
  )40(عراق در دوران گذار -حمله به عراق
  

   2003 اوريل 28 -1382 ارديبشت 8دوشنبه  
  »شوك و وحشت«استراتژي  -شب چهلم 

  
  آخرين تحوالت جنگ

  
  بازداشت ژنرال حسام محمد امين، سرپرستی اداره نظارت عراق

  . نفری آمريکا انتشار يافته است55نام وی به عنوان نفر چهل و نهم در فهرست 
به گزارش مرکز فرماندهی نيروهای به رهبری آمريکا يکی ديگر از مقامات ارشد رژيم سابق عراق 

  .بازداشت شده است
سخنگوی مرکز فرماندهی در قطر اعالم کرده است که ژنرال حسام محمد امين، سرپرست اداره کل 

  .استنظارت ملی در حکومت سابق عراق، در اختيار نيروهای آمريکايی قرار گرفته 
 نفر افراد تحت تعقيب 55وي  از جمله مقامات ارشد رژيم سابق عراق است و نام وی در فهرست 

  . آمريکا قرار دارد
هنگام فعاليت بازرسان تسليحاتی سازمان ملل متحد در عراق قبل از حمله آمريکا به آن کشور در ماه 

  .هده داشتمارس، محمد امين سرپرستی هيات رابط عراقی با بازرسان را برع

  
  تصرف يك پايگاه هوائي عراق در مرز ايران توسط نيروهاي آمريكا 

  2003 اوريل 27 -1382 ارديبهشت 7 يكشنبه - راديو فردا-ژان خاآزاد
در جريان . نيروهاي آمريكا يك پايگاه هوائي عراق واقع در نزديكي مرز ايران را به تصرف خود در آوردند

سخنگوي ارتش آمريكا گفت اين .  توسط نيروهاي آمريكا بازداشت شدند تن عراقي40تصرف اين پايگاه 
 . پايگاه در آينده براي استفاده لجيستيكي نيروهاي آمريكائي مورد استفاده قرار خواهد گرفت

  
  ي جنگ در عراق ناو هواپيمابر آبراهام لينكلن به هاوايي بازگشت  با خاتمه

شود به بندر پرل هابر در هاوايي  يي محسوب مي ناو هستهآه يك » آبراهام لينكلن«ناو هواپيمابر 
  . بازگشت

  . آنند  پرسنل نظامي و ملوان دارد آه پنج رزمناو آن را همراهي مي5000اين ناوهواپيمابر 
  .  ماه بود آه در منطقه خليج فارس حضور داشت10» آبراهام لينكلن«ناو 

ي پـست، بيمارسـتان،       ك يـاد مـي آننـد داراي اداره        اين ناوهواپيمـابر آـه از آن بـه عنـوان يـك شـهر آوچـ                
  .گاهي پليس است نشاني و ايستاه آتش

  
  آشته شد» تكريت « يك سرباز آمريكايي در اثر حمله نيروهاي ناشناس در 

 يك سرباز آمريكايي در يك  به گفته فرماندهي مرآزي ارتش آمريكا در روز يكشنبه ،: خبرگزاري فارس
خمي عراق با شليك آتش نيروهاي ناشناس آشته و يك سرباز ديگر ز» تكريت « ايست بازرسي در 

 .شد
 دست آم دو خودروي جنگي از واحد چهارم لشگر پياده نظام ارتش آمريكا در  به گزارش آسوشيتدپرس ،

  . حالي آه روز شنبه به ايست بازرسي نزديك مي شدند هدف حمله نيروهاي ناشناس قرار گرفتند
 تشر نكردسخنگوي فرماندهي مرآزي ارتش آمريكا هيچ گونه اطالعات ديگري را در اين خصوص من

  
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق
  

  نشست گروههای عراقی در اسپانيا
در شهر مادريد، پايتخت اسپانيا، به ابتکار دولت اين کشور جلسه ای سه روزه با )  آوريل25(از روز جمعه 

کت تعداد زيادی از نمايندگان گروههای اپوزيسيون عراقی و شخصيتهای مستقل تشکيل شده شر
  .است

نمايندگان گروهای عمده از جمله سازمانهای کرد و مجلس اعالی انقالب اسالمی در اين جلسات 
  .شرکت دارند

  .ه اسپانيا افتتاح شداين جلسه با سخنرانی خوزه ماريا آزنار، نخست وزير و خانم آنا پالسيو، وزير خارج
  .با صدور بيانيه ای به کار خود پايان دهد)  آوريل27(انتظار می رود که اين نشست روز دوشنبه 

مقامات آمريکايی تاکنون در مورد اين جلسه اظهار نظری نکرده اند و دقيقا مشخص نيست که اين 
يا، در بحران عراق چه جايگاهی جلسه در مجموعه اقدامات آمريکا و متحدانش يعنی بريتانيا و اسپان

  . خواهد داشت
  

  شدگان و زندانيان سياسي قرباني نظام صدام حسين تاسيس انجمن بستگان اعدام
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  2003 اوريل 27 -1382 ارديبهشت 7يكشنبه ): راديوفردا( اردوان نيكنام 
افسران نظامي خانواده هاي اعداميان و زندانيان سياسي قربانيان رژيم صدام حسين در خانه يكي از 

 . گارد رياست جمهوري، انجمني برپا آردند تا در مورد افراد ناپديد شده تحقيق آنند
 انجمن خانواده هاي زندانيان سياسي در خانه يكي از افسران گارد :گزارش ويژه احمد رافت از بغداد

ر روز پيش از چها. رياست جمهوري آه محافظت از صدام حسين را برعهده داشتند مستقر شده است
آنند تا از  آه اين انجمن آغاز به آار آرده است روزانه صدها نفر در مقابل اين ساختمان اجتماع مي

سرنوشت همسران، پدران، برادران، خواهران و يا فرزندانشان آه در زندانهاي يكي از هفت نهاد امنيتي 
 .بردند اطالع پيدا آنند حكومت سابق عراق به سر مي

ن انجمن آه به همت ابراهيم ادريسي يكي از اعضاي سازمان الدعوه آه هشت سال از در اتاقهاي اي
 را در زندان گذرانده است، داير شده است، صدها جعبه مقوايي پر از پرونده ديده 1994 ميالدي تا 1986
 زنداني سياسي سابق از احزاب و گروهها ي مختلف مشغول طبقه 50اين پرونده ها آه . شود مي

 . دهند آنها هستند بدون شك سياهترين صفحات تاريخ معاصر عراق را تشكيل ميبندي 
 مليون پرونده از دفاتر مختلف مخابرات، 4در روزهاي پس از سقوط حكومت صدام حسين بيش از 

هزاران . استخفارات، استخفارات العسگريه و ديگر نهادهاي امنيتي به اين ساختمانها منتقل شده اند
 سال حكومت حزب بعث 35و آرد، عرب و سني، آويتي و لبناني و حتي ايراني در طي زنداني شيعه 

 . برخي آزاد، ديگران اعدام و تعداد قابل توجهي از آنان ناپديد شده اند. مهمان زندانهاي عراق بوده اند
هايشان تعداد ناپديد شدگان و زندانياني آه از سرنوشت آنها خبري در دست نيست و يا حداقل خانواده 

در قبرستانهاي الخرش و محمد . شوند  هزار نفر برآورد مي400از سالها پيش از آنها بي خبرند افزون بر 
ستار بيش از دوهزار زنداني در قبرهايي آه تنها با شماره پرونده مشخص شده اند در سالهاي گذشته 

 1980نهم دسامبر سال عبدالقادم مديح اجبارا مهندس فيزيك هسته اي . به خاك سپرده شده اند
ميالدي در بازگشت از ماموريتي از اروپا در فرودگاه بغداد دستگير شد و از آن زمان خانواده اش از او بي 

 . خبرند
محمد اجبارا عموي عبدالقادم از سه روز پيش در مقابل انجمن خانواده هاي زندانيان سياسي در انتظار 

محمد اجبارا، آه از بصره به بغداد آمده است، به راديو . برد ميخبري در رابطه با برادر زاده اش به سر 
دراين سالها برادرم و . دانيم عبدالقادم را به چه دليلي دستگير آردند ما حتي نمي: گويد فردا مي

. همسرش در غم پسرشان سكته آردند و مردند و دخترشان نيز در بيمارستان رواني بستري است
 . را آشته اند تا ما ديگر در انتظار او نباشيمحداقل بگويند عبدالقادم 

 ساله لبناني از بيروت به بغداد سفر آرده است تا شايد بتواند خبري از برادرش سمير 47ترزا نوژه زن 
 ميالدي به عنوان مهندس از سوي شرآتي لبناني 1976سمير در ژانويه . عبدالمسيح بدست آورد

سه ماه بعد در منزلش در بغداد دستگير شد و از آن زمان ديگر .  شدايتاليايي استخدام و به بغداد اعزام
گويد دولت عراق در آن زمان حتي به درخواست رسمي دولت  ترزا مي. خبري از او در دست نيست

اند، ولي من اميدوارم بتوانم  احتماال او را آشته. لبنان نيز در رابطه با دستگيري دولت برادرش جواب نداد
 . را پيدا آرده و به لبنان ببرمحداقل جسدش 

 سال پيش از ايالم به بغداد مهاجرت آرده اند، 50سيد محمود محدد ايراني تبار آه خانواده اش بيش از 
گويد در اولين روزهاي جنگ در ايران، برادرم سيد احمد را تنها به جرم ايراني بودن و اعتقاد به اسالم  مي

 . از آن زمان از او بي خبر هستيم. ي اسالمي ايران استدستگير آردند و گفتند جاسوس جمهور
توان صدها و شايد هزاران داستان مشابه از  در مقابل دفتر انجمن خانواده هاي زندانيان سياسي مي

اين زنان و مردان گريان هنوز .  سال اخير دستگير و ناپديد شده اند شنيد25خانواده هاي آساني آه در 
 .شان را دارنداميد به يافتن عزيزان

 
   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق

  
  آمريكا اعضاي مجلس اعالء را دستگير آرده است : آيت اهللا حكيم

  2003 اوريل 27 -1382 ارديبهشت 7يكشنبه -ايسنا
ي نظامي مجلس  آمريكا را متهم آرد آه تعدادي از رهبران شاخه) شنبه(محمدباقر حكيم روز گذشته 

  . است ي انقالب اسالمي عراق را دستگير آردهاعال
اهللا محمد باقر حكيم رييس  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به نقل از خبرگزاري فرانسه، ايت

نيروهاي آمريكايي پس از برگزاري مراسم اربعين « :مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق اظهار داشت
  » .ها را انجام دادند در آربال موجي از دستگيري) ع(امام حسين

 و به همين  ي تجمع ميليوني شيعيان در آربال ترسيده آمريكا پس از مشاهده« :حكيم خاطرنشان آرد
ي نظامي مجلس اعال  جهت شروع به دستگيري رهبران مذهبي و هم چنين رهبران سپاه بدر شاخه

  » .است آرده
تعداد دستگير شدگان سپاه بدر ارايه نداده ي چگونگي دستگيري و  مجلس اعالء جزييات بيشتري درباره

  . است
  

   :سخنگوي حزب الدعوه االسالميه عراق در گفتگو با خبرگزاري فارس
  در حكومت تحميلي امريكا هيچگونه مشارآت سياسي نخواهيم آرد
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ما در حكومتي آه از سوي امريكا تحميل : سخنگوي حزب الدعوه اسالميه عراق گفت: خبرگزاري فارس
يچگونه مشارآت سياسي نخواهيم آرد و تنها شرآت ما در امور اداري ، اجتماعي و مدني شود ه

 . خواهد بود
اگر قرار است حكومتي در عراق تشكيل شود ،  :ابو بالل اديب در گفتگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت

آنفرانسي عراقي اي از معارضين داخل و خارج عراق تشكيل و سپس با برگزاري  در ابتدا بايد آميته
  . حكومت خود را انتخاب آنند

امريكاييها آگاهند تشكيل حكومت مورد نظرشان دشوار است و در مدت آوتاهي : وي اظهار داشت
نخواهند توانست آن را تشكيل دهند زيرا آنان نمي توانند به طور مستقيم و بدون گفتگو و هماهنگي 

  .  و به مرحله نهايي برساننداقشار مردم عراق و معارضين حكومتي را تشكيل
آه در بغداد برگزار ) فردا(نسشت روز دوشنبه : سخنگوي حزب الدعوه االسالميه عراق خاطر نشان آرد

  . مي شود براي ايجاد يك حكومت نيست بلكه فراهم آردن زمينه انتخاب آن است
تن توجهات سياسي اين امر بر ما آشكار شده آه گروههاي عراقي علي رغم داش: اديب تصريح آرد

مختلف ، بايد يك ائتالفي ايجاد و يك پيش نويس قانون اساسي را ارائه و سپس آن را به رفراندوم 
گذارند تا نظر مردم در مورد آن آسب شود و بعد به موجب آن پارلماني تشكيل و از طريق آن حكومت را 

  . تعيين نمايند
ار خواهيم برد و تمام هدف معارضين نيز اين است و خود ما تمام تالش خود را در اين باره به آ :وي گفت

 امريكا نيز بر آن آگاه مي باشد آه ناديده گرفتن اين موارد دشواريهايي را در بر خواهد داشت
  

 سفر محمدباقر حكيم به عراق 
  خبر از سايت بازتاب

 به اين آشور در برخي منابع خبري از احتمال سفر محمدباقر حكيم، رييس مجلس اعالي شعيان عراق
 .هفته جاري خبر دادند

 28اهللا حكيم احتماال براي شرآت در مراسم عزاداري  اين منابع گفتند، با توجه به تحوالت عراق، آيت
 .رود صفر به عراق مي

  
مخالفت اپوزيسيون عراق با انقالب اسالمي در اين آشور از ديد رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي 

  عراق 
  2003 اوريل 27 -1382 ارديبهشت 7يكشنبه ): راديوفردا(فريبا مودت 

آيت اهللا محمد باقر حکيم، رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، در مصاحبه اي با نشريه 
نيوزويک، گفته است که سپاه بدر، گروه نظامي شيعي که در ايران آموزش ديده است، هم اکنون در 

 . س اعالي انقالب اسالمي عراقداخل عراق مستقر است و تحت رهبري مجل
هفته نامه نيوزويک، از آيت اهللا محمد : مهدي خلجي، بر اساس مصاحبه نيوزويک با محمد باقر حکيم
آيا شما در عراق به دنبال يک حکومت : باقر حکيم، رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق پرسيده

لمان هستند، همه گروههاي سياسي مردم عراق مس: اسالمي هستيد؟ آيت اهللا حکيم گفته است
 .قبول دارند که هر حکومتي در عراق بايد دموکراتيک باشد و به اسالم احترام بگذارد

آيا مجلس اعال در عراق نمي خواهد ايده انقالب اسالمي را رواج دهد؟ آقاي حکيم : خبرنگار مي پرسد
 .اپوزيسيون عراقي با چنين مسئله اي موافق نيستند: مي گويد

آيا بايد به آنها اجازه داده . سپاه بدر، گروه نظامي شيعي در ايران آموزش ديده است: برنگار مي پرسدخ
آنها . سپاه بدر هم اکنون داخل عراق است: شود که وارد عراق شوند؟ آقاي حکيم پاسخ مي دهد

 .وظيفه خود را انجام مي دهند، يعني خدمت به مردم عراق و تامين امنيت
کمال خرازي، وزير خارجه جمهوري اسالمي گفته است که به سپاه بدر، : زويک مي پرسدخبرنگار نيو

بيشتر . او يک ديپلمات است: آقاي حکيم مي گويد. اجازه داده نشده است که وارد عراق شوند
 هزار 10شمار آنها حدود . آنها تحت رهبري ما هستند. نيروهاي سپاه بدر هم اکنون در عراق هستند

 .است
: آيا سپاه بدر، هيچگونه همکاري با نيروهاي ائتالف مي کند؟ آقاي حکيم مي گويد: نگار مي پرسدخبر
آنها مستقل هستند، اما بسته به موقعيت، آنها ممکن است در آينده با نيروهاي ائتالف، .نه

 .هماهنگيهايي صورت دهند
بازي خواهيد کرد؟ آقاي حکيم شما در عراق پس از صدام چه نقشي : خبرنگار نيوزويک از وي مي پرسد

 .ما حکومتي مي خواهيم که بر گزيده مردم عراق باشد. اين بستگي به نظر مردم دارد: مي گويد
ما هيچ : درباره امكان مشارکت آقاي حکيم در دولت انتقالي عراق، رئيس مجلس اعال مي گويد

اما ما نمي . يم گيري بسيار زود استاطالعي نداريم که آنها چه مي خواهند بکنند، و بنابراين براي تصم
ما از آغاز گفته : آقاي حکيم مي گويد. خواهيم بخشي از حکومتي باشيم که زير نظر خارجي ها است

و مردم بايد بتوانند حکومتي را که مي . ايم که نيروهاي خارجي بايد هر چه زودتر عراق را ترک کنند
 .خواهند تشکيل دهند

 
  :كيم در گفتگو با خبرگزاري فارسمشاور سياسي آيت اهللا ح

  مردم عراق هر نوع حكومت تحميلي را رد خواهند آرد
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 ساله خود آه 50مردم عراق بر اساس تجربه : مشاور سياسي آيت اهللا حكيم گفت: خبرگزاري فارس
تحت حكومت ديكتاتوري بودند ، هرگونه حكومت فرض شده و تحميلي از سوي هر گروهي آه ارائه 

 .ند پذيرفت و هرگونه سلطه خارجي را رد خواهند آردشود، نخواه
ما به عنوان نيروهاي اپوزيسيون : در گفتگو با خبرگزاري فارس، افزود) ابو ابراهيم(همام باقر حمودي 

توافق آرديم آه حكومت آينده عراق ، حكومتي دموآراتيك ، انتخاب شده توسط مردم عراق با مشارآت 
  . م به اسالم باشدتمامي احزاب سياسي و احترا

بنابراين اظهاراتي آه مقامات رسمي امريكا ابراز مي دارند ،تنها موجب ترديد در صداقت : وي تصريح آرد
و راستگويي آنها خواهد شد و با اين آار امريكا با عدم قبول دموآراسي در برابر سخنان مردم خواهد 

  . ايستاد
ت حكومت را در عراق بر عهده نداشته و هيچگونه گارنر مسئولي: مشاور سياسي حكيم اظهار داشـت

ها و مسائل جنبي ديگر نخواهد داشت و تنها به بازسازي و ارزيابي خسارتهاي  دخالتي در وزارتخانه
  . ناشي از جنگ اقدام خواهد آرد

آن هنگام آه نيروهاي اپوزيسيون و ملت عراق :حمودي در خصوص چگونگي همكاري با امريكا گفت
شكيالت سياسي را در اين آشور به عهده گيرند، تنها در زمينه بازسازي عراق مبادرت به مسئوليت ت

  . همكاري با تمامي طرفها و از جمله امريكا خواهند نمود
گروههاي عراقي را در بغداد نامعلوم دانسته و ) فردا(وي شرآت مجلس اعالء در نشست روز دوشنبه

در اولين فرصتي آه ايشان بتوانند ايفاي نقش  :هار داشتدر خصوص سفر آيت اهللا حكيم به عراق اظ
  نموده و در خدمت مردم باشند به عراق باز خواهند گشت

  
مجلس اعالء در صورتي آه آنفرانس بغداد :يك منبع نزديك به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق

  آند  مطابق منافع ملت عراق باشد، در آن شرآت مي
مي عراق در صورتي آه شرآت در آنفرانس بغداد را در راستاي منافع مجلس اعالي انقالب اسال« 

  » .ملت عراق بداند در آن شرآت خواهد آرد
سيدمحسن حكيم، يكي از نزديكان به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق، با بيان اين مطلب به 

ستاي منافع ملي استراتژي ثبات مجلس اعالء فعاليت در را« :، افزودخبرنگار سياسي خارجي ايسنا
ملت عراق بوده است و اآنون موضوع شرآت در اين آنفرانس از سوي مجلس اعالء در دست بررسي 

  » .است و در صورتي آه به نتيجه مثبتي برسند، شرآت خواهند آرد
اگر موضوعات اين آنفرانس مربوط به حكومت موقت عراق، تثبيت مواضع گروهها در اين باره « :وي افزود
  » .آند هاي برگزاري و شرآت در آن مشخص باشد؛ مجلس اعال نيز شرآت مي هو انگيز

آنفرانس مادريد به دعوت يكي از احزاب « :وي در خصوص آنفرانس گروههاي عراقي در مادريد گفت
در .  گروه از معارضين عراقي از جمله مجلس اعالء براي شرآت در آن دعوت شده بود8اسپانيا بود و از 

اي خوبي با نخست وزير اسپانيا و سايرين انجام شد و بر مردمي بودن حكومت عراق و آنجا ديداره
  » .تشكيل آن براساس اراده ملت عراق و در راستاي تحكيم اين اراده تاآيد شد

 . ارديبهشت اعالم شده است8زمان برگزاري بغداد روز دوشنبه 
  
  

  مسايل اقتصادي آينده عراق
  

  خبر داد “ اوپك”تمال خروج اين آشور از وزير نفت پيشين عراق از اح
  2003 اوريل 27 -1382 ارديبهشت 7يكشنبه  -ايسنا 

عراق ممكن :  اعالم آرد- وزير نفت پيشين عراق و يكي از مشاوران فعلي دولت آمريكا -فاضل چلبي 
از نفت برداري بيشتر  تواند با استخراج و بهره خارج شود و در اين صورت مي“ اوپك“است از عضويت 

  . خود، درآمد آن را صرف بازسازي آشور آند
 آه دعوت آمريكا براي به -، به اعتقاد چلبي “آبزرور“از ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 اين ميزان توليد نفت اضافي مورد -عهده گرفتن رياست موقت شرآت نفت آشور خود را رد آرده است 
هاي اعمال شده  ابر سهميه تعيين شده اوپك براي عراق پيش از تحريمتواند بيش از دو بر نياز مي

  . سازمان ملل بر اين آشور و تقريبا سه برابر توليد فعلي باشد
  .  ميليون بشكه در روز باشد7تواند حدود  اين ميزان مي: وي افزود

ارجي را جذب هاي خ تواند سرمايه به عقيده فاضل چلبي، چنانچه صنعت نفت عراق خصوصي شود، مي
  . آند و بدين ترتيب براي آشور درآمد آسب آند

به گفته وي، چنانچه عراق با همين ميزان توليد باال پيش رود، روابطش با اوپك دچار مشكل وسبب 
  . سقوط شديد بهاي نفت خواهد شد

يت در اوپك و  چه با عضو-بنابر اين گزارش، با اين آه چلبي معتقد است عراق بايد حداآثر درآمد خود را 
دهد آه اين آشور همچنان عضو   از نفت به دست آورد، اما در عين حال ترجيح مي-چه خارج از اوپك 
  . اوپك باقي بماند

همكاري با اوپك براي همه به مراتب بهتر است، اما اگر اين امكان براي ما وجود نداشته : چلبي گفت
  . باشد، بالفاصله از عضويت آن خارج خواهيم شد
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چنانچه حكومتي دمكراتيك در عراق پا بگيرد، حاضر است به خدمت شرآت نفت اين : لبي، اعالم آردچ
  . آشور درآيد

  . هاي اين آشور است به گفته فاضل چلبي، فروش نفت عراق تنها راه ايمن ساختن سرمايه
 ميليـارد دالر    300د  عراق براي پنج سال آينده نياز شديدي به مبلغ بااليي پول معادل حـدو             : وي تاآيد آرد  

ملـي آـردن صـنعت نفـت در خاورميانـه           . دارد و خصوصي سازي تنها راه ايمن ساختن اين سرمايه است          
تواند آشورهاي عضو اوپك را در سود باالي آشورهاي غير عضو در اين منطقـه و خـارج از آن سـهيم                        مي
  .آند

  
    ايران-جنگ  
 ها بين ايران و آمريكا بايد حذف شوند  واسطه

  نقل از سايت بازتاب
ي سياست  محور سياست خارجي آشور بايد برپايه: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است

زدايي  هايي آه تحت عنوان تنش ها و سياست زدايي دوطرفه و حضور فعال در منطقه باشد، روش تنش
 .شود يك طرفه و غيرفني است اجرا مي

 
وگو با ايسنا، در توضيح اين مطلب  حت نظام در گفتدآتر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصل

زدايي آنست آه آشورها دوطرفه و متقابال، به جاي پرداختن به اختالفات،  اساس سياست تنش: افزود
زدايي اعتمادسازي و گسترش  حاصل سياست تنش. به نقاط اشتراك و منافع و امتيازات متقابل بپردازند

 .هاست همكاري
 

ها  ي دوم خاتمي اجرا شده ديپلماسي انفعالي از دست دادن فرصت آه آنچه در دوره اينوي با اشاره به 
چه  در حقيقت آن: هاي متناسب ملي بوده است، ادامه داد ي امتيازات يك طرفه با حداقل مابه ازاء و ارائه
اي هاي يك طرفه تحت لو هاي انفعالي و ضعيف و امتياز دادن بست رسيده اين نوع سياست به بن
در چهار سال اول آقاي خاتمي فضاي اعتماد بين ايران و برخي آشورها بيشتر شد . زدايي است تنش

 .هاي بين ايران و جهان گسترش چنداني نيافت ولي همكاري
 

اختالفات اروپا با . ايران در رابطه با اروپا تنش مهمي نداشته آه برطرف شده باشد: وي ابراز عقيده آرد
در . ها هستند ها در اين رابطه حتي تندتر از آمريكايي آن. شر بوده و هنوز هم هستايران روي حقوق ب

ي ايراني  گانه ها بر سر جزاير سه رابطه با آشورهاي منطقه ايران با امارات متحده اختالف داشته آه آن
ايران چالش بين عراق و . ادعاهايي دارند آه هنوز هم باقي مانده و چالش با مصر هم حل نشده است

هاي ايراني را آشتند و ايران   نفر از ديپلمات11طالبان .  اجرا نشده است598ي  نامه باقيست و قطع
فضاي ناامني آه .  نفر ايراني را در ترآيه بازداشت آردند ايران آاري را انجام نداد500. آاري نكرد

اره زدند و از آشور عراق وارد ايران منافقين بيش از يكسال در تهران ايجاد آردند و مراآز ايران را با خمپ
 .شدند ايران آاري انجام نداد مي

 
هاي مهم و جديدي هم در دوران آقاي خاتمي  چالش: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است

.  درياي خزر آه روسيه و قفقاز حاضر به تاييد حق ايران نيستند به وجود آمده است از جمله چالش
ي اين احوال سياست خارجي  با همه. كا هم طي دو سال اخير تشديد شده استچالش ايران با آمري

ايران در چهارسال اول آقاي خاتمي بهتر از اين دو سال گذشته بوده و يك سير نزولي در پيش رو گرفته 
 .رسد آقاي خاتمي نبايد خودش و آراي مردم را فداي چند نفر افراد ناتوان در دولت آند به نظر مي. است

 
اي داده است و چيز  ي افغانستان و عراق و لبنان امتيازات يك طرفه ايران در حادثه: وي اظهار داشت

ها از جمله  خيلي مهمي نگرفته آقاي خاتمي به آشورهاي اروپايي سفر آرده ولي روساي جمهور آن
اق آقاي خاتمي يك ي آمريكا به عر  قبل از حمله رييس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان به ايران نيامده

چنين ايران در دو  هم. اي به عربستان ترتيب داده و در مقابل ملك عبداهللا به ايران نيامد سفر يك طرفه
اي در ايران  ي وزراي آشورهاي همسايه عراق در ترآيه و عربستان شرآت آرده و هيچ جلسه جلسه

 از فرانسه و آلمان به مصلحت نزديكي بيش از حد ايران به انگليس و دور شدن. شكل نگرفته است
ها دريافت نشده حتي منافقين را آه قول داده بودند؛ از عراق  ايران نيست و امتياز چنداني از انگليسي

هاي جنگ عراق را ايران از آمريكا مطالبه نكرده است در حالي آه به  هزينه. بيرون نكرد و بمباران نكردند
 .تچند نقطه از ايران موشك اصابت شده اس

 
 ولي سياست 100-100 و يا 50-50زدايي بايد دو طرفه باشد يا  دستاوردهاي تنش: وي خاطرنشان آرد

مند شده و   درصد بهره80هاي مقابل ايران  يعني طرف.  بوده است40-60 و يا 20-80زدايي ايران  تنش
 .نجر شده استي اين آار به ضعيف شدن موقعيت ايران در منطقه و جهان م نتيجه.  درصد20ايران 

 
هاي غيرمنطقي براي سياست  آنم آه گروهي هستند آه شيوه من البته نفي نمي: رضايي ادامه داد

آنند ولي مسوولين دولتي نبايد هرنوع انتقاد به وزارت خارجه را پيشنهادات  خارجي ايران پيشنهاد مي
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د از حالت انفعالي خارج و آنچه آه روشن است سياست خارجي ايران باي. نظامي گرايانه عنوان آنند
هاي تبليغاتي و غيرآارشناسانه، انتقادات صحيح را بپذيرند و  تحرك جدي پيدا آند و به جاي پاسخ

البته با هر نوع ماجراجويي بايد مقابله آرد چه اين ماجراجوها در داخل . فعاليت خويش را موثرتر سازند
 . از منافع ملي ايران را داشته باشندبرداري آشور و خودي باشند و چه در خارج قصد بهره

 
. به نظر بنده مشكل اصلي در منطق حاآم بر دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي است: وي افزود

نبايد جهان را مثل يك مدرسه ببينيد آه داراي يك مديرعادل و با اخالقي است و لذا معتقد است آه اگر 
 ما يك شاگرد خوب باشيم؛

 
وقتي از مسوولين ديپلماسي پرسيده شود آه آيا . آند آند و تنبيه نمي  برخورد نميمدير هم ديگر با ما

. ايران نيز ممكن است مورد هجوم قرار گيرد، پاسخ اينست آه ما آه آاري نكرديم آه به ما حمله آنند
وگو اينست آه نشان دهد ما به همه  هاي غربي، اساس گفت وگوي اخير با طرف در همين گفت

. ي ما را در نظر بگيرد ايم پس انتظار داريم طرف مقابل اين آردار متعهدانه ن مجدانه عمل آردهتعهداتما
ي آمريكا به عراق هر نوع احتمال حمله را مردود  برهمين اساس بود آه تا دو روز قبل از حمله

 .دانستند مي
 

مبناي حاآم بر روابط منطق و . اي و غيرعلمي است  غيرحرفه اي به جهان، نگاه مدرسه: رضايي گفت
زدايي  تمام توان و هنر ديپلماسي در آن است آه براي تنش. ي منافع و قدرت است الملل معادله بين

طوري تالش آند آه خطوط و نقاط تعادلي در معادله منافع متقابل، تعريف، برقرار و اعمال نمايد؛ نه اينكه 
امتيازات يك طرفه نه تنها ترمزي براي . ها بمانيم بت آنبا دادن امتيازات يك طرفه به اميد نگاه و عنايت مث

فشارها نخواهد بود بلكه آنها آن را ناشي از ضعف و انفعال ما تلقي آرده و دنبال اعمال فشار بيشتر 
اي براساس اصول  در صورتي آه ديپلماسي تالش حرفه. براي آسب منافع و امتيازات بيشتر خواهند بود

اي و دادن امتيازهاي يكطرفه تداوم  ل و توازن منافع ننمايد و همين منطق مدرسهبراي تامين نقاط تعاد
ي خاورميانه و آسياي مرآزي نياز به  از طرف ديگر منطقه. يابد نهايتا به آشور جنگ تحميل خواهد شد

هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي و حتي  حضور فعال ايران دارد چرا نبايد ايران از تمامي ظرفيت
عي خود در آمك به صلح و امنيت و عدالت در منطقه استفاده آند؟ چرا نبايد ايران پرچمدار صلح دفا

ايران . به نظر من نگاه ديپلماسي آشور بايد تغيير آند. عدالت و توسعه و مردمساالري در منطقه باشد
زدايي  نشضمن اينكه سياست ت. هاي منطقه پيدا آند بايد حضور پرقدرت و منطقي در تمامي چالش

 .گيري آند دوطرفه را هم پي
 

 : ي چگونگي رسيدن به نقطه تعادل و توازن در شرايط فعلي گفت رضايي درباره
 

. خواهد خوب تسليم شدن آه ديگر ديپلماسي نمي. گيرند آه بايد تسليم شويم حتما بعد نتيجه مي
اند، اين  اي آه طراحي آرده معادله. ي تسليم هستند اي در واقع به دنبال تنظيم معادله اتفاقا امروز عده

اي  ها از خارج فشار بياورند و عده بدين معنا آه قدرت. است آه فشار از بيرون، عقب نشيني از داخل
آنها . ها را از نظام بگيرند هم در داخل، ايران را به سكوت و انفعال بكشانند و امتياز مورد نظر آن قدرت

االن پس از . ديپلماسي قائل هستند؛ همين انفعال و خاموشي است  اي آه براي دستگاه تنها وظيفه
شود آن را مشابه بقيه نشان داده و تكرار آن در ديگر آشورها سريع و ممكن  ي عراق تالش مي مساله

الملل هر آشوري شرايط و جايگاه و امكانات خاص خود را دارد  ي بين در حالي آه در صحنه. نشان دهند
هر آدام ...  ترآيه و  هند، اندونزي، مالزي، پاآستان، آره، سوريه،. ابل قياس نيستو به اين سادگي ق

 سياسي،  همين سوريه را نگاه آنيد به جميع جهات اقتصادي، فرهنگي،. مقتضيات خاص خود را دارند
تر است و در  از ما بسيار ضعيف... هاي ملي مادي و معنوي و  نظامي، ساختاري، منافع و سرمايه

اش براي  اش چند برابر توان نظامي قه بسيار خطرناآتري قرار دارد اما هنر و توان ديپلماسيمنط
 .آورد آشورش مصونيت مي

 
اي فرش را از زير  اش با يك ابتكار حرفه در برابر اين همه فشاري آه روي آنها آمد ديپلماسي:وي افزود
 جمعي و لزوم بازرسي را مطرح آردند هاي آشتار آنها طبق معمول سالح. هاي مقابل آشيد پاي طرف

دهد و هر نوع  ي بازرسي نمي اي گفت به هيچ وجه اجازه اما سوريه با يك موضوع منطقي و و حرفه
حرآت به سوي خلع سالح را منوط آرد به حرآت جمعي در خاورميانه به سوي خلع سالح، من جمله 

يك جلسه . شان راه افتاده بود ه عليهخلع سالح اسرائيل و يك سنگ بزرگي انداخت جلوي حرآتي آ
حاال اگر . اي گرفت  آشور همسايه براه انداخت و براي موضع خود حمايت منطقه8هم در عربستان از 

خوب اجازه : گفت آرد؟ بالفاصله مي اش ضعيف و انفعالي بود در برابر اين هجوم چه مي ديپلماسي
بازرسي با اطالع قبلي فايده  گفتند، ر بعد آنها ميدهيم بازرسي آنند تا دست از سرمان بردارند و دو

پس پروتكل . خواهيم بدون اطالع و سرزده هروقت دلمان خواست بياييم بازرسي آنيم ندارد ما مي
دادند و نهايتا به آمتر   را نيز امضا آن و همين طور سيكل فشار و امتياز گيري را ادامه مي93+2الحاقيه 

سؤال اساسي از ديپلماسي انفعالي . شدند  وارد دمشق شود راضي نمياز اين آه سرباز آمريكايي
اندازيد در سيكلي از مواضع امتيازدهي يكطرفه باالخره نقطه توقف و تعادل  آنست آه وقتي آشور را مي
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انتها آنها امتيازگيري را ادامه ندهند و نهايتا به  آجاست؟ چه تضميني است آه همچنان در آريدوري بي
ها و تشكرهاي حرفي و توخالي بدون برقراري يك  ايم آه قول تهران بسنده نكنند؟ بارها ديدهآمتر از 
بنا به اظهار مقامات رسمي و سياسي آشور، در بحران . اي سياسي، ارزشي ندارد ي حرفه معادله

د براي اما پس از اينكه نيازشان تمام ش. المللي مهمي را انجام داد افغانستان، ايران همكاريهاي بين
آبي حق آب را در هيرمند ندادند و حاال حتي اجازه  در زمان آم. اولين بار ما را در محور شرارت قرار دادند

يك . اين دنياي سياست است. ي خودمان چاپ آنيم دهند آتاب فارسي درسي آنها را به هزينه نمي
در مقابل تامين امنيت و منافع هاي ژئواستراتژيك آشور را  اي و قوي همه اين پتانسيل ديپلماسي حرفه

من مطمئن هستم آه اگر در جنگ عراق تامين خسارت . نمايند و صلح آشور قرار داده و توازن برقرار مي
توانستند  گرفتند و نمي آرديم، آنها در محذور قرار مي ها مطالبه مي در حد ده ميليارد دالر را از آمريكايي

توانيم  اي با آمريكا نداريم پس نمي د اينكه بگوييم چون رابطهبه سادگي خود را از فشارها خالص آنن
 .اي است خسارت خود را از آنها بگيريم حرف ساده انديشانه

 
شود اين تمايل وجود دارد آه ديپلماسي ما نيز با ابتكار و قدرت وارد  مي آه گفته اين نظر  وي درباره

گذارد،  ها نمي اندازي ها و سنگ داخلي و دخالتهاي عمليات ديپلماتيك شود اما يك سري موانع  صحنه
 :گفت

 
اذعان به همين وجود مشكالت و موانع داخلي خود اقرار به وجود انفعال و ضعف در دستگاه ديپلماسي 

در همه جا، . باشد؛ آدام دستگاه ديپلماسي در جهان وجود دارد آه مسائل داخلي نداشته باشد مي
 شورايعالي امنيت ملي هست، سازمان اطالعاتي هست، ي روابط خارجي مجلس هست، آميته

اما ... نهادهاي مافوق مانند رياست جمهوري و مشاورين آنها هستند و . نيروهاي مسلح هست
اي آنقدر قوي و پيشتاز باشد آه  ي دستگاه ديپلماسي آن است آه به لحاظ نظري و حرفه وظيفه
ي اينها با  ر ضعيف و انفعالي عمل آند آه پشت همهي اينها را پشت سرخود بكشد نه اينكه آنقد همه
ها، آشور و نظام ما نشان داده آه اگر يك طرح و  ي اين جوسازي رغم همه علي. گي درجا بزند برنامه بي

گردد و اين  اي ارائه شود، وحدت در آل نظام حول آن حاصل مي جانبه در يك زمينه ي قوي و همه برنامه
 .ضعف و انفعالي خودمان را به گردن ديگران بياندازيمانصافي است آه نقاط  بي
 

: شود، گفت ي آمريكا مطرح مي وي با اشاره به مجموعه مباحثي آه پيرامون سياست خارجي ما درباره
شود آه مذاآره و رابطه برقرار شود و يا  ها مي هايي در روزنامه در همين مورد هميشه يك صحبت
تفاوت  ع آه دستگاه ديپلماسي است هميشه يك تماشاچي بينشود، اما متولي اصلي اين موضو

 .است
 

ي جوانب  ي جامع آوتاه مدت و بلندمدت با همه آيا از سوي وزارت خارجه تاآنون يك طرح و برنامه
اي آن برنامه،  تاآتيكي و استراتژيكي در اين خصوص به مسؤولين ارائه شده و در بخشي از زنجيره

علت و  ي استراتژيكي نظام بي  و رابطه نيز ذآر شد و آنگاه اين طرح و برنامهضروروت و مكانيزم مذاآره
آند؟ اين صرفا يكي از  دلخواهي رد شده است؟ اساسا مگر مذاآره و يا رابطه مساله را حل مي

اند با آن مذاآره و رابطه  مگر آشورهايي آه از آمريكا لطمه ديده. ي جامع ابزارهاست و نه طرح و برنامه
ما خودمان با عراق همزمان رابطه . آرد همين عراق هم رابطه داشت و هم مدام مذاآره مي. اند شتهندا

اند؟ همين االن سوريه آه  جنگيديم، ويتنام و آره مگر رابطه و مذاآره با آمريكا نداشته داشتيم و هم مي
 مذاآره با آمريكا ندارند؟ي در سطح سفير و  ها قرار گرفته مگر رابطه تحت شديدترين فشارهاي آمريكايي

 
ها ديدگاهايشان را بهم منتقل  ها با انواع امكانات من جمله واسطه مگر همين آقايان و آمريكايي

 .ها وجود ندارد آنند؟ در جهان امروز با اين همه امكانات آه مشكل تبادل ديدگاه نمي
 

ع استراتژيك مناسبات با آمريكا ي جام ي ظاهري آه طرح و برنامه صرف انجام و يا عدم انجام مذاآره
مان در خزر  ايم پس چرا منافع  و مذاآره نداشته مگر با روسيه و آشورهاي همسايه خزر و رابطه. نيست

ها در آنجا از دست  گي در ديپلماسي باعث شده آه فرصت برنامه تاآنون تامين نشده است و انفعال بي
مان در درياي خزر مشكل داريم و عمال در آنجا  هاي برحقبدهيم و امروز براي تامين حداقل منافع و مرز

آار با آمريكا و گرفتن امتيازات از او نبايد با واسطه آشوري . يك آانون بالقوه تنش فراهم شده است
ها آار آند و مثال خسارات  تواند با آمريكايي مثل انگلستان انجام شود خود ايران هم بدون رابطه مي

زدايي آرد بلكه  توان تنش با ديپلماسي ضعيف و انفعالي نمي. ا مطالبه آندجنگ عراق را از آنه
 .زاست ديپلماسي انفعالي خود نهايتا تنش

 
برنامگي و انفعال خارج شود و به  بايد هرچه زودتر دستگاه ديپلماسي از بي: رضايي در ادامه تصريح آرد

ي اين امر نيز  الزمه.  خواهد رفتسطح ابتكار و توليد سياسي برسد وگرنه تنش عليه آشور باال
افزاري در دستگاه ديپلماسي است بسياري از  افزاري و سخت دگرگوني و تغييرات اساسي نرم

شود خودشان با زحمت و  ي روشن و مشخصي از تهران به آنها داده نمي هاي ايران برنامه سفارتخانه
 .دهند خودجوشي ابتكاراتي به خرج مي

www.iran-archive.com 



 
زدايي را از اين حالت يك طرفه خارج آند و دو  ر وزارت خارجه و دولت، سياست تنشاز طرف ديگر حتي اگ

. بايد در آنار آن سياست حضور فعال در منطقه را در پيش بگيرد. طرفه و فعال سازد بازهم آافي نيست
 را به از روابط ايران و دوستانمان در منطقه از سوريه و لبنان گرفته تا آشورهاي ديگر حداآثر استفاده

 .عمل آورد حتي اگر الزم است رابطه با مصر و آشورهاي ديگر را فعال آند
 

من معتقد هستم : وي در پايان در تبيين سياست خارجي آارآمد با توجه به حضور آمريكا در منطقه گفت
زدايي دوطرفه و حضور فعال در منطقه است و  آه يك سياست خارجي دوقلو آه شامل سياست تنش

ها عبور دهد و  تواند هم ما را از سد آمريكايي  داخلي دوقلو آه متكي بر مردم و دولت مييك سياست
بدون حضور ايران منطقه امنيت و ثبات پيدا . يك همكاري دسته جمعي فعالي را به وجود آورد هم
 زدايي مهم اين است آه هم بايد تنش. ها آند و همه به ايران نيازمند هستند؛ حتي آمريكايي نمي

در رابطه با آمريكا هم بايد . آفريني در منطقه داشته باشيم دوطرفه را دنبال آرد و هم حضور فعال و نقش
خواهيم به صورت مستقيم از آنها  اي را حذف آرد و حقوق و امتيازاتي را آه از آنها مي هر نوع واسطه

ماجرا جويي در مقابل آنها بايد طلبي آنها هم بايستيم البته با هر نوع  مطالبه آنيم و در مقابل فزون
توان تنش با آمريكا را پشت سرگذاشت و در منطقه  لذا از يك موضع قدرت و منطق مي. برخورد شود

تواند پرچمدار دموآراسي و آزادي از نوع شرقي و اسالمي در منطقه  امروز ايران مي. ايفاي نقش نمود
تواند با ايران رقابت  د آند و در وجه سوم آه آسي نميباشد و در آنار آن بر مبارزه با تروريزيم هم تاآي

 .آند؛ شعار استقالل و صلح است
 

حتي اگر ايران بر شكل جمهوري اسالمي در آشورهاي منطقه تاآيد نكند اما از مردمساالري نوع 
هاي  هايي در سياست خارجي با واقعيت گيري چنين آرمان پي. تواند دفاع آند شرقي و اسالمي مي

 .گي و اجتماعي منطقه سازگار استفرهن
 

آنم يك سياست داخلي آه  ي سياست خارجي، سياست داخلي است آه من فكر مي و اما پشتوانه
هاي الزم را در حمايت از سياست خارجي  تواند توانايي هم متكي به مردم باشد و هم به توسعه، مي

لي دادن به آنها در امور توسعه و بازسازي رابطه حكومت با مردم و نقش اص. فوق را فراهم سازد
ها از در آشتي و صلح با ايران  ي ملي فراگير موجب خواهد شد آه آمريكايي ي توسعه طراحي يك برنامه

 برآيند و از ماجراجويي عليه ايران بپرهيزند
 
  

  تحليل جنگ در رسانه هاي جمعي
  

  پايان عهد عتيق
  عراق و شش هزار سال تاريخ

  2003 اوريل 27 -1382ديبهشت  ار7يكشنبه  -همشهري
بين النهرين باستان، از سومر تا عراق مدرن و با گذر از بابل و خلفاي : گروه انديشه ـ سهيال قاسمي

مطلبي آه مي خوانيد با ديدي فرهنگي نگاهي دارد به اين . عباسي، يكي از مهدهاي تمدن است
  .  ه لوپوئن چاپ شده است مارس مجل٢١اين مطلب به قلم لوران تئي در شماره . تاريخ

    
   ميالدي ، مجله لوپوئن660عكسي از بغداد در سال 

   
اين آشور نام خود . آاري بسيار ساده است* در ظاهر چنين به نظر مي رسد آه بررسي پيدايش عراق

اين پيروزي در سال هاي . را مديون پيروزي اعراب در سرزميني است آه بين النهرين ناميده مي شد
عراق ثبات پيدا آرد و زماني آه بغداد بين سال هاي .  توسط خليفه دوم، عمر، به دست آمد642 و ۶٣۶
اين شهر مرآز .  توسط خليفه ديگري به نام منصور ساخته شد، درخشش بيشتري يافت665 و 658

هر چند عراق براي تبديل شدن به يك حكومت . اسالم شد و به اين ترتيب جاي دمشق را گرفت
مان بسياري را پشت سر گذاشت، اما به هر حال اين آشور بيش از يك هزاره قدمت دارد و مستقل، ز

سازندگان بغداد براي فراهم آردن سنگ، در ويرانه هاي مجاورشان . اين موضوع زياد مهم نيست
تيسفون، جايي آه سي سال قبل از آن پايتخت سلطنت ساسانيان ايراني بود، به جست وجو مي 

اين شهر به آرانه رود دجله بسيار . سفون پايتخت پارت ها، يوناني ها و سلوآيان نيز بودتي. پرداختند
. نزديك بود و سلوآوس، آه شاهزاده بابل بود به هنگام تقسيم امپراتوري اسكندر در آنجا مستقر شد

وستن به بابل هم زياد دور نيست و در آمتر از صد آيلومتر به سمت جنوب، در جايي آه دجله پيش از پي
جايي آه مقدوني آشورگشا در گذشته است، جايي آه . فرات، به آن آامًال نزديك مي شود، قرار دارد

 قرن قبل از آن، 18 قبل از ميالد مسيح به سلطنتي آه 539آوروش آبير، پادشاه پارس ها در سال 
 568ر آسي آه در سال ساراگون اول بنا نهاده بود، حمورابي قانونگذار، مشهورش آرده بود و بخت النص

قبل از ميالد اورشليم را تصرف آرد، آن را اصالح آرده بود، پايان داد در زماني دورتر، در پايان هزاره 
چهارم، در ميان داستان و افسانه، در آشور سومر آه در آن خليج  فارس صد آيلومتري باالتر از وضعيت 
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نخستين شكل «و » گيلگمش«ري آه همزمان فعلي خود واقع شده بود، شهر اوروك قرار داشت؛ شه
جايي آه نخستين اسطوره هاي مشهور در مورد مبدأ جهان طرح ريزي . در آنجا متولد شدند» نوشتار
، نخستين باغي آه در اآثر فرهنگ هاي سامي از آن نام برده شده بين دجله و فرات »عدن«آيا . شد

  واقع نشده است؟
  مبدأ جنبش شيعه

واقع در آلده تا جنوب و نينوا، شهر بزرگ آشور و شمال، جايي آه مناخريب و » اور«ز  ا-بين النهرين 
.  زماني آه تبديل به عراق شد، پر از وقايع و خاطرات افسانه اي بود-آشور بانيپال حكومت مي آردند 

هر . داين نام هاي مشهور در اصل توسط تورات و تاريخ نگاران يوناني به سراسر مديترانه منتقل شدن
چند مطمئن نيستيم آه توماس و بارتلمي به ترويج مسيحيت در بين النهرين سفلي پرداخته باشند، 
اما جوامع مسيحي بسياري در آنجا به وجود آمدند و اغلب، هيأت روحانيون پي درپي همانند رسوم و 

النهرين نبود آه مسلمًا اين گذشته افتخارآميز بين . سنن محلي در آليساهاي پراآنده وجود داشتند
و چهارمين خليفه اهل تسنن، اقامتگاه خود را از مدينه ) ص(موجب شد امام علي، داماد حضرت محمد

 موجب 661شهادت او در اين شهر و در سال . به آوفه، جايي در نزديكي بابل نابود شده، منتقل آند
ره بزرگ و مربوط به اين مسئله در نظر مسلمانان عراق، نخستين خاط. پيدايش جنبش شيعه شد

 برمي گردد، شهادت فرزند او امام حسين در آربال 680دومين خاطره آه به اآتبر سال . هويتشان است
براي شيعيان، سالگرد اين حادثه غم انگيز . و زير ضربات سربازان فرستاده خليفه اموي از دمشق است

ه پيامبر زماني آه ابوعباس سني، عراق و خانواد. همچنان مراسم عزاداري بزرگي را موجب مي شود
 با برافراشتن پرچم سياه به جاي پرچم سبز بني اميه سرنگون 650شيعيان را آشتي داد و در سال 

تحت اين خالفت جديد، مرآز ثقل . شده، خليفه آوفه شد، حس آردند انتقامشان گرفته شده است
درواقع نام پايتختي آه به .  منتقل شداسالم به سمت شرق، جايي آه ايراني ها تاثير بسياري داشتند

» داده شده توسط خداوند«واسطه خليفه دوم عباسي ساخته شد، ريشه اي ايراني دارد و به معناي 
و » هزار و يك شب«در پايان قرن هشتم و زمان حكومت نوه منصور به نام هارون الرشيد، خليفه . است

عليرغم افت و . نفر جمعيت، بزرگترين شهر جهان بوددوست مكاتبه اي شارلماني، بغداد با يك ميليون 
اين درخشش به دليل فعاليت هاي . خيزهاي متعدد، درخشش بغداد طي چهار قرن غيرقابل قياس بود

خليفه . تجاري پررونق، مبادله انديشه ها، باورها و دانش هايي بود آه از اين شهر ريشه گرفته بودند
نه اي بنا آرد آه در آن محاسبات نجومي با دقتي باورنكردني انجام المأمون در اوايل قرن نهم، رصدخا

  .  مي گرفت
  

او هارون الرشيد نام داشت و از سلسله .  خليفه جديدي در رأس مسلمانان منصوب شد۶٨۶در سال ،
در زمان . عباسيان بود آه تحت تاثير شيعيان فارس، پايتخت اسالم را از دمشق به بغداد منتقل آرد

هيچ . ، با يك ميليون نفر جمعيت به بزرگترين شهر آن دوران تبديل شد»شهر صلح«او بغداد، سلطنت 
آه بازتاب اين حقيقت » هزار و يك شب«داستان هاي . شهر ديگري در ظرافت به پاي آن نمي رسيد

  .دروازه هاي بغداد را به روي ساير آشورهاي جهان گشودند» سندباد دريانورد«هستند و 
   

     
سفه اي مثل الرازي و الفارابي آه از تفكرات يوناني نيز بهره مي بردند، چندي بعد تئوري هاي فال

 با تاسيس اولين دانشگاه 1065در سال . علمي، متافيزيكي و اخالقي بسيار شجاعانه اي ارائه آردند
ه بغداد در اوايل قرن سيزدهم در مدرس. جهان اسالم، بغداد تبديل به يك مرآز آموزشي استثنايي شد

زمينه دست نوشته هاي همراه با نقاشي شاهكارهاي آوچكي با رئاليسم، خالقيت و طنز به وجود 
در سال . بغداد به طور خالصه اين شكوفايي فكري و هنري را در ثلث دوم قرن بيستم بازيافت. آمد
، »ده جنگجوشاهزا«در بغداد، طغرل بيگ .  ترآان سلجوقي آنترل عراق را در دست گرفتند1055،

نخست وزير خليفه شد و چون خليفه به آارهاي خود به عنوان يك امام عظيم الشأن مشغول بود، 
 همانند صدام حسين در تكريت، در سرحدات 1138صالح الدين در سال . طغرل بيگ عنوان سلطان گرفت

زوال سياسي و عراق دچار . سرزمين آردها به دنيا آمد و سرنوشت، او را به مصر و سوريه آشانيد
 مغوالن هوالگو، خان ايران، بغداد را ويران آرده و آخرين خليفه 1258در آغاز سال ،. سپس فرهنگي شد

اما مسيحيان و شيعيان را بخشيدند، چرا آه مادر و همسر هوالگوي . عباسي را به قتل رساندند
در همين عراق شكست . آرد تيمور لنگ آار ويرانگري را آامل 1401در سال . بودايي، نستوري بودند
 در اين 1918او تا سال .  سليمان با شكوه به امپراتوري عثماني پيوست1534خورده بود آه در سال 

از پايان قرن هيجدهم، بريتانياي آبير به عراق، . امپراتوري آه به واليت هايي تقسيم مي شد ماند
در سال . ز به روز بيشتر مي شدنگاهي مشابه نگاه فرانسه به مصر داشت و عالقه مندي اش رو

همچنين مي توان گفت آه طبيعتًا قرارداد .  يك نماينده تام االختيار انگليسي در بغداد مستقر شد1698،
حاال بايد اين حكومت به مرزي .  عراق را تحت نمايندگي انگليسي ها قرار داد1920در سال » سان رمو«

 براي منطقه موصل تنها به قيمت 1926اين آار در سال . دمجهز مي شد آه هرگز آن را به خود نديده بو
بررسي معادن نفتي اطراف آرآوك بسيار اميدوارآننده بود و . چشم پوشي تحميلي ترآيه به دست آمد

شاه .  درصدي آمپاني نفت فرانسوي تاسيس شد۵/٢٣ با شراآت 1929شرآت نفتي عراق در سال 
ها منصوب شده بود تمامي منابع زيرزميني عراق را تسيلم  توسط بريتانيايي 1912فيصل آه در سال 

 همزمان با مدرن شدن 1939در عوض عراق استقالل خود را به دست آورد و روز سوم اآتبر سال . آرد
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 14 سه سال پس از اعالم جمهوري توسط ژنرال قاسم در 1961در دسامبر ،. به جامعه ملل پيوست
دولت عراق، رهبران، به . نابع زيرزميني اش را به دست آورد عراق حاآميت خود بر م1958ژوئيه ،

خصوص مردم و به ويژه مردم آرد و شيعه، طي هفتاد سال خشونت هاي مرگباري را پشت سر 
تاريخ چند هزار ساله آنها سرشار از اين قبيل مسائل است و به نظر مي رسد سنت آنهانيز . گذاشتند

ا، يونانيان، ايراني ها، اعراب، سلجوقيان، مغول ها، عثماني ها و متأثر از حتي ها، آرامي ها، پارس ه
آيا آنها به طور متوالي به برزخي در ميان مديترانه و خليج فارس و بهشت شداد . اشغالگران ديگر باشد

سال پيش، در پايان 4600در سرزمين جنگ و ويرانه ها تبديل نشده اند؟ گيلگمش، پادشاه اوروك در 
زماني آه خداوند بشريت را آفريد، مرگ را براي آنان قرار «: يهوده خود به دور دنيا گفتسفر دريايي ب

  ».آنها مرگ را در مياندستان خود گرفته بودند. داد
  : پي نوشت

است و به معني محلي بياباني است ) erg(يا ِارگ ) Irk يا Irq(جمع آلمه عرق ) Irak يا Iraq(عراق * 
  .شن ديده مي شودآه در آن توده هاي بزرگ 
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