
  :مأموریت اصلی آقای جرج بوش

 گری   بوش و نظامی

 عبداهللا شهبازی
 

گرایانـه آن، بسـیار       آمریکا، بـرخالف ظـاهر سـاده و مـردم         ایاالت متحده   نظام انتخاباتی   
در کـه     ر حـالی  د. اعتماد به مشارکت مسـتقیم تـوده مـردم اسـت            ساالر و بی     نخبه ،بغرنج

گزیننـد، در     جمهور را برمـی     یم خود رئیس  بسیاری از کشورهای جهان مردم با آراء مستق       
جمهور نه با رأی مستقیم مـردم بلکـه بـا رأی گروهـی انـدک از نخبگـان                     آمریکا رئیس 

شـنبه مـاه      که مردم ایاالت متحده در اولـین سـه          در واقع، زمانی  . شود  سیاسی برگزیده می  
 رأی  جمهـوری و معـاون او       نوامبر به نامزد برگزیده خـود بـرای تصـدی مقـام ریاسـت             

 .گزیننـد   را برمـی   1)الکترال کالج (که خود بدانند اعضای مجمع انتخاباتی         دهند، بی آن    می
نامزدهای عضویت در مجمع انتخاباتی قبالً در اجالس کمیتـه مرکـزی احـزاب سیاسـی           

عجیب اینجاست که بسیاری از مردم ایاالت متحـده نسـبت           . اند  اصلی کشور تعیین شده   
عنوان   تر اینجاست که نام نامزدهایی که باید در هر ایالت به            عجیبو  . به این امر ناآگاهند   

پـس از   . رسد  عضو مجمع انتخاباتی برگزیده شوند حتی به اطالع رأی دهندگان نیز نمی           
شود و    اجالس مجمع انتخاباتی هر ایالت برگزار می      ) دسامبر(اتمام انتخابات، در ماه بعد      

مجمع انتخاباتی یک نهاد سراسـری      . گزینند  ا برمی جمهور و معاون او ر      اند که رئیس    اینان
مجموع آراء اعضای ایـن نهـاد در      . نیست بلکه هر ایالت دارای مجمع خاص خود است        

اعضـای مجمـع    . کنـد   جمهـوری را تعیـین مـی        ها سرنوشت انتخابات ریاسـت      کل ایالت 
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ر شـود  جمهـو   نفرند و برای این که فردی رئـیس 538های متحده  انتخاباتی در کل ایالت   

ها تعـداد اعضـای مجمـع         در برخی ایالت  . دست آورد    رأی مجمع را به    270باید حداقل   
 54(هـای کالیفرنیـا       مجمـع انتخابـاتی ایالـت     . اسـت ) دو، سه و چهار نفـر     (بسیار ناچیز   

در سرنوشـت   )  عضـو  25(و فلوریـدا    )  عضو 32(، تکزاس   ) عضو 33(، نیویورک   )عضو
اگر مجمع انتخاباتی رأی مورد نیاز را به        . ر را دارند  جمهوری آمریکا بیشترین تأثی     ریاست

شود و مجلـس یکـی از    هیچ یک از نامزدها ندهد، مسئله به مجلس نمایندگان محول می  
به این ترتیب، در نظام انتخاباتی ایاالت متحـده آمریکـا، نهـادی از              . گزیند  ایشان را برمی  

ممکـن اسـت    . تنفیـذ یـا رد کنـد      توانـد آراء مـردم را         متنفذین محلی وجود دارد که می     
دســت آورد ولــی بــا نظــر مجمــع انتخابــاتی نــامزد دیگــر  نــامزدی اکثریــت آراء را بــه

 . جمهور شود رئیس

 چگونه جرج بوش به قدرت رسید؟ 
جرج واکر بوش، چهارمین رئیس جمهور ایاالت متحـده آمریکاسـت کـه رأی اکثریـت                

 : قدرت رسید اتی بهدست نیاورد ولی با رأی مجمع انتخاب مردم را به
 هیچ یک از چهار نفر حائزین اکثریت آراء         1824جمهوری سال     در انتخابات ریاست  

حل مسئله به مجلس نمایندگان     . دست نیاوردند   مردم رأی کافی را در مجمع انتخاباتی به       
ایـن در  . جمهـور معرفـی کـرد    عنوان رئیس محول شد و مجلس جان کوینزی آدامز را به     

این اولـین بـار     . دست آورده بود    ندریو جکسون بیشترین آراء مردم را به      حالی است که ا   
آورد و دیگری بـا       دست می   که فردی اکثریت آراء مردم را به      بود  در تاریخ ایاالت متحده     

 هـزار و آدامـز   155در این انتخابات جکسون . شد جمهور می  نظر مجمع انتخاباتی رئیس   
 . دست آورده بودند  هزار رأی به105
 هـزار   280 ساموئل تلدن، از حزب دمکرات، چهار میلیون و          1876ر انتخابات سال    د

مجمـع  . دسـت آوردنـد   خواه، چهار میلیون رأی به و راترفورد هایس، از حزب جمهوری     
 . جمهور معرفی کرد عنوان رئیس انتخاباتی هایس، نه تلدن، را به

 هزار و   540ج میلیون و     گلوور کلولند، از حزب دمکرات، پن      1888در انتخابات سال    
. دست آوردنـد   هزار رأی به444بنجامین هریسون، از حزب جمهوریخواه، پنج میلیون و  

 . جمهور معرفی کرد عنوان رئیس مجمع انتخاباتی هریسون، نه کلولند، را به
رأی  50،992،335 گور، از حـزب دمکـرات،        ال 2000، در انتخابات سال       سرانجامو  

رأی  50،455،156 و جـرج بـوش، از حـزب جمهوریخـواه،         ) آراء درصد از کل     38/48(
 271 ولی اعضـای مجمـع انتخابـاتی بـا           ؛دست آوردند   را به )  درصد از کل آراء    87/47(
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جمهـور    عنوان چهل و سومین رئیس      گور، را به     رأی، جرج بوش، نه ال     266رأی، در مقابل    

 .ایاالت متحده آمریکا معرفی کردند
آدامـز، هـایس و هریسـون بـه سـده      :  بسیار مهم وجود دارد  در این میان یک تفاوت    

شـاه    شاه و دومی و سـومی بـا ناصـرالدین           اولی با فتحعلی  . نوزدهم میالدی تعلق داشتند   
جرج بوش در آستانه هزاره سوم مـیالدی بـا نظـر اعضـای مجمـع                . قاجار معاصر بودند  

ـ   . رسد  قدرت می   انتخاباتی، نه با رأی اکثریت مردم، به       ار کـه مجمـع انتخابـاتی       آخـرین ب
جامعه آمریکـایی اوایـل سـده       .  سال پیش بود   112برخالف رأی اکثریت مردم نظر داد،       

 .  نوزدهم بسیار متفاوت است بیست و یکم با آمریکای سده
 نهادی است بازمانده از سنن سیاسی سده هیجدهم میالدی که در            “مجمع انتخاباتی ”

در ماده دو فصل اول آن تعبیـه        ) 1787( آمریکا   زمان تدوین قانون اساسی ایاالت متحده     
بنیانگذاران ایاالت متحده در زمان تدوین قانون اساسی نسبت به خطر تهیـیج تـوده          . شد

ه کـ   زمـانی  مایکـل گلنـون در کتـاب      . روستایی و نتایج آراء مستقیم ایشان بیمناک بودند       
اسـتقالل آمریکـا،    از رهبـران    یکـی   از آلکسـاندر هـامیلتون،       نـد ک ومت نمی کثریت ح کا
شـدت بـه      هـامیلتون بـه   : نویسد  برد و می     نام می  “مجمع انتخاباتی ”عنوان معمار اصلی      به

بایـد گروهـی    <: او در همـان زمـان نوشـت       . اعتماد بود   دمکراسی مبتنی بر آراء مردم بی     
عنوان   نام مجمع انتخاباتی تواناترین فرد را به        بین از طریق نهادی به      معدود از مردان ژرف   

هـای   عالوه، قانون اساسی آمریکا بر حفظ تعادل میـان ایالـت     به >.جمهور برگزینند   رئیس
هـای   این عاملی است کـه بـا فرارویـی ایالـت      . متحد استوار بود نه بر رأی اکثریت مردم       

 در طول دو سده بعد بالموضوع شد و نهاد فوق را عمالً بـه مرکـز               “ملت”متحد به یک    
 . ذ جدید بر سرنوشت انتخابات بدل کردهای ذینفو  گروهتأثیرگذاری

 بـا   “مجمـع انتخابـاتی   ”نـام     چه سبب شده تاکنون تعارض نهادی الیگارشـیک بـه           آن
موازین امروزین دمکراتیک به چالش کشیده نشـود، عملکـرد ایـن نهـاد در طـول سـده        

در ایـن دوران طـوالنی، کـه در ایـاالت متحـده و در سراسـر           . بیستم میالدی بوده است   
یافت و ساختارهای سیاسی، حـداقل در   شکل جدیدی از جامعه بشری تکوین می      جهان  

 هیچگـاه در    “مجمع انتخابـاتی  ”شد،    ظاهر، هر چه بیشتر بر رأی اکثریت مردم مبتنی می         
بنـابراین،  . تعارض با این فرایند قرار نگرفت و هماره رأی اکثریت مـردم را تنفیـذ کـرد                

عنـوان یـک نهـاد     کـه بـه مجمـع انتخابـاتی بـه     افکار عمومی ایاالت متحده عادت کـرد        
بسـیاری  . تشریفاتی غیرمؤثر در سرنوشت انتخابات بنگرد و به اختیارات آن توجه نکنـد        

 چیسـت و    “مجمع انتخابـاتی  ”دانستند    از مردم آمریکا، مانند مردم سایر نقاط جهان، نمی        
گونه دیگـر     را به  ماج 2000در انتخابات سال    . سازی ایفا کند    تواند چه نقش سرنوشت     می

عـدم انطبـاق ایـن      ) جرج بـوش  (سود نامزد بازنده      رقم خورد و رأی مجمع انتخاباتی به      
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. نهاد را با جامعه جدید و با موازین دمکراتیک نوین در معرض چـالش جـدی قـرار داد      

اکنون، جنبشی در ایاالت متحده آمریکا آغاز شده که خواستار اصالح قـانون اساسـی              هم
 . است“مجمع انتخاباتی”نام  غیردمکراتیک بهو حذف نهادی 

 
ترین مبارزات انتخاباتی در تاریخ ایاالت متحـده           یکی از پرتنش   2000انتخابات سال   

 : آمریکا بود
گور، رقیب بوش از حـزب دمکـرات، اعـالم شـد و        سود ال    نوامبر نتایج آراء به    7در  
در سراسـر ایـاالت متحـده       های تلویزیونی و رادیـویی، طبـق روال ادوار پیشـین،              شبکه
دلیـل تنفیـذ    هـا، بـه   رسانه. جمهور جدید معرفی کردند عنوان رئیس گور را به    ها ال   ساعت

وسیله مجمع انتخاباتی، که به یک سنت بـدل شـده بـود،     آراء اکثریت مردم در گذشته به  
 . از یاد برده بودندکلی  کننده این نهاد را به نقش تعیین

سـود گـور متوقـف شـد و آشـکار       ن اختالفات، اعالم نتایج به اندکی بعد، با باالگرفت   
سود برادرش کـار   ، استاندار فلوریدا، به)معروف به جب بوش(شدن دخالت رابین بوش     

عنـوان برنـده      گـور بـه     ال)  نـوامبر  7(کـه در اولـین اعـالم          درحالی. را به جنجال کشانید   
 رأی  197 شد که جرج بـوش بـا          نوامبر گفته  10انتخابات این ایالت اعالم شده بود، در        

ها ریختنـد و      ها هزار تن از مردم فلوریدا به خیابان         ده. بیشتر برنده انتخابات فلوریداست   
 نوامبر دادگاه عالی فلوریـدا بـرای        21در  . برادران بوش را به تقلب و دزدی متهم کردند        

ش بـه  جـرج بـو  . آرام کردن مردم دستور شمارش دستی آراء این ایالـت را صـادر کـرد          
در اول  . عالی ایاالت متحده شکایت کرد و خواستار متوقف شدن ایـن اقـدام شـد                دیوان

ده ) منطقـه مـارتین  (های ایالـت فلوریـدا    دسامبر اعالم شد که تنها در یکی از فرمانداری    
شـده   هزار رأی گم شده و در کل ایالت فلوریـدا بـیش از یکصـد هـزار رأی دسـتکاری          

 رأی مخـالف،  4عالی ایاالت متحـده، در برابـر     قضات دیوان تن از5 دسامبر 4در  . است
. سود بوش رأی دادند و خواستار متوقف شدن شـمارش دسـتی آراء فلوریـدا شـدند                  به

عالی وقعـی ننهـاد و دسـتور تـداوم شـمارش              دادگاه عالی ایالتی فلوریدا به حکم دیوان      
و فـدرال بـاال گرفـت و    اختالف میان دو نهـاد قضـایی ایـالتی    . دستی آراء را صادر کرد    

هـای ایالـت فلوریـدا را توقیـف و نتـایج              عـالی صـندوق      دسامبر دیـوان   11سرانجام در   
عـالی   از نظر افکار عمومی این اقدام دیـوان . شمارش دستی این ایالت را باطل اعالم کرد 

تأییدی بود بر تقلب جب بوش و هراس خاندان بوش و حامیان ایشـان از فـاش شـدن                   
ها برگـزار      دسامبر اجالس مجمع انتخاباتی در مراکز ایالت       18رانجام، در   و س . این تقلب 

گور از اکثریت آراء، جرج بوش        رغم برخورداری ال    شد و اکثریت اعضای این مجمع، به      
 . جمهور اعالم کردند عنوان رئیس را به
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 و “غاصـب ”عنـوان   جرج بوش در فضایی که بسیاری از مردم ایاالت متحده او را به            

در ایـن زمـان بـوش در چنـان موضـع            . رسیدبه قدرت   شناختند،     می “متقلب”و   “دزد”
: خوار و رسـوایی قـرار داشـت کـه یکـی از نویسـندگان ایرانـی مقـیم غـرب، نوشـت                      

زیـرا  ... روزترین رؤسای جمهوری خواهد بـود       جمهور بعدی آمریکا یکی از تیره       رئیس<
 شـدت  >.کسی نخواهـد شـد  رئیس جمهوری که به این شیوه انتخاب شود باعث رشک    

ای کـه در روز       مخالفت افکار عمومی آمریکا با بوش را از تظاهرات چند صدهزار نفـره            
در شهرهای واشنگتن و سانفرانسیسکو     ) 2001 ژانویه   20(جمهور    سوگند خوردن رئیس  

 . توان دریافت برگزار شد می
کـه  شـت  یی تعلق داها آراء جرج بوش بیشتر به آن ایالتعالوه، باید توجه کرد که    به

های سرزمین پهنـاور ایـاالت متحـده آمریکـا       تر از سایر بخش    مانده  از نظر فرهنگی عقب   
 اوکالهمـا،   هـایی ماننـد تکـزاس،      جـرج بـوش بیشـتر نماینـده ایالـت         . شوند  شناخته می 

های غربی و شـمال شـرقی    در ایالت. های جنوبی و مرکزی است   جئورجیا و سایر ایالت   
تـرین مراکـز       که مهم  -نند واشنگتن، نیویورک، ماساچوست و کالیفرنیا      ما -ایاالت متحده 

گـور بیشـترین آراء را کسـب          رونـد، ال    شمار می   فرهنگی و روشنفکری ایاالت متحده به     
تـوان گفـت کـه بـوش از حمایـت اکثریـت روشـنفکران و                  عبـارت دیگـر، مـی       به. کرد

عنـوان غاصـب    نفذ او را بـه   فرهیختگان جامعه آمریکایی برخوردار نیست و این گروه مت        
 .شناسند جمهوری می مقام ریاست

 
سـود بـوش و اقـدام     عالی ایاالت متحده به نفره قضات دیوانپنج اعمال نفوذ اکثریت  

ایشان در متوقف کردن شمارش دستی آراء ایالت فلوریدا تأثیرات منفی عمیق در افکـار               
عنـوان    ها از ایـن اقـدام بـه         هبر جای نهاد در حدی که برخی رسان        عمومی جامعه آمریکا  

آشکار شدن پیوندهای پنج قاضی فوق بـا  .  در ایاالت متحده یاد کردند “پایان دمکراسی ”
در واقـع،  . شـدت بـدنام کـرد    های حامی بوش نیز نظام قضایی ایاالت متحده را به      کانون

 و  ویلیام رنکویست، ساندرا اوکونـور، آنتـونین اسـکالیا، آنتـونی کنـدی            (این پنج قاضی    
گرایانـه بـوده و بعضـاً بـا حمایـت             های راست   دارای پیشینه و گرایش   ) کالرنس توماس 
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 قاضـی کالرنـس تومـاس       2.عالی راه یافتـه بودنـد       جرج بوش اول رشد کرده و به دیوان       

 : ای گویاست نمونه
دانـد و   کالرنس توماس سیاهپوستی است که جامعه سیاهان آمریکا او را از خود نمی   

پیونـد  . عالی را مایـه مباهـات خـود ندانسـت     عنوان قاضی دیوان نتصابش بهبه این دلیل ا 
گرای ایاالت متحده از دوران تحصیل در دانشگاه ییـل آغـاز              های نظامی   توماس با کانون  

عنــوان مرکــز عضــوگیری یکــی از متنفــذترین و مرمــوزترین  شــد؛ دانشــگاهی کــه بــه
خانـدان بـوش   . شـود   شناخته می“جمجمه و استخوان”نام  های مخفی آمریکا به   جمعیت

پرسکات بوش، جرج بوش اول و      (با این فرقه پیوند دیرین دارد و سه نسل پیاپی ایشان            
عنـوان وکیـل دعـاوی در          بـه  1977توماس در سـال     . اند  عضو آن بوده  ) جرج بوش دوم  

 -های شـیمیایی  ترین غول   این کمپانی یکی از بدنام    . خدمت کمپانی مونسانتو قرار گرفت    
مونسانتو همان کمپانی اسـت کـه در دوران جنـگ         . ارویی ایاالت متحده و جهان است     د

های ویتنام تـأمین   ویتنام مواد شیمیایی مورد نیاز ارتش آمریکا را برای نابود کردن جنگل          
در سـال  . کنـد  های کلمبیا تولید مـی  کرد و امروزه این مواد را برای نابود کردن جنگل      می

 معـاون   ،)پـدر (جمهوری ریگان، توماس با حمایت جرج بوش     ، در دوران ریاست   1981
عنوان معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش منصوب شد و ده مـاه               رئیس جمهور، به  

 جـرج بـوش   1991در سـال  . جمهوری گردیـد  بعد رئیس کمیسیون اشتغال نهاد ریاست     
در این زمان، خانم . عالی معرفی کرد    عنوان قاضی دیوان    جمهور وقت، او را به      اول، رئیس 

نام آنیتا هیل، که قبالً کارمند توماس بود، شکایت کـرد و تومـاس را مـتهم                   حقوقدانی به 
 48 رأی موافـق در مقابـل        52سـنا بـا     . نمود که وی را مورد آزار جنسی قرار داده است         

عـالی   گراتـرین قاضـی دیـوان       تومـاس را راسـت    . سـود تومـاس رأی داد       رأی مخالف به  
. سود دولـت مرکـزی اسـت        شدت هوادار کاهش قدرت نهادهای ایالتی به        بهدانند که     می

تـرین محافـل      ایـن بنیـاد بـه افراطـی       . همسر قاضی توماس در بنیاد هریتیج شاغل است       
های اصلی حـامی احیـای        عنوان یکی از کانون     گرای ایاالت متحده تعلق دارد و به        نظامی
 . شود  شناخته می“جنگ ستارگان”پروژه 

های ایاالت متحده نتایج انتخابـات         به چنین پیوندهایی است که برخی رسانه       با توجه 
عـالی،    ، یعنی دیـوان   >ترین نهاد قضایی ایاالت متحده      پیامد فساد در عالی   < را   2000سال  

 
جمهور و تصـویب مجلسـین        به پیشنهاد رئیس  ) نه نفر (عالی    الت متحده، قضات دیوان   در نظام قضایی ایا   

گردند و از آن پس تا زمان بازنشستگی یا مرگ از چنان اقتداری برخوردارند کـه حتـی                    منصوب می 
 .جمهور را در برابر کنگره به محاکمه بکشند توانند رئیس می
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 و از قضاتی سـخن  >ناپذیر است   ای که در یک جامعه دمکراتیک تحمل        پدیده<خواندند؛  
 >.اند جهانیان کردهایاالت متحده را مضحکه <گفتند که 

  صنعتی -جرج بوش و مجتمع نظامی
چهـار  ( 1961 ژانویـه  17 در  اش، جمهـوری  آیزنهاور در پایان دوره ریاستژنرال دوایت  

، در یک پیـام تلویزیـونی خطـاب    )دست گیرد که جان کندی قدرت را به روز پیش از آن   
او .  هشـدار داد   >نعتی صـ  -خطر نفوذ بیش از حد مجتمع نظامی      <به مردم آمریکا درباره     

 است و   >تجربه جدید < صنعتی در ایاالت متحده یک       -آسای نظامی   نهادهای غول : گفت
آیزنهـاور  . ای اندیشـید   صـنعتی چـاره  -باید برای مقابله با نفوذ بیش از حد البی نظـامی      

  :گفت
عـالوه بـر ایـن،    . ایم که ابعاد آن بسیار گسترده اسـت  ما صنایع تسلیحاتی آفریده   

] دولتـی [طور مستقیم در نهادهای دفـاعی   سه و نیم میلیون نفر از مردان و زنان ما به         
های ایاالت متحـده بـرای    ما سالیانه بیش از درآمد خالص تمامی کمپانی    . اند  شاغل

و ] دولتـی [کیـب نهادهـای نظـامی گسـترده         تر. کنـیم   امنیت دفاعی خود خرج مـی     
نفـوذ  . برای آمریکا تجربه جدیـدی اسـت      ] خصوصی[سازی    صنعت بزرگ اسلحه  

 در هر مجلس ایالتی و در هـر   اقتصادی، سیاسی و حتی معنوی در هر شهر آمریکا،    
در شـوراهای دولتـی مـا بایـد مراقـب نفـوذ       ... شـود  اداره دولت فدرال احساس می 

امکـان  .  صـنعتی، چـه آشـکار و چـه ناپیـدا، باشـیم             -مع نظامی غیرقابل کنترل مجت  
آمیز قدرتی که در جایگاه خود قرار ندارد وجـود دارد و ایـن قـدرت             ظهور فاجعه 

هـای خـود     ما هیچگاه نباید اهمیت این خطر را بـرای آزادی         . مقاومت خواهد کرد  
  .یا فرایند دمکراتیک جامعه خود دست کم بگیریم

عی جنگ تبلیغاتی علیه دولـت کنـدی تلقـی کنـیم و چـه بیـان        چه این هشدار را نو    
 مضمون آن بیانگر ظهور یک پدیده خطرناک در دنیای معاصر            تجربه تلخ یک ژنرال پیر،    

“ صـنعتی  -مجتمـع نظـامی   ”منظـور از    .  صـنعتی  -نـام مجتمـع نظـامی       هیوالیی به : بود
3 

نحـوی همبسـته      مجموعه صنایع نظامی خصوصی است که با هدف تأمین سود بیشتر به           
انـدکی پـس از هشـدار    . گـذارد   ها تأثیر می    بر اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی دولت       

کـرد   صنعتی دولت ایاالت متحده را به جنگ ویتنام وارد         -نظامیمجتمع  آیزنهاور، فشار   
  بـه ایـن ترتیـب،   .  نصـیب آن نمـود  ترین فجایع انسانی سودهای کـالن    و با ایجاد بزرگ   
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میایی ایاالت متحده رونقی بیش از گذشـته یافـت و در ایـن فضـای                صنایع نظامی و شی   

 .  آغاز شد70. های ب افکن جدید بود که تولید بمب
 صنعتی بر سیاست ایاالت     - سیطره مجتمع نظامی    چهل سال پس از هشدار آیزنهاور،     
پیونـدهای  . با صراحتی بیش از همیشه متجلی شـد متحده در عملکرد دولت جرج بوش  

حتی در تبلیغات انتخابـاتی او   بود که پروا  صنعتی چنان بی-ا مجتمع نظامی جرج بوش ب  
 محورهـای برنامـه     1999 سـپتامبر    23بـوش در سـخنرانی انتخابـاتی        . شد  نیز پنهان نمی  

جمهور و نظامیـان،       احیای اعتماد متقابل میان رئیس     -1: نظامی خود را چنین بیان داشت     
 بنیانگـذاری  -3تسـلیحاتی و تروریسـتی،   های یـد دفاع از مردم آمریکـا در برابـر تهد      -2

 .صنایع نظامی ایاالت متحده در سده نوین
 کسـانی را بـه عضـویت در دولـت خـویش              جرج بوش برای تحقـق ایـن اهـداف،        

ایـاالت  و نفتـی    هـای تسـلیحاتی و شـیمیایی          ترین پیوندها را با غول      فراخواند که عمیق  
هـای تسـلیحاتی و    اختیار نماینـدگان کمپـانی  او یکسره وزارت دفاع را در    . متحده دارند 

کار جرج بـوش، در رأس ایـن گـروه             وزیر دفاع کهنه    دونالد رمسفلد، . شیمیایی قرار داد  
 صـنعتی چنـان عیـان بـود کـه در بـدو              -پیوندهای رمسفلد با مجتمع نظامی    . جای دارد 

شـد   ه مـی در آن زمان گفت. گری را برانگیخت انتصاب وی اعتراض شدید مخالفان نظامی  
 میلیـون دالر    210هـای تسـلیحاتی و دارویـی حـدود            که سهام شخصی وی در کمپـانی      

 نامیدنـد و از پیونـدهای عمیـق و     >مـرد خطرنـاک   <برخی مطبوعـات او را      . ارزش دارد 
 -رمسفلد تنهـا نماینـده مجتمـع نظـامی        . گرا سخن گفتند    های نظامی   دیرین وی با کانون   

تسـلیحاتی  رئـیس سـابق کمپـانی         شـه، نایـب   جیمـز رو  . صنعتی در دولت بوش نیسـت     
 گوردون انگلند، وزیـر نیـروی       ؛استدولت بوش   نورتروپ گرومن، وزیر نیروی هوایی      

آلبـرت  و  اسـت؛ ) سـازنده زیردریـایی  (کمپـانی جنـرال دینـامیکز       کارمند سابق   دریایی،  
 . کارمند سابق کمپانی الکهید مارتین است معاون وزارت نیروی هوایی، نیز  اسمیت،
جمهور و چهره قدرتمنـد       معاون رئیس عالوه، باید به پیوندهای آشکار دیک چنی،          به

 خلـیج فـارس هـدایت       1991ر جنـگ سـال      او کـه د   . اشاره کـرد  خواه    حزب جمهوری 
کمپـانی نفتـی    ئـیس   هـا ر    دست داشت، در دوران حکومت دمکرات       عملیات نظامی را به   

شـناخته   1999بـزرگ پنتـاگون در سـال         پیمانکار   18یکی از   عنوان    بود که به  هالیبرتون  
نوشـته ویلیـام      بـه و  الکهیـد مـارتین اسـت       کمپـانی   همسر چنی عضو هیئت مدیره      . شد  

 میلیـون دالر    7/26 حـدود    1999در سـال    ) چنیلین و دیک    (این زن و شوهر     هارتنگ،  
  .اند عنوان دستمزد، سود و غیره درآمد داشته به

هـای     غـول    الکهید مارتین و نورتروپ گرومن،     های تسلیحاتی مانند    عالوه بر کمپانی  
 نیز در دولت بوش حضور آشکار        لیلی، مونسانتو، مرک و دوپونت       دارویی الی  -شیمیایی
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محیطـی     دارویی مسئول بسیاری از فجایع انسانی و زیسـت         -این مافیای شیمیایی  . دارند

 جهانی اولین   کمپانی دوپونت همان است که در دوران جنگ دوم        . در جهان امروز است   
بمب اتمی جهان را ساخت و با اعمال نفوذ خود دولت هری ترومن را مجبـور کـرد تـا       

و ) 1945 اوت 6(انفجارهـای اتمـی هیروشـیما    . کـار بـرد     بـه آن را در آزمایشگاه ژاپـن       
هـیچ  ایـن اقـدام   پایان رسـیده و     در زمانی رخ داد که جنگ جهانی به       )  اوت 9(ناکازاکی  

 .  هزار انسان انجامید200به کشتار فوری حداقل فوق  فاجعه .توجیه نظامی نداشت
چنـان آشـکار بـود کـه         صـنعتی    -مجتمع نظـامی  پروای دولت بوش با       پیوندهای بی 

. گری را در ایاالت متحده به هراس انداخت         محافل سیاسی و روشنفکری مخالف نظامی     
محافـل سیاسـی و   برخی  2001 سپتامبر 11در فاصله زمانی صعود دولت بوش تا حادثه   

بازگشـت جنـگ    ”دربـاره خطـر     طـور مـدام       بـه مطبوعات ایاالت متحده و دنیای غرب       
دادند و از دولتی       هشدار می  “جنگ سرد ”های دوران      و تجدید حیات سیاست    “ستارگان

دولت بوش از بدو شروع کار خود        >.گردد  دنبال دشمن می    در بدر به  <گفتند که     سخن می 
 -مجتمـع نظـامی  . گرایانـه خـود را پـیش بـرد      ا رؤیاهای بلند نظامی   ای بود ت    دنبال بهانه   به

های او را در نـزد         شود و برنامه   “خطر کمونیسم ”صنعتی به شبحی نیاز داشت تا جایگزین        
 سپتامبر این توجیه را فراهم      11حادثه  . افکار عمومی و محافل سیاسی مخالف موجه سازد       

 .ساخت

  “یدالرهای نظام”پیمانکاران پنتاگون و 
بازنگری به مجتمـع  ”ویلیام هارتنگ، پژوهشگر ارشد انستیتوی سیاست جهانی، در مقاله    

“ صنعتی -نظامی
برخالف تصورات اولیه، با فروپاشی جنـگ سـرد، مجتمـع           : نویسد   می 4

در دوران . سـادگی خـود را تجدیـد سـازمان داد      صنعتی از میان نرفت بلکـه بـه   -نظامی
 الکهیـد مـارتین، بوئینـگ و    -تسلیحاتی ایاالت متحده زمامداری کلینتون سه غول بزرگ      

هشـدار  . دست آوردنـد     میلیارد دالر در سال از پنتاگون به       30هایی معادل      پیمان -رایتئون
.  اهمیـت دارد 1960 صنعتی هنوز نیز ماننـد دهـه   -آیزنهاور درباره سیطره مجتمع نظامی 

جـه نظـامی ایـاالت متحـده        رغم انحالل پیمان ورشو و فروپاشی اتحاد شـوروی، بود           به
 میـزان بودجـه نظـامی ایـاالت         1999در سـال    . تر از دوران آیزنهاور اسـت       امروزه عظیم 
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 درصـد   36/62) های عضو ناتو، کره جنوبی و ژاپـن         دولت(متحده آمریکا و متحدین آن      

هـای کـه از سـوی ایـاالت متحـده       های نظامی کل جهان بـود و در مقابـل دولـت      هزینه
 چـین، کـره شـمالی، ایـران، سـوریه،       روسیه،(شدند   معرفی می  “ان بالقوه دشمن”عنوان    به

کردند   های نظامی جهان را صرف می        درصد هزینه  45/14در مجموع   )  لیبی و کوبا    عراق،
در فضایی که از تهدید نظامی روسـیه        : پرسد  هارتنگ می .  درصد 19/23و سایر کشورها    

ریلیون دالر در سال را برای جنگ       خبری نیست، چه خطری صرف بیش از یک چهارم ت         
 کند؟  و تدارک جنگ توجیه می

در آن زمان پنتاگون برای توجیه بودجه خود تهدید عـراق و کـره شـمالی را مطـرح            
اغراق در زمینه تهدیدات موجود برای امنیت ایـاالت متحـده،   : افزاید هارتنگ می . کرد  می

ـ  . سنت دیرین و غیرشـرافتمندانه پنتـاگون اسـت          آشـکار شـد کـه       1990ل دهـه    در اوای
بزرگنمایی تهدید نظامی شـوروی طـی سـالیان مدیـد بـه تـأثیر از اطالعـات نادرسـت                    

گـذاری    بعدها، حوادثی مانند بمب   . ای چون آلدریش آمس بوده است       جاسوسان دوجانبه 
هـای موشـکی    و ادعای آزمایش) 1998اوت (های آمریکا در کنیا و تانزانیا  در سفارتخانه 

 24از  (و جنگ هوایی نـاتو در کـوزوو         ) 1998اوت  (و کره شمالی    ) 1998یه  ژوئ(ایران  
. توجیـه الزم را بـرای افـزایش بودجـه نظـامی پنتـاگون فـراهم سـاخت                 ) 1999مارس  

پیمانکـاران  <  :دهـد   سودبرندگان این سناریو چه کسانی هستند؟ ویلیام هارتنگ پاسخ می         
طور مرتب دالرهای نظامی را        که به  های اصلی کنگره    نظامی پنتاگون و برخی از شخصیت     

 >.زنند به جیب می
 

، یعنی در آغاز دولت جیمی کارتر، از حزب دمکرات،          1978بودجه پنتاگون در سال     
.  میلیارد دالر رسید   5/175به  ) 1981( میلیارد دالر بود که در پایان کار این دولت           1/116

قدرت رسـیدند؛     یاالت متحده به  گرای ا   ترین محافل نظامی    با سقوط دولت کارتر، افراطی    
رونالـد ریگـان، از حـزب       . همان کـانونی کـه جـرج بـوش دوم نیـز بـه آن تعلـق دارد                 

دنبـال    ایـن کـانون بـه     . خواه، رئیس این دولت و جرج بوش اول معاون او بود            جمهوری
گشت و سرانجام این بهانـه را، شـاید           ای برای افزایش چشمگیر بودجه پنتاگون می        بهانه
 رونالـد ریگـان بـا اعـالم         1983 مارس   23در  . های تخیلی هالیوود، یافت     اس فیلم بر اس 

 ملـت آمریکـا و جهانیـان را    “جنـگ سـتارگان  ”نـام   ای بـه  طرح تحقیقـاتی بلندپروازانـه   
 جـرج لوکـاس     “جنـگ سـتارگان   ”این پروژه، که تشابه نام آن با فـیلم          . زده کرد   شگفت

 میلیارد دالر برای جامعـه      70 بیش از    2000ل  نماید، از آن زمان تا سا       عجیب می ) 1977(
کـه ثمـری داشـته باشـد و بـه سـاخت سـالح کـارای                   آن  آمریکایی هزینه دربرداشت بی   

 میلیـارد دالر در سـال       8/429 بودجه پنتاگون به رقـم عظـیم          بدینسان،. جدیدی بینجامد 
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تحرکـات  ) 1992-1989(جمهوری جـرج بـوش اول    های ریاست   این کانون در سال   
دسامبر (با تزلزل در ارکان اتحاد شوروی و سرانجام انحالل رسمی آن            . خود را ادامه داد   

گسـیخته    توانست توجیهی برای سوداگری لجام       دیگر نمی  “خطر کمونیسم ”بهانه  ) 1991
) 1991( “جنـگ خلـیج فـارس     ”نام    در چنین فضایی است که سناریویی به      . نظامی باشد 

. ن ماجرای هولناک نیز در اصل یک سـوداگری عظـیم مـالی بـود              ای. طراحی و اجرا شد   
گوردون آدامز، محقق دانشگاه جرج واشنگتن، هزینه جنگ خلیج فارس را برای دولـت              

 . کند  میلیارد دالر ارزیابی می60ایاالت متحده آمریکا 
 میلیارد دالر بود که در پایـان        382در آغاز زمامداری جرج بوش اول بودجه پنتاگون         

در اولـین دوره    . تنـزل یافـت    میلیـارد دالر     6/274دلیل فروپاشی اتحاد شوروی به        آن به 
 بودجه پنتاگون هنوز از فروپاشی اتحاد شوروی و          زمامداری کلینتون، از حزب دمکرات،    
خطـر  ”گرای ایاالت متحده      مافیای نظامی تدریج    بهپایان دوران جنگ سرد متأثر بود ولی        

 “تهدید جدیـد ” کردند و به بهانه این    “خطر کمونیسم ” جایگزین    را “بنیادگرایی اسالمی 
ایاالت متحده، تالش برای افزایش بودجـه پنتـاگون و ارتقـاء آن بـه                “امنیت ملّی ”برای  

 میلیـارد دالر در سـال       8/259بودجه پنتاگون از    . میزان دوران جنگ سرد را آغاز نمودند      
 . ایش یافت افز2000 میلیارد دالر در سال 3/296 به 1997

سیستم موشکی دفـاع  ”های موسوم به   کلینتون انتقاد خود را از برنامه      2000در ژوئیه   
شـد، بیـان داشـت و بـا ابـراز        دنبال مـی “جنگ ستارگان”های   که در قالب طرح   5،“ملّی
ولـی  . هـای مربوطـه را بـه تعویـق انـداخت          ها ادامه پروژه    اعتمادی به نتایج این طرح      بی

بـار  امیان قدرتمند خود را داشت و از آغاز زمامداری جرج بوش دوم  رؤیاهای ریگان ح  
 را سـرداد و در  “جنـگ سـتارگان  ”پروژه احیاء  بوش بالفاصله زمزمه    . دیگر جان گرفت  

ایـن در حـالی اسـت کـه طبـق          . پیما شد    خواستار گسترش تسلیحات قاره    2001اول مه   
هـا منـع شـده        ترش این سـالح    میان آمریکا و اتحاد شوروی سابق گس       1972پیمان سال   

جرج بوش به معنی افزایش سـالیانه ده میلیـارد دالر بـه بودجـه دفـاعی                  زمزمهاین  . بود
 . ایاالت متحده بود

اش قصد داشت بودجه پنتاگون را برای سال مـالی    جرج بوش دوم از آغاز زمامداری     
 میلیـارد دالر  343 به  میلیارد310 میلیارد دالر افزایش دهد و آن را از        33 به مقدار    2002
در فضای فقدان دشمنی قهار مانند اتحاد شوروی ایـن افـزایش هـیچ تـوجیهی                 . برساند
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اگـر  <ایـن شـعار مطـرح شـد کـه      . نداشت و اعتراض شدید کارشناسـان را برانگیخـت      

هایمـان را    بایـد ژنـرال     میلیارد دالر در سال از کشـورمان دفـاع کنـیم،           300توانیم با     نمی
 اعالم کردند     حتی کسانی مانند الرنس کورب، از مقامات دوران ریگان،          و >.عوض کنیم 

 میلیارد دالری   310توان همین بودجه کنونی       جویی بیشتر می    که با مدیریت بهتر و صرفه     
زودی برای    ها، به  با توجه به این واکنش    .  میلیارد دالر کاهش داد    64پنتاگون را به میزان       

دلیل فقدان خطـری آشـکار بـرای          متحده روشن شد که به     گرای ایاالت   های نظامی   کانون
در چنـین  . توانـد موفـق شـود    امنیت داخلی ایاالت متحده افزایشی چنین نـامعقول نمـی   

بهانه کـافی را بـرای تحقـق ایـن خواسـت       رخ داد و     سپتامبر   11حادثه  فضایی است که    
مات دولت بـوش آن      سپتامبر مقا  11توجه کنیم که از نخستین ساعات حادثه        . فراهم آورد 

 توصیف کردنـد و در     “حمله به آمریکا  ”عنوان    عنوان یک اقدام تروریستی بلکه به       را نه به  
 .  اعالم نمودند“وضعیت جنگی”این کشور 

 “جنـگ بـا تروریسـم     ”که هنـوز جنجـال        زمانی،  1380اول خرداد   / 2001 مه   22 در
گـاردین   بـود، روزنامـه      علیه بشریت باز نگذارده   جنایتی  دست دولت بوش را برای هر       

  : نوشت
ایـن  . کنـد   جمهـوری خـود را پنهـان نمـی          جرج بوش مأموریـت اصـلی ریاسـت       

هــایی کــه او را در صــعود   از اعطــای پــاداش بــه کمپــانی اســت مأموریــت عبــارت
از جملـه ایـن    هـای نفتـی و سـیگار ،     عـالوه بـر کمپـانی   . قدرت یـاری رسـانیدند    به

هـای   ر از بودجه دولت ایاالت متحـده بـه کمپـانی    میلیارد دال 200ها اعطای     پاداش
نام امنیت ملّـی، در جسـتجوی         آقای بوش، برای انجام این کار، به      . تسلیحاتی است 

پیمـا   های قـاره   او آرزو دارد که پیمان ضد سالح      . احیای خصومت و سوءظن است    
خواهـد پیمـان      او مـی  . ای جهان را بهـم زنـد        های هسته   را نقض کند و تعادل سالح     

ناتو را به تمامی مرزهای غربی روسیه گسترش دهد و خرس پیر در حـال احتضـار                 
ولی برای تحقق چنین اهدافی صنایع نظـامی بـه          . ولی خطرناک را به هراس اندازد     

به این دلیل، ایاالت متحده در سراسر جهان در جسـتجوی بهانـه             . منازعه نیاز دارند  
 .است

 


