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

  
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق  رويدادهاي
  

    است  باقي  عراق  اساسي  بر سر قانون اختالفات
  ٢٠٠۵ اوت ١٨ - ١٣٨۴ مرداد ٢٧پنجشنبه  

   طبيعي  را امري  اساسي  قانون  در تدوين يي  هفته  تاخير يك  جعفري ابراهيم: الملل اعتماد  بين گروه
 .  دانست
 تاخير   هفته يك:  تاآيد آرد  وزير عراق ، نخست  الجعفري ابراهيم:   نوشت  عربستان  چاپ  الوطن روزنامه
 .   است  آامال طبيعي  امري  اساسي  قانون  تدوين براي
 .  باشد  عراق  مردم  همه  مورد رضايت  بود آه  آامل  قانوني  و تهيه  تاخير تدوين  از اين هدف:  افزود وي

   هفته  يك شاءاهللا  بود و ان  اساسي  قانون  تاخير در تدوين  و آخرين  اولين اين:  آرد  تصريح  همچنين جعفري
 .  خواهد بود  آافي  نهايي گيري  نتيجه تاخير براي

   در قانون  مورد اختالف مسائل:   گفت  عراق  اساسي  قانون  در تدوين  مورد اختالف  نكات  در خصوص وي
 و   انتخاباتي  نظام ، تعيين  ملي هاي ، ؤروت  عراق  شدن  فدرالي  و مساله  است شمار بسيار انگشت

 .   است  مورد اختالف  جزو عناوين  با سياست  دين رابطه
   در عراق  اعدام  حكم  از اجراي جعفري:   نيز نوشت  عربي  متحده  امارات  چاپ  البيان  ديگر، روزنامه از سوي

 . خبر داد   چند روز آينده طي
 نيز   ربايي  و آدم  قتل  هستند و به  القاعده  از اعضاي  آه هايي  از زنداني  دسته آن:  تاآيد آرد جعفري
 .  خواهند شد  اعدام  در عراق  آينده  روزهاي  هستند، طي محكوم
   متهمان از اين   تن  سه  اعدام  نيز با حكم  جمهور عراق ، رييس  طالباني جالل:   گفت وزير عراق نخست
 .  اجرا خواهد شد  آنها در شهر الكوت  حكم  چند روز آينده  و طي  آرده موافقت

 آنها از   تاييد حكم  عدم  دليل  به  شدندأ ولي  محكوم  اعدام  به  در شهر الكوت  مه22 در   متهم  سه اين
 .  بود  اجرا نشده  حكم  اين  تاآنون  جعفري سوي
   مجازات  ازسرگيري ، وعده  رسيدن  قدرت  به  از زمان  آه  است  جعفري  در دولت  اعدام  حكم  اولين اين

 .  بود  داده  جنايتكاران  را براي اعدام
   و مردان  زنان  و ربودن  پليس  از نيروهاي  تعداد زيادي  و آشتن  تروريستي  عمليات20   به  متهم  سه اين

 از   جداشدن  براي  طرحي  هيچ  تاآيد آردند آه  آرد عراق  ديگر رهبران ياز سو. اند  آرده  اعتراف عراق
 .  آنها بدهد  را به  آاري  چنين  حق خواهند آه  مي  جديد عراق  اساسي  آنها از قانون  ندارندأ اگرچه عراق
   آردها براي ه خواست  از جمله  مورد اختالف  بر سر مسائل اند آه  آرده  ابراز اطمينان  عراقي رهبران
 .  برسند  توافق  به  اسالم  نقش  و همچنين  مستقل حكومت

   پارلمان  موقت  اساسي  قانون  نرسند، براساس  توافق ها به  جديد عراقي  شده  تعيين  االجل اگر در ضرب
اهند شد،  خو  حل  موضوعاتي  چه  اينكه  درباره  متناقضي  اطالعات  مختلف هاي گروه.  خواهد شد منحل
.   است  شده  حل  مسائل  آردها از جمله  و خودمختاري  اسالم گويند، نقش  مي شيعيان. اند  داده ارايه
   اساسي  و در قانون  است  شده  حل  اسالم ، مساله  است  گفته  جمهور آرد عراق ، رييس  طالباني جالل

 .  جود ندارد  زمينه  در اين مشكلي
 .   است  فدراليسم  موضوع مهمترين:  ها نيز گفت  سني  آننده رهمحمد عابد ربو، مذاآ

 را رد   از عراق  از جداشدن  هستندأ اما صحبت  خودمختاري  آردها خواهان  آه  است  تاآيد آرده طالباني
 .   است آرده
 .  هستند  وحدت  آردها وجود داردأ اما آردها خواهان  بر جدايي  مبني شايعاتي:  افزود وي

 .  يابد  پايان  شده  تعيين االجل  از ضرب  تا قبل  اساسي  قانون  آار تدوين  آرد آه  بيني  پيش طالباني
   آرد هيچ سياستمداران:  آرد  خاطرنشان  آردستان  دموآراتيك  حزب  برجسته  از اعضاي مال بختيار، يكي

  گيري  تصميم  آينده  مشكالت  تا درباره از داريم ني  خودمختاري  ندارندأ اما به  استقالل  آسب  براي تمايلي
 .  آنيم

   بغداد آشته  در جنوب  درگيري  يك  در جريان  سرباز امريكايي  آرد، سه  امريكا اعالم  ارتش همچنين
.  شدند  آشته  در بغداد و مرآز عراق شنبه  روز سه هاي  درگيري  نيز طي  عراقي15  حداقل. اند شده

   ملي  در مقر مجمع  با تحصن  در عراق  زنان  ويژه هاي  از سازمان  برخي  اعضاي است ر حاآي ديگ خبرهاي
 .  شدند  جديد عراق  اساسي  در قانون  زنان  حقوق  تضمين  آشور خواهان اين

  مجمع   آميز در مقابل  اعتراض  با تجمع  عراق  زنان  ويژه هاي  و سازمان  احزاب  از روسا و اعضاي تعدادي
 .  شدند  مجمع  اين  ديدار با اعضاي ، خواهان  عراق ملي
 .  شدند  عراق  اساسي  قانون  در تدوين  زنان  حقوق  تضمين  افراد خواهان اين

   و توجه  در عراق  و مذاهب  اديان  گوناگوني  به  با توجه  زنان  حقوق  به  و مرد، توجه  زن  حقوق تساوي
 .  بود  معترضان هاي  خواسته  از جمله  زنان  ويژه  فعال يها  سازمان بيشتر به
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، هرگز   اساسي  در قانون  تاييد حقوقمان  عدم در صورت:  تاآيد آرد  عراقي  زن  از فعاالن ، يكي  خليفه زآيه
:  آرد يز اعالم ن  در عراق  زنان هاي  از سازمان  يكي هنا ادوارد، رييس.  داد  نخواهيم  مثبت  راي  قانون  اين به

 خود   عمال حقوق  آه  ما تا زماني ، بلكه  ماجرا نيست  پايان  معناي  به  عراق  ملي  مجمع ديدار ما با اعضاي
 شعار و در   نيز با سردادن  عراقي  از زنان تعداد ديگري.  آشيد  نخواهيم  دست ، از اعتراض  نكنيم را دريافت
   خود را اعالم  حضور داشتند و اعتراض  محل  در اين  ملي  مجمع  جلسه ن تا پايا  پالآاردهايي  داشتن دست
 . آردند

  
رهبران آرد عراق تاآيد آردند آه هيچ طرحي براي جداشدن از عراق ندارند؛ اگرچه آنها از قانون 

 . خواهند آه حق چنين آاري را به آنها بدهد اساسي جديد عراق مي
  ٢٠٠۵وت  ا١٧ -  ١٣٨۴ مرداد ٢۶چهارشنبه 

هاي رهبران  به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، نشست) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
مجددا آغاز ) چهارشنبه(ي تدوين قانون اساسي از امروز  عراقي براي از سرگيري مذاآرات درباره

 .  به پايان برسد، آار تدوين آن) مرداد31( اوت 22ي جديد،  االجل تعيين شده شود تا در ضرب مي
ي آردها براي  اند آه بر سر مسايل مورد اختالف از جمله خواسته رهبران عراقي ابراز اطمينان آرده

 . رسند چنين نقش اسالم به توافق مي حكومت مستقل و هم
ها به توافق نرسند، براساس قانون اساسي موقت  ي جديد عراقي اگر در ضرب االجل تعيين شده

ي اين آه چه موضوعاتي حل  هاي مختلف اطالعات متناقضي درباره گروه. واهد شدپارلمان منحل خ
 . اند خواهند شد، ارايه داده

 .  آردها از جمله مسايل حل شده است گويند، نقش اسالم و خودمختاري شيعيان مي
ي اسالم حل شده است و در قانون  جالل طالباني، رييس جمهور آرد عراق گفته است، مساله

 . ي مشكلي در اين زمينه جود ندارداساس
فدراليسم، قانون انتخابات و فرمول توزيع : ي عراق اظهار داشت ابراهيم جعفري، نخست وزير شيعه

 . درآمد حاصل از نفت و ديگر منابع طبيعي حل شده است
 . مهمترين موضوع فدراليسم است: ها نيز بيان داشت ي سني محمد عابد ربو، مذاآره آننده

اني تاآيد آرده است آه آردها خواهان خودمختاري هستند؛ اما صحبت از جداشدن از عراق را رد طالب
 . آرده است
 . شايعاتي مبني بر جدايي آردها وجود دارد؛ اما آردها خواهان وحدت هستند: وي افزود

 .  يابداالجل تعيين شده پايان طالباني پيش بيني آرد آه آار تدوين قانون اساسي تا قبل از ضرب
سياستمداران آرد : ي حزب دموآراتيك آردستان خاطرنشان آرد مال بختيار، يكي از اعضاي برجسته

ي مشكالت آينده  هيچ تمايلي براي آسب استقالل ندارند؛ اما به خودمختاري نياز داريم تا درباره
 . گيري آنيم تصميم

ارايه نداديم، اين شيعيان هستند آه ي فوري  ما آسي را متعجب نكرده و يا خواسته: وي بيان داشت
شان آسب  يي براي روحانيون شيعيان به دنبال آن هستند آه موقعيت ويژه. اند چنين آاري را انجام داده

 . آنند
يي دستورات مذهبي را از روحانيون  يي خطرناك خواهد بود؛ زيرا هر فرقه چنين موقعيت ويژه: بختيار گفت

ن معني است آه هيچ قانوني از سوي قانون اساسي وجود نخواهد خودش خواستار است و اين بدا
 . داشت

ابراهيم جعفري گفته است، اآثر اختالفات بر سر جزييات است و ابراز اطمينان آرد آه قانون اساسي 
 . عراق طي يك هفته تدوين خواهد شد

هللا در زمان مقرر آار تدوين اميدوارم آه به يك تمديد ديگر نياز نداشته باشيم و ان شاءا: وي تصريح آرد
 . آن به پايان برسد

از سوي ديگر ارتش آمريكا اعالم آرد، سه سرباز آمريكايي در جريان يك درگيري در جنوب بغداد آشته 
 . شنبه در بغداد و مرآز عراق آشته شدند هاي روز سه  عراقي نيز طي درگيري15حداقل . اند شده

  
 زنان در عراق با تحصن در مقر مجمع ملي اين آشور خواهان ي هاي ويژه اعضاي برخي از سازمان

 . تضمين حقوق زنان در قانون اساسي جديد عراق شدند
  ٢٠٠۵ اوت ١٧ -  ١٣٨۴ مرداد ٢۶چهارشنبه 

 -چاپ امارات متحده عربي -ي البيان  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي زنان عراق با تجمع اعتراض آميز در مقابل مجمع  هاي ويژه  احزاب و سازمانتعدادي از روسا و اعضاي

 . ملي عراق، خواهان ديدار با اعضاي اين مجمع شدند
 . اين افراد خواهان تضمين حقوق زنان در تدوين قانون اساسي عراق شدند

ب در عراق و توجه تساوي حقوق زن و مرد، توجه به حقوق زنان با توجه به گوناگوني اديان و مذاه
 . هاي معترضان بود ي زنان از جمله خواسته هاي فعال ويژه بيشتر به سازمان

در صورت عدم تاييد حقوقمان در قانون اساسي، هرگز : زآيه خليفه، يكي از فعاالن زن عراقي تاآيد آرد
 . به اين قانون راي مثبت نخواهيم داد
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ديدار ما با اعضاي مجمع ملي عراق : در عراق نيز اعالم آردهاي زنان  هنا ادوارد، رييس يكي از سازمان
به معناي پايان ماجرا نيست، بلكه ما تا زماني آه عمال حقوق خود را دريافت نكنيم، از اعتراض دست 

 . نخواهيم آشيد
تعداد ديگري از زنان عراقي نيز با سردادن شعار و در دست داشتن پالآاردهايي تا پايان جلسه مجمع 

 .  در اين محل حضور داشتند و اعتراض خود را اعالم آردندملي
در همين حال اعضاي مجمع ملي از ديدار با تحصن آنندگان خودداري آردند و حاجم الحسني، رييس 

  .ها شد هاي اين تحسن از سوي رسانه مجمع ملي عراق نيز مانع پوشش خبري صحنه
  

 . ي جداگانه در عراق خبر دادند كايي در دو حادثهنيروهاي چندمليتي از آشته شدن چهار سرباز آمري
  ٢٠٠۵ اوت ١٧ -  ١٣٨۴ مرداد ٢۶چهارشنبه 

 نيروهاي چندمليتي در عراق با  به نقل از خبرگزاري آويت،) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 . ز آمريكايي آشته شدبر اثر انفجار يك بمب در جنوب غرب بغداد، يك سربا: اي اعالم آردند صدور بيانيه

بر اساس اين گزارش، همچنين سه سرباز آمريكايي نيز بر اثر منحرف شدن خودروي حامل آنها و افتادن 
 . آن در يك گودال آب آشته شدند

 .  تن رسيد1855 در عراق آشته شدند به 2003به اين ترتيب تعداد سربازان آمريكايي آه از مارس 
گشتي حامل نيروهاي عراقي در مسير بين آرآوك و الحويجه در : م آرديك مقام پليس عراق نيز اعال

شمال عراق از سوي شبه نظاميان مورد هدف قرار گرفت آه بر اثر اين حادثه شش سرباز عراقي 
 . آشته شدند

 تن رسيده و آمار 75تعداد آشته شدگان سه انفجار امروز بغداد به : منابع پزشكي بغداد نيز اعالم آردند
 .  تن گزارش شده است95وحان نيز مجر

هاي باالي اين  به دليل وخيم بودن وضعيت مجروحان و خسارت: وزارت بهداشت عراق نيز اعالم آرد
 . توان آمار قطعي و نهايي حادثه ديدگان را اعالم آرد حادثه بر اثر متالشي شدن اجساد، نمي

 . خورد ي امروز عراق به چشم مي دگان حادثه زن نيز در آمار آشته ش20: منابع پزشكي عراق تاآيد آرد
 

 جنگ ُدستور در عراق
  : شرق-صالح نيكبخت

  ٢٠٠۵ اوت 16 - ١٣٨۴ مرداد 25سه شنبه 
امروز آمتر رسانه عمومى در جهان يافت مى شود آه روزانه بخشى از اخبار و يا مطالب خود را به 

وريسم جارى در عراق اختصاص دارد آه از بيشتر اين اخبار و مطالب به تر. مسائل عراق اختصاص ندهد
جانب دو گروه مشخص بر عليه دولت منتخب مردم عراق و ارگان هاى حكومتى آن مانند ارتش و پليس 

 در آمترين زمان پيش بينى شده ٢٠٠٣نوپاى عراق و نيروهاى ائتالف چندين آشور است آه در مارس 
ين آشور را سرنگون آرده و ملت عراق به ويژه آردها  ساله بعثى هاى حاآم بر ا٣۵رژيم ترور و اختناق 

 عراق و ٢٠٠۵اين دو گروه آه پس از انتخابات ژانويه .و شيعيان را از شر اين حكومت رهايى بخشيدند
انتخاب ابراهيم الجعفرى به عنوان نخست وزير مورد حمايت ائتالف شيعيان و آردهاى عراق تحرآات 

 :د ازخود را افزايش داده اند عبارتن
بقاياى رژيم بعثى سابق عراق آه با اختفاى زرادخانه بزرگى از سالح ها و مهمات رژيم سرنگون  -١

شده عراق به جنگ پارتيزانى شهرى با نيروهاى رژيم جديد عراق و نيروهاى ائتالف به رهبرى آمريكا 
الدورى مرد شماره دو و دست زده اند و ظاهرًا از بقاياى سران رژيم بعثى عراق از جمله عزت ابراهيم 

مقامات سران درجه دو اين رژيم آه هنوز دستگير نشده اند دستور ادامه جنگ و نحوه انتخاب اهداف 
 .براى حمله را دريافت مى آنند

گروه دوم جنگجويان، افراد سازمان هاى تروريستى هستند آه داعيه دفاع از دين و آيان اسالمى را  -٢
آه براى ... متعددى چون انصار االسالم، انصارالسنه، الجهاد، جيش السنه ودارند و به رغم نام  هاى 

خود برگزيده اند همگى شاخك هاى سازمان تروريستى جهانى القاعده هستند آه رهبرى آن را اسامه 
بن الدن شاهزاده سعودى تبار و يك پزشك مصرى به نام ايمن الظواهرى به عهده دارند و اگرچه فارغ 

را خوانده اند ولى » علوم جديده«ارس دينى نيستند و به قول علماى دين در مدارس نوين التحصيل مد
هر دو از آسانى هستند آه آبشخور تفكرات آنها از آموزه هايى است آه دور از چشم دولت عربستان 

سعودى و شيخ  بن باز مفتى اين آشور در مساجد نجد و حجاز فرا گرفته و در حلقه درس علماى 
موتمر العالمى «اين دو خارج از گروه مبلغان دينى هستند آه تحت عنوان .  قرار مى گيرندسلفى

هرچند نوعًا . در تمام جهان به ترويج دين به روايت علماى رسمى سعودى مى پردازند» االسالمى
ن آنها فعاليت اين دو گروه با هم تفاوت هايى دارد ولى اقدامات هر دو عمدتًا تروريستى است و قربانيا

افراد بى گناه و زنان و آودآان عراقى و يا افرادى هستند آه به دليل بيكارى جهت استخدام به مراجع 
ولى آنچه در اهداف هر دو مشترك . گزينش به عنوان پليس يا آادر ارتش نوپاى عراق مراجعه مى آنند

 خارج از عراق مى گيرند و است اين است آه هر دو گروه دستور جنگ را از مراآز هدايت آننده داخل و
با . هر دو گروه داراى تشكيالت وسيع در خارج از عراق در جهان عرب و آشورهاى اسالمى هستند

توجه به اينكه حزب بعث يك حزب پان عربيست و در اآثر آشورهاى عرب فعاليت علنى و غيرعلنى دارد 
و اردن داراى تشكيالت وسيعى است و در سوريه يگانه حزب حاآم است و در يمن و تونس و موريتانى 

داستان . نمى توانيم بگوييم گروه اول فعاليت خود را فقط از داخل عراق هدايت و سازماندهى مى آند
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آنها به اين اقدامات دست مى زنند . القاعده و اسامه بن الدن و امير منصوب او زرقاوى نيز روشن است
آنچه در ماه هاى اخير و بعد از . پاك آنند» اشغالگران«و » فارآ«را از وجود » راقدين«تا به زعم خود بالد 

انتخابات مورد توجه است اين است آه هر اندازه اقدامات آنها فزونى يابد عملكرد آنها به ويژه در آشتار 
مردم بى گناه و به آار گرفتن ترفندهاى تروريستى براى راه انداختن جنگ قومى و مذهبى بين آرد و 

شاآله دولت ابراهيم الجعفرى و .  و سنى بيشتر مورد تنفر مردم عراق قرار مى گيردعرب و شيعه
وزيران آابينه او طورى است آه تاآنون نتوانسته است حداقل اعمال تروريستى آنان را در حدى آه در 

به رغم . دوره نخست وزير قبلى بود و با همكارى معاون امور امنيتى خود اقدام مى آرد متوقف آند
اينكه اين جنگ دستورى در عراق ادامه دارد و حالت گسترش يابنده هم پيدا آرده است و نمايندگان 

مجلس عراق دولت جديد را ناآارآمد معرفى مى آنند، اما اين جنگ اين ويژگى خاص را دارد آه اعمال 
 شمال غرب بغداد يعنى اياالت غرب و_ تروريستى اين گروه محدود به مثلث سنى نشين موصل تكريت 

عراق است و هر از چندگاهى براى ابراز وجود در استان هاى مرآزى و جنوبى عراق به منظور روشن 
آردن جنگ مذهبى حمله اى مى آنند و گروهى از مردم بى گناه را در مسجدى و يا حسينيه اى به 

قليم فدرال شهادت مى رسانند تروريست ها گاهى در بعضى از شهرهاى آردستان هم به عنوان يك ا
اما به رغم اين اقدامات . دست به اعمال تروريستى و آشتار مردم غيرنظامى و بى گناه مى زنند

تروريستى آه از مسائل مهم و دغدغه هاى مردم است ولى با توجه به محدودبودن مناطق ناامن و 
عيت عراق  درصد جم٧۵عدم گسترش درگيرى در مناطق و سكونت شيعيان و آردها آه روى هم رفته 

را در برمى گيرد مردم به آنترل اوضاع و ايجاد آرامش در آشور خوش بين )  درصد۵۵+  درصد ٢٠(
 .هستند و امكان دستگيرى فرماندهان اصلى و دستوردهندگان جنگ و ترور وجود دارد

 جنگ ُدستور يا جنگ قانون اساسى• 
ه نيروهاى دولتى و ائتالف عملى اين اما همزمان با جنگ دستورى شاخك هاى القاعده و بعثى ها علي

دو با هم و ادامه جنگ به صورت علنى، در عراق جنگى ديگر نيز در جريان است آه آن را جنگ دستور 
در اين جنگ ترور و خونريزى و . مى نامند) دستور ضم دال در زبان عرب به معنى قانون اساسى است(

ناميد ولى ويژگى عمده اين جنگ اين » جنگ سفيد«ا خسارات مادى بالفعل وجود ندارد و مى توان آن ر
است آه برخالف جنگ دستورى القاعده و بعثى ها آه محدود به مناطق خاصى است جنگ دستور 

همه عراق را در برگرفته و بر نگرانى هاى مردم عراق اعم از آرد و عرب و ترآمن و آلدانى و آشورى و 
اآنون براى هر شهروند عراقى . بى و سكوالر افزوده استشيعه و سنى، شبك و ايزدى و باالخره مذه

از هر ملت و قوم و قبيله و يا هر مذهب و عقيده اى محقق شده است آه قانون اساسى عراق 
سرنوشت او را الاقل در يك دهه آينده مشخص مى آند و اگر حقوق آنان امروز در اين قانون در نظر 

م عراق و اختالف هاى ملى و دينى و مذهبى نبايد انتظار داشته گرفته نشود با توجه به تنوع قومى مرد
از طرف ديگر براى مردم . باشند بعدًا حق آنها با وساطت و ريش سفيدى و يا دستور و فتوا محقق شود

عراق محرز شده است هرچه مى خواهند بايد در اين قانون مسجل و نهادينه شود و نبايد به قول و 
 و وعيد احزاب و گروه ها دل بست آه در عرصه سياست تخلف و پشت پا قرارهاى سياسى و وعده

به . زدن به معاهدات و قرارها رواج دارد و مردم هم در محاورات، سياست را بى پدر و مادر ناميده اند
ذينفع و دخيل ) جنگ تدوين قانون اساسى(رغم اينكه همه مردم عراق در عرصه اين جنگ ُدستورى 

ل حاضر آرايش نيرو در ميدان نبرد سه گروه عمده سرنوشت اين مبارزه فكرى و هستند ولى در حا
چون هر سه گروه مزبور به حفظ . آردها، سنى ها، شيعيان: سياسى سخت و پنهان را تعيين مى آنند

حقوق اقليت هاى ترآمن و آشورى و آلدانى عراق تاآيد مى آنند ظاهرًا حتى اگر در عرصه رقابت و 
 هم باشد بايد قبول آنيم حفظ حقوق اين دو اقليت ترآمن ها و مسيحيان آشورى و چشم  همچشمى

به ويژه اينكه نخستين رئيس دولت عرب . آلدانى مفروض است و در اين مورد نگرانى وجود ندارد
منتخب اآثريت نمايندگان مجلس عراق قبل از سفر به آشورهاى عربى هم نژاد و همجوار و آشور 

 ايران راهى ترآيه شد؛ سفرى آه بعد از آن مواضع او نسبت به ائتالف با آردها و - هم مذهب-شيعه
او در اين سفر اطمينان . حل مسئله آرآوك آه ترك ها حساسيت خاصى نسبت به آن دارند تغيير آرد

 .خاطر دولت ترآيه را بر حفظ حقوق ترآمانان آه عمدتًا مقيم شهر نفت خيز آرآوك هستند جلب آرد
ان عراق اقليتى آم  عده هستند ولى از لحاظ توان و حمايت مستمر ترآيه آه از حد مداخله در ترآمان

مسيحيان آشورى و آلدانى و تعداد اندك ارامنه . امور عراق هم گذشته است چيزى آم نمى آورند
ا مقيم عراق هم به لحاظ حضور نيروهاى ائتالف غربى عمدتًا مسيحى و هم به لحاظ حمايتى آه آرده

هر دو جناح قدرتمند آرد (همواره از آنان به عمل آورده اند و روابط ديرينه مسيحيان با جنبش ملى آرد 
آه به ناحق آنان را يزيدى مى (تنها دو اقليت آرد نژاد به نام ايزدى ها . آسوده خاطر هستند) در شمال

ند و عمدتًا در اياالت دهوك و و شبك هاى شيعه مذهب آه جمعًا حدود يك ميليون نفر جمعيت دار) نامند
بيم آن مى رود همچون دوره صدام اين دو اقليت . موصل اقامت دارند اآنون در معرض خطر هستند

شبك ها آه عمدتًا در موصل و شهرك ها و روستاهاى اطراف آن سكونت دارند در . فراموش شده بمانند
در موصل و بغداد و تكريت براى مبلغان عرب سنى مذهب . معرض تحليل  نژادى و مذهبى هستند

افزايش عده خود در انتخابات آينده و همه پرسى قانون اساسى در مورد انكار مذهب آنها و وادارآردن 
آنان به ترك مذهبشان فعاليت مى آنند و عرب هاى جنوب عراق هم مى آوشند علقه نژادى آنها با 

 عمدتًا سنى نشين شمال و شمال غرب آردها را تضعيف آرده و چون يك آلنى هم آيش در مناطق
خارج از اين يارگيرى و توسعه نفوذ صاحبان عقايد و ساليق مختلف و . آشور براى آنان حساب باز آنند

آوشش براى منعكس آردن خود در قانون اساسى جنگ تدوين قانون اساسى به اين موارد نه چندان 
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 وسيع تر از اينها است و به علت محذوريت ها و دامنه جنگ در اين مورد بسيار. پراهميت محدود نيست
تعارفات ملى و بين المللى آمتر گروهى حاضر مى شود مشت خود را باز آند و همه ورق هاى خود را 

... در موافقت يا مخالفت با مسئله اى مثًال فدراليسم يا قراردادن اسالم به عنوان دين رسمى آشور و
 مورد از مسائل اختالف نظر دارند آه بعضى ١٨و شيعيان در حداقل هم اآنون آردها، سنى ها . رو آند

مهم و استراتژيك است و بعضى ديگر عمده هستند و تعدادى هم در حاشيه قرار گرفته اند و اگر به آن 
پيش از اينكه به اين موارد اختالف بپردازيم الزم است به يك نكته . توجه نشود در متن قرار مى گيرد

نيم و آن اينكه در حال حاضر قانونى به نام قانون اداره موقت عراق به عنوان قانون عمده اشاره آ
» پل برمر« به تصويب شوراى حكومتى و ٢٠٠۴اساسى موقت اجرا مى شود آه در ماه مارس سال 

با توجه به اينكه مقامات مهم فعلى آشور اين قانون را امضا . حاآم آمريكايى وقت عراق رسيده است
التزام خود را به آن اعالم آرده اند و اين قانون تا حدود زيادى حقوق اساسى ملت را رعايت آرده آرده و 

و بر مفاهيم حفظ و رعايت حقوق بشر، حقوق زنان و آودآان و آزادى هاى سياسى و پايبندى به 
آب از دو اعالميه جهانى بشر و معاهدات بين المللى تاآيد آرده و نظام سياسى آشور را فدرالى و مر

ملت اصلى عرب و آرد با حفظ حقوق ساير اقليت ها تعيين آرده است انتظار عمومى آردها، آشوريان و 
آلدانيان، ترآمانان و اعراب سنى و شيعه غيرمرتبط با احزاب و سازمان هايى آه ايدئولوژى مذهبى 

 است بر مبناى همين قانون دارند بر اين بوده آه قانون اساسى آينده عراق آه هم اآنون در حال تدوين
تدوين شود و نه تنها از اين حقوق مكتسب و امضا شده عدول يا تبرى نشود بلكه موارد احتمال و ابهام 

اما اين قانون هم از لحاظ . آن برطرف شده و بر توسعه دموآراسى و حفظ حقوق مردم افزوده شود
ومت آرده اند و دولت هاى برآمده از اين  سال بر عراق حك٨١ درصد مدت ٢٠اعراب سنى آه با اقليتى 

اقليت از هيچ ظلم و ستمى نسبت به اقليت آرد به علت عرب نبودن و اآثريت شيعه اين آشور به 
علت سنى نبودن دريغ نكرده بودند و با همان نسبت بر اقليت هاى غيرعرب ترآمان و غيرمسلمان 

 قرار گرفته است و يا نظام فدرالى پذيرفته شده آشورى و آلدانى فشار مضاعف وارد آردند، مورد انكار
در قانون اداره موقت از طرف جمعى از دولتمردان شيعه هم آه اآنون با ائتالف با آردها دولت را در 

شيعيان مى توانند به هنگام قانونگذارى با توجه به اآثريتى . دست دارند مورد مخالفت قرار گرفته است
وضع قانون بكنند و يا به استناد قول ) ائمه(اشت به استناد قول معصومآه قطعًا در مجلس خواهند د

اين امر با نظر گروه نمايندگان احزاب اسالمى سنى در . قانونى را غير اسالمى اعالم نمايند) ع(معصوم
جبهه جنگ ُدستور در اين زمينه چنان . مجلس عراق و آميسيون تدوين قانون اساسى نيز مخالفت دارد

 آه فعاالن مدنى و سياسى هم در بغداد پايتخت عراق و هم در اربيل پايتخت اقليم وسيع است
آردستان از پاى ننشسته و هر روز گروهى از اقشار مختلف مردم آه تصور مى آنند حقوقشان ضايع 
مى شود به روساى پارلمان هاى عراق و آردستان و طالبانى متوسل مى شوند و خواهان اقرار به 

گروهى از زنان آرد عراقى در مالقاتى آه با .  خود با مردان و نهادينه شدن آن مى شوندتساوى حقوق
عدنان مفتى رئيس پارلمان آردستان عراق به عمل آوردند هنگامى آه عدنان مفتى به آنان قول داد 
حقوق شما در قانون رعايت مى شود اعالم آردند ما مى خواهيم حقوقمان تنها در قانون اساسى 

 عراق بود آه قبًال ١٣٧يت نشود، بلكه در برابر قانون هم حق ما رعايت شود آه اشاره آنان به قانون رعا
به هر حال زنان عراقى . لغو شده بود ولى مجددًا احيا شده است و حقوق زنان را ناديده مى گيرد

پايبند به خواهان آن هستند آه در قانون اساسى عراق اصلى گنجانده شود آه دولت عراق هميشه 
معاهدات و مقررات بين المللى حامى حقوق زنان باشد و هرگونه به آارگيرى زور و تحقير عليه زنان را 

قطعًا اين امر از حمايت فراآسيون آردها و نيز فراآسيون العراقيه اياد عالوى و گروهى از . منع آند
) جنگ قانون اساسى(نگ ُدستور به هر صورت ج.نمايندگان فراآسيون عراق متحد برخوردار خواهد بود

در اين جبهه تنها محدود به اين موارد نيست، آودآان و نوجوانان هم در بغداد و شهرهاى مرآز و جنوب 
و هم در اربيل و سليمانيه با در دست داشتن شاخه   هاى گل به محل پارلمان آردستان و مراآز ديگر 

اين امر .، تساوى حقوق پدران و مادران شده انددر بغداد مراجعه آرده و خواهان حفظ حقوق اطفال
صرف نظر از اينكه نشان مى دهد نيروهاى درگير در اين جبهه از همه نيروهاى فعال و تاثيرگذار در نتيجه 

جنگ تدوين قانون اساسى استفاده آرده و مواضع خود را تحكيم مى بخشند، بلكه اين نكته را روشن 
ى از طريق آميته اى آه به اين منظور انتخاب شده دراز است به مى آند، راه تصويب قانون اساس

تدوين قانون اساسى عراق اختالفات فراآسيون هاى سه گانه ) آميته(همين جهت هنگامى آه در 
باال گرفت و رئيس جمهور بهتر آن ديد به جاى انتظار حل مسئله از جدال ) آردان، سنيان و شيعيان(

  .ساى احزاب را به بغداد دعوت نمايدنمايندگان فراآسيون ها، رو
  

 مهلت تهيه قانون اساسى عراق يك هفته تمديد شد
  ٢٠٠۵ اوت ١٧ -  ١٣٨۴ مرداد ٢۶چهارشنبه 

درحالى آه تنها دقايقى به پايان مهلت قانونى براى تاييد قانون اساسى تازه عراق باقى مانده : شرق
مجمع ملى عراق . ى يك هفته ديگر راى داده استبود پارلمان اين آشور به تمديد مهلت تصويب آن برا

طى اين راى گيرى به نمايندگان گروه هاى شيعه، سنى و آرد فرصت داد پيرامون قانون اساسى تازه 
رئيس .در طول روز دوشنبه مذاآرات فشرده ميان نمايندگان سه گروه ادامه داشت. به توافق برسند

 گرفته است تا راه حلى براى راضى آردن همه طرف تالش هاى زيادى صورت: مجمع ملى عراق گفت
ها يافته شود و مذاآره آنندگان خواستار تهيه سندى بوده اند آه به گفته وى نسل اندر نسل به مردم 

وى به نمايندگان پارلمان گفت آه مذاآره آنندگان در مورد .عراق خدمت آرده و وحدت آشور را حفظ آند
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يكى از موانع . يده اند، اما هنوز بر سر سند نهايى توافق نشده استبسيارى از مسائل به توافق رس
عمده در اين راه، درخواست آردها مبنى بر ايجاد يك ساختار فدرالى براى اين آشور است امرى آه 

نقش روحانيون مسلمان و جايگاه اسالم در قانونگذارى از ديگر . سياستمداران سنى با آن مخالفند
 . بوده استمسائل مورد اختالف

 موضع اهل تسنن• 
 دقيقه پيش از پايان ضرب االجل نيمه شب دوشنبه براى عرضه قانون اساسى تازه ٢٠درست 

حاجم الحسنى .قانونگذاران به حد نصاب الزم شامل اآثريت سه چهارمى براى تمديد آن دست يافتند
 تالش ها قادر به يافتن راه ما به رغم همه«: سخنگوى پارلمان در جريان سخنرانى در مجمع ملى گفت

با اين حال اظهار اميدوارى مى شود آه در روزهاى آينده توافقى » .حلى آه همه را راضى آند نبوديم
توافقات عمده و مهمى حاصل «: زلماى خليل زاد سفير آمريكا در عراق گفت.در اين زمينه حاصل شود

متن قانون اساسى بايد ابتدا از سوى » .استشده است، اما براى نهايى  آردن آن يك هفته وقت الزم 
برهم صالح وزير آرد .مجمع ملى تصويب شده و سپس در ماه اآتبر به همه پرسى ملى گذاشته شود

گفت آه اگر بر سر پيش نويس قانون اساسى توافق نشود در آن صورت » العربيه«به شبكه تلويزيونى 
مشكل اصلى فاصله بين سنى ها و دو گروه .ر شودمجمع ملى بايد منحل شده و انتخابات تازه برگزا

آردها و شيعه ها موفق شده اند از اختالفات خود بكاهند و از آنجا آه اين دو گروه در جمع . ديگر است
در پارلمان اآثريت دارند مى توانند از لحاظ تئورى پيش نويس يك قانون اساسى را آه سنى ها با آن 

مقامات عراقى درباره :  موفق الربيعى مشاور امنيت ملى عراق گفتديروز. مخالف هستند تهيه آنند
با . اصل فدراليسم اتفاق نظر دارند و تنها درباره جزئيات و زمان و مكان اجراى آن با هم اختالف نظر دارند

اين وجود اگر رهبران شيعه و آرد نتوانند نظر اهل تسنن را جلب آنند دوباره آنها از روند سياسى دور 
صالح مطلق از اعضاى سنى هيات تهيه پيش نويس قانون اساسى، پيش از نشست .اهند شدخو

پارلمان گفت آه سنى ها هر پيش نويسى را آه شامل پيشنهادهايى براى تشكيل يك نظام فدرال در 
سنى ها به ساير طرف ها گفته اند : به گزارش خبرگزارى فرانسه وى گفت.عراق باشد رد خواهند آرد

ما يك نظام «: آقاى مطلق گفت.درباره مسئله فدراليسم بايد به پارلمان بعدى واگذار شودآه بحث 
اين خط قرمزى براى ما است چرا آه به وحدت عراق مربوط . فدرال در قانون اساسى را قبول نمى آنيم

 ».مى  شود و در مورد آن با آسى چانه نمى زنيم
 بحث فدراليسم• 

و شيعه پارلمان درخواست هايشان براى فدرال يا اسالمى ناميدن عراق را بنا به گزارش ها اعضاى آرد 
اما هرگونه تمرآززدايى .باشد» جمهورى عراق«آنار گذاشته اند و توافق آرده اند نام رسمى آشور 

مسلمانان سنى . قدرت، وراى خودمختارى موجود براى آردها، همچنان مسئله اى جنجال آفرين است
زيز حكيم سياستمدار ارشد شيعه، براى ايجاد منطقه اى خودگردان در منطقه نفت از درخواست عبدالع

وزير نفت عراق قول داده است آه قانون اساسى تازه توزيع عادالنه .خيز جنوب عراق به خشم آمده اند
همزمان تجمعاتى در شهرهاى آردنشين و شهر نفتى .درآمدهاى آالن نفتى را تضمين خواهد آرد

در .ر شده است آه هدف آن فشار آردها براى پيشبرد تقاضاهايشان براى خودگردانى استآرآوك برگزا
پى عدم توافق سران عراقى در تهيه پيش نويس قانون  اساسى جديد اين آشور پيش از پايان ضرب 

ما در مباحثات آليدى نبايد شتاب زده عمل آنيم و : االجل تعيين شده ابراهيم جعفرى اظهار داشت
ابراهيم جعفرى نخست وزير عراق پس از پايان جلسه پارلمانى .اساسى نبايد ناقص ارائه شودقانون 

ما به تكميل هرچه سريع تر قانون اساسى عالقه :  دقيقه به طول انجاميد اظهار داشت١۵آه آمتر از 
به از سوى ديگر ليث آ. مند هستيم اما تكميل اين منشور بايد با بررسى  آليه جوانب صورت گيرد

عراقى ها  توانايى غلبه بر موانع را دارند زيرا آنها در هنر مصالحه استاد : سخنگوى دولت جعفرى گفت
اما عدنان پاچه چى عدم دقت در تدوين قانون اساسى را باعث بروز جنگ و درگيرى در عراق . هستند

 - روزنامه الحياتعدنان پاچه چى رئيس حزب دموآرات هاى مستقل عراق در گفت و گو با. توصيف آرد
در متن قانون اساسى آه هم اآنون موضوع مورد بحث رهبران احزاب سياسى :  تاآيد آرد-چاپ لندن

عراق شده به صورت آشكار و واضح اختيارات دولت مرآزى مشخص نشده و اين امر در آينده اى نزديك 
دليل اين امر نيز برداشت : فزودوى ا. به بروز درگيرى و برخورد در بين گروه هاى عراقى منجر خواهد شد

دستاوردها : پاچه چى همچنين تاآيد آرد. هاى متفاوتى است آه افراد از مفهوم قانون خواهند داشت
و تجربه هاى نظام فدرالى در جهان صالحيت ها و اختيارات دولت مرآزى را درخصوص مسائلى همچون 

مه و نظارت بر ثروت هاى ملى و توزيع آنها ارتش، روابط و سياست خارجى، بانك مرآزى، گمرك، گذرنا
به شكلى واضح و آشكار مشخص آرده ولى در متن قانون اساسى عراق اين اختيارات به وضوح معين 

 .نشده است
 ستايش بوش از رهبران سياسى عراق• 

در همين رابطه رئيس جمهور آمريكا گروه هاى سياسى عراق را به خاطر پيشرفت هاى اساسى به 
جورج بوش تالش هاى گروه هاى شيعه، آرد و سنى را به . هيه يك قانون اساسى تازه ستودسوى ت

» قهرمانانه«رغم ناتوانى آنها در تدوين سند قانون اساسى در مهلت تعيين شده تا نيمه شب دوشنبه 
ه به گزارش خبرگزارى رويترز از واشينگتن جورج بوش روز دوشنبه در بيانيه اى خطاب ب. توصيف آرد

تالش هاى شما قدردانى از دموآراسى و بهترين «: اعضاى آميته تدوين قانون اساسى عراق گفت
مثال جهت امكان حل مشكالت سخت به طور مسالمت آميز و از راه گفت   و گو و مذاآره  و يافتن راه 

آرد عراقى ها از سوى ديگر آاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا نيز پيش بينى ».حل هاى ميانه است
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عراقى ها به «: رايس به خبرنگاران گفت. در مهلت جديد پيش نويس قانون اساسى را تكميل آنند
وى ».دستاوردهاى زيادى دست يافتند و گام بلندى به سمت تكميل قانون اساسى خود برداشتند

به سوى انتخابات براى ما اطمينان داريم آه آنها اين روند را تكميل خواهند آرد و به حرآت خود «: افزود
با اين وصف راجر هاردى تحليلگر بى بى سى ».تشكيل دولت دائم تا پايان سال جارى ادامه خواهند داد
نظرسنجى ها در آمريكا از نوميدى شديد نسبت : موقعيت آمريكا در عراق را دشوار توصيف آرد و نوشت

نها پيشرفت هاى سياسى ملموس مى به آينده عراق حكايت مى آند و دولت آمريكا واقف است آه ت
تواند نقش آمريكا در عراق را با ارزش نشان دهد و آاهش نيروهاى آمريكايى در اين آشور را امكان پذير 

روزنامه واشينگتن پست به نقل از مقامات آمريكايى مى نويسد آه سياستمداران آمريكايى . سازد
ند و اآنون اذعان مى دارند آه هدف رسيدن يك عراق انتظارات خود در ارتباط با عراق را آاهش داده ا

با گذشت زمان آمريكايى ها متوجه اين .پيشرو و مبتنى بر دموآراسى هدفى بلند پروازانه بوده است
واقعيت مى شوند آه آنها تاثير سرنگون آردن يك رژيم خودآامه و ستمگر در جامعه اى آه دچار تفرقه  

اين اختالفات اآنون پس از تغيير رژيم به .ا دست آم گرفته بودندقومى، مذهبى و قبيله اى است ر
وضوح مشهود است و همين عوامل است آه مانع توافق بر سر نوع حكومت در عراق پس از صدام 

صدام حسين توانسته بود با توسل به سرآوب گرى و زور ملت را متحد و يكپارچه نگاه .حسين مى شود
 ». يكپارچگى به خطر افتاد استاما اآنون اين اتحاد و. دارد

 تحوالت امنيتى• 
به يك گروه از » بغداد«ديروز يك منبع وزارت آشور عراق اعالم آرد نيروهاى آمريكايى روز سه شنبه در 

 آارگر ٢۶آارگران عراقى آه آنها را با افراد مسلح اشتباه گرفته بودند، شليك آردند آه در اين حادثه 
به نقل از اين منبع گزارش داد در يك حادثه ديگر دو پليس » بغداد«انسه از خبرگزارى فر.مجروح شدند

واقع در شرق بغداد » آانال«عراقى بر اثر شليك افراد مسلح به يك مرآز دفاع غيرنظامى در محله 
در يك خبر ديگر صدها تن از مردم آردستان عراق با تجمعى . آشته و چهار تن ديگر مجروح شدند

ر مقابل ساختمان شوراى ملى آردستان در اربيل خواهان پيوستن مناطق آرد به منطقه اعتراض آميز د
 تظاهرآنندگان با - چاپ امارات متحده عربى-به گزارش روزنامه البيان. خودمختار آردستان عراق شدند

  .در دست داشتن پالآاردهايى خواهان تثبيت حقوقشان در قانون اساسى جديد عراق شدند
  

  های سنی با فدراليسم شيعيان و نقش مرجعيت دینی در تدوین قانون اساسی مخالفت عرب
  ٢٠٠۵ اوت 16 - ١٣٨۴ مرداد 25سه شنبه 

در ) شيعه(اقليت عرب های سنی عراق با فدراليسم بویژه برای اکثریت شيعيان و نقش مرجعيت دینی 
 . تدوین قانون اساسی دائمی عراق و موضوع پاکسازی بعثی ها مخالف هستند

عرب های (به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، صالح المطلک مسئول شورای گفتگو
اگر هيچ راهی برای حل اختالفات مربوط به پيش نویس قانون : با بيان این مطلب گفت )  سنی

 .اساسی پيدا نشود، مجمع ملی باید منحل گردد
ت تدوین قانون اساسی به دليل پيدا نشدن راه تصميم به تمدید مهل: این شخصيت عرب سنی افزود

 .هایی برای برطرف شدن موانع موجود گرفته شد
اگرعرب های : وی با ابراز اميدواری نسبت به حل مسائل مورد اختالف در لحنی هشدارآميز گفت 

سنی مشارکت واقعی در حل همه مسائل مورد بررسی نداشته باشند، حل اختالفات مربوط به تدوین 
 .ش نویس قانون اساسی و در نتيجه تدوین آن امکان نخواهد داشتپي

وی بار دیگر بر مخالفت اقليت عرب های سنی با فدراليسم ، رابطه مرجعيت دینی با قانون اساسی و 
 .قانون پاکسازی بعثی ها و تابعيت دوگانه تاکيد کرد

برای عرب های سنی غير در تدوین قانون اساسی ) شيعه(مشارکت مرجعيت دینی : المطلک گفت 
 .قابل قبول است

شایان ذکر است مجمع ملی عراق شب گذشته در پی حل نشدن اختالفات مربوط به تدوین پيش 
 .نویس قانون اساسی دائمی یک هفته دیگر برای تکميل این ماموریت تعيين کرد

 در دوران انتقالی را تصویب البته برای تمدید این قانون نمایندگان مجمع ملی تعدیل در قانون اداره عراق
 .کردند تا راه برای تمدید مهلت انجام ماموریت تدوین قانون اساسی فراهم شود

پيش نویس قانون اساسی دائمی ) قانون اساسی موقت(بر اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالی 
ی شود تا پس از آن همه  آگوست یعنی فردا دوشنبه تقدیم نمایندگان مجمع مل15کشور باید حداکثر تا 

 24( دسامبر15و انتخابات سراسری حداکثر تا )   مهر23(  اکتبر 15پرسی مربوط به قانون اساسی 
 .برگزار شود )  84آذر
  

 جدل بر روى مفاد قانون اساسى عراق  
  ٢٠٠۵ اوت 16 - ١٣٨۴ مرداد 25سه شنبه 
 جدل شديدى بر سر مفاد قانون اساسى  اوت بحث و١۵سياستمداران عراقى روز دوشنبه : رادیو آلمان

جدل بر سر ميزان اختيارات هر يك از مناطق عراق و نقش اسالم در اين . ى عراق را تجربه آردند آينده
به گزارش خبرگزارى . مهلت پايان اين مباحث و اتفاق نظر آخر وقت روز دوشنبه بوده است. ميان

مد جعفرى، نخست وزير عراق اين تعويق را عادى مح. فرانسه، اين مهلت يك هفته به تعويق افتاد
 .هاى سياسى سرانجام به توافق دست يابند خواند و ابراز اميدوارى آرد آه جناح
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مسائلى آه آميسيون تدوين قانون اساسى عراق با آن دست به گريبان است، مسائل جديدى 
ى منافع تمامى اين  عراق آشورى آثيرالملله و مأواى مذاهب گوناگون است و گنجاندن عادالنه. نيستند
 درصد جمعيت آشور را شيعيان تشكيل ۶٠حدود . ها در يك سند تاريخى آارى بس دشوار گروه
حدود سه . مذهب تعلق دارد  درصد به سنى٢٠ درصد مردم عراق تبار آرد دارند و ١٧د و حدود دهن مى

 .هاى دينى و قومى درصد نيز به ديگر اقليت
تواند به آشور خصلت يك جمهورى اسالمى با قوانين  مشكل اينجاست آه حاآميت اآثريت شيعه مى

از اين رو . ها بويژه آمريكا نيست يد ديگر گروهوجه مورد تأي شريعت اسالمى ببخشد، و اين امر به هيچ
منابع » يكى از«بحث بر سر اين است آه شريعت اسالم يگانه منشاء قانونگزارى باشد، يا اينكه 

ى اين آشور بروشنى آمده آه اسالم منبع قوانين آشور است،  در قوانين اساسى گذشته. قانونگزارى
 .الر و عرفى بودبا اين حال عراق در ظاهر خود آشورى سكو

هاى  آردهاى عراق خودمختارى را آه طى سال. ى ديگر مورد مشاجره ساختار حاآميت است مسئله
دهند آه چنين حق  هايى آه شيعيان بخرج مى ولى تالش. اند گذشته بدست آورده بودند را تضمين آرده

اند، زيرا  ها روبرو شده خودمختارى را براى خود در مناطق جنوبى بدست آورند، با مقاومت شديد سنى
ها سوءظن دارند آه آردها و  از آنگذشته سنى. بينند ى آشور مى هايى براى تجزيه آه اين امر را نشانه

شيعيان قصد دارند در آينده منابع ثروت ملى نفت را تحت آنترل خود درآورند و از اين رهرو سهمى عايد 
 .ها نگردد سنى

در قوانين گذشته آمده بوده . است” عربى”تا چه اندازه يك آشور پرسش ديگر اين است آه اين آشور 
خواهند آه صفت  موافق نيستند و مى” عربى”حال آردها با صفت . آه عراق آشورى عربى است

البته اين نيز براى آردها مشخص است آه عراق جزو . قومى آشور و دولت بطور مشخص عنوان نگردد
است و اآثريت مردم اين آشور خود را عرب » ى عرب حاديهات«شود و عضو  جهان عرب محسوب مى

 . دانند مى
ى آخر اينكه، آيا يك اآثريت دو سومى در سه استان اين آشور اجازه خواهند  پرسش مورد مناقشه

داشت قانون اساسى آشور را لغو آنند، زيرا آه در واقع آردها قادر به اين آار خواهند بود و شيعيان 
در اين صورت آنگاه قانون اساسى همواره در خطر الغاء قرار . توانند چنين آنند نخواهى مى خواهى

 .هاى يك دولت استوار همواره لغزان خواهند ماند خواهد گرفت و پايه
  
   براي  عراق هاي  فشار بر سني افزايش"  است  مانده  اساسي  قانون  تدوين االجل  ضرب  پايان  روز به يك

   ي اساس  قانون پذيرش
  ٢٠٠۵ اوت 15 - ١٣٨۴ مرداد 24دوشنبه  

اند   فشار وارد آورده  عراق  سني  بر اعراب  ملل  و سازمان  امريكايي هاي ديپلمات:   الملل اعتماد  بين گروه
   االجل  ضرب  روز تا پايان  تنها يك  آه  است  در حالي اين.  آشور را بپذيرند  جديد اين  اساسي تا قانون
 .   است  مانده  باقي  عراق  اساسي  قانون  نويس ش پي تدوين

 را   هرگز شرايطي  گروه  اين  آه  گفت  ارشد سني  مقام  داد، اما يك  گزارش  آسوشيتدپرس خبرگزاري
 .  آشور منجر شود  تقسيم  به پذيرد آه نمي
   شده  تعيين  در مهلت اساسي   قانون  نويس  پيش  آرد آه  بيني ، پيش  جمهور عراق ، رييس  طالباني جالل
 .  شود تدوين
   اسالم  نقش  و همچنين  فدراليسم  به  عراق  حكومتي  سيستم  محور تبديل  حول مذاآرات:   گفت وي

 .  دارد ادامه
   ارايه  پارلمان ها، به  سني  تصويب  با يا بدون  قانون  نويس  پيش  آرد آه  آرد نيز خاطرنشان  مقام يك
  .شود مي

 آشور، بطور   اين  به  ملل  سازمان  فرستاده  قاضي  و اشرف  زاد، سفير امريكا در عراق  خليل زلماي
 .  وادار آنند  فدرال  سيستم  قبول  ديدار آردندأ اما نتوانستند آنها را به  سني  با رهبران جداگانه
   ادامه مان  بر موضع  پافشاري و به  شويم  نمي ما تسليم:  ها گفت  سني  آننده ، مذاآره  حمدون آمال
   يعني  فدراليسم  آه  هستيم مطمئن.  خواهيم  را نمي  و فدراليسم پذيريم  را نمي ما فدراليسم.  دهيم مي

 .  شود تواند تصويب  نمي  آنوني  و در شرايط تقسيم
  خواهند اين اندأ اما نمي  پذيرفته  است  سال14   عراق  را در شمال  آردستان  خودگردان ها منطقه سني
 .  تكرار شود  آشورشان  در ديگر نقاط اتفاق

  شاءاهللا  برگزار خواهد شد و ان  ديدارهايي  مانده  باقي  ساعات طي.  رويم  جلو مي ما به:   گفت طالباني
 .  رسانيم  مي  پايان فردا آار را به

  ، ملزم  آمده  دست  و آردها به  شيعيان  بين  آه هايي  توافق ها مجبور نيستند به سني:   نيز گفت حمدون
 نخواهد   فشارها بر ما تاؤيري ها هستندأ اما اين ها و غيرعراقي  فشار عراقي ها تحت سني. باشند
 .  داشت

:  آرد ، خاطرنشان  عراق  اساسي  قانون  تدوين  و عضو آميته  آرد پارلمان  از اعضاي محمود عثمان
 .  آنها بپوندند ها نيز به  هستند تا سني اند و در تالش  يافته  دست هايي  توافق ه و اآراد ب شيعيان

   را به  اساسي  قانون  نويس ها را نپذيرند، پيش  توافق ها اين اگر سني:  هشدار داد  حال  در عين وي
 .  دهيم  مي  ارايه پارلمان
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 شودأ اما   پذيرفته  رسمي  دين  عنوان  به  اسالم آهاند   آرده  توافق اآراد و شيعيان:   اظهار داشت عثمان
   از منابع  باشد يا يكي  قانونگذاري  اصلي  منبع  اسالم  آه  است  مانده  باقي  همچنان  مساله اين

 .  قانونگذاري
ديدار آنند و (   وزير عراق ، نخست  جعفري  ابراهيم حزب )  الدعوه  حزب ها با اعضاي  سني قرار است

 .   ديدارها حضور خواهد داشت  اين  زاد در هر دوي شود خليل  مي گفته.  با آردها ديدار آنند  هم يعيانش
  اند آه  آرده  موافقت رهبران:  ، گفت  عراق  اساسي  قانون  تدوين  آميته  شيعه ، از اعضاي  الجابري نادم
 خود   را براي  نفت  از فروش د از درآمد حاصل درص  پنج  نفت  توليد آننده  در مناطق يي  منطقه هاي دولت
   تقسيم  ديگر مناطق  بين  جمعيت  ترتيب  شود تا آنها را به  داده  مرآزي  دولت  درآمد به  دارند و بقيه نگاه
 . آنند

  ه ب  طبيعي  منابع  آه  است  گفته  بسادگي  اساسي قانون:   نيز گفت  عراق ، وزير نفت  بحرالعلوم ابراهيم
 .   قرار خواهد گرفت  نيز بعدا مورد بررسي  درآمد نفت  توزيع  دارد و جزييات  تعلق  مردم همه
 .   است  عراق  مردم  براي  عراق  نفت  آه  است  اين حقيقت:  افزود وي
   اعالم يي  امريكا با انتشار بيانيه ارتش.  دارد  ادامه  همچنان ها در عراق  خشونت  آه  است  در حالي اين
 از   قرار گرفتند، يكي  در موصل  نظاميان  شبه  حمله  هدف  از آنكه  پس  و عراقي  امريكايي نيروهاي: آرد
   شبه  تاسيسات  به  همچنين  امريكايي نيروهاي.  آردند  ديگر را زخمي  و چهار تن  را آشته  نظاميان شبه

  آرده  را توليد مي  از مواد شيميايي  نامشخصي  نوع احتماال  آردند آه  حمله  عراق  در شمال نظاميان
 .  است

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   مرداد26: مرور روزنامه های تهران

  ٢٠٠۵ اوت ١٧ -  ١٣٨۴ مرداد ٢۶چهارشنبه 
 روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از حضور تعدادی دانشجو در:بی بی سی

اطراف تاسيسات اتمی اصفهان همراه با عکس هايی از آنان خبر داده در حاليکه بحث درباره وزيران 
پيشنهاد شده و کفايت آن ها همچنان مهم ترين بخش از مطالب روزنامه هاست که همچنين گزارش 

  .کرده اند که تغيير در تعطيالت رسمی کشور تبديل به موضوعی حادی شده است
ه خود با اشاره به اين که مديران فعلی جوانان انقالبی هستند که از پول مردم با  در سرمقالشرق

تجربه شده اند نام از چند تن از وزيران باسابقه و غيرحزبی برده و از رييس جمهوری جديد خواسته 
  . دولت را از اين با تجربه ها خالی نکند

رتخانه ای يافت که با پول همين مردم مدير  اين افراد را می توان در هر وزاشرقبه نوشته سرمقاله 
  . شده اند و نبايد به هر دليل پول مردم را به آسانی هدر داد

 نظر سخنگوی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی را درباره کابينه جديد منعکس کرده که گفته شرق
يکردی متعادل تر هستند، است در ابتدا سخن از افراد تندروتری بود اما انتخاب افراد ديگری که دارای رو

  .نشان می دهد که تحول بنيادينی ايجاد نخواهد شد
 تاکيد کرده متعادل تر شدن ديدگاه ها چه ناشی از تغيير ديدگاه های شرقمحسن آرمين به نوشته 

  .احمدی نژاد باشد و چه به داليل ديگر امر مثبتی است
ن کابينه پنج نفر با سابقه مسئوليت موثر سخنگوی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی گفته است در اي

در وزارت اطالعات دوران قبل از خاتمی و پنج نفر با سابقه فعاليت در نهاد های نظامی حضور دارند، 
  . وزارتخانه های فرهنگی و سياسی کابينه از جمله وزارت ارشاد و کشور نيز در اختيار اين افراد است

ر پاسخ کسانی که به سابقه نظامی وزيران پيشنهادی اشاره می  در يادداشتی دکيهانمدير روزنامه 
کنند نوشته در روزهای انقالب و جنگ همه نظامی بودند و آن ها که نبودند بايد توضيح دهند که در کجا 

  . بوده اند
. د نامي زدگی  شگفت   را ساعات  کابينه  از معرفی  پس  ساعات  اولين توان  در گزارشی نوشته می اعتماد

 بودند ابراز   را نشنيده  بار نيز آن  يک  حتی  از اين  شايد بيش  که  نام هايی  از شنيدن  همگان  که  شکلی به
   کردن  از فروکش اما پس.  را نيز در نورديد  کاران  محافظه  اردوگاه  ابراز شگفتی  اين  کردند و حتی شگفتی

   خود را جزم  عزم  و گروهی  در هر طيف د آمدند و هر کدام خو  به  سياسی های ، چهره  و حيرت  بهت آتش
  .  را مورد نقد قرار دهند  کنند و يا آن  را تقويت  شده  معرفی  کابينه  کافی  اطالعات کردند تا با کسب

 در حاشيه جلسه ديروز مجلس آشکار شد که برخی منتقدان در موضع خود کيهانبه نوشته روزنامه 
، با اين حال تالش ها برای شناساندن بيشتر وزيران پيشنهادی برای وزارتخانه های تجديد نظر کردند

تعاون، رفاه، آموزش و پرورش و نفت ادامه دارد اما جزوه ای عليه وزير پيشنهادی نفت ادعاهايی را 
  . مطرح کرده درباره مسائل مالی و روابط وی با مافيای حاکم بر نفت

تخريب عليه وزيران پيشنهادی کشور، اطالعات و ارشاد و کار خبر داده  در عين حال از جريان کيهان
  .است 
 لغو خريد يک ساختمان بلند در تهران توسط سازمان ميراث فرهنگی را اولين عمل بزرگ رييس کيهان

جمهوری برای جلوگيری از يک کار غيرقانونی خوانده و با عکسی از برجی بلند در صفحه اول خود چاپ 
  . کرده است
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اين روزنامه در سرمقاله خود از قوه قضاييه گاليه کرده که تا کنون در مبارزه با مفسدان شدت عمل 
کافی نداشته است در حالی که اطالعات و مدارکی موجود است که نشان می دهد با وجود اراده 

ن از آرای اصالح در راس دستگاه قضايی، هنوز امکان سوء استفاده برخی مفسدان اقتصادی و طاغوتيا
محاکم برای تصرف نابجا در اموال عمومی فراهم است، درحالی که خانواده های شريف و نجيبی وجود 
دارند که برای محکوميت های ساده مالی، تصادفات رانندگی و يا عسر و حرج در پرداخت مهريه و مانند 

  .آن، تا آستانه فروپاشی پيش رفته اند
قه انسانی توسط دانشجويان در اطراف مرکز هسته ای  تشکيل حلجمهوری اسالمیروزنامه 

اصفهان را در صدر اخبار خود قرار داده و بدون اشاره به تعداد آنان که در روزنامه های ديگر پانصد نفر ذکر 
شده نوشته اين دانشجويان با دادن شعارهايی استيفای حقوق مردم را خواستار بودند و می خواستند 

  .  شوند و راه اندازی اين دستگاه را بخواهنداز اصفهان راهی نطنز
 همبستگیکاهش تعطيالت رسمی از جمله مسايلی است که روزنامه های امروز به آن پرداخته اند و 

  . در صدر اخبار خود از گفتگوی بی پرده نماينده اصفهان و رييس مجلس در اين باره ياد کرده است
ه همين موضوع اختصاص داده و هر يک از روزهای  سرمقاله خود را بجمهوری اسالمیروزنامه 

مذهبی و انقالبی را دارای اهميت خوانده و نوشته شايد حذف يکی از دو روز تعطيل نيمه خرداد و يک 
 فروردين سالگرد ١٢ خرداد و روز ١۵روز از تعطيالت دهه دوم فرودين کاری منطقی باشد اما اين که روز 

  . طيالت حذف شود جای تامل بيشتری داردهمه پرسی جمهوری اسالمی از تع
 مرکز نشر و اشاعه آثار آيت اهللا خمينی هم نسبت به حذف تعطيل پانزده ايرانبه نوشته روزنامه 

  .خرداد اعتراض کرده و نوشته است وی بارها اهميت اين روز را يادآور شده بود
  

   مرداد25: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۵ اوت 16 - ١٣٨۴ مرداد 25سه شنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران انتصاب علی الريجانی را به عنوان دبير شورای عالی امنيت :بی بی سی

ملی با اهميت ديده و از ديدار حسن روحانی دبير قبلی اين شورا با رهبر جمهوری اسالمی خبر داده و 
بت به وزيران پيشنهادی ضمن انتشار واکنش های تعحب زده نمايندگان مجلس و فعاالن سياسی نس

سخنان دادستان . احمدی نژاد از دفاع روزنامه های هوادار محافظه کاران از اين کابينه خبر داده اند
  .تهران در مورد وضعيت اکبر گنجی نيز در روزنامه های امروز منعکس شده است

 زبان سخنگوی اين  به مناسبت انتصاب علی الريجانی به عنوان دبير شورای عالی امنيت ملی ازشرق
شورا نوشته دبير جديد به علت آن که در گذشته نماينده رهبر در شورا بود به جريان و روند کلی امور 

تسلط دارد و وی از اعضای ثابت جلسات سياست گذاری هسته ای بوده است و اين خود يکی از داليل 
  . انتخاب ايشان است

ريجانی در مقاطعی انتقادهايی بر مذاکرات داشت  گفته درست است که الشرقآقامحمدی به نوشته 
  . اما اين انتقادها بر اين اساس بود که چيزی که به دست آمده زياد نيست

 نوشته نقطه نظرات متفاوت علی الريجانی می تواند باعث شکوفايی و پيشرفت مذاکرات رسالت
  . بعدی با اروپا شود

 شورای عالی امنيت ملی با آيت اهللا خامنه ای خبر داده  از ديدار حسن روحانی و اعضایايرانروزنامه 
و از جمله از زبان رهبر جمهوری اسالمی از لزوم به کار گرفتن ظرافت های ديپلماتيک در مذاکره با 

  .کشورهای خارجی گفته است
ز روزنامه های مختلف تهران از واکنش های مختلف درباره کابينه پيشنهادی احمدی نژاد خبر داده و ا

جمله نوشته اند نمايندگان مجلس نسبت به حداقل نيمی از وزيران پيشنهادی رييس جمهوری شناخت 
  .کافی ندارند

 گفته شايد شناخت ما ضعيف است، ولی به هر حال بايد در طول شرقنماينده صومعه سرا به نوشته 
ربيات و سوابق روزهايی که مجلس شورای اسالمی فرصت بررسی دارد، اطالعات الزم در مورد تج

  .کاری وزيران پيشنهادی ارايه شود تا بتوان با شناخت کافی از نقاط قوت و ضعف آنها رای داد
 يک نماينده مجلس گفته است اين آزمايش و خطاست و بايد منتظر ماند و ديد که اين اعتمادبه نوشته 

  . وزيران در عمل چه می کنند
نهادی خبر داده که هشت تن از آن ها اهل تهران و چهار تن  با بررسی محل تولد وزيران پيشآفتاب يزد

اصفهانی و دو تن آذربايجانی هستند و از استان های کردستان و لرستان و سيستان و بلوچستان 
  .کسی در کابينه ديده نمی شود

 در سرمقاله های خود به انتقادهايی که از کابينه پيشنهادی می شود پاسخ گفته و جوان و کيهان
  . الفان را متهم کرده اند که چون جايی در اين کابينه ندارند عليه آن ايجاد وحشت می کنندمخ

 مجلس را مشاور رييس جمهور خوانده و نوشته تحقيق و بررسی درباره سالمت و کارآمدی کيهانمدير 
 ولی اين وزرای پيشنهادی، اگرچه ضروری و اجتناب ناپذير است و نمايندگان مجلس ناگزير از آن هستند

  . نزديک شود" وسواس"تحقيق و بررسی نبايد به مرز 
به نوشته حسين شريعتمداری نمايندگان مجلس بايد يشترين توجه خود را روی تقوا، سالمت نفس، 
مردم دوستی و کارآمدی وزرای پيشنهادی متمرکز کنند و درحالی که در کسب اطمينان از اين موارد، 

  . انه ها و دغدغه های احتمالی و کم اهميت عبور کننداصرار می ورزند، از برخی گم
   در سرمقاله خود از منتقدان دولت انتقاد کرده و پرسيده چرا تزريق وحشت می کنيد؟جوان
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 ضمن رد انتقادهايی که به کابينه می شود نوشته سخن گفتن درباره جمهوری اسالمیروزنامه 
ن ها که شناخته شده هستند اما از کفايت الزم برای وزيران پيشنهادی که شناخته شده نيستند و يا آ

  . اداره وزارتخانه های مورد نظر برخوردار نيستند، نوعی پيشداوری است
 در حالی که همه مسئوالن کشور اصولگرا شده اند اين بايد جمهوری اسالمیبه نوشته روزنامه 

حساب می آيد وقتی رييس جمهور باعث رضايت آن ها باشد و انتقاد اين گروه نوعی سهم خواهی به 
  .اصولگرا شد بايد صبر کرد و ديد چه می شود

 در سرمقاله خود پيشنهاد کرده که نمايندگان مجلس و اعضای دولت بپذيرند که برکناری آفتاب يزد
وزيران توسط مجلس به سادگی صورت می پذيرد و در آن صورت به وزيران پيشنهادی رای بدهند و اگر 

  .که ادعا کرده اند موفق به خدمت نشدند توسط مجلس برکنار شوندآن ها چنان 
روزنامه های صبح امروز متن مصاحبه دادستان تهران را منعکس کرده و از جمله گفته های وی را در 

  . مورد اکبر گنجی روزنامه نگاری که شصت روز اعتصاب غذای اهميت داده اند
ذيرفته است که گنجی در حال اعتصاب غدا به سر می  سعيد مرتضوی که سرانجام پرسالتبه نوشته 

برد به سئوال خبرنگاری که گفته اگر حال او چنان که مقامات دادستانی می گويند خوب است چرا در 
  .بيمارستان به سر می برد پاسخ داده است

د،  گفته است که پزشکان به دليل ضعفی که گنجی از ادعای اعتصاب غذا دارشرقمرتضوی به نوشته 
نظر دادند که وی بايد در بيمارستان بستری باشد و ما نيز به اين دليل که قصوری متوجه ما نباشد، 

  .اعالم کرديم که فعال در بيمارستان تحت مراقبت های پزشکی باشد
 دادستان تهران از قول معاون خود گفته خانواده گنجی به مادر وی گفته اند که ايرانبه نوشته روزنامه 

د به مالقات فرزندش برود، چون هرگاه مادر گنجی به مالقات وی می رفت، گنجی تحت تاثير حق ندار
قرار می گرفت و غذا می خورد بنابراين هر لحظه که مادر گنجی درخواست مالقات با فرزندش را ارايه 

  . کند، به وی اجازه مالقات داده خواهد شد
جی، در نامه ای به خبرگزاری ها ضمن تکذيب  خانم معصومه شفيعی، همسر اکبر گنشرقبه نوشته 

  .اظهارات دادستان تهران نسبت به خطری که جان همسرش را تهديد می کند ابراز نگرانی کرده است
  

   مرداد23: مرور روزنامه های تهران
  ٢٠٠۵ اوت 14 - ١٣٨۴ مرداد 23یکشنبه 

ز فهرست اعضای کابينه ای خبر روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود ا:بی بی سی
داده که امروز به مجلس معرفی خواهد شد و در صدر اخبار خارجی خود به واکنش جهانيان درباره بحران 

هسته ای ايران و از جمله سخنان صدراعطم آلمان را در مخالفت با حمله نظامی آمريکا به ايران با 
  .اهميت ديده اند

ی مجلس خبر داده که اين کميسيون در حال آماده کردن طرحی  رييس کميسيون انرژشرقبه نوشته 
است که بر اساس آن موافقتنامه تهران که بين سه کشور اروپايی و ايران بسته شده بود لغو می شود 
و اگر اروپائی ها عذرخواهی نکنند با ضرب االجل يک ماهه تاسيسات نطنز را زير نظر کارشناسان آژانس 

  . می افتتاح و عمليات غنی سازی شروع می شودبين المللی انرژی ات
   با عنوان شکست اروپا، گزارش هائی را منتشر کرده است که نشان می دهدکيهان

اغلب رسانه های غربی ايران را برنده اصلی مناقشات چند هفته اخير در موضوع فعاليت های هسته 
وز پنج شنبه گذشته را نيز با موفقيت ای اش می دانند و حتی عقيده دارند ايران جلسه شورای حکام ر

  . پشت سر گذاشته است
 يک گروه دانشجوئی از مردم و دانشجويان کشور دعوت کرد روز سه شنبه آينده با شرقبه نوشته 

 اصفهان حمايت خودرا در دفاع از حرکت دولت UCFتشکيل حلقه انسانی گرداگرد تأسيسات هسته ای
  .جمهوری اسالمی نشان دهند

 در مقاالتی ابراز نگرانی کرده اند که محمود احمدی نژاد رييس جمهور ايران، زير فشار جوانو  کيهان
جريان ها و افرادی قرار گيرد و کسانی را برای وزارت انتخاب کند که به نظر اين روزنامه ها هيچ نزديکی 

  . با وعده های احمدی نژاد در انتخابات نداشته باشد
زمانی گفته می .  از طرق گوناگون و تحت عناوين مختلف صورت می گيرد نوشته تحميل افرادکيهان

شود که فالن فرد ضعيف است و سابقه مديريتی و اجرايی ندارد، گاهی گفته می شود که فالنی تند 
است و برای تصدی فالن وزارت از وجاهت کافی برخوردار نيست و يا بالعکس ممکن است برخی افراد را 

  . لوه دهند، در حالی که واقعيت، جز آن استبزرگ و توانمند ج
در روند اين پروسه ناجوانمردانه .  در سرمقاله خود نوشته بسياری از متن به حاشيه می روندجوان

اين افراد در مدت بررسی صالحيت افراد برای کابينه هم با شدت بيشتری دست .تبليغاتی عمل کردند 
ع گره های ناگشوده مردم با استفاده از شايستگان و افراد به کار شدند در حالی که خدمتگزاری و رف

  . معتقد و متدين و امتحان پس داده در ميدان های خطرامکان پذير است و الغير
 در خبری نوشته که کميسيون های تعيين وزير که توسط احمدی نژاد تشکيل شده جمهوری اسالمی

سه عضو از سوی انجمن شهر و سه عضو از سوی بود مرکب بود از سه عضو از طرف آيت اهللا مصباح و 
  .ستاد انتخاباتی احمدی نژاد
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 به مديرمسؤولی سعيد حجاريان و صبح امروز خبر داده که پرونده دو روزنامه توقيف شده ايرانروزنامه 
 به مديرمسؤولی محسن اشرفی برای رسيدگی در دستور کار دادگاه عمومی تهران قرار گرفته بنيان
  . است
دو روزنامه از اولين روزنامه های هوادار اصالحات بودند که در جريان سرکوب آزادی مطبوعات سه اين 

  . سال پيش توقيف شدند
هفته گذشته و همزمان با پايان کار دولت خاتمی سخنگوی قوه قضاييه خبر داد که بسياری از روزنامه 

  . های توقيف شده شامل مرور زمان شده و انتشارشان بالمانع است
 نشان می دهد که عليرضا علوی تبار استاد دانشگاه با شکايت دادستان ايرانخبر ديگری در روزنامه 

 پاسخ دهد امروزبه دادگاه عمومی تهران فرا خوانده شد تا به شکايت در مورد مطالب سايت اينترنتی 
  . که از قول وی و سعيد ججاريان مطالبی چاپ کرده بود که خالف واقع بوده است

 همچنين گزارش کرده که علی افشاری عضو جنبش دانجشوئی روز سه شنبه، اول شهريورماه ايران
و » سازماندهی و هدايت جريان دانشجويی«، »براندازی« دادگاه انقالب تهران به اتهام ٢۶در شعبه 

  . ، محاکمه می شود»تبليغ عليه نظام«
  .ن بوده استعلی افشاری تا کنون دو بار و بيش از يک سال در زندا

  
 تاآتيك مشخص سياست خارجى آمريكا

  ٢٠٠۵ اوت ١٨ - ١٣٨۴ مرداد ٢٧پنجشنبه :شرق
 رضا تقى زاده

RTaghizade@aol.com 
 بخش پايانى

حجم زياد آگهى انتشار قسمت . بخش اول اين مقاله روز دوشنبه با عنوان نزديكى ناممكن منتشر شد
 .دوم اين مقاله را به امروز موآول آرد

••• 
فراغت از تهديدهاى منطقه اى آه چالشى عليه اقتدار جهان آمريكا به شمار مى رفتند و متعاقب  آن 
افزايش آنترل مستقيم بر روند مناسبات بين  المللى موجب شد آه نبرد فرسايشى اياالت متحده به 

ايان دهه نود خطر ادامه اين مقابله در پ. نمايندگى از غرب عليه اتحاد جماهير شوروى نيز افزايش يابد
بلوك شرق را منحل ساخت و سازمان هاى جهان _ رشد قدرت هاى منطقه اى را از ميان برداشت 

در سازمان   هاى نيمه فعال ... و يا اتحاديه آشورهاى غيرمتعهد) نظير اوپك (-منسوب به جهان سوم را 
 نود به رغم وجود نقطه هاى در آغاز دهه. و فاقد قدرت تعيين آننده در مناسبات جهانى تبديل آرد

پراآنده خطر عليه امنيت منطقه اى، افزايش آنترل مستقيم آمريكا بر مناسبات بين المللى در قالب 
اعمال قدرت بالمنازع اين آشور در جهان نيز با هدف تحقق هدف هاى . ادامه يافت» نظم نوين جهانى«

واقعيت جهانى پذيرفته شده فارغ از نظم نوين بدون شكل گرفتن مقاومت عمده اى به صورت يك 
 .نگرانى ادامه يافت

و پيگيرى بالشرط ) به واسطه و يا بى واسطه(نظريه ضرورت اعمال آنترل بر مناسبات بين المللى 
از خزر تا (به خصوص در هالل انرژى ) و گاز(اولويت درجه يك اين نظريه يعنى در آنترل گرفتن منابع نفت 

امنيت اين منطقه آه ترجمه آن ضمانت ادامه توليد و صدور نفت و همچنين و دفاع از ) خليج فارس
نظارت بر اقتصاد انرژى است، از سال هاى پيش از پايان جنگ دوم جهانى درصدر محاسبات سياست 
خارجى دنيا قرار داشته و تا امروز نيز هيجان عامل تعيين آننده در ترسيم سياست هاى استراتژيكى 

يت اين هدف قابل مقايسه با مسئوليت هاى دفاع از صلح جهانى و به مراتب با اهم. آمريكا است
در نتيجه همين جمع بندى اگرچه امنيت منطقه . اهميت تر از حفظ صلح منطقه اى است

ژئواستراتژيكى گسترده اى آه ايران در قلب آن جاى گرفته، طى سال هاى پس از جنگ جهانى دوم 
منطقه به هيچ وجه مختل نشده ) و گاز(ته ولى امنيت توليد و صدور نفت همواره مورد تهديد قرار گرف

در حقيقت ناآرامى هاى محلى، هجوم، اشغال و درگيرى هاى نظامى در منطقه در يك تصوير . است
در اين . بزرگتر، بيشتر با هدف تامين هدف هاى امنيت انرژى آغاز و يا هدايت شده اند تا اخالل در آن

گرايانه تنها تحقق هدف هاى استراتژيكى بااهميت بوده اند و بقيه عوامل از جمله جمع بندى عمل 
 آشور هاى دوست و هم پيمان به صورت ابزارى در خدمت منافع - و رژيم هاى سياسى -رهبران 

اتحاد جماهير شوروى با جدى شدن تهديد اشغال چاه هاى . مقطعى اين سياست ها قرار داشته اند
مورد حمايت آمريكا قرار گرفت ولى با » متحد«ياى خزر از سوى ارتش نازى به عنوان نفت باآو در در

جدى شدن تهديد چاه هاى نفت خليج فارس از جانب شوروى، در فاصله آوتاهى پس از پايان جنگ، 
متحد سابق يك شبه در صف دشمنان قرار گرفت و همزمان با اعالم اخطار به ارتش سرخ براى خروج از 

ان ايران، وسايل دفاعى و انفجار هسته اى در آب هاى جنوب و نزديك چاه هاى نفت منطقه آذربايج
مستقر شد تصميم به دست آشيدن از رژيم پادشاهى ايران در آنفرانس گوادالپ به منظور خنثى 

حمايت بى محدوديت . آردن خطرهايى گرفته شد آه مى توانست امنيت انرژى را در منطقه تهديد آند
ش صدام عليه ايران طى جنگ هشت ساله به اين دليل صورت گرفت آه خطر گسترش اسالم از ارت

انقالبى در صورت شكست عراق مى توانست موازنه قدرت در منطقه را متزلزل ساخته و مآًال توليد و 
آابوس غرب در آن زمان سقوط آويت و عربستان و شكل گرفتن خارج از . صدور نفت منطقه را مختل آند

نظامى جديد در منطقه  اى بود آه دوام اقتصاد دنياى صنعتى غرب به حيات _ رل يك تحول سياسى آنت
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وابستگى حياتى غرب به ثبات امنيت انرژى منطقه  امروز آمتر از . (و نظم آن وابستگى تنگاتنگ داشت
 شد ولى در آن مقطع صدام دوست ابزارى آمريكا قلمداد مى.) هيچ روز ديگرى در تاريخ نبوده است

شخصى و آغاز تهديد » متفاوت«همين دوست مقطعى و ابزارى پس از رسيدن به جمع بندى هاى 
آشور همسايه آويت به دشمن مستقيم آمريكا تبديل شد و در فاصله آوتاهى تهديد هاى ناشى از 

دامه تغيير جهت در عراق با ريختن خون صد ها هزار سرباز عراقى عمًال خنثى شد و امنيت آويت و ا
در آن زمان تغيير حكومت عراق بنابر پاره اى تحليل ها منطقى ! حيات سياسى شيوخ آن ضمانت شد

نبود، چرا آه سقوط صدام مى توانست موجب ايجاد خالء قدرت در منطقه شده و نگرانى هاى تازه اى 
ر در يك جنگ تاريخ نشان مى دهد آه آمريكا بعد از جنگ دوم جهانى يا به صورت مستم. به بار آورد

منطقه اى شرآت داشته و يا هر دو سال يك بار در يك جنگ منطقه اى تازه در نقطه اى از جهان 
درگيرى در جنگ آره صدها هزار سرباز آمريكايى را به آسيا آشيد، در جنگ . مستقيمًا درگير شده است

مب هايى بود آه در مجموع هر ويتنام ميزان بمب هايى آه آمريكا عليه اين آشور به آار برد، سه برابر ب
 .دو سوى جنگ دوم جهانى بر سر يكديگر باريدند

 دولت سايگون به موقع اجرا گذاشته شد CIAدر عمليات موسوم به فونيكس آه با مشارآت سى آى ا 
دولت ريگان به .  هزار نفر اعضاى مشكوك به عضويت در گروه آمونيستى ويت آنگ به قتل رسيدند۴٠

ريگان سپس به اشغال موقت . ارتش آمريكا سپس ليبى را بمباران آرد. نادا حمله بردآشور آوچك گرا
جورج بوش پدر به بهانه دست گيرى رئيس جمهور پاناما آه خود سال هاى دراز در . بيروت دست زد

 قرار داشت اين آشور را اشغال آرد و بعد به جنگ اول خليج فارس عليه CIAليست حقوق بگيران 
بيل آلينتون به سومالى حمله برد و بعد در يوگسالوى سابق درگير جنگ . دست زد) ١٩٩٠ -٩١(صدام 
 .شد

او همچنين نيروهاى ارتش آمريكا را به آلمبيا فرستاد آه عليه قاچاقچيان مواد مخدر اين آشور وارد 
 .مبارزه شوند

و نوروز در خليج فارس حمله مستقيم آمريكا عليه تاسيسات نفتى ايران و نابودآردن چاه هاى سروش 
 به دستور ريگان از نمونه هاى حمالت ايذايى آمريكا در جهت تحقق هدف هاى سياست ١٩٨٨در سال 

اعمال آنترل بر روند مناسبات جهان و در صدر اهداف امنيت منطقه اى آنترل . خارجى اين آشور است
همواره اولويت هاى عمده سياست منابع و مسيرهاى انتقال انرژى و همچنين نظارت بر اقتصاد انرژى 

در جهت تحقق اين هدف ها، درگيرى نظامى و جنگ .  سال گذشته بوده است۵٠خارجى آمريكا طى 
به صورت ابزار عمده سياست خارجى به نحوه گسترده اى به آار گرفته شده و بعد از اين نيز به آار 

 . گرفته خواهد شد
. منازع نظامى جهان و قدرت درجه اول اقتصادى دنيا استواقعيت ملموس اين است آه آمريكا قدرت بال

در ارتباط با نفت و اهميت آنترل منابع و اهميت مسيرهاى انتقال انرژى حساسيت آمريكا در اين زمان 
 .بيش از پيش افزايش يافته است

صاد حوزه دليل افزايش حساسيت هاى امنيتى آمريكا، توسعه جهانى شدن و ارتباط اقتصاد آمريكا با اقت
آمريكا همچنان يك . هاى عمده مصرف آننده نفت در آسياى جنوب شرقى، اقيانوسيه و اروپا است

بشكه از هر چهار بشكه نفت توليدى دنيا را مصرف مى آند و از هر چهار دالر سرمايه اى آه به منظور 
. يكايى تامين مى شوداآتشاف و توليد منابع نفت در جهان به مصرف مى رسد سه دالر آن از منابع آمر

و ظرفيت نظامى وسيله دولت » جنگ«اين دو اشاره اخير از يك سو نمودار استفاده نامحدود ابزارى از 
از سويى اهميت . هاى مختلف آمريكا به منظور تامين هدف هاى سياست خارجى اين آشور است

در مجموعه هدف هاى و آنترل مسيرهاى صدور نفت آن را ) Energy Ellipse(امنيت قطاع انرژى 
 .استراتژيكى آمريكا در جهان نشان مى دهد

تغييرات تاآتيكى و يا رفتارى از سوى آمريكا منافى  اصل تداوم در تعقيب هدف هاى سياسى اين 
در . آشور نيست و اهميت آن را تنها در حيطه تغييرات تاآتيكى مى بايد ارزيابى آرد و نه تغييرات بنيادى

مقابله « سپتامبر آمريكا به جنگ گسترده ديگرى با هدف ١١ و به خصوص بعد از حادثه ابتداى هزاره دوم
 سپتامبر هدف هاى سابق استراتژيكى آمريكا را تغيير ١١حادثه . داخل شد» با تروريسم بين المللى

ت نداد بلكه به افزايش حساسيت هاى امنيت داخلى آمريكا افزود و آن را مستقيمًا در ارتباط با امني
حال آنكه تعقيب هدف هاى استراتژيكى آالسيك . منطقه اى به خصوص در نقاط بحران زده دنيا قرار داد

اشغال نظامى افغانستان و تعويض رژيم افراطى اين آشور دامنه . آمريكا همچنان ادامه يافته است
زمان ملل و جنگ تازه آمريكا را به جبهه عراق آشيد و دولت واشينگتن به رغم مخالفت آشكار سا

بسيارى از متحدان نظامى آن دولت در اروپا طرح اشغال نظامى عراق و تغيير رژيم سياسى در بغداد را 
 .به موقع به اجرا گذاشت

حضور . در قلب جنگ تازه عالوه بر هدف هاى امنيتى تداوم آنترل منابع نفت و گاز مورد توجه بوده است
نگليس در عراق تا حصول اطمينان از تداوم آنترل بر منطقه و نيروهاى نظامى آمريكا و متحد عمده آن ا

خنثى سازى خطرها آه امنيت منطقه در معادالت آنها صلح جهان را هدف قرار داده بود ادامه خواهد 
همزمان و به رغم استفاده ابزارى و موضعى از ساير قدرت هاى منطقه اى به منظور تحقق پاره . يافت

نثى سازى به موقع منابع ثانوى خطر نيز همچنان در دستور آار آنها حفظ اى از هدف هاى موضعى خ
مسئوالن سياست خارجى آمريكا بر اين باورند آه در صورت اجبار در ترك پيش هنگام عراق . خواهد شد

موجب سرازيرشدن هسته هاى مقاومت گروه هاى  افراطى از داخل عراق به عربستان و آويت خواهند 
ين احتمال در محاسبات امنيتى آنها خطرهايى است جدى تر از آنچه صدام و ارتش او شد و ارزيابى ا
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 ٨۵مطابق اطالعات رسمى منتشره از جانب سوريه . مى توانستند متوجه امنيت انرژى منطقه آنند
درصد از مجموع تروريست هايى آه دولت سوريه مدعى است قبل از رسيدن به مرزهاى عراق در 

دستگير شده اند متولد عربستان و داراى اصليت سعودى بوده اند در صورت خروج مرزهاى آن آشور 
. زودهنگام آمريكا از عراق آنترل رشد اين سلول هاى تروريستى افراطى فوق العاده دشوار خواهد بود

اين هسته ها با گرايش هاى شديد به تسنن، وهابى داراى بستگى هاى نزديك فكرى با عواملى 
آنچه مسلم است سياست .  سپتامبر و قتل عام در نيويورك را طراحى و اجرا آردند١١عه هستند آه واق

خيلى آمريكا در ادامه تعقيب هدف هاى گذشته اصل  اعمال آنترل بر مناسبات بين المللى و به 
 .خصوص امنيت بحران زده  ترين بخش دنيا را همچنان ادامه خواهد داد

ليه تروريسم بين المللى، استفاده از جنگ به عنوان اهرم اضافه شدن تعهدات ناشى از جنگ ع
سياست خارجى و ابزار تحقق اهداف آن را نه تنها آاهش نداده آه در يك روند افزايشى به نصاب هاى 

 .تازه رسانده است
در شرايط موجود، خوددارى آمريكا از گشودن يك جبهه نظامى تازه در جهت پيشبرد اهداف ايجاد 

زرگ و بسترسازى براى توسعه دموآراسى نوع اروپايى بعد از جنگ جهانى در اين منطقه تا خاورميانه ب
در ديپلماسى آمريكا و استفاده موثرتر از ابزارهاى سياسى » نگرش نو«حدودى ناشى از شكل گرفتن 

به  منظور تضعيف مقدماتى ساختارهاى حكومتى مورد هدف است و در درجه بعد به دليل پرهيز از 
رش غيرمتعارف نيروهاى نظامى اين آشور و در نتيجه آاهش آارايى عملياتى آنها آه به نوبه خود گست

مى تواند موجب شكل گرفتن نگرانى هاى امنيتى تازه شود داليل اتخاذ رفتارهاى تاآتيكى در اجراى 
شى از پرهيز از گسترش اجبارى نيروهاى نظامى نا -١: سياست خارجى را مى توان چنين خالصه آرد

. استفاده آاربردى از ظرفيت هاى ديپلماتيك جهت تضعيف سياسى حريف -٢. گشايش جبهه هاى تازه
به نتيجه رساندن نسبى تالش هايى آه در عراق صورت گرفته و استفاده از پالتفورم ادامه جنگ  -٣

قلمداد مى آميز »تهديد«عليه تروريسم جهانى و آنترل نقاط بحرانى آه در محاسبات امنيت منطقه 
دامن زدن به ناآرامى هاى : گشودن جبهه هاى آم هزينه پشت خطوط دشمنان از جمله -۴. شوند

 -۵. داخلى، اعمال تحريم هاى اقتصادى و فشارهاى سياسى، تحريك و بسيج افكار عمومى جهان
 .فراهم ساختن زمينه مناسب براى قرار گرفتن در شرايط عملياتى و تهاجم نظامى

يران و جمهورى اسالمى آه مطابق دعاوى رسمى آمريكا مانع عمده در راه به نتيجه رسيدن در مقوله ا
صلح فلسطين و اسرائيل است و پيشبرد طرح ايجاد خاورميانه بزرگ نيز تحوالت بنيادى در آن را اجتناب 

مت گرفته ناپذير مى سازد، دولت آمريكا تمام روش هاى آالسيك گذشته و تحوالت رفتارى تازه را به خد
گشودن پرونده هسته اى ايران آه مى توانست اولويت سياست خارجى ايران نباشد و با . است

صبورى و درايت هدف هاى آن تامين شود، در يك شرايط خاص انتقالى مورد سوءاستفاده واشينگتن 
هدف . ستقرار گرفته و از اين مورد به منظور باز آردن يك جبهه تازه عليه ايران استفاده برده ا

واشينگتن تضعيف حداآثر سياسى ايران طى ماه هاى آينده خواهد بود و در اين راه آليه امكانات موجود 
در شرايط موجود تاآتيك مشخص سياست خارجى . را آه بدان اشاره شد مورد استفاده قرار خواهد داد

است آه در » بحران«ه به آمريكا راندن بيش از پيش روابط خارجى ايران به راست و دامن زدن زيرآان
حمايت از مذاآرات ايران و اروپا با اطمينان خاطر از تفاوت . نهايت بتواند دولت ايران را متهم به آغاز آن آند

هاى آشكار دو سوى مذاآره و شانس هاى فوق العاده اندك به نتيجه رسيدن آن، از جمله تاآتيك هايى 
 حاال آنكه تعيين رفتار تاآتيكى آمريكا به هيچ وجه ناشى از .است آه آمريكا مورد استفاده قرار مى دهد

آنچه در باطن . تغيير در خطوط اصلى سياست هاى اين آشور در قبال جمهورى اسالمى ايران نيست
موجبات رضايت خاموش واشينگتن را فراهم مى سازد، شتاب زدگى در اتخاذ تصميمات و تغييرات 

در تحقق آنها از جانب دولتمردان داخلى است، بدون اعتنا به حمايت رفتارى در اعالم هدف ها و اصرار 
در اين مرحله لحن آمريكا شيرين و حمايت . هاى آارساز جهانى است و يا تالش براى جلب حمايت آنها

و در باطن، . تاآتيكى مذاآره واشينگتن از ادامه مذاآرات با اروپا به عنوان مثبت نگرى تبليغ خواهد شد
ه هجو م هاى جنبى و ضعيف تر آردن حريف هدف هاى عمده همچنان بدون وقفه ادامه ضمن ادام

ديپلماسى آمريكا در دوران دوم رئيس جمهورى جورج بوش پس از يك دوره سكوت . خواهد يافت
مطالعاتى آه بيش از دو ماه به طول انجاميد، خونسردتر و عملگراتر از پيش ظاهر شده ولى بدون ترديد 

اظهارات خوشبينانه رئيس . يشترى همچنان در تعقيب هدف هايى است آه اعالم شدهبا جديت ب
داشتن «و » ادامه مذاآره«جمهورى آمريكا در تفسير اظهارات رئيس جمهورى جديد ايران داير بر ميل به 

و متعاقب آن تعويق اجالس اضطرارى شوراى حكام سازمان انرژى اتمى آه به منظور » پيشنهادات تازه
خورد با ايران تشكيل شده بود، به دليل ناهماهنگى ابتدايى غيرمتعهدها با اروپا بر سر نحوه و لحن بر

صدور قطعنامه، در ايران نوعى پيروزى سياسى تلقى شد ولى صدور قطعنامه شورا عليه ايران در 
آه  در اصفهان نشان داد UCFپنجشنبه شب پيش و تكرار خواست هاى صريح در جهت تعطيل مجدد 

به دست آمده تا چه اندازه بوده و انعطاف پذيرى آمريكا و شريكان اروپايى اين آشور تا » پيروزى«عمق 
اين اعالميه به نوعى استحكام راى آشورهاى متعهد در حمايت از ايران را نيز نمودار ! چه ميزان است

كارى با سازمان هاى بين تاآتيك موثر آمريكا در قبال مقوله ايران مثبت نمايى و ميل به هم. ساخت
المللى و هم پيمانان اروپايى عليه ايران در يك جبهه و در جبهه ديگر متوجه خنثى آردن فشار قدرت 

. مى نمايند» مسئله دار«هاى مردد نظير چين و روسيه است آه نسبت به نحوه پيشبرد طرح آمريكا 
ايران آه با اعالم عدم » تهاجمى« جديد آمريكا همچنين با اختيار آردن سكوت فعال در قبال ديپلماسى

انعطاف پذيرى در مورد ادامه برنامه هسته اى آغاز شده و قرار است با انجام سفر ماه سپتامبر آقاى 
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احمدى نژاد به نيويورك و شرآت در اجالس سران آشورهاى عضو مجمع عمومى سازمان ملل به اوج 
طرح تضعيف . مينه در اختيار خواهد داشتبرسد، سرگرم بررسى فرصت هايى است آه در اين ز

سياسى و روانى ايران و مسئوالن آن، پيش از فراهم آوردن زمينه هاى الزم براى رويارويى جدى تر 
آمريكا در دور دوم رئيس جمهورى جورج بوش نيز . همچنان از جانب واشينگتن پى گيرى خواهد شد

ى آمريكا باقى خواهد ماند و تالش خواهد آرد همچنان متعهد به هدف هاى استراتژيكى سياست خارج
تفاوتى آه اينك ايجاد . از تمامى اهرم هاى رسيدن به اهداف سياست خارجى اين آشور استفاده آند

در نحوه به خدمت گرفتن اهرم ها و . شده و ممكن است به اشتباه محاسبه طرف هاى مقابله بينجامد
يرى و تالش بى وقفه براى برخوردارى از حمايت سياسى يارگ_ عمل گرايى _ افزايش نقش ديپلماسى 

سازمان هاى بين المللى و آشورهاى همسو و همچنين در انزوا قرار دادن حريف قبل از رسيدن به 
اعالميه روز پنجشنبه شوراى حكام  نشان داد آه دو سوى اختالف به هم نزديك . شرايط برخوردار است

  . با هدف رويارويى استمى شوند، البته به منظور سازش آه
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