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 اسکاري

 ست ستيزونه پاي گريز نه د
 

 
 

آنچه در لشکرکشي وتصرف عراق همواره به عنوان معياری برای سنجش در نظر گرفته می شود قربانيان و نوع آنها 
ترين گزارش وزارت دفاع آمريکا از آغاز تصرف  براساس خوشبينانه .  از تصرف اين کشور استدر طول چهارسال

 . اند هزار نفر از شهروندان بيگناه عراق به قتل رسيده  صدها عراق تاکنون بيش از 
جنگ يعنی های طرف ديگر  نفر و تعداد کشته ؟ ٢١٩ در مقابل تعداد سربازان کشته شده آمريکا در عراق سه هزار و  

از خسارتهای مادی به تاسيسات زيربنايی عراق همين بس که هنوز مردم عراق  . تروريستها هفت هزار نفر بوده است
مردم عراق  . های نفتی از ترياک هم نايابتر است از نعمت برق محرومند و به آب شرب سالم دسترسی ندارند و فرآورده

شوند و آب بسياری از مناطق نيز  ت از برق شهری برخوردار میدر ازای هر شش تا پنج ساعت خاموشی يک ساع
های نفتی در کشوری است که  در اين ميان غم انگيزترين مسئله نبود فرآورده . اصال برای آشاميدن توصيه نمی شود

 . ترين منابع فسيلی جهان را دارد يکی از غنی
کشند برگزاری   کشور که در هر مناسبتی آن را به رخ میتنها دلگرمی و دستاورد اميد بخش مردم عراق و سياسيون اين

دولت عراق  . اتفاق افتاد ١٣٨۴  انتخابات سراسری مجلس و تاييد قانون اساسی در همه پرسی عمومی است که در سال 
اما آيا ميليارد دالر بسته است  ۴١  تواند احساس افتخار کند که امسال بزرگترين بودجه تاريخ عراق را با اعتبار  می
براساس آمار سازمانهای  . تواند جلو فساد اقتصادی را بگيرد که مهمترين تهديد برضد اين بودجه کالن است می
در چنين شرايطی آمريکا  . المللی ، عراق جزو فاسدترين کشورهای جهان از حيث فساد اقتصادی و اداری است بين

ايهم " . دهد  را دزدانه از زندان به خارج عراق فراری میهای عراق مدعی آزادی و عدالت يکی از فاسدترين چهره
متهم به هدر دادن و اختالس يکصد ميليون دالر از " اياد عالوی"وزير سابق برق در دولت انتقالی " السامرايی
توانند  عراقيها می . های عمومی عراق با کمک آمريکا به خارج فراری داده شد تا دست عدالت به او نرسد دارايی

ستان خود ديکتاتور سابق عراق و برخی مسوولين رژيم بعث را محاکمه و به مجازات عادالنه  خوشحال باشند که با د
تن از مهمترين مسوولين سابق بعث را از زندان  ٢۵  اند که آمريکا بيش از يکسال قبل  رساندند اما شايد فراموش کرده 

 . فرار داد
که به بانوی بمبهای بيولوژيک " عماش"ودند و در ميان آنها شخصيتی مانند خانم اين عده متهم به جرايم ضد انسانی ب

فروشد که عراق در بين  رييس جمهوری عراق همواره به اين فخر می" جالل طالبانی"اگر  . شهرت دارد قرار داشت
ناکترين کشور برای کشورهای عربی بيشترين آزادی بيان را فراهم آورده اما شايد فراموش کرده است که عراق خطر

خبرنگار در اين کشور با گلوله نيروهاي بيگانه يا تروريستها به قتل رسيده  ١۵٠  بيش از  . رود خبرنگاران به شمار می
 . و تعدادی نيز ربوده شده و هنوز سرنوشتشان نامعلوم است

 . اند د از ياد نبردهميالدی و خيانتی را که آمريکا به اين ملت کر ١٩٩١  مردم عراق هنوز حوادث سال 
واليت عراق پيش رفت و تنها سه واليت ديگر برای سرنگونی رژيم بعث باقی  ١۶  قيام سراسری مردم عراق تا سقوط 

مانده بود اما آمريکا از بيم اين انقالب و تبعات آن، به مردم عراق پشت کرد تا رژيم صدام در برابر ديدگان جهانيان 
المللی اقتصادی قرار داد تا  سال عراق را در شرايط تحريم بين ١٣  آمريکا بعد از آن،  . کندمردم کشورش را قلع و قمع 

 . روز رژيم صدام را سرنگون کرد ٢٠  در مدت  ٢٠٠٣  از مردم عراق توان قيام کردن را بگيرد و سپس در مارچ 
عراق جز سرنگون کردن رژيم صدام محقق تعدادی از سياسيون عراق بر اين باورند که آمريکا هيچ چيز مثبتی را برای 

 . نکرده است
 : از جريان صدر يکی از گروههای مهم مخالف اشغال در عراق گفت "صالح العکيلی "
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جنگ آمريکا برضد عراق هيچ رهاورد مثبتی برای مردم عراق به همراه نداشته و تنها باعث ساقط شدن رژيم صدام 
 .  عراق تنها باعث قتل و کشتار بيشتر مردم عراق شدوی اضافه کرد که جنگ آمريکا برضد. شد

اند اما اين دولت هنوز فاقد  وی گفت ، هر چند سياسيون عراقی موفق به تشکيل دولت وحدت ملی در اين کشور شده
در زمينه اقتصادی ، عراق در طول سالهای بعد از اشغال نه تنها هيچ : العکيلی افزود . حاکميت و استقالل رای است

" عبداهللا صالح. "نه اداری دولت نفوذ کرده است ستاورد و پيشرفت چشمگيری نداشته بلکه فساد اقتصادی در تمامی بدد
وی اضافه کرد که  .از همبستگی کردستان نيز تنها دستاورد جنگ برضد عراق را سرنگون کردن رژيم بعث دانست 

وی افزود  . راق شده که برای عراق گران تمام شده استآمريکا در طول سالهای گذشته مرتکب اشتباههای بزرگی در ع
، محاسبات آمريکا درباره جنگ اشتباه از آب درآمد زيرا کاخ سفيد برای پديده تروريسم که امروز در عراق گسترش 

 ما آنچه که: صالح تاکيد کرد  . يافته هيچ گونه محاسبه ای نکرده بود و نقش کشورهای همجوار را در نظر نگرفته بود
از جبهه توافق عربهای سنی نيز بر اين " سليم عبداهللا . "بريم در نتيجه اشتباه های آمريکا بوده است اينک از آن رنج می

 . باور است که آمريکا در محاسبات خود قبل از جنگ برضد عراق دچار اشتباه بزرگی شد
. ديل شدن عراق به ميدانی برای تسويه حسابها شدها به عراق و تب وی گفت ، جنگ آمريکا باعث ورود بسياری از بيگانه

 عبداهللا وضعيت عراق را در زمينه خدمات دهی به شهروندان بسيار نابسمان خواند و برضرورت اصالح اشتباه و تجد 
گويند زيرا  امروز همه از اصالحات و تجديد نظر در روند سياسی سخن می . يدنظر در روند سياسی عراق تاکيد کرد

مردم عراق در . انجاميده است" فتنه مذهبی"اهی که آمريکا برای بهشت آينده عراق ترسيم کرده بود امروز به نقشه ر
طول قرنها همزيستی هرگز چيزی به نام اختالفات مذهبی را نديده بودند و بر خالف آن شيعيان و اهل تسنن اين کشور 

 . زندگی مسالمت آميزی داشتند
 . يگر تبديل کرده است شمنان خونی همد وز پيروان دو مذهب را به داما نقشه راه آمريکا، امر

عضو برجسته حزب الدعوه در مجلس عراق چندان دور از حقيقت نباشد که گفت آمريکاييها از " علی اديب"شايد سخن 
 . آغاز اين فتنه را طراحی کرده بودند

آمريکاييها از بدو اشغال عراق، از : " مجلس گفتعلی اديب حدود يکسال قبل و در اوج تنشهای مذهبی در عراق در 
ها ناشی از پيشگويی آنها نبود بلکه آنها خود  احتمال وقوع جنگ مذهبی در عراق سخن گفته بودند اما اين باور آمريکايی

 ." چنين چيزی را طراحی کرده بودند
 عراق، آمريکا است و بقيه مردم و ای جلوه داده شده است که تنها طرف مصلح در امروز شرايط در عراق به گونه

 . گروههای سياسی و حتی کشورهای همجوار عراق همه در اتهام هستند
آمريکا گاه شيعيان را به فتنه مذهبی و وطن فروش متهم کرده و گاه عربهای سنی را به دنباله روی از کشورهای عربی 

 . کند وب میکند و گاه کردها را تهديد و مرع و حمايت از تروريسم متهم می
ای در اتهام آمريکا قرار می گيرند و در اين ميان تنها طرفی که از هر  کشورهای همجوار عراق نيز هر روز به گونه

 . گناهی مبرا است آمريکا و همپيمانانش بويژه رژيم اسراييل هستند
  است؟با اين اوصاف آيا پليدتر از اين جنگ، در تاريخ معاصر و شايد کل تاريخ وجود داشته

امريکا، بسا با تأخير، می فهمد که بحران عراق مدتهاست ديگر يک روياروئی ساده ميان قوای امريکا و شورشيان سنی 
 .  نيست – که ساده انگارانه تروريست خوانده شده اند –

 توضيح يا عراق در جنگی داخلی است ؟ جنگ داخلی را کافی برایآ:  از روبرت گيت ، جانشين رامسفلد، پرسيدند 
 . در حال حاضر، عراق گرفتار چهار جنگ است : وضعيت در عراق ندانست و توضيح داد 

نها واقعيتی آمی توان در باره سطح اين چهار جنگ، بحث کرد اما وجود . يگر را تغذيه می کنند  اين چهار جنگ يکد
 : است که امکان می دهد درک صحيح و دقيق تری از وضعيت عراق پيدا کنيم 

شورش . نها است، جنگی است ميان شورشيان سنی با قوای امريکاآيمی ترين  ستين جنگ از اين چهار جنگ که قدنخ
برمر ، شاه بی  .  ، توسط قوای امريکا شروع شده است 2003سنی ها در هفته های اول بعد از سقوط بغداد، در اپريل 

دستگاه دولت بعثی را منحل و به سلطه . ا منحل کرد تاجی که واشنگتن بر عراق گماشت، با سبک سری، ارتش عراق ر
ن، ناشيگريهای خون بار ارتش عراق در مناطق سنی نشين را افزوده و آبر . تاريخی سنی ها بر دولت پايان بخشيد 

 : ورد آعصيان سنی ها بر ضد قوای آمريکا را ببار 
 به تصرف يک مکتب توسط قوای آمريکا را به ن روز که در فلوجه، نيروهاي آمريکائی تظاهرات مردم در اعتراضآ

 . غاز شد و در طول زمان گسترش يافت آگلوله بستند ، شورش 
 تقالی آمريکا برای عراقی کردن جنگ، بشيوه ای که در ويتنام کرده بود و در جنگهای قرن بيستم ميان استعمارگران و 

ماده آيد عراق تحت سلطه شيعه ، را تعليم دهد و شورشيان برضد استعمار بکار رفته بود، موجب شد که ارتش جد
جنگ اقليت سنی که سلطه خود را بر دولت را از دست داده است با : با اين کار، جنگ دوم عراق ايجاد شد . سازد 

 . ورده است آاکثريت شيعه که اينک بعد از قرنها سرکوب و تحقير شدن سربر
ن پس، در آاز . ، سرعت و وسعت گرفت 2005اين جنگ ، با منفجر کردن حرم امام حسن عسکری در سامره، در 

اين . واليت هائی که سنی و شيعه نشين هستند، شدت روز افزون گرفته و بغداد را به صحنه جنگ بدل کرده است 
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جنگ سوم ، .  در کشورهای خاورميانه است از نفوذ خارجی يکسره رها و موجب نگرانی همه مسئوالن  جنگ، تقريبا 
 . جنگی است هنوز کم سر و صدا که ميان جناحهای مختلف شيعه جريان دارد 

يت اهللا سيستانی پيروی می کرد ، با شکل آشيعه ها که مدتی طوالنی تحت زعامت روحانيت متحد بود و از فتحوای 
 و پيروزی 2004و بيانی عوام پسند و عوام فريب دارد، در گرفتن ارتش المهدی ، به رهبری مقتدی صدر که ملی گرا 

فراخوانهای سيستانی و حوزه به ميان روی در برابر حمله های سنی . ن اتحاد از ميان رفت آ، 2005شان در  انتخاباتی
 . انشقاق دامنگير ارتش المهدی نيز شد . ها، بی اثر شدند 

 . خشونت را نيافته است که جنگ های ديگر پيدا کرده اند ن حد از آاين جنگ بی سر و صدا ميان شيعه ها 
اين سازمان عراق را مهمترين عرصه عملياتی .  جنگ چهارم ، جنگی است که القاعده برپا کرده و رهبری می کند 

دن ن بود، اينک بزرگترين ترين شعبه سازمان اسامه بن الآالقاعده عراق که ابومصيب الزرقاوی تجسم . خود کرده است 
 ن را به ترويست اسالمی وصل کردند، آسقوط رژيم صدام که آمريکائيها بخطا  .است 

شعبه القاعده بر ضد قوای آمريکا يا غربی و بر ضد شيعه ها که بنا بر قول . به القاعده امکان داد در عراق ريشه بگيرد 
تش سه جنگ ديگر را نيز تيز می آقاعده طبيعی است که جنگ ال. سلفی ها کافر هستند و خونشان مباح است، می جنگد 

نها می کند و آماده عمليات انتحاری را وارد آزيرا تکنيک و . بخصوص جنگ با قوای آمريکا و با شيعه ها را . کند 
 . کشتارهاي شيعه ها را سبب می شود 

ی ، جنگ القاعده ، را  کوششهای آمريکا برای مهار کردن شورش سنی ها با تکيه بر نهادهای جديد شيعه، جنگ مذهب
کوششهای آمريکا برای شريک کردن کشورهای  . تغذيه کرده و جز موفقيتهای تاکتيکی و موقت ببار نياورده است 

وردن وضعيت عراق از راه گفتگو، ولو مهار بهتر مرزها آهمسايه، بخصوص سوريه و ايران و عربستان ، در بسامان 
 . ن می رود که هيچگونه اثری برای شورش سنی ها و جنگ مذهبی نيابد آموجب تضعيف القاعده می شود اما بيم 

رام می آنست، البته شورشيان سنی را آن سان که اکثريت دموکرات در کنگره خواهان آ تخليه عراق از قوای آمريکا، 
ا و حضور ارتش کند ، اما القاعده اين تخليه را يک پيروزی بزرگ تلقی می کند و متخاصمان را جنگ با قوای آمريک

 . آمريکا رها و بيش از پيش به جان يکديگر می اندازد 
با تخليه عراق، . را ناديده گرفته است ... مادگی ترکيه برای اشغال شمال عراق وآ روبرت گيت جنگهای عرب و کرد و 

 . ن جنگها نيز شدت می گيرد آبسا 
وش را بخاطر جنگ با عراق، تحت تعقيب قضائی قرار  رويتر گزارش کرد که بالتازار گارزون، قاضی اسپانيوی، ب

او که تقاضای توقيف پينوشه و استرداد او را از حکومت انگلستان کرده بود که بخاطر جنايت بر ضد بشريت . دهد 
نست که بوش و متحدانش پاسخ تجاوزشان را به عراق، در يک دادگاه آوقت : تحت پيگرد قضائی قرار دهد، می نويسد 

او بمناسبت چهارمين سالگرد جنگ عراق ، در مقاله ای ، در الپائيز ، اين جنگ را يکی از کثيف ترين و توجيه . بدهند 
 :ناپذير ترين رويدادهای تاريخ اخير بشريت توصيف کرده و نوشته است 

نگ هستند و يا ما می بايد بسيار دقيق تر مسئوليت جزائی احتمالی اشخاصی را مطالعه کنيم که يا مسئول اين ج«   
 به   هزار کشته650نها وجود دارند يا خير ؟ آيا داليل و مدارک کافی برای تعقيب قضائی آن بوده اند و ببينيم آمسئول 

 ». تنهائی برای ورود هرچه سريع تر در تعقيب قضائی کافی است 
 :ر داده است قاضی گارزون ، نخست وزير سابق اسپانيا و حکومت او را نيز سخت مورد انتقاد قرا

نها که در کنار رئيس جمهوری آمريکا ، در جنگ با عراق، قرار گرفتند، بهمان اندازه و بلکه بيشتر در مسئوليتها  « آ
زيرا برغم شکی که داشته اند و اطالعاتی که نصف حقيقت بنا بر اين بزرگ ترين دروغ ها بوده اند، . شريک هستند 

 با او در تجاوز شريک و بانی و باعث کشتار و ويرانی ها شدند که هنوز هم ادامه غوش متجاوز انداختند وآخود را در 
 . دارد 

: و افزوده است . در ماه فبروري ، ازنار اعتراف کرد که عراق سالح اتمی و ديگر اسلحه کشتار جمعی نداشته است 
 .ورديم آمی بايد روشن بين تر می بوديم و پيش از جنگ از واقعيت سر در می 

موسسه سلطنتی متحد "در ) ای.اس.ال(استاد علوم اقتصادی و سياسی دانشگاه لندن  همچنان پروفسور کريستوفر کوکر 
پژوهشگر . سخنرانی کرد" اخالق در جنگ عليه تروريسم"با عنوان ) راسی" (خدمات در امور دفاعی و امنيتی

های پنهانی مظنونان  افشای پروازهای سری و بازجويیانگليسی، از بازداشتگاه گوانتانامو، رسوايی زندان ابوغريب و 
در کشورهای مختلف به عنوان نمادهای انحطاط اخالقی آمريکا در ) سيا(تروريستی توسط سازمان جاسوسی آمريکا 

 . مبارزه جهانی با تروريسم ياد کرد
توصيف کرد " رحم ه خشن و بیيک تجرب"های متعدد واشنگتن در شش سال اخير جنگ را  اخالقی کوکر با اشاره به بی

 . ريزد ها را بيرون می ها و ملت های نهفته دولت ها و پليدی که با بدون رحم و مدارا، زشتی
وزير سابق دفاع و وزير کشور کنونی در " جان ريد"استاد دانشگاه لندن، در ادامه سخنان خود از سخنان سال گذشته 

های اخالقی و انسانی برای حفظ ثبات و  چشم پوشی از برخی ارزشدولت کارگری انگليس درباره ضرورت تعديل و 
 . المللی انتقاد کرد امنيت جامعه و جنگ با تروريسم بين

توانند در جنگ به پيروزی  های معنوی و انسانی شکست بخورند، نمی کشورهايی که در زمينه اخالق و ارزش: وی گفت
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 اقتدار استقالل طلبان الجزايری منجر به شکست فرانسه نشد، بلکه قدرت نظامی يا . برسند و محکوم به شکست هستند
رژيم .  ها بود که زمينه شکست آنان را در اين نبرد نابرابر ايجاد کرد ها و رفتار غيرانسانی فرانسوی قانونی بی

  سال اما از : در جنگهای کالسيک شکست نخورده، اعالم کرد ١٩۴٨  صهيونيستی از زمان تاسيس خود در سال 
دفاع فلسطين و لبنان و ارتکاب فجايع متعدد،  به بعد اين رژيم به دليل تشديد رفتار ظالمانه در مواجهه با مردم بی ١٩٨٢

اسرائيل اکنون نه تنها ميان مخالفان و رقيبان بلکه در ميان متحدان  . به مرور در جنگ قلوب و افکار شکست خورد
 .منزوی شده استاروپايی و حاميان آمريکايی خود نيز 

المللی، انگيزه اصلی حکومت آمريکا در جنگ عليه  به گفته اين کارشناس روابط بين : پروفسور کوکر ادامه داد
تروريسم از دست دادن بخش مهمی از سيطره اين کشور بر تحوالت جهانی به خصوص پس از فروپاشی اردوگاه 

 . عقيدتی و نظامی شرق و تک قطبی شدن جهان است
رييس جمهوری پيشين آمريکا استناد کرد که در اوج جنگ " دوايت آيزنهاور" در اين خصوص به سخنان ژنرال کوکر

تنها چيزی که برای آمريکا خطرناکتر و فاجعه بارتر از شکست در جنگ سرد با اتحاد شوروی است، : سرد گفته بود
 . پيروزی در اين نبرد است

به و دانش بشری به همراه آمارهای موجود در ادوار مختلف به خوبی نشان داده که به گفته اين استاد دانشگاه لندن، تجر
های خودکامه منجر نشده و نتايج و فوايد  شکنجه برای کسب اعتراف از متهمان به نتيجه مطلوب و مورد نظر حکومت

 . ها از خطرات و مضرات قطعی آن به مراتب کمتر است احتمالی اين شيوه
دهندگان انگليسی و آمريکايی مردم عراق اعالم کرد، اين محاکمات به ندرت   چند مورد محاکمه شکنجهوی با استناد به

به صورت جدی انجام شده و در موارد معدودی به صدور احکام عادالنه عليه مرتکبان رفتارهای غيرانسانی منجر شده 
 در زمينه آزار و سوء رفتار و جنايت عليه مردم دوسيه جاری و مفتوح نظاميان انگليس ١١٠  کوکر با استناد به . است

ها تنها يک مورد به صدور حکمی خفيف عليه متهمان منجر شده و بقيه موارد  غيرنظامی عراق گفت، در بين اين پرونده
  . که همگی با سر و صدا آغاز شده، يا مسکوت مانده و يا به صدور رای برائت و يا احکام تعليقی انجاميده است

است که تنها در يک فيلم سينمايی " رامبو"هايی از قبيل  گ خشونت طلب آمريکايی طرفدار سنت اعمال سياست فيلمفرهن
 . کشد نفر را مقابل دوربين و صدها نفر ديگر را بدون نمايش در فيلم می ١٢٣  

ها  نش و مرام آمريکايیتوان توقع داشت که مردم کشورهای جهان شيفته م رحم نمی با چنين فرهنگ و سنتی خشن و بی 
الملل دانشگاه  اين استاد روابط بين. شده و به عنوان الگوی آزادگی، ليبراليسم و اخالق به دولتمردان آن کشور نگاه کنند

لندن در پايان سخنان خود گفت که ليبراليسم و دمکراسی غربی در هر شرايطی با شکنجه مخالفان و متهمان و دفن 
 . نگ يا صلح مغايرت داردهای اخالقی در ج ارزش

توان اميدی به گسترش ليبراليسم غربی در جهان سوم   اگر اين مساله بنيادی مورد غفلت و فراموشی قرار گيرد نمی
 .استفاده ازمنابع خبري  .داشت

 
 
 
 
 

 
  


