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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(بزرگن و دولتهای رژیم ایرا

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

   خود  امنيت  بر تضمين  از اروپا مبني  ايران خواست
  ٢٠٠۵ مارس 16  - ١٣٨٣ اسفند 26ه شنبچهار 
 نبايد  تعليق:  آشور تاآيد آرد  اتمي  انرژي ضور در شوراي جمهور ديروز با ح رييس:   اعتماد سياسي گروه

  به:   آشور خواند و اظهار داشت  توسعه  را پشتوانه يي  هسته  فناوري سيدمحمد خاتمي.  شود طوالني
   آه دهيم  مي  را هم  الزم هاي  و تضمين آنيم  اجرا مي  را داوطلبانه  الحاقي  پروتكل ايم  آرده دنيا اعالم

   عيني گويند تضمين  آنها مي  اينكه  با بيان  ايسنا خاتمي  گزارش به. آميز خواهد بود  صلح  آشورمان رنامهب
?   آنيم  متوقف  بخواهيم  حال  آه ايم  را ما از شما گرفته يي  هسته  فناوري آيا اين:  آرد  سوال  توقف يعني
   با اتكا به  هم  آن يي  هسته  توليد سوخت  فناوري  بهامروز آشور ما:  تاآيد آرد  حال جمهور در عين رييس

   فناوري  اين  گسترده  صورت ، امروز به  بوديم  نكرده  و اگر تعليق  است  يافته  دست  متخصا داخلي نيروهاي
 پيشنهاد  پاسخ:   آرد و گفت  و اروپا اشاره  ايران  مذاآرات  به  سپس خاتمي. بود  يافته رشد و توسعه

ما :  افزود وي.  ما بدهند  در مورد امنيت  مستحكم  آنها بايد تضمين  و حال ايم  داده  اروپا ارايه شخا بهم
   پيشرفت  ما به  متخصصين  آه حال.   داريم يي  هسته  فناوري  به  آشور و در دستيابي تاخير در توسعه

   بايستد، اين  موضع  اين اگر اروپا بخواهد روي. د آني گويند توقف اند، مي  رسيده  زمينه  در اين  توجهي قابل
  خود   اروپا از تعهدات تخلف

اروپا ديروز   و اتحاديه  ايران  اسالمي  جمهوري هاي  هيات  آه  است  در حالي اين.  است  پاريس در موافقتنامه
   و موافقتنامه  سياسي هاي  سند همكاري  به  مربوط  از مذاآرات يي دور تازه(   اسفندماه26 و 25)و امروز 
   با اعالم  امور خارجه  در وزارت  آگاه  مقام  ايلنا، يك  گزارش به.آنند  برگزار مي  را در تهران  و همكاري تجارت
   با دور ششم  همزمان  سياسي هاي  سند همكاري  به  مربوط  مذاآرات دور پنجم:   گفت  مطلب اين

  هاي  هيات  از سوي اروپا جداگانه  و اتحاديه  ايران  فيمابين  و همكاري  تجارت مه موافقتنا  به  مربوط مذاآرات
 .شود  برگزار مي  و اتحاديه  از ايران مختلف

 
  نشان دهد یشتري بتي شفافدی اعالم نشده خود بای هاتي سال فعالستي درباره برانیا: یالبرادع
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 یاسي سی مشوقهاشنهادي از واشنگتن به خاطر پدي ضمن تمجی اتمی انرژی المللني آژانس بلرکیمد
 .  ها شفاف تر عمل کند ی بازرسی ، برایپلماسی دتي موفقی برادیتهران با:  گفت رانیبه ا
 ی اتمی انرژی المللني کل آژانس بری مدی محمد البرادعترز،ی مهر به نقل از روی گزارش خبرگزاربه
 ها در مذاکرات خود با ییکای ها و آمریی که اروپاستميمطمئن ن:  در لندن گفت ی  خبریکنفرانسدر
 .  استشده حاصل کنند که فصل گذشته بسته ناني بدست آورند،  مگر آنکه اطمیادی زتي موفقرانیا

ده است  و   به آن اذعان کرزي با آژانس که بارها خود او نرانی گسترده ایهای همکاررغمي علیالبرادع
 دی بارانیا:   انجام دهد  گفت ی چه اقدامدی دادن به آژانس باناني اطمی برارانیبدون آنکه مشخص کند ا

 انجام دهد اما ی هسته ایها ی خود درباره بازرسی المللني به تعهدات بیبندی پایحداقل کارها را برا
 .   نخواهد بود ی هم کافنیا

 رانی را متوجه ای انتقاداتکای جلب نظر آمری برای که هر از گاهی اتمی انرژی المللني آژانس برکلیمد
 تي شفافلمی اعالم نشده ، مای هسته ای هاتي سال فعالستي از بشيدرباره ب:  کند افزود  یم
 .  مشاهده کنم رانی را از جانب ایشتريب
  

//  نکند دي تولی هسته ا که سالحمیري بگیی ضمانت هارانی از امي کنی اروپا تالش میبا همکار: بوش
  خواهد رفت تي امنی به شوراردی را نپذکای آمرشنهادي پرانیاگر ا
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 حاتي تسلدي درصدد تولانهي مخفرانیا:  خود گفت ی قبلی امروز با تکرار ادعاهاکای آمری جمهورسيرئ

 تي امنی به شوراردی واشنگتن را نپذشنهاديباشد و پ نبندی بوده و اگر به تعهدات خود پایهسته ا
 . خواهد رفت

 امروز کای آمری جمهورسي ، جرج بوش رئی سی بی بی مهر به نقل از شبکه خبری گزارش خبرگزاربه
 نگهداشته و بر اساس ی خود را مخفی سالها برنامه هسته ارانی شد ای  مدعی  خبریدرکنفرانس
 . خود داشته استیمشکوک در برنامه هسته ا ی هاتي افشا شده نیاطالعات

 رساند  و ما منتظر پاسخ آنان انيرانی ما را به اطالع اطی دخالت کرد و شزایی اروپاهیاتحاد:  افزودیو
 ی به شوراردی واشنگتن را نپذشنهادي نباشد و پبندی خود پای المللني به تعهدات برانی، اگر اميهست
 .  خواهد رفتتيامن
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 فروش ني  و همچنی به سازمان تجارت جهانرانی اوستني مخالفت نکردن با پی است در ازا گفتهکایآمر
 .   خودراکناربگذاردی برنامه هسته ارانی ، ای مسافربریماهاي قطعات هواپیبرخ
 هرگونه دی کرد که بادي تاکرانی  بزرگ شد و به ایتيفرانسه عهده دار مسئول:  گفت کای جمهور آمرسيرئ

 گام ی به سالح هسته ایابي متوقف کند و در راه دستی را بطور دائمومي اورانی سازی غنتيفعال
 تا آنان برنامه ميت ها هسیرانی  از ایی گرفتن ضمانت های و دوستان خود برامانانيما با همپ. برندارد
د  در  همه معتقدنرای زمي کنی تالش می به کار نبرند ، همگی بمب اتمدي خود را در راه تولیهسته ا
 به جنگ  منجر خواهد تی منطقه و در نهای ثباتی به بابدی دست ی به سالح هسته ارانی که ایصورت

 ی بطور دائمرانی در اومي اورانیز سای مسئله ممانعت از غننی از ایري جلوگی راه برانیشد و بهتر
 .است
 دي درحال تولرانی که اديمبعدها همه خواهند فه:  شد ی در ادامه پاسخ به سواالت خبرنگاران مدعبوش
 . منطقه خواهد شد ی ثباتی خطرناک است و موجب باري بوده است که بسی هسته احاتيتسل
 درک کنند که باوجود سالح هسته دی باانيرانیا:  خود با خبرنگاران گفت ی در ادامه نشست خبربوش

 . اوضاع منطقه ملتهب خواهد شدیا
 رانی امی رژدیمعتقدم که با:  و گفت ردی را بپذی دموکراسدی بارانیا:  افزود ني همچنکای جمهور آمرسيرئ

 صحبت دشانی اجازه داده شود آزادانه درباره عقارانی به مردم ادی گفت بایو.  کند ريي تغنصورتی اريدر غ
 یاسي آزادانه داشته باشند و قادر باشند آزادانه احزاب سیري گیکنند ، نطبوعات آزاد داشته باشند ، را

 . را انتخاب کنند
 درخشان ی عراق استقبال کرد و آن را لحظه ای نشست مجمع ملني نخستی از برگزارني همچنبوش

 .  خواند ی دموکراسیدر رفتن عراق بسو
 ی اصالحني خواست که قوانکای کرد و مجددا از کنگره آمری ابراز نگرانزي نفت نی بهاشی درباره افزابوش
 .  برساندبی را به تصویانرژ
:  گفت زي نايتالی اری نخست وزی برلوسکنی از سوییايتالی ایروهاي نیني درباره اعالم زمان عقب نشیو

 توانند خروج از عراق را آغاز ی مگری دی و کشورهاايتالی ها قادر به دفاع از خود باشند ای عراقکهيزمان
 .کنند
 . ها را کشته  است ییکایآمر از ی خواند که گروهیستی  تروری حزب اهللا را گروهني همچنبوش

 برخاسته کي  دموکراتی کرد که دولتمي تعامل خواههاي با لبنانیما زمان:  در باره تحوالت لبنان گفت یو
 .  شود لي  آزاد تشکیاز انتخابات

 بانک استی را به رتسی اعالم کرد پل ولفووی کنفرانس خبرنی در اني همچنکای آمری جمهورسيرئ
 .ه است  انتخاب کردیجهان

  
  شخصييتها و نهادهاي سياسي جهان پيرامون تحوالت ايران دولتها، نيروها، مواضع 

  
  را بپذيردیپرزيدنت بوش ميگويد ايران بايد دموکراس
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ير رژيم در ايران به ميان  از تغيی را بپذيرد اما امروزصحبتی بوش ميگويد ايران بايد دموکراسپرزيدنت
 .نياورد

 ی در کاخ سفيد مطرح ساخت که موضوع هائی بوش اين نظر را در جريان يک کنفرانس خبرپرزيدنت
 .متعدد را در بر ميگرفت

پرزيدنت بوش .  ، و تغيير رژيم در ايران سئوال کردندی ازپرزيدنت بوش در باره امکان اقدام نظامخبرنگاران
 ی آن گفت آمريکا در متقاعد کردن ايران برای نکرد و بجایچيک از اين موارد اشاره ادر پاسخ خود به هي
 . ديپلوماتيک را دنبال ميکندی اورانيوم هدفی سازیمتوقف ساختن غن

 اروپا را، که آمريکا از آن ی پيشنهادی تجاری که تهران مشوق های بوش گفت در صورتپرزيدنت
 را عليه ايران برقرار یدارد از سازمان ملل متحد بخواهد تحريم هائ کند، نپذيرد، او قصد ی میپشتيبان
 .سازد
 آمريکا اين موضوع را روز چهارشنبه در واشنگتن ، و کمتر از يک هفته پس از آن مطرح ی جمهوررئيس

 که ی به ايران، در صورتی تجاری دادن مشوق هایساخت که او موافقت کرد از پيشنهاد اروپا برا
 نداده ختهران هنوز رسمأ به اين پيشنهاد پاس.  خود را متوقف سازد، حمايت کندیاتم یفعاليت ها

 .است
 اطمينان از عدم توليد تسليحات ی بوش گفت اميدواراست ايران درک کند که موضع جهان براپرزيدنت

 . روشن و آشکار استی توسط تهران موضعیاتم
 که بنظر ميرسد رد مشوق هاست گفت هيچ یرات ايران امروز در اظهای رئيس جمهوری محمد خاتماما

 . اورانيوم وادارد ی سازی نميتواند تهران را به انصراف از غنیمشوق
 آمريکا از ی ، از پشتيبانی اتمی انرژی رئيس آژانس بين الملل،ی چهارشنبه در لندن، محمد البرادعروز

 ايجاب خواهد کرد که تهران در ی ابا اين حال، گفت هر معامله.  استقبال کردی اروپائیطرح کشورها
 . سخن بگويدی گذشته خود ، با صراحت بيشتری اتمیباره فعاليت ها

  
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
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  پارلمان عراق افتتاح شد

  ٢٠٠۵ مارس 16  - ١٣٨٣ اسفند 26ه شنبچهار :بی بی سی
 اين کشور را دارد با حضور یراق که نقش پارلمان دائم عی مارس، مجمع مل١۶روز چهارشنبه، 

 عراق که نود دقيقه طول ینخستين جلسه مجمع مل. نمايندگان منتخب مجلس در بغداد گشايش يافت
 آن، ی بغداد موسوم به کمربند سبز برگزار شد و طی منطقه ويژه امنيتی در نزديکیکشيد، در محل

 . سوگند کردندیعراق ادا ی نماينده منتخب پارلمان انتقال٢٧۵
 ی ياور رئيس جمهور و اياد عالوی پارلمان، غازی فياض به سمت رئيس سنی از انتخاب شيخ ضارپس

 رسيدن ی برای ايراد کردند و بر ضرورت رسيدن به همکارینخست وزير حاکميت موقت کشور، سخنان
 . تازه تأکيد کردندی تعيين حکومت و تصويب قانون اساسیبه توافق برا

 به نتيجه ی در مورد تشکيل يک دولت ائتالفی مختلف سياسی آنجا که هنوز مذاکرات گروه هااز
 . اعالم نشدینرسيده، در اولين جلسه مجمع تصميم خاص

.  توافق بر سر تشکيل دولت ادامه داردی عراق برای شود که گفتگو ميان شيعيان و کردهای مگفته
 ی در انتخابات برنده شدند، اما برای حمايت آيت اهللا سيستان موردی ليست ائتالفیشيعيان با پيروز

 . تشکيل دولت ناگزير به توافق با کردها هستند
 ژانويه 30 پنجاه سال اخير، روز ی نخستين انتخابات آزاد در عراق ط،ی در انتخابات عمومی گيریرا

 .صورت گرفت
ارلمان را به دست آورد و احزاب کرد در  پی های اين انتخابات، ائتالف شيعيان عراق بيشترين کرسدر

 . انتخابات را تحريم کردندی از رهبران اعراب سنیرده دوم قرار گرفتند اما بسيار
 ی سياسی نيز در روند های اينهمه، رهبران شيعه و کرد از ابتدا تاکيد داشتند که بايد اعراب سنبا

 .مشارکت داده شوند
 اکثريت ی بين احزاب و گروه هایبل از آغاز به کار پارلمان توافق اميدوار بودند که تا قی عراقمقامات

 . بر سر ترکيب دولت به دست آيدیشيعه، کردها و اعراب سن
 محل تشکيل ی در نزديکی گلوله خمپاره به نقاطی مراسم افتتاحيه پارلمان، تعدادی برگزارهنگام

 . جلسه برخورد کرد اما انفجار آنها مانع از ادامه کار نمايندگان نشد
 

 ی اصلینامزدها
 قرار داشت و شيعيان و کردها با ی عمدتا در اختيار اعراب سنی رژيم سابق عراق، قدرت سياسدر

 .محدوديت و سرکوب شديد مواجه بودند
 . در باره ترکيب دولت آينده وجود داشته استی هاي انتخابات تا کنون، حدس و گمانی زمان برگزاراز
  دموکراتيک مانند ائتالف احزاب قابل درک نيست ی از مردم عراق روندهای بسياریبرا
 کردها، به مقام ی از رهبران سياس،ی جمله، گفته شده که احزاب کرد خواستار انتخاب جالل طالباناز

 سمت مهمتر ی شيعه را برای از شخصيت ها،یعفر هستند و شيعيان نيز ابراهيم جیرياست جمهور
 . در نظر دارندینخست وزير

 قبول رياست ی برای از آن بود که نمايندگان پارلمان از يک شخصيت عرب سنی گزارش ها حاکیبرخ
 . دعوت خواهند کردیمجلس يا معاونت رياست جمهور

 کرده است اين مذاکرات یابراز اميدوار مذاکره کننده ی گروه های از اعضای وجود ادامه مذاکرات، يکبا
 . به نتيجه برسدیتا پايان ماه جار

 ی گويد که به درازا کشيده شدن مذاکرات بر سر تشکيل دولت ائتالفی در عراق می سی بی بخبرنگار
 که با به خطر انداختن جان خود در انتخابات شرکت کردند، ،ی دهندگان عراقی از رای بسياریبرا

 .خوشايند نيست
 از آنان ی هفته پيش مردم عراق در نخستين انتخابات آزاد در چندين دهه شرکت کردند و بسيارشش

 . ندارندی دموکراتيک مانند توافق بر سر دولت ائتالفی از روندهایدرک روشن
 تشکيل دولت جديد به نتيجه نرسيده است مراسم افتتاحيه مجلس عمدتا ی حاليکه مذاکرات برادر

 .  خواهد داشتیجنبه تشريفات
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   اسفند26:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ مارس 16  - ١٣٨٣ اسفند 26ه شنبچهار :بی بی سی

روزنامه های صبح چهارشنبه تهران در عنوان های اصلی خود سخن وزير خارجه را نقل کرده اند که از 
نام برده، افتتاح اجالس وزيران نفت " پيشنهادهای جذاب "  اروپا با عنوان پيشنهادهای تازه ايران به

اوپک در اصفهان، قطعی شدن اختالف در جناح محافظه کاران بر سر انتخاب نامزدی واحد برای رياست 
جمهوری آينده و گزارش هائی درباره مراسم چهارشنبه سوری ديشب از ديگر مطالب روزنامه های صبح 

  .ان استامروز تهر
کمال خرازی در مصاحبه ای مطبوعاتی ضمن تاکيد بر ادامه مذاکرات ايران و اروپا گفته در ديدارهای آينده 

  . پيشنهادهای جذاب خود را ارايه خواهيم داد که می تواند همه نگرانی ها را برطرف کند
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ويزيونی گفته  سيروس ناصری، مذاکره گر هسته ای ايران، در مصاحبه ای تلهمبستگیبه نوشته 
اطمينان می دهم که ما يا با توافق اروپا و يا بدون توافق اروپا و بر خالف هر کاری که آنها بکنند، هم 

 سال آينده توليد خواهيم کرد و هم تامين کننده سوخت ارزانتر در ٢٠ تا ١٠سوخت خودمان را ظرف 
  . صحنه بين المللی می شويم و رقيب اروپا خواهيم شد

 که از مخالفان سرسخت مذاکرات ايران و اروپا بوده در سرمقاله امروز خود مهوری اسالمیجروزنامه 
ضمن برشمردن فوايد مذاکرات ايران و اروپا نوشته در اين مذاکرات ثابت شد که آمريکا نه با فعاليت های 

  . هسته ای بلکه با خود جمهوری اسالمی مشکل دارد
ئول پرونده هسته ای ايران نيز برای جمعی از روحانيون سخن  حسن روحانی، مسآفتاب يزدبه نوشته 

گفته و اظهار داشته هدف آمريکا مشروعيت زدايی از برنامه هسته ای ايران بود که بحمداهللا موفق 
  . نشد

آقای روحانی گفته است ما در يکسال و نيم اخير آمريکا را زمينگير کرديم و اگر روزی صورت جلسات 
  .  اين از افتخارات روحانيت و نظام خواهد بودمذاکرات افشا شود

  . فرمانده کل ارتش گفته است تهديد آمريکا و اسرائيل عليه ايران کامال جدی استآفتاب يزدبه نوشته 
گزارش هايی از فعاليت های انتخابات نامزدهای رياست جمهوری آينده در صفحه اول روزنامه های امروز 

  . صبح آمده است
 که ديروز ناطق نوری، رييس شورای هماهنگی محافظه کاران، برای توجيه نمايندگان  خبر دادهشرق

مجلس به ديدار آنان رفت و در جمع دويست نفری نمايندگان محافظه کار درباره علت انتخاب علی 
  . الريجانی از سوی شورای هماهنگی برای آنان توضيح داد

ی از نمايندگان قانع نشده اند و از جمله نمايندگان  نشان می دهد که عده زيادايرانگزارش روزنامه 
  . حامی علی اکبر واليتی و احمد توکلی گاليه کرده اند که قرار نبود شورا خود از باال تصميم بگيرد
جام جم تاييد کرده که رقابت های انتخاباتی که ماهها در اردوگاه اصولگرايان و اصالح طلبان و با 

با تعيين نامزد نهايی در جبهه اصولگرايان وارد مرحله تازه ای شده و نامزدی نامزدهای متعدد آغاز شد 
  .علی الريجانی قطعی گرديد

 خبر داده که در اجالس مجلس خبرگان آيت اهللا مشکينی به نامزدهای انتخاباتی گفته است که اقبال
  . در انتخاب معاونان خود دقت کنند که آنها مسلمان و امين باشند

در جلسه مطبوعاتی مصطفی معين، نامزد اصالح طلبان، همين موضوع را با وی در ميان خبرنگاری 
گذاشته و وزير سابق علوم گفته من خوشحالم که شخصی مانند محمدرضا خاتمی را به عنوان معاون 

محترم است، ولی برای من قابل قبول ) خودشان(معيارهای ديگران برای خودش . اول خود انتخاب کردم
   .نيست

 مصطفی معين گفته اگر من به عنوان يک شهروند مختار به دادن رای به هاشمی شرقبه نوشته 
  . رفسنجانی و يا علی الريجانی باشم هاشمی را انتخاب می کنم

 رييس ستاد انتخاباتی علی اکبر واليتی هم گفته است آقای هاشمی در آفتاب يزدمطابق نوشته 
  .صالح طلبان به رقابت خواهد پرداختنهايت با يکی از چهره های اصلی ا

 تنها روزنامه امروز صبح است که از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری جمهوری اسالمیروزنامه 
ديشب انتقاد کرده و با اشاره به زخمی شدن چند تن از نيروی انتظامی و مردم نوشته مردم بسياری از 

  . داشتندکسانی که اين آداب خرافی را اجرا می کردند شکايت 
به نوشته اين روزنامه در حالی که ديشب شب درگذشت حضرت رقيه بود، صدای انفجار شديد مواد 

محترقه تا نيمه های شب گذشته آسايش خانواده ها را سلب کرده بود و تعدادی از دختران و پسران 
  .نيز مناطقی از تهران به روشن کردن آتش و ترقه بازی و رقص مختلط پرداختند

 
   اسفند25:  تهرانیر روزنامه هامرو

  ٢٠٠۵ مارس 15  - ١٣٨٣ اسفند 25ه شنبسه :بی بی سی
روزنامه های امروز صبح تهران ضمن اشاره به تازه ترين اظهارات مقام های ايران درباره مذاکرات با اروپا، 

شب چهارشنبه به تحوالت در رقابت های انتخابات رياست جمهوری پرداخته اند و با اشاره به فرارسيدن 
  .سوری در مقاالتی نسبت به خطر انفجار ها و سوختگی ها در اين روز هشدار داده اند

امتيازی معادل توليد سوخت هسته ای نيست، جمله ای است که به نقل از سخنگوی هيات مذاکره گر 
  .هسته ای ايران در صدر اخبار بسياری از روزنامه های امروز صبح تهران نقش بسته است

 نوشته از نظر مذاکره کنندگان ايرانی نشانه و امکان هايی برای توافق روی مبانی برای ايرانزنامه رو
  . ادامه کار با اروپا وجود دارد و ايرانيان بدون اميد به آينده مذاکرات هسته ای وارد پاريس نمی شوند

ود در مسير مذاکره و وجود  ضمن اشاره به پيچيدگی های موجايرانيک منبع خبری در گفتگو با روزنامه 
عاليم و نشانه های منفی فراوان، گفته است به هر حال نتيجه مذاکرات کميته راهبری به تهران منتقل 

  .شده و درباره آن تصميم گيری خواهد شد
 سرمقاله خود را به چهارشنبه سوری اختصاص داده و در آن نوشته چهارشنبه آخر سال در سال شرق

آسيب هايی شد که اين آيين را از شکل گذشته آن دور ساخت و در نهايت از های اخير دستخوش 
آيينی توأم با ويژگی های شاد و مفرح و انگيزه های حفظ سالمت به سمت خرده فرهنگی آشفته و 

توأم با ويژگی هايی چون خشونت، آزار و اذيت شهروندان و وارد ساختن خسارت جانی و مالی به مردم 
  . منحرف شد
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تجربه سال های تلخ اينک با تدابير جديد و پرهيز از رويارويی با اين آيين و رويکرد  شرق نوشتهبه 
هدايت آن به مسير حفظ صحيح آن، تغيير کرده است و زوايد و ناهنجاری های نامطلوب آن در مسير 

  .اصالح قرار گرفته است
ه متخلفانی را که آن نيرو  گزارش داده که نيروی انتظامی از دادستانی تهران خواستهمشهری

  . دستگير می کند تا پايان فرودين در زندان نگاه دارند
 اعالميه دادسرای تهران را چاپ کرده که در آن تهديد شده است که با متخلفان به شدت  ايرانروزنامه

و برخورد می شود و از جمله آنان تا پانزده روز در حبس می مانند و کسانی که مواد منفجره وارد 
  . معامله کرده باشند تا سه سال به زندان می افتند

 از قول يک مقام نيروی انتظامی نوشته در اين چند روزه ششصد هزار کيلوگرم مواد همبستگی
  .منفجره کشف شده است

گزارش های پراکنده و ضد و نقيضی درباره شورای همکاری محافظه کاران و تصميم آن شورا به انتخاب 
  . ه عنوان نامزد آن جناح در روزنامه های مختلف امروز منعکس شده استعلی الريجانی ب

 سخنگوی اين شورا گفته است که انتخاب اصلی شورای هماهنگی که علی آفتاب يزدبه نوشته 
  . الريجانی است نهايی شده ولی اعالم آن برای روزهای آينده می ماند

 کار همين خبر را تکرار کرده اند اما روزنامه  و ديگر روزنامه های وابسته به جناح محافظههمشهری
 خبر از جلسه ای داده که به دعوت ناطق نوری در تهران برپا شده و در حالی که بسياری از چهره ايران

های موثر جناح محافظه کار در آن غايب بوده اند علی الريجانی به عنوان نامزد برگزيده شورای 
  . هماهنگی معرفی شده است

 در جلسه استانی شورای هماهنگی ناطق نوری گفته برای انتخاب نامزد واحد ايران روزنامه به نوشته
 هزار ٢ هزار امتياز آن مربوط به توانمندی های مديريتی و کارآمدی بود و ٢ هزار امتياز در نظر گرفت که ۴

  . اشتامتياز ديگر به ميزان مقبوليت کانديداهای مطرح در ميان مردم و نخبگان اختصاص د
مشاور عالی رهبر جمهوری اسالمی که به عنوان رييس شورای هماهنگی جناح محافظه کار برگزيده 

 با تاکيد بر نزديک بودن رای علی اکبر واليتی و علی الريجانی گفته است ايرانشده بود، به نوشته 
 ٣۵زه علميه قم از نهايتا الريجانی از سايرين امتياز بيشتری کسب کرد چنان که در جامعه مدرسين حو

 رأی به دست ١۶ رأی، وی ٢۶ رأی کسب کرد و در رأی گيری جامعه روحانيت نيز از ٢٣رأی، الريجانی 
  . آورد

 ستاد انتخاباتی علی اکبر واليتی، عالء الدين بروجردی رييس کميسيون امنيت  آفتاب يزدبه نوشته
 از الياس نادران شرق روزنامه ملی و سياست خارجی مجلس را به عنوان رييس برگزيده است و

 از موافقت  ايراننماينده تهران به عنوان رييس ستاد انتخاباتی احمد توکلی ياد کرده و روزنامه
محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس با انتخاب علی الريجانی به عنوان نامزد رياست جمهوری آينده خبر 

  . داده است
  .  ابهام هاشمی رفسنجانی اشاره کرده انداما همه روزنامه ها به وضعيت همچنان در

 که در ضميمه نوروزی اين روزنامه منتشر شده باز هم شرقوی حتی در مصاحبه مفصلی با سردبير 
تکرار کرده که ترجيح می دهد ديگری به رياست جمهوری برسد اما برای اعالم داوطلبی خود تا آخرين 

  . روز مهلت نام نويسی نامزدها صبر خواهد کرد
 مرکز استان که ٢٢ از نظرسنجی جديدی خبر داده که بر اساس آن مردم جمهوری اسالمیروزنامه 

کالن شهرهايی مثل تهران، شيراز، اصفهان و تبريز نظر خود را داده اند و در نتيجه هاشمی رفسنجانی 
ر از نصف رای همچنان با فاصله زياد درصدر فهرست نامزدهای احتمالی قرار دارد و نفرات بعدی که کمت

  .او را دارند واليتی، معين، الريجانی، حداد و کروبی هستند
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