دو ﺳﻨﺪ از  ۱۴ﺳﺎل ﭘﻴﺶ

ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻤﺪی ﻋﺮاق :اﻳﻦ اﺳﺖ واﻗﻌﻴﺖ!
در زﻳﺮ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎ دو ﺳﻨﺪ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ از ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ دﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﻣﻮرخ  ۱۴ﺳﺎل ﭘﻴﺶ )دﺳﺎﻣﺒﺮ
 (۱۹۹۱ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﺗﻬﺎﺟﻢ آﻣﺮﻳﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪﻳﻨﺶ ﺑﻪ ﻋﺮاق در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ،ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ی ﲢﺮﻳﺮ درآﻣﺪه وﻫﻤﺎن
زﻣﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺟﺎﻳﯽ ﻧﺸﺮ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ در دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪه ۱۴ ،ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺻﺮه
ی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﲟﺒﺎران ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎی آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ و اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ را ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻌﺪ ﲡﺎوز ﺑﺰرگ ﺑﻪ
ﻋﺮاق و اﺷﻐﺎل اﻳﻦ ﮐﺸﻮر) ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ی واﻫﯽ اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ!( و ﻓﻼﮐﺖ ﻫﺎ و ﺧﻮن ﻫﺎی روزﻣﺮه ﮐﻪ ﺟﺎری
ﺳﺖ...
آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای آزادی اﻳﺮان از ﺟﻬﻨﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﯽ
ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﺸﺎن راه را ﺑﺮای ﲡﺎوزﮔﺮان اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ در ﺳﻘﻮط اﺣﺘﻤﺎﻟﯽِ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﻳﺮان
ﺑﻪ ﭼﻨﲔ روزﮔﺎر ﺳﻴﺎﻫﯽ ﺷﺮﻳﮏ ﺟﺮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺮاب ﺣﻖ ﺷﻨﺎس

ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺠﻴﺐ "ﻧﻈﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ"

ﻣﺠﺎزات ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺑﺎﻳﮑﻮت
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ رﻧﻪ دوﻣﻮن*
از ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﮏ دﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۹۹۱
ﺑﺎ ﲤﺪﻳﺪ ﲢﺮﱘ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮاق ،اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﲤﺎﻣﯽ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر را
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﻴﮑﺎری وﻓﻘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﲢﺮﱘ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﻮد اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻠﯽ ﺷﺪﻳﺪی را
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ،رژﱘ ﺻﺪام ﺣﺴﲔ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ دوﻟﺘﻬﺎﺷﺎن ،ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮر ﻋﺮاق ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .آﻳﺎ اﻳﻦ اﻗﺪام
ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،درک ﻣﻌﻴﻨﯽ از " ﻧﻈﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ " را ﻧﺸﺎن ﳕﯽ دﻫﺪ؟ آﻳﺎ
اﻳﻦ اﺧﻄﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دول ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ در راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎ را از ﮔﻠﻴﻢ ﺧﻮﻳﺶ درازﺗﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ؟
ﺗﺎ ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﺮاق ﮐﺸﻮری ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﭘﺎ ،ﺳﺎﻟﻬﺎ ﲢﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق) (۱در
 ۱۹۷۲دوﻟﺖ ﺑﻌﺜﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻋﺮاق ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮدن ﮐﺸﻮر " ﺷﺎﻟﻮده ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی " )(۲
ﻋﺮاق را ﺑﺮﻳﺰد و ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ذوب ﻓﻠﺰ دﺳﺖ زد .اﮔﺮ " ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ "
١

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻼش ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﮐﺎرآﻣﻮزی اﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﺑﻪ راﻳﮕﺎن ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ
ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﺰه ﺷﺪن و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺘﺨﺼﺺ روﺑﺮو ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق اﻣﮑﺎن داد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﻧﻴﺮوی
ﻗﺪرﲤﻨﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ در آورد و در ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﺑﻪ اﻳﺮان و در  ۱۹۹۰ﺑﻪ ﮐﻮﻳﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن از ﻋﻮاﻗﺐ ﺷﻮﻣﺶ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﱘ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،دﺳﺖ آوردﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش  ،ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻋﺮاق ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻮد( ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻳﻦ رژﱘ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ،در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل
 ۹۱ﻫﻨﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﭘﻴﺶ از ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻏﺬاﺋﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ۱۸ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ ﻋﺮاق ) ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ( ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واردات ﺑﻮد .ﺑﻪ رﻏﻢ اﻳﻨﮑﻪ ﻋﺮاق از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﻳﮏ ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺸﻮر ،در ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ،ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺟﺎﻫﺎی دﻳﮕﺮ زﻣﻴﻨﻬﺎی
ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ وﺟﻮد دارد .ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،در ﺷﻤﺎل ،ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی دﳝﯽ )ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ( ﺑﺤﺪ ﮐﺎﻓﯽ آب دارد.
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎران ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮﻣﺎی ﮐﺮه ی زﻣﲔ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﭘﺪﻳﺪه ی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای )l’effet de
 (serreاﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮕﻬﺎ و ﺳﺮﮐﻮﺑﻬﺎی  ۱۹۷۴و  ۱۹۸۸ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ۴
ﻫﺰاردﻫﮑﺪه ﺷﺪ ) ،(۳ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮدﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزدﻫﯽ در ﻫﮑﺘﺎر ،وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ :ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ
ﺗﻮان از درﺧﺘﺎن ﮔﺮدو ،ﺑﺎﻏﻬﺎی ﻣﻴﻮه ،ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ) اﻧﮕﻮر و ﺣﺘﯽ اﻧﮕﻮر ﺑﺮای ﺷﺮاب( و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاوان
ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻳﺎد ﮐﺮد .در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ، ۹۱ﻣﺎ در ﺑﺼﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﱘ ﮐﻪ ﻫﻨﺪواﻧﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻮه ﺑﺴﻴﺎر ارزان از آن ﺳﻮی
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۸۰۰ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮐﺎﻣﻴﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ رﺳﻴﺪ.
در ﻋﻮض ،ﻣﺮﮐﺰ و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﺑﻴﺎری اﺳﺖ ۴۴ :در ﺻﺪ از زﻣﻴﻨﻬﺎی زﻳﺮ ﮐﺸﺖ
آﺑﻴﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی ﮐﻤﯽ ﺑﻴﺶ از ﻧﺼﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺸﺎورزی را ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ،
ذرت ،ﺑﺮﱋ ،ﺟﻮ ،ﭘﻨﺒﻪ وﻋﻠﻮﻓﻪ – ﺗﺎﻣﲔ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دو رود دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﮐﻪ در ﻣﺼﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ از
ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺗﻮروس در ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻋﺮاق از ﺧﺎک ﺳﻮرﻳﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ .ﺳﻮرﻳﻪ و
ﺑﻴﺶ از آن ﺗﺮﮐﻴﻪ  ،ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی آب ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﳑﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﺎورزی ﻋﺮاق را ﺑﺸﺪت در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ،در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﺗﺮﮐﻬﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺪ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮد – ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﺪ آﺗﺎﺗﻮرک -را آﺑﮕﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ آب ﻓﺮات
در ﻋﺮاق ﻳﮏ ﻣﺎه ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺖ ،ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﻳﮏ ﺟﻨﮓ واﻗﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ آب رخ دﻫﺪ ،ﺑﻮﻳﮋه اﮔﺮ ﻃﺮح
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻋﺮاق را دور زده ،از ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮐﺸﻴﺪه ﺷﻮد ﺑﻪ اﺟﺮا
در آﻳﺪ.
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﺎﭘﻴﺘﺎﻟﻴﺴﺘﯽ و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺧﺮد
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺸﺎورزی ﻋﺮاق ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی آﺑﻴﺎری ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی زﻫﮑﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﻬﺰ
ﻧﺒﻮد ،آﺳﻴﺐ دﻳﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺼﺮ ،اوران ) اﳉﺰاﻳﺮ( و ﺑﺴﻴﺎر از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﮏ دﻳﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد ،زﻣﲔ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﮔﻞ و ﻻی ﻏﻨﯽ و ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺑﻮده ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﳕﮏ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺼﻮرت
زﻣﻴﻨﻬﺎی ﻟﻢ ﻳﺰرع در آﻣﺪه و در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮوی اﺳﺖ .ﺳﺮاﳓﺎم  ،ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ﺳﺎل  ۷۵ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﺎﺋﲔ
آﻣﺪن ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ و ﺑﺮای ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﺰﻣﺎن ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﻘﺮر داﺷﺖ.
در وﻫﻠﻪء اول ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺟﻤﻌﯽ )ﮐﻠﮑﺘﻴﻮﻳﺰه( از ﻧﻮع ﺷﻮروی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .در ﻫﺸﺘﻤﲔ
ﮐﻨﮕﺮه ﺣﺰب ﺑﻌﺚ ﻣﻨﻌﻘﺪ در ژاﻧﻮﻳﻪ  ،۱۹۷۹اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهء ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ داده ﺷﺪ" :ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﮑﻠﯽ
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺲ از ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ "...اﻣﺎ در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻌﺪی ،ﻣﻨﻌﻘﺪ
در ژوﺋﻦ  ،۱۹۸۲از "ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻔﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﮏ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺸﺎورزی را دﭼﺎر ﮐﻨﺪی ﮐﺮده اﻧﺪ" اﻧﺘﻘﺎد
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ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه د ر ،۱۹۸۴و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ دﻳﺮ ﺷﺪه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﺰارع را از ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺎرج
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺰارع دوﻟﺘﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﺎﭘﻴﺘﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺌﻮداﻟﻬﺎ – زﻣﲔ داران – اداره ﻣﯽ
ﮔﺮدﻧﺪ .دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺧﺮد ﺣﻖ ﮐﺸﺖ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﲔ ﻫﺎﺋﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از زﻣﲔ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ
ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاﻳﮕﺎن در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دارد .اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻮﻳﮋه ﺗﺮاﮐﺘﻮر ،ﮐﻤﺒﺎﻳﻦ ﺑﺮای
ﮐﺸﺎورزی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰه ی ﻏﻼت ﻳﻌﻨﯽ ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﱋ و ذرت ،ﺟﻤﻌﯽ )ﮐﻠﮑﺘﻴﻮ( ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﺎرآﺋﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی
داﺷﺖ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه  ،آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ اﺳﺖ ) ۷۵درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﮐﺸﻮر( ﮐﻪ ﻧﻴﺮوی ﮐﺎر در روﺳﺘﺎ ﻫﺎ را ﺑﺸﺪت ﺗﻘﻠﻴﻞ داده اﺳﺖ  .دوﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
)ﺑﺨﺼﻮص از ﻣﺼﺮ و ﺳﭙﺲ از ﺳﻌﻮدی وﳝﻦ( را ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد .ﻋﺮاق در  ۱۹۹۰دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺼﺮی داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ
ﻧﻴﻤﯽ از آﻧﻬﺎ در ﻣﺰارع ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ) در اﮐﺘﺒﺮ  (۱۹۹۱ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن ،آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺗﺮﻳﻨﺸﺎن ،ﺑﺨﺼﻮص در
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻴﺶ از  ۲۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
در ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻨﮓ اﻳﺮان وﻋﺮاق )ﮐﻪ از  ۱۹۸۰ﺗﺎ  ۱۹۸۸ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ و آﻧﺮا "ﺟﻨﮓ " ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ
ﺣﻤﻠﻪ "آﻣﺮﻳﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ" در  ۱۹۹۱را "ﲡﺎوز" ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ( ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ وﺳﻴﻌﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻮﻳﮋه در دو ﺑﺨﺶ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯽ در
زﻣﺴﺘﺎن را ﺗﺎﻣﲔ ﻣﯽ ﮐﺮد .در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻴﺸﻪ ای ﺑﺰرگ از ﻧﻮع ﺷﻮروی ﮐﻪ ﻣﻴﺮاث ﻣﺰارع دوﻟﺘﯽ ﺳﺖ و
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺮداﺷﺖ درﺳﺎل ﻫﻢ ﮔﺮان ﲤﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داغ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﻧﻠﻬﺎی ﮐﻮﺗﺎه زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﻧﺨﻞ ﻫﺎ ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن
وﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده ،اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺣﻞ ﺷﺪ .دوم ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮﻏﺪاری  :ﺗﺎ
ﺳﺎل  ،۱۹۹۰ﻫﻔﺖ ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺮﻏﺪاری ،ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺳﺎل و ﻧﻴﺰ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﲔ ﻧﻴﺎز
ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮر را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ داﻧﻪ وﺧﻮراک ﻃﻴﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ وارد ﻣﯽ ﺷﺪ.
داﻣﺪاری و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺪرن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ را ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺎوﻫﺎی ﻫﻮﻟﺸﺘﺎﻳﻦ ) ﻫﻠﻨﺪی( ﺑﺎ
ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﭘﺮوﺗﺌﲔ وارد ﺷﺪه از ﺧﺎرج  ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .از ﻣﺮﻏﺪاری
ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ  .ﺗﻌﺪاد ﮔﺎوﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ ﻫﺮ راس از ﮔﺎوﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ،ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮوﺗﺌﲔ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ واردات از
ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ داﻣﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪی وارد ﮐﺮد زﻳﺮا ﮔﺎوﻫﺎی ﭘﺮ ﺷﻴﺮ اﮔﺮ ﻣﺪت زﻳﺎدی ﺑﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﻬﻤﲔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺠﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﻳﮋه
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﺬر و ﻣﻮاد دﻓﻊ آﻓﺎت  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ،ﮐﻞ ﮐﺸﺎورزی ﻋﺮاق ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻻزﻣﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﺑﻘﺎ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ،ﻣﻮاد دﻓﻊ آﻓﺎت ،ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﮐﯽ ﻣﺎﺷﲔ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و
ﺧﻮدروﻫﺎ( ﻓﻠﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﲟﺒﺎراﻧﻬﺎی ژاﻧﻮﻳﻪ و ﻓﻮرﻳﻪ  ۱۹۹۱ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از اﻫﺪاف ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ و ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻫﺎی ژﻧﻮ زﻳﺮ ﭘﺎ
ﮔﺬارده ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻫﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد .در ﲟﺒﺎراﻧﻬﺎ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق را ﻫﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺪرن ﺑﺪون ﺑﺮق ﮐﺎری از ﭘﻴﺶ ﳕﯽ ﺑﺮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﭘﻤﭙﻬﺎی آب در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی آﺑﻴﺎری از ﮐﺎر اﻓﺘﺎد .اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﺳﺪ رﻣﺎدی آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ آب را
از درﻳﺎﭼﻪ ﺣﺒﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ ﺑﺼﺮه و ﺷﻂ اﻟﻌﺮب ﺗﺎﻣﲔ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ۱۵ .ﻣﺘﺮ از دﻳﻮاره اﻳﻦ ﺳﺪ و ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ درﻳﭽﻪ ﻫﺎﻳﺶ
ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪه اﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎﻳﮑﻮت ﻧﺒﻮد  ،ﻣﯽ ﺷﺪ ﺳﺪ را ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﻌﻤﻴﺮ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﺪون ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻮاد ﻻزم راه
اﻧﺪاﺧﱳ آن دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎﻳﮑﻮت و ﻣﺤﺎﺻﺮه ی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺧﻮد ﺟﻨﮕﯽ واﻗﻌﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم
واﻗﻌﯽ اش را ﺑﺮ زﺑﺎن ﳕﯽ آورﻧﺪ .ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﲢﺖ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ در آوردن ﮐﻞ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر.
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ﺑﺮﺧﯽ از آﻣﺮﻳﮑﺎﺋﻴﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮاق رﻓﺘﻪ اﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای ﻋﺮاﻗﻴﻬﺎ را
ﺗﺄﻣﲔ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺷﺮ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد ﺧﻼص ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﲢﺮﱘ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺸﺎورزی
ﺷﺎن را ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﺎز ﺳﺎزی ﳕﺎﻳﻨﺪ .ﭼﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎﻧﻪ ای زﻳﺮا ﺗﺎﻣﲔ ﻏﺬای  ۱۸ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ
در ﺑﻬﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﲔ ﻏﻠﻪ ﺿﺮوری ﺑﺮای آﻓﺮﻳﻘﺎ داده ﺷﺪه ،ﻫﻨﻮز ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاب ﻣﺴﺎﻋﺪی درﻳﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .
ﻋﺮاق ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﲢﺮﱘ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و داراﺋﯽ ﻫﺎی آن از ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ
ﮔﺸﺖ ،ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻮل ﻻزم ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و دارو و وﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدش را
ﺑﻪ راه اﻧﺪازد ﺑﺪﺳﺖ آورد.
در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺎی آﺧﺮﺳﺎل  ، ۹۱اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در ﮐﻠﻴﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ و
ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺪام ﻣﺎده از ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﭼﻨﲔ وﺿﻌﯽ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺷﻬﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺼﺮه،
ﮐﻪ ﺑﻨﺪر ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺴﱳ ﲤﺎم ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﻐﺪاد  ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻋﻤﺪه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺪﻣﺎت ،و ﮐﺎرﻫﺎی اداری و ﲡﺎری ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪک در ﻋﺮﺻﻪ ی ﭘﻴﺸﻪ وری ﻳﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی واﻗﻌﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪی .ارزش دﻳﻨﺎر ﺳﻘﻮط ﮐﺮده :اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ آن ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ِ ۳/۳دﻻر اﺳﺖ ،اﻣﺎ در
ﺑﺎزار ﺳﻴﺎه ۶ ،دﻳﻨﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﮏ دﻻر در ﻣﺎه ژوﺋﻴﻪ  ۸ ،دﻳﻨﺎر در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و  ۹دﻳﻨﺎر در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ۹۱
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻇﺎﻫﺮا ﮐﻤﺒﻮدی ﻧﻴﺴﺖ .اﻧﻮاع ﺧﻮار و ﺑﺎر در ﺑﺎزار آزاد وﺟﻮد دارد ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﺎری ﺑﻄﻮر
ﻓﺮاوان ﻫﺴﺖ  .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﻫﺎﻳﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﻴﮑﺎران ) ﮐﻪ از ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎری ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ(
و ﻧﻴﺰ ﮐﻞ ﻓﻘﺮا وﺣﺘﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ .ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺑﻴﺶ از
 ۳۰درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﻘﻮق ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻫﻢ  ۵۰در ﺻﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺮﺷﻤﺎرﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺟﻮاﻫﺮات ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ) .ﻣﺎ ﺧﻮد ﳕﻮﻧﻪ اش را در ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﻳﺪﱘ( ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﻳﺎ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ – اﮔﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻳﺎ اﺛﺎث ﺧﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪ.
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺑﻴﮑﺎری و ﻓﻘﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی  ۷۰۶و  ۷۱۲ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻪ ﻋﺮاق ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺮاق ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﻌﺎدل  ۶/۱ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻧﻔﺖ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و دارو و وﺳﺎﺋﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ و "وﺳﺎﺋﻞ ﺿﺮوری زﻧﺪﮔﯽ
ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ" ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻓﻮی  ۶ﻣﺎه را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ﺧﺮﻳﺪاری ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﺧﺮﻳﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺸﺪت ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎت
ﳕﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﯽ درﺻﺪ ﻓﺮوش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻏﺮاﻣﺘﻬﺎی ﺟﻨﮓ وارﻳﺰ ﮔﺮدد .از ﺳﻮی
دﻳﮕﺮ ،دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﻴﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ از ﺧﺎک ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ادﻋﺎی ﮔﺰاف  ۲۶۰ﻣﻴﻠﻴﻮن
دﻻر ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻖ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻋﺮاق ﺣﻖ ﺗﺼﺮف آزاداﻧﻪ در آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎﻣﻮران ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ و از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺮﻳﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺮﻳﺪه ﺷﺪه
را ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﲔ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﻳﻊ ﳕﺎﻳﻨﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﻳﻌﻨﯽ ﲢﺖ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ در آوردن ﻋﺮاق و ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن آن از
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻤﯽ ،ﻋﺮاﻗﻴﻬﺎ آن را ﳕﯽ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﲤﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﮑﻮت  ،اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ  ،ﮐﻞ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ) ﺣﺪاﻗﻞ  ۸۰در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ( را ﺑﻪ ﺑﻴﮑﺎری و
ﻓﻘﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﻳﻦ ﲤﺪﻳﺪ اﻓﺮاﻃﯽ ﺷﺮﻳﮏ ﺟﺮم اﺳﺖ و ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ ﻋﻀﻮ داﺋﻤﯽ اﻳﻦ ﺷﻮرا
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮک دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﺎ "ﺷﻬﺮوﻧﺪان" ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﻴﺰ ،اﮔﺮ اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﻨﻴﻢ ،و ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
دﻳﮕﺮ ﻧﭙﻴﻮﻧﺪﱘ ﺷﺮﻳﮏ ﺟﺮم ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.
٤

ﻣﺎ در ﻫﻤﺎﻧﺰﻣﺎن  ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻳﻮﮔﻨﯽ ﭘﺮﳝﺎﮐﻮف ،وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮروی ﻧﻮﺷﺖ ،ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮐﻪ از
اﻳﻦ ﺟﻨﮓ "ﳑﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺘﻮان اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد" .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻫﺎی ژﻧﻮ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻧﻪ
اﻳﻨﮑﻪ ﺳﺮاﭘﺎی ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﻴﺪه ﺷﻮد .ﺑﺎ ﲤﺪﻳﺪ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺎﻳﮑﻮت ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ وﺿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ
آن را "ﺳﻮﻣﲔ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺟﻨﮕﯽ" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﻢ ) .(۴رﻣﺰی ﮐﻼرک وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻳﮏ دادﮔﺎه اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ
ﭘﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪام ﺣﺴﲔ ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎر ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ
واﻗﻌﻴﺖ  ،ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻮﺟﻪ  ،ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﱳ ﻣﻠﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻧﺪارد ،ﺗﻮﺟﻴﻪ ﳕﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل  ۱۹۴۵ﺑﺮای اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺟﻨﮓ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻠﺢ را اﺳﺘﻮار
ﺳﺎزد .اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﻃﯽ  ۴۶ﺳﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ  ،ﺑﺪون ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺳﺎزد.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﻴﺎن ﺷﺮق وﻏﺮب ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽ -ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮی
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد دﺷﻤﻦ اﻧﺪ .آﻳﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻳﻦ دﺷﻤﻦ را ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ "ﻧﻈﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ" در ﻳﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ از
درﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﺷﻤﺎل – ﺟﻨﻮب ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ؟ ﮐﺎری ﮐﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﮐﺮد  ،ﺷﺎﻳﺪ اﺧﻄﺎری اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻈﻢ ﺟﺪﻳﺪش را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ .ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻣﻴﺘﺮان ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﺟﻨﮓ وادارد ﮔﻔﺖ  :ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎﻳﺪ " در
ﺻﻒ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ" .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺎدرﻳﺪ ]ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ی ﻓﻠﺴﻄﲔ[ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﳕﺎﻳﻨﺪه ای
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  ۹۱ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﲢﺮﱘ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺮاق را زﻳﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻟﻐﻮ ﮔﺮدد .در ﭘﺎرﳌﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺤﺜﯽ در ﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رأی ﮔﻴﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﮓ ﮔﺸﺖ .ﭼﺮا ﻳﮏ ﻧﺸﺴﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﻟﻐﻮ ﺑﺎﻳﮑﻮت ﻋﺮاق ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﺸﻮد؟ ﻓﻘﻂ ﲢﺮﱘ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت و ﺧﻠﻊ
ﺳﻼح اﲤﯽ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ – وﻟﯽ ﻫﻴﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﲔ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﮑﻨﺪ!
اﮔﺮ وﺣﺪت واﻗﻌﯽ ﻋﺮﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﲔ وﺣﺪﺗﯽ در دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،درآﻣﺪ ﳓﻮﻣﯽ
ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در راه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﺮاب و ﺣﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﺎر رود .ﺳﻼﻃﲔ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﻘﯽ ﺳﻮد
ﺳﺮﺷﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﻓﻘﻂ ﺻﺮف اﻗﻠﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺧﻮﻳﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﻠﻒ ﺷﺪنِ اﻳﻦ اﻣﻮال در راه
ﲡﻤﻼت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ،درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺻﺮف ﺧﺮﻳﺪ ﺑﯽ ﺣﺴﺎب ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت و ﻧﻴﺰ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮاﺋﯽ و اﻧﺘﮕﺮﻳﺴﻢ
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻌﯽ در راه دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺷﻮد ) و آﻳﺎ اﻳﻦ وﺿﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﻣﻨﻮال اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ؟(
اﻳﻦ "ﻧﻈﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ" ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﻣﺎدرﻳﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﺎﻳﺪات
ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﮏ داوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .ﻳﺎد آوری ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﮔﺮان ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﲔ
ﺷﻮد  .ﮔﺮاﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ در اﻳﻦ اﻧﺮژی ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﱳ دﻳﮕﺮ اﺷﮑﺎل اﻧﺮژی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژی
ﺧﻮرﺷﻴﺪی  ،اﻧﺮژی ﺑﺎد  ،آب و اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﯽ درون زﻣﲔ و ﻏﻴﺮه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ) .(۵اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﻮاﻋﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی دﻳﮕﺮی در ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ " ﮔﺎت" )
ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮔﯽ و ﲡﺎرت( اﻗﺘﺼﺎدی را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روی ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ) ﮐﻪ
درﻋﲔ ﺣﺎل در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮﻧﺪ( ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳِ اﻳﻨﮑﻪ در ﭼﻪ درﺟﻪ ای از رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﻳﻦ ﭼﻴﺰی ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻠﻴﻪ ی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﻴﺮ.

-------------------* روﻧﻪ دوﻣﻮن ) (René Dumontﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺸﺎورزی و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﺋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ "دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮای آﻓﺮﻳﻘﺎ" از اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻮی،
ﭘﺎرﻳﺲ .۱۹۹۱ ،رﻧﻪ دوﻣﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺎرﻟﻮت ﭘﺎﮐﻪ ،و ﻫﯿﺄت اﻋﺰاﻣﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ،ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﺻﺪراﻟﺪﻳﻦ آﻗﺎﺧﺎن و ﮐﻤﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی )ﻓﺎو( و ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ ،ﻳﮏ ﺳﻔﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﮐﺮده از  ۱۹ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ  ۱۱اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۹۱در آن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺳﺮ ﺑﺮده اﺳﺖ.
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) (۱ﮐﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﻬﺎم ﺑﺮاﺑﺮ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ  ،اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و روﻳﺎل داچ.
) (۲ﮔﺰارش ﮐﻨﮕﺮه ﻧﻬﻢ ﺣﺰب ﺑﻌﺚ در .۱۹۸۲
) (۳ﺷﻮرش  ۱۹۷۵ -۱۹۷۴ﮐﺮد ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﻗﺮادارد اﳉﺰاﻳﺮ ﺑﲔ ﻋﺮاق و اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ و ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل
 ۱۹۸۸ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاری آﺗﺶ ﺑﺲ ﺑﺎ اﻳﺮان  ،ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪﻳﺪی ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﺮدﻫﺎﮐﺮدﻧﺪ و دﻫﮑﺪه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﺮده و ﺳﻼح ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ .ﮐﺎﻧﺎل دوم ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی "ﻣﻘﺎوﻣﺖ " ﻣﻮرﺧﻪ  ۳۰ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۹۱ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮدﻫﺎ
اﺧﺘﺼﺎص داد.
) (۴ﻣﻘﺎﻟﻪ ژوﺳﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮﻣﺎن  " :ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دو ﺟﻨﻮن " ﻣﻨﺪرج در ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﮏ ژوﺋﻦ .۱۹۹۱
) (۵رک ﺑﻪ  :ﻣﻘﺎﻟﻪ ژان ﭘﻞ دوﻟﺌﺎژ و داﻧﻴﻞ ﻫﻤﺮی ﲢﺖ ﻋﻨﻮان " ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب اﻧﺮژﺗﻴﮏ در راه ﺗﺄﻣﲔ آﻳﻨﺪه ای ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ " ﻣﻨﺪرج در
ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ دﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﻴﮏ  ،ﻣﺎرس .۱۹۹۱
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