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  (*) جنگ یروغھاد

  تنامي شکست در وادآوري از عراق، فرار
  

  : در فورت برگ گفتانيمبر خود خطاب به ارتشس د١۴ امي در پامريکا جمھور سي اوباما، رئباراک

انۀ از ساللشما” رندي ھستی بالفصل قھرمان ه دو ق تعمار و امپرا- ک رن اس م پیورت ق ه ھ دي خشن را ب . دي دھی مون

ان در اجرادند،ي کشريزه  را بسمي و فاشسمي سرد، کمونیپدران و پدربزرگان شما با سر ان ی و شما مردان و زن  ھم

  .“ديدي فلوجه و قندھار جنگرحمله کردند، دما مبر به  سپت١١ که در یرکوب کسان سیاصول، برا

ه خصلت ني امياموزي ب،ی جنگی نه از عرصه ستراتژکاري پني از امي توانی که ما می درسنيمھمتر” ه آن، ب  است ک

ری ماني به پایطي جنگ را در شراني شما، ما اۀيدر سا.  شودی ما مربوط میمل ه مي ب ان اامريک ک دتر و جھ  قدرتمن

  .“امن تر شده است

ایدروغھا سته ھ ل ب دای جنگ مث رق ھ رزرق و ب دهاي و دي شب عیاي پ الیدھاي وع- ھمچون وع ه  بی خشک و خ

ادگیراحت ا محو می و س ودی از حافظه ھ ھا.  ش شده است، بایدرس اک ن ا پ ه از قلبھ وز، ک و، ھن  دي جنگ را از ن

  .آموخت

ا ان راحت یدروغھ راق چن زب جمھور جنگ ع امزد ح ت ن امزد از ھف ه شش ن دند ک ن ش واهيدف راخ تي ری ب  اس

 را راني اهي شروع جنگ عل عراق، علناً هي موھوم، درست مثل شروع جنگ علی اساس ادعاھاه ب،امريکا یجمھور

د ه نيخاطر اه ب. وعده کردن رانه،ي جنگ وحشني ای درسھاک بني بزرگت تراتۀ محاس ام،ي پس از جنگ وکيژ س  تن

ادرست م امزد حزب یفراموشه  بیراحته  آن جنگ بمي عظعيثل فج امزد از ھفت ن دند و امروز شش ن پرده ش  س

دی روانماراني خود به اتاق فکر نئومحافظه کاران، به اتاق فکر بی وفادارخواه،يجمھور اخ .  را اعالم کردن ه، ک البت

  . اتاق فکر نداردني از ای ھم دست کمديسف
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وز بی سالھاتنام،ي و جنگی از ما که سالھایکسان ا توجاديه  از دست رفته را ھن د، ب اتي دارن سھ نا و عماري ب اي آش  ق

  . آشنا ھستندیخوبه  دو حزب ما در عراق بیدردآور جنگ افروز

شانتنامي که ما را به جنگ ویدروغ ورد،ي ک راوش تئ وي دومني ای ت هن ود ک ا از ورود :  ب ر م ه داکياگ  ۀري کشور ب

ر پا.  دادمي آنوقت، ھمه کشورھا را از دست خواھم،ينکن یري جلوگسميسرخ کمون ورني اۀيب درت غرب،ی تئ  ی سه ق

  . انتخاب کردندی جنگیھاي بازداني مثابهمه  را بني چۀي کشور کوچک ھمساني، ا)امريکا فرانسه و س،يانگل(

ه بازمي تا نشان دھمي کردی انسان را قربانونيلي از سه مشي بیھست اي ک ه نمیھ ا ی کودکان د مبن انون سیتوان  استي ق

رار گیخارج ا ق دنيا. ردي م ه ب ا مجذوب نظامی سبب روني واقع ران م ه رھب درت طلب،یگري داد ک  شکوه و ،ی ق

  . شده بودندیورتعظمت امپرا

 ني موجب ایطور کله  به آن، بی عدم توجه جداي بود که گوني اتنامي دروغ پس از شکست ما در جنگ ونيبزرگتر

ود انگتني در واشتمداراناسيس. شکست ب ل ژنرالھ ا در مقاب ا ای دائم دی میستادگي م ال .  کردن ال ١٩۶۵از س ا س  ت

ردوس الئ،ی شمالتنامي تـُن بمب و موشک در وونيلي مکي از شي ما ب١٩۶٨ ه مم،ي و کامبوج انبار ک ا گفت  شود ی ام

ه ایکه ما توجه جد تني ب ا . مي جنگ معطوف نداش رد شونيلي م١٢م الن گ ر » Agent Orange «ی سمیئايمي گ ب

ه ایطور جده  ما بندي گوی اما مم،يدي پاشاي آسیخاک جنوب شرق رداختني ب  جنگ در سال ۀدر بحبوح. مي جنگ نپ

ه اولفهياز جمله، شامل سربازان وظ( نفر ونيلي ممي از نشين منطقه بي ما در ااني شمار ارتش١٩۶٨ ار پس از ني ک  ب

  .مي قرار دادی جنگ را مورد توجه جدني شود ما ایبود،  اما باز ھم ادعا م) ميد آنھا را به جنگ فرستاورياجنگ ک

شدی به بمباران اتمتنھا ه ا... مي متوسل ن در ب ا آنق لي جنگ غنيم رداختهي توجرقاب ه ھمي پ ان یگري کشور دچي ک  چن

گ، ویدروغھا.  شودی آن جنگ ھنوز ھم تکرار میاما دروغھا. نکرد اور خوده  بیري اساطیژگي جن ه، و ب  گرفت

  . شده استلي ما تبدی وطن پرستنيبه آن، به آئ

تراتژست،ي نزي انگرتيح تباھات س ان اش ضاوتھامي کنی را تکرار مکي که ما باز ھم ھمچنان ھم ه ق ان ب  ی و ھمچن

  .مي شوی میبي خودتخری آور و رفتارھاأسي اعمال ،یرانساني غاتي و مرتکب ھمان جنامي دھیاشتباه مان ادامه م

را،»ايس« سابق سازمان ري که ھنوز مدی تا زمانامريکا رھبران تنام،ي از وپس  شروع ی جرج ھربرت واکر بوش ب

داماتهيجنگ عل ام اق ه انج ود، ب زده ب داسي در مقی عراق به توطئه دست ن ه جنگ .  کوچک محکوم بودن د ک ھر چن

ن شبح و« بوش در اعالم جمھور سي در آن الھامبخش رئی نظامیروزي فارس کوتاه مدت بود، اما پجيخل اميدف  در تن

  . بود»شهي ھمی عرب برارهي شبه جزیشنزارھا

امي پسر بزرگ او، مبتکر شروع دو جنگ بود که شبح ورايز. دي چندان ھم طول نکش»شهي ھمیبرا« ستتن ه ھ  ی را ب

م ۀ از آنھا، جنگ ده سالیکي. دو باره فراخواند وز ھ ه ھن ه دارد و د افغانستان است ک ريادام ه جنگ ،یگ  بازگشت ب

  .پدر در عراق بود

ردشي پسر بی دارند، اما دروغھااديه  امروز ھم بھاياري پدر را بسیدروغھا وان فراموش ک ه بت .  از آن تازه است ک

وم وجود سالحھای دروغ نه تنھا به ادعانيا شتار جمعی موھ ه نظری حت،ی ک دهي ب وط می بع ه ی مرب ه ھم  شود ک

ان عم ر جعلجھ ودن آن اذعان داردیال ب را.  ب اھیب ما، الزم بی آگ ه طرح اوله ش تن است ک ا در ۀ قطعنامني گف  م

راتي امنیشورا د ب ل متح ازمان مل سلی جنگاتي شروع عملی س ه وجود ت وط ب ر اطالعات مرب  حاتي در عراق ب

ا بھانهی اتمی انرژی المللنيآژانس ب.  بود و با شکست مواجه شدی مبتنیکشتار جمع رد، و ی ھ شاء ک امال اف ا را ک  م

  . به آن خواھد داد، قطعنامه پس گرفته شدی منفی رأتي امنیشورا تيچون معلوم شد که اکثر
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ه صدام حسی مديدروغ تأکه  دولت بوش بمقامات د ک ازماندھان حمالت تروریکي ني کردن پت١١ یستي از س مبر  س

ته و ی تنگاتنگی کردند که عراق ھمکاری مديدروغ تأئه  بنيآنھا ھمچن.  بوده استورکيوي به ن٢٠٠١ ده داش  با القاع

  . جمھور بوش مجبور شد آنھا را رّد کندسي رئره ادعاھا آنقدر روشن بود که باالخنيا.  کندی منيبودجه آن را تأم

داف خود آن استیدروغھا د، حمانکهيھم.  ھر جنگ در خدمت اھ داد را روشن کردن ق بغ ا اف  از تي انفجار بمبھ

  .دي گردلي تبدی پرستھنيگ به اصل مجن

ه، بی ربطچي اقدامات ما ھاي بود که گوني عبارت از ای بعددروغ ته، بلک ال در ه  با نفت عراق نداش ام و کم طور تم

ه اولی دروغ زماننياما ا.  باشدی عرب میاي در دنی دمکراسیخدمت برقرار  ۀفي وظني که حفاظت از معادن نفت ب

شکیاديمدت ز. شد رسوا د،ي گردليما تبد ا از سود،ي گردلي تا آن وقت که دولت عراق ت  ی غول آسای شرکتھای م

  . انجام شدتي مأمورۀ ھمب،ي ترتنيبد. ميعھده گرفته  کنترل نفت عراق را بتيخود مأمور

و  مھم، ذھن روشن، عزم ني انجام ایبرا.  توان افشاء کردی نمی سادگني امر، به ھمتي جنگ را، در واقعیدروغھا

  . الزم استدنيشي به اندیمنده  و عالققي حقایجو و  جستیاراده برا

ر ااتي تواند مدتھا به حی منجر به جنگ عراق می مربوط به دروغھای ھایآگاھ د، مشروط ب ه دھ ه ني خود ادام  ک

ا حمای جنگ تا شھروندانني ای ما، اعم از سربازان قربانانيشاھدان از م ه از آنھ د و ی متي ک ا  ماي کردن خالف آنھ

  .دھند انتقال ی آتی و آنھا را به نسلھارندي را بپذقيبودند، حقا

أثاني پای او براۀ جمھور که وعدسي از جناب رئمي توانی مما  در انتخابش داشت و یادي زري دادن به جنگ عراق ت

ری برائیامريکا ھزاران مزدور مي دانی مکه نيبه وعده خود، گذشته از ا ان  سني حفاظت از بزرگت ا در جھ فارت م

  .مي مانده است، رسما عمل کرد، سپاسگزار باشیدر خاک عراق باق

ه ده  که بیخاطر خساراته  تواند بی جمھور نمسي حاضر رئۀ که در دورمي کنی درک مما ا ب  وارد گرانينام مردم م

  . بکندیشده است، عذرخواھ

  .مي کنی جنگ و جنگجو را درک مني بی تفاوت عقالنما

ه سربازانمان اعالم نمای جمھور نمسي که رئمي دانی مما د ب ا بدي توان ه آنھ ه ه  ک ل نادرست در جنگ ناعادالن دالئ

  .شرکت کردند

رای جمھور اعالم مسي رئکه ی زماناما اي عراقی کند که ما ب ات شکوفائھ  کي دمکراتۀ در جامعشرفتي و پی امکان

 جمھور اعالم سي رئکه یوقت.  سازدیگ را ھم جاودانه م جنی دروغھای کند، حتی می نه تنھا سالوسم،يفراھم ساخت

ازه اۀ او راه جنگ ناعادالنم،يدي عراق جنگدر ی المللني و عدالت بھاي عراقی برایخاطر آزاده  دارد که ما بیم  ی ت

  . کندی تالش متنامي شبح ونياو، در راه تدف.  کندی باز مامريکا یرا برا

ستان حتضمن دن در افغان ده  بی مان ا باشتر،ي روز بکيت م ه م ول کندي ھم دامي قب ان ابت ه جنگ عراق از ھم  ء ک

ودکي ستراتژیالگريھدف آن، نفت و است.  و عدالت نداشتی با دمکراسی ارتباطچي جنگ، ھنيا. ناعادالنه بود و .  ب

  . کندی مافتي زند، پاسخ شرارت خود را دری که به شرارت دست میکس

  . جرم استجرم،

  : ترجم میادآوري -(*)

  :ري زی ھای به نشاندي با آن، رجوع کنئی آشنایبرا! “یئامريکا یارزشھا” از یگري ھم بخش دنيا
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