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  سیاسیون ،تحلیل گران ونھاد ھای بین المللي چھ میگویند؟

کردم که  المللی در تاریخ معاصر آمریکا است و من تصور نمی عراق بدترین مساله بین
روزی درباره شرایطی بدتر از ویتنام سخن خواهم گفت اما اوضاع عراق بدتر از اوضاع 

 . ویتنام است
البروک که نامزد احراز پست وزارت امور خارجه آمریکا در صورت به قدرت  ریچارد ه

دهد خارج از کنترول و  آنچه در عراق روی می«: ها است گفت رسیدن دموکرات
هالبروک که زمانی  » .بحرانی بدتر از بحران ویتنام در سیاست خارجی آمریکا است

 دیپلمات آمریکایی در اروپا و نماینده آمریکا در سازمان ملل و زمانی هم بزرگترین
جمهور آینده آمریکا باید درباره چگونگی خروج نیروهای  آسیا بود گفت رئیس

هالبروک در ادامه ابراز امیدواری کرد  . آمریکایی از کشمکش عراق تصمیم بگیرد
عملیات جدید نیروهای آمریکایی در عراق به موفقیت بینجامد اما در عین حال گفت 

روزی و موفقیت چندان بزرگ نیست و در صورت ناکامی در دستیابی به تصور این پی
های دشوارتری پیش رو خواهد داشت که از آن جمله افزایش  پیروزی، آمریکا گزینه

هر چه بیشتر نیروها یا حفظ همین میزان از نیروها است یا اینکه باید تالش کنیم 
کنیم و با القاعده در دیگر مناطق ارتباط نیروهای آمریکایی را با جنگ در بغداد قطع 

 .بجنگیم و یا به سادگی از عراق خارج شویم
او اخیرًا   (CIA) جورج تنت، رئیس پیشین سازمان اطالعات مرکزي ایاالت متحده

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

  تاریخ چگونه تکرار شد ؟ 



 در این کتاب ادعا کرده کاخ سفید، مقامات پنتاگون و درصدر همه دیك چني، او
جمهور ایاالت متحده که به گروه ولکان ها معروف بودند از همان اولین  رئیس معاون
ها قبل از حمالت یازدهم سپتامبر عزم خود را  آغاز زمامداري بوش و مدت روزهاي

دفعات اطالعات محرمانه موجود در مورد عراق جزم کرده بودند و به  براي حمله به
   ها براي جنگ دستکاري کردند که امکان دستاویز قرار دادن آن اي عراق را به گونه

گیري از ریاست سیا در ژوئن   تنت که تا پیش از کناره . باشد علیه عراق وجود داشته
سب مدال  و در همان سال به ک شد نزدیکان بوش تلقي مي  میالدي یکي از٢٠٠٤  سال

متحده است، نائل آمد اگرچه در  غیرنظامي ایاالت ترین نشان پاداش آزادي، که عالي
دولت صدام حسین، دیکتاتور معدوم عراق  گاه تهدیدي که از سوي این کتاب هیچ

کند که  به موارد متعددي اشاره مي دهد اما متوجه غرب بود را مورد تردید قرار نمي
متحده براي توجیه جنگ علیه  ر دفاع پیشین ایاالتچني و دونالد رامسفلد، وزی

 . شدند اي متوسل  به هر حربه عراق
 هاي نهادهاي گوید یکي از دلمشغولي تفسیر به رأي اطالعات، آنچنان که تنت مي

براساس . متحده پس از روي کار آمدن دولت بوش بوده است اطالعاتي ایاالت
ل از آغاز عملیات علیه عراق صحبتي وقت تا قب در دولت بوش هیچ هاي او نوشته

تهدید عراق در بین نبود بلکه همه مباحثات بر گرفتن فرصت  پیرامون اضطراري بودن
انتشار این . دستي بر او متمرکز شده بود صدام و پیش وارد آوردن ضربه اول از سوي

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

گوید بوش قبل از  بارتلت مي . کند انگیز و قابل بحث توصیف مي کتابش را مناقشه
تبعات تهاجم به این کشور را   راهکارهاي موجود و صدور فرمان حمله به عراق همه

 .توانسته از آنها مطلع باشد نمي  این مواردي بود که تنت و مورد بررسي قرار داده بود
 هاي آغازین در حالي که مقامات ارشد سیا در گزارشي که براي ارائه به بوش در روز

 میالدي آماده شده بود به ٢٠٠٠دوره اول ریاست جمهوري او در واپسین روزهاي سال 
ني از ویلیام کوهن، وزیر به عنوان تهدیدي بالقوه اشاره نکرده بودند ولي چ عراق

آوري  کلینتون درخواست کرد همه اطالعات موجود در مورد عراق را جمع دفاع دولت



 پیرامون عراق متضمن ٢٠٠٢  سخنراني چني در سال. ارائه دهد کرده و به بوش
چني در آن   . شان را تائید کنند توانستند صحت نمي مواردي بود که تحلیلگران سیا

به سالح  اي خود را از سر گرفته و به زودي  هسته رد صدام برنامهاظهارات ادعا ک
احتمال  او در بین اتهاماتي که به صدام وارد آورد از. کند  مي اي دست پیدا هسته

  .اي در کمتر از یك سال خبر داد  عراق به سالح هسته دستیابي
 ا فراهم آوردهتنت در کتاب خود نوشته اگرچه ادعاهاي چني موجبات نارضایتي سیا ر

 .  کند  بود اما او تصمیم گرفت از رویارویي با چني در این رابطه اجتناب
 هاي چني و سایر نزدیکان نویسد مقابله با تالش در کتاب در کانون طوفان، تنت مي

داد اما در   آتش جنگ با عراق تصمیمات آتي آنها را تغییر نمي  بوش براي برافروختن
اش موجب شده بود اردوگاه بازها در کاخ سفید این  تگوید با سکو حال مي عین

شود رئیس سابق سیا  تا آنجا که به آینده مربوط مي. توافق تلقي کند سکوت را نوعي
  .کند اي عنوان مي هسته بزرگترین دغدغه خود را خلع سالح
 الدن، رهبر اي بزرگترین هدفي است که اسامه بن معتقد است دستیابي به توان هسته

 دانند اگرچه با انفجار ها مي ها به دنبالش هستند چرا که آن اعده و سایر تروریستالق
 ها تبدیل گذاري شده به تیتر یك رسانه ها، قطارها و هواپیماهاي بمب خودروها، کامیون

 اي را ترتیب دهند قادر خواهند بود مسیر  اگر بتوانند انفجاري هسته شوند اما مي
 ٢٠٠٤    حالي که تنت پس از استعفا از ریاست سیا در سالدر  . تاریخ را عوض کنند

گوید دولت بوش او را قرباني کرد  اش به صراحت مي کتاب سکوت پیشه ساخت اما در
نادرست بودن اطالعات مورد استناد براي آغاز جنگ عراق به  تا انتقاداتي که در مورد

 .خنثي کرده باشد آمد را کاخ سفید وارد مي
گیري از ریاست سیا   تنت را از کناره٢٠٠٢اب اگرچه بوش در سال براساس این کت

 وودوارد، خبرنگار  کرد اما نه ماه بعد با انتشار کتابي از سوي باب منصرف
در آن به نقل از تنت آمده بود غیرواقعي بودن ادله مورد استناد  پست که واشنگتن

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



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

  .نداده است کنوني از دست
 او هر چند از این افراد به عنوان کساني که هر آنچه در توان داشتند براي دامن زدن

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

 انگیز شنود مکالمات تلفني مظنونان  ایده اصلي برنامه مناقشه  براساس کتاب تنت
متحده از چني بوده است و اینکه چني قبل از  تروریستي در داخل قلمرو ایاالت

 بار به کنگره رفته بود تا در ١٢   میالدي٢٠٠٥   مسأله در اواخر سال افشاي این
خواهان آنان را مجاب کند  ها و جمهوري نمایندگان ارشد دموکرات هایي با نشست

 . اي جز اجراي این برنامه وجود ندارد ایاالت متحده چاره براي تأمین امنیت
ال  که تنت بر ادعاهاي س ترین نکات مطرح شده در این کتاب این یکي از جالب

آمیز از برخي  هاي خشونت  ضرورت انجام بازجویي دولت بوش در مورد گذشته
ها پیشگیري از وقوع  این که حداقل دستاورد این بازجویي متهمان تروریستي و
متحده، انگلیس، خاورمیانه، جنوب آسیا و آسیاي میانه  ایاالت حمالتي تروریستي در

هاي  آمیزترین روش کرده از خشونتاو به صراحت اعالم . بوده، صحه گذاشته است
هاي روي کره زمین استفاده  ترین تروریست ازخطرناك شناخته شده، براي بازجویي

بازجویي به دقت تحت کنترل بود تا از سالمت و  شده اما در عین حال تأکید دارد این
 .شود امنیت این متهمان اطمینان حاصل

 ریاست جمهوري تاریخ آمریکا همچنان جیمي کارتر عصر بوش را بدترین دوران
 جمهور سابق آمریکا همچنین در ادامه اظهارات خویش در جمع رئیس. توصیف کرد

هاي آمریکایي و خارجي عملکرد توني بلر نخست وزیر بریتانیا در حمایت کامل  رسانه
کارتر خطاب به روزنامه آرکانزاس دموکرات گازت . را محکوم کرد هاي بوش سیاست از

) دولت بوش(هاي جهاني با آمریکا، این دولت مخالفت کنم به دلیل ر ميتصو: گفت



اي ملت آمریکا در دوران  هاي پایه ارزش: او افزود. بدترین دولت تاریخ آمریکاست
ها  هاي آن دولت و ریچارد نیکسون بنا بر سیاست هاي بوش پدر، رونالد ریگان دولت

 دولت کنوني بیش از گذشته محسوس تغییرات در اما روند. تغییر پیدا کرده بودند
 .سازد هر چیز دیگري آشفته مي است و این آن چیزي است که من را بیش از

او همچنین عملکرد دولت بوش را به دلیل آغاز و فرجام نبرد علیه عراق افراطي 
اکنون سیاستي را بر مبناي حمله پیشگیرانه ترسیم : کارتر گفت. کرد توصیف
 کشوري نیز به طور مستقیم امنیت ما را تهدید نکرد بتوانیم به اگر ایم که حتي کرده

اگر هم قصد تغییر نظامي در . نظام حاکم بر آن کشور را تغییر دهیم آن حمله کنیم و
کنیم که ممکن است آن کشور در  اش را نیز اینگونه بیان مي توجیه کشوري را داریم

اي جداگانه نیز توني بلر نخست  کارتر در مصاحبه. ایجاد کند آینده براي ما خطري
 . بریتانیا را مورد انتقاد قرار داد وزیر

حمایت بلر از رییس جمهوري  زماني که از کارتر پرسیده شد، چه دیدگاهي درباره
وفادارانه و به ظاهر متملقانه و  حمایت بلر کورکورانه،:کنوني آمریکا دارد، او پاسخ داد

بدترین نوع حمایت بریتانیا از :  آمریکا گفترییس جمهوري سابق. چاپلوسانه بود
برد، در زمان جنگ عراق  اي بهره مي سیاسي ضعیف و بیمارگونه بوش که از مشورت
 .براي دنیا به بار آورد اي را صورت گرفت، فاجعه

براي بسیاري از کهنه سربازان و رهبران جنگ سرد، فروپاشي شوروي در اوائل دهه 
 اما براي زبیگنیو برژینسکي چهره شناخته شده آن .لحظه خوشایندي بود ١٩٩٠

 .باعث نگراني است دوران، این اتفاق
 با نگراني این پرسش را مطرح کرد که با» خارج از کنترول« در کتاب ١٩٩٣او در سال 

شود؟ او در این  ها رقابت دو ابرقدرت مي فروپاشي شوروي چه چیز جایگزین سال
ا و رو به انحطاط از هرج و مرج رو به رشد در دنیا گر که آمریکاي مصرف کتاب نوشت
 .رود به کناري مي کشد و پا پس مي

 از فقدان یك ژئواستراتژي جدید در آمریکا» شطرنج بزرگ« او در کتاب ١٩٩٧در سال 
در سال . کرد و برنامه خود را براي حفظ برتري و سلطه آمریکا مطرح کرد یه  گال

برژینسکي در کتاب . او باز همین موضع را تکرار نمودهم » انتخاب«در کتاب   و٢٠٠٤



اقدامي کم سابقه   صفحه منتشر شده، در٢٣٤که در » فرصت دیگر«جدیدش به نام 
 . سه رییس جمهور اخیر آمریکا را مورد ارزیابي قرار داده است

ارزیابي این سه رییس جمهور تأثیر آنها بر سیاست خارجي آمریکا از زمان  مبناي
اما در این ارزیابي برژینسکي نکته مثبت . است برلین تاکنون بوده  یوارسقوط د

این دیپلمات و استاد دانشگاه که در دولت جیمي کارتر مشاور . است چنداني نیافته
گراي سنتي در عرصه سیاست آمریکا و در اردوگاه  واقع امنیت ملي او بود، یك

 .است سیاست خارجي حزب دموکرات
 هاي اخیر نتوانسته برنامه است که هیچ رییس جمهوري در سال گفته او در این کتاب 

مناسبي براي پیشبرد منافع آمریکا و برطرف کردن مناقشات قومي، مذهبي و 
در این کتاب که در واشنگتن آن را گزارشي از کار روساي . ارائه کند اقتصادي جهان

 کرده و به خاطر مدیریت بوش پدر باالترین نمره را کسب خوانند، جمهور آمریکا مي
اتحاد دو آلمان و جنگ اول خلیج فارس، نمره ب  خوب روزهاي فروپاشي شوروي،

پدر از دیدگاه استراتژیك کافي برخوردار  اما از نظر برژینسکي، بوش  گرفته است،
هایش براي متحول کردن روسیه یا آرام  موفقیت نبوده و به همین دلیل نتوانسته از

 .استفاده کندکردن خاورمیانه 
 بیل کلینتون هم به خاطر گسترش ناتو و مداخله در جنگ بالکان نمره خوبي دریافت

انگارانه که جهاني شدن به تنهایي همه مشکالت  کرده اما به خاطر این عقیده ساده
 به همین دلیل او از. کند، کلینتون از نظر برژینسکي رهبر کاملي نیست را حل مي دنیا

هاي اخیر  کساني که از مواضع سال. ر آمریکایي نمره ج گرفته استدیپلمات کهنه کا
کنند که او به  هستند تعجب نمي برژینسکي به ویژه در مخالفت با جنگ عراق آگاه

 .باشد ترین نمره را داده جورج بوش رییس جمهور کنوني پایین
 هبريبارترین دوران تاریخ ر او در این کتاب فصل مربوط به جورج بوش را فاجعه
 ترین نمره ممکن ارزیابي کرده آمریکا نامگذاري کرده و دوران کاري بوش را با پایین

 لحن کالم بوش در این فصل از کتاب به طور کامل تغییر کرده و از نوشتار. است
او بوش را یك مذهبي تندرو . دیپلماتیك به طعنه و کاریکاتور تغییر شکل داده است

کند و با تکیه و  تبلیغ مي ده که فقط ترس و وحشت رابا دغدغه خیر و شر توصیف کر



در این کتاب به به راه  بوش. تاکید بیمارگونه بر این موضوعات قصد راي گرفتن دارد
براي مطیع کردن  انداختن اسالم ترسي و استفاده از دموکراسي به عنوان ابزاري

 . است اي براي استفاده از زور متهم شده دیگران و بهانه
 نویسد، آمریکا باید خود را طرفدار عزت عمومي و همگاني سکي در این کتاب ميبرژین

بشر نشان دهد، عزتي که هم دموکراسي و هم آزادي را در بربگیرد و همزمان به 
 .و تنوع فرهنگي هم احترام بگذارد گوناگوني

 اماهاي بوش تکرار شده  هاي اخیر در سخنراني اینها موضوعاتي است که بارها در سال
 .هاي اجرایي این دولت دیده نشده است در عمل هیچ نشاني از آن در سیاست

اش مناقشه  هیالري کلینتون از بوش انتظار دارد که تا پایان دوره ریاست جمهوري
 .را حل کند عراق

مسئولیتي است اگر بوش جنگ عراق  بي این سناتور دموکرات آمریکا تاکید کرد، اوج
این نامزد انتخابات ریاست جمهوري . اخ سفید تحویل دهدرا به جانشین خود در ک

کشور ما را پیش از ترک مسئولیت از این  آمریکا با بیان این که ما از او انتظار داریم
آمریکا خواست تا مناقشه در عراق  مسئله رهایي دهد، از جورج بوش، رییس جمهور

 .اش حل کند را پیش از پایان دوره ریاست جمهوري
 این تصمیم خود او: اش در ایالت آیوا گفت نیویارکي در اولین تبلیغات رسميسناتور 

کاخ سفید از  . بود که با یک نقشه بد و ناتواني در پیشبرد راهبرد به جنگ وارد شود
برنده  عامل تحلیل هاي حزبي انتقاد کرد و آن را اظهارات این سناتور در جریان رقابت

 .اق خواندقواي نظامي مستقر آمریکا در عر
 اش از جنگ کلینتون در همین حال دوباره از این امر اجتناب کرد که به حمایت اولیه

 وي در نشستي خبري از سوالي در این باره طفره. علیه عراق به عنوان اشتباه بخواند
. چگونه از اختیاراتش استفاده کرده است) بوش(من عمیقا متاسفم که او : رفت و گفت

وي افزود، این  .  در مفهوم و پیشبرد جنگ مرتکب شد، فجیع استاشتباه که وي این
این . مشهود است هاي بوش نیز ریزي و اجراي سیاست کفایتي در طرح امر درباره بي

که  در حالی است که سناتور کلینتون در صف هواداران خود نیز مورد انتقاد است، چرا
او در ابتدا در سنا به انجام این . رویکردش به جنگ عراق را به کندي تغییر داده است



اخیرًا نیز از کاهش نیروهاي  سپس از رهبران جنگي انتقاد کرد و. جنگ راي داد
 .گوید آمریکا در عراق سخن مي

 ای کاهش سابقه میزان محبوبیت بوش در افکار عمومی آمریکا دراین روزها به طور بی
 جمهوري آمرکا ابات آتي ریاستخواه انتخ یافته و این موضوع براي نامزدهاي جمهوري

آمریکا که  ترین نظرسنجی صورت گرفته در بر اساس تازه . است دردسرساز شده
جرج بوش  است، میزان محبوبیت نتایج آن در نشریه نیوزویک منتشر شده

 جمهور آمریکا به شدت تنزل یافته و تنها بیست و هشت درصد از مردم این رئیس
 المللی حمایت های وی در عرصه داخلی و بین و از سیاستکشور به بوش اعتماد دارند 

 .کنند می
 جمهور آمریکا برای آن دسته از کاهش شدید میزان محبوبیت و اعتبار رئیس

جمهوری آینده آمریکا خود را  کنند در انتخابات ریاست خواهانی که تالش می جمهوری
 .  و دردسرساز استکننده عنوان جانشینی خوب برای بوش معرفی کنند، نگران به

نشریه نیوزویک در پایگاه اینترنتی خود با انتشار نتایج نظرسنجی یادشده خاطر 
 تاکنون هیچیک از ١٩٧٩ کرد از زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر در سال نشان

مردمی و اعتبار خود را در میان شهروندان  آمریکا تا این اندازه پایگاه رئیسان جمهور
 .اند ندادهدست  آمریکایی از

 کاهش میزان محبوبیت بوش در جامعه آمریکا موجب کاهش بخت پیروزی نامزدهای
 .است  شده٢٠٠٨  جمهوری آینده آمریکا در سال خواه در انتخابات ریاست جمهوری

 ترین است بزرگترین و مهم بر اساس نتایج این نظرسنجی که مؤسسه گالوپ انجام داده
کا در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور از خواه آمری نامزدهای حزب جمهوری

دموکرات خود شکست خواهند خورد و نخواهند توانست جانشین جرج بوش  رقبای
 .شوند

جان  همراه پوست و هیالری کلینتون به ها، باراک اوباما سناتور سیاه در جناح دموکرات
 ، به راحتی٢٠٠٤ جمهوری آمریکا در انتخابات سال ادواردز نامزد معاونت ریاست

کین را که نامزدهای اصلی  خواهند توانست ردولف جولیانی و جان مک
 .مواجه سازند روند با شکست انتخابات آینده به شمار می خواهان در جمهوری



های اخیر  های صورت گرفته در هفته است که نتایج مجموعه نظرسنجی این در حالی
ها برای انتخابات   نامزد دموکراتدهد که هیالری کلینتون آمریکا نشان می در

 آمریکا نسبت به دیگر رقبای خود در این حزب و در جهت ٢٠٠٨  سال جمهوری ریاست
حزبی خود  خواه نسبت به دیگر رقبای هم نامزد حزب جمهوری مقابل ردولف جولیانی

 . برخوردارند٢٠٠٨ در انتخابات ریاست جمهوری سال از بخت بیشتری برای پیروزی
 کاهش میزان محبوبیت: یوزویک همچنین در پایگاه اینترنتی خود نوشتنشریه ن
خواه  جمهور آمریکا و به موازات آن تضعیف احتمال پیروزی نامزدهای جمهوری رئیس
خواه  کننده این است که چرا نامزدهای حزب جمهوری ، توجیه انتخابات آینده در

آوردند و  نام جرج بوش را به زباندر اولین مناظره تلویزیونی خود تنها یکبار  آمریکا
 خواه سابق آمریکا که جمهور جمهوری در عوض نوزده بار از رونالد ریگان رئیس

 همچنان در میان شهروندان آمریکایی از اعتبار و مقبولیت باالیی برخوردار است، یاد
 .کردند

کایی  شهروند آمری١٠٠١  این نظرسنجی در روزهای دوم و سوم ماه مه صورت گرفته و
 .ساله و باالی هجده سال در آن شرکت کردند هجده

متحده در حال بررسي گام بعدي  اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان و سناي ایاالت
ها براي اختصاص بودجه متمم جنگ  از وتوي غیرقابل اجتناب پیشنهاد آن خود پس

کشور بندي خروج نیروهاي آمریکایي از این  تدوین جدول زمان عراق منوط به
اي هستند که کنگره را ملزم به  گونه اي به صورت مرحله به مشتمل بر اختصاص بودجه
 .کند جاري میالدي مي تابستان سال بررسي مجدد این طرح در

 ها اختصاص بودجه مورد نیاز پنتاگون براي هاي مورد نظر دموکرات یکي دیگر از گزینه
 هاي سیاسي یا موافقت اي وعده جنگ مشروط به تعهد دولت عراق به عمل به پاره

هاي کنوني بوش و به انتظار نشستن براي الیحه بودجه سال  ها با خواسته دموکرات
مجلس نمایندگان با یکدیگر دیدار کردند تا  هاي پشتیباني سنا و کمیته. است ٢٠٠٨

جمهور تا پایان  نهایي براي ارائه به رئیس در صورت موافقت اعضاي هر دو کمیته طرح
دپوید پترائوس، فرمانده ارشد ارتش آمریکا در عراق در . ته جاري تدوین شودهف



درهاي بسته برگزار شد در برابر اعضاي این دو کمیته حاضر شد تا  نشستي که پشت
 . آنان توضیحاتي را ارائه دهد نهایي گیري قبل از رأي
 ي جنگ عراقرود در این طرح با وجود اختصاص بودجه متمم مورد نیاز برا گمان مي

 میالدي ٢٠٠٨ مارچ سال ٣١درخواست خروج نیروهاي نظامي آمریکا از این کشور تا 
 .شود تکرار

 اند از این تصمیم بوش اعالم کرده این طرح را وتو خواهد کرد و جمهوریخواهان گفته
ها قادر به دستیابي به اکثریت  در این صورت دموکرات. کنند جمهور حمایت مي رئیس

گراهام،  سي لیند. جمهور نخواهند بود براي بالاثر کردن وتوي رئیسدرصدي  ٧٠
ها براي تعیین  دموکرات سناتور جمهوریخواه ایالت کارولیناي جنوبي با انتقاد از تالش

زماني براي پایان  تعیین جدول: جدول زماني خروج نیروهاي آمریکایي از عراق گفت
سراسر  رو در  به نیروهاي میانهاي سخت جنگ قبل از دستیابي به پیروزي ضربه

 .خاورمیانه خواهد بود
 هاي وگو پیرامون گام ها در کنگره در این بین متمایل به گفت رهبران دموکرات

هایشان نیستند و در مقابل  شان براي مقابله با مقاومت بوش در برابر خواسته بعدي
 را به چالش هاي بوش در عراق توانمندي خود براي تصویب طرحي که سیاست روي
 .کنند مي کشد، تکیه مي

 عهده دارد که جان مورتا، از اعضاي دموکرات مجلس نمایندگان که ریاست هیأتي را به
گوید خواستار تصویب طرحي است  بر نحوه هزینه شدن بودجه نظامي نظارت دارد، مي

پایان ماهه تعیین کند تا پس از  دوره دو تا سه بودجه متمم جنگ عراق را براي یك که
ها براي تصویب طرح جدیدي وارد عمل شوند که  اجراي این طرح، دموکرات دوره

 .جنگ شود خواستار پایان
 بوش خواستار اختصاص نود میلیارد دالر بودجه اضافي تا ماه سپتامبر براي تأمین

طرح مورتا این فرصت را براي  . هاي دو جنگ عراق و افغانستان شده است هزینه
خود در بین آن دسته از  آورد که براي کسب حمایت از طرح ها فراهم مي دموکرات

جمهوري از حزب  رئیس گیري علیه جمهوریخواهان مخالف جنگ که حاضر به موضع
 .خود نیستند زمان کافي داشته باشند



یخواه از این طرح تر حزب جمهور این تاکتیك همچنین احتمال حمایت اعضاي مستقل
از ریشه مخالف اختصاص بودجه جدید به جنگ عراق هستند را افزایش  را که
شدن به تضعیف نظامیان آمریکایي بزرگترین دغدغه  ترس از متهم.دهد مي

آمیز آنان در قبال الیحه بودجه  رویکرد احتیاط ها در کنگره و علت اصلي دموکرات
ه همین دلیل است که برخي از شاید ب. متمم درخواستي کاخ سفید است

نیروهاي مسلح سنا معتقد است  هاي کنگره چون کارل لوین، رئیس کمیته دموکرات
و تخصیص بودجه متمم براي  ها باید قبل از وتو مورد بازبیني قرار گیرد طرح دموکرات
عراق به اجراي  جاي مشروط شدن به تدوین جدول زماني خروج از جنگ عراق به
 .ي در این کشور منوط شوداصالحات سیاس

 هاي هایي که از میزباني زندان زني کمیته ضدشکنجه سازمان ملل متحد از وجود گمانه
رغم  مخفیانه سیا براي نگاهداري مظنونان تروریستي توسط لهستان حکایت دارد به

هاي مخفیانه نهادهاي  شدن این خبر و رد همکاري ورشو با برنامه بازداشت تکذیب
این کمیته خواستار دسترسي به جزئیات  . متحده ابراز نگراني کرد ایاالت اطالعاتي

همکاري لهستان با ایاالت متحده  تحقیقاتي شد که توسط پارلمان لهستان پیرامون
در آن هرگونه مشارکت  هاي مخفیانه انجام شده که در چارچوب برنامه بازداشت

 .ها در این برنامه رد شده است لهستاني
متشکل از ده کارشناس که توسط کمیته ضدشکنجه سازمان ملل براي کمیسیوني 
ها با حرارت  مسأله تشکیل شده با اشاره به این که هیأت اعزامي لهستاني بررسي این
اند،  هاي مخفیانه در خاك این کشور را رد کرده اتهام فعالیت بازداشتگاه هرچه تمام

ه پارلمان این کشور نیاز دارد تا اطالعات بیشتري از تحقیق محرمان اعالم کرد به
 .خود را در این رابطه اعالم کند بتواند نظر نهایي

اي  محرمانه ها از دستیابي به اطالعات اي خبرگزاري کمتر از یك سال قبل بود که پاره
شرق اروپا  اي کشورهاي هاي محرمانه سیا در پاره خبر دادند که از فعالیت بازداشتگاه

همکاري  آمیز از مظنونان تروریستي و هاي خشونت  انجام بازجویيو شمال آفریقا براي
به  تعدادي از کشورهاي غربي اروپا در عملیات انتقال این مظنونان از کشورهاي مبدأ

پا  این خبر جنجالي در اروپا به . ها قرار داشتند، حکایت داشت جاهایي که این زندان



را رد کردند و تحقیق مستقلي از  آن دکرد اما کشورهاي عضو اتحادیه اروپا خیلي زو
 . دست نداد زمینه به سوي پارلمان اروپا هم اطالعات بیشتري در این

درخواست کمیته  وزیر لهستان روز گذشته در واکنش به یاروسالو کارینسکي، نخست
داد و  ضدشکنجه براي اشتراك اطالعات گزارش تحقیقات پارلمان به آن پاسخ منفي

جمهور  جورج بوش، رئیس. ظر ورشو این پرونده بسته شده استتأکید کرد از ن
دلیل منع بازجویي  تروریستي به که مظنونان متحده سال گذشته با اذعان به این ایاالت
هایي محرمانه  زندان متحده و کشورهاي غرب اروپا در آمیز در ایاالت خشونت

اند یا  کشورهایي فعال بوده هها در چ که این زندان شوند از اشاره به این  نگاهداري مي
بان حقوق بشر کمتر از یك ماه قبل با انتشار  دیده. هستند، اجتناب ورزیده بود

هاي مخفي سیا با  اجراي سیاست استفاده از زندان اي دولت بوش را به تداوم بیانیه
 .متهم کرده بود وجود انتقادهاي جهاني از این برنامه

  نیویورك قرار دارد پس از دستیابي به اطالعاتياش در این گروه که دفاتر مرکزي
 پیرامون انتقال عبدالهادي العراقي، از مظنونان تروریستي بازداشت شده در عراق که

شد به گوانتاناموي کوبا خواستار محکومیت  توسط سیا در زنداني مخفي نگاهداري مي
اقرار کرده بودند مقامات آمریکایي پیش از آن  . اقدامات غیرقانوني سیا شد جهاني

بازداشت شده که با تأیید انتقال او به گوانتانامو از   میالدي٢٠٠٦العراقي اواخر سال 
جاري  این گروه در ماه فوریه سال. کوبا حکایت داشت جابجایي غیرقانوني او به خلیج

بود به نهادهاي اطالعاتي آمریکا  اي براي بوش از او خواسته میالدي با ارسال نامه
کشورهاي  ر دهد وضعیت سي وهفت مظنون بازداشت شده توسط سیا دردستو

 شان در دست نیست، مشخص کنند اما مختلف را که هیچ اطالعاتي درمورد سرنوشت
 .دولت آمریکا هیچ پاسخي به این درخواست نداد

  گفتگو با زندانیان  بر پایه  که  سرخ  صلیب المللي  بین  کمیته  محرمانه همچنان گزارش
  در شرایط بد  سیا  مخفي هاي  زندان دهد مظنونین در  مي  نشان است  شده هیهت

   از واشنگتن  در گزارشي این مطلب را آسوشیتدپرس.  اند  شده  و بازجویي نگهداري
 با مظنونان   بد رفتاري  مبني  سرخ  صلیب المللي  کمیته بین محرمانه   گزارش درباره

   این طبق.   نوشت سیا  امریکا   مرکزي  اطالعات في سازمان مخ هاي زندان  در تروریسم



  هاي سیا از روش   ماموران  از استفاده  سرخ  در گفتگو با صلیب  زنداني  چهارده  گزارش
 پرده  دیگر آور  رنج هاي  و وضعیت  اجباري  ایستادن ، خوابي  بي  همچون مخربي

   گوانتاناموي  زندان  سپتامبر به  بودند در ماه زیر نظر سیا  که  زندانیان این. برداشتند
  آوردن   حرف  و به  زندانیان  مطیع کردن ها براي  روش سیا از این.  اند  یافته آمریکا انتقال

 بشر شرایط بد   از حقوق  دفاع هاي  سازمان  گفته به.  کند  مي ها استفاده بازجویي آنها در
   از آنها  بازجویي  سیا و روشهاي  مخفي هاي  در زندان متروریس   به  از مظنونان نگهداري

    محسوب  شکنجه که  هستند جزو اعمالي
  سیا  از رفتار مأموران  زندانیان  از شکایت  مستقل  گزارش  اولین  گزارش این.  شوند مي

   تحمل  يبازجوی   برنامه  تا پایان  شدن  زنداني  از لحظه ٢٠٠٢   از سال  که  رفتاري  است،
 . اند کرده

  کردند این   اعالم است  نشده  فاش  نامشان  که  پرونده  این  به  نزدیک  آمریکایي مسئوالن
 .   است نگرفته  قرار  و مورد بررسي شده  تهیه  خود زندانیان  اظهارات  بر پایه گزارش
   کشتن  به  متهم هاي  تروریست  مزبور را ادعاي  اظهارات  مسئوالن  از این یکي

   دیدار این  گفت  سرخ  صلیب  کمیته  شرونو سخنگوي سیمون.   خواند غیرنظامیان
   فعلي  شرایط نگهداري  ارزیابي  اول  گرفت،  صورت  با دو هدف زنداني   با چهارده کمیته
  ف حر  خود در گذشته  شرایط زندان  بتوانند درباره  انها که  به  فرصتي دادن   و دوم آنان
 .  بزنند
   یک این  زیرا  برسانیم  عموم  اطالع  را به  گزارش  این  نتایج  افزود ما قصد نداریم وي

مأموران سازمان جاسوسي و پولیس آمریکا به بهانه مبارزه با .    است سند محرمانه
در . اند  هایي سري در اتیوپي ایجاد کرده شاخ آفریقا، زندان عوامل القاعده در منطقه

 کشور جهان بازجویي و شکنجه ١٩ مظنونان تروریست را از   ها آمریکایي ها ین زندانا
هاي  المللي، وکال و دیپلمات هاي د حقوق بشر بین بنا بر این گزارش سازمان. کنند مي

هاي اخیر صدها زنداني بصورت و غیرقانوني از  اند که طي ماه تأیید کرده غربي
هاي  مالي به اتیوپي منتقل شده و در این زندانهمچون کنیا و سو کشورهاي مختلف
 .اند شده مخفي نگهداري



طبق فهرستي که از سوي یك گروه حقوق بشر کنیایي تهیه شده و صورت پروازهایي 
آسوشیتدپرس به دست آورده، این زندانیان شامل حداقل یك شهروند آمریکایي و  که

تعدادي از این افراد از سوي . شوند کانادایي، سوئیسي و فرانسوي نیز مي تعدادي
گرایان وارد سومالي شده  اسالم نیروهاي اتیوپیایي که براي ساقط کردن حکومت

برخي . شده از کنیا هستند گرایان اخراج اي دیگر اسالم بودند، دستگیر شدند و عده
 مقامات دولت آمریکا در پاسخ به پرسش آسوشیتدپرس تأیید کردند که عوامل

این  اند اما مدعي شدند یتي آمریکا از زندانیان در اتیوپي بازجویي کردهاطالعاتي و امن
هاي مخفي اتیوپي، مظنونان  شود در زندان  گفته مي. است اقدام موجه و قانوني بوده

محقق یك گروه حقوق بشر . شوند نگهداري مي مشهور مرتبط با شبکه القاعده
سه نقطه شامل آدیس  اتیوپي درالمللي نیز به شرط فاش نشدن نامش خبر داد  بین
در نزدیکي مرز  ، یك پایگاه هوایي در اطراف پایتخت و صحراهاي شرقي)پایتخت(آبابا

 .هاي مخفي دارد با سومالي زندان
هاي اروپایي  بي نزاکتي، بي شرمي، انحراف اخالق؟ چه لقبی مي توان به عملکرد دولت

هاي جاسوسي   در دست سازمانهنگامي که جنایتشان علني شده و آشکارا دست داد
هاي مخفي کرده و  ربایند تا آنها را روانه زندان طور مخفیانه مي نفر را به ها خارجي، ده
 گران بسپارند؟ شکنجه به چنگال

 آیا مي توان قانون شکني اي از این آشکارتر علیه حقوق مسلم شخصي انسانها تصور
ابتدا، در تاریخ  .  حاکم مي باشددو واقعه اخیر گویاي این جنون دوشخصیتي نمود؟

آمده بودند، قرارداد  هفتم فوریه گذشته، اغلب دولتهاي اروپایي که در پاریس گرد هم
تشریفات تمام امضا کردند  را با»  ناپدید شدن هاي عمدي « سازمان ملل متحد علیه 

  .دکارانه تلقي نمودن و بدین ترتیب استفاده از زندان هاي مخفي را عملي جنایت
رساند  که در  سپس پارلمان اروپا مستقر در شهر استراسبورگ، گزارشي را به تصویب
عملیات آدم  آن همین دولت هاي اروپایي را به همکاري با سازمان سیاي آمریکا در

 .ربایي مخفیانه محکوم مي کند
 ، هواپیماهاي سازمان سیا حامل٢٠٠٥ تا ٢٠٠١بر طبق این گزارش، در بین سالهاي 

، حداقل هزار ودویست و چهل و پنج بار از »ناپدیدشدن هاي عمدي« بانیان قر



اروپایي استفاده کرده اند تا از آنجا مظنونین ربوده شده را مخفیانه به  فرودگاههاي
گوانتانامو و یا به زندان هاي کشورهاي همدست مانند مصر و مراکش که در آنها  زندان
 . امري عادي است روانه کنند شکنجه

 این امر دیگر آشکار شده است که دولتهاي اروپایي از ماهیت جنایتکارانه این
برخي از این دولتها حتي فقط به بستن چشمان . پروازهاي مخفي اطالع داشته اند

این گزارش احتمال مي دهد که به  . مقابل این جنایات کفایت نکرده اند خود در
استقرار کرده اند » کوچک  ناموهايگوانتا« خصوص لهستان و روماني در خاک خود 

به طور مخفیانه ربوده  تا اشخاص مظنوني که در پاکستان، افغانستان و یا سایر نقاط
 .چالها محبوس کنند شده اند را تا انتقال آنها به زندان دائم، موقتا در این سیاه

این گزارش همچنین احتمال مي دهد که دولت هاي انگلیس، سوئد و اتریش درآدم 
ها و بدرفتاري با آنها شرکت داشته اند و مقامات آلماني را به این متهم مي کند  ربایي
ربودن یکي از اتباعشان، آقاي خالد المسري، که لبناني االصل بوده و به  که از

  .انتقال داده شده است،  بي اطالع نبوده اند افغانستان
 تي ایتالیا با سازمان سیا مياز اتهامات دیگراین گزارش همکاري سازمان هاي اطالعا

 را در میالن به طور» ابو عمر « باشد که، امام حسن مصطفي عثامه نصر معروف به 
 از قرار، ابو عمر در این زندان شکنجه شده و. مخفیانه ربوده و به مصر انتقال دادند

 .مورد تجاوز قرار گرفته است 
  اطالع سازمان هاي اطالعاتينقض حقوق بشر در چنین ابعاد وسیعي نمي تواند بدون

 وابسته به نماینده عالي امور خارجي اتحادیه اروپا یعني آقاي خاویر سوالنا و یا
همکارش آقاي جیژز دو وریس، مسئول هماهنگ سازي مبارزه ضد تروریستي 

 .انجام پذیرد اتحادیه اروپا
« که  اخطار داداو . دو وریس، براي اعتراض به این عملیات ترجیح داد که استعفا کند

به  کشورهاي دموکراتیک  باید مبارزه خویش علیه تروریسم را در چارچوب احترام
گذاشتن  بدرفتاري هاي انجام شده در زندان ابوغریب، زیرپا. قانون به پیش ببرند

ایاالت  قوانین بشري در زندان گوانتانامو و آدم ربایي هاي سازمان سیا، به اعتبار
 . ا خدشه وارد کرده است متحده و جامعه اروپ



 تمام کساني که در این آدم ربایي ها شرکت داشته اند، تصمیم گیرندگان و اجرا
 کنندگان، همگي باید از چنگال عدالت بهراسند و از فرجام خانم ماریا استال مارتینز

 . رئیس جمهوري سابق آرژانتین ، درس عبرت بگیرند» ایزابلیتا پرون « معروف به 
بسیار  کنیم که در آرژانتین به نام مبارزه با تروریسم، مقامات دولتي در ابعادفراموش ن

ناپدید  » خانم مارتینز، به اتهام. وسیع به ربودن مخالفین سیاسي خود پرداخته بودند
مادرید  ، به تازگي در١٩٧٦دانشجویي به نام هکتور فاگتي در سال » شدن عمدي 

 عدالت اگرچه کند به پیش مي رود اما باید. ..دستگیر شد یعني سي و یک سال بعد
 .گریبان همه گناهکاران را بگیرد

 . است الملل اعالم کرد سیا سه زندان مخفي در پاکستان ایجاد کرده سازمان عفو بین
 اند حتي کودکان نیز حبس شده سیا در پاکستان، بر این اساس در سه زندان مخفي

 الملل اعالم کرده است که بسیاري از و بینعف به گزارش روزنامه دي ولت، سازمان.
مظنونان اقدامات تروریستي که تعداد زیادي کودك در میان آنها هست، شکنجه 

  .اند تحویل شده   آباد در ازاي دریافت پول به آمریکا توسط دولت اسالم  یا اند و شده
 عفو دالر پول پرداخت شده و بر اساس اعالم ٥٠٠٠براي برخي از این افراد تا 

سازمان عفو . اند الملل، اکثر زندانیان محبوس در گوانتانامو به آمریکا فروخته شده بین
سرنوشت  الملل از پرویز مشرف، رییس جمهور پاکستان درخواست کرده است که بین

" هاي خودسرانه بازداشت"افراد ناپدیدشده را به صورت رسمي مشخص کند و از 
ها در  بایست فهرستي را از تأسیسات زندانعالوه بر این، مشرف  . بکشد دست

  .برند، ارائه کند تروریستي در آنها به سر مي پاکستان که مظنونان
است که همکاري  گزارش کرده" نوین اوزنابروکر سایتونگ"در همین حال روزنامه 

تر از آن چیزي  آمریکا و پاکستان در جنگ به اصالح علیه تروریسم بسیار جامع میان
بر این اساس، سازمان اطالعات مرکزي  . رفت تر تصور آن مي که پیش تاس بوده

 ١٠٠٠پاکستان تاسیس کرده که بیش از  دستکم سه زندان مخفي را در) سیا(آمریکا 
ها در نزدیکي  است، این زندان این گزارش حاکي . است زنداني را در خود جاي داده

نطقه غربي یعني وزیرستان شمالي و وانا واقع در م مناطق اورته کوهات، میران شاه و
 .بانو قرار دارند



 ها که در مناطق جنگلي و هم مرز با افغانستان به نوشته نوین اوزنابروکر این زندان
  .شوند واقع هستند، زیر نظر دولت پاکستان اداره مي

 شوند، اما سیا در اطالعات شدیدًا در برابر افشاي علني محافلظت مي ها این زندان
بر اساس اعالم شاهدان عیني، در زنداني که در .  از این زندان سهیم استحاصل

یك داکترآلماني هم به  . شوند زنداني نگهداري مي ١٠٠٠میران شاه واقع است حدود 
میان زندانیان دیده که   ساله را در١٢این روزنامه گفت که چند ماه پیش یك نوجوان 

 این نوجوان اکنون یك سال است که در این :این داکتر گفت . مبتال به سل بوده است
هاي پزشکي در بازداشت  پاکستان بدون اتهام، وکیل یا مراقبت زندان گوانتامو مانند

 .برد به سر مي
 جورج بوش، رییس جمهور آمریکا اوایل ماه سپتامبر جاري براي اولین به وجود

 هم به صورت پرویز مشرف . کرد اعتراف هاي مخفي سیا در سراسر جهان زندان
 مظنون ٣٦٠سیا براي تحویل بیش از  اعالم کرد که" در خط آتش"علني در 

 .است کرده آباد پرداخت ها دالر را به اسالم تروریستي میلیون
 الملل به این روزنامه گفت که نیروهاي زیگرید کریگ، کارشناس پاکستان عفو بین

  . کنند ا را شکنجه ميامنیتي پاکستان رفتار بدي با زندانیان دارند و آنه
 در نبردهایي که در منطقه وزیرستان شمالي در گرفته است تاکنون زندگي بسیاري از

به گفته  . اند ها با خاك یکسان شده ساکنان این منطقه و شمار زیادي از دهکده
بر  . ها باید باال باشد کریگ، شمار قربانیان غیرنظامي حاصل از این درگیري

   هاي مارس در جریان درگیري  شود تصور مي ع امنیتي پاکستاني،اعالم مناب اساس
 . سرباز پاکستاني جان باخته باشند١٠٠٠در وزیرستان شمالي تاکنون حدود 2004

هاى دولت  ها به علت تهاجم به عراق و سیاست  سرانجام نارضایتی که علیه آمریکایی
ه خواهدداشت و غلبه بر آمریکا در قبال کشورهاى منطقه به وجود آمده سالها ادام

  .این موج نفرت بسیار دشوار خواهدبود
اکنون اکثریت افکار عمومی آمریکا بر این عقیده است که نتایج شکست در عراق 

عراق درحال حاضر به . انگیزتر از نتایج شکست در جنگ ویتنام خواهدبود بسیار غم
ها   که آمریکاییاست و فاجعه بزرگتر این است صحنه خونریزى بزرگ تبدیل شده



همه . خشونت پشت خشونت. کشته روى کشته. دانند چگونه از آن خارج شوند  نمی
 . رودرروى هم و علیه نیروهاى آمریکایی

اى بود که بیرون از محور رویارویی میان مسکو و واشنگتن  ویتنام ماجرایی حاشیه
ر صورتی آنجا فاجعه شکست زمانی آغاز شد که تهاجم به این کشو. قرار داشت

عراق دقیقًا در نقطه تالقی طرحهاى : اما مسأله عراق متفاوت است. پراشتباه یافت
که ویتنام فاقد  بوش براى تحکیم هژمونی جهانی ایاالت متحده قرار دارد، در حالی

هاى باطل را   ها ایده کار بوش بعد از انفجار برج  مشاوران نومحافظه .این ویژگی بود
کردند که امر بر رهبرى آمریکا مشتبه شد که کلید امنیت در آنقدر براى وى تکرار 

مشاوران به بوش گفتند کلید بازکردن درها براى سلطه بر خاور : دست ارتش است
 . نزدیك، عراق است

هاى نظامی در این مورد   ها و برنامه گیر بوش درباره طرح انگارى مردان تصمیم ساده
پایان علیه  ها در جدول جنگ بی  انگارى دهاین عملیات با همان سا. آور است هراس

تروریسم جاى گرفت و در این قالب عراق به سناریویی تبدیل شد که بوش بتواند 
نمایشی که جهان را . نمایش بزرگ قدرت ایاالت متحده را در این محل پیاده کند

غافلگیر کند و دیگر کشورهاى منطقه در برابر این غافلگیرى یکی پس از دیگرى 
پس از این و از رهگذر لشکرکشی ارتش، سران . وب قدرت واشنگتن واقع شوندمرع

کنترول نفت و ازمیان بردن : یابند کاران کوشیدند به دو هدف اساسی دست نومحافظه
  .تروریسم و به اصطالح بنیادگرایان

جمهور که  سفید نسخه این عملیات را براساس آرزوهاى رئیس  هاى کاخ استراتژیست
این درست است که صدام . کردند  سپتامبر بر زبان آورد تهیه١١وقوع فاجعه در فرداى 

بعد از شکست صدام، در عملیاتی  .دیکتاتور بود و همه مردم عراق از او نفرت داشتند
سیاسی دولت آمریکا حکومتی را در بغداد روى کار آورد دولتی که آرزو داشت مطابق 

سعودى    که آمریکایی ها از آنجا به عربستانمرحله دیگر نقشه این بود. منافعش باشد
 سپتامبر به حوزه ١١دلیل مشارکت اتباعش در   بروند تا باردیگر این کشور را به

میثاق کند و بار  فرمانبردارى خود برگردانند و مجبورش کنند با ایاالت متحده تجدید
 . دیگر وفادار آمریکا باشد



یافت به  ست این باشد که آمریکا اجازه میتوان  نتیجه یك پیمان جدید با عربستان می
هاى  بزرگترین کشورهاى تولیدکننده نفت فرمان براند و واشنگتن با هدایت سیاست

هاى نفت را مطابق طرح هاى  توانست قیمت سعودى می نفتی در عراق و عربستان
اى از طرفی با همین اهرم و با این اقدام آمریکا کشوره. کند طلبانه خود تنظیم  سلطه

آورد و از قدرت ایران در منطقه جلوگیرى  عربی را در قالب ائتالف جدید گردهم می
 .کرد می

ترین جنگ گام  ها و رؤیاها بود که بوش به اتاق رهبرى پراشتباه براساس این برنامه
 . نهاد

شاید در این میان کسی خطاهاى بلر را محاسبه نکرده بود و درواقع غیرقابل تخمین 
 . بود

ان بوش دروغ پراکنی را آغاز کردند و گزارشهاى سرویسهاى جاسوسی را همراه
 سپتامبر را یك بار دیگر از نگاه ١١باز تصویر عراق قبل از . برخالف واقعیت نشان دادند

 . گذرانید
کرد اما تروریسم وجودنداشت،   زمان حاکمی مستبد در عراق حکومت می در آن

آنها به دالیل شخصی از . الدن و القاعده نداشت اى با بن همچنین این دیکتاتور رابطه
هم متنفر بودند، اما اکنون عراق و بویژه بغداد مرکز نمایشی است که صحنه رویارویی 

 .کند  میان شرق و غرب را تداعی می
است، اما دقیقًا برعکس  درست است که نقشه جدیدى در خاورمیانه ترسیم شده

کنی تروریسم به راه نینداخت،  را براى ریشهدبلیو بوش که این جنگ  رجزهاى جورج
کند که اصرار بوش براى ماندن در عراق، به انگیزه کنترول   اکنون کسی تردید نمی

 .شاهرگ اقتصاد نفتی منطقه است
قدرت نظامی و قدرت اقتصادى، : هژمونی ایاالت متحده اساسًا بر دو پایه استوار است

جایی نیرو   ت جهان در داشتن توان جابهدرست است که ایاالت متحده نخستین قدر
ها و  شود که آمریکا از خنثی کردن مقاومت است، اما در عراق هر روز آشکارتر می

اى  که صحنه جنگ باشد صحنه فاجعه  امروز عراق بیش از آن. مبارزات ناتوان است
 بشرى است و این واقعیت به اعتبار ایاالت متحده به عنوان ابرقدرت نظامی در عمل



کند، سؤال همه این است قدرتی که از اداره بر کشورى کوچك عاجز   آسیب وارد می
زمین را نابود   تواند صدبار کره این کشور می. است چگونه داعیه رهبرى جهان دارد

 .اما از کنترول شهرى مانند بغداد ناتوان است. کند
جاپان روبه رو هاى دیگر مانند اقتصادى، ایاالت متحده با چالش چین و   در زمینه

آنچه آشکار است این است که ارتش این . است، اما این موضوع تحلیلی دیگر است
تجربه عراق ثابت کرد یك . کشور به عنوان قدرت منحصر به فرد آن محل چالش است

ارتش هرچقدر نیرومند نیازمند همراهی عناصر سیاسی و اجتماعی است تا بتواند به 
انگیزتر از  پس تردید نکنید که نتایج این جنگ غم .بدموقعیت هژمونیك خود دست یا

جنگ ویتنام است؛ بذر نفرت در دل مردم کاشته شده و منطقه باالترین موج 
ها به طول  نارضایتی در تاریخ مبارزات ضداستعمارى است که غلبه بر آن سال
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