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  . . .آمريكا نكته درباره  40
  

 شمار امريکايي هاي عضو خانوارهايي که ال گذشته ميالدي در سآمريکاگزارش وزارت کشاورزي به  .١

، فقط گزارش وزارتخانه مذکوربنابر .   ميليون نفر رسيد٤٩دسترسي به مقادير کافي غذا نداشته اند به 

  )٧. ص (.ندفراد گرسنه در امريکا افزوده شد ميليون نفر بر شمار ا١٣ در طول سال گذشته ميالدي

  

 ميليون آودك و يا به عبارت ديگر يك چهارم آل آودآان آمريكايي در سال ١٦٫٧ اين گزارشبر اساس  .٢

  )٢٢. ص (.اند  غذاي آافي نداشته٢٠٠٨

  

 ميالدي، به گرسنگي کودکان در اين ٢٠١٥باراک اوباما، رئيس جمهور امريکا که قول داده بود تا سال  .٣

" آزار دهنده"وزارت کشاورزي را کشور پايان دهد، طي بيانيه اي کتبي، يافته هاي مندرج در گزارش 

 )٧. ص (.توصيف کرد

  

گرچه محققان در وزارت کشاورزي امريکا از لغت گرسنگي در گزارش هاي خود استفاده نمي کنند و  .٤

به جاي آن واژه عدم امنيت غذايي را بکار مي برند، اوباما از لغت گرسنگي در بيانيه خود استفاده کرد 

  .، به ميزان قابل توجهي افزايش يافته استگرسنگي در سال گذشته: و گفت

  

  )٨. ص (.امكانات مالي آشور را در اختيار دارند% ٨٠آمريكايي ها % ١٠ .٥

  

 اعالم ورشکستگی کرده اند که اين ميزان افزايش ٢٠٠٩يی ها در سال آمريکا ميليون از ١٫٤بيش از  .٦

 )٨. ص (. را نشان می دهد٢٠٠٨ درصدی نسبت به سال ٣٢

  

. ص (. سال هستند١٨از کل افراد بی خانمان در اياالت متحده، کودکان زير %) ٣٩(ن نفر  ميليو١٫٣٧ .٧

٩(  

  

ساختار حکومتی وذ بسيار زيادی در يی ها اعتقاد دارند که شرکتهای بزرگ نفآمريکا درصد ٨٤ .٨

  )٩. ص (. دارندکشورشان

  

 ."کنند عليه منافع مردم کار می شرکتهای بزرگ و دولت  با هم"يی ها اعتقاد دارند که آمريکا درصد از ٦٢ .٩

  )٩. ص(

  



 ٣

ی جامعه " مهمترين مسائل اجتماعی"يی ها اعتقاد دارند که بی عدالتی و نابرابری آمريکا درصد از ٦٤ .١٠

  )١٠. ص (.يی استآمريکا

  

 .در پی گسترش بحران مالی در اياالت متحده، ماهانه دو ميليون کارگر شغل خود را از دست می دهند .١١

  )١٠. ص(

  

 )١٠. ص (. درصد است٢٠ر بيکاری اياالت متحده بيش از آما .١٢

  

 کشوری است که باالترين ميزان حبس، زندان و زندانی را در جهان به خود اختصاص داده آمريکا .١٣

  )١٢ و ١١. ص (.  در زندان بودندآمريکا نفر در ١١٥ هزار و ٣٠٤ ميليون و ٢، ٢٠٠٨در سال . است

  

 . می گيرند مورد آزار جنسي قرارهاي آمريكا ي در سرتاسر زندان هزار زندان٦٠در طول اين يك سال  .١٤

  )١٦. ص(

  

 .يی در مقاطعی از زندگی شان، با معضل اعتياد به الکل مواجه اندآمريکا درصد بزرگساالن ١٢حدود  .١٥

  )١٢. ص(

  

 ایدرآمد حاصل از صنعت پورنوگرافی بيش از مجموع درآمد شرکتهای مايکروسافت، گوگل، آمازون،  .١٦

 )١٣. ص (. ياهو، اپل و نتفليکس استبی،

  

  )١٣. ص. ( ميليارد دالر بود٣/١٣، ٢٠٠٦ال  در سآمريکامجموع درامد صنعت پورنوگرافی  .١٧

  

  )١٣. ص. ( ميليارد دالر بود٣افی کودکان،  درآمد ساالنه پورنوگر٢٠٠٥تا دسامبر  .١٨

  

 ميليون ١٣٧ن جرم مالي و  ميليو١٦٫٣ ميليون جنايت خشن، ٤٫٩، ساآنان آمريكا، شاهد ٢٠٠٨در سال  .١٩

  )١٤. ص (.دزدي بودند

  

 .دستگير شدند) به جز جرايم رانندگي( ميليون نفر به دليل ارتكاب جرايم مختلف ١٤، ٢٠٠٨ در سال .٢٠

  )١٤. ص(

  

  )١٤. ص (. گزارش شده است٢٠٠٩ قتل در سال ٤٦١در نيويورك،  .٢١

  



 ٤

 .دهند ان خود را از دست ميسلحه ج هزار نفر در آمريكا بر اثر حوادث مربوط به ا٣٠ساالنه حدود  .٢٢

  )١٤. ص(

  

 ميليون نفر را تفتيش و بازرسي بدني ١هاي بازرسي در شهرهاي بزرگ آمريكا ساالنه در حدود  ايست .٢٣

  )١٦. ص (.آنند مي

  

  )١٩. ص (.انجام می شوددآشي در آمريكا  هزار خو٣٢ساالنه  .٢٤

  

. ص (. مورد تجاوز قرار می گيرنديی حداقل يک بار در طول عمر خودآمريکا از زنان ٢٠%حدود  .٢٥

٢٢(  

  

 گزارش شده است آه نسبت  مورد تجاوز جنسي٢٩٠٠ در حوزه نيروهاي نظامي آمريكا ٢٠٠٨در سال  .٢٦

 )٢٢. ص (.دهد  درصد افزايش نشان مي٩قبل به سال 

  

 که بخشی از آن از طريق قرض از -ما بيش از يک تريليون دالر: "باراک اوباما ماه پيش گفت .٢٧

جنگی که موجب کسری بودجه بی سابقه شده .   در جنگ هزينه کرديم-ی ديگر تامين شده استکشورها

  )٢٦. ص (."و به سرمايه گذاريهايی که بايد برای مردم کشور خودمان می کرديم ضربه زده است

  

 درصد توليد ناخالص ملی ٩٣حدود )  تريليون دالر٢٨٥،١٣ (آمريکا، بدهی کل ٢٠١٠ ژوئيه ٢٨در  .٢٨

  )٢٦. ص( .بود

  

 يیآمريکااتباع و موسسات غيراز  آمريکا دولت" عمومی" درصد بدهی های ٤٤، ٢٠٠٦در پايان سال  .٢٩

 )٢٦. ص (.قرض گرفته شده است

  

  )٢٧. ص (. ميليارد دالر به چين بدهکار بود٧٧٢، ٢٠٠٩ در سال آمريکا .٣٠

  

ه نظامی تمامی ، بيش از مجموع بودج) ميليارد دالر١٠٠٣ (٢٠١٠ در سال آمريکابودجه نظامی  .٣١

  )٢٧. ص (.کشورهای جهان است

  

 ٢٥ تا از ١٣ (آمريکا خريدار تسليحات  که ، بيش از نيمی از کشورهای در حال توسعه٢٠٠٣در سال  .٣٢

 آمريکاقوق بشر وزارت خارجه گزارش ساالنه ح" غيردمکراتيک"، در ليست کشورهای  بودند) کشور

  )٢٩. ص (.قرار داشتند



 ٥

  

دولت "، نيز در ليست ٢٠٠٣ در سال آمريکادر حال توسعه خريدارتسليحات  کشور ٢٥بيست کشوراز  .٣٣

  )٢٩. ص (. بودندآمريکاگزارش حقوق بشر وزارت خارجه " های ناقض حقوق بشر

  

. ص (. شدآمريکاکردن تسليحات هسته ای  ميليارد دالربرای ارتقا و به روز ٨٠اوباما خواستارامسال  .٣٤

٣٠(  

  

 ١٠٠ ميليارد دالری برای تامين هزينه های هسته ای، عالوه بر ٨٠تبار طبق اعالم کاخ سفيد، اين اع .٣٥

ميليارد دالر منظور شده برای تامين هزينه های سيستم های ترابری هسته ای مانند زيردريايی های 

 )٣٠. ص (.هسته ای است

  

 . استعدد ١١تعداد کل بمبهای هسته ای اياالت متحده که در حوادث گم شده و ديگر پيدا نشده است  .٣٦

  )٣١. ص(

 

يی به آمريکا شهروند ٤٥٧٩٩ منتشر شد ٢٠١٠ آگوست ١٤ در آمريکابر اساس آماری که وزارت کار  .٣٧

 سالمت بمب هسته ای در اياالت متحده دليل قرار گرفتن در معرض اشعه مواد هسته ای در هنگام توليد

. ص (.دليل مبتال به سرطان شده اند نفر به اين ١٨٩٠٠ بيش از که از اين ميان خود را از دست داده اند

٣٢(  

  

کارکنانی که در جريان بازکردن تسليحات هسته ای با تشعشعات هسته ای تماس پيدا کرده اند و دچار  .٣٨

آلودگی هسته ای شده اند و يا فوت کرده اند از داشتن خدمات درمانی و کمک به بازماندگان محروم 

  )٣٢. ص (.خواهند ماند

  

دفاع، احتماال ده ها هزار پرسنل نظامي و غيرنظامي را در معرض مواد بيولوژيك آزمايش هاي وزارت  .٣٩

 ٣٥٠ پرسنل نظامي و ٥٨٤٢ وزارت دفاع آمريكا، ٢٠٠٣طبق گزارش سال . و شيميايي قرار داده است

  )٣٣. ص (.، در معرض خطر بودند"١١٢پروژه "غيرنظامي در آزمايش موسوم به 

  

" غيرهسته ای"در اختيار پنج کشور به اصطالح " ١٦بی " بمب افکن هسته ای ٤٨٠ آمريکا .٤٠

بلژيک،آلمان، ايتاليا، هلند و ترکيه گذاشته و آژانس بين المللی انرژی اتمی نيز به راحتی چشمان خود را 

  )٣٤. ص (.بر مشارکت و نقش فعال واشنگتن در اشاعه تسليحات هسته ای در اروپا بسته است



 ٦
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 ٧

   ١ سال گذشته١٤گرسنگي در امريکا، در باالترين سطح در 
  نيويورک تايمز : منبع
   ميالدي ٢٠٠٩ نوامبر ١٧: تاريخ

  جيسون ديپارل : نويسنده

گزارش وزارت کشاورزي امريکا نشان داد، در سال گذشته ميالدي، شمار امريکايي هاي عضو   -واشنگتن 

يش که دولت  از چهارده سال پ. ميليون نفر رسيد٤٩ غذا نداشته اند به خانوارهايي که دسترسي به مقادير کافي

 در اين کشور را منتشر کرده،اين رقم باالترين شمار افراد گرسنه در امريکا محسوب مي امريکا آمار گرسنگی 

  .شود

 گرسنه در  ميليون نفر بر شمار افراد١٣بر اساس گزارش وزارتخانه مذکور، فقط در طول سال گذشته ميالدي، 

اين . ، که حتي از حد انتظار بدبين ترين ناظران روندهاي گرسنگي در امريکا فراتر بوده استامريکا افزوده شده

مسئله، به صورتي هشدار دهنده روشنگر مشکالت روزمره ناشي از تأثيرات مخرب رکود اقتصادي، از جمله 

  .افزايش بيکاري و کاهش دستمزدها در اين کشور بود

يک سوم از خانوارهايي که با اين معضل دست به گريبان بودند، در وضعيتي قرار داشتند که محققان آن حدود 

ناميده اند که مفهوم آن ، الزام اعضاي خانواده به ترک وعده هاي غذايي روزانه، " امنيت بسيار پايين غذايي"را 

تام . پولي است وقات سال به علت بيکاهش مقادير مورد نياز غذا يا صرفنظر کردن از غذا در بعضي از ا

  .ويلساک، وزير کشاورزي امريکا، اين آمار و ارقام را زنگ خطري براي اين کشور دانست

امنيت بسيار پايين "يکي از ارقامي که باعث جلب توجه مقامات دولتي شد اين بود که تعداد خانواده هايي که با 

 هزار خانوار در سال گذشته ميالدي ٥٠٦ر دو سال پيش، به  هزار خانوار د٣٢٣مواجه بوده اند از " غذايي

 ميالدي، به گرسنگي ٢٠١٥باراک اوباما، رئيس جمهور امريکا که قول داده بود تا سال . افزايش يافته است

آزار "کودکان در اين کشور پايان دهد، طي بيانيه اي کتبي، يافته هاي مندرج در گزارش وزارت کشاورزي را 

گرچه محققان در وزارت کشاورزي امريکا از لغت گرسنگي در گزارش هاي خود استفاده . کرديف توص" دهنده

نمي کنند و به جاي آن واژه عدم امنيت غذايي را بکار مي برند، اوباما از لغت گرسنگي در بيانيه خود استفاده 

   .گرسنگي در سال گذشته، به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است: کرد و گفت

تحليلگران گفتند علت اصلي افزايش گرسنگي در امريکا اين بوده که نرخ بيکاري در اين کشور از چهار و نه 

البته از آنجايي .  ميالدي رسيده است٢٠٠٨ ميالدي به هفت و دو دهم درصد در سال ٢٠٠٧دهم درصد در سال 

حتماًال آمار منتشر شده در اين گزارش، که هم اکنون نرخ بيکاري در امريکا بالغ بر ده و دو دهم درصد است، ا

هايي است که در حال حاضر براي به دست آوردن غذاي مناسب و کافي، با   پايين تر از شمار حقيقي امريکايي

  . همچنين به احتمال زياد افزايش بهاي مواد غذايي نيز در اين قضيه، نقش داشته است. مشکل مواجه اند

 از تهيه کنندگان اصلي اين گزارش بود، آن را نگاهي دقيق به وضعيتي خواند جيمز ويل، رئيس مرکز غذايي که

وي افزود، بسياري از مردم، کامًال گرسنه اند و بعضي از وعده هاي . که تاکنون به خوبي درک نشده است

، ساير افرادي که در اين گزارش در زمره گرسنگان محسوب نشده اند. غذايي را بطور کلي از دست مي دهند

اظهار کرده اند که از مقادير کافي مواد غذايي برخوردارند، اما اين امر فقط به علت رفتن آنها به مراکز خيريه 
                                                 

١  .ه و امير صفری و خانم صفا فقيه بخشهايی از اين گزارش را ترجمه کردندآقايان شهاب قاسم زاد  
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جيمز ويل اضافه کرد، هرچند ما اين . توزيع غذا يا استفاده از کوپن هاي ويژه خريد مواد غذايي بوده است

 . رم کردن با گرسنگي مي خوانيموضعيت را گرسنه تلقي نمي کنيم، آن را نوعي دست و پنجه ن

  امكانات مالي آشور را در اختيار دارند% ٨٠آمريكايي ها % ١٠
  ٢ويکيپديا: منبع

نابرابري در بهره مندي از امكانات و امتيازات مالي در آمريكا به توزيع نابرابر امكانات مالي در ميان مردم اين 
 ٩٠ درصد امكانات مالي و ٨٠ درصد مردم به ١٠آمارهاي اجتماعي از دسترسي تنها . آشور برمي گردد
   . درصد اين امكانات خبر مي دهد٢٠درصد بقيه به تنها 

  نابرابری و تبعيض در اياالت متحده 
 ٣.ستآمريکا درصد از مردم ١ در اختيار تنها آمريکا  در درصد از تمامی سهام٨٣   

 زان در     . اندازی داشته باشند   انند پس تو نمی" معموال و يا  اکثر اوقات     "يی ها   آمريکا درصد از    ٦١ ن مي اي

ال  ال  ٤٩، ٢٠٠٨س د و در س ود ٤٣ ،٢٠٠٧ درص د ب ع. ( درص پتامبر   : منب انزده س ی، ش وزف پيزان ج

   ٤)  شبکه سی ان بی سی٢٠٠٩

 د درآ٦٦ دها درصد رش الهای م ين س ه ٢٠٠٧ و ٢٠٠١ ب ا ب ه ١ تنه االی جامع ا درصد ب ق آمريک يی تعل

  )٢٠١٠تان شاو ، مجله هاروارد، جوالی جانا:منبع  ( ٥.داشته است

  يش از ون ١٫٤ب ا ميلي رده٢٠٠٩يی در سال آمريک زايش   اعالم ورشکستگی ک زان اف ن مي ه اي د ک  ٣٢ان

 ٦.دهد  را نشان می٢٠٠٨درصدی نسبت به سال 

   درال           ١٫٢يی بيش از    آمريکابانکداران ای دولت ف ا  ميليارد دالر از کمکه انونی          آمريک ر ق ه طور غي  را ب

ه  " دزديده شده"آنها مورد توبيخ قرار گرفتند، ولی هيچگاه اين پول         . ای خود کنار گذاشتند   بر از آنها مطالب

 . نشد

    دن جرج بوش          . يی زير خط فقر قرار دارند     آمريکا ميليون   ٣٧بيش از ار آم ان روی ک داد از زم  ٥اين تع

ياه پوستان              .  ميليون بيشتر شده است     ارم از کل س ا يک چه ا تقريب ر هستند        آمريک ر خط فق ورد   :  زي در م

ر خط    ٨٫٦ولی در مقابل تنها .  درصد است  ٢٢ اين عدد    تبار  التين یهاآمريکا  درصد از سفيد پوستان زي

 .  فقر هستند

  

                                                 
٢ http://en.wikipedia.org/wiki/Wealth_inequality_in_the_United_States

 
٣ http://financemymoney.com/who‐controls‐wealth‐in‐america‐top-١‐percent‐own-٨٣‐percent‐of‐stocks‐housing‐debt‐
eating‐personal‐income/   
٤ Pisani, Joseph ١٦ Sep ٢٠٠٩  http://www.cnbc.com/id/٣٢٨٦٢٨٥١/ 
٥ Shaw, J “After Our Bubble Prospects for American economic recovery—and cautionary lessons from Japan: ”  July ٢٠١٠ 
Harvard Magazine http://harvardmag.com/pdf/٢٠١٠/٠٧‐pdfs/٣٨-٠٧١٠.pdf  
٦ http://www.mybudget٣٦٠.com/١٤١‐million‐americans‐filed‐for‐personal‐bankruptcies‐in-٢٠٠٩‐a‐jump‐of-٣٢‐percent‐
from-٢٠٠٨‐more‐and‐more‐average‐americans‐resorting‐to‐bankruptcy‐even‐with‐tougher‐rules‐to‐file/  
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  بی خانمانی در اياالت متحده 
  

 بيش از- که ثروتمندترين و بزرگترين ايالت اياالت متحده است-در شهر لس آنجلس در ايالت کالفرنيا  
  )٢٠٠٩ فوريه ١٩پل هريس، روزنامه گاردين، : منبع  (٧..خانمان  وجود دارد هزار بی ٨٢

  

 سئله        به طور فزاينده  ١٩٧٠خانمانی در اياالت متحده در دهه        بی ن موضوع  م رد و اي دا ک زايش پي  ای اف

 )١٩٨٤گزارش کنگره می :منبع  (٨.خانمانی را به يکی از مهمترين مباحث سياسی تبديل کرد  بی ی

 ر           از کل افراد بی   %) ٣٩( ميليون نفر    ١٫٣٧ ان زي يش   . سال هستند    ١٨خانمان در اياالت متحده، کودک  ب

تند          از افراد بی  % ٢٥از   رار داش از  % ٢٧. خانمان در دوران کودکی مورد تجاوز جنسی و يا فيزيکی ق

د و   خانمان در دوران کودکی در يتيم خانه  افراد بی  ا  در دور  % ٢١ها بودن ه    از آنه ز تجرب ودکی ني ان ک

  .  ٩.اند خانمانی را داشته بی

 ده % ٤٩ االت متح ا در اي ی خانمانه ستند  آمريکا ،از ب ای سياهپوست ه ا ( ييه ه آنه  درصد ١١در حاليک

د         شکيل ميدهن فيد پوستان   % ٣٫٥).  جمعيت اياالت متحده را ت راد بی      س ن در          جزو اف ان هستند و اي خانم

گزارش ساالنه  :منبع . (دهند  را تشکيل می  آمريکا درصد جمعيت    ٧٥ ز ا حالی است که سفيد پوستان بيش     

  ) ٢٠٠٩مرکز بی سرپناهها و افراد کم توان ذهنی اياالت متحده، 

  شرکتهای بزرگ و نفوذ در ساختار سياسی 
 ايين است   آمريکا درصدر از    ٧١ ع   (.يی ها اعتقاد دارند که ماليات بر روی شرکتهای بزرگ بسيار پ : منب

  )٢٠٠٩ گالوپ، آوريل نظرسنجی

 زرگ         آمريکا درصد از    ٧٧ د شرکت ب ه چن ا  در يی ها اعتقاد دارند ک د    آمريک ادی دارن سيار زي درت ب . (  ق

  )٢٠٠٤نظرسنجی پيو :منبع

 د                  آمريکا درصد   ٨٤ ادی در واشنگتن دارن سيار زي وذ ب زرگ نف ع  (.يی ها اعتقاد دارند که شرکتهای ب : مبن

  )٢٠٠٧نظر سنجی هريس 

 ع  ( .زنند ار زيادی به جيب می    يی ها اعتقاد دارند که شرکتهای بزرگ سود بسي        ريکاآم درصد از    ٦٢ : مبن

  )٢٠٠٤نظر سنجی پيو 

 ار می               "يی ها اعتقاد دارند که      آمريکا درصد از    ٦٢ ردم ک افع م ه من م علي ا ه زرگ و دولت  ب  شرکتهای ب

  )٢٠٠٩نظر سنجی راسموسن ريپرتس : منبع " (.کنند

                                                 
٧ Harris, P “٣٧ million poor hidden in the land of plenty” http://www.guardian.co.uk/world/٢٠٠٦/feb/١٩/usa.paulharris 
١٩ Feb ٢٠٠٦   
٨  Joint Hearing op. cit., May ١٩٨٤, p. ٣٢ IUD Office for Policy Development and Research, A Report to the Secretary on 
the Homeless and Emergency Shelters, May ١٩٨٤ ,١ 
٩  National Resource and Training Center on Homelessness and Mental Illness  “Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration The Center for Mental Health Services”  
http://web.archive.org/web/٢٠٠٧٠٥١٠١٠٣٧٥٦/http://www.nrchmi.samhsa.gov/facts/facts_question_٢.asp  
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 اچي             يی ها   آمريکا  از  درصد ٦٦ سيار ن ع  (. است  زاعتقاد دارند که ماليات بر روی افراد با درآمد باال ب :  منب

  )٢٠٠٧نظر سنجی گالوپ، آوريل 

 سائل ا  "عدالتی و نابرابری     ها اعتقاد دارند که بی     يیآمريکا درصد از    ٦٤ اع مهمترين م ه " یجتم ی  جامع

  .)٢٠٠٨پردايم، کاترين ادمز و چارلز دربر، اکثريت جديد، انتشارات (  است آمريکا

   بيکاریمشکل
  در پی گسترش بحران مالی در اياالت متحده، ماهانه دو ميليون کارگر شغل خود را از دست می 

  )٢٠٠٩ دسامبر ٧، Truthoutدين بيکر، سايت :منبع ( ١٠.دهند

 رشد اقتصادی اياالت متحده ٩٫٧ به ٩٫٩ از در اياالت متحده ٢٠١٠ دليل کاهش بيکاری در ماه می ،

  از آمار رسمی نيروی کار کارگر بيکارشده٣٢٢٠٠٠بلکه دليل آن اين است که بيش از . وده استنب

 ٢٠بيکاری اياالت متحده بيش از  آمار، تمام افراد بيکار را محاسبه کنيمگر در حقيقت ا. اند حذف شده

   ١١). ٢٠١٠ ژوئن ٤، global economic crisisسايت : منبع (است درصد

  ن آمار فقر در جها
   ١٢دياويکيپ :منبع

  

استفاده می ) شاخص نابرابری درآمدها(برای اندازه گيری فقر معموال از دو شاخص فقر مطلق و فقر نسبی 

طبق تعريف . شاخص فقر مطلق، مجموعه ای از استاندارهاست که در همه زمان ها و کشورها ثابت است. شود

، گذران زندگی می کنند، در فقر شديد و آنهايی که آمريکا  دالر٢٥/١بانک جهانی، کسانی که روزانه با کمتر از 

  .  دالر درآمد دارند، در فقر متوسط بسر می برند٢روزانه کمتر از 

 ميليارد نفر با کمتر ٧/٢ ميليارد با کمتر از يک دالر در روز و ١/١ ، ٢٠٠١طبق برآورد اين بانک ، در سال 

  .     دالر در روز زندگی می کردند٢از 

  ).  هزار نفر١٧روزانه ( ميليون کودک بر اثر گرسنگی جان می دهند ٦نه ساال

    
  

                                                 
١٠ Baker ,D “The Reason for ١٥ Million Unemployed: Poor Thinking at the Top” ٧ Dec ٢٠٠٩ http://www.truth‐
out.org/١٢٠٧٠٩٤  
١١ http://www.globaleconomiccrisis.com/blog/archives/١٠٧٦ ٤ June ٢٠١٠ 
١٢ http://en.wikipedia.org/wiki/Poverty#Absolute_poverty 
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  )    برآورد سازمان ملل( دالر درروز٢٥/١پراکندگی جهانی درصد افراد دارای درآمد کمتر از * 

  %٢زير     

  % ٥ تا ٢    

  % ٢٠تا  ٦    

   %٤٠تا  ٢١    

  %٦٠ تا ٤١    

  % ٨٠ تا ٦١    

  عاتی در دست نيست     اطال

   آمريکاآمار زندانيان در 

 ٧٥٤يی، آمريکا، از هر يکصد هزار ٢٠٠٨در دسامبر 
 . نفر در زندان بودند

، در سال آمريکامار وزارت دادگستری طبق اعالم اداره آ
يی يا در زندان آمريکا ميليون نفر ٣/٧، بيش از ٢٠٠٨

 ٢/٣يعنی (بودند ويا با قيد التزام تحت نظر قرار داشتند 
.)   فرد بالغ٣١درصد کل افراد بالغ يا يک نفر ازهر

 کشوری است که باالترين ميزان حبس، زندان و آمريکا
  .زندانی را در جهان به خود اختصاص داده است

  ٢٠٠٦ تا ١٩٢٠ از سال آمريکاجدول مجموع زندانيان در زندان ها ، بازداشتگاه ها و مراکز نگهداری نوجوانان در * 

  



 ١٢

 ٢٠٠٩ طبق گزارش دسامبر . در زندان بودندآمريکانفر در  ١١٥ هزار و ٣٠٤ ميليون و ٢، ٢٠٠٨ سال در
 و سرشماری اداره نوجوانان و جلوگيری از بزهکاری اين وزارتخانه، در آمريکااداره آمار وزارت دادگستری 

  .  شدنديی در مراکز شبانه روزی نگهداری میآمريکا نوجوان ٨٥٤ هزار و ٩٢، ٢٠٠٦سال 

  اعتياد به الکل 

اعتياد . بيماری های ناشی از مصرف مواد مخدر، معضل اصلی بخش بهداشت همگانی بسياری از کشورهاست 
 درصد بزرگساالن ١٢ حدود .به الکل، رايج ترين اعتياد بيمارانی است که برای درمان مراجعه می کنند

  . به الکل مواجه انديی در مقاطعی از زندگی شان ، با معضل اعتياد آمريکا

 ميليون نفر معتاد در سراسر جهان به الکل اعتياد ١٤٠ورد سازمان جهانی بهداشت ملل متحد، حدود طبق برآ
 و اروپای غربی، در مقاطعی از زندگی شان، آمريکا درصد زنان در ١٠ تا ٥ درصد مردان و ٢٠ تا ١٠. دارند

 . الکليسم را تجربه کردند

  نيست اطالعاتی در دست   
٥٠ کمتر از  نفر     

   ١٥٠-٥٠  
   ٢٥٠-١٥٠  
   ٣٥٠-٢٥٠  
   ٤٥٠-٣٥٠  
   ٥٥٠-٤٥٠  
   ٦٥٠-٥٥٠  
   ٧٥٠-٦٥٠ 
   ٨٥٠-٧٥٠ 
   ٩٥٠-٨٥٠ 

   ١٠٥٠-٩٥٠ 
 بيش از ١٠٥٠  

  ). هزار نفر شهروند١٠٠از هر (ان بيماری های ناشی از مصرف الکل در کشورهای جه* 

  آمار پورنوگرافی 
سازمان خانواده های / آمار پورناگرافی در اينترنت : منبع
  ١٣سالم

  ١٤جری روپالتو: نويسنده

 دالر درهر ثانيه صرف انتشار ٠٧٥،٣آمار نشان می دهد، 
 ٢٥٨،٢٨تصاوير مستهجن در اينترنت می شود، درهر ثانيه 

 ٣٧٢کاربر اينترنتی به تماشای اين تصاوير می نشينند و 
تورهای جست وجوگر به دنبال کاربر نيز درهر ثانيه در مو

 دقيقه يک ٣٩ در هر آمريکادر . تصاوير مستهجن هستند
  .    فيلم مستهجن ساخته می شود

  اينترنت در مستهجن تصاوير صفحات مجموع از مختلف کشورهای سهم نمودار

                                                 

١٣ http://www.safefamilies.org/sfStats.php 

١٤ http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html 

 



 ١٣

  %٨٩ : آمريکا

  %٤: آلمان

  %٣: انگليس

   %٢: استراليا 

  % ١: ژاپن، هلند، روسيه، لهستان و اسپانيا

 بی، ای مايکروسافت، گوگل، آمازون، ایدرآمد حاصل از صنعت پورنوگرافی بيش از مجموع درآمد شرکته
  .  ميليارد دالر بود٦/٩٧ در سطح جهان بالغ بر ٢٠٠٦درآمد پورنوگرافی در سال . ياهو، اپل و نتفليکس است

 : جدول شمار صفحات اختصاص داده شده به تصاوير مستهجن
  بوط به تصاوير مستهجن صفحات مر  کشور
  آمريکا
  المان

  انگليس
  استراليا
  ژاپن
  هلند

  روسيه
  لهستان
  اسپانيا

٩٠٠/٦٦١/٢٤٤  
٢٠٠/٠٣٠/١٠  
٨٠٠/٥٠٦/٨  
٨٠٠/٦٥٥/٥  
٨٠٠/٧٠٠/٢  
٨٠٠/٨٣٣/١  
٦٠٠/٠٨٠/١  
٦٠٠/٠٤٩/١  
٨٠٠/٨٥٢  

 ٢٠٠٣سال  طبق گزارش . ميليارد دالر بود٣/١٣، ٢٠٠٦ در سال آمريکامد صنعت پورنوگرافی مجموع درآ
 هزار تصوير مربوط به پورنوگرافی ٢٠ بيش از آمريکاانجمن ملی جلوگيری از تعدی به کودکان، هرهفته در 

  .کودکان به صورت آنالين پست می شود

 درصد تصاوير مستهجن مربوط به کودکان است و يکصد هزار سايت، تصاوير غيرقانونی مستهجن ٢٠حدود 
 .  نندمربوط به کودکان را منتشر می ک

 .  ميليارد دالر بود٣ درآمد ساالنه پورنوگرافی کودکان، ٢٠٠٥تا دسامبر 

  آمار طالق

  "ازدواج ها، خانواده ها و روابط زناشويی" کتاب: منبع

  ٢٠٠٥: تاريخ

 برايان ويليامز، استيسی ساوير، کارل والستروم : نويسندگان

  

به ترتيب دو برابر و نيم و   و پنجاه سال پيش، سالت در قياس با بيسآمريکادر  ، شمار مطلقه ها٢٠٠٥سال در 

احتمال جدايی و طالق در . ازدواج به طالق منتهی می شود  درصد موارد٦٠ تا ٤٠چهار برابر شده است و بين 

 ١٦ و زير ١٦درصد فرزندان  ٢٥ است و حدود  درصد٣٣ و ٢٠ سال اول زندگی، به ترتيب ١٠ و  سالپنج

  .می کنند دری زندگیسال با ناپدری يا ناما
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  ٢٠٠٩در سال وضعيت حقوق بشر در اياالت متحده 

  ). استآمريکارساني دولتي چين در خصوص وضعيت حقوق بشر در   از گزارش ساالنه شوراي اطالعبخشهايیگزارش ذيل (

  انقض حقوق بشر در زندگي، مالكيت و امنيت فردي مردم آمريك *

. آند الت متحده، زندگي، اموال و امنيت شخصي مردم آمريكا را تهديد ميآميز گسترده در ايا هاي خشونت جنايت

 ميليون دزدي ١٣٧ ميليون جرم مالي و ١٦٫٣ ميليون جنايت خشن، ٤٫٩، ساآنان آمريكا، شاهد ٢٠٠٨در سال 

  نفر١٩٫٣ سال، ١٢ از هر هزار آمريكايي باالي ٢٠٠٨ بنابر اعالم وزارت دادگستري آمريكا، در سال .بودند

، وزارت دادگستري آمريكا ٢٠٠٨قربانيان جنايت در سال . (اند قرباني جرايم خشن شده

www.ojp.usdoj.gov (  

 و بنابر آمار دستگير شدند) به جز جرايم رانندگي( ميليون نفر به دليل ارتكاب جرايم مختلف ١٤در همين سال، 

جنايت در اياالت متحده، . (اند زنداني شده نفر دستگير و ١٩٨٫٢ هزار نفر ساآن آمريكا، ١٠٠رسمي، از هر 

٢٠٠٨ ،www.fbi.gov (  

 مورد به ازاي هر ١١٥١  و نرخ جرم در اين شهر، به  گزارش شده است٢٠٠٩ قتل در سال ٤٦١در نيويورك، 

  ) ٢٠٠٩ ژوئن www.usatoday.com١. ( هزار نفر رسيده است١٠٠

 شهر بزرگ اياالت متحده شناخته ٢٥ترين شهر در ميان  آنتونيو در ايالت تگزاس آه به عنوان خطرناك شهر سن

 ١٠در شهرهاي آوچك با جمعيت .  هزار نفر است١٠٠ جنايت به ازاي هر ٢٥٣٨شده است، داراي نرخ جرم 

 هزار ١٥اآثر .  درصد افزايش داشته است٥٫٥ نسبت به سال قبل، ٢٠٠٨هزار نفر و آمتر، ميزان قتل در سال 

. پيوندد هاي فقير شهر به وقوع مي افتد، در محله رهاي آمريكا اتفاق ميقتلي آه ساالنه در شه

)www.reuters.com ٢٠٠٩ اآتبر ٧ (  

" اف .تي.اي"و " آي .بي.اف"بنابر آمار . هاي شخصي را در آل جهان داراست آمريكا بيشترين ميزان سالح

 ,Bureau  of Alcohol, Tobaccoهاي گرم و مواد منفجره  اداره نظارت بر الكل، دخانيات، سالح

Firearms and Explosives  ميليون اسلحه پخش شده است و ٢٥٠ ميليون نفر جمعيت آمريكا، ٣٠٩در ميان 

  . آنند ميزان قابل توجهي از صاحبان اسلحه، بيش از يك اسلحه نگهداري مي

 ميليارد ٩ جهش اين ميزان به ، با يك٢٠٠٨آنند اما در سال   ميليارد گلوله خريداري مي٧مردم آمريكا ساالنه 

   .دهند  هزار نفر در آمريكا بر اثر حوادث مربوط به اسلحه جان خود را از دست مي٣٠ساالنه حدود . گلوله رسيد

اي .اس.يو (. نفر در آمريكا به قتل رسيدند١٨٧ هزار و ١٤ تعداد ٢٠٠٨آي، در سال . بي.بنابر گزارش اف

  ) ٢٠٠٩ سپتامبر ١٥تودي، 

.  درصد دعواهاي خشن، از اسلحه گرم استفاده شده است٢١٫٤ها و   درصد دزدي٤٣٫٥ها،  درصد قتل ٦٦٫٩در 

)www.thefreelibrary.com (  

اند و هر روز وضعيت  ها صحنه وقوع جرايم خشني مانند تيراندازي شده فضاهاي آموزشي دبيرستان و دانشگاه

-٢٠٠٧ گزارش داد آه در سال تحصيلي The U.S. Heritage Foundationبنياد هريتيج . شود بدتر مي

اند آه در زمان حضور در  سي گفته.هاي واشنگتن دي آموزان دبيرستان  درصد دانش١١٫٣، تعداد ٢٠٠٨



 ١٥

گزارش تحليلي هريتيج در مورد امنيت . (اند توسط اسلحه قرار گرفته" مورد تهديد يا مجروحيت "دبيرستان 

:  در اين آدرس قابل دستيابي است٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ل سي آمار جديد سا.مدارس واشنگتن دي

www.heritage.org (  

بار در  هاي پليس برقرار شده و از حوادث خشونت  تماس با مرآز فوريت٩٠٠در همين بازه زماني، بيش از 

-٢٠٠٧در مدارس عمومي نيوجرسي، در سال تحصيلي . سي خبر داده است.مدارس عمومي واشنگتن دي

گزارش ساالنه خشونت، ونداليزم و . (آميز رخ داده است  مورد حوادث خشونت٦٦٦ار و  هز١٧ تعداد ٢٠٠٨

: مواد مخدر در مدارس عمومي نيوجرسي آه توسط دفتر آموزشي نيوجرسي تهيه شده است

www.state.nj.us (  

ويورك ني. ( رخ داده است٢٠٠٧ و ٢٠٠٦هاي   جنايت عمده در سال١٠٧ دانشكده دانشگاه نيويورك نيز ٥در 

  ) ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٢تايمز، 

در اياالت متحده آمريكا حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان ناديده گرفته شده است؛ اعمال زور و خشونت از 

سوي پليس آمريكا براي مردم اين آشور به امري عادي تبديل شده است و مجريان قانون در آمريكا از قدرتي آه 

هاي آمريكا پر از زندانياني است آه به  عالوه بر آن زندان. آنند استفاده ميشان دارند، سوء به واسطه موقعيت

  . برند خاطر آزارهاي جنسي در شرايط نامساعدي به سر مي

  

   خشونت فزاينده پليس در آمريكا* 

سن " يكي از دانشجويان دانشگاه ايالتي ٢٠٠٩ اآتبر ١٠در تاريخ " مرآوري نيوز "به گزارش پايگاه خبري 

" رزتا"دهنده برقي  باتوم و تفنگ شوك مرتبه با ١٠ تن از نيروهاي پليس اين شهر بيش از ٤توسط  " خوزه

  . مورد ضرب و شتم قرار گرفت

يكي از مأموران پليس محلي ايالت :  گزارش آرد٢٠٠٩ اآتبر ٢٣در تاريخ " اورگان .بالگ"پايگاه خبري 

. ور شد و او را مورد ضرب و شتم قرار داد  چيني حملهاورگان آمريكا بدون هيچ دليل خاصي به يك دانشجوي

 استفاده مأموران پليس ٢٠٠٩ ماهه نخست سال ١٠الملل، در  هاي رسيده از سازمان عفو بين براساس گزارش

 نفر شده است آه ٤٥منجر به آشته شدن ) تفنگهايی که شوک الکتريکی وارد می کنند(ر زهاي تا آمريكا از تفنگ

ها   تعداد قربانياني آه با اين تفنگ٢٠٠٩ تا اآتبر ٢٠٠١از سال .  ساله بوده است١٥اني نوجواني ترين قرب آوچك

  .  نفر گزارش شده است٣٨٩اند  آشته شده

  

   سوءاستفاده مجريان قانون از قدرت* 

زارش اي آه در پايگاه اينترنتي اين خبرگزاري منتشر شد، گ  در مقاله٢٠٠٩ ژوئيه ١٩واشنگتن پست در تاريخ 

آنندگان  در ازاي گرفتن مبلغي از تعدادي از توزيع) آي.بي.اف( بررسي و تحقيقات آمريكا فدرالدفتر : آرد

 ٢ مأمور پليس را مسئول برقراري امنيت هنگام قماربازي اين گروه در طول ٤اصلي مواد مخدر در اين منطقه، 

  . سال گذشته آرده است

 تن از مأموران سابق پليس در شيكاگو متهم به ٤:  سپتامبر گزارش آرد١٩در تاريخ " شيكاگو تريبون  "روزنامه
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آنندگان مواد مخدر شدند آه اين دالل مواد   هزار دالر آمريكا از يكي از توزيع٥٠٠اي در حدود  دريافت رشوه

  . مخدر اين مبلغ را به خاطر فرار از دست قانون به آنها داده بود

هاي بازرسي در شهرهاي بزرگ  ايست، ٢٠٠٩ اآتبر ٨در تاريخ " ون پست هافينگت"به گزارش پايگاه خبري 

   .آنند  ميليون نفر را تفتيش و بازرسي بدني مي١آمريكا ساالنه در حدود 

  

   رواج آزار جنسي زندانيان* 

هاي اياالت متحده   منتشر آرد زندان٢٠١٠ ژانويه ١٨وزارت دادگستري آمريكا در تاريخ ارشی که زبنابر گ

:  گزارش آرد٢٠٠٩ سپتامبر ١١در تاريخ " واشنگتن پست  "روزنامه.  گنجايش اين همه زنداني را نداردريكاآم

به گفته وزارت دادگستري آمريكا . زندانيان در آمريكا از حداقل حقوق اساسي و انساني نيز برخوردار نيستند

 زندان فدرال آشور گزارش شده ٩٣ها در  دانتجاوز به زندانيان و آزار جنسي آنها توسط آارآنان و نگهبانان زن

  .  سال گذشته دو برابر شده است٨است آه نسبت به 

 هزار زنداني فدرال و ٦٣ درصد از ٥،٤، در حدود ٢٠٠٩ ژوئن ٢٤در تاريخ " نيويورك تايمز "به گزارش 

هاي  ه براساس بررسياند آ  بار مورد تجاوز جنسي قرار گرفته١ حداقل ماه گذشته ١٢مريكا در طول ايالتي آ

هاي آمريكا مورد   هزار زنداني در سرتاسر زندان٦٠در طول اين يك سال شود  صورت گرفته تخمين زده مي

   .آزار جنسي قرار گرفته باشند

  

   هاي آمريكا رواج گسترده ايدز در زندان* 

هاي مختلف در ميان زندانيان  ريها در آمريكا به شيوع گسترده بيما مديريت آشفته زندان: در اين مقاله آمده است

 هزار و ٢٠، مجموع ٢٠٠٨طبق گزارش وزارت دادگستري آمريكا، تا پايان سال . اين آشور منجر شده است

 شناخته بيمادی ايدز هاي فدرال و ايالتي آمريكا به عنوان ناقل   زنداني زن در زندان١٩١٣ زنداني مرد و ٢٣١

  . اند شده

، درصد زندانيان مرد و زن مبتال به ايدز )news-medical.net" (نيوز مديكال "ي طبق گزارش پايگاه اينترنت

وي در .يآ. اچ ويروس، تعداد مبتاليان به٢٠٠٨ تا ٢٠٠٧از سال .  درصد١٫٩ و ١٫٥به ترتيب برابر است با 

  .  است نفري مواجه بوده١٦٦ و ١٦٩، ٢٤٦وري و فلوريدا به ترتيب با افزايش زهاي آاليفرنيا، مي زندان

 زنداني فدرال و ايالتي در ١٣٠، بيش از )thecrimereport.org" (آرايم ريپورت "به گزارش پايگاه اينترنتي 

بان حقوق بشر  طبق گزارشي آه ديده.  به داليل مرتبط با ايدز جان خود را از دست دادند٢٠٠٧آمريكا در سال 

)hrw.org ( ايالتي آاليفرنيا بيشترين تعداد زندانيان مبتال به ايدز  منتشر آرد، با آنكه زندان٢٠٠٩در ماه مارس 

را در آمريكا در خود جاي داده است، براي اين بيماران امكانات مناسب براي دسترسي به درمان فراهم نياورده 

  . و حتي آنها را به طور جداگانه حبس آرده و از ارائه هرگونه درماني براي آنها سر باز زده است

   هاي نقض حقوق بشر در آمريكاست هاي شنود، از مشخصه امهاجراي برن* 

دهد، هنگامي آه  دولت آمريكا، با آنكه ادعاي دفاع از آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي اينترنتي را سر مي

. آند پاي منافع و نيازهاي خودش در ميان باشد، بي پروا حق آزادي شهروندانش را آنترل و آنها را محدود مي
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طبق گزارش .  آزادي شهروندان آمريكايي به دستيابي و توزيع اطالعات تحت نظارت شديد قرار داردحق

 در سراسر اين ٢٠٠١از سال ) NSA - National Security Agency(ها، سازمان امنيت ملي آمريكا  رسانه

يكايي را آنترل آند و به هاي شهروندان آمر ها و ايميل ها، فكس آشور تجهيزات استراق سمع نصب آرده تا تماس

آمريكايي را -هاي شنود در ابتدا شهروندان عرب اين برنامه. هاي داخلي اين آشور دسترسي داشته باشد ارتباط

سازمان امنيت ملي . داد ولي با گذشت مدت آوتاهي در مورد همه شهروندان آمريكايي اعمال شد هدف قرار مي

آنجلس، شيكاگو و ساير شهرهاي آمريكا  گو، سياتل، لس زه، سن ديه پايگاه شنود در شهرهاي سن خو٢٥بيش از 

  . داير آرده است

 يك انبار اطالعاتي بزرگ به مساحت يك ميليون فوت مربع آمريکا اين سازمان همچنين به تازگي اعالم آرده آه

) Camp Williams" (آمپ ويليامز "به قيمت يك و نيم ميليارد دالر در )  آيلومتر مربع٣٠٤برابر با بيش از (

و همچنين يك انبار اطالعاتي بزرگ ديگر در سن آنتونيو به عنوان قسمتي از ) Utah" (يوتا "در ايالت 

  . سازمان امنيت ملي بنا آرده است) Cyber Command " (سايبریفرماندهي "هاي  مسئوليت

  

   روندانهاي شخصي شه امنيت ملي، بهانه آمريكا براي نظارت و دخالت در سيستم* 

 سپتامبر، دولت آمريكا به نام مبارزه با تروريسم به مقامات اطالعاتي خود اجازه داد آه ١١پس از حمالت 

ارتباطات ايميلي شهروندان خود را هك آنند و هر گونه اطالعاتي را آه ممكن است منافع ملي آمريكا در 

هاي  آمريكا به سازمان) Act Patriot" (هن دوستي مصوبه مي. "اينترنت را تهديد آند، آنترل و آنها را پاك آنند

هاي  دهد ارتباطات تلفني و ايميلي و همچنين سوابق مالي، پزشكي و ديگر پيشينه اعمال قانون اجازه مي

هايي  اين مصوبه تعريف تروريسم را گسترش داد و در نتيجه تعداد فعاليت. شهروندان اين آشور را جستجو آنند

  . اي اجرايي قانون را در مورد آنها اعمال آرد، بيشتر آرده توان قدرت آه مي

اليحه اصالح قانون نظارت بر اطالعات  "٢٠٠٨ جوالي ٩طبق گزارش نيويورك تايمز، سناي آمريكا در تاريخ 

را تصويب آرد آه طبق آن ) Foreign Intelligence Surveillance Act Amendments Act" (خارجي 

داد و به دولت  هاي شنود شرآت دارند، مصونيت قانوني مي ز راه دوري آه در برنامههاي ارتباط ا به شرآت

المللي بين ساآنان داخل و افراد  داد براي اهداف ضد تروريسم به استراق سمع ارتباطات بين آمريكا اجازه مي

آي هزاران .بي.اف، ٢٠٠٦ تا ٢٠٠٢دهد آه از سال  آمار نشان مي. خارج از آشور بدون موافقت دادگاه بپردازد

  . آوري آرده است فهرست تماس تلفني شهرواندان آمريكايي را جمع

هاي  اندازي آرد و به نگراني ، دولت آمريكا نهادي براي نظارت بر امنيت اينترنتي راه٢٠٠٩در سپتامبر 

اي براي نظارت و  هشهروندان آمريكايي در مورد اينكه ممكن است دولت آمريكا از امنيت اينترنتي به عنوان بهان

اي در آوريل  يكي از مقامات دولت آمريكا در مصاحبه. هاي شخصي استفاده آند، دامن زد دخالت در سيستم

هاي تلفني شهروندان آمريكايي را در  ها و تماس  به نيويورك تايمز گفت آه سازمان امنيت آمريكا ايميل٢٠٠٩

انوني آه آنگره آمريكا سال پيش از آن تعيين آرده، آنترل هاي ق هاي اخير در مقياسي فراتر از محدوديت ماه

هاي خارجي، مقامات  هاي تلفني شخصيت آرده است، ضمن اينكه به گزارش نيويورك تايمز، اين سازمان تماس

  .  سرشناس را استراق سمع آرده استاننگار المللي و روزنامه هاي بين سازمان



 ١٨

ان يك سازمان ارزيابي .ان.هاي سي طبق گزارش.  شرآت داشته استهاي شنود ارتش آمريكا هم در اين برنامه

هاي شخصي،  ي و غير رسمي بر وبالگخطرات اينترنتي ارتش آمريكا مستقر در ويرجينيا مسئول نظارت رسم

هاي اينترنتي آه ممكن  و همچنين ساير پايگاههاي مختلف  تصاوير مربوط به سالح شخصي، اطالعات تماس

  . آمريكا را تهديد آنند، بوده استاست امنيت ملي 

  

   "جنگ با تروريسم "استخدام مفسر توسط دولت آمريكا براي تجليل از * 

آزادي بيان در آمريكا در واقع به طور آامل تابع منافع ملي اين آشور بوده و دولت آمريكا از آن سوءاستفاده 

، دولت آمريكا و ٢٠٠٩ آوريل ٢٠ه تاريخ ها از جمله نيويورك تايمز ب هاي رسانه طبق گزارش. آرده است

پنتاگون تعدادي از افسران سابق ارتش را به عنوان مفسرهاي راديويي و تلويزيوني استخدام آرده است تا به 

هاي مثبتي از جنگ آمريكا در عراق و افغانستان ارائه دهند تا بدين  عنوان متخصصين ارتش، نظرات و تحليل

ها را مورد ستايش قرار دهند و حمايت  خواهند هدايت آنند، اين جنگ ي آه خود ميترتيب نظر عموم را به سمت

  . عموم را از ايدئولوژي مبارزه با تروريسم به دست بياورند

اي را براي اعمال تحريم بر چندين  ، آنگره آمريكا اليحه٢٠٠٩، در پايان سال بالگز"به گزارش پايگاه اينترنتي 

، ٢٠٠٩در ماه سپتامبر . هايي بر ضد آمريكا به تصويب رساند  خاطر پخش برنامهاي عربي به شبكه ماهواره

معترضان با استفاده از پايگاه اينترنتي ) Pittsburgh" (پيتزبورگ " در ٢٠هنگام برگزاري اجالس گروه 

س درگير ريزي آرده و چندين بار با پلي و همچنين پيام آوتاه تظاهرات برنامه) Twitter" (تويتر "اجتماعي 

  . شدند

  

   افزايش شديد نرخ بيكاري در آمريكا* 

  . ، بيكاري و بي خانماني، مشكالتي جدي براي مردم آمريكا به وجود آورده استفقر

ها و افراد  تعداد بنگاه.  سال اخير رسيد٢٦ به باالترين ميزان در ٢٠٠٩نرخ بيكاري در آمريكا در سال 

 گزارش داد آه ٢٠٠٩آسوشيتد پرس در آوريل . ي رو به افزايش استورشكسته شده، در نتيجه بحران اقتصاد

و اين ميزان، دو برابر . اند  ماه گذشته، اعالم ورشكستگي آرده١٢ ميليون فرد يا بنگاه تجاري در ١٫٢نزديك به 

  .  است٢٠٠٦نرخ ورشكستگي در سال 

مجبور شدند فعاليت خود را متوقف  بانك آمريكايي در نتيجه بحران مالي، ١٣٠، تعداد ٢٠٠٩ دسامبر ٤در 

 نشان ٢٠٠٩ نوامبر ٦آمار ارائه شده توسط وزارت آار آمريكا در ) ٢٠٠٩ دسامبر ٤شيكاگو تريبون، . (نمايند

 تاآنون ١٩٨٣ درصد رسيد آه باالترين ميزان از سال ١٠٫٢ به ٢٠٠٩ بيكاري در اآتبر  رسمیدهد آه نرخ مي

  ) ٢٠٠٩نوامبر  ٧نيويورك تايمز، . (شود محسوب مي

)  درصد بيكاران٣٥٫٦يعني ( ميليون نفرشان ٥٫٦برند آه   ميليون نفر در آمريكا از بيكاري رنج مي١٦قريب به 

در ماه سپتامبر، حدود ) ٢٠٠٩ نوامبر ١٣نيويورك تايمز، . (اند  ماه است آه شغل خود را از دست داده٦بيش از 

داد و اين تعداد جوان   درصد آل بيكاران را تشكيل مي٢٥ آه  ميليون جوان بيكار در آمريكا وجود داشت١٫٦

 سپتامبر ٧واشنگتن پست،  (. آه آمار بيكاران ثبت شده بي سابقه است١٩٤٨بيكار در تاريخ آمريكا و از سال 
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٢٠٠٩ (  

   آمريكاييی افزايش تعداد فقرا* 

 ١٠واشنگتن پست در . سيده است سال اخير ر١١ در آمريكا به بيشترين ميزان خود در فقرجمعيت زير خط 

 زندگي فقر ميليون آمريكايي زير خط ٣٩٫٨، روي هم رفته ٢٠٠٨ گزارش داد آه تا پايان سال ٢٠٠٩سپتامبر 

 poverty rate فقرنرخ .  ميليون نفر افزايش داشته است٢٫٦، تعداد ٢٠٠٧آردند و اين ميزان نسبت به سال  مي

تعداد افراد بين . رود  به شمار مي١٩٩٨ آه باالترين ميزان از سال  درصد بود١٣٫٢ برابر با ٢٠٠٨در سال 

 هزار نفر ١٧٠ ميليون نفر بود آه نسبت به سال قبل ٢٢٫١آردند   زندگي ميفقراي آه زير خط   ساله٦٤ تا ١٨

  ) ٢٠٠٩واشنگتن پست، سپتامبر . (بردند  به سر ميفقر ميليون خانوار در ٨٫١حدود . افزايش يافته است

 ١٨٫٢ به ٢٠٠٨ در شهر نيويورك در سال فقر گزارش داد آه نرخ ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٩ويورك تايمز در ني

 تا آگوست ٢٠٠٨از آگوست . بردند  به سر ميفقردر   Bronx درصد ساآنان محله بروآس٢٨سيد و درصد ر

در نتيجه اين . قطع شد) اه به دليل نپرداختن قبض( هزار خانواده فقير در آاليفرنيا ٩٠ گاز و برق بيش از ٢٠٠٩

  ) www.msnbc.msn.com. (اش يخ زد و مرد  ساله بر اثر سرما در خانه٩٣اقدام، يك پيرمرد 

 هزار خودآشي در ٣٢ساالنه طبق گزارشات، .  موجب جهش ناگهاني ميزان خودآشي در آمريكا شده استفقر

  ) www.time.com (.پيوندد آمريكا به وقوع مي

آنجلس اعالم آرد آه وضع اقتصادي فقرا به قدري خراب شده است آه خانواده افراد   لس قانونيیمرآز پزشك

 پرداخت هزينه آفن و دفن را واناز سردخانه تحويل بگيرند زيرا تفوت شده، حاضر نيستند جسد بستگان خود را 

انده شد آه نسبت آنجلس با هزينه دولت سوز  جسد بي صاحب در سردخانه لس٧١٢ تعداد ٢٠٠٨در سال . ندارند

  ) ٢٠٠٩ جوالي ٢١آنجلس تايمز،  لس. ( درصد افزايش يافته است٣٦به سال قبل 

وزارت آشاورزي اياالت .  سال اخير رسيده است١٤لشكر گرسنگان در آمريكا به بيشترين ميزان خود در 

 ميليون ١٧آن در  ميليون آمريكايي سا٤٩٫١، تعداد ٢٠٠٨ گزارش داد آه در سال ٢٠٠٩ نوامبر ١٦متحده در 

. بردند دهند، به صورت مستمر از آمبود غذا رنج مي هاي آمريكايي را تشكيل مي  درصد خانواده١٤٫٦خانه آه 

 ١١٫١ميليون خانواده يا ١٣، ٢٠٠٧در سال .  درصد افزايش يافته بود٣١اين ميزان گرسنه، نسبت به سال قبل 

اين ميزان گرسنه . ت از دسترسي به غذاي آافي محروم بودندهاي آمريكايي به صورت دائم يا موق درصد خانواده

  . سابقه است  آرده بود، بيگرسنگی آه دولت شروع به ثبت ١٩٩٥از سال 

  

   تجاوز به حقوق آارگران آمريكايي* 

 آارگري آه با ٣٨٧هزار و  ٤ گزارش داد آه در يك نظرسنجي ميان ٢٠٠٩نيويورك تايمز در دوم سپتامبر 

 درصد از ٧٦همچنين . اند  درصد اذعان آردند آه دچار آاهش حقوق شده٦٨آردند،  ن آار مياييدستمزد پ

  . شود آاري به آنها پرداخت نمي آردند، گفتند آه اضافه آارگراني آه بيش از زمان مقرر آار مي

متر  درصد، آ٢٦حدود .  درصد آساني آه دچار جراحت سخت شده بودند، درخواست غرامت آرده بودند٨فقط 

در ميان آساني آه از وضعيت حقوق يا بازنشستگي خود . گرفتند از پايه حقوق تعيين شده توسط دولت حقوق مي

نيويورك . (جويانه از سوي آارفرمايان مواجه شده بودند  درصد با اخراج يا عمل تالفي٤٣شكايت آرده بودند، 
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  ) ٢٠٠٩ سپتامبر ٢تايمز، 

 ٥، مجموعا ٢٠٠٧ فاش آرد آه در سال ٢٠٠٩ جوالي ٢٠در تاريخ " اي تودي .اس.يو "روزنامههمچنين 

ساالنه . شود  مرگ در روز مي١٧اند آه ميانگين آن چيزي در حدود   نفر در حين آار فوت آرده٦٥٧هزار و 

 ٢٠اي تودي، .اس.يو. (شوند  هزار آارگر در نيويورك، در محل آار، دچار جراحت يا بيماري مي٢٠٠حدود 

  ) ٢٠٠٩جوالي 

اطالعات منتشر شده در . امسال، تعداد افراد فاقد هرگونه بيمه درماني، براي هشتمين سال متوالي افزايش يافت

 ميليون نفر ٤٦٫٣دهد آه   نشان ميU.S. Census Bureau توسط دفتر آمار اياالت متحده ٢٠٠٩ سپتامبر ١٠

. دادند جمعيت اين آشور را تشكيل مي درصد آل ١٥٫٤آردند آه   زندگي مي٢٠٠٨بدون بيمه درماني در سال 

 ميليون نفر فاقد بيمه درماني بودند، افزايش داشته است و اين ٤٥٫٧ آه ٢٠٠٧اين ميزان در مقايسه با سال 

 از ٢٠٠٨ ساله آمريكايي در سال ٦٤ تا ١٨ درصد افراد ٢٠٫٣حدود .  سال قبل، ادامه داشته است٨افزايش از 

گرفت، افزايش   درصد افراد را در بر مي١٩٫٦ آه ٢٠٠٧ان هم نسبت به سال بيمه محروم بودند آه اين ميز

  ) www.census.gov. (داشته است

 درصد ٢٨، حدود ٢٠٠٩ خبر داد آه در سال Consumer Internationalآنندگان  المللي مصرف مؤسسه بين

يك چهارم مردم اين . اب آردندرا انتخ" آنم  شوم، به دآتر مراجعه نمي وقتي مريض مي"مردم آمريكا، گزينه 

يك پنجم افراد، . اندازند  درصد آنها درمان را به تأخير مي٢٢آشور، توان پرداخت هزينه درمان را ندارند و 

آنند و يا براي  درصد مردم، داروهاي تاريخ منقضي شده مصرف مي١٥خرند و  داروهاي تجويز شده را نمي

  )www.oregonlive.com. (آنند ر وقت مصرف نميجويي در مسائل مالي، داروها را س صرفه

  

   خانمان آمريكايي  بيیها افزايش آمار خانواده* 

 هزار در ٤٣٧خانمان و آواره از  هاي بي آمار خانواده.  رو به افزايش استhomelessخانمان  تعداد افراد بي

  ) ٢٠٠٩ جوالي ٩يو اس اي تودي، . ( رسيده است٢٠٠٨ هزار در سال ٥١٧ به ٢٠٠٧سال 

 McHenryهنري  بخش مك.  بخش از شيكاگو افزايش يافته است٦ها در  خانمان نويسي بي  نام٢٠٠٩از سال 

 نوامبر ٢٨شيكاگو تريبيون، . (ها نسبت به سال قبل است خانمان  درصد افزايش بي١٢٥شاهد بيشترين رشد 

٢٠٠٩ (  

آباد در   يك حلبي٢٠٠٩در مارس . آنند يهاي پست آلبه مانند زندگي م خانمان در مكان هاي بي خانواده

. خانمان را در خود جاي داده بود  آشف شد آه هزاران بيSacramento of Californiaساآرامنتوي آاليفرنيا 

. ها را از شهر بيرون بريزد خانمان پليس در سانتا مونيكا در جنوب آاليفرنيا مجبور شد از زور استفاده آند تا بي

)www.truthalyzer.com (  

  

  ها سه برابر اآثريت جامعه آمريكاست فقر در ميان اقليت *

  . همچنان يكي از مشكالت ديرينه اياالت متحده آمريكاست" تبعيض نژادي "

 درصد درآمد خانوارهاي سفيد پوست ٦١ و ٦٨تبار و سياه پوست به ترتيب معادل  درآمد خانوارهاي اسپانيولي



 ٢١

ها در جامعه  ابقه آاري مشابه، ميانگين درآمد خانوارهاي مربوط به اقليتدر شرايط تحصيالت و س. بوده است

  . سفيد پوست است درصد درآمد خانوارهاي متعلق به گروه ٨٠ تا ٦٠آمريكا بين 

  . آنند شوند زير خط فقر زندگي مي خوانده ميسرخپوست در همين حال، قريب به يك چهارم بوميان آمريكايي آه 

 مورد شكايت مربوط ٥٥٢ هزار و ١٠اره مسكن و توسعه شهري آمريكا ارائه آرده است، بنابر گزارشي آه اد

. شود  درصد آنها مربوط به تبعيض نژادي مي٣٥ پر شده است آه ٢٠٠٨به تبعيض در زمينه مسكن در سال 

درصد ١٢ تنها اند آه در حالي آه سياه پوستان ها در آمريكا نيز گزارش داده مراآز آنترل و پيشگيري از بيماري

دهند، تقريبا نيمي از مرگ و مير ناشي از بيماري ايدز در اين آشور در ميان  از جامعه آمريكا را تشكيل مي

  . افتد ن اتفاق ميايشا

 سال سياه پوست آمريكايي تقريبا دو ٢٥آردگان باالي  دفتر آمار اشتغال آمريكا، ميزان بيكاري در ميان تحصيل

، شكايات مربوط به تبعيض نژادي در ٢٠٠٨در سال .  سال است٢٥آرده باالي  يلبرابر سفيد پوستان تحص

 ميالدي، سياه ٢٠٠٩در پايان ماه مه سال . گيرد هاي واصله را در برمي محيط آار نيز تقريبا يك سوم آل شكايت

 ٣دادند، با اين حال، تنها  شكيل مي درصد از جمعيت شهر نيويورك را ت٢٧تبارها در حدود  پوستان و اسپانيولي

تبار   درصد از ايشان اسپانيولي٦نشان شاغل در اين شهر سياه پوست و تنها   آتش٥٢٩ هزار و ١١درصد از 

هاي نژادي از مشارآت در امور  به اين ترتيب تعداد آثيري از افراد شايسته تنها به دليل تعلق به اقليت. اند بوده

  .ندا نشاني محروم شده آتش

   

   شود تبعيض نژادي در آمريكا حتي در حوزه آموزش هم ديده مي* 

بر اساس گزارشي آه دفتر آمار . برند هاي نژادي در آمريكا حتي از تبعيض در حيطه آموزش نيز رنج مي اقليت

هي  درصد از سفيد پوستان آمريكايي داراي تحصيالت عاليه دانشگا٣٣اياالت متحده آمريكا منتشر آرده است، 

 ١٣تبارها تنها  ان اسپانيولي و در مي٢٠هستند، اين در حالي است آه همين درصد در ميان سياه پوستان آمريكا 

 درصد از تقاضاهاي ٤٦ درصد از تقاضاهاي تحصيلي سياه پوستان و ٦١، ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٣هاي   بين سال.است

ق در آمريكا رد شده است اما اين آمار در هاي حقو تبار ارائه شده به دانشكده هاي مكزيكي تحصيلي آمريكايي

آموزان   درصد از جمعيت دانش١٧در حالي آه سياه پوستان تنها .  درصد است٣٤خصوص سفيد پوستان تنها 

بنابر . شود هاي صورت گرفته از مدارس به ايشان مربوط مي  درصد از اخراج٣٢دهند،  آمريكايي را تشكيل مي

اند، جوانان سياه پوست آمريكايي بر  آاروليناي شمالي و ميشيگان به انجام رساندههاي  تحقيق مشترآي آه دانشگاه

هوستون و ن پنج هزار آودك در بيرمنگام، تحقيق ديگري آه در ميا. اين باورند آه قرباني تبعيض نژادي هستند

تبار قرباني  وليدرصد آودآان اسپاني١٥ درصد آودآان سياه پوست و ٢٠دهد آه  آنجلس انجام شده نشان مي لس

هاي رواني در ميان  اين تحقيق بيانگر آن بود آه تبعيض نژادي از مهمترين عوامل بيماري. تبعيض هستند

 برابر آودآان سفيد پوست و ٣تبار بيش از  آودآان اسپانيولي. آودآان نژادهاي مختلف ساآن در آمريكاست

  . ت آمريكايي در معرض بيماري افسردگي هستند برابر آودآان سفيد پوس٢آودآان سياه پوست نيز بيش از 

شود و تبعيض نژادي در دستگاه قضايي آمريكا  در آمريكا قانون در مورد تمامي افراد به طور يكسان اعمال نمي

  .مشكالت زيادي را براي سياهپوستان آمريكايي به وجود آورده است
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   تبعيض نژادي در دستگاه قضايي آمريكا* 

منتشر شده است از هر " وزارت دادگستري آمريكا " در پايگاه خبري ٢٠٠٨ آه تا پايان سال بر اساس گزارشي

  . اند  زن پس از صدور حكم نهايي زنداني شده١٤٩ مرد و ٣١٦١ هزار نفر سياهپوست در آمريكا در حدود ١٠٠

وستي آه بدون عفو تعداد زندانيان سياهپ:  گزارش آرد٢٠٠٩ اآتبر ٩در تاريخ " چاينا پرس "پايگاه خبري 

 ايالت آمريكا بوده ٢٥ برابر زندانيان سفيد پوست محكوم به حبس ابد در ١٠اند  مشروط به حبس ابد محكوم شده

در شهرهاي بزرگ آمريكا بيش از يك ميليون نفر در .  برابر بوده است١٨است آه اين رقم در آاليفرنيا 

دهند   درصد آنها را مردان تشكيل مي٩٠گيرند آه تقريبا  يها توسط مأموران پليس مورد بازرسي قرار م خيابان

 درصد از ١٠ درصد مردان اسپانيايي هستند و تنها ٣٠ درصد مردان سياهپوست آمريكايي و ٥٠آه از اين تعداد 

  . باشند آنها مردان سفيدپوست مي

ز ميان افرادي آه در سال  گزارشي را منتشر آرد آه بر اساس آن ا٢٠٠٩ نوامبر ١٧در تاريخ نيويورك تايمز 

 درصد ٣تبار و تنها   درصد اسپانيايي٢٢ درصد سياهپوست، ٧٥اند   هدف گلوله پليس قرار گرفته٢٠٠٨

   .اند سفيدپوست بوده

  

   تبعيض عليه زنان و آودآان* 

 شان به طور آاملبنابر اين گزارش شرايط زندگي زنان و آودآان در آمريكا رو به وخامت بوده و حقوق اي

  . شود رعايت نمي

 درصد از خانوارهايي آه سرپرست آنها زن بوده است در شرايط فقر به سر ٢٨٫٧ ميالدي، ٢٠٠٨با پايان سال 

 درصد از نيروي آار مونث اين آشور را تشكيل ٧٠ ميليون زن شاغل در آمريكا آه ٦٤حدود . اند برده مي

هاي  توانند به دليل هزينه اي ايشان به حد آفايت نيست و نمي دهند از بيمه درماني محرومند يا اينكه پوشش بيمه مي

  . مند شوند باال از خدمات درماني مناسب بهره

در ميان آشورهايي آه آمار تجاوزات جنسي را ارائه . زنان عموما قربانيان تجاوزات جنسي در آمريكا هستند

يی آمريکا از زنان ٢٠%حدود   . داده استآنند، اياالت متحده آمريكا باالترين آمار را به خود اختصاص مي

 ٢٠ برابر انگليس و ١٣اين آمار در آمريكا  .حداقل يک بار در طول عمر خود مورد تجاوز قرار می گيرند

   .برابر ژاپن است

 مورد ٢٩٠٠ در حوزه نيروهاي نظامي آمريكا ٢٠٠٨، در سال بنابر گزارشي آه پنتاگون منتشر آرده است

 ٢٩٢در اين ميان تنها . دهد  درصد افزايش نشان مي٩  قبل شده است آه نسبت به سالتجاوز جنسي گزارش

 برابر اين آمار ١٠ تا ٥تواند  همين گزارش تصريح دارد آه رقم واقعي مي. مورد به دادگاه نظامي انجاميده است

 ١٠عمل آمده است،  زن شاغل در بخش نظامي آمريكا به ٤٠هايي آه با  به گزارش رويترز، طي مصاحبه. باشد

اند آه   نفر اظهار داشتند آه مورد حمالتي واقع شده٥اند،  اند آه مورد تجاوز جنسي واقع شده نفر اظهار داشته

آودآان در آمريكا در . اند يت و آزار جنسي قرار گرفته نفر گفتند آه مورد اذ١٣هدف از آنها تجاوز بوده و 

   .آند شان را تهديد مي در معرض خطرات جدي هستند آه زندگيآنند و همواره  شريط نامساعدي زندگي مي
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   مرگ و مير آودآان آمريكايي به خاطر سوءتغذيه* 

 ميليون ١٦٫٧ گزارشي را منتشر آرد آه بر اساس آن ٢٠٠٩ نوامبر ١٧وزارت آشاورزي آمريكا در تاريخ 

   .اند غذاي آافي نداشته ٢٠٠٨آودك و يا به عبارت ديگر يك چهارم آل آودآان آمريكايي در سال 

 در پايگاه اينترنتي اين ٢٠٠٩ مه ٧اي آه در تاريخ  سازمان حمايت از امور تغذيه آودآان در آمريكا در مقاله

 سال در آمريكا با گرسنگي مواجه هستند آه ٥ ميليون آودك زير ٣٫٥بيش از : سازمان منتشر شد، گزارش آرد

 ايالت ١١ در . ساله در آمريكا را به خود اختصاص داده است٥ير  درصد از آل جمعيت آودآان ز١٧اين رقم 

 درصد از آودآان جانشان را به خاطر گرسنگي از دست بدهند آه ٢٠آمريكا اين امكان وجود دارد آه بيش از 

  .  درصد است٢٤٫٢اين ميزان در ايالت لويزيانا در حدود 

 سال بيش از يك سوم جمعيت فقير آمريكا را ١٨زير  سپتامبر، جوانان ١١به گزارش واشنگتن پست در تاريخ 

آمريكا موجود است تعداد " اداره سرشماري "بر اساس آمار و ارقامي آه در پايگاه اينترنتي . دهند تشكيل مي

 ميليون نفر در سال ١٤٫١ به ٢٠٠٧ ميليون نفر در سال ١٣٫٣برند از   سال آه در فقر به سر مي١٨جوانان زير 

  . يافته است افزايش ٢٠٠٨

بر اساس آمار و ارقام منتشر شده در :  گزارش آرد٢٠٠٩ مارس ١٠در تاريخ " ان .ان.سي "شبکه تلويزيونی

 ميليون آودك ١٫٥ بيش از ٢٠٠٦ تا ٢٠٠٥خانمان در آمريكا، از سال  مرآز ملي رسيدگي به امور افراد بي

اند آه سن  ها آواره بوده آودك يكي از آنها در خيابان ٥٠اند و يا به عبارت ديگر از هر  آمريكايي بي سرپناه بوده

  . اند  سال بوده است و بيشترشان آودآان سياه پوست آمريكايي و يا سرخ پوست بوده٦ درصد از آنها آمتر از ٤٢

 تحت ٢٠٠٨، تقريبا يك دهم آودآان در آمريكا در سال ٢٠٠٩ سپتامبر ٢١به گزارش واشنگتن پست در تاريخ 

 درصد ٩٫٩ ميليون آودك و يا ٧٫٣هاي رسيده در حدود  بر اساس گزارش. اند خدمات درماني نبودهپوشش بيمه 

  . اند  بيمه خدمات درماني نداشته٢٠٠٨از آل جمعيت آمريكا در سال 

جان هاپكينز  " مرکز و بر اساس تحقيقي آه توسط٢٠٠٩ اآتبر ٣٠در تاريخ " مجله جهاني سالمت "به گزارش 

صصي آودآان صورت گرفت، مشخص شد آه اين امكان وجود دارد آه آمبود خدمات درماني در مؤسسه تخ" 

ها بستري هستند،   هزار آودك آمريكايي آه در بيمارستان١٧ دهه به مرگ تقريبا ٢در مدت زماني آمتر از 

  . منجر شود

 آنفوالنزاي خوآي در : گزارش آرد٢٠٠٩ نوامبر ١٣ها در آمريكا در تاريخ  مرآز آنترل و پيشگيري بيماري

 ٥٤٠ مبتال آرده است آه ٢٠٠٩ سال در آمريكا را از آوريل تا اآتبر ١٨ ميليون آودك و نوجوان زير ٨حدود 

نفر از آنها بر اثر اين بيماري جانشان را از دست دادند و اين بيماري بدون حمايت خدمات درماني از آودآان 

   .آند عده بيشتري را قرباني مي

  

   سترده قتل و آزار جنسي آودآان در آمريكارواج گ* 

، آودآان آمريكايي همواره قربانيان خشونت ٢٠٠٩ اآتبر ٨در تاريخ " اي تودي .اس.يو "روزنامهبه گزارش 

 آودك ١٤٩٤ ٢٠٠٨بر اساس گزارش منتشر شده در سال . آند هستند و خطرات زيادي زندگي آنها را تهديد مي

  .اند  به قتل رسيده سرتاسر آمريكا سال در١٨زير 



 ٢٤

وزارت دادگستري آمريكا براي نمونه :  گزارش آرد٢٠٠٩ اآتبر ٧در تاريخ " آسوشيتدپرس  "خبرگزاری

 مورد مطالعه و بررسي ٢٠٠٨  سال را از ژانويه تا می١٧ان زير  آودك و نوجو٥٤٩وضعيت چهار هزار و 

 درصد از آنها نهايتا ٦٠ال گذشته بيش از قرار داد آه بر اساس نتايج به دست آمده مشخص شد در طول يك س

 درصد از آنها مورد تجاوز جنسي ٦در حدود . اند يكبار به طور مستقيم و يا غير مستقيم در معرض خشونت بوده

  .  درصد از آنها از لحاظ جسمي صدمه ديده بودند١٣قرار گرفته بودند و 

 گزارشي را منتشر آرد آه بر اساس آن يك ٢٠٠٩ اآتبر ٢٨مرآز تحقيقات بهداشت عمومي آمريكا در تاريخ 

شوند براي به دست آوردن غذا، مواد مخدر و جاي  آنند و يا از خانه طرد مي هايي آه از خانه فرار مي سوم بچه

زنند و از نظر دستگاه قضايي اين آودآان قرباني نيستند بلكه آودآان بزهكار به  خواب دست به خودفروشي مي

  . آيند شمار مي

از . برد ياالت متحده آمريكا تنها آشور در جهان است آه سيستم عفو مشروط را در مورد آودآان به آار نميا

ها  بسياري از بچه.  درصد افزايش داشته است٤٤ بازداشت و زنداني آردن نوجوانان ٢٠٠٢ تا ١٩٨٥سال 

ها تجاوزهاي  ز قضات و دادستانبسياري ا. شوند اما حق استفاده از وآيل را ندارند مرتكب جرايم آوچكي مي

  .اند هاي نوجوانان را ناديده گرفته جنسي در زندان

   

   طلبي آمريكا منجر به تشديد بي ثباتي در جهان شده است جاه* 

اياالت متحده آمريكا به واسطه توان نظامي بااليي آه در اختيار دارد همواره به دنبال تسلط بر تمامي نقاط جهان 

ي دستيابي به اين هدف به ساير آشورها به ديده تحقير نگريسته است و حق حاآميت مستقل و بوده است و برا

  . حقوق بشر در اين آشورها را ناديده گرفته است

در حال حاضر نه تنها آمريكا بزرگترين :  گزارش آرد٢٠٠٩ ژوئن ٩در تاريخ " آسوشيتدپرس "خبرگزاري 

 سرتاسر جهان ثباتي در  عنوان بزرگترين فروشنده تسليحات نظامي، بيارتش را در جهان در اختيار دارد بلكه به

 گزارشي را منتشر ٢٠٠٩ سپتامبر ٦مجالس سنا و نمايندگان در تاريخ به گزارش رويترز  .را تشديد آرده است

  به٢٠٠٧ ميليارد دالر در سال ٢٥٫٤آردند آه بر اساس آن فروش تسليحات نظامي آمريكا به ساير آشورها از 

 درصدي همراه بوده است و در ٥٠ افزايش يافته است آه تقريبا با رشدي٢٠٠٨ ميليارد دالر در سال ٣٧٫٨

شته را به خود  سال گذ٤ درصد از آل فروش تسليحات نظامي آمريكا به آشورهاي ديگر در طول ٦٨٫٤حدود 

   .اختصاص داده است

  

   هاي سخت افزايش مرگ و مير زندانيان بر اثر شكنجه* 

 ٢٠٠٢از سال ) سيا(سازمان مرآزي اطالعات آمريكا :  گزارش آرد٢٠٠٩ مارس ٣اشنگتن پست در تاريخ و

 ٩٢مشاوران حقوقي دولت آمريكا فاش آردند آه سيا . هايش از شكنجه استفاده آرده است به بعد در بازجويي

اند از سال  ي تروريست بودهها نوار ويديويي را آه مربوط به بازجويي از افراد مظنون به همكاري با گروه

ها  در يكي از بازجويي.  مورد از آنها فرد متهم را شكنجه آرده بودند١٢ است آه در   تا آنون از بين برده٢٠٠١

  . بازرسان سيا از يك تفنگ سبك و يك مته برقي استفاده آرده بودند
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در حالي آه مأموران سيا : الم آرد، وزارت دادگستري آمريكا اع"هوستون آرانيكال "به گزارش پايگاه خبري 

 ساعت در حالت ايستاده باقي ١٨٠آردند آه به مدت  بستند آنها را وادار مي به دست و پاي زندانيان زنجير مي

  . دادند بمانند و حتي به آنها اجازه خوابيدن نمي

ستفاده از آب بود آه در هاي متداول سيا ا يكي از شكنجه:  گزارش آرد٢٠٠٩ آوريل ٢٠نيويورك تايمز در تاريخ 

دادند و از سوراخي آه در آيسه  بستند و سرش را در يك آيسه قرار مي اين شيوه دست و پاي فرد زنداني را مي

داد  ريختند آه به شخص حالت خفگي و غرق شدن در آب دست مي آردند در مجراي تنفسي او آب مي ايجاد مي

هاي شديدي را به همراه داشت و گاهي اوقات به مرگ  سيبها آ آه به خاطر نرسيدن اآسيژن به مغز و شش

  . استفاده آردند  مرتبه از اين شيوه براي اعتراف گرفتن٨٣مأموران سيا . شد زنداني منجر مي

، يكي از زندانيان آزاد شده از زندان ٢٠٠٩ مارس ٧در تاريخ " پي .اف.آي"به گزارش پايگاه خبري 

هاي مخفي سيا در آابل تجربه  ي قرون وسطايي را در گوانتانامو و يكي از زندانها او شكنجه: گفت" گوانتانامو "

  . آرده است

 نيز سه تن از زندانيان ٢٠٠٦در ژوئن :  گزارش آرد٢٠١٠ ژانويه ١٨انگلستان در تاريخ " گاردين "روزنامه 

ر اعالم شد آه بعدها گوانتانامو در طول بازجويي دچار خفگي شدند اما علت مرگ آنها خودآشي با طناب دا

  . معلوم شد آنها زير شكنجه جان خودشان را از دست داده بودند

محمد "، يكي از زندانيان سوماليايي به نام ٢٠٠٩ دسامبر ٢١در تاريخ " پي .اف.آي"به گزارش پايگاه خبري 

در آنجا . ين استاين زندان جهنم روي زم:  سال در گوانتانامو زنداني بود پس از آزادي گفت٨آه " سالبان 

هاي شديد روحي  بسياري از زندانيان بينايي و يا ساير اعضاي بدنشان را از دست دادند و برخي نيز دچار بحران

  . آنند تا از اين شرايط رهايي يابند شدند و تعدادي از زندانيان نيز با اعتصاب غذا اقدام به خودآشي مي

 نفر را در پايگاه هوايي ٦٠٠، دولت آمريكا بيش از ٢٠٠٩ فوريه ٢٥به گزارش نيويورك تايمز در تاريخ 

  .در افغانستان زنداني آرده است " بگرام"
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  :باراک اوباما

رهای ديگر تامين شده  که بخشی از آن از طريق قرض از کشو-ما بيش از يک تريليون دالر"

مايه  که موجب کسری بودجه بی سابقه شده و به سرجنگی.   هزينه کرديم در جنگ-است

  ." که بايد برای مردم کشور خودمان می کرديم ضربه زده استهايیگذاري

  ١٥"فاکس نيوز"سايت شبکه خبری : منبع

  " درعراقآمريکاپايان ماموريت نيروهای رزمی "، به مناسبت ٢٠١٠ اوت ٣١: تاريخ

  
  آمريکابدهيهای دولت 

  ١٦ويکيپديا: منبع

 دولت به افراد و نهادهای  (public dept)"عمومی"های  شامل بدهيآمريکا دولت (gross debt)بدهی کل 
و بدهی های درون ) آمريکااز طريق روشهايی مانند فروش اوراق بهادار وزارت خزانه داری (خارج از دولت 

 آمريکا، بدهی کل ٢٠١٠ ژوئيه ٢٨در .  است) مانند بدهی دولت به صندوق سپردهای تامين اجتماعی(دولتی 
 ٦٠حدود ( تريليون دالر اين رقم ٦٣/٨که  درصد توليد ناخالص ملی بود ٩٣حدود ) الر تريليون د٢٨٥/١٣(

حدود (مربوط به بدهيهای عمومی دولت به ساير افراد و نهادهای خارج از دولت و ) درصد توليد ناخالص داخلی
  .مربوط به بدهی های درون دولتی بود)  درصد توليد ناخالص ملی٣٢

 نمودار باال، بدهی دولت به – آمريکا فدرال نمودارهای بدهی دولت* 
نمودار پايين، بدهی دولت به عنوان درصدی از توليد .  تريليون دالر
.ناخالص ملی  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آمريکابدهيهای خارجی دولت 
  ١٧ويکيپديا: منبع

ر تقريبا دو براب( مربوط به بدهی به دولت های خارجی بود ٢٠٠٧ در سال آمريکا درصد مجموع بدهی ٢٥
يی، آمريکا، اتباع و موسسات غير٢٠٠٦در پايان سال ).  به کشورهای خارجی١٩٨٨ درصدی سال ١٣بدهی 
 درصد در ٤٤ درصد از اين ٦٦حدود . دولت را به خود اختصاص داده بودند" عمومی" درصد بدهی های ٤٤

                                                 
١٥ http://www.foxnews.com/politics/٢٠١٠/٠٨/٣١/obama‐combat‐mission‐iraq‐ended 
١٦ http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_public_debt 
١٧ http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_public_debt 
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 ميليارد دالر ٧٧٢، ٢٠٠٩ در سال آمريکا .به ويژه ژاپن و چين، بود اختيار بانک های مرکزی ساير کشورها،
  .به چين بدهکار بود

بانک "گزارش اخير .  درصد بدهی خارجی دولت متعلق به وام دهندگان ژاپنی و چينی است٤٤در مجموع، 
، خطر تاثيرريسک های احتمالی مالی يا سياسی بر امتناع بانک های خارجی از ١٨"پرداخت های بين المللی

 .         و يا توقف فروش آنها را گوشزد کرده استآمريکاری خريد اوراق بهادار وزارت خزانه دا

  ):٢٠١٠می ( بر اساس ليست اين وزارتخانه آمريکامالکان خارجی اوراق بهادار وزارت خزانه داری 
  درصد  ميليارد دالر  کشور
  ٩/٢١  ٧/٨٦٧  چين
  ٨/١٩  ٧/٧٨٦  ژاپن

  ٨/٨  ٣٥٠  انگليس
  ١/٤  ٤/١٦١  برزيل

  ٧/٣  ٧/١٤٥  هنگ کنگ
  ٢/٣  ٨/١٢٦  سيهرو

  ٢/٣  ٢/١٢٦  تايوان
  ٦٥  ٢٥٦٤٫٥  مجموع

   در مقايسه با ساير کشورهاآمريکابودجه نظامی 
  ١٩ ويکيپديا:منبع

کشورهای تمامی  مجموع بودجه نظامی ، بيش از) ميليارد دالر١٠٠٣ (٢٠١٠ در سال آمريکابودجه نظامی 

  .  استجهان

 ،آمريکاامی جهان را به خود اختصاص داده اند که البته،  و متحدان نزديکش سه چهارم هزينه های نظآمريکا

  .خود در راس همه قرار دارد

  
  

اين جدول از . که با تورم ساالنه مطابقت داده شده است) پيش بينی (٢٠١٤ تا سال ١٩٦٢هزينه های دفاعی اياالت متحده از سال * 

   ٢٠.ه شده استتهي) ٢٠١٠سال مالی " (بودجه های رياست جمهوری"جداول تاريخی 

                                                 
١٨ Bank of International Settlements 

١٩ http://en.wikipedia.org/wiki/Military_budget_of_the_United_States#cite_note-٢٤ 
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       سود بدهيهای مروبط به فعاليت های دفاعی 

       ساير فعاليتهای دفاعی

  )مربوط به فعاليتهای دفاعی(ابطين قضايی فدرال     ض

      فعاليتهای دفاعی ناسا 

      فعاليتهای دفاعی وزارت انرژی

      فعاليتهای دفاعی وزارت امنيت ميهنی 

  ان     امور کهنه سرباز

      فعاليتهای دفاعی وزارت امور خارجه 

      وزارت دفاع  

  

  

، چين، انگليس، آمريکا( عضو شورای امنيت سازمان ملل ٥) پايه(بودجه نظامی * 

  .:)٢٠٠٩ بر اساس آمار سال -فرانسه، روسيه 

  

 

 

  

 

  

درصد توليد ناخالص ملی کشورها * 

که به بودجه نظامی اختصاص دارد 

 سازمان سيا" اب آمارکت: "منبع(

CIA Factbook 

  

  

  

   و افزايش آتش درگيری هاآمريکاتسليحات صادرات 
  World Policy Instituteانستيتو سياست جهانی : منبع
   ٢٠٠٥جون : تاريخ
  فريدا بريگان، ويليام هارتانگ: گاننويسند

                                                                                                                                                                      
٢٠ http://en.wikipedia.org/wiki/File:InflationAdjustedDefenseSpending.PNG 
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حات در جهان ، شايد هيچ سياستی  به عنوان بزرگترين صادر کننده تسليآمريکا  با توجه به جايگاه -نيويورک 

 انتقالی در اغلب موارد، تسليحات. به پايان دادن به ستمگری و ظلم در جهان نباشدعجيب تر از وعده اين کشور 

  . آتش درگيری ها و يا تسليح ناقضان حقوق بشر می شود  موجب افزايشآمريکااز 

به پاکستان، به عرضه " ١٦اف "نگنده های ، کشوری که همزمان با اتخاذ تصميم فروش جآمريکاتسليحات 

 متعهد می شود، دو کشور را به آستانه درگيری می - رقيب پاکستان–جنگ افزارهای پيشرفته مشابه به هند 

 غالبا به تشديد بی آمريکا تسليحات .د بهره مند می کندکشاند، تنش ها را تشديد و طرفين را از توان جنگی و تهدي

  .  های غيردمکراتيک کمک می کندثباتی و تقويت رژيم

 کشور درگير ٢٥ کشور از ١٨ دالر اسلحه به اسرائيل، به ٦/٨٤٥، عالوه بر فروش ٢٠٠٣ در سال آمريکا

  .  از آنگوال و چاد و اتيوپی گرفته تا کلمبيا و پاکستان و فيليپين، حدود يک ميليارد دالر سالح فروخت–جنگ 

، در )  کشور٢٥ تا از ١٣ (آمريکاهای در حال توسعه خريدار تسليحات  ، بيش از نيمی از کشور٢٠٠٣در سال 

با ( عربستان سعودی . بودندآمريکا حقوق بشر وزارت خارجه  ساالنهگزارش" غيردمکراتيک"ليست کشورهای 

 ميليون ١١٠(، امارات عربی متحده ) ميليون دالر١٥٣(، کويت ) ميليارد دالر١(، مصر) ميليارد دالر١/١خريد 

، در صدر سيزده کشوری بودند که در قالب برنامه فروش نظامی خارجی ) ميليون دالر٣٣(و ازبکستان ) الرد

 کشور در ٢٥بيست کشوراز .   خريداری کردندآمريکا ميليارد دالر تسليحات ساخت ٧/٢ ، بيش از ٢٠٠٣سال 

گزارش حقوق " قض حقوق بشردولت های نا"، نيز در ليست ٢٠٠٣ در سال آمريکاحال توسعه خريدارتسليحات 

     . بودندآمريکابشر وزارت خارجه 

  تأمين بودجه ارتشهای خارجي
  ٢١ ويکيپديا:منبع

 به کشورهاي ديگر کمک هاي Foreign Military Financing (FMF) ،برنامه تأمين بودجه نظامي خارجي

، براي خريداري تسليحات و  نظامي هايبودجهاين . اعطا مي کند بالعوِض مالي و همچنين وام هاي مختلف

تجهيزات دفاعي که در اياالت متحده توليد مي شود و همچنين به دست آوردن خدمات دفاعي و آموزش هاي 

   . کمک مي کندخارجينظامي، به کشورهاي 

 است و بيش از نيمي از تمامي سرمايه ها و وجوهات توزيع شده (FMF)اسرائيل، بزرگترين ذينفع برنامه 

 ميالدي، اسرائيل دو و چهار دهم ميليارد دالر دريافت کرد ٢٠٠٨در سال . برنامه را دريافت مي کندتوسط اين 

 بين امريکا و اسرائيل امضا شد، انتظار مي رود اين رقم تا سال ٢٠٠٧و بر اساس توافقنامه اي که در سال 

کنندگان مقادير قابل توجه اين از ديگر دريافت .  ميالدي به سه و يک دهم ميليارد دالر در سال برسد٢٠١٨

  . هستند) از جمله پاکستان، اردن، و به خصوص مصر(کمک هاي مالي، کشورهاي خاورميانه 
  
  
  
  
  

                                                 

٢١ http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Foreign_Military_Financing  
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  ):  کشور اول١٠( بر اساس رتبه بندي کشورها FMFجدول ميزان تخصيص بودجه هاي 
 FMFبودجه تخصيص يافته   کشور  رتبه

  )ميليون دالر (٢٠٠٦سال 
درصد کل 

  ٢٠٠٦سال 
 FMFبودجه درخواستي 

  )ميليون دالر (٢٠٠٨سال 
  ٠٠/٢٤٠٠  ١٤/٥١  ٢٠/٢٢٥٧ اسرائيل  ١
  ٠٠/١٣٠٠  ١٦/٢٩  ٠٠/١٢٨٧  مصر  ٢
  ٠٠/٣٠٠  ٧٣/٦  ٠٠/٢٩٧ پاکستان  ٣
  ٠٠/٢٠٠  ٧١/٤  ٩٠/٢٠٧  اردن  ٤
  ٠٠/٧٨  ٠٢/٢  ١٠/٨٩  کلمبيا  ٥
  ٢٠/٢٧  ٦٧/٠  ٧٠/٢٩  لهستان  ٦
  ١٠/١١  ٦٧/٠  ٧٠/٢٩  فيليپين  ٧
  ٣٠/٤  ٣٥/٠  ٥٩/١٥  بحرين  ٨
  ٨٢/١١  ٣٤/٠  ٨٥/١٤  ترکيه  ٩
  ١١/١٠  ٣١/٠  ٨٦/١٣  عمان  ١٠

  

   شد آمريکا ميليارد دالربرای ارتقا و به روز کردن تسليحات هسته ای ٨٠اوباما خواستار

  خبرگزاری رويترز: منبع

  ٢٠١٠ می ١٣: تاريخ

  سوزن کورنول: نويسنده

هش تسليحات هسته ای با روسيه را برای تصويب در  که معاهده منع  کاآمريکا  رئيس جمهوری -واشنگتن 

 بودجه برای هزينه در بخش هسته ای شد، بودجه ای  دالر ميليارد٨٠اختيار سنای اين کشور گذاشت، خواستار 

  .که می تواند در جلب حمايت مخالفان معاهده موثر افتد

 دهه هزينه خواهد شد، برای اين مبلغ که طی يک" خاطر نشان کرد، آمريکاوزير دفاع " رابرت گيتس"

  ".  الزم استآمريکابازسازی و نگهداری تسليحات هسته ای 

به اعتقاد شماری از سناتورهای جمهوريخواه، اوباما برای متقاعد کردن آنها به کارامدی معاهده ای که در پراگ 

به روز کردن ذخاير رئيس جمهوری روسيه امضا کرد، بايد منابع بيشتری به ارتقا و " دميتری مدودف"با 

 . اختصاص دهدآمريکاتسليحات هسته ای 

 ميليارد ١٠٠ ميليارد دالری برای تامين هزينه های هسته ای، عالوه بر ٨٠طبق اعالم کاخ سفيد، اين اعتبار 

 .دالر منظور شده برای تامين هزينه های سيستم های ترابری هسته ای مانند زيردريايی های هسته ای است

حفظ اين ذخاير درخواست می   برای٢٠١١ن درخواست دولت اوباما هفت ميليارد دالر در سال مالی بر اساس اي

اين درخواست همچنين شامل  .درصد افزايش داشته است  نزديک به ده٢٠١٠کند که نسبت به دوره مشابه سال 

امن و  ای در مکانیبرای راههای حفظ سکوهای پرتاب و تضمين وجود اين ذخاير هسته  طرحی است که اوباما

   .قابل اطمينان و نوسازی اين مجموعه سالح هسته ای ارائه کرده است

نامزد دمکرات ها در انتخابات رياست جمهوری " جان کری" تحت رياست آمريکاکميته روابط خارجی سنای 

ات را در سنا به ، در نظر داشت تا قبل از تعطيالت تابستانی کنگره در ماه اوت، معاهده کاهش تسليح٢٠٠٤سال 

کری با بيان اين نکته که اين رقم ، باالترين رقم درخواستی پس از دوران جنگ سرد برای . رای بگذارد
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 برای نسل آمريکاتعهد دولت اوباما به حفظ ايمنی و کارايی سالحهای هسته ای "سالحهای هسته ای است، به 

   .تاکيد کرد" آينده

  ياالت متحدهحقايقی در مورد تسليحات هسته ای ا

  ٢٢موسسه بروکينگز: منبع

  ١٩٩٨آگوست : تاريخ

   استفن شوارتز: نويسنده

 منبع (٤٦٨٠:  تاکنون١٩٤٥االت متحده از سال يای توليد شده توسط ا تعداد کل بمب افکنهای هسته  :

 .)پروژه برآورد هزينه تسليحات هسته ای اياالت متحده

 بيش : ١٩٩٠ تا سال ١٩٤٥ط اياالت متحده از سال سده توای توليد ش تعداد کل و انواع کالهکهای هسته

 .)ت متحدهوزارت انرژی اياال: منبع( نوع بمب ٦٥ای و   کالهک هسته٧٠٠٠٠از 

  نوزدهيمن گزارش کميسيون انرژی هسته : منبع( معدن ٩٢٥: بيشترين تعداد معدنهای اورانيوم فعال

  .)ای

 مايل ١٥٦٥٤: ای اياالت متحده يسات تسليحات هستهال شده توسط پايگاهها و تاسغتعداد کل زمين اش 

کل مساحت واشنگتن دی سی ، . )ای اياالت متحده  پروژه برآورد هزينه تسليحات هسته:منبع( مربع 

  .)١٩٩٢اطلس جاده رند مکنالی و راهنمای سفر،  ( ١٥٣٥٧ ماساچوست و نيو جرسی

 و  برای شکايتهای کارکنان ١٩٩٥ سمار تا ١٩٩٠ اکتبر  ازهای حقوقی که وزرات انرژی هزينه 

 :ای و فعاليتهای آزمايشی آن پرداخت شده است شهروندان اياالت متحده در مورد تسليحات هسته

  .) وزرات انرژی اياالت متحده:منبع( ميليون دالر ٩٧٠٠٠٠٠٠

 ايشات در اين آزم(  آزمايش ١٠٣٠: ١٩٩٢ تا ١٩٤٥ياالت متحده از سال ای ا تعداد کل آزمايشات هسته

 :منبع()  آزمايش مشترک با بريتانيا انجام شده است٢٤ای منفجر شده است و   سالح هسته١١٢٥

   .)وزارت انرژی اياالت متحده

 شورای دفاع منابع طبيعی: منبع(آزمايش  ١٠٦:  آرام س در آقيانوآمريکا ای تعداد کل آزمايشهای هسته( 

 شورای دفاع منابع طبيعی: منبع( آزمايش ٩١١: ادا در نوحدهتعداد کل آزمايشهای هسته ای ايالت مت(  

 وزارت : منبع (١١:  گم شده و ديگر پيدا نشده استحوادثای اياالت متحده که در  تعداد کل بمبهای هسته

  .)دفاع اياالت متحده ، مرکز اطالعات دفاعی

  

  

  

 

                                                 
٢٢ http://www.brookings.edu/projects/archive/nucweapons/٥٠.aspx  



 ٣٢

  ای اياالت متحده  سياست هسته

  ٢٣ ويکيپديا:منبع

ای داشته است که اين کالهکها يا آماده به کارگيری   کالهک هسته٥١١٣متحده  ، اياالت ٢٠٠٩تا سپتامبر 

البته اين عدد شامل هزاران کالهکی که تاريخ . اند انبار به صورت ذخيره نگهداری شدهمستقيم هستند و يا در 

  . شود ذشته و قرار است منهدم شوند، نمیمصرفشان گ

ی هستند در کشورهايی مانند بلژيک، آلمان، ايتاليا، هلند ، ترکيه ا بمب افکن که مجهز به کالهک هستهچند صد 

ای که در اين  هستههای  ، تعداد کالهک٢٤"شورای دفاع منابع طبيعی"بر اساس گزارش . و بريتانيا قرار دارند

ع ای از نو  کالهک هسته٨٠و در اين ميان . ست کالهک ا٢٠٠قرار دارد بالغ بر ) به جز بريتانيا ( چند کشور

Bدر پايگاه هوايی اينجرليک در ترکيه قرار دارد٦١    .  

  

يدا کند و  دولت بوش اعالم کرد که زمان مورد نياز برای آزمايش يک بمب هسته ای بايد کاهش پ٢٠٠١در سال 

 کنگره ،فعاليتها بر ١٩٩٤در سال . هايی با اورانيوم با غنای پايين برای نفوذ در اعماق زمين  توليد شود بمب

 به درخواست وزارت دفاع برداشته ٢٠٠٣ی توليد چنين بمبهايی را منع کرده بود ولی اين ممنوعيت در سال رو

به درخواست  کنگره ٢٠٠٥ در اين زمنيه آغاز کرد ولی در سال  راقاتی نيروی هوايی تحقيقاتیيگروه تحق. شد

 با نام ديگری همچنان قات در اين زمينهما تحقيا. ای بودجه اين فعاليت ها را لغو کرد شورای امنيت ملی هسته

    .استدر جريان 

  

هدف اين .  فعاليت خود را آغاز کرد٢٠٠١ در جوالی ٢٥"آمريکا  وزارت انرژی بيمار کارکنانکمک به"طرح 

اری مبر اساس آ. بود  و کمک مالی به بازماندگان آنها هسته ای وزارت انرژیکارکنانک پزشکی به طرح کم

يی به دليل قرار گرفتن در آمريکا روند شه٤٥٧٩٩ منتشر شد ٢٠١٠ آگوست ١٤ در ريکاآم وزارت کار که

که از   اياالت متحده جان خود را از دست داده انددرمعرض اشعه مواد هسته ای در هنگام توليد بمب هسته ای 

    ٢٦.اند  نفر به اين دليل مبتال به سرطان شده١٨٩٠٠ بيش از اين ميان

  

حات  بازماندگان غير نظامی که در جريان توليد تسليو کمک بهت متحده کمکهای درمانی هرچند کنگره اياال

 که در بازکردن و از کارانداختن کنانی کاراين کمک ها شاملدهد اما  اند، ارائه می  شدهای دچار بيماری هسته

 که در جريان نانیککار آن است که اين به معنای. نمی شوداند   شدهای دچار آسيب ديدگی حات هستهتسلي

 و يا فوت اند ای شده اند و دچار آلودگی هسته ای تماس پيدا کرده ا تشعشعات هستهبای  بازکردن تسليحات هسته

 ت دولت فدرال و با توجه به مصوني محروم خواهند ماند و کمک به بازماندگان از داشتن خدمات درمانیکرده اند

                                                 

٢٣ http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapons_and_the_United_States#Current_status  
 
٢٤ Natural Resources Defense Council 
٢٥ Energy Employees Occupational Illness Compensation Program (EEOICP) 
٢٦ http://www.dol.gov/owcp/energy/regs/compliance/weeklystats.htm  



 ٣٣

 رکنان کاطرح جبران خسارتهای درمانی: منبع .( را ندارندامکان شکايت از کسی،  های قضايیرداز پيگ

    ٢٧)وزارت انرژی

  

 و  را داد و مراحل طراحی٢٨"یا ن مطمئن کالهک هستهجايگزي" دولت بوش پيشنهاد برنامه ٢٠٠٦در سال 

 نه هزيهدف اين برنامه توليد بمب هسته ای ساده، قابل اطمينان، طوالنی مدت و با.  آن را نيز آغاز کردی توسعه

که اياالت ( البته اين برنامه با مخالفت مواجه شد زيرا بر اساس بند شش معاهده ان پی تی . های نگهداری کم بود

ای بايد با حسن نيت به سمت خلع   پنج قدرت هسته)متحده نيز آن را امضا کرده است و نسبت به آن تعهد دارد

  .    سالح هسته ای حرکت کنند

   بر روی مردم هاي شيميايي و بيولوژيكنتايج اسفبار آزمايش

  ٢٩ويکيپديا: منبع

 ، بر ضرورت تالش بيشتر واحد دفاع بيولوژيك و ٢٠٠٨ در گزارش فوريه سال ٣٠اداره حسابرسي آمريكا

شيمايي، وزارت دفاع و اداره امور آهنه سربازان آمريكا براي شناسايي و اطالع رساني درباره آساني آه در 

  . شيميايي و بيولوژيك در معرض خطر بودند، تاآيد آردجريان آزمايش هاي 

آزمايش هاي وزارت دفاع، احتماال ده ها هزار پرسنل نظامي و غيرنظامي را در در اين گزارش آمده است، 

 هزار و ٥ وزارت دفاع آمريكا، ٢٠٠٣طبق گزارش سال . معرض مواد بيولوژيك و شيميايي قرار داده است

   .، در معرض خطر بودند"١١٢پروژه " غيرنظامي در آزمايش موسوم به ٣٥٠ پرسنل نظامي و ٨٤٢

 وزارت دفاع آمريكا در زمينه توقف تحقيقات ٢٠٠٣طبق گزارش اداره حسابرسي آمريكا آه از تصميم سال 

 مربوط به افراد متاثر از اين آزمايش ها، به عنوان تصميمي ناسنجيده و عجوالنه، انتقاد آرد، بنابر اين گزارش

وزارت دفاع آمريكا در زمينه اطالع رساني به شهروندان درباره خطرات اين آزمايش ها تالشي نكرده است و 

اداره امور آهنه سربازان نيز در استفاده از منابع موجود براي مطلع ساختن آهنه سربازان از خطرات احتمالي 

 .   قصور آرده است

ينه شناسايي افراد در معرض خطرات اين آزمايش ها ، فعاالن و در پي توقف فعاليت وزارت دفاع آمريكا در زم

 نفر ديگر خبر دادند آه در طول آزمايش هاي ٦٠٠ساير نهادهاي مدافع سالمت آهنه سربازان، از وجود حدود 

  .   در معرض خطر بودند١١٢پروژه 

از سوي " Dugway Proving Ground "بسياري از افراد شناسايي شده پس از بررسي اسناد بايگاني شده در 

، به بيماري هاي طوالني مدتي مبتال هستند آه ناشي از آزمايش هاي ٣١اداره حسابرسي و نيز انستيتو طب

  .بيولوژيك و شيميايي است

                                                 
٢٧ http://www.dol.gov/owcp/energy/regs/compliance/law/EEOICPAALL.htm  
٢٨ Reliable Replacement Warhead 
٢٩ http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_biological_weapons_program 

 
٣٠ Government Accountability Office 
٣١ Institute of Medicine 



 ٣٤

 آيا ترکيه، آلمان، بلژيک، هلند و ايتاليا قدرتهای –پنج کشور غير رسمی هسته ای در اروپا 
  هسته ای هستند؟

  ٣٢کانادا" ات جهانیتحقيق"مرکز : منبع
  ٢٠١٠ فوريه ١٢: تاريخ

  ٣٣ميشا چاسودافسکیدکتر: نويسنده

در " ١٦بی " بمب افکن هسته ای ٤٨٠ آمريکا
" غيرهسته ای"اختيار پنج کشور به اصطالح 

لمان، ايتاليا، هلند و ترکيه گذاشته و آژانس آبلژيک،
بين المللی انرژی اتمی نيز به راحتی چشمان خود 

 نقش فعال واشنگتن در اشاعه را بر مشارکت و
.تسليحات هسته ای در اروپای غربی بسته است  

   در اروپا آمريکا مکانهای نگهداری تسليحات هسته ای

  پايگاه های هوايی هسته ای         

          پايگاه های هوايی به همراه انبارهای هسته ای موقت

سون" رج رابرت ان   " ج ازمان پيم ابق س ل س ر ک دبي
اتو(نتيک شمالی  آتال ا ٤٠ وجود  از، ) ن  بمب ٩٠ ت

اه     " آمريکاساخت  "هسته ای    ه ا  " اينجرليک "نظامی   در پايگ رد   ترکي اد ک سون . نتق ين  رابرت ا    : " گفت   همچن ه تنه ن
اندن            )  آمريکاساخت  (سياست نگهداری از سالحهای  هسته ای         در اروپا باعث ايمنی بيشتر اروپا و به حداقل رس

ا و                         وابستگی هسته ای ار    اره اروپ سليحات هسته ای در ق شتر ت وپا نمی شود،  بلکه ممکن است به انباشته شدن بي
  ٣٤."شکست تالش های صورت گرفته در زمينه خلع سالح هسته ای چند جانبه منتهی شود

وان          ٢٠٠٩ دسامبر   ٢نشريه تايمز در شماره      ه ای تحت عن د          "، در مقال ا چه باي سليحات هسته ای مخفی اروپ ا ت ب
 ، از وجود بمب های هسته ای  در پايگاه های هوايی ايتاليا، بلژيک، المان و هلند و نيز هواپيماهايی در اين                  "کرد

   . ..کشورها خبر داد که از قابليت حمل اين بمب ها برخوردارند

  

  

  

  

  

  

   

                                                 
٣٢ Global Research 
٣٣ Michel Chossudovsky 
 سايت راديو صدای آمريکا ٣٤
http://www.voanews.com/english/news/usa/Europes‐Nuclear‐Deterrent‐Debated-٨٣٩٠٤٤٨٢.html 



 ٣٥

  وضعيت پراکندگی انرژی هسته ای نيروگاه های هسته ای توليد برق در جهان

  ٣٥ ويکيپديا:منبع

مناطق داری نيروگاه های فعال،     
  نيروگاه های جديد در دست ساخت 

 مناطق دارای نيروگاه های    
فعال، برنامه ريزی برای 
  ساخت نيروگاه های جديد 

ولی در  مناطق فاقد نيروگاه،    
   حال ساخت نيروگاه های جديد

 مناطق فاقد نيروگاه، برنامه ريزی    
  برای ساخت نيروگاه های جديد 

   مناطق دارای نيروگاه های فعال   

   غيرقانونی است   در آن مناطقی که استفاده از انرژی هسته ای   

   مناطق فاقد نيروگاه    

   کشور حسب بر ايدن دری ا هستهی راکتورها

  ٣٦یا هستهی انرژ  جهانیانجمن: منبع

http://www.world-nuclear.org/info/reactors.html   

در راکتورهای 
  بررسیدست 

راکتورهای 
برنامه زيری شده 

  برای ساخت

راکتورهای در 
 حال ساخت 

راکتورهای فعال    کشور

    تعداد تعداد  تعداد  تعداد
 آمريکا ١١٤ ١ ٩  ٢٢
 فرانسه ٥٨ ١ ١  ١
 ژاپن ٥٥ ٢ ١٢  ١
 روسيه ٣٢ ١٠ ١٦  ٣٠
 کره جنوبی ٢٠ ٦ ٦  ٠
 هند ١٩ ٤ ٢٠  ٤٠
 بريتانيا ١٩ ٠ ٤  ٦
 کانادا ١٨ ٢ ٤  ٣
 آلمان ١٧ ٠ ٠  ٠
 اوکراين ١٥ ٠ ٢  ٢٠
 چين ١٢ ٢٤ ٣٣  ١٢٠
 سوئد ١٠ ٠ ٠  ٠
 اسپانيا ٨ ٠ ٠  ٠
 بلژيک ٧ ٠ ٠  ٠

                                                 
٣٥ http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_by_country 
 
٣٦ World Nuclear Association 



 ٣٦

 چک ٦ ٠ ٢  ١
 سوئيس ٥ ٠ ٠  ٣
 فنالند ٤ ١ ٠  ٢
 مجارستان ٤ ٠ ٠  ٢
 اسلواکی ٤ ٢ ٠  ١
 پاکستان ٢ ١ ٢  ٢
 مکزيک ٢ ٠ ٠  ٢
 آرژانتين ٢ ١ ٢  ١
 رومانی ٢ ٠ ٢  ١
 يقای جنوبیآفر ٢ ٠ ٣  ٢٤
 بلغارستان ٢ ٠ ٢  ٠
  برزيل  ٢ ١ ٠  ٤
 ارمنستان ١ ٠ ١  ٠
 هلند ١ ٠ ٠  ١
 اسلوونی ١ ٠ ٠  ١
 ايران ٠ ١ ٢  ١
 ويتنام ٠ ٠ ٤  ١٠
 اسرائيل ٠ ٠ ٠  ١
 قزاقستان ٠ ٠ ٢  ٢
 اردن ٠ ٠ ١  ٠
 ترکيه ٠ ٠ ٤  ٤
 امارات ٠ ٠ ٤  ١٠
 تايلند ٠ ٠ ٢  ٤
 لهستان ٠ ٠ ٦  ٠
 مالزی ٠ ٠ ٠  ١
 ليتوانی ٠ ٠ ٠  ٢
 ايتاليا ٠ ٠ ٠  ١٠
 بالروس ٠ ٠ ٢  ٢
 بنگالدش ٠ ٠ ٠  ٢
 مصر ٠ ٠ ١  ١
 کره شمالی ٠ ٠ ٠  ١
  اندونزی  ٠ ٠  ٢  ٤
 کل دنيا ٤٤٠ ٥٩ ١٤٩  ٣٤٤

  



 ٣٧

   تا ابوغريب  رژيم صهيونيستیزندان هاي، از "جنگ عليه تروريسم"شکنجه در 
   واشنگتن دي سي –لگري اسرائيل فعاالن امريکايي براي پايان دادن به اشغا: منبع

  
  اسرائيلدر پيشينه شکنجه 

 از ژوئن .مدت ها است که اسرائيل، تنها دمکراسي به سبک غربي بوده که شکنجه را قانوني مي دانسته است

 هزار ٨٠٠ ميالدي به اين طرف که اسرائيل، کرانه باختري و نوار غزه را اشغال کرده، بيش از ١٩٦٧

دان هاي اسرائيل گذاشته اند و اين بيش از نيمي از جمعيت مردان فلسطيني در تمامي اراضي فلسطيني پا به زن

روش هاي شکنجه " ميالدي، سازمان عفو بين الملل، گزارشي تحت عنوان ١٩٧٠ در سال .اشغالي است

ه، ذکر شده منتشر کرد که در آن اسناد وحشيگري ها و بي رحمي هايي که عليه فلسطينيان ِاعمال شد" اسرائيل

برخي از اين روش ها شامل انداختن سگ به جان زندانيان دست بند زده، و تزريق محلول هاي فلفل يا . است

 ميالدي، نشريه ساندي تايمز لندن، نتايج ١٩٧٧ ژوئن ١٩همچنين در . ساير مواد شيميايي به زنداني بوده است

در گزارش نشريه مذکور از ضرب و . نجه، منتشر کردتحقيقاتي بزرگي را در رابطه با استفاده اسرائيل از شک

جرح طوالني مدت زندانياني که از زنجير آويزان بوده اند، تهديد آنان، موارد تجاوز، استفاده از شوک 

الکتريکي، نگه داري زندانيان در سلول هايي که حرکت آنها را غير ممکن مي سازد و همچنين مدت هاي 

با زنجير و طناب در حالت استرس و فشار، به عنوان روش هاي معمول بازجويي طوالني نگه داري زندانيان 

گزارش ساندي تايمز نتيجه گيري کرده که اسرائيل به سه علت اصلي از شکنجه . از فلسطينيان ياد شده است

 است که ممکن" امنيتي"تخليه اطالعاتي زندانيان، مجبور کردن مردم به اعتراف به جرايم : استفاده مي کند

در اراضي اشغالي  مرتکب شده يا نشده باشند، و به منظور متقاعد ساختن اعراب به اين امر که رفتار انفعالي

  . کمترين درد و رنج را برايشان به همراه خواهد داشت

  رژيم صهيونيستی) تبعيض نژادِي(هاي آپارتايد  تر به سياست نگاهي دقيق
   واشنگتن دي سي–دن به اشغالگري اسرائيل فعاالن امريکايي براي پايان دا: منبع 

ما به خوبي مي دانيم  ": در پروتريا  گفت١٩٩٧ دسامبر٤  در، رهبر آزادي بخش آفريقاي جنوبينسلون ماندال

  " که آزادي ما بدون آزادي فلسطينيان، کامل نيست

   چيست؟ )تبعيض نژادِي(آپارتايد 

.  قاي جنوبي است، به معناي جدايي و دور بودن از يکديگر استآپارتايد در زبان آفريکانر که بومي مردم آفري

 ميالدي، هنگامي که ملي گرايان آفريکانر به قدرت رسيدند به صورت رسمي و ١٩٤٨آپارتايد در سال 

گروه غالب با استفاده از آن در نظر داشت  اين سيستمي تبعيض آميز و نهادينه بود که. سيستماتيک ِاعمال شد

آپارتايد، بازتاب اين باور است که برخي از مردم نسبت به .  را بر ديگر گروه ها تداوم بخشداستيالي خود

  . ديگران، از انسانيت کمتري برخودارند

 مجمع عمومي ٣٠٦٨ جلوگيري و مجازات جنايت آپارتايد مندرج در قطعنامه يکنوانسيون بين الملل بر اساس

 به سياست ها و اعمالي اطالق مي شود که به منظور تثبيت و ابقاء  ميالدي، آپارتايد١٩٧٣سازمان ملل در سال 

  . تفوق يک گروه نژادي از مردم بر هر گروه  نژادي ديگر، و سرکوب نظام يافته آنان وضع شده باشد
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  ارتباط و مناسبات ميان اسرائيل و آفريقاي جنوبي در زمان آپارتايد چگونه بوده است؟ 

اسرائيل و آپارتايد، صرفًا اتفاقي نبوده، بلکه ارتباط نزديک ميان آفريقاي جنوبي و سياست هاي موازي و مشابه 

  . اسرائيل، به آفريقاي جنوبي در ابقاي رژيم آپارتايد کمک کرده است

با توجه به اين که آفريقاي جنوبي از آلمان نازي حمايت مي کرد، اتحاد آفريقاي جنوبي با اسرائيل پس از مدت 

بنيامين بيت هاالهمي، پرفسور . سيس اسرائيل، تعجب برانگيز بود، زيرا اين اتحادي معمولي نبودکوتاهي از تأ

" رابطه اسرائيلي، اسرائيل چه کساني را تجهيز نظامي مي کند و چرا"اسرائيلي در کتاب خود تحت عنوان 

" اتحادي منحصر به فرد"همکاري تنگاتنگ ميان اسرائيل و آفريقاي جنوبي را در زمان آپارتايد، به عنوان 

ارتباط اسرائيل با آفريقاي جنوبي، جدي ترين و همه جانبه ترين دخالت اسرائيل در کل . توصيف کرده است

بسياري از کشورها با آفريقاي جنوبي مناسبات تجاري و اقتصادي دارند و همچنين . جهان محسوب مي شود

ف حمايت مي کنند، اما فقط حمايت اسرائيل است که اين چنين بسياري از کشورها از بقاي آپارتايد به انحاء مختل

فقط در اسرائيل است که براي رهبران آفريقاي جنوبي، از جمله جان وورستر، . مستقيم و بي چون و چرا است

اين در حالي است که جان .  ميالدي، فرش قرمز پهن مي شده است١٩٧٦نخست وزير آفريقاي جنوبي در سال 

 فعاليت هايي که به نفع نازي هاي آلماني داشت و هرگز آن را انکار نکرد، توسط مسئوالن وورستر به علت

بيت هاالهمي در کتابش افزوده، تنها اسرائيل است که در رابطه با همه چيز، از . انگليسي به زندان افتاده بود

ورت همه جانبه به به ص ارتباطات عمومي و تبليغات گرفته تا اقدامات ضد شورشي و کمک هاي نظامي،

  . آفريقاي جنوبي کمک مي کرده است

  آيا سياست هاي آپارتايد اسرائيل، صرفًا محدود به قلمروهاي اشغال شده فلسطينيان است؟ 

خير، هرچند سياست هاي آپارتايد در سرزمين هاي اشغالي فلسطينيان سخت تر و خشن تر است، زيرا برنامه 

کند، در مابقي اسرائيل نيز سياست  ه زمين هاي فلسطينيان را الزامي مياسکان يهوديان در شهرک ها، مصادر

به عنوان مثال، در اسرائيل، تقسيم منابع آبي ميان . هاي تبعيض آميز عليه شهروندان فلسطيني ِاعمال مي شود

ردد همچنين شاهراه هايي مخصوص ت. يهوديان و غيريهوديان هيچ تناسبي با جمعيت هاي اين دو گروه ندارد

  . شود انحصاري يهوديان تأسيس مي

در درون اسرائيل، چهار و شش دهم ميليون يهودي و يک و سه دهم ميليون فلسطينِي مسيحي و مسلمان که 

اسرائيل،با . شهروند اسرائيل اند و همچنين نيم ميليون شهروند که نه يهودي اند و نه فلسطيني، زندگي مي کنند

  . ي را بر غيريهوديان برتري داده و براي آنان حقوق ويژه قائل مي شودصراحت و وضوح، شهروندان يهود

 از لحاظ ساختار حقوقي، اسرائيل بيست قانون دارد که حاوي امتيازات ويژه براي – تبعيض از طريق قانون

 ميالدي و ١٩٥٠اصولي تريِن اين قوانين، قانون بازگشت، مصوب سال . يهوديان در برابرفلسطيني ها است

اين قوانين به يهوديان اجازه مي دهد تا آزادانه به .  ميالدي است١٩٥٢نون شهروندي وتابعيت مصوب سال قا

 سازمان ١٩٤اسرائيل مهاجرت کرده و اخذ تابعيت کنند، اما پناهندگان فلسطيني را از همين حق که در قطعنامه 

  . ملل براي ايشان تضمين شده، محروم مي کند

 موذيانه به نظر مي رسد، قانون برنامه ريزي و ساخت  و ساز ملي است که بر اساس آن،قانون ديگري که کمتر 

اسرائيل، حدود هفتاد هزار نفر را که در بيش از يکصد روستاي به رسميت شناخته نشده عربي زندگي مي کنند 
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 غصبي نشين نيستند، البته اين روستاها جديد، زورنشين يا. از خدمات اوليه، مانند آب و برق محروم کرده است

هدف از وضع اين قانون اين است که مردم . بلکه هر کدام از آنان حتي پيش از تأسيس اسرائيل، وجود داشته اند

اين .  شده دولتي منتقل شوند ترک کنند و به مناطق برنامه ريزیرا مجبور کنند که روستاهاي خود را) فلسطيني(

ناخته نشده يهودي مشابه با روستاهاي ياد شده در اسرائيل وجود در حالي است که هيچ روستاي به رسميت ش

نتيجه اجراي قانون مزبور اين بوده که يکصد هزار فلسطينِي شهروند اسرائيل که پانزده درصد از کل . ندارد

فلسطيني ها را تشکيل مي دهند، بدون دريافت خدمات ابتدايي و با روند فزاينده ويراني تدريجي منازل شان، 

  . ندگي مي کنندز

 ميالدي، در اسرائيل، تبعيض ٢٠٠٥بر اساس گزارش ساالنه حقوق بشِر وزارت امور خارجه امريکا در سال 

کابينه . هاي نهادينه شده حقوقي و اجتماعي عليه شهروندان مسيحي، مسلمان و دروزِي اسرائيلي وجود دارد

به عرب  جتماعي را که به يهوديان اعطا مي کنداسرائيل، همان کيفيت تحصيالت، مسکن، اشتغال، و خدمات ا

ها در اسرائيل تحت مالکيت دولت يا  به عنوان مثال، نود و سه درصد از زمين. هاي اسرائيلي عرضه نمي کند

. قرار دارد که عليه غيريهوديان تبعيض قائل مي شوند، )از قبيل صندوق ملي يهودي(سازمان هاي شبه دولتي 

اسرائيل براي دسترسي به اين زمين ها به منظور کشاورزي، ساخت مسکن، يا فعاليت هاي شهروندان فلسطينيِِ 

  . با موانع قانوني مهمي مواجه هستند تجاري،

کابينه . همچنين، اکثر کودکان غيريهودي در مقايسه با مدارس يهوديان، به مدرسه هاي  مجزا و نابرابرمي روند

زاما . ي، بودجه هاي دولتي بيشتري به مدارس يهودي اختصاص مي دهداسرائيل، در مقايسه با مدارس غيريهود

مدارس عربي دولتي با مدارس يهودي دولتي، : کورسنف، مشاور بخش حقوق کودکان ديدبان حقوق بشر گفت

 وي افزود، تقريبًا در تمامي جنبه ها، سطح آموزش و تحصيالت کودکان عرِب فلسطيني. يک جهان فاصله دارد

 نامرغوب تر از کودکان يهودي است، و عملکرد نسبتًا ضعيف تر آنان در مدرسه، منعکس کننده نازل تر و

  . همين حقيقت است

  تمايل اعراب به ايران اتمي 
اي دولت امريکا هاي خاورميانه ها به سياست اعتمادي افزايش بي   

 ؤسسه زاگبي که به درخواست و مآمريکانتايج نظرسنجي دانشگاه مريلند ) ١٣٨٩ مرداد ١٦ –پرس تی وی  (

خاورميانه بهتر  دهد بيشتر اعراب ايران اتمي را براي مؤسسه بروکينگز امريکا انجام شده است، نشان مي

  .دانند مي

سابقه  تاريخ پنجم آگوست منتشر شد، حاکي از تغيير بي  در شش کشور عربي که در٢٠١٠نتايج نظرسنجي سال 

  .ها به دستيابي ايران به تکنولوژي اتمي است  آنتمايل در ديدگاه اعراب و افزايش

 درصد ازاعراب ، ايراني مجهز به سالح اتمي را براي ٢٩ فقط ٢٠٠٩در سال  بر اساس اين نظرسنجي،

  .دانستند مثبت مي خاورميانه

، دستيابي ايران به ٢٠١٠نظرسنجي سال  کننده در  درصد از اعراب شرکت٥٧اين درحالي است که بيش از 

  .اند ح اتمي را براي خاورميانه مثبت دانستهسال

امريکا ابراز ناخرسندي و  اي هاي خاورميانه دهندگان از سياست براساس اين نظرسنجي، همچنين بيشتر پاسخ
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  .اند امريکا مخالفت کرده هاي باراک اوباما رئيس جمهور ها با سياست بيش از دو سوم آن

کنندگان در اين نظرسنجي نسبت به  درصد از شرکت ٥١، ٢٠٠٩و مي در اوايل کار دولت اوباما در آوريل 

 درصد به نتيجه اين ١٦، فقط ٢٠١٠اما در نظرسنجي سال . بين بودند خوش اي اوباما هاي خاورميانه سياست

  .اند شده هاي اوباما در خاورميانه دلسرد  درصد از سياست٦٣اند و بيش از  اميدواري کرده ها ابراز سياست

ها  درباره مناقشه اسرائيل و فلسطيني کنندگان به شدت از سياست امريکا  درصد از شرکت٦١ين نظرسنجي در ا

  .اند ابراز نااميدي کرده

امريکا را  ها از درصد از شرکت کنندگان معتقدند که توافق صلح در اين مناقشه برداشت منفي آن ٥٤همچنين 

  .تغيير خواهد داد

در شش کشور مصر، عربستان سعودي، مغرب،   جوالي٢٠ ژوئن تا ٢٩از  که ٢٠١٠در نظرسنجي سال 

  . نفر شرکت کردند٩٧٦ هزار و ٣بيش از  اردن، لبنان و امارات متحده عرب برگزار شد،

  

  نگاهی به موعود 
  : انجيل

  .ن وارثان زمين وغرق در آرامش خواهند بودمستضعفا): ١١،٣٧) (مزامير داوود(سالمز 
Psalms ٣٧:١١ The meek shall inherit the earth; and shall delight themselves in the 
abundance of peace. 

  
  .آنها وارثان زمين خواهند بودزيرا ن سعادتمندند، مستضعفا): ٥،٥) (متی(َمتيو 

Matthew ٥:٥: Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.  

  

  
 


