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

  
  آژانس بين المللي - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگو دولتهای رژیم ایران 

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

جويانه به ايران نسبت به  ي آلمان در اظهاراتي مداخله بر اساس گزارش خبرگزاري رويتر، وزير امور خارجه
 . سازي اورانيوم هشدار داد ازسرگيري غني
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، اين خبرگزاري انگليسي ادامه داد، يوشكا فيشر، وزير )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

در آنفرانس امنيتي مونيخ مدعي شد، چنانچه ايران به ) يكشنبه(ي آلمان روز گذشته  امور خارجه
بايد شوراي امنيت (!) سازي اورانيوم را از سر بگيرد يصورت غيرمنطقي خالف منافعش رفتار آند و غن

 . سازمان ملل به بررسي اين مساله بپردازد
تري را ميان شرآاي فراآتالنتيكي موجب  فيشر گفته است آه آلمان، انگليس و فرانسه هماهنگي نزديك

 . اند شده
ي اروپا و  تژي مشترك ميان اتحاديههاي ديپلماتيك به اتخاذ يك استرا وي ابراز اميدواري آرد آه اين تالش

 . آمريكا منجر شود
ي آشورمان در آنفرانس امنيتي مونيخ  اين در حالي است آه غالمعلي خوشرو، معاون وزير امور خارجه

 . يي داشته باشد گونه تسليحات هسته خواهد هيچ بار ديگر اطمينان داد آه ايران نمي
ي منع  ، وي روز شنبه گفت آه ايران خود را به معاهده)سنااي(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

 . داند يي متعهد مي گسترش تسليحات هسته
تر و نامحدودي به  المللي انرژي اتمي دسترسي سريع بازرسان آژانس بين: خوشرو تصريح آرد
 . اند اند، داشته يي آه درخواست بازديد از آن را آرده تاسيسات هسته

رسد آمريكا تنها آشوري است آه تمايل ندارد باور آند ايران  يح آرد آه به نظر ميچنين تصر خوشرو هم
  .يي نيست به دنبال توليد سالح هسته

  
   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي

  
 . وزير سابق لبنان بر اثر وقوع انفجاري مهيب در خودروي حامل وي آشته شد  نخست" رفيق حريري
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، اين عمليات تروريستي ناشي از وقوع )ايلنا ( الملل خبرگزاري آار ايران   به گزراش سرويس بين

انفجاري مهيب در آاروان خودوري حامل حريري بوده است آه ساعتي پيش در حال عبور از منطقه 
هاي اورژانس   يس و آمبوالنسها دستگاه خودوري پل  ده. بود" جورج  سن"تجاري مرآز بيروت و نزديك هتل 

 .اند  به محل حادثه شتافته
هاي  سوزي شديد در ساختمان  انفجار اين بمب، موجب آتش: خبرنگار شبكه خبري الجزيره، اعالم آرد

 .اطراف نيز شده است
م آ  شود اما اخبار اوليه از آشته شدن دست  اخبار ضد و نقيضي در مورد تعداد قربانيان حادثه مخابره مي

 .شش تن در اين حادثه حكايت دارد
جمهور لبنان در قبال برخي   رئيس" اميل لحود"حريري اآتبر گذشته در پي بروز اختالفاتي بين وي و 

 .اي از سمت خود استعفا داده بود  هاي منطقه  گيري  موضع
آامًال روشن هاي ترور رژيم اسرائيل در پشت اين حادثه   دست جوخه: گزارش داد" هجر"پايگاه خبري 

 .است
هاي مؤثر در فرايندهاي سياسي داخلي و   حريري آه از سياسيون با سابقه لبنان و از شخصيت

" المستقبل"هاي سمعي، بصري، مكتوب و اينترنتي   رفت مالك مجموعه رسانه  اي به شمار مي  منطقه
 .لبنان بود

لبنان پخش " المستقبل"يزيوني گفتني است خبر ترور رفيق حريري نخستين بار از سوي شبكه تلو
 .شد

آلود وي به درمانگاه دانشگاه آمريكايي   ها حاآي است حريري پس از انتقال پيكر خون  برخي گزارش
 .بيروت درگذشته است

 
  مواضع رژيم و جناحهاي آن در مورد مهمترين تحوالت ايران 

  
  وجود ندارد WTOانتظاري براي پيوستن به 
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 سه شنبه آينده در جلسه شوراي عمومي مطرح WTOبيست و دومين درخواست الحاق ايران به
آه با توجه به وجود آمدن جنگ رواني آمريكا عليه ايران انتظار نداريم در اين جلسه تغييرات , خواهد شد

 . چنداني صورت پذيرد
درگفت و گو با خبرنگار  , WTOندگي ايران درسرپرست تام االختيار دفتر نماي,اسنفديار اميدبخش
در خصوص بيست و دومين درخواست ايران براي الحاق به سازمان تجارت , ايلنا, خبرگزاري آار ايران

تواند آمكي به الحاق نمايد ؛ بلكه تنها از طريق حل بحران سياسي   حل اقتصادي نمي  راه: گفت, جهاني
 .پذير است  ني امكانپيوستن ايران به سازمان تجارت جها

, گونه آه شاهد بوديم  همان: اظهارداشت, با اشاره به برگزاري اجالس گذشته اين سازمان, اميدبخش
 بودند ؛ ولي با حمايت WTOافغانستان و عراق به لحاظ اقتصادي فاقد شرايط الزم براي پيوستن به 

 .آمريكا اين امر صورت گرفت
آه   تا زماني: افزود, روه آاري افغانستان و عراق تشكيل شده استبا بيان اينكه در حال حاضر گ, وي

پذير نخواهد بود و نبايد انتظار داشت در   مشكل سياسي امريكا با ايران حل نشود الحاق ما امكان
 .وضعيت فعلي آمريكا موضع خود را نسبت به ايران به نحو مثبتي تغيير دهد

 , WTOي و آفريقايي از ايران در راستاي پيوستن بهدر خصوص حمايت آشورهاي اروپاي, اميدبخش
تواند منجر به تغيير   البته حمايت آشورهاي اتحاديه اروپا و آشورهاي درحال توسعه نمي: تصريح آرد

 .موضع آمريكا نسبت به الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني شود
در : گفت,رآيند الحاق طوالني خواهد شدبا بيان اينكه تا زمان رفع مشكل سياسي آمريكا با ايران ف, وي

صورت حل مساله سياسي زمان مناسبي به لحاظ آمادگي اقتصادي و مديريت فرايند الحاق خواهيم 
  .داشت

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
ريكا را براي تحت فشار پيروزي شيعيان در انتخابات عراق احتماال تالشهاي آم: فايننشيال تايمز نوشت

 .اش پيچيده خواهد آرد يي ي هسته قرار دادن ايران به منظور رها آردن برنامه
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ائتالف عراق متحد : ي انگليسي ادامه داد ، اين روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 آه پيشتر در ايران مستقر بودند و بسياري از اعضاي اين دو تحت حاآميت دو حزب سياسي قرار دارد

مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و . ي خود روابط نزديكي دارند حزب هم اآنون نيز با اين همسايه
شان احساس محبت  آنند آه زير بار منت ايران نيستند، اما به وطن تبعيدي سابق االدعوه تاآيد مي حزب
ي  هشدار داده بود آه آمريكا در صورت حمله) عراق متحد(تمداران مهم ائتالف يكي از سياس. دارند

تواند به  يي ايران آه آن را منتفي ندانسته است، نمي واشنگتن يا متحدانش به تاسيسات هسته
 . حمايت آنها تكيه آند

از ديدگاه  : جالل الدين الصغير، آانديداي اين ائتالف و عضو مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق گفت
آشور، ما در روابط آمريكا و ايران هيچ نقشي نداريم، اما از ديد گاه ملت، ما همواره آنار آنهايي آه با 

 .ايستيم تهاجم روبرو شوند مي
تواند در مشاجرات دايم ايران با  فايننشيال تايمز افزود يك دولت منتخب با اآثريت شيعه در بغداد مي

ا برگي برنده را براي به دست آوردن حق غني سازي اورانيوم در اختيار ايران قرار ي اروپ آمريكا و اتحاديه
قطعا ما اميدوارم مشكالت آمريكا و ايران به سطح نظامي : جواد الملكي، عضو حزب الدعوه گفت. دهد
ما اميدواريم نقش ما بتواند به حل اين مساله آمك آند و در چنين مسايلي دخالت : وي افزود. نرسد

  .ي آافي مشكل داريم نكنيم؛ ما در عراق به اندازه
  

برندگان انتخابات عراق، متحد با :  پست واشنگتن ؛ کپارچهی ائتالف عراق ستي قاطع لیروزيبدنبال پ
  هستند کای آمردگاهی و مخالف درانیا
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 نیشتري که بکپارچهی حزب ائتالف عراق یروزي عراق ، پ انتخاباتجی از نتایلي درتحلییکای روزنامه آمرکی

 شود ی محسوب مرانی منبع از متحدان انی ای خود کرد وبه ادعابي عراق را نصی مجمع ملیهايکرس
 .  در عراق قلمداد کرد کای بزرگ آمری های از ناکامیکیرا 
 در انتخابات کپارچهیف عراق  ائتالیروزي در باره پیلي مهر، واشنگتن پست در تحلی گزارش خبر گزاربه

 شي گرفت به عراق حمله کند، پمي تصمشي که دولت بوش دو سال پیزمان : سدی نوی عراق میعموم
 شود که در ار هستند واگذکای از متحدان آمری سکوالرکه منتخبی قدرت به دولتعای بود که سرنی اینيب

 .   کند ی تهران را خنثی مذهبیهاي جاه طلبی به صورت بالقوه حتای باشد رانی ایتضاد با حکومت مذهب
 است که نی اکای معکوس دخالت آمرجی نتانیاز بزرگتر : ندی گوی مکای در آمرانهي منطقه خاورملگرانيتحل
 برخوردار است و ی مذهبی قوگاهی را انتخاب کردند که از پای رفتند و دولتی رای صندوقهای به پاهايعراق

 است که دولت بوش از یزي چنیخر آنیا.  دارد رانی ایعنی خود واری به دواری دهی با همسایکیروابط نزد
 باشد ی کرد انتظار داشت، منهی آن هزی دالر براارديلي مصدي خود در قبال عراق که سنهی پرهزاستيس
 . 
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 جی که در صدر جدول نتایدو حزب : سدی نوی مهی ژانوی انتخابات سجی روزنامه با اشاره به نتانیا
 جمهور سي رود که رئی ازهفتاد درصدآراء رااز آن خود کردند و انتظار مشي بگریکدیانتخابات قراردارند و با 

 .   هستند راق در عرانی اکی نزدماناني عراق را انتخاب کنند از همپندهی آریو نخست وز
دم عراق را از آن خود  از آراء مریمي که در انتخابات عراق نکپارچهی ائتالف عراق ی تن از اعضاهزاران

 شبه شتريب.  بودند دي در تبعرانی عراق را انتخاب خواهند کرد  دهها سال در اریکردند و نخست وز
 .  انددهی آموزش دعهي شرانی در ازي حزب ننی اانينظام
  برجستهی ازرهبران آن از نامزدهایکی ی از حزب مذکور ، اتحاد کرد ستان قرار دارد که جالل طالبانبعد

 امر نی رسد که ای مرانی سرحد ای از از استانهایکی است که اصالت آن به ی جمهوراستیپست ر
 .  کمک شود ی وی و اقتصادیاسي سیموجب شد مدتها به زندگ

 ندهیدولت آ:  در عراق گفت کای آمری با اعراف به ناکامگانيشي کول کارشناس عراق دانشگاه مجوآن
 . خواهد کرد تی را تقوجهي نتنی کردها ایروزيد داشت و پ خواهرانی با ایعراق روابط خوب

 در قبال کای آمراستي نفت گرفته تا سی از مسائل از بهایاري و عراق احتماال در بسرانیا:  افزود یو
 را بمب باران کند رانی گرفت ای ممي تصمشي سه سال پکایاگر آمر. .  دارند  ی مواضع مشابهرانیا

 .  شود غداد بدی آمد اما حاال ممکن است که موجب مخالفت شدی بوجود م در بغدادی از شادیموج
 ثبات عای سرکای که آمردهي عقنیا:  استار لبنان گفت یلی روز نامه دري عرب و سر دبلگري تحلی خوریره

 را بوجود خواهد آورد اتفاق لي و اسرائکای عراق طرفدار آمرکی رادر عراق برقرارخواهد کرد و یو آبادان
 .  آمد ر تصورات نئو محافظه کاران در عراق اشتباه از آب دشتريب.  است فتادهين
 خواهد بود رانی متاثر از اای خواهدداشت رانی با ایکی عراق روابط نزددی تصورکه دولت جدنیا:  افزود یو
 .  است ی تصور مناسب و قوکی

 در ی مدتی طوالنی هاامدير عراق پ حاصله دجی مطلب که نتانی نامه واشنگتن پست با اشاره به اروز
 بغداد و تهران را به کای آمرخواهی دموکرات و جمهوری مدتها دولتهایبرا : سدی نوی خواهدداشت میپ

 در منطقه کای آمرماناني هم پی برایدی که بتواند تهدی غول منطقه اکی انداختند تا از ظهور یجان هم م
 کند جلو داي فارس تسلط پجي منطقه خلینهاي نشخي و شیسعود عربستان ژهی بتواند برآنها به وایباشد 

 .  شودیريگ
 نخواهد رانی انیگزی متفق القول هستند که عراق احتماال جاکای و آمری منطقه اگراني گزارش تحلنیبنابرا
 داشتند و ی سخت و طوالنخی و عراق تاررانی جنگ ای و عرب زنان عراق طرانی زبانان ای فارسرایشد ز
 . پناهنده نشدند رانی عراق به اعهيزان شسربا

 جی نتارشی آماده پذکای رسد آمری که فعال به نظر مسدی نوی خود ملي در تحلني روز نامه همچننیا
 .  ندارد ی تواند گفت که چاره ای مرایانتخابات باشد ز

 رانی تنش با اشی باافزاکای اعالم شد که آمری انتخابات عراق زمانجی آمده است که نتالي تحلنی ادر
 .  و نقض حقوق بشر روبروست سمی از ترورتی ، حمای هسته ایبرسر برنامه ها

 عراق کي انتخابات دموکراتای کند که آی سوال را مطرح منی الگراني روز نامه به نقل از تحلنی اانی پادر
  دشوارتر ؟ ای را آسانتر خواهد کرد رانیفشار برا

  
  ر رسانه هاي جمعي دايران و عراقاوضاع تحليل 

  
   بهمن26:  تهرانیمرور بر روزنامه ها
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روزنامه های امروز صبح تهران در گزارش های خود با احتياط از خسارات و مشکالت برف در نواحی 

ابراز نگرانی شمالی کشور نوشته و در عين حال نسبت به خدمات رسانی در شهرهايی مانند رشت 
گزارش هايی از کنفرانس امنيت بين المللی مونيخ و مذاکرات هسته ای ايران و اروپا و گمانه . کرده اند

  .زنی هائی درباره انتخابات رياست جمهوری آينده از جمله مطالب روزنامه های صبح تهران است
 برف و خسارات مناطق مختلف در حاليکه روزنامه های مختلف تهران از آوردن اخبار مهيج از سرما و

  کشور خودداری کرده و تنها گزارش های خبرگزاری های رسمی را در اين باره منعکس کرده اند 
 در صدر اخبار خود خبر داده که ممکن است استان گيالن با يک فاجعه انسانی روبرو شده اعتماد
  . باشد

   های  بر بخش  همچنان  بحرانی ، وضعيتی ن در گيال  برف  از توقف به نوشته اين روزنامه، دو روز پس
  . شود تر می  نمايان  به تدريج  و ابعاد فاجعه  است  حاکم  استان  از اين وسيعی

  .  مدارس تهران تا پيش دانشگاهی امروز هم تعطيل اعالم شده استشرقبه نوشته روزنامه 
که مدارس تهران به علت يخبندان معابر  در حاليکه استانداری تهران اعالم داشته آفتاب يزدبه نوشته 

تعطيل شده است و وزارت آموزش و پرورش گفته است که اين تعطيلی برای صرفه جويی در مصرف 
  . سوخت است

اين روزنامه در سرمقاله خود به ياد آورده که بيست و يک سال پيش که برف شديدی در تهران باريده 
 و اين گفته از وی به ياگار ماند و حاال در اين مدت بود شهردار وقت گفت شهرداری غافلگير شد

پيشرفت بسياری کرده ايم به طوری که نه فقط شهرداری تهران که همه سازمان های خدمات رسانی 
  . کشور غافلگير شدند
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اعالم نتايج انتخابات عراق با عکس هايی از شيعيان شادمان در صدر اخبار بيشتر روزنامه های امروز 
  . سته که از آن به عنوان پيروزی بزرگی برای شيعيان خبر داده اندصبح نقش ب

روزنامه های هوادار محافظه کاران، که با برگزاری انتخابات در عراق مخالفت می ورزيدند و آن را ترفند 
  . آمريکاييان می خواندند نيز از نتايج انتخابات آن کشور ابراز خوشوقتی کرده اند

ه نتيجه انتخابات عراق تا حدی وضعيت سابق را تغيير داده و در مجموع، با  در تحليلی نوشتهمشهری
  . تضعيف شديد الئيک ها، به تقويت گرايش اسالمی منجر شده است

 نوشته با ترکيب کنونی مجلس موسسان حتما در قانون اساسی جديد همشهریتحليلگر روزنامه 
جانيده خواهد شد زيرا اين نکته خواست آيت اهللا عراق اسالم به عنوان اصلی ترين منبع قانونگذاری گن

  .سيستانی و همه جريان های اسالمی اعم از شيعه و سنی بوده است
 در تفسيری از مذاکرات ايران و اروپا نوشته ايران با تعليق فناوری غنی سازی اورانيوم و تعيين شرق

بزرگ اروپا نيز به طور عمده حاضرند جزييات در قراردادهای خود به طور موقت موافقت کرده و کشورهای 
در قبال اين آمادگی ايران سوخت نيروگاه های اتمی ايران و برگشت زباله های اتمی اين نيروگاه ها را 

تضمين کرده و عالوه بر آن، حق ايران را در استفاده از فناوری های انرژی هسته ای به رسميت 
  . بشناسند
  . طرف از بحران يک ساله ديپلماتيک با پيروزی بيرون می آيند، بر اين اساس هر دو شرقبه نوشته 
 مصاحبه ای ترتيب داده با حسن روحانی، مسئول پرونده هسته ای ايران، و از وی پرسيده آيا جام جم

اين درست است که در واقع در ماجرای هسته ای، دو سر اصلی بازی ايران و امريکا بوده اند و اروپا 
  عروسک کاخ سفيداست؟ هيچ کاره و حداکثر 

آقای روحانی پاسخ داده است که در اين که در ماجرای هسته ای، دو طرف اصلی، ايران و آمريکا 
  .هستند، من هم ترديدی ندارم و اين را قبول دارم

 در گزارشی از اجالس امنيتی مونيخ نوشته است مهمترين نطق ها و حواشی اجالس ايرانروزنامه 
  . ه ای ايران و مذاکرات جاری اروپا با ايران اختصاص يافتمونيخ به پرونده هست

به نوشته اين روزنامه، وزير دفاع آمريکا از اتفاق نظر اروپا و آمريکا درباره موضوع ايران سخن گفت و 
خاويرسوالنا، مسؤول سياست خارجی اتحاديه اروپا، و يوشکا فيشر، وزير خارجه آلمان، از احتمال ارجاع 

  .ن به شورای امنيت و همراهی اروپا با آمريکا در صورت عدم انعطاف ايران سخن راندندپرونده ايرا
 در گزارشی از مونيخ از اختالف اروپا و آمريکا بر سر نحوه رويارويی با ايران خبر داده اعتماددر مقابل، 

  . است 
 ايران که در  نوشته است که غالمعلی خوشرو، معاون حقوقی و بين المللی وزارت خارجههمشهری

تی گفته است حل .پی .کنفرانس مونيخ شرکت دارد، با اشاره به متعهد دانستن ايران به معاهده ان 
  دو موضوع غنی سازی و همچنين اعطای تضمين های عينی به اروپا قابل دستيابی است 

در ، محمد خاتمی، رييس جمهوری، در آخرين سخنرانی خود در دفاع از اصالحات شرقبه نوشته 
کشور به آنهايی که شعار می دهند که اگر اين نظام برود يک دموکراسی به معنی غربی اش خواهد 

با کدام مردم و اعتقادات، با کدام پشتوانه؟ آمريکا سلطه : آمد، يک همچين چيزی امکان ندارد و افزوده
  .دخودش را بر دنيا می خواهد واال از ارتجاعی ترين حکومت های دنيا دفاع نمی کر

 نماينده کرمان و راور در مجلس به آمريکا هشدار داده که در ايران حداقل يک آفتاب يزدبه نوشته 
  .ميليون جوان آماده عمليات استشهادی وجود دارند
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