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

  
  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگن و دولتهای رژیم ایرا

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 اروپا مذاکرات هسته ای با ايران را لغو کرد
  ٢٠٠۵ اوت 23 - ١٣٨۴سه شنبه اول شهریور 

 با ايران را که قرار بود هفته آينده برگزار فرانسه، بريتانيا و آلمان مذاکرات هسته ای خود:بی بی سی
 . شود، منتفی اعالم کرده اند

 اوت برگزار شود، به دليل تصميم اخير 31وزارت خارجه فرانسه اعالم کرد لغو اين مذاکرات که بنا بود 
 .  ماهه از سر گرفت9ايران بوده است که فراوری اورانيوم را پس از تعليقی 

کرده اند ايران را قانع سازند که در ازای مشوقهای سياسی و اقتصادی، از سه کشور اروپايی تالش 
 . برنامه های خود برای توليد سوخت هسته ای دست بردارد

ژان باپتيست ماته، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت مذاکرات با ايران که در چارچوب پيشنهادهای 
يران در ماه جاری، زمانی که فعاليت تاسيسات رسمی اروپا مطرح شده بود، انجام نخواهد شد زيرا ا

 .اصفهان را از سر گرفت، اين پيشنهادها را رد کرد
اين سه کشور که به نمايندگی از اتحاديه اروپا عمل می کنند، اخيرا پيشنهاد کردند که فناوری هسته 

 کشور را افزايش ای، از جمله سوخت هسته ای را در اختيار ايران قرار دهند، مبادالت تجاری با اين
 .دهند و در زمينه دغدغه های امنيتی جمهوری اسالمی در منطقه، کمک و همکاری کنند

اما ايران اين پيشنهادها را که به شرط توقف برنامه غنی سازی اورانيوم ارائه شدند، رد کرد و سپس 
 . فراوری اورانيوم را که مرحله آغازين برای غنی سازی اورانيوم است شروع کرد

اورانيوم غنی شده می تواند سوخت نيروگاههای هسته ای را تامين کند اما در عين حال در تسليحات 
 . اتمی نيز به کار می رود

ايران مداوما مدعی می شود که برنامه هسته ای اش اهداف صلح آميز دارد اما آمريکا بر اين گمان 
 .يحات اتمی را دنبال می کنداست که جمهوری اسالمی به طور مخفيانه برنامه توليد تسل

 "نقض توافق"
 در موافقتنامه ای که به توافق پاريس شهرت يافت، پذيرفت که به طور 2004ايران در نوامبر سال 

داوطلبانه فعاليتهای حساسيت برانگيز هسته ای خود را تا زمانی که مذاکرات بلندمدت با سه کشور 
 .اروپايی به نتيجه برسد، به تعليق درآورد

ژان باپتيست ماته گفت که تصميم ايران برای از سرگيری فراوری اورانيوم، نقض توافق پاريس محسوب 
تا زمانی که ايران خارج از "می شود و به همين دليل سه کشور اروپايی مشترکا تصميم گرفته اند که 

 ."چارچوب توافق پاريس عمل کند، مذاکره ای انجام نخواهد شد
ی افزود که چنين تصميمی به معنای آن نيست که کليه تماسها با طرف ايرانی اما اين مقام فرانسو

 ."سه کشور اروپايی در تهران سفارت دارند: "قطع شود
روز سه شنبه در تهران، صدها دانشجوی ايرانی در برابر سفارتخانه های فرانسه، بريتانيا و آلمان 

به : "اهرکنندگان بر پالکاردهای خود نوشته بودندتظ. تظاهرات کردند و پرچم اين سه کشور را آتش زدند
 ".مذاکرات بی ثمر پايان دهيد

مقامات ايرانی گفته اند که فعاليت تاسيسات اصفهان را هرگز بار ديگر تعليق نمی کنند و اکنون به 
دنبال مذاکره برای ازسرگيری حساسيت برانگيزترين بخش از فعاليتهای هسته ای خود، غنی سازی 

 .وم در تاسيسات نطنز هستنداوراني
شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه ای از ايران خواسته است فورًا فعاليت 

تأسيسات اصفهان را متوقف کند و به محمد برادعی، دبيرکل اين آژانس مأموريت داده است که تا سوم 
 . تهيه کندسپتامبر آينده گزارشی از فعاليت تأسيسات اتمی ايران

اگر ايران همچنان به اين خواسته بی توجهی کند، امکان دارد که اروپا و آمريکا به آژانس اتمی فشار 
 . بياورند تا پرونده ايران را برای تحريمهای احتمالی به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد

آژانس بين المللی انرژی هسته در همين حال گروهی از متخصصان هسته ای پاکستانی برای گفتگو با 
 . ای در وين به سر می برند تا به تحقيقات درباره برنامه هسته ای ايران کمک کنند

اين متخصصان در تالش هستند تا آثاری از اورانيوم غنی شده را که در ايران يافت شده با تجهيزات 
 .پاکستانی که در اختيار ايران قرار گرفته است، مطابقت دهند

ن ادعا می کند آثار اورانيوم غنی شده که در مراکز اتمی اين کشور پيدا شده از تجهيزات دست دوم ايرا
    .وارداتی از پاکستان سرچشمه می گيرد و در ايران غنی سازی نشده است

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
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 . ي اعراب اهل سنت تاآيد آردها جمهور عراق بر ضرورت توجه به خواسته رييس
  ٢٠٠۵ اوت 24 - ١٣٨۴ شهریور 2چهار شنبه 

به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، جالل طالباني، رييس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
بعد از ديدار با حاجم الحسني، رييس مجمع ملي عراق در جمع ) چهارشنبه(جمهور عراق امروز 

 . ثبات عراق تنها با توافق شيعيان، اهل سنت و آردها تحقق خواهد يافت: ار داشتخبرنگاران اظه
هاي اعراب اهل سنت پاسخ دهيم؛ چرا آه قانون اساسي بايد در  بايد به خواسته: طالباني افزود

 . خدمت تمام احزاب باشد، نه در خدمت گروهي خاص
گيرد  اختالف بين احزاب سياسي صورت ميوي تصريح آرد، تمام مذاآراتي آه در خصوص بررسي نقاط 

 . آند را پيگيري مي
ي حزب بعث عراق در پيش نويس قانون اساسي نيز يكي  مطرح آردن مساله: رييس جمهور عراق گفت

ي فدراليسم اضافه شده است؛ چرا آه بسياري خواهان آنار  از نقاط اختالف بر انگيز است آه به مساله
زدايي بايد به جنايتكار بودن يا نبودن آنها توجه  البته در خصوص بعث. هستندهاي جنايتكار  گذاشتن بعثي

 . داشت
در خصوص اوضاع آرآوك توافقاتي وجود دارد؛ چرا : طالباني در خصوص نظام فدراليسم خاطر نشان آرد

 .  يك نوع خود مختاري در آردستان برقرار است1970آه از سال 
 .  ساله برخوردار است15يي  اليسم در آردستان از تجربهفدر: حاجم الحسني نيز اظهار داشت

 . ادامه خواهد داشت) پنجشنبه(مذاآرات از روز گذشته آغاز شده و تا فردا : وي افزود
ي اساسي در قانون اساسي عراق تنها  مساله: حسني به همه پرسي اآتبر آينده اشاره آرد و گفت

  .  با آن استها تدوين آن نيست؛ بلكه موافقت تمام عراقي
  

 اساسي عراق را بپذيرند   سنت خواست قانون  جمهوري آمريكا از اعراب اهل  رئيس
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 . اساسي آشور خود را بپذيرند  سنت عراق خواست قانون  جمهوري آمريكا از اعراب اهل  رئيس
جمهوري آمريكا از   ، جرج دبليو بوش، رئيس)ايلنا(ران الملل خبرگزاري آار اي  به گزارش گروه اخبار بين

اند، خواست اين   اساسي دايم عراق را ردآرده  نويس قانون  سنت عراق آه نمايندگان آنها پيش  اعراب اهل
 .سمت جلو بپذيرند  عنوان بخشي از روند حرآت عراق به  قانون را به

ا خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش آه امتناع اعراب بوش درگفت و گو ب«: داد  خبرگزاري فرانسه گزارش
تواند منجر به وقوع جنگ داخلي درعراق   سنت عراق از پذيرش قانون اساسي دايم اين آشور مي  اهل

اي آزاد زندگي آنند يا در ميان   خواهند درجامعه  ها بايد تصميم بگيرند آه آيا مي  شود، گفت آه سني
 »خشونت؟

اي آزاد را انتخاب خواهندآرد   ، جامعه  نظر از مذهب  دانم آه مادران عراقي صرف  مي«: بوش در ادامه گفت
 ». آنها بتوانند در جهاني توأم با صلح پرورش يابند  تا آودآان
آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا به وي اطمينان داده است آه با گذشت زمان، «: وي افزود

 ».پذيرند، افزايش خواهد يافت  اساسي اين آشور را مي  ق آه قانونسنت عرا  تعداداعراب اهل
وزير عراق   ، نخست»ابراهيم جعفري«آند آه   شود آه بوش اين اظهارات را در حالي ايرادمي  اضافه مي

اساسي عراق حل شده است اما ازسوي ديگر اعراب   تقريبًا تمامي نكات مبهم مربوط به قانون«: گفت
پرسي   انگيز است و قطعًا هنگامي آه به همه  اند آه اين قانون تفرقه  ق هشداردادهسنت عرا  اهل

 ».عمومي گذاشته شود، مردم آن را نخواهندپذيرفت
  

 قانون اساسي عراق و موارد مورد اختالف
  ٢٠٠۵ اوت 23 - ١٣٨۴سه شنبه اول شهریور 

باشد آه براي آنها نوشته شده قانون اساسي هر آشوري بايد تجلي بخش فرهنگ و روح ملي مردمي 
آنهايي آه قانون اساسي : "هرمان شوارتز از محققان و پژوهشگران قانون اساسي معتقد است. است

آنها بايد سندي تنظيم . نويسند با مشكالت قابل توجهي مواجهند هاي دموآراتيك مي آشور را بر پايه
ت مختلف و متمايز بر مبنايي صلح آميز و بدون ي موضوعا گيري درباره آنند آه جامعه را قادر به تصميم

نويسندگان چنين قانوني بايد به اين موضوع واقف باشند آه در يك قانون . درگيري و مناقشه نمايد
ها در بيان مخالفت و  اساسي دموآراتيك حمايت موثري از حقوق بشر از جمله حقوق اقليت

 ." هايشان بايد به رسميت شناخته شود اعتراض
 در عراق 2005ي   ژانويه30در ) ايسنا(الملل خبرگزاري دانشجويان ايران  گزارش دفتر مطالعات بينبه 

با توجه به اينكه بر اثر اختالف نظرها سه ماه طول . انتخاباتي براي تعيين ترآيب مجلس ملي برگزار شد
رسد راه درازي  ظر ميآشيد تا اين مجلس بتواند ترآيب دولت عراق را تعيين آند به همين منوال به ن

ها و  ي گروه اي نسبتا مطلوب و مورد اجماع همه نيز بايد پيموده شود تا قانون اساسي جديد به نقطه
اين ترس وجود دارد آه قانون اساسي جديد عليرغم تصويب نهايي نتواند . هاي عراقي برسد جريان
توان  در آن صورت است آه مي. نشودهاي الزم براي مشروعيت را آسب آند و در عمل موثر واقع  بنيان

داشت براي قانون اساسي عراق  ي قانون اساسي آمريكا بيان مي تعبير توماس جفرسون را آه درباره
 ." يك بناي يادبود ماندگار"ي  تعبير قانون اساسي به مثابه. به آار برد
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خروج نيروهاي خود از عراق آمريكا و انگليس آه تصويب نهايي قانون اساسي عراق را داللتي براي آغاز 
اند آه هر چه زودتر بر سر مفاد اين  دانند، فشار بسيار زيادي بر مقامات و مسووالن عراقي وارد آورده مي

ها و گفتگوهاي متعددي با مقامات  در همين راستا زلماي خليل زاد مالقات. قانون به توافق برسند
زودتر بر سر مفاد اين قانون با يكديگر همكاري آنند و عراقي داشته است تا آنها را متقاعد آند هر چه 

 . به توافق برسند
ي مفاد قانون اساسي  هاي مختلف عراقي درباره با دقت نظر در اظهارنظرها و مباحثات رهبران گروه

 : اين اختالف نظرها عبارتند از.  مورد اختالف نظر را بر شمرد18توان  مي
 
 : ي آشور اختالف  نظر بر سر نام رسم– ١

 نام ۵در مجموع . ي انتخاب نام رسمي عراق دارند هاي مختلف عراقي نظرهاي مختلفي درباره گروه
 جمهوري فدرال عراقي - جمهوري فدرال عراق ب-رسمي براي عراق پيشنهاد شده است از جمله الف

 .  جمهوري عراق- جمهوري عراقي ه- جمهوري اسالمي فدراتيو عراق د-ج
 
 : ي مذهب در قانون اساسي سه نظر متفاوت وجود دارد    درباره- ٢

 اسالم مذهب رسمي ملت و دولت عراق و منبع اصلي قانونگذاري است به طوري آه هيچ قانوني -الف
 نبايد با اصول اسالم مخالف باشد؛ 

 اصول هيچ قانوني نبايد با.  اسالم يكي از منابع اصلي قانونگذاري است و نه تنها منبع قانونگذاري-ب
 آلي آن مغاير باشد؛ 

 مذهب منبع اساسي قانونگذاري است و قانون اساسي بايد از هويت اسالمي اآثر مردم عراق -ج
 . حمايت آند

 
 : ي ساختار جمعيتي عراق نيز سه نظر مختلف وجود دارد  درباره- ٣

 و غيره  ن، آشوريي اقليت نظير ترآم ها هاي اصلي عرب و آرد و ديگر مليت  ملت عراق از مليت-الف
 تشكيل شده است؛ 

يكي از اين (ها تشكيل شده است؛  هاي اصلي عرب و آرد و ديگر مليت  ملت عراق از مليت-ب
هاي ساآن عراق هستند آه مناقشات بسيار درباره عراقي بودن آنها وجود  هاي اقليت فارس مليت
 ) دارد
 است بدون اينكه محل اقامت مشخصي  مذهب و فرقه تشكيل شده- ملت عراق از تعدادي مليت -ج

 . براي آنها در نظر گرفته شود
 
 :  در خصوص زبان دو نظر وجود دارد- ۴

 هاي عربي و آردي دو زبان رسمي عراق باشند؛   زبان-الف
هاي آردنشين و در حكومت فدرال  زبان آردي زبان رسمي دوم در استان.  عربي زبان رسمي باشد-ب

 . باشد
 
 : ي هويت پنج نظر مختلف وجود دارد   درباره- ۵

  هيچ ذآري از هويت نشود؛ -الف
 باشند؛   عراق يك آشور چند مليتي است و مردم عرب بخش جدايي ناپذير ملت عرب مي-ب
 ي عرب و سازمان آنفرانس اسالمي است؛   دولت عراق يكي از اعضاي بنيانگذار اتحاديه-ج
  است  دولت عراق بخشي از جهان عرب و اسالم-د
  . دولت عراق بخشي از محيط عربي و اسالمي خود است-ه
  
 . هاي مقدس شيعيان نيز وجود دارد  اختالف نظر بر سر مرجعيت و مكان- ٧و ۶
ي وجود يك يا دو معاون رييس جمهور و يا اينكه رييس جمهور هيچ معاوني   اختالف نظر درباره- ٨

 . نداشته باشد نيز وجود دارد
ها بايد عضو مجلس ملي باشند يا  وزراي آابينه اختالف نظر بر سر اين مساله است آه آني   درباره- ٩

 . الزم نيست عضو آن باشند
 :  در موضوع منابع طبيعي سه نظر وجود دارد- ١٠
ي آن قرار   منابع طبيعي متعلق به استاني است آه بر اساس سيستم فدرالي منابع در حوزه-الف

 دارند؛ 
سهمي . ي حكومت فدرال اداره شوند آنها بايد به وسيله. ي متعلق به ملت عراق است منابع طبيع-ب

 از اين منابع به استاني تعلق خواهد گرفت آه منابع در آن واقع هستند؛ 
 
 . آند آنند اداره مي هايي آه سهمي از آن را دريافت مي  دولت منابع طبيعي را با همكاري استان-ج
 : م بر عرصه روابط خصوصي و دروني دو نظر وجود دارد درباره حقوق حاآ- - ١١
  يك حقوق خصوصي واحد در عراق حاآم باشد و همه تحت حمايت و مشمول آن باشند؛ -الف
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 پيروان هر مذهب و فرقه در اننخاب نوع حقوق حاآم بر روابط خصوصي خود بر اساس اعتقاداتشان -ب
 . آزاد هستند

 : خود مختار دو نظر وجود داردي فدراليسم و حق    درباره- ١٢
 اي در قانون اساسي قيد شود آه آن را رسما برقرار دارد؛   در اين خصوص جمله-الف
 .  تاآيد بر اتحاد سرزمين و ملت عراق شود نه فدرال بودن آن-ب
ي رييس اجرايي آشور اختالف نظر بر سر اين است آه رييس جمهور يا نخست وزير آدام   درباره- ١٣
 . ايد رييس اجرايي آشور باشديك ب
 : ي تابعيت دوگانه سه نظر وجود دارد   درباره- ١۴
  مجاز است؛ -الف
  مجاز نيست؛ -ب
گويند آه ابراهيم جعفري،  برخي مي( براي آساني آه از مقام دولتي بااليي برخوردارند مجاز نيست -ج

 معاون نخست وزير داراي تابعيت اش و همچنين احمد چلبي، نخست وزير و پنج تن از وزراي آابينه
 )دوگانه هستند

ي شهر آرآوك دو نظر وجود دارد مبني بر اينكه آيا براي تعيين سرنوشت آن بايد در حال   درباره- ١۵
 . حاضر تصميم نهايي گرفته شود يا اينكه اين موضوع به آينده موآول گردد

االجل براي آن  يين يا عدم تعيين ضربي مرزهاي آردستان نيز اختالف نظر بر سر تع  درباره- ١۶
هاي جنوب آردستان  هايي از خاك آردستان را به استان آردها معتقدند آه صدام قسمت. باشد مي

 . ملحق آرده است
اينكه آيا يك مجلس آافي است يا بايد يك مجلس سنا هم : ي پارلمان دو نظر وجود دارد  درباره- ١٧

 . تشكيل شود
 
 . ان قانون اجرايي موقت با تصويب قانون اساسي جديد نيز اختالف نظر وجود داردي پاي  درباره- ١٨

در مجموع اختالف نظرهاي اصلي بر سر موضوعات فدراليسم، نقش اسالم در قانونگذاري، هويت ملت 
 . باشد عراق و توزيع ثروت ملي خصوصا درآمدهاي حاصل از نفت و توزيع منابع آبي مي

 حالي آه اجماع بر سر اين امر وجود دارد آه آردستان عراق فدرالي باشد اما در خصوص فدراليسم در
ها شديدا با سيستم فدرالي در  سني. باشد اختالف نظر بر سر فدرالي بودن مناطق شيعه نشين مي

آردها نيز قويا با دو موضوع مخالف هستند يكي با . عراق خصوصا در مناطق غير آردنشين مخالفند
 . تنها منبع قانونگذاري باشد و ديگر اينكه عراق آشوري عربي در نظر گرفته شوداينكه اسالم 

هاي عراقي وجود دارد آه مطلوبترين گزينه اين است آه  ي گروه با اين حال توافقي ضمني بين همه
اند آه هر چند فشارهايي براي توافق  بسياري بر اين عقيده. قانون اساسي با اجماع به تصويب برسد

تر بر سر مفاد قانون اساسي از جانب آمريكا و انگليس وجود دارد، اما نمايندگان گروههاي  ه سريعهر چ
آنچه آه قانون اساسي عراق را در آينده مشروع و عملي . عراقي بايد بدانند آه زمان، همه چيز نيست

اين امر خواهد ساخت اين نيست آه اين قانون اساسي با چه سرعتي به تصويب رسيده است بلكه 
ترين رآن مشروعيت قانون اساسي  اصلي. هاي مختلف از آن چقدر بوده است است آه حمايت گروه

 . عراق اجماع است نه زمان
 : منابع

1-  
Herman schwartz, Building blocks For a constiution ,Electronic journal of the u.s Deparment 

of state , vol.9 No.1, March2004  
2-  

Dr.Nimrod Raphaeli , the Draft Iraqi constituion at a Deadlock , Inquiry and Analysis 
series,No234  

 
 ي پيش نويس قانون اساسي را سه روز به تاخير انداخت  مجمع ملي عراق راي گيري درباره

  ٢٠٠۵ اوت 23 - ١٣٨۴سه شنبه اول شهریور 
 توافق بر سر پيش نويس قانون اساسي عراق بود و شيعيان و در حاليكه روز گذشته آخرين مهلت براي

ي اين  آردها نيز پيش نويس مورد توافق خود را به مجمع ملي ارائه دادند اما مجمع ملي آه بايد درباره
آرد در آخرين لحظات ناچار شد تا راي گيري را به سه روز ديگر موآول آند تا  پيش نويس راي گيري مي

 . ن، توافق اقليت اعراب سني را به دست آوردشايد در اين زما
 -به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، فراآسيون شيعه ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

آرد آه پيش نويس اين قانون را تاييد آرده، ابراز خوشبيني آرد آه تصويب اين قانون هنوز هم ممكن 
 . است

، سفير آمريكا در عراق گفت، سه مساله آليدي آه تدوين اين قانون را با زاد در همين رابطه زلماي خليل
مشكل مواجه ساخته اختالف نظر بر سر فدراليسم، پاآسازي حزب بعث صدام و اينكه آيا برخي از 

 . نمايندگان مجلس بايد به وسيله اآثريت يا دو سوم آرا مجلس انتخاب شوند، است
يعيان و آردها اساسا عراق را از يك آشور به شدت متمرآز در قانون اساسي تاييد شده از سوي ش

 . زمان صدام به يك فدراسيون وسيع از آردها، شيعيان و اعراب سني تبديل خواهد آرد
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ها آه در زمان صدام قدرت را در دست داشتند، به دليل ترس از اينكه با  اين در حاليست آه سني
شود و آنها بدون قدرت  ماند، آشور تجزيه مي وتاه ميتصويب اين قانون دستشان از ثروت نفت آ

 . مانند، مخالف اين قانون هستند مي
 مساله وجود دارد آه 20بيش از : ي اعراب سني گفت صالح المطلق، يكي از مذاآره آنندگان بلندپايه

 . هنوز باعث جدايي طرفين است
اين حزب : نيز گفت) راقهاي ع بزرگترين سازمان سياسي سني(دبيرآل حزب اسالمي عراق 

 . ها نظير فدراليسم شروطي دارد درخصوص برخي مقوله
 . براي حفظ اتحاد عراق فدراليسم فقط بايد در مورد آردستان صورت گيرد: وي گفت

 . هاي سكوالر مخالف است چنين با اعطاي امتياز به عراقي اين مقام افزود، حزب وي هم
ها به آن اشاره شد، مربوط به شك و ترديدها   ديگر سنيمسايل متعدد ديگر آه توسط المطلق و

اين ترديدها به دليل اتخاذ . ها در تصويب قانون اساسي در چند روز آينده است درخصوص توانايي عراقي
 . هاي مختلف عراقي است مواضع به شدت متفاوت از سوي گروه

 نگراني دولت بوش شده، آن هم در در همين حال تاخيرهاي متوالي در تاييد اين قانون به شدت باعث
 . زماني آه ترديدها در آمريكا درخصوص عمليات عراق روز به روز در حال افزايش است

مرحله به مرحله : ي تدوين را ستود و گفت ي آمريكا نيز تالش آميته آاندوليزا رايس، وزير امور خارجه
 .  آزادي همه گير هستندمردم عراق در حال ترسيم راه خود به سوي

مذاآره آنندگان بر سر يكي از نقاط اختالف مهم به : از سوي ديگر رييس مجمع ملي عراق اظهار داشت
 . رود به زودي مسايل اختالف برانگيز ديگر نيز حل خواهد شد اند و انتظار مي توافق رسيده

وگو با  مجمع ملي عراق در گفتبه گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري عراق، حاجم الحسني، رييس 
اي آه بر سر آن توافق صورت گرفته است مربوط به نقش  مساله: ان اظهار داشت.ان.ي سي شبكه

گذاري  اند آه اسالم منابع اساسي قانون اسالم در قانون اساسي است آه مذاآره آنندگان توافق آرده
 . باشد

 
 نويس قانون اساسي عراق  توافق نسبي بر سر پيش 
  ٢٠٠۵ اوت 23 - ١٣٨۴ه شنبه اول شهریور س

االجل تعيين شده براي توافق بر سر پيش نويس قانون  در حاليكه تنها چند ساعت به پايان ضرب
هاي شيعه و آرد در دولت عراق توانستند به توافقي در اين زمينه  اساسي عراق باقي مانده، شخصيت
 . يعيان و آردها در پي حصول توافق با آنها هستندها هستند آه ش دست يايند و در اين بين تنها سني

به نقل از خبرگزاري آسيوشيتدپرس، رهبران احزاب ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي   ادامه اي را تشكيل دادند و بعد از يك وقفه، ي سه ساعته صبح جلسه) دوشنبه(سياسي عراق امروز 
 از ظهر به وقت محلي و در منزل مسعود بارزاني،  ساعت چهار بعدي الخضرا، در  اين جلسه در منطقه

 . ي خودمختار آردستان عراق برگزار شد رييس منطقه
 امروز گفت آه اين  ي نشست ي تدوين قانون اساسي درباره محمود عثمان، از اعضاي آرد آميته

 . هايي به دست آمده است نشست بسيار سرنوشت ساز بوده و پيشرفت
 ارشد دولتي آه خواست نامش فاش نشود، گفت در نشست امروز صبح ميان شيعيان و يك مقام

 . آردها توافق حاصل شده است
 . ها صورت گرفت ها براي متقاعد آردن سني در نشست بعد از ظهر تمام تالش

چنين به نقل از عادل عبدالمهدي، معاون رييس جمهور عراق عنوان شده است آه توافقات  هم
 . گيرد ي صورت گرفته و پيش نويس قانون اساسي عراق مورد تاييد پارلمان قرار ميا گسترده

مواردي آه بر سر آنها توافق شده است شامل فدراليسم، توزيع درآمد نفت، توزيع قدرت در ميان 
 . باشد ها و نقش مراجع شيعه در حكومت آينده مي استان

 از پيش نويس قانون اساسي به دست اين خبرگزاري خبرگزاري رويتر نيز گزارش داد بر اساس متني آه
 رسيده، 

 . اي نشده است دولت عراق فدرال خواهد بود اما به جزئيات آن اشاره
در اين پيش نويس عراق به عنوان جمهوري، داراي پارلمان، دموآراتيك و آشوري فدرال خوانده شده اما 

 . م چگونه خواهد بوددر آن به اين امر اشاره نشده آه ماهيت اين فدراليس
ها  ي آن توافقي با سني فقدان توصيف دقيق از موضوع فدراليسم شايد به اين دليل است آه درباره

 . حاصل شود و تعريف دقيق آن به بعد از توافق موآول شده است
ي تدوين قانون اساسي نوشت،  پايگاه اينترنتي ايالف به نقل از بها االعرجي، عضو آميته

 . دگان بر سر تمامي نقاط مورد اختالف در پيش نويس قانون اساسي به توافق رسيدندآنن مذاآره
 . آنندگان و اينكه سني، شيعه يا آرد هستند، نكرد اي به هويت مذاآره وي با اين حال هيچ اشاره

پرسي قانون اساسي   اآتبر همه15نويش قانون اساسي در مجمع ملي در روز  در صورت تصويب پيش
 . خواهد شدبرگزار 

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   شهريور2: مرور روزنامه های تهران
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  ٢٠٠۵ اوت 24 - ١٣٨۴ شهریور 2چهار شنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی خود از بررسی بدون مخالف وزيران :بی بی سی

 ميان خبرهای خارجی خود به لغو جلسه مذاکرات پيشنهادی احمدی نژاد در مجلس گزارش داده و در
  .هسته ای ايران و اروپا و تخليه نوار غزه توسط نظاميان اسرائيل اشاره کرده اند

 با عنوان رفع يک اتهام از پرونده هسته ای ايران نوشته پس از ماهها بررسی و تحقيق ايران
يکا و اروپا از قول منابع ديپلماتيک اعالم کارشناسان آژانس اتمی، ديروز رسانه ها و مراکز خبری آمر

  . کردند منشأ آلودگی های اورانيومی ايران کشور خارجی بوده است
همين روزنامه در صدر اخبار خود از لغو جلسه آينده گفتگوهای هسته ای ايران و سه کشور اروپايی خبر 

  . داده است
صدر اخبار خود آورده که جلوگيری از ورود ايران به  اين نظر را به نقل از نشريه فرانسوی لوموند در کيهان

  .باشگاه اتمی غيرممکن است
همين روزنامه از قول يک نويسنده آمريکايی نوشته چنانچه آمريکا جنگ بر ضد ايران را پديد آورد، جنگ 

  . حالت منطقه ای به خود می گيرد و اقتصاد جهان را دچار سکته می کند
ان، نويسنده و تحليلگر آمريکايی، در مقاله ای در روزنامه عربی الخليج نوشته کيهان نوشته پاتريک بوکان

  .  ميليون بشکه نفت را متوقف سازد۵١ايران قادر است تنگه هرمز را مسدود کند و صدور روزانه بالغ بر 
خبر تظاهرات دانشجويان در اعتراض به کشورهای اروپايی طرف مذاکرات هسته ای ايران در روزنامه 

  .های مختلف امروز صبح نقل شده است
 در صدر اخبار خود از حمايت دولت احمدی نژاد از فعاليت های فرهنگی خبر داده و از قول ايرانروزنامه 

صفارهرندی، وزير پيشنهادی برای ارشاد اسالمی، نوشته برای احيا و بازسازی فرهنگ عمومی و آداب 
  . خ تهاجم له شده است بايد آستين ها را باال زدخوب زيستن و مهر و محبت ايرانی که زير چر

وی با اشاره به نمايشی در فستيوال تئاتر ايران زمين که سال گذشته محافظه کاران بر سر آن جنجالی 
به راه انداختند و معتقد بودند لحظه ای ظاهر شدن سايه بدن يکی از بازيگران ارمنی که با لباس محلی 

ای نيمه عريان شدن وی و خالف فرهنگ اسالمی است گفته بعضی ها روی صجنه رفته بود به معن
آزادی بی قيد و بند فرهنگی را روا می دارند و اين نوع نگاه به جايی می رسد که برگزاری هر نوع 

  .مراسمی چون تئاتر ايران زمين را مجاز می بينند
عاون اولی رييس جمهوری خبر  در خبری از احتمال انتخاب دکتر خوش چهره و مرتضی نبوی به مايران

داده ولی نوشته مرتضی نبوی، مدير روزنامه رسالت، پيشنهاد احمدی نژاد برای وزارت کشور را رد کرد 
  .و خوش چهره هم يکی از منتقدان دولت جديد بوده است

  .  احتمال داده که عصر امروز مجلس به وزيران پيشنهادی احمدی نژاد رای اعتماد داده شودجوان
 تن از وزرا بررسی شد که وزرای پيشنهادی ٨ن روزنامه نوشته روز گذشته در حالی برنامه اي

دادگستری و صنايع و معادن هيچ گونه موافق و مخالفی نداشتند و تنها يک نفر موافق برای وزارت دفاع 
  . و پشتيبانی نيروهای مسلح به ايراد نطق پرداخت

 بررسی وزيران اين را دانسته که نمايندگان اقليت هيچ يک  از نکات قابل توجه جلسات مجلس درجوان
در مخالفت با برنامه وزرا سخنی نگفتند و برخی اين مساله راناشی از همراهی فراکسيون اقليت 

عنوان می کردند و برخی ديگر معتقد بودند اين همراهی در سطح بوده و اين فراکسيون قصد دارد در 
  .ت های خود را ظهور و بروز دهدجريان رای اعتماد عمال مخالف

 در حالی که خبر داده که تهران هفته آينده دارای شهردار می شود نوشته است شورای شهر با ايران
تصويب يک فوريت اليحه انجام مطالعات احداث نمايشگاه تهران در شهر آفتاب، احداث نمايشگاه در شهر 

  . پرند را منتفی اعالم داشت 
کی قبرستان بهشت زهرا واقع است و با تصميم شورای شهر، جانشين محل فعلی شهر آفتاب در نزدي

  . نمايشگاه های بين المللی می شود که از سی سال پيش در شمال تهران داير بوده است
  .تهران از زمان انتخاب محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری بدون شهردار بوده است

 سال ٣٨پايان "غزه داده و گزارشی در اين باره را با تيتر  خبر از آخرين عمليات تخليه همبستگی
  .در صدر اخبار خود منعکس کرده است" اشغال

  
   مرداد30يکشنبه : روزنامه های تهران

  ٢٠٠۵ اوت ٢1 -  ١٣٨۴ مرداد 30یکشنبه 
بان روزنامه های صبح امروز تهران گمانه زنی درباره جلسه امروزمجلس را ادامه داده و از ز:بی بی سی

  . نمايندگان مجلس نوشته اند که وزيران پيشنهادی از مجلس رای خواهند گرفت
شيوع وبا، انعکاس سخنان تازه محمد خاتمی در مخالفت با تحجر و حمله روزنامه های هوادار محافظه 

کاران به او، و تهديد به از سرگيری فعاليت های هسته ای نطنز از جمله اخبار و گزارش های روزنامه 
  . های امروز صبح اند

 وضعيت وزيران فرهنگی پيشنهادی اختصاص داده و نوشته بار d گزارش اصلی خود را به بررسشرق
  . اصلی و نگاه و اهميت اصلی به اعضای فرهنگی و رفاهی و اقتصادی کابينه است

 محمود احمدی  مرد کابينه٢٨ وزيران اقتصادی دولت جديد را با اهميت ديده و نوشته از ايرانروزنامه 
  . نژاد، تيم سياسی او به نظر شناخته شده ترين چهره های کابينه اند
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به نوشته اين روزنامه در ترکيب سياسی کابينه احمدی نژاد نه چهره های ناشناخته، نه شخصيت های 
د چندان بی تجربه حضور دارند بلکه هر يک در اين سالها به نوعی مسؤوليت هايی را عهده دار بوده ان

  . برخی کمتر و بعضی بيشتر
 سرمقاله خود را به تجليل از کابينه پيشنهادی اختصاص داده و در گزارش های متعدد از زبان کيهان

نمايندگان محافظه کار مجلس نوشته گرچه معدل سن کابينه چندان کم نيست اما همه جوانفکر 
  . هستند

گذشته اعضای آن دولت ها را قهوه خانه ای و  در حمله ای تند به دولت های کيهاننويسنده سرمقاله 
محفلی خوانده و با اشاره به گفته های حسين مرعشی نوشته آنچه عضو ديرپای دولت های 

سازندگی و اصالحات می گويد تخريب دستاوردهای نظام از سوی برخی مديران دولتی، دادن وعده 
يا تهديد به آن در اواخر عمر دولت و های سرخرمن به مردم و سرانجام، در پيش گرفتن خط استعفا 

  .اما دولت جديد چنين دولتی نخواهد بود و نمی تواند هم باشد.مجلس قبلی
 هزار پروژه عمرانی و اجرايی ناتمام در سراسر کشور وجود ١٠ درحالی که قريب کيهانبه نوشته مدير 

 چگونه می توان پذيرفت دارد که بعضی از آنها حتی يادگارهای کلنگ خورده دولت سازندگی است،
 ميليارد تومانی در گران ۵٠سازمان درجه چندمی به نام ميراث فرهنگی در يک قلم هزينه، ساختمانی 

حسين . داشته باشد» کالس«که چه؟ که سازمان می خواهد . قيمت ترين نقطه تهران خريداری کند
 آن را مرکزی تفننی و محهول الهويه شريعتمداری بعد از اين اشاره به مرکز گفتگوی تمدن ها پرداخته و

خوانده که نبايد ساختمانی با پنج ميليارد تومان برای آن خريداری می شد در حالی که معلوم نيست 
  .اين ها چه گلی بر سر فرهنگ و سياست زده اند

  .  از زبان سخنگوی وزارت خارجه نوشته ايران حاضر است درباره نطنز با اروپا مذاکره کندآفتاب يزد
 از قول يک نماينده محافظه کار نوشته پلمپ تأسيسات نطنز و اراک را می شکنيم و فعاليت کيهاناما 

  . های خود را با نظارت آژانس آغاز می کنيم
 نماينده بافت گفته کشورهای اروپايی از ابتدا صالحيت ارزيابی و ابراز عقيده بر پرونده کيهانبه نوشته 

 چرا که حضور اين کشورها در مذاکرات دوجانبه نيز تنها با هدف تأمين هسته ای ايران را نداشتند
  . ديدگاههای آمريکا به وقوع پيوست و منفعت خاصی برای ما نداشت

 از قول سخنگوی وزارت خارجه پاسخ اخباری را داده که در خصوص منشأ آلودگی هسته ايرانروزنامه 
ته اين روزنامه گفته ما هم خودمان اعالم کرده ايم حميد رضا آصفی به نوش. ای در ايران منتشر شده

که منشأ آلودگی ها ربطی به ايران ندارد؛ البته آژانس هنوز اين گزارش را اعالم نکرده است، اما هيچ 
  .جای شبهه ای در اين خصوص نيست

 که  سخنگوی وزارت خارجه گفته فشارها و چالش ها و خلف وعده هايی در کار بودهاعتمادبه نوشته 
آقای . نبايد به حساب تيم ايرانی گذاشته شود؛ بلکه بايد اين موارد را در طرف ديگر جستجو کرد
  . الريجانی نيز مانند گذشته کار را با جديت دنبال خواهند کرد تا منافع کشور تأمين شود

های بهداشتی  خبر از ادامه شيوع غيرمنتظره وبا داده و از قول يک مقام دولتی از آماده باش نيروشرق
به نوشته اين روزنامه اکنون در سراسر کشور مراکز غيربهداشتی موادغذايی . تا اواسط آبان ماه نوشته

  . تعطيل و با دستفروشان عرضه کننده موادغذايی برخورد می شود
 در عين حال نوشته در کنار اعالم اخبار گونه گون در رابطه با وبا، مسئوالن دولتی مواضع شرق

 دارند چنان که يک مقام دولتی خبر داده وبا در استان های جنوبی کشور از کنترل خارج شده مختلفی
  . است

 خبر داده که به دليل خودداری مردم از خريد سبزی که بعد از شيوع وبا جمهوری اسالمیروزنامه 
 صورت گرفته است سبزی کاران سنجان آراک دست به تجمعی زده و نسبت به تامين معاش بيست

همين روزنامه خبر داده که به علت شيوع وبا مسووالن . هزار سبزی کار اين منطقه هشدار داده اند
خواستار جلوگيری از شنای مردم در رودخانه دزفول شده و در عين گرما به مردم هشدار داده اند که 

  .شنا در رودخانه می توان به بيماری شناگران منتهی شود
 محمد خاتمی در مشهد خبر داده که در آن گفته است به لحاظ فکری و  از سخنرانی دومآفتاب يزد

قانونی گام های بزرگی برای استقرار مردم ساالری در کشور برداشته شده است، گرچه اين گام ها 
هنوز حرف زدن و انتقاد کردن درکشور هزينه دارد؛ به طوری که ماده ها، روزنامه و مجله داريم که به 

ق توقيف شده و صدها روزنامه نگار و نويسنده جوان را بيکار کرده اند، بسياری از ناحق و يا به ح
اما درعين حال بايد گفت که اين امر پذيرفته . شخصيت ها به زندان افتاده و مورد ستم واقع شده اند

  . شده که فضا به گونه ای باشد که تنوع نظرها وجود داشته باشد و اين قابل مقايسه با گذشته نيست
 در اولين واکنش به گفته های دو روز پيش محمد خاتمی که درباره تحجر هشدار داده بود در کيهان

از سوی » مخالفت با تحجر«مقاله ای بدون نام بردن از رييس جمهور سابق نوشته مدتی است ساز 
حتمًا يکی برخی مدعيان سابق اصالح طلبی کوک شده و آنها هرجا که قرار باشد دو کلمه حرف بزنند، 

از اين دو کلمه را به هشدار درباره نهادينه شدن تحجر و نفوذ سنت پرست ها در ارکان نظام اختصاص 
  .می دهند
 سپس پرسيده چرا بعد از انتخابات سوم تيرماه و رويکرد معنادار و آگاهانه مردم به کيهاننويسنده 

ودند يا در قبال تحرکات آنان واکنش جدی و جريان اصولگرايی، عناصری که تا ديروز يا مدافع سکوالرها ب
  تبديل شده اند؟» متحجران«مؤثر نشان نمی دادند، ناگهان به معاندان سرسخت 
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   مرداد29شنبه : روزنامه های تهران
  ٢٠٠۵ اوت ٢٠ -  ١٣٨۴ مرداد ٢٩شنبه 

ای، رهبر جمهوری روزنامه های اولين روز هفته تهران عنوانهای اصلی خود را به سخنان آيت اهللا خامنه 
اسالمی در نماز جمعه ديروز اين شهر اختصاص داده و از آن به عنوان برنامه آينده کشور ياد کرده اند، 

اولين سخنرانی عمومی محمد خاتمی بعد از پايان دوران رياست جمهوری اش، گزارشهايی درباره اکبر 
برای آزادی وی و گمانه زنيهايی در مورد گنجی، روزنامه نگار زندانی و پايان اعتصاب عذا و تمهيداتی 

  .برخورد مجلس با وزيران پيشنهادی دولت احمدی نژاد بخشهای ديگر از روزنامه های امروز است
 آن بخش از سخنان رهبر جمهوری اسالمی را که گفته است باج نمی دهيم و نيروگاه اتمی هم کيهان

اروپا کاری کند که اعتماد ما را به "خنرانی جمله  از همين سشرقمی سازيم در صدر اخبار خود آورده، 
  .را انتخاب کرده است" دولت کامًال اسالمی عمل کند" جمله اعتمادبا اهميت ديده و " دست آورده

دولت در آستانه تشکيل " در ابتدای گزارش خود نوشته آيت اهللا خامنه ای با اشاره به اينکه شرق
مجلس و رئيس جمهور ابراز اميدواری کرد که با تفاهم مجلس و و ضمن تأکيد بر وظايف و حقوق " است

  .رئيس جمهور کار کشور معوق نماند
نوشته هدف اصلی اروپا اين است که ايران با دست " انرژی آينده" با عنوان جمهوری اسالمیروزنامه 

 و خودش و با پذيرش تعهداتی که گاهی حتی با يکديگر هم در تناقض است در چنبره تصميمات
  .تعهداتی اسير شود که خود را از حقوق طبيعی و مصرح در متون بين المللی نيز محروم می کند

به نوشته اين روزنامه به مصلحت ايران نيست که چيزی بيشتر از پيمان بين المللی منع گسترش جنگ 
الم خاورميانه به افزارهای اتمی را بپذيريد و حتی در اين مقوله هم بايد تصريح کند که فقط در صورت اع

عنوان منطقه عاری از سالح هسته ای در مدت زمان معين حاضر است اين پيمان را نافذ بداند، چرا که 
  ".خودمان به خودمان گل زده ايم"در غير اين صورت برای اثبات حسن نيت يکطرفه، 

 نسبت به  سخنان محمد خاتمی را در صدر اخبار خود آورده که در سخنرانی در مشهدآفتاب يزد
انحراف از راه بنيانگذار جمهوری اسالمی هشدار داده و گفته است آنها که در زمان آيت اهللا خمينی 

  .انقالب را انحراف می ناميدند، امروز ابزارشان خشونت، تهمت و ترور شخصيت افراد است
ستی و  با بيان اينکه مشکل امروز ايران فقط سنت پرستی، ظاهرپرشرقآقای خاتمی به نوشته 

سطحی نگری نيست، گفت مشکل اين است که سطحی نگری دارد به صورت سازمانی درمی آيد تا 
خود را تحميل کند و جريان تحجر و مقدس مآبی و ضديت با پيشرفت، با تحليلهای فلسفی و سفسطه 

  .زيبا می شود
اران طالبان و القاعده ياد  بعد از آنکه از گروهی در ايران به عنوان همان ياعتمادمحمد خاتمی به نوشته 

کرده گفته است ترديدی ندارد اگر اين روال ادامه يابد اين جريان قطعًا در مقابل رهبر جمهوری اسالمی 
  .هم خواهد ايستاد

 در سرمقاله خود آورده محور اصلی سخنان محمود احمدی نژاد در روزهای قبل از انتخابات و کيهان
 تعميم عدالت در جامعه، بهره مندی عموم مردم بويژه طبقات محروم برنامه های وی برای اداره کشور،

از امکانات و ثروت عمومی کشور بود و متالشی کردن مافيای قدرت و ثروت از برخی دستگاههايی که 
  .در آن، جاخوش کرده اند

  اگر اين ويژگيها در کابينه پيشنهادی رعايت شده باشد، قطعًاکيهانبه نوشته سرمقاله نويس 
نمايندگان مجلس که اکثريت آنان از اصولگرايانند، به کابينه رأی اعتماد خواهند داد و چنانچه ضعف يا 

  .نقصانی در آن بيابند، در جهت اصالح آن گام برخواهند داشت
 از قول يکی از نمايندگان محافظه کار مجلس نوشته مديريت کالن همانند مسابقه قايقرانی جوان

در داخل قايق نشسته اند و يک نفر که هماهنگ کننده آنهاست در جلو ديگران، است که دوازده نفر 
قايقرانان را به حرکات موزون وا می دارد که در صورت ناهماهنگی آنها، نيروهای اين افراد يا همديگر را 

  .خنثی کرده، يا باعث واژگونی قايق اقتصادی کشور خواهند شد
تکی وزير پيشنهادی برای امورخارجه از تشکلهای سياسی همين روزنامه خبر داده که منوچهر م

  .استعفا داده است
اين توضيح از آن جا الزم آمده که تعدادی از سايتهای اينترنتی نوشته بودند متکی به دليل آنکه دبيرکل 
کانون اسالمی فارع التحصيالن شبه قاره هند و هم عضو يکی از احزاب درون جبهه پيروان خط امام و 

  .ری بوده که تشکلی سياسی است نمی تواند وزير خارجه باشدرهب
 از قول يکی از نمايندگان عضو فراکسيون اصالح طلبان در دور پيشين مجلس نوشته اصالح طلبها شرق

  .در اولين انتخابات آينده به قدرت برخواهند گشت
 بعد از انتخابات رياست  همين سخن را از زبان مهدی کروبی منعکس کرده است و نوشتهايرانروزنامه 

جمهوری سوم تير راه رجال و نخبگان سياست از هم جدا شد و از ميان چهره های نامور، محمد خاتمی 
به ميان اصحاب انديشه و روشنفکران بازگشت، ميرحسين موسوی با ترک اتاق مشاوران رئيس جمهور 

مهدی کروبی از قدرت : وت گرفتدر خانه هنر ماندگار شد، اما سومين عضو اين حلقه تصميمی متفا
خارج شد، بی آنکه زمين سياست را ترک کند، ريش سفيد اصالح طلبان در وادی تحزب گام گذاشت و 

  .به برپايی اردوگاه حزبی فراگير همت گماشت
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