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 عبداهللا البياتی                                                               هناء : نويسنده
  ٠٧/٠۴/١٣                  نگارگر .ا.م : مترجم

  

  نامۀ سرگشاده به جنبِش ضدِّ جنگ
    

قرن بيست ويکم   وويران کردِن عراق نه تنها بزرگ ترين جنايِت تاريِخ کنونی است که گناِه اوليۀتجاوِزغيرقانونی
عراق رابه عنواِن يک  نيزاست ــ محروميت ــ اياالِت متحِد امريکا درتجاوِزخود برعراق تالش ورزيده است که

ــ طبقۀ متوسِط  ازميان بُِرد امريکا يک طبقه رابه طوِرکامل .دولت وهمچنان يک ملت ويران نموده ازميان َبَبرد
به نفِع تماِم مردم به کارانداخته  را اين منابع  مستقِل منابِع عراق نشان داده ورا درِادارۀ  عراق راکه کفايِت خودمترقی
امريکا به  .نمود کشوِر شان وادار فراراز را به مليون های ديگر ُکشت و تجاوِز امريکا کمابيش يک مليون نفررا .بود

ايجاد  زنای به عنف را زورگويی و ،وحشت شيوه های تازۀ تشکيل داد و موکراسی دسته های ُکشتاريناِم آوردِن د
گويی   وزندگيی ماّدی شان ارمغانی ديگرنياورد امريکا برای گروه های وسيِع مردم ُجزتخريِب زيربناهای .نمود

 زندگی باالخره تجارت و شکِل ِاداره و مؤسسات، بافِت اجتماعی، فرهنگ، حافظه، که هويت، هدفش همين بود
سال مرگ  مليارد۴٫٧ابا تخليۀ يورانيم به ظرفيِت عراق ر نيامدۀ اوحتی نسل های به دنيا .نمايد نابود روزمرۀ مردم را

ازديدگاِه معنوی  نيز قتِل عام مدنی است که درعين زمان خود حاِل حاضرمشغوِل امريکا در .مورِد حمله قرارداد
قرِن تازۀ  امپرياليسم آفتابی و وقساوت های قدرت  .تمثيل کند را نميتواند حق معهذا زور درحاِل انتحارمی باشد،

  .گرديده است کامل روبرو امريکايی با شکسِت 
  .تاريِخ بين المللی نهايی است نتايِج اين جنگ برای امريکا و

اشغاِل  و تجاوِز امريکا .گرديده به هوا رفته است نظِم نويِن جهانی که به دوِر ارزش های لبراِل امريکا بناشده بود دود
 نظامی شکسِت .فرهنگی اخالقی و اقتصادی، سياسی، جهانيان فاجعه ای است نظامی، مريکاييان وعراق برای ا

مقاومِت يک  ُاردوی دارای مصارِف گزاف اين جا هويدا است که وی نتوانست با بزرگترين تجهيزات و امريکا از
اين  بدهد و ش داشتند شکستبردو که باِر سيزده سال تحريم های اقتصادی را مردِم فقيرآن را کشوِر کوچک و

  .نشان ميدهد موضوع خود بيهودگی جنگ را
 .گرداند را نابود ايماِن عراقی ها نمی تواند ولی، عراق تأمين کند در را حضوِر خود و ممکن است تالش نمايد امريکا

حِق  نابع ماليی خودتسلط برم يک کشوِر دارای تماميِت ارضی و آزادی در که زيستن با عراقيها اعتقاِد راسخ دارند
  .ُمَسَلِم شان است

 ديدگاه از .سوِد نفت رفته است از اشغاِل عراق بدين دليل فاجعۀ اقتصادی است که مصارِف جنگ به مراتب باالتر
نموده  روبه پيشرفت ايفاء نقشی مترقی و که تجاوز جهان نميتواند استدالل کند سياسی فاجعه است زيرا، هيچ کس در

به شموِل  جنِگ عموميی دوم جهانيان از بعد. فرهنگی نيزاست فاجعۀ معنوی و وِن شک برای امريکااشغال بد .است
 .تدوين نمودند طرح و معيارهای جوامِع متمد ن را ايجاد وقانوِن حقوِق بشر قانوِن بين المللی و و امريکا نشستند

اطاعت به  از و ويران نمايند  نه های تمدن رااين نشا امپرياليست های امريکايی تالش دارند محافظه کاران جديد و
  .جاگزيِن آن می سازند قانوِن جنگل را و اين قوانيِن بين المللی سرمی پيچند

  بجنبانند؟ اشغاِل عراق سِر موافقت با وحشی گری های جنِگ و ميتوانند) به شموِل مردِم امريکا(چه گونه جهانيان 
آنان اهريمن  .بگيرد بيگانه نيستند انکشاِف شان را ه می کوشد جلوُرشد وعرب ها با تالش های تازۀ امپريالستی ک

حکومِت انتخاب شده  تالش برای سرنگونی .خوب به خاطردارند را سازی سيستماتيِک جنبش های مردم پسنِد خود
  )١٩۵۶ درساِل( .است" کمونيست"سوريه به ناِم اين که حکومت  موکراتيک دريبرمعيارهای د
حزِب بعِث عراق  مجرم جلوه دادِن .به عنواِن يک فاشيست درهنگاِم ملی نمودِن کاناِل سويز ری برناصرانُگشت گذا

 حتی مردماِن فلسطين و .زد سرباز منابِع انرژی خود پذيرش کنتروِل بيگانگان بر خواندِن آن هنگامی که از "نازی"و
  .ناميده شدند" تروريست"نيز لبنان که قهرمانانه برای آزادی خود می جنگيدند

امريکاهميشه به دفاع  .به طوِر خاص برای اين منطقه چه ميباشد  و عامميدانيم که پاليسی های استعماری به طوِر ما
اين کاربرای آن است تا  و که تقاضای اقليت ها معقول است يانی کاری بدين ندارد تظاُهرمی کند و حقوِق اقليت ها از

به طوِر منظم التماس نموده  شيعه ها و امريکا به ُکردها به اين سو١٩٩١از .دگيرآردربقۀ کنتروِل خو در اکثريت را
  .بشورند حکومِت ُسّنی ها می ناميد،  آنچه خود برضدِّ است تا

 گرايِش شيوۀ فکِرخود که حزِب بعث نه در درستکاری روشنفکرانه ميداند همه کس با نوعی امانت داری و
عرب های  ميان سياسِت امريکاــ اسرائيل مبتنی برآفرينِش نفاق در . پذيری خودنه درعضويت سکتاريستی داشت و

جذِب برخی گروپ  و عراق سياسِت جلب در .عراق با شکست روبروشده است يک کشوريا مياِن ممالِک عربی در
  .برای امريکا ثمری نداده است پشتيباناِن آن کامًال ناکام گرديده و های جنبِش مقاومت و

تقسيِم  .مانده اند موقِف خود پا برجا گروپ های مقاومت در م پخِش اعالميه ها به وسيلۀ جالل طالبانی تبهکارعلی رغ
گوناگون برمنافِع  بخِش بزرگی از جنبش با عقايِد راه به جای نبرده است و نيز ُسّنی وُکرد  به شيعه،جنبِش عراق
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برضدِّ  مبارزه پيوسته و به جنوب گروپ های بسيار حتی در .ندِتحاِد مردِم عراق پافشاری نموده ا مشترِک مردم برا
  .حکومِت دست نشاندۀ محلی موضعگيری نموده اند اشغال و

تقاضای  وعرب ها درسرنوشِت کرکوک مثاِل بارِز اين اتحاِد ملی دربرابِر تجاوزبوده و اـهاتحاِد ُترکمن ها آسوري
ثروِت نفِت عراق  رابطه با آيندۀ در مظاهراِت شمال نيز .ده استژرفای بيشتربخشي برای يک جبهۀ سياسی را اتحاد

  .خواهاِن اتحاِد بازهم نزديک ترمردم گرديده است
نمی اين کشور .جيوپولتيک بوده است چهارهزارسال بدين سو دارای يک هويِت اجتماعی ــ اقتصادی و عراق از

هنگامی  جيوپولتيک اين هويِت اجتماعی ــ اقتصادی و .عراق گاهوارۀ چندين مدنيت است .تجزيه شود تقسيم و تواند
  .انکشاف بوده است ماشين پيشرفت و  تمدِن جهانی افزوده وکه متحد بوده ثابت نموده است که برمايۀ

واين مدنيت به وسيــلۀ  ايجاد نمودند واختراع  بابلی ها قانون را نگارش و ها است که سومرياين همان سرزمين
 راِه ودر درجامعه نهادند  اجتماعی رایيگپايه های همبست و به وجود آوردند تابعيِن آن را دولت وعباسی هاکه فکِر
ِادامه داده  با افتخاربه موجوديِت خود که تا امروزکردند  ابرای مدنيتی باز راه ر و شتند گام بردااتحاِد عرب ـ مسلم

  .است
 در طوِل تاريخ هرگز در .آشکارهمين ميراِث تاريخی استنددينيی خويش بياِن  عراقی ها علی رغِم تعلِق نژادی و

 دجله و سواحِل ومنفعِت مردمی که در يکديگرهمزيستی نکرده اند دولت با منطقه ای که عراق کنونی واقع است دو
ام استعماری ناک بسا تالش های .فرات سکونت اختيارنموده اندهميشه درهمين آيندۀ جيوپولتيِک مشترِک شان بوده است

  .اتقسيم کند نتوانسته است اين هويِت طبيعی ر گرديده و
 هويِت جيوپولتيِک نميتواند هويِت عرب ــ مسلم و مبتنی برانتقام جويی باشد هيچ گونه تجاوزهرچند تبهکارانه  و

 ُدچاِر ده ميشودکه غرب خوان تمام آنچه را واقعيِت آن، تالِش تخريِب اين تمدن و ادارۀ امريکا در .نابود نمايد عراق را
چه  و چه نهان( مبتنی برعوام فريبيی غرب پرستانه و تماِم تلقی های نژاد. درهم برهمی نموده است بی نظمی و

به عنواِن  معرض نگاه های مردِم جهان در را به طوِرخاص امريکا خود و" غرب."گرديده است کامًال هويدا )آشکار
  . زورگويی برهنه نموده استيک فرهنگِِ

چيزی  اين تغيير تغييرميدهد و تاريخ را و يک محاسبۀ معنوی اين جنگ عامل انکشاِف سنگدلی های بيشتر ميشوددر
  .است که مقاومِت مردِم عراق تقاضای آن راميکند

 سياسی که جوامِع اقتصادی و سه َجَرياِن عمدۀ اجتماعی ـ .ناکامی ندارد ُجز راهی  تالش های خفه کردِن عرب ها
 و چپ گرايی هرسه ذاتًا خصلِت ّضِد امپريالستی دارند اسالم گرايی و اف داده اند يعنی ملت گرايی،عربی انکش

ملی  برای ملت گرايان حصول کنتروِل منابِع .با توطئه های منطقوی امريکاــ اسرائيل مخالفت می ورزند ،بنابراين
امپرياليسم   چپ گرايان مخالفت بازنجيرهایبرای .که درخدمِت منفعت های عمومی قراربگيرد واجب االحترام است

برابِر  مقاومت در برای اسالم گرايان نيز مبارزه است و  اختالف وخِط اصلی يزيشن يا جهانی شدِن اقتصادالبوگلو
  . هرمسلمان می باشدآمده است وظيفۀ جهادی)مجيد(رآِن اشغاِل خارجی آن سان که درق

آنان  .استند باهم متحد هرسه به اساِس هويِت عرب ــ مسلِم خود .حاِل حاضرمنفعِت شان اتحاد درمبارزه است در
تماِم  مدنی ماِل مشترِک ميراِث مادی وغنای فرهنگی و منابِع طبيعی، :پرنسيپ های آتی ميباشند و دارای ارزش ها

  وسياسی مشروعيِت قانونی، نبِع اصلی حاکميت ومردم م سرجمِع سرنشيناِن کشورهمان مردم است و .مردم است
  .قضايی ميباشد

 و مياِن پير توانا، مياِن ناتوان و مياِن نسل ها، همبستگی مياِن سرنشينان، .تماِم مردم مسؤول است برابِر دولت در
  . باشدتهداِب پاليسی های اجتماعيی دولت می ضعيف می بيند خالصه هرانسانی که خويشتن را يتيمان و جوان

رنِج هرگونه  فارغ از بايد  هرسرنشيِن کشور .توجيه کنندۀ هراقدام آن است  وعملياِت دولت منافع عمومی بنای اصلی
با عراق راپيش  امريکاآن وقت راه برخورد .انکشاِف اجتماعی بهره بگيرد ازميوه های ثروِت ملی و تبعيض باشد و

 نيز عراقی ها درصدِد نابودی حافظۀ اجتماعيی و يران کرد  ِت آن وبا تماِم تأسيسا را کشور گرفت که دولِت آن 
  .برآمد

 کرد، ئيس دولت نيست که آنرا بتوان فتح يا زندانی اين حقيقِت ساده کامًال هويدا است که جامعه يک جنبِش سياسی يار
 و ها زندۀ دنيا دارای استعدادعراق ماننِد تمام جوامِع  .جامعه تمام سرنشيناِن زندۀ يک کشوراست .رشوه داد ياُکشت

داشته  مجرب جنبش های وطن پرستانه و آن به وجودآمده و قابليت های بزرگ است که برمبنای مدنيت های باستانی
سازمان های گوناگوِن  .ازهمان روِز نخستيِن تجاوزبا مقاومِت مصممانۀ مردم روبروشدند نيروهای اشغالگر .است

 بشر، حقوِق سازمان های دفاع از بيکار، حقوِق زنان، جواناِن محروم و ی دفاع ازاجتماعی به شموِل سازمان ها
پاکيزگی محيِط زيست، سازمان های دفاع از حقوِق  سنديکاهای حرفوی، تأسيساِت دفاع از اتحاديه های کارگری،

ملی  يک جنبِش .ستاده اندبرابِر متجاوزان اي همه درتشکيالِت قبيلوی مقاومِت مسلحانه يا مسالمت آميز زندانيان و
شکل های مختلِف مقاومت  تنگنای سکتاريسم يک سان مخالف است انکشاف و با سقوط در که با اشغال و مردم پسند

  .نموده است مسلحانه را اختيار غيرنظامی و
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 ثريِت مردمکه اک عراقی هابرای دفاع ازهمان ارزش ها می جنگند ِد نيروهای نظامی ــ امپريالستی،مبارزه برّض در
 ُکشتار به وسيلۀ قدرت های امپريالستی، برّضِد عراقی ها زور برخالِف سطح استفاده از .جهان درآن اتفاِق نظردارند

 فرهنگی، ويران نمودِن ميراث های تاريخی، زهرآلود منظم، تخريِب مکان های مذهبی و و زناهای به عنِف مکرر و
اگرنه برای هزاران سال کم   راديواکتيف که زندگی نسل های آينده راهایُخشکه های عراق باسالح  کردِن درياها و

تالش برای تقسيِم مردم به  ارعاب درتماِم مردم و باالخره ايجاِد وحشت و و کم برای صدها سال به خطرمی اندازد از
دگی ارزش های پوسي غارِت منابع ماّدی عراق ثبوِت کامِل به جنِگ داخلی گردد و اساس خطهای قومی که منجر

  .محافظه کاران نو ميباشد معنوی لبرال های نو و
 مصرف تقليل يابد و زندگی انسان به تنها توليد عدالت است که نميخواهد فرهنگ و مبارزۀ عراق مبارزه برای تمدن،

  .وملعبۀ فتوحاِت ديگران گردد
است بلکه خِط اوِل اين " آزاد"سرمايۀ  شن وبرابِر گلوباليزي قياِم مردم در بخشی از واقع مبارزۀ عراق نه تنها در

 کارپوريشن تسليِم شرکت ها و را اين مبارزه به خاطِر اين است که عراق نميخواهد حاکميِت خود .جنگ نيزميباشد
  .يرانش می کنند به همين دليل است که شريرانه و های چندين مليتی بنمايد و

امريکا به  .ت برای جامعۀ عراقی فاجعه ای است بسياربزرگحالی که اشغاِل عراق برای امريکا مصيبت اس در
 دوراِن مودرنيزم اعمارنموده بودند ويران کرده اند بنابراين، تعجبی در که عراقی ها تماِم آنچه را کمِک متحديِن خود

  .را احياء نمايند تاجامعۀ خود دوام می دهند مبارزۀ ّضِد اشغال را که عراقی ها ندارد
به پاليسی  کمک های دولت محروم استند جواناِن فاقِد شغل که از طبقۀ متوسِط تحصيل کردۀ عراق و بخش بزرگی از

  .که هدفش آفرينِش جنگ ساالراِن تشنه به خون است هيچ عالقه ندارند های امريکا
 هم به وقاِرملی است که بدين وسيله عظمت و صلح، موکراسی،يد مقاومت يگانه راِه عراق به سوی آزادی واقعی،

  .به دست می آرند را هم به عنواِن مردم منافِع خود و عنواِن افراد
به دسِت خود  را  سرنوشِت خودبيانگِر اين حقيقت است که مردم ميخواهند موکراتيک ويمقاومِت عراق خصلتًا د

  .منافِع مردم دفاع می نمايد که از بنابراين، مترقی است زيرا و بگيرند
چهارساِل گذشته نشان داده اند که ساخِت سياسيی دولت مانِع  موکراتيک ميگيرند دريقيافۀ دآنکه  جوامِع غربی با

  .خواسِت عموميی مردم است
 تغييربدهيم در اينکه ميتوانيم تاريخ را تحکيِم نيروی اعتماِد ما در ّضِد گلوباليزيشن با آنکه از جنبِش ّضِد جنگ و

افراد، احزاب  ميان آرزوهای مردم و نموده است که مردم جدايی حاضربا شيوه های مختلف ثابت  مانده است اما،
 مبارزۀ شيوه های تازۀ .ازآن دفاع نمايند خوب بايد بشناسند تمثيل و اکه بايد منافِع مردم را ومؤسساِت گوناگون ر
عالمۀ  ست ولی هيچدرحاليکه ناکامی امريکا کامًال هويدا ا .هم يافته شود خيلی زود جو و وغيرمسلحانه بايد ُجست

تا آن  زيرا، بکشند انتظار ٢٠٠٨تا نومبِر  جهان نمی توانند عراق و .نشان نمی دهد مبنی برتغييِر شيوۀ عمل ازخود
مليون   بدين سوُکشته اند يک٢٠٠٣به اضافۀ يک مليونی که ازساِل  همکاراِن محلی اش می توانند وقت امريکا و
تعقيِب  اين ضرورت است البته به شموِل استيضاح و از سختگيرانه تر  تروعملی دقيق .را نيزبکشند عراقی ديگر

  .جرايِم ُکشتارهای دسته جمعی جرايم ّضِد بشری و مأموراِن دولتی به اتهاِم جرايم جنگی و قانونيی رهبران و
 از ما . شناخته شودجرم  پشتيبانی کنيم که جنگ به عنوان راِه حل منازعه ميان ملت هابايد از درخواسِت مهاتيرمحمد
ُپشتيبانی کنيم که جنگ ُجرم است بلکه بدين دليل نيزکه جنگ يک باِر ديگر بيهودگی  اين تقاضانه تنها بدين دليل بايد

يک درس  اشغال شکسِت امريکا و .ونه تحِت انقياد ميرود عراق نه درهم شکسته می شود. اثابت نموده است ر خود
اسيرخويشتن  ديگرهرگزيک نيروی نظامی نبايد تالش بورزد که مردِم يک کشورديگرراآن اينکه  به همه بايد بدهد و

  .بازهم نمی تواند به مقصوِد خود برسد ازميان ببرد امريکا اگرتمام بخش های جامعۀ عراق را .سازد
 يش تجديِد نظراصطالِت خو برتمام ترمينالوژی و بايد متوقف سازد اين جنون را جنبِش ّضِد جنگ برای اينکه بتواند

که جانِب  آن اصطالحات را ما .داری نمايد ُبرِد اصطالحاتی که توسِط اشغالگران ديکته می شود خود به کار از و
بايد اجتناب " شورش"بکارُبرِد کلمۀ  از ما . محکوم نماييم بايدکامًال درموضِع غيرانسانی قرارميدهد، ديگر قضيه را

  .برابِر اشغاِل شريرانۀ خارجی کامًال قانونی در  وجود دارد يعنی مقاومِت مشروع وچيزی را بگوييم که واقعًا و کنيم
قلمرو خويش  دوصدهزارسرباِز خارجی در عراق با .اشغال يک حالِت بالفعل است نه تصميمی ازروی استحقاق

 تماِم حقوِق قيد شده و آيند زندانياِن عراق بايد اسيراِن جنگ به شمار .ُجزکشوِر اشغال شده چيزی ديگربوده نمی تواند
  .مورِد شان رعايت گردد کنوانسيوِن سوم جينوا در در

 شرط بی قيد و سِر احترام خم نماييم وعقب نشينی فوری و قباِل تلفاتی که عراقی ها به خاطِرماداده اند در ما همه بايد
مقاوله های که تحِت  تمام قراردادها ودرعين حال برای الغای  قلمرِو عراق تقاضا نماييم و از نيروهای اشغالگررا

بپذيريم که  غراماِت جنگی شويم و طالِب جبراِن خساره و شرايِط اشغال برعراق تحميل گرديده است مبارزه نماييم و
  .تمدن بوده است مالی عراق برای دفاع از تمام تلفاِت جانی و

عدالت  رای دفاع ازتمدن، آزادی، زيست باهمی وموِج مقاومِت عمومی ب مقياِس جهان ميخواهيم سهمی در در اگرما
از   مخالفت وقاطعانه دنيگران تحميل می کن داشته باشيم بايد با فرهنگی که دولت های نظامی ــ امپريالستی رابرد
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 زنده باد مردِم عراق و نمايندۀ. داری نماييم مردم عراق است خود که مدعی نمايندگی از شناخِت ِادارۀ مخلوِق امريکا
  .واقعی آن جنبِش مقاومِت عراق

  
  پايان 

  
**************************  

  
  هناء البياتی همين اکنون عضوکميتۀ اجرائيوی ترايبيونِل براسل است وغالبًا .هناء البياتی دختر عبداهللا البياتی است

      .با گلوبل ريسرچ همکاری دارد
    


