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امروزه آشكار شده آه آمريكاييها از ابتدا برنامه اي مدون براي حكومت خود در عراق نداشته اند، نه به اين 
علت آه آنان تجربيات يك آشور استعماري را ندارند، بلكه به اين دليل آه درگيري بسيار گسترده آنان با 
تدارآات و نقل و انتقاالت نظامي براي سرنگوني صدام، موجب شد آه آنان از انديشيدن و برنامه ريزي آردن 

  .جدي براي دوران بعد از صدام عقب بمانند

ل شده بر آنان مجبور به اتخاذ تصميماتي شدند آه نه فقط به برقراري آرامش و در نتيجه و در شرايط تحمي
  .نظم آمك نكرد بلكه موجب بروز بحرانها و درهم ريختن اوضاع گرديد

منحل اعالم نمودن وزارتخانه هاي اطالعات، دفاع، آشور، دستگاه هاي امنيتي، اخراج آادرهاي حزب بعث 
ار دادن آنان، موجب آن شد آه بخشهاي گسترده اي از مردم عراق از موسسات رسمي و تحت تعقيب قر

. خود را رودرروي نيروي اشغالگر خارجي ببينند، بدون آن آه براي اين آار دليل منطقي وجود داشته باشد
اضافه بر اينها الاباليگري و بي مسئوليتي آه آمريكاييها در اداره امور زندگي مردم، امنيت عمومي و تامين 

زمنديهاي مردم و محافظت از سازمانها و موسسات خدماتي آشور از خود نشان دادند نيز موجب نيا
  .اعتراضات عمومي مردم گرديد

نخست حجم توقعات مردم . دو عامل ديگر نيز تاثير بزرگي در آشاندن مردم براي مبارزه با اشغالگران داشت
ي مردم برآورده نشد بلكه اوضاع زندگي و پس از سقوط صدام از اوضاع و اين آه نه فقط خواسته ها

معيشتي مردم بدتر شد، دوم اين آه مخالفان رژيم صدام تصوير نادرستي از وضعيت مردم عراق به 
آمريكاييها داده بودند مبني بر اين آه آنان يعني آمريكاييها مورد استقبال و خوش آمدگويي مردم قرار خواهند 

آري اينان چيزهايي بودند . صادي و اجتماعي مردم تاآيدي آرده باشندگرفت، بدون آن آه روي مسئله اقت
آه موجب مخالفت آشكار نيروهاي ملي و مذهبي عليه آمريكاييان گرديد، نيروهايي آه براي مبارزه با 

  .اشغالگران سرزمين خود هيچ ترديدي به خود راه نميدهند

اي و سازماندهي آنان عليه سربازان آمريكايي در چنين شرايطي هر چه زمان ميگذرد قدرت مقاومت توده 
بيشتر ميشود، اضافه بر آن مبلغ عظيمي معادل چهار ميليارد دالر هم ماهانه هزينه استقرار نيروهاي 
آمريكايي در عراق ميشود، اما آن چيزي آه به مثابه ريختن باروت در آتش است اين آه اينان هيچگونه 

  .يها قائل نميشوند و آامال به شكل اهانت آميز با آنان برخورد مينماينداحترامي براي مردم و فرهنگ عراق

اين را بايد گفت آه اين مقاومتها حالت فردي و تصادفي ندارد بلكه عكس العملي توده اي عليه اعمال زشت 
  .آمريكاييان اشغالگراست

افغانستان » آرزاي«چون آابوس ديگري آه بر آمريكاييها ظاهر شد اين آه آنان متوجه شدند شخصيتي هم
آنان به وضوح ديدند آه وجودشان . شخصيتي آه بتواند در ميان مردم اعتباري داشته باشد. در عراق ندارند

  .در عراق مايه خشم مردم است به طوري آه اآنون نميتوانند به آساني از قتل سربازان خود جلو گيرند

آنان خواستار آن بودند آه آمريكاييها به وعده .  يافتدر چنين شرايطي انتقادات مردم عليه آمريكا گسترش
عجيب . خود وفا آرده و حكومت را به آنان واگذارد و يا اين آه به طور جدي مقدمات آن را فراهم نمايد



نمينمود اين آه نيروهاي سياسي وابسته به آمريكا دچار شوك شدند زيرا آمريكا با گذراندن مصوبه اي در 
  )١(. مارچ٢٢ در روز ١۴٨٣تعمره بودن آشور عراق رسميت بخشيد، مصوبه سازمان ملل به مس

اآنون نيروهاي سياسي وابسته به آمريكا ديگر قادر نيستند در برابر مردم ظاهر شده و اين گونه ادعا آنند 
حتي در مصوبه سازمان ملل . آمده اند» دموآراسي«و برقراري» نجات«آه گويا نيروهاي ارتش آمريكا براي

اين شرايط موجب به هيجان آمدن مردم در برابر . شاره اي ضمني هم به شرآت مردم عراق نشده استا
  .استعمار وطنشان و مبارزه بسياري نيروهاي ديگر براي وارد شدن به معادالت سياسي آشور گرديد

مردم براي پايان دادن به شرايط اشغال و انتقادات جهاني عليه آمريكا، بريمر نماينده در برابر گسترش مبارزه 
آمريكا در عراق براي اين آه پاسخي داشته باشد، ابتدا از تشكيل مجلس مشورتي با شرآت دوازده نفر 

ي آه اما تشكيل چنين مجلسي به هيچ عنوان پاسخگوي مشكالت جامعه نبود به طور. صحبت به ميان آورد
  .اعتراض همان نيروهاي سياسي وابسته به آمريكا را نيز سبب گرديد

با » مجلس انتقالي«پس از رشد اعتراضات و مقاومت توده اي، بريمر پذيرفت آه مجلس ديگري به عنوان 
در اين مجلس افرادي از گروه هاي اجتماعي و سياسي . تشكيل دهد)  نفر٢۵(شرآت تعداد بيشتري 

  .فقت بريمر انتخاب شدند آه اآنون مشغول به آار استمختلف و با موا

آنچه آه از همه خطرناآتر است اين آه اين مجلس براساس اعتبارات مذهبي، طائفه اي و قومي انتخاب 
چيزي آه هم از نظر شيوه تفكر حاآم بر آن و هم به لحاظ نوع انتخاب موجب انزجار مردم عراق . شده است

 نماينده، مسيحيان و ۵ نماينده، آردها ۵ نماينده، سنيان ١٣شيعيان :  استترآيب مجلس اينچنين. است
  .ترآمانان هم يك نفر

اين خود خلل بزرگي است، زيرا چنين انتخابي در اساس خود موجب اختالف خواهد شد بويژه در آشوري 
  .آه اختالفات مذهبي و قومي ريشه اي طوالني دارد

آمريكاييان با اين شيوه انتخاب، به .  منظوري سياسي نهفته استاز نظر من در پشت اين نحوه انتخاب
  .حساب خود خواسته اند سني مذهبان را تنبيه نمايند و به شيعيان امتياز دهند

و در حقيقت اين . اآنون مقاومت در مناطق سني نشين و به قولي در مثلث سني مذهبان جريان دارد
اما ايرادات منطقي .  ملي عراق به شيعيان اعطا نموده اندرشوه اي است آه آمريكاييان به حساب وحدت

  :د است از اين قرارند  آه به اين مجلس وار

  . ـ مجلس انتصابي است و نمايندگان صالحيت ملي ندارند١

ـ صالحيت مجلس و اعضايش بسيار محدود و شامل تصميم گيريهاي سياسي و استقالل  طلبانه ٢
  . نميشود

  . آند" وتو " ر چه را به صالح آمريكا نداندـ بريمر مجاز است ه٣

  ) ٢(. ه نيستند اعضاي مجلس نمايندگان طوايف نامبرد ـ ۴

 نمايندگي حقيقي نيروهاي سياسي و اجتماعي جامعه عراق  ـ از همه مهمتر اينكه اين مجلس فاقد۵
جلسات و پس از تشكيل اين مجلس بسياري احزاب و سازمانهاي ملي در عراق با برگزاري . است

سخنراني متعدد خواستار مشارآت در سرنوشت آشور خود شدند و مخالفت قاطع خود را با مجلس اين 
  . چنين وابسته به بيگانه ابراز داشتند

اما آنچه آه جالب توجه است اينكه نمايندگان و سخنگويان واقعي دو طايفه سني و شيعه در مناسبتهاي 
آميته علماي اهل تسنن در عراق مجلس را به . عالم داشته اندمختلف مخالفت خود را با اين مجلس ا

اعالم داشت و مقتدا صدر نيز هرگونه همكاري با اين مجلس را شرعا " فرزندي مسخ به دنيا آمده"مثابه 
  . حرام دانست



ا آه نتوانست رضايت مردم را جلب آند زيرا روز نهم اپريل ر تعجب آور اينكه اين مجلس در مراحل اوليه خود 
چيزي آه موجب اظهار بدبيني و نفرت در . اعالم داشت" عيد ملي"روز اشغال آشور به دست آمريكاست، 

  . تمام نيروهاي ملي و مذهبي گرديد

اما نيروهاي مقاومت ملي عراق در بيانات خود اعالم داشتند آه اعضا اين مجلس را به مثابه مزدوران بيگانه 
 آمريكا هدفش از تشكيل اين مجلس جلب رضايت مردم است، درست با اين حساب اگر. محسوب ميكنند

  . نتيجه اي برعكس به بار آورد

اآنون مجلسي آه در داخل و از طرف ملت مشروعيت ندارد، با مسافرت به خارج به دنبال آسب 
  . مشروعيت خارجي است

 رفتند تا به عنوان سه نفر از نمايندگان اين مجلس براي شرآت در جلسات سازمان ملل به نيويورك
 آه آنان به عنوان افراد مستقل  اما به آنان گفته شد. نمايندگان عراق بر آرسيهاي سازمان ملل بنشينند

  . عراقي ميتوانند در اين جلسات حضور يابند و نه به عنوان نمايندگان آشور عراق

 وزيراني را از ميان  س بايداين مجل. هم اآنون مجلس درصدد تشكيل اليحه داخلي و انتخاب وزيران است
ي انتخاب بسيار سئوال برانگيز و شك  اين شيوه نمايد آه خود " انتخاب"افرادي آه بريمر مشخص نموده 

اين وضعيت نشان دهنده آن است آه بريمر تا چه اندازه در امور اين مجلس دخيل است، و . برانگيز است
  . وابستگي مذهبي و مليتيشان برگزيده خواهند شدوزراي انتخابي نه براساس تخصصشان بلكه براساس 

همچنين مجلس اعالم نمود آميته اي براي تدوين قانون اساسي عراق تشكيل گرديده آه پس از پايان 
 گذاشت، اما آنطور آه گفته ميشود، اين قانون اساسي  آارشان، آن را به آرا عمومي مردم عراق خواهند

   )٣(. اق تدوين خواهد شدبراساس حفظ مصالح  آمريكا در عر

بايد سرنوشت خود را در  خواست تا مردم عراق را قانع آند آه خود  پايان سخن اينكه، آمريكا با اين آار خود 
اما آنچه آه مردم عراق ميخواهند و ساليان دراز برايش آوشش آرده و شور و شوق نشان . دست گيرند

  ) ۴(.  قدرت دداده اند چنين چيزي نيست؛ اين مجلسي است فاق

  سوم سپتامبر 

  

  :پانويس ها

 چلبي طي مصاحبه اي با سايت الجزيره  ـ يك روز پس از به رسميت شناختن استعمار عراق در سازمان ملل، احمد١
  ." ما چنين انتظاري نداشتيم و آمريكاييها به ما خيانت آردند: "اعالم داشت آه

اعضاي حزب آمونيست عراق آه در مجلس شرآت دارند چون اسما شيعه هستند لذا جزء ـ براي مثال دو نفر از ٢
  . نمايندگان شيعه محسوب ميگردند و اين توافقي است آه بين حكيم و بريمر انجام گرفته بوده است

خدام نموده تا يك سعيد دولت آمريكا يك قانون دان يهودي االصل آمريكايي را به نام جاناتان است ـ بنابه نوشته ادوارد٣
  . گويا اين قانون دان آمريكايي از تاريخ و خصوصيات اعراب آگاهي دارد. براي آشور عراق بنويسد "قانون اساسي"

هم اآنون آمريكا، . ـ فاقد قدرت بودن مجلس، وزرا و ساير نمايندگان شوراي حكومتي به واقع اظهرمن الشمس است۴
برنامه هاي اقتصادي و سياسي خود را در عراق پيش ميبرند، براي مثال هنگام انگليس و اسرائيل به طور گسترده اي 

اسرائيل  ـ "و " اشترن"مسافرت شارون به آمريكا قراردادهايي به ارزش دهها ميليارد بين دولت آمريكا و شرآتهاي 
  . ي اسرائيل به امضا رسيده آه قرار است جاده سازيهاي عراق را شروع آنند" آفريقا

 ارتباطات فرهنگي و خدماتي با آشورهاي منطقه و جهان خواهد بود، و هيچ اختيار  و فعل و انفعاالتشان در حدمجلس 
يكي از نمايندگان زن مجلس و البته تنها نماينده زن، در . جدي در زمينه مسائل سياسي و اقتصادي نخواهد داشت



ار غريبانه است و نمايندگان مرد ميكوشند به صورت مصاحبه اي با الجزيره اظهار داشت آه شرآت من در جلسات بسي
  .من نگاه نكنند

 


