
  )44(عراق در دوران گذار -حمله به عراق
  

   2003 مه 2 -1382 ارديبشت 12جمعه  
  »شوك و وحشت«استراتژي  -شب چهلم و چهارم 

  
  آخرين تحوالت جنگ

  
  بازداشت رابط شبكه تروريستي القاعده و رژيم سابق عراق 

  2003 اول مه -1382 ارديبهشت 11پنجشنبه -جمشيد چالنگي-راديو فردا
نزار فضل معروف به ابو مصعب آه از سوي آمريكا به اتهام اقدامات تروريستي تحت تعقيب بود، توسط 

 وي ازعامالن اصلي نا آرامي هاي دو روز گفته مي شود. نيروهاي آمريكايي در بغداد بازداشت شد
مسوالن نظامي آمريكا در بغداد هنوز اين خبر را تاييد نكرده . گذشته در فالوجه غرب بغداد بوده است

  .دولت آمريكا ابو مصعب را رابط شبكه القاعده و حكومت صدام مي داند. اند
  

   سرباز امريكايي زخمي شدند7در پرتاب نارنجك در فلوجه 
  2003 اول مه -1382 ارديبهشت 11نبه پنجش

در پرتاب نارنجك به پايگاه نيروهاي امريكايي : مقامات نظامي امريكا امروز اعالم آردند: خبرگزاري فارس
 . سرباز امريكايي زخمي شدند7 عراق  در شهر فلوجه،

داري از مردم  بيانگر احساسات مقاين حمله: ضمن اعالم اين خبر گفت» آلن وات « به گزارش رويتر، 
  .  غيرنظامي اين شهر در تظاهرات ضد امريكايي در هفته اخير است15اين شهر در واآنش به آشتار 

  .  اواخر روز گذشته رخ داد اين حمله،
  باشد به گفته اين مقام امريكايي ، حال زخمي شدگان مساعد مي

  
  فلوجه در آستان تحرآات ضد آمريكايي

  2003ول مه  ا-1382 ارديبهشت 11پنجشنبه 
به دنبال آشتار مردم فلوجه عراق توسط سربازان آمريكايي اين شهر در آستان : خبرگزاري فارس

 .تحرآات جديد ضد آمريكايي قرار دارد
اند آه به عمليات شهادت طلبانه عليه نيروهاي آمريكايي  به گزارش الجزيره مردم اين شهر تهديد آرده

  . دست خواهند زد
مردم خشمگين فلوجه آه از آشته شدن غير نظاميان اين شهر به : لجزيره گزارش دادشبكه تلويزيوني ا

اند و احتماال اين شهر در روزهاي آينده شاهد  دست نيروهاي آمريكايي عصباني هستند، مسلح شده
  . هاي شديدتري خواهد بود درگيري

ور علني خود پس از سرنگوني عراق در اولين ظه» اخوان المسلمين«گروه : اين شبكه تلويزيوني افزود
  . رهبري تظاهرات اخير در شهر فلوجه عراق را به عهده گرفتند رژيم صدام، 

هاي نظامي  اقدام به تقويت نيرو  نيروهاي آمريكايي در پي بروز بحران در فلوجه، :خبرنگار الجزيره گفت
 مردم عراق خواستار خروج نيروهاي اشغالگر هستند. اند در اين شهر آرده

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
  کمونيست های عراقی در جشن روز کارگر

  وطن آزاد، ملت مرفه يکی از شعارهای بزرگداشت روز کارگر در بغداد بود
  -مجدی عبدالهادی از بخش عربی بی بی سی

چند صد کمونيست عراقی برای نخستين بار چند دهه برای بزرگداشت روز کارگر به خيابان های بغداد 
  .رفته اند

مت صدام حسين روز کارگر به عنوان يکی از ايام ملی تعطيل می شد، اما فعاليت هرچند در دوره حکو
  .حزب کمونيست از سوی حکومت قدغن شده بود

مردان، زنان و کودکانی که برای بزرگداشت روز کارگر در مرکز بغداد تجمع کرده بودند، بندهای قرمز با 
  . تکان می دادندآرم داس و چکش کمونيستی به سر داشتند و پرچم های سرخ

انتخاب محل اين تجمع قابل توجه بود چون در همان نقطه ای برگزار شد که گروهی از عراقی ها يک 
مجسمه بزرگ برنزی صدام حسين را ساعاتی پس از تسخير بغداد توسط نيروهای آمريکايی به زير 

  .کشيده بودند
ی کوبيدند، زير پرچم هايی که تظاهرکنندگان کمونيست، با مشت های گره کرده که به آسمان م

خواستار امنيت، صلح و دمکراسی در عراق بود راه پيمايی کردند و سرودهای خوشبينانه ای برای آينده 
  .شاد و متحد عراق خواندند

حکومت صدام حسين نيز مانند بسياری ديگر از حکومت های عرب فعاليت حزب کمونيست را ممنوع 
  . می کردکرده بود و اعضای آن را تعقيب
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اما علی رغم اين موضوع، اين حزب که يکی از سازمان يافته ترين گروه های چپگرا در جهان عرب بود، با 
و يک ايستگاه راديويی که از ناحيه کردنشين شمال عراق فعاليت " طريق الشعب"يک روزنامه به نام 

  .می کردند از سرکوب جان به در برد
ومت بعثی عراق، درحال گشودن دفاتر تازه ای در سراسر عراق اين حزب می گويد از زمان سقوط حک

  .بوده است
طی سه هفته گذشته، عراق شاهد انفجاری در شمار گروه های سياسی که يا از تبعيد بازگشته اند 

برخی از آنها گروه های اسالمی هستند که با شدت با آمريکا . يا از خفا خارج می شوند بوده است
  .خصومت می ورزند

ا توجه به اين وضع، ناظران به اين نتيجه رسيده اند که واشنگتن به زودی درخواهد يافت که ساقط ب
  .کردن رژيم صدام حسين آسان تر از جايگزين کردن آن بود

  
  چشم انداز انتصاب يك مقام وزارت امورخارجه به سمت مسئول اداره عراق 

  2003 اول مه -1382 ارديبهشت 11پنجشنبه -وزويكگلناز اسفندياري، براساس يك گزارش ني -راديو فردا 
هفته نامه نيوزويک گزارش داد که جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا، قرار است پال بريمر، يکي از 

بريمر در دولت رانالد . مسئوالن وزارت خارجه امريکا را به عنوان مسئول امور بازسازي عراق منصوب کند
ارزه با تروريسم بود، بر ژنرال بازنشسته امريکايي جي گارنر، مقام رياست ريگن، نماينده آمريکا درامور مب

بر اساس گزارش نيوزويک، زلماي خليل زاد نماينده ويژه آمريکا که اکنون بر تالشها براي . خواهد داشت
به گزارش نيوزويک، انتصاب پال بريمر . تشکيل دولت عراق نظارت مي کند، نيز زيردست بريمر خواهد بود

به عنوان مسئول اداره امور عراق، پيروزي مهمي براي کولين پاول، وزير امور خارجه امريکا به شمار 
 . جي گارنر، ژنرال بازنشسته از نزديکان دانلد رامسفلد وزير دفاع امريکاست. خواهد رفت

  
  : تازه ترين تحوالت و گزارش هاي مربوط به عراق

 - مهدي خلجي -راديو فردا
ريكا در بغداد و گردهمائي رهبران احزاب عراقي رهبران احزاب سياسي کليدي عراق امروز وزير دفاع آم

احمد چلبي از کنگره ملي . در بغداد گرد هم مي آيند تا درباره حکومت موقت عراق با يکديگر گفتگو کنند
تان عراق عراق، مسعود بارزاني از حزب دموکراتيک کردستان و جالل طالباني از اتحاديه ميهني کردس

ديروز وزير دفاع اياالت متحده امريکا وارد بغداد شد و از سربازان . در اين گردهمايي شرکت مي کنند
دانلد رامسفلد . نيروهاي ائتالف به خاطر آنچه وي کار عالي آنها در آزاد کردن عراق خواند، تقدير کرد

د تا فتح کنيد، اشغال کنيد، آمده ايد برخالف برخي ديگر از ارتشهاي جهان، شما اين جا نيامده اي«گفت 
وقتي شما به عراق رسيديد، مردم به خيابانها آمدند تا به . تا آزاد کنيد و مردم عراق اين را مي دانند

در » .مجسمه هاي صدام را پايين بکشند و آزادي نورسيده خود را گرامي بدارند. شما خوشامد بگويند
ش شد، دانلد رامسفلد گفت که سربازان امريکايي تنها تا زماني يک گفتار ديگر که براي مردم عراق پخ

 . در عراق باقي خواهند ماند تا مطمئن شوند حکومتي دموکراتيک در اين کشور برقرار شده است
  
  

  عراق در بغداد' شورای رهبری'آغاز ديدارهای 
  2003 اول مه -1382 ارديبهشت 11پنجشنبه -پم اتول خبرنگار بی بی سی

 پنج حزب سياسی عمده عراق، رشته مالقات های خود را در بغداد آغاز کرده اند تا درباره ايجاد رهبران
  .يک دولت انتقالی در کشور بحث کنند

نيز خوانده می شود، پيشتر در سال جاری از ميان رهبران گروه های " شورای رهبری"اين گروه که 
  . بار است که در بغداد ديدار می کندناراضی عمدتا تبعيدی عراق انتخاب شد و اين نخستين

با فرآيند سياسی تحت سازمان دهی آمريکا که هدف " روندی موازی"نشست های اين گروه به عنوان 
  .آن تشکيل کنفرانسی برای انتخاب يک دولت موقت عراقی تا پايان ماه مه است، توصيف می شود

رهبری ضمن مشورت با واشنگتن انجام با اين حال، شرکت کنندگان تاکيد می کنند که نشست های 
  .می شود

، مسوول امور خارجه حزب دمکراتيک کردستان به بی بی سی گفت که شورای رهبری "هشيار زباری"
  .از اين پس ديدارهای کم و بيش دائمی خواهد داشت

وی گفت اين شورا ناچار است گام های عملی در جهت تشکيل يک کنفرانس ملی برای ايجاد دولت 
  .قت را برداردمو

  .آقای زباری گفت رهبران تصميم گرفته اند يک دبيرخانه دائمی ايجاد کنند
انتظار می رود اين دبيرخانه به عنوان رابطی ميان شورای رهبری، ساير گروه های مخالف و آمريکايی 

  .ها عمل کند
مدتا تبعيدی در لندن و احزاب عمده عراق بر اهميت نهادهای مختلفی که در جريان ديدارهای ناراضيان ع

  .اين نهادها پيش از آغاز جنگ انتخاب شدند. شمال عراق انتخاب شده بودند تاکيد می کنند
اين .  نفره برای ايجاد هسته يک دولت انتقالی وجود دارد65به اين ترتيب امکان تعميم يک کميته رهبری 
  .کميته در ماه دسامبر گذشته انتخاب شده بود
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شه می گويند کميته می تواند افراد و گروه ها را از داخل عراق و همچنين تبعيدی حاميان اين اندي
  .هايی که تازه به کشور بازگشته اند را به عضويب بپذيرد

نخستين ديدار گروه شورای رهبری با حضور مسعود بارزانی از حزب دمکراتيک کردستان، جالل طالبانی 
 کنگره ملی عراق، عياض علوی از پيمان ملی عراق و از اتحاديه ميهنی کردستان، احمد چلبی از

که در تهران مستقر است تشکيل عبدالعزيز الحکيم برادر رهبر مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق 
ششمين عضو شورای رهبری عدنان پاچه چي، از چهره های برجسته سنی در اين مالقات حضور  .شد

  .نداشت
  
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

خواهند حكومت صدام، بدون صدام را ادامه  ها مي مريكائيا:اآرم الحكيم، عضو مجلس اعالي عراق
  دهند

  2003 اول مه -1382 ارديبهشت 11پنجشنبه 
ها در عراق،  سناريوي امريكايي: عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق گفت: خبرگزاري فارس

 .صداي بدون صدام است
يي مايلند حكومت صدام بدون شخص دهد آه مقامات امريكا شواهد نشان مي: ، افزود»الحكيم  اآرم »

  . صدام در عراق ادامه پيداآند
ها به جاي استفاده از مخالفان صدام سعي دارند، بازماندگان رژيم بعث را به آار  امريكايي: وي گفت
  . گيرند

معلوم نيست، آيا در پشت پرده : حكيم با اشاره به مشكوك بودن ناپديدي عوامل اصلي رژيم بعث، گفت
  ميان اين عناصر و دولت امريكا بوده است يا نه؟ توافقي 

مردم عراق خواهان : هاي اخير در شهر فلوجه عراق و بخشهاي ديگر افزود وي با اشاره به درگيري
ها نه چنين   اما امريكائي بازگشت به زندگي عادي، آزادي و تشكيل حكومت عراقي توسط خود هستند،

  . آنند امنيتي آشور را پر ميسياسي  دهند و نه خالء  اي مي اجازه
  عدم محاآمه جانيان رژيم بعث باعث عصبانيت مردم عراق شده است: حكيم گفت

  
  گروه فضالي حوزه نجف، اعالم موجوديت آرد

  2003 اول مه -1382 ارديبهشت 11پنجشنبه 
تشكل طالب حوزه نجف، با هدف حضور فعال در عرصه سياسي عراق، اعالم : خبرگزاري فارس

 .ت آردموجودي
تصميم داريم در تعيين سرنوشت خودمان فعال باشيم و اين : دبيرآل اين گروه گفت» محمد اليعقوبي»

  .  نيستگروه به دنبال نفي ساير احزاب و تشكلها
  . اين گروه به دنبال نظارت بر فعاليت ساير گروهها و هدايت آنهاست : الجزيره گزارش داد

تاسيس و اعتقاد آنان به حفظ وحدت ميان اهل سنت و تشيع و ال جوان بودن اعضاي اين تشكل جديد
  . رود هاي اين گروه به شمار مي اتحاد مرجعيت از جمله ويژگي

  . گروه طالب و فضالي نجف از مخالفان جدي حضور نيروهاي امريكايي در اين آشورند
  

  عمليات آمريکا عليه سپاه بدر
  ن استآمريکا از نفوذ ايران ميان شيعيان عراق نگرا

  -بي بي سي 
خود گزارش داده است که ارتش آمريکا ) اول مه(روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز در شماره روز پنجشنبه 

بازداشت عوامل مورد حمايت ايران در عراق را آغاز کرده است و در نظر دارد برای متوقف کردن رخنه اين 
  . اصلی ميان ايران و عراق مستقر سازدگونه عوامل، نيروهای نظامی خود را در طول گذرگاههای

مايکل گوردون خبرنگار ارشد نيويورک تايمز در امور دفاعی به نقل از مقامهای آمريکايی گزارش داده 
است که نيروهای آمريکا در شمال عراق گروهی از چريکهای سپاه بدر را دستگير کرده اند که از 

  .دگروههای مسلح عراقی و مورد حمايت ايران هستن
بنابر اين گزارش، افراد سپاه بدر به خودروهای جيپ، تفنگ و ساير تسليحات مجهز بوده و هنگام حرکت 

  .بسوی جنوب عراق بازداشت شده اند
کاخ سفيد طی هفته های اخير چندين بار به ايران هشدار داده است از سردرگمی و خأل قدرت ناشی 

  . در امور اين کشور بهره برداری نکنداز سقوط حکومت صدام حسين در عراق برای دخالت
به نوشته نيويورک تايمز، ارتش آمريکا اکنون ضمن تالش برای سد کردن حرکت نيروهای مورد حمايت 

  .ايران به عراق، هشدارهای خود را به مورد اجرا گذاشته است
يران نيز ميان مقامهای آمريکايی می گويند گمان می رود عوامل اطالعاتی و اعضای سپاه پاسداران ا

  نيروهای سپاه بدر باشند که به عراق نفوذ کرده اند    
  نيويورک تايمز  
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: اين روزنامه به نقل از ژنرال ويليام وبستر، قائم مقام فرمانده زمينی نيروهای ائتالفی در عراق نوشت
، و اين اقدام ما برای دفع هرگونه تهديد عليه ثبات و امنيت منطقه گامهای الزم را برخواهيم داشت"

  ."شامل نيروهای ايرانی است که از ما پيروی نمی کنند
با افزايش ثبات در . ما قصد داريم نيروهای خود را در گذرگاههای منتهی به ايران تقويت کنيم: "وی افزود

  ."عراق، می توانيم نيروهای خود را به سوی مرزهای شرقی متمايل کنيم
اطالعاتی آمريکا ادعا می کنند طی چند هفته اخير ايران برای نفوذ و بنابه گزارشهای مطبوعاتی، منابع 

  .شکل دادن به حوادث داخلی عراق دست به کار شده است
اين روزنامه به نقل از ژنرال وبستر نوشت که ارتش آمريکا خواهان رودررويی با ايران نيست، اما با 

  .رد اين کشور شده اند درگير خواهد شدنيروهای مورد حمايت ايران که برای تضعيف ثبات عراق وا
  .به نوشته نيويورک تايمز نيروهای سپاه بدر از ديرباز عامل نگران کننده ای برای آمريکا بوده اند

سپاه بدر متشکل از شيعيان عراقی است که عليه صدام حسين دست به سالح بردند و وابسته به 
  . مستقر و مورد حمايت دولت ايران استمجلس اعالی انقالب اسالمی عراق است که در تهران

بنابه گزارشها حدود هزار و پانصد تا پنج هزار چريک سپاه بدر طی ماههای : "نيويورک تايمز می نويسد
مقامهای آمريکايی می گويند گمان می رود عوامل . اخير ايران را به مقصد شمال عراق ترک کرده اند

  ."نيز ميان آنها باشنداطالعاتی و اعضای سپاه پاسداران ايران 
راديويی که ارتش آمريکا به راه انداخته خطاب به عراقيهايی که در ايران به سر می برند هشدار داده که 

  اگر می خواهند به کشورشان برگردند بايد سالحهايشان را زمين بگذارند    
  نيويورک تايمز  

 که ايران نفوذ خود را در شهرهای نجف و به نوشته اين روزنامه، عمده ترين نگرانی آمريکا اين است
  .کربال، مراکز مهم شيعيان عراق، گسترش دهد

اما نيويورک تايمز همچنين اشاره می کند که ايران نيز به داليل مختلفی از حضور آمريکا در همسايگی 
ايران خود نگران است و آتش بس ميان ارتش آمريکا و سازمان مجاهدين خلق از جمله نگرانيهای عمده 

  .به شمار می رود
براساس معاهده آتش بس، سازمان مجاهدين خلق تا زمانی که نيروهای : "اين روزنامه می افزايد

هنوز . آمريکايی را تهديد نکند و در نواحی تعيين شده باقی بماند، می تواند سالحهای خود را نگاه دارد
  ."ه ترتيباتی صورت خواهد گرفتمعلوم نيست برای رسيدگی به وضعيت اين گروه در بلندمدت چ

دولت بوش . به نوشته نيويورک تايمز، عمليات نظامی تنها راه آمريکا برای مقابله با نفوذ ايران نيست
می گويد نظام مذهبی با حاکميت شيعه در عراق را نخواهد پذيرفت و مالقاتهايی با رهبران سياسی 

  .ی شوند ترتيب داده استتبعيدی عراقی که عمدتًا مورد قبول آمريکا فرض م
بنابر گزارش اين روزنامه اخيرًا ارتش آمريکا پخش برنامه تازه راديويی ای را در عراق آغاز کرده است که 

  .از جمله مخاطبان آن عراقيهای ساکن ايرانند
  

    ايران-جنگ  
  

  تاکيد دوباره آمريکا بر اتهامات عليه ايران 
  2003 اول مه -1382 ارديبهشت 11پنجشنبه -بي بي سي

" فعال ترين حامی تروريسم"ارت خارجه آمريکا اعالم کرد که ايران، از نظر آن کشور، همچنان به عنوان وز
  .  بوده است2002در سال 

اين وزارتخانه در گزارش ساالنه خود، گفت که سپاه پاسداران انقالب اسالمی و وزارت اطالعات ايران 
  .يی را به اجرای آنها ترغيب می کنندحمالتی را برنامه ريزی و حمايت می کنند و گروه ها

 به عنوان - کوبا، عراق، ليبی، کره شمالی، سوريه و سودان -در اين گزارش نام شش کشور ديگر 
  .حاميان تروريسم آورده شده است

خبرنگاران می گويند که قرار گرفتن اين هفت کشور در فهرست حاميان تروريسم توسط آمريکا، به 
ی تسليحاتی آمريکا عليه آنها و همچنين ممنوعيت همکاری اقتصادی و معنی اعمال تحريم ها

  .محدوديت های مالی ديگر برای آن کشورهاست
تحليلگران معتقدند که علت اصلی نام بردن آمريکا از ايران به عنوان حامی تروريسم، حمايت ايران از 

ن سندی که تاييد کننده اين گروه های مسلح فلسطينی است، هر چند گفته می شود که آمريکا تاکنو
  .موضوع باشد ارائه نکرده است

اين در حالی است که مقامات بلند پايه ايرانی آمريکا را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند که توافق آمريکا 
با مجاهدين خلق، گروه مخالف حکومت ايران در عراق که آمريکا را آن را در فهرست سازمان های 

  .داده بود، در واقع اين ادعای آمريکا را که با تروريسم مبارزه می کند، زير سئوال می بردتروريستی قرار 
  "تروريسم، مسئله عمده خاورميانه"

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آمريکا در گزارش خود اعالم کرد که تروريسم همچنان به 
 است که بيشتر کشورهای اين منطقه عنوان بخشی از صحنه سياست خاورميانه است، اين درحالی

  .در جنگ عليه تروريسم همکاری داشته اند
 حمله تروريستی در خاورميانه کشته يا 29 نفر در 772، حدود 2002اين گزارش می افزايد که در سال 

  .  نفر بود513اين رقم در سال پيش از آن . مجروح شدند
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 حمالت تروريستی در خاورميانه، در مقايسه با کاهش به گفته وزارت خارجه آمريکا يکی از داليل ادامه
 درصدی در ساير نقاط جهان که در سی سال گذشته به پايين ترين ميزان رسيده است، اين است 44

که چهار کشور از هفت کشوری که، به ادعای واشنگتن، دولت های آنان حامی تروريسم هستند، در 
  .خاورميانه قرار دارند

  
  جنگ و خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمندان

  
  پيشين رژيم صدام حسين در سازمان ملل با يك شبكه تلويزيوني در دوبي قرارداد نماينده 

  2003 اول مه -1382 ارديبهشت 11 پنجشنبه -)دوبي(پيمان پژمان -راديو فردا
فرستنده تلويزيوني العربيه در دوبي اعالم آرد با نماينده پيشين عراق در سازمان ملل به توافق رسيده 

لويزيوني نظرات خود را درباره آخرين رويداد هاي روزهاي واپسين است در يك سلسله گفتگو هاي ت
اين برنامه ها شامل هفت مصاحبه يكساعته با محمد النوري، نماينده حكومت . حكومت صدام بيان آند

هنوز معلوم نيست آقاي النوري پولي بابت اين مصاحبه ها . سابق عراق در سازمان ملل خواهد بود
  .هدريافت آرده است يا ن

  
  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي

  
 آالبد شكافي استراتژي آمريكا در منطقه 

  اميرعلي اميري
  بازتابسايت 

هاي سنگين و همچنين باعث فروپاشي اتحاد  پس از سالهاي متمادي جنگ سرد، آمريكا متحمل هزينه
هرچند عوامل متعددي در اين سقوط نقش داشتند اما پس از مدتي آمريكا با طرح . جماهير شوروي شد
رسد،  به نظر مي.  مدعي همه غنايم حاصل از پيروزي در جنگ سرد شد درواقعنظم نوين جهاني،

گذشت زمان . هاي خود است آمريكا در تحقق اين هدف با عجله و عطش فراوان، درصدد تأمين خواسته
هرچه . هاي رقيب در جهان به نفع آمريكا نيست با توجه به شكل گرفتن اتحادهاي جديد و ظهور قدرت

هاي ديگر مثل روسيه در  شود، قدرت ، انسجام اتحاد اروپا و فاصله آن با آمريكا بيشتر ميگذرد زمان مي
حال بازيابي خود هستند، چين و هند در شرق آسيا، رقبايي در حال رشد هستند و با توجه به نيات 

شود  ر ميت دهد، اختالفات بين آمريكا و ديگران عميق طلبي در حوادثي آه رخ مي آمريكا و روحيه برتري
در افغانستان اختالف آمي وجود داشت، در عراق اختالف بيشتر شد، . آه به خوبي قابل لمس است
آند لذا در يك زمانبندي نه چندان طوالني،  بينيم اختالفات شديدتر بروز مي در تهديدات عليه سوريه مي

خود را در جهان حل آند و آمريكا قصد دارد آه مسايل حساس و آليدي مؤثر در تحكيم اقتدار و برتري 
  .اجازه رقابت را از حريفان خود بگيرد
  تر و آليدي است؟ و چه موانعي بر سر راه قرار دارد؟ چه مسايلي براي آمريكا حساس

هايش به دنبال  بدون ترديد موارد زير از مهمترين موارد مورد نظر آمريكا خواهد بود آه در اولويت اول برنامه
 .تحقق آنها است

 
  تسلط بر منابع انرژي عمده جهانـ1

 
 ـ حل مشكل امنيتي اسراييل2

 
 ـ حضور فيزيكي موثر و مقتدر در مناطق استراتژيك جهان و در آنترل گرفتن آنها3

 
 گرايي به عنوان رقيب ايدئولوژيك غرب ـ آنترل و سرآوب اسالم4

 
 مختلف جهان داشته اگر بررسي اجمالي از سوابق تاريخي، جغرافياي طبيعي و انساني مناطق

دار آمريكا ـ آه ذآر شد ـ  يابيم آه همه اهداف اولويت باشيم، با توجه به نظر آارشناسان مختلف، درمي
ترين منابع انرژي نفت و گاز جهان، آشور اسراييل  در منطقه حساس خاورميانه جمع شده است؛ عمده

فارس و همچنين مرآزيت جهان اسالم در ترين نقطه جغرافيايي يعني تنگه هرمز و خليج  و استراتژيكي
 .اين منطقه قرار دارد

 
الملل، پذيرش نفرت عظيم ملتها، از دست دادن حمايت  لذا عبور آمريكا از همه قواعد و مقررات بين

ها، بر باد رفتن حيثيت ساختگي دلسوزي براي حقوق بشر و آزادي براي تصرف آشورهاي موجود  دولت
آند آه چرا  آند و درك اين موضوع را آسان مي اين صورت معني پيدا ميدر اين منطقه حساس، به 

 .اي دريغ ندارد آمريكا براي تسلط بر اين منطقه از پذيرش هر هزينه
 

هاي اين سلسله اقدامات آمريكا براي دستيابي به اهداف مذآور آدامند و آمريكا  اهداف مياني و حلقه
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رسد، آمريكا مراحل زير را يكي پس از ديگري براي  د؟ به نظر ميدر آدامين مرحله از اين پازل قرار دار
 :بيني و طراحي آرده است تكميل پروژه خود پيش

 
 سازي الزم در افكار عمومي به خصوص داخل آمريكا ـ زمينه1

 
 هاي آاذب در آن موارد آنها و ايجاد حساسيت نمايي  هاي الزم و بزرگ ـ طرح بهانه2

 
 ف جغرافيايي مورد نظر به ترتيب از ضعيف به قويـ تصرف و آنترل اهدا3

 
 گيري از اصل استفاده از موقعيت در هر مرحله براي مرحله بعدي ـ بهره4

 
 سپتامبر چه ساخته دست آمريكا باشد و 11بينيم آه وقوع حادثه  به اين ترتيب اگر بررسي آنيم، مي

موضوع امنيت داخلي آمريكا و . گيرد  ميچه نباشد، به عنوان سرآغاز مرحله اول مورد استفاده قرار
تهديدات آن موجه آردن اقدامات آمريكا به بهانه تأمين امنيت داخلي در هر نقطه ديگر جهان و مواردي از 

 سپتامبر، مشروعيت يافته و تا حدودي همه جهانيان را در حيرت و 11اين قبيل به دنبال اجراي سناريوي 
المللي مشروع  هاي بين گيري ارگسيختگي آمريكا را در موضعدهد و هرگونه افس سكوت قرار مي

 .نماياند مي
 

هاي آاذب در مورد آن، مرحله دوم  نمايي و نيز ايجاد حساسيت هاي آشتارجمعي و بزرگ موضوع سالح
اي نيست و بارها قراردادهايي به وسيله آمريكا و ديگران  هرچند اين موضوع تازه. در افكار عمومي است

ها عقد و نقض شده لكن در چارچوب اين پروژه، بسيار مهم و حساس جلوه داده  آنترل اين سالحدرباره 
المللي مسؤول در اين موضوع  االختيار جهان و جانشين نهادهاي بين شود و آمريكا خود را نماينده تام مي

ستاي منافع خود از قرار داده و دايه دلسوزتر از مادر گرديده است آه صرفا به دليل سوءاستفاده در را
همچنين مسأله مبارزه با تروريسم بهانه ديگري است آه آمريكا هر زمان با معيار و . باشد اين بهانه مي

 .زند ها و آشورها مي  را به گروه تعريف خودش اتهام تروريست
 

د مورد ترين گزينه در آمربن همانگونه آه شاهد بوديم در تحقق مرحله سوم، افغانستان به عنوان ضعيف
 سپتامبر مورد حمله نظامي آمريكا قرار گرفت آه 11نظر آمريكا و با بهانه انهدام عاملين تروريست حادثه 

البته در فضاي زماني حمله و با توجه به عدم مشروعيت حكومت طالبان، آمريكا توانست موافقت 
 آورد و اولين گام را  به دستالمللي و توافق و مشارآت آشورهاي ديگر را هم در اين اقدام نهادهاي بين

 .در سلسله اقدامات خود بردارد
 

در پياده آردن گام چهارم، آمريكا با استفاده از موفقيت به دست آمده در افغانستان با طرح همكاري 
هاي  عراق و پناه دادن به بقاياي اين گروه، تداوم مبارزه با تروريست و همچنين بهانه سالح

ـ با توجه به اطالعاتي آه از تأمين و تهيه امكانات توليد اين سالح براي عراق آشتارجمعي در عراق را 
در جنگ با ايران داشت ـ مطرح آرد و سازمان ملل و شوراي امنيت را براي مشروعيت بخشيدن به 

 را تصويب و 1414تصميم خود و همراه آردن ساير آشورها تحت فشار قرار داد و به دنبال آن قطعنامه 
هرچند از ابتدا آمريكا براي اجراي .  علني حمله نظامي به عراق را با همراهي انگليس آغاز آردمقدمات

بيني شده براي آمادگي حمله نظامي  سناريوي عراق، معطل شوراي امنيت نبود اما در زمانبندي پيش
ت نكرد و المللي و اخذ قطعنامه از شوراي امنيت هم غفل از فعاليت ديپلماسي براي آسب حمايت بين

مسؤوليت وزارت خارجه خود را به موازات زمان الزم جهت تدارك حمله نظامي به پيگيري اين امر 
هرچند اين اقدام به نوعي فريب عراق و اعضاي شوراي دايمي و صاحب حق وتو و به ويژه . اختصاص داد

 رد قطعنامه وسيه بهآرد و درست در شرايطي آه اميد صدام، فرانسه، ر فرانسه و روسيه را دنبال مي
مجوز حمله نظامي به عراق در شوراي امنيت و حتي آمادگي استفاده از حق وتو براي رد آن بود، آمريكا 

شمارش معكوس عمليات نظامي را آغاز آرده بود و نهايتا بدون مجوز شوراي امنيت و تصويب قطعنامه 
 عليه اهداف نظامي و ه نظاميعمليات نظامي عليه عراق آغاز و طي سه هفته تهاجم همه جانب

المللي جنگي، به حكومت  غيرنظامي عراق و شكست و زير پا گذاشتن همه مقررات و قوانين بين
غيرمردمي و ديكتاتوري صدام پايان داده شد و آمريكا در راستاي اهداف خود فعال قصد اداره عراق با 

هاي خود را  ز پيش تعيين شده در برنامههاي ا حكومت نظامي و غيرعراقي دارد تا اينكه تمام خواسته
مانده اهداف را در منطقه محقق  بدون واسطه در عراق پياده و مستحكم آند و شايد تا زماني آه باقي

آند، آنترل مستقيم بر اهداف تصرف شده را ادامه دهد ضمن اينكه آمريكا براي برداشتن گامهاي بعدي 
امي بكشد، احتياج به سرزميني متصل به آشورهاي هدف خود در صورتي آه آار به انجام تهاجم نظ

 .دارد آه عراق از اين موقعيت به صورت بسيار مناسبي برخوردار است
 

سازي براي وارد شدن به سناريوي بعدي  گذرد، زمينه اينك آه بيش از يك ماه از تهاجم عليه عراق مي
سرزمين عراق در . عليه سوريه آغاز شده استگيري از اصل استفاده از موفقيت در عراق  ه باز هم با بهر

آننده به جاي آويت در حمله به عراق مورد استفاده قرار  همسايگي سوريه براي استقرار نيروهاي عمل
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هاي آشتارجمعي  شود و بحث سالح گيرد، پناه دادن به سران فراري عراق بهانه عليه سوريه مي مي
 سوريه و اهداف آمريكا، طبيعي است آه سوريه  موقعيتبا توجه به. هم طبق نقشه اوليه مطرح است

اينكه سرانجام مقابله آمريكا . هايش آه قبال ذآر شد ـ است از آشورهاي هدف آمريكا ـ در تحقق برنامه
اي بستگي دارد، هرچند  هاي سوريه و ديگر تحرآات منطقه و سوريه به آجا خواهد آشيد، به واآنش

 به سوريه با عراق متفاوت است لكن نقش اين آشور در تأمين هدف المللي نسبت هاي بين حساسيت
امنيت اسراييل براي آمريكا به همان اندازه مهم است آه نقش عراق در مسأله انرژي و نفت 

گيري آمريكا به اهميت اين آشور در تأمين هدف آمريكا گره خورده و در اين مرحله از تاريخ،  تصميم
آنچه .  ساير آشورها ندارد گيري للي آمريكا توجهي به افكار عمومي و موضعالم تحوالت و معادالت بين

تأثير اساسي بر اجراي تصميم اتخاذ شده آمريكا در قبال سوريه دارد آمادگي و اراده سوريه، براي 
مقابله با آمريكا است؛ عواملي همچون عزم ملي رهبران و مردم سوريه براي مقاومت و عدم تسليم، 

اي براي نشان  هاي مرحله دمي حكومت سوريه، آمادگي دفاعي و نظامي اين آشور و واآنشپايگاه مر
تواند به تصميم آمريكا و زمان اجراي آن و تعيين سطح انتظارات آمريكا از  دادن عزم جدي در مقاومت مي

ساب با هرچند قطعي است آه آمريكا از فرصتي آه در شرايط فعلي براي تصفيه ح. سوريه تأثير بگذارد
سوريه پيدا آرده، نخواهد گذشت اما سقف هزينه مورد قبول آمريكا به خصوص تلفات انساني و مدت 

آنچه مسلم است، واآنش آشورهاي . زمان بحران و عمليات، سطح انتظارات وي را تعيين خواهد آرد
 مگر وارد د داشت،المللي چنانچه از نوع استفاده شده در بحران عراق باشد، تأثيري نخواه ديگر و بين

تري تلقي شود ـ بشود آه زياد جاي اميدواري به اينچنين  فاز جديدي ـ آه براي آمريكا تهديد جدي
در هر صورت رفع مانعي به نام سوريه، هدف آمريكا . اقدامي در اين مرحله از اقدامات آمريكا نيست

عقاد قراردادي مشابه آمپ نشيني از مواضع توسط سوريه و ان است آه يا با سازش سياسي و عقب
ديويد و خروج سوريه از مبارزات خاورميانه و مسأله اسراييل آه البته ابعاد تسليم آن نسبت به آمپ 

تر و احتماال جنگ به  شود و يا اينكه بحراني وسيع ديويد و نقش مصر بسيار بيشتر خواهد بود، انجام مي
ر بعيد خواهد بود؛ به داليلي آه بعدا اشاره خواهد وقوع خواهد پيوست آه احتمال بروز اين حالت بسيا

 .شد
 

 آيا با …تواند باشد؛ لبنان، فلسطين، سوريه و حال ببينيم گام بعدي بعد از عراق آدام آشور منطقه مي
نقش آشورهاي منطقه در مقابله با منافع نامشروع آمريكا در  توجه به اظهارات مقامات آمريكايي، 

 ترديدي براي …ها و مردم آشورها گيري حكومت يكي آشورهاي منطقه، موضعمنطقه، موقعيت ژئوپلت
گذارد؟ يا اصوال آيا آشور ديگري در منطقه  اينكه هدف بعدي جمهوري اسالمي ايران باشد باقي نمي

ماند آه براي آمريكا، مانع رسيدن به اهداف ذآر شده وي باشد؟ پس بايد  غير از ايران باقي مي
 آمريكا با ايران را بيشتر بررسي آنيم و دريابيم آه شرايط ايران در اين  برخوردچگونگي احتماالت

. هاي مورد نظر او در برخورد با ايران چگونه است سلسله اقدامات آمريكا و انتظارات آمريكا و روش
 آشور اختالفات آمريكا و ايران و انتظارات آمريكا از ايران آه ممكن است موجب بروز حوادث حاد بين دو

گذاري آمريكا روي آشور ايران پس از بيرون آوردن آن از چنگ استعمار انگليس؛  شود چيست؟ سرمايه
به منظورهايي صورت گرفت آه هرچند متناسب با زمان جنگ سرد، سپر و حايلي در همسايگي اتحاد 

العاده  اهميت فوقجماهير شوروي بود لكن در شرايط فعلي و اهدافي آه براي آمريكا ذآر آرديم آماآان 
منابع انرژي ايران، موقعيت ژئوپلتيكي ايران در خليج فارس و تنگه هرمز، نقش ايران در امنيت . دارد

اسراييل و نقش جمهوري اسالمي در بيداري مسلمانان و خيزش اسالمي، مواردي هستند آه آنترل 
 .أثيرگذار استآنها مورد تطميع و نظر آمريكاست و در رسيدن وي به اهدافش آامال ت

 
با پيروزي انقالب اسالمي در ايران و سير مراحل مختلف آن در طي ربع قرن اخير، اين آشور با شرايط 

ها براي تأمين اهداف و منافع نامشروع آمريكا در منطقه، همواره مانعي غيرقابل  موجود در همه زمينه
رسد در ادامه اقدامات اخير   نظر مياينك به. هاي متنوع آمريكا بوده است تحمل بوده و مرتبا آماج توطئه

المللي وارد آن شده و بنا بر فرصتي آه به امر  آمريكا و با توجه به فاز جديدي آه آمريكا در معامالت بين
وي ايجاد شده است، قصد رفع اصولي، اين مانع را داشته باشد آه مراحل متصور براي امر و اهداف هر 

 . باشدتواند به نحو ذيل مرحله مي
 
سازي و انجام جنگ رواني عليه ايران براي خطرناك و مخدوش نشان دادن چهره نظام اسالمي  ـ زمينه1

 سپتامبر با اتهام در 11به دنيا و داخل آمريكا آه اين مرحله مدتهاست آغاز شده و در فاز جديد بعد از 
ي و حمايت از تروريسم نيز هاي آشتارجمع محور شرارت قرار دادن ايران، تشديد و با مسأله سالح

شود آه البته جمهوري اسالمي با پاسخگويي و اتخاذ مواضع قدرتمندانه به خصوص توسط  مواجه مي
هاي قابل توجهي در اين زمينه وجود  ها آرده لكن ضعف رهبري نظام، سعي بر خنثي آردن جوسازي
 .دارد آه جاي طرح آن در اين نوشته نيست

 
گيري  ظار قرار دادن جمهوري اسالمي و مسؤولين آن جهت اخذ تصميم و موضعـ در حيرت و حالت انت2

هاي مقابله آه اين مرحله پس از جنگ عراق و سقوط صدام آغاز شده  مناسب و فراهم آردن آمادگي
رسد جمهوري اسالمي حتي برداشتن هر قدمي را براي ايجاد  پس از اين حوادث به نظر مي. است

فضاي افكار عمومي داخل آشور براي باال بردن روحيه و مقاومت در مردم را بهانه آمادگي و آماده آردن 
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ترين فرصت پس از جنايات  آند و از آن پرهيز دارد، در صورتي آه طوالني دادن به دست آمريكا تلقي مي
ي دار شدن احساسات مردم انقالبي ايران براي ارتقاي آينه مقدس ضدآمريكاي آمريكا در عراق و جريحه

به خصوص در نسل جوان آشور، در حال از بين رفتن است و اين فضا به تدريج ارعاب و تضعيف روحيه را 
 .دهند در بين مردم و مسؤولين افزايش مي

 
هاي مطرح شده از سوريه در مورد لبنان و فلسطين  ـ امتيازطلبي و طرح خواسته گرچه بعضي خواسته3

شود لكن آمريكا به زودي مستقيما وارد اين مرحله   ميهم تلقيهاي آمريكا از ايران  به نوعي خواسته
 مطرح خواهد آرد و فرق آن با  هاي خود را از ايران گرچه تازگي هم نداشته باشد، خواهد شد و خواسته

هاي قبلي در اين خواهد بود آه اين بار آمريكا فقط جواب مناسب و مثبت ايران را طلب  طرح شدن
واست اين امتيازات مقداري بستگي به پيشرفت اهداف آمريكا در سوريه دارد آه زمان درخ. خواهد آرد
گيري آند و هم ما را در  هاي به دست آمده در سوريه عليه ما بهره خواهد هم از موفقيت آمريكا مي

منطقه تنها نمايد و هم اختالفات داخلي ايران را با پيش آشيده شدن مسأله سوريه، لبنان و فلسطين 
ارچوب تعارض منافع ملي و ايدئولوژيك جمهوري اسالمي تشديد آند اما اينكه سرعت پيشرفت در چ

رسد با تجيلي آه آمريكا دارد ـ آه به علل آن قبال اشاره  آمريكا در سوريه چطور خواهد بود، به نظر مي
مقاومت و گرچه . شده ـ و نوع برخوردي آه سوريه خواهد آرد، زمان زيادي به طول نخواهد انجاميد

هاي سوريه در طول سالهاي اخير خوب بوده است لكن شرايط فعلي متفاوت خواهد بود  گيري موضع
آنچه مسلم است اگر سوريه در مقابل آمريكا احساس تنهايي بكند يعني به مواضع ديگر آشورهاي 

 را هم با و روسيهها  عربي آه معموال هم قابل اتكا نيستند، نتواند اميدوار باشد و جدي بودن اروپايي
آند ـ مقاومت سوريه  ترديد بنگرد ـ آه شواهد و قرائن و مواضع آنها در جنگ عراق اينچنين وانمود مي

حداآثر ممكن است تا مرز تهديد نظامي، آن هم براي آسب حداآثر امتياز ممكن ادامه يابد و نهايتا به 
ريه براي آمريكا، در صورتي آه خود را با هاي آمريكا تن خواهد داد و ماهيت رژيم حكومتي سو خواسته
هاي آمريكا وفق دهد فعال قابل تحمل خواهد بود هرچند ممكن است در درازمدت آمريكا نحوه  خواسته

اقتدار حزبي در انتخابات در سوريه را تغيير و به نحو مطلوب و مورد نظر خود درآورد لذا زمان مواجهه 
 . نيستياد دورها ز آمريكا با ايران و طرح خواسته

 
ها آغاز خواهد شد و  ـ در مرحله چهارم، مانورهاي جدي و عملي آمريكا عليه ايران براي تحقق خواسته4

هاي آمريكا به اين صورت خواهد بود آه در  چالش اساسي ايران با آمريكا در سلسله مراتب خواسته
اهللا لبنان متبلور   مسأله فلسطين و حزباآنون در هاي فراملي نظام آه هم اولين گام ايران بايد از آرمان

. باشد نشيني آند و مسأله موضع ايران در عراق و سوريه هم به آن اضافه خواهد شد مي است، عقب
دومين گام حاآميت نظام اسالمي با قانون اساسي فعلي و محوريت واليت فقيه، ايدئولوژيك بودن و 

آمريكا در آشور و تضمين اعمال اراده آمريكا در ايران غيرالئيك است آه با نهادينه شدن اعمال اراده 
نشيني در تعارضش است و اطمينان آمريكا با بودن چنين نظامي  حتي پس از يك بار سازش و عقب

 .براي آينده به هيچ وجه قابل تأمل نيست
 

از نشيني در دو گام قبلي و يا  گام سوم، استقالل و تماميت ارضي آشور است آه هرچند با عقب
اي خواهد آرد لكن براي آاهش نقش آشور ايران، بحث جدا  دست دادن آن مواضع معادالت تغيير عمده

تر آردن اقدامات بعدي عليه ايران در اولويت قرار  جويي بيشتر و موجه گانه براي بهانه آردن جزاير سه
 .گيرد و مقدم بر درخواست تغيير نظام حكومتي مطرح شود

 
هاي آمريكا، درخواستهاي نامشروع و نامعقول است آه جز بر  آنيم خواسته  ميهمانگونه آه مالحظه

جمهوري اسالمي با اين خواستها چه . تواند داشته باشد اساس حاآميت زور، توجيه ديگري نمي
 تواند داشته باشد؟ برخوردهايي مي

 
 براي برپايي آن هاتي آههايي آه اين نظام بر اساس آن شكل گرفته و ج اگرچه با توجه به اصول و ارزش

پذير باشد لكن با ديد  تواند توجيه ها نمي آدام از اين خواسته پرداخت شده است، پاسخ مثبت به هيچ
صرف توجه به منافقع ملي و در نظر نگرفتن رسالت ايدئولوژيك اين نظام و نقش آن در جهان اسالم، آيا 

 آه بررسي شد خواستهاي آمريكا، به مانگونهحلي براي سازش با آمريكا متصور است؟ ه امكان و راه
مرزي مطرح است لكن آنچه مسلم است،  نحوي است آه گرچه در قدم اول مباحث فراملي و برون

طلبي آمريكا نخواهد بود و  نشيني در اين موارد و تن دادن به خواست آمريكا، پايان عطش زياده عقب
آند بلكه آمريكا را   ها و خطرات بعدي آمريكا مصون نمي دادن اين امتياز نه تنها آشور ما را از خواسته
آند، در صورتي آه شرط عقل اين  هاي بعدي تشويق مي براي اصرار بر تحميل اراده و تحقق خواسته

گيري آند آه عاملي بازدارنده  است آه ايران در اولين گام مواجهه با آمريكا، به نحوي اقدام و تصميم
نشيني در گام اول دقيقا برعكس، حريف را  ي آردن آن باشد و سازش و عقببراي ارايه تهديد و عمل

هايش خواهد آرد يعني با فرض پذيرفتن اين درخواست، آمريكا ـ اين خصم  تر بر ادامه خواسته حريص
ديرينه جمهوري اسالمي ـ حتي با برگشتن آشور به شرايطي مثل قبل از انقالب اسالمي و نداشتن 

 و حتي حفظ تماميت ارضي نيز راضي نخواهد شد و پذيرفتن گام اول از طرف ما، قرار استقالل و آزادي
 .هاي آمريكا خواهد بود گرفتن در سراشيبي است آه پايان آن تأمين همه خواسته
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هاي تشيع آه  جمهوري اسالمي، نظامي است بر مبناي عزت و شرف اسالمي و ميراث خون همه قيام

ست و بودن و نبودن اين نظام در پهنه جهان امروز، منوط به عزتمند بودن آن در طول تاريخ برپا شده ا
باقي ماندن اين نظام با فرض از دست رفتن عزت و شرافت اسالمي و ملي آن . داراي ارزش است

هرچند دشمن به اين هم قانع نيست يعني دشمن با حفظ نظام فعلي و اين قانون اساسي همزمان با 
تواند  داند، نمي ريكا قانع نخواهد بود و شرط تسليم و ادعاي سازش را تغيير نظام ميتسليم در مقابل آم
ها و رساالت و استقالل و آزادگي اين آشور و مردم مسلمان و شيعه آن باشد و اگر  حفاظت از آرمان

 مورد هجوم دشمن آشوري چون آمريكا قرار گيرد و ساقط شود) ره(نظام بر پا شده توسط امام خميني
 به اشغال آمريكا درآيد، دفاعي عزتمندانه و باشرافت در برابر دشمن متجاوز، نه تنها موجب و آشور

سربلندي و افتخار و عزت اين مردم و آشور خواهد شد بلكه نهايتا شكست متجاوز را رقم خواهد زد و 
 ما را و شيعي،اگر سالها طول بكشد، انرژي و پتانسيل زندگي با عزت و آزادگي در جامعه اسالمي 

براي به دست آوردن استقالل و آزادي مجدد حفظ بلكه ارتقا خواهد بخشيد هرچند معتقديم با توجه به 
گيري مناسب و وحدت و يكپارچگي  نيرو و قدرتي آه جمهوري اسالمي دارد، با اتخاذ تدابير و موضع

 به ايران، شرايطي در  آمريكاتوانيم قبل از جرأت حمله نظامي آشور و مقهور تهديدات دشمن نشدن مي
آشور ايجاد آنيم آه دشمن را آامال از اتخاذ چنين تصميمي منصرف و چه بسا جرأت و شهامت را به 

! آري. ديگر آشورهاي منطقه و تزلزل و سستي را براي آمريكا در پيشبرد اهدافش به ارمغان آوريم
رابطه مردم و حكومت در ايران آامال مغاير با  رهبري ايران، نظام حكومتي و  آشور ايران، مردم ايران،

پتانسيل موجود در . باشد آنچه در افغانستان، عراق و سوريه و ديگر آشورهاي منطقه بوده و هست مي
ناپذير مسؤولين آشور قرار گيرد و فاصله ايجاد شده بين  اين ملت چنانچه تحت رهبري و اراده سازش

 فراتر از آنچه در لبنان و بيرون راندن متجاوز از آن سرزمين اي ماسهمسؤولين و مردم از بين برود حتما ح
گيري بر مبناي عزم، استقامت، حفظ عزت، شرف، پرهيز از  اتفاق خواهد افتاد و اين امر منوط به تصميم

گيري آشور بايد بدون درنگ از حيرت و حالت انتظار  باشد يعني اينكه نظام تصميم ترس و ذلت مي
» مرگ با عزت به از زندگي با ذلت« تصميمات متناقضي را متناسب با استراتژي ج شده وانفعالي خار

 .اتخاذ و به مورد اجرا گذارد
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