
 بن بست یبسو یجاده 
  »رستاخیز«

 
 .گذراند سیاست درآمریکا دوران غیر معمول و عجیبي را مي

نیستند و قرار نیست  در حالي که نه بوش و نه دیك چني معاون او در پي شرکت در انتخابات بعدي
 در جمهوریخواه از اقبال پیروزي که دوباره انتخاب شوند و از سوي دیگر هیچ کاندیدایي هم از جناح

روزانه سیاسي در بخش سیاست خارجي عمل  انتخابات برخوردار نیست، کاخ سفید مستقل از تحوالت
 .کند مي

که این  کند و متقاعد شده است بوش ماموریت خود را حفاظت از امنیت مردم آمریکا تعریف مي
هرگونه فشار از سوي برابر  با این استدالل او در. وقفه در عراق است ماموریت مستلزم تعهد مداوم و بي

تنت در کتاب  . کند مقاومت مي کنگره و منتقدان دیگر همچون جورج تنت رئیس سابق سیا
  . داند را بازیگر مشروعي نمي گیرد و آن است،  به طور کلي بوش کنگره را به بازي نمي جدیدش نوشته

مردم آمریکا  در میانکنند به خاطر مخالفت با جنگ از حمایت زیادي  ها هم که فکر مي دموکرات
 شده است  نتیجه این. بینند نمي برخوردار هستند نیاز و دلیلي براي سازش و کنار آمدن با کاخ سفید

بحران . شود رویارویي در برابر هم تلف مي که به جاي وحدت نظر، زمان و توان دو طرف فقط براي
این میان موضوع  جلب کرده و درعراق اکنون توجه همه مقامات درجه اول در واشنگتن را به خود 

گویند به دستیابي به توافق  مي مقامات آمریکایي. شود ایران دیگر مانند گذشته با حرارت دنبال نمي
مقدمات تماس مستقیم کاندولیزا رایس وزیر خارجه با  اي امیدوارند و حتي  هسته با ایران بر سر برنامه

 . است اش فراهم شده همتایان ایراني
هنوز . برخورده است اي میان واشنگتن با دهلي به مشکل طه با هند توافقنامه غیرنظامي هستهدر راب

سفید به کمك و همکاري کنگره  امیدواري براي رسیدن به توافق در این باره وجود دارد اما کاخ
 شود که کالین پاول وزیر خارجه سابق این روزها به در محافل سیاسي هم شنیده مي. نیازمند است

 .کند مي ها فعالیت عنوان مشاور امور خارجي سناتور باراك اوباما نامزد انتخاباتي دموکرات
موفقیت محسوسي  کنند استراتژي کنوني بوش با هر روز از دامنه کساني در واشنگتن که فکر مي

مانند موسسه امریکن  حامیان متعهد جنگ عراق در نهادهایي. شود همراه خواهد بود، کاسته مي
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هاي آنها هم تاثیر مثبتي براي  استدالل دهند اما دیگر نترپرایز همچنان به کار خود ادامه ميای
 .پنتاگون ندارد

اندازه جنرال دیوید پتراس  رابرت گیتس وزیر دفاع و ویلیام فالون فرماندهي مرکزي آمریکا اما به
خصي میان فالون و پتراس رو رابطه ش. نیستند فرمانده نیروهاي آمریکایي در عراق به اوضاع خوشبین

کمك به بوش در اجراي استراتژي که به گفته منتقدان  به و خامت است و پتراس به دلیل تمایلش به
 .پنتاگون محبوبیت و اعتبار خود را از دست داده است زند، در به اردوي آمریکا لطمه مي

وزیر،   نوري مالکي نخستاز سوي دیگر گیتس اعتماد چنداني به رهبري سیاسي عراق به ویژه به
بعد از تابستان . بدتري در راه است شود این است که شرایط عبارتي که بارها و بارها شنیده مي. ندارد

با  . شود ارزیابي قرار گیرد، تازه بحران آغاز مي و وقتي نتایج طرح افزایش نیرو به طور رسمي مورد
میان کاخ  خواهند به عنوان میانجي تس ميتوجه به این شرایط، رهبران حزب جمهوریخواه از گی

موقع و تا پیش از  سفید و کنگره عمل کند و روند کاهش نیروهاي نظامي آمریکا در عراق را به
هاي  ها درباره تاکتیك در کنار همه این بحث.  آغاز کند٢٠٠٨انتخابات ریاست جمهوري در سال 

به دولت عراق براي دسترسي به   شار خودکنند که ف مي نظامي، کارشناسان نفتي به دولت توصیه
 . منابع نفتي را کاهش دهد

 هاي خارجي کارشناسان نگران هستند که طرفداري بیش از حد قانون جدید نفتي عراق از طرف این
گوید، به دولت  یکي از این کارشناسان در این باره مي. اثر شدن این قانون شود باعث نابود شدن و بي

گذاري سنگین  یعني با وجود سرمایه. شرایط عراق مانند روسیه شود ممکن استدهیم که  هشدار مي
عراق در حال حاضر، وقتي کشور از شرایط ضعف بیرون بیاید همه نیروهاي  آمریکا در منابع نفتي

 .نفتي بیرون رانده شوند خارجي از بخش

 در کانون طوفان

  
ت او اخیرًا کتابي را تح  (CIA) جورج تنت، رئیس پیشین سازمان اطالعات مرکزي ایاالت متحده

صداي زیادي در ایاالت متحده به پا کرده   که سر و  به رشته تحریر درآورده» در کانون طوفان«عنوان 
 .است

جمهور  رئیس او در این کتاب ادعا کرده کاخ سفید، مقامات پنتاگون و درصدر همه دیك چني، معاون
ها  ز زمامداري بوش و مدتآغا ایاالت متحده که به گروه ولکان ها معروف بودند از همان اولین روزهاي

عراق جزم کرده بودند و به دفعات اطالعات  قبل از حمالت یازدهم سپتامبر عزم خود را براي حمله به



ها براي  دستکاري کردند که امکان دستاویز قرار دادن آن اي محرمانه موجود در مورد عراق را به گونه
   گیري از ریاست سیا در ژوئن سال ز کنارهتنت که تا پیش ا . باشد  علیه عراق وجود داشته جنگ
 و در همان سال به کسب مدال پاداش آزادي، که  شد نزدیکان بوش تلقي مي  میالدي یکي از٢٠٠٤
گاه تهدیدي که از  متحده است، نائل آمد اگرچه در این کتاب هیچ غیرنظامي ایاالت ترین نشان عالي
به  دهد اما وجه غرب بود را مورد تردید قرار نميدولت صدام حسین، دیکتاتور معدوم عراق مت سوي

متحده براي توجیه  کند که چني و دونالد رامسفلد، وزیر دفاع پیشین ایاالت موارد متعددي اشاره مي
 . شدند اي متوسل  به هر حربه جنگ علیه عراق

اتي اطالع هاي نهادهاي گوید یکي از دلمشغولي تفسیر به رأي اطالعات، آنچنان که تنت مي
در دولت بوش  هاي او براساس نوشته. متحده پس از روي کار آمدن دولت بوش بوده است ایاالت
تهدید عراق در بین نبود  وقت تا قبل از آغاز عملیات علیه عراق صحبتي پیرامون اضطراري بودن هیچ

 متمرکز دستي بر او صدام و پیش بلکه همه مباحثات بر گرفتن فرصت وارد آوردن ضربه اول از سوي
 .شده بود

مشاوران کاخ  دان بارتلت، از. هاي مختلفي را در ایاالت متحده برانگیخت انتشار این کتاب واکنش
او در کتابش را  هاي گیري داند اما نتیجه پرستي تنت را انکارناپذیر مي سفید هر چند میهن

دور فرمان حمله به عراق گوید بوش قبل از ص بارتلت مي . کند انگیز و قابل بحث توصیف مي مناقشه
 و این مواردي بود  تبعات تهاجم به این کشور را مورد بررسي قرار داده بود  راهکارهاي موجود و همه

 .توانسته از آنها مطلع باشد نمي که تنت
دوره اول ریاست  هاي آغازین در حالي که مقامات ارشد سیا در گزارشي که براي ارائه به بوش در روز

به عنوان تهدیدي بالقوه   میالدي آماده شده بود به عراق٢٠٠٠ر واپسین روزهاي سال جمهوري او د
کلینتون درخواست کرد همه اطالعات  اشاره نکرده بودند ولي چني از ویلیام کوهن، وزیر دفاع دولت

 ٢٠٠٢  سخنراني چني در اوت سال. ارائه دهد آوري کرده و به بوش موجود در مورد عراق را جمع
 .شان را تائید کنند توانستند صحت نمي ون عراق متضمن مواردي بود که تحلیلگران سیاپیرام

به سالح  اي خود را از سر گرفته و به زودي  هسته چني در آن اظهارات ادعا کرد صدام برنامه
 عراق به  احتمال دستیابي او در بین اتهاماتي که به صدام وارد آورد از. کند  مي اي دست پیدا هسته

تنت در کتاب خود نوشته اگرچه ادعاهاي چني  . اي در کمتر از یك سال خبر داد سالح هسته
بود اما او تصمیم گرفت از رویارویي با چني در این رابطه  موجبات نارضایتي سیا را فراهم آورده

 . کند  اجتناب
بوش براي  کانهاي چني و سایر نزدی نویسد مقابله با تالش  در کانون طوفان، تنت مي -در کتاب
گوید با  حال مي داد اما در عین  آتش جنگ با عراق تصمیمات آتي آنها را تغییر نمي برافروختن
تا آنجا . توافق تلقي کند اش موجب شده بود اردوگاه بازها در کاخ سفید این سکوت را نوعي سکوت

اي عنوان  هسته حشود رئیس سابق سیا بزرگترین دغدغه خود را خلع سال که به آینده مربوط مي
 الدن، رهبر اي بزرگترین هدفي است که اسامه بن معتقد است دستیابي به توان هسته . کند مي



خودروها،  دانند اگرچه با انفجار ها مي ها به دنبالش هستند چرا که آن القاعده و سایر تروریست
 اگر بتوانند  شوند اما مي دیلها تب گذاري شده به تیتر یك رسانه ها، قطارها و هواپیماهاي بمب کامیون

  .تاریخ را عوض کنند اي را ترتیب دهند قادر خواهند بود مسیر انفجاري هسته
اش به  کتاب  سکوت پیشه ساخت اما در٢٠٠٤  در حالي که تنت پس از استعفا از ریاست سیا در سال

ت بودن اطالعات مورد نادرس گوید دولت بوش او را قرباني کرد تا انتقاداتي که در مورد صراحت مي
 .خنثي کرده باشد آمد را استناد براي آغاز جنگ عراق به کاخ سفید وارد مي

کرد اما  گیري از ریاست سیا منصرف   تنت را از کناره٢٠٠٢براساس این کتاب اگرچه بوش در سال 
نقل از تنت آمده در آن به  پست که  وودوارد، خبرنگار واشنگتن نه ماه بعد با انتشار کتابي از سوي باب

عراق پیش از صدور فرمان جنگ به بوش  بود غیرواقعي بودن ادله مورد استناد براي آغاز جنگ علیه
 .مجدد او مخالفت نکرد جمهور دیگر با استعفاي یادآوري شده بود رئیس

 اما  کرده   نامگذاري »هاي از دست رفته فرصت«اي خود را   صفحه٥٤٩  هاي کتاب تنت یکي از فصل
   کاندولیزا رایس، مشاور او در ضمن کتاب خود هیچ فرصتي را براي ذکر اشتباهات چني، رامسفلد و

  .نداده است امنیت ملي پیشین آمریکا و وزیر امورخارجه کنوني از دست
به احتمال جنگ  او هر چند از این افراد به عنوان کساني که هر آنچه در توان داشتند براي دامن زدن

 مالحظه بیشتري  آید با نرمي و مي کند اما هر جا صحبت از بوش به میان کار بردند، یاد ميبا عراق به 
گیري بهتر کمك کند  توانسته به تصمیم مي اعتقاد دارد بوش از اطالعات ضروري که. نوشته است

 .محروم بوده است
تروریستي در  نانانگیز شنود مکالمات تلفوني مظنو  ایده اصلي برنامه مناقشه براساس کتاب تنت
   مسأله در اواخر سال متحده از چني بوده است و اینکه چني قبل از افشاي این داخل قلمرو ایاالت

ها و  نمایندگان ارشد دموکرات هایي با  دوازده بار به کنگره رفته بود تا در نشست  میالدي٢٠٠٥
اي جز اجراي این برنامه  ارهایاالت متحده چ خواهان آنان را مجاب کند براي تأمین امنیت جمهوري
 .وجود ندارد

دولت بوش   که تنت بر ادعاهاي سال گذشته ترین نکات مطرح شده در این کتاب این یکي از جالب
این که حداقل  آمیز از برخي متهمان تروریستي و هاي خشونت  ضرورت انجام بازجویي در مورد

متحده، انگلیس، خاورمیانه،  ایاالت ریستي درها پیشگیري از وقوع حمالتي ترو دستاورد این بازجویي
آمیزترین  او به صراحت اعالم کرده از خشونت . جنوب آسیا و آسیاي میانه بوده، صحه گذاشته است

هاي روي کره زمین استفاده شده اما  ترین تروریست ازخطرناك هاي شناخته شده، براي بازجویي روش
قت تحت کنترول بود تا از سالمت و امنیت این متهمان بازجویي به د در عین حال تأکید دارد این

 .شود اطمینان حاصل

 یخشونت خواه  ویجنگ طلب



  
متحده از  ت مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه پیشین امریکا و جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق ایاال

این کشور به علت تهاجم نظامی به : مادلین آلبرایت گفت. طلبانه بوش انتقاد کردند های جنگ سیاست
جمهور بعدی آمریکا باید اقتدار این  ئیساست و ر در جهان از دست داده عراق، اقتدار معنوی خود را

جمهور پیشین امریکا در  کارتر رئیس آلبرایت که در میزگردی با شرکت جیمی .بازگرداند کشور را
حمله آمریکا به عراق به عنوان بزرگترین فاجعه در  به عقیده وی: کرد، گفت مرکز کارتر سخنرانی می

ی در همین حال تأکید کرد، آمریکا به علت تهاجم و. خواهد شد تاریخ سیاست خارجه آمریکا ثبت
جمهور بعدی  را در جهان از دست داده و بر عهده رئیس ، قدرت معنوی خود نظامی به عراق

 .این کشور بازگرداند آمریکاست که اقتدار معنوی را به
، کشور جمهور این طلبانه جرج بوش رئیس های جنگ آمریکا به علت سیاست: وی خاطر نشان کرد

های خصمانه  سیاست داده و مردم جهان به علت احترام خود را در میان کشورهای جهان از دست
جمهور پیشین آمریکا نیز که از منتقدان  جیمی کارتر رئیس . امریکا از این کشور هراس دارند

م پس از روی کار آمدن جرج بوش، اعتماد و احترام به مرد: ، گفت است طلبانه بوش های جنگ سیاست
 .است جهان کاهش یافته این کشور در سراسر

دولت بوش  ها سیاست استفاده از قدرت نظامی در اعتمادی مردم جهان را به آمریکایی وی علت بی
کارتر در همین حال خاطر نشان کرد، سیاست همه . سابقه است دانست که در تاریخ این کشور کم

می فقط در صورت به مخاطره افتادن امنیت این از گزینه نظا جمهور پیشین آمریکا استفاده رؤسای
 .جدید موسوم به جنگ پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داد کشور بود ولی بوش سیاست

میالدی به  ٢٠٠٣وی همچنین اعالم کرد، تهاجم غیرقابل توجیه آمریکا به عراق در ماه مارچ سال 
 میالدی در زمان ٧٠مادلین البرایت در دهه . ستا ها هزار غیر نظامی عراقی منجر شده کشته شدن ده

 .امنیت داخلی کارتر بود ریاست جمهوری جیمی کارتر، از اعضای تیم
حمله  کاران آمریکایي است که پس از پردازان اولیه نومحافظه همچنان فرانسیس فوکویاما از نظریه
عراق، از حلقه  ه اهدافش درهاي ناکامي آمریکا در رسیدن ب آمریکا به عراق و بروز اولین نشانه

 .کاران ابایي ندارد نومحافظه از نقد سیاست   هاي خاصي نیز کاران کنار کشید و در بزنگاه نومحافظه
 دالري آمریکا در   میلیارد٥٠٠به هزینه  اي که در روزنامه گاردین انگلیس با اشاره فوکویاما در مقاله

 میلیون ٢٤آمریکا هنوز قادر نیست کشوري فقط با  عراق و تلفات سنگین ارتش آمریکا نوشته است،
در عراق وجود ] ادعایي[انداز روشني براي برقراري دمکراسي  چشم نفر جمعیت را آرام کند و هیچ

 .ندارد



 دهه اول قرن بیست ویک حاکي از آن است که: نویسد وفوکویاما در تشریح شرایط جدید جهاني مي
آفریقا تا آسیاي  ثباتي از شمال آفریقا و خاورمیانه و صحراي ار بيشرایط جهاني تغییر یافته است و نو

   هایي با مشکل دولت«   و یا »هاي ضعیف دولت«مرکزي کشیده شده است و این مناطق توسط 
کنترول قلمرو حاکمیت خود  ها قادر به این دولت. شوند اداره مي Failed State»مشروعیت

 .هایي مثل القاعده ندارند گروه  مقابله با  الزم را براينیستند و توانایي سیاسي و مشروعیت 
 .ازنظر فوکویاما حمله به عراق سه درس مهم داشته است

کمرشکن به دشمن  دکترین نظامي آمریکا دائر بر توسل به قدرت کامل نظامي و حمله ناگهاني و
طرف » قدرت تالفي« و »اراده» اي است که منظور از حمله کمرشکن، حمله. [تاکنون موثر نبوده است

است که اساسا نامرئي هستند و در میان مردم  چراکه آمریکا با دشمناني طرف] کند مقابل را نابود مي
شود، باید  حل نمي] نام عملیات حمله به عراق[» بهت شوك و«مشکل آمریکا با . کنند زندگي مي

 .بال شودها دن بر غلبه بر اذهان و قلب اهداف سیاسي با تاکید بر پیروزي
هاي انهدام جمعي  سالح تواند استراتژي درازمدت آمریکا در مقابله با گسترش دستانه نمي جنگ پیش

احتمال  کند که تاثیر بازدارندگي قدرت متعارف آمریکا ناچیز است و تجربه عراق ثابت مي .باشد
ارد در عمل کاهش د  را »نقطه عطف«دستانه در برابر کشوري که قصد گذر از  کارگیري جنگ پیش به
 .یابد مي

خود به نمایش گذاشته  کفایتي عظیمي را در اداره یومیه امور از باالخره اینکه دولت فعلي آمریکا بي
نیروهاي عراقي براي امور امنیتي و نظامي،  واشنگتن در عراق انتخابات برگزار کرد اما در تربیت. است

اوضاع چنان . روهاي آمریکایي شکست خورده استسیاسي نی هاي مالي و در جلوگیري از سوءاستفاده
با تروریسم، منع  است که حتي اگر دوستان و متحدان آمریکا صداقت واشنگتن را در مباررزه

کفایت سیاسي اداره امور از سوي  را هم باور کنند، هرگز توان اجرایي و... هاي کشتارجمعي و سالح
 .آمریکا را باور ندارند
هاي  آمریکا درس ي به سیاست آمریکا در قبال ایران حاکي از آن است که دولتازنظر فوکویاما نگاه

ایران برخالف عراق ریشه در تاریخ  .ایران شباهتي به عراق و القاعده ندارد. عراق را درك نکرده است
 .کند وسعت سه برابر عراق را اداره مي دارد و برخالف القاعده یك دولت است که سرزمیني به

طرح جایگزین بسیار  شك پیداکردن یك  ایران را برشمرد، اما بي راحتي موانع مذاکره با ن بهشاید بتوا
. تقویت رژیم منع گسترش منجر شود تواند به تغییر رژیم و حمله به ایران نیز نمي. دشوارتر است

 Civilisational)«با خطر تمدني « را کند و غرب تر مي حمله به ایران، آمریکا را منزوي
Danger) سازد مواجه مي. 

هاي  جنبه توان ایران قدرت جهاني نیست و مي. اي است ایران درهرحال یك دولت و یك قدرت منطقه
متنوع و باز، صورت مي  سازي در عرصه اي در ایران تصمیم.بازدارندگي را در مقابل آن به کار گرفت

 .گیرد



که   اردو با تعجب به گزارشي گوش دادند آن افسران در آمریکا کنفرانسي برگزار شد که در همچنان
 : آور این گزارش براي حاضران در جلسه این بخش از گزارش بود نکته حیرت. ارزیابي شرایط عراق بود

 هاي سازمان نیافته عراقي از نظر تاکتیکي کم آورده با همه توان خود در برابر شورشي اردوي آمریکا
 . آمریکا در نیم قرن گذشته استاست و جنگ عراق بزرگترین چالش پیش روي

ایران، سوریه، اردن و عربستان  بعد از خواندن این گزارش مقامات ارشد آمریکا و عراق در کنار مقامات
مرزهایشان را به روي جنگجویان عراقي و  در بغداد پشت یك میز نشستند تا همسایگان را راضي کنند

  .سدود کنندم شان هاي پولي هاي مهمات آنها و حساب محموله
ارشد اردو آمریکا قرائت  در گزارش ارزیابي شرایط عراق که در کنفرانس واشنگتن براي افسران

شدند که بزرگترین ارتش تنها  گر توصیف هاي عراقي بسیار باهوش، زیرك و حیله شد، شورشي مي
اي به  رابر جامعهدر ویتنام آمریکا در ب . اند گیر کرده ابرقدرت جهان را در کشور کوچك عراق زمین

شکست خورد که تانك، وسیله نقلیه سنگین و منابع و  یافته و با حمایت دولتي شدت مسلح، سازمان
  .تولیدات نظامي داشت

روست  به رو اما اکنون بزرگترین ارتش جهان با خطر شکست از سوي چند ده هزار شورشي غیرمنظم
وسائل و تجهیزات چند  کنند که به نابودي  ميهایي استفاده که سالح چنداني ندارند و از تاکتیك

کاري در  در واشنگتن اردو به کم . شود آمریکا منجر مي میلیون دالري و هواپیماهاي نادر جنگي 
جدید ارزیابي اوضاع عراق آمده است،  در گزارش. شود واکنش نسبت به این چالش متهم مي

هاي جدید آمریکا براي تعامل با   و از سیاستدهند مي ها بسیار سریع خود را با شرایط وفق شورشي
این . کنند ها علیه نیروهاي آمریکایي استفاده مي از این سیاست کنند و استفاده مي مردم محلي سوء

آمریکا وارد عراق  نیروها در مدت کوتاهي شیوه تخریب و از کار انداختن هر تجهیزات جدیدي که
  .بندند یابند و به کار مي کند را مي مي

آمریکا این  شود که ارتش ساختار فرماندهي نامشخص و پیچیده این نیروهاي شورشي مانع از آن مي
فروپاشي آنها تقریبا براي  ها در تعداد بسیار زیاد و کوچك هستند و این هسته. ها را منحل کند هسته

ریکا در پنجاه در این گزارش گفته شده، این جنگ بزرگترین آزمون اردوي آم . ارتش غیر ممکن است
 تري نیاز دارد چرا که با مهارت هاي پیشرفته اردو در این جنگ به تکنولوژي. است سال اخیر

  .روست به اي رو بیني نشده  پیش
را براي  کنند و آن هاي حمله به نیروهاي آمریکایي فیلمبرداري مي هاي عراقي از صحنه شورشي

آمریکایي کامال  رند تا نقاط ضعف و قوت نظامیانگذا آموزش نیروهایشان براي آنها به نمایش مي
  .مشخص شود

هاي عراق به کل  درگیري دقایقي بعد از پایان سخنراني نوري مالکي که در آن نسبت به گسترش
زمین نشست و یك موترحامل بمب هم  هایي در نزدیکي محل کنفرانس به خاورمیانه هشدار داد، گلوله

مالکي به حاضران در کنفرانس امنیتي بغداد با  جر شد تا هشدارهاينشین بغداد منف در منطقه شیعه
  .جدیت بیشتري برداشت شود



عراق  مالکي در این کنفرانس گفت که تروریسم بالي جهاني است که بهاي آن را فعال مردم
به عراق و  هزار نظامي دیگر جورج بوش اکنون در خواست اعزام فوري بیش از هشت. پردازند مي

 نفر نیروي اضافي که به تازگي ٥٠٠هزارو٢١این درحالیست که  .تان را مطرح کرده استافغانس
  .اند عراق صادر شده هنوز به طور کامل در مناطق مورد نظر مستقر نشده دستور اعزام آنها به

 در ٢٠٠٨براي شرکت در انتخابات سال  ها هاي دموکرات سناتور هیالري کلینتون یکي از کاندیدا
اگر در سال : حزب دموکرات آمریکا ضمن بیان مطلب فوق افزود در جمع اعضاي کمیته مليسخناني 
هیالري کلینتون اما . کردم بودم فرمان جنگ علیه عراق را صادر نمي  رییس جمهوري آمریکا٢٠٠٢

 :در ادامه گفت
تر آمریکایي به هاي بیش  اعزام نیرو نیاز دولت براي  طرح قطع منابع مالي مورد رسد بعید به نظر مي
ادامه  این طرح توسط افرادي نظیر سناتور ادواردز که به شدت با.به تصویب برسد عراق در کنگره

 . جنگ در عراق مخالفند، ارائه شده بود
رقباي  رسد براي خنثي کردن اقدامات هیالري کلینتون ضمن بیان سخنان فوق که به نظر مي

،اما بدانید براي  که از ناامیدي و خشم شما آگاهي دارمباور کنید :"دموکراتش ایراد شدند،افزود
مالي مورد نیاز به این کار شما  هاي بیشتر به عراق و ممانعت از تصویب منابع جلوگیري از اعزام نیرو

 به این ٢٠٠٩کنگره نتوانیم پیش از ژانویه   راي مخالف دارید، در هر صورت اگر ما در٦٠نیاز به 
 .این مهم را به انجام خواهم رساند ر مقام رییس جمهوريجنگ خاتمه دهیم ، من د

نیز ضمن  ٢٠٠٨ها براي شرکت در انتخابات ریاست جمهوري  باراك اوباما دیگر کاندیداي دموکرات 
مخالفت و یا موافقت  ممکن است زماني افرادي با جنگ عراق :مخالفت با ادامه جنگ علیه عراق گفت

موجب آن به کشتار وخونریزي در  اي تصویب طرحي تالش کنیم که بهکرده باشند، اما اکنون باید بر
 .به آمریکا فراهم شود ها عراق پایان داده شده و شرایط براي بازگرداندن نیرو

عراق راي   با در کنار هیالري کلینتون به جنگ علیه٢٠٠٢سناتور ادواردز نیز که پیشتر در سال 
 .تبدیل شده است ده و به مخالفان پر و پاقرص جنگموافق داد، اکنون کامال تغییر عقیده دا

ریاست  سکوت خیانت است،جلوگیري نکردن از طرح :ها طي سخناني گفت او در کمیته ملي دموکرات
داراي مسوولیت  ها در عراق تدوین شده است ،در زماني که ما جمهوري که برمبناي افزایش خشونت

 .برخورداریم، خیانت است ري از چنین امريهستیم و از قدرت واستعداد کافي براي جلوگی
پدر در آن به عنوان سرباز  جنگ آمریکا در عراق طوالنی تر از جنگ جهانی دوم شد؛ جنگی که بوش

میزان  این که  آمریکا سه سال و هشت ماه است که در عراق درگیر شده است. خدمت کرده بود
  .م درگیر بوده استبیشتر از مدت زمانی است که آمریکا در جنگ جهامی دو

جنگ  و)  ماه٩شش سال و (، جنگ های انقالب آمریکا )هشت سال و پنج ماه(تنها جنگ ویتنام 
 .بیشتر از جنگ عراق آمریکا را درگیر خود کرده بودند) چهار سال(داخلی 

 آمکریکایی شروع  با بمباران بغداد توسط هواپیماهای٢٠٠٣جنگ آمریکا در عراق نوردهم ماه مارچ  
جنگ ویتنام در  بوش طی نشست اپک به ویتنام سفر کرده بود در پاسخ به این سوال که آیا. شد



خواهیم شد مگر این که  ما موفق: سیاست های آمریکا در عراق تأثیری داشته است یا نه؟ گفت
 . سرباز آمریکایی در عراق کشته شده اند3300تا به حال بیش از  . شکست بخوریم

  بزرگ اشتباهات

  
   کرد که اعتراف  آمریکا جمهوري ست ریا  انتخابات  و کاندیداي خواه  سناتور جمهوري کین  مک جان
 با   در مصاحبه کین سناتور مک.  است شده   مرتکب  بسیار بزرگي  اشتباهات  عراق  آمریکا در جنگ دولت
   و این  شده  بسیار بزرگي  اشتباهات  مرتکب  عراق  جنگ  آمریکا در طول کرد که  تأکید ان ان  سي شبکه
 در   اکثریت  گروه  رئیس  اظهارات  به  در ادامه کین سناتور مک.   است   شده ه ادار  اشتباه با مدیریت  جنگ
  اگر آمریکا شکست. است  خورده  شکست  عراق  بود آمریکا در جنگ  گفته  کرد که اشاره  آمریکا سناي

   یا شبه  سني  نظامیان  پیروز شد یا شبه پیروز شد، آیا القاعده   جنگ  در این  کسي  چه خورد باید ببینیم
   به  در ادامه ان ان  سي مجري.  است  شده  برنده  کسي  چه  جنگ  کرد در این باید مشخص  شیعه  نظامیان
   است  غیرممکن  در عراق  نظامي  پیروزي  کرد که اشاره   آمریکا در عراق  ارشد نظامیان  فرمانده اظهارات

 را  کین کنند و نظر سناتور مک  تأکید مي  سیاسي  از طریق  عراق  بحران حل  بر  بسیاري  علت  همین به
 .  پرسید باره  در این

باشد   وجود داشته ابتدا امنیت  باید  در عراق  راهکار سیاسي  اجراي براي:    گفت  در پاسخ کین سناتور مک
   این  از موفقیت هایي ه را نمون  کوزوو و بوسني وي. دارید  نیاز  راهکار نظامي  به  ایجاد امنیت و براي

  سال  چهار  ما در طول   انتقاد کرد و گفت  عراق  جنگ ریزان  از برنامه کین سناتور مک. راهکار ذکر کرد
   خروج  براي  طرحي  با هر نوع  حال  درعین وي .   ایم  اجرا کرده  را در عراق  غلطي  استراتژي گذشته
 .  اتخاذ کنیم  در عراق  جدیدي  استراتژيباید  ما   کرد و گفت  مخالفت ازعراق

اي که در واشنگتن   صفحه٢١٠در گزارشي  مسئوولین بررسي سرمایه گذاریهاي آمریکا در عراق
 میلیاردي آمریکا از زمان ٤٠٠شده است که سرمایه گذاري  دراختیار محافل خبري قرارگرفت یادآور

را نداشته بلکه کمترین بهبود را براي مردم بازده پیش بیني شده  لشکرکشي عراق تاکنون نه فقط
در این گزارش آمده است که رشوت خواري ودزدي در عراق هر . نداشته است عادي عراق نیز در پي

 سرمایه گذاریهاي خارجي در عراق   یابد وحدود  پنج میلیارد به همین طریق از بیشتري مي روز ابعاد
  .حیف و میل شده است

  .امنیت داخلي است در رفته مربوط در بخش صادرات نفت وهاي ه بیشترین سرمایه



عراق هنوز نتوانسته است حداقلي از  افزاید که آمریکا با وجود خرجهاي میلیاردي در این گزارش مي
هاي  روز بر تعداد کشته شدگان و قربانیان حمله امنیت را براي مردم عراق به ارمغان بیاورد و هر

ها باردیگر انفجاري انتحاري جان تعدادي را در  از این ناآرامي  آخرین مورددر .شود انتحاري افزوده مي
  .گرفت بغداد

 سرباز آمریکایي در ١٠٣گزارش خود اعالم کرد که در ماه اپریل  ارتش آمریکا در عراق در تازه ترین
  .این باالترین رقم کشته شدگان آمریکایي در سال جاري میالدي است اند که عراق کشته شده

آمریکا   کشته داد و مقامهاي نظامي١١٣میالدي گذشته ارتش آمریکا در یك ماه  در ماه دسامبرسال
حمالت  اند از اي که براي بغداد تدارك دیده هنگام اعالم کرده بودند که با طرح امنیتي تازه در آن

  .انتحاري کاسته خواهد شد
ه حقیقت نپیوسته و همین موضوع در کنار تاکنون ب ها به گزارش منابع خبري این پیشبیني آمریکایي

  .دولت بوش را به چالش کشانده است گزارش اخیر گروه بازرسي بار دیگر
متحده در حال بررسي گام بعدي  درهمین گیروداراکثریت دموکرات مجلس نمایندگان و سناي ایاالت

 گ عراق منوط بهها براي اختصاص بودجه متمم جن از وتوي غیرقابل اجتناب پیشنهاد آن خود پس
صورت  به بندي خروج نیروهاي آمریکایي از این کشور مشتمل بر اختصاص بودجه تدوین جدول زمان

جاري  تابستان سال اي هستند که کنگره را ملزم به بررسي مجدد این طرح در گونه اي به مرحله
 .کند میالدي مي

جنگ مشروط  ورد نیاز پنتاگون برايها اختصاص بودجه م هاي مورد نظر دموکرات یکي دیگر از گزینه
هاي کنوني  ها با خواسته دموکرات هاي سیاسي یا موافقت اي وعده به تعهد دولت عراق به عمل به پاره

ها مقارن با حرکت بوش و  این گزینه . است ٢٠٠٨بوش و به انتظار نشستن براي الیحه بودجه سال 
. اخ سفید در قبال عراق در دست بررسي استک عیار بر سر سیاست سوي رویارویي تمام کنگره به
مجلس نمایندگان با یکدیگر دیدار کردند تا در صورت موافقت اعضاي هر  هاي پشتیباني سنا و کمیته

 .جمهور تا پایان هفته جاري تدوین شود نهایي براي ارائه به رئیس دو کمیته طرح
درهاي بسته برگزار شد در  تي که پشتدپوید پترائوس، فرمانده ارشد ارتش آمریکا در عراق در نشس

 . آنان توضیحاتي را ارائه دهد نهایي گیري برابر اعضاي این دو کمیته حاضر شد تا قبل از رأي
درخواست  رود در این طرح با وجود اختصاص بودجه متمم مورد نیاز براي جنگ عراق گمان مي

بوش اعالم  . شود  میالدي تکرار٢٠٠٨ مارچ سال ٣١خروج نیروهاي نظامي آمریکا از این کشور تا 
جمهور حمایت  رئیس اند از این تصمیم کرده این طرح را وتو خواهد کرد و جمهوریخواهان گفته

اثر کردن وتوي  درصدي براي بي ٧٠ها قادر به دستیابي به اکثریت  در این صورت دموکرات. کنند مي
 .جمهور نخواهند بود رئیس
ها براي تعیین  دموکرات وریخواه ایالت کارولیناي جنوبي با انتقاد از تالشگراهام، سناتور جمه سي لیند

زماني براي پایان جنگ قبل از  تعیین جدول: جدول زماني خروج نیروهاي آمریکایي از عراق گفت
 .سراسر خاورمیانه خواهد بود رو در اي سخت به نیروهاي میانه دستیابي به پیروزي ضربه



شان براي مقابله  بعدي هاي وگو پیرامون گام کنگره در این بین متمایل به گفتها در  رهبران دموکرات
توانمندي خود براي تصویب طرحي  هایشان نیستند و در مقابل روي با مقاومت بوش در برابر خواسته

جان مورتا، از اعضاي دموکرات . کنند مي کشد، تکیه هاي بوش در عراق را به چالش مي که سیاست
بر نحوه هزینه شدن بودجه نظامي نظارت  عهده دارد که دگان که ریاست هیأتي را بهمجلس نماین
دوره دو تا  بودجه متمم جنگ عراق را براي یك گوید خواستار تصویب طرحي است که دارد، مي

ها براي تصویب طرح جدیدي وارد  اجراي این طرح، دموکرات ماهه تعیین کند تا پس از پایان دوره سه
 .جنگ شود که خواستار پایانعمل شوند 

هاي دو جنگ  هزینه  میلیارد دالر بودجه اضافي تا ماه سپتامبر براي تأمین٩٠بوش خواستار اختصاص 
آورد که براي  ها فراهم مي طرح مورتا این فرصت را براي دموکرات . عراق و افغانستان شده است

گیري  خالف جنگ که حاضر به موضعخود در بین آن دسته از جمهوریخواهان م کسب حمایت از طرح
این تاکتیك همچنین احتمال . جمهوري از حزب خود نیستند زمان کافي داشته باشند رئیس علیه

از ریشه مخالف اختصاص بودجه جدید  تر حزب جمهوریخواه از این طرح را که حمایت اعضاي مستقل
ف نظامیان آمریکایي بزرگترین شدن به تضعی ترس از متهم.دهد به جنگ عراق هستند را افزایش مي

آمیز آنان در قبال الیحه بودجه متمم  رویکرد احتیاط ها در کنگره و علت اصلي دغدغه دموکرات
 .درخواستي کاخ سفید است

نیروهاي  هاي کنگره چون کارل لوین، رئیس کمیته شاید به همین دلیل است که برخي از دموکرات 
و تخصیص بودجه   باید قبل از وتو مورد بازبیني قرار گیردها مسلح سنا معتقد است طرح دموکرات

عراق به اجراي  جاي مشروط شدن به تدوین جدول زماني خروج از متمم براي جنگ عراق به
ها قصد دارند علیرفم اعالم وتو از سوي کاخ  دموکرات. اصالحات سیاسي در این کشور منوط شود

 به فشار علیه ٢٠٠٨    خروج نظامي آمریکا از عراق تا اگستآور براي الزام سفید با پیشنهاد یک قانون
 . بیفزایند بوش

کند از تعداد نیروهاي  آمریکا را موظف مي  در واشنگتن ارایه شد، رییس جمهور این طرح که
دان بارتلت، مشاور بوش اعالم . اي بکاهد آزمایي و مرحله راستي آمریکایي در عراق به صورتي قابل

در . این طرح را به صورت صریح رد کرده و در آخرین مرحله آن را وتو خواهد کرد کاکرد، دولت آمری
سربازان  جمهوري آمریکا نیز از شیوه رفتار با هاي ریاست حال، هیالري کلینتون، نامزد رقابت همین

است، چنانچه اوضاع به  در این قانون خواسته شده. آمریکایي مجروح شده در عراق انتقاد کرده است
در نهایت خروج . انجام شود صورت چشمگیر بهبود نیابد، خروج نیروها باید سال جاري میالدي

 روز خاتمه ١٨٠آینده میالدي آغاز شده و ظرف  نیروها در صورت بهبود اوضاع باید از اول مارس سال
 .یابد

وکراتیزه هایي را در راستاي دم طرح دولت عراق باید گام گفت، با ایننانسي پلوسي رییس مجلس 
شوند باید  نیروهایي که از عراق خارج مي. داخلي را عهده دار شود شدن برداشته و تامین امنیت

قاطعانه تعیین جدول زماني را براي  بوش تاکنون. افغانستان را تقویت کنند نیروهاي آمریکایي در



طرح ارایه شده از هنوز مشخص نیست که آیا   . پایان عملیات نظامي آمریکا در عراق رد کرده است
مقاومت شدید کاخ سفید و حزب جمهوري خواه . نه جانب سران دموکرات شانسي را خواهد داشت یا

 . نسبت به موفقیت این طرح بدبین کرده است بوش، برخي از نمایندگان دموکرات را
ود تقدیم کنگره ایاالت متحده کرد که محد جیمز وب، سناتور دمکرات ایالت ویرجینیا طرحي را

به . کند زمینه صدور فرامین جنگي جدید را دنبال مي در  کردن اختیارات جورج بوش، رئیس جمهور
سفید از تأیید این  آور را خودداري کاخ پست، وب علت تدوین این طرح الزام گزارش روزنامه واشنگتن
دي را با تصمیم جنگي جدی هاي باقیمانده از دوره ریاست جمهوري خود هر نکته که بوش در ماه
نظر کنگره  او تصریح کرد مترصد الزام دولت بوش به جلب .کند، عنوان کرده است کنگره هماهنگ مي

  .ایران است قبل از رویارویي احتمالي با
ایران، عراق  مسأله کامال مشهود است که: وب در پاسخ به سئواالت خبرنگاران پیرامون این طرح گفت

 .را ندارد آغاز عملیات نظامي یکجانبه علیه ایرانرئیس جمهور حق : وي افزود. نیست
کنگره  در این طرح منع اختصاص بودجه براي هرگونه عملیات نظامي علیه ایران بدون کسب مجوز

سوي ایران، مواردي  بیني شده است البته در متن طرح ارائه شده استثناهایي چون آغاز حمله از پیش
ورود به خاك ایران نداشته  اي جز یب عناصر متخاصم چارهکه واحدهاي ارتش ایاالت متحده در تعق

بیني شده  قلمرو ایران ممکن نباشد پیش باشند یا وقتي انجام عملیات اطالعاتي ضروري جز با ورود به
 .است

جنگي جدید  آنچنان که وب گفته با ملزم شدن کاخ سفید به کسب مجوز کنگره قبل از صدور فرامین
 . ادله قابل قبول شوند کنند مانع از درگرفتن منازعه جدیدي در غیاب سعي ميقانونگذاران آمریکایي 

طرح کند و تاکید  گوید توانسته هري رید، رهبر اکثریت دمکرات سنا را متقاعد به حمایت از این او مي
 که بوش در آن ٢٠٠٧سال  دارد سعي خواهد شد این الیحه پس از تصویب به اصالحیه قانون بودجه

عراق و افغانستان شده است،   اختصاص وجوه جدیدي به ارتش آمریکا براي ادامه جنگ درخواستار
آن را  وب اصرار دارد ارائه این طرح را نباید با مسأیل حزبي خلط کرد و هدف از پیشنهاد. منضم شود

 .تامین منافع ملي آمریکا توصیف کرده است
گذشته به این طرح  لین عضو اقلیت سنا بود که روزجان وارنر، سناتور جمهوریخواه ایاالت ویرجینیا او

را ناقض اختیاراتي  او در اظهاراتش ضمن ابراز نگراني از محتواي این طرح، آن . واکنش نشان داد
که کنگره پیش از این به بوش اعطا کرده و رئیس جمهور در چارچوب آن محق است در  دانست
  .د بدون مجوز کنگره فرامین جنگي صادر کندکه خطري متوجه امنیت ملي آمریکا باش مواردي

نظامي عجوالنه  ها براي حصول اطمینان از عدم صدور فرمان هاي اخیر دمکرات طرح وب ادامه تالش
مجلس نمایندگان کنگره ایاالت  . دیگري از سوي کاخ سفید تحت سیطره جمهوریخواهان است

ند که براساس آن از عملکرد دولت بوش در رسا اي را به تصویب متحده حدود دو هفته قبل قطعنامه
نفس به این کشور   هزار نیروي تازه٣٠چارچوب آن حدود  ویژه طرح جدید کاخ سفید که در عراق و به
 .بود شوند، انتقاد شده اعزام مي



  توانست رسوایي مي آور نبود اما از آنجا که تصویب آن در سنا این قطعنامه براي دولت بوش الزام
 .مانع از تصویب آن شد رقابل جبراني براي دولت بوش باشد اقلیت جمهوریخواه سناسیاسي غی

ویژه بوش خبر  هایي در داخل کنگره از تالش براي لغو اختیارات جنگي همزمان با این قطعنامه جناح
این   . به وي اعطا شد  میالدي براي صیانت از ایاالت متحده از سوي کنگره٢٠٠٢دادند که در سال 

بودجه سال  ش هم با حمایت جمهوریخواهان از بوش مسکوت ماند اما وقتي بوش الیحه متممتال
پنتاگون درخواست شده بود   میالدي را که در آن حدود یکصد میلیارد دالر بودجه اضافي براي٢٠٠٧

سفید با جلوگیري از اختصاص همه این  ها درصدد اعمال فشار به کاخ را تقدیم کنگره کرد دمکرات
  .دجه شدندبو
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