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در حالي كه فرماندهان ارتش امريكا براي    
 مي كنند ، مخالفت    يحمله به عراق روز شمار 

گسترده جهاني و بويژه اكثر حكومت هاي 
اروپايي با اين تهاجم نظامي  ،  دولت امريكا را        

در عين حال كاخ   . به عقب نشيني واداشته   
سفيد اعالم كرده است كه ضمن ادامه مذاكرات      

منيت براي دستيابي به يك   در شوراي ا
 حق تهاجم نظامي به عراق را      قطعنامه جديد ،

در هرزمان كه الزم بداند براي خود نگه 
 . ميدارد 

به دنبال پذيرش بي قيد و شرط بازگشت    
بازرسان سازمان ملل از سوي عراق ، امريكا   
خواستار تصويب قطعنامه جديدي شد و   
  بازگشت بازرسان سازمان ملل را منوط به 
تصويب اين قطعنامه و پذيرش آن از سوي 

بدين ترتيب توافق ميان   . عراق دانست 
نمايندگان عراق و سازمان ملل هم ، براي   
 تا  شروع مجدد بازرسي تسليحاتي در عراق ،

 . تصميم مجدد شوراي امنيت به تعويق افتاد  
امريكا و انگليس پيشنويس قطعنامه جديدي را    

اين   .  ارائه كردند  به شوراي امنيت سازمان ملل 
در حالي بود كه ديگر اعضاء اين شورا با      
امريكا موافق نبوده و لزومي به صدور 

مخالفت ديگر اعضاء   . قطعنامه جديد نمي ديدند   
شوراي امنيت و بويژه سه عضو دائمي آن ،  
فرانسه ، چين و روسيه و تهديد به استفاده از     
حق وتو در صورت اصرار امريكا ، عمال 

 عراق را به بحران توافق قدرت هاي   بحران
جهاني در شوراي امنيت سازمان ملل تبديل   

جورج بوش بدنبال مقاومت اروپاييان  . كرد 
 اعالم كرد كه براي حمله به عراق نيازي به ،

 در قطعنامه ندارد و براي دفاع از منافع امريكا ، 
صورت لزوم يك جانبه به عراق حمله خواهد   

اي را به مجلس سناي  همزمان اليحه . كرد 
امريكا برد كه در آن  به رئيس جمهور اجازه   
داده مي شد كه با تشخيص خود و در صورت       
لزوم ، دستور حمله نيروهاي نظامي امريكا را    

 . صادر كند 
دولت امريكا در درون همه ابزار الزم براي    

ولي در . تهاجم به عراق را فراهم آورده 
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بويژه حكومت هاي اروپايي از سرعت پيشبرد 
نقشه هاي حكومت امريكا كاسته و وي را  
مجبور ساخته است كه چندي نقشه تهاجم به     

مسئله تهاجم به     .  عراق را به تعويق اندازد    
عراق را بايد در چارچوب استراتژي نوين 
امريكا پس از فروپاشي اردوگاه سابق  

تبديل آن به تنها ابرقدرت سوسياليستي و 
امروزه براي همگان   . جهاني جستجو كرد 

روشن است كه مبارزه با تروريسم بهانه اي      
 . بيش نيست 

در دوران جنگ سرد ، دو اردوگاه در مقابل 
كشور . يكديگر صف بندي كرده بودند  

شوروي و همپيمانان وي از يكسو و امريكا و 
اعتبار امريكا به . متحدانش از سوي ديگر 

قدرت نظامي خود نقش محوري را در قطب  
سرمايه داري بازي مي كرد و ديگر كشور   
هاي اين قطب كه عمدتا اروپاييان بودند بر  
روي نيروي نظامي امريكا براي مقابله با    
ماشين جنگي پرقدرت پيمان ورشو تكيه كرده 

با فروپاشي اردوگاه سوسياليستي . بودند 
 از بين رفت و شبح   آن ماشين جنگي هم سابق ،

اكنون ديگر   . جنگ از روي اروپا برخاست 
خطر تهاجم نظامي مهمي اروپا را تهديد نمي        
كند و از اين زاويه اروپا نيازي به ارتش 

امريكا هنوز به لحاظ  . پرقدرت امريكا ندارد 
نظامي پرقدرت ترين كشور جهان است   

بودجه نظامي امريكا به تنهايي چندين برابر     (
نظامي تمامي كشور هاي اروپايي بودجه 

اين ماشين جنگي اوال بسيار پرهزينه     ) است
است و دوما مشكل بتوان آنرا كوچك كرد  ،  

 پيش يكي از منابع مهم       لچرا كه تا همين ده سا   
تغذيه صنايع نظامي امريكا بود و اكنون نيز     

 در گذشته امريكا به همهمتر اينك. مي باشد 
مورد نياز اعتبار قدرت نظامي خود ، 

 حفظ درحاليكه اكنون ،. كشورهاي اروپايي بود
ابر قدرتي تنها با تكيه بر ارتش ناممكن است و 
بايد در عرصه اقتصادي نيز برتري خود را  

 . حفظ كند 
در زمينه اقتصادي اروپا حرفي براي زدن    
دارد و آسياي جنوب شرقي نيز رقيبي پرزور 

و شكل بويژه با تشكيل اتحاديه اروپا . است 
گيري پول واحد ،  گام هاي جدي در تقويت 

اقتصاد اروپا در مقابل امريكا و ژاپن برداشته  
اكنون رقابت در عرصه اقتصادي . شده است 

در اين عرصه . اهميت درجه اول يافته است 
استراتژي . امريكا با مشكالتي مواجه است  

نوين امريكا حداقل براي چند دهه ديگر    
مستقيم خود به منابع مهم   گسترش حوزه نفوذ 

اقتصادي و  از جمله نفت ، در جهان و كنترل 
 سپتامبر موقعيت  ۱۱واقعه  . آنها مي باشد    

مناسبي در اختيار امريكا قرار داد تا تنظيم و      
اجراي نقشه هاي خود ،  براي تغييرات سيماي 
سياسي جهان و گسترش حوزه نفوذ خود را  

 . تسريع بخشد ،
فوذ امريكا معنايي جز  اما گسترش حوزه ن

كاهش حوزه نفوذ ديگر كشورهاي سرمايه  
دعواي كنوني درون شوراي . داري ندارد 

. امنيت ناشي از اين دعواي سياسي است  
امريكا با لشكركشي به عراق ،  يكي از مهمترين     
ذخاير نفتي دنيا و  خليج فارس به عنوان      
مهمترين مركز توليد نفت جهان را در كنترل     

پس از عراق يقينا    .  خود خواهد داشت  مستقيم
نوبت ايران خواهد بود و درصورتيكه امريكا 
موفق شود بدون دردسر زياد در عراق و 
ايران حكومت هاي تابع خود را بر سر كار     

 عمال نه تنها بخش عمده توليد نفت جهان     آورد ،
 نرا كنترل خواهد كرد، بلكه يكي از بزرگتري

ال و سرويس را در   بازارهاي مصرف كننده كا 
اين آن آينده اي      .  اختيار خود خواهد گرفت 

است كه ديگر كشورهاي سرمايه داري و  
چنين است   . بويژه اروپاييان را خوش نمي آيد  

 شعار انتخاباتي خود را  كه صدراعظم آلمان ،
مخالفت با جنگ در عراق قرار مي دهد و دولت      
  فرانسه تهديد مي كند كه در شوراي امنيت از

همزمان . حق وتوي خود استفاده خواهد كرد 
نمايندگي فرانسه در سازمان ملل قطعنامه   
ديگري در مقابل قطعنامه امريكا تهيه مي كنند   
كه نه تنها حمله به عراق را منوط به تصميم    
شوراي امنيت مي كند ، بلكه خود اين تصميم      
را نيز دو نوبتي كرده و امكان حمله به عراق 

لسه شوراي امنيت را از بين     بدون تشكيل ج
بدين معني كه در ابتدا هيات      . مي برد  

بازرسي سازمان ملل به عراق بازخواهد گشت  
در صورت بروز اختالل در كار آنها و در    . 

صورت تاييد مسئول بازرسان سازمان ملل   
 مجدد جلسه شوراي امنيت براي تصميم ،

 .  گيري در اين مسئله تشكيل خواهد شد
ن اروپا در اين مقاومت در مقابل دولتمردا

امريكا ،  از پشتيباني مردم صلحدوست و   
 در دو هفته . آزاديخواه جهان بهره مند هستند    

 !هنوز وقت ژنرال ها نرسيده است 
احمد آزاد  
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