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  »شوك و وحشت«استراتژي  -شب سي و نهم 

  
  آخرين تحوالت جنگ

  
  زغفرانيه بغداد   تن در اثر انفجار در انبار مهمات در40مرگ 

انفجار در محله زعفرانيه جنوب بغداد هنگامي روي داد آه چند مهاجم با شليك تير يا پرتاپ نارنجك به 
نيروهاي . يك انبار مهمات، باعث سلسله انفجارهائي شدند آه حدود يك ساعت به طول انجاميد

رهاي محدود و آنترل شده اي  ميان بردن مهمات عراقي طي روز هاي اخير انفجانظامي آمريكا براي از
مردم عصباني زعفرانيه بغداد آمريكا را مسئول انفجارها مي . از جمله در همين انبار بر قرار ساخته بودند

يكا دانندو از قول يكي از آنها گفته شد آه اين انفجار حاصل اقدامات مشابه روزهاي گذشته ارتش آمر
زان آمريكائي از انبار ياد شده به شدت نگهباني مي شد بعضي ديگر مي گويند پيش از حضور سربا. بود

تظاهراتي عليه حضور آمريكا در زعفرانيه برپا شد آه طي آن . و آسي نمي توانست به آن نزديك شود
  . تظاهرآنندگان به سوي سربازان آمريكائي سنگ پرتاب آردند

ا آن را انفجاري عمدي براي نابودسازي مهمات اضافي دانستند اما يك مقام نظامي آمريك منابع
  .آمريكائي گفت گروهي ناشناس به انبار مهمات حمله آردند

  
  آند  جورج بوش به زودي پايان جنگ عليه عراق را اعالم مي

 جورج بوش به   آردند، آوريل اعالم25به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، مقامات آاخ سفيد روز جمعه 
  . آند زودي پايان رسمي جنگ را در عراق اعالم مي

هايش را براي   رييس جمهور آمريكا در نطق خود هم چنين طرح جورج بوش، «: اين مقامات اظهار داشتند
  » .ي عراق و پيگيري جنگ عليه تروريسم اعالم خواهد آرد بازسازي آشور جنگ زده

ي آينده و هنگام ديدار از ناو هواپيمابر  ن آردند، بوش نطق خود را هفتهمقامات آاخ سفيد خاطر نشا
اين ناو براي شرآت در جنگ عراق در منطقه حضور داشته . آند گو ايراد مي ديه آمريكايي در پايگاه سن

  . است

راد ايـ » آبراهـام ليـنكن   «ي جاري نطق خـود را بـر روي ناوهواپيمـابر              ي هفته   رود بوش پنجشنبه    انتظار مي 

  .آند

  
  آنـد   هزار سرباز جديد جهت استقرار در عراق به اين آشور اعزام مي5آمريكا 
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  . سخنگوي نظاميان آمريكا از اعزام پنج هزار تن از سربازان آمريكايي براي استقرار در عراق خبـر داد
 چاپ لندن، سخنگوي نظامي -ي القدس العربي   نقل از روزنامهبه گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به

ي آتي وارد عراق خواهند   هزار تن از سربازان آمريكايي در آلمان طي دو هفته5« :آمريكا اظهار داشت
  » .شد

اين افراد از پايگاه خود در بومهوا در جنوب غرب آلمان جهت استقرار « :سخنگوي نظاميان آمريكا افزود
  » .شوند ر عراق اعزام ميامنيت د

هيچ مدت زمان معلومي براي استقرار اين نيروها در عراق تعيين نشده است و در واقع ايـن                  « :وي افزود 

  ».نيروها براي انجام ماموريت خود در عراق محدوديت زماني ندارند

  
  بازرسان تسليحاتي سازمان ملل بايد به عراق بازگردند : استرا
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ي انگليس اعالم آرد بازرسان تسليحاتي سازمان ملل بايد اجازه يابند تا آار خود را در  وزير امور خارجه
  . ردگيري تسليحات آشتار جمعي عراق ادامه دهند

اظهار اميدواري آرد سازمان ملل نقش ) جمعه ( ي انگليس روز گذشته جك استرا، وزير امور خارجه
  . اند، ايفا آند يي را آه رهبران آمريكا و انگليس از آن ياد آرده ويژه

من قادر نيستم قول دهم آه اين اين امر به طور خودآار  « :ي ديلي نيوز، استرا افزود ي روزنامه به نوشته
  » .انجام شود؛ زيرا تصويب اين آار بستگي به مذاآره در شوراي امنيت سازمان ملل دارد

 صورتي آه تسليحات آشتار جمعي در عراق پيدا نشود توجيه جنگ از ميان نخواهد وي ادعا آرد، در
رفت و يا بدين معني نخواهد بود آه نيروهاي تحت رهبري آمريكا تهديد صدام را بيش از حد جلوه 

  . اند داده
اد ي سرنوشت صدام ادعا آرد آه وي حداقل در شب اول بمبارانهاي بغد ي انگليس درباره وزير خارجه

  . ي سرنوشت صدام حاصل نشده است اما هنوز هيچ اطميناني درباره. مجروح شده است
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مردم دنيا در حال حاضـر بـر ايـن بـاور هـستند آـه اقـدام                  «: وي در بخش ديگري از اظهارات خود بيان آرد        

نظامي صورت گرفته عليه عراق به دليل پيدا آردن تسليحات شيميايي و ميكروبـي در ايـن آـشور بـوده                     

  ».است

  
هايي در اين آشور  گفتم، چنين سالح هاي غير مجاز عراق درست مي ي سالح  من درباره :رابين آوك

  وجود ندارد 
هاي   اوريل گفت، يافت نشدن سالح25، رابين آوك  روز جمعه ي ديلي تلگراف ي روزنامه به نوشته

  . آشتار جمعي در عراق توجيهي مناسب براي مخالفت وي با جنگ است
وگو با حمله به دولت انگليس به دليل  بين آوك، رييس مستعفي مجلس عوام انگليس، در يك گفترا

ي تسليحات غير قانوني  عدم تمايل به دادن تضميني براي ايفاي نقش سازمان ملل در يافتن زرادخانه
ار از شنيدن اين خبر آه جف هون، وزير دفاع گفته است، سازمان ملل نبايد در آ « :عراق، گفت

  » .جستجوي تسليحات عراق نقش داشته باشد، شگفت زده شده است
آردم آه موضع دولت انگليس حمايت از  فكر مي. من از شنيدن اين خبر تعجب آردم«: آوك اظهارداشت

  » .توانم حتي يك دليل براي عدم اتخاذ اين موضع پيدا آنم المللي است؛ اما نمي بازگشت بازرسان بين
آشتار جمعي به آن  هاي  ش هنگام استعفا گفته بود، به اعتقاد وي صدام سالحا آوك در سخنراني
گفته  گفت آه حوادث عراق نشان داد آه وي درست مي وي . گويند، در اختيار ندارد معني آه همه مي

  . است
ته حتي اآنون باور اينكه او توان اين آار را هم داش«: سي بيان داشت.بي.وگو با راديو بي آوك در گفت
  » .مشكل است

اگر بخواهيد موشك . ها چيزي نيست آه به راحتي بتوان پنهان آرد اين«: وي در سخنان خود افزود
يي  اگر آالهك هسته. ي بزرگ براي توليدش داريد بالستيك دوربرد داشته باشيد، نياز به يك آارخانه

مشكل است آه «: وي تاآيد آرد» .يي براي توليد آن خواهيد داشت بخواهيد، نياز به يك راآتور هسته
  » .اند باور آنيم پس از شش يا هفت هفته بودن در عراق، اين تجهيزات و تاسيسات آشف نشده

ها نابود شده، سالح ديگري در عراق يافت نخواهد شد آه در اين            هون معتقد است از آنجا آه اين سالح       

وي هم چنين بر اهميت از سـرگيري        . اند  شود بازرسان آارشان را به درستي انجام داده         صورت ثابت مي  

  .آار بازرسان در عراق تاآيد آرد

  
  تظاهرآنندگان بغـداد با سنگ به طرف سربازان آمريكايي حمله آردند 
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نبار ي موشكي نيروهاي آمريكايي به يك ا هـزاران تن از تظاهرآنندگان در شهر بغداد در اعتراض به حمله

 تن از شهروندان عراقي شده است، 40مهمات متروآه در بغداد آه تاآنون منجر به آشته شدن 
  . اي را برگزار آردند تظاهرات گسترده

، تظاهرآنندگان ي تلويزيوني العربيه به نقل از شبكه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
شنگتن هشدار دادند آه سريعا خاك عراق را ترك خشمگين با سر دادن شعارهاي ضدآمريكايي به وا

  . آند
چنين با پرتاب سنگ به سوي سربازان آمريكايي، شعارهايي را سر دادند و مسوول  تظاهرآنندگان هم

اصلي اين حادثه را آه منجر به تخريب بسياري از منازل اطراف انبار و آشته شدن بسياري از مردم 
  . شد، واشنگتن معرفي آردند

تظاهرآنندگان با حمل پالآاردهايي رهبريت حوزه، حكومت اسالمي و خروج سريع نيروهاي اين 
  . آمريكايي را خواستار شدند

لحظه به لحظه بر تعداد تظاهر «: ي خبري اظهار داشت خبرنگار العربيه طي ارتباط مستقيم با اين شبكه
شود و شعارهاي اصلي مردم  ه مياند، افزود آنندگان آه در ميدان فردوس در مرآز بغداد جمع شده

  » .شرآت آننده خروج سريع نيروهاي آمريكايي از خاك عراق است
بسياري از مردم شرآت آننده در اين تظاهرات با ابراز خشم زياد نسبت به «: خبرنگار العربيه افزود

  » .دهاي پس از جنگ در بغداد را واشنگتن معرفي آردن نيروهاي آمريكا مسوول اصلي تمام قتل
چنين بسياري از مردم در ابراز خشم و نفرت خود نسبت به حضور نيروهاي آمريكايي در محل انفجـار                     هم

  .مانع سرآشي اين نيروها در منطقه شدند و در اين درگيري تعدادي از سربازان آمريكايي زخمي شدند

  

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
  بعيدی به بغداد برای همکاری با ژنرال جی گارنراعزام گروهی از عراقی های ت
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گزارش يک روزنامه معتبر آمريکائی ميگويد وزارت دفاع آمريکا شروع به اعزام گروهی از عراقی های 
 . يکا عمل کنندتبعيدی به بغداد کرده است تا به عنوان بخشی از يک دولت موقت تحت رهبری آمر

روزنامه نيويورک تايمز در شماره امروز خود ميگويد صد و پنجاه عراقی تبعيدی برای همکاری با ژنرال 
، که بازسازی عراق پس از جنگ را سرپرستی ميکند، Jay Garnerبازنشسته آمريکائی، جی گارنر 

 . انتخاب شده اند
، عهده دار شغل ميشوند و به بازسازی زير عراقی های تبعيدی در هر بيست و سه وزارتخانه عراق

اين روزنامه . بنای تشکيالتی که بعداً  به يک دولت جديد عراقی واگذار خواهد شد، کمک خواهند کرد
 . ميگويد واشنگتن اميدوار است دولت انتقالی عراق، تا اواخر ماه می، سر کار بيايد

ر عهده خواهد داشت که مهندسی است که ، بEmad Dhiaرهبری تبعيدی های عراقی را عماد دهيا 
 . وی مشاور ارشد ژنرال گارنر خواهد بود. بيست و يکسال قبل عراق را ترک کرده است

ژنرال گارنر، روز دوشنبه جلسه ای را در بغداد اداره خواهد کرد، که قريب صد عراقی از تمامی اقوام و 
 . در آن شرکت ميکنندگروههای مذهبی با هدف شکل بخشيدن به دولت انتقالی، 

بعضی گروهها از جمله گروه سرشناس شيعه موسوم به مجلس اعالی انقالب اسالمی در عراق گفتـه    
اند جلسه بغداد را تحريم ميکنند و بجای آن در جلسه ای از مخالفين کـه روز جمعـه در اسـپانيا تـشکيل                

  .خواهد شد، شرکت خواهند کرد

  
  شود  در بغداد برگزار ميدوشنبه دومين نشست معارضان عراقي 
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هاي تشكيل دولت موقت  ها براي بررسي طرح معاون وزير دفاع آمريكا گفت آه دومين نشست عراقي

  . شود عراق روز دوشنبه در بغداد برگزار مي
آمريكا در جمع خبرنگاران در واشنگتن گفت آه به نقل از راديو آمريكا، پائول ولفوويتز، معاون وزير دفاع 

 دومين نشست پس از سقوط صدام است و طي آن نوع فعاليتها و اقدامات براي  نشست روز دوشنبه
  . گيرد ي عراق بطور جدي مورد بحث و بررسي قرار مي تشكيل دوت جديد در بغداد و آينده

مربوط به تشكيل دولت موقت تهيه خواهند ها دستورالعملي براي مذاآرات  ولفوويتز گفت آه عراقي
  . آرد

اين اقدام باعث تسريع و تسهيل مذاآرات و تبديل دولت انتقالي به دولت موقت در عراق «:وي افزود
اين دولت بايد فراگير و متعلق به تمامي مردم عراق از جمله اعضاي تمامي گروههاي . خواهد شد

هايي براي تشكيل دولت جديد ارائه  اق گوش دهد و راهبايد به حرف مردم عر. مذهبي و قومي باشد
  » .دهد

ي اصلي بر عهده دارند آه اولين آنها بر عهده  ولفوويتز تاآيد آرد آه مقامهاي دولت موقت دو وظيفه
  . ي امور اصلي دولت در عراق است گرفتن هرچه سريعتر اداره

ن آار دولت موقت فراهم آردن زمينه براي ايجاد ترين و مهمتري معاون وزير دفاع آمريكا ادعا آرد آه اصلي
  . باشد حكومت جديد دموآراتيك مي

نويس قانون اساسي، انجام اصالحات حقوقي و  ي ولفوويتز، دولت وقت بر روي نوشت پيش به عقيده
  . اقتصادي و سازمان دهي انتخابات فعاليت خواهد آرد

 به منظور حفاظت و حمايت از حقوق  »ي آزادي هاليح«ولفوويتز تاآيد آرد آه دولت موقت پيش نويس 
  . آزادي مذهب و حفظ آموال خصوص را نيز مورد بررسي قرار خواهد دارد  آزادي بيان،  تمامي مرم عراق،

  . اي به حكومت يا اشغال عراق ندارند وي ادعا آرد آه آمريكا و ديگر آشورهاي عضو ائتالف عالقه
 مدعي شد آه يك عراق آزاد و دموآراتيك تاثير مثبتي بر خاورميانه و معاون وزير دفاع آمريكا هم چنين

  .  فلسطين خواهد داشت-روند صلح اسراييل 
آـنم آـه وجـود يـك آـشور آزاد و              توانم آمكي بكنم اما فكر مي       من نمي «:ي مدعياتش افزود    وي در ادامه  

ن عرب، تـاثير مهـم و مثبتـي بـر         دموآراتيك در خاورميانه و به خصوص در يكي از بزرگترين آشورهاي جها           
  ».روند سياسي و صلح منطقه خواهد داشت

  
يك حكومت فدرالي را در عراق و آردستان عراق : آرات آردستان عراق در دفتر نقدهنماينده حزب دمو

  خواستاريم
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هايي از شهرداري و اداره آشاورزي اربيل عازم آرآوك براي نظافت  بنا به دستور مسعود بارزاني اآيپ« 
  » .اند اين شهر شده

وگو با خبرگزاري  ، در گفتشريف سعيد صالح، نماينده حزب دموآرات آردستان عراق در دفتر نقده
ژنرال گارنر به « :آردستان عراق اظهار داشتدانشجويان ايران با اشاره به ديدار ژنرال جي گارنر از 

منطقه تفريحي سه دوآان آه تفرجگاه جالل طالباني است؛ رفت و با جالل طالباني و مسعود بارزاني 
  » .ديدار نمود
در اين ديدار تعدادي از همكاران گارنر و از جمله گريس آه مسوول اداره آردستان خواهد « :وي افزود

  » .بود؛ حضور داشتند
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اند؛  هايي آه دو طرف باهم داشته طبق صحبت« :شريف با اشاره به جزييات مذاآرات اين مقامات گفت
وضعيت فعلي آردستان عراق حفظ خواهد شد، ولي در آل ژنرال گارنر نيز بر حكومت فدرالي در 

  » .چارچوب عراق مستقل تاآيد آرد
ستقالل نيستيم بلكه يك حكومت فدرالي را در خواسته ما نيز تغيير نيافته است و خواستار ا« :وي افزود

  » .عراق و آردستان عراق خواستاريم
استانداري به نام نظام گيلي از طرف پارتي « :شريف در مورد اقدامات حزب متبوعش براي آرآوك گفت

براي استان آرآوك معرفي شده است، ولي هنوز به طور رسمي آار خود را آغاز نكرده است و ايشان 
  » .تر است تر و آرام سخناني اعالم نمود آه آرآوك از بيشتر نقاط عراق امنهم طي 

هاي پيش آمده  اين مقام آگاه در امور آردستان عراق در خصوص ادعاي ترآيه در مورد آرآوك و بحث
دهند و آمريكا هم در نظر دارد؛ تا يك نفر را  ها فعال عكس العمل خاصي نشان نمي ترك« : اظهار داشت

  » .وان استاندار يا مقام مسوول براي آرآوك برگزيندبه عن
اند و  در اين راستا نيز پارتي و اتحاديه ميهني از مواضع قبلي خود عقب نشيني نكرده« : وي تصريح آرد

  » .واسلواآي خواهد بود احتماال اين شهر به صورت يك شهر برادري مانند شهر براتيسالواي چك

اين مساله باعث خواهد شد آه  « : ه اين وضعيت به نفع آردهاست؛ گفت      شريف در خاتمه با بيان اين آ      

هاي ما نيز از اين بابت خوشحال شوند و متوجه شـوند آـه آردهـا در ايـن شـهر قـصد تـشكيل                           همسايه

  ».حكومت را ندارند

  

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
ش هاي مردم عراق با فشارهاي سياسي، آمريكا را وادار به تغيير نقشه :نماينده حزب الدعوه در تهران

  خواهند آرد
  خواست مردم عراق خروج سريع نيروهاي اشغالگر از عراق است 

 2003 آوريل 6 -1382 ارديبهشت 6 شنبه-ايسنا
مردم عراق با فشار مردمي و سياسي، آمريكا را وادار به «: نماينده حزب الدعوه در تهران تاآيد آرد

  » .هايش درباره عراق خواهند آرد تغيير نقشه
، موج )ايسنا(وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران  ي حزب الدعوه در تهران در گفت  نمايندهابوبالل اديب،

در مناطق شيعه نشين و «: هاي مردمي در عراق را موج اسالمي دانست و اظهار داشت حرآت
هاي رژيم صدام در  نشين عراق، موج اسالمي وجود دارد و يكي از داليل اين موج مردمي، برنامه سني
 آن آردن اسالم در عراق است و عكس العمل مردم نشان داد آه آنها متعهد هستد و آماده ترك ريشه

  » .اسالمشان نيستند
ي علماي آگاه و مجاهد نظير شهيد محمدباقر و محمدصادق  وي مسووالن جريان اسالمي را مجموعه

بر ترويج اسالم خواهي ) ره(يصدر دانست و با تاآيد بر تاثير انقالب اسالمي ايران به رهبري امام خمين
اين موج نشانگر اصالت اسالمي ملت عراق است آه با تمام ظلمي آه «: در تمام منطقه و عراق گفت

  » .آردند از صدام تحمل آردند، بر ماندگاري اسالم پافشاري مي
 اشغالگر ها و نيروهاي ملت عراق هرگز تسليم آمريكايي«: ي حزب الدعوه در تهران اظهار داشت نماينده

هاي مردمي  نخواهد شد و خواست آنها خروج هر چه سريعتر نيروهاي اشغالگر از عراق است و حرآت
  » .ي اين خواست آنها است معترضانه در موصل و بغداد و ساير شهرها، نشان دهنده

و اديب معتقد است آمريكا اطالع دقيقي از ملت عراق ندارد و نخواهد توانست آگاهي سياسي شيعيان 
  . ساير مسلمانان را تغيير دهد

ها اآنون مراقبند  آمريكايي«: ها گفت وي با تاآيد بر تاثيرگذاري فشارهاي مردمي در تصميمات آمريكايي
هر چند آه خود حكومتي را . اند آنند و تا به حال تصميم نهايي خود را اعالم نكرده و تحوالت را نظاره مي

  » .اب آرده بودند؛ اما آن را اعالم نكردندهاي آمريكايي انتخ به رهبري ژنرال
هاي  هر چه نيروهاي اشغالگر بيشتر در عراق بمانند، حرآت«: ي حزب الدعوه در تهران تاآيد آرد نماينده

  » .مردمي بيشتر خواهد شد
 سـوريه را تـصميمي آمريكـايي        -نماينده حـزب الـدعوه در تهـران، در پايـان بـسته شـدن خـط لولـه عـراق                    

مـا خواهـان برقـراري    . ي تمام مردم عراق گرفته شود چنين تصميماتي بايد با اراده  «: آيد آرد دانست و تا  
لــذا ايــن اقــدام . روابــط مثبــت بــا تمــام همــسايگان بــه خــصوص آــشورهاي اســالمي و عربــي هــستيم 

هـاي آمريكـا و       غيرقانوني براي فشار وارد آردن به آـشورهاي منطقـه بـراي تـسليم شـدن بـه خواسـته                   
  ».استاسراييل 

  
  
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
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و اعطاي اختيارات وسيع به سازمان ملل : در طرح روسيه به شوراي امنيت سازمان ملل عنوان شد

  ي نفت و آينده عراق  آوفي عنان در زمينه
روسيه با ارائه طرحي به شوراي امنيت سازمان ملل اعطاي اختيارات وسيعي به سازمان ملل و آوفي 

  . ي انعقاد، خريد و فروش نفت عراق خواستار شد عنان را در زمينه
ق االوسط چاپ لندن، مسكو در ي الشر به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي يك حكومت مشروع و تحت نظارت  ي سياسي عراق را به وسيله اين طرح هم چنين تعيين آينده
  . گرفتن اين آشور توسط سازمان ملل تا زمان تشكيل اين حكومت را خواستار شد

يي را   ويژهي در اين طرح هم چنين پيشنهاد شده است آه آوفي عنان، دبيرآل سازمان ملل نماينده
انتخاب و براي به عهده گرفتن مسووليتهاي سابق نظام حاآم در عراق تا زمان تاسيس دولت جديد به 

  . عراق اعزام شود
ي عنان بايد تا زمان به رسميت شناختن دولت جديد  ي ويژه در اين طرح روسيه آمده است آه نماينده

  . هده بگيردعراق توسط سازمان ملل مسوليتهاي امور عراق را به ع
ي وي به عراق در نظر  ي ويژه ي روسيه اختيارات وسيعي را براي عنان و فرستاده اين طرح ارائه شده

ي موقت عراق براي  ي الزم در چارچوب اداره گرفته است از جمله اين اختيارات به وجود آوردن زمينه
در صورت لزوم، تحويل تمام ي نفت در مقابل غذا  اصالح توليدهاي نفتي اين آشور، تهديد برنامه

الملل و استفاده  ي عراق به صندوق امانات تحت نظارت سازمان بين درآمدهاي نفتي و اموال بوآه شده
  . از اين اموال براي رفع نيازهاي انساني و بازسازي عراق در صورت لزوم است
آه بدون ارجاع به دهد  اين طرح هم چنين به آشورهاي عضو شوراي امنيت و سازمان ملل اجازه مي

ي شوراي امنيت مستقيما آمكهاي انساني از جمله مواد غذايي و دارويي را به عراق انتقال  آميته
  . دهند

هاي اقتصادي    طرح روسيه در حالي به شوراي امنيت ارائه مي شود آه آمريكا اين هفته طرح لغو تحريم                
  .دهد را به شوراي امنيت ارائه ميي عراق  عراق و همچنين محدوديت نقش سازمان ملل در آينده

  
  دولت آمريكا يك آمريكايي را در راس صنايع نفتي عراق قرار خواهد داد : گاردين

هاي دولت بوش در قبال خاورميانه است، آمريكا  ي اهداف و دستورالعمل  دهنده در اقدامي آه نشان
  . تصميم گرفته تا يك آمريكايي را در راس تيم مديريتي صنايع نفتي عراق قرار دهد

 دولت آمريكا در نظر دارد صنايع نفت عراق را به صورت يك ،)ايسنا(رگزاري دانشجويان ايران به گزارش خب
 تن از مشاوران 15شرآت آمريكايي در آورد آه در راس آن يك رييس آمريكايي و در هيات اجرايي آن 

  . المللي قرار دارند ي بين برجسته
ي وال استريت ژورنال به چاپ رسيد،  روزنامهي گاردين، براساس گزارشي آه در  ي روزنامه به نوشته

رويال «شخصي آه به اين سمت از سوي آمريكا تعيين شده است فيليپ آارول، مدير سابق اجرايي 
  . باشد مي» داچ شل

ها و  گذاري، صرف هزينه هيات اجرايي تعيين شده از سوي آمريكا براي صنايع نفت عراق امر سرمايه
  . اشتتوليد را به عهده خواهد د

هاي شديدي را با عملكرد دولت  اين در حالي است آه اجراي اين سيستم از سوي آمريكا مخالفت
  . آمريكا در پي داشته است

ي تعيين شده از سوي آمريكا،  ي گاردين، با دخالت نداشتن هيچ فرد عراقي در هيات مديره به نوشته
 دارد آنترل صنايع نفتي عراق را در اختيار خود دولت آمريكا در مظان اين اتهام قرار گرفته است آه قصد

  . ي غربي باز آند هاي خارجي از سوي شرآتهاي عمده گذاري بگيرد و درها را به روي سرمايه
ي نفـت ايـن آـشور         از سوي ديگر آمريكا قصد دارد تا به تحريمهاي اقتصادي عراق آه مـانع صـدور آزادانـه                 

  . خاتمه دهد است،
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

  . نيازهاي سيستم بهداشتي عراق را اعالم آردwhoسازمان بهداشت جهاني
  2003 آوريل 6 -1382 ارديبهشت 6شنبه 

ن مهمتـري , خبرگزاري آار ايران، ايلنا، به نقل از سـازمان بهداشـت جهـاني                به گزارش سرويس اجتماعي   
عالوه . باشد  آشورعراق؛ امنيت براي آارآنان بيمارستانها و مراآز بهداشتي مي          نياز سيستم بهداشتي  

برآن تجهيزات درماني؛ دارو و آيت هاي تشخيصي ؛ تجهزات جراحي و آپسول هاي اآسيژن از ديگر نياز 
ــد     ــي باشــــــــــــــــــــــ ــشور مــــــــــــــــــــــ ــن آــــــــــــــــــــــ ــاي ايــــــــــــــــــــــ   .هــــــــــــــــــــــ

ايـن سـازمان دو نكتـه    .  جمـع آوري زبالـه اسـت    نياز اساسي ترينم به ايـن تجهيـزات تـأمين آب و بـرق و          
اقدامات مالي براي بيمارستانها و بـاز سـازي         : اساسي براي بهداشت در عراق را خاطر نشان مي آند           

بودجه بيمارسـتانهاي   .سيستم نظارت و آزمايشگاه براي راه اندازي بيمارستانها سرمايه مرود نياز است             
ي براي پرداخت به آارآنان براي گذران زندگي يا بـراوردن نيـاز             هيچ پول . عراق به سرعت خرج مي شود       
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آارآنـان بهداشـتي در حـال حاضـر اضـطرارًا بـه       . هاي غذايي و ديگر سرويس هاي ضـروري وجـود نـدارد         
  .ز هـاي آتـي شـايد قـادر نباشـند آـه بـه محـل آـار خـود بياينـد                        .صورت داوطلبي آـار مـي آننـد و در رو          

زمان بهداشت جهاني يك آمك هزينه اورژانس به هـر يـك از بيمارسـتانهاي               به عنوان يك اقدام موقت سا     
 هزار دالر را پيشنهاد مي آند تا اين امكانـات بهداشـتي بتوانـد بـه آـار                   5 - 3بغداد از طرف آمريكا ماهانه      

ه هر بيمارستان ك آميته اقدام اورژانس تشكيل خواهـد داد تـا ايـن بيمارسـتانها را ادرا         . خود ادامه دهند    
ــد        ــسابرسي آنـــــ ــه را حـــــ ــد و بودجـــــ ــمان دهـــــ ــر و ســـــ ــا را ســـــ ــت هـــــ ــد پرداخـــــ   .آنـــــ

درماني بخشي از سازمان بهداشت جهاني براي شروع به آار سيستم بهداشـتي عـراق فعاليـت مـي                   
آند اين سازمان انتظار دارد آه منابع مالي در دسترس قرار گيرد تـا در سراسـر آـشور در مراآـز آليـدي                        

ــتان    ــالي بيمارســــــــــــــ ــه مــــــــــــــ ــراي بودجــــــــــــــ ــود  بــــــــــــــ ــع شــــــــــــــ   .ها توزيــــــــــــــ
ايـن  . اين سازمان قبال آار خود را براي باز سازي سيستم بهداشتي در موصـل و آرآـوك آغـاز آـرده بـود                      

توانايي سازمان براي انجام اين آار بستگي بـه منـابع   . مراآز با ذخاير مالي مشابه بغداد مواجه نيستند        
ــد    ــراي بــ  . مــالي دارد آــه دريافــت مــي آن از ســازي سيــستم نظــارتي و  ســازمان بهداشــت جهــاني ب

  .اين سيستم شامل ازمايش و تشخيص شيوع بيماري ها اسـت            . آزمايشگاهي عراق فعاليت مي آند      
براي انجام اين آـار تـا آنـون سـازمان بهداشـت جهـاني و سـاير سـازمانها تـالش زيـادي آـرده انـد ايـن                               

.  و وسـايل دزديـده شـده اسـت           آزمايشگاه اخيرا اخيرا مورد غارت قرار گرفته است آـه بيـشتر تجهيـزات             
ــت           ــده اسـ ــوده شـ ــايل بـ ــوا و وسـ ــه هـ ــتگاههاي تهويـ ــا و دسـ ــور هـ ــا تـ ــا و انكوبـ ــزر هـ ــام فريـ   . تمـ

 مهندسان ؛ ميكروب شناسان و ديگر تكنسين ها اآنون مي توانند برروي باز              whoادراه بهداشت عراق و     
ــا          ــه ه ــر نمون ــون و ديگ ــاي خ ــه ه ــاليز نمون ــراي آن ــشور ب ــت آ ــشتر ظرفي ــازي بي ــوند  س ــز ش   . متمرآ

بهترين آار تا قبل از راه اندازي ازمايشگاههاي عراق اين است آـه نمونـه هـا بـه آويـت و اردن فرسـتاده        
  شود

  
  

    ايران-جنگ  
  

المللي  هاي قانوني و وجاهت بين ي ايران، فاقد پشتوانه ها درباره سخنان اخير آمريكايي: سردار جزايري
  است

  آند  حده، فرافكني مياياالت مت
 2003 آوريل 6 -1382 ارديبهشت 6 شنبه -ايسنا 

گران را داشته باشند، خود  ي مقابله با اشغال مردم عراق چنانچه عزم و اراده: سردار جزايري گفت
  .قادرند به تنهايي با هر متجاوزي با هر ميزان قدرت مادي و نظامي، برخورد پيروزمندانه آنند

ي  ي ويتنام براي آمريكا و خاطره ين حرآت آغاز شود و ادامه پيدا آند، بدون ترديد خاطرهاگر ا: وي افزود
  .گران قدس، تكرار خواهد شد اهللا جنوب لبنان براي اشغال حزب

:  اظهار داشتي روابط عمومي و انتشارات سپاه پاسداران سردار سيدمسعود جزايري، رييس اداره
ترين  اي ابعاد گوناگوني بود، وليكن بدون ترديد يكي از اصليجنگ آمريكا عليه عراق، هرچند دار

هاي  هاي آن را بايد در اين امر دانست آه چنانچه دولتي يا ملتي فاقد اهداف عالي و ارزش آموزه
  .متعالي باشد، قبل از آن آه از طريق تهاجم نظامي به زانو درآيد، در جنگ شكست خورده است

روع و آودتايي صدام در عراق سبب شد طي چند دهه ميان آحاد مردم و حاآميت رژيم نامش: وي افزود
ترين شرايط و بحراني ميان رفتن و ماندن، رژيم  شود آه حتي در سخت حكومت آن چنان شكافي ايجاد 

ي تنازع يك طرفه و  توانست در صحنه بغداد فاقد اين پشتوانه باشد آه در صورت دارا بودن آن مي
بزند، هم اين مساله و هم خطاهاي فاحش تاآتيكي نظاميان عراقي و  كا، حرف آخر را ي آمري قلدرمابانه

پدافند نامناسب، سبب شد آه نظاميان متجاوز آمريكايي و انگليسي با آمترين هزينه تا قلب بغداد 
  .پيشروي آند

  المللي از سوي  ني تجاوزگري آمريكا و نقض قوانين بي اين مقام ارشد سپاه پاسداران با اشاره به روحيه
ي آهن و فرهنگ تمدن باال به  هاي مفرط رژيم عراق در تسليم آشوري با پيشينه ضعف: مهاجمان افزود

توانند به همين نحو  ها باورشان بيايد آه با ديگر آشورها نيز مي مهاجمان سبب شد آه آمريكايي
ها را به  ها، آن جلوي آمريكاييهاي مردمي و آندشدن حرآت رو به  حال مقاومت برخورد آنند، با اين

ي بعد جمهوري اسالمي ايران را عامل  اي آه در يك مرحله سوريه و در مرحله فرافكني انداخته، به گونه
  .مشكالت جديد خود در عراق اعالم آنند

سخنان اخير وزير دفاع آمريكا مبني بر دخالت جمهوري اسالمي ايـران در امـور عـراق                 : وي در پايان گفت   
المللي است، خـود نـوعي دخالـت در امـور داخلـي               هاي قانوني و وجاهت بين      آن آه فاقد پشتوانه   ضمن  

هايي براي خالصـي از مـشكالتي باشـد آـه             آيد و آمريكا بهتر است به فكر يافتن راه          ايران به حساب مي   
د و خـسارات  ها افزوده شده؛ از طرف ديگر بايد هرچـه زودتـر خـاك عـراق را تـرك گويـ         روز به حجم آن     روزبه

  .وارده به مردم مظلوم عراق و آشورهاي پيرامون آن را جبران آند
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  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
  

  بازي دومينو
  1382 ارديبهشت ۶شنبه  -همشهري 

  گفت وگو با دآتر عسگرخانيايران و تحوالت عراق در 
  

 ١١بسياري از آارشناسان روابط بين الملل معتقدند آه به دنبال حادثه :گروه ايران،هادي خسروشاهين
سپتامبر و خدشه دار شدن سيستم امنيتي آمريكا، سياست خارجي اياالت متحده دچار تغييراتي 

 اول به افغانستان و سپس به عراق در چارچوب همين تغييرات است آه آمريكا در گام.شديد شده است
حمله آرد و به نظر مي رسد تغيير در ساختار سياسي آشورهاي خاورميانه همچنان در دستور آار 

ماهيت و ريشه اين تغييرات به دليل پيامدهايي آه مي تواند بر امنيت .اياالت متحده قرار داشته باشد
ران داشته باشد، از مباحث مهمي است آه ملي و سيستم سياسي منطقه خاورميانه و به خصوص اي

آن را با دآتر محمد عسگرخاني استاد روابط بين الملل دانشگاه تهران، مدير سابق گروه آمريكا و اروپاي 
مرآزي تحقيقات استراتژيك و مديرشوراي روابط خارجي موسسه مطالعات بين المللي تهران در ميان 

وي . شته روابط بين الملل از دانشگاه آوئينز آانادا استدآتر عسگرخاني فارغ التحصيل ر.گذاشتيم
مقاالت زيادي را در زمينه رژيم هاي بين المللي، نقد سياست خارجي ايران، سالح هاي هسته اي و 
پيمان هاي مرتبط با آن به رشته تحرير درآورده است آه يكي از آن مقاالت در يكي از مجالت برجسته 

  .  استبين المللي به چاپ رسيده 
    

محمدرضا شاهرخي :عراقي هاي مقيم تهران روبروي سفارت اين آشور پس از سقوط بغداد ـ عكس
  نژاد

   
• • •  

شواهد موجود حاآي از ايجاد تغييرات اساسي در سياست خارجي اياالت متحده آمريكا است و با • 

.  جدي تر مطرح آرده استحمله آمريكا به عراق و ساقط شدن رژيم صدام اين تغييرات خود را به شكل

به نظر شما اين تغييرات ناشي از چيست و چه پيامدهايي مي تواند براي منطقه خاورميانه داشته 

  باشد؟
اياالت متحده آمريكا و آآادميسين هاي اين آشور به دو نظريه استمرار و تغيير در سياست خارجي 

اياالت متحده از ديرباز تاآنون در برخي بر اساس نظريه اين آارشناسان، سياست هاي . معتقد هستند
. موارد ثابت و بدون تغيير مانده است آه به آن اصطالحًا استمرار در سياست خارجي آمريكا مي گويند
. در آنار اين اصول ثابت، سياست خارجي آمريكا در برخي زمينه ها نيز با تغييراتي روبه رو بوده است

ار در سياست خارجي آمريكا تأآيددارند، معتقدند در زمينه هايي اين عده از آارشناسان آه روي استمر
نظير رهبري جهان، ثبات و امنيت در نظام بين الملل، دموآراسي و حقوق بشر از زمان ترومن، آيزنهاور، 

  . آندي، نيكسون، آارتر، ريگان، آلينتون و بوش سياست خارجي اياالت متحده يكسان بوده است
ريگان، آلينتون و ترومن تاآيد داشتند آه آمريكا بايد رهبري دنيا را در اختيار داشته به طور مثال آارتر، 

اما در مقابل، ساختار نظام بين الملل نيز فاآتورها و عواملي را بر اياالت متحده تحميل آرده و اين . باشد
 طور مثال تمامي به. آشور را ناگزير ساخته است آه تغييراتي را در سياست خارجي خود به وجود آورد

روساي جمهور گذشته آمريكا مدعي بودند آه از ليبراليسم اقتصادي و سياسي حمايت مي آنند ولي 
  .  سپتامبر ناخودآگاه آمريكا به سياست هاي محافظه آارانه روي آورد١١با حادثه 

تامبر و  سپ١١بنابراين شما ريشه اصلي تغييرات انجام شده در سياست خارجي آمريكا را حادثه • 

  خدشه دار شدن سيستم امنيتي اياالت متحده آمريكا مي دانيد؟
 سپتامبر را مي توان به سه فاز افغانستان، خاورميانه و آشمير، هندوچين و ١١بله، تحوالت ناشي از 

 سپتامبر و با حمله به افغانستان عملياتي شد ١١آره شمالي تقسيم آرد آه عمًال فاز اول آن پس از 
وم يعني خاورميانه با حمله به عراق تازه آغاز شده است آه مرحله آخر اين فاز به سياست ولي فاز د

  . هاي آمريكا در قبال ايران مربوط است

در فاز دوم آه اشاره آرديد آيا آشورهاي ديگري نيز به جز عراق و ايران قرار دارند، اين سوال را از آن • 

تحده اعالم آرده اند آه به دنبال تغييرات در نقشه جهت مي پرسم آه برخي از مقامات اياالت م

  . سياسي خاورميانه هستند
  . در فاز دوم عراق، لبنان، سوريه، عربستان قرار دارد

  آيا آمريكا عليه اين چند آشوري آه نام برديد از يك تاآتيك عملياتي استفاده خواهد آرد؟• 
.  آه البته اين اتفاق در لبنان نيز رخ خواهد داددر عراق همانطور آه مشاهده آرديد رويكرد نظامي بود

 نيز به ١۴۴١بايد به اين نكته نيز اشاره آنم آه جنگ در عراق اجتناب ناپذير بود، به ويژه آنكه قطعنامه 
  . تصويب رسيده بود
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آمريكا در سوريه، عربستان و جمهوري اسالمي ايران از عمليات فرهنگي و سياسي استفاده خواهد 
  . آرد

 اشاره آرديد، آيا اعتقاد داريد آه جنگ عليه عراق ١۴۴١ شما در مورد جنگ عليه عراق به قطعنامه •
  جنبه حقوقي داشت؟

تكيه جنبه نظري حمله آمريكا به عراق روي حمله پيشگيرانه بود، اين نوع حمله هم از بعد نظامي و هم 
  . از بعد حقوقي برخوردار است

هنگي و سياسي عليه سه آشور سوريه، عربستان و ايران آه به آن اشاره استفاده آمريكا از ابزار فر• 

  آرديد به چه شكل خواهد بود؟
ببينيد آمريكا در حمله به عراق از استراتژي سر زدن استفاده آرد آه مبتني بر عنصر شوك و وحشت 

هد داشت، ولي درخصوص عربستان، سوريه و ايران ابعاد فضاي وحشت و ترور بعد نظامي نخوا. بود
  . بلكه ترآيبي از حمله سياسي و فرهنگي خواهد بود

  مقصودتان از استراتژي سر زدن در عراق همان دور زدن و محاصره شهرها است؟  • 
آمريكا آهسته آهسته به آيك بصره فشار وارد آرد، از جنوب و . در بصره ما شاهد فرايند محاصره بوديم
ياالت متحده و انگليس آنقدر بر آيك بصره فشار وارد آردند آه غرب، بصره تحت محاصره قرار گرفت و ا

ظرف مدت دو هفته اين آيك له شد اما در بغداد آمريكا از استراتژي ديگري استفاده آرد و چاقو را به 
بنابراين . آيك بغداد زد و بيرون آورد، اين آار را آنقدر تكرار آرد آه سرانجام اين آيك از هم فروپاشيد

ي آلي آمريكا عليه عراق سر زدن بود، يعني آمريكا وارد همه شهرهاي عراق نشد و تنها بر دو استراتژ
شهر مهم بغداد و بصره تكيه آرده بود و به آنها سر مي زد تا به طور آامل وارد آنجا شود و اين خود 

 آمتر نوعي وحشت و شوك را در بين نظاميان ايجاد مي آرد آه البته آارشناسان به اين موضوع
  . پرداخته اند

  استفاده از ابزار سياسي و فرهنگي عليه ايران، چگونه؟• 
نجف به مرآز . نخستين گام آمريكا براي اعمال فشارهاي فرهنگي بر ايران از نجف آغاز مي شود

در گام دوم . البته اين امر در تاريخ گذشته ايران نيز سابقه داشته است. معارضين تشيع تبديل مي شود
بر اساس گزارش هاي البرادعي از مراآز هسته اي ايران عمل خواهد شد، بايد به اين نكته نيز نيز 

پيوسته است و ) P.T.N(اشاره آرد آه جمهوري اسالمي به معاهده منع تكثير سالح هاي هسته اي 
رد  سازمان انرژي هسته اي در هر مقطعي آه بخواهد، مي تواند ايران را مو٩٣، + ٢بر طبق پروتكل 

  . بازرسي قرار دهد

با توجه به استراتژي بلند مدت آمريكا آه مبتني بر آمرنگ آردن توانايي هاي سازمان ملل است آه • 

نمونه اش را در بحران عراق نيز شاهد بوديم، چگونه احتمال مي دهيد آه آمريكا عليه ايران به شوراي 

  امنيت سازمان ملل متوسل شود؟
را ضعيف و بي ربط آرده است ولي در عين حال به سازمان ملل هم نياز دارد بله، آمريكا سازمان ملل 

ولي بايد توجه آرد تا زماني آه سازمان ملل با اياالت متحده همكاري مي آند، آمريكا نيز از آن حمايت 
مي آند ولي در صورت عدم همكاري سازمان ملل، آمريكا آن را رها خواهد آرد ولي اين مسئله به 

مثال آمريكا به سازمان ملل اجازه خواهد داد در زمينه . ها آردن هميشگي سازمان ملل نيستمعناي ر
  . هاي رسيدگي به مسائل انساني، حقوق بشر و بازسازي وارد عراق شود

در اينجا ضروري مي دانم آه تاآيد آنم من در اين مصاحبه نه از موضع اپوزيسيون سخن مي گويم و نه 
آنچه مطرح مي آنم آامًال منطبق بر نگاه علمي . ز مواضع دولتمان دفاع مي آنمبه صورت آورآورانه ا

  . خطر منطقه را تهديد مي آند و منطقه روبه تجزيه است. است
متاسفانه با وجود پيش بيني هايي مبني بر قطعي بودن حمله آمريكا به عراق آه در طول دو سال 

. سئوالن ما اعتقاد داشتند آه اين حمله آغاز نخواهد شدگذشته مكررًا بيان آردم، برخي از نهادها و م
آنها استدالل مي آردند آه چون صدام نوآر آمريكا است، دليلي بر حمله اياالت متحده به اين آشور 

  . وجود ندارد و اين نوع پيش بيني نشان مي دهد آه ديد آالن از نظام بين المللي وجود ندارد

يه ايران هر يك از جناح هاي سياسي آشور راه حل هايي را براي با احتمال گسترش تهديدات عل• 

  برون رفت از تهديدات احتمالي عليه آشورمان ارائه مي آنند، ارزيابي شما از اين راه حل ها چيست؟
جناح چپ معتقد است آه در بحران آنوني بايد با احتياط و نور پايين حرآت آرد و بهانه به دست آمريكا 

 جناح راست نيز بر اين اعتقاد است آه در نقاط مختلف بايد آتش ها و حريق هاي نداد، از طرفي
ولي به اعتقاد من هر دوي اين .آوچكي روشن آرد تا آمريكا مشغول خاموش آردن اين آتش شود

  . ديدگاه ها نادرست است
  به چه علت؟• 

تصور آنان اين است آه اگر ما . زيرا از يكسو اصالح طلبان بسيار خوش بينانه به مسئله نگاه مي آنند
ولي بايد يك اصل را در نظر گرفت آه آمريكا با . خواسته هاي آمريكا را اجابت آنيم، آنها آوتاه مي آيند

اصل جمهوري اسالمي ايران دشمن است و حتي نمي خواهد ايران به عنوان آشوري قدرتمند و ملي 
تكيه جناح چپ روي . ي منفعل بحران را حل آردبنابراين نمي توان از طريق ديپلماس. هم مطرح باشد

بر اين اساس آنان معتقدند آه اگر ما به مسائل دموآراسي، آزادي، حقوق . مسائل نرم افزاري است
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بشر توجه آنيم، مشكالت حل مي شود و يا اگر به اروپا نزديك شويم و حرف شنوي داشته باشيم، 
البته جناح چپ اين نكته را ناديده مي گيرد آه اگر . اشتبهانه اي براي حمله به ايران وجود نخواهد د

منافع قدرت ها ايجاب نكند، آنچه را آه شما اسمش را دموآراسي و جامعه مدني گذاشته ايد، براي 
با وجود تمام تالش هاي جناح چپ در طول سال هاي گذشته، اياالت . آنها تروريسم تلقي خواهد شد
بنابراين نمي توان بدون قدرت چانه زني و با . ك شعار و حرف مي داندمتحده تمامي اين تالش ها را ي

  . ديدگاهي صرف ايده آليستي با آمريكا مقابله آرد
  تكيه جناح راست را بر قدرت سخت افزاري چگونه ارزيابي مي آنيد؟• 

مًال نادرست اينكه ما براي ايجاد مانع در برابر آمريكا آتش هايي را در جاهاي مختلف شعله ور آنيم آا
زيرا اين آتش ها ديرپا نخواهد بود و به همان اندازه آه زود شعله ور مي شوند، خيلي زود هم . است

ما قادر نيستيم در غياب قدرت بازدارندگي، آتش هاي بزرگي را برپا آنيم و در اين . خاموش مي شوند
ا و آمريكا اجازه چنين آاري را به نه جامعه ملل و نه افكار عمومي دني. زمينه بامحدوديت مواجه هستيم

  . ما به لحاظ سياسي نيز فاقد بازدارندگي هستيم. ما نمي دهند
  راهكار شما براي برون رفت از تهديدات احتمالي عليه ايران چيست؟• 

راهكار من تدوين پروتكل و تشكيل ساختار امنيت جمهوري اسالمي ايران است، چنين مكانيزمي بايد 
وه ها، طوايف، استان ها و گروه هاي سياسي و اقتصادي را براي تدوين پروتكل مديريت بتواند آليه گر

در اين پروتكل بايد هر دو بعد سخت افزاري و نرم . گردهم آورد) management protocol crisis( بحران 
  . افزاري مورد بررسي قرار گيرد و همچنين نحوه برخورد با خطرات آمريكا در آن ديده شود

بنابراين از نظر شما توجه به مسائل نرم افزاري نظير دموآراسي، حقوق بشر و رعايت موازين نظام • 

  مردمساالري در پروتكل بحران ضروري است؟
ناديده گرفتن بعد نرم افزاري پيامدهاي جبران ناپذيري براي جمهوري اسالمي خواهد داشت، زيرا تنها 

از . چنين پروتكلي بايد پيش از هر چيز مردم را مشارآت دهدمردم مدافع منافع ملي هستند، در نتيجه 
در نتيجه مسائل حقوق بشر دموآراسي و رفاه جزيي از . طرف ديگر اين پروتكل نبايد انحصاري باشد
  . استراتژي و پروتكل محسوب مي شوند

ري در اين با توجه به فقدان قدرت بازدارندگي آه شما به آن اشاره آرديد، بررسي بعد سخت افزا• 

  پروتكل تا چه ميزان قابل تحقق است؟
بنابراين ترآيبي از اين دو بعد . همزمان با قدرت نرم افزاري بايد قدرت سخت افزاري نيز تقويت شود

سخت افزاري و نرم افزاري بايد در پروتكل مديريت بحران آه زيرمجموعه نظام جمهوري اسالمي ايران 
 رژيم بايد اصولي شناسايي شوند آه در رابطه با اهداف مطرح مي همچنين در اين. است گنجانده شود

شوند و سپس هنجارها آه در رابطه با رفتار هستند شناسايي شوند و قواعد نيز بايد تدوين شوند آه 
بديهي . تنظيم آننده رابطه بين اصول و هنجارها است تا سرانجام به رويه هاي تصميم گيري رسيد

 امنيت جمهوري اسالمي ايران با توجه به بعد نرم افزاري بايد از عنصر است آه در چنين رژيمي
در اين صورت مردم مشارآت مي آنند، ولي اگر پروتكل به انحصار آشيده . شفافيت نيز برخوردار باشد

بايد تاآيد آنم آه . شود و اصل محرمانه بودن بر آن غالب شود، مشروعيت خود را از دست خواهد داد
  . ريت بحران بايد هر چه زودتر و از همين فردا تشكيل شودپروتكل مدي

همانطور آه اشاره آرديد آمريكا اهداف متعددي را در منطقه خاورميانه پيگيري مي آند ولي ما از • 

طرفي هم شاهد مقاومت هاي شديد افكار عمومي دنيا و به خصوص منطقه هستيم، تصور نمي آنيد 

  ق اهداف آمريكا شود؟چنين مقاومت هايي مانع از تحق
آمريكا به . جنگ اخير آمريكا درس هايي را براي جهانيان داشت و خود آمريكا نيز درس هايي را آموخت

جهانيان اعالم آرد آه برخالف گذشته آه مايل به پرداخت تلفات نبود، اآنون حاضر به پرداخت تلفات 
 خون بريزد آه اين مسئله نيزناشي از اتفاقات است، آمريكا در آوزوو حاضر نبود آه از بيني يك آمريكايي

آمريكا مدعي ) M.9.R( و پس از وقوع انقالب در امور نظامي 1990و حوادث جنگ ويتنام بود ولي از سال 
شد آه بايد حداقل تلفات را بدهد ولي در اين جنگ نشان داد آه در صورت لزوم حاضر به پرداخت تلفات 

بنابراين اياالت . ن نشان داد آه به افكار عمومي دنيا توجه نمي آندآمريكا همچنين به جهانيا. است
بايد بگويم آه در حال حاضر شوراي . متحده در صورت لزوم افكار عمومي دنيا را هم پشت سر مي گذارد

. امنيت به ميخانه اي تبديل شده است آه آمريكا در آن همانند جواني است آه بدمستي مي آند
ن و فرانسه هم در حكم پيرمردهايي هستند آه اين جوان بدمست را نصيحت مي روسيه، چين و آلما

بر اين اساس آمريكا خود و . آنند، انگليس هم حكم ساقي را دارد آه به آمريكايي ها شراب مي دهد
  . ساقي را آافي مي داند و به افكار عمومي دنيا بي اعتنايي مي آند

مبني بر اينكه ديگر نمي تواند اين . لفت هاي عليه آن آموختاما آمريكا درسي هم از جنگ اخير و مخا
  . آار را تكرار آند

آمريكا و افكار عمومي اين آشور معتقدند آه در صورت تداوم اين سياست آشورهاي دنيا به طور 
اتوماتيك به سمت سالح هاي هسته اي مي روند تا امنيتشان را حفظ آنند و تداوم سياست نظامي 

 افزايش مخالفت هاي سياسي و فرهنگي مي شود و گروه هاي مختلف بر اساس ديدگاه آمريكا باعث
اآنون در سازمان . هاي انسان دوستانه، بشردوستانه و ايدئولوژيك آلوپ هايي را تشكيل خواهند داد
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زماني روسيه مي ترسيد آه . و اتحاديه اروپا شكاف عميقي ايجاد شده است) ناتو(آتالنتيك شمالي 
پس . ت متحده اقمار آشورش را ببلعد ولي در حال حاضر فرانسه نيز از اين مسئله نگراني دارداياال

بر اين اساس آمار .مخالفت ها عليه آمريكا فراتر مي رود و به سطحي دولتي هم گسترش خواهد يافت
 آندعمومي و بازيگران دنيا اجازه نخواهند داد آه اين روند به صورت افسارگسيخته ادامه پيدا 

  
  اهداف آمريكا براي حمله به عراق و انتخاب صدام به عنـوان هـدف 

  سي.بي.ي خبري اي جان آاچران، تحليلگر شبكه
هاي آشتار جمعي متوسل شد؛ اما اآنون  ي سالح دولت بوش براي توجيه جنگ در عراق به بهانه«

  ”» . دادن قدرت آمريكانشان“: گويند آه آاخ سفيد دليل ديگري براي جنگ داشت ها مي برخي مقام
سي در بررسي داليل جنگ آمريكا با عراق با بيان اين .بي.ي خبري اي جان آاچران، تحليلگر شبكه

به .  سپتامبر همه چيز را تغيير داد11ي  گويند حادثه هاي آاخ سفيد مي مقام«: مطلب آورده است
يه قانوني براي جنگ از جانب هاي داخلي آمريكا، مشاوران دولت بوش براي آسب توج ي مقام گفته

هاي صدام را مطرح آردند و براي جلب افكار عمومي داخلي سعي در  سازمان ملل، خطر سالح
ما دروغ نگفتيم، فقط تاآيد زيادي روي آن “: گويد ها مي يكي از اين مقام. برجسته آردن آن نمودند

  ” .آرديم
د گاز خردل، گاز عصبي و هزاران ليتر سياه گويند، ممكن است صدها تن موا ها مي اآنون همين مقام

بوش، روز .  آمريكا باالخره مقداري از آنها را خواهند يافت زخم و سموم ديگر را نيابند؛ اما نيروهاي
ها را مطرح  ها از سوي عراقي ي گذشته براي اولين بار حتي امكان از بين رفتن اين سالح شنبه پنج
  » .آرد

هاي آشتار جمعي داليل و توجيه اوليه براي جنگ نبود،  اگر سالح«: ه استي اين تحليل آمد در ادامه
 همه چيز را از جمله 2001 سپتامبر 11ي برخي حمالت  چه توجيه ديگري وجود داشت؟ به عقيده

ي حكومتي  هاي عالي رتبه مقام. تفكرات و عقايد دولت بوش نسبت به خاورميانه و صدام را تغيير داد
ها  ي مناسبي براي ايجاد و رشد تروريست  اگر اقدامي جدي نشود، خاورميانه زمينهتاآيد داشتند آه

ي زندگيشان ناراضي بوده و هيچ اميدي  آنها از اعراب جوان و خشمگيني آه از نحوه. خواهد شد
  . نداشتند، ترسيدند

ها به  ؛ اما آمريكاييحل، ايجاد صلح ميان اسراييل و فلسطينيان است ها معتقد بودند آه تنها راه اروپايي
  . نگريستند حل مي اين توافق صلح فقط به عنوان بخشي از راه

آرد آه بايد خاورميـانه با آغاز جديدي روبرو شود و عراق بهترين مكان براي اين  دولت بوش احساس مي
  . آغاز بود

شان داده و سپس آرد آه بايد قدرت نظامي خود را در خاورميانه ن عالوه بر اين دولت بوش احساس مي
  . تثبيت آند

ها، صدام تمامي  خواست گزارشي از جنگ با تروريسم داشته باشد و از نظر مقام دولت بوش مي
  . شرايط را به عنوان يك هدف داشت
اگر چه صدام مردم خودش . هاي را دارند؛ اما آمريكا به جنگ آنها نرفت آشورهاي ديگري هم اين سالح

هاي سرآوب  ما ديگر حاآمان مستبد نيز بدون مزاحمت ارتش آمريكا، عملياترا سرآوب و شكنجه آرد؛ ا
ها رابطه دارد؛ اما اين شامل  باالخره گفته شد آه صدام با تروريست. دهند شان را ادامه مي گرانه

  » .شـود آشورهاي ديگري آه آمريكا توجهي به آنها ندارد، نيـز مي
ما موقعيت صدام، محل وي در قلب خاورميانه و واقع شدن ا«: ي اين تحليل بيان شده است در ادامه

  . ميان ايران و سوريه دليل ديگري براي اين انتخاب بود
هاي  گويد، اگر چه به اعتقاد وي صدام تهديدي جدي بود و سالح جيمز وولسي، مدير سابق سيا مي

  . خطرناك داشت؛ اما جنگ براي اثبات اين نكته اشتباه بود
هاي  ي مقام شد؟ به عقيده داد، آيا آمريكا وارد جنگ با عراق مي  سپتامبر رخ نمي11ي  اما اگر حادثه

  . ”حداقل نه به اين زودي“يا ” نه“رسمي 
شد رهبر عراق به  آمد؛ يا در نهايت زماني آه ثابت مي دولت بوش به راحتي با تهديد صدام آنار مي

  » .شد يي رسيده، وارد اقدام مي هاي هسته برنامه
بهتر است يك بار ديگر سخنراني بوش در ششم مارس، پس از «: ر انتهاي اين تحليل آمده استد

 سپتامبر درس عبرت بگيرند؛ اينكه ما در برابر 11اميدوارم آنها از “:  سپتامبر را به ياد آوريم11ي  حادثه
 از طريق نظامي ي آنها حمالت آسيب پذيريم، بايد تهديدها را جدي بگيريم و مجبور نيستيم با همه

  ” .برخورد آنيم؛ اما مجبوريم با آنها مقابله آنيم
ها اآنون از جانب شيعيان  اي براي اعراب جوان خواهد شد؟ نگراني آمريكايي اما آيا عراق تبديل به نمونه

شان آنترل عراق پس از صدام را بدست گيرند، چه خواهد  اگر اين قوم با عناصر ضدآمريكايي. است
  شد؟ 

هاي  به هر حال تاريخ قضاوت خواهد آرد آه آيا اين جنگ پاياني براي خاتمه دادن به اقدامات ترويستاما 
  » متنفر از آمريكا خواهد شد؟

  
  باخت روسيه در بحران عـراق آامـال آشكار است : نووستي

 2003 آوريل 6 -1382 ارديبهشت 6 شنبه -ايسنا 
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ايان يافت؛ رژيم صدام سرنگون شد؛ اما آيا مسكو در اين ي اقدام نظامي در عراق پ ترين مرحله اصلي«
پيوست و در آن صورت يكي از برندگان  ميان موضع درستي انتخاب آرد؟ بهتر نبود به ائتالف ضدعراق مي

  » .شد؟ اما هم اآنون باخت روسيه آامال آشكار است جنگ شمرده مي
 در جنگ عراق ضمن بيان اين مطلب آورده ي نقش روسيه ي تحليلي درباره خبرگزاري نووستي با ارائه

تواند جوابگوي قروض هشت ميليارد دالري عراق به روسيه باشد و بازرگانان  آس نمي هيچ«: است
روس به احتمال زياد از بازار عراق رانده خواهند شد و جاي آنها را آارخانجات آشورهاي ائتالف به 

  » .رتغال خواهند گرفتانگليس، اسپانيا، استراليا و پ خصوص آمريكا، 
 درصد از مردم روس از موضع رهبرشان حمايت 80با اين حال بيش از «: ي اين تحليل آمده است در ادامه

  . ي عراق مخالف بودند آردند؛ چرا آه اآثر آنها با اقدام نظامي در حل و فصل مساله
گروهي آه معتقد :  گرفته استها قرار به هر حال سياست خارجي مسكو مورد انتقاد دو گروه از راديكال

آرد و دولت روسيه را متهم به حمايت و طرفداري از  هستند روسيه بايد در عمليات نظامي شرآت مي
  . نمايند ي روسيه در جهان را مخدوش مي آنند به اين ترتيب چهره ها و صدام مي ضدآمريكايي

 از عراق مراقبت آنند؛ حتي با خواستند به هر قيمتي گويند آه رهبران روسيه مي گروه ديگر مي
. استفاده از حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل، تهديد، استفاده از زور، مداخله در جنگ و نظاير آن

  . سفارت عراق در مسكو هزاران درخواست داوطلبانه براي دفاع از عراق دريافت آرد
ورش بطور جدي درگير جنگ آمريكا شود يا بيني زياد عمل آرد و اجازه نداد آه آش اما رهبر مسكو با واقع

  » .بطور مستقيم در جنگ عراق شرآت آند
ي والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه اين اقدامات نظامي عليه  به عقيده«: نووستي افزوده است

ي اقتصادي،  ي اصلي پوتين بهبود و توسعه عراق آامال با منافع روسيه در تضاد بود؛ چرا آه دغدغه
  . ثبات سياسي داخلي، و تعديل روابط با آشورهاي همسايه استتضمين 

پوتين در برابر اتهام ضدآمريكايي و حمايت از ديكتاتور عراق به آـرات گفـت آـه شكـست آمريكـا بـه نفـع                         

ي  بـه عقيـده   .برخي اين موضع را حمايت از صدام تعبير آردند، در حالي آه بر عكـس بـود                . روسيه نيست 

  ».ي مثبتي گرفته است عراق نتيجهبسياري روسيه از جنگ 

  

  گوناگون
  

  رييس غيرنظامي ارتش آمريكا استعفا آرد 
 2003 آوريل 6 -1382 ارديبهشت 6 شنبه -ايسنا 

  . ي ارتش آمريكا خواست استعفا آند دونالد رامسفلد از تام وايت، از مقامهاي عالي رتبه
ي پنتاگون اين  ي يكي از مقامهاي عالي رتبه ، به عقيده)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . اقدام به دنبال دو سال رقابت تنگاتنگ ميان اين دو مقام پنتاگون صورت گرفته است
ي اين مقام پنتاگون رامسفلد، وايت را به دفترش  ان، به گفته.ان.ي خبري سي براساس گزارش شبكه

  . يرفتفراخوانده و از وي خواست استعفا دهد آه وايت نيز پذ
ي آوتاهي آه روز جمعه منتشر آرد آورده است آه وايت استعفا آرد، اما هيچ  پنتاگون نيز در اطالعيه

  . توضيح ديگري در اين باره نداد
دهي دراز مدت به آشور  وي فقط اعالم آرد آه رامسفلد استعفايش را پذيرفته و از توان او در سرويس

  . قدرداني آرده است
ي ارتش آمريكا سپس دبير ارتش و رييس بخش غيرنظامي ارتش آمريكا  رتبه ان عالي وايت يكي از افسر

  . بوده است
وي معاون ريس بخش انرون بود، اما به دليل انتقادهاي فراوان از عملكرد وي از تمامي تعهداتش به اين 

  . بخش استعفا آرد
  .  آمريكا را داشتهاي تاريخ  يكي از بزرگترين ورشكستگي2001شرآت انرون در دسامبر 

  . وايت گفته است آه طي دوران معاونتش آاري آه منجر به ورشكستگي شود انجام نداده است
هاي ارتش آه  اختالف ميان وايت و رامسفلد از سال گذشته پس از تصميم پنتاگون در لغو يكي از پروژه

  . ت ميليارد دالري بود، شدت گرف11» آروسيدر«اي  مربوط به سيستم توپخانه
ي جنگ سرد خواند و گفت آه سالح سنگين  ه رامسفلد اين برنامه را ملغي آرد و آردسيدرها را باقيماند

  . متناسب با اهداف ارتش نيست و بايد مدرنيزه شوند
وي در . به رغم تمامي شايعات مبني بر استعفاي وايت، رامسفلد همچنان به حمايت وي ادامه داد

  » .من واقعا به وايت اطمينان دارم«: ن گفتي هفتم ماه مي پنتاگو جلسه
  . ي وايت اطمينان از مناسب بودن تجهيزات ارتش و آماده بودن آنها طي جنگ بود  وظيفه

  .وي هم چنين بر آار ژنرال اريك شينسيكي، رييس ستاد مشترك نيز نظارت داشت
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