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 Political سياسی

  
  William Blum -  ويليام بلوم:نويسنده

  وی حميد مح:برگردان از
  ٢٠١٣ مارچ ١٨

  

  :ھنر گرانبھای قتل قانونی

 ھوگو چاوز در فھرست اياالت متحده

  

  : در زير يادآوری می کنم يلی، سالوادور آلنده مطلبی نوشته بودم که آن را مختصراً چروزی، دربارۀ رئيس جمھور 

با سالوادور آلنده، . ی کندواشينگتن ھيچ انشعاب و انحرافی عظيمتر از استقالل واقعی را در جھان سوم تحمل نم«

 يک مارکسيست به شکل قانونی برگزيده شده بود و ھمچنان با - استقالل به ويژه با لباس تحريک آميزی از راه رسيد 

 را دچار ريزش می ئیو بنيادھا. چنين موردی تحمل ناپذير بود. رعايت و احترام به قانون اساسی به راھش ادامه داد

نظريه ای که طی دھه ھا با دقت و تدارکات کافی کمونيست ھا را به : ستی بر آن بنا شده بود کرد که جريان ضد کموني

عنوان جريانی معرفی می کرد که نمی توانند بی آن که به زور و حيله تکيه کنند به قدرت برسند، و بدون ايجاد ترس و 

ه ب –يزی بدتر از يک مارکسيست نبود ھيچ چ. شوی مغزی توده ھا بر سر قدرت باقی بمانند و وحشت و بدون شست

  ».جز يک مارکسيست برگزيده شده

در تمام جھان مثل و مانند ھوگو چاوز ھيچکس ديگری وجود نداشت که قدرتمداران و رھبران اياالت متحده آرزومند 

 ديگری در جھان بود او بدتر از ھر رھبر. او حتی بدتر از فيدل کاسترو بود. او بدتر از آلنده بود. ديدن مرگ او باشند

بی .  تعلق نداشت زيرا او با زبان ساده و خام از امپرياليسم اياالت متحده و شقاوت آن ياد می کردامريکاکه به جبھۀ 
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در سازمان ملل متحد، به .  رھبران دولت ھا نمی بايستی از آن حرف بزنندچيزھائی می گفت که معموالً . دائما. وقفه

 عليه ی التين، تمام منطقه را کامالً امريکادر سراسر .  را مخاطب قرار می داد بوشجورجشيوۀ خيلی شخصی 

  .امپراتوری اياالت متحده سازماندھی می کرد

 سالگی می ۵٨ولی وقتی فردی مانند ھوگو چاوز در سن . آنھائی که با من آشنائی دارند می دانند که توطئه باور نيستم

سرطان سمج، . ی رسد، در مورد چگونگی چنين رويداد از خودم سؤال می کنمنظر مه ميرد يعنی سنی که ھنوز جوان ب

اين موضوع شناخته شده است که طی جنگ ... عفونت مجرای تنفسی عالج ناپذير، سکتۀ قلبی، يکی پس از ديگری

. راد شودسرد، سيا موادی اختراع کرده بود که می توانست بی آن که اثری از آثار خود بر جای گذارد موجب مرگ اف

  .خيلی دلم می خواھد که دولت ونزوئال کالبد شکافی دقيق و موشکافانه ای در مورد ھوگو چاوز به عمل آورد

آيا ممکن است که «: ، چاوز در مورد سرطان معالجه شده بود، و با صدای بلند حرف می زد و می گفت ٢٠١١مبر دس

 سالگی نمی توانستيم از آن اطالعی داشته ۵٠ باشند و پيش از آنھا تکنولوژی خاصی را برای انتقال سرطان ابداع کرده

 کيرشنر که – دو –، کريستينا فرناندز ارچنتايناو اين موضوع را در فردای اعالم رياست جمھوری جبھۀ چپ » باشيم؟

يگر نزد کشف سرطان نزد کريستينا فرناندز، پس از کشف سرطان ھای د. مبتال به سرطان تيروئيد شده بود، مطرح کرد

رئيس جمھور برزيل، ديلما روسف، فرناندو لوگو در اوروگوئه، و رھبر قديمی برزيل، لوئيز : ی التين امريکارھبران 

  .ايناسيو لوال دا سيلوا،  جای شگفتی و پرسش دارد

ان ھوگو چاوز به رئيس جمھور بوليوی، اوو مورالس، و رئيس جمھور اکوادور رافائل کورئا که ھر دو از طرفدار

کورئا مواظب باش، ھرگز به اندازۀ کافی احتياط . مواظب خودت باش) اوو مورالس(اوو «:پيشرفت ھستند گفته بود 

  .»نمی کنيم

چاوز گفت که فيدل کاسترو به او ھشدار داده، زيرا خود او ھدف صدھا توطئۀ قتل غالبا عجيب و غريب، توسط سيا 

ھيچ ترديد و شرمی ھم . اينھا فن آوريھائی ابداع کرده اند.  مواظب باشفيدل ھميشه به من می گفت، چاوز«. بوده است

  )١(».يک سوزن کوچک و خدا می داند که چه چيزی به تو ترزيق می کنند...مواظب خورد و خوراکت باش. ندارند

ا مرگ ھوگو وقتی معاون رياست جمھوری نيکال مادورو حدسياتش را مبنی بر احتمال مداخلۀ اياالت متحده در رابطه ب

  )٢.(چاوز مطرح کرد، وزارت امور خارجه چنين اتھامی را مردود دانست

تمام اطالعات يا طرح «چندين سازمان پيشگام در اياالت متحده منشور حق دسترسی به اطالعات را مطرح کردند و 

از سازمان سيا را »  در گذشته استمرتب به مسموم کردن يا قتل رئيس جمھور ونزوئال ھوگو چاوز که اخيراً 

  .درخواست کردند

اگر بيماری و مرگ او مصنوعی نبوده و . ، فکر می کنم که ھوگو چاوز توسط اياالت متحده به قتل رسيده استشخصاً 

 بار به قتل رھبران ۵٠ که تا پيش از اين –با مداخلۀ عامل خارجی انجام نگرفته باشد، در اين صورت سازمان سيا 

 با موفقيت از عھدۀ وظايف ھميشگی اش بر -دادی از آنھا نيز با موفقيت به انجام رسيده، خارجی ارتکاب کرده و تع

  .نيامده، و کارش را درست انجام نداده است

چند سال پيش از اين وقتی فيدل کاسترو بيمار شده بود، رسانه ھای بزرگ اياالت متحده شروع کردند به گمانه زنی 

ھمين نوع گمانه زنی ھا امروز در مورد . در فردای پسا مرگ او پس از مرگ اودربارۀ تداوم سوسياليسم در کوبا 

تفکر يانکی نمی تواند متصور شود که افراد بی شماری وقتی آلترناتيو قابل قبولی به آنھا . ونزوئال صورت می گيرد

فريبی مردم توسط يک چنين موردی نمی توانست حاصل عوام . پيشنھاد می شود از سرمايه داری روی بر می گردانند

  .ديکتاتور باشد، وتمام فرايند به يک نفر بستگی داشته باشد که مرگش پايان تمام آن را رقم بزند
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  يک بار ديگر، پايان جھان فرا می رسد

ن  قطعنامه ای را به واشينگتن پيشنھاد کردند که تکرار بيانيه ھای پايا اخيراً امريکاشورای نمايندگان نھادھای يھودی در 

ی فرضی ايران بود که ھر از چند گاھی اين شورا مطرح می کند و سپس فراخوان ئجھان در مورد سالح ھای ھسته 

  .برای بمباران اين کشور پيش از آن که اسرائيل يا اياالت متحده را با بمب اتمی نابود سازد

 واقعا نگران حملۀ ايران - ئیامريکاائيلی و افسران اسر - در نتيجه، يک بار ديگر بايد به ھمه يادآور شوم که اين افراد 

  :در اينجا برخی از بيانيه ھای آنھا را ضميمه می کنم . نيستند

سالح «: ، در يک قطعنامه در پشت درھای بسته، وزير امور خارجۀ اسرائيل اعالم کرد که به اعتقاد او ٢٠٠٧سال 

نخست ويزر اھود المرت را در مورد اغراق « عين حال او در» .ھای اتمی ايران موجوديت اسرائيل را تھديد نمی کند

گوئی ھايش مورد انتقاد قرار داد و گفت که او می خواھد با ايجاد ترس و وحشت افکار عمومی را ھمراه خود 

  )۴(».سازد

احتمال خيلی کمی وجود دارد «گفت که ) چ مار۵(به واشينگتن پست » يک افسر عالی رتبه در واشينگتن«، ٢٠٠٩سال 

  ».که ايران از موشکھايش برای حمله عليه اسرائيل استفاده کند، زيرا مطمئن است که پاسخ آن را دريافت خواھد کرد

 ژنرال يوزی ايالم، قھرمان جنگ، ستون -نوشته بود که بريگاديه) جنوری ١٠( ساندی تايمز در لندن ٢٠١٠سال 

فکر می کند که ايران ھنوز به ھفت سال «اتمی اسرائيل، دستگاه دفاع اسرائيل، و مدير عامل قديمی کميسيون انرژی 

  ».نياز دارد تا بتواند سالح اتمی بسازد

آيا ايرانی ھا سالح اتمی «وزير دفاع اياالت متحده، لئون پانتا، به تماشاچيان تلويزيون اعالم کرد که  : ٢٠١٢ جنوری

  )۵(».ی ھستندئه می سازند؟ نه، ولی می دانيم که آنھا در حال گسترش قابليت ھست

سه متخصص عالی رتبۀ اسرائيلی در «بخوانيم که جنوری  ١۵کمی بعد در ھمان ماه، می توانستيم در نيويورک تايمز 

 رئيس موساد، تامير پاردو، رئيس قديمی موساد، افريم حالوی، رئيس قديمی مرکز فرماندھی ارتش، -زمينۀ امنيتی 

  ».ی به ھيچ عنوان تھديدی برای اسرائيل نخواھد بودئاند که ايرانی ھسته  ھمه اعالم کرده  اخيراً -دانس ھالوتز 

به پرسش ھائی چند ) جنوری ١٨(گوئی با راديوی ارتش اسرائيل  و چند روز بعد، وزير دفاع اھود بارک، در گفت

  :پاسخ گفت 

سوی ساخت سالح اتمی تصميم ی به ئآيا اسرائيل فکر می کند که ايران ھنوز برای گسترش توانائی ھای ھسته : پرسش 

  نگرفته است؟

مردم می پرسند آيا ايران تصميم گرفته است از ھم اکنون از کنترل و نظام نظارت خارج : پاسخ اھود بارک 

  . چنين موردی وجود نداردظاھراً . برای ساخت سالح اتمی يا يک مرکز عملياتی در اسرع وقت...شود

حقيقت اين است که «: ن ان اھود بارک ھمين نظريه را دوباره مطرح کرد ، در مصاحبه ای با سی ا٢٠١٢ اپريل ٢٠

  )۶(» .ی را صادر نکرده استئخامنه ای احتماال ھنوز دستور ساخت سالح ھسته ) رھبر ايران(

ايران برای امنيت اسرائيل  تھديد به حساب نمی «: اھود بارک چندين بار در فرصت ھای مختلف اعالم کرده است که 

  ) ٧(».آيد

 طی گزارشی به کنگره، نوشته ٢٠١٢ جتوریو سرانجام، رئيس اطالعات ملی اياالت متحده، جيمز کالپر، به تاريخ 

برای ايرانی ھا برخی «...».با اين وجود نمی دانيم که آيا روزی برای ساخت سالح اتمی تصميم بگيرد«: بود 

  ) ٨.(خت سالح اتمی ضروری می باشدکه برای سا» ضروريات وجود دارد که ھنوز تدارک نديده اند
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ئی اين ھمه در مورد پايان جھان حرف می زنند؟ يکی از داليل امريکادر نتيجه، بايد بپرسيم که چرا رھبران اسرائيلی و 

 بتوانند ھمچنان داد و دھش ھای سخاوتمندانه را به صندوق امريکااين است که شورای نمايندگان نھادھای يھودی در 

  .ی در خاورميانهئو به دليل حفظ وضعيت ممتاز اسرائيل به عنوان تنھا قدرت ھسته . واريز کنندھای خودشان 

به دانيل پلتکاف معاون رياست بررسی ھای سياست خارجی و سياست دفاعی در مھمترين اتاق فکری نئوکان در اياالت 

  :مريکن اينترپرايز انستيتو، گوش کنيم امتحده، 

تحده ساخت سالح اتمی و انجام آزمايشھائی در اين زمنيه توسط ايران نيست، بلکه بر اين مھمترين مشکل اياالت م«

زيرا در ھمين لحظه که آنھا با داشتن سالح اتمی به . اساس است که ايران سالح اتمی در اختيار دارد و استفاده نمی کند

 گفته می بينيد؟ ما به روشنی«دھند بگويند ھيچکس حملۀ اتمی نمی کنند، موجب می شود که تمام منتقدان واکنش نشان 

ما به روشنی گفته بوديم که ايران سالح اتمی را به ھدف به کار بستن آن نمی . ول استؤبوديم که ايران يک قدرت مس

  )٩. ( امنيت جھان به شمار نمی آيدیاو سرانجام به اين نتيجه می رسند که ايران مسلح به سالح اتمی تھديدی بر» .سازد

  

  سامه بن الدن، برادلی منينگ و ويليام بلوما

Oussama Ben Laden, Bradley Manning & William Blum 

. موضوعی که ممکن است برای او به بھای حبس ابد تمام شود. متھم شده است» ھمکاری با دشمن«برادلی منينگ به 

يدئوھائی که منينگ به ويکيليکس منتقل واز اين واقعه می توانيم نتيجه بگيريم که دولت فکر می کند که پرونده ھا و 

 منتشر شده، به دشمن ياری رسانده زيرا مسائل محرمانۀ مرتبط کرده و  سپس به شکل گسترده در رسانه ھای بين المللی

  .به سياست خارجی اياالت متحده را در اختيار آنھا گذاشته است

با ھر تعريفی (وکيل مدافعان منينگ در مورد اتھامات چندين بار درخواست کرده اند که توضيح بدھند که چگونه دشمن 

از )  جھان پر است از آدمھائی که عليه رفتار اياالت متحده خشمگين ھستند در حالی که-دشمن  -در مورد اين کلمه 

در واقع دشمن چگونه از اطالعات منتشر شده استفاده کرده و به . گری ھای وکيليکس استفاده کرده اندءطريق افشا

  اياالت متحده خسارت وارد ساخته است؟

 موجب تشويش مقامات واشينگتن شده، حاکی علت که آنچه واقعاً  به اين دولت ھيچ نمونه ای ارائه نکرده است، احتماالً 

از شرمی که پس از انتشار اين پرونده ھا در مقابل تمام جھان احساس می کنند، و مطمئنا برای ھر جنايتکار واقعی می 

راری به تمام  مملو از  نقض قوانين بين المللی، اعمال خشونتبار، دروغ ھای تکدوسيه ای. تواند دست و پا گير باشد

  .جھان، افشای رياکاری انکار ناپذير است و حتی خيلی بيش اينھا

آنھا در مقابل که بر اين اساس، می بينيم که مقامات عالی رتبه تصميم گرفته اند که برادلی منينگ ر اتنھا به اين علت 

عا نمی دانيم که در اين جا چه جرمی واق. جھانيان خجالت زده شده اند، برای ھميشه به پشت ميله ھای آھنی محکوم کنند

  .صورت گرفته است

ولی در حال حاضر دادستان ھا اعالم کرده اند که يکی از کماندوھای نيروی دريائی اياالت متحده که در قتل اسامه بن 

تقل الدن شرکت داشته است در مقابل دادگاه نظامی بن الدن گواھی خواھد داد که پرونده ھای وکيليکس که منينگ من

م که ميليون ھا افرادی که در جھان اين پرونده ھا را در ئي، می توانيم بگواساسبر اين . کرده است را در اختيار داشته

  ولی پرسش اين است که دشمن چه استفاده ای از آنھا به عمل آورده است؟. کامپيوتر خود داشته اند

را در رابطه با جنايات  هامنيت حقوقی نظاميان اياالت متحدن  ھا استفاده کرده و با تکيه بر آدوسيهدولت عراق از اين 

مرتکب شده در عراق را به رسميت نشناخت، به عنوان مثال ويدئوئی که توسط ويکيليکس منتشر شد و قتل خون 

ولی، . ئی از عراق شدامريکاسردانه و رايگان افراد را نشان می دھد، يعنی موردی که موجب تسريع خروج نيروھای 
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ئی در امريکا، خيلی پيش از تصميم عراق در مورد پايان بخشيدن به امنيت حقوقی نظاميان ٢٠١٠نينگ طی ماه می م

  .عراق، متھم شده بود

اگر بوش تصميم گرفته است که «: ، بن الدن، در پيغامی که به شکل صوتی پخش شد اعالم کرد که ٢٠٠۶ جنوری

» دولت اوباش«در اين صورت برای شما مفيد خواھد بود که کتاب روی دروغ ھا و ستم گری ھايش پافشاری کند، 

سپس او يک پاراگراف از مقدمه ياد می کند که من » ...نوشتۀ ويليام بلوم را بخوانيد، او در مقدمۀ اين کتاب می نويسد

  : عبارت زير است و سپس به زبان عربی ترجمه شد، که به که در مقدمۀ انتشارات بريتانيائی منتشر گرديد(آن رانوشتم 

  .اگر من رئيس جمھور بودم، حمالت تروريستی را ظرف چند روز عليه اياالت متحده متوقف می کردم، برای ھميشه«

، از تمام بيوه ھا، يتيمان، افراد شکنجه شده، و تمام آنھائی که به فقر سقوط کرده اند، از ميليون ھا قربانی ءابتدا

  .ی کردم طلب بخشايش مامريکاامپرياليسم 

سپس، به چھار گوشۀ جھان اعالم می کردم که مداخالت اياالت متحده در جھان به پايان رسيده، و به اسرائيل نيز اطالع 

کشوری است بين  -به شکل شگفت آوری  - می دادم که ديگر پنجاه و يکمين ايالت از اياالت متحده نيست، و از اين پس 

  .کشورھای خارجی ديگر

.  درصد کاھش می دادم و بقيه را به جبران خسارت قربانيان اختصاص می دادم٩٠امی را دست کم و سپس، بودجۀ نظ

ر در ساعت از تاريخ تولد عيسی ال د١٨٠٠٠ر، يعنی معادل ال ميليارد د٣٣٠بودجۀ نظامی در سال . کافی خواھد بود

  .مسيح

طی چھارمين روز، به قتل می .  می دادماين کاری است که اگر رئيس جمھور می بودم در ھمان سه روز اول انجام

  ».رسيدم

  

  ويليام بلوم

بر اين اساس، من نيز در . در نتيجه، بن الدن به روشنی به نوشته ھای من رجوع کرده بوده، و تمام جھان آن را شنيدند

  .بودم، ولی متھم نشدم» کمک به دشمن«حال 

 مبنی بر  کمک رسانی مستقيم به دشمن باشد، مدارک اياالت متحده بيشتر مايل است که به مدارکی تکيه کند که

حساب می آمد، ولی تا کنون تنھا چيزی را که می تواند ثابت کند، اين است که دشمن ه ويکيليکس از اين نوع مدارک ب

ود ولی اين متن ھا را خ. در مورد من، استفاده برای اھداف تبليغاتی آشکار است. اين مدارک را در اختيار داشته است

من نوشته ام، در مقايسه با فردی که اطالعاتی را از جائی دزديده باشد، برای قضات دولتی در رابطه با کمک به 

  .دشمن، تأثيری نخواھد داشت

می دانستم، بايد می دانستم که انتقادات من در مورد سياست اياالت متحده می تواند موردۀ استفادۀ مخالفان اين سياست 

  .برای کمک به مخالفان جنگ و ديگر مبارزان. قع، به ھمين ھدف نيز من آن را نوشتمدر وا. قرار گيرد

  

  وزارت دادگستری و موضوع سوسياليسم

 آن را از چندين سال گذشته، ھر بار که از من دربارۀ سوسياليسم می پرسند که سوسياليسم از ديدگاه من چيست، عموماً 

  .»ای مردم نسبت به منافع مالیاولويت قائل شدن بر«: چنين تعريف می کنم 

به ھر .  دادربرای گذار از يک جامعۀ سرمايه داری به يک جامعۀ سوسياليستی مسائل متعددی را بايد مورد بررسی قرا

ساخت می .  پيشبينی کنيمصورت، در آيندۀ افتخار آميز، وضعيت جھان به شکلی تحول يابد که نتوانيم ھمه چيز را کامالً 

  . ا آن شکل باشد، ولی جوھر اصلی آن بايد کيفيت سوسياليسستی داشته باشدتواند به اين ي
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را متصور شويد وقتی که مقالۀ روزنامه را در مورد دادگاھی می خواندم که در حال حاضر در ن می توانيد شگفتی م

ت بريتيش دادگاه در پی تشخيص درجۀ اتھامات شرکتھای مختلف و به ويژه شرک. نوول اورلئان در جريان است

 نفر از کارگران شد و آبھای خليج ١١ در خليج مکزيک موجب مرگ ٢٠١٠پتروليوم است که در حادثۀ تاريخی 

دادستان وزارت دادگستری در مداخلۀ مقدماتی خود اعالم .  ميليون ليتر نفت خام آلوده ساخت۶۵٠مکزيک را نيز به 

نافع را مقدم بر امنيت و منافع عمومی و حفظ محيط زيست به اثبات خواھد رسيد که بريتيش پتروليوم م«: کرد که 

  )١٠(».دانسته است

. وشنی ماھيت رفتار شرکتھای چند مليتی را درک کرده استوزارت دادگستری به ر... بينيم کهبسيار خوب، می

تواند تارھای ذھنی دادستان اين کلمات را برگزيده زيرا می دانسته است که احساساتی که به اين شکل بيان شده باشد می 

 می مردئت منصفه می فھمند که بريتيش پتروليوم آشکارا برای آرمان ھاأاعضای ھي. ت منصفه را به صدا درآوردأھي

متھم دانستن شرکتھای چند مليتی ازد يدگاه آنھا عادالنه و قانونی . را زير پا گذاشته است، مانند حفاظت از محيط زيست

  .خواھد بود

 و برای من اتفاق افتاده است که عين ھمين جمالت را به –مانند من چنين احساساتی را بيان می کند ولی، وقتی فردی 

تا ھمين چند سال پيش، اين نوع اتھامات می . يگری قرار گيرمد يا ھر چيز» یافراط گرائ« در خطر اتھام –کار ببرم 

  .باشد» کمونيسم«توانست متھم شدن به 

 يگری را بر ليتی منافع را فراموش کنند و چيزاگر شرکتھای چند م«: اتر رود، گوش کنيد طنز اين ماجرا می تواند فر

  ».آن مقدم بدارند، سھامداران می توانند آنھا را تحت تعقيب قانونی قرار دھند

  

  !دليل واقعيتی استعفای پاپ! آخرين دقيقه 

 رفت تا رحمت ١۶ده لئون پانتا به مالقات پاپ بنوآ ، وزير دفاع اياالت متحجنوریماه . تعادل خود را از دست داده است

با تشکر از شما « پانتا دربارۀ اين مالقات گفت که مقام معظم به او گفته است که . الھی را از دست او از آن خود سازد

  )١١(» .خاطر صلح در جھان انجام می دھيده برای تمام کارھائی که ب

  

  ھنر گران بھای قتل قانونی

ربرد پھپادھائی که برای محيط يدھای واھی اوباما می توانند منتظر باشند که به زودی اوباما دربارۀ افزايش کامعتادان ام

خبر چين من در کاخ سفيد اطالع داد که اوباما به . ت مفيد ھستند و برای انجام مأموريت قتل با آنھا حرف بزندزيس

رصد موادی که می تواند دوباره مورد استفاده قرار گيرد ساخته  د٨۵ئی از امريکازودی اعالم خواھد کرد که پھپادھای 

و ھر موشکی که پرتاب می . شده و از سوخت خورشيدی استفاده می کند، در نتيجه محيط زيست خسارتی نخواھد ديد

  .»!فرد شروری بود، به حرف ما باور داشته باشيد«شود روی آن نوشته خواھد شد که 
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