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

  

  قوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض ح
  

 نامه سرگشاده گزارشگران بدون مرز به اتحاديه اروپا درباره بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه
 2004 ژوئن 29 -1383  تير9سه شنبه 

 گزارشگران بدون مرز با ارسال نامه ای سرگشاده خطاب به مسئوالن اتحاديه اروپا و نمايندگان اين
 خرداد ماه در مذاکرات با جمهوری اسالمي در تهران و در باره ی حقوق ٢٥ و ٢ ٤اتحاديه که در روزهای 

در اين نامه انجمن بين . بشر شرکت کرده بودند، چگونگي و نتايج اين مذاکرات را مورد سوال قرار داد
هديد روزنامه نگاران الملي مدافع آزادی مطبوعات نسبت به ادامه ی احضار، بازداشت، محاکمه و ت

  .توسط دستگاه قضايي و وخامت وضعيت روزنامه نگاران زنداني در ايران اعتراض کرده است
گفتگوهايي که از " روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در بخشي از اين نامه تاکيد کرده است 

ران منجر نگرديد بلکه به حکومت  آغاز شده اند، تا به امروز نه تنها به کاهش سرکوب در اي١٣٨١سال 
گزارشگران بدون مرز از شما مي (....) با اتحاديه اروپا برخوردار شود" روابط خوبي"ايران اجازه داد که از 

خواهد که در مذاکرات آينده، توصيه ها و نظرات انجمن های مستقل و نمايندگان واقعي جامعه ی مدني 
اروپا مي خواهيم که برای پايان دادن به سياست سرکوب حکومت ما از اتحاديه . را مد نظر قرار دهيد

 بيش از صد و بيست نشريه در ١٣٧٩يادآور مي شويم که از بهار . ايران مواضعي قاطعانه تر اتخاذ کنند
در حال حاضر با يازده روزنامه نگار زندانی، . ايران توقيف و بيش از پنجاه روزنامه نگار زنداني شده اند

در باره اين وضعيت چه بايد گفت که جمهوری . گ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه استايران بزر
اتحاديه "  خرداد ماه چند روز پس از پايان مذاکرات اعالم کند ٣٠اسالمي به خود اجازه مي دهد که در 

  !" اروپا حقوق بشر را بايد از جمهوری اسالمي بياموزد
  : ايران روزنامه نگار زنداني در١١

  . در زندان است١٣٧٩ ارديبهشت ماه ٢اکبر گنجي روزنامه نگار روزنامه توقيف شده صبح امروز که از 
 ١٣٧٩ مرداد ماه ١٤ ساله، روزنامه نگار مجله توقيف شده ايران فردا که از ٥٥حسن يوسفي اشکوری 

  .در زندان است
 در زندان ١٣٨٠ آبان ماه ١٠ل که از  ساله، همکار بسياری از روزنامه های مستق٧٤سيامک پورزند 

  .است
  . در زندان است١٣٨١ مهر ماه ٩حسين قاضيان روزنامه نگار روزنامه ی توقيف شده نوروز که از 
  . در زندان است١٣٨١ آبان ماه ١٣عباس عبدی روزنامه نگار روزنامه ی توقيف شده سالم که از 

شده آدينه و همکار بسياری از روزنامه های مستقل  ساله، روزنامه نگار مجله توقيف ٦٠عليرضا جباری 
  .  در زندان است١٣٨١ اسفند ماه ٢٦که از 

  .  در زندان است١٣٨٢ خرداد ماه ٢٥تقی رحمانی روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده اميد زنجان که از 
ون مرز و بنياد رضا عليجانی سردبير محله توقيف شده ايران فردا و برنده دهمين جايزه گزارشگران بد

  . در زندان است١٣٨٢خرداد ماه ٢٥ که از 2001فرانسه در سال 
  .  در زندان است١٣٨٢خرداد ماه ٢٥هدی صابر عضو تحريريه ايران فردا که از 

  .  در زندان است١٣٨٢ تير ماه ١٦ ساله، سر دبير روزنامه ی آسيا که از ٥٦ايرج جمشيدی 
 دی ٢۶و همکار بسياری از روزنامه های اصالح طلب، جمعه انصافعلی هدايت روزنامه نگار مستقل 

  . در زندان بسر مي برد١٣٨٢
وکالی مدافع سه روزنامه نگار زنداني تقی رحمانی، رضا عليجانی و هدی ١٣٨٢در تاريخ اول تير ماه 

صابر طي نامه ای سرگشاده خطاب به رييس دستگاه قضايي به دستگيری ها، محاکمات و وضعيت 
در اين نامه . ی و چگونگي بازجويي ها ی غير قانوني و غير موجهه موکلين خود اعتراض کردندنگاهدار

وکال ی روزنامه نگاران در بند از موارد بد رفتاری و آزار و اذيت و شکنجه موکلين خود سخن به ميان آورده 
 نگهداري و تحت ١٣٠×١٨٠ بعضًا با ابعاد ٥٩هريك مدت زمان معتنابهي در سلولهاي انفرادي زندان ." اند

 ساعت در يك شبانهروز و در ١٤بازجوييهاي به عمل آمده با چشم بسته و گاه تا . بازجويي قرار ميگيرند
در خالل بازجويي موآلين در . برخي از موارد در ساعات پس از نيمه شب و تا اذان صبح، صورت ميپذيرد

وکالی اين زندانيان در ."  و تحقير قرار ميگيرندمعرض ضرب و شتم، هتك حيثيت، آلمات رآيك و توهينآميز
اين نامه تاکيد کرده اند که در تمام اين مدت به پرونده ی موکل خود دسترسي نداشته با موکلين خود 

در وضعيتي آه احكام قطعي به وآال ابالغ " نتوانسته اند ديدار داشته باشند و در آخر اضافه کرده اند که 
يز حتي اجازه برداشت رونوشت از آنان داده نشده، ما چگونه ميتوانيم به وظايف نميشود و به موآلين ن

  "قانوني و قراردادهاي خود و تعهداتي آه در برابر موآلين خود داريم، عمل نماييم؟ 
 ساله ی روزنامه ی آسيا ٥٦گزارشگران بدون مرز همچنين نگران سرنوشت ايرج جمشيدی ، سر دبير 

ايرج جمشيدی يک . و در سلول انفرادی بسر مي برد" بازداشت موقت" در ١٣٨٢ه  تير ما١٦است که از 
روز پيش از بازديد آقای ليگابو گزارشگر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل از زندان، به بند عمومي 

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/
http://www.iran-nabard.com/


. همزمان با مذاکرات هيت نمايندگي اروپا در تهران احضار و بازداشت روزنامه نگاران ادامه داشته است
تير به دادگاه  ٨از جمله عمادالدين باقي روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در ايران برای محاکمه در روز 

عمادالدين باقي روزنامه نگار روزنامه های توقيف شده ی نشاط و فتح است که از . احضار شده است
" اقدام بر عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي "  به اتهاماتي نظير ١٣٨١ تا بهمن ١٣٧٩خرداد 

ز آزادی بيان و عقيده و روزنامه پس از آزادی از زندان با نوشتن مقاالتي در دفاع ا. زنداني بود ه است
فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ... نگاران در بند، تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان و

در آبان ماه سال گذشته شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمي تهران . ايران تشديد کرده است
امروز دوباره خطر .  مدت پنج سال محکوم کردعمادالدين باقي را به يکسال حبس با تعليق محکوميت به

  .بازداشت اين روزنامه نگار را تهديد مي کند
روزنامه نگاران تبعيدی در اروپا نيز از سوی رژيم تحت فشار قرار گرفته اند از جمله مي توان از سينا 

که در ) www.rooznegar.com(مطلبي روزنامه نگار روزنامه توفيف شده ی حيات نو و وبالگ روزنگار 
 ارديبهشت ٣٠ فروردين تا ٣١اين روزنامه نگار از تاريخ . تبعيد و در کشور هلند به سر مي برد، نام برد

  . زنداني شده بود" اقدام بر عليه امنيت ملي از طريق فعاليت های هنری"  به اتهام ١٣٨٢
خودسرانه و غير قانوني سينا مطلبي در خارج از کشور سکوت را نپذيرفته و شاهدی است از اقدامات 

مسئوالن دستگاه قضايي ايران، وی در روزنگارش به توضيح و توصيف چگونگي دستگيری، بازجويي و 
و اقدامات غير قانوني کساني که چند هفته وی را " نپذيرفتن وکيل"اعمال فشار برای تحميل اعترافات و 

 سينا مطلبي در ١٣٨٣ خردادماه ١٩ سه شنبه. در زنداني مخفيانه حبس کرده بودند، پرداخته است
کنفرانس مطبوعاتي مشترک گزارشگران بدون مرز و سازمان ديده بان حقوق بشر شرکت کرد و از 

سخنان . تجربه بازداشت خود با خبرنگاران رسانه ها و نمايندگان سازمانهای حقوق بشر سخن گفت
 گزارشي از وی ARTEله شبکه تلويزيوني سينا در رسانه و مطبوعات بسيار مورد توجه قرار گرفت از جم

مقامات ايران اين روزنامه نگار در تبعيد را برای وادار به . را در همان شب و در بخش اخبار خود پخش کرد
 تير ماه به دادگاه احضار و به خانواده ی وی اخطار کرده اند که در صورت عدم ٢٩سکوت کردن برای 

  .  مليون تومان وثيغه را پرداخت نمايد٣٠ايد مبلغ حضور سينا در دادگاه خانواده اش ب
  :گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که 

  .با يازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، 

  .ه از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اندک
  

   در رسانه هاي جمعياوضاع ايران و عراقتحليل 
  

   تير9: روزنامه های صبح تهران
 2004 ژوئن 29 -1383  تير9 سه شنبه -بي بي سي 

د قرار داده و از ديدگاه های روزنامه های امروز صبح تهران انتقال قدرت در عراق را مهمترين خبر خو
مختلف به نقل آن پرداخته و از زبان سخنگويان دولت و وزارت خارجه خبر داده اند که ايران از استقرار 

  . دولت موقت در عراق استقبال می کند
و " انتقال زودهنگام قدرت در عراق"  با تيتر آفتاب يزد، "جا به جايی قدرت در عراق" با عنوان شرق

ديدگاه های خود را نسبت به " مراسم نمايشی انتقال قدرت در عراق"  با عنوان  اسالمیجمهوری
  .رويدادی که در همسايگی ايران اتفاق افتاده است منعکس کرده اند

 نوشته دولت آمريکا در تالش ظاهری برای شگفت زده کردن شورشيان و جلوگيری از جام جم
موعد پيش بينی شده حاکميت عراق را به دولت آن پس داد و خرابکاری بيشتر آنان، دو روز زودتر از 

 قدرت دولت موقت عراق را محدود توصيف کرده و انتقال قدرت در بغداد را شتابزده خوانده همشهری
  .است
 در سرمقاله خود نوشته اين واقعيت کتمان ناپذير و برگشت ناپذيرست که از اين پس شاهد شرق

متفاوت با گذشته تاريخی خود، بلکه تخته پرش آمريکا برای آغاز، تسهيل و عراقی خواهيم بود، نه تنها 
  .تسری فرآيندی که خاورميانه را دگرگون خواهد ساخت

 در سرمقاله خود مراسم انتقال قدرت در عراق را دو امتياز برای آمريکا و متحدانش خوانده که از کيهان
  .را به نام مردم عراق اعمال می کننداين پس اشغالگر خوانده نمی شوند و تصميمات خود 

 در پايان سرمقاله اين روزنامه پيش بينی کرده که مردم عراق و ساير ملت های مسلمان، کيهانمدير 
، به "اشغالگران از سرزمين مقدس عراق"اين توطئه جديد را ناآام خواهند گذاشت و تا خروج آامل 

  .مقاومت خود ادامه خواهند داد
 عين حال از واکنش مواففقت آميز چند روزنامه صبح درباره انتقال قدرت در عراق به خشم اين روزنامه در

نمايش فريبكارانه دولت آمريكا در واگذاری صوری "آمده و نوشته چند روزنامه در اقدامی هماهنگ، 
  .به دولت انتقالی عراق را اعطای حق آزادی و حاآميت به ملت اين آشور خواندند" قدرت
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پس از گزارش دبيرشورای عالی امنيت ملی به مجلس درباره سياست های هسته ای کشور، يک روز 
روزنامه های تهران به اظهار نظر درباره آينده همکاری های ايران با اتحاديه اروپا و آژانس بين المللی 

  .انرژی اتمی ادامه داده اند
اروپا درباره آينده فعاليت های هسته  از زبان حسن روحانی نوشته اين هفته با حيات نودر حالی که 

 در سرمقاله امروز همچنان بر نظر قبلی خود جمهوری اسالمیای مذاکره خواهيم کرد، روزنامه 
پافشاری کرده و از مقامات ايرانی خواسته است به خواست های اروپا تن در ندهند و روش های قاطع 

  .تری را در پيش گيرند
س کرده که در اولين جلسه مطبوعاتی خود که بعد از پنج ماه  نظر سخنگوی دولت را منعکشرق

تشکيل شد گفته است سياستگذاری در مورد مذاکرات هسته ای در دولت انجام نمی شود و فقط 
برخی از تصميمات اجرايی که جزء سياست های تصميم گرفته شده است، به عهده دولت قرار می 

  . از جمله تهيه اليحه و از جمله امضای مقدماتی پروتکلگيرد و دولت آن کارها را انجام می دهد، 
 از زبان ابراهيم يزدی وزير خارجه ماه های اول انقالب نوشته اگر با آژانس به توافق برسيم آفتاب يزد

  .پذيرش تعهدات اروپايی ها بالموضوع می شود
ه اتهامات هاشم آقاجری، روزنامه های صبح امروز از تشکيل دادگاهی خبر داده اند که برای رسيدگی ب

  .عمادالدين باقی و فاطمه حقيقت جو ديروز تشکيل شد
 محاکمه عمادالدين باقی برگزار شد اما اين نويسنده اصالح طلب که به اتهام آفتاب يزدبه نوشته 

  .توهين به رهبران جمهوری اسالمی محاکمه می شود، به عنوان اعتراض از خود دفاع نکرد
حضور هاشم آقاجری در دادگاه خبر داده که بر خالف انتظار خانواده او و وکيلش،  در گزارشی از شرق

در حالی که حکم اعدام وی رد شده است و منطقی برای ادامه حبس او وجود ندارد اما در آن هيچ 
اتفاق خاصی نيفتاد و رييس دادگاه جديد او بار ديگر اين استاد دانشگاه را به زندان برگرداند و اعالم 

  . داشت که بزودی محاکمه وی برگزارمی شود
يعنی "به نوشته اين روزنامه در حاليکه خانواده آقاجری در پشت در دادگاه مدام از هم می پرسيدند 

هاشم «و در زمانی که احتمال آزادی او تقويت شده بود، قرار بود وثيقه ای گذشته شود تا " می شود؟
  . ديگر در زندان نماند» آقاجری
در بر همان پاشنه سابق می "، وکيل زندانی، به همه خبر داد که "صالح نيکبخت"مان اول صبح، اما ه
  ." چرخد

 از حضور فاطمه حقيقت جو، نماينده سابق تهران در دادگاه خبر داده و نوشته است پس وقايع اتفاقيه
  . رفتاز چند ساعت بازجويی، وی با سپردن کفالتی به مبلغ بيست ميليون ريال به خانه

 شرقيک روز بعد از انتشار خبر اخراج دو تن از اعضای دفتر نمايندگی ايران در سازمان ملل، به نوشته 
مسوول روابط عمومی دفتر نمايندگی جمهوری اسالمی در نيويورک گفته است که دو تن از محافظان 

برداری هم می کرده اند اين دفتر در حاليکه مشغول تفرج در اماکن توريستی شهر نيويورک بودند، فيلم
  . و اين امر با اعتراض دولت آمريکا مواجه شده است

 در عين حال از احضار سفير سوييس، به عنوان حافظ منافع آمريکا در ايران، به وزارت خارجه خبر شرق
داده که برای اعتراض به دستگيری نفر دوم سفارت ايران در بغداد توسط نيروهای آمريکايی صورت گرفته 

  .ستا
  . وی يک روز قبل از انتقال قدرت به دولت موقت عراق بازداشت شد

 در خبری پيرامون رشد اقتصادی خيره کننده چين نوشته است قدرت گرفتن دنيای اقتصادروزنامه 
رسد تاثيرات خود را بر اقتصاد ايران نيز نمايان ساخته است و بسياری از  اقتصاد چين اکنون به نظر می

  . داخلی از فقدان قدرت رقابت با اين غول تازه برخاسته اقتصاد جهانی ناالن هستندتوليدکنندگان
به نوشته اين روزنامه، توليدکنندگان لوازم الکترونيکی، کفش و پوشاک ايرانی از خطر واردات چين برای 

 تهديد توليدات داخلی به وحشت افتاده و اعالم خطر کرده اند که اين واردات آن ها را به ورشگستگی
 .می کند

  
  آژانس بين المللي انرژي اتمي و رژيم ايران

 
   خارج شويم NPTاروپا آاري نكند آه از : هاشمي رفسنجاني

 2004 ژوئن 29 -1383  تير9سه شنبه 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تداوم فشارهاي اروپا به ايران ابراز اميدواري آرد آه آار 

  .  خارج شده و يا پروتكل الحاقي را امضا نكنيمNPTجبور شويم از را به جايي نرسانند آه م
به گزارش خبرگزاري مهر، هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درحاشيه مراسم 
افتتاح بيست و دومين اردوهاي سراسري دانش آموزان آميته امداد درجمع خبرنگاران با اشاره به سفر 

 اي را به آمك   آميز هسته ما دستيابي به فناوري صلح:  به اروپا گفتدبير شوراي عالي امنيت ملي
ايم و اگر نيازي هم داشته  ايم آه اينك نيازمند آنان باشيم، بلكه خودمان آغاز آرده ها آغاز نكرده اروپايي 

  . ايم ايم از طريق بازار آزاد تهيه آرده 
خواهيم آه مزاحم  ستيم و فقط از آنها ميما متكي به اروپا و غرب ني: هاشمي رفسنجاني متذآرشد

  . آار ما نشوند و اين سفرها و مذاآرات براي دفع شر است
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تواند و بايد از منابع بسيار مهم  اروپا رفته رفته بايد بپذيرند آه جمهوري اسالمي مي: وي يادآورشد
  . انرژي هسته اي در آشور خود بهره ببرد

 تداوم فشارهاي اروپا به ايران ابراز اميدواري آرد آه آار رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص
 خارج شده و يا پروتكل الحاقي را امضا نكنيم، آنها بايد عقلشان NPTبه جايي نرسد آه مجبور شويم از 
 همكاري آنيم و همه چيز شفاف باشد و بايد بپذيرند آه برنامه NPTآار آند و بپذيرند آه ما حاضريم با 

  .  صلح آميز است و نظامي نيستاي ما هسته 
  

  لويزان، يك مرآزتحقيقات نظامي بوده است:البرادعي به نقل از مقامات ايراني
 2004 ژوئن 29 -1383  تير9سه شنبه 

المللي انرژي اتمي گفت ايران به بازرسان سازمان ملل اعالم آرده  مدير آل آژانس بين: خبرگزاري فارس
هاي  ويراني به عنوان مرآزتحقيقات نظامي و نه فعاليت مربوط به سالحاست آه پايگاه لويزان پيش از 

  .شده است اي استفاده مي هسته
اند آه اين مكان يك  ايرانيها گفته: در جمع خبرنگاران گفت» محمد البرادعي«به گزارش رويتر از مسكو، 

ي تحقيقات بيوتكنولوژي مرآزتحقيق و توسعه نظامي بوده و به عنوان يك موسسه فيزيك و پس از آن برا
  . شده است و توليد دارو استفاده مي

  . وي از ايران براي اجازه سريع به بازرسان به منظور دسترسي به اين سايت قدرداني آرد
 گروهك منافقين ايران را به داشتن برنامه سالحهاي 2003اين در حالي است آه در ماه مه سال 

  .  اين اتهام را رد آرده استتهران. بيولوژيك در لويزان متهم آرد
اي آه براي تشخيص آلودگي راديواآتيو در  البرادعي تصريح آرد وي معتقد است وسيله نظارتي هسته

شود به احتمال زياد از آمريكا آمده است آه اين موضوع، اظهارات  هومن واقع در لويزان استفاده مي
  . آند ديپلماتها در هفته گذشته را تاييد مي

) Whole body counter(» سنج اجرام«اسخ به اين پرسش آه آيا اين تجهيزات آه دستگاه وي در پ
  . آنم اينطور باشد فكر مي: شود از آمريكا آمده است، گفت  ناميده مي

آننده باشد زيراآمريكا همواره ازديگر آشورها  تواند براي آمريكا نگران به گزارش رويتر، تاييد اين مطلب مي
توانند آاربرد تسليحاتي داشته باشد، متوقف  خطر را آه مي ادرات دستگاههاي بيخواسته است ص

  .آنند

  
  دستگاه سانتريفوژ چيست؟
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  .شود سازي اورانيوم استفاده مي اي است آه براي غني دستگاه سانتريفوژ وسيله: خبرگزاري فارس

  . شود نيوم ابتدا آوبيده شده، فرآوري شده و به گاز تبديل ميبه گزارش خبرگزاري فارس، آانه اورا
  . شود  چرخد، تزريق مي گاز اورانيوم به دستگاه سانتريفوژ آه دو برابر سرعت صوت مي

هاي مخزن سانتريفوژ آشيده شده و از   است به آناره238ترين نوع از اين ايزوتوپها آه اورانيوم  سنگين
   .شود  جدا مي235اورانيوم 

  . گذرد شدن از صدها سانتريفوژ مي اورانيوم براي خالص
  . طول و چند اينچ قطر دارد)شش فوت( سامتي متر180يك مخزن سانتريفوژ به طور معمول حدود 

اي براي توليد الكتريسته  سازي اورانيوم گام مهمي در تبديل اورانيوم طبيعي به سوخت هسته غني
  .  است238 و اورانيوم 235دارد و بيشتر شامل ايزوتوپهاي اورانيوم اورانيوم به طور طبيعي وجود . است

  
» نگران کننده«رئيس سازمان بين المللي انرژي اتمي همکاري روسيه با ايران در نيروگاه اتمي بوشهررا 

  ندانست
 2004 ژوئن 29 -1383  تير9سه شنبه  -راديو فردا 

حمد البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي، والديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه، امروز با م
البرادعي تآکيد کرد که هيچ چيز . درباره مساله جلوگيري از گسترش تکنولوژي اتمي ديدار و مذاکره کرد

نگران کننده اي درمورد همکاري روسيه با ايران در ساختن نيروگاه اتمي بوشهر وجود ندارد، امري که 
همکاري روسيه و ايران در نيروگاه : البرادعي گفت. د را از آن ابراز کرده استآمريکا بارها نگراني خو

به گفته البرادعي، تاسيس . »در مرکز توجه جهان نيست«بوشهر طرحي دوجانبه است و به گفته او 
  .  يک منطقه غيراتمي در خاورميانه از موضوع هاي ديگر گفت و گوي او با والديمير پوتين بوده است

  
   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين الملليمهم دهاي رويدا

  
هاي ديني محسوب  ممنوعيت استفاده از حجاب در مدارس، نقض آزادي: دادگاه اروپا اعالم آرد

  .گرايي اسالمي است شود و راه مناسبي براي جلوگيري از افراط نمي
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ويتر، دادگاه حقوق بشر اروپا آه مقر آن در استراسبورگ است، با رد به گزارش ايسنا به نقل از ر
دادخواست يك دانشجوي اهل ترآيه آه به دليل داشتن حجاب از ورودش به دانشگاه جلوگيري شده 
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گيرد، به  ها به منظور جلوگيري از بنيادگرايي مذهبي صورت مي اقداماتي آه در دانشگاه: بود، اعالم آرد
  .ل بردن مذهب نيستمعناي زير سوا

  
دفاع رئيس جمهوري آمريکا از لزوم استقرار : سخنراني در پايان اجالس سران ناتو در استانبول

  دمکراسي در ايران و خاورميانه
 2004 ژوئن 29 -1383  تير9سه شنبه  -راديو فردا  

ناتو در استانبول،  اجالس سران ياني امروز خود در روز پايکا، در سخنراني آمريس جمهوريجرج بوش، رئ
 به اروپا به وجود آمده بود، در قرن حاضر به يرومند شوروي از تجاوز ارتش نيري جلوگيگفت ناتو، که برا

خارج از اروپا، به خطرها و تهديدهاي جديدي مي نگرد که در نهان انباشته مي شود و خشونت ناگهاني 
 استقرار يکا براي را به تالش آمر از سخنان خوديا جرج بوش، بخش عمده. به همراه مي آورد

ک در نسل جوان مشهود يران اراده دمکراتيانه اختصاص داد، و از جمله گفت در اي در خاورميدمکراس
بوش گفت شماري از مردم در فرهنگ . ان دانستيکر افراط گراي بر پيا است و تحوالت عراق را ضربه

 فرهنگ عوام پسند غربي يکي مي يها نمونههاي اسالمي، دمکراسي يا مردمساالري را با بدترين 
هنگامي که من درباره نعمت آزادي سخن مي : وي گفت. دانند، و هيچ بخشي از آن را نمي خواهند

  .   سبکسرانه، مورد نظر من نيستيگر گويم، به آنها اطمينان مي دهم که ويدئوهاي ناهنجار و بازاري

  

  ثر در آينده عراق  و نيروهاي مودولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ي ناتو در استانبول در رابطه با عراق متن آامل بيانيه
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سران ناتو در اجالس استانبول حمايت آامل خود را از استقالل، حاآميت، اتحاد و تماميت ارضي عراق 
ي چندمليتي و آموزش اعالم داشته و به درخواست دولت موقت اين آشور براي آمك به نيروها

  . نيروهاي امنيتي عراق پاسخ مثبت دادند
آيد، متن  به نقل از خبرگزاري فرانسه، آن چه در ذيل مي) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  :ي ناتو در استانبول در رابطه با عراق است آامل بيانيه
استانبول حمايت آامل خود را از  رييس آشور عضو سازمان آتالنتيك شمالي در نشست 26 ما -

استقالل، حاآميت، اتحاد و تماميت ارضي جمهوري عراق و تقويت آزادي، دموآراسي، حقوق بشر و 
  . داريم ي مردم عراق اعالم مي حكومت قانون و ايجاد امنيت براي همه

نشور سازمان  م7ي شوراي امنيت بر اساس بخش   قطعنامه1546ي  القول قطعنامه  ما از پذيرش متفق-
ما . آنيم به عنوان گامي مهم در جهت انتقال سياسي عراق به يك حكومت دموآراتيك استقبال مي

  . آنيم  اعالم مي1546ي  حمايت آامل خود را براي اجراي موثر قطعنامه
 ما در حمايت از مردم عراق و همكاري آامل با حكومت موقت مستقل آه در تالش براي تقويت امنيت -

  . باشد، متحد هستيم  مي2005 و آماده آردن زمينه براي برگزاري انتخابات در سال داخلي
ي تمامي اين حمالت در عراق هستيم،   ما حمالت تروريستي را محكوم آرده و خواهان خاتمه-

  . هاي تروريستي در داخل و يا از عراق، تهديدي براي امنيت همسايگان و آل منطقه است فعاليت
ت و پشتيباني از لهستان در هدايت نيروهاي چند مليتي در جنوب مرآزي عراق ادامه  ما به حماي-

هاي آشورها از جمله بسياري از متحدان ناتو در نيروهاي چند مليتي براي عراق،  دهيم و از تالش مي
   .آنيم  در عراق حضور دارند، تقدير و تشكر مي1546ي  آه به درخواست دولت عراقي مطابق با قطعنامه

 ما از نيروهاي چندمليتي در ماموريتشان در عراق براي حفظ و ايجاد امنيت از جمله حفاظت از حضور -
  . آنيم سازمان ملل براساس مجوز شوراي امنيت آامال حمايت مي

 آه درخواست مشارآت و 1546ي   در پاسخ به درخواست دولت موقت عراق و مطابق با قطعنامه-
اي به نيروهاي چندمليتي را مطرح آرده، تصميم گرفتيم  هاي منطقه زمانالمللي و سا هاي بين آمك
هاي ناتو به دولت عراق را در راستاي آموزش نيروهاي امنيتي ارايه دهيم؛ بنابراين از آشورها  آمك
  .خواهيم در آموزش نيروهاي مسلح عراقي مشارآت آنند مي

  
 تن از 11صدام و : گستري عراق، اظهار داشتاياد عالوي در آنفرانس مطبوعاتي مشترك با وزير داد

گيرند و يك روز پس از  در اختيار مقامات قضايي عراق قرار مي) چهارشنبه(مقامات سابق عراق، فردا 
  . شوند آن، تفهيم اتهام مي
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 وزير عراق، در آنفرانس ي تلويزيوني الجزيره، اياد عالوي نخست به گزارش ايسنا به نقل از شبكه

صدام و : مطبوعاتي مشترآي آه با حضور مالك دوهان الحسن، وزير دادگستري عراق برگزار شد، گفت
اند، فردا به ما تحويل و در دادگاه   تن از مقامات رژيم سابق عراق آه مشكالت آشور را فراهم آرده11

  . شود ور آامل در قبال آنها اجرا ميعلني از سوي قضات عراقي محاآمه خواهند شد و عدالت به ط
توانند براي خودشان وآيل انتخاب آنند و مشاور  صدام و ديگر متهمان اين دادگاه مي: وي تاآيد آرد
  . قانوني بگيرند
  . آند اگر صدام توانايي مالي براي انتخاب وآيل ندارد، دولت اين مسووليت را تقبل مي: عالوي افزود
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ي بعد از تحويل قانوني به مردم، تحت نظارت نيروهاي آمريكايي قرار خواهد صدام حت: وي ادامه داد
  . داشت

  . طي چند روز آينده تدابير قانوني الزم عليه صدام و ديگر متهمان اتخاذ خواهد شد: عالوي در ادامه گفت
يا يك دادگاه ي اين آه آيا دادگاه صدام يك دادگاه قضايي خواهد بود و  وزير دادگستري عراق نيز درباره

  . اين مساله به روند محاآمه بستگي دارد: سياسي، اظهار داشت
اگر داليل آافي براي : اند، گفت ي افرادي چون عزت الدوري آه هنوز دستگير نشده ي محاآمه وي درباره

  . شوند ي غيابي مي محكوم آردن آنها وجود داشته باشد، آنها محاآمه
او : اظهار داشت“ رود يا نه؟ آيا صدام اسير جنگي به شمار مي”الحسن در پاسخ به اين سوال آه 

ي علني است؛  ي او نيز يك محاآمه باشد و محاآمه اسير جنگي نيست؛ بلكه يك جنايتكار جنگي مي
  .تواند به صورت غيرعلني برگزار شد اما اگر صدام نخواهد، اين محاآمه مي

توانند در اين محاآمه شرآت آنند يا خير؟  آيا وآالي غيرعراقي هم مي”  سوال آه ي اين وي درباره
المللي هم توانند در دادگاه  ي وآالي عرب بستگي دارد و ناظران بين حضور آنها به موافقت اتحاديه: گفت

  . حاضر شود
“ ت خسارت آنند،توانند از صدام درخواس آيا مردم عادي مي”ي اين آه  وزير دادگستري عراق درباره

توانيم اين مساله را در اين دادگاه مطرح  ي ما است؛ اما ما نمي حق درخواست غرامت، حق همه: گفت
  .اي براي بررسي اين مساله تشكيل شود ي ويژه آنيم، بلكه بايد آميته

  
  اش چيست و چرا به عراق اعزام شد جان نگروپونته آيست، پيشينه

 2004 ژوئن 29 -1383  تير9سه شنبه 
سفير جديد آمريكا در عراق آه روز دوشنبه ساعاتي پس از انتقال " جان نگروپونته: "خبرگزاري فارس

حاآميت از اشغالگران آمريكايي عراق به دولت غير منتخب اين آشور، وارد بغداد شد در حد فاصل 
  .  به عنوان سفير آمريكا در هندوراس خدمت آرد1985 تا 1981سالهاي 
اي با اشاره به اقدام رييس جمهوري آمريكا در انتصاب  نگار آمريكايي چندي پيش، در مقاله يك روزنامه

بوش «: نماينده دائم اين آشور در سازمان ملل به عنوان سفير آمريكا در عراق نوشت" جان نگروپونته"
  » .يك تروريست را به عنوان سفير خود در عراق منصوب آرده است

نگروپونته «: نويسد  منتشر شد، ميALTERNATIVE PRESS REVIEW نشريه نويسنده اين مقاله آه در
 ژوئن 30 قدرت را بطور رسمي در بر آن است در پي آنكه تشكيالت موقت ائتالف تحت رهبري پل برمر،

ها واگذار آند، وظايف خود را در سمت جديد،  به عراقي) انتقال قدرت دو روز زودتر از موعد انجام شد(
  » .آغاز نمايد

 نگروپونته را به عنوان پل  هاي آمريكايي نويسنده مقاله با اشاره به اينكه رسانه" مايكل آوسودوسكي"
دار وظايف معمول  نگروپونته عهده«: آشند، افزود الملل به تصوير مي ارتباطي آمريكا با جامعه بين

  » .دهد، نخواهد بود ديپلماتيك آه يك سفير در آشوري خارجي انجام مي
شود صرفا يك سفارتخانه نيست بلكه يك دولت اشغالگر  در عراق نام برده مي" سفارتخانه"چه آه از آن

ها در عراق خواهد  جانبه است آه وظيفه اصلي آن اعمال حكومت نظامي و جلوگيري از مقاومت همه
  . بود

پونته، اين  ي نگروآميز براي زير سوال بردن اهداف تعيين شده برا آوسودوسكي با بكارگيري لحني طعنه
پونته استوارنامه خود را  در حالي آه يك دولت عراقي واقعي وجود ندارد، نگرو«: آند سوال را مطرح مي

  » به عنوان سفير به چه آسي تسليم خواهد آرد؟
 3نگروپونته بيشترين تعداد آارآنان را خواهد داشت به طوريكه " سفارتخانه"ها،  بنا بر گزارش رسانه

  . مند در آن انجام وظيفه آرده و حدود يك هزار آارمند آن آمريكايي هستندهزار آار
ها مطرح است آه آيا اين سفارتخانه بايد تحت نظارت وزارت  اين درحالي است آه در واشنگتن اين بحث

 امور خارجه آمريكا باشد آه طبيعتا بر اقدامات ديپلماتيك در ديگر آشورها نظارت دارد يا زير نظر وزارت
  . فعاليت آند) پنتاگون(دفاع آمريكا 

هاي نظامي  و وابسته" سيا"در عمل، آارمندان سفارتخانه آه شامل اعضاي سازمان جاسوسي آمريكا 
هاي دائمي با پنتاگون، فرماندهي عالي آمريكا در عراق و سيا عمل خواهند  خواهند بود به عنوان رابط

  . آرد
  نگاهي به گذشته نگروپوننه * 

نقش مهمي در حمايت و نظارت بر فعاليت ) 1985 تا 1981(نته به عنوان سفير آمريكا در هندوراسنگروپو
  . ها ايفا آرد"آنترا"مزدوران نيكاراگوئه مستقر در هندوراس موسم به 

  .  هزار قرباني برجاي گذاشت50ها به نيكاراگوئه آه با عبور از مرز صورت گرفت، "آنترا"نفوذ و حمالت 
هاي مرگ در ارتش هندوراس نقش آليدي ايفا آرد آه تحت  ره، نگروپونته در تشكيل جوخهدر همان دو

  . حمايت واشنگتن فعاليت آرده و صدها مخالف رژيم تحت حمايت آمريكا در هندوراس را ترور آردند
س نه تنها متحد نزديك دولت ريگان ريي" گوستاو آلوز مارتنز"دولت نظامي هندوراس تحت حاآميت ژنرال 

هاي مرگ صدها مخالف سياسي را از ميان  گيري از جوخه جمهوري وقت آمريكا بود بلكه با بهره
  . برداشت

هاي مرگ در  بيان اين امر را آه جوخه" اآونوميست" به مجله 1982اي در سال  نگروپونته در نامه
  . اند، غيرواقعي ناميد هندوراس تشكيل شده
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ونته از وضعيت حقوق بشر هندوراس به آميته روابط خارجي گزارشي آه سفارتخانه تحت امر نگروپ
اي اتخاذ و تاآيد آرد آه هيچ زنداني سياسي در هندوراس  سناي آمريكاي ارسال آرد، موضع مشابه

وجود ندارد و دولت هندوراس از قتل يك زنداني سياسي يا غيرسياسي چشم پوشي نكرده يا آگاهانه 
  . ددهن هايي را نمي اجازه چنين قتل

منظور (آند آه دولت بوش يك ترويست واقعي  گيري مي نويسنده مقاله با ارايه شواهدي اينگونه نتيجه
  . را براي دست زدن به جنگ با ترويسم در عراق منصوب آرده است) نگروپونته

پاسخ  هاي بي پرسش«: گويد بان حقوق بشر در خصوص نگروپونته مي مدير اجرايي ديده" آنت راث"
درباره همدستي نگروپونته در خشونتهاي صورت گرفته در هندوراس و جنگ نيكاراگوئه وجود بسياري 

  » .دارد
بخشي از برنامه دولت بوش در عراق " خشونتها"اما «: نويسد آوسودوسكي در ادامه مقاله خود مي

  » .است و نگروپونته مردي مناسب انجام چنين امري است
  . هاي مرگ در هندوراس به دست آورده است براي تشكيل جوخهاش  وي مهارتهاي الزم را از وظيفه

هاي مرگ آمريكاي مرآزي در عراق است آه نگروپونته يكي از  برنامه پنهاني، استفاده از الگوي جوخه
  . معماران آن است

وظيفه وي . نگروپونته بخاطر مهارتهاي ديپلماتيكش به عنوان سفير در عراق منصوب نشده است
عراق " بازسازي"اي نسبت به  در هماهنگي با سازمان ملل نيست و دغدغه" ايجاد صلح"ا ي" صلحباني"

  . پس از جنگ ندارد
  . پيشينه وي را بايد در سيا جستجو آرد

هايي  انتصاب وي به عنوان سفير آمريكا در عراق، پاسخي مستقيم به اوضاع آنوني و افزايش مقاومت
  . لش آشيده استاست آه حضور آمريكا درعراق را به چا

ها از طريق ايجاد رعب و  نگروپونته از جانب سيا و پنتاگون فعاليت خواهد آرد و وظيفه سرآوبي ناآرامي
  . وحشت را دارد

تعجب برانگيز نيست روزي آه نگروپونته به عنوان سفير آمريكا در عراق منصوب شد، هندوراس تصميم 
  . به بازگرداندن نيروهاي خود از عراق گرفت

هاي مرگي آه تحت اختيارات نگروپونته در عراق تشكيل خواهد شد، چگونه خواهند  ايد پرسيد جوخهب
  بود؟ 

  
  

  گوناگون
  

  هاي انساني و غيرانساني آمريكا در عراق آمار هزينه
 2004 ژوئن 29 -1383  تير9سه شنبه 

، دولت "كامطالعات سياسي و سياست خارجي آمري"بر اساس تحقيقات موسسه : خبرگزاري فارس
هاي انساني و غيرانساني  جرج دابليو بوش رئيس جمهوري آمريكا با يورش نظامي به عراق هزينه

  .فراواني به بار آورده است
هاي  هاي تحميل شده به آمريكا، هزينه هزينه«ها در سه بخش  به گزارش خبرگزاري فارس، اين هزينه

بخش اول، مشروح . قابل بررسي است» نهاي تحميل شده به جها تحميل شده به عراق و هزينه
  : هايي است آه آمريكا از اين جنگ متحمل شده است تحقيقات اين موسسه درباره هزينه

  
  هاي انساني  هزينه_ الف 

  
  : آمار تلفات نظامي

 نفر از نيروهاي ائتالف تحت امر آمريكا از 952، 2004 ژوئن 16 تا 2003 مارس 19از آغاز جنگ عراق در 
 نفر پس از اعالم پايان جنگ عراق در اول ماه 693از اين تعداد حدود .  آمريكايي آشته شدند835جمله 

  .  آشته شدند2003مه 
 2003 نفر آنها از اول مه 4593 نيروي آمريكايي زخمي شدند آه 5134از زمان جنگ عراق بيش از 

  . تاآنون بوده است
  

  : تلفات پيمانكاران
 36اران غيرنظامي، مبلغان و آارگران غيرنظامي آشته شدند آه از اين تعداد  نفر از پيمانك90 تا 50بين

  . نفر آمريكايي بودند
  

  : تلفات خبرنگاران
 خبرنگار از زمان اعالم پايان جنگ عراق توسط جرج 21المللي از جمله   خبرنگار مطبوعات بين30حدود 

  . بوش رئيس جمهوري آمريكا آشته شدند
  . گاران آمريكايي بودندهشت نفر از اين خبرن
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  هاي امنيتي  هزينه_ ب
  

  : هاي تروريستي اقدامات و عضوگيري گروه
 هزار 18المللي مطالعات استراتژيك لندن در حال حاضر تعداد اعضاي القاعده  طبق گزارش موسسه بين
  .  نفر در عراق فعال هستند1000نفر است آه از اين تعداد 

يكا و تحليلگر سابق سازمان سيا، آمار تلفات ناشي از حمالت تروريستي يك مقام وزارت امور خارجه آمر
  .  زخمي برآورد آرده است1892 آشته و 390 را 2003در سال 

 حمله انتحاري در سراسر جهان صورت گرفت آه اين آمار در تاريخ 98 حدود 2003عالوه بر اين در سال 
  . سابقه است معاصر بي

  
  : آاهش اعتبار آمريكا

ها حاآي از آن است آه جنگ عراق وجهه و اعتبار دولت آمريكا را در جهان مخدوش آرده  سنجينظر
دهد عموم مردم جهان معتقدند جنگ عراق  تحقيقات در هشت آشور اروپايي و عرب نشان مي. است

  . بيش از آنكه آمكي به مبارزه با تروريسم بوده باشد به آن ضربه زده است
شرايط عراق ارزش حمله " درصد مردم اين آشور بر اين باورند 54 آمريكا بر اساس يك نظرسنجي در

  ." نظامي به اين آشور را نداشت
  

  : خطاهاي نظامي
آنتوني "اند از جمله ژنرال  هاي نظامي سابق آمريكا به انتقاد از جنگ عراق پرداخته شماري از مقام

دولت آمريكا با ارائه منطقي غلط از جنگ، وي اعالم آرد . رييس سابق فرماندهي مرآزي آمريكا" زيني
ريزي براي عراق پس  پيمانان سنتي خود، حمايت از و اعتماد به تبعيديان عراق و نداشتن برنامه ترك هم

  . از جنگ، آمريكا را آسيب پذيرتر ساخته است
  

  : روحيه نظامي ضعيف و فقدان تجهيزات
رصد از سربازان آمريكايي اعالم آردند روحيه آنها  د52، 2004براساس نظرسنجي ارتش آمريكا در مارس 

فقدان تجهيزات يك . ضعيف است و سه چهارم نيز گفتند فرماندهان آنها قدرت رهبري ضعيفي دارند
داد و   جليقه ضدگلوله دراختيار سربازان آمريكايي قرار نمي2004ارتش آمريكا تا ژوئن . معضل رايج است

ي نظاميان آمريكايي را مجبور آرد تا از پول خود جليقه نظامي خريداري ها اين امر بسياري از خانواده
  . آنند

  
  : تلفات نيروهاي واآنش سريع

استقرار آنها در . دهند نيروهاي گارد ملي آمريكا تقريبا يك سوم ارتش آمريكا در عراق را تشكيل مي
ري از آنها از نيروهاي واآنش عراق فشار سنگيني بر جوامع داخلي آمريكا وارد آورده است زيرا بسيا

براي مثال . سريع از جمله پليس، نيروهاي آتش نشاني و نيروهاي خدمات پزشكي اضطراري هستند
ها فقدان بسياري از  در برخي ايالت. اند  درصد پليس آمريكا، نيروهاي خود را در عراق از دست داده44

  . ابله با فجايع طبيعي ايجاد آرده استنيروهاي گارد ملي نگراني هايي را در خصوص توانايي مق
  

  : استفاده از پيمانكاران خصوصي
 هزار پيمانكار خصوصي، سرگرم انجام اموري هستند آه معموال نيروهاي نظامي بايد انجام 20حدود 
اين در حالي است آه آنها اغلب فاقد آموزش آافي در اين زمينه هستند و مانند نيروهاي نظامي . دهند

  . ها پاسخگو نيستند ها و گزارش  دستورالعملدر مقابل
  

  هاي اقتصادي  هزينه_ ج 
  

  : هزينه مالي
 ميليارد دالر براي جنگ عراق تخصيص داده است و در حال حاضر نيز سرگرم 1/126آنگره آمريكا تاآنون 

  ميليارد دالري ديگري براي اين جنگ است آه در صورت تصويب بودجه25اي  بررسي اختصاص بودجه
اند پس از  رهبران آنگره وعده داده.  ميليارد دالر خواهد رسيد1/151آمريكا در عراق در سال جاري به 

  . انتخابات رياست جمهوري، بودجه قابل توجه ديگري را نيز به جنگ عراق اختصاص خواهند داد
  

  : تاثير بلندمدت بر اقتصاد آمريكا
ده است بودجه جنگ عراق براي هر خانوار آمريكايي دان آمريكايي برآورد آر اقتصاد" داوگ هن وود"

اقتصاددان ديگر آمريكايي از دانشگاه تگزاس " جيمز گالبريث. " دالر تمام خواهد شد3415دست آم 
آند، اگرچه هزينه جنگ ممكن است در ابتدا باعث تقويت اقتصاد آمريكا شود، اما در بلند  بيني مي پيش

توان به  ي فراواني بر آن در مدت يك دهه وارد آورد آه از آن جمله ميمدت احتمال دارد مشكالت اقتصاد
  . آسري بودجه و تورم باال اشاره آرد
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  : قيمت نفت
 دالر رسيد آه اين افزايش قيمت به اعتقاد اآثر تحليلگران 2 به هر گالون 2004قيمت بنزين در مه 
طبق نظرسنجي آه شبكه خبري . تآم تا حدي به خاطر تشديد ناآرامي در عراق اس اقتصادي دست

ها معتقدند افزايش قيمت بنزين   درصد آمريكايي85سي بي اس آمريكا در اواسط ماه مه به عمل آورد 
 دالر 40طبق يك برآورد، اگر قيمت نفت خام در سال جاري حدود . تاثير زيادي بر زندگي آنها داشته است

  .  ميليارد دالر آاهش خواهد يافت50مريكا بيش از براي هر بشكه باقي بماند توليد ناخالص داخلي آ
  

  : هاي نظاميان آمريكا تاثير اقتصادي بر خانواده
 هزار نيروي ذخيره و گارد ملي آمريكا به خدمت فراخوانده 364هاي عراق و افغانستان،  از زمان آغاز جنگ

  . ماه به طول انجاميده است 20آم  اند آه اغلب دست هايي فرستاده شده اند و هر يك به ماموريت شده
 درصد نيروهاي ذخيره و گارد ملي آمريكا هنگامي آه به 40 تا 30تحقيقات حاآي است بين 

سازمان امداد اضطراري ارتش . آنند شوند حقوق آمتري دريافت مي هاي نظامي فراخوانده مي ماموريت
 چند 2003 و 2002هاي  انه در سالآمريكا گزارش داده است درخواست خانواده نظاميان آمريكا براي يار

  . صد درصد افزايش يافته است
  
  : هاي اجتماعي هزينه_ د 
  

  : هاي اجتماعي  بودجه آمريكا و برنامه
هاي جنگ و آسر ماليات براي طبقه  سياست دولت بوش متشكل از تخصيص بودجه انبوه در زمينه

 ميليارد 1/151اختصاص . هاي اجتماعي است  ثروتمندان آمريكا حاآي از تخصيص بودجه آمتر براي حوزه
 ميليارد دالر براي آمك 23  :ها صرف آند توانست در اين زمينه دالر براي جنگ در سال جاري را آمريكا مي

 ميليون آمريكايي بيمه نشده، پرداخت حقوق 27هاي بهداشتي براي بيش از  به مستاجران، مراقبت
 دستگاه خودروي آتش نشاني جديد، يا مراقبت 678200 ميليون معلم دبستاني، خريد 3تقريبا 

در عوض دولت بوش در بودجه ساالنه .  ميليون آودك اختصاص داده شود82بهداشتي براي ميانگين 
هاي داخلي مهم آرده و غير از برنامه امنيت داخلي،  خود درخواست آاهش شديد بودجه در برنامه

آاهش هزينه دولت فدرال باعث . خلي را قطع آرده استهاي اختياري دا بودجه تقريبا همه برنامه
 بودجه 2005شود آه قرار است در سال  هاي محلي و ايالتي مي هاي مالي براي دولت تشديد بحران

  .  ميليارد دالر آاهش يابد6آنها 
  

  : هاي اجتماعي بر ارتش تاثير هزينه
اين تمديد ماموريت بخصوص براي . رده است هزار سرباز خود را تمديد آ20تاآنون ارتش آمريكا ماموريت 

اند بسيار دشوار  نيروهاي ذخيره ارتش آه بسياري از آنها هرگز از شغل و خانواده خود جدا نبوده
 سال بيش از يك سال 6 تا 5بر اساس قوانين نظامي آمريكا، ماموريت نيروهاي ذخيره نبايد هر .است
بر .  روز بوده است320موريت همه سربازان در عراق اين در حالي است آه تاآنون، زمان ما. باشد

اساس نظرسنجي اخير در ارتش آمريكا بيش از نيمي از سربازان آمريكايي اعالم آردند، ديگر در ارتش 
  . ثبت نام نخواهند آرد

  
  : هاي مراقبت بهداشتي براي آهنه سربازان هزينه
اند آه مانع از  اق دچار جراحات شديدي شده هزار سرباز آمريكايي در عر5 درصد از بيش از 46حدود 

هاي  همانند جنگ. شمار معلوالن ارتش آمريكا رو به افزايش است. بازگشت آنها به عراق شده است
. ماند ها ناشناخته باقي مي شوند آه سال هايي مي سابق، بسياري از سربازان آمريكايي دچار بيماري

بر اساس . مقابله با متقاضيان رو به افزايش، آمادگي نداردنظام مراقبت بهداشتي آهنه سربازان براي 
اي را براي اين  هاي آهنه سربازان آمريكايي، مجلس نمايندگان آمريكا در ماه مه بودجه تحقيقات گروه

  .  ميليارد دالر از حد مورد نياز آمتر است6/2 اختصاص داد آه 2005منظور در بودجه سال مالي 
  

  : نيهاي بهداشت روا هزينه
، از نحوه مقابله با مسايل بهداشت رواني در ارتش بشدت ابراز 2003در گزارش ارتش آمريكا در دسامبر 

 درصد از سربازان آمريكايي در عراق دچار 15بر اساس اين گزارش ، بيش از . نارضايتي شده است
خودآشي ميزان .  درصد افسردگي هستند9/6 درصد اضطراب و 3/7اي،  هاي شديد ضربه استرس

 6/15 هزار نفر به 100 درصدد در 9/11 سال از 8 در ميانگين 2003درميان سربازان آمريكايي در سال 
  .  هزار نفر افزايش يافته است100درصد در 

دانند چگونه خدمات بهداشت رواني دريافت  شود تقريبا نيمي از سربازان آمريكايي نمي گزارش مي
  . آنند

  
  : قآمار تلفات انساني عرا_ 
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 شهروند عراقي در حمالت نيروهاي 11317 تا 9436 ، حدود 2004 ژوئن سال 16از آغاز جنگ عراق تا 
نيروهاي آمريكايي در " عمليات جنگي"در طول .  هزار نفر زخمي شدند40آمريكايي آشته و حدود 

  .  سرباز و مبارز عراقي آشته شدند6370 تا 4895عراق نيز بين 
  
  : ضعيف شدهتاثيرات اورانيوم ت_ 

ميزان تاثيرات بهداشتي ناشي از استفاده از تسليحات ساخته شده از اورانيوم تضعيف شده در عراق 
طبق برآورد پنتاگون، نيروهاي آمريكايي و انگليسي در طول مارس . هنوز دقيقا مشخص نشده است

اديواآتيو و سمي  تن تسليحات ساخته شده از فلزات ر2200 تا 1100 هنگام بمباران عراق از 2003
شده از اورانيوم تضعيف  بسياري از دانشمندان معتقدند استفاده از تسليحات ساخته. استفاده آردند

هاي سربازان آمريكايي و افزايش هفت  شده در دوران جنگ خليج فارس، عامل اصلي بسياري از بيماري
  . اق استبرابر زايش نوزادهاي ناقص الخلقه در بصره و ديگر شهرهاي جنوب عر

  
  هزينه هاي امنيتي )ب
  
  افزايش جرم و جنايت _

 تاآنون بشدت افزايش يافته است طوري آه 2003جنايت ، تجاوز به عنف و آدم ربايي در عراق از مارس 
ها از حضور در خيابان هاي  روند و زنان عراقي نيز شب آودآان عراق از بيم آدم ربايي به مدرسه نمي

 فقره در ماه در سال 14آمار مرگ و مير در درگيري هاي فيزيكي از ميانگين .شهرها خودداري مي آنند
  .  افزايش يافته است2003 فقره در ماه در سال 357 به 2002

  
  : تاثيرات رواني_ 

بر اساس يك نظرسنجي آه تشكيالت . زندگي در شرايط ناامن، جمعيت عراق را ويران آرده است
هاي غير  ها معتقدند آه آنها نه به مقام  درصد عراقي80 عمل آورد،  به2004موقت ائتالفي در ماه مه 
 درصد نيز اعالم آردند اگر نيروهاي آمريكا 55هاي ائتالفي هيچ اعتمادي ندارند و  نظامي آمريكا و نه مقام

  . آنند و نيروهاي خارجي بالفاصله عراق را ترك آنند، آنها احساس امنيت بيشتري مي
  
  ادي هزينه هاي اقتص)ج
  
  : بيكاري_

 درصد 60 به 2003 درصد بود اما پس از جنگ در تابستان 30نرخ بيكاري در عراق قبل از جنگ عراق 
در حالي آه دولت بوش ادعا مي آند آه نرخ بيكاري در عراق آاهش يافته است اما تنها . افزايش يافت

  . اند شور شده ميليون نيروي آار عراق جذب طرح هاي عمراني در اين آ7 درصد از 1
  
  سودجويي جنگي شرآت هاي عمراني _

شرآت . هاي عراقي اآثر طرح هاي عمراني عراق به شرآت هاي آمريكايي واگذار شده است تا شرآت
اين .  ميليون دالري امضا آرده است 160هاليبرتون آمريكا براي تامين غذاي نيروهاي ائتالفي قراردادي

اين شرآت همچنين به . ر اختيار نيروهاي ائتالفي قرار نداده استدر حالي است آه هنوز هيچ غذايي د
.  ميليون دالري بابت قرار داد تحويل سوخت، تحت پيگرد است61دليل به بار آوردن هزينه اضافي 

اند و اين در حالي  آاران دريافت آرده  ميليون دالر حق حساب از خرده پيمان6آارآنان هاليبرتون همچنين 
ان ديگر از حيف و ميل مالي بيشتر اين شرآت خبر مي دهند آه از آن جمله مي توان به است آه آارآن

  .  هزار دستگاه آاميوني اشاره آرد آه تنها الستيك آنها پنچر شده بود85از رده خارج آردن 
  
  اقتصادي نفتي عراق _

 نفت خود سرمايه هاي ضداشغالگرانه در عراق باعث شده است آه اين آشور نتواند در زمينه درگيري
 حمله به زيرساخت هاي نفتي عراق صورت گرفته 130پس از سرنگوني صدام ، حدود . گذاري آند

 ميليون بشكه در روز در 33/1 به 2002 ميليون بشكه در سال 04/2توليد روزانه نفت عراق از . است
  .  آاهش يافته است2003سال 

  
  زيرساخت بهداشتي _

المللي بر ضد عراق ، تاسيسات بهداشتي  آننده بين هاي فلج  از تحريمپس از گذشت بيش از يك دهه
بيمارستان هاي . اين آشور در دوران جنگ عراق و خرابكاري هاي پس از جنگ بيش از پيش تخريب شد

برند و قادر به پاسخگويي به شمار بيش از حد بيماران خود  عراق همچنان از نداشتن تجهيزات رنج مي
  . نيستند

  
  صيالت تح_ 
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 مدرسه عراقي در طول جنگ عراق و هزاران مدرسه ديگر 200بر اساس برآورد سازمان يونيسف بيش از 
حضور دانش آموزان در مدارس عراق عمدتا به خاطر . و مرج پس از سقوط صدام نابود شد در غارت و هرج

  . نگ بود به مراتب آمتر از حضور در قبل از آغاز ج2004هاي امنيتي در آوريل  نگراني
  
  محيط زيست _ 

هاي آب و فاضالب و اآو سيستم بياباني شكننده اين آشور را  سيستم حمله نظامي آمريكا به عراق ،
سوزي شد آه در نتيجه آن دود  هاي نفتي عراق دچار آتش در اين جنگ همچنين چاه. تخريب آرد

 گرفتند و اين امر همچنان مردم سراسر آشور را فراگرفت و مردم عراق نيز در معرض اين آلودگي قرار
  . آند عراق و محيط زيست اين آشور را تهديد مي

  
  هاي حقوق بشري  هزينه_

. آنند حتي با وجود سرنگوني صدام، حقوق انساني مردم عراق را همچنان نيروهاي اشغالگر نقض مي
 زندانيان عراقي ارتش آمريكا عالوه بر تحقيقات درخصوص تحقير عمومي مردم عراق و شكنجه و آزار

  .  زنداني عراقي است آه در حين بازجويي مرده اند34اآنون سرگرم بررسي مرگ 
  
  هاي حاآميت  هزينه_

به رغم ادعاي انتقال قدرت در عراق ، اين آشور همچنان در اشغال آمريكا و نيروهاي ائتالفي است و از 
 موقت عراق قادر نيست برخالف دولت. استقالل سياسي و اقتصادي بسيار محدودي برخوردار است

هاي دولتي عراق و در   سازي شرآت دستورات پل برمر حاآم آمريكايي عراق از جمله براي خصوصي
  . هاي خارجي در مناقصات مربوط به بازسازي عراق عمل آند الويت قرار گرفتن شرآت

  
  هاي انساني   هزينه _

دهند اما تلفات  انكاران حاضر در عراق را تشكيل ميها اآثريت نظاميان و پيم با وجود اينكه آمريكايي
عالوه بر اين، جنگ عراق منابع و .  نفر بوده است116نيروهاي ائتالفي تحت امر آمريكا در عراق تاآنون 

  . هاي انساني ديگر مانند بحران سودان منحرف آرده است المللي را از بحران توجه بين
  
  الملل  قانون بين _

آمريكا براي حمله نظامي به عراق مغاير با منشور سازمان ملل است و آمريكا با اين تصميم يكجانبه 
دهد  ريزي آرد آه به آشورهاي ديگر اين امكان را مي الملل پي تصميم سنت خطرناآي را در عرصه بين

است خوانده شده " اقدام پيشگيرانه"آه به بهانه مقابله با تهديدات نظامي واقعي يا دروغين به آنچه 
ارتش آمريكا همچنين با تخطي از آنوانسيون ژنو شرايطي را فراهم آورده است آه . متوسل شود

آشورهاي ديگر احتماال در آينده، مفاد آنوانسيون ژنو را در برخورد با زندانيان جنگي ناديده خواهند 
  . گرفت

  
  سازمان ملل  _

 مشروعيت و اعتبار سازمان ملل را هدف رئيس جمهوري آمريكا به نوبه خود" جرج دابليو بوش"دولت 
المللي را براي ايفاي نقشي محوري در خلع سالح و اجراي  قرار داده و ظرفيت اين نهاد بين

هاي اخير دولت بوش براي جلب موافقت سازمان  تالش. المللي تضعيف آرده است هاي بين قطعنامه
لگر بر سر آار آمده است، مفهوم آلي ملل با تشكيل دولت غيرمنتخب عراق آه بدست نيروهاي اشغا
  . حاآميت ملي را مانند منشور سازمان ملل زير سوال برده است

  
  نيروهاي ائتالف _ 

دولت آمريكا در مواجهه با مخالفت شوراي امنيت سازمان ملل با فشار بر آشورهاي ديگر براي پيوستن 
اين امر نه تنها .  جنگ عراق برآمده است درصدد ايجاد مفهوم حمايت چندمليتي از "ائتالف اراده "به 

مشروعيت سازمان ملل را مخدوش ساخته است بلكه همچنين دموآراسي در بسياري از آشورهاي 
  .  درصدي داخلي با جنگ عراق مواجه شدند زير سوال برده است90ائتالف را آه با مخالفت بعضا 

  
  اقتصاد جهاني _

توانست براي آاهش فقر و گرسنگي در  يكا در عراق مي ميليارد دالر توسط دولت آمر1/151صرف 
سازي آودآان، تامين آب آشاميدني و نيازهاي بهداشتي   ايدز ، مصون جهان، تامين هزينه درمان بيماري

جنگ عراق به عنوان عاملي در افزايش . آشورهاي در حال توسعه براي بيش از دو سال استفاده شود
در حال .  برانگيخته است1970خصوص بازگشت رآود اقتصادي دهه هايي را در  قيمت نفت، نگراني

  . هاي ماهيانه خود هستند حاضر خطوط پروازي بزرگ جهان منتظر افزايش يك ميليارد يا بيشتر در هزينه
  
  امنيت جهاني _ 

هاي تروريستي بين المللي شده است آه اين امر  جنگ عراق و اشغال اين آشور باعث تحريك سازمان
گرچه رژيم صدام با . نها مردم عراق بلكه مردم جهان را در معرض تهديدات بيشتر قرار داده استنه ت
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 به بعد مسئول هيچ حمله تروريستي بين المللي 1993آرد اما از سال  مردم خود ظالمانه رفتار مي
  . نبود

  
  محيط زيست جهاني _ 

لودگي در آب و زمين عراق شده است آه تسليحات ساخته شده از اورانيوم تهي شده آمريكا منجر به آ
رودخانه دجله آه در نتيجه استفاده از اين . اين امر ناگزير به آشورهاي ديگر نيز سرايت آرده است

  . گذرد تسليحات توسط آمريكا در جنگ خليج فارس بسيار آلوده شده است از عراق، ايران و آويت مي
  
  حقوق بشر _ 

 سفيد اطمينان داده است آه شكنجه بخشي از اقدامات قانوني در وزارت دادگستري آمريكا به آاخ
) آمريكا يكي از آشورهاي امضاآننده اين آنوانسيون است.( آنوانسيون بين المللي ضد شكنجه نيست

هاي  اين قانون به اتفاق بدرفتاري و شكنجه زندانيان عراقي بدست عوامل اطالعاتي آمريكا به دولت
  . دهد  شكنجه و بدرفتاري با زندانيان ميديگر جواز جديدي براي
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