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    !جنگ خير عليه شر ؟
 
 

عرאق سی   به  بر אساس אیנ پیש نویس،   
 فهرست   دאدה می شود كه  روز فرصت   

كامل، دقیق و قابل قبولی אز تمامی       "
 برאی تولید     رא  אبعاد برنامه های خود  

سلاحهای شیمیایی، میكروبی و هسته        
אی، موشكهای بالستیכ و همچنیנ         

در אختیار   " اנهوאپیماهای بدوנ خلب  
پیש   אیנ در  . شورאی אمنیت بگذאرد    

نویس به دولتهای عضو سازماנ ملل     
برאی   " متحد אجازה دאدה شدה אست  

برقرאری صلح و آرאمש در جهاנ به هر          
  ، روש و אبزאری كه لازم می بینند        

 در  و تاكید شدה אست كه  ." متوسل شوند  
فهرستی كه عرאق باید אز تسلیحاتש       

 چیزی    ، אگر אءه دهد به شورאی אمنیت אر   
 خاכ عرאق   ،אز قلم אفتادה باشد 

. بلافاصله مورد حمله قرאر خوאهد گرفت    
بازرساנ تسلیحاتی سازماנ        در ضمנ،  

" دسترسی نامحدود   " ملل متحد אجازה    
 .های صدאم حسیנ خوאهند یافت       به كاخ

پروאز هوאپیماها و عبور و مرور         
خودروها در مناطق تحت بازرسی و تا     

 در پیرאموנ آנ ممنوع      شعاع مشخصی 
خوאهد شد و نیروهای אمنیتی سازماנ         
ملل یا نیروهای نظامی یكی אز دولتهای      

) همچوנ آمریكا    (عضو אیנ سازماנ    
و . مور حفاظت אیנ حریم خوאهند شد    ما

هریכ אز پنج عضو     دست آخر אیנ كه  
دאشت   د دאءم شورאی אمنیت אجازה خوאه      

ت بازرسی دאشته   یانمایندگانی میاנ ه 
ت گزאرشهای      اد و אز אیנ هی باش

 . محرمانه دریافت كند   
هیچكدאم אز אعضای دאءمی شورאی       
אمنیت، به جز אنگلیس و آمریكا نیازی            
به صدور چنیנ قطعنامه جدیدی نمی   

ولی آمریكا بر ضرورت آנ          . بینند
پافشاری می كند و رءیس جمهور آمریكا          
جامعه بیנ אلمللی رא تهدید كردה אست        

ا بدوנ قطعنامه، جنگ    كه با قطعنامه ی 
 .  علیه عرאق رא شروع خوאهد كرد      

همه قرאءנ نشاندهندה آנ אست كه    
ماشیנ جنگی آمریكا به رאה אفتادה       

جنگ آمریكا برאی سرنگونی صدאم        . אست
با تمام مخالفت های بیנ אلمللی و      
حتی با وجود تسلیم مجدد عرאق بر         
پیש شرط های سازماנ ملل אهدאفی        

 ظاهری آנ در مورد     فرאتر אز توجیهات   
برאی كابینه جنگی       . صدאم دאرد » خطر «

آقای بوש عرאق حتی אگر تمامی پیש        
شرط ها رא هم قبول كند، باید مورد   

جلب نظر كنگرה      . حمله قرאر گیرد    
آمریكا برאی باز گذאشتנ دست رءیس       
جمهور در شروع و אدאمه אیנ جنگ جلب        

و وزאرت خارجه آمریكا سخت        . شدה אست
 كه אیנ جنگ رא אز طریق     مشغول אست 

 . شورאی אمنیت سازماנ ملل قانونی كند       
 

** 
بعد אز یازدה سپتامبر ، وقتی كه دولت         
آمریكا به تروریست ها אعلام جنگ دאد        
و אز طولانی بودנ אیנ جنگ سخנ گفت،     
برאی خیلی ها جای سوאل بود كه אیנ       
جنگ علیه تروریسم چگونه جنگی אست       

 آנ چیست ؟    و منظور אز طولانی بودנ   

 
برאی جنگ علیه طالباנ در אفغانستاנ      
אستدلال شد كه عامل אصلی ترور بנ      

 אست» אلقاءدה   « لادנ و سازماנ ترور אو   
كه אز حمایت دولت طالباנ برخوردאر     
אست و چه بسا خود جزءی אز אیנ      

در . حكومت ترور و وحشت אست   
هیچكدאم אز אیנ مرאحل سخنی אز אیנ            

كه تروریستی بیנ      كه عرאق جزءی אز شب    
حتی   . אلمللی אست ، در میاנ نبود   

نشانه אی هم אز رאبطه بیנ אلقاعدה و     
. صدאم وجود دאشته باشد، אرאءه نشد    

بعد אز موفقیت אولیه در سقوط سریع       
طالباנ در אفغانستاנ، جرج بوש در        
سخنرאنی אی  در كنگرה آمریكا تعریف           

دאد و » جنگ علیه تروریسم   « جدیدی אز 
دف אیנ جنگ به طور مشخص     אز سه ه

» محور شرאرت   « نام برد و آנ ها رא 
رژیم های عرאق، אیرאנ و كرה         . نامید

جرج بوש   . شمالی אیנ سه شرور بودند  
جنگ   « با אیנ سخناנ در وאقع جهت    

آمریكا رא روشנ     » علیه تروریسم    
 . ساخت

هر چند همه قرאءנ حاكی אز آנ אست كه         
لیه  حمله به عرאق جزو برنامه های אو       

دولت بوש بود و אساسا جزو موضوعات    
אصلی سیاست خارجی אو در مبارزה       
אنتخاباتی אש بود، אما ، یازدה سپتامبر    
و تمركز نیروی آمریكا در منطقه بعد אز          
אیנ وאقعه، زمینه אجرאی نقشه های          
אولیه رא فرאهم تر ساخته و אفكار           

عمومی آمریكا رא برאی پذیرש تبلیغات           
برאی   » خطر صدאم    « دولت در مورد   

 .منافع ملی آمریكا آمادה تر نمودה אست     
تغییر رژیم      « אما آנ چه كه زیر تابلوی      

حق אنتخاب    « و אحترאم به     » در عرאق   
در אیנ كشور صورت می گیرد،     » مردم 

به   » جنگ علیه تروریسم     «نه ربطی به  
طور مشخص دאرد و نه ربطی به نیاز یا  

 با   جنگی كه . خوאست مردم عرאق دאرد     
אیנ همه هیستری و علیرغم مخالفت       
بیנ אلمللی تدאرכ دیدה می شود، به    
تنها مساله אی كه نمی אندیشد، منافع      

ممكנ אست كه با   . مردم عرאق אست   
رفتנ رژیم صدאم مردم عرאق نفسی      
بكشند، ولی بلافاصله آנ ها گرفتار     
ناجی جدیدی خوאهند شد كه אز آستیנ   

 אیנ  .אرتש آمریكا بیروנ آمدה אست    
جنگ אهدאف ویژה خود رא دنبال می كند       
و سرچشمه آנ نه نیاز های مردم عرאق         
، بلكه نیاز های ویژה آمریكا در پیشبرد        
אسترאتژی خود در منطقه و به طریق    
אولی در تحكیم موقعیت خود به عنوאנ        

 .یכ قدرت سلطه گر جهانی אست   
 جنگ در عرאق در خدمت سرنگونی   

سرنوشت    سریع و حاكمیت سریع بر    
هدف אیנ جنگ تبدیل عرאق        . عرאق אست  

به مستعمرה אی مثل عربستاנ و كویت و            
دیگرאנ برאی دولت آمریكا و شركت های         
نفتی אیנ كشور אست تا حلقه كنترل           
אیالات متحدה بر منابع אنرژی در جهاנ      

אیנ جنگ نیز همچوנ     . رא تكمیل كند  
جنگ قبلی علیه صدאم در آغاز دهه نود      

حمیل سركردگی آمریكا        جنگی برאی ت 
بعد אز پایاנ جنگ سرد بر همه دولت    

 . های جهاנ אست 
تا زمانی كه جنگ سرد جریاנ دאشت،     
سركردگی آمریكا بر بخشی אز جهاנ با          
توجه به نقש هژمونیכ آمریكا در אدرה          
אیנ جنگ به نمایندگی אز جهاנ غرب،         

چندאנ نیاز جدی برאی     . تضمیנ شدה بود 
ه های دیگر     تامیנ هژمونی در عرص     

برتری نظامی و   . אحساس نمی شد 
אما . אقتصادی آمریكا אمری پذیرفته بود     

بعد אز پایاנ אیנ جنگ، هژمونی آمریكا          
در درאز مدت بدوנ تثبیت موقعیت אیנ         
كشور به عنوאנ تنها אبر قدرت در          
تمامی عرصه ها אز نطامی تا אقتصادی،          

پیشرفت  . در عرصه سیاسی بدیهی نبود  
روپا و بخصوص אعلام پول        در  אتحاد א 

وאحد، عرصه های رقابت جدیدی رא         
پیש روی آمریكا می گشود و موقعیت       
ممتاز دلار و אقتصاد آمریكا رא به       

 .مصاف می طلبید 
سازماندهی جنگ אول آمریكا علیه         

  و برאی آزאد سازی     ٩٢صدאم در سال 
  ٢٢   אدאمه در صفحه 


