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تروریسم دولتی
جورج بوش  ،تونی بلیر وبزرگترین جنایت قرن
امریکا وانگلیس به عراق چیزی کمتر ازتروریسم دولتی
دیگر چه به ارمغان اوردند.
فبروری «2102-22انفارمیشن کلیرنگ هوس » :تقریبا ده
سال ازهنگامیکه ایاالت متحده امریکا وانگلیس در بغداد پایتخت عراق
ترس وشوک را ظاهرا بمنظوردادن مجازات به یک دیکتاتور سرکش
به بهانه ای جمع اوری سالحهای کشتار جمعی وآنهم درعدم انطباق
قطعنامه های الزامی شورای امنیت سازمان ملل متحد براه انداختند به
همه روشن بود که صدام حسین بیشتر ازیک دهه تمام پروگرام هستوی
وسالحهای کیماوی وبیولوژیکی عراق را زبین برده بود .
بازرسان سالح سازمان ملل متحد تقریبا به این امر متیقین گردیده
بود تا حدی که میخواست برای عراق سند برات مبنی برعدم موجودیت
سالحهای کشتار جمعی وبیالوژیکی بدهد ولی آنها یعنی مسولین این

جنایت و جنگ طلبان در اتکا به عموسام (نماد دولت فدرال که تصویر
آن رادر باال می بینید کسی بوده که برای ارتش ایاالت متحده امریکا

خدمات بیشتری را انجام میداد واکنون در ایاالت متحده امریکا نمادی
تحت نام او بوجود امده است که بنام عموسام یا د میگردد  .....تفسیر
ازمترجم ) باز رسان سالح سازمان ملل متحد را از تفویض همچو
سند برات پرحذر ساختند شخصی که ازمد ت ده سال سالحهای
کشتارجمعی را درعراق بازرسی میکرد قول اورا نادیده گرفته وگتفه
های حسین کمال داماد صدام حسین ر ا مبنی برتاکید او از موجودیت
سالحهای کشتار جمعی درعراق که به مقامات رسمی سازمان سیاه
ایاالت متحده امریکا و سازمان ملل متحد به دنبال فرار خود در سال
«»0991به اردن درمیان گذاشته بود باورکردند.
این تروریسم دولتی از اغاز تا مد ت ده سال به عراق ناشی از
تحریم فلج کننده چیزی به ارمغان نیاورد بجز اینکه کشور عراق را
به زانو در اورد وپیا مد این تحریما ت همانا از بین رفتن تا حدود
« »111111اطفال بی گناه بود که ایشا ن به نسبت عد م دسترسی به
مواد الزم غذایی مصاب فاقگی وسوئ تغذی گردیده واز عدم دسترسی
به تسهیالت طبی شیوع امراض ناشی از شرب آب های ملوث جان
های شرین خودرا ازدست دادند.
این مقامات مسول بجای آنکه به تقاضا های فزاینده ای جوامع بین
المللی مبنی بر قطع تعزیرات وتحریمات علیه مردم ودولت عراق اقدام
نمایند،ولی برعکس جورج بوش وگروه محافظه کاران نووهمکارگوش
بفرمانش نخست وزیر بریتانیا تونی بلیر گزینه جنگ علیه عراق را
برگزیدند  ،ولست های مطول مند راوری را مبنی بر وجود سالحهای
کشتارجمعی درعراق را برخ مردم ساده لوح غرب پیشکش نمودند وبه
این صورت اذهان مردم غرب رامسموم ساختند آنها با کمک وهمدستی
مشهورترین رسانه ء دست راستی غرب در تحت نظر اقای روبرت
موردوخ ( )Robert Murdochبا در نظر داشت یا داشتهای مامور
اسبق دفتر تونی بلیر دوکتور الستر کمپل ()Alastair Campbell

اتهام زدند که سالحهای کشتار جمعی درعراق وجود دارد واین مطلب
را مکرراازطریق ارتباط جمعی بغرض گمراهی ذهن مردم بدست نشر
سپردند .
تونی بلیر کامال مطلع واین را میدانست که این جنگ در صورت
عدم توضیح وقرار سازمان ملل متحد مشروعیت ندارد چنانچه مشاور
قانونی او جنرال الرد گولد سمت این مو ضوع را ازنظر حقوقی به او
توضیح وتفسیر نمود ولی او خالف تمام این اگاهی ها وخواسته های
میلیونها معترض ضد جنگ که درکوچه های لندن به مارش وتظاهرات
شان پرداختند وقع نگذاشت وبادرنظرداشت گذارشات غلط منابع اطالع
رسانی مکرراادعا نمود که سالحهای کشتارجمعی درعراق اگر برچیده
نشودمنافع ما بریتانوی ها را به خطرمی اندازد به همین دلیل وهمچنان
بادرنظرداشت تذکر پایان نامه های یک دانشجو که درانترنیت موضوع
سالحهاراباغلطی امالیی بد ست نشرسپرده بودبهانه گرفت ودر عرض
« »51دقیقه بعد ازهدایت صدور جنگ علیه عراق داخل اقدام شد
وجنگ را علیه عراق با شرکاء جرم اش آغاز کرد .
کرید بیل ( )Credibleکارمند داخلی که جرآت به چالش کشیدن
همچومزخرف چون جنگ رابا داکتر داوید کلی ()Dr Ddavid Kelly
کارشناس سالح داشت کسی که ادعای ( )51دقیقه ای را زیر سوال
برد  ،جوزف ویلسون ( ) Joseph Wilsonسفیر کسیکه اتهام بوش
را مبنی براینکه عراق از نایجریا یورانیوم می خرد نادرست دانست
ودرعین زمان ترجمان انگلیسی کاترینگن( )katherine Gunnفاش
ساخت که ایاالت متحده امریکابغرض بی اعتبارسازی اعضای شورای
امنیت متهم به جاسوسی میباشد و با درنظرداشت اینکه اوچرا این راز
را فاش سا خته دستگیر واز وظیفه اش سبک دوش میگردد .
کولن پاول یکی از شخصیت های قابل احترام درایاالت متحده امریکا
در صحبتی مملو از اتهامات جعل وناروای که علیه عراق در سازمان

ملل متحد ارایه نمود او خود بر سوابق و دوران کار کردگی خود لکه
سیاه گذاشت وبه اینترتیب سند زوال ونابودی خود را خود امضا نمود .
بزرگترین پدیده منفی جهان  :بطور خالصه جنگ خود
یکی ازبزرگترین ومنحوسترین پدیده ای منفی در جهان میتواند شمرده
شودجنگی که بخاطرازبین بردن یک دیکتاتوربه بهانه ای ازمیان بردن
سالحهای کشتار جمعی درعراق درگرفت جنگی که یک بخش بزرگی
از برنامه های قبال طرح ریزی شده محافظه کاران نو ایاالت متحده
امریکا بود  ،برنامه ای که با اطمینان کامل بتوانند تسلط وبرتری کامل
ایاالت متحده امریکا را در جهان به جهانیان نشان دهند موضوعی بوده
که جنرال ویسلی کالرک در کتاب مطبوع اش زیرعنوان برنده جنگ
مدرن  :عراق  ،تروریسم وامپراتوری ایاالت متحده امریکا  -مطالبی
مهمی را به توضیح گرفته است .
« من در ماه نومبر سال « »2110وقت برگشت به پنتاگون رفتم وبا
استفاده از فرصتی که داشتم با یک افسر ارشد از ستاد نظامی درد دل
کردم ودرعین صحبت او گفت که ما تا هنوز در مسیر بر ضد عراق
در حرکت هستیم درحالیکه برنامه های هرچه گسترده تری در پیشرو
داریم وآن اینکه طی پالن پنج ساله از قبل برنامه ریزی شده هفت
کشور دیگر را نیز باید شبیهه عراق بچنگ در اوریم که در اغاز این
پالن عراق شامل بوده و بعدا نوبت به ثوریه -لیبنان – لیبیا -ایران –

خواهد رسید » .

سومالیا و سودان
به همه معلوم شد که در اثر جنگ به عراق قبل از تجاوز ویا بخاطر
یورش برعراق میلیون ها عراقی به قتل رسید ند ،طبق گذارش النسیت
« »Lancetبیشتر از « »011111عراقی در جوالی سال «»2110
به قتل رسید ند بیدون آنکه قتل هزاران سربازان امریکایی ونیروهای
ایتالف را گذارش دهند .

مدیر کل قبلی بانک جهانی اقای جوزف ستگلیتس )joseph stiglitz
اعالم نمود  :که ضربه اقتصادی ناشی ازین جنگ بر اقتصاد ایاالت
متحده امریکا در حدود « »2تریلیون دالرمی باشد واین مصارف برای
چه! تنها نفعی ازین جنگ ویا ازین اشتباه نابخشودنی راکه توسط بوش
وتونی بلیرصورت گرفت ایران وبه قدرت رساندن نورالمالکی و دولت
اکثریت شیعه های عراق میباشد  ،دولت مالکی وتعدادی از سازمانهای
تروریستی که جنایات شکل غربی را مرتکب می شوند عراق را در
استانه جنگ کامال عیار داخلی سوق داده اند .
وزیر بیدون مقام وجایگاه و عضو پارلمان اقای کینیت کالرک طی
یک مصاحبه اش به« بی بی سی »درارتباط به پالیسی خارجی عراق
گفت که من در طول زنده گی خود همچو سیاست خارجی فجیعی که
عراق آنرا دنبال می نماید وبدترازسیاست خارجی سویس است ندیده ام
اوگفت شما ضرورت ندارید که نرخ زکاوت( )IQانشتاین را تعین نماید
زیراکه پرس وپال وجستار عراق توسط سرجان چلی کوت در سال
«»2119تنظیم شده است کسیکه ماموریت اش به شکست مواجهه شد .
آنچه که نخست وزیربریتانیا آنرابعنوان«ایجاد بخیه ویا پیوند» توصیف
نمود وتالش نمود تا خواسته هایش را به خواسته های مردم پیوند دهد
به همه مشهود گردید.
کجاست خشم عموم مردم ؟ روزنامه های ایاالت متحده امریکا
سرگرم نشر داستا ن مرگ پوچ پرسر وصدا و ذوق نقاشی بوش و
مشغولیت د باغی بلیر که میخواهد جایزه رهبران لهستانی را بد ست
آورد ونیز به ارتباط طرح امامت داوید کامرون نخست وزیر بریتانیا
که مردم بریتانیارا دعوت به همه پرسی بمنظوراینکه عضویت اتحادیه
اروپا رامی پذیرند ویا نه ؟می باشند وبه ارتباط موضوعات فوق به
نشرات شان ادامه داده توجه عامه مردم را بخود جلب می نمایند .
آنچه که باید عالوه کرد این است که این هردو آواز خوان کره الصوت

وآهنگ سازان موسیقی کشند ه را یک جا در الهه در یک اطاق باید
زندانی ساخت تا منتظرمحاکمه شان مبنی برجنایات جنگی شان با شند
ولی جای تاسف دراینجا است ویاآنجه که ماوقتا فوقتا مالحظه نموده ایم
فاتحان آنطوریکه دگران محاکمه میشوند محاکمه نمیگردند .
 ----------------------------باتقدیم سالمها واحترامات مخلصانه .

