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

  
  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان -رژيم ايرانپروژه اتمي 

  
المللي انرژي اتمي مدعي شد، محمد البرادعي  الشرق االوسط به نقل از يكي از مسووالن آژانس بين

 !يي ايران را جدي گرفته است ي هسته ادعاهاي آالين پاول و سازمان مجاهدين خلق عليه برنامه
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ي چاپ لندن به نقل از اين فرد آه نامي از  ، اين روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي مستعفي آمريكا و سازمان  به دنبال جدي گرفتن هشدارهاي پاول، وزير امور خارجه: وي نبرد، نوشت

اتمي قصد دارد تا از ايران بخواهد آه المللي انرژي  مجاهدين خلق محمد البرادعي، مديرآل آژانس بين
شود در شمال شرقي تهران وجود دارد، بازديد  به بازرسان اجازه دهد تا از پايگاه جديدي آه گفته مي

 .آنند
  

 . اصفهان بازديد آردUCFاز سايت ) شنبه(تعهد پيش از ظهر امروز  هياتي از آشورهاي عدم
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تعهد  ، هياتي از آشورهاي عدم)ايسنا(زارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران به گ
 اصفهان UCFازظهر امروز با مقامات و آارشناسان سازمان انرژي اتمي آشورمان ديدار و از سايت  پيش

 .بازديد به عمل آورد
مالزي حضور داشتند آه با قنادي، در اين هيات نمايندگاني از آشورهاي آوبا، الجزاير، آفريقاي جنوبي و 

 .معاون آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي ديدار آردند
هدف از اين ديدار تهيه اطالعات به روز، پيش از انجام نشست آتي شوراي حكام در پنجم آذرماه در وين 

 .باشد سازي اورانيوم مي و آسب اطالع از چگونگي تعليق غني
 .ين هيات فردا نيز با مقامات ايران ديدار و مذاآره خواهند داشتبر اساس اين گزارش، اعضاي ا
  .شود اخبار تكميلي متعاقبا ارسال مي

 . آيد  اصفهان، به تعليق درميUCFفعاليت در سايت 
مهدي آرمي مديرآل امنيتي حفاظتي در مرآز ) ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران

 ساعته هيات نمايندگي آشورهاي عدم تعهد متشكل از 5 از بازديد يي اصفهان پس تحقيقات هسته
بازرسان : نمايندگان و سفراي مالزي،آفريقاي جنوبي، آوبا و چين، پيش از شروع نشست خبري گفت

 . آژانس براي نظارت بر تعليق غني سازي اورانيوم روز دوشنبه در آشورمان حضور خواهند داشت
 اصفهان UCFاين هيات را شفاف سازي و به ياد ماندن اين آه سايت ها و  وي هدف از دعوت رسانه

 . آورد، دانست وجود دارد و فعال داوطلبانه آارش را به تعليق درمي
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

 یتي وضع امنتی تقوی راه هایبررس : ردي گی از کشورها وسازمانها صورت میاريبا حضور مقامات بس
  خي شرم الشیعراق محور گفتگوها
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 عراق و یتي وضع امنتی تقوی مصر راههاخي عراق در شرم الشی المللني است در نشست بقرار
 .  شودی کشور بررسنی ثبات در ایبرقرار
 خارجه ی  با شرکت وزراخي نشست شرم الش،ی مهر به نقل از منابع خبری گزارش خبرگزاربه

 سازمان کنفرانس ی دوره اسي به عنوان رئی عراق، مالزهی همسای گروه هشت، کشورهایکشورها
 مصر به عنوان ،یی اروپاهی اتحادی دوره اسي و هلند به عنوان رئری و الجزانی ، تونس، بحریاسالم

 هی اتحادی خارجاستي سسري ، کمی کل سازمان کنفرانس اسالمري کل سازمان ملل، دبري دبزبان،يم
 . شودی عرب از پس فردا دوشنبه آغاز مهی کل اتحادري و دبییاروپا
 از تی در عراق و حمایتي وضع امنتی تقوی نشست راه هانی قرار است در اکيپلماتی گزارش منابع دبه

 . شودی انتخابات بررسی برگزاریدولت موقت عراق برا
 که مصر آماده کرده است موافقت کنند در یانی پاهياني نشست با بنی رود شرکت کنندگان در ای مانتظار

 و زي و اعمال خشونت آمتی بر اساس انتخابات در تمام عراق حمایاسي ساتي از عملهياني بنیا
 عراق یل خواسته است درامور داخهی همسای را محکوم کرده است و از کشورهایی و آدم رباسمیترور

 به داخل عراق تحت ستی از ورود افراد مسلح و تروریري جلوگیرا برا خود یدخالت نکنند و مرزها
 . قرار دهند، موافقت کننددینظارت شد

 ی شورای موجود در عراق بر اساس قطعنامه هایتي چند ملیروهاي کند که نی مدي تاکیانی پاهيانيب
 . مانندی می در عراق باقیاسي ساتي عملانی مشخص تا زمان پای مدت زمانکی ی براتيامن
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 از دعوت شدگان به یاري قبل از جواب مثبت بسی امور خارجه مصر چندری است که وزی در حالنیا
 .  عراق خبر دادی المللنيحضور در کنفرانس ب

 ني کنفرانس بی امورخارجه مصراعالم کرد اکثر دعوت شدگان،  حضوردرنشست هاری وزطي احمد ابو الغ
 . کرده انددي نفرانس تاکنیکت فعاالنه خود در ا و بر مشاررفتهی عراق را پذیالملل
 مصر برپا خي در شرم الشی نوامبر سال جار23 و 22 ی عراق که در روزهای المللني از کنفرانس بهدف

 . کشور استنی و ثبات در اتي امنی کشور و برقرارنی در ای انتخابات آتی از برگزارتی شود، حمایم
  
 : خيت شرم الش نشسیانی پاهياني متن بسی نوشيپ
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 بر ضرورت حفظ وحدت خي عراق در شرم الشی المللني نشست بیانی پاهياني متن بسی نوشيدرپ: مهر
 ري و خشونت بر ضد غیی و آدم ربایستی اقدامات ترورتي انتخابات، محکومی ، برگزاری و ارضیمل

 شده ی جنگاتی مرتکب جناتی و بشرتی و کورانیابق که بر ضد ا سمی و لزوم محاکمه عوامل رژانينظام
 .  شده استدياند، تاک

 نی که قرار است در ایانی پاهياني ماده ب15 فرانسه ، ی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 : شرح است نی کند، به اینشست که از پس فردا دوشنبه آغاز بکار م

 عراق و ی و وحدت ملی و سالمت منطقه ایاسي لزوم حفظ استقالل س برگری شرکت کنندگان بار د-1
 کي دمکراتی و از راه های خود با آزادندهی آنيي و حق تعمنی آرام و ای حق ملت عراق در داشتن زندگزين

 . کنندی مديتاک
 و  منافع ملت عراقیدر قاهره برگزار شد در راستا) ري ت22 (ی ژوال12 عراق  که گانی نشست همسا-2

  .ثبات منطقه صورت گرفت
 بر یاسي ساتي از عملتی سازمان ملل متحد را در حمای و رهبری شرکت کنندگان نقش فرمانده-3

 قرار تی و مورد حمادیيتا)  ژوئن 8 خیصادره در تار (تي امنی شورا1546 قطعنامه 7 و 4 یاساس بندها
  . دهندیم
 از جمله ی انتخاباتاتيل به عنوان مشاور عمل سازمان ملی و محوری شرکت کنندگان از نقش رهبر- 

 انتخابات در عراق ی آماده سازی از کارمندان خود برایشتري در استقرارشمار برشي اخماتيتصم
  . نهندی کنند و آن را ارج میاستقبال م

 از سازمان ملل متحد تی حمای الزم را برای خواهد کمک های الملل مني شرکت کنندگان از جامعه ب-
  . ارگان قرار دهدنی اارياختدر 
 که باعث ی ها به گونه ای گسترش مشارکت عراقی برای کنفرانس را گامنی  شرکت کنندگان ا-4

  . کنندی می شود، تلقیاسي ساتي عملتيمشارکت آنها در موفق
 همه یاسي مشارکت سی را برای مسئوالن عراقگرانی دولت موقت و دی شرکت کنندگان تالش ها-
 و یاسي همه عناصر که مخالف خشونت و موافقت مشارکت سقیدم عراق با تشو مری هافيط

 . نهندی هستند، ارج مزي با وسائل مسالمت آمیانتخابات
 
 از انتخابات شي زمان ممکن پنیکتری درنزدکندي مقی شرکت کنندگان در نشست دولت موقت را تشو-

 گسترش دامنه ی برای جامعه مدنانندگی احزاب و گروه ها و نماندگانی را با حضور نماینشست
  .مشارکت برگزارکند

 نهند و دولت ی انجام شده است، ارج می دمکراسی برقراری را که برای شرکت کنندگان اقدامات-5
 ی مجمع مللي تشکی برا2005 هی از ژانوشي تا پی کلی با سازماندهیاسي ساتيموقت را به ادامه عمل

 ی قانون اساسهي و تهی انتقالی حکومت مللي تشکی متول مجمعنی کند تا ای مقی تشویانتقال
 شده ی بر اساس برنامه زمان بندیالدي م2005 از دسامبر شي تا پی منجر به دولت منتخب قانونیمیدا

  . باشد1546بر اساس قطعنامه 
 ی آن از همه طرف ها می و توقف فوریستی شرکت کنندگان با محکوم کردن تمام اقدامات ترور-6

 بر ضد زي از اقدامات خشونت آمیري جلوگی اجتناب کرده و براهی قهریروي نهی روی بیريد از بکارگخواهن
  . کنندی دارشتنی خوانيرنظاميغ
 را که در چارچوب شرکت اني نظامري بر ضد غژهی و ترور به ویی شرکت کنندگان همه اقدامات آدم ربا-7
  . کنندینند، محکوم م کی متي عراق فعالی در بازسازی خارجای ی داخلیها
 ی مشارکت در برقراری الزم را براري خواهند تمام تدابی مربوطه می شرکت کنندگان از همه طرف ها-8

 از عبور ومرور یري جلوگی سازمان ملل متعهد برای را که بر اعضای تعهداتگری و بار دردي گشيثبات در پ
 ی قرار مدي مورد تاکست الزم ایحاتي و تسلیل به منابع مایابي از دستیري ها به عراق وجلوگستیترور
  .دهد

 کشورها ی و عدم دخالت در امور داخلی وجود روابط حسن همجوارتي اهمگری شرکت کنندگان بار د-9
  . دهندی قرار مديرا مورد تاک

 بلکه بر ستي ممکن نتی نهای تا زمان بیتي چند ملیروهاي کنند حضور نی مدي شرکت کنندگان تاک-10
 در عراق حضور آنها یاسي ساتي عملانی با پاای تي امنی شورا1546 قطعنامه 12 و 4 یبندهااساس 

  .ابدی ی مانی پازين
  . کنندی مدي عراق تاکی دربازسازی انسانی کمک هاتي براهمگری شرکت کنندگان بارد-11
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اق  عری در بازسازی عراق عامل اساسی های کنند که کاهش بدهی مدیي شرکت کنندگان تا-12
  .است

 ران،ی را برضد ای جنگاتی سابق که جنامی محاکمه مسئوالن رژتي بر اهمگری شرکت کنندگان بار د-13
 . کنندی مدي مرتکب شده اند، تاکتی بر ضد بشراتی و جناتیکو
 نی اجی نتای در اجراشرفتي پزاني می خواهند به صورت دوره ای مندگانشانی شرک کنندگان از نما-14

 . قرار دهندیابیورد ارزکنفرانس را م
  

با انفجار خودرويش در جنوب بغداد، موجب آشته شدن ) شنبه(شاهدان گفتند، يك عامل انتحاري امروز 
 .يك غيرنظامي و زخمي شدن يك تن ديگر شد
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پرس، شاهدان در خيابان به نقل از خبرگزاري آسوشيتد) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ها در آن واقع است،  هاي اصلي محل اقامت خارجي ي تجاري شلوغ است و هتل سعدون آه يك منطقه
گفتند آه اين عمليات انتحاري در نزديكي پل الجمهوريه و مدت آوتاهي پس از عبور يك آاروان نيروهاي 

 .آمريكايي، روي داد
چنين براثر اين انفجار، به  هم. منطقه از بغداد را فراگرفتدرپي اين انفجار، دود سياهي آسمان اين 
 .تعدادي از خودروهاي اطراف آسيب رسيد

يك سخنگوي وزارت امور عمومي عراق اعالم آرد آه چهار آارمند : چنين اين خبرگزاري گزارش داد هم
 .خانه در راه محل آارشان ترور شدند اين وزارت

خانه و سه  آمال عبد الحميد، مشاور اين وزارت:  خانه گفت تجاسم محمد صالح، سخنگوي اين وزار
 .ي افراد مسلح به خودروي حامل آنها آشته شدند آارمند ديگر از دفتر وي در جريان حمله

 .ي قادسيه در نزديكي بغداد روي داد وي گفت آه اين حمله در منطقه
ن ديگر پس از انتقال به بيمارستان اش بالفاصله جان دادند و دو ت جاسم گفت آه عبدالحميد و منشي

  .خانه بود ريزي شهري اين وزارت عبدالحميد مسسول بخش برنامه.جان باختند
 Black(ي موشكي گسترده به پايگاه نظامي نيروهاي انگليسي  ي تلويزيوني العربيه از حمله شبكه
watch (در جنوب غرب بغداد خبر داد. 

پايگاه نظامي نيروهاي : ، خبرنگار العربيه اظهار داشت)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي گذشته بود؛  ي مسلحانه طي سه هفته شاهد بزرگترين حمله) شنبه(انگليسي در غرب بغداد امروز 

 .به طوري آه پنج فروند موشك به اين پايگاه اصابت آرد
آرد و چهار موشك ديگر به اطراف اين يك فروند موشك به مرآز اين پايگاه اصابت : خبرنگار العربيه گفت

 .يي بر جاي گذاشت پايگاه نظامي انگليسي اصابت آردند آه خسارات گسترده
اين حمالت موشكي تلفات جاني نيز بر جاي گذاشته است؛ اما هنوز گزارش دقيقي از : وي تصريح آرد
 .ها و زخميان اين حادثه در دست نيست تعداد آشته

ي االعظميه بغداد هم چنان  از سوي ديگر درگيريهاي نظامي گسترده در منطقه: خبرنگار العربيه گفت
 .شود ها و زخميان اين درگيريها لحظه به لحظه افزوده مي ادامه دارد و بر تعداد آشته

اين درگيريهاي نظامي تاآنون منجر به به آتش آشيده شدن دهها خودروي وابسته به : وي تاآيد آرد
 . آشته شدن شش تن از اين نيروها شده استنيروهاي پليس عراق و

 .ي االعظميه را نيز به آتش آشيدند نيروهاي درگير، پايگاه پليس عراق در منطقه: وي تاآيد آرد
اين درگيريها از زماني آغاز شد آه نيروهاي آمريكايي به مسجد ابو حنيفه در مرآز : العربيه بيان داشت

 . تن ديگر را دستگير آردند45ازگزاران، بيش از پنج تن را آشته و ور شدند و با هجوم به نم بغداد حمله
المللي صليب سرخ از نيروهاي اشغالگر در عراق و نيروهاي مسلح درگير  ي بين از سوي ديگر، آميته

 .خواست آه به قوانين حقوق بشر متعند باشند
 به روز با افزايش حمالت نقض حقوق بشر در عراق روز: اي اظهار داشت اين آميته با صدور بيانيه

يابد و براي متوقف آردن اين نقضها، دو طرف درگير بايد به  نظامي و درگيريها در اين آشور گسترش مي
  .قوانين و موازين حقوق بشر متعهد شوند

 
 80وزير دارايي آلمان اعالم آرد آه آشورهاي عضو باشگاه پاريس به چارچوب توافقي براي بخشش 

 .اند ي عراق دست يافتهها درصد از بدهي
  ٢٠٠۴ نوامبر  20 – ١٣٨٣ آبان 30ه شنب

به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين پيشرفت چشمگير در ) ايسنا(نشجويان ايران به گزارش خبرگزاري دا
هاي اصلي طلبكار   ميليارد دالري عراق، پس از آن صورت گرفت آه دولت120هاي  بخشش بدهي

ي گذشته در پاريس توافق آردند آه به تعهداتشان به اين آشور تا پيش از پايان سال  عراق، طي هفته
 .جاري عمل آنند
هاي عراق مربوط به آشورهاي عضو باشگاه پاريس از جمله فرانسه، آلمان، روسيه و  يك سوم از بدهي

 .انگليس است
ها بالفاصله   درصد بدهي30هاي عراق سه مرحله دارد؛  طرح بخشش بدهي: وزير دارايي آلمان گفت
 درصد ديگر نيز به 20و المللي پول  ي صندوق بين  درصد در ارتباط با برنامه30بخشوده خواهد شد؛ 

 .اجراي موفقيت آميز طرح اين صندوق در عراق مشروط است



www.iran-archive.com 

هاي عراق در   درصد از بدهي80اظهارات وي تاآيدي است بر اين مطلب آه توافقي براي بخشش 
 .باشگاه پاريس حاصل شده است

 .ده بودندمقامات گروه هفت آه خواستند نامشان فاش نشود نيز امروز به اين موضوع اشاره آر
اين بخشودگي "ي مقامات گروه هفت آه گفته بودند  با اين حال، اظهارات وزير دارايي آلمان با بيانيه

 .، در تناقض است"بدون قيد و شرط خواهد بود
 .جزييات بيشتري از اين توافق منتشر نشده است

ي عراق را ببخشند؛ در ها پيش از اين فرانسه، آلمان و روسيه موافقت آرده بودند آه نيمي از بدهي
اند، خواستار  حاليكه آمريكا و انگليس آه نيروهاي آمريكا از آغاز جنگ عراق در اين آشور حضور داشته

  .اند ها شده  درصد از اين بدهي95بخشش 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  
   آبان30:  تهرانیمرور روزنامه ها 

  ٢٠٠۴ نوامبر  20 – ١٣٨٣ آبان 30ه شنب -بی بی سی 
روزنامه های صبح اولين روز هفته تهران در گزارش پی آمدهای توافق هسته ای ايران و سه کشور 
اروپايی از مخالفت های آمريکا و افشاگری تازه مجاهدين خلق نوشته و در عين حال به گمانه زنی 

خته و پيش بينی کرده اند که اگر درباره تعداد شرکت کنندگان در انتخابات آينده رياست جمهوری پردا
شورای نگهبان به مانند انتخابات گذشته مجلس؛ صالحيت نامزد ها را رد کند مردم زيادی در انتخابات 

  .حاضر نخواهند بود
 در شروع گزارشی در باره ادعاهای کالين پاول، وزير خارجه مستعفی آمريکا، و افشاگری  ايرانروزنامه

از تبليغات منفی درباره فعاليت های هسته ای و موشکی ايران، ترسيم های مجاهدين نوشته هدف 
تصويری از مناسبات ايران با جامعه جهانی است که گويا روابط ايران با جهان، به ايستگاه پايانی رسيده 
  . است و ديگر نه توضيحات جمهوری اسالمی و نه اظهارات سياستمداران خارجی رنگی از صداقت ندارد

 مخالفت های داخلی هم بخشی از کارشکنی ها بر سر راه توافق ايران با جامعه بين  ايرانبه نوشته
  . الملل است همچنانکه ادعاهای جديد گروه رجوی چنين است

   لطمه  و اروپا بيشترين  ايران  اخير ميان  هسته ای  توافق  در جريان ، که  نوشته است که آمريکايياناعتماد
   برای  تالش  کنند و ايران را به گيری  شده اند، کوشيدند از رفتار مجاهدين بهره متحمل اعتبار  را از حيث
  . های خود متهم کنند  بر موشک  ای  هسته های  کالهک  نصب  فن آوری  به دستيابی
، با اشاره به پيام جديد و ضدآمريکايی رهبر جمهوری اسالمی که در آن از جمهوری اسالمیروزنامه 

ورهای مسلمان برای اعتراض به عمليات نظامی در فلوجه دعوت کرده، نوشته است که با سران کش
اين پيام تکليف جديدی در برابر دستگاه های اداری قرار داده شده و از جمله اينکه وزير خارجه بايد از 

 سفر به شرم الشيح و گفتگو با گروه کشورهايی که تحت رهبری آمريکا به عراق حمله برده اند
  . خودداری کند و اين ترتيبات را به رسميت نشناسد

در خبری در همين روزنامه به برگزاری همايش رشد اقتصادی ايران در لندن هم اعتراض شده است که، 
  .، با حضور مقامات اقتصادی ايران برپا شده استهمشهریبه نوشته 

ری شد، در روزنامه های مختلف مراسم بزرگذاشت ياسرعرفات، که ديروز توسط نيروهای سياسی برگزا
  . تهران انعکاس وسيعی دارد

 همسر دکتر شريعتی در اين مراسم سخنرانی و از رهبر سازمان آزادی بخش شرقبه نوشته 
  . فلسطين تجليل کرد و ديگر سخنرانان وی را دموکرات ترين رهبر کشوری عربی خوانده اند

ها و اطالعيه  ه ارشاد قبل از آن هم با صدور بيانيه شرکت کنندگان در مراسم حسينياعتمادبه نوشته 
 را   دفتر يادبود وی  فلسطين،  سفارت  بودند و با مراجعه به  داشته  پير را گرامی  ياد چريک  مختلفی های 

  . امضا کردند
 و   يزدی ، ابراهيم  ابطحی  ، محمد علی  نوری ، عبداهللا  کروبی اين مراسم با حضور کسانی مانند مهدی

  . آقاجری و اکبر گنجی، که در آخرين دقايق مرخصی خود از زندان به سر می برد، برپا شد هاشم
 در گزارشی اين سئوال را با چند نماينده مجلس و سياستمرد در ميان گذاشته که چه طور می اعتماد

 کرده است، توان به شرکت حداکثر مردم در انتخابات، که رهبر جمهوری اسالمی اخيرا به آن اشاره
  اميد داشت؟ 

 در   گسترده های  رد صالحيت يک عضو فراکسيون اقليت مجلس به اين روزنامه گفته است اگر ماجرای
 بياورند،   صحنه  موردنظر خود را به  نتوانند کانديداهای  بار ديگر تکرار شود و احزاب  هفتم  مجلس انتخابات
  .   را داشت  در انتخابات  مردم رده گست  نبايد انتظار مشارکت  که  است طبيعی

، با اشاره به توافق های هسته ای و مخالفت های آمريکا با ايران، شرقمصطفی تاج زاده در سرمقاله 
نوشته است که گروهی از اقتدارگرايان در صددند با استفاده از تهديدهای خارجی به اهداف خود برسند 

  . ندو فضای سياسی کشور را باز هم بسته تر کن
معاون سابق وزارت کشور نظر داده که صداقت اين عده در نگرانی شان از تهديد های خارجی را از آن 
جا می توان دريافت که خواستار آزادی زندانيان سياسی و آزادی انتخابات شوند و به اين ترتيب توافق 

  . نامه ای هم بين حکومت و مردم امضا شود
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ای گذشته هم رهبر حکومت خواستار شرکت حداکثری مردم عيسی سحرخيز گفته است در سال ه
در انتخابات بودند اما در انتخابات گذشته مجلس شورای نگهبان با رد صالحيت های گسترده شرايطی 
فراهم آورد که از تعداد شرکت کنندگان در انتخابات به شدت کاسته شد و پيداست که در صورت تکرار 

  . آن عمل باز هم همان خواهد بود
 مهدی کروبی رييس سابق مجلس هم گفته است که اگر آن چه در انتخابات ايرانبه نوشته روزنامه 

مجلس هفتم رخ داد تکرار شود نتيجه آن نخواهد بود که آيت اهللا خامنه ای خواسته است و مردم 
  .چندانی در انتخابات شرکت نخواهند کرد

ای امور امنيتی استفاده نمی شود و صدور اجازه تاسيس انتقاد فرمانده بسيج از اين که از اين نيرو بر
  .بانک های خارجی در ايران از ديگر اخبار روزنامه های امروز تهران است

  
  گوناگون

  
 'اپک'تظاهرات در آستانه برگزاری اجالس 

  ٢٠٠۴ نوامبر  20 – ١٣٨٣ آبان 30ه شنب
 برضد   شعارهايي  شـيلـي  تن از مردم  هزاران )  شنبه( بـارديگـر امروز ,  فـرانسـه  خبرگـزاري  گزارش  به

 آـه   طوري   آرد بـه  تبديل  صحنه درگيـري   را به  تظاهرات  ضد شورش  مـداخلـه پليس   سر دادند آـه بوش
 .  شدند  نـفـر بازداشت250 و   زخمـي  گلـولـه  دو نفـر براثر اصـابـت تـاآنـون
 .   است  آغاز شده روز پنجشـنبـه از   در شيلي  ضد بوش تظاهرات
 .   است  آرده  استفاده  پاش  آب  هاي  آور و آاميون  تظاهرآـننـدگـان از گاز اشك   آردن  متفرق  براي پليس
   در شيلي )  اپـك (   آرام  آسيا ـ اقيانوس  همكـاري اقتصادي  مجمع  در نشست سران   شرآت   براي بوش

 .  قرار اسـت امـروز آغـاز شود  دو روزه   نشست اين. بسر مي برد
 . اند  سانتياگو مستقر شده  هاي  نشست در خيابان   حفـظ امنيت  بـراي  هزار سرباز و پليس  از پنج بيش

  
در ادامه تظاهرات خشونت آميز در سانتياگو، پايتخت شيلی، پليس ضد شورش اين شهر :بی بی سی 

 . کشورهای عضو اپک درگير شده استبا معترضين به برگزاری اجالس سران
 -قرار است رهبران بيست و يک کشورعضو سازمان همکاری های اقتصادی آسيا و حوزه اقيانوس آرام 

 از جمله جورج بوش و والديمير پوتين، رييسان جمهوری آمريکا و روسيه، در اجالس ساالنه سران -اپک 
 .اين سازمان در سانتياگو شرکت کنند

تياگو، که از چهار روز قبل آغاز شده بود، روز جمعه و ساعاتی قبل از ورود جورج بوش به تظاهرات سان
اين شهر شدت گرفت و تظاهرکنندگان به پرتاب سنگ و بطری به سوی ماموران پليس ضد شورش 

 .پليس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک آور و ماشين آب پاش استفاده کرد.مبادرت کردند
 شيلی اين تظاهرات اپک را غيرقانونی اعالم کرده و از مردم خواسته بود از تجمع در نزديکی محل دولت

 .برگزاری اجالس خودداری ورزند
به گزارش خبرنگار بی بی سی در سانتياگو، تظاهرکنندگان با شعارهايی حاکی از مخالفت با اپک، 

 .ت دولت را ناديده گرفتندحضور جورج بوش و گرايش سرمايه داری اين سازمان درخواس
پيشتر، تظاهراتی که با کسب مجوز دولتی در پارک مرکزی سانتياگو برگزار شده بود بدون درگيری 

 .خاتمه يافت
 

 اجالس اپک 
 به منظور گسترش تجارت بين 1989سازمان همکاری های اقتصادی آسيا و حوزه اقيانوس آرام در سال 

 .يافتکشورهای ساحل اقيانوس آرام تشکيل 
 کشور از جمله آمريکا، چين، روسيه، کره جنوبی و ژاپن عضو اين سازمان هستند و در 21در حال حاضر، 
نيمی از تجارت جهانی در اختيار اعضای  . درصد از کل تجارت جهانی را در اختيار دارند50مجموع، حدود 

 اپک است 
 

 کشورهای عضو اپک
، روسيه، زالند نو، )تايوان(وا گينه نو، پرو، تايلند، چين، چين تايپه آمريکا، استراليا، اندونزی، برونئی، پاپ

 ژاپن، سنگاپور، شيلی، فيليپين، کانادا، کره جنوبی، مالزی، مکزيک، ويتنام، هنگ کنگ 
 

گرچه اساسنامه اپک بر مسايل تجاری تکيه دارد اما معموال موضوعات ديگری در جريان اجالس سران 
 .حث اقتصادی سايه می افکندمطرح می شود و بر مبا

 .از جمله در اجالس سال جاری، مبارزه با تروريسم در دستور کار رهبران کشورهای عضو قرار دارد
همچنين، برخی از کشورهای عضو اميدوارند اتخاذ تصميم هايی در زمينه ايجاد يک منطقه آزاد تجاری با 

 .شرکت اين کشورها نيز مورد بررسی قرار گيرد
مه، خبرنگار بی بی سی در سانتياگو می گويد که احتمال بيشتر اين است که مذاکرات خصوصی با اينه

 .بين رهبران کشورها عمال به تحکيم روابط تجاری دوجانبه منجر شود
 .هدف اصلی تظاهرکنندگان مخالفت با حضور جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، در اجالس بوده است
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 اجالس با روسای جمهوری روسيه و چين به طور خصوصی مالقات و قرار است آقای بوش در جريان
 .گفتگو کند

 
  تظاهرات هزاران مخالف اجالس اپك،

ي اقيانوس آرام، حضور   هزار معترض به برگزاري نشست اقتصادي آشورهاي حوزه٢٥ بيش از :ایسنا
اين اعتراضات . ت آردندبوش در اين آنفرانس و جنگ آمريكا در عراق، در شهر سانتياگوي شيلي تظاهرا

 . و دستگيري تعدادي از مردم شد در برخي مناطق تبديل به درگيري
هاي  به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، تظاهرات در مخالفت با برگزاري نشست مجمع همكاري

ي پليس ضد شورش با  شد؛ اما مداخله آرام برگزار مي) اپك( اقيانوسيه -اقتصادي آشورهاي آسيا 
 .هاي آب و گاز اشك آور براي متفرق آردن مردم، باعث بروز درگيري شد  از شلنگاستفاده

شود، تاآنون شاهد برگزاري چهار تظاهرات در مخالفت با آن  آغاز مي) شنبه(اين آنفرانس آه از امروز 
ي مسايل تجاري و امنيت و رشد فساد به بحث و   آشور قرار است درباره٢١ بوش و رهبران . بوده است

ي شمالي را جهت بازگشت به ميز مذاآره تحت فشار قرار  رود بوش آره انتظار مي. تبادل نظر بپردازند
 .دهد

هاي سانتياگو و   پليس ديگر در خيابان٤٥٠٠ ها، تدابير شديد امنيتي با استقرار  به دليل افزايش مخالفت
 . اتخاذ شده است ميليوني،٥/٥  پليس ديگر براي استقرار در اين شهر ١٥٠٠ فراخواني 
 فرد نقاب دار، ٥٠ ها هم چنين به يك آنسرت راك در پارك سانتياگو آشيده شد و گروهي حدود  درگيري

 .با پرتاب سنگ به پليس حمله آردند و آنسرت را بر هم زدند
 .تظاهرآنندگان هم چنين با پرتاب آوآتل مولوتف، دو خودرو را به آتش آشيدند

ها را به گردن گروهي از   معترض خبر داد و وقوع درگيري١٣٠  دستگيري معاون وزير آشور شيلي از
 .شوند، انداخت اراذل و اوباش آه تهديدي جدي براق حق تجمع آزاد و آرام مردم شيلي محسوب مي

 مايلي ٧٥ مدت آوتاهي قبل از ورود بوش به سانتياگو، موج اعتراضات شهر بندري والپاريسو واقع در 
 . را فرا گرفتشمالي سانتياگو

هاي آب و گاز اشك آور براي متفرق آردن مردم استفاده آرد آه در جريان آن  پليس اين بار نيز از شلنگ
 . تن دستگير شدند٥٠ دو تن زخمي و 

اي نه   هزار تن در اين تظاهرات آه در فاصله٤٠ بيش از : گويند سازمان دهندگان تظاهرات سانتياگو مي
 هزار تن ٢٥ پليس اين تعداد را . اند زاري آنفرانس جريان داشته، شرآت آردهچندان دورتراز محل برگ

 .تخمين زده است
گويند، با آنفرانس اپك مخالفند؛ چرا آه مثل يك باشگاه ثروتمندان است و هيچ  بسياري از معترضان مي

 آمريكا انتقاد آرده و آنها از رهبر. برخي ديگر نيز با بوش و جنگش در عراق مخالفند. آاري با فقرا ندارد
 .آنند نسبت به مردم عراق و فلوجه ابراز همدردي مي

ي جنوبي و روسي  اي را با همتايان چيني، ژاپني، آره ديدارهاي جداگانه) شنبه(بوش قرار است امروز 
 .ي شمالي حضور دارند، داشته باشد خود آه همگي در مذاآرات شش جانبه با آره

گيرد آه ورود  اي ميان رهبران جهان، از جمله رهبران ژاپن و چين صورت مي ههم چنين ديدارهاي دوجانب
 . اصلي بحث آنها را تشكيل خواهد داد هاي ژاپن موضوع يي چين به آب زير دريايي هسته

آشورهاي استراليا، برونئي، آانادا، شيلي، چين، هنگ آنگ، اندونزي، ژاپن، مالزي، مكزيك، نيوزلند، 
ي جنوبي، تايوان، تايلند، آمريكا و ويتنام اعضاي اپك را   فيليپين، روسيه، سنگاپور، آرهي نو، پرو، گينه

 .دهند تشكيل مي
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