
  
  

  خاطرات بوش . ُِامنس ُکنترا  ُامنيوم  ُبللوم 

ھمنشين بھار 

  

  

In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act. ~ George Orwell 
 

به ھنگام فریب عالمگير، گفتن حقيقت، کنشی انقالبی است، اما زیر سئوال بردن » جورج اورول«گرچه به قول 
شود با  نمی. تر، با استبداد زیر پرده دین مرزبندی داشته باشيم تر و بيش ش وقتی بيھوده نيست که پيشامثال بو

.ھای مستبد و خودخواه کاخ سفيد را نشانه گرفت» یاتان  لِوی« کاسه بود و  ستيز، ھم خو یا دین مرتجعين دین
  .  نيستضمناً ھدف من دامن زدن به گرایشات کور و بی محتوای ضد آمریکائی

 و  فراموش نکنيم آمریکا تنھا در سخنگویان کاخ سفيد و وزارت خارجه و امثال ولفو ویتس و آرميتاژ و روپرت مُرداخ
  .شود خالصه نمی... جان بولتون و، سرمایه ساالران الکھيد مارتين و نورتروپ گرومن

  .کنند طالبان نفت و دالر، ارزش ھا و مردم خوب آمریکا را نمایندگی نمی
  
  

  برزند ز مشرق شمع فلک زبانه می

  شبانه   ای ساقی صبوحی درده می

  گر سنگ فتنه بارد فرق مَنش سپر کن

وَر تير طعنه آید جانِ منش نشانه

  

مایه ھای خودخواه و بی» یاتان ِلوی«

   

یاضيات ھم ی دولت مدرن، که به فيزیک و ر گذار نظریه پایه فيلسوف انگليسی و   Thomas Hobbesتوماس ھابز 

  ]١[ »یاتان  لِوی«    Leviathanعالقه داشت و با گاليله دوست بود، کتابی دارد به نام 

  

، )یکی دو سال بعد از حمله شاه عباس دوّم پادشاه مست و منگ صفوی به قندھار( ميالدی ١۶۵١این کتاب در 

. و تاثير بسيار مھمی در فلسفه غرب گذاشته است منتشر شده

. کِشد و مثل و مانند ندارد اشاره به یک ھيوال و غول عظيم الجثه ای است که از دریا سَرک میוְיָָתן לִیاتان  لِوی

. است این نام از باب چھل و یکم ایوّب، در تورات گرفته شده

 

دارد و به ھمين دليل به  گوید انسان با خشونت، چفت است و دست از جنگ و ستيز برنمی توماس ھابز می

این نياز دارد و برای پایان دادن به جنگ و خشونت، چاره کار ) یاتان به لِوی(که به او امر و نھی کند آقاباالسری 

.تن دھد و الزاماتش را بپذیرد» دولت قدرتمند«است که به 

  ): سياست شھری( »  السياسه المدنيه«به قول فارابی در 

  يفه خود را انجام دھد، ھمه باید تابع یک رھبر وبرای اینکه جنگ و ستيز از ميان برداشته شود و ھر عضوی وظ

  ...به اخالق حميده  فرمانده باشند و آن فرمانده نيز حکيم و دانا و متصف

  

ّ، توسط دجاالن و جالدان، یعنی »نقظه خارج از خود«ولی شاھدیم که در عمل، این  یاتان ھای مستبد و  لِوی«ّ

  .ندا تر شده ، اشغال شده و گرگھا گرگ»مایه بی

........................................................................

   



  .شوند افتند و شکنجه می دوستان دیروز به زندان می 

   

 که از جمله آثار برجسته   lord of the flies» ساالر مگسھا« در رمان  william gerald goldingویليام گلدینگ 

، ماجرای شگفت انگيز گروھی پسربچه را روایت  دو فيلم سينمایی ھم ساخته شدهكالسيك جھان است و از آن 

شوند ولی سقوط ناگھانی ھواپيما آنان را  ، عازم منطقه ای امن می...کند كه برای دور ماندن از خطرات جنگ می

. ، ساکن شوند)بدون مربی و پدر و مادر(کند در یک جزیره فرود آیند و آنجا  مجبور می

کشد، و مربوط به  سياسی زمان جنگ جھانی دوم را به تصویر می  ، شرایط اجتماعی و»ساالر مگسھا«ه اگرچ

ھوایی آلمان قرار داشت و بسياری از مردم انگليس مجبور به ترک وطن   زمانی است که بریتانيا تحت حمالت

  .اما، گویی آینه اوضاع و احوال ما است... بودند

اندک ...رود اما اندك اندک و صفا حاکم است و ھمه چيز به خوبی و خوشی پيش میدر آغاز بين بچه ھا صلح 

! رسند  جمع گرگان می اندک

.كنند دھند و آن بھشت زمينی را به دوزخی از آتش و خون تبدیل می گرگھای درون، چنگ و دندان نشان می

...شوند افتند و شکنجه می دان مینشيند و دوستان دیروز به زن جای خرد و پاك اندیشی، زشتی و پلشتی می

شوند؟ در آن جزیره که تبعيضی وجود نداشت که عاملی برای گرگ شدن و مسخ  ھای معصوم گرگ می چرا بچه

  .شدن باشد

........................................................................

  

.انسان، گرگ انسان است

   

  .که این چشم، با آن چشم نيست و انسان، گرگ انسان استبریم  در دنيایی به سر می

   

 Body of Liesش را نيز، مشتی دروغ »چنگ«ھای خوش آوا، افسون و فریب اند، اورفئوسو »سيرن«نه تنھا 

  ]٢[ .زند به ھيچ چيز و ھيچکس نباید اعتماد کرد پندارند و زمين و زمان داد می می

 Trust No One, Deceive Everyone.  

   

  .انسان گرگ انسان است: ھای دیگر گفته اند ، شوپنھاور و خيلیتوماس ھابز، Plautusپيالتوس 

 Homo homini lupus. 

  .گوید آنچه در اطراف خودمان و در جھان شاھدیم نيز، ھمين را می

  .استتواند بپذیرد انسان، گرگ انسان  خواھد و نمی اما کودک پاک و معصومی که درون ھرکدام ماست، نمی

  .آالیش است و سرد و گرم روزگار را نچشيده؟ نه فقط تجربه و بی چون بی

  .کودک پاک و معصوم درون ما، ساده و ذھنی است اما این سادگی از جنس بالھت نيست

  

اگر بپذیریم انسان گرگ انسان است، ظاھرا پيچيده شده و به بلوغ رسيده ایم، اما آرام آرام نگاھمان عوض شده، 

رود که پایان ھر شب  بينيم و یادمان می ن پرستاره آبی، جز سياھچاله و ابرھای تيره و تار چيزی نمیدر آسما



زیبایی و پاک سرشتی و انسانيت ھم  رود که یادمان می .سياھی سپيد است و سياھچاله ھا نيز انتھا دارند

  . است وجود دارد و واقعی

مان، چنگ و   بينی، قيچ و لوچ شده، بر زبان و ذھن و قلماگر بپذیریم انسان گرگ انسان است، در پوش واقع

  .چکد نشيند و زھر می دندان گرگ می

  .مان نزند، رھا نخواھد کرد این ابتالء کوچکی نيست و اگر موجش ما را بگيرد تا مسخ نکند و زمين

   

، بُرد سر می  ه که در آغوش طبيعت، در حالت ماقبل اجتماعی بسخن از انسان طبيعی ژان ژاک روسو نيست

 و حاال ھوا برش داشته و  سخن از انسان امروز است که بارھا و بارھا در خمير مایه جامعه ورآمده و تخمير شده

  . تاقچه باال گذاشته است

» الحق لمن غلب«از محيط جانورانه  که اصطالح مدرن و پسامدرن است کهسخن از انسان امروز، انسان به 

در روند تکامل تدریجی گرگ بودن قرار دارد و ھر روز بد از بدتر ، تاثير پذیرفته و )حق با زور و سلطه است(

   .شود می

........................................................................  

   

  بوش» لحظات تصميم گيری«

   

Decision Points) است د انسان گرگ انساندھ آقای جورج دبليو بوش ھم، نشان می) لحظات تصميم گيری .

  .)توجه کنيم که بوش در اینجا یک فرد نيست، یک مسير و آغاز است(

***  

فرھنگ و  ھای بی دو جنگ خانمانسوز در افغانستان و عراق با شبه استدالل ھای بوش و بلر و ازنار و پامنبری

در افغانستان را درآوریم و سالح خواھيم ریشه تروریسم  می: حقير توجيه شد و شب و روز در گوش مردم خواندند

  ...ھای کشتار جمعی در عراق را نابود سازیم

 بعد ھدف دیگری ھم مطرح شد، واداشتن رژیم سياسی به تغيير و صدور دموکراسی 

  

  انگار دموکراسی یک کاال است که بتوان صادر کرد؟

  

د تاریخ فردا به حقانيت ما گواھی خواھد فرماین دھند و می آقای بوش، ھمانند کسانيکه حواله به تاریخ فردا می

  .بُرد داد ـ حال را سر می

That’s a decision point only history will reach. 

دفاع از دخالتی که به کشت و کشتار در عراق انجاميده، توھين به افکار عمومی جھان و ھمه کسانی است که 

  . است پيشتر ھم به آنان دروغ گفته شده

 

***  

اما، ...ماند و زمستانيان ھم نخواھند، بھار خواھد آمد دانم ماه زیر ابر نمی ای یأس حاکم نيست و می ذرهدر من 

ًدھد که عمال بر افکار عمومی  پزمرَد و نشان می نمایی ھا و بازیھا، غنچه لبخند را بر لبان آدمی می این وارونه

  . جھان دشنه و کينه سوار است

ھا را دگرگون  درونی فرھنگ  توانستند زندگی انش و فضل و اصحاب قلم و ھنر میآیا برخالف گذشته که اھل د

  اند؟ نگرفته و عالم و آدم را مَچَل نکرده  ھا این حوزه را تيرکش سازند، حاال سازندگان بمب و ھفت

........................................................................  



   

  .توان تعميم داد  نمینمونه ایتاليا را

   

ھا این دیدگاه که کشورھای آزاد باید رژیم ھای دموکراتيک داشته  بعد از جنگ جھانی دوم، در ميان امریکایی

  . باشند تا رژیم ھایی نوکرصفت، بيشتر از انگليسيھا جا افتاده بود

ا رفتاری که نسبت به خواند و یک امپراتوری جھانی بود و ب برخالف انگلستان که ھنوز کبکش خروس می

داد ھژمونی در حال شکل گيری اش را بر اساس  شد ــ آمریکا وعده می داد شناخته می مستعمراتش انجام می

کند و صادر کردن دموکراسی، به قانون عمومی امریکا در سياست  ھمکاری و ساخت کشوری دموکراتيک بنا می

  .یابد خارجی، راه می

  

 در   Michael Coxو ميشل کاکس ) ماموریت آمریکا (  America's Missionکتاب در    Tony Smithتونی اسميت 

ــ رؤیای امریکایی صدور دموکراسی را به ) ترویج دموکراسی امریکایی (American Democracy Promotionکتاب 

  .کشند رُخ می

 برای مردم اروپا به ارمغان بسيار خوب، صادر کردن دموکراسی، رؤیایی امریکایی است و این رؤیا را آمریکایی ھا

  .دھد آوردند اما تجربه اروپا و آنچه برای مثال در ایتاليا پيش آمد ھمه جا روی نمی

  

  . کنار آلمان نازی بود١٩۴٣دولت ایتاليا تا ھشتم سپتامبر 

اشت و تبليغ کرد مردم ایتاليا را از رویارویی با متفقين برحذر د مقاومت مردم ایتاليا که عليه فاشيسم مبارزه می

برای ھمين وقتی در تابستان ... کرد در شرایط کنونی آمریکا نه اشغالگری خونریز و طماع، بلکه متحد ما است

خوشحال شدند که فاشيسم قلم . ، نيروھای متفقين به کشورشان آمدند، خوشحال شدند١٩۴۵ و بھار ١٩۴۴

  . پایش شکست

در آلمان و ژاپن ھم گرچه از متفقين استقبال گرمی نشد اما . در ایتاليا کسی به سوی آمریکایی ھا شليک نکرد

  . مردم با آنھا درنيافتادند

از جای پا و پایگاھھای . (اشغالگران جدید ھم آنچنان، جاخوش نکردند. در ھر سه کشور حکومت زیر و رو شد

عراق روی داد با نمونه ایتاليا اما آنچه در . ، ارتش آمریکا جُل و پالس خودش را جمع کرد و رفت)نطامی که بگذریم

  .از بنياد متفاوت است

........................................................................  

   

  .دموکراسی خربزه و خيار نيست که صادر شود

   

کشد و از  می، به رُخ )از گذشته تا کنون(آقای بوش تالش جانفرسای آمریکا را برای تحقق دموکراسی در جھان، 

  .کند مداخله نظامی در عراق دفاع می

ھمانند آنچه در امریکای التين در طول سال ھای حضور ھنری کيسينجر رخ (حمایت از حکومت ھای دیکتاتوری 

  و دسيسه چينی عليه حکومت ھای مردمی، چه ربطی به دموکراسی دارد؟) داد

   

  :گيرد جھان، نمونه ھای زیر را ھم در بر میآیا تالش جانفرسای آمریکا برای تحقق دموکراسی در 

  ...، و)١٩٨٠دھه (، نيکاراگوئه )١٩٧٣(، شيلی )١٩۶٠(، برزیل )١٩۵۵(، اندونزی )١٩۵۴(، گواتماال )١٩۵٣(ایران 



 سال پيش تنظيم شده بر حق آزادی ابناء بشر برای دنبال کردن ٢٣۴که » اعالميه استقالل آمریکا « مگر 

ناپذیری حقوقی ھمچون آزادی و حيات و شادی، تاکيد   در تعيين سرنوشت خود و سلبخوشبختی، بر حق مردم

  کند؟ نمی

ھرگاه دولتی کوتاھی کرد، مردم حق دارند آن را براندازند و دولت جدیدی شكل دھند : گوید مگر به صراحت نمی

شارد تا صاحبان قدرت ف ھا حفاظت كند؟ مگر برحق فردی حفظ سالح آنشين پا نمی كه از امنيت و شادی آن 

  آید؟ حواس شان باشد؟ حمله و تجاوز به ملتھای دیگر از کدام ميثاق و سند افتخارآميز ایاالت متحده درمی

، چرا باید به ستم و )که ھست(اگر در ایاالت متحده یکی از بھترین دموکراسی ھای ليبرال جھان مستقر است، 

  ریکایی بتوانند پی را کور کنند و مردم را بفریبند؟ تجاوز آلوده شود تا مرتجعين با ھيستری ضدآم

   

، )پيوندد چون خارج از آمریکا به وقوع می(آیا نقض حقوق بشر، حمله به جمعيت غيرنظامی و حتی شکنجه، 

  موجّه و مقبول است و اھميت چندانی ندارد؟

   

***  

   

مریکا از این طریق به جایی دھد آ مداخله نظامی خشت بر دریا زدن است و نمونه ھای زیر نشان می

  :است نرسيده

   

و کوبا ) ١٩١۶-١٩٢۴(، جمھوری دومينيکن )١٩١۵-١٩٣۴(، ھائيتی )١٩٠٩-١٩٣٣(، نيکاراگوئه )١٩٠٣-١٩٣۶(پاناما 

)١٩٠-١٩٠٩، ١٩١٧-١٩٢٢۶ ،١٨٩٨-١٩٠٢ (  

  

 جنوبی و کامبوج، امریکا آیا حضور گسترده نظاميان ایاالت متحده در کره جنوبی به نتيجه دلخواه رسيد؟ در ویتنام

حتی نتوانست از طریق حکومتھای دست نشانده اش عصيان به حق کمونيستھا را دفع کند و جز بدنامی و 

  . پليدی اثری بر جای نگذاشت

، بعد از )١٩٨٣(و گرانادا ) ١٩٨٩(تنھا در پاناما . به جایی نرسيد) بعد از جنگ سرد(در ھائيتی ھم تالش آمریکا 

  . وم، پيشرفتھایی حاصل شدجنگ جھانی د

از کسانيکه با مانوئل نوریگا، مخالف بودند ھم شنيدم که . پذیرند ورزان پانامایی نمی بگذریم که این نظر را فرھنگ(

برآن گذاشت ) جرج واکر بوش( ميالدی، برخالف اسمی که بوش پدر ١٩٨٩حمله ایاالت متحده به پاناما در 

، مشروعيت نداشت و دست داشتن مانوئل نوریگا، رئيس )  Operation Just Causeعمليات ھدف مشروع (

جمھور پاناما، در قاچاق مواد مخدر یا دفاع از دموکراسی و حقوق بشر صرفاً بھانه برای دخالت آمریکا در پاناما، 

  . ایجاد تغئيرات دلخواه در ارتش و چيره شدن بر کانال پاناما بود

تو، جاکوئه،  بارھا و بارھا در پاناماسيتی، در بوکه. دھد زی آمریکا فحش نمیدر پاناما، کمتر کسی به جنگ افرو

بيشتر شان بد و بيراه . پای صحبت مردم مُسن که گذشته را بياد داشتند، نشستم...رمدیوس، کولون، و بوکاس

  .گفتند می

***  

  .  دموکراسی به ارمغان نياوردکارش بود، مداخله نظامی ایاالت متحده در بوسنی و کوزوو با اینکه ناتو ھم کمک

کنند، نتيجه بھتری  حاال آیا عراق و افغانستان که بيشتر مردم، به آمریکا به چشم اشغالگر و متجاوز نگاه می

  خواھد داد؟ 

 سنت گرائی مبتذل بينيم؟ را به وضوح نمی» جنگ ھمه عليه ھمه«آیا در این دو کشور بوش گزیده و جنگ زده، 

   اندیشه ھای مدرن؟ در حال رشد است یا



  .جا به جا نمود... شود با کاميون و کشتی دموکراسی خربزه و خيار است و میکنند  بوش و پادوھایش خيال می

  

........................................................................  

   

  !جنگ برای ترویج صلح؟ خشونت برای حفظ دموکراسی؟

   

  . ست که ھدف از رفتن به عراق و افغانستان صلح و دموکراسی استآقای بوش مدعی ا

  ! جنگ برای ترویج صلح؟

  ! خشونت برای حفظ دموکراسی؟

  .. این دیگر از آن حرفھا است

، اما سياست )خو و دیکتاتور بود جنگ(نياز به توضيح ندارد که گرچه صدام حسين، مصدق و آلنده و لومومبا نبود 

ق، دنباله ھمان سياستی است که مصدق را بر انداخت، لومومبا را ُکشت و آلنده را ساقط دولت آمریکا در عرا

 .کرد

  »برنامه آمریکای قرن جدید«که حمله به عراق، در راستای ) دانند نگویند ھم، می(دانند  ھمه پژوھشگران می

 The Project for the New American Century (PNAC)   

  .ریزی شده بود  برنامه٢٠٠١ سپتامبر ١١ن بوش، پيش از قرار داشت و برخالف سخنا

  . دانستند اسلحه کشتار جمعی در عراق، بھانه است ھمه و ھمه، از آغاز می...بوش و بلر و ازنار

دھد و خيلی  گل می  امپراتور خودخواه روم باستان، به خودش دسته  Caligula که مثل کاليگوالآقای جورج بوش 

ًکتابش با طرح اطالعات سوخته و قبال افشا شده، به روش ھای ظالمانه شکنجه اشاره در ازخودراضی است، 

، را که در )خفه کردن مصنوعی (waterboardingکند اما به جای محکوم کردن، آزار زندانيان و شکنجه با آب  می

  .پوشد ق میجنگ ویتنام ھم بازجویان آمریکایی به کار بردند، توجيه کرده، بدان لباس قانون و اخال

عجبا که برخی مریدان بوش حمایت وی را از شکنجه زندانيان با آب، با اشاره به داستانی در مورد سقراط، به 

  ! اند  فلسفه و حکمت ربط داده

Socrates responded by plunging the student’s head underwater and telling him he will learn once his 

desire for knowledge is as great as his desire to breathe. 

 .جوانی از سقراط خواست معلم او باشد

چه : نفس بکشد، سقراط پرسيد  وقتی که دست خود را بر داشت تا جوان. سقراط سر او را در آب فرو برد

 .خواھم ھـوا می. ھـوا: خواھی؟ جوان گفت می

 . را به دست خواھی آورد  ياز به ھوا احساس کردی، آنھر وقت که نياز به دانش را به قدر ن: گفت  سقراط

 !داند  حاال این داستان چه ربطی با شکنجه زندانيان دارد، خدا می

  

***  

تعریف و تمجيد از تونی بلر که در کتاب خاطرات آقای ... سرگرم کردن پنتاگون با طرح حمله نظامی به ایران از

ھا در موضوع حمله به  چينی و از تناقض عای زاویه داشتن با دیکنام گرفته، اد» وینستون چرچيل مدرن«بوش 

عراق، که صحنه گردانان واقعی اش شرکتھای چند مليتی و طالبان نفت و دالر، الکھيد مارتين و نورتروپ گرومن و 

  . گذریم بودند، می...الی ليلی، و مونسانتو،

........................................................................  

   

  گوید ماست من ترش است، ھيچکس نمی



   

تر در اروپا، در دادگاھھای تفتيش عقاید ایتاليا و اسپانيا رواج داشته و در فيليپين و الجزایر و  تعزیر با آب، پيش

  . کار رفته است کامبوج و شيلی و آرژانتين ھم به

، در ھندوستان استفاده کرده و بریتانيا )شان مکاران انگليسیبه خاطر رقابت با ھ(در قرن ھفدھم تاجران ھلندی 

  ! اند  ، با اعراب تست فرموده)١٩٧٠(و دولت اسرائيل ) ١٩٣٠(

خواند، دولت آمریکا و   میEnhanced interrogation techniquesآنچه را آقای بوش تکنيکھای پيشرفته بازجویی 

 ! است ر گرفتهاروپای نجيب و متمدن از گذشته ھای دور به کا

نگرند و با توجيھات ایدئولوژیک خود را نه  به چشم دشمن می) به زندانی(، به سوژه )تمامشان(شيفتگان قدرت 

 !اند  بينند که به داد رَمه رسيده گرگ، چوپانانی مومن و پرھيزکار می

  ؛انترناسيوناليسم پرولتری است  زندانی، دشمن طبقه کارگر و

   ؛ ضد خدا و پيامبر استکافر و منافق و مرتد و

   ؛ضد امنيت ملی و منویات ملوکانه است

   ؛خصم سازمان و تشکيالت و نفوذی حکومت است

  ...بنيادگرا است، ضد مدنيت و دموکراسی است

   

  !!کنيم تا شکنجه از بين برود  شکنجه می. ، از یک رنگ است»ھای مستبد و خودخواه یاتان  لِوی«استدالل ھمه 

  د ماست من ترش است، گوی ھيچکس نمی

  کنندگان تيرباران کمونيستھای دلير در بيدادگاھای استالين،  توجيه

  و قاتلين اسرای کاتين، » بریا«امثال 

  زاده و رسولی و شاھين،  نظایر ثابتی و حسين

  آخوندھای عمامه دار و بی عمامه در اوین، 

و، بازجویان ... زار اسيران خود کشيده شدندآنھا که در مبارزه عليه حکومت دینی، به عمليات مھندسی و آ

گيرند و آزار زندانيان را که از نظر آنان تروریست و کافر و  ھمه و ھمه، قيافه حق به جانب می...گوانتاناما و ابوغریب

  . کنند خرابکار و بریده مزدور و نفوذی و ضد طبقه کارگر است، توجيه می

  از ھر طرف که رفتم جز وحشتم نيفزود

  زنھار ازین بيابان وین راه بی نھایت

  در این شب سياھم گم گشت راه مقصود

  از گوشه ای برون آی، ای کوکب ھدایت

  

........................................................................  

   

   .چادری است بی، از بی خونه نشينی بی

   

گذاریم و توجيه  ھمه ما به نوعی بوش ھستيم و وقتش که برسد ھمه چيز را زیر پا می.  منع نکنيمبوش را

، وقتش که برسد دمار از روزگار ھمدیگر در »پوف«گوید  رسد که می گربه دستش به گوشت نمی. کنيم می

  . دریم آوریم و ھمدیگر را می می

  . کشند دوستان دیروزند خستين کسانی که به روی وی تيغ میوقتی قرار است یکی را از مابھتران زمين بزنند، ن

خليل ملکی و ناصر زربخت و غالمحسين فروتن و مجيد شریف ایمره ناگی و مانس اشپربر و بوخارین و دوبچک و 

ه در ماجرای کنارزدن آیه هللا منتظری اولين کسانيکه ب...واقفی و ھدایت هللا متين دفتری و امثال شعاعيان به کنار



ھای مرید وی بودند و جلوتر، »آخوند ـ بازجو«خانه اش ریختند و نوشتند اینجا النه دوم جاسوسی آمریکا است، 

  . افتاد فقيه عاليقدر، از زبانشان نمی... فقيه عاليقدر

ریزد، در  ، ھمه را به خوش رقصی وامی دارد و بر سر سوژه می»جبر جّو«ھای حزبی و سازمانی که  در نشست

، حتی وقتی در یک روز سرد )از ھمسر، دوست یا فعاليت سياسی(ارث و ميراث، در ھر طالق و جدایی تقسيم 

کنيم با بامبول و کلک و کنارزدن بقيه، خود را در  بارانی ھمراه با دیگران، منتظر تاکسی ھستيم، و تقال می

  !چ است شود که جنگ چالدران در برابرش ھي تاکسی بچپانيم، حرکات وسکناتی ظاھر می

کينه و پليدی رویھم ) در صف قاتالن( که ۶٧از جنگھای صليبی، ھلوکاست، کشتار کاتين، و از اسيرکشی سال 

  . صفحه گویای حوادث نشریات ھم به کنار. زنم ریختند، حرف نمی

  کنيم؟  خوابيم، درھا را قفل می چرا وقتی می

مواظب خودت باش، حواست : ی سفارش شده ایمچرا مفتون قدرت و برتری و خودکامگی ھستيم؟ چرا از کودک

  ... باشه کاله سرت نزارند

Bellum omnium contra omnes٣ [ بللوُم اُمنيوم کُنترا اُمنِس(  

  

آلود و شلوغی خوانده است، سایه  ، که مضمون فوق را در ترانه جيغ)انال نتراک (  Anaal Nathrakhبه قول 

  ... کشيم کنيم و تيغ می ھمه جنگ میھمه عليه زنيم،  ھمدیگر را با تير می

  ...نِس را اُم یوم کُنت  نی لوُم اُم بل/ نِس را اُم یوم کُنت  نی لوُم اُم بل/ نِس  را اُم یوم کُنت  نی لوُم اُم بل

***  

  :نيست اینگونه آرزوھا چه معنا داردانسان، گرگ انسان اگر 

   

  روزی ما دوباره کبوترھایمان را پيدا خواھيم کرد 

  و مھربانی دست زیبایی را خواھد گرفت 

  روزی که کمترین سرود بوسه است 

  و ھر انسان برای ھر انسان برادری است 

   بندیم روزی که دیگر درھای خانه مان را نمی

  .و قفل افسانه ایست

  

 و نابرابری حرف بگذریم که نابرادری. اند بگذریم از ھزاران اثر ادبی و ھنری که در تمنای صلح و برادری پدید آمده

  .شود زند و به ھمين دليل در ھر انقالب واژه برادری و برابری مطرح می اول را می

  

........................................................................  

   

  گيرد؟  میحق با کسی است که قدرت را در اختيار

   

  . داد که حق با قدرت برتر است با ژستھای ویژه نشان میآقای بوش پيشتر از انتشار کتاب خاطراتش ھم، 

  ]۴[. زنند حق با زور و سلطه است زنند و جار می شب و روز ميدیای خدمتگزار نظم نوین جھانی ساز می

 

اما ... چرا در حاليکه ازنظرتئوری پذیرفته شده حق با انسان است و قدرت باید برآمده از اراده و اختيار انسان باشد

  گيرد حتی اگر ناحق باشد؟  عمل حق با کسی است که قدرت را در اختيار میدر 



دھد و بيھقی از کسانی که در نظر او به سلطان  از قدیم و ندیم ھمين جور بوده، افالطون حق را به زمامداران می

 .کند ورزند، به درشتی یاد می وقت خيانت می

، چه البتکين و سبکتکين که بر خداوندان خود  است»  لبالحق لمن غ«استدالل بيھقی دقيقاً مبتنی بر اصل 

 سلجوقی چون  ولی ھارون خوارزمشاه و طغرل. عصيان کرده بودند چون فاتح شده بودند به نظر او حق داشتند

 . اند شوند، به زعم او خائن نابود می

شده است، قضاوت و حق با کسی است که پيروز . دھد غزالی ھم در احياء العلوم به سلطه و زور حق می

 . حاکميت نيز با او است و ما ھم با او ھستيم

  )١٣٠، ٠٢غزالی،. ( الحکم لمن غلب، نحن مع من غلب-الحق لمن غلب 

 

امام شافعی معتقد است قيام در برابر خليفه وقت جایز نيست و قتل شورش کننده واجب است، اما اگر فرد 

  . ت را بدست آورد، او مصداق اولواالمر و والیتش مشروع استشورش کننده بر حاکم وقت پيروز شود و حاکمي

  !شویم  ھر که خر شد پالونش و ھر که در شد دالونش می

 »من ولی الخالفه فاجتمع عليه الناس و رضوا به فھو خليفه و من غلبھم بالسيف حتی صار خليفه فھو خليفه« 

 

دھد و  القضات بوده است به زور مشروعيت می، که در عصر خویش قاضی )ق.ھـ۴۵٨متوفای (قاضی ابویعلی 

  :گوید می

 کسی که بر مردم به وسيله شمشير غلبه کند، به گونه ای که خليفه مسلمانان گردد و اميرالمؤمنين ناميده 

شود، ھرگز برای کسی که ایمان به خداوند و روز قيامت دارد، روا نيست که شب بخوابد و او را امام خویش 

 )٢٣احکام السلطانيه، (»ليفه نيکوکاری باشد و چه فاسقنداند، چه وی خ

، )که در زمان خودشان مطرح بودند(کسان دیگری از جمله ابن تيميه، فضل هللا روزبھان خنجی، ابن قدامه حنبلی 

  .اند نيز احکام عصر شترچرانی را تکرار کرده

 

......................................................................  

  

 !» کند کسی از پيروز سئوال نمی« 

   

  :در نامه علی ابن ابی طالب به مالک اشتر آمده

 »...وال تکوننَّ عليھم سبعاً ضاریاً تغتنم أکلھم« 

چونان جانوری شکاری که خوردنشان را غنيمت . مردم اگر ھم کيش تو نيستند در آفرینش از یک گوھرند« 

 »شماری، درنده مباش

منطق ضد اخالقی و پرسش ستيز مرتجعين مذھبی، انسان ھمدم ھمنوع خویش نيست، گرگ انسان اما در 

 است، 

کنند  کشند و استدالل می خط می»  الحق لمن غلب«امثال صانعی و اردبيلی و موسوی تبریزی که در تئوری روی 

از سلطه بر زندانيان، محق ً عمال ۶٠برخالف علمای اھل تسنن، فقھای شيعه چنين اعتقادی ندارند ـ در دھه 

گرفتند و به زبانی دیگر الحق لمن غلب  بودن خود و نظامی را که به خون پاکترین جوانان ایران آلوده بود، نتيجه می

 .دستان نبود به حق جز با شالق. کشيدند را به رُخ می

 !» کند کسی از پيروز سئوال نمی«اضدادشان نيز گفته اند 

......................................................................  

  



  ...کلک آن نقاش دست افشان كنيم خيز تا بر

  

خوانيم و در طول تاریخ چنين خوانده شده است متكی بر  آیا ھمه چيز فسانه و بازی است؟ آیا آنچه حقيقت می

  زبان خود ما است؟  كر و خيال واحوال و صفات خودمان بر جھان و موجودات جھان و لذا آفریده ف  فرافكنی

تا دوباره   سازد گذارد و تپه ھای شنی می آیا ھمه ما حکم کودکی را داریم که سنگ ریزه ھا را اینجا و آنجا می

  شکنيم؟ پرستيم و می سازیم و می آنھا را ویران كند؟ می

  

بارھا از خودم .  شکنج آنرا بکاھدتواند رنج و کنم تنھا نگاه پُراميد و زیباشناسانه به زندگی می گاه فکر می

به . سنجيده شود و چيستی آن معلوم گردد  ام چرا سقراط که معتقد بود ھمه چيز باید به داوری خرد پرسيده

  زیستن یعنی زمانی دراز بيمار بودن؟ : مردن گفت  ھنگام

  

 نيز بخشی از بازی فناناپذیر آیا باید جھان را چونان بازی ھنرمندانه نگریست و زشتی ھا و ناھماھنگی ھایش را

  خورد، تحمل شود؟ آن پنداشت، تا دردھایی که مثل خوره روح آدمی را می

التھا و ستم ھا، از پس اندیشه ھای  تا بتوانيم از پس رذ  ، محتاجيم)و به نيایش و دیدار با خویشتن(شاید به ھنر 

زندگی کنيم و در . انگيز برآئيم و زندگی كنيم سھرا  برانگيز گرایانه و نيست انگارانه، و این ھستی پرسش پوچ

مروت دنيا بایستيم، دست نياز جز به سوی آن بی نياز دراز نکنيم، به احدالناسی اميد و ھراس  برابر ارباب بی

  .نداشته باشيم و، سرزنش خارھای مغيالن را به ھيچ انگاریم

  

  

  پانویس

  

  

  Leviathan» یاتان  ِلوی« ] ١[

   

یاتان نوشته  لِوی ، و رمان)یاتان ھم نام نھاده اند که به آن لِوی(نوشته آنتوان الوی The Satanic Bible» يطانیانجيل ش«کتاب 

  .، با کتاب توماس ھابز اشتباه نشود»پل استر«

  

...............................................  

   

  ھا»سيرن«اورفئوس و ] ٢[

  

ونان باستان، ھنگامي كه رھپویان در پی گمشده خویش راھی دریا شدند و بر بر اساس یک داستان حماسی اساطير ی

دختران خدای دریا «کردند  ، که ظاھر خوش خط و خالی داشتند و، ادعا می Σειρήν »  ھا سيرن«كشتی نشستند به ديار 

  . ــ رسيدند» ھستيم

  

ربودند و پس از این  فريب خود، دل اھل کشتی را می لصدايي بودند كه با آواز د ، پريان دريايي بد طينت و خوش»سيرن ھا«

 . کشيدند دلربایی، به امواج ویرانگر دریا می

 . شدند و، ھيچ كشتي، توانايي عبور از قلمرو آنان را نداشت در این راه ھولناک و پُر وسوسه، ھمه غرق و نابود می

  



چنان آوازي سر داد كه نواي  آن.  شد جلوی فریب را بگيرد  بود بر آنΟρφεύς »  اورفئوس« نواز ھنرمندی، که اسمش  چنگ

 ...، گم و گور شد»ھا سيرن«فریبنده 

  

...............................................  

   

  »جنگ ھمه عليه ھمه«اشارات مارکس و انگلس و نيچه، به ] ٣[

   

  .، بحث کرده است» ھمه عليه ھمهجنگ«و » انسان گرگ انسان است«از ، »یاتان  لِوی« توماس ھابز در 

 برای انگلس نوشته، ضمن یادآوری آراء ١٨۶٢ ژوئن ١٨ و نيز در نامه ای که  Zur Judenfrage» مسئله یھود«ارکس در کارل م

  .کند  اشاره می Bellum omnium contra omnes» جنگ ھمه عليه ھمه«داروین به 

  

 نوشته و ضمن اشاره به تکامل Лавров, Пётр Лаврович » تر الوروویچ الوروفپيو« نامه ای برای ١٨٧۵انگلس نيز، در نوامبر 

  . زند ، و جنگ ھمه عليه ھمه، می  Bellum omnium contra omnesانواع، در بند ششم نامه، گوشه ای به ایده توماس ھابز 

  . پردازد ، می»گ انسان استانسان، گر« به Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinnنيچه ھم در کتاب 

...............................................  

   

  نامه مارکس به انگلس

   

I'm amused that Darwin, at whom I've been taking another look, should say that he also applies the 'Malthusian' 

theory to plants and animals, as though in Mr Malthus's case the whole thing didn't lie in its not being applied to 

plants and animals, but only - with its geometric progression - to humans as against plants and animals. It is 

remarkable how Darwin rediscovers, among the beasts and plants, the society of England with its division of 

labour, competition, opening up of new markets, 'inventions' and Malthusian 'struggle for existence'. It is Hobbes' 

bellum omnium contra omnes and is reminiscent of Hegel's Phenomenology, in which civil society figures as 

an 'intellectual animal kingdom', whereas, in Darwin, the animal kingdom figures as civil society. 

............................................... 
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    :دو جلد کتاب خاطرات دارد که نام یکی از آنھا این است   Harry Trumanسی و سومين رئيس جمھور آمریکا، ھری ترومن 

"Year of Decisions"  )سال تصميمھا ( 

  

گوشه چشمی به نامی که ترومن برای خاطراتش گذاشته،    Decision Pointsم کتابش، رسد آقای بوش در انتخاب نا بنظر می

  .است داشته

  



***    

 

ھم خاطرات خودش را در ) ھجدھمين رئيس جمھور آمریکا (Simon Grant، »سایمن گرانت«جدا از خاطرات ھری ترومن، 

ثل کلينتون و بوش سر و صدا راه نيانداختند و قصد اما نه ترومن و نه سایمن گرانت، ھيچکدام م.  منتشر نموده است١٨٨۵

  .شد توجيه کارھای ناسنجيده خودشان را نداشتند و در مورد اثرشان بزرگنمایی نمی

  

 Terry Holtسال ٨بينيد  خوانيد می وقتی شما کتاب پریزدنت بوش را می:  یکی از مشاورین و مریدان آقای بوش گفته است 

  !بر دوش وی بوده است بار تمام جھان لحظه لحظه 

***   

 ۴٩٧کار کرده و نھایتاُ در ، )لحظات تصميم گيری ( Decision Points سال روی کتاب خاطراتش ٢آقای جورج دبليو بوش، حدود 

  .  انتشار داده است٢٠١٠نھم نوامبر  فصل ، ١۴صفحه و 

Decision Points ) کریستوفر ميچل«، با ھمکاری )لحظات تصميم گيری «Christopher Michel   که سخنرانی ھایش را

  .نوشته شده، و بر خالف کتاب خاطرات تونی بلر که با عکس زیاد ھمراه است، تنھا عکس روی جلد را داردکرد،  یاداشت می

***  

 سالگی، ۴٠فصل اول به وقایع قابل توجه در زندگی شخصی مثل تصميم برای ترک نوشيدن مشروبات الکلی در سن 

اختصاص ...سبت به سقط جنين و اینکه در گذشته جنين سقط شده مادرش را دیده و متاثر شده است واحساس بوش ن

  . یافته است

  ...فصل دوم دو دوره فرمانداریش در تگزاس را در برمی گيرد و

 .پردازد در فصول دیگر به جوادث گوناگون دوران ریاست جمھوری می

بر، این ادعا که قصد داشته دیک چينی را کنار بگذارد تا نگویند ھمه چيز زیر سر او قرار مالقات ھا، پيش و بعد از یازده سپتام

 ...است و یکبار ھم بر او غضب کرده چون تقاضای عفو یک مجرم را داشته است

 که روی تصميم(برای برخورد نھایی با صدام، » ھولوکاست«، بازمانده »الی ویزل«جنگ در افغانستان، التماس و عّز و چّز 

برای آغاز جنگ در عراق، » بندر بن سلطان«، تالش سفير عربستان سعودی )بوش برای آغاز عمليات تآثير گذاشته است

در خطرناک جلوه دادن صدام و اینکه عراق دارای سالح ھای کشتار جمعی خيلی خطرناک است و » حسنی مبارک«نقش 

 ٢٠٠٢ که در سال John Kerry» جان کری« و   Al Gore» گور ال«خواھد عليه قوای نظامی آمریکا استفاده کند، دیدگاه  می

  . کردند به نوعی انجام عمليات عليه صدام را توصيه می

Al Gore said in 2002 that, "Iraq's search for weapons of mass destruction has proven impossible to completely 

deter and we should assume that it will continue for as long as Saddam is in power." 

The same year, Senator John Kerry said, "The threat of Saddam Hussein with weapons of mass destruction is 

real." 

 ...نامه ای که برای پدرش نوشته و بوش پدر وی را به استواری و عمل نھایی عليه صدام ترغيب کرده است

"You are doing the right thing...you have done that which you had to do." 

 

جنگ در عراق، سقوط وال استریت، زندانيان گوانتاناما، پيدا نشدن سالحھای کشتار جمعی، اشاره به اشتباه در شروع «  

ترینا، کمک به کشورھای در حال عراق و انحالل ارتش عراق، مسائل داخلی، بيمه ھای اجتماعی، مسئله مھاجرت، طوفان کا

 ... و٢٠٠٨، بحران مالی سال ٢٠٠٧توسعه، تصميم به اعزام نيروھای بيشتر به عراق در سال 

 

***  

  :برنارد شاو گفته است

"When you read a biography remember that the truth is never fit for publication." 



 

خوانيد ھمه ماجرا و  آنچه می. (شد که حقيقت ھرگز برای انتشار مناسب نيستخوانيد یادتان با وقتی کتاب خاطرات می

  .)حقيقت ماجرا را در برندارد

  

  !بوش نيز ھمانند تونی بلر، از آینده و تاریخ مدد گرفته تا بر درستی تصميماتش صّحه بگذارد 

  

***  

عنای خاص خودش را دارد، بخصوص که اوباما با آثار مانتخابات مياندوره ای کنگره آمریکا انتشار کتاب بوش چند روز بعد از 

دخالت در عراق و افغانستان، رکود اقتصادی ای که از جنگ دوم به این سو سابقه ندارد و کسری بودجه (ویرانگر ميراث بوش 

  .روبرو است) عظيم

  

کردند اما جمھوری خواھان توانستند  کرسی را کسب ١٩٢با توجه به انتخابات مياندوره ای کنگره آمریکا که دموکرات ھا تنھا 

 کرسی ١٠٠ کرسی از ۴۶ کرسی مجلس نمایندگان را از آن خود کنند و در مجلس سنا نيز با کسب ۴٣۵ کرسی از ٢۴٣

به صحنه و برسرزبان افتادن خاطرات وی و اینکه ) در این ایام بخصوص(فرستادن بوش موقعيت خود را بھبود بخشيدند ــ 

 و عزم ٢٠١٢ارتباط با انتخابات  ن به عراق معنی ندارد چون اساساً تصميم درستی بوده است ـ بیعذرخواھی برای رفت

  .جمھوریخواھان برای کنارزدن رقيب نيست

  

***  

شود، تا حدودی با توجيه عملکرد خودشان ھمراه است  ھمه کتابھای خاطرات به ویژه وقتی توسط سياستمداران نوشته می

در اینگونه . کوشد در برابر قضاوت آیندگان و تاریخ، سنگ بياندازد و پيشدستی کند  و ناآگاھانه میو صاحب خاطرات آگاھانه

  .   ی آن روبرو ھستيم)تحليل علتھا(خاطرات کمتر با گزارش صادقانه رویداھا و تعليل 

  

نيکه زیر ميز و دور از نگاه جامعه انداخت و چه زما کوبيد وداد و ھوار راه می رفتار و کردار بوش چه وقتی مشت بر روی ميز می

دارد و آقای بوش در این کتاب به جای  گذاشت، تردید برمی ریخت و به حساب مردم آمریکا می چينی نقشه می با امثال دیک

افروزی و توطئه آلوده شده، به توجيه عملکرد خود  آنکه توضيح دھند چرا در افکار عمومی جھان نام ایاالت متحده با جنگ

  . ردازدپ می

  

  

ایشان در مورد افغانستان و عراق و خاورميانه و اروپا نبود،  ترین استدالل آقای بوش این است که اگر تصميمات درست اصلی

  : توان این سئوال را جور دیگری ھم پرسيد اما می! اآلن دنيا وضع دیگری داشت 

  داشت؟ ار دنيا ھمين وضع کنونی، اگر این به اصطالح تصميمات داھيانه نبود

  .فرھيختگان در آمریکا و ھمه جای جھان روشن استستمدیگان و  پاسخ

   

، یکّه تاز شدن انحصارات، چاپيدن منابع رو زمينی و )Globalization(مدعّيان صاحب اختياری جھان که از پدیده جھانی شدن، ــ 

  د، نبازار آن ھا را مّدنظر دار زیرزمينی کشورھا، کار ارزان و،

 ،  معروف استN.C.T.Tران موسّسه آمریکن اینترپرایز  که به اتاق فکر نئومحافظه کاران آمریکاییسردمداــ 

، ... الکھيد مارتين و نورتروپ گرومن، الی ليلی، مونسانتو،... دراکوالی وحشی سرمایه، و غول ھای تسليحاتی و شيمياییــ 

سلطان، البته و صد  امثال حسنی مبارک و بندربن و،...چرک آلودآلود و  ھای مستبد و خودخواه این دنيای گرگ» یاتان لِوی«

  .لبيک می گویند...البته به جنگ بی پایان

   

  ای دریغا رھــزنان بنشسته اند 

 صد گــره زیر زبانــم بسته اند
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