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 ين جنگـ يرات چنـ ي تـاث يل بررسـ يـ ن دليبه هم. رسد يرقابل اجتناب بنظر نم   يم عراق هنوز غ   ي سرنگون کردن رژ   ي   جنگ برا 
تـوان   ياد مـ يـ اط زيـ اند، اما با احت ينيب شي قابل پرين جنگ بروز کنند، غ  ي که ممکن است در اثر ا      يحوادث.  معقوالنه است  يليخ

 جنگ در خود عـراق را بشـرح         يه و عوارض بعد   ي همسا يانداز خود روند جنگ، کشورها       ممکن در چشم   يوهاي از سنار  يعناصر
  .ن کرديير تعيز

  روند جنگ   
ک يـ  در   ييکـا ي آمر يروهـا ي، ن ييوين سـنار  يبر اساس چنـ   . رندين حالت ممکن را در نظر بگ      يشه بدتر يد هم ي   طراحان جنگ با  

 بـا بـرد   يهـا  ت مـورد اصـابت موشـک   يـ ا کوي يل، عربستان سعوديياسرا. ر خواهند شديجنگ سخت و دراز مدت در عراق درگ     
 بکـار خواهنـد بـرد، رقـم     يل اسـلحه اتمـ   ييا اسرا يکا  ي آمر .ل مقابله به مثل خواهد کرد     يياسرا. متوسط عراق قرار خواهند گرفت    

هـا و     ييکـا ي آمر يرا در آن قـدرت نظـام      يـ سـت، ز  يو قابـل قبـول ن     ين سـنار  يـ اما ا . دها هزار نفر سر خواهد زد     تلفات جنگ به ص   
  . عراق دست باال گرفته شده استي و توان نظامي رزمين و آمادگيياندرکاران جنگ دست پا گر دستيها و د يليياسرا
و، مقاومـت در برابـر      ين سنار يبر اساس ا  . انجامدي ب يروزي پ ع به ي به عراق نسبتا سر    يشود که لشگرکش    يشتر احتمال داده م   ي   ب
ل حملـه نخواهـد کـرد و        ييعراق به اسرا  . خواهد بجنگد   يرا بخش بزرگ ارتش عراق نم     ي کم خواهد بود، ز    يلي مهاجم خ  يروهاين

د عـراق و برحـق      يدن تهد  بو ي مسئله واقع  ،ن امر بعد از جنگ    يالبته ا . (ک خود را بکار نخواهد برد     يولوژيا ب ي ييايمي ش يها  سالح
ا يـ  ي خـارج  يروهـا يه ن يـ ها را مثل سـابق فقـط در خـاک خـودش، عل              ن سالح يا ا يو  ). بودن جنگ را دوباره مطرح خواهد کرد      

گـر  ي مهم د  ي بسرعت بغداد، شهرها   ييکاي آمر يروهايز مانع از آن نخواهد شد که ن       ين ن ي ا يحت.  بکار خواهد برد   ين داخل يمخالف
  . اشغال کنند راي نفتيها و منطقه
 بـه   يعنـ ي ارتش مهاجم،    ي احتمال يان داخل يبه حام   که قدرت دارد،   يعراق تا زمان  ز ممکن است    يو ن ين سنار ي بر اساس ا   ي   حت

 کرد تالش کنند کرکـوک را تصـرف کننـد،           يها  شمرگهياگر پ . ن در جنوب و کردها در شمال کشور حمله کند         يعه نش يمراکز ش 
 را تحت کنترل خود در      يها بسرعت بغداد و مناطق نفت       ييکاين موارد آمر  يدر همه ا  . ردي درگ ن شهر ي بر سر ا   يممکن است جنگ  

ت و در شمال بـه   يران و کو  ي را باعث خواهد شد که در جنوب به مقصد ا          يان جنگ ين وضع امواج بزرگ فرار    ي ا يول. خواهند آورد 
ه و کردها   ين ترک ي ب يها  يريز درگ يه و ن  ي ترک ي نظام ر شدن يفرض درگ . ه روان خواهند شد   ي ترک يمناطق کوهستان ران و   ي ا يسو
  .توان کامال رد کرد يرا نم

  
  يا  منطقهيرات جنبيتأث   

کنند کـه     ي م ينيش ب يز روشنفکران عرب پ   ي قبل از هر چ    . کرد ينيب  شيت ممکن را پ   ين وضع يتوان بدتر   ينه هم م  ين زم ي   در ا 
 اردن احتماال سقوط کـرده      ي بروز خواهند کرد که در اثر آنها پادشاه        يت ضد حکوم  يها  ي طرفدار غرب ناآرام   ي عرب يدر کشورها 

م يرمسـتق يا غ يم  يران ممکن است مستق   يه و ا  ي مثل سور  ييکشورها.  خواهند شد  يثبات  ي و مصر دستخوش ب    يو عربستان سعود  
  . از عراق مبادرت کننديبانيبه پشت

 بـر اسـاس آن،   يتر است، ول مي مالي عربير جنگ در کشورهايز تاثي نه ويران و سوريتر، برخورد ا     محتمل يويک سنار ي   اما در   
 در منطقـه  يي و اروپاييکايسات آمري به منافع و تأسي و حمالت ييکايان برسد، تظاهرات ضدآمر   يع به پا  يچنانچه جنگ نسبتا سر   

 از  يتوانـد بـا مخلـوط       يران مـ  يـ  ا يبرره. نندين حوادث بب  يه ا ي عل يداتيتوانند تمه   ي مربوطه البته م   يکشورها. براه خواهد افتاد  
 کشور از ابـراز  يکپارچگي کند که حفظ ين استدالل خنثي و آنها را با اين را خنثيدن خود از ماجرا مخالفي و کنار کش   يبانيپشت

  .تر است  مهميهمبستگ
ـ  ي کشورها يا بدون آن، در افکار عموم     يرد  يب سازمان ملل صورت گ    ين نکته که جنگ عراق با تصو      ي   ا  نخواهـد   يري تـاث  يعرب

تـر خواهـد بـود،        ران در صورت وجود مصوبه سازمان ملل سـاده        ي حکومت ا  ي و حت  ي عرب ي کشورها يها   حکومت ياما برا . داشت
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ار خواهـد   ي موجود در خاک خود را در اخت       ي نظام يها  گاهين صورت پا  ي در ا  يعربستان سعود .  را نشان دهند   ي از همکار  يحداقل
ن نـوع  يا. ات جستجو و نجات در خاک کشورشان انجام شود   يه ممکن است اجازه دهند عمل     يحتماال سور ران و ا  ياردن، ا . گذاشت
کننـد،   ي مـ يدهنـد و سـع   يکا مي به آمريله عالمت مثبتين وسيرا آنها به ايز. ن کشورها استي منافع خود اي در راستا يهمکار

 عالقمنـد در    يهـا   ل دارنـد بعنـوان طـرف      يـ ن گذشـته آنهـا م     يـ از ا . کا خارج کننـد   يررس آمر يپس از شکست بغداد خود را از ت       
  .رفته شوندي تازه عراق پذيسازمانده

ج بـه   يه جنگ خلـ   ين منطقه احتماال در سا    يا. ن کامل نخواهد بود   يل و فلسط  يي اسرا يريو بدون در نظر گرفتن درگ     ين سنار ي   ا
د ي تشـد  ي بـرا  ي وجود دارند که در انتظـار فرصـت        يياروهيرا در هر دو طرف ن     ي کشانده خواهد شد، ز    يزيآم   خشونت يبرخوردها

ن کننده به   ييک ضربه تع  ي وارد آوردن    يها برا   يني فلسط يل شارون، از حمالت احتمال    يل آر يير اسرا ينخست وز .  هستند يريدرگ
 يبه نفـ  ن ممکن است    يا.  استفاده خواهد کرد   يني مناطق خودمختار فلسط   ي شبه دولت  يمانده ساختارها ين و باق  ي فلسط يرهبر

ل و لبنـان و     يي اسـرا  ي در مرزها  ي نظام ياحتمال برخوردها . انجامدين ب ي فلسط ي رهبر ي هزاران تن از کادرها    يا حت يبلد صدها   
ن احتمـال   ي بدون ا  ي که حکومت بوش تا کنون نشان داده، حت        يبطور.  کرد ي نف يتوان بکل   يه را هم نم   يرول و س  يين اسرا يز ب ين

ـ . االت متحد خواهد داشت   يک فشرده ا  يتماپليت د ياز به فعال  ينه ن ايخاورم آرامش در    يهم برقرار  االت يـ سـت کـه ا    ي مسـلم ن   يول
  .ن کار هم باشديمتحد همزمان با جنگ عراق قادر به انجام ا

     
  ت عراق پس از صدامي مربوط به حاکميوهايسنار   

د يـ ک ارتش اشغالگر نه تنها با     ي. کنند  ي را م  نيز فکر بروز هرج و مرج پس از سقوط صدام حس          يکا ن ي آمر ي طراحان نظام  ي   حت
د خـود را  يـ  بلکـه با کشور اشغال شده باشد، حتاج ساکنان   ين ما يان و تأم  يک، مسئله امواج فرار   يسات استراتژ يت تأس يدر فکر امن  

  .ز هم آماده کندي بروز هرج و مرج و اعمال خشونت آميبرا
ن کشـور  يـ  بـر ا ي عراقـ يک رهبـر  يـ  و بـدون     ي نظام يک فرماندار يدت با   ان نخواهند در درازم   ييکايم که آمر  يري   اگر فرض بگ  

 يويت افغانستان سـنار ي اول را با توجه به شباهت به وضع  يويما سنار :  مطرح خواهند بود   يرفتني پذ يويحکومت کنند، دو سنار   
 خود کنتـرل    ي نظام يروي با ن  ک را يگر مناطق استراتژ  ي نفت و د   يها  ان مناطق چاه  ييکاين فرض آمر  يبر اساس ا  . مينام  ي م يکرزا
 و  يل خواهد داد که احتماال به شکل حکومت ائتالفـ         ي در بغداد تشک   يرنظامي غ ي دولت ،ييکاي آمر ي عال يايساريک کم ي. کنند  يم

 ين دولتـ  ياسـت چنـ   ي ر ي از نامزدهـا   يکي مسلما   ياحمد چلب . ف خواهد بود  ي و نسبتا ضع   يدياستمدار تبع يک س ياست  يتحت ر 
در  قـومی  يها ها مسلما تحت کنترل سازمان شهرستان.  از کشور حکومت خواهد کردييها مت فقط بر بخشن حکوي ا يول. است

 کـه عمـدتا از      ي از دسـتگاه ادار    ييهـا   شـود و بخـش      يکا شناخته مـ   ي بعنوان دست نشانده آمر    ين حکومت بزود  يا. خواهند آمد 
 بـه   يهـا حمالتـ     در شهرسـتان  .  خواهنـد کـرد    يلـت کارشـکن    دو يها   مؤثر برنامه  يشود، در راه اجرا     يل م يها تشک   ستيوناليناس
هـا را   ن حملـه  يـ  ا ي حـزب بعـث سـازمانده      يون عضو فعل  يلي دو م  يها  بازمانده.  دولت و ارتش اشغالگر خواهد شد      يها  يندگينما

  . ف خواهند کرديشان را تضع ين عراقيت از موکلي حمايها برا ييکاي آمريها آمادگ نيهم. برعهده خواهند گرفت
ا در اثر سقوط حکومت مطـرح شـده در آن بـه اجـرا در                ي و   ي کرزا يوي سنار ينه، که بجا  ين زم يو در ا  ين سنار ي  بر اساس دوم   

ل خواهنـد داد کـه مـورد        ي تشـک  يه سن يان بلندپا ي از نظام  ي، حکومت يرنظاميف غ يک دولت ضع  ي يها بجا   ييکايخواهد آمد، آمر  
 از جملـه  يديـ رتبـه تبع ي از افسـران عال ي با تعداديهم اکنون مذاکرات. رديرار گ قيت و دستگاه اداريت ارتش، سازمان امن   يحما

 ي که بخاطر اعتقادهـا    ين رهبر يچن. ان است ي در جر  ي گارد جمهور  يها   ژنرال ي و شحوان  يحيس ستاد سابق و سل    يي ر يخزراج
 ي منـافع کشـورها    يکنند، در راستا  ا کرکوک را تصرف     ي کامل برسند و     يدهد کردها به خودمختار     ياش اجازه نم    يستيوناليناس
سـم نشـان    يو متحد در امر مبـارزه بـا ترور        ) سکوالر (ير مذهب ي خود را طرفدار غرب، غ     ين رهبر يا. ه است يه و ترک  ي همسا يعرب

 يرفته شود و در صورت لزوم خود را به اندازه کـاف           ي ثبات منطقه پذ   يها  هي از پا  يکيداده و امکان خواهد داد عراق دوباره بعنوان         
  .ران بکار گرفته شونديه ايحات علين تسليکه اي البته در صورتح کند؛مسل
  .ه صدام جوان خواهد بودي شبيزي چيعني نسبتا قابل اعتماد ياما متحد. ستي مسلما دمکرات نين رهبري   چن
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