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  »شوك و وحشت«استراتژي - شب نهم
  

 تفنگدار نيروي دريايي در اثر آتش نيروي خودي در نزديك شهر ناصريه مصدوم 37
در وضعيت جبهه هاي . خبرگزاريها بيالن تلفات يك هفته جنگ را اعالم آردند .شدند

بمباران مراآز غير نظامي بغداد . جنگ هيچ تغيير اساسي به وجود نيامده است
  همچنان ادامه دارد

  
  لمللي براي دفاع از حقوق آودآانا  بين مبارزهسازمان   بيانيه

 International Campaign For(”المللي براي دفاع از حقوق آودآان  بين مبارزه“سازمان 
Children's Rights (اي نسبت به جنايت صورت گرفته عليه آودآان در عراق  با صدور بيانيه

  . توسط نيروهاي آمريكا وانگليس اعتراض آرد
طبق اخبار رسيده در محاصره و حمله به بصره، آودآان « :در اين بيانيه آمده است

ن پخش تصاوير جنازه و پيكر خوني.اند بيگناه بسياري به نحوي فجيع آشته شده
شوند، پشت هر انسان شريفي را  شان حمل مي فرزنداني آه در دستان لرزان والدين

لرزاند و خشم و نفرت جهانيان را از اين توحش عنان گسيخته بيش از پيش 
  » .برانگيخت

ماشين نظامي دولتهاي آمريكا و انگليس بعد از فتح « :دهد اين بيانيه ادامه مي
ترين شهرهاي عراق را به محاصره   امروز عمدهصحراهاي خالي از سكنه» رشيدانه«

 24هاي آمريكايي و انگليسي طي  طبق اخبار سانسور شده خود رسانه. اند در آورده
  . اند  انسان عادي را به قتل رسانده600ساعت گذشته 
 آرآوك و موصل در حلقه محاصره و بمباران و  القصر، بصره، نجف، آربال، شهرهاي ام

م هستند و با نزديك شدن زمان محاصره آامل شهر بغداد ابعاد موشك باران مداو
  » .تر خواهد شد فاجعه گسترده

در شهر « : آند پردازد؛ و مطرح مي اين بيانيه سپس به تشريح وضعيت شهر بصره مي
اند؛ در حال  دو ميليوني بصره منابع آب، مواد غذايي و دارويي به شدت صدمه ديده

همزمان ماشين . شتن آب آشاميدني محروم هستند درصد مردم از دا60حاضر 
آنند؛ آه دولت عراق مراآز درماني و بيمارستانها را  تبليغاتي نظامي آمريكا اعالم مي

اينها . هاي تلويزيوني تبديل آرده است به انبار اسلحه شيميايي و مرآز پخش برنامه
ز درماني و آشتار اي وقيحانه براي بمباران مراآ به اين ترتيب در جستجوي بهانه

  » .آودآان و مردم عادي در عراق هستند
ي اين سازمان غيردولتي نسبت به وضعيت آودآان عراقي هشدار داده و تصريح  بيانيه
 12شير و داروي اين آودآان . آودآان اولين قربانيان اين آشتار جديد هستند« :آند مي

 گرفته شده و ميليونها آودك سال است آه به بهانه مبارزه با رژيم عراق به گروگان
امروز با بستن آب و قطع برق به روي مردم و همزمان بمباران اين . اند آشته شده
صدام حسينش » شكار«براي » گاوچران تگزاس«گناه، بوش اين  انسانهاي بي

  » .دهد بيشتري نشان مي» هيجان«
ع از حق حيات انساني بايد با تمام توان در دفا« :در بخش پاياني اين بيانيه آمده است

بايد به جنايت عليه بشريت . در مقابل اين تبهكاري قدرتمندتر ايستاد . بپا خواست
بايد سياستهاي ميليتاريستي دولتهاي آمريكا و انگلستان را به شكست . پايان داد
پايان دادن فوري به محاصره شهرها و مراآز مسكوني در عراق عاجلترين . آشاند

يد به نجات آودآان مصدوم و حمايت از جان آودآان بازمانده با. مطالبه ماست
اين . تامين دارو، آب آشاميدني، غذا، پوشاك و سرپناه حياتي است. برخواست

  » .آند بيش از همه آودآان را قرباني مي محاصره و تخريب و آشتار، 
  

    بمب هدايت شونده فروند4300بيش از و  فروند موشك 600پرتاب 
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 سرباز 24از آغاز شروع جنگ تاآنون «: ويكتوريا آالرك، سخنگوي اصلي پنتاگون گفت
 هزار سرباز انگليسي، 290اند، عالوه بر   تن مصدوم شده19آمريكايي آشته و 

ي اعزام به خليج فارس هستند و در  آمريكايي و استراليايي، هزاران سرباز ديگر آماده
  » .ار سرباز از چهارمين گردان پياده نظام نيز به آنها ملحق خواهند شد هز120اين بين 

 فروند 600پنتاگون اعالم آرد، سربازان آمريكايي در جريان حمالت شش روز گذشته 
ي دقيق را به سوي   فروند بمب هدايت شونده4300موشك آروز تام هاوك و بيش از 

  . اند عراق پرتاب آرده
 هزار سرباز آمريكايي به همراه 250تاآنون بيش از «:  نشان آردپنتاگون در ادامه خاطر

 هزار سرباز استراليايي و انگليسي براي حمايت از عمليات تهاجمي در منطقه 40
  » .اند مستقر شده

، ژنرال استنلي مك آريستال، معاون عملياتي »چانل نيوز«براساس گزارش سايت 
 ما در حال پيشروي به سوي بغداد نيروهاي زميني«: فرمانده ستاد مشترك گفت

  » .هستند
  

  تلفات و قربانيان جنگ 
وزير بهداشت عراق با اشاره به حمالت هوايي نيروهاي آمريكا و انگليس در سراسر 

 تن 3650 آشته و 350شهرهاي عراق اعالم آرد تاآنون شمار قربانيان اين حمالت به 
  . زخمي رسيده است

اميد مدحت مبارك، وزير بهداشت عراق ديروز لجزيره، ي تلويزيوني ا به گزارش شبكه
در يك آنفرانس خبري شرآت آرده بود با محكوم آردن آمريكا و انگليس، ) پنجشنبه(

  . حمالت هوايي آنها را به بسيار وحشيانه خواند
  » .اند اآثريت قربانيان آودآان و زنان عراقي بوده«: اميد مدحت مبارك افزود

شان مناطق  آرد، هواپيماهاي آمريكا و انگليس در اآثريت حمالتوي هم چنين تاآيد 
  . اند مسكوني، بيمارستانها و حتي آمبوالنسهاي پزشكي را هدف قرار داده

 مارس گفت،تخريب مناطق 26فارسي در شامگاه چهار شنبه –راديو بي بي سي 
  مسکونی نقش نيروهای ائتالف را در افکار عمومی متزلزل می کند

 نفر و شايد تعداد بيشتری در نتيجه 15ی عراقی می گويند حداقل مقام ها
اين خبر پس از آن اعالم شد . انفجارهايی در ناحيه ای در شمال بغداد کشته شده اند

  .که يک يا دو انفجار در يک محله مسکونی بغداد شنيده شد
 که آمريکايی ها می گويند که ممکن است هدف گرفتن امکانات پرتاب موشک عراقی

نزديک به محله های مسکونی مستقر شده عامل اين انفجار باشد ولی ساکنان اين 
محله وجود هرگونه سخت افزار نظامی در ميان مغازه ها و آپارتمان های اين ناحيه 

  .مسکونی را با قاطعيت رد می کنند
ان آنها نيز مانند مقامهای عراقی می گويند شکی ندارند که اين حمله عليه غيرنظامي

  .صورت گرفته است
اين موشكها يا بمب ها چگونه در محله مسکونی در بغداد فرود آمده يا هويت پرتاب 

کنندگان آن هر چه باشد، اين حادثه يک پيروزی تبليغاتی برای دولت عراق به حساب 
  .می آيد

آمريکا تالش دارد مردم عادی عراق را قانع کند که ارتش آن کشور به عنوان دوست و 
  .وی آزاديبخش به عراق آمده اند و نه به عنوان فاتح و سرکوبگرنير

امروز برخی از مردم کوچه و بازار می پرسيدند چرا جنگی که با هدف آزادسازی صورت 
  .می گيرد به چنين تلفاتی منجر شده است

ي تلويزيوني الجزيره تصاوير دلخراشي از قربانيان  حمالت نظامي به تصره پخش  شبكه
  . اآثر قربانيان آودآان و زنان عراقي بودندآرد آه 

ي خبري الجزيره اعالم آرد، بمباران هوايي  خبرنگار الجزيره با ارتباط مستقيم با شبكه
و زميني بصره همچنان ادامه دارد و تعداد زخميان غيرنظامي اين بمباران لحظه به 

  . لحظه افزايش مي يابد
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 اين تصاوير و همچنين تصاوير آشته شدگان مقامات نظامي آمريكا در اعتراض به پخش
سربازان انگليسي و آمريكايي و ديگر تصاوير دلخراش اين جنگ گفتند اين تصاوير باعث 

  . شود تحريك افكار عمومي مي
  

  تلفات و قربانيان  يك هفته 
   مارس27- فرودين7پنجشنبه -خبرگزاري دانشجويان ايران

 غير 175توان گفت دست آم   شده است، ميبر اساس آماري آه تا به امروز منتشر
ي   آشته22تلفات نيروهاي آمريكايي و انگليسي نيز . اند نظامي عراقي آشته شده

  . ي انگليسي و دو مفقود بوده است  آشته20آمريكايي و دو مفقود، 
  . ي ديلي نيوز، تلفات نيروي نظامي عراق به شرح زير است براساس گزارش روزنامه

 تن از نظاميان 70ماه اعالم آردند آه حدود  مي آمريكا روز سوم فروردينمنابع نظا -
 . عراقي در نبردي در جنوب شهر نجف آشته شدند

 عراقي آه قصد داشتند 30ماه گزارش داد آه حدود  يك خبرنگار در روز پنجم فروردين -
 . ف جان باختند؛براي آزادسازي ناصريه به اين شهر بروند، در اثر بمباران نيروهاي ائتال

 نيروي عراقي به پايگاهي 300 تا 150در گزارش ديگري آمده است آه در همين روز  -
 . نظامي متعلق به آمريكا در نزديكي شهر نجف حمله آردند و همگي آشته شدند

آمار تلفات غير نظاميان عراقي نيز به صورتي آه از سوي عراق منتشر شد، به اين 
  . شرح است

ي هوايي شبانه به بغداد در روز دوم   زخمي حاصل حمله250سه آشته و 
 زخمي در شهر بصره و در گزارش 366 آشته و 77ماه  ماه، روز سوم فروردين فروردين

ي هوايي نيروهاي ائتالف به تكريت بوده   مجروح حاصل حمله13ديگري چهار آشته و 
  . است

 تن 400 نفر آشته و 62 ساعت گذشته 24ماه اعالم آرد طي  عراق چهارم فروردين
مقامات نظامي آمريكا پنجم فروردين ماه اعالم آردند؛ آه در جنگ . اند زخمي شده

از سوي ديگر عراق اعالم آرد آه . اند داخل ناصريه دست آم پنج عراقي آشته شده
  .  زخمي بر جاي گذاشت95 آشته و 16 ساعت گذشته 24آمريكا و انگليس طي 

.  عراقي در بخش شعب بغداد خبر داد15ماه از مرگ  ردينيك خبرنگار روز ششم فرو
مقامات . ساآنان بغداد نيز گفتند حمالت موشكي آمريكا بازار بغداد را هدف قرار داد

از سوي ديگر .  تن در اين حادثه زخمي شدند30عراقي نيز اعالم نمودند آه دست آم 
تلفات .  ناصريه زخمي شدند غير نظامي در500عراق در اين روز اعالم آرد آه بيش از 

  . نظامي آمريكا در هجوم به عراق به ترتيب ذيل بوده است
ماه آمريكا  اول فروردين.  اسفندماه سال گذشته اولين تفنگدار آمريكا آشته شد29روز 

ماه پنتاگون از آشته  روز پنجم فروردين. شاهد مرگ دومين تفنگدارش در عراق بود
 نزديك جنوب شهر ناصريه خبر داد و مرگ يك سرباز شدن هفت تفنگدار در پروازي

  . نيروي دريايي آمريكا در نزديكي ناصريه را اعالم آرد
وزارت دفاع آمريكا روز ششم فروردين آشته شدن دو تفنگدار و يك سرباز در سوم و 

تلفات نيروهاي انگليسي نيز از اين قرار است آه دو . ماه را تأييد آرد چهارم فروردين
. يسي در روز چهارم فروردين در نزديكي شهر جنوبي زبير عراق آشته شدندانگل

 نفر اعالم 22مقامات اين آشور جمع آشته شدگان نيروهاي انگليسي را تا اين روز 
  . نمودند

آمار ديگري نيز از تلفات نيروهاي آمريكا و انگليس موجود است آه در ميادين جنگ 
ه هشت سرباز انگليسي و چهار تفنگدار آمريكايي ما روز اول فروردين. اند آشته شده

ي  روز بعد دو بالگرد انگليسي در ناحيه. در سقوط بالگرد آمريكا در آويت جان باختند
ها آه يك آمريكايي  شمال خليج فارس با يكديگر برخورد آردند و هر هفت سرنشين آن

  . شان بود، آشته شدند هم بين
ي تورنادوي انگليس را  ي پاتريوت آمريكا جنگندهماه سيستم موشك روز سوم فروردين

  . مورد هدف قرار داد و دو سرنشين آن را به آشتن داد
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 15ي پرتاب نارنجك به مقر فرماندهي نيروهاي آمريكا در آويت يك تن آشته و  در حادثه
روز بعد بر اثر همين حادثه دومين سرباز آمريكا نيز به دليل جراحات . نفر زخمي شدند

ي رانندگي در آويت نيز يك تفنگدار آمريكايي آشته و سه  در سانحه. ده جان باختوار
ي جان  روز چهارم فروردين يكي ديگر از تفنگداران آمريكا در حادثه. نفر مجروح شدند

ماه بر اثر تبادل آتش ميان دو تانك چلنجر  دو انگليسي نيز روز پنجم فروردين. سپرد
  . انگليس آشته شدند

  . فات خبرنگاران در اين جنگ نيز بدين قرار استآمار تل
ماه بر اثر انفجار بمبي در يك ماشين  بردار استراليايي روز دوم فروردين پاول مارون، فيلم

ي خبري تلويزيوني انگليس در راه  تري لويد، خبرنگار شبكه. در شمال عراق جان سپرد
  . باران آشته شد بصره بر اثر گلوله
  . خوانيد اد غير عراقي نيز شايان توجه است آه اين آمار را در زير ميتعداد تلفات افر

ي تاآسي اردني در اولين حمالت هوايي آمريكا به بغداد جان   اسفند يك راننده29روز 
  . سپرد

ماه اعالم آرد آه هواپيماي آمريكا و انگليس اتوبوس حامل  سوريه روز سوم فروردين
شان از عراق بودند،  هاي ا آه در حال بازگشت به خانهغير نظاميان و آارگران سوريه ر

  . مورد هدف قرار داده است آه حاصل آن پنج آشته بر جاي گذاشت
  . آمار گمشدگان در اين جنگ نيز بدين شرح است

شان هدف  ان پس از اين آه اتومبيل. تي.ماه دو خبرنگار آي  روز سوم فروردين
  . ا به آشتن داد، مفقود شدندهايي قرار گرفت آه تري لويد ر گلوله

شان در جنوب عراق مورد  روز چهارم فروردين دو سرباز انگليسي پس از آن آه خودروي
  . حمله قرار گرفت گم شدند و در همين روز دو سرباز آمريكايي نيز مفقود گرديدند

سي در . بي.اي ال  ي ماهواره ماه نيز علي منتظري، خبرنگار شبكه روز پنجم فروردين
 .ي فاو مفقود شد شبه جزيره

  
  درگيری در ناصريه
   مارس26چهار شنبه -فارسي–راديو بي بي سي 

درحالی که درگيری ها در اطراف ناصريه وارد پنجمين روز خود شد، نيروهای عراقی 
  .مواضع تفنگداران دريايی آمريکا در جنوب شهر را با راکت هدف حمله قرار داده اند

کايی می گويند بر اين باورند که عراقی ها اين حمالت را که به تفنگداران دريايی آمري
 دقيقه ادامه داشت به کمک راکت اندازهای روسی که همزمان چند راکت 15مدت 

  .پرتاب می کند انجام داده اند
بسياری از راکت ها در نزديکی جايی که خبرنگار بی بی سی قرار داشت فرود آمد و 

  .رعت پناه گرفتندنيروهای حاضر اردوگاه به س
واحدهای تفنگدار دريايی . در جريان اين حمله همچنين از نارنجک اندازها استفاده شد

 نفر در اثر برخورد ترکش زخمی 25با مسلسل به حمله پاسخ دادند، اما دست کم 
  .شده اند

ر نزديك ادعا آرد آه نيروهاي اين آشو چهارشنبهيك مقام ارشد نظامي آمريكايي روز 
  . اند  عراقي را در نزديكي شهر نجف آشته1000به 

ي فرات در نزديكي  نظام آمريكا روز گذشته براي آنترل پل رودخانه لشكر سوم پياده
  . شهر نجف نبرد سنگيني با نيروهاي عراقي داشتند

هواپيماهای آمريکايی هم اکنون درحال بمباران مواضع عراقی هستند و صدای 
  .همچنين از آتش توپخانه استفاده می شود. دی ناحيه را پر کرده استانفجارهای زيا

  
  

  برد چتربازان آمريكايي در شمال عراق  عمليات هلي
   مارس26-خبرگزاري فرانسه
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 چتر باز آمريكايي روز چهارشنبه در شمال عراق فرود آمدند تا بدين ترتيب 1000بيش از 
   .ي جديدي در جنگ عليه عراق بگشايند جبهه

نتاگون اذعان آرد آه چتربازان آمريكايي آه مقر آنها در ديچنزاي ايتاليا بوده با هواپيما پ
اند و احتماال حفاظت از فرودگاه آوچكي در شمال عراق را  وارد شمال عراق شده
  . برعهده خواهند گرفت

طق ما در حال افزايش نيروهايمان در تمام منا«: دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا گفت
  » .عراق از جمله شمال، جنوب و غرب هستيم

 نيروي هوايي ارتش آمريكا در 173براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، چتربازان گردان 
  . اند ي تحت آنترل آردها در شمال عراق مستقر شده پايگاهي در منطقه

ن هاي بيشتري به اي ي مقامات وزارت دفاع آمريكا قرار است نيروها و تانك به گفته
  . پايگاه منتقل شوند

گزارش داد؛ شمال عراق تاآنون تنها شاهد ورود نيروهاي عمليات » سي.بي.بي«
اما انتظار مي رود به زودي ساير نيروها و تجهيزات نيز وارد شمال . ويژه بوده است
 .عراق شوند

ه البته اين طرحي نيست آه پنتاگون از ابتدا براي شمال عراق برنامه ريزي آرده بود آ
  .در نتيجه مخالفت ترآيه به بن بست خورد

اين نيرو بسيار آوچكتر و سبك تر از برنامه اصلي پنتاگون است، با اين حال نمايانگر 
مرحله مهم تازه اي در جنگ است و آمريكايي ها سعي دارند حضور خود در اين ناحيه 

  .را آه به ويژه نگران بي ثباتي آن هستند تقويت آنند
  

   چندين ماه به طول خواهد آشيدجنگ در عراق
   مارس26-خبرگزاري رويتر

اند  ي واشنگتن پست، برخي از مقامات نظامي آمريكا متقاعد شده ي روزنامه به نوشته
آه به احتمال زياد جنگ در عراق چندين ماه به طول خواهد انجاميد و بدين ترتيب آنها 

   .و آويت خواهند بودبيش از گذشته نيازمند نيروهاي رزمي بيشتر در عراق 
ي  هم چنين نوشت، تعدادي از مقامات ارشد دفاعي آمريكا آه نام خود را  اين روزنامه
اند، اظهار داشتند آه شرايط نامناسب آب و هوايي و مقاومت دور از انتظار  فاش نكرده

ي  عراقيها ژنرالهاي آمريكايي را نيازمند زمان و نيروهاي نظامي بيشتر براي ادامه
  . ارزه آرده استمب

براساس گزارش خبرگزاري رويتر، اين مقامات خاطر نشان آردند آه فرماندهان نظامي 
ي  وگو درباره آمريكا آه در عراق و پنتاگون هستند، در حال بررسي و بحث و گفت

  . تر خواهد بود تر و طوالني جنگي هستند آه بر خالف انتظارشان بسيار سخت
الرك، سخنگوي پنتاگون هرگونه ارزيابي مجدد استراتژيك از از سوي ديگر، ويكتوريا آ

  . سوي مقامات نظامي آمريكا را تكذيب آرد
واشنگتن پست هم چنين تاآيد آرده است، با وجودي آه برخي از طراحان نظامي 

ي پيشروي به شمال بغداد تمايل دارند اآثر فرماندهان ارتش آمريكا  آمريكايي به ادامه
  . اند  منظور تجديد ذخاير آب و غذا و مهمات، خواستار شدهتوقف جنگ را به

لشكر چهارم پياده نظام ارتش آمريكا آه پس از عدم پذيرش ترآيه براي قراردادن 
اش در اختيار آمريكا، تجهيزات خود را به آويت منتقل آرد، براي حرآت  مرزهاي زميني

مي نزديك به يك ماه وقت هاي عمليات رز دادن تانكهاي سنگين خود به سمت موقعيت
  . نياز خواهد داشت

 هزار نيرو دارد 16نظام  بر اساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، لشكر چهارم پياده
ر پايگاه فورد هود مستقر هستند، اما حدود دو ماه است آه منتظر استقرار در آه د

  . ترآيه هستند
با اين حال پس از مخالفت پارلمان ترآيه با استقرار نيروهاي آمريكايي در اين آشور 

  . اند وارد اين آشور شوند براي حمله به عراق، نيروهاي لشكر چهارم آمريكا نتوانسته
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 دستگاه تانك و ديگر 200ايي آه تجهيزات سنگين لشكر از حمله هاي آمريك آشتي
  . اند هاي ترآيه به سمت آويت به راه افتاده آند از آب خودروهاي نظامي را حمل مي

اند همراه با لشكر چهارم پياده  در همين حال ديگر واحدهاي نظامي نيز دستور يافته
  . نظام حرآت آنند

 هزار تن 280فارس به  ي خليج نيروهاي آمريكا در منطقهبا اين فعل و انفعاالت تعداد 
  . خواهد رسيد

  
  
  

  نشست شورای امنيت 
سخنگويان اجالس عمومي روز چهارشنبه شوراي امنيت سازمان ضمن انتقاد شديد از 

  آمريكا به عراق خاطر نشان آردند، اين جنگ بدون آسب اجازه از شوراي امنيت  حمله
  . راين فجايع انساني بسيار عظيمي را به دنبال خواهد داشتآغاز شد، بناب

خواهيم  ما از شما مي«: ي عرب در سازمان ملل گفت يحيي ممسني، نماينده اتحاديه
اين جنگ را هر چه زودتر خاتمه داده و خروج هرچه سريعتر نيروهاي مهاجم را از خاك 

  » .عراق خواستار شويد
اعتبار شورا و آليه سيستم «:  وي هشدار دادبراساس گزارش خبرگزاري فرانسه،

  » .رود اللملي با بمباران بصره و بغداد از بين مي بين
يحيي زين الدين، معاون سفير مالزي نيز در اين نشست گفت، پافشاري دولت آمريكا 

مبني بر انجام حمالت نه تنها قابل قبول نيست، بلكه تهديدي جدي براي اصول و 
  . شود ي محسوب ميقوانيني بين الملل

  . مارس گزارشي از اين اجالس پخش آرد26راديو بي بي سي روز چهار شنبه 
  :سوزانا پرايس خبرنگار بی بی سی در نيويورک مي گويد

کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، اعضای شورای امنيت را ترغيب کرده است 
  .يندبا تالشی هماهنگ بر اختالفات خود در مورد عراق فائق آ

آقای عنان در آغاز يک جلسه علنی شورای امنيت درباره بحران عراق سخن می 
  .گفت

او همچنين گفت پرسش های جدی بسياری درباره مشروعيت اقدام نظامی در عراق 
  .بدون پشتيبانی سازمان ملل مطرح شده است

 به درهمين حال سفير عراق در سازمان ملل متحد نيروهای تحت فرماندهی آمريکا را
  .هدف قرار دادن غيرنظاميان متهم کرد

دبير کل سازمان ملل متحد طی يک سخنرانی پرشور خواستار اتحاد ميان اعضای 
  .شديدا تفرقه زده شورای امنيت شد

او گفت کليه کشورهای عضو بايد از اين که تالش های فشرده آنها برای يافتن راه 
ز نبوده است متاسف باشند و اين حلی مسالمت آميز برای بحران عراق موفقيت آمي

  .مساله بسياری را مايوس کرده است
او اعضای شورای امنيت را ترغيب کرد اکنون با تالشی هماهنگ بر اختالفات ميان خود 

فائق آيند و اخطار داد در غير اين صورت پيامدهای ناگواری در انتظار نظام بين المللی 
  .است

ی خواست از جان غيرنظاميان محافظت کنند و از آقای عنان همچنين از طرفين درگير
  .تاثير هولناک سالح های مدرن بر مردم عراق سخن گفت

سفير عراق در سازمان ملل متحد نيز گفت حمله به کشورش تخطی از قوانين بين 
المللی بوده است و از شورای امنيت خواست پيش از پرداختن به مساله کمک های 

  .وقف جنگ تمرکز کندانساندوستانه بر مساله ت
 نماينده در اين جلسه علنی، که به درخواست جامعه عرب 70قرار است بيش از 

  .برگزار می شود، طيف وسيعی از آرای گوناگون خود را مطرح کنند
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اما هنوز روشن نيست آيا گروه کشورهای عرب تالش خواهند کرد قطعنامه ای را برای 
آمريکا و بريتانيا بدون شک چنين .  يا خيرپايان دادن به جنگ در عراق مطرح کند

  .قطعنامه ای را وتو خواهند کرد
  

  سخنراني جرج دبليو بوش در پايگاه مك ديل در تمپاي فلوريدا
   مارس26چهار شنبه -گزارش بيژن فرهودي در راديو فردا

 رئيس جمهوري آمريكا در حضور نظاميان و خانواده هاي آنها در پايگاه مك ديل در تمپاي
 است، سخنراني خود را چنين CENTCOMفلوريدا آه مقر فرماندهي مرآزي آمريكا يا 

لورا و من مفتخريم آه در اين جا هستيم در ميان مردان و زنان خوب سنتكام : آغاز آرد
آشورشما از تعهد و از . از ديدن افراد خانواده نظاميان خوشوقتيم. در پايگاه مك ديل

مفتخريم آه با دوستان و .  آزادي و صلح قدردان استخود گذشتگيتان براي آرمان
 آشور جهان آه در عمليات آزادي عراق به 48نمايندگان . متحدانمان در اين جا هستيم

طي يك هفته گذشته، جهان شاهد مهارت و عزم نيروهاي ما در نبرد بوده . ما پيوستند
اهده آرديم و ما شخصيت اين نسل جديد از نيروهاي مسلح آمريكا را مش. است

شهامت آنها را در برابر دشمنان بييرحم و رفتار شايسته آنها را با مردم ستمديده، 
ميليونها نفر از آمريكائيها به ارتش ما افتخار مي آنند و من نيز مفتخرم آه . ديده ايم

  . فرمانده آل اين قوا هستم
م نظامي به تن رئيس جمهوري آمريكا افزود مي خواهم از تمام آساني آه اونيفور

از گارد ساحلي آمريكا آه امروز اينجا . دارند واينجا گردآمده اند سپاسپگزاري آنم
گارد ساحلي ما در خاورميانه مستقر شده است و در همان حال . هستند سپاسگذارم

  . از سرزمين ما حفاظت مي آند
ت گفت و آقاي بوش سپس به خانواده هائي آه در جنگ با عراق جان باخته اند تسلي

  . اظهار داشت اينها مدافعان راه آزادي بودند
رئيس جمهوري آمريكا گفت نيروهاي ائتالف براي خلع سالح دشمني خطرناك و آزادي 

هرآشوري آه با ما در اين ائتالف مي باشد، حاضر . ملتي پرغرور به عراق رفتند
در دستيابي ما . نيست با تهديد سالحهاي آشتار جمعي و تروريست ها زندگي آند

در عراق ارتش ما با انعطاف پذيري با هر چالشي . به پيروزي بي امان خواهيم بود
ما با هر سختي . مقابله خواهد آرد وهيچ جيز نمي تواند ما را از هدفمان دور سازد

  .مقابله خواهيم آردو پيروز خواهيم شد
 هوائي مي گذرد شش روز از آغاز جنگ عمده زميني و پنج روز از آغاز جنگ: وي گفت

در آغاز عمليات آزادي عراق، نيروهاي ويژه به . و هر روز به هدفمان نزديك تر شده ايم
امن ساختن فرودگاهها، پلها و ميدانهاي نفتي آمك آردند و راه را براي نيروهاي ما و 

  . جلوگيري از خرابكاري و فاجعه زيست محيطي همراه ساختند
ك گروه تروريست در شمال عراق را سعي داشت با ما پايگاه ي: پرزيدنت بوش گفت

  . سمهاي آشنده به آمريكا و اروپا حمله آند، متالشي آرديم
 مايل به سمت شمال و به سمت پايتخت عراق 200ما در سه روز گذشته بيش از 

پيشروي آرديم و واحدهاي عمده گارد جمهوري ديكتاتور اآنون تحت محاصره شديد 
دام حسين بيشتر آنترل خود را بر عراق از دست مي دهد و روز روز به روز ص. هستند

ما همچنين هر اقدامي آه الزم باشد . به روز مردم عراق به آزادي نزديك تر مي شوند
براي جلوگيري از پنهان ساختن سالحهاي آشتار جمعي توسط رژيم عراق به عمل 

  . مي آوريم
پيكار و هر فداآاري به قصد ما براي هر پيروزي در اين : رئيس جمهوري آمريكا افزود

دفاع از انسان هاي بيگناه در آمريكا و سراسر جهان در برابر سالح هاي ترور آمك مي 
ما منتظر نخواهيم ماند تا با اين خظر با استفاده از ماموران آتش نشاني، پليس و . آند

ار گيري ما با اين خطر به آ. پزشكان در خيابان هاي شهرهاي مان مقابله آنيم
نيروهاي مسلح مان، نيروي زميني، نيروي دريائي و نيروي هوائي، گارد ساحلي و 

  . تفنگداران دريائي برخورد خواهيم آرد
پرزيدنت بوش آنگاه به موفقيت هاي نيروهاي بريتانيا و استراليا در عمليات آزادي عراق 

ه شهرها و بنادر اشاره آردو از جمله گفت نيروهاي بريتانيا هدفهاي مهمي از جمل
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رئيس جمهوري آمريكا از آمكهاي نيروهاي لهستاني، . استراتژيك را تصرف آردند
دانمارآي، چك، اسلواآي و به زودي بلغارستان وروماني در عمليات آزادي عراق ياد 

آردو گفت اسپانيا نيز آمكهاي لجيستيكي و انساني مي آند و ما مفتخريم آه آنها را 
  .در آنار خود داريم

رئيس جمهوري آمريكا گفت در مراحل اوليه اين جنگ، جهان تصويري روشن تر از رژيم 
در ميان افراد اين رژيم، مرداني هستند آه . عراق و قلب شيطاني آن بدست مي آورد

آنها در . شهامت از ديد آنها داشتن رفتاري بيرحمانه با زندانيان غير مسلح است
آنها از . ان در مي آورند، دست به حمله مي زنندحاليكه خود را به هيات غيرنظامي

آنها وانمود مي آنند . غيرنظاميان واقعي به عنوان سپرهاي انساني استفاده مي آنند
مي خواهند تسليم شوند و بعد به سوي آساني آه به آنها ترحم نشان مي دهند 

ياي خودگرداني ما به مردم عراق در اداره امور خود و پي بردن به مزا. آتش مي گشايند
شكل نهاد ها در عراق برآمده از فرهنگ خود عراقيها و با تصميم . آمك خواهيم آرد

 ميليون مردم عراق براي 24. گيري خود آنها خواهد بود با اين حال يك چيز روشن است
دوره اي بسيار طوالني تحت حكومت يك دارو دسته جنايتكار بودند آه خود را يك دولت 

  . مي ناميده است
يك عراق آزاد و صلح آميز ائتالف ما را . آنها به زودي شهروندان آشوري آزاد خواهند بود

آزادي هديه آمريكا به جهان نيست اين هديه خداوند به بشريت . متحد مي سازد
  .آزادي ستمديدگان شعار نيروي ويژه زميني آمريكا است. است

به جز آزادي مردمانش و آقاي بوش افزود ما چشمداشتي به خاك عراق نداريم 
. هيچ پاياني را به جز پيروزي آامل و نهائي نخواهيم پذيرفت. برقراري صلحي پايدار

راهي آه مي رويم آسان نيست و ممكن است طوالني باشد ولي مقصدمان را مي 
ما در اين راه باقي خواهيم ماند، يكسره به سوي بغداد و يكسره به سوي . دانيم
  .پيروزي

  
  طرح آمريكا براي دولت آينده عراق را اعالم آرد ول آالين پا

   مارس26چهار شنبه -خبرگزاري رويتر
براي اولين بار آالين پاول وزير خارجه آمريكا جزئيات طرح واشنگتن براي آينده عراق 

  .پس از جنگ را فاش ساخته است
ما و «:  گفتي آمريكا در نشستي با اعضاي آنگره آمريكا آالين پاول، وزير امور خارجه

ي عراق را  نيروهاي ائتالفي در اين جنگ شرآت آرديم تا آنترل بخش اعظمي از آينده
   ».در اختيار خود بگيريم

  .آنيم ما از اين ايده آه همه چيز را به سازمان ملل بسپاريم، حمايت نمي«:وي افزود
اهد و در صورت سرنگون شدن صدام، آمريكا آنترل عراق را به سازمان ملل نخو

  » .سپرد
ي بزرگتر به اين جنگ اقدام ورزيديم؛ هدف  ما براي انجام يك وظيفه«: آالين پاول گفت

ما آنترل آامل اهداف نظامي و شهري دولتي آارآمد در عراق به دست نيروهاي 
  » .ائتالفي است

پاول خطاب به آنگره گفت آه حاآميت نظامي آمريكا براي ثبات بخشيدن به عراق 
سپس يك دولت غيرنظامي آمريكايي در اسرع وقت شكل خواهد . اهد شداستفاده خو

گرفت و آنگاه نوبت به يك دولت انتقالي عراقي مي رسد آه نهايتا به سمت يك 
  .حكومت تمام عيار توسعه خواهد يافت

پاول گفت آه اياالت متحده از سازمان ملل خواهد خواست آه طي قطعنامه اي طرح 
  .آمريكا را تصويب آند

توني بلر، نخست وزير انگليس آه براي ديدار با جورج بوش، رييس جمهور آمريكا به 
استراحتگاه وي در آمپ ديويد رفته است چهارشنبه شب گفت آه انگليس از طرح 

به عنوان حاآم غيرنظامي عراق پس از صدام » جي گارنر«آمريكا براي نصب ژنرال 
   .آند حمايت مي
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ي  ديپندنت، بوش و بلر هم چنين بر نياز تصويب قطعنامهي اين ي روزنامه به نوشته
جديدي از سوي شوراي امنيت براي آنترل يك دولت موقت از سوي سازمان ملل و 

ي بازسازي عراق موافقت دارند، اما اين موارد تنها پس از آن صورت مي  تامين بودجه
  . گيرد آه شرايط نظامي با ثبات شده باشد

به مقصد واشنگتن گفت آه سربازان آمريكايي و انگليسي بيهوده بلر قبل از ترك لندن 
  . جان خود را بر سر عراق نگذاشته اند

ي جديد سازمان ملل براي بازسازي  دفتر نخست وزيري انگليس نيز اعالم آرد قطعنامه
ي  اي آه به آوفي عنان قدرت اجراي برنامه عراق، از اولويت آمتري نسبت به قطعنامه

  . دهد برخوردار است رد دالري نفت در برابر غذا را مي ميليا35/6
  

  با هانس بليكس» نيوز«ي اتريشي   مجله مصاحبه
هانس بليكس، رييس بازرسان تسليحاتي سازمان ملل از اين آه مجبور شده 

هايشان از عراق خارج آند اظهار تاسف و  بازرسانش را تا قبل از اتمام ماموريت
  . نارضايتي آرد
من «: در مقر خود در نيويورك گفت» نيوز«ي اتريشي  اي با مجله  مصاحبهبليكس در

هاي خود مدت زماني بيشتري  بسيار متاسفم آه ما نتوانستيم به منظور اتمام فعاليت
  » .در عراق بمانيم

من «: وي با توصيف مشكالتي آه در همكاري با دولت آمريكا داشت اظهار آرد
  » .تهاي ما ناراضي و خشمگين استدانستم آه آمريكا از فعالي مي

آرد تا نتايج بازرسيها را به نفع خود رقم  واشنگتن همواره سعي مي«: وي تاآيد آرد
ها قرار  آرديم مورد انتقاد آمريكايي زند و هر جا ما بر خالف تمايل آنها عمل مي

  » .گرفتيم مي
  

  ماسكها و لباسهاي ضدشيميايي
و لباسهاي ضدشيميايي در بيمارستاني در  ماسك 3000آشف «: هانس بليكس گفت

» .آند جنوب عراق، در اختيار داشتن تسليحات شيميايي از سوي عراق را ثابت نمي
هانس بليكس، رئيس بازرسان تسليحاتي سازمان ملل روز چهارشنبه در گفت و گو با 

دهد آه  سي اظهار داشت، آشف اين وسايل نشان مي.بي.ي خبري بي شبكه
   .ظار دارند هدف حمالت شيميايي آمريكا و انگليس قرار بگيرندعراقيها انت

، منابع آمريكايي اعالم آردند، نيروهاي  ي خبري دويچه وله بر اساس گزارش شبكه
دريايي اين آشور ماسكها و لباسهاي ضدشيميايي را در بيمارستاني در نزديكي شهر 

  . اند ناصريه آشف آرده
سليحاتي سازمان ملل فرصت بيشتري داده بليكس معتقد است آه بازرسان ت

شد تا تسليحات آشتار جمعي عراق را پيدا آنند نه اينكه به آنها دستور داده شود  مي
  . تا خاك عراق را ترك آنند

  
  . عصباني استي الجزيره  شبكهاز توني بلر 

شدگان و اسراي  توني بلر در ديدار با جورج بوش از پخش تصاوير مربوط به آشته
  . ي الجزيره اظهار عصبانيت آرد انگليسي در عراق از سوي شبكه

در «: وزير انگليس در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت ت  بلر، نخس سخنگوي توني
ي الجزيره آنها را به عنوان اسراي  پي پخش تصوير دو سرباز انگليسي آه شبكه

انگليسي در دست نيروهاي عراقي معرفي آرد، بلر از اين آار بسيار متنفر شده 
  » .است

ين امر وحشتناك بود؛ هم العمل نخست وزير به ا عكس«: سخنگوي بلر هم چنين افزود
  » .ي الجزيره به خاطر آشته شدن سربازان و هم پخش تصاوير از شبكه

 دو ي الجزيره شبيه  پخش شده از شبكههاي انگليس اعالم آردند، تصاوير رسانه
ي گذشته با نيروهاي عراقي مفقود  سرباز انگليسي است آه در درگيري يكشنبه

  » .اند شده
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سي در اين باره هنوز اظهار نظري نكرده و گفته است آه اين اما وزارت دفاع انگلي
  . تري دارند ي دقيق تصاوير نياز به مطالعه

  

  تظاهرات ضد جنگ
  

  وبل برندگان جايزه صلح ندو تن از 
در جريان يك تظاهرات ضدجنگ در برابر آاخ سفيد در واشنگتن، ) پنج شنبه(ديروز 

  . اند ا دستگير شدهبرندگان جايزه صلح نوبل و دو اسقف آليس
 جايزه صلح نوبل را برد و نيز جودي ويليامز آه 1976 مگوار آه در سال -مريد آوريگان 

 نفر را هدايت 60 دريافت آرده است تظاهراتي مرآب از 1997همين جايزه را در 
   .شد آردند آه در آن در اعتراض به جنگ دعا خوانده مي مي

سي، معترضان وقتي آه از خط حفاظت .بي.ي خبري بي بر اساس گزارش شبكه
  . پليس گذشتند دستگير شدند و به آنها دستبند زده شد

 مگوار پيش از دستگيري خود گفت آه در نظر دارد هر روز به برگزاري تظاهرات -آوريگان
ضدجنگ در مقابل آاخ سفيد بپردازد و اين آار را تا ماه آينده هم چنان دنبال خواهد 

  . آرد
  

  اآوادر
 بوش و آشتار در در اعتراض به سياستهايجويان اآواهزاران تن از دانشوز دير

  . يي را برگزار آردند غيرنظاميان در عراق تظاهرات گسترده
ل آشتار تمامي  را مسئو، او بوشگين با سردادن شعارهاي ضددانشجويان خشم

   .غيرنظاميان در عراق دانستند
ندگان با حمل پالآاردهايي خواستار ي خبري الجزيره، تظاهر آن به گزارش شبكه

  . متوقف سريع جنگ و آشتار غيرنظاميان در عراق شدند
اين دانشجويان به سوي سفارت آمريكا در اآوادر حرآت آردند آه با دخالت پليس و 

  . نيروهاي امنيتي اين تظاهرات به خشونت و تنش آشيده شد
ي سفارت آمريكا در اين آشور و تظاهر آنندگان بعد از دخالت نيروهاي امنيتي به سو
  . هم چنين رستورانهاي آمريكايي سنگ پرتاب آردند

  
  آرژانتين

هاي بوش در آشتار غيرنظاميان در ردم آرژانتين در اعتراض به سياستهزاران تن از م
، يآنندگان با سردادن شعارهاي تظاهر. يي را برگزار آردند عراق تظاهرات گسترده

  . آمريكا را يك جنايتكار، قاتل و تروريست خواندندجورج بوش، رييس جمهور 
ي تلويزيوني الجزيره، تظاهر آنندگان خشمگين اعالم آردند آشتار  به گزارش شبكه

غيرنظاميان به خصوص زنان و آودآان در عراق يك جنايت بزرگ است و بوش مسوول 
  .  آشتار ناعادالنه استاين

فرضي، سربازان آمريكايي و انگليس را در ي جنگ  مردم آرژانتين با تشكيل يك جبهه
  . حالي آه مشغول آشتار آودآان و زنان هستند، به نمايش گذاشتند

 
  واشنگتن
هاي بوش و آشتار غيرنظاميان در مردم واشنگتن در اعتراض به سياستتعدادي از 

هاي  هايي از سپرهدر اين تظاهرات گروه. يي را برگزار آردند راق تظاهرات گستردهع
تظاهر آنندگان با سردادن شعارهايي آشته . ساني و انجمن صلح نيز شرآت آردندان

  .  را به شدت محكوم آردندگناه در عراق شدن آودآان و زنان بي
  . اين تظارات با دخالت پليس و نيروهاي امنيتي به خشونت آشيده شد
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دت دادند و بوش را به ش تظاهر آنندگان در حالي آه شعارهاي ضد جنگ سر مي
 تن از 56آردند با پليس درگير شدند آه در اين درگيري بيش از  محكوم مي

  . تظاهرآنندگان دستگير شدند
  

  اسپانيا
هزاران تن از مردم اسپانيا در اعتراض به آشتار غيرنظاميان در عراق تظاهرات 

اين . اي را برگزار آردند آه با دخالت پليس به خشونت و تنش آشيده شد گسترده
آنندگان با اعتراض به شرآت سربازان اسپانيايي در جنگ به عراق و همراهي تظاهر 

دولت با سياستهاي آمريكا به مقرهاي دولتي حمله ور شدند و با پرتاب سنگ 
  . ها وارد ساختند خسارتهايي را به اين مكان

سردادن شعارهاي  ي تلويزيوني الجزيره، تظاهر آنندگان خشمگين با به گزارش شبكه
  . ريكايي سياستهاي بوش را به شدت محكوم آردندضدآم

گناه در  اين تظاهر آنندگان هم چنين با حمل پالآاردهايي آشتار زنان و آودآان بي
  . عراق را به شدت محكوم آردند و خواستار متوقف شدن سريع اين جنگ شدند

يت ت آشيده شد و در نهااين تظاهرات با دخالت نيروهاي امنيتي و پليس به خشون
  . بسياري از تظاهرآنندگان توسط پليس دستگير شدند

با ر نفر از دانشجويان و دانش آموزان دبيرستانهاي اسپانيا صدها هزاروز چهارشنبه 
برپايي تظاهرات، جنگ آمريكا عليه عراق را اقدامي تروريستي ناميدند و خواستار 

 تظاهرات همزمان با اين. استعفاي خوسه ماريا اسنار از رياست دولت مادريد شدند
تراض به ماجراجويي آمريكا و مشارآت اعتصاب سراسري دانشجويان اسپانيايي در اع

  .دولت اسپانيا در اين جريان صورت گرفت
شهر مادريد، روز چهارشنبه شاهد راهپيمايي و تظاهرات دانشجويان و دانش آموزاني 

تظاهرات از سه نقطه در . خواندند" قاتل"بود آه جورج بوش و خوسه ماريا اسنار را 
در مرآز شهر " سول"ايان حرآت خود در ميدان مادريد آغاز شد و شرآت آنندگان در پ

  . به يكديگر پيوستند
ال آه نزديك به چهار ميليون عضو دارد مردمي ترين و . جي. گري چياتحاديه آار

ود آه شمار مي ره بزرگترين تشكيالت مخالف جنگ آمريكا و انگليس عليه عراق ب
هاي ميليوني صلح طلبان در اين آشور برعهده قش اصلي را در برگزاري راهپيمايين

  .دارد
  
  

  ا اعالم شد فروردين بعنوان روز اغتشاشات مردمي در آمريك18
ي   مخالف حمله1700با گذشت پنج روز از اعتراض مردم آمريكا و دستگيري بيش از 

رانسيسكو سوگند خوردند؛ اغتشاشات ف آمريكا به عراق، فعاالن ضـد جنگ، در سان
توقف «سازماندهتدگان جنبش .  عراق ادامه دهندعليه شان را تا پايان جنگ  مردمي
هايي آه از جنگ سود مالي  راي ضربه زدن به شرآتخاطرنشان آردند ب »جنگ
 فروردين را به عنوان روز ملي اغتشاشات مردمي اعالم 18برند، در نظر دارند روز  مي
  . آنند

دهندگان جنبش  ، يكي از سازمان”شاتون رايت“بر اساس گزارش خبرگزاري فرانسه، 
  . »دي آناين يك جنگ براي تصاحب عراق است نه آزا«: گفت“ توقف جنگ“
  
  ي جنوبي آره

ي نظامي آمريكا و انگليس به عراق و  ي جنوبي در اعتراض به حمله دانشجويان آره
تظاهرآنندگان . اي را برگزار آردند ردهآشتار مردم غير نظامي، تظاهرات گست

هاي اين آشور را محكوم دادن شعارهاي ضد آمريكايي، سياستخشمگين با سر 
مل پالآاردهايي متوقف ي تلويزيوني المنار، تظاهرآنندگان با ح به گزارش شبكه. آردند

اين تظاهرآنندگان با سردادن شعارهاي ضد . شدن سريع جنگ را خواستار شدند
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ضد آمريكايي به سوي سفارت آمريكا در سئول حرآت آردند؛ آه با مقاومت جنگ و 
  . پليس و نيروهاي امنيتي مواجه شدند

  
  استراليا
هاي سيدني خيابان آموزان استراليايي روز چهارشنبه در اعتراض به جنگ عراق به دانش

ياي مرغ و اش  تخم ريخته و به پرتاب و شكستن اشياء مختلف مانند بطري، صندلي،
ها لباس مدرسه به تن آموزان در حالي آه بسياري از آن اين دانش .ديگر پرداختند

ها با نيروهاي پليس و بسياري از آن» نيد ـ جنگ نكنيدجنگ نك«زدند،  داشتند، فرياد مي
آردند، نوشته  بر روي برخي از پالآاردهايي آه اين نوجوانان حمل مي. شدند نيز درگير
م آمريكا ها پرچ چنين در اين درگيري تظاهر آنندگان هم» ستصلح حق ما«: شده بود

  . را به آتش آشيدند
  

  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
  

  )Shock and Awe( شوك و بهت
ca.globalresearch.www  

Centre for Research on Globalisation  
Centre de recherche sur la mondialisation  

  
  کوشا.برگردان از ف

  از سايت دريچه
http://globalresearch.ca/articles/SLI303A.html  

  
   هزار نفر تلفات را در جنگي آه آمريكا500آارشناس روسي 

  .براي آزمايش تسليحات جديد خود طراحي آرده است پيش بيني مي آند
  

   والديمير اسليپچنكومصاحبه الكساندر خوخلف با تحليلگر نظامي،
  

والديمير اسليپچنكو تحليلگر نظامي، دآتر در علوم نظامي، پروفسور، و سرلشگر 
پيش . ذخيره، يكي از بزرگ ترين متخصصان روسي در زمينه ي جنگ هاي آينده است

، و 1996، 1991در سال هاي (بيني هاي او در مورد عمليات نظامي آمريكا در عراق 
درصد با آنچه در عالم 100تقريبًا ) 2001(و افغانستان ) 1999(يوگسالوي ) 1998

اآنون اين تحليلگر نظامي روند و نتيجه ي جنگ آتي آمريكا . واقعيت رخ داد منطبق بود
با عراق را پبش بيني مي آند، جنگي آه خود ارتش آمريكا پيشاپيش آن را عمليات 

  .ناميده است“ شوك و بهت”
  

چ، تاآنون در باره علل و اهداف جنگ جديد عراق بسيار سخن والديمير ايوانوي: خوخلوف
گفته شده است، اّما من نمي توانم خود را از اين احساس رها آنم آه آنها يا دارند 

  .درباره ي چيز آامًال متفاوتي سخن مي گويند، يا همه ي داستان را نمي گويند
  

ر قرار گرفته است و آسي هدف اصلي اين جنگ عمًال بيرون از آادر تصوي: اسليپچنكو
از ديد من هدف اصلي اين جنگ آزمايش مدل هاي . چيزي درباره ي آن نمي گويد

اين . پيشرفته ي سالح هاي دقتي آمريكا در مقياس آالن و شرايط واقعي است
ساير اهداف يا اتفاقي اند يا تمامًا . هدفي است آه آنها در اولويت قرار داده اند

  .اطالعات غلط اند
  
جنگ از [آنون بيش از ده سال است آه آمريكا اختصاصًا جنگ هاي بدو ن برخورد ا

ضمن ايراد ] پسر[ جرج بوش 2001در ماه مه سال . را انجام داده است] فاصله ي دور

www.iran-archive.com 

http://www.globalresearch.ca/
http://www.globalresearch.ca/


اولين نطق رياست جمهوري اش براي دانشجويان آآادمي نيروي دريايي در آناپوليس، 
وي . سلح آمريكا در جنگ هاي آتي سخن گفتاز نياز به تدارآات پيشرفته نيروهاي م

تأآيد آرد آه نيروهاي مسلح بايد به تكنولوژي پيشرفته مجهز شوند تا بتوانند به شيوه 
اين آار اآنون به صورتي بسيار مداوم در حال . ي بدون برخورد در سراسر جهان بجنگند

  .اجرا است
  

صنعتي - هايي را از مجتمع نظاميبايد اين نكته را در نظر داشت آه پنتاگون تنها سالح
خريداري مي آند آه در شرايط جنگي واقعي تست شده باشند و گواهي آيفيت در 

 جنگ –پس از يك سلسله آزمايش هاي واقعي . ميدان جنگ را دريافت آرده باشند
صنعتي - به بسياري از شرآت هاي مجتمع نظامي–عراق، يوگسالوي، و افغانستان 

شرآت هاي . ح هاي دقتي به پنتاگون را دريافت آرده اندآمريكا حق فروش سال
اما بسياري از شرآت هاي معروف . الآهيد، جنرال الكتربك، و لورال از اين جمله اند

سود خالص حاصل از فروش . ديگر تاآنون سفارشي از بخش نظامي دريافت نكرده اند
ت آه بخواهد از اين آيس.  ميليارد دالر در سال است60 الي 50اين گونه سالح ها 

نوع پول ها بي نصيب بماند؟ اما تأمين آنندگان فعلي تسليحات دقتي براي پنتاگون 
دائمًا در حال ايجاد انواع جديدي از سالح ها نيز هستند آه آنها هم بايد آزمايش 

صنعتي آمريكا، براي بستر آزمايش سالح ها، از رهبري -مجتمع صنايع نظامي. شوند
  .و به خواسته اش مي رسد. گ طلب مي آندسياسي آشور جن

  
  . و اين هدف اصلي جنگ عراق است

  
  ويژگي هاي جنگ عراق

اين جنگ چه تفاوت هايي با جنگ هاي بدون برخوردي آه آمريكا قبًال انجام : خوخلف
  داده است دارد؟

  
براي نخستين بار از سال . اولين تفاوت آن در اهداف سياسي آن است: اسليپچنكو

 آمريكا تغيير نظام سياسي در آشور دشمن و خلع يا نابودي فيزيكي رهبري آن ،1991
  .را هدف خود قرار داده است

  
به خاطر بياوريد آه در جنگ . امريكايي ها در موارد قبلي در پي چنين هدفي نبودند

پيشين سعي نكردند صدام را از سياست برآنار آنند، و حتي ميالسويچ هم با ابزار 
نيروهاي مسلح آمريكا آزمايش هايي . سمت رهبري يوگسالوي برآنار نشدنظامي از 

را آه در مورد سالح هاي جديد الزم داشتند انجام دادند و سپس بساط شان را جمع 
  .اآنون با ماموريت بسيار دشواري مواجه اند. آردند و به آشورشان بازگشتند

  
اتژي جنگ به گونه اي بنيادين از اين رو، در وحله ي دوم، به سبب تغيير هدف، استر

براي نخستين بار اهداف جنگ به معناي آن است آه آمريكا بايد بدون . تغيير مي آند
: براي اين منظوز الزم است سه هدف را برآورده آنند. ناآامي به پيروزي نهايي برسد

  . شكست دادن ارتش دشمن، نابود آردن اقتصاد، و تغيير نظام سياسي آن
  

از نظر فيزيكي نابود . مورد ضربات بسيار قدرتمندي قرار خواهد گرفتارتش عراق 
آه مطمئن ام آمريكايي ها (براي تحميل حكومتي دست نشانده در آشور . خواهد شد

و دادن موقعيت به آن حكومت تا بتواند ) پيشاپيش چنين حكومتي را تشكيل داده اند
اشغال . عراق را اشغال آندآارش را پيش ببرد، آمريكا عمًال مجبور خواهد شد 

سرزميني آه پايه هاي مقاومت سازمان يافته مي تواند در آن پايدار بماند منجر به 
 چريك ها، و همچنين، در شرايط جهان --تلفات آالن پرسنل ارتش آمريكا خواهد شد 

طبعًا آمريكا چنين . عرب، شهادت جوياني آه آمربند مواد منفجره به خود مي بندند
عمًال همه ي . از اين رو ارتش عراق را به آلي نابود خواهد آرد. ا نمي خواهدچيزي ر

  .آشتار عظيمي خواهد شد. ارتشي هاي عراق خواهند مرد
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  آيا عراق هيچ شانسي براي مقاومت در برابر آمريكا ندارد؟: خوخلف

  
 با هم در عراق بار ديگر موقعيتي را خواهيم ديد آه در آن دو نسل از جنگ: اسليپچنكو

 بر روي –عراق براي جنگي از نوع نسل پيش قوي و آماده است . روبرو مي شوند
 هواپيماي 220 هزار سرباز، 600اما . زمين و به خاطر زمين، براي همه ي هدف ها

 سكوي 6 راآت انداز چندگانه، 500 توپ، حدود 1900 تانك، 2200نظامي، در حدود 
 سيستم 700ي زمين به هوا، و  سيستم موشك110اسكاد، ] موشك[پرتاب 

  . ضدهوايي هنگامي آه با مهاجم روبرو شوند بي فايده خواهند بود
  

آمريكايي ها با جنگ بدون . درواقع مواجهه در ميدان جنگ به آن معنا در آار نخواهد بود
برخورد، به نحوي قاعده مند از حمالت موشكي دقيق استفاده خواهند آرد و همه ي 

تاسيسات زيربنايي غيرنظامي و نظامي عراق را نابود و سپس نيروي تجهيزات آليدي 
  .انساني دشمن را با حمالت موشكي و بمبي از صحنه محو خواهند آرد

  
  پيشرفت جنگ

  
  آمريكايي ها جنگ را چگونه آغاز خواهند آرد؟: خوخلف

  
پست هاي ’اول از همه حمالت دقتي به استحكامات زيرزميني و : اسليپچنكو

هي به عنوان جاهايي آه ممكن است صدام حسين و رهبران عراق مخفي فرماند
شده باشند، به مقّرهاي فرماندهي ارتش و محل نيروها، و به اجزاء سيستم دفاع 

از ابزارهاي جنگي دقيق پيشرفته اي از نوع خأل اي، با . هوايي صورت خواهد گرفت
دفون شده استفاده خواهد قدرت فروروي به درون زمين براي نابود آردن هدف هاي م

حتي اگر يكي از اين سالح ها دقيقًا در درون هدف، مثًال تاسيساتي زيرزميني، . شد
منفجر نشود، به هرحال خروجي هاي آن مكان مسدود و تبديل به گور دسته جمعي 

  .افراد درون آن خواهد شد
  

از بمب هاي براي نابود آردن تجهيزات زرهي، در همان روزهاي نخست آمريكايي ها 
بمب حوشه اي . خوشه اي هوايي مجهز به ابزار هاي خود هادي استفاده خواهند آرد

آه هريك به طور مستقل هدف زميني “ مي زايد”بمب “ بچه”دهها يا صدها “ مادر”
  .خود را براي نابود آردن انتخاب مي آند

  
 پالسي من مطمئن ام آه در همان ساعت هاي اوليه ي جنگ، آمريكا از بمب هاي

به اين نوع بمب ها بمب هاي مايكروويوي هم مي . جديد هم استفاده خواهد آرد
شليك : اصلي آه اين سالح ها برمبناي آن آار مي آنند از اين قرار است. گويند

 5/2 الي 2در يك فاصله ي . ناگهاني اشعه ي الكترو مگنتيك به شدت حدود دو مگاوات
تمامي سيستم هاي راديوالكترونيك، سيستم “ ويوهامايكرو”آيلومتري از مرآز انفجار 

هاي مخابراتي و راداري، همه ي آامپيوترها، رايوها، و حتي سمعك ها و دريچه هاي 
همه ي اينها به روش ذوب دروني . مصنوعي قلب ها را بالفاصله از آار مي اندازند

  …!مجسم آنيد قلب يك نفر منفجر شود. نابود مي شوند
  

ه از اين سالح ها سيستم هاي فرمان و آنترل غيرنظامي و نظامي عمًال در اثر استفاد
  .يكباره نابود مي شوند

  
  چه نوع اسلحه هاي جديد ديگري ممكن است آزمايش شود؟: خوخلف

  
از آنجا آه اين جنگ براي آمريكا جنبه ي آزمايشي خواهد داشت، جندين : اسليپچنكو

م داشت به آسب گواهي آيفيت آزمايش نوع جديد از موشك هاي آروز دقتي، با چش
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به باور من بيش از هر چيز پرتاب موشك از زيردريايي مورد توجه خواهد . خواهند شد
آمريكايي ها دارند طرح ريزي مي آنند آه ناوگان زيردريايي شان را تبديل به . بود

  .سكوي اصلي پرتاب موشك آنند
  

.  سالح هاي دقتي ادامه خواهد دادپنتاگون به تكامل بخشيدن به مكانيزم هدف گيري
 درصد 80درحدود ) Endeavor( آمريكا با استفاده از شاتل فضايي ِاندبور 2000در سال 

از سطح زمين را اسكن آرد و نقشه الكترونيك اين سّياره را با مختصات سه بعدي 
. ورده اندحد نمايش جزئيات بر روي اين نقشه را تا اندازه ي يك پنجره پائين آ. تهيه آرد

 اول – آه در ماهواره اي نظامي نصب شده باشد –به بياني ديگر، مي توانيد لنزي را 
روي بغداد ميزان آنيد، بعد روي مرآز شهر، بعد روي آاخ صدام، و پنجره ي اتاق 

 در مدت زماني چند دقيقه اي يك موشك آروز هدف گيري –و فرمان را بدهيد . خوابش
  …رواز مي آندشده به درون آن پنجره پ

  
  اين جنگ تا چه مدت ادامه خواهد داشت؟: خوخلف

  
من پيش بيني مي آنم آه عمليات شوك و بهت بيش از شش هفته به : اسليپچنكو

 روز ادامه خواهد 30 تا حدود –“ شوك ”–دوره ي اول جنگ . درازا تحواهد آشيد
أ هاي دريايي  موشك آروز دقتي از مبد500 الي 400 ساعتي حدود 24در هر . داشت

در طي آن يك ماه . و هوايي به سوي هدف هاي درون عراق پزتاب خواهند شد
هر چيزي آه به هر علتي . نيروهاي نظامي و پتانسيل اقتصادي عراق نابود خواهد شد

 –در مرحله ي دوم . سالم مانده باشد نابوديش در دو هفته ي بعدي محرز خواهد شد
ين شده اي از پاآسازي نهايي را به اجرا در خواهند  آمريكايي ها ورژن تمر–“ بهت”

 ي پنهانكار استفاده B-2 و B-52براي اين منظور از هواپيماهاي بمب افكن . آورد
طي چهار ساعت پرواز، هواپيماهاي پنهانكار توانايي رديابي و نابود آردن . خواهند آرد

 بمب افكن 16رد از دست آم آمريكا قصد دا.  هدف ثابت يا متحرك زميني را دارند200تا 
B-2اين هواپيماهاي پنهانكار به طور دائم در هوا خواهند بود و مرتبًا .  استفاده آند

  .جايگزين يكديگر خواهند شد
  

آيا سيستم دفاعي عراق قادر خواهد بود با هواپيماها و موشك هاي آروز : خوخلف
  آمريكا مقابله آند؟

  
 نيروي هوايي –شور تجهيزات دفاع هوايي ندارد عراق در شمال و جنوب آ: اسليپچنكو

آنچه در مرآز آشور باقي مانده . آمريكا مرتبًا دارد اين ناحيه ها را بمباران مي آند
سيستم ضدهوايي عراق مبتني بر .  دقيقه ي اول جنگ نابود خواهد شد10است در 

 نابود –فكني  نورا– رديابي –] رادار[ارسال : روش آالسيك رديابي رادار فعال است
به . آمريكايي ها از اين روش براي اهداف خودشان بهره برداري خواهند آرد. آردن

محض آنكه رادارهاي عراقي با بيرون دادن انرژي الكترومگنتيك محل خود را برمال مي 
] آه رادار عراقي فرستاده است[آنند، يك موشك آروز دقتي با استفاده از همان پرتو 

عراق هيچ شانسي براي .  ي دفاع هوايي فرستاده مي شودبه سمت آن وسيله
  . مقابله با اين جريان ندارد

  
  هزينه ي اين جنگ چقدر خواهد شد؟: خوخلف

  
 100اما آل ميلغ خرج شده ممكن است به .  ميليارددالر80به تخمين من : اسليپچنكو

 يكي از دست آم. ما هرگز از رقم دقيق مخارج مطلع نخواهيم شد. ميليارد برسد
داليل اين مسئله آن است آه برخي شرآت هاي خصوصي به اميد منافع آتي مدل 

هاي آزمايشي سالح هاي دقتي شان را به طور رايگان به پنتاگون اهدا مي آنند، و به 
برنامه ي نوسازي . اين ترتيب بخشي از بودجه جنگ توسط آنها تامين مي شود
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از اين رو فعًال الزم .  ميليارد دالر است600تسليحات نيروهاي مسلح آمريكا حدود 
  .صنعتي سخت بگيرد، مي تواند مجانًا به ارتش اسلحه بدهد–نيست مجتمع نظامي

  
  خسارت هاي جاني عراق به چه ميزاني خواهد بود؟: خوخلف

  
از آنجا آه آمريكايي ها دارند برنامه ريزي . بسيار قابل مالحظه خواهد بود: اسليپچنكو

ارتش عراق را از نظر فيزيكي نابود آنند، من تخمين مي زنم آه دست مي آنند آه 
  . جنگ خونيني خواهد بود.  هزار نفر آشته خواهند شد500آم 

  
  بعد از آخرالزمان 

  
  بعد از جنگ چه خواهد شد؟ : خوخلف

  
سپاه اشغال ظاهرًا . امريكايي ها مجبور خواهند شد عراق را اشغال آنند: اسليپچنكو
چهارلشگر مكانيزه و زرهي، يك لشگر چترباز، و يك لشگر از نيروهاي متشكل از 

در عراق عمالت زميني . همه ي اين نيروها نخواهند جنگيد. مسلح بريتانيا خواهد بود
ارتش آمريكا بدون آنكه گلوله اي شليك شود وارد صحرايي در ! اي در آار نخواهد بود

. ق نفتي را به آتش خواهند آشيد عراقي ها حتمًا مناط–حال سوختن خواهد شد 
  .آسي وجود نخواهد داشت آه به آنان شليك آند

  
  اشغال مستقيم چه مدت به درازا خواهد آشيد؟: خوخلف

  
. ماندنشان در آنجا خاصيتي ندارد. آنها مسلمًا عراق را ترك خواهند آرد: اسليپچنكو

 و ماليات دهندگان اشغال يك سال ونيم، دو، يا حداآثر سه سال ادامه خواهد داشت
.  ميليارد دالر ديگر هم براي نگهداري از نيروها در عراق بپردازند100 الي 80آمريكا بايد 

خواهند ناميد ” حفظ صلح“پس از آن آمريكا ممكن است در عملياتي آه بي ترديد آن را 
اما ناتو، استونيايي ها را ثبت نام آند، “ مبتديان جديد”لهستاني ها، چك ها، و ساير 

يك تا يك سال ونيم ديگر در “ حافظان صلح”اين . خودشان عراق را ترك خواهند آرد
  .عراق خواهند ماند

  
طي اين مدت در اين آشور آه رژيمش دوست آمريكا است سرمايه گذاري هاي عمده 

 ميليون بشكه 4/2 الي 2اي خواهد شد، و ظرف مدت دو سال استخراج نفت عراق به 
 ميليون بشكه در روز نفت استخراج 5پس از پنج سال تا ميزان . در روز خواهد رسيد

اقتصاد .  دالر سقوط خواهد آرد15 تا 12قيمت جهاني نفت به بشكه اي . خواهند آرد
  . راآد آنوني آمريكا اوج خواهد گرفت

  
تكيه “ دالرهاي نفتي”و چه بر سر اقتصاد روسيه آه در حال حاضر مشخصًا بر : خوخلف

  آمد؟دارد خواهد 
  

  .من آارشناس جنگ ام. پاسخي براي اين پرسش ندارم: اسليپچنكو
  
  
  
  

  فرصت گريزي جمهوري اسالمي
 مدير مسئول سايت بازتاب-فؤاد صادقي

  
شود و برخالف دو سناريوي  بيش از يكصد ساعت از آغاز جنگ عراق سپري مي

 .باشد طراحي شده براي جنگ، طرح سومي در حال تحقق مي
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آه از سوي دولت آمريكا و غرب در فضاي داخلي آنها تبليغ شده بود، سناريوي اول 
تجربه افغانستان، اياالت . آرد بيني مي اي را براي آمريكا پيش جنگ آسان و فاتحانه

متحده را اميدوار آرده بود آه با تمايل مردم و استفاده از تجهيزات پيشرفته، ظرف 
 . آندآمتر از يك هفته و به سادگي عراق را تصرف

سناريوي دوم آه از سوي غرب و بعضا نيروهاي تندرو اسالمگر به آن در افكار عمومي 
هاي آشتار  شد، بر استفاده صدام از سالح المللي و شوراي امنيت دامن زده مي بين

جمعي خود، به ويژه تسليحات بيولوژيك تأآيد مي آرد و هدف قرار گرفتن اسراييل و 
امتيازات الزم براي حمله به عراق را در اختيار آمريكا آشورهاي همسايه عربي، آه 

در اين سناريو، فتح عراق همراه با تلفات سنگين و . آرد بيني مي قرار داده بودند، پيش
 .هاي بسيار ترسيم شده است دشواري

  
  

شدند آه  هاي ظاهري آنها به نوعي همگرا محسوب مي دو طرح مذآور به رغم تفاوت
هاي حمله به عراق را تضعيف و از سوي ديگر خطرات ادامه  گرانياز يكسو موانع و ن

هاي عمليات نظامي را  حكومت صدام بر منطقه را بزرگ جلوه داده و از اين طريق انگيزه
آمريكا آه به . آدام از دو سناريوي مذآور تحقق نيافت اما در عمل هيچ. داند افزايش مي

نند جنگ خليج فارس يا حمله به افغانستان المللي، ما دليل همراه نداشتن حمايت بين
قادر نبود حمله گسترده و قوي را به عراق به صورت ناگهاني آغاز آند، استراتژي فشار 
تدريجي را برگزيد بنابراين فرصت غافلگيري و شوك اوليه جنگ را از دست داد و روياي 

ه زيرآانه از سوي ديگر عراق نيز آ. خاتمه سريع و آسان جنگ به تحقق نپيوست
المللي براي آاخ سفيد به مراتب مهمتر از  دريافته بود در اين جنگ آسب حمايت بين

بيني نشده در جنگ است از هرگونه اقدامي آه موجب  هاي پيش دادن تلفات و هزينه
 .فراهم آوردن ائتالف جهاني در حمايت از جنگ را مهيا آند خودداري آرده است

  
  

بيني آرده بوديم در اين جنگ، اتالف زمان و   آه قبال پيشگونه استراتژي عراق، همان
نيروي انساني به زيان اياالت متحده است؛ بنابراين آشاندن جنگ به حومه شهرها و 

 . نبرد خانه به خانه مناسبترين گزينه عراق در اين جنگ است
  
  

طلبد و  يبيني آينده آن، فرصتي مجزا را م پرداختن به تحليل روند جنگ تاآنون و پيش
ما در اين مجال مروري بر عملكرد جمهوري اسالمي را در قبال جنگ عراق خواهيم 

 .داشت
  
  

هاي تبليغاتي جمهوري اسالمي   ساعت از آغاز جنگ، سياست24پس از گذشت 
 .تقريبًا بر موضع عراق در جنگ منطبق گشت

  
  

هادهاي سياسي و گيرندگان در ن ظاهرا ناآامي آمريكا در پيروزي سريع اوليه، تصميم
تبليغاتي را بر آن داشته بود تا بيش از پيش مواضع خود را به عراق نزديك آنند و اين 

هاي رسمي،  روند تا حدي ادامه يافته است آه در دو روز گذشته آنچه آه از خبرگزاري
شود تقريبا هيچ  صدا و سيما و مسؤولين سياست خارجي و امنيتي آشور اعالم مي

رسد اين همگرايي با عراق  ع دولت عراق در جنگ ندارد، اما به نظر ميتضادي با مواض
 .زودهنگام و تا حدودي نسنجيده انجام شده است

  
  

شايد مرور نكات ذيل به اتخاذ موضعي آارآمدتر در قبال اولين جنگ هزاره سوم آمك 
 : آند
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ه جنگ بيني از نتيج مسؤولين جمهوري اسالمي بايستي روشن آنند آه با چه پيش
پندارند نتيجه اين جنگ به پيروزي عراق  آيا آنان مي. پردازند گيري مي چنين به موضع

شود و صدام خواهد توانست مهاجمان را از خاك عراق به بيرون براند و  منجر مي
همچنان به حيات سياسي خويش ادامه دهد آه در اين صورت همراهي تام جمهوري 

يا آنكه . دهد يروز جنگ قرار گرفتن معنا ميعمال در آنار پ اسالمي با عراق،
اي را براي  هاي ايران، آشته شدن قهرمانانه صدام و پيروزي ناجوانمردانه استراتژيست
آنند آه در اين صورت صدام به عنوان قهرمان جهان اسالم فراتر از  بيني مي آمريكا پيش

خواهد گرديد آه بن الدن و سران طالبان مطرح خواهد شد و همراهي با وي موجب 
ايران پس از مرگ صدام امتيازات مهمي را در تثبيت جايگاه خود در افكار عمومي جهان 

 .اسالم آسب آند
  
  

هاي مذآور شانس زيادي براي تحقق ندارد و حتي  بيني يك از پيش واضح است آه هيچ
 .مند نخواهد شد در صورت تحقق، جمهوري اسالمي از مزاياي آن بهره

  
  

اند آه حكومت صدام  ولين جمهوري اسالمي هنوز اين واقعيت را درنيافتهظاهرا مسؤ
طلب است و در صورت شكست يا پيروزي صدام در  بيني و آامال منفعت غيرقابل پيش

تداوم . جنگ، به توافق رسيدن وي با اياالت متحده امري غيرمنتظره نخواهد بود
ي اسالمي ندارد بلكه موجب حكومت صدام بر عراق نه تنها هيچ حاصلي براي جمهور

انتظار برخورداري ايران از محبوبيت و نفوذ صدام در . احيا شدن خطرات گذشته است
عملكرد دولت عراق نشان داده است آه در هر . جهان اسالم نيز انتظاري موهوم است

فرصت مناسب از تخريب وجهه جمهوري اسالمي در جهان اسالم و نسبت آمريكايي و 
 .هراسد  آن دادن، نمياسراييلي به

  
  

تواند در  پوشي بر حضور اياالت متحده در منطقه و حساسيت آمريكا نمي چشم
راهي غير از افراط و  ظاهرا در روابط خارجي جمهوري اسالمي،. درازمدت ادامه يابد

عملكرد منفعالنه و در خدمت آمريكا قرار گرفتن در . تفريط، شانس برگزيده شدن ندارد
 اجالس بن، آه موجب زيان ملي ايران در ماجراي افغانستان گرديد موجب افغانستان و

شده است آه ايران در جريان عراق موضعي متفاوت را اتخاذ آند و با همراهي 
وجود اختالفات شديد ميان ترآيه و . يكجانبه با عراق از سوي ديگر دچار مشكل شود

يچيده منطقه آه رفته رفته به آمريكا، بحران و تناقض در آشورهاي عربي و وضعيت پ
شود بهترين وقت براي جمهوري اسالمي است  زمينگير شدن غرب در عراق منجر مي

تا با اتخاذ مواضعي مبتكرانه و مستقل نقش اصلي را در خاورميانه بر عهده گيرد، 
حقيقت آن است آسب منافع ملي هيچ تناقضي با مواضع ايدئولوژيك نظام ندارد و 

 . حامي صدام در منطقه در شأن نظام جمهوري اسالمي نيستاساسا جايگاه
  
  

مستقل و مقتدر در  شرايط فعلي بهترين زمينه را براي ظهور ايراني قدرتمند، اسالمي،
منطقه فراهم آورده است و انتظار از مسؤولين جمهوري اسالمي آن است آه اين 

 .فرصت را به سادگي از آف ندهند
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