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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(بزرگران و دولتهای رژیم ای

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 اهللا را داد اي ايران در ازاي خلع سالح حزب فرانسه پيشنهاد حل پرونده هسته
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سيد محمد "در شماره روز دوشنبه خود با اشاره به ديدار اخير " الوطن"امه قطري روزن: خبرگزاري فارس
همتاي فرانسوي خود مدعي شد، فرانسه " ژاك شيراك"رييس جمهوري اسالمي ايران و " خاتمي

 .اهللا داده است   اي ايران را در ازاي خلع سالح حزب پيشنهاد حل پرونده هسته
ياد آرد، مدعي شد، اين " منابع ديپلماتيك مطلع"ي آه از آنها به عنوان روزنامه الوطن به نقل از منابع

پيشنهاد فرانسه به نمايندگي از آشورهاي اروپايي و آمريكا ارائه شد و در برگيرنده اين است آه ايران 
آن پرونده   اهللا و تبديل آن به يك حزب سياسي داخلي لبنان آمك نمايد تا در ازاي  به خلع سالح حزب

 . اي تهران به طور نهايي و مثبت بسته شود  ستهه
ايران با اهتمام و «: اي نشده است، همچنين مدعي شدند اين منابع آه به هويت آنها هيچ اشاره

آند مرحله آينده در لبنان   آند، بويژه اينكه تهران درك مي  جديت اين پيشنهاد فرانسه را بررسي مي
 شوراي امنيت سازمان ملل متحد بويژه 1559د ديگر قطعنامه شاهد تشديد فشارها براي اجراي مفا
 » .موضوع خلع سالح مقاومت خواهد بود

اهللا به يك حزب  دهد به امتيازي در قبال تبديل حزب در نتيجه تهران ترجيح مي«: اين منابع ادعا آردند
 » .سياسي دست يابد

  
 اي دست يابد ان هستهخواهد ايران به تو آسي نمي: وزير امور خارجه لوگزامبورگ
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 اروپا و ايران بر سر   مذاآرات جاري بين اتحاديه وزير امور خارجه لوگزامبورگ با اشاره به: خبرگزاري فارس
 ».اي دست يابد خواهد ايران به توان هسته هيچ آس نمي«: اي گفت فناوري هسته

وگو با شماره امروز روزنامه   وزير و وزير امور خارجه لوگزامبورگ در گفتمعاون نخست" ژان اسلبورن"
مسئول هماهنگ آننده " سوالنا"ما همچنان دنباله روي شيوه «: چاپ عربستان تاآيد آرد" الرياض"

سياست خارجي اتحاديه اروپا هستيم، نشست هايي بين دو طرف وجود دارد و ما نيز پيشنهادهايي را 
 » .ايم  حقوق بشر و برخي موضوعات سياسي و اوضاع اقتصادي ارايه داده  دربارهها به ايراني

اي ايران به دو احتمال  اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد درباره پرونده هسته وي آه آشورش رياست دوره
است احتمال اول، ارجاع فوري ايران به شوراي امنيت و بحث و بررسي اين موضوع «: اشاره آرد و گفت

 » .شود و گزينه دوم، مذاآرات با اتحاديه اروپا است  و ببنيم آه نتيجه چه مي
: وي همچنين از حمايت آمريكا، روسيه و چين از مذاآرات اروپا با ايران ابراز خرسندي آرد و گفت

 » .آنند  روسيه و چين و هم اآنون آمريكا از موضع اتحاديه اروپايي حمايت مي«
گيرد آه جمهوري اسالمي ايران بارها اعالم آرده است  اروپايي در حالي صورت مياظهارات اين مقام 

 حق مشروع استفاده صلح  اي، هاي هسته المللي و پيمان منع گسترش سالح آه به موجب قوانين بين
سازي  اي را داراست و از اين حق خود دست برنخواهد داشت و در صورت لزوم غني آميز از انرژي هسته

وم را آه در اقدامي اعتماد ساز به طور موقت به حال تعليق درآورد، از سر خواهد گرفت و اوراني
 . سازي اورانيوم خط قرمز اين آشور است غني

 امروز در نشست مشترك خبري با آمال خرازي وزير امور  اين در حالي است آه وزير امور خارجه دانمارك
اي و دستيابي به  نداريم آه استفاده از انرژي هستهما از طرف خودمان شك «: خارجه آشورمان گفت

غني سازي براي توليد سوخت حق ايران است اما بايستي ضمانتهاي الزم را نيز بدهد آه اين فعاليتها 
 » .اي نيست براي ساخت سالح هسته

اخلي و ، وزير امور خارجه دانمارك امروز در اين نشست خبري آه با حضور خبرنگاران د»پراستينگ مولر«
همكاري ميان ايران و دانمارك مهم و  « :خارجي برگزار شد، با اشاره به موارد مورد مذاآره طرفين گفت

تواند به سود دو آشور  در حال گسترش است و مجمع تجاري آه ميان دو آشور يك ماه پيش بود، مي
 » .باشد

  
 اندازد ق مياي به ايران را تا پاييز به تعوي مسكو احتماال ارسال سوخت هسته
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يك منبع در سازمان انرژي اتمي روسيه مدعي شد مسكو احتماال ارسال سوخت : خبرگزاري فارس
 .اندازي نيروگاه اتمي بوشهر را تا پاييز به تعويق خواهد انداخت شده خود به ايران براي راه اورانيوم غني

ر از مسكو، ايران و روسيه به رغم مخالفت آمريكا در ماه فوريه قراردادي به گزارش خبرگزاري رويت
 . درخصوص تامين سوخت به امضا رساندند آه اين امر با مخالفت طوالني مدت آمريكا همراه بود
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هاي دو طرف اعالم آردند آه ارسال سوخت اتمي روسيه به نيروگاه  پس از امضاي اين قرارداد، مقام
 . ن است در زودترين زمان ممكن يعني در ماه آوريل آغاز شوداتمي بوشهر ممك

مشكل بتوان «: اما يك منبع در سازمان انرژي اتمي روسيه آه خواست نامش فاش نشود، امروز گفت
آنم ما اين آار را در پاييز آغاز  گفت ارسال اين سوخت دقيقا چه زماني آغاز خواهد شد اما من فكر مي

 » .آنيم
گردد تاآنون با   بازمي1990گزارش، همكاري اتمي روسيه و ايران آه به اوايل دهه بر اساس اين 

تاخيرهاي فراواني توام بوده است آه منابع ديپلماتيك اين مساله را به بي ميلي مسكو به پيشبرد 
 دهند اما اين منبع آگاه آشكار برنامه خود در قبال ايران از بيم تيرگي روابطش با واشنگتن نسبت مي

 . گفت اين تاخير آخر داليل سياسي اساسي ندارد
واقعا تا پاييز نيازي به آغاز ارسال سوخت مورد نظر به ايران نيست زيرا روسيه براي «: وي افزود

آم از شش ماه قبل سوخت آن را ارائه آند و اين سوخت در حال  اندازي نيروگاه بوشهر بايد دست راه
شود و اين بدان معنا است آه نيازي نيست سوخت مذآور تا  ي ميحاضر در انباري در سيبري نگاهدار

 » .اندازي شود  راه2006آوايل سال آينده ميالدي در ايران باشد زيرا قرار است نيروگاه بوشهر تا اواخر 
 . اين در حالي است آه سفارت ايران در مسكو هنوز درباره اين خبر اظهارنظري نكرده است

آند همه سوخت مصرفي خود را به روسيه  رداد فوريه، ايران را ملزم مييكي از بخشهاي مهم قرا
بازگرداند و مسكو اميدوار است اين بخش از قراردادش با ايران، تاحدي نگراني آمريكا را درخصوص اينكه 

 . ايران ممكن است از اين سوخت براي ساخت تسليحات اتمي استفاده آند، از بين ببرد
 

   و منطقه ايلملليرويدادهاي مهم بين ا
  

 آغاز به آار آرد" صداي صلح" فلسطيني -راديوي مشترك اسراييلي 
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هايش را از  امروز پخش برنامه" صداي صلح"راديوي مشترك اسراييلي و فلسطيني : خبرگزاري فارس
 .دفتر خود در قدس شرقي آغاز آرد

: سخنگوي اين راديو با بيان اين خبر افزود" ميهال الدار"سه از بيت المقدس، به گزارش خبرگزاري فران
اندازي شده است،  راه" بالدي"اين راديو آه با همكاري مرآز يهودي عربي صلح و سازمان فلسطيني  «

 » .آند  پخش ميfm 2/107هاي خود را روي موج  برنامه
هاي عربي،  شوند به زبان ت به صلح تهيه ميهاي ما آه در راستاي دعو برنامه«: وي ادامه داد

 » .شود انگليسي و عبري پخش مي
هاي اين راديو با هدف تشويق به صلح، همبستگي، احترام متقابل، آشتي و  برنامه«: ميهال الدار گفت

 » .شود همزيستي بين دو ملت اسراييل و فلسطين، پخش مي
تاسيس شده بود، اما به دليل برخي مشكالت فني اين راديو يك و نيم سال پيش «: وي در پايان گفت

  ».هايش به اينترنت محدود بود  پخش برنامه
  

  کند ی شناسائی ما را به عنوان کشور اتمدی بایجامعه جهان : NPT امضاء یشرط پاکستان برا
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 کند ی شناسائی کشور اتمکیکشور را به عنوان  الملل آن ني جامعه بنکهی اعالم کرد بدون اپاکستان
 .  را امضاء نخواهد کردی هسته احاتي منع گسترش تسلمانياسالم آباد پ

 Jalil Abbas یالني عباس جلي در هند، جلhindu ینترنتی اگاهی مهر به نقل از پای گزارش خبرگزاربه
Jilaniاست ی کشور اتمکی کرد که کشورش  وزارت امور خارجه پاکستان  به خبرنگاران اعالمی،سخنگو 
 . را امضاء کندNPT ، ی هسته اري عضو غکی تواند به عنوان یو نم
" روآنت نائس" و NSG ی گروه فراهم کننده ملزومات هسته ای فعلسيرئ"  اکوالدچاردیر: " گفتیو
 اري بسی از مقامات ارشد وزارت خارجه پاکستان گفتگوهادري گروه با طارق عثمان حنی ای آتسيرئ

 . را برگزار کردندیسودمند
 در تی عضوی از مالکها را برایاري و مسؤل است و بسی اتمیپاکستان کشور: گفتني همچنیالنيج

 . گروه هنوز مورد بحث قرار نگرفته استنی اسالم اباد در اتی عضوکني داراست لNSGگروه 
 

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 طالباني از حضور نيروهاي آمريكايي در عراق حمايت آرد
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رييس جمهوري جديد عراق يك روز پس از برگزاري تظاهرات دهها هزار عراقي بر ضد : خبرگزاري فارس
 . نيروهاي آمريكايي از حضور آمريكا در آشورش دفاع آرد

آه روز يكشنبه پخش شد، " ان ان سي"اي با شبكه تلويزيوني آمريكايي در مصاحبه" جالل طالباني"
معتقدم ما به حضور آمريكا و ديگر نيروهاي ائتالف در عراق تا وقتي آه بتوانيم نيروهاي امنيتي «: گفت

 » .خود را بازسازي آنيم، نياز مبرم داريم
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راي آزادسازي عراق به اين آشور دوستان آمريكايي ما ب"رييس جمهوري جديد عراق با اين ادعا آه 
 » .ها خواهند توانست ارتش مخصوص به خود را طي دو سال شكل دهند عراقي«: ، افزود"اند آمده

شود بلكه  خروج آمريكا از عراق تنها به تشكيل ارتش عراق مربوط نمي«: وي در عين حال تاآيد آرد
 » .يكي از عوامل آن در امان ماندن عراق از تروريسم است

آيند از آنها به عنوان افراطيون و دشمنان  هاي زيادي از خارج به عراق مي وي با تاآيد بر اينكه تروريست
 . اآثر مردم عراق ياد آرد

رييس جمهوري جديد عراق آه رياست اتحاديه ميهني آردستان عراق را نيز بر عهده دارد، در مورد 
به عنوان طراح حمالت ضد آمريكايي در عراق ياد ابومصعب الزرقاوي اردني االصل آه آمريكا از وي 

زرقاوي يكي از جنايتكاران اصلي در عراق است و همان طور آه صدام را توانستيم «: آند، گفت مي
 » .دستگير آنيم، روزي نيز زرقاوي و ديگر جنايتكاران را دستگير خواهيم آرد

ت جديد محاآمه خواهد شد ولي طالباني درباره محاآمه صدام حسين گفت او پس از تشكيل دول
شود ولي به هر حال اين مساله يكي از اهداف  توانم بگويم چه زماني اين محاآمه شروع مي نمي

 . دولت جديد عراق است
وي در پايان از وحدت عراق حمايت آرد ولي در عين حال ايده استقالل آردستان عراق را غير واقعي 

 . خواند
  

  جمهوري نشد، عراق را ترك آردچي معاون رييس پاچه: الوطن
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بر اساس خبرهاي بدست آمده عدنان «: روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودي نوشت: خبرگزاري فارس
هاي مستقل عراق، بغداد را به مقصد يكي از آشورهاي عربي ترك  چي رييس حزب مجمع دمكرات پاچه

 ».آرده است
گيرد آه وي در تالش براي  چي زماني صورت مي اين اقدام پاچه«:  در شماره امروز خود افزودالوطن

 » .احراز تصدي سمت معاونت رياست جمهوري عراق ناآام ماند
هاي  ارگان رسمي مجمع دمكرات" النهضه"چي دستور تعطيل روزنامه  بر اساس اين گزارش، پاچه

 . خارج از آشور رفته استمستقل را داده و با بستن مقر خود به 
چي از خاك عراق وي دومين مسؤول عراقي است آه اقدام به ترك خاك اين  پس از خروج عدنان پاچه

 . آشور مي آند
پيش از وي، اياد عالوي نخست وزير سابق عراق نيز پس از استعفا از سمتش و واگذاري نخست وزيري 

 . به ابراهيم جعفري خاك عراق را ترك آرده است
چي نگراني خود را از انتشار  پاچه«: هاي مستقل عراق به روزنامه الوطن گفت يك عضو مجمع دمكرات

پيام تبريك به جالل طالباني و معاونانش عبدالمهدي و غازي الياور در روزنامه خود آه از سوي اعضاي 
 » .اين مجمع صورت گرفته بود، ابراز آرد

وي مجمع ملي امضا نشده بود بلكه به امضاي مهدي الحافظ اين تلگراف از س«: اين منبع تصريح آرد
ريزي و مشكاه مومن وزير محيط زيست، ليلي عبداللطيف وزير آار و امور اجتماعي عراق  وزير برنامه
 » .رسيده بود

چي با شرايط مالي سختي مواجه بوده و اين امر وي را به فكر بستن اين  اين منبع تاآيد آرد پاچه
 . شته استروزنامه وادا

پاچه چي وزير امور خارجه اسبق و يكي از اعضاي شوراي حكومت منحله عراق پس از حمله آمريكا به 
 . اين آشور بود

در " مجمع دمكراتهاي مستقل"وي آه يك سني سكوالر است رهبري گروهي از نامزدها با عنوان 
 .  ژانويه را بر عهده داشت30انتخابات 

  
  عراق یه مجمع مل نامني آئسی نوشي پیبررس
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 شي جلسه داد که در آن متن پلي عراق در ادامه جلسات خود امروز تشکی مجمع ملای منتخب پارلمان

  . دي رسندگانی مجمع به سمع و نظر نمانی نامه اني آئسینو
امروز دوشنبه در  ) یمجمع مل( ن عراق  فرانسه ، پارلمای مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه

 . خود پرداخت ی نامه داخلني مربوط به آئیشنهادي پسی نوشي خود به پژه ینشست و
 شي پی بررسی برانی دارا نورالدی قاضاستی به رندهی را متشکل از چند نمای اتهي کمی ملمجمع

منحل شد تا با ) 83 بهمن 11 (هی ژانو30 که پارلمان موقت که پس از انتخابات ی نامه اني آئسینو
 .ردي نامه پارلمان منتخب قرار گني آن به عنوان آئینيبازب
 275 ی صفحه آماده کرده است و برا34 نامه که آن را با ني آئسی نوشي مامور آماده کردن پتهيکم
 وارد شد که باعث شد سی نوشي پنی به ایادی زی نشست که انتقادهانی در ای مجمع ملندهینما
 نامه ني آئسی نوشي اعالم کند که نشست امروز فقط به قرائت پی مجمع ملسي رئیجم الحسنحا
 . پس فردا انجام شودای آن در نشست فردا ی است تا بررسافتهی صاصاخت
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 مجلس سي رئمي حکزیدعبدالعزي اعتراض کرد سی نامه مجمع ملني آئسی نوشي که به پی کسنياول
در مقدمه  " ميبسم اهللا الرحمن الرح"  که از قرار نگرفتن لفظ جالله  عراق بودی انقالب اسالمیاعال
 . انتقاد کرد سی نوشي پنیا

 . آمده است اعتراض کردندسی نوشي که در پیی به عبارت ها و بندهازي نیگری دندگانینما
 لي و تسهشبردي پی برای مساله مهمی نامه داخلني آئنکهی ااني با بی مجمع ملسي رئی حسنحاجم

 شود که ی مشنهادي به دو سوم آرا است لذا پیابي آن مستلزم دستبی است و تصویاعمال مجمع مل
ش ي پدني از شنشي پمي کنی ها را بررسحي و توضشنهادهاي پجهي و در نتمي گوش کنسی نوشيبه متن پ

 جامعه ی پرداختند که برای مشکالت و مسائلاني به بی در سخنانندگانی از نمای نامه شمارني آئسینو
 .  برخوردار است تيعراق از اهم

 سالگرد ني که در دومی با اشاره به تظاهراتکپارچهی ائتالف عراق وني فراکسی از اعضای مالکسالم
 مخالفت مطلق با اشغال عراق قی مطالبات ملت عراق از طریسقوط بغداد برگزار شد خواستار اجرا

 زمان نیکتریزد خروج آنها در نی برای راهکارجادیگر و ا اشغالانيتحت هرگونه بهانه و ضرورت خروج نظام
 .ممکن شد

 سابق در داخل عراق و توسط قضات میژ  خواستار محاکمه عادالنه صدام و سردمداران رني همچنیو
 . شدیعراق
 خواستار حل مشکل وجود کپارچهی ائتالف عراق ی مردم نجف و از اعضاندهی  نمامي عبود رحنيهمچن

 . شهر شدنی در اسيمانده پل فرکی از شيب
 . نجف گذاشته استتي بر امنی منفراتي مساله تاثنی ای گفته وبه

 دولت اردن به خاطر ی رسمی خواستار عذرخواهکپارچهی عضو ائتالف عراق ندهی نماگری دی فتالوحنان
 دهي به خاک و خون کشعهي آن صدها شی هولناک حله که طتی کشور در جنانیدست داشتن اتباع ا

 ني حادثه هولناک خوننی ااني قربانیشدند، شد و از دولت عراق خواست به مسائل خانواده ها
 . کندیدگيسر
 مردم شهرک صدر که ی های از رنج و سختی عالوی به رهبرهي العراقستي عضو لندهی نمای بخاتمیکر
 . است سخن گفت عهي شتي جمعتی اکثریدارا
 وعي برند که باعث شیبود آب شرب و خدمات و برق رنج م انسان از کمونيليحدود دو م:  گفت یو
 . شده استزي نی متعددی هایماريب
  

  طالباني از حضور نيروهاي آمريكايي در عراق حمايت آرد
  2005 آپریل 10  - ١٣٨۴ نی فرورد21ه یکشنب
راقي بر جالل طالباني ، رييس جمهوري جديد عراق،يك روز پس از برگزاري تظاهرات دهها هزار ع:ایرنا

از حضور آمريكا در " سي ان ان " اي با شبكه تلويزيوني آمريكايي  ضد نيروهاي آمريكايي ، در مصاحبه
 . آشورش دفاع آرد

سي ان " به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن ، طالباني در اين مصاحبه آه روز يكشنبه از شبكه 
يكا و ديگر نيروهاي متحد آمريكا در عراق تا آنم آه ما به حضور آمر گمان مي:" پخش شد، گفت" ان 

 ." وقتي آه بتوانيم نيروهاي امنيتي خود را شكل دهيم ، نياز داريم
رييس جمهوري جديد عراق آه رياست اتحاديه ميهني آردستان عراق را نيز بر عهده دارد با اين ادعا آه 

خروج آمريكا از عراق فقط به تشكيل ارتش : اند افزود آمريكاييها براي آزادسازي عراق به اين آشور آمده
شود بلكه يكي از عوامل آن مصون ماندن عراق  عراق آه تا دو سال ديگر انجام خواهد شد ، مربوط نمي

 . از تروريسم است 
طالباني در پايان درباره محاآمه صدام حسين گفت آه او پس از تشكيل دولت جديد محاآمه خواهد 

 . وز معلوم نيست شد ولي تاريخ دقيق آن هن
 

    رياست جمهوري  ثبت نام  زمان   ارديبهشت20
  2005 آپریل 10  - ١٣٨۴ نی فرورد21ه یکشنب
 20 شنبه    از روز سه  ايـران  اسـالمـي  رياست جمهوري   انتخابات  از داوطلبان نهميـن دوره  نام  ـ ثبت   تهران

 .  شود  آغاز مي84  ارديبهشت
    يا نمايندگان داوطلـبـان:  آرد   اعالم  اي  آشور در اطالعيه ستاد انتخابات,  خبر  رآزي واحد م  گزارش به
 5 مـدت   بـه84    ارديبهشت24 تا 20  مي توانند از تاريـخ,  باشند  شده   آتـبـا معرفي  االختيار آنان آه تام

 خود   قطعه عكس12 و   آن  صفحات   همه و چهـار نسـخـه تصوير    شناسنـامـه  اصل  داشتن روز بـا در دست
 .  آنند  نام  پرسشنامه ثبت  و باتكميل   آـشـور مراجعه  بـاشنـد بـه وزارت   گرفته آه در امسال

 ,     مذهبي  رجال,  شرايـط بـاشنـد   اين  بايد داراي  نام  ثبت داوطلبان هـنگـام:  افزايد   مي  اطالعيه  اين
   سابقه  حسن داراي, مدير و مدبر ,   ايران  اسالمي  آشور جمهوري تابعيت,  االصـل ايـرانـي, سيـاسـي 
 .  آشور  رسمي  و مذهب  اسـالمـي ايران  جـمهـوري   مبانـي  و معتقد به مومن,  و تقـوا  و امانت
 در  ـئوليـت مستقيم افرادي آـه مس   همه  ي,  جمهور   رياست  قانون انتخـابـات37   ماده  بر اساس  همچنين

   شوند آه توانند داوطلب  مي در صـورتـي,  اجرا و يا نظارت دارند    صورت  بـه  رياست جمهوري  امر انتخابات
 .  نباشند   سمت شاغل  و در آن  خود استعفا آرده   از سمت  نـام  از ثبت قبل
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 خود را   صالحيت  مـثبـت انند اسناد و مـدارك تو نامزدها مي ,   قانون انتخابـات59   ماده  براساس  همچنين
   شوراي  به   داوطلبان  صالحيت  رسيدگي به  زمان  و يا در مدت   داوطلبي  پـرسـشنـامـه اعـالم  ضمـيمـه

 .  آنند نگهبـان تقـديـم
 27  وز جمعه ر  رياسـت جـمهـوري   انتخابات  دوره  نهمين اخـذ راي ,   ستاد انتخابات  اطالعيه بر اساس

 .   خواهد شد  از آشور انجام  و خـارج  در داخـل1384خـرداد 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

  فروردين22:  تهرانیمرور روزنامه ها
  2005 آپریل 11  - ١٣٨۴ نی فرورد22ه دوشنب

به اخراج يک خبرنگار روزنامه های امروز صبح تهران از تحريم خبری مجلس در اعتراض :بی بی سی
پارلمانی خبر داده و نوشته اند که با تعيين تاريخ ثبت نام نامزدهای انتخابات رياست جمهوری ممکن 

  . است تغييراتی در فهرست اعالم شده نامزدها رخ دهد
انتقاد از بزرگ نمايی شخصيت پاپ و انعکاس تظاهرات بيت المقدس از جمله ديگر اخبار روزنامه های 

  . تهران استامروز
 خبر داده محافظه کاران که تاکنون موفق به توافق بر سر نامزدی واحد در انتخابات رياست ايرانروزنامه 

  .جمهوری نشده اند و احتمال دارد به نامزد ديگری، که می تواند حداد عادل، باشد رجوع کنند
خست وزير جمهوری اسالمی، همين روزنامه از مالقات جمعی از خبرگان با ميرحسين موسوی، آخرين ن

خبر داده و احتمال داده اند که اصالح طلبان هم که نتوانسته اند بين مهدی کروبی و مصطفی معين به 
  . نامزد واحدی برسند، دست به دامان نخست وزير سابق شوند

ه  خبر داده که ستاد های انتخاباتی هاشمی رفسنجانی در باکو، ارمنستان و آمريکا فعال شداقبال
است و همين روزنامه در گزارش اصلی خود از زبان چند تن از کارشناسان با حضور نظاميانی مانند 

قاليباف ، محسن رضايی و علی الريجانی در انتخابات رياست جمهوری مخالفت کرده و خبر داده است 
  . استکه نشريه ارگان هيات موتلفه هم از حضور نظاميان در عرضه سياسی ابراز نگرانی کرده 

 گفته است حضور نظاميان در انتخابات به زيان منافع ملی اقبالمحمد توسلی، عضو نهضت آزادی، به 
است و حميدرضا جاليی پور، عضو مرکزيت جبهه مشارکت، اظهار نظر کرده است که در فضای 

  .غيردموکراتيک نظاميان وارد صحنه سياست می شوند
، به همبستگیذشته مجلس را تحريم کرده و به نوشته روزنامه يازده روزنامه امروز اخبار جلسه روز گ

  . اين ترتيب به اقدام مجلس در اخراج خبرنگار پارلمانی يکی از خبرگزاری ها اعتراض کردند
همين روزنامه با عنوان مجلس هفتم ديروز تحريم خبری شد نوشته است که روزنامه های جناح راست 

 تمسخر گفته اند روزنامه هايی که خبر مجلس را تحريم کرده اند تيراژ و به کار خود ادامه داده و حتی به
  .خواننده ای ندارند
 پانصد نفر از دانشگاهيان و فعاالن سياسی در اعالميه ای از مردم دعوت کرده شرقبه نوشته روزنامه 

  .نداند که در مراسم بزرگداشت رهبر درگذشته کاتوليک های جهان در حسينيه ارشاد حاضر شو
از سوی ديگر، همچنان اخبار مربوط به مراسم تشييع جنازه رهبر کاتوليک های جهان در روزنامه های 

 در سرمقاله خود از مقامات دولتی و روزنامه ها جمهوری اسالمیتهران انعکاس دارد اما روزنامه 
  . خواسته از اغراق در بزرگداشت پاپ ژان پل دوم بپرهيزند 

ه به تلگرام های تسليت مراجع تقليد و شرکت رييس جمهوری در مراسم رم به آنان اين روزنامه با اشار
تذکر داده که به ياد داشته باشند که پاپ هيچ کمکی به صلح جهانی نکرد و فقط در عالم الفاظ بود که 

  . با بعضی جنگ افروزی ها مخالف می ورزيد
می توانست با استفاده از نفوذ معنوی  اظهار نظر می کند که پاپ اگر می خواست جمهوری اسالمی

خود افکار عمومی جهان مسيحيت را عليه بوش و بلر بشوراند و مانع حمله نظامی آنان به مردم 
  .افغانستان و عراق شود

  
  فروردين21:  تهرانیروزنامه ها

  2005 آپریل 10  - ١٣٨۴ نی فرورد21ه یکشنب:بی بی سی
دو روز تعطيل منتشر شده اند در صدر اخبار خود عکس ها و گزارش روزنامه های امروز تهران که بعد از 

هايی از مراسم تشييع جنازه رهبر کاتوليک های جهان را چاپ کرده و در مقاالت و گزارش های داخلی 
خود از تحوالت تازه در رقابت های انتخابات رياست جمهوری آينده و ادامه اعتراض ها به اخراج يک 

  .بر داده اندخبرنگار از مجلس خ
عکس هايی از مراسم تشييع چنازه پاپ ژان پل دوم که جورج بوش رييس جمهوری آمريکا و همسرش 

را در حال عبور از برابر محمد خاتمی و ساير روسای جمهوری نشان می دهد در صدر صفحات اول 
ه اند که درباره روزنامه های امروز تهران جا دارد که در آن به بررسی اخبار و گزارش هايی پرداخت

  . ديدارهای محمد خاتمی با همتای اسرائيلی خود منتشر شده است
 نوشته در حالی که روزنامه های اروپا عکس هايی از اين دو رييس دولت جمهوری اسالمیروزنامه 

که هر دو متولد شهر يزد هستند چاپ کرده اند اما دفتر رييس جمهوری ايران هر گونه ديدار و گفتگويی 
  . با رييس جمهور اسرائيل تکذيب کرده استرا 
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 نوشته حاشيه خاکسپاری رهبر کاتوليک های جهان جنجال برانگيزتر از اصل آن شد که مهم شرق
ترينش هم مربوط به ديدار محمد خاتمی و رييس جمهور اسرائيل بود که به علت حروف الفبا با فاصله 

  . کمی در کنار هم قرار گرفته بودند
ده که روز سه شنبه به مناسبت درگذشت رهبر کاتوليک های جهان مراسمی در  خبر داشرق

  .حسينيه ارشاد برپا می شود که فعاالن سياسی و فرهنگی از مردم برای شرکت در آن دعوت کرده اند
تحوالتی در رقابت های انتخاباتی و به ويژه در ستاد انتخاباتی محافظه کاران که همچنان در انتظار 

 تکليف اکبر هاشمی رفسنجانی هستند از جمله خبرهای مشترک همه روزنامه های روشن شدن
  . تهران است
اين . کانديدای شورای هماهنگی هستم و استعفا نمی دهم:  از قول علی الريجانی نوشتهآفتاب يزد

اختالف گفته از آن جايی اهميت دارد که روزنامه های هوادار محافظه کاران در اخبار و گزارش های خود 
نظر در ميان جناح های محافظه کار را بر سر انتخاب نامزدی واحد تکذيب کرده و نوشته اند بزودی در اين 

  .زمينه توافق هايی به دست می آيد
 در گزارش انتخاباتی خود نوشته فعاليت همزمان ستادهای انتخاباتی هر شش نامزد محافظه ايران

صور اوليه آنها انتخاب نامزدی واحد غيرممکن به نظر می رسد کاران نشان دهنده آن است که برخالف ت
  . و هر يک از نامزدها خود را برای احراز مقام رييس جمهوری صالح می بينند

 امير محبيان، تحليلگر مسائل سياسی و روزنامه نگار پيش بينی همشهریدر همين زمان به نوشته 
اهای جناح اصولگرا يا اصالح طلب و با قطعی شدن کرده است که در صورت ادامه تکثر و تعدد کانديد

  .حضور هاشمی رفسنجانی، نتيجه انتخابات نهم پيروزی قاطع هاشمی خواهد بود
از سوی ديگر الياس نادران نماينده محافظه کاری که نطق تند وی عليه هاشمی رفسنجانی دو ماه 

ه است در صورت ورود آقای  گفتهمشهریپيش اتحاد محافظه کاران را به هم ريخت به نوشته 
  . هاشمی و کانديدای اصالح طلبان، اصولگرايان به يک کانديدای واحد اکتفا می کنند

 که شورای هماهنگی را شورای ناطق نوری نام داده نوشته اين شورا با اعضای ستاد آبادگران اقبال
 دنبال اعالم نام علی اين جلسه بعد از آن ضرروت يافته که به. جلسه مشترکی برگزار خواهد کرد

الريجانی به عنوان نامزد شورا، آبادگران در مصاحبه جداگانه ای اعالم داشتند که هنوز نامزد خود را 
  .تعيين نکرده اند

 از ادامه حمايت های مردمی از خبرنگار پارلمانی همبستگی و خبرگزاری کار خبر همبستگی و اقبال
  . ز حضور در مجلس منع شدداده اند که به تصميم کارپرداز مجلس ا

 انجمن صنفی روزنامه نگاران ضمن محکوم دانستن عمل مجلس، خواستار آن شده که اقبالبه نوشته 
  .مسيح علی نژاد به سر کار خود بازگردد

www.iran-archive.com 
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