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

  
  قوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و نقض ح

  
کميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل روز گذشته قطعنامه پيشنهادي کاناد درباره نقض حقوق 

 بشر در ايران را تصويب کرد 
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ا درباره نقض کميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل روز گذشته قطعنامه پيشنهادي کاناد
 راي 69 کشور ديگر برخوردار بود، با 33اين قطعنامه که از حمايت . حقوق بشر در ايران را تصويب کرد

حسين .  کشور در اين راي گيري شرکت نکردند51نمايندگان .  راي مخالف تصويب شد55موافق و 
رح مساله نقش حقوق باقرزاده، فعال حقوق بشر در لندن صدور اين قطعنامه را گامي مثبت جهت ط

با توجه به وخيم : وی در مصاحبه با رادیو فردا می گوید. بشر در ايران در افکار عمومي ارزيابي مي کند
شدن وضع حقوق بشر در ايران، اين مساله بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد و در ماههاي آينده دوباره 

لي و به خصوص کميسيون حقوق بشر شاهد مطرح شدن حقوق بشر ايران در سازمان هاي بين المل
وی معتقد است باوجود اینکه قطعنامه ضمانت اجرايي ندارد روي افکار . سازمان ملل متحد خواهيم بود

 . عمومي جهان غرب و به خصوص در مذاکراتي که کشورهاي غربي با ايران دارند تاثير مي گذارد
سالمي ايران خواسته شده است براي کنترل در اين قطعنامه از جمهوري ا): راديو فردا(جمشيد زند 

. روند توقيف مطبوعات، اعمال شکنجه و تبعيض عليه زنان و اقليت ها دست به انجام اصالحاتي بزنند
کشورهاي اروپايي، آمريکاي التين و آمريکا از اين قطعنامه حمايت کردند و کشورهاي مسلمان، 

آلن رايت سفير کانادا در سازمان ملل در . دادندکشورهاي درحال توسعه و روسيه به آن راي منفي 
نشست روز گذشته اظهار اميدواري کرد که صدور اين قطعنامه به تغييرات و پيشرفت هايي در ايران 

 . منجر شود
براي بسياري از آنهايي که از حق آزادي بيان محرومند، براي آن اقليت هايي که از ايذا : صداي آلن رايت
نج مي برند، براي زنان که با تبعيض، مشقت و گاه با آسيب جسمي روبرو هستند، و آزار در سکوت ر

 . خواست ما بهتر ساختن زندگي آنها است و انگيزه اين قطعنامه نيز همين بوده است
گرچه قطعنامه سفر گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل به ايران و گفتگوي چندين کشور با : ز . ج 

باره وضعيت حقوق بشر را مثبت ارزيابي کرده است، ولي به گفته سفير دولت جمهوري اسالمي در
در نشست روز گذشته کميته . کانادا در سازمان ملل وضعيت از سال گذشته تاکنون بدتر شده است

حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل پيمانه هسته نماينده جمهوري اسالمي در اين نشست، نکات 
 پايه و اساس خواند و کانادا را متهم کرد که در واکنش به مرگ زهرا مطرح شده در قطعنامه را بي

. کاظمي خبرنگار عکاس ايراني کانادايي چنين قطعنامه اي را به سازمان ملل پيشنهاد کرده است
تابستان سال گذشته دادگاه رسيدگي به پرونده مرگ زهرا کاظمي تنها متهم پرونده را تبرئه کرد که 

 شديد دولت کانادا و گروه وکالي مدافع پرونده به سرپرستي شيرين عبادي روبرو اين حکم با واکنش
قوه قضاييه تحقيقات درباره اين پرونده را : نماينده جمهوري اسالمي در نشست روز گذشته گفت. شد

وي هشدار داد قطعنامه اي که ايران را هدف قرار داده و آن را مورد سرزنش قرار مي . ادامه مي دهد
 .  محکوم به شکست استدهد

ما نسبت به چنين برخوردي هشدار مي دهيم و اگر اين رويه ادامه پيدا کند، به روند : پيمانه هسته
همکاري هاي موجود و گفتگوهاي دوجانبه و چندجانبه که به ابتکار جمهوري اسالمي ايران آغاز شده 

 . لطمه خواهد زد
 در لندن صدور اين قطعنامه را گامي مثبت جهت طرح اما حسين باقرزاده، فعال حقوق بشر: ز . ج 

 . مساله نقش حقوق بشر در ايران در افکار عمومي ارزيابي مي کند
من فکر مي کنم با توجه به بدتر شدن وضع حقوق بشر در ايران اين قطعنامه قابل : حسين باقرزاده
د در آينده که باز کميسيون فکر مي کنم که االن که اين قطعنامه تصويب شده شاي. پيش بيني بود

حقوق بشر سازمان ملل هم تشکيل جلسه مي دهد، موضوع به آنجا کشانده شود و آنجا مساله 
دوباره مطرح شود، چون تا به حال ايران در گذشته در اين کميسيون محکوم مي شد، ولي در دوسه 

فکر مي کنم با توجه به وخيم سال اخير توانسته بود که از محکوميت در اين کميسيون فرار کند و من 
شدن وضع حقوق بشر در ايران، بيشتر اين مساله مورد توجه قرار مي گيرد و در ماههاي آينده دوباره 
شاهد مطرح شدن حقوق بشر ايران در سازمان هاي بين المللي و به خصوص کميسيون حقوق بشر 

 . سازمان ملل متحد باشيم
اين که اين قطعنامه صادرشده ضمانت اجرايي ندارد، چه تاثيري مي آقاي باقرزاده با توجه به : ز . ج 

 . تواند داشته باشد در افکار عمومي و حکومت ايران
درست است که اين قطعنامه ضمانت اجرايي ندارد چون اين کميسيون حقوق بشر : حسين باقرزاده

يست، ولي به هر حال وابسته به مجمع عمومي است و مصوبات مجمع عمومي ضمانت اجرايي در آن ن
من فکر مي کنم تاثير مي گذارد روي افکار عمومي جهان غرب و به خصوص در مذاکراتي که کشورهاي 
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چون هر موردي از اين گونه قطعنامه ها و موضع گيري هايي که در مورد حقوق . غربي با ايران دارند
شر ايران را مطرح مي کند، بشر ايران انجام مي شود، قدمي است که به طور مشخص مسائل حقوق ب

بنابراين در عيني که اينها ضمانت اجرايي ندارند، ولي در مجموع من فکر مي کنم روي روابط اروپا و 
 . غرب با ايران تاثير خواهد داشت

قطعنامه اي که روز گذشته در کميته حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد، : ز . ج 
اين قطعنامه . ومي به راي گذاشته خواهد شد و انتظار مي رود که تصويب شدماه آينده در مجمع عم

 .ضمانت اجرايي ندارد و اقدامي نمادين است براي جلب توجه جهانيان به وضعيت حقوق بشر در ايران
  

  رژي و چالشهاي جهاني با آن آژانس بين المللي ان -پروژه اتمي رژيم ايران
  
 ی آژانس بستگی به قطعنامه هاهي و روسرانی ای هسته ایهمکار :هي روسی اتمی آژانس انرژسيرئ

  وجود ندارد هي به روسی پروتکل بازگشت پس ماند هسته ای امضای برای منعچيه//دارد
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 ی اتمیانرژ ی المللني با آژانس برانیرابطه ا:  روز گذشته اعالم کرد هي روسی اتمی آژانس انرژسيرئ
 .  خواهد داشت هي کشور با روسنی ای هسته ای همکارندهی بر آی مهمريتاث
 در هي روسی اتمی سازمان انرژسي رئانتسفي ، الکساندر رومتارتاسی مهر به نقل ازای گزارش خبرگزاربه
 هسته ی فناورزازي استفاده صلح آمنهي درزمهي با روسرانی ای اظهار داشت همکارینترنتی کنفرانس اکی
 . خواهدداشت یگ بستی المللني و جامعه بی اتمی انرژی المللني با آژانس برانی به رابطه ایا

 ندانست ی را منتفرانی اگردری دی هسته ایروگاههاي در ساخت نهي شرکت روسی گزارش ، ونی اطبق
. 
احتمال وجود دارد  نی بسازد و اگری اعالم کرد که قصد دارد شش راکتور دشي دو سال پرانیا:  گفت یو

 . شودندهی مادر آی راکتورها شامل اسناد قراردادهانیکه ساخت ا
 انی بوشهر در پای گاه هسته اروي طرح راکتور ننياول:  خاطر نشان کرد هي روسی آژانس اتمرکلیمد

  .دي طبق توافق دو طرف به اتمام خواهد رس2006سال 
 ی پروتکل بازگشت پس ماند هسته ای راه امضا بر سری مانع اساسچيه:  گفت ني همچنانتسفيروم

 . وجود ندارد هيبه روس
  

 آند اي سازگار مي هايش را براي حمل آالهك هسته ايران موشك: پاول
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دي اعتما هاي اياالت متحده در ايجاد جو بي وزير امور خارجه آمريكا در ادامه سياست: خبرگزاري فارس
نسبت به جمهوري اسالمي ايران ادعا آرد واشنگتن اطالعاتي در دست دارد آه ايران به دنبال سازگار 

 .اي است هايش براي حمل آالهك هسته آردن موشك
هاي اقتصادي  آه براي شرآت در اجالس همكاري" آالين پاول"به گزارش خبرگزاري رويتر از سانتياگو، 

من اطالعاتي را مشاهده «: گو، پايتخت شيلي شده است، مدعي شد اقيانوسيه راهي سانتيا-آسيا 
هاي پرتاپي به دنبال اين  بطور فعاالنه در سيستم) ايران(ام آه نشان دهنده اين امر است آه آنها  آرده

 » .امر هستند
اي آه قابل استفاده باشد عالقمند   هسته ها به سالح شكي در ذهن ندارم، ايراني«: پاول افزود

 » .ند و معني آن سالحي است آه بتوانند آن را پرتاب آنندهست
توان با يك  منظور من آاري است آه مي« :وي آه در اين سفر توقف آوتاهي در برزيل داشت، تاآيد آرد

دهد آه ايران نه تنها داراي  آوريم آه نشان مي ما از اطالعاتي سخن به ميان مي. آالهك جنگي آرد
 » .به دنبال اين امر است آه آنها را در آنار يكديگر قرار دهدموشك است بلكه به شدت 

اي است و خواهان  آند آه به دنبال توسعه سالح هسته آمريكا جمهوري اسالمي ايران را متهم مي
تواند به اعمال تحريم اقتصادي  رسيدگي به اين اتهامات در شوراي امنيت سازمان ملل است آه مي

 . عليه تهران منجر شود 
. اي خواهد ساخت آنند آه ايران ظرف سه تا پنج سال آينده سالح هسته قامات آمريكايي ادعا ميم

 . ايران اين ادعاها را رد آرده و بر صلح اميز بودن برنامه هاي خود تاآيد دارد
  

  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 
  

 ست جمهوري قطعي شد در انتخابات ريا" هاشمي رفسنجاني " حضور 
  ٢٠٠۴ نوامبر  18 – ١٣٨٣ آبان 28ه پنج شنب

حضور حجه االسالم و : دبير ستاد انتخابات رياست جمهوري مجمع متخصصين ايران اعالم آرد 
 . در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري قطعي شده است" هاشمي رفسنجاني" المسلمين 

ات رياست جمهوري مجمع متخصصين ايران ، در گفت و گو با ، دبير ستاد انتخاب" محمدرضا طوراني " 
با توجه به موج درخواست احزاب ، گروه ها و تشكل هاي : خبرنگار ايلنا ، ضمن اعالم اين خبر گفت 

مردمي از هاشمي رفسنجاني براي حضور در انتخابات رياست جمهوري و شناسايي آرايش سياسي 
 .وي در انتخابات مسجل شده استآانديداهاي موجود ، هم اآنون حضور 
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وي ، حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات را نوعي اميدواري براي مردم ، نسبت به آينده دانست و 
حضور هاشمي رفسنجاني بسياري از مشكالت و معضالت سياسي، اقتصادي و اجتماعي : افزود 

 .آشور را تحت الشعاع قرار مي دهد
ر هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري ، اتحاد آبادگران را اعالم حضو: طوراني تصريح آرد 

دچار آسيب مي آند و موجب مي شود آه تعداد بيشتري از احزاب دوم خرداد و اصالح طلب وارد عرصه 
 .انتخابات براي حمايت از وي شوند

ي رفسنجاني  حزب سياسي ، حمايت خود را به طور رسمي از هاشم14به گفته وي ، در حال حاضر ، 
 . حزب خواهد رسيد20اعالم آرده اند آه تعداد آن ها قطعا به 

گروه هاي اصلي و پايه اي محافظه : دبير ستاد انتخابات رياست جمهوري مجمع متخصصين ايران افزود 
آاران نيز با آانديداتوري هاشمي رفسنجاني به جمع بندي نهايي خواهند رسيد و سردرگمي در زمينه 

 .ديداي قابل قبول از سوي آنان پايان خواهد يافتاعالم آان
با اعالم حضور هاشمي رفسنجاني ، موضوع انرژي هسته اي و مشكالت فرا ملي آه : طوراني گفت 

عمدتا توسط امريكا ايجاد شده است آم رنگ تر خواهد شد ؛ زيرا سكان مديريت ديپلماسي آشور تا 
 .چند ماه آينده برعهده هاشمي خواهد بود

بر اساس آمارها و : ي ، با اشاره به حمايت گروه هاي مذهبي از هاشمي رفسنجاني خاطرنشان آرد و
نظرسنجي هاي صورت گرفته ، در بسياري از شهرها و روستاهاي آشور ، ميزان موافقت مردم با حضور 

 .هاشمي رفسنجاني باال بوده است
ح شده از سوي مقام معظم رهبري در نماز مصداق بسياري از مفاهيم و موضوعات مطر: طوراني افزود 

مندي در افزايش آارآمدي نظام را ، مردم در هاشمي رفسنجاني ديده   عيد فطر ، مانند وفاداري و توان
 .اند

حزب آارگزاران ، حزب اسالمي آار و : دبير ستاد انتخابات رياست جمهوري مجمع متخصصين ايران گفت 
يت آنندگان قطعي هاشمي رفسنجاني براي حضور در انتخابات خانه آارگر ، در حال حاضر از حما

 .رياست جمهوري هستند
اين شورا با : وي ، از شكل گيري مجموعه شوراهاي هماهنگي جوانان ايران اسالمي خبر داد و افزود 

 نفر از جوانان احزاب تشكيل شده است آه طي چند روز آينده با آقاي هاشمي ديدار خواهند 150حضور 
 .ت و آخرين تحوالت جوانان و دانشگاه ها را مطرح مي آنندداش

با مسجل شدن حضور هاشمي در انتخابات رياست جمهوري ، آرام آرام : طوراني در خاتمه تصريح آرد 
  .بايد به فكر شخصي براي عهده دار شدن رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام بود

  
سازندگي ادعاي دبير ستاد انتخابات رياست عضو شوراي مرآزي حزب آارگزاران »محمد عطريانفر«

جمهوري مجمع متخصصين ايران مبني بر اينكه حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات نهمين دوره 
 .رياست جمهوري قطعي شده است، رد آرد
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با وجود «:گفت» رويداد«برنگار آبانماه به خ28اين فعال سياسي نزديك به رفسنجاني روز پنجشنبه 

مالقاتهاي برخي احزاب و گروهها با آقاي هاشمي،ايشان تاآنون نفيا يا اثباتا نظري در مورد آانديداتوري 
 .»نداده است

طبيعي است آه برخي افراد و گروهها به تشخيص خودشان با آقاي هاشمي مالقات « :عطريانفر افزود
ت دعوت آنند اما اين مالقاتها به تشخيص خودشان بوده و نه مأموريتي و از ايشان براي حضور در انتخابا

 .»از طرف آقاي هاشمي
عضو شوراي مرآزي حزب آارگزاران سازندگي همچنين گفت آه اين حزب نيز تاآنون مالقات ويژه اي با 

 .رفسنجاني براي بحث انتخابات نداشته است
يكي از «، عضو حزب آارگزاران سازندگي وي در عين حال گفت آه در صورت نامزدي رفسنجاني

 .با وي خواهد بود» محورهاي عمده همراهي 
اساسا االن زمان «:عطريانفر در ادامه توضيحاتش در رد خبر منتشر شده توسط خبرگزاري ايلنا گفت

مناسبي براي اعالم خبر حضور يا عدم حضور نامزدها در انتخابات نيست و بسيار زودهنگام است، 
براي چهرهاي نظير آقاي هاشمي آه سابقه حضور در سمت رياست جمهوري را دارد و جريان مخصوصا 

 .»تبليغاتي او طبيعتا با ديگران متفاوت است
  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  
  جنگ عراق را سبب خطرناک شدن جهان دانست راکيش

  ٢٠٠۴مبر  نوا 18 – ١٣٨٣ آبان 28ه پنج شنب
 برد، ی به سر مسي دو روزه در انگلیداری دی که برای جمهور فرانسه در حالسیي رراکي شژاک
 از شي کشور جهان را بنی خود را درباره اشغال عراق ابراز داشت و گفت که اشغال ادی جدیدهایترد
 .  خطرناک کرده استشيپ
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 شب ی که در قالب مصاحبه اراکي شیا اظهار نظرهن،ی مهر و به روزنامه گاردی گزارش خبرگزاربه
 را  سي انگلری بلر نخست وزی صورت گرفت که تونی ساعت پس از اظهار نظر قبل48گذشته پخش شد، 

 .  استاوردهي به دست نزي چچي جرج بوش در جنگ عراق هتیمتهم کرده بود  با حما
 ی کلدی دکیدر :  است، گفت تر کردهمنی اشغال عراق جهان را اای سوال که آنی در پاسخ به اراکيش

 نی که اختي واکنش ها را برانگی برخی مثبت است اما رفتن وی جهان امری برانيرفتن صدام حس
 ی از صحنه هایکی و افتهی شی افزاسمی که ترورستي نیشک. واکنش ها جهان را خطرناک کرده است

 .  همان عراق استسمی ترورشیافزا
 ی جمهوراستی جرج بوش در دوره دوم ری تهاجمی هااستي سافتنی جمهورفرانسه درباره ادامه سیير

 خود را یري موضع گطی شرانی در اکایآمر:  در برابر جرج بوش اظهار داشترانهي کامال سختگیدر اظهارات
 را خوب وع موضنی نخواهد کرد و من ایريي تغچي اعالم کرده است که هکای جمهور آمرسیير. دارد
 .  نخواهد دادريي وجه آنها را تغچي خود را دارد و به هی هایريهم موضع گالبته فرانسه . دميفهم
 سيلندن وارد انگل-سی پاری سالگرد دوستني جمهور فرانسه از روز گذشته به مناسبت صدمسیير

 خبر دادند که لندن ازاظهار نظر تی استرگيني داونی از منابع رسمیاري حال بسنيدر هم.  شده است
 و رها سخنان را بانی ازهي جمهور السیي ررای نشده است زري وجه دلگچي به هراکيش هفته گذشته یها

 .  کرده بوده استاني از اشغال عراق بسي انگلتیبارها در گفتگو با مطبوعات فرانسه درباره حما
 
  کنند ی عراق شرکت می المللنياکثر دعوت شدگان در کنفرانس ب:  امور خارجه مصرریوز

  ٢٠٠۴ نوامبر  18 – ١٣٨٣ان  آب28ه پنج شنب
 عراق ی المللني از دعوت شدگان به حضور در کنفرانس بیاري امور خارجه مصر از جواب مثبت بسریوز

 . خبر داد
 امورخارجه مصراعالم کرد اکثر ری وزطي فرانسه، احمد ابو الغی مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 و بر مشارکت فعاالنه خود رفتهی عراق را پذی المللني ب کنفرانسیدعوت شدگان،  حضوردر نشست ها
 . کرده انددي نفرانس تاکنیدر ا
 مصر برپا خي در شرم الشی نوامبر سال جار23 و 22 ی عراق که در روزهای المللني از کنفرانس بهدف

 . است کشورنی و ثبات در اتي امنی کشور و برقرارنی در ای انتخابات آتی از برگزارتی شود، حمایم
 22 عراق بعد ازظهر روزهی همسای خارجه عراق و کشورهای با حضور وزراینشست:  ادامه دادطي الغابو

 . برگزارخواهد شدخي نشست شرم الشهينوامبر درحاش
 ی سوالنا هماهنگ کننده عالری سازمان ملل متحد، خاورکلي عنان دبیکوف:  امور خارجه مصرافزودریوز
 سازمان رکلي دبزی عرب، عبدالواحد بلقزهی اتحادرکلي دبیپا، عمرو موس اروهی اتحادی خارجاستيس

 . کرده انددي تاکخي شرکت در کنفرانس شرم الشزبري نیکنفرانس اسالم
 ی عراق توافق نظر کلی المللني کنفرانس بیانی پاهياني نشست، درباره بنیپس از چند:  کردحی تصریو

 .به دست آمده است
 ی المللني کنفرانس بیانی پاهياني در هشتم نوامبر اعالم کرده بودند که در بکيلماتپی منابع دنی از اشيپ

 ی شده ای از عراق لحاظ شده اما برنامه زمانبندی خارجاني فرانسه درباره خروج نظامیعراق خواستها
 . باره عنوان نخواهد شدنیدر ا
 ی المللني کنفرانس بزباني مخي الش در گردشگاه شرمیالدي می نوامبر سال جار23 و 22 خی در تارمصر

 هي ترکه،ی سور،ی عربستان سعودت،یکو(  اشهی همسایدرباره عراق خواهد بود که عراق و کشورها
، )ايتالی و اسي ژاپن، کانادا، آلمان، فرانسه، انگله،ي روسکا،یآمر( گروه هشت ی، کشورها)رانیاردن وا

 . افتی در آن حضور خواهند ینس اسالم عرب و سازمان کنفراهیسازمان ملل متحد، اتحاد
  
  کرد ري صدر را در شهر نجف اشرف دستگی دفتر مقتدسي عراق رئسيپل

  ٢٠٠۴ نوامبر  18 – ١٣٨٣ آبان 28ه پنج شنب
 دفتر صدر در شهر نجف توسط سي رئیري امروز از دستگی جوان عراقی صدرروحانی ازمعاونان مقتدیکی
 .  عراق خبر دادسي پلیروهاين
 ی از معاونان برجسته مقتدی الدراجی فرانسه ، عبدالهادی مهر به نقل از خبرگزاریگزارش خبرگزار به

 سي رئفی هاشم ابو غرخي شیري عراق اقدام به دستگیروهايصبح امروز ن:  خبر افزود نیصدر با اعالم ا
 . صدر در شهر نجف کردندیدفتر مقتد

 را فی هنوزعلت بازداشت غرسي پلیروهاين: راق افزود عسي اقدام توسط پلنی با محکوم کردن ازي نیو
 شود و ممکن ی مدی گونه اقدامات موجب بحران جدنی کرد ادهي معاون صدر ابرازعقنیا.عنوان نکردند

 . بگذارد ی برجای منفراتي تاثیاسي صدر در روند سانیاست بر مشارکت جر
 ی نظاماتي صدر نسبت به عملانیوضع جر گونه اعمال در چارچوب واکنش منیمعتقدم ا:  افزود یدراج
  .می را محکوم کرداتي عملنی است که ما بارها ای شهروندان عراقهيعل
 داده در فلوجه به حال ی حوادث رولي به دلی ما مشارکت خود را در روند انتخابات آتنکهی ااني با باو
 ري کشور تاثیاسي روند سشرکتزدري ما نکردی که  رومی امر اعتقاد ندارنی و به امی آوری درمقيتعل

 .خواهد گذاشت 
 یستاني اهللا ستی دانست که آی با توافق نامه صلحریزمغاي را نفی ابوغریري صدر دستگی مقتدمعاون

 . صورت گرفته در شهر نجف،اعالم کرده است یهایري عراق به دنبال درگانيعيمرجع ش
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 دي صدر تاکی بر عدم تعرض به طرفداران مقتد توافق نامهی ازبندهایکیدر:  گفت انی درپاني همچیدراج
 .شده است 

 
  نفر رسيد51تلفات تفنگداران آمريكا در فلوجه به 

  ٢٠٠۴ نوامبر  18 – ١٣٨٣ آبان 28ه پنج شنب
با آشته شدن يك تفنگدار دريايي ارتش آمريكا و يك سرباز عراقي در شهر ناآرام : خبرگزاري فارس

 نفر و تعداد 51هاي ارتش آمريكا براي بازپس گيري اين شهر به  اد آشتهواقع در غرب بغداد تعد" فلوجه"
 . نيز به هشت نفر رسيد تلفات سربازان عراقي

فرمانده نيروهاي اعزامي لشكر يكم " جان ستلر"به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، ژنرال 
غروب در پي تيراندازي شبه نظاميان به تفنگداران دريايي آمريكا امروز اعالم آرد آه اين دو سرباز هنگام 

هاي شهر در بخش جنوب غربي فلوجه، آشته  يكي از سربازان آمريكايي در آنار يكي از ساختمان
 . شدند

 . اين ژنرال آمريكايي اعالم آرد آه عالوه بر اين دو نفر، يك تفنگدار و يك سرباز عراقي ديگر زخمي شدند
 نفر رسيد و شمار 51ريكايي در عمليات گسترده فلوجه به شدگان آم به اين ترتيب شمار آشته

 .  نفر رسيد425 روزه نيز به 11هاي ارتش آمريكا در اين عمليات  زخمي
 سرباز ديگر نيز 43اين در حالي است آه عالوه بر هشت سرباز عراقي آه در اين عمليات آشته شدند 

 . زخمي شدند
 نفر اعالم 1200به نظامياني آه در اين شهر آشته شدند را اين ژنرال آمريكايي پيشتر شمار تقريبي ش

 . آرده بود
  

گذار انتحاري عراقي آاروان حامل نيروهاي آمريكايي را در شمال بغداد به آتش آشيد و در  يك بمب
 . تن آشته شدند27هاي صورت گرفته در سراسر مناطق سني نشين عراق حداقل  خشونت
  ٢٠٠۴نوامبر   18 – ١٣٨٣ آبان 28ه پنج شنب

به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، يك بمبگذار انتحاري ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
عراقي اتومبيل خود را آه حاوي مواد منفجره بود، به آاروان حامل نيروهاي آمريكايي در شهر بيجي زد 

 . مريكايي مجروح شدند تن از جمله سه سرباز آ12 تن آشته و 10آه در اين حادثه حداقل 
 13در شهر رمادي نيز درگيري سه ساعته ميان شبه نظاميان و نيروهاي آمريكايي هفت آشته و 

 .مجروح به همراه داشت
جي، توپ و .پي.شبه نظاميان در درگيري با نيروهاي آمريكايي از آر: يك مقام بيمارستاني رمادي گفت

 .آردند آالشينكوف استفاده مي
 پليس را 31در نزديكي مرز اردن “ رتبا”چنين حاآي است آه مردان مسلح در شهر  ها هم گزارش
ي وي اين  به گفته. اند اما معاون وزير آشور عراق در امور دولتي گفت آه اين خبر صحت ندارد ربوده
 .اند ها براي آموزش به اردن رفته بودند و هنوز به عراق بازنگشته پليس

 .رسيد صداي شليك مسلسل و انفجارهاي قوي از جنوب شهر به گوش مياز سوي ديگر در فلوجه نيز 
مقامات عراقي . اند هاي شهر رها شده هايي هستند آه در خيابان ها در حال جمع آوري جنازه عراقي

اند آه عمر حديد، شيخ عبداهللا الجنابي و ابومصعب الزرقاوي از رهبران شورشيان فلوجه  نيز اقرار آرده
 .اند اند و احتماال فرار آرده دستگير نشده

سي لبنان حاضر شد و ادعاي .بي.ي ال معرفي آرد در شبكه“ حديد”در همين حال مردي آه خود را 
 . ها مبني بر در آنترل گرفتن فلوجه را رد آرد آمريكايي

 با تر شده است و نيروهاي آمريكايي و عراقي چنين اعالم آرد آه اوضاع در موصل آرام ارتش آمريكا هم
  .آنند ي مهاجمان مقابله مي حمالت پراآنده

گذاري شده را در  يك خودروي بمب) پنجشنبه(نظاميان امروز  شبه : مقامات پليس عراق اعالم آردند
نزديكي آاروان نيروهاي آمريكايي در بغداد منفجر آردند آه بر اثر آن و نيز بر اثر انفجار بمبي در آنار 

 .بي در شهر آرآوك، چهار غيرنظامي آشته شدنديا اي در يك مرآز شغل جاده
به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، مقامات پليس عراق ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

گذاري  در هنگام عبور يك خودروي حامل نظاميان آمريكايي از غرب بغداد، يك خودروي بمب: اعالم آردند
 .  آشته و پنج تن زخمي شدندشده منفجر شد آه بر اثر آن دو تن

  .اي در مرآز آرآوك دو آشته برجاي گذاشت چنين انفجار يك بمب در آنار جاده هم
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آبان28:  تهرانیروزنامه ها
  ٢٠٠۴ نوامبر  18 – ١٣٨٣ آبان 28ه پنج شنب -بی بی سی 

هفته ای که مذاکرات و توافق های هسته ای مهم ترين حادثه آن بود روزنامه های امروز تهران در پايان 
همچنان به بررسی ابعاد توافق ها ادامه داده و از واکنش صريح محمد خاتمی در تائيد توافق نامه 

  . هسته ای خبر داده اند
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ده اند که اين روزنامه ها از بيانيه تازه مجلس نوشته و در عين حال از زبان مقامات قضايی گزارش دا
  .پرونده جاسوسان اتمی ايران آماده طرح در دادگاه شده است

در حالی که مخالفت دو روزنامه صبح و عصر و گروهی از نمايندگان مجلس با توافق های هسته ای 
 حسين موسويان سخنگوی هيات مذاکره کننده ايرانی توضيح داده ايرانادامه دارد به نوشته روزنامه 

ر خصوص مذاکرات هسته ای، در سطوح عالی کشور و با حضور همه مسؤوالن ذيربط که تصميم گيری د
وی گفته است . انجام می شود و تصميم گيری کار تيم مذاکره کننده و شخص آقای روحانی نيست

نبايد به مردم اينگونه وانمود کنيم که کشور بی صاحب است و تيم مذاکره کننده هر کاری بخواهد انجام 
  . می دهد
سه روز پس از اعالم رسمی پذيرش تعليق غنی سازی اورانيوم از :" در صدر اخبار خود نوشتهشرق

سوی ايران و در حالی که نمايندگان مجلس هفتم مشغول تدوين بيانيه ای عليه توافقنامه هسته ای 
: ران گفتاخير با اروپا بودند، سيدمحمد خاتمی رئيس جمهوری با دفاع قاطعانه از عملکرد هسته ای اي

  ."توافقنامه اخير ايران و اروپا يک پيروزی بزرگ محسوب می شود
 با نقل بخش هايی از سرمقاله ديروز کيهان نوشته عده ای خود را عين نظام می دانند و شرقسردبير 

نظام را عين خود و به همين دليل توافق هايی را که با اشراف و تائيد رهبر جمهوری اسالمی به دست 
  .ول ندارندآمده قب

نه اصالح طلبان و نه محافظه کاران و نه نسل " جناح تندرو را سربازانی توصيف کرده که شرقسرمقاله 
اول انقالب را قبول ندارند و در حقيقت در حساس ترين مراحل تصميم گيری نظام، سالح سربازی بر 

يک سرباز در ميدان جنگ می زمين گذاشتند و پرچم فرماندهی برافراشتند و اين بدترين کاری است که 
  ."تواند انجام دهد

 تهيه بيانيه ای در مجلس را تصميم شديد اللحن نمايندگان عليه توافق جمهوری اسالمیروزنامه 
 تن از نمايندگان مجلس ديروز به ٢٠٠بيش از : های هسته ای و تهديد شورای حکام خوانده و نوشته

اولتيماتوم دادند که چنانچه اين شورا حق ايران را در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی 
 نوامبر رعايت نکنند مجلس نيز از حق قانونی خود برای الزام سريع دولت به از سر گيری ٢۵نشست 

  .غنی سازی اورانيوم واتخاذ تصميمات الزم استفاده خواهند کرد
ی از مخالفت باشد و نمايندگانی  در گزارشی احتمال داده که آن چه در مجلس می گذرد نمايشاعتماد

که بيشترشان از جناح محافظه کار هستند راضی نشوند که عليه مقامات محافظه کار دست به کاری 
  . بزنند

 نوشته قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور در جمعی که برای مبارزه با مواد همشهری
ژانس با غنی سازی اورانيوم برخورد شود و يا مخدر تشکيل شده بود گفته چطور می توان پذيرفت در آ

 هزار تن ترياک و ۵ اين همه عکس العمل نشان داده شود، ولی با کاشت و توليد UF۴ يا UF۶با ساخت 
تبديل آن به مرفين و هروئين عکس العملی نشان داده نشود؟ اگر آژانس و غيره مسأله است آيا مبارزه 

  با مواد مخدر مسأله نيست؟
 رييس دادگاه های انقالب فاش ساخته که پرونده چهار نفر به اتهام جاسوسی همبستگیه به نوشت

 در گزارشی از اين پرونده و شايعاتی که درباره آن  شرقاتمی آماده طرح در دادگاه شده است و
منتشر شده نشان داده که در طول سه سال گذشته بارها اصالح طلبان و مقامات دولتی از سوی 

  . ران متهم به جاسوسی برای بيگانگان شده اند اما هر بار دنباله اش رها شده استمحافظه کا
 با اين جمله رييس دادگاه انقالب به پايان رسيده که گفته است تعدادی از جاسوسان شرقگزارش 

 پرسيده در حالی که تصور می رفت شرق. دستگير شده از چهره های جا افتاده نظام هستند
 گروه مجاهدين خلق باشد حاال اشاره علی مبشری به کجاست يعنی متهمان چه جاسوسی اتمی کار

  .کسانی می توانند باشند
تائيد مذاکره با آمريکا در مورد آينده عراق توسط رييس جمهور و سومين دادگاه متهمان به قتل های 

  محفلی کرمان از جمله ديگر اخبار روزنامه های امروز صبح تهران است
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