
 كنترل تاراج شده

  

  

  
 

 

  خيم گيلياردآيو

  طهوري. خ: برگردان

 

 
 

  تارنگاشت عدالت

 1387خرداد 



 تاراج كنترل شده 2 تارنگاشت عدالت

  

  

 با تهاجم وسيع خود در بصره، دور جديدي سپيمانان محلي آن در اواخر ماه مار اياالت متحده آمريكا و هم

اي دولت آمريكا، اين حمله، بنا بر ادع.  الصدر را آغاز كردندادر مبارزه عليه جنبش مردمي تحت رهبري مقتد

ولي اين . دند و نظم و امنيت كشور را مجدداً برقرار كننحمله نيروهاي عراقي است، تا به حيات ميليشيا پايان بخش

زدوخوردها خيلي سريع در جنوب كشور . نيز مورد نظر داشترا بصره  حمله سنديكاي كارگران نفت و بندر در

، پايگاه اصلي شهرك صدر در اينجا نيروهاي ارتش آمريكا حمالت خود را به .وسعت پيدا كرد و تا بغداد رسيد

 وسيع مسكوني توسط نيروي هوايي با يها بخش. بس ادامه دادند  قرارداد آتشيها پس از امضا الصدر، حتا هفته

  .خاك يكسان شد و هزاران نفر كشته و زخمي گرديدند

ن كوشش دولت عراق براي محدود كردن نفوذ نيروهاي عنواه هاي غربي اين حمالت نظامي، ب در رسانه

واقع هدف اين حمالت، نابودي نفوذ آن  ولي در. ، قلمداد شد اندال بردهؤ، كه اتوريته دولت را زير س»راديكال«

ين مانع براي بزرگترهمين نفوذ به  و. ي برخوردار است تا دولتشترجنبشي بود كه در بين مردم از پشتيباني بي

اين نيرو نه تنها بخش عظيمي از بغداد و . ربردي اياالت متحده آمريكا در عراق تبديل گرديده استسياست كا

طور مناطق وسيع جنوبي كشور، يعني منطقه مركزي توليد نفت عراق را زير نفوذ خود دارد، بلكه يكي از  همين

يت مواضع و مشروعيت بخشيدن به اي است، كه اميال اساسي نيروهاي اشغالگر، يعني تثب كننده نيروهاي تعيين

 وضع كرد و نه قانون 2007نه قانون نفتي كه كابينه عراق در تابستان . كند اقدامات خود در كشور را بلوكه مي
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يك  شتر و يا قرارداد در رابطه با استقرار درازمدت نيروهاي آمريكا در اين كشور، در حال حاضر هيچ فدراليسم بي

با اقدامات ويژه اجين نگردد و آماده  انتخابات جديد نيز اگر. ريت پارلماني را نداردييد توسط يك اكثتأشانس 

در نتيجه براي واشنگتن جنگ عليه جنبش الصدر، جنگ براي تحميل اهداف . كردنشود، مشكل را تشديد خواهد 

  .اساسي اياالت متحده آمريكا در عراق است

سياست خارجي ) نفتي(حقيقت چرب «. كند زتابي پيدا نمياين اهداف مثل هميشه در انظار عمومي غربي با

 همواره Gideon Rachmann بنابر عقيده يك از منقدين سرشناس روزنامه فاينانشل تايمز » اياالت متحده آمريكا

بديهي است كه نفت در كنار اهداف ديگري چون . شود دست فراموشي سپرده ميه مورد اغماض قرار گرفته و ب

هاي  ، يكي از انگيزه»نمايش عظيم قدرت آمريكا«و  » اسرائيل«، »دمكراسي«، »سياسي خاورميانهتغيير نقشه «

 126 دالر به 26از )  ليتر159(بشكه  ولي از آنجا كه قيمت نفت بابت هر. اصلي براي آغاز اين جنگ بوده است

ه جنگ، از اين نظر شكست خورده  دالر خواهد رسيد، بايد پذيرفت ك200زودي نيز به مرز  هدالر ارتقا يافت و ب

 بيليون دالر تخمين 3طرف  برخي ديگر به اختالف فاحش مابين مخارج عظيم جنگ، كه توسط كارشناسان بي. است

 اين داليل از نظر ترازنامه يدو هر. كنند زده شده است از يك طرف و درآمدهاي نفتي از طرف ديگر اشاره مي

  .كننده نيست اقتصادي جنگ قانع
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 صنايع نفتي خاورميانه 70كه از دهه  ولي از وقتي. ذخاير نفتي جهان در منطقه خليج قرار دارد % 60بيش از 

هاي نفتي  همين دليل از دفاتر مالي كنسرنه ملي گشت، اين ذخاير از حيطه كنترل مستقيم غرب خارج شد و ب

كنند تا وضع را  ده آمريكا و انگليس كوشش ميويژه  اياالت متحه بعد، به از همان ايام ب. ها نيز بيرون رفت آن

ذخاير نفتي جهان % 10 ميليارد بشكه، يعني حداقل 115تنها در عراق، . و اين روند را به عقب بازگردانند تغيير داده

 كه است،ترين نوع آن  هم از مرغوب  ميليارد بشكه و آن220 در اين كشور يالبته حجم نفت تخمين. خوابيده است

اثر مخارج استخراج بسيار نازل، ثروت تخميني   در1. تاكنون ديگر مورد اكتشاف قرار نگرفته است1980از سال 

 ،توان محاسبه كرد قيمت واقعي آن را نمي.  بيليون دالر خواهد بود30مبناي قيمت امروزي،  ناشي از همين نفت، بر

 .ج هنوز فوران خواهد داشتكه منابع نفتي ديگر مناطق جهان خشك شده است، نفت خلي زيرا وقتي

» هالي برتون«كه وي هنوز در مقام رييس  ، هنگامي1999جمهور، ديك چيني اواخر سال  معاون رييس

 برابر 6زد، كه   ميليون بشكه در روز تخمين مي50،  2010قرار داشت، مقدار الزم نفت در سطح جهان را تا سال 

ابل كارمندان انستيتوي مهندسين نفت گفت، اگر قرار باشد حجم چيني در مق. توليد روزانه عربستان سعودي است

دهد، با مخارج استخراج  خاورميانه با ذخاير نفتي خود كه دوسوم نفت جهان را تشكيل مي«مين شود، أمورد تقاضا ت

  .»دارد ترين قيمت را عرضه مي بسيار نازل آن، كماكان محلي است كه مرغوب

در و هاي بوش پ بيش از يك دهه دولت

ه كلينتون كوشش كردند، رژيم صدام حسين را ب

كمك محاصره اقتصادي كشنده و حمالت 

نيروهاي محركه . هوايي مكرر، از پاي درآورند

اند تا كار  در دولت بوش پسر كمر همت بسته

  . سره كنند را يك

ر، يك كميسيون  سپتامب11ها پيش از  كار، و مدته ، بالفاصله پس از آغاز ب2001ديك چيني اوايل سال 

. سياست انرژي اياالت متحده آمريكا اعالم نمود» مركز تمركز«وجود آورد، كه خاورميانه را ه ويژه انرژي ب

گذاران  هاي انرژي كشورهاي خود را براي سرمايه بخش« بايستي پيگيرانه مجاب شوند، تا كشورهاي خاورميانه مي

هاي دقيق مناطق نفتي عراق و ساختار صنايع  خود را با نقشهطور عمده ه ولي اين كميسيون ب» .خارجي بگشايند
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  .داشت نفت عراق مشغول مي

 طرح دستيابي به 2002طور مشخص از سال ه  سپتامبر راه را براي جنگ گشود، ب11كه ضربات  پس از اين

» Future of Iraq Projects«خارجه در چارچوب  ، كه توسط وزارت امور»نفت و انرژي«نفت عراق در كميسيون 

2.سيس گرديده بود، مورد بررسي قرار گرفتأت

 بار با مقادير هنگفتي، صندوق مبارزه 2هاي نفتي بزرگ بودند كه  نيروهاي محركه اين جريان كنسرن

اي، رابطه بسيار تنگاتنگي با  سابقه طور بيه دستگاه دولتي بوش نيز ب. كرده بودند انتخاباتي جورج دبليو بوش را پر

ت أآمد، معاونش، ديك چيني قبالً رييس هي جمهور شخصاً از بخش تجارت نفت مي رييس. فتي داشتصنايع ن

. ترين عرضه كننده لوازم و آالت صنايع نفت و خدماتي و نظامي در سطح جهان بود ، بزرگ»هالي بورتن«مديره 

د و بسياري ديگر از اعضاي ت نظارت كنسرن شورون بوأرايس، وزير امور خارجه ده سال عضو هياليزا نداخانم ك

 هاي نفتي فرامليتي قرار دولت و يا مشاوران بوش قبل از نقل مكان به واشنگتن، در ليست حقوق بگيران كنسرن

  .داشتند

ها كوشش  اگر چنين بود، آن. سر دستيابي به منابع نفتي نبود له تنها برأحال در تسخير عراق، مس با اين

 كشور را تثبيت سازند و تنها به تصفيه سران رهبري كننده در پليس، ارتش و كردند تا هرچه زودتر وضعيت مي

طور بخش  دستور ديك چيني و رييس پنتاگون دونالد رامسفلد، ارتش و پليس و همينه ولي ب. ادارات قناعت كنند

    3. كلي متالشي شده عظيمي از دستگاه اداري اين كشور، با عواقبي كه ما شاهد آن بوديم، ب

طور دايم ناتوان گردد و ه اي، ب عنوان قدرت منطقهه بايستي كه ب عراق مي: دف تنها تغيير رژيم نبود ه

از . بلند كند عنوان يك كشور قوي و مستقل كه منافع ملي خود را مد نظر دارد، سره گاه قادر نباشد ب هيچ

در چارچوب مدل نئوليبرالي، امكان وجود آيد كه ه بايستي كه يك كشور ناتوان ب هاي عراق قديمي، مي ويرانه

هاي آمريكايي و  له اول سرمايهههاي خارجي، در و دستيابي به اقتصاد محلي و منابع ملي را در اختيار سرمايه

در آنجا . اردذنوع محدوديتي باز گ هاي خارجي را در اقتصاد كشور، بدون هر انگليسي بنهد و دست كنسرن

  .آمد  بار اضافي از گذشته پديد مي گونه بازار آزاد، بدون هربايستي كه از پايه يك اقتصاد مي

طور در اثر تثبيت حضور نظامي  وار خود و همين بايستي توسط خصلت نمونه اين كشور اشغال شده مي

 Greater«عنوان اهرم پروژه ه پرقدرت و دايمي آمريكا، پايگاهي براي تحول تمامي منطقه گردد، كه سپس ب
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Middle East «فريقا تا آسازي و دمكراسي، مسخ كشورهاي اسالمي از شمال  تگاه اداري بوش، زير نقاب مدرندس

جلو برد، البته با اين هدف عاجل ه زده، با اقتصادي نئوليبرالي را ب چارچوب دمكراسي صوري، غرب خزر، در بحر

سياست «در . طقه را مقدور سازدهاي آمريكايي امكانات ويژه دستيابي به اقتصاد كشورهاي اين من كه براي كنسرن

بازارهاي آزاد و تجارت آزاد، «: عنوان دكترين بوش مشهور شد، آمده استه  كه ب»كاربردي امنيت ملي

  ».هاي كليدي در سياست كاربردي امنيت ملي ماست اولويت

اع قرار دارد، كه محل اجتم) PNAC(» پروژه سده نوين آمريكا«ثير أاين دكترين بسيار زياد تحت ت

 در پس اين پروژه، اين هدف 4.ها عضو دولت بوش هستند، است كاران دست راستي، كه بسياري از آن نئومحافظه

جماهير شوروي را براي هميشه تثبيت   موضع غالب اياالت متحده آمريكا پس از تالشي اتحاد كهاصلي قرار گرفته

 يها هاي نويني از درون و يا مابين قدرت يا پيمانكرده و با كليه امكانات، مانع از اين شود كه قدرت نويني و 

در طرح كاربردي وزير دفاع 1992در سال . خطر افكنده وجود آيد، كه موضع اياالت متحده آمريكا را به ديگر ب

الزمه آن اين است «: گشت، آمده) PNAC(» پروژه سده نوين آمريكا« وقت، آقاي ديك چيني كه بعدها اساس

ه آمدن و رشد يك قدرت جهاني باشد، ب  در يك منطقه، كه منابعش، بستر الزم براي پديدكه هيچ قدرت رقيبي

5.»وجود نيايد

 و از موضع اياالت متحده آمريكا، يك  حل نظامي براي يك بحران اقتصادي فراروينده و سرانجام، جنگ راه

كنترل مستقيم نفت عراق . گام ضروري براي ثبات سركردگي دالر، در قبال افزايش قدرت مستمر يورو بود

هايي را كه طراحي شده بود  بايستي كه اعتبار مالي اياالت متحده آمريكا را تثبيت سازد و در عين حال همه نقشه مي

6.اساس يورو صورت پذيرد را لوث سازد تا تجارت نفت بر

دست كنسرن از طرف دولت بوش اجراي اين طرح در اختيار بخش خصوصي اقتصاد نهاده شد، يعني در 

 USAID) United States Agency for Internationalدر قرارداد با  . Bearing Pointالمللي  مشاورتي بين

Development(طور دقيق مشخص گرديده است كه ه المللي، ب ، يعني آژانس دولتي براي همكاري و پيشرفت بين

ها، تقسيم وظايف در بين  ليتؤوخص كردن مساين وظايف چگونه بايد اجرا گردد، با ذكر مهلت زماني، با مش

عبارت ديگر يك نقشه اساسي و كامل ه طور ويژه در آينده تشكيل خواهد شد و يا به هاي عراقي كه ب وزارتخانه

  .ها پيش، تعيين گرديده بود حتا دستوركار دولت آتي عراق نيز از سال. براي شكل آتي اقتصاد عراق
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پياده كردن طرح مزبور موران اشغالگران فوراً به أم

 يك 2003فرستاده آمريكايي، پل برمر در سپتامبر . پرداختند

دوجين قانون وضع كرد كه مجله اقتصادي انگليسي، 

ليست نيازهاي «را برآورده ساختن   آن»اكونوميست«

با يك ). 2003 سپتامبر 25(ناميد » المللي گذاران بين سرمايه

روي   شد و تمامي اقتصاد كشور، به استثناي بخش مواد خام براجود ملغاري موذگ ضربه كليه قوانين سرمايه

داد،  داران خارجي امكان مي صادر كرد، به سرمايه مقرراتي را كه برمر. گذاران خارجي گشوده شد سرمايه

هاي  ها و كنسرن هايي در اختيار بانك اين مقررات آزادي. طور كامل تصاحب كننده هاي عراقي را ب شركت

 و بانك جهاني پولالمللي  زير فشار صندوق بين. گذاشت كه شبيهش در هيچ كشوري موجود نيست جي ميخار

طور وسيعي لغو گرديد و ه سوبسيد مواد غذايي، بهداشت و فرهنگ از ميان برداشته شد، عوارض گمركي ب

بل رقباي بين المللي ، در مقاندبنيه و ضعيف گشته بود  سال تحريم اقتصادي، بي12هاي عراقي كه طي  شركت

. رسيد% 70بيكاري به مرز . معناي نابودي بوده ها اين وضعيت ب براي بسياري از شركت. ندقدرتمند قرار گرفت

  . بود» ياي سرمايه داريؤر «»اكونوميست«بديهي است كه اين وضعيت براي 

زودي دريافتند كه اين  هها ب نظر گرفته شد، البته آن  شركت دولتي نيز در200سازي  زودي خصوصي هب

البته در جنب مقاومت توده . سازي در ابتدا شامل بخش صنايع نفت نشد روند خصوصي .تصميم زياد پخته نبود

 مبدل به ،زير سلطه نيروهاي اشغالگرمنعقده مردم، قبل از هرچيز از نظر حقوق ملل، فقدان مشروعيت قراردادهاي 

بايستي كه نگران آن باشد كه آيا ممكن است قراردادهاي به  رده، ميگذاري ك هركس كه سرمايه. مانع بزرگي شد

 شوند؟ لذا الزم بود كه در ابتدا يك قانون اساسي مطلوب و اامضا رسيده در آينده توسط يك دولت مستقل ملغ

  .وجود آيده چنين پارلماني كه از طريق انتخابات، داراي مشروعيت الزم باشد، ب هم

  Bearing Pointطرح . ر تهيه قانون اساسي عراق، داراي نقش تعيين كننده بودندحقوقدانان آمريكايي د

نيز هسته اصلي قانون نفت، كه راه را براي كنترل بخش عمده نفت عراق ) ترين شركت مشاور جهان بزرگ(

. يب رساندرا به تصو  آن2007داد كه كابينه در تابستان سال   تشكيل مي،سازد هاي خارجي هموار مي توسط كنسرن

 شركت »منطقه سبز« در »روند سياسي«هايي از احزابي كه در  به همت مقاومت وسيع جامعه عراق و حتا بخش
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  .  عمل آمده استه دارند، تاكنون از تصويب آن در پارلمان جلوگيري ب

 Production Sharing Agreements(» تقسيم توليد«قانون جديد راه را براي اجراي قرارداد به اصطالح 

PSA (ها معامالت،   سال است كه بنا بر آن كنسرن40 تا 25مدت، يعني بين درازها قراردادهايي  اين. باز خواهد كرد

اي  درآمدهاي ناشي از فروش نفت طبق اشل ويژه. اكتشاف و استخراج منابع نفتي جديد را زير نظر خواهند داشت

  .ها و دولت تقسيم خواهد شد بين كنسرن

از : له اول فقط ظاهري استهدوران كلنياليسم، در وه سبت به امتيازات نفتي كالسيك متعلق بنPSA  مزاياي

» سازي خصوصي«آميز  ماند، در نتيجه لغت تحريك طور فرمال در مالكيت دولت باقي ميه آنجا كه منابع نفتي ب

مدت كنترل كامل توليد نفت را طور درازه هاي نفتي فرامليتي ب ولي در عمل كنسرن. گيرد مورد استعمال قرار نمي

هاي خود  رازنامهتتوانند ذخاير كشف شده نفت را در  د داشت و مانند مدل امتيازي گذشته، مينزير نظر خواه

ولي دولت اين امكان را از دست خواهد داد تا . هاي خود را باال ببرند منعكس ساخته و از اين طريق ارزش كنسرن

ها در طي تمامي  از طرف ديگر كنسرن. خود تنظيم كند ه نيازهاي ملي كشوراستخراج و صدور نفت را بسته ب

مخاطره افكند، مصون خواهند ه نحوي به ها را ب دوران قرارداد، در مقابل تغييرات قانوني كه احتماالً سودهاي آن

  . بود

ولي از آنجا .  استقانون، يك چنين قراردادهايي تنها مشمول حال منابع نفتي جديدنويس  البته بنا بر پيش

 منبع باقي 63هاي فرامليتي با   منبع نفتي كشف شده، مورد استفاده قرار دارد، كنسرن80 منبع از 17كه تاكنون تنها 

دست   درصد ذخاير نفتي احتمالي عراق را در90 درصد منابع تاكنون اكتشاف گرديده و 64مانده، عمالً سلطه بر 

  .خواهند داشت

ها  كنسرن.  منبع نفتي اول آغاز شده است12سر شروط تقسيم سود در مورد  بحث براكنون مدتي است كه 

كارانه كارشناسان و قيمت   درصدي حساب باز كرده اند و بنا بر تخمين خيلي محافظه162 تا 42روي نرخ سود 

 اگر بخواهيم اين 7.دست خواهد داد  ميليارد دالر از200همين خاطر، حداقل ه  دالر، عراق ب40بشكه  نفت بابت هر

 برابر 15خسارت را نسبت به قيمت كنوني نفت محاسبه كنيم، حجم آن به بيش از نيم بيليون دالر خواهد رسيد كه 

  . بودجه ساالنه كشور عراق است

 5 ميليون بشكه در روز را، به 2تر از  هايي كه الزم است، تا توليدات نفتي عراق، امروز كم گذاري سرمايه
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كنند كه اگر اين   تبليغ ميPSAطرفداران . شود  ميليارد دالر تخمين زده مي20 در روز افزايش بخشد، ميليون بشكه

مين مخارج الزم أهاي خارجي صورت گيرد، دولت داراي امكانات مالي كافي براي ت ها توسط كنسرن گذاري سرمايه

گونه ريسك و خطري  نظر تكنيكي داراي هيچبرداري از منابع نفتي عراق از  از آنجا كه بهره. اجتماعي خواهد بود

از طريق اعتبارات مرغوب  راحتي مخارج اجتماعي راه كه وضعيت ثبات يافت،  ب تواند، پس از آن نيست، عراق مي

طور جدي حاضر نيست ه كه وضعيت ثبات نيافته، ب كه هيچ كنسرن خصوصي، تا اين گذشته از اين. مين كندأت

در . د افتادنگاه به فكر يك چنين قراردادهايي نخواه  از كشورهاي همسايه عراق، هيچهيچ يك. گذاري كند سرمايه

هاي  تمامي اين كشورها، يا از طريق قانون اساسي و يا از طريق قوانين جاري، كنترل منابع نفتي توسط قدرت

  . خارجي ممنوع گرديده است

اما مردم . ند ابدون شك مردم عراق بازندگان اصلي جنگ

 4000تا اكنون . پردازند ت متحده آمريكا نيز تاوان سنگيني مياياال

سرباز آمريكايي در اين جنگ جان باخته اند، مخارج اين جنگ ابعاد 

ه شدت به خود گرفته و انفجار قيمت نفت اقتصاد كشور را به نجومي ب

دوي اين فاكتورها بحران اقتصادي كه  هر. مخاطره افكنده است

شدت تشديد ه را ب ياالت متحده آمريكا است،اكنون دامنگير ا هم

  . كند مي

در آن تواند  اياالت متحده آمريكا در حال حاضر درگير جنگي است كه به نظر بسياري از كارشناسان نمي

عنوان قدرت منطقه را از دست ه با اين جنگ، عراق براي مدت نسبتاً طوالني موقعيت خود، ب. به پيروزي دست يابد

  .شدت تقويت كرده  موضع ايران را بداد و در عوض

البته منابع مواد خام عراق عمدتاً تحت كنترل اياالت متحده آمريكا قرار دارد، اما افزايش حجم توليد نفت 

لياقتي و ارتشا در  اثر خسارات جنگي، بي در. رو شد هطور كامل با شكست روبه طور كه مد نظر بود، ب عراق، آن

تر از مقداري ماند  تاژ و خرابكاري هدفمند، حجم نفت توليدي براي صدور، همواره پايينطور سابو بازسازي و همين

  .گرديد كه در دوران محاصره اقتصادي توليد مي
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 هالي بورتون  هاي خارجي مثل ولي براي بسياري از شركت

Halliburtonگروه بچتل ،  Bechtel Group پارسون دل اور ،Parsons 

Delawareورپورايشن و يا فلور ك  Fluor Corporation  ،عراق اشغال شده ،

كه تا چندي پيش  )KBR) Kellog Brown & Rootتنها . مانند معدن طال است

 ميليارد دالر 20بخشي از شركت ديك چيني، هالي بورتون بود، بيش از 

 - ميليارد دالر گرفت و شركت نظامي2,8بچتل بيش از . قرارداد با عراق بسته

  .كدام ركورد درآمد داشتند  ميليارد دالر هر0,5 و 1,8 و بالك واتر با DynCorp Internationalي حفاظي خصوص

د، نبيش از يك دوجين شركت ديگر كه با دستگاه اداري جورج دبليو بوش روابط بسيار نزديك دار

 ميليارد دالر به 50م رفته قراردادهايي به حج هم روي.  اندقراردادهايي به حجم يك ميليارد دالر دريافت كرده

اندازهاي عراقي و يا از فروش فعلي نفت  هايي كه از پس هاي آمريكايي سرازير شده است، پول هاي شركت صندوق

قدري سرسري و شل ه تر قراردادها بدون آگهي رسمي تفويض گرديده و كنترل اجراي آن ب  بيش8.گردد مين ميأت

والً به اجرا درآمده است يا خير؟ تنها دستگاه اداراي اشغالگران، تا ها اص صورت گرفت كه معلوم نيست كه آيا آن

 ميليارد دالر از ثروت ذخير شده عراق 20كه مورد كنترل قرار گرفته باشد،  ، بدون آن2004انحالل خود در ژوئن 

روغ و آور بسياري از سلف سرويس، د طور تحقيقات در مورد معامالت بعدي، موارد چندش همين. را مصرف كرد

، )اسكاتلند(شناسي دانشگاه استيرلينگ   دارنده كرسي بزهDave Whyteگفته ه ب. ارتشا را تاكنون برمال كرده است

9 .كاري اقتصادي است كه توسط دولت تقويت گرديده است اين اولين مورد بزه

هاي  در درجه اول كنسرن

تسليحاتي غربي، فاتحين جنگ عراق و 

» كهيد مارتينال«. باشند افغانستان مي

ترين توليدكننده لوازم تسليحاتي و  بزرگ

مين أهاي نظامي در سطح جهان و  ت سالح

كننده اصلي پنتاگون، توانست حجم 

افزايش % 60، يعني بيش از 2007 ميليارد دالر در سال 42 به 2002 ميليارد دالر در سال 26,6معامالت خود را از 
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طور شركت  همين. سه برابر كند)  ميليارد دالر3قريب (ر و سود خود را بخشد، نرخ بازار بورس خود را دوبراب

 18، يعني به %30ترين كنسرن تسليحاتي اروپا است، توانست حجم معامالت خود را   كه بزرگBAEانگليسي 

. ا يافتارتق% 400نرخ بازار بورس سهام آن .  ميليارد يورو افزايش بخشد1,9، يعني %50ميليارد يورو و سود خود را 

ارتقا % 300 به بيش از 2002آلماني هم توانستند نرخ سهام خود را از سال » راين متال«هايي چون  طور كنسرن همين

-Exxon موبايل -ويژه چهار كنسرن بزرگ نفتي آمريكا، يعني اكسونه هاي فرامليتي نفتي، ب طبيعتاً كنسرن .دهند

Mobileتكساكو-، شورون  Chevron Texaco آموكو. پي.  انگليسي بي، شركت   BP -Amoco شل - و رويال داچ 

Royal Dutch-Shell ه كنند  را نيز بايد جزو فاتحين جنگ ب ، كه در بازار فروش نفت جهان، نقش غالب ايفا مي

ها در  هاي اخير را سودمندترين سال تر از توليدات عراقي، افزايش عظيم قيمت نفت، سال خيلي بيش. شمار آورد

كه دولت اياالت متحده آمريكا بتواند يك پايه  ولي تنها هنگامي .هاي نامبرده كرده است خ حيات كنسرنتاري

كه دولت  تا وقتي. اند هاي فرامليتي سرانجام به هدف دست يافته  ايجاد كند، در آنوقت كنسرنPSAقانوني براي 

ترين  ها خواهند توانست، قراردادهايي با مطلوب نعراق، ضعيف و وابسته بماند و تنها به نظاره وقايع مشغول باشد، آ

هاي جديد نفت  برداري از چاه اين مهم نيست كه كي و در چه زماني امنيت كافي براي بهره. شرايط به امضا رسانند

مين گردد؛ كنترلي أها بر منابع نفتي ت طور درازمدت كنترل آنه تر از همه چيز  اين است كه ب برقرار گردد، مهم

  .تواند افزايش يابد رود، بلكه تنها مي زيرا قيمت گنج از بين نمي. هاي آينده عراقي نباشد ابع دولتكه ت

 سيتي نيز پس از امضاء - هفته، حمالت به صدر4پس از 

از آنجا كه جنبش الصدر، عبور و . بس، متوقف شد قرارداد آتش

ييد نمود، أمرور بالمانع ارتش عراق در اين بخش از شهر را ت

. لكي تعبير كردنداهاي غربي اين قرارداد را موفقيت دولت م رسانه

ولي از آنجا كه ارتش آمريكا در عوض پذيرفت، در آينده به اين 

 ميليون جمعيت وارد نشود، براي هواداران 2بخش عظيم از شهر با 

صدر در تمايز مابين گيري ال جهت. تر فعالً به عقب رانده شد تر و قوي مراتب خطرناكه الصدر، اين حريف ب

همه چيز دال بر اين است كه از . ييد مردم استأنيروهاي عراقي و نيروهاي اشغالگر در عراق بسيار مورد قبول و ت

  .نظر سياسي جنبش الصدر از مبارزات بغداد و بصره قدرتمندتر بيرون آمده است
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  :در باره نويسنده

 كه مقاالت متعددي عليه جنگ تجاوزكارانه اياالت متحده استخيم گيليارد يكي از فعالين جنبش صلح آلمان آيو

  .چاپ رسانده استه وي كتب متعددي نيز در رابطه با عراق ب. آمريكا در عراق انتشار داده است

 

 

 

 

  

  

  


