
ســال 1991 یعنــی چنــد مــاه پس از اشــغال 
ــه عــراق  ــر اثــر حملــه آمریــکا ب کویــت، ب
و فشــار کشــورها و ســازمان هــای منطقــه ای 
ــی ارتــش عــراق از کویــت عقــب  و بيــن الملل
ــه  ــه بهان ــت ب ــورای امني ــا ش ــرد ام ــينی ک نش
ــاح  ــع س ــرای خل ــه ب ــن حرب ــتفاده از ای اس
عــراق، تحریــم هــا را برنداشــت، ضمــن اینکــه 
ــاوری  ــه فن ــراق در زمين ــت ع ــا دول ــل ب تعام
هــای مرتبــط بامســائل نظامــی و هســته ای را 

ــه ليســت تحریــم هــا افــزود. نيــز ب
جملــه آخــر قطعنامــه 687 کــه در ســال 1991 
ــب  ــی تصوی ــيون بازرس ــکيل کميس ــرای تش ب
ــورای  ــود: »ش ــدی ب ــيار کلي ــود، بس ــده ب ش
امنيــت تصميــم دارد در صــورت نيــاز، گام هــای 
بيشــتری بــرای اجرایــی شــدن ایــن قطعنامــه و 
حفــظ صلــح و امنيــت در منطقــه بــردارد« ایــن 
بــدان معنــا اســت کــه هــر گاه عــراق از مفــاد 
ایــن قطعنامــه عــدول کنــد، اهــرم هــای فشــار 
بيشــتری عليــه او اعمــال خواهــد شــد. آمریــکا 
ــه، در  ــمت قطعنام ــن قس ــتفاده از همي ــا اس ب
بمبــاران  عمليــات  ميــادی   1998 ســال  
ــورت  ــراق ص ــاک ع ــرا« را در خ ــاه صح »روب
داد. در آن زمــان سياســت دولــت کلينتــون 
مبنــی بــر »مهــار دوگانــه« عــراق انجــام مــی 
شــد. یعنــی فشــار سياســی و حقوقــی از طــرف 
ــه  ــه ب ــی و حمل ــد نظام ــل و تهدی ــازمان مل س

ــکا. ــش آمری ــز عــراق توســط ارت مراک

ــت  ــا حمای ــال 1359 ب ــران در س ــه ای ــين ب ــدام حس ــه ص ــه حمل ــود اینک ــا وج ب
ــال  ــی از ارس ــایر کشــورهای اروپای ــکا و س ــد و آمری ــه ش ــی مواج کشــورهای غرب
ــا نگذاشــتند،  ــران تنه ــل ای ــچ گاه او را در مقاب ــادی، هي ــا کمک هــای م ــه ت ســاح گرفت
ــان محــل  ــه در آن زم ــت -ک ــه کوی ــراق ب ــه ع ــارس و حمل ــج ف ــگ اول خلي ــاز جن آغ
ــج  ــکا در خلي ــتراتژیک آمری ــز اس ــی از مراک ــکا و یک ــی آمری ــای نظام ــتقرار نيروه اس
ــازمان  ــای س ــراق و تحریم ه ــا ع ــکا ب ــط آمری ــدن رواب ــره ش ــث تي ــود -، باع ــارس ب ف
ــاح های  ــردن س ــه کار ب ــن، ب ــل از ای ــا قب ــه ت ــد. البت ــور ش ــن کش ــه ای ــل علي مل
ــکا  ــی و به خصــوص آمری ــاد کشــورهای غرب ــورد انتق ــچ گاه م ــران هي ــه ای شــيميایی علي
ــارس چشــم  ــج ف ــکا در خلي ــع آمری ــه مناف ــراق ب ــه ع ــی ک ــود و از زمان ــه ب ــرار نگرفت ق
دوخــت، تهدیدهــا و تحریم هــای بين المللــی وارد عمــل شــدند . وتحریــم هایــی 
ــه 687 و ... . ــع نام ــه 661، قط ــع نام ــد. قط ــب کردن ــم تصوی ــور مهاج ــه کش  را علي

ــاد  ــا مف ــد ت ــت ایجــاد ش ــورای امني ــژه ای توســط ش ــه وی ــه 687، کميت ــق قطعنام  طب
قطعنامــه را پيگيــری کــرده و بازرســی ازمراکــز نظامــی در عــراق را انجــام دهــد. ضمــن 
اینکــه مقــرر شــد تــا آژانــس بيــن المللــی انــرژی اتمــی و دبيــر کل ســازمانملل، گزارشــی 

را طــی 15 روز در مــورد چگونگــی پيشــرفت مفــاد قطعنامــه ارائــه کننــد.

ــد،  ــوده بودن ــزد نم ــری آن را گوش ــه رهب ــزی ک ــوط قرم ــی از خط یک
موکــول نَنمــودن هــر اقدامــی بــه گــزارش آژانــس بــود. چراکــه آژانــس 
بارهــا نشــان داده مســتقل عمــل نمــی کنــد. و بــه عدالــت حکــم نمــی 
ــه  ــده ک ــح ش ــه تصری ــق نام ــن تواف ــه در مت ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ده
ــه اجــرای  لغــو تمــام مفــاد قطــع نامــه هــای قبلــی شــورای امنيــت منــوط ب
ــا  ــران و ب ــا صنعــت هســته ای توســط ای ــط ب ــق شــده ی مرتب ــات تواف اقدام

ــی باشــد.  ــس م ــات توســط آژان ــن اقدام ــی ای راســتی آزمای
ــل  ــای تاریخــی قاب ــا رویداده ــان ب ــع روز؛ آن چن ــا و وقای ــی مناســبت ه گاه
ــذا،  تطبيــق هســتند، کــه گویــی همــان وقایــع در حــال تکــرار مــی باشــند. ل
ــم.  ــرور کني ــخ را م ــی از تاری ــاس، برگ ــه حس ــن بره ــا در ای ــدیم ت ــر آن ش  ب
آن چــه کــه در ادامــه مــی آیــد، مــواردی اســت کــه تصدیــق کننــده همــان 
فرمایــش رهبــری اســت کــه در بــاال گفتــه شــد. در ایــن شــماره موضــوع عراق 
را بررســی خواهيــم کــرد. در شــماره هــای بعــد، ليبــی، کــره شــمالی و مــوارد 
ــه  ــی رود ک ــد آن م ــم داد. امي ــرار خواهي ــی ق ــورد بررس ــز م ــابهی را ني مش
بَْصــاِر« قــرار گرفتــه و  »بصير«باشــيم، تــا کــه مصــداق »َفاْعَتبِــُروا َیــا ُأولـِـي اْلَ

مســير درســت را انتخــاب نمایيــم.
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مــا بــا موکــول کــردن هــر اقدامــى بــه گــزارش آژانــس 
ــان داده  ــس نش ــم؛ آژان ــس بدبینی ــه آژان ــا ب ــم. م مخالفی

کــه هــم مســتقل نیســت، هــم عــادل نیســت. 
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آنچــه خواندیــد، سرنوشــت عــراق بــود. عــراق هــم ماننــد ایــران تحریــم شــد. عــراق بــه دليــل فشــارهای وارده، بــه ناچــار بانظــارت شــورای امنيــت 
بــر فعاليــت هــای نظامــی خــود موافقــت کــرد. بازرســان را راه داد. و ليســت پایــگاه هــای خــود را دراختيــار آنــان قــرار داد. امــا در نهایــت بــا حملــه 
بــه همــان پایــگاه هــا مواجــه شــد و مشــخص شــد اطاعاتــی کــه شــورای امنيــت از آن مــی خواســت، بــرای رفــع نگرانــی هــای منطقــی آنهــا نبــود. 
بلکــه نوعــی عمليــات شناســایی بــرای شــناخت اهــداف عمليــات نظامــی در ســال 1998 بــود. ایــن جاســت کــه مــی گویيــم: »مــا بــا موکــول کــردن 
هــر اقدامــى بــه گــزارش آژانــس مخالفیــم. مــا بــه آژانــس بدبینیــم؛ آژانــس نشــان داده کــه هــم مســتقل نیســت، هــم عــادل نیســت.« 
بــه طــور کلی،آژانــس بيــن المللــی در یکــی دو دهــه اخيراقدامــات ضــدو نقيضــی داشــت و نکتــه ای کــه البرادعــی مدیــر کل پيشــين آژانــس بيــن المللــی 
نيــز در خاطــرات خــود بــه آن تصریــح مــی کنــد بحــث بازرســی هاســت. بازرســی هــای ایــن نهــاد از مراکــز نظامــی عــراق و افشــاگری هایــی کــه توســط 
ــا پرونــده کشــورهای مختلــف برخــورد  ــا یــک اســتاندارد متناقــض ب بازرســان آژانــس انجــام شــد،کاما مشــخص اســت کــه ایــن نهــاد بيــن المللــی ب

می کنــد.

ــه  ــوم ب ــدن -محک ــوم ش ــد از محک بع
ــناد و  ــرار دادن اس ــکا ق ــار آمری در اختي
مدارکــی کــه از عــراق، طــی بازدیدهــا تهيــه 
ــه ای کــه توســط شــورای  ــود- کميت شــده ب
امنيــت ایجــاد شــده بــود منهــل شــد. و 
ــازوکار  ــت س ــم گرف ــت تصمي ــورای امني ش
جدیــدی را بــرای نظــارت بــر فعاليــت هــای 
ــا  ــن رو ب ــد از ای ــاد کن ــراق ایج ــی ع نظام
تصویــب قطعنامــه 1284، »کميســيون رصــد، 
ــل«  ــازمان مل ــی س ــی و بازرس ــتی آزمای راس
ــا  ــز بعده ــه ني ــن کميت ــرد. ای ــيس ک را تأس
ــگ 2003  ــکا در جن ــا آمری ــکاری ب ــه هم ب

ــد. ــم ش ــادی مته مي
در ســال 2002 بــاز هــم صــدام بــه بازرســان 
اجــازه داد بــه عــراق بازگردنــد. امــا بــاز 
هــم در ســازمان ملــل قطعنامه هــا عليــه 
ــود  ــی ب ــن در حال ــد. ای ــب ش ــراق تصوی ع
ــاره  ــل درب ــه ســازمان مل کــه صــدام، قطعنام
خلــع ســاح خــود را پذیرفتــه بــود. علی رغــم 
ــه  ــوش ب ــراق، ب ــت ع ــای حکوم همکاری ه
ایــن کشــور در ســال 2003 حملــه کــرد ورژیم 

ــرد! ــن ب ــث را از بي بع
ــتار  ــان کش ــراق همچن ــز در ع ــون ني هم اکن
و خونریزی هــا ادامــه دارد. آمریــکا پيشــتر 
گفتــه بــود بــرای بــه ارمغــان بــردن صلــح و 
امنيــت بــه افغانســتان و عــراق حملــه کــرده 
اســت، امــا تاکنــون هيــچ گاه امنيــت بــه ایــن 

دو کشــور بازنگشــته اســت.
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ــی  ــه نظام ــق( گزین ــس از تواف ــه )پ ــت ک ــن اس ــدی ای ــه کلي ــفيد: »نکت ــخنگوی کاخ س س
تقویــت هــم می شــود. چراکــه طــی ایــن ســال ها مــا جزئيــات بيشــتری از برنامــه هســته ای 
ــان  ــری فرمانده ــت تصميم گي ــه وق ــی ک ــن، زمان ــرد. بنابرای ــم ک ــع آوری خواهي ــران جم ای
ــه دليــل اطاعاتــی کــه طــی  نظامــی آمریــکا و اســرائيل در مــورد هدف گيــری می رســد، ب
ــرز  ــه ط ــات ب ــم، آن تصميم ــع آوری کرده ای ــی ها جم ــم بازرس ــف رژی ــه لط ــال ها ب ــن س ای

ــد.« ــا یافته ان ــا ارتق ــای م ــوده و توانمندی ه ــات ب ــر اطاع ــی ب ــم گيری مبتن چش



ــود.  ــا ب ــک معم ــن ی ــرای م ــتی ب ــازرس حراس ــوان ب ــه عن ــی ب ــان، انتصــاب ک در آن زم
طبــق اطاعــات مــن، هيــچ تخصــص علمــی یــا فنــی نداشــت؛ ســابقه تحصيلــی اش در 
زمينــه امــور بيــن الملــل بــود. او را بــه عنــوان یــک فــرد باهــوش، مــودب و ســخن ور مــی 
شــناختم. امــا وقتــی آژانــس بيــن المللــی انــرژی اتمــی او را بــرای تيــم عمليــات عــراق منصــوب 
کــرد، بــه نظــر مــی رســيد دگرگــون شــده باشــد. وقتــی اجــرای قطــع نامــه 687 تحــت بحــث و 
بررســی بــود، بــا هــم بــه نيویــورک ســفر کــرده بودیــم. بــدون مشــورت بــا مــن و یــا اینکــه مــن 
را هــم مطلــع کنــد جلســات خــود را بــا مقامــات رســمی آمریــکا برنامــه ریــزی کــرده بــود. حرکتــی 

تنــد و قابــل توجــه و دور از عــرف رایــج آژانــس بيــن المللــی انــرژی اتمــی.
بــا نگاهــی بــه گذشــته، فکــر مــی کنــم ممکــن اســت ســازمان اطاعــات آمریــکا در تــاش بــود 
ــن  ــس بي ــات عــراق آژان ــم عملي ــد. کــه توســط تي ــی دســت یاب ــه اطاعات ــه وســيله کــی ب ــا ب ت
ــرژی  ــود. گماشــتن وی در تيــم آژانــس بيــن المللــی ان ــرژی اتمــی جمــع آوری شــده ب المللــی ان
اتمــی در اصــل بــا هــدف مدیریتــی و اجرایــی بــود. بــا ایــن حــال بــه نوعــی از وی خواســته شــده 
ــا  ــود دو مــورد از بحرانــی تریــن و تعييــن کننــده تریــن بازرســی هــا را رهبــری کنــد. اینکــه آی ب
بليکــس یــا زیفــررو دربــاره رابطــه احتمالــی کــی بــا ســازمان اطاعــات آمریــکا آگاهــی داشــتند یــا 

نــه مطلــع نيســتم. )همــان، ص36(

برخــی بازرســان کميتــه ویــژه ســازمان ملــل بــدون توجــه بــه حساســيت هــای فرهنگــی 
و دینــی بــه اســتفاده افراطــی از قــدرت خــود ادامــه مــی دادنــد. بــدون مــدرک و ســرزده 
بــرای جســت و جــوی تســحيات کشــتار جمعــی وارد مســجدها و کليســاها مــی شــدند. 
در تعطيــات مذهبــی محلــی، در حالــی کــه هيــچ اجبــار و فوریتــی بــرای انجــام ایــن کار وجــود 
نداشــت، بــه بازرســی ادامــه مــی دادنــد. بعدهــا بــر بازرســی کاخ هــای صــدام حســين اصــرار 
ــه ایــن دليــل کــه  ورزیدنــد. نــه بــه خاطــر مــدارک اطاعاتــی محکــم، بلکــه ظاهــراً فقــط ب
نشــان دهنــد توانایــی انجــام ایــن کار را دارنــد. گاه فکــر مــی کــردم اگــر شــرایط تغييــر مــی 
کــرد و بــا آن هــا چنيــن رفتــاری مــی شــد، چــه احساســی پيــدا مــی کردنــد. )همــان، ص 38(

مخــرب تریــن و زیــان بارتریــن اقــدام، تصميــم کــی و گالوچــی بــرای ارســال مــدارک 
ــس  ــی آژان ــه حت ــل از اینک ــود، قب ــکا ب ــه آمری ــور خارج ــه وزارت ام ــی ب ــم و حيات مه
بيــن المللــی انــرژی اتمــی یــا کميتــه ویــژه ســازمان ملــل آن هــا را دریافــت کننــد. گالوچــی 
تأکيــد داشــت کــه آن هــا ایــن کار را بــه ایــن دليــل انجــام داده انــد کــه آن خطــوط ارتباطــی 
ــه  ــود. ن ــس و آنســکام ب ــار آژان ــن اعتب ــن رفت ــن کار از بي ــا نتيجــه ای ــد. ام ــر« بودن »معتبرت
تنهــا از نظــر عراقــی هــا کــه آژانــس را متهــم مــی کردنــد بــه »یــک ســرویس اطاعاتــی 
بــا ماســک ویــژه تحــت سرپرســتی و قيموميــت آمریــکا و متحــدان آن« تبدیــل شــده اســت، 
ــر ســوال  ــس و آنســکام زی ــار آژان ــز شــهرت و اعتب ــل ني ــن المل ــه بي بلکــه از  نظــر جامع
ــا وجــود حمایــت وســيع بيــن المللــی از بازرســی هــا، کشــورهای عضــو توجــه  رفــت. ب
زیــادی بــه چگونگــی انجــام بازرســی هــا معطــوف مــی کردنــد و بســياری از آن هــا 
نســبت بــه هــر اشــاره و داللتــی کــه نشــان مــی داد بازرســان بيــن المللــی بــا آمریــکا 
ــيت  ــد، حساس ــتی دارن ــی و همدس ــی تبان ــی مل ــای اطاعات ــس ه ــر آژان ــا دیگ ی
نشــان مــی دادنــد. ایــن احســاس بویــژه باعــث افــت اهميــت آنســکام شــد و در 

ــه ســقوط آن منجــر شــد.)همان، ص40( نهایــت ب

تقریبــًا 500 بازرســی انجــام شــده بــود کــه بيش از 
5000 بــازرس در آن روزهــای بازرســی کار کــرده 
بودنــد. بازرســان آژانــس بيــن المللــی انــرژی اتمــی بــر 
ــع از  ــر مرب ــب و انهــدام بيــش از پنجــاه هــزار مت تخری
ــا  ــوخت ی ــه س ــزار چرخ ــًا دوه ــی، تقریب ــات اتم تاسيس
مــواد مربــوط بــه تســليحات اتمــی و بيــش از ششــصد 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــارت کردن ــژه نظ ــاژ وی ــک آلي ــن متری ت
مثــال، تاسيســات االثيــر کــه بــه منظــور توســعه، آزمــون 
ــا اســتفاده  و توليــد ســاح اتمــی طراحــی شــده بــود، ب
ــکام  ــس و آنس ــارت آژان ــت نظ ــاری تح ــدام انفج از انه
تخریــب شــد. همــه تاسيســات و تجهيــزات غنــی 
ســازی اورانيــوم پاکســازی شــده بودند.)همــان، ص46(

ــوب  ــد، واشــنگتن پســت و بوســتون کل دو ســال بع
نوشــتند کــه اعضــای آنســکام بــا یــک ســری عمليات 

ــد کــه  ــکا همــکاری کــرده ان اســتراق ســمع الکترونيکــی آمری
بــه عوامــل اطاعاتــی آمریــکا اجــازه مــی داد ارتباطــات نظامــی 

عــراق را کنتــرل و ردیابــی کننــد. خــود اســکات ریتــر اعتــراف کــرد 
کــه آنســکام چقــدر ایــن کار را بــا مهــارت انجــام داده بــود. در ســال 

2002، در مصاحبــه ای بــا فاکــس نيــوز گفــت: 
ریچــارد باتلــر بــه ایالــت متحــده اجــازه داد از رونــد بازرســی تســليحاتی 

ســازمان ملــل بــه عنــوان اســب تــروی بــرای وارد کــردن توانمنــدی هــای اطاعاتــی و جاسوســی 
خــود بــه عــراق اســتفاده کنــد، امــری کــه مــورد تایيــد و موافقــت ســازمان ملــل نبــود و فرآینــد خلــع 
ســاح را تســهيل نمــی کــرد، امــا در مقابــل، بــر امنيــت صــدام حســين و اهــداف نظامــی متمرکــز 
ــر و آســان کــرد. ریچــارد  ــر، جاسوســی آمریکایــی هــا را در عــراق امــکان پذی ــود... . ریچــارد باتل ب

باتلــر دســتکاری آمریکایــی هــا را در فرآینــد بازرســی را آســان کــرد... .)همــان، ص48(
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ــه حــال  ــا ب ــه عــراق مــی گــذرد و از آن ســال ت ــه ب چنــد ســال از حمل
چندیــن منبــع تأیيــد کــرده انــد کــه توجيــه غــرب از حملــه بــه عــراق در 
ــه  ــر اینک ــی ب ــا مبن ــده و بریتاني ــاالت متح ــای ای ــی ادع ــال 2003 -یعن س

برنامــه ســاح هــای کشــتار جمعــی صــدام حســين تهدیــدی قریــب الوقــوع بــرای 
ــم  ــع تصمي ــوده اســت. ...در واق ــه و اســاس ب ــی پای ــًا ب ــع کام آن هاســت- در واق
آمریــکا و بریتانيــا بــرای حملــه بــه عــراق اصــًا ربطــی بــه ســاح هــای هســته ای 

نداشــت. )همــان، ص15(

ــچ  ــه هي ــی ک ــم. زمان ــوده ای ــاوز ب ــونت و تج ــاهد خش ــا ش م
خطــری مــا را تهدیــد نمــی کــرد)در عــراق(؛ شــاهد تردیــد و 
عــدم اتخــاذ اقدامــات مناســب بــوده ایــم زمانــی کــه یــک خظــر 
ــه  ــم ب ــون ه ــم اکن ــمالی(؛ و ه ــره ش ــدار گشــت)در ک ــی پدی واقع
جــای مذاکــره ســازنده و بامعنــی، شــاهد بــن بســتی طوالنــی بــه 
همــراه تهدیــد و ژســت هــای سياســی هســتيم)در ایــران(. )همــان، 

ص18(

بازرســی هــا 13 نوامبــر 2002 بــه طــور رســمی 
آغــاز شــد. فوریــت، مشــخصه اصلــی مأموریــت 

جدیــد عــراق بــود. زیــرا اگــر عــراق در نشــان دادن 
حداکثــر همــکاری بــرای اثبــات تســليم تســليحات 
ــی  ــه رو م ــا شکســت رو ب ــِی خــود ب کشــتار جمع
ــی را  ــات نظام ــوع عملي ــب الوق ــد قری ــد، تهدی ش
ــژه  ــه وی ــد، ب پيــش روی خــود داشــت. ایــن تهدی
ــی مــی شــد و  ــان هــای مطبوعات ــی وارد جری وقت
بــا فعاليــت هــای مقامــات پشــت صحنــه و لفاظــی 
مقامــات رســمی غربــی -از جانــب ایــاالت متحــده 
ــای  ــی دورنم ــد بکل ــی ش ــراه م ــتان- هم و انگلس
ــی  ــای بازرس ــاه ه ــر م ــا را در سراس ــت ه فعالي
ــی  ــه ب ــار گلول ــی داد. رگب ــرار م ــر ق ــت تأثي تح
ــه ای وجــود داشــت. هــر اقدامــی از ســوی  رحمان
عــراق ناکافــی فــرض مــی شــد. هــر تأخيــری بــه 
ــی شــد.  ــزارش م ــکاری گ ــدم هم ــر ع ــوان شــاهدی ب عن

ــان، ص72(  )هم

نقــش آژانــس بيــن المللــی انــرژی اتمــی در قضيــه عــراق بــا آغــاز جنــگ در مــارس 2003 بــه پایان 
ــه قــوت خــود باقــی  ــود ب ــه مــا داده شــده ب ــار بازرســی کــه از ســوی شــورای امنيــت ب نرســيد. اختي

مانــد. )همــان، ص97(

اگــر قــرار اســت تحــت حاکميــت قانــون زندگــی کنيــم، پــس تعقيــب جنایــت هــای جنگــی نبایــد تنهــا بــه بازنــده هــای جنــگ، از جملــه اســلوبودان ميلوســویچ یــا بــه عمــر البشــير کــه از یــک منطقــه 
فقيــر و تحــت ســتم آمــده بــود، محــدود شــود. هنجارهــای قانونــی، بــه منظــور حفــظ مشــروعيت، بایــد از لحــاظ کاربــرد وحــدت داشــته باشــند. در غيــر ایــن صــورت، بــه عنــوان یــک جامعــه بيــن 

الملــل بــرای اســتفاده از اســتانداردهای دوگانــه مقصــر شــناخته مــی شــویم.
آیا ما به عنوان جامعه بين الملل برای انجام اقدامات اصاحی الزم جرأت و ذکاوت کافی داریم تا مطمئن باشيم چنين تراژدی دیگر هرگز رخ نخواهد داد؟ )همان، ص108(

ســبک بازرســی کــی -کــه حتــی رابــرت گالوچــی از آن بــه عنــوان گاوچــران یاد می کــرد- خوشــبختانه 
در ميــان هيئــت بازرســان آژانــس بيــن المللــی انــرژی اتمــی رایــج نبــود، امــا قضيــه دربــاره آنســکام 
متفــاوت بــود. در همــان ســفر بــه صحــرا شــاهد بــودم کــه چگونــه دانشــمند ارشــد عراقــی بــه خاطــر 
رفتــار یــک بــازرس کميتــه ویــژه ســازمان ملــل کــه وی را در جمــع بــه دروغ گویــی متهــم مــی کــرد، بــا 
ــه اطــراف انداختــم.  ــا اتوبــوس از صحــرا بازمــی گشــتيم، نگاهــی ب نااميــدی اشــک مــی ریخــت. بعدهــا، ب
اتوبــوس مملــو از افــراد آمریکایــی بــود. بســياری از آن هــا از آزمایشــگاه هــای ملــی آمریــکا آمــده بودنــد. بــه 
لحــاظ فنــی کامــًا خيــره و بــا مهــارت بودنــد، امــا دربــاره انجــام بازرســی هــای بيــن المللــی یــا مهــم تــر 
از آن در مــورد اینکــه چگونــه در فرهنــگ هــای مختلــف رفتــار کننــد، هيــچ چيــز نمــی دانســتند. از گفــت 

و گوهــای گســتاخانه آن هــا واضــح بــود بــر ایــن باورنــد کــه بــا آمــدن بــه یــک کشــور شکســت خــورده، بــه خــود اجــازه مــی دهنــد هــر 
رفتــاری مــی خواهنــد، انجــام دهنــد. )همــان، ص37(

ــی  ــا را از بعض ــتيم آن ه ــان توانس در پای
منصــرف  جویانــه  جنــگ  پيشــنهادات 
ــرار  ــدام اص ــک اق ــه ی ــا ب ــا آن ه ــم. ام کني
داشــتند: مصاحبــه بــا دانشــمندان عراقــی 
ــواده هایشــان  ــراه خان ــه هم ــراق ب ــارج از ع خ
ــز از مجــازات آن هــا توســط  ــه منظــور پرهي ب
رژیــم صــدام حســين. ...هرچــه گفتيــم تأثيــری 
ایــن  بــه  واقعــًا  هــا  آمریکایــی  نداشــت. 
ــتند.  ــه نداش ــری توج ــوق بش ــات حق ماحظ
ــا دانشــمندان  ــه ب ــد مصاحب متقاعــد شــده بودن
ــر  ــد در ه ــت. گفتن ــی اس ــده خوب ــراق ای در ع
حــال نمــی تواننــد ایــن اقــدام را تغييــر بدهنــد. 
حکومــت  ســطِح«  باالتریــن  »در  چراکــه 
آمریــکا بــه تصویــب رســيده بــود. ایــن بنــد در 

ــان، ص70( ــد. )هم ــی مان ــه باق ــع نام قط
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