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  »شوك و وحشت«استراتژي پايان -اشغال عراق 
  
  

  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
  

  تازه ترين تحوالت و گزارش هاي مربوط به عراق 
  2003 مه 6 -1382 ارديبشت 16سه شنبه  -راديو فردا -علي سجادي

سازمان ملل متحد بايد سنگ بناي : رئيس آميسيون امور انسان دوستانه اتحاديه اروپا مي گويد
پال نيلسون آه روز سه شنبه در بغداد با . هماهنگي مربوط به آمكهاي همگاني در عراق باشد

 اظهار داشت آه حساب آمكهاي انساني را بايد از حساب سياست بازيها ت،خبرنگاران سخن مي گف
آقاي نيلسون به خبرنگاران . جدا آرد آه اطمينان حاصل شود اين آار به صورت بيطرفانه صورت مي گيرد

امروز مي توانم در اينجا اعالم آنم آه آميسيون اروپا در نظر دارد يك دفتر آمكهاي انساني در : گفت
اين دفتر با آمك شرآاي ما آمكهاي انساني شديدا مورد نياز، بويژه در زمينه بهداشت . تتاح آنداف بغداد

 . و آب را به مردم عراق خواند رساند
پل برنر سرپرست پيشين اداره مبارزه با تروريسم آه در پست سفير نيز خدمت آرده است، رسما به 

 .ين آشور به دموآراسي منصوب شده است اعنوان مسئول غير نظامي اداره امور عراق و گذار
جرج رابرتسون دبير آل سازمان پيمان آتالنتيك شمالي، ناتو مي گويد اين پيمان هنوز در مورد نقشي 

آقاي رابرتسون مي گويد تصميم گيري در . آه در عراق پس از جنگ خواهد داشت تصميم نگرفته است
 . راق تا حدي تثبيت شده باشد عاين باره به زماني موآول مي شود آه اوضاع در

آري فليشر سخنگوي آاخ سفيد در واآنش به اين گزارش آه رهبران سابق عراق، روزهاي پس از جنگ 
دولت آمريكا به هيچ وجه : نزديك به يك مليارد دالر از بانك مرآزي اين آشور برداشت آرده اند گفت

 غارت ثروت آشور پديده عجيبي ايوي گفت تالش رهبري ساقط شده عراق بر. تعجب زده نيست
  .نيست

  
  يي عراق را خواستار شد  ي هسته المللي براي بازرسي مكان غارت شده البرادعي اعزام تيم بين

  2003 مه 6 -1382 ارديبشت 16سه شنبه 
ي غارت انبار  محمد البرادعي از آمريكا خواست به وي اجازه دهد تا گروهي را براي انجام تحقيقات درباره

  . زم اين آشور آنديي در عراق عا هسته
ي عرب نيوز، محمد البرادعي، رييس  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

از آمريكا اعزام )  ارديبهشت10( آوريل 30اي در تاريخ  يي سازمان ملل با ارسال نامه ناظران هسته
  . گروهش به عراق را خواستار شد

ن ملل از واشنگتن خواسته است تا به اين سازمان اجازه دهد هيات يي سازما رييس ناظران هسته
ي غارت اين مكان  ها درباره نمايندگي به التوثيه واقع در جنوب بغداد اعزام آند تا بتواند در رابطه با گزارش

  . يي تحقيق آند هسته
يي  اد هستهاز نظر ما اين امر مشكل توليد و ارسال مو«: مارك گزوآي، سخنگوي البرادعي گفت

تواند بر سالمت و امنيت و آلودگي زيست محيطي اثري جدي داشته  شود اما مي محسوب نمي
  » .باشد

  .وي افزود آه واشنگتن هنوز به اين درخواست پاسخي نداده است
  

  نشانه اي بر وجود برنامه اتمي عراق بدست نيامده است : رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي
  2003 مه 6 -1382 ارديبشت 16سه شنبه -راديو فردا-)کلن(شهرام ميريان 

: محمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي در مصاحبه با شبکه دوم تلويزيـون آلمـان، گفـت                  
اي دال بـر وجـود برنامـه اتمـي عـراق بـه دسـت                بازرسان تسليحاتي در ماموريت اخير خود، هيچ نشانه         

لغـو  . هنوز هـيچ مـدرکي دربـاره سـالحهاي شـيميايي و بيولـوژيکي عـراق بدسـت نيامـده اسـت                     . نياورد
تنهـا بازرسـان سـازمان    . تحريمهاي عراق به بازگشت بازرسان تسليحاتي به ايـن کـشور وابـسته اسـت      

 عراق داراي سالحهاي کشتار همگاني هست يـا  ملل به خاطر تجربه و صداقتشان مي توانند بگويند که         
آژانس بين المللي انرژي اتمي از آمريکا خواسته است تا به هيئت نماينـدگي ايـن موسـسه، اجـازه                     . نه

  بازديد از تاسيسات اتمي عراق را که غارت شده، بدهد

  
  هاي ناتو نيست  به عهده گرفتن نقش محوري در عراق از اولويت: دبيرآل ناتو

  2003 مه 6 -1382 ارديبشت 16سه شنبه  - ايسنا
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اعالم آرد به عهده گرفتن نقش محوري در عراق ) شنبه سه(امروز ) ناتو(دبيرآل پيمان آتالنتيك شمالي 
  . هاي ناتو نيست، اما اين پيمان اين مساله را به بررسي گذاشته است از اولويت

ون، دبيرآل به نقل از پايگاه اينترنتي العراق، جورج رابرتس) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
زماني آه وضعيت عراق آامال روشن «: گفت افزود ناتو آه از واشنگتن در يك آنفرانس خبري سخن مي

  » .شود ناتو به عهده گرفتن نقش محوري در اين آشور را به بررسي خواهد گذاشت
و زماني ي آشورهاي عضو اين پيمان به اين نتيجه رسيدند آه نات وزيران امور خارجه«: رابرتسون افزود

  » .تواند نقشي را در اين آشور به عهده بگيرد آه وضعيت عراق روشنتر شود مي
ي به عهده گرفتن  من مطمئنم زماني آه وضعيت عراق روشنتر شود گفت وگو درباره«: وي تاآيد آرد

  » .تواند دوباره مطرح و به بررسي گذاشته شود نقش ناتو در عراق مي
آه آالين پاول، وزير امور خارجه انگليس امكان به عهده گرفتن نقش موضع گيري ناتو در حالي است 

حفظ امنيت و صلح در عراق توسط ناتو را اعالم آرد، اما ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه با اشاره به 
  . اظهارات پاول اعالم آرد اين امر زماني ممكن است آه با موافقت سازمان ملل صورت گيرد

  
  می در عراقطرح ايجاد ثبات نظا

  قرار است آمريکا و بريتانيا هر يک فرماندهی يکی از نواحی جغرافيايی عراق را به عهده گيرند
  2003 مه 6 -1382 ارديبشت 16سه شنبه -ويليام هورسلی خبرنگار بی بی سی

در هفته جاری شاهد حرکات تازه ای از سوی آمريکا و متحدان آن برای تقويت يک طرح جنجالی داير بر 
ر عراق، متشکل از کشورهايی که از جنگ تحت فرماندهی ايجاد يک نيروی برقراری ثبات نظامی د

  .آمريکا حمايت کردند، خواهيم بود
در طول روزهای پايانی هفته گذشته، آمريکايی ها طرح هايی را برای ايجاد سه ناحيه نظامی در عراق، 

  .که به ترتيب توسط آمريکا، بريتانيا و لهستان اداره می شود فاش کردند
معروف شده است، تازگی " نيروی برقراری ثبات"وا توسط آمريکا و متحدان آن که به نحوه تشکيل اين ق

  . دارد و جنجالی است
اتحاديه اروپا نيز . سازمان کشورهای عضو پيمان آتالنتيک شمالی، ناتو، در اين طرح نقشی ندارد

  . دخالتی در اين طرح ندارد
  .ز نواحی جغرافيايی عراق را به عهده گيرندقرار است آمريکا و بريتانيا هر يک فرماندهی يکی ا

 نيروی رزمی به 200فرماندهی ناحيه سوم به لهستان سپرده خواهد شد که در جريان جنگ حدود 
  .عراق اعزام کرد

 کشور درباره 16هفته گذشته در مالقاتی در لندن که در رسانه ها انعکاس پيدا نکرد، مقام های تقريبا 
  . اين نيرو بحث کردندکمک های احتمالی خود به

گزارش های تاييد نشده حاکی است که از جمله کشورهايی که مايل هستند به نواحی بريتانيايی و 
لهستانی، نيروی کمکی اعطا کنند شامل اسپانيا، ايتاليا، دانمارک، هلند، بلغارستان، جمهوری چک و 

  .اوکراين هستند
  .گری در هفته جاری در لندن برگزار شودقرار است برای تقويت اين طرح ها، ديدارهای دي

اين ابتکار عمل، کشورهايی را که با استفاده از زور عليه حکومت صدام حسين در عراق مخالف بودند، 
  .به ويژه فرانسه، آلمان و روسيه را در حاشيه قرار می دهد

تنايی عمدی و نشانه بسياری از ناظران مطبوعاتی در سراسر اروپا استنباط کرده اند که اين يک بی اع
  .ای از بی حوصلگی آمريکا در مقابل کشورهايی است که دولت بوش بيش از اين به آنها اعتماد ندارد

اين دو . معلوم نيست اين تحوالت چه تاثيری بر طرح های آمريکا و بريتانيا در شورای امنيت داشته باشد
نيت سازمان ملل تحريم های عراق را لغو و کشور قصد دارند با تصويب قطعنامه های تازه در شورای ام

  .نظر جامعه بين المللی را برای تاييد دولت انتقالی عراق در موعد مساعد را جلب کنند
در مقطع فعلی، نقش سازمان ملل متحد به تامين کمک های انسانی و اداره برنامه نفت در مقابل 

رکات حياتی خود را در مقابل فروش نفت، از براساس اين برنامه عراق هنوز تدا. آذوقه محدود می شود
  .خارج وارد می کند

حفاظت از صلح و بازسازی عراق پرداخته " ائتالف داوطلبان"نحوه ای که آمريکا به جمع آوری اعضای 
است، بدان معنی است که پرزيدنت بوش درحال پيش بردن همان برنامه ای است که پيش از جنگ 

ساير کشورهای سازمان ملل متحد برای پشتيبانی از سياست های درخواست از : ادعا کرده بود
آمريکا، و در عين حال در صورت عدم حمايت سازمان ملل، حفظ حق اقدام مختارانه با کمک شرکای 

  .  داوطلب

  

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق

  
  فرستاده جديد آمريکا برای عراق

 2003 مه 6 -1382 ارديبشت 16سه شنبه  -جان الين، خبر نگار بی بی سی در واشنگتن
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جرج دبليو بوش، رئيس جمهور آمريکا، پل برمر، از مقامات سابق وزارت خارجه اين کشور، را به عنوان 
  .رئيس تشکيالت اداری عراق معرفی کرده است

  . آقای برمر رياست بر روند انتخاب يک تشکيالت اداری برای عراق استکار: جرج دبليو بوش
آقای برمر با حمايت کامل دولت و اطمينان کامل همگی ما به وی به عنوان شخصی که می تواند 

      وظايف محوله را انجام دهد، به عراق می رود
 که مسئولين بازسازی عراق را بر اساس گزارشها آقای برمر بر فعاليتهای ژنرال بازنشسته جی گارنر،

  .برعهده دارد، نظارت دارد
 بدنبال درگيريهای داخل دولت آقای بوش بر سر  عنوان فرستاده آمريکا برای عراقانتصاب آقای برمر به

  .اينکه چه کسی اداره امور عراق را بايد برعهده بگيرد صورت می پذيرد
  . مقام غير نظامی در کشور عراق خواهد بوداست عاليرتبه ترين" جری"آقای برمر که معروف به 

آقای برمر البته در خصوص فعاليتهای خود به پنتاگون گزارش خواهد داد اما از آنجاييکه وی از مقامات 
سابق وزارت خارجه آمريکا بوده انتصاب او به سمت جديد در عراق می تواند بعنوان يک پيروزی مهم 

  .برای وزارت خارجه تلقی شود
آقای برمر با : "وش به هنگام اعالم انتصاب آقای برمر به عنوان رئيس تشکيالت اداری عراق گفتآقای ب

حمايت کامل دولت و اطمينان کامل همگی ما به وی به عنوان شخصی که می تواند وظايف محوله را 
  ."انجام دهد، به عراق می رود

 افزود وی شخصی است که می داند خواند و" فردی که می تواند کار انجام دهد"آقای بوش وی را 
  .کارها را چگونه به سرانجام برساند

وی در چند سال اخير به عنوان . وزارت خارجه آمريکا بود" ضد تروريسم"آقای برمر قبال رييس اداره 
  .مشاور شرکتها در خصوص ريسک سرمايه گذاری در نقاط مختلف دنيا فعاليت می کرد

  . به دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، نزديک استگفته می شود آقای برمر همچنين
مشخصا انتصاب آقای برمر به سمت جديد با هدف نوعی مسالمت جويی بين وزارت خارجه و دفاع 

  .آمريکا صورت گرفته است
  

خود آشورهاي عربي و اسالمي بايد به آزادسازي مردم عراق از دست : رييس محلي آردستان عراق
  آردند  ي صـدام اقدام مياستبداد و ديكتاتور

  2003 مه 6 -1382 ارديبشت 16سه شنبه 
 تشكيل يك دولت گفترييس محلي آردستان عراق  صالح، - چاپ آويت- الراي العام  روزنامهنوشته به 

  ! ديني براساس اصول خاص با منافع عراق مطابق نيست
ي حاآميت  نظام ديكتاتور صدام در دوره« :وگو با اين روزنامه افزود رييس محلي آردستان عراق در گفت

  » .اش شد ود مرتكب جنايات بسياري در حق مردم عراق و آشورهاي همسايهخ
روشنفكران عرب بايد آمي به گذشته بازگردند و موضع گيري خود را آه در زمان صدام « :صالح تاآيد آرد

  » .آردند؛ بررسي آنند تحت عنوان همدلي و همراهي با امت عربي از وي حمايت مي
 بودند؛ آه صدام عراق و آشورهاي منطقه را به آدام سو  فراموش آردهاين روشنفكران « :وي افزود
  . سوق داد

 30هيـچ آس نبايد فراموش آند صدام منجر به آشتار بيش از يك ميليون عراقي، ايراني و آويتي طي 
  » .سال حاآميت مستبدانه خود شد

درد و مصيبت مردم عراق را اين آشورها « :صالح با انتقاد شديد از موضعگيري آشورهاي عربي افزود
  » .ناديده گرفتند و موضع گيري شفافي را در برابر اين آشور و مردم آن اتخاد نكردند

اي آاش « :ي امور عراق گفت صالح با تاآيد بر حمايت آردها از جي گارنر، نماينده آمريكا براي اداره
لل يا آمريكا و انگليس متوسل هاي آشورهاي عربي و اسالمي قبل از اين آه ما به سازمان م ارتش

  » .آردند شـويم؛ به آزادسازي مردم عراق از دست استبداد و ديكتاتوري صدام اقدام مي
  
  
  
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

  قرارداد بازسازی فرودگاههای عراق؛ روابط آلمان و آمريکا
  وضعيت فرودگاههای عراق هنوز به حالت عادی بازنگشته است

  2003 مه 6 -1382 ارديبشت 16سه شنبه  -بي بي سي 
ديد ترين قرارداد برای اجرای طرح های بازسازی عراق را به يک شرکت آمريکايی تواسنته است ج

  .دست آورد
امضا شده است، به چندين " اسکای لينک شدی لجستيک سپورت"ارزش اين قرار داد، که با شرکت 

  .ميليون دالر بالغ می شود
  پيتر اشتروک از بهبود روابط آلمان و آمريکا سخن گفته است 
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ت مسووليت بازسازی و راه اندازی مجدد فرودگاه های بغداد، بصره و براساس اين قرارداد، اين شرک
موصل را برعهده دارد که هزينه اجرايی آن بيش از ده ميليون دالر در خالل هجده ماه آينده تخمين زده 

  .شده است
تا )  دی- آ-ای-اس-يو( دولت های خارجی شکايت داشته اند که آژانس آمريکايی توسعه بين المللی

  . قراردادهای مربوط به عراق را تنها به شرکت های آمريکايی اعطا کرده استکنون
يو اس ايد اقدام خود را ناشی از مالحظات امنيتی اعالم کرده و گفته است که شرکت های آمريکايی 

  .می توانند برای اجرای طرح ها با ساير شرکت ها قراردادهايی را منعقد کنند
  آلمان و آمريکا 

، وزير دفاع آلمان، گفته است که آن کشور و آمريکا در راستای بهبود روابط خود "يتر اشتروکپ"همزمان، 
  .گام های موثری برداشته اند

  .مخالفت دولت آلمان با جنگ عليه عراق باعث تيره شدن روابط دو کشور شده است
  .کا، مالقات کرده استآقای اشتروک، که از آمريکا ديدن می کند، با دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمري

  .وی باالترين مقام آلمانی است که پس از وقوع جنگ در عراق از آمريکا ديدن می کند
  .توصيف کرده است" دوستانه"وزير دفاع آلمان مذاکرات خود با آقای رامسفلد را 

 در -و  نات-پيتر اشتروک به منظور شرکت در اجالس وزيران دفاع کشورهای عضو پيمان اتالنتيک شمالی 
  .آمريکا به سر می برد

آلمان و آمريکا نه تنها در مورد شروع عمليات نظامی عليه عراق اختالف نظر داشتند، بلکه در حال حاضر              
  .نيز در مورد نقش سازمان ملل متحد در عراق پس از جنگ توافق کامل ندارند

  
اش در عراق  نافع نفتيمسكو تحت هيچ شرايطي از م: روسيه» لوك اويل«ييس شرآت نفتي معاون ر

  چشم پوشي نخواهد آرد 
  2003 مه 6 -1382 ارديبشت 16سه شنبه 

روسيه اعالم آرد، مسكو تحت هيچ » لوك اويل«ي نفتي  ي وابسته به مجموعه يك مقام بلندپايه
  . آند غربي عراق چشم پوشي نمي» قرنه«شرايطي از حقوق نفتي خود در چاه نفت 

ي البيان چاپ امارات، عزت  هبه نقل از روزنام) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
افزود، براساس مطالعات اين » لوك اويل اوفرسيزهواوينگ«شمسواروف، معاون رييس شرآت نفتي 

  . باشد شرآت نفتي چاه قرنه غربي داراي ذخاير نفتي بيش از يك ميليارد تن مي
ره گيري و چشم شمسواروف تاآيد آرد، با توجه به اين واقعيت روسيه تحت هيچ شرايطي حاضر به آنا

  . پوشي از منافع اين چاه نفت نيست
اين در حالي است آه رابرت ايبل، يكي از آارشناسان نفتي وابسته به آاخ سفيد اظهار داشته بود آـه                    
روسيه اميد بسيار آمي براي بازگرداندن قراردادهاي نفتي در عراق دارد زيرا اين آـشور در جنـگ عـراق                    

  .مريكا حمايت نكرده استشرآت نكرده و از سياستهاي آ
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

آخـرين گروه از اسـراي عـراقي حاضر در ايـران به آشـورشان : المللي صليب سرخ ي بين آميته
  بازگشتند 

  2003 مه 6 -1382 ارديبشت 16سه شنبه 
 اسير عراقي آه پس از پايان جنگ ايران و عراق در تهران 59المللي صليب سرخ  اعالم آرد  ي بين آميته

  . بردند؛ به آشورشان بازگشتند به سر مي
 در بغـداد اعالم آرد آه ، اين آميته روز دوشنبه گذشته)ايسنا(ن ارش خبرگزاري دانشجويان ايرابه گز

  . اند پس از مذاآراتي آه با دولت ايران داشته است؛ اين اسرا به آشورشان بازگردانده شده
اند  مقامات ايراني تصريح آرده” :براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، سخنگوي اين آميته اظهار داشت

  “ .اند آه اين افراد آخرين گروه اسراي عراقي در ايران بوده
  . تن از اسرايشان را مبادله آردنـد1200پيش از آغاز تهاجم آمريكا به عراق، ايران و عراق بيش از 

  
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
ي شهادت علماي نجف در  فاجعه: “1991توضيح فجايع سال “ وعاتي سيـدعمار حكيم در آنفرانس مطب

  ميان عراق و اسالم، اتفاق افتاد جهت ايجاد شكاف 
  2003 مه 6 -1382 ارديبشت 16سه شنبه 

ي نجف در راستاي سياست آلي رژيم صدام در ايجاد شكاف و   عالم و فرهيخته182ي شهادت  فاجعه«
  » .آرد هاي متعدد ديگري نيز دنبال مي جدايي بين عراق و اسالم بود آه اين مساله را رژيم صدام از راه

سالم سيد عمار حكيم، عضو مجلس اعالي انقالب اال به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران ،حجت
راه ديگر « : با بيان اين مطلب افزود» 1991توضيح فجايع سال «اسالمي عراق در آنفرانس مطبوعاتي 
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ترغيب شكاف و جدايي ميان عراق و اسالم بيرون آردن تعداد انبوهي از علماي عراقي و غير عراقي از 
  » .وجيه مسايل اسالمي وجود نداشته باشدنجف بود؛ تا عالمي باقي نماند و ت

آنها بر آن «: ي علميه را نيز راه سوم رژيم صدام اعالم آرد و گفت ي حوزه هايي در پيكره وي ايجاد چالش
بودند تا حوزه را به عرب زبان و فارسي زبان تقسيم آنند و به دنبال اين بودند تا عراق به دنبال مراجع 

ها  آردند و از آنجايي آه نتوانستند اين روش  تعامالت نجف و قم را مطرح ميعرب زبان باشد و گاهي نيز
  » .يي زدند را به تحقق برساند، دست به چنين فاجعه

هويت ايراني «:  شهيد عالم در نجف را ايراني معرفي آرد و افزود182 تن از 140االسالم حكيـم  حجت
ي آن است آه مردم عراق به  اي شيعه نشان دهندهبودن و يا هر نژاد ديگري در عراق و ميان اين علم

دهد آه اين  اين مساله هيچ توجهي نداشتند؛ آه علما فارسي زبان باشند يا عرب زبان؛ و نشان مي
  » .پايگاه شيعي همواره در راستاي اعتالي فرهنگ ديني جهان تشيع بوده است

گار ايسنا مبني بر ارزيابي خود از عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در پاسخ به سوال خبـرن
دهد آه  گذرد، نشان مي ي اخير آه از آزادي عراق مي ارزيابي روند دو هفته«: فجايع رژيم صدام گفت

مردم عراق همسو و در همه جاي عراق بر شعارهاي خود پافشاري و تاآيد دارند و در اين ميان ارتباط با 
  » . بودعلما و مراجع ديني نيز حائز اهميت خواهد

ي آافي آگاهي و بينش  دهد آه مردم به اندازه همسويي مردم عراق نشان مي«: وي خاطرنشان آرد
  » .شان ايجاد آرده است  ساله چه مشكالتي را براي35دارند آه رژيم سفاك عراق در اين 

هاي سياسي عراقي خصوصا مجلس اعال و  گروه«: االسالم حكيم در عين حال تصريح آرد حجت
دهند و عملكرد خود را در چارچوب  هاي خود ادامه مي هاي گسترده به رايزني هاي آرد به صورت گروه

هاي اياالت متحده آمريكا را در  گذارند؛ چنانچه توانستند تالش هايي هم چون لندن به اجرا مي آنفرانس
دهد  ن ميها نشا لذا شكست اين آنفرانس. خصوص آنفرانس ناصريه و بغداد با شكست مواجه آنند
تواند موثر باشد؛ جز اين آه با  ي عراق نيز نمي آه هيچ اقدامي جدي براي تشكيل دولت موقت آينده

  » .توجه به نقش نيروهاي سياسي و هويت آن به انجام برسد
  
  
  
  

   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 
  

  جمهوري اسالمي خواهان شكست دموآراسي در عراق است : يك آارشناس مسايل منطقه
 2003 مه 6 -1382 ارديبشت 16سه شنبه  ):راديو فردا(علي سجادي 

از ظهر روز سه شنبه در همايشي آه از سوي موسسه هودسن و موسسه پژوهشي اينتر پرايز پيش 
در واشنگتن ترتيب داده شده، آينده ايران، حكومت مذهبي، دموآراسي و جنگ با تروريسم مورد بحث 

يكي از سخنرانان پروفسور برنارد لوئيس بود آه اظهار نظر آرد مقامات جمهوري اسالمي . قرار گرفت
 . مي خواهند تجربه دموآراسي در عراق شكست بخورد

 پرسشهايي آه سخنرانان در همايش سعي آردند به آنها پاسخ دهند از ):راديو فردا: (همايون مجد
جمله اين بود آه ايران در انتظار چه آينده اي است؟ آمريكا براي پيشبرد دموآراسي و تغيير نظام در 

 . رد؟ايران چه گامهايي مي تواند بردا
نخستين سخنران پروفسور برنارد لوئيس، استاد مطالعات خاور ميانه در دانشگاه پرنستون بود آه يكي 

او با اشاره به آنچه در عراق . از آارشناسان تراز اول منطقه و نيز جهان اسالم شناخته مي شود
راسي در عراق گذشته است و آنچه انتظار مي رود در آينده در آنجا روي دهد گفت موفقيت دموآ

مهمترين آنها ايران است آه در آنجا . موضوعي است آه براي آشورهاي همسايه آن نگران آننده است
 . حكومت و مردم چشم به باز شدن تحوالت عراق دوخته اند

برنارد لوئيس ارتباط هايي را آه از ديرباز بويژه از نظر مذهبي بين ايران و عراق وجود داشته است و نيز 
شيعيان عراق هرچند در اآثريت :  ساله بر هر دو آشور گذاشت ياد آور شد و گفت 8ي آه جنگ تاثير

قرار دارند اما در دوره حكومت صدام حسين در حاشيه بودند، ولي حاال با فروپاشي آن احساس مي 
 نيز و اين حالتي است آه فرصت خوبي. آنند فضاي الزم براي نيروگرفتن دوباره آنها بوجود آمده است

براي جمهوري اسالمي فراهم مي آورد تا با بهره گيري از پيوندهاي مذهبي، نفوذ خود را به عراق 
 . گسترش دهد

با اين حال برنارد لوئيس يادآور شد آه در داخل ايران نظام اسالمي با نفرت بخشهاي گسترده اي از 
راق را از نزديك دنبال مي آنند و جامعه روبرو است آه خواهان دگرگوني هاي بنيادي هستند، تحوالت ع

 . اميدوارند شكل گيري دموآراسي درعراق در ايران نيز اثر بگذارد
 سپتامبر و واآنشهاي متضاد 11برنارد لوئيس واآنشهاي برخي آشورهاي اسالمي و عربي را به وقايع 

 مردم ايران نسبت چنين حالتي را نشاني از متفاوت بودن حكومت اسالمي و. مردم ايران را يادآور شد
به مناسبات با آمريكا دانست و گفت آنچه نظام اسالمي نسبت به آن احساس خطر مي آند، اينست 
آه عقايد دموآراسي از عراق جديد به ايران سرايت آند و به همين دليل است آه رهبران در ايران مي 

 را شكستي براي آمريكا خواهند آه تجربه دموآراسي در عراق شكست بخورد، چراآه چنين رويدادي
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اتفاقي آه ممكن است نظير آنچه در لبنان در پي انفجار قرارگاه هاي تفنگداران آمريكايي . مي دانند
  .روي داد، واشنگتن را به خروج از عراق وادار سازد

  
  

هاي  نشيني استراتژي ايران در قبال آمريكا بايد اجراي يك بازي معقول باشد تا عقب: محمدرضا تاجيك
  نداشته باشيم استراتژيك 

  2003 مه 6 -1382 ارديبشت 16سه شنبه  -ايسنا 
هاي استراتژيك  نشيني استراتژي ايران در قبال آمريكا بايد اجراي يك بازي معقول باشد تا هم عقب«

  » .نداشته باشيم و هم منافع و اميدهايمان از بين نرود
هاي استراتژيك رياست جمهوري در نشست تخصصي  دآتر محمدرضا تاجيك، رييس مرآز بررسي

با بيان اين مطلب به بررسي استراتژي آمريكا بعد ”  منافع ملي جمهوري اسالمي ايرانبحران عراق و“
اگر ما به «: از حمله به عراق در قبال ايران پرداخت و با فرض بودن در جايگاه آمريكا در شرايط فعلي گفت

و تمام ي هژموني جهاني را داشتيم  هايمان داعيه جاي آمريكا بوديم، در راس مسايل و استراتژي
  » .برديم مان را نيز در جهت اين استراتژي به آار مي تالش

ي تعريفي فرا ملي از امنيت ملي نيز توجه  اگر ما در چنين جايگاهي بوديم، به ارايه«: وي افزود
آرديم تا در   آه يك استراتژي آالن براي نظم نوين جهاني مطلوب نيز ترسيم مي چنان  هم آرديم؛ مي

  » .اطق بحراني اجرا آنيمسطح جهاني و من
  : هاي آمريكا به موارد زير اشاره آرد دآتر تاجيك در ادامه با ترسيم يك چارت تئوريك در خصوص توانايي

الملل و سازمان ملل نيز نتواند مانع جدي در عملكردمان   اگر تصور آنيم آه اقتدار داريم تا حقوق بين-1
  باشد 

  ومي و جهاني را داشته باشيم،  امكان مقاومت در مقابل افكار عم-2
سازي نقش بازيگران ملي و فراملي را داشته باشيم تا بتوانيم يا مخالفين را به صورت   امكان خنثي-3

  آه در جهت خودي آنها را هدايت آنيم،  خنثي درآوريم و يا اين
  هاي آالن براي اقدامات استراتژيك را داشته باشيم،   امكان پرداخت هزينه-4
هاي جهاني وجود داشته باشد تا آنها را همراه خود آنيم و مانعي در  كان ايجاد ائتالف از قدرت ام-5

  مقابل ما وجود نداشته باشد، 
   از مقبوليت و مشروعيت به لحاظ نظامي در داخل آشور برخوردار باشيم -6
 ايران و آشورهايي  بتوانيم بيش از نيمي از مردم داخل آشور را موافق با حمله به آشوري همانند-7

هاي  اي آه تمام گزاره هاي آشتارجمعي هستند؛به گونه آنيم آه طبق ادعاي خودمان داراي سالح
  جدي سطح گفتمان مسلط در جهت تهديد آشوري مثل ايران باشد 

   نسبت به تغييرات داخلي مطلوب نيز مايوس باشيم -8
  نيز دلسرد باشيم گرايي  هايي مانند مهار دوجانبه  نسبت به استراتژي-9

   تحت فشار يك البي صهيونيستي باشيم -10
   از جنگ نخست پيروزمندانه بيرون آمده باشيم -11
   آشور بزرگ جهاني باشيم تا به لحاظ تسليحاتي با آنها برابري آنيم 25ي نظامي برابر   داراي بودجه-12
  دستي تعريف آنيم   راهبرد جديد امنيت ملي را پيش-13
  آنند  ها آشتارجمعي را بر عليه ما جمع مي دمان اين باشد آه تصور آنيم آشورها سالح راهبر-14
   هزار ميليارد دالر وارد اقتصادمان خواهد شد 10 بدانيم بعد از پيروزي در عراق پولي نزديك به -15
  هاي غربي را داراست   بدانيم نسل سوم ويژگي اصلي غيرماهر بودن و تمايل به ارزش-16
آميز باشد؛ به  الملي زماني آه سياستمان موفقيت نگري در سطح بين دانيم بدبيني و سياه ب-17

  قدرداني تبديل خواهد شد 
  شود و نه ائتالف به عمليات جنگي   بر اين باور باشيم آه عمليات جنگي منجر به ائتالف مي-18
  سازي جنگ را داشته باشيم  ي حاآم  روحيه-19
جدي دانسته و عبور از دول مختلف و افكار عمومي را براي حمله به ايران  ايران را يك تهديد -20

  تر از عراق بدانيم  مشكل
  مدت را ندارد   بدانيم افكار عمومي ظرفيت يك جنگ طوالني-21
 قدرت آاناليزه آردن افكار مسلمانان را نداشته باشيم؛ چرا آه به مقاومت و اعتبار جهانيان لطمه -22

   وارد خواهد آرد
 باور آنيم رفتار جمعي ايران با تهديدات خارجي به وفاق تبديل خواهد شد و شرايط را براي اجراي -23

  . يك قدرت هژموني ترسيم خواهد آرد
  

 جنگ را به عنوان -1اگر اين نكات را توجه آنيم؛ چهار گزينه را پيش رو خواهيم داشت؛ « :وي ادامه داد
 ترديدي در اصول و بنياد نداشته باشيم، -2 جهت تحوالت آينده باشيم برترين استراتژي تعريف نكنيم و در

 ترديدي در اصول و بنياد نداشته باشيم، اما تعارضات دروني را نيز در دستور -3اما جنگ را موفق بدانيم 
  » .آه از جنگ منصرف بشويم  اين-4ي نهايي بدانيم و  آار قرار دهيم و جنگ را نيز به عنوان حربه

ي چهارم آامال منتفي  تاجيك در بررسي چهار سناريوي طراحي شده خاطر نشان آرد آه گزينهدآتر 
ي اول و دوم نيز مطمئنا عقالني  در عين حالي آه دو گزينه. توان بر اساس آن عمل آرد است و نمي
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هاي  هآند در ما ي سوم است؛ آه آمريكا سعي مي ي پيش روي گزينه بنابراين تنها گزينه. نخواهند بود
آينده فشار خود را تشديد آند و از طريق نمايش قدرت ايران را به صحنه بكشاند و آنرا در مواضعش به 

  » .نشيني وادار آند عقب
از يك سو ايران « :دآتر تاجيك در بخشي ديگري از سخنان خود شرايط ايران را نيز ارزيابي آرد و گفت

ايد اين را در ذهن نخبگان جا بيندازد، ايران استعداد استعداد متفاوتي را نسبت به عراق دارد؛ آه ب
نقاط جهان،  طلبي را نيز دارد، امكان بهره بردن از نيروها در اقصي ي بسيجي و شهادت بازتوليد روحيه

امكان بسيج افكار عمومي جهان به نفع خود و شرايطي براي ائتالف جهاني با آشورهاي جهاني را نيز 
ي چنين   چرا آه ممكن است افكار عمومي آماده توان جنگ آرد؛ ن مسايل نميدارد، اما مسلما با اي

المللي نيز وجود نداشته باشد و حتي نتوانيم  اقتصاد جهان نيز ناچيز باشد و اتحادي بين. جنگي نباشد
لذا سه راه وجود خواهد . ها داخل را نيز برطرف آنيم سازمان ملل را همراه با خود آنيم و ناآرامي

 عدم برخورد و انعطاف -3ي سياسي   برخورد و مواجهه-2ي نظامي   برخورد و مواجهه-1ت؛ داش
  » .سياسي

مان نيز قرار نـدارد       ي اول عقاليي نخواهد بود؛ چرا آه در جهت منافع ملي            مطمئنا گزينه « :وي اضافه آرد  
ي   تواند برخورد و مواجهـه      ميمانده نيز بايد از دستور آار خارج شود، اما آشور             ي باقي   و مسلما دو گزينه   

سياسي داشته باشد و در شرايط آنوني بازي معقولي را شروع آند تا بتواند با اتخاذ اين تـصميم بـازي                    
نـشيني و از بـين بـردن منـافع      را به حاصل جمع صفر تبديل نكند و استراتژي آشور را نيز در جهـت عقـب   

  ».رهنمون نكند
  

  آند   رژيم در ايران را دنبال نميي تغيير آمريكا برنامه: راد سياسي
  2003 مه 6 -1382 ارديبشت 16سه شنبه 

بحث تغيير رفتار سياسي ايران مد نظر آمريكاست و آمريكا «: ي مشارآت عنـوان آرد يك عضو جبهه
  » .آند ي تغيير رژيم در ايران را دنبال نمي حداقل در آوتاه مدت برنامه

ويان ايران، با اشاره به وگو با خبرگزاري دانشج ي مشارآت در گفت راد، عضو جبهه الدين سياسي شمس
گذاريم،  ي آمريكا مبني بر اين آه به رغم اين آه ايران را آنار مي هاي آالين پاول، وزير امور خارجه صحبت

هاي مختلف سناريوي  بخش«: آنيم، تصريح آرد در بعضي موارد نيز با اين آشور همكاري مي
سقوط دولت طالبان و سقوط رژيم عراق تكميل  سپتامبر پيگيري و با 11يي آمـريكا بعـد از  خاورميانه

  » .شد
در شرايط موجود آمريكا انتظار « : ي جمهوري اسالمي ايران و ديدگاه آمريكا در اين زمينه افزود وي درباره

يي آمريكا نيست، اين رفتار را  هاي منطقه دارد آه در مواردي آه رفتار نظام و دولت ايران منطبق با برنامه
يعني از يك طرف شرايط موجود شرايط تهديد است و از طرف ديگر ديپلماسي مهلت دادن و تغيير دهد؛ 

  » .ي آمريكا قرار گرفته است تالش براي تغيير رفتار ايران در برنامه
هاي بعدي آمريكا تابع تصميمات اتخاذ شده از طـرف            برنامه«: ي مشارآت خاطرنشان آرد     اين عضو جبهه  
 www.iran-archive.com  ».ايران خواهد بود


	چهار شنبه  17 ارديبشت 1382- 7 مه 2003 

