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   در بزنگاه مرگامريکاسرباز قديمی ارتش 
   می کندءعليه عراق را افشا» غيرقانونی«"جنگ

  

، در حال حاضر تحت مراقبت تسکينی در زادگاھش شھر کانزاس ، در )١(سرباز قديمی جنگ عراق توماس يونگ 

منتشر شد و ) ٢(»تروسديگ«امه روی اين ن. تأثر انگيز خود را نوشت» آخرين نامۀ«ميسوری، به سر می برد، او 

  . بود»نیديک چِ « و معاون رئيس جمھور » دابليو بوشجورج«مخاطب آن رئيس جمھور اسبق 

به توماس يانگ اختصاص يافته بود که آخرين نامه اش ) در مجلۀ انگليسی) (٣(»تن جنگ« تحت عنوان ٢٠٠٧ دوسيۀ

 ٤٤٨٨اين نامه را به نام . يم سربازان قديمی عراق می نويسمدھمين سالگرد جنگ عراق به نام رفقا«را به مناسبت 

اين نامه را به حساب صدھا ھزار .  سرباز و سرباز نيروی دريائی اياالت متحده که در عراق کشته شدند می نويسم

. ستسرباز قديمی مجروح شده، و به جای آنھائی می نويسم که جراحات جسمانی و روانی زندگی شان را ويران کرده ا

 در شھر ٢٠٠٤من در کوران يک دام طی شورشی که سال . من يکی از آنھائی ھستم که به سختی مجروح شده اند

  ».زندگی من به پايان می رسد. صدر به پاخاست، فلج شدم

اين نامه را به حساب اين سربازان قديمی می نويسم که جراحت و نفی خويشتن به دليل «: توماس يانگ ادامه می دھد 

ام آن چيز ھائی که ديدند، تمام چيز ھائی که متحمل شدند و تمام اعمالی که در عراق مرتکب شدند، آنھا را به تم

خودکشی واداشت، و برای سربازان و سربازان نيروی دريائی فعال می نويسم که روزانه به طور متوسط  يک نفر از 

ر از يک ميليون عراقی کشته شده می نويسم و به نام اين نامه را به نام صدھا ھزا. آنھا دست به خودکشی می زند
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 به نام زباله ھای انسانی که پشت سر جنگی -من اين نامه را به نام ھمگی مان می نويسم . مجروحان بی شمار عراقی

  » .که شما برپا کرديد بر جا گذاشته است، آنھائی که زندگی شان در درد و ندامت بی پايان سپری می شود

  

می نويسم، نه برای آنکه فکر می کنم که شما به نتايج دھشتناک انسانی و اخالقی «:  می نويسد »يانگتوماس «

می نويسم زيرا که، پيش از مرگم، می خواستم به . دروغھايتان، و عوامفريبی و حرص ثروت و قدرتتان  پی ببريد

يونھا نفر از ھم ميھنانم، ھمانند صدھا ميليون روشنی بگويم که من و صدھا ھزار از رفقايم بين سربازان قديمی، و ميل

  ». می دانيم که شما چه کسانی ھستيد و چه می کنيدنفر ديگر در عراق و در خاورميانه، کامالً 

 و بيماری بسيار »توماس يونگ« داستان »الين لسپيرو« و »فيل دوناھو«سپس مجريان برنامه » تن جنگ«در برنامۀ 

 وارد خدمت ٢٠٠١مبر  سپت١١ پس از »يونگ«.  را عليه جنگ عراق روايت کردندسخت او و مبارزات دائمی او

  ».کشور ما مورد حمله قرار گرفته بود«اش توضيح می دھد،   شد، زيرا به ھمان شکلی که در آخرين نامهامريکاارتش 

  

دست داده اند به که فرزندانشان را در جنگ عراق از ] مادران ستارۀ طالئی[ زنان سازمان ) :٢٠٠٧(تن جنگ 

  .ھمراھی توماس يانگ در واشينگتن راه پيمائی کردند
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، طی يک عمليات گشتی در محلۀ صدر سيتی در بغداد ٢٠٠۴ اپريلتنھا پنج روز پس از گسيل او به عراق در  کوران 

اع باال خودروی آنھا مورد حمله قرار می گيرد، سرباز جوان در اثر شليک گلوله از سوی يک شورشی که در ارتف

  .اين گلوله موجب قطع  ستون فقرات او می شود. موضع گرفته بود مجروح می شود

پس از اين حادثه او روی صندلی چرخدار سکنا می گزيند، ولی او با معلوليت ھای ديگری نيز بايد مقابله کند، نمی 

  . اختالل جنسیتواند سرفه کند، اختالل در تنظيم درجۀ حرارت بدن، مشکل تکلم، عفونت ادراری و

خيلی از دقت «می گويد » تروسدينگ« ساله است به مجری ٣٣ ، يانگ که امرزو ٢٠٠٨پس از ھيپوکسی مغزی سال 

حتی قادر نيستم يک گلوله به خودم شليک کنم و يا در يک بطری دارو .  تنه ام را از دست داده امیعمل و نيروی باال

تصميم گرفتم [...] احساس می کردم که به پايان خط رسيده ام «، ».ببرمخودم را از بين » اوردوز«را باز کنم و با 

  ».خودم را تحت مراقبت تسکينی قراردھم، و از غذا خوردن امتناع کنم تا بميرم

 وارد مبارزات ضد جنگ می شود، »يانگ«لم مستند صحنه ھای ھيجان انگيزی ھست که نشان می دھد که چگونه در ف

 که فرزندانشان را در جنگ عراق از ئی او  با سربازان قديمی مجروح و اعضای خانواده ھاو صحنه ھائی از مالقات

  .دست داده اند

سندی «، اردوگاه اعتراضی که به ابتکار »مپ کيسیک«، يانگ به ھمراھی ھمسرش در آن دوران، به ٢٠٠۵ گستطی ا

  .اوفورد در تگزاس دست به تظاھرات زدند در کر» دابليو بوشجورج« ايجاد شده بود رفتند و مقابل دھکدۀ »شائن

با سخنرانی افتضاح » تن جنگ«.  از اصالت کافی برخوردار نبودلم مستند واقعاً أسفانه، انگيزه ھای مجريان اين فمت

لم مستند قھرمان ضمنی اين ف. ه پايان رسيدآميز به نفع حزب دموکرات و به اصطالح تعھد آن به مبارزه عليه جنگ ب

  .لم به نمايش گذاشته شديای غربی بود که در صحنۀ پايان ف سناتور اسبق دموکرات از ويرجين»رابرت بيرد«

 به آن تعلق دارند، مجری اسبق »فيل دوناھو« شخصيت ھائی مانند هل طنزآميزی، جنبش ضد جنگ رسمی، کبه شک

پيروزی دموکراتھا در انتخابات . ر داشتدر حال تھيه بود، روی نقطۀ انحالل قرا» تن جنگ«بحث تلويزيونی، وقتی 

 اطمينان دادند که اتھامی عليه بوش وجود ندارد و تأمين مالی جنگ عراق و ، شخصيت بزرگ حزب فوراً ٢٠٠۶نوامبر 

  .پيروزی اوباما اين جريان را تکميل کرد. افغانستان ادامه خواھد يافت

و در نامه »  ستراتژيک در تاريخ اياالت متحده بوده استجنگ عراق بزرگترين اشتباه «»توماس يانگ«به تعبير خود 

ھائی اش می گويد که اگر در جنگ افغانستان مجروح شده بود تا اين اندازه احساس نااميدی نمی کرد چرا که عليه نيرو

  *.مبر را به وجود آوردند سپت١١انجام گرفته که حملۀ 

ب امپرياليست آغشته به خون، چنين جمالت صادقانه و يک از شخصيت ھای حزب دموکرات، حز با اين وجود، ھيچ

من برای آزادی سازی عراق به ارتش نپيوستم، يا برای متوقف ساختن برنامۀ «: دقيقی را بر زبانشان جاری نساختند 

من برای . د برای ايجاد دموکراسی در عراق و در خاورميانهئيتوليد سالح کشتار جمعی، و نه حتی به شکلی که می گو

ر ھزينه داشته ال ميليارد د٣٠٠٠ولی اين جنگ برای اياالت متحده . بازسازی عراق با نفت اين کشو ربه ارتش نپيوستم

جنگ پيشگيری کننده بر اساس حقوق بين الملل غير .  برای جنگ پيشگيری کننده به ارتش نپيوستمو مطمئناً . است

 می دانم و می توانم بگويم که از حماقت ھا و جنايات شما به عنوان سرباز در عراق، حاال. قانونی اعالم شده است

  ».حفاظت می کردم

من از مواد بی حس کننده اشباع شده ام و زندگی من از « در مورد وضعيت جسمانی خود می نويسد »توماس يانگ«

 و خودمن، توسط با اين واقعيت بايد روياروئی کنم که صدھا ھزار فرد آدمی، به انضمام کودکان،...من دور می شود

شما قربانی شده ايم، و ما تنھا قربانی حرص و طمع شرکت ھای نفتی بوديم و ھستيم، قربانی اتحاد شما با رژيم ھای 

  ». بيمار شماسلطنتی سراپا نفت عربستان سعودی، و ھمسايگان امپرياليست کامالً 
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علول قديمی ديگر از فقدان شيوۀ درمانی مناسب من مانند بسياری از سربازان م« اش می نويسد  ه در پايان نام»يانگ«

من نيز مانند بسياری از .  از سوی وزارت سربازان قديمی عرضه می شود بی تأثير رنج می بريم که غالباً و غالباً 

سربازان قديمی ديگر به اين نتيجه رسيده ام که جراحات روانی و جسمانی ما ھيچ ارزشی برای شما ندارد، و شايد برای 

برای من [...] و ما را به حال خود رھا کردند. به ما خيانت شده است. از ما استفاده کردند. يک از سياستمداران ھيچ

آرزوی من اين است که در مقابل دستگاه . زمان شما نيز فراخواھد رسيد.  بود که حساب پس بدھم رسيدهزمان آن فرا

  ».عدالت محاکمه شويد

دی اسفناک جنگ ھای عراق و افغانستان، تخريب و مرگ بيھودۀ يحاکی از تراژ و وضعيت او »توماس يانگ«نامۀ 

 قربانی حرص و طمع قدرت اياالت متحده برای تسلط بر جھان صدھا ھزار، و  شايد ميليون ھا انسان است، که تماماً 

  .ئی نزديک می شودامريکاوقت حساب رسی به اعمال نخبگان . شده اند

David Walsh 

, inalArticle origWSWS2013 mars 22paru le ,   

  :پی نوشت 

Tomas Young١ (  
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  نوعی تلويزيون و سايت دربارۀ واقعيات روزمره و افراد روزمره و غيره با حضور خود اين افراد

Body of War ٣ (  
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  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ اپريل ۴

  ٢٠١٣ اپريل ٢مرکز مطالعات جھانی، 

  فريقای شمالیااياالت متحده، خاورميانه و : منطقه 

  ناتو -جنگ اياالت متحده : مضمون 

  عراق: تحليل 

  ٢٠١٣ اپريل ۴/ حميد محوی:برگردان از/پاريس/گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  :داشتياد

ار» توماس يانگ« با آن که -*  سته ذھن بيم وز نتوان ا ھن  آن  وی و به آن شکل وخيم و تأثر آور مجروح گرديده، باتأسف چنان زخم عميقی ھم ت

ه ماشين جنگ ١١ را که افغانستان را مسبب و بانی یعده از امريکائيان اليزم  سپتمبر دانسته و در نتيجه ب ن حق را می دامپري ا اي ا امريک د، ت ھن

ردم خودشان جھت اشغال کشور ھای کشور ما را ويران سازد ق م ، عالج نموده، تمام واقعيت را که چيزی تحويل مشتی دروغ به منظور تحمي

  . جھان باشد، درک نمايند

 AA-AA ادارۀ پورتال


