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

  

  نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و 
  

  پرونده نقض حقوق بشر در ايران از دستور آار آميسيون حقوق بشر خارج شد
  2004 آوريل  24  -1383 ارديبهشت 5شنبه 
روز شنبه پنجم ارديبهشت . آميسيون حقوق بشرسازمان ملل متحد مساله، ايران را رها آرد: رويداد 

وق بشر سازمان ملل در ژنو گروهي آه توسط سران اتحاديه اروپا در اين ماه و در آخرين اجالس حق
شد، پرونده ايران را از دور مذاآره براي بررسي موارد نقض حقوق بشر در ايران،  آميسيون هدايت مي

  . خارج آرد
گيرند آه   عضو آميسيون هر ساله براي بررسي وضعيت حقوق بشر در آشورهايي تصميم مي53

 50با توجه به قطعنامه آميسيون . د نقض حقوق بشر در آن آشورها گزارش شده استموارد متعد
  . شوراي عمومي سازمان ملل، این احتمال تقویت شده بود آه پرونده ايران مورد بررسی قرار گيرد

با توجه به گزارش «به نقل از پايگاه خبررساني اين آميسيون، » رويداد«الملل  به گزارش خبرنگار بين
ارشگر ويژه آزادي بيان و قطعنامه جلسه پنجاهم شوراي عمومي، بايد حتمًا پرونده ايران بررسي گز
شد ولي گويا امتيازهايي به آشورهاي اروپايي وعده داده شد و اين پرونده از دور مذاآرات آنار رفته  مي
  . است

  . يران اشاره شده بودقبال گزارش ليگابو و گزارش آميسيون پارلماني آانادا به نقض حقوق بشر ا
برنده جايزه صلح نوبل نيز از سكوت اروپا به روند نقض دموآراسي در ايران اعتراض » شيرين عبادي«

  . آرده بود
اتحاديه اروپا در حالي اين آار را انجام « :خبرنگار حقوق بشر در ژنو در اين باره گفت» ديويد جانسون«

 در ايران اعتراض آرده و گزارشي آامل براي مقامات ايران داد آه خود يك ماه پيش به روند حقوق بشر
ناپذيري طرف ايراني شكايت  فرستاده بود و حتي آنها از روند يك طرفه مذاآرات حقوق بشرو انعطاف

  » .آرده بودند
محمدجواد «وگوهاي حقوق بشر بين ايران و اتحاديه اروپا به رياست  گفتني است آه جلسه آخر گفت

  . المللي دستگاه قضايي، از سوي ايران پايان يافت اون امور بينمع» الريجاني
به عنوان سخنران پيش » محمد جواد الريجاني«اين در حالي است آه روز جمعه چهارم ارديبهشت ماه 

حقوق بشر محور « :وي گفت. هاي نماز جمعه تهران به سخنراني در مورد حقوق بشر پرداخت از خطبه
ست و در داخل آشورهاي اسالمي به جاي اين آه بگويند اصل آتاب شكستن مقاومت اسالمي ا

حقوق  گويند اصل حقوق بشر است و حتي در آشور ما نيز برخي جريانات دانشجويي، خداست، مي
گويند بايد آزادي، برابري و حقوق بشر داشته باشيم  اند و مي بشر را به عنوان چارچوب تحرك اعالم آرده

  » .ترسند نه از حقوق بشر سالم ميدر حالي آه آنها از ا
نماينده جمهوريخواه ايالت آانزاس آمريكا نيز به شدت به ) Sam Brown back(»سم براون بك«سناتور 

رغم  علي. ام آاري سازمان ملل نااميد شده من به شدت از آم«:اين آار آميسيون اعتراض آرد و گفت
يون حقوق بشر سازمان ملل بدون تصويب تمامي موارد مستند نقض حقوق بشر در ايران، آميس

قطعنامه و بيانيه پرونده ايران را خارج آرد و مقامات حاآميت ايران با خيال راحت به آار خود ادامه 
 ».دهند مي

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم رويدادهاي 

  
مطابق با قانون بين المللي و مشروعيت حضور سازمان مجاهدين خلق در خاك عراق :جبهه ملي عراق

  اعالميه حقو ق بشر را به رسميت مي شناسيم
  2004 آوريل  24  -1383 ارديبهشت 5 شنبه -همبستگي ملي 

به گزارش هفته نامه الوطن،جبهه ملي عراق آنفرانسي با حضور آليه نيروهاي ملي و سياسي و 
در اين .  و آينده آن مي باشند، برگزار آردجمع آثيري از اقشار مختلف مردم عراق آه عالقمند به عراق

آنفرانس، جبهه ملي عراق براي مبارزه با تروريسم ، بنيادگرايي و جهل و بيكاري و برپايي دولت قانوني 
  . فراخوان داد

آنفرانس جبهه ملي عراق، بر شرايط دشوار آنوني عراق و « خاص/ الوطن : 3/2/83هفته نامه الوطن 
يادگرايي و دموآراسي و حقوق بشر وتالش براي آنها وايجاد زمينه براي زنان براي مسائل تروريسم و بن

رسيدن به جايگاه مناسب خود در جامعه و تأآيد بر ساختن نهادهاي جامعه مدني و دولتي آه آغاز 
  . رشد و پايه پيشرفت مي باشد، تأآيد آرد

ق آه دربرگيرنده احزاب و گروههاي سپس اطالعيه پاياني منتشر شد آه در آن تشكيل جبهه ملي عرا
  .سياسي و تجمعات عشايري و سازمانهاي مدني است را اعالم آرد
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در اطالعيه پاياني اين جبهه برخي ضوابط و منشور جبهه آمده است از جمله اينكه عراق يك آشور 
 اين آنفرانس. عربي است چرا آه اغلب مردم آن عرب هستند و زبان رسمي آن زبان عربي است

همچنين بر اينكه عراق يك آشور متحد و داراي حاآميت و اينكه آليه آحاد مردم ضمن اتحاد براساس 
اصالت و محبت، در برابر قانون در حقوق و وظايف يكسان هستند و در ميهن شريك هستند و عالقمند 

قانون و اصول جبهه ملي تالش مي آند آه يك جامعه دموآراتيك آه . به وحدت آن مي باشند، تأآيد آرد
حقوق بشر و مبارزه با تروريسم ، بنيادگرايي و جهل و بيكاري و برپايي دولت قانوني را به رسميت مي 

اين جبهه مشروعيت حضور سازمان مجاهدين خلق ايران در خاك عراق مطابق با . شناسد، را برپا دارد
را آه اين سازمان خواستار چ... قانون بين المللي و اعالميه حقوق بشر را به رسميت مي شناسد

اين جبهه از جامعه بين . دموآراسي و آزادي و صلح است و در عراق بطور علني و رسمي حضور دارد
المللي خواست تا براي حل بحران عراق و انتقال قدرت به عراقيان مطابق با معيارهاي دمكراتيك عادالنه 

 .»اقدامات الزم را انجام دهد
 

  م ايرانبرخي از رويدادهاي مه
  

  گردهمايی ارامنه در تهران به درگيری انجاميد
  2004آوريل   24  -1383  ارديبهشت5ه  شنب-بي بي سي 

ارامنه تهران با گردهمايی در کليسای سرکيس مقدس در تهران به اعتراض به آنچه نژادکشی ارامنه به 
 حکومت کنونی ترکيه می دست دولت ترکيه عثمانی و انهدام آثار تاريخی و مذهبی ارامنه به دست

  .دانند پرداختند
اين گردهمايی که خبرگزاری جمهوری اسالمی شمار شرکت کنندگان در آن را ششصد نفر اعالم کرده، 

 ميالدی انجام گرفت که ارامنه 1915به مناسبت هشتادونهمين سالگرد روز بيست و چهارم آوريل سال 
  .می دانند" نژاد کشی"آن را آغاز اين 

نندگان گردهمايی با خواندن قطعنامه ای از مجلس شورای اسالمی ايران و همچنين ديگر شرکت ک
  .می خوانند به عنوان واقعيت تاريخی بپذيرند" نژادکشی ارامنه"دولتهای جهان خواستند آنچه را ارامنه 

ران از برگزارکنندگان راهپيمايی خواهان راهپيمايی به سمت سفارت ترکيه بودند اما وزارت کشور اي
  .صدور مجوز برای اين راهپيمايی خودداری کرد

مراسمی که ارامنه هر ساله در اين روز برگزار می کنند، طی سالهای اخير با اعتراض افراد و گروههايی 
  .مواجه شده که عمدتًا از آذربايجانيهای ايران هستند

 به ارامنه پرداختند که اين حرکت امروز نيز در بيرون از محل گردهمايی، افرادی به شعاردادن و اعتراض
  .به درگيری و زخمی شدن چند تن از اعتراض کنندگان انجاميد

هر ساله : "روزنامه جمهوری اسالمی که به محافظه کاران منسوب است نيز در همين روز نوشته است
. ی شوددعوای کهنه ميان ترکيه و ارامنه که ايران با هيچيک از آنها مشکلی ندارد موجب مزاحمت م

  ".مسئوالن امنيتی کشور نبايد اجازه بدهند اين دعوا در ايران ادامه يابد
اين روزنامه همچنين از شعارهايی خبر داده که در اين ارتباط بر ديوارهای بعضی خيابانها و ميدانهای 

  .تهران نوشته شده است

  
   شد  متوقف» ايرانمهر «  بيمار در بيمارستان پذيرش

  2004آوريل   25  -1383 هشت ارديب6ه شنب يك
   ايرانمهر تهران  در بيمارستان  آه  بيهوشي  داروي  از تزريق  دو بيمار، پس  مرگ در پي:   اعتماد حوادث گروه
   از بيماران  ديگر نيز تعدادي  شد، در چند بيمارستان  مدعي  بيمارستان  اين  از پزشكان  افتاد، يكي اتفاق
   حال  و به  شده  عارضه  گرفتار همين  جراحي  عمل  اتاق  به  انتقال ، هنگام  بيهوشي  داروي  تزريق  علت به

  .اند آما افتاده
   ايرانمهر منتقل  بيمارستان  جراحي  عمل  اتاق  قرار بود به  آه  نفر از بيماراني11 شد، جمعا  ديروز اعالم

   خود را از دست  جان اند و دو نفر از آنان رو رفته آما ف  حالت  به  بيهوشي  داروي  تزريق شوند در جريان
  .اند داده
 در   بيماران بقيه«:  آرد  اعالم  عمل  دو بيمار در اتاق  نيز با تاييد مرگ  بهداشت  وزارت  سالمت معاون
  ».اند  يافته  آامل  هستند و يا بهبودي  بهبودي مرحله

 شد و   ايرانمهر تعطيل  در بيمارستان  عمل هاي ، اتاق  اقدام در اولين«: ، افزود  اآبري دآتر محمد اسماعيل
   دهد، ولي  انجام هايي  بررسي  پزشكي  واقعه  اين  تا درباره  است  شده  تشكيل  هم  آارشناسي  تيم يك

ر  ب  حادثه  اين  آه  نيست  هنوز دقيقا معلوم ، چون  نيست  ممكن  و روشن  نظر قطعي  حاضر اعالم در حال
 دو بيمار   نيز درباره  بيمارستان  از مسووالن يكي» .  است آمده  پيش  و يا توام  يا دارويي  پزشكي اثر خطاي

   مزمن ، دچار نارسايي  داشت  سال40   آه  بيماران  از اين يكي«:   گفت  جراحي  عمل  در اتاق  شده فوت
،   داشت  سال70   آه  هم بيمار دوم.  بود  شده بستري   در بيمارستان  دست  مچ  ارتوپدي  بود و براي آليه

  ». شود  زانو انجام  او عمل قرار بود بر روي
 حاضر   آس ، اما هيچ  ايرانمهر رفت  بيمارستان  بيشتر به  اطالعات  آوردن  دست  به ديروز خبرنگار ما براي

   باره  در اين  نيستند و توضيحي يمارستان ب  از مسووالن  آدام  گفتند، هيچ نگهبانان.  نشد  پاسخگويي به
  . آند  صحبت  باره تواند در اين  نمي  است  مشغول  اآنون  آه  هم ، سوپروايزر بيمارستان دهيم نمي
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   از جراحان  يكي  آه  گرفتند، اما هنگامي  بيمارستان  داخل  را به  ورود خبرنگاران  جلوي هر چند نگهبانان
  .  پرداخت وگو با وي  گفت  بود خبرنگار ما به  بيمارستان  ورود به  ايرانمهر در حال ان بيمارست مغزواعصاب

  ؟  چيست  بيهوشي هاي  آمپول  دآتر جريان آقاي
   چه آنند؟ براي  مي چيز را بزرگ آشند و همه  نمي  خجالت  خبرنگاران ، اما اين  نبوده  چيزي اصال چنين

  ! بنويسيد  بگوييد و دروغ  بلديد دروغ د، فقطان  شده  نفر بيهوش9ايد  نوشته
  اند؟  آرده  فوت  بيهوشي  داروي  از تزريق  دو نفر پس آنيد آه  مي  شما تكذيب پس

   عمل  بار هم  و يك  بوده  قندخون  دچار بيماري  آرده  فوت  آه ، ثانيا فردي  نفر بوده  و يك اوال دو نفر نبوده
  .   است  او بوده  مشكالت  همين  هم  مرگ و علت   داده  انجام پيوند آليه

  ؟  نفر ديگر را تاييد آرده9   دو نفر و بيهوشي  مرگ  دآتر پورآرباسي ولي
  ! در نياوريد  حرف از خودتان
  . وگو آردم  گفت  بيمارستان  رييس ،جانشين  با دآتر پورآرباسي  خودم ، من آورم  درنمي  حرف از خودم
  . ندارد  شما صحت هاي ف از حر  آدام هيچ
  آنيد؟  مي  تهيه  را چگونه  بيهوشي داروي
  .فرستد  مي  برايمان  بهداشت  داروها را وزارت اين
  ؟  افتاده  اتفاقي  شما چنين  در بيمارستان  چرا فقط پس
  ر عارضه دارو دچا  از اين  استفاده دليل  چند نفر بيمار به  ديگر هم  بيمارستان  در پنج طور نيست اين
  .اند شده

   داريد؟  اطمينان  مساله شما از اين
   ايرانمهر هم اند و با بيمارستان  نفوذ داشته  مطبوعات  خبر روي  اين دهندگان  انعكاس ، اما چون بله

  . اند  آرده  ما را بزرگ  دارند، بيمارستان دشمني
   بود؟  چه  بيماران  اين عارضه
  .  ساده  حساسيت  يك فقط
   شما توهين  حرف  و اين دهيم  مي  را انجام  مطبوعاتيمان  رسالت  دآتر شما بايد بدانيد ما فقط يآقا

  . است
  .  ندارم  اصالص با شما حرفي من...  آور است گوييد واقعا خجالت  مي دروغ

   از پرسنل يكي. داد   ادامه  بيماران  و همراهان  بيمارستان  خود از پرسنل  پراآنده  تحقيقات خبرنگار ما، به
   ساله34 مرد   شد يك  فوت  آه  آسي اولين.  مرد  و يك  زن2اند،   شده  نفر فوت3«:  ادعا آرد بيمارستان

  ، اما علت  داشت  هم  قند خون  و بيماري  داده  انجام  پيوند آليه  او قبالص عمل  آه  است درست. بود
 بود و   ضعيف  بيمار بدنش  بود، اين  شده  او تزريق  به  گذشته  مصرف  تاريخ  داروي  بود آه  اين فوتش

  ». آند  استقامت نتوانست
  خواستند چنين  نمي  بيمارستان  مسووالن متاسفانه:   شود، گفت  فاش  نامش  نخواست  فرد آه اين

   اين  خانواده اما وقتي.  نكنند  دارو استفاده  ها از اين  ساير بيمارستان  آنند، تا حداقل  را فاش يي مساله
   آشيد و موضوع  پليس  و دخالت  درگيري  آردند تا آار به  آمدند، اعتراض  بيمارستان  به  شده بيمار فوت

  هاي  آار بيمارستان  روي  نظارتي ، واقعاص هيچ آنم  آار مي  بيمارستان  در اين  آه سالها است.  شد فاش
 بايد بر عملكرد   آه  است  بهداشت  وزارت ها اين  بيمارستان هداشت ب  روي حتي.  وجود ندارد خصوصي
   ، حداقل  است  خوب  خيلي  مساله  اين  شدن  مطبوعاتي  آند، البته  نظارت  خصوصي هاي بيمارستان

  . خواهد آرد  از آنها بازخواست  افكار عمومي فهمند آه آيند و مي  خود مي ها به  بيمارستان مديران
   شد  معلق  بيهوشي  بخش سوولچرا م
 و   بيهوشي  بخش ، مسوول  واقعه  اين در جريان:   خبرنگار ما گفت  ايرانمهر به  بيمارستان  از پرسنل يكي

  . آردند  خود معلق  را از سمت دآتر بيهوشي
گويند آنها بايد   مي  بيمارستان مديران«:  اند، گفت  شده  افراد معلق  چرا اين  آه  سوال  اين  به  در پاسخ وي

   مشكل  هستند و اين  ما بسيار با تجربه  آادر بيهوشي  آه آردند، در حالي  مي  بيشتري در آار خود دقت
  ».اند  در اختيار آنها گذاشته  آه  است  گذشته  مصرف  با تاريخ  بيهوشي داروي

 خبر   اين  آگاه  آردند اما منابع  را تكذيب  جراحي  اتاق  بيهوشي  مسوول  برآناري  بيمارستان هر چند مديران
  .آنند را تاييد مي

 بودند   ديده  دارو آسيب  براثر تزريق  آه هنوز چند نفر از بيماراني:   ايرانمهر گفت  بيمارستان  از آارآنان يكي
  . دارند  مناسبي  عمومي  هستند و وضع در بيمارستان

    ندارم  اطالعي ان بيمار  مرگ  ، درباره ام  بوده مسافرت
 در   مدتي من:   گفت  بيمارستان  چند بيمار در اين  ناگهاني  فوت  درباره  ايرانمهر هم  بيمارستان رييس

 از هر   پيش  بهتر است ، بنابراين  است  گرفته  از آجا نشات  اتفاقات  اين دانم  و نمي ام  بوده مسافرت
  اين:   مهر گفت  خبرگزاري  به دآتر حميد رحمت. آرد پزشكي و   علمي  را بررسي  قضيه  اين قضاوتي
  .  بدهم ، نظري  ندارم  اطالع  هنوز از آن  آه  چيزي  درباره توانم  نمي  و من  است  بررسي  در حال موضوع

و اگر دو و    است  نداده  رخ  بيمارستان  در اين العاده  و فوق  غيرعادي  اتفاق هيچ:  تاآيد آرد  حال  در عين وي
  .افتد  مي  ديگر اتفاق هاي  در بيمارستان  آه  است  بوده  طبيعي  صورت اند به  شده  مورد فوت سه
. آند  مي  را تكذيب  گذشته  تاريخ  بيهوشي  از بيمارها بر اثر داروهاي  تعدادي  ناگهاني خبر فوت:   گفت وي

 قرار   مورد بررسي  و علمي  بايد از نظر فني  مسائل ن اي أ چون  نيست  صحيح  قضايا در جامعه  اين انعكاس
 ايرانمهر   بيمارستان رييس.شود  مي  غلط هاي  برداشت  منجر به  عمومي  صورت  به  آن  آردن گيرد و مطرح
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  دآتر  با آقاي  آه هايي ، با صحبت  است  پديد نيامده  بيمارستان  در اين العاده  و فوق  غيرعادي اتفاق:  گفت
   موضوع ، قرار شد اين  است  آشور شده  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت  وزارت  سالمت ، معاون اآبري

  . آرد  خواهيم  اعالم  روز آينده  را تا دو، سه  قضيه  قرار گيرد و اصل  و پزشكي  علمي مورد بررسي
    موضوع  و مسووليت پيگيري

   باره  نيز در اين  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت در وزارت غذا و دارو  ، مشاور معاون مجيد عطايي
   مربوط  بهداشت  وزارت  غذا و داروي  بخش  دارو ندارد، به  با آيفيت  ارتباطي  قضيه  اين از آنجا آه:  گفت
  .شود نمي
  ها انتقال  داروخانه ه ب  آه  داروهايي  آيفيت  به  فقط  بهداشت  وزارت  غذا و داروي معاونت:  داد  ادامه وي
   افراد داده ها به  در بيمارستان  گذشته  مصرف  تاريخ  داروي  هر علتي  دارد و اگر به شود نظارت  مي داده

 و   بهداشت  وزارت  سالمت  معاونت  بايد از طريق  قضيه  و اين  است  بيمارستان  مسووالن  عهده شود، به
  .ر گيرد قرا  مورد پيگيري  قانوني پزشكي

 خبرنگار   ، ديروز به  است  آما رفته  حالت  ايرانمهر به  حاضر در بيمارستان  در حال  آه  ازبيماراني دختر يكي
   بعد از بررسي  شد و پزشكان  معاينه  پيوند زانو در بيمارستان  عمل  براي  مادرم  ماه فروردين15:  ما گفت
 قرار   جراحي تواند مورد عمل  ندارد و مي  مشكلي  هيچ ند آه آرد  اعالم  و مغز وي  قلب  وضعيت دقيق
   آرد آه  اعالم  معالج پزشك. شد  دارد عمل  نام  مينونشان  اخترالسادات  آه  مادرم  فروردين15  صبح. گيرد
د و  بدتر ش  هر لحظه  مادرم  حال  خواهد آمد، ولي  هوش  ديگر به  و تا چند ساعت آميز بوده  موفقيت عمل

   متوجه  فراوان هاي بعد از پيگيري.   آما فرو رفت  به آم  داد و آم  او دست  به  تشنج  حالت در بيهوشي
 و   رفتم  بيمارستان  رييس پيش.   است  در آما فرو رفته  مادرم  پروپوفل  بيهوشي  آمپول  از تزريق  پس شدم

   از آن  و ما مرتب  شده  معتبر تهيه  شرآت  از يك دارو اين:   گفت ، دآتر نعيمي  خواستم از او توضيح
   عمل  روز از زمان20حاال :  افزود وي.  است  افتاده  اتفاقي  چرا چنين دانم  اما نمي آرديم  مي استفاده

 مانند   را آه مادرم.  ببريد گويند بايد او را از بيمارستان  مي  من برد و به  در آما بسر مي گذرد و مادرم مي
  .اند  آرده  ترخيص  از بيمارستان  آما است  افتاد و در حالت  تخت  روي گوشتي تكه
   غضروف  بابت  پول  هم  هزار تومان700،   داشتيم  آه يي  هزينه  تومان  ميليون  بر دو و نيم عالوه:   گفت وي

 از   آه  از آساني بسياري:  داد ادامه   زن اين.خواهند  از ما مي  هم  تومان  ميليون اند و حاال يك در نظر گرفته
  .اند  شده  و دياليزي  داده  خود را از دست هاي  بودند، آليه ديده  دارو آسيب اين

 ايرانمهر در   چند بيمار در بيمارستان  فوت موضوع:  آرد  اعالم  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت وزارت
  .  است  بررسي دست

   نيز آه  بيمارستان  اين  ايرانمهر، پزشكان  رويداد اخير در بيمارستان  وقوع ، متعاقب  بهداشت  وزارت  گفته به
 در   غير اورژانسي  جراحي  اعمال  آليه  انجام  هستند بطور داوطلبانه  و مجربي عموما افراد باتجربه

   به ، نسبت  مشابه احتمالي موارد   از هر گونه  پيشگيري  درآوردند تا ضمن  تعليق  حالت  را به بيمارستان
   و آموزش ، درمان  بهداشت  وزارت  سالمت  دستور معاون  آنند اما براساس  اقدام  نقيصه  و رفع شناسايي
 تا   و غير اورژانسي  از اورژانسي  اعم  بيماران  آليه  پذيرش  ارديبهشت  سوم  پنجشنبه  از شب پزشكي
  . شد ف رويداد متوق  قطعي  علت  شدن روشن

 و  ، دولتي  خصوصي  از مراآز درماني  آشور اعم  مراآز درماني  به  آنندگان ، مراجعه  گزارش  اين براساس
 خود   شكايت توانند موضوع  باشند، مي  داشته  شكايت  درمان  روند ارايه  به  نسبت  آه  در صورتي يا خيريه

  به. آنند  منتقل  دانشگاه  درمان  معاونت ها به گاه دانش  ساعته24  روزي  شبانه  ستادهاي را از طريق
 مستقر در  روزي  آشور، ستاد شبانه  درماني  واحدهاي  نظارتي  در عملكرد شبكه  رويه منظور ايجاد وحدت

 خود را آغاز   اخير، فعاليت  چند ماه  در طي  ساعته24 و   نيز بطور دايم  بهداشت  وزارت  سالمت معاونت
  .  است آرده

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  عراقخالصه مهمترين اخبار 
  2004آوريل   24  -1383  ارديبهشت5ه شنب

  . يك تفنگدار آمريكايي به دليل شدت جراحات وارده در درگيريهاي اخير در فلوجه، جان باخت* 
: اي آه از سوي نيروهاي ائتالف منتشر شد، آمده است به گزارش خبرگزاري فرانسه از فلوجه، در بيانيه

 آوريل در عمليات عليه 14 آوريل از شدت جراحاتي آه روز 22يك تفنگدار نيروهاي اعزامي واحد يكم، «
  » .نيروهاي ضدائتالف در استان االنبار متحمل شد، آشته شد

  
برآناري افسران شيعه از مناصب شبكه تلويزيوني ابوظبي گزارش داد آه وزير آشور سني عراق، به * 

  . خود در پليس اين آشور اقدام آرده است
وزير آشور جديد عراق آار برآناري افسران شيعه در پليس " سمير الصميدعي"بر اساس اين گزارش، 

  . آند ها و آردها را استخدام مي اين آشور را آغاز آرده و به جاي آنها، سني
  
هاي خارجي عراق را آه بالغ بر  د، آشورش حاضر است بخشي از بدهيوزير اقتصاد فرانسه اعالم آر* 

  . شود، ببخشد  ميليارد دالر مي120
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آمريكا معتقد «: در جمع خبرنگاران گفت» نيكوالس سارآوزي«به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، 
  » .است مقدار زيادي از اين بدهي بايد هرچه سريعتر بخشيده شود

  
 آمريكايي اعالم آرد آه جرج بوش رييس جمهوري آمريكا بايد به خاطر جناياتي جنگي آه يك نويسنده* 

  . در عراق صورت داده، محاآمه شود
چرا "اي تحت عنوان  در مقاله" جرج بوش عليه ابر قدرت صلح"يكي از نويسندگان آتاب " باب فيتراآيس"

هاي اخير در آتاب  افشاگري«: نويسد مي" جرج دبليو بوش بايد به عنوان جنايتكار جنگي محاآه شود
، مدارك و شواهد بيشتري براي محاآمه جرج بوش رييس "طرح حمله"موسوم به " باب وودوارد"

  » .دهد جمهوري آمريكا ارائه مي
  
رييس فرماندهي مرآزي آمريكا در خاورميانه اعالم آرد، احتماال خواستار نيروهاي بيشتري در عراق * 

  . خواهد شد
احتماال با «: نوشت» زيد جان ابي«در شماره امروز خود به نقل از ژنرال » تايمز نيويورك«مه آمريكايي روزنا

براي انتقال قدرت به عراقيها اوضاع امنيتي در اين آشور )  تيرماه10( ژوئن30نزديك شدن به تاريخ 
  » .شود تر مي وخيم

  
  .  نفر آشته شدند، دستگير شدند74 سه عراقي در ارتباط با انفجارهاي بصره آه بر اثر آن* 

ما «: يك مقام اطالعاتي با اعالم اين خبر افزود» جاسم دراغي«به گزارش خبرگزاري فرانسه از بصره، 
  » .بر اين اعتقاديم آه اين سه عراقي با انفجارهاي بصره مرتبط هستند

  
اراني را آه طي سال گذشته اند اآثريت سياستمد آمريكا و فرستاده ويژه سازمان ملل تصميم گرفته* 

اند، پس از انتقال قدرت به دولت جديد عراق در  ميالدي در شوراي حكومتي عراق مشغول به آار بوده
  . ، برآنار آنند) تيرماه10( ژوئن 30

در شماره امروز خود به نقل از مقامات آمريكايي و سازمان ملل آه » واشنگتن پست«روزنامه آمريكايي 
دهد آه  ترين چرخش سياسي در حالي روي مي اين تازه«:  فاش نشود، نوشتخواستند نامشان

  » .مدتي روبرو هستند نيروهاي ائتالف تحت امر آمريكا پيش از انتقال قدرت با مسائل ممتد و طوالني
  

  يك آودك دوساله در فلوجه آشته شد
  2004 آوريل  24  -1383 ارديبهشت 5شنبه 

در درگيري هاي شهر فلوجه آه در محاصره تفنگداران آمريكايي قرار دارد، يك آودك : خبرگزاري فارس
  .دوساله عراقي آشته شد و شش تن ديگر زخمي شدند

  
 ساله و يكي از زخمي شدگان درگيري 27» حنان عبدالبكي«به گزارش خبرگزاري فرانسه از فلوجه، 

 خود در فلوجه بوديم آه تير و ترآش به سوي در و ديوار منزل ما ما در منزل«:هاي امروز در فلوجه گفت
سرازير شد و در اين حادثه پسر دوساله برادر من با نام مرتضي بر اثر اصابت ترآش به گلويش آشته 

  » .شد و بقيه نيز زخمي شديم
لگر و مبارزان اسماعيل ابراهيم يك پرستار در درمانگاه شهر فلوجه گفت از زمان آتش بس نيروهاي اشغا

  .  نفر بر اثر تيراندازي نيروهاي آمريكايي آشته مي شوند10 آوريل ، روزانه 12فلوجه در 
 عراقي در شهر فلوجه 271وزير بهداشت موقت عراق گفت تا روز پنج شنبه گذشته » خدايار عباس«

  . شهر فلوجه از پنجم آوريل در محاصره نيروهاي آمريكايي قرار دارد. آشته شدند
 . در اين مدت همچنين دهها نظامي آمريكايي در فلوجه در غرب بغداد آشته شده اند

  دو سرباز آمريكايي در آوت آشته شدند
در حمله به آاروان نيروهاي آمريكايي نزديك شهر آوت در جنوب عراق دو سرباز : خبرگزاري فارس

  .آمريكايي آشته شدند و يك تن ديگر زخمي شد
هنگامي آه «: رييس پليس آوت گفت» سعد الجساني«رانسه از آوت، سرهنگ به گزارش خبرگزاري ف

جي به آن حمله آرده و دو سرباز آمريكايي را آشتند و  اين آاروان در حال رد شدن بود، مهاجمان با آرپي
  » .نفر سوم را زخمي آردند

  . دم شد آيلومتري جنوب آوت رخ داد، منه40وي افزود دو خودرو نيز در اين حمله آه در
  . اطالع است يك سخنگوي نيروهاي اشغالگر عراق اعالم آرد از اين حمله بي

اين حمله پس از آشته شدن پنج سرباز آمريكايي در حمله موشكي در روز شنبه به يك پايگاه نيروهاي 
  . اشغالگر نزديك تاجي در شمال بغداد رخ داد

حمله مارس سال گذشته واشنگتن به عراق  نيروي آمريكايي از 700 بيش از  براساس آمار رسمي،
  . اند تاآنون آشته شده

  عراقي بر اثر انفجار بمب نزديك بغداد آشته شدند14
يك پزشك عراقي اعالم آرد ، انفجار يك بمب در آنار جاده اي نزديك بغداد ، به يك : خبرگزاري فارس

  . نفر ديگر شد12 عراقي وزخمي شدن 14اتوبوس خسارت وارد آورد و باعث آشته شدن 
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 50به گزارش خبرگزاري رويتر از الحسوه ،عباس الشامري پزشك بيمارستاني در نزديكي اسكندريه در 
 اين اتوبوس امروز به سمت بغداد در حرآت بود و لحظاتي پس از عبور يك  آيلومتري جنوب بغداد افزود،

  . آاروان آمريكايي از محل انفجار به اين منطقه رسيد
  .  از اين انفجار نيروهاي آمريكايي اين منطقه را به محاصره خود درآوردندلحظاتي پس

  چهار پليس عراقي در انفجار خودرو در تكريت آشته شدند
در انفجار يك خودروي بمب گذاري شده نزديك پايگاه نظامي آمريكا در شهر تكريت در : خبرگزاري فارس

  . زخمي شدند تن ديگر16شمال بغداد چهار پليس عراقي آشته و 
، رئيس پليس حوادث غيرمترقبه اين »ابراهيم جبوري«به گزارش خبرگزاري فرانسه از تكريت ، سرهنگ 

در انفجار خودروي بمب گذاري شده نزديك پايگاه نيروهاي ائتالفي در تكريت چهار پليس « : شهر گفت
  » . تن ديگر و همچنين چهار غيرنظامي عراقي زخمي شدند12عراقي آشته و 

  . وي از هويت عامالن اين حمله ابراز بي اطالعي آرد
  .  آيلومتري شمال بغداد قرار دارد180 در  تكريت ، زادگاه صدام ديكتاتور مخلوع عراق ،

  پنج مهاجم عراقي توسط نيروهاي لهستاني نزديك آربال آشته شدند
ك شهر مقدس آربال بودند، پنج مهاجم عراقي آه در حال آماده شدن براي حمله نزدي: خبرگزاري فارس

  .بامداد امروز توسط نيروهاي گشتي لهستاني آشته شدند
  

سخنگوي نيروهاي لهستاني در عراق » رالف مانوس«به گزارش خبرگزاري فرانسه از آربال، سرگرد 
 2:00گفت اين افراد هنگامي آه نيروهاي لهستاني پس از حمله آنان به تبادل آتش پرداختند، ساعت 

  . وز آشته شدندصبح امر
 بودند و 47-وي تصريح آرد اين مهاجمان در حال موضع گيري بوده و مسلح به آرپي جي، مسلسل و آك

  . به نظر مي رسيد آه در انتظار نيروهاي ائتالفي هستند
  . يك سرباز بلغاري روز جمعه بر اثر برخورد با يك تله انفجاري در آربال آشته شد

 نيروهاي لهستاني در آربال و نجف با شبه نظاميان طرفدار مقتدا صدر، نيروهاي اشغالگر تحت فرمان
  . روحاني عراقي در اوايل آوريل درگير شده و هنوز هم مورد حمله مهاجمان قرار مي گيرند

   زخمي برجا گذاشت33 آشته و 8انفجار در شهرك صدر 
 تن ديگر در سه 33مي شدن  عراقي و زخ8منابع بيمارستاني عراقي از آشته شدن : خبرگزاري فارس

  .انفجار جداگانه در شهرك صدر نزديك بغداد خبر دادند
اجساد آشته شدگان و : در اين باره گفت» عبدالجبار الزبيدي«به گزارش خبرگزاري رويتر از بغداد، دآتر 

  . اند مجروحان اين سه انفجار، به بيمارستان دولتي صدر برده شده
  . ان اين انفجارها وخيم استوي افزود حال نيمي از مجروح

صدر روي داد ولي هنوز علت اصلي آن مشخص » الشادر«و » الحبيبيه«هاي  اين انفجارها در محله
  . نشده است

ها يا موشك ها توسط   اين احتمال وجود دارد آه خمپاره يك مقام نظامي آمريكا در اين باره مدعي شد
د و ممكن است شمار آشته شدگان اين انفجارها ارتش المهدي به سوي اين مناطق شليك شده باش

  .  تن نيز برسد11نيز به 
اين در حالي است آه خبرنگار خبرگزاري فرانسه گزارش داده است در محل وقوع اين انفجارها 

خودروهاي سوخته آه آثار گلوله بر روي آنها وجود دارد، ديده شده است و اين آه ساآنان منطقه اعالم 
  . اند ماهاي آمريكايي به سوي اين مناطق موشك پرتاب آردهاند هواپي آرده

يك مقام نظامي آمريكايي وقوع انفجار در اين محالت را تاييد و ادعا آرد نيروهاي وي در اين انفجارها 
  . اند و علت اين انفجارها تحت بررسي است دخالتي نداشته
  » .ايم ما هيچ نيرويي در اين منطقه نداشته«: اين مقام افزود

   سرباز آمريكايي در حمله موشكي در شمال بغداد آشته شدند5
در حمله موشكي مهاجمان به پايگاه نظاميان آمريكايي در شمال بغداد پنج سرباز : خبرگزاري فارس

  .آمريكايي آشته و شش تن ديگر زخمي شدند
ري با يك خودرو نزديك به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از بغداد، اين در حالي است آه در حمله انتحا

  . پايگاه نيروهاي آمريكايي در تكريت نيز دستكم سه عراقي آشته شدند
 صبح امروز به پايگاه 5:30 ميلي متري ساعت 57گفت دو موشك » سام هادزپت«سرهنگ دوم 

 مايلي 12تاجي يكي از پايگاههاي نيروي هوايي عراق در . نيروهاي آمريكايي در تاجي اصابت آرد
  . غداد است آه اآنون توسط لشكر زرهي يكم ارتش آمريكا استفاده مي شودشمال ب

انفجار بمب در تكريت منجر به ويراني تعدادي از مغازه ها نزديك پايگاه اصلي نيروهاي آمريكايي در اين 
  . شهر شد

هر در شاهدين معتقدند هدف اين انفجار آارواني از مقامات عراقي بود آه به سمت دفتر شهردار اين ش
  . حرآت بودند

  . تصاوير اخبار تلويزيوني آسوشيتدپرس جسد سه فرد آشته شده در اين انفجار را نشان داد
 آوريل در استان االنبار در غرب عراق زخمي شده 14همچنين يك تفنگدار آمريكايي آه در درگيريهاي روز 

  . بود، آشته شد
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آار مي آرد روز شنبه هدف گلوله قرار گرفته و همراه يك زن عراقي نيز آه به عنوان مترجم ارتش آمريكا 
  . همسرش آشته شد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   ارديبهشت5شنبه : روزنامه های تهران

  2004آوريل   24  -1383  ارديبهشت5ه  شنب-بي بي سي 
زير خارجه ايران به کشورهای روزنامه های اول هفته تهران در عنوانهای خبری خود، سفر اروپائی و

اروپائی را با اهميت ديده و مسائل عراق و بحران هسته ای ايران را مهم ترين مسائل مطرح شده در 
  .گفتگوهای وی در پايتخت های اروپائی خوانده اند

ه را در راس اخبار خود آورده و ب" تور اروپائی وزير خارجه"، روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی، ايران
نقل از کمال خرازی در ديدار با نحست وزير بريتانيا نوشته است که ايران به تعهدات خود در مورد آژانس 

  .بين المللی انرژی اتمی پايبند است
 در عنوان اصلی خود از زبان سخنگوی وزارت خارجه نوشته شيراک به ايران هشدار نداده آفتاب يزد

  .است
 در پاسخ به نوشته خبرگزاری هاست که اعالم داشته آفتاب يزدگفته های حميدرضا آصفی به نوشته 

بودند که رييس جمهوری فرانسه ايران را به نقض توافق های خود متهم کرده و به تهران هشدار داده 
  .است

فرشاد محمودی در گزارشی از سفر اروپائی آقای خرازی اين سئوال را مطرح کرده که چرا وی در اين 
  .يدار با يوشکا فيشر نرفتسفر به آلمان و د

 احتمال داده که تصميم شهرداری يک شهر آلمان برای نصب لوحه ای به يادگار ترور شرقنويسنده 
مخالفان سياسی جمهوری اسالمی، رايزنی وزيرخارجه ايران با همتای آلمانی اش را منتفی کرده 

  .باشد
لی انرژی اتمی روز يکشنبه در حالی وارد  خبر داده که بازرسان جديد سازمان بين الملوقايع اتفاقيه

  .ايران می شوند که تنها سه روزی از پايان ماموريت گروه قبلی می گذرد
 محمد رضا باهنر، نماينده منتخب کرمان در مجلس آينده، گفته است در آن مجلس آفتاب يزدبه نوشته 

  .احتماال با آژانس بين المللی انرژی اتمی به تيپ هم خواهيم زد
ن چهره فعال جناح محافظه کار با اشاره به اجالس خرداد ماه شورای حکام سازمان بين المللی اتمی اي

گفته است احساس می کنم که در خرداد ماه خبری خواهد شد توقعاتی که آژانس از ما دارد در 
  .مواردی غير عقالئی است

مجلس توسط شورای نگهبان سخنان احمد جنتی در توجيه رد صالحيت گسترده نامزدهای نمايندگی 
  .که در نماز جمعه تهران ايراد شده است در روزنامه های شنبه انعکاس فروانی دارد

 نوشته براساس پيش بينی جنتی، اگر به جرايم رد صالحيت شدگان رسيدگی شود، آنان شرق
گاه مسائل امنيتی، مالی و اخالقی در ميان است آه دست. محكوميت های سنگينی پيدا می آنند

  .قضايی بايد رسيدگی آند
 دبير شورای نگهبان گفته است هيچ عقل و منطقی اجازه نمی دهد آه يك نهادی انتخاببه گزارش 

چه شورای نگهبان چه دستگاه قضايی دليل صدور رای خود در مورد افراد را به طور عمومی اعالم آند، 
من چه بوده، مگر می شود يك چنين ممكن است يك متهم هم بگويد به همه مردم اعالم آنيد جرم 

  .چيزی
سخنان احمد جنتی در پاسخ به نامزدهای انتخابات است که اعالم داشته اند ابائی از اعالم اتهام های 
خود ندارند و خواستار آن شده اند اما با وجود قانونی که شورای نگهبان را موظف به اين کار می کند در 

  .شورا از پاسخ گوئی به معترضان خودداری کرده اندسه دوره گذشته همواره اعضای آن 
 سخنرانی پيش از خطبه های نمازجمعه را جواد الريجانی به عهده داشت که در آن اعتمادبه نوشته 

به کسانی که معتقد به رعايت موازين حقوق بشر هستند حمله کرده و گفته چنان تبليغ شده آه 
ه عنوان چارچوب تحرك، اعالم آردند آه بايد آزادی، برخی تشكل های دانشجويی در داخل آشور ب

  .برابری و حقوق بشر داشته باشيم، آمريكا و صهيونيست از اسالم می ترسند نه از حقوق بشر
با طرح اين سئوال آه چرا حكومت سكوالر را تبليغ می اعتماد معاون بين المللی قوه قضاييه به نوشته 

اين است آه اسالم حاآم نباشد و حكومت براساس اسالم، آنند گفته است زيرا معنای سكوالر 
  .سكوالر نيست

 در صفحه اول خود از ادامه انتقاد های از رييس جمهور به خاطر تغييرات جديد در کابينه خبر داده انتخاب
و نوشته کسانی از هر دو جناح سياسی تغيير مسئوالن اقتصادی کشور را امری سياسی و جناحی 

  .خوانده اند
 در سرمقاله خود با اشاره به گفته های محافظه کاران که ترميم کابينه را دهن کجی به فتاب يزدآ

مردم دانسته بود به ياد آنها آورده که وقتی اکثريت نمايندگان مجلس پنجم از رياست جمهوری ناطق 
شتند به نوری حمايت کردند و مردم بر خالف آن رای دادند محافظه کاران که در مجلس اکثريت دا

  .استيضاح وزيران موثر خاتمی پرداختند
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 از محافظه کاران پرسيده آيا آن چه مجلس پنجم با رييس جمهور منتخب انجام داد آفتاب يزدسردبير 
  .دهن کجی به مردم بود يا استفاده از حق قانونی خود

ن به مجلس تنها  با اشاره به آمار تاکيد شده است که راه يافتگاآفتاب يزددر بخشی از سرمقاله 
نماينده آرای نه ميليون نفر از مردم ايرانند که اين از ارزش آنها به عنوان نماينده مجلس نمی کاهد به 

  .شرط آن که هر اقدامی را که نمی پسندند دهن کجی به مردم به حساب نياورند
 کرده که با اشاره در گزارشی واکنش تند يکی از محافظه کاران منتخب تهران را منعکسوقايع اتفاقيه 

به تغيير وزير اقتصاد و دارايی قطعًا اين اقدام آثار منفی بر مسئله دريافت های مالی دولت خواهد 
  .گذاشت و مجلس آينده ناگزير به ترميم کابينه خواهد شد

ضمن مخالفت با تغييرات صورت گرفته در آابينه، گفته است در وقايع اتفاقيه شاهي عربلو به نوشته 
رات صورت گرفته هيچ گونه هماهنگی با مجلس هفتم مدنظر نبوده است و اگر رئيس جمهور تغيي

  .بخواهد به اقدامات اخير خود ادامه دهد، مجلس هفتم با آن برخورد خواهد آرد
 درصد 8/11 روزنامه صبح از زبان رييس مرآز آمار خبر داده که نرخ بيكاری در کشور به دنيای اقتصاد
  . رسيده است

 درصد بيسواد هستند و نرخ بيكاری 7/3 درصد با سواد و 3/96 از بيكاران حدود دنيای اقتصاد نوشته به
 درصد است آه با توجه به سهم جمعيتی زنان و مردان و تعريف بيكار 1/10 درصد و در مردان 2/21زنان 

  . درصد بوده است8/11جويای آار، نرخ بيكاری در آل آشور 
يراتی در صدا و سيما و قوه قضاييه خبر داده که هر دو زير نظر رهبر جمهوری  از احتمال تغياعتماد

  .اسالمی اداره می شوند و روسای آن ها بايد در ماه های آينده تعيين شوند
 علی الريجانی جای خود را به يکی از سه معاون خود می دهد و هاشمی شاهرودی اعتمادبه نوشته 

علی عليزاده مديرکل فعلی دادگستری تهران به معاونت او منصوب در راس قوه قضاييه می ماند عباس
  .می شود

 با اشاره به رغبت جوانان کشور در دو سال اعتمادمحمد علی زم روحانی ميانه رو در مقاله ای در 
گذشته به روز والنتاين که به روز عاشقان شهرت دارد پيشنهاد کرده که يکی از روزهای مذهبی به 

قان در کشور اعالم کردد که هم از دنيای مسيحيت نيامده باشد و هم به اين تمايل عنوان روز عاش
  .مردم پاسخ گويد

به نوشته رييس سابق بخش فرهنگی شهرداری تهران روزهای سالگرد ازدواج پيامبر اسالم با خديجه، 
ی تواند به عنوان امام اول شيعيان با دختر پيامبر و ازدواج امام حسين با شهربانو شاهزاده ايرانی م

  .والنتاين ايرانی معرفی شود
 عيد   دينی ، محافل  انقالب  به ياد آورده که در اوايلاعتمادحجت االسالم زم در توجيه پيشنهاد خود در 

 نوروز و  امروز واقعيت.  شود  نوروز بايد ملغی  می دانستند و معتقد بودند تعطيالت نوروز را يادگار زرتشتيان
  . و چهار شنبه سوری هم پذيرفته شده استبدر سيزده 

 در سرمقاله خود از قدرت مرجعيت نوشته و يادآوری کرده که اين قدرت باعث شده جمهوری اسالمی
که بعد از صدور اعالميه از طرف آنها و تهديد به جهاد نيروهای آمريکائی از حمله به شهرهای مقدس 

  .شيعيان در جنوب عراق خودداری کنند
 به نيروهای تحت رهبری آمريکا توصيه کرده با توجه به وضعيت نامساعدی جمهوری اسالمی روزنامه

که در عراق با آن روبرو شده اند بهتر است که هوس تجاوز به ايران را نيز هرگز به مخيله خود راه ندهند 
  .دزيرا در ايران بيش از هر جای ديگر با قدرت شكست ناپذير مرجعيت شيعه مواجه خواهند ش

 خبر از تغيير سمت علی اکبر ابطحی معاون حقوقی رييس جمهور داده و جمهوری اسالمیروزنامه 
 سفارت ايران در پاريس يا رياست سازمان ايرانگردی و جهانگردی را يکی از سمت هائی دانسته کيهان

  .که به مديرکل سابق دفتر رييس جمهور داده خواهد شد
ابطحی که از پربازديد کنندگان ترين سايت های شخصی اينترنتی  با اشاره به وب الگ شخصی کيهان

فارسی است به طعنه نوشته البته اينترنت بازی معاون حقوقی بخشی از وقت روزانه اش را اشغال 
  .می آند آه در فرايند اشتغال زايی برای وی بايد مورد توجه قرار گيرد

  
  

  الزامات بين المللي و داخلي براي حضور در عراق
  2004آوريل   25  -1383  ارديبهشت6ه شنب يك -شرق :دآتر حسين دهشيار

چرايي حضور نظاميان آمريكايي در عراق بايد بسيار متفاوت از علت حضور آنان در ديگر مناطق بحراني 
آمريكائيان به لحاظ حفظ صلح، پاسداري از آن و مديريت . جهان از قبيل آوزوو به تصوير آشيده شود

 عراق نيامده اند، بلكه درصدد ايجاد دگرگوني هاي زيربنايي در ساختارها، ارزش ها، مناقشات به
سه تحليل عمده از علت . الگوهاي رفتاري و بينش ها در يكي از قديمي ترين تمدن هاي جهان هستند

  .حمله به عراق وجود دارد
  
هاي صليبي، حاآم در بين  گروهي سياست هاي آمريكا را دنباله منطقي ذهنيت متأثر شده از جنگ -١

  .دولتمردان اين آشور تلقي مي آنند
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 عده آثيري ضرورت دسترسي به منابع گسترده نفتي عراق و نفوذ گسترده مديران و صاحبان -٢
  . آمپاني هاي انرژي در بين ساآنان آاخ سفيد را مورد توجه قرار مي دهند

  
م حسين در جهت ارضاي نيازهاي رواني بوش پدر  قليلي نيز اشغال عراق را انتقام بوش پسر از صدا-٣

تفسيرهاي بنيادگرايان، چپ گرايان و راست گرايان به ضرورت غلط نيستند اما پاسخ . قلمداد مي آنند
  .قانع آننده اي را در جهت حيات دادن به يك استنباط چند وجهي از اشغال عراق ارائه نمي دهند

  
 مواجه ١٩٩٠مللي با تغييرات بنيادي و ماهيتي در دهه ترتيبات ساختاري در سطح سيستم بين ال

اين دگرگوني ها به يك باره حادث نشد بلكه به مرور و به لحاظ انباشت تغييرات تدريجي در مقوله . است
جابه جايي وسيع جايگاه آمريكا و ديگر بازيگران برتر نظام بين . هاي قدرت در آشورهاي جهان پديد آمد

گشته است آه شاهد تفوق همه جانبه اين آشور در چگونگي شكل گيري تعامالت الملل منجر به اين 
آشورها به عنوان عمده ترين بازيگران در سطح نظام بين الملل در خالء به فعاليت . بين المللي باشيم

اينان با توجه به ارزش هاي حاآم بر سيستم و موقعيت بازيگران عمده است آه خط . نمي پردازند
به جهت دگرگون گشتن الگوهاي قدرت در چند سال گذشته بايد پذيرفت .  حيات مي دهندمشي ها را

  . آه اياالت متحده آمريكا امروزه از قدرت و عمل وسيعي برخوردار شده است
  

روسيه در موقعيتي نيست آه براساس سياست . چارچوب حاآم در دوران جنگ سرد فروريخته است
عمده ترين رقيب آمريكا در دهه هاي گذشته . مريكا اقدام آندبه محدود ساختن آ» توازن وحشت«

جايگاه جهاني خود را از دست رفته مي يابد و اين منجر به اين شده است آه آمريكا در موقعيت رهبري 
در .  سبب شد آه چهارده جمهوري از آن شكل بگيرند١٩٩١سقوط شوروي در سال . جهان قرار گيرد

 درصد جمعيت تحت پوشش و يك چهارم اراضي خود را از دست ۴٠روي حدود بطن اين فرآيند، اتحاد شو
از دست دادن متحدان و پايگاه هاي نظامي در شرق اروپا و ديگر مناطق جديد عمًال منجر به اين . داد

شده آه اين آشور به يك قدرت قاره اي تبديل شود و ابعاد جهاني سياست خارجي آه در زمان 
  . يك باره محو شودشوروي وجود داشت به 

  
در حيطه اقتصادي هم اين آشور در شرايطي قرار ندارد آه چالشي را آه در دهه هاي گذشته در برابر 

 درصد ۵٨هشت گروه صنعتي در روسيه حدود . آمريكا قادر به انجام بود به شكل ملموس شكل دهد
ان سومي اقتصاد در اين آشور سرمايه خصوصي آشور را در اختيار دارند آه به وضوح بيانگر ماهيت جه

 ميليارد دالري ۴٠٠برخالف هر ابرقدرت ديگري، اياالت متحده آمريكا امروز داراي يك بودجه نظامي . است
با آگاهي بر اين آه بودجه نظامي هجده عضو ديگر ناتو . است آه در تاريخ بشر بي سابقه است

زتاب جايگاه آنوني اين آشور در بطن نظام بين  ميليارد دالر است به وضوح مي توان به با١۴٠مجموعًا 
المللي و در نتيجه قدرت عمل گسترده اين آشور براي شكل دادن به ترتيبات جديد بين بازيگري متوجه 

  .گرديد
  

 ميليارد دالر در سال خرج هزينه هاي دفاعي و نظامي مي ٩٠٠امروزه در جهاني زندگي مي آنيم آه 
ه اقتصادي در جهان است آه خود تأآيدي بر اين است آه توان نظامي  برابر بودجه توسع١٨شود آه 

همچنان از اعتبار تعيين آنندگي برخوردار است و توليدآننده پرستيژ به شرط حضور ديگر مؤلفه اي 
اقتصاد امروز آمريكا در وضعيتي است آه يك جايگاه متمايز جهاني براي اين آشور را اجتناب . است

 آارگران آمريكايي بيشترين بازدهي در سطح جهان را در اختيار دارند، به گونه اي .ناپذير ساخته است
 تا ١٩٧٨بين سال هاي .  دالر رسيد٧٨٢ هزار و ۶٠آه توليد يك آارگر آمريكايي در سال گذشته به 

 درصد افزايش يافت و در همين مدت زماني توليدناخالص ۴٠٠ بازدهي خودروهاي آمريكايي حدود ١٩٨٧
با تحول .  درصد افزايش يافت، در حالي آه حجم مصرف نفت در همين مقطع آاهش يافت٢٧آشور اين 

در نظام اقتصادي جايگاه هژمونيك جهاني آمريكا ضروريات و ترتيبات امنيتي و ارزشي جديدي را مي 
  . طلبد

  
 مالحظات عراق مورد حمله قرار گرفت زيرا ضعيف ترين حلقه از جهات گوناگون در ليست چالشگران

در عين توجه به تحوالت ساختاري در نظام بين المللي براي فهم علت هجوم . استراتژيك اين آشور بود
به عراق ضرورتي است آه توجه معطوف به تحوالت داخلي در آمريكا مخصوصًا دست يافتن نقش 

افظه آاران مح. راهبري در حيات سياسي و روشنفكرانه آمريكا به وسيله محافظه آاران جديد است
سنتي بيش از آن نگران حفظ وضع موجود به هر قيمتي هستند آه به اعتبار ايده ها و ارزش هاي 

در حالي آه محافظه آاران جديد آزادسازي اخالقي، روشنفكرانه و معنوي را در . دگرگون ساز توجه آنند
 حيات داخلي در اياالت سطح جهان براساس انگاره هاي ليبرال آالسيك جزئي جدايي ناپذير از تداوم

حيات روشنفكرانه آه بسياري از تصميم گيرندگان در آاخ سفيد و در گستره . متحده آمريكا مي يابند
بوروآراسي در چارچوب آن به ترسيم فضاي بين المللي مي پردازند، تأآيد مي آند آه بين واقعيات 

از اين منظر، سياست يك سيستم . انساني و سياسي ارتباطي تنگاتنگ و تنيدگي ماهوي برقرار است
  . مبسوط بايد در نظر گرفته شود و نه اين آه مجموعه اي از موضوعات منفرد قلمداد شود
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واقعيت با حقيقت پيوند دارد همانگونه آه ذهنيت هاي اخالقي از حساسيت هاي زيبايي شناختي جدا 
يات داخلي و حيات بيروني وجود به همين جهت يك ارتباط اندام وار و منطقي بين سالمت ح. نيست
در اين بستر فكري است آه رهبران آمريكا از الزام رهبري در راستاي ايجاد ترتيبات نوين مفهومي، . دارد

حيات مردم در نيويورك . استنباطي و ساختاري جهاني را گريزناپذير مي يابند و امكانات آن را نيز دارند
و چه از لحاظ ساختاري بي ارتباط نيست با آنچه در بغداد يا چه از بعد اخالقي و چه از حيث ارزشي 

آمريكايي ها در تالشند انگاره هاي ذهني و مادي در ديگر حيطه هاي . ديگر نقاط آره زمين رخ مي دهد
جغرافيايي را از نقطه نظر آارآردي و همگرايي مفهومي با الگوهاي مستقر در حوزه آمريكا همسو 

 .ذهنيت حضور در عراق به عنوان منطقي ترين گزينه حيات يافتدر چارچوب اين . سازند
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