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  رويدادهاي نظامي پس از پايان عمليات نظامي
  

  بازداشت دانشمند تسليحات ميکروبی عراق
  لقب گرفته است' خانم سياه زخم'خانم عماش در محافل اطالعاتی آمريکا 

  2003 مه 5 – 1382 ارديبهشت 15دوشنبه  -نيک چايلدز، خبرنگار بی بی سی در پنتاگون 
آمريکا می گويد يکی ديگر از افراد فهرست رهبران فراری عراق را که در جستجوی آنهاست، بازداشت 

  . کرده است
مريکا می گويند با برنامه فرد بازداشت شده يک زن دانشمند عراقی است که سازمان های اطالعاتی آ

  .های مشکوک تسليحات ميکروبی عراق ارتباط داشته است
مقام های دفاعی آمريکا در مورد تازه ترين بازداشت به عمل آمده سکوت اختيار کرده اند و تنها می 

  .گويند که در طول روزهای پايان هفته صورت گرفته است
فری مقام های عراقی است که آمريکا در پی  ن55هدی صالح مهدی عماش تنها عضو زن فهرست 

مقام های اطالعاتی آمريکا می گويند وی در برنامه های مشکوک عراق در زمينه تسليحات . آنهاست
  ميکروبی نقشی کليدی داشته است  

 نفری مقام های 55اين امر احتماال تا حدودی ناشی از اين مساله است که وی تنها عضو زن فهرست 
ه آمريکا در پی آنهاست يا شايد به اين دليل باشد که ارتش آمريکا تصور می کند وی عراقی است ک

  .احتماال اطالعات بسيار حساسی در اختيار دارد
است و سازمان های اطالعاتی آمريکا " هدی صالح مهدی عماش"به گفته مقام های آمريکايی وی 

  .ه تسليحات ميکروبی عراق بازی کردمی گويند نقشی کليدی در برنامه های مشکوک عراق در زمين
  .لقب گرفته است" خانم سياه زخم"در واقع وی در محافل اطالعاتی آمريکا 

آمريکايی ها اکنون شماری از دانشمندان و چهره های مرتبط با برنامه های تسليحاتی بغداد را تحت 
  .بازداشت در آورده اند

عراق کشف نکرده اند و برخی مقام های ارشد اما آنها تاکنون هيچ گونه سالح کشتار جمعی در 
آمريکايی مانند دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا، اکنون می گويند که احتمال دارد در نهايت توسط 

  . خبرچين های سطوح پايين تر به آنچه در جستجويش هستند دست يابند
  
  

ريكايي به اتهام خيانت اعدام آرده ي ارتش خود را هنگام تصرف بغداد توسط نيروهاي آم صدام فرمانده
  . است

   2003 مه 5 – 1382 ارديبهشت 15دوشنبه 
ي   روزنامه به نقل از پايگاه اينترنتي ميدل ايست نيوزالين،) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 آوريل نويسد آه قصي، فرزند آوچك صدام، ژنرال سيف الدين الراوي، را در هشتم الشرق االوسط مي
  . اعدام آرده است

ي نيروهاي گارد رياست جمهوري بود آه به اتهام خيانت آشته  ي اين روزنامه، الراوي فرمانده به نوشته
  . شد

الراوي توسط صدام فراخوانده شده و روزي آه آوماندوهاي آمريكايي وارد بغداد شدند وي را اعدام آرده 
  . است

  . ه شده استاش فرستاد جسد الراوي براي خانواده
ي ورود سريع به  گزارش اين روزنامه حاآي است آه صدام قصد نداشته آه به نيروهاي آمريكايي اجازه

  . صدام شش واحد گارد جمهوري را اطراف بغداد مستقر آرده بود. بغداد را بدهد
  

  . برد ر ميدونالدرامسفلد با اشاره به سرنوشت صدام اعالم آرد، صدام در مخفيگاههاي زيرزميني به س
  2003 مه 5 – 1382 ارديبهشت 15دوشنبه 

ي القدس العربي چاپ لندن، دونالد  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
رامسفلد، وزير دفاع آمريكا ادعا آرد، صدام، رييس جمهور سابق عراق توسط نيروهاي آمريكايي دستگير 

  . خواهد شد
  » .صدام مقدار بسياري از اموال نقدي در داخل و خارج عراق در اختيار دارد «:رامسفلد افزود

در حال حاضر صدام در مخفيگاه خود با وجود تدابير شديد امنيتي به «: رامسفلد هم چنين اظهار داشت
  ».برد اما اين مخفيگاه آشف و او دستگير خواهد شد سر مي
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  ي عراقي در بصره به ضرب گلوله   ساله14آشته شدن يك پسر 

  2003 مه 5 – 1382 ارديبهشت 15دوشنبه 
اي آه محل استقرار  ي عراقي در حالي آه با يك سرباز انگليسي در نزديكي مدرسه  ساله14يك پسر 

  . اي جان سپرد نيروهاي انگليسي در بصره مشغول تفريح و شوخي بوده با شليك گلوله
ي گاردين، سخنگوي نيروهاي  ي روزنامه به نوشته) يسناا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

انگليسي نگفت آه آيا اين پسربچه توسط سرباز انگليسي آشته شده يا خير، اما معولم آرد آه اين 
  . حادثه يك تيراندازي اتفاقي بوده است
دثه در رسد آه اين حا به نظر مي«: ي اين بي احتياطي ادعا آرد سخنگوي نيروهاي انگليسي درباره

  » .واقع يك بدشانسي بوده و نه هيچ چيز ديگري
ها و انگليسي در هتلي در بغداد و با نمايندگان پنج گروه اصلي  اين حادثه هم زمان با نشست آمريكايي

  . هاي عراق آه قبل از جنگ نيز با آنها ديدارهايي صورت گرفته بود، رخ داد تبعيدي
هاي سياسي و   دولت پس از صدام ارائه شود آه در آن گروهدر اين نشست قرار بود طرح جامعي براي

  . مذهبي داخل عراق نيز حضور دارند
  
  

  اقدولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عر
  

  اختالف ميان شخصيت هاي عراقي نامزد عضويت در آابينه موقت عراق 
   2003 مه 5 – 1382 ارديبهشت 15دوشنبه ): راديو فردا، عمان: (احمد رافت

 ميالدي، همزمان با به قدرت رسيدن حزب 1968عدنان پاچاچي، وزير خارجه سابق عراق آه از سال 
وي آه در اين مدت در امارات . ه به بغداد باز مي گرددبعث در خارج به سر مي برد، فردا سه شنب

 تن از 300متحده عربي زندگي مي آرد ماه گذشته در لندن آنفرانسي برگزار آرد آه در آن بيش از 
 . شخصيتهاي مستقل عراقي حضور داشتند

حكومت  سال 35 سال دارد يكي از آانديده هاي اولين دوره رياست عراق پس از 82عدنان پاچاچي آه 
وزير خارجه سابق عراق آه از دو روز پيش در عمان به سر مي برد يكشنبه با . بعثي در اين آشور است

بر اساس آنچه روزنامه هاي عمان مي نويسند پاچاچي توانست . ملك عبداهللا پادشاه اردن مالقات نمود
 . حمايت پادشاه عمان را جلب نمايد

صيت عراقي اظهار داشت خال سياسي آنوني در اين آشور ملك عبداهللا در پايان نشست با اين شخ
بايد توسط دولتمردان اين آشور بر پايه ميثاقي ملي پر شود و تنها عراقيها مجاز براي تصميم گيري براي 

عدنان پاچاچي دعوت آمريكا مبني بر حضور در آميته شش نفره گذر را . آينده آشورشان هستند
 . فر از اعضاي اين آيته مشخص شده اند ن4درحال حاضر تنها . نپذيرفت

احمد چلبي رهبر آنگره ملي عراق، جالل طالباني رهبر اتحاديه ميهني آردستان، عبدالعزيز حكيم به 
نمايندگي از شوراي انقالب اسالمي و مسعود بارزاني رهبر حزب آردستان در اين آميته عضويت دارند، 

به غير از عدنان پاچاچي، عماد علوي رهبر وفاق . استدرحاليكه هنوز دوعضو ديگر آن تعيين نشده 
ژنرال بازنشسته جي . ملي عراق حزب الدعوا نيز تا آنون حاضر به شرآت در اين آميته نشده است

گارنر آه از سوي آاخ سفيد براي بازسازي عراق برگزيده شده است امروز دوشنبه در بغداد گفت در 
 .  شرآت شخصيتهاي ملي عراقي تشكيل خواهد شدنيمه دوم ماه مي دولت موقت عراق با

يكي از همكاران عدنان پاچاچي خانم صفيه السهيلي در عمان به راديو فردا گفت ادامه نيروهاي ائتالف 
آنوني زير پرچم سازمان ملل متحد و پيوستن نيروهاي نظامي چند آشور اروپايي ديگر مي تواند راه را 

 .ق باز آندبراي تشكيل يك دولت ملي در عرا
 

  تجديد روابط سياسی بريتانيا و عراق
  2003 مه 5 – 1382 ارديبهشت 15دوشنبه   -بي بي سي 

 ساختمان سفارت نياز به تعميرات اساسی دارد ، دفتر نمايندگی دولت -در سفارت بريتانيا در بغداد 
  .بريتانيا مجددا به بغداد باز می گردد
ه سفارت آن کشور، که دوازده سال قبل و با وقوع جنگ اول خليج مقامات بريتانيايی اعالم کرده اند ک

  .فارس تعطيل شد، مجددا بازگشايی می شود
، يک ديپلمات ارشد بريتانيايی که قبل از تعطيل سفارت معاونت سفير را برعهده "کريستوفر سگار"

قدمات افتتاح دفتر داشت، در راس گروه کوچکی از کارمندان وزارت خارجه، وارد بغداد شده است تا م
  .سياسی اين کشور در عراق را فراهم سازد

اين گروه دفاتر خود را در کابين های موقت در باغ سفارت راه اندازی خواهند کرد زيرا در حال حاضر نمی 
  .توانند از ساختمان اصلی، که نياز به تعميرات اساسی دارد، استفاده کنند

را برعهده داشته و در روزهای اخير، مشغول پاکسازی ساختمان سربازان بريتانيايی مراقبت از سفارت 
  .آن بوده اند
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به گفته آقای سگار، حضور ديپلماتيک بريتانيا در بغداد نشانه آن است که دولت اين کشور در نظر دارد 
به بازسازی روابط خود با عراق در زمينه هايی مانند امور فرهنگی، آموزشی، تجاری و سرمايه گذاری 

  .ادرت ورزدمب
وی تاکيد کرده است که نمی توان هيات نمايندگی بريتانيا را سفارت و خود وی را سفير بريتانيا در عراق 
  .  دانست زيرا هنوز دولتی در عراق مستقر نشده است که بتوان با آن روابط رسمی ديپلماتيک ايجاد کرد

   
تن از سران احزاب و تشكل هاي  9چشم انداز تشكيل دولت موقت به رياست شورائي متشكل از 

  سياسي عراق 
   2003 مه 5 – 1382 ارديبهشت 15دوشنبه - راديو فردا –فريبا مودت 

احتماال هفت، هشت يا نه نفر، متفقا رهبري عراق پس از جنگ : ژنرال بازنشسته، جي گارنر، مي گويد
شخصيتهايي که . ورا اطالع نداردرا بر عهده خواهند گرفت، هر چند که وي هنوز از نحوه دقيق کار اين ش

آقاي گارنر به آنها اشاره دارد، مسعود بارزاني، رهبر حزب دمکراتيک کردستان، احمد چلبي، رهبر کنگره 
ملي عراق، جالل طالباني، رهبر اتحاديه ميهني کردستان عراق، اياد علوي، رهبر پيمان ملي عراق و 

اين . س اعالي انقالب اسالمي عراق را بر عهده داردعبد العزيز الحکيم است که برادرش رهبري مجل
پنج تن در هفته گذشته چنديد بار در جلساتي گرد هم آمدند که حداقل در يکي از اين گرد همايي ها، 

 . ، فرستاده ويژه کاخ سفيد نيز حضور داشت)Zalmay Khalilzad(زلمي خليل زاد 
خصيتهايي ديگر، منجمله رهبران مسيحي و يک ژنرال گارنر گفته است که شوراي مذکور احتماال ش

وي همچنين بااشاره به انتصاب پل برمر، رئيس پيشين اداره . رهبر سني ديگر را نيز در بر خواهد گرفت
وي بيشتر در : مبارزه با تروريسم وزارت خارجه آمريکا، به عضويت در دستگاه رهبري موقت عراق گفت

انتصاب آقاي برمر مدتها تحت بررسي قرار : قاي گارنر گفتآ. زمينه هاي سياسي سهم خواهد داشت
 .داشته است، اما سمت وي در دستگاه رهبري عراق، موقت خواهد بود

هدف . ژنرال گارنر در حالي سخن مي گفت که بغداد را به قصد يک ديدار يک روزه از بصره ترک مي گفت
ک پااليشگاه و گفتگو با يکي از شخصيتهاي از اين ديدار، بازديد از يک آموزشگاه، يک بيمارستان، ي

ماه مه، ماهي مهم در برقراري مجدد خدمات عمومي و : آقاي گارنر گفت. مذهبي بصره است
 .بازگرداندن نظم و قانون به عراق است

وي افزود که يکي از موارد تاسف در اوضاع کنوني عراق، آغاز يک سيستم فراگير راديو تلوزيوني در 
تا کنون تنها يک سيستم ماهواره اي تلوزيوني در اختيار چند . تاکنون ميسر نشده استعراق است که 

در اين مورد کار به خوبي انجام نشده است و وي : آقاي گارنر گفت. صد نفر عراقي قرار گرفته است
خواهان برقراري يک شبکه تلوزيوني براي مردم عراق است که برنامه هاي آن جنبه هاي انساني 

 . و براي مردم جالب باشدداشته
 

روند بازسازي وحمايت مردم عراق از حضور نيروهاي ائتالف، از ديد معاون بريتانيائي دفتر بازسازي و 
  آمك هاي انساندوستانه 

   2003 مه 5 – 1382 ارديبهشت 15دوشنبه   - بي بي سي ):راديوفردا(اردوان نيكنام 
اق مي گويد احتماال تا اواسط ماه جاري ميالدي هسته ژنرال جي گارنر، مسئول تشكيل دولت موقع عر

مرآزي دولت موقت عراق تشكيل خواهد شد، اما تيم آراس معاون بريتانيايي آقاي گارنر از زاويه ديگري 
 . از عراق پس از جنگ به رسانه ها مي گويد

  )لندن(شهرا ن طبري، بر اساس اظهارات تيم آراس 
 شكل جنگ و حكومت آتي آن سئوال ديگري آه همه برزبان دارند، آن با پايان جنگ در عراق عالوه بر

است آه تا چه حد زندگي روزمره در عراق به روال عادي خود بازگشته و فرآيند بازسازي با چه شتابي 
به پيش مي رود؟ تيم آراس معاون گارنر از دفتر بازسازي عراق در بغداد به تك تك اين سئواالت پاسخ 

پس از سرنگوني صدام آنچه مردم بيش از هر چيز و بي صبرانه خواهان آن بودند : دداده و مي گوي
برقراري اين خدمات ارجحيت بسيار باالتري براي ما دارد و بايد بگويم . برقراري خدمات شهري روزمره بود

 بگويم درست نيست اگر: تيم آراس افزود. در اين مدت آوتاه ميزان آاري آه انجام گرفته اصال بد نيست
 .  درصد نياز مردم به برق برطرف مي شود50 تا 40 ساعته برق دارند اما تقريبا 24مثال همه نقاط بغداد 

بايد بگويم وضع اين خدمات : نكته حائز اهميتي آه ژنرال تيم آراس به آن اشاره مي آند اين است آه
به همين . هتر از آن مواقعاآنون به حدي است آه پيش از شروع جنگ بوده و در برخي موارد حتي ب

خاطر بايد تاآيد آنم آه ارزيابي ما از وضعيت عراق بايد با توجه به اين موضوع باشد آه پيش از جنگ و 
 شش ماه قبل از آن وضع خدمات در عراق چگونه بود؟ 

حسي معاون تيم آراس، معاون ژنرال گارنر، در مورد اينكه مردم عراق درباره حضور متحدين در عراق چه 
هم بله و : دارند و آيا اينكه مي خواهند آنها هرچه زودتر بار خود را بسته، عراق را ترك گويند، مي گويد

هم نه من فكر مي آنم گزارشهايي آه شنيده مي شود قاعدتا اين است آه مردم مي خواهند 
با مقامات باالي اين اما احساسي آه من از صحبت . نيروهاي متحدين زودتر و نه ديرتر عراق را ترك آنند

آشور بدست آوردم اين است آه مردم عادي عراق به طور متوسط نمي خواهند ما خيلي زود از اينجا 
 درصد مردم نمي خواهند ما عراق را در آوتاه مدت و حتي ميان 95در شمال عراق براي مثال . برويم

من همين امروز از منابع . نيستمدت آشور را ترك آنيم، اما در بقيه مناطق اين درصد آنقدر باال 
 درصد مردم مي خواهند و 80بسياري در اين مورد پرس و جو آردم و پاسخ آنها اين بود آه در مجموع 
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خوشحالند آه ما اينجا باشيم و درك مي آنند آه حضور ما باعث ايجاد ثبات و جلوگيري از دخالت عوامل 
 داشته باشم و مي دانم هستند آسانيكه من نمي خواهم آه خوشبيني غير منطقي. خارجي است

مي خواهند ما هرچه زودتر اينجا را ترك آنيم اما اآثريت مردم عراق مي خواهند تا همه چيز به روال 
 .عادي برنگشته ما در اينجا بمانيم

 
 

  ژنرال غانم البوصو، شهردار جديد موصل
  2003 مه 5 – 1382 ارديبهشت 15دوشنبه   -بي بي سي 

گرانيهای قبلی اينک موصل کمابيش به وضعيت عادی بازگشته و نمونه مطلوبی از شهرهای با وجود ن
  عراق اعالم شده است

نمايندگان گروه های قومی و مذهبی موصل، سومين شهر بزرگ عراق، شهردار موقت و همچنين 
  . اعضای شورای شهر خود را انتخاب کرده اند
اعراب، کردها، ترکمن ها و مسيحيان موصل به شهردار و بيش از دويست نفر به نمايندگی از جوامع 

  .  عضوی اين شهر رای دادند24همچنين شورای 
ژنرال غانم البوصو، شهردار منتخب بصره متعهد شد با نيروهای به رهبری آمريکا که کنترل موصل را در 

  .دست دارند، از نزديک همکاری کند
  .اق به وسيله صدام حسين کشته شده استگفته می شود برادر اين ژنرال سابق ارتش عر

  .ژنرال البوصو انتخابات موصل را اولين قدم در راه دمکراسی خواند
اين نخستين انتخابات شهری در عراق از زمان سقوط رژيم سابق آن کشور و ورود نيروهای به رهبری 

  .آمريکاست
ممکن است تا دو سال ديگر امکان به گفته مقامات آمريکايی، تا زمان برگزاری انتخابات عمومی، که 

  .برگزاری آن وجود نداشته باشد، شورای منتخب اداره موقت امور شهری را برعهده خواهد داشت
سربازان آمريکايی به منظور حفظ امنيت رای دهندگان، حفاظت از محل گردهمايی نمايندگان اهالی 

  .شهر را برعهده گرفته اند
ل شاهد تظاهرات خشونت آميزی عليه حضور آمريکاييان در شهر در خالل هفته های اخير، شهر موص

  .بوده است
خبرنگار بی بی سی در موصل می گويد اين نگرانی وجود داشت که با سقوط صدام حسين، شهر 

  . موصل دستخوش رقابت های قومی و فرقه ای و هرج و مرج شود
وه های بزرگ کرد، ترکمن، آشوری و اکثر مردم موصل را اعراب تشکيل می دهند اما در اين شهر، گر

  .پيروان برخی فرقه های مسيحی نيز زندگی می کنند
با اينهمه، شهر کمابيش به وضعيت عادی بازگشته و آمريکاييان موصل را نمونه ای مطلوب از شهرهای 

  .  عراق دانسته اند
  

  ي اروپا را برانگيخت  نقش ورشو در عراق پس از جنگ تعجب اعضاي اتحاديه: فايننشيال تايمز
  2003 مه 5 – 1382 ارديبهشت 15دوشنبه 

ن اعالم واشنگتن مبني بر اينكه لهستان به عنوان يكي از مسووالن سه بخش عراق پس از جنگ تعيي
ي اروپا و آشورهايي را آه قرار است در نشست غير رسمي  شده، تعجب اآثر آشورهاي عضو اتحاديه

  . ي آينده وزراي امور خارجه در يونان شرآت آنند برانگيخته است هفته
لهستان از جمله حاميان آمريكا در سرنگوني صدام بود و نيروهاي اين آشور به رغم مخالفتهاي شديد 

  . در ائتالف تحت رهبري آمريكا عليه عراق حضور داشتندداخلي با جنگ 
شود و لهستان مسوول يكي از اين  ي جاري اعالم شد آه عراق به سه بخش تقسيم مي اوايل هفته

  . گيرد بخشها خواهد بود دو بخش ديگر در آنترل آمريكا و انگليس قرار مي
  .  اروپايي خود توضيحاتي ارائه دهدي لهستان بايد براي همتايان با اين حال وزير امور خارجه

  
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  
  

  شرايط فرهنگي و اجتماعي عراق پس از جنگ
  

  هاي عراق تالش براي بازگرداندن اشياي مسروقه به موزه
  آيند  آارشناسان هنري جهان در ليون فرانسه گرد هم مي

آارشناسان هنري جهان با تشكيل آنفرانسي در ليون فرانسه، در پي بازگرداندن اشياي غارت شده به 
  .هاي عراق هستند موزه

شوند تا  داران و مسؤوالن اجرايي دور هم جمع مي شنبه تعدادي از آارشناسان هنري موزه امروز سه
  .اند را تهيه آنند فهرستي آامل از تمام آثار باستاني عراق آه از مرزها عبور داده شده

www.iran-archive.com 



ي چپاول شده  گردآوري فهرستي آه در تمام آشورها قابل دسترس باشد و اسامي تمام اشياي عتيقه
  .ودرا دربر گيرد، محور اصلي اين آنفرانس خواهد ب

هاي عراق آه امكان رديابي و شناسايي اين آثار را فراهم  اين درحالي است آه تمام دفاتر موزه
اند و هنوز حتا هيچ توافقي بر سر اينكه دقيقا چه تعداد از اين  ي آمريكا از بين رفته آردند، با حمله مي

  .اند، وجود ندارد اشيا سرقت شده
  . از تمدن آشور، سومر و بابل وجود داشته استهاي عراق آثار هنري هزارساله در موزه

  
ها ناشناخته باقي  محل زنداني شدن مقامات عراقي به دست آمريكايي: سخنگوي صليب سرخ جهاني

  مانده است 
  

سخنگوي صليب سرخ جهاني با اذعان به اين آه تاآنون نتوانسته است به اسيران جنگي عراق دست 
  . ي ژنو متعهد باشند اند خواست آه به معاهده  عراق شرآت آردهيابد از تمام آشورهايي آه در جنگ

ي البيان چاپ امارات، ندي دوماني،  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
وگو با خبرگزاري فرانسه اظهار داشت، تاآنون بيش از هزار تن از  سخنگوي صليب سرخ جهاني در گفت

به اتهام برخي جرايم چون سرقت از تاريخ دهم ماه گذشته تاآنون در دست نيروهاي شهروندان عراقي 
  . آمريكايي اسير هستند

ي وابسته به صليب سرخ تاآنون نتوانسته است با هيچ يك از مقامات عراقي  دوماني تاآيد آرد، آميته
ن افراد ناشناخته باقي اند ديدار آند و محل زنداني شدن اي آه توسط نيروهاي آمريكايي دستگير شده

  . مانده است
ي تمام زندانيان عراقي در نظر گرفته شود و نيروهاي ائتالف  ي ژنو بايد درباره دوماني تاآيد آرد، معاهده

  .  اين معاهده متعهد باشد بايد به
از سوي ديگر راميرو لوبيس داسيلفا، مسوول روابط امور حقوق بشر در عراق نيز اعالم آرد به رغم 

  .ي انساني بزرگ روبرو است توقف شدن عمليات نظامي در عراق اين آشور با خطر يك فاجعهم
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

آيت اهللا سيدمحمد باقر حكيم رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق پس از ورود به عراق از سمت 
 .  مسائل فقهي شيعيان عراق بپردازدآند تا به عنوان مرجع تقليد به  خود استعفا مي

   2003 مه 5 – 1382 ارديبهشت 15دوشنبه 
اهللا حكيم را از يك شخصيت معارض به يك   الملل ايلنا، اين تصميم، جايگاه آيت  بين  به گزارش سرويس

به .سازد  بر سياسي هموار ميدهد و راه را براي مطرح شدن وي به عنوان يك ره  مرجع تقليد ارتقا مي
اهللا حكيم در گفتگو با اين روزنامه اعالم آرد مجلس   اي الحيات چاپ لندن آيت  نوشته روزنامه فرامنطقه

مردم عراق خواستار خروج : وي افزود.اعال آماده هر گونه مشارآت در حكومت منتخب ملت عراق است
اي   ها آه خواسته  ن نه تنها خواسته عراقينيروهاي امريكايي و انگليسي از عراق هستند و اي

  .اي و جهاني است آه همه آشورهاي همسايه نيز بر آن اتفاق نظر دارند  منطقه
حكيم با تأآيد بر اهميت گفتگو و رايزني درباره اين موضوع، آن را تنها روش براي رسيدن به توافق 

  .دانست
براهيم محمودي وارد قاهره شد و مورد استقبال يك هيأت رسمي از مجلس اعال نيز امروز به رياست ا

عدنان " هاي مستقل عراق به رياست   جنبش دموآرات.احمد ماهر وزير خارجه مصر قرار گرفت
يك هيأت از .نيز اخيرًا با حسني مبارك رئيس جمهور مصر در قاهره ديدار و گفتگو آرده بود" پاساچي

  .رًا از قاهره ديدار آرده بودسياستمداران بلندپايه آردستان عراق نيز اخي
گيرد آه امريكا اعالم آرده است آه قصد دارد اعضاي حكومت انتقالي   اين ديدارها پس از آن صورت مي
  بريمر برگزيند  را از ميان نيروهاي اشغالگر پل

  
  : انتصاب مدير براي بيمارستانها و نهادهاي ديگر از سوي روحانيون شيعه مسلح

  2003 مه 5 – 1382 ارديبهشت 15 دوشنبه -يو فردا  راد–مهديه جاويد 
آارشكني براي نيروهاي بازسازي برخي روحانيون با قبضه آردن مديريت بيمارستان ها و مراآز ديگر، 

عباس حسين . براي مردم عراق و همچنين نيروهاي بازسازي ائتالف آمريكا اشكال تراشي مي آنند
، که اخيرا خود را مدير بيمارستان کندي بغداد خواند، هيچگاه  ساله، يك تکنسين الکترونيک31زبيدي، 

او هيچ سابقه حرفه اي پزشکي ندارد و تنها با استناد به يک ورق . به دانشگاه پزشکي نرفته است
. کاغذ که از طرف حوزه علميه نجف به نام او صادر شده مديريت اين بيمارستان را قبضه کرده است

ير بيمارستان آندي، دسترسي به اتاق دارو و غذا دارد و آمبوالنسها و ديگر آقاي زبيدي با عنوان مد
پزشکان . او محافظان مسلحي بر در بيمارستان گذاشته است. اتوموبيلهاي بيمارستان در کنترل اوست

اين بيمارستان که از مديريت وي ناراضي هستند از مقامات امريکايي خواسته اند که زبيدي را از 
  .اما تا کنون هيچ جوابي دريافت نکرده اند. نار کنندسمتش بر ک

  
  مخالفت يك روحاني معتبر سني با تشكيل حكومت اسالمي در عراق 
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   -فردا  راديو – جمشيد چالنگي
احمد آبيسي، از معتبر ترين روحانيون سني مذهب عراق، در مصاحبه با روزنامه الشرق االوسط با 

 گفت فراخوان تشكيل حكومت اسالمي در تشكيل حكومت مذهبي اسالمي در عراق مخالفت ورزيد و
آبيسي آه در دوران صدام حسين در امارات . عراق صرفا يك جنجال با هدف هاي سياسي است

متحده عربي در تبعيد به سر مي برد گفت هيچكس موفق به برگزاري حكومت اسالمي در هيچ 
  .دآشوري نشد و دليلي ندارد آه چنين برنامه اي در عراق قابل اجرا باش

  
   مداخله رژيم ايران در عراق-آمريكا و ايران 

  
  ساالر ديني رضايت نخواهند داد  مردم عراق به چيزي آمتر از حكومت مردم: سردار ذوالقدر

   2003 مه 5 – 1382 ارديبهشت 15دوشنبه  -ايسنا 
ي اين آشور را به دست  آمريكا بايد از عراق خارج شود و آينده: جانشين فرمانده آل سپاه تصريح آرد

  .مردم آن بسپرد
سردار سرتيپ پاسدار محمدباقر ذوالقدر، آه صبح روز دوشنبه در جمع اساتيد و مديران ارشد فرهنگي 

ي نظامي آمريكا به عراق و پيامدهاي اين جنگ با اظهار اين  گفت، در تشريح ابعاد حمله سپاه سخن مي
آنند و رفتار حكيمانه و پيوند عميق مردم  ن استقبال نميگرا مردم عراق از حضور اشغال: مطلب گفت

ي عراق است، با اين وجود حفظ شرايط  عراق با روحانيت، نشانگر روح آزاديخواهي ملت استبدادزده
  .موجود براي آمريكا ميسر نيست و به اهدافش دست نخواهد يافت

گيري است و با توجه به  ال شكلي جديدي در عراق در ح انتفاضه: جانشين فرمانده آل سپاه افزود
ساالر ديني  اآثريت قريب به اتفاق مسلمانان در عراق، مردم اين آشور به چيزي آمتر از حكومت مردم

  .آردن يك رژيم آمريكايي و الئيك، محكوم به شكست است رضايت نخواهد داد و طرح آمريكا براي حاآم
پايه و حكومتي ضدمردمي بود و اين  م رژيمي بيوي با اشاره به اينكه رژيم بعث عراق و حكومت صدا

طرف بمانند و مقاومتي از خود نشان ندهند،  امر موجب شد تا مردم عراق در جريان تصرف اين آشور بي
او . دفاع رها آرد صدام به ملت عراق خيانت و در مقابل هجوم دشمنان اسالم اين آشور را بي: افزود 

تر از آن است آه بتواند  ب قدرت نظامي آمريكا گذاشت، زيرا آمريكا ضعيففرار آرد و اين را نبايد به حسا
  .هاي مردمي تحميل آند هاي انقالبي و حكومت اش را به ملت اراده

هاي اقتصادي آشور عراق را  ساخت هاي مادي، معنوي و نابودي زير سردار ذوالقدر، غارت سرمايه
شدن صدام و رژيم بعث در مقابل نظاميان  تسليم: تخيانت ديگري به مردم اين آشور توصيف آرد و گف

  .ماندگي تاريخي آرد آمريكا براي سالها آشور عراق را به عقب برد و ملت آن را گرفتار يك عقب
وي دستيابي به منابع مهم انرژي عراق و تثبيت حضور در خاورميانه و تامين امنيت رژيم صهيونيستي را 

هاي آشتار جمعي، مبارزه با  ه به عراق عنوان آرد و نابودي سالحاز مهمترين اهداف آمريكا در حمل
  .تروريسم و استقرار آزادي و دموآراسي در عراق را يك شعار توخالي دانست

ي نظامي آمريكا به عراق يك عمليات دراماتيك و نمايشي بود و آمريكا در اين  حمله: ذوالقدر افزود
يافت تا موجب رعب و وحشت در  هزينه در عراق دست مي نمايشنامه بايد به يك پيروزي سريع و آم

  .هاي منطقه شود و رقباي سياسي خود را از صحنه خارج آند ها و حكومت ملت
رغم پيروزي تاآتيكي و ظاهري در جنگ اخير، آمريكا به  علي: جانشين فرمانده آل سپاه در پايان افزود

گيري  ماندن در عراق و پي در به باقيلحاظ استراتژيك شكست سنگيني را متحمل شد، لذا قا
  .هايش نيست هدف

  
  سياست آمريكا منزوي ساختن جمهوري اسالمي است : آولين پاول

   2003 مه 5 – 1382 ارديبهشت 15دوشنبه 
کولين پاول، وزير امور خارجه : ولين پاول، وزيرامورخارجه آمريكا، براساس بيانات آ)راديوفردا(مهتاب فريد 

و به فعاليتهاي آمريکا، روز يکشنبه گفت تا زماني که جمهوري اسالمي از تروريسم حمايت مي کند 
هسته اي خود ادامه دهد، نمي تواند توقع رابطه بهتري با آمريکا داشته باشد و در جامعه بين المللي 

 . گنجانده شود
وزير امور خارجه آمريکا گفت سياست امريکا نسبت به جمهوري اسالمي اين است که اين رژيم را 

راههايي : وي گفت. عده با آن در تماس باشدمنزوي سازد و در عين حال در مورد مسايل عراق و القا
وجود دارد که مردم ايران را متقاعد سازيم که سياست هايي که رهبران جمهوري اسالمي آن را دنبال 

وزير امور خارجه . آمريکا به ايران حمله نظامي نخواهد کرد: آقاي پاول گفت. مي کنند، مناسب نيست
 .  داشته است آه رابطه اش را با آمريكا بهبود بخشدآمريكا گفت جمهوري اسالمي فرصت آن را

 . اگر اعضاي القاعده در ايران باشند، بايد هر چه زودتر تحويل داده شوند: آقاي پاول گفت
مقامات جمهوري اسالمي بارها اتهامات آمريکا مبني بر پناه دادن به اعضاي القاعده و يا کمک به فرار 

 سال گذشته روابط 24جمهوري اسالمي و اياالت متحده در . رده اندآنان، از افغانستان را تکذيب ک
ديپلماتيك نداشته اند با وجود اين بنظر مي رسد هردو آشور در تحوالت افغانستان منافع مشترآي 

جمهوري اسالمي در آنفرانس بين المللي بن براي بازسازي افغانستان نقش عمده اي ايفا . داشتند
وري اسالمي ميزبان بيش از دو مليون آواره افغاني است آه حتي با وجود از اين گذشته جمه. آرد

 . آرامش نسبي در آشور خود هنوز بسياري از آنها باز نگشته اند

www.iran-archive.com 



در جريان حمله آمريكا به افغانستان گزارش هايي در مورد موافقت جمهوري اسالمي با آمك به خلبانان 
ا به عراق نيز منابع خبري گزارش دادند آه جمهوري اسالمي پيش از حمله آمريك. آمريكايي انتشار يافت

با وجود اين بنظر . به طور ضمني موافقت آرده است به نيرو هاي آمريكايي در حمله به عراق آمك آند
 .مي رسد تهران و واشنگتن در نحوه برخورد با تحوالت بعد از جنگ عراق اختالف نظر هايي دارند

  
  براي جلوگيري از ورود آيت اهللا حكيم به عراق پيامي دريافت نكرديم

   2003 مه 5 – 1382 ارديبهشت 15دوشنبه 
 سخنگوي وزارت امور خارجه آشورمان امروز در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي در :خبرگزاري فارس

اهللا حكيم به عراق پيامي  براي جلوگيري از ورود آيت : اري فارس تاآيد آردپاسخ به پرسش خبرگز
 . دريافت نكرديم
اهللا  روز گذشته گزارش داده بود آه انگليس، ايران را براي جلوگيري از ورود آيت» الوطن«روزنامه عربي 

  . حكيم به عراق تحت فشار قرار داده است
جمهوري اسالمي ايران از :  عهده مردم آن دانست و افزودرضا آصفي تعيين حكومت عراق را به حميد

  . خواست مردم عراق در اين زمينه حمايت مي آند و مواضع ايران آامال روشن است
ما معتقديم بايد يك دولت فراگير بر اساس خواست مردم عراق و براساس هر فرد، يك : وي تصريح آرد

دولت آينده عراق شرآت آنند و اميدواريم عراق آشوري ها بتوانند در  راي به وجود آيد تا همه گروه
  . باشد آه دوست همسايگان خود و عاملي براي تقويت همگرايي در منطقه باشد

سخنگوي وزارت امور خارجه ايجاد توافق ميان آمريكا و گروهك منافقين را توهين به مردم عراق، نقض 
ها در جهت اهداف آمريكا حرآت آنند،  گر تروريستالمللي و حاوي اين پيام بد دانست آه ا قوانين بين

  . خوب هستند
ما هم از : وي با انتقاد از نگاه ابزار ي و گزينشي برخورد آردن با موضوع منافقين توسط آمريكا گفت

پذيريم و معتقديم اين آار پيش از  ايم آه ما اين را نمي هاي الزم به دولتي آه در عراق هست گفته آانال
  . مي عليه ايران باشد اقدامي عليه مردم عراق است زيرا منافقين منفور ملت عراق نيز هستندآنكه اقدا

آصفي سفر اخير پاول، وزير امور خارجه آمريكا به سوريه و لبنان را در جهت پيشبرد اهداف رژيم 
رميانه اگر آسي به دنبال راه حلي براي بحران خاو: دانست و افزود» نقشه راه « صهيونيستي و طرح 

است بايد اقداماتي انجام دهد آه رژيم صهيونيستي از فشارها و سرآوبهاي خود دست بردارد و به نظر 
  . ما با توجه به تجربيات گذشته هيچ افق روشني براي حل و فصل مساله خاورميانه وجود ندارد

ت خورده خواند و را يك طرح شكس) مطرح شده توسط وزير امور خارجه آمريكا (وي طرح انزواي ايران 
جمهوري اسالمي ايران بهترين روابط را با آشورهاي منطقه و بيرون از منطقه دارد و اين : ادامه داد

دهد آه مسؤولين آمريكايي با واقعيات آشنا نيستند و طرح اين موضوعات امري  اظهارات نشان مي
  . تكراري است

تواي مذاآرات سفير انگليس با وزير امور اطالعي از مح سخنگوي وزارت امور خارجه ضمن اظهار بي
ما اعتقاد داريم امور عراق بايد به سازمان ملل برگردد و اگر سازمان : اقتصادي و دارايي آشورمان گفت

تواند بكند دريغ نخواهد آرد آمااينكه  ملل محور باشد، جمهوري اسالمي ايران از آمكهايي آه مي
  . اند  به مردم عراق انجام دادههاي بسياري تاآنون هم مردم ايران آمك

وي در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص مذاآرات ايران و اتحاديه اروپا، در مورد اظهارات سخنگوي اين 
المللي انرژي اتمي تاآيد  اتحاديه در درخواست از ايران براي پيوستن به آنوانسيون الحاقي سازمان بين

آميزي نداريم و حاضر به گفت و گو   نيز مقاصد غير صلحاين موضوع از قبل هم مطرح بوده و ما: آرد
هستيم اما معتقديم آشورهاي دارنده اين تكنولوژي بايد به ديگر اعضاي اين آنوانسيون در انجام مقاصد 

  . آميز آمك آنند صلح
ما : آصفي در خصوص باز گرداندن اجساد شهداي ايراني جنگ تحميلي از عراق به آشورمان گفت

هاي زيادي در حال رفت و آمد  ايم و در روزهاي اخير نيز هيات يادي با صليب سرخ داشتهتماسهاي ز
اند به  هستند تا اجساد مربوط به ايرانيان عزيزي آه جان خود را در جنگ تحميلي از دست داده

 آشورمان باز گردانند
 

در زندانهاي رژيم پيام تسليت رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به مناسبت شهادت تعدادي از علما 
  بعث عراق 

   2003 مه 5 – 1382 ارديبهشت 15دوشنبه -ايسنا 
  : در اين پيام آمده است

شهادت مظلومانه شمار زيادي از علما، فضال و طالب حوزه علميه نجف اشرف به همراه اقشار مختلف 
اي بزرگ براي  عهمبارزان عراقي پس از سالها صبر و استقامت در سياه چالهاي رژيم بعثي عراق، ضاي

  . شود هاي علميه محسوب مي جهان اسالم و ملت مظلوم عراق و به ويژه حوزه
در مقطع حساس آنوني، ملت عراق بيش از هر زمان ديگري نيازمند حضور روحانيت متعهد در 

هاي گوناگون تحوالت اين آشور است و خالء وجودي اين عزيزان از دست رفته در زماني آه مردم  عرصه
اق پس از سرنگوني رژيم ديكتاتوري صدام، براي ايجاد عراقي مستقل و آزاد عليه اشغالگران مبارزه عر
  . شود آنند به خوبي احساس مي مي
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هاي  بار به حضور مقام معظم رهبري، مراجع عظام و علماي اعالم حوزه با تسليت اين فاجعه اسف
هاي گرانقدر شهدا به ويژه خانواده  خانوادههاي نجف اشرف و قم، ملت عراق،  علميه، به ويژه حوزه

اهللا حكيم، تحقق آرمان و آرزوي اين شهداي بزرگوار و مبارزان  اهللا هاشمي شاهرودي و آيت آيت
  .مسلمان براي بازگشت استقالل و هويت اسالمي به عراق را از خداوند متعال خواستارم

  
 مذهبي -م ايران به عنوان رهبر سياسي تالش جمهوري اسالمي براي معرفي يك روحاني عراقي مقي

  شيعيان عراق 
  2003 مه 5 – 1382 ارديبهشت 15دوشنبه ): راديوفردا(شيرين فاميلي 

در حاليکه خبرگزاريها امروز از قول ژنرال جي گارنر خبر از تشکيل يک گروه رهبري موقت براي اداره امور 
وههاي اپوزيسيون عراقي، از جمله عبدالعزيز عراق پس از جنگ با شرکت احتمالي رهبران احزاب و گر

حکيم برادر آيت اهللا محمد باقر حکيم، رهبر مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق در نيمه ماه جاري داده 
اند، بر اساس اطالعاتي که راديو فردا به دست آورده، آيت اهللا محمد باقر حکيم احتماال از رهبري 

و اين مقام را برادر وي، عبدالعزيز . عراق استعفاء خواهد دادسياسي مجلس اعالي انقالب اسالمي 
 . حکيم عهده دار خواهد شد

 آيت اهللا سيد محمد باقر حکيم احتماال به زودي از رياست مجلس ):روزنامه نگار، تهران(نياز بهمني 
ت اين اعالي انقالب اسالمي عراق کناره گيري مي کند و سيد عبدالعزيز حکيم، برادر وي، مسئولي

آيت اهللا حکيم تنها از مقام : يک مقام آگاه با بيان اين مطلب گفت. مجلس را بر عهده خواهد گرفت
اجرايي کناره گيري مي کند و از اين پس به عنوان يک رهبر معنوي شيعه، تئوريسين و رهبر جنبش 

راقي، از تمام او به عنوان يک شهروند ع. اسالم گراي سياسي، به فعاليت در عراق خواهد پرداخت
حقوق سياسي و مدني اين کشور برخوردار خواهد شد و امکان دارد حتي در انتخابات شرکت کند و يا 

اخيرا گفته مي شود آيت اهللا حکيم به دليل رياست مجلس اعال از رفتن به عراق . بيانيه سياسي بدهد
وي به اين بهانه که . راق استباز مانده بود و اکنون با کناره گيري از اين سمت قادر به سفر به ع

مرجعيت ديني سياسي وقت زيادي مي گيرد و او بايد به عنوان رهبر معنوي، به دور از جريانات 
سياسي باشد و طبيعتا رياست مجلس اعالي انقالب اسالمي نياز به درگيري در جزئيات جريانات 

ا به نظر مي رسد که مجلس اعالء ام. سياسي را دارد، تصميم به کناره گيري از اين سمت گرفته است
گفته مي .  مذهبي را دارد–با اين کار قصد تحکيم موقعيت محمد باقر حکيم، به عنوان رهبري سياسي 

شود در صورت کناره گيري محمد باقر حکيم، محوريت اجرايي مجلس اعالي انقالب اسالمي، به دست 
اما هنوز دراين باره تصميم قطعي . دسيد عبدالعزيز حکيم، شخص دوم و سخنگوي اين مجلس بيفن

در عين حال بروز تغييرات ديگري در مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق بعيد . گرفته نشده است
مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، نهادي سياسي مذهبي است که دفتر مرکزي آن در . نيست

  .ايران و تحت حمايت جمهوري اسالمي ايران شکل گرفته است
  
  

  اق و نقش حوزه نجفبررسي و تحليل شيعيان عر
  

  نجف، ديروز، امروز و فردا
  پايتخت شيعه

 1382 ارديبهشت 15دوشنبه  -همشهري 
  

دولت هاي مقتدر آن زمان به نقش و نفوذ روحانيت به ويژه حوزه نجف پي برده بودند و آن را مرآز 
اند مشكالت فرماندهي و بسيج در خاورميانه مي پنداشتند آه در صورت تعارض با منافع آنان مي تو

  فراواني را در پي داشته باشد
  

 پس از مكه، مدينه و قدس، نجف چهارمين شهر اسالمي است آه :گروه انديشه ـ عمادالدين باقي
نجف از نظر لغوي آلمه اي مفرد و به معني بلندي و تپه اي . براي مسلمانان، مقدس به شمار مي آيد

ه بر اطراف ِاشراف دارد و جمع آن نجاف است اما است آه آب از آن باال نمي رود و زميني است آ
تاريخ . اصطالحًا نام شهري است در عراق آه آرامگاه امام علي و بزرگترين حوزه درسي فقيهان است

/ ق .  هـ160در سال ) ع(نجف به عنوان يك شهر مقدس از هنگامي آغاز مي شود آه مزار امام علي
 شهر علمي براي آموزش دروس اسالمي در زمينه هاي فقه  م در آنجا آشف شد اما به عنوان يك668

/ ق .  هـ448و اصول و فلسفه و تفسير و حديث به هنگامي باز مي گردد آه شيخ طوسي در سال 
ق .  هـ408 در طوس ايران به دنيا آمده و در 385شيخ طوسي در سال . ميالدي به نجف هجرت آرد1056

اين نظر هم وجود دارد آه تدريس علوم اسالمي در نجف از قرن هر چند .  م به عراق رفته بود1016/ 
سوم هجري آغاز شد و در روزگار عضدالدوله از شاهان آل بويه و وزراي عباسيان آه به علما صله مي 

در عهد امام . داد رونق يافت اما تمرآز و اوج نجف به عنوان يك حوزه درسي مرهون شيخ طوسي است
هر آوفه به فاصله آيلومتري نجف از برجسته ترين مدارس بود به گونه اي صادق، مدارس علميه در ش

آه گفته شده است چهار هزار يا بيشتر فراگير داشته است ولي شيخ طوسي آسي است آه تدريس 
اين شهر پس از آنكه به جايگاهي بلند دست يافت و با ويژگي . را بر طريقه اجتهاد در نجف آغاز آرد
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در قرن هفتم هجري اين .  شد به مرآز فتوا و مرجعيت شيعه تبديل گرديدعلمي بودنش شناخته
مرآزيت به شهر حله منتقل شد، يكي از داليل آن آمبود آب بود و دليل ديگر آن رفتن زعيم علمي زمان، 

در قرن دوازدهم نيز اين مرآزيت از حله عراق به آربال . ابن ادريس به حله زادگاه و سرزمين خويش بود
  : ل شد آه علل آن عبارت بود ازمنتق

/  هـ 1344 – 922(و عثماني )  م1636 – 1502/ ق .  هـ1149 - 906( برخوردهاي دولت هاي صفويه - ١
  ) م1924 - 1516

   فشار دولت عثماني بر علما پس از استيال يافتن بر عراق- ٢
   شيوع بيماري وبا- ٣
  ال رفتن زعيم حوزه، شيخ احمدبن فهد حلي به آرب- ۴

 ١هجري مرآز فتوا و مرجعيت و تدريس از نجف به سامرا منتقل شد14پس از حله و آربال در اوايل قرن 
زيرا ميرزاي شيرازي مرجع آل شيعه در سامرا بود و فقط در حيات او سامرا به اين مرآزيت دست يافت 

 رونقي برخوردار بود حوزه نجف همواره از چنان. و پس از مدت آوتاهي مرجعيت دوباره به نجف بازگشت
م 1914/ ق .  هـ1334آه محمدحسين مظفر مي گويد پيش از اشغال عراق توسط انگليس در سال 

اين تعداد نسبت به جمعيت عراق و ايران در آن . ٢»تعداد طالب حوزه نجف به ده هزار تن مي رسيد«
  . زمان بسيار چشمگير است

عيت را آسب آردند با اين حال نتوانستند با نجف در دوره قاجاريه، اصفهان سپس قم جايگاه مرج«
شأن نجف در علوم اسالمي . رقابت آنند بلكه در سايه آن قرار گرفته و حرمت نجف را پاس مي داشتند

  ». همچون شأن االزهر در مصر است
ظهور علماي بزرگ و با نفوذي چون شيخ مرتضي انصاري، آخوند خراساني، محمد حسن شيرازي، 

حسن اصفهاني صاحب وسيله النجاة و محمدحسن نجفي صاحب جواهر در قرن سيزدهم سيد ابوال
هجري، عراق و خصوصا نجف را به مرآز تشيع در جهان اسالم تبديل آرد به گونه اي آه متون درسي 

  . در حوزه هاي ايران تا امروز نيز متعلق به علماي نجف بوده است
 درجه بندي مراتب تحصيل آن متكي به آتاب است نه آالس با توجه به اينكه نظام آموزشي حوزه ها و

آخوند خراساني » آفايه«از شيخ مرتضي انصاري » مكاسب«و » رسايل«و يا سالي واحدي، دو آتاب 
در حوزه نجف همچنين . مظفر از جمله متون اصلي دروس حوزه ها هستند» اصول فقه«منطق مظفر و 

هللا سيدمحمد باقر صدر و نيز آثار آيت اهللا خويي تدريس مي از آيت ا» فلسفتنا«و » حلقات االصول«
اما آنها در دامان حوزه نجف پرورش يافته و . گرچه بسياري از فحول علماي نجف، ايراني بوده اند. شوند

همانگونه آه دانشگاه هاي فراواني در . اعتبار خود را از آن آسب آرده اند و بدان اعتبار بخشيده اند
رند ولي برخي از آنها از اعتبار بين المللي و ويژه برخوردارند و به دانش آموخته آنها به ديد جهان وجود دا

در سراسر جهان اسالم حوزه هاي مختلفي وجود دارند و در ايران نيز حوزه هاي . ديگري مي نگرند
  . اصفهان، قم، مشهد، تهران و آاشان وجود داشته اند اما نجف جايگاهي ممتاز داشته است

جنبش مشروطيت در ايران بيانگر پيشتازي مردم ايران در دموآراسي خواهي در تمام اين منطقه بود و 
پيشتر از انقالب روسيه آغاز شد و بلكه ساير جنبش هاي پس از مشروطيت در منطقه به گونه اي متاثر 

ي نجف بسيج مي از آن بود اما مردم و علماي ايران از نجف آسب تكليف مي آردند و با فتواي علما
پيش از آن نيز در قضيه جنگ ايران و روس . جنبش مشروطيت اوج اقتدار نجف را نشان مي داد. شدند

در دوره فتحعلي شاه قاجار و فتواي جهاد علما، دولت هاي مقتدر آن زمان به نقش و نفوذ روحانيت به 
ورميانه مي پنداشتند آه در صورت ويژه حوزه نجف پي برده بودند و آن را مرآز فرماندهي و بسيج در خا
لذا از سوي دستگاه هاي . تعارض با منافع آنان مي تواند مشكالت فراواني را در پي داشته باشد

امنيتي بريتانيا آه استعمار فائقه در منطقه بود فعاليت هايي براي نفوذ در اين مرآز فرماندهي سامان 
اصل نيروي بي حساب در مقابل جنبش هاي اسالمي آنها دريافته بودند آه به جاي صرف بي ح. يافت

  . منطقه آم هزينه ترين راه اعمال نفوذ در نجف است
پس از آن مبارزات استقالل .  ميالدي آشور عراق توسط نيروهاي انگليسي اشغال شد1914در سال 

ي قيام آيت اهللا سيد محمد تقي شيرازي فتوا. طلبانه اي از سوي مردم و روحانيت عراق شكل گرفت
 1920يكي از رهبران انقالب . وي به نام ميرزاي شيرازي دوم معروف است. صادر آرده و رهبر جنبش بود

ميالدي در عراق آيت اهللا سيد ابوالقاسم آاشاني بود آه تحت تعقيب نيروهاي انگليسي قرار گرفت و 
ك فيصل او را بر عراق حاآم  با انعقاد قراردادي با مل1921انگليسي ها در سال . به ايران پناه آورد

. دولت جديد عراق دو تن از علما به نام شيخ محمد خالصي و سيد محمدصدر را تبعيد آرد. ساختند
تنگناها و فشارهاي سياسي بر حوزه نجف و علما به ويژه تحريك احساسات ناسيوناليستي و 

ند آيت اهللا سيدابوالحسن برانگيختن نزاع عرب و عجم سبب شد آه علماي ايراني آربال و نجف مان
اصفهاني آه رئيس حوزه نجف بود و آيت اهللا نائيني و عده اي ديگر به ايران مهاجرت آنند و در قم رحل 

  ). 1923 ش، نوامبر 1302ق، آبان .  هـ1342محرم . (اقامت بيفكنند
اجر مورد علماي مه. در اين ايام احمدشاه قصد سفر به اروپا را داشت و رضاخان سردار سپه بود

آيت اهللا شيخ عبدالكريم حائري . حوزه قم به تازگي تاسيس شده بود. استقبال دولت ايران قرار گرفتند
نجف را به قصد اراك ترك گفت تا حوزه علميه اي در آن شهر بنيان گذارد ولي .  ق1318در سال «يزدي 

امور سياسي ديد به آربال پس از آغاز جنبش مشروطه، از ايران به نجف رفت وچون آنجا را درگير 
 ق به ايران بازگشت و حوزه علميه اي را در اراك به وجود 1932آيت اهللا حائري در سال . . . عزيمت آرد

رهسپار ) س(به قصد زيارت حضرت معصومه) 1301نوروز  (1340 رجب ٢٢آورد و پس از هشت سال در 
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به تشويق تني چند از علما در قم اقامت قم گرديد و مورد استقبال اقشار مختلف مردم قرار گرفت و 
پس از ورود آيت اهللا حائري به قم رجال سياسي به . گزيد و حوزه علميه اين شهر را بنياد گذارد

. استقبال او شتافتند و احمد شاه نيز به قم رفت و بنيانگذاري حوزه علميه قم را به ايشان تبريك گفت
«٣  

 و مدرسه در قم وجود داشت اما پس از تحوالت عراق و ناامني البته پيش از آن نيز قرن ها بود درس
هاي پديد آمده و مهاجرت علماي نجف به ايران، مرآزيت فتوا و مرجعيت و زعامت از نجف به قم انتقال 

ش احمدشاه را خلع آرد و خود به .  هـ1304رضاخان در . يافت اما دولت آن مستعجل و آوتاه بود
احترام رضاخان به علماي مهاجر سبب .  مورد حمايت برخي علما قرار گرفتاو در آغاز. سلطنت رسيد

بسياري از علماي ايران هم در آغاز همسو با علماي نجف از خلع قاجاريه . حسن ظن آنان شد
  . پشتيباني آرده و به سردار سپه تبريك گفتند

ليد از آتاتورك ديدگاه علما را بدرفتاري هاي بعدي رضاخان با روحانيون و سياست اسالم زدايي او به تق
علماي نجف مي آوشيدند او را نسبت به منافع همراهي با روحانيت آگاه آنند . نسبت به وي تغيير داد

ولي در دهه دوم حكومت او به سكوت و بي تفاوتي در برابر رضاشاه آشيده شدند زيرا علماي نجف 
ي ارزي دولت و نيز جلوگيري از سفر به سبب سياست ها«هم گرفتاري هاي خاص خود را داشتند 

زائران ايراني به عتبات، ارسال وجوهات شرعي به عراق با دشواري همراه بود و حوزه نجف و مراجع 
براي اداره حوزه نجف با دشواري هاي بسياري روبه ] آه آيت اهللا اصفهاني رئيس آل حوزه بود[مسئول 
 مضيقه مالي دستاويز يكي از طالب گرديد و وي به اين وضع چند سال ادامه داشت و همين. رو بودند

 اين فرد يك روز در بين نماز مغرب و عشاء ۴».قتل سيد محمد حسن فرزند آيت اهللا اصفهاني اقدام آرد
  . در نجف با چاقو به فرزند آيت اهللا اصفهاني حمله آرد و او را به قتل رساند

 و سرآوب هاي شديد 1314شف حجاب در سال با آغاز سياست هاي مذهب زدايي رضاخان، ماجراي آ
عليه سياسيون و روحانيون، شرايط در ايران تغيير يافت، آيت اهللا حائري در سياست مداخله نمي آرد و 

يكي از ) در مقايسه با ايران(احساس امنيت بيشتر علما در نجف . دوباره نجف مورد توجه قرار گرفت
البته .  وجود آمده است زمينه اقتدار حوزه نيز فراهم شده استهر جا آزادي و امنيت به. داليل آن بود

از علماي مقتدر گذشته آه مرجع آل بودند و بر سراسر عالم تشيع . اين بار ديگر وضع نجف متفاوت بود
. حوزه نجف به شدت سياست زدايي شده بود و اختالفاتي در آن وجود داشت. نفوذ داشتند خبري نبود

ماهه 14ان و ستيزه هاي آنان در جريان جنبش مشروطيت آه به جنگ خونين ناآامي علما در اير
مشروطه خواهان و مشروطه طلبان انجاميد و با فتح تهران توسط مشروطه خواهان آذربايجان و بختياري 

و گيالني پايان يافت، انزواطلبي شديدي ميان روحانيون پديد آورد و مردم نيز خواهان دخالت آنان در 
امام خميني خود فضاي اين دوران را آه بر ايران و عراق و حوزه هاي نجف و قم . بودندسياست ن

  :   مستولي بود چنين بيان مي دارند
    
   

     
  
اوايلي آه من همان سال اول، دومي آه من آمدم به قم، در قم وضع جوري بود آه يكي از روحانيون «

روزنامه پيدا . گفتند در منزلش روزنامه پيدا مي شودآه رئيس بود، در اينجا مورد طعن مردم بود، مي 
فالن آخوند، سياسي است و طعن مي زدند آخوند . شدن در منزل يك روحاني را نقصش مي دانستند

سياسي است به اينكه فالن آخوند سياسي است جدا مي آردند روحانيون را، محدودشان مي آردند 
 مسائل سياسي جدا مي آردند و تبليغات همچو بود به همان مسائل شخصي و از مسائل اجتماعي و

آه يك آخوندي اگر چنانچه مي خواست در اين امور دخالت آند مي ترسيد از مردم، مطعون مي شد، 
اين طور درست آرده بودند اين هم يك باب واسعي بود براي جدا آردن روحانيون . آنار گذاشته مي شد

  ۵». از مسائل روز
  موقوفه اود
 قداست نجف و علوم ديني آه در آن تدريس مي شد هر آس به اين حلقه گام نهاد بايد قصد به دليل

از سويي فراگيران علوم ديني براي معيشت . دين و فراگيري و تبليغ آن را داشته باشد نه قصد تجارت
 و تامين معاش آنان از سوي حكومت نيز به سلب استقالل فكري. خويش ناچار از درآمد داشتن هستند
به همين روي وجوهات شرعيه و تبرعات و خيرات منبع اصلي . سياسي حوزه ها و علما مي انجامد

  . درآمد آنان هستند
 از مشهورترين تبرعاتي است آه براي حوزه نجف صرف شده Aoudhبهادلي مي نويسد خيريه اود 

دي انگليس بر آن اموال  ميال19و چون در قرن . است و همچنين در مكه و مدينه و آربال توزيع مي شد
اشراف يافت و نحوه توزيع آن را بر عهده گرفت برخي از مجتهدين نجف مانند شيخ محمد طه نجف آن را 

  ۶.رد آردند
برخي از مورخين . موقوفه اود هندوستان يكي از مسائل جنجالي در بحث پيرامون بودجه روحانيت است

انگليسي هاي مستعمره چي براي رسيدن به مقصود  «به تفصيل به اين موضوع پرداخته اند آه چگونه
در حالي آه هدف واقف و . خود از موقوفه اود هند به مدت يكصد و شصت سال استفاده سوء آردند

باني موقوفه مزبور اشاعه تشيع و آمك به طالب شيعه و بسط تحقيقات مربوط به مذهب جعفري بود 
س در هندوستان افتاد آنان درآمد موقوفه را در راه بسط چون درآمد آن به دست عمال امپراتوري انگلي
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 چون واقف وصيت آرده بود آه درآمد موقوفه ميان طالب ۶».نفوذ خويش در بين النهرين به آار بردند
شيعه تقسيم شود، به دليل اينكه هندوستان تحت فرمانروايي انگلستان بود سفارت انگليس در عراق 

اين طريق به نفوذ در ميان حوزه ها مي پرداخت، البته علماي بزرگي چون عهده دار تقسيم آن شد و از 
شيخ مرتضي انصاري، سيد آاظم يزدي، حسين نجم آبادي و ديگران از آساني بودند آه از دريافت اين 

وجوه امتناع مي آردند نه به خاطر اينكه اصل آن مورد اشكال بود بلكه به خاطر آنكه موزع وجوهات 
  . بودندانگليسي ها 

  فضاي حوزه نجف
حوزه نجف به موقعيتي گرفتار شد آه گفته مي شود رژيم شاه نيز براي درهم شكستن امام خميني 

 را بر عهده داشته اند ايشان را به ترآيه و سپس به نجف فرستاد تا در 43 و 42آه رهبري جنبش سال 
در آغاز ورود امام به عراق، . وندميان رقابت ها و دسته بندي هاي علما فرسوده و به خود مشغول ش

آيت اهللا . محيط نجف براي پذيرفتن ايشان مساعد نبود لذا به ناگزير يك هفته در آربال اقامت گزيدند
آه پس از انقالب ايران در اثر فشارهاي حكومت (سيدمحمد شيرازي از مراجع تقليد و رئيس حوزه آربال 

امامت جماعت را برعهده داشت و جاي خود را به امام ) تعراق به ايران مهاجرت آرد و در قم مي زيس
آيت اهللا شيرازي . اين حرآت تاثير مهمي در بهبود موقعيت مهمان داشت. داد و به ايشان اقتدا آرد

واسطه شد و سرانجام نجف راه را گشود ولي از امام خميني خواستند آه در امور سياسي دخالت 
ام خميني تا چند سال در نجف حرآتي آرام داشتند تا اينكه درس هاي ام. نكند و با شاه مبارزه ننمايد

واليت فقيه آغاز و در آن طعنه هايي به حوزه نجف زده شد، فشارهاي علماي نجف موجب شد اين 
 چند سالي را در 50يكي از روحانيون طرفدار امام خميني آه در دهه . سلسله درس ها ناتمام بماند

آن روز آه امام به حوزه نجف برده شد، ملت عراق از نظر «: آرده مي گويدعراق و حوزه نجف سپري 
  . فكري و عقيدتي به چند دسته تقسيم مي گرديد

 مردمي عامي و بي تفاوت؛ اين دسته هيچگونه شم سياسي نداشتند و نسبت به دين، سياست، - ١
خود به چيزي نمي سرنوشت آشور و توده هاي محروم بي تفاوت بودند و جز به منافع مادي 

جرياناتي را آه در آشور خودشان و منطقه مي گذشت به طور دربست زير سر استعمار ... انديشيدند
اساسًا نسبت به . انگليس مي پنداشتند و تنها راديويي آه به نظر آنان راستگو بود راديو اسرائيل بود

 اهل نماز و روزه در ميان آنان آمتر .روحانيون نظر خوشي نداشتند و آنان را سربار جامعه مي دانستند
. ديده مي شد و شايد به طور قاطع بتوان گفت آه بسياري از مردم نجف در ماه مبارك روزه نمي گرفتند
بعضي از اهالي نجف شايد ده ها سال مي گذشت آه پا به حرم مطهر حضرت علي نگذاشته بودند و 

 نويسنده در ادامه دسته دوم را ٨».ت اصًال دآان استيك بقال در بازار نجف گفت به نظر من اين تشكيال
و به طور آلي دين را . متدين هاي نادان و منحرف دانسته آه دين را در عبادت و زيارت و ذآر خالصه آرد

از سياست جدا مي دانستند و آسي آه از مسائل سياسي سخن مي گفت فاسد، منحرف و وابسته 
م روشنفكران و نسل جوان تحصيلكرده بودند آه خود سه دسته به استعمار مي پنداشتند و دسته سو

يا در خدمت قدرت بودند يا وابسته به احزاب سياسي غيرمارآسيستي و يا مارآسيست . مي شدند
همين نويسنده در ادامه پيرامون حوزه نجف و نفوذ استعمار در . هاي وابسته به چين، شوروي و آمريكا

هره هاي آار آزموده و ورزيده اي را در دل حوزه نجف گماشتند تا آن استعمارگران م«: آن مي نويسد
حوزه را آه به صورت يك برج مراقبت، اوضاع و احوال آشورهاي اسالمي را زيرنظر داشت از صحنه 

مهره هاي آهنه آار . سياست و مسائل روز خارج آرده و به يكسري مسائل داخلي سرگرم سازند
 گماشته شده بودند طي نيم قرن نقشه - حوزه نجف -ت در مرآز تشيع استعمار آه با لباس روحاني

در [شيخ شلتوت مفتي بزرگ اهل تسنن آه ... خانمانسوز استعمار را در حوزه علميه نجف پياده آردند
فتواي پيروي از مذهب جعفري را صادر آرد در حوزه نجف منفور و مبغوض ] راستاي اتحاد شيعه و سني

.  و وابسته به امپرياليسم در نجف با شعار وحدت شيعه و سني مبارزه مي آردندعناصر مرموز. بود
مهره هاي امپرياليسم در نجف هماره براي شاه مقتول عراق ملك فيصل و ديگر مهره هاي انگليس در 
حكومت واژگون شده عراق مانند نوري سعيد نوحه سرايي مي آردند و مرتب در ميان حوزه از مقام و 

. ان تبليغ مي آردند و در برابر آن از عبدالكريم قاسم و عبدالسالم عارف ابراز تنفر مي آردندشخصيت آن
آنها وانمود مي آردند آه اگر آمريكا و انگليس نباشند اسالم در جهان پايدار نخواهد ماند و شعار تفكيك 

ه سابق الذآر  اگر نويسند٩»دين و سياست را در حوزه نجف به شدت رواج داشت تبليغ مي آردند
توانسته است در شرايط خاص صفحات عديده اي به انتقاد درباره حوزه نجف بپردازد و در زمان رهبري 

امام خميني آن را انتشار دهد از اين روست آه گرچه بيانگر نوعي رقابت ميان حوزه هاي ايران و نجف 
 ديدگاهي پرداخته است آه در است اما او به دليل نحوه تاريخ نگاري اش در حقيقت به تشريح همان

.  هـ1348سلسله درس هاي واليت فقيه امام خميني آه از بهمن ماه . آتاب واليت فقيه مندرج است
ش در نجف آغاز شد با انتقادات تند به حوزه ها آليد خورد آه در آن زمان عمدتًا ناظر به حوزه نجف بود 

امام خميني در درس نخست واليت فقيه با .  بودهر چند متعرض عوامل درباري در حوزه هاي ايران هم
... مبلغيني در حوزه هاي روحانيت درست آردند و عمالي در دانشگاه ها«اشاره به اينكه استعمارگران 

تصور نادرستي آه از اسالم در «، »همه دست به دست هم داده در تحريف حقايِق اسالم آار آردند
 آه در حوزه هاي علميه عرضه مي شود براي اينكه خاصيت اذهان عامه به وجود آورد و شكل ناقصي

چنانچه آسي بخواهد اسالم را آنطور آه هست «: مي افزايد» انقالبي و حياتي اسالم را بگيرند
معرفي آند مردم به اين زودي ها باورشان نمي آيد بلكه عمال استعمار در حوزه ها هياهو و جنجال به 
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ه خوبي نشان مي دهند آه چرا و چگونه حوزه نجف اقتدار پيشين خود  اين گزارشات ب١٠».پا مي آنند
  . را از دست داد و چه زمينه هايي براي به قدرت رسيدن رژيم بعثي عراق وجود داشت

  حوزه نجف، قم و مرجعيت پس از انقالب ايران
و آربال تحت  رژيم صدام حسين از بيم آنكه روحانيون نجف 1356پس از انقالب اسالمي ايران در سال 

تأثير روحانيون ايران سوداي تغيير حكومت داشته و مشكل آفرين شوند محدوديت هاي شديدي عليه 
 ٨با شروع جنگ . حوزه هاي عراق اعمال آرد به نحوي آه سبب مهاجرت عده زيادي از روحانيون شد
اي بزرگ نجف و ساله عراق عليه ايران، سرآوب علما شدت يافت به نحوي آه آيت اهللا صدر از علم

خواهرش و تعداد ديگري از بستگان و نزديكان وي و آيت اهللا حكيم توسط رژيم صدام به شهادت 
بقاياي حوزه نجف به صورتي رنجور و نحيف و زير ارعاب سنگين حكومت به حيات خويش ادامه . رسيدند

 در دوري گزيني از آيت اهللا خويي از بزرگترين مراجع تقليد عصر به دليل سلوك سنتي خويش. داد
سياست تا زماني آه زنده بود توانست حوزه نجف را نگهدارد و پس از او آيت اهللا سيستاني تا حدودي 

تا پيش از انقالب ايران، آيت اهللا خويي مرجع . جاي خالي وي را پر آرد و همان سلوك را ادامه داد
عراق مقلدان محدودتري نسبت به وي بالمنازع تقليد شيعيان بود و ساير مراجع تقليد در ايران و 

حتي عده اي از افراد انقالبي و عالقه مند به امام خميني نيز از مقلدان آيت اهللا خويي بودند و . داشتند
 مرجعيت دوشقه 56پس از انقالب اسالمي سال . مرجع سياسي و مرجع ديني خود را جدا آرده بودند

ني آه در راس انقالب و جمهوري اسالمي قرار داشتند آن در ايران مرجع مطلق آيت اهللا امام خمي. شد
دسته از عالقه مندان ايشان آه مقلد آيت اهللا خويي بودند نيز به او رجوع آردند و در خارج از ايران به 

پس از رحلت وي، آيت اهللا سيستاني به دليل . ويژه عراق و لبنان، آيت اهللا خويي جايگاه بلندتري داشت
چون آيت اهللا خويي به .  او را پر مي آرد توانست همچنان در صدر مرجعيت بنشينداينكه جاي خالي

احزاب . عدم دخالت در سياست اعتقاد داشت نيروهاي انقالبي تمايلي به وي نشان نمي دادند
در سال هاي نخست انقالب . پرجمعيتي همچون انجمن حجتيه نيز مروج مرجعيت آيت اهللا خويي بودند

شدن مرجعيت در ايران و نجف، آنترل هاي غيرمستقيمي درباره آيت اهللا خويي در ايران پس از دو شقه 
در گزينش هاي انجام شده آن سال ها يكي از پرسش ها درخصوص مرجع تقليد افراد . اعمال مي شد

انتقادات نسبت به آيت اهللا خويي . بود و آساني آه مقلد وي بودند در گزينش معموًال مردود مي شدند
در هرحال گستره مرجعيت آيت اهللا خويي در خارج از ايران تا زماني . م در گوشه و آنار زمزمه مي شده

آه چشم از جهان فرو بست پايدار بود اّما مهمترين مشخصه او آه اعتقاد به جدايي دين از سياست يا 
مي داد و اآنون عدم مداخله در سياست بود همواره آموزه مسلط حوزه نجف و بقيه مراجع را تشكيل 

اآنون با جنگي حيرت آور از سوي آمريكا و . نيز اغلب مراجع تقليد نجف همان باور و سلوك را دارند
 روز مقتدرترين رژيم نظامي منطقه از هم پاشيد و سايه استبداد و وحشت از عراق 20انگليس در فاصله 

درست مانند انسان گرسنه اي . ده اندمردم، روحانيون و گروه ها و احزاب هنوز مبهوت مان. رخت بربست
آه وقتي در برابر سفره اي رنگين قرار مي گيرند همه چيز را مي خواهند اما معده آنها گنجايش اندآي 

عالوه بر اين، . دارد و يا نمي دانند آدام طعام را انتخاب آنند، مردم عراق نيز در چنين وضعيتي قرار دارند
ايي مواجه هستند آه آينده آنان را تعيين مي آند و بر سرنوشت عراق حوزه هاي علميه نيز با چالش ه

  . هم تاثير دارد
احساسات ناسيوناليستي و ضديت با عجم هرچند همواره وجود داشته اما رقيق :  ـ تضاد عرب و عجم١

 ساله به شدت دامن زده مي ٨و بي خطر بود ولي از سوي رژيم صدام حسين به ويژه در دوره جنگ 
  . شد

همان طور آه مردم ايران هنوز ياد جان باختگان و شهداي دوران دفاع خويش را فراموش نكرده اند در 
از نخستين آثار اين تضاد، تظاهرات عده اي از . مردم عراق نيز آم و بيش چنين احساسي وجود دارد

ايراني االصل عراقي ها در نجف بود آه طي آن خواستار خروج آيت اهللا سيستاني از عراق به دليل 
همچنين تظاهراتي عليه آيت اهللا حكيم رئيس مجلس اعال انجام دادند زيرا آنها را گرچه با . بودن شدند

  . صدام مبارزه آردند اما وابسته به ايران مي دانند
 ـ در حوزه نجف اين گرايش نيرومند وجود دارد آه براي حفظ حوزه و مصون ماندن از گزند نبرد ٢

اين دسته در برابر . ه سياست، حوزه نجف و روحانيت بايد بر آنار از سياست باشدقدرتمندان عرص
آنانكه در پي تشكيل حكومت اسالمي بودند و اآنون دست آم خواستار سهمي در حكومت هستند با 

يكي خط اآثريت آه عدم . اآنون دو خط در حوزه هاي عراق وجود دارد. چالشي جدي روبه رو هستند
ست و عدم حضور علما در حكومت است و ديگري خط مراجعي چون آيت اهللا محمدتقي دخالت در سيا

مدرسي آه پس از سقوط بغداد به . مدرسي از همفكران مرحوم آيت اهللا سيدمحمد شيرازي است
عراق رفته علي رغم اينكه معتقد به دخالت در سياست بوده و بر آن است آه قوانين اسالمي بايد 

دفتر آيت اهللا سيستاني نيز در نقش يك نهاد مدني به .  نظام همسايه را نمي پذيردحاآم باشد اما مدل
  . پرسش هاي سياسي مردم پاسخ مي گويد

 ـ آن دسته از شيعياني آه در پي برقراري حكومت اسالمي در عراق بودند نيز مدل حكومتي ايران را ٣
  . دنبال نمي آنند

 رهبران عشاير، شيعيان و معارضين عراقي در بغداد در اجالسي آه با حضور چهارصدتن از آليه
تشكيل شد و روساي نيروهاي آمريكا، انگليس و نيز گارنر و زلماي خليل زاد حضور داشتند، ) 82/١١/٢(

همگان از حكومت ملي يا حكومت دموآراتيك سخن گفتند و فقط خواستار احترام به ارزش هاي 
عالمه فضل اهللا در .  نظري آنان با حكومت ايران استاين امر خود از شكاف هاي. اسالمي شدند
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مصاحبه اي آه به استناد روابط پيشين حوزه هاي نجف و قم احتمال بروز رقابت ميان اين دو را در آينده 
  ١١.مردود دانسته تصريح دارد آه اآنون موضوع واليت فقيه در عراق مطرح نمي باشد

  
باز وجود داشته و استعداد شعله ور شدن دارد و از هم اآنون  ـ رقابت حوزه نجف و آربال آه از دير۴

با توجه به نفوذ سنتي و تجربه آهن انگليس ها در عراق و در شهرهاي . عالئمي از آن بروز آرده است
مذهبي آن دور نيست آه آنان در دامن زدن به اين نقارها و رقابت ها فعال باشند زيرا تشتت و ضعف در 

يعيان و مسلمانان فرصت هايي براي تثبيت موقعيت قدرت هاي بيگانه فراهم خواهد جامعه روحانيت، ش
در عين حال هم اآنون علماي نجف و آربال مي آوشند با حفظ وحدت و همدلي از آيان جامعه . ساخت

  . شيعه حفاظت آنند
ز و ظهور داشت  با توجه به جو ضد سّني در حوزه نجف آه به ويژه در دهه چهل و پنجاه به شدت برو- ۵

  . اين هم يكي ديگر از چالش هاي پيشاروي حوزه نجف و علماي شيعه است
 با توجه به تلقي مثبت عده اي از روحانيون عراق نسبت به تهاجم آمريكا و انگليس عليه رژيم صدام - ۶

را از حسين و برآناري رژيمي آه سي سال بود معارضين عراق با انواع حمايت ها نتوانسته بودند آن 
سر راه بردارند و اآنون فضاي قابل تحمل تري براي خويش مي نگرند، اختالفاتي ميان اين دسته از 

فرزند آيت اهللا سيد محمد باقر صدر آه . روحانيون با مخالفان حضور آمريكا و انگليس بروز خواهد آرد
زماني آه امنيت در اآنون جانشين پدر محسوب شده و مورد احترام مردم عراق است اعالم آرد تا 

عبدالمجيد خويي و بحرالعلوم دو تن از . عراق برقرار نشده الزم است آمريكايي ها در اين آشور بمانند
آساني هستند آه با مهاجمان همراهي آردند و به عراق آمدند و موجب شدند نجف بدون مقاومت 

عبدالمجيد خويي در . شوددرها را به روي مهاجمان بگشايد تا نابودي رژيم صدام حسين تسريع 
نخستين ساعات سقوط بغداد توسط مخالفان به قتل رسيد و اين رويداد اهميت چالش مورد بحث را به 

  . خوبي نمايش مي دهد
 در صورت به وجود آمدن امنيت و آزادي مورد نياز حوزه نجف و آربال، مهاجرت علماي شيعه از ساير - ۶

از آن پس، مشروعيت ارتقا . ت و جنبش فكري تازه اي تكوين مي يابدبالد به آن ديار افزايش خواهد ياف
يافته و شكوفايي حوزه نجف در درون عراقي با يك نظام متكي به حمايت ها و امكانات نظامي مي تواند 

به مرآز ثقل تحوالت منطقه تبديل شده و چالشي جدي فراروي ساير جريانات و دولت هاي اسالمي 
  . منطقه باشد

  :شتپي نو
، ترجمه )م1989 – هـ 1410بيروت . ٨موسسه الوفا(علي البهادلي . ـ النجف، جامعتها و دورهاالقيادي١

  ٩ - 40خالصه شده اي از صفحات 
  )31نقل از النجف ص (103ص . محمدحسين مظفر. ـ تاريخ الشيعه٢
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  102ص ) 1369شيرازه 
  ١/۵/1358سخنان مورخ . ـ صحيفه امام۵
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  آزموني براي شيعيان عراق
 1382 ارديبهشت 15دوشنبه  -همشهري 

   
  احمد قابل

ي شيعيان در عراق، تحوالت آينده در اين آشور را با گرايش هاي سياسي جمعيت شصت درصد
اجتماعي خويش قطعًا تحت تاثير قرار مي دهد به همين جهت شناخت اين نيرو مي تواند سير تحوالت 
را پيش بيني پذير آند و عدم آگاهي از چند و چون گرايش ها، مي تواند منجر به تصميمات خسارت بار 

  . آشور اسالمي شودنسبت به اين 
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يكم؛ از زاويه پايگاه فقهي و . اين نيروي عظيم اجتماعي را از دو منظر مي توان مورد توجه قرار داد
علمي شيعيان آه در حوزه هاي علميه اين آشور و به خصوص حوزه هزار ساله نجف اشرف تجلي 

در بخش .  در عراقدوم؛ از زاويه حضور گروه هاي عمده سياسي مذهبي شيعه. آرده و مي آند
نخست، الزم است از سيطره بي چون و چراي مكتب فقهي مرحوم آيت اهللا العظمي خويي در نزديك 

  . به چهار دهه بر حوزه نجف ياد آرد
اين تسلط هم اآنون نيز از طريق يكي از بزرگ ترين مراجع شيعه مستقر در نجف يعني آيت اهللا 

 بيشترين مقلد در ميان شيعيان را دارد ادامه يافته و سيستاني آه همچون استادش ايراني است و
حتي حوزه هاي علميه ساير بالد اسالمي و از جمله قم نيز از طريق شاگردان و از بزرگاني چون آيت 

در حوزه مشهد آيت اهللا علي فلسفي . اهللا وحيد خراساني و آيت اهللا شيخ جواد تبريزي از آن متاثرند
يت اهللا محمد اسحاق فياض افغاني و آيت اهللا سيد سعيد حكيم عراقي تنكابني و در حوزه نجف آ

و آيت اهللا بشير نجفي پاآستاني آه مقلداني در عراق، افغانستان و ) عموزاده رئيس مجلس اعال(
  . پاآستان دارند نيز افتخار شاگردي مرحوم آيت اهللا خويي را دارند

ر روحانيان در مناصب رسمي حكومتي است آه يكي از اصول اين مكتب فقهي، عدم موافقت با حضو
گرچه اين برداشت درست نيست ولي قطعًا (برخي از آن به عنوان عدم دخالت در سياست نامبرده اند 

آاري آه عمده تحصيلكردگان ) دخالت به معني مباشرت مورد پذيرش اين مكتب فقهي نبوده و نيست
  . داين مكتب حتي در ايران به آن ملتزم باقي ماندن

را نيز با ) آه اهل شمال ايران است(البته حوزه نجف بزرگان ديگري همچون آيت اهللا سيدعلي بهشتي 
ايشان آه بنابر . خود دارد آه علي رغم شايستگي، از قدم گذاردن در وادي مرجعيت پرهيز آرده است

هاني نقل برخي مطلعين افتخار شاگردي مرحوم آيت اهللا العظمي شيخ محمدحسين غروي اصف
مشهور به آمپاني را داشته گرچه فردي در عرض آيت اهللا خوئي بوده ولي ظاهرًا به خاطر تواضع و 

عملي آه تواضع شيخ طوسي نسبت . احترام به ايشان مدتي در درس ايشان نيز شرآت جسته است
  . به سيد مرتضي رحمت اهللا عليهما را تداعي مي آند

اخير رژيم سرنگون شده بعث به خصوص پس از شورش سال متاسفانه فشارهاي بيش از حد دو دهه 
 منجر به شهادت و يا هجرت بسياري از بزرگان نجف گرديد تا جايي آه قوي ترين حوزه علميه ده ١٩٩١

قرن اخير شيعه به لحاظ آميت و آيفيت و تنوع مباني علمي را در اين دو سه دهه اخير تنزل رتبه داد و 
لميه قم موفق به جذب اين سرمايه هاي علمي شد و عمًال به تفوق قم بر خوشبختانه پناهگاه حوزه ع

  . نجف انجاميد
در تمام اين مدت، حوزه هاي آوچك تر آربال، آاظمين و سامرا نيز آم وبيش فعال بوده اند و گاه رقابت 

  . هايي نيز بين آربال و نجف پديد مي آمد
منازع آيت اهللا سيستاني مورد توجه دنياي سياست و اآنون نيز حوزه علميه نجف با حضور و زعامت بال

خصوصًا بخش عمده شيعيان عراق قرار گرفته است و واآنش هاي ايشان تاآنون، مويد گرايش ريشه 
  . داري است آه شاگردان مكتب آيت اهللا خوئي به آن پايبندي نشان داده اند

راي حوزه نجف برآمده اند، مسئله تنها مشكلي آه برخي تالش هاي سياسي اخير درصدد ايجاد آن ب
 ساله مرحوم آيت اهللا محمد 21چيزي آه فرزند . غيرعراقي بودن زعامت حوزه و اآثر بزرگان نجف است

در جريان شورش اخير و قتل سيدعبدالمجيد خوئي، آن را نمايندگي آرد و ) با نام مقتدي صدر(صدر 
البته در تمامي ده قرن سابقه حوزه .  زنندبرخي ناسيوناليست هاي غيرمذهبي نيز آن را دامن مي

نجف، اآثريت بيش از هفتاد درصدي علما و زعماي نجف، ايراني و الاقل غيرعراقي بوده اند و اين امر 
در بخش دوم نيز تاثير علما و روحانيت عراق در احزاب و سازمان . مانع از اقتدار مردمي آنان نبوده است

دو گروه عمده سياسي مذهبي عراق در دهه . رقابل انكار استهاي عمده سياسي مذهبي شيعه غي
آه البته درگيري هاي » منظمةالعمل االسالمي«و » حزب الدعوة«هشتاد به بعد عبارت بودند از 

  . بسياري با يكديگر داشته و دارند
ظمي امام حزب الدعوة آه عمده نيروهاي آن روحاني اند در ابتداي تشكيل، با نهضت مرحوم آيت اهللا الع

پس از مخالفت آيت اهللا خوئي با . خميني مخالف بود و زعامت آيت اهللا العظمي خوئي را تبليغ مي آرد
سران حزب الدعوة، آنان به سوي ديگر روحاني، مرحوم شهيد آيت اهللا سيد محمد باقر صدر آه خود از 

از آن پس حلقه درس . برگزيدندشاگردان داعيه دار آيت اهللا خوئي بود، رفتند و او را به زعامت خويش 
... آيت اهللا محمدباقر صدر آه افرادي همچون آيت اهللا سيدآاظم حائري و آيت اهللا سيدمحمدباقر حكيم و

حزب الدعوة البته مربوط به . را در خود داشت با اين حزب همكاري مي آردند يا در آن عضويت داشتند
با ) منظمةالعمل االسالمي في العراق(سالمي عراق در جناح آربال، سازمان پيكار ا. جناح نجف بود

زعامت مرحوم آيت اهللا سيدمحمد شيرازي آه بهترين استقبال را از امام در جريان تبعيدشان به عراق، 
به عمل آورده و تا پيروزي انقالب از مدافعان و موافقان ايشان محسوب مي شدند، پديد آمد و 

  . ار ايشان بودندروحانيوني چون خانواده مدرسي در آن
رفع اختالف بين شهيد صدر و رهبري نهضت اسالمي در ايران و همراه شدن حزب الدعوة با انقالب 

اسالمي، تقريبًا پس از پيروزي انقالب پديد آمد و با نزديك شدن حزب الدعوة به مراآز قدرت در ايران، 
لعمل االسالمي به وجود آمد و پس از عمًال سوءتفاهم بين مديريت انقالب اسالمي در ايران و منظمة ا

  ). يا الاقل چنين تلقي در دستگاه تصميم گيري آشور شكل گرفت(مدت آوتاهي به تعارض انجاميد 
و به عنوان بزرگ ترين گروه آن » مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق«اآنون آه حزب الدعوة در دل 

امت خويش برگزيده و منظمة العمل االسالمي حضور يافته و آيت اهللا سيد محمد باقر حكيم را به زع
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تحت زمامت آيت اهللا سيد محمد تقي مدرسي در صحنه سياسي عراق حاضر شده است، روحانيون 
موافق با حضور در صحنه سياست و مديريت آشور در نجف و آربال، عمدتًا به اين دو گروه خواهند 

ر صدر نيز اخيرًا با مصاحبه اي پا به ميدان  ساله آيت اهللا شهيد محمدباق51هر چند فرزند . پيوست
سياست گذاشته و ممكن است راه مستقلي را بپيمايد، ولي تيپ مذهبي سياسي عراق، سابقه اي 

اين . به دور از وحدت را تجربه آرده است و شايد منطقي تر باشد آه اآنون مسير وحدت را تجربه آند
ج زمان است و در آينده نه چندان دور، پاسخ آن روشن آه آيا چنين عزمي شكل مي گيرد يا خير، محتا

  . مي گردد
ما از حله و بصره و آوت و العماره و نيروهاي سياسي و مذهبي و چهره هاي سرشناس روحاني آن ها 

تجربه . جامعه شيعيان عراق در برابر آزموني سخت و سرنوشت ساز قرار گرفته اند. اطالعي نداريم
يعني صحنه . امعه خويش و همسايه ديوار به ديوارشان ايران، مشاهده آرده اندوحدت و اختالف را در ج

فانتظروا اني معكم . هاي عبرت آموز را ديده اند، ولي آيا عبرت مي گيرند يا نمي گيرند؟ بايد صبوري آرد
  . من المنتظرين
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