
  جنگ و دموكراسي در عراق
  سمينو. ل

  
سقوط صدام حسـين نقطـة آغـازي بـراي پيـدايش دموكراسـي در               , آيا آن طوركه رئيس جمهورآمريكا و نخست وزير انگليس ادعا ميكنند            

بـا آنـان مبـارزه    خلقهاي اين كشورها كه ساليان دراز در زير يوغ ديكتاتورها رنـج كشـيده و            , كشورهاي عربي خواهد بود؟ اگر اين طور باشد       
اما ما در عمل شـاهد آنـيم كـه تاييـد     . بايد براي استقبال از ارتشهاي پيروزمند آمريكا و انگليس در كشورهايشان به نوبت بايستند   , كرده اند 

 در حتـي . كنندگان چنين حمله اي را عمدتاً عراقيهاي مقيم آمريكا تشكيل ميدهند كه بيشـتر بـه زبـان انگليسـي تسـلط دارنـد تـا عربـي                        
كشورهاي عربي و اسالمي طرفدار آمريكا به استثناي كويت نيز اكثريت قاطع مردم مخالفت خود را با چنان صـراحتي ابـراز داشـته انـد كـه                

  .حكومتهاي اين كشورها جرات موافقت علني با سياستهاي آمريكا و انگليس را نمي يابند
كـه پـس از جنـگ        خطاب به شـكاكان گفـت       , استقرار دموكراسي در عراق   جرج بوش چندي پيش ضمن تاكيد  بر خواست آمريكا براي               

ايـن  . تاريخي خالف آن را نشـان داد       اما تجربه , جهاني دوم نيز بسياري تصور نميكردند كه در آلمان بتواند يك نظام دموكراتيك برقرار شود              
يـك پرسـش    ,  و وضعيت وشرايط تاريخي مطرح ميشـوند       صرف نظر از بحثهائي كه در زمينة تفاوتهاي سياسي و اجتماعي اين دو كشور             , جا

  :پايه اي به ميان مي آيد
  آيا آمريكا و انگليس در اساس قصد برقراري مردم ساالري در عراق را دارند؟    
ته انـد در    اين دو كشور ساليان دراز فرصت داشـ       . پاسخ به اين پرسش به صراحت منفي خواهد بود        , اگر تجربة تاريخي را ميزان قرار دهيم         

اما , به استقرار مردم ساالري همت بگمارند و يا الاقل ياري برسانند  , كشورهاي تحت نفوذ خود در سراسر جهان سوم و از جمله در خاورميانه            
آيـا  . مگر در اثر مبارزة مردم با حكومتهاي دست نشانده و حاميـان خارجيشـان  , در هيچيك از آن كشورها يك نظام مردم ساالرانه پا نگرفت          

آمريكـا و انگلـيس بـا       . منظور جرج بوش از دموكراسي چيزي شبيه به پاكستان است؟ و يا شايد اردن و عربستان سـعودي را مـد نظـر دارد                       
همكاري يكديگر حكومت مصدق و همراه با آن نخستين نظام مردم ساالرانه اي را كه در خاورميانه و كشورهاي اسالمي شكل گرفته بـود بـا        

وقتـي جنبـه    , بعد از انقالب  . ديكتاتور بدنامي را به جاي او نشاندند و بيست و پنج سال از او پشتيباني كردند               ,  سرنگون كردند  توطئه و كودتا  
با تمام نيرو با آن ستيزه كردند وبه اين ترتيـب بـه سـهم خـود بـه تقويـت جنـاح                       , هائي از مردم ساالري در ايران در حال شكل گرفتن بود          

  .يت ياري رساندندبنيادگرايان در حاكم
آيا منافع اين دو كشور در عراق با يك نظام مردم ساالر و حكومت برخاسته از آن همخوان خواهد بود؟ پاسخ به ايـن پرسـش نيـز منفـي                                 

آن زيرا نخستين وظيفة يك حكومت مردم ساالر حفظ ثروتهاي ملي و بهره برداري از آنها در راه منافع ملي و بازسـازي كشـور اسـت؛      , است
هيچ يك از اين هدفها نميتوانـد       ... حكومت بايد تالش كند كشورش را از اشغال نظامي برهاند؛ آن را به سوي استقالل اقتصادي راهبري كند                 

  .با منافع آمريكا و انگليس سازگاري داشته باشد
اينان از  . اق از شيعيان تشكيل شده است      درصد جمعيت عر   ٦٠بيش از   . توجه به تركيب جمعيت عراق بسيار آموزنده است       , از اين گذشته     

شيعيان در شرايط ديكتاتوري مطلق حزب بعـث از امكـان تشـكل             . لحاظ اقتصادي و اجتماعي بخش عقب افتاده تر عراق را تشكيل ميدهند           
در حـال حاضـر     . دارنـد اما به داليل تاريخي و مذهبي زير نفوذ قوي روحانيان شيعه و سازمان منسجم آنـان قـرار                   , سياسي محروم مانده اند   

 سال پيش در ايران و در سـاية حمايـت         ٢٣سرشناس ترين و پرنفوذترين رهبر مذهبي شيعيان عراق آيت اهللا محمد بكر الحكيم است كه از                 
ز الحكـيم   بـرادر او عبـدالعزي    . او در دوران جنگ ايران و عراق مجلس اعالي انقالب عراق را در ايران تشكيل داد               . حاكميت ايران به سر ميبرد    

چندي پيش  به نمايندگي از اين مجمع در شوراي رهبري سران احزاب و گروههاي مخالف حكومت عراق شركت كرد و بـه عنـوان يكـي از                            
, عالوه بـر ايـن    . نميتوان انتظار داشت كه اين آيت اهللا از نفوذ روحانيت محافظه كار حاكم بر ايران بركنار باشد                . شش نمايندة آن انتخاب شد    

ايـن تصـور و اميـد را داشـتند كـه پـس از پايـان جنـگ از                    , به تشويق آمريكا دست به شورش زدند      ,  شيعيان در جريان جنگ پيشين     وقتي
ولي در عمل آمريكائيها خود را كنار كشيدند و بـا خونسـردي بـر سـركوب شـيعيان بـه دسـت گـارد                         , پشتيباني آمريكائيان برخوردار شوند   

اين تجربه همراه با وقوف بر اين واقعيت كه منـاظق شـيعه نشـين درمسـير ورود ارتشـهاي آمريكـا و               . مخصوص صدام حسين نظارت كردند    
باعث شده است كه توده هاي شيعيان اين بـار          , يعني در معرض نخسين مرحلة جنگ قرار دارند وآنها اولين قربانيان آن خواهند بود             , انگيس

  .رندبا بدبيني به هدفها و نقشه هاي آنگلوساكسونها بنگ
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اينان كه تاريخ دراز مبارزه بـراي خودمختـاري را          . بخش ديگر و از لحاظ سياسي بسيار پر اهميت جمعيت عراق را كردها تشكيل ميدهند                 
اكنون به طور عمـده در قالـب دو گـروه    , پشت سردارند و پس از نخستين جنگ آمريكا در عراق به نوعي حكومت خودمختار دست يافته اند  

كردها انتظاردارند پس از سقوط صدام حسين بـه آرزوي ديـرين       . ي متشكل اند و يكانهاي نظامي منسجمي را تشكيل داده اند          قومي و سياس  
كه آنها جايگاه متناسبي در  حكومت مركزي عـراق  , خود جامة عمل بپوشانند و ميدانند كه اين خواست تنها زماني به تحقق خواهد پيوست      

, ي كردهاي عراق به روشني در تعارض با سياست ناسيوناليستي و هـدفهاي ژئوپـوليتيكي حكومـت تركيـه                  خواست خودمختار . داشته باشند 
زيرا تركيه از آن بـيم دارد كـه بـا تحقـق خودمختـاري در كردسـتان                  , يعني مهمترين هم پيمان آمريكا در منطقه پس از اسرائيل قرار دارد           

نند و اين در نهايت به خواست كردستان مستقل و جدائي بخشهاي كردنشين تركيـه            كردهاي تركيه نيز درخواست مشابهي را عنوان ك       ,عراق
جمهوري تركيه از زمان تشكيل تا كنون همواره به منطقة نفتي كركوك واقع در كردستان عراق چشم داشـته و                    , از اين گذشته  . تبديل شود 

ن كشور هم اكنون يك ارتش مجهز چهل هزار نفري بـراي اشـغال   اي. از اين رو هرگز مرز مشترك تركيه و عراق را به رسميت نشناخته است    
  . اين منطقه در مرزعراق متمركز كرده است

حدود بيست در صد و مسيحيان حدود چهار در صد جمعيت عـراق             , عربهاي سني كه پايگاه اصلي حزب بعث عراق در بين آنان قرار دارد               
  .  را تشكيل ميدهند

 ميتوان اين نتيجه را گرفت كه حكومت عراق در يك انتخابات آزاد در دست مجمع يا شورائي متمركز خواهد شد     از مجموعة اين واقعيتها       
و اقليت پرنفـوذي از آن را كردهـا بـا هـدف خودمختـاري كردسـتان                 , به احتمالي با گرايش ضد آمريكائي     , كه اكثريت آن را روحانيان شيعه     

يتي ميتواند با هـدفهاي كوتـاه و درازمـدت سياسـي و اقتصـادي آمريكـا و انگلـيس در عـراق                آيا چنين دموكراسي و حاكم    . تشكيل ميدهند 
  همخواني داشته باشد؟ 

حتي اگر چشم بر روي مدارك و قـراين بسـياري كـه برطمـع آنگلوساكسـونها نسـبت بـه منـابع نفتـي عـراق و بـر هـدفهاي درازمـدت                                     
پرسـش  , ند ببنديم و تصور كنيم كه كسي مثل جرج بـوش در گفتـة خـود صـداقت دارد              ژئواستراتژيكي آنان در منطقة خاورميانه داللت دار      

  :بعدي مطرح ميشود

  بعد از جنگ و سقوط صدام حسين امكان پذير است؟, آيا برقراري دموكراسي درعراق   

عقالئـي   -حلـة صـنعتي  به مر, عيهيچيك از كشورهاي عربي تا كنون به طور كلي از مرحلة سنتي پدرساالري به مراحل پيشرفته تر اجتما        
حتي در آن كشورهاي عربي كه داراي روابط پيچيده تـر اجتمـاعي و شهرنشـيني ريشـه دارتـري هسـتند نيـز پديـدة                          . نوين گذر نكرده اند   

پاية اجتماعي براي اصالحات سياسي و دمـوكراتيزه شـدن حيـات سياسـي              , با اين ترتيب  . شهروندي قابل مقايسه با اروپا شكل نگرفته است       
 ندارد و تا زماني كه قدرت اقتصادي در دست طبقه اي از دولتمردان باقي بماند كه توان مالي خود را بـا نيـروي ارتـش و بوروكراسـي                              وجود

  .سياست آمرانة طايفه اي رژيمهاي عربي نيز به احتمال زياد ادامه پيدا خواهد كرد, متورم بازتوليد ميكند

خودسرانه و با خط كش روي نقشة جغرافيا رسـم شـده      , انگليس و فرانسه  , تعمارگران پيشين مرزهاي بيشتر كشورهاي عربي به دست اس          
بيشـتر ايـن كشـورها    . در هيچيك ازآنها يك ملـت واقعـي تشـكيل نشـده اسـت           , از زمان استقالل اين كشورها بعد از جنگ جهاني دوم         . اند

حراگرد عراقي را از صحراگرد اهل عربسـتان سـعودي يـا اردنـي جـدا      عاملي كه ص. بدون تاريخ و افسانه هاي ملي هستند   , واحدهائي تصنعي 
اين مردم براي سران    . ميكند قبيلة اوست و نه گذرنامة كشوري كه ساكن آن است و مرزهاي قبيله ها اغلب با مرزهاي كشورها يكي نيستند                    

امـا نـزد حاكمـان ايـن كشـورها      . د اقليتها محسوس استاين امر بيش از همه نز. قبيله و پيشوايان مذهبي خود بيش از دولتها اهليت قائلند 
  .استقالل كشور به مفهوم حفظ قدرت شخصي است و اختناق و خشونت روش روزمرة آنان براي اين منظور است

تحـول  عراق نيز از اين قاعده مستثني نيست و ميتوان گفت كه به طور كلي جامعه اي قبيله اي است و تنها پايگاه اجتمـاعي بـراي يـك                                
به فقر  , دموكراتيك يعني جامعة شهري و قشر مياني آن در اثر مجازاتهاي اقتصادي كه ظرف ده سال گذشته از طرف آمريكا اعمال شده اند                      

در دهـه  . نيروهاي اجتماعي و شخصيتهاي سياسي براي لحظة دگرگوني وجـود ندارنـد  . و فالكت درغلتيده و توان خود را از دست داده است  
  . در آن كشور نه يك جنبش روشنفكري و نه يك ابتكار سياسي به ظهور رسيده و نه امكان آن وجود داشته استهاي پيشين 

حكومت آمريكا و اكثريت رسانه هاي گروهي آن كشور اين نكته را پنهان ميكنند و يا نميخواهند بپذيرند كه آمريكا در نظر بخش بزرگـي                           
برتـري جـو و     , الاقل از جهت سياسي و نظامي به عنوان يك قدرت امپرياليستي متكبـر            , حاظ فرهنگي اگر نه از ل   , از مردم كشورهاي اسالمي   
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در تمام جهان عـرب بـه اسـتثناي كويـت ايـن             . جنگ عراق از ديد اكثريت مردم كشورهاي اسالمي قانوني نيست         . بسيار خشن تلقي ميشود   
پشـتيباني  . بلكـه در درجـة اول جنگـي عليـه اعـراب و اسـالم ميبيننـد         , كامهجنگ را نه به عنوان آزادسازي عراق از يوغ يك ديكتاتور خود           

بالشرط آمريكا از اسرائيل و حمايت و احترام آن كشور از حاكمان ديكتاتور منطقه تا زماني كه بتوانند به هر وسـيله جنبشـهاي اسـالمگرا را       
  .  را با يك جنگ صليبي مواجه ميبينندوضعي را به وجود آورده كه بسياري از مسلمانان منطقه خود , دفع كنند

در درجة اول در جهت پس رفتن مردم ساالري به عنوان يك نـوع حكومـت تـاثير              , اين نكات به اضافة بي رحمي و خشونت ناگزير جنگ             
 دشمن اصـلي خـود   و حتي در كشورهاي به اصطالح ماليم عربي به تقويت مسلمانان متعصبي خواهد انجاميد كه آمريكا را           , خواهند گذاشت 

 در بعضي از كشورهاي عربي تا حد زيادي وجهـة خـود را از دسـت    ١٩٩٠اسالم افراطي كه به خاطر اعمال وحشيانة نيمة دوم دهة           . ميدانند
  . با اين جنگ دوباره عرصه اي براي ابراز وجود پيدا خواهد كرد, داده بود

با جرات ميتوان گفت كـه    , كائي براي حكومت بعد از جنگ عراق قابل اجرا باشد         صرف نظر از اين كه كدام يك از سناريوهاي محتمل آمري             
احتمال قويتر اين است كه عراق زير اشـغال نظـامي آمريكـا و              . هيچ يك از آنها نميتواند آزادي و مردم ساالري را براي عراق به همراه بياورد              

به اختناق و محدود    " برقراري دوبارة نظم و قانون    "براي  ,  نوعي كه باشند   انگليس به ورطة خودسري و بي قانوني سقوط كند و حكومتها از هر            
  .كردن آزاديهاي مردم روي آورند

اين اقليت كه مورد توجـه نسـبي        . مسيحيان عراق در مجموع حدود چهار درصد جمعيت عراق را تشكيل ميدهند           , به طوري كه گفته شد       
, اما اكنون بيم از آن دارد كه با آغاز جنـگ      . ر آرامش با مسلمانان آن سرزمين زيسته است       در درازاي زمان د   , حزب بعث و صدام حسين بوده     

  .  مورد حملة مسلمانان افراطي قرار گيرد
دير يا زود يك جنبش آزاديبخش ملي در آن منطقه آغاز خواهد شدو آن كشور بهـاي گزافـي بـراي                     , اگر تركيه شمال عراق را اشغال كند         

درست همين عكس العمل را بايد آمريكا و انگليس در صورت اشغال نظامي درازمـدت عـراق   . اريخي خود خواهد پرداخت اين خطاي بزرگ ت   
 سدة پـيش بـه      ٤٠ و ٣٠انگليسيها ميتوانند در اين زمينه با يادآوري تلفات خونين سربازان و افسران خود در دهه هاي                 .  انتظار داشته باشند  

باعـث تشـديد اختنـاق و خشـونت و پيـدايش            , اما چنين جنبشي صرف نظر از كشتار و خرابي        . ي كنند پسرعموهاي آنگلوساكسون خود يار   
  .وضعيتي در آن سرزمين خواهد شد كه شكل گيري دموكراسي را باز هم به عقب مي اندازد

اما تاثير آنها بر خاطرة جمعي يـك  , جنگ و اشغال نظامي با تمام خرابي ها و فاجعه هاي انساني آن خواه نا خواه روزي به پايان مي رسند                
. كه گاه همچون عاملي فرهنگي تا قرنها در رفتار اجتماعي آن خلق انعكاس مي يابـد               , خلق به صورت نفرت از متجاوز و اشغالگر باقي ميماند         

چـه رسـد بـه      , ز ياد نبرده انـد     سالة آنان بر سرزمين خود را ا       ٢٠٠ايرانيان پس از نزديك به چهارده قرن هنوز خاطرة هجوم عربها و سيطرة              
جنـگ عـراق  خواسـت    . خاطرة تجاوز نظامي عراق به غرب و جنوب ايران در دوران بعد از انقالب و فاجعة جنگ هشـت سـاله بـا آن كشـور      

يـز آن را بـه   اما آنها پاي همة ملت خود را به ميان ميكشند و مردم عراق و منطقه ن          , افراطي ترين جناح سرمايه داري آمريكا و انگليس است        
  .همين عنوان تلقي ميكنند

بـه  ,  سپتامبر براي بهره برداري از احساسات مـذهبي مـردم آمريكـا            ١١جرج بوش وبعضي از دستگاههاي تبليغاتي آمريكائي بعد از واقعة               
 ضـد اسـالمي داده و آن را در     ال اقل در آغاز كار جنبه اي مـذهبي و         , شروع كرده اند  " تروريسم بين المللي  "جنگي كه به قول خودشان عليه       

چنانچه آنها باز هـم بـه ايـن روش بيخردانـه رو     . ديد مردم منطقه و بسياري از مطلعان سياسي همچون يك جنگ صليبي جلوه گر ساختند        
  .خواهند رساند مناسبي به گروههاي اسالمگراي افراطي نفرت مسلمانان را نسبت به مسيحيت برانگيخته و خوراك عقيدتي, آورند

  .پير دانشمند و مسيحي مومن  در اين جا بي مناسبت نيست, ! "والتر ينس"نقل بخشي از مصاحبه با     
  ؟شما جرج بوش را چگونه آدمي ميبينيد: " پرسش   
دي بوش بـراي مـن موجـو      . او تالش ميكند پايه و توجيهي مسيحي براي جهاد پيدا كند          , بوش از ديد من يك آيت اهللا است       ": والتر ينس    

اگـر  . ميپرسـد ] از خـود [او به ادعاي خودش هر روز صبح دعـا ميكنـد و   . است كه آرمانهاي مسيحيت را با  هدفهاي نظامي يكي كرده است           
  .عيسي بجه ها را نميكشت : عيسي مسيح به جاي من بود چه ميكرد؟ شايد بايد به او پاسخ داد


