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 Human rights حقوق بشر

 
   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١٣ می ٢٠

  

  جنگ ھای کثيف،

   اعالم داشتکشتارگاهچگونه امريکا جھان را 
  

 : ميھمانان 

 نيويورک تايمز، مؤلف کتاب پرفروش ۀ، نويسند»ِد نِيِشن« برای مجله  گزارشگر در باره امنيت ملی:ِجِرمی ٌسکاِھل

  . جرج پِلک را گرفتۀکه جايز» قدرت يابی قوی ترين ارتش مزدور: ک واتربل«

  »جنگ ھای کثيف« گزارشگر جنگ، کارگردان :ريچارد رولی

نديش، مؤلف کتاب ھای فراوان  و دگراامريکائی ربانشناس در انستيتوی تکنولوژی ماساچوست، ناقد :نوام چامسکی

   “Manufacturing Concent„و اجماع کارخانه ای » ءھژمونی يا بقا«از جمله 

 ، اولين زن روزنامه نگاری که “Democracy Now„آلترناتيو خبری ۀ  شبکۀ مؤسس و گردانند:آمی گودمن

  .را دريافت داشت» رايت ليِولھود« نوبل آلترناتيو ۀجايز

  

 کتاب اخير افشاگرانه اش ، جنگ ۀدر بار) ک واتربل( مصاحبه با ِجِرمی سکاِھل : جمھورارتش خصوصی رئيس

  .ھای کثيف، دنيا ميدان خونريزی است

  

  تصوير سکاھل

 ۀلمانی در بارا ۀگر، جرمی سکاھل برای اولين بار با يک رسانءدر مصاحبه با کنتکست تی وی، خبرنگار افشا

او . گو می کند و کفت» جنگ ھای کثيف، دنيا ميدان خونريزی است«: يافته است انتشار امريکاکتاب اخيرش که در 
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اين .  عرضه کرده استامريکاجنگ ھای ۀ دوباره کاری تحقيقاتی در باره نحو) ک واتربل(پس از کتاب پرفروش 

 Joint Special Operation Commandفرماندھی عملياتی ويژه مشترک ۀ بار سکاھل عمليات ھای مخفيان

 مستقيما تحت فرمان کاخ سفيد قرار داشته و »جويزاک«ۀ واحدھای ويژ. را آشکار می سازد) Joisocجويزاک (

 آنھا در واقع ارتش خصوصی رئيس جمھور »سکاھل« ۀبه گفت. ل نمی گردندومريا مراقبت يا کنتراتوسط سنای 

مد، عمليات ھای خرابکارانه و حمالتی  در سراسر گيتی ده ھا ھزار تھاجمات شبانه، قتل ھای ع»جويزاک«. ھستند

عالو بر آن به شبه نظاميان تحت رھبری جنگ ساالرھا . توسط ھواپيماھای ارتشی بدون سرنشين را انجام می دھند

گزينش افراد مورد ھدف اين عمليات ھا مشکوک بوده و . مأموريت سوء قصد محول می شود، از جمله در سومالی

 بود و »انور ال اوالکی«نام ه  بامريکائیآنھا يک روحانی مسلمان ۀ از جمل. ان نسبت دادحتا بدانھا جرمی را نمی تو

 صورت گرفت که چند زن حامله به قتل رسيدند و يا قتل »گرديز« ستانکشتن بی گناھان مانند آنچه در روستای افغان

ست جمھوری اوباما جنگ ھای مبر، به ويژه در زمان رياسپت ١١پس از . نام عبدالرحمنه  بامريکائیيک جوان 

ما تبديل به « سکاِھل ۀبه گفت.  کشور جھان گسترش يافته است٧٠کثيف تبديل به ماشين کشتاری گشته است که به 

 فاقد ھر گونه ارزش ئیما به گونه ايست که گوۀ جلو«. »قدرتی شده ايم که خودمان به قصد نابودی اش اقدام کرديم

  .»اخالقی ھستيم

  

و طرح جھانی قتل ھا تحت نظر » جنگ ھای کثيف« مستند فلم ۀساز، ريچارد رولی در بارفلم :رجنگ برای ترو

  »اوباما«

  

  تصوير ريچارد رولی

» سان دانس «فلم مزبور در فستيوال فلم.  مستندی نيز به ھمين نام می باشدفلمموضوع » جنگ ھای کثيف«کتاب 

 را در »ِجِرمی سکاِھل«» جنگ ھای کثيف«. اختصاص دادخود ه  مستند را بفلم بھترين نمايش در بخش ۀجايز

 رفته، با نفرات سابق امريکائیاو به سراغ قربانيان سوء قصدھای . افغانستان، يمن و سومالی ھمراھی می کند

ھم او و ھم .  مزبور از گزارش کنندگان جنگ استفلم، کارگردان »ريچارد رولی«. گو می کند و  گفت»جويزاک«

 که در تاريکی صورت می ئی گزارشات جنگ ھای عراق و افغانستان متوجه جنگ ھاۀزمان تھي در »سکاھل«

  : گويد»رولی می«. گرفت بودند

 که توسط واحدھای مخفی ويژه در مکان ھای مختلف کشته و اسير می گردند از کسانی ئیامروزه تعداد افغان ھا «

 »امه بن الدنسا«ھمگان از قتل . تو می شوند بيشتر استکه قربانی عمليات ھای کل نيروھای دويست ھزارنفری نا

 »اوباما«.  ھزار تھاجمات نظير آن صورت گرفت به آگاھی عموم نرسيده است٢٠که در ھمان سال  اما اين. آگاھند

 آغاز شدند را گسترش داده امريکاجنگ ھای تميزی که در تاريکی صورت می گيرند و توسط رئيس جمھور پيشين 

 بر اطالعات بی اساس »جويزاک«اين در حاليست که طرح قتل ھای جھانی توسط . و تبديل به قاعده کرده است

 با کشاورزانی  در افغانستان عمالً »جويزاک«. ھمواره بی گناھان به قتل می رسند. سازمان ھای جاسوسی استواراند
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ئيان مبارزه می کنند که اراضی شان امريکاآنھا به اين دليل با .  وابسته باشند که معلوم نيست به طالبان–می جنگد 

در درون آن .  پايانی وجود ندارد»جويزاک«برای کار «: رولی» .را اشغال کرده و از آنجا بيرونشان می کنند

و . ا کوتاه می کنندھمين که چمن اندکی رشد يافت آن ر. برخی از افراد کارش را به ماشين چمن زن تشبيه می کنند

  .».که بتوان آن را کوتاه کرد  که چمن را از ريشه نمی کند، دائم رشد آن قويتر می شود، سريع تر از آنئیاز آنجا

  

و » جنگ ھای کثيف« از الئوس گرفته تا امريکامنطق منحرف تکنولوژی جنگی :  سکاھل– مصاحبه با چامسکی

  .جنايات کاخ سفيد

  

  سکی و سکاھلتصوير مصاحبه با چام

  

 به ھمين دليل بود که در .ئی استامريکااين سخن نوام چامسکی، ناقد . تکنولوژی جنگی داران توان ديناميک است

خاطر توقف عمليات جنگی ه زيرا درست ھمان زمان ب. چين الئوس و کامبوج را به شدت بمباران کردندجنگ ھندو

 او اين درسی است که از تاريخ می توان ۀبه گفت. مالی استفاده کنندشان نمی توانستند از ھواپيماھايشان در ويتنام ش

. و در انتظار اين ھستند که ھر چه بيشتر از آنھا استفاده شود(...) انبارھا پر بوده و دائم پرتر می شوند «" گرفت

ی ھا از قبيل عالوه بر آن تکنولوژ«. »که ھدف قبلی ديگر مطرح نباشد، به دنبال ھدف جديدی می گرديم ھنگامی

ه  بامريکاآنچه عليه فيليپينی ھا برای شنود و مراقبت در مناطق جنگی از آنھا استفاده می شد، بعدھا در داخل خود 

جنگ « می گويد طرح »سکاھل«. چامسکی اين را در حال حاضر می توان مشاھده کردۀ به گفت. »کار گرفته شدند

  . فکر تازه ای نيست» ھای کثيف

.  پس از عدم موفقيت در عمليات آزاد سازی گروگان ھا در ايران تأسيس گشته بود١٩٨٠ »ويزاکج«ۀنيروی ويژ

مبر ارتشی مخفی  سپت١١ مزبور پس از ۀ بودند که بدان روح تازه ای دميده و از نيروھای ويژ»رامسفلد و چنی«اما 

ً  در موضوعات مربو»چنی و رامسفلد«کاخ سفيد برای . برای رئيس جمھور ساختند  يک ط به امنيت ملی اساسا

حال آنھا می توانند مخالفان کم صدا .  آن را توسعه دادئی امکانات اجرا»اوباما«سپس . ديکتاتوری به حساب می آمد

خاطر ه  را ب»عبدهللا حيدر شايا«را نيز تحت تعقيب قرار دھند و روزنامه نگاران مغضوب مانند گزارشگر يمنی 

: چامسکی می گويد.  به زندان افکنند که انجام شد»صالح« تھاجمات ديکتاتور يمن، ۀش در بار اگزارشات انتقادی

عمومی ۀ  در دادگاه که اين کار نمی شود، دستکم در عرص–ولين ما مورد قضاوت قرار نگيرند ؤاگر چنانچه مس«

 .»ول عمل نمی کنيمؤ اظھار می کند، ما مانند انسان ھای مس»ِجِرمی« ھمانطور که –

  

  کنتکست تی ویمعرفی 

فکر .  تأسيس گشته و در دست تکميل است»فابيان َشيدلِر« و »داويد ُگسَمن« توسط ٢٠٠٩ز ئيکنتکست تی وی در پا

مستقلی است که مرتب در اينترنت و فرستنده ھای راديو و تلويزيون محلی به انتشار اطالعاتی ۀ اصلی آن ايجاد مجل
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و ھوا، جنگ و صلح،  اضر و مربوط به آينده مانند تحوالت آب موضوعات اضطراری و زمان حۀاساسی در بار

لمان يا در خارج در اميھمانان استوديو از ناقدينی ھستند که چه در داخل . عدالت اجتماعی و ھجرت گزارش شود

 . نظرياتشان داده می شودۀبه آنھا  فرصت ارائ. رسانه ھای بزرگ کمتر صدايشان به مردم می رسد

 

   به زبان انگليسیئیگزارش ويديو

="http://www.kontexttv.de/sites/all/modules/contribute/flowplayer/flowplayer/flowplayer 

.swf"  

"http://www.kontexttv.de/sites/all/modules/contribute/flowplayer/flowplayer/flowplayer.s

wf"  

"http://www.kontexttv.de/sites/default/files/Dirty_Wars_Engl.flv  

"http://www.kontexttv.de/sites/default/files/Dirty_Wars_Engl.flv 

"http://www.kontexttv.de/sites/default/files/Kampagnenclip_1.flv 

http://www.kontext-tv.de">www.kontext-tv.de</a></div> 

  ٢٠١٣ ی ماه م٣برگرفته از ُکنتِکست تی وی، 

/de.tv-kontext.www://http  

 ٢٠١٣ ی ماه م٣

 


