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In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act. ~ George Orwell
گرچه به قول »جورج اورول« به ھنگام فرﯾب عالمگير ،گفتن حقيقت ،کنشی انقالبی است ،اما زﯾر سئوال بردن
امثال بوش وقتی بيھوده نيست که پيشتر و بيشتر ،با استبداد زﯾر پرده دﯾن مرزبندی داشته باشيم .نمیشود با
مرتجعين دﯾنخو ﯾا دﯾنستيز ،ھمکاسه بود و » لِویﯾاتان « ھای مستبد و خودخواه کاخ سفيد را نشانه گرفت.
ضمناً ھدف من دامن زدن به گراﯾشات کور و بی محتوای ضد آمرﯾکائی نيست.
فراموش نکنيم آمرﯾکا تنھا در سخنگوﯾان کاخ سفيد و وزارت خارجه و امثال ولفو وﯾتس و آرميتاژ و روپرت مُرداخ و
جان بولتون و ،سرماﯾه ساالران الکھيد مارتين و نورتروپ گرومن ...خالصه نمیشود.
طالبان نفت و دالر ،ارزش ھا و مردم خوب آمرﯾکا را نماﯾندگی نمیکنند.
میبرزند ز مشرق شمع فلک زبانه
ای ساقی صبوحی درده میشبانه
گر سنگ فتنه بارد فرق مَنش سپر کن
وَر تير طعنه آﯾد جانِ منش نشانه
»ِلویﯾاتان« ھای خودخواه و بیماﯾه
توماس ھابز  Thomas Hobbesفيلسوف انگليسی و پاﯾهگذار نظرﯾهی دولت مدرن ،که به فيزﯾک و رﯾاضيات ھم
عالقه داشت و با گاليله دوست بود ،کتابی دارد به نام  » Leviathanلِویﯾاتان « ][١
اﯾن کتاب در  ١۶۵١ميالدی )ﯾکی دو سال بعد از حمله شاه عباس دوّم پادشاه مست و منگ صفوی به قندھار(،
منتشر شده و تاثير بسيار مھمی در فلسفه غرب گذاشته است.
لِویﯾاتان ל ִו ְי ָתָן اشاره به ﯾک ھيوال و غول عظيم الجثه ای است که از درﯾا سَرک میکِشد و مثل و مانند ندارد.
اﯾن نام از باب چھل و ﯾکم اﯾوّب ،در تورات گرفته شدهاست.
توماس ھابز میگوﯾد انسان با خشونت ،چفت است و دست از جنگ و ستيز برنمیدارد و به ھمين دليل به
آقاباالسری که به او امر و نھی کند )به لِویﯾاتان( نياز دارد و برای پاﯾان دادن به جنگ و خشونت ،چاره کار اﯾن
است که به » دولت قدرتمند« تن دھد و الزاماتش را بپذﯾرد.
به قول فارابی در » السياسه المدنيه « ) سياست شھری (:
برای اﯾنکه جنگ و ستيز از ميان برداشته شود و ھر عضوی وظيفه خود را انجام دھد ،ھمه باﯾد تابع ﯾک رھبر و
فرمانده باشند و آن فرمانده نيز حکيم و دانا و متصف به اخالق حميده...
جالدان ،ﯾعنی »لِویﯾاتان ھای مستبد و
دجاالن و
ولی شاھدﯾم که در عمل ،اﯾن »نقظه خارج از خود« ،توسط
ّ
ّ
بیماﯾه« ،اشغال شده و گرگھا گرگتر شدهاند.
........................................................................

دوستان دﯾروز به زندان میافتند و شکنجه میشوند.

وﯾليام گلدﯾنگ  william gerald goldingدر رمان »ساالر مگسھا«  lord of the fliesکه از جمله آثار برجسته
كالسيك جھان است و از آن دو فيلم سينماﯾی ھم ساخته شده ،ماجرای شگفت انگيز گروھی پسربچه را رواﯾت
میکند كه برای دور ماندن از خطرات جنگ ،...عازم منطقه ای امن میشوند ولی سقوط ناگھانی ھواپيما آنان را
مجبور میکند در ﯾک جزﯾره فرود آﯾند و آنجا )بدون مربی و پدر و مادر( ،ساکن شوند.
اگرچه »ساالر مگسھا« ،شراﯾط اجتماعی و سياسی زمان جنگ جھانی دوم را به تصوﯾر میکشد ،و مربوط به
زمانی است که برﯾتانيا تحت حمالت ھواﯾی آلمان قرار داشت و بسياری از مردم انگليس مجبور به ترک وطن
بودند ...اما ،گوﯾی آﯾنه اوضاع و احوال ما است.
در آغاز بين بچه ھا صلح و صفا حاکم است و ھمه چيز به خوبی و خوشی پيش میرود اما اندك اندک...اندک
اندک جمع گرگان میرسند !
گرگھای درون ،چنگ و دندان نشان میدھند و آن بھشت زمينی را به دوزخی از آتش و خون تبدﯾل میكنند.
جای خرد و پاك اندﯾشی ،زشتی و پلشتی مینشيند و دوستان دﯾروز به زندان میافتند و شکنجه میشوند...
چرا بچهھای معصوم گرگ میشوند؟ در آن جزﯾره که تبعيضی وجود نداشت که عاملی برای گرگ شدن و مسخ
شدن باشد.
........................................................................
انسان ،گرگ انسان است.
در دنياﯾی به سر میبرﯾم که اﯾن چشم ،با آن چشم نيست و انسان ،گرگ انسان است.

نه تنھا »سيرن«ھای خوش آوا ،افسون و فرﯾب اند ،اورفئوسو »چنگ«ش را نيز ،مشتی دروغ Body of Lies
میپندارند و زمين و زمان داد میزند به ھيچ چيز و ھيچکس نباﯾد اعتماد کرد[٢] .
Trust No One, Deceive Everyone.
پيالتوس  ،Plautusتوماس ھابز ،شوپنھاور و خيلیھای دﯾگر گفته اند :انسان گرگ انسان است.
Homo homini lupus.
آنچه در اطراف خودمان و در جھان شاھدﯾم نيز ،ھمين را میگوﯾد.
اما کودک پاک و معصومی که درون ھرکدام ماست ،نمیخواھد و نمیتواند بپذﯾرد انسان ،گرگ انسان است.
چون بیتجربه و بیآالﯾش است و سرد و گرم روزگار را نچشيده؟ نه فقط.
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،
در آسمان پرستاره آبی ،جز سياھچاله و ابرھای تيره و تار چيزی نمیبينيم و ﯾادمان میرود که پاﯾان ھر شب

سياھی سپيد است و سياھچاله ھا نيز انتھا دارند .ﯾادمان میرود که زﯾباﯾی و پاک سرشتی و انسانيت ھم
وجود دارد و واقعیاست.
اگر بپذﯾرﯾم انسان گرگ انسان است ،در پوش واقع بينی ،قيچ و لوچ شده ،بر زبان و ذھن و قلممان ،چنگ و
دندان گرگ مینشيند و زھر میچکد.
اﯾن ابتالء کوچکی نيست و اگر موجش ما را بگيرد تا مسخ نکند و زمينمان نزند ،رھا نخواھد کرد.
سخن از انسان طبيعی ژان ژاک روسو نيست که در آغوش طبيعت ،در حالت ماقبل اجتماعی به سر میبُرد،
سخن از انسان امروز است که بارھا و بارھا در خمير ماﯾه جامعه ورآمده و تخمير شده و حاال ھوا برش داشته و
تاقچه باال گذاشته است.
سخن از انسان امروز ،انسان به اصطالح مدرن و پسامدرن است که که از محيط جانورانه »الحق لمن غلب«
)حق با زور و سلطه است( ،تاثير پذﯾرفته و در روند تکامل تدرﯾجی گرگ بودن قرار دارد و ھر روز بد از بدتر
میشود.
........................................................................
»لحظات تصميم گيری« بوش
) Decision Pointsلحظات تصميم گيری( آقای جورج دبليو بوش ھم ،نشان میدھد انسان گرگ انسان است.
)توجه کنيم که بوش در اﯾنجا ﯾک فرد نيست ،ﯾک مسير و آغاز است(.
***
دو جنگ خانمانسوز در افغانستان و عراق با شبه استدالل ھای بوش و بلر و ازنار و پامنبریھای بیفرھنگ و
حقير توجيه شد و شب و روز در گوش مردم خواندند :میخواھيم رﯾشه ترورﯾسم در افغانستان را درآورﯾم و سالح
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؟
آقای بوش ،ھمانند کسانيکه حواله به تارﯾخ فردا میدھند و میفرماﯾند تارﯾخ فردا به حقانيت ما گواھی خواھد
داد ـ حال را سر میبُرد.
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
پيشتر ھم به آنان دروغ گفته شدهاست.
***
در من ذرهای ﯾأس حاکم نيست و میدانم ماه زﯾر ابر نمیماند و زمستانيان ھم نخواھند ،بھار خواھد آمد...اما،
اﯾن وارونهنماﯾی ھا و بازﯾھا ،غنچه لبخند را بر لبان آدمی میپزمرَد و نشان میدھد که عمال ً بر افکار عمومی
جھان دشنه و کينه سوار است.
آﯾا برخالف گذشته که اھل دانش و فضل و اصحاب قلم و ھنر میتوانستند زندگی درونی فرھنگھا را دگرگون
سازند ،حاال سازندگان بمب و ھفتتيرکشھا اﯾن حوزه را نگرفته و عالم و آدم را مَچَل نکردهاند؟
........................................................................

نمونه اﯾتاليا را نمیتوان تعميم داد.
بعد از جنگ جھانی دوم ،در ميان امرﯾکاﯾیھا اﯾن دﯾدگاه که کشورھای آزاد باﯾد رژﯾم ھای دموکراتيک داشته
باشند تا رژﯾم ھاﯾی نوکرصفت ،بيشتر از انگليسيھا جا افتاده بود.
برخالف انگلستان که ھنوز کبکش خروس میخواند و ﯾک امپراتوری جھانی بود و با رفتاری که نسبت به
مستعمراتش انجام میداد شناخته میشد ــ آمرﯾکا وعده میداد ھژمونی در حال شکل گيری اش را بر اساس
ھمکاری و ساخت کشوری دموکراتيک بنا میکند و صادر کردن دموکراسی ،به قانون عمومی امرﯾکا در سياست
خارجی ،راه میﯾابد.
تونی اسميت  Tony Smithدر کتاب ) America's Missionمامورﯾت آمرﯾکا( و ميشل کاکس  Michael Coxدر
کتاب ) American Democracy Promotionتروﯾج دموکراسی امرﯾکاﯾی( ــ رؤﯾای امرﯾکاﯾی صدور دموکراسی را به
رُخ میکشند.
بسيار خوب ،صادر کردن دموکراسی ،رؤﯾاﯾی امرﯾکاﯾی است و اﯾن رؤﯾا را آمرﯾکاﯾی ھا برای مردم اروپا به ارمغان
آوردند اما تجربه اروپا و آنچه برای مثال در اﯾتاليا پيش آمد ھمه جا روی نمیدھد.
دولت اﯾتاليا تا ھشتم سپتامبر  ١٩۴٣کنار آلمان نازی بود.
مقاومت مردم اﯾتاليا که عليه فاشيسم مبارزه میکرد مردم اﯾتاليا را از روﯾاروﯾی با متفقين برحذر داشت و تبليغ
کرد در شراﯾط کنونی آمرﯾکا نه اشغالگری خونرﯾز و طماع ،بلکه متحد ما است ...برای ھمين وقتی در تابستان
 ١٩۴۴و بھار  ،١٩۴۵نيروھای متفقين به کشورشان آمدند ،خوشحال شدند .خوشحال شدند که فاشيسم قلم
پاﯾش شکست.
در اﯾتاليا کسی به سوی آمرﯾکاﯾی ھا شليک نکرد .در آلمان و ژاپن ھم گرچه از متفقين استقبال گرمی نشد اما
مردم با آنھا درنيافتادند.
در ھر سه کشور حکومت زﯾر و رو شد .اشغالگران جدﯾد ھم آنچنان ،جاخوش نکردند) .از جای پا و پاﯾگاھھای
نطامی که بگذرﯾم( ،ارتش آمرﯾکا جُل و پالس خودش را جمع کرد و رفت .اما آنچه در عراق روی داد با نمونه اﯾتاليا
از بنياد متفاوت است.
........................................................................
دموکراسی خربزه و خيار نيست که صادر شود.
آقای بوش تالش جانفرسای آمرﯾکا را برای تحقق دموکراسی در جھان) ،از گذشته تا کنون( ،به رُخ میکشد و از
مداخله نظامی در عراق دفاع میکند.
حماﯾت از حکومت ھای دﯾکتاتوری )ھمانند آنچه در امرﯾکای التين در طول سال ھای حضور ھنری کيسينجر رخ
داد( و دسيسه چينی عليه حکومت ھای مردمی ،چه ربطی به دموکراسی دارد؟
آﯾا تالش جانفرسای آمرﯾکا برای تحقق دموکراسی در جھان ،نمونه ھای زﯾر را ھم در بر میگيرد:
اﯾران ) ،(١٩۵٣گواتماال ) ،(١٩۵۴اندونزی ) ،(١٩۵۵برزﯾل ) ،(١٩۶٠شيلی ) ،(١٩٧٣نيکاراگوئه )دھه  ،(١٩٨٠و...

مگر » اعالميه استقالل آمرﯾکا « که  ٢٣۴سال پيش تنظيم شده بر حق آزادی ابناء بشر برای دنبال کردن
خوشبختی ،بر حق مردم در تعيين سرنوشت خود و سلبناپذﯾری حقوقی ھمچون آزادی و حيات و شادی ،تاکيد
نمیکند؟
مگر به صراحت نمیگوﯾد :ھرگاه دولتی کوتاھی کرد ،مردم حق دارند آن را براندازند و دولت جدﯾدی شكل دھند
كه از امنيت و شادی آن ھا حفاظت كند؟ مگر برحق فردی حفظ سالح آنشين پا نمیفشارد تا صاحبان قدرت
حواس شان باشد؟ حمله و تجاوز به ملتھای دﯾگر از کدام ميثاق و سند افتخارآميز اﯾاالت متحده درمیآﯾد؟
اگر در اﯾاالت متحده ﯾکی از بھترﯾن دموکراسی ھای ليبرال جھان مستقر است) ،که ھست( ،چرا باﯾد به ستم و
تجاوز آلوده شود تا مرتجعين با ھيستری ضدآمرﯾکاﯾی بتوانند پی را کور کنند و مردم را بفرﯾبند؟
آﯾا نقض حقوق بشر ،حمله به جمعيت غيرنظامی و حتی شکنجه) ،چون خارج از آمرﯾکا به وقوع میپيوندد(،
موجّه و مقبول است و اھميت چندانی ندارد؟
***
مداخله نظامی خشت بر درﯾا زدن است و نمونه ھای زﯾر نشان میدھد آمرﯾکا از اﯾن طرﯾق به جاﯾی
نرسيدهاست:
پاناما ) ،(١٩٣۶-١٩٠٣نيکاراگوئه ) ،(١٩٣٣-١٩٠٩ھائيتی ) ،(١٩٣۴-١٩١۵جمھوری دومينيکن ) (١٩٢۴-١٩١۶و کوبا
)(١٩٠٢-١٨٩٨ ،١٩٠٩-١٩٠۶ ،١٩٢٢-١٩١٧
آﯾا حضور گسترده نظاميان اﯾاالت متحده در کره جنوبی به نتيجه دلخواه رسيد؟ در وﯾتنام جنوبی و کامبوج ،امرﯾکا
حتی نتوانست از طرﯾق حکومتھای دست نشانده اش عصيان به حق کمونيستھا را دفع کند و جز بدنامی و
پليدی اثری بر جای نگذاشت.
در ھائيتی ھم تالش آمرﯾکا )بعد از جنگ سرد( به جاﯾی نرسيد .تنھا در پاناما ) (١٩٨٩و گرانادا ) ،(١٩٨٣بعد از
جنگ جھانی دوم ،پيشرفتھاﯾی حاصل شد.
)بگذرﯾم که اﯾن نظر را فرھنگورزان پاناماﯾی نمیپذﯾرند .از کسانيکه با مانوئل نورﯾگا ،مخالف بودند ھم شنيدم که
حمله اﯾاالت متحده به پاناما در  ١٩٨٩ميالدی ،برخالف اسمی که بوش پدر )جرج واکر بوش( برآن گذاشت
)عمليات ھدف مشروع  ،( Operation Just Causeمشروعيت نداشت و دست داشتن مانوئل نورﯾگا ،رئيس
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.
در پاناما ،کمتر کسی به جنگ افروزی آمرﯾکا فحش نمیدھد .بارھا و بارھا در پاناماسيتی ،در بوکهتو ،جاکوئه،
رمدﯾوس ،کولون ،و بوکاس...پای صحبت مردم مُسن که گذشته را بياد داشتند ،نشستم .بيشتر شان بد و بيراه
میگفتند.
***
مداخله نظامی اﯾاالت متحده در بوسنی و کوزوو با اﯾنکه ناتو ھم کمککارش بود ،دموکراسی به ارمغان نياورد.
حاال آﯾا عراق و افغانستان که بيشتر مردم ،به آمرﯾکا به چشم اشغالگر و متجاوز نگاه میکنند ،نتيجه بھتری
خواھد داد؟
آﯾا در اﯾن دو کشور بوش گزﯾده و جنگ زده» ،جنگ ھمه عليه ھمه« را به وضوح نمیبينيم؟ سنت گرائی مبتذل
در حال رشد است ﯾا اندﯾشه ھای مدرن؟

بوش و پادوھاﯾش خيال میکنند دموکراسی خربزه و خيار است و میشود با کاميون و کشتی ...جا به جا نمود.
........................................................................
جنگ برای تروﯾج صلح؟ خشونت برای حفظ دموکراسی؟!
آقای بوش مدعی است که ھدف از رفتن به عراق و افغانستان صلح و دموکراسی است.
جنگ برای تروﯾج صلح؟!
خشونت برای حفظ دموکراسی؟!
اﯾن دﯾگر از آن حرفھا است..
نياز به توضيح ندارد که گرچه صدام حسين ،مصدق و آلنده و لومومبا نبود )جنگخو و دﯾکتاتور بود( ،اما سياست
دولت آمرﯾکا در عراق ،دنباله ھمان سياستی است که مصدق را بر انداخت ،لومومبا را ُکشت و آلنده را ساقط
کرد.
ھمه پژوھشگران میدانند )نگوﯾند ھم ،میدانند( که حمله به عراق ،در راستای »برنامه آمرﯾکای قرن جدﯾد«
)The Project for the New American Century (PNAC
قرار داشت و برخالف سخنان بوش ،پيش از  ١١سپتامبر  ٢٠٠١برنامهرﯾزی شده بود.
بوش و بلر و ازنار...ھمه و ھمه ،از آغاز میدانستند اسلحه کشتار جمعی در عراق ،بھانه است.
آقای جورج بوش که مثل کاليگوال  Caligulaامپراتور خودخواه روم باستان ،به خودش دستهگل میدھد و خيلی
ازخودراضی است ،در کتابش با طرح اطالعات سوخته و قبال ً افشا شده ،به روش ھای ظالمانه شکنجه اشاره
میکند اما به جای محکوم کردن ،آزار زندانيان و شکنجه با آب ) waterboardingخفه کردن مصنوعی( ،را که در
جنگ وﯾتنام ھم بازجوﯾان آمرﯾکاﯾی به کار بردند ،توجيه کرده ،بدان لباس قانون و اخالق میپوشد.
عجبا که برخی مرﯾدان بوش حماﯾت وی را از شکنجه زندانيان با آب ،با اشاره به داستانی در مورد سقراط ،به
فلسفه و حکمت ربط دادهاند !
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.
سقراط سر او را در آب فرو برد .وقتی که دست خود را بر داشت تا جوان نفس بکشد ،سقراط پرسيد :چه
میخواھی؟ جوان گفت :ھـوا .ھـوا میخواھم.
سقراط گفت :ھر وقت که نياز به دانش را به قدر نياز به ھوا احساس کردی ،آن را به دست خواھی آورد.
حاال اﯾن داستان چه ربطی با شکنجه زندانيان دارد ،خدا میداند !
***
از سرگرم کردن پنتاگون با طرح حمله نظامی به اﯾران ...تعرﯾف و تمجيد از تونی بلر که در کتاب خاطرات آقای
بوش »وﯾنستون چرچيل مدرن« نام گرفته ،ادعای زاوﯾه داشتن با دﯾکچينی و از تناقضھا در موضوع حمله به
عراق ،که صحنه گردانان واقعی اش شرکتھای چند مليتی و طالبان نفت و دالر ،الکھيد مارتين و نورتروپ گرومن و
الی ليلی ،و مونسانتو...،بودند ،میگذرﯾم.
........................................................................
ھيچکس نمیگوﯾد ماست من ترش است،

تعزﯾر با آب ،پيشتر در اروپا ،در دادگاھھای تفتيش عقاﯾد اﯾتاليا و اسپانيا رواج داشته و در فيليپين و الجزاﯾر و
کامبوج و شيلی و آرژانتين ھم بهکار رفته است.
در قرن ھفدھم تاجران ھلندی )به خاطر رقابت با ھمکاران انگليسیشان( ،در ھندوستان استفاده کرده و برﯾتانيا
) (١٩٣٠و دولت اسرائيل ) ،(١٩٧٠با اعراب تست فرمودهاند !
آنچه را آقای بوش تکنيکھای پيشرفته بازجوﯾی  Enhanced interrogation techniquesمیخواند ،دولت آمرﯾکا و
اروپای نجيب و متمدن از گذشته ھای دور به کار گرفتهاست!
شيفتگان قدرت )تمامشان( ،به سوژه )به زندانی( به چشم دشمن مینگرند و با توجيھات اﯾدئولوژﯾک خود را نه
گرگ ،چوپانانی مومن و پرھيزکار میبينند که به داد رَمه رسيدهاند !
زندانی ،دشمن طبقه کارگر و انترناسيوناليسم پرولتری است؛
کافر و منافق و مرتد و ضد خدا و پيامبر است؛
ضد امنيت ملی و منوﯾات ملوکانه است؛
خصم سازمان و تشکيالت و نفوذی حکومت است؛
بنيادگرا است ،ضد مدنيت و دموکراسی است...
استدالل ھمه »لِویﯾاتان ھای مستبد و خودخواه« ،از ﯾک رنگ است .شکنجه میکنيم تا شکنجه از بين برود !!
ھيچکس نمیگوﯾد ماست من ترش است،
توجيهکنندگان تيرباران کمونيستھای دلير در بيدادگاھای استالين،
امثال »برﯾا« و قاتلين اسرای کاتين،
نظاﯾر ثابتی و حسينزاده و رسولی و شاھين،
آخوندھای عمامه دار و بی عمامه در اوﯾن،
آنھا که در مبارزه عليه حکومت دﯾنی ،به عمليات مھندسی و آزار اسيران خود کشيده شدند ...و ،بازجوﯾان
گوانتاناما و ابوغرﯾب...ھمه و ھمه ،قيافه حق به جانب میگيرند و آزار زندانيان را که از نظر آنان ترورﯾست و کافر و
خرابکار و برﯾده مزدور و نفوذی و ضد طبقه کارگر است ،توجيه میکنند.
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
........................................................................
خونه نشينی بیبی ،از بیچادری است.
بوش را منع نکنيم .ھمه ما به نوعی بوش ھستيم و وقتش که برسد ھمه چيز را زﯾر پا میگذارﯾم و توجيه
میکنيم .گربه دستش به گوشت نمیرسد که میگوﯾد »پوف« ،وقتش که برسد دمار از روزگار ھمدﯾگر در
میآورﯾم و ھمدﯾگر را میدرﯾم.
وقتی قرار است ﯾکی را از مابھتران زمين بزنند ،نخستين کسانی که به روی وی تيغ میکشند دوستان دﯾروزند.
بوخارﯾن و دوبچک و اﯾمره ناگی و مانس اشپربر و خليل ملکی و ناصر زربخت و غالمحسين فروتن و مجيد شرﯾف
واقفی و ھداﯾت ﷲ متين دفتری و امثال شعاعيان به کنار...در ماجرای کنارزدن آﯾه ﷲ منتظری اولين کسانيکه به

خانه اش رﯾختند و نوشتند اﯾنجا النه دوم جاسوسی آمرﯾکا است» ،آخوند ـ بازجو«ھای مرﯾد وی بودند و جلوتر،
فقيه عاليقدر ...فقيه عاليقدر ،از زبانشان نمیافتاد.
در نشستھای حزبی و سازمانی که »جبر جّو« ،ھمه را به خوش رقصی وامی دارد و بر سر سوژه میرﯾزد ،در
تقسيم ارث و ميراث ،در ھر طالق و جداﯾی )از ھمسر ،دوست ﯾا فعاليت سياسی( ،حتی وقتی در ﯾک روز سرد
بارانی ھمراه با دﯾگران ،منتظر تاکسی ھستيم ،و تقال میکنيم با بامبول و کلک و کنارزدن بقيه ،خود را در
تاکسی بچپانيم ،حرکات وسکناتی ظاھر میشود که جنگ چالدران در برابرش ھيچ است !
از جنگھای صليبی ،ھلوکاست ،کشتار کاتين ،و از اسيرکشی سال  ۶٧که )در صف قاتالن( کينه و پليدی روﯾھم
رﯾختند ،حرف نمیزنم .صفحه گوﯾای حوادث نشرﯾات ھم به کنار.
چرا وقتی میخوابيم ،درھا را قفل میکنيم؟
چرا مفتون قدرت و برتری و خودکامگی ھستيم؟ چرا از کودکی سفارش شده اﯾم :مواظب خودت باش ،حواست
باشه کاله سرت نزارند...
 omnes Bellum omnium contraبللوُم اُمنيوم کُنترا اُمنِس ](٣
به قول ) Anaal Nathrakhانال نتراک( ،که مضمون فوق را در ترانه جيغآلود و شلوغی خوانده است ،ساﯾه
ھمدﯾگر را با تير میزنيم ،ھمه عليه ھمه جنگ میکنيم و تيغ میکشيم...
بللوُم اُم نیﯾوم کُنترا اُمنِس  /بللوُم اُم نیﯾوم کُنترا اُمنِس /بللوُم اُم نیﯾوم کُنترا اُمنِس...
***
اگر انسان ،گرگ انسان نيست اﯾنگونه آرزوھا چه معنا دارد:
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
روزی که دﯾگر درھای خانه مان را نمیبندﯾم
و قفل افسانه اﯾست.
بگذرﯾم از ھزاران اثر ادبی و ھنری که در تمنای صلح و برادری پدﯾد آمدهاند .بگذرﯾم که نابرادری و نابرابری حرف
اول را میزند و به ھمين دليل در ھر انقالب واژه برادری و برابری مطرح میشود.
........................................................................
حق با کسی است که قدرت را در اختيار میگيرد؟
آقای بوش پيشتر از انتشار کتاب خاطراتش ھم ،با ژستھای وﯾژه نشان میداد که حق با قدرت برتر است.
شب و روز ميدﯾای خدمتگزار نظم نوﯾن جھانی ساز میزنند و جار میزنند حق با زور و سلطه است[۴] .
چرا در حاليکه ازنظرتئوری پذﯾرفته شده حق با انسان است و قدرت باﯾد برآمده از اراده و اختيار انسان باشد ...اما
در عمل حق با کسی است که قدرت را در اختيار میگيرد حتی اگر ناحق باشد؟

از قدﯾم و ندﯾم ھمين جور بوده ،افالطون حق را به زمامداران میدھد و بيھقی از کسانی که در نظر او به سلطان
وقت خيانت میورزند ،به درشتی ﯾاد میکند.
استدالل بيھقی دقيقاً مبتنی بر اصل »الحق لمن غلب« است ،چه البتکين و سبکتکين که بر خداوندان خود
عصيان کرده بودند چون فاتح شده بودند به نظر او حق داشتند .ولی ھارون خوارزمشاه و طغرل سلجوقی چون
نابود میشوند ،به زعم او خائناند.
غزالی ھم در احياء العلوم به سلطه و زور حق میدھد .حق با کسی است که پيروز شده است ،قضاوت و
حاکميت نيز با او است و ما ھم با او ھستيم.
الحق لمن غلب  -الحکم لمن غلب ،نحن مع من غلب) .غزالی(١٣٠ ،٠٢،
امام شافعی معتقد است قيام در برابر خليفه وقت جاﯾز نيست و قتل شورش کننده واجب است ،اما اگر فرد
شورش کننده بر حاکم وقت پيروز شود و حاکميت را بدست آورد ،او مصداق اولواالمر و والﯾتش مشروع است.
ھر که خر شد پالونش و ھر که در شد دالونش میشوﯾم !
»من ولی الخالفه فاجتمع عليه الناس و رضوا به فھو خليفه و من غلبھم بالسيف حتی صار خليفه فھو خليفه«
قاضی ابوﯾعلی )متوفای ۴۵٨ھـ.ق( ،که در عصر خوﯾش قاضی القضات بوده است به زور مشروعيت میدھد و
میگوﯾد:
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
نداند ،چه وی خليفه نيکوکاری باشد و چه فاسق«)احکام السلطانيه(٢٣ ،
کسان دﯾگری از جمله ابن تيميه ،فضل ﷲ روزبھان خنجی ،ابن قدامه حنبلی )که در زمان خودشان مطرح بودند(،
نيز احکام عصر شترچرانی را تکرار کردهاند.
......................................................................
»کسی از پيروز سئوال نمیکند« !
در نامه علی ابن ابی طالب به مالک اشتر آمده:
»وال تکوننﱠ عليھم سبعاً ضارﯾاً تغتنم أکلھم«...
»مردم اگر ھم کيش تو نيستند در آفرﯾنش از ﯾک گوھرند .چونان جانوری شکاری که خوردنشان را غنيمت
شماری ،درنده مباش«
اما در منطق ضد اخالقی و پرسش ستيز مرتجعين مذھبی ،انسان ھمدم ھمنوع خوﯾش نيست ،گرگ انسان
است،
امثال صانعی و اردبيلی و موسوی تبرﯾزی که در تئوری روی »الحق لمن غلب« خط میکشند و استدالل میکنند
برخالف علمای اھل تسنن ،فقھای شيعه چنين اعتقادی ندارند ـ در دھه  ۶٠عمال ً از سلطه بر زندانيان ،محق
بودن خود و نظامی را که به خون پاکترﯾن جوانان اﯾران آلوده بود ،نتيجه میگرفتند و به زبانی دﯾگر الحق لمن غلب
را به رُخ میکشيدند .حق جز با شالقبهدستان نبود.
اضدادشان نيز گفته اند »کسی از پيروز سئوال نمیکند« !
......................................................................

خيز تا بر کلک آن نقاش دست افشان كنيم...
آﯾا ھمه چيز فسانه و بازی است؟ آﯾا آنچه حقيقت میخوانيم و در طول تارﯾخ چنين خوانده شده است متكی بر
فرافكنی احوال و صفات خودمان بر جھان و موجودات جھان و لذا آفرﯾده فكر و خيال و زبان خود ما است؟
آﯾا ھمه ما حکم کودکی را دارﯾم که سنگ رﯾزه ھا را اﯾنجا و آنجا میگذارد و تپه ھای شنی میسازد تا دوباره
آنھا را وﯾران كند؟ میسازﯾم و میپرستيم و میشکنيم؟
گاه فکر میکنم تنھا نگاه پُراميد و زﯾباشناسانه به زندگی میتواند رنج و شکنج آنرا بکاھد .بارھا از خودم
پرسيدهام چرا سقراط که معتقد بود ھمه چيز باﯾد به داوری خرد سنجيده شود و چيستی آن معلوم گردد .به
ھنگام مردن گفت :زﯾستن ﯾعنی زمانی دراز بيمار بودن؟
آﯾا باﯾد جھان را چونان بازی ھنرمندانه نگرﯾست و زشتی ھا و ناھماھنگی ھاﯾش را نيز بخشی از بازی فناناپذﯾر
آن پنداشت ،تا دردھاﯾی که مثل خوره روح آدمی را میخورد ،تحمل شود؟
شاﯾد به ھنر )و به نياﯾش و دﯾدار با خوﯾشتن( ،محتاجيم تا بتوانيم از پس رذالتھا و ستم ھا ،از پس اندﯾشه ھای
پوچگراﯾانه و نيست انگارانه ،و اﯾن ھستی پرسشبرانگيز ھراسانگيز برآئيم و زندگی كنيم .زندگی کنيم و در
برابر ارباب بیمروت دنيا باﯾستيم ،دست نياز جز به سوی آن بی نياز دراز نکنيم ،به احدالناسی اميد و ھراس
نداشته باشيم و ،سرزنش خارھای مغيالن را به ھيچ انگارﯾم.

پانوﯾس

]ِ » [١لویﯾاتان « Leviathan
کتاب »انجيل شيطانی« The Satanic Bibleنوشته آنتوان الوی )که به آن لِویﯾاتان ھم نام نھاده اند( ،و رمان لِویﯾاتان نوشته
»پل استر« ،با کتاب توماس ھابز اشتباه نشود.
...............................................
] [٢اورفئوس و »سيرن«ھا
بر اساس ﯾک داستان حماسی اساطير ﯾونان باستان ،ھنگامي كه رھپوﯾان در پی گمشده خوﯾش راھی درﯾا شدند و بر
كشتی نشستند به ديار »سيرنھا«  ،Σειρήνکه ظاھر خوش خط و خالی داشتند و ،ادعا میکردند »دختران خدای درﯾا
ھستيم« ــ رسيدند.
»سيرن ھا« ،پريان دريايي بد طينت و خوشصدايي بودند كه با آواز دلفريب خود ،دل اھل کشتی را میربودند و پس از اﯾن
دلرباﯾی ،به امواج وﯾرانگر درﯾا میکشيدند.
در اﯾن راه ھولناک و پُر وسوسه ،ھمه غرق و نابود میشدند و ،ھيچ كشتي ،توانايي عبور از قلمرو آنان را نداشت.

 آنچنان آوازي سر داد كه نواي. بود بر آن شد جلوی فرﯾب را بگيردΟρφεύς « که اسمش »اورفئوس،چنگ نواز ھنرمندی
... گم و گور شد،«فرﯾبنده »سيرنھا
...............................................
« به »جنگ ھمه عليه ھمه،[ اشارات مارکس و انگلس و نيچه٣]
. بحث کرده است،« از »انسان گرگ انسان است« و »جنگ ھمه عليه ھمه،« توماس ھابز در » لِویﯾاتان
 ضمن ﯾادآوری آراء، برای انگلس نوشته١٨۶٢  ژوئن١٨  و نيز در نامه ای کهZur Judenfrage «کارل مارکس در »مسئله ﯾھود
. اشاره میکندomnes Bellum omnium contra «داروﯾن به »جنگ ھمه عليه ھمه
 نوشته و ضمن اشاره به تکاملЛавров, Пётр Лаврович «  نامه ای برای »پيوتر الورووﯾچ الوروف١٨٧۵  در نوامبر،انگلس نيز
. میزند، و جنگ ھمه عليه ھمه، Bellum omnium contra omnes  گوشه ای به اﯾده توماس ھابز، در بند ششم نامه،انواع
. میپردازد،« گرگ انسان است، به »انسانÜber Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn نيچه 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 استHarry Truman  ھری ترومن،سی و سومين رئيس جمھور آمرﯾکا
(" )سال تصميمھاYear of Decisions"
، گوشه چشمی به نامی که ترومن برای خاطراتش گذاشتهDecision Points ،بنظر میرسد آقای بوش در انتخاب نام کتابش
.داشتهاست

***
جدا از خاطرات ھری ترومن» ،ساﯾمن گرانت«) Simon Grant ،ھجدھمين رئيس جمھور آمرﯾکا( ھم خاطرات خودش را در
 ١٨٨۵منتشر نموده است .اما نه ترومن و نه ساﯾمن گرانت ،ھيچکدام مثل کلينتون و بوش سر و صدا راه نيانداختند و قصد
توجيه کارھای ناسنجيده خودشان را نداشتند و در مورد اثرشان بزرگنماﯾی نمیشد.
 Terry Holtﯾکی از مشاورﯾن و مرﯾدان آقای بوش گفته است :وقتی شما کتاب پرﯾزدنت بوش را میخوانيد میبينيد  ٨سال
بار تمام جھان لحظه لحظه بر دوش وی بوده است !
***
آقای جورج دبليو بوش ،حدود  ٢سال روی کتاب خاطراتش ) Decision Pointsلحظات تصميم گيری( ،کار کرده و نھاﯾتاُ در ۴٩٧
صفحه و  ١۴فصل  ،نھم نوامبر  ٢٠١٠انتشار داده است.
) Decision Pointsلحظات تصميم گيری( ،با ھمکاری »کرﯾستوفر ميچل«  Christopher Michelکه سخنرانی ھاﯾش را
ﯾاداشت میکرد ،نوشته شده ،و بر خالف کتاب خاطرات تونی بلر که با عکس زﯾاد ھمراه است ،تنھا عکس روی جلد را دارد.
***
فصل اول به وقاﯾع قابل توجه در زندگی شخصی مثل تصميم برای ترک نوشيدن مشروبات الکلی در سن  ۴٠سالگی،
احساس بوش نسبت به سقط جنين و اﯾنکه در گذشته جنين سقط شده مادرش را دﯾده و متاثر شده است و...اختصاص
ﯾافته است.
فصل دوم دو دوره فرماندارﯾش در تگزاس را در برمی گيرد و...
در فصول دﯾگر به جوادث گوناگون دوران رﯾاست جمھوری میپردازد.
قرار مالقات ھا ،پيش و بعد از ﯾازده سپتامبر ،اﯾن ادعا که قصد داشته دﯾک چينی را کنار بگذارد تا نگوﯾند ھمه چيز زﯾر سر او
است و ﯾکبار ھم بر او غضب کرده چون تقاضای عفو ﯾک مجرم را داشته است...
جنگ در افغانستان ،التماس و عّز و چّز »الی وﯾزل« ،بازمانده »ھولوکاست« برای برخورد نھاﯾی با صدام) ،که روی تصميم
بوش برای آغاز عمليات تآثير گذاشته است( ،تالش سفير عربستان سعودی »بندر بن سلطان« برای آغاز جنگ در عراق،
نقش »حسنی مبارک« در خطرناک جلوه دادن صدام و اﯾنکه عراق دارای سالح ھای کشتار جمعی خيلی خطرناک است و
میخواھد عليه قوای نظامی آمرﯾکا استفاده کند ،دﯾدگاه »الگور«  Al Goreو »جان کری«  John Kerryکه در سال ٢٠٠٢
به نوعی انجام عمليات عليه صدام را توصيه میکردند.
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.
»شروع جنگ در عراق ،سقوط وال استرﯾت ،زندانيان گوانتاناما ،پيدا نشدن سالحھای کشتار جمعی ،اشاره به اشتباه در
عراق و انحالل ارتش عراق ،مسائل داخلی ،بيمه ھای اجتماعی ،مسئله مھاجرت ،طوفان کاترﯾنا ،کمک به کشورھای در حال
توسعه ،تصميم به اعزام نيروھای بيشتر به عراق در سال  ،٢٠٠٧بحران مالی سال  ٢٠٠٨و...
***
برنارد شاو گفته است:
""When you read a biography remember that the truth is never fit for publication.

وقتی کتاب خاطرات میخوانيد ﯾادتان باشد که حقيقت ھرگز برای انتشار مناسب نيست) .آنچه میخوانيد ھمه ماجرا و
حقيقت ماجرا را در برندارد(.
بوش نيز ھمانند تونی بلر ،از آﯾنده و تارﯾخ مدد گرفته تا بر درستی تصميماتش صّحه بگذارد !
***
انتشار کتاب بوش چند روز بعد از انتخابات مياندوره ای کنگره آمرﯾکا معنای خاص خودش را دارد ،بخصوص که اوباما با آثار
وﯾرانگر ميراث بوش )دخالت در عراق و افغانستان ،رکود اقتصادی ای که از جنگ دوم به اﯾن سو سابقه ندارد و کسری بودجه
عظيم( روبرو است.
با توجه به انتخابات مياندوره ای کنگره آمرﯾکا که دموکرات ھا تنھا  ١٩٢کرسی را کسب کردند اما جمھوری خواھان توانستند
 ٢۴٣کرسی از  ۴٣۵کرسی مجلس نماﯾندگان را از آن خود کنند و در مجلس سنا نيز با کسب  ۴۶کرسی از  ١٠٠کرسی
موقعيت خود را بھبود بخشيدند ــ فرستادن بوش )در اﯾن اﯾام بخصوص( به صحنه و برسرزبان افتادن خاطرات وی و اﯾنکه
عذرخواھی برای رفتن به عراق معنی ندارد چون اساساً تصميم درستی بوده است ـ بیارتباط با انتخابات  ٢٠١٢و عزم
جمھورﯾخواھان برای کنارزدن رقيب نيست.
***
ھمه کتابھای خاطرات به وﯾژه وقتی توسط سياستمداران نوشته میشود ،تا حدودی با توجيه عملکرد خودشان ھمراه است
و صاحب خاطرات آگاھانه و ناآگاھانه میکوشد در برابر قضاوت آﯾندگان و تارﯾخ ،سنگ بياندازد و پيشدستی کند .در اﯾنگونه
خاطرات کمتر با گزارش صادقانه روﯾداھا و تعليل )تحليل علتھا(ی آن روبرو ھستيم.
رفتار و کردار بوش چه وقتی مشت بر روی ميز میکوبيد وداد و ھوار راه میانداخت و چه زمانيکه زﯾر ميز و دور از نگاه جامعه
با امثال دﯾکچينی نقشه میرﯾخت و به حساب مردم آمرﯾکا میگذاشت ،تردﯾد برمیدارد و آقای بوش در اﯾن کتاب به جای
آنکه توضيح دھند چرا در افکار عمومی جھان نام اﯾاالت متحده با جنگافروزی و توطئه آلوده شده ،به توجيه عملکرد خود
میپردازد.

اصلی ترﯾن استدالل آقای بوش اﯾن است که اگر تصميمات درست اﯾشان در مورد افغانستان و عراق و خاورميانه و اروپا نبود،
اآلن دنيا وضع دﯾگری داشت ! اما میتوان اﯾن سئوال را جور دﯾگری ھم پرسيد:
اگر اﯾن به اصطالح تصميمات داھيانه نبود ،دنيا ھمين وضع کنونی را داشت؟
پاسخ ستمدﯾگان و فرھيختگان در آمرﯾکا و ھمه جای جھان روشن است.
ــ مدعّيان صاحب اختياری جھان که از پدﯾده جھانی شدن ،(Globalization) ،ﯾکّه تاز شدن انحصارات ،چاپيدن منابع رو زمينی و
زﯾرزمينی کشورھا ،کار ارزان و ،بازار آن ھا را مّدنظر دارند،
ــ سردمداران موسّسه آمرﯾکن اﯾنترپراﯾز که به اتاق فکر نئومحافظه کاران آمرﯾکاﯾی N.C.T.Tمعروف است،
ــ دراکوالی وحشی سرماﯾه ،و غول ھای تسليحاتی و شيمياﯾی ...الکھيد مارتين و نورتروپ گرومن ،الی ليلی ،مونسانتو، ...،
»لِویﯾاتان« ھای مستبد و خودخواه اﯾن دنيای گرگآلود و چرک آلود...و ،امثال حسنی مبارک و بندربنسلطان ،البته و صد
البته به جنگ بی پاﯾان...لبيک می گوﯾند.
ای درﯾغا رھــزنان بنشسته اند
صد گــره زﯾر زبانــم بسته اند

اﯾن سـخن اشکسته میآﯾد دال
اﯾن سخن درّ است و غـيرت آسيا...
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