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 در اصل عراق یک سال پس از آغاز .کردم، یافتم من یک ماه تمام در بغداد بودم تا باالخره آنچه را که جست و جو می
های  ها جست و جو، تانک و ماشین ولی با وجود هفته. داشت  کامل قرار میسازندگی  بایستی که در بحبوحه جنگ می

  . ولی حتا یک ماشین ساختمانی نیافته بودم،پوش ارتشی دیده زره
و هنگامی که در یک منطقه شلوغ و پر از . یک جرثقیل بزرگ زرد رنگ و پرهیبت. یک جرثقیل: به ناگاه آن را دیدم

ای از آن سازندگی هستم که آن قدر در موردش  اد، فکر کردم که سرانجام شاهد گوشهمغازه چشمم به این جرثقیل افت
اما هنگامی که به جرثقیل نزدیک شدم، متوجه شدم که این جرثقیل، سازنده هیچ چیز نیست ـ نه سازنده . شنیده بودم

یک  اوان است و نه سازنده هیچهای دولتی بمباران شده و با خاک یکسان گشته، که در سطح شهر فر یک از ساختمان هیچ
خیر، این جرثقیل . از خطوط الکتریسته که با وجود گرمای تابستانی هنوز مثل کالف سردرگم بر روی زمین قرار دارد

 درصد طبیعی، 100: عسل سنبله: فقط برای نصب یک تابلوی عظیم تبلیغاتی بر روی طبقه سوم یک خانه در آنجا بود
  .تولیدی عربستان سعودی

عراق «. در اکتبر سال گذشته گفته بود» جان مک کین« افتادم که سناتور ای اختیار به فکر جمله ا دیدن این تابلو بیب
، »هالی برتونز«ها،  منظور وی از مگس» .های فراوانی را جلب خواهد کرد مثل ظرف عسل بزرگی است، که مگس

های لیزری خود راه را باز کردند، به  با بمب» برادلی«گی های جن که ماشین و سوداگرانی بود که بعد از این» بچتلز«
ها را جلب خواهد کرد نه تنها قراردادهای به مناقصه نگذارده شده و ثروت  و عسلی که آن. عراق سرازیر خواهند شد

ا، اول به دنبال ها سال انزو شمار در کشوری که بعد از ده گذاری بی پایان  نفتی عراق خواهد بود، بلکه امکانات سرمایه بی
کننده سازمان ملل متحد، اکنون گشایش یافته  سیاست اقتصادی ناسیونالیستی صدام حسین و سپس به دنبال اقدامات خفه

  . است
شد،  تابلوی تبلیغاتی عسل مرا به یاد آن توضیحات مرسوم و متداول در مورد هرچه که در عراق با شکست روبرو می

کاری  عراق در خون و تبه: شنویم واک آن را هم از جان کری و هم از پات بوخانن میسرایی که پژ نوحه: انداخت می
 اما گیر قضیه .فراهم نساخته بود» ای برای دوران پس از جنگ هیچ برنامه«خورد، چون جورج دبلیو بوش  غوطه می

گ چه خواهد کرد، در اتفاقاً دولت بوش طرحی در این مورد که پس از جن. اینجا است که این تئوری صحت ندارد
این طرح، اگر ساده بیان کنیم این بود که به طور وسیع عسل پخش کند و سپس آماده بنشیند و منتظر . دست داشت
  . مگسان گردد

نه ! آز خوب است: گیرد این تئوری عسل در مورد بازسازی عراق از ترشحات فکری معماران عقیدتی جنگ نشأت می
کند، سود به  آز، سود تولید می. تردید نیز برای مردم عراق ن، بلکه برای جامعه بشری و بیها و دوستانشا تنها برای آن

کند،  خواهد و یا آرزو می انجامد، رشد باعث ایجاد محل کار، کاال، خدمات و اساساً هرچیز که کسی می رشد می
ناپذیر خود   بتوانند حرص و آز سیریها های خوب مؤظفند، بهترین شرایط را فراهم آورند تا شرکت لذا دولت. گردد می

های  ها ـ حتا دولت اما مشکل اینجاست که دولت. را سیراب کرده و به نوبت خود حوایج جامعه را برآورده سازند
خواهان  حتا به عقیده جمهوری: های مقدس خود نخواهند داشت کار ـ هیچ شانسی برای اثبات صحت تئوری نئومحافظه

ها، سندیکاها و مدافعان   با وجود برتری ایدئولوژیکی خود مدام گرفتار کارشکنی دمکراتآقای جورج دبلیو بوش،
  .جنجالی محیط زیست قرار دارند
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سرانجام مکانی در این دنیا یافته شده که بتوان تئوری را در عمل . ولی اکنون با وجود عراق همه چیز تغییر خواهد کرد
 میلیون نفر جمعیت مجدداً مثل وضعیت قبل از ٢۵این کشور با . شده خودهم به شکل کامل و قلب ن پیاده کرد و آن

به جای آن یک نمایشگاه . وضعیت قبل از جنگ از صفحه پاک شده و ناپدید گردیده است. جنگ بازسازی نخواهد شد
هرنوع اقدام . دهنمونه مجلل اقتصاد لیبرالی از زمین خواهد رویید، یک نوع اوتوپی که تاکنون جهان آن را به چشم ندی

های فراملیتی، آزادی عمل برای افزایش سود ببخشد، در این کشور به کار  سیاسی به معنای واقعی کالم که به کنسرن
های ناچیز، ازمیان برداشتن  پذیر، مرزهای باز، مالیات دولت کوچک شده، نیروی کار انعطاف: گرفته خواهد شد

هایی را به دنبال   طبیعتاً این اقدامات به طور گذرا برای مردم عراق سختی.گمرکات و هرگونه محدودیتی برای مالکیت
گذاری را پدید  مؤسسات دولتی گذشته را باید از میان برداشت تا بتوان امکانات جدید رشد و سرمایه: خواهد داشت

ه کشور روان خواهد های کار از بین خواهد رفت و در حالی که سیل محصوالت خارجی ب اجباراً بخشی از محل. آورد
اما طراحان این . های زراعتی خانگی قابلیت رقابت خود را از دست خواهند داد شد، متأسفانه صنایع محلی و کارگاه

یقین به طور انفجاری صورت خواهد گرفت، همگی  برنامه به خاطر شکوفایی اقتصادی، که با ایجاد شرایط مناسب بی
چنان شکوفایی عظیمی که کشور را عمالً قادرخواهد ساخت با تکیه بر توان خود آن. اند این مصایب را به جان خریده

  .بازسازی را به انجام رساند
تقصیر بر گردن خود . که این شکوفایی تاکنون به وقوع نپیوسته است را نباید به گردن عدم وجود برنامه افکند این

  .برنامه و ایدئولوژی خشنی است که برنامه بدان استوار است
  

  شوک درمانی پل برمر
زمان شوک الکتریکی وارد کرد، زندانی که دیگر  های مختلف بدن هم متخصصین شکنجه باور دارند که اگر به بخش

در کتابچه . قادر نیست تمیز دهد که درد از کدام قسمت بدن اوست، قدرت مقاومت خود را از دست خواهد داد
داد که چگونه یک   تعلیم می)١٩۶٣(به طور غیررسمی موجود بود که » بازجویی«راهنمای سازمان سیا در مورد 

و در این لحظه منبع مورد ... انجامد  به شوک روانی و یا پارالیز می... باید حداالمکان بسیار کوتاه باشد«چنین شوکی که 
د موجود است که به تئوری مشابهی نیز در مورد اقتصا» .تر آماده به همکاری است تر تأثیرپذیر است و بیش نظر بیش

عبارت بسیار زشتی که در مورد تغییر ناگهانی اقتصاد شیلی به اقتصاد بازار آزاد پس از . معروف است» درمانی شوک«
اقتصادی دردناک اگر بالفاصله پس از یک » اقدامات تطبیقی«گوید که  این تئوری می. گردد کودتای پینوشه اطالق می

 کودتا و یا سقوط دولت اعمال شود، چون مردم هنوز گیج و مبهوتند و به مبارزه تکان شدید اجتماعی، مثالً جنگ،
به قول . افتد و مقاومتی از خود نشان نخواهند داد ها از کار می روزمره خود جهت تنازع بقا مشغولند، قدرت فعالیت آن

  ».گردددم سگ بایستی با یک ضرب قطع «  وزیر دارایی پینوشه Lorenzu Gotuzzoدریاساالر 
های خصوصی قادرند عمالً هر  و بنا بر این اعتقاد که شرکت. در اصل این طرح برای عراق در نظر گرفته شده بود

سازی اقتصاد عراق را که  ها به انجام رسانند، کاخ سفید تصمیم گرفت تا وظیفه خصوصی ای را بهتر از دولت وظیفه
) المللی ایاالت متحده آمریکا آژانس رشد بین (USAIDروع جنگ دو ماه قبل از ش. عمدتاً دولتی بود، خصوصی سازد

روند گذار به یک سیستم اقتصادی پایدار که توسط «به تهیه طرحی برای قرارداد با یک شرط خصوصی مشغول شد، که 
 که بعداً Bearing Point{کرد که شرکت مذکور  این سند مشخص می. را در عراق مهیا سازد» بازار هدایت شود
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خواهد } است) المللی مشاورتی با صدهزار کارمند در سطح جهان یک شرکت بین (KPMGای از  علوم شد که شعبهم
بندی کنونی سیاسی فراهم ساخته است، به صورت مناسب خود برای  از تنها فرصت استثنایی که صورت«توانست 

  .و درست همین طور نیز شد» .پیشرفت سریع در این بخش استفاده کند
با اولین   ٢٠٠۴ ژوئن ٢٨رییس هیأت اشغالگر آمریکا در عراق بود و در روز  ٢٠٠٣که از دوم ماه می »  پل برمر.ال«

بغداد به معنای واقعی کلمه در آتش بود وقتی که هواپیمای من در «: پذیرد که پرواز صبح از بغداد گریخت، می
پدید آورده بود، » شوک و ترس« که در اثر حمالت هایی که حداقل آتش  اما قبل از این،»فرودگاه به زمین نشست

تری  در عرض تنها یک تابستان گرم وی تغییرات دردناک بیش. شوک درمانی خود را آغاز کرد» برمر«خاموش گردد، 
برنده جایزه » جوزف استیگلیتز«. المللی در طی سه دهه در آمریکای التین، به اجرا گذارد را، نسبت به آنچه صندوق بین

تری از شوک درمانی که در  های رادیکال شکل«های برمر را  بل و اقتصاددان مسؤول اسبق بانک جهانی، رفرمنو
  .نامید» کشورهای اسبق شوروی به اجرا گذارده شده بود

هزار کارمند دولتی، عمدتاً ارتشیان، 500وی : اولین اقدام مهم رسمی برمر، خط سیاسی مورد نظر وی را مشخص کرد
اقدام بعدی وی گشایش وسیع مرزهای کشور بود که . طور دکتر، پرستار، معلم، ناشر و چاپچی را اخراج کرد اما همین

 هفته  ٢برمر . نه گمرکی و نه عوارضی، نه کنترل گمرکی و نه مالیاتی: رویه و غیرقابل کنترل کاال انجامید به ورود بی
  » Irak is open for business «. باز استدرهای عراق اکنون برای تجارت: پس از ورودش اعالم کرد

از بخش صنایع نفتی که (قبل از حمله، اقتصاد عراق . های خود پرده برداشت ماه بعد  از هسته مرکزی رفرم وی یک
ی تولید یشد که همه چیز، از سیمان گرفته تا کاغذ و ماشین رختشو  شرکت دولتی هدایت می٢٠٠توسط ) بگذریم

ها  آیی اقتصادی در اردن پرواز کرد و در آنجا اعالم کرد که این شرکت برمر به یک گردهم ٢٠٠٣در ژوئن . کرد می
های خصوصی قراردادن، برای بهبود  صرفه را در اختیار شرکت های دولتی بی شرکت«. به زودی خصوصی خواهند شد

  .شی اتحاد جماهیر شوروی بودترین حراج ثروت دولتی پس از تال این بزرگ» وضع اقتصادی عراق تعیین کننده است
گذاران خارجی را به عراق  که سرمایه وی برای این. ولی ارتقا شغلی برمر به مثابه معمار اقتصادی، تازه آغاز گشته بود

نظیر  های فراملیتی بی ها در قبال کنسرن دستی آن جلب کند، در سپتامبر یک سری قوانین رادیکال وضع کرد که گشاده
بعد از آن فرمان . برای همه تقلیل داد% ١۵به % ۵٠های عراقی را از تقریباً   که اشل مالیاتی شرکت٣٧ان مثالً فرم. بود
های طبیعی  که جزو ثروت داد هر نوع تأسیسات عراقی را، به شرط آن های خارجی اجازه می  صادر شد که به شرکت٣٩

سود حاصله در % ١٠٠اران خارجی اجازه یافتند حتا گذ تر از آن سرمایه بیش. صاحب گردند% ١٠٠نباشد، حتا به طور 
 ٣٩فرمان . گذاری مجدد و نه مجبور به پرداخت مالیات بودند ها نه مجبور به سرمایه آن. عراق را از کشور خارج کنند

ای ه  برای بانک۴٠فرمان .  سال به امضا رسد۴٠و قراردادهای دیگر برای مدت » لیزینگ«داد تا قراردادهای  اجازه می
تنها چیزی که از سیاست اقتصادی صدام حسین باقی . کرد های عراقی را فراهم می خارجی شرایط مناسب مشابه بانک

  .ماند، قانون محدودیت سندیکاها و امکان قراردادهای جمعی بود
های  نسرنرسد، بدین دلیل است که این اقدامات درست همان سیاستی است که ک اگر همه این اقدامات آشنا به نظر می

. دارند المللی مطلوب خود در سراسر جهان اعمال می ها و ایجاد قراردادهای تجارتی بین فراملیتی در جهت تربیت دولت
گام اجرا شد، آقای برمر تمامی این برنامه را به یک ضرب  به تکه و گام ها در کشورهای دیگر بعضاً تکه اما اگر این رفرم
  .تبدیل کرد) حداقل روی کاغذ(ترین بازارها  از یک کشور منزوی به یکی از گشادهشبه عراق را  به کار برد و یک
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  مبارزه دو خط مشی
تر  متأثر از فشار نظامی و اقتصادی، مردم عراق بیش: اثرمند است» درمانی شوک«رسید که تئوری  در ابتدا به نظر می

در هنگامی که نیمی . اقدامات برمر واکنشی به خرج دهنددرگیر تنازع برای بقا بودند تا بتوانند از نظر سیاسی در قبال 
سازی فاضالب عملی بس تجملی به نظر  از مردم کشور دسترسی به آب آشامیدنی نداشت، اندیشیدن به خصوصی

شد که الکتریسته کشور مجدداً به کار  بایستی به دورانی موکول می های نازل می رسید و یا بحث در مورد مالیات می
کاری، قوانین جدید برمر با وجود حدت خود،  آمیز اغتشاش سیاسی و افزایش تبه ولی به علت وضعیت فاجعه. بودافتاده 

  .المللی انعکاس چندانی نیافت های بین حتا در رسانه
زیر » شوی حراج«در پاییز تعداد زیادی . البته کسانی بودند که دقیقاً از آنچه که در حال وقوع بود، آگاهی داشتند

عراق آقای برمر را » اکونومیست«. در واشنگتن، لندن، مادرید و حتا امان به نمایش گذارده شد» بازسازی عراق«وان عن
دادند، برای  های مشاورتی نوین مانند قارچ از زمین روییدند و هریک وعده می شرکت. نام نهاد» داری رؤیای سرمایه«

خواهان که  در بسیاری از موارد برخی از جمهوری. را فراهم سازندمند، امکان ورود به بازار عراق  های عالقه شرکت
مشهورترین این . های مشاورتی فعالیت داشتند دارای روابط بسیار خوبی بودند، در مقام رییس و مدیرکل این شرکت

، مدیر اسبق دفتر انتخاباتی بوش و چینی  Joe Allbaugh بود که توسط New Bridges Strategiesها  شرکت
یک فروشگاه ...  مثل داشتن یک معدن طال استProcter&Gambleداشتن امتیاز فروش محصوالت «. شد رهبری می

تواند تمامی  می» وال مارت« فروشنده عراقی را از میدان بیرون کند و یک ٣٠ قادر است Seven - Elevenمجهز 
  ».عراق را در اختیار گیرد

گذاری یک  مک دونالد در مرکز بغداد تأسیس خواهد شد؛ سرمایه: فتادچندی نگذشت که شایعات زیادی به جریان ا
سازی را در دست  تقریباً تأمین گردیده است؛ جنرال موتور طرح تأسیس یک کارخانه ماشین» استاروود«هتل تجملی 
 کشور ٧۶ هزار شعبه در١٠ترین بانک محلی لندن با بیش از  بزرگ  (HSBCدر بخش مالی گفته شد که .... تهیه دارد

گویا گروه سیتی تصمیم گرفته بود با پشتوانه مالی از فروش . شعبات خود را در عراق نیز دایر خواهد ساخت) جهان
رسید که بغداد در آستانه تأسیس  رفته اینطور به نظر می هم های سنگینی اعطا کند و روی نفت، در آینده اعتبارات و وام

  .یک بازار بورس به سبک نیویورک است
کاران آماده  فقط چند ماه الزم بود تا پس از جنگ عراق طبق برنامه و مانند یک البراتوار وضعیت برای نئومحافظه

 Milton  باشد، اما اینLeo Straussممکن است که ساختار فکری حمله پیشگیرانه به عراق متعلق به . گردد

Friedmanرا نوشت، که » کاپیتالیسم و صلح«لتی  آن یکی پرفسور دانشگاه شیکاگو بود که مانیفست ضددو
این یک پیروزی . بایستی پس از استقرار کامل آمریکا در عراق صورت گیرد دستورالعمل برای اقداماتی بود که می

. اما یک مشکل وجود داشت و آن تداخل دو مبارزه برای کسب قدرت بود. بزرگ برای متفکران جناح دولت بوش بود
 مهاجر که به کاخ سفید در مورد سیاست کاربردی دوران پس از جنگ در عراق کمک فکری ایه مبارزه  مابین عراقی

  .رساند و دیگری در درون خود کاخ سفید می
عملیات صلح برای مردم عراق و : اسرار و اکاذیب« در کتاب خود Dilip Hiroشناس انگلیسی  طور که تاریخ همان

یکی . شدند جری که اصرار به حمله داشتند، خود به دو دسته تقسیم می مهاهای نویسد، عراقی می» دوران پس از آن
ها که مایل بودند صدام و نزدیکانش را از سر باز کنند، سلطه بر منابع نفتی را تأمین کرده و سپس آرام »پراگماتیک«
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 تعلق داشتند که  Future of Iraq Projectها به گروه بسیاری از آن. های اقتصاد بازار بپردازند آرام به اجرای رفرم
جلد تهیه کرده بود، که به چه نحو مایحتاج اولیه زندگی  ١٣وابسته به وزارت امورخارجه آمریکا بود و گزارشی در 
افراد این گروه . قرار داشت»  صفر-سال«در طرف مقابل . پس از جنگ تأمین گردد و گذار به دمکراسی ممکن شود

 از دست رفته که هیچ راه دیگری جز از تالشی کامل و سپس بازسازی مجدد آن از بیخ براین باور بودند که عراق آنچنان
که یکی از مقامات بلندپایه اسبق حزب بعث » ایاد عالوی«ها  ترین نماینده گروه پراگماتیک مهم. و بن موجود نیست

نماینده اصلی .  سیا پرداخته بوداش با صدام حسین به هم خورده و از آن به بعد به همکاری با سازمان بود، که رابطه
خلع ید کرده بود،  ١٩۵٨اش را در طی انقالب سال  وی از دولت عراق که خانواده. احمد چلبی بود »  صفر -سال«

البته همه چیز به غیر از . آنچنان متنفر بود که مایل بود همه چیز و تمامی کشور را تا ریشه و بن سوخته و ویران ببیند
بایستی به یک ملت  یک مشت سلول که می. بایستی که هسته اصلی عراق نوین را بنا کند  وزارتخانه میاین! وزارت نفت

  .نام نهاده بود» زدایی بعث«وی این روند را . تبدیل شود و فراروید
لین کو«وزیر امورخارجه . ها و مذهبیون در جریان بود به موازات آن در درون دولت بوش نیز مبارزه مابین پراگماتیک

طرح ژنرال گارنر بسیار . ها تعلق داشتند اولین قیم آمریکایی عراق به جناح پراگماتیک» جی گارنر«و ژنرال » پاول
تر یک انتخابات کثیف، محول ساختن شوک درمانی به  ترمیم سریع ساختارهای زیربنایی، انجام هرچه سریع: مشخص بود
وی . های نظامی آمریکا در عراق به سبک فیلیپین  و تضمین پایگاهالمللی و سپس عطف توجه خود به تأمین صندوق بین

کنم که اکنون الزم است ما عراق را به مثابه انبار خود در خاورمیانه به  فکر می«: در مصاحبه خود با بی بی سی گفت
دونالد «، وزیر دفاع »دیک چینی«جمهور  الحالی چون معاون رییس طرف مقابل از افراد معلوم» .حساب آوریم

گذاری و مالیاتی در  ترین قوانین سرمایه ترین و اغواکننده پیشرفته«برمر را به مثابه » های اساسی رفرم«که (» رامسفلد
منشی درجه » Douglas Feith«و شاید عنصر کلیدی » پل ولفوویتز«، معاون وزیر دفاع )کرد معرفی می» جهان آزاد

تهیه کرده و در دست » آینده عراق«رت امورخارجه گزارشی در مورد اگر وزا. شد دوم در وزارت دفاع تشکیل می
در . برای تحول اقتصادی عراق را به امضا رسانده بودند Bearing Point با USAIDکاران قرارداد  داشت، نئومحافظه

 ژنرال گارنر مذهبیون کاخ سفید برنامه.  بار استعمال شده بود۵١سازی بیش از  ای لغت خصوصی  صفحه١٠٨این قراداد 
بایستی فقط به یک انبار قناعت کرد، وقتی  چرا می. کردند برای عراق پس از جنگ را خیلی ساده و ناکافی برآورد می
بایستی که به مدل فیلیپینی قناعت کرد، هنگامی که ممکن بود  که ممکن بود مدل یک بازار آزاد را پیاده کرد؟  چرا می

  وت ساخت؟ نظیر مبه جهان را با این مدل بی
نفرت سوزاننده چلبی علیه دولت : کاران در کاخ سفید شدند پیمانان طبیعی نئومحافظه هم»  صفر - سال«هواداران عراقی 

های آینده هر دو طرف به سادگی قابل  خوانی داشت و برنامه کاران علیه دولت به طور کل، هم بعثی با نفرت نئومحافظه
دید،  آنجا که باقی جهان مرگ و نیستی می: دیدند راق را نوعی سرخوشی مستانه میهر دو گروه حمله به ع. امتزاج بود

عراق توسط . ها در انتظار تولد بودند، در انتظار تولد کشوری که با زور آزاد گشته و با آتش تزکیه یافته بود آن
شد، بلکه از نو پا به عرصه  د نمی، با به اغتشاش کشیده شدن و به یغما رفتن، نابوای های خوشه های پرنده و بمب موشک

  .  ، روزی که بغداد سقوط کرد، نخستین روز سال صفر بود٢٠٠٣ آوریل ٩روز . نهاد وجود می
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  عصرجدید
ها » صفر-سال«ها و یا »پراگماتیک«کرد، معلوم نبود که آیا کنترل عراق اشغالی به  طی زمانی که جنگ هنوز غوغا می

ها  نحو بارزی افزایش بخشید، زیرا هم آنه ها را ب»نئوکان« سیاسی  ریع عراق، سرمایهکن تسخیر سیل. محول خواهد شد
روز پس از فرود  ٨. خواهد بود» گردش ساده«بینی کرده بودند که حمله به عراق فقط یک  بودند که از آغاز پیش
عراق بایستی یک :  را از آن خود کردها پرزیدنت بوش علناً رویای نئوکان !)وظیفه به پایان رسید(برعرشه ناو هواپیمابر 

 می بوش ٩روز . الشعاع قراردهد داری گردد و از این طریق تمامی منطقه را تحت مدل سرمشق برای یک کشور سرمایه
سه روز بعد وی پل برمر را جایگزین . پیشنهاد کردرا » سیس منطقه تجارتی آزاد آمریکا ـ خاورمیانه طی دهه آیندهأت«

: این پیام بسیار واضح و روشن بود. قط سه هفته مصدر کار بود کرد و وی را به بغداد اعزام داشتجی گارنر که ف
  .قرار داشت) دین(ها بازی را باخته بودند و عراق اکنون در اختیار کامل طرفداران علم خالص  پراگماتیک

اده بود، چندی پیش از آن، قابلیت خود دار تغییر شکل د مقام یک سرمایهه برمر، یک دیپلمات دوران ریگان که اکنون ب
  را Consulting Practice  سپتامبر وی١١ماه پس از ضربات  درست یک: در تبدیل زباله به طال را نشان داده بود

در جبهه اقتصادی، برمر . کرد می های فراملیتی را در مقابل خطر ضربات تروریسم بیمه  این شرکت کنسرن. سیس کردأت
رشد و تکامل بخش «دو از مغزان متفکر دفتر   هر،Thomas Folyو Michael Fleischer  :دو مباشر داشت

ها   اهل گرینویچ در کنتیکات بود و از مدترفولی که یک میلیارد . (CPA)وابسته به اداره ائتالفی موقت» خصوصی
عصرجدید به «، عراق را به چینی بود/ انتخاباتی بوشکارزار» پیشکسوتان«پیش با خانواده بوش رفاقت داشت و از 

است، برادر همان آری » گذار ونچری سرمایه« مایکل فالیشر که یک.  زمان حال تشبیه کرده بودی»سبک کالیفرنیا
دو نوع کار  هر. کدام دارای تجربیات دیپلماسی نیستند نه فولی و نه فالیشر هیچ. فالیشر سخنگوی سابق کاخ سفید است

همین دلیل ه ها ب بنا به قول فولی آن. کردند متخصص در این زمینه اعالم میرا خود اقتصادی و » چرخش«خود را 
  .ها است »نظیرترین چرخش بی«له بر سر أ زیرا که مس،عهده گیرنده نظرند و قادرند مدیریت اقتصاد عراق را ب صاحب

، این شهر در »منطقه سبز« در. کار گردیدند نحو مشابهی مصدره  بCPA از نظر ایدئولوژیکی مقامات بسیار دیگری در
های سابق صدام حسین مستقر بود، از نیروهای جوان  مرکزی نیروهای اشغالگر در کاخ که ستاد ییشهر، جا
را  خود خواب آن  که در کشورندکدام مصدر کاری بود اعزام گشته و هر» بنیاد هریتاژ«خواه که مستقیماً از  جمهوری
ساله که تقاضای شغلی در کاخ سفید کرده بود، اکنون در بغداد  Jay Hallen 22. زد  ببیند، موج میندتوانست هم نمی

  کارآموز سابق دفتر دیک چینی که اکنون Scott Erwin. ول به راه انداختن بازار بورس در بغداد شده بودؤمس
مین مالی أورد مدیریت مالی و تها در م من به عراقی«: ساله بود، از طریق پست الکترونیکی به خانواده خود اطالع داد21

ال که چه شغلی تاکنون بیش از همه مورد پسند وی بوده؟ ؤدر جواب به این س» .کنم نیروهای انتظامی محلی کمک می
  ».که من راننده یک کامیون بستنی بودمموقعی « :دهد جواب می

را یک توطئه  ا تصویری که مردمی که آنی(یاد سپاه صلح کندی ه در این دوران اولیه اشغال، منطقه سبز، انسان را ب
ه انسان در آنجا امکان داشت روی تخت سفری بخوابد و چکمه ارتشی ب. اندازد می)  از آن داشتند،دانستند کمونیستی می

کردند،  ها محافظت می فریاد کشد و تمام این کارها را در میان سربازان واقعی که تمام وقت از آن» !بیا تو«کند و  پا
  .م دهدانجا
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که منطقه سبز ... خواهان جوان و گذار، جمهوری  سرمایهان ، بانکدارKPMG تیم متشکله از دفترداران شرکت مشاورتی
 هتل شرایتون، کشورهای   پرزیدنت های المللی که در تمام جهان از سویت موریت صندوق بینأاند، با م را در اشغال گرفته

ها در عراق با دولت مذاکره  این: با یک اختالف. وجوه مشترک بسیاری داشتکردند،  حال رشد را راست و ریس می در
  .ها خود دولت بودند در عراق این. ها را بپذیرد آن» تطبیق ساختاری«ای دریافت یک اعتبار، زکردند تا در ا نمی

 نیز به بازی گرفته مداران عراقی منتصب توسط ایاالت متحده آمریکا های کوچک برداشته شد تا سیاست اما برخی قدم
های کشور را در اختیار   که ثروت90سازی روسیه در اواسط دهه  مغز متفکر حراج خصوصی» ایگور گایدار«. شوند

الیگارشی حاکم کشور نهاد، برای شرکت در کنفرانسی به بغداد دعوت شد تا علم و دانش خود را در اختیار مردم عراق 
آن . ی همین روند را در لهستان مقدور ساخت نیز به عراق آورده شدیوزیر داراکه در مقام » مارک بلکا«. قرار دهد
 Policy نقش USAIDقول ه کردند، ب وار تکرار می  را طوطیها ی که از همه بهتر خزعبالت نئوکانیها عراقی

Championsی من توصیف ارگونه ب که هموطنان خود را این» المختار احمد«مردانی چون . دار شدند   محل را عهده
شما باید به خود متکی باشید وگرنه ممکن نیست در جهان } ...{اند  ها طبیعتاً خیلی وابسته عراقی. ها تنبلند آن« : کرد می

ای در مورد اقتصاد ندارد و در شغل قبلی خود اخبار تلویزیون به زبان  گرچه که وی هیچ تجربه» .امروز دوام بیاورید
عالوه برآن وی در مقام . یس بخش روابط خارجی وزارت بازرگانی استی لکن مختار امروز رکرد، انگلیسی را قرائت می

  .باشد ل اقدامات برای عضویت عراق در سازمان تجارت جهانی میؤوی مسیواال

  
  »بازسازی«اولین مشکل در روند 

های  من از نمایشگاه. کردمسال جبهه اقتصادی جنگ را بررسی  ، قریب یکرومبه عراق ببگیرم که تصمیم  قبل از این
ی یها گذاری برمر را مطالعه کردم، با نمایندگان شرکت دیدار نمودم، قوانین مالیاتی و سرمایه» بازسازی عراق«فروش 

که قرارداد بسته بودند در مقر اصلی خود در ایاالت متحده آمریکا مالقات کردم و در واشنگتن با نمایندگان دولت که 
ساختم تا این آزمایش  که مقدمات سفر را آماده می حین آنولی در .  مصاحبه نمودم،بودندل سیاست عراق ؤومس

چیز طبق برنامه پیش  شد که هیچ تر می اوتوپیسم اقتصاد بازار در عراق را از نزدیک بررسی کنم، لحظه به لحظه روشن
خود  هها خودب داران آماده شود، آن ایهکرد که هرگاه اوتوپی برای سرم برمر از این موضع تئوریک حرکت می. رود نمی

دهندگان  ی با میل و رغبت دالرهای مالیاتیداران بزرگ آمریکا ها کجا بودند؟ سرمایه اما آن. روانه آنجا خواهند شد
کن اصالً در فکر آن نبودند ی ل،پذیرفتند تا شبکه تلفنی و مخابراتی و یا شبکه الکتریسته را احیا سازند ی را مییآمریکا

 مارت وجود دارد و حتا -تا امروز در بغداد نه مک دونالد و نه وال. زنندبهای شخصی خود را در عراق آتش  که سرمایه
  .طور با اطمینان اعالم کرد، تاکنون انجام نیافته است  ماه پیش آن9 سسات دولتی را که آقای برمر ؤفروش م

. کند کس را که در عراق مایل به فعالیت است، تهدید می  هردلیل خطرات فیزیکی است کهه البته بخشی از این سکون ب
، برمر قانون اساسی عراق »اکونومیست«گفته ه که ب هنگامی. دندیگری نیز وجود دار تر تر و مهم ولی خطرات بزرگ

 را جانشین آن ساخت، فراموش» گذاران خارجی لیست درخواستی سرمایه«دستگاه کاغذ خردکن سپرد و ه بعثیون را ب
 Coalition) اداره ائتالف موقت CPA. ندهمه این اقدامات غیرقانونی بود: کرد یک جزء کوچک را اعالم کند

Provisional Authority)شورای امنیت سازمان ملل در 14835نامه شماره   اتوریته حقوقی خود را منبعث از قطع 
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رسمیت ه عنوان نیروهای اشغالگر در عراق به دانست که ایاالت متحده آمریکا و انگلستان را ب  می2003ماه می 
کرد که  نامه مشخص می در عین حال همین قطع. جانبه وضع کند نامه به برمر امکان داد، قوانین یک این قطع. شناخت می

ولیت خود در ؤمس، 1907سال در نامه جنگی الهه   و نظام1949بر اساس کنوانسیون ژنو سال «ظفند ؤواشنگتن و لندن م
ها برای این تشکیل شده بود تا از این گرایش  دوی این کنوانسیون هر» .طور کامل اجرا کننده  حقوق ملل را بقبال

طور دلخواه تغییر دهند تا قوم ه نامطلوبی که نیروهای اشغالگر در تاریخ همیشه گرفتار آن بودند، یعنی قواعد را ب
در این رابطه است که این دو کنوانسیون مقرر . عمل آیده خورده را از نظر اقتصادی تاراج کنند، جلوگیری ب شکست

نباشد، اجرا » طور مطلق مانعه ب«ظف است قوانین جاری کشور اشغالی را، تا وقتی که ؤدارد که نیروی اشغالگر م می
» اعیسسات زرؤها و یا م سیسات دولتی، امالک، جنگلأت« تواند گردد که نیروی اشغالگر نمی طور مقرر می همین. کند

را تا استقرار  ول است که امنیت آنؤعهده دارد و مسه را ب آن» مدیریت«تر  کشور اشغالی را تصاحب کند، بلکه بیش
 سوژه یاز آنجا که اجزا: در اینجا نهفته بود»  صفر-سال«تهدید واقعی برای برنامه . مین کندأمجدد استقالل کشور ت

و پس از . فروش رسانده ها را ب نداشت، لذا آمریکا قانوناً مجاز نبود آناقتصادی عراق به ایاالت متحده آمریکا تعلق 
های دولتی در مالکیت دولت باقی  کلیه شرکتکه گیرد ب تصمیم ،آید کار سر پایان اشغال ممکن است دولتی در عراق بر

سیسات محلی را أاشند تطور که در منطقه خلیج مرسوم است، اجازه نداشته ب های خارجی آن که شرکت د و یا ایننبمان
 ،ی که بنا بر قواعد آقای برمر صورت گرفتهیها گذاری کلیه سرمایهباید اگر چنین اتفاقی رخ دهد، . ابتیاع کنند% 100

ها از ابتدا مغایر حقوق  گذاری آن های مزبور امکان حقوقی موجود باشد زیرا که سرمایه که برای شرکت بدون آن
  . شودخلع ید، الملل بوده است بین

کردند فعالً به عراق نروند  از نوامبر به بعد وکالی اقتصادی به مشتریان خود که به دنیای تجارت تعلق داشتند، پیشنهاد می
های  حتا یکی از شرکت.  بودندناکهای بیمه خیلی هراس شرکت. و بهتر است که صبر کنند تا دوران گذار به سر رسد

ها  بیمه کند، یعنی آن بخش  از قوانین بیمه که شرکت» مخاطرات سیاسی« مقابل گذاران را در بزرگ حاضر نبود سرمایه
 ،های خارجی را خلع ید کنند های خارجی ناسیونالیستی و یا سوسیالیستی شده و شرکت دولتدر آن برای وضعیتی که 

  .سازد بیمه می
کار آمده بودند، رفته  سر  متحده آمریکا برفرمان که با رحم و الطفات ایاالت همداران عراقی تاکنون گوش ب حتا سیاست

ها  دهند، آینده سیاسی آن ید قرارأیسازی را مورد ت های خصوصی ها مجبور شوند برنامه رفته بدین فکر افتادند که اگر آن
ما گفتم، ببینید، «. کرد وزیر ارتباطات از اولین دیدار خود با برمر برایم تعریف می» حیدر العبادی«چه خواهد شد؟ 

بایستی صبر کنیم تا یک دولت . له بسیار بزرگی استأسازی مس خصوصی. فروش رسانیمه وظیفه نداریم هیچ چیزی را ب
من اصالً در فکرش نیستم کاری کنم که قانونی « :وزیر صنایع خیلی مستقیم گفت» محمد توفیق» «.عراقی انتخاب شود

  »!خالص. نباشد
 صورت گرفته بود تعریف 2003ها انعکاس نیافت و اواخر اکتبر  گاه در رسانه چهم عبادی و هم توفیق از نشستی که هی

 وزیر موقت عراق به اتفاق آرا تصمیم گرفتند در خصوصی 25 عضو شورای دولتی و 25در این نشست . کردند می
  .ی دولتی شرکت نکنندیسیسات دولتی کشور و یا ساختارهای زیربناأسازی ت
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  »تحویل قدرت«: طرح ب
البته قوانین حقوق ملل قدغن ساخته که نیروی اشغالگر حتا مالکیت دولتی کشور اشغال شده . بردار نبود لی برمر دستو

برمر در ابتدا موافق تحویل قدرت به . ها نگفته است نشانده آن مورد دولت دست  ولی چیزی در،فروش رسانده را ب
 برای مالقات خصوصی با پرزیدنت 2003در ابتدای ماه نوامبر  ولی ،دولت عراقی که مستقیماً انتخاب شده باشد بود

 2004 ژوئن 30بایستی که در تاریخ  طبق این طرح می.  به عراق برگشت»ب«بوش به واشنگتن پرواز کرد و با طرح 
گتن   در عوض اداراه موقت ائتالفی،  دولتی که توسط واشن-طور رسمی و نه واقعیه  ب-طور رسمی پایان یابده اشغال ب

شود که نیروهای اشغالگر مالکیت دولتی  المللی که مانع از این می آن قوانین بین. گردد انتخاب شده باشد، جایگزین می
، سندی که »قانون اساسی موقت«این دولت تنها در مقابل . د مشمول حال این دولت نخواهد بودنفروش رسانه را ب

  .ول استؤکند، مس ت میگذاری برمر را تقوی قوانین مالیاتی و سرمایه
پرزیدنت : رفت و دالیل مشخصی نیز وجود داشت سرعت رو به پایان میه مهلت برمر ب. این طرح بسیار پرمخاطره بود

اگر . بوش مایل بود که در موعد مناسب و در طی مبارزات انتخاباتی، پایان اشغال در عراق را با بوق و کرنا اعالم دارد
های غیرقانونی  عراق را مجبور سازد که رفرم»  مستقل«توانست یک دولت  رفت، برمر می میهمه چیز طبق برنامه پیش 

ماند، زیرا که از آن   ژوئن باقی می30خورد، تاریخ تحویل همان  ولی اگر هم که کار به اشکال برمی. اردذرا به اجرا گ
بایستی مابین  کشید که می اگر کار بدانجا می و. کاره بود و نه دیک چینی و یا دونالد رامسفلد همه  Karl Rove به بعد
کس روشن بود که کدام شق  هر بینی در عراق و یا انتخاب مجدد جورج دبلیو بوش یکی را انتخاب کرد، بر جهان

  .شد انتخاب می
ت چه را که برمر سرو کرد، قور شورای دولتی عراق هر. کند  عمل می»ب«رسید که طرح  طور به نظر می در آغاز این

وی حتا توانست یک ماده کامالً نادیده مانده به قانون اساسی . بندی جدید، دولت موقت، قانون اساسی موقت زمان: داد
قوانین، مقرارات، دستورات و  «،گوید که در مدت زمانی که دولت موقت حاکم است این ماده می. 26وارد کند، ماده 

بعد از اجرای انتخابات عمومی  و » د ماندنبرجا خواه کماکان پا.. .های صادره توسط اداره موقت ائتالفی  نامه بخش
  .یابند توانند تغییر می

 هفت ماه مابین پایان رسمی سلطه اشغال و -آمده بود  زمانی پدیدجدولیک : برمر سوراخ فرار قانونی خود را یافته بود
های الهه و ژنو عمل  سازی کنوانسیون های خصوصی که این پنجره باز بود، محدودیت تا وقتی. تاریخ مورد نظر انتخابات

توانستند   گذاران خارجی می سرمایه. ماند ثر میؤ م26که قوانین شخصی آقای برمر به همت ماده   در حالی،کرد نمی
و اگر روزی و . های عراق را از آن خود کنند  ساله ببندند تا ثروت40یند و قراردادهای بیاماه آزگار به عراق 7

گذاران قادر خواهند  گرفت تا قواعد را تغییر دهد، آنگاه سرمایه ری یک دولت انتخابی آزاد در عراق تصمیم میروزگا
  .بود درخواست غرامت کنند

 العظمی علی سیستانی، مرجع عالی تقلید شیعیان در عراق سعی هللا آیت:  ولی برمر حریف با اهمیتی در مقابل داشت
بایستی  وی خواستار انتخابات مستقیم و فوری بود و قانون اساسی می: مه سطوح مسدود سازدداشت تا برنامه برمر را در ه

سازی برمر  شد، پنجره خصوصی دوی این دو خواست اگر عملی می هر. که پس از انتخابات و نه قبل از آن نوشته شود
زدند،  باز ون اساسی موقت سرکه اعضای شیعه مذهب شورای حکومتی از امضای قان ولی هنگامی. کرد را مسدود می

قتل ه  نفر از مسلمین را ب200 بمب منفجر شد و بیش از 5 در مقابل دو مسجد در کربال و بغداد 2004 س مار2روز 
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 فرمانده کل نیروهای نظامی ایاالت متحده آمریکا در عراق هشدار داد که کشور بر لب John Abizaidژنرال . رساند
مداران شیعه قانون اساسی  خرج داد و سیاسته سیستانی مرعوب شد و نرمش ب. فته استگر پرتگاه جنگ داخلی قرار

شوک برخاسته از سوءقصد خونین راه را برای شوک درمانی : این هم همان داستان همیشگی بود. موقت را امضا کردند
  .تر هموار ساخت بیش

برمر تنها . رود تصادی مجدداً طبق نقشه پیش میرسید که پروژه اق نظر میه یک هفته بعد که من وارد عراق شدم، ب
های بیمه  نامه شورای امنیت بود تا وکالی عصبی و کارمندان شرکت ید قانون اساسی موقت وی توسط قطعدیمحتاج ت

 در این مدت سازوکار تبلیغاتی نوینی را آغاز CPA. کنند تا حراج عراق باالخره آغاز شود کمی آرامش خاطر پیدا
انگیز و  ها محل هیجان وجود همه این ا کند، که عراق باقبخش را ال گذاران این احساس آرام که به سرمایهکرده بود 

، یک شوی بزرگ تجارتی بود »بغداد، محل موعود«هسته مرکزی این سازوکار نمایشگاه . مطمئنی برای تجارت است
کنندگان این نمایشگاه نام  تهیه. اد برقرار گرددالمللی بغد  در محوطه نمایشگاه بین2004ل آوریل یکه قرار بود اوا

»DBX «درست منطبق بر . سواری کوهستانی است سر نوعی مسابقه دوچرخه له برأی که مسیرا بر آن نهاده بودند، گو
گیری ورزش سنگین، توماس فولی به واشنگتن پرواز کرد تا در جمع تعدادی از مدیران تعریف کند که  این سمت

خود  چتربازی و یا موتورسواری که برای بسیاری از مردم مخاطرات قابل قبولی را با«راق با مخاطرات مخاطرات در ع
 .قابل قیاس است» همراه دارده ب

هایم را باز  هنوز چمدان. ولی سه ساعت بعد از ورود من به بغداد برایم بسیار مشکل بود این وعده و وعیدها را باور کنم
تر در همان خیابان هتل مونت لبنان  ینیکمی پا. های البی هتل خرد شد یل به ویرانه و پنجرهنکرده بودم که اطاقم تبد
روز بعد . زمان بود آن گرفته بود که در زمان خود شدیدترین سوءقصد از پایان رسمی جنگ تا مورد اصابت بمب قرار

رفتند به   قرار خود در بغداد میر سردر یک هتل دیگر در بصره یک بمب منفجر گردید، سپس دو تاجر فنالندی که ب
 :اذعان کرد که این سوءقصدها دارای یک الگوی مشخص است» مارک کیمیت«سرانجام ژنرال . قتل رسیدند

و برخالف عملکرد خود تا به امروز، اکنون خود را ... پوشی کرده های سخت چشم اند از هدف ها شروع کرده رادیکال«
: های خود را در مورد سفر به عراق تغییر داد روز بعد وزارت امور خارجه توصیه» .نندهای نرم متمرکز ک بر روی هدف

  ».مصرانه هشدار داده شد به عراق سفر نکنند«ی یبه شهروندان آمریکا
این .  استهای اقتصادی در عراق از کنترل خارج گشته رسید که مخاطرات فیزیکی برای فعالیت نظر میه طور ب این

قدر  که برمر برای اولین بار وارد بغداد شد، مقاومت مسلحانه آن هنگامی. الً باب طبع طرح اولیه نبودواقعیت نیز اص
 109 ماهه اول انتصاب وی 4در طی . توانست با حداقل محافظت فردی در شهر گردش کند کوچک بود که وی می

درمانی برمر آغاز شد، تعداد تلفات   وککه ش  ماه بعد هنگامی4در .  سرباز زخمی شدند570ی کشته و یسرباز آمریکا
کنند که در  در عراق بسیاری ادعا می.  سرباز زخمی1633 سرباز کشته و 195: برابر شد ایاالت متحده آمریکا تقریباً دو
ترین سهم در تشدید ابعاد مقاومت مسلحانه به این وسعت را دارا  های برمر بزرگ رفرم: اینجا رابطه مستقیمی وجود دارد

  .ستا
های برمر سربازان و کارگرانی بودند که بدون حقوق بازنشستگی و یا بازخرید از کار بیکار شدند و  مثالً اولین قربانی

آمده و ستون فقرات مقاومت مسلحانه را  ها فوراً به عضویت مجاهدین در بسیاری از آن. بدون سروصدا ناپدید گشتند
وضعیت نیم میلیون نفر امروز بدتر از «: گوید ت مشاوری کوبه میمدیر مشهور شرک» حسین کوبه«. آوردند پدید
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این نوع برنامه آلترناتیو برای . دارد آبی است که جنبش مقاومت را سرپا نگاه می گذشته است و این درست همان شیر
 این. ک نکردندسادگی و با سکوت صحنه را تره طور ب  اقتصادی برمر همینبرنامهولی قربانیان دیگر » .کار است ایجاد

گذاری برمر در خطر  های خود را در اثر قوانین سرمایه طور که معلوم شد بسیاری از تجار و بازرگانان که شرکت
اگر از حجم کالشنیکف و دیگر . گذاری کنند البته در جنبش مقاومت دیدند، تصمیم گرفتند به نوبه خود سرمایه می

  .های مالی این بخش از مردم است دلیل کمکه ای ب زهاندا شود، تا های مبارزین کاسته نمی سالح
ها اگر  های آن  اعتقاد داشتند که رفرمها نئوکان: دهد ال قرار میؤیک چنین روندی طرح پایه شوک درمانی را مورد س

ا این ام. به مقاومت فکر نخواهند کردحتا ها  حس کند که آن  را آنچنان بیها سریع و بدون مالحظه انجام گیرد، عراقی
 بسیاری از مردم عراق را به واکنش و عمل ،ها را فلج کند که آن جای اینه ب. شوک ظاهراً کامالً برعکس عمل کرد

دانیم که  ما می«: طور فرموله کرد وزیر ارتباطات عراق این» العبادی حیدر«. واداشت و اغلب به واکنش بسیار رادیکال
 ولی اکنون که تمام کشور ،ها منفرد و ایزوله بودند آن. ه موفق نبودندها در گذشت در کشور تروریست داریم اما آن

  ».کنند های شنوای زیادی را پیدا می ها گوش تروریست... کارند، ینابسامان است و تعداد زیادی از مردم ب
فرماندهان ارتش  بلکه ،دادند، دعوا نداشت خرج میه های وی مقاومت ب  که علیه نقشههایی و اکنون برمر تنها با عراقی

ه و ب. کردند  سرکوب سازند نیز مطیعانه رفتار نمی،آمده بود دنبال سیاست وی پدیده بایستی قیامی را که ب آمریکا که می
ها را  نآکار کرده و  یکه مردم را ب جای آنه  بCPA  مثالً چطور است که: شد  عجیب و غریب مطرح میهای الؤه ساناگ
کار گردد ه  شرکت دولتی عراقی مجدداً مشغول ب200ها کار پیدا کند؟ و یا چطور است که  خیابان ریزد، برای آنه ب

  هولکی در معرض فروش قرارداده شود؟ که هول عوض این
  

  سازی شکست خصوصی
گام با  هم. ل نبودندی قایهای دولتی عراق کردند از بدو کار ارزشی برای شرکت  که اکنون کشور را اداره میها نئوکان

که اوباش به تاراج کارخانجات  ، در طی جنگ هنگامی»دوره آخر زمانی«این آقایان »  صفر- سال«منبسط جو 
مدیرعامل یک » صباح اسعد«آقای . کار انگشت خم نکرد پرداختند، ارتش آمریکا نیز برای جلوگیری از این می

نگام تاراج کارخانه به یک پایگاه نظامی هه کرد که چگونه وی ب سازی در حومه بغداد برایم تعریف می کارخانه یخچال
 از یکی از افسران خواهش کردم یک خودرو با دو نم«. آمریکا در همان نزدیکی رفته و تقاضای کمک کرده بود

 ولی ،سفمأمت: افسر گفت. گریستم من می. ها تاراجگران را از کارخانه بیرون کنم سرباز اعزام کند که بتوانم به کمک آن
وقتی که به آمریکا بازگشتم، در واشنگتن » .ما باید از پرزیدنت بوش دستور بگیریم. آید  دست ما برنمیهیچ کمکی از

  ».و کارهای بدی را انجام دهند اشتباه کنند، جنایت کنند مردمان آزاد، آزادند«هایش را باال افکند  دونالد رامسفلد شانه
شود چرا  نگرد، متوجه می که به بزرگی یک زمین فوتبال است، می» عداس«که انسان به ویرانه باقیمانده از انبار  هنگامی

Frank Gehry های خود که   دیگر قادر نبود روی طرحراطور گذه  سپتامبر دچار یک بحران هنری شد و ب11 پس از
ویران شده اسعد به کارخانه به تاراج رفته و . افکند، کار کند های مدرن می های ساختمان یاد ویرانهه معموالً انسان را ب

ی از یها موج. آن» هوی متال«هم از نوع  کند و آن  در بیل باآو، اسپانیا را تداعی میGehry» گوگنهایم«نحوی موزه 
ولی همه چیز از . ای انبار گشته ی رنگ در گوشهی ولی زیبا  و طال،نحوی ترسناکه آتش خمیده و ب رِپوالد که در اثر ه
ها  و منظورش این بود که آن» .گران قلب رئوفی داشتند تاراج« :گوید من میه ارگران اسعد بیکی از ک. دست نرفته بود
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بسیاری از مدیران » .کارمان بازگردیم سر ما بتوانیم مجدداً بر«که . جای گذارده بودنده ها و لوازم و آالت را ب ماشین
ها فقط به دینام  آن. تولید مشکل نخواهد بودسرگیری مجدد  ها موجودند، از چون هنوز ماشین گویند کارخانجات می

ها به سرمایه نیاز دارند تا   آن،عالوه برآن .کار خود ادامه دهنده محتاجند تا بتوانند با وجود قطع مکرر برق در روز  ب
واهد گشته عراق خ ثیر عظیمی بر اقتصاد خفهأاگر چنین امکاناتی فراهم شود، ت. خام ابتیاع کنند ل یدکی و موادیوسا

را ...) سیمان، فوالد، آجر و مصالح و مبل( شود که کلیه موادی که برای بازسازی کشور الزم است  زیرا گفته می،داشت
  .توان در عراق تولید کرد می

 میلیارد دالر را برای بازسازی 2,5بالفاصله پس از پایان رسمی جنگ کنگره مبلغ . طور دیگری رخ داده ولی وقایع ب
ولی کارخانجات . آماده گردید  2003 میلیارد دالر دیگر در اکتبر  18,4دنبال آن مبلغ ه ویب کرد و بمجدد عراق تص
طور ه میلیاردها دالر ب.  نوع قراردادی برای بازسازی دریافت نکردند  نصیب ماندند و هیچ طور نمایشی بیه دولتی عراق ب

 برای بازسازی با صرف مخارج کالن از خارج وارد های غربی سرازیر شد و اغلب مواد الزم کامل به جیب شرکت
  .گردید

طور سیل کارگران خارجی به این  رویه کاالهای خارجی و همین  درصدی، ورود بی67با در نظر گرفتن نرخ بیکاری 
نوبه خود تقویت جنبش مقاومت را ه های غلطی گردید که ب گیری ها و نتیجه داوری  سرچشمه پیشها  برای عراقی،کشور

ها شاهد نشانه  همه جا آن: عدالتی بگردند م این بییها و عال و مردم عراق نیاز ندارند که دنبال سمبل. کرد تغذیه می
 روبرو ،همه جا در عراق با این دیوار سه متری که از بتون درست شده است. مشخصه اشغال، یعنی دیوار حفاظی هستند

های نظامی و طبیعتاً  های شیک، پایگاه های درجه یک، آپارتمان نان هتلاین دیوار محافظت شوندگان، یعنی میهما. هستید
هم کافی نیست، کلیه دیوارهای حفاظی از  ی که اینیو گو. کند  جدا میشدگان پناهان و فراموش منطقه سبز را از بی

 عراق روزی تولید سیمان که در نظر گرفتن این مثالً از کردستان، ترکیه و یا حتا دورتر، بدون در. گردد خارج وارد می
 کارخانه 17کشور دارای .   و کوشش زیادی از سر گرفته شودتوانست مجدداً بدون هم بااهمیتی وجود داشت و می

یک از این  گفته وزیر صنایع هیچه ب. کند ها تعطیل است و یا با نصف توان کار می دولتی سیمان است ولی اغلب آن
ها قادرند دیوارهای حفاظی و  که آن این شرکت در بازسازی کشور دریافت نکرد، باکارخانجات حتا یک قرارداد برای 

 دالر 1000 برای هر دیوار حفاظی وارداتی در حدود CPA. تر عرضه کنند مراتب ارزانه سیمان برای مصارف دیگر را ب
آقای توفیق وزیر . عرضه کنند دالر همان دیوار را 100ها قادرند با  گویند آن پردازد؛ تولیدکنندگان داخلی می می

 مجدد کارخانجات سیمان در عراق ی مایل نیستند برای احیاها ییای برای این وضعیت دارد؛ آمریکا صنایع دلیل ساده
  ».کس معتقد به بخش دولتی نیست هیچ«گیری دارند  ی که اجازه تصمیمیها مابین آن: گامی بردارند

ها مجبور بودند خود را در پناه  اکنون آن. ها کرد را اسیر سیاست خود آناین کوری ایدئولوژیکی، اشغالگران عراق 
ه افزود، مخفی سازند و این ب خشم مردم در مورد حضور نیروهای آمریکا میه دیوارهای حفاظی که تنها حضورشان ب

 بغداد دیوارهای می مردمازبان عه این دیوارهای بتونی ب. داد تری را افزایش می ها به دیوارهای بیش نوبه خود نیاز آن
  .برمر نام گرفته است

سیسات دولتی را کماکان أهای خود در مورد فروش ت که قیام توسعه یافت، خیلی زود روشن شد که اگر برمر نقشه وقتی
سازی،  جای بحثی وجود نداشت که قبل از خصوصی. بارتری رخ خواهد داد ظن یقین اقدامات خوشونته پیاده کند، ب
هزار نفر از کار برکنار شوند 145بایستی که بیش از  طبق تخمین وزارت صنایع می: گران انجام خواهد گرفتاخراج کار
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سر  5طور متوسط ه یک از این شاغلین ب که هر  با این،نظر آیده گذاران باصرفه ب های مورد نظر برای سرمایه تا شرکت
آیا قربانیان این شوک درمانی سرنوشت خود را : داشتند ل قراراؤاشغالگران محبوس در مقابل این س. داد عائله را نان می

  پذیرند و یا که طغیان خواهند کرد؟ ای می فله
  

  ها  در کارخانجات و کارگاه مقاومت
این شرکت . ترین شرکت دولتی، یعنی شرکت تولیدی عام روغن نباتی داده شد پاسخ نسبتاً دراماتیک از بزرگ

انه در منطقه صنعتی حومه بغداد تشکیل یافته و روغن خوراکی، صابون، پودر  کارخ6ای است که از  مجموعه
های براق  که برگه یی کارخانه برایم تعریف کردند، جاسالنحداقل در . کند ی، خمیر ریش و شامپو تولید مییشو رخت

دترین تکامل در پروسه ترین و جدی نوین« و » ترین آالت و ادوات مدرن«و چند رنگ و تقویم  تبلیغاتی که صحبت از 
سازی را بازدید کردم به گروهی از کارگران برخوردم که  اما وقتی که کارخانه صابون. کرد، قرار داشت می» تولید

طرف کارخانه رفت و به زنی که ه راهنمای ما باعجله ب. های گل مال شده خوابیده بودند جلوی یک ساختمان با پنجره
ها روشن گشت،  چراغ: ن داشت چیزی گفت و به ناگاه جانی بر تن کارخانه دمیده شدیک روپوش سفید آزمایشگاه به ت

 لیتری را با 2های پالستیکی  آلود شیشه طور خواب ها به صدا درآمد و کارگران شروع کردند هنوز همان موتور ماشین
  .»زاهی«ی مارک یشو کنند، مایع ظرف مایع آبی رنگی پر

کرد؟ وی جواب داد که   روپوش سفید پرسیدم که چرا کارخانه تا چند لحظه پیش کار نمی، آن زن با»ندا احمد« من از 
ها از راه  ها کار کند، ولی وقتی که میهمان دهد که تنها برای چند ساعت در روز ماشین برق و مواد اولیه اجازه می

وی توضیح . اندازیم کار میه ها را ب ماشین» اه ها و یا ژورنالیست گذاران، نمایندگان وزارتخانه  احتماالً سرمایه-رسند می
های پالستیکی  بینم که با روکش پیکر می های غول پشت سرمان یک دوجین از ماشین. »اش فیلم است همه« :دهد می

  .غبارگرفته پوشیده شده است
 یک تیغ نازک با  شیشه سفید پالستیکی نشسته بود و بابدر یک گوشه تاریک یک پیرمرد در مقابل یک گونی پر از در

یکی از . کرد که زیر پایش کوه آشغال رشد می یکی بعد از دیگری، در حالی. کرد ها را صاف می دقت لبه آن
ها را با دست  لوازم یدکی برای فرم درست نداریم و مجبوریم که در شیشه« :گفت زده می سرکارگرها با لحنی خجالت

متوجه شدم که حتا در خط اصلی » .زم یدکی از آلمان دریافت نکردیم لواگونه از آغاز بایکوت تاکنون هیچ. ببریم
شود چون باند سیار کار  ها بادست زیر شیر صابون نگاه داشته می شیشه: کاری ماشینیزه نشده است تولید تقریباً هیچ

 الزم از چاه حتا آب. شد شد، اکنون با چکش چوبی سفت می ها که روزی توسط ماشین مونتاژ می  شیشهبکرد؛ در نمی
  .شد قل میتنمداخل کارخانه ه آمد که با دست بیرون کشیده و با سطل ب درون کارخانه می

وقتی که برمر در . فروش رسده  بلکه ب، نشودبازسازیشد این بود که کارخانه  حلی که توسط اشغالگران پیشنهاد می راه
 تولید روغن نباتی ذکر شده در صدر لیست قرار سازی را اعالم کرد، نام کارخانه  حراج برای خصوصی2003ژوئن 
کس مایل نبود در مورد طرح  دید کردم، هیچز مجدداً از این کارخانه با2004 سماه مار ولی وقتی که در. داشت

های  بدل نگاه و کرد و باعث رد فرما می تنها ذکر مطلب، سکوت سنگینی را بر جمع حکم. سازی صحبت کند خصوصی
سازی بود، این رفتار به نظر من  له برسر یک کارخانه معمولی صابونأاز آنجا که مس.  گردید ضرین میپرمعنا مابین حا

اما . کمی غیرطبیعی بود و لذا در طی یک مصاحبه با معاون مدیر کارخانه کوشش کردم علت این رفتار را کشف کنم
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فقط فراهم کردن مقدمات این مصاحبه یک : این مصاحبه هم در عجیب بودن خود دست کمی از رفتار نامبرده نداشت
صورت کتبی و امضای رسمی ه از وزارت صنایع ب. دنه گردیید اراأیبایستی که کتباً برای ت االت میؤس. هفته وقت برد
 ولی باالخره وقتی که اجازه شروع یافتم، معاون ، بدنی قرار گرفتمبازدیدچندین بار مورد استنطاق و . اجازه صادر شد

مدیری که نامش در  هر« :وی گفت. گو خودداری کرد و برداری از گفت  اعالم نام خود و اجازه یادداشتمدیر از
فروش ه ال کردم که آیا کارخانه بؤکه س و هنگامی» .گیرد یابد، فوراً مورد سوءقصد قرار می روزنامه انعکاس می

ها مخالف   شاغلین کارخانه باشد، آنگیری در اختیار اگر تصمیم«: خواهد رفت یا خیر، جواب مستقیمی نداد
سازی یک دستور است و دستورات باید  ها در باال و یا دولت باشد، خصوصی  ولی اگر به میل آن،سازی هستند خصوصی

  ».دنگیر مورد اجرا قرار
 مقابل در ولی در. سفانه اطالعاتم با انجام این مصاحبه افزایش نیافتأمن کارخانه را با این احساس ترک کردم که مت

وی مایل بود پس از پایان کار در یک رستوران . مور جوان حفاظتی کاغذی به مترجم همراه من دادأکارخانه یک م
 ساله با ریش 25یک جوان .  اسمش محمود بود.»مسازی آگاه شو از چند و چون خصوصی«نزدیک با ما مالقات کند تا 

داستان وی از ژوئیه ) کنم نظر می ی از ذکر نام خانوادگیش صرفخاطر امنیت وه ب. (شده و چشمان بزرگ سیاه اصالح
یس کارخانه در مسیر راه خود به یر. گردد سازی توسط برمر، آغاز می ، چند هفته پس از اعالم خصوصی2003سال 

ها شایع شده بود که وی چون  در اخبار روزنامه. رسد هالکت میه گیرد و ب کارخانه مورد سوءقصد قرار می
له کامالً برعکس أ ولی بنا به باور محمود مس،هالکت رسیدهه داده بود، ب ید قراردیسازی کارخانه را مورد ت یخصوص

  ».قتل رسیده همین دلیل نیز به فروش کارخانه نبود و به خواهند حاضر ب  میها ییطور که آمریکا وی هرگز آن«. بود
وی هنوز مستقر نشده از نمایندگان وزارتخانه . گردد می جایگزین ،»غضنفر جعفر« ،یس مقتول توسط مدیر جدیدییر

 از  راسازی، که موجب اخراج دو سوم شاغلین خواهد شد گو در مورد فروش کارخانه صابون و دعوت کرد که گفت
های جعفر را شنیدند  دقت برنامهه ها ب آن. شد مور حفاظتی کارخانه نگهبانی میأاین کنفرانس توسط چندین م.  سرگیرد

ما شوکه شده « :آورد خاطر میه محمود ب. های شنیده شده هراسناک را فوراً در میان همکاران خود اشاعه دادند  تازهو
ها برای افزایش حجم سود خود، تقلیل تعداد کارگران  اگر افراد خصوصی کارخانه ما را بخرند، اولین قدم آن. بودیم

  ». زیرا که کارخانه تنها ممر معاش ماست،داشتو ما سرنوشت سختی را در پیش خواهیم . خواهد بود
هراس افتاده بودند به دفتر جعفر رفتند تا وی را ه  نفری از کارگران که از این وضعیت ب16محمود و یک گروه 

یکی : دعوا کشیده کار ب» . حضور داشت،سفانه وی نبود و فقط معاون وی که شما با وی آشنا شدیدأمت«. اخذه کنندؤم
 اووی حمله برده و ه کارگران ب. سوی کارگران خالی کرده  سه تیر بمحافظانن معاون را کتک زد و یکی از از کارگرا

در » .ماه بعد در بیمارستان فوت کرد وی یک.  چاقو از ناحیه پشت مضروب ساختندهرا خلع سالح کرده و با سه ضرب
ر و پسر مدیر در مسیر راه به کارخانه با شلیک جعفر، مدی. بارتری انجام گرفت  اقدامات خشونت2004ژانویه سال 

 ولی تازه ،من گفت که اطالع ندارد چه فردی پشت این سوءقصد قرارداشته محمود ب. سختی مجروح شدنده گلوله ب
  .کارخانه کوشش داشت تا در خفا بماند من متوجه شدم که چرا مدیر

خالفت کارگران فروخته شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وی وجود م در پایان مالقات از محمود پرسیدم اگر کارخانه با
یا کارخانه را آتش خواهیم زد و تا پایه نابود خواهیم ساخت و یا ما خود . دو امکان موجود است«: با لبخند جواب داد

  ».حال کارخانه خصوصی نخواهد شد هره ب. کنیم را در درون کارخانه منفجر می
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 قدرت تفکر خود را برای مقابله با شوک درمانی از دست داده باشند، ها  لحظه عراقیحتا اگر در زمانی و برای یک
 تبدیل مرگ و زندگیچیز دیگری در عراق به مبارزه  روابط کار مثل هر. اکنون این دوران یقیناً به پایان رسیده است

 کارگران. ها را درنوردد آسا آن لطور سیه رود که ب  به درهای کارخانجات رسیده و مییموج خشونت خیابان. شده است
طور از کارگران خود در  هراسند و مدیران کارخانجات نیز همان چون حکم اعدام خود می  از دست دادن کار از

را  آن  تصورها سازد، طوری که نئوکان ای مشکل می کننده طور تعیینه سازی را ب این واقعیت است که خصوصی. هراسند
  .کردند نمی

  

  »!مریکاآ مرگ بر«
 میتینگ عظیمی در جریان CPA که محمود را ترک کردم، شنیدم که در مقابل مقر اصلی دفتر ائتالف موقت  هنگامی

توسط دژبان » الحوزه«در اعتراض به توقیف روزنامه خود »  الصدرامقتد«هواداران روحانی رادیکال و جوان . است
 تواند دهد که می انتشار می» مقاالت نادرست«که  کرد ا متهم می روزنامه الحوزه رCPA . دست به تظاهرات زده بودند

شد که برمر را مورد  عنوان مثال یک مقاله ذکر میه ب» .آورد آمیز پدید  خطرات جدی در تشدید اقدامات خشونت«
ر تکاپوی ها د رمق کند که آن  خلق عراق را آنچنان بیتاکند  استراتژی را دنبال مییک «داد که وی  اتهام قرار می

های سیاسی و شخصی خود  فراهم کردن نان روزانه خود آنقدر درگیر باشند که هیچ موقعیتی برای درخواست آزادی
  .نه آشوب خلق مفهوم این کلمات برای من خالصه دقیق نسخه شوک درمانی میلتون فریدمان بود و» .نداشته باشند

وی با . رده بودم تا به سخنرانی روز جمعه الصدر گوش فرا دهمچند روز قبل از تعطیل ساختن روزنامه به کوفه سفر ک
یک سند ناحق و «را  کالمی آتشین علیه قانون اساسی موقتی که برمر تازه امضا کرده بود به انتقاد پرداخته بود و آن

مورد قانون  العظمی علی سیستانی ممکن بود که در هللا آیت: سوی خطابه وی روشن بودو سمت . نامید می» تروریستی
ند علیه آن مبارزه و در صورت موفقیت، برنامه مبسوط  ا ولی الصدر و هوادارانش مصمم،نشینی کرده باشد اساسی عقب

تعطیل کردن . از قوانین مطلوب خود را تحمیل کنند» لیستی«ها را نیز تخطئه کنند و به دولت بعدی عراق  نئوکان
زور خاموش ه  بلکه وی را ب،دوران رسیده مذاکره نخواهد کرده ین تازه باو با ا: روزنامه جواب برمر به الصدر بود

  .خواهد ساخت
 ای را پدید مهدی افسانهالزودی ارتش ه ها مملو از مردم سیاهپوش بود که ب وقی که به محل متینگ رسیدم خیابان

سازی از دست  تی کارخانه صابونمور حفاظأعنوان مه من آناً با این فکر رسیدم که اگر محمود شغل خود را ب. آوردند
 ها های بزرگ نئوکان مردان جوانی که در برنامه: زیرا که این مردان پیروان الصدرند. ها گردد تواند یکی از آن دهد، می

چشم ه داده شده ب  هاشان اثری از بازسازی وعده کنند و در محله ی ندارند، مردانی که امکان کار پیدا نمییبرای عراق جا
برمر در مقابل این مردان ناموفق بوده و هرجا که وی ناموفق بوده، مقتدا الصدر با زیرکی و مهارت از آن . وردخ نمی

ای از مراکز الصدر یک نوع بازسازی غیردولتی  نشین از بغداد تا بصره، شبکه در حلبی آبادهای شعیه. استفاده کرده است
های برق و ارتباطی را به محالت  وری شده، این مراکز تکنیسینآ های مالی جمع توسط کمک. کند دهی می را سازمان
کنند و یا  دهی می آوری زباله محالت را سازمان ها جمع های برق و تلفن را تعمیر کنند، آن دارد تا کابل اعزام می

افتاده،  ی از کاریماهای راهن آورند و آنجا که چراغ وجود میه نمایند، ابتکار اهدای خون ب های تولید برق تهیه می دینام
تنشان کرد و کالشنیکف  آوری کرد، لباس سیاه بر الصدر قربانیان اقتصادی برمر را جمع. کنند ترافیک را هدایت می
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مورین نیروهای اشغالگر بگذارند،  از مساجد و کارخانجات أ وی هر جا که میمیلیشیا. اردذاختیارشان گ زده در زنگ
گرایانه برای  کردند و دست به اقدامات قشری  روی ها زیاده برخی از مناطق نیز آنکنند ولی در  دولتی محافظت می
در .  الکلی و یا اقدامات تضییقی علیه زنان بدحجاب زدندفروش مشروباتهای   مثل آتش زدن دکان،اعمال قوانین اسالم

قای برمر آدرمانی   ند، مدیون شوکک ی مذهبی از نوع الصدر تجربه مییسابقه که اصولگرا ی بییواقع این رشد و شکوفا
داد  آورده بود، الصدر هم نفوذ خود را از دست می باره  بها اگر بازسازی عراق، کار، امنیت و خدمات برای عراقی: است

  .شد و هم از تعداد پیروانش کاسته می
 در گوشه دیگری از کشور افکن بود،  پیروان الصدر در حاشیه منطقه سبز طنینی»آمریکا مرگ بر« که فریاد در حالی

ها  شده آن ی کشته شدند و اجساد سوخته و مثلهی چهار مزدور آمریکاهدر فلوج. اتفاقی افتاد که همه چیز را تغییر داد
ای وارد ساخت که بعد از آن   ضربه نابودکنندهها این حمله به نئوکان. روی رود فرات آویزان شد چون غنیمت جنگی بر

تر به یک کابوس  گذاری کنند بیش که در عراق سرمایه در رابطه با این تصاویر، تصور این. وش آیندهه دیگر نتوانستند ب
  .داری یای سرمایهؤیافته شباهت داشت تا به یک ر واقعیت

  
  فرار از بغداد

) میتکی( ژنرال ، محاصره شد و فرمانده ارتشهوجلف.  روزی بود که من بغداد را ترک کردم،تا به امروز بدترین روز
مرا .  عراقی را در پی داشت2000 کشتار ،این کارزار مضاعف. ساخت که ارتش المهدی را نابود خواهد ،کرد تهدید می

ی در یک اتوبوس مملو از یدر اینجا همچون کاال. چندین مایل دورتر از فرودگاه در یک ایستگاه بازرسی پیاده کردند
حال یک  را چنین ننامید، با این این روند اگر حتا کسی آن. بار زده شدمهای سفری با شتاب بسته شده  بازرگانان و کیف

ها شهروندان خود را از   بازرگان عراق را ترک کردند و بعضی از دولت1500فقط در عرض یک هفته : تخلیه بود
هایمان  گردنداده و  اندازها فرا کس حرف نمی زد؛ همه ما گوش به آتش خمپاره در اتوبوس هیچ. کشور خارج ساختند

 را با خود داشت، KPMG -شخصی که یک کیف اسناد. ها برگردانده بودیم سوزی های قرمز آتش را به سوی شعله
راستی در این پرواز «: ال کردؤاو از مسافران ساکت و خاموش اتوبوس س.  را منبسط سازدتصمیم گرفت کمی جو

  ».به حال که نهتا : بیزینس کالس هم وجود دارد؟ کسی از پشت جواب داد
وقتی که ما در عمان فرود . وجود آیده در واقع هم مدت زیادی طول خواهد کشید تا که در بغداد بیزینس کالس ب

صبح همان روز سه تن غیرنظامی ژاپنی به گروگان گرفته شده . آمدیم، فهمیدیم که درست به موقع خارج شده بودیم
غیبش  Nicholas Bergدو روز بعد . ها را زنده زنده خواهند سوزاند نکردند که آ گیرها تهدید می بودند و گروگان

ی این پیام بس یبرای بازرگانان آمریکا. پخش گردید) سر بریدنش(که فیلم اعدامش  زد و دیگر دیده نشد تا این
 اغلب بازرگانان ها، ها و کشتار خارجی ییربا این آغاز موج کاملی از آدم.  بودهانگیزتر از اجساد ذغال شده فلوج خوف
ها،  ها، پاکستانی ها، نپالی ها، چینی ییها، ایتالیا جنوبی کره: ها را در برگرفت این موج طیف رنگارنگی از خلق. بود

 تن از 7با ربودن .  بازرگان در عراق گزارش داده شده است90مورد قتل بیش از  تا آخر ژوئن در. ها ها و ترک فیلیپینی
تمام قراردادها را فسخ و همه کارکنانش را از ) مذکور(شرکت «ژوئن ربایندگان خواستند که بازرگانان ترک در ماه 

کنند و برخی  های بیمه از بستن قراردادهای بیمه عمر با بازرگانان خودداری می  بسیاری از شرکت».عراق خارج سازد
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 هر شخص در هفته خواستارند، قیمتی که  دالر به ازای10000ای به مبلغ  دیگر برای نمایندگان اقتصاد غرب حق بیمه
  .پردازند ی مییگویا برخی از شورشیان برای جسد یک آمریکا

 ،، نمایشگاه تاریخی تجارت بغداد، از طرف خود تصمیم گرفتند به بهشت تعطیالتی ترکیهDBXدهندگان   سازمان
 فقط بدون این ،محیطی شبیه عراق.  تغییر مکان دهند، کیلومتر از مرز عراق فاصله دارد250 ر که تنهایدیاربک
 اری در عراق در النسینگذگ سه هفته بعد در یک کنفرانس وزارت بازرگانی راجع به سرمایه. های ترسناک عراقی
 سعی ،خواه از کنگره  یک جمهوری،Mike Rogersمیزبان کنفرانس .  نفر شرکت نکردند15 بیش از  ،میشیگان،

ای از  ای نا آرام در گوشه یک محله«که عراق چیزی دیگری غیر از مثالً  دعای اینکرد تردید شنوندگانش را با ا می
ها  های قابل تصور یک بازار آزاد به آن اران خارجی که همه جذابیتذگ اما سرمایه.  برطرف سازد،نیست» آمریکا

رتبه اقتصادی شرکت  الی کاردان عKeith Crane. ها اثری نیست  کماکان مطمئن نیستند؛ هنوز از آن،شود پیشکش می
Rand که برای CPAکنم که مدیریت یک شرکت چندملیتی  باور نمی«: کند  به روشنی اظهار می، کار کرده است
روی هم اسلحه بکشند، معامله کردن  اگر که مردم بر. های بزرگی را در یک چنین محیطی اجازه دهد اریذگ سرمایه

ترین شرکت تولید نوشابه سبک به من گفت که او موفق به یافتن  زرگیس بی حمید جاسم خمیس ر».مشکل خواهد بود
. تواند حقوق محفوظ تولید پپسی را در این منطقه به خود اختصاص دهد که می  با وجود این،شود ار نمیذگ سرمایه

 خمیس ».ارندها تردید د اما حاال آن ،اری کنندذگ تعداد زیادی از مردم عالقه نشان داده اند در کارخانه سرمایه«
 دو بمب ، غارت ماشینش، ماه، یک بار یک سوءقصد5تواند از کسی ایراد بگیرد؛ خود وی ظرف  او نمی ،گوید می

  .اش و ربودن پسرش را تجربه کرده است  ورودی کارخانهسالنجاسازی شده در 
توانست از  که می اشت با این سال پیش اجازه فعالیت در عراق را د40 به عنوان اولین بانک خارجی که از HSBCبانک 

 Procter & Gambleشرکت . ر نکرده استیای دا  هنوز هیچ شعبه،تمام حقوق در ابتدا به دست آمده برخوردار شود
را ترس  Starwood-Luxushotelsاران ذگ سرمایه. ارده و همین طور جنرال موتورذفعالیت خود را مسکون گ

 - بورس سهام بغداد هنوز درهایش را نگشوده است.  را از عراق خارج کردشکارمندانبرداشت و زیمنس بخش بزرگی از 
 Newشرکت . توان از کارت اعتباری استفاده کرد گیرد، نمی عراق که داد و ستد فقط با پول نقد صورت می بله در

Bridge Strategies  م کشور را ست که تما ا مارت کافی- یک وال« که ، سر و صدا  راه انداخت2003که در اکتبر
 گفت »واشنگتن پست«دار مک دونالد به روزنامه   سهامEd Rogers. تری دارد ، امروز لحن بسیار معتدل»در برگیرد

. مارت هم همین نکته صادق است -برای وال. که مک دونالد فعالیت خود را در آینده نزدیک آغاز نخواهد کرد
با : جای تعجب است.  است»ترین منطقه دنیا خطرناک«اری ذگ مایه گزارش داد عراق برای سر»فاینانشل تایمز«روزنامه 
 کاری کردند ها کان نئو،اری خلق کندذگ خواست بهترین مکان در دنیا را برای سرمایه  که می»فاینانشل تایمز«کوشش 

  .تترین حکم بر منطق آزادسازی بازار اس این واقعیت تاکنون نابودکننده. ها گردیده که امروز بدترین آن
 را مجبور ساخت قبل از رفتنش از بسیاری از برمراران نیامدند، بلکه ذگ اوضاع هرج و مرج نه تنها باعث شد که سرمایه
های دولتی مسکوت شد؛ به جای آن بسیاری از   کارخانهزیسا خصوصی. عناصر اساسی سیاست اقتصادیش دست بردارد

ار آتی باید تضمین کند که هیچ یک از ذگ ند، البته سرمایه به مزایده گذاشته شدLeasingهای دولتی برای  شرکت
برای .  اخراج کرده بود، دوباره به خدمت خوانده شدندبرمرهزاران نفر از کارمندان دولت که . کارکنان را اخراج نکند



 بغداد در سال صفر 19 تارنگاشت عدالت

 

هم الغای طرح مواد غذایی که در دستور قرار داشت . های دولتی افزایش حقوق ملموسی تصویب گردید تمام بخش
  . مطمئن محروم کردها عراقی را از تنها منبع مواد غذایی نسبتاً  االن وقت آن نیست که ملیون- معلق شد

  

  »گردها مادر همه این عقب«
قرار سعی کردند   بیCPAکاخ سفید و . های قبل از واگذاری دولت خورد خالص را در هفته کاران تیر یای نو محافظهؤر

ها همه کوشش خود را به کار انداختند  آن. ای برای برنامه واگذاری تنظیم کند نامه ا قطعشورای امنیت را مجبور کنند ت
کرد که عراق حداقل  س امور بگمارند، چیزی که تضمین میأ را به ر»وی عالدایا«مور سابق سیا أکه م برای این

اما چنانچه در آینده .  بودJay Garnerموضوعی که از ابتدا مد نظر . پناهگاهی برای نظامیان آمریکا شود
برای . تری الزم است  امنیت بیشبرمرداشتن قوانین اقتصادی  ای به عراق بیانند، برای نگه اران قابل مالحظهذگ سرمایه

بایست بر قانون اساسی موقت، که قوانین  شورای امنیت سازمان ملل می: رسیدن به این هدف فقط یک راه وجود داشت
اما دوباره سیستانی اعتراض کرد، این بار . گذاشت کرد صحه می ت دولت موقت تعیین می را برای دوران حکومبرمر

ای  نامه ی واحد قطعأشورای امنیت با ر 2004 در هشتم ژوئن. اکثریت خلق عراق قانون اساسی را رد کرد. خیلی روشن
جرج بوش بدون . اسی به میان نیامدنامه حرفی از قانون اس  ولی در این قطع،مبنی بر قبول برنامه واگذاری صادر کرد

ه درست ب ،نامه را به عنوان یک پیروزی تاریخی جشن گرفت توجه به این شکست و عواقب سنگین آن، صدور قطع
  . در گرجستانG8 - موقع برای یک عکس تبلیغاتی برای انتخابات در جمع سران

توان قراردادهای بسته شده ار  که می ار در باره این راهی انباری شد، وزرای عراق به طور آشکبرمرکه قوانین  از وقتی
 با این دلیل که سوءاستفاده از درآمدهای نفت Citigroupمدل اعتباری .  را شکست، صحبت می کنندCPAطرف 

های همراه را نسب کرده اند  وزیر مخابرات، سه شرکتی را که سیستم افتضاح تلفن.  کنار گذاشته شد،عراق را در بردارد
 تلویزیون ملی را داشتند برداری ی که قرارداد بهرهیهای لبنانی و آمریکا به شرکت. ازنگری در قراردادها تهدید کردبه ب

 ی در ماه مییحمید الکیفا. که عراقی نیستند از دست بدهند نامه خود را به خاطر این ها ممکن است اجازه گفته شد که آن
 کمبود امنیت ».ها هیچ تصوری از عراق ندارند این«. »دادها را تغییر دهیم یا نهتوانیم قرار باید ببینیم که آیا می«: گفت

  .سازد اران پرمخاطره میذگ حقوقی، کشور را برای اغلب سرمایه
ها   ولی شکی نیست که آن،فرار کنده های ضربتی سرمایه را مجبور ب اگر چه مقاومت عراق موفق شد موج اول گروه

 این -داری ناسیونالیست، اسالمی یا سرمایه -کند که حکومت بعدی عراق چگونه باشد  نمیفرقی. دوباره خواهند آمد
سپس مثل همه کشورهای فقیر در دنیا . حکومت یک سرزمین ویران با بار سنگینی از قرض را به ارث خواهد برد

مشوقات پیشرفت سریع الباب خواهند کرد، وام و  دق) بانک جهانی (IWFای از  مردانی با کت و شلوارهای سرمه
اقتصادی را با خود به ارمغان خواهند آورد و همیشه به این شرط که دولت تغییرات مشخص تطبیق ساختاری انجام دهد 

  .که طبیعتاً در ابتدا دردناک خواهد بود ولی در سرانجام اجرش را دریافت خواهند کرد
 میلیارد دالر  را بسته 25Ú4 تا  5Ú2ی به مبلغ یها  اعطای وامالمللی  صندوق بین: اکنون آغاز شده است عمال این روند هم

از پایان و پس از  پس از یک سلسله از مبارزات دالورانه و بی. سر شرایطش برای عراق در نظر گرفته است به توافق بر
جری سیاستی که مدارانی که م ها، عراق یک کشور فقیر مثل هر کشور دیگر، با سیاست دست رفتن جان بسیاری از انسان

. خواهد گردید های گندیده که از آن ناشی  خواهد بود با کلیه مصالحات و سازش،از طرف اکثریت مردم مطرود است
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کاران نو از تبدیل کشور به یک اتوپی اقتصاد بازار دیگر مرده و  در عراق هم بازار آزاد خواهد آمد، اما رؤیای محافظه
  . شده است-وم ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش دوره د-تر قربانی یک آرزوی بزرگ

ها انتظار پیشرفت سریع اقتصادی و  وار که از آن های ساعقه طعنه تاریخی فاجعه عراق در این نهفته است که رفرم
 برمرهای  رفرم.  که در آخر بازسازی را غیرممکن ساختکردور  رفت، به جای آن مقاومتی را شعله بازسازی کشور می

 هها را داشت توانستند امید کنترل آن ی کرده بودند و نه مییگو پیشآن را کاران نه  ا آزاد ساخت که نومحافظهی رینیروها
سال «این نیروها . ها هزار جوانان بدون کار که خود را مسلح ساختند ها تا ده های مسلحانه در کارخانه  از قیام -باشند
اتوپی اقتصادی نه، بلکه : کاران نو در نظر داشتند داندند که محافظهی برگرییاؤ عراقی را به تصویر معکوس آن ر»صفر

 معمولی شغلی در راه است، بدون که مثالً کسی که به سوی یک قرار کامالً شیطانی، یعنی این) ضدرؤیا(یک دیستوپی 
ست که این خطرات آن چنان بزرگ ا. محاکمه کشته شود، زنده زنده سوزانده شود و یا سرش از بدن جدا شود

کاران نو شوک  این روند برای محافظه. نشینی کرده است  عقب-حداقل در حال حاضر -کاپیتالیسم جهانی در عراق
 که از نظر ایدئولوژی نیز انسجام یافته، این طور که معلوم شد، از خود حرص ،ها به حرص و آز اعتقاد آن: بزرگی است
  . تر بود و طمع قوی
ها قادر باشند هر کس را  مجبور  تنها مکانی در روی زمین که آن: افغانستان برای طالبان بود عراق مثل ها کان برای نئو

ممکن بود فکر کرد که نتایج . ها زندگی کنند ناپذیر نثر مقدس آن کنند که متعصبانه بنا بر تفسیر کلمه به کلمه و انعطاف
که  یی باز بود، جاها مطلقاً رزمینی که دست آندرست در س: خونین این آزمایشات یک بحران عقیدتی را پدید آورد

های اقتصادی به طور  که رفرم یی، جا)گر شود و به عنوان گناهکار جلوه(توانست مداخله کند  هیچ دولت محلی نمی
ها به   درست در همین جا آن- العجل و کامل صورت گرفت، طوری که در هیچ جای دیگر قابل تصور هم نبود ضرب

 اری که اندکی روشنذگ وجود آوردند که در آن هیچ سرمایهه صاد بازار آزاد، وضعیت مردودی را بجای یک مدل اقت
نشینی   منطقه سبز و استادشان در واشنگتن همانقدر حاضر به عقبهای  نئوکان،با وجود این. فکر کند پا نخواهد گذاشت

ان به جهنم، به مهد تریاک و ش ومت اسالمیکه حک از عقایدشان هستند که طالبان و مالهایشان در کشف روح، وقتی
بندند و  هایشان را می شوند خیلی ساده چشم که با واقعیات روبرو می معتقدین واقعی وقتی. بردگی جنسی تبدیل شده بود

  .کنند تر عبادت می خالصانه
ادر همه م« عراق را که ،»توسعه بخش خصوصی«یس پیشین دفتر یر. کرد Thomas Foleyدرست همین کار را 

 چرخش Connecticut ترک کرد تا با قبول معاونت کمیته انتخاباتی جرج دبلیو بوش در ، نامیده بود»گردها عقب
روز . اندازهای خطرناک در عراق سخن گفت اران از چشمذگ ریل او در مقابل سرمایهو آ30در . دیگری را انجام دهد

ها  یکی از آن. ها از زندان ابو غریب منتشر شد روز اولین عکسازظهر همان  در پیش: خوبی برای سخنان سازنده نبود
بار صحبت از نوعی دیگر  این. داد هایش نشان می های برق بر دست عکس یک زندانی را با سر و صورت پوشیده و سیم

 ققشکه در تح ای مابین این شوک درمانی و آن  اما حتماً رابطه،معنای واقعی کلمه بوده از روش شوک درمانی ب
Thomas Foleyوجود داشت، دست داشته . Foleyبینید آنچه را که می«: داد آیی بازرگانان توضیح می  در گردهم - 

  ».شما باید صاف و ساده به من اعتماد کنید... رسد وحشتناک نیست که به نظر میهم آنقدرها 
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