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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 -ژيم ايرانپروژه اتمي ر

  
  هشدار داد ی هسته ای در باره برنامه هارانیاستراو به ا
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 هشدار داد و اعالم کرد که ی هسته ای برنامه هاراموني پرانی به اسي امورخارجه انگلری استراو وزجک
 .  داشته باشدیهدات خود وفادار نباشد ممکن است عواقب بد به تعرانیاگر ا
 اروپا تی کرد که در نهایدواري فرانسه، جک استراو ابراز امی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 در ادامه تکرار کرد که اگر ی اما وابدی دست ی به توافقرانی با ارانی ای هسته ایدرخصوص برنامه ها
 . ارجاع شودتيمن ای به شورارانیم تعهدات خود قصور کند ممکن است پرونده اتهران در انجا

 آلمان و فرانسه موسوم به س،ي انگلیی و سه کشوراروپارانی اني بتی است در نهادواريام:   گفتیو
 .ردی صورت پذی رسمی توافقکايتروئ
 است که آن نی اميآن هستآنچه که ما بدنبال :  روز سه شنبه آژانس گفتی با اشاره به گفتگوهایو

  .مي کنادهي کاغذ پی حکام آژانس بود بر رویتوافق را که توافق وقت شورا
 ی برای گفتگوها راهنی اانی دارم که در پایادی زديمن ام:" اعالم کردني همچنسي امور خارجه انگلریوز
 ".کند باشد و عمل بندی خواهد شود تا آن کشور کامًال به تعهدات خود پاداي پرانیا
 س،ي در انجام تعهدات خود قصور کند آنگاه سه کشور انگلرانی در ادامه افزود اگر ایسي مقام انگلنیا

 ارجاع تي امنی را به شورارانی دارند که پرونده ای حق را بر خود محفوظ منیآلمان و فرانسه کامًال ا
 . دهند

 ی اروپا سعهیو کسل اعالم کرد که اتحاد اروپا در برهی در هنگام ورود به جلسه وزراء خارجه اتحادیو
 اما دی حل و فصل نمای اتمی انرژی المللنيکرده در شانزده ماه گذشته مسائل را در چهارچوب آژانس ب

 ی پرونده به شوراارجاع( ماندی نمی باقشتري بنهی گزکی آنگاه مي مساله را حل کننی امياگر ما نتوان
 ). تيامن
 

 را به رانیاروپا ا/  حکام ی اروپا به عنوان قطعنامه ماه نوامبر شوراسی نوشي نسخه از پنيمتن کامل اول
  را خواستار شدند یشگي همقي تعلییسه کشور اروپا/  متهم کرد یتخلفات هسته ا
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 ی المللنيژانس ب حکام آی به عنوان قطعنامه ماه نوامبر شورایی سه کشور اروپایشنهادي متن پنياول
 قي به تعلی درخواست ضمنني و همچنرانی ای به تخلفات هسته احی تصرر با دو بای اتمیانرژ
 امه و شرط با اددي موافقت بدون قني و همچنی و بازپردازشی سازی مربوط به غنیتهاي فعالیشگيهم

 .  شده استعی محدود و محرمانه توزاري بسیی در نسخه های از مراکز درخواستیهرگونه بازرس
 ی خبرگزاری خبرنگار اعزاماري متن را در اختنی اشي پی حاضر در مقر آژانس ساعتیی اروپاپلماتی دکی

 : شودی گذاشت که متن کامل آن منتشر منیمهر به و
 
  حکامی شورابه
 2004 سپتامبر 18 یخهای حکام در تاری شده در شورابی تصوی قطعنامه هایادآوریبا ) الف

)GOV/2004/79/ra) ،18 2004 ژوئن) Gov/2004/49) ،13 2004 مارس) GOV/2004/21)  ،26 نوامبر 
2003) GOV/2003/81 ( 2003 سپتامبر 12، و) GOV/2003/69  (هياني شده در بدي قجی نتاني، و همچن 

 ).GOV.OR.1072 (2003 ژوئن 19 نشست شورا در یانیپا
 به شماره رانی توسط ای تی ان پیدات پادمان تعهی از اجرارکلي گزارش دبنیبا مالحظه آخر) ب
)GOV/2004/83(، 
 یی ممارست رو به جلو2003 از مقطع اکتبر رانی خصوص که انی کل در اري دبژهیبا توجه به گزارش و) ج
 داشته است که در ی پادمانیخود طبق موافقتنامه ها)  Breaches( از تخلفات ی اصالح تعدادیبرا

 حی تشر87 گراف اقدامات در پارانیهمچنان که ا.  به آنها اشاره شده استرکلي گزارش دب86پاراگراف 
 .دی نمادیي را تارانی ای اظهارات جاریی است که به صورت ابتداافتهی را نی اتيشده است و آژانس قابل

 اظهار شده است رانی ای همه مواد هسته انکهی بر ای کل مبنري به گزارش دبژهی با توجه ونيهمچن) د
 هنوز در زيمنحرف نشده است ، اما آژانس ن) ینظام( ممنوع یتهاي به سمت فعالی عملکردچي هو
 . نداردی اظهار نشده و پنهانی هسته اتي فعالچي هرانی که اظهار دارد استي نیگاهیجا
 ی مرتبط با غنیتهاي متوقف کردن همه فعالی برارانی حکام از ای شورای درخواست قبلیادآوریبا ) ه

  ،ی بازپردازشاتي و عملیساز
 ومي اوراندی گاز هگزا فلورادي شامل تولتهاي از فعالی لجوجانه به برخرانی موضوع که انیبا توجه به ا) و
  درخواست شورا در قطعنامه سپتامبر ادامه داده است،رغميعل
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 تیوامبر که با حما ن15 با فرانسه، آلمان و انگلستان در رانی انيبا استقبال و توجه به موافقتنامه ب) ز
 مربوط یتهاي فعالقي تعهد کرد که تعلرانی اروپا همراه بوده است ، که بر اساس آن دولت اهی اتحادیعال

 نی اروي پنکهی از ایخشنود با توجه به زيو ن.  را همچنان ادامه دهدی و بازپردازشی سازیبه غن
 . کل اعالم داشته استري نوامبر به دب14مه  را در ناقي ادامه تعلی رسما قصد خود برارانیموافقتنامه ا

 مطرح در ی مربوط به حل پرسش های کارهانکهی بر ای مبنرخانهي دبني کل و همچنري اعالم دبرويپ) ح
  شده است،ی سپررانی پادمان در ایخصوص اجرا

 گزارش یهاتي فعالیی آزمای راستی ساز براناني اقدام اطمکی به عنوان قي تعلی برارانی امياز تصم) 1 
 .دی نمایشده آژانس استقبال م

 که آژانس دی نمای و دائم کند و خاطر نشان میشگي را همقي تعلنی خواهد که  ای مرانیاز ا) 2
 حل و فصل ی برای اقدام اعتماد ساز ضرورکی فوق را به عنوان یی اجرایشگي کامل و همیهمکار

 . خود مد نظر قرار خواهد دادی هایابی در مجموعه ارزماندهيابهامات و مشکالت باق
 ی کل مريو از دب"  موثر بوده استقي به تعلرانی اميتصم" ...  کند کهی مدي تاکرکلي جمالت دبنیبر ا) 3

 را به ی گزارشعتری قرار دهد و هر چه سرنگیتوري و مونی را بدقت مورد بازرسمي تصمنیخواهد که ا
 قي نشده کامال تعلعلق میتهاي برسد که فعالجهيبه نت که بر اساس آن آژانس دی حکام ارائه نمایشورا

 وابسته ی به اجزاقي تعلنی تا هر وقت که الزم باشد ایناني مدت زمان قابل اطمی برانکهی اایشده اند 
 . و ادامه داشته باشدمي تعمزي نی سازیبه غن

 ی ساز در راستانانيم اطم اقداکی به عنوان ی بر اساس پروتکل الحاقرانی اییاز ادامه اقدامات اجرا) 4
 پروتکل را به نی اري خواهد که بدون تاخی مرانی از اگری دکباری شورا استقبال کرده و یقطعنامه ها

 . برساندی رسمبیتصو
 از تخلفات ی تعدادتهاي فعالی در پنهان سازرانی ااستي کند که سی مقی را باز تصدی مالحظه قونیا) 5
 . داده استجهيرا نت) INFCIRC 214 (یقتنامه پادمان کشور بر اساس تعهدات موافنیا
 . شده استدیي شده تاادی دائم در حل سواالت شرفتي کل پري که در گزارش دبمي کنی می آورادی) 6
 کی به یابي بر دستی مبنیدگاهی در گزارش او  با دماندهي موضوعات باقیريگي پی کل برارياز قصد دب) 7

 . کندی متی که احتماال اعالم نشده حماییهاتيضمانت معتبر نسبت به فعال
 ري دبی الزم را برای های مهم و دسترسشرفتي رو به پی های همکاررانی کند که ایخاطر نشان م) 8

 اعتماد ساز ی بر اساس اقدامرانیکل و آژانس بر طبق تعهداتش ادامه داده و خواستار آن است که ا
 .مورد نظر آژانس را بدهد اعالم نشده از هرمرکز ی هایاجازه دسترس

 . خود بر اساس آن چه ذکر شد به شورا گزارش دهدی هاافتهی خواهد که در مورد ی مرکلياز دب) 9
  
 قي امروز به حالت تعلزي نطنز را نی هسته اتی ساتي فعالرانیا" : مهر" مقام آژانس در گفتگو با کی

 درآورد 
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 قي به حال تعلی برارانی ای اسالمی جمهورمي از تصمی اتمی انرژی المللنيارشد آژانس ب مقام کی
 .  نطنز خبر دادی هسته اتی ساتيدرآوردن فعال

 عالوه رانی ای اسالمیجمهور:  کرد دي تاکنی مهر به وی مقام ارشد آژانس در گفتگو با خبرنگار اعزامکی
 . درآوردقي به حال تعلزي نطنز را نی هسته اتیوز سا اصفهان ، امرUCF کارخانه ی هاتيبر فعال

 را در کارخانجات اصفهان از صبح امروز یومي مواد اورانلی تبدندی فرانکهی عالوه بر ارانیا:  گفت یو
 در نطنز زي را نژ فوی سانترني در آورد ؛ ساخت و مونتاژ تمام قطعات مربوط به ماشقيدوشنبه به حال تعل

 . کردقيتعل
 به ی بخشناني و اطمی اعتماد سازی را در راستادی جدمي تصمنی اتخاذ الي کرد که تهران دلدي تاکیو

 . خود اعالم کرده استی هسته ای هاتي بودن فعالزيصلح آم
  

   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 
  

 اجالس شرم الشيخ آغاز شد
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 اجالس بين المللى بررسى آينده عراق و حمايت از روندهاى سياسى در اين : شرقگروه بين الملل
در اين آنفرانس آه با شرآت وزراى . آشور روز گذشته در تفريحگاه شرم الشيخ در مصر آغاز به آار آرد

خارجه عراق، آشورهاى همسايه عراق، مصر، چند آشور ديگر و نمايندگان چند سازمان بين المللى به 
روز برگزار مى شود، مشكالت آنونى عراق و نحوه بهبود وضعيت امنيتى و آمك به بازسازى مدت دو 

در دومين روز اجالس، وزراى خارجه آشورهاى عضو . اقتصادى و سياسى اين آشور بررسى مى شود
رجه همراه با وزير خا_ شامل آمريكا، ژاپن، آلمان، انگليس، فرانسه، ايتاليا، آانادا و روسيه  - ٨گروه 

بررسى راه هاى تسهيل )  ژانويه٣٠(با اعالم تاريخ برگزارى انتخابات عراق . چين حضور خواهند داشت
 شوراى امنيت از ديگر محورهاى مذاآرات ١۵۴۶در برگزارى انتخابات در عراق بر اساس قطعنامه شماره 

 .اين همايش است
عث تقويت مشروعيت سياسى آن در دولت عراق معتقد است آه برگزارى موفقيت آميز اين همايش با

وزير خارجه دولت موقت » هوشيار زيبارى«. سطح بين المللى و بهبود حمايت داخلى از آن خواهد شد
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اجالس شرم الشيخ اطمينان آشورهاى همسايه را جلب «: عراق در اين باره به تلويزيون العربيه گفت
اين آنفرانس همچنين فرصتى ايجاد .  آغاز آنندخواهد آرد تا اين آشورها همكارى خود را با دولت عراق

خواهد آرد تا همسايگان به طور مستقيم با صاحبان تصميم گيرى دولت عراق و آسانى آه نيروهاى 
در اين «: او با اشاره به سوريه و ايران افزود» .نظامى را در اين آشور زير نظر دارند، گفت وگو آنند

ه از ادامه حضور نيروهاى بيگانه در اين آشور و در حاشيه اجالس براى آشورهاى همسايه عراق آ
سفير » .مرزهاى خود نگران هستند، روشن خواهد شد آه هدف از حضور اين نيروها در عراق چيست

حمايت از «: گفت» جان نگروپونته«. آمريكا در عراق نيز نسبت به موفقيت همايش ابراز خوشبينى آرد
 » .ود عراق با همسايگانش در موضع صلح و امنيت قرار گيرد موجب مى ش١۵۴۶اجراى قطعنامه 

 سايه اختالفات• 
هر چند اختالف نظرهاى زيادى بين دولت هاى شرآت آننده در اين همايش وجود دارد و نبردهاى 

آنونى در فلوجه هم بر اين اجالس سايه افكنده است، اما در پى انجام يك سلسله ديدارها بين مقام 
ربى و عربى با مسئوالن مصرى در قاهره، نوعى توافق حاصل شده است و پيش نويس هاى عراقى، غ

تا پيش از اين فرانسه و اتحاديه عرب اصرار داشتند يك . بيانيه پايانى اجالس نيز نشانگر اين توافق است
ى جدول زمانى آامل براى خروج نيروهاى خارجى از عراق تعيين شود، ولى در پيش نويس بيانيه پايان

حضور نيروهاى خارجى در عراق، نامحدود نيست «خبرى از اين جدول زمانى نيست و فقط اشاره شده 
با پايان يافتن اقدامات سياسى ضرورى در عراق آه در نهايت دسامبر سال آينده است، حضور اين و 

فرانسه همچنين خواسته بود آه نمايندگان گروه هاى مخالف دولت موقت » .نيروها نيز بايد پايان پذيرد
انتخابات نيز به اين اجالس دعوت شوند يا الاقل در نشست ديگرى آه قرار است قبل از برگزارى 

اين درخواست در ابتدا با مخالفت عراق روبه رو . عمومى در عراق تشكيل شود، حضور داشته باشند
خبر داد آه يك هيات به نمايندگى از جريان هاى مخالف » الشرق االوسط«اما سايت اينترنتى . شد

ر است هيات مذآور قرا. عراق به منظور ارائه خواست ها و ديدگاه هاى خود عازم شرم الشيخ شده اند
» خاوير سوالنا«دبيرآل سازمان ملل و » آوفى عنان«با شرآت آنندگان در آنفرانس و در راس آنها با 

 .هماهنگ آننده امور خارجى اتحاديه اروپا ديدار آنند
 توافق برسر بيانيه پايانى• 
 و همه جانبه نسبت به وزير خارجه مصر در آستانه آغاز اجالس اعالم آرد توافق آلى» احمد ابوالغيظ«

به اعتقاد من با توجه به «: او تصريح آرد. بيانيه پايانى آن از سوى شرآت آنندگان به دست آمده است
اين آه طى روزهاى گذشته توافق آلى نسبت به بيانيه پايانى اين نشست به دست آمده است، هيچ 

ابوالغيظ » .يانيه به وجود نخواهد آمداختالف يا مشكلى در طول برگزارى اين آنفرانس نسبت به مفاد ب
ما معتقديم مردم عراق قدرت و درك الزم جهت جلوگيرى از «: با اشاره به موضوع تقسيم عراق گفت

چنين حادثه اى را دارند و از سوى ديگر آشور هاى همجوار عراق توانايى تاثيرگذارى مثبت بر اوضاع 
 ».عراق را دارند

 شيه اجالسجلسه گروه چهارگانه در حا• 
يك ديپلمات غربى ديروز گفت آه قرار است گروه چهارگانه مسئول حل و فصل بحران خاورميانه روز سه 

خبرگزارى فرانسه به نقل از اين . شنبه در حاشيه آنفرانس بين المللى عراق با يكديگر ديدار آنند
يكا، اتحاديه اروپا، گروه چهارگانه شامل آمر: ديپلمات  آه خواست نامش فاش نشود، گزارش داد

رئيس » ياسر عرفات«از زمان فوت . سازمان ملل و روسيه، امروز در شرم الشيخ ديدار خواهند آرد
حكومت خود گردان فلسطين در يازدهم نوامبر اين اولين نشستى است آه گروه چهار جانبه برگزار مى 

 امور خارجه آمريكا و نماينده وزير مستعفى» آالين پاول«اين نشست يك روز پس از گفت وگوى . آند
 .اين آشور در گروه چهارگانه با مقامات فلسطينى و اسرائيلى برگزار مى شود

 نوامبر به منظور ٣٠از سوى ديگر وزير خارجه عراق از برگزارى اجالس همسايگان عراق در ايران در 
تقاضاى ما براى برگزارى اين  «:زيبارى در شرم الشيخ افزود. تالش براى برقرارى امنيت در عراق خبر داد

 ».اجالس در ماه ژوئن صورت گرفته بود و حال تصميم به برگزارى آن گرفته شده است
 پيش نويس بيانيه پايانى آنفرانس• 
شرآت آنندگان در اين آنفرانس بر استقالل سياسى، امنيت منطقه اى و وحدت ملى، همچنين بر -١

زندگى خوب و تعيين آزادانه  سرنوشت خود با استفاده از حق ملت عراق به در اختيار داشتن يك 
 .ابزارهاى دستيابى به دموآراسى تاآيد دارند

اين آنفرانس نشست همسايگان عراق در قاهره را آه دوازدهم ژوئيه در قاهره برگزار شد، بنابر  -٢
 .مصلحت ملت عراق و ثبات در منطقه مى داند

ل در حمايت از روند جريانات سياسى آه در بندهاى چهارم و اعضاى آنفرانس بر نقش سازمان مل -٣
 . شوراى امنيت به آن اشاره شده است، تاآيد دارند١۵۴۶هفتم قطعنامه  

شرآت آنندگان اين آنفرانس را گامى در راستاى گسترش حضور عراقى ها در همكارى براى به  -۴
 .موفقيت انجاميدن روند سياسى در عراق مى دانند

نفرانس از گام هايى آه در راستاى بازگرداندن دموآراسى اتخاذ شده است و دولت عراق را به اين آ -۵
 .ادامه  روند سياسى براى تنظيم انتخابات تشويق مى آند، استقبال مى آند

اعضا، تمامى اعمال تروريستى در عراق را محكوم آرده و خواهان توقف فورى آن هستند و از تمام  -۶
هند تا از استفاده افراطى از زور خوددارى آرده و براى متوقف آردن خشونت ها به گروه ها مى خوا

 .خويشتندارى بپردازند
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اين آنفرانس تمامى اقدامات از جمله ترور، گروگانگيرى و تمامى اقداماتى را آه عليه غيرنظاميانى -٧
 .آه براى شرآت هاى محلى و بيگانه آار مى آنند، محكوم مى آند

اين آنفرانس همچنين بر . اى ذيربط بايد تدابيرى را براى ايجاد ثبات در عراق اتخاذ آنندگروه ه -٨
تعهداتى آه بر عهده اعضاى سازمان ملل درباره  ممانعت از عبور تروريست ها به عراق و همچنين ورود 

 .اسلحه و پول است، تاآيد دارد
ى و عدم دخالت آشورها در امور داخلى اعضاى اين آنفرانس يك بار ديگر بر اهميت حسن همجوار -٩

 .عراق تاآيد دارند
 نيروهاى چندمليتى براى هميشه در عراق نخواهند بود و ١۵۴۶ قطعنامه ،١٢ و ۴براساس بندهاى  -١٠

 .اعضا بر اين امر تاآيد دارند
 .اين آنفرانس بر اهميت ارائه  آمك هاى انسانى در بازسازى عراق تاآيد دارد -١١
 .اهش بدهى هاى عراق را عنصر اصلى در بازسازى آن مى داننداعضا آ -١٢
اين آنفرانس بر اهميت محاآمه  مسئوالن سابق عراق آه جناياتى را عليه مردم ايران و آويت در  -١٣

 .جريان جنگ با اين دو آشور مرتكب شده اند، تاآيد دارد
ى خواهند تا به شكل دوره اى ميزان شرآت آنندگان در اين آنفرانس در پايان از نمايندگانشان م -١۴

  .پيشرفت در اجراى نتايج اين آنفرانس را بررسى آنند
  

 برگزارى آنفرانس بين المللى عراق در مصر
  ٢٠٠۴ نوامبر  22 – ١٣٨٣  آذر2ه دوشنب:رادیو آلمان

 آنار مصر، در اين آنفرانس، در. از امروز آنفرانس بين المللى عراق، در مصر، آار خود را آغاز آرده است
، »٨جى « آشور بزرگ صنعتى جهان موسوم به ٨عراق و آشورهاى همسايه آن، وزيران خارجه 

دبيرآل سازمان ملل متحد، دبيرآل اتحاديه عرب، و همچنين آنفرانس اسالمى و نيز نماينده اى از چين 
 .حضور دارند

ر عراق، و آماده سازى زمينه موضوع محورى اين آنفرانس دو روزه در شرم الشيخ مصر، مسئله ثبات د
البته موضوعات . هاى برگزارى انتخابات برنامه ريزى شده در ماه ژانويه سال آينده ميالدى هستند

ديگرى مانند مناقشه اسراييل و فلسطين و برنامه اتمى ايران نيز، از مسايلى ست آه وارد بحثهاى 
 .آنفرانس شده اند

 در راه آنفرانس مزبور در اسراييل توقف آرد تا با سياستمداران آالين پاول وزير امور خارجه آمريكا،
 .اسراييلى و فلسطينى به گفتگو بپردازد

عراق در اين ميان اعالم آرد، در آنفرانس مصر، پيشنهادهاى بسيارى را براى ايجاد ثبات در آشور 
راق است تا بتوان به از جمله ى اين پيشنهادها، ايجاد امنيت بيشتر در مرزهاى ع. مطرح خواهد آرد

. در اين رابطه ايران نيز زير فشار قرار خواهد گرفت. آمك آن جلوى شورشيان مسلح در آشور را گرفت
بخصوص آمريكا خواستار موضعى صريح از سوى ايران است آه براساس آن جمهورى اسالمى بايد 

 .روشن آند آه در امور داخلى عراق دخالت نخواهد آرد
للى عراق، مهلتى را براى خروج نيروهاى نظامى تحت فرماندهى آمريكا تعيين نخواهد آنفرانس بين الم

 .آرد، اما همزمان به اين مسئله اشاره خواهد شد آه اين مهلت دائمى و نامحدود نخواهد بود
 يوشكا فيشر وزير امور خارجه آلمان در اين ميان اعالم آرد آه از آنفرانس مزبور انتظار دارد تا در جهت

فيشر همچنين . آماده سازى زمينه هاى برگزارى انتخابات در ماه ژانويه سال آينده ميالدى تالش آند
گفت، به خشونت در عراق بايد پايان داده شود، تا ثبات بتواند به شكلى دمكراتيك در اين آشور برقرار 

  .ه دهدوى افزود، اروپا بايد به تالشهاى خود در جهت رشد و توسعه عراق ادام. گردد
  

  ) گزارش مستقيم راديو فردا(کنفرانس بين المللي بازسازي عراق در شرم الشيخ مصر تشکيل شد 
  ٢٠٠۴ نوامبر  22 – ١٣٨٣  آذر2ه دوشنب

امروز در شهر ساحلي شرم الشيخ در مصر کنفرانس بين المللي دو روزه اي درباره بازسازي عراق 
شيار زيباري، وزير امور خارجه عراق، احمد در نشست کشورهاي همسايه عراق، هو. تشکيل شد

ابوالغيط، وزير امور خارجه مصر و همچنين اخضر ابراهيمي، مشاور دبير کل سازمان ملل متحد در امور 
پس از آقاي ابوالغيط، . آقاي ابوالغيط گفت نشست امروز فقط جنبه مشورتي دارد. عراق شرکت دارند

ادهاي جاري در عراق عرضه و از کشورهاي همسايه طلب هوشيار زيباري گزارشي را درباره رويد
آقاي زيباري گفت آمريکا و . پس از آقاي زيباري قرار است اخضر ابراهيمي سخنراني کند. همکاري کرد

عراق با سوريه در مورد همکاري هاي امنيتي به توافق هايي رسيده اند و ايران و سوريه فرصت دارند 
کولين پاول، وزير امور خارجه آمريکا نيز از . نظرات خود را مطرح کننددر کنفرانس شرم الشيخ نقطه 

در حاشيه کنفرانس ورقه اي توزيع شد که امضاء کنندگان آن . اسرائيل وارد شرم الشيخ خواهد شد
در اين بيانيه خواسته شده است تا اشغال عراق و آنچه . بودند» ائتالف نيروهاي عراقي مخالف اشغال«

در عراق خوانده شده است با اجراي برنامه اي زمان بندي شده، زير نظر سازمان ملل کشتار جمعي 
  .متحد پايان يابد

 
  گوناگون
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 آنند   نفر بر اثر حوادث فوت مي102در ايران روزانه 
   ميليارد دالر هزينه صدمات ناشي از حوادث ترافيكي آشور است2ساالنه بيش از 

  ٢٠٠۴  نوامبر 22 – ١٣٨٣  آذر2ه دوشنب
 نفر به علت حوادث 60آنند آه از اين تعداد، حدود    نفر بر اثر حوادث در آشور فوت مي102روزانه، 

 .ترافيكي جان خود را از دست مي دهند
 هزار مورد مرگ 300در ايران هر سال، : به گزارش ايلنا، در گزارش وزارت بهداشت و درمان آمده است

 37هاي قلبي و عروقي و    نفر به علت بيماري110 مورد آه حدود 850 تا 800دهد، يعني روزانه   رخ مي
 .شوند  هزار نفر به علت حوادث عمدي و غيرعمدي تلف مي

 نفر بر اثر 372 هزار و 167طبق آمار سازمان پزشكي قانوني ساالنه در ايران، : افزايد  اين گزارش مي
 .ندشو  تصادفات رانندگي درون شهري و برون شهري مجروح مي

هاي گذشته،    درصد نسبت به سال36/42 درصد و مصدومين 88/10براساس اين گزارش، موارد فوتي 
 .افزايش داشته است
 ميليون سال عمر از دست رفته به دليل مرگ زود 4در ايران، هر ساله حدود : آند  اين گزارش تصريح مي
 .ث استها مربوط به حواد   درصد از اين مرگ2/7هنگام وجود دارد آه 

 ميليارد دالر هزينه صدمات ناشي از حوادث ترافيكي در آشور آه فقر 2همچنين، ساالنه بيش از 
اطالعاتي آشورهاي در حال توسعه و فقير يكي از موانع و مشكالت به آاربردن راهبردهاي پيشگيري از 

 .حوادث است
 ميليون نفر و در 2/1با بيش از حوادث در جهان، سومين علت مرگ و مير را : در اين گزارش آمده است

 درصد آل موارد مرگ و مير در آشور 3/17اي آه   ايران دومين علت مرگ را تشكيل مي دهد، به گونه
 .ناشي از حوادث است

 سال، حوادث رتبه 40در سنين زير : آند  ديده خاطر نشان مي  اين گزارش با اشاره به سن افراد حادثه
و با اين آه آموزش مردم يكي از راهكارهاي بسيار مهم در پيشگيري از نخست علل مرگ را دارا است 

 .حوادث است؛ اما ميزان ثمر بخشي آن محدود است
 درصد و تصادفات 7/49براساس اين گزارش، در نمودارهاي توزيع حوادث به تفكيك نوع صدمه سقوط با 

 . اولويت اول و دوم حوادث بودند8/20با 
 درصد در مقابل مناطق 2/54ر اعالم شده بروز حوادث در مناطق روستايي با گفتني است؛ براساس آما

 درصد بيشتر است و در جنس مذآر ميزان حوادث باالتر از جنس مونث مشاهده شده 8/45شهري با 
 .است

 9 درصد موارد سوانح و حوادث و 25دهد آه   هاي صورت گرفته نشان مي  بررسي: افزايد  اين گزارش مي
 .گ و ميرها آاهش يافته استدرصد مر
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