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Tea party και νοσταλγοί των κυβερνήσεων Μπους σπρώχνουν όλο
και πιο δεξιά τους υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών, που
«ανταγωνίζονται» στα debates για τον τίτλο του πιο
αποτελεσματικού «γερακιού».
Λιγότερο από έναν μήνα πριν από την έναρξη των προκριματικών
εκλογών, στις 3 Ιανουαρίου στην Αϊόβα, η απροσδόκητη άνοδος
του παλαίμαχου Νιουτ Γκίνγκριτς στην κορυφή της κούρσας του
Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μοιάζει να παγιώνεται. Βεβαίως, οι
δύο κυριότεροι αντίπαλοί του, ο μετριοπαθής Μιτ Ρόμνεϊ και ο
υπερσυντηρητικός Ρικ Πέρι, εξακολουθούν να συγκεντρώνουν
σεβαστά ποσοστά, που κρατούν τις υποψηφιότητές τους ζωντανές.
Όμως, η απόφαση τού επίσης υπερσυντηρητικού Χέρμαν Κέιν να
παραιτηθεί της διεκδίκησης του χρίσματος, μη αντέχοντας το
βάρος των ροζ σκανδάλων που αμαύρωσαν την εικόνα του, φαίνεται
να ωφέλησε κυρίως τον Γκίνγκριτς, ο οποίος -πέρα από το προφίλ
ενός παραδοσιακού υπερσυντηρητικού πολιτικού- αποτελεί μακράν
τον εμπειρότερο πολιτικό της «δεξαμενής» των δελφίνων. Έτσι,
οι τελευταίες δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν το προβάδισμά του,
όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό, σε στρατηγικές
πολιτείες όπως η Αϊόβα, όπου η σημερινή τηλεοπτική αναμέτρηση
των ψηφοφόρων στην πρωτεύουσα, Ντε Μόιν, αναμένεται να
καταδείξει τον πιθανό νικητή της πρώτης προεκλογικής
αναμέτρησης.
Κλίνατε επί δεξιά
Βεβαίως, όποιος και αν είναι ο τελικός νικητής της κούρσας, ο
οποίος θα ανταγωνιστεί με τον Μπαράκ Ομπάμα για την προεδρία,
τον Νοέμβριο του 2012, ένα είναι απολύτως βέβαιο: το κόμμα
οδεύει ολοταχώς προς μια δεξιά στροφή στον στρατηγικό τομέα

της εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, που –σε περίπτωση
νίκης των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές- θα επαναφέρει τη χώρα
στον δρόμο του δόγματος των «γερακιών». Ένα δόγμα που για ένα
διάστημα αμφισβητήθηκε έντονα, ακόμη και από μια σημαντική
μερίδα του κόμματος, λόγω των λανθασμένων χειρισμών της
κυβέρνησης Μπους και της αρνητικής απήχησης που είχαν οι
πόλεμοι στο εκλογικό σώμα, αλλά που τώρα διεκδικεί τη δυναμική
επιστροφή του τόσο στον ιδεολογικό πυρήνα του κόμματος όσο και
στη διαμόρφωση της κατεύθυνσης της χώρας.
Κομιστές της ανάκαμψης του δόγματος είναι οι ίδιοι οι
δημιουργοί και προαγωγοί του στην κυβέρνηση Μπους, οι οποίοι
τώρα έχουν βρει θέση στην προεκλογική εκστρατεία και στο
πλευρό όλων ανεξαιρέτως των ισχυρών δελφίνων του χρίσματος,
από τον Γκίνγκριτς και τον Πέρι έως τον Ρόμνεϊ. Αν και,
βεβαίως, η ενδυνάμωση της υποψηφιότητας του Γκίνγκριτς
αναπόφευκτα έχει στρέψει τα φώτα
«γεράκια» που τον περιβάλλουν.
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«Οι σύμβουλοι εξωτερικής πολιτικής που περιβάλλουν τον Νιουτ
Γκίνγκριτς καθιστούν μια πιθανή κυβέρνησή του την ιδανική γη
της φαντασίας των υπερσυντηρητικών», έγραψε χαρακτηριστικά
ένας Αμερικανός αναλυτής. Πραγματικά, στην κορυφή του
επιτελείου του πρώην προέδρου της Βουλής για θέματα εξωτερικής
πολιτικής βρίσκεται ο Χέρμαν Πίρτσνερ, ιδρυτής και πρόεδρος
ενός μικρού αλλά λίαν δραστήριου συντηρητικού think tank,
ονόματι American Foreign Policy Council (AFPC), ενώ την ομάδα
του συμπληρώνουν επιφανή στελέχη της εποχής Ρίγκαν, αλλά και
προσωπικοί συνεργάτες του πρώην αντιπροέδρου (και άτυπου
«βασιλιά των γερακιών») Ντικ Τσέινι.
Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας επί
Ρίγκαν, Ρόμπερτ ΜακΦάρλαν, και ο τότε διευθυντής του
Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Νόρμαν Μπέιλι. Υπεύθυνος για
θέματα Μέσης Ανατολής είναι ο Ντέιβιντ Γούρμσερ, ένας από τους
στενότερους συμβούλους του Ντικ Τσέινι και θερμός υποστηρικτής
του πολέμου στο Ιράκ, ενώ σύμβουλος σε θέματα Ασίας είναι ο
Στίβεν Γέιτς, επίσης γνωστό «γεράκι» που έχει διατελέσει

πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Κίνα, και έχει κατονομάσει την Κίνα ως
τον εχθρό που θα μπορούσε να αποκαταστήσει την απώλεια της
Σοβιετικής Ένωσης στον ρόλο του εξωτερικού φόβητρου.
Επίσης, στο επιτελείο του Γκίνγκριτς, ξεχωριστή θέση κατέχει ο
πρώην αρχηγός της CIA, Τζέιμς Γούσλεϊ, ο οποίος -αν και ανήκει
θεωρητικά στο Δημοκρατικό Κόμμα- θεωρείται ένα από τα πλέον
σκληροπυρηνικά «γεράκια» σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και
άμυνας, υπέρμαχος του πολέμου στο Ιράκ, αλλά και ένας από τους
δριμύτερους επικριτές του Ιράν. Μάλιστα, έχει κατηγορήσει
δημοσίως τον πρόεδρο Ομπάμα για αναποφασιστικότητα και ατολμία
στο θέμα του Ιράν.
Πάντως, τα «γεράκια» του κόμματος έχουν φροντίσει να
διεισδύσουν με επιτυχία και στα στρατόπεδα των υπόλοιπων
επιφανών δελφίνων του χρίσματος, προκειμένου να διασφαλίσουν
ότι σε κάθε περίπτωση θα ανακτήσουν τα ηνία της εξωτερικής
πολιτικής του κόμματος. Ο νούμερο ένα σύμβουλος του Ρικ Πέρι
για θέματα ασφαλείας δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.
Άλλωστε ποιος μπορεί να ξεχάσει τον Ντάγκλας Φέιθ, υφυπουργό
Άμυνας στο πλευρό του Ρόναλντ Ράμσφελντ, ένα δίδυμο που
αποτέλεσε τον ιδανικό εκφραστή του δόγματος των προληπτικών
πολέμων. Μαζί με τον Ράμσφελντ το επιτελείο του κυβερνήτη του
Τέξας… στολίζουν επίσης ο Τζον Μπόλτον, πρώην πρεσβευτής των
ΗΠΑ στον ΟΗΕ και νυν ανώτατο στέλεχος του ισχυρότατου
υπερσυντηρητικού think tank AmericanEnterprise Institute, αλλά
και ο Ζαλμέι Χαλιλζάντ, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο
Αφγανιστάν, αμφότεροι ιδρυτικά μέλη του περιβόητου project για
τον «νέο αμερικανικό αιώνα», που αποτελεί και το απόλυτο
μανιφέστο των γερακιών. Αντιστοίχως, ο Μιτ Ρόμνεϊ, αν και έχει
τη φήμη μετριοπαθούς υποψηφίου, καθώς σε κοινωνικά ζητήματα
έχει ελαφρώς πιο φιλελεύθερες απόψεις σε σχέση με τους
υποψηφίους του Tea Party, σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και
ασφάλειας φαίνεται να επηρεάζεται έντονα από τους
υπερσυντηρητικούς συμβούλους που έχει στρατολογήσει. Μάλιστα,
η έκκλησή του για την ανατολή του «νέου αμερικανικού αιώνα»
παραπέμπει επικίνδυνα στον τίτλο του ομώνυμου μανιφέστου των

«γερακιών», γεγονός που δεν πέρασε διόλου απαρατήρητο από τα
αριστερά blogs και τους Δημοκρατικούς.
Ισχυρή ομάδα
Ο εκατομμυριούχος πρώην κυβερνήτης της Μασαχουσέτης διαθέτει
μια εντυπωσιακή στρατιά 23 συμβούλων για θέματα εθνικής
ασφάλειας, που συνοδεύονται από μια ομάδα 17 εξειδικευμένων
ειδικών σε συγκεκριμένα ζητήματα. Και μεταξύ τους βρίσκονται
επιφανή ονόματα του υπερσυντηρητικού στρατοπέδου, όπως ο
σύμβουλος σε θέματα εθνικής ασφάλειας επί Μπους, Ρόμπερτ
Τζόζεφ, ο οποίος συμμετείχε στην κατάρτιση των
προπαρασκευαστικών εκθέσεων του Λευκού Οίκου εν όψει του
πολέμου στο Ιράκ, ο πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής
υπηρεσίας της CIA, και στέλεχος της διαβόητης εταιρείας
ιδιωτικής ασφάλειας, Blackwater, Κόφερ Μπλακ, καθώς και ο
καθηγητής διεθνών σχέσεων στο πανεπιστήμιο Johns Hopkins και
συνυπογράφων το μανιφέστο των γερακιών Έλιοτ Κοέν.
Πάντως, όταν το τοπίο στην κούρσα αρχίσει να ξεκαθαρίζει, μετά
τους πρώτους προκριματικούς γύρους, θεωρείται βέβαιο ότι θα
ξεκινήσει και μια διαρροή στελεχών προς τον διαφαινόμενο
νικητή, ειδικά αν τελικά πρόκειται για τον Νιουτ Γκίνγκριτς, ο
οποίος αποτελεί μια επιλογή αποδεκτή από τις ταξιαρχίες των
υπερσυντηρητικών. Άλλωστε, σημασία δεν έχει τόσο το πρόσωπο,
όσο η εξυπηρέτηση των συμφερόντων και των σκοπών των
«γερακιών», προκειμένου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος, που
δεν είναι άλλος από την ανάκτηση του Λευκού Οίκου.
Της Μαριλίζ Φασουλοπούλου
Πηγή/φωτό: Ο Κόσμος του Επενδυτή
Φωτό: Οι Ρεπουμπλικανοί υποψήφιοι για το προεδρικό χρίσμα (από
αριστερά προς δεξιά): Ρικ Πέρι, Μιτ Ρόμνεϊ, Χέρμαν Κέιν
(αποχώρησε από την κούρσα) και Νιουτ Γκίνγκριτς. Αν και
τελευταίος, ο Γκίνγκριτς δεν είναι… καταϊδρωμένος, αφού το
αουτσάιντερ φαίνεται να παίρνει προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις.

