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آن کشور است ـ چه از طريق " تغيير رژيم"سياست رسمي واشنگتن در مورد عراق در حال حاضر عبارت از 
عليه " حمله ي پيشگيرانه"نظامي و چه با حمله ي نظامي آمريکا به آن کشور به بهانه ي يک کودتاي 

  (1. (است" سالح هاي نابودگر جمعي"دولت گردنکشي که مصمم به تهيه و کاربرد 
هدف . حمله ي نظامي آمريکا اما، چنانچه صورت گيرد، به هيچ رو به تغيير رژيم در بغداد محدود نخواهد ماند

ر اين حمله دست کم، گسترش قدرت جهاني اياالت متحده از طريق اعمال سلطه ي اين کشور بر بزرگت
از احتمال تحولي جديد و عمده  بنابرين آنچه اکنون جهان با آن روبروست عبارت. تمامي خاورميانه خواهد بود
  .در تاريخ امپرياليسم است

در آغاز دوران جديد امپرياليسم، چند . ن نوزدهم فرق داردامپرياليسم امروز، بي ترديد با امپرياليسم اواخر قر
دولت قدرتمند ـ بويژه آلمان، ژاپن و اياالت متحده ـ وارد صحنه ي بين المللي شدند تا سلطه ي بريتانيا را در 

اليسم داراي شماري ويژگيهاي آشکار به قرار زير در اين دوره، امپري. جاهاي مختلف جهان به چالش گيرند
تالش و رقابت ميان دولتهاي قدرتمند اروپايي براي تقسيم افريقا؛ شدت گيري رقابت ميان قدرتهاي  :بود

اروپايي بر سر تسخير بازارهاي يکديگر؛ و اوج گيري چالش آلمان در برابر لندن به عنوان بازار پولي عمده 
ات و مناطق نفوذ خود اياالت متحده کوشش ميکرد، در عين حال گسترش مستعمر به طور همزمان. جهان

علل اصلي جنگ اول جهاني عبارت از . در آمريکاي التين و آسيا، به رقابت بر سر بازارهاي اروپا وارد شود
رقابت سخت ميان قدرتهاي بزرگ بر سر مستعمرات و بازارها و کوشش آلمان در حذف انگليس به عنوان 

  .رکز جهاني بازار پول و کاالي جهاني بودم
در واقع نسخه ي [ 1919]قرارداد ورساي .  از جنگ اول نمايانگر مرحله ي دوم نوامپرياليسم بوددوران بعد

ثورستين وبلن . تقسيم غنائم ميان برندگان جنگ با هدفي واحد در ميان همه آنها بود ـ شکست بلشوسيم
ي صرفا يکي از مواد حنه ي گيتنوشت که نابودي بلشويسم از ص) 20اقتصاددان به نام آمريکايي اوائل قرن (

) 2. (بود که قرارداد ورساي روي آن به رشته تحرير درآمد" کاغذ پوستي"پنهاني قرارداد ورساي نبود بلکه آن 
برنامه منزوي ساختن و ساقط کردن دولت شوروي اما، به دليل بحران بزرگ و جنگ دوم جهاني که بر اثر 

براي تسخير فضاي بيشتر در نظام جهاني به وجود آمد، ا و ژاپن تالش نيروهاي محور يعني آلمان، ايتالي
  .موقتا متوقف گرديد

حين جنگ، اياالت متحده به عنوان دولت . مرحله ي سوم نوامپرياليسم بعد از جنگ دوم جهاني آغاز گرديد
مسلط جديد در جهان سرمايه داري طرحي براي زير کنترل گرفتن آنچه را که مراکز استراتژيک اقتصاد 

تنها به دليل وجود مناطق  جهاني تشخيص ميداد، تنظيم کرده بود ـ طرح بلند پروازانه اي که در آن هنگام
شکل [ مانتلي ريويو] در همين مجله 1981نوآم چامسکي در نوامبر . نفوذ اتحاد شوروي محدود ميگرديد

 :گيري استراتژي ژئوپلتيک آن زمان اياالت متحده را چنين توضيح داد
 در آن چارچوب عمومي شيوه تفکري که سياست خارجي دولت آمريکا از جنگ دوم جهاني به اين سو"

شکل گرفت، به بهترين شکل در اسناد برنامه ريزيهايي منعکس گرديده است که حين جنگ توسط طراحان 
مه ي برنا"در جلسات ) 1949ـ45( سال 6ـ که به مدت " شوراي روابط خارجي"سياسي وزارت خارجه و 

 کننده در سالهاي اين افراد شرکت. شرکت کرده اند به رشته تحرير درآمده است" مطالعات جنگ و صلح
 با اطمينان خاطر ميدانستند که جنگ در حالتي پايان خواهد گرفت که اياالت متحده در موقعيتي با 1941ـ42

حال جهاني را : "اين بود که سئوال مطرح شده اکنون برايشان. برتري سهمگين از آن بيرون خواهد آمد
 Great Area) "برنامه ريزي منطقه بزرگ"دند که به آنان مفهومي را طرح ريزي کر." چگونه ميتوان اداره کرد

Planning)  معروف شد که در آن منطقه بزرگ به عنوان منطقه اي تعريف ميشد که طبق ديدگاه اين طراحان
تحليل ژئوپلتيک پشت بند اين طرح کوشش داشت ". ي باشداز نظر استراتژيک براي کنترل جهان ضرور"

براي برگرداندن سودهاي " باز"باشند ـ باز بودن براي سرمايه گذاري، " باز"د معين کند کدام مناطق جهان باي
شرکت کنندگان در برنامه جنگ و صلح . باز براي تسلط اياالت متحده"حاصله به کشور مادر؛ به سخن ديگر 

که در نکته ي بغايت پراهميتي (رسيدند که اگر اقتصاد آمريکا، بدون تحمل تغييري در داخل  به اين نتيجه
يعني بدون تغيير در توزيع درآمدها و ساختارِِ قدرت يا هرگونه ) تمام بحثهاي آنان آشکارا ديده ميشود

از نظر استراتژيک  دگرگوني در ساختارهاي اقتصادي، بخواهد به رشد و رونق خود ادامه دهد، حداقل مناطق
نگليس ـ که در حال برچيدن بود ـ و الزم براي کنترل جهان شامل تمام نيمکره غربي، امپراتوري سابق ا

مفهوم منطقه . اين، حداقل منطقه الزم بود؛ منطقه حداکثر البته، سراسر جهان بود. شرق دور خواهد بود
زماندهي آن از جهت نهادهاي مالي و برنامه بزرگ چيزي ميان آن حداقل و اين حداکثر ـ و مسئوليت سا

  ".سراسر سالهاي بعد از جنگ پابرجا مانده استاين چارچوب فکري است که در . ريزي ـ بود
رهايي مستعمرات اروپا و شکست برنامه هاي بلندپروازانه ژاپن در درياي آرام، سرمايه هاي آمريکايي را 

قادر ساخت با پشتيباني قدرت نظامي آن کشور آغاز به نفوذ در بازارهايي کند که قبال برايش قابل دسترس 
درت هاي امپرياليستي فراهم ارداد برتون وودز چارچوب اقتصادي جديدي براي قدر حالي که قر. نبودند



با تکرار هر چه بيشتر در سراسر [ توسط سازمان سيا]ميساخت، قدرت نظامي آمريکا و عمليات پنهاني آن 
جهان به کار گرفته شد ـ جنگ کره و ويتنام؛ براندازي دولتهاي ايران، گواتماال و شيلي و کوشش در 

  .عدد در آمريکاي مرکزي و افريقاانداختن دولت کوبا و دخالت در جنگهاي داخلي متبر
اهميت تعيين کننده داشت، کنترل خاورميانه بود؛ منطقه اي که به عنوان " منطقه بزرگ"آنچه براي کل طرح 

بخشي از امپراتوري انگليس تلقي ميشد و از جهت کنترل اقتصادي، نظامي و سياسي جهان اهميت 
کشف شده در جهان  حياتي داشت ـ از همه مهمتر به اين دليل که اين منطقه منبع بزرگترين ذخائر نفتي

 دست به يک سلسله ي طوالني دخالتهاي پنهاني و آشکار در اين 1950از اين رو دولت آمريکا در دهه . بود
 بود چرا که او 1953ن در سال منطقه زد که از همه مهتر برانداختن دولت منتخب و دموکراتيک مصدق در ايرا

کنترل . ت آميز اين يورش دولت آمريکا آشکار بودنتايج موفقي. شرکت هاي نفتي خارجي را ملي کرده بود
افزايش % 60به % 10 از 1967 و 1940کمپانيهاي نفتي آمريکايي بر ذخائر نفتي خاورميانه ميان سالهاي 

.  کاهش يافت1967در سال % 20 به 1940در سال % 72ز يافت و در حالي که ذخائر زير کنترل انگليس ا
)3)  

به تأخير افتادن طوالني اتحاد هدفمند کشورهاي اروپاي غربي، بخشا به دليل پيامدهاي رکود اقتصادي، به 
معناي ناتواني اروپا در تبديل شدن به چنان سپري در برابر نفوذ اياالت متحده بود که رهبران اروپا اميد 

، راه براي دور جديد هژموني 1990ي  در شرايط ضعف اروپا در سالهاي آغازين دهه.  وجود آورندداشتند به
  . قدري رنگ باخته بود، بازگرديد1980 و 1970اياالت متحده، هژموني که در دهه هاي 

از ديدگاه تاريخ تحول امپرياليسم، آشکار است که انگيزه ي موجود در پشت فشار کنوني واشنگتن براي 
آغاز جنگ با عراق به هيچ رو تهديد نظامي عليه آمريکا نيست، بلکه هدفش نشان دادن اين است که اياالت 

 همانگونه که جي بوکمن. متحده اکنون آماده است قدرت خود را هر آنگاه که اراده کند به کار اندازد
(J.Bookman) توشن در اين مجله معاون سردبير صفحه ي سرمقاالت نشريه آتالنتيک جورنال کانستي 
  (4: (اشاره ميکند

تهديد حمله به عراق . . . روايت رسمي دولت آمريکا درباره عراق هيچگاه با عقل جور درنميآمده است "
اين . علتش وجود سالحهاي نابودي جمعي، تروريسم، صدام حسين يا قطعنامه هاي سازمان ملل نيست

تمام عيار  ي اياالت متحده به عنوان يک امپراتوريجنگ در صورت وقوع، هدفش نشان دادن ظهور رسم
اين پديده نقطه اوج . جهاني است که ميخواهد به تنهايي مسئوليت و اقتدار پليس جهاني را به دست گيرد

سال است در حال تکوين بوده است و توسط کساني طرح و برنامه ريزي شده 10برنامه اي است که اکنون 
استفاده کند، حتي اگر اين مسئله به  ايد از موقعيت کنوني براي سلطه جهانيکه معتقدند اياالت متحده ب

، يعني به صورت چيزي که دشمنان ما هميشه ادعا "امپرياليستهاي امريکايي"معناي آن باشد که به صورت 
.  زدامپراتوري رم نيز به سياستهاي بازدارندگي تن در نداد بلکه دست به تسخير. . . ميکردند، ظاهر شويم 
  ".ما هم بايد چنين کنيم

 
  دفاع از امپراتوري

جنگهاي امپرياليستي براي کشورگشائي، هر آنقدر هم که توجيه ناپذير باشند، هميشه نوعي توجيه را 
اقتصاددان ]جوزف شومپيتر . اين نوع توجيه اکثرا از طريق دکترين جنگ تدافعي صورت گرفته است. ميطلبند

 :سترش اش مينويسددرباره امپراتوري رم در اوج گ[ شين دانشگاه هارواردمعروف اتريش و استاد پي
هيچ گوشه اي از جهان شناخته شده ي آن روز نبود که ادعا نشود منافع امپراتوري در آنجا در معرض خطر "

م اين منافع اگر مستقيما مربوط به خود رم نبود مربوط به متحدين ر. قرار گرفته يا زير حمله مستقيم است
و هنگامي که اختراع چنين . ميشد، و اگر هم هيچ متحدي وجود نداشت در آن صورت متحدي اختراع ميشد

جنگ هميشه پوشش و هاله اي . منافعي مطلقا ناممکن بود، در آن صورت به غرور ملي رم توهين شده بود
ان شيطان صفت قرار اين، امپراتوري رم بود که هميشه در معرض حمله ي همسايگ. از قانوني بودن داشت

سراسر جهان آکنده از انواع دشمن بود و . يجنگيدداشت و اين امپراتوري رم بود که براي فضاي تنفسي م
  (5." (اين مسئوليت آشکار رم بود که حفاظي در برابر اين نقشه هاي بي ترديد تهاجمي باشد

 از نيروهاي شيطان صفت و مصمم تظاهر به اين که سلسله بي پاياني از جنگهاي تدافعي براي جلوگيري
به تجاوز در هر گوشه ي جهان شناخته شده ضروري است با سقوط امپراتوري رم پايان نگرفت، بلکه 

بيستم بوده   و امپرياليسم آمريکا در قرن19بخشي از توجيه کشور گشايي امپرياليسم انگليس در قرن 
استراتژي امنيت ملي و اياالت "ت که زيرعنوان همين نوع شيوه تفکر، حاکم بر سند اخيري اس) 6. (است
اين سند سه اصل کليدي سياست استراتژيک ) 7. (از سوي کاخ سفيد به کنگــره ارائه شده است" متحده

کا بر جهان به صورتي که هيچ کشور ـ تثبيت سلطه بالمنازع نظامي آمري1: اياالت متحده را مشخص ميسازد
ـ آمادگي دولت 2با دولت آمريکا به رقابت برخاسته و يا آن را تهديد کند؛ ديگري نبايد اجازه داشته باشد 

عليه دولتها يا نيروهايي در هر نقطه از کره زمين که " پيشگيرانه"آمريکا به دست زدن به حمله ي نظامي 
 الت متحده، نيروهاي نظامي آن، تاسيسات آن در خارج و يا دوستان وبه عنوان تهديدي عليه امنيت ايا

از پيگرد [ بخوان رهبران گذشته و حال آن]ـ مصونيت شهروندان آمريکايي 3متحدين اش تلقي گردد؛ و 
ادوارد کندي در تفسير استراتژي جديد امنيت ملي اعالم داشت . قانوني توسط دادگاه جنايي بين المللي



يکم است؛ دکتريني که هيچ ترين دولت آمريکا همانا اعالم امپرياليسم آمريکا در قرن بيست و اين دک: "که
  (2002 اکتبر 7" (کشور ديگري نه ميتواند و نه بايد آن را بپذيرد

روياي واشنگتن براي برقراري يک امپراتوري جهاني فراتر از آنچه جهان تاکنون به خود ديده، به همان اندازه، 
گوشه ي جهان و آماده جاه طلبانه است که ترس جنون آميز آن از دشمنان بي شمار کمين کرده در هر 

ديدهاي خارجي، از ديد دولت اين ته. آغشته به پارانويا است" خاک ميهن"براي به خطر انداختن امنيت 
دشمنان مورد آماج حمله، بنابه . آمريکا تنها در خدمت گسترش قدرت دولت و انحصارات اين کشور است

امکانات براي گسترش سلطه ي آمريکا از مصلحت در حال حاضر در جهان سوم يعني جايي قرار دارند که 
  .هر جاي ديگر دنيا بيشتر است

عراق در زير ديکتاتوري بيرحم صدام حسين، به عنوان مهمترين دولت گردنکش و دشمن شماره يک جهان 
عراق اگرچه به ترسناک ترين اسلحه نابودي جمعي يعني سالح اتمي مجهز نيست، اما . معرفي ميشود

نمود کردن رهبر افزون بر آن با وا. يکند که ممکن است به زودي به آن دسترسي پيدا کنددولت بوش ادعا م
آن کشور به صورت فردي ديوانه، گفته ميشود که دولت عراق چنان غيرمنطقي است که هيچ خوفي از 

عتر به در نتيجه به ما گفته ميشود که هيچ راه ديگري وجود ندارد جز حمله ي هر چه سري. حمله اتمي ندارد
دولت بوش تاکيد کرده است که . داين رژيم شيطاني، حتي پيش از آنکه به اين اسلحه مخوف دست ياب

گرچه ديگر اعضاي شوراي امنيت (بازرسي مامورين سازمان ملل در مرحله ي فعلي بي فايده است 
ي پنهان کردن ادعا ميشود که صدام حسين هميشه راههايي برا). سازمان ملل اين نظر را رد کرده اند

جتمع گسترده اي که به امنيت او اختصاص مهمترين فعاليتهاي اسلحه سازي خود در مکاني نهفته در م
داده شده است پيدا خواهد کرد؛ جايي که هر چند هم عراق با بازرسي بي قيد و شرط مامورين سازمان 

و " (تغيير رژيم" گزينه ي واقعي جز بنابراين هيچ. ملل موافقت کند باز هم از چشم آنان پنهان خواهد ماند
از طريق زور ـ يا يک کودتاي نظامي و يا حمله نظامي ـ باقي ) آن گذاشتن رژيمي دست نشانده به جاي

  .نمانده است
 براي 2001 سپتامبر 11دولت آمريکا با تلقين ترس به مردم آمريکا از اين طريق، مردمي که قبال در اثر فاجعه 

اگر رئيس . هايي آمادگي دارند، درصدد کشاندن امريکا و جهان به سوي جنگ استپذيرش چنين تلقين 
تاکيد کنند که آمريکا در معرض خطر  جمهور آمريکا و اعضاي دولتش بتواند هر روز با استفاده از بلندگوهاشان
 توسط را حتي" ابر قارچ مانند اتمي"يک حمله قريب الوقوع توسط سالح نابودي جمعي ست و مسئله خطر 

کشوري که فاقد چنين سالحي است، دم به دم مطرح کند، باالخره خواهد توانست بخش بزرگي از جمعيت 
  .اين کشور را به دنبال خود کشد

تکرار بي وقفه اين اخطارهاي هولناک، با پيروي از اصل دروغ بزرگ همراه با همکاري کامل دستگاههاي 
اند، تدريجا خواهد توانست شک و ترديد و عدم اطمينان مردم ارتباط جمعي که بلندگوي چنين دولتي شده 

رد قانع کردن مردم به دونالد رامزفلد وزير جنگ آمريکا، در مو. نسبت به گفته هاي دولت را بفرسايد
در ابتدا ضعيف باشد، رهبران ) از جنگ(چنانچه حمايت مردم : "پشتيباني از يک جنگ ناخواسته مينويسد

تا هر زمان که الزم باشد به [ جنگي]ب حمايت مردم در جهت ادامه ي کوششهاي کشور بايد براي جل
  (8." (سرمايه گذاري سياسي تن در دهند

ادعاهاي صادره از کاخ سفيد در کوشش به سرهم بندي هر ذره توجيه براي دست زدن به حمله نظامي 
ور کرده است موضع گيري کرده و چنان جنون آميز بوده است که حتي جورج تنت رئيس سازمان سيا را مجب

هور را که عراق بدين سان آقاي تنت اين ادعاي رئيس جم. ادعاهاي دروغين رئيس جمهور را به چالش گيرد
تهديد فوري و عاجل اتمي براي اياالت متحده است، در مالءعام و آشکارا رد کرده و خاطرنشان ساخت که 

 به اندازه کافي مواد راديواکتيو بسازد تا نيمه دوم دهه ي چنانچه عراق بخواهد براي توليد يک بمب اتمي
استدالل خود در مورد بمب اتمي عراق، کوشيده  دولت آمريکا براي احتراز از ضعف. حاضر طول خواهد کشيد

  .است تأکيد بيشتري بر خطر سالح هاي بيولوژيک و شيميايي عراق بگذارد
ي گفت که عراق ممکن است با کمک و همکاري شبکه  اکتبر خود در سين سينات7جورج بوش در نطق 

هاي تروريستي هر لحظه کوشش کند با اين سالح ها، هدف هايي را در اياالت متحده مورد حمله قرار 
ا تکذيب و اما سازمان سيا در همان روز طي نامه اي به کنگره به امضاي جورج تنت اين ارزيابي ر. دهد

نه اي از توليد سالحهاي شيميايي و بيولوژيک به چشم نميخورد مگر به استدالل کرد که در عراق هيچ نشا
قصد دفاعي و انتظار ميرود که اين دولت، چنانچه دولت آمريکا به آن حمله نکند از هرگونه پشتيباني از 

ر به نظر ميرسد که بغداد د: "چنين ميخوانيم در نامه. حمالت تروريستي در آينده قابل پيش بيني احتراز کند
حال حاضر حدودي براي خود تعيين کرده باشد که شامل دست زدن به حمالت تروريستي عليه اياالت 

اما اگر صدام به اين "نامه سپس ادامه ميدهد ." متحده با سالح نابودي جمعي شيميايي و بيولوژيک نيست
ال اينکه از دست زدن به آن کشور را ديگر نميتوان متوقف کرد، احتم نتيجه برسد که حمله اياالت متحده به

 (9. (حمالت تروريستي خودداري کند بسيار کمتر خواهد شد
  ادامه دارد

 



ميتواند طوري کش داده شود که شامل دولتي در عراق زير " تغيير رژيم"ـ دولت بوش اخيرا گفته بود که 1
لع سالح طوري اما به شرطي که اين دولت با بازرسان سازمان ملل و خ. رهبري صدام حسين هم باشد

ه است که چنين چيزي دولت بوش اما اعالم کرد. همکاري کامل کند که قابل پذيرش براي دولت آمريکا باشد
چنين موضع گيري را ميتوان بخشي از استراتژي سياسي ـ قانوني دولت آمريکا . بسيار غيرمتحمل است

يکا ميتواند اعالم کند که عراق با جريان براي جلب حمايت ديگران براي حمله به عراق تعبير کرد چرا که آمر
  .بازرسي سازمان ملل عدم همکاري نشان داده است

2- Thorstein Veblen: Essays in our changing order, 1934, p, 464  
3- Harry Magdoff, "Age of Imperialism." 

4- Atlanta Journal Constitution: "The President's Real Goal in Iraq"(Sept,29, 2002) 
5- Joseph Schumpeter, Imperialism and social Classes, edited and Introduced by Paul Sweezy 

(New York): Aguest M.Kelly, 1991) p66  
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