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نخستين توجيه عبارتست از تهديد عـراِق       . تنها دو توجيه عقالنی برای جنگ عراق وجود دارد        «فاتر، اقتصاددان آلمانی،      بنا به تحليل ِالمار آلت        
اما استدالل دوم اشاره به خواست آمريکا برای تسلط بـر           . تحت حاکميت صدام حسين عليه صلح جهانی، ارزشهای غربی و امنيت اياالت متحده            

  اکنون داليل کافی در دست است که خطر صدام حسين بسيار ناچيز و در حـد صـفر                    ٤».منابع نفت، بهای نفت و ارِز مبنای معامالت نفت دارد         
بنابراين، بايد داليل واقعی جنگ را در عاليق نفتی واشينگتن و استراتژی . اند شماری در اثبات اين امر منتشر شده   های پر  بوده و مقاالت و نوشته    

  . آمريکا در اين زمينه جستجو کرد اياالت متحد
بدون جريان مطمئن نفـت ارزان، بسـط قـدرت          : ، کنترل مناطق نفتخيز است    وقعيت سرکردگی جهانی اياالت متحد     الزم برای تثبيت م     شرط  

به همين دليل، پس از جنگ دوم جهانی، کنترل کشورهای خليج فارس که دارای دو سوم ذخاير نفت             . اقتصادی و نظامی تقريباً غيرممکن است     
ای بـه تسـلط      آمريکا در اين مورد گـرايش فزاينـده       در عين حال، سياست     . ای يافت  ه   اياالت متحد اهميت تعيين کنند     یجهانند، برای استراتژها  

رهنمـود سياسـت   « در سـند  ۱۹۹۲در سـال  . اين سياست با پايان گرفتن جنگ سرد نيز تغييـری نکـرد    . نظامی مستقيم بر منطقه داشته است     
   ٦. تعريف شدحت عنوان عاليق اصلی اياالت متحدت»  و دردرجة اول، نفت خليج فارسدسترسی به مواد اولية حياتی«، ٥»دفاعی

تـوان دو     امـا مـي   . شود  تأکيد مي » مناطق حياتی استراتژيک  «در  » حضور پيشرونده «بر  ) ۲۹ص   (٧»استراتژی امنيت ملی  «بر اين اساس، در سند      
مقولـة اول شـامل کشـورهای همجـواِر رقبـای بـالقوة آمريکـا، يعنـی         . ص دادنوع يا مقوله از مناطق حياتی يا کليدی در سياست آمريکا تشـخي         

بايست بـا     به همين دليل، مي   . کشورهايی است که آن رقبای احتمالی برای فراروييدن به يک قدرت جهانی، همچون منطقة نفوذ خود نياز دارند                 
مقولة دوم  . قرار نيروهای آمريکايی در آن دو منطقه مقابله شود        گسترش نفوذ روسيه در منطقة خزر و نفوذ چين در آسيای شرقی، از طريق است              

گسـترش کنـونی اسـتقرار    . از مناطق کليدی برای سياست آمريکا، شامل مناطقی است که باقيماندة ذخـاير مـواد اوليـة حيـاتی را دارا هسـتند           
  . يدگاه نگريستنيروهای آمريکايی در منطقة خزر و خليج فارس و بحران کرة شمالی را بايد از اين د

اران ک  های محافظه  نقشه. اساسی بازار جهانی نفت نبود    تصميم به جنگ عليه عراق، تنها اقدام حکومت اياالت متحد در قبال تحوالت عميق و                   
نيست؛ هدف يـک  هدف، تنها يک رژيم تازه در بغداد       « : ٨به گفتة رعد القديری، سخنگوی شرکت عمليات مالی نفتی        . نو بسيار فراتر از اينهاست    

ذخاير نفت، بهای نفت و رقابت ارزی بين        .  تأمين انرژی برای اين سياسِت نوامپرياليستی، يکی از محرکهای اصلی است           ٩».خاورميانة جديد است  
  .  هستندرای درک طرحهای جنگی اياالت متحد در واقع مفاهيم کليدی بدالر و يورو
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  نفوذ نفتیی باها کنترل نفت، گروه   
  رشد اقتصادی آمريکا و     
   

 ۳۳ درصد و در ايـاالت متحـده         ۵۰ مصرف نفت در جهان      ۲۰۲۰تا سال   . وار افزايش خواهد يافت     چندان دوری جهش   تقاضای نفت در آيندة نه       
 ۴۰انی نفت بين    توان بر اساس تخمينهای متفاوت، فرض را بر اين قرار داد که ذخاير جه               در عين حال مي   . درصد بيش از ميزان فعلی خواهد بود      

اکثـر  . اما نکتة مهم اين اسـت کـه تنگناهـای تـأمين نفـت خيلـی زودتـر از ايـن بـروز خواهنـد کـرد                          .  سال آينده به پايان خواهند رسيد      ۶۰تا  
ـ          ١.کنند   تعيين مي  ۲۰۲۰ و   ۲۰۱۰شناسان، تاريخ بروز اين تنگناها را بين سالهای          زمين ه ويـژه از      کنترل باقيماندة ذخاير نفت برای واشـينگتن ب

بـه خـاطر    .  درصد مصرف کشور بايد از واردات تأمين شود        ۷۰، تقريباً   ۲۰۲۰اين رو اهميت دارد که به دليل پايان يافتن ذخاير داخلی، در سال              
رهای ديگـر   از آنجا که بسياری از کشو     . شود  مجموعة اين داليل، عامل تضمين مواد اوليه، روز به روز به مرکز سياست خارجی آمريکا نزديکتر مي                

ای به واردات نفت وابسته خواهند شد، همة شواهد حاکی از آنند که در آينده، درگيری بر سر                    و در درجة اول چين نيز در آينده به طور فزاينده          
  . باقيماندة منابع نفت شدت خواهد يافت

.  که ذخاير عظيم نفت عراق را به زير کنترل خود درآورد            آمريکا عاليق بيواسطه و جدی در اين زمينه دارد            در نتيجة اين عوامل، اياالت متحد     
منابع نفتی عراق پيش . تواند به اين وسيله، در صورت بروز درگيری، از دسترسی رقبای احتمالی به اين منابع نيز جلوگيری کند        در عين حال مي   

ايـن مقـدار    . کنـد    ميليارد بشکه بـرآورد مـي      ۲۲۰يکا آن را تا       شد، اما اکنون وزارت تأمين انرژی آمر         ميليارد بشکه تخمين زده مي     ۱۱۲از اين به    
 درصد کـل ذخـاير نفـت جهـان را در بـر              ۲۰تقريباً برابر است با منابع نفت بزرگترين کشور نفتخيز جهان، يعنی عربستان سعودی و نزديک به                 

  ٢.گيرد مي
مـدير شـرکت   . انگيزد  نفوذ عالی در دولت جرج بوش برخوردارنـد، بـرمي  نفوذ نفتی آمريکا را نيز که ازبانفت عراق عاليق و آرزوهای گروههای      

دسترسی شرکت شورون به اين منابع مـورد عالقـة شـديد    . عراق دارای منابع نفت و گاز عظيمی است«:  اعالم کرد  ۱۹۹۸نفتی ِشورون در سال     
ق کمتر از يک دالر برای هر بشکه و بـا ايـن ترتيـب حتـی     به ويژه به اين علت است که هزينة استخراج نفت عرا   » عالقة شديد «اين  » .من است 

  . دهد کمتر از هزينة استخراج نفت عربستان سعودی بوده و نويد سود کالنی را مي
دو سوم امتيازهای استخراج   ،٣شرکت نفت عراق، از طريق ۱۹۷۲شرکتهای نفتی آمريکايی و بريتانيايی تا زمان ملی شدن نفت عراق در سال                

را از مشـارکت در اسـتخراج       ) آمريکا و انگلستان  ( شرکتهای نفتِی هر دو کشور       ۱۹۷۲صدام حسين در سال     .  کشور را در اختيار داشتند     نفت آن 
از اين روند، در درجـة اول شـرکتهای         .  بيابد ج نفت، متحدانی عليه اياالت متحد     هره کرد و تالش نمود، با دادن امتيازهای استخرا        ب  نفت عراق بی  

فيصـل قراقـولی،    . توانست تغيير يابـد     اين وضعيت تنها با روی کار آمدن يک حکومت جديد در بغداد مي            . مند شدند  ی و فرانسوی بهره    روس نفتی
بی، احمد چل » .باره بررسی خواهيم کرد   ما تمام اين توافقها را دو     «: در لندن اعالم کرد   ) اپوزيسيون مورد عالقة آمريکا    (٤نمايندة کنگرة ملی عراق   

   ٥.دهد، از اين هم فراتر رفت اين گروه با گفتن اين که تشکيل کنسرسيومی به رهبری آمريکا را ترجيح ميرهبر 
 دالر در هـر  ۵ اعالم کرد که چنانچه بهـای نفـت،   ٦»انداز اقتصاد جهان چشم« در گزارشی تحت عنوان   ۲۰۰۲ در سال    المللی پول      صندوق بين 

تحليلگران موسسة گولدمن و ساکس، کاهش      . درصد در رشد اقتصادی اياالت متحده ايجاد خواهد کرد         ۰/ ۴بشکه افزايش يابد، کاهشی معادل        
کنند که چنانچه اين روند   بينی مي   زنند و پيش     درصد در بهای نفت را به ميزان يک درصد تخمين مي           ۱۰نرخ رشد اقتصادی آمريکا در اثر افزايش        

  به همين دليل، دولت آمريکا پايين بودن بهای نفت را همچـون              ٧. درصد کاهش دهد   ۲ادی را تا حد     تواند نرخ رشد اقتص     با تورم همراه باشد، مي    
، منتشره از جانب ديـک چينـی، معـاون رئـيس      »گزارش دربارة سياست ملی انرژی    «اين مطلب در    . کند  شرط الزم برای رونق اقتصادی تلقی مي      

 تغييـر . کند که از طرف کشورهای صادر کننـدة نفـت گرفتـه شـود     انند مالياتی عمل ميافزايش بهای نفت م«: شود جمهور آمريکا چنين بيان مي 
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  مـانع    ١.توانند در نهايت به رشد اقتصادی آسيب برسـانند          ها مي  اين هزينه . [...] شود  هايی در اقتصاد ملی مي     قيمتهای انرژی باعث پيدايش هزينه    
  .است) اُپک(دسترسی به نفت ارزان، سازمان کشورهای صادر کنندة نفت  به حددرجة اول در برابر اين تمايل اساسی اياالت مت

  
  سقوط و خيزش دوبارة اُپک   
  

سازمان اُپک که در آغاز شامل کشورهای منطقة خليج فارس بود، از دو امکان بـرای بهبـود وضـعيت خـود در برابـر مصـرف کننـدگان نفـت                    
حريم، يعنی قطع کامل صدور نفت است که اجرای آن به بحران بـزرگ اقتصـادی غـرب منجـر     يکی از اين دو امکان، تهديد به ت   . برخوردار است 

تواند پيامدهای وخيمی حتی برای خود کشورهای توليد کنندة نفت داشته باشد، اُپک معموالً بـه ابـزار دوم،                     از آنجا که اين اقدام مي     . خواهد شد 
کند که هر يک از کشورهای عضو، مجـاز بـه             اين ميزان استخراج به دقت تعيين مي      . دشو  يعنی تعيين و محدود کردن ميزان استخراج متوسل مي        

از آنجا که قانون عرضه و تقاضا بر بازار نفت حاکم است، تصميم اُپک بـه کـاهش ميـزان توليـد،                      . عرضة چه مقدار نفت به بازارهای جهانی است       
 بـه   ۱۹۸۰ و آغـاز دهـة       ۱۹۷۰با اين وجود، اين تالشـها در دهـة          . خواهد داشت کاهش ميزان عرضه و در نتيجه، افزايش بهای نفت را به دنبال             

برداری از منابع خارج از اُپک روی     ،  به سرعت به بهره     ۱۹۷۳ نفتی سال    شکست انجاميدند، زيرا غرب در برابر اين اقدامات و نيز در مقابل تحريم            
 بهـای   . محدوديت ميزان توليد را کنار گـذارد ۱۹۸۶داده و در سال    دست  خود را از    ای بازارهای    ر باعث شد که اُپک به طور فزاينده       اين ام . آورد

  .  دالر برای هر بشکه باقی ماند۱۷نفت در حد بسيار پايينی، يعنی 
ه ورق برگشـته    رسـد کـه دوبـار       ، اکنون به نظر مي    اند  يج پايان گرفته يا غيراقتصادی شده     از آنجا که بسياری از منابع نفتی خارج از اُپک به تدر              

فريـدمن مـولر،   .  ايـن وضـعيت در آينـده بـارزتر خواهـد شـد      برداری اضافی هستند و  اُپک دارای ظرفيت بهرهامروزه فقط کشورهای عضو  . باشد
ک  آگاهی يافت کـه توليدکننـدگان غيـر اُپـ          ۱۹۹۹اُپک در سال    «: نويسد  ، در بارة اين تحول چنين مي      بنياد دانش و سياست   دانشمند وابسته به    

ايـن  . بنابراين، دست زدن اُپک به سهميه بندی ميزان توليد، به علت از دست دادن بازارهای فـروش نبـوده اسـت                    . دارای ذخاير توليدی نيستند   
 دوبـاره   ۱۹۹۹اُپـک در سـال      . [...]   دالر  رسـيد    ۳۰ بهای نفت به     ۲۰۰۰در سال   . سازمان دوباره به ابزار محدود کردن ميزان توليد متوسل شد         

  اُپک در نظـر دارد در آينـده بهـای نفـت را بـا اسـتفاده از       ٢». از دست داده بود، بازيافت۱۹۹۰ و ۱۹۸۰ط خود بر بهای نفت را که در دهة          تسل
، اگر عرضه و تقاضـا تنهـا عامـل مـؤثر     بانک يوليوس ِبربه گفتة داويد کول، اقتصاددان .  دالر نگاه دارد۲۸ تا ۲۲محدود کردن ميزان توليد، بين      

طبق برآورد احمد اليمانی، وزير نفت سابق عربستان سـعودی، قيمـت نفـت              .  دالر نوسان داشته باشد    ۱۶ تا   ۱۵بايست بهای نفت بين       بود، مي   يم
  ٣. دالر برای هر بشکه سقوط کند۱۰تواند به    مي۲۰۰۴بدون دخالت اُپک و محدود کردن ميزان توليد، در سال 

 ميليـارد   ۱۰۵۰۰تواند صدها ميليارد از توليد ناخالص داخلی آمريکا را که اکنون بالغ بـر                 های عضو اُپک مي   برقرار شده توسط کشور   » مالياِت«   
در عين حال بايد توجه داشت که هزينـة جنـگ، مسـتقيماً بـه               . رسد  هزينة جنگ عراق در برابر اين چنين رقمی، ناچيز به نظر مي           . است، بکاهد 

  .  شود های بانفوذ وابسته به صنايع اسلحه سازی و شرکتهای نفتی خرج مي روهی گسود دوستان نزديک حکومت بوش، يعن
از آنجـا کـه   . تر خواهد بود چنانچه کشورهای عضو اُپک بار ديگر تصميم به تحريم صدور نفت بگيرند، پيامدهای آن برای اقتصاد آمريکا سخت          

نه تنها در عـراق،     . تواند نتايج شومی برای اقتصاد داشته باشد        نين اقدامی مي  در حال حاضر هيچ جايگزين ديگری برای نفت اُپک وجود ندارد، چ           
بلکه همچنين در ايران، ليبی، ونزوئال و حتی عربستان سعودی افراد بسيار بانفوذی در محافل حاکمه وجود دارنـد کـه از چنـين اقـدامی دفـاع                            

  ٤.بديل شده است ته يک تهديد جدی برای اياالت متحداُپک در اين بين ب. کنند مي
   

  نفت عراق همچون سالحی در برابر اُپک   
  

نکتة مهم برای درک طرحهای جنگی آمريکا اين است که عراق در سالهای پيش به دليل تحريمهای سازمان ملل، مقادير بسيار ناچيزی و در                           
و در  [تهايی که در اثر جنگ به تأسيسات استخراج نفـت           به اين جهت، خسار   . واقع در حد بخور و نمير نفت به بازارهای جهانی صادر کرده است            

عـراق تـأثير منفـی بـر      » موفقيت آميـز  «و  مدت    به همين دليل، جنگ کوتاه    .  پذيرند نسبتاً به سادگی جبران    ،اند  وارد شده ]  به صدور نفت   نتيجه
  . بهای نفت و اقتصاد آمريکا نداشت
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ت دست نشانده، قرار است عراق با داشتن منـابع عظـيم نفتـی، بـه يکـی از مهمتـرين       پس از لغو تحريمهای سازمان ملل و تعيين يک حکوم      
 ميليـون  ۱۲ سـال ديگـر   ۱۰زند که عراق بتواند تـا       فديل خالبی، يکی از مديران سابق نفت عراق حدس مي         . تأمين کنندگان نفت جهان فرارويد    

يد در نظر داشت که در حال حاضر، عربستان سعودی بـا داشـتن توليـد                  برای درک روشن مفهوم اين تخمين، با        ١.بشکة نفت در روز صادر کند     
تواند بر حسب نياز به بازار روانه کند، قادر به ديکته               ميليون بشکه در روز، که مي       ۵  تا    ۳ ميليون بشکه و توان افزايش توليدی به ميزان        ۸روزانة  

ای از بين بردن تسلط عربستان سعودی و نفـوذ اُپـک بـر تعيـين بهـای                  اشغال نظامی عراق وسيلة مؤثری است بر      . کردن قطعی بهای نفت است    
دولت ايـاالت متحـد   «: کند گام الزم برای رسيدن به اين منظور را به اين نحو تشريح مي       پتروليوم فايننس،    راجر ديوان در نشرية تخصصی      . نفت

ر نفت طرح کرده است، راه رسيدن به اين هدف عبارتست از خـارج           استراتژی درازمدتی برای تضعيف قدرت اُپک و از بين بردن تسلط آن بر بازا             
  واشينگتن حکومت جديد عراق را وادار خواهد کرد، اصل محدود نگاه داشـتن توليـد را رعايـت نکنـد و از                        ٢»کردن کشورهای مشخصی از اُپک    

  .اهد يافتای کاری به اُپک وارد شده و بهای نفت تقليل خو به اين ترتيب، ضربه. اُپک خارج شود
آخـرين  «: کنـد    را به صراحت بيان مي     استراتژی اياالت متحد   وال ستريت جورنال     تود بوخهولتس، يکی از اعضای سابق دولت بوش در نشرية              

. ميـت دارد  اين بار نيز، اگر مهمتر نباشد، حداقل به همـان انـدازه اه            . باری که ما عليه عراق دست به اقدام زديم، نفت يکی از داليل مهم ما بود               
بـازار آزاد   .  دالر برای هر بشکه، دنيا را به ورطة يک رکود اقتصادی بکشـاند             ۳۵، طمع اُپک باعث شد با افزايش بهای نفت به           ۲۰۰۰در سال   [...]

قتصـاد  همين عامل به تنهايی قـادر اسـت باعـث افـزايش رشـد ا              .  دالر کاهش دهد   ۱۵ دالر فعلی به حدود      ۲۹تواند بهای نفت را از حد         نفت مي 
اما اعضای اُپک قاطعانه تصميم دارند برای روی پا نگهداشتن اقتصاد فاقد مديريت صحيح خود، بهای نفـت را                 .  درصد گردد  ۲/۱جهانی به ميزان    

 هر گونه کاهش توليد اُپک به وسـيلة افـزايش صـدور نفـت عـراق جبـران                 [...] با يک رژيم جديد در عراق       . [...]  دالر تثبيت کنند   ۳۰در حدود   
بعدها، هنگامی که عـراق دارای حکـومتی دمـوکرات          . [...] ها و سود عادی توليد را بهتر بازتاب دهد         د شد، به طوری که قيمت نفت، هزينه       خواه

  جملة پايـانی،  ماهيـت پـوچ و جنجـالی ادعاهـای دايـر بـر                   ٣».ها سپرده خواهد شد    شده و از اُپک مستقل گردد، کنترل مناطق نفتی به عراقي          
اين نکته که ادارة نفت عراق تحت نظر مستقيم فرماندار آمريکايی عـراق قـرار داده شـده اسـت، بسـيار      . کند تيزه کردن عراق را بر مال مي     دموکرا
  .واشينگتن در نظر دارد هر چه زودتر خصوصی سازی دوبارة نفت عراق را آغاز کند. گوياست

اگر ما به يک انتخابات در عـراق  «. د که مطابق ميل اياالت متحد آمريکا رفتار کند     به دست خواهد آور   » آزادی«و  » خودمختاری«عراق زمانی      
، مشاور امنيـت ملـی جـرج بـوش          ٤اين پرسشی است که برنت اسکوکرافت     » تن در دهيم و تندروها در آن برنده شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟            

آنهـايی هسـتند   » غيردموکرات«و » تندرو« اما ٥».ومت را به آنها نخواهيم سپردما مسلماً حک« : دهد او سپس خود پاسخ مي  . کند    مطرح مي ) پدر(
با اين ترتيب بايد فرض را بر اشـغال         . رقصند  اند که به ساز واشينگتن مي     »دموکرات«خواهند اشغال نظامی کشورشان را بپذيرند، و آنهايی           که نمي 

  . دايمی عراق گذاشت
  

  ن برای آن منطقة خليج فارس و نظم نوي   کنترل
  

اين واقعيت کـه واشـينگتن      . شد  سالهای سال، استقرار نيرهای آمريکايی در خليج فارس رسماً به وسيلة خطر ناشی از صدام حسين توجيه مي                    
ايـن  . دهد که اين فقط يک استدالل ظـاهری بـوده اسـت    پس از سقوط صدام حسين در فکر خروج نيروهای خود از آن منطقه نيست، نشان مي        

 در يا  واقع از چند دهـة پـيش، جايگـاه ويـژه          اياالت متحد آمريکا در     «: اند  ، مدتها پيش به اين نحو بيان کرده        آمريکايی کاران   نو محافظه  ه را نکت
دهـد، ضـرورت    درحالی که اختالف الينحل با عراق، توجيه مستقيم اين موقعيت را به دست مـي  . داشته است ] فارس [ة خليج حفظ امنيت منطق  

، حتـی در صـورت   ]در خليج فارس[از نظر آمريکا، ارزش اين پايگاهها  .  [...] رود  ظامی عينی آمريکا از مسألة رژيم صدام حسين فراتر مي         حضور ن 
حتـی اگـر    . تواند خطری به اندازة عراق برای منافع آمريکـا داشـته باشـد              ايران نيز در درازمدت مي    . خروج صدام از صحنه نيز پابرجا خواهد ماند       

ط ايران و آمريکا نيز بهبود يابند، باقی ماندن و پيشروی نيروهای آمريکا، به علت منافع درازمدت مـا در منطقـه، همچنـان يکـی از عناصـر                             رواب
   ٦». را تشکيل خواهد داداصلی استراتژی امنيت اياالت متحد

ست، بايد حضور نظامی دايمی در عـراق تحقـق يافتـه و             همه چيز همان طوری پيش برود که مورد نظر استراتژهای واشينگتن ا                 برای اين که  
برای استراتژهای آمريکايی، اين افزايش حضور نظامی و فشار بر کشورهای           . فشار الزم بر حکومت بغداد و نيز ديگر کشورهای منطقه اعمال شود           
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کرد، نسبت بـه وظيفـة خـود بـه       ارزان عمل ميمنطقه، به ويژه از آن رو الزم است که عربستان سعودی، که تا کنون همچون ضامن جريان نفت         
  اين کشور که مهمترين تأمين کنندة نفت جهان است، تا کنون تـالش کـرده تـا                   ١.ترديد کرده است  » اسب تروای آمريکا در درون اُپک     «عنوان  

 روابط آمريکا و عربستان سعودی به يکـی از         به همين دليل، تنشهای موجود در     . نفت به اندازة کافی به بازارها جريان يابد و قيمتها پايين بمانند           
  . مسايل اصلی اختالفات آمريکا و اُپک تبديل شده است

از آنجـا کـه   . تواند تـأثير مثبـت ديگـری نيـز داشـته باشـد           چنانچه سيل مورد انتظار نفت عراق، بهای نفت را تا اندازة زيادی کاهش دهد، مي                 
 به درآمد نفت وابسته است، مجبور خواهد شد، از ظرفيت توليد اضـافی خـود اسـتفاده کـرده و         عربستان سعودی برای تعادل نسبی بودجة خود      

تواند ضرر ناشی از کاهش بهای نفت را جبران نمايد، اما در عين حـال تسـلط خـود بـر      اين کشور تنها به اين طريق مي. نفت بيشتری صادر کند 
      ٢.تعيين بهای نفت را نيز از دست خواهد داد

بـه همـين دليـل، بنـا بـر      .  بازار نفـت را آرام نگهدارنـد  -مدت  و در بهترين حالت در ميان  -مدت توانند فقط در کوتاه     ما تمام اين تمهيدات مي    ا   
اطالعات وزارت نيروی اياالت متحد آمريکا، کامالً ضروری است که عربستان سعودی برای ارضای نياز فزايندة جهانی نفت، ميزان صادرات خـود                      

بـرای ايـن منظـور بايـد        .  ميليـون بشـکه در روز افـزايش دهـد          ۱/۲۳ سال آينـده، بـه       ۲۰ ميليون بشکه در روز است، تا        ۸که در حال حاضر     را  
 خصوصـی سـازی     ٣».گذاريهای شرکتهای نفتی آمريکـايی بـاز کنـد         خود را به روی سرمايه    ] دولتی[نفت  عربستان سعودی را قانع کرد، صنايع       «

خصوصی سازی نفت عراق، پااليشگاهها و      «:  در اين مورد، همچون الگويی برای عربستان سعودی و تمام منطقه عمل کند             صنايع نفت عراق بايد   
بـر بـازار    ] اُپـک [تواند در صورت لزوم، همچون الگويی در خدمت اعضای ديگر اُپک قرار گيرد و به اين ترتيب، تسلط کارتـل                       خطوط لولة آن مي   

  ٤».نفت جهانی تضعيف شود
 و   رياض تاکنون با خصوصی سازی بخش نفت خود، از جمله به اين دليل موافقت نکرده است، که چنين اقدامی نيروهای اسالمگرا را تقويـت                          

حملة آمريکـا   . حکومت پادشاهی را که خود به خود در معرض خطر قرار دارد، مورد ترديد بخشهای وسيعتری از مردم عربستان قرار خواهد داد                     
توانـد مقاومـت      ور نظامی در آن کشور و اثبات اين نکته که آمريکا قصد دارد برای حفظ منافع خود به هر اقدامی دسـت زنـد، مـي                         به عراق، حض  

ايـن  . حکومت عربستان در برابر خصوصی سازی بخش نفت را در هم شکند، اما در عـين حـال ، امکـان سـقوط آن را نيـز افـزايش خواهـد داد                   
ا حضور نظامی در عراق، اين امکـان را بـه آمريکـ       . ت اياالت متحد، بايد به هر طريق ممکن از آن جلوگيری شود           رخدادی است، که از ديد حکوم     

  . العمل فوری در برابر چنين وضعيتی نشان دهد خواهد داد تا در صورت لزوم، عکس
 انجاميد، تنها تهديد برای حکومـت عربسـتان   انقالب اسالمی که خود به خود به تشکيل حکومتی با سياست دشمنانه نسبت به آمريکا خواهد      

. خـورد  پيوسته عاليم بيشتری، مبنی بر قدرت يابی و تسلط فراکسيون ضد آمريکايی در درون خانوادة سـلطنتی سـعودی بـه چشـم مـي                 . نيست
کـا در درگيـری بـين اسـرائيل و          اختالفات، در ظاهر بر سر پشتيبانی از گروههای تروريستی و نيز بر سر انتقاد رياض از سياسـت يکجانبـة آمري                    

ای از   و نفـوذ آن در اُپـک مـورد ترديـد عـده            اما در واقع، مسألة اصلی اين است که ادعای آمريکا در برقرار کردن نظم در منطقه                 . فلسطين است 
 در  ايگاههای نظامی آمريکايی  درگيريهای بين دو کشور در اين اواخر چنان ابعادی يافته، که رياض تهديد به تعطيل پ               . سعوديها قرار گرفته است   

  .هايی که برای قدرت نمايی آن کشور اهميت اساسی دارند خاک عربستان کرده است، پايگاه
پاول .  نشان داد  العمل   در عراق، در برابر اين تهديد عکس       واشينگتن با اعالم کاهش نيروهای خود در عربستان سعودی و حضور نظامی دايمی               

، روی سالحهای کشتار جمعی عراق تمرکز شد، اما دليل اصلی جنـگ را بايـد        »به داليل بوروکراتيک  « اقرار کرد که      حتی به روشنی   ٥ولفوويتس
 ولـی   -ی بـه آن نشـده       ا  ای کـه تقريبـاً هـيچ اشـاره          اند و نکته    اکنون بسياری چيزها عوض شده    «: در مناسبات با عربستان سعودی جستجو کرد      

  از آنجـا کـه مـردم    ٦».توانيم تقريباً همة نيروهای خود را از عربستان سعودی بيـرون بکشـيم      ما اکنون مي  ] [... اين است که     -اهميت بسيار دارد  
  .عربستان در هرحال با حضور اين نيروها مخالف بودند، بايد اکنون عراق به جوالنگاه ارتش آمريکا در آن منطقه تبديل شود

تغيير خط مشی آمريکا در مورد      . می بر رياض نيست، برعکس، اين فشار افزايش خواهد يافت         اما اين تغيير به معنی تقليل فشار سياسی و نظا            
در اين گزارش، از .   بيان شد٨مجمع سياست دفاعی به مجمع مشورتی پنتاگون به نام     ٧عربستان، آشکارتر از همه جا در گزارش لورنت موراويک        

ده و از آن کشور خواسته شده تا از حمايـت تروريسـم و هرگونـه انتقـاد از سياسـت                     نام برده ش  » هستة مرکزی شرّ  «عربستان سعودی به عنوان     
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واشينگتن در حال حاضر، موقعيت عربستان بـه   ١».اش آماده کند يا خود را برای اشغال مناطق نفتی      «خارجی اياالت متحد آمريکا دست بردارد،       
امـا اگـر عـراق    . از دست رفتن صادرات نفت اين کشور جبران ناپذير اسـت       . بيند  عنوان تأمين کنندة درجة اول نفت جهان را در خطر جدی نمي           

 اطاعت کند، يا اد که يا از دستورات اياالت متحدتوان عربستان را در برابر اين دوراهی قرار د   ذخاير عظيم خود را به روی بازار جهانی بگشايد، مي         
قرار دادن عربستان در چنين وضـعيتی، بـه ويـژه از ايـن           . فع آمريکا داشته باشد   ی نسبت به منا   ا  را به حکومتی بدهد که نظر دوستانه      جای خود   

  . نظر الزم است، که موقعيت دالر به عنوان ارز تعيين کنندة جهانی را به خطر نيندازد
سخن گفته است، که بر     » قاعدة برعکس دومينو  «های آمريکا اجرا نشوند، از هم اکنون از          مشاور دولت، برای موردی که خواسته     ،  ٢ريچارد پرل    

، بـه  »تحـول دموکراتيـک  «کـاران،     به ايـن ترتيـب، سـران نومحافظـه    ٣.اساس آن، پس از عراق، رژيمهای مردود ديگری نيز بايد سرنگون شوند    
دهد که تغيير رژيم، نه تنهـا در عـراق،            نظر مي  از جمله، نورمان پودهوِرتس   . اند دهخصوص در منطقة خاورميانه را در رأس برنامة کار خود قرار دا           

 و جـرج  ٤.بلکه همچنين در ايران، عربستان سعودی، سوريه و کشورهای ديگری از منطقه برای امنيت اياالت متحد آمريکاکـامالً ضـروری اسـت            
  . بوش در اين بين، اين نظريه را پذيرفته است

 يعنی به اطاعت    -» دموکراتيزه کردن «، اشغال نظامی عراق بايد همچون نقطة مبدأ         »آيين آزاديخواهی «هد موجود و مطابق اين      بر اساس شوا     
بـا يـک نگـاه دقيقتـر،     « : نويسـد   ميسياست خارجی  در اين باره در مجلة       ٥جان ليوايس گاديس  .  مورد استفاده قرار گيرد    -واداشتن تمام منطقه  

توانـد رژيمهـای      اين روندی اسـت کـه مـي       . [...] ای برای يک تحول کلی در تمام منطقة خاورميانة اسالمی در بين است             امهشود که برن    آشکار مي 
تأمين نفت کافی و    «و به اين ترتيب، در عين حال،        « .تندرو را در خاورميانه به طور قطعی به گور سپرده و زمينة پرورش تروريسم را نابود سازد                

   ٦». کندارزان را نيز تضمين
در واقعيت دو راه برای     . و سياست نفتی و سلطه جويانة واشينگتن دو روی يک سکه هستند           » نبرد عليه ترور  «شود که     با اين ترتيب آشکار مي       

کشـورهای  [کنتـرل   آنها يا بايد علل روحية ضدآمريکايی را از ميان بردارند، يعنی ادعـای              : رويارويی با تروريسم در برابر رهبران آمريکا قرار دارد        
را کنار بگذارند، به آن دسته از سياستهای خود که به ضرر منافع خلقهای آن منطقه است پايان بخشندو نيروهای خود را از آنجـا فـرا                           ] اسالمی
بـا در نظـر     . ر کننـد  نظ  خواهند از کنترل نفت خود صرف       يا اين که استقالل کشورهای منطقه را زير پا بگذارند، زيرا مردم آن کشورها نمي              . خوانند

  .ای که بر کلية سياستهای اياالت متحد آمريکا حاکمند، راه حل نخست قابل تصور نيست گرفتن دعاوی سلطه جويانه
  

  پايان امپرياليسم دالرهای نفتی   
  

رابر طال شد و برابـری دالر بـا   های ناشی از جنگ ويتنام، مجبور به کاهش ارزش دالر در ب     ، عمدتاً به دليل بدهي     ۱۹۷۱دولت آمريکا در سال        
اما واشينگتن در مذاکرات پنهانی با عربستان سعودی، از سـران آن کشـور تضـمين گرفـت کـه                    .  به کلی از ميان برداشت     ۱۹۷۳طال را در سال     

 عضـو اُپـک نيـز  تصـميم          ايران، ونزوئال و بقية کشـورهای     . عليرغم نوسان دالر در برابر طال، بهای نفت عربستان، همچنان به دالر پرداخت شود             
تـوان بـا آن نفـت         پذيرند، زيـرا مـي      همه، دالر را مي   «. مشابهی گرفتند که تا امروز، عامل اصلی برای حفظ جايگاه دالر به عنوان ارز  جهانی است                

  ٧».طلبد يبازسازی ارزش دالر ، بهايی است که اياالت متحد آمريکا در قبال تحمل اُپک، از کشورهای صادر کنندة نفت م. خريد
آورد، موقعيـت ممتـازی       زيرا کشوری که با ارز خود مقبوليت به دست مـي          «. کند  اين برتری دالر، امتيازات بزرگی برای اقتصاد آمريکا ايجاد مي            

. ری شـود المللی تبديل خواهد شد، که بايد به وسيله بانکهای مرکزی همة کشـورهای ديگـر خريـدا    پول مسلط، به ارز ذخاير بين  . داشتخواهد  
تواند بدون خطری برای برابری نرخ ارز خود، بدهيهای خارجی را پـذيرا شـود و           اياالت متحد آمريکا به اين ترتيب، تنها کشور جهان است که مي           

  ٨».در صورت کسری تراز بازرگانی خارجی، به چاپ اسکناس مبادرت کند
 به چه ترتيب از طريق ساز و کاری که خـودش آن  کند که اياالت متحد  مي، يک استاد سابق دانشگاه نظامی وست پوينت، تشريح     ٩ستان گوف    
از يک طرف از طريق مقادير عظيم فروش سالح      : کند  بهره برداری مي  ] فارس[ناميده است، از کنترل منطقة خليج       » ساز و کار دالرهای نفتی    «را  

اما از سوی ديگـر، و در درجـة اول از           . فرستند  را به آمريکا بازپس مي    به کشورهای آن منطقه که به اين ترتيب، درآمدهای حاصله از فروش نفت              
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سازد، نه تنها بـر کشـورهای در    آمريکا را قادر مي   «اين محاسبة با دالر،     . شوند  اين طريق که همة صادرات نفت اُپک با دالر محاسبه و پرداخت مي            
، و بـا نرخـی بـاالتر از    )نفتـی (کشورهای ديگر بايد پرداختهای خود را به دالر . حال توسعه، بلکه بر رقبای مهم کاپيتاليستی خود نيز تسلط يابد     

. [...] شـوند   به آمريکا بازگردانـده مـي     ) از طرق عربستان سعودی و ديگران     (شود، بپردازند و اين دالرها دوباره         آنچه که برای اياالت متحد تمام مي      
  .الرهای نفتیامپرياليسم آمريکا در نهايت عبارتست از امپرياليسم د

 به اين ترتيـب، نبايـد      ١».بر اقتصاد آمريکا خواهد بود    » ضربة مهلکی «های سعوديها از بازار مالی آمريکا        به همين دليل، بيرون کشيدن سرمايه        
ر  ميليـارد دال ۸۵۰ ميليـارد از مجمـوع   ۲۵۰، در مـدت کوتـاهی   ۲۰۰۲اين واقعيت تعجبـی برانگيـزد، کـه وقتـی عربسـتان سـعودی در سـال             

   ٢.گذاريهای مستقيم خودرا از آمريکا بيرون کشيد، در واشينگتن به عنوان مبارزه جويی تلقی شد سرمايه
يورو در درجة اول برای آن دسـته از         . اما مهمتر از آنچه گفته شد اين است که اکنون، با پيدايش يورو، جايگزينی جدی برای دالر ايجاد شده                     

کـرد و حتـی        بهای نفت خود را به يورو محاسبه مـي         ۲۰۰۰عراق از سال    . يابد   درگيری دارند، جذابيت مي    ت متحد کشورهای عضو اُپک که با اياال     
آورتر ايـن اسـت کـه در     برای استراتژهای آمريکايی از همة اينها نگرانی. گذارد ای دالر را کنار مي ونزوئال با انجام معامالت پاياپای، به طور فزاينده    

  ٣.ودی نيز گذار جدی از دالر به يورو آغاز شده استايران و عربستان سع
کسری هولناک تراز بازرگانی خارجی  و بدهيهای عظيم خارجی آمريکا تا کنون به علت وجود تقاضای زيـاد بـرای دالر چنـدان جلـب توجـه          
پک به يورو عموميت يابد، در بهتـرين حالـت،    به همين دليل، چنانچه محاسبة نفت اُ      . شدند  هر دوی موارد با چاپ اسکناس جبران مي       . کردند  نمي

زيرا دالر که خود به خود زير فشار قراردارد، به اين ترتيب، از جايگاه خود به عنوان ارز . بار اقتصادی برای آمريکا بار خواهد آورد پيامدهای فاجعه
 وادار ايـاالت متحـد  .  ريخـت دهی آمريکا را درهـم خواهـد  تعيين کنندة جهانی به زير کشيده شده و همراه با آن، کل نظام اقتصادِی مبتنی بر ب       

 چنانچه اين وضـع پـيش       ٤.و اين کاری است که از توان آمريکا خارج است         . خواهد شد بدهيهای خود را با پولهای واقعی ونه با کاغذ تسويه کند            
پرداخت بهای نفـت وارداتـی بـه ارزهـای     « : واهد داشتالزم برای خريد نفت خود خ    ) يورو(ای در تأمين ارز      ه  العاد  آيد، واشينگتن مشکالت خارق   

 تنها بـا    ٥».، تقريباً غيرممکن است   )۲۰۰۲در سال   ( ميليارد دالر    ۵۵۰خارجی، برای اياالت متحد، با داشتن کسری تراز بازرگانی خارجی معادل            
اق، بلکه ايران، عربستان سعودی و تمام منطقـة خلـيج           توان قصد اياالت متحد را برای اين که نه تنها عر            در نظر داشتن اين واقعيات است که مي       

آمريکـا فقـط بـه      ).  از يک کودتا در ونزوئال پشتيبانی کرد       ۲۰۰۲سازمان سيا در سال     . (فارس را به زير کنترل مستقيم خود درآورد، تشريح کرد         
  .تواند تسلط خود بر نظام مالی جهانی را حفظ نمايد اين ترتيب مي

  
  سر استيال  توافق و تضاد بر    
  

 تقريبـاً همـة نخبگـان   . سياست امپراتوری مآبانة دولت بوش، جز در موارد استثنايی، با انتقادی از سوی حـزب دمـوکرات روبـرو نشـده اسـت         
حفـظ  . اند که استراتژی اياالت متحد بايـد بـر جلـوگيری از پيـدايش يـک رقيـب همسـان متمرکـز شـود            سياست خارجی آمريکا بر اين عقيده     

استراتژی امنيـت   «به همين دليل جای تعجب نيست که سند         . دگی آمريکا در دوران کلينتون نيز هدف اصلی سياست خارجی آمريکا بود           سرکر
فکـر جنـگ پيشـگيرانه، در نخسـتين سـند           . ، بسياری از عناصر عملياتی دوران کلينتون را در برنامـة کـار خـود قـرار داده اسـت                   )NSS(» ملی

تـا انـدازة زيـادی کنـار     ) در دوران کلينتون (۱۹۹۴  مطرح شده بود، سازمان ملل متحد در سال   ٦»مرور کلی « به نام    استراتژيک دولت کلينتون  
ای که کم اهميت تر از اينها نيسـت ايـن            و نکته .  اعالم شد  ٧»۲۰۱۰بينش پيوسته   « در سند    ۱۹۹۶ضرورت برتری نظامی در سال      . گذاشته شد 

 اما يکی از انتقادهای اصلی بـه        ٩.، يکی از عناصر اصلی سياست کلينتون بود       ۱۹۹۳ در سال    ٨»استراتژی توسعه «که، ليبراليسم نو، از زمان اتخاذ       
اين انتقاد به . رئيس جمهور پيشين اين بود که اين اجزای منفرد را به صورت يک استراتژی پيوسته و مرتبط به يکديگر به اجرا در نياورده است                   
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منجـر  » کالنتـر بـی اراده  «و » سرکردة دودل«اين انتقاد در نهايت به تشبيه کلينتون به   . نة واشينگتن است  روشنی در جهت دعاوی سلطه جويا     
  ١.قرار است درست همين ضعف را بر طرف و فاصلة ميان دعاوی آمريکا و واقعيت را پر کند» استراتژی امنيت ملی«. شد

تـوان گفـت کـه گـروه          ت سازمانهای سياست خارجی اين کشور باشد، ديگر نمـي          همچنان مورد ادعای اکثري       چنانچه سلطة ابدی اياالت متحد    
کوچکی از تندروها در کوتاه مدت بر سياست خارجی آمريکا تسلط يافته اند، بلکه مسألة اصلی در اين است که اياالت متحد به طـور قطعـی در                    

  ٢.اين رؤيا تحقق پذير نيست: ی آمريکا با مشکلی روبروستاما رؤيای شيرين سروری ابد. مسير درگيری با بقية دنيا قرار گرفته است
آنها ايـن سياسـت خشـِک       . کنند  منتقدان دولت اياالت متحد در هر دو سوی اقيانوس اطلس اغلب بر سياست تکروانه و تهاجمی آن تأکيد مي                     

به اين دليل، آنها از آمريکـا مطالبـه         . بينند  ی کنونی مي   علت درگيريها  -پيمانانش نيز اعمال شده است      که بارها عليه هم   -پيشبرد منافع آمريکا را   
بازگردد، مالحظة کشورهای دوست را بکنـد و آنهـا را در امتيازهـای نظـام زيـر رهبـری خـود        » سرکردگی خيرخواهانه«کنند که به سياست       مي

  .گردد ازميبه شکل گيری يک اتحادية امپرياليستی دستجمعی ب» سرکردگی خيرخواهانه« تصور ٣.مشارکت دهد
در عـين حـال   .ای دفـاع کنـد   داری در برابر هر گونـه مخـاطره     اروپا، از نظام سرمايه   ) وحتی نظامی (اين اتحاديه وظيفه دارد با همکاری واقعی           

نـافع، در   در ناديده گرفتن منافع اروپا و مخالفتش با مشارکت اروپـا بـرای حفـظ ايـن م               است که گرايش کنونِی اياالت متحد     موضوع بر سر اين     
هدف اين است که آيين بوش به نحوی اصالح شود که کشورهای اروپايی در شکل دادن و نيـز در امتيـازات ايـن                        . چارچوب اتحاديه عوض شود   

  .امپراتوری سهم داشته و اختالفاِت راجع به استثمار بقية جهان، در آينده فقط در راستای منافع واشينگتن حل نشوند
بـه کـار گرفتـه شـود،        » امپرياليسم ليبـرال  «نه که ناتو به عنوان تشکيالت مرکزِی حفظ منافع غرب ، در چارچوب يک               طرحهايی در اين زمي      

بايد وقف يک طـرح  ) ناتو(کند که نيروی اتحاديه  ای در يک نشرية بسيار بانفوذ، اين خواست را مطرح مي        مقاله. دهند  همين برداشت را بازتاب مي    
اين منطقه بايد به شکل نوينی از دموکراسی و نظام اقتصادی نوينی دست يابد که بتواند حرمت انسـانی        . شود» رميانهدگرگونی خاو «تازه، يعنی   

   ٤.و کار برای مردم را به ارمغان بياورد
 پيشـگيرانه در  که به منظور جنگهای» نيروی واکنش سريع ناتو« در پراگ، برای تشکيل ۲۰۰۲متخذه در کنفرانس ناتو در ماه نوامبر       تصميم   

داری غـرب را     نظر گرفته شده است، به معنی پذيرش منطق موجود در پشت آئين بوش است و اقدام در راستای حفظ منافع مشـترک سـرمايه                       
ـ   «به همين دليل، تحوالت آيندة مناسبات اتحادية اتالنتيک شمالی تا اندازة زيادی به اين امر وابسته اسـت کـه                     . کند  تأييد مي  ة و  وضـعيت دوگان

در چه جهتـی    » تناقض آميز آمريکا، که از يک طرف، کشوری با منافع ملی و از سوی ديگر، سرکردة امپرياليسم دستجمعِی کمال مطلوب است                    
در حفـظ و گسـترش      » اروپـای کهـن   «منوط به آمادگی واشينگتن برای شرکت دادن        » سرکردگی امپرياليسم دستجمعی  «بقای اين   . تغيير يابد 

 در اروپـا را     دهای کنونی از سياست ايـاالت متحـد       انتقا. ی و پرداخت دستمزد اين خدمات، و در نهايت تقسيم قدرت با آن است             دار نظم سرمايه 
  .»سياست کلينتون بهتر از سياست بوش بود«: توان در اين جمله خالصه کرد اغلب مي

ه، چنانچه اياالت متحد به اين خواست اروپا تن در ندهد، اروپا بايد          در حال حاضر اين است ک     .] عمدتاً در آلمان و فرانسه م     [گيری رايج،     موضع   
تنها بـه ايـن ترتيـب       . خود را از لحاظ نظامی از آمريکا مستقل کند، منافع خود را تعقيب نمايد و روند تشکيل يک قدرت برابر را در پيش گيرد                       

خواست خارج کردن نيروهای آيندة اتحادية     . باز آورد ) داری بزرگ  ايهيعنی حفظ منافع سرم   (مسير يک سياست اصيل      توان اياالت متحد را به      مي
 اروپا به اين ترتيب بر اساس همـان منطـق قـدرتی کـه از                ٥.شود  گيری مشاهده مي    اروپا از وابستگی سياسی و نظامی به واشينگتن در اين موضع          
ماند که از اين طريق، به عرصة يک رقابت نظامی  قعيت بی توجه ميکند و به اين وا جانب حکومت بوش با تأکيد تمام به نمايش درآمده، عمل مي   

با اين ترتيب، آن نيروهايی در آمريکا تقويت خواهنـد شـد،            . بندی جديد منجر خواهد شد     گذارد، که احتماالً به يک قطب       با اياالت متحد گام مي    
  .بينند که اروپا را به صورت رقيب بعدی مي

در هر حال راه به جايی نخواهد برد، زيرا اين برداشت به مجمـع کشـورهای کاپيتاليسـتی غـرب              »  خيرخواهانه سرکردگی«سياست آمريکايِی      
نيـز  » امپرياليسم دستجمعِی کمال مطلـوب «. قدرتهای ديگر، و در درجة اول، روسيه و چين را به اين باشگاه مجلل راهی نيست      . شود  محدود مي 

توان   بينانه، مي   بينی خوش   ولی بر اساس يک پيش    . شوند  ه پيوسته به وسيلة نظام نوليبراليستی توليد مي       قادر به برطرف کردن درگيريهايی نيست ک      
  . از درگيريهای داخلی اتحادية اتالنتيک شمالی از اين طريق پيشگيری کرد

داری بـزرگ را دنبـال    فع سـرمايه هر دوی آنهـا منطـق حفـظ منـا    . اما، جلوگيری از درگيری، اصوالً هدف هيچيک از دو نظام ياد شده نيست              
گسترش جهانی قدرت نظامی به وسيلة کشور مسـلط         «: کنند  به همين دليل، مخالفان جهانی شدن سرمايه به اين منطق نيز حمله می            . کنند  مي
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 جهـانی شـدن     مخالفت با اين نوع گسترش طلبی نظامی برابـر اسـت بـا نفـی              . داری جهانی، جزء جدا نشدنی جهانی شدن سرمايه است         سرمايه
   ١».داری بزرگ داری و امپرياليسم و سرمايه سرمايه

بـه ويـژه در     . کنند، پذيرفته شده و بديهی نيسـت        در عين حال، سرکردگی اياالت متحد به هيچوجه آنطور که مبلغان امپرياليسم آمريکا ادعا مي              
هـا در ويتنـام، بالکـان،        رويـارويي «. روری آمريکـا سـپری شـده اسـت          به بيان امانوئل والرشتاين، دوران سـ        ٢.عرصة اقتصاد، مسايل کامالً بارزند    

آيا اياالت متحد خواهد آموخت، به آرامی ضعيف شـدن خـود را          .  سپتامبر، مرزهای قدرت آمريکا را آشکار کردند       ۱۱خاورميانه و غيره، تا حادثة      
و با اين کار، عوامل گذار تدريجی کشـور خـود بـه سراشـيب سـقوط                 کاران آمريکايی در برابر اين واقعيت به ستيزه برخاسته           بپذيرد، يا محافظه  

شود، به مقابله     کند با نظامی کردن سياست خارجی، که در حال حاضر به شدت اجرا مي                واشينگتن تالش مي   ٣»آورد؟  خطرناکی را فراهم خواهند     
  .بخشد با همين روند برخيزد، اما عليرغم خواست خود، سرعت بيشتری به آن مي

ه گرفتن سياسـت خـارجی ايـاالت      شوند، به همان نسبت به ناديد       جويی آمريکا انجام مي    ششهايی که در جهت تشکيل اتحادهای ضد سلطه       کو ▪
اين امر تا کنون در تالشهاي مختلفی که برای نزديکی روسيه و چين، و روسيه و اروپا به عمل آمده و همچنين در نخسـتين                         . انجامند   می متحد

  .ده در مناسبات اتحادية اتالنتيک شمالی، نمايان شده استاشکاالت ايجاد ش
توليد سالحهای کشتار جمعی، به طوری که در مورد ايران و کرة شمالی ديده شد، در اثر تهديد دايمی به حملـة نظـامی، گسـترش خواهـد                             ▪

  .يافت
حفظ . ز کشورها را به درگيريهای داخلی خواهد کشانيد       فقيرتر شدن بخشهای ديگری از جهان، که از پيامدهای نئوليبراليسم است، بسياری ا             ▪

ايـن رونـد، همـراه بـا کنتـرل منـاطق       . کند که به ياری نيروی خارجی در اين مناطق صلح برقرار شود            داری بزرگ ايجاب مي    نظم جهانی سرمايه  
االمکـان    اند در نبـردی نـابرابر، حتـی        ه مصمم هايی ک  وريستی را فراهم خواهد آورد، گروه     کليدی جهان، زمينة مناسب برای پرورش گروههای تر       

  .خسارات سختی به قدرت جهانی مسلط وارد آورند
تر شود، آن بخش از منافع آمريکا نيز که بايد به کمک نيروی نظامی حفظ شوند، افـزايش                   هرچه سياست خارجی اياالت متحد امپراتور مآبانه       ▪

گذاری بـی تناسـب در بخـش نظـامی،           اما اين تنها نتيجة آن نيست، زيرا  سرمايه        . شود   مي اين روند به درگيريهای متعددی منجر     . خواهند يافت 
  .نارسايی منابع را به دنبال دارد و اين نارسايی آمريکا را به گسترش بيشتر همان سياستها وادار خواهد کرد

بهره برداری از موقعيت کنونی، برای برپـايی يـک نظـم             و با يک ديد خوشبينانه، حتی تصميم به          -فقط رهايی از توهم سلطة ابدی بر جهان            
کـاران   اما اين چنين طرز فکری در حال حاضر، نه تنها در بين محافظـه             . تواند از برخوردهای سخت جلوگيری کند        مي -المللی بر پاية برابری    بين

  .نو، بلکه به طور کلی در واشينگتن طرفدار چندانی ندارد
 

!!!  
  

   .۲۰۰۳نهم اکتبر :  ، تاريخ انتشار٤)»ای اَتَک متنهای پايه« از ۵نشرية شمارة (» دن و جنگجهانی ش«جزوة : مأخذ
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