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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ سپتمبر ٢۵

  جنون ريختن خون در ارتش امريکا

٢  
  :به ادامۀ گذشته

اينک قبل از آن که به . د وعده نموديم که علل و چرائی اين جنون آدمکشی در ارتش امريکا را خواھيم دي اولدرقسمت

  :وعده وفا نمايم، به ناگزيز بايد بيفزايم

، برداشت ھائيست که خودم از چگونگی پرنفوس شدن قارۀ امريکا درکل، و اياالت آنچه در ذيل از نظرتان می گذرد

واقعيت را بيان  حد می توانند، تمام  چهمتحدۀ امريکا به صورت خاص در جريان ده ھا بدان دست يافته ام، اين که تا

دارند، به يقين عاری از نقص و کمبود نمی باشد، شرکت ساير عالقه مندان بدين بحث، چه به منظور انتقاد از 

برداشتھايم و چه ھم به منظور تصحيح و يا تکميل آن، نزدم ، منتی است بر من از جانب آنھائی که به موضوع عالقه 

  : و اينھم آنچه در زمينه انديشيده و تقديم می دارماين شما. گرفته، در بحث اشتراک می ورزند

جنون " تا جائی که از مطالعۀ تاريخ بس کوتاه مدنيت سفيد پوستان در اياالت متحده امريکا بر می آيد، نخستين عامل -١

. ا ايجاد، شکل گيری و ساختار اجتماعی اياالت متحدۀ امريکچگونگیبر می گردد به " ريختن خون در ارتش امريکا

زيرا قارۀ امريکا در کل و اتازونی به صورت خاص، خالف جوامعی که از تاريخ کھنی برخوردار بوده، شکل گيری 

يک زن و مرد با پيدايش اطفال،  به ھمين سلسله  ترکيب خود را داشته است، يعنی از ديالکتيکی جامعه روند و رشد 

مبنای روابط و عواطف فاميلی و خانوادگی و از سوی ديگر کل جامعه از يک سو بر فاميل، قوم و قبيله و سرانجام 

ًموقعيت  و نقش افراد در توليد نعم مادی، آحاد جامعه جايگاه خاص شان را يافته اند، در اتازونی اين روند کامال 

 پای شان را" امريکو وسپوچی"و به دنبال آن " ١۴٩٢کريستف کلمب "معکوس بوده، از ھمان نخستين روز ھائی که 

زمان سفيد ھا چنان در اقليت بودند که توان آن  که  ورود شانقرن اولربع بر زمين قارۀ جديد گذاشتند، اگر از يک 

که  سال، جناياتی ۵٠٠تقابل با باشندگان بومی اين قاره را نداشتند بگذريم به جرأت گفته می توانم بعد از آن در تمام اين 

  .تاريخ بشر بی سابقه بوده استبر بوميان اين قاره رفته است، در طول 

کشتار، قتل ھای عام، غصب اراضی و منابع حياتی بوميان، تجاوز جنسی، بيجای ساختن ھا و کوچ دادن ھای اجباری، 

در واقع در يک زندان " ريزروات" ميليون باشندۀ اصلی اين سرزمين، بقيه را در مناطق محصور به ۶بعد از قتل 

ه ای است که سفيد پوستان اروپائی به زعم خودشان در جھت متمدن ساختن بوميان و بزرگ در بند کشيدن، کارنام

  .اعمار اين قاره بدان تشبث ورزيده اند
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 الی اواسط قرن ١۶بر ھيچ کسی پوشيده نيست که کشور ھای اروپائی به خصوص انگلوساکسون ھا، در درازنای قرن 

نائی وقتی به اتھامی دستگير و جرم شان به اثبات می رسيد، دو ، به تمام جنايتکاران، رھزنان و ساير مجرمان ج١٧

معروف بود، " باستيل"پيشنھاد می نمودند، يا مدت زمان حبس و محکوميت شان را در زندانھائی که بھترين شان 

جنايتکاران و آشکار است که اکثر آن . بگذرانند و يا اين که در قارۀ جديد زندگانی جديدی را در آزادی کامل آغاز نمايند

  . رھزنان و مجرمان، قارۀ جديد را بر زندان ترجيح داده، بدانجا مسافرت می نمودند

بدين ترتيب قارۀ جديد به صورت عمده از جنايتکاران اروپائی در حالی پر نفوس می شد که ھيچ نيروی بازدارنده ای 

رادی بود که امريکای شمالی را پر نفوس ساختند، درواقع اروپای انگلوساکسون، با چنين اف. را در مقابل شان نداشتند

  .افرادی که به جز، قتل و خونريزی چيز ديگری در چانته نداشتند

  !خوانندگان عزيز

ًشما به کتبی که در ھمان زمان راجع به شھر ھای امريکا نوشته شده مراجعه کنيد، حتما خود در آن کتب به وضاحت 

  : می شدخالصهد چيز خواھيد ديد که شاخصۀ ھر شھری در چن

، به وسيلۀ خونخوار، توطئه گر و فريبکار که عده ای مسلح را به دور خود جمع نمودهو بانکدار  يک سرمايه دار -

  .پولش، امور شھر را به نام مردم اداره می نمود

از وی ديگران ند که ً يا قومندان امنيه که تقريبا تمام آنھا ھفت تير کش ھا و قاتالنی بود-  شريف- يک کالنترپوليس-

  .ھراس داشته، با وی رو به رو نمی شدند

 يک دفتر روزنامۀ شھری که به صورت عمده، اخبار شطارت ھای کالنتر و مھربانی ھای بانکدار را پوشش داده، -

  .ھميشه مردم را عليه بوميان اصلی آن سرزمين تحريک می نمود

  .خور ھمان بانکدار بود و بس يک کليسای چوبی با يک کشيشی که دستنگر و معاش-

  .ً يک رستوران که در کنار تھيۀ غذا عمدتا مرکز سکس و قمار نيز بود-

در چنان نظامی وقتی سرمايه در کنار زور و تزوير و پوشش تحميقی رسانۀ محلی می خواھد دنيايش را اعمار نمايد، 

 - که بود- ع عامۀ مردم، بلکه دنيائی می توانست باشد مسلم است که آن دنيا، نمی توانسته يک دنيای باشد انسانی و به نف

مبتنی بر زور و اسلحه، اگر حرف از آزادی و دموکراسی ھم زده می شد، دموکراسی آنھا چيزی نبود به غير از 

  ".دموکراسی مبتنی بر اسلحه"

اداره کنندگان و ن، سياستمداراقتی قدرت دولتی به آھستگی شکل گرفت، گذشته از آن که تمام چنان وضعيتی ودر 

 خانوادۀ بوش يکی از - دولتيان بدون استثناء ريشه در آنھائی داشتند که بيشتر از ھمه قتل نموده خون ريخته بودند

افرادی که در کل از اجتماع . ارتشی را که به وجود آوردند از افراد ھمان جامعه بود - برجسته ترين نمونه ھای آن است

ه، به مناطق اشغالی آورده شده بودند تا در عوض آزادی خودشان، منافع حاکميت اشغالگر قبلی و خانوادگی رانده شد

افرادی که ھم در درون جامعه و ھم در درون ارتش، بروز . انگلوساکسون را بدون ھراس از بازخواست گسترش بدھند

ً آنھا کامال وابسته بدان بود که افرادی که مراحل ترقی. می توانست برايشان لکۀ ننگی به شمار برود ،عواطف انسانی

  .در کارنامۀ شان به چه تعداد سرخپوست و يا مخالفان دولت را به قتل رسانيده اند

ارتش امريکا در ذات و ماھيت خود، يک ماشين سرکوبی است که با يک نصب العين به : بر ھمين مبنا می توان گفت

 تو را تھديد نکند بلکه نيروھای مقابلت با يادآوری از انتقام وجود آمده، بکش، بکش و باز ھم بکش تا نه تنھا خطری

بکش و باز ھم بکش تا ستراتيژی تخويف مقابل، چنان کارگر افتد که . وحشيانه ات، گربزۀ تقابل با تو را از دست بدھند

 عليه ١٨ و ١٧، ١۶اين ھمان کاريست که ارتش امريکا در جريان قرون . ھيچ نيروئی جرأت تقابل با تو را نداشته باشد
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آن را جنوب باشندگان بومی امريکای شمالی انجام داده اند، اين ھمان کاريست که در جريان جنگھای داخلی بين شمال و 

 قطعات عليه ھمسايگان جنوبی خود به ويژه مکسيکو انجام داده ١٩انجام داده اند، اين ھمان کاريست که در تمام قرن 

ود ضميمه ساخته است، اين ھمان کاريست که در جريان جنگھای جھانی اول و دوم به  را با خآن بزرگی از قلمرو 

خصوص جنگ جھانی دوم عليه مردم بيدفاع المان بعد از سقوط ھيتلر انجام دادند، اين ھمان کاريست ضمن تجاوز 

ده ھا نسل بعدی را نيز از انجام داده، با استفاده از سالح ھای کيميائی  کامبوج  و، الوسويتنام خونبار بر کوريا، 

تغييرات جوی و انسانی آن ديار متضرر ساخته است و اين ھمان کاريست که اينک در افغانستان، عراق و سوريه 

  .انجام داده و می دھند" اھل سعود"خودش و در يمن نوکر گوش به فرمانش خاندان 

توانيم جامعۀ مبتنی بر  اسلحۀ امريکا، در طی  ھرگاه خواسته باشيم، ھمين قسمت را مختصر جمع نمائيم، گفته می 

آنھا به تجربه دريافته اند که در . ناميد" حقانيت زور" فرھنگی را به وجود آورده اند که آن فرھنگ را می توان  ،قرون

  .  خورده پای ميز محاکمه کشانيده می شود، نه طرف غالب و پيروزشکستجنگھا فقط طرف ضعيف و 

ه  ھريک از ارتشيان اياالت متحدۀ امريکا را بالقوه يک چنگيز و يا يک آتيال می سازد، طرز  دومين نکته ای ک-٢

  .تربيت و پرورش آنھا در درون قطعات نظامی، مکاتب و يونيورستی ھای نظامی آن کشور می باشد

ابھای به اصطالح بيرون داده می شود، مگر تا جائی که از کت ھرچند در اين زمينه به صورت رسمی بسيار کم مطلبی

تفريحی و فلمھا بر می آيد، سيستم تدريس و پرورش افراد نظامی در اتازونی قسمی سازماندھی شده است، که شاگردان 

در ھر سن و سالی که در آنجا پای می گذارند، وقتی فارغ می گردند از آنھا امتحان گرفته نمی شود که تا چه حدی به 

ند، امتحان آنھا در کل خالصه می گردد به اين که تا چه حدی از کدام نوع سالح ھائی مفاھيم تکتيک و ستراتيژی وارد ا

 و به چه ميزانی وجدان انسانی اش را در جريان تحصيل و آموزش از دست داده، به يک ماشين می تواند استفاده کند

  .قتاله مبدل شده است

ريکا نھادينه شده است، که ھرگاه فردی از افراد اين طرز تربيت و بريدن از انسانيت تا حدی در درون ارتش ام

بياورد و از طرف چانس عسکری کدام زمانی به اساس ندای وجدانش، دست به اعتراض و يا افشاء گری بزند، اگر 

 .انتظارش را می کشد" افشای اسرار نظامی"ديگر ھمقطارانش سر به نيست نگردد، سالھا زندان توأم با تحقير 

 سومين عاملی که به نظر من در تربيت و پرورش افراد ارتش امريکا به مثابۀ قاتالن سفاک و بيرحم نقش مؤثری -٣

بازی می کند، حمايت بيدريغ و بدون چون و چرای فرھنگ از ماشين سرکوب و کشتار ارتش و تبليغ لگام گسيختۀ 

  . باشدفرھنگ نظاميگری و کشت و کشتار و تقدير از خشونت و قساوت می

  !خوانندگان نھايت عزيز

شايد برای تمام آنھائی که در داخل افغانستان زندگانی می نمايند امکان دسترسی و استفاده از صد ھا ھزار مجله، 

 باشند که آنروزنامه و جريده ای که ھمه روزه در امريکا منتشر می گردد نباشد، تا بتوانند از نزديک خود شاھد 

سيستماتيک آنھم به مثابۀ يک ويژگی برتری امريکائی تبليغ می گردد، مگر آنھائی که با چگونه خشونت به صورت 

آشنا  با دنيای بازی ھای الکترونيک اينترنتسينما آشنائی دارند، با تلويزيون مناسبات خصمانه ندارند و از طريق 

ھمه روزۀ خشونت امريکائی اشتغال ھستند، به خوبی می توانند متوجه شوند که فرھنگ و ھنر چگونه در خدمت تقديس 

  .دارد

 ٧ الی ٣اگر از صد ھا ھزارفلم کارتونی که ذھن اطفال را حين شکل گيری استخوانبندی شخصيتی آنھا يعنی بين سنين 

سالگی می سازد بگذريم، و تنھا ھاليوود مرکز پخش ھنر سينمائی امريکا و جھان را در نظر بياوريم و باز ھم از صد 

می که به جز سکس و خشونت پيام ديگری را نمی رسانند، بگذريم و توجه خويش را به آن فلم ھائی معطوف ھا ھزار فل
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بسازيم که تنھا به موضوع جنگ پرداخته اند، حال می خواھد جنگ جھانی اول باشد و يا دوم و يا ھم تجاوزات امريکا 

 که چگونه سربازان عقده ر تمام آنھا مشاھده می نمائيد؛ دبر کوريا، ويتنام، الوس، کامبوج، عراق، افغانستان و سوريه

می کنند، چگونه از کشته ھا پشته می سازند، چگونه خانه ھا را " قلع و قمع"ئی و بی بند وبار امريکائی دشمنان را 

با ويران و مزارع را آتش می زنند، اما يک موش را نجات داده، به مثابۀ سمبول انسان دوستی و عطوفت امريکائی 

اگر . خود به امريکا بر می گرداند و در امريکا ھم چطور عملکرد جنايتکارانه اش مورد تقدير و ستايش قرار می گيرد

  . ديگر تماشا نمائيدبارھا را " رمبو"اين حکم من را قبول نداريد لطف نموده به مثابۀ مشت نمونۀ خروار، 

ًتار انسانھا و تقدير از آنھائی باشد که ظاھرا به سمت حق وقتی فرھنگ و ھنر از ھمان آغاز طفوليت مشوق جنگ، کش

ًقرار دارند، ظاھرا به خاطری که ارزش ھا و طرف حق و ناحق را خودشان تعيين می دارند، انسانی که در بطن چنان 

وشش می فرھنگی پرورش يافته و با مجوز کشتار انسانھا به جائی فرستاده شده و وظيفۀ کشتار بوميان آن خطه را بر د

  .يعنی بکش و باز ھم بکش.  دھد به غير از آنچه آموخته و به انجام آن توظيف شده استانجام گذارند، چه می تواند 

 نکتۀ چھارمی که از نظر من در پرورش يک مشت جنايتکار در پوشش ارتشيان در امريکا نقش برازنده ای بازی -۴

  . مصونيت قضائی مطلق آنھا در خارج از خاک امريکا می باشدمی کند، مصونيت قضائی نسبی آنھا در داخل کشور و

قبل از ورود به بحث از منظر مورد نظر ما نخست به گزارش وزارت دفاع اياالت متحدۀ امريکا به ارتباط تعداد پايگاه 

  :ھای نظامی آن کشور در اقصا نقاط جھان توجه تان را جلب می نمايم

مريکا ا: است  منتشر شده٢٠٠٧ در سال Base Structure Reportتحت عنوان مريکا که ابه گزارش وزارت دفاع «
 . کشور ايستگاھھای نظامی دارد١۴٠ کشور پايگاه بزرگ نظامی و در ٣٩در 

طور ه اين کشور درخاک خود نيز ب.  پايگاه نظامی دارد٨۵٠ً جھان جمعا رۀمريکا به استثنای خاک خود در پنج قاا
 تا ٧٠٠مريکا در حال حاضر االمللی کندی،  ھای بين برابر گزارش مرکز پژوھش.  دارد پايگاه نظامی۵٣٠٠رسمی 
 کشور ١٣٠ پايگاه در ٧٣٧طور مشخص ه ب. مريکا داردای و جاسوسی در خارج از ئ، ھوابحری پايگاه زمينی، ٨٠٠

مريکا در خاک آن ای ارتش تعداد مراکز و پادگانھا. ھای موقت ھستند خارجی قرار دارند که تعدادی از آنھا اردوگاه
  - ويکی پديا- ».رسد  می۶٠٠٠کشور به 

  !خوانندگان نھايت عزيز

 پايگاه نظامی در خارج از خاک امريکا، ھرگاه در ٨۵٠موجوديت . لطف نموده به ارقام داده شده، بارديگر نظر اندازيد

ستيک و اکماالت، ميخانيک و ھريک به صورت متوسط صرف ھزار نفر سرباز، افسر، افراد مربوط به خدمات لوژ

 ھزار شاغل امور نظامی اتازونی در خارج از ٨۵٠کارمند اداری وجود داشته باشد، به جرأت گفته می توانيم که حدود 

  .می کنند"  وظيفه "خاک آن کشور اجرای 

يد که در  ھزار انسان مطرح بحث باشد، چه کسی می تواند ادعا نما٨۵٠در صورت عادی زمانی که عملکرد حدود 

اما وقتی پای زندگانی عادی در ميان .  ھيچ اتفاقی نمی افتد که نظر ديگران را به خود جلب نمايدعظيمیچنان کتلۀ 

 ھزار نفری، ھمه سرباز و افسر و کارمند خدمات نظامی متعلق به ارتشی باشد که از گھواره ٨۵٠نباشد، بلکه آن کتلۀ 

شتار ھای عظيمی را در تاريخ خود دارد که تا کنون ھيچ يک از مدنيت ھای به افراد خود چگونه کشتن را آموخته، ک

ًقديم و حاضر تا بدين حد دست شان به خون آغشته نبوده است، بايد از خود پرسيد که آيا واقعا ھيچ جنايتی انجام نمی 

  دھند که مردم باخبر گردد؟

کيه بر مصونيت قضائی که مشتی وطنفروش از قماش ًپاسخ سؤال کامال روشن است، آنھا در ھر جائی که ھستند با ت

 اعطاء نموده اند، بدون ھراس از بازخواست و آنھاو ساير وطنفروشان برای " ھا، عبدهللا ھاغنی کرزی ھا، سپنتا ھا، "
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محاکمه، ھر آنچه می خواھند در مناطق تحت سلطۀ شان که چيزی بيشتر از مستعمرات شان نيست، انجام می دھند، 

، بلکه ھيچ کس و نھادی ھم حق ندارد آن را رسانه ئی بسازد، اگر فردی ه تنھا کسی حق ندارد بر آن انتقاد کندمگر ن

" ويکی ليکس"که با سايت " چلسی منينگ"جرأت می کند و آن جنايات را رسانه ئی می سازد می بايد به مانند خانم 

ن سايت داده بود، برای ساليان طوالنی در زندان، محبوس ھمکاری نموده اسناد جنايات ارتش امريکا در عراق را به آ

  .گرديده به بھانه ھای متعدد، شکنجه ھای غير انسانی را تحمل نمايد

ھمين حالتی که ھيچ يک از نظاميان امريکائی را نمی شود در خارج از امريکا پای ميز محاکمه کشانيده، به وسيلۀ 

 نمود و تمام افراد نظامی امريکا حق دارند تا با وجود ھر نوع جنايتی قضاتی که جرم در آنجا صورت گرفته، محکمه

فقط در کشور خودشان، با قضات خودشان و قوانين خودشان محاکمه شود، در ذات خود چنان مصونيت قضائيی را 

 به آنھا وارد برای افراد نظامی ارتش امريکا تضمين می نمايد، که آنھا اگر به صد ھا تن را ھم بکشند، کمترين گزندی

  .نمی شود

 تمام عوامل را شامل نمی گردد، به جرأت می توانيم حکم نمائيم که آنچه را يقينبا در نظر داشت نکات فوق که به 

ھا قلمداد می " برچی پيما"ارتش امريکا بعد از افشای جنايات نظاميانش به مثابۀ اشتباه فردی و انسانی و يا ھم نقص 

داشته، تمام آن جنايات زنجيرۀ به ھم پيوسته ای اند که ھمه در خدمت ستراتيژی معين امريکا قرار ًنمايد، مطلقا حقيقت ن

  .دارند

  :جھت روش شدن مطلب بر می گرديم به خاور و چرائی کشتار سربازان سوری و سپردن پايگاه آنھا به داعش

اده نظام ناتو بر خاک سوريه در وجود داعش و به يقين از طريق رسانه ھا تا کنون دريافته ايم که از آغاز تجاوزات پي

، مرز ھای ھوائی سوريه بار بار در کنار ساير کشور ھا، از طرف اسرائيل "اسالم سياسی"ساير نمايندگان و داعيان 

نيز مورد تجاوز قرار گرفته ، صھيونيستھا ھر زمانی که احساس می نمودند، موجوديت بخشی از پياده نظام ناتو توسط 

سوريه با خطر مواجه شده است، توسط طيارات جنگی شان به بمباردمان ارتش سوريه و متحدين شان پرداخته، ارتش 

  .را از مخمصه نجات می دادند" اسالم سياسی"داعيان 

اين روند در ھمين يکی دو ھفتۀ اخير از طرف ارتش سوريه زير سؤال رفته، دافع ھوای سوريه دو فروند طيارۀ بمب 

شان تجاوز نموده مشغول بمباردمان نيروھای ارتش سوريه بود، با فير راکتھای زمين به خاک لی را که بر افگن اسرائي

 و اضح است که اسرائيل ھم از ترس پوتين نخواست خود وارد ميدان -گناه اول اين -. ھوای ساخت روسيه سقوط دادند

  .شده، جنگ تمام عيار و اشکاری را عليه سوريه آغاز نمايد

ن گناه ارتش سوريه، پافشاری آنھا در تفتيش و بازرسی موتر ھای الريی بود که زير نام کمک به باشندگان حلب، دومي

 - استخبارات ترکيه-" ميت"ارتش سوريه از طريق روسيه و منابع مربوط به . قرار بود اجازۀ ورود به آن شھر را بيابند

در صدد انتقال اسلحه برای نيروھای پياده نظام ناتو يعنی د،  در پوشش کمکھای ملل متح ھامطلع شده بودند که الری

  - گناه دوم-. ًمی باشند، بناء پافشاری بر تفتيش و بازرسی داشتند" النصره"و " داعش"بوقلمون 

وقتی رژيم اسد دومين گناھش را نيز مرتکب شد، واضح بود که نيروھای نظامی اياالت متحدۀ امريکا نمی توانست آن 

 نفر کشته، بيش از صد تن زخمی و يرانی پايگاه ٨٠پاسخش ھم روشن و اشکار بود .  را بدون پاسخ بگذارد"گستاخی"

  ".داعش"نظامی آن کشور و انتقال آن به 

  . اين رشته سردراز دارد

 
 


