
 

  
 به راستی در ایام تاریکی به سر می برم

 ابلهانه است کالم عاری از شرارت،
کس که می خندد هنوز خبر هولناك را  ، نشانه ی بی دردی و آنپیشانی بی چین و

  .برتولت برشت.  نشنیده است

  مقدمھ
چه باعث شد آمریکا و برای هر دولتی، حکم آب حیات را دارد و آنیا استخبارات سازمان اطالعات 

های چشمگیری دست یابند، وجود اطالعات قوی و  انگلستان در جنگ دوم جهانی به موفقیت
ن به دلیل فقدان اطالعاتی ااپجباقدرت نفوذ باال بود؛ بالعکس آلمان نازی، ایتالیا و امپراطوری 

   .دقیق که در لحظات حساس به شکل مؤثر وارد شود، ضربات سختی را متحمل شدند
 در اقناع وی برای حمله به عراق اعتراف کرد CIAبوش با حضور در کنگره به اطالعات نادرست 

شکی نیست که اقدام نادرست سازمان اطالعاتی این کشور، آینده سیاسی دولت و کشور ایاالت 
متحده را دچار چالش جدی خواهد کرد و طبیعی است که این امر نشانگر تأثیر مستقیم کارکرد 

برای درك بهتر، الزم است به ماجرایی جالب . وهای اطالعاتی بر امنیت ملی یك کشور استنیر
 : گویند اشاره کنم؛ می

در دهه چهل، ونیسترن چرچیل نخست وزیر وقت بریتانیا روزانه چندین ساعت را صرف بررسی 
است او بهتر از کرد دلیل این امر کامًال واضح  های سازمان اطالعات انگلستان می اخبار و بررسی

های اطالعاتی تا  دانست که اخبار نادرست و عدم توجه به حساسیت سازمان هر کس دیگری می
گردد که او به عنوان یك عضو   برمی١٩٣٤چه حد مخرب است این تجربه چرچیل به سال 

می های اطالعاتی نسبت به تالش دوباره آلمان در تقویت نیروهای نظا پارلمان با اشاره به بررسی
امری که عمًال به معنای زیر پا گذاشتن پیمان صلح ورسای منعقده در پایان . خویش هشدار داد

  .جنگ اول جهانی بود

 تو یک شکس کشور دو در ،جنگ دو
 )اسکاري(



در آن هنگام یك سوم نیروی دفاعی بریتانیا شامل نیروی دفاع هوایی بود و چرچیل براساس 
. یابد  هوایی می ، آلمان بر انگلستان برتری١٩٣٦اطالعات به دست آمده مدعی شد که تا سال 

استانلی بولدوین رییس ائتالف حاکم، با شنیدن این سخنان علیه چرچیل سخنرانی کرد و مدعی 
های جاسوسی طی یك سال، نیروی هوایی انگلیس برتری  شد که براساس اطالعات درست سازمان
یل اما مدت زمان زیادی نگذشت که صحت ادعای چرچ . کند چشمگیری نسبت به آلمان پیدا می

به اثبات رسید و نیروی هوایی قدرتمند آلمان، این کشور را در تهاجم فراگیر به اروپا و بمباران 
  .انگلیس، جسورتر کرد

، در پی سرنگونی او بر نیامد اما وقتی که بعدها »بولدوین«چرچیل هیچگاه به خاطر اشتباه 
چرچیل . میز ارسال کندای تبریك آ اش نامه بولدوین از او خواست به مناسبت هشتاد سالگی

در  »!آمد من بدخواه استانلی بولدوین نیستم اما بهتر بود که او در کشور ما به دنیا نمی«: نوشت
اند؛  شان، شدیدًا در تنگنا قرار گرفته حال حاضر تونی بلر و بوش به خاطر اشتباه دستگاه اطالعاتی

بد  .د استانلی بولدوین بیاندازداگرچه وضعیت بلر بدتر است و چه بسا مردم کشورش را به یا
. ای بین چرچیل و دیگر افراد در نحوه برخورد با اطالعات ارسالی داشته باشیم نیست مقایسه

این کمیته . کرد دریافت می» کمیته اطالعاتی مشترك انگلستان«چرچیل معموًال اطالعات را از 
  .گذاشت نخست وزیر میاطالعات را دسته بندی، تحلیل و جمع بندی کرده و در اختیار 

های  بنا به اطالعاتی که از کتاب خاطرات چرچیل به دست آمده است وی هیچگاه به تحلیل
به جای استفاده از منابع دست دوم «: گوید کرد و چنانکه می کمیته اطالعاتی، اکتفا نمی

)Second hand (پرداختم، آن را تحلیل کمیته مقایسه  خودم به بررسی اطالعات می
ریموند «. »افزودم های مختلف را نیز بدان می های مقامات مسؤول و رسانه کردم و گفته می

من بایستی  « :گوید نیز به عنوان کارمندی که از نزدیك شاهد شیوه چرچیل بوده است می» مورتن
افزودم یك بار  آمد بدان می ای هم به ذهنم می آوردم؛ اگر نکته هر روز اطالعات دقیق را بیرون می

یا ژوئن هیتلر به شوروی حمله  وقتی چرچیل یکی از اخبار را خواند پیش بینی کرد که ماه می
 ژوئن این اتفاق رخ داد و با اینکه چرچیل قبًال به استالین، هشدار داده بود؛ ٢٢خواهد کرد دقیقًا 

 را از اما استالین توجهی نکرده بود و آلمان در همان روز اول قسمت اعظم نیروی هوایی شوروی
ایاالت متحده در جنگ . ای دارد اطالعاتی متفاوت و پیچیدهکارو اما ایاالت متحده؛  .»بین برد

شد به  ن در آمریکا ارسال میااپجهایی که برای سفارت  جهانی دوم توانسته بود کد رمز نامه
کشف نی آن را تغییر بدهند کدهای جدید را ااپجدست آورده و هر بار قبل از آنکه مسؤوالن 

هاربر  ن به پرلااپجنتوانست حمله ناگهانی نیروی هوایی » فرانکلین روزولت «کنند؛ با این وجود 



های اطالعاتی  هاربر، سازمان ها در پرل علی رغم شکست اطالعاتی آمریکایی .را پیش بینی کند
ها به  لمانهای بزرگی در نفوذ به ساختارهای امنیتی آ لهستان، انگلیس، فرانسه و آمریکا موفقیت

های عملیاتی افسران  های متفقین غالبًا از چند و چون برنامه نرالجدست آوردند به نحوی که 
ها توفیقات چندانی نداشته و شکست  های جنگ مطلع بودند؛ در عوض آلمان آلمانی در جبهه

یانگر هاریکین، دو جاسوس انگلیسی، نما مأموریت نیروهایشان در دستگیری به موقع اسپیتفایر و
شکست دیگر اطالعات آلمان در از بین بردن رادارهای شنود بریتانیا بود . شان بود ضعف اطالعاتی

مورخ انگلیسی آمده است؛ طی یك برنامه هماهنگ، » لین دایتون«که شرح آن در کتاب 
نش اقدام به نصب دستگاه شنود در فرانسه اشغالی پیلوتاکند و  هواپیمای انگلیسی سقوط می

 -آنکه از اقدام خلبان انگلیسی مطلع باشند بی ،ها  ند و پس از مدتی نیز توسط آلمانکن می
ای که اسیر  پرسد فاصله زمانی سقوط تا لحظه شوند وقتی بازجوی آلمانی از آنها می دستگیر می

ای مخفی شدیم و  در تمام مدت گوشه: گوید خلبان انگلیسی می. شدید را چگونه سپری کردید
ها و  تر آن بود که آلمان تا پایان جنگ با وجود برج نکته جالب .نیفتیم م تا به اسارت مراقب بودی
این یك !  بله.  مدرن دیدو جستجو موفق به یافتن محل نصب این دستگاه نشده بودووسایل

 .دهند های بد کارشان را خوب انجام می واقعیت است که، جاسوس
این همه مقد مه را بخاطرآن تذکردادم تا ثابت شود که ضعف هاي اطالعاتي وجاسوسي ایاالت 
متحده وانگلیس درجنگ عراق این دوکشوررا بد ست چند گروپ چریک اسالمگرا زمینگیروبه 

  . شکست مواجه گردانیده است 
 

 

  
 توني بلر را افکنده ، دولت تندباد جنگ با تروریسم جهاني امروز بر نام و نشان دولت بوش سایه

 دولت نوري المالکي را ضعیف و ناتوان ،کشانده  درخود بلعیده ، دولت ایهود المرت را به ناکامي
پیامدهاي آن هم چنان  این جنگ و. دولت کرزي را به چالش طلبیده است باالخره وساخته 

متروریسرشد   



ي  ندههاي آی نابودي دولت ي گردان یك آسیاب خواهد چرخید تا باالخره منجر به چون چرخه
 . آمریکا، اسراییل، اروپا وحتي کشورهاي اسالمي شود

ها و خطاهایي که در این جنگ انجام گرفته است خطاها  امر کامال روشن است؛ اشتباه دلیل این
 اشتباهات فردي نبوده است و پیامدهاي آن همه را چه سیاسي و چه غیر سیاسي و چه نظامي یا

ي  گ با تروریسم جهاني که به اعتقاد بسیاري خود ریشهجن . یاغیر نظامي را فراخواهد گرفت
 سپتامبر وجود داشت اما بدون آن که یازده ي  جهان را دواند، پیش از حادثه اصلي تروریسم در

تا آنجا پیش رفته که امروز درانزوا وگمنامي حیات ننگین میگذراند وداشته باشد  ام و عنوانين
 . استاسیمه ساخته بزرگترین قدرتهاي نظامي جهان را سر

 هاي ها و سازماندهي ریزي کاران آمریکا پس از برنامه  سپتامبر نومحافظهیازده ي  ازحادثه پیش
فضا را  تواند اي که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تنها یك تحول بسیار بزرگ مي گسترده

انجامید تا مهیا  به طولها  این فضاي جدید گرچه سال. براي محقق ساختن اهدافشان مهیا سازد
ها و  تمامي ارزیابي .  سپتامبر این فضا را به وجود آوردیازده ي   شود اما باالخره حادثه

 سپتامبر غلط از آب درآمد و  یازدهگرفته شده قبل از حادثه  هاي انجام ریزي برنامه
 . از این مطلب بودند کاران کاخ سفید غافل نومحافظه

فرضي به یك واقعیت ملموس  رحم درجهان ریشه دواند و از یك واقعیت تروریسم، این ویروس بي
ي آمریکایي به وجود آمدند  این حمله در تقابل باوافراطي هاي مسلح تندرو گروه. تبدیل شد

اصلي آمریکا از اعالم آغاز جنگ با  هدف . شد گسترش یافتند سریعتر از آن چه که تصور مي
چون عراق، افغانستان و بنا نهادن  ساس و استراتژیکيتروریسم جهاني تسلط بر مناطق ح

کاخ سفید براي محقق ساختن این امر  هاي نظامي دایمي در منطقه بود اما بهایي که پایگاه
افراطي هاي  تروریسم جهاني فعالیت گروه گرچه قبل از آغاز جنگ با. پرداخت بسیار سنگین بود

ي دمیدن روحي جدید  جنگ افغانستان به مثابه ز تندرو در مناطق مختلف وجود داشت اما آغاو
 . جهان بود موجود در منطقه و حتيتروریستان وافراطیون در کالبد 

منطقه بود و   تندرو درجنایت پیشه وهاي  جنگ افغانستان سرآغاز تشکیل و سازماندهي گروه
هم اکنون توانایي . رساند ها را به امضاء جنگ عراق حکم به اوج رسیدن و قدرت گرفتن این گروه

 عظمت آمریکا را در عراق ا بدويها توانسته است ار هاي نظامي و سازماني این گروه و قدرت
در افغانستان را با بحران جدي خروج از این کشور مواجه   ناتودو به بزرگي اردويمتوقف کند و ار

ترین تشکیالت   تمندترین و قدر  گروه طالبان از جمله خطرناك امروز سازمان القاعده و. سازد
ي رهبري جنگ یا  اشتباهات آمریکا در زمینه. دهند تشکیل مي سازماندهي شده درجهان را



هاي  تا نیست، اشتباهات متعدد کاخ سفید در ارزیابي خود از واقعیت تروریسم جهاني یکي یا دو
 .امروز منطقه را با بحران واقعي مواجه ساخته است موجود در منطقه

امروز شاهد بسیاري از اعترافات مسئوالن آمریکایي نسبت به اشتباهات   که مابه رغم آن 
هستیم اما این اشتباهات منجر به آن نشده است که این مسووالن از  فاحششان در منطقه

هیچ . هاي خود هم چنان اصرار دارند بگیرند بلکه برعکس بر حماقت خطاهاي خود درس عبرت
یابي علل اصلي آن است  حل بحران تروریسم ریشه  که تنها راهندارد شکليمکس در این موضوع 
برد که خود  امروز آمریکا از همان چیزي رنج مي. آن کامال مشخص است عللي که عوامل اصلي

اعتمادي است و امروز این فرزند ناخلف  تروریسم فرزند ناخلف خشونت و بي . آغازگر آن بود
 . اردخود دنعمت ستیز با ولي  آمریکایي قصد

از هم پیمانان این کشور ضربه  پیامدهاي جنگ با تروریسم جهاني تنها به پیکر آمریکا و برخي
.  ي ممکن را به منطقه وارد ساخت ضربه وارد نساخت بلکه پیامدهاي منفي این جنگ بزرگترین
هرج . ي این جنگ بر منطقه بود اولیه جنگ افغانستان و پس از آن جنگ عراق پیامدهاي

 در افغانستان همگي از پیامدهاي  مسلحانه هاي ي درگیري هاي امروز عراق و گسترش دامنه ومرج
 . جنگ تروریسم است

منطقه به سود منافع آمریکا باشد اما همزمان آمریکا براي بقاي خود در  شاید گسترش بحران در
قابل تصور سنگیني را خواهد پرداخت، بهایي که هرگز براي مسووالن کاخ سفید  منطقه بهاي
این که آمریکا امروز در تکاپو براي حل بحران عراق است خود بزرگترین دلیل اثبات  .نبوده است

 شکست سیاسي جمهوري خواهان در انتخابات اخیر آمریکا و تضعیف. این واقعیت موجود است بر
   .جایگاه اخالقي و دیپلماتیك کاخ سفید در جهان از دیگر پیامدهاي این جنگ است

  
  

  

  

نافغانستا عراق و اع دراوض  



ممکن  ترین سطح ي که حمایت افکار عمومي جهان و حتي آمریکا از دولت بوش در پاییندر حال
عنوان یك  ي اتهام به شخص بوش نشانه رفته است و وي به ها قرار گرفته است و تمامي انگشت

است،  هاي دیپلماتیك الزم مطرح شده شخص ناکارآمد و فاقد بینش سیاسي و توانایي
از ملت آمریکا  هاي تلخ موجود، ان با نادیده گرفتن بسیاري از واقعیتجمهور آمریکا هم چن رییس

هاي  از سخنراني درهر بار. اش صبر پیشه کنند ماجراجویانه هاي  خواهد که در برابر سیاسیت مي
سیاسي الزم براي  هاي شود که وي واقعا شخصي ناکارآمد و فاقد بینش جدید بوش مشخص مي

  . رهبري آمریکا و جهان است
 درصد از ٢٨مشخص شد که تنها  ي نیوزویك انجام گرفت در آخرین نظرسنجي که توسط مجله

اکثر . کنند تایید و حمایت مي هاي سیاسي وي را هاي بوش و توانایي ها سیاست آمریکایي
جرات و بینش سیاسي و نیز فاقد  کنندگان در این نظرسنجي معتقد بودند که بوش فاقد شرکت
این گونه اطالعات، تحلیل . ساز است هاي حساس و سرنوشت م براي اتخاذ تصمیمهاي الز توانایي

اخالقي بوش در آمریکا و جهان نیست بلکه این  یا ارزیابي صوري از موقعیت سیاسي، اجتماعي و
هاي انجام گرفته،  آوري شده از تحقیقات و نظرسنجي جمع هاي گونه اطالعات عبارت است از داده

  . مستند و موثق مي باشند این اطالعاتبنابراین تمامي 
بارها به صورت رسمي و غیر رسمي اعالم کرده است که اهمیتي براي   هرچند بوش تاکنون
نیست وحتي پاي خود را فراتر گذاشته و گفته است به تاریخ نیز اهمیتي  افکارعمومي جهان قائل

هاي  اي از واقعیت انسان آمیختهاش خواهد نوشت؛ اما به هر حال  چیزي درباره دهد که چه نمي
هاي بدست آمده از گذشته است، چگونه ممکن است درحالي که تعداد تلفات  تجربه موجود و
  و روانشناسانداکترانیابد و به اعتراف بسیاري از آمریکایي روز به روز افزایش مي سربازان

بگوید  در سخنراني جدیدش آمریکا با یك بحران رواني درعراق مواجه است، بوش دويآمریکایي ار
در سراسر  سربازان آمریکایي باید براي شکست دادن تمامي دشمنان خود از عراق تا افغانستان

 . جهان متحد شوند
مواجه است وسربازانش به دلیل   که از لحاظ معنوي با بحران جديدويچگونه ممکن است ار

. محتوایي استقبال کند يب ضعف روحي و رواني دست به خودکشي مي زنند ازچنین سخنان
احساس کنند براي دفاع از هویت و  سربازان آمریکا امروز در عراق و افغانستان بیش از آن که

دموکراسي و آزادي به مردم این دو کشور مي  جنگند و درصدد اهداي تمامیت ارضي آمریکا مي
مش و نقض بیش نیستند که درصدد سلب آرا سلطه گرکنند که سربازان  باشند احساس مي

 .باشند مي تمامیت ارضي مردم عراق و افغانستان



گویاي  گسترش انحرافات اخالقي، تجاوز به عنف، قتل و جنایت میان سرابازن آمریکایي در عراق
این موضوع  هاي انجام شده با مدارك و اسناد موثق این واقعیت است و تمامي تحقیقات و بررسي

تواند قوي و قدرتمند عمل  نمي  با این دید و با این بحران هرگزدوبنابراین ار. رساند را به اثبات مي
 .خواهد داد کند و در نهایت ننگ و شکست را پایان کار خود قرار

یعني خروج نیروهاي  ها بر این واقعیت واقفند و خواهان حل و فصل این بحران  تمامي آمریکایي
هایي که  صالحیت. پذیر نیست امکان انيخود ازعراق وحتي افغانستان هستند اما این امر به آس

از بزرگترین موانع براي محقق شدن این امر  جمهور آمریکا در اختیار دارد خود تابه امروز رییس
ي  افغانستان به دلیل تمایالت و اهداف پشت پرده اساس جنگ عراق و قبل از آن. بوده است
گراي تندروي آمریکایي با  صولاین گروه ا. است کاران کاخ سفید انجام گرفته نومحافظه
هاي  شکست سیاسي در داخل آمریکا و شکست در سیاست هاي یهودي تا به امروز به رغم گرایش
ي  خود در منطقه اصرار دارد و عامل اصلي عدم ارایه  هم چنان بر محقق ساختن اهداف خارجي

  . ستنیروهاي آمریکایي ازعراق نیز این گروه ا جدول زماني مشخص براي خروج
 کاران آمریکایي و دولت بوش گران سیاسي زمان به نفع نومحافظه اعتقاد بسیاري از تحلیل به

خواهان به  جمهوري ها در انتخابات اخیر و پیوستن بسیاري از نیست زیرا پس از پیروزي دموکرات
عدم . دداخل آمریکا مواجه ش کار آمریکا با یك بحران جدي در ها جریان محافظه جریان دموکرات

بوش منجر به آن شد که این دولت  ي آمریکا از دولت وجود حمایت الزم در داخل ایالت متحده
اصلي جنگ یاران بوش وآغازگران  با ریزش دروني مواجه شود به طوري که در مدت کمي اکثر

عف همین امر بر ض. استعفا دادند گیري کردند یا کنار گذاشته شدند یا عراق یا از پست خود کناره
آن که بسیاري از  بسیار تاثیر گذاشت به خصوصوافغانستان  آمریکا درعراق دويدروني ار
همزمان یا با اندکي اختالف زماني  دوي این ار و حتي سربازان سادهسران وافسران هاي  رسوایي

انجام وافغانستان کاخ سفید در جنگ عراق  ي هاي مقامات مسئول و بلندپایه با برخي از رسوایي
 . فتگر

هاي دولت  که بر سر حمایت و تایید سیاست هاي خبري آمریکا این امر منجر به آن شد که رسانه
یي آمریکا بر  متحد عمل کنند و سیاست رسانه بوش به خصوص جنگ عراق اختالف نظر داشتند
تر جدول زماني مشخص در این زمینه  چه سریع خروج نیروهاي آمریکایي ازعراق و تعیین هر

 . شودمتمرکز



االنتشار آمریکایي است که روزانه یك ستون به  هاي کثیر تایمز یکي روزنامه آنجلس سي ال روزنامه
 ي حضور آمریکا در عراق ضرورت بازگشت نیروهاي آمریکایي از عراق و پیامدهاي ادامه موضوع

 . قرار داده است
عراق گذشت جنگي که  گ آمده است چهار سال از جن هاي اخیر این روزنامه در یکي از تحلیل

 هزار و و ٢٥و کشته آمریکایي   سرباز٣٤٤٠لر هزینه داشت و بیش از ا میلیارد د٣٥٠بیش از 
 .زخمي بر جاي گذاشت
سال ویراني مشخص شد آن است که دیگر مجالي براي باقي چند این   آن چه که امروز پس از

سربازان آمریکایي از عراق براي نشیني  مطمئنا عقب. آمریکایي در عراق نیست ماندن نیروهاي
 ها در این هاي که آمریکایي تر از آغاز این جنگ خواهد بود زیرا هزینه کشور دردناك ملت این

 جنگ دادند بسیار زیاد است و انتظاري که ملت آمریکا براي کسب پیروزي در این جنگ
محقق   که این پیروزيکشیدند بسیار طوالني بود اما باید واقعیت را پذیرفت؛ واقعیت آن است

این جنگ  تري را در هاي سنگین نخواهد شد واگر بخواهیم بیش از این منتظر بمانیم هزینه
رك در انیوی ي دموکرات به راستي همانطور که چارلز رانگیل، نماینده. پرداخت خواهیم کرد

تصدیان این بلکه م مجلس نمایندگان این کشور گفت، باید ارکان کاخ سفید را به لرزه درآورد
دیگر نه  . هستند گوش دهند هاي موجود که ملت آمریکا خواهان آن کاخ مجبور شوند به واقعیت

ي   بوش را ندارند و این چرخهماجراجویانه ي هاي  ي سیاست آمریکا و نه جهان تاب تحمل ادامه
 .شود آمیز باید متوقف هاي جنون سیاست

  
  

  

  

؟کنگره چه میگذرد در  



 ١٠٠٠ حدود گذشته تاکنون در سال)  مه٢٨(بود کشته شدگان در جنگ  ها از روز یاد آمریکایي
ي یادبود کشته شدگان   در فاصله.اند گور جدید براي دفن سربازان کشته شده در عراق کنده

سرباز و تفنگدار دریایي در عراق جان خود را از اکنون بیش ازیکهزار  تا٢٠٠٦جنگ در سال 
د نرال دیویج .  تن بوده است٨٠٧این رقم در دو سال قبل  این در حالیست که. اند دست داده

ي افزایش تعداد  تایید کرد که افزایش تلفات نتیجه  آمریکا در عراقدويپترائوس، فرمانده ار
وي در جمع خبرنگاران در پایگاه  . شهر بغداد بوده است سربازان براي بازپس گرفتن کنترول

 . این یك جنگ است. ما در حال انجام یك نبرد سنگین هستیم: عراق گفت هوایي االسد در غرب
طرف گروه مطالعات  یکي از مشاوران بي ي بروکینگ و کل اوهانلون، تحلیلگر نظامي موسسهمای

هزاران سرباز عراقي : وي گفت . امنیتي است ي عملیات افزایش تلفات نتیجه: عراق اظهار داشت
هاي متروکه در بغداد هستند که آنها را در  ها و زندگي در پایگاه خیابان زني در در حال گشت

افزایش حمالت علیه نظامیان افراطي : چنین افزود اوهانلون هم . دهد قرار مي حمالتمعرض 
سربازان بیشتر از : این تلحیلگر افزود . جویانه شده است باعث بروز موجي از حمالت تالفي

 کنند بنابراین در معرض حمالت زني مي ها گشت ها هستند و روزانه در خیابان خیابان سایرین در
  . ار دارندبیشتري قر

خارجي و عضو گروه بررسي اوضاع  چنین استفن بیدل، کارشناس نظامي در شوراي روابط هم
آمریکا در عراق احتمال افزایش تلفات آمریکا  نرال پترائوس و رایان کروکر، سفیرجعراق با حضور 

م کرد که جمهور آمریکا در نطق رادیویي خود اعال رییس همچنان . هاي آتي را تایید کرد در ماه
و افغانستان با هدف کمك به ایجاد همان آزادي است که مردم آمریکا از آن  جنگ در عراق

دموکراسي در  نیروهاي ما به ایجاد: جورج بوش، رییس جمهور آمریکا گفت . هستند مند بهره
ر جنگ سازد و با آمریکا د  گذارد، حاکمیت قانون را برقرار این کشورها که به حقوق مردم احترام 

چنین براي دیدار با سربازان مجروح  بوش هم . کنند گرایي و ترور همراه شود، کمك مي با افراطي
ي آمریکا چند  این در حالي است که کنگره.  نیروي دریایي ملي رفتدرمانيبه مرکز  آمریکایي

 ٣٠تا هاي نظامي در عراق و افغانستان   میلیارد دالر بودجه براي عملیات١٠٠پیش حدود  روز
براي گرامیداشت سربازان   مه در آمریکا مراسم یادبودي٢٨قرار است   . سپتامبر را تصویب کرد

پنتاگون از زمان حمله به عراق در  بر اساس اعالم. آمریکایي کشته شده در جنگ برگزار شود
 تن دیگر زخمي ٥٠٠هزار و  ٢٥ نل آمریکایي کشته و بیش ازو پرس٣٤٤٠ حدود ٢٠٠٣ چمار
  . اند شده



از سوي  . اند  شدهزخميتن دیگر  ١٢٥٠  سرباز آمریکایي کشته و٣٩٠در افغانستان نیز حدود 
 آمریکا اعالم کرد که ٢٠٠٨ریاست جمهوري سال  دیگر سناتور کریس داد، کاندیداي انتخابات

وي در یك  . جانشین بوش به جنگ عراق پایان دهد توانند منتظر بمانند تا مردم آمریکا نمي
توانیم   ما نميآحقیقت:   در آمریکا گفت٢٠٠٨جمهوري  ي تبلیغاتي براي انتخابات ریاست رنامهب

جنگ  . باور برسیم که در برابر بوش محکم ایستادگي کنیم  ماه دیگر صبر کنیم باید به این١٨
براي وي  به همین دلیل . عراق باعث به خطر افتادن امنیت و رهبري اخالقي ما شده است

 .ي جنگ عراق راي دهد ست که در سنا علیه بودجهسخت نی
هایش براي  ي پیشنهاد وي به ارایه داد که یك منتقد سرسخت جنگ عراق است، اعالم کرد که 

 به رغم مخالفت داد با جنگ عراق وي اعالم کرد که . خاتمه دادن به این جنگ پایان نخواهد داد
به رغم مخالفتمان با جنگ عراق  . باشند ت ميي حمای نل نظامي آمریکایي در عراق شایستهوپرس

هاي  کنند انسان که در عراق خدمت مي) نیروهاي آمریکایي(زنان و مردان  باید بگویم
ریاست جمهوري  در همین حال جوزف بایدن، دیگر کاندیداي انتخابات . هستند اي العاده فوق

دفاع کرد و گفت  ي آمریکا گرهي جدید جنگ عراق در کن آمریکا از راي خود در اختصاص بودجه
 .هاي سیاسي کند که تمایل ندارد جان سربازان آمریکایي را وارد بازي

توسط سیاست ناکام بوش در عراق در  نل نظامي آمریکایي کهووي گفت که به حفاظت از پرس 
 نیروهاي آمریکایي در عراق ي نظامي من تمایلي به کاهش بودجه . خطر قرار دارند، متعهد است

به بازي سیاست باشد اما من این  ي وارد کردن جان سربازان آمریکایي شاید بوش آماده. ندارم
  . کنم کار را نمي
حاکي از این است   ها در کنگره و بین حامیان جمهوري خواهان در کاخ سفید، زني گمانه همچنان
د در عراق را تغییر خو یي ندارد جز این که استراتژي جمهور آمریکا اواخر سال چاره که رییس

آوردن بودجه جدید  هاي مخالف جنگ عراق در بدست به رغم پیروزي بوش بر دموکرات . دهد
توجهات در کنگره هم اکنون درحال   میلیارد دالري براي جنگ تا ماه سپتامبر تمام١٠٠حدود 

 بر در حالي که گزارشي مبني . است هاي سیاسي تلخ در آینده متمرکز شدن روي رویارویي
 هزار نفري آمریکا در عراق مطرح شده است، قانوگذاران ١٤٧نیروهاي  کاهش گسترده احتمالي

   . یي ترك کردند را براي یك استراحت یك هفته آمریکایي واشنگتن
آمریکا در جنگ ویتنام، با تشدید درخواست  جان مورتا، عضو دموکرات کنگره و از سربازان سابق

کنم که یك تغییر در استراتژي عراق  من احساس مي: داشت  اظهارخود براي پایان جنگ عراق
بیني کرد که یك تغییر  پیش خواه بلندپایه نیز میچ مك کانل، سناتور جمهوري . دهد رخ مي



دهد ما در مسیر دیگري  مي کنم که شرایط نشان فکر مي . اساسي در سیاست عراق رخ دهد
تغییر مسیر را رهبري خواهد  جمهور این د رییسحرکت خواهیم کرد و من انتظار دارم که خو

ها و پس از مجبور کردن  دموکرات جورج بوش پس از یك کشمش و رویارویي طوالني با . کرد
آمریکایي از عراق، باالخره بودجه جنگ  ها به لغو تعیین جدول زماني براي خروج نیروهاي آن

کافي براي مجبور کردن  ز این که از اکثریتها به رغم آگاهي ا اما دموکرات . عراق را بدست آورد
شان به زودي نتیجه  که تالش بوش به تغییر استراتژي در عراق برخوردار نیستند، مطمئن هستند

  . خواهد داد
موارد با سیاست جنگي شکست خورده  ما در تمام: هري رید رهبر اکثریت سنا اظهار داشت

 .جمهور مخالفت خواهیم کرد رییس

 یالف نظامائت تنش در

  
 با آمریکا پیمانهاى هم اى از دولت بکهکاخ سفید را در دو جنگ بزرگ عراق وافغانستان ، ش

نام نیروهاى چند ملیتی در  اى به  ها بودکه جبهه با مشارکت این دسته از دولت .همراهی کردند
گرچه سربازان ونیروهاى این شرکاى جنگی در  .صحنه نبرد عراق وافغانستان شکل گرفت

ها  اى دیگر این مشارکت ز جنبههاى جنگ آنقدر نبود که سرنوشت نزاع را رقم بزند اما ا  میدان
از یك سو با مشارکت :  بسیار مبرم و حیاتی براى طرف اداره کننده جنگ داشته است جنبهدو 

هاى سرسام آور دو جنگ را میان شرکا  این کشورها دولت بوش تاکنون توانسته است هزینه
غانستان براى جبران ها درعراق واف  و پرچم این دولتدوتقسیم کند واز طرف دیگر از حضور ار

 .کمبود مشروعیت جنگ کمال بهره را برده است
 آمریکا چه دويتوان دریافت هر گونه اختالل در همراهی شرکاى جنگی با کاروان ار اکنون می 

کندو اردوى  هاى جنگ وتوجیه مشروعیت آن ایجاد می  تأمین هزینه پیامدى در دو حیطه ،
اکنون تنورهردو جنگ با رهبرى آمریکا  .سازد  روبرو میهایی کاران را با چه چالش   نومحافظه



. کشد هاى بغداد زبانه می هاو محله بسیارداغ و سوزان است وآتش خشونت بویژه در خیابان
که سیالب شورش در نواحی جنوب وشرق افغانستان رو به پیشروى است وناظران  ضمن آن

 .دهند  خونین دراین جا خبرمیروزهايحوادث این خطه ازآمدن 
هاى زیر پرچم جبهه متحدین گران آمده   تحمل این روزهاى رو به فاجعه براى همه طرف 

  .است 
پس بسیار طبیعی است که راضی کردن مردم و پارلمان کشورهایی که سربازان خود را راهی 

بازتابی که اوضاع  .عراق وافغانستان کردند به امرى طاقت فرسا براى دوستان بوش تبدیل شود
هاى جنگ افغانستان و عراق در درون کشورهاى متحد بوش پدید آورده، فراتر از چند  جبهه

ها با مسأله   دراین مرحله ادامه حضوردر این جنگ .هاى تند پارلمانی است رشته تظاهرات و نطق
امروز فضاى سیاسی کشورهاى .است   کرده هاى حاکم ارتباط پیدا حیات و بقاى سیاسی دولت

ن در خاور دور تا انگلیس درقلب اروپا تکرار نسخه دیگرى از اوضاع ااپجز پیشرو متحدین ،ا
روزهاى نوامبر آمریکا است یعنی ایامی که حوادث خونین بغداد سرنوشت بزرگترین رقابت 

  .ها را رقم زد خواهان ودموکرات سیاسی دو جناح جمهورى
یچ روزى از صفحه نخست خبرهاى ناامید کننده وتصویرهاى تلخ صحنه عراق و افغانستان ه

نویسان  گران وسرمقاله ترین تعبیرهایی که تحلیل کم. رود  هاى این کشورها کنار نمی  رسانه
هاى سرکش یاجنگی که چشم  برند؛ جنگی با شعله کارمی براى توصیف روند اوضاع جنگ به

ق تازه در در چنین فضایی خیلی معقوالنه است که در انتظار وقوع هر اتفا .انداز ندارد، است
سؤالی .هاى تشکیل دهنده صف متحدین بنشینیم پایتخت کشورهاى درگیر جنگ یا همان دولت

که امروز، جان هووارد در کانبرا یا شینزوآبه درتوکیو ناگزیر وبلکه محکوم به یافتن پاسخ فورى 
ها مقاومت   ترین دوست بوش در لندن پس از ماه آن هستند همان است که سرانجام، نزدیك

تونی بلر حسب توصیه اکیدى که تصمیم گیران  .اگزیر شد تکلیف خود را با آن روشن سازدن
وبعد ترخروج خویش را باب خروج از عراق اول حزب کارگر درگوش اوخوانده بودند 

اما دربرابراین وضع شکننده که تحت . ازدفترکارنخست وزیري براي ابد به گوش دنیا رساند 
هاى عضو   هاى همقطار بوش پیداشده است همه طرف ینه دولتتأثیرفضاى دو جنگ در کاب
 . ائتالف موقعیت یکسانی ندارند

هایی که در عرض این پنج شش سال سربازان   شاید الزم باشد سنجشی تازه ازموقعیت دولت
 .عمل آید  هاى جنگ عراق وافغانستان کردند به خود را راهی میدان



 درجنگ شرکت جستند انگیزه واندیشه یکسانی  کایی،هایی که زیر پرچم فرماندهی آمری دولت
شرکت  .تفاوتی ماهوى میان شرکت آنها درجنگ افغانستان با عراق وجود دارد  از طرفی .نداشتند

هابه معناى واقعی نوعی سهیم شدن در طرح مبارزه باترور   در جنگ افغانستان درنگاه این دولت
 ملل و شوراى امنیت را به عنوان سند مشروعیت خویش زیرا این نزاع تأییدیه و جواز سازمان. بود

بوش و . که جنگ عراق این امتیازها ومجوزهاى مشروعیت بخش را نداشت حال آن .همراه داشت
 نظامیاناروپایی، کشورهاي ملل و  اعتنا به نظر مخالف سازمان بلر بدون رأى شوراى امنیت و بی

ها درافغانستان صورتی   هاوملیت  ایفاى نقش دولتبنابراین.خود را به این سرزمین گسیل داشتند
اجباري اما مشارکت آنان درنزاع عراق ازشکلی جبرگونه و. دارد داوطلبانه وماهیتی قانونمند

  .برخورداراست
هاى اروپایی وغربی، در صف نخست مدافعان ترك   از همین روست که اکنون شمارزیادى از دولت

 .هستند  حال مخالف جدى ترك میدان جنگ افغانستان نیزاند، اما درعین صحنه عراق ایستاده
م یا مادرید اشاره کرد، جایی که دو دولت وتوان به آخرین نمونه ازاین چند دستگی درر می

رو و رومانوپرودى درنخستین تصمیم دولت خویش، نظامیانشان را ازعراق فرا  چپگراى زاپاته
فشارند، حتی   خود درافغانستان پامیدويراما انان اکنون سرسختانه برتقویت ا. خواندند
  .رفتوزیر ایتالیا برسراین دیدگاه تامرحله استعفا هم پیش   نخست

هاى حاضر درجبهه ائتالف نظامی عراق  عالوه براین، یك تقسیم وتفاوت بارز دیگر نیز میان دولت
ك آمریکا هایی که متحدنظامی واستراتژی تفاوت میان گروه دولت. و افغانستان وجود دارد

این گروه درواقع الیه نخست وحلقه کلیدى همپیمانان . اند درادبیات سیاسی جهانی نام گرفته
ن، ااپج کشور ٣توان پس از انگلیس از  دهند دراین گروه می بوش رابویژه درعراق تشکیل می

ه هایی که آمریکابه طور مستقیم یا بواسط  جنوبی نام برد در واقع دولتیايرواسترالیا و ک
  .کند انگلیس امنیت آنان راتأمین می

هاى رهبران آنان پیداست وظیفه وتعهدى  که ازتوجیه ها درجنگ چنان  مشارکت این دولت
این دسته دربرابر فشارها وتهدیدات آمریکابسیار آسیب پذیر .هاى مشترك است  درچارچوب پیمان

ن گروه صحنه جنگ عراق آنهابه عنوان آخری  هستند وطبیعی است که انتظارداشته باشیم که
هاى ناتو ونیزبا  هایی هستند که بیشتر درچارچوب سیاست  اماگروه دوم، دولت .راترك کنند

این دسته ازکشورها درتصمیم  . اند  مالحظه سودومنافع خویش سربازان خود را روانه عراق کرده
یش تلفات سربازان اند لذا با افزا ها نمانده خویش منتظر نتیجه وچشم انداز عملیات آمریکایی

 .اند خود و به هم ریختن روند جنگ فرمان خروج وترك صحنه عراق را صادر کرده



  .نخست وزیر انگلیس اعتراف کرد که حملهء آمریکا و انگلیس به عراق یك فاجعه بوده است 
ترین اعترافات را در  وگو با شبکهء انگلیسی زبان شبکهء الجزیره، صادقانه تونی بلر، در گفت

این در حالی است که وزیر دارایی انگلیس براى .خصوص ادامهء بحران در عراق اظهار کرد
این اقدام وى باعث تعجب هزاران نیروى . به عراق وارد شد نخستین بار و در سفرى غیرمنتظره 

جا هستم تا از اقدامات مهم  من این,: به رویترز گفت, گوردون براون,.انگلیسی در عراق شد
در این سفر با وزراى کابینهء عراق دربارهء مناقشات پیشروى این . شورم قدردانی کنمنیروهاى ک

 .وگو خواهم کرد کشور بحث و گفت
هاى اخیر در عراق و افغانستان موجب بروز اختالف  بر پایه گزارشی مطبوعات انگلیس، شکست

ی محرمانه که وزارت یك ارزیاب. هاى امنیتی انگلیس و آمریکا شده است  ها و مقام  نرالجمیان 
دهنده وجود اختالف نظرهاى شدید بین  دفاع انگلیس اخیرًا از اوضاع عراق به عمل آورده، نشان

هاى طرح طبق این ارزیابی فرماندهان آمریکایی در عراق با . انگلیس و آمریکا در این کشور است
صره به نیروهاى عراقی  میسان و ب  مناطقنظامی انگلیس مبنی بر واگذار کردن مسئولیت امنیتی 
از سوى دیگر، منابع اطالعاتی انگلیس ، . در چارچوب برنامه خروج از این کشور مخالفت کرده اند

هلمند را که حامی والي اند که حامد کرزى،را تحت فشار قرارداده است تا  را متهم کرده) سیا(
 .انگلیس است، از کار بر کنار کند

فشار شدید اعضاى جدید دموکرات کنگره براى تعیین جدول با وجود هزینهء گزاف و  همچنان
زمانی جهت خروج نیروهاى آمریکایی از عراق، دولت بوش اعالم کرد که فعًال هیچ قصدى براى 

در این راستا، چنی در سخنرانی خود در انجمن وکالى  .نشینی از این کشور ندارد عقب
هاى تروریستی خواهد  ق موجب ترغیب خشونتنشینی از عرا عقب: کار آمریکا اظهار کرد محافظه
ها را متقاعد خواهد کرد که با  تمام گذاشتن کار، بار دیگر تروریست نیمه: معاون بوش گفت .شد

آزاد شدن کشورها و به هنگام مواجه شدن با خشونت و ارعاب، آمریکا دوستان و منافع خود را 
نفس را راهی عراق خواهد    هزار سرباز تازه٥٧از دیگر سو پنتاگون نیز اعالم کرد که .کند رها مي

این . کنند شمارى مي شوند که براى خروج از عراق لحظه کرد و این نیروها جایگزین سربازانی مي
هاى اخیر اکثریت مردم آمریکا خواهان  گیرد که طبق نظرسنجي اقدامات در حالی صورت مي

   .نگ هستندنشینی هرچه زودتر نیروهاى کشورشان از میدان ج عقب
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