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 و شيميايي است چرا واقعيت اين است که عراق احتماال هم اکنون فاقد توانايي جنگي با اسلحه بيولوژيک
.  عمال از ميان برده شده اند1998 تا 1991که اين سالح ها ضمن بازرسي هاي سازمان ملل در سالهاي 

ماني که عراق زير رهبري  يعني ز1980توانايي هاي قبلي اين دولت از اين جهت برميگردد به سالهاي دهه 
 حين جنگ ايران و عراق، و پس از 1989 تا 1985در سالهاي . صدام حسين يکي از متحدان دولت آمريکا بود

 اسلحه شيميايي عليه نيروهاي ايران به کار برد، شرکتهاي آمريکايي با موافقت 1984آنکه عراق در سال 
دي ِکشت هاِي بيولوژيک کشنده از جمله سياه زخم به دولت ريگان و بوش اول، اقدام به ارسال شمار زيا

از لحاظ "به عنوان " مرکز کنترل بيماري"ه کشت ميکربي که بعدا توسط ارسال هشت محمول. عراق کردند
عراق در اين سالها . طبقه بندي شدند، به تصويب وزارت بازرگاني آمريکا رسيد" جنگ بيولوژيک، مهم

کولوني ميکربي، کشت ميکربي و مواد شيميايي با توان بالقوه انجام جنگ ،  محموله72رويهمرفته الاقل 
دولت آمريکا حتي پس از آنکه دو گزارش رسيد که ) 10. ( بيولوژيک از اياالت متحده دريافت کردشيميايي و

 عليه کردها در شمال عراق اسلحه شيميايي به کار برده است به ارسال اين 1988دولت عراق در سال 
  .کشنده ادامه داد مواد

داراي بزرگترين توانايي کاربرد سالح اين مسئله بر همگان روشن است که اياالت متحده کشوري است که 
بنابراين تعجب آور نيست که اکثر مردم . هاي نابودي جمعي و پيشرفته ترين تکنولوژي در اين زمينه است

به طوري که ريچارد . دجهان سياست واشنگتن در قبال کشورهايي چون عراق را آلوده به دورويي ميدانن
کوشش هاي من براي آوردن : "در عراق خاطرنشان ميکند کهباتلر رئيس پيشين بازرسان سازمان ملل 

مقامات امريکايي ـ حتي افرادي از آنها که داراي سطح دانش باال و درگير مسئله اند ـ به پاي بحث درباره 
گاه احساس ميکردم که ناتواني شان در . ده استسياست يک بام و دو هواي آنها با ناکامي کامل روبرو ش

آنچه "به نظر ريچارد باتلر ." چنان است که گويي به زبان مردم کره مريخ با آنها حرف ميزنمدرک اين مسئله 
دولت آمريکا مطلقا توان درکش را ندارد اين است که سالح هاي نابودي جمعي آنها به همان اندازه ي 

بد وجود اسلحه ي نابودي جمعي خوب و "به نظر او اين عقيده که ." است سالحهاي عراق مشکل آفرين
ريچارد باتلر به عنوان يک بازرس اسلحه از سوي سازمان ملل هر روز خود را . ديدگاهي دروغين است" دارد

  :رويارو با اين تضاد ميديد که
هنگام ماموريت در بغداد، سخت ترين لحظات براي من زماني بود که عراقي ها از من توضيح ميخواستند "

 نابودي جمعي چنين سخت مورد تعقيب قرار گيريم در حالي که پايين که چرا ما بايد براي داشتن اسلحه
مي است هيچکس او را  بمب ات200جاده اسرائيل وجود دارد که با وجود آنکه همه ميدانند صاحب الاقل 

بايد اعتراف کنم که من هم وقتي از يک سو پرخاش شديد آمريکاييها، انگليسيها و . . . تعقيب نميکند
يه سالح نابودي جمعي را ميشنوم و از سوي ديگر ميبينم که اين واقعيت را به کلي ناديده فرانسويان عل

ح ها، بي آنکه خم به ابرو بياورند افتخار ميکنند ميگيرند که خودشان به داشتن مقادير عظيمي از همين سال
د، از ترس بر خود و تأکيد دارند که اين سالح ها براي امنيت ملي آنها ضروري است و ضروري خواهد مان

  (11." (چرا که بشريت قادر به هضم چنين بي عدالتي نخواهد بود. . . ميلرزم 
دولت آمريکا نه تنها از گسترش سالحهاي نابودي جمعي پيگيرانه جلوگيري نميکند بلکه بيش از هر کشور 

ه کوششهاي به همين دليل است ک. ديگر جهان منافعش با گسترش چنين سالح هايي گره خورده است
مثال در ماه دسامبر  به طور. مکرر بين المللي براي محدود کردن اين سالح ها را با ناکامي روبرو کرده است

 سپتامبر جورج بوش رئيس جمهور آمريکا با عقيم ساختن پيشنهاد کاربرد 11، دو ماه پس از حمالت 2001
براي پيشگيري از گسترش (وژيک و سمي راهکارها و تحقيق و پيگيري از سوي کنوانسيون سالحهاي بيول

رسي سالح هاي بيولوژيک در اياالت متحده با اين استدالل ساختگي که اگر قرار باشد باز) اين سالح ها
صورت گيرد اسرار تکنولوژيک و سود شرکتهاي بيوتکنولوژي آمريکايي را به مخاطره خواهد انداخت، دنيا را 

  .شوکه کرد
عراق، در سالهاي بعد از جنگ خليج با جريان بازرسي و خلع سالح سازمان ملل هدفهاي دولت آمريکا در 

 به گفته سکات ريتر. که هدفش از ميان بردن سالحهاي نابودي جمعي در آن کشور بود خوانايي نداشت
(S.Ritter)  اين مسئله به خاطر ، 1998 تا 1991يکي از بازرسان پيشين سازمان ملل در عراق در سالهاي

 95 تا 90، 1998تا سال ) 12. (کاري يک جانبه دولت آمريکا در روند بازرسي سازمان ملل آشکار بودخراب
درصد از ظرفيت تسليحاتي ممنوعه اي که تخمين زده ميشد در عراق وجود داشته است در جريان بازرسي 

 مجتمع گسترده جريان بازرسي مربوط به مشکل مورد اختالف در. سازمان ملل پيدا شده و نابود گرديد
از اين رو بر سر شيوه . ساختماني بود که مختص مسائل امنيتي شخص صدام حسين و حزب بعث بود

نامگذاري شد توافق به عمل آمد تا از طريق آن چهار بازرس " ّاشکال بازرسي اماکن حساس"کاري که 
با اين همه در مورد .  کنندو تاسيسات آن را بازرسي سازمان ملل بتوانند بالفاصله وارد اين اماکن شده

، اياالت متحده جاي آنکه صرفا به سازمان ملل 1998بازرسي اداره مرکزي حزب بعث در بغداد در دسامبر 



اجازه دهد چهار بازرس خود را به آنجا بفرستد، خودسرانه و با اصرار، مامورين اطالعاتي خود را به همراه آنها 
امنيتي صدام حسين بود، کاري که هيچ ربطي به جستجو براي آمريکا نفوذ در دستگاه  هدف. فرستاد

به قول سکات ريتر کل . سالحهاي نابودي جمعي نداشت و هدف آن برانگيختن يک جنجال بين المللي بود
آن  اين شورا مستقيما به ريچارد باتلر که. اين عمليات زير نظر شوراي امنيت ملي آمريکا صورت ميگرفت

  .ان سازمان ملل بود دستور ميدادموقع رئيس تيم بازرس
اعتراض کرد و بنابه گفته " اشکال بازرسي مراکز حساس"دولت عراق به اين تخلف آشکار از دستورالعمل 

سکات ريتر، دولت آمريکا اين اعتراض را بهانه قرار داده تا بحران ساختگي به وجود آورد و به بازرسان 
اي را آغاز کرد که عمليات   ساعته72د و دو روز بعد بمباران سازمان ملل دستور داد از عراق خارج شون

اطالعاتي که از مرکز . هدف اين بمباران دستگاه امنيتي شخص صدام حسين بود. نام گرفت" روباه صحرا"
حزب بعث با زير پا گذاشتن توافقات روند بازرسي سازمان ملل از سوي آمريکا به دست آمده بود، براي 

عراق پس از اين وقايع از دادن اجازه مجدد به بازرسان . بارانها مورد استفاده قرار گرفتهدف گيري اين بم
دليل آنها اين بود که از اين بازرسي ها براي جاسوسي عليه . براي رفتن به مراکز حساس دولتي امتناع کرد

  .بدين ترتيب جريان بازرسي سازمان ملل متوقف گرديد. دولت عراق استفاده ميشود
ين ترتيب واشنگتن عمال آخرين مرحله ي روند بازرسي سازمان ملل را با شکست روبرو ساخت و با اين بد

در واقع آمريکا از روند . است و نه خلع سالح" تغيير رژيم"کار روشن ساخت که هدف واقعي اش در اساس 
  .رنگون کندس بازرسي سازمان ملل به عنوان يک اسب تروا استفاده کرده بود تا دولت عراق را

 
  سلطه بر منابع نفت

در تمام مراحل امپرياليسم ـ همچون نظام سرمايه داري به طور عام ـ ابعاد نظامي، سياسي و اقتصادي آن 
. نفت اما، پراهميت ترين و يگانه عامل استراتژيک حاکم بر اهداف آمريکا در خاورميانه است. درهم تنيده اند

اي انحصارات غول آساي آمريکايي، صرف نهفته در تمام ذخائر نفتي آنجا برعالوه بر ثروتهاي عظيم بالقوه 
از کل % 25 درصد از ذخائر نفتي شناخته شده در جهان 2اين واقعيت که اياالت متحده با داشتن فقط 

محصوالت نفت جهان را مصرف ميکند، انگيزه مضاعفي به دولت آمريکا ميدهد که کنترل خود را بر عرضه نفت 
اشت که اياالت متحده درصدد کنترل توليد نفت در عراق، اين دومين هيچ ترديدي نميتوان د.  اعمال کندجهان

 12 ميليارد بشکه نفت يا 110است که حاوي بيش از ) بعد از عربستان سعودي(منبع ذخيره نفت در جهان 
.  مسلم نفت جهان استاز کل ذخائر% 65خاورميانه در مجموع حاوي . درصد از کل ذخائر نفتي جهان است

طبق تخمين وزارت .  تاي آن در حال توليد نفت است30نفتي تاکنون کشف شده در عراق، فقط   ميدان73از 
خود " محتمل و ممکن" ميليارد بشکه ديگر در منابع 220انرژي آمريکا، عراق عالوه بر ذخائر نامبرده، حدود 

 سال 98ش به مدت فت وارداتي آمريکا در سطح کنوني امجموع اين ذخائر کافي براي تأمين ن. ذخيره دارد
محاسبه شده است که عراق قادر است توليد نفت خود را در عرض هفت سال پس از برداشته . خواهد بود

ارقام خوشبينانه تر حتي .  ميليون بشکه برساند6 ميليون بشکه در روز به 3شدن محاصره اقتصادي، از 
  (13. (تخمين ميزنند  ميليون بشکه در روز10راق را به امکان افزايش توليد نفت در ع

 سال آينده ميتواند از ميزان 20وزارت انرژي اياالت متحده پيش بيني ميکند که تقاضاي جهاني براي نفت در 
باالترين ميزان افزايش مصرف در آمريکا و .  ميليون بشکه افزايش يابد120 ميليون بشکه در روز به 77کنوني 

کا از خاورميانه تأمين ميگردد و انتظار  درصد از نفت وارداتي آمري24در حال حاضر .  بيني ميشودچين پيش
اپک زير راهبري عربستان سعودي، عرضه . ميرود که با اتمام ذخائر ديگر، اين ميزان به سرعت افزايش يابد
ورميانه در عرض بيست سال توليد نفت در خا. نفت را پايين نگهداشته تا از سقوط قيمت نفت جلوگيري کند

در حال ) برغم ذخائر عظيم آن(ه است به طوري که ظرفيت توليد اپک گذشته به حال سکون نسبي درآمد
به اين دليل امنيت و قابل دسترس بودن ذخائر نفتي تبديل به ) 14. ( است1980حاضر پايين تر از سال 

به قول . استراتژيک اياالت متحده گرديده استمسئله اي هر چه جدي تر براي انحصارات آمريکا و منافع 
هر وقت ما مشکل اقتصادي داشته ايم : "ان نظريه پرداز دست راستي و استاد دانشگاه ييلدونالد کيگ

اگر ما نيرويي در عراق داشته باشيم ديگر هيچ اختاللي در . علتش اختالل در عرضه ي نفت بوده است
خود براي  انحصارات آمريکايي از همين حاال مشغول تعيين جايگاه) 15." (عرضه نفت ما وجود نخواهد داشت

به گفته رابرت اليسون جونيور رئيس شرکت . روزي هستند که خواهند توانست به عراق و ايران برگردند
در حال نياز داريم . . . ما با پول، قطر و عمان را واداشتيم جاپايي در خاورميانه برايمان بسازند"نفتي آنادارکو 

اق و ايران دوباره عضوي از خانواده ملل جهاني خاورميانه خود را در موقعيتي مناسب براي روزي که عر
  (16." (ميشوند قرار دهيم

در حال حاضرانحصار بزرگ نفتي فرانسوي توتال با داشتن حق انحصاري مذاکره براي توسعه ميدان نفتي 
بزرگترين قراردادهاي بعد از آن، انتظار ميرود به . راق داردمنطقه مجنون و بن عمر، مهمترين جايگاه را در ع

در صورتي که نيروهاي . دشرکت ايتاليايي اني و کنسرسيوم نفتي روسي به رهبري لوک ايل داده شو
نظامي آمريکا وارد خاک عراق شود و يک دولت دست نشانده يا يک دولت موقت نظامي آمريکايي در آنجا 

در آن صورت انتظار خواهيم داشت که شرکتهاي .  قراردادها زير سئوال خواهد رفتبرقرار کند، همه ي اين



اکره شده و به سهم بزرگي از نفت که اکنون در نفتي کدام کشور براي بستن قراردادهاي جديد وارد مذ
  تصاحب شرکت نفت فرانسوي و ديگر شرکتهاي غيرآمريکايي است دست يابند؟

قيم اياالت متحده به نفت و نه منافع سرشار انحصارات آمريکايي در اثر آن، با وجود اين، نه دسترسي مست
به بيان دقيق تر، هيئت . به تنهايي براي توضيح منافع فوق العاده و مبرم آمريکا در خاورميانه کافي است

ترش اقتدار جهاني خود تلقي حاکمه آمريکا کل اين منطقه را به عنوان بخشي حياتي از استراتژي گس
که خود از قدرتهاي نفتي و بخشي (اشغال عراق و برپا کردن رژيمي زير کنترل دولت آمريکا، ايران را . ميکند

تقريبا به طور کامل در محاصره پايگاههاي نظامي آمريکا قرار خواهد داد ـ از ) بوش است" محور شيطاني"از 
ترکيه و عراق، در جنوب توسط زي، از غرب توسط پايگاههاي شمال پايگاههاي موجود در آسياي مرک

پايگاههاي کويت، عربستان سعودي، قطر و عمان و در شرق توسط پايگاههاي موجود در پاکستان و 
اين وضع کار دولت آمريکا در محافظت از لوله هاي نفتي طرح ريزي شده از درياي خزر در آسياي . افغانستان

 را آسان تر خواهد کرد و به واشنگتن پايگاه نظامي ان و پاکستان به درياي عربيمرکزي از طريق افغانست
مستحکم تري در خاورميانه يعني جايي خواهد داد که هم اکنون دهها هزار نظامي آمريکايي در ده کشور 

اين وضع به آمريکا اهرم قدرتمندتري براي فشار بر عربستان سعودي و ديگر . آن مستقر گرديده اند
 و به کوششهاي ابر قدرت جهاني براي تحميل شرايطي به نفع توسعه شورهاي خاورميانه خواهد دادک

و نيز قدرت اقتصادي در حال . طلبي اسرائيل و مصادره سرزمين فلسطين تحکيم بيشتري خواهد بخشيد
آمريکا در  گسترش چين، و اقتصاد اروپا و ژاپن را به طور هر چه فزاينده تري به رژيم نفتي زير تسلط

بنابرين کنترل نفت از طريق نيروهاي . رفع حياتي ترين نيازهاي انرژي خود وابسته خواهد کردخاورميانه براي 
  .نظامي به معناي قدرت هر چه بيشتر اقتصادي، سياسي و نظامي در مقياس جهاني خواهد بود

 
  جهان تک قطبي

، در اثر لطمه خوردن به موقعيت اقتصادي اياالت متحده نسبت به اروپا و 1970در نخستين سالهاي دهه ي 
، وسيعا باور بر اين بود که اين 1971ژاپن طي ربع قرن پيش از آن و به دليل قطع ارتباط دالر با طال در سال 

اما، در سالهاي . رمايه داري استکشور در حال از دست دادن مقام خود به عنوان قدرت مسلط در جهان س
 با فروپاشي شوروي که اياالت متحده را به تنها ابر قدرت جهاني بدل کرد، و با رشد اقتصادي 1990دهه ي 

از اين رو، در اين سالها در . سريعتر آمريکا نسبت به اروپا و ژاپن، ناگهان واقعيت کامال متفاوتي ظاهر گشت
ت متحده، ايده ي به وجود آوردن نوعي امپراتوري آمريکايي مطرح گرديد که از محافل باال و استراتژيک اياال

: تمام امپراتوري هايي که تاکنون نه تنها تاريخ سرمايه داري بلکه تاريخ جهان به خود ديده است فراتر رود
  .ي واقعي (Pax Americana) يک پکس آمريکانا

استقرار چنين . نام نهاده اند" جهان تک قطبي" را ظهور تحليل گران سياست خارجي آمريکا اکنون اين ايده
 11دنياي تک قطبي بر بنياني دائم به عنوان هدف بي پرده ي دولت جورج بوش، يک سال پس از حمله ي 

ه جورج تاون و يکي از استاد ژئوپليتيک دانشگا (J.Ikenberry) جان ايکن بري. سپتامبر آشکار گرديد
انتشار مييابد، " شوراي روابط خارجي"که توسط  (Foreign Affairs) امور خارجينويسندگان حرفه اي مجله 

  :مينويسد
با تعهد بنياني به حفظ جهاني تک [ . . . که توسط دولت بوش آغاز گرديده است]استراتژي بزرگ و جديد "

 هيچ ائتالفي از به. قطبي آغاز ميشود که در آن هيچ قدرت ديگري امکان رقابت با آمريکا را نخواهد داشت
بوش در نطق جشن . پيدا کند) برتري(قدرتهاي بزرگ بدون اياالت متحده اجازه داده نخواهد شد هژموني 

اين نکته را به صورت سنگ بناي سياست ) 2002(پايان تحصيلي دانشگاه نظامي وست پونيت در ماه ژوئن 
 ناپذيري برخوردار است و مصمم به حفظ اين آمريکا از قدرت نظامي چالش: "امنيتي آمريکا تعيين کرد و گفت

کننده اعصار گذشته را بالاستفاده کند و رقابت در  قدرت است ـ تا مسابقه هاي تسليحاتي بي ثبات
 سريعتر از ديگر 1990اياالت متحده در دهه ." . . . بازرگاني و ساير فعاليتهاي صلح آميز را محدود سازد

ارج نظامي خود را کمتر از آنها کاهش داد و در سرمايه گذاري براي کشورهاي عمده جهان رشد کرد و مخ
هدف جديد آمريکا اما، اکنون اين است که اين امتيازات خود . ي برتري کامل پيدا کردپيشرفت تکنولوژي نظام

و اين عمل انجام شده اي است که ديگر کشورها را بر آن خواهد داشت که حتي فکر رسيدن . را دائمي کند
ند، استراتژي ناميده ا" پيشي گرفتن سريع"برخي متفکرين، اين استراتژي را . آمريکا را از سر بدر کنندبه 

در زمينه هايي مانند روبات، اشعه ليزر، (اي که در آن اياالت متحده براي به دست گرفتن برتري تکنولوژيک 
 هيچ کشور ديگر يا ائتالفي از چنان سريع حرکت ميکند که) تکنولوژي ماهواره اي، مهمات دقيق و غيره

  (17. (ور اجراي امور جهاني به چالش گيردکشورها، هيچگاه نتواند او را به عنوان رهبر، حافظ و مام
. چنين هجومي براي برتري نامحدود امپرياليستي چاره اي ندارد جز آنکه در درازمدت با شکست روبرو شود

تسلط نظامي بدون حفظ .  گريز از مرکز دارد و هم مرکز گراامپرياليسم در دوران سرمايه داري هم گرايش
  .ايدار استسلطه ي اقتصادي ممکن نيست و سلطه اقتصادي در نظام سرمايه داري ذاتا ناپ

واقعيت بالفصل و موجود اما، اين است که دولت آمريکا با سرعت هر چه تمامتر دارد در جهتي حرکت ميکند 
ماحصل . افزايش دهد" جنوب"به ضرر رقبايش و هم به ضرر کشورهاي که کنترل خود را بر جهان هم 

د رقابتهاي احتمالي اين رويداد عبارت از تشديد استثمار در مقياس جهاني، همراه با ظهور مجد



امپرياليستي خواهد بود چرا که ديگر کشورهاي سرمايه داري طبيعتا کوشش خواهند کرد اياالت متحده را از 
  .باز دارند" گرفتن سريعپيشي "استراتژي 

هدف گسترش امپراتوري آمريکا، از ديد دولت فعلي فقط يک استراتژي براي استقرار دائمي اياالت متحده به 
صورت قدرت مسلط بر جهان نيست بلکه به عنوان راه برون رفتي از بحران اقتصادي اين کشور، بحراني که 

دولت آمريکا . ته ميشود نميخورد، نيز در نظر گرفدر حال حاضر هيچ نشاني از فروکش کردنش به چشم
آشکارا بر اين باور است که از طريق مخارج نظامي و افزايش صادرات اسلحه ميتواند اقتصاد کشور را تحرک 

اما شدت بخشيدن به مخارج نظامي همراه با جنگ ميتواند به مشکالت اقتصادي نيز کمک کند چرا . بخشد
برنامه هاي اجتماعي خواهد شد؛ برنامه هايي که  ب کاهش هر چه بيشتر مخارجکه اين کار بي ترديد موج

نه تنها به بهبود وضع مردم کمک ميکند بلکه تقاضا براي کاالهاي مصرفي را که سرمايه داران اين همه براي 
 از نظر تاريخي تمام کوششهايي که براي استفاده از. رشد اقتصادي به آن نياز دارند افزايش ميدهد

رج به عنوان راه حلي براي احتراز از انجام اصالحات اقتصادي و اجتماعي در گسترش امپرياليستي در خا
  .داخل صورت گرفته، تقريبا هميشه با شکست روبرو شده است

و در پايان، آنچه اهميت تعيين کننده دارد درک اين مسئله است که دکترين جديد دولت آمريکا براي تسلط بر 
چه رسد به اينکه دسيسه يک باند در درون دولت ( و پرداخته هيچ دولت بخصوصي نيست جهان ساخته

عقب . روي داده است بلکه بر عکس نقطه اوج تحوالتي است که در جديدترين مرحله ي امپرياليسم) باشد
ينکه اما اراده توده هاي مردم در ا. نشاندن يورش آمريکا براي گسترش امپراتوري اش کار ساده اي نيست

واشنگتن تا چه اندازه قادر به پيشبرد اهداف امپرياليستي خود خواهد بود نقش تعيين کننده اي بازي 
در اياالت متحده و چه خارج در راه يک مبارزه  به اين دليل است که بسيج توده هاي مردم چه. خواهد کرد

  . حياتي خواهد داشتپيکارگر هم عليه جنگ و هم عليه امپرياليسم براي آينده بشريت اهميتي
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