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 عراق تا افغانستان ازو کشمکشهاي سياسي و اقتصادي جنگ 
  

   
  

 )چرخه ي ويراني وبربادي جنگ عراق وافغانستان چگونه بگرد ش ميايد؟( 
  

  :ارمين فوروم اجتماعی اروپا در آتنازسخنراني جنبش صلح کرتای يونان درسميناری از چه
از زمانی که جنگ در عراق شروع شد و حتی قبل از آن ما تالش کرده ايم با اعتراضات عمومی خود وضعيت را 

موضوع بر سر . تغيير دهيم اما متاسفانه نه تنها اين جنگ تمام نشد بلکه جنگ هاي ديگری بشريت را تهديد می کند
جنبش های آزادی بخش بسياری در منطقه ... ز افغانستان شروع شد و از عراق گذشت و که ا. نظم نوين آمريکاست

هدف آمريکا ربودن ذخاير طبيعی و نفت  .چون جنبش آزاديبخش فلسطين تحت فشار های بسيار قرار داشته و دارند
در دريای سياه و .  استبه اين لحاظ هم انواع پايگاه های نظامی آمريکائی در اين منطقه برقرار شده. منطقه است

درپولند سه پايگاه نظامی وجود . پايگاه های نظامی آمريکائی وجود دارند که بايد برچيده شوند.... عمان و کرتا و 
  .آمريکا تالش دارد نقشه از مراکش تا قرقيزستان را تغيير دهد. دارد

 
 شامل –مصرف جنگ عراق  ر داشته آهاي اظها چندي قبل  جوزف استيگليتس، برنده جايزه نوبل ، طي مصاحبه

اين موضوع بازتاب  . تريليون دالر برسدپنج تا تواند  مي–بودجه نظامي و مصارفات اقتصادي و اجتماعي آن 
حتي تصور اين رقم هم دشوار . و مجادله تبديل شد ها به محور بحث اي در آمريكا و در جهان داشت و هفته گسترده
چند ) دالري در نظر بگيريم  يك صورت بانکنوتهاي اگر آن را به( تريليون دالر پنج  با رقماينكه محاسبه آنيم آه .است

در   .توان تمام مساحت ايالت رود آيلند آمريكا را با آن پوشاند مي توان آره زمين را دور زد يا اينكه با اين رقم بار مي
. ويليام دي .از درك بشري است  آرد، فراترهايي آه دولت بوش، آمريكا را وارد آنها واقع درك مصارفات جنگ

اي تفصيلي درباره  مارچ در مقاله سي هارتنگ مسوول ابتكار تسليحات و امنيت در مؤسسه نيو آمريكا در تاريخ
او همچنين مولف  .است افغانستان، گزارشي تحليلي نوشته هاي عراق و طور آلي و جنگ  مصارفات جنگ به

، پول در يافت مينمايد ؟ راهنماي سريع و آثيف  و پدر، شما چقدر از جنگ) ١٩٩۴( همه هايي مانند سالح براي آتاب
  .پول در آوردن از جنگ در دولت بوش است

تايمز، الس آنجلس تايمز،  هاي واشنگتن پست، نيويارك هاي وي درباره امور نظامي و اقتصادي در روزنامه يادداشت
 عراق  عنوان مصارفات جنگ  تريليون دالري را آه بهپنج  بهتر باشد رقمشايد  .شود نيوز دي و مجله نيشن چاپ مي

بررسي آنيم آه  عنوان مثال به. تر، در حد ميليارد و ميليون، مورد بررسي قرار دهيم را در ابعاد آوچك برآورد شده
افغانستان را با اگر ما مصارفات دو جنگ عراق و  .اي چقدر مصرف داشته است اين جنگ، از زمان آغاز آن، هفته
 هايما بايد هزينه آنها را بپردازيم، رقم هاي آينده، ما، فرزندانما و نواسه و دهه ها هم در نظر بگيريم آه طي سال

حال در نظر  .بوده است  ميليارد دالر٣.۵ اي ها براي ملت آمريكا، هفته متوسط مصرف هر دو جنگ طي اين سال
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المللي انرژي  هاي اداره بين فعاليت ليون دالر صرف مچهارصد  را آمتر ازبگيريد آه جامعه جهاني ساالنه مبلغي
اين رقم آمتر از مصرف يك . آند  مي–اي  هاي هسته سالح ترين اداره آنترول و پيشگيري از گسترش  مهم–اتمي 

  .روز اين دو جنگ است
آند آه  اي و مواد سازنده بم مي ي هستهها نابودي سالح ليارد دالر صرف نگهداري وهمچنين دولت آمريكا ساالنه يك م

با روند گرم   ميليارد دالر صرف مبارزههفت روز جنگ است و نيز واشنگتن ساالنه اين مبلغ آمتر از مصرف دو
 ميليارد دالر ٣.۵ شايد بسياري بپرسند آه اين .آند آه اين مبلغ معادل مصرف دوهفته جنگ است شدن آره زمين مي

شود آه ما چگونه  شود و نيز اين سؤال مطرح مي ملت آمريكا، چگونه مصرف مي مصرف هفتگي جنگ براي
اي تكميلي را براي پرداخت مصارفات ادعا  دولت بوش هر سال بودجه .محل خرج شدن اين مبلغ را پيدا آنيم توانيم مي

دالر بودجه  ميلياردجصدپن آند آه جدا از عراق، افغانستان و نيز جنگ جهاني عليه ترور، درخواست مي شده جنگ در
  .ساالنه رسمي پنتاگون است

  
  :درسميناری از چهارمين فوروم اجتماعی اروپا در آتنازسخنراني نماينده جنبش صلح ترکيه 

منطق سرمايه داری اين است که با جلوگيری از پخش . در ترکيه يکی از پايگاه های مهم آمريکا مستقر است
آمريکا و بريتانيا می خواستند که ترکيه را هم . ی مردم به خواست های خود برسداطالعات و سلب آزادی های ابتدائ

آنها پيرو مقرارات دولت .  به وجود آمده اند١٩٩٤پايگاه های آمريکائی در ترکيه از سال . درگير جنگ عراق کنند
ازان پايگاه آمريکائی در ترکيه سرب. آمريکا هستند و اگر در ترکيه قتل هم کنند محکمه نمی تواند آنان را دستگير کند
ساالنه چهار ميليون دالر خرج اين . به خرج مردم ترکيه و به قانون دولت آمريکا هر کار دلشان بخواهد می کنند

ترکيه بايد بخش بزرگی . ناتو و آمريکا هر دو عملکردی سياسی را در ترکيه شروع کردند.  پايگاه نظامی می شود
از اين پايگاه برای حمله به فلسطين و اردن و ساير کشورهای عربی و مجاور .  بپردازدازمصارفات اين پايگاه را

 جنبشی آمريکائی در ترکيه به وجود آمد که بر عليه کردها مبارزه می کرد ولی خوشبختانه ١٩٦٩. استفاده می شود
تنها از سوی ناتو استفاده می   گفته شد که اين پايگاه های نظامی در ترکيه ١٩٧٥. اين جنبش از سوی مردم رد شد

مقر های نظامی در ترکيه را می . در پروسه جهانی سازی ترکيه شروع کرد به خودنمائی. اما اين طور نبود. شوند
  .خواستند برای جنگ عراق استفاده کنند که با اعتراض مردم روبرو شد

  
جالب است هر بار آه آسي  .جالبي دارد نكات بسيار ٢٠٠٨ اي بودجه تكميلي سال  صفحهيکصدوپنجاه ونو گزارش

ميليارد  ٣.۵ شود آه آند، فريادي در واشنگتن بلند مي مي درباره جزئيات بودجه مورد نظر دولت براي جنگ سؤال
 درصد اين رقم ده اما در واقع تنها .شود ها مي دالر مصرف هفتگي جنگ، صرف مخارج نظاميان در محل درگيري

اين در حالي . شود مصارفات نظاميان يونيفورم پوش آمريكا مي  ميليون دالر در هفته صرفسه صدوپنجاه  يا آمتر از
گرفته تا بم  شود آه همه اقالم جنگي را، از مرمي ميليارد دالر به جيب قرارداد ياني سرازير مي ١.۴ اي است آه هفته

شود  آور مي نامناسب آن هم با بهايي سر سامبيشتر اين مبلغ صرف خريد تجهيزاتي  .آنند هاي غول پيكر، توليد مي افكن
استقرار نيروهاي آمريكا  حتي اگر پولي هم بابت تجهيزات مناسب پرداخته شود، اين اقالم با تاخير بسيار به محل و

هاي زرهي پيشرفته براي جزوتامهاي تفنگداران  خود رو توان به تاخير در ارسال در اين زمينه مي. شوند فرستاده مي
  .ي در عراق اشاره آرددرياي

هايي مانند بلك واتر  اما مسلح شرآت پنتاگون و وزارت خارجه معموال نميگويند آه چه مبلغي به آارآنان غيرنظامي
عنوان مثال  به .هايي زد توان در اين باره حدس اما مي. شود مي و ترايپل آانوپي آه در عراق مستقرند پرداخت

 برابرافسران آمريكايي در اين آشور درآمد دارند ده ستقر در عراق، بيش ازهاي نظامي خصوصي م آارآنان شرآت
 هزار آارمند اين شش  تاپنج حتي اگر يك دهم .رسد در هفته مي  دالرهفت هزاروپنجصد و درآمد آنان بعضا به

د و اگر ساير شو  ميليون دالر به آنها حقوق پرداخت ميچهل اي هفته ها در عراق چنين درآمدي داشته باشند شرآت
آارآنان مسلح   ميليون دالر در هفته بهصد  دالر دريافت آنند در مجموعهزار اي حداقل ها هفته شرآت آارمندان اين

    .شود هاي نظامي خصوصي در اين آشور پرداخت مي شرآت
 زندانها و مترجمين،  کارمندان هاي تسليحاتي، مصارف تمامي آارآنان غيرنظامي درعراق شامل آشپزها، تكنسين

هاي نظامي خصوصي آه به  شرآت هاي خصوصي غيرنظامي همراه با مصارفات آارآنان ساير آارمندان شرآت
هاي يونيفورم پوش، شامل  معادل مصارفات آه نيرو  ميليون دالر در هفته است، يعنيسه صد آنها اشاره شد، حدود

براساس يك بر آورد منطقي  .دريايي براي آمريكا دارنددريايي و نيز تفنگداران  نظاميان نيروهاي هوايي، زميني و
. نفر بيشتر از تعداد نظاميان مستقر در اين آشور است هزاريکصدوهشتاد  حدود–تعداد آارمندان قراردادي در عراق 

   .رسد چند هزار نفر مي اين تعداد در افغانستان نيز به
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غذايي و صحي نيز دارند و به  مات عمومي از جمله خدماتهاي غيرنظامي مستقر در اين دو آشور نياز به خد نيرو 
به اين ترتيب اگر در نظر بگيريم آه  .مصارفات نظاميان مستقردرآنجا است اين ترتيب مصارفات آنها رقمي نزديك به

شود آه  مستقر در اين دو آشور است، اين سؤال مطرح مي هاي  ميليون دالر مصرف آمريكاييشش صدوپنجاه اي هفته
ها،  اين مبلغ صرف خريد آاال .شود مصارفات هفتگي جنگ به چه شكل صرف مي  ميليارد دالر مابقيسه دودح

در واقع بيشتر . گرفته تا سوخت و مواد غذايي شود، از تانك ،زره پوش و طياره هاي جنگي تجهيزات و خدمات مي
هاي شرآت هاليبرتون شامل   زير مجموعهجمله بوئينگ، الآهيد مارتين و هاي خصوصي از  اين مبلغ به جيب شرآت

   .شود روت سرازير مي آالگ، براون و
اما در . مورد استفاده قرار گيرند البته برخي از اين تجهيزات ممكن است توسط اردوي آمريكا در ساير نقاط جهان نيز

 بودجه تكميلي دولت توانيد هر مصارف را در ترور شما مي توان گفت آه تحت عنوان جنگ جهاني عليه مجموع مي
جمله پولي آه به  آننده ديگري نيز در اين ميان وجود دارند، از بار و نگران البته مصارفات تأسف .بگنجانيد
 باوجود آه اخبار .ليون دالر در هفته است م١٠.۶ معادل اين رقم. شود شدگان در جنگ پرداخته مي هاي آشته خانواده

 اي در بودجه دولت، هفته. شود جوانان از پيوستن به اردومي جنگ، موجب فرارهاي  و تعداد آشته شدگان و ويراني
هرچند ظاهرا اين تبليغات  لر براي تبليغات و ترغيب جوانان براي پيوستن به اردودر نظر گرفته شده،اليون ديك م

 هاي پنتاگون خواستبايد به خاطر داشت آه اين برآوردها تنها براساس آن چه از در .چندان مؤثر واقع نشده است
  . گيرد است، صورت مي

آن چه که به بيرون درزميکند ، پنتاگون . ندارند حتي نمايندگان آنگره هم از جزئيات بودجه جنگي آشور اطالع دقيقي
اي را آه ممكن است ارتباطي با  ارائه بودجه ، مصرف هر طرح و برنامه هاي نظامي آمريکا، هنگام و سازمان

از آن   .دهند مي افغانستان و حتي جنگ جهاني عليه ترور هم نداشته باشد، در اين بودجه جايعراق و  هاي جنگ
آشد و ممكن است  ها طول مي دهه ها و شايد جمله، درخواست براي تجهيزات جديدي است آه آار ساخت آنها، سال

د جمهوريخواهان براي گفته جان مك آين، نامز گاه در جنگ عراق به آار گرفته نشوند، مگر آنكه به هيچ
   .ديگر هم طول بكشد جمهوري آينده، جنگ عراق تا يك قرن رياست

براي نيروي زميني و نيز طياره  اقالم مورد اشاره شامل موترهاي زرهي با تکنالوژي پيشرفته و تجهيزات مخابراتي
عراق و افغانستان هم مورد هاي آنوني  ها در جنگ سيستم حتي اگر اين. هاي نظامي جديد براي نيروي هوايي است

رقم مربوط به اين تجهيزات و  .گيرد  ساخت آنها در چارچوب بودجه جنگ قرار مي استفاده قرار نگيرند، مصرف
ها  ميليون دالر صرف طراحي اين تجهيزات و سالحپنجصد اي هفته. هاي در حال طراحي چندان اندك هم نيست سالح
 .شود مي

  
    :درسميناری از چهارمين فوروم اجتماعی اروپا در آتنا ينازسخنران جنبش صلح بريتا

در عراق تا . دولت آمريکا تالش می کند هر چه بيشتر با نظامی گری اش جهان را در آتش خشم و خون فرو برد... 
من می خواهم بگويم هم اکنون جهان بطور کامل در . کنون صدها ميليارد دالر خرج تسليحات نظامی آمريکا شده است

ما بايد افکار عمومی جهان را . ما خواهان جهانی با عدالت اجتماعی هستيم. تسلط جهانی سازی نئوليبرالی قرار دارد
ما بايد برای رفاه اجتماعی جهان . آگاه سازيم که متحدانه بر عليه آمريکا و سياست های نظامی گری اش برخيزيم

دالالن اسلحه و دولت ها و شخصيت های .  هنوز بيدار نشده اندگويا مردم جهان بعد از اين همه فجايع. مبارزه کنيم
بايد با سياست مليتاريزه اروپا مخالفت و مبارزه . درون دولت ها همه و همه اين ماشين مرگ آور را پشتيبانی می کنند

 خود را به اتحاديه اروپا. جدی نمود و به خيابان ها ريخت و بر عليه توليد تسليحات کوچک و بزرگ مبارزه نمود
ما بايد ضد قدرتی به وجود آوريم و بر عليه آمريکا و اتحاديه اروپا و تمامی . استراتژی امنيتی جهان فروخته است

. من برای دولت خود خجالت می کشم. کنسرن های تسليحاتی که تسليحات بخصوص پيشرفته می سازند مبارزه کنيم
مامی دولت هائی که در اروپا به اين دايره مرگ آور کمک می من برای ت. مريکا خجالت می کشمامن برای دولت 

در جزيره ای در اقيانوس هند . مريکائی ها بزرگترين پايگاه های نظامی جهان را دارا هستند .کنند خجالت می کشم
ه زور مردم در بدبختی زندگی می کنند ولی آنجا زندان و شکنجه گاه زندانيانی است که به آنجا برده می شوند تا ب

اين خطر وجود دارد که بمب .  تروريست بهانه است برای اجرای چنين مقاصدی. .. شکنجه از آنها اقرار بگيرند
ما بايد تالش کنيم که جلوی فجايع را بگيريم ما بايد جلوی جنگ . .. اتمی منفجر شود و فاجعه ای وحشتناک ايجاد کند

در . شهر و کشور خالصه همه جا در اين باره به مردم آگاهی بدهيمما بايد در خانه کوچه ،محيط کار. ها را بگيريم
 ...  باره خطرات تاسيسات اتمی و در باره خواست های آمريکا و پايگاه های نظامی آمريکا و 

  
  .رسد عراق به پنج ميليون تن مي هاي مستقل و دولتي در عراق تعداد آودآان يتيم در ازجانب ديگر براساس گزارش

هاي مستقل و دولتي در عراق از وجود پنج ميليون  گزارش  سرپرستي آودآان يتيم در عراق اعالم آرده آهي آميته
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هايي ضمن  انتشار گزارش هاي اينترنتي الجيران، عراق الغد و انسان با سايت  .آودك يتيم عراقي خبر داده است
اعتياد، هتك حرمت قرآن آريم، زنان و آودآان تجاوز،  افشاي اين رسوايي اعالم آردند، آشتار، نابودي، دستگيري،

  .هاي گينس ثبت شود آمريكا در آتابي رآورد شود نام بوش، رييس جمهور مي هايي است آه منجر از جمله جنايت
حدود پنج ميليون آودك يتيم : آمارهاي رسمي دولتي اعالم آردند هاي اينترنتي مختلف در عراق با اشاره به سايت

 در حالي آه تعداد آودآان آواره در داخل و خارج عراق آه در سنين. آنند زندگي مي ط بسيار سختعراقي در شراي
 ها يك سوم اين آودآان در سال به موجب اين گزارش  .تحصيلي ابتدايي قرار دارند حدود دوصدوبيست هزارنفر است

  . آودك مدرسه نرفتند در حالي آه هفتصدوشصت هزار. نتوانستند ادامه تحصيل بدهند کنوني ميالدي
ها مجبور به  تعداد آودآان آواره آه در هر ماه بر اثر تهديدها و خشونت هاي انساني حداقل ه سازمان بر اساس گزارش
آودك يتيم  در ميان اين پنج ميليون: ها آمده است در اين گزارش   .شوند بيست وپنج هزارنفر است مي آوچ و مهاجرت

ها از سوي  اين گزارش  .است  پناهگاهي ندارند و از هر هشت آودك يک آودك آوارهعراقي نيم ميليون آن هيچ
 ي خانواده، زن و آودك در پارلمان عراق نيز تاييد شده نجات دهيد و نيز از سوي آميته سازمان آمريكايي آودآان را

هزاران . برند تعليم وتربيه رنج ميسوء تغذيه و عدم  هاي منتشره دو ميليون آودك عراقي از بر اساس گزارش  .ات
هاي  ها و بازداشتگاه گيرند، يکهزاروسه صد آودك نيز در زندان قرار مي نفر نيز مورد تجاوز و سوء استفاده جنسي

    .برند دولتي بسر مي
  

    :جنبش صلح ايتاليا درسميناری از چهارمين فوروم اجتماعی اروپا در آتنازمتن سخنراني 
 نقطه محوری ٢٨ما .  که آمريکا به ايتاليا آمد اين اتحاد شروع شد١٩٤٤. بزرگترين متحدين آمريکاستايتاليا يکی از 

. ايتاليا کماندوی نظامی در افغانستان دارد. دولت و اردوي ايتاليا يارآمريکا در عراق است. ناتو در ايتاليا داريم
ايتاليا . ايتاليا تسليحات نظامی عظيمی توليد می شوددر . بنابراين ايتاليا در اين جنگ نظامی عميقا فرورفته است
ايتاليا کشوری است که نقش در توليد تانک های جنگی مهم . مهمترين توليد کننده هليکوپترهای جنگی آگوستا است

ما مخالف . ايتاليا می خواهد قدرت نظامی خويش را نشان دهد به اين لحاظ هم در عمليات نظامی شرکت می کند. دارد
در ايتاليا پوليس هر کاری را انجام می دهد تا خارجی ها را . مليات دولت ايتاليا در افغانستان و عراق می باشيمع

. دولت ايتاليا دشمن هرانسان مسلمان است و مسلمانانی را که در ايتاليا زندگی می کنند، آزار می دهد. آزار دهد
. در ايتاليا چهار محور استراتژيک وجود دارد.  اذيت می کندپوليس تحت نام تروريسم هر کسی را دستگير می کند و

در .  نيروی های زمينی، هوائی و دريائی ايتاليا در ترکيه مستقرند و از آنجا به راحتی می توانند به ايران حمله کنند
 تعداد بسيار در ساردين که اوران غنی شده وجود دارد. ايتاليا تاسيسات اتمی تا حاال جان بسياری را ربوده است

در ساردين يک مقر آمريکائی وجود دارد بنام المادانيفا که محلی . زيادی مبتال به سرطان شده و به هالکت رسيده اند
  . مريکائی ها در آنجا در زير زمين انبار های تسليحاتی پنهان کرده اندا. زيبا و تفريحی است

. يتاليا از جنگ عراق و افغانستان بيانگر شدت نظاميگری ايتالياستپشتيبانی ا. ايتاليا دولتی شديدا مليتاريزه شده است
اروپائی که . نسل جوان ايتاليا اروپائی اجتماعی و اروپائی ديگر می خواهند. ايتاليا هنوز اسلحه به عراق می فرستد

 جنگی شريک بوده اند از ما بايد در آينده تمامی کسانی را که در ايتاليا در جنايات. با تمام جنايات جنگی مبارزه کند
نسل جوان ما بايد با اتحاد و اعتراض خود در مقابل نظامی گری ايتاليا و اتحاديه . کار برکنار کنيم و محاکمه نمائيم

مردم فلسطين سال های سال است که زجر می کشند وقت آن رسيده است که ما برخيزيم و متحد شويم . اروپا بر خيزد
 ... 

  
اند يازده هزار آودك  دولتي ودفتر آن در بغداد است، اعالم آرده ي آودآان آه يك سازمان غيرمقامات سازمان صدا
سنين دوازده تا شانزده سال نيز قرباني تجاوز  ها گفتند دهها دختر نوجوان عراقي بين اين مقام  .تنها در بغداد معتادند

  .التر قرار دارند در معرض سوء استفاده جنسي هستنديا با دوازده ها دختر نوجوان آه در سن اند در حالي آه ده شده
هاي جنسي از  توانسته است از اماآني آه براي سوء استفاده سازمان صداي آودآان: هاي اين سازمان افزودند مقام

آرده  دالمللي تاآي اين سازمان با استناد به تحقيقات بين .شود، بازديد آند شهرهاي ديگر استفاده مي آودآان در بغداد و
در معرض خشونت و تجاوز  بيش از يك ميليون آودك عراقي وارد بازار آار شدند در حالي آه اآثر آنها: است

فقر است چرا آه همين اکنون يك سوم  اين سازمان اعالم آرده است علت اين مساله گسترش  .جنسي قرار دارند
ميليون و سه صد هزار آودك  حدود يك: م آرده استاين سازمان هم چنين اعال. ساآنان عراق زير فقر زندگي دارند 

  .آنند عراقي بين سنين هشت تا شانزده سال آار مي
متالشی شدن زيربناي اجتماعي ، اقتصادي وسياسي  افغانستان   در گزارش خود گفت ،جنگ را متوقف آنيد ! ائتالف

   .پديد آورده استمردم افغانستان  ها، وضعيت اضطراری را برای بيشتر و افزايش خشونت
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آه در انگليس مستقر است، درگزارشی به جنگ در افغانستان  نهاد ضد جنگ موسوم به ائتالف جنگ را متوقف آنيد
  ائتالف جنگ را متوقف آنيد گفت افغانستان جنگ .جنگ ديگر نيمه پنهان انگليس است اشاره آرد و گفت افغانستان

  .ای به پيش می رود  جنگ عراق بسرعت به سوی تبديل شدن به فاجعهديگر نيمه پنهان انگليس است آه به موازی
است  روزافزون غير نظاميانی آه در افغانستان توسط نيروهای ناتو آشته می شوند موجب شده شمار: اين نهاد افزود

زان انگليسی آنيد گفت اآنون شمار سربا ائتالف جنگ را متوقف .شوند... تا مردم افغانستان مخالف نيروهای ناتو و
مستقر در عراق است و ميزان مرگ و مير سربازان انگليسی در  در افغانستان بيشتر از شمار سربازان انگليسی

ها را به سوی مسئله افغانستان  توجه اآنون زمان آن فرا رسيده است آه  .شود گزارش می افغانستان بيشتر از عراق
    . افغانستان به آشورشان شويم ی ازمعطوف آنيم و خواستار بازگشت سربازان انگليس

آاران بر آاخ سفيد مسلط شدند   نومحافظه٢٠٠٠به رياست جمهورى آمريكا در سال ،» جورج بوش«پس از انتخاب 
هاى واهى  آنان به بهانه. و پس از وقوع حادثه يازدهم سپتامبر فرصت الزم را براى سيطره بر جهان به دست آوردند

  .ه خود در سراسر جهان را به اجرا در آوردندجويان اقدامات مداخله
 ميالدى در پى استقرار نظام تك قطبى بودندآه فرصت به وجود آمده به آنان ١٩٩٠آاران از اوايل دهه  نو محافظه

آاران براى تثبيت نظام تك قطبى در جهان  تعجيل نومحافظه. آمك آرد تا اين هدف را با شدت بيشترى دنبال آنند
 به بها نه مبارزه ٢٠٠٢دولت آمريكا ابتدا در سال . جويانه آمريكا شد ن هرچه سريعتر سياست مداخلهسبب عملى شد

 عراق را متهم به در اختيار داشتن تسليحات ٢٠٠٣پس از آن در سال . با تروريسم و القاعده به افغانستان حمله آرد 
آند و رژيم بعث ناقض حقوق  وريسم حمايت مىآشتار جمعى و ميكروبى نمود و به بهانه اينكه صدام حسين از تر

نظاميان آمريكايى اگرچه توانستند حكومت صدام حسين در عراق را سرنگون . نمود بشر است، به اين آشور حمله
هاى زيادى مواجه شدند و اآنون با گذشت چندين سال از  سازند اما پس از آن براى برقرارى نظم و امنيت با دشوارى

ريزى  ناامنى، خشونت و خون. اند مانع ناامنى و آشتار و ترور در اين آشور شوند ق هنوز نتواستهزمان اشغال عرا
هاى بوش، از  گيرد تا جايى آه برخى منتقدان آمريكايى سياست ترى به خود مى در عراق هر روز ابعاد گسترده

رغم ناآامى  على. اتالق گرفتار شده استآنند و معتقدند آمريكا در اين ب ياد مى» باتالق عراق«جنگ عراق با عنوان 
اردوي آمريكا در عراق و افغانستان، اياالت متحده به دنبال ايجاد مناقشات جديدى در خاورميانه افتاد آه فشار بر 

جمهورى خود را با  بوش آه در دوره اول رياست. اى ايران از جمله آنهاست سوريه و جنجال بر سر مشکل هسته
گيرى از حوادث يازده سپتامبر  از آرد و حتى به تقلب در انتخابات متهم شد، توانست با بهرهشرايط متزلزلى آغ

  . موقعيت خود را تقويت آند
. جمهورى شجاع به مردم آمريكا بنماياند وى موفق شد با حمله به افغانستان و عراق خود را به عنوان رييس

به اين ترتيب بوش . ق از افزايش محبوبيت بوش خبر دادندها، پس از حمله آمريكا به افغانستان و عرا نظرسنجى
توانست محبوبيت خود را در بين مردم آمريكا افزايش داده و با شكست رقيب دموآرات خود دور دوم رياست 

هاى وى و به  هاى بوش در افغانستان و عراق موجب زير سوال رفتن سياست اما شكست. اش را آغاز آند جمهورى
  .هاى بوش به انتقاد از وى پرداختند اى آمريكايى و منتقدان سياسته تدريج رسانه

خواهان در  هاى متعدد بوش در ارتباط با جنگ عراق موجب آاهش محبوبيت بوش و جمهورى ها و دروغ شكست
اى و کيميايى درعراق دروغى بود آه جورج بوش  پس از جنگ مشخص شد آه وجود تسليحات هسته. آمريكا شد

اآنون استقرار دموآراسى در عراق نيز دروغ بزرگتر . هاى استعمارى خود از آن بهره برد  سياستبراى توجيه
نه . ديگرى است آه جورج بوش براى نجات خود به آن چنگ انداخته است، در حالى آه واقعيت آامال برعكس است

عث به وجود آمدن بحرانى تنها در عراق دموآراسى وجود ندارد، بلكه خطر وقوع جنگ داخلى در اين آشور با
برخى آارشناسان و سياستمداران آمريكايى دروغگويى بوش را بيمارگونه توصيف . غيرقابل آنترول شده است

  . فريبى وى از دوره نيكسون نيز بيشتر است آنند و معتقدند آه عوام مى
 آشور به تدريج مشخص شد بوش هاى آشتار جمعى در اين ها در يافتن سالح پس از اشغال عراق و ناآامى آمريكايى

طلب آمريكا حتى قبل از حمله به عراق مطمئن بودند، عراق تسليحات آشتار جمعى ندارد و اين  و مقامات جنگ
فاش ) سيا(به طورى آه يك کارمند سازمان اطالعات مرآزى آمريكا . اى براى حمله به عراق بود موضوع تنها بهانه

جمهورى آمريكا هشدار داده بود اطالعات موثقى دارد  بوش رييس راق به جورجآرد آه اين سازمان پيش از جنگ ع
اما مقامات آاخ سفيد به سادگى اين . دهد دولت صدام حسين هيچ گونه تسليحات آشتار جمعى ندارد آه نشان مى

.  تعيين شده استمند نيستند و سياست در مورد عراق قبال هشدار را ناديده گرفتند و گفتند ديگر به اطالعات عالقه
بسيارى . دروغ بودن ادعاى بوش درباره دموآراتيك آردن عراق نيز خيلى زود براى مردم آمريكا و جهان آشكار شد

دروغ بودن ادعاى . توان مانند يك آاال به آشورهاى ديگر صادر آرد از انديشمندان معتقدند دموآراسى را نمى
ورهاى ديگر آنچنان برمال شد آه حتى برخى مقامات سابق آمريكا نيز خواهى آمريكا در حمله و اشغال آش دموآراسى
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» بيل آلينتون«وزير خارجه دولت » مادلين آلبرايت«. هاى جورج بوش پرداختند در اين ارتباط به انتقاد از سياست
و با تحميل و دموآراسى بدنام شده ) هاى بوش به دليل سياست(آزارد اين است آه  اى آه مرا مى مساله: اظهار داشت

هاى سياست  اشغال عراق ممكن است به يكى از بدترين رسوايى: آلبرايت اظهار داشت. ا شغال مترادف شده است
. توانيد با هر آسى آه دوستش نداريد، وارد جنگ شويد نمى. خارجى آمريكا در طول تاريخ اين آشور تبديل شود

هاى  شكست سياست. يع سياست خارجى آمريكا تبديل شودآنم، عراق ممكن است به يكى از بدترين فجا گمان مى
خواهان شد و اين موضوع نگرانى شديدى در بين  جورج بوش باعث آاهش شديد محبوبيت بوش و جمهورى

هاى  عالوه بر اين طوالنى شدن جنگ در عراق دولتمردان آمريكايى را با چالش. خواهان به وجود آورد جمهورى
طلب آمريكا توانايى اقناع افكار عمومى داخل و خارج آمريكا  هاى جنگ ه نحوى آه مقاممتعددى مواجه آرده است ب

هاى اقتصادى جنگ و حضور طوالنى مدت  هاى آمريكايى درباره هزينه هاى مهم مقام يكى از چالش. را ندارند
هاى آمريكا چيز  ه مقامدر حالى از حضور نظاميان آمريكا در عراق آه تصور اولي. نظاميان آمريكايى در عراق است

اما با گذشت زمان از فروپاشى رژيم عراق و اشغال اين آشور نه تنها نظم و امنيت در اين آشور .  ديگرى بود
 -هاى مختلف سياسى ترى به خود گرفته و نبرد گروه برقرار نشد بلكه ناامنى در اين آشور روز به روز ابعاد گسترده

  .الگران همچنان در اين آشور ادامه داردقومى در عراق و نيز نبرد با اشغ
. آار آمريكا است موضوع مصارفات اقتصادى جنگ عراق نيز يكى ديگر از چالشهاى مهم دولت نومحافظه

رغم تصور همگان درباره پايين بودن مصارفات جنگ، آارشناسان نظامى، اين جنگ را گرانترين جنگ تاريخ  على
هاى آمريكا در  شود آه هزينه هاى جنگ در عراق مطرح مى ى متفاوتى از هزينهاآنون آمارها هم. دانند آمريكا مى

  . زنند جنگ عراق را تا چند تريليون دالر تخمين مى
شدگان اردوي آمريكا در عراق،   بسيارى از سياستمداران آمريكايى با ابراز نگرانى شديد از افزايش شمار آشته

هيالرى آلينتون سناتور دموآرات ايالت نيويارك، با . صت ممكن شدندنشينى از عراق در اولين فر خواستار عقب
دولت بوش هرگز درباره تلفات و خسارات جنگ عراق با مردم : گويد ابراز نگرانى شديد از اوضاع عراق مى

و از يك س. خواهد اشتباهات خود را بپذيرد، در عراق به مخمصه افتاده است صادق نبوده است و به علت اينكه نمى
  . توانيم عراق را رها آنيم و از سوى ديگر به اندازه آافى نيرو نداريم نمى

 .راه توده ، ابرارو ازبخشهاي خبري : استفاده 
  

  : درسميناری از چهارمين فوروم اجتماعی اروپا در آتناز بيانيه جنبش صلح آلمان
بريتانيا هفت پايگاه در . ارجی استفاده می شودهم اکنون هفتادودو منطقه در آلمان وجود دارد که از نيروهای نظامی خ

آلمان بيشترين پايگاه های نظامی آمريکائی را در .  نفر رسيد١٠٠٠٠٠امسال تعداد سربازان آمريکائی به . آلمان دارد
پايگاه های نظامی آمريکا در اروپا % ٦٠چون . در واقع بايد گفت که آلمان در اشغال آمريکاست. خود جای داده است

پايگاه هوائی آمريکا در رام . برای حمل و نقل و لوژستيکي در عراق آلمان نقشی تعيين کننده دارد. ر آلمان استد
مثال هواپيمای جنگی که . در اين پايگاه مهمترين تسليحات نيروی هوائی آمريکا نهفته است.اشتاين آلمان مستقر است

اگر به آدرس انترنتی رام اشتاين برويد . خت گيری می کندبرای سوخت زدن احتياج به فرود ندارد و در آسمان سو
اين پايگاه نظامی آمريکا درست مثل يک مستعمره است و از مقررات دولتی آلمان تبعييت . همه چيز را خواهيد ديد

مثال هواپيمای آمريکائی که خيلی پائين پرواز نمود و سقوط کرد و کلی خسارات . نکرده و زير قوانين آمريکاست
جانی و مالی به مردم آلمان زد، پيلوت در محکمه تبرئه شد چون نيروی هوائی آمريکا در آلمان از قوانين آلمان 

من بسيار خوشحالم که اينجا هستم و با وجود اينکه آلمانيم از آنجا .  تبعيت نمی کند و آزاد شد و به آمريکا فرستاده شد
در بريتانيا هم سه پايگاه نظامی آمريکائی وجود . يتانيا هم عضومکه در بريتانيا زندگی می کنم در جنبش صلح بر

همچنين زيردريائی های . دارد، در اين پايگاه ها مراکز راکتي هسته ای وجود دارد و برای فرمان به حمله آماده اند
هم در رابطه اند و اتمی که کالهک های اتمی دارند و همچنين تاسيسات تحقيقاتی اتمی و کارخانه هاي تسليحاتی که با 

مسئله ديگری که من می . هر اسلحه سبک و يا سنگين ساخته می شود در آن تاسيسات اتمی قبال آزمايش می شوند
. در عراق تعداد زيادی سرباز بريتانيائی مستقرند. خواستم در باره آن حرف بزنم موقعيت داخلی کشور بريتانيا است

چرا اين همه تظاهرات در بريتانيا انجام می شود برای اينکه مردم آگاه . ک بودبريتانيا در بمب باران افغانستان شري
تمامی هواپيماهائی که به عراق می روند از ناوک نزديک لندن . شوند و بروند ببينند که در اين پايگاه ها چه می گذرد

برای من . ..  عظيمی مطلعندمردم از وجود چنين پايگاه آمريکائی% ١دراين شهر دوميليونی تنها . حرکت می کنند
سئوال است که چرا ما مردم اجازه می دهيم چنين پايگاه های مرگباری در اروپا وجود داشته باشند چرا ما اعتراض 

  . ما بايد در سطح اروپا بسيج شويم و مبارزه کنيم تا اين پايگاه ها از بين برده شوند. نمی کنيم
  پايان

 


