
کنند و يا نمی خواهند مستقيما در مقابـل کـاخ            
سفيد قرار بگيرند، اما همين که کند حرکت مـی          
کنند يا ترديد نشان می دهند، به اياالت مـتـحـد      

در واکنش بـه ايـن روش،          .   آسيب می رساند  
اياالت متحد می خواهد نظر خود را با نـخـوت           
به آنها تحميل کند، و نخوت، تأثيرات شـومـی           

استفاده افزونتر از نفوذ خود برای تأمين     .   دارد
مقاصد، در نهايت به کاهش بيشتر ايـن نـفـوذ            
می انجامد و باعث رشد کينه و بـغـض مـی               

 . شود
در جريان دو قرن اخير، اياالت متحد سرمايهء        

امـا در    .   ايدئولوژيک بسيار زيـادی انـدوخـت       
زمان حاضر، آنرا به اسراف خرج مـی کـنـد،             
حتی سريعتر از خرج مـازاد طـالهـايـش در              

 . ۶۰سالهای 
در دهسال آينده، دو امکان در مقابل آمـريـکـا            

يا راه جنگ طلبان را پيش می گـيـرد         :   وجود دارد 
با نتايج بسيار منفی برای همه و بخصوص برای         

و يا متوجه می شود که اين رفتار بسيار   .   خودش
به نظر می رسد که حق انـتـخـاب        .   بدفرجام است 

پرزيدنت بوش بسيار محـدود اسـت و ايـاالت             
متحد، به مثابه نيروی محرک سياست بين المللی،        

 . احتماال به سقوط خود ادامه می دهد
سئوال واقعی اين نيست که آيا ابرقدرت آمريـکـا          
در حال زوال است يا نه، سئوال اينست کـه آيـا            
اياالت متحد می تـوانـد راهـی بـرای سـقـوط                 
آبرومندتری پيدا کند، بدون ضرر و زيـان فـوق           

 . العاده بيشتر برای جهان و برای خود آمريکا
 
 

قدرت مسلط نيروی خود    .   تاريخ برتری طلبی است   
بر روی نظاميگری متمرکز )   حتی به ضرر خود  ( را  

می کند، در حالی که آنکه می خواهد جايگزيـن او            
شود بر روی اقتصاد متمرکز مـی شـود؛ آنـچـه              

قبال ايـن در    .   هميشه بيشترين بهره را داشته است 
مورد اياالت متحد صدق می کرد، حـاال چـرا در              
مورد ژاپن چنين نباشـد، شـايـد در چـارچـوب               

 اتحادی با چين؟ 
در .   در خاتمه، باقی می ماند قلمرو ايـدئـولـوژيـک          

حال حاضر، اقتصاد آمريکا نسبتا ضعـيـف اسـت       
بخصوص اگر مخارج گزاف نظامی را در نـظـر             

بـه  .   بگيريم که استراتژی جنگ طلبان در بـر دارد         
عالوه، واشنگتن از نظر سياسی همچنان مـنـزوی          

) به جز اسرائيـل ( هيچکس، يا تقريبا هيچکس .   است
موضع جنگ طلبانه را عاقالنه و شايسته تشويق و         

کشورهای ديگر يا احتياط مـی      .   پشتيبانی نمی داند  

    ۱۵ صفحه

 ۱۳۸۲فروردين  ماه     ۱۰۷۱۰۷۱۰۷۱۰۷    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 

از طرف ديگر به نقل از نيويورک تايمز، دولـت          
بوش اعالم کرده که از هفته آينده تالش بـرای          
يافتن رهبران عراقی که در گرداندان دولت بـه         

در همين  !   آمريکا کمک کنند را آغاز خواهد کرد      
گفت که آمـريـکـا در پـی            ”ولفوويتز“ارتباط  

تماس با رهبران محلی و مذهـبـی و يـافـتـن               
 ”معروف و معتـبـر   “کسانی که از نظر آمريکا      

 “کارنامه ای در خور توجه دارنـد        “بوده و   
به نظر می رسد که ميان وزارت دفـاع          .   هستند

و وزارت کشـور بـه           ”رامز فلد “به رهبری  
اختالفات جدی در باره آينـده        ”پاول “رهبری  

، ژنـرال     ”رامز فلد “کانديد    .   عراق وجود دارد  
، پست رهبـری دولـت       ”جی گارنر “بازنشسته  

دعـوا در حـال       .   موقت را بدست آورده اسـت     
حاضر بر سر کانديد عراقی دولـت مـوقـت ،             

، است که به شـدت از جـانـب           ”احمد چلبی “
ولـفـو ويـتـز        ”و“ديک چـيـنـی       ”،”رامز فلد “
در يـک اقـدام         “چلبی    “.   حمايت می گردد  “

ناگهانی همراه  با هفتصد نفر مسلح بـه سـالح        
های سبک توسط هوا پيما های آمريکايی  بـه           

ادعا مـی   ”ولفو ويتز“.   شهر ناصريه برده  شد   
 ۱۰۰۰۰کند که وی در آنجا موفق شده حـدود           

اثـری آرام     “نفر را به دور خود جمع کرده و         
معاون رئـيـس   !  داشته است “بخش بر جمعيت  

با تائيد اينـکـه      ”پيتر پيس “ستاد ارتش، ژنرال    
آمريکايی ها تعدادی از مخالفان رژيم عراق را       

 ”: به جنوب اين کشور آورده اند، گفت کـه               
اينان پايه گذاران ارتش آزادی بخش عراق در         

 “. آينده هستند
رهبر کنگره ملی عـراق ، بـانـکـدار و                ”چلبی“

تحصيل کرده  آمريکا اسـت و در سـی سـال                
وی .   گذشته در اردن و آمريکا زندگی کرده است       

بوده و ورود او       “رامزفلد  “مورد حمايت گروه    
و هفتصد مرد مسلح  به جنوب  عراق بدون تاييد           

ظاهرا .   و اطالع  وزارت کشور صورت گرفته بود       
موافق نبوده و معـتـقـد        ”چلبی“با   ”کالين پاول “

است که وی در عراق از پايـگـاه الزم مـردمـی               
 .برخوردار نيست

 
 اما رئيس آمريکايی حکومت بعدی عراق کيست؟

نـمـی   .   پرزيدنت، نايب پادشاه، فرماندار، کالنـتـر      
، ژنـرال    ”جی گـارنـر  “توان دقيق گفت که عنوان    

بازنشسته آمريکا که قرار است رهبری عراق را         
. پس از صدام به عهده بگيرد را چه بايد گذاشـت           

 هماهنگ کـنـنـده       “او خود ترجيح می دهد او را        
اين نام بی طرفانه شـغـل   .   بنامند “دستگاه اداری  

 دفـتـر کـمـک هـای            “آتی او به عنوان رياست      
است که پـنـتـاگـون بـرای          “انسانی و بازسازی    

 ميليون عراقی پس از پايان جـنـگ   ۲۳حکومت بر   
برای سازمان دهی  کـمـک هـای انسـانـی و                  
زمامداری معامله پر منفعت بازسـازی تشـکـيـل           

 . داده است
او پيشينه ای   .   بسيار جالب است   ”گارنر“پرونده  

جالب درعمليات کمک های انسانی تحت حمـايـت         
سازمان ملل داشته  و نقش مهمی در حمايـت از            
کردهای شمال عراق پس از جنگ خليج در سـال     

 “فراهم آوری رفاه    “ در عملياتی به نام        ۱۹۹۱
آنچه که امروز بسيار مهم اسـت  .   ايفا کرده است   

تـامـی   “اين است که او بر خالف همکارش ژنرال       
که احتماال فرماندار نظامی عراق خواهد   “فرانکس  

شد، لباس نظامی را در آورده و به عنوان فـردی           

حمله به عراق فصل جديدی را در روابـط بـيـن               
تغيير دولـت و سـر کـار            .   المللی باز کرده است   

آوردن حکومت های دست نشانده پديده جـديـدی         
نيست، ولی آنچه امروز در عـراق رخ مـی دهـد               
عريان ترين شکل تجاوز و دخالت در امور داخلـی          

دولت بوش، خمينی وار، از      .   کشورهای ديگر است  
ابتدا به روشنی اعالم کرده بود که پس از پـايـان             

. خـواهـد کـرد      “دولت تعـيـيـن       “جنگ در عراق      
باالخره پس از حدس و گمان های بسيار رئـيـس            

بنـا  .   آمريکايی و عراقی دولت آينده تعيين گرديدند      
) معاون وزيـر دفـاع     (   به گفته رامزفلد و ولفو ويتز     

پس از پايان    ”جی گارنر “ژنرال بازنشسته ارتش،    
جنگ حاکميت را به دست خواهد گـرفـت تـا بـه                
همراه همکاران عراقی خود زمينه را برای ايـجـاد            

ولـفـو    “. دولتی انتخابی از طرف مردم آماده نمايد 
در مصاحـبـه ای اعـالم کـرد کـه مـدل                   ”ويتز

پيشنهادی پنتاگون تشکيـل وزارت خـانـه هـای             
موازی تحت کنترل عراقی ها و آمريکايی هـاسـت          
که البته بخش آمريکايی آن رهبريت را بـه دسـت            

مسئوليت کـارهـای اداری مـثـل خـدمـات              .   دارد
بهداشتی، تامين برق و آب و غيره به تـدريـج بـه              

وی گفت که ژنـرال    .   عهده عراقی ها قرار می گيرد     
که هم اکنون جنگ در عـراق را          “تامی فرانکس    “

شهرداری “رهبری می کند زنجيره ای از جلسات          
را تشکيل می دهد که در آن معتمدين محلی و    ”ها

بدين ترتيب  .   نيروهای موتلفين شرکت خواهند کرد    
آمريکا اميدوار است که زمينه را بـرای تشـکـيـل            

 . دولتی منتخب مردم فراهم نمايد

 

 رهبر آمريکايی عراق کيست؟
 مهرنوش کيان: ترجمه و اقتباس



کامال واضح اسـت کـه       .   را باخته است  )   کشور
و بقيه دست باال را دارنـد   ”چينی“،  ”رامزقلد“

و معتقدند که چون جنگ را به تنهـائـي پـيـش              
برديم، منفعت های بعدی را نيز بايد به تنهائـي          

مهره آنان است و به همه ايـن       ”گارنر“.   ببريم
 “. سياست ها کامال معتقد است 

بجز روابط محکم با پـنـتـاگـون، بـه             ”گارنر“
عنوان ارتشی سابق، به جناح راست جمهـوری        

دوستی او بـا مـعـاون        .   خواه ها وابسته است   
، به دوران شرکت    ”ديک چينی “رئيس جمهور،   

، يعنی هنگامی کـه   “تامين رفاه  “او در برنامه  
 ”بـوش پـدر     ”وزير دفاع در دولـت     “چينی  “
بـا    ”رامز فلـد  “بود بر گشته و رابطه اش  با       

همکاری در برنامه سياست دفـاع مـوشـکـی            
 .عميق تر گرديد

اين روابط شرکت های غير آمريکائي را نگران        
آن ها معتقدند که آمريکايـی هـا         .   ساخته است 

می خواهند بدون توجـه بـه سـازمـان مـلـل                 
قراردادهای بازسازی را ميان خـود قسـمـت           

يک شرکت وابسته به کمپـانـی قـديـمـی            .   کنند
اخـيـرا    ”هالی بـرتـون   “به نام   “ديک چينی   “

موفق به دريافت قـراردادی بـرای خـامـوش            
. کردن آتش چاه های نفتی در عـراق گـرديـد            

الزم به يادآوری است که اين شرکت پس از          (   
دريافت قرارداد متخصصان کويتی که در حال       
خاموش سازی چاه ها بودند را از محـل دور           

کـه   ”بشـتـل   ”و  ”هالی بـرون  “)     کرد، مترجم 
دارای روابط قوی با جمهوری خواهان هستنـد        
در ليست نهائي شرکت هايی که می توانند در          

 ميليون دالری بـرای بـازسـازی،         ۹۰۰برنامه  
 . شرکت کنند ، قرار داشتند “گارنر “تحت نظر 

شرکت های  انگليسی  پس از اعـتـراضـات و               
البی فراوان باالخره موفق شدند يک انگليـسـی         

وارد نـمـايـنـد و وزيـر             ”گارنر“را در دفتر    
بازرگانی برای شرکت بيشتر انگـلـيـسـی هـا            

 . همچنان اقداماتی را انجام می دهد
اما کنترات گيرندگان می گويند که  به تـقـاضـا          
های آنها برای شرايط قراردادها پاسخی داده        

ما از اين بـابـت    “:   يکی از آنان گفت .   نمی شود 
پشت پرده دعوای عظيـمـی بـر         .   نگران هستيم 

تـمـامـی     ”اشـتـل   ”و ”هالی برن  “سر اين که    
قراردادها را می گيرند در جريان است و مـا            
هم نمی توانيم با مردم ارتباط مستقيم برقـرار         

 “. کنيم
اما نگرانی ها از اين مسائل فـراتـر مـی رود،              

، ”رامـزفـلـد   ”بـا  ”گـارنـر  “بخصوص اگر کار     
اقدامات تجاری و عقايدش در باره اسرائيل را         

رئيس کميـسـيـون      ”رامز فلد “.   در نظر بگيريم  
بررسی  خطر موشک های باليستيـکـی بـرای           

 به کنگره گزارشی در      ۱۹۹۸آمريکا بود و  در      
در ايـن     “رامـزفـلـد      “کميسيون . اين باره داد 

گزارش سه کشور را به عنوان کشورهايی کـه         
کـره  :   آمريکا را تهديد می کنند مـطـرح نـمـود           

شمالی، ايران و عراق و بدين ترتيب اوليـن قـدم            
برای طرح کشورهای  مثلث شيطانی و سيـاسـت          

 .مطرح گرديد “استراتژی پيش گيرانه   “
در جنـگ    ”رامزفلد“درچارچوب برنامه    ”گارنر“

در  ”پاتريـوت “ستارگان، بکارگيری موشک های     
 و در طی جنگ خليج شـرکـت         ۱۹۹۱اسرائيل ،در   

داشته و فرمانده دفاع فضايی و اسـتـراتـژيـک             
.  بـود   ۱۹۹۶ تا   ۱۹۹۴ارتش امريکا در سال های      

در “پاتريوت   “پس از آن که کارايی موشک های   
 ”گارنر“ در کنگره  زير سئوال رفت ، ۱۹۹۲سال 

تمامی انتقادات را نادرست دانسته و ادعا کرد که         
 و در عربستـان     ۴۰کار موشک ها در اسرائيل تا       

 ”گارنـر “امروزه  .    درصد مثبت بوده است    ۷۰تا  
 “پاتريوت    “در بخش مالی پروژه موشک های       

جديد، که اخيرا در عراق به کار گرفـتـه شـدنـد،              
، “اس، وای کولمن  “او مديرشرکت .   شرکت دارد 

کنترات گيرنده سيستم های موشـکـی کـه کـار             
پشتيبانی تکنيکی از پروژه های جاری را نيز بـه        

اسرائيل به سيستم جـديـد     .   عهده دارد، می باشد  
اس  “شـرکـت     .   مجهز است ”تير “دفاعی به نام  

! در اين زمينه نـيـز فـعـال اسـت              “وای کولمن   
بر اجرای برنامه توسعه اين سيستم هـا      ”گارنر“

 درصد توسـط آمـريـکـا         ۸۰که به نظر برخی تا      
 . تامين مالی شده بود، دست اندر کار بود

با اسرائيل بـه بـرنـامـه هـای              ”گارنر “رابطه  
 او   ۲۰۰۰در اکـتـبـر      .   موشکی محدود نمی شود   

اسرائيل در مقابله    “:   بيانيه ای که اظهار می کرد       
مورد حمايت رهـبـری      )   تروريسم( با خطر جدی    

فلسطينی ها با خويشتن داری بسيار عمل کـرده          
 سازمان تهيه کـنـنـده ايـن بـيـانـيـه                 “  . است

 ”چينـی “که  “انستيتوی يهودی امورامنيت ملی     “
.  از اعضای آن هسـتـنـد، بـود       ”ريچارد پرل ”و

به  “پرل  “قابل توجه است که همين هفته گذشته    
 ميليون دالربرای کمک  به سر       ۷۲۵دليل  دريافت    

گيری يک معامله با شرکت ورشکـسـتـه تـلـفـن              
مجبور به استعفا از پسـت         “گلوبال کراسينگ   “

 رئيس يکی از کميته های اصلی  مشـاور          ( خود  
 .گرديد)   رامزفلد 

بدون اين همه نيز مسلما کسی انتـظـار نـداشـت             
پرچمدار بازگشت دموکـراسـی در       ”جی گارنر “

عراق گردد ولی کارنامه وی جای هرنوع شک و          
 .ترديدی را از ميان بر می دارد
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از طرف ديگر او ارتـبـاط       .   غير نظامی عمل می کند    
بسيار نزديکی با تندروها يعنی  وزير دفاع آمريکا،         

و مـعـاون    ”پل ولفو ويتز ”، معاون وی”رامز فلد “
که طرفدار سـيـاسـت       ”ديک چينی  ”رئيس جمهور 

دور  نگاه داشتن سازمان ملل ، مثل پيش از جنـگ            
 .هستند، دارد

همچنين وی مانند افراد ذکر شده به شدت طرفدار          
اودر شکل دهی به سياست دفـاعـی   .   اسرائيل است 

بحث انگيز آمريکا ، شامل سيستم دفاعی موشکـی         
آمريکا که نقض واضح معاهده ضد موشـک هـای           

.  می باشد، نقش داشته است   ۱۹۷۲باليستيکی سال   
شرکتی که وی در حال حاضر برای آن کـار مـی             
کند، متخصص توليد موشک بوده و منبع مالی آن          
توسط بکارگيری اين موشک ها در اسرائيل و در          

 . حال حاضر در جنگ عراق تامين می شود
با توجه به پيش زمينه وی، آژانـس هـای کـمـک               
. رسانی به  نقش او با ديده شک و ترديد می نگرند         

يـک سـازمـان         ( ”آکس فـام   ”عضو ”فيل بلومر “
عراقی هـا بـايـد بـر          “:   می گويد)   خيريه انگليسی 

عراق حکومت کنند و حکومت موقت بايد تحت نظر         
بدترين حالت ايـن     .   سازمان ملل باشد و نه آمريکا     

است که در راس حـکـومـت عـراق در دوران                  
بازسازی يک آمريکايی يا انگليسی باشـد کـه بـا             
صنا يع  نظامی و يا نفتی نيز ارتباط نزديک داشته           

 ”.باشد
در باره کارآيی ارتش آمريـکـا در     ”گارنر“نظرات  

 “ايفای نقش انسان دوستانه در دوران برنامـه             
او .   در شمال عراق کامال روشن شـد       “تامين رفاه   

گفت که ارتش ابزاری نجات بخش در شکل دهـی           
اما نکته در    .   به عمليات انسان دوستانه آينده است     

اين است که اين برنامه اساسا تحت نظر و حمايـت      
سازمان ملل انجام گرفته بود و جنگی کـه در آن             

 .زمان انجام شد نيز مورد تائيد اين سازمان  بود
و سازمان ملل بسيار    “گارنر  “امروزه رابطه ميان    

اين تنش درجلـسـه بسـيـار سـرد             .   پر تنش است  
اوايل ماه مارس که در طی آن او در بـاره نـقـش               
خود قبل از تـرک آمـريـکـا بـه سـوی کـويـت                     

يکی از مـقـامـات    .   توضيحاتی داد، کامال هويدا بود    
 “:   سازمان ملل پس از پايان جلسـه  گـفـت کـه               

شرکت در اين گردهمايی به منظورايجاد هماهنگی        
سازمان ملل با اين    .   يا مشاوره صورت نگرفته بود    

برخورد موافقت ندارد چرا که عمليات اين سازمان        
مستقل بوده و ما نيازی به مشاوره بـا آمـريـکـا               

آمريکايی ها هم با ما مشاوره نکردند چون    .   نداريم
همگان می دانند که آنها می خواهند بدون شـرکـت           

 “. سازمان ملل عمليات خود را پيش ببرند
عليرغم پيشرفت ها در زمينه نقش سازمان ملل در         
بازسازی از طريق گذراندن قطعنامه ای جـديـد و            
بسط نقش سازمان ملل در برنامه نفت برای غـذا،           
بسياری از مقامات اين سازمان ترديد های عمـيـق       
نسبت به نيات آمريکا و بخصوص دوستان آقـای         

پـاول   “:   يکی از اين مقامات گـفـت      .   دارند ”گارنر“
نبرد داخلی ميان وزارت دفـاع و وزارت      ( اين نبرد 
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