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

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،ق عرارويدادهاي 

  
وزارت آشور عراق اعالم آرد آه در اثر انفجار خودروي بمب گذاري شده در غرب بغداد و نزديك دفتر 

 . تن زخمي شدند٢٠ حزب سياسي اياد عالوي، دو تن آشته و بيش از 
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هاي  به نقل از خبرگزاري فراسه، حمالت عليه شخصيت) ايسنا(ن ايران به گزارش خبرگزاري دانشجويا
ام ژانويه در عراق  زمان با نزديك شدن به زمان انتخابات سي سياسي و نيروهاي امنيتي عراق هم

 .شدت گرفته است
 صبح به وقت محلي در حوالي يك محل ايست بازرسي در ٤٥/٩ در ساعت ) دوشنبه(انفجار امروز 

يتون و محل استقرار دفتر حزب وفاق ملي متعلق به اياد عالوي، نخست وزير عراق رخ داده خيابان ز
 .است

 .پس از اين انفجار افراد پليس اقدام به تيراندازي هوايي آردند
 .خيابان زيتون منتهي به خيابان الخضرا در مرآز بغدا است

ب اسالمي عراق و با هدف آشتن ي گذشته انفجاري قوي در مقابل دفتر مجلس اعالي انقال دوشنبه
 . تن آشته شدند١٣ سيد عبدالعزيز حكيم، رييس اين حزب رخ داد آه طي آن 

 
  ها برنده انتخابات عراق خواهند شد عهيش:پاول
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 هی ژانو30 در  عراقی عراق در انتخابات آتانيعي کرد که شیني بشي امور خارجه عراق پری پاول وزنيکال
 .  انتخابات خواهند شدروزيپ
شبکه "  مطبوعاتدارید"  پاول که در برنامهمز،ی مهر به نقل از هندوستان تای گزارش خبرگزاربه
 نخواهد ی را در داخل عراق در پرانی نفوذ ا،یروزي پنی کرد اعالم کرد که ای  صحبت مNBC یونیزیتلو

 .داشت
 که عهي شیتی اکثری عراق در بغداد خواهد شد دارایولت انتقال دني که  جانشدیدولت جد:  گفتیو

 . دهند خواهد بودی ملي عراق را تشکتي جمعتیاکثر
 گروهها ی حقوق تمامی شود حامدهی عراق برگزی که با انتخابات آتی پاول اعالم کرد که دولتنيهمچن

 .د عراق خواهد بوني ساکنری سانطوري و همی عرب سنتياعم از کردها، اقل
  اهل تسنن ،کردها و ترکمانها انيعي عراق شامل شیتي عمده جمعبي به ذکر است که ترکالزم

 .  آنها دارا هستندني را در بتی درصد اکثر60 با انيعيهستند که ش
  

  افتادن انتخابات موافقم قی با به تعو،تهران خواهان کنترل بر عراق است: شعالن 
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 قی دفاع موقت عراق امروز گفت اگر اهل تسنن در انتخابات شرکت نکنند از تعوری شعالن وزحازم
 .  خواهد کردیانتخابات طرفدار

 در قاهره به ی معالجات پزشکی ، شعالن که براترزی رویبه نقل از خبرگزار"  مهر "ی گزارش خبرگزاربه
 امور خارجه مصر به خبرنگاران گفت که بغداد از قاهره  ریز وطي خود با احمد ابوالغداری برد پس از دیسر م

 . کندیاني شرکت در انتخابات پا درمی ها برای سنبي ترغیخواسته است تا برا
 کی ها در انتخابات باشد پس مساله موکول شدن انتخابات به ی در شرکت سنیاگر مشکل:"  گفتیو

 ". شودی مطرح مگریزمان د
 مختلف جامعه ی ها و بخش هافي تمام طافتدي بقیم که اگر انتخابات به تعو باورنیبر ا: گفت شعالن

 . شود خواهند توانست در انتخابات شرکت کنندی منيي که تعیعراق در موعد
 کنند و اظهار ی را متهم کرد که در امور عراق دخالت مهی و سوررانی اظهارات خود مجددًا انی در اشعالن

 . نداردیان اعتقادداشت به ارزش گفتگو با تهر
 خواهند کنترل و تسلط بر عراق ی آنچه که آنها مستي نی دوجانبه با تهران کافیگفتگوها:" گفتیو

 ." آنهاستی هدف اصلنیاست ا
 را ندارد و به رانی کنترل تمام مرزها با ای برایعراق ابزار:" اعالم کرد ی مقام موقت عراقنی انيهمچن

 گروهها با تکبر و فساد خاص گری مشکوک است و متاسفانه د عراق در اردنی هاهینشست همسا
 ". موجود در عراق کرده اندتي از واقعیخودشان شروع به بهره بردار

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   ديماه14:  تهرانیمرور روزنامه ها
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روزنامه های صبح امروز تهران عکس ها و گزارش های صفحه اول خود را به گوشه هايی از غبارآلودگی 
ديروز پايتخت اختصاص داده و به بحث ها و خبرهای مربوط به انتخابات آينده رياست جمهوری پرداخته و 

ای تازه ای از از مخالفت کارشناسان اقتصادی با طرح های تازه محافظه کاران و باز شدن گوشه ه
  .اختالف بين قوه قضاييه و مجلس خبر داده اند

 متر بر ثانيه درحال ٣، مديرکل حفاظت محيط زيست تهران گفته بادی با قدرت ايرانبه نوشته روزنامه 
وزيدن است که ازميزان آالينده های هوا به نسبت روزهای گذشته کاسته اما همچنان، آلودگی هوای 

  .قراردارد ولی امروز مدارس تهران تعطيل نمی شود " ارهشد"تهران در وضعيت 
 با اشاره به تعطيل ديروز مدارس و زيانی که از آن متوجه کشور شد، نوشته گروهی از آفتاب يزد

سياست مداران که به فکر همه امور جهان هستند درباره حادثه ديروز تهران نه طرحی نه برنامه ای و 
  . نه اعتراضی مطرح نکردند

 در عنوان اصلی خود نظر رييس بانک مرکزی را درباره طرحی منعکس کرده که به زودی از سوی قشر
  . محافظه کاران به مجلس ارايه می شود و اين بار کاهش نرخ بهره بانکی را در نظر دارد

، اين طرح از لحاظ اقتصادی توجيه ندارد گرچه طراحانش می توانند به جلب رای طيف شرقبه نوشته 
  . دی از مردم اميدوار باشندجدي

 از قول رييس بانک مرکزی نوشته در بانکداری بدون ربا نمی شود برای تسهيالت و سود شرقروزنامه 
  . سپرده ها تعيين تکليف کرد

وی در عين حال ابراز تعجب کرده که مجلس دم از استقالل بانک مرکزی می زند اما حق تعيين نرخ بهره 
  . نيا با شورای های پول و اعتبار است، از آن می گيردبانکی را، که در همه د

طرح کاهش نرخ بهره بانکی به هنگامی مطرح می شود که دو طرح ديگر محافظه کاران که با انتقاد 
کارشناسان و مديران دولتی روبرو شده همچنان بالتکليف است و از جمله طرح تعيين مهريه مخالفان 

  . جديدی پيدا کرده است
عنوان اقتصاد در خدمت انتخابات مقاله ای را از يک نماينده مجلس چاپ کرده که در پايان آن  با شرق

درباره طرح های جديد محافظه کاران نوشته شده در هيچ الگوی اقتصادی جايی برای تجويز اين نسخه 
  . ها متصور نمی شود

 در جمهوری اسالمیزنامه در ادامه بحث های انتخابات رياست جمهوری در روزنامه های تهران، رو
سرمقاله خود بار ديگر به منتقدان هاشمی رفسنجانی تاخته و نوشته است هر دو جناح شناخت 

درستی از آقای هاشمی رفسنجانی دارند زيرا او را فردی می دانند که در انتخاب همکاران خود به گونه 
  . ای فراجناحی عمل می کند و اسير چارچوب های تنگ گروهی نيست

به نوشته اين روزنامه، آنچه در اين ميان بسيار عجيب و تاسف انگيز است اين است که دو طرف برای 
آنکه از وجود چنين فردی برای حل مشکالت کشور استفاده شود به توافق نمی انديشند و خواستن يا 

  . نخواستن هر دو طرف برمبنای منافع جناحی استوار است 
 از مصايب بزرگ روزگار ما و عرصه سياست در روزگار ما و شايد در  اين وضعيت راجمهوری اسالمی

  . همه زمان ها خوانده است
 با ابراز نارضايتی از برخوردهای تند و افراطی  ايرانرييس مجمع تشخيص مصلحت به نوشته روزنامه

می جناح ها نسبت به همديگر گفته است که اين نوع برخوردهای بی حساب، فضای کشور را آلوده 
کند و اگر می خواهيم در مسايل داخلی و خارجی به نتايج مطلوب در راستای تامين منافع ملی 

  . برسيم، بايد به سوی وفاق، انسجام داخلی و همدلی حرکت کنيم
 نوشته تحليلگران معتقدند اين سخنان پاسخی به اظهارات روز چهارشنبه گذشته الياس نادران، ايران

 مجلس است که ضمن اعتراض به دوره عملکرد دولت هاشمی و متهم کردن نماينده اصولگرايان در
  .مديران او اعالم کرد، که اگر هاشمی به انتخابات نيايد مفيدتر است

باز شدن گوشه های ديگری از پرونده اختالف قوه قضاييه با مجلس خبرگان و احتمال آزادی مشروط 
رلين که به همين جهت از دو سال پيش در زندان يوسفی اشکوری، تنها روحانی حاضر در کنفرانس ب

  .است از جمله مطالب ديگر روزنامه های امروز صبح تهران است
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