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   حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٣ اگست ٣٠

  :پيش از آغاز جنگ عليه سوريه 

  جان کری در نقش کولين پاول

  

  

 جان کری برای اعالم  بيانيۀ سراپا دروغ خود که مرتبط به حملۀ قريب الوقوع امريکاديروز، وزير امور خارجۀ 

، در تلويزيون ملی  سازی افکار عمومی تدارک ديده شده بودهاياالت متحده و ناتو عليه سوريه بود و برای آماد

 ايفای ٢٠٠٣در اين نمايش تلويزيونی، جان کری را ديديم که در نقش کولين پاول در سال . حضور به ھم رساند

  .نقش می کرد

 ، پاول که وزير امور خارجۀ دولت بوش بود، در اجالس سازمان ملل متحد بيانيۀ خود را که به٢٠٠٣ بروری ف٥

  .به اطالع عموم رساند، دشکل اسفناکی شھرت خاص و عام دار

 از راه اندازی جنگ عليه عراق دفاع امريکاطی دو ساعت، عکس، نقشه به عالوه نوار صوتی، رئيس ديپلماسی 

او ادعا می کرد که مدارک عرضه شده نشان می دھد که عراق سالح کشتار جمعی در اختيار دارد و بر آن . کرد

  .را عليه تمام جھان به کار ببرد است تا آن
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رسانه ھا و سياستمداران ھر دو حزب برای پاول دست زدند و اعالم داشتند که ژنرال قديمی مدارک قاطعانه ای 

شش ھفته بعد، عراق زير باران . برای اثبات وجود برنامۀ عظيم سالح کشتار جمعی در عراق عرضه کرده است

  . آغاز شدامريکابمب بود و تھاجم 

ھيچ يک از گزارشات او دربارۀ اورانيوم . اف آن با ترکيب دروغ بافته شده بودسخنرانی پاول متنی بود که الي

در . در نيجريه، استوانه ھای آلومينيوم يا آزمايشگاه ھای تسليحاتی متحرک حقيقت نداشت» کيک زرد«کونسانتره 

انباشته از بی شوخی ديپلماتيکی است که «نوشته بود که پروندۀ عراق » وورد سوسياليست وب سايت«آن دوران 

بر اساس دروغی عظيم  تدارک ديده شده بود، يعنی تھاجم قريب الوقوع به دليل موھومی ...شرمی و کالھبرداری

کار بستن آن عليه امنيت اياالت متحده و عليه صلح ه سالح ھای کشتار جمعی عراق و تھديد فرضی بغداد در ب

پلماتيک که روی دروغی عظيم مطرح شده بود  بعدھا اين موضوع در واقع به عنوان شوخی مضحک دي» .جھانی

  .آشکار شد

در واقع اگر در .  ده سال پس از اين کارناوال مسخره و در عين حال دردناک شرم بيشتری ندارد»کری«سخنرانی 

  .م سخنرانی پاول شاھکاری بود که جزئيات ھنرمندانه ای داشتئيمقايسۀ برآئيم، حتی می توانيم بگو

 کلی ست از نکوھش اخالقیا  ای که جان کری عليه رژيم سوريه روی پيشخوان گذاشته است عبارتتمام پرونده

ً » تصوير دلخراش« با ترسيم . يميائیکسالح ھای  قربانی سالح ) در حاشيۀ دمشق(طه  در غوقربانيانی که فرضا

کان و عابران بی گناه توسط  کودقتل عام کور شھروندان، قتل زنان،«: يميائی بوده اند، او چنين اظھار داشت که ک

  ».يميائی بی شرمی ضد اخالقی استکسياه 

لمان به ھيچ عنوان در وضعيتی نيستند که ادولت اياالت متحده و به ھمين گونه ھم پيمانان آن در بريتانيا، فرانسه و 

پرونده ای .  بدھنديميائی يا ھر گونه موضوع ديگری به ديگران درس اخالقکبتوانند به در مورد کاربرد سالح 

  . و اروپا چند جلد کتاب را در برخواھد گرفتامريکاکامل از جنايات جنگی و شقاوت توسط امپرياليسم 

پيش از جنگ عليه .  به اورانيوم ضعيف شده و فسفر سفيد آلوده کرده استواشينگتن شھرھای عراقی را کامالً 

ئوس و کامبوج يائی معروف به مادۀ نارنجی روی ويتنام، اليمک ميليون ليتر مادۀ ٨٠حده بيش از عراق، اياالت مت

اياالت متحده تنھا کشوری . يميائی است و ميليون ھا نفر از مردم منطقه را آلوده کرده استکريخت که نوعی سالح 

. کار برده، نه تنھا يک بار بلکه دوبار، روی ھيروشيما و ناکازاکیه است که عليه شھرھای بی دفاع سالح اتمی ب

ول مرگ ميليون ھا انسان ؤقدرت ھای امپرياليستی اروپا از نخستين کاربران گازھای سمی بوده اند که جملگی مس

  .ھستند

يميائی کشته شده اند حرف می : انسان ھای بی دفاعی که در حملۀ  از اخالق و کشتار کور»کری«با وجود اين که 

د که در ماه ھای گذشته ھزاران نفر از تظاھر کنندگا ن بی زند، اوباما حکومت نظامی مصر را تأمين مالی می کن

  .سالح را در خيابان ھا تارومار کردند

به رژيم  نتوانست کوچکترين دليل و مدرکی، خارج از بيانيۀ نامطبوعش، برای اثبات اتھاماتی که »جان کری«

: با اين وجود اظھار داشت که . يميائی به غوطه در حومۀ دمشق مطرح کرد، عرضه کندکسوريه در رابطه با حملۀ 

عالوه . يميائی در سوريه به کار برده شدهکست که سالح ھای اين ا...آنچه از رويدادھای سوريه دريافت کرده ايم«

واند از اين نوع سالح ھا با می دانيم که رژيم می ت. بر اين، می دانيم که رژيم از نوع سالح ھا در اختيار دارد

  ».استفاده از راکت به کار ببرد
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 ترجيح داد سکوت کند، ولی »جان کری«اگر چه . چنين دليل و برھانھا و مدارکی ھيچ چيزی را ثابت نمی کند

کس پوشيده نيست که شبھه نظاميان در جبھۀ مخالفان رژيم سوريه که از پشتيبانی اياالت متحده  امروز بر ھيچ

گروه ھای مخالف رژيم اسد در . ند، آنھا نيز چنين سالح ھائی در اختيار داشته و آن را به کار برده اندارداربرخو

  ).٢(يوتوب ويدئوھائی منتشر کرده و با افتخار قابليت خود را در ساخت گازھای سّمی به نمايش گذاشته اند

وريه نشان داده است که و بررسی ھای آنھا در سمقامات سازمان ملل متحد نيز بارھا اعالم کرده اند که تجسسات 

  .يميائی اخير نيروھای مخالف بوده اند که از چنين سالح ھائی استفاده کرده اند و نه رژيم بشار اسدکدر حمالت 

سازمان سيا که به يک سازمان شبھه نظامی تا به دندان مسلح در سطح جھانی تبديل شده نيز به چنين سالح ھائی 

  .د و می تواند به راحتی آن را در اختيار مخالفان قرار دھددسترسی دار

: دروغ است » اتھامات وارده عليه سوريه صادقانه بوده است« مبنی بر اين که »جان کری«در نتيجه اظھارات 

 ً   . عکس آن است که حقيقت داردصداقت در مورد سوريه حکم می کند که مشخصا

در حال باختن جنگ ھستند، تنھا اميد آنھا مداخلۀ نظامی گسترده از سوی مخالفان رژيم از ھم گسيخته شده اند و 

يميائی که پيش از اين دولت اوباما آن را به عنوان کحملۀ .  اروپا و در خارميانه استھوادارانشان در اياالت متحده،

  .ن کرده بود، بھانۀ مناسبی برای مداخلۀ نظامی گسترده فراھم ساختييتع» خط قرمز«

 به شکل ابھام آميزی اعتراف کرد که واشينگتن قصد ندارد برای پروندۀ بشار »جان کری«نيۀ مھم ديگری، در بيا

حد مون ھفتۀ گذشته اظھار داشت، تحقيقات سازمان ملل مت - ھمانگونه که بان کی« اسد مدارکش را اعالم کند، 

ده است که از چنين سالحی استفاده يميائی به کار برده، ولی تنھا مشخص شکمشخص نمی کند که چه کسی سالح 

اين نظريه به اين معنا است مستقل از تجسسات و » .شده، چنين سنجشی از اين پس برای تمام جھانيان روشن است

يميائی، واشينگتن از اين بھانه برای حمله به سوريه استفاده کوجود در مورد ھويت کاربران سالح بررسی ھای م

  .می کند

 »جان کری«د از سوريه برای تجسسات بی قيد و شرط در مورد چگونکی حمالت مورد نظر، پس از درخواست اکي

به ھر جھت، در مورد آنچه روی داده «در مورد پذيرش اين درخواست از سوی دولت سوريه اظھار داشت که 

ن راه اندازی امروز ھمه خواھا» .پذيرش دولت سوريه اھميتی ندارد و حاال برای کسب اعتبار خيلی دير شده است

جز باز گذاشتن راه برای تسخير کشور، ھيچ راه ديگری و ھيچ کار ديگری برای دولت سوريه  ه ب. جنگ ھستند

  . پاسخ بگويدامريکاباقی نمانده که بتواند به اولتيماتوم ھای امپرياليسم 

در ماه ھای . بوده است روشن شد که حرفھای او دروغ  کامالً ٢٠٠٣تنھا چند ماه پس از سخنرانی پاول به سال 

 نيز که در گذشته عليه جنگ ويتنام در تظاھرات شرکت می کرد، از پشت پردۀ »جان کری«آينده، سخنرانی 

جان کری در نقش . سياست جنگ طلبانۀ اياالت متحده که امروز سوريه را ھدف گرفته است، بيرون خواھد افتاد

  .کولين پاول

  

  :پی نوشت مترجم 

کان ھيوالئی در ويتنام، الئوس و کامبوج به نسل جديدی از کودکان انجاميده است که به امروز تولد کود)١

  .آنھا کودکان دی اکسين می گويند

٢(  

http://www.youtube.com/watch?v=CcYH-5uz91k 
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  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ اگست ٢٩

  ٢٠١٣ گست ا٢٨. مرکز مطالعات جھانی سازی

World Socialiste Web Site  

 ٢٠١٣ گست ا٢٧

  فريقای شمالیااياالت متحده، خاورميانه و : منطقه 

   ناتو–جنگ اياالت متحده : مضمون 

  سوريه: تحليل 
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