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فونی سرنوشت عراق عربت زندگی يا مس"  
 !مردگان

 
ضمن بررسی برآوردهای ,  مستقل بود خود    ع در مقاله قبلی که در موضو

ی تا سال در مورد عرضه و تقاضای جهانی انرژسازمان انرژی جهانی 
و اوپک عض  و حمرزشدن اين امر که در عرضه نفت  کشورهای 2020

ميليون  ( 8/61  يعنی 2020بزرگرتين ميزان عرضه نفت را در سال 
 "به بررسی گزارش  , را به خود اختصاص خواهند داد) بشکه در روز

اى   طراحى برنامهامريکا در "  گذارى انرژى ملى گروه توسعه سياست
موسوم به »  خط مشى انرژى ملي«امريکا و بلندمدت براى تامني انرژى

آه براساس يكى از فصول آن آمريكا بايد توليد پرداختيم  (NEP) نپ
نفت داخلى از طريق استخراج نفت از ذخاير ثابت شده اين آشور را 

افزايش دهد و تنها گزينه مهمى آه در اين طرح وجود داشت حفر 
ها و  اما حبث. هاى نفت در مناطق مشاىل آمريكا خصوصا آالسكا بود چاه

مريكا به دليل آسيب جدى به حميط زيست اين اعرتاضات شديد در آ
موضوع را از دستور آار خارج آرد و آمريكا به سوى اجياد تسهيل در 

 به هر حنوى آه شده   تا دستياىب به منابع نفت خارجى حرآت آرد
 و تصريح داشتيم که .امنيت واردات نفت از خارج را تامني آند

، براساس يك 21ر قرن سياست آمريكا در مواجهه با مسائل جهان د
عبارت است از تامني حمور اول  پيش خواهد رفت، حموری اسرتاتژى دو

امنيت آاىف براى عرضه نفت از آشورهاى توليد آننده نفت خصوصا 
آشورهاى حوزه خليج فارس آه داراى نفت فراوان و ارزان هستند و 

طق هاى مداخله نفوذ آمريكا در اين منا ، تقويت قابليتحمور دوم 
 .است

ايم تا سياست کوتاه    منونه عراق را برگزيده         در اين نوشته
و دراز مدت  امريکا را درمهانا   دست يازی به منابع نفتی عراق  و 

و  برنامه ريزيش را برای   افريقا نفت ينده جتاوز به در مشاره آ
 .نابودی اوپک  مورد بررسی قرار دهيم 

نجی از نفت تشبيه ميكنند، اسفنجی آه آارشناسان عراق را به اسف
 ميليارد بشكه نفت آشف نشده در آن ذخريه شده 200احتماال هنوز بيش از 

 ميليارد بشکه اي 245است اين ذخاير قادر خواهند بود با منابع عظيم 
 .عربستان سعودي نيز برابري کنند

ک  ، زمانی که منابع عظيم نفت کرکو١٩٢٧ سال تاريخچه نفت عراق از 
در سال . اکتشاف تا دهه شصت ادامه داشت. گردد کشف شدند ، آغاز می

 به ١٩٨٠از سال .  حزب سوسياليستی بعث صنايع نفت را ملی کرد١٩٧٢
 در حالی که بعد توليد نفت عراق به مقدار ناچيزی افزايش يافته است 

 ٨ . درصد وابسته به درآمد نفت است۶٠اقتصاد اين کشور به مقدار 
 که در  1991و آنگاه جنگ خليج فارس در سال با ايران گ  عراق سال جن

ايستگاه هاى اصلى استخراج، مراآز مجع  و امريکا  نريوهاى ائتالفآن
در » طوفان صحرا«آورى و پااليشگاه هاى عراق را در هنگام عمليات 

 اين آشور را در نيمه اول آل صادرات نفتو از بني بردند 1991اوايل 
  که باعث شد  سال حترمي اقتصادى١٢ در ادامه آن  وقف آرد متو1991سال 

صادرات نفت عراق در قالب برنامه نفت در برابر غذاى سازمان ملل 
   آن آشور مهه و مهه باعثبه اخري آمريكا اکنون جتاوز  و گيردصورت 

سازى صنايع خود و بويژه صنايع نفىت  شده اند تا عراق از امر مدرن
  در  ميديد  مالک الرقاب صحنهريکا که خود را ام.خود بدور ماند

را بنياد اد و زير پنتاگون  کميته ي اختصاصِي 2003ماه ژانويه سال 



 کنسرواتيو شناخته شده به بررسي مسئله ي نفت -نظر دوگالس فيث نئو
 .آن کشور پرداخت" آزادي"عراق پس از اصطالحا 

ين باور بودند که مقامات کاخ سفيد و پنتاگون در ابتدا بر ا   
خواهند توانست خمارج جنگ خود را با دست انداخنت بر درآمد هاي نفيت 

 در جريان کار هرگاه که به بودجه گمان ميکردند عراق تامني کنند و 
 شير لوله های نفت عراق را بازتر   , داشته باشندي بيشرتي نياز

ژانويه  در   يك هفته پس از سقوط بغداد نريوهاى آمريكاي!کردد نخواه
  با گردآورى عده اى از افراد نزديك به اين آشور آنفرانسى 2003سال 

جنا که پيوسته زمينه ساز جتاوز از آ . را در شهر ناصريه تشكيل دادند
 که به سراغ سلطه گران می روند تا در بيگانه  خائنين داخلی هستند 

ور را به غارت ا بر مهوطنان خود به استبداد حکومت و کشآسايه محايت 
آه مدير عامل " امحد چلىب"سخنگوى " فاضل چلىب",سلطه گران بسپارند

جهت خوش رقصی  ,د مرآز پژوهش هاى انرژى جهاىن در لندن به مشار مريو
 ضمن نشان دادن درب باغ سبز پيشنهاد خصوصی سازی انسدر اين کنفر

ت عراق براى بازسازى و احياى تاسيسا":ت نفت عراق را داد و گف
 ميليارد دالر نياز 300زيربناىي و پيشرفت آن در پنج سال آينده به 

 در پى خصوصى سازى نفت عراق به تدريج و در چند سال آينده  ودارد
 پس.کرد ميليون بشكه نفت اين آشور را استخراج 7 تا 6مى توان بني 

يگانه منبع بازسازى عراق وجوه دريافىت از حمل فروش نفت است و براى 
. سى سريع به پول حداقل خبشى از صنايع نفىت بايد خصوصى سازى شوددسرت
" 
 کرده وش خی موجود در حکومت بوش به اين امر دل کنسرواتيو ها-وئئ

 را خود نفت قادر است ظرف سه سال آينده ظرفيت عراق  که بودند که 
 آنرا به شش 2010تا سال  افزايش داده و حيت  ميليون بشکه  دو به 

خبش خصوصي سپرده  برساند خصوصا اگر صنعت نفت عراق به شکه ميليون ب
 اداره ي آن به شرکت هاي عظيم چند ملييت که از تکنولوژي برتر ودوش

سرمايه و تکنولوژي . و سرمايه هاي بااليي برخوردارند واگذار گردد
 .برتر اين شرکت ها براي توسعه ي سريع توليد نفت حياتي خواهد بود

 اوال توسعه ي کهحقايق تلخ را در يافتند اين  بررسیز پس اا  آاما
 بلکه هباي سنگيين نيز ,توليد نفت عراق نه تنها زمان زيادي مي گريد

 زيربناي موجود صنعت نفت عراق و تعمري چاه  حفظ و تعمريتنها. دارد
 باال . هزينه ای بسيار باال داردو تلمبه خانه ها و لوله ها ها 

 ميليون بشکه در روز مستلزم صرف اقال سه 3.5سطح بردن توليد نفت به 
 ميليارد دالر هزينه براي تعمري کارخانه هاي نفت خواهد 8سال وقت و 

 ميليارد دالري است که بايد صرف 20بود و اين تازه قبل از احتساب 
تعمري کارخانه هاي برق و برق رساني که خود براي ادامه ي کار تلمبه 

 مقامات .ها حياتي حمسوب مي شوند، مي باشدخانه ها و پااليشگاه 
 عراق در ارتباط با صنايع نفىت آشور با دو وظيفه عمل در آمريكاىي در

خنست اينكه ميبايست نياز عراق به انرژى . خود را روبرو يافتند 
و . رساىن عراق وابسته به نفت است بعنوان منونه شبكه برق. تامني گردد

راق نيز بدون وجود برق عمل منيكند چرا آه سيستم تامني آب آشاميدىن ع
و هرگاه . سيستم پااليش آب و پمپهاى آب با انرژى برق آار ميكنند

سيستم آب و برق در عراق آنگونه آه بايد و شايد عمل نكند، مردم 
وظيفه دوم  مهانا آن است  .عراق آنرا حبساب نريوى اشغاىل عراق ميگذارند

در خنستني روزهاى . ن آشور را ممكن سازدآه امر صدور جمدد نفت خام اي
شروع جنگ عمال توليد نفت خام در عراق متوقف شد و ميزان صدور نفت 

 ميليون بشكه نوسان ٢خام عراق آه تا آن زمان روزانه بني يك تا 
و امر توليد نفت عراق تا امروز نيز . داشت، عمال به حد صفر رسيد

 عالوه بر آن در عمل  .شده استآنگونه آه بايد و شايد از سر گرفته ن
 بگونه اى عراق به ترکيه   شبكه لوله انتقال نفت خامچاهها و 

يکا و قاچاقچيان خمالفني سياست بازسازى عراق توسط آمر مداوم هدف محله



نفت که با انفجار چاهها ميتوانند به  حمموله های کوچکی از نفت دست 
در پى محالت .  . ميگيرد قر ار ،يازند و بطور قاچاق بفروش رسانند

  مناينده وزارت نفت عراق  و چاهها و خطوط نفتی   تاسيساتمكرر به 
در بغداد اعالم آرد آه مشار نگهبانان مسلح اين خطوط لوله دو برابر 

 اياالت متحده پنج تيم ده نفره . نفر خواهد رسيد۶٠٠٠خواهد شد و به 
 حفاظت از خطوط لوله از تك ترياندازهاي دورزن هوابرد خود را براي

نفيت مشال عراق در برابر اقدامات خرابكارانه نريوهاي وفادار به صدام 
 .به خدمت گرفته است

ميليارد 100ای درجريان و آتی از ه هزينه ختمني هاي خود کاخ سفيد از
ره ادا"و بااحتساب . م بيشرت صعود مي کندغاز شده و روز بروز هدالر آ

 خرج نگهداري نريو هاي نظامي امريکا در عراق "ي بودجه ي جملس امريکا
 . ميليارد دالر بالغ خواهد شد45 تا 12ساليانه به حدود 

 جاوردن امکان تارمد تا ضمن بوجود آآ   لذا امريکا در صدد چاره بر 
ور خود را از شر خمارج سرسام آ,  شرکتهای نفتی امريکايیعراق توسط 
 RestoreIraqi) « ريو« موسوم به  گروه 2003 ژوييه 14 در. رهايی دهد

Oil,TIO)  متشكل از منايندگان حكمران آمريكاىي عراق، گروه مهندسى و فىن
 ارائه برنامه ای ارتش آمريكا و دو شرآت خدمات مهندسى آمريكاىي 

 ماهه 9 براساس برنامه يادشده ، طى يك دوره . و به تصويب رسيدداد 
توليد نفت قابل استمرار يستی  با) 2004 تا آوريل 2003از ژوييه (

، حدود دو 2003 ميليون بشكه در اآترب 5/1: عراق به تدريج به روزانه
 برسد  2004 ميليون بشكه در آوريل 8/2 و 2003ميليون بشكه در دسامرب 

 Southern Oil) مديريت و اجراى اين طرح برعهده دو شرآت نفت جنوب. 
Company, SOC) و شرآت نفت مشال (Northern Oil Company, NOC)  قرر داده شد ،
 نيز در مراحل خمتلف   شرآت هاى تابعه وزارت نفت عراقو به برخی از
طبق اين برنامه .تاراج را داد" سکوت"سهم خمتصر در قبال اجراى پروژه

 شرآت هاى آمريكاىي خدمات مهندسى نفت، يك در اين فاصله زمانی 
 ميليارد دينار 20قى آن يعين ميليارد دالر هزينه خواهند آرد وماب
 (fatha) ات احداث خطوط لوله ف.دعراقي را وزارت نفت عراق مي پرداز

براى انتقال نفت و فرآورده هاى نفىت از زير آب در نزديكى منطقه 
،ايستگاه هاى پمپاژ در تقاطع خطوط لوله اسرتاتژيك مشرق به (Baiji) بيجى

از مجله پروژه هاىي (Qarmat Ali) مغرب وآارخانه آب شريين آن قرمات على
است آه شرآت هاى آمريكاىي به طور مستقيم عهده دار اجنام آن ها 

 طرح ياد شده در نظر دارد استفاده از منابع و امكانات .خواهند بود
وزارت نفت و مشارآت خبش خصوصى را به حداآثر برساند اما هنوز حنوه 

 منابع داخلى مشخص نيست، تامني منابع ماىل پروژه ها با استفاده از
زيرا نه تنها درآمد حاصل از فروش نفت عراق بلكه آليه منابع مايل، 

در واقع فدرال رزرو آمريكا عهده دار  .از دسرتس عراقى ها خارج است
 اداره خبش قدميى صنعت نفت .نقش بانك مرآزى يا بانك ملى عراق است

داره خبش نوين آن عراق پس از بازسازى برعهده وزارت نفت عراق و ا
در خبش سنىت هم احتماال آمريكاىي ها .برعهده شرآت هاى آمريكاىي خواهدبود

به . به دنبال نوعى خصوصى سازى به سبك صنعت نفت روسيه خواهندبود
اين معنا آه به تدريج شرآت هاى نيمه دولىت يا شبه دولىت درون صنعت 

زهای دولت عراق بر روی مياما هنوز  .نفت عراق اجياد مي منايند
 کمپانيهای . نيز قرار دارندهای نفتی  کمپانیساير  باقراردادهايی 

روسی و فرانسوی و مهچنني سرمايه گذاران چينی ظاهرا قراردادهايی به 
 قرار بوده که اين قراردادها .د ميليارد دالر بسته ان٣٨مبلغ حدود 

اما کار . اشدزمانی قطعيت يابند که حماصره اقتصادی پايان پذيرفته ب
 روس ها از آجنا که بيش از شرکتهاي غربي .به اين مراحل نکشيده است 

ريسکها و خطرات کار در عراق را پذيرفته بوده اند، بزرگرتين سرمايه 
گذار در صنعت نفت عراق حمسوب مي شوند و مهني سرمايه و اشتياق روسها 



. فيت عراق باشدبه کار ممکن است عامل مهمي در باال بردن درآمد هاي ن
شرکت توتال نيز که در جمموع بيشرت از روسها در نفت عراق سرمايه 

 امر ازدياد توليد نفت ده است از موقعيت ممتازي در گذاري کر
که زماني عراق -شرکت نفيت شل و شرکت بريتيش پرتوليوم . برخوردار است

  نيز در نفت عراق ذينفع تلقي مي-را حتت سلطه ي خود داشته است
لق به مردم نفت عراق متع"اما در ورای قوهلای توخالی بوش که .شوند

 قمار بر سر امتيازهای استخراج و قراردادهای  "عراق است و ميماند
در . های عراق با شدت در جريان است ميلياردی برای بازسازی زيرساخت

در  .دنها را در اختيار دار های آمريکايی هبرتين کارت اين قمار شرکت
. يم کيک قطعات کوچک و بزرگ بين کمپانيها تقسيم شده است تقس

هالی برتون قرارداد خاموش کردن  کمپانی ساختمانی و نفتی تکزاسی
های  يکی از شرکت. ی نفت عراق را دريافت منوده است های آتش گرفته چاه

، متخصص اين " اند روت کالگ براون"ی اين کمپانی ، شرکت  زير جمموعه
 معاون رياست مجهوری فعلی آمريکا ، ديک چنی ، از سال .باشد امر می

 .هالی برتون بوده است  رئيس کمپانی٢٠٠٠ تا سال ١٩٩۵
 ميليون دالر امضا منوده ٩٠٠واشنگنت تا حبال قراردادهايی به مبلغ کل 

های  ها ، ساختمان اين قراردادها اغلب مربوط به بازسازی پل. است
ها را  پرداخت.باشند بنادر ختريب شده میها و  ها ، اتوبان وزارت خانه

 اين  ترين جايزه و اين جذاب.  با نفتآن هم. بايد خود عراق اجنام دهد
خواهد از اين طريق اين انتقاد را که مسئله  میبوش .معامالت است

در تقسيم . آمريکا تنها دستيابی به نفت عراق است ، خنثی منايد
ی نفتی   شدهختريبات فرسوده و ه بازسازی تأسيسقراردادهای مربوط ب

در رقابت بر سر دريافت . های آمريکايی تقدم يافته اند عراق شرکت
هايی نظري اکسون موبيل و چورون تکزاکو خبت  حقوق صادرات نفت نيز شرکت

رئيس پيشني کمپانی شل، فيليپ ج کارول از جالب اينکه .فراوانی دارند
مسئول صنعت نفت عراق است سوی امريکا به رياست کمتيه مشورتی که 

بازنشسته » فلور« در مقام رياست شرآت  2002وی  در سال . منصوب شد
يكی از شرآت » فلور«شرآت مهندسی و ساختمانی  و جالب توجه اينکه شد

يکی  و آنندگان در مزايده برای اجرای قراردادهای بازسازی عراق است
 که قبال برای کمپانی کسی است  کميته مشورتی ديگر از مشاوران کليدی

 . کار می کردبيل اکسون مو امريکايی 
 صندوق بين املللی پول  ,اما با مهه متهيدات در تاراج منابع نفتی   

اگر خبواهند عراق را به وضعيتی که در  "اخيرا گزارش داده است که 
ميليارد دالر سرمايه 55 مبلغ ,د  در جنگ خليج داشت نيز برگردانن1991

 بازسازی الزم است و تاکنون بازسازی نه در تاسيسات نفتی گذاری جهت
ب ه سازی و مدارس و تاسيسات برق و آو نه در صنايع و نه در جاد

اما درماندگی امريکا در  اداره صنعت . " رسانی صورت نگرفته است 
 موافقت پنهاني آنان در حفظ و ابقاي تکنوکرات هاي نفت عراق باعث 

به عبارت . آا در وزارت نفت عراق بوده استنفيت در مقامات فعلي 
در صنعت نفت " ي زداييبعث" ديگر امريکا گذشته از آنکه تالش در 

رد بلکه برعکس مسئوليت بيشرت برنامه ريزي هاي نفيت را به نکعراق  
مهانگونه که نيروهای ارتش صدام را در سرکوب .  گذاشتعهده ي آا 

 شيعه و سنی نشين و فلوجه دو پايگاهشهروندان عراقی و مبباران جنف 
 .ورده است به استخدام د رآ

 استاد يار دانشگاه امريکايی بيروت در Yahya SADOWSKIبنا بر حتليل 
 مندرج در 2003وريل آ»گ براي نفت ؟ از دروغ تا واقعيت جن «مقاله

 در استفاده ي آتي امريکا خبشي از هدف درازمدت "لوموند ديپلماتيک 
اکتشاف خمازن تازه ي نفت و ازدياد ظرفيت توليد و "  آزاد "از عراِق

 امريکا . جهاني از نفت عراق مي باشداشباع هرچه سريعرت بازار هاي 
د که اجراي اين سياست به سقوط بي سابقه ي قيمت نفت و خبوبي مي دان

 دالر خواهد اجناميد و اميدوارند که مهني 15نزول آن به سطح بشکه اي 



 نفت از يکسو به تکان و حترک در اقتصاد بيمار امريکا و سقوط قيمت
 اميد بسته امريکا . غرب و از سوي ديگر به نابودي اوپک بياجنامد

 که حاصل اين کار بنوبه ي خود اقتصاد کشورهايي چون ايران، ستا
 نابود استخوانده " کشورهاي ياغي"سوريه و لييب را که اصطال حا 

 ".ندک
 اعالم  چاپ اسرائيل "يديعوت احارنوت" وزنامه رجالب توجه اينکه

اي را براي انتقال   آردآه امريكا از اسراييل درخواست آرده تا نقشه
 .طرح ريزي آند" حيفا" به بندر" آرآوك" نفت

نه استقرار دموکراسی پس حمرز است که  هدف امريکا از جتاوز به عراق 
ن هژمونی اسرائيل که حتکيم سلطه امريکا بر حوزه های نفتی و تأمي

ست و برای احقاق اين اهداف سعی از دوباره بازسازی رژيم بعثی و ا
 هی به شکل کشوری اشغالی دارد که مردمش تبکار گيری مهان نيروها من

 شکنجه ها  و حتقير زندانيان ( حتميل روانشناسی حتقير و تسليم را
 غرور يک از متجاوز پذيرا گردند و) عراقی توسط سربازان امريکايی 

 در آن شکسته گردد تا  توانا به زيست در استقالل ملت مستقل و 
  . ادامه اشغال و سلطه ميسر باشد

 " داستان غارت عراق توسط امريکا نگارنده رابه يادخبشی از رمان   
 عباس معروفی مياندازد که اثر خارق العاده زيبای " مردگان ونی فمس

ر وابستگی و اسارت در وادادگی خود حکايت شورخبتی مردمانی است که د
 و به )جهانی دوم ( بعد از جنگ  " :مرگ خود را بر دوش ميکشند,

 سازی در اردبيل  هخصوص بعد از مرگ لرد انگليسی صاحب کارخانه پنک
پاشی مفصل م تصميم گرفتند با مسدمر. پاشی شدمس تقريبا  مهه خانه ها,

دارويی امريکايی با اسم / يک شرکت شيميايی . حشرات موذی را بکشند
مردم برای .ليغات کرد ورد و تب اش را به شهر آمنايندگی"بايکوت" 

سم متام شد و مردم برای رعايت نوبت ثبت نام .وردند خريد هجوم آ
روی مسپاش عکس دخرت موبوری گراور شده بود که با يک مگس کش . دنکرد

" هم تبليغات بودم. موشهای بزرگ را از پنجره خانه اش بيرون ميکرد 
چند ماه بعد شرکت "اشی ممکن است پبعد از جنگ ادامه زندگی فقط با مس
کار باال گرفت .از شهر داير کرد بايکوت کارخانه اش را در گوشه ای 

ه و ميهر دکان بقالی ودر .سم مهه شهر و نواحی آن را اشباع کرد.
ا به شيشه گهی تبليغاتی شرکت ربانکها آ. ميفروختند بايکوت فروشها 

 بازی توليد شرکت دارويی تصميم گرفت از آن پس اسباب. نصب ميکردند
بازی های فکری و سرگرم کننده ,حيوان ,دمک آ, توپ, عروسک , کند 
ه او مدتی بعد اين شرکت به کار دام و دامپروری و کشاورزی هم ر...

 صنايع الکرتونيک و, نقاشی , چاپ , ماشين سازی , بانک , پيدا کرد 
 ...!"صنايع نفت 

مريکا رانی و تاراج عراق در دوجنگی که آدر واقع واقعيات تلخ وي
بايستی  درس عربتی برای  آن خبش از مردم ايران باشد ,بدان حتميل کرد 

راه !  دوست من است, دمشن  دمشن من" که با گول زدن خود با شعار 
ون نظام ئوليت از خود در کوشش برای برداشنت مانعی چراحت سلب مس

واليت مطلقه فقيه از پيش پای استقرار نظامی مردمساالر به کوشش و مهت 
انتخاب ميکنند و به اين خيال خام گرفتارند که متجاوز خارجی ,خود 

به " دموکراسی " و " سازندگی " دست از منافع خود برميدارد و 
ارمغان مياورد و دولت دست نشانده مستقيم او کمرت از حاکمان فعلی 

 !وابسته خواهند بود
 .انتخاب با ماست 

يا عزت زندگی در استقالل و آزادی را با مبارزه خود با نظام 
خود ميسر ,استبدادی حاکم و ندادن اجازه به دخالت قدرت خارجی 

 امريکايی ممکن  با سمادامه زندگی ما تنها"ميکنيم و يا به تعبيری 
ی  يک روز مهه ما خواهد بود و يا باالخره باد پنکه های انگليس

 !"راخواهدبرد
 



 


