
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 

  9از  1 :تعداد صفحات
 ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 maqalat@afghan-german.de 

   23/ 02/ 2009      تاريخ                                                                                                     دي ھاشم سدديس
 

 تحو-ت کاخ سفيد و توھمات برخاسته از آن
  

 
 

 
 کمی زود  ارش به نظر منـ کوتاه که دوره خيلیــورد اوباما با توجه بــصحبت دقيق درم

.خواھد بود  
ــه ھمه ا، کـامريک ًولی ک� برای شناخت يک سياست مدار در يک کشور سامان يافته مثل

ھای آن منسجم شده و حدود و نوع منافع و راه ھای دستيابی و پاسداری آن ھم معين سياست
ھا و شناخت  شت سياستتحليل سرست، می توانيد تا حدودی زيادی بامشخص گرديده ا و

 و سياست مداران آن  )پوليسی ميکرز  (  کشور به شناخت سياست سازان  روح نظام آن
.دست پيدا کنيد  

. روع می کنــمـبرای دست يافتن به اين امر من ھم مانند  شما و به اجازه  شما از بوش ش
د بوجود ـتواننزيرا بوش نمونه ی مشخصی از سياستمداری است که اين نوع نظام ھا می 

ت ھا و اخ�ق و ـته باشند، ولی شخصيـباھتی نداشـچھره ھا شايد با اين نمونــه ش. بيآورند
.ھا و عواطـف تا حدودی زيادی يکی ھستند احساس  

. برای شناخت سياستمداران اين کشور ھا کافيست شما يکی را بشناسيـد  
ًلبدين، مث�، خواھان آن است، اگر ی را که گينوع نظام اس�م. خود نظر بيفگنيد ورـکشه ب

خاص ـت شما ھمه ی اين اشـسياف و امثال وی نيز خواھان اين نوع نظام باشند، -زم نيس
.واقع شما ھمه را شناخته ائيد با شناخت يکی در. را يک يک بشناسيد  

 
ا ـبوش ب. ودـزی بـًوری آقای بوش واقعا دورۀ ھراس انگيـت جمھـاله رياسـت سـ ھشدورۀ

 که امريکا برای تثبيت سلطه آنکشور بر قدامات ماجراجويانه خويش به جھانيان نشان دادا
 وروی خواب آن را میـد از فروپاشی شـا بعـجھان، که برخی از ائديولوگھای نيوليبرال ھ

ًيقينا مرز  . د پيش برودـتوان ا میـبينند، تا کج ز اين خواب را میـن حا- نيـتا ھمي ديدند و
ه ه امريکا يا جھان سرماي که  بوش از روی آنھا گذشت آخرين مرز ھای نيست کھائی را

ـه ھا را در روابط  انسانی يا درمناسبات  بين المللی يا برای دسـت يافتن به اھداف گون آن
 زور بوش، که با ھمه خشونت و وحشت و اعمال .اوليه خويش ناديده ميگيردگون ک�ن و

تـی انی، حـۀ جھـجامع حقوق بشـر و بی اعتنائی بـه افکــار  نقضگـوئی و قانون شکـنی و
ت ساخته ـور ھمدوش ھستند نا راحـکش را که در غارت جھان با  اينشـرکای اين کشـور 

. بود، به مثابۀ نوک يخی است که  بزرکترين قسمت آن زير آب قــرار دارد  
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امريکـائی اع�م نمود، که با بعد از فروپاشی شوروی آقای فوکوياما، يکی از  دانشمندان  
جھان، تاريخ انديشۀ مارکس به پايان نماينده سوسياليزم درفروپاشی شوروی بعنوان يگانه 

. رسيده پيروزی نظام سرمايه داری قطعی شد  
 دو ه ھرـا کـر امريکـمند مطرح ديگـ ھانتينگتون دو دانش ساموئلای جوزف نای و آقایـآق

ميديدند، اع�م )  با بسياری امريکائيان نئو ليبرال ديگر(  خواب رھبری جھانی امريکا را
:نمودند که   

زم به ـا ملـاين امريک بنابر. قدرت امريکا در حال احيا شدن است.  قرن، قرن امريکاست"
."امريکا  بايد  رھبر  ب�منازعه جھان شود.  رھبری جھان می باشد  

ت و نزاع درـ در باب ق جھانی ھموارهسياست: " ديکری آقای ھانتينگتون ميگويددر جای 
حال متحول للی در اين امتداد به نفع امريکا درالمو برای کسب قدرت است و روابط  بين 

."شدن است  
: "  کروت ھامر، يکی ديگر از انديشمندان از صنف ھانتينگتون چنين نظر داشت که

ده نھفته ـخ ايا-ت متحبھترين اميد برای س�مت و امنيت جھان در نيرومنــدی و عزم راس
."است  

لب ـاين حرف ھا نيات و آرمان ھای درونی انسان ھائی را نمايان می سازد که از درون ق
.و مغز نظام بيرون مييآيد  

سـت، با شنيدن اين حرف ھا لحاظ روانی و شخصيتی مردی قوی و متفکری نيبوش که از
با خواندن کتاب خصوص ن تلقينات، بـاو با ھمي. ًکه واقعا جھان مانده و امريکاکند ميفکر 

وده  برای تحقق ـجھان مجسـم نم" سوپرمن "  لباس پدرش خود را در" نظم نوين جھانی" 
ھا شمشير ھانتينگتون و نای و امثال آنطبق اظھارات ھامر و رھبری ب�منازعه امريکا بر

ه تان و عراق را، بــم  نشـاند و افغانسـان را در خون و در ماتـه جھـديوانگی  بدست گرفت
. خصوص، به آتش کشيد  

درت اقتصادی و ــيعنی ق  که امروز ھمه جنبه ھای قدرت، که امريکا کرد  می بوش فکر
نظامی و سياسی و فرھنگی و تکنولوژيک و  ديپلوماتيک و ايدئولوژيک را داراست، بايد 

.ده کنداز اين موقع برای گسترش منافع و قدرت امريکا بر سراسر جھان استفا  
 ائديولوزيک و ه معـاد-ت سياسیـود کـته ای نبـمدار برجسـمند و سياستـبوش مردی انديش

د؛ و ميزان خطر ـ به درستی بررسی و تخمين کنوغيره مسائل را درسطح جھاناقتصادی 
د قطب در ـتک روی امريکا را در جھانی که نه ديگر يک قطبی و دو قطبی، بلـکه به چن

.   تبديل شده بود، پيش بينی کندچنـد منطقۀ جھان  
.ًآقای بوش که واقعا ازھر لحاظ مردی کم عمقی بود، متوجه اين واقعيت نبود  

تمام کارھای بوش و نظاميان شامل کابينه و مشاورين وی که ھمه يک تيم از خيالبافان را 
 تــن سياسنتيجه تمام اي. رفت، نتـيجه معکوس دادندداند، ھمانگونه که انتظار ميتشکيل مي

ه ـھای امپرياليستی وغلط بوش چيزی نبود جز شکست و آشفتگی و ترس جھانيان از اينک
. امريکا و چه در خارج از امريکاه در داخلــچ جھان ما  را بوش به کدام جھت ميبرد ـ   
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ا به ھيچ ـامريک. ادیـت ذاتی و بنيـجھان، تفکری اس تفکر برتری طلبی و تفوق امريکا بر
. بر قدرت يگانه امريکا تحمل کندنيست که ظھور قدرتی ديگری را در برا ضرقيمتی حا

ا،  به تفکری که بر پايه ی ھای بعضياوباما اين تفکر، برخ�ف خوش بينی ھبا آمدن آقای 
.م و ھمآھنگی جھانی استوار باشد، تبديل نخواھد شدتفاھـ  

ل ــد، نه  بر طبق عينيت کدی است که برای زنده ماندن  خوـاوباما جزی  از يک کل واح
ل  واحدی بنام امريکا، دارای مقررات و قوانين ـه کـبواحدی بشری،  که بر پايه ی توجه 

.خاصی ميباشد  
 را ملزم به رسيدن به اين رھبری و تفوق می ، مانند ديگــران،بدون ترديد خود اوباما نيز

ه با شيوه ای ـن  بود؛ منتھا ھاداند و ھمان اھدافی را پی خواھد گرفت که بوش به دنبال آن
که  يک سياست مدار با ھوش، ـ بود، بلکه با شيوه ھائيھاکه بوش درصدد دست يابی به آن

.جدی و  وارد به کار سياسی، آن را بايد به کار ببند  
ــم و ھمکاری گی، رابطه، نظـيک کل زمانی زنده می ماند که ميان تمام اجزای آن ھماھن

و اوباما مانند ساير رؤسای جمھور امريکا . ی کل وجود داشته باشدبقادرجھت استحکام و
اسی امريکا، که ــامريکا، قانون اس در روز تحليف، سوگند خورد که  از اين کل، يعنی از

 غير از اين انتظاری ديگری ھــم .نمايد حفاظت ميمتضمن منافع امريکا است، پاسداری و
ور مسئول حفظ منافع و پاسداری از کشـورشھر رئيس جمھور درھر کش. نميتوان داشت  

.ميباشد  
ای ــرؤسکاری را خواھد کرد که بوش و سائر ھم ھمان معنی اين سوگند اين است، که او 

اری که ميکند، در جھت کسب منافع  و يعنی ھر ک. رای امريکا نموده اندجمھور امريکا ب
. پاسداری قانون اساسی و حفاظـت از خاک امريکا خواھد بود  

صداقـت سائر رؤسای جمھورامريکا پايـداری، از اين زمينه بايد بيشتربه نظرمن اوباما در
ـھائی امريکائی و آن و وفاداری نشـان بدھـد، زيرا مردم، خصوصآ حـزب مخالف، راسست

امرتوجه به حفظ منافع  چه نارسائی در او که به وی رأی ندادند متـرصد ھستند که ازھائي
ت و ـگيرد تا او را زير انتقاد و م�م ورت میـور صـخاک اين کش اری ازامريکا و پاسـد
.تھمت بگيرند  

ود نظام نھفته است؛  يک کشور سرمايه داری، در ذات خـعنوانه ماھيت سياست امريکا ب
! در سود و سرمايه و مالکيت خصوصی و بھره کشی  

ا را نه اوباما ـامريک اسـتسي.  ار يک دولت استاوباما تنھا کارگزار يک سيستم يا کارگز
رد و چه در ھيأت يک گروپ يا حکومت،  مانند اوباما، چه در ھيأت يک فو نه اشخاصی
.  اين سياست را سرشت نظام تعيين ميکند. تعيين نمی کنند  

در امريکا چون چرخ اقتصاد به دست يک مشت . داست را در کل اقتصاد تعيين می کنسي
از آنجائيکه . را ھمين يک مشـت سرمايه دار تعيين ميکندسرمايه دار می چرخد، سياست 

م که قانون و ـم بگوئيـتواني در يک جمعبندی آخری می حقوق ھم دنباله سياست است، پس
حقوق و سياست  و فرھنگ  و با-خره ھمه ای زندگی را اقتصاد، به معنی ديگر سرمايه 

. و در نھايت امر سرمايه دارھا تعيين ميکنند  
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رون می کند، غرق در شادی وباما وعده نمود که عساکرش را ازعراق بي وقتی اابرخی ھ
 ی شده  شروع نمودند بر نواختن بر طبل  خوش نيتی اوباما، ولی کمتر کسی متوجه کلمه

ور ـھای نظامی امريکا از آن کشدر جمله ای که او در رابطه با کشيدن نيرو" مسئو-نه " 
.  ادا کرد، شد  

 از عراق از آن   در صورت خروج عساکر امريکا  اوباما  در برابر عراقمسئوليتی که 
 صحبت ميکند، به چه معنی است؟

ور اين کش.  عراق را به سر پای خودش ايستاده ميکند،دنـکه امريکا پيش از برآماين)   1
د وــند، که  قادر باشـد از نظامی که امريکائيھا آن را بوجرا در حدی  از توانائی می رسا

.حافظ منافع امريکاست، دفاع کند آورده و  
اين که امريکا  بعد از خروج نيرو ھايش از عراق بازھم مسئوليت حفظ خاک و نظام )  2

.عراق را به عھده ميگيرد  
ـی حامی و د يا در خارج از عراق، ولـا درعراق باشـر امريکـاکـد که عسچه فرق می کنـ

عيت چھار و نيم يا  ھستند، از جمله اسرائيل با جمبسياری از کشور ھائیپشتيبان عراق؟  
کسی ھم جرأت آن را ندارند که به آن پنج ميليون نفری، که مورد حمايت امريکا ھستند و 

!  چشم شان ابروست ھا بگويد که با-ی کشور  
. اينـگونه مسئوليت پذيری ھا يک جھان معنی و مطلب و مقصد در پشت خود پنھان دارند

!ی نيستحرفی ساده ا  
 

صرف نظر از تمام اين حرف ھا، جھان سرمايه داری بدون موجوديت و ايجاد بحران در 
ه دار است ـه و سرمايـجھان، نمی توانـد به حيات خويش آن گونه که -زمه حرص سرماي

. ادامه بدھد  
ھای مصنوعی در سراسر جھان برای چه بود؟ برای بوجود آوردن کانون ھای ايجاد مرز

. بحران  
) ربی ـرقی و پاکستان غـد و پاکستان شـ ھن( ند به دو کشور،  در سه  منطقه فکر تقسيم ھ

. قبل از آن که مسلمانان ھند به اين فکر بيفتند  در  کـله انگليس ھا بود  
ا مجبور ـھ ه ديريا زود آنـد کـکه برای انگليسی ھا مسلم ش بعد از اين ( مسلمانان ھند را 

ـود دادند، خًکه بعدا ساز کشور مستقل پاکسـتان اسـ�می را سر  ) دبه ترک ھند خواھند ش
ھند، بوجود کشوری برای مسلمانان ھند، جدا از مطلب ساختند که بايد ھا متوجه اينانگليسي
. بياورند  

.خط ديورند نمونه ای ديگری از ايجاد کانون بحران است  
د که بتوانند در اين منطقه ی ـدناسرائيل را درمنطقه ی شرق ميانه برای ھمين بوجود آور

. ثروتمند، نفت خيز و استراتيژيک حضور داشته باشند  
م که ھمين کشورھای غربی سرمايــه ـال بدھيـم مثـده ھا کانون بحران ديگری را می تواني

.داری آنھا را برای تأمين منافع آنی و دراز مدت خويش بوجود آورده اند  
ھا را فرو بنشانند؟ چه گونه ميتوانند بحراننظام ھائيکه بحران می آفريند   
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مت بزرگ آن صـرف ـھای خارجی که قس ميليارد دالر بدھيـ45ود کم وبيش پاکستان باوج
ری که مردم آن نان خوردن خود را به ـوری فقيـخريد تسليحات و لوازم جنگی شـده،  کش

اع س�ح ھای  پيشرفته اتمی ساختن کشور و خريد انوی ندارند، ميلياردھا دالر برای درست
ا می آيند؟؟  تمام ــو کشـنده صرف می کند؛ برای چه؟ اين پول ھا کجا ميرونـد؟  و از کج

! شود منابع و سرمايه ھای اين گونه کشور ھا به اين شکل و از اين را غارت می  
اگر چنين کانون ھای بحران و بحران ھای در جھان وجود  نداشته باشد چرا اين کشور و 

ن کشور و سير ـکشور، اين ھمه پول ھای شـان را، به جای آباد ساخت ورھای مانند اينکش
 ساختن مردم شان، صرف خريد س�ح کنند؟

ًگونه که قب� ھمانـقصه کوتاه که من در مورد تغييرات در سطح جھان با آمدن آقای اوباما 
ح روی ن خوش آواز صلکه پرندگا ه جھان به باغ سبز تبديل  شودـگونه ک ھم نوشته ام آن

 و ن بـه گفتن قصـه ھـای شـريـن بپردازند آ درختـانشسته شده ایشـاخـه ھای پر برگ و 
ه قصه ـــطفکان ما زير درختان اين باغ سبز و خرم بخندند و با شکـم سيـر بازی کنند و ب

دان ـد، چنـر، سر بر زانوی مادران، گوش فرادھنـھای شرين اين مرغکان با آرامش خاط
.خوش بين نيستم  

در قسمت سوال دوم تان بايد بگويم که من نميدانم که چھره سياه و ضـد انسانی امريکا که 
ت خود ـماھي شما از آن ياد کرديده ائيد نتيجه موجوديت زندان ھای گوانتانامو است؛ يا در

. کشور نھفته است ھای ماجراجويانه اين ًنظام و ک� درسياست  
ری ـم که بستن يا گشودن ھمچون زندان ھا وجھی را که بنا به د-يل ديگــکن من فکر نمی

. مخدوش شده باشد، اعتباری ببخشد  
ان ـور، نشـکش ری ھـای ايننھا نشان دھنده ای ميزان وحشی گيوجود اين گونه زندان ھا ت

ه ـب کشور ان دھنـده ميزان بی اعتنائی اينــدھنده ای ميزان زورگوئی ھای اين کشور، نش
. افکارعمومی جھان و با-خره نشان دھنـده ميزان نقض حقوق بشر از جانب امريکا است  

اد نظام و در ـگونه که بار بار ياد نموده ام،  اصل وجود خشونت در نھ به نظر من، ھمان
. ذات سود و سرمايه نھفته است، نه درحرکات مثل بستن و گشودن چند زندان  

که سبب مخدوش شدن وجه ) ونت در سرشت سرمايـداری نھفته بودن خش(  آن امر است 
وع نظام ــاين چنين اعمال تنھا ميزان بربريت  اين ن.  گردد، نــه اين اعمال اين کشور می

. ھا  را تعيين ميکند نــه وجود و عدم آن را  
 

: به ھر روی  
 

ه ھای ـوزنامـته ھـای رـھا و نوش ع�وه برگوانتانامو و ابوغريب و بگرام، قـرار گزارش
 ھزار زندانی از 27حدود در  تـجمله روز نامه نيويارک تايمز و واشنگتن پس متعدد، از

د و رومانيا اکستان و افغانستان وعراق و پولنھای مخفی امريکـا در پچھل کشور در زندان
ور ھای عربی،  اسرائيل  و ـو مجارستان و يونان و بنا بر برخی منابـع در بعضی از کش

.ای  ديگری  زندانی ھستندجـا ھ  
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ـده ايا-ت متح ود کهـد عرض شــد بايـما از آن صحبت نموده ائيـ که شیت تضمينـدر قسم

که تجربه نشان داده است خود را مقيد بـه ھيچ پرنسيپ وھيچ قانون نميداند، امريکا تا جائي
. وقی استبحث تضمين يک بحث حق. و نه تا امروز خود را مقيد به  امری دانسته است

.حق ميکند، آن جا تضمينی وجود ندارد جائی که زور تثبيت  
 

ـا من ولی در مورد رھائی زندانيان از گوانتانامو و برخی از زندانھای مخفی ديگر امريک
ه به خاطر رعايت ـکند؛ البته ن وفا ميودبه وعده ی ختا حدودی  کنم که آقای اوبامافکر مي

که به خاطر د-يل ديگری ت جھانی و از اين قبيل حرفھا،  تعھداحقوق بشر و يا احترام به
:ًکه ذي� ذکر ميشود  

.ـ   ميداند که عکس العمل بوش در اين زمينه بيش از حد تصور بـوده است1  
ن  زندان ھا  و اين زندانی ھا در روند مبارزه با تروريزم بسر آمده ـايـ   مصرف تأثير 2

.است  
ن را  بر اساس خصلت بيمار خودش  بـه موضوع شخصی ـ   بوش برخورد  با  زندانيا3

حاليکه اوباما از لحاظ روانی کمبود ھای روانی خودش  تبديل نموده بود، دربرای تسکين 
کـار او .  ازدـس ل نمیـل دخيــاوباما تلقينات شخصی خود را در مساي. مردی سالمی است

تواند خيلی خطرناک ت ميمور است؛  چيزی که بعضی اوقابروی سنجش و نفع و ضرر ا
. باشد  

ت ھزار ھا زندانی بدون سرنوشـت و وکيل و غيره و ــ   وجود اين زندان ھا و موجودي4
ک اين کشور ـتاريخی و استراتيژي  پيمانان ھم غيره وجه امريکا را حتی در ميان شرکا و

ر پيشرو ـبشای حقوق ـازمان ھـ، سیعفو بين الملل ررـانتقاد مک. تـ مخدوش ساخته اسنيز
ا در ـنقش  امريک"  صفحه ای يکی از اين سازمان ھا زير عنوان  21بخصوص گزارش 

ھای اروپائی ، انتقاد برخی از سران کشور"يـزمناپديد شدن ھای اجباری در پيکار با ترور
رانه ـاگـا و مقا-ت  افشـخورد با زندانيان اين زندان ھ وه برـھا و شي دانـود اين زنـوج از

اـ ائی را ھم در امريکـھ نامه ھای امريکائی  و مطبوعات  سراسر جھان نا رضايتی روز
. و ھم در گستره جھان خلق نموده است  

ن را اـچندين نش ر ضروری ـ ـدان ھای غيـتن اين زنـاوباما می خواھد با يک تير ـ  با بس
ار اضافی و بی ـخواھد از اين راه ھم خود را از مصرف و کاو مي. يک جا  و با ھم بـزند

تان ـخصوص نارضايتی دوسه ان، بـحاصل نجات بدھد و ھم  نارضايتی ھای مردمان جھ
.  اروپائی خويش را، از بين ببرد  

ھا ھم که شده باشد، نان و شرکای خويش، بخصوص اروپائياوباما برای جلب خاطرھمپيما
رفش به رسوائی که ح( ھای نا درست بوش  زمينه ھا بـه اص�ح برخی از کاردر بعضی
.دست خواھد زد) کشيده بود   

ھای بزرگ  و سياستھای ک�نم؛ ولی در اجرای کار ًمن در اين زمينه کام�  اطمينان دار
غربی ھا و نو زدن ديگران در برابر امريکا وھا در زا از آن جائی که رضايت امريکائی
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وق ديگران را در نظر  منافع و حق واقعيت ھای ملموس جھانی،اسرائيل است، بدون اينکه
 ،ه ت�شھای اوباماـم کـنکن د، فکرـخورد شان با معض�ت جھانی عاد-نه باش بگيرند و بر

.  اگر فرض محال او اين ت�ش ھا را بکند، جای را بگيرد  
)  بی اعتمادی، خصومت و دشمنی وغيره و غيره ( آتشی را که امريکا بر افروخته است 

 يا اوباما ھا، اگر آرزوی آن را ھم داشته باشند، خاموش ،اوباماپفی  فکر نکنم که با تف و
.شود  

ه ـقراری که شما ھم اط�ع داريد،  اوباما می خواھـد در حدود سی ھزار نيروی اضافی ب
ھا برای جنگ و مبارزه عليه تروريزم طبق اظھارامريکائياين عساکربر. افغانستان بفرستد
راد حزب ـبين طالب و سياف و ربانی و فھيم و اف. دـونزام می شـتان اعـو طالب به افغانس

ھا و  دوستم و خلقیری مثل ـان ديگـت پيشه گـجناي تند وـام ھسـً فع� در نظاس�می ای که
ته ـده اند و زمانی زيادی ھم از آن نگذشـت شـھا که ھر يک مرتکب ھزارھا جناي پرچمی

ه يکی ــ باشنـد، چه تفاوتی وجود دارد کاسـت که از ياد ھا رفته و از خاطره ھا محو شـده
اـ ھ اوباما ھمان کاری را با اين. زنند نشانند و ديگری را با گلوله می را بر فرق خود می

ای اينھا بر کرسی ھای رياست و وزارت و شورا و ادامه تحميل نـد که بوش نمود؛ ابقميک
ور ــدزديھا و زورگوئی ھـا و چاين ھا بر مردم بينوای افغانستان؛ ادامه جنايات و فساد و 

جناياتی که از زمان کارتر مورد حمايت قرار گرفـت تا  ريگان و بوش پدر و  . و چپاول
. کلينتون و بوش کوچک و اينک مورد حمايـت اوباما قرار ميگيرد  

ھای دسته  د ھـا گورـود؛ ولی ده ھـا و شايـد صـش مليسويچ به جرم نسل کشی محکمه می
ر ـت و ھمه محصول جنايات غيـده اسـف شـتان کشـوشه ای از افغانسـر گـھجمعی که در 

چرا؟ . انسانی ھمين جنايت پيشه گــان با عمامه و بی عمامه ھستند، نا ديده گرفته ميشود
داشتند و قرار دارند؛ ومليسويچ از لحاظ نژادی به  ھا در خدمـت خود شان قرار چون اين

آن نژاد تعلق دارند وھم از لحاظ سياسی و مناسبات ديگر نژادی تعلق داشت که روسھا به 
.ھمواره در کنار روس ھا قرار داشت  

 
کنجه اين که اين شکنجه شدگان يا زندانيان به عنوان انسـان حق بـاز خواسـت متقابل از ش

ـر اين منتھا اگ! ًکام� حق دارند! آری: گران خود را دارند يا خير؟ جواب من اين است که
د، ـگوين خورد با متھمين و برخورد با زندانيان چه می قوانين بر!  سان پنداشته شـوندھا ان

! ھمه ميدانيم  
شدند، چنين برخورد ھای وحشـيانه ی ھرگز با اين ھا  اگر اين زندانيان انسان پنداشته می

  .نبودند يا گنھکار نيستندھمۀ اين زندانيان تروريست و گنھکار . صورت نميگرفت
 ـ ماننـد حقوق بشر و آزادی و حق بيان و غيره وًاز اين قوانين ظاھرا انسانی را  بسياری

ت که اينھا از وجود و ـ اين طور نيس .غيره ـ  خود اين کشورھای غربی بوجود آورده اند
ت که در بسياری جاھا، ـبدبختی اينس. مفاد و فلسفه ی وجودی اين قوانين بی اط�ع ھستند

.  اروپا، با قضايا برخورد دوگانه ميشوددر بويژه در امريکا و   
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در دنيای فعلی ما، ! دنيای ما متأسفانه  جنگلی بيش نيسـت؛  و در جنگل، حـق يعنی زور
!!حـق يعنی امريکا  

 
زرگی و فضيلت طرف  دعوای  چنين اشخاصی، اگر فرض محال جھان به آن حدی  از ب

.   آقای اوباما نيستخواھی و احترام به انسان و قانون برسد،وعدالت   
اوباما تنھا به عنوان . گيرد ھا صورت می ًدر چنين مواردی شکايت ھا اصو- عليه دولت

ده ــلۀ قوۀ مقننه تدارک ديـت را کـه بوسيـيک کارگزار دولت اراده منظم و تدوين شده دول
  کشور �نــ و پيشبرد  برنامه ھای عمومی و کاو تنھا مجری اجـرا. ، عملی ميکندميشود
ا ھ وش بدھند و به آنـبرای رسيدگی به اين نوع شکايات، اگر بخواھند به آن ھا گ.   است
 )دولت( کشوربعنوان ممثل اراده حقوقی کشورًدگی شود، معمو- مراجع قضائی يک رسي

. موظف ھستند  
 ولی اين که در صورت شکايت دســت زندانيان به جای گير کند، با اين دنيای که ما داريم

ولی است، کمی ـمداران، در مجموع، مستـدگی سياستـه بر روحيـه و زنـبا اين اخ�قی ک و
.مشکل به نظر ميرسد  

ه چنين دعوای ـک پول دارند ونه آنقدر وقت و نه آنقدر حوصله خود اين بيچاره ھا نه آنقدر
. بياندازندھا خود را با خرس به جوالو اما دولتھای شان، چه ميدانم که آنرا دنبال کنند؛   

 
يد  گفته شود  که  در مورد سياست ھای بوش بابطه  به  قسمت سوم سوال دوم تان در را

مداری خويش ترسيم نموده آن چنان که بوش آن را در اوايل زماعليه تروريزم و عراق،  
طبق آن مردم امريکا را سخت نگران آينده خودشان و نگران آينده امريکا ساخته بود و بر
ا از اقدامات ــھ  و بيش ھشـتاد در صد مردم امريکا از جمله بسياری از دموکراتبود، کم

خالفت اين م.  ف جنگ عراق بودـاوباما، ولی از ھمان  آغاز مخال.  بوش پشتيبانی نمودند
ا  خواھان سلطه امريکا بر توليد و جريان و تعيين قيمت نفت ـگويبدان معنا نبود که اوباما 

اوبـاما نيز برای دست يافتن .  ن سلطه امريکا در منطقه و جھان نيست و خواھا،در جھان
ر  خواست؛ منتھا در قدم اول و اگخواھد که بوش مـی به سلطه جھانی ھمان چيزی را می

ده ـبه استفاده از نيروی ھای نظامی نشود، از طريق تھديد و تطميع و استراتيژی ب مجبور
.  و بستان  

 
ن يکی از نامزدان واــ سال گذشته برحسب موقعيت وی بـه عنموضع گيری اوباما طی دو
است ضديت با بوش و سيسائل ـ چه داخلی و چه خارجی ـ در محزب مخالف، در بسياری

!ياسـت ھای طرح شده ازسوی حزب جمھوری خواه بود، بايد فرق ميکردـ سھای وی که  
ه بيسـت و ـرياست وی بد در اوايل دور اول ـميزان محبوبيت بوش از حدود ھشتاد در ص

توانست از  ً اوباما منطقا نمی.ور دوم حکومت وی کاھش يافته بودچند در صد در اخير د
. آنچه بوش سخن گفته بود، يا بوش بدان عمل  نموده بود، سخن بگويد و آن را تائيد کند  
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در برابر سياست  موضع دموکرات ھای سنای امريکا نيز در دو سال اخير حکومت بوش
بالطبع سياست اوباما نيزدرجائيکه سياست .  ای بوش تا حدودی زيادی عوض شــده بودھ
اـ  بايـد حرف اول را بزند، بايــد ب ولق دارد،ـه آن تعـرات، حزبی که اوباما بـزب دموکـح

.سياست حزب دموکرات ھمسو باشد  
 

ثير مثبت،  جھان تأعرض ميکنم که ھيچ چيزی که بر زندگی مردمدر اخير يک بار ديگر
. نميکند ا تغييرـ داشته باشد با اين آمدن و رفتن ھ و برای ھميشهعمومیچشمگير،   
درنده خوئی انسانھائی  حيوانی وجھان به يک مکان امن و انسانی، بايد سرشتبرای تغيير

 به دست ، ولی،اين تغيير. ھا را گرگ انسان ھا ميخوانده تغيير کند آن" توماس ھابز" که 
. نکنم عملی شودانسان فکر  

 ع�قه ی  چندانارـک  اينکار شايد تنھا از دست خداوند برمييآيد، ولی چه دانم که او به اين
ت ت، او اين تمايل و خصلت را در وقرا اگر چنين ع�قه ی وجود می داشداشته باشد؛ زي

و با اين کار ھم خود را ازغم اين موجود عاصی سرشتن انسان در سرشت وی ميسرشت 
فرورز بی غم می نمود و ھـم خود انسانھا را که با ھمه عقل و خرد ھنوز ياد نگرفتـه و ک

ار ھم ـادت تر در کنـودن کدام راه می توانند بھتر و آرام تـر و با سعـانـد کـه بـا اختيار نم
.زندگی کنند  

 
 
 

 
 


