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Ο Δεύτερος Πόλεμος του Κόλπου και η Σημασία του για τα 

Εθνικά Συμφέροντα των ΗΠΑ στην Περιοχή της Μέσης 

Ανατολής 

 

Λέξεις-κλειδιά: Εθνικό και Στρατηγικό Συμφέρον, Νέα Παγκόσμια Τάξη, 

Διπλή Ανάσχεση, Βιομηχανο-στρατιωτικό Σύμπλεγμα και μιλιταρισμός 

 

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

H παρούσα εργασία εξετάζει την επίδραση που είχε ο Δεύτερος 

Πόλεμος του Κόλπου (εφεξής ΠτΚ), το 1991, στη διαμόρφωση των 

Αμερικανικών στρατηγικών συμφερόντων στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής. Μέσα από μία σύντομη ανασκόπηση της Αμερικανικής 

παρουσίας στη Μ. Ανατολή, αρχικά θα αναδειχθούν τα βασικά εθνικά 

συμφέροντα των ΗΠΑ στη Μ. Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο. Η έμφαση 

θα δοθεί στις συνέπειες του ΠτΚ και στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο 

της δεκαετίας που τον διαδέχτηκε, προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση 

εργασίας μας, εάν δηλαδή ο ΠτΚ σηματοδότησε ουσιαστικές αλλαγές για 

τα Αμερικανικά συμφέροντα στη Μ. Ανατολή, ή εάν τα συμφέροντα αυτά 

παρέμειναν ουσιαστικώς αμετάβλητα.  

Η περίοδος διεξαγωγής του ΠτΚ δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού 

συνέπεσε με τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου και την αποδυνάμωση της 

Σοβιετικής Ένωσης, η οποία είχε κάθε λόγο να ενδιαφέρεται για το 

παιχνίδι της ισορροπίας ισχύος στη Μέση Ανατολή, κυρίως λόγω 

γεωγραφικής εγγύτητας. Αυτή η υπέρβαση του παγκόσμιου διπολισμού 

ήταν λογικό να αποτελέσει τη θρυαλλίδα για την επαναπροσέγγιση, εκ 

μέρους των ΗΠΑ, της εξωτερικής τους πολιτικής, τουλάχιστον στο 

επίπεδο της θεωρίας και της επίσημης κυβερνητικής γραμμής, αφού 

πλέον εξέλειπε ο υπαρξιακός κίνδυνος στον οποίο μέχρι τότε στηρίζονταν 

οι πολιτικοί σχεδιασμοί και ο δημόσιος διάλογος. Τον Ψυχρό Πόλεμο 

διαδέχθηκε μία δεκαετία γενικότερης αβεβαιότητας και ρευστότητας, η 

οποία οδήγησε σε μια νέα εποχή στο διεθνές σύστημα, την οποία η 

Αμερικανική ηγεσία αποκαλεί «Νέα Παγκόσμια Τάξη», όπως θα δούμε 

στη συνέχεια.  
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2. Το Ιράκ και το Κουβέιτ ως Περιοχές Ενδιαφέροντος για τις 

ΗΠΑ  

Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την περιοχή  της Μ. Ανατολής ήταν 

περιορισμένο μέχρι και τη λήξη του Β’ΠΠ, αφού η Βρετανία ήταν ο 

κύριος «παίκτης» εκεί. Μετά τη λήξη του πολέμου, ωστόσο, οι ΗΠΑ 

συνειδητοποίησαν ότι το πετρέλαιο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, τόσο σε 

περιόδους ειρήνης – για την εύρυθμη λειτουργία των βιομηχανιών, όσο 

και σε εμπόλεμες περιόδους – για τις στρατιωτικές μετακινήσεις. Ωστόσο, 

οι Αμερικανοί είχαν φροντίσει να εξασφαλίσουν έστω και στοιχειωδώς την 

παρουσία τους στη Μ. Ανατολή, μέσω ιεραποστολών στις αρχές του 20ου 

αι., ιδίως στο Κουβέιτ όπου και έχτισαν δύο νοσοκομεία. Τα τεράστια 

ενεργειακά αποθέματα και η θέση του Κόλπου στο κέντρο της M. 

Ανατολής αποτελούν, λοιπόν, δύο σημαντικούς παράγοντες προκειμένου 

να κατανοήσουμε τη γεωστρατηγική σπουδαιότητα της εν λόγω περιοχής 

και την έλξη που αυτή ασκεί στις μεγάλες δυνάμεις.  

Το Αμερικανικό ενδιαφέρον άρχισε να εντείνεται ενόψει τριών 

κυρίως συνισταμένων: η Αμερικανική παραγωγή είχε αρχίσει να 

μειώνεται και σύντομα δεν θα επαρκούσε για την πλήρη κάλυψη των 

αναγκών της οικονομίας. το κόστος της εξόρυξης και διάθεσης του 

πετρελαίου ήταν πολύ υψηλό για τους Αμερικανούς. και τρίτον, υπήρχε 

εύλογα ο φόβος ότι το Αγγλο-Γερμανικό μονοπώλιο στην παγκόσμια 

παραγωγή θα υπονόμευε την Αμερικανική ανάπτυξη στο μέλλον. Υπό 

αυτές τις συνθήκες, οι επτά μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες 

Αμερικανικών συμφερόντων άρχισαν να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές 

τους στη Μέση Ανατολή, υπό το άγρυπνο βλέμμα της μέχρι τότε 

πρωτοπόρας Βρετανίας. Πολύ σύντομα, μέχρι το 1930, οι Αμερικανοί 

είχαν καταφέρει να εδραιώσουν την παρουσία τους στην περιοχή και να 

συνάψουν συμφωνία με το Μπαχρέιν, η οποία έμελλε να δρομολογήσει 

μια σειρά από άλλες συμφωνίες με τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες της 

περιοχής, όπως π.χ. με το Κουβέιτ ή τη Σ. Αραβία. Παρά το γεγονός ότι 

το 1976 η κυβέρνηση του Κουβέιτ εθνικοποίησε πλήρως της πετρελαϊκές 

πηγές της, με την αμέριστη χρηματική υποστήριξη του ΟΠΕΚ, η 

παρουσία των Αμερικανών και των Βρετανών στην περιοχή συνεχίστηκε 

με παραλλαγμένη μορφή. Η απρόσκοπτη ροή πετρελαίου ήταν 

νευραλγική για την Αμερικανική οικονομία, επομένως οι ΗΠΑ και η 

Βρετανία έπρεπε να διασφαλίσουν την παρουσία τους στην περιοχή. Η 

πλέον αποτελεσματική μέθοδος ήταν να εγκαθιδρύσουν στις τοπικές 

θέσεις ισχύος άρχοντες που θα ήταν υπό τον άμεσο έλεγχό τους. Τον 

ρόλο αυτό ανέλαβαν οι σεήχηδες, οι οποίοι στερούνταν πραγματικής 

ισχύος μέχρι και το 1940, οπότε και εντάθηκε η εξόρυξη πετρελαίου, 

αντικαθιστώντας τις πιο παραδοσιακές δραστηριότητες της εμπορίας 
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χρυσού και μαργαριταριών που μέχρι τότε προσδιόριζαν τις σχέσεις 

ισχύος στην τοπική κοινωνία.1  

 

3. Τα Εθνικά Συμφέροντα των ΗΠΑ στη Μ. Ανατολή πριν από τον 

ΠτΚ 

 

o Πώς Ορίζεται το Εθνικό Συμφέρον; 

Το εθνικό συμφέρον είναι μία έννοια επίπλαστη, από την άποψη ότι 

διευκολύνει τον πολιτικό διάλογο και την πολιτική επιστήμη ως πεδίο 

ανάλυσης, χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνεται σε κάτι συγκεκριμένο, απτό 

ή μετρήσιμο. Το νόημά της είναι ευρύτερο από το ατομικό συμφέρον, 

παρόλο που μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε ότι διάφορες ομάδες-

δρώντες θα προσπαθήσουν να εξισώσουν τις ατομικές τους βλέψεις με το 

συμφέρον του έθνους, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα προσωπικά 

τους οφέλη. Για την ερμηνεία του εθνικού συμφέροντος έχουν προταθεί 

κατά καιρούς διάφοροι ορισμοί, καθένας εκ των οποίων δίνει μικρότερη 

ή μεγαλύτερη έμφαση σε ζητήματα στρατηγικού, οικονομικού ή 

πολιτικού βάθους. Στα πλαίσια της ανάλυσής μας θα βασιστούμε στη 

ρεαλιστική θεωρία που ανέπτυξε ο πατέρας του ρεαλισμού στις διεθνείς 

σχέσεις: ο Χανς Μόργκενταου τοποθέτησε τα εθνικά συμφέροντα των 

ΗΠΑ στο κέντρο της ανάλυσής του, συνδέοντάς τα με τη δέσμευση για 

εξάπλωση των Δυτικών αξιών και με βάση τους εκάστοτε περιορισμούς 

του διεθνούς συστήματος. Υπ’ αυτό το πρίσμα, κάθε πολιτική ενέργεια 

συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση, την επέκταση ή την επίδειξη ισχύος, 

αφού για τους ρεαλιστές η πολιτική δραστηριότητα υποκινείται από το 

animus dominandi, δηλαδή την εγγενή ανθρώπινη τάση για κοινωνική 

κυριαρχία.2 Ωστόσο, σε καμία περίπτωση τα εθνικά συμφέροντα δεν 

είναι σταθερά, αλλά μεταβάλλονται παράλληλα με τις ευρύτερες αλλαγές 

στο διεθνές περιβάλλον. Συνεπώς, ο σχεδιασμός της εξωτερικής 

πολιτικής ενός κράτους θα πρέπει μεν να δίνει έμφαση στα συμφέροντα 

που συνοδεύουν τη θέση ισχύος που κατέχει το εν λόγω κράτος στο 

διεθνές σύστημα, όμως παράλληλα δεν θα πρέπει να παραμελούνται 

επιμέρους συμφέροντα – λιγότερο εμφανή αλλά αναπόσπαστα για την 

εθνική ασφάλεια.  

                                                                 
1 El Najjar, H. (2001) The Gulf War: Overreaction and Excesiveness, Amazone Press. 

Διατίθεται στη διεύθυνση: < 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFj
AA&url=http%3A%2F%2Fwww.gulfwar1991.com%2F&ei=ffkbUY6vB6aQ4gTDr4DwD

A&usg=AFQjCNEzpDe6h4vtySURDLxfTIrgOZ4Psg&bvm=bv.42261806,d.bGE> 
2 Pham, J. (2008) “What is the National Interest? Hans Morgenthau’s Realist Vision 
and American Foreign Policy”, στο American Foreign Policy Interests , Vol. 30, σελ. 

256-265.  
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o Τα Αμερικανικά Εθνικά και Στρατηγικά Συμφέροντα στη Μ. Ανατολή 

Η επίσημη εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στη Μ. Ανατολή και τον Κόλπο 

στηριζόταν, από τη λήξη του Β΄ΠΠ έως τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου, σε 

τρεις βασικούς πυλώνες: πρώτον, στη συνεχή πρόσβαση με ευνοϊκές 

τιμές στα πλούσια κοιτάσματα της περιοχής. δεύτερον, στον περιορισμό 

της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και στην αποτροπή οποιασδήποτε άλλης 

αναθεωρητικής δύναμης από το να αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη 

που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τα Αμερικανικά συμφέροντα (πολιτική 

ανάσχεσης του Ιράν). τρίτον, στην επιβίωση του Ισραήλ ως ανεξάρτητο 

κράτος. Μέχρι τότε, δηλαδή, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα θεωρούνταν δευτερεύοντα ζητήματα.3  

Eπιπλέον, η λήξη του Ψυχρού Πολέμου έθεσε τέλος στην 

εξοπλιστική κούρσα που οργίαζε για δεκαετίες, με κίνδυνο η στρατιωτική 

βιομηχανία να απωλέσει βασικούς για την επιβίωσή της πόρους. Σαν 

απάντηση, θα έπρεπε να αποδειχθεί ότι ο κόσμος, παρά την παύση της 

Σοβιετικής απειλής, εξακολουθούσε να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Σε 

αυτό το πλαίσιο, ο ΠτΚ χρησιμοποιήθηκε από τους πολιτικούς της Δύσης 

ως επιχείρημα για την επικινδυνότητα του διεθνούς συστήματος, αφού το 

Ιράκ απειλούσε την παγκόσμια ειρήνη, ενώ μάλιστα έφτασαν στο σημείο 

να δαιμονοποιήσουν τον Σαντάμ διά της αναγωγής του σε νέο Χίτλερ.4 O 

πόλεμος που ακολούθησε συνοδεύτηκε από την ευρεία χρήση όπλων και 

την καταστροφή άλλων, δίνοντας έτσι νέα ώθηση στη στρατιωτική 

βιομηχανία της Δύσης (βλ. Πίνακας-Παράρτημα). 

 

4. Το Δόγμα της Διπλής Ανάσχεσης και η Δεκαετία 1990 

Μετά τον Πόλεμο, οι ΗΠΑ και τα κράτη του Κόλπου κατέληξαν σε μία 

σειρά από άτυπες συμφωνίες, στα πλαίσια της διεύρυνσης της ομπρέλας 

ασφαλείας για την ερχόμενη δεκαετία: τα κράτη του Κόλπου 

παραχώρησαν πρόσβαση σε μία σειρά από υποδομές και 

συμπαρατάχθηκαν με τις ΗΠΑ στη νέα πολιτική της διπλής ανάσχεσης, 

στον παράλληλο έλεγχο και περιορισμό δηλαδή του Ιράκ και του Ιράν. 

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ εγγυγήθηκαν την προστασία τους και τη μη -

ανάμειξη στα εσωτερικά τους ζητήματα. Κατά κάποιο τρόπο επρόκειτο, 

                                                                 
3 Dalagoura, K. (2010) “US Foreign Policy and Democracy Promotion in the Middle 

East: Theoretical Perspectives and Policy Recommendations”, στο Ortadoğu Etütleri, 

Vol. 2, No. 3, Ιούλιος 2010, σελ. 57-76. 
4 Chomsky, N. (1991) The Gulf Crisis, Z Magazine, Φεβρουάριος 1991, διατίθεται στη 

διεύθυνση: <http://www.chomsky.info/articles/199102--02.htm> 
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λοιπόν, για επιστροφή στις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τον 

προηγούμενο αιώνα, όπως αυτές αποτυπώνονταν στις σχέσεις μεταξύ των 

Βρετανών και των κατά τόπους σεήχηδων.5  

 Η στρατηγική της διπλής ανάσχεσης άρχισε να διαμορφώνεται 

από τις πρώτες κιόλας μέρες της ανάρρησης του Κλίντον στην Προεδρία, 

σε μία περίοδο γενικότερης αβεβαιότητας και επαναχάραξης των ζωνών 

επιρροής. μεταφραζόταν στην πολιτική, οικονομική και στρατιωτική 

απομόνωση τόσο του Ιράκ όσο και του Ιράν, κυρίως για τρεις λόγους: 1) 

η υποχώρηση της Σοβιετικής Ένωσης σήμαινε ότι η εξωτερική πολιτική 

των ΗΠΑ θα μπορούσε πλέον να είναι πιο επιλεκτική και ευέλικτη . 2) η 

παραμονή του Σαντάμ στην εξουσία εκλήφθηκε από πολλούς ως 

αποτυχία. Με δεδομένη την αντίληψη που καλλιεργήθηκε (παγιώθηκε ή 

προέκυψε, ανάλογα με την οπτική γωνία του καθενός) στη Δύση για τον 

Σαντάμ, με βάση την οποία επρόκειτο για έναν στυγερό δυνάστη στα 

πρότυπα του Χίτλερ, τα όπλα μαζικής καταστροφής αναδείχθηκαν σε 

πρωτεύον ζήτημα στην πολιτική ατζέντα των ΗΠΑ, με παράλληλες και, 

τελικά, ανεπιτυχείς απόπειρες από διάφορους δρώντες να αποδειχθεί η 

σύνδεση του Σαντάμ με την κατοχή και χρήση τους .6 3) τόσο το Ιράκ όσο 

και το Ιράν αντιτίθενται παραδοσιακά στην ύπαρξη και την επεκτατική 

διάθεση του Ισραήλ.7 Εξαρχής, η επίλυση της Αραβο-Ισραηλινής 

σύγκρουσης συνδέθηκε άμεσα με τον αποτελεσματικό περιορισμό του 

Ιράκ και του Ιράν, μέσα από μία πολιτική που ανταποκρινόταν 

παράλληλα στον μιλιταριστικό χαρακτήρα της Αμερικανικής 

κουλτούρας: δικαιολογούσε την άσκηση πίεσης στα κράτη της περιοχής, 

προκειμένου να εξοπλιστούν με προηγμένα Αμερικανικά οπλικά 

συστήματα απέναντι στην Ιρακινή και Ιρανική απειλή.8  

 Κατά τη δεκαετία του 1990 οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τις υλικοτεχνικές 

υποδομές τους στη Μ. Ανατολή, στα πλαίσια της προωθημένης 

                                                                 
5 Russell, A. J. (2005) “Strategy, Security and the War in Iraq: The United States and 

the Gulf in the 21st Century”, στο Cambridge Review of International Affairs, Vol. 18, 

No. 2, Ιούλιος 2005, σελ. 283-301. 
6 Borger, J. (2004) Iraq Had No WMD: The Final Verdict, The Guardian, 18-09-2004. 

Διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.guardian.co.uk/world/2004/sep/18/iraq.iraq1>; Kaufmann, C. 
(2004) ”Threat Inflation and the Failure of the Marketplace of Ideas, The Selling of 

the Iraq War,” στο International Security, Vol. 29, No. 1, σελ. 5-48. 
7 Maj, Jerry l. Mraz (1997) “Dual Containment: US Policy in the Persian Gulf and a 
Recommendation for the Future.” Διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0Q

FjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.au.af.mil%2Fau%2Fawc%2Fawcgate%2Facsc%2F9
7-0306.pdf&ei=8s8FUb-SOqKH4gTN6IG4CA&usg=AFQjCNF-

t5OEEu2fD2QTbxHEAet4VloKDQ&bvm=bv.41524429,d.bGE> 
8Indyk, Μ. (1993) The Clinton Administration’s Approach to the Middle East, Soref 
Symposium 1993, The Washington Institute for Near East Policy. Διατίθεται στη 

διεύθυνση: <http://jft-newspaper.aub.edu.lb/reserve/data/s11154/s11154.pdf> 
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στρατιωτικής παρουσίας τους και της πολιτικής της διπλής ανάσχεσης, 

ούτως ώστε να είναι σε θέση να επεμβαίνουν με στρατιωτικά μέσα, ανά 

πάσα στιγμή και με άμεσο τρόπο. Η Αμερικανική παρουσία συνοδεύτηκε 

από συμφωνίες για συνεργασία με τα κράτη του Κόλπου σε αμυντικά 

ζητήματα, οι οποίες αφορούσαν την εγκατάσταση στρατιωτικών 

συστημάτων, την ελεύθερη πρόσβαση στις εντόπιες στρατιωτικές 

υποδομές, τη δημιουργία ενός πλαισίου στρατιωτικής συνεργασίας και 

την υιοθέτηση του Αμερικανικού Δικαίου για τη μεταχείριση των 

Αμερικανών που συγκαταλέγονταν στο στρατιωτικό προσωπικό της 

περιοχής. Οι νέοι σχεδιασμοί συνοδεύτηκαν από την εγκατάσταση τριών 

βαρέων ταξιαρχιών, μία στο Κουβέιτ, μία στο Κατάρ και ακόμη μία εν 

πλω, υπό τη συνοδεία ενός αεροπλανοφόρου με τα απαραίτητα μέσα για 

την επιβολή, σε περίπτωση ανάγκης, ζωνών απογόρευσης πτήσεων.  

 

5. Ο Ρόλος της Στρατιωτικής Βιομηχανίας και το Σύνδρομο του 

Μιλιταρισμού 

Κατά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο μετά το τέλος της θητείας 

του, ο Άιζενχάουερ προειδοποιούσε ότι η αύξηση των στρατιωτικών 

δαπανών θα μπορούσε να υπονομεύσει τα δημοκρατικά ιδεώδη και την 

παγκόσμια ειρήνη, ακόμη και να αλλάξει τις εθνικές προτεραιότηες των 

ΗΠΑ, αφού η δημιουργία εσόδων από τον πόλεμο θα μπορούσε να 

δημιουργήσει μια ομάδα δρώντων με αυξημένο ενδιαφέρον για τον 

πόλεμο.9 Πράγματι, μία πρόχειρη εξέταση του Αμερικανικού 

προϋπολογισμού είναι αρκετή για να αναδείξει το ολοένα αυξανόμενο 

μερίδιο των στρατιωτικών δαπανών, οι οποίες ξεπερνούν μακράν τις 

δαπάνες για άλλους τομείς της οικονομίας, όπως η ιατρική περίθαλψη ή 

η εκπαίδευση, ενώ η συμβολή τους υπήρξε καταλυτική για τη 

δημιουργία του Αμερικανικού χρέους ύψους τρισεκατομμυρίων 

δολαρίων.10 Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ 1977-1991, το 1% των 

Αμερικανών είχαν εισόδημα κατά 91% μεγαλύτερο από το εισόδημα του 

υπόλοιπου πληθυσμού, ενώ το 1/5 του πληθυσμού αύξησαν κατά την 

ίδια περίοδο το εισόδημά τους κατά 28%, τη στιγμή που το εισόδημα των 

πιο φτωχών Αμερικανών μειώθηκε κατά 7-17%.11 Παράλληλα, όπως 

                                                                 
9 Eisenhower, D. D. (1961) Military-Industrial Complex Speech, διατίθεται στη 

διεύθυνση: <http://coursesa.matrix.msu.edu/~hst306/documents/indust.html> 
10 El-Najjar, βλ. υποσημ. 1. 
11 Η σύγκριση του εισοδήματος του πιο πλούσιου τμήματος του πληθυσμού με το 

εισόδημα του κατώτατου στρώματος σε μία κοινωνία, όπου εντάσσονται τα άτομα με το 

χαμηλότερο εισόδημα, αποτελεί έναν από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς δείκτες για 
την ανάδειξη των ανισοτήτων στο εσωτερικό ενός κράτους. Πρόκειται για έναν δείκτη 

που χρησιμοποιείται ευρύτατα, αφού τον έχει υιοθετήσει και η Ε.Ε. (δείκτης S80/S20), 
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φαίνεται και στο Διάγραμμα12, η φτώχεια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως ένα εγγενές χαρακτηριστικό της Αμερικανικής κοινωνίας και 

οικονομίας, αφού κινείται παραδοσιακά σε επίπεδα αρκετά πάνω από 

από το 10%. 

Μία σχέση που προκύπτει από τους ανωτέρω αριθμούς, 

περισσότερο ή λιγότερο προφανής – ανάλογα με τις καταβολές του 

εκάστοτε παρατηρητή, είναι ότι η ανεργία και ο μιλιταρισμός είναι δύο 

μεγέθη σε αλληλεξάρτηση. Αυτό σημαίνει ότι πάντοτε θα υπάρχει 

διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή μία «δεξαμενή από δυνητικούς στρατιώτες», 

προκειμένου να τροφοδοτείται η στρατιωτική μηχανή με το απαραίτητο 

ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο κατά γενική ομολογία τείνει να 

ελαχιστοποιείται μέσω της βελτιστοποίησης, με ό,τι αυτό μπορεί να 

σημαίνει για τη μελλοντική εξέλιξη της ανεργίας. Άλλωστε, όπως 

προβλέπουν διάφοροι αναλυτές, οι μελλοντικές στρατιωτικές 

επιχειρήσεις θα διαφέρουν δραματικά από τη σύγχρονη αντίληψη που 

έχουμε για τον πόλεμο, αφού οι επιχειρήσεις θα διεξάγονται από μικρές, 

ευέλικτες και άριστα καταρτισμένες μονάδες, σε αντίθεση με τους 

ολοκληρωτικούς πολέμους του παρελθόντος.13 Επί του παρόντος, 

πάντως, η στρατιωτική βιομηχανία είναι ο κυρίαρχος παίχτης στην 

Αμερικανική οικονομία, ο οποίος απασχολεί τουλάχιστον το 1/3 των 

Αμερικανών μηχανικών και επιστημόνων. Στη μεταψυχροπολεμική 

πλέον εποχή, οι στρατιωτικές δαπάνες των ΗΠΑ εξακολουθούν να 

παραμένουν στα επίπεδα του Ψυχρού Πολέμου, ενώ κατά τη διάρκεια 

της προεδρίας Κλίντον σημειώθηκαν πολυάριθμες συγχωνεύσεις 

στρατιωτικών βιομηχανιών, με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της 

πολιτικής τους επιρροής.14  

Με δεδομένα τα παραπάνω, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε το 

γεγονός ότι υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει μια συγκεκριμένη 

μερίδα των Αμερικανών, με μεγάλη ωστόσο πολιτική επιρροή, οι οποίοι 

θα επωφελούνταν από τη διεξαγωγή ενός πολέμου, ο οποίος ούτως ή 

αλλως θα τους απέφερε κέρδη, αφού προηγουμένως είχαν φροντίσει για 

τη στρατιωτική εξάρτηση του εχθρού από τους ίδιους. Η εν λόγω ομάδα, 

στη βιβλιογραφία και την ειδησεογραφία είναι γνωστή ως το «Αμερικανικό 

                                                                                                                                                                                          
ενώ φαίνεται ότι στις ΗΠΑ παρατηρούνται υψηλότερα επίπεδα εισοδηματικής 

ανισότητας σε σύγκριση με την Ε.Ε.  
12 “Poverty rate in the United States from 1990 to 2011”, βλ. Παράρτημα, Statista-

Partner Harrassowitz. Διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.statista.com/statistics/200463/us-poverty-rate-since-1990/> 
13 Friedman, G. (2009) The Next 100 Years, A Forecast for the 21st Century, New 

York: Allison & Busby Ltd., σελ. 249-252. 
14 Malonzo, R. J. (2002) US Military-Industrial Complex: Profitinγ from War, Special 
Report. Διατίθεται στη διεύθυνση: <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/9-

11/military_complex.htm> 
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βιομηχανο-στρατιωτικό σύμπλεγμα».15 Παραφράζοντας ανώτατατο 

Αμερικανό αξιωματούχο, η πώληση όπλων λειτουργεί ως ένα «βασικό 

εργαλείο στη διάθεση της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής».16 Ο ίδιος 

αξιωματούχος συνεχίζει εκφράζοντας την άποψη ότι η πραγματική ισχύς 

των ΗΠΑ είναι η οικονομική τους υπεροχή, παραπέμποντας στις 

προεδρίες των Ρέηγκαν και Άιζενχάουερ, οι οποίοι ανέδειξαν την 

ενδυνάμωση της εγχώριας Αμερικανικής οικονομίας ως αναπόσπαστο 

προαπαιτούμενο για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Κατ΄αυτόν, η 

επένδυση σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς ως εργαλείο για τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας αποτελεί σαθρό επιχείρημα, αφού αντίστοιχες 

επενδύσεις σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως π.χ. οι υποδομές, θα 

είχαν πολλαπλά οφέλη για την αγορά εργασίας. 

o Ο Ρόλος του Κουρδικού στοιχείου 

Στα πλαίσια της εν λόγω Αμερικανικής διπλωματικής νοοτροπίας, μπορεί 

να ερμηνευτεί και ο ρόλος του Κουρδικού στοιχείου. Οι βλέψεις των 

Κούρδων για ανεξαρτησία εξυπηρετούσαν άμεσα τα συμφέροντα του Ιράν 

και της Δύσης, οι οποίοι επιθυμούσαν να αποδυναμώσουν το Ιράκ, στα 

πλαίσια της πολιτικής τής ανάσχεσης του Ιράκ. Η εξέγερση των Κούρδων 

εναντίον της Ιρακινής κυβέρνησης, το 1991, δεν ήταν κάτι πρωτοφανές, 

αφού μέχρι τότε είχαν σημειωθεί συνολικά έξι εξεγέρσεις, πάντοτε υπό 

την καθοδήγηση της Δύσης. Η στήριξη των Κούρδων εξυπηρετούσε 

άμεσα τα Αμερικανικά συμφέροντα, αφού δημιουργούσε την ανάγκη για 

στρατιωτικούς εξοπλισμούς, ενώ παράλληλα στόχευε στην ανάσχεση της 

Ιρακινής ισχύος, που ούτως ή άλλως ήταν ασθμαίνουσα ύστερα από 

πολυετείς πολεμικές συρράξεις. Φυσικά, η στήριξη προς τους Κούρδους 

είχε τα όριά της, στο μέτρο που εξυπηρετούσε την εξισορρόπηση ισχύος, 

γεγονός που εξηγεί εν μέρει τη χρόνια, ανεκπλήρωτη επιθυμία τους για 

ανεξαρτησία.  

 

6. Η «Νέα Παγκόσμια Τάξη» στην Αμερικανική Εξωτερική 

Πολιτική 

Η Νέα Παγκόσμια Τάξη είναι μια φράση που χρησιμοποιήθηκε για 

πρώτη φορά από τον Τζ. Μπους τον πρεσβύτερο ενώπιον του Κογκρέσου, 

ενώ το νόημά της είναι αρκετά ευέλικτο και εύπλαστο. Πρόκειται μάλλον 

για έναν τρόπο σκέψης, και δη της Δύσης, παρά για μια υπαρκτή 

                                                                 
15 Απόδοση της Αγγλικής φράσης “military-industrial complex”. 
16 Συνέντευξη Gelb, H. L. στον Gwertzman, B., Ιανουάριος 2011, “Military-Industrial 

Complex, Fifty Years on,” Council on Foreign Relations, διατίθεται στη διεύθυνση: 
<http://www.cfr.org/defense-policy-and-budget/military-industrial-complex-fifty-

years/p23789> 
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κατάσταση. Εξαρχής συνδέθηκε με την έννοια του μονοπολισμού, 

αναδεικνύοντας τη νέα Αμερικανική προσέγγιση στην εξωτερική τους 

πολιτική ύστερα από την υποχώρηση της Σοβιετικής απειλής. Σε γενικές 

γραμμές, τα τρία υποδείγματα που περιγράφουν τη Νέα Παγκόσμια Τάξη 

είναι ο ρεαλισμός (με έμφαση στην ισορροπία ισχύος), ο διεθνισμός 

(έμφαση στον ΟΗΕ και στην παγκόσμια διακυβέρνηση ) και ο ιδεαλισμός 

(που αρκείται στην απλή περιγραφή των αλλαγών). Εν πάση περιπτώση, 

πρόκειται για μία προβληματική έννοια, επειδή προϋποθέτει ότι η 

διεθνής κοινότητα ενστερνίζεται κοινές νομικές και ηθικές αξίες, ενώ δεν 

προσδιορίζει με σαφήνεια τις περιπτώσεις όπου όντως διακυβεύονται τα 

εθνικά και ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ, σε αντιδιαστολή προς τις 

ελάσσονος στρατηγικής σημασίας περιφερειακές συγκρούσεις.  

Λίγο μετά το τέλος του ΠτΚ, διέρρευσε στα ΜΜΕ ένα απόρρητο 

έγγραφο που περιέγραφε τους μελλοντικούς αμυντικούς σχεδιασμούς 

των ΗΠΑ, το οποίο έγινε γνωστό ως «Δόγμα Γούλφοβιτς», από το όνομα 

του εμπνευστή και εκφραστή του. Σύντομα, το έγγραφο 

επανασυντάχθηκε με την καθοδήγηση του τότε Υπουργού Άμυνας, Ντικ 

Τσέινι, υπό το βάρος της δημόσιας κριτικής που ασκήθηκε στην 

κυβέρνηση για τις ιμπεριαλιστικές της διαθέσεις που προέτασσαν τη 

μονομέρεια και τις προληπτικές επεμβάσεις.17 Στο νέο κείμενο 

διατυπώθηκε η περιφερειακή στρατηγική των ΗΠΑ για τη δεκαετία του 

1990 και προσδιορίστηκαν τα βασικά εθνικά συμφέροντα ανά 

περιφέρεια.18 

Κατά τον Τσέινι, οι ΗΠΑ βρίσκονταν ενώπιον μιας νέας, μοναδικής 

ευκαιρίας: το διεθνές περιβάλλον επέτρεπε την προαγωγή της ασφάλειας 

και των δημοκρατικών ιδεωδών με μεγαλύτερη ευκολία (πρβ. διπλή 

ανάσχεση), ενώ η έννοια της «συλλογικής ασφάλειας» παρέμενε 

αναπόσπαστη. Ωστόσο, δεν απέκλειε τη λήψη μονομερών αποφάσεων, 

εφόσον τα συμφέροντα των ΗΠΑ δεν συμπτίπτουν με αυτά των συμμάχων 

τους. Τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο 

κείμενο, είναι η διατήρηση της Αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας 

(«στρατηγικό βάθος»), η επέκταση της Αμερικανικής επιρροής στα πρώην 

Σοβιετικά κράτη και στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και η 

αποτροπή οποιουδήποτε άλλου κράτους από την πλήρη επικυριαρχία 

στις περιφέρειες που θεωρούνται ουσιώδεις για τα Αμερικανικά 

συμφέροντα. Παρά τις όποιες αναθεωρήσεις στο εν λόγω κείμενο, η 

                                                                 
17 Lobe, J. (2002) The Anniversary of a Neo-Imperial Moment, διατίθεται στη 
διεύθυνση: <http://www.alternet.org/story/14099/the_anniversary_of_a_neo-

imperial_moment> 
18 Cheney, D. (1993) Defense Strategy for The 1990s: The Regional Defense Strategy. 
Διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.informationclearinghouse.info/pdf/naarpr_Defense.pdf> 
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έμφαση παραμένει στη στρατιωτική ισχύ ως αποτελεσματικότερη μέθοδο 

για την προαγωγή των ανωτέρω συμφερόντων. 

Τα εθνικά συμφέροντα που προαναφέρθηκαν μεταφράστηκαν 

στους εξής στρατηγικούς στόχους που κατηύθυναν την Αμερικανική 

αμυντική πολιτική: 1) Εξάλειψη οποιασδήποτε απειλής εναντίον των 

Αμερικανών πολιτών και των συμμάχων τους. 2) Επέκταση και 

ενδυνάμωση συμμαχιών, ούτως ώστε να υπάρξει καταμερισμός των 

κινδύνων και τους κόστους. 3) Διατήρηση της ισορροπίας ισχύος και 

ανάσχεση αναθεωρητικών δυνάμεων. 4) Αντιμετώπιση των προβλημάτων 

στη ρίζα τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι δύο διαδοχικές 

κυβερνήσεις Κλίντον έδωσαν μεγάλη έμφαση στη δημοκρατία και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα διεθνώς, ως συνισταμένες για την ενίσχυση της 

σταθερότητας του διεθνούς συστήματος. Τα μέσα που προκρίθηκαν για 

την επίτευξη αυτών των στόχων είναι α) η στρατηγική άμυνας και 

αποτροπής, β) η προωθημένη παρουσία (εννοείται στρατιωτική), γ) η 

άμεση ανταπόκριση στις κρίσεις και, δ) η τάχιστη ανασυγκρότηση και 

ενίσχυση σε περίπτωση ανάγκης.  

Όσον αφορά συγκεκριμένα την περιφέρεια της Μ. Ανατολής και 

του Κόλπου, δόθηκε έμφαση στη διασφάλιση των εναέριων και 

θαλάσσιων οδών διέλευσης του πετρελαίου, στην καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας και στη συμφιλίωση των Ισραηλινών με τους Άραβες 

γείτονές τους. Επιπλέον, οι ΗΠΑ όφειλαν να εξακολουθήσουν τις 

προσπάθειές τους για μείωση των στρατιωτικών εξοπλισμών και 

πρόσβαση των κρατών της περιοχής σε όπλα μαζικής καταστροφής, 

πυρηνικά-χημικά-συμβατικά. Ως απαραίτητη για την επίτευξη αυτών των 

στόχων κρίθηκε η ενίσχυση της Αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας 

στην περιοχή σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον ΠτΚ, με 

παράλληλη ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των περιφερειακών 

τους συμμάχων.  

Με δεδομένα τα παραπάνω, το Ισραήλ και η Σ. Αραβία, δηλαδή οι 

παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή, τέθηκαν στο επίκεντρο 

των Αμερικανικών σχεδιασμών. Ένας από τους λόγους που προβλήθηκαν 

δημοσίως για την επέμβαση στον Κόλπο υπήρξε η ενδεχόμενη εισβολή 

του Ιράκ στη Σ. Αραβία. Όπως έχει επισημανθεί, ωστόσο, η συγκέντρωση 

Ιρακινών στρατευμάτων στα σύνορα με τη Σ. Αραβία θα πρέπει να 

εκληφθεί καλύτερα ως η Ιρακινή απάντηση στην Αμερικανική 

πρόκληση, η οποία συνίστατο σε μαζική ανάπτυξη Αμερικανικών 

στρατευμάτων στην περιοχή. Άλλωστε, ο Ιρακινός σχηματισμός είχε 
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καθαρά αμυντικό χαρακτήρα.19 Επίσης, εάν η επέμβαση είχε γίνει όντως 

με σκοπό την απελευθέρωση μιας χώρας ή την αποσόβηση της 

πυρηνικής απειλής, το Ισραήλ θα έπρεπε προ πολλού να έχει βρεθεί στο 

επίκεντρο των Αμερικανικών σχεδιασμών. Προφανώς, η επιλεκτική 

μεταχείριση και η σκληρή ρεαλιστική πολιτική που ακολουθούν οι ΗΠΑ 

βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις ηθικές αξίες της «δημοκρατίας», της 

«ειρήνης» και των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων», οι οποίες προσφέρονται 

απλώς για δημόσια κατανάλωση από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους 

και τα ΜΜΕ.20 Τέλος, η προαγωγή της δημοκρατίας υπήρξε συντελεστής 

με περιορισμένη σημασία, τουλάχιστον πριν από την επέμβαση στο 

Κόσοβο, στα πλαίσια της ρεαλιστικής πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή.21  

To Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας κυκλοφόρησε, το 1995, ένα 

ακόμη έγγραφο όπου προσδιορίζονταν τα στρατηγικά συμφέροντα των 

ΗΠΑ στη Μ. Ανατολή: εγγυημένη πρόσβαση στο πετρέλαιο του Κόλπου, 

βιώσιμη λύση στην Αραβο-Ισραηλινή διένεξη, ασφάλεια των τοπικών 

συμμάχων, προστασία των Αμερικανών πολιτών και της ιδιοκτησίας τους, 

ελεύθερη ναυσιπλοΐα, επιτυχής μεταρρύθμιση στις περιοχές που μέχρι 

πρότινος βρίσκονταν στη ζώνη της Σοβιετικής επιρροής, 

συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

της δημοκρατίας.22 Το σύστημα ασφαλείας που διαμορφώθηκε κατά τη 

δεκαετία του 1990 προφανώς υποστήριζε τους εν λόγω στόχους, 

προτάσσοντας τη διατήρηση του status quo στην περιοχή. Μέχρι και το 

1997, οι κυβερνήσεις Κλίντον δεν έκαναν καμία ρητή αναφορά σε 

δυνητική απομάκρυνση του Σαντάμ, ο οποίος παρέμεινε στην εξουσία 

μετά τον ΠτΚ για διάφορους λόγους.23 Το 1998, ωστόσο, επικυρώθηκε 

                                                                 
19 Becker, B. (2202) US Conspiracy to Initiate the War Against Iraq , διατίθεται στη 

διεύθυνση: 
<http://mouv4x8.perso.neuf.fr/11Sept01/A9021_d_Conspiracy_Initiate_War_Iraq.p

df> 
20 “American Policy After the Iran-Iraq War”, στο Kay, J. & Lefebvre, A. (2004) The 
Diplomacy of Imperialism: Iraq and US Foreign Policy, διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.wsws.org/en/articles/2004/04/irq9-a02.html>  
21 Dalakoura, K. (2010) US Foreign Policy and Democracy Promotion in the Middle 
East: Theoretical Perspectives and Policy Recommendations.  
22 Department of Defense, Office of International Security Affairs, (1995) United 

States Security Strategy for the Middle East, Ουάσινγκτον: Μάιος 1995.  
23 Οι εξελίξεις στη Σοβιετική Ένωση ήταν πρόσφατες και η πολιτική κατάσταση 

ιδιαίτερα ρευστή, ενώ άλλωστε η εντολή του ΟΗΕ δεν προέβλεπε την απομάκρυνση του 

Σαντάμ, η οποία θα έπρεπε να γίνει μέσω εισβολής στη Βαγδάτη. Συνεπώς, οι ΗΠΑ θα 
έπρεπε να αναλάβουν το κόστος της εισόδου και παραμονής στο Ιράκ, τη στιγμή που η 

στήριξη από τους συμμάχους τους ήταν αμφίβολη, με εξαίρεση τη Μεγ. Βρετανία. 

Επίσης, κατ’ αυτόν τον τρόπο οι ΗΠΑ θα διέτρεχαν τον κίνδυνο να στρέψουν την κοινή 
γνώμη υπέρ του Σαντάμ. Βλ. Kay, J. & Lefebvre, A. (2004) The Diplomacy of 

Imperialism: Iraq and US Foreign Policy, World Socialist Website, διατίθεται στη 

διεύθυνση: <http://www.wsws.org/en/articles/2004/03/iraq-m17.html>; 
Montgomery, L. K., JR. (2007) The Decision to Not Invade Baghdad (Persian Gulf 

War), USAWC Civilian Research Project, Pennsylvania: US Army War College. 
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ένας νόμος που προόριζε 97 εκ. $ για την ενίσχυση των αντιστασιακών 

δυνάμεων του Ιράκ, με σκοπό την καθεστωτική αλλαγή και την 

προώθηση και υποστήριξη μιας δημοκρατικής κυβέρνησης.24 Άρχισε 

ήδη, λοιπόν, να δρομολογείται η επερχόμενη εισβολή στο Ιράκ, το 2003, 

η οποία συνοδεύτηκε με καθεστωτική αλλαγή.  

 

7. Συμπεράσματα 

Επιστρέφοντας, λοιπόν, στην υπόθεση εργασίας μας, και έχοντας 

εξετάσει τις ένοιες Εθνικό και Στρατηγικό Συμφέρον, Νέα Παγκόσμια 

Τάξη, Διπλή Ανάσχεση, Βιομηχανο-στρατιωτικό Σύμπλεγμα και 

μιλιταρισμός, μπορούμε εν τέλει να διατυπώσουμε ορισμένα 

συμπεράσματα. 

Καταρχάς, είναι εμφανές ότι το εθνικό ή το στρατηγικό συμφέρον 

είναι περισσότερο δυναμικές παρά στατικές έννοιες, και σε μεγάλο 

βαθμό εύπλαστες. χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν τους 

πολιτικούς επιστήμονες, τους πολιτικούς και τον πολιτικό διάλογο εν 

γένει. Υπ’ αυτή την έννοια, η λειτουργία τους είναι επικουρική και 

στοχεύει στην εξυπηρέτηση του δημοσίου διαλόγου. Ωστόσο, η ασάφειά 

τους σε πολλές περιπτώσεις ενδέχεται να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, 

αφού θέτουν εμπόδια στη συνεννόηση και τη διαφάνεια, αντί να τις 

προάγουν. Επιπλέον, το γεγονός ότι είναι δύο έννοιες με μεγάλη ασάφεια 

συνεπάγεται ότι ο τρόπος με τον οποίο ορίζονται τα εθνικά συμφέροντα 

δεν είναι πάντα διαφανής και ξεκάθαρος.  

Προφανώς, υπάρχει μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στην επίσημη 

διατύπωση της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής (βλ. Κεφάλαιο 6), στα 

ουσιαστικά συμφέροντα που υποκινούν τη διαμόρφωσή της, και στα 

επιχειρήματα αυτών που αντιτίθενται στον μιλιταριστικό της χαρακτήρα 

και αντιπαραβάλλουν την οικονομική ισχύ ως πιο αποτελεσματική και 

συμφέρουσα για τα συλλογικά συμφέροντα της πλειοψηφίας των 

Αμερικανών (και όχι μόνο). Όταν αναφερόμαστε στα ουσιαστικά 

συμφέροντα πίσω από τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, 

εννοούμε τις ανεπίσημες πηγές πολιτικής ισχύος, οι οποίες οδηγούν 

και επηρεάζουν παρασκηνιακά την πολιτική ατζέντα και είναι σε θέση να 

μετουσιώνουν τα συμφέροντα που εκπροσωπούν σε συμφέροντα ενός 

ολόκληρου έθνους. Μία πηγή ισχύος αυτού του είδους είναι σαφώς η 

στρατιωτική βιομηχανία, η οποία έχει και το κίνητρο και τα μέσα για να 

υπαγορεύσει ως έναν βαθμό τη διαμόρφωση των εθνικών προτεραιοτήτων 

                                                                 
24 Woodward, B. (2004) Plan of Attack, New York: Simon & Schuster, σελ. 13. 
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κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντά της, δηλαδή την 

αέναη ζήτηση για οπλικά συστήματα.  

Στο ιδεολογικό επίπεδο, ο ΠτΚ λειτούργησε συμβολικά, αφού 

χρησιμοποιήθηκε από την Αμερικανική κυβέρνηση για την αντιστροφή 

μιας πάγιας συλλογικής ψυχολογίας που καθιστούσε αμφίβολη τη 

συγκατάθεση της κοινής γνώμης στην ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Το 

«σύνδρομο του Βιετνάμ», όπως ονομάστηκε η εν λόγω ψυχολογία, υπήρξε 

«βραχνάς» για τις Αμερικανικές κυβερνήσεις. επομένως, ο ΠτΚ 

εξυπηρέτησε εμμέσως τις βλέψεις των υποστηρικτών του μιλιταρισμού, 

υπό την έννοια ότι λειτούργησε σαν απόδειξη της επικινδυνότητας του 

νέου διεθνούς συστήματος. Στο πρακτικό επίπεδο, η στρατιωτική ισχύς 

των ΗΠΑ απέκτησε νέα δυναμική, προετοιμάζοντας τις ΗΠΑ για την 

είσοδό τους στη νέα μεταψυχροπολεμική εποχή. Η νέα προσέγγιση στην 

Αμερικανική εξωτερική πολιτική μεταφραζόταν, σύμφωνα με τους ίδιους 

τους σχεδιαστές της, σε «προωθημένη» στρατιωτική παρουσία, η οποία 

προλείανε το έδαφος για τη μετέπειτα φάση της δεκαετίας του 2000, 

δηλαδή τις προληπτικές επεμβάσεις. Άλλοι αναλυτές με πιο κριτική, 

ενίοτε ριζοσπαστική στάση, όπως π.χ. ο Ν. Τσόμσκυ, παρομοιάζουν τις 

ΗΠΑ με ένα νέο είδος «παγκόσμιου αστυνομικού», με έναν «μισθοφόρο» 

του διεθνούς συστήματος, πρόθυμο να αναλάβει την προστασία άλλων 

κρατών, με την προϋπόθεση ότι τα εμπλεκόμενα κράτη της περιφέρειας 

θα επωμίζονται το κόστος της συνδρομής.25 

Μία πιο νηφάλια θεώρηση υπό το πρίσμα της γεωστρατηγικής, 

ως αντίβαρο στις παραπάνω δύο ακραίες προσεγγίσεις, θα μπορούσε να 

λειτουργήσει καταλυτικά στην ανάλυσή μας. Ως γεωστρατηγική ορίζεται 

«η εφαρμογή των συμπερασμάτων της γεωπολιτικής... διαδικασία που 

δεν είναι απαλλαγμένη από εθνικοκεντρικές προσεγγίσεις... Αυτό δεν 

σημαίνει, ωστόσο, ότι πρόκειται για μειονέκτημα για την προσέγγισή μας 

per se και τα ζητούμενά της».26 Εν προκειμένω, η Αμερικανική 

προσέγγιση συνίσταται σε ενίσχυση του γεωστρατηγικού της ρόλου στην 

περιοχή. Για την επίτευξη των εθνικών συμφερόντων, όπως αυτά 

προσδιορίστηκαν μέσα από την επίσημη εξωτερική πολιτική που 

περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η προωθημένη στρατιωτική 

                                                                 
25 Chomsky, N. (1991) Gulf War Pullout, Z Magazine, Φεβρουάριος 1991, διατίθεται 

στη διεύθυνση: <http://www.chomsky.info/articles/199102--.htm>; Gomez del 

Prado, L. J., “The Privatization of War: Mercenaries, Private Military and Security 

Companies (PMSC)”, Global Research-UN Working Group on Mercenaries, Νοέμβριος 

2010, Beyond the WikiLeaks Files, διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.globalresearch.ca/the -privatization-of-war-mercenaries-private-

military-and-security-companies-pmsc/21826> 
26 Μάζης, Ι., Ορισμοί της Γεωπολιτικής και Λίγα Λόγια Γι’ Αυτήν, διατίθεται στη 

διεύθυνση: <http://www.geo-mazis.gr/>  
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παρουσία φαίνεται ως μία ρεαλιστική επιλογή για την Αμερικανική 

ηγεσία: όχι μόνο εξασφαλίζει την ούτως ή άλλως εγγυημένη ροή του 

πετρελαίου, αλλά παράλληλα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της 

στρατιωτικής βιομηχανίας, τα οποία έχουν αναδειχθεί σε «εθνικό» 

συμφέρον, όχι κατ’ ανάγκη προς όφελος της πλειοψηφίας των 

Αμερικανών. Από την άλλη, η ανάδειξη της προστασίας του Ισραήλ σε 

εθνικό συμφέρον καθιστά την επίλυση της Αραβο-ισραηλινής διαμάχης 

ένα αποτελεσματικό πολιτικό εργαλείο στη διάθεση  της Αμερικανικής 

διπλωματίας, για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων που σχετίζονται 

με τη διατήρηση της ισορροπίας ισχύος.  

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι ο ΠτΚ δεν σηματοδότησε 

ουσιαστικές αλλαγές για τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ, τουλάχιστον 

στο επίπεδο της πολιτικής συζήτησης: το πετρέλαιο, το Ισραήλ και η 

ισορροπία ισχύος εξακολούθησαν να βρίσκονται στο επίκεντρό της. Σε 

κάθε περίπτωση, η διεξαγωγή του εξυπηρετούσε συγκεκριμένα 

συμφέροντα, τα οποία προϋπήρχαν του πολέμου και εξακολουθούν να 

υφίστανται μέχρι και σήμερα. Η ανάδειξή τους σε «εθνικά» συμφέροντα 

εξαρτάται από τις εκάστοτε πολιτικές ισορροπίες στο εσωτερικό των ΗΠΑ. 

Στην περίοδο που αναλύσαμε, φαίνεται ότι τα συμφέροντα της 

στρατιωτικής βιομηχανίας είχαν μεταφραστεί εμμέσως σε εθνικής 

σημασίας συμφέροντα. Επομένως, ο ΠτΚ λειτούργησε ως μέσο επίτευξης 

αυτών των συμφερόντων και συνοδεύτηκε από την ανάλογη πολιτική 

ρητορεία. Τα ουσιαστικά συμφέροντα ζωτικής σημασίας για τις ΗΠΑ, 

κυρίως δε η απρόσκοπτη ροή του πετρελαίου, παρέμειναν αμετάβλητα 

και θα εξυπηρετούνταν ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από τη διεξαγωγή 

ενός πολέμου.  
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Διάγραμμα, Ποσοστά φτώχειας στις ΗΠΑ μεταξύ 1990-2011 

 

 

Πηγή: Statista  

Διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.statista.com/statistics/200463/us-poverty-rate-since-1990/> 
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Πίνακας, Εισαγωγές Συμβατικών Όπλων μεταξύ 1986-1995 

Όγκος Εισαγωγών Συμβατικών Όπλων (σε δισεκατομμύρια $, 1995)  

ΕΤΟΣ Παγκόσμιο Σύνολο Μ. Ανατολή % επί του Συνόλου 

1986 44.854 14.060 31.35 

1987 46.534 14.831 31.87 

1988 39.455 8.846 22.42 

1989 38.284 5.871 15.34 

1990 31.296 6.354 20.30 

1991 25.819 5.394 20.89 

1992 24.532 5.310 21.65 

1993 24.743 6.853 27.70 

1994 22.842 5.727 25.07 

1995 22.797 5.295 23.23 

ΣΥΝΟΛΟ 321.156 78.541 24.46 (Μέσος 
Όρος) 

 

Πηγή: SIPRI Yearbook 1996: Armaments, Disarmaments, and International Security.

  

 

 

 

  


