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

  
   و منطقه اين الملليبيمهم رويدادهاي 

  
  قانون اساسى اتحاديه اروپا امروز در رم به امضا رسيد

  2004 اآتبر  29 -1383 آبان 8ه  جمع:کارن داویدخانيان گزارشگر صداى آلمان در رم
قانون اساسی اتحادیه را در مراسمی  کشور عضو اتحادیه اروپا امروز در رم، پایتخت ایتاليا،٢۵رهبران 

باید به تصویب پارلمانهای کشورهای عضو اتحادیه  این قانون اساسی، که اکنون. دندتاریخی امضا کر
نزدیک به . زمينه ریاست خارجی، به اتحادیه اروپا خواهد داد برسد، اختيارات بيشتری را، بخصوص در

 .اميدانج ، در همين مکان پيمان رم به امضا رسيد و به تشکيل اتحادیه اروپا١٩۵٧ نيم قرن پيش، در سال
مراسم امروز صبح در   تن از رهبران و مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا که در٣٠٠برای محافظت بيش از

پليس در خيابانهای این   هزار  ٧سالنهای تاریخی سزارو اوراتسی در شهرداری رم شرکت کردند، حدود 
دند و رفت و آمد در آن ایتاليا، مستقر شده بو شهر، بخصوص در اطراف شهرداری و مقر ریاست جمهوری

 .محدوده ممنوع اعالم شده بود
قانون  امضای. امضای قانون اساسی امشب با آتش بازیی با شکوه به پایان خواهد رسيد  مراسم

سيلویو  اساسی در موقعی صورت ميگيرد که پارلمان اروپا نامزدی یکی اعضای برجسته دولت
کرده و او را بخاطر اعتقادات  يونر امور قضایی اتحادیه ردبرلوسکونی، روکو بوتيليونه، را برای پست کميس

 . نامناسب خوانده است مذهبی اش
اخيرًا با اظهارات خود در  بوتيليونه، که استاد فلسفه سياسيست و روابط بسيار نزدیکی با واتيکان دارد،

این ترتيب خوزه مانوئل را بر انگيخته و به  باره زنان و همجنسگرایان خشم اکثریت اعضای پارلمان اروپا
 .اروپارا مجبور به صرفنظر از ليست منتخب خود کرد باروسو رئيس جدید کميسيون اتحادیه

لگا نورد . اتحادیه اروپا نيست البته بوتيليونه تنها گرفتاری دولت ائتالفی محافظه کار ایتاليا در روابط آن با
ست، خواستار برگزاری همه پرسی در باره قانون ایتاال که کوچکترین حزب عضو دولت یا اتحادیه شمال  

 .اساسی اروپا است
چند سال پيش  بقول ربرتو کالدرولی، وزیر اصالحات ایتاليا و یکی از اعضای برجسته این حزب که تا

حاکميت «نميتواند بدون همه پرسی  خواستار استقالل استانهای شمالی این کشور بود، پارلمان ایتاليا
 .« انتقال دهد اروپا شان گرفته و آن را به ا تحادیهمردم را از دست

فراتينی، وزیر  ولی اعضای دیگر دولت ائتالفی، منجمله جانفرانکو فينی، معاون نخست وزیر، و فرانکو
ندارد و دولت ایتاليا سعی خواهد  امور خارجه، اعالم کرده اند که دليلی برای برگزاری همه پرسی وجود

 .تصویب کند اشد که قانون اساسی اروپا راکرد تا اولين دولتی ب
  جديد اروپا امضا شدیسند قانون اساس

   2004 اآتبر  29 -1383 آبان 8ه جمع -بی بی سی 
 اکتبر، در رم، پايتخت ايتاليا، گرد هم آمدند و 29 کشور عضو اتحاديه اروپا امروز، پنجشنبه 25 رهبران

 . د اين اتحاديه را امضا کردنیسند قانون اساس
 ی آن مستلزم تاييد پارلمان های دهد اما اجرای اختيارات اتحاديه اروپا را افزايش م،ی قانون اساساين

 .  در آنها خواهد بودی عضو و يا از طريق همه پرسیکشورها
 .  يک رييس و يک وزير خارجه تمام وقت خواهد بودی اروپا، اتحاديه اروپا دارای قانون اساسطبق
.  به ويژه از جانب بريتانيا و فرانسه صورت گرفته استی شديدی موضوع مخالفت ها نسبت به ايناما

 .  برگزار خواهند کردی اروپا، در مورد آن همه پرسیاين دو کشور قبل از تصويب قانون اساس
 صورت گرفته است، امروز ی متحد کردن اروپا به لحاظ سياسی که برای تالش هايی تاريخ طوالندر
 برگزار شد که مراسم ی اروپا در همان سالنی قانون اساسی شود و مراسم امضای می مهم تلقیروز
 .  تشکيل بازار مشترک اروپا برگزار شدی برا1957 پيمان رم در سال یامضا
 ی هزار پليس و نيرو7 تا ،ی احتمالی گزارش ها، جهت حفاظت رهبران اروپا از حمالت تروريستبنابر
 . ستقر بودند رم می در خيابان هایامنيت
 را ی بر فراز رم در پرواز بودند و يک منطقه ممنوعه پرواز16 - اف ی مراسم، جت های طول مدت برگزاردر

 . بر فراز آن ايجاد کردند
 روکو ی صورت گرفت که در ارتباط با ديدگاه های اروپا در ميان بحث هايی قانون اساسی امضامراسم

 .  اتحاديه اروپا در جريان استی قضايبوتوليونه، نامزد پست کميسيونر امور
 .  مطرح کردی بوتوليونه اخيرا در مورد زنان و همجنسگرايان اظهارات بحث انگيزیآقا
 شدت يافتن اين بحث ها، ژوزه مانوئل باروسو، رييس جديد کميسيون اروپا از فهرست منتخب ی پدر

 .  اين کميسيون صرفنظر کردی اعضایخود برا
 منتخب ی کميسيونرهایه است از آنجا که موفق نشده نظر موافق پارلمان اروپا را برا باروسو گفتیآقا

 ی اروپايی حل بحران، با رهبران کشورهایخود کسب کند، تصميم دارد فهرست خود را تغيير دهد و برا
 . مشورت کند
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    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
   .است ها و غيرنظاميان و حمالت اشغالگران آدم ربايي، آشتن گروگان  درگيري،عراق هم چنان آانون

  2004 اآتبر  29 -1383 آبان 8ه جمع
ادامه دادند آه در اثر بمباران اين شهر دو تن از  هاي آمريكايي پنجشنبه به حمالت خود در فلوجه جنگنده

  .شدند غيرنظاميان آشته
هاي  از خانه به نقل از خبرگزاري رويتر، صاحب يكي) ايسنا(ران به گزارش خبرگزاري دانشجويان اي

  .اند آشته شده ها گفت آه دو برادرش در اين حمله تخريب شده در اثر بمباران آمريكايي
هاي  گاه پناه عمل آرده و مناطق امن و“ دقيق”ها مدعي هستند در حمالت خود به فلوجه  آمريكايي

  .دهند ابومصعب الرزقاوي را هدف قرار ميوفاداران و حاميان القاعده و 
  .صلح و آرامش بازگرداند دولت عراق قول داده است تا قبل از انتخابات در عراق در ماه ژانويه فلوجه را به

ها مردم را  آمريكايي گويند آه مردم فلوجه هرگونه ارتباط و اطالع از زرقاوي و گروهش را رد آرده و مي
  .دهند هدف قرار مي

آمريكايي در مرآز عراق و در مسير فرودگاه بغداد  ي يك موتور سوار به آاروان نظاميان چنين در حمله هم
  .زخمي شدند يك سرباز آمريكايي آشته و سه تن

ي يك مرد ناشناس، هنگام عزيمت  شليك گلوله ي تلويزيون عراق در اثر چنين لقاء عبدالرزاق، گوينده هم
  .شد داد آشتهاش در جنوب شرق بغ به خانه

 ساله 30عبدالرزاق  ي اين قتل معلوم نيست و صالح العسكري از مديران خبر تلويزيون گفت آه انگيزه
  .دو ماه قبل ترور شد گفتني است آه همسر عبدالرزاق نيز. هيچ تهديدي دريافت نكرده بود

گان گيري ناموفق آشته جريان يك گرو ي عراق در شمال بغداد در چنين يك مقام وزارت امور خارجه هم
ي عربي بود، هنگام عزيمت به خانه  متحده قصي مهدي صالح آه زماني سفير عراق در امارات. شد

است آه در اثر مقاومت صالح، مهاجمان به طرف وي  توسط چهار مرد مجبور به خروج از خودرويش شده
خبري الجزيره مسووليت اين ي  اي به شبكه ارسال اطالعيه نظامي با يك گروه شبه. آنند شليك مي

  .اقدام را پذيرفته است
ديگر براي نجات جانش درخواست آمك  در همين حال امدادگر انگليسي گروگان گرفته شده در عراق بار

اين در حالي است آه . نيروهايش را از عراق خارج آند تر آرد و از دولت انگليس خواست هر چه سريع
  .سوي بغداد حرآت آردند  سرباز انگليسي از بصره به800

نوار ويدويي از خانم  ترين به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، تلويزيون الجزيره تازه
را در حالي آه پريشان و گريان  در عراق Care المللي ي سازمان بين  ساله59مارگارت حسن، رييس 

  .آرد، به نمايش گذاشت صحبت مي
همه زنان زنداني را آزاد  ان را به بغداد نياوريد، آنها را دور آنيد، لطفا اول ازلطفا سرباز: گفت وي مي
  .آنيد

ابومصعب الرزقاوي  تاآنون هيچ گروهي مسووليت گروگان گيري مارگارت حسن را نپذيرفته اما حاميان
  .را آرده بودندآزادي زنان زنداني  پيش از اين نيز با گروگان گرفتن دو آمريكايي و يك انگليسي درخواست

به آنچه در اين  ما براي دادن پاسخ: ي انگليس در اين رابطه گفت يك سخنگوي دفتر وزارت امور خارجه
  .آنيم نوار ويدئويي آمده، فكر مي

  .خواسته است به فعاليت در عراق خاتمه دهد Care ي  خيريه چنين از سازمان حسن هم
تعليق درآورده  هايش را در عراق به حالت م آرد آه فعاليتيك هفته قبل اين سازمان استراليايي اعال

  .آند است؛ اما آارمندانش را آه همگي عراقي هستند، از آشور خارج نمي
سال است آه  30 ايرلندي است با يك عراقي ازدواج آرده و -ي انگليسي  مارگارت حسن آه يك دورگه
  .آند در اين آشور زندگي مي
المللي  هاي بين عراق به دنبال جلب آمك ن در تالش براي آزادي گروگان ژاپني دراز سوي ديگر دولت ژاپ

دهد، اما حاضر به تسليم در برابر  آزادي اين فرد انجام مي برآمده و قول داده حداآثر تالشش را براي
  .بر خارج آردن نيروهاي ژاپني از عراق نيست تهديد گروگان گيران مبني
گفت آه دولت   از خبرگزاري آيودو، جونيشيرو آوايزمي، نخست وزير ژاپنبه گزارش ايسنا، به نقل

  .موفقيت چنداني در برقراري تماس با گروگان گيران نداشته است
ساله را  24 ما بايد با انجام تمامي اقدامات ممكن شوسي آوداي: آوايزومي در جمع خبرنگاران گفت

  .آزاد آنيم
اين  ور از جمله همسايگان عراق براي همكاري جهت آزادي آش25وي سپس به درخواست ژاپن از 

  .گروگان اشاره آرد
عراق تماس گرفته و  ي ژاپن نيز گفت آه با اياد عالوي، نخست وزير نوبوتاآا ماشيمورا، وزير امور خارجه

  .ي بحران گروگان گيري شده است خواهان آمك به خاتمه
راستا   ژاپن است و حداآثر تالش خود را در اين“دوست”وي گفت آه عالوي متذآر شده آه عراق 

  .دهد انجام مي
ي آزادي  درباره هايش با همتايانش در انگليس، عراق و آمريكا ماشيمورا هم چنين در يك سري تماس

  .آودا به بحث و تبادل نظر پرداخت
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يا خير، سكوت آرد و  ي اين آه آيا دولت با ربايندگان به طور مستقيم تماس گرفته است ماشيمورا درباره
  .در حال حاضر صحبت در اين باره درست نيست: گفت

نيروهاي ما خارج  :آوايزومي ضمن رد درخواست گروگان گيران براي خروج نيروهاي ژاپني از عراق گفت
. شويم برابر تروريسم تسليم نمي توانيم اجازه دهيم آه تروريسم پيروز شود و ما در ما نمي. شوند نمي
  .ي ما در آار امدادرساني و بازسازي هستندنيروها

  .اين بحران است غانم الجميلي، سفير عراق در ژاپن نيز گفت آه متعهد به آمك به ژاپن در حل و فصل
با اين حال تصريح  .دهد وي تاآيد آرد آه عراق هر آنچه در توان دارد براي نجات اين گروگان انجام مي

ژاپن با آشورهاي عربستان  . فوري با گروگان گيران ضعيف استآرد آه اميد براي برقراري تماس
  .دريافت آمك تماس گرفته است ي جنوبي، آمريكا و انگلس براي سعودي، اردن، مصر، آره

پليس ژاپن براي  ي ژاپن و تيم ضد تروريستي ي وزارت امور خارجه هاي عالي رتبه همزمان يكي از مقام
  .يتخت اردن شدندبررسي اين پرونده راهي عمان پا

الجزيره از گروگان گيران  ي خبري هاي خبري از جمله شبكه وگو با رسانه ي ژاپن در گفت وزير امور خارجه
  .وي گفت آه ژاپن دوست عراق است. خواست آودا را آزاد آنند

مانم   ميمنتظر: گفت ي ژاپن از اظهار نظر در اين باره خودداري آرد و هيرويوآي هوسودا، سروزير آابينه
  .گيري خاتمه يابد تا بحران گروگان

  .تالش آند والدين آودا با ارسال پيامي براي آوايزومي از وي خواستند آه براي نجات پسرشان
واقعا . باشند مردم بايد آامال از خطرات آگاه. ايم بارها هشدارهاي مسافرتي داده: ماشيمورا گفت

اغلب به مردم هشدار   آودا راهي عراق شده؛ دولت مادانم چرا نمي. توضيح سفر آودا مشكل است
  .داده آه وارد اين آشور نشوند

ساالنه به جهان  گويند آه او به عنوان بخشي از يك سفر هاي خبري، خانواده و دوستان آودا مي رسانه
  .ي گذشته از نيوزلند شروع شد، به عراق رفته است آه از ژانويه

را در بحران بدي  ز آزادي مورد انتقادي شديد قرار گرفتند آه خود و دولتهاي قبلي ژاپني پس ا گروگان
اند؛ اما در مورد آودا  موجهي داشته گرفتار آردند، اما آنها مدعي بودند آه براي رفتن به عراق دليل

  .موضوع متفاوت است
ي حضور  مهادا ها مخالف  درصد ژاپني63دهد آه  ي آساهي نشان مي ترين نظرسنجي روزنامه تازه

  .سربازان ژاپني در عراق هستند
تعيين شده براي سربريدن جوان ژاپني  االجل در همين حال گزارش شده است، بعد از پايان يافتن ضرب

تاييد گزارش مربوط به پيدا شدن يك جسد با  آه در عراق ربوده شده است، ژاپن در تالش براي
  .مشخصات افراد آسيايي در عراق است

پيدا شدن يك   ايسنا، به نقل از خبرگزاري رويتر، آوايزومي اظهار داشت گزارش مربوط بهبه گزارش
  .جسد آسيايي هنوز تاييد نشده است

اعالم آرد اگر  ي گذشته در يك نوار ويديويي اينترنتي گروه شبه نظامي ابومصعب الزرقاوي چهارشنبه
  .ي ژاپني را خواهند بريد ساله 24ر جوان هاي آنها توجه نكند س  ساعت به خواسته48دولت ژاپن تا 

مشخصات افراد  يك خبرگزاري چيني به نقل از يك پايگاه اينترنتي روسي گزارش داد آه يك جسد با
  .شرق آسيا و احتماال ژاپني در شهر تكريت پيدا شده است

شود آه  ده ميدر آن گروه مسلحي دي ي خبري الجزيره تصاوير ويديويي را پخش آرد آه چنين شبكه هم
  .اند داده از ربودن يك زن لهستاني در عراق خبر

گزارش داد آه  ورشو TVN به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري فرانسه، از سوي ديگر شبكه تلويزيون
ي  نكرده است آه اين زن تبعه آرده، با اين حال اعالم اين زن لهستاني براي ارتش آمريكا فعاليت مي

  . آمريكايي-يا يك لهستانيلهستان بوده و 
  .آند تواند اين آدم ربايي را تاييد در همين حال ارتش لهستان اعالم آرده است آه نمي

آدم ربايان به  از سوي ديگر وزير دفاع لهستان نيز اعالم آرد آه دولت اين آشور در خصوص درخواست
  .مذاآره نخواهد پرداخت

اند تا نظاميان اين  خواسته ، در اظهارات خود از دولت لهستاناند گروهي آه اين زن لهستاني را ربوده
  .آشور را هر چه سريعتر از عراق خارج نمايد

 نظامي عراقي را آه در جنوب اين آشور 11آه  در همين حال يك گروه شبه نظامي در عراق اعالم آرد
  .است به گروگان گرفته، آشته

ناميده است،  يتدپرس گروهي آه خود را ارتش انصارالسنهبه گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري آسوش
اند، را ارسال آرده  شده همچنين تصاوير ويديويي را از نظاميان عراقي آه آشته شده و سر بريده

  .است
نظاميان عراقي را  اين گروه شبه نظامي در پايگاه اينترنتي خود اعالم آرده است آه يكي از اين

  . به ضرب گلوله آشته است تن ديگر را10سربريده و 
را در بزرگراهي   تن از اعضاي گارد ملي عراق11اين گروه شبه نظامي بيش از اين اعالم آرده بود آه 

  .ميان بغداد و حله ربوده است
  

 .دولت عراق نسبت به اجراي انتخابات در موعد مقرر آن پايبند است: معاون نخست وزير عراق تاآيد آرد
  2004 اآتبر  29 -1383 آبان 8ه جمع
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 برهم صالح، -چاپ آويت -ي الوطن  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اهللا علي سيستاني در آنفرانس مطبوعاتي در نجف  معاون نخست وزير عراق بعد از پايان ديدارش با آيت

ي آه خواهان آرامش در آشور ها و آسان چنين نسبت به دستگيري تروريست دولت عراق هم: گفت
 .نيستند، متعهد است

ي عاملي براي حمايت از  اهللا علي سيستاني با حكمت و دورانديشي خود به منزله آيت: وي افزود
 .عمليات انتقال قدرت به انتخابات و تاسيس دولت منتخب و مردمي عراق است

اند و دولت سعي  ران امنيتي بودهطي چند هفته گذشته برخي مناطق عراق شاهد بح: صالح ادامه داد
دارد تا آانونهاي بحران را از بين ببرد و مناطق عراق را از وجود تروريستها پاك آند و هرگز در اين آار 

 .انگاري نخواهد آرد سهل
و تاسيس فرودگاه ابراز اميدواري ) ع(وي در ادامه نسبت به بازسازي نجف، گسترش صحن امام علي 

النص بين  ي خان ي ساخت فرودگاه در منطقه  شرآت ويژه11هاي آينده وظايف  هطي هفت: آرد و گفت
  .نجف و آربال براي آمك به انتقال زايران به عتبات عاليات اعالم خواهد شد

  
تفنگداران نيروي دريايي آمريكا خود را براي حمله به : ي نظامي آمريكا در عراق اعالم آرد يك فرمانده

 .آنند مردان مسلح در شهرهاي فلوجه و رمادي آماده مي
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ي آمريكايي  برجستهبه نقل از خبرگزاري رويتر، اين ژنرال ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
در صورتي آه اين حمله . ما در حال مهيا شدن براي يك عمليات نظامي گسترده هستيم: در ادامه افزود

 .صورت گيرد، مردان مسلح اين شهرها را مورد حمله قرار خواهيم داد
ب حتي اگر ابومصع: از سوي ديگر، يك مقام ارشد اطالعاتي تفنگداران دريايي آمريكا اظهار داشت

 .الزرقاوي نيز دستگير شود، احتمال تداوم حمالت مردان مسلح در عراق وجود دارد
اگر الزرقاوي را دستگير آنيم، اين امر به معني آن نخواهد بود آه همه چيز : وي در اين خصوص گفت

 .تمام شده است
  

كا عليه عراق، ماه از آغاز جنگ آمري 18هاي عراقي، طي  براساس يك تحقيق صورت گرفته در خانواده
  .اند اين آشور آشته شده  هزار غيرنظامي عراقي در سراسر100تاآنون بيش از 
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آسوشيتدپرس، هنوز هيچ آمار  به نقل از خبرگزاري) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اند، منتشر نشده؛ اما بعضي   شده آشته ونهايي آه از آغاز جنگ تاآن ي تعداد عراقي رسمي درباره

بنا بر گزارش وزارت . باشد  هزار عراقي مي30هزار تا  10آمارهاي غير دولتي حاآي از آشته شدن بين 
  .اند  سرباز آمريكايي در عراق آشته شده1081گذشته،  ي دفاع آمريكا، تا روز چهارشنبه

گيري  به نتيجه اطالعاتي را آه بر اساس آن: اند تهاند، گف دانشمنداني آه اين گزارش را تهيه آرده
هاي خانگي بستگي داشته  مصاحبه اند، آامال دقيق نبوده است؛ زيرا آيفيت اطالعات به دقت رسيده
  .اند اآثر مصاحبه آنندگان عراقي و پزشك بوده. است

صورت گرفته،  بغداددر اين تحقيق آه از سوي دانشگاه جان هاپكينز آمريكا و دانشگاه المستنصريه 
نيروهاي ائتالف علت  مشخص شد آه از زمان حمله علت بيشتر مرگها خشونت بوده و حمالت هوايي

  .هاي خشونت بار بوده است اآثر مرگ
زنان و آودآان  اند، اآثر افرادي آه به دست نيروهاي ائتالف آشته شده: در اين گزارش آمده است

  .اند بوده
در قبل از انتخابات  من با انتشار اين گزارش: شگاه جان هاپكينز خاطر نشان آردرييس اين تحقيق در دان

خواستم آانديداها  نبود؛ بلكه مي رياست جمهوري آمريكا موافقت آردم و هدفم منحرف آردن انتخابات
  .حفاظت آنند مجبور شوند قول دهند آه از جان غير نظاميان در عراق

به عنوان  من. ي بدي است آنم آه جنگ ايده م و همچنان فكر ميمن با جنگ مخالف هست: وي افزود
  .دهم يك آمريكايي واقعا متاسف هستم آه چنين گزارشي را ارايه مي

مير در عراق  روشي را آه اين گروه براي تعيين ميزان مرگ و: هاي آمارگيري گفت يك آارشناس روش
  .تعيين آرده، منطقي است
به عنوان نمونه   خانواري را30هاي   محله بازديد آردند و گروه33يق از محققان براي انجام اين تحق

 تن با حضور در 7868خانوار شامل  808 خانواري آه مورد بازديد قرار گرفتند، 988از . انتخاب آردند
ي  اند و از ژانويه آرده چند تن در خانه زندگي مي از هر خانوار سوال شد آه. آمارگيري موافقت آردند

  .اند دنيا آمده و چند تن از دنيا رفته  تاآنون چند تن در آن خانه به2002
  .پرداختند  ماه جنگ18 ماه قبل از جنگ و 15ي ميزان نرخ مرگ در  محققان سپس به مقايسه

  .اين روش آمارگيري در جنگ آوزوو نيز اجرا شد
و بعد از  د مرگ مشاهده شد مور46در تحقيق صورت گرفته، مشخص شد آه قبل از جنگ در هر خانوار 

 تن، 1000سال از هر  دهد آه در هر اين تحقيق نشان مي.  مورد رسيده است142حمله اين ميزان به 
  . تن در سال رسيده است1000هر   تن از3/12اند آه اين ميزان بعد از جنگ به  آرده پنج تن فوت مي
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از . است ها پس از حمله صورت گرفته با اين حال در يك بخش از شهر فلوجه، بيش از يك سوم مرگ
ممكن است تصوير  آنجاييكه حمالت در اين شهر بسيار شديد بوده، تعداد مرگ و ميرهاي آن منطقه

 تن در 9/7فلوجه، ميزان مرگ و مير به  بدون توجه به آمار. آلي ميزان مرگ و ميرها را مبالغه آميز آند
  .ميزان قبل از جنگ است ر براب5/1 تن در سال است آه باز هم 1000هر 
هاي مزمن بوده  بيماري ي مغزي و ديگر ترين علت مرگ و ميرها قبل از جنگ، حمالت قلبي، سكته شايع

 درصد آن نيز به دليل 95شده آه  است؛ اما بعد از حمله خشونت به مهمترين عامل مرگ و مير تبديل
  .آوپترهاي نيروهاي ائتالف بوده است شليك هلي

  . مورد آن ارتباطي به نيروهاي ائتالف نداشته است12رد مرگ ناشي از خشونت  مو73از 
ائتالف آشته   آودك از سوي نيروهاي28در تحقيق اين گروه از خانوارهاي انتخابي مشخص شد آه 

 تن در هر 57اين ميزان به  مردند؛ اما بعد از جنگ  تن مي29 نوزاد 1000قبل از جنگ از هر . اند شده
  . رسيده است تن1000

 
فرصت ”اياد عالوي از اهالي فلوجه خواست تا قبل از آغاز حمالت نيروهاي آمريكايي به اين شهر از 

 .بهترين استفاده را ببرند“ پاياني
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از اينكه  بعد -چاپ لندن -ي الحيات  به نقل از روزنامه) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي انگليسي براي جايگزيني نيروهاي آمريكايي وارد بغداد شدند تا در حمله به فلوجه شرآت  يگان
اي از اهالي فلوجه خواست تا براي جلوگيري از  آنند، اياد عالوي، نخست وزير عراق با صدور بيانيه

ياسي مشكالت حمله فرصت را غنيمت بشمارند؛ چرا آه ممكن است اين تنها فرصت براي حل س
 .موجود باشد

 .وي در اين بانيه درخواست مشخصي ارايه نداد
دهد آه ارتش آمريكا و دولت اياد عالوي به سرعت آنترل شهر  گزارشات نيروهاي آمريكايي نشان مي

 .دهند الرمادي را از دست مي
 .بر اساس اين گزارش شهر الرمادي عراق از نظر استراتژيكي مهمتر از فلوجه است

 سوي ديگر بر اثر انفجار يك دستگاه خودردوي بمب گذاري شده در بغداد سه سرباز آمريكايي زخمي از
 .و خودروي زرهي آنها نيز آامال نابود شد

اي اعالم آرد آه در انفجاري در جنوب بغداد نيز يك سرباز آمريكايي و يك  ارتش آمريكا با صدور بيانيه
 .اند عراقي آشته شده

ني الجزيره اعالم آرد آه يك گروه اسالمي عراقي دو سريالنكايي و بنگالدشي را در ي تلويزيو شبكه
 .عراق گروگان گرفته است

  .اين گروگانها راننده آاميون يك شرآت آويتي هستند
  

ها عليه مسيحيان عراق، از تمامي آنها  اهللا العظمي علي سيستاني با محكوم آردن خشونت آيت
 .ي عراق شرآت آنند دهخواست تا در انتخابات آين
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اهللا العظمي علي  به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، آيت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هاي آليساهاي عراق به رياست امانوئل دلي، اسقف اعظم، در در  سيستاني در ديدار با اسقف
 . ت تا تمامي پيروانشان را به مشارآت در انتخابات فرا خواننددفترش در نجف از آنها خواس
براي اينكه : اي از متن آن به دفتر اين پايگاه ارسال شده، آورده است ايشان در اظهاراتي آه نسخه

هاي آليساهاي عراق خواستيم تا  تمامي اقشار ملت عراق در انتخابات شرآت آنند، از اسقف
 .حضور در انتخابات تشويق آنندپيروانشان را به مشارآت و 

ها آليساهاي بغداد و ديگر شهرهاي عراق را هدف قرار  در حالي آه آافران و تروريست: وي ادامه داد
ربايند، مرجعيت به روساي  آشند و يا مي شان را با خونسردي مي دهند و مخالفان ديني و مذهبي مي

مان، چه مسيحي و چه ديگر اديان تاآيد ها چه مسل آليساها بر برادري ملي بين تمامي عراقي
 .آند مي

مهمترين مساله : موفق الربيعي، مشاور امنيت ملي عراق نيز آه در اين نشست حضور داشت، گفت
اهللا سيستاني خواهان برگزاري انتخابات آزاد و مستقل با  ي انتخابات بود و آيت در اين نشست مساله

 عراق را نيز به حضور در انتخابات براي نوشتن قانون هاي حضور تمامي مردم عراق شدند و اسقف
 .اساسي دعوت آرد

اهللا سيستاني در اين ديدار به برادري ميان مسلمان و مسيحي تاآيد و اقدامات  آيت: وي افزود
 .هاي تندرو عليه آليساها و مردم را محكوم آرد ترويستي گروه

 ديدار برادرانه از دلهاي مومنان مخلص اين مرز و اين: امانوئل دلي، اسقف اعظم عراق نيز اظهار داشت
ي  ي ما از يك خانواده هستيم و دين، دين خداست و سرزمين از آن همه همه. گيرد بوم سرچشمه مي

 .ما است
ما نيز تمام اين اقدامات را محكوم . اهللا سيستاني حمله به آليساها را محكوم آردند آيت: وي افزود

 .آنيم مي

www.iran-archive.com 



پاپ ژان پل دوم نيز از مسيحيان عراق خواست تا آشور را ترك نكنند و به بازسازي آن از سوي ديگر، 
 .بپردازند

رهبر آليساي آاتوليك عراق نيز در ديدار عمومي با مردم، تمامي مسيحيان را به رويارويي و مقابله با 
  .هاي وحشي فرا خواند تروريست

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان٨:  ايرانیفته نامه هاه

   2004 اآتبر  29 -1383 آبان 8ه جمع -بی بی سی 
پرونده هسته ای ايران و پيشنهادات اروپا برای تعليق غنی سازی، انتخابات رياست جمهوری سال 
آينده، عدم پوشش اخبار دولت از سوی صدا و سيما، پيامدهای انتخابات رياست جمهوری آمريکا، 

  . ب هفته نامه های چاپ تهران استمهمترين مطال
:  ارگان انصار حزب اهللا با نمايندگان مجلس در باره پرونده هسته ای ايران گفتگو کرده و نوشتهيالثارات

  ."ارجاع پرونده هسته ايران به شورای امنيت با خروج ايران از ان پی تی همزمان خواهد شد"
پيشنهاد اروپائيان متضمن منافع و : "س گفتهمحمود محمدی نايب رئيس کميسيون امنيت ملی مجل

امنيت ملی جمهوری اسالمی نيست و برخالف اراده ملی و مواضع ايران است زيرا اختياراتی که 
اروپايی ها در برابر تعويق نامحدود غنی سازی مطرح می کنند امتياز تلقی نمی شود بلکه مسائلی 

  ."ليق نامحدود غنی سازی را ندارداست که ارزش و اعتبار مقايسه يا محاسبه با تع
حسن کامران عضو ديگر کميسيون امنيت ملی هم از تهيه طرحی در مجلس خبر داده است که در 

  .صورت مختومه نشدن پرونده ايران در ماه نوامبر، ايران از ان پی تی خارج خواهد شد
در مجلس پروتکل الحاقی را به گفته آقای کامران، حتی اگر زمينه خروج از ان پی تی مهيا نبود ما 

  .تصويب نخواهيم کرد
 به مسئوالن و نمايندگان ايرانی که مشغول مذاکره با اروپا هستند هشدار داده که مقامات پرتو سخن

اروپايی صداقت ندارند و طرح پيشنهادی آنها امتيازاتی دهن پرکن و دروغين است که به توقف برنامه 
  .جر خواهد شدصلح آميز هسته جمهوری اسالمی من

) پذيرش(دنيا و استکبار غلط می کند ما را به : " گفتهپرتو سخنيحيی جالل زاده نماينده مجلس به 
کدام منطق و قانون بين المللی ما را به پذيرش چنين . مجبور کند) تعليق غنی سازی(چنين امری 

  ."ننگی ملزم می کند
ن اين تشکل در مورد بخشی از پيشنهاد اروپايی  نشريه ارگاشمامحمد نبی حبيبی دبير کل موتلفه به 

مفهوم اين : "ها در باره کمک به مبارزه با مواد مخدر در مقابل تعليق فعاليت هسته ای ايران گفته
پيشنهاد اين است که توطئه آلوده ساختن جوانان ما و موضوع مواد مخدر در جامعه ما زير سر 

  ."آنهاست
وری اسالمی با چاپ گزارشی از پرونده هسته ای ايران، پيشنهادات  ارگان خبرگزاری جمهايران جمعه

  .و امتيازات اروپا در مقابل تعليق فعاليت هسته ای را بررسی کرده است
طرح پيشنهادی اروپا کمی تعادل ندارد که بايد تعادل در : " به نقل از حسن روحانی نوشتهايران جمعه

  ."باشد که اروپايی ها به قول های خود متعهد شوندآن برقرار شود و تعهدی هم بايد در ميان 
از سرگيری گفت و گوهای تجاری با اروپا که از هفت سال پيش آغاز شده، حمايت از ايران برای پيوستن 

به سازمان تجارت جهانی که به دليل مخالفت آمريکا تاکنون بی نتيجه مانده و همکاری برای مبارزه با 
  . تشويقی اروپا در مقابل تعليق غنی سازی هسته ای ايران استمواد مخدر بخشی از برنامه

 از تنظيم بودجه جنگی برای سال آينده خبرداده و نوشته با توجه به احتمال بروز برخی راویهفته نامه 
مشکالت از سوی آمريکا به دليل فعاليت های هسته ای، نمايندگان مجلس بنا دارند بودجه سال آينده 

  .ه جنگی تنظيم کنندرا بر اساس بودج
 ارگان حزب موتلفه اسالمی در سرمقاله اين شماره از کاهش اعتماد مردم به عنوان يکی از شما

دولتمردان دستگاه های اجرايی که بيش از : "معضالت و کاستی های نظام اسالمی ياد کرده و نوشته
 کردن، اسالمی اجرا کردن و  درصد تاثير گذاری در رفتار مردم را شکل می دهند برای اسالمی کار٩٠

اسالمی برنامه ريزی کردن بهای کافی قائل نشده اند و به همين خاطر بين آرمانهای انقالب و رفتار 
  ."مجريان فاصله جدی پديد آمده است

 از نتيجه انتخابات مجلس هفتم به عنوان شمامحمد نبی حبيبی دبير کل حزب موتلفه در نشريه 
اگر بعد از پيروزی اصولگرايان در انتخابات : "تخابات رياست جمهوری نام برده و گفتهعاملی تاثير گذار بر ان

مجلس هفتم عده ای گمان می کنند که کار تمام شده سخت در اشتباهند چرا که کار تازه شروع شده 
  ."است

آقای حبيبی جريان های سياسی کشور را به دو جناح معتقد و غير معتقد به حکومت دينی تقسيم 
  ."ما بايد با تکيه بر تضاد بين اين دو جريان، مخالفين حکومت دينی را به مردم بشناسانيم: "کرده و گفته

، اصلی ترين پيامد امتناع ميرحسين موسوی از شرکت در انتخابات رياست جمهوری را تشتت و صدا
، امکان ايجاد چند پاره گی جبهه اصالحات عنوان کرده و نوشته، با نامزدهای احتمالی مطرح شده

  .اجماع بر سر يکی از آنها بسيار کم شده است
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نمی توانند انگيزه الزم را برای ) جبهه دوم خرداد(هيچ يک از نامزدهای مطرح فعلی : " می نويسدصدا
شرکت خيل مردم هوادار اصالحات در انتخابات فراهم آورند و احتمال دارد نامزد احتمالی اصالح طلبان 

  ."بااليی کسب کندحتی نتواند رای 
 نتايج نظر سنجی وزارت اطالعات در باره مختل شدن رابطه توجيهی و رسانه ای دولت با اميد جوان

جامعه و عدم پوشش اخبار دولت از سوی صدا و سيما را به اقتدار آقای خاتمی نسبت داده و با چاپ 
  .اين تصوير صدا ندارد: عکسی از آقای خاتمی نوشته

آيا رئيس جمهور نمی تواند به جای سخنرانی های پراکنده و مصاحبه های : ه پرسيداميد جوان
حاشيه ای در مقاطع مشخصی از تلويزيون مستقيما پيام بفرستد؟ آقای خاتمی نخواسته يا نمی 
توانسته است؟ اگر ايشان تريبون صدا و سيما را در اختيار داشت آيا در اصل موضوع تفاوتی وجود 

  داشت؟
 ايران  وهمشهری جمعهاست جمهوری آمريکا و پيامدهای آن بازتاب گسترده ای داشته و انتخابات ري
 تاريخچه انتخابات رياست جمهوری، نقش رئيس جمهور آينده آمريکا در تحوالت جهانی را بررسی جمعه
  .کرده اند
فاوتی در اين خوی استعمارگری در ذات امريکا وجود دارد و تغيير رئيس جمهور هيچ ت: " نوشتهيالثارات

  ."خوی تجاوزکارانه به وجود نمی آورد
دولتمردان ايرانی :  نظرات دموکراتها و جمهوريخواهان در باره ايران را مشابه توصيف کرده و نوشتهصدا

نبايد به انتظار نتيجه انتخابات آمريکا بنشينند و به کشورهای اروپايی و جنبش عدم تعهد دلگرم باشند 
بر پشتوانه مردمی و فراهم کردن امکانات مشارکت حداکثری مردم در حکومت، به بلکه بايد با تکيه 

  .تالش در جهت تنش زدايی و رفع سوء تفاهم ها از طريق مسالمت آميز بپردازند
 که در اصفهان منتشر می شود در عنوان اصلی خود از تائيد رای دادگاه تجديد نظر در باره صدا

  .ل اين هفته نامه خبر داده استمحکوميت فائزه شريف مدير مسئو
 به اتهام توهين و استفاده از الفاظی نظير سابقه دار، خودسر و گروه فشار نسبت به حزب اهللا صدا

 هزار ريال محکوم ۵٠٠اصفهان و انتشار عکس های خالف عفت عمومی به پرداخت شش ميليون و 
  .شده بود که دادگاه تجديد نظر اين حکم را تائيد کرده است

 خانم شريف به اتهام توهين به پنجاه ضربه شالق محکوم شده که دادگاه آن را به  ،صدابه نوشته 
  .پرداخت پنج ميليون ريال جزای نقدی تبديل کرده است
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