
، مجله ”ويکلی استاندارد“ دسامبر ۱پيش در شماره    
ای متعلق به راست ها ، دو مقاله تحت عنوانً  صدام           

و  ”زالمی خـلـيـل زاد       “چگونه؟ً  نوشته    :   بايد برود 
اين دو در ايـن مـقـاالت       .   منتشر کرديد  ”ولفوويتز“

نوشته بودندً  ما بايد دير يا زود در بـرابـر صـدام               
ً  و در هـمـانـجـا         . پس هر چه زودتر بهتر    .   بايستيم

               ً خواهانً  حمله مستمر به نيروهای ويـژه صـدام
 . شده بودند

اما ببينيم اين استراتژيست ها چه کسانی هستنـد و           
 .بنيادهای فکری آنان از کجا نشات می گيرد

بنيادهای فکری سياست های بوش بر دو پايه قـرار          
. دارند نئو محافظه کاران و بنيادگرايـان مسـيـحـی           

بنيادگرايان مسيحی بر خـالف تصـور بسـيـاری،            
مخالف سقط جنين نيستند و چهره ای بسيار مـدرن         

ً  کـمـربـنـد         .   از خود ارائه می دهند   اکثريت آنان از 
انجيلً  در جنوب آمريکا می آيند و از چـهـره هـای           

وزيـر   ”جان اشکرافـت  ”سرشناس آنان می توان از    
از طرف ديگر نـئـو مـحـافـظـه           .   دادگستری نام برد  

کاران اغلب از شهرهای بزرگ مثـل نـيـويـورک و              
برخی از کاليفرنيا می آيند، اکثرا يهودی بوده و خط          

دنبـالـه   .   کاری خود را از محافل ً چپ آغاز کرده اند         
روان اين خط فکری ايده های خود را بـر اسـاس               

 “ آلن بلوم  ”و شاگردان او   ”لئو اشترواس  ”تفکرات
هر دو آنـان در    . قرار داده اند ”آلبرت ول استتر ”و

 در دانشگاه های مختـلـف در شـرق            ۶۰طول دهه   
آمريکا تدريس می کردند و اکثر استراتژيست هـای     

 .امروزی از شاگردان اين دو می باشند
عنوان نئو محافظه کار اندکی مغلطه آميز است چـرا          
که اينان هيچ نزديکی با محافظه کـاران در اروپـا              

در مقاله ای بـه نـام           “فرانسيس فوکوياما   “.   ندارند
 دسـامـبـر     ۲۴وال استريت جورنال،    ( پايان تاريخ ً      ” 

نوشت که ً  نئو محافظه کاران هيچ عالقه ای   )   ۲۰۰۲
برای حفظ نظم کنونی که بر اساس هيرارشی، سنت         
ها و نظرات بدبينانه نسبت به طبيعت انسـان قـرار             

 ً .دارد، ندارند
در کرشهاين در استان هسـن در         “لئو اشتراوس   “

 بدنيا آمد و قـبـل از سـرکـار         ۱۸۹۹آلمان در سال  
او مدتی در مدرسـه  .  آمدن هيتلر آلمان را ترک نمود 

جديد تحقيقات اجتماعی و سپس در کميته اجتماعـی         
در شيکاگو که بعدها مرکز پيروانش گرديد، کار می         

محدود کردن فلسفه او به چند اصلی که نـئـو            .   کرد
محافظه کاران دور و بر بوش از آن  پـيـروی مـی               

نظرات محافظه کـاران بـر     .   کنند ساده انگارانه است   
بـررسـی نـظـرات       .   پايه های ديگری هم قرار دارد      

و  چگونگی برداشت نـئـو مـحـافـظـه            “اشتراوس  “
کاران از آن نشان می دهد که سياست هـای کـاخ               

سفيد، رفتارهای جنون آميز تعدادی انگـشـت شـمـار            
نيست بلکه بر دو اصل دقيق و عميق بنيـان گـذاشـتـه           

 . شده است
قـرار   ”اشـتـراوس  “اصل اول، بر پايه تجربه شخصی       

او در طول زندگی خود شاهـد فـروپـاشـی دو              .   دارد
به همين دليـل    .   حکومت وايمار و ديکتاتوری هيتلر بود     

شخصا به اين نتيجه رسيد که دموکراسی اگر از تـوان      
کافی برخوردار نباشد، نمی تواند در برابر ديکتاتـوری       

او در مقدمه   .   که ذاتا توسعه طلب است ايستادگی نمايد      
      جـمـهـوری          ”اسپينوزا“ای برً  نقد مذهب  ً نوشت که

وايمار ضعيف بود و فقط در يک مقطع ازخـود قـدرت       
نشان داد و آن عکس العمل خشونت بار بر عليه تـرور      

.  بـود   ۱۹۲۲در    ”والتر رانتنـاو “وزير خارجه يهودی    
بطور کلی جمهوری وايمار نشانگر پديده ای قـانـونـی           

 ً.بدون قدرت يا عدالت ناتوان از اعمال قدرت است
اصل دوم، بر اساس برداشت های او از آثار کالسيـک           

سوال اساسی برای آنان و ما همـچـنـان          .   فلسفی است 
مسئله رژيم سياسی که شخصيت مردم را شکـل مـی         

به اين سـوال کـه         ”اشتراوس “پاسخ  .   دهد می باشد  
 ”چرا قرن بيستم دو رژيم توتـالـيـتـر يـا بـه قـول                  

ً مستبد را شاهد بود، عبارت است از ايـن              اشتراوس
مدرنيسم رد ارزش های اخالقی را کـه اسـاس         :     که  

دموکراسی هستند و همچنين ارزش هـای اروپـايـی           
به نـظـر او ريشـه ايـن           .   منطقً  وً  تمدن را دامن زد  ” 

اين دوران، بنا بـه      .   واکنش در دوران روشنگری است    
ضرورت، نوعی نسبيت گرايی يا تاريخ گرايی يعنی رد         
وجودً  مصلحت اولی  که مصلحتی  قابل اندازه گيـری            
نيست ولی ميزانی برای درجه و اندازه مصلحت هـای        

 .آنی و مشخص است، را تائيد نمود
نمی تـوان     ”اشتراوس“به عبارت ديگر بر اساس نظر       

هم رژيم آمريکا و هم حکومت سـوسـيـالـيـسـتـی را                
به نظر او رژيم ها يا خوب و يا بـد  .  همزمان تحمل کرد 

هستند و تامال ت سياسی نبايد مانع از قضـاوت هـای       
و همچنين رژيم های خوب حق دارند و         .   ارزشی شود 

يا حتی وظيفه اشان اين است که از خود در برابر بدها            
شايد ساده انگارانه باشد که به مثـلـث شـر      . دفاع کنند 

اشاره کنيم ولی تشابهات موجود غيـر        ”جورج بوش “
پايه های اصلی فلسفه سياسی رژيـم       .   قابل انکار است  

گـذاشـتـه شـده       “اشتراوس    ”توسط پيروان ”بوش“
دل مشغولی اصلی اينان پرداختـن بـه تـاريـخ             .   است

از  “اشـتـراوس      ”خود.   آمريکا و قانون اساسی است    
قانون اساسی آمريکا تمجيد فراوان به عمل آورده و           
معتقد بود دموکراسی در آمريکا يـکـی از بـهـتـريـن                

 .سيستم های سياسی موجود است
 ”هيروی مانسـفـلـد    “،  ”والتر برنز “شاگردان او يعنی    

، پا را فراتر گذارده و معتقدنـد کـه در       ”هاری جافا ”و
قانون اساسی و در هرشکل مذهب، نهايتا بشکل مدنـی      
آن، بايد به عنوان نقطه اتصال ميـان نـهـادهـای يـک                

که خـود  “اشتراوس  ”. جامعه مورد استفاده قرار گيرد    
يک يهودی بدون مذهب بود، مذهب را بـرای حـفـظ               
توهمات توده ها مفيد دانسته و می گفت که توهمات را           

بـديـن تـرتـيـب        .   نمی توان بدون نـظـم حـفـظ کـرد            
که خود در انتقاد از مدرنيسـم و تـوهـم             “ اشتراوس“

پيشرفت به باورهای فالسفه کالسيک در باره حکومت        
باز می گردد، همچنان از دموکراسی ليبرال، محصـول         
سال های روشنگری و دموکراسی آمريکايی دفاع مـی         

اين تناقض را او چنين توجيه می کند که انتقاد از            .   کند

اگر چه اشغال عراق سر آغاز دوران  نوينی در روابط     
بين المللی محسوب می گردد، اما برنامه ريزی بـرای           

يـافـتـن    .   اين حرکت از چندين سال قبل آغاز شده بود        
آبشخور تفکر حکومت بوش، ناديده گرفتـن عـوامـل           

مسلما آمريـکـا در صـدد         .   اصلی شروع جنگ نيست   
تثبيت و ارائه نمايش قدرت خود در دنيا و تـامـيـن           
برتری دالر در عرصه اقتصادی و مهم تـر از هـمـه               

امـا  .   اطمينان از دسترسی به منـابـع انـرژی اسـت            
شناخت استدالالت مورد استفاده اين رژيم در توجيـه         
حرکات خود و اصوال يافتن ماخذ فکری آن که نهايـتـا            
خط فکری توده بزرگی از مردم را تحت تاثير قرار می           
دهد نيز به همان اندازه از اهميت برخوردار است، چرا       
که فقط با شناخت از يک پديده است که می تـوان بـا          

مقاله زير که بر گرفتـه و    .  آن به درستی برخورد کرد 
ترجمه چند مقاله مختلف از منابع انگليسی زبان است       
تالشی است برای معرفی شبکه پيچيـده و در هـم              
تنيده استراتژيست ها و ديگر منابع مورد اسـتـفـاده          

 .بوش برای تغذيه دستگاه تجاوزطلبانه اش
تحرکات استراتژيست ها بطور علنی حداقل از ده سـال           
. پيش يعنی پس از فروپاشی اتحاد شوروی آغاز گرديـد         

، پاول و چينی در تـالش بـرای جـلـب             ۱۹۹۲در سال  
             ً حمايت کنگره از برنامهً  نقشه بنيادی نيروهای مسلـح

پاول به اعضای کمـيـتـه     .   منطق جديدی را مطرح نمودند    
نيروهای مسلح سنا گفت که امريکاً  قدرت کافـی بـرای             
جلوگيری از هر نوع مبارزه جويی کسانی کـه رويـای             

ً  و بـا        . مبارزه با آمريکا را در سرمی پروراننـد، دارد        
ً  مـن              استفاده از اصطالحات تبهکارانه اعالم داشت کـه
می خواهم قلدر محله باشم و به همه بفهمـانـم کـه در                
آينده هيچکس توانايی روبرو شدن با نيروهای مسـلـح           

 Paul ”ولفو ويـتـز   “ً  همزمان    . امريکا را نخواهد داشت   
Wolfowitz     مشغول تهيه مقدمات بيانيه سياست هـای

بنا بر اين سند يعنی ً راهـنـمـای بـرنـامـه         .   پنتاگون بود 
ريزی دفاعی ، اياالت متحده قدرت مطلـق در دنـيـا را                
داشته و می تواند اين قدرت را با استفاده از آميـزه ای              

در همين سـنـد     .   از ديپلماسی و نيروی نظامی پيش ببرد      
منافع حاصل از اتخاذ اين برنامه ً  دسترسی به مـنـابـع              
مواد خام حياتی، به طور اخص نـفـت خـلـيـج فـارس،                 
جلوگيری از بسط سالح های کشتار جمعی و تهـديـدات           
. تروريست ها عليه مردم آمريکاً  اعالم گـرديـده اسـت           

 سپتامبر يعنی حدود هشت سال بـعـد ، ايـن         ۱۱پس از   
برنامه باالخره توانست خط سياسـی حـکـومـت وقـت             

تنها تغيير قابل مالحظه ، تغيير اصـطـالح           .   آمريکا گردد 
 . ضربات اعالم نشدهً  به ً  جنگ پيشگيرانهً  است”

موضع خمينی وار بوش در برابر صدام يعـنـی جـملـه              
چند سال  .   صدام بايد برودً ، نيز سياست جديدی نيست       ” 

    ۲۵ صفحه

 
 شبکه های هدايت کننده
 سياست های جنگ افروزانه

 مهرنوش کيان

 ۱۳۸۲خرداد  ماه     ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



نوين آمريکايی که خواستار تغيير رژيم در عـراق           
حتی قبل از سر کار آمدن دولت بـوش بـود، مـی                

همچنين مانند اغلب همکارانش عضو انستيتـو       .   باشد
يهودی امنيت ملی که مسئله اسرائيل و امنيت آن را           
در قلب سياست های آمريکا قرار مـی دهـد ، مـی                

از ايدئولوگ های موثر و تعيـيـن    ”ولفوويتز“.   باشد
 .کننده در سياست های بوش می باشد

 Lewis Libby ”لوئيس ليبی“
،  ”ديک چـيـنـی     “رئيس دفتر معاون رئيس جمهور      

سال ها در پنتاگون فعال بوده و در دولت بوش پدر           
نيز در وزارت دفاع کار می کرد، او از نـزديـکـان                

و همـچـنـيـن      ”پی ان ای سی “، عضو  ”ولفوويتز“
، شرکت تحقيـقـی      ”راند“عضو هئيت مديره شرکت     

برای توسعه که قراردادهای بسياری با پـنـتـاگـون            
از اعضـای     ”زالمای خـلـيـل زاد      “.   دارد، می باشد  

که به عنوان مخالقيـن عـراقـی بـه         ”بوش “منتخب  
کـار مـی     “راند   “بغداد فرستاده شد نيز در شرکت    

 .کند
سهام دار شرکت های نفتی و توليد کـنـنـده            ”ليبی“

،  “نورتورپ گـرومـن        “اسلحه  و مشاور شرکت      
پيمانکار قراردادهای دفاعی و دارای نقش تـعـيـيـن          
کننده در هئيت سياست های دفاعی پنـتـاگـون مـی             

 ميليون دالری با ۸۳قراردادی  “راند “شرکت .   باشد
 .پنتاگون پس از جنگ عراق بسته است

 Donolad Ramsfeldدونالد رامزفلد
و طـراح     “پی ان ای سی    “او از اعضای پايه گذار  

کلـيـه جـزئـيـات حـرکـت هـای               .   جنگ عراق است  
سازندگی پس از جنگ در عراق بايد با نظر او انجام           

کليه انتصابات و قراردادها با نفوذ وی انجام        .   پذيرد
عالقه ای به اشاره بـه   ”رامزقلد“و مسلما   .   می گيرد 

در ايـن    .   نقش او در طول جنگ ايران و عراق نـدارد     
دوران وی در ارتباط نزديک با بغداد بـوده و بـه               
صدام و رژيم وی در جنگ عليه ايران کـمـک مـی               

بـرای گـرفـتـن        ”رامزفـلـد  “در همان زمان    .   رساند
قراردادهای ساخت لوله های نفتی در عـراق بـرای           

 “بشتل  “امروزه  .   تالش می کرد   “بشتل   “شرکت  
يکی از موفق ترين شرکت ها در گرفتن قراردادهای         

 .پس از جنگ در عراق است
 Douglas J. Feithدوگالس جی  فيث

معاون وزير در سياست های دفـاعـی پـنـتـاگـون،              
ً  و               مسول انتخاب اعضایً  هيئت سياست دفـاعـی

او همچنين وکيـل    .   است “جينسا  “عضو مشاور در    
 از طـرف      ۸۰بوده و در دهه  “نورتورپ گرومن  “
برای کار در سياست های دفـاعـی      “ريچارد پرل   “

وی  شديدا طرفدار اسرائيل و از         .   انتخاب شده بود  
از ديگر عـراقـی هـای      .   است “احمدچلبی  “حاميان  

ژنـرال  “،  “جالل طالبانی    ”مورد نظر او می توان از     
مسـعـود    “،   ) ائتالف ملی عـراق   ( “   توفيق ال ياسری  

شيف  “، ) پيمان ملی عراق( “ اياد علوی “،  “بارزانی  
عبدالـغـزيـز     “، )حزب سلطنت طلب(“ علی بن حسين 

برادر محمد بکر ال حکيم رهبر کـنـگـره           ( “   ال حکيم 
ژنـرال سـعـد       ”و)   اعلی انـقـالب اسـالمـی عـراق          

 .نام برد) رئيس سابق جنگ روانی عراق( “عبيد
 Richard Perleريچارد پرل

و  “جينـسـا     “شاهزاده سياه پنتاگون عضو کليدی      
عضو برجسته انستيتو بازرگانی آمريکا به هـمـراه          

اين انستيـتـو   .   است ”لين ”و همسر او “ديک چينی ” 

يکی از ذی نفوذ ترين ايدئولوگ هـا          “ريگان  “به گفته   
او همچنين در موسـسـه      .   در جبهه راست افراطی است    

دفاع از دموکراسی، يکی ديگر از ايدئولوگ های دسـت          
که احتماال در دولت    “جيمز وولسی   “راستی، به همراه    

 .موقت عراق وزير امنيت خواهد شد، می باشد
،  “اوتونومی کـورپ      “همچنين مدير شرکت  “پرل  “

توليد کننده نرم افزار برای پنتاگون و مشاور شـرکـت           
و عضـو هـئـيـت         )  شرکت وکالی فيث و زل ( “فيث “

بود که چند ماه پيش ، پـس از          “دی پی بی     “مديره  
او همچنـان در    . رسوايی مالی مجبور به استعفا گرديد 

هئيت مديره اين شرکت فعال بـوده و تـالش بـرای                
گرفتن بازسازی قراردادهای تلفن و مخابرات در عراق        

عالوه بر اين وی در انستيتو بازرگانی .   و آسيا را دارد   
بنيامين نـتـان       “آمريکا و به عنوان مشاور در دولت        

“ هولينگر ديجيتـال  “فعال بوده و از گردانندگان  ”ياهو
 را چاپ می کند، می باشد ”ديلی تلگراف“که 

 Dick Cheneyديک چينی 
، يـکـی از        “کـاپـيـتـول هـيـل           “رئيس جنگ طلبان    

و هـئـيـت مشـاوران          ”پی انی ای سـی     “بنيانگذاران  
معاون رئيس جمهور، وزير دفـاع در      .   است ”جينسا“

بوده و حدود ده سـال اسـت کـه           ”بوش پدر ”دولت
او .   خواهان جنگ با عراق و برکـنـاری صـدام اسـت             

شـرکـت   .   است ”هاليبورن“همچنين مدير شرکت نفتی     
در “هاليبـرون    “، شرکت تابع   ”کلوگ براون و روت   “

 ميليون دالری برای خـامـوش   ۷حال حاضر قراردادی  
در عـيـن     .   کردن چاه های نفت عراق را در دست دارد        

حال وی عضو هيئت امنای انستيتو بازرگانی امـريـکـا         
روابط او با شرکت های نفتی بسيار تنـگـاتـنـگ            .   است
يکی از مذاکره کننده گـان از طـرف شـرکـت                .   است

برای ساخت لوله های نفت دريـای خـزر           “شورون  “
مشاور امنـيـت    “کوندوليزا رايس “. بود “ديک چينی “

 تا کنون اسـت و      ۲۰۰۱ملی، مدير اين شرکت از سال     
حتی يکی از تانکر های نفتی به نام او تعميد داده شـده             

عضو هـئـيـت مـديـره         “لين  “،  “چينی  ”همسر.   بود
و توليد کننده موشـک هـای کـروز            “الکهيد مارتين   ” 

 ميليون دالر ۸۰۰است و ماهواره های ارتش به ارزش        
 .ساخت اين شرکت در اختيار جنگ عراق قرار داشت

 Michael Joyceمايکل جويس
يکی از بزرگترين و    “بردلی  “او مدير سابق موسسه    

ايـن  .   پر نفوذترين سازمان های راست در آمريکا بـود        
ويـلـيـام    “را به رهـبـری        “پی ان ای سی  “موسسه  

بـه   ”اسـتـانـدارد   “هفته نامه   . بنيان گذارد “کريستول  
به عنوان بلندگوی رژيـم بـوش         “کريستول  “مديريت  

اين هفته نامه اکـنـون در دسـت            .   محسوب می گردد  
ويـلـيـام      “گفته می شود که     .   است “روپرت مرداک   “

که در دولـت       ”مايکل جوئيس“دوست نزديک   “بنت  
 “بوش پدر  “وزير آموزش بوده و در دولت  ”ريگان“

سزار مواد مخدر خوانده می شد، قرار است در دولـت           
 .موقت عراق پست آموزش را بعهده داشته باشد

 James Woolseyجيمز ولسی 
 “جينسا “و  “پی انی ای سی “مدير سابق سيا، عضو 

 احتماال پست وزارت امنيت در دولت موقت عـراق را            
منافع اقتصادی او شامل شـرکـت   .   بعهده خواهد داشت  

“ تيتان ”هوا فضای انگليسی توليد کننده سالح، شرکت      
دين کـورپ   ”فراهم آورنده متخصصين امور نظامی و     

که محافظين شخصی استخدام می کند و از جـملـه             “
رادر افغانستان نيز تعييـن      “حميد کارزای    “محافظين  

لِيبراليسم که در خطر در افتادن به دامان نسبی گـرايـی            
 ”به نظر.   است، برای ادامه حيات آن اجتناب ناپذير است   

نسبی کردن ً  خوبیً  ناتوانی برای مقابله بـا        ”اشتراوس
 .استبداد را به دنبال دارد

دفاع از ً  ليبراليسم ً  و ً دموکراسیً  به نظر نئو محافظـه               
کاران بايد حتی به قيمـت مـخـالـفـت بـا نـهـادهـا و                      

اما مشکل اين جاست .   قراردادهای بين المللی انجام گيرد    
که منظور نئو محافظه کاران ازً ليبراليسم و دموکراسیً           

پس هـر    .  آن نظامی است که در آمريکا بر سر کار است 
حکومت، يا نهادی که بر عليه اين ساختار عمل کند بايـد            

اين گروه پس از فروپاشی دولت      .   از ميان برداشته شود   
های اروپای شرقی بهانه کافی  برای تبليـغ ايـده هـای               

تغييرات جهانی به نظر آنان نتيجـه اعـمـال           .   خود يافتند 
 . بود “ريگان “زور حکومت 

با اعتقاد بـر   “بوش   “بدين ترتيب تئوريسين های رژيم      
جهانشمولً  بودنً  مدل آمريکايی دموکراسیً  بر ايـن            ” 

. باورند که بايد در سياست بسياری چيزها را تغيير داد          
در جبهه داخلی  مخالف سرسخت کمک های بهزيسـتـی           
دولت به مردم بوده و در سياست خـارجـی هـر نـوع              
قرارداد تشنج زدايی ميان شرق و غرب که حاصل دهـه           

 بود را کمک به طوالنی تـر کـردن عـمـر         ۷۰ و ۶۰های  
همچنـيـن بـه      .   ً  بدً  می انگارند ) از نظر آنان  ( رژيم های     

 نهايتا منجر به ۷۰ و ۶۰نظر اينان نسبی گرايی دهه های      
تـئـوری   .    انـجـامـيـد    ۸۰ايجاد ً  صحت سياسیً  در دهه       

صحت سياسیً  بنای برخورد را احـتـرام بـه ديـگـر              ” 
فرهنگ ها و نگرش های فکری گذارده و بعضا تا آنـجـا             
پيش رفت که هر نوع عقب ماندگی در ديگر فرهنگ ها را            
به صرف احترام به نگرشی متفاوت تحمل نموده و يـا             

نئو محافظه کاران موفق شده انـد بـا       .   ناديده می گرفت  
انتقاد به اين برخورد نادرست به اين باور دامن زنند که           
ً صحت سياسیً  دستاوردهای تفکر غربـی را نـاديـده              
گرفته و ميدان را به برخوردهای ارتـجـاعـی واگـذارده           

بدين ترتيـب ايـن عـده بـه عـنـوان نـاجـيـان                     .   است
دستاوردهای تمدن، و باالخص تمدن غرب، تلـقـی مـی            

 .گردند
. تئوریً  جنگ پيشگيرانهً  نيز محصول همين نظر اسـت           

به نظر اينان هيچ رئيس جمهوری آن قدر ديوانه نيـسـت     
که با نشان دادن عکس العمل در برابر خطر اتمی ديـگـر            

پـس بـرای     .   کشورها به يک خودکشی جمعی دست زند      
مقابله با اين خطر و جلوگيری از بوجود آمـدن قـدرت              

يا دولت هايی که غير قابل قبول       ( اتمی در ديگر دولت ها      
وول “.   بايد بجای عکس العمل پيشگيری نـمـود       )   هستند  
سياست ً  بازدارندگی آنیً  يعنـی جـنـگ هـای                ”استتر

محدود با استفاده از سالح های دقيق که بتواننـد هـدف            
های نظامی را با دقت بسيار از ميان بردارند را مـطـرح          

در همين راستا  هر نوع قرارداد بين المللی کـه  .   می نمود 
منجر به محدود کردن توليد و پيشرفت اين نـوع سـالح             

 .ها گردد از نظر اين عده محکوم است
حال ببينيم که اين سياست گذاران و مجريان چه کسانی          

 :هستند و چه پيشينه ای دارند
 

 نئو محافظه کاران
 lfowitz                          Paul Woپل وولفو ويـتـز    

معاون وزير دفاع و يکی از ايدئولوگ های اصلی رژيـم            
بوش و از طراحان اصلی پنتاگون و برنامه های آن در ً    

مثل بسياری ديـگـر     .   سازندگی عراقً  پس از جنگ است   
از ايدئولوگ ها، وی عضو برجسته پروژه برای  قـرن             

    ۲۶ صفحه

 ۱۳۸۲خرداد  ماه     ۱۰۹۱۰۹۱۰۹۱۰۹    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه  ۱۳۸۱آذرماه     ۱۰۳۱۰۳۱۰۳۱۰۳    اتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كاراتـحاد كار ۱۳۸۱آذر ماه 



    ۲۷ صفحه

در حال حاضر   “دين کورپ   “شرکت  .   نموده، می باشد  
به علت نقض حقوق بشر، در اکـوادور       “بوسنی  ”در

به دليل ايجاد بيماری های ناشی از تخـريـب مـحـيـط         
زيست و در آمريکا به جرم فساد مالی تحت تـعـقـيـب              

 ”شيا و گاردنـر  “او همچنين در شرکت وکالی      .   است
کار می کند   “احمدچلبی   “که به عنوان آژانس خارجی      

بوز آلـن و     “شرکت ديگر تحت نفوذ وی  .  ذينفع است 
برنده توسعه ارتباطات کامـپـيـوتـری در           “هاميلتون  

 .عراق بعد از جنگ اول خليج فارس بود
 

 ارتش
 Jey Garnerجی گارنر

در مورد وی مقاله ای جداگانه نـوشـتـه شـده اسـت                
همين   ) .   ۱۰۷مراجعه شود به نشريه اتحادکار شماره (   

وی گفتـه    “جينسا  “بس که در يکی از گردهمايی های        
ً  اسرائيلی قوی نعمتی است که بـرنـامـه ريـزان               : بود

ارتش آمريکا و رهبران سياسی می توانند به آن تکيـه           
 ً .کنند

 Ron Adamsژنرال ران آدامز
ً  ، مـعـاون                فرمانده سابق نيروهایً  ثبات در بوسنی

 نيروی هوايی در جنگ اول خليج       ۱۰۱فرماندهی لشکر   
و اکنون معاون رئيس دفتر در عمليات و برنامه ريزی          

بـرای سـمـت        ”گـارنـر  “در جنگ عراق است، توسط      
معاونت در کميته بازسازی در عراق انـتـخـاب شـده              

 .است
 John Abizaidژنرال جان ابی زاد

در مـقـر فـرمـانـدهـی            “تامی فرانکس  “معاون دوم  
آمريکايي ها در قطر و يکی از معدود ژنرال های بلـنـد            

او همچنين در جنگ اول خليـج و        .   پايه عرب تبار است   
در بوسنی نيز فعال بوده و قرار است در ايـن دوران          

 . پس از جنگ در عراق نقش عمده ای را ايفا کند
،  “کلنل ريـجـارد نـاب          “از ديگر فعاالن می توان از       

فرمانده نيروهای مشترک در کردستان پس از جـنـگ           
اول خليج و مشاور انستيتو بـرای دمـوکـراسـی در               

رئيس سابق کالـج حـفـظ       ”کلنل جورج اوليور“عراق،  
صلح در پنتاگون و تربيت کننده اعضای بـلـنـد پـايـه               
ارتش اسرائيل و مشاور کميسيون ارتش آمريـکـا در           

 .سازمان ملل نام برد
 

 واسطه های قدرت
  Robert Reillyرابرت رايلی 

رئيس سابق راديو صدای آمريکا و دوسـت نـزديـک             
،  قرار است راديو و تلويزيون عراق را       “احمد چلبی   ” 

او هم اکنون گردانندگـی راديـو عـراق         .   بازسازی کند 
او در برنامه آمريکـا بـرای راه       .   آزاد را به عهده دارد   

اندازی شبکه ارتباطی در خاورميانه و اسـتـفـاده از              
 ميليون دالری در پايان امسـال       ۶۲ماهواره تلويزيونی   

 .شرکت دارد
 Michael Mobbsمايکل مابز

وکيل پنتاگون و هماهنگ کننده غير نظامی،  مسـئـول            
 وزير آينده خواهد بود، سابقا برای شرکت حقوقـی     ۱۱

کار می کرد و هم اکنون با هـمـکـاری    “دوگالس فيث “
پنتاگون چارچوبی قانونی برای زندانی کـردن بـدون        
محدوديت اعضای ال قاعده و يا کسانی که مشـکـوک            
. به عضويت در اين سازمان هستند را فـراهـم آورده        

تـوسـط    “کمپ گوانتانامو بـی      “جالب است بدانيم که     
 مـيـلـيـون دالری         ۱۶و با قراردادی     ”بشتل“شرکت  

او به جنگ طلبی سرسـخـت مـعـروف           .   ساخته شد 
است و اخيرا با همکاری عده ای مشـغـول فـراهـم          
آوردن زمينه های گذراندن اليحه ای قـانـونـی از              

بنا بر اين اليحـه  . مجلس بر عليه تروريست ها است  
حقوق شهروندی هر کس که بـه جـرم تـروريسـم           
دستگير شود از وی خلع شده و بدين ترتيب هـيـچ             
مرجع قانونی از هيچ کشوری نـخـواهـد تـوانسـت             

 .وضعيت اين افراد را پيگيری کند
 William Engeltonويليام ايگلتون

از هم دوره ای های  بوش پدر می باشـد و بـرای                
سمت  شهرداری کرکوک در کردستان  انـتـخـاب             

 .   شده است
 Andrew Natsiosاندرو  ناتسيوس 

بوده و    “توسعه بين المللی آمريکا      “رئيس آژانس   
قراردادهای بازسازی را ميان شرکت های مختـلـف         

از شـاهـکـارهـای او شـرکـت در              .   توزيع می کند  
برای ساخت سـه     ”بشتل“قرادادی از طرف شرکت     

مايل متروی زير زمينی در سانسفرانسيسکو  بـود          
که پس از ورود به بودجه تخصيص يافته  برای اين         

 ميليون دالر   ۱۰پروژه ، سر به آسمان زده و نهايتا   
 .برای شهرداری سانسفرانسيسکو خرج برداشت

 Georgeجورج شولتز و کـلـيـنـت ويـلـيـامسـون             
Schultz and Clint Williamson 

و در    ”بوش پسـر “رئيس دفتر انتخاباتی  ”شولتز“
نيز فـعـال       ”بوش پدر “و  “نيکسون  “دولت های  
يکی از استراتژيست های دولت بوش و        .   بوده است 

 ”جی پی مورگـان چـيـس     “مدير انجمن بين المللی     
 ۵۰۰ حـدود      ۱۹۸۳اين انجمن مالی در سال       .   است

ميليون دالر بـه دولـت صـدام وام داده بـود و                   
 ”کوندوليـزا رايـس    “همکار نزديک    “ويليامسون  “
بوده و قرار است رئيس قوه قضـايـی در عـراق                

 .گردد
 John Boltonجان بولتون 

يکی از معماران اصلی سياست های دولت بـوش و           
معاون کنترل سالح ها و امنيت بـيـن الـمـلـلـی در                 

 ”بوش پـدر    “وزارت کشور بوده و در دولت های   
نيز در وزارت داخلـه و دادگسـتـری             “ريگان   ”و

کالـيـن   “او برای جايگزينی    .   دارای سمت بوده است   
. محسوب می گردد، انتخاب شد !   که دموکرات  ”پاول

او همچنين در انستيتوی يهودی امور امنيت داخلـی،         
فعال بوده و معـاون   “پروژه عصر آمريکای نوين  “

 .مدير انستيتو بازرگانی آمريکا است
 

 موسسات کليدی تعيين کننده استراتژی
 Jewish Institute forانستيتو امور امنيت مـلـی        

National Securitz Affairs(JINSA)   هدف اين
انستيتو آگاهی مردم آمريکا از اهميت امنيت داخلـی         
و تامين پيروزی اسرائيل در خـاورمـيـانـه بـوده               

اغـلـب   .   وگرايش راست افراطی را  نمايندگی می کند       
عضو اين موسسه  هستند و از         “بوش   “اطرافيان  

اسرائيل به خاطر  نشان دادن صـبـر و حـوصـلـه           
 تمجيد به عمل می آورند

 Project for theپروژه برای قرن نوين آمريکايی      
New American Centurz (PNAC)   ــط ــوس ت

 برای مـقـابلـه بـا         ۱۹۹۷در   ”رامز فلد “و   ”چينی“
. تاسيس گرديد  ”کلينتون“سياست های غلط دفاعی     

. نقش کليـدی دارد      ”بوش “اين موسسه در دولت     
بسياری اين موسسه را مغزً  نظم نوين جهانیً  مـی            

 .دانند
 American Enterpriseانستيتو بازرگانی آمريکـا      

Institute               يکی از بزرگترين و جـا افـتـاده تـريـن
 سـال    ۵۰موسسات در سياست گذاری اسـت و در            

گذشته همواره سياست های محافظه کارانه خـود را           
در عرصه امور داخلی و خارجی در سطح آکادميک و    

 عضو اين موسسه از دسـت    ۱۴.   عملی پيش برده است   
 .اندرکاران دولت بوش می باشند

اين موسسه   :  Bradly Foundationموسسه بردلی  
 ساله گذشته تحـت ريـاسـت      ۱۵به اصطالح خيريه در   

قرار داشته و در حال حاضر يکی از          ”مايکل جويس “
پول الزم بـرای     .   ثروتمندترين موسسات موجود است   

و ديگر  ”پروژه برای قرن نوين آمريکايی    “پايه گذاری   
برنامه های محافظه کاران را اين موسسه فراهـم مـی           

 .کند
 

 بازرگانی
 SteveDoringشرکت خـدمـات اسـتـيـودوريـنـگ             

Services of America   اين شرکت برنده مناقصه ای
 ميليون دالر، برای بازسازی بندر مهـم ام          ۴,۸به مبلغ   

 .القصر شده است
 ۱۰۰اين شرکت  عالوه بر قراردادی   :Bechtelبشتل    

 مـيـلـيـون دالر         ۷۰ميليون دالری ، قراردادی به مبلغ     
در عـراق را بـعـهـده         !   برای کمک های بشر دوستانه  

 . گرفته است
شرکت نفتی متعـلـق بـه       :Halliburtonهالی برتون    

 “کلوگ بروان  و روت     “و شرکت تابع آن،      ”چينی“
،يکی از اولين شرکت های برنده قراردادهای نفتی بـه           

 . ميليون دالر در عراق پس از جنگ است۵۰۰مبلغ 
 Fluorفلور کورپ : ديگر شرکت های ذينفع عبارتند از

Corp                که با کمک های مالی بسـيـار بـه جـمـهـوری
خواهان اکنون انتظار سهمی از قراردادها در عراق را          

 . دارد
پـارسـون    “و هم چنين می توان از شرکت هايي چون  

که در حال حاضر در بازسازی  کـوزوو و             “کورپ  
بـرای    ”کوال کـام   “و  “لوسنت تکنولوژی   “بوسنی ،   

در  “ريـتـئـون کـورپ         “بازسازی سيستم تلفـن و        
 . قراردادهای دفاعی نام برد
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