
    ۱۵ صفحه

نوزدهم ماه مارس امسال، درسـت      
رابـرت  " روز شروع حمله به عراق،  

سناتور دموکرات و يکـی از       "   بيرد
تواناترين سخنـرانـهـای کـنـگـره          
آمريکا، طی سخنرانی در سنا، مـی       

 : پرسد
با اين کشور چه می رود؟ از کـی         " 

به صورت ملتی در آمده ايـم کـه           
دوستانش را در نظر نمی گيـرد و         
به آنها توهين روا می دارد؟ از چه        
وقت تصميم گرفته ايم ميثـاقـهـای        
بين المللی و نظم جـهـانـی را بـا              
اتخاذ مواضع تند و خشونت آميـز       
و با اتکاء به نيروی هولناک نظامی       
خود به مخاطره اندازيم؟ چـگـونـه        
می توانيم در حالی که همه جـهـان         
ما را به استفاده از ديپلماسی فـرا         
می خواند، از اين روش سـر بـاز         

 " : زنيم؟
اگرچه آنروز کسی زحمت پـاسـخ        
دادن به اين سواالت را بـه خـود           
نداد، ولی اين سـئـوالـهـا امـروزه           
همچنان، حتی با شدت بيـشـتـری،        

بـويـژه، بـا      .   همچنان پابرجااسـت  
توجه به زرادخانهء عظـيـمـی کـه          
آمريکا اکنون در عراق داير کـرده        
وبا اتکا به آن در تـدارک نشـانـه         
گيری به سوی هـدفـهـای جـديـد           

 . است
همهء اين کـارهـا بـه نـام مـردم              
آمريکا، روحيـه آزاديـخـواهـی و          
ارزشهای واالی آن صـورت مـی        

امری که، بيانگر تـبـاهـی و         .   گيرد
فساد و فروپـاشـی دمـوکـراسـی          

 . ست"ما"
بيائيد نخست نتايج سياست آمريکا     
در قبال خاورميانه را، از زمـان          
روی کار آمدن جرج بوش، يعـنـی        
سه سال پيش، و از ال بـه الی              
تصميـمـات ديـوانـعـالـی، مـورد            

 . بررسی قرار دهيم
نخستين گام هيئت رئيسه، پيش از       

 سپتامبر، باز گذاشـتـن دسـت         ۱۱
شارون و حکومت او در ايـجـاد           
مستعمره های تـازه در کـرانـهء           
. غربی رود اردن و نوار غزه بـود        

اسرائيلها در اين مرحله تا جـايـی         
که توانستند به کشتار، دستگيـری،      
تبعيد، ويران کردن خانه ها، الحاق      
زمينها، بازداشتهای جـمـعـی بـه          
دنبال اجرای قوانين منع عـبـور و         
مرور، بـرپـايـی صـدهـا پسـت             
بازرسی نظامی و تحميل شـرايـط       

جهنمی بر زندگی روزمرهء مـردم       
 ۱۱بعد از     .   فلسطين دست يازيدند 

سپتامبر، شارون با تردستی خـود      
جنگ عليه تروريسم "   کاروان" را به   

ملحق کرد تا به اين بهانه، تـجـاوز         
به حقوق مردم بيدفاع و درمـانـده        
را شدت بخشد، مردمی که سی و        
شـش ســال اســت از ســلــطــهء          
. اشغالگرانهء اسرائيل رنج می برند    

سلطه ای که به رغم دهها مصوبهء       
شورای امنيت سازمان ملل مبـنـی       
بر ضرورت عقب نشينی اسرائـيـل       
و متوقف ساختن جنايتهای جنگـی      
و تجاوز به حقوق بشر، همـچـنـان      

همـيـن ژوئـيـهء       .   ادامه يافته است  
سال گذشته بود که بوش، شارون      

لقب داد و يک کمـک      "   مرد صلح " را  
پنج ميليارد دالری به او اعطا کـرد        
بدون آنکه حتی تـذکـر دهـد کـه            
احتمال دارد ادامهء تجاوز نظـامـی       
و خشونتها، به تداوم اين کـمـکـهـا        

 ! صدمه بزند
 بـوش دسـتـور        ۲۰۰۱اکتبر سال   

. حمله به افغانستان را صادر کـرد    
جنگ، با بمباران هوايی از ارتـفـاع        

تاکتيک نـظـامـی ضـد        ( بسيار باال   
تروريستی که شباهت زيـادی بـه        

دسامبـر  .   آغاز شد)  تروريسم دارد 
همان سال، بوش موفق شد رژيـم        
دست نشانده ای را بر آن کشـور         
ويران شده بگمارد که به جـز در          
چند خيابان کابل، در هيچ کـجـای         

از آن   .   آن سرزمين قدرتی نـدارد     
زمان تاکنون، هيچ برنامـهء جـدی        

افغانستـان اجـرا     "   بازسازی: برای  
نشده و همه چـيـز حـکـايـت از              
بــازگشــت اوضــاع بــه شــرايــط       

از آن مـيـان     .   فالکتبار گذشته دارد  
و "   طالبـان " بازگشت برخی عناصر    

شکوفايی مجـدد اقـتـصـاد مـواد           
 . مخدر

از تابستان گـذشـتـه، دسـتـگـاه             
حکومتی بوش يورش همه جانـبـه        
ای را عليه رژيم ديکتاتوری عـراق       
آغاز کرد و چـون مـوفـق نشـد             

شورای امنيت را وادار به پـيـروی        
از ارادهء خود کند، با هـمـدسـتـی        
انگليسيها جنگ عـلـيـه عـراق را            

 . شروع کرد

به راحتی می توان ادعا کرد که از         
نوامبر گذشته، رسانه هـای مـهـم         
ارتباط جمعی از نظرات مـخـالـف         
تهی شد و در عوض، سيل اعالميه       
و تفسير و تـحـريـک از طـرف              
ژنرالهای بازنشسته و کـارگـزاران      

و ديگـر   )   سيا( و گردانندگان سابق    
کارشناسان تروريسم، وابسته بـه     
مؤسسه های تحقيـقـاتـی راسـت         

 . واشنگتن، در آنها جاری شد
در اين ميان کسانی که اعـتـراض         
داشتند و بـخـصـوص آنـهـا کـه             
توانستنـد راهـی بـه صـفـحـات             
تلويزيونها بيابند و اعـتـراضـات         
خود را بيان کنند، از طرف بـرخـی    
آکادميسينهای ورشکسته متهم بـه     

پرونـده  .   خصومت با آمريکا شدند   
سازی را به انترنت کشيدند و در         
صفحه ای که به همـيـن مـنـظـور            
ايجاد شد، نـام دانشـگـاهـيـان و            
خردورزانی که تسليم نشدند ثبـت      

صندوقهای پست الکترونيـک    .   شد  
شخصيتهای اجتماعی معدودی که    
جرأت کرده بودند ابراز مخـالـفـت        
کنند، مورد هجوم نامه های توهين      
آميز قرار گرفتند و تهديد به قـتـل          
شدند، و نظرات آنها توسط برنامه      
سازان شـبـکـه هـای خـبـری و              
گويندگانی که خود را بـه سـطـح           
خبرسازان دست نشانده در ارتش     
تبليغاتی آمريکا تنـزل دادنـد، بـه          

همه جا پر شـد      .   سخره گرفته شد  
از مقاالت و تفسيرهايـی کـه مـی           
خواست بين ديکـتـاتـوری صـدام         

بلکه "   نيروی شر " حسين و، نه فقط     
هر جنايت ممکنی مطابقت بـرقـرار       

 . سازد
هرچند بخشی از ايـن مـوضـوع           
درست بود اما آنچه هميـشـه، بـه          
عمد، مورد فراموشـی قـرار مـی          
گرفت، نقش اروپا و اياالت مـتـحـد        

در کمک به صعود صدام به رأس        
حکومت و تأمـيـن سـاز و بـرگ            
جنگهای ويرانگر و در واقع تـداوم       

" دونالد رامسـفـلـد    .   " سلطهء او بود  
بدنام، خود از جمله اشخاصی بود      
که در اوايل دههء هشتاد از صـدام        
ديدن کرد تا مراتب پشـتـيـبـانـی           
اياالت متحد از جنگ فاجعه بار وی    
. عليه ايران را به او ابـراز نـمـايـد           

همچنين نام شرکتهای آمريـکـايـی       
که عراق را بـه مـواد اتـمـی و                
شيميايی و بيولـوژيـکـی مـجـهـز           
نمودند به کلی از اسناد معامالت و       
حتی و دفاتر مالياتی و گـمـرکـی           

و اينها هـمـان مـوادی        . حذف شد 
است که جنگ اخير، ظاهـرا بـرای         

در .   امحای آنها صورت می گـيـرد      
مقابل، حکومت آمريکا و رسـانـه         
های جمعی اين کشور در تـدارک        
حمله و بهانه تراشی برای هـرچـه        
ويرانتر کردن عراق، به هر ترفندی      

آنها خطر عـراق و      .   دست يازيدند 
رهبر متکبر و گردنکش آنرا مطلـق       
کردند، تا اين واقعيت را پنهان کنند       
که نـيـروهـای مسـلـح و ارتـش              
زنگزده و از هم پـاشـيـدهء عـراق          

 . ديگر خطری محسوب نمی شود
اين تبليغات گسترده در عين حـال      
می کوشيد تا جوهر حقيقتی ديگـر       
را از عراق در هالـهء فـرامـوشـی           
قرار دهد؛ کـه عـبـارت اسـت از             
فرهنگ غنی اين کشور و تـرکـيـب         
پيچيدهء اجتماعی آن و مردمی کـه       
. از ستمی طوالنی رنج مـی بـرنـد         

آمريکا سعی کـرد ايـنـهـا را بـه              
فراموشی سپارد تا زمينه را بـرای       
نابودی اين کشور هـمـوار کـنـد،           
کشوری که گويا سرزميـن دزدان       

در جريـان ايـن     .  و آدمکشان است 
تبليغات، صدام حسين گـاه بـدون        
دليل و گاه با داليل تصنعی متـهـم         
شد که دارای آنچنان سـالحـهـای         
کشتار جمعی است که می تـوانـد         
اياالت متحد را از فاصلـهء هـفـت          
! هزار مايلی به مـخـاطـره انـدازد          

سپس صدام حسين با يک عـراق،        
به عنوان يک سرزمين کويری در        

اغـلـب   .   ( ناکجاآباد يکی دانسته شد   
مردم آمريکا، حتی اين روزها نيـز       
نمی دانند که عراق واقعا در کجای       
دنيا قرار دارد، تاريخش چيست و       
غير از صدام، چه چـيـزی در آن           

عـــراقـــی کـــه    ) .   وجـــود دارد؟   

 

 با آمريکا چه می رود؟
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    ۱۶ صفحه

سرنوشتی جز زانو زدن در برابـر       
جبروت آمريکا بـرايـش تـرسـيـم          

در واقـع آمـريـکـا بـرای            .   نشده
ترساندن همهء جهان، به جـنـگـی         
غيرقانونی عليه عراق دست زد و        
آنرا به عنوان جزيـی از نـقـشـهء            
تغييـرات جـهـانـی و بـرقـراری             

 . دموکراسی در همه جا، قالب کرد
داخل آمريکا نيـز، کـنـگـرهء ايـن            

و "   مـلـی  " کشور با صدور قوانيـن       
حلـقـهء فشـار و        "   ضد تروريسم " 

سرکوب را پيرامون زندگی مـدنـی       
متـأسـفـانـه     .  فشرده تر کرده است 

غالب شهروندان هـم خـزعـبـالت         
تبليغاتی مربوط به حمالت محتمـل      
تروريستی را به عنوان حقايقی از       

بـر  .   جانب دولت، باور کـرده انـد        
بستر چنين وضعيـتـی اسـت کـه           

بـازداشـتـهـای پـيـش         " موجی از    
، استراق سمع، و تشـديـد        " گيرنده

فضای ناامن اجتمـاعـی، جـريـان          
در يک کالم، زندگی در     .   يافته است 

آمريکا برای معتقدان و پايبندان به      
آزادی انديشه و بيان دشوار شـده       

نتايج هولناک دخالت نظامـی     .   است
آمريکا و انگليـس در عـراق، بـه            

پيش .   سرعت دارد آشکار می شود    
از هر چيز بايد به ويرانگری اشاره  
کرد که در نـهـايـت خـونسـردی            
صورت گرفتـه اسـت و شـامـل            
زيربنای مدرن آن کشور نيز مـی        

سپس بايد از سـوزانـدن و       .   شود
نابودی و سـرقـت غـنـي تـريـن              
ميراثهای فرهنگی جهانی صحـبـت      
کرد و بعد بايد تالش آمريکا را در        
نظر گرفت که با زير پا گـذاشـتـن           
همهء ميثاقهای اخالقی و مـدنـی،         

" تبعيديان" گروهی دست نشانده از     
عراقی با گرايشات و اميال ضد و        
نقيض را در کنار شرکتهای بزرگ      
رنگارنگ آمريکايی قـرار داد تـا          

عراق "   بازسازی" سرنوشت آيندهء   
بـه ايـن     .   را به دست آنها بسپـارد     

ترتيب آمريکا به غارت نفت عـراق     
بسنده نمی کند، آينده و سرنوشت      

 . آن را نيز هدف گرفته است
در واکنش به صحنه های هولنـاک       
سرقت و آتـش سـوزی کـه از              

 و مسئوليـت    -رسانه ها پخش شد     
همهء آنها به دوش اشـغـالـگـران          

توفيق پيدا کـرد     "   رامسفلد  " -است  
که خود را در سکويی بـاالتـر از           

او يـکـبـار      .   قـرار دهـد    "   هوالکـو " 

آزادی سـازمـان    " صراحتا اينها را    
خواند و بار ديگر از آن بـه  "  نايافته
حوادثی که باالخره اتـفـاق      " عنوان  
ياد نمود بی آنـکـه هـيـچ        "   می افتد 

نشانه ای از شرم يا احساس تأثـر        
 . در او ديده شود

، که ظاهرا بـا     " گارنر" اما اين ژنرال    
نهايت دقت برای چنين مأموريـتـی       

انتخاب شده، مثل کسی اسـت کـه         
مستقيما از سريال تـلـويـزيـونـی          

احمد چلبـی، ايـن     .   می آيد "   داالس" 
تبعيدی برگزيده پنتاگون، آشـکـارا      
بيان می کند که در پـی امضـای            

بـی  .   قرارداد صلح با اسرائيل است    
ترديد اين نحوهء تفکر ربـطـی بـه          

همانگونه کـه،   .   جامعهء عراق ندارد  
بـه نـام مـردم        "   بـاکـتـل   " شرکت   

آمــريــکــا، قــراردادهــای بــزرگ      
عراق را از آن خـود         "   بازسازی" 

موضوع در کل تفـاوت     .   کرده است 
چندانی با تجاوز نـظـامـی ارتـش          

 ۱۹۸۲اسرائيل به لبنان در سـال         
اينها، يعنی شکسـت کـامـل        .   ندارد

دمــوکــراســی، يــعــنــی ســقــوط      
. دموکراسی ما، و نه شکست عراق     

اين که هفتاد درصد آمريکاييها از       
اين سياست پشتيبانی کننـد هـيـچ         

فريبکارانـه  .   چيز را عوض نمی کند    
تر و گمراه کـنـنـده تـر از ايـن                
نظرسنجيهای فله ای از شهروندان     
وجود ندارد کـه مـثـال از آنـهـا               

آيـا رئـيـس      " پرسيده مـی شـود        
جمهور و نيروهای مسلحـمـان را        

 ". در شرايط جنگی تأئيد می کنيد؟
" بـيـرد  " همانطور کـه سـنـاتـور           

گرايش شديـدی  " يادآوری می کند،    
به شتابزدگی، به خطر انداختـن و        

بی پاسخ گذاشتن سئواالت بيشمار     
وجود دارد و فضـای تـيـره و              
. تاريکی بر مجلس سنا حاکم اسـت      

ما از انجام وظيفهء مـبـرم خـود،           
يعنی طرح پرسشـهـای مشـتـرک         
. همهء آمريکاييها طفره مـی رويـم       

آنــهــم در حــالــيــکــه پســران و         
دخترانمان با جديت تمام به انجـام       

. وظايف خود در عراق مشغـولـنـد       
تـامـی   " در شرايطـی کـه ژنـرال           

اين جوانک دهقان مـرکـز      "   فرانکس
غربی آمريکا، همراه با سـربـازان        
خود، آنطور با تبخـتـر در تـاالر           
پذيرايی يکی از کاخهای صدام در       
بغداد لم داده، چه کسی می تـوانـد         

 !". از طرح استيضاح حرف بزند
من بر اين باورم که اين جنـگ، از          
هر زاويه ای کـه حسـاب کـنـيـد،             
مشحون بود از رياکاری و تقلب و       
عاری از هرگونه معيار اخالقـی و        
. انجام آن ابدا ضرورتـی نـداشـت       

بنگاههای ارتجاعی نـظـرسـنـجـی         
، " والـف وايـنـز     " واشنگتن، از قبيل    

و ديگـران،  "   وايت" ، " آبرامز" ، " پيرل" 
فضای فرهنگی و اخالقی ناسالمـی      
بوجود آورده بودند تا در پرتو آن       
پرسشنامه ها و برگه هايـی رد و       
بدل شود و نتيجه آن پرسشها، در       
سياستگزاريهای شتابزده و بـدون     

حکومت هـم از      .   تأمل به کار رود   
و ( اين شيوه برای توجيه منطـقـی         

سياستهای ناروشـن   )   حتی اخالقی 
خــود پشــتــيــبــانــی مــی کــنــد،        
سياستهايی اساسا غيرقانونی کـه      
هدف آن سلطه گری بين الـمـلـلـی          

دست زدن به عمليات نظامی     .   است
پيش گيرنده و اصوال منـطـق ايـن          

اقدامات در همينجا پـايـه گـزاری          
منطقی که در آن هـرگـز بـه           .   شد

نظرات مردم آمريکا و نمايـنـدگـان        
مجلس، که هميشه نيمی از آنها در    
. خواب هستند، وقعی گذاشته نشـد     

بنابراين شهروند عادی چطور مـی      
تواند با نيرنگها و دروغهايـی کـه         

، " هـالـيـبـرتـون     " شرکتهايی چون    
تحويل می دهند "   و الکهيد"   بوئينگ" 

 . مقابله کنند
می دانيم که برای برنامه ريزی و         
اجرای استراتژی جنگی، بزرگترين    
سخاوتمندی تاريخ آمريکا صورت    
می گيرد، به شکلی که در پرتو آن       
می توانند ما را به منازعات پـايـان         

وظــيــفــه .   نـاپــذيــر ســوق دهــنــد     
جوسازی برای ايـن پـروژه بـه           
عــهــدهء البــی هــای رنــگــارنــگ       
مسيحيـان راديـکـال، از قـمـاش            
فرانکلين گراهام گذاشته می شـود      
که بر مبنای تأليفات مـقـدسـشـان         
لجام گسيخته بر سر عـراقـيـهـای         

يــا آن     -.   مــحــروم مــی تــازنــد     
مؤسسات خصوصـی پـولـدار و         
گروههای فشار مؤثر مانند کميـتـه       

(روابط عمومی اسرائيل و آمريکا       
IPAC)          و مراکز تـحـقـيـقـاتـی و

 واقعا چه   -آموزشی وابسته به آنها   
تبهکاری بزرگی؛ از کلمات قشـنـگ       
و سودمندی چون دموکـراسـی و        
آزادی سوءاستفاده می شـود تـا         
روی تــاراج، غــارت ، اشــغــال          
زورمدارانه سرزمين ديـگـران و        
تصفيـه حسـابـهـای شـخـصـی            

 . سرپوش گذاشته شود
پروژه آمريکا برای جـهـان عـرب         
. هيچ فرقی با پروژه اسرائيل ندارد     

عراق در کنار سوريه تنهـا خـطـر          
درازمدت نسبت به اسرائيل بشمار     

به همين دلـيـل در هـم          .   می رفت 
شکستن آن دهها سـال اسـت در          
دستور قرار دارد، وگـر نـه، آزاد          
کردن يک کشور ديگر و بـرقـرار          
نمودن دمـوکـراسـی در آن، در           
حاليکه هيچکس چنين درخواستـی     
. نکرده است، چه مـعـنـايـی دارد          

دريک چنين روندی وقتـی ارتـش        
آمريکا اقدام به اشـغـال نـظـامـی           
کشــوری کــرده کــه بــه شــکــل         
مفتضحانه ای از حفظ امـنـيـت و           
. برقراری قانون در آن ناکام اسـت      

آميزه ای از خشـم و شـادی در            
رابــطــه 
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