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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
   جنبش تحريم پيروز شد-ره هفتم مجلس ارتجاعانتخابات دو

  
  پایان نمایش انتخابات در ایران

 27 سال شصتم 9  شماره - "پيشرو " vorwätres هفته نامه سوسياليستی فورورتز -اميد حبيبی نيا 
 2004فوریه 

هفتمين دوره انتخابات مجلس شواری اسالمی در ایران در حالی برگزار شد که در ربع قرن اخير 
  .مخالفان جمهوری اسالمی مجاز به شرکت در این انتخابات نبوده و مردم آن را نمایش می خوانند

این انتخابات در حالی برگزار شد که دهها تن در مناطق مختلف ایران از کردستان گرفته تا لرستان و 
ار دیگری نيز فارس در درگيریهای مختلف با قوای انتظامی بر سر تحریم آن کشته و زخمی و شمار بسي

  .بازداشت شدند
با این همه ، هيچ انتخاباتی در این بيست و پنج سال گذشته با چنين تصميم مشترکی از سوی 

همگان برای تحریم روبرو نشده بود به گونه ای که تبليغات مخفيانه ضد انتخابات در ایران و به ویژه شهر 
  .اندیداهای محافظه کار برابری می کردعظيم دوازده ميلون نفری تهران با تبليغات بی رونق ک

اگر چه برخی از مردم و کارمندان دولت از شرکت نکردن در انتخابات به دليل تفتيش عقاید و یا امکان 
عدم پذیرش در مشاغل دولتی و عبور از فيلتر گزینش های سياسی و عقيدتی استخدام دولتی 

نمایش گرفته بودند،تحریمی که می توانست وحشت داشتند ولی اکثریت مردم تصميم به تحریم این 
بحران فقدان مشروعيت رژیم حتی در درون حکومت را نيز تشدید کند و کار را به مرحله رو در رویی 

  .نهایی بکشاند
در ایران نهادهای امنيتی و اطالعاتی باید صالحيت کاندیداهای نمایندگی را تائيد کنند ،این بررسی ها 

در مرحله بعدی . فرد بلکه زندگی خصوصی وی را نيز شامل می شودنه تنها سابقه سياسی 
کميسيون ویژه ای برای نظارت باید دست به تحقيقات مستقل بزند و نظرات معتمدین در باره کاندیدا 
مورد بررسی قرار گيرد و یا تحقيقات محلی و پرس و جو در باره زندگی خصوصی و اجتماعی وی آغاز 

 نظارت پرونده داوطلب به شورای نگهبان فرستاده می شود و در آن جا بر پس از تائيد هيئت.شود
اساس سالیق سياسی در باره سرنوشت وی تنها دو یا سه هفته مانده به روز انتخابات تصمصم گيری 

  .می شود
از مدتها پيش و به دنبال نارضایتی شدید مردم از وعده های دروغين جناح خاتمی که با تظاهرات 

ن ، کارگران ، معلمان ، پرستاران و کارمندان عليه بی کفایتی دولت خاتمی انجام شد ، جناح دانشجویا
خاتمی که در سياست خارجی خود و حتی در گزارشهای رسمی بازرسان سازمان ملل مانند گزارش 

ليگابو سعی می کند با ظاهری دمکرات منشانه جلوه کند ، ظاهر سازی را کنار گذاشت و دست به 
  .ب خونين مخالفان زدسرکو

ماه گذشته دهها کارگر معدن پس از تظاهرات در شهری در جنوب شرقی ایران به رگبار بسته شدند و 
کشته شدند ،به این ترتيب همزمان با اوج گيری مخالفت ها ی مردمی تضادهای درون رژیم نيز شدت 

  .می گيرد
 کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه و انگلستان جناح محاقظه کار از همين رو از طریق برقراری ارتباط با

از همين . و تماس هایی با آمریکا در صدد جلب اعتماد آنها برای یکپارچه کردن مجدد قدرت است 
روست که این بار شورای نگهبان با درسی که از تحریم نود درصدی انتخابات شوراهای شهر در سال 

نندگان در انتخابات به هرحال کم خواهند بود تصميم به حذف  گرفت و با آگاهی از این که شرکت ک2002
رقبای سياسی خود گرفت و در نتيجه صالحيت بخش وسيعی از طرفداران خاتمی در مجلس و 

این امر تنها موجب اعتراض آرام جناح خاتمی و استعفای . نامزدهای وابسته به آن جناح رد شد
از گروههای طرفدار خاتمی از جمله رئيس فعلی اما در عوض برخی دیگر . دستجمعی آن ها شد

اما وی نيز با تحریم گسترده مردم به سرنوشت رئيس . مجلس اسالمی در این انتخابات شرکت کردند
قبلی مجلس و رئيس جمهور پيشين یعنی رفسنجانی دچار شد که در انتخابات مجلس قبلی موفق 

  .نشد رای الزم را به دست آورد و وارد مجلس شود
ه این ترتيب در حالی که نظر سنجی های رسمی و از جمله وزارت کشور نشانگر آن بود که تنها حدود ب

بيست درصد مردم در انتخابات شرکت می کنند ناگهان به دنبال دستور رهبری مجریان شمارش آرا 
  .اعالم کردند که حدود نيمی از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کرده اند

ی ست که اغلب خبرنگاران رسانه های مختلف خارجی در ایران از خلوت بودن محل های این در حال
اخذ رای سخن به ميان آورده بودند و در برخی از حوزه ها بلندگو ها از مردم می خواستند تا به پای 

صندوق های رای بروند و تلویزیون دولتی جمهوری اسالمی از نمایش فول شات صحنه های تجمع رای 
  .دگان برای پرهيز از نمایش تعداد کم شرکت کنند گان پرهيز می کرددهن
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در تهران بر طبق آمار رسمی تنها بيست و هفت درصد واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کرده اند 
حال آن که بر آوردهای مردم نشان ميدهد که تنها حدود ده درصد در تهران و حدود بيست درصد در کل 

  .ات شرکت کرده اند کشور در انتخاب
با این وجود جناح محافظه کار که مورد تائيد رهبری ست تمام کرسی های مجلس را کسب کرد و یک 
ائتالف خلق الساعه مورد تائيد رهبری از افراد کمتر شناخته شده این جناح که اغلب آن ها وابسته به 

حتی فرهاد . لس راه یافته اند اليگارشی مالی و یا نيروهای نظامی سپاه پاسداران هستند به مج
 را داد که 1999نظری فرمانده نيروی انتظامی تهران که دستور حمله به خوابگاه کوی دانشگاه در سال 

منجر به کشته و زخمی شدن دهها تن و تظاهرات یک هفته ای مردمی عليه وی شد نيز از مرکز 
ر و یا تبليغی از وی در این شهر از استان لرستان رای آورده است این در حالی ست که هيچ پوست

  .دست دانشجویان و مردم خشمگين سالم نمانده است
هنوز پای نمایندگان تازه انتخاب شده محافظه کار به رهبری داماد رهبر به مجلس هفتم نرسيده فرمان 

  .بازداشت روزنامه نگاران و توقيف روزنامه ها پی در پی صادر می شود
ان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای فعاليتهای رسانه ای و بزرگترین این در حالی ست که ایر

  .زندان روزنامه نگاران خاورميانه است
افزایش سرکوب داخلی ، جایگزین کردن رئيس شورای امنيت فعلی مورد تائيد رهبر به جای خاتمی که 

ریاست جمهوری اش را چون این یا پيش از موعد وادار به استعفا خواهد شد و یا دو سال باقی مانده 
چند سال با مدارا ادامه خواهد داد ودر همين حال گسترش روابط با اروپا و به ویژه انگلستان که همواره 

برقراری رابطه با آمریکا نيز از راه حل . مورد توجه جناح وابسته به دیکتاتور آیت اهللا خامنه ای بوده است 
ان روابط بين الملل را کاهش داده و با سرکوب اعتراضات داخلی های پيش روی جناح غالب است تا بحر

  .به ویژه مبارزات کارگران و دانشجویان بتواند مانع از سرنگون شدن خود شود
اما نتایج واقعی انتخابات نمایشی بار دیگر نشان داد که مردم ایران که از فقر ، ، خفقان ، تشدید 

ج می برند دیگر تحمل ادامه این مصيبت ها را ندارند ، مهاجرت متخصصان ، فساد وبی عدالتی رن
شورش های خود به خودی در گوشه و کنار ایران و اعتصابات گسترده کارگری و کارمندی هر روز بيش از 

روز قبل توان رژیم را برای دست زدن به سرکوب های گسترده حتی از طریق برقراری حکومت نظامی 
و در رویی نهایی مردم با حکومت در آینده نزدیک بسيار محتمل به نظر تحليل می برد، به همين دليل ر

  .می رسد
  اميد حبيبی نيا

  روزنامه نگار و پژوهشگر ارتباطات سياسی
OmidHabibinia@hotmail.com  

  
  مشاور امنيتي رئيس جمهوري آمريکا از روند و نتيجه انتخابات مجلس در ايران ابراز ناخرسندي کرد

  2004  مارس 1  -1382د   اسفن11دوشنبه 
مشاور رئيس جمهوري آمريكا در مصاحبه اي با يك روزنامه آلماني، بار ديگر ): راديوفردا(ليلي آرمان 

خانم آاداليزارايس مي . ناخرسندي دولت آمريكا را از روند و نتايج انتخابات مجلس در ايران ابراز آرد
  . يران موافق نيستندالزاما روحانيان عراق با شيوه حكومت در ا: گويد

خانم آانداليزا رايس، مشاور امنيتي جرج بوش، رئيس جمهوري آمريكا ): راديو فردا، کلن(شهرام ميريان 
پس از پاسخ به پرسشي پيرامون مذاآرات خلع سالح با آره شمالي، به اوضاع جاري ايران و آشور 

، چاپ دوشنبه مبني بر اين آه همسايه، عراق مي پردازد و در پاسخ اين پرسش روزنامه دي ولت
نسبت به اين امر ناخرسند است، و مي : انتخابات مجلس ايران، محافظه آاران را تقويت آرده، مي گويد

رخدادهاي تازه در ايران، رهبري سياسي آن آشور را از تمامي جريانهاي آزاديخواه دور و منزوي : افزايد
  . واهان بدست آوردن آزاديهاي بيشترندساخته است و اين در حالي است آه ايرانيان خ

  
خانم رايس در ادامه يادآور مي شود آه يك گروه آوچك غير انتخابي همچنان قدرت را در ايران در دست 

خبرنگار روزنامه ديولت سپس اين پرسش را مطرح . دارد و به سرآوب خواسته هاي مردم مي پردازد
 اصالحات، معتقدند آه نفوذ فزاينده شيعيان در عراق، مي برخي از ايرانيان طرفدار: مي آند و مي گويد

آيا شما نيز از اين نظريه پيروي . تواند چشم انداز و دورنماي روند مردم ساالري در ايران را بهبود بخشد
  مي آنيد؟ 

نسبت به نيروي فوق العاده روحانيان شيعه در نجف و آربال، : خانم آاناليزا رايس در پاسخ مي گويد
اگر آمريكاييها به . روحانياني آه نظام مذهبي در ايران را راهي درست نمي دانند. ي آامل داردآگاه

عراقيها آمك آنند حكومتي برپا سازند آه نقش اسالم در قانون اساسيش به رسميت شناخته شود، 
صورت آزادي ديگر مذاهب هم تامين شود و همزمان برپايي يك نظام مذهبي نيز منتفي گردد، در اين 
اين : است آه چنين سامانه حكومتي تاثير فراواني بر روي ايران خواهد گذاشت و در پايان مي گويد

  .يكي از داليلي است آه روحانيان ايران را بسيار نگران آرده است
 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
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يدگي به وضعيت اي نسبت به عدم رس هاي صنفي فرهنگيان سراسر آشور در بيانيه نمايندگان تشكل
  .حقوقي فرهنگيان اعتراض آردند

  2004  مارس 1  -1382 اسفند  11دوشنبه 
گوييم در مجموع نهادهاي  باز هم مي : به گزارش واحد دريافت خبر ايسنا، در اين بيانيه آمده است

اي براي حل مشكالت فرهنگيان و رعايت عدالت و قانون هماهنگ نظام پرداخت  قانوني آشور اراده
  .حقوق وجود ندارد

دانيم تبعيض وجود دارد، حق هم با شماست،  ما مي: گويند اغلب مسووالن مي: اين بيانيه افزوده است
ها يا پرستارها به حد آافي حقوق بدهيم و امكانات يكي زندگي معمولي در  توانيم به معلم اما نمي

اما چه . ق يك ميليوني هم وجود داردقبول داريم آه حقو. آشور پول ندارد. اختيار آن ها قرار بدهيم
  ؟!آنيم

تواند قانون مصوب نظام هماهنگ پرداخت را در بررسي بودجه ساالنه پيگيري  واي بر مجلسي آه نمي
حداقل هر ساله درصدي فراتر از نرخ تورم يا  نمايد و امروز نيز حتي حاضر نيست، بنا برخواسته معلمان،

  .ها را از تنگناي مشكالت رها سازد و آنافزايش حقوق فرهنگيان موافقت آند 
  . تنها راهي آه امروز مانده است، اتحاد و اتحاد و اتحاد است: اين بيانيه آورده است

ما خواهان رفع تبعيض از حقوق و : در اين بيانيه با تاآيد بر قانوني و صنفي بودن اين حرآت آمده است
 آارآنان دولت هستيم آه همه مسووالن باالي اجراي طرح ويژه فرهنگيان همچون بسياري ديگر از

اما تا ما به طور جدي . خواهيم ما را در اين راه ياري آنند آشور نيز به آن باور دارند و از همه مي
توانند  اگر دولت و قانونگذاران مي. هاي به حق خودمان را نخواهيم آسي به فكر ما نخواهد بود خواسته

هاي قانوني معلمان، اعتراض آنها را در آستانه  عالم پاسخ مثبت به خواستهدر همان روز اول يا دوم با ا
  .سال نو به دلگرمي و رفع نگراني و ادامه آار تبديل نمايند

  :فعاالن صنفي
 - آانون صنفي فرهنگيان اصفهان - آانون صنفي يزد - آانون صنفي معلمان شيراز -آستانه اشرفيه 

 انجمن صنفي استان -انون صنفي فرهنگيان استان مرآزي  آ-آانون صنفي معلمان آرمانشاه 
 آانن صنفي - آانون صنفي فرهنگيان رشت - آانون مستقل فرهنگين آذربايجان شرقي -آردستان 
 آانون صنفي معلمان - فرهنگيان شهرضا - آانون صنفي فرهنگيان خوزستان و شوشتر -فالورجان 
 .اروميه

  
 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 

  
   پرونده زهرا آاظمي نيازمند اطالعات و جستجوهايي از مسئوالن است  2 شماره گزارش

  2004   مارس1  -1382  اسفند 11 شنبهدو
هرگونه دخالتي مشروعيت انتخاب را از بين مي برد و به صورت منطقي حق : حسين انصاري راد گفت

  .  انتخاب مستلزم آزادي است
از انقالب محمدي تا سلطنت " ا وي آه در آانون توحيد تحت عنوان ايلن  به گزارش خبرگزاري آار ايران،

آن چيزي آه مي شود : افزود, سخنراني مي آرد, آه از سوي جبهه مشارآت برگزار مي شود, اموي
, عدالت, براي اسالم و تعليم و پيامبر و قرآن به عنوان شاخص معرفي آرد و محور تعليم آنها دانست

  .و نهي از منكر استاخالق و امر به معروف 
گزارش :  پرونده زهرا آاظمي گفت2 مجلس در مورد گزارش شماره 90رييس آميسيون اصل , در پايان 
 نيازمند اطالعات و جستجوهايي از مسئوالن است آه من نمي دانم آيا ما خواهيم توانست 2شماره 

اشي از عدم استطاعت و امكان در هر صورت اگر اين گزارش قرائت نشود ن, اين اطالعات را آسب آنيم 
  .ما خواهد بود

  پايان پيام
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  شوراي حكومتي عراق بر سر تصويب قوانين پايه يي دوران انتقال به توافق رسيد
  2004   مارس1  -1382  اسفند 11 شنبه دو-بي بي سي 

در پی چند روز مذاکره برای حل اختالف نظر بين اعضای شورای حکومتی عراق بر سر بخشی از مواد 
پيش نويس قانون اساسی موقت اين کشور، سرانجام اين شورا در مورد متن اين سند به توافق دست 

  .يافته است
الی خوانده می شود، از بحث اعضای شورا در باره محتوای اين سند، که رسما با عنوان قانون اداره انتق

 فوريه، آغاز شد اما به دليل اختالف نظر اعضا در مورد برخی از مواد آن، حصول توافق تا 27روز جمعه، 
  . مارس، به طول انجاميد1روز دوشنبه، 

از جمله موارد مورد اختالف اعضای شورا در اين سند نقش مذهب در ساختار سياسی کشور، حقوق 
  .ری مناطق کردنشين شمال عراق بودزنان و حدود خودمختا
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در حاليکه اعضای الئيک شورا خواستار جدايی دين از سياست و ساختاری دمکراتيک بودند، اعضای 
مذهبی، به خصوص روحانيون شيعه عضو شورا، بر نقش محوری اسالم در آينده سياسی عراق تاکيد 

  .داشتند
ل عمل بيشتری در مناطق خود بودند در حاليکه همچنين، کردهای عراق خواستار برخورداری از استقال

ساير اعضا موافقت با چنين درخواستی را به منزله تضعيف قدرت دولت مرکزی و ايجاد تنش قومی در 
  .عراق می دانستند

قانون اساسی موقت تا زمان برگزاری انتخابات عمومی در عراق و استقرار دولت دايم امور سياسی 
اما پس از آن، پارلمان منتخب اختيار خواهد داشت قانون اساسی جديدی را کشور را تنظيم می کند 

  .بررسی کند و احتماال آن را در معرض همه پرسی قرار دهد
 فوريه توسط شورا تصويب شود و به تاييد سرپرست 28قرار بود قانون اساسی موقت تا قبل از روز 

  .آمريکايی تشکيالت موقت اداره امور عراق برسد
  . اين سند برای انتقال قدرت به نهادهای عراقی در ماه ژوئن سال جاری ضرورت داردتصويب

  
  ميشود در اين رابطه توضيح دهيد؟, ميدانيم آه به توافق قانون اساسي رسيده ايد

  2004   مارس1  -1382  اسفند 11 شنبه دو-تلويزيون بي بي سي 
بلكه ميگوييم قانون پايه دوران ,  قانون اساسيما به آن نميگوييم:سخنگوي احمد چلبي, انتفاضه قنبر

تا توانستيم آنرا تصويب , در ساعات گذشته خيلي فشرده آارآرديم.  ماده دارد66اين قانون , انتقال
اين .  امروز صبح آنرا تمام آرديم0420و ساعت ,  عصر ديروز شروع آرديم1800ما از ساعت . آنيم

  .  مردم عراق ا ستبراي, دستيابي خيلي بزرگي براي عراق
آيا فكر ميكند آمريكا هم موافقت , آيا از طرف آمريكا نيز با آن موافقت شد: مجري تلويزيون بي بي سي

  خواهد آرد؟
مخالفت , و آمريكاييها با آنچه عراقيها تصميم گرفته اند. توافق بر پايه اجماع عراقيها بود: انتفاضه قنبر
  .بنابراين توافق حاصل شده است, ز در نشست امروز بودنددر ضمن آمريكاييها ني. نخواهند آرد

ما :چه عواملي باعث تاخير در ضرب االجل تعيين شده بود؟ انتفاضه قنبر: مجري تلويزيون بي بي سي
اين ميتواند . و اين موضوع خيلي مهمي بود, بايد در مورد آينده عراق براي يكسال آينده گفتگو ميكرديم

. و موارد خيلي مهمي بود آه بايد سر آنها بحث ميشد.  اساسي عراق باشدنقشه جاده براي قانون
, ما در مورد اسالم, و همراه با درجه خيلي زيادي از فهم و ادراك بود, شفاف, گفتگوها خيلي باز

  . و موارد ديگر بحث آرديم, فدراليسم
  آيا در مورد نقش زنان توافق آرديد؟:مجري تلويزيون بي بي سي

  . از نمايندگان براي مجلس ملي عراق از زنان خواهند بود% 25مينيمم : نبرانتفاضه ق
  در مورد آردها چه تصميمي گرفته شد؟آيا تضمين داده شد؟: مجري تلويزيون بي بي سي

 .حد فدرالي عراق آنترل خواهند آردآردها اياالت خودشان را در داخل يك آشور مت: انتفاضه قنبر
 

  فدراليته را پذيرفت شوراى حکومتی عراق اصل 
  2004   مارس1  -1382  اسفند 11 شنبه دو-ايرنا 

شوراى حکومتی روز يکشنبه در آخرين نشست : عضو شوراى حکومتی عراق گفت" محمود عثمان"
  . خود، اصل فدراليته را بر مبناى تقسيم جغرافيايی پذيرفت 

براساس اين اصل که در قانون :  افزودعثمان شامگاه يکشنبه درگفت وگوى اختصاصی با خبرنگار ايرنا 
  . اساسی دوره انتقالی مصوب شده است، منطقه  کردستان عراق به صورت فدرال اداره می شود

اين قانون اجازه می دهد که : وى که خود از کردتبارهاى عضو شوراى حکومتی عراق است، گفت
  . دمناطق کردستان عراق براساس قوانين ادارى سابق خود اداره  شو

به " اتحاديه ميهنی"مناطق کردستان عراق شامل دو قسمت سليمانيه که توسط حزب : وى افزود
" مسعود بارزانی"عراق به رهبرى " دمکرات"توسط حزب  " دهوک"و " اربيل"و " جالل طالبانی"رهبرى 

  . اداره خواهد شد
ين  رسمی کشور خبر عثمان همچنين از موافقت و اتفاق نظرهاى تازه شوراى حکومتی درخصوص د

  . داد
براين اساس اعضاى شوراى حکومتی موافقت کردند که مبدا تشرع و قانونگذارى دين : وى تصريح کرد

  . اسالم باشد و با احترام به تمامی اديان آسمانی موجود در عراق، دين رسمی کشور اسالم خواهد بود
درصد اعضا با اين  بند موافقت کردند  ٩٧اين عضو شوراى حکومتی گفت که در مورد دين رسمی کشور 

  . و تصريح شد که با احترام به تمامی اديان آسمانی، دين  اسالم، دين رسمی کشور باشد
موضوع فدراليته و مبناى قانونگذارى در ماه هاى اخير از نقاط اختالف بين اعضاى شورا و حتی شوراى 

  . حکومتی با تشکيالت ائتالف بوده است
از ديگر توافق هاى صورت گرفته، مساله گروه هاى شبه نظامی کرد موسوم به : فتمحمود عثمان گ

  . بوده است" پيشمرگه"
وى تصريح کرد، براساس توافق انجام گرفته سربازان پيشمرگه ساختار ارتش عراق را تشکيل خواهند 

  . داد و از تماميت ارضی عراق در مرزهاى اين کشور دفاع کند
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اعالم کرده بود که اعالم قانون اساسی دوره انتقالی عراق به پس از عاشوراى شوراى حکومت پيش تر 
 .حسينی موکول شده است

  
بريتانيا و آمريکا از شورای حکومتی عراق به خاطر توافق بر سر يک قانون اساسی موقتی در آن کشور 

  .ستايش به عمل آورده اند
  2004   مارس1  -1382  اسفند 11 شنبه دو-بي بي سي 

کالين پاول، وزير خارجه آمريکا تصويب قانون اساسی موقت را يک دستاورد عمده خواند و تونی بلر، 
  .نخست وزير بريتانيا گفت اين سنگ بنای عراق نوين است

جک استرا، وزير امور خارجه بريتانيا، نيز به خاطر اين دستاورد به اعضای شورای حکومتی عراق تبريک 
  . ون اساسی راه را برای يک آينده جديد برای عراق هموار می کندگفت و افزود که اين قان

  . وی در لندن گفت اصالحات دمکراتيک در جهان عرب ضروری است
در همين حال اعضای بلندپايه شورای حکومتی عراق، قانون اساسی موقت کشورشان را يک سند 

  .  شده استتاريخی خوانده اند، سندی که موارد حقوقی گسترده ای در آن مطرح
عدنان پاچه چی، از اعضای شورای حکومتی عراق گفت قانون اساسی موقت اين کشور قانونی است 

  . که مردم عراق در صدد آن بودند حتی اگر اهداف آن به سرعت تامين نشود
موفق الرباعی، از ديگر اعضای شورای حکومتی عراق گفت قانون اساسی موقت عراق نقطه عطفی 

  .  دولت عراق و شهروندان اين کشور استدر روابط ميان
  رفع اختالفات

اعضای شورای حکومتی عراق در پی چند روز مذاکره برای حل اختالف نظر بر سر بخشی از مواد پيش 
نويس قانون اساسی موقت اين کشور، سرانجام روز دوشنبه، اول مارس، در مورد متن اين سند به 

  .توافق دست يافتند
ر باره محتوای اين سند، که رسما با عنوان قانون اداره انتقالی خوانده می شود، از بحث اعضای شورا د

 فوريه، آغاز شد اما به دليل اختالف نظر اعضا در مورد برخی از مواد آن، حصول توافق تا 27روز جمعه، 
  . مارس، به طول انجاميد1روز دوشنبه، 

 نقش مذهب در ساختار سياسی کشور، حقوق از جمله موارد مورد اختالف اعضای شورا در اين سند
  .زنان و حدود خودمختاری مناطق کردنشين شمال عراق بود

در حاليکه اعضای الئيک شورا خواستار جدايی دين از سياست و ساختاری دمکراتيک بودند، اعضای 
د مذهبی، به خصوص روحانيون شيعه عضو شورا، بر نقش محوری اسالم در آينده سياسی عراق تاکي

  .داشتند
همچنين، کردهای عراق خواستار برخورداری از استقالل عمل بيشتری در مناطق خود بودند در حاليکه 

ساير اعضا موافقت با چنين درخواستی را به منزله تضعيف قدرت دولت مرکزی و ايجاد تنش قومی در 
  .عراق می دانستند

راق و استقرار دولت دايم امور سياسی قانون اساسی موقت تا زمان برگزاری انتخابات عمومی در ع
کشور را تنظيم می کند اما پس از آن، پارلمان منتخب اختيار خواهد داشت قانون اساسی جديدی را 

  .بررسی کند و احتماال آن را در معرض همه پرسی قرار دهد
سرپرست  فوريه توسط شورا تصويب شود و به تاييد 28قرار بود قانون اساسی موقت تا قبل از روز 

  .آمريکايی تشکيالت موقت اداره امورعراق برسد
  .تصويب اين سند برای انتقال قدرت به نهادهای عراقی در ماه ژوئن سال جاری ضرورت دارد

  نقش اسالم
سخنگوی احمد چلبی، از اعضای شورای موقت، گفته است که اعضای شورا سرانجام توانستند 

  . مرتفع کننداختالف نظر خود در مورد مواد قانون را
وی گفت که براساس سند تاييد شده، اسالم به عنوان يکی از منابع قانونگذاری، اما نه به عنوان منشا 

  .منحصر به فرد، مورد شناسايی قرارگرفته است
  .در نتيجه، قوانين موضوعه نبايد با اصول و قوانين اسالمی در تضاد باشد

اين قانون تضمين شده هرچند تعيين حدود عملی همچنين، خودمختاری سرزمين های کردنشين در 
اختيارات دستگاه های محلی و جايگاه اين سرزمين ها در حاکميت ملی عراق و نوع ارتباط آن با دولت 

  .مرکزی به دولت منتخب محول شده است
 3سخنگوی آقای چلبی گفت که وی انتظار دارد اعضای شورا قانون اساسی موقت را روز چهارشنبه، 

  .س، رسما امضا کنندمار
 

  نگاهی به نکات اصلی قانون اساسی موقت عراق 
  2004  مارس 1  -1382 اسفند  11 دوشنبه - بي بي سي -مهران امينی

، قانون اساسی موقت اين کشور را به تصويب ٢٠٠۴شورای حکومتی عراق روز دوشنبه اول مارس 
ميت از نيروهای ائتالف تحت رهبری آمريکا به بدين ترتيب، اولين گام ضروری برای واگذاری حاک. رساند

  .مقامات عراقی برداشته شد
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تصويب متن قانون اساسی موقت به خاطر اختالف نظر جدی و بحث های طوالنی ميان اعضای شورای 
به نظر می رسد که اعضای شورای حکومتی خود را برای رسيدن به . حکومتی چند روزی به تأخير افتاد

  . لزم ديده انديک توافق حداقل م
قانون اساسی موقت عراق روز چهارشنبه پس از خاتمه تعطيالت و مراسم سوگواری عاشورا رسما به 

  .امضا می رسد
سند قانون اساسی موقت چارچوب کلی نظام سياسی و حقوقی کشور عراق را تعيين کرده اما 

  .واگذار کرده استبسياری از مسائل مهم و مورد اختالف را به قانون اساسی دائمی کشور 
 انتخابات عمومی ٢٠٠۵ يا اوايل سال ٢٠٠۴قانون اساسی موقت عراق مقرر می دارد که در پايان سال 

دولت موقت برآمده از اين انتخابات، کار تشکيل مجلس مؤسسان را برای تدوين . در کشور انجام گيرد
  . قانون اساسی دائمی کشور به عهده خواهد داشت

 در رأس دولت عراق يک رئيس جمهور قرار دارد که به همراه مشاورانش کشور را بر اساس اين سند،
رئيس جمهوری بايد مشاوران خود را با توجه به وزن و نقش گروه های مذهبی و ملی . اداره می کند

  .قانون اساسی دائمی است که شيوه اين گزينش را تعيين می کند. گوناگون در کشور انتخاب کند
ن موقت جمهوری عراق، اسالم دين رسمی اين کشور است، اما اسالم تنها منبع قانون بر اساس قانو

  . تمام اديان و اعتقادات مذهبی از احترام کامل برخوردار خواهند بود. گذاری نخواهد بود
نيروهای اسالمی و نمايندگان آنها در شورای حکومتی مايل بودند که اسالم در قانون اساسی موقت به 

اما نمايندگان غيرمذهبی در شورای . نها منبع نظام حقوقی و بنياد قانون گذاری معرفی گرددعنوان ت
  .حکومتی تأکيد کرده اند که هيچ قانونی نبايد با اصول حقوق بشر و مبانی دمکراسی مغاير باشد

قانون اساسی موقت جمهوری عراق به دفاع از آزادی های شخصی شهروندان مانند آزادی عقيده و 
زادی نشر و بيان پایبند است و حقوق زنان را محترم می شمارد و آنها را در تمامی امور با مردان برابر آ

  . می داند
گفته می شود که اعضای روحانی و اسالم گرا در شورای حکومتی عراق با گنجاندن اين اصل در متن 

  .قانون اساسی موقت مخالف بودند
 می دارد که بايد به زنان اجازه داده شود تا در ترکيب مجلس قانون اساسی موقت عراق همچنين مقرر

اين تمهيد به آنها اجازه می دهد .  درصد از کرسی ها را تصاحب کنند٢۵مؤسسان آينده عراق حداقل 
  .که در شکل گيری عراق آينده نقش برجسته ای ايفا کنند

از . جلس مؤسسان بودند درصد کرسی های م۴٠جمعيت های طرفدار حقوق زنان خواهان دست کم 
  . طرف ديگر جمعيت ها و شخصيت های اسالمی با دادن چنين امتيازی به زنان مخالفت می کردند

  . بر اساس قانون اساسی موقت عراق، نظام کشور به صورت فدرالی خواهد بود
می در اين قانون اساسی، زبان کردی در کنار زبان عربی به عنوان زبان رسمی به رسميت شناخته 

  .شود
حاکميت .  از خودمختاری کامل برخوردار هستند١٩٩١کردها در مناطق کردنشين شمال عراق از سال 

کردها طبق تقسيم بندی گروهی و جغرافيايی آنها در دو پايگاه اصلی اربيل و سليمانيه تمرکز يافته 
  . است

 جزئيات موقعيت چگونگی. قانون اساسی موقت خودمختاری مناطق کرد را به رسميت می شناسد
جغرافيايی مناطق کردنشين و نحوه روابط دولت خودگردان کرد با دولت مرکزی، به هنگام تصويب قانون 

  . اساسی دائم مشخص می شود
طبق اين قانون اساسی موقت، کليه نيروهای مسلح پراکنده در کشور منحل يا در يک ارتش ملی 

ای پيشمرگ اجازه می دهد که فعال به فعاليت خود سراسری ادغام می گردند اما يک ماده به نيروه
  . ادامه دهند
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