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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 -ي رژيم ايرانپروژه اتم

  
 اي ايران و سه آشور اروپايي با مشكل مواجه شده است مذاآرات هسته:هاي غربي ديپلمات
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 اروپايي با مشكل اي ايران و سه آشور خبرگزاري فرانسه با بيان اينكه مذاآرات هسته: خبرگزاري فارس

مواجه شده است، به نقل از يك ديپلمات غربي گزارش داد سه آشور اروپايي به تدريج در خصوص 
 .شوند سازي اورانيوم نااميد مي دستيابي به توافقي با ايران جهت تعليق غني

ت متقاعد خبرگزاري رويتر نيز از وين گزارش داد فرانسه، آلمان و انگليس سرگرم مذاآراه با ايران جه
 . هاي توليد سوخت اتمي هستند ساختن اين آشور براي توقف برنامه 

برخي منابع ديپلماتيك نيز اعالم آردند ايران به سه آشور اروپايي اعالم آرده است آه خواستار ادامه 
 . است) uf4(تبديل اورانيوم خام به اورانيوم تترافلوريد 
استفاده شود آه اين ) uf6(تواند در ساخت اورانيوم هگزافلوريد  به ادعاي رويتر اورانيوم تترافلوريد مي

اي يا توليد  تواند در دستگاه سانتيريفوژ براي توليد سوخت نيروگاه هسته نوع اورانيوم نيز در نوع خود مي
 . تسليحات آشتار جمعي به آار گرفته شود

ها با اين امر مخالفند و هيچ  وپايي است اما ارuf4ايران خواستار تداوم ساخت «:يك ديپلمات غربي گفت
 » .نشيني از مواضع خود نيستند  يك از طرفين نيز حاضر به عقب

تواند به ساخت آن  نيست و اين آشور مي" ماده تغذيه" در حكم uf4به گزارش رويتر، ايران معتقد است 
 . يد شود يك ماده تغذيه اتمي است و نبايد تولuf4ها معتقدند  ادامه دهد، اما اروپايي

ايران معتقد «: گو با رويتر گفت و المللي انرژي اتمي در گفت يك ديپلمات در شوراي حكام آژانس بين
ها  آند اما اروپا درخواستي فراتر از اين قطعنامه هاي آژانس حرآت مي است آه در راستاي قطعنامه

 » . با يكديگر متفاوت است "ماده تغذيه"دارند و برداشت آنها درخصوص لفظ 
سازي  خودداري تهران از تعليق غني«: يك ديپلمات ديگر نيز آه خواست نامش فاش نشود، گفت

اورانيوم باعث خواهد شوراي حكام در نشست نوامبر خود نتواند اعالم آند تهران بر اساس 
 » .هاي آژانس حرآت آرده است قطعنامه

هاي اروپايي در تهران تماس   ديپلماتايران با برخي«:اين ديپلمات آه خواست نامش فاش نشود، گفت
گرفته و خواستار اعطاي امتياز بيشتر از سوي اروپا براي توافق اوليه در مذاآرات هفته گذشته در پاريس 

اند  هاي اروپايي اعالم آردند آه آنها حرف آخر خود را در مذاآرات اخير اعالم آرده شده است اما ديپلمات
 نيستند و ايران نيز اعالم آرده است آه ظرف چهارشنبه يا پنج شنبه و حاضر به دادن امتياز بيشتر

 » .پاسخ نهايي خود را اعالم خواهد آرد
ايران همواره اعالم آرده است آه خواستار دريافت تضمين عيني است و به وعده و : اين ديپلمات افزود
 . وعيد قانع نيست

  
 ی میگريانجي مرانی اما درباره امیدر عراق دخالت نکرد//  وجود نداردرانی به ای حمله نظامنهیگز : شريف
  ميکن
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 خاطر نشان رانی ای هسته ایتهاي امورخارجه آلمان در گفتگو با مجله اشترن با اشاره به فعالریوز

 .  کشور وجود ندارد نی به ای حمله نظامنهیساخت که گز
 ی گفتگو درباره برنامه هانی امورخارجه آلمان در ادامه اریوز " شري فوشکای"  مهر، ی گزارش خبرگزاربه

 به راه حل دوستانه رانی ای در خصوص پرونده هسته ادوارميمن ام:  اظهار داشت رانی ایهسته ا
 . ميبرس
ر قبال  نداشت دی مداخله اچي کشورش برخالف مسئله عراق که هنکهی ااني امورخارجه آلمان با بریوز

 حمله نهی کنم که گزیمن گمان م:  کرد حی پردازد ، تصری میگريانجي به مرانی ایپرونده هسته ا
 .  وجود ندارد رانی اهي علینظام
:  افزود رانی ای هسته ای در قبال برنامه هاکای آمری اتخاذیاستهاي سی با انتقاد از برخشردرادامهيف

 .  خود است یاسي کردن روند سیسپر هم اکنون در حال رانی ایپرونده هسته ا
 رانی ای هسته ایتهاي درباره  فعالیی های نکته که هنوز نگراننی ااني با بني امورخارجه آلمان همچنریوز

 . هنوز زود است رانی اهي علی اقتصادیمهای اعمال تحررامونيبحث و گفتگو پ:  کرد حیوجود دارد ، تصر
 شود نه ی استفاده می نظامزاتي که به منظور ساخت تجهرانی ای اتمیبرنامه ها:  شد ی مدعیو

 . خواهد کرد دی جهان را تهدی بلکه تمامليتنها اسرائ
 خاطر کای آمری جمهورسي گفتگو با اشاره به انتخاب مجدد جرج بوش رئنی از ایگری در بخش دشريف

 خود ی خارجیاستهاي سهی خود در ماه ژانوی پس از آغاز بکار رسمکای آمردیدولت جد: نشان ساخت 
 .  خواهد پرداخت مي و عراق به اتخاذ تصمانهيدر قبال خاورم
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  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 

  
 آمريكا به دنبال مذاآره با ايران در اجالس شرم الشيخ است: پاول
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وزير امور خارجه آمريكا گفت، واشنگتن انتظار دارد در آنفرانس بين المللي عراق در : زاري فارسخبرگ

مصر، مقام هاي آمريكايي با نمايندگان ايران ديدار و درباره اوضاع امنيتي و راههاي برقراري ثبات در 
 .عراق، گفت و گو آنند

ر خارجه آمريكا روز سه شنبه در آنفرانسي وزير امو" آالين پاول"به نوشته روزنامه واشنگتن پست، 
در آنفرانس عراق فرصتي براي مذاآره فراهم خواهد شد اما هنوز براي «: خبري در پايتخت مكزيك افزود

 » .اين منظور نشست خاصي تدارك ديده نشده است
اين آنفرانس از از آنجايي آه همگي در يك آنفرانس حضور دارند، انتظار دارم با هر آس در «  :پاول افزود

 » .جمله ايرانيها، سوري ها و ديگران گفت و گو آنم، همان طور آه در گذشته اين گونه عمل آرده ام
مصر برگزار شود و ايران نيز به اين آنفرانس " الشيخ شرم" نوامبر در 23 و 22آنفرانس عراق قرار است 

 . دعوت شده است
شامل آمريكا، روسيه، ايتاليا،  (8اي عضو گروه همه همسايگان عراق، چين و آشوره«: پاول گفت

 » .در آن شرآت دارند) آانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان و انگليس
اين آنفرانس اولين فرصت براي «: گفته بود" تايمز فايننشال"وگو با روزنامه انگليسي  پاول در گفت

 » .شود تهايي حاصل ميها خواهد بود و ما شاهد خواهيم بود آه چه پيشرف وگو با ايراني گفت
 . وي همچنين گفت در اين آنفرانس درباره برنامه هسته اي ايران نيز مذاآره خواهد شد

المللي انرژي   نوامبر آژانس بين25االجل  ريزي شده آه با ضرب اي برنامه آنفرانس عراق در مصر بگونه
 . نيست، مصادف شده استايش براي مقاصد نظامي  اتمي براي ايران آه تضمين دهد برنامه هسته

 هاي آمريكا عليه ايران تمديد شد تحريم
هاي مالي واشنگتن را عليه تهران آه  جورج دابليو بوش رئيس جمهوري آمريكا تحريم: خبرگزاري فارس

 . اعمال شده بود، براي يك سال ديگر تمديد آرد1979در سال 
شنبه  اي اعالم آرد، بوش روز سه  در بيانيهبه گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، آاخ سفيد آمريكا

اي به مجلس نمايندگان آمريكا با بيان آن آه روابط آمريكا با ايران به حالت عادي بازنگشته است،  در نامه
 .  بر ايران اعمال شده بود، تاآيد آرد1979هايي آه از نوامبر  بر تمديد تحريم

ي ايران و به دنبال تسخير النه جاسوسي آمريكا در دوران ها نخستين بار پس از انقالب اسالم اين تحريم
 . شود را شامل مي هاي ايران  رياست جمهوري جيمي آارتر اعمال شده بود و مسدود آردن دارايي

 
گنجاندن نام مجاهدين در ليست تروريستي را , آشور در آنفرانس بزرگي در پاريس16حقوقدان از 500

 مردود شناختند
  ٢٠٠۴ نوامبر  10 – ١٣٨٣ آبان 20 شنبه ارچه:همبستگی ملی

تن از برجسته ترين حقوقدانان بين المللي نظريه هاي جامع و مستند خود را در اين سمينار ارائة 9ــ 
 آردند

ضد , اين برچسب: ــ خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت در سخناني در اين آنفرانس گفت
 .سرآوب در ايران و پايمال شدن عدالت در اروپاستباعث تشديد , مبارزه با تروريسم

آمريكا،استراليا، آانادا و , دهها پارلمانتر و صد شخصيت برجسته از اروپا, ـ نخست وزير سابق الجزاير 
 عراق خواستار حذف بالدرنگ برچسب تروريستي عليه مجاهدين شدند

مل نظريه پردازان و اساتيد طراز اول صدها حقوقدان و وآيل و سياستمدار شا, در يك اجماع بي سابقه
گنجاندن سازمان ,  آشور جهان در آنفرانسي در خانه شيمي در پاريس16حقوق بين الملل از 

توصيف , مجاهدين خلق ايران در ليست سازمانهاي تروريستي را نقض قوانين بين المللي و اروپايي
 .ندآرده خواستار خارج آردن بالدرنگ مجاهدين از اين ليست شد

 
 .. موسسه معروف حقوقي از سراسر اروپا برگزار شد9اين آنفرانس توسط 

 . بعدازظهر ادامه داشت5آنفرانس بزرگ پاريس از صبح امروز تا ساعت 
, يونان, نروژ, دانمارك, سوئد, بلژيك, هلند, ايتاليا, آلمان, عالوه بر فرانسه از آشورهاي انگلستان

 .و الجزاير براي شرآت در اين آنفرانس به پاريس آمده بودند, ،عراق, ااسترالي, آانادا, آمريكا, سوييس
, پروفسور اريك داويد, )قاضي سابق دادگاه عدالت اروپا(در اين آنفرانس نظريه هاي حقوقي لرد اسلين 

استاد حقوق اجتماعي از دانشگاه , هنري لبايل, پرزيدنت مرآز حقوق بين الملل دانشگاه آزاد بروآسل
رييس انستيتو , پروفسور بيل باورينگ, استاد حقوق اجتماعي از دانشگاه ميالن, رونو ناشيمبينهب, پاو

پروفسور حقوق , پروفسور داوو آورف, تحقيقات حقوق بشر و عدالت اجتماعي دانشگاه متروپليتن لندن
و ... مارآس .. .پرزيدنت انجمن وآالي جمهوريخواه و ,ولفگنگ آالك, بين الملل دانشگاه متروپليتن لندن

در باره نامگذاري مجاهدين به عنوان يك , همچنين نظريه يك گروه از برجسته ترين حقوقدانان عراقي
 .سازمان تروريستي ارائه و مورد بحث قرار گرفت
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حق مشروع , قوانين بين المللي انساندوستانه, اصل برائت, حق دفاع, اين نظريه ها نقض پروسدورها
تبداد و ستمگري و آنوانسيون حقوق بشر اروپا در جريان نامگذاري مجاهدين را با مقاومت در برابر اس

اين نظريه ها همچنين عواقب اين . ذآر جزييات و مستندات و رويه هاي حقوقي مورد چالش قرار دادند
 نامگذاري خودسرانه را غير قابل قبول و مغاير با قوانين آشوري توصيف آردند و نتيجه گيري آردند آه

 .اين نامگذاري هرگز نمي تواند مبناي هيچ اقدام قضايي قرار گيرد
طي سخناني در اين آنفرانس خطاب به حاضران , خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران

اشتباه مهلك سياسي و بر ضد مبارزه با تروريسم و , گفت برچسب تروريستي عليه مجاهدين
وي با تاآيد بر اينكه اين بي عدالتي به .  حقوق بشر در ايران استبنيادگرايي و باعث تشديد نقض
مدافعان حقوق بشر را به , روشنفكران, احزاب, پارلمانها, همه حقوقدانان, مجاهدين محدود نخواهد ماند

بياييد يكصدا به دولتمردان اروپايي و «: تالش براي پايان دادن به اين بي عدالتي فرا خواند و افزود
يي بگوييم به اراده مردم ايران براي آزادي ميهنشان احترام بگذاريد و برچسب تروريسم عليه آمريكا

اين يك جبهه مشترك براي نجات حقوق و عدالت از سيطره تجارت و سياست . مجاهدين را بدور افكنيد
 »است

روريستي آقايان محمد غزالي نخست وزير سابق الجزاير و آقاي ايو بونه رييس سابق سازمان ضد ت
استراليا و عراق خواستار لغو بالفاصله اين , نروژ, دانمارك, انگلستان, فرانسه و پارلمانترها از فرانسه

 . برچسب شدند
نماينده مشعان الجبوري عضو پارلمان عراق و دبير آل حزب وطن آه در راس يك هيات از سياستمداران 

ر همبستگي روز افزون مردم عراق با مجاهدين ضمن تاآيد ب, عراقي در اين آنفرانس شرآت آرده بود
گفت حضور اين سازمان در عراق بزرگترين مانع در مقابل نفوذ بنيادگرايي است و تا وقتي استبداد 

  .مذهبي در ايران سر آار است عراق روي آرامش و صلح را به خود نخواهد ديد
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

ي   درصد از شهر فلوجه را در سومين روز از حمله70تفنگداران دريايي آمريكا اعالم آردند آه آنترل 
 .سراسري به اين شهر در دست دارند

  ٢٠٠۴ نوامبر  10 – ١٣٨٣ آبان 20 شنبه چهار
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، سرهنگ فرانسيس ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

مبارزان دشمن در يك بخش آوچكي از شهر جمع : گويد كولي، از واحد يكم تفنگداران دريايي ميپي
 . اند شده

ي جنوبي به بزرگراه شرق به غرب  وي گفت آه واحدهاي ارتش و تفنگداران نيروهاي دريايي از جبهه
لب شهر هم چنان شود و ق تحرآاتي در اين منطقه ديده مي) چهارشنبه(امروز . اند فلوجه حمله آرده

 . مورد توجه ما قرار دارد
اند  ي اين شهر آشته شده هاي انجام شده در حومه  شبه نظامي در درگيري71ي ارتش حداقل  به گفته

 .ي حمالت هوايي اين تعداد افزايش خواهد يافت اما به دليل عدم شمارش آشته شدگان در نتيجه
ارتش آمريكا . اند  سرباز آمريكايي و دو تن از نيروهاي امنيتي عراق آشته شده10شنبه شب  تا سه

هم زمان با يورش نيروهاي آمريكايي .  عراقي خبر داد16 سرباز آمريكايي و 25همچنين از زخمي شدن 
ادامه آند، نيروهاي زرهي به پشتيباني و حمايت  به سوي بزرگراهي آه فلوجه را دو قسمت مي

 .دهند مي
رخ نداده اما ) شنبه شب سه(ارتش آمريكا مدعي است آه هيچ نبرد سنگيني طي شب گذشته 

هليكوپترهاي جنگي آمريكا يك محل پرتاب موشك متعلق به مهاجمان در جنوب غرب فلوجه را نابود 
 .آردند

هاي شهر فلوجه  انهاي آمريكايي، مناطق امن شبه نظاميان و خياب ي جنگنده همچنين در هشت حمله
واحد تبليغات نيز با . بمباران شد و پياده نظام ارتش با حمايت آتش سنگين توپخانه وارد شهر شدند

 . خواهند افراد مسلح را تحويل دهند هاي مكرر به زبان عربي از مردم مي درخواست
آمريكا در عراق ي ارتش  يك فرمانده. رفت، جدي نبود اما مقاومت در فلوجه آن طور آه انتظار مي

 .ما انتظار حداقل چند روز نبرد سنگين داشتيم: گويد مي
از اينكه چقدر سريع مقاومت شكسته شد : گويد ي واحد يكم پياده نظام مي سرهنگ پيت نويل، فرمانده

 .اند شد تا مرگ بجنگند، گريخته آنم، آنها فرار آردند تمام نيروهاي خارجي آه تصور مي تعجب مي
جنگد اما نه  دشمن به سختي مي: گويد س متز، از فرماندهان نيروهاي چندمليتي نيز ميسرهنگ توما

 . اند سربازان ما با جستجو در چند مسجد مقادير معتنابهي سالح و مهمات يافته. تا سر حد مرگ
  .وي گفت آه به اعتقاد من ابومصعب الزرقاوي از فلوجه گريخته است

  
ي شدن صداي سه انفجار مهيب در مرآز بغداد و آشته و زخمي  نبهي تلويزيوني العربيه از ش شبكه

 .ها تن از شهروندان غيرنظامي خبر داد شدن ده
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اوضاع در مناطق مختلف : خبرنگار العربيه اظهار داشت) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
رسيد و اطالعات اوليه  و صداي سه انفجار مهيب در مرآز اين شهر به گوش بغداد بسيار بحراني است 
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ي مسكوني در مرآز بغداد  به دست آمده بيانگر آن است آه يك گروه مسلح ناشناس به سه منطقه
 . ور شده است حمله

روهاي هاي گسترده ميان ني در حالي آه سه انفجار مهيب مرآز بغداد را به لرزه در آورده است، درگيري
 .آمريكايي و نيروهاي مسلح در مناطق مختلف شهر موصل نيز برقرار است

رسد و اوضاع اين شهر آامال  هاي مسلحانه از مناطق مختلف موصل به گوش مي صداي درگيري
هاي اين شهر به سنگري براي نيروهاي مسلح و نيروهاي  غيرطبيعي است به طوري آه خيابان

 .آمريكايي تبديل شده است
ي نظامي به شهر فلوجه توسط اياد عالوي، نخست   سوي ديگر تنها دو روز پس از اعالم دستور حملهاز

 .ي خود را به وي وارد ساختند ترين ضربه هاي مسلح در عراق سنگين وزير عراق گروه
ي تلويزيوني العربيه بيان داشت يك گروه مسلح ناشناس پسر عمو، زن عمو و يكي از نزديكان  شبكه
 .اند ي را ربودهعالو

سه تن از “ گروه تروريستي مسلح”سخنگوي رسمي دولت عراق نيز با تاييد اين خبر اظهار داشت يك 
 .نزديكان عالوي را به گروگان گرفته است
درصورتي آه دولت عراق هرچه سريعتر عمليات : اي اعالم آرد يك گروه تندرو در عراق با صدور بيانيه

  .وقف نسازد اقدام به آشتن نزديكان عالوي خواهد آردنظامي در شهر قلوجه را مت
  

 دی جدی خوشه ای و بمبهایافي ، الی کربنی فلوجه ازانواع بمب هاکادریآمر : خبرها از عراق نیآخر
  کندیاستفاده م 
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 با آتش ییکای آمریروهايکه ن یني نبرد سنگداني گناهان درفلوجه در می کشتار ب،ی انسانفاجعه
  . استافتهی یآورده اند، ابعاد تازه تر  و هوا به وجود ني از زمیافروز
 شيدارند گفتند ازصبح امروزتاکنون ب     که از دوربرصحنه معرکه نظارتی گزارش خبرنگار مهر، خبرنگارانبه
  .  درشهرفلوجه کشته شده  اندینظام  ري غ60از

 خود ازصحنه لی موبای هانيدورب    ازخبرنگاران بای با گرفتن مبالغکای ارتش آمر ودرجه دارانسربازان
  .  دهندیم    ارائههای و به خبرگزاریبردار  لميکشتارمردم فلوجه ف

شهر . صورت گرفته است     شهر فلوجههي علیی هواني سنگاتي عمل51 گذشته تا بامداد امروزازشب
 است که از شهر ینظام    شبهیروهاي نی  است پراکندگبيعج اريبس درآستانه سقوط است وآنچه 

  .   کنندیدفاع م
مدافع شهر فلوجه از    یروهاي رسد نی شهر فلوجه خبر می گزارش خبرنگارمهر،از مدخل اصلبه

  .  اند    رفتهني زمری آب شده و به زنکهیا  مثل روهاي ننیشهرخارج شدند و ا
 ما ی و فلوجه هنوز برامیا   افتهي کامل دست نقي ما هنوز به توف: گفتییکای فرمانده ارتش  آمرکی

  .   رسدیمشکوک به نظر م
   
 را به شهر فلوجه انجام داده اند یني خود حمالت سنگیی هوایگانهای تیتقو    که باییکای آمریروهاين

  . کردند شهر نی خود را متوجه انيبه وقت تهران حمالت سنگ  قهي دق30/11مقارن    گریبارد
 و ردي گیمورد استفاده قرار م    عراقی درصحنه نبردهاني اولی موشک که برای توپخانه وآتش بارآتش

  .  ها بوده استیريدرگ  خمپاره از جمله یقبضه ها
 ییای درزجزوتفنگدارانيآنها ن     تن از11 که کای تن از پرسنل ارتش آمر16 خبر نی ساعت مخابره اتا
  .  اند    فلوجه کشته شدهیمعرکه ها هستند در )نزیمار (ییکایآمر

 یسالحها.است  که از شهر خارج شده اند    مدت سه روزی ابومعصب زرقاویروهاي از نیبخش عمده ا   
 ی اسلحه های زرقاویروهايدردست ن.  استختهيانگ   شتربري ها را بییکایآمر  یبدست آمده کنجکاو

  .  شودیم  دهی دییکماندو   ت  و کل16ماننده اسلحه خودکار ام  
 یاز رساندن اسلحه از مرزها    اسلحه ها نشاننی اعالم کرده است که وجود اکای فرمانده ارتش آمرکی

  .  فلوجه است    شهرانيبه مدافعان و شبه نظام  یاردن وعربستان سعود
 ی شهربه رویابانهايزخعبورا    باییکای آمرني آبرامز سنگی است که تانک های حاکیلي تکمیگزارشها

  .  کنندیم جنازها رفته و آنها را له 
بر . درسطح شهر منهدم شده اند     ازخودروهایاري از تانکها درامان نبوده و بسزي خودروها ننيهمچن

  .  سوزدیفلوجه در آتش م     نقطه شهر17 قهي دق30/11ساعت   تا دهياساس گزارش رس
 یروز گذشته از برخ    که تا عصریی و بلندگویمده است وصدا سه مسجد خسارات عمده وارد آبه

  . است  شد قطع شده یمساجد پخش م
از جناح .  عراق افتاده اندیگارد مل    وکای ارتش آمری هزار نفراز شهر فلوجه در دام آتش بار71 ازشيب

 دهيز شهرهم رس به مرکی حتقهي دق30/11ساعت     عراق  تای گارد ملیواحدها  ی برخی و شرقیغرب
  .  ري خای ستتوان گفت فلوجه سقوط کرده ا  ینم    است کهدی شدی ها به قدریريبودند اما درگ

 ی مانند رمادیخود را در مناطق   دی جدی ازشهر خارج شده باشد و استراتژی رسد گروه زرقاوی نظرمبه
  . خواهد کرد ، بعقوبه و موصل دنبال 

 کای ارتش آمرییشناسا    بدون خلبانیماي فروند هواپکی که ستيک حاني هممچنیلي تکمی هاگزارش
  . فلوجه سرنگون شد  امروزدرشهر 15/10ساعت 
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 کردند اما مقاومت به یشرويپ    شهرنی تا قلب اییکای آمریروهاي از شهر فلوجه ، ندهي گزارش رسبه
 مشغول هایيکاینبرد با آمرمختلف به    یاکنون مردم هم با سالحها  شده است و هم دهيمردم هم کش

  .  هستند
 کل کشته یمارستانيمنابع ب    شهر ادامه داردنی ای بر روی قطع نشده و آتش باریراندازي تیصدا

  .   کنندیم     تن اعالم300 از شيفلوجه را ب شدگان حمالت سه روز گذشته 
 جنازه را در 22 از شيامروز ب    بامداددی گوی رفته است مروني پزشک ساکن اهل فلوجه که از شهر بکی
  .   استدهیبه چشم خود د  شهر نی از مراکز ایکی
مانده اند غذا و دارو در شهر     کشته شدگان دفن نشده اند و مردم درخانه ها محبوسشتريب:  گفت یو

  .   گذاردی را پشت سر میبحران  اريوجود ندارد وشهر حالت بس
 شهر حمله کردند نی بار به ا18 مايهواپ     باییکای آمریروهايبعدازظهرن 30/3 امروز تا ساعت 12 ساعت از
 ژهی ویروهاي تن از ن200 به استعداد لیيارتش اسرا   یی واحد کماندوستي حاکیافتیدر  ی خبرهانیآخر. 

  . د انوستهي در فلوجه پییکای آمریروهايخلبانان زبده آنان به ن از     به همراه چهارتنمی رژنیهوابرد ا
 خود شهر فلوجه را در دو ری کریماهايهواپ    اند باوستهي پکای که امروزبه ارتش آمریلیي اسراچهارخلبان

  . نوبت بمباران کردند
 نزی ماریروهاي و نییکایآمر    به خصوص تفنگدارانییکای آمریروهاي از نی بخشستيگرحاکی دیگزارشها

  .  شوندی میشهررماد آماده رفتن به سمت 
 وجه اجازه خروج به مردم چيبه ه    ییکای آمریروهاين.  نکرده استدیي خبر را تانی ای منبع مستقلچيه

  .  دهندیگلوله مورد هدف قرار م    را بایو هر پناه بنده ا  دهند یگرفتار در خانه ها نم
 عراق یارد مل گیروهايتن ون    21 ازشي بییکای آمریروهاي که تلفات نستي حاکیافتی دری خبرهانیآخر
  . است  تن بوده 110 از شيب

مسلم است نبرد همچنان     اما آنچه کهدی آی ازسقوط فلوجه همچنان بدست مضي ضد ونقیخبرها
  .  کننددیيشهررا تا   نی سقوط استنديحاضر ن  وجه چي به ههایيکایادامه دارد و آمر

 و ی تنمي ، نییلوي ک350 ، یافيال     ،ین کربی ظرف دو روز گذشته از انواع بمب هاییکای آمریروهاين
   .  ازعراق بکار نبرده بودند استفاده کردند    ی نقطه اچيتاکنون دره  که یدی جدی خوشه ایبمبها

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   آبان20:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۴ نوامبر  10 – ١٣٨٣ آبان 20 شنبه چهار -بی بی سی 
روزنامه های صبح تهران به دنبال خبرهای توافق های مقدماتی در باره برنامه هسته ای ايران که در 
پاريس با سه کشور اروپايي به دست آمده است، امروز نيز به انتشار اخبار رسانه های بين المللی 

  .م می شوداکتفا کرده و خبر داده اند که امروز متن پاسخ ايران به کشورهای اروپايی اعال
، روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی، خبر داده که به دنبال سه جلسه مفصل شورای عالی ايران

  . امنيت ملی، متن پاسخ ايران به پيشنهادهای بريتانيا، فرانسه و آلمان تهيه شده است
ی خواستار  در عنوان اصلی خود خبر داده که مقام های آمريکايی و بريتانيايجمهوری اسالمیروزنامه 

  . توقف کامل مراحل غنی سازی اورانيوم در ايران شده اند
اين روزنامه متن گفته های تونی بلر، نخست وزير بريتانيا را در مجلس عوام آن کشور درباره فعاليت 

  . های هسته ای ايؤان منعکس کرده است
ايران و اروپا در مذاکرات  از قول سيروس ناصری، يکی از مذاکره گران هسته ايران، نوشته آنچه شرق

اخير پاريس بدان دست يافتند صرفا يک توافق موقت و ميانی است، ما به يک دوره آرامش نياز داشتيم 
  . و اين توافق می تواند اين فرصت را در اختيار قراردهد

ايل ناصری با تأکيد بر اينکه ايران به هيچ عنوان قصد ندارد شيوه های ليبی و کره شمالی را در مس
هسته ای در پيش گيرد گفته است به اندازه کافی حوصله داريم و در مذاکرات به صورت عقالنی پيش 

  . می رويم
 برای چندمين روز پی در پی از هيات مذاکره گر هسته ای ايران انتقاد کرده و نوشته آنچه همشهری

 آوری هسته ای بوده که تاکنون ما به دست آورده ايم محصول تالش جوانان و دانشمندان ما در فن
  . قدرت ملی ما را برای چانه زنی و حضور قوی در مذاکرات افزايش داده است

 نوشته اعتراف اروپا به موقعيت هسته ای ما از يک طرف و حمايت چين از فن آوری همشهریتحليلگر 
يد هسته ای ايران نتيجه مذاکرات نيست بلکه محصول قدرت ملی ماست با همين قدرت ملی با

  . مذاکرات را به سوی کسب سود بيشتر برای منافع ملی سوق دهيم
 قرارداد روسيه و ايران برای بازگرداندن پسمانده سوخت استفاده همبستگیدر همين حال به نوشته 

  .شده در نيروگاه اتمی بوشهر آماده شده و به زودی امضا می شود
فته است اين قرارداد با برنامه های هسته ای به نوشته اين روزنامه، سخنگوی وزارت خارجه روسيه گ

  .ايران و درخواست های اخير آژانس بين المللی انرژی اتمی از اين کشور ارتباطی ندارد
از گفته های وزير دفاع درباره توليد انبوه موشک " مانند پيکان موشک توليد می کنيم"  با عنوان شرق

خانی در جريان افتتاح کارخانه مديران صنايع دفاعی  خبر داده و نوشته است که علی شم٣های شهاب 
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گفته است ايران نه ليبی است و نه کسی می تواند ايران را عراقيزه کند و من مطمئن هستم که مضار 
  .حمله به ايران بيش از منافع آن است

ا، سفر توقف و بازرسی يک کشتی ايرانی در آب های خليج فارس توسط يک ناوچه نيروی دريايی بريتاني
وزير مشاور و معاون وزارت خارجه عراق به تهران و گزارش هايی از آخرين شب حيات ياسرعرفات از 

  .جمله اخبار و گزارش های ديگر روزنامه های امروز تهران است
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