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เมื่อสงครามอิรักลากยาว
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ถึงซัดดัม ฮุสเซน ในฐานะอิสลามิกชนจะไมบริโภคสุกร แตซัดดัม ฮุสเซน มิใช
'หมู' ดังทีป่ ระธานาธิบดีจอรจ บุช จูเนียร คาดคิด
ผูนํ าสายเหยี่ยวแหงสหรัฐอเมริกา อันประกอบดวยรองประธานาธิบดีริชารด
เชนนีย (Richard Cheney) รัฐมนตรีกลาโหมโดนัลด รัมสเฟลด (Donald H. Rumsfeld) และ
รัฐมนตรีชวยวาการกลาโหมพอล โวลโฟวิตส (Paul D. Wolfowitz) ตางพากันชี้นําสังคมอเมริกันวา
สหรัฐอเมริกาจะสามารถชนะสงครามอิรักไดอยางงายดาย และเมื่อกองทัพอเมริกันยาตราสูอิรัก
ประชาชนอิรักจะพากันออกมาตอนรับเหลาทหารหาญอเมริกันในฐานะผูปลดแอกชาวอิรักจากการ
กดขี่ของซัดดัม ฮุสเซน
กลาวโดยสรุปก็คือ ผูนําสายเหยี่ยวเชื่อวา ซัดดัม ฮุสเซน เปน 'หมู' ทีร่ อคอยการ
ถูกเชือด จอรจ บุช จูเนียร ก็เชื่อเชนนั้น
ดวยพลานุภาพของอาวุธยุทโธปกรณที่ลํ้าหนาดานเทคโนโลยีจนพากันกลาวขาน
วา สงครามอิรกั เปนสงครามดิจิตอล (Digital War) ผูนําอเมริกันพากันมั่นใจวา การเผด็จศึกอิรัก
จะใชเวลาแสนสั้น โดนัลด รัมสเฟลด ถึงกับกาวลํ้าไปกําหนดแผนปฏิบัติการทางทหาร เพราะ
ไมเ ห็น ดว ยกับแผนปฏิบัติการที่กํ าหนดโดยนายพลทอมมี แฟรงส (Tommy R. Franks)
ผูบัญชาการการรบกับอิรัก จนกอใหเกิดรอยราวระหวางกองทัพกับกระทรวงกลาโหม เพราะ
รัฐมนตรีกลาโหมไมตองการใชกองทัพขนาดใหญ ดวยเหตุที่เชื่อมั่นในพลานุภาพของอาวุธที่
กาวลํ้าทางเทคโนโลยีนั่นเอง ในขณะที่นายพลแฟรงสกําหนดแผนการรบในลักษณะที่คลายคลึง
กับสงครามอาวเปอรเซียป 2533-2534 แตแลวเมื่อสงครามอิรกั ระเบิดขึ้นแลว กองทัพอเมริกันตอง
ประสบปญหาการสงกําลังบํารุงอยางมาก
จอรจ บุช จูเนียร พยายามวาดภาพซัดดัม ฮุสเซน เปนอสูรที่ตองกําจัด พรอมทั้ง
กลาวหาวาเกีย่ วพันกับการถลมตึก World Trade Center เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 โดยอางวา
ซัดดัม ฮุสเซน มีความสัมพันธและใหความชวยเหลือกลุมกอการรายของ อุซามะห บิน ลาดิน
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(Osama bin Laden) จอรจ บุช จูเนียร สะสมคะแนนนิยมทางการเมืองจากเหตุการณการถลม
World Trade Center อยางเปนกอบเปนกํา แตประชาชนชาวอเมริกันที่มีสติสัมปชัญญะ รวมทั้ง
ขบวนการสันติภาพ ตางไมเชื่อโฆษณาชวนเชื่อของอัปรียชนแหงทําเนียบขาว เพราะจอรจ บุช
จูเนียร ไมเคยแสดงหลักฐานและประจักษพยานขอเท็จจริงอยางกระจางชัดวา ซัดดัม ฮุสเซน
สัมพันธกบั บิน ลาดิน อยางไร และชวยเหลือเกื้อกูลการกอการรายของบิน ลาดิน อยางไร
ในทันทีทกี่ องทหารอเมริกันและอังกฤษยาตราเขารุกรานอิรัก จอรจ บุช จูเนียร
และโทนี่ แบลร นายกรัฐมนตรีอังกฤษก็มีภาพลักษณเปนอสูรสงครามในสายตาของชาวโลกที่รัก
สันติภาพ บุชและแบลรมีบทบาทสําคัญในการชะลางภาพอสูรของซัดดัม ฮุสเซน ผูคนใน
มนุษยพิภพตางประจักษแกใจมากขึ้นวา ใครกันแนที่เปนอัปรียชน
การรุกรานอิรักโดยปราศจากมติของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ
ทําใหสงครามอิรักเปนสงครามที่ปราศจากความชอบธรรมตามบรรทัดฐานแหงกฎหมายระหวาง
ประเทศ และบุชและแบลรสมควรถูกนําตัวมาลงโทษในฐานที่เปนอาชญากรสงคราม การรุกราน
อิรกั ครั้งนี้แตกตางจากสงครามอาวเปอรเซียป 2533-2534 เพราะในครั้งนั้น อิรกั เปนผูรุกรานคูเวต
และการทําสงครามอาวเปอรเซียไดรับความเห็นชอบจากองคการสหประชาชาติ
การขอความเห็ น ชอบจากองค ก ารสหประชาชาติ ใ นการทํ าสงครามอิ รั ก เป น
เสนทางที่จอรจ บุช จูเนียร เลือกในเบื้องตน ทั้งนี้ดวยการผลักดันจากกระทรวงการตางประเทศ
อเมริกัน และบรรดาผูใกลชิดจอรจ บุช ซีเนียร โดยเฉพาะอยางยิ่งนายเจมส เบเกอร (James A.
Baker, III) รัฐมนตรีตางประเทศและนายเบรนต สโกวครอฟต (Brent Scowcroft) ทีป่ รึกษาความ
มัน่ คงในรัฐบาลบุช ซีเนียร ในประการสําคัญ นายกรัฐมนตรีโทนี แบลร แหงสหราชอาณาจักร
ผลักดันใหบชุ จูเนียร เลือกเสนทางนี้ดวย
รั ฐบาลอเมริกันพยายามซื้อเสียงจากบรรดาประเทศที่เปนสมาชิกคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงสหประชาชาติ การซื้อเสียงกระทําโดยนัยที่เขาใจกันวา สหรัฐอเมริกาจะใหเงิน
ชวยเหลือระหวางประเทศ หากประเทศเหลานี้ลงมติสนับสนุนการทําสงครามอิรกั แมสมาชิกถาวร
บางประเทศจะใชสิทธิยับยั้ง (Veto) แตถาญัตติการทําสงครามอิรักไดรับคะแนนเสียงเกินกวา
กึ่งหนึ่งของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ รัฐบาลอเมริกันยอมโมเมไดวา
การทํ าสงครามอิรักไดรับความเห็นชอบโดยพฤตินัย เพียงแตมิไดรับความเห็นชอบโดยนิตินัย
จากสหประชาชาติ เนือ่ งจากสมาชิกถาวรแหงคณะมนตรีความมั่นคงบางประเทศใชสิทธิยับยั้ง
แตเปนเพราะหลักฐานที่วา อิรักมีความสัมพันธและชวยเหลือเกื้อกูลกลุมกอ
การราย บิน ลาดิน นั้นคอนขางออน มิหนําซํ้าหลักฐานที่วา อิรกั สะสมอาวุธที่มีพลังการทําลายลาง
รายแรง (Weapons of Mass Destruction) ก็ไมชัดเจน แรงสนับสนุนการทําสงครามอิรักจึง
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ออนลา ฝรั่งเศส เยอรมนี และรัสเซียรวมตัวเปนไตรภาคีในการทัดทานสหรัฐอเมริกาและสหราช
อาณาจักร ประกอบกับสหรัฐอเมริกาไมสามารถซื้อเสียงในคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชา
ชาติไดมากพอ ชนิดที่สามารถอางอิงความชอบธรรมโดยพฤตินัยได ทั้งหมดนี้ทําใหสหรัฐอเมริกา
และสหราชอาณาจักรตัดสินใจใชอํานาจเปนธรรมในการรุกรานอิรัก
แต ส หรั ฐ อเมริ ก าไม ส ามารถเผด็ จ ศึ กอิ รั ก ได ร วดเร็ ว ตามราคาคุ ย ไมมี ภาพ
ประชาชนชาวอิรักออกมายืนปรบมือใหทหารหาญชาวอเมริกันในฐานที่ชวยปลดออกจากแอกแหง
การกดขี่ของซัดดัม ฮุสเซน ดังที่ผูนําอเมริกันวาดฝน
ยิ่งสงครามอิรักลากยาวมากเพียงใด คะแนนนิยมทางการเมืองของ จอรจ บุช
จูเนียร จะยิง่ ตกตํ่ามากเพียงนั้น ผลการสํารวจของ Pew Research Center พบวา รัฐบาลอเมริกัน
ประสบความสําเร็จในการ 'ลางสมอง' ประชาชนชาวอเมริกันวา พลานุภาพของกองทัพอเมริกัน
จะชวยใหเผด็จศึกอิรกั ไดอยางรวดเร็ว แตเมื่อสงครามดําเนินไปไดไมถึงสัปดาห ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนชาวอเมริกนั ลดตํ่าลงอยางนาใจหายจากระดับมากกวา 70% เมื่อวันศุกรที่ 21 มีนาคม
2546 เหลือเพียงประมาณ 40% ในวันจันทรที่ 24 มีนาคม ศกเดียวกัน (The Asian Wall Street
Journal, April 1, 2003)
ในอีกดานหนึ่ง การโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลอเมริกันและการรับลูกของสื่อ
มวลชนอเมริกัน ทําใหประชาชนชาวอเมริกันเชื่อวา จํานวนทหารอเมริกันที่ลมตายและบาดเจ็บ
จะมีไมมาก แตเมื่อสงครามอิรกั ลากยาว ความเชื่อเรื่องนี้ตองถูกสั่นคลอน หากทหารอเมริกันตาย
เรือนรอยเรือนพัน ยอมมีผลตอมติมหาชนชาวอเมริกัน สงครามเวียดนามใหบทเรียนที่สําคัญวา
ผลแพชนะของสงครามถูกกําหนดโดยมติมหาชนชาวอเมริกันนั้นเอง ประชาชนชาวอเมริกันควรจะ
มีสติสัมปชัญญะที่จะคิดเองไดวา เหตุใดลูกหลานของตนจึงตองออกไปลมตายในการทําสงคราม
นอกบาน เหตุใดชะตาชีวิตของทหารหาญเหลานั้นจึงตองถูกบงการและกํากับโดยอัปรียชนแหง
ทําเนียบขาว หากผูคนในทําเนียบขาวมีจิตวิปริตและขาดมโนธรรมสํานึก ลูกหลานชาวอเมริกัน
มิตองถูกลากออกไปทําสงครามครั้งแลวครั้งเลา มิรูจักจบจักสิ้นหรอกหรือ ทายที่สุด สงคราม
จะนํามาซึ่งสันติภาพที่ถาวรไดอยางไร และสงครามจะชวยสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
ไดจริงหรือ
ความยืดเยื้อของสงครามอิรักมิไดมีผลเฉพาะตอเสถียรภาพของรัฐบาลบุชเทานั้น
หากยังกระทบตอฐานะการคลังของรัฐบาลอเมริกันอีกดวย
จอรจ บุช จูเนียร บายเบี่ยงมาโดยตลอดที่จะกลาวถึงตนทุนในการทําสงคราม
อิรกั เพราะทราบแกใจดีวา การเปดเผยตัวเลขดังกลาวนี้จะมีผลตอมติมหาชน แมเมื่อลอวเรนส
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ลินดซยี  (Lawrence Lindsey) ที่ปรึกษาเศรษฐกิจคนแรกใหสัมภาษณวา ภาระการทําสงครามอิรัก
อาจสูงถึง 100,000-200,000 ลานดอลลารอเมริกัน ลินดซีย ก็ถูกผูคนในรัฐบาลบุชรุมสกรัม เมื่อ
นายพลชินเซกิ (Shinseki) หัวหนาเสนาธิการทหารใหสัมภาษณวา หากสหรัฐอเมริกาชนะสงคราม
อิรกั แลว อาจตองใชทหารอเมริกันจํานวน 200,000 คน ในการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน
ประเทศในปแรก นายโวลโฟวิตส รัฐมนตรีชวยวาการกลาโหมออกมาใหสัมภาษณปรามนายพล
ชินเซกิ
กลาวโดยสรุปก็คือ รัฐบาลบุชไมตองการใหประชาชนชาวอเมริกันไดรับรูวา
การทําสงครามอิรักกอใหเกิดภาระทางการคลังมากนอยเพียงใดในประการสําคัญ ไมตองการให
ประชาชนชาวอเมริกันรับทราบภาระการคลังทั้งหมด และมีแนวโนมที่จะสรางความเขาใจวา ภาระ
การคลังมีนอยกวาที่จะเกิดขึ้นจริง
ในที่สุด รัฐบาลบุชขอใหรัฐสภาอนุมัติงบประมาณจํานวน 74,700 ลานดอลลาร
อเมริกัน สํ าหรับการทํ าสงครามอิรัก ในจํ านวนนี้เปนตนทุนการปฏิบัติการทางทหารโดยตรง
62,500 ลานดอลลารอเมริกัน งบประมาณดังกลาวนี้จัดทําขึ้นโดยมีขอสมมติวา สงครามกินเวลา
30 วัน หากสงครามยืดเยื้อมากกวานี้ ก็ตองของบประมาณเพิ่มเติม ในประการสําคัญ หากสหรัฐ
อเมริ ก าสามารถยึ ดอิรักไดสมใจปรารถนา ก็ยังตองมีรายจายในการรักษาความสงบภายใน
ประเทศ และรายจายในการบูรณะและฟนฟูอิรัก ซึ่งรายจายรายการทั้งสองนี้ ยังมิไดขออนุมัติ
รัฐสภา โดยที่มีแนวโนมที่จะผลักใหเปนภาระขององคการสหประชาชาติ
หากสงครามอิรักลากยาว ภาระการคลังของรัฐบาลอเมริกันในการทําสงคราม
ยอมทบทวี ซึง่ มีผลในการบั่นทอนระบบเศรษฐกิจอเมริกัน ซึง่ เสื่อมโทรมอยูแลว
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