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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
  
  خواهدبود زي آمتي موفقکای آمرداتی واروپا با کمک تهدرانی ای هسته امذاکرات: کی بلژرامورخارجهیوز
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 تهران هي واشنگتن علی نظامداتی را به مدد تهدرانی با ای مذاکرات هسته اکیامورخارجه بلژ ریوز

 .  کردیني بشي پزي آمتيموفق
 یم:" گفتکی خارجه بلژری، وز"هي جوشیکارل د "ترز،ی روی مهربه نقل ازخبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 ی به مذاکرات هسته اکای آمرداتی تهدرای اش قانع کرد، زی هسته ای را به توقف برنامه هارانیتوان ا
 ." کندیاروپا با تهران کمک م

 گفتگوها به وجود آمده البته تنها تي موفقی برایمعتقدم که فرصت واقع:"  اعالم کردیکی مقام بلژنیا
 ." شکل گرفته استتي موقعنی اکای آمرداتیبه فضل تهد

 ی را برای مذاکرات درمقابل خود فرصتنی ام،ي استفاده کنجی چماق و هواستياگر از س:"  افزودیو
 ." چماق را برعهده داردزنقشي نکای خواهد داشت که آمریروزيپ
 کای جمهور آمرسي است که جرج بوش رئی در صدر مسائلرانی  ای شود که موضوع هسته ای مادآوری

 . پردازدی به آن میی اروپای خود با سران کشورهایدارکنونیدر د
 فقط ی هسته ای خواهند از فناوری ها میرانی که امي باورکنمي توانینم:" ادامه دادکیژ بلرامورخارجهیوز
 ." کننددي تولی خواهند بمب هسته ای استفاده کنند، آنها میرنظامي اهداف غیبرا
 مواجه خواهد یاري صورت، با مشکالت بسنیراي شود ودر غمي تسلدی بارانیا:" ادامه داد" هي جوشید"

 ." رودشي پی به سمت ساخت بمب هسته ارانی وجه قبول نخواهد کرد که اچيه ه بکایشد، آمر
 ی ثباتی منجربه برهم خوردن خطرناک  اوضاع و برانی ای ازسوی داشتن بمب اتماريدراخت:"  افزودیو

 ." خواهد شدانهيدر خاورم
 
 ید و به نهضت آزاد را رها کنی اتمحاتي و تسلسمی خواست تروررانی از حکومت اکای آمری جمهورسيرئ

  ونددي بپانهي خاورمیخواه
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:  اروپا در بروکسل گفتهی سران اتحادی برای سخنانی جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا طپرزيدنت

 گفت ايران یو. ردارد دست بی اتمی سالح هادي خاتمه دهد و از تولسمی از ترورتی به حمادی بارانیا
زمان آن فرا رسيده که رژيم ايران به مردم ايران گوش . بايد قولهاي خود را درباره انجام اصالحات اجرا کند

 در خاورميانه در –به حقوق آنان احترام بگذارد و به نهضت آزادي خواهي که در اطراف آن . فرا دهد
 را براي صلح کای قدرتمند اروپا و آمریبوش دوست. ونددمناطق فلسطيني، در عراق و ايران جريان دارد بپي

 اني میري درگعی سرانی تواند پای میوست دنیو رونق جهاني اساسي دانست و گفت از جمله منافع ا
رئيس جمهوري آمريکا همچنين از اروپاييها خواست کمکهاي قابل لمس .  ها باشدیني و فلسطلياسرائ

 به عراق عرضه کنند و از سوريه خواست به اشغال لبنان خاتمه اقتصادي، سياسي و امنيتي خود را
 . دهد

در قرن جديد، اتحاد اروپا و آمريکاي شمالي :  جرج بوش رئيس جمهوري آمريکا در بروکسل گفتپرزيدنت
. تجارت قدرتمند ما يکي از موتورهاي اقتصاد جهان است. ستون اصلي امنيت ما را تشکيل مي دهد

 . قتصادي و سياسي ما به ميليونها مردم فقر و تحت ستم اميد مي دهدنمونه آزاديهاي ا
دوستي قدرتمند ما براي صلح و رونق جهاني اساسي است و هيچ عدم توافق گذرا و :  بوش گفتآقاي

هنگامي که . بحثهاي موقت ميان دولتها و عهيچ قدرتي بر روز زمين نمي تواند ميان ما شکاف اندازد
وقتي .  کندومت کنار يکديگر ايستاده باشند، هيچ مشکلي نمي تواند در برابر ما مقااروپا و آمريکا در

بيايد دائرٌه جديد را در اتحاد دو . مباحث گذشته فراموش مي شود، وظيفه مهم ما روشن مي شود
 .سوي اقيانوس آغاز کنيم

به درگيريهاي فلسطينيان  جمهوري آمريکا همچنين گفت آمريکا و اروپا منفعت فوري در پايان دادن رئيس
و پايان . فرصت بزرگ و هدف فوري ما دستيابي به صلح در خاورميانه است: او گفت. با اسرائيل دارند

 . دادن به درگيريها ميان اسرائيل و فلسطينيان در دسترس است
 جمهوري آمريکا همچنين از اروپاييها خواست کمکهاي قابل لمس اقتصادي، سياسي و امنيتي رئيس

 .خود را به عراق عرضه کنند و از سوريه خواست به اشغال لبنان خاتمه دهد
 جمهوري آمريکا همچنين گفت ايران بايد به حمايت خود از تروريستها پايان دهد و نبايد اجازه يابد رئيس

 .سالح اتمي توليد کند
مان آن فرا رسيده که رژيم ز. ايران بايد قولهاي خود را درباره انجام اصالحات اجرا کند:  بوش گفتآقاي

به حقوق آنان احترام بگذارد و به نهضت آزادي خواهي که در اطراف . ايران به مردم ايران گوش فرا دهد
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من معتقدم آزادي ملتها به . وندد در خاورميانه در مناطق فلسطيني، در عراق و ايران جريان دارد بپي–آن 
 .صلح ميان ملتها مي انجامد

به خاطر صلح، رژيم ايران بايد . در ايران، جهان آزاد اهداف مشترکي را دنبال مي کند:  بوش گفتآقاي
 .به حمايت از تروريسم خاتمه دهد و نبايد سالح اتمي توليد کند

 . سخنان آقاي بوش با استقبال مواجه شداين
.  ناديده گرفتدر حمايت از ملل آزاد و امنيت، هيچ احتمالي را نمي توان براي هميشه:  سپس افزودوي

آمريکا عضو هيات مديره سازمان بين . ما در مراحل اوليٌه ديپلماسي قرار داريم. ايران با عراق فرق دارد
 . المللي انرژي اتمي است که رهبري اين موضوع را در دست گرفته است

ايران در زمينه هاي  آنها مخالف بلندپروازي.  از نزديک با بريتانيا، آلمان و فرانسه همکاري مي کنيمما
. کنند که تهران بايد قوانين بين المللي را محترم بشمارد آنها تاييد مي. اي هستند برنامه هاي هسته

 .نتيجه دادن اين شيوه اکنون بطور عمده بر عهده ايران است
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

  ابراهيم جعفري ابراز نگراني آردهيالري آلينتون نسبت به نخست وزيري
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نامزد احراز پست نخست " ابراهيم جعفري"با اشاره به روابط اخير " هيالري آلينتون: "خبرگزاري فارس
 .وزيري عراق با ايران نسبت به احراز اين پست از سوي وي، ابراز نگراني آرد

الدعوه با ايران به  ارتباط جعفري و حزب«: از واشنگتن، سناتور آلينتون گفتبه گزارش خبرگزاري فرانسه 
داوري  خواهم در اين باره پيش عنوان مخالفان صدام، امري آشكار و واضح است، اما با اين حال من نمي

 » .آنم
همكارش آين با بيان اينكه او و  وگوي تلويزيوني مشترك با سناتور جان مك آلينتون شب گذشته در گفت

: آنند جعفري در احراز پست نخست وزيري عراق پيروز شود، اظهار داشت آين پيش بيني مي مك
 » .آاري در برابر آن وجود دارد ديدگاه مشترآي درباره اين موضوع و محافظه«

آاري در برابر پيروزي جعفري براي احراز پست نخست  زمينه مشترآي براي محافظه«: آلينتون گفت
 » . وجود داردوزيري عراق

ها براي ايجاد راهبردهايي به منظور  هاي ايراني سناتور دمكرات آمريكا با اشاره به اينكه عالوه بر تالش
: هايي نيز براي تاثير پذيري از ايران وجود دارد، تاآيد آرد تضمين مصالح خود در عراق، در اين آشور زمينه

 » .ه باشيمما بايد اين مساله را از نزديك، زير نظر داشت«
هاي خارجي  در همين حال جعفري ضمن محكوم آردن شايعاتي مبني بر اينكه وي از سوي طرف

وگوهاي داخل ائتالف واحد عراق براي انتخاب نامزد احراز پست  گفت«: شود، خاطرنشان آرد حمايت مي
 » .نخست وزيري ادامه دارد

  
 آند الش ميايران براي نفوذ بيشتر در دولت آتي عراق، ت: نيوزويك
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دهد تهران در  نامه آمريكايي مدعي شد اطالعات جاسوسي جديد نشان مي يك هفته: خبرگزاري فارس
 .گسترش دهد تالش است نفوذ خود را بر هر دولتي آه در آينده در عراق روي آار آيد، 

نقل از مقامات آمريكايي آشنا با اطالعات جاسوسي در شماره اين هفته خود به " نيوزويك"هفته نامه 
آند تا در موقعيتي  مدعي شد دولت ايران بطور مخفيانه عوامل خود را در داخل خاك عراق هدايت مي

 . قرار گيرند آه بر همه دولت عراق از نفوذ برخوردار باشند
ادي چون نفت و امور اجتماعي و هاي اقتص ايران تالش دارد تا در وزارتخانه نامه،  به ادعاي اين هفته

دارايي بعالوه وزارت آشور عراق آه وظيفه رسيدگي به مسائل امنيتي اين آشور را داراست، نفوذ 
 . داشته باشد

» هاي آاري رده«هاي اطالعاتي عراق در  ها همچنين تالش دارند در سازمان ايراني" نيوزويك"به نوشته 
اي به ويژه نيروهاي پليس محلي اين آشور، استخدام   منطقهنفوذ آنند و در ادارات دولتي محلي و

 . شوند
آنند آه هدف نهايي روحانيون ايران از اين  ترين تحليلگران چنين بيان مي  خوشبين نامه افزود، اين هفته

آار آنترل بر دولت عراق است حال آن آه تحليل بدبينانه از اين امر از اقدام جاسوسي آالسيك تهران 
 . غداد حكايت داردعليه ب

آنند آه اخيرا موارد اطالعاتي بسياري از اقدام  بنا بر اين گزارش، منابع دولت آمريكا چنين اعالم مي
ها شامل موارد و مباحثات داخلي در دولت ايران مبني بر اين  اند و اين گزارش مخفيانه ايران دريافت آرده

 . قرار يابندامر است آه عوامل ايران چگونه در اين اماآن است
هاي اطالعاتي، بسياري از اين عوامل اطالعاتي از اعضاي سپاه بدر هستند آه از  ش بر اساس اين گزار

به ادعاي تحليلگران آمريكايي، اين . هاي وابسته به مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق است گروه
 . شود سپاه هم اآنون توسط اطالعات ايران آنترل مي

اين مجله آمريكايي با اشاره به رابطه مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و حزب الدعوه با ايران در 
 . زمان صدام، از آنها به عنوان افرادي نام برد آه رابطه عقيدتي نزديكي با ايران دارند
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 است به هاي احراز پست نخست وزيري عراق آه به عنوان يكي از گزينه" ابراهيم جعفري"اين مجله از 
 . عنوان فردي ياد آرد آه طرفدار اسالم در قانون اساسي عراق است

رهبر حزب آنگره ملي عراق " احمد چلبي"هاي مقامات آمريكايي مطرح شدن نام  يكي ديگر از نگراني
 . به عنوان نخست وزير آتي اين آشور است

ان صدام در تهران فعاليت داشت و چلبي آه زماني گزينه اول آمريكا براي نخست وزيري عراق بود در زم
 . شد از سوي آمريكا تامين مالي مي

وي متهم است آه اطالعات مربوط به آدهاي عمليات اطالعاتي آمريكا را در اختيار ايران قرار داده است 
 . آه اين اتهام از سوي خود وي رد شده است

تواند از آنترل ايران بر عراق  را ميگ با اين حال آارشناسان غيردولتي اعتقاد دارند آه يك فرد ملي
 . جلوگيري آند

 
 مجري زن يك شبكه تلويزيوني در عراق به گروگان درآمد 
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آارمندان يك شبكه تلويزيوني عراقي از به گروگان درآمدن مجري زن اين شبكه به دست افراد ناشناس 

 .مسلح در شهر موصل خبر دادند
الملل ايلنا، مجري زن يك شبكه تلويزيوني به هنگام بازگشت به خانه در محله   ه گزارش سرويس بينب

 .شهوان ر شهر موصل به دست افراد ناشناس مسلح به گروگان درآمد
اين مجري زن : اطالع دادند, به گزارش خبرگزاري آسوشتيدپرس، منابع آگاه آه نام خود را فاش نكردند

 .گان درآمده استشب گذشته به گرو
 .تا بدين لحظه هيچ جزئيات بيشتري در خصوص اين گروگانگيري منتشر نشده است

 
  یستاني اهللا ستیبا آ" کپارچهیائتالف عراق " فهرست ندگانینشست نما
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 عراق با ندهی آیرینخست وز یدای درباره انتخاب کاندکپارچهی ائتالف عراق ی از فهرست انتخاباتییاعضا

 .  کردندداری دیستاني سی اهللا علتیآ
ائتالف عراق  "ی از فهرست انتخاباتیاتي هره،ی الجزی مهر به نقل از شبکه خبری گزارش خبرگزاربه
 سي رئمي حکزی عبدالعزدي از سیندگی به نمای و عادل عبدالمهدمي عمارالحکديمتشکل از س" کپارچهی

 تی با آگذشته روز ی الجعفرمي و ابراهی از احمد چلبیندگانی عراق و نمایاسالم انقالب یمجلس اعال
 . کردندداری در نجف دانيعي ازمراجع بزرگ شیستاني سیاهللا عل

 مجمع ی در انتخابات سراسریستاني اهللا ستی آتیمورد حما" کپارچهیائتالف عراق  "ی انتخاباتفهرست
 مجمع در صدر نی ای کرس275 از مجموع ی کرس140 درصد آراء و 46 توانست با کسب یمل

 ی را برای خود فردی اعضااني از مستی بای و لذا مردي قرار گهی ژانو30 انتخابات روزي پیفهرستها
 . کنددای کاندیری وزنخست
 از ی الجعفرمي عراق را برعهده دارد و به نفع ابراهی کنونیی وزارت داراتي که مسئولی عبدالمهدعادل
 نیا: " باره گفتنی کرد، در ایري کناره گی فعلی جمهورسي و معاونت رئیری نخست وزیرداتویکاند

 عراق ندهی آیری برعهده گرفتن پست نخست وزی فهرست برانی ایدای کاندینشست با هدف معرف
 ."می ادهي باره نرسنی درای زمان به توافقنیبرگزار شد که تا ا

 مجلس در نی دفتر سابق اسي و رئینقالب اسالم ای عضو برجسته مجلس اعالی عبدالمهدعادل
 حزب الدعوه سي رئی الجعفرمي و ابراه10 عراق رتبه ی کنگره ملسي رئی، احمد چلب17فرانسه رتبه 

 .دارا هستند" کپارچهیائتالف عراق  "ی رتبه دوم را در فهرست انتخاباتزي نیاسالم
 یداهای از کاندی الجعفرمي ابراهاستیر به ی به حزب الدعوه اسالمکی منبع نزدکی حال، نيدرهم
 فهرست ائتالف عراق ی اعضاني ها در بیزنیمشورتها و را:  گفتیری پست نخست وزی برایاصل
 . ادامه داردیری نخست وزیدای در باره کاندکپارچهی
 ی اجهي و منجر به نتابدی ادامه ی ها تا اواسط هفته جاریزنی رانی کرد ایني بشي پني منبع همچننیا

 .مشخص شود
 هم اکنون ی انقالب اسالمی عضو مجلس اعالی عادل عبدالمهدیري شود، پس از کناره گی مادآوری

 . استی و احمد چلبی الجعفرمي ابراهني بندهی آیری برعهده گرفتن منصب نخست وزی برایرقابت اصل
ز مراجع بزرگ  ایستاني اهللا ستی آندهی نمای احمد الصافخي شنی از اشي است که پی در حالنیا

 .  کرددي عراق تاکیری نخست وزیدای در انتخاب کاندعهي شتي کامل مرجعی طرفی عراق، بر بانيعيش
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   اسفند3:  تهرانیمرور بر روزنامه ها
  2005 فوریه 21 – 1383  اسفند3ه دوشنب:بی بی سی

 بعد از دو روز تعطيل عزاداری های محرم منتشر شده اند در صفحات روزنامه های امروز صبح تهران که
اصلی خود به انعکاس سخنرانی هايی پرداخته اند که در مراسم عاشورا توسط روحانيون و مقام های 

سياسی ايراد شده که در آن با اشاره به ايستادگی امام سوم شيعيان در برابر ظلم حاکم، برداشت 
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 توجه به مسايل روز مطرح کرده و از جمله درباره اختالفات ايران و آمريکا و های سياسی خود را با
  .انتخابات آينده رياست جمهوری نيز اظهار نظر کرده اند

سفر اروپايی رييس جمهوری آمريکا و مطرح شدن مساله ايران در گفتگوهای جورج بوش و سران دولت 
مه های امروز صبح است که از قول منابع خارجی های اروپايی از جمله اصلی ترين گزارش های روزنا

  . نوشته اند که ايران مساله مشترک اروپا و آمريکا در گفتگوهايی است که از امروز آغاز می شود
از قول علی الريجانی، نماينده ولی فقيه در شورای عالی امنيت ملی، نوشته است که جام جم 

يکا می داند که ايران حريفی بسيار سخت و دشوار تهديدهای آمريکا عليه ايران جدی نيست و آمر
  . خواهد بود

، روزنامه خبرگزاری جمهوری اسالمی، مذاکرات ايران و اروپا را موضوع اصلی گفتگوهای رييس ايران
جمهوری اياالت متحده در اروپا دانسته و پيش بينی کرده است که جورج بوش در تور ديپلماتيک از 

  . رشته بی منتهايی از پرسشها در باره ايران روبرو شودواشنگتن تا بروکسل، با 
، روزنامه تازه تاسيس صبح تهران، در عنوان بزرگ خود از زبان رييس جمهوری آمريکا نوشته است اقبال

  .ما در چانه زنی اروپايی ها با ايران سهم داريم
رانی عاشورای خود با  محسن ميردامادی، از سران جبهه مشارکت، در سخن ايرانبه نوشته روزنامه

پيش بينی اين که آمريکايی ها احتماًال پس از انتخابات رياست جمهوری ايران تصميم قطعی درمورد نوع 
برخورد با کشور ما را خواهند گرفت، ابراز عقيده کرده بحث های جديد آمريکا در مورد ايران، آغازی برای 

ر با ما درصورت برگزاری انتخاباتی کمرنگ، خواهد بررسی فضای ايران درانتخابات آتی و برخورد جدی ت
  . بود

  . وی گفته است که براين اساس ممکن است برخورد آمريکا با ايران شدت يابد
 اقتصادی از زبان رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی نوشته اين سازمان گزارشی تهيه کرده حيات نو

رسی شده و اطالعات مربوطه به آن در اختيار مراجع که در آن آثار تحريم احتمالی اقتصادی ايران بر
  .تصميم گيرده گذاشته شده است

روزنامه های صبح تهران، که سه روز قبل خبر داده بودند جمهوری اسالمی برای خنثی کردن حمالت 
تازه آمريکا نمايندگان بلند پايه خود را به کشورهای مختلف گسيل داشته و از حسن روحانی به عنوان 

ی از آنان ياد کرده بودند که به روسيه و الجزيره سفر کرده بود، در شماره های امروز خود از پايان يک
  . سفر مذاکره گر هسته ای ايران با رهبران روسيه خبر داده اند

 با عنوان انتقاد روحانی از موضع روسيه به نقل سخنان دبير شورای عالی امنيت ملی ايران آفتاب يزد
عد از بازگشت از سفر مسکو گفته است ما انتظار داريم موضوع روسيه جلوتر از اروپا باشد پرداخته که ب

  . اما تاکنون اين کشور همسو با اروپاييان و گاهی عقب تر از آنان بوده است
ما به .  از زبان روحانی نوشته رفتار روسها در شورای حکام کمتر از انتظار ما بوده استهمشهری

  . وست و همسايه انتظار بيشتری از روسها داشتيمعنوان يک کشور د
گمانه زنی درباره انتخابات رياست جمهوری آينده و نامزدهای آن از جمله گزارش های اصلی بيشتر 

روزنامه های صبح امروز تهران است که از جمله خبر داده اند که شورای هماهنگی محافظه کاران از 
د يک تن از ميان آن ها به عنوان نامزد اين جناح برگزيده شود دست تاکيد خود بر پنج نامزدی که قرار بو

  . شسته و اعالم داشته که افراد تازه ای هم می توانند به اين پنج تن اضافه شوند
 محافظه کاران نتوانسته اند اختالفات خود را همبستگیاين تصميم در حالی گرفته شده که به نوشته 

  . نند و اکثر آنان به طور مستقل فعاليت های انتخاباتی را آغاز کرده اندميان همان پنج نفر نيز مهار ک
 احتمال داده که تصميم تازه شورای هماهنگی محافظه کاران برای باز کردن راه ايرانروزنامه 

حدادعادل، رييس فعلی مجلس برای رياست جمهوری باشد و از زبان مطلعان نوشته با خالی شدن 
نوری رييس مجلس پنجم برای شرکت در انتخابات مياندوره ای و رياست آينده جای حدادعادل، ناطق 

  . مجلس پيشنهاد شده است
 يکی از نمايندگان مجلس گفته با توجه به افزايش فشارهای بين المللی شرقدر عين حال، به نوشته 

نده افزون و شرايط خاص کشور احتمال شرکت هاشمی رفسنجانی در انتخابات رياست چمهوری بهار آي
  .شده است
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