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  دروغھای جنگ
  فرار از عراق، يادآور شکست در ويتنام 

  :مبر خود خطاب به ارتشيان در فورت برگ گفتدس ١۴امريکا در پيام بارک اوباما، رئيس جمھور 

پدران و . وری خشن را به ھم پيوند می دھيدت قرن استعمار و امپرا-  بالفصل قھرمانانی ھستيد که دو قرنۀشما از سالل“ 
  و شما مردان و زنان در اجرای ھمان اصول، برای زير کشيدنده پدربزرگان شما با سری سرد، کمونيسم و فاشيسم را ب

  .” سپتمبر به ما حمله کردند، در فلوجه و قندھار جنگيديد١١سرکوب کسانی که در 
ژی جنگی، بياموزيم اين است که آن، به خصلت ملی ي ستراتۀمھمترين درسی که ما می توانيم از اين پيکار از عرص“ 

کا قدرتمندتر و جھان امن تر  شما، ما اين جنگ را در شرايطی به پايان می بريم که امريۀدر ساي. ما مربوط می شود
  .”شده است

 وعيدھای خشک و خالی براحتی و -دروغھای جنگ مثل بسته ھای پرزرق و برق ھدايای شب عيد و يا ھمچون وعده 

  .درسھای جنگ را از نو، ھنوز، که از قلبھا پاک نشده است، بايد آموخت. سادگی از حافظه ھا محو می شود

 دفن شدند که شش نامزد از ھفت نامزد حزب جمھوريخواه برای رياست جمھوری دروغھای جنگ عراق چنان راحت 

.  شروع جنگ عليه ايران را وعده کردندً، بر اساس ادعاھای موھوم، درست مثل شروع جنگ عليه عراق، علناامريکا

 مثل فجايع ژيک پس از جنگ ويتنام، درستي ستراتۀکه درسھای اين جنگ وحشيانه، بزرگترين محاسب خاطر اينه ب

فراموشی سپرده شدند و امروز شش نامزد از ھفت نامزد حزب جمھوريخواه، وفاداری خود ه عظيم آن جنگ براحتی ب

البته، کاخ سفيد ھم دست کمی از اين اتاق . به اتاق فکر نئومحافظه کاران، به اتاق فکر بيماران روانی را اعالم کردند

  .فکر ندارد

ً ياد دارند، با توجيھات بسيار آشنا و عميقاه گ ويتنام، سالھای از دست رفته را ھنوز بکسانی از ما که سالھای جن 

  .خوبی آشنا ھستنده دردآور جنگ افروزی دو حزب ما در عراق ب

 سرخ ۀاگر ما از ورود يک کشور به داير: دروغی که ما را به جنگ ويتنام کشانيد، تراوش تئوری اين دومينو بود که 

انگليس، (سه قدرت غربی  اين تئوری، ۀبر پاي.  کشورھا را از دست خواھيم دادۀری نکنيم، آنوقت، ھمکمونيسم جلوگي

  . ميدان بازيھای جنگی انتخاب کردندۀمثابه  چين را بۀ اين کشور کوچک ھمساي،)امريکافرانسه و 
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نمی تواند مبنای قانون سياست ھستی بيش از سه ميليون انسان را قربانی کرديم تا نشان دھيم که بازيھای کودکانه  

اين واقعه بدين سبب روی داد که رھبران ما مجذوب نظاميگری، قدرت طلبی، شکوه و عظمت . خارجی ما قرار گيرد

  .وری شده بودندتامپرا

طور کلی موجب اين ه بزرگترين دروغ پس از شکست ما در جنگ ويتنام اين بود که گويا عدم توجه جدی به آن، ب 

 ١٩۶٨ تا سال ١٩۶۵از سال . نرالھای ما ايستادگی می کردندج در مقابل ً سياستمداران در واشينگتن دائما.شکست بود

 در ويتنام شمالی، الئوس و کامبوج انبار کرديم، اما گفته می شود که ما توجه راکتُما بيش از يک ميليون تـن بمب و 

بر خاک جنوب شرقی » Agent Orange« سمی ئیيمياک ميليون گالن گرد ١٢ما . جدی به اين جنگ معطوف نداشتيم

 شمار ارتشيان ما ١٩۶٨ جنگ در سال ۀدر بحبوح. طور جدی به اين جنگ نپرداختيمه  اما می گويند ما بآسيا پاشيديم،

  آنھا را به جنگکوريااز جمله، شامل سربازان وظيفه که اولين بار پس از جنگ (در اين منطقه بيش از نيم ميليون نفر 

  .اما باز ھم ادعا می شود ما اين جنگ را مورد توجه جدی قرار نداديمبود، ) فرستاديم

. ما آنقدر به اين جنگ غيرقابل توجيه پرداختيم که ھيچ کشور ديگری چنان نکرد… می متوسل نشديموتنھا به بمباران ات 

خود گرفته، و باور به آن، به ه بدروغھای جنگ، ويژگی اساطيری . اما دروغھای آن جنگ ھنوز ھم تکرار می شود

  .آئين وطن پرستی ما تبديل شده است

ژيک را تکرار می کنيم و ھمچنان به قضاوتھای اشتباه يحيرت انگيز نيست، که ما باز ھم ھمچنان ھمان اشتباھات سترات 

  .ی شويممان ادامه می دھيم و مرتکب ھمان جنايات غيرانسانی، اعمال يأس آور و رفتارھای خودتخريبی م

 برای شروع جرج ھربرت واکر بوش، »سيا« تا زمانی که ھنوز مدير سابق سازمان امريکاپس از ويتنام، رھبران  

ھر چند که جنگ خليج . جنگ عليه عراق به توطئه دست نزده بود، به انجام اقداماتی در مقياس کوچک محکوم بودند

دفن شبح ويتنام در «فارس کوتاه مدت بود، اما پيروزی نظامی در آن الھامبخش رئيس جمھور بوش در اعالم 

  .بود»  عرب برای ھميشهۀشنزارھای شبه جزير

زيرا پسر بزرگ او، مبتکر شروع دو جنگ بود که شبح ويتنام را به ھستی دو . چندان ھم طول نکشيد» يشهبرای ھم« 

 افغانستان است که ھنوز ھم در ادامه دارد و ديگری، بازگشت به جنگ پدر ۀيکی از آنھا، جنگ ده سال. باره فراخواند

  .در عراق بود

اين . ند، اما دروغھای پسر بيش از آن تازه است که بتوان فراموش کردياد داره دروغھای پدر را بسياريھا امروز ھم ب 

ً  جھان عمالۀدروغ نه تنھا به ادعای موھوم وجود سالحھای کشتار جمعی، حتی به نظريه بعدی مربوط می شود که ھم

رای امنيت  ما در شوۀبرای آگاھی شما، الزم به گفتن است که طرح اولين قطعنام. بر جعلی بودن آن اذعان دارد

سازمان ملل متحد برای شروع عمليات جنگی در عراق بر اطالعات مربوط به وجود تسليحات کشتار جمعی مبتنی بود 

 افشاء کرد، و چون معلوم شد که اکثريت ًمی بھانه ھای ما را کامالوآژانس بين المللی انرژی ات. و با شکست مواجه شد

  .قطعنامه پس گرفته شدشورای امنيت رأی منفی به آن خواھد داد، 

مبر  سپت١١ان حمالت تروريستی ندگ يکی از سازماندھصدام حسين می کردند که تأکيددروغ ه  ببوشمقامات دولت  

 می کردند که عراق ھمکاری تنگاتنگی با القاعده داشته و تأئيددروغ ه آنھا ھمچنين ب.  به نيويورک بوده است٢٠٠١

  .ّ آنھا را رد کند،عاھا آنقدر روشن بود که باالخره رئيس جمھور بوش مجبور شداين اد.  می کندتأمين آن را ۀبودج

که انفجار بمبھا افق بغداد را روشن کردند، حمايت از جنگ  ھمين. دروغھای ھر جنگ در خدمت اھداف خود آن است 

  .به اصل ميھن پرستی تبديل گرديد
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طور تمام و کمال در ه بطی با نفت عراق نداشته، بلکه، بدروغ بعدی عبارت از اين بود که گويا اقدامات ما ھيچ ر

 ما ۀاما اين دروغ زمانی که حفاظت از معادن نفت به اولين وظيف. خدمت برقرار دمکراسی در دنيای عرب می باشد

مدت زيادی تا آن وقت که دولت عراق تشکيل گرديد، ما از سوی شرکتھای غول آسای خود . تبديل گرديد، رسوا شد

  . مأموريت انجام شدۀبدين ترتيب، ھم. عھده گرفتيمه ل نفت عراق را بوريت کنترمأمو

برای انجام اين مھم، ذھن روشن، عزم و . دروغھای جنگ را، در واقعيت امر، به ھمين سادگی نمی توان افشاء کرد 

  .مندی به انديشيدن الزم استه جوی حقايق و عالق و اراده برای جست

که   دروغھای منجر به جنگ عراق می تواند مدتھا به حيات خود ادامه دھد، مشروط بر اينآگاھی ھای مربوط به 

شاھدان از ميان ما، اعم از سربازان قربانی اين جنگ تا شھروندانی که از آنھا حمايت می کردند و يا مخالف آنھا بودند، 

  .حقايق را بپذيرند و آنھا را به نسلھای آتی انتقال دھند

 او برای پايان دادن به جنگ عراق تأثير زيادی در انتخابش داشت و به ۀيم از جناب رئيس جمھور که وعدما می توان 

بزرگترين سفارت ما در جھان در  برای حفاظت از امريکائیکه می دانيم ھزاران مزدور   خود، گذشته از اينۀوعد

  . عمل کرد، سپاسگزار باشيمً رسماخاک عراق باقی مانده است،

نام مردم ما به ديگران وارد ه خاطر خساراتی که به  حاضر رئيس جمھور نمی تواند بۀدر دورک می کنيم که ما در 

  .شده است، عذرخواھی بکند

  . را درک می کنيمتفاوت عقالنی بين جنگ و جنگجوما  

در جنگ ناعادالنه شرکت دالئل نادرست ه به سربازانمان اعالم نمايد که آنھا بما می دانيم که رئيس جمھور نمی تواند  

  .کردند

 دمکراتيک ۀما برای عراقيھا امکانات شکوفائی و پيشرفت در جامعکه رئيس جمھور اعالم می کند که  اما زمانی 

که رئيس جمھور اعالم می  وقتی. فراھم ساختيم، نه تنھا سالوسی می کند، حتی دروغھای جنگ را ھم جاودانه می سازد

 تازه ای را برای ۀی برای عراقيھا و عدالت بين المللی در عراق جنگيديم، او راه جنگ ناعادالنخاطر آزاده دارد که ما ب

  .او، در راه تدفين شبح ويتنام تالش می کند.  باز می کندامريکا

 ناعادالنه ء ما بايد قبول کنيم که جنگ عراق از ھمان ابتداۀمدت يک روز بيشتر، ھمه ضمن ماندن در افغانستان حتی ب 

ژيک بود و کسی که به ينفت و استيالگری ستراتھدف آن، . با دمکراسی و عدالت نداشتاين جنگ، ھيچ ارتباطی . بود

  .شرارت دست می زند، پاسخ شرارت خود را دريافت می کند

  .جرم، جرم است
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