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

  

   حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض
  

 10دادگاه عمومي تهران : اعالم آرد , وآيل سيد هاشم آقاجري استاد زنداني دانشگاه تربيت مدرس
  .صادر آرد , سال زنداني موآلم5امروز راي خود را مبني بر , روز پس از محاآمه

  2004 ژوئيه 20 – 1383 تير 30سه شنبه 
 5موآلم عالوه بر اين آه به , ايلنا,در گفتگو با خبرگزاري آار ايران-آقاجريوآيل هاشم -صالح نيكبخت 

 سال محروميت از حقوق اجتماعي نيز محكوم شد و از ساير اتهاماتي 5سال زندان محكوم شده به 
تبليغ عليه نظام و نشر اآاذيب به , اخالل در نظم, سبب النبي, نظير افكار ضروريات دين منجر به ارتداد

  .تبرئه شده است ,  تشويش اذهان عموميقصد
 سال آن معلق شده و با توجه به اينكه دآتر آقاجري 2 سال محكوميت زندان موآلم 5از : وي افزود 
وي پس از قطعيت حكم فقط يك سال در زندان ,  سال است آه در زندان به سر مي برد2نزديك به 

  .خواهند ماند 
  . ميليون تومان و ثيقهه در روز پنج شنبه آزاد شود 100ار تامين آقاجري مي تواند با قر, به گفته وي

 دادگاه عمومي تهران راضي 1083در پاسخ به اين سوال آه از راي صادره از سوي شعبه , نيكبخت
ولي با توجه به اين آه هنوز فرصت تجديد نظر , قطعا از تبيين حكم صادره راضي نيستم: گفت , هستيد

  .در نهايت شايد موآلم تبرئه شود , عب تشخيص ديوان عالي آشور را دارمخواهي و اعتراض به ش
  

 آاظمي)زهرا (زيباپرونده 
  

رئيس کانادايي خبرنگاران بدون مرز خواهان تحريم، فشار اجتماعي و سياسي عليه جمهوري اسالمي 
  و ارجاع موضوع قتل زهرا کاظمي به ديوان دادرسي الهه شد 

  2004 ژوئيه 20 – 1383 تير 30سه شنبه 
پس از اعالم ناگهاني ختم دادرسي پرونده قتل زهرا کاظمي، که در پي آن وکالي خانواده  -راديو فردا 

ريچارد . کاظمي به اعتراض دادگاه را ترک کردند، دولت آمريکا نسبت به روند اين دادگاه اعتراض کرد
سازمان خبرنگاران بدون . د را ابراز کردباوچر سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا تاسف و نگراني دولت خو

مرز در بيانيه اعتراضي خود از فريبکاري مقامات قضائي ايران در نحوه برخورد با پرونده قتل زهرا کاظمي 
قوه قضائيه جمهوري اسالمي با تبديل اين محاکمه : اين سازمان در بيانيه خود نوشت. ابراز انزجار کرد

اين سازمان مدافع حقوق خبرنگاران از واکنش کانادا . اعتبار کرده استبه يک نمايش مضحک خود را بي 
مبني بر فراخواندن سفير خود به اتاوا ابراز خوشنودي کرده و از مقامات اين کشور و اتحاديه اروپا 

تانيا چرچماچ رئيس کانادايي خبرنگاران بدون مرز در . خواسته است تا فشار خود را برايران افزايش دهند
حبه با راديو فردا مي گويد نحوه برخورد جمهوري اسالمي با اين پرونده نه تنها سازمان ما که جامعه مصا

وي مي گويد کانادا بايد از اتحاديه اروپا بخواهد اعضاي . بين المللي را خشمگين و نا اميد کرده است
. اسي تحت فشار قرار دهداتحاديه ايران را به شيوه هاي گوناگون از قبيل تحريم، فشار اجتماعي و سي

وي پيشنهاد مي کند موضوع به ديوان دادرسي . اما بايد حرکتي جدي تر از آنچه تا حاال بوده صورت گيرد
  .الهه ارجاع شود زيرا تحريم اقتصادي به سود مردم ايران نيست

  

  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 
  

دفاع دولت انتقالي بغداد در يک حمله بي سابقه جمهوري اسالمي را به مداخله در امور عراق وزير 
  متهم کرد 
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در آستانه کنفرانس وزراي امور خارجه کشورهاي همسايه عراق در قاهره، حازم الشعالن، وزير دفاع 

ه همسايگان آن کشور، از جمله جمهوري اسالمي را به دولت انتقالي بغداد در حمله اي بي سابق
آقاي شعالن گفت که عراق آمادگي بردن عرصه پيکار به درون . مداخله در امور عراق متهم کرده است

مسئوالن جمهوري : الشرق االوسط از قول حازم الشعالن نوشت. اين کشورهاي مداخله جو است
سوساني که ماموريت آنها بر هم زدن اوضاع سياسي و اسالمي به حضور جاسوسان خود در عراق، جا

مداخله هاي جمهوري اسالمي از زمان تاسيس : وي افزود. اجتماعي عراق است، معترف هستند
  . کشوري به نام عراق تا کنون سابقه نداشته است

 وزير در آستانه کنفرانس وزراي خارجه کشورهاي همسايه عراق در قاهره،): راديوفردا(کيوان حسيني 
دفاع عراق در حمله اي بي سابقه همسايگان آن کشور از جمله ايران را به مداخله در امور عراق متهم 
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وزير دفاع عراق مي گويد عراق آمادگي بردن عرصه پيکار به درون اين کشورهاي مداخله . کرده است
  . جوست

در لندن است، در شماره امروز روزنامه سعودي الشرق االوسط که مقر آن ): راديوفردا(عليرضا طاهري 
عراق آماده است با کشورهايي که از ديدگاه بغداد متهم به : خود از قول حازم الشعالن مي نويسد

اما . وزير امور خارجه عراق از اين کشورها نام نبرد. پشتيباني از خشونت در عراقند مقابله به مثل کند
  . نه در امور داخلي عراق متهم کردجمهوري اسالمي را به مداخله به گفته او گستاخا

حازم الشعالن مي گويد ما . بغداد از رخنه جنگجويان خارجي از مرزهاي سوريه به عراق نيز شکايت دارد
براي بردن عرصه حمالت به حقوق و حيثيت عراق به درون کشورهاي هوادار عمليات خشونت بار آماده 

 بر پايه واقعيتها و اسناد و مدارک گفتگو کرده است اما به گفته آقاي شعالن عراق با اين کشورها. ايم
عراق بقاياي حکومت . هيچکدام از آنها براي جلوگيري از حمايت عمليات تروريستي گامي برنداشته اند

سرنگون شده صدام حسين و نيز جنگجويان تندروي اسالمي رخنه کرده به عراق را مسئول برخي بمب 
اند که در گير ودار آنها عراقيها از جمله بلند پايگان دولتي آن کشور گذاريها و سوء قصدهايي مي د

  .کشته شده اند
مسئوالن جمهوري اسالمي به حضور جاسوسان «: به نوشته الشرق االوسط، حازم الشعالن مي گويد

ايران در عراق، جاسوساني که ماموريت آنها بر هم زدن اوضاع سياسي و اجتماعي عراق است، 
مداخله هاي جمهوري اسالمي از زمان تاسيس کشوري به نام عراق تا کنون سابقه . دمعترف هستن
  » .نداشته است

از سوي ديگر واشنگتن هم جمهوري اسالمي را به تالش براي بي ثبات ساختن عراق و نفوذ در آن 
جمهوري . جمهوري اسالمي اين اتهامات را همواره بي پايه خوانده است. کشور متهم کرده است

 ساله اي با يکديگر پرداختند که بيش از يک 8اسالمي و عراق در دوران حکومت صدام حسين به جنگ 
  . ميليون تن کشته و معلول بر جاي گذاشت

اياد عالوي نخست وزير دوران انتقالي عراق که گرم ديداري از کشورهاي عرب همسايه عراق است، 
سوريه نيز اوايل ماه . لت بغداد را جلب کرده استپشتيباني اردن از برنامه سرکوبي شورشيان ضد دو

جاري ميالدي پذيرفت که براي جلوگيري از رهبرد کساني که مي خواهند با آمريکا و مسئوالن برخوردار 
  .از پشتيباني آمريکا نبرد کنند، نظارت بر مرزهايش را تشديد کند

 
  نهادهای رسيدگی به حقوق بشر در اتحاديه اروپا

  2004 ژوئيه 20 – 1383 تير 30 سه شنبه : راديو آلمان-ياسكندر آباد
سرمشق تدوين شده در زمينه رسيدگی و رعايت حقوق انسانها در اتحاديه اروپا اعالميه جهانی حقوق 

اين آرمان انسانهای برابر و برابرخواهی است آه در يكجا . اين اعالميه تنها يك پيمان نيست. بشر است
 به مفهومی آه در اين اعالميه آمده است، تنها راهكار و آارسازی است آه حقوق بشر. گرد آمده است

  .پس بايد در گسترش و ارتقای آن در هرجای جهان آوشيد. به سوی آزادی و خالقيت انسان، راه ميبرد
اين اعالميه بازتاب فشار آشورهای آوچكتر به .  تدوين شد١٩۴٨اعالميه جهانی حقوق بشر در سال 

رگ بود آه اگرچه ميخواستند سازمان ملل متحد و منشور آن به منزله پشتيبان استواری حكومتهای بز
برای صلح و آشتی باشد، اما اصرار چندانی در تدوين و تحكيم حقوق بشر در سراسر جهان نداشتند و 

ه سر انجام ن. برای توجيه ديدگاه خود بر تفاوتهای فرهنگی در سرزمينهای گوناگون انگشت ميگذاشتند
تنها اين اعالميه به تصويب رسيد و منتشر شد، بلكه درجه اجرای مفاد آن در آشورهای گوناگون 

 بود آه سران اتحاديه اروپا افزون ١٩٩٩تازه در سال . مقياس و محك استقرار آزادی و دمكراسی گرديد
همت بر اعالميه جهانی حقوق بشر به تدوين و تصويب منشوری در زمينه حقوق حقه انسانها 

  .البته پيش از آن نيز اقداماتی در اين زمينه انجام شده بود. گماشتند
 در هلند قرارداد Maastricht ميالدی سران آشورهای اروپايی در شهر ماستريخت ١٩٩٣در سال 

يكی از اصلهای مهم اين قرارداد توجه به . تشكيل ارگانهای اصلی اتحاديه اروپا را تنظيم و تصويب آردند
اما اين آه آداميك . قوق بشر در آشورهايی بود آه خواهان ايجاد ارتباط تجاری با اتحاديه بودندرعايت ح

حتی در . از ارگانهای اتحاديه مسئول نظارت بر رعايت حقوق حقه انسانی باشد، به روشنی بيان نشد
سو آميسيون از يك.  تصويب شد نيز اين موضوع ناروشن باقی ماند١٩٩٩قرارداد آمستردام آه در سال 

اجرايی اتحاديه اروپا مختار گرديد بخشی از بودجه خود را به اين آار اختصاص دهد، از سوی ديگر 
  شورای 

وزيران اتحاديه آه در درجه اول به مسائل تجارت خارجی و موضوعات امنيتی ميپرداخت، خود را موظف 
  . نمايددانست آه مشروعيت آشورهای طرف معامله با اتحاديه را خود تعيين

مهمترين اختياری آه در زمينه نظارت بر اجرای حقوق بشر به آميسيون اروپا داده شده است، تشكيل 
اين آميته همچنين موظف است به حدود استقرار . آميته ويژه نظارت بر انتخابات دمكراتيك ميباشد

دست اندرآاران .  سازدقوانين دمكراتيك در آشورهايی آه قصد تجارت با اتحاديه اروپا دارند را روشن
 چهار ٢٠٠۴ تا ١٩٩٩اتحاديه برای اين منظور و اقدامات و پروژه های مشخص آميته، در فاصله سالهای 

يكی از پروژه هايی آه آميسيون اروپا در اجرای آن توفيق داشته است، . صد ميليون يورو مقرر آرده اند
تمام آشورهايی آه . نوپای اتحاديه اروپا استگنجاندن اصل ضديت با نژادپرستی در قراردادهای اعضای 

برای عضويت در اتحاديه تالش ميكنند موظفند اصل ضديت با نژادپرستی را صريحا در تقاضانامه خود قيد 
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متاسفانه اين امر در مورد اصل رعايت دمكراسی در آشورهای طرف معامله با اتحاديه، به اين . نمايند
  .صراحت مطرح نشده است

 قرار شده بود در قراردادهای تجارى، اصل رعايت مبانی دمكراتيك قيد شود، ولی ١٩٩۵ سال هرچند از
در حال حاضر آميسيون اجرايی اروپا در صورت عدم رعايت اين اصول، حق ندارد قراردادی را فسخ آند 

سيون اروپا نكته ديگری آه مورد انتقاد ناظران آگاه ميباشد اين است آه چرا آمي. يا به تعويق بيندازد
اگر . مسئول دائم و مشخصی برای رسيدگی به رعايت حقوق بشر در آشورهای مربوط، انتخاب نميكند

چه در بخشنامه های آميسيون، رئيس اين ارگان بعنوان مسئول مسائل حقوق بشر ناميده ميشود، 
  .ولی جا دارد آه يك مسئول مختار جداگانه به اين مقام برگزيده شود

 اجرای حقوق بشر در آشورهای مربوط با ١٩٧٣سيون اجرايى، پارلمان اروپا نيز از سال عالوه بر آمي
با پا گرفتن اتحاديه اروپا بر اساس . مجمع مشترك اروپا را در دستور آار و تصميمات خود قرار داده است

رای اصول قراردادهای ماستريخت و آمسِتردام، پارلمان اروپا تماسهای خود با سازمانهای ناظر بر اج
حقوق بشر مانند سازمان عفو بين الملل را گسترش داد و نقض حقوق بشر در آشورهای گوناگون را 

اگر پيش از پا گرفتن اتحاديه در شكل امروزين خود، پارلمان اروپا در زمينه حقوق بشر تنها . منعكس آرد
برای نمونه .  شرآت ميكندموضع همكاری داشت، اآنون اين ارگان در تصميم گيريهای مربوط، فعاالنه

هربار يك قرارداد تجاری ميان اتحاديه اروپا با آشوری بسته مى شود، بايد موافقت پارلمان نامبرده نيز 
عالوه بر اين بسيار اتفاق . جلب شده باشد، حتی اگر آن قرارداد بدون رای منفی به امضا رسيده باشد

ودن منافع اقتصادی آشورهای عضو، آشور، گروه يا افتاده است آه پارلمان اروپا با وجود در آار ب
اين مسأله تا به حال چند بار در رابطه با . شخصيتی را به خاطر نقض حقوق بشر محكوم دانسته است

  .آشورهای امريكای التين و ترآيه پيش آمده است
در افكار در بخش فرهنگی و تبليغاتى، پارلمان اروپا به يك سلسله اقدامات دست زده است آه هم 

. عمومی و هم در ميان دولتمداران عملكرد بسيار مفيدی به سود حافظان حقوق بشر داشته است
نخست اين آه هر سال جايزه ای با عنوان جايزه ساخارف از جانب اين مجلس به شخص، گروه يا 
ده دولتی اعطا ميشود آه در زمينه پيشبرد علمی يا سياسی حقوق بشر آار شايسته ای انجام دا

همتراز و همزمان با . باشد يا بصورت بارزی اجرای بندهای قانون اساسی خود را به اثبات رسانده باشد
اين جايزه، بايد از توصيه ها و تقاضاهای مستقيم پارلمان اروپا ياد آرد آه برای نمونه در آستانه قرن 

. ود را يكجا آزاد آنندبيست و يكم از دولتهای ناقض حقوق بشر صريحا خواست زندانيان سياسی خ
آخرين نكته مهمی آه پارلمان اروپا برای تصويب و اجرای آن تبليغ بسيار و مفيدی آرده است، لغو حكم 

در اين زمينه پارلمان اروپا همواره به اصل . اعدام و ممنوعيت قانونی آن در آشورهای گوناگون است
  .د ميورزدمسلم ممنوعيت حكم اعدام در آشورهای عضو اتحاديه تاآي

همانطور آه در آغاز گفتيم، انتقادگران معتقدند آميسيون اجرايی اتحاديه اروپا در زمينه نظارت بر اجرای 
درست است آه گاه مصالح اقتصادی و . حقوق بشر، راهی جدا از شورای عالی وزيران اتحاديه ميپيمايد
ار آميسيون اجرايی در زمينه حقوق بشر امنيتى، شورای وزيران را به تصميم گيريهايی واميدارد آه با آ

منافات دارد، اما در سالهای اخير شورای وزيران نيز به امر اجرای حقوق بشر توجه بيشتری نشان داده 
اينها همه . به ويژه آه قرار شده تصميم گيريهای مهم همواره با جلب موافقت پارلمان اروپا انجام گيرد

ن اتحاديه اروپا به اهميت نظارت و رسيدگی به اجرای حقوق بشر نشان ميدهد آه اگرچه دست اندرآارا
  .پی برده اند ولی باز راه زيادی تا تثبيت و استقرار نهادهای ويژه در اين زمينه باقی مانده است

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   تير30: روزنامه های صبح تهران

  2004 ژوئيه 20 – 1383 تير 30سه شنبه  -بي بي سي 
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های خبری خود با نقل از گزارش های خارجی به رد احتمال 

حمله اسرائيل به ايران و طرح براندازی جمهوری اسالمی از سوی آمريکا پرداخته و از جمله مسايل روز، 
قتل زهرا کاظمی و پی آمدهای توقف به واکنش ها نسبت به پايان ناگهانی دادگاه رسيدگی به پرونده 

  .انتشار دو روزنامه صبح اهميت داده اند
 در صدر اخبار خود نظر رييس سازمان مرکزی اطالعات آمريکا را منعکس کرده که گفته است اعتماد

  . ارتباطی مستندی بين ايران و القاعده در جريان حادثه يازده سپتامبر وجود نداشته است
روزنامه های امروز صبح نقل کرده و به اين ترتيب به خبرهای دو روز پيش درباره تهيه اين خبر را بيشتر 

  . طرح براندازی جمهوری اسالمی در دور دوم رياست جمهوری جورج بوش واکنش نشان داده اند
  با  جدی  مقابله  برای  بوش  دولت  بر  داخلی  فشارهای  از افزايش  شواهد امر حاکیعتمادبه نوشته ا

  .   است ايران
 سخنگوی سپاه پاسداران گفته است آمريکا و اسرائيل از امکانات و همشهریدر عين حال، به نوشته 

  .توان دفاعی ايران با خبرند و در نتيجه دست به کاری که منافع آن ها را به خطر اندازد نخواهند زد
 زهرا کاظمی، اظهار نظرهای مختلف يک روز پس از پايان ناگهانی دادگاه رسيدگی کننده به پرونده قتل

بر سر اين پرونده و واکنش دولت کانادا نسبت به آن در روزنامه های تهران ديده می شود که قطعی 
شدن خبر فراخوانده شدن سفير کانادا از تهران و انعکاس وسيع انتقاد های شيرين عبادی و وکالی 

  . ستزهرا کاظمی به جريان دادگاه بخش عمده ای از آن ها

www.iran-archive.com 



 است که به انتقادهای خود از خانم جمهوری اسالمیدر ميان روزنامه های صبح، تنها روزنامه 
عبادی، حقوقدان برنده جايزه صلح نوبل، ادامه داده و از دادگستری پرسيده که چطور به اين وکيل 

  . رسمی دعاوی اجازه حضور در اين دادگاه را داده است
جديد رييس قوه قضاييه به روسای محاکم و دادستان ها به عنوان  از بخشنامه شرقدر اين ميان، 

  . تحولی حايز اهميت خبر داده است
در اين بخشنامه، آيت اهللا شاهرودی از دادگاه ها و دادسراها خواسته است در صورت مشاهده بی 

ق و اعمال نظمی، مسامحه يا عدم توانايی وکيل در ايفای وظيفه وکالتی و همچنين اطالع از سوء اخال
  . وکال، مراتب را بدون تاخير به قوه قضاييه گزارش کنند

 از زبان سخنگوی هيات دولت نوشته است که دولت بر بی گناهی متهم دادگاه زهرا همشهری
کاظمی، که کارمند وزارت اطالعات است، تاکيد دارد و در مورد دادگاه هم نيازی به نظارت خارجی 

  .احساس نمی کند
 که به دنبال مالقات مدير مسئول جمهوريت و توقف انتشار وقايع اتفاقيه از توقيف روزنامه دو روز بعد

آن با دادستان تهران اتفاق افتاد، به نوشته روزنامه های امروز صبح سخنگوی دولت هم از اين اعمال 
  .انتقاد کرده است

 دو   از تعطيلی  شديد دولت ف تاس نوشته است اعالم"  بسته  های ، با دست دولت" با عنوان اعتماد
  .شود  می  بيان  دولت  سخنگوی  از سوی  از هر توقيفی  معموال پس  که  است  عادی  تقريبا امری روزنامه

  و  اتفاقيه وقايع   دو روزنامه زاده، سخنگوی دولت، ديروز در باره تعطيلی  رمضان در عين حال، عبداهللا
   توان شود که  روبرو می  با مسايلی  مواقع  در برخی دولت:   گفت ت شديد دول  با ابراز تاسف جمهوريت
  . را ندارد  داخل  و افکار عمومی المللی  بين   سازمان های  به پاسخگويی
، آقای رمضان زاده به حکم اعدام هاشم آقاجری اشاره کرده و گفته ما تقريبا در  آفتاب يزدبه نوشته

ويی به اين مسئله در مجامع بين المللی بوديم و امروز همه اذعان تمام دو سال گذشته درگير پاسخگ
دارند که آن حکم اشتباه بوده است، در حالی که همان روز هم همه دلسوزان و آقای رييس جمهور 

اعالم کردند که اين حکم، اگرچه ظاهر قانونی دارد، به مصلحت کشور نيست و نبايد اينگونه با 
  . سرنوشت کشور بازی شود

 از زبان سخنگوی دولت نوشته است بايد يک دغدغه انسانی هم نسبت به کسانی که در اين شرق
  .روزنامه ها کار می کنند داشته باشيم

نام گرفته " سقط درمانی" خبر داده که طرح جنجال برانگيز اجازه سقط جنين در مواردی خاص که شرق
  . است امروز در جلسه علنی مجلس مطرح و بررسی خواهد شد

اين طرح که سقط جنين را در شرايطی که جان مادر در خطر باشد و يا معلوليت نوزاد قطعی شناخته 
شود، مجاز می شناسد، از دوره قبل مجلس باقی مانده که نمايندگان اصالح طلب آن را تصويب کردند 

  . اما شورای نگهبان در آن اشکال شرعی ديد و از تاييدش خودداری ورزيد
، حسينعلی شهرياری، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، درباره شرقوزنامه به نوشته ر

طرحی که امروز در مجلس مطرح می شود گفته است يک کميسيون پزشکی از متخصص پزشکی 
قانونی، متخصص زنان و زايمان و متخصص اطفال تشکيل خواهد شد و پس از انجام آزمايش هايی 

  .ون، بيمار به مراکز خاصی برای انجام سقط درمانی معرفی می شودخاص و در صورت تاييد اين کميسي
روزنامه های صبح امروز بدون نفسيری از حمله نيروهای آمريکايی به دفتر ارتباطات ايران در منطقه کالر، 

در شهر سليمانيه عراق، خبر داده و در خبری همشکل نوشته اند در اين حادثه يکی از کارکنان اين 
  . ر و شمار زيادی از پرونده و دستگاه های رايانه ای ضبط شده استدفتر دستگي
، مسئوالن اتحاديه ميهنی کردستان عراق اعالم داشته اند که از حمله نيروهای اعتمادبه نوشته 

  . آمريکايی به دفتر ارتباطات ايران بی خبر بوده اند
يران وابسته به وزارت خارجه يا سازمانی هيچ يک از روزنامه ها خبر نداده است که آيا مرکز ارتباطات ا

  .ديگری بوده و به چه وظايفی اشتغال داشته است
 از زبان مسئول اتحاديه ميهنی کردستان عراق در سليمانيه نوشته است که اين اتحاديه به شرق

شغول منظور آگاهی از انگيزه نيروهای اشغالگر در حمله به دفتر ايران در شهر سليمانيه در حال حاضر م
  .گفتگو با نيروهای آمريکايی است

   
  آمريكا و موتور اروپا 

  هنري آيسينجر : نوشته
  مديا تريبون : منبع

  سعيد آقاعليخاني : ترجمه
  2004 ژوئيه 20 – 1383 تير 30سه شنبه : خبرگزاري فارس

  
يان مخالفت با سياستهاي آمريكا، درم) مشهور به موتور اروپا(مخالفت دو آشور مهم فرانسه و آلمان 

اآثر آشورهاي جهان، از اين نظر مهم تلقي شد آه براي نخستين بار پس از جنگ جهاني دوم شاهد 
  . شكاف در ميان آشورهاي غربي بوديم
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بحران عراق آه سرانجام با تهاجم نيروهاي آمريكا و انگليس به آن آشور و سرنگوني رژيم صدام 
مشهور به (هم بود، مخالفت دو آشور مهم فرانسه و آلمان حسين، پايان يافت در برگيرنده يك تحول م

با سياستهاي آمريكا، درميان مخالفت اآثر آشورهاي جهان، از اين نظر مهم تلقي شد آه ) موتور اروپا
  . براي نخستين بار پس از جنگ جهاني دوم، شاهد شكاف در ميان آشورهاي غربي بوديم

 مقامهاي آمريكا سنگين بود آه هنوز پس از پايان جنگ چنين موضعي آنچنان براي سياستمداران و
سخنان آالين پاول وزير امور خارجه آمريكا مبني بر مجازات شدن فرانسه . اند آن را هضم آنند نتوانسته

وزير امور خارجه اسبق آمريكا آه از او » هنري آيسينجر«در اين ميان . به خوبي گوياي اين موضوع است
اي به شدت  آاران نوين حاآم در آاخ سفيد ياد مي شود نيز در مقاله  محافظهبه عنوان پدر معنوي

  . متن مقاله از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد. پاريس و برلين را مورد حمله قرار داده است
در زماني آه تمامي توجهات معطوف بازسازي عراق است، اياالت متحده همچون مراحل ديپلماتيك قبل 

فرانسه و آلمان ـ دو . روبروست» چگونگي تعامل با ماهيت دگرگون شدن ناتو«ش بزرگ از جنگ با چال
آه مي تواند باعث به «متحد قدرتمند آمريكا در ناتو ـ در اين مدت، جهانيان را عليه سياستهاي بوش 

اي اين واگرايي در ناتو باعث شد آه روسيه ـ بر. تحريك آردند» خطر افتادن زندگي آمريكايي ها شود
اولين بار پس از جنگ سردـ صريحا در مقابل اياالت متحده موضعگيري آند و اآنون نيز آه جنگ پايان 

  . ها بر سر نقش آينده سازمان ملل متحد در عراق را شاهديم يافته است، تكرار آشمكش
سياست خواهد شد آه حدود نيم قرن نقطه محوري ) ناتو(تداوم اين رويكردها منجر به فروپاشي نهادي 
 سپتامبر منجر به ظهور 11هاي پس از حمالت  آشفتگي. خارجي آمريكا را به خود اختصاص داده بود

اياالت متحده شد و زماني آه اياالت » قطب گرايي«يا » يك جانبه گرايي«نوعي نارضايتي به خاطر 
آه اياالت متحده به جنگ عليه تروريسم صورتي نظامي داد، ضعف اوليه در همپيماني متحدانش ـ 

تا حدودي آمرنگ » بازدارندگي پيشگيرانه« سپتامبر قرباني آن شد ـ در سايه استراتژي 11متحده در 
  . شد

اي بود آه سرزميني براي دفاع  اين استراتژي جديد، واآنش درستي عليه تهديدات گروههاي ناشناخته
مساله ديگري آه باعث . ندزد نداشتند و در عين حال، براي تحقق اهداف خود دست به هر آاري مي

ها،  آمرنگ شدن اختالفات شد، اين بود آه همپيمانان اروپايي عالوه بر احساس خطر از جانب تروريست
به خطر دستيابي آنان با آشورهاي حامي شان به تسليحات آشتار جمعي پي برده بودند و در نتيجه، 

بنابراين مبارزه با ترور صرفا تا . آردند  نميتفسير» تالش در جهت رهبري مطلق جهان«اقدامات آمريكا را 
اگر چه همان زمان نيز . شد جايي آه پاسخ به تجاوزات قريب الوقوع باشد، امري قابل توجيه تلقي مي

آردند، ليكن متحدان اروپايي به اميد  مقامات آاخ سفيد اهداف خود را در سخنان رسمي خود علني مي
 به مرور زمان مواضع خود را تعديل خواهد آرد، مخالفت چنداني اينكه اياالت متحده خود به خود و

در دوران جنگ سرد، اياالت متحده به واسطه نيازي آه به توجيه اخالقي اقداماتش داشت، . آردند نمي
آرد و اين امر باعث همراهي فرانسه و آلمان در طول  هاي متحدانش عمل مي هر از چندگاه، به مشاوره

 سپتامبر و تحوالت بعد از آن اياالت متحده هيچ تضميني مبني بر 11 در جريان حوادث جنگ سرد بود، اما
اگر چه تهديد فرانسه و آلمان مبني بر رأي منفي عليه آمريكا در . تعديل مواضعش به همپيمانانش نداد

ماني با اعتنا به سابقه نيم قرن همپي سابقه بود، اما وقتي آه اين دو آشور بي شوراي امنيت امري بي
آمريكا، فشار شديدي عليه سياستهاي آمريكا بر ساير آشورها وارد آردند و به رهبران اروپاي شرقي 

هشدار دادند آه همراهي با واشنگتن به منزله تجديد نظر در پيوستن شان به اتحاديه اروپا خواهد بود، 
  . تري يافت موضع ضد آمريكايي شان ابعاد تازه

وزير امور خارجه (بي، وقتي وزير امور خارجه فرانسه و آلمان همتاي روسي خود را در آغاز اين مبارزه طل
دعوت به مخالفت با آمريكا و پيوستن به جبهه خود آردند در واقع، ) آشوري آه دشمن سابق ناتو بود

اين اقدام دقيقا نسخه برداري از . سياستهاي همپيماني در نيم قرن گذشته را به ابتذال آشانيدند
در قرن هفدهم بود، رويچلي آسي بود آه براي مبارزه با ايجاد احتمالي » رويچلي«لكرد آاردينال عم

سعي آرد تا در ميان متحدان اروپايي آن شكاف ايجاد آند و نتيجه اين امر، » هايسبورگ«امپراتوري 
ست آه خبري از ليكن فرانسوي ها توجه ندارند آه اين استراتژي متعلق به دوراني ا. ظهور فرانسه بود

هاي خود  توانست خواسته تروريسم و تسليحات آشتار جمعي نبود؛ دوره اي آه فرانسه به تنهايي مي
  . را به دست آورد

دليل اصلي جهش ديپلماتيكي آه امروز در اروپا به وجود آمده است، صرفا نفرت از عملكرد آمريكا 
آنند تهديد مشترآي آه در گذشته باعث نيست، بلكه بيشتر از آن روست آه متحدان ما تصور مي 

صرفنظر از اين امر، ما امروز شاهد به قدرت رسيدن . تقويت همكاريها مي شد، امروز وجود خارجي ندارد
نسلي در اروپا هستيم آه جنگ سرد را درك نكرده است و دستاوردهاي جنگ سرد براي آنها حكم يك 

  . هديه باد آورده را داشته است
زادسازي اروپا طي جنگ دوم جهاني مشارآت نداشت و شاهد بازسازي اروپا در قالب اين نسل در آ

طرح مارشال نبود، در عوض، به عنوان معترض جنگ ويتنام و استقرار موشكها در اروپا و آلمان حضور پر 
بيگانگي اين نسل تباه شده در بحران اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم جهاني با . رنگي داشت

جا رسيد آه برخي در جريان اتحاد در آلمان خود را بيش از آنكه  اي ملموس نسل قبل تا بدانه واقعيت
  . آزاد شده بپندارند، تحت اشغال مي دانستند

فرانسه آه نوعي دعوت به ماهيت اروپايي محسوب مي شد، روي خوش » دوگليسم«اروپا هيچگاه به 
ـ حداقل به شكل موقت ـ توانست آلمان » ك شيراكژا«نشان نمي داد تا اينكه بحران عراق پيش آمد و 
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از برآناري از » گرهارد شرودر«شيراك وقتي هراس . هاي اروپا همراه آند» دوگليست«را با جبهه 
سمتش ـ به واسطه مواضع خصمانه عليه آمريكا ـ را ديدد، او را برخالف صدراعظم هاي قبلي آلمان 

اين . و آشور مواضعي چالش برانگيز عليه آمريكا را اتخاذ آردندمدتي بعد، د. فريفت و با خود همراه آرد
آودتاي ديپلماتيك، اروپا را به دو بخش تقسيم آرد يك بخش، شامل دولت هايي آه درتالشند ضمن 

احياي هويت اروپايي در مقابل آمريكا قرار گيرند و بخش ديگر، دولت هايي آه احياي هويت اروپايي را از 
واگرايي هاي رو به افزايش، يك تحول تدريجي را در . اياالت متحده دنبال مي آنندطريق همكاري با 

در » جورج بوش«در روسيه با به قدرت رسيدن » والديمير پوتين«روي آار آمدن . موضع مسكو ايجاد آرد
 پوتين سعي آرد مسير تحقق تمرآز بر اقتصاد داخلي و احياي دوباره جايگاه قبلي. آمريكا همزمان شد

روسيه به عنوان يك ابر قدرت را از طريق همكاري با اياالت متحده خصوصا در زمينه مبارزه با بنيادگرايي 
  . اسالمي، هموار آند و بدين ترتيب، عظمت از دست رفته روسيه متالشي شده را دوباره باز گرداند

 دسته از آمريكايي پس از مدتي، همنوايي سياست خارجي روسيه با مخالفان اياالت متحده براي آن
هايي آه از تجربه تلخ روسيه در دوران افولش باخبر بودند، تعجب برانگيز بود، زيرا اين امر زماني اتفاق 

مي افتاد آه رويه بيشتر از آن در قالب لغو موافقت نامه منع تكثير تسليحات اتمي و گسترش ناتو به 
ام باز هم براي آمريكا چنگ و دندان نشان مي مرزهايش ضعف خود را نشان داده بود، ولي با اين اقد

شايد اهمال اياالت متحده در رسيدگي به وضعيت روسيه باعث شد اين آشور نقش فضاحت باري . داد
در نمايشي آه آلمان و فرانسه به راه انداخته بودند، به عهده بگيرد و در مساله عراق عليه اياالت 

رت گرايي روسيه از آمريكا و ايجاد آلترناتيو جديدي بود آه بر متحده موضعگيري آند؛ امري آه متضمن نف
شش ماه پس از پيوستن سه جمهوري سابق اتحاد . بي اطميناني به طرح هاي آمريكا استوار شده بود

شوروي به ناتو، پوتين در موضع خارج شدن از زير چتر اياالت متحده به همتايان روسي و آلماني خود 
  . ورش ثابت آند آه ناتو از موضع اوليه خود عدول آرده و رو به فروپاشي استپيوست تا به مردم آش

. بايد اعتراف آرد آه استمرار رويكرد آنوني، پايه هاي نظام بين الملل را دستخوش تغيير خواهد آرد
هاي مختلفي تقسيم مي شود آه در مورد همكاري با اياالت متحده اختالف  اروپا در اين تغيير به طيف

  . ر دارند و ماهيت ناتو نيز دچار تحول خواهد شدنظ
بعد از منظر  بافت سازمان ملل متحد ـ آه نهاد سنتي دفاع از دموآراسي در برابر دشمنان آن است ـ من

  . يافتن راهكاري براي مقابله با اقدامات اياالت متحده دچار تحول خواهد شد
ونگي اداره عراق پس از جنگ به وضوح خود را چالش اين سازمان با اياالت متحده بر سر مساله چگ

در نتيجه، به نفع اياالت متحده است آه پس از بازگرداندن آرامش و محو سالح هاي . نشان مي دهد
آشتار جمعي، به تنهايي به دنبال ايفاي نقش در قلب جهان اسالم نباشد، اما اين به معني دعوت از 

عدم دعوت آنان و ساير آشورها اصرار ورزد و همزمان نقش همپيمانانش نيست، بلكه بايد همچنان بر 
سخنان وزير امور . مهمي را به سازمان ملل متحد خصوصا نهادهاي بشر دوستانه و فني محول آند

خارجه فرانسه ـ آه با موافقت ضمني آلمان همراه شد ـ بار ديگر مساله عدم مشروعيت حضور آمريكا 
طريق ديپلماتيك فيصله نيافت ـ به صورت مساله حل نشده اي باقي در عراق را ـ آه قبل از جنگ از 

راق، نبايد مبتني بر نيروهاي بين مرحله بعد از ع. خواهد گذاشت و بر ميزان شكاف موجود خواهد افزود
به عنوان حربه اي براي جلو اندختن سازمان » جمع گرايي«المللي باشد بلكه بايستي حماقت بار بودن 

در عين حال بايد تالش شود آه امور به . ملل و حذف اياالت متحده بارها و بارها مورد تاآيد قرار گيرد
  . وضعيت طبيعي خود بازگردد

اي  هاي زور گويانه ت ناتو براي فعال آردن نقش نهادهاي بين المللي و ممانعت از سياستاحياي مناسبا
براي احياي روابط نيز بهتر است به جاي تأآيد بر تبديل . آه در قرن هجدهم رايج شده بود، ضروري است

ترك اگر به اين زمينه مش. تقويت شود» احساس سرنوشت مشترك«همپيماني به چتر امنيتي فراگير، 
اي دست و پا آند  توجه نشود و اگر روند ديپلماسي التزام آور مجبور است در داخل ناتو، همپيمانان ويژه

و براي آينده همكاريهاي نزديك دست به انتخاب بزند آه اين مساله پايان حزن انگيزي براي نيم قرن 
  . همكاري تلقي مي شود

در مقابل » يك جانبه گرايي«و جدل بر سر به نظر مي رسد وقت آن رسيده است آه تكليف بحث 
  . روشن و ايده تمرآز و تكيه بر يك نقطه مرآزي تقويت شود» جمع گرايي«

در مورد رويكرد خصمانه اخير اروپاييان عليه اياالت متحده نيز بايد بدانها گوشزد آرد آه از تبليغات رسانه 
دهند و اين آشور را نه به  ز آمريكا نشان ميگونه و تشنه جنگ ا» رامبو«اي شان آه همواره چهر ه اي 

عنوان يك شريك آه به عنوان موجودي آه در مقابل اروپا ايستاده است؛ معرفي مي آنند دست 
از سوي ديگر، سياست خارجي آمريكا نيز بايد گسست موجود ميان ديدگاه رايج در سطح . بردارند

در اين ارتباط، . روز مي شود، از ميان برداردسران و شيوه هاي جزيي ديپلماسي اي را آه مدام به 
آمريكا ناگزير از همفكري و همكاري تنگاتنگ با شرآاي خويش است تا بدين وسيله براي آنها در توجه به 
اهداف ميان مدت، التزام ايجاد آند و به وضعيت منع تكثير تسليحات آشتار جمعي، تبيين جهاني سازي 

  . عت ببخشدو احياي بازسازي خاورميانه سر
بايد تاآيد آنم آه محور آلماني، فرانسوي و روسي محوري موقتي است و پوتين همچنان به نزديكي 

اگر بيشتر از سخنان پوتين به عملكردش توجه آنيم، خواهيم ديد آه . بيشتر به آمريكا مي انديشد
  . اهميت بيشتري داردمي داند و همكاري با آمريكا براي اين آشور » حالت خاص«روسيه، عراق را يك 

با پوتين در مورد مسائل مهم جهاني به عنوان » آاندوليسا رايس«مذاآرات مستمر مشاور امنيت ملي 
  . اولين گام هاي رويكرد اياالت متحده به روسيه قابل اهميت است
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ر در در اين حال، چين آمتر از ديگران خود را درگير مساله عراق آرد، برنامه اصالحات داخلي و تغيي
رهبري باعث شد آه اين آشور فارغ از هياهوي حاآم بر اوضاع جهان يك مرخصي توأم با آرامش به خود 

بدهد و بنابراين پيش بيني مي شود آشوري آه در اوايل به قدرت رسيدن بوش به عنوان دشمن 
امر زماني اين . استراتژيك دولت وي معرفي مي شد، در بلندمدت، تبديل به يك شريك استراتژيك شود

محقق مي شود آه آمريكا بتواند در مورد مشكل هسته اي آره شمالي و مساله روابط خصمانه چين 
در اين ميان، برتري نظامي آمريكا در آينده روابط بين الملل، . با تايوان به يك موضع مشترك با چين برسد

وا هم قادر به تغيير آن حقيقتي است آه نمي توان آن را ناديده گرفت، امري آه سياست توازن ق
. نيست، ليكن اياالت متحده بايد هرموني فراگير خود را با لحاظ داشتن معاهدانتت بين المللي پيش ببرد

اگر آمريكا بتواند با جان و روح متحدان اروپايي اش بياميزد، ديگر، دعوا بر سر يك جانبه گرايي يا جمع 
  . د و مطالبات اياالت متحده به راحتي تامين خواهد شدگرايي تبدلي به خوراك اين و آن آشور نمي شو

  
  گوناگون

 
  عراق امروز از نگاه آمار

   ٨٣ / ٠۴ / ٣٠تهران ، خبرگزارى جمهورى اسالمي 
  از داود پورصحت 

  تاريخ معاصر عراق در مقطع پس از استقالل اين کشور و فروپاشي اميراتورى 
  گون ، رنگارنگ ، متضاد ، متنوع عثماني در ابعاد مختلف مملو از تحوالت گونا

  . و در خور تامل است 
  ى مختلف سياسيهاى با سبک و سياقها و دولتهاظهور و سقوط پي در پي حکومت

  نظير پادشاهي ، جمهورى در دوران قبل از صدام و در نهايت استبداد شرقي به 
  ياسي،نام جمهورى در دوران صدام موجب شده است تااين کشور در ابعاد مختلف س

  اقتصادى ، نظامي ،اجتماعي ، فرهنگي و همچنين جغرافيايي دچار تحول متفاوت 
  . از گذشته شود

  شناخت ،بررسي و تجزيه و تحليل تحوالت کشور عراق از زواياى مختلف نيازمند
  . برخوردارى و داشتن آمارها و ارقام گوناگون در ابعاد شش گانه مزبور است 

  ر عراق در مقاطع تاريخي مختلف همواره متاثر ازدستيابي به اين آمارها د
   و تحليلها به رويدادهاهاتحوالت سياسي اين کشور بوده و به تبع آن نيز نگاه

  . و اوضاع عراق ملهم از اين آمارها و چگونگي ارايه انها بود
شدن به علت بحراني  ،١٣٨٢ فروردين ٢٠اين مهم در عراق امروز يعني عراق پس از سقوط صدام در
  اوضاع اين کشور و اشغال آن از سوى نيروهاى امريکايي و

   کشور جهان ، با توجه به فروپاشي رژيم بعث دگرگون شده و ٣٠انگليسي و
  . دستيابي به آمارهاى مختلف را مشکل کرده است 

  در گزارش حاضر که به آمارهاى ارايه شده از زمان سقوط صدام اختصاص دارد
   سوى شوراى منحل شده حکومت انتقالي، دولت موقت عراق آمارهاى منتشره شده از
  ى سياسي، اقتصادى، نظامي ،اجتماعي ، فرهنگي ، هاو منابع مختلف در زمينه

  . ورزشي و جغرافيايي در يک و نيم سال گذشته گردآورى شود
  

  : آمارهاى سياسي 
   ۵ سني ،۵ شيعه ،١٣ نفر شامل٢۵ شوراى حکومت انتقالي عراق با عضويت -

  . کرد ، يک ترکمن و يک مسيحي پس از سقوط صدام تشکيل شد
   عضو سني ، کرد ، ١۶ عضو شيعه و١٧ نفر شامل٣٣ دولت موقت عراق مرکب از-

   تير اداره امور اين کشور را پس از خروج پل برمر حاکم ٨ترکمن و مسيحي از
  . امريکايي عراق بر عهده گرفت 

  ت موقت عراق بزرگترين سفارتخانه خود و  امريکا پس از انتقال قدرت به دول-
   هزار ٢ هزار پرسنل شامل يک هزار نفر امريکايي و٣جهان را در بغداد با

  . نفر بومي و اتباع غير امريکايي تاسيس کرد
   تير٣٠ى دولت موقت عراق از زمان عهده دار شدن امور تاها نفر از مقام٩-

  . ار گرفتنداز سوى افراد ناشناس ترور يا مورد سوقصد قر
   نفر از اعضاى١٠٠،ها نفراز استان۵۴٢ل کنگره ملي عراق با يک هزار عضو شام-

   شخصيت علمي، ١۴۴ نفر از گروههاى سياسي،١۴٠هيات عالي آماده سازى کنگره ،
   نفر از نهادهاى اين کشور براى تشکيل مجمع ملي و ٧۴نظامي و اجتماعي و

  . مرداد ماه تشکيل مي شود١٠ تا۴سرىزمينه سازى براى برگزارى انتخابات سرا
   سفير جديد دولت موقت عراق در کشورهاى مختلف تعيين شدند و آمار سفيران -۴٣

  .  نفر اعالم شد٧٧رژيم صدام در کشورهاى مختلف نيز قبل از سقوط
   گروه سياسي پس از سقوط صدام در اين کشور فعاليت دارند که رقم ١٢۴ حدود-

  ى معارض نام ها سقوط صدام از آنها به عنوان گروه که پيش ازهااين گروه
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  .  گروه مي رسيد٩٠برده مي شد به 
   کميته مقدماتي عراق براى برگزارى کنفرانس ملي مرکب از يکصد نفر از -

   ٣١ى سياسي ، نهادهاى مدني و نمايندگان شوراهاى استانهاى عراق ازهاشخصيت
  . خرداد آغاز به کار کرد

   ۴۵٢ استان و١٨ نفر از۵۴٨اق با حضور يک هزار نفر شامل کنفرانس ملي عر-
   مرداد ٩ تا٧ى سياسي ازها گروه سياسي ، نهادهاى مدني و شخصيت۵٠نفر از

  . ماه تشکيل جلسه مي دهد
   عضو انتخابي کنفرانس ملي و٧٨ مجلس ملي انتقالي عراق با يکصد عضو شامل-

  . عراق تشکيل مي شود عضو باقيمانده شوراى منحل شده حکومتي سابق ٢٢
   عضو به تناسب هر يکصد هزار نفر جمعيت ٢٧۵ مجمع ملي انتقالي عراق با-

  . عراق يک نفر پس از برگزارى انتخابات تشکيل مي شود
  

  :آمارهاى اقتصادى 
   هزار و ٢ ماه گذشته از١۵ى امريکايي در عراق اعتراف کردند درها مقام-

  .  طرح در حال انجام است ١۴٠کمتر از طرح بازسازى که وعده داده شده ٣٠٠
   ميليارد دالر قراردادى که تاکنون پنتاگون ٩ روزنامه نيويورک تايمز نوشت از-

   ميليارد دالر از آن به صورت عملياتي تعريف شده است ۵منعقد کرده است تنها
  . ى ديگر هنوز در مرحله برنامه ريزى است هاو اکثر طرح

  ليارد دالر درآمد نفتي عراق از زمان آغاز جنگ در مي٢٢ ميليارد دالر از١١-
   براى پرداخت حقوق کارکنان دولت و تامين امنيت اختصاص ٢٠٠٣ماه مارس سال

  . يافت 
   روزنامه القدس العربي به نقل از محمد بحرالعلوم عضو شوراى حکومتي سابق -

  ر ازاموال ميليارد دال٢۵٠حاکم آمريکايي عراق بيش از" پل برمر: "عراق نوشت 
  . اين کشور را غارت کرد

  اعالم کرد،عراق در سال گذشته ) اوآپک ( سازمان کشورهاى صادرکننده عرب نفت -
   ميليارد ١٠ ميليارد دالر نسبت به درآمد١ / ۴ ميليارد دالر درآمد ،٨ / ۶با

  . دالرى سال قبل از آن با کاهش درآمد نفتي روبرو شد
   نفر پرسنل اخراجي اين وزارتخانه در ٣٣٢ و وزارت نفت عراق از يک هزار-

  . زمان صدام دعوت به کار کرد
  براساس آمار بودجه کشور از دو ميليارد دالر:  وزار دارايي عراق اعالم کرد -

  .  کاهش يافت ٢٠٠۴ ميليون دالر در سال۵٠٠ به ٢٠٠٣در سال
  ته به  تن انواع کاالى غيرنفتي از ايران در يک سال گذش٢٨٣ هزار و۵٢٠-

   دالر از مرز زميني شلمچه به عراق صادر ۴١۴ هزار و٧٧٩ ميليون و١١٣ارزش 
  . شد

   يواس اى تودى پر تيراژترين روزنامه آمريکا به نقل از وزارت کار اين کشور -
   غيرنظامي که براى قراردادهاى دولت آمريکا۵٨ ميالدى٢٠٠٣نوشت از بهار سال

   اين آمار شامل پيمانکاراني که پرونده در عراق کار ميکردند، کشته شدند و
  . قتل اعضاى آنان در دست بررسي است نمي شود

  ى آمريکاهابرخالف وعده:  راديو آزاد عراق به نقل از آخرين آمار اعالم کرد -
  در آستانه انتقال قدرت در اين کشور هنوز يک سوم ارتش عراق تشکيل نشده است 

   درصد پليس عراق ٧٠هزار مگاوات رسيده و ۴، توليد برق اين کشور تنها به 
  نيز سازمان نيافته است در حالي که آمريکا قبال وعده داده بود قبل از تسليم 

  . حاکميت به عراقيها ارتش ، پليس و برق را به نسبت صد درصد محقق خواهد کرد
   عادل عبدالمهدى وزير دارايي عراق با توجه به درآمدهاى نفتي عراق پيش -

   ميليارد دالر افزايش ١۵ اين کشور به ٢٠٠۵ کرد که ميزان بودجه سالبيني
   ميليارد دالر ديون خارجي با مشکل بسيار ١٢٠يابد و عراق با داشتن در حدود
  . بزرگي دست به گريبان است 

   شمار غيرنظامياني که براى قراردادهاى نظامي امريکا در عراق کار ميکنند -
  ى بازسازى استخدام هاعداد افرادى که براى طرح هزار نفر است و ت٢٠حدود

  شده اند بيشتر از اين رقم است اما مقامهاى دولت موقت اشغالگر اين آمار را 
  

  : آمارهاى نظامي 
  ى غير نظامي عراق را ازهاى راهبردى عراق آمار کشته و زخميها مرکز پژوهش-

   ١٠٧٠نظامي شامل غير٨١٧زمان سقوط صدام در يکسال و نيم گذشته دو هزار و
  .  نفر مجروح اعالم کرد١٧۴٧نفر کشته و

  ى ها موسسه مطالعات سياسي و کانون سياست گذارى خارجي امريکا رقم هزينه-
   دالر براى هر خانواده ٣ / ۴ ميلياردبا ميانگين ١٢۶جنگ عراق را براى واشنگتن 
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  . امريکايي اعالم کرد
  اى وزارت خارجه انگليس گفت ، به طور بارونز سايمونز معاون امور خاورميانه -

   شهروند غيرنظامي عراقي براثر حمالت تروريستي در ١٠٠ميانگين هرهفته بيش از
  .  نفر نيز زخمي مي شوند٣٠٠آن کشور جان خود را از دست ميدهندو

   ميليون دالر به آموزش نيروهاى۵٠٠از اختصاص ) پنتاگون ( وزارت دفاع امريکا -
  . بر داددفاعي در عراق خ

  ى شيميايي از سوى ها همزمان با آغاز محاکمه صدام ، آمار استفاده از سالح-
   هزار ۴۴ بار با٢۴٣رژيم بعث عراق در تجاوز خود به ايران عليه رزمندگان 

  . شهيد اعالم شد
   گزارش پنتاگون و کميته مشترک امنيتي انگليس حاکي است اين کشورها مقدار -

   کيلوگرم انواع مواد شيميايي براى استفاده بر ۶٠٠و هزار ٨٨٨سه ميليون و
  . ضد ايران در اختيار رژيم متجاوز بعثي قرار دادند

  ى راهبردى عراق تعداد قربانيان غيرنظامي عراقي را در ها مرکز پژوهش-
  .  نفر ذکر کرد١٩٩٠ اين کشور٢٠٠٣عمليات خشونت بار سال

   ٣٢ زمان اشغال اين کشور توسط آمار نظاميان خارجي کشته شده در عراق از-
   انگليسي۶٠ نفر امريکايي،٨٨١ نفر شامل١٠٠٢ روز اشغال۴۶۶کشور خارجي تا

  .  تن از اتباع ديگر کشورهاى حاضر در ائتالف اشغال عراق اعالم شد۶٠و
   نظامي امريکايي کشته شده در٨٨١ نفر از۶۵٠ وزارت دفاع امريکا اعالم کرد-

   کشته پرتلفات ١٣۵ با٢٠٠۴جمان بوده و ماه آوريلعراق بر اثر آتش بارى مها
  . ترين ماه براى امريکاى در عراق بوده است 

  آمار نظاميان زخمي اين کشور را تا ماه ژوئن ) پنتاگون ( وزارت دفاع امريکا -
   زخمي نظامي امريکايي بيشترين ٧۴٢ را با٢٠٠۴ تن و ماه مه ٣٩۴ هزار و۵

  .  اعالم کردهاه با ساير ماهميزان زخمي در عراق در مقايس
   هزار١۴٠ هزار نفر شامل١۶٠ کشور در عراق بيش از٣٢ آمار نيروهاى خارجي-

  و لهستاني،۵٠٠ هزار ٢ هزار ايتاليايي،٣ انگليسي،٢٠٠ هزار و٩امريکايي،
   ٧٣٠ استراليايي،٨٨٠ هلندى،٣۵٠ اوکريني، يک هزار و۶۵٠يک هزار و
   ۴٧٠ دانمارکي ،۵٠٠ ژاپني ،۵۵٠ي ، غيرنظامي کره جنوب۶۶٠رومانيايي ،
   ١۵٩ مغولستاني١٧٠ مجارى ،٣٠٠ السالوادورى ،٣٨٠ تايلندى ،۴۵٠بلغارى ،
   ١٢٠ پرتغالي،١٢٨ نروژى ،١۵٠ آذرى از جمهورى آذربايجان ،١۵٠گرجي ،

   ۶٠ آلبانيايي،٧٠ تبعه چک ،٨٠ اسلواک ،١٠٠ لتونيايي ،١١۵ليتوانيايي ،
   ٣٠ مولداويايي ،۴٣ تونگايي،۴۵ استونيايي،۴۵ فيليپيني،۵١نيوزيلندى ،

  .  قزاق اعالم شد٣٠مقدونيه اى و
   تن اروانيوم غني نشده را با اطالع و موافقت دولت موقت ١ / ٨ تشکيالت ائتالف -

  . عراق به آمريکا انتقال داد
   درصد١٠٠هم اکنون عراق به صورت :  موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق گفت -

   تسليحات کشتار جمعي شده و دولت جديد عراق نيز عالقه اى براى ساخت خالي از
  . اين نوع سالح ندارد

  تخصيص بودجه چهار ميليارد دالرى به ارتش جديد اين :  وزير دفاع عراق گفت -
  . کشور براى بازسازى و تجهيز کامل آن است که به کلي نابود شده است 

  اعالم شد که همانند ارتش گذشته داراى شش  ارتش جديد عراق ، يک ارتش دفاعي -
  لشکر خواهد بود و هر لشکر از سه تيپ و هر تيپ از سه گردان و هر گردان از 

  . سه گروهان تشکيل ميشود
   قبضه سالح مختلف در ۵۵٠ راکت انداز کاتيوشا و٢٠،" تي.ان .تي" چهار تن -

  . از سوى گارد ملي عراق در بغداد کشف شد
   درصد گروههاى شبه نظامي تندرو٢٠ تا١۵تنها:  عراق اعالم کرد  وزارت دفاع-

  . در عراق جذب اين وزارتخانه خواهند شد
   بر اساس آمار منتشره از سوى نيروى نظامي آمريکا ، فقط دو درصد از حدود -

   فرد مسلحي که در بازداشت سپاهيان آمريکايي در عراق هستند ، شهروند ۵٧٠٠
  . ندکشورهاى ديگر ميباش

   نفر غير عراقي ٩٠ فرماندهي نيروهاى امريکا در عراق اعالم کرد، نيمي از-
  باقيمانده در بازداشت نيروهاى آمريکايي در عراق ،شهروند سوريه و باقيمانده 

  . مظنونان از ديگر کشورهاى عربي ميباشند
  ون  فرماندهي نظامي آمريکا در عراق اعالم کرد،از شهريورماه سال گذشته تاکن-

   غير عراقي را به دليل مظنون بودن ۴٠٠ نفر از جمله ٧٠٠ هزار و١٧، حدود
  د ٠به دخالت در عمليات مسلحانه عليه نيروهاى اشغالگر بازداشت کرده ان

   وزارت بهداشت عراق اعالم کرد بر اثر سلسله انفجارها و درگيرىهاى مسلحانه -
   تن کشته يا زخمي ٣۴۵ير ت۴افراد ناشناس با اشغالگران در روز پنجشنبه 
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  . شدند
   بختيار امين وزير حقوق بشر عراق گفت ، در جريان بازديد از زندان ابوغريب-

   ساله را زنداني ١٧ تا١٢با چشم خود ديده است که ارتش آمريکا دهها جوان 
  کرده و با وجود آزاد شدن صدها زنداني ، نيروهاى آمريکايي همچنان شش هزار 

  . در زندان ابوغريب نگهدارى ميکنند عراقي را ٢٧٩و
   يواس اى تودى پر تيراژترين روزنامه آمريکا به نقل از وزارت کار اين کشور-

   غيرنظامي که براى قراردادهاى دولت آمريکا۵٨ ميالدى٢٠٠٣نوشت از بهار سال
  در عراق کار ميکردند، کشته شدند و اين آمار شامل پيمانکاراني که پرونده 

  . آنان در دست بررسي است نمي شودقتل اعضاى 
   هزار نيروى نظامي ٣٠ براساس آمار رسمي آمريکا در خليج فارس نزديک به -

   هزار تن ٢۵٠مستقر کرده بود که پس از حمله به عراق اين نيروها به بيش از
  . افزايش يافت 

   رافائله کوستا وزير اسبق بهداشت و عضو مجلس نمايندگان ايتاليا از قتل -
  ى هاعام مردم عراق از سوى نيروهاى اشغالگر و انتشار نيافتن آمار عراقي

  کشته شده و بيتوجهي جامعه جهاني به اين مساله انتقاد کرد و گفت چرا هيچ 
  ى عراقي نيست و فقط تعداد جان باختگان هامقامي در پي جمع آورى آمار کشته

  . نيروهاى متحدين اعالم ميشود
  

  :آمارهاى اجتماعي 
  ليبرتون که ديک چني معاون رئيس جمهورى آمريکا قبل از تصدى خود ها شرکت-

   رياست هيات مديره آن را بر عهده داشت ،اعالم کرد که ٢٠٠٠به اين سمت در سال
   نفر از کارکنان اين شرکت در عراق و کويت کشته ٣٩ ميالدى٢٠٠٢از نوامبر
  . شده اند

  گذارى خارجي امريکا تلفات نيروهاى موسسه مطالعات سياسي و کانون سياست -
   نفر اعالم کرد که ٩۵٢ ميالدى٢٠٠۴ ژوئن ١۶ کشور را در عراق تا٣٢اشغالگر

  .  نفر آنان امريکايي هستند٨۵٣
   پايگاه اينترنتي ايراکيا کانت آمار واقعي قربانيان حمالت آمريکا به عراق -

  ه تاکنون يازده هزار نيازمند تشکيل کميته اى رسمي است ولي برآورد مي شود ک
  .  تن در اين حمالت کشته شده اند١١٨ هزار و١٣يکصدو شصت و چهار تا

  اس امريکا نشان .بي. نظرسنجي روزنامه نيويورک تايمز و شبکه تلويزيوني سي-
   درصد از امريکاييها فکر ميکنند که دولت آنها درباره شکنجه ١۵که فقط

  نزديکي بغداد واقعيت را بيان کرده زندانيان عراقي در زندان ابوغريب در 
  . است 

   وزير بهداشت عراق گفت ، کشورش با کمبود منابع مالي و دارو مواجه است و -
  بودجه ساالنه يک ميليارد دالر اين وزارتخانه براى پاسخ به نيازها کافي نيست 

  . و نيازمند يک ميليارد دالر ديگر براى توسعه و تحول در اين بخش هستيم 
   هزار غيرنظامي١٣ روزنامه عکاظ چاپ عربستان نوشت ، جنگ عراق به کشته شدن -

  . منجر شده است 
   هزار نفر ١٧در زمان حکومت صدام ) فيليها ( آمار کشتار کردهاى شيعه عراق -

  . اعالم شد
   موسسه مطالعات سياسي و کانون سياست گذارى خارجي امريکا تلفات حمله سراسرى-

   هزار و ۶ غير نظامي و٣١٧ هزار و١١ ميالدى٢٠٠۴ ژوئن ١۶به عراق را تا
  .  نظامي ذکر کرد٣٧٠

   جمعيت عراقي ساکن در خارج از اين کشور با توجه به برگزارى انتخابات در -
  .  ميليون نفر اعالم شد۴ در عراق ٢٠٠۴سال

   عراقي از زمان ۴٠٠ آمارهاى رسمي وزارت بهداشت عراق نشان ميدهد ، حدود-
   ١٩نخست وزير دولت موقت ، تا" اياد عالوى"يل دولت موقت به رياست تشک

  . تير کشته شده اند
   سال در دوران صدام ٢٠ آمار کردهاى اخراجي از شهر کرکوک در شمال عراق طي-

   هزار نفر اعالم ٣٠يک ميليون و آمار افراد بازگشته به اين شهر پس از صدام 
  . شد

  اعالم کرد،دولت انگليس اذعان کرد بر خالف ادعاهاى شبکه تلويزيوني يورونيوز -
  هزار جسد در گورهاى جمعي عراق ، تا کنون . ۴.توني بلر مبني بر پيدا شدن 

  .  هزار جسد پيدا شده است ۵
  ى در حال رسيدگي در خصوص بدرفتارى نظاميان آمريکايي با ها تعداد پرونده-

  .  مورد اعالم شد٩١تان زندانيان عراقي در زندانيهاى عراق و افغانس
  ى خوشه اى در جريان حمله به ها ديده بان حقوق بشر اعالم کرد،استفاده از بمب-
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   موجب کشته شدن بيش از يک هزار تن از غيرنظاميان عراقي ٢٠٠٣عراق در سال 
  . شد

   ژوئن ٢٨ وزارت بهداشت عراق اعالم کرد،از زمان انتقال قدرت به عراقيها در-
   تن در اثر انفجار ، درگيرى، عمليات ٣۵۴ عراقي کشته و١٢٠ گذشته تاکنون

  . انتحارى و انفجار بمبهاى کار گذاشته شده مجروح شده اند
  .  مظنون به ياغيگرى در بغداد خبر داد۵٢۵ پليس عراق از دستگيرى بيش از-
   عمليات ١٩٠ ميالدى از٢٠٠٣ى راهبردى عراق اعالم کرد در سالها مرکز پژوهش-

  .  درصد آن مربوط به کشور عراق بوده است ١٣ / ٢ آميز در جهان خشونت
  بيش از چهار ميليون نفر از جمعيت :  مرکز آمار بغداد در گزارشي اعالم کرد -

  .  ميليوني عراق روز اول از ماه هفتم سال ميالدى بدنيا آمده اند٢۵
  د اول از چهار ميليون عراقي متول:  علي الخفاجي يک حقوقدان عراقي گفت -

   فاقد شناسنامه بودند، همزماني مراجعه ١٩۵٧ماه هفتم قبل از آمارگيرى سال
   سال ٧ / ١آنان به ادارات ثبت موجب شده که تا تاريخ تولد همگي آنها روز

  .  قيد شود١٩۵٧
  اس امريکا نشان .بي. نظرسنجي روزنامه نيويورک تايمز و شبکه تلويزيوني سي-

  ريکا با جنگ در عراق مخالفت کردند و بر اساس يک  درصد از مردم آم۵٢که 
  .  درصد رسيده است ۶٠نظرسنجي ديگر اين قم به 

  حاکي" ايوينينگ استاندارد" نظرسنجي موسسه افکارسنجي يوگاو براى روزنامه -
   درصد از مردم انگليس با اعزام نيروهاى بيشتر به عراق بشدت ۵۶است ، حدود

  مردم انگليس خواستار خروج نظاميان اين کشور از  درصد از ۵٠مخالف هستند و
  . عراق مي باشند

  :  مشاور وزير کشور و مديرکل امور اتباع و مهاجرين خارجي ايران اعالم کرد -
   هزار نفر است که ١٠۶جمعيت فعلي آوارگان و مهاجران عراقي در ايران حدود
  ج به کشور خود اين افراد نيز بر اساس برنامه سازمان ملل متحد به تدري

  . بازگردانده مي شوند
   زنداني۵٠نظاميان آمريکا روزانه :  بختيار امين وزير حقوق بشر عراق گفت -

  .عراقي را به دادگاههاى خود فراميخوانند و براى آنان مجازات تعيين ميکنند
   نظرسنجي انجام شده در ماه مه بر اساس سفارش تشکيالت ائتالف در عراق حاکي -

   درصد از عراقيها به نيروهاى تحت رهبرى آمريکا اعتماد دارند که اين ١٠است ،
   درصد عراقيها معتقدند۵۵ درصد نظر سنجي ماه ژانويه است و٢٨آمار کمتر از

  .که در صورت خروج فورى نيروهاى خارجياز کشورشان احساس امنيت بيشترى ميکنند
   مورد ادعا براى ۵٢٩صي آمار وزارت کار آمريکا حاکي است پيمانکاران خصو-

  . کشته و مجروح شدن کارکنان خود در عراق تسليم اين وزارتخانه کرده اند
   عمليات ٢٨٧در پنج ماه اخير: والتي چاپ سليمانيه عراق نوشت ها هفته نامه-

  تروريستي شامل بمب گذارى ، عمليات انتحارى و شليک موشک و خمپاره در شهر 
  . کرکوک انجام شده است 

  
  : مارهاى فرهنگي آ
   ناظم الربيعي رييس اتحاديه روزنامه نگاران عراقي آمار روزنامه نگاران -

  . فعال در عراق را شش هزار نفر اعالم کرد
   موسسه مطالعات سياسي و کانون سياست گذارى خارجي امريکا آمار خبرنگاران -

  . م کرد نفر اعال٣٠ ميالدى٢٠٠٣کشته شده در عراق را از اول ماه مه سال
   شهيد خليل نعيمي وابسته فرهنگي ايران در عراق پيش از ترور آمار مطبوعات -

   نشريه اعالم کرد و گفت ، اين رقم در زمان ١۶٠منتشره در عراق پس از صدام را
  .  روزنامه ، شه شبکه تلويزيوني و دو فرستنده راديويي بود۶صدام شامل

  .  نفر اعالم شد۵٠٠ار و هز٣ آمار طالب حوزه علميه نجف اشرف -
   نفر و استادان اين ٣۵٠ شمار دانشجويان دانشکده حقوق دانشگاه سليمانيه -

  . ه نفر اعالم شد٢٠دانشکد
   دانشکده شامل پزشکي١٧ى دانشگاه سليمانيه در شمال عراق ها آمار دانشکده-

  ، مهندسي ، علوم پايه ، تربيت بدني ، حقوق ، کشاورزى و علوم انساني و 
  . غيره اعالم شد

   ۵ى محلي در شهر سليمانيه در شمال عراق با حدودها نشريه و روزنامه١٧٣-
  . هزار نسخه منتشر مي شود

   هزار نفر از دبيران اخراجي عراق در زمان رژيم بعث به سر کار خود ٢٠٠-
  . بازگشتند

  ه  شي باستاني سرقت شده از عراق را که در شمال ايتاليا پنهان شد٣٠٠ حدود-
  . بود، کشف شد
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   هزار شي باستاني عراق از ابتداى ١٧٠ شبکه الجزيره اعالم کرد، بيش از-
  اشغال اين کشور به سرقت رفته و به ايتاليا، انگليس ، امريکا و ژاپن قاچاق 

  . ميشود
  در سال گذشته روشنفکران :  روزنامه کريستين ساينس مانيتور چاپ آمريکا نوشت -

  کشتار رو به رو شده اند و به صورت دقيقا برنامه ريزى شده سرعراقي با موجي از 
   انديشمند عراقي ۵به نيست ميشوند و براساس يک آمار غيررسمي از کشته شدن 

  . تالش ديگر نيز براى ترور آنان انجام ميشود١٠ تا۵در هر ماه حکايت دارد و
  : *آمارهاى ورزشي 

  نج رده سني مختلف در رشته کشتي  بيش از سه هزار ورزشکار در عراق و در پ-
  .  مربي فعاليت مي کنند٣٠با
  ى فوتبال، دو و ميداني، شنا، بوکس ، جودو، ها ورزشکار در رشته٢٩ عراق -

  .  کادر فني به بازيهاى المپيک آتن اعزام ميکند٢٠وزنه بردارى و تکواند و
  هزار دالرى  ٢۵٠نخستين مرحله از کمک :  فدراسيون فوتبال عراق اعالم کرد -

   هزار دالرى با هدف تامين ١٩٠به مبلغ ) فيفا (فدراسيون بين المللي فوتبال 
  ى ملي و اميد عراق براى شرکت در رقابتهاى مختلف هاى آماده سازى تيمهاهزينه

  . در اختيار فدراسيون اين کشور قرار گرفت 
  دراسيون ى ملي فوتبال جهان از سوى فها طبق آخرين رده بندى بهترين تيم-

  ، تيم ملي فوتبال عراق در ميان کشورهاى آسيايي ) فيفا (بين المللي فوتبال 
  .  قرار دارد۴۵در جايگاه 

   ريچارد کابورن معاون امور ورزش وزارت فرهنگ انگليس گفت ، اين کشور پنج -
  . هزار توپ فوتبال براى استفاده جوانان عراقي به عراق ارسال کرده است 

  ماني عراق اعالم کرد که عراقيها اکنون نه توپ دارند و نه زمين  سرمربي آل-
  . بازى و سازمان ورزش و آنان بايد همه چيز را مجددا از صفر آغاز کنند

  ى کشورهاىها سال دورى بار ديگر در رقابت١۴ تيم ملي فوتبال عراق بعد از-
  . عرب حوزه خليج فارس شرکت مي کند

  پس از يک دهه براى نخستين بار براى يک اردوى  اعضاى تيم ملي بوکس عراق -
  . تدارکاتي يک هفته اى وارد شهر لندن شدند

  .  باشگاه تشکيل شده است ۴٩ مجمع عمومي فوتبال عراق از-
   سال از حمله ارتش عراق به کويت و اشغال ١۴ براى نخستين بار پس از گذشت -

  ن کشور به ديدار تيم اميدى ايهااين کشور تيم اميد عراق در يکي از ورزشگاه
  . کويت رفت 

   کميته ملي المپيک عراق از تصميم شوراى حکومت انتقالي اين کشور براى -
  .  ميليون دالر کمک مالي جهت اين کميته خبر داد١٠اختصاص 

   ميليون ۶ علي فائق وزير ورزش و جوانان عراق جمعيت جوان اين کشور را-
  نفر اعالم کرد 
  : ايي آمارهاى جغرافي

   هزار نفر ۶٠٠بيش از دو ميليون و ) هافيلي(  جمعيت کردهاى شيعه عراق -
  تخمين زده ميشود که بيشتر آنان در استانهاى مرزى شرق اين کشور و استانهاى

  . واسط، ديالي و بغداد سکونت دارند
   کيلومتر مربع است و پنجاه و هفتمين کشور جهان از ۴٣٧ ./ ٧٢ مساحت عراق -

   درجه و ٢٩ / ۵سعت و پنجاه دومين کشور در بخش شرقي نيمکره شمالي ميان نظر و
  .  درجه طول شرقي قرار دارد۴٩ درجه و٣٨ درجه عرض شمالي و٣٧

   کيلومتر ٩١٠ کيلومتر از مساحت عراق خشکي و چهار هزار و١۶٢ هزار و۴٣٢-
  . آن را آب در برگرفته است 

  . ليج فارس است  کيلومتر خط ساحلي در خ۵٨ عراق داراى-
   عراق با شش کشورهاى جمهورى اسالمي ايران ، ترکيه ، سوريه ، اردن ، عربستان -

  . سعودى و کويت داراى مرز مشترک است 
   کيلومتر است که از اين ميزان ٣٧١٩ طول مرزهاى عراق با شش کشور همسايه -

  بستان  کيلومتر بيشترين مرز مشترک را با عراق دارد و عر١۵١۵ايران با
   ١۴٧ و٢۵۴ ،٣٠۵ ،۶٠٣ ،٩٨۵سعودى، سوريه ، ترکيه ، کويت و اردن به ترتيب با

  . ى بعدى قرار دارندهاکيلومتر مرز مشترک با اين کشور در رده
   استان مختلف است که اين استانها به ترتيب حروف الفبا ١٨ عراق داراى-

  القادسيه با مرکزيت شامل اربيل با مرکزيت اربيل، االنبار با مرکزيت رمادى، 
  ديوانيه ، المثني با مرکزيت السماوه ، بابل با مرکزيت حله ، بصره با مرکزيت 

  بصره ،بغداد با مرکزيت بغداد، تميم با مرکزيت کرکوک ، دهوک با مرکزيت دهوک ،
  ديالي با مرکزيت يعقوبه ، ذيقار با مرکزيت ناصريه ، سليمانيه با مرکزيت 

  دين با مرکزيت سامرا، کربال با مرکزيت کربال، مسيان با سليمانيه ، صالح ال
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  مرکزيت العماره ، نجف با مرکزيت نجف ، نينوا با مرکزيت موصل و استان واسط 
  . با مرکزيت کوت است 

   پنج استان شامل اربيل، سليمانيه ، دهوک ، تميم و نينوا به عنوان مناطق -
  . شمالي عراق شناخته ميشوند

  در زمان صدام سرشمارى در عراق هر  (١٣٧۶ مهر٢۴تيجه سرشمارى بر اساس ن-
   نفر در اين کشور زندگي۶٧۵ ميليون و٢٢در عراق ) ده سال يکبار انجام ميشد 

  .  درصد از اين تعداد در شهرها ساکن هستند۶٨ميکنند که 
   انجام شد، جمعيت اين کشور در آن زمان ١٣۶۶ آخرين سرشمارى عراق در سال-

   نفر به ثبت رسيد و اولين سرشمارى نيز در ٣١۶ هزارد و٢٨٧يون و ميل١۶
   هزار و ٩۶٨ ميليون و٢ صورت گرفت که جمعيت اين کشور در آن زمان ١٣٠۶سال
  .  نفر بود٧۵۴

  ى ها عراق داراى دو رودخانه مهم و عمده شامل دجله و فرات است و رودخانه-
  . مالي اين کشور جريان داردى شهاديگرى نيز مانند زاب صغير و کبير در بخش

  ى آسياى غربياست که از هفت رودخانه فرعيها رود فرات از طوالنيترين رودخانه-
  تشکيل شده و از کوههاى ارمنستان در ترکيه سرچشمه ميگيرد و پس از عبور از 

   کيلومتر از ۶۶٠ کيلومتر است ، وارد سوريه شده و١٠۴٠ترکيه که مسافت آن 
  . ين کشور طي ميکندمسير خود را در ا

   رود فرات با گذشتن از ترکيه و سوريه از منطقه عانه وارد عراق به عنوان -
   کيلومترى را در اين کشور ٣٠١٠ کيلومتر از مسير١٣١٠سومين کشور مي شود و

  . ميپيمايد
   آمارهاى مختلفي در خصوص مسير رود فرات ارايه شده که در اين ميان ميتوان -

  .  کيلومتر اشاره کرد٢٧۶٠٠ و٣٣٧٩به 
   ميليارد۶ ميليارد مترمکعب ، در سوريه ١٩ ميزان ساالنه آب فرات در ترکيه -

   ميليارد مترمکعب است که به علت احداث سد در سه کشور ٢مترمکعب و در عراق 
  . سهميه آب ميان سه کشور کاهش مييابد

  متغير است و  ميزان ساالنه آب فرات از يک سال به سال به خاطر بارندگي -
   ميالدى ميزان ساالنه ١٩۶٨ ميليارد متر مکعب است و در سال٢٨متوسط آن ساالنه 

  .  ميليارد متر مکعب گزارش شده است ۵٠آب فرات 
  ى ها کيلومتر طول داشته و از کوه٢٣۵٢ دجله ديگر رودخانه عراق است که -

   شمال عراق آناتولي در شرق ترکيه و زير درياچه وان سرچشمه ميگيرد و از
  . يعني مرز مشترک ترکيه و عراق وارد اين کشور ميشود

   کيلومتر بوده و ميزان آب فرعي دجله نيز ١٨۵١ طول رودخانه فرات در عراق -
   ميليارد ۶٠ تا۵٠در عراق متغير است و کل آب دجله با رودهاى فرعي آن بين 

  . متر مکعب ذکر مي شود
  وب کردن عراق قبل از شهر بصره در محلي به  دجله و فرات سرانجام پس از مشر-

   کيلومتر با خليج فارس فاصله دارد به يکديگر ١۵٠نام قرنه يا القرنه که 
  محلق شده و رودخانه اروند رود را تشکيل داده و پس از اتصال رود کارون به 

  . آن وارد خليج فارس ميشود
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