
 



 نقد خطوط کلی دفاع طرفداران حمله خارجی از دخالت بشردوستانه

 ابد توانچه ع

 

« دخالت بشردوستانه»ت از مقاالتی که کلید واژه های فارسی زبان پر شده اس ها بیشتر سایت این روز

مثل قارچ بعد از رعد و برق حمالت « دخالت بشر دوستانه»ها در آن تکرار شده است.  ها و بار بار

های نمناک و دارای پوسیدگی اپوزیسیون ایران سبز شد و در  هوایی آمریکا و ناتو به لیبی در قسمت

جا پخش کرد. اکنون این موضوع در صدر  ودش را در همهمدت کوتاهی مثل ویروس آنفوالنزا خ

مدافعاِن متعصب و « دخالت بشر دوستانه»گفتگوهای سیاسی روز فعاالن سیاسی ایران قرار دارد و 

 پیگیری برای خود پیدا کرده است.

لی گنگ و برای بررسی این موضوع چند روز مشغول جمع آوری مطالب بودم. جدای از کابرد این واژه به صورت خی

ها  چنین وسیع و مکرر در دهان این مفهوم این ای  ها در هیچ دوره ها و بعضی مقاالت در روزنامه گذرا در معدود وبالگ

اند و کسانی که  قرقره نشده است و در مقاالت جا خوش نکرده است. برای من مهم بود که راجع به این موضوع چه گفته

اند چه کسانی هستند؟ شناسنامه و کارنامه فعالیت سیاسی آنان چگونه است؟ در قدم  هاند و نوشت راجع به این موضوع گفته

سال قبل و  ۲این موضوع به طور مشخص در دو بازه زمانِی   بعدی شروع به تحقیق کردم تا ببینم نویسندگان درباره

اند و به جز این  موضوع چقدر فعال بوده اند؟ قبل از ورود به این اند و کجا بوده کرده سال قبل از آن، چه می ۵همچنین در 

اند؟ همچنان روی این مطالب جمع شده در حال کار کردن هستم و قصد  موضوع راجع به چه موضوعات دیگری نوشته

 دارم هر قسمت مستقل از نتایج به دست آمده را در مقاالت مجزا منتشر کنم.

کنند و با  و گفت دنیای مجازی از حمله نظامی دفاع می های گپ های اجتماعی و محل افرادی که با صراحت در شبکه

یعنی در مقاالت و به  -دانند هم در فضای کمی عمومی تر صدای بلند تنها راه ایجاد تغییرات در ایران را حمله آمریکا می

 هستند!« دخالت بشر دوستانه»مدافعان  –ها  عنوان امضا کنندگان بیانیه

چه کسانی در یک »ده به مسائل جالبی برخورد کردم. اول سوالی در ذهنم جرقه زد: در بین تحقیق روی مطالب جمع ش

؟ )این موضوع را حتما «اند مطلب در دفاع از دخالت بشر دوستانه نوشته ۳بازٔه زمانی محدود )مثال یک هفته( بیشتر از 

الب کردم تا مشخص کنم که دقیقا چه خودتان تحقیق کنید به نتایج جالبی خواهید رسید.( بعد شروع به دستچین کردن مط

به ادبیات سیاسی ما وارد شده است. متوجه شدم که به جز سه مطلب حقوقی « دخالت بشر دوستانه»تعاریف و تعابیری از 

دخالت بشر »های سیاسی منعکس شده است( هیچ کدام از مدافعان و تبلیغ کنندگان  ها در سایت )که فقط یکی از آن

ها و شروط  ها، وضعیت اند. هر چه هست ترکیبی از مثال مند و مشخصی از آن ارائه نکرده قلی، نظامتعریف ع« دوستانه

 محتمله است.

های اجتماعی و  در میانه زیر و رو کردن مطلب موضوع دیگری نظرم را جلب کرد. افرادی که با صراحت در شبکه

و با صدای بلند تنها راه ایجاد تغییرات در ایران را حمله کنند  های گپ و گفت دنیای مجازی از حمله نظامی دفاع می محل

دخالت بشر »مدافعان  –ها  یعنی در مقاالت و به عنوان امضا کنندگان بیانیه -دانند هم در فضای کمی عمومی تر آمریکا می

کردم و تصمیم گرفتم ها را جدا  هایی که در این رابطه منتشر شده است جلب شد. آن ام به بیانیه هستند! توجه« دوستانه

همان سبک کار هیئتی در ایران است.     های سیاسی ما متاسفانه ها کار کنم اما خیلی زود پشیمان شدم. بیانیه جداگانه روی آن

شود  ها معموالً توسط یک نفر نوشته می ها حاصل همفکری و مشورت، بحث و بررسی یک جمع نیست. این بیانیه این بیانیه

شود که برای آن امضا جمع شود. برای اینکه تعداد بیشتری از فعاالن سیاسی بیانیه را امضا کنند  واسته میو از رابطینی خ

ها معموال متونی خنثی و منفعل هستند که بیش  کننده مباحث است. این بیانیه شود و فاقد جزئیاِت دقیق در آن کلی گویی می
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« نمایش قدرت گروهی»و « دسته کشی»آفرینند و بیشتر در فضای  ری میای باشند ابهامات بیشت کننده مسئله از آنکه روشن

 ها. قابل توجه هستند تا از نظر مطالب درونی آن

اگر مردم ایران مانند مردم لیبی علیه »استادانه در حال شکستِن تابوی حمله نظامی به ایران هستند و با دادن آدرس جعلِی 

ا هواپیما به مردم حمله کرد ایجاد منطقه پرواز ممنوع ضروری و بشر دوستانه حکومت وارد نبرد شدند و حکومت ایران ب

در ذهن « کار مردم نیست، آمریکا باید کار را یکسره کند»به دنبال برداشتن یک قدم بلند برای کاشتن تخِم هرِز « است

 فعاالن سیاسی جوان هستند.

گذاشتم؛ یعنی دقیقا افرادی که در « دخالت بشر دوستانه»افع ترین هسته مد عاقبت در قدم اول تمرکز خود را روی پیگیر

های خصوصی مدافعان سرسخت حمله خارجی به عنوان تنها راهکار ایجاد تغییرات در ایران هستند. به نظر من  محیط

خیص اند تا تش اند و به قدری این آب را گل آلود کرده موضع گرفته« دخالت بشر دوستانه»جنگ طلبان در پشت سنگر 

ها  های بعضاً جعلی اقدام به یارگیری در فضای این دوگانگی تر شود و با ایجاد دوگانگی مواضِع مشخص هر چه دشوار

بعد از انتخابات ریاست  –به خصوص فعاالن سیاسی جوان  –کرده تا فضای مملو از یاس و سرخوردگی فعاالن سیاسی 

برای ایرانیان جز خرابی، ویرانی، مرگ و وابستگی چیزی ندارد،  جمهوری در ایران را به سمت و سویی ببرند که گرچه

 کنند منافع مشخص دارد. دانند چه می ها که می برای آن

های هسته فوق الذکر حاوی محورهای مشخصی است که در لفافه ایراد اتهامات سنگین به مخالفان )از قبیل وابستگی  نوشته

س، ناامیدی و دل چرکینی فعاالن سیاسی از فضای فوق بسته حاکم بر این و دقیقا در فضای یا…( به حکومت ایران و 

روزهای ایران به خورد مخاطب داده می شود؛ استادانه در حال شکستِن تابوی حمله نظامی به ایران هستند و با دادن 

هواپیما به مردم حمله اگر مردم ایران مانند مردم لیبی علیه حکومت وارد نبرد شدند و حکومت ایران با »آدرس جعلِی 

کار »به دنبال برداشتن یک قدم بلند برای کاشتن تخِم هرِز « کرد ایجاد منطقه پرواز ممنوع ضروری و بشر دوستانه است

 در ذهن فعاالن سیاسی جوان هستند.« مردم نیست، آمریکا باید کار را یکسره کند

نوشته یک مطلب احساسی در مخالفت با جنگ است که به ایراد ممکن است خواننده به اینجا که برسد با خود فکر کند این  

پرداخته است. اما نه! محورهای اصلی بحث هسته جنگ طلِب فوق الذکر « دخالت بشر دوستانه»اتهاماتی به مدافعان تز 

 ست.این مقدمه بعد از پایان نگارش متن زیر به مطلب پیوست شده ااستخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است. 

قصد داشتم متن زیر را بدون مقدمه و نتیجه منتشر کنم. نتیجه ای هم در کار نخواهد بود اما احساس کردم برای ورود 

 خواننده به مطلب، نیاز به یک فضا سازی اولیه وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 



 تزهای آنها و آنتی تزهای ما

ا طرفدار دخالت بشر دوستانه هستیم و دیگران به م .حمله بشر دوستانه با حمله خارجی تفاوت دارد :ها آن ۱تز شماره 

 .دروغ ما را طرفدار جنگ معرفی می کنند

حمله بشر دوستانه ای که شما از آن دفاع می کنید دقیقا حرکت در جهت آماده سازی افکار عمومی برای جنگ  :آنتی تز ما

 .است

  

 .ما مخالفان فعال جنگ هستیم :ها آن ۲تز شماره 

 .شما طرفداران فعال جنگ هستید :آنتی تز ما

  

ای ساخته شده است.  یک دوگانه  در روزهای اخیر )در بوق و کرنا شدن دخالت بشر دوستانه( ها: آن ۳تز شماره 

 ای خطا است. مخالفان جنگ که به نظر ما برساخته  –ی موافقان جنگ  دوگانه

به عنوان مثال برای بخش معترض مردم ایران »ن شود: دوگانگی غلط )و البته جعلی( این است که عنوا آنتی تز ما: 

نژاد، نقدی و سردار جعفری  شیخ احمد جنتی، محمود احمدی… تر از های سیاسی دموکراسی خواه خارجی نزدیک نیرو

یک دوگانگی واقعی، ملموس، عینی و مشخص و دارای شناسنامه در « مخالفان جنگ-موافقان جنگ»دوگانگی «. هستند

 وز ایران است.شرایط امر

  

اگر اسرائیل به ایران حمله کند این جنگ است اما اگر آمریکا به ایران حمله کند این دخالت بشر  ها: آن ۴تز شماره 

 دوستانه است.

حمله نظامی به ایران یا هر کشور دیگری توسط آمریکا، اسرائیل یا هر کشور دیگری یکی از مصادیق دقیق،  آنتی تز ما: 

و مشخص جنگ است. پرچم کشور یا کشورهای حمله کننده به یک کشور دیگر بر جنگ بودن یک جنگ  روشن، متعارف

 کند. خللی وارد نمی

  

 مراجعه فرمائید. ۵۵ها به تز شماره  در آنتی تز« ما»برای برداشت صحیح از ضمیر تذکر مهم: 

  

 

 



 تشریح مسئله:

یون ایران به صورت گسترده ) و نه تک و توک و پراکنده( بعد بحث دخالت بشر دوستانه در ادبیات سیاسی فعاالن اپوزیس

کنند اما از تالش برای  از مسائل لیبی شروع شد. مدافعان دخالت بشر دوستانه از تعریف دقیق این مفهوم خودداری می

دادن به جنگ  شکستن فیلترینگ توسط آمریکا )برای گردش آزادانه اطالعات( تا دو بار بمباران اتمی ژاپن )برای پایان

دخالت بشر »شمارند. برای آنکه مشخص شود با آمدن اسم  جهانی دوم( را از مصادیق دخالت بشر دوستانه بر می

ها را که تا لحظه نگاشتن این  شود همه ی مقاالت و مصاحبه ی آن دقیقاً چه چیزی در ذهن مدافعان آن تداعی می« دوستانه

م. یک حالت میانه ای وجود دارد که بیشتر نظرها به سمت آن متمایل است و مقاله منتشر شده است را بررسی کرده ا

« دخالت بشر دوستانه»های مدافعان و مبلغان  نوشته  اصال این بحث با آن شروع پیدا کرده و شیوع پیدا کرده است. در

ای  کنش خیابانی و توده شود که در حالتی که مردم یک کشور برای رسیدن به خواسته هایشان وارد اینگونه ترسیم می

های غیر متعارف مانند هواپیمای جنگی استفاده  اند و حکومت برای سرکوب مردم معترض و البته غیر مسلح از سالح شده

کند، ورود نیروهای نظامی یک کشور ثالث )یا کشورهایی( در حمایت از مردم بی دفاع و علیه حکومت یاغی )شیطانی( 

 عقالنی و بشر دوستانه است.مانند حکومت قدافی الزم، 

کند. تصاویر بمباران  سالح های جنگی مردم معترض کشور یمن را قتل عام می  مدتهاست که رژیم علی عبدهللا صالح با

مناطق مسکونی و غیر نظامی با توپخانه فقط یک نمونه از رفتار حکومت یمن با مردم این کشور است. پس چرا در این 

 شود؟ انجام نمی« نهدخالت بشر دوستا»کشور 

وارد نیست. همه چیز انسانی است و منطق ارائه شده عقالنی جلوه « دخالت بشر دوستانه»ای به تز  تا ایجا که خدشه

تر از باتوم ، گاز اشک آور، اسپری فلفل،  هایی مخرب کند. حکومتی علیه شورش یا اعتراض مردم بی دفاع از سالح می

است و دارد مردم خود را با هواپیمای جنگی  یکی، ماشین آب پاش و غیره استفاده کردهنارنجک صوتی، سگ، گلوله پالست

کند. چرا نباید برای دفاع از این مردم وارد عمل شد و با ایجاد منطقه پرواز ممنوع یا حتی اشغال نظامی،  قتل عام می

مصادیق دخالت بشر دوستانه اضافه شده است  در لیبی به  مردم آن کشور را نجات داد؟ این حالت با دخالت آمریکا و ناتو

و قسمت بیشتر توجیهات مدافعان آن متوجه این مثال است. مثالی که در ظاهر پذیرفتنی و معقول است اما وقتی مسئله را 

 کنیم موضوع از زمین تا آسمان متفاوت است. از بیرون این فضای ساختگی و جعلی نگاه می

کند. تصاویر بمباران  سالح های جنگی مردم معترض کشور یمن را قتل عام می  صالح بامدتهاست که رژیم علی عبدهللا 

مناطق مسکونی و غیر نظامی با توپخانه فقط یک نمونه از رفتار حکومت یمن با مردم این کشور است. پس چرا در این 

 شود؟ انجام نمی« دخالت بشر دوستانه»کشور 

بستان در حال قتل عام مردم بحرین هستند و تصاویر تکان دهنده فرو کردن یک مدتهاست که نیروهای نظامی بحرین و عر

میله فلزی به سر یک زن غیر مسلح بحرینی توسط نظامیان بحرینی یک نمونه از رفتار حکومت عربستان و بحرین با 

 شود؟ انجام نمی« دخالت بشر دوستانه»مردم بحرین است پس چرا در این کشور 



 

و امنیتی بحرین و عربستان سعودی ماه هاست که به وحشیانه ترین شکل ممکن در حال سرکوب مردم نیروهای نظامی 

بحرین هستند. در یکی از شنیع ترین و فجیع ترین جنایتهای روزهای اخیر فیلمی از بحرین به دنیای بیرون درز کرد که 

حرینی او را کشتند. این فیلم تکان دهنده لحظاتی در آن نیروهای نظامی با فرو کردن میله آرماتور بندی به سر یک زن ب

از درد و شکنجه ان زن در حالی که میله هنوز در سر وی قرار دارد را نشان می دهد. الزم به ذکر است ناوگان پنجم 

 دریایی آمریکا به فاصله ی اندکی از محل وقوع جنایت ماه هاست لزومی به دخالت بشر دوستانه نمی بینند

 شود: و نکته برجسته میدر اینجا د

 یک: 

 اگر محور سازمان ملل است باید پرسید:

 دهد؟ چرا سازمان ملل در برابر کشتار مردم و غیر نظامیان در یمن و بحرین واکنش نشان نمی

 آیا یمن و بحرین عضو سازمان ملل متحد نیستند؟

 وجود دارد؟« ن بحرین و یمنبشر ساک»و « بشر ساکن لیبی»آیا از نظر سازمان ملل متحد تفاوتی میان 

 درباره لیبی مگر ناتو یک کشور عضو سازمان ملل متحد است که وارد عمل شد؟

 درباره لیبی مگر ناتو بازوی اجرایی سازمان ملل متحد است؟

 دو:

 است باید پرسید:  اگر محور آمریکا و کشورهای رهبری کننده ناتو
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 دهد؟ ن در یمن و بحرین واکنش نشان نمیدر برابر کشتار مردم و غیر نظامیا  چرا ناتو

 وجود دارد؟« بشر ساکن بحرین و یمن»و « بشر ساکن لیبی»آیا از نظر ناتو تفاوتی میان 

دهند نسبت به ایجاد تغییرات سیاسی در سطح  های اروپایی در چه جایگاهی به خود اجازه می آمریکا و قدرت  تر اینکه مهم

کند درست است. آنچه طالبان  نایی اقتصادی و قدرت نظامی است پس هر مسلطی هرچه میجهان اقدام کنند؟ اگر مالک توا

کرد درست بود و آنچه آمریکا و قدرتهای اروپایی  می… با مردم افغانستان، صدام با مردم عراق، قدافی با مردم لیبی و 

به این دلیل که زور دارد اعمال  کنند درست است. همه کنند درست است و آنچه چین و روسیه هم در جهان می هم می

 کند. قدرت می

نه نشانی « دخالت بشر دوستانه»های مدافعان و مبلغان  در اینجا باید گفت صد رحمت به قانون جنگل! متاسفانه در نوشته

یقی و نه از دستگاه های فلسفی است و نه نشانی از اندیشه اندیشمندان، نه رد و اثری ار تاریخ تکامل اندیشه، نه کار تحق

 نوشته ای ژرف و قابل تامل، آنچه که هست دست باال ارجاع و فاکت آوردن از دو کتاب قصه است.

نوشته جورج اورول. دون شان عقل و عقالنیت است، منطق را به کتاب قصه گره  ۵۸۹۱یکی مزرعه حیوانات و دیگری 

ای از آن بگیرند. در باره رفتار  ندان به قصه هم بهرهزدن اما به هر حال برای آنکه مخاطب این مطلب عام باشد و عالقه م

دهم به همان  در بحرین و یمن آنها را ارجاع می« بشر»در لیبی و « بشر»های اروپایی درباره  دوگانه آمریکا و قدرت

 اند. چطور می شود که همه با هم برابر باشند اما بعضی ها برابر تر باشند؟! هایی که خوانده کتاب قصه

مطرح نیستند اتفاقاً این لیبی است که یک « دخالت بشر دوستانه»ه مهمتر این است که یمن و بحرین به عنوان استثناء مسئل

های اروپایی  ای با حکومت قذافی شدند و آمریکا و قدرت حالت استثناء است. مردم لیبی وارد یک مبارزه ی مسلحانه توده

افقات خود را با شورای انتقالی لیبی نهایی کردند وارد عمل شده و علیه پس از یک بی عملی چند ماهه که در طی آن تو

 نیروی هوایی و دریایی قذافی وارد جنگ شدند.

 برای پاسخ گفتن به سواالت باال باید به ریشه رفت. باید پرسید:

 دارد؟« بشر»دقیقا چه ارتباطی به « دخالت بشر دوستانه»این 

 تعریف چه کسانی؟  با« بشر»با چه تعریفی؟ و « بشر»

اینکه نیروی دخالت کننده منطبق بر تعریف انتخابی « تضمین»را انجام می دهند؟ و « دخالت بشر دوستانه»چه نیروهایی 

 عمل کند چیست؟

 را انجام می دهند؟« دخالت بشر دوستانه»نیرو یا نیروهای دخالت کننده برای نیل به چه هدفی این 

ما نیز به رفتارهای دوگانه غرب )مانند سکوت در برابر جنایت دو متحد نزدیک »که گویند  طلبان می در اینجا جنگ

گویند که  آنها صراحتاً نمی« آمریکا در حاشیه خلیج فارس( نقد داریم اما نیروهای سیاسی باید از این پتانسل استفاده کنند

گویند  ون تامین کننده منافع آنها هستند اما میهای اروپایی حامی دولتهای یمن، بحرین و عربستان هستند چ آمریکا و قدرت

 «.ما هم به رفتار غرب در یمن و بحرین انتقاد داریم»

شود یعنی هیچ اصل و بنیانی وجود ندارد و  ؟ وقتی صحبت از رفتارهای دوگانه مطرح می«پتانسیل»اوال باید پرسید کدام 

ع آنها استوار نیست. صحبت کردن از این پتانسیل اعتراف بر هیچ مبنایی جز مناف دخالت آمریکا و قدرتهای اروپایی 



است، نه   «مردم ایران»تلویحی به این اعتقاد است که باید در چهارچوب منافع غرب حرکت کرد. پس اینجا مسئله نه 

ی در میان تنها و تنها مسئله منافع آمریکا و قدرتهای اروپای بلکه « دخالت بشر دوستانه»و نه « حقوق بشر»، نه « بشر»

 است.

مطرح نیستند اتفاقاً این لیبی است که یک « دخالت بشر دوستانه»مسئله مهمتر این است که یمن و بحرین به عنوان استثناء 

های اروپایی  ای با حکومت قذافی شدند و آمریکا و قدرت حالت استثناء است. مردم لیبی وارد یک مبارزه ی مسلحانه توده

ماهه که در طی آن توافقات خود را با شورای انتقالی لیبی نهایی کردند وارد عمل شده و علیه پس از یک بی عملی چند 

 نیروی هوایی و دریایی قذافی وارد جنگ شدند.

شود. اینکه انقالبیون لیبی در  در اینجا نیز یک امر احتمالی به عنوان امری حتمی و بدیهی به خورد مخاطب داده می

کند که قطعاً انقالبیون لیبی بدون  شکست می خوردند. نگارنده به هیچ وجه ادعا نمی« حتما» صورت مداخله نکردن ناتو

شدند اما به هیچ وجه ادعای حتمی و بدیهی بودن شکست انقالبیون لیبی از قدافی  دخالت ناتو موفق به پیروزی بر قدافی می

 داند. را هم عقالنی و پذیرفتنی نمی

پذیرد که  فقط در کشوری انجام می« دخالت بشر دوستانه»رهای عربی نشان داده است که رفتار آمریکا در تحوالت کشو

مداخله کنندگان از آینده آن کشور تضمین شده « سهم»های جهانی باشد و از آن مهمتر  حکومت آن کشور موی دماغ قدرت

اروپایی فقط در یک کشور وارد  های و قطعی باشد. در این همه تغییر و تحوالت در کشورهای عربی، آمریکا و قدرت

ها بوده است، منابع نفتی اش پیشاپیش به شرکتهای نفتی این کشورها  که در آن کشور حکومت موی دماغ آن  اند عمل شده

 واگذار شده است و این کشور دروازه ورود امن و مطمئن به قاره بی ثبات و ناامن آفریقا بوده است.

شود؟ در اینجا طرفداران جنگ  چیست که همه چیزش وارونه آن چیزی است که تبلیغ می «دخالت بشر دوستانه»واقعا این 

 ،«الغای برده داری»کنند به  کنند. ناگهان جهش می می« دخالت بشر دوستانه»اقدام به ساختن یک تاریخ جعلی برای 

مداخله نظامی »، «مت عثمانیدر برابر تجاوز حکو ۱۲۲۱مداخله نظامی روسیه، فرانسه و انگلیس از یونان در سال »

بمباران اتمی ژاپن به عنوان آخرین راه حل »و حتی جدیداً « ۱۹۹۱علیه صدام حسین پس از اشغال کویت در سال 

 .«دخالت بشر دوستانه برای پایان جنگ جهانی بود

دیپلوماسی کشتی های »ای آغاز ای بر برده داری با تالش مردم نواحی شمالی بریتانیا آغاز شد و در پایان تبدیل شد به بهانه

های اروپایی و امپراطوری عثمانی بود. دقیقا همان دلیلی که به ایجاد  دفاع از یونان مناقشه قدرت«. توپدار حکومت بریتانیا

یک قدرت شیعی و تقویت آن پشت سر امپراطوری سنی مذهب عثمانی منجر شد. مداخله نظامی به رهبری آمریکا در 

توانستند صدام حسین را از قدرت کنار بگذارند در اوج  دقیقا یک مداخلٔه ضد بشری بود که با اینکه میعلیه عراق  ۵۸۸۱

ها و شیعیان را در عراق  شد در قدرت باقی گذاشتند و زمینه یک دهه کشتار خونین کورد ناباوری او را که رفته حساب می

دارویی مردند و مردم عراق در فالکت و  از گرسنگی و بی را ایجاد کردند. در طول این دوره نیم میلیون کودک عراقی

باید صدام حسین و ایران در کنار یکدیگر « سیاست مهار دوگانه»بدبختی زندگی کردند فقط به این دلیل که در راستای 

 ۲۲۱۱۱۱ماندند تا در صورت لزوم به عنوان یک عامل فشار تقویت شده و وارد عمل شود. در مورد قتل عام  باقی می

دخالت بشر »توسط آمریکا که وقیحانه  ۵۸۱۵اوت  ۶نفر غیر نظامی در ناکازاکی و هیروشیما بر اثر بمباران اتمی در 

دانم باید خندید یا باید گریه کرد؟ فقط  شود هم نمی گیر و طوالنی مدت مطرح می برای پایان یک جنگ عالم« دوستانه

 کنم. سکوت می

 

 



 همیشه پای یک زن در میان است:

برای تعریف یا تبیین این مفهوم بیشتر به مثال و « دخالت بشر دوستانه»همانطور که در ابتدای مقاله بیان کردم مدافعان 

ها در دفاع از مداخله بشر  ای. البته به جز مثال لیبی بقیه مثال آورند تا ارائه یک تعریف کامل و ریشه فضاسازی روی می

 است!« خانوادگی»دوستانه از نوع 

 رود، بدیهی است  دهد به حدی که بیم مرگ او یا آسیب جدی می ردی زن خود را مورد ضرب و شتم قرار میم

 .…های برای نجات او بدون فکر و دفع وقت وارد عمل شوند که همسایه

  زنی در خیابان شدیدا در حال کتک خوردن از مردی است. رهگذران بالفاصله برای نجات او وارد عمل

 …شوند می

 های همسر خود به پشت بام بیاید و از دیگران تقاضای کمک کند و از شدت کتک زندی…. 

 البته مثالهای بعضی مخالفین هم دسته کمی از این وضعیت ندارد: 

 داند که اگر از خانه برای کمک گرفتن بیرون برود  زنی در حال کتک خوردن از شوهر خود است اما می

 …خورند و ها او را می گرگ

ای از فعاالن سیاسی برای سرنوشت مردم یک کشور با تجربایت  دانم تا چه حد عقالنی است که عده ا نمیبنده واقع

ترین شکل ممکن بررسی شوند.  ای زناشویی نسخه بپیچند. عقالنی آن است که مفاهیم حالجی شوند و موضوعات به ریشه

 تر دروغ نگفتن به خود است. عقالنی

 

دهند و  نامند. طرفداران جنگ مدتی است که بیانیه می می« مخالفان فعال جنگ»ران خود را طرفداران حمله خارجی به ای

کنند که اساس  سعی می« ما مخالف جنگ هستیم»گویند و در پایان با اضافه کردن یک جمله که  خواهند می هر چه می
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کنند و وقتی پرسیده  ی لیبی مدل سازی میها برای ایران از رو همان حمله خارجی است مخفی کنند. آن   خواسته خود را که

پرسند مگر تالش غرب برای شکسته  شود که شرایط ایران چه ربطی و چه مشابهتی به شرایط لیبی دارد سریعاً می می

ها  آن«! پس دخالت بشر دوستانه خوب است»کنند که  شدن فیلترینگ اینترنت در ایران بد است و سریعاً نتیجه گیری می

تر شدن حلقه  اند و معتقد هستند با تنگ های ایران مالک خود قرار داده یر امور خارجه آمریکا را درباره تحریمسخنرانی وز

به تغییر حکومت در ایران کرد. « مجبور»ها و فشار بیشتر بر مردم ایران باید مردم را عاصی و عصبانی کرد و  تحریم

ها بیایند حکومت ایران با  ن سختی و گرفتاری دچار شوند که به خیابانها به چنا گویند وقتی مردم در اثر تحریم ها می آن

هواپیمای جنگی آنان را قتل عام خواهد کرد به همین دلیل ضرورت ایجاد منطقه پرواز ممنوع و دخالت نظامی آمریکا و 

ها وجود ندارد  ین پرسشها جایی برای ا ناتو علیه نیروهای نظامی ایران برای دفاع از مردم ضروری است. در تحلیل آن

 که:

 مالک برای ایجاد تغییرات در یک کشور خواست مردم آن کشور است یا قدرتهای جهانی؟

 به ایجاد تغییرات کرد؟« مجبور»یک کشور است پس چرا باید آنان را   اگر مالک خواست مردم

سی کشورهای دیگر از ایران و تهدید مداوم تر و خروج سفرای سیا های شدید آیا نباید یک تحلیلگر از خود سوال کند تحریم

حکومت ایران برای « احساس نیاز»و « اشتیاق»چه میزان « جنگ با ایران»های بیشتر و تحریم هر روزه به  به تحریم

 کند؟ تر می دهد و آنرا حاد برای تحمیل خود به جامعٔه جهانی افزایش می« تضمین»و یک « عامِل بقا»یافتن یک 

ت قدرت های جهانی است در صورتی که خواست قدرتهای جهانی با خواست مردم یک کشور مقابل اگر مالک خواس

دولت مبتنی  –دولت مبتنی بر آرای مردِم سالواتور آلنده  –یکدیگر قرار بگیرد چه باید کرد؟ )دولت مردمی دکتر مصدق 

 بر آرای مردم ِ حماس در غزه(

شویم که طرفداران فعال جنگ  ها متوجه می بشر دوستانه و کار کردن روی آنها در دفاع از دخالت  با جمع آوری بیانیه

ها در ابتدا  اند جنگ مقبولیتی در بین فعاالن سیاسی و مردم ایران ندارد. امضا کنندگان این بیانیه خیلی زود متوجه شده

ها کاسته شده است و طرفداران فعال  بسیار به یکدیگر قرابت فکری داشتند اما خیلی زود از همگنی امضا کنندگان بیانیه

تر و تعدیل مواضع خود در گام اول به  اند که باید با ایجاد یک هیئت بزرگ دخالت بشر دوستان و حمله خارجی فهمیده

تر بپردازند. اما متاسفانه در این بیانیه بیشتر دغدغه مردم  بازسازی چهره تخریب شده به کمک قرارگیری در جمعی مقبول

اینده سیاسی این کشور باشد حساسیت روی خواست قدرتهای غربی متمرکز است. فعاالن سیاسی )کمتر تبعیدی و  ایران و

دهند و به جای پیگیری مطالبات  را خطاب قرار می« حکومت ایران»اکثرا مهاجر( ایران به جای خطاب قرار دادن مردم 

کنند. مبلغان دخالت بشر دوستان و  است را پیگیری می« تعلیق غنی سازی»همان    مردم، مطالبات قدرتهای غربی که

پنهان کنند  ۵۹۱نفر و  ۵۹تر از  تر و مقبول تر، شناخته شده طرفداران فعال جنگ تالش دارند خود را در جمعهایی بزرگ

به « تر ینتحریم سنگ»تر از  های همگن تر ایران است. اگر قبالً در هیئت همان خط تحریم بیشتر و سنگین   اما خط اصلی

آمد اکنون در جمعهای غیر همگن، خطر حتمی  عنوان یک خواست و خواهش از دولتهای غربی سخن به میان می

شود. از مردم خواسته  توسط حکومت ایران گوشزد می« ای تعلیق چرخه سوخت هسته»های سنگین در صورت عدم  تحریم

را کنار بگذارند « ای ای و سالح هسته ه تولید سوخت هستهای و چرخ انرژی هسته»شود حکومت ایران را مجبور کنند  می

شود. دقیقا مثل اینکه به مردم ایران گفته شود: به ما ربطی  اما اینکه به چه طریقی؟ و با چه راهکاری؟ سخنی گفته نمی

ای را  مه هستهندارد ما که در ایران نیستیم اگر جنگ شود شما در خطر کشته شدن هستید. یا کاری کنید که حکومت برنا

شود! انگار که درآمدهای حکومت ایران بر مبنای مالیات شهروندان است که با فشار مالیات  کنار بگذارد یا جنگ می

ای حکومت ایران برگزار  ای متوقف شود یا گویی قرار است رفراندومی دربارٔه ادامه فعالیت هسته دهندگان برنامه هسته

 صندوق بیاندازند. شود که مردم در آن رای مخالف به



 ۵درصد آن یا  ۵۱درصد ماجرا است یا  ۵۱۱خواهد دربارٔه آن صحبت کند  نگارنده اصال اعتقاد ندارد که عاملی که می

تالش برای رسیدن به »و « شدت سرکوبهای حکومت»های  درصد آن اما اعتقاد دارد جای خالی عاملی در بررسی

تر و خروج  های شدید آیا نباید یک تحلیلگر از خود سوال کند تحریماست.  به شدت خالی« ای های حساس هسته تکنولوژی

چه « جنگ با ایران»های بیشتر و تحریم هر روزه به  سفرای سیاسی کشورهای دیگر از ایران و تهدید مداوم به تحریم

ی تحمیل خود به برا« تضمین»و یک « عامِل بقا»حکومت ایران برای یافتن یک « احساس نیاز»و « اشتیاق»میزان 

 کند؟ تر می دهد و آنرا حاد جامعٔه جهانی افزایش می

درخواست از »اند  به نظر من طرفداران فعال جنگ با همراه کردن کسانی که نظر مثبتی روی جنگ ندارند موفق شده

رناک بوده و را موجه و مقبول جلوه دهند. این مسئله به شدت خط« ای حکومت ایران برای کنار گذاشتن برنامه هسته

 اند که این را جا بیاندازند که: ها موفق شده ترین موفقیت جنگ طلبان تا کنون است. آن بزرگ

 ای ایران است. تنها راه مقابله با حمله نظامی به ایران تالش برای متوقف کردن برنامه هسته یک:

 تر ایران است. تر و سنگین ای ایران تحریم گسترده تنها راه متوقف سازی برنامه هسته دو:
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تر، تهدید مدام ایران به جنگ نظامی، انزوای سیاسی بیشتر ایران و عواملی  ها بیشتر و سنگین در صورتی که تحریم

ای  اینچنینی دقیقا خود عامل مهمی است که حکومت ایران با احساس ترس بیشتری حریصانه به دنبال تکنولوژی هسته

بیشترین کمک را به پیشبرد « مخالفت فعال با جنگ»اند که با پرچم  خوبی موفق شده برای بقای خود باشد. جنگ طلبانه به

 تر بررسی شده است.( به صورت جداگانه و مفصل ۶کنند. )موضوع تحریم در تز شمارٔه « جنگ علیه ایران»پروژه 

کنندگان بار معنایی تک تک در یک بیانیه سیاسی مولفان زنده هستند و حضور دارند. شناسنامه و کارنامه سیاسی امضا 

های  های ضد جنگِ مبلغان دخالت بشر دوستانه پر است از کسانی که در شبکه کند. لیست امضای بیانیه کلمات را تعیین می

کنند.  کنند و به مخالفان جنگ فحاشی می ترین حالت ممکن از جنگ دفاع می اجتماعی علنا و با صدای بلند و به صریح

ها، تهمت و دریدگی این افراد علیه مخالفان جنگ مثال زدنی است.  س این افراد موجود است. فحشکامنتهای و استاتو

تر فیس  ای بیانیه ضد جنگ بدهد و در فضای خصوصی و دنیای بسته شود یک نفر در فضای عمومی و رسانه چطور می

 کند؟ جنگ دفاع می بوک جلوی چشم چند صد نفر آدم به مخالفان جنگ حمله کند و علنا بگوید که از

 

ها در  این ناشی از دو رویی و چند شخصیت بودن آدمهایی است که خودشان جزئی از یک فرهنگ استبدادی هستند. آن

خواهند  کنند اما از دوستان خود در ایران می برند دو رویی پیشه می حالی که خود در خارج از ایران در امنیت به سر می

فاع کنند. یکی از طرفداران فعال جنگ خطاب به آن دسته از فعاالن سیاسی ایرانی که حمله که صراحتا از حمله خارجی د

یکی از »گوید:  اند( می ها یک خط قرمز است )و در اصل به دوستان خودش که در این باره سکوت کرده خارجی برای آن

 «برای حفظ ظواهر است.آفاتی که جامعه اپوزسیون ایران به آن دچار است مسئله پنهانکاری در مواضع 
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 ها و آمار ما نگاه آنها و نگاه ما، آمار آن

از بمباران ایران توسط ناتو در پروژه دخالت بشر  آلودگی هوا در ایرانگویند تعداد کشتگان  برای توجیه حمله خارجی می

گترین آلوده کننده هوای جهان هستند و زنند که آمریکا و چین بزر دانند یا خود را به ندانستن می دوستانه بیشتر است اما نمی

کشوری که خودش بزرگترین نیروی مخرب محیط زیست جهان است نمی تواند با توجیه آلودگی هوا به یک کشور دیگر 

 لشگر کشی کند.

با بررسی نوع جنگ احتمالی علیه ایران و در نظر گرفتن وسعت و گستردگی، امکانات نظامی، موقعیت جغرافیایی ایران، 

هزار  ۵۹۱شود که آمار  ای و دیگر مسائل خیلی زود روشن می های فشار و منطقه عتقادان اسالمی حاکمان ایران، اهرما

 کشته برای جنگ احتمالی آمریکا و قدرتهای اروپایی علیه ایران بیشتر شبیه یک لطیفه است تا یک تحلیل.

از بمباران ایران توسط ناتو در پروژه دخالت  ای ایران تصادفات جادهبرای توجیه حمله خارجی می گویند تعداد کشتگان 

بشر دوستانه بیشتر است اما نمی دانند یا نمی خواهند بدانند که این نتیجه تحریم هاست، نتیجه بی سوادی مهندسی راه 

مردم و غیره  سازی، فساد و دزدی دولتی، کیفیت پائین مواد اولیه و مصالح، عدم رعایت قوانین راهنمایی رانندی از سوی

است. مرگ و میر باالی تصادفات جاده ای در ایران لزوم باال رفتن کیفیت خوردو ها، کیفیت جاده ها، افزایش کار 

فرهنگی در قسمت فرهنگ ترافیک، ایجاد یک مدیریت کالن برای حمل و نقل شهری و جاده ای، تالش برای رفع فساد 

ژه های عمرانی و مسائل دیگر است. در هیچ دستگاه فکری و با هیچ منطقی دولتی و دزدیهای پیمانکاران وابسته از پرو

از اینکه میزان مرگ و میر تصادفات رانندگی در ایران باال است نمی توان نتیجه گرفت باید به ایران حمله نظامی کرد یا 

 حمله نظامی به ایران توجیه منطقی و عقلی دارد.

صورت روی کار بودن جمهوری اسالمی تعداد کشته شدگان توسط حکومت از گویند در  برای توجیه حمله خارجی می

 کشته شدگان بمباران ایران توسط ناتو در پروژه حمله نظامی به ایران بیشتر است؛ اما:

 جمهوری اسالمی تا به حال چند نفر را کشته است؟

 جنگ آمریکا و ناتو با ایران چه تعداد کشته بر جای خواهد گذاشت؟

ندانیان سیاسی اعدام شده و کشته شدگان توسط حکومت در ایران طبق آمار خود مدافعان دخالت بشر دوستانه و تعداد ز

هزار نفر است و تعداد کشته شدگان احتمالی بمباران ایران توسط ناتو در پروژه دخالت بشر دوستانه طبق  ۳۱جنگ طلبان 

توان به آمار آن به عنوان یک آمار  خص نیست تا چه حد مینسبت جمعیتی و طبق آمار خود ناتو )نیروی مهاجم که مش

هزار نفر خواهد بود. با بررسی نوع جنگ احتمالی علیه ایران و در نظر گرفتن  ۵۹۱طرف و موثق اعتماد کرد(  بی

های فشار و  وسعت و گستردگی، امکانات نظامی، موقعیت جغرافیایی ایران، اعتقادان اسالمی حاکمان ایران، اهرم

هزار کشته برای جنگ احتمالی آمریکا و قدرتهای  ۵۹۱شود که آمار  ای و دیگر مسائل خیلی زود روشن می نطقهم

میلیون نفر در ایران  ۵. ۲اروپایی علیه ایران بیشتر شبیه یک لطیفه است تا یک تحلیل. نگارنده اعتقاد دارد امکان دارد تا 

 ، کمبود مواد غذایی و دارویی و جنگهای داخلی شوند.امنی قربانی حمله نظامی، اشغال، بمبگذاری، نا

هزار نفر را کشت است.  ۲۱۱۱۱نفر را کشته است. پدرش  ۱۱۱۱ماه  ۹بشار اسد ظرف »گویند:  مبلغان فعال جنگ می

چطور برای این نوع آمار …« نفر را تا به حال کشته و ۳۱۱۱۱نفر را کشته است، جمهوری اسالمی  ۱۱۱۱۱قدافی 

بار بمباران هوایی و  ۸۱۱۱روند اما در مورد آمار کشته شدگان جنگهای بشر دوستانه و  وسواس باال می عداد بدون

نفر کشته و  ۵۶۱۱۱و  ۵۱۱۱شود و صحبت از  موشک باران با خصاصت بازرگان حریص و طماع، آمار پیگیری می

 متهم کردن دیگران به بزرگنمایی کشته شدگان و دروغگویی است؟



برای »ها. با بیان اینکه:  ه نظامی به ایران در حال جعل همه چیز هستند. از جعل تاریخ تا جعل دوگانگیطرفدارن حمل

کنم منظورشان از نیروهای دموکراسی خواه  بخش معترض مردم ایران نیروهای سیاسی دموکراسی خواِه خارجی )فکر می

نژاد، نقدی و سردار  احمد جنتی، محمود احمدی شیخ… تر از خارجی ارتش آمریکا و بازوی نظامی ناتو است( نزدیک

 «.جعفری هستند

هزار کشته توسط جمهوری  ۳۱هزار کشته بر مبنای خود آمار ناتو را هم مالک قرار دهیم و آمار  ۵۹۱حتی اگر آمار 

ن اضافه کنیم هزار کشته در جریان اعتراضات مردمی در آینده را هم به آ ۱۱اسالمی را هم کنار آن قرار دهیم و احتمال 

کند  آید. اگر کشتن بد است و جمهوری اسالمی کار نادرستی می ای برای توجیه حمله خارجی به دست نمی باز هم هیچ نتیجه

کشد پس کشتن توسط ارتش آمریکا و ناتو هم بد است. اگر کشتن توسط آمریکا و قدرتهای اروپایی بد نیست پس  که می

یست. مسئله واحد است. مردم یک کشور در وسط قرار دارند. حکومت آن کشور کشتن توسط جمهوری اسالمی هم بد ن

کشد چون معتقد است که بر حق است و یک لشگر مهاجم هم قرار است همین مردم را بکشد چون معتقد است حق دارد  می

یک دروغ تاریخی و  های دوگانه هم گذشته است صحبت از که دخالت بشر دوستانه انجام دهد. اینجا دیگر کار از معیار

هزار نفر  ۵۹۱ها دیگر نتوانند بکشند. طوری از لزوم کشته شدن مردم ) کشیم تا آن یک جعل بزرگ در میان است. ما می

زنند که گویی  هایشان حرف می به گفته خودشان و امکان تا حدود دو و نیم میلیون نفر با تحلیل ما( برای محقق شدن رویا

 زنند. یلو سیب زمینی یا یک کیلو بادمجان حرف میراجع به خورد کردن یک ک

برای »ها. با بیان اینکه:  طرفدارن حمله نظامی به ایران در حال جعل همه چیز هستند. از جعل تاریخ تا جعل دوگانگی

کنم منظورشان از نیروهای دموکراسی خواه  بخش معترض مردم ایران نیروهای سیاسی دموکراسی خواِه خارجی )فکر می

نژاد، نقدی و سردار  شیخ احمد جنتی، محمود احمدی… تر از ارجی ارتش آمریکا و بازوی نظامی ناتو است( نزدیکخ

موافقان -مخالفان جنگ»خواهند یک دوگانگی جعلی را سرپوشی برای پنهان کردن دوگانگی اصلی  می«. جعفری هستند

نژاد،  شیخ احمد جنتی، محمود احمدی»… امثال  قرار دهند. اینکه هر کس مخالف حمله خارجی است طرفدارد« جنگ

یعنی اینکه هر کس مخالف جنگ باشد الزاما مدافع حکومت فعلی ایران است. این دوگانگی « نقدی و سردار جعفری هستند

 ای است که مبلغان فعال آن هیچ معیار و تعریفی جز مثالهایی از «دخالت بشر دوستانه»همان    یک دوگانگی جعلی از جنس

 دهند. برای آن ارائه نمی« مناسبات زناشویی»

 

 

  شوند کلمات عوض می

نویسند بشر، به جای  ها می نویسند ناتو، به جای دولت اند. به جای آمریکا می مدافعان جنگ وارد یک بازی کالمی شده

نویسند  ی و به جای جنگ مینویسند بمباران هوای نویسند ایجاد منطقه پرواز ممنوع، به جای اشغال نظامی می بمباران می

 دخالت بشر دوستانه.

کنند اینکه اسرائیل به ایران حمله کند یک جنگ است و ما با آن مخالفیم اما اگر آمریکا به ایران حمله کند این  ها ادعا می آن

قصد بمباران ها ادعا کرده است فقط  یک دخالت بشر دوستانه است و ما با آن موافق هستیم. در صورتی که اسرائیل بار
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ای ایران را دارد و اسرائیل اصال توان درگیر شدن در یک جنگ غیر کوتاه مدت با ایران را ندارد. آن هم  تاسیسات هسته

اش تغییر حکومت ایران است و توان  فقط در چهارچوب جنگ هوایی را ندارد. اما آمریکا ادعا کرده است که هدف

 ظامی این کشور را دارد.درگیری طوالنی مدت با ایران و اشغال ن

 

 ای ایران را بمباران کند. های نظامی و هسته تنها حالت این است که زیرساخت ها: آن ۵تز شماره 

 : تنها طرح ممکن برای هرگونه حمله نظامی به ایران اشغال کامل این کشور است.آنتی تز ما

بمباران تاسیسات »و « اشغال نظامی»راسی و آزادی، اگر تنها حاالت ممکن برای رسیدن ایران به دموکآنتی تز فرعی: 

ای روی دهد چرا که تمامی  کند که اشغال نظامی بدون حمله به تاسیسات هسته ایران باشد عقل سلیم حکم می« ای هسته

تبعات ها نشت گستردٔه مواد رادیو اکتیو را به همراه خواهد داشت که  ای ایران فعال هستند و بمباران آن تاسیسات هسته

ها سال گریبانگیر مردم ایران خواهد بود. )اگر چه در پروژه اشغال نظامی نیز  زیست محیطی و انسانی این حمله تا صد

 ها خواهد بود.( ها و موشک باران ای ایران در اولویت هدف بمبران حمله به تاسیسات هسته

ها که اکنون از آن به شدت هراس  گیری کورد وقتی حکومت ایران خود را رفتنی احساس کند چه دلیلی دارد از قدرت

دارد نگران باشد. وقتی حکومت ایران خودش در خطر حذف قرار داشته باشد چرا سرنوشت دولت فاشیستی ترکیه برایش 

ها با ترکیه همراه و همنظر است اما ایران به صورت  اهمیت داشته باشد؟ ایران درست است که در جریا مقابله با کورد

 ا کشورهای آذربایجان و ترکیه اختالفات تاریخی دارد.سنتی ب
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 شرح مسئله:

شود؟ یوگوسالوی؟،  آمریکا اگر قرار باشد با ایران وارد جنگ شود با متد کدام یک از جنگهای اخیر خود وارد جنگ می

 افغانستان؟، عراق؟ یا لیبی؟

کیلومتر مربع و عمق استراتژیک مناسب که  ۵۶۱۹۵۸۵میلیون نفر جمعیت و وسعت برابر با  ۱۵ایران کشوری است با 

ای قدرت آتش بازی دارد که  درصد از کل صادرات جهانی نفت خام ایستاده است. کشوری که در منطقه ۱۵باالی سر 

اند خاورمیانه و به مدد سرمایه گذاری نامحدود مادی و معنوی، حماس و حزب هللا لبنان را بیخ گوش  اش را گذاشته–اسم

ای اما  برای ایجاد فشار روانی در اختیار دارد. ایران با پاکستان دارای بمب هسته« حداقل»)عزیز دردانٔه آمریکا( اسرائیل 

ای دارند و اختالفات مذهبی مدتهاست در آن شعله  ثبات هم مرز است که بنیادگرایان اسالمی در اینجامعه نفوذ گسترده بی

رسد. ایران همر مرز  وزانه اخبار بمبگذاری و ترور در آن به گوش همه میور است. ایران هم مرز افغانستان است که ر

عراق است. عراقی که درگیریهای مذهبی و ترور و بمبگذاری همواره دغدغه اصلی مسئوالن این کشور بوده است. 

موشکهای زمین به  کوردستان عراق آرام است اما کیست که نداند بارزانی امکان ندارد پیشنهاد گرفتن تسلیحات هوایی یا

هوای پیشرفته را در مقابل هر چیزی رد کند. وقتی حکومت ایران خود را رفتنی احساس کند چه دلیلی دارد از قدرت 

ها که اکنون از آن به شدت هراس دارد نگران باشد. وقتی حکومت ایران خودش در خطر حذف قرار داشته  گیری کورد

ها با  برایش اهمیت داشته باشد؟ ایران درست است که در جریا مقابله با کوردباشد چرا سرنوشت دولت فاشیستی ترکیه 

 ترکیه همراه و همنظر است اما ایران به صورت سنتی با کشورهای آذربایجان و ترکیه اختالفات تاریخی دارد.

کند و آنرا به رخ  ود افتخار میامنی در عراق و افغانستان است و خود ایران هم از این توانایی به خ ایران متهم به ایجاد نا 

کشد. ایران با کشور امارات درگیری ارضی دارد و آمریکا و قدتهای اروپایی ارتش امارات را تا فرغ سر با تسلیحات  می

اند. کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس مانند کویت، بحرین، قطر با کمترین  پیشرفته برای مقابله با ایران مسلح کرده

درصد کل ذخائر نفتی قابل  ۶۵شوند. ایران به  شکهای کوتاه برد و میان برد ایران به هم ریخته میزحمت توسط مو

درصد کل صادرات نفت خام دنیا  ۱۵ای را در اختیار دارد که  استحصال دنیا مسلط است و کل ساحل شمالی خلیج و تنگه

 کند. از آن عبور می

در نظر بگیریم یعنی بدون نیروی پیاده و بمباران هوایی تا نابودی تمام  حتی اگر متد حمله به ایران را متد یوگوسالوی

 شود؟ زیر ساختهای موجود در کشور و تسلیم شدن حکومت. در حمالت هوایی ناتو و آمریکا چه اهدافی منهدم می

ها به گوش  بی آندور تا دور ایران استانهایی یا اقوان مختلف قرار دارند که هر از گاهی موج نارضایتی و جدایی طل

تر است. نیروهای شبهه نظامی در ایران مدتهاست که در حال  رسد. اختالق شیعه و سنی در ایران آتش زیر خاکس می

دفاع در »سازماندهی، آموزش و مسلح شدن هستند و استراتژی ایران برای مقابله با حمله نظامی آمریکا علنا سیاست 

شبهه نظامی به سالح سبک، نیمه سنگین و تسلیحات پدافند هوایی، و حتی سالح مسلح کردن نیروهای »همان    یا« سطح

روز بمباران کنی و توقع داشته باشی قربانی  ۸۵توانی این کشور را با متد یوگوسالوی  اعالم شده است. شما نمی« سنگین

حمله به ایران فقط یکبار وقت دارد  آرامی باشد و از امکانات مادی و موقعیت استراتژیک خود استفاده نکند. آمریکا برای

و آن یکبار هم باید کار را یکسره کند )فقط یک لحظه فکرش را بکنید آمریکا به ایران حمله کند و بعد از به بار آوردن 

ای ایران بدون تغییر حکومت در ایران جنگ را خاتمه دهد. ببنید چه  کلی ویرانی و البته متوقف کردن برنامه هسته

ایران ومنطقه حاکم خواهد شد(. حمله نظامی علیه ایران مستقیما به قصد اشغال نظامی این کشور و با ورود  وضعتی بر

نیروهای زمینی خواهد بود و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و همچنین نزدیکی به آبهای آزاد جنوب و مرزهای آبی 

ها نکته ممتاز دیگر تبدیل به یکی از  کشورهای عربی و ده شمالی با روسیه و قرار گیری در کانون انرژی، مسلط به

 های نظامی دائمی آمریکا در منطقه خواهد شد. پایگاه



حتی اگر متد حمله به ایران را متد یوگوسالوی در نظر بگیریم یعنی بدون نیروی پیاده و بمباران هوایی تا نابودی تمام 

 شود؟ . در حمالت هوایی ناتو و آمریکا چه اهدافی منهدم میزیر ساختهای موجود در کشور و تسلیم شدن حکومت

های  ای، کارخانه ها، مراکز هسته های برق، فرودگاه های رادیو و تلویزیون، نیروگاه های ارتباطی، ایستگاه ها، شبکه پادگان

هانه جلوگیری از جابجایی ها، راه آهن )به ب ها، جاده دارای تولیدات دوگانه مانند فوالد سازی، الکترونیک و غیره، پل

 شوند. نیورهای نظامی( و البته شبکه توزیع برق و آبرسانی و گازرسانی هم در بمباران هوایی ناخواسته قطع و منهدم می

شود؟ به دموکراسی  گذارید چه می بعد از اشغال یا بمباران هوایی یا دخالت بشر دوستانه یا هر چیزی را که اسمش را می

 رسیم؟ آزادی می

ها )نمایندگان آمریکا و قدرتهای اروپایی( و اسالمگرایان تقسیم  دهد قدرت بین ارتش این کشور تجربیات اخیر نشان می

شود و در لیبی بین شورای انتقالی و طرفداران چند زوجی  شود. در مصر قدرت بین ارتش و اخوان المسلمین تقسیم می می

 شدن مردان!

(http://radiozamaneh.com/news/world/2011/10/24/7834  رجوع به پیوست شماره یک در انتهای +

 این نوشته(
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 تحریم علیه حکومت است. آنها: ۶تز شماره 

 یم علیه مردم است.تحر آنتی تز ما:

 شرح مسئله:

ای یا روزنامه نگار هستند یا تحلیلگر سیاسی و در زیر  های ماهواره ها همه در اینترنت و شبکه چشم حسود کور این روز

ای به  و طرفداری فعال از حمله نظامی به ایران هم عده« دخالت بشر دوستانه»ها و مقاالت در دفاع از  ها و بیانیه نامه

کنند و به خصوص فعاالن دانشجویی دیروز و پناهندگان و  وزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مطالب را امضا میعنوان ر

به دنبال اسم خود « تحلیلگر سیاسی»یا « روزنامه نگار»مهاجرین ایرانی جوان عالقٔه بخصوصی به استفاده از کلمه 

کنند و تولیداتشان چه سایت، روزنامه یا  ت در کجا کار میدارند. این روزنامه نگاران و تحلیلگران سیاسی که معلوم نیس

 پرسند که: کند هرگز از خود نمی ای را مذین می شبکه خبری یا برنامه سیاسی

کردند که هدف از تحریم فشار  ها که قبال شدیدا انکار می ها تغییر کرد. آن سعی کردند تاریخ را از اول بنویسند و استدالل

کردند با اعتراص  و مخالفان خود را به غرب ستیزی و توهم و عامل جمهوری اسالمی بودن متهم میبر مردم ایران است 

های بیشتر بر حکومت  صریح وزارت امور خارجه آمریکا بازی را عوض کردند و گفتند که تالش برای اعمال تحریم

 برای جلوگیری از جنگ است!« مخالفان فعال جنگ»ایران تالش 

” جنگ با ایران“تر و خروج سفرای سیاسی کشورهای دیگر از ایران و تهدید مداوم و هر روزه به تحریم های شدید»

برای تحمیل خود به ” تضمین“و یک ” عامِل بقا“حکومت ایران برای یافتن یک ” احساس نیاز“و ” اشتیاق“چه میزان 

 «جامعه ی جهانی افزایش می دهد و آنرا حاد تر می کند؟

که تحریم عالیترین مقامات جمهوری اسالمی و وابستگان درجه یک »گویند:  دوستانه و جنگ طلبان میمبلغان دخالت بشر 

های بانکیشان و بلوکه کردن اموال و داراییشان و ممنوع کردن سفر آنان به خارج از ایران و  ها و مسدود کردن حساب آن

ترسی آسان مردم ایران به اینترنت و ماهواره و گردش های وابسته به سپاه پاسداران و از طرفی کمک به دس تحریم شرکت

 «رساند؟ افکنی و شنود مخالفان چه زیانی برای مردم ایران می  آزاد اطالعات و مبارزه با سانسور و فیلترینگ و پارازیت

ارجه های متوجه حکومت ایران است و به نفع مردم است ولی هنگامی که وزیر امور خ کردند که تحریم اول ادعا می

ها  گفته« فشار بر مردم ایران است تا علیه حکومت شورش کنند»های  آمریکا صراحتا اعالم کرد که هدف از اعمال تحریم

ای که مورد عالقه جنگ طلبان است( سعی کردند تاریخ را از اول بنویسند و  همان کتاب قصه   عوض شد و )به قول

کردند که هدف از تحریم فشار بر مردم ایران است و مخالفان خود را به  نکار میها که قبال شدیدا ا ها تغییر کرد. آن استدالل

کردند با اعتراص صریح وزارت امور خارجه آمریکا بازی  غرب ستیزی و توهم و عامل جمهوری اسالمی بودن متهم می

برای « ان فعال جنگمخالف»های بیشتر بر حکومت ایران تالش  را عوض کردند و گفتند که تالش برای اعمال تحریم

جلوگیری از جنگ است! ادعا شد که از آنجا که با روند فعلی خطر وقوع جنگ افزایش یافته است برای جلوگیری از 

های خون مردم ایران را در شیشه کرد که علیه حکومت شورش کنند و  ای نیست جز آنکه طوری با تحریم جنگ چاره

ممنوع از این اعتراضات حمایت کنند. مسخره است اما هر راهی که طرفداران آمریکا و ناتو هم با ایجاد منطقه پرواز 

 شود. نهایت به جنگ ختم می  کنند در  ارائه می« مخالفت فعال با جنگ»برای « دخالت بشر دوستانه»

gpkhttp://www.youtube.com/watch?v=TAttg8ol  

اند )حتی خود مقامات  های بزرگ کشورهای اروپایی بوده ترین ناقضان تحریمهای آمریکایی علیه ایران کمپانی بزرگ

ها زیر پای وزیر نفت  اتحادیه اروپا جلسه فوق العاده برگزار کردند و با خروج فوری وزیر نفت ایران از لیست تحریم

http://www.youtube.com/watch?v=TAttg8olgpk
http://www.youtube.com/watch?v=TAttg8olgpk


جز آلمان که بقیه کشورهای اروپایی در مسابقٔه تحریم ایران از آمریکا جلو  کنند( اما حاال به ایران فرش قرمز پهن می

های اروپا علیه ایران جنگ رسما شروع شده و ایران در مرحلٔه عراق بین دو جنگ )پیش  اند. این اعتقاد که با تحریم زده

زی خود را در ایران گشوده است از اشغال( قرار داریم باور درستی است. وزارت امور خارجه آمریکا سفارت خانه مجا

و وزیر امور خارجه این کشور ابراز تمایل کرده است که دانشجویان بیشتری از ایران برای ادامه تحصیل به آمریکا 

های خود به دولت آمریکا در گرفته  بروند. بین پناهنگان و مهاجران ایرانی ساکن آمریکا جنگ شدیدی برای اثبات توانایی

خواهند شانس خود را برای کرزای شدن و قرار گرفتن در لیست حاکمان جایگزین بعد از حمله خارجی به  است و همه می

ایران امتحان کنند. در بعد همراه سازی افکار عمومی جهان و آمریکا به مدد گافهای بزرگ و مستمر حکومت ایران و 

 یج وجه در مذیقه قرار ندارند.ها و رفتارهای غیر عقلی و نسنجیده دولتمردان مهاجمین به ه حرافی

دانشجویی آن  -کارگری –اجتماعی –افکار عمومی دنیا کامال برای جنگ بشر دوستانه با کشوری که اکثر فعاالن سیاسی

ها بوده است  تر شماره یک خبرگزاری ها بار تی در زندان هستند و تصاویر سرکوب مردم معترض در خیابانهای آن صد

هم کشوری که خودش میل به جنگ دارد و مدام در حال تهدید به نابودی این و آن و بستن اینجا و  آماده است. در آمریکا

اش مشت محکم به دهن این و آن زدن، پوزه مالیدن به خاک، غلط کردن، دشمن، مرگ بر فالن  آنجا است و ادبیان سیاسی

دولتهای غربی دیگر مردم ایران نیستند که به  مان و غیره است دیگر تبلیغات الزم ندارد. افکار عمومی جهان و و به

عادت کرده باشند و دیوار سفارت هم دیوار جالیز نیست که هر کس از راه « حرکات خود جوش امت همیشه در صحنه»

ای جوان به وجود آمده نسبت داد و آن را  رسید از آن باال برود و بعد که اوضاع به هم ریخت بتوان آن را به جهل عده

مالی کرد. در حال حاضر تنها بحث آماده سازی افکار عمومی داخل ایران است. آمریکا و قدرتهای اروپایی ماست 

توانند مستقیما با مردم ایران حرف بزنند چون به خوبی از تاثیرات معکوس آن روی مردم ایران با خبر هستند. بهترین  نمی

ریم و جنگ استفاده از آن دسته از پناهندگان و مهاجرین ایرانی راه برای آماده سازی افکار عمومی داخل ایران برای تح

کنند  است که یا اعتقادی به خواست مردم و سرنوشت اجتماع ندارند و به دنیا از دریچه فرد گرایانه و سود شخصی نگاه می

ریاست جمهوری ایران  ها که به دلیل یاس و سرخوردگی از دوران اصالحات و فضای به وجود آمده بعد از انتخابات یا آن

امیدی به مردم و اجتماع به نوعی انفعال  خواهند در اوج نا اند و می به نوعی دچار مردم گریزی و نفرت از اجتماع شده

ها، تخیالت و  ، علقه«خستگی»حاصل از قطع ارتباط با داخل ایران را با ارتباط گیری با قدرت مهاجم جبران کرده و 

 دهند. خه پیچیدن برای آینده ایرانیان و مالک فعالیت سیاسی قرار میآرزوهای خود را عامل نس

دارویی جان  غذایی و بی ها از بی داروهای حساس در حال نایاب شدن است. در عراق نیم میلیون کودک در دوران تحریم

کسانی از وضعیت به باختند. صنایع ایران نمیه تعطیل است و سیستم اقتصادی از هم پاشیده است. در شرایط تحریم چه 

ها، اختالس گران، باندهای اقتصادی وابسته به قدرت که از رانتهای کانونهای  ها، محفل برند؟ البی وجود آمده سود می

رسد و هر کانون قدرتی با واسطه شدن بین مردم  اطالعاتی و نظامی برخوردار هستند. فساد اقتصادی و دولتی به اوج می

 های طال ضرب خواهند کرد. بازهای سیاه از خون مردم سکه و نیازهای اولیه و ایجاد

 که قرار است با اعمال تحریم ها علیه حکومت شورش کنند چه کسانی هستند؟« مردمی»

های شدیدتری علیه ایران وضع کند و  کنند که تحریم نویسند و التماس می چند نفر پناهنده و مهاجر ایرانی به اوباما نامه می 

توجیه « دخالت بشر دوستانه»نند منطقه پرواز ممنوع در سوریه ایجاد شوند! و کار خود را هم با عنوان ک درخواست می

زنند. در صورتی که بمباران هوایی لیبی یک جنگ هوایی بود  کنند و برای توجیه دخالت بشر دوستانه لیبی را مثال می می

یران سناریوی جنگ اشغال زمینی مانند عراق است و نه و نه اجرای منطقه پرواز ممنوع! همچنین بر عکس لیبی در ا

 جنگ هوایی مانند یوگوسالوی.

های  کنند که تحریم مبلغان دخالت بشر دوستانه و مدافعا فعال جنگ با اقتدا به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا ادعا می

که مردم برای لقمه نانی مجبورند مدام در قرار است مردم را وادار به براندازی حکومت کند اما کیست که نداند هنگامی 



شود و امید بستن به جریان منظم و هدفمند کنش  ها کاسته می حال دویدن باشند هر لحظه از قدرت ریسک پذیری آن

اجتماعی و جمعی برای تکامل جامعه )هنگامی که هیچ نهاد مدنی در ایران وجود ندارد و جای خالی سازماندهی فکری و 

ای و یک آنارشیسم اجباری و تزریقی دل  های کور و لحظه توان به شورش ( خیال خامی بیش نیست. تنها میاحزاب مردمی

بست که نتایج آن پیشاپیش معلوم و مشخص است. از دانشجویان پناهنده و مهاجر که اکنون نام روزنامه نگار و تحلیلگر 

« مخالف فعال جنگ»زرگان بیانیه نویسی که خود را رود اما ب کشند توقع دانستن این مطلب نمی سیاسی را یدک می

نژاد و تالش همه جانبه برای  دوره ریاست جمهوری خاتمی و احمدی ۱نامند باید بیایند و توضیح دهند که چطور از پس  می

طبقه »گر اند؟ ا های شدید بسته به یکباره کمر به فروپاشیدن طبقه متوسط با اعمال تحریم« فربه کردن طبقه متوسط شهری»

)که به دلیل برخورداری از یک پشتوانه میان مدت یا حداقل کوتاه مدت اقتصادی توان پرداختهای « متوسط شهری

خوانند، اهل روزنامه و نشریه هستند، از انقالب رویگردان هستند، به  های حرکات الیت سیاسی را دارند، کتاب می هزینه

ها فرصت کار سیاسی در  ها به آن کنند، سبک زندگی آن ای سیاسی را دنبال می های ماهواره اصالحات اعتقاد دارند، شبکه

ها  دهد و غیره( توانایی ایجاد تغییری در ایران را نداشته است بهتر نیست در میان )گا های اصالح طلب را می قالب گروه

جنگ، وقتی را هم برای حالجی این تا سه مقاله و مصاحبه در روز( در دفاع از دخالت بشر دوستانه و مخالفت فعال با 

طبقه متوسط »سال دلبستگی به  ۵۶تغییر رویکرد اجتماعی و تغییر پایگاه سیاسی قرار دهند. بهتر نیست گزارشی از 

ای در ایران جایگزین طبقٔه متوسط شهری شده است و دالیل  و دالیل دل کندن از این پایگاه ارائه کنند؟ چه طبقه« شهری

 اب جدید چیست؟رویکرد و انتخ

های اعمال شد، یک میلیون کودک از گرسنگی مردند، تمام امورات اقتصادی و حکومتی  موضوع دیگر اینکه اگر تحریم

در دست یک باند مافیایی قرار گرفت، در ایران برنامه نفت در برابر غذا اجرا شد و ایران کامال تبدیل شد به عراق قبل 

کنند یا جنگ و اشغال نظامی  نیایند چه؟ آمریکا و قدرتهای غربی از جنگ صرف نظر می از اشغال شد اما مردم به خیابان

افتد؟ )واقعا چرا تمام راهکارهای مخالفان فعال جنگ برای جلوگیری از جنگ در ایران _ چه موفقیت  باز هم اتفاق می

 شود؟( آمیز به اجرا در آیند و چه کامل شکست بخورند _ به جنگ ختم می

های شدیدتری علیه ایران وضع کند و  کنند که تحریم نویسند و التماس می پناهنده و مهاجر ایرانی به اوباما نامه می چند نفر

توجیه « دخالت بشر دوستانه»کنند منطقه پرواز ممنوع در سوریه ایجاد شوند! و کار خود را هم با عنوان  درخواست می

زنند. در صورتی که بمباران هوایی لیبی یک جنگ هوایی بود  ی را مثال میکنند و برای توجیه دخالت بشر دوستانه لیب می

و نه اجرای منطقه پرواز ممنوع! همچنین بر عکس لیبی در ایران سناریوی جنگ اشغال زمینی مانند عراق است و نه 

ظامی ایران است )تبدیل تر اینکه تحریمهای شدید اجرای اولین مرحله از اشغال ن جنگ هوایی مانند یوگوسالوی. نکته مهم

ایران به عراق بین دو جنگ _ پیش از اشغال( و نه یک راهکار مقابله با جنگ! و در پایان اینکه کسانی که با ارائه 

طرفداران فعال »توان آنانرا  راهکار تحریم ادعای مخالفت فعال با جنگ را دارند دقیقا در خدمت پروژه جنگ هستند و می

های خود را تحریم گسترده  قیقا بر مبنای طرح گام به گام اشغال عراق توسط آمریکا، کانون فعالیتنامید چرا که د« جنگ

 اند. و شدید ایران )مانند عراق( قرار داده

 

 

 

 

 



 هر بدیلی در برابر تحریم یا حمله نظامی به ایران، دفاع از جمهوری اسالمی است.ها:  آن ۷تز شماره 

 ن از بیگانگی شما با مردم و جنبشهای اجتماعی و سیاسی ایران است.جنگ طلبی شما نشا آنتی تز ما:

 : خطر اصلی بمب اتمی ایران است نه جنگ علیه ایران.ها آن ۲تز شماره  

ای فعال سیاسی  ها و بمب اتمی جمهوری اسالمی، عده خطر برای مردم این بیشتر از حمله نظامی امریکاییآنتی تز ما: 

ر یا رویگردان از مردم ویا مشتی فعال سیاسی است که اکنون حقوق بگیر قدرتهای مهاجم جهانی مایوس و سرخوده و متنف

 هستند.

 شرح مسئله:

های کشتار جمعی توسط حکومت صدام بود و نه هیچ چیز دیگر!  در عراق هم خطر اصلی ساختن و انبارکردن سالح 

در گفتار و کردار حاکمان عراق به خوبی افکار عمومی « قفقدان عقل و منط»ماشین تبلیغاتی غرب توانسته بود به لطف 

جهان را برای اشغال نظامی این کشور آماده کند. اول عراق را تحریم کردند و منطقه پرواز ممنوع در شمال و جنوب آن 

های آمریکایی های موشکی و راداری عراق توسط هواپیما های پدافند هوایی و ایستگاه ایجاد کردند. به مدت یک دهه پایگاه

منهدم شدند. تحریمهای گسترده در عراق به اجرای برنامه نفت در برابر غذا منجر شد. در طول این مدت تمامی نهادهای 

ای( کامال از هم پاشید. در طول اجرای  مدنی، تشکیالت اجتماعی و سازماندهی سیاسی مردم عراق )در هر سطح و گستره

درصد از احتمال اینکه یک  ۵۱دارویی جان باختند و  غذایی و بی کودک عراقی از بی ۵۱۱۱۱۱برنامه نفت در برابر غذا 

تر  تر و ساکت سالگی برسد کاسته شد. مردم عراق برای تامین مواد غذایی و کسب امنیت بیشتر رام ۵کودک عراقی به سن 

اشین تبلیغات غرب قرار گرفت و ها به حکومت افزایش یافت. حکومت عراق اسیر بازی م شدند و وابستگی )احتیاج( آن

به جای آنکه واقعیت را بگوید که دیگر سالح کشتار جمعی در اختیار ندارد خودش بازتاب دهنده، تکرار کننده و تقویت 

کرد ادعای داشتن تسلیحات کشتار جمعی به باال رفتن  کنندٔه ادعای دروغین غرب شد. حکومت عراق برای آنکه فکر می

« دشمنان»کند خود نیز به تهدید دیگران مبنی بر استفاده از سالح کشتار جمعی علیه  حکومت کمک می امنیت و دوام این

 پرداخت.
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به لطف نفرت مردم عراق از دیکتاتوری صدام حسین، جنگ طلبی او و استفاده حکومت عراق از تسلیحات شیمیایی علیه 

ی آلمانی، انگلیسی و آمریکایی( حتی برای آنان که ایران و کوردهای عراق در گذشته )در زمان همکاری شرکتها

های کشتار جمعی نیست  دانستند بعد از قطع کمکهای فنی آمریکا و قدرتهای اروپایی عراق دیگر قادر به تولید سالح می

اهمیت و ضرورتی نداشت. درست است که صدام حسین یک دیکتاتور وحشی « دروغ بزرگ»موضع گیری دربارٔه این 

کرد )آن موقع دخالت بشر  ها و شیعیان عراق را با تسلیحات نظامی سرکوب می کرد، کورد همسایگان خود حمله می بود، به

اما دروغ … کرد و دوستانه در عراق تامین کننده منافع غرب نبود(، مخالفان عراقی را شکنجه، زندانی و تیرباران می

 غرب باز هم یک دروغ بزرگ بود.

ک شخم زدند و با ورود نیروهای زمینی آمریکا و انگلیس و به لطف ستون پنجم در داخل حاکمیت عراق را با بمب و موش

عراق این کشور به اشغال نظامی در آمد. هر چه گشتند اثری از سالح کشتار جمعی نیافتند و در پایان مقامات آمریکایی و 

برای توجیه اشغال عراق سند جعلی ارائه دروغ گفتیم. »انگلیسی به یک اعتراف خشک و خالی قناعت کردند که: 

 « کردیم.

ای ایران تاکید  وضعیت ایران هم بسیار شبیه وضعیت عراق است. ماشین تبلیغاتی غرب بر نظامی بودن برنامٔه هسته

شیطنتهایی کرده است اما معلوم نیست ایران  ۲۱۱۳ای گزارش کرده است که ایران در سال  کند. آژانس انرژی هسته می

نیز تالشی برای آزمایشات نظامی انجام داده است یا نه. دولتمردان ایران نیز دچار این توهم شده است  ۲۱۱۳از سال  بعد

کند. مردم عادی ایران هم در این بازی  ها را تضمین می که تایید ضمنی در اختیار داشتن تسلیحات اتمی امنیت و بقای آن

د تجربه مستقیم برخورد با مردم مختلف در شهرهای مختلف ایران داشته است که ها مور اند. نگارنده صد تبلیغاتی گیج شده

ها توسط آمریکا اشغال خواهد شد و این حکومت جلوی  کنند کشور آن ترسند و فکر می همزمان مردم عادی هم از جنگ می

ای در اختیار دارد  یران سالح هستهکنند که ا ها بیان می های آن تواند مقاوت کند و هم با کمی بازی با تردید آمریکا نمی

ای اعتقاد دارند خودش ساخته است(. کسانی که با فراموش کردن  گویند از روسیه و پاکستان خریده است و عده ای می )عده

حقوق بشر، حقوق زنان، جنبش دانشجویی، جنبش سبز، اصالحات، انتخابات، دموکراسی، آزادی و غیره به یکباره اعالم 

به این موضوع نیز فکر « تحلیلگر»آیا به عنوان یک « وضوع اصلی بمب اتمی ایران است نه چیز دیگرم»کنند  می

اجتماعی دلسرد و هراسان -اند که ترویج ترس از بمب اتمی ایران در درجه اول خود مردم را از مبازات سیاسی کرده

 فکری است یا یک فکر حساب شده؟ کند؟ این تز برآمده از یک بی می

 

 ایران بمب هسته ای ساز یا ایران آفتابه ساز؟ –وگانگی جعلی دیگر یک د

های آزانس بین المللی انرژی اتمی به یکباره برای جنگ طلبان حکم وحی الهی را پیدا کرده است. با ارجاع به  گزارش

های  عال جنگ به تواناییکنند. مخالفان ف های آژانس خطر دستیابی به سالح اتمی توسط ایران را فوری ارزیابی می گزارش

دهند )حاال یا  ای جلوه می ای ایمان مطلق دارند و ایران را دارای تکنولوژی باالی هسته فنی ایران در زمینه دانش هسته

کنند که این تکنولوژی خریداری شده است یا حاصل تالش خود دانشمندان ایران است( اما همین افرادی که به  اعالم می

های موشکی و تسلیحاتی  ایران ایمان مطلق دارند هنگامی که صحبت از قدرت نظامی ایران در عرصهای  توانایی هسته

ها در جنگ آمریکا  ها، فجایع و کشتار شود )نه برای ارجاع به پیروزی ایران بلکه برای ارجاع به گسترده بودن خرابی می

کنند که  کنند و اعالم می رای آفتابه سازی معرفی میو قدرتهای اروپایی با ایران( تکنولوژی نظامی ایران را مناسب ب

 «!کنید ایران را با کمترین هزینه اشغال خواهد کرد تر از چیزی که فکرش را می تر و زود آمریکا خیلی راحت»



 

سئله تر خطر بمب اتمی ایران به هر م وقتی از مبلغان دخالت بشر دوستانه، طرفداران فعال جنگ، معتقدان به اولویت باال

شود که چرا نباید صبر کرد تا جامعه ایران خود مسیر تکامل تاریخی خود را طی کند و تغییرات سیاسی  دیگر، پرسیده می

دهند که در صورت  و اجتماعی به امر و ارادٔه مردم صورت گیرد و نه تحریم یا بمب و موشکهای ناتو؟ جواب می

ها  اند به یک خطر بالقوه برای صلح و امنیت جهانی تبدیل شود. اما آنتو ای این حکومت می دسترسی ایران به سالح هسته

دهند که اگر مانند عراق آمدند و در ایران را شخم زدند و این کشور را اشغال کردند و خبری از  جوابی به این سوال نمی

ای در کار  تنها سالح هسته های غربی منتشر شد که نه هایی نبود و اطالعاتی در خود رسانه سالح اتمی و چنین برنامه

ای برای تولید آن هم وجود نداشته است چه؟ صرف معذرت خواهی مقامات آمریکایی و  نیست که که اصوال برنامه

ها و فجایع  ، توجیه تمام خرابی«دروغ گفتیم. برای اشغال ایران سند سازی کردیم»قدرتهای اروپایی و اعتراف به اینکه: 

های کشتار جمعی  رزمین خواهد بود؟ )برای اطالع بیشتر از اسناد دروغین ادعای تولید سالحجنگ و مصیبت مردم این س

 در انتهای این نوشته مراجعه کنید.( شماره سهدر عراق و اعتراف رئیس جمهور و وزیر دفاع وقت آمریکا به پیوست 

لیحات کشتار جمعی در عراق چه هزینه ای اگر نمی دانید بهای دروغگویی مقامات آمریکا درباره تولید و انبار کردن تس

 برای این کشور داشته است به آمار کوتاه زیر دقت کنید.

 مبلغان دخالت بشر دوستانه گرچه اقدامات نظامی آمریکا رد عراق و افغانستان را هم مصادیق دخالت بشر دوستانه

از بیانیه نویس و مقاله نویس تا امضاء کننده ها از جامعه شناسشان تا رهبر جنبش دانشجوییشان _  دانند )همگی آن می

تز »ها به  صرف( اما بیشتر مایل هستند از مثال لیبی برای دخالت بشر دوستانه استفاده کنند تا مثال عراق برای همین آن
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و نه اشغال ای و انهدام تاسیسات اتمی است  برند تا اعالم کنند جنگ علیه ایران محدود به بمباران نقطه پناه می« ۵شماره 

نگارنده اعتقاد « و تشریح آن ۵آنتی تز شماره »نظامی مانند افغانستان یا عراق! اما با توجه به توضیحات ارائه شده در 

دارد حملٔه نظامی علیه ایران از مدل اشغال نظامی خواهدبود و طرفداران فعال جنگ صرفا برای فرار از واقعیت 

کنند. اما مگر در عراق چه خبر است که  هیچ دلیل خاصی آنرا وقوع آنرا انکار می بی« دخالت بشر دوستانٔه مدل عراق»

 مدافعان دخالت بشر دوستانه تالش دارند آنرا از حاالت پیش روی ایران در پروژه دخالت بشر دوستانه حذف کنند؟

هزار  ۵۶ست ناتو و جمعا نفر کشته به د ۵۱۱۱در اشغال نظامی ایران )مدل عراق( بر خالف مدل لیبی دیگر صحبت از 

کشته در کل فرآیند جنگ دیگر یک لطیفه نیست بلکه یک دروغ آشکاِر هدفدار از ماشین تبلیغاتی غرب است. واقعیت این 

تواند ادعا کند آمار دقیقی از تلفات و خسارات شغال عراق دارد. شبکه خبری  است که هیچ سازمان و نهاد مسئولی نمی

بی سی  است. نویسندگان گزارش بی ای از برخی آمار مربوط به این جنگ را ارائه کرده صهسی در گزارشی خال بی بی

ها  خصوص درباره تلفات عراقی شود و به اند که این آمار به هیچ وجه قطعی محسوب نمی ابتدای مطلب خود تأکید کرده

ات موسوم به آزادی عراق که از هزار سرباز آمریکایی در جریان عملی ۱اختالف نظر زیادی وجود دارد. بیش از 

، آخرین آمار تلفات آمریکا که توسط وزارت دفاع این ۵۳۹۸ شهریور ۱اند. تا روز  شروع شد، کشته شده ۲۱۱۳مارس  ۵۸

هزار نفر هم حین عملیات  ۳۲اند. حدود  نفر از آنان حین عملیات کشته شده ۳۱۸۲نفر بود که  ۱۱۲۵کشور منتشر شده است، 

 زخمی شدند.

خوبی مستند شده است اما درباره تلفات غیرنظامیان و نظامیان عراقی آمار قابل  فات نیروهای ائتالف غربی در عراق بهتل

رو، این آمار محل اختالف است. سازمانهای درگیر تلفات عراق، با استفاده از  اعتماد رسمی وجود ندارد و از این

تا   ۸۱۱۶۵در این زمینه فراهم آورده است. براساس این آمار بین  ها و اسناد پزشک قانونی، آماری های رسانه گزارش

های شناسنامه دار و ثبت  اند. این آمار مربوط به مرگ کشته شده ۲۱۵۱ نفر از غیرنظامیان عراق تا ماه جوالی  ۵۱۶۳۱۹ 

در حال جنگ آخر و  بی سی نیز اذعان دارند که تلفات انسانی در عراق شده است اما حتی شبکٔه خبری غربی مانند بی

 نفر کشته تا کنون است. ۶۱۱۱۱۱سپس تحت اشغال بیش از 

 

(http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/guides/456900/456995/html/default.stm) 

شدند. تقریبا هر کجای عراق که بروید،  های اخیر در عراق، هر روز نزدیک به صد زن بیوه می های سال وج خشونتدر ا

ها سراپا سیاه پوشند. دولت متعهد شده است که به  کنند. آن ها گدایی می بینید که در تقاطع ترافیک خیابان هایی را می بیوه

درصد زنان بیوه این  ۲۵دهد که کمتر از  ها نشان می کند اما نظرسنجی زنان بیوه در عراق، روزانه یک دالر پرداخت

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/guides/456900/456995/html/default.stm
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های چند سال گذشته در این کشور بیوه  کنند. چهل درصد از زنان روسپی در عراق، در خشونت مبلغ را دریافت می

 اند. شده

ها فرصت  ند. این طور مکانهای شبانه در بغداد مجددا فعال شو بهبود امنیت در سالهای اخیر یقینا باعث شده که کلوب

اند. یکی از کارکنان یک کلوب  کسب درآمد برای برخی از زنانی شده است که شوهر و نان آور خود را از دست داده

رقصند اما مواردی نیز وجود دارد  ها می کنند و برای آن گوید که این زنان از مردان با مشروب الکی پذیرایی می شبانه می

الیف »کنند. بر اساس گزارش  ها با مشتریان ارتباط جنسی هم برقرار می ابل توجهی پرداخت کند، آنکه اگر مردی پول ق

درصد بعد از اشغال عراق  ۵۸اند که از بین این زنان  درصد بیوه شده ۵۱میلیونی زنان عراق  ۵۵از جمعیت « اینترنشنال

را از عراق پس از صدام حسین تا پایان   امی تکان دهندهاند. اواخر خرداد امسال نیز منابع عراقی آمار و ارق بیوه شده

ای است که بر یک  ها بیانگر وسعت درد و رنج و فاجعه اند که اطالع از آن اشغال این کشور توسط آمریکا منتشر کرده

 گذرد. ملت می

 

ی این کشور زندگی می یک زن بیوه عراقی که مانند صدها هزار بیوه دیگر عراقی در شرایط دشوار پس از اشغال نظام

 کند

 تمام ارقام زیر رسمی و منتشر شده توسط منابع دولتی عراق است:

 (۲۱۱۹سرپناه )براساس آمار رسمی منتشره توسط وزارت زنان عراق در سال  یک میلیون زن بی 

  (۲۱۱۹چهار میلیون کودک یتیم )بر اساس آمار رسمی منتشره توسط وزارت برنامه و بودجه عراق در سال 

  هزار شهید )بر اساس آمار رسمی منتشره توسط وزارت بهداشت و پزشکی قانونی عراق در  ۵۱۱دو میلیون و

 (۲۱۱۹سال 

  (۲۱۱۹هشتصد هزار مفقود )بر اساس آمار رسمی منتشره توسط وزارت کشور عراق تا ژانویه 

  کرده بود )بر اساس آمار رسمی  هزار نفر را اعالم ۵۲۱سیصد هزار زندانی و دربند، با اینکه دولت آمریکا رقم

 (۲۱۱۹منتشره توسط سازمان دفاع از حقوق بشر در عراق در سال 

 برند سرمی چهار و نیم میلیون آواره عراقی که در خارج از این کشور در کشورهای مختلف جهان به 
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 هاجران و دو و نیم میلیون آواره در داخل کشور )بر اساس آمار رسمی منتشره توسط وزارت مهاجرت و م

 (آوارگان عراق

  هزار مورد ابتالی به بیماری ایدز درحالی که تا پیش از اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی تنها  ۱۶ثبت

 (مورد ثبت شده بود )بر اساس آمار رسمی منتشره توسط وزارت بهداشت عراق ۵۵۱

 نتشره توسط وزارت بهداشت و دایره انتشار گسترده و هولناک مواد مخدر میان جوانان )بر اساس آمار رسمی م

 (مبارزه با مواد مخدر عراق

  سه مورد طالق از هر چهار مورد ازدواج به ثبت رسیده پس از اشغال عراق )بر اساس آمار رسمی منتشره

 (توسط وزارت دادگستری عراق

تانه، طرفداران تحریم، کسانی ای از عراق مورد دخالت بشر دوستان قرار گرفته است که مبلغان دخالت بشر دوس این گوشه

نامند و جنگ طلبان تمایلی به صحبت کردن دربارٔه آن ندارند. این بحث از آنجا که  که خود را مخالف فعال جنگ می

 در انتهای این نوشته قرار گرفته است.( ۲شود به صورت یک پیوست مفصل و جداگانه ) موجب دوری از بحث اصلی می

 –افکار عمومی از موضع جنگ و اولویت دادن به خطر بمب هسته ای هنوز تولید نشده ایران آنانی که در صدد انحراف 

 هستند دقیقا چه می گویند و چه می خواهند؟ –در زنجیره اتمی هنوز کامل نشده ی ایران 

  

شکستن  از کمک به… چکیده تمام آنچه که از خواست اعمال دخالت بشر دوستانه در ایران است )از هر نوع و مدلی

سانسور اینترنت برای گردش آزاد اطالعات تا بمباران اتمی ژاپن برای پایان جنگ جهانی( در جمالت زیر که به قلم یکی 

 از فعاالِن بسیار پیگیِر بحث دخالت بشر دوستانه و از بزرگان این قوم است چنین بیان می شود:

  

المللی را  های مشروع جامعه بین ارجی بدهد و آن بخش از نگرانیحلی برای حل این بحران خ این مخالفت باید بتواند راه»

های مخرب حکومت چه در حوزٔه خارجی و چه در  های مردم ایران همراه کند و فضا را برای تغییر سیاست با خواسته

 «حوزٔه داخلی مساعد کند. 

  

تاکید بر مخالفت با جنگ، بر تغییر رفتار های مشابه این است که ضمن  با بیانیه” بیانیه مخالفان فعال جنگ“تفاوت »

ور شدن جنگ احتمالی  ی عوامل دیگر در شعله  جویانه آنکه بیش از همه  مخرب حکومت ایران و سیاست خارجی ستیزه

تعلیق موقت و مشروط “ای شده است، مثل  نقش خواهد داشت، تکیه دارد. یعنی مسائلی که باعث بحران هسته

ای ایران  های هسته بخشی به هر نوع حرکتی که شائبه حرکت به سمت نظامی کردن فعالیت پایان“، ”سازی اورانیوم غنی

 «ایران تبدیل شود.  باید به یک خواست عمومی در جامعه  ، ”را ایجاد کند

  

امعه عنوان اپوزیسیون نیست و اگر ج شود، خیلی در کنترل و اراده ما به نهایت چه عاملی باعث جنگ می  که در  این »

جهانی این ظرفیت را در نیروهای خواهان تغییر در ایران نبیند که بتوانند رفتار مخرب حکومت را تغییر دهند و مانعی 

ای ایران  های محدود نظامی با هدف نابودی تاسیسات هسته در برابر آن ایجاد کنند، آن وقت چه بسا ما شاهد حمله

  «باشیم.



  

سی مقیم خارج ایران به دلیلی )؟(، تمام مسائل سیاسی مطروحه در رابطه با ایران کنار ای از فعاالن سیا برای عده یک:

 جایگزین همه چیز شده است.« ای خطر جمهوری اسالمی هسته»رفته است و مسئله 

سازی  تعلیق موقت و مشروط غنی)»خواست مردم ایران کنار رفته است و خواست آمریکا و قدرتهای اروپایی دو: 

ای ایران را ایجاد  های هسته بخشی به هر نوع حرکتی که شائبه حرکت به سمت نظامی کردن فعالیت پایان »، «اورانیوم

دیگر _ از جنس تحریم ایران « باید»جایگزین خواست مردم ایران شده است. مسئله به همینجا ختم نشده و از یک «( کند

شود. یعنی:  کند، _ وضع می جه آمریکا آنرا مطرح میمردم به انجام کاری که وزیر امورخار« مجبور کردن»برای 

بخشی به هر  پایان »، «سازی اورانیوم تعلیق موقت و مشروط غنی»ای شده است، مثل  مسائلی که باعث بحران هسته»

به یک ««« باید«««  ، «ای ایران را ایجاد کند های هسته نوع حرکتی که شائبه حرکت به سمت نظامی کردن فعالیت

 «ایران تبدیل شود. عمومی در جامعه  خواست

ساکن ایران ندارد یعنی جنگ عاملی است که اگر « بشر»شود که دخالت بشر دوستانه ربط چندانی به  رسما اعالم میسه: 

در آن خواست مردم یک کشور با خواست آمریکا و قدرتهای اروپایی همراه و منطبق نباشد خواست مردم کشوری که 

شود تاثیری بر جنگ نخواهد داشت. به عبارت بهتر جنگ ناشی از اراده )هر نوع منافع(  واقع می مورد تهاجم نظامی

های مورد هجوم واقع شده است! آیا این اعتراف آشکار مبلغان دخالت بشر دوستانه  قدرتهای مهاجم و خارج از اراده ملت

 نیست؟!« رحقوق بش»و « بشر»ربط بودن جنگهای آمریکا و ناتو به مقوله  به بی

شود، خیلی در کنترل و اراده  معلوم نیست در نهایت چه عاملی باعث جنگ می» چون  که گفته می شود از آنجایی چهار: 

 چند مسئله روشن می شود:« عنوان اپوزیسیون نیست ما به

رکردی جدید تعریف اجتماعی جایگاه و کا –مبلغان دخالت بشر دوستانه و مخالفان فعال جنگ برای یک فعال سیاسی  الف:

 می کنند.

عامل اصلی بروز جنگها به خصوص جنگهای اخیر آمریکا و ناتو در جهان از مسئولیت یک فعال « شناخت»ب: 

سیاسی،فعال اجتماعی، روشنفکر، تحلیلگر، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و غیره خارج شده و صرف تمکین در برابر 

حزبی چین، پس فردا یک  -سرمایه در آمریکا، فردا سرمایه داری دولتیخواست قدرتهای جهانی )امروز صاحبان 

امپراطوری اسالمی، روز دیگر روسیه فاشیستی پوتین و روز بعد تر چه کسی می داند چه نیرویی؟( جایگزین هر نوع 

 شناخت و تفسیر و اندیشه ای می گردد.

 عده پذیرفته شده است. جنگ به عنوان یک سرنوشت محتوم برای کشور ایران توسط این ج:

ها و  ای به ایران در مقابل هر سبک دیگر حمله و هر احتمال دیگر در جای جای گفته بدیهی دانستن حملٔه نقطه پنج:

های مبلغان دخالت بشر دوستانه و طرفداران فعال جنگ و به عنوان یک قید همیشگی در انتهای هر مطلبی که به  نوشته

خوبی نشان دهنده این است که حتی آنانی که اشغال نظامی عراق را مصداق دخالت بشر شود به  موضوع جنگ ختم می

دانند ارتش آمریکا به اسم بشر و به اسم دخالت بشر دوستانه چه بر سر این کشور آورده است  دانند به خوبی می دوستانه می

اجتماعی و مردم ایران که حمله به ایران از  -و قص دارند به هر شکل ممکن از انعکاس این واقعیت در بین فعاالن سیاسی

نوع اشغال نظامی و با پیشوند تحریم شدید )مدل عراق( خواهد بود جلوگیری کنند. )رجوع شود به تز شماره و تز شماره 

 در انتهای این نوشته مراجعه کنید. ۲شماره برای اطالع از وضعیت عراق پس از دخالت بشر دوستانه به پیوست ( ۶

  



 

 «دخالت بشر دوستانه»باران لیبی تحت عنوان بم

 منتقدان دخالت بشر دوستانه و مخالفان جنگ غرب ستیز هستند. ها: آن ۹تز شماره 

مدافعان دخالت بشر دوستانه و معتقدان به لزوم تحریم و حمله خارجی به ایران بیش از حد عاشق غرب  آنتی تز ما:

 هستند.

  

 شرح مسئله:

ترین این عشقهای  اند. معروف ای پرداخته های افسانه ها و اشعاری است که به شرح عشق مملو از داستانادبیات قدیم ایران 

اند که مجنون به قدری عاشق لیلی بود که وقتی قبلیه مجنون با قبیله لیلی  است. نوشته« لیلی و مجنون»ای ماجرای  افسانه

ه لیلی در جنگ علیه قبیله خودش همکاری کرد. به نظر بنده این وارد جنگ شد مجنون علی قبیله خود تیغ کشید و با قبیل

مخالفان جنگ و مخالفان دخالت بشر دوستانه )با تعبیر جنگ طلبان( نیستند که در مذان اتهام غرب ستیزی قرار دارند. این 

ها را ذایل  ت، عقل آنمبلغان دخالت بشر دوستانه و طرفداران فعال جنگ هستند که عشق به غرب و ایمان به اردوگاه راس

 های هولناک و غیر انسانِی تحریم و جنگ کور کرده است. ها را بر روی واقعیت و چشم و گوش آن
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 نفر در آتش سوختند. عکس: اسوشیتدپرس ۵۱های ناتو به یک ساختمان دست کم بر اثر حمله جنگنده

کنند  استفاده می گوشی آیفونها از  ستند و چون چپها ه مخالفان جنگ و تحریم و حمله خارجی، چپ ها: آن ۱۱تز شماره 

شود، پس دخالت بشر دوستانه و حمله خارجی عقالنی و الزم االجرا  و گوشی آیفون در سیستم اقتصادی غرب تولید می

 است.

های  ستمحتی استفاده کنندگان از گوشی آیفون )کسانی که در کشورهای با سیستم اقتصادی سرمایه داری و سی آنتی تز ما: 

اند( هم با  کنند و پرورش یافته کنند و تحت حکومت دولتهای جنگ طلب زندگی می سیاسی لیبرالی و نئولیبرالی زندگی می

 جنگ مخالف هستند.

  

 شرح مسئله:

 شود: به دلیل کودکانه بودن موضوع طرح شده شرحی وجود ندارد و تنها به طرح سه سوال اکتفا می

ها از ایفون خود اقدام به اخذ  ها از گوشی آیفون بر مبنای چه آماری است؟ مدعی استفاده چپ نسبت دادن استفاده چپ: ۵

 اند یا از آمار منابع دیگری استفاده کرده است؟ آمار کرده

تر، یخچال، کاغذ،  به جز گوشی تلفن اقالمی مانند، گوشت قرمز، نخود، لوبیا، شلوار، پیراهن، خودرو، کفش، کامپیو: ۲

شود. آیا در کتب مقدس مکتب  و خیلی چیزهای دیگر در کشورهای دارای سیستم اقتصاد سرمایه داری تولید میخودکار 

ای حدیثی از کسی نقل شده است که مخالفان سرمایه داری حق استفاده از کاالهای تولید شده در این ساخت  فکری

 سیاسی را ندارند؟-اقتصادی

االی چینی است. به دلیل نیروی کار ارزان قیمت حتی قطعات همین گوشی آیفون در حال حاضر تمام دنیا در تسخیر ک: ۳

شود. به گفته سناتورهای  هم در چین )و توسط کارگران چینی و در شرایط بهره کشی انسان از انسان،( ساخته می
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شود ساخت  داری میها خری آمریکایی کار به جایی رسیده است که ماکت کاخ سفید که به عنوان یادگاری توسط توریست

کنند  کشور چین است. آیا چون از آمریکا گرفته تا اروپا و ایران و همه جای جهان از مردم از دولتهای چینی استفاده می

 حق و حقانیت خواصی برای کشور چین و سیستم حاکم بر این کشور باید در نظر گرفته شود؟

 

را با خود  SA-7 که تجهیزات فوق پیشرفته موشک نفر به هوا به نامدر این تصویر یکی از انقالبیون لیبی را می بینید 

 حمل می کند. عکس: نیویورک تایمز
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نمی شوند  پناهندهبه چین و روسیه   مخالفان جنگ و تحریم و جمله خارجی، چپها هستند و چون چپها ها: آن ۱۱تز شماره 

 رد و باطل است.« خالت بشر دوستانهد»می شوند درنتیجه نقدهای آنان به مفهوم  پناهندهو به غرب 

 دو دسته ی متفاوت و البته تنیده به یکدیگر مخالف تحریم و جنگ هستند: آنتی تز ما:

 مردمی که قربانی مستقیم تحریم ها و جنگ ها هستند. یک:

 با توحشی به نام جنگ مخالف است. هر انسانی که به حکم عقل و انسانیت و تکامل دو:

 

 شرح مسئله:

ستیزان که استفاده از امکانات  بسیاری از همین غرب“ای نوشته است:  از طرفداران دخالت بشر دوستانه در مقاله یکی

ها و اماکن  ها، و سایت ها، تلویزیون مانند رادیو« بیگانه»دانند، خود دائم از امکانات دول  نمی« شایسته»را « بیگانگان»

خوردگان منع رطب  کنند. پس چرا این رطب برای اشاعه افکار خود استفاده میها و غیره  های دانشگاه دولتی مانند سالن

خواندن استفاده از امکانات بیگانگان بیش از آنکه براصولی منطقی استوار باشد، از « ناشایست»رسد که  کنند؟ به نظر می

ده است که کشورهایی مانند روسیه و گیرد. آیا کسی شنیده و یا خوان های ناسالم سرچشمه می آلود و رقابت های خشم احساس

چین برای ایجاد دمکراسی به کشوری فشار آورده باشند؟ یا مثال ایرانیان ضدآمریکا عالقمند باشند به جای آمریکا و اروپا 

دار است که کسی از دیکتاتوری چین و روسیه توقع داشته باشد به فکر  به روسیه و چین مهاجرت کنند؟ البته کمی خنده

 ”سی کشورهای دیگر باشند. یا ایرانیان بخواهند از استبداد بگریزند و به خفقان چینی و روسی پناه ببرند.دمکرا

کند و تجربیات محسوسی از پناهندگی و مهاجرت ندارد و صالحیت الزم برای  نگارنده به دلیل اینکه در ایران زندگی می

هندگی و یا مهاجرت به کشورهای مختلف چگونه است و دست کسی دانم مکانیسم پنا ورود به این بحث را ندارد. بنده نمی

شود چقدر برای انتخاب کشور میزبان باز است. اطالعاتی شفاهی دربارٔه اخذ اقامت در دیگر  که از ایران خارج می

ندگان و ها دارم و نیز اطالعاتی از دعوای همیشگی آن دسته از پناه ها با سرمایه گذاری اقتصادی در این کشور کشور

مهاجران ایرانی که در کشور میزبان قصد پیدا کردن جای پایی دارند با دیگران دارند. دعوا بر سر یافتن پولی اضافه بر 

های تلویزیونی و غیره )یا به قول  ر پناهندگی در سازمانهای سیاسی و سایتهای خبری فارسی زبان و شبکه نان بخور نمی

ها و دالیل خروج از ایران هم تغییرات زیادی نسبت به  ین اطالع دارم که جنس آدمهای ناسالم(. همچن خودشان رقابت

گذشته کرده است. اگر در گذشته اکثر پناهندگان به دلیل تحت خطر بودن جان، فروپاشی سازمان سیاسی، تحت تعقیب 

ائل مانند به رسمیت شناخته بودن، حفظ اطالعات افرادی در داخل ایران، کشتار اعضای خانواده، کشتار همرزمان و مس

شدند؛ آخرین نسل از  نشده گرایشات جنسی، فرار از فشار به دلیل اعتقدات دینی غیر رسمی و غیره از ایران خارج می

پناهندگان ایرانی بیشتر شامل افرادی بوده است که از فرصت به وجود آمده بعد از انتخابات ریاست جمهوری برای رفتن 

 اند. ردهاز ایران استفاده ک

گان ایرانی به اروپا و آمریکا و حاال دیگر،  حاال دیگر دو سال گذشته از ورود آخرین گروه پناهنده»گفت:  ظریفی می

های کشور، خبری نیست. حاال دیگر،  ها و تحریک جوانان داخل برای خودکشی در خیابان های آتشین آن خبری از بیانیه

ها رسیده و یادگیری زبان و تطبیق با مردم کشور  ن طرف و آن تریبون، وقت کنسرتهای تند و تیز در ای رانی جای سخن به

خودی هستند که قابل قیاس با مردم  ها، ایرانیان مردمانی تندخو، خشن و بی جدید. حاال دیگر، آرام آرام در بسیاری از آن

های  اند و دردهای شکنجه که در آن بوده های خیالینی اند و زندان طالیی دورو برشان نیستند. حاال دیگر، آرام گرفته

خواست جهان را بیدار کند نسبت به  کنند. حاال دیگر آقای وکیلی که می گی را فراموش می های ساخته دروغین و بازجویی



ها، صد سال  مشرب جدید باشد. حاال دیگر، ایران در نظر آن تضییع حقوق ایرانیان، بیشتر دوست دارد در میان مردم خوش

ها در مورد مشکالت  ت نیاز دارد تا درست شود. حاال وقت آشپزی و میهمانی گرفتن است و اگر فرصتی بود، با همسایهوق

هایشان هستند تا پذیرشی  ایران صحبت کردن. آنهایی که در ترکیه هستند اما، هنوز درد شکنجه دارند و بیمار زندان رفتن

اشان را فراموش کنند. حاال دیگر، وقت مبارزه با مردمشان، حجاب  وطنها هم،  از یکی از کشورهای دیگر بیآید و آن

های ایران است. سی سال است که این چنین بوده. این تقدیر ایران است که  شان و تمامی نشانه مردمشان، فرهنگ مردم

ای با  سبب شده است عده در تغییر شرایط« ایمان به ناتوانی مردم»؛ اما او اینرا نگفت که حاال «رود ها می زود از یاد

 شالِق جنگ در فکر تنبیه و انتقام گیری از این مردم باشند.

کنم و اتهام پناهنده شدن به غرب به جای چین و روسیه در رابطه با بنده فاقد معنا و مفهوم است  گرچه در ایران زندگی می

 دانم دو نکته را در ایران رابطه عرض کنم: اما الزم می

رهایی مانند چین، آمریکا، روسیه، فرانسه، ژاپن، آلمان، هند، برزیل، انگلیس، ترکیه، قطر، عربستان، کشونکته اول: 

سوئد و غیره، همه و همه دولتهایی دارند که در پی منافع خود هستند این منافع به نسبتهای مختلف بین جامعه و سرمایه 

ها( هم مستقیما به  یم )به طور مشخص سهم مردم این کشورشود. نسبت این تقس داران و حاکمان این کشورهای تقسیم می

تاریخ مبارزات اجتماعی و وضعیت فعلی سازماندهی و آگاهی در مردم این جوامع بستگی دارد. این پیجویی منفعت، در 

را ای، در هر جنگی به اساس رفتار یک کشور  هر قرار داد تجاری، در هر معاهده سیاسی، در هر دخالت بشر دوستانه

کند به دنبال منافع خود است. تقسیم بندی  کند. حتی وقتی حکومت ایران هم در سوریه و لبنان دخالت می تعیین می

ها  ها و نشان از عدم تشخیص جایگاه فرد و دولت کشورهای جهان به خوب و بد ناشی از عدم درک صحیح از تفاوت شیوه

 در این مناسبات است.

های ناسالم( نکنید. یادتان باشد وقتی در  مردم ایران را قربانی دعواهای پناهندگی )به قول خودتان رقابت نکته دوم:

میلیون انسان  ۱۵کنید در حال صحبت کردن از جان، زندگی و آرامش  مخالفت با جنگ یا دفاع از جنگ صحبت می

 تی خود نکنید.های اینترن کنید. لطفا مردم ایران را قربانی مچ اندازی صحبت می

 ریچارد پرل: از اپوزیسیون ایران متنفرم 
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 نمودار واحد های نظامی کشورهای مختلف شرکت کننده در جنگ لیبی

 

 

به عنوان یک فرض معتقد  ـ لنینیسم  مارکسیسم جریان چپ داریم، جریانی که کماکان به  ما یک ها: آن ۱۲تز شماره 

ها در این مقاطع فعال  ایدئولوژیک دارد و معموال این گروه لنینیست ها( این قضایا جنبه -ها )مارکسیست است. البته برای آن

 شوند. می

 صورت در که هستند کسانی جنگ مخالفان» که مسئله این طرح. هستند انسان اول درجه در جنگ مخالفانآنتی تز ما : 

 که کسانی اصلی هستهٔ : کند می تبلیغ نیز را خود ضد ،« داشت نخواهند ایران سیاسی سپهر در جایی دوستانه بشر دخالت

 ایران به آمریکا نظامی حمله حالت غیر در چون هستند خارجی حمله موافق الزاماً  نامند می «جنگ فعال مخالفان» را خود

 ساختار در بودن از افراد این. است رسیده پایان به سیاست در( دوستانه بشر دخالت مدافعان) افراد این مصرف تاریخ

 آخرین به ها آن سرنوشت. اند رفته را ها راه همهٔ  خارجی حمله تبلیغ و شدن پناهنده تا ایران در اسالمی جمهوری قدرت

 .دارد بستگی نظامی تهاجم به یعنی اند، آمده در آن به که رنگی
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 شرح مسئله:

چیزی که برای جنگ طلبان مهم نیست جان مردم ایران است. مسئله اصلی برای طرفداران فعال جنگ بعد نه خود جنگ 

که زمان پس از اتمام جنگ و اشغال ایران است. دغدغه این افراد سهم و سودشان از تحوالت پیش رو است و نه آزادی و 

ا هر موضوع دیگری. به عبارت بهتر برای این عده سهم و سود دریافتیشان از آزادی و دموکراسی تزریق دموکراسی ی

 شده با جنگ مهم است نه جان و سرنوشت مردم ایران و این اجتماع.

 ها الزاما مخالف جنگ هستند چون با به وجود آمدن آن در آینده سیاسی ایران مارکسیست لنینیست»اینکه گفته شود:  

 ، مشروط کردن دو عبارت صحیح به یکدیگر و ساختن یک عبارت نادرست است.«ور نخواهند داشتضح

 .ها الزاما مخالف جنگ هستند مارکسیست لنینیست عبارت اول:

 .ور نخواهند داشتضها با به وجود آمدن جنگ در آینده سیاسی ایران ح مارکسیست لنینیست عبارت دوم: 

 در و نظر در لنینیسم -مارکسیسم چون هستند جنگ مخالف الزاما ها لنینیست مارکسیست. هستند صحیح باال عبارت دو هر

 چون داشت نخواهند حضور ایران سیاسی آینده در جنگ آمدن وجود به با ها لنینیست مارکسیست. است جنگ مخالف عمل

 اشغال کشورهای در آمریکا سیاستهای مخالفان فیزیکی حذف لیست صدر در ها لنینیست مارکسیست است کرده ثابت تجربه

 ای، قبیله درگیریهای و اتفاقی بمبگذاریهای قالب در اشغالگر نیروهای حظور ادامه مخالفان کشتار تجربه. دارند قرار شده

 دوستانه بشر دخالت مدافعان( تهدید) حرف که دهد می نشان خوبی به غیره و مین با برخورد تصادفات، مذهبی، و نژادی

 نام به نظامی واحدی دربارهٔ  کنم می توصیه مندان عالقه به. )است سنجیده و درست کامال ها لنینیست_مارکسیست دربارهٔ 

 .(کنند تحقیق -! پنتاگون نه و - «آمریکا خارجه امور وزارت» نظر زیر «ها گرگ دستهٔ »

 

 در این نقشه هر ستاره نشان دهنده یک پایگاه نظامی امریکا است
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وجود دارد و این نیروی شرور، بدخواه  نیروی شروریها این تصور وجود دارد که در دنیا یک  ین چپب ها: آن ۱۳تز 

 کنند. خصوص اگر این حمایت از سوی غرب باشد را رد می مردم ایران است. از این منظر است که حمایت خارجی، به

وجود دارد که بر اساس دالیلی  خیری نیرویهای ایران این تصور وجود دارد که در دنیا یک  بین راست آنتی تز:

کند و  با صرف صدها میلیارد دالر هزینه از آن سوی دنیا به سوی دیگر جهان لشگر کشی می «متافیزیکی» و« درونی»

 کنند تا برای مردم آن کشور آزادی و دموکراسی به ارمغان آورند. یک کشور را اشغال نظامی می

 شرح مسئله:

نیروی خیری که راست ها آرزوی لشگر کشی او به ایران را دارند و با پرچم   هد که آنشواهد تاریخی نشان می د

تری به نیروهای شریر در دنیا دارد تا  به مثابه ماشین تبلیغاتی آن نیرو عمل می کنند اعتقاد راسخ« مخالفت فعال با جنگ»

خواند. طالبان نیروی شریری « شرارتمحور » ها. رئیس جمهور پیشین آمریکا مستقیما ایران، کره شمالی و عراق را چپ

بود که برای جنگ با او باید  نیروی شریریباید افغانستان فتح می شد. صدام حسین  «شر»بود که باید برای نابودی این 

بود که به بهانه آن امنیتی ترین سیاست های ممکن در غرب پیاده شد و توجیه  موجود شریریعراق اشغال می شد. اسالم 

زم برای پلیسی کردن شرایط داخلی و جاسوسی از شهروندان برای دولتهای غربی فراهم شد. رئیس جمهوری کشور ال

 سخن می گوید.” جنگهای صلیبی“خیر مطلق از آغاز 

راستهای ایران بیشتر به نیروی شریر احتیاج دارد تا چپها. در همین مقاالت روزانه « خیر مطلقِ »به نظر می رسد  

بارها و بارها جنگ طلبان از نیروهای شریری نام می برند که تهاجم نظامی را با پوشش « خالت بشر دوستانهد»مدافعان 

 توجیه کنند.« شر»دخالت بشر دوستان برای دفع این 

البته نباید انکار کرد که آمریکا )اردوگاه آرمانی راست اردوگاهی ایران( به عنوان نیروی خیر جهانی دارای کارنامه 

 ر درخشانی است:بسیا

 ۵۹۸۱دسامبر  ۲۸نفر از سرخپوستان قبیله الکوتا در  ۱۱۱قتل عام 

 ۵۸۱۵اوت  ۶هزار نفر غیر نظامی در ناکازاکی و هیروشیما بر اثر بمباران اتمی در ۲۲۱قتل عام 

 تیرباران بدون محاکمه اسرای آلمانی در داخائو

 اسیر ایتالیلیی در بیسکاری ۱۵قتل عام 

 ر مسلح ایتالیایی در کانیکاتیاسیر غی ۹قتل 

 اسیر آلمانی غیر مسلح در شینونه ۶۱قتل عام 

 هزار نفر از غیرنظامیان ۳۱هدف شهر درسدن در آلمان و قتل عام  بمباران کور و بی

 در روستای نوگون ری ۵۸۵۱ژوییه  ۲۸تا  ۲۶تن ازغیر نظامیان کره جنوبی بین  ۳۱۱کشتار 

 (۵۸۱۵ -۵۸۵۱لی ویتنام و قتل عام گسترده غیر نظامیان و مردم ویتنام )دخالت مستقیم نظامی در جنگ داخ



مارس  ۵۶الی در ویتنام ) نفر از زنان، کودکان و مردم عادی روستای می ۵۱۱قتل عام، تجاوز، شکنجه و مثله کردن 

۵۸۶۹) 

 در ایران ۵۳۳۲مرداد  ۲۹دخالت مستقیم در سقوط دولت دکتر مصدق در 

بانی از ارتش شیلی به سرکردگی پینوشه برای کودتا علیه دولت مردمی سالوادور آلنده در سپتامپر دخالت مستقیم و پشتی

۵۸۱۳ 

 میلیارد دالری به حکومت عراق برای جنگ علیه ایران ۱۱کمک 

 های شیمیایی و پشتیبانی نظامی از عراق علیه ایران به همراه چند کشور اروپایی دخالت مستقیم در ارسال سالح

 ۵۸۹۹ژوییه  ۳نفر انسان در  ۲۸۱ار دادن هواپیمای مسافربری ایران ایر و قتل عام هدف قر

 ۵۸۸۸حمله به کشور پاناما به بهانه دست داشتن ریئس جمهور پاناما )مانوئل نوریه گا( در قاچاق مواد مخدر

 به بهانه تعقیب عامالن حمالت یازده سپتامبر ۲۱۱۵اکتبر  ۱حمله به افغانستان در 

های کشتار جمعی توسط حکومت عراق )ادعایی که دروغ بودن  به بهانه تولید سالح ۲۱۱۳مارس  ۲۱ه عراق در حمله ب

 آن توسط خود مقامات آمریکایی تاید شد.(

 شکنجه، آزار جسمی، جنسی و روحی زندانیان زندان ابوغریب در عراق

خانواده به نام عبیر الجنابی در روستای محمودیه  ساله این ۵۱قتل عام یک خانواده عراقی و تجاوز دسته جمعی به دختر 

 عراق

ها شکنجه به  ها و بعضا سال ها بعد از ماه شکنجٔه روحی و جسمی زندانیان و متهمان مستقر در گوانتانامو )که تعداید از آن

 اند.( گناه آزاد شده عنوان بی

از موشک پیشرفته تا گاز اشک آور( به جهان ترین صادر کننده تسلیحات نظامی و سرکوب اعتراضات اجتماعی ) بزرگ

 های حاشیه خلیج فارس. به خصوص به دیکتاتوری

ترین حامی دولت اسرائیل که با حمایت مالی، نظامی و حقوقی، مشارکت مستقیم در سالخی مردم فلسطین توسط  بزرگ

 حکومت بنیادگرای اسرائیل دارد.

علی عبدهللا صالح که تصاویر قتل عام مردم یمن و بحرین توسط  حامی شماره یک دیکتاتوری آل سعود، آل خلیفه و

ها افکار عمومی دنیا را تکان داده است اما امریکا )نیروی خیر( نشان داده است که ثبات قیمت نفت و  نیروهای نظامی آن

نه اهمیت بیتشری های آمریکا از مسئله حقوق بشر و دخالت بشر دوستا ها با سیاست های این کشور همراهی دیکتاتوری

 دارد.



جنگ پیشگیرانه تنها »دهد:  سیاست جدید حکومت امریکا را اینگونه توضیح می ۲۱۱۲سپتامبر  ۲۱سند صریح متعلق به 

ها و  ترین وسیله است برای دفاع از آزادی، عدالت، دموکراسی و رشد اقتصادی، علیه تروریست وسیله و ضروری

 «ستمکاران.

یعنی: عراق، ایران، و « دولت سرکش»کند که دغدغٔه اصلی این جنگ پیشگیرانه بایست سه  یهمچنین این سند اضافه م

 «باشد. –به عنوان محوریت شرارت  –کره شمالی، 

ها وعملیات نظامی این کشور، استراتژیهای مصوبه و  )برای آشنایی بیشتر با امپراطوری نظامی آمریکا، شرح جنگ

 در انتهای این نوشته رجوع کنید.( ۵در این کشور به پیوست شماره  ۵۸۸۵از سال مواضع جهانی جدید این کشور بعد 

 

 های نظامی امریکا در سراسر جهانپایگاه
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فاشیسم نگاهی است که ارتباط وثیقی با ” اراده یک ملت“و ” آزادی“منفک از ” استقالل“مطلق سازی ها:  آن ۱۴تز شماره 

 دارد.

)از طریق تحریم و سپس بمباران و اشغال نظامی یک قدرت « آزادی»ما؛ مطلق سازی دقیقا درست است ا آنتی تز ما :

نگاهی است برآمده از یک سیاست اتکالی ناشی از ایمان به یک منجی خارجی و عدم « اراده ملت»خارجی( منفک از 

 اکیاولیستی تمام عیار است.امید و اعتقاد به تواِن ایجاد تغییرات اجتماعی توسط مردم یک اجتماع است. این نگاه یک م

 شرح مسئله:

وزیر امور خارجه آمریکاف مبلغان دخالت بشر دوستانه و طرفداران فعال جنگ می گویند: مردم باید تحت تحریم و فشار 

 اقتصادی به ستوه آمده علیه حکومت قیام کنند!

 مردم چرا در شرایط عادی قیام نمی کنند؟ سوال:

 جوابها:

 .یک: نمی خواهند

 دو: نمی توانند.

 می توانند اما می ترسند. :سه

 

 مردم چرا می ترسند؟ سوال:

 جوابها:

 اجتماعی باالست. –یک: هزینه فعالیت سیاسی 

 دو: به دلیل شکستهای متوالی )ناشی از عوامل متعدد( امید و اعتماد به نفس مردم به شدت کاهش یافته است.

 ر عمق و نطفه های اجماع در سطِح جامعهسه: نبود الیه های مختلف سازماندهی د

عواملی که سبب شکستهای متوالی حرکات سیاسی و اجتماعی مردم ایران شده است و روحیه، امید و اعتماد به  سوال:

 نفس مردم را متالشی کرده و مثل خوره خورده است کدام اند؟

ن سیاسی )حتی در یک دیکتاتوری( عامل تفکرات، گفتار و عمل فعاال  در درجه اول تمام عوامل ناشی از جواب:

گافهای   شکستهای متوالی حرکات سیاسی و اجتماعی مردم ایران فروپاشی روحیه، امید و اعتماد به نفس مردم است.

انحصار رسانه ها را در دست دارند،   متعدد، اشتباهات فاحش در تحلیل و خط دهی از سوی پاره ای فعاالن سیاسی که

حرفه ای، رها سازی طبقات مختلف جامعه و تمرکز روی پاره ای محدود از جامعه به عنوان جامعه ی  فقدان کار حزبی

هدف، ترسیم جایگاه موازی با قدرت )در کنار قدرت( توسط قسمی از فعاالن سیاسی و روشنفکران با حکومت محلی یا 

ادرست از شرایط عینی، فرصت سوزی و قدرتهای جهانی، خودسانسوری، ستیز با رادیکالیسم در نظر و عمل، درک ن



 –و ده ها عامل دیگر که همه برآمده از ضعف اندیشه و کژی در عمل فعاالن سیاسی …و….و… انفعال در نقاط عطف،

 اجتماعی ایران است.

 « :ماتریالیسم و امپیریوکریتیسیسم»به قول لنین در کتاب 

ایدئولوژیکی پیدا می شود. غالبین فقط به اشغال مواضع  به دنبال شکست ها، سر و کله سردرگمی ها و سرگیجه های

اگر قرار بر  قدرت سیاسی اکتفا نمی کنند، بلکه در شعور مغلوبین رخنه و نفوذ می کنند تا حاکمیت خود را پایدار سازند 

و خودهمرنگ این باشد که مبارزه تداوم یابد، چاره ای جز مبارزه بر ضد سرخوردگی ها، دلسردی ها، کناره گیری ها 

 .سازی ها وجود ندارد

 نتیجه:

 سه دسته از فعاالن سیاسی مبلغان متعصب دخالت بشر دوستانه و طرفداران فعال جنگ هستند:

به ” در ساختار حکومت آمریکا  بودن“تا ” بودن در ساختار قدرت جمهوری اسالمی“دسته اول آن فعاالن سیاسی ای که از 

 یخانه ای لبی تر کرده اند و اکنون به سیاه مستی تحریم و جنگ دچار شده اند.همه جا سرک کشده اند و در هر م

دسته دوم آن پناهندگان و مهاجران ایرانی که در کوتاه مدتی از تب تند بیانیه دادن برای ریختن مردم ایران به خیابان به 

گره جامعه ایران به دست مردم ایران گشوده نقاهت همسان سازی با محیط جدید وارد شده اند و به این نتیجه رسیده اند که 

 شدنی نیست و برای باز شدن این گره به بمبهای سنگر شکن نیاز است.

دسته سوم آن فعاالن سیاسی ای که به دلیل در بند بودن همفکران، دوستان یا نزدیکانشان، اخراج از دانشگاه یا محل کار، 

شکستهای متوالی داخلی، بازیهای کثیف دولتها در عرصه بین  وضعیت بد اقتصادی کشور، سخت شدن شرایط زندگی،

المللی و مسائل دیگر در فکر یک انتقام گیری شخصی از حکومت هستند و درصد و شدت بیزاری آنان از ساختار موجود 

 هر عامل متالشی کننده این ساختار را میمون و مبارک می دانند.

به عنوان تئوریسین، چه به عنوان پیاده نظام( در تمامی شکستهای گذشته  آنچه مسلم است رد پای همٔه این افراد )چه

هایشان و  هایشان، منافعشان، صحت و سقم ادعا اند و به اینان، تز رسد مردم از این افراد رویگردان مشهود است. به نظر می

ماغ و امیدی برای کنش دوباره عیار شناخت و درک اینان از واقعیتهای جاری شک دارند و به همین دلیل دیگر دل و د

گیرند و به همین دلیل باید این مردم را با شالق تحریم و فشار  ندارند و تحث تاثیر وسوسٔه آنان به کنش دوباره قرار نمی

اش را  شوند به خیابان بیایند و حکومت را سرنگون کنند یا برنامه اتمی« مجبور»زندگی کارد را به استخوانشان رساند تا 

 ف کنند!متوق

اگر هزینه و ریسک فعالیت به سبک گذشته به قدری باال است که جامعه و فعاالن سیاسی را به انفعال کشانده است باید 

های گذشته عوض شود. برای این کار یا فعالین سیاسی باید رویکرد گذشته خود را عوض کنند یا )در  سبک و نوع فعالیت

های سیاسی و اجتماعی را برای ایجاد  ای از فعاالن سیاسی عرصه فعالیت تازهصورت نخواستن یا نتوانستن( باید نسل 

 تغییرات گستردٔه فکری و عملی به دست گیرند.

با هیالری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بر لزوم وضع تحریمهای گسترده و شدید « مخالفان فعال جنگ»همنوایی 

میلیون نفر انسان به  ۱۵ان به سرنگونی حکومت از منظِر مجبور کردن کردن مردم ایر« مجبور»علیه ایران به منظور 

کاری، از طریق اخالل در زندگی و آرامش و مذیقه در تغذیه، بهداشت، مسکن و غیره، عینیت یافتن انداموارگی ماشین 

 فاشیسم است.



که مردم ایران را به زوِر سیاه کردن  باید از مخالفان فعال جنگ پرسید: شما که هستید و از چه جایگاهی این حق را دارید

به کاری کنید؟ شما خدا هستید یا به اعتبار همراهی ببرای خوش آمد سران اردوگاه مهاجمین « مجبور»زندگی روزمره 

 ۱۵دهید  بینید که به خود حق می پندارید یا خود را در جایگاه خیر مطلق می گوئید؟ خود را دانای مطلق می چنین سخن می

انسان را به زوِر تحریم مجبور به انجام کاری کنید و در صورت عدم اطاعت از شما با طاعوِن جنگ آنان را تنبیه  میلیون

ها به  کنید؟ چرا شما به جای پرداختن به مبارزات سیاسی و اجتماعی به امر و ارادٔه مردم خود را به روابط بین حکومت

دانید یا پناهندگان وابسته به  خود را فعاالن سیاسی وابسته به مردم ایران می اید؟ شما اراده و امر دولتهای غربی مشغول شده

 اید؟ دولتهای غربی؟ چه جایگاهی برای خود تعریف کرده
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 به عنوان مردم استفاده کنند. مامخالفان جنگ حق ندارند از  ها: آن ۱۵تز شماره 

ت بشر دوستانه و حمله خارجی که هزاران کیلومتر از جنگ طلبان )به خصوص آن دسته از طرفدارن دخال آنتی تز ما :

به عنوان مردم ایران را ندارند اما مخالفان « ما»محل وقوع جنگ _ یعنی ایران فاصله دارند( حق استفاده از ضمیر 

 جنگ و کسانی که ساکن ایران هستند به عنوان کسانی که در خطر بمباران و موشک پراکنی و تبعات اشغال نظامی کشور

 سخن می گویند.« ما»ِی تشکیل می دهند و از جانب این «ما»هستند با سایر مردمی که در ایران زندگی می کنند یک 

 شرح مسئله:

ای را با این قدرت شک داده  این نکته بسیار مهمی است که هر فرد حوزه نفوذ حاکمیت کدام کشور قرار دارد و چه رابطه

کنند برای  های درگیر از چه منبعی ارتزاق می اسی داخلی این مسئله که افراد یا گروهاست. همانطور که در یک منازعه سی

شناخت جایگاه و مواضع طرفین درگیر اهمیت دارد در یک منازعه بین المللی نیز موضع و نسبت موجود بین یک فرد یا 

 اهمیت دارد.گروه اظهار نظر کننده و یکی از طرفین درگیر برای شناخت جایگاه و مواضع مدعی 

به نظر شما ارزش و اعتبار اظهارات فرمانده پدافند غیر عامل ایران یا فرمانده نیروی دریای آمریکا در خلیج فارس 

تواند کارمند دولت ایران یا دولت آمریکا  درباره مداخله بشر دوستانه برای مردم ایران چقدر است؟ به نظر شما کسی می

گویند؟ وقتی محیط  بگوید یا دیگران را نقد کند که چرا از جانب مردم ایران سخن می باشد و از جانب مردم ایران سخن

تا چه حد نظرات …( شغلی یک فرد محیطی سیاسی است )مثل روزنامه، شبکه خبری، وزارت امور خارجه یک کشور و

 تواند با نظرات کارفرما متفاوت باشد؟ سیاسِی علنی و تبلیغ فرد می

 ما کیست؟  ماِی شما کیست؟ مایِ 

های ایران فریاد  بخش کثیری از همین مردم در خیابان»مبلغان دخالت بشر دوستانه و طرفداران فعال جنگ با بیان اینکه: 

دهند به نام مردم ایران برای سران کشورهای دیگر نامه بنویسند و با  به خود اجازه می«« اوباما، یا با اونا یا با ما»زدند 

ها به عنوان مرحله اول تهاجم  های سنگین تری را علیه ایران به اجرا در آورد. این تحریم واهند تحریمها بخ التماس از آن

نظامی به ایران و اشغال این کشور و این نوع نامه نگاری بخشی از دستگاه تبلیغی کشورهای مهاجم برای آماده سازی 

ایران نسبت به این موضوع است. جالب اینجاست که افکار عمومی ایران برای جنگ و حداقل خنثی سازی نظرات مردم 

 شود. حرکات تبلیغی با نام مردم ایران انجام می

 شعار مالک چیست؟ 

توسط چه افرادی در کجا و توسط چه تعداد ایرانی سر داده شده است؟ بیشترین تعداد « اوباما، یا با اونا یا با ما»شعار 

زنم. رقمی که  میلیون نفر تخمین می ۵به عنوان یک شاهد عینی حدود  معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری را

میلیون  ۵شود. حتی اگر همه شرکت کنندگان با آمار دست باال ) میلیون نفر تخمین زده می ۳تا  ۲های سبز  توسط رسانه

ک سخن گفتن از جانب مردم ایران میلیون نفر مال ۱۵میلیون از  ۵آیا « اوباما، یا با اونا یا با ما»نفر( هم شعار داده باشند 

 است؟

 پناهنده و مهاجر ایرانی انتقال داده شده است؟ ۵۹اند با چه مکانیسمی به  نمایندگی مردمی که این شعار را داده

 تر اخذ شده است؟ دقیقا از کجای این شعار نظر مثبت شعار دهندگان نسبت به تحریم ایران و اعمال تحریمهای سنگین



ای از معترضان پس از  ی که در آن دوره در ایران زندگی کرده باشد اطالع دارد این شعار توسط عدهتقریبا هر کس

نژاد و  انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد و در اعتراض به انتشار خبر پیشنهاد مذاکرٔه دولت آمریکا به دولت احمدی

خیابان سر داده شد. این یکی دیگر از جعلیات نژاد توسط دولت آمریکا در  علیه به رسمیت شناخته شدن دولت احمدی

مردم ایران و با « اکثریت»کنند این شعار توسط  مبلغان دخالت بشر دوستانه و طرفداران فعال جنگ است که ادعا می

 سر داده شده است.« جنگ با ایران»یا « تحریم ایران»منظور درخواست از اوباما برای 

ین نوشته اجتماعی است که در خطر جنگ قرار دارد. در میدان نبرد سکونت دارند. ِی مورد استفاده نگارنده در ا«ما»

در شرایط جنگی باالی سر آنان بال « امنیت کشور»قربانی درجه اول کمبود غذا و دارو هستند، خطر قربانی شدن به پای 

ران را با خود به دوش بکشند. زند و قرار است تا سالهای تبعات روحی، جسمی و اجتماعی یک جنگ دیگر در ای بال می

ِی مورد استفاده نگارنده در این نوشته یک جمع عظیم از مردن ایران است که طعم جنگ ایران و عراق را چشیدند « ما»

دانند که صف کوپن ارزاق، خاموشی مکرر برق، با لباس به حمام رفتن برای لخت از زیر آوار بیرون نیامدن،  و می

 چیست.… ی آژیر خطر حمله هوایی وپریدن از خواب با صدا

های باز، زندان،  های سرسام آور درمان، تورم، پرونده ِی مورد استفاده نگارنده در این نوشته ماِی بیکاری، هزینه«ما» 

دارویی، فقِر دوران سازندگی، امنیت دوران جنگ، سپر انسانی، تشعشعات رادیو اکتیو، مرگ، زندگی در یک  گرانی، بی

، «پیش از جنگ»زده یا در یک کشور اشغال شده است. این ما یک ماِی واقعی از ساکنین ایران در شرایط کشور جنگ 

ِی جعلی شما در خارج ایران به نام «ما»ِی واقعی در برابر «ما»است. این یک « پس از جنگ»و « وقوع جنگ»

 انسانهای ساکن ایران است.

*** 

 هاجم نظامی( تن به خودکشی )همراهی با اقتدارگرایان( داد.نباید از ترس مرگ )تها:  آن ۱۶تز شماره 

اجتماعی محتمل است(  –ای که در یک دیکتاتوری برای یک فعال سیاسی  نباید از ترس مرگ ) نهایت هزینه آنتی تز ما:

تن به خودکشی )جنگ و نابودی زیر ساختهای عمرانی اقتصادی و کشته شدن مردم از یک طرف و کاشتن تخم هرز 

وابستگی به نیروی خارجی، انفعال و ترس همیشگی مردم این کشور و سیاست اتکالی فعاالن سیاسی این کشور همیشه در 

 استبداد( داد.

 پایان/.
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 پیوست شماره یک: تعدادی از عملیاتها و جنگهای آمریکا در چهارگوشه جهان

هزار نفر کادر ثابت نظامی  ۱۱۱میلیون و  ۵تقریبا  های وزارت دفاع آمریکا: در حال حاضر ارتش آمریکا طبق گزارش

ها در کشورهایی همچون عراق، افغانستان، کشورهای اروپایی، کشورهای شمال  هزار نفر از آن ۲۵۱دارد که بیش از 

ز هزار کارمند غیر نظامی را نی ۱۱۱آفریقا و جنوب آسیا در حال خدمت هستند. عالوه بر آن وزارت دفاع آمریکا بیش از 

به استخدام ارتش آمریکا در آورده است. به گفته محققان مرکز تاریخی وزارت دریاداری آمریکا، نیروهای مسلح آمریکا 

مرتبه برای شرکت در عملیات نظامی در خارج از مرزهای آمریکا مستقر  ۲۳۱اعم از زمینی، دریایی و هوایی بیش از 

 اند. نظامی را خارج از خاک آمریکا پس از جنگ جهانی دوم ثبت کردهاند. نشریات این مرکز بیش از صدها عملیات  شده

هایی است که  کند که این میزان بیشتر از هزینه میلیارد دالر برای ارتش این کشور هزینه می ۶۱۱آمریکا ساالنه بیش از 

در حدود یک دهم  ترین رقیب آمریکا است کنند. ارتش چین نیز که نزدیک رفته صرف می های جهان روی هم کل ارتش

در جهان نیز   ترین فروشنده سالح کند، عالوه بر آن آمریکا بزرگ اش می های آمریکا را صرف عملیات نظامی هزینه

 باشد. می

کند تابعی از استراتژی جدید  های اخیر در جهان تعقیب می ای که آمریکا در دهه های تهاجمی و تجاوزکارانه سیاست

های افراطی دیگر که در راس  گردد که ائتالف میان جناح بر می ۵۸۱۱رح، به سالهای های این ط آمریکاست. ریشه

حکومت بودند بطور مشخص شکل گرفت. برنامه سیاسی آنان عبارت بود از: متحد ساختن جامعه آمریکا از راه جنگ و 

و سپس در آغاز دهه  ۵۸۹۱بسیج مداوم و تضمین برتری استراتژیک همه جانبه آمریکا. خطوط این طرح در سالهای 

ماه قبل از واقعه یازده سپتامبر به عنوان استراتژی ملی در  ۶ – ۱تر شد و باالخره در حدود  رفته رفته مشخص ۵۸۸۱

 شناخته شد. محورهای اصلی آن عبارتند از: ۲۵آمریکا به تصویب رسید و مبنای حرکت آمریکا در قرن 

رهبری آمریکا بر جهان، جهانی سازی اقتصاد، ایجاد همگرایی در اقتصاد الف: یک جانبه گرایی، ایجاد سلطه و تثبیت 

 جهانی تحت حاکمیت نظام سرمایه داری حاکم بر آمریکا.

های ارتباط جمعی  برای این منظور الزم بود که حاکمیت بر منابع انرژی، حاکمیت برگردش منابع پول، حاکمیت بر رسانه

تیار گرفتن افکار عمومی و حاکمیت نظامی بر مناطق استراتژیک جهان، در و حاکمیت برافکار عمومی، یعنی در اخ

 دستور کار قرار بگیرد.

ب: ممانعت از ایجاد و شکل گیری هرگونه ائتالف علیه آمریکا و یاممانعت از ایجاد و شکل گیری و کانون رقیب برای 

رزه با هر حکومت مستقل، گسترش دامنه منافع آمریکا در عرصه سیاسی و اقتصادی. بدین منظور راه کارهایی نظیر مبا

ملی آمریکا به کل جهان و حفاظت ازمنافع آمریکا در اقصی نقاط جهان، تثبیت حضور نظامی آمریکا درمناطق 

های ضعیف و  ها بر سرنوشت خودشان سلب حق دستیابی به علم و تکنولوژی از ملت استراتژیک و سلب حق حاکمیت ملت

 ها، در دستور کار دولتمردان آن کشور قرارگرفت. ملی از کشور سلب حق افزایش توان

سپتامبر امکان پذیر نبود، چرا که این  ۵۵گری آمریکا بدون حوادث  تحقق استراتژی جدید و روند جنگ طلبی و نظامی

ی الزم را ها حوادث در داخل آمریکا باعث بر هم ریختن توازن نهادهای این کشور به نفع )راست نو( گردید و بهانه

، ۲۱۱۱ساخت. سرانجام به دنبال پیروزی انتخاباتی پر مناقشه جرج بوش در سال  تحرکات نظامی در سطح جهان مهیا می

های مناسب برای تحقق این استراتژی تهاجمی و توسعه  شرایط و زمینه ۲۱۱۵سپتامبر  ۵۵و حمله به برجهای دو قلو در 

 فراهم آورد.طلبانه توسط بوش و راست گرایان افراطی 



ها قبل طرح و برنامه ریزی شده بود. یعنی از زمان  ای از استراتژی کالن آمریکا در زمینه بین المللی از مدت این مرحله

، به تدریج توسط گروهی از متفکرین آمریکایی سلطه یکجانبه بر جهان، از ۵۸۸۱فرو پاشی اتحاد شوروی در آغاز دهه 

کشور جهان دارد و  ۵۳۱پایگاه نظامی در  ۱۱۱اند. اکنون امریکا در حدود  گرفتهطریق تفوق نظامی مطلق، را هدف 

 پایگاه نظامی نیز در خاک آمریکا ساخته است. ۶۱۱۱عالوه بر آن 

 مداخالت نظامی ایاالت متحده آمریکا

 اشغال بخشی از آلمان : ۱۹۴۵ -۴۹

 اشغال بخشی از اتریش : ۱۹۴۵ -۵۵

 الیااشغال بخشی از ایت : ۱۹۴۵ -۴۶

 اشغال ژاپن : ۱۹۴۵ -۵۲

 اشغال مجدد موقتی فیلیپین برای کمک به استقالل این سرزمین : ۱۹۴۵ -۴۶

 اشغال کره جنوبی : ۱۹۴۵ -۴۹

در پی تیراندازی نیروهای یوگسالو به سوی واحد ترابری غیرنظامی آمریکا، هری ترومن رئیس  – ایتالیا:  ۱۹۴۶

نیروهای آمریکایی در خط اشغالی مرز مشترک ایتالیا و یوگسالوی آمریکا افزایش  جمهور ایاالت متحده آمریکا دستور داد

 یابد.

 گارد ساحلی برای حفاظت از کنسولگری آمریکا به بیت المقدس اعزام شد. – فلسطین:  ۱۹۴۲

ین کشور مستشار نظامی نیروهای مسلح آمریکایی به یونان فرستاده شدند تا اوضاع ا ۵۱۱بیش از  -یونان ۱۹۴۹-۱۹۴۷

 ها سر و سامان دهند. را در طول جنگ داخلی آن

 نفر از مستشاران نظامی ارتش آمریکا به ترکیه فرستاده شدند. ۱۱۱ -ترکیه ۱۹۴۹-۱۹۴۷

برقراری خط هوایی برلین برای کمک رسانی به بخش غربی برلین در پی برقراری محاصره این  -برلین :  ۱۹۴۲ -۴۹

 اتحاد شوروی . شهر از سوی نیروهای ارتش سرخ

اعزام نیروهای تفنگدار دریایی ایاالت متحده آمریکا به شهر پکن برای حفاظت از سفارت آمریکا  – چین:  ۱۹۴۲ – ۴۹

 در این شهر در پی وقوع انقالب کمونیستی چین .

ه در نیروهای آمریکایی به منظور حمایت از بخش جنوبی و ضد کمونیست شبه جزیره کر – جنگ کره:  ۱۹۵۱ – ۵۳

 سرباز آمریکایی کشته شدند. ۲۱۶هزار و  ۵۱مقابل نیروهای کمونیست کره شمالی. در جنگ کره، 

هری ترومن رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا دستور داد ناوگان هفتم  ۵۸۵۱در ژوئن  – فرمز )تایوان(:  ۱۹۵۱ – ۵۵

ها به این جزیره  ریق مانع حمله احتمالی کمونیستآمریکا در میان جزیره فرمز و خاک اصلی چین مستقر شود تا از این ط

 شوند.



نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا، شهروندان ونظامیان این کشور از از خاک چین را تخلیه  – چین:  ۱۹۵۴ – ۵۵

 کردند.

در یک  سرباز آمریکایی در این جنگ جانشان را از دست دادند.  ۲۵۸هزار و  ۵۹بیش از  – ویتنام:  ۱۹۵۷ – ۱۹۷۵

و در سوی دیگر « کنگ ویت»بخش ویتنام جنوبی معروف به  طرف جنگ نیروهای ویتنام شمالی و جبهه ملی آزادی

 نیروهای ویتنام جنوبی و متحدانش به ویژه ایاالت متحده آمریکا قرار داستند.

ویتنام و سرنگون کردن  ها بیرون راندن نیروهای ایاالت متحده آمریکا و متحدانش از کنگ هدف ویتنام شمالی و ویت

ها در پایان جنگ ویتنام تامین شد و کشوری که امروز  حکومت ویتنام جنوبی و ایجاد یک کشور واحد بود. تمام این هدف

 جمهوری سوسیالیستی ویتنام نام دارد به وجود آمد.

ل جنــــگ سوئز از شهر یک ناو نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا، شهروندان آمریکایی را درخال – مصر:  ۱۹۵۶

 اسکندریه تخلیه کرد.

لبنان، نیروهای تفنگدار دریایی ایاالت متحده آمریکا به دعوت کامل شمئون  ۵۸۵۹در جریان بحران  -لبنان :  ۱۹۵۲

 وارد این کشور شدند. کنگره ایاالت متحده آمریکا از این اقدام حمایت کرد واین الگو بعدها در دیگر مناطق جهان نیز به

 مرحله اجرا گذاشته شد.

فرانکویز »نیروهای زمینی و دریایی ارتش آمریکا به هائیتی رفتند تا از رئیس جمهور دیکتاتور هائیتی  – هائیتی: ۱۹۵۹

که در یک کودتای نظامی و با حمایت ارتش به قدرت رسیده بود علیه شورشیان حمایت « پاپا داک»ملقب به « یر دووالی

 کنند.

نیروهای تفنگدار دریایی ایاالت متحده آمریکا برای حفاظت از شهروندان آمریکایی در جریان  – ارائیبک:  ۱۹۵۹ – ۶۱

 انقالب کوبا دراین کشور علمیات انجام دادند .

، واحد ویژه نیروهای تفنگدار دریایی ایاالت متحده آمریکا برای حمایت از این کشور ۵۸۶۲مه  ۵۱در  – تایلند:  ۱۹۶۲

 ها از خارج، وارد تایلند شدند. ید کمونیستدر مقابل تهد

اکتبر، در جریان بحران موشکی کوبا، جان کندی رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا فرمان  ۲۲در  -کوبا :  ۱۹۶۲

 های اتحاد شوروی به سوی این کشور را صادر کرد. محاصره دریایی کوبا برای جلوگیری از حرکت کشتی

، ایاالت متحده آمریکا از دولت ضد کمونیست الئوس حمایت نظامی ۵۸۱۵تا  ۵۸۶۲ر از اکتب -الئوس : ۱۹۶۲ -۷۵

 کرد.

فروند هواپیمای حمل ونقل را برای جابجایی نیروهای کنگویی در جریان  ۱ایاالت متحده آمریکا  – کنگو )زئیر(:  ۱۹۶۴

 ها در این کشور اعزام کرد. شورش

در جریان  ۵۸۶۱امی آمریکا در ویتنام جنوبی افزایش یافت . در اوت تعداد مشاوران نظ – جنگ ویتنام:  ۱۹۵۹ -۷۵

، تعداد نظامیان آمریکایی در ۵۸۶۸ماجرای خلیج تونکن، آمریکا وارد جنگ رسمی با نیروهای ویتنام شمالی شد. تا سال 

 هزار نفر رسید . ۵۱۳ویتنام به 



 ۲۱هروندان آمریکایی در جمهوری دومینیکن ، ایاالت متحده برای حفاظت از جان ش – جمهوری دومینیکن:  ۱۹۶۹

 هزار نیروی نظامی را گسیل داشت تا از فروافتادن این کشور به دامان کمونیسم جلوگیری کند.

هواپیمای حمل و نقل نظامی را برای جابجایی نیروهای عمل کننده علیه  ۳ایاالت متحده  – کنگو )زئیر(:  ۱۹۶۹

 شورشیان به این کشور اعزام کرد.

دفاع کامبوجی  هزار تن بمب روی مردم بی ۵۳۸هواپیماهای جت آمریکایی و ویتنامی بیش از  – کامبوج: ۱۹۷۵-۱۹۶۹

 ها بمباران کردند. هایی بود که در طول جنگ جهانی دوم کشور ژاپن را با آن برابر بمب ۳ریختند که این میزان 

میلیون تن بمب این کشور را بمباران کردند که  ۲بیش از  افکن آمریکایی با هواپیماهای بمب – الئوس:  ۱۹۶۴ -۱۹۷۳

هایی بود که در دوران هیتلر فاشیست علیه آلمان به کار بردند. عالوه بر آن نیروهای نظامی  برابر بمب ۲این میزان 

نشدند و ها منفجر  درصد از آن ۳۱درصد تا  ۵۱ای در خاک الئوس ریختند که  میلیون بمب خوشه ۹۱آمریکایی در حدود 

ای در سرتاسر این کشور در حالی که هنوز منفجر نشده  میلیون عدد بمب خوشه ۲۱تا  ۹یا به عبارت دیگر در حدود 

های عمل نکرده کشته  دفاع الئوس توسط بمب نفر از مردم بی ۳یا  ۲بودند، باقی ماندند. پس از پایان جنگ هر ماهه 

 نفر گزارش شده است. ۵۱۱۱های باقیمانده از دوران جنگ  های بمب شدند که تا به امروز آمار کشته می

ایاالت متحده بمباران مخفیانه این دو کشور را برای نابودی نیروهای ویتنام شمالی آغاز کرد  -الئوس و کامبوج :  ۱۹۶۲

 بود. Operation Command Hunt. این عملیات دو سال ادامه یافت . نام این عملیات 

وهای آمریکایی برای پاکسازی مناطق شرقی کامبوج از حضور نیروهای ویتنام شمالی وارد این نیر – کامبوج:  ۱۹۷۱

 کشور شدند.

 اعزام ناو هواپیما بر اینترپرایز به اقیانوس هند با هدف حمایت از جنگ استقالل بنگالدش . – شبه قاره هند:  ۱۹۷۱

ها و یونانیان قبرس از این  را در جریان درگیری ترکنیروهای دریایی آمریکا، شهروندان آمریکایی  -قبرس :  ۱۹۷۴

 جزیره خارج کردند.

، جرالد فورد رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا به نیروی دریایی آمریکا دستور داد ۵۸۱۵آوریل  ۳در  -ویتنام :  ۱۹۷۵

 آوارگان و شهروندان آمریکایی را از ویتنام خارج کنند.

شهروند  ۵۱۱۱، جرالد فورد رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا دستور داد ۵۸۱۵وریل آ ۳۱در  -ویتنام جنوبی :  ۱۹۷۵

 هایشان از فراز سفارت آمریکا در سایگون خارج کنند. شهروند ویتنامی را به همراه خانواده ۵۵۱۱آمریکایی و 

به نیروهای نظامی آمریکا مه، جرالد فورد رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد که  ۵۵در  -کامبوج :  ۱۹۷۵

 ها تصرف شده بود، بازپس گیرند. را که توسط کامبوجی SS Mayaguezدستور داده قایق آمریکایی با نام 

آمریکایی و اروپایی را درجریان نیروهای  ۲۵۱ژوئیه، هلی کوپترهای آمریکایی حدود  ۲۳و  ۲۲در  -لبنان :  ۱۹۷۶

 داخلی در این کشور تخلیه کردند.

سرباز آمریکایی توسط نظامیان کره شمالی به کره جنوبی اعزام  ۲نیروهای بیشتری در پی کشته شدن  – کره: ۱۹۷۶

 شدند. این دو سرباز به دلیل قطع درخت در منطقه غیرنظامی میان دو کره کشته شدند.



ی کمک به نیروهای مه تا اواسط ژوئن، هواپیماهای نظامی حمل و نقل آمریکایی برا ۵۸از  – زئیر )کنگو(:  ۱۹۷۲

 بلژیکی و فرانسوی عمل کننده در زئیر به این کشور اعزام شدند.

آوریل، جیمی کارتر رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا دستور داد با اجرای عملیات  ۲۶در  – ایران:  ۱۹۲۱

Operation Eagle Clawخورد. ، گروگانهای آمریکایی در تهران آزاد شوند . این علمیات در طبس شکست 

های ضد دولتی، مشاوران نظامی آمریکا برای آموزش ارتش  در پی تشدید حمالت چریک –ر السالوادو:  ۱۹۲۱

 السالوادور به این کشور اعزام شدند.

، هواپیماهای آمریکایی که از ناو هواپیمابر نیمیتس به پرواز درآمــــده بودند، به ۵۸۹۵اوت  ۵۸در  – لیبی:  ۱۹۲۱

 معروف شد.« حادثه نخست خلیج سیدرت »واپیمای جنگنده لیبی شلیک کردند . این ماجرا تحت عنوان فروند ه ۲سوی 

تفنگدار دریایی برای کمک  ۹۱اوت رونالد ریگانرئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا گزارش داد  ۲۵در  –لبنان :  ۵۸۹۲

 اند . به نیروهای چند ملیتی در لبنان به این کشور اعزام شده

تفنگدار  ۵۲۱۱سپتامبر، رونالد ریگانرئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا گزارش داد  ۲۸در  – لبنان:  ۱۹۲۲ – ۲۳

، کنگره ایاالت ۵۸۹۳سپتامبر سال  ۲۸اند. در  دریایی برای کمک به نیروهای چند ملیتی در لبنان به این کشور اعزام شده

ماه  ۵۹به تصویب رساند که براساس آن فعالیت این نیروها برای  متحده آمریکا قطعنامه نیروهای چند ملیتی در لبنان را

 بعد تمدید شد.

در پی بمباران هوایی مناطقی از خاک سودان توسط هواپیماهای لیبی، آمریکا امکانات الکترونیکی  – مصر:  ۱۹۲۳

 هواپیمای آواکس را در اختیار مصر و سودان قرار داد .

از روی کارآمدن حکومت کمونیستی در گرانادا، آمریکا عملیات کودتا و اشغال این  با هدف جلوگیری – گرانادا:  ۱۹۲۳

 به مورد اجرا گذاشت . Operation Urgent Furyکشور را تحت نام 

، آمریکا، آموزش نظامیان هندوراس را برای جنگ با دولت نیکاراگوئه ۵۸۹۳در ژوئیه  – هندوراس:  ۱۹۲۳ – ۲۹

، هلی کوپترهای نظامی آمریکا، نظامیان هندوراسی را به مرز این کشور با نیکاراگوئه ۵۸۹۶مارس  ۲۵آغاز کرد . در 

 منتقل کردند.

فروند  ۹اوت، رونالد ریگانرئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا گزارش داد که هواپیماهای آواکس و  ۹در  -چاد :  ۱۹۲۳

 اند. در مقابل حمله ارتش لیبی کمک کرده به همراه نیروهای لجستیکی زمینی به دولت چاد F-۵۵هواپیمای 

ژوئن هواپیماهای آواکس آمریکا به هواپیماهای جنگی عربستان سعودی کمک کردند تا به  ۵در  – خلیج فارس:  ۱۹۲۴

 هواپیماهای ایرانی شلیک کنند .

ری ربوده شد مصر را در اکتبر، هواپیماهای نیروی دریایی آمریکا یک فروند هواپیمای مسافرب ۵۱در  – ایتالیا:  ۱۹۲۵

 جزیره سیسیل مجبور به فرود کرد.

آوریل، رونالد ریگانرئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا گزارش داد که نیروی هوایی و دریایی  ۵۶در  – لیبی:  ۱۹۲۶

فجار در یک های تروریستی را در تریپولی، پایتخت لیبی بمباران کردند. این عملیات در پاسخ به ان آمریکا، مراکز آموزش



 Operation Eldoradoسرباز آمریکایی کشته شدند. نام این عملیات  ۲بار شبانه آلمانی صورت گرفت که طی آن 

Canyon .بود 

 هواپیماها و سربازان آمریکایی در عملیات مبارزه با مواد مخدر در بولیوی شرکت کردند . – بولیوی: ۱۹۲۶

ها تحت پرچم این  جنگ میان ایران و عراق، آمریکا برنامه انتقال نفتکشدر پی اوج گیری  – خلیج فارس:  ۱۹۲۷ -۲۲

( بود. رونالد ریگانرئیس Operation) Earnest Willکشور را آغاز کرد . نام این عملیات، عملیات اراده جدی 

بر )ایران ارج( و سپتام ۲۵های ایرانی در  های آمریکایی به سوی قایق جمهور ایاالت متحده آمریکا گزارش داد که کشتی

ناوچه سهند را غرق کردند. نام این عملیات  ۵۸۹۱آوریل  ۵۹شلیک نمود و در  ۵۸۹۶اکتبر  ۵۸اکتبر ،  ۹در روزهای 

 بود. Praying Mantisآخوندک 

برای  Operation Gold Pheasantعملیات امدادرسانی اضطراری به دولت هندوراس با نام  – هندوراس:  ۱۹۲۲

 ت ارتش نیکاراگوئه به کشور هندوراس آغاز شد .مقابله با حمال

ایران را با  ۶۵۵مسافربری خط هوایی « ۳۱۱-ایرباس إی»ناو آمریکایی وینسنس . هواپیمای  – خلیج فارس:  ۱۹۲۲

ها تصور  مسافر و خدمه پرواز سرنگون کرد . پس از این حادثه مقامات نیروی دریایی آمریکا اعالم کردند که آن ۲۸۱

 د این هواپیمای مسافربری یک هواپیمای جت نظامی ایرانی بوده است.ان کرده

، نظامیان آمریکایی برای فشار بر مانوئل نوریگا، رئیس جمهوری ۵۸۹۹از اواسط مارس وآوریل  – پاناما:  ۱۹۲۲

هزار  ۵۱انی بود. هزار نظامی آمریکا از پشتیب Operation Just Causeپاناما وارد این کشور شدند. نام این عملیات 

 نظامی دیگر مستقر در منطقه کانال پاناما، برخوردار شدند.

که از فراز ناو هواپیمابر جان اف کندی به پــرواز در آمده  f -۵۱فروند هواپیمایی  ۲ژانویه ،  ۱در  – لیبی:  ۱۹۲۹

 لقب گرفت .« خلیج سیدرت دومین حادثه»فروند هواپیمای جنگی لیبی را سرنگون کردند، این حادثه به نام  ۲بودند ، 

مه، در پی مخالفت مانوئل نوریگا با نتایج انتخابات ریاست جمهوری در پاناما، جورج هربرت  ۵۵در  – پاناما:  ۱۹۲۹

هزار نظامی آمریکا در منطقه  ۵۵سرباز دیگر به تعداد  ۵۸۱۱واکر بوش رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا دستور داد 

 اضافه شود.

سپتامبر، جورج هربرت واکر بوش رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا اعالم  ۵۵در  – بیا، بولیوی و پروکلم:  ۱۹۲۹

 ۵۱کنند . تا اواسط سپتامبر ،  کرد که نظامیان آمریکایی در جنگ کشورهای حوزه آند با قاچاقچیان مواد مخدر شرکت می

 مشاور نظامی آمریکا راهی کلمبیا شدند. ۵۱۱تا 

دسامبر، جورج هربرت واکر بوش رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا گزارش داد که نظامیان  ۲در  – ینفیلیپ:  ۱۹۲۹

اند .  آمریکایی مستقر در پایگاه هوایی کالرک در روز اول دسامبر به دولت آکینو در شکست یک کودتا کمک کرده

ز سفارت آمریکا در مانیل به این مقر اعزام سرباز نیروی دریایی از پایگاه دریایی سویک برای حفاظت ا ۵۱۱زمان  هم

 شدند.

 Operation Just Causeدسامبر، عملیات اشغال پاناما شروع شد . نام این عملیات  ۲۵در  – پاناما:  ۱۹۲۹ -۹۱

، نظامیان آمریکایی از پاناما ۵۸۸۱فوریه  ۵۳بود. در پی این اقدام مانوئل نوریگا رئیس جمهور پاناما سرنگون شد .تا 

 خارج شدند.



اوت، جورج هربرت واکر بوش رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد که تعدادی از  ۶در  – لیبریا:  ۱۹۹۱

 اند . نظامیان آمریکایی برای حفاظت از سفارت آمریکا، راهی مونرویا شده

آمریکا اعالم کرد دستور اوت، جورج هربرت واکر بوش رئیس جمهور ایاالت متحده  ۸در  – عربستان سعودی:  ۱۹۹۱

است تا نظامیان آمریکایی برای حفاظت از عربستان در پی حمله عراق به کویت)اشغال کویت(، به عربستان نیرو  داده

 است . اعزام کرده

با حمله به عراق و با  Operation Desert Stormlyژانویه، عملیات توفان صحرا  ۵۶در  – خلیج فارس:  ۱۹۹۱

 فوریه پایان یافت . ۲۹یت آغاز شد . این عملیات در هدف آزادسازی کو

مه، جورج هربرت واکر بوش رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد که برای نجات  ۵۱در  – عراق:  ۱۹۹۱

 است . کردهای عراقی، عملیات امدادرسانی به این منطقه را آغاز کرده

مرج و غارت در کینشازا، هواپیماهای ترابری نظامی آمریکا ، سپتامبر، درپی هرج و  ۲۵ – ۲۱در  – زئیر:  ۱۹۹۱

نیروی بلژیکی را به کینشازا منتقل کردند. هواپیماهای آمریکایی همچنین نیروهای فرانسوی به جمهوری آفریقای  ۵۱۱

 مرکزی منتقل و شهروندان آمریکایی را از این کشور تخلیه کردند.

 Operation Provide Comfortدوستانه به کردهای عراقی در عملیات های بشر ارسال کمک – عراق:  ۱۹۹۱ -۹۶

 مه، هواپیماهای آمریکایی، شهروندان این کشور را از سیرالئون خارج کردند. ۳در  – سیرالئون:  ۱۹۹۲

های آموزش نظامی را در کویت آغاز کرد تا عراق را به  اوت، ایاالت متحده برپایی دوره ۳در  – کویت:  ۱۹۹۲

 ری با سازمان ملل متحد و به رسمیت شناختن مرز کویت وادار نماید.همکا

در خاک سومالی  ۵۸۸۲تفنگدار آمریکایی و نیروهای ویژه ارتش آمریکا در سال  ۵۳۱۱ – سومالی:  ۱۹۹۳-۱۹۹۲

 هزار سرباز نیز افزایش یافتند. ۵۱ها تا  مستقر شدند که این نیرو

« آدریانیک»ی ارتش آمریکا به محاصره دریایی یوگسالوی در دریای نیروهای دریای – یوگسالوی:  ۱۹۹۶-۱۹۹۲

 پیوستند.

 حضور در نیروهای حافظ صلح بین المللی – تا اکنون : بوسنی هرزگوین ۱۹۹۳

سرباز آمریکایی  ۳۵۱ژوئیه، بیل کلینتون رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا گزارش داد که  ۸در  – مقدونیه:  ۱۹۹۳

 اند . راری ثبات در جمهوری مقدونیه، به این کشور اعزام شدهبرای کمک به برق

های هائیتی اعزام شدند تا بر تحریم این  هزار سرباز به آب ۲۱های آمریکایی به همراه  کشتی – هائیتی:  ۱۹۹۳ -۹۵

 بود. Operation Uphold Democracyکشور نظارت کنند. نام این عملیات 

بیل کلینتونرئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا گزارش داد که نیروهای آمریکایی آوریل،  ۵۸در  – مقدونیه:  ۱۹۹۴

 شوند . سرباز دیگر تقویت می ۲۱۱مستقر در مقدونیه با 



 Operationهای بوسنی را آغاز کرد . در عملیاتی با نام  ناتو بمباران صرب – بوسنی هرزگوین:  ۱۹۹۵

Deliberate Force 

آوریل دستور خارج  ۸ریل، بیل کلینتونرئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا گزارش داد که در آو ۵۵در  – لیبریا:  ۱۹۹۶

 است . کردن شهروندان آمریکایی از لیبریا را به ارتش آمریکا صادر کرده

مه، بیل کلینتونرئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا گزارش داد که ارتش کار  ۲۳در  – جمهوری آفریقای مرکزی:  ۱۹۹۶

ج شهروندان آمریکایی از بانگویی و حفاظت از سفارت آمریکا در این شهر )پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی( را خرو

 است . آغاز کرده

 مارس نظامیان آمریکایی، کار تخلیه شهروندان آمریکایی از تیرانا را آغاز کردند . ۵۳در  – آلبانی:  ۱۹۹۷

مارس،  ۲۵نتونرئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا گزارش داد در مارس، بیل کلی ۲۱در  – کنگو و گامبیا:  ۱۹۹۷

 است . نیروهای آمریکایی، شهروندان این کشور در کنگو و گامبیا را خارج کرده

مه، نظامیان آمریکایی وارد فری تاون پایتخت سیرالئون شدند که بر روند تخلیه  ۳۱و  ۲۸در  – سیرالئون:  ۱۹۹۷

 نند.شهروندان آمریکایی نظارت ک

ژوئن، نیروهای ویژه برای نظارت بر خروج اتباع آمریکایی از کامبوج، در پایگاه هوایی  ۵۵در  – کامبوج  : ۱۹۹۷

 در تایلند مستقر شدند. Utapoیوتاپو 

های کروز عراق را بمباران کردند. دلیل این حمله  نیروی دریایی ارتش آمریکا با استفاده از موشک – عراق:  ۱۹۹۲

 تر و تهیه گزارش اعالم شد. های دقیق لت عراق از ورود بازرسان تسلیحات کشتار جمعی را برای بررسیممانعت دو

ژوئن، در پی بروز جنگ داخلی، بیل کلینتونرئیس جمهور ایاالت متحده آمریکادستور داد  ۵۱در  – گینه بیسائو:  ۱۹۹۲

 لیه اتباع آمریکایی درحالت آماده باش قرار گیرند.نیروهای آمریکایی در داکا پایتخت سنگال مستقر شدند و برای تخ

نیروهای آمریکایی به نایروبی در کنیا اعزام شدند که به درمان مجروحان حادثه انفجار  – کنیا و تانزانیا:  ۱۹۹۲ – ۹۹

 سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا کمک کنند.

ها تصور  نه دارویی را منفجر کردند زیرا آنشونده کروز آمریکا یک کارخا های هدایت موشک – سودان:  ۱۹۹۲

 کردند آنجا یک مرکز تروریستی است. می

 اردوگاه آموزشی در افغانستان را به آتش کشیدند. ۱هدایت شونده کروز آمریکا   موشک ۱۵ – افغانستان:  ۱۹۹۲

 بریا به حال آماده باش درآمدند .تبعه آمریکا در لی ۳۱سپتامبر، نظامیان آمریکایی برای تخلیه  ۲۱در  – لیبریا:  ۱۹۹۲

تعدادی از نظامیان آمریکایی در قالب نیروهای سازمان ملل متحده به تیمور شرقی  – تیمور شرقی  : ۱۹۹۹ – ۲۱۱۱

 اعزام شدند.

نود و یک روز بمباران و موشک باران شدید و  Operation Allied Forceدر عملیاتی به نام  – کوزوو:  ۱۹۹۹

 ن توسط نیروهای ناتو آغاز شد.گسترده صربستا



 ۸۵نیروهای نظامی آمریکایی برای چندین ماه در این کشور مستقر شدند و در حمالت هوایی  – یوگسالوی:  ۱۹۹۹

 شرکت داشتند.« کزوو»روزه با نیروی دریایی، هواپیما و انواع و اقسام موشکها در جنگ 

ور ایاالت متحده آمریکا گزارش داد که به نیروی دریایی آمریکا مه، بیل کلینتون رئیس جمه ۵۲در  – سیرالئون:  ۲۱۱۱

 دستور داده به سواحل سیرالئون نزدیک شوند و در صورت لزوم برای تخلیه اتباع آمریکایی وارد این کشور شوند.

فجار در ناو اکتبر . بیل کلینتون رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا گزارش داد که در پی وقوع ان ۵۱در  – یمن:  ۲۱۱۱

 اند که در عدن عملیاتی انجام دهند. اکتبر، مقامات یمنی به ارتش آمریکا اجازه داده ۵۲کول در 

در کشورهای افغانستان، پاکستان و ازبکستان « آزادی پایدار»در عملیات مشترکی که با عنوان  – افغانستان:  ۲۱۱۱

آمریکایی نیز در طول این عملیات در خلیج گوانتانامو، نظامی  ۶۱سرباز آمریکایی کشته شدند و  ۱۳۲صورت گرفت، 

جیبوتی، اتیوپی، اردن، کنیا، قرقیزستان، فیلیپین، سیشل، سودان، تاجیکستان، ترکیه و یمن کشته شدند. ارتش آمریکا تعداد 

غیر نظامی در  ۳۵۱۱شود که بیش از هشت هزار نظامی و  تلفات افراد غیر آمریکایی را اعالم نکرد اما تخمین زده می

 اند. ها کشته شده این درگیری

 -Qaed Senyan alنوامبر، هواپیمای آمریکایی به سوی کاروان حامل رهبر القاعده در یمن  ۳در  – یمن:  ۲۱۱۲

Harthi است. شود که وی رهبری انفجار در ناو کول را برعهده داشته شلیک کردند. گفته می 

ر پی اوج گیری جنگ داخلی در ساحل عاج، نیروهای آمریکایی برای کمک به سپتامبر، د ۲۵در  – ساحل عاج:  ۲۱۱۲

 تخلیه اتباع آمریکایی وارد این کشور شدند.

 مارس، حمله آمریکا به عراق برای سرنگونی صدام حسین آغاز شد. ۲۱در  – عراق: ۲۱۱۳

 ۹عالم کرد نظامیان آمریکایی را در ژوئن، جرج واکر بوش رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا ا ۸در  – لیبریا:  ۲۱۱۳

 ژوئن به مونرویا اعزام کرده تا شهروندان آمریکایی نظارت کنند.

نیروهای آمریکایی برای کمک به عملیات جنگ علیه تروریسم وارد گرجستان و جیبوتی  – گرجستان و جیبوتی:  ۲۱۱۳

 شدند.

 Jeanسی و سرنگونی در این برتراند آریستید ، نیروهای آمریکایی برای بازگرداندن دموکرا – هائیتی:  ۲۱۱۴

Bertrand Aristide .به هائیتی اعزام شدند 

 نفر کشته شدند. ۵۱ای در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان ،  در پی حمله هوایی آمریکا به منطقه – پاکستان:  ۲۱۱۶

روزه این کشور آغاز  ۳۳ان، در جریان جنگ های دریایی آمریکا، تخلیه اتباع آمریکایی در لبن یگان – لبنان:  ۲۱۱۶

 کردند.

ژانویه هواپیماهای آمریکایی مدافع اسالمگرایان سومالیایی را که در حال جنگ با نظامیان  ۹در  – سومالی:  ۲۱۱۶

یت میالدی، ایاالت متحده در پاسخ یه قطعنامه شورای امن ۲۱۵۵لیبی در اوایل سال :۲۱۵۵اتیوپی بودند، بمباران کردند. 

سازمان ملل مبنی بر دعوت از کشورهای جهان بر جلوگیری از کشتار غیر نظامیان مخالف حکومت، توسط حکومت 

سرهنگ قذافی، چندیدن فروند هواپیمای جنگی به این کشور فرستاد.این مشارکت البته فقط به صورت هوائی و تحت 

 فرماندهی ناتو انجام شد.



در این عملیات هشت روزه نیروی هوایی ایاالت متحدهامریکا در  –مبونی عملیات راس کً  – سومالی ۲۱۱۷ژانویه 

 هدف قراردادند. AC-۵۳۱های  های القاعده را باموشک حمایت از نیروهای دولت انتقالی سومالی، مواضع نیرو

« دوبلی»به شهر نامیدند، « مقابله با افراطیون اسالم گرا»نیروهای ایاالت متحده برای آنچه که  – سومالی ۲۱۱۲مارس 

 واقع در کشور سومالی، حمله هوایی کردند.

های ایالت متحده امریکا به حمله موشکی به  عملیات دوسا مریب _ در جریان این عملیات نیرو – سومالی:  ۲۱۱۲  می

 شهروند و کشته شدن دو نیروی نظامی القاعده شدند.۱شهروند، زخمی شدن  ۵دوسا مریب منجر به کشته شدن 

های غیر نظامی حمله  های ایالت متحده برای سه روز پیاپی به نیرو عملیات کورِوک_ نیرو – پاکستان:  ۲۱۱۲مبر سپتا

ها شهروند پاکستانی کشته و زخمی  های القاعده نداشت. ده کردند. این عملیات حاصلی جز کشته شدن دو عضو ارشد نیرو

 اعالم کرد.« تصادفی»خواند اما ایالت متحده آن را  شدند مقامات پاکستان رسما این عملیات را غیرقانونی

ای از شبه نظامیان  های ارتش امریکا شبکه عملیاِت یورش ابو کمال، نیروهای سیا با حمایت هلی کوپتر - ۲۱۱۲اکتبر : 

ما اسالم گرارا در خاک سوریه مورد حمله قرار دادند. مقامات سوریه این عملیات را علیه تروریسمتوصیف کردند ا

 شهروند سوری دادند. ۹ها خبر از کشته شدن  رسانه

های ایالت متحده در دو عملیات در سودان و یک عملیات  نیرو – : سودان و آبهای دریای سرخ ۲۱۱۹ژانویه و فوریه 

 های ایرانی از طریق خاک سودان تحریم رفت نیرو بر فراز آبهای دریای سرخ را به اجرا گذاشت. در ان زمان گمان می

 ها بوده است. اند. اسرائیل نیز در آن زمان اعالم کرد مستقیما در جریان این عملیات غزه را دور زده

های ایالت متحده به یک کاروان نظامی در جنوب سودان حمله کرد که موجب کشته شدن  نیرو -سودان :  ۲۱۱۱ژوئن 

 ها شبه نظامی شد. ده

یالت متحده به منظور سرنگونی حکوت قذافی اقدام به بمباران گستردٔه نیروی دریایی و هوایی ا -لیبی :  ۲۱۱۱مارس 

 مواضع نظامی و استراترژیک لیبی کرد.

نیروی دریایی و هوایی ایالت متحده به منظور سرنگونی حکوت قذافی اقدام به بمباران گستردٔه  -لیبی :  ۲۱۱۱مارس 

 مواضع نظامی و استراترژیک لیبی کرد.

ترین معامله کننده سالح در  ترین ارتش جهان را در اختیار دارد، بزرگ الوه بر اینکه آمریکا پرهزینهالزم به ذکر است ع

آید. عملیات مستمر نظامی آمریکا در افغانستان، عراق و سومالی مدتهاست ادامه دارد و  سطح جهان نیز به شمار می 

ده است که تفکیک آنها در نوشته مقدور نیست. تاکنون صدها مورد عملیات نظامی در این کشورها به اجرا در آم

هواپیماهای بدون سرنشین در سراسر خاوریانه در حال شکار نیروهای اسالمگرا هستند. عملیات های جاسوسی آمریکا در 

سرتاسر جهان ادامه دارد. انتقال و جابجایی مداوم نیروهای نظامی در پایگاه های آمریکا در سراسر جهان و نیز شرکت 

 روهای نظامی آمریکا در مانورهای نظامی با کشورهای مختلف و در نقاط مختلف دنیا را باید به این لیست افزود.نی

 منابع:
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های تلویزیونی آمریکا و  از زبان منابع غربی و شبکه ۲۱۱۷پیوست شماره دو: اشغال عراق به روایت آمار تا سپتامبر 

 انگلیس

آمار و ارقام ِ بیشتر، از هزینه ایی که عراقی ها باید بابت استقرار دموکراسی از نوع   Liberals USبه گزارش 

 آمریکایی )تزریقی( بپردازند به شرح زیر است:

 منبع:

 out.com/od/homelandsecurit1/a/IraqNumbers.htmhttp://usliberals.ab 

 نفر بر اثر جنگ کشته شدند ۱۱روزنامه نگاران کشته شده: 

 ۵۱روزنامه نگارانی که توسط نیروی نظامی آمریکا کشته شدند: 

 ۹۵۳۱سربازان و پلیسهای عراقی که کشته شدند: 

 ۵۱۱۱۱۱ز مردمی که در خوشبینانه ترین حالت در جنگ زخمی شدند: بیش ا

 نفر برآورد کارشناسان ۶۱۱۱۱۱نفر رسمی و بیش از  ۵۱۶۳۱۹مردمی که در خوشبینانه ترین حالت کشته شدند: 

 ۵۵۱۱۱شورشیانی که کشته شدند: 

 ۵۵۱کارگران غیرنظامی و پیمانکاران غیر عراقی که کشته شدند: 

 ۲۱۱۱فوریه  –مورد حمله در روز  ۵۱حمالت شورشیان: 

 ۲۱۱۵جوالی  –مورد حمله در روز  ۱۱حمالت شورشیان: 

 ۲۱۱۱می  –مورد حمله در روز  ۵۶۳حمالت شورشیان: 

 ۲۱۱۳تا نوامبر  ۵۵۱۱۱نیروهای شورشی: 

 ۲۱۱۶تا اکتبر  ۳۱۱۱۱تا  ۲۱۱۱۱نیروهای شورشی: 

 ۲۱۱۱تا ژون  ۱۱۱۱۱نیروهای شورشی: 

 (۱۱۱۱۱۱۱و تا کنون ) ۲۲۵۵۱۱۱(: ۲۱۱۱عراقی های آواره شده)البته تا می 

 میلیون نفر ۲٫۲۵تا  ۲٫۵عراقی هایی که به کشورهای اردن و سوریه فرار کردند: 

 ۶۱۶تا  ۲۱سال بعد از جنگ بهتر خواهد شد(:  ۵نیروی بیکار عراق)برای آنهایی که فکر میکنند وضعیت کار 

 ۵۱۶برای آنهایی که فکر میکنند وضعیت تورم بهتر خواهد شد(: )۲۱۱۶تورم در سال 

 (۲۱۱۱جوالی  ۳۱در  CNN)توسط  ۲۹۶از سوءتغذیه رنج میبرند: کودکانی که 

 (۲۱۱۳پس از تهاجم )۱۱۶درصد متخصصینی که از عراق فرار کردند: 

 ۳۱۱۱۱: ۲۱۱۳پزشکان عراقی قبل از تهاجم 

 ۵۲۱۱۱پزشکان عراقی که عراق را پس از تهاجم ترک گفتند: 

 ۲۱۱۱تعداد پزشکان عراقی که پس از تهاجم به قتل رسیدند: 

)گزارش رایان کروکر، سفیر وقت ایاالت متحده در ساعت  ۲تا  ۵میانگین ساعات روزانه که خانه های عراقی برق دارد: 

 سال تهاجم به عراق( ۱و نتایج زندگی پس از  ۲۱۱۱جوالی  ۲۱لوس آنجلس تایمز  -عراق

 ۲۱۱۱ساعت در می  ۵۱٫۸میانگین ساعات روزانه که خانه های عراقی برق دارد: 

 ۲۱۱۱ساعت در می  ۵٫۶پایتخت برق دارد:  میانگین ساعات روزانه که خانه های

 ساعت ۲۱تا  ۵۶میانگین ساعات روزانه که خانه های پایتخت پیش از جنگ برق داشت: 

 ۳۱۶تعداد خانه های عراقی متصل به سیستم آب و فاضالب : 

 ۱۱۶عراقی هایی که به آب مناسب دسترسی ندارند: 

 ۲۲۶طرحهای آبی که ترمیم شده است: تنها 
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 (Brookingsمنبع: انستیتو )۲۱۱۵ظرسنجی از عراقی ها در اوت نتایج ن

 ۹۲۶عراقی هایی که شدیدا با حضور نیروهای اشغالگر در کشورشان مخالف اند: 

 ۵۶تعداد عراقی هایی که فکر میکنند نیروهای اشغالگر برای بهبود امنیت در کشورشان هستند: کمتر از 

 ۱۲۶تمادی ندارند: عراقی هایی که به نیروهای چند ملیتی اع

 منبع تکمیلی: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Iraq_War 

 گلیسگزارشی از وضعیت دختران نا بالغ و زنان بیوه در عراق پس از اشغال نظامی این کشور توسط آمریکا و ان 

های بزرگ اسلحه سازی مانند الکهید و نورثروپ نیستند که  های وابسته به دولتمردان آمریکا و شرکت فقط شبکه کمپانی

گیرد. صنایع زیادی در اثر جنگ رشد دارند؛ مواد  ها رونق می کند کار آن وقتی جنگ شروع به ویران یک کشور می

 …و البته تن فروشیهای خبری، عتیقه فروشی  غذایی، نشریات و شبکه

خوانید که خسارت جنبی حمله امریکا به عراق محسوب  در اینجا گزارشی از سرنوشت دختران نابالغ و زنان بیوه را می

 .شوند می

کرد برای  ساله وقتی سال گذشته شوهرش را در یک انفجار در بغداد از دست داد، هرگز تصور نمی۳۹رعنا جلیل  

 وش تبدیل شود.سیرکردن فرزندانش به تن فر

جلیله که چهار فرزند دارد تالش کرد شغلی بیابد، ولی امکان کاریابی بعد از حمله آمریکا به عراق کاهش یافته است. او 

ها تقاضا کرد استخدامش کنند، ولی موفق نشد. در عرض چندهفته بعد از مرگ شوهر  از مغازه داران، ادارات و شرکت

 اند. ار سوء تغذیه شدهیک دکتر به او گفت فرزندانش دچ

آورد چگونه استیصال او را به فحشا کشانید:،  هایش خودداری کند به یاد می کند از ریزش اشک جلیله در حالیکه سعی می

ترین روزهای زندگی من است. شوهرم نخستین مرد زندگی من بود و تنها با او خوابیده بودم، ولی راه دیگری  ها بد آن روز

 کشیدند. گرسنگی می هایم بچه… نداشتم

رود تا کسی را گیر بیاورد که در مقابل  ترین بازار می آورد که یک روز در حالتی از سرگشتگی به نزدیک او به خاطر می

توانم.  سکس به او پول بدهد:، من چهره خوبی دارم و پیدا کردن مشتری مشکل نبود. وقتی به رختخواب رفتیم.. دیدم نمی

به من تجاوز کرد. وقتی بعدا به من پول داد، کارم تمام شد. بعد که با این پول کمی غذا خریدم و به ولی او مرا کتک زد و 

 هایم ارزشی ندارد. هایم از خوشحالی فریاد کشیدند. کشف کردم که حفظ شرافت در مقابل گرسنگی بچه خانه رفتم، بچه

عراق از دست داده بودند،  –شوهرانش را در جنگ ایران  ها که های عراقی، بویژه آن قبل از حمله آمریکا به عراق، بیوه

 شد. ها هم تامین می کردند و تحصیل فرزندانشان رایگان بود. در برخی موارد مسکن آن مستمری دریافت می

هایشان را تامین کنند. اما باید خوشحال باشند که   ها باید خود هزینه حاال دیگر این شبکه حفاظتی وجود ندارد و بیوه

دارد. براساس گزارش سازمان آزادی زن در عراق که یک سازمان غیردولتی است، « وزارت جامعه مدنی»کشورشان 

در صد زنان بیوه در اثر جنگ در حاال استیصال، برای تامین خود یا حفظ جان خود به تن فروشی یا ازدواج موقت  ۵۵

 اند. روی آورده

http://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Iraq_War
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شود  تر می های ما هستند. ولی وضع بد زیره گفت: زنان بیوه یکی از اولویتها سلیم سخنگوی سازمان آزادی زن به الج نو

ها زن در جستجوی راهی هستند که بتوانند عزیزانشان را تامین  کنیم در مقابل انبوه مشکالت ناتوانیم. صد و ما احساس می

 .کنند ها خودداری می ها از استخدام آن کنند، ولی صاحبکاران از ترس انتقام افراطی

درصد  ۲۱را ثبت کرده است که  ۲۱۱۳دختر بعد از حمله به عراق در مارس  ۱۱۱۱او گفت این سازمان ناپدید شدن 

سال دارند. او گفت سازمان معتقد است دختران مزبور را ربوده و به بازار تجارت جنسی در خارج  ۵۹ها کمتر از  آن

 اند. عراق فروخته

گوید تنها در بغداد  داد زنان بیوه در عراق در دسترس نیست ولی وزارت امور زنان میبا اینکه آمار قابل اعتماددرمورد تع

 میلیون است. ۹زن بیوه وجود دارد و آمار زنان بیوه در سراسر کشور  ۳۵۱۱۱۱

شوند تصمیم دردناک را بگیرند  ها مجبور می پاشند و تعدادی از آن های عراقی در شرایط سخت کنونی فرو می خانواده

ی دختر خود را بفروشند. ابو احمد که علیل است و پنج فرزند دارد و همسرش را از دست داده است، دخترش لینا را به یعن

یکی مرد عراقی که برای خرید کارگر تن فروش به عراق آمده بود، فروخت. ابو احمد گفت: توانایی مالی نداشتم که برای 

 سایر فرزندانم غذا بخرم.

مطمئنم او هرجا که هست، حداقل غذایی برای خوردن دارد. من سه دختر دیگر و یک پسر دارم و  او به الجزیره گفت:

 ها کافی است. پولی که بابت لینا گرفتم برای تامین بقیه بچه

کند و زنان جوان را برای دارو  کسی که با او تماس گرفت شادا بود که نام مستعار زنی است که در بغداد زندگی می

کند. شادا به الجزیره گفت نقش  برند، جور می راقی که زنان جوان را برای تن فروشی به کشورهای عربی میهای ع دسته

های فقیر را متقاعد کند که در خارج از کشور زندگی بهتری در انتظار آن هاست. او  او این است که زنان جوان خانواده

دالر  ۵۱ها غذا و خانه و  کنیم که زنده بمانند. ما به آن ان کمک میخواهند و ما به این دختر ها را نمی ها آن گفت: خانواده

ها را  ها حداقل دو مشتری در روز را بپذیرند. اولویت ما دختران باکره است، آن دهیم، به شرطی که آن در روز می

های مسلح او را  گروهخوابد، زیرا  توان به بهای باال به میلیونرهای عرب فروخت. او گفت هرچند شب در یک خانه می می

 اند که محاکمه کرده و به قتل برسانند. نشان کرده

های مستاصل، این موارد خیلی رواج  گوید به علت فقر فزاینده در عراق و خانواده فرار سلیم از سازمان آزادی زن می

 فروشند. میدالر به تاجران سکس  ۵۱۱گاه دختران خود را به کمتر از  های مستاصل یافته است و خانواده

شوند تا به تن فروشی بپردازند، بطور فزاینده با خطرات  های کشورهای همسایه وارد می ولی زنان جوانی که به پایتخت

 زیاد مواجه شده و باید بهای سنگین بپردازند.

ه یک ساله بود که توسط مادرش که خود بعد از کشته شدن پدر به تن فروشی روی آورد، ب ۵۱ها محمد یک دختر  سو

خواهند  گروه عراقی فروخته شد. وقتی او به اردن رسید، اول چهار نفر بطور گروهی به او تجاوز کردند و به او گفتند می

ها در سوریه و مصر و Vipای فروختند که برای  فنون این شغل را به او نشان دهند. او به الجزیره گفت او را به دسته

 اند. برای مشتریان سطح باال به امان پایتخت اردن فرستادهبرند و او را مرتب  امارات دختر می

ماه گریخت: من فرار کردم. یک خانواده عراقی به من کمک کرد و مرا به اداره مهاجرت فرستادند که به من  ۶او بعد از 

 کند. کمک کردند تا پاسپورت بگیرم و به عراق برگردم. حاال عمه من در بغداد از من نگاهداری می



ساله است که شوهرش را در حمله به زوار  ۲۱ین شرایط، تن فروشی تنها راهی است که برای نرمین لطیف یک بیوه در ا

 شیعه در جنوب بغداد در ساله گذشته از دست داده باقی مانده است.

 شب دوشنبه در یک کلوب در حومه دمشق:

های بلند تا زانو بر تن  های تنگ، بلوزهای کوتاه و چکمه ها جین رقصند. آن میلی در سن زیر نور فالش می ها دختر با بی ده

ها در سن نوجوانی هستند. این صحنه در یک  تواند این واقعیت را بپوشاند که بیشتر آن دارند. ولی آرایش دختران نمی

 رسد، ولی تجارت جنسی در نتیجه جنگ عراق در حال شکوفایی است. کشور محافظه کار اسالمی عجیب به نظر می

دالر  ۵۱۱در پشت صحنه مدیر کلوب در صندلی چرمی نشسته و به کسب خود مشغول است. به یک مشتری سعودی، 

 ۳۱۱دهد. )خرید دائمی یک انسان فقط  دالر کاهش می ۳۱۱شود. سرانجام او قیمت را به  ها پیشنهاد می برای یکی از دختر

های سراسر سیاه خود را که بیرون  رسند، عبایه بعدی از راه میدالر( در اتاقی نیمه تاریک در کنار دفتر دخترهای شیفت 

 شوند. پوشند، در آورده و به آرایش خود با روژلب و ریمل مشغول می می

اند.  با توجه به خودروهایی که در بیرون پارک شده است، مشتریان از همه کشورهای عربی منطقه خلیج فارس آمده 

اند. ولی دوست سوری که مرا به  تر کشور خود گریخته ند که از محیط محافظه کارها مردان سعودی هست بسیاری از آن

 درصد دختران عراقی هستند. ۸۵گوید  اینجا آورده می

 ۵۶گوید که  ها مایل به مصاحبه نیستند. ولی زهرا دختر جذابی که باالتنٔه نیمه عریان و خالکوبی دارد به من می بیشتر آن

کند. او این کار را دوست ندارد،  ه بعد از جنگ از بغداد به سوریه گریخت، در این کلوب کار میسال دارد. او از وقتی ک

توانیم بکنیم؟ من امیدوارم اوضاع عراق بهتر شود زیرا دلم برای عراق تنگ شده است. دلم  گوید:، ولی چکار می اما می

دهد که دختر ی نابالغ با موهای  ش را نشان میخواهد برگردم، ولی مجبورم از خواهرم مواظبت کنم. زهرا خواهر می

سال دارد و از سال پیش کار در کلوب را شروع  ۵۳رسد با شادمانی مشغول رقص است. نادیا  مشکی است و به نظر می

 کرده است.

 لیست منابع این پیوست:

 خواست مردم عراق برای خروج اشغالگران از این کشور _ واشنگتن پست:: ۵منبع 

-http://www.washingtonpost.com/wp

dyn/content/article/2006/09/26/AR2006092601721.html 

 سی: بی بی–هزار کشته در اشغال عراق  ۵۲۱۱۱۱۱امکان : ۲منبع 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/guides/456900/456995/html/default.stm 

و نتایج زندگی  ۲۱۱۱جوالی  ۲۱لوس آنجلس تایمز  -گزارش رایان کروکر، سفیر وقت ایاالت متحده در عراق: )۳منبع 

 سال تهاجم به عراق(: ۱پس از 

center-home-iraqpower27jul27,0,705711.story?coll=la-na-http://www.latimes.com/la 

 ان ملل دربارٔه جنگ عراق:گزارشات سازم: ۱منبع 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/26/AR2006092601721.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/26/AR2006092601721.html
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/guides/456900/456995/html/default.stm
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/guides/456900/456995/html/default.stm
http://www.latimes.com/la-na-iraqpower27jul27,0,705711.story?coll=la-home-center
http://www.latimes.com/la-na-iraqpower27jul27,0,705711.story?coll=la-home-center


-http://www.unhcr.org/cgi

bin/texis/vtx/search?page=search&query=IRAQ+war&x=11&y=9 

 برند _ سی ان ان ط بعد از جنگ در عراق از سو تغریه رنج میکودکانی که از به سبب جنگ و شرای: ۵منبع 

http://edition.cnn.com/2007/WORLD/meast/07/30/iraq.humanitarian/index.html?eref=rss

_world 

 قربانیان اصلی جنگ عراق کودکان هستند. _ رویترز:: ۶منبع 

http://www.trust.org/alertnet 

 لینکهای مربوط به رواج خرید و فروش دختران و زنان در عراق بعد از اشغال نظامی این کشور:

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%

DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C 

ttp://www.aftabnews.ir/vdciq5azwt1apr2.cbct.htmlh 

http://www.afghanirca.com/da/fa/index.php?cat=20 

http://www.womenrc.ir/index.php?lang=fa&&action=news&type=2&keyword=59&

key=40427 

https://www.google.com/#q=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A

F%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%

82%DB%8C&hl=fa&gbv=2&sprmd=imvn&ei=6b7kTqakD8eKhQeYud31AQ&start=20&

sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.,cf.osb&fp=989d13566e7bebde&biw=1280&bih=717 

 پایان پیوست دوم/.
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 پیوست شماره ی سه: ارائه اسناد دروغین برای اشغال عراق

و میز  ۲۱۱۳ولت عراق با القاعده در سال های کشتار جمعی در عراق و ارتباط د آمریکا و انگلیس به بهانه وجود سالح

های کشتار جمعی از طریق عراق این کشور به اشغال نظامی خود در آوردند اما به فاصله  تمکان دستیابی القاعده به سالح

 ها اعتراف کردند. کوتاهی بعد از حمله به عراق، خود مقامات آمریکایی و انگلیسی به دروغ بودن این اسناد و ادعا

ها به وزرای دولت بلر هشدار دادیم  به عراق بار ۲۱۱۳ایندیپندنت: سر ویلیام اهرمن: قبل از حمله سال  _۲۱۱۵بر نوام

 است.« مخدوش»های کشتار جمعی و بیولوژیک عراق  که گزارش امنیتی در خصوص سالح

نام  ۲۱۱۳به عراق در سال دهد که قبل از حمله آمریکا و انگلیس  گزارش کمیته تحقیق درباره جنگ انگلیس نشان می

عراق در راس لیست کشورهای دارای سالح کشتار جمعی که موجب نگرانی شوند نبوده است. در دومین روز ارایه 

ای صدام حسین کامال  های هسته ها برنامه عمومی این گزارش مقامات وزارت خارجه انگلیس اعالم کردند که به اعتقاد آن

ها از سوی صدام حسین در دست  های شیمیایی و بیولوژیک به تروریست دال بردادن سالح از بین رفته بود و هیچ مدرکی

 نبوده است.

نوشت: سر ویلیام اهرمن که مدیر وقت امنیت بین الملل وقت وزارت خارجه بوده در این خصوص گفت: قبل « ایندیپندنت»

های  ادیم که گزارش امنیتی در خصوص سالحها به وزرای دولت تونی بلر هشدار د به عراق بار ۲۱۱۳از حمله سال 

به  ۲۱۱۳ها در آستانه حمله مارس  است اما تونی بلر بدون توجه به هشدار« مخدوش»کشتار جمعی و بیولوژیک عراق 

 های کشتار جمعی دارد. عراق اصرار کرد که صدام سالح

ی که کاخ سفید را درباره برنامه ساخت ، فراری عراق«رافد احمد الوان الجنابی»روزنامه گاردین:  _ ۲۱۱۱فوریه  

 پردازی خود اعتراف کرد. های کشتار جمعی عراق متقاعد کرده بود، برای نخستین بار به دروغ سالح

شود، به روزنامه گاردین گفت، او  از سوی مقامات اطالعاتی آلمان و آمریکا شناخته می« کرو بال»وی که به نام مستعار 

های بیولوژیک را در تالش برای سرنگونی رژیم صدام  های حامل سالح جات سری و کامیونداستان مربوط به کارخان

 حسین، دیکتاتور سابق عراق، جعل کرده بود.

ها به من این فرصت را دادند. من این شانس را داشتم که برای  وی گفت: شاید کار من درست بوده، شاید هم نه. آن

کنیم و خوشحالیم که توانستیم مسبب همین  من و پسرانم به این اقدام خود افتخار میسرنگونی این رژیم داستانی سرهم کنم. 

 اندک دموکراسی در عراق باشیم.

، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در سازمان ملل «کالین پاول»ها اندکی پس از هشتمین سالگرد سخنرانی  این اعتراف

ی به سازمان اطالعات آلمان گفته بود ایراد شد. چندی پیش نیز هایی که الجناب صورت گرفت که کامال بر اساس دروغ

هایش اعتراف کرده بود که عراق هیچ گونه سالح کشتار جمعی  ، وزیر دفاع سابق آمریکا، در یادداشت«دونالد رامسفلد»

 در اختیار نداشته است.

ه گفته خود وی، پیش از سخنرانی معروف ها به ادعاهای الجنابی که ب سوابق هر دو شخصیت مذکور، در نتیجه استناد آن

 کامال رد اعتبار شده بود، به شدت آسیب دید. ۲۱۱۳فوریه سال  ۵پاول در سازمان ملل در روز 

خواند و « جالب»، رئیس پیشین سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( در اروپا اعتراف الجنابی را «تایلر درامهلر»

 «دهد. س بهتری میبه من احسا»گفت، روشن شدن حقیقت 



دکتر »ها با روزنامه گاردین در آلمان گفت، با یکی از مقامات آلمانی که وی آن را به عنوان  ای مالقات جنابی در مجموعه

 صحبت کرده است. ۲۱۱۱های حامل تسلیحات بیولوژیک در سال  شناخته، درباره کامیون می« پل

شناخت و اندکی پس  ن یک مهندس شیمی که در بغداد آموزش دیده میان دی( وی را به عنوا سازمان اطالعات آلمان )بی

 همان سال با هدف دستیابی به اطالعاتی درباره عراق تحت حکومت صدام به وی بیشتر نزدیک شد.   مارس ۵۳از 

 ود.رها شوم و اکنون این فرصت به من داده شده ب   خواستم از شر او وی گفت: من با رژیم صدام مشکل داشتم و می

پرداز شناخته شد. وی ادعا کرده بود که پسر دکتر  به عنوان یک دروغ ۲۱۱۱کند که در اواسط سال  الجنابی اعتراف می

 کند. کرد، در زمینه جمع آوری تسلیحات برای صدام فعالیت می بصیل لطیف، رئیس سابقش که در انگلیس تحصیل می

ای همراه با مقامات  ه است، مقامات اطالعات انگلیس نیز در جلسهبر اساس اطالعاتی که روزنامه گاردین به دست آورد

 گو کردند. و اطالعات آلمان با لطیف گفت

ای در یکی از مراکز  نفر بر اثر سانحه ۵۲های حامل تسلیحات بیولوژیک و اینکه  وی ادعاهای الجنابی در مورد کامیون

 اند را به شدت تکذیب کرد. دههای بیولوژیک در جنوب غربی عراق کشته ش سری ساخت سالح

با وی تماسی نگرفت. اما اندکی بعد معلوم شد وی و  ۲۱۱۲وی گفت، اطالعات آلمان از آن ماجرا تا اواخر ماه مه سال 

نیز ادامه یافت تا اینکه برای الجنابی مشخص شد که یک  ۲۱۱۲ها در سال  اند. این مالقات اظهاراتش کامال جدی تلقی شده

 در حال شکل گیری است.پرونده جنگی 

 های بیولوژیک صحبتی نشد. های حامل سالح او گفت: تا یک ماه پیش از سخنرانی پاول با وی درباره کامیون

گیرد و این سازمان را متهم به شکستن  پس از این سخنرانی، الجنابی با واسطه خود در سازمان اطالعات آلمان تماس می

ها گفته بود را با کشور دیگری در میان  بایست اطالعاتی که الجنابی به آن سازمان نمیکند که بر اساس آن این  توافقی می

 شود. روز محدود و کنترل می ۸۱شود و الجنابی برای مدت  گذاشت. به وی اجازه صحبت کردن داده نمی می

ت غیر نظامیان که آمار آن کند، به رغم هشت سال هرج و مرج و تلفا گوید اکنون که آمریکا عراق را ترک می الجنابی می

 رسد، از اقدامی که کرده، راضی است. هزار نفر می ۵۱۱به بیش از 

شوم. اما من چاره دیگری نداشتم.  شنوم کسی در جنگ کشته شده است، بسیار غمگین می هر وقت که می»گوید:  وی می

 «باور کنید هیچ راه دیگری برای آزادی عراق وجود نداشت.

فرمانـده سابق نیروهای مرکزی « تامی فرانکس»گوی رسمی دولت اردن امروز سه شنبه ادعای سخن – ۲۱۱۴ژوئیه 

امریکا در عراق مبنی براینکه امان اطالعاتی در خصوص سالح کشتار جمعی عراق دراختیار امریکا قرار داده است 

 تکذیب کرد.

ر از واقعیت است و دولت اردن نـه تنها چنین به خبرنگاران گفت: ادعاهای این مقام امریکایی دو« اسمی خضر»خانم  

اطالعاتی در اختیار نیروهای امریکا قبل از حمله به عـراق نداده اسـت؛ بلکه اردن همواره از وقوع چنین جنگی در این 

 کشور هشدار داده بود.



ا به عراق اعالم خضـر گفت: دولت اردن جـزو معدود کشورهای بود که بطور رسمی مخالفت خود را با حمله امریک 

کرده بود. سخنگوی دولت اردن تاکید کرد که هیچگونه همکاری اطالعاتی در مورد عراق میان نیروهای امریکا واردن 

کند؛ دربخشـی از  وجود ندارد و ادعاهای فرانکس نادرست است تامی فرانکس که هم اکنون در امریکا زندگی می

نگ امریکا علیه عراق ادعا کرده بود که امریکا قبل از حمله به عراق های خود دربارٔه خاطرات خود از ج یادداشت

اطالعاتی درمورد فعالیتهای این کشور در عملیات افزایش و گسترش سالحهای غیر متعارف و کشتار جمعی از اردن 

 دریافت کرده است.

 مصاحبه رامسفلد با شبکه سی. ان. ان – ۲۱۱۱فوریه 

سفلد وزیر دفاع سابق آمریکا در مصاحبه با شبکه سی. ان. ان به این موضوع اشاره کرد دونالد رام ۲۱۵۵در فوریه سال 

با این حال   که دالیل فراوانی برای حمله به عراق و سرنگونی حکومت صدام دیکتاتور سابق این کشور وجود داشت. 

رای حمله به عراق بود که البته ترین دلیل ب اطالعات در مورد اینکه عراق سالح کشتار جمعی داشت در آن زمان مهم

 ها مشخص شد این اطالعات اشتباه بوده است. بعد

کرد که به  اگر دولت بوش به این موضوع ایمان پیدا می»، رامسفلد در پاسخ به این سوال که:  به گزارش شبکه سی. ان. ان

بدون تردید در آن زمان موضوع وجود   ، گفت:  « کرد؟ واقع سالح کشتار جمعی در عراق وجود ندارد به عراق حمله نمی

کرد  ترین دلیل آغاز این حمله بود بنابراین اگر دولت بوش به این موضوع ایمان پیدا می سالح کشتار جمعی در عراق مهم

 که در عراق سالح کشتار جمعی وجود ندارد ممکن بود از حمله به عراق صرف نظر کند.

ها  ک فراری عراقی که تایید کره بود، عراق سالح کشتار جمعی دارد و بعدوزیر دفاع سابق آمریکا ضمن انتقاد از ی

های جامعه اطالعاتی آمریکا اطالعات متفاوتی وجود  مشخص شد این اطالعات وی اشتباه بوده است، گفت: در گزارش

ای پول و برخی نیز ها صادقانه و برخی دیگر غیر صادقانه بوده است. برخی این اطالعات بر داشته است که برخی از آن

 اند. دروغ و اشتباه بوده

وزیر دفاع سابق آمریکا در ادامه این مصاحبه تصریح کرد که دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در انتقاد از 

ساختار دولت بوش که آمریکا را برای یک دهه امن نگه داشت، اشتباه کرده است. رامسفلد از جمله اشتباهات دولت اوباما 

های انتخاباتی پیش از حضور در سمت  ا انتقاد از دولت بوش در ایجاد زندان گوانتانامو برشمرد. )اوباما در رقابتر

 ریاست جمهوری قول داده بود که زندان گوانتانامو را تعطیل کند اما این زندان همچنان تا امروز باز است.(

رسد  ول داده بود زندان گوانتانامو را تعطیل کند و اکنون به نظر میاش ق های انتخاباتی رامسفلد گفت: اوباما در زمان رقابت

اند  ها به این نتیجه رسیده اند و زندان گوانتانامو هنوز تعطیل نشده است. آن ها از حالت رقابت انتخاباتی بیرون آمده که آن

چنین این موضوع را که از آمریکا در های انتخاباتیشان عمل کنند. وزیر دفاع سابق آمریکا هم توانند به وعده فعال نمی

 کنم این اطالعات درست باشد. فکر نمی  زمان ریاست جمهوری باراک اوباما استقبال بیشتری شده است رد کرد و افزود: 

وی همچنین از اعطای جایزه صلح نوبل به باراک اوباما در اولین سال حضورش در سمت ریاست جمهوری در سال 

سری اهدافش  اظهار داشت: زمانی که باراک اوباما جایزه صلح نوبل را دریافت کرد وی به یکانتقاد کرده و  ۲۱۱۸

 نرسیده بود.

 جرج بوش در کتاب خاطراتش:

 ذخایر تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی در عراق کشف نکردیم.



کر چند ملیتی تحت فرماندهی کشور بود. دو لش ۳۱المللی در عراق شامل نیروهای زمینی  ، ائتالف بین۲۱۱۳تا پاییز سال 

های  شد. قوای ائتالف توانسته بودند اتاق های لجستیکی از جانب کشورهای مختلف ارایه می انگلیس و لهستان و حمایت

ها تأسیساتی  های تجاوز و بسیاری از گورهای جمعی را پیدا کنند که در آن هزاران جسد دفن شده بودند. آن شکنجه، اتاق

های پیشرفته ضدشیمیایی و میکروبی، سرنگ، پادزهر عامل شیمیایی اعصاب قرار داشت. اما  آن لباس کشف کردند که در

ها برخوردار  ما ذخایر تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی را که بسیاری از نهادهای اطالعاتی جهان اعتقاد داشتند صدام از آن

 است، پیدا نکردیم.

نتوانستیم  ۲۱۱۳قوای ما استفاده نکرد، خیالم راحت شد. اما وقتی تا پاییز سال  های کشتار جمعی علیه وقتی صدام از سالح

این تسلیحات را در عراق کشف کنیم، تعجب کردم. وقتی که تمام تابستان آن سال توانستیم چیزی پیدا کنیم. دیگر زنگ 

 «.تار جمعی کجایند؟های کش سالح»کردند که  ها مرتبط این سوال را مطرح می خطر به صدا در آمد. رسانه

 جرج بوش در کتاب خاطراتش:

 تیم بازرسی سیا همه چیز در عراق پیدا کرد به جز سالحهای کشتار جمعی.

را که بازرس ارشد تسلیحاتی سازمان ملل در عراق در « دیوید کی»جورج تنت ]رئیس وقت سازمان سیا[ فردی به نام 

ای را در عراق  جانبه بازرسان را برعهده گیرد. دیوید کی جستجوی همه بود، استخدام کرد تا هدایت تیم جدید  ۵۸۸۵سال 

را زیر  ۵۱۱۵آغاز کرد و مدارک و شواهد غیرقابل انکاری دال بر این امر یافت که صدام به دنیا دروغ گفته و قطعنامه 

اق به مدت دو دهه در های تسلیحات کشتار جمعی عر برنامه»به کنگره گفت:  ۲۱۱۳پا گذاشته است. او در اکتبر سال 

ها تحت پوشش مسایل اطالعاتی و  شده است و مشخصاً این کار ها دالر را شامل می جریان بوده و هزاران نفر و میلیارد

اما تنها چیزی که دیوید کی کشف نکرد، « رسد. امنیتی انجام شده که دامنه آن به بعد از عملیات آزادسازی عراق نیز می

 جمعی بود که همه انتظار داشتند، کشف شود. های کشتار ذخایر سالح

 جرج بوش در کتاب خاطراتش:

  

 به شعار مخالفان بدل شد.»بوش دروغ گفت. مردم کشته شدند 

این اتهامی غیرمنطقی بود. اگر « بوش دروغ گفت، مردم کشته شدند»ای درست کردند:  مخالفان دولت، شعار تازه

کردم که غلط بودن آن بالفاصله بعد  بایست ادعایی را مطرح می ب دهم، چرا میخواستم که کشور را به سمت جنگ فری می

جان کری »شد؟ این اتهامات همچنین غیرمنصفانه بودند چرا که اعضای دولت قبلی مانند  از حمله به آن کشور معلوم می

ند که من داشتم و به این نتیجه همان اطالعاتی دسترسی داشت   و شمار زیادی از اعضای کنگره نیز به« جان ادواردز»، «

ای بود که نهادهای اطالعاتی سراسر دنیا نیز گرفته  های کشتار جمعی است. این نتیجه رسیده بودند که عراق دارای سالح

 بودند. هیچ کس دروغ نگفته بود بلکه همه ما در اشتباه بودیم.

های جستجوگر اینترنتی به منابع بیتشری دست پیدا کنید برای آگاهی بیشتر در این زمینه می توانید با سرچ کرد در موتور

 و یا به لینکهای زیر نیز نگاهی بیاندازید:

http://www.jahannews.com/vdccxeqm.2bq4i8laa2.html 

http://www.aftabnews.ir/vdcbaa5brhbf.html 

http://www.jahannews.com/vdccxeqm.2bq4i8laa2.html
http://www.jahannews.com/vdccxeqm.2bq4i8laa2.html
http://www.aftabnews.ir/vdcbaa5brhbf.html
http://www.aftabnews.ir/vdcbaa5brhbf.html


war.shtml-rumsfeld-wmj-http://www.bbc.co.uk/persian/news/story/2006/05/060504_si 

senate.shtml-cia-http://www.bbc.co.uk/persian/news/story/2004/07/040709_shr 

http://www.bbc.co.uk/persian/news/story/2003/09/030925_a_si_iraq_wmd.shtml 

 پایان پیوست سوم/.

  

 
 

 

 

 

 

که به  –دانم رفیقانه از دوست پر دغدغه و پیگیرم جناب آقای فرشاد محمدی که در تهیه منابع آماری  در انتها الزم می

و  –ت در این روزها امکان دستیابی به آنها برای بنده میسر نبود دلیل فیلترینگ گسترده در ایران و سرعت پائین اینترن

 میل، همچنین کمک با ارزش ایشان در زمینه ترجمه مطالب انگلیسی تشکر کنم.-ارسال یک به یک مطالب از طریق ای

  

 عابد توانچه

 ۵۳۸۱بیستم آذرماه  –ایران 

ncheh@gmail.comabedtava 
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