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   2003 اوريل 15 -1382 فروردين 26سه شنبه  

  »شوك و وحشت«استراتژي -شب بيستم و هفتم
  

  مرآز شهر تكريت به تصرف نيروهاى نظامى آمريكا درآمد**
  يي عراق خود را تسليم نيروهاي آمريكايي آرد ي علوم هسته يكي از دانشمندان برجسته**
  

  آخرين تحوالت جنگ
  

  نيروهاى نظامى آمريكاآنترل مرآز شهر تكريت توسط 
 2003 اوريل 14 -1382 فروردين 25دوشنبه -راديو آلمان

 تانك هاى ٠مرآز شهر تكريت به تصرف نيروهاى نظامى آمريكا درآمدبرپايه گزارش خبرگزارى ها، 
 دراين گزارشات آمده است، آه سربازان آمريكايى ٠آمريكايى در شهر زادگاه صدام حسين مستقر شدند

در پيشروى خود با مقاومت چندانى از سوى نيروهاى عراقى روبرو نشدند و تنها برخوردهاى پراآنده اى 
به اظهارات ساآنان شهر واحدهاى ويژه عراقى مستقر در تكريت چند روزى است آه  بنا ٠صورت گرفت

 طى روزهاى گذشته ٠ از سرنوشت صدام حسين هنوز اطالعى در دست نيست٠شهر را ترك گفته اند
 نمايندگان ٠شايع بوده است آه صدام حسين احتماًال در يكى از پناهگاه هاى شهر تكريت بسر مى برد

 ٠يا چنين ارزيابى مى آنند، آه تصرف آامل شهر تكريت، به معناى پايان جنگ خواهد بودنظامى بريتان
  

  کنترل تکريت، در دست آمريکايی ها 
 2003 اوريل 14 -1382 فروردين 25دوشنبه -بي بي سي

تکريت زادگاه صدام حسين و تنها شهر مهم عراق بوده است که تاکنون به تصرف نيروهای آمريکايی در 
   بودنيامده

  . نيروهای آمريکا اکنون کنترل شهر تکريت واقع در شمال غرب بغداد را در دست گرفته اند
يکی از سخنگويان نظامی آمريکا گفت اين نيروها در موقع ورود به مرکز شهر تکريت، با مقاومت چندانی 

  .مواجه نشدند
طق شهر مستقر هستند و گفته می شود که نيروهای آمريکايی و خودروهای زرهی آنان در همه منا
  . هلی کوپترهای آمريکايی به جستجوی بقيه سربازان عراقی اشتغال دارند

تکريت زادگاه صدام حسين و تنها شهر مهم عراق بوده است که تاکنون به تصرف نيروهای آمريکايی در 
  .نيامده بود

، زدوخورد در حومه جنوبی به گزارش خبرنگاران از تکريت، در موقع ورود نيروهای آمريکايی به تکريت
  .شهر ادامه داشته و هواپيماهای آمريکايی مواضع نيروهای عراقی در اين ناحيه را بمباران کرده اند

براساس برخی گزارش ها، ريش سفيدان شهر تکريت کوشيده اند از طريق مذاکره با آمريکاييان، در 
  .شهر آتش بس اعالم کنند

الی شهر خواستار صلح با آمريکاييان هستند و بخش اعظم نيروهای از قول اين افراد نقل شده که اه
  .نظامی عراق تکريت را تخليه کرده اند

از تکريت به عنوان پايگاه نيروهای وفادار به صدام حسين و محلی برای مقاومت سرسختانه در برابر 
  . نيروهای آمريکايی ياد شده بود

ل روزهای اخير تاکيد داشته اند که تصرف تکريت به معنی در همانحال، فرماندهان نظامی آمريکا در خال
  .خاتمه جنگ عراق نيست

به گفته آنان، نيروهای آمريکايی در مسير پيشروی به سوی بغداد، تعداد زيادی شهر و روستا را به حال 
  .خود رها کردند

  
  آمار تلفات

 2003 اوريل 14 -1382 فروردين 25دوشنبه -بي بي سي
  . اعالم کرده اندمنابع وزارت دفاع آمريکا آماری را از تلفات نظامی جنگ در عراق

 تن از 117به گفته اين منابع، از آغاز شروع عمليات نظامی در عراق در سه هفته پيش، دست کم 
  .نفرات نيروهای آمريکايی در عمليات کشته شده اند

  . نفر جان خود را در درگيری با نيروهای عراقی از دست دادند105از اين تعداد، 
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  . نفر اعالم شده است400 تا کنون در حدود تعداد زخمی های آمريکايی جنگ عراق
  .در مورد تلفات نيروهای عراقی آمار دقيقی در دست نيست

 تن از نظاميان عراقی در جنگ کشته 2300با اينهمه، وزارت دفاع آمريکا احتمال می دهد که بيش از 
  .  يافته استشده باشند اما هنوز آماری از تعداد زخمی ها و همچنين تلفات غيرنظامی انتشار ن

  
  آزادی اسرای آمريکايی 

 آوريل توسط 13هفت تن از سربازان آمريکايی که به اسارت نيروهای عراقی درآمده بودند و روز يكشنبه 
سه نفر از اسرای آزاد . نيروهای آمريکا در جنوب تکريت پيدا شدند، به مکان نامعلومی انتقال يافته اند

  .ار گرفته اندشده آمريکايی تحت درمان پزشکی قر
آمريکا اعالم کرده است که هفت هزار اسير عراقی را در اختيار دارد و بريتانيا گفته است که تعداد 

  .  اسرای عراقی در دست اين کشور، سه هزار و پانصد نفر است
  

  آغاز اقدامات امنيتی در بغداد؛ آمار تلفات جنگ 
 2003 اوريل 14 -1382 فروردين 25دوشنبه -بي بي سي

نيروهای آمريکايی مستقر در بغداد به اقدامات جديدی برای بازگرداندن نظم و امنيت به پايتخت عراق 
  .دست زده اند

به اين منظور، واحدهايی متشکل از نظاميان آمريکايی و افراد محلی گشت زنی در نقاط مختلف شهر را 
  .آغاز کرده اند
ايی آمريکا نيز برای محافظت از بانک ها و بيمارستان  آوريل، تعدادی از تفنگداران دري13روز يکشنبه، 

  .های بغداد به اين نقاط اعزام شدند
  .همچنين، نظاميان آمريکايی چند نفر را که دست به غارت زده بودند بازداشت کردند

همزمان، يکی از روحانيون ارشد شيعه برای بازگرداندن امنيت به بغداد و خاتمه دادن به هرج و مرج 
  .ی اخير در شهر با نيروهای آمريکايی مستقر در شهر همکاری می کندروزها

واحدهای ويژه آمريکايی پيام ضبط شده شيخ ابو محمد صادق الملکی را در اطراف بغداد پخش می 
کنند که در آن، اين روحانی شيعه از مردم می خواهد به سر کارهای خود بازگردند و دست از دزدی 

  . بردارند
  

  ی صدام حسين دستگير شدبرادر ناتن
  1382 فروردين 24 يكشنبه -بي بي سي

وطبان ابراهيم التکريتی، وزير کشور سابق عراق، توسط نيروهای آمريکايی دستگير و با يک فروند هلی 
  .کوپتر به مکان نامعلومی برای بازجويی برده شده است

کريتی در منطقه ای در شمال ، سخنگوی حزب دمکرات کردستان، گفت که آقای الت"هوشيار زيباری"
  .عراق نزديک مرز سوريه زندانی بود

وی افزود که فرد دستگير شده يکی از چهره های کادر رهبری عراق و از افراد تحت پيگرد توسط 
  .آمريکاست

 نفره از افراد تحت تعقيب که آمريکا اخيرا منتشر کرده به 55نام وطبان ابراهيم التکريتی در فهرست 
  . ردچشم می خو

   در اين رابطهايسناخبر 
  .عدم پناه دادن به رهبران فراري عراق استدستگيري وبتان دليل ديگري بر هشدار بوش به سوريه در 

وبتان ابراهيم التكريتي، يكي از سه برادر ناتني صدام است آه نقش مهمي در به قدرت رسيدن وي 
 . آرده است داشته و در سرويس امنيتي عراق فعاليت مي

از جنگ  به فراموشي سپرده شدند، اما پس 1983در سال » سجا«اين برادارن پس از مرگ مادرشان 
 .  خليج فارس بار ديگر شهرت يافتند1991

هاي درجه اول حكومت نبوده، اما بخش مهمي از برگزيدگان حكومت صدام  اگرچه وبتان هرگز در رده
 . شد شد و به عالوه وابستگي خوني به صدام نيز باعث نزديكي آنها مي شمرده مي
 . آفايتي و عدم آارآيي گرديد در متهم به بي وزير آشور بود، اما بعدها از جانب برا1995وي تا سال 

 پس از اينكه شنيد عمويش از 1995عدي در سال . وبتان روابط سردي با عدي، فرزند بزرگ صدام داشت
 . ي پا مجروح آرد وي انتقاد آرده با تيراندازي به طرف وبتان وي را از ناحيه
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  .دوران جنگ پايان يافت

:  اعالم آردآالين پاول روز يكشنبه.  شده استي جنگ اوضاع آامال متفاوت با فرا رسيدن پنجمين هفته
ها،  ي درگيري هايي از ادامه بنابراين در بيست و پنجمين روز و در ميان نشانه» .دوران جنگ پايان يافت« 

 است، اما برخي از خسارتها چندان جدي و بزرگ است آه در ها خاتمه يافته شود آه درگيري اعالم مي
 ” .ي مشكل ساز و جدي تبديل خواهد شد نهايت به يك مسئله

 خود در بررسي جنگ عراق به قلم تري آربي، با اشاره به ي اينديپندنت در شماره روز دوشنبه روزنامه
اي آه  شهر تكريت تنها مرآز حملهشايد يكي از بزرگترين معضالت و مشكالت “: مطلب فوق آورده است

 . هنوز به دست مهاجمان نيفتاده است، باشد
  

  اقيي عر ي علوم هسته يكي از دانشمندان برجستهتسليم شدن 
يي عراق خود را تسليم نيروهاي  ي علوم هسته يكي از دانشمندان برجستهبه گزارش خبرگزاريها 

هاي آشتار جمعي عراق  هاي سالح به اين ترتيب اميد براي روشن شدن وضعيت برنامه. آمريكايي آرد
 . افزايش يافته است

يي عراق شمرده  شمندان علوم هستهها آرده از مهمترين دان يي جعفر الجعفر، آه خود را تسليم آمريكا
 . اند شود آه بازرسان تسليحاتي و آمريكا خواستار گفت و گو با وي بوده مي

ها و افرادي آه  يي و محل تاسيسات مرتبط با اين سالح هاي هسته جعفر اطالعات زيادي از برنامه
 . ها بودند، دارند اندر آار اين برنامه دست 

هاي آشتار جمعي عراق نيز آگاهي  هاي سالح حتمال زياد از ديگر برنامهي برخي، وي به ا به عقيده
 . دارد

  
  ي شديد در نزديكي هتل فلسطين درگيريهاي مسلحانه

ي شديد در نزديكي هتل   از درگيريهاي مسلحانه)دوشنبه(ي خبري الجزيره ديروز  خبرنگار شبكه
 . فلسطين در بغداد خبر داد

مستقر در يكي از ساختمانهاي همجوار هتل عليه نيروهاي آمريكايي مستقر اين درگيريها از سوي افراد 
  .در نزديكي اين هتل صورت گرفت

خبرنگار الجزيره طي تماسي مستقيم با اين شبكه خبري اظهار داشت آه نيروهاي آمريكايي در حالي 
سلط آامل به اطراف آه از اين اقدام مسلحانه غافلگير شده بودند به سرعت وارد عمل شدند و براي ت

 . اين هتل به دليل تاريكي موجود از منور استفاده آردند
» 47اي آي «ها توانستند سه تن را در حالي آه تفنگهايي از نوع  در پايان اين درگيري شديد آمريكايي

 . آردند دستگير آنند و به اين ترتيب اين درگيري مسلحانه را به پايان برسانند حمل مي
  

DNAسين و پسرانش صدام ح  
 صدام حسين و پسرانش را در DNAتامي فرانكس در آنفرانس خبري خود ديروز ادعا آرد آه آمريكا 

 . آند آه سرنوشت صدام مشخص شود اختيار دارد و اين امر اين اميدواري را ايجاد مي
جهيزات ي جنگ آمريكا عليه عراق مدعي شد، بازرسان آمريكايي به ت ژنرال تامي فرانكس، فرمانده

توان از آنها استفاده  بسيار قوي مجهز هستند آه حتي براي تشخيص اجساد تكه تكه شده نيز مي
 . آرد

 ها را از DNA صدام و پسرانش را در اختيار دارد؛ اما به اينكه DNAژنرال فرانكس خاطرنشان آرد، وي 
 . اي نكرد آجا به دست آورده، اشاره

ي صدام را  توانند جنازه زاتي آه بازرسان آمريكايي در اختيار دارند، ميبا تجهي«: فرانكس در ادامه افزود
 » .هاي جسد او نيز از آنجايي آه مرده است، منتقل شده باشد تشخيص دهند؛ حتي اگر باقيمانده

چيزي آه شما بايد بدانيد اين است آه ما توانايي دنبال آردن اين چيزها را داريم و «: وي تصريح آرد
 » .ها را شناسايي آنيم  هر يك از عراقيتوانيم مي

تواند اظهارات فرانكس را تاييد آند؛  اين در حالي است آه دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا گفت، نمي
 . گويد، درست است اما مطمئن است آه هر آنچه را فرانكس مي

، به )سيا(ي اين آشور نيروهاي آمريكايي در پي اطالعات ارائه شده از سوي سازمان اطالعات مرآز
شود، صدام و پسرانش به همراه مقامات ارشد حزب بعث  ساختماني در بغداد حمله آردند آه گفته مي

 . اند در آنجا جلسه داشته
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اند؛ آه همه  هاي ضد پناهگاه استفاده آرده شود نيروهاي آمريكايي در اين حمله از بمب اما گفته مي
  .چيز را ويران آرده است

  
   عراق- آمريكا-سوريه

به گزارش خبرگزاريها جورج بوش با هشدار نسبت به فعاليتهاي توليد سالحهاي آشتار جمعي در 
 .  شيميايي در اختيار دارد سوريه ادعا آرد آه اين آشور سالح

سوريه « :گفت، افزود جورج بوش، رييس جمهور آمريكا در حالي آه با خبرنگاران در آاخ سفيد سخن مي
آمده ) سيا(يي دارد و اين چيزي است آه در گزارشهاي سازمان اطالعات مرآزي آمريكا سالح شيميا

 » .آند است، اما دمشق آن را رد مي
آنچه آه در عراق اتفاق افتاده « :ي شمالي اظهار داشت بوش ضمن هشدار به سوريه، ايران و آره

هايي آه سالح آشتار جمعي است؛ دليل محكم و پيام روشني است آه واشنگتن در برخورد با آشور
 » .دارند؛ قاطع برخورد مي آند

بوش همچنين نسبت به تبديل سوريه به محل پناهندگي مقامات بعث عراق هشدار داد و از دمشق 
 . خواست ضمن جلوگيري از ورود اين مقامات در تحويل آنها به آمريكا همكاري آند

ي نظامي از جانب  ات عراقي، سوريه مورد حملهي اينكه آيا در صـورت عدم تحويل مقام بوش درباره
 » .سوريه بايد با واشنگتن همكاري آند« : گيرد؟ گفت آمريكا قرار مي

بوش تاآيد آرد به زودي با مقامات سوريه تماس برقرار آرده و هشدارهاي الزم را در اين زمينه به آنها 
 . خواهد داد

دمشق نظام « :ا همزمان با اظهارات بوش اظهار داشتاز سوي ديگر دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريك
 » .حاآم عراق را حمايت و با اين نظام همكاري آرده است

برند و با نيروهاي آمريكايي درگير  اآثريت اعراب غيرعراقي آه در عراق به سر مي« :رامسفلد تاآيد آرد
 » .اند هستند؛ از مرز سوريه وارد اين آشور شده

ي ديگر از اتهامات سوريه دوربينهاي ديد در شب است آه آنها را در اختيار نيروهاي يك« : رامسفلد گفت
 » .عراقي قرار داده است

ي بوش است و وي بايد در اين باره تصميم  ي نظامي به سوريه به عهده رامسفلد گفت تصميم حمله
 . نهايي را بگيرد

 اختيار دارد و به محل امني براي استقرار هاي آشتار جمعي در سوريه سالح «  :رامسفلد نيز ادعا آرد
  ».گروههاي تروريستي تبديل شده است

  
  سوريه هدف بعدي پس از عراق نيست

جك استرا گفت، سوريه هدف بعدي پس از عراق نيست، اما سواالتي براساس گزارش خبرگزاري رويتر،
 . وجود دارد آه اين آشور بايد به آنها پاسخ دهد

: ، در بحرين و در جمع خبرنگاران اظهار داشت)دوشنبه(ي انگليس ديروز   خارجهجك استرا، وزير امور
 » .سواالتي وجود دارد آه نياز است سوريه به آنها پاسخ دهد«

استرا يك روز پس از آنكه جورج بوش، رييس جمهور آمريكا سوريه را متهم به در اختيار داشتن تسليحات 
 » .ارد مهمي براي گفت وگو با دولت سوريه وجود داردما معتقديم مو « :شيميايي آرد و گفت
ي انگليس نيز امروز براي گفت و گو با مقامات  مايك اوبراين، مشاور وزير خارجه: وي هم چنين افزود

 » .شود سوري وارد دمشق مي
بوش روز يكشنبه گفته بود آه دولت سوريه بايد با آمريكا و متحدانش همكاري آند و به هيچ يك از 

  .هاي عراق پناه ندهد يروهاي حزب بعث و ارتشين
  

  بحث و گفت و گو بر سر دولت آينده عراق
  

  در خواست احمد چلبي از آمريكا
 نيرو را تحت فرماندهي وي 1200احمد چلبي از آمريكا خواست   ،ي واشنگتن تايمز ي روزنامه به نوشته

  . از هرج و مرج و غارتگري مستقر آنددر بغداد و ديگر شهرهاي عراق براي برقراري نظم و ممانعت
معروف » نيروهاي عراق آزاد«ي ملي عراق اين نيروها آه به  ي احمد چلبي، رهبر آنگره به گفته

 . شوند در داخل و اطراف شهر ناصريه نيز فعاليت خواهند آرد مي
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ما «:  تصريح آردوي با اشاره به اينكه تعداد نيروها به سرعت به چند هزار تن افزايش خواهد يافت،
 » .انتظار داريم با همكاري آامل آمريكا هر چه زودتر راهي بغداد شويم

هاي عملياتهاي  اين نيروها در شهر شطره به خوبي عمل آردند و مهمات مربوط، بمب«:چلبي گفت
 » .اند انتحاري و مقدار زيادي موشكهاي ضدتانك فرانسوي، مسلسل و هزاران مهمات ديگر يافته

اند و نيروهاي عراق آزاد به شهروندان  زود آه آنها تعدادي از طرفداران صدام را نيز دستگير آردهوي اف
 . اند آه عمر حكومت صدام پايان يافته و حزب بعث ديگر روي آار نخواهد آمد اطمينان داده

ليس هاي پزشكي در بيمارستانهاي محلي را طي دو روز گذشته فعال آرده و پ آنها هم چنين سرويس
 . اند نيز به آار خود باز گذشته

  
  مسعود بارزانی به مردم عراق تبريک گفت

   اوريل13يكشنبه -بي بي سي
مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات کردستان عراق، در بيانيه ای که به مناسبت سرنگونی حکومت 

  .تشکر کرد" به خاطر کمک به مردم عراق"هبری آمريکا صدام حسين منتشر کرد، از نيروهای تحت ر
منتشر کرده، به مردم عراق به خاطر " آزادی عراق از ديکتاتوری"وی که اين اعالميه را به مناسبت 

  .تبريک گفته است" آزادی از ديکتاتوری و بی عدالتی"
 تحوالت عميقی در عراق و اميدواريم که اين آزادی مبنای: "آقای بارزانی در اعالميه خود نوشته است

  ." دمکراتيک، برخوردار از مجلس مردمی باشد-خاورميانه برای ساخت نظامی فدرال 
سياست عربی "وی همچنين به کردهای عراق به خاطر آزادی آنها در مناطقی که به گفته وی تحت 

  .قرار داشت تبريک گفته است" سازی
ن به توافق ها و تعهداتش نسبت به ساير گروه های در اين بيانيه آمده است حزب دمکراتيک کردستا

به گروه هايی که برای تشکيل يک عراق مستقل و . دمکرات مخالف حکومت صدام حسين، پايبند است
  .آزاد برای بهبود سطح زندگی مردم عراق با هم همکاری می کنند

اقتصادی و اجتماعی بدون شک، عراق نيازمند تحوالت بنيادين سياسی، : آقای بارزانی گفته است
و ساير کشورها در جامعه ) نيروهای تحت رهبری آمريکا(چيزی که در نتيجه همکاری با متحدين . است

  .جهانی امکان پذير است
مردم عراق بيش از هر زمان ديگر نيازمند همبستگی جهانی برای بازسازی و : وی همچنين افزود

  .توسعه کشور هستند
ما اميدواريم کشورهای : " بارزانی خطاب به همسايگان عراق نيز گفته استدر ادامه اين بيانيه، آقای

خاورميانه، به ويژه کشورهای همسايه عراق به تماميت ارضی و حاکميت اين کشور احترام بگذارند و 
  ."بتوانيم بدون دخالت در امور يکديگر همزيستی کنيم

  ."اق هستيمما مثل هميشه مخالف هرگونه دخالت در امور عر: "وی گفت
در : "آقای بارزانی در بيانيه خود و در واکنش به وقايع پس از سقوط حکومت صدام حسين گفته است

عين اينکه از آزادی مردم عراق کامال راضی و خوشحاليم، اما ناگزير از اشاره به برخی وقايع و پديده 
  ." از کرکوک تا موصل نيز هستيمهای تيره، مانند غارت و تاراج در شهرهای مختلف از بصره تا بغداد و

  .وی گفت ما غارت و تاراج اموال را محکوم می کنيم و اميدواريم هرچه سريعتر ثبات و امنيت برقرار شود
، ما به نيروهای کرد و پيشمرگ فرمان داديم که )جنگ" (آزادسازی"آقای بارزانی گفت از زمان شروع 
  .مراقب جان و مال مردم باشند

 .ون موضوع اصلی، محافظت از آزادی و پرداختن به مساله کردها و عراق دمکراتيک استاکن: وی افزود
  

  ناصريهنشست معارضان عراقي در 
در ) شنبه سه(ي ملي عراق در نشست معارضان عراقي آه قرار است امروز  احمد چلبي، رييس آنگره

 . ناصريه عراق تشكيل شود، شرآت نخواهد آرد
ي  هاي معارض عراقي خواستند فردا در ناصريه تشكيل جلسه دهند و درباره مقامهاي آمريكايي از گروه

 . دل نظر بپردازنددولت موقت اين آشور به بحث و تبا
ي جنگ چاپ پاآستان، پيش از اين آيت اهللا سيد محمد باقر حكيم، رييس مجلس  ي روزنامه به نوشته

ها در اين  هاي معارض شيعه، گفته بود به دليل حضور آمريكايي اعالي انقالب اسالمي عراق، از گروه
 . نشست شرآت نخواهد آرد

  
  حزب دموآرات آردستان عراق و نشست آتي معارضين عراقي
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: ي حزب دموآرات آردستان عراق در نقده در خصوص نشست آتي معارضين عراقي گفت نماينده

ما هم در اين . اند هاي معارض به طور ضمني دعوت به عمل آورده ا و متحدانش در عراق از گروهآمريك«
 » .دعوت هستيم؛ ولي اين امر به طور رسمي ابالغ نشده است

ي حزب دموآرات آردستان عراق در  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، شريف سعيد صالح، نماينده
ي نزديك و به احتمال قوي در جنوب عراق در شهر ناصريه برگزار  دهاين نشست در آين«: ايران گفت

  ».شود مي
هاي ما در  خبرگزاري«: شريف در خصوص خبر ترور احمد چلبي اظهار بي اطالعي نمود و اظهار داشت

اند؛ ولي يك چنين اموري با توجه به وضعيت عراق و نشست آتي  اين رابطه خبري مخابره نكرده
 » .است يست و قابل پيش بينيمعارضين بعيد ن

: ي حزب دموآرات آردستان عراق در ايران در مورد آخرين وضعيت شمال عراق اظهار داشت اين نماينده
در شمال عراق امنيت آامل برقرار است و هم چنين در چند شهر از قبيل موصل و آرآوك آه غارت و « 

 » . ندارد و بسيار امن استدزدي در آنها وجود داشت، در حال حاضر هيچ مشكلي وجود
ي  ي ميهني آردستان عراق از آرآوك داد آه روز پنجشنبه وي هم چنين خبر از خروج نيروهاي اتحاديه

 . هفته گذشته در پي تصرف آرآوك از سوي آمريكا و انگليس، به آنجا وارد شده بودند
هاي ارسال شده به  جويان و آمكاين مقام آگاه در امور آردستان عراق در خاتمه در مورد وضعيت پناه 

آوارگاني آه در ديانا و شهرك حاج عمران اقامت آرده بودند، همگي به شهرهاي خود «: آنان گفت
 » .اند بازگشته

هاي خيريه به اين آوارگان  هاي بشر دوستانه از جانب سازمان يك مقدار آمي هم آمك«: وي تصريح آرد
  ».شده است

  
  تحصر منزل آيت اهللا سيستاني خاتمه ياف

 .  از رفع محاصره خانه آيت اهللا علي سيستاني، در نجف خبر دادخبرگزاري رويتر ديروز
جماعت « به گزارش رويتر، روز يكشنبه منزل اين مرجع تقليد ساآن نجف به محاصره گروهي آه خود را 

  .اما روز دوشنبه خبر رسيد آه محاصره منزل وي خاتمه يافته است.مي نامند، در آمد» صدر ثاني 
  

  دسته بندي هاي سياسي عراق
 2003 اوريل 14 -1382 فروردين 25دوشنبه -راديو فردا

دسته بندي هاي سياسي عراق مجلس اعالي انقالب اسالمي به رهبري آيت اهللا حكيم يك گروه 
حزب دموآرات آردستان به رهبري مسعود بارزاني يكي از دوگروه رقيب آرد . شيعي طرفدار ايران است

حاديه ميهني آردستان به رهبري جالل طالباني گروه ديگر ات. است آه منطقه شمال را اداره مي آند
دموآرات هاي مستقل عراق . آنگره ملي عراق به رهبري احمد چلبي در لندن مستقر است. آرد است

توافق ملي عراق به ارهبري عياد علوي مرآب از اعضاي سابق . را عدنان پاچه چي رهبري مي آند
گروه هاي آوچك ديگر نيز در صحنه سياسي . يي دين از دولتحزب بعث و نظاميان است و هوادار جدا

  .عراق حضور دارند
  
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

  توافقهاي وزراي مالي هفت آشور صنعتي جهان
بعد از ميانجيگري انگليس براي دريافت آمك از آشورهاي عرب جهت بازسازي عراق وزراي مالي هفت 

آشور صنعتي جهان روز يكشنبه گذشته براي اولين بار بعد از ايجاد درگيري در شوراي امنيت سازمان 
 .  توافق ديپلماتيك دست يافتندملل به يك

هاي  هاي چند جانبه براي آمك به عراق و گشودن راه هفت آشور صنعتي جهان بر لزوم همكاري
 ميليارد دالري عراق و آمك براي بازسازي سيستم اقتصادي اين 190مذاآره براي حل بحران بدهي 

 . آشور به توافق رسيدند
ي بين  الس هفت آشور صنعتي جهان و واشنگتن اولين جلسهي اينديپندنت، اج ي روزنامه به نوشته

 .  با آمريكا و انگليس بود- فرانسه و آلمان -رقباي آليدي جنگ 
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اين در حالي است . به هر حال هنوز براي انجام مراحل بعدي بين اين اعضا اختالف نظرهايي وجود دارد
اآنون از انجام اقدامي واقعي در اين باره امتناع آه شماري از اين اعضا از جمله آانادا، ايتاليا و ژاپن ت

 . اند ورزيده
المللي پول و بانك جهاني براي ارسال آمك مالي به  اين آشورها هم چنين بر سر همكاري صندوق بين

 . القول بودند رژيم جديد عراق متفق
 . يدندي جديد در سازمان ملل تاآيد ورز با اين وجود آنها بر لزوم انعقاد يك قطعنامه

  
  قيمت جهاني نفت آاهش يافت 

 احتمال صادرات زود هنگام نفت عراق بر تصميم اوپك مبني بر مبارزه با آاهش قيمت به گزارش رويتر،
  . غلبه آرده و باعث آاهش قيمت نفت شده است

بنابر اين گزارش ، قيمت نفت برنت .  دالر رسيده است77/27 سنت آاهش به 37قيمت نفت  آمريكا با 
  .  دالر در هر بشكه رسيد50/24 سنت آاهش يافت و به 25درياي شمال در بورس لندن نيز 

اظهارات يك مقام عالي رتبه آمريكايي مبني بر احتمال شروع به آار چاههاي نفت آرآوك در هفته هاي 
  . جاري در آاهش قيمت نفت موثر بوده است

آويت نيز . شود  هزار بشكه نفت استخراج مي900برپايه اين گزارش ، از چاههاي نفتي شمال ، روزانه 
اعالم آرده است تمامي چاههاي عراق آه در جريان حمله آمريكا به عراق آتش گرفته بود خاموش 

 . شده است
  
  

  غير نظاميان و سازمانهاي آمك رساني
  

  المللي هاي امداد بين گروه
 2003 اوريل 14 -1382 فروردين 25دوشنبه -ايسنا

به رغم افزايش روزافزون غارت و «: در گزارشي اعالم آرد) دوشنبه(روز يك مقام سازمان ملل دي
ي جاري به اين آشور  المللي را در هفته هاي امداد بين  در نظر دارد گروهثباتي در عراق، سازمان ملل بي

 » .اعزام آند
ي آمكهاي انسان  ، هماهنگ آننده»راميرو لويز راسيلوا«، )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ين نيروها را به ما اميدواريم روز دوشنبه ا«: دوستانه در عراق در گفت و گو با خبرنگاران در امان گفت
  ».سه شهر داهوك، اربيل و سليمانيه اعزام آنيم

 تن از اعضاي امدادي به 13براساس گزارش مرآز اطالعات رساني سازمان ملل در تهران، طبق برنامه 
 . شوند هر يك از اين مناطق اعزام مي

وذش را در بخش آند، در نظر دارد نف در حالي آه سازمان ملل به مردم شرق عراق آمك ارسال مي
 . جنوبي آشور نيز افزايش دهد

دهد، بدون به خطر انداختن جان  ما در تالشيم تا زماني آه وضعيت قانون اجازه مي«: لويز داسيلوا گفت
 » .همكارانمان حضور سازمان ملل را در اين آشور افزايش دهيم

ه دليل آمبود قانون در اين ب«: وي ضمن ابراز نگراني از تاخير اقدامات امدادي به اين آشور گفت
  ».سرزمين ارسال آمك به اين آشور به تاخير افتاد

  
    ايران-جنگ  

  
  اگر به ايران بيايند آنها را به خاطر جنايت عليه ايران محاآمه خواهيم آرد

 2003 اوريل 14 -1382 فروردين 25دوشنبه -ايسنا
 ورود غيرقانوني جمهوري اسالمي ايران اجازه« :سخنگوي وزارت امور خارجه آشورمان تصريح آرد

دهد و اگر به ايران بيايند آنها را به خاطر جنايت عليه ايران محاآمه  سردمداران عراقي به ايران را نمي
 » .خواهيم آرد

به گزارش خبرگزاري دانشجوايان ايران، حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه در جلسه هفتگي 
 به سوالي در خصوص احتمال ورود سردمداران عراقي به خود با خبرنگاران با بيان اين مطلب در پاسخ

 » .ورود سردمداران آشوري آه با ما درگير بوده به آشورمان غيرمنطقي است« : ايران تاآيد آرد
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سفر معاون وزير خارجه انگليس پيرو « :وي درباره سفر معاون وزير خارجه انگليس به تهران گفت
ر خارجه دو آشور انجام گرفت و جمهوري اسالمي ايران به هاي امو هماهنگي قبلي بين وزارتخانه

عنوان همسايه عراق و بازيگري آليدي در منطقه از ابتداي بحران و پيشتر از آن مورد مذاآره طرفهاي 
 » .اروپايي بوده است

چنين فرصتي ايجاد شد؛ تا ما  ها مواضع خود را اعالم آردند؛ هم در اين سفر انگليسي« : وي افزود
هاي نظام را  هاي خود را از ادامه اشغال عراق و مواضع خود درباره مبارزه غيرگزينشي و سياست رانينگ

 » .يي اعالم آنيم هاي هسته درباره پروژه
وي هم چنين با تاآيد بر سپردن آينده عراق به دست ملت عراق و خروج هر چه سريعتر نيروهاي 

طرفي و وارد نشدن به بحران به نفع هيچ يك از  يسياست آشور ما ب« : خارجي از اين آشور، گفت
هاي ما اصولي و منطقي  طرفين بوده است؛ آه بسياري از آشورها موضع ما را تاييد آردند و سياست

 » .بوده است
اي آه آينده عراق زياني به ثبات  آنيم؛ به گونه ما در بحران عراق منافع خود را تامين مي«: وي ادامه داد
ها نيز  انگليسي. آنيم هاي ديپلماتيك خود براي مذاآره استفاده مي ه و از تمام ظرفيتمنطقه نرساند

تاآيد آردند آه به نظرات ايران در خصوص مبارزه با تروريسم، دولت آينده عراق و حضور نيروهاي بيگانه 
 » .آنند در عراق توجه مي

  ».هر چه سريعتر با هم اين مسايل را حل آنند
  

  مخالفت با جنگ و تظاهرات ضد جنگ در جهان
  

  تظاهرات واشنگتن
   گزارش فعاالن سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران-رجنگ خب

، تظاهراتی عليه تهاجم آمریکا در عراق، در شهر واشنگتن دی سی با شرکت ده ها  آوریل12روز شنبه 
این تظاهرات باهدف اصلی اعتراض به کمپانی های . هزار نفرمردم صلح خواه و عدالت طلب برگزار شد

 به منافع خوداز راه تهاجم واشغال کشورعراق و سپس دروغ گوئی بزرگ و رسانه های بزرگ خبری، که
مسير تظاهرات از مقابل دفاتر . و سانسور اطالعات مربوط به آن دست می یابند، ترتيب داده شده بود

، کاخ سفيد، روزنامه واشنگتن پست، نيویورک تایمزو چند مرکز دیگر  FBI، دادگستری، FAXتلویزیون 
 .. عبور می کرد

در بين . کيب افرادی که در این تظاهرات شرکت کرده بودند اینباربه روشنی با دفعات قبلی متفاوت بودتر
تظاهر کنندگان مردم کشورهای خاورميانه از جمله فلسطينی ها و همچنين از امریکای التين دیده می 

 . شدند
 : از جمله شعارهای این تظاهرات

 . ایاالت متحده خاورميانه را ترک کن. يم ما عدالت می خواهيم، ما صلح می خواه -
 ما به نياز آنان پاسخ می دهيم . مردم جهان به آمدن ما در خيابانها و اعتراض ما نيازمندند -
 ) به جای عمليات آزادکردن( عمليات کنترل فکر-

 بوش یک جنایتکار جنگی است  -
 به اشغال عراق خاتمه دهيد  -
 . وع کنيدتغيير رژیم را از آمریکا شر -
 جنگ تروریسم است  -
 . صلح وطن خواهانه است -

شهر واشنگتن در این رابطه کامال حالت غير عادی داشت و به دليل مسدود کردن بسياری از خيابانها 
  ترافيک سنگينی داشت - که ضمنا دسترسی به محل تظاهرات را بسيار دشوار کرده بود -جهت عبور 

 آوریل تظاهراتی نيز عليه 13قرار است که فردا روز یکشنبه . اتمه یافت بعد از خ3تظاهرات در ساعت 
 . بانک جهانی و صندوق بين المللی پول برگزار گردد

  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
  

ما تصميم به عدم شرآت  :ي رهبري معارضان عراقي گفت رييس دفتر جهادي مجلس اعال و عضو آميته
  ايم در آن گرفته

 2003 اوريل 14 -1382  فروردين25دوشنبه -ايسنا
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وي شرآت در اجالس ناصريه را به نفع ملت عراق و ملت عراق را راضي به برگزاري آن ندانست و اعالم 
  .ي پوالدين ملت عراق است ي اول به خدا و سپس به اراده تمام اميد ما در درجه: آرد

  
 مسووليت ناامني غارت و :ي رهبري معارضان عراقي گفت رييس دفتر جهادي مجلس اعال و عضو آميته

  . هاي است آه اآنون عراق را در دست دارند ي گروه چپاول در عراق بر عهده
االسالم سيد عبدالعزيز حكيم، رييس دفتر جهادي مجلس اعالي انقالب  به گزارش ايسنا، حجت

 ناصريه آه در آنفرانس اسالمي عراق، عصر روز دوشنبه در يك آنفرانس خبري در تهران با اعالم اين
از مجلس اعال براي شرآت در اين اجالس دعوت شده است، ولي ما تصميم : شرآت نخواهد آرد، گفت
  .ايم به عدم شرآت در آن گرفته

در : چنين شرآت نكردن مجلس اعال در اين اجالس را به نفع ملت عراق عنوان آرد و تصريح آرد وي هم
ما از . شود نها به بررسي دولت موقت پرداخته مياين اجالس، دولت موقت تشكيل نخواهد شد، بلكه ت

  .آس ديگر قرار نخواهيم گرفت ايم و زير چتر آمريكا يا هيچ ابتدا شعار استقالل را مد نظر قرار داده
الدين  ها اعالم آرديم آه تصورات و اصول آلي در آنفرانس لندن و صالح ما به آمريكايي: حكيم تاآيد آرد
ايجاد شد و نبايد دوباره از صفر شروع آنيم؛ راه درست پذيرش آن چيزي است ي رهبري  مطرح و آميته
  . ي عراقي آن را طي آرده است آه معارضه

وي هدف اول و بنيادين براي تمامي معارضه و مردم عراق را تحقق يافته و آن را سرنگوني رژيم عراق 
  .آردهاي منطقه ظلم آرده است عنوان  آه در حق ملت عراق و ساير ملت

اي براي جلوگيري از جنگ براي سرنگوني صدام انجام داديم اما  هاي فزاينده ما تالش: حكيم تاآيد آرد
  .اما تالش خواهيم آرد تا ساير اهدافمان، تحقق يابد. تالش ما همراه با آاميابي نبود

دي در اين هاي زيا ي وي، هدف دوم معارضه و دولت ملي فدراتيو تكثرگراست آه بايد تالش به گفته
هاي لندن و  زمينه انجام شود و تمامي معارضان عراقي در زمان جلسات واشنگتن، آنفرانس

  .الدين، تصورات آاملي براي تحقق اين هدف انجام دادند صالح
نيروهايي آه فعال در عراق قدرت : وي با ابراز تأسف از چپاول، غارت و ناامني در عراق اظهار داشت

ها بيان آرديم  حتي قبل از وقوع جنگ براي آن. آنند راقي به طور مناسب تعامل نميهاي ع دارند با گروه
ها توجهي نكردند و مسؤوليت ناامني، چپاول و  آه برخي مسايل روي خواهد داد و چنين نيز شد، اما آن

  .هاست ي آن بر عهده... 
ليت تشكيل دولت ملت بزرگ عراق مسؤوليت تالش براي بازسازي عراق و مسؤو: وي اعالم آرد

  .گرا را بر عهده خواهد گرفت و بر آمتر از آن راضي نخواهد شد ملي
برخي نيروهاي موجود در عراق، توانستند در : عضو شوراي رهبري معارضان عراقي در ادامه گفت

دراين . شود بسياري از شهرها تسلط يابند و اآنون بسياري از شهرها توسط عراقيان حقيقي اداره مي
آنيم با آمك ساير شهروندان عراقي، اين  بيني مي  تالش و استمرار آار خواهيم داشت و پيشراستا

  .ها به انجام رسانيم اهداف بزرگ را با وجود همه سختي
اي آه امروز با  هاي اين شورا، با اشاره به جلسه ي فعاليت ي عراقي درباره عضو شوراي رهبري معارضه

اين : هايي آه با ساير اعضا دارند، اظهار داشت ي اين شورا و تماسجالل طالباني يكي ديگر از اعضا
ي عراقي بر آن  ها در خصوص يكسان سازي و هماهنگي نظرات و تصميماتي است آه معارضه تماس

  .اتفاق نظر آرده است
اند آه  اعضاي شوراي رهبري اعالم آرده: وي در خصوص شرآت شوراي رهبري اجالس ناصريه، گفت

  .آنند، اما شايد نمايندگاني بفرستند شرآت نمي
اين : ي بحران شيعي در عراق، اظهار داشت رييس دفتر جهادي مجلس اعال در پاسخ به سؤالي درباره

شيعيان عراق موضع واحدي دارند و خواستار سرنگوني رژيم صدام و ايجاد دولتي . چالش وجود ندارد
لي آه امنيتي وجود ندارد، برخي رفتارها انجام مردمي با مشارآت شيعيان هستند، اما در شرايط فع

  .دانيم شود آه ما آن را مردود مي مي
هماهنگي : گرا، تأآيد آرد هاي اسالم حكيم در خصوص هماهنگي ميان مجلس اعال و ساير گروه

ر گرايان و برادران آرد و ترآمن وجود دارد و د گرايان و حتي غير اسالم ميداني در سطح عالي ميان اسالم
گيرد و در بسياري از شهرها اوضاع  بسياري از اماآني آه حضور دارند، جلسات آاري صورت مي

  .دادهاي منفي غير از بروندادهاي جنگ، وجود ندارد مناسبي وجود دارد و در اين شهرها برون
در اين سپاه در جنوب عراق و تنها بخش آوچكي از آن : ي فعاليت سپاه بدر، گفت چنين درباره وي هم

دهد و  هاي خود در ايجاد و حفظ امنيت در عراق ادامه مي داخل ايران است و همانند گذشته به فعاليت
  .تاآنون نقش خود را بسيار مطلوب ايفا آرده است
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ي انتقالي دولت را  رييس دفتر جهادي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق ارزيابي مجلس اعال از دوره
ابتدا بايد دولت ملي عراقي موقتي بعد از سرنگوني رژيم بعثي، بر : تواضح عنوان آرد و اظهار داش

 آن شاهد انتخابات آزاد و تدوين قانون  ها تشكيل شود و تا در سايه اساس نظر مردم و متشكل از آن
  .اساسي باشيم

اليتي ها هنوز فع اين آميته: الدين ، گفت هاي تعيين شده در آنفرانس صالح ي فعاليت آميته وي درباره
  .چنين موضع منفي نيروهاي مهاجم است اند و دليل آن تحوالت سريع جنگ و هم نداشته

ي عراق، يكي از جرايم  هاي خبري مبني بر استفاده از آادر حزب بعث براي اداره وي در خصوص گزارش
  .حزب بعث را اجبار مردم براي ورود به حزب بعث بيان آرد

ها در   اين حزب افراد عادي بودند و حتمي فضايي براي مشارآت آنبسياري از اعضاي: حكيم تصريح آرد
  .دولت آينده ايجاد خواهد شد

  . امور تاآيد آرد الدين بر توانايي معارضان عراقي در اداره وي با اشاره به اجالس لندن و آنفرانس صالح
ي فعلي و  قي در مرحلههاي عرا  اين گروه را با ساير گروه رييس دفتر جهادي مجلس اعالي عراق رابطه

هاي  هيچ اختالفي در سطح آالن و راهبردي و عمومي بين گروه: در آينده صميمانه برشمرد و گفت
  .هاي مختلف است معارضه وجود ندارد، بلكه اختالف نظرهايي وجود دارد آه همين عامل ايجاد گروه

غير از اين حالت، : اطرنشان آردوي با تأآيد بر ضرورت تشكيل دولت موقت متشكل از مردم در عراق، خ
 سال گذشته ، يعني دوران 80 در غير اين صورت ما شاهد بازگشت به  به نفع هيچ آس نيست،

  .استعمار خواهيم بود
ما حتي حاضر نيستيم يك روز در عراق باقي : ي حضور نيروهاي بيگانه در عراق، اعالم آرد حكيم درباره

ها برخورد خواهيم  هاي انساني با آن انه نيست، بلكه با مكانيزمبمانيم، اما تصميم ما برخورد مسلح
  .آرد

وي شرآت در اجالس ناصريه را به نفع ملت عراق و ملت عراق را راضي به برگزاري آن ندانست و اعالم 
  .ي پوالدين ملت عراق است ي اول به خدا و سپس به اراده تمام اميد ما در درجه: آرد

ما زماني خواهان مشارآت در دولت عراق هستيم آه بر اساس : عال گفترييس دفتر جهادي مجلس ا
  .ي مردم تشكيل شده باشد اراده

شكل نظام را نيز بايد مردم مشخص آنند و در مورد نظام فدراليسم نيز مردم عراق : وي تأآيد آرد
  .گيرند تصميم مي

هيچ :  محكوم و تصريح آردرييس دفتر جهادي مجلس اعالي انقالب عراق، قتل عبدالمجيد خويي را
  .عراقي شريفي حاضر به آشته شدن شخصي به اين شيوه نيست

تجاوز به حريم : ي منزل آيت اهللا سيستاني را محكوم آرد و تاآيد آرد چنين تهديد و محاصره وي هم
د ها هزار نفر از عشاير وارد مساجد شدن مرجعيت محكوم است؛ واآنش مردم بسيار افتخارآميز بود و ده

  .تا به آن خاتمه دهند
اي خواهد  آنيم آه اين تنها اداره گمان مي: را رد و گفت” گارنر“وي احتمال تشكيل دولت موقت توسط 

بود، هر چند آه اين روش درست نيست و ما قبل و بعد از جنگ توجهات الزم را در اين باره به مهاجمين 
  .ايم داده

ها در ميدان بازي هستند و ما تمام  آن: عراق ندانسته و گفتحكيم، معارضان عراقي را خارج از تحوالت 
  .دهيم مان را براي مشارآت در دولت آينده انجام مي تالش

آيت اهللا حكيم : ي سفر آيت اهللا حكيم به عراق و احتمال سوء قصد به ايشان، اظهار داشت وي درباره
اند، خود ايشان نيز چندين بار  د شدههايش نيز شهي منتظر شهادت هستند و بسياري از افراد خانواده

  .اند ترور ناموفق شده
با ساير ” احمد چلبي“ي  رييس دفتر جهادي مجلس اعالي عراق در پاسخ به سؤالي در خصوص رابطه

ي عراقي است و همواره اعالم  هاي معارضه چلبي از شخصيت: هاي معارض عراقي، تأآيد آرد گروه
  .ستها داشته ا همكاري با ساير گروه

: هاي مثبتي همراه دانست و گفت ي مقام معظم رهبري به مراجع عظام نجف را با واآنش وي بيانيه
  .اي براي مديريت اين شهر تشكيل شده است تا از رويدادهايي مشابه جلوگيري شود اآنون آميته

واري آرد آه المللي تأآيد و اظهار اميد حكيم بر نقش سازمان ملل به عنوان رآن مشروعيت سازمان بين
  .در عراق نيز نقش مهمي ايفا آنند

وي در پاسخ به سؤالي در خصوص موضع مجلس اعال در عدم همكاري و عدم برخورد با آمريكا، تأآيد 
  .آنيم ما در راستاي فرآيندي شفاف در راستاي استقالل ملت و سرزمين عراق حرآت مي: آرد

ي آمريكايي از  هر گونه سلطه: غداد و بصره، گفتوي در پايان در خصوص راهپيمايي مردم عراق در ب
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  .ي رأي مردم هستند ها بازتاب دهنده سوي تمام معارضين عراقي رد شده است و اين راهپيمايي
  
 

  ديدگاه های آقاخان در باره جنگ
 2003 اوريل 14 -1382 فروردين 25دوشنبه -بي بي سي

  
 با آقاخان، رهبر روحانی شيعيان La Croixوا مطلب زير بخش هايی از مصاحبه نشريه فرانسوی الکر

  .اسماعيليه است
 کشور عمدتا در هند، پاکستان، شرق آفريقا، 25 ميليون نفر در 15 تا 12شمار شيعيان اسماعيلی 

  .آسيای ميانه و همچنين در سوريه، ايران و افغانستان است
  

 در همکاری با سازمان های بين نهادهای مذهبی آقاخان عالوه بر ياری رساندن به همکيشان خود،
پس از فروپاشی اتحاد جماهير . المللی، درگير برنامه های توسعه در کشورهای جهان سوم است

  . شوروی، او خود را به شدت وقف آسيای ميانه کرده است
  

  مناقشه جاری در عراق را چگونه می بينيد؟
  

کنترل . يک دوره طوالنی تجربه می کنيماين خطرناک ترين مناقشه ای است که پس از : کريم آقاخان
پيامدهای آن بسيار دشوار خواهد بود، چون برخی نهادهای اين بخش از جهان، از جمله سياسی، 

  .مذهبی و اقتصادی را تحت تاثير قرار داده است
عراق در خط گسل ميان دو بخش جهان عرب واقع شده است، ميان اعراب مسلمانان و اعراب 

  .ن اهل شيعه و اهل سنی؛ ميان وهابيون و شيعيانغيرمسلمان؛ ميا
  

اما نحوه تفکر آن از افغانستان . عراق کشوری با مردم تحصيل کرده و دارای سنت های عظيم است
. دمکراسی، اگر در عراق برقرار شود، بايد به مشروعيت کثرت گرايی منجر شود. کثرت گراتر نيست

  .    دستيابی به اين هدف آسان نيست
  خان  آقا

. مناقشه حاضر يک سلسله پرسش های اساسی پيش آورده که رسيدگی به آنها نيازمند تدبير است
در عراق، شيعيان در اکثريت هستند . اين جنگ توازن مذهبی منطقه را تحت تاثير قرار داده است

  .سوريه برعکس است. درحالی که يک دولت سنی حاکم است
  

آيا سازمان ملل .  آرزوی ما برای عراق پس از صدام حسين چيستبا توجه به اين بستر، بايد پرسيد
نقش محوری در بازسازی عراق را خواهد پذيرفت؟ آيا به سوی استعمار موقتی عراق توسط انگليسی 
ها و آمريکايی ها پيش می رويم؟ آيا انتخابات در عراق باعث به قدرت رسيدن شيعيان خواهد شد؟ آيا 

ان يا يمن متحد خواهد شد؟ آيا درک متقابل بيشتری ميان شيعيان عرب و اين اکثريت شيعه با اير
شيعيان غيرعرب يا ميان شيعيان عرب و سنی های عرب پديد خواهد آمد؟ اينها پرسش های اساسی 

  .است
  

آيا اعراب اهل تسنن و شرکای . عراق بسيار قدرتمند خواهد بود-از لحاظ نظامی و اقتصادی، محور ايران
اين واقعيت چه واکنشی نشان خواهند داد؟ در برابر اين پرسش ها، گفته می شود که مردم آنها به 

اما وضعيت پس از طالبان در افغانستان نمايانگر دشواری . عراق سرنوشت خود را تعيين خواهند کرد
  .های اتحاد کشور، تغيير حکومت و يافتن رهبرانی برای هدايت تحوالت است

  
  احساس شما چيست؟.  درگيری از خدا نام می برندبسياری از طرفين اين

  
در هر جنگی، وقتی کسی جان . من به نبرد ميان جهان اسالمی و جهان مسيحی اعتقادی ندارم
اما من . سرنوشت اين مردان و زنان: مردان و زنان را به مخاطره می اندازد، مشکل اخالقی وجود دارد

شايد تمايل به اين گفته حرف داشته .  حس نمی کنمدر بوش يا بلر دشمنی مسيحيت با اسالم را
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 11تجربه ." ما اين جنگ را به نام ارزش های اخالقی دين و مذهب خود راه می اندازيم: "باشد که
  .سپتامبر عميقا برای آمريکا تکان دهنده بود

  
   

جان در هر جنگی، وقتی کسی . من به نبرد ميان جهان اسالمی و جهان مسيحی اعتقادی ندارم
اما من . سرنوشت اين مردان و زنان: مردان و زنان را به مخاطره می اندازد، مشکل اخالقی وجود دارد
  .    در بوش يا بلر دشمنی مسيحيت با اسالم را حس نمی کنم

  آقاخان  
به نظر من فلسفه شخصی او عليه جهان اسالمی موضع . من تونی بلر را خيلی خوب می شناسم

" عرب"ز سوی ديگر، در اروپا يا آمريکا اين تمايل شديد هست که واژه های عمومی ا. گيری نشده است
  .برای شمار زيادی از کشورها يا اوضاع به کار برده شود" مسلمان"يا 
  

. ما به پيچيدگی اين بخش از جهان که اطالعات چنان ضعيفی از آن داريم توجه کافی نشان نمی دهيم
همچنين تنها پس از جنگ افغانستان بود که . آشنا نبود" شيعه"کلمه پيش از انقالب ايران، غرب با 

غرب اکنون در جريان اين بحران در حال درک پيچيدگی های جهان . در غرب شناخته شد" وهابی"کلمه 
  .من آرزو داشتم اين ادراک به طرق ديگری حاصل می شد. اسالمی است

  
  ا در کل در جهان عرب وجود خواهد داشت؟آيا پس از جنگ، امکان ايجاد دمکراسی در عراق ي

  
ايجاد يک نظام معتبر وقت می خواهد و سازمان دادن آن . دمکراسی در عراق سابقه طوالنی ندارد

به عالوه، ما بايد برای پذيرش حکم . افغانستان اين مساله را ثابت می کند. خيلی سخت است
  .   و در شرايط پايدار اعمال شوداين دمکراسی بايد در طول زمان. دمکراسی آماده باشيم

من آرزو داشتم اين . غرب اکنون در جريان اين بحران در حال درک پيچيدگی های جهان اسالمی است
  .    ادراک به طرق ديگری حاصل می شد

  آقاخان  
اگر بخواهيد در جهان سوم فرآيند . در بسياری از کشورها، تجربه دمکراسی شکست خورده است

آغاز کنيد، واجب است نه تنها در مورد روند آن، بلکه همچنين بر تاثير آن و نتايج آن تامل دمکراسی را 
  .کنيد

  
اما نحوه تفکر آن از افغانستان . عراق کشوری با مردم تحصيل کرده و دارای سنت های عظيم است

. نجر شوددمکراسی، اگر در عراق برقرار شود، بايد به مشروعيت کثرت گرايی م. کثرت گراتر نيست
هدف نهايی داشتن يک دمکراسی موفق است و برای اين کار . دستيابی به اين هدف آسان نيست

  .ضروری است نخبگان اليق در دولت حضور يابند
  

  آيا مفهوم دمکراسی در همه جا يکسان است؟
  

هد، اگر کسی يک حکومت تک حزبی را تغيير می د. مدل دمکراسی بايد با معيار هر کشور تنظيم شود
اما در آن صورت ضرورت دارد يک نظام سياسی که بر واقعيت های . مثل مورد عراق، من طرفدار آنم

برای من مساله اساسی، . سياسی، مذهبی، قومی و زبانی کشور قابل انطباق است ايجاد شود
  .اين يک موضوع بنيادی در جهان سوم است. مديريت اين کثرت گرايی است

  
  کجا بايد اين فرآيند دمکراتيک را مورد حمايت قرار دهد؟جامعه بين المللی تا 

  
بازسازی اقتصادی نيازمند حمايت طوالنی است تا ايجاد يک نظام مالی تازه، آزادسازی اقتصادی، و 

عراقی ها به لطف نفت از ابتدای کار از فرصت داشتن . مديريت بهتر دارايی های عمومی عملی شود
در سطوح سياسی، تصميم در مورد پااليش فرآيند دمکراتيک . اهند بوديک اقتصاد سالم برخوردار خو

اين همان فرآيندی است که امروز در افغانستان دنبال . برای تطابق با کشور به عهده عراقی هاست
  .اين همان چيزی است که ايرانی ها هم اکنون در جستجوی آن هستند. می شود
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انتخاب ميان مدل اتحاد جماهير شوروی يا مدل : يلی هستيمما در جهان اسالمی وارث يک گزينه تحم

اين . امروز ما در جستجوی راه تازه ای هستيم. راه ميانه هم به نتيجه نرسيد. نظام سياسی غرب
  .    فرآيند با بی ثباتی همراه است

  آقاخان  
: هستيمما در جهان اسالمی چه عرب و چه غيرعرب، در سطوح سياسی وارث يک گزينه تحميلی 

راه ميانه، يعنی راه غيرمتعهدها با موفقيت . انتخاب ميان نظام اتحاد جماهير شوروی يا نظام غربی
امروز ما در جستجوی راه . ما دوره مرکزگرايی، با حاکميت تک حزبی را پشت سر گذاشتيم. همراه نبود

ای مثال رهبران کشورهای بر. اين فرآيند با بی ثباتی همراه است، چون تازگی دارد. تازه ای هستيم
  .آسيای ميانه نظام شوروی را کنار گذاشته اند و در حال کشف و بازآموزی هستند

  
  شما با توجه به موقعيت خود به عنوان رهبر اسماعيليان چه تجربه ای به ارمغان می آوريد؟

  
من تغييرات . اردشيعه اسماعيلی يک امام زنده دارد که در جهان زندگی می کند، و پيوندهای زيادی د

را نظارت می کنم و تا حد امکان نحوه ساخت نهادهايی که نيازهای اسماعيليان را برآورده می ) جهان(
  . کند پيش بينی می کنم

  
من به اين . ما در جامعه اسماعيليه يک گروه قومی، يک زبان يگانه، يا يک تاريخ مذهبی منفرد نداريم

من . من عملکرد خود را با توجه به بستر زمانه تنظيم می کنم. کثرت گرايی سابقه دار توجه می کنم
مواجهه با اين . خروج از دوران استعمار، پايان جنگ سرد، ايجاد بنگالدش و انقالب ايران را تجربه کرده ام

  ....وضعيت ها، مستلزم تامل، پيش بينی آينده، و واکنش نشان دادن به ضروريات بود
  

  اپ عليه جنگ در عراق چه نظری داريد؟درباره موضع سرسختانه پ
  

شخصا، من با انديشه مناقشه ذاتی ميان جهان . اظهار نظر درباره اين مسائل نيازمند ظرافت است
عناصر وحدتبخش سه دين .... اين نظريه سفسطه آميز است. مسيحی و جهان اسالمی مخالفم

راهيمی دارد، بيش از عناصر تفرقه توحيدی جهان، اسالم، يهوديت و مسيحيت که هرسه ريشه های اب
  . انگيز آنهاست

  
مهم اين است که تعيين شود اين مذاهب يگانه پرست چگونه می توانند بر آنچه مايه اتحاد آنهاست 

من به جيم ولفنسون رئيس بانک . تکيه کنند و اجازه ندهند شرايط زندگی روزمره آنها را از هم جدا کند
او خواهان گفتگويی است که فقط به . ديان را درک کرده احترام می گذارمجهانی که لزوم اين گفتگوی ا

مباحث الهياتی محدود نمی شود بلکه به حوزه هايی می پردازد که برای مردم در جوامعی که بانک در 
ما خود با کليسای کاتوليک در کشورهای متعدد . آن مسئوليت هايی دارد نيز فوايدی به همراه دارد

  .مهمکاری داري
  

  ي ميهني آردستان الب اسالمي، حزب دموآرات آردستان و اتحاديهمجلس اعالي انق
 2003 اوريل 14 -1382 فروردين 25دوشنبه -ايسنا

ي ميهني آردستان از گروههاي  مجلس اعالي انقالب اسالمي، حزب دموآرات آردستان و اتحاديه
ن پس از سقوط صدام اند و اآنو معارض عراقي هستند آه از زمان تشكيل با حكومت حاآم مبارزه آرده

 . ي عراق داشته باشند اي در آينده توانند نقش تعيين آننده مي
وگوهايي با نمايندگان دو گروه  ي اين گروهها گفت خبرنگار گروه تاريخ ايسنا با هدف مرور آوتاه تاريخچه

 . عراقي در ايران و يك عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق،انجام داده است» آرد«اصلي 
  

« : در اين باره گفت،ي سياسي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق محمدهادي اسدي، عضو آميته
هاي   ميالدي در زمان جنگ عراق عليه ايران تاسيس شد و گروه1983مجلس اعال در اوايل سال 

سياسي، مجاهدين عراقي، حزب الدعوه، سازمان عمل اسالمي و مجاهدين مستقل ديگر به عضويت 
اهللا محمدباقر حكيم به عنوان سخنگوي مجلس اعال انتخاب شد و بعد در سال  در ابتدا آيت.ندآن درآمد

 » . ميالدي ايشان رييس مجلس اعال شدند1986
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 ميالدي برخي از گروههاي اسالمي مانند حزب الدعوه با وجود عضويت در 1986از سال « :وي افزود
 » .آت نكردندهيات عمومي مجلس اعال در اجتماعات اين مجلس شر

هاي زيادي را عليه  مجلس اعال از زمان تشكيل تا شروع جنگ آمريكا با عراق، عمليات« :وي تصريح آرد
 » . ميالدي چهار بار با موشك آاخ صدام را زد2002رژيم حاآم انجام داد و در سال 

 ميالدي به ايران 1980اهللا حكيم از سال  رساني مجلس اعالء با يادآوري اين آه آيت ل واحد اطالعمسئو
مجلس اعال همواره روابط خوبي با احزاب آرد عراق داشته است، فقط در سال « :آمد، اظهار داشت

 ميالدي مشكل آوچكي با حزب دموآرات آردستان عراق پيدا آرد آه پس از مدتي روابط مجددا 1996
 » .خوب شد

مجلس « :اي خوب دارد ، اضافه آرد رابطهاسدي با تاآيد بر اينكه مجلس اعال با تمام همسايگان عراق 
 » .اعالء معتقد است آه مردم عراق بايد بر سرنوشت خود حاآم شوند و حكومت آشور را انتخاب آنند

  
 روند تشكيل اين اتحاديه را چنين تشريح ،ي ميهني آردستان عراق در ايران ي اتحاديه دانا مجيد، نماينده

 آردستان عراق مبارزاني آه به رهبري جالل طالباني در سوريه پس از شكست انقالب آردها در« :آرد
اين اتحاديه پس از يكسال نيروهاي . ي ميهني آردستان را تشكيل دادند اجتماع آرده بودند، اتحاديه

 » .ي مسلحانه با رژيم عراق آماده آرد و انقالب آنها هنوز هم ادامه دارد خود را براي مبارزه
هايي داشته  ي ميهمي آردستان با حزب دموآرات آردستان،اختالف يهاتحاد« :وي ادامه داد

 » .اي ميان اين دو گروه ايجاد شده است هاي مسلحانه ودرگيري است
اتحاديه، « :ي عراق توضيح داد ي ميهني آردستان با آشورهاي همسايه ي روابط اتحاديه وي درباره

. ايران ارتباط مناسبي را با اين آشور برقرار آردي خوبي با سوريه دارد و پس از سقوط شاه در  رابطه
 ميالدي مرزهاي خود را به روي يك ميليون آرد عراقي آه از بمباران شيميايي 1991ايران در سال 

 » .ي اتحاديه با آشورهاي همسايه خوب است در مجموع رابطه. حلبچه آسيب ديده بودند باز آرد
« :هني آردستان همواره پشتيبان مردم فلسطين بوده است، گفتي مي مجيد با تاآيد بر اين آه اتحاديه

سالها . ي مردم با آنها هستند آنند همه صدام در آشور عراق يك ديكتاتور بود و ديكتاتورها هم فكر مي
گفتند آه  آرد و اطرافيان صدام نيز به او نمي را مطرح مي) بلي(” نعم“ي  ها فقط گزينه رژيم در رفراندوم

» آرد«هاي شيميايي و بيولوژيكي عليه نيروهاي  همچنين صدام بارها از سالح. دمي نداردپايگاه مر
 » .استفاده آرد، ولي نتوانست ما را نابود آند

  
وگو با خبرنگار گروه تاريخ ايسنا اظهار   نيز در گفتي حزب دموآرات آردستان عراق، پيرود ابراهيم نماينده

 ميالدي به رهبري مالمصطفي بارزاني در عراق 1946در سال حزب دموآرات آردستان عراق « :داشت
 » . آنگره برگزار آرده است12تشكيل شد و تاآنون 

وي در سال . ي خود را عليه رژيم آغاز آرد  ميليادي مبارزه1932مصطفي بارزاني از سال « :وي ادامه داد
بارزاني در . ود به عراق بازگشت ميالدي به ايران آمد و پس از چند سال مجددا با پيش مرگهاي خ1946
 » . ميالدي به شوروي پناهنده شد و پس از مدتي بار ديگر براي مبارزه به عراق رفت1958سال 

آرد ولي بعد از آن در  ي مسلحانه نمي  ميالدي مبارزه1961حزب دموآرات تا سال « :وي تصريح آرد
اي به حزب دموآرات آمك  نيز در دورهآمريكا و شوروي .آوهستانهاي آردستان شروع به مبارزه آرد

 » .آردند مي
ما « :اي نتوانست حزب دموآرات را از ميان ببرد، اضافه آرد با بيان اينكه صدام با هيچ اسلحه» ابراهيم»

ي  رابطه) مجلس اعالء(ي حكيم  خواهيم و همواره با خانواده حكومت مستقل و جمهوري آردستان نمي
 » .ايم خوبي داشته

در ميان آشورهاي همسايه تنها ترآيه همواره براي اقدام عليه آردها دنبال بهانه « : داشتوي بيان
ما عليه آمريكا هستيم و اين آشور اآنون بر ما . بوده و حزب دموآرات با اين آشور مشكل داشته است

افق آرد و مسلط شده است؛آمريكا چندين بار با شاه ايران و حكومت عراق براي ضربه زدن به آردها، تو
 » .ما به همين دليل موافق اين آشور نيستيم

ي عراق بايد دموآراتيك و فدرالي باشد و نيروهاي معارض عراقي  حكومت آينده« :وي در پايان تاآيد آرد
  ».با حكومت اجنبي بر عراق مخالف هستند

  
  منازعه بر سر تصاحب قدرت مذهبي در عراق، از ديد لس آنجلس تايمز 

آمريکايي نوشت اگر آمريکا مي خواهد که نسبت به دروان پس از جنگ در عراق اطمينان يک روزنامه 
 . حاصل کند، بايد اختالفات فرقه اي و نژادي اين کشور و ارتباطات آن را با خارج از عراق را کامال حل کند
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 پيوسته 1921عراق از زمان تاسيس در سال : ايمز در شماره امروز خود نوشتروزنامه لس انجلس ت
 درصد جمعيت اين کشور را تشکيل مي 20تحت حکومت مسلمانان اهل تسنن بوده است که کمتر از 

. سني ها معتقدند که مستحق اداره عراق هستند زيرا خود را وارثان امپراتوري عثماني مي دانند. دهد
نن برعراق همواره مورد حمايت سني هاي جهان عرب که اکثريت را در مقابل شيعيان حاکميت اهل تس

رهبران سني عرب ار جمله زمامداران عربستان سعودي که آيين تشيع را . دارند، قرار داشته است
ارتداد در دين اسالم مي دانند، و با استقرار يک حکومت اهل تسنن در مرزهاي خود بيشتر احساس 

سياستهاي قدرتهاي غرب بويژه امريکا . کنند نيز از حکومت سني ها در عراق حمايت کردندراحتي مي 
تا همين اواخر امريکا رژيم بعثي عراق را وزنه . در اين مدت حامي حکومت اهل تسنن در عراق بوده اند

قداماتي در دولت پرزيدنت بوش نياز به آن دارد که ضمن ا. اي در برابر حکومت شبعه ايران تلقي مي کرد
اين جهت که تغيير رژيم در عراق باعث نخواهد شد که اقليت تسنن در معرض انتقامجويي و آزار اهل 

جمعيت عراق را تشکيل مي دهند، % 60تشيع قرار گيرد، خود را به اکثريت شيعيان عرب که نزديک به 
% 20سي کردها را که دولت امريکا همچنين نياز به آن دارد که حقوق اجتماعي و سيا. نزديک کند

 .جمعيت عراق را شامل مي شوند در چهارچوب يک عراق متحد، تضمين کند
چشم انداز رقابت هاي فشرده ميان گروه هاي شيعيان عراق درگيري در اطراف دفتر آيت اهللا 

سيستاني در نجف اين احتمال را تقويت مي کند که گروههاي مختلف شيعه براي کسب قدرت وارد 
 .  شده اندرقابت جدي

اق و چشم انداز آزاديهاي سياسي و مشارکت  با سقوط رژيم بعثي صدام حسين در عر–علي سجادي 
گروههاي سياسي قومي و مذهبي مختلف در نظام سياسي آينده کشور رقابت ميان گروههاي شيعه 

و فرزند آيت پس از قتل عبدالمجيد خويي روحاني ميانه رو . براي کسب رهبري شيعيان باال گرفته است
تبعيد در لندن به نجف بازگشته بود، اينک خانه آيت   سال12اهللا درگذشته ابوالقاسم خويي که پي از 

اهللا سيستاني روحاني ديگر شيعه در محاصره طرفداران گروه ديگر شيعه است و با او اتمام حجت کرده 
 ساله آيت اهللا درگذشته 22در فرزند محاصره کننده گان از طرفداران مقتدي الص. اند تا شهر را ترک کند

 گروه خود را صدر دوم مي نامند و خواهان در دست گرفتن رهبري شيعيان محمد صادق صدر هستند که
دفتر آيت اهللا سيستاني در حالي که درمحاصره عناصر مسلح گروه صدر دوم قرار دارد، . عراق هستند

قدسه و حيات مراجع عظام در نجف اشرف در معرض اطالعيه اي صادر کرده و با اعالم اين که عتبات م
امنيت مراجع شيعه و فاضالن حوزه نجف را بر عهده نيروهاي ائتالف نهاده و به طور  خطر جدي است،

. غير مستقيم خواهان حمايت آنان از جان شيعيان در قبال تعرضات ديگر گروههاي شيعه شده است
 برابر منزل آيت اهللا سيستاني داده مي شود، بعضا برخي از گزارشها حاکي است شعارهايي که در

عالوه بر آن شعارهايي نيز در . م محاصره کنندگان از عرب نبودن آيت اهللا سيستاني استنشانگر خش
شبکه الجزيره گزارش داده که دو تن ديگر از رهبران شيعه يعني . حمايت از مقتدي صدر داده مي شود
. دض نيز تهديد شده اند و از آنان خواسته شده شهر را ترک گوينمحمد سعيد حکيم و شيخ اسحاق فيا

محمد سعيد حکيم برادر زاده آيت اهللا محمد باقر حکيم رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق 
است که مقر آن در تهران قرار دارد و يکي از گروههاي اصلي شيعه که در پي تشکيل حکومت ديني در 

رچه در اگ. شيخ اسحاق فياض نيز يک روحاني فارسي زبان افغان است. دعراق است، به حساب مي آي
حال حاضر اختالف ميان گروههاي شيعه عراق متمرکز بر رهبراني شده که عرب نيستند، و گفته مي 
شود شيعيان عراق مايل نيستند به فرمان رهبراني گردن بگذارند که اصالتا عرب نباشند، ولي معلوم 

انيان فارسي زبان ن گروههاي شيعه با اخراج، کنار گذاشتن و يا حذف فيزيکي روحنيست که حذف رهبرا
به گزارش خبرگزاري فرانسه آيت اهللا شيخ محمد حسين فضل اهللا رهبر . يا ايراني االصل خاتمه پيدا کند

وايي شيعيان لبنان که روابط نزديکي با جمهوري اسالمي ايران دارد، در حمايت از آيت اهللا سيستاني فت
 . توان از آيت اهللا سيستاني دفاع کنندصادر کرده و به شيعيان عراق دستور داده است که با همه

 
  تهديد ها و دسته بندي هاي سياسي در نجف 

 . محاصره خانه ايت اهللا العظمي سيد علي سيستاني در نجف پايان يافته است
 2003 اوريل 14 -1382 فروردين 25دوشنبه -راديو فردا

  
  آقاي طاهري محاصره منزل آيت اهللا سيستاني واقعا تمام شده؟–خاکزاد ژان 
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 خبرها ضد و نقيض است ولي به نظر مي رسد که اين محاصره پايان يافته ولي بايد – طاهري عليرضا
تهديدي که گروه صدر ثاني متوجه آيت اهللا سيستاني و ديگر آيت . بگوييم که تهديدها همچنان باقيست

ه رهبري يک گروه صدر ثاني همانطور که اطالع داريد ب. اني االصل در نجف انجام داده استاهللا هاي اير
پيشتر .  ساله به نام مقتدي صدر بر عهده دارد که به تازگي به سلک روحانيت پيوسته است22جوان 

محمد باقر صدر که به همراه . تصور مي شد که مقتدي صدر پسر آيت اهللا محمد باقر صدر است
ام شدند ولي رش بنت الهدي در بحبوحه انقالب اسالمي ايران در عراق به حکم صدام حسين اعدخواه

 سال پيش 4خبرهاي تازه نشان مي دهد که مقتدي صدر پسر آيت اهللا سيد محمد صدر است که 
 . عامل اين ترور هم مشخص نشد.  پسرش در نجف ترور شد2همراه با 

 .چه کساني پشت اين حادثه بودند. ال رو به وخامت مي رود رقابتها د رنجف و کرب–ژان خاکزاد 
هدف اين گروه اين است که شيعه هاي . نطور که اشاره کردم، گروه صدر ثاني هما–عليرضا طاهري 

اين گروه معتقد است مراجع ايراني االصل بايد نجف را . عرب و عراقي بايد مرجع عرب داشته باشند
 . و کل جهان عرب را به دست آيت اهللا هايي بسپارند که عرب هستندترک کنند و زعامت شيعيان عراق

  مساله محاصره خانه آيت اهللا سيستاني با قتل عبدالمجيد خويي چه ارتباطي دارد؟– ژان خاکزاد
آقاي خويي به وسيله يک .  بدون شک اينها يک سلسله زنجير پيوسته به هم هستند–عليرضا طاهري 

آقاي . ه شاهد تظاهرات مشابه آنها بر گرد خانه آيت اهللا سيستاني بوديمگروه خشمگين کشته شده ک
بسياري او را متهم به دفاع از . لمجيد خويي به نجف رفته بود که سازشي ايجاد کند بين شيعيانعبدا

ولي از نظر وي نکته اصلي سازش بين شيعيان نجف و بعد ميان شيعيان نجف و . امريکا مي کردند
 . کربالست

ا به اين قتل متهم  عده اي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق به رهبري آيت اهللا حکيم ر– خاکزاد ژان
 نظر شما چيست؟. کردند

 اطالعاتي که داريم چه از نزديکان آقاي خويي و چه از نزديکان آقاي حکيم اين است که -عليرضا طاهري
اخيرا آقاي خويي در سفر به ايران ديداري آقاي عبدالمجيد خويي و آقاي حکيم دوست و نزديک بودند و 

 . دوستانه با آقاي حکيم داشتند
  واکنش نيروهاي ائتالف به محاصره خانه آيت اهللا سيستاني چه بود؟–ن خاکزاد ژا

 واکنش رسمي داده نشده ولي فرمانده آمريکايي چارلز اوونز گفته است که من نمي –عليرضا طاهري 
آقاي چالز اوونز تاکيد مي کند اين مساله مربوط به . اصره اظهار نظر کنمتوانم فورا در باره اين مح

و گفته که حادثه محاصره منزل . وندان عراقي است و طبعا مسئوليتش هم بر عهده خود آنهاستشهر
آيت اهللا سيستاني نشان مي دهد که کار زيادي بايد صورت بگيرد تا اين کشور دوران خودکامگي صدام 

  .سر بگذاردحسين را پشت 
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