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   2003 اوريل 18 -1382 فروردين 29جمعه  
  »شوك و وحشت«استراتژي  -شب سي ام 

  
ي وال استريت ژورنال، مقامات آمريكايي اعالم آردند آه قصد دارنـد دالر را بـه جـاي         روزنامه  به نوشته **

 به سرقت رفتن دينارهاي عراقي از بانك مرآزي اين       دينار وارد سيستم پول عراق آنند، و دليل اين اقدام         
  .آشور عنوان شده است

 ي سوريه آمادگي آشورش را براي بستن قرارداد با آمريكا براي خالي آردن منطقه از                وزير امور خارجه  **

هاي آشتار جمعي  هدف وي خالي آردن منطقه از سالح: وي گفت.هاي آشتار جمعي اعالم آرد سالح

  .است و تاآيد آرد آه آشورش سالح آشتار جمعي در اختيار ندارد
  

  آخرين تحوالت جنگ
  

  برادر ناتنی ديگر صدام دستگير شد
  2003 آوريل 17-بي بي سي

  .نيروهای آمريکايی در عراق اعالم کرده اند که برادر ناتنی صدام حسين را دستگير کرده اند
 که برزان ابراهيم التکريتی، هنگام بازداشت توسط نيروهای ويژه سخنگوی نظامی آمريکا در قطر گفت

  .مکان وی از روی اطالعاتی که عراقی ها داده بودند، شناسايی شد. آمريکايی تنها بود
  نام برادر صدام در فهرست افراد تحت پيگرد ارائه شده توسط آمريکا قرار داشت 

 و سفير سابق عراق در دفتر سازمان ملل در ژنو آقای التکريتی رييس سابق سازمان اطالعاتی عراق
  . بود

سخنگوی آمريکايی ها گفت که دستگيری اين فرد به دليل اطالعات وی در مورد اقدامات حکومت صدام 
  .حسين، بسيار مهم است

 نفره از 55وی نفر پنجاه ودوم در فهرست . در حال حاضر آمريکايی ها در حال بازجويی از وی هستند
  .ست که آمريکايی ها به دنبالش هستندکسانی ا

يک برادر ناتنی ديگر صدام حسين به نام وطبان ابراهيم التکريتی، که وزير کشور سـابق عـراق بـود، روز                     
  .يکشنبه نزديک مرز سوريه بازداشت شده بود

  
  18سخنان پرزيدنت بوش خطاب به آارآنان کارخانه بوئينگ سازنده جنگنده هاي اف 

  2003 آوريل 17-يو فردا راد-مسعود ملك
 در شهر سنت 18پرزيدنت بوش روز چهارشنبه در ديداري که از کارخانه بوئينگ سازنده جنگنده هاي اف 

شما، من و تمامي جهان : لوئيز ايالت ميسوري به عمل آورد خطاب به دست اندرکاران اين صنعت گفت
  . شاهد روزهاي تاريخي جنبش آزادي هستيم

خنراني که فهرستي از پيشرفتهاي اخير عمليات آزادي عـراق را شـامل مـي شـد،                 آقاي بوش در اين س    
در حالي که نيروهاي ائتالف با دشمن درگير هستند، ما به برطرف کردن بحرانهاي انساني کمـک               : گفت

اکنون که عراق   . نيازهاي فوري و اوليه اکنون به راحتي از کشورهاي مختلف به عراق مي آيد             . مي کنيم 
پرزيدنت بوش در ادامـه     . ه، سازمان ملل متحد بايد تحريمهاي اقتصادي عليه آن کشور را لغو کند            آزاد شد 

هدف . در اين دروان جديد جنگ ما مي توانيم يک رژيم را هدف قرار دهيم نه يک ملت را       : سخنانش افزود 
آنهـا  . ستنداکنـون تروريـستها و سـتمگران مـورد نظـر هـ            . ما دنبال کردن دشمن و ضربه زدن به آن است         

در تحولي ديگر در واشنگتن اعالم . نمي توانند خود را پشت سر مردم بيگناه پنهان کنند و در امان بمانند             
آقاي پاول با اعالم اين خبر مي گويد        . شد کولين پاول وزير امور خارجه امريکا به دمشق سفر خواهد کرد           

 فلسطين سـفري هـم بـه دمـشق مـي            –يل  در سفر به خاورميانه به منظور فعال کردن روند صلح اسرائ          
رود و با بشار اسد و فاروق الشار ديدار مي کند و بي پرده نگرانيهـاي واشـنگتن را بـا رهبـران سـوريه در       

  .ميان مي گذارد
  

ــده  ــدار فرمانـــــ ــداد  ديـــــ ــايي از بغـــــ ــاي آمريكـــــ ــنبه  ي نيروهـــــ ــار شـــــ ــل16 در روز چهـــــ   . آوريـــــ
 در جنـگ عليـه عـراق بعـد از رسـيدن بـه بغـداد در                  ي نيروهـاي آمريكـايي      ژنرال تـامي فـرانكس، فرمانـده      

ــت ــه  گفــ ــا روزنامــ ــو بــ ــست    وگــ ــايي دانــ ــاي آمريكــ ــدار از نيروهــ ــفرش را ديــ ــدف از ســ ــاران هــ   .نگــ
چنـين در بازديـد از يكـي از مقرهـاي صـدام بـه ارتبـاط         ، وي هـم به گزارش پايگاه اينترنتي الجزيره در قطـر     

و بوش رييس جمهور اين آشور پرداخت، امـا از مـضمون     تلفني سري با دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا         
ــت  ــن گفـــــــــــــــ ــست    ايـــــــــــــــ ــت نيـــــــــــــــ ــي در دســـــــــــــــ ــو اطالعـــــــــــــــ   .وگـــــــــــــــ

هـا در آن قـرار دارد بـه بـوش و              اي آـه عمليـات      ي مرحلـه    فرانكس تشريح آرد آه تنها گزارشاتي را درباره       
ــت     ــه داده اســــــــــــــ ــا ارائــــــــــــــ ــي آمريكــــــــــــــ ــت ملــــــــــــــ ــوراي امنيــــــــــــــ   .شــــــــــــــ

  .د آه مرآز اصلي رژيم سابق عراق بوده است جمع آنمخواستم تا تمام فرماندهان را در بغدا   : وي افزود 
  .هـــــــا هنـــــــوز در خـــــــاك عـــــــراق ادامـــــــه دارد فـــــــرانكس اعتـــــــراف آـــــــرد آـــــــه درگيـــــــري
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ما هر روز شاهد عصيان و سرآشي برخي مبارزان عرب و يا بيگانگاني هـستيم آـه از برخـي      : وي گفت 
ــده  ــراق شـــــــــــــــــــ ــد آـــــــــــــــــــــشورهاي مختلـــــــــــــــــــــف وارد عـــــــــــــــــــ   .انـــــــــــــــــــ

  
  دآتر ميكروب ي خانه

ي بزرگترين دانشمند     ي آمريكا در عراق به خانه       نيروهاي ويژه  براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس،   
  .ميكروبيولوژيـــــــست عـــــــراق بـــــــا نـــــــام مـــــــستعار دآتـــــــر ميكـــــــروب حملـــــــه آردنـــــــد       

» رحيـب طاهـا   «ي     تن از آوماندوهاي نيروي دريايي و تيربار، به خانـه          40ي آمريكا با حمايت       نيروهاي ويژه 
هـاي   هـايي بـا ميكـروب سـياه زخـم اسـت و رياسـت آزمايـشگاه                متهم به ساختن سـالح     دانشمندي آه 

ــد     ــه آردنـــــــــ ــده دارد، حملـــــــــ ــه عهـــــــــ ــراق را بـــــــــ ــي عـــــــــ ــسليحات ميكروبـــــــــ   .تـــــــــ
انـد، امـا      هايشان بسته شده بود را در اين خانه يافته          اين نيروها چندين جعبه اسناد و سه مرد آه دست         

ــناخته نـــــــــــــــــشده اســـــــــــــــــت  ــوز شـــــــــــــــ ــا هنـــــــــــــــ ــاه طاهـــــــــــــــ   . پناهگـــــــــــــــ
  .يي عراق خود را تسليم نيروهاي آمريكايي آرده بود  اين، يكي از دانشمندان هستهبيش از

  
  نده عراقبحث و گفت و گو بر سر دولت آي

  
  اخبار آوتاه از رسانه هاي جمعي در مورد شرايط آنوني عراق

هاي اعمال شده عليه عراق را به طور  جرج بوش رييس جمهور آمريكا از سازمان ملل خواست تا تحريم-
  .آلي لغو آند

  .علي النعيمي به عنوان رييس پليس بغداد انتخاب شد-
  . انتقالي بغداد انتخاب شدمحمد محسن الزبيري به عنوان شهردار دولت-
  

  چالش سياست هاي آمريكا توسط شيعيان عراق 
  2003 آوريل 17 - راديو فردا-همايون مجد

پيش از جنگ در عراق رهبران اهل تسنن در ديگر نقـاط جهـان عـرب هـشدار مـي دادنـد کـه سـرنگوني                          
ن بـيم دارنـد کـه جنـگ         آنهـا مـي گفتنـد از آ       . صدام حسين ممکن است نتـايج ناخواسـته اي بـه بـاز آورد             

راديکاليسم شيعه را تقويت کند و حاال که صدام رفته است ممکن است آن پـيش بينـي هـا بـه واقعيـت                        
امـا اهـل تـسنن کـه        .  ميليوني عراق را تشکيل مـي دهنـد        24 درصد جمعيت    60شيعيان بالغ بر    . بپيوندد

شـيعيان از   .  مـي داشـتند    صدام حسين از جمله است آنها را هميشه از نظر سياسـي در حاشـيه نگـاه                
آنهـا  . ديرباز از آزار مذهبي مي ناليدند و لحظه اي که صدام سقوط کرد به شـوق آمدنـد و شـادي کردنـد                

خبرنگـاران از   . اينک پس از سالها براي نخستين بار مي توانند آيينهاي مذهبي خود را آزادانه برگزار کننـد                
ه ها را براي رسيدن به شهرهاي نجف و کـربال زيـر پـا               شيعياني مي گويند که اين روزها بزرگراهها و جاد        

اما کارشناسان بر اين باورند که قدرت گرفتن يک شبه شيعيان مي تواند در عراق کـه بافـت              . مي گذارند 
سياســي و اجتمــاعي آن در پــي جنــگ و برکنــاري رئــيس جمهــوري کــه اعمــال ســختگيرانه او کــشور را 

زتابهايي داشته باشد و واکنش تند اهـل تـسنن را بـه دنبـال               يکپارچه نگه مي داشت، شکننده است، با      
داشته باشد يا شيعيان را در حاليکه جناحهاي آن براي گرفتن مواضع در نظـم جديـد بـا هـم رقابـت مـي                         

  .کنند، به جان هم بيندازد
  

 افشاي طرح ترور سيدعبدالعزير حكيم 
  2003 اوريل 17 -1382 فروردين 28 پنج شنبه -سايت بازتاب

االسالم سيدعبدالعزيز حكيم به شهر آوت، جاسوسان  شود ديروز در مراسم ورود حجت فته ميگ
 .اند آمريكايي مستقر در عراق قصد ترور وي را داشته

 
هاي فقير را آه  هاي رسيده، نيروهاي جاسوسي آمريكا در عراق، تعدادي از عراقي بر اساس گزارش

 و دو  ها به استخدام درآورده ور و ايجاد آشوب بين خود عراقيحاضرند براي پول هر آاري بكنند، براي تر
هاي  نفر از اين افراد ديروز قصد داشتند هنگام ورود حكيم به آوت، او را از فاصله دور و با تفنگ

ها در اختيارشان گذاشته بودند، ترور آنند آه با هوشياري شيعيان آوتي و  داري آه آمريكايي دوربين
 .اند ايي و دستگير شدهمحافظان وي شناس

 
اند آه از طريق چند عراقي ديگر و آنها هم از طريق يك يا دو  اند، اعتراف آرده دو نفري آه بازداشت شده
اند تا سران مذهبي معارضين را ترور آنند و دليل اين ترورها را  ها توافق آرده عراقي ديگر، با آمريكايي

 .هاي داخلي در عراق عنوان نمايند درگيري
 

رسد، نيروهاي آمريكا هنوز با خبرنگاراني آه به پوشش اخبار تظاهرات  از سوي ديگر از عراق خبر مي
يكي از اين افراد آه در هنگام تظاهرات ضد اشغال پريروز شهر . آند پردازند، برخورد مي مردم عراق مي

نجاميد، از ناحيه آتف هاي مستقر در مدخل غربي شهر ا هاي پراآنده با آمريكايي نجف آه به درگيري
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گرفتم آه  آم فيلم مي ها با دوربين هندي من داشتم از درگيري مردم با آمريكايي«: مجروح شده، گفت
ها عليه ما بدون اجازه نيروهاي  آنها گفتند اين آار قانوني نيست و تو حق نداري از اعتراضات عراقي

 ».اق تفنگ به آتفم آوبيدندآنها دوربينم را گرفتند و با قند. آمريكايي عكس بگيري
 

هاي اصلي مخالف حكومت صدام  عبدالعزيز حكيم، معاون مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، از گروه
 . سال زندگي و فعاليت سياسي در خارج، روز پنجشنبه گذشته به آشورش بازگشت23است، پس از 

 پرشور و گسترده مردم اين شهر در جنوب عراق وارد شد، مورد استقبال» آوت«وي آه ابتدا به شهر 
 .نشين قرار گرفت شيعه

ترين عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق است آه از زمان سقوط  رتبه عبدالعزيز حكيم، عالي
مجلس اعالي انقالب اسالمي بزرگترين تشكل . حكومت صدام حسين به اين آشور وارد شده است

 . سياسي شيعيان عراق است
ر حكيم، برادر عبدالعزيز حكيم، رييس مجلـس اعـالي انقـالب اسـالمي نيـز اعـالم آـرده                  اهللا محمدباق   آيت

  .است آه به زودي به عراق باز خواهد گشت
  

  رقابت بر سر آنترل شهرهاي عراق
  2003 اوريل 17 - راديو فردا-مريم احمدي

 گويـد کـه کنتـرل       سيد عباس از رهبران شيعه عراقي که تاالر شهرداري کوت را به اشـغال درآورده، مـي                
وي مي گويد کـه     . کوت را در دست دارد و مي گويد که مردم اين شهر وي را براي اداره کوت برگزيده اند                  

صدها تن از هـواداران سـيد عبـاس در    . نمي خواهد نظاميان امريکايي اداره امور شهر را به دست بگيرند          
يکي سـاختمان عبـور مـي کننـد، دسـتجمعي      خارج شهر اردو زده و هرگاه تفنگداران دريايي امريکا از نزد         

رقابت بر سر کنترل کوت که بر سرراههاي جنوب و شمال عراق قرار گرفته              . فرياد اعتراض سر مي دهند    
بسيار شديد است و نمونه اي است از نبرد قدرت که در پي سقوط صدام حسين در سراس عراق پديـد                     

مريکايي سيد عباس را به چالش مي خواننـد چـون   نظاميان ا. آمده و روز به روز شدت بيشتري مي گيرد      
سيد عباس  . او مورد پشتيباني ايران است و مي گويند تنها ده درصد از مردم از وي پشتيباني مي کنند                 

از هنگامي مورد نگراني امريکا قرار گرفت که بر پيوند خود با مجلس اعالي انقالب اسالمي عـراق تاکيـد                  
  .کرد

  
  احمد چلبی در بغداد

  2003آوريل  17 –کيت آدامز خبرنگار بی بی سی 
او اولين رهبر عمده مخالف است که پس از . احمد چلبی سياستمدار عراقی وارد بغداد شده است

با اينهمه، ساير گروه های سياسی نيز در حال نشان دادن . ط صدام حسين وارد پايتخت می شودسقو
  .خود در کشور هستند

يکـی از   .  سـال بـه بغـداد بـاز مـی گـردد ايـن روز روز پـر اهميتـی اسـت                      45برای احمد چلبی که پـس از        
وی .انـه ای اسـت کـه در آن باليـده اسـت     مشاوران او گفت که اولين کاری کـه او خواهـد کـرد ديـدار از خ       

عه ای از ديدارها را آغاز خواهد کرد که با مردم و چهره هـای مـذهبی و بـازاری ترتيـب داده                    سپس مجمو 
  .می شود

  
برخی مـی گوينـد     . آقای چلبی رهبر کنگره ملی عراق است و دوستان با نفوذ فراوانی در واشنگتن دارد              

اگون سرنوشـت او را     با وجـود ايـن، پنتـ      .بيشتر از دوستان او در عراق است      تعداد دوستان او در واشنگتن      
ولـی خـود آقـای      . چنين رقم زده است که به احتمال زياد سکان رهبری کشور را در دست خواهد گرفـت                

  .چلبی در باره آينده سياسی اش از اين فروتنانه تر سخن می گويد
  

امری که ممکن اسـت بيـشتر       . وی به روزنامه فرانسوی لوموند گفته است که نامزد هيچ مقامی نيست           
ت سياسی باشد ولی واقعيت اين اسنت که او تنها کـسی نيـست کـه بـرای جلـب نظـر مـردم                        يک ژس 
يک رهبر ديگر سياسی که تازه از ايران وارد عراق شـده اسـت              .ايد دست به فعاليت و رقابت بزند      عراق ب 

گفتـه مـی شـود    . عبدالعزيز حکيم است که از اعضای ارشد مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق اسـت           
  .جلس از نفوذ بی رقيبی در ميان اکثريت شيعه عراق برخوردار استکه اين م

  
در عين حال، گروهی از عراقی ها به هر دو گروه کنگره ملی و مجلس اعال بی اعتمادنـد زيـرا آنهـا را بـا                          

در اين ميان، ژنـرال تـامی فرانکـز هـم بـرای اولـين بـار وارد بغـداد                    .ت های خارجی در ارتباط می دانند      قدر
وی پس از ديـدار از يکـی از کـاخ هـای صـدام حـسين کـه مقـر آمريکـايی هـا شـده تلفنـی                             . شده است 

  .گفتگويی هم با جرج بوش داشت
گرچه معلوم نيست که آينده عراق را چه کسانی اداره خواهند کرد اما معلـوم اسـت کـه در حـال حاضـر                        

  .اداره امور به دست کيست
  

www.iran-archive.com 



   در عراقصحنه فشرده رقابت سياسی
   آوريل از سوی گروه هايی مثل مجلس اعال تحريم شد15اولين گردهمايی مخالفان در 

گفتگو با اندرو گرين استاک سخنگوی سفارت بريتانيا در تهران در باره ديدار سفير با آيت اهللا حکيم رهبـر                    
  مجلس اعال  

  2003 آوريل 17 -پم اوتول خبرنگار بی بی سی
  

لفان تبعيدی عراق می کوشند سـهمی از دولـت آينـده آن کـشور را نـصيب خـود                درحالی که رهبران مخا   
  .کنند، مانورهای سياسی در اين کشور تشديد شده است

از جمله اخيرا دو عضو برجـسته احـزاب شـيعه بـه جنـوب عـراق بازگـشته انـد و از آنجـا سـعی در جلـب                     
  .حمايت مردم دارند

 بسياری از اعضای سابق ارتش صدام حسين است در          گفته می شود اياز علوی، رهبر حزبی که شامل        
حـزب سـابق بعـث توصـيف       " غيرآلـوده "بغداد به سر می برد و سعی دارد حمايت کسانی را که اعـضای               

می شوند، از جمله مديران سابق دولتی و تکنوکرات هايی که می توانند به بازسازی عراق کمک کننـد                   
  .جلب کند

 يکی مجلس اعالی انقالب اسالمی عـراق و ديگـری گـروه الـدعوه از                نماينده عالی رتبه دو حزب شيعه،     
  . ايران به عراق بازگشته اند

  
آنها به صحنه پرازدحامی پا می گذارند که کانون رقابت جلب حمايت سياسی در منطقه جنـوبی عمـدتا                   

  .شيعه است
غاز کرده است را تحريم     اما تاکنون هر دو حزب فرآيند سياسی که واشنگتن برای يافتن يک رهبری تازه آ              

  .کرده اند
به نظر می رسد احمد چلبی، مردی که ظـاهرا چهـره محبـوب وزارت دفـاع آمريکاسـت، درحـال افـزايش                       

  .فشار برای تسريع اين فرآيند باشد
  

او از پايگاه اوليه اش در جنوب به بغداد نقل مکان کرده است و محمد محسن الزبيدی يکی از هـم گـروه                       
  . کند به عنوان رئيس شورای موقت جديد بغداد انتخاب شده استهای او ادعا می

 به رژيم صدام حسين پـشت کـرد         1990در همين حال، در شمال، ماشان الجبوری يک سنی که در دهه             
و اکنون سرگرم همکاری با کردها و آمريکايی هاست، ظاهرا خـود را بـه عنـوان فرمانـدار موصـل توصـيف                       

  .کرده است
  . آمريکا نشان می دهد که اين گونه ادعاها زودهنگام استاما اظهارات ارتش

  
گروه های مخالف اشاره می کنند درحالی که آمريکا آشکارا بـرای بـازگردان نظـم و خـدمات عمـومی بـه                  
کمک نياز دارد، انتصاب افراد به عنوان فرماندار يا رهبـران عـراق در ايـن مقطـع بـا آنچـه واشـنگتن دربـاره                          

  .تيک گفته بود در تضاد خواهد بودفرآيند سياسی دمکرا
  

وی . ليث کوبه، يک چهره شناخته شده مخالفان عراقـی بـه تبعيـديان هـشدار داد مـدعی قـدرت نـشود              
  .گفت اين گونه حرکات می تواند واکنش خشنی را در پی داشته باشد

  
  يعيان عراقراهپيمايي وحدت ش -ديروز در سماوه برگزار شد

   عراقي براثر تيراندازي نيروهاي آمريكايي ديروز در موصل آشته شدند40
  1382 فروردين 28 -روزنامه همشهري 

ديروز مردم شهر سماوه در حمايت از حوزه علميه نجف و به منظور تأآيد بر اتحاد شيعيان تظاهرات 
  .آردند

ار تن بودند، عكس هايي از آيت اهللا به گزارش خبرگزاري ها تظاهرآنندگان آه در حدود سه هز
 توسط نيروهاي وابسته به صدام حسين ترور ١٩٩٩ آه در سال -سيستاني و آيت اهللا محمدصادق صدر

  . را دردست داشتند و در حمايت از حوزه علميه نجف شعار مي دادند-شد
عالم حمايت از حوزه اين تظاهرات براي ا: يكي از روحانيون آه براي تظاهرآنندگان سخنراني آرد گفت

  .علميه نجف و محكوم آردن اقداماتي است آه براي تضعيف آن صورت مي گيرد
گفته مي شود هدف اصلي اين تجمع، تقويت همبستگي ميان شيعيان جنوب عراق در پي تنش هاي 

 ميليون نفري آشور عراق را شيعيان تشكيل ٢۴ درصد از جمعيت ۶۵. هفته گذشته در نجف بوده است
  . هزار نفري شيعيان در ناصريه برگزار شد٢٠تظاهرات سماوه، يك روز پس از تجمع بزرگ .دهندمي 

تظاهرات ناصريه آه همزمان با اجالس گروه هاي معارض عراقي و نمايندگان آمريكا و بريتانيا برگزار شد 
  .ه بودبه منظور اعتراض به نفوذ اياالت متحده در شكل دهي حكومت آينده عراق سازماندهي شد

مجلس اعالي . تظاهرآنندگان عليه آمريكا و صدام شعار دادند و خواستار حاآميت اسالم و صلح شدند
انقالب اسالمي عراق آه اصلي ترين گروه شيعه مخالف در اين آشور است، نشست روز سه شنبه را 

  .تحريم آرده بود
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 ما از اينكه بازيچه دست آمريكا :عبدالعزيز حكيم، قائم مقام مجلس اعال در يك آنفرانس خبري گفت
  .شويم اجتناب مي آنيم زيرا اين آار با منافع ملي عراق تعارض دارد

به گزارش خبرگزاري فرانسه، عبدالعزيز حكيم صبح ديروز در ميان استقبال پرشور مردم آوت وارد اين 
  .ل آرده اندهزاران نفر در آوت از او استقبا:محسن حكيم، پسر عبدالعزيز حكيم گفت.شهر شد

اين نخستين ديدار يكي از رهبران مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق از شهرهاي شيعه نشين جنوب 
  .اين آشور پس از سقوط حكومت صدام حسين است

از سوي ديگر فقدان امنيت و عدم دسترسي مردم به آب، برق و آمك هاي بشردوستانه به خشم 
  .  زده استمردم جنوب عراق عليه آمريكايي ها دامن

آمريكايي ها آمدند و صدام را سرنگون آردند، اين خوب : يكي از ساآنان شهر به خبرگزاري فرانسه گفت
فقط تعدادي خبرنگار . است، اما ما آب و برق نداريم و از آمك هاي انساندوستانه هم اثري نديده ايم

مواظب باشيد ماجراي «: ر دادشهروند ديگري هشدا.خارجي ديده ايم آه در شهر حضور پيدا آرده اند
  .» تكرار نشود١٩٢٠قيام سال 

  . است١٩٢٠اشاره او به قيام استقالل طلبانه مردم جنوب عراق عليه انگليسي ها در سال 
  آمريكا مسئوليت حادثه موصل را پذيرفت

سخنگوي سرفرماندهي نيروهاي ائتالف، مستقر در قطر، آشته شدن دست آم هفت عراقي در حادثه 
  .اندازي روز سه شنبه در موصل توسط سربازان آمريكايي را تأييد آردتير

: به گزارش خبرگزاري رويتر، ژنرال وينسنت بروآس آه ديروز در يك آنفرانس خبري حاضر شده بود گفت
تظاهرآنندگان در نزديكي يك ساختمان دولتي در مرآز موصل آه در اختيار آمريكايي ها قرار دارد جمع «

 برخي از آنها به سوي تفنگداران دريايي و نيروهاي ويژه آمريكايي حاضر در محوطه .شده بودند
  .ساختمان شليك آردند

سربازان به . شليك گلوله ها از سوي آنها هدفمند بود و بنا بر اين سربازان آمريكايي به آن پاسخ دادند
تيراندازي آردند و »  مي رفتندآشوبگراني آه از ديوار محوطه باال«سوي برخي تظاهرآنندگان و همچنين 

  در جريان اين حادثه دست آم
  .» نفر آشته و چندين نفر مجروح شدند٧

ما در پاسگاهي در : اما يكي از مجروحين آه از نيروهاي پليس عراقي است به خبرگزاري فرانسه گفت
ت آنند چندصد متري ساختمان حضور داشتيم و به سوي آشوبگراني آه مي خواستند بانكي را غار

  .تيراندازي آرديم
بعد از اين تيراندازي، سربازان آمريكايي از روي پشت بام ساختمان دولتي به سوي : شاهد ديگري گفت

گفته مي شود سربازان آمريكايي به سوي جمعيتي تيراندازي آرده اند آه عليه . جمعيت شليك آردند
وي در حال . تحده است، تجمع آرده بودندمشان الجبوري فرماندار جديد موصل آه تحت حمايت اياالت م

  .سخنراني براي مردمي بوده آه هر لحظه خشمگين تر مي شده اند
پس : يكي از سربازان آمريكايي آه عضو گروه محافظان الجبوري بوده است به خبرگزاري فرانسه گفت

  .از آنكه از بام ساختمان روبرو به سوي ما شليك شد، به آن پاسخ داديم
 نفـر براثـر تيرانـدازي نيروهـاي آمريكـايي در موصـل آـشته                ۴الي است آه ديروز نيز دسـت آـم          اين در ح  
  .شدند

  
  پايان کنفرانس آتن

  اتحاديه اروپا به دنبال پرکردن شکاف درونی خود بر سر عراق است
  2003 آوريل 17 -بي بي سي

با صدور بيانيه ای پايان دادند که دولتهای عضو اتحاديه اروپا نشست دو روزه خود را در آتن پايتخت يونان، 
  .در آن اعالم شده است سازمان ملل متحد بايد در بازسازی عراق نقش اصلی را ايفا کند

در اين بيانيه همچنين آمده که ارتش آمريکا مسئول برقراری ثبات در عراق، فراهم آوردن کمکهای 
  .زه های اين کشور استانساندوستانه برای مردم آن و پاسداری از ميراث فرهنگی و مو

اتحاديه اروپا در اين بيانيه آمادگی خود را برای ايفای نقشی چشمگير در بازسازی عراق اعالم کرده 
  .است

گفته شده است که بيانيه اتحاديه اروپا که متن آن خيلی با دقت و محتاطانه تنظيم شده می تواند گام 
  اين اتحاديه بر سر عراق پديد آمده است  نخست در راه پر کردن شکافی باشد که ميان اعضای 

خبرنگاران در آتن می گويند که در اين بيانيه پيشنهاد مشخصی در مورد نحوه انجام بازسازی وجود ندارد 
  .و در همين حال اختالف نظر بين اعضای اتحاديه همچنان وجود دارد
ت و محتاطانه تنظيم شده می تواند ولی گفته شده است که بيانيه اتحاديه اروپا که متن آن خيلی با دق

  .گام نخست در راه پر کردن شکافی باشد که ميان اعضای اين اتحاديه بر سر عراق پديد آمده است
اما آزمون واقعی برای اتحاديه اروپا هنگامی است که دولتهای عضو بخواهند مشخص کنند که 

  منظورشان از نقش اصلی سازمان ملل در بازسازی عراق چيست؟
يانيه اتحاديه در شرايطی منتشر می شود که آمريکا خواهان لغو هر چه سريعتر تحريمهای شورای ب

  .امنيت عليه عراق شده است

www.iran-archive.com 



ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه نيز در آتن به خبرنگاران گفته است که دولت او از لغو تحريمهای 
 بگيرد چگونه و چه زمانی به اين عراق پشتيبانی می کند اما اين سازمان ملل است که بايد تصميم

  .تحريمها پايان دهد
آزمون واقعی برای اتحاديه اروپا هنگامی است که دولتهای عضو بخواهند مشخص کنند که منظورشان 

  از نقش اصلی سازمان ملل در بازسازی عراق چيست؟  
 سطح سازمان يوشكا فيشر وزير امور خارجه آلمان گفت اآنون بايد يك رشته پرسش های عملی در

ملل متحد و شورای امنيت مطرح شوند و با نظارت شورای امنيت تصميم های الزم درباره آينده عراق 
  .اتخاذ شود

در اعالميه پايانی آنفرانس آمده است آه بديهی است نيروهای مهاجم عليه عراق وظيفه دارند امنيت 
ترسی يابند ولی در اينجا نيز حضور سازمان را در آن آشور برقرار آنند تا مردم به آمك های انسانی دس

  .لل متحد ضروری است
از بيانيه آتن چنين بر می آيد آه چهار آشور اروپايی عضو شورای امنيت يعنی آلمان، اسپانيا، بريتانيا و 
فرانسه در اين زمينه همكاری های نزديك خواهند داشت و اصول توافق های آنفرانس سران را در آتن 

  .د آرداجرا خواهن
رهبران اتحاديه اروپا در بيانيه پايانی آنفرانس از آشورهای همسايه عراق نيز خواستند تا به مسئله 

  .حفظ ثبات در عراق و منطقه توجه داشته باشند
در اين ارتباط آشورهای اتحاديه اروپا خواهان حل اختالف اسرائيل و فلسطينی ها با نظارت جامعه بين 

  .المللی هستند
وه حفظ و حراست ميراث فرهنگی و موزه ها در عراق آه از آثار تمدن انسانی به شمار می روند به عال

  .از خواسته های سران آشورهای اروپا است آه در اين بيانيه بازتاب يافته است
در جريان آنفرانس دو روزه آتن آوفی عنان دبير آل سازمان ملل متحد با بسياری از سران آشورهای 

  . وپا از جمله ژاك شيرك، گرهارد شرودر و تونی بلر وارد گفتگو شداتحاديه ار
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

  رواج دالر آمريكا در شهرهاي عراق 
  2003 آوريل 17): راديوفردا، پاريس(دآتر فريدون خاوند 

آارشناسان مي . دالر آمريكا در بعضي از مناطق عراق به ويژه بغداد به تدريج جاي دينار را مي گيرد
ي نزديك به عنوان يكي از مهم ترين اولويت هاي اقتصادي اين  گويند آه اصالح نظام پولي عراق در آينده

 . آشور مطرح خواهد شد
  

 دالر آمريكا با برخورداري از حـضور نظاميـان آمريكـايي در عـراق در                ):راديوفردا، پاريس (اوند  دآتر فريدون خ  
بسياري از مناطق اين آشور بيش از پيش به شبكه هاي داد و ستد راه مي يابد و جاي دينار معروف به                      

م بعثـي نيـز     البته پيش از فرو ريـزي نظـا       . گيرد  صدامي را، آه تصوير صدام حسين بر آن نقش بسته، مي          
هايي از اقتصاد زير زميني عراق را در بر گرفته بود، ولي امروز، بر پايـه ي گـزارش           فرآيند دالريزاسيون اليه  

هاي رسيده از اين آشور، به نظر ميرسد آه دالر پيشروي خود را در جامعه عراق سرعت بخشيده و نه                    
اي نـه چنـدان دور رهبـر پيـشين عـراق              تهدر گذشـ  . نـشاند   فقط دينار، بلكه حتي يورو را نيز به عقب مـي          

تصميم گرفته بود از سر ستيزه جويي با آمريكا پول صادرات نفتي خود را بـه يـورو مطالبـه آنـد و صـاحب                         
آن دوران سـپري شـده و امـروز         . امتيازان بغداد نيز وانمود ميكردند آه يورو پول مورد عالقه ي آنهـا اسـت              

اما اين وضعيتي است ناپايدار و باز سازي نظـام پـولي تـازه در               . استدالر خيابان هاي بغداد را فتح آرده        
المللـي هـستند      در آمريكا و سـازمان هـاي مـالي بـين          . ي بسيار نزديك مطرح خواهد شد        در آينده   عراق،

آارشناساني آه پيشنهاد ميكنند عراق رسما دالر را به عنوان پول رسمي بپذيرد و از منابع ارزي حاصل                   
ترديدي نيست  . فت به عنوان منبعي براي تأمين نقدينگي مورد نياز اقتصاد خود استفاده آند            از صادرات ن  

پول، در وراي جنبـه هـاي       . آه اين پيشنهاد با حساسيت هاي ناشي از حاآميت عراق روبرو خواهد شد            
بعيـد  . اقتصادي و فني آن، داراي ابعـاد احـساسي و روانـي اسـت آـه نمـي توانـد در نظـر گرفتـه نـشود            

مـشابه  . نيست آه عراق نيز، به محض تشكيل دستگاه هاي جديد حكومتي، با پيشبرد يك رفورم پولي               
دينار معـروف   . اي را به جاي دينار صدامي بنشاند        آنجه در افغانستان بعد از طالبان انجام گرفت، دينار تازه         

ن رفورم پولي احتمـالي     به سوييسي نيز، آه در مناطق آرد نشين عراق رواج دارد، قاعدتا زير پوشش اي              
  .قرار خواهد گرفت

  
  آمريكا-سوريه

  
ــا  ــد آمريك ــي گوي ــرد         م ــد آ ــه خواهن ــشور حمل ــن آ ــه اي ــد ب ــده باش ــان ش ــوريه پنه ــدام در س ــر ص   . اگ

فرماندهان آمريكا در عراق اعالم آردند اگر صدام در سوريه پنهان شده باشد به اين آشور حمله خواهند 
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ــرد   .آـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـا    آن: هـاي مرآـز فرمانـدهي آمريكـا گفـت           ، يكي از مقـام    )ايسنا( دانشجويان ايران    به گزارش خبرگزاري  

  .مرزهـــــــــــــــــاي ســـــــــــــــــوريه را مـــــــــــــــــستقيما زيـــــــــــــــــر نظـــــــــــــــــر دارنـــــــــــــــــد
اي از  هـا بـه مـدرك قـانع آننـده      ها، اگر آن ي اين مقام ي جنگ چاپ پاآستان، به گفته ي روزنامه به نوشته 

ب بعث به اين آشور دسـت يابنـد، بـه ايـن آـشور          ي حز   حضور صدام در سوريه يا ورود اعضاي عالي رتبه        
  .حملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خواهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد آـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

ي حزب بعث و خانواده و نزديكان صـدام، و        دولت آمريكا سوريه را متهم به پناه دادن به اعضاي عالي رتبه           
ــالح  هـــــم ــردن ســـ ــان آـــ ــين پنهـــ ــرده اســـــت   چنـــ ــشور آـــ ــن آـــ ــشتار جمعـــــي ايـــ ــاي آـــ   .هـــ

ي بـسياري سـوريه هـدف         يشتري يافته و به عقيـده     هم اآنون تهديدهاي آمريكا عليه اين آشور شدت ب        
  .هاي تغيير حكومت در سياست خارجي واشنگتن است بعدي سياست

  
   مي رودسوريهبه ي آمريكا  آالين پاول وزير امور خارجه
ي آمريكا احتماال بـه منظـور رفـع تـنش ميـان آمرآيـا و سـوريه، عـازم دمـشق                  آالين پاول وزير امور خارجه    

ــد شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   .خواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يكي از مقامات آمريكـا آـه نخواسـت نـامش فـاش شـود                ،)ايسنا(رش خبرگزاري دانشجويان ايران     به گزا 

ــد  : گفـــــــــــت ــام خواهـــــــــــد شـــــــــ ــاال بـــــــــــه زودي انجـــــــــ ــفر احتمـــــــــ   .ايـــــــــــن ســـــــــ
به گزارش منابع خبري منطقه، آمريكا پس از جنگ عراق، سوريه را متهم به پناه دادن بـه اعـضاي ارشـد                   

  . جمعــــــي نمــــــوده اســــــتهــــــا آــــــشتار حــــــزب بعــــــث عــــــراق و پنهــــــان آــــــردن ســــــالح 
اي بـراي آنتـرل و پاآـسازي     نـويس قطعنامـه   ي پـيش    سفير سوريه در سازمان ملل نيز اعالم آرد با ارايـه          

  .هــــــــــــاي آــــــــــــشتار جمعــــــــــــي، موافــــــــــــق اســــــــــــت     منطقــــــــــــه از ســــــــــــالح 
ــده   ــشورهاي دارنـ ــي از آـ ــراييل را يكـ ــالح وي اسـ ــست   ي سـ ــه دانـ ــي در منطقـ ــشتار جمعـ ــاي آـ   . هـ

  .اي براي شـروع جنـگ مجـدد در منطقـه دانـست             رد آرده و آنها را بهانه      سوريه بار ديگر اتهامات آمريكا را     
ي انگليس نيز سعي دارد به نحوي اعالم آند آه انگلـستان در قبـال سـوريه           جك استراو وزير امور خارجه    

ــدارد   ــا نـــــــــــــــــــــ ــا آمريكـــــــــــــــــــــ ــشترآي بـــــــــــــــــــــ ــع مـــــــــــــــــــــ   .موضـــــــــــــــــــــ
  . يه را مخـرب دانـست     ايگورايوانف وزير امور خارجه روسيه نيز در ديـدار بـا آـوفي عنـان جنـگ عليـه سـور                    

  .عنـــــان نيـــــز ايـــــن تهديـــــدها را باعـــــث افـــــزايش تـــــنش بيـــــشتر در خاورميانـــــه عنـــــوان آـــــرد 
  .ي عراق نقشي بيش از آن آه در افغانستان داشت، ايفا آند سازمان ملل بايد در مساله: وي گفت

  
  

    ايران-جنگ  
  

  چشم انداز روابط ديپلماتيک ايران با حکومت آينده عراق و نقش گروههاي شيعه، از ديد يك صاحبنظر
  )سويس(نازي عظيما، مصاحبه با محمد رضا جليلي 

  2003 آوريل 17): يوفرداراد(نازي عظيما 
روز گذشته محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسالمي، پس از جلسه هفتگي هيئت دولت به سوال 

سواالتي که بيشتر آنها به موضع ايران در قبال حکومت آينده . خبرنگاران ايراني و خارجي پاسخ داد
گذشته در کنار ايران، به سوريه دولت آمريکا ماه . عراق، سوريه و رابطه ايران با آمريکا مربوط مي شد

سال . هشدار جدي داد تا از تالش براي دستيابي به سالح اتمي و حمايت از تروريسم دست بر دارد
گذشته نيز جرج بوش، اين کشور را متهم به تالش براي دستيابي به سالح اتمي کرد و در کنار کره 

خاتمي درباره موضع ايران نسبت به آقاي . شمالي و عراق، آنرا بخشي از محورت شرارت خواند
او ضمن تاکيد . ملت عراق هيچگونه حاکميت بيگانه را بر خود نخواهد پذيرفت: حکومت آينده عراق گفت

هيچ حکومتي که عراقي نباشد : بر تشکيل حکومتي عراقي متشکل از همه اقوام اين کشور، گفت
لت نمي کنيم و خود عراقيها بايد در اين زمينه براي ما قابل قبول نيست، هر چند ما در مسائل آنان دخا

او در مورد موضع ايران در قبال استقرار يک حکومت انتقالي به رياست ژنرال جي گارنر در . تصميم بگيرند
اما بناي ما ايجاد . ما هيچ دولتي جز دولت عراقي را به رسميت نمي شناسيم: عراق، تصريح کرد

 . تشنج و درگيري با هيچکس نيست
دکتر محمد رضا جليلي، استاد روابط بين الملل در سوئيس، درباره اينکه آيا موضع گيري جمهوري 

اسالمي در قبال حکومت آينده عراق در خدمت منافع ملي ايران هست يا نه، به راديو فردا چنين مي 
 : گويد

بط ديپلماتيک برقرار کند  البته هر کشوري اختيار دارد که با کشور ديگر روا):ژنو:(دآتر محمد رضا جليلي
يا نکند، اما اصوال به نفع هيچ کشوري نيست که با کشور همسايه خود روابط سياسي، اقتصادي و 

فرهنگي نداشته باشد، و حتي در زمان جنگ ايران و عراق، رسما قطع رابطه بين تهران و بغداد نشده 
 خواهد آمد، حتي اگر اين حکومت از نظر بنا براين در ماه هاي آينده وقتي حکومت عراقي روي کار. بود

ايدئولوژيک خود را نزديکتر به آمريکا بداند تا به کشوري ديگر، ايران راهي جز اين نخواهد داشت که با 
 . اين کشور رابطه عادي برقرار کند
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با سقوط صدام اکنون تالش گروههاي شيعه در عراق براي کسب قدرت در اين کشور شدت گرفته : ع.ن
 آيا نفوذ ايران بر برخي گروههاي شيعه عراق، از جمله مجلس اعالي انقالب اسالمي، مي تواند .است

 تضمين کننده جاي پايي براي جمهوري اسالمي در عراق آينده باشد؟
 درصد جمعيـت عـراق شـيعيان هـستند و بـين ايـن              65البته مي دانيم که حدود      : دکتر محمد رضا جليلي   

و بنـا بـراين معلـوم نيـست کـه در آينـده کـدام گـروه               . فـاوتي وجـود دارد    شيعيان دسته جات سياسي مت    
به طـور کلـي دولـت آمريکـا ايـن           . درعمل با نفوذ تر خواهد بود و نقشي در سياست عراق بازي مي کند             

کوشش را خواهد کرد که گروههاي شيعه که تحت حمايت جمهوري اسالمي باشند نقش اساسـي در                 
ينکه آمريکا با عراق نجنگيده است که يک حکومت مورد پسند تهران در بغداد آينده نداشته باشند، براي ا

بنابراين در هفته هاي آينده بين اين گروهها مبارزات مختلفي خواهد بود و هر کس سـعي                 . بوجود بياورد 
خواهد کرد فشارهايي بياورد و تدريجا پس از فشارها و گفتگوهاي مختلفي که بين اين دسته ها خواهد 

، دولت موقتي بوجود خواهد آمد تا مرحله بعدي که انتخابات باشد و آنموقـع معلـوم خواهـد شـد کـه                       بود
  .کدام گروه نفوذ بيشتري دارد

  
  تواند حافظ منافع ملي ما باشد  ها نمي سياست خارجي تحت تأثير انگليسي

    سايت بازتاب
بريتانيا با اتخاذ يك ديپلماسي : گفت» بازتاب«وگو با  اميرعلي اميري، آارشناس امور استراتژيك در گفت

پيچيده، درصدد فريب ايران است آه متأسفانه دقت و هوشياري الزم در وزارت خارجه در اين باره به 
  .خورد چشم نمي
هران از وزير خارجه ما به عنوان دوست نزديك اينكه معاون وزير خارجه انگليس در بازگشت از ت: وي افزود

دهنده آن است آه  دهد، نشان استراو نام مي برد و نيز از هماهنگي منافع تهران و لندن خبر مي
ها هوشيارانه درصدد ارضاي عطش و تمايل برخي سياستمداران مرعوب ما به غرب و آمريكا  انگليسي

هاي  ن قابل توجهي را به ما بدهند، با گرفتن ژستهستند و بدون آنكه هيچ امتياز روشن و امكا
ايم، ما را بدهكار  گونه همكاري، همراهي و امتيازدهي را به آنان داشته ديپلماتيك، پس از اينكه ما همه

هاي اخير،  سخنان رييس جمهور و سخنگوي دولت مبني بر اينكه ما در سال: اميري ادامه داد. آنند مي
  ايم، به چه معنا است؟ ب و اروپا گرفتهامتيازات فراواني از غر

  
هاي  هاي خود را به حساب ذخيره ارزي در بانك زدايي اين است آه پول اگر منظور از دستاوردهاي تنش
 درصد 7هاي  هايي با بهره هاي اروپايي وام آنيم و از دولت انداز مي اروپايي با بهره يك درصد پس

آنيم آه   سپتامبر، ميلياردها دالر از آنها وارد مي11 اروپا بعد از گيريم؛ پس در بحران و رآود اقتصادي مي
ايم، امتيازات اقتصادي را هم به آن  بسيار عالوه بر امتيازات زياد سياسي آه ما به اروپا و آمريكا داده

  .اضافه آرد
  

 رغم آنكه به. مردم ما حق دارند آه عملكرد سياست خارجي ما را با آشوري مانند ترآيه مقايسه آنند
با آمريكا همكاري زميني نكرد و توانست ميلياردها دالر نيز از آنها دريافت آند  ترآيه در جريان جنگ عراق 

  .اآنون هم از آمريكا و اروپا طلبكار است و هم
گيرند و طلبكارند و ما پس از همكاري، به جز يك             امتياز مي   چگونه است آه آنان در قبال همكاري نكردن،         

  !دانيم شود و باز خود را بدهكار مي ارف، چيزي نصيبمان نميمشت تع
  

  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
  

  خ آمريكا ترين جنگ تاري ارزان
  2003 اوريل 17 -1382 فروردين 28 پنج شنبه -سايت بازتاب

 ميليارد دالر هزينه 20در حالي آه امروز پنتاگون اعالم آرده است، جنگ عراق براي آمريكا تاآنون تنها 
هاي خبري در آمريكا هزينه اين   ميليارد دالر خواهد شد، شبكه30داشته است و هزينه نهايي آن حدود 

ترين جنگ تاريخ آمريكا به  با اين حال جنگ عراق، ارزان. آنند  ميليارد دالر ارزيابي مي75ا حدود جنگ ر
  .رود شمار مي

  
 ميليارد دالر هزينه آرده آه 191 ) 1917ـ21(هاي خبري، آمريكا براي جنگ جهاني اول  بنا بر اعالم شبكه

  . دالر بوده است2489سرانه هر آمريكايي در اين جنگ، برابر 
  

 ميليارد دالر پرداخت آرده آه اين بار سرانه هر 2900دولت آمريكا،  ) 1939 ـ45(در جنگ دوم جهاني 
  .  دالر است20388آمريكايي 

 ميليارد دالر 336است آه آمريكا ) 1950ـ53(سوم، دخالت نظامي آمريكا در قرن بيستم در جنگ آره 
  .دشو  دالر مي2226صرف جنگ آرده و سهم هر آمريكايي 
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 ميليارد دالر را در جنگ هزينه آرده آه به عبارتي 494بالغ بر ) 1964ـ72(اما دولت آمريكا، در جنگ ويتنام 
  . دالر براي جنگ پرداخته است2204هر آمريكايي، 

  
 ميليـارد دالر را صـرف جنـگ آـرد آـه سـرانه هـر                 76نيز، دولـت آمريكـا      ) 1991سال  (در جنگ خليج فارس     

تــرين جنــگ تــاريخ آمريكــا   دالر آــاهش يافــت و در جنــگ عــراق آــه ارزان306گ، بــه آمريكــايي در ايــن جنــ

 ميليارد دالر، جنگ را براي هـر آمريكـايي بـا            75اي آمتر از      شود، دولت آمريكا با صرف هزينه       محسوب مي 

  . دالر پايان داد255اي حدود  سرانه

  
   ميليارد دالری20جنگ 

  2003 آوريل 17 -ور اقتصادیمارگ گريگوری، خبرنگار بی بی سی در ام
  . وزارت دفاع آمريکا، پنتاگون، می گويد بيست ميليارد دالر صرف جنگ عراق کرده است

پنتاگون انتظار دارد طی ماه های آينده مبلغ مشابهی برای عمليات حفاظت از صلح و همچنين حضور 
  . نظامی خود در عراق هزينه کند

جابجايی نيروها و تجهيزات در سال مالی که در سپتامبر پايان هزينه کلی عمليات نظامی، حفظ صلح و 
   ميليارد دالر خواهد بود    40می يابد، حدود 

وزارت دفاع آمريکا انتظار داشت که حمله به عراق يک جنگ کوتاه مدت و با هزينه متوسط باشد و تا 
  . کنون همه چيز طبق اين برنامه پيش رفته است

، حفظ صلح و جابجايی نيروها و تجهيزات در سال مالی که در سپتامبر پايان هزينه کلی عمليات نظامی
  .  ميليارد دالر خواهد بود40می يابد، حدود 

  . اين رقم با بودجه ای که کنگره آمريکا در نظر گرفته بود، همخوانی دارد
 62ب کرد، کنگره آمريکا به عنوان بخشی از يک مجموعه هزينه های اضافی که در جريان جنگ تصوي

  . ميليارد دالر اضافی در اختيار وزارت اين کشور دفاع قرار داد
 هزار دالر هزينه در بر 250هر سرباز حافظ صلح در شبه جزيره بالکان برای سازمان ملل متحد ساالنه 

  دارد    
می شود و  ميليارد دالر بالغ 400با توجه به اينکه بودجه عادی دفاعی آمريکا در زمان صلح به ساالنه 

 تريليون دالر می رسد، رقم اضافی برای جنگ چندان قابل توجه 10اينکه حجم اقتصاد ساالنه آمريکا به 
  . نيست

  . با اين وجود تا کنون وزارت دفاع ارزيابی نکرده است که برای بازسازی عراق چه رقمی در نظر بگيرد
ابل توجهی از نيروهای آمريکا برای همچنين برخی کارشناسان می گويند چنانچه قرار باشد شمار ق

  . مدت طوالنی جهت حفظ صلح در عراق باقی بمانند، اين کار هزينه زيادی در بر خواهد داشت
 هزار دالر هزينه در بر 250هر سرباز حافظ صلح در شبه جزيره بالکان برای سازمان ملل متحد ساالنه 

  . دارد
ه باشـد و شـمار قابـل تـوجهی از سـربازان آمريکـايی               چنانچه هزينه های مشابهی در عراق وجود داشت       

  .برای چند سال در عراق باقی بمانند، فشار مالی آن قابل توجه خواهد بود

  
  تحوالت حوزه علميه نجف و خشونت هاي اخير درگفتگو با هادي قابل

  حوزه پس از ديكتاتور
  2003 آوريل 17 -1382 فروردين 28 -روزنامه همشهري

لما رقابت ها و بلكه بين نجفي هاو آرباليي ها حزب الدعوه و حزب العمل طرفداران مراجع و ع: قابل
  حسادت ها وجود دارد

را گرفته بود و به سمت چند تن از علماي شيعه مي » حيدرالكدار«دست : گروه ايران ـ محمدجواد روح
او از اعضاي وزارت . الكدار را همه مي شناختند. حرآت او نماد آشتي ميان شيعيان عراقي بود. رفت

قرار بود گفت و گوي وي .  عنوان آليددار حرم فعاليت مي آردامور مذهبي رژيم صدام بود آه در نجف به
اما همه . با علماي شيعه در حرم امام اول شيعيان نقطه آغاز وحدت نيروهاي شيعي در عراق باشد

الكدار يك حيوان «: جوانان پر شروشوري هم بودند آه بگويند. چنين نمي خواستند يا نمي انديشيدند
اينجا بود آه درگيري لفظي اين جوانان با الكدار و » .  در حرم باشدمردم نمي خواهند او. است

لحظه اي بعد جنازه هاي مثله شده آن دو، . همراه او تيري هوايي شليك آرد. همراهش شروع شد
روحاني ميانه . را تكه تكه آرده بودند» سيد عبدالمجيد خويي« شمشير به دست ٢٠٠. روي زمين بود

ترور فرزند . همراه سازد» عراق جديد«بين المللي آه مي خواست شيعيان را با رو و آشنا به تحوالت 
آيت اهللا العظمي خويي از مراجع فقيد نجف، نقطه آغاز خشونت هايي بود آه طي هفته اخير مهمترين 

گروه هاي مختلف شيعي مي گويند آه خشونت ها به فرمان . شهر مذهبي عراق را دربر گرفته است
سيد محمد صادق «فرزند آيت اهللا » سيد مقتدي صدر«.  ساله صورت گرفته است٢٢صريح جواني 

از روحانيان بلندپايه عراق است آه چهار سال پيش به همراه دو پسرش توسط عوامل رژيم صدام » صدر
  .حسين آشته شده بود

• • •  
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آنها هر چند .  بودندآمريكايي ها حتي پيش از حمله به عراق، نگران فعاليت هاي وابستگان حزب الدعوه
مي دانستند آه اين گروه، سرسخت ترين مخالفان صدام را تشكيل مي دهند اما در عين حال، از 

دستگاه هاي اطالعاتي آمريكا در گزارش هاي . مشي بنيادگرايانه و ضدآمريكايي آنان نيز خبر داشتند
ه هاي مسلحي چون وابستگان حزب گرو» مقابله با تجاوز آمريكا«خود اين احتمال نگران آننده را آه 

حوادثي آه در نجف رخ داد، آن پيش بيني ها . الدعوه را در آنار رژيم صدام بسيج آند، مطرح آرده بودند
. را به شكلي ديگر محقق مي سازد؛ گروه هايي در عراق فعال اند و آنترل آنها بسيار مشكل مي نمايد

  .  امنيتي آمريكا در عراق را ضروري مي ساختاين واقعيتي بود آه سازماندهي سريع تشكيالت
• • •  

نجف يكي از قديمي ترين شهرهاي شيعه نشين در جهان است آه آرامگاه اولين امام شيعيان نيز در 
همين ها، آافي است تا در آنار داشتن حوزه علميه اي آهنسال، توجه جهان شيعه را به . آن قرار دارد

ان به عنوان بزرگترين آشور شيعه و همسايه شرقي عراق بيش از همه در اين ميان، اير. خود جلب آند
آشوري آه با وقوع انقالب اسالمي در آن از يكسو و تضييقات و . به اين تحوالت توجه نشان مي دهد

فشارهاي رژيم صدام عليه علما و شيعيان عراقي از سوي ديگر، بر اهميت مذهبي آن طي ربع قرن 
. آه حوزه علميه قم طي دو دهه اخير در جايگاه پيشين حوزه نجف نشسته استاخير افزوده، تا آنجا 

تحوالت اخير در عراق و به ويژه خشونت هاي نجف به خوبي نشان داد آه ايران هم از بعد سياسي و 
انتشار اطالعيه هايي از سوي مقامات عالي نظام . هم از زاويه مذهبي، عراق و نجف را زيرنظر دارد

مي، برخي مراجع قم، جامعه مدرسين، شوراي عالي و مديريت حوزه علميه قم در آنار جمهوري اسال
.  سياسي دفاتر علماي نجف در تهران و قم گوشه اي از اين توجهات را بروز مي داد-فعاليت حزبي 

بيت آيت اهللا » سيد مقتدي صدر«واآنش ايران، آن زمان صريح تر و آشكارتر شد آه گروه تحت رهبري 
 ساله آه اينك نام گروه خود را ٢٢جوان . تاني بزرگترين مرجع شيعيان در نجف را محاصره آردندسيس

گذاشته، ظاهرًا از اين مرجع آهنسال شيعي خواسته بود يا اقتدار مذهبي او را » جماعت صدرثاني«
اسحاق «ت اهللا او پيش از اين، چنين خواستي را از آي.  ساعت به ايران بازگردد۴٨بپذيرد يا اينكه ظرف 

با اين حال، جايگاه آيت اهللا . فياض از مراجع افغاني االصل مقيم عراق است. نيز داشت» فياض
سيستاني و نيز ايراني االصل بودن ايشان، نگراني ها و واآنش حكومت و نهادهاي مذهبي ايران را به 

 جهت تقويت جايگاه بيش از آنكه در» صدرثاني«چرا آه به نظر مي رسيد گروه . شدت برانگيخت
شيعيان در آينده عراق حرآت آند، از يك ناسيوناليسم افراطي پيروي مي آند آه حتي چهره اي نظير 

مرجع صاحب جايگاهي آه همواره بنا به سنت اغلب علماي . آيت اهللا سيستاني را نيز برنمي تابد
اي به رهبري آمريكا در عراق، تا آنجا آه در طول جنگ اخير نيروه. نجف، از سياست آناره گرفته است

نمايندگان آيت اهللا سيستاني در خارج از عراق بارها اعالم آرده اند آه او هيچ فتوايي به نفع هيچ يك از 
ماجراي محاصره بيت . گرچه شايعات زيادي در اين باره وجود داشت. طرفين درگيري صادر نكرده است

 قومي پايان يافت، ضمن آن آه جمعي از عشاير شيعي، آيت اهللا سيستاني در نهايت با مذاآره رهبران
  . حفاظت از منزل ايشان را بر عهده گرفتند

اما موضع گيري ايران عليه خشونت هاي اخير در نجف، تنها از زاويه جايگاه اين شهر و مراجعي نظير 
گمانه زني ها را اين اقدام از آن جهت نيز اهميت داشت آه برخي تحليل ها و . آيت اهللا سيستاني نبود

تحليل هايي آه طبق آن، چنين حوادثي ناشي از جنگ قدرت ميان شيعيان عراقي بود و گروه . رد آند
. هايي نظير مجلس اعالي انقالب اسالمي آه به ايران نزديك هستند، يكسوي آن محسوب مي شوند

. ئبه هايي نيز بوددر حوادث اخير، موضع صريح مقامات جمهوري اسالمي به دنبال زدودن چنين شا
رئيس مجلس اعال نيز با انتشار اطالعيه اي، مسئوليت هرج و مرج هاي اخير » سيدمحمد باقر حكيم«

تالش براي حفظ وحدت و آنار گذاشتن اختالفات «دانست و بر » متوجه نيروهاي اشغالگر«در نجف را 
فتر آيت اهللا سيستاني شباهت اين موضع گيري به بيانيه د. تأآيد آرد» جانبي جهت حفظ منافع عامه

عتبات مقدسه و حيات مراجع عظام در نجف اشرف در آستانه خطر جدي «: داشت آه اعالم مي آرد
است، مسئوليت هرگونه تعرض به امنيت اين شهر مقدس و حيات مراجع و فاضالن حوزه نجف و مراآز 

يروهاي مهاجم از سوي اين دو مسئول دانستن ن» . ديني عراق را برعهده نيروهاي مهاجم مي دانيم
سي در . بي. جريان مهم شيعي در عراق در حالي صورت مي گرفت آه براساس گزارش خبرنگار بي

به نظر مي رسد نيروهاي آمريكايي مايل به مداخله براي پايان دادن به محاصره منزل آيت «: اين آشور
آمريكا آه «سي از آن متعجب بود آه . يب. تحليلگر منطقه اي بي» . اهللا سيستاني در نجف نبوده اند

ظرف سه هفته ارتش بسيار سطح پايين تر از خود را شكست داد، اآنون در وضعيتي بسيار پيچيده تر 
  ».از آنچه پيش بيني مي آرد، گرفتار آمده است

  
  »هادي قابل«گفت وگوبا 

زه علميه اين شهر از رئيس جبهه مشارآت قم و از اعضاي مجمع محققين و مدرسين حو» هادي قابل«
او در گفت وگويي با خبرنگار . آساني است آه تحوالت اخير در عراق را مورد توجه قرار داده است

حوادث اخير و نيز آينده حوزه علميه نجف و تاثير آن بر حوزه قم را مورد بررسي قرار داده » همشهري«
  . آه مي خوانيد

سيد عبدالمجيد «در شهر نجف رخ داد آه مهمترين آن ترور به دنبال سقوط صدام، حوادثي ! آقاي قابل• 
  شما اين حوادث را چطور تحليل مي آنيد؟. و محاصره بيت آيت اهللا سيستاني بود» خويي
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اينگونه حوادث در آشوري آه حكومت مرآزيش را از دست داده است و هيچ نيروي حافظ امنيت ندارد، 
 پي تصفيه حساب هاي شخصي و يا گروهي باشند، از به ويژه آنكه عده اي در. امري طبيعي است

در ارتباط با ترور مرحوم حجةاالسالم . شرايط سوء استفاده آرده اهداف پليد خود را عملي مي سازند
به ويژه . همين موضوع صادق است) ره(سيد عبدالمجيد خويي فرزند مرحوم آيت اهللا العظمي خويي 

سيد عبدالمجيد خويي ارتباطاتي با دولتمردان آمريكا و . دآنكه بامشي ايشان عده اي مخالف بودن
حضور او در نجف و تماس . انگليس برقرار آرده بود و به همراه نيروهاي ائتالف وارد عراق و نجف شد

و سخنراني براي مردم نجف و اعالن ) ع(هاي تلفني با خبرگزاري ها و اقامه نماز در حرم اميرالمومنين
، سبب شد آه حسادت عده اي را برانگيزاند و برخي را به )ع(ن اميرالمومنينآنفرانس خبري در صح

اين احساس وادارد آه از خويي عقب افتاده اند و ممكن است در آينده خويي سهمي را بگيرد آه به 
اين امر سبب بروز فاجعه اي شد آه منجر به آشته شدن او و دو نفر ديگر گرديد و پس از آن . آنان نرسد

  . رض به ساحت مراجع و علماي نجف به ويژه آيت اهللا العظمي سيستاني را در پي داشتهم تع
  آيا اين حوادث از دسته بندي هاي موجود ميان شيعيان عراقي نشأت مي گيرد؟• 

بين نجفي ها و آرباليي ها، حزب . البته با آمال تاسف بايستي بگويم اين دسته بندي ها وجود دارد
، طرفداران مراجع و علما، رقابت ها و بلكه حسادت ها وجود دارد آه گاه افراد را از الدعوه و حزب العمل

اگر شيعيان عراق، نخبگان سياسي و علما و مراجع عراق براي . مسير حق و انصاف خارج مي سازد
اين امر چاره اي نينديشند عليرغم اآثريت شيعيان عراق، در آينده عراق با اختالف و تفرقه نقشي 

اگر شيعيان بخواهند نقش آفرين باشند اول بايستي اختالفات بين خودشان را برطرف . اهند داشتنخو
آنند و پس از آن هم با برادران اهل سنت خود اتحاد و اتفاق داشته باشند، تا بتوانند حكومتي مبتني بر 

 نيروهاي آمريكا و بروز اختالفات و منازعات داخلي سبب دوام حضور. اراده و خواست مردم تشكيل دهند
  . انگليس در عراق خواهد شد

جايگاه اين دو . خشونت اخير مشخصا متوجه آيت اهللا سيستاني و نوه آيت اهللا خويي شده است• 
  مرجع در نجف چگونه است؟

آيت اهللا العظمي سيستاني از شاگردان برجسته آيت اهللا العظمي خويي هستند آه پس از ارتحال آيت 
مقلدان ايشان به آيت اهللا سيستاني رجوع آردند، در حال حاضر ايشان در جهان تشيع اهللا خويي اآثر 

طبق وصيت آيت اهللا العظمي خويي آليه موسسات و اموالي آه از . يكي از مراجع بزرگ شيعه هستند
وجوهات شرعيه بوده است بايستي در اختيار آيت اهللا سيستاني قرار بگيرد، چون مرجع پس از ايشان 

جايگاه و منزلت آيت اهللا العظمي سيستاني در عراق، آشورهاي خليج فارس، هندوستان، . دهستن
پاآستان، ايران، افغانستان، لبنان و آشورهاي اروپايي و آمريكا موقعيتي ممتاز است و بيشترين مقلد را 

  . دارند
    به چه شكلي است؟» اسالم سياسي«انديشه هاي اين دو مرجع، به ويژه از زاويه • 
    
   

     
  

تفاوتي با هم ) آيت اهللا خويي و سيستاني(از نظر انديشه سياسي به نظر مي رسد اين دو بزرگوار 
ندارند، هر دو بر اين باورند آه ورود مستقيم روحانيت در مسائل سياسي و مناصب حكومتي به 

دم، حاآمان و مسئوالن روحانيت بايد به ارشاد، وعظ، هدايت و انذار مر. روحانيت و دين ضربه مي زند
  . رسالتي آه انبيا و اولياي الهي برعهده داشته اند و عمده وظيفه و رسالتشان بوده است. بپردازد

نمادي از تفاوت بينش حوزه هاي قم و » سياست«و » دين«به نظر مي رسد اين نگرش به نسبت • 
  ... نجف باشد

به نظر مي . امري روشن و غيرقابل انكار استاختالف بين علماي قم و ايران با علماي نجف و عراق 
رسد آه حوزه نجف و شاگردان مكتب نجف بيشتر به فقه سنتي و ماندن در چارچوب ديدگاه هاي 

نكته ديگر اين آه . پيشينيان از فقها گرايش دارند، اما حوزه قم به نوآوري و به روز آردن فقه گرايش دارد
 حاآم و حوزه اختياراتش برخاسته از تفكر فقهي مكتب قم است تحت عنوان فقيه» واليت فقيه«ديدگاه 

و عمده فقيهان پرورش يافته در مكتب فقهي نجف به آن اعتقادي ندارند يا در حدود اختيارات آن اختالف 
و نكته سوم اينكه فقه حوزه نجف بيشتر نظري است و آمتر آاربردي، اما فقه حوزه قم . نظر دارند

  . آاربردي تر است
   مي خواهيد بگوييد آه حوزه نجف دين را از سياست جدا مي داند، برخالف قم؟•

مي خواهم بگويم آه تفكر رايج در حوزه نجف پرهيز از ورود مستقيم روحانيت و فقها در مناصب . خير
آنها معتقدند آه نقش روحانيت نقش ناظر، واعظ، منذر و . حكومتي و دخالت مستقيم در سياست است

 اما مكتب فقهي قم معتقد است آه حكومت حق است و هرگونه اعمال حكومت بدون اذن .هادي است
تفكر نجف معتقد است . لذا معتقدند آه فقيهان و روحانيت بايد در حكومت وارد شوند. فقيه جايز نيست

به همين جهت مي . ورود روحانيت در اداره حكومت از اعتبار روحانيت در پناهگاه امن ملت مي آاهد
ينيم آه اآثر مراجع و بزرگان روحانيت شيعه آه از شاگردان مكتب نجف هستند از ورود مستقيم در ب

امور حكومتي و دخالت در تصميم گيري ها سرباز مي زنند، در عين حال هر آجا آه احساس وظيفه 
. نين نيستاما تفكر حوزه قم چ. آنند با تذآر، ارشاد و انذار مسائلي را به مسئوالن يادآور مي شوند
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بلكه معتقدند آه بايستي در مناصب حكومتي وارد شد و دخالت مستقيم آرد و اين ورود و دخالت و 
  . حكومت آردن حق مسلم است

با توجه به اين مسائل، درون حوزه علميه قم هم نسبت به شيعيان عراقي و حوزه نجف دسته بندي • 
  و گرايش هاي مختلفي وجود دارد؟

 سال جمع آثيري از مراجع و علما و شاگردان مكتب نجف در قم و طرح ٢۵ تا ٢٠حدود با توجه به حضور 
انديشه هاي فقهي و معرفتي، طبيعي است آه بر آن مبنا عده اي تربيت شده و حامي جدي تفكر 

هم از جايگاه و پايگاه بااليي برخوردار ) ره(از آن سو تفكر حوزه قم و شاگردان حضرت امام. نجف هستند
طبيعي است اين گرايش ها در حوزه وجود دارد و منشاء اختالف در ديدگاه مي شود و در نهايت . است

  . صف بندي و دسته بندي شكل مي گيرد
با توجه به همه اين شرايط و خشونت هاي اخير، چشم انداز شيعيان عراق و حوزه نجف را چه طور • 

  مي بينيد؟
ه ايم، قول داده شده آه هيچ گونه دخالتي در امور حوزه علميه با توجه به اخبار و اطالعاتي آه ما شنيد

بر . نجف و آربال نشود و محدوديتي هم براي فعاليت حوزه علميه و رشد و بالندگي آن به وجود نياورند
اين اساس بنده فكر مي آنم در آينده نه چندان دور، شاهد بازگشت جمع آثيري از علما، مراجع، طالب 

اين امر سبب بازگشت، عزت و اقتدار از . شيع به حوزه علميه نجف اشرف خواهيم بودو فضالي جهان ت
با اين وجود به نظر مي رسد دست هايي در . دسته رفته اين حوزه آهن و عظيم شيعه خواهد گرديد

 دليل بر اين قضيه دامن زدن به. آار است آه سهم شيعيان را در حكومت آينده از بين ببرند و يا آم آنند
  . اگر نخبگان شيعه چاره اي نينديشند اين امر اتفاق خواهد افتاد. اين اختالفات است

اين اهميت تاريخي از آجا ناشي . ياد آرديد» حوزه آهن و عظيم شيعه«شما از حوزه نجف به عنوان •
  مي شود؟

لسالم بوده حوزه علميه نجف اشرف در طول تاريخ تشيع مرآز ثقل علوم و معارف بزرگ اهل بيت عليه ا
پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران رژيم بعثي عراق به علت ترس از بروز . و حرف اول را مي زده است

با توجه به حضور ) ره(انقالب اسالمي در آن آشور و تاثيرپذيري حوزه نجف از ديدگاه هاي حضرت امام 
از سوي . الصل و شاگردان ايشان آرد ساله امام در آن حوزه، اقدام به اخراج علما و فقهاي ايراني ا١۵

حكومت . ديگر جمعي از مراجع و علما را به شهادت رساند و برخي را تحت فشار و آنترل شديد قرار داد
اينك . استبدادي و پليسي صدام حسين همه تالش خود را در جهت تضعيف اين حوزه بزرگ به آار بست

يده اند، اميد مي رود آه با دخالت سازمان ملل و آه صدام و حزب بعث به نقطه پايان حكومت خود رس
روي آار آمدن حكومتي . جامعه جهاني حكومت آينده عراق مبتني بر خواست و اراده مردم تشكيل شود

مردمي سبب خواهد شد آه جمع بسياري از مراجع، علما و فضال و تشنگان معارف اهل بيت از 
ان، لبنان و ساير بالد اسالمي به سوي نجف حرآت آشورهاي ايران، پاآستان، هندوستان، افغانست

  . آنند و حوزه نجف اقتدار گذشته خود را به دست آورد
  اگر آن گونه آه گفتيد حوزه نجف اقتدار خود را به دست آورد، آيا سبب تضعيف حوزه قم نخواهد شد؟• 

پي خواهد داشت آه اين البته هيچ حوزه اي، حوزه ديگر را تضعيف نمي آند، بلكه رقابت علمي هم در 
لكن اگر مقصود شما . رقابت خود سبب بالندگي هر چه بيشتر اين دو حوزه عظيم شيعه خواهد شد

نقش آفريني اين دو حوزه در جهان تشيع باشد، بايد عرض آنم آه قطعًا در صورت بازگشت اقتدار 
ه همواره مرجعيت اعالي در طول تاريخ شيع. گذشته به حوزه نجف، اين حوزه حرف اول را خواهد زد

شيعه آه عالي ترين مقام و مرجع ديني مردم بوده است، از سوي حوزه علميه نجف اشرف تعيين مي 
فقط در دوره مرحوم آيت اهللا العظمي بروجردي ـ رحمت اهللا عليه ـ زعامت و مرجعيت در . شده است

س از رحلت آيت اهللا بروجردي باز اما پ. حوزه قم شكل گرفت آه منشاء تحول عظيمي در حوزه قم گرديد
پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران و برخوردهاي رژيم بعثي . هم حوزه نجف تعيين آننده بوده است

بازگشت جمع زيادي از مراجع، علما، اساتيد و طالب از . عراق، حوزه قم يگانه حوزه جامعه تشيع شد
 سبب خواهد شد آه بر حوزه قم برتري يابد و آشورهاي مختلف به نجف و فضاي آزاد و باز علمي آن

  .همچون گذشته ترسيم آننده خط فكري و معرفتي و فقهي در جهان تشيع باشد
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