
  )32(عراق در دوران گذار -حمله به عراق
  

   2003 اوريل 20 -1382 فروردين 31يكشنبه  
  

  »شوك و وحشت«استراتژي  -شب سي و دوم  
  

  آخرين تحوالت جنگ
  

 بازداشت وزير دارايي سابق عراق
  .نيروهای آمريکايی در بغداد اعالم کرده اند که وزير دارايی رژيم سابق عراق را بازداشت کرده اند

  فروردين 30بي بي سي 
وی حکمت ابراهيم العزاوی نام دارد و در دولت صدام حسين، مقام وزارت دارايی و معاونت نخست وزير 

  .را همزمان بر عهده داشت
 .آقای العزاوی به دست ماموران پليس بغداد دستگير و به نيروهای آمريکايی تحويل داده شده است

و پنج نفر رهبران رژيم سابق عراق است که آمريکاييان در صدد وی نفر چهل پنجم در فهرست پنجاه 
  .بازداشت آنان هستند

  .پيش از وی نيز تعداد ديگری از رهبران دولت سابق عراق دستگير شده اند
همچنين، سخنگوی نيروهای آمريکايی در بغداد گفته است که يکی از اعضای گروه فلسطينی ابونضال 

  .رده استخود را تسليم آمريکاييان ک
در روزهای اخير، دو تن از برادران ناتنی صدام حسين و يکی از وزيران سابق نفت رژيم وی نيز دستگير 

 .شده اند
  

  اسير عراقی را آزاد کرد900آمريکا 
   فروردين29بي بي سي 

  
مقام های دفاعی آمريکا در اقدامی که نشانه ديگری از فرونشستن جنگ در عراق است، می گويند 

  . از نهصد زندانی عراقی را که در اسارت داشته اند، آزاد کرده اندبيش 
  

نيروهای آمريکا به اين نتيجه رسيده اند که اين افراد عضو ارتش عراق نبوده اند اما در جنگ به اسارت 
  . آنها درآمده اند

  
ل تحقيق درباره آمريکايی ها می گويند هنوز حدود هفت هزار اسير عراقی را در اختيار دارند که در حا

  . وضعيت آنها هستند
  

خبرنگار بی بی سی در مقر وزارت دفاع آمريکا، پنتاگون، می گويد هنوز مشخص نيست که اين 
  . تحقيقات چه مدت طول خواهد کشيد

  
 کنوانسيون ژنو، برای هفت تن از اسرای عراقی جلسات رسيدگی 5نيروهای آمريکايی بر اساس ماده 

  . تشکيل داده اند
  
ز ميان اين هفت نفر، دو نفر آزاد شده اند، چهار تن از آنها از نظاميان وفادار به حکومت صدام حسين ا

تشخيص داده شده اند و يکی ديگر از آنها هنوز در اختيار نيروهای آمريکايی باقی مانده است زيرا تصور 
 . کمک کندمی شود که او پزشک يا يک شخصيت مذهبی باشد و بتواند به ديگر زندانيان 

  
 شيعيان در کوت

 
  .همزمان، افسران آمريکايی در شهر کوت، واقع در شرق عراق، با رهبران محلی مالقات کرده اند
  .هدف از اين مالقات حل و فصل بحرانی است که بر سر کسب قدرت در اين شهر پيش آمده است

  
 يکهزار تن از حاميان محلی شيخ سعيد عباس، از رهبران شيعی مورد حمايت ايران، با همراهی حدود

  .خود در ساختمان شهرداری کوت مستقر شده و خواستار تصدی امور شهر شده است
  

  .در مقابل، مقامات آمريکايی می گويند که وی نماينده اکثريت مردم شهر کوت نيست
  

ور بدون خبرنگار بی بی سی می گويد که اوضاع کوت متشنج بوده و نزديکی اين شهر با مرز ايران و عب
 .مانع افراد از مرز باعث افزايش حساسيت اين بحران شده است
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 بحث و گفت و گو بر سر دولت آينده عراق
  

  فروردين29بي بي سي 
گزارشها حاکی از اين است که هزاران تن از شيعيان عراق برای شرکت در مراسم اربعين که سالگرد 

يان است در حال حرکت بسوی شهر کربال، چهلمين روز کشته شدن امام حسين، پيشوای سوم شيع
 .مدفن آن امام هستند

 
اين در حالی است که سيد محمد باقر حکيم، رئيس مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق که مهمترين 
تشکل سياسی شيعی در اين کشور است مردم عراق را به برپايی گردهمايی در آرامگاه امام حسين 

  .نه اعتراض و از تشکيل حکومتی آزاد و عادل اعالم پشتيبانی کنندفراخوانده است تا به سلطه بيگا
  

برادر کوچکتر او، سيد عبدالعزيز برای گردآوردن طرفداران در حال رفت و آمد در مناطق شيعه نشين 
  .جنوب عراق است و با استقبال گرم مردم اين منطقه مواجه شده است

  
 . به استقبال او رفتنددر شهر های کوت و عماره جمعيت عظيمی از مردم

بيست و پنج سال است که برگزاری مراسم اربعين به صورت دسته جمعی در عراق ممنوع بوده اما 
امسال آقای حکيم با فراخواندن مردم به برگزاری اين مراسم به صورت جمعی به آن جنبه سياسی نيز 

  . شيعی رقيب خودبخشيده است تا هم به آمريکا قدرتنمايی کند و هم به ديگر گروههای
  

انتظار می رود بيش از يک ميليون نفر به فراخوان آقای حکيم که در تهران ساکن است پاسخ مثبت 
  .دهند

  
مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق نشستی را که آمريکا سه شنبه هفته گذشته در شهر ناصريه 

ر شهر ناصريه در جنوب اين برای تصميمگيری در مورد آينده عراق با حضور گروههای سياسی عراقی د
  .کشور برگزار کرد تحريم کرد

  
آقای حکيم که بيش از دو دهه به حال تبعيد در ايران به سر برده است می گويد به محض مناسب 

  .شدن شرايط به کشورش باز خواهد گشت
  

روها ژنرال وينسنت بروکس سخنگوی نيروهای آمريکايی مستقر در عراق و خليج فارس می گويد اين ني
  .کامًال از گردهمايی روز اربعين در کربال آگاهند و امنيت آن را تضمين می کنند

  
  .وی پيش بينی می کند که شرکت کنندگان مراسم خود به برقراری نظم خواهند پرداخت

  
با اينکه برگزاری چنين گردهمايی بزرگی در شرايط کنونی در کربال احتمال خطراتی را پديد می آورد اما 

ظر می رسد آمريکاييها تصميم گرفته اند با اميد به اينکه مراسم به آرامی برگزار شود از مداخله به ن
 .مستقيم در آن بپرهيزند

  
 مسايل اقتصادي آينده عراق

  
 نخستين قراداد بازسازي در عراق به شرآت بكتل داده شد

  فروردين 30راديو فردا شنبه 
 توسط وارن 1898اين شرآت در سال . آت بكتل داده شدنخستين قرارداد بازسازي و نوسازي به شر

. بكتل تاسيس شد و هنوز از بزرگترين و قدرتمندترين شرآت هاي ساختماني آمريكا به حساب مي آيد
 ميليون دالر به باز سازي و مرمت فرودگاه ها، پل ها 680قرار است شرآت بكتل در برابر پولي در حدود 

 .و تاسيسات عراق اقدام آند
  

  ايران-جنگ 
  

 » سازمان ملل متحد و چالشهاي پيش رو پس از جنگ عراق«ميز گرد 
  فروردين 30سنا اي

به گزارش خبرنگار ايسنا، در اين ميزگرد دآتر داود هرميداس باوند، استاد دانشگاه تهران، دآتر 
د دانشگاه استا(، دآتر جمشيد ممتاز ) عالمه طباطبايي استاد دانشگاه(محمدرضا ضيايي بيگدلي 

) استاد دانشگاه شهيد بهشتي(و دآتر ابراهيم بيگ زاده ) الملل حقوق و عضو آميسيون حقوق بين
  .هاي پيش رو پس از جنگ بيان آردند نظرات خود را در خصوص سازمان ملل و چالش

ين در اين ميزگرد، دآتر هرميداس باوند، به عملكرد ضعيف سازمان ملل متحد در قبال اين جنگ و در ع
  .هاي آشتار جمعي اشاره آرد حال به عدم تعهدات عراق در قبال خلع سالح
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اعتباري آن ارزيابي نكرده و اين سازمان را  دآتر ابراهيم بيگ زاده نيز عملكرد سازمان ملل را در جهت بي
  .المللي معرفي آرد ي بين هاي اساسي در جامعه سازماني با مديريت و ايفاي نقش

 را 1441ي  يي بيگدلي نيز واآنش سازمان ملل را منفي و در عين حال نقض قطعنامهدآتر محمدرضا ضيا
د ممتاز، اين نيز از جانب عراق، عاملي در جهت چنين واآنشي دانست و در خاتمه نيز دآتر جمشي

 نيز اشاره آرد و محور سخنان خود را در قالب اين 1441ي  جنگ را جنگي تجاوزآارانه خواند و به قطعنامه
  .هاي آه آمريكا و سازمان ملل در قبال اين قطعنامه به خود داده بودند، قرار داد قطعنامه و حق

 گفتني است اخبار آامل اين ميزگرد فردا ارسال خواهد شد
  

 ت با جنگ و تظاهرات ضد جنگ در جهانمخالف
  

 تظاهرات مخالفان جنگ در واشنگتن به مناسبت عيد پاك
  فروردين 30راديو فردا 

هفت تن از مخالفان جنگ در تظاهرات روز جمعه مخالفان جنگ در برابر ساختمان وزارت دفاع 
 تظاهرآننده وابسته به 50در تظاهرات جداگانه اي حدود . توسط پليس بازداشت شدند) پنتاگون(آمريكا

 .گروه هاي مذهبي دست به راه پيمايي زدند و به جنگ عراق و فقر در جهان اعتراض آردند
  

 جنگ و خبرنگاران رسانه ها، روشنفكران و هنرمندان
  

   تن از مشاوران فرهنگي آاخ سفيد3استعفاي 
 اعتراض به ناآامي تن از مشاوران فرهنگي آاخ سفيد در3به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، 

سال تمدن بشري در آن بوده 10000نيروهاي آمريكايي در جلوگيري از غارت موزهٔ ملي عراق آه آثار 
مجسمه هاي بي همتا، دستنوشته ها و ساير گنجينه هاي فرهنگي عراق در . است، استعفا آردند

مارتين سوليوان، رئيس . موج هرج و مرج و غارت پس از سرنگوني رژيم صدام حسين به يغما رفته است
او اضافه . آميتهٔ مشورتي رئيس جمهور آمريكا، به خبرنگار رويتر گفت اين امر نميبايست اتفاق ميافتاد

آرد در يك جنگ پيشگيرانه اين از آن نوع مسائلي است آه شما بايد براي حفاظت آن طرح و برنامه 
  .ساير آمريكاييها نيز چنين احساس مشترآي دارندسوليوان اين واقعه را تراژدي خواند و گفت . ميريختيد

دو مشاور متخصص ديگر، ريچارد النير و گري ويكان نيز به سوليوان پيوسته و به دولت آمريكا جهت 
آمبود حساسيت و بي توجهي نسبت به تجاوز به عراق و از بين رفتن گنجينه هاي فرهنگي آن حمله 

 .آردند
  

 تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
  

  تحليل گاردين از تاثير سقوط صدام بر ايران
  

 در مطلبی به قلم مارتين وولکات تحت عنوان ) آوريل18( در شماره روز جمعه گاردينروزنامه بريتانيايی 
به پيامدهای سقوط صدام حسين برای ايران و " سقوط صدام جدال انقالبی را شعله ور خواهد کرد"

  .ق بر يکديگر به ويژه در زمينه نقش سياسی مذهب شيعه می پردازدتاثير متقابل دو کشور ايران و عرا
  

 در ابتدای مقاله خود با اشاره به جنجال هايی که آيت اهللا خمينی، بنيانگذار جمهوری گاردينروزنامه 
 سال، شکاف 40با گذشت تقريبا : " در قم و سپس با تبعيد به نجف آفريد نوشت1960اسالمی در دهه 
هللا خمينی و عقايد او برانگيخت نه تنها همچنان ادامه دارد، بلکه با سقوط صدام حسين، هايی که روح ا

 ."متضمن آتشفشانی بالقوه جوشان در جهان اسالم شيعه است
 با اشاره به اين که تحوالت عراق نه تنها برای آينده اين کشور، بلکه برای ايران نيز تعيين کننده گاردين

تحوالت يکی از اين دو کشور بر ديگری اجتناب ناپذير و احتماال بنيادی خواهد تاثير : "خواهد بود نوشت
 در 1979خالصه کالم اينکه، کشمکش پيرامون نقش سياسی اسالم، که از انقالب اسالمی سال . بود

  ."خفا در ايران در جريان بوده است، بار ديگر و به شکلی علنی در عراق آزاد آغاز خواهد شد
  

 نحوه شکل گيری اين نقش و ماهيت چهره هايی که به عنوان رهبران سياسی و دينگاربه عقيده 
مذهبی از ميان شيعيان عراق ظهور خواهند کرد، اهميت بی نهايت زيادی برای هر دو کشور -سياسی

  .خواهد داشت
  

اين روزنامه اشاره می کند که اصالح طلبان و کسانی که با دخالت گسترده روحانيون در حکومت 
خالفند نه تنها در ايران بقا يافته اند بلکه توانسته اند در بخش های دمکراتيک نظام ايران امتيازاتی م

  .کسب کنند
  

اما حمايت خارجی، به ويژه حمايت مذهبی از خارج، از نوعی که آيت اهللا خمينی : " می افزايدگاردين
  ."راق فراهم نبوده استتوانست از نجف به مخالفان شاه ارائه کند، برای اين گروه در ع
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 علت اين وضع را سرکوب رهبران سياسی و مذهبی شيعه عراق به ويژه در نجف توسط رژيم گاردين

 می داند و پيش بينی می کند با سقوط صدام حسين، مذهب شيعه 1969صدام حسين پس از سال 
 . در عرصه سياسی عراق نيز فعال و تاثير متقابل آن با ايران آغاز شود

بايد از خود پرسيد کدام ايران در عراق : " روزنامه پيرامون تاثير ايران بر تحوالت امروز عراق می نويسداين
ايرانی که آيت اهللا خامنه ای نمايندگی می کند و کنترل عراق توسط آمريکا را : دخالت خواهد کرد

، رييس جمهور، که از حکومت صدام توصيف می کند، يا ايرانی که محمد خاتمی" استبدادی بزرگتر"
نمايندگی خواهد " گفتگو با آمريکا به نفع ايران است"اخيرا در جلسه ای غيرعلنی در مجلس گفت 

  ."کرد؟
  

پرسش بعدی اين است که کدام دسته از عراقی ها به اين دخالت پاسخ خواهند : "اين روزنامه افزود
آنهايی که به ايران تبعيد شده بودند، يا عراقی هايی که از حکومت صدام جان به در برده اند، يا : داد

گروه اول در پيروی از سنت های عراق از سياست فاصله می گيرد، . کسانی که به غرب رفته بودند؟
 ."ديگری به عرف آيت اهللا خمينی سياسی است و سومی خواستار جدايی دين از سياست است

 تعريف گروه های عراقی ممکن است پابرجا با اين حال نويسنده مقاله تاکيد می کند که دسته بندی و
  .نماند

  
ترور عبدالمجيد خوئی در نجف و تحريم نخستين نشست مشورتی نمايندگان سياسی : "او می نويسد

عراق در ناصريه از سوی آيت اهللا محمد باقر حکيم، رهبر مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق که در 
اين . ی و سياسی روز به اين زودی ها پايان نخواهد يافتايران مستقر است، نشان داد مجادالت مذهب

مجادالت، همچون زمانی که آيت اهللا خمينی در عراق عقايد خود را شکل می داد، از حوزه به خيابان و 
  ."از مجادله لفظی به مجادله خونين کشيده خواهد شد

  
د شد که با مصوبه ای که به  اشاره می کند که آيت اهللا خمينی به اين دليل از ايران تبعيگاردين

: مستشاران نظامی آمريکا در ايران مصونيت قضايی می بخشيد، مخالف بود و به مردم ايران گفت
سربازان و مشاوران آمريکايی چه فايده ای برای شما دارند؟ اگر اين کشور تحت اشغال آمريکا باشد، "

  ".پس اين سر و صداها درباره پيشرفت چيست؟
  

از سوی ديگر، راه حل آيت اهللا خمينی که آزمايش خود را پس داده است و : " می دهد ادامهگاردين
بسياری از ايرانيان آن را ناقص می دانند، بر استنباطی که عراقی ها از عقايد او درباره اسالم و 

. ..او عقايد خود را ابتدا در نجف شاخ و بال و پرورش داد. سياست خواهند داشت تاثير خواهد گذاشت
من هرچه می کنم، با مانع تراشی مالهای نجف مواجه می "اما آيت اهللا خمينی شکايت می کرد که 

  ."شوم
  

 سال 30اکنون مجادله ای که آيت اهللا خمينی می خواست : " در پايان اين مطلب می نويسدگاردين
ه ای که پيامدهای مجادل. قبل در عراق و همچنين ايران شعله ور کند، بار ديگر از سرگرفته خواهد شد

 ."حياتی برای هر دو کشور خواهد داشت
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