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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
  

  :رانی ای هسته ایتهاي فعالی بررسشی در همای اتمی الملل سازمان انرژنيمعاون ب
 حق ندارد از خواست ی جمهورسیي رچيه// شودی آغاز مندهی اصفهان تا چند روز آ UCF  کارخانه تيفعال

  است598 قطعنامه رشی مهمتر از مذاکرات پذرانی ایمذاکرات هسته ا// کندی چشم پوشرانیملت ا 
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  UCF  کارخانه تي مطلب که فعالنی با اعالم ای اتمی الملل سازمان انرژني معاون بیدي سعمحمد

 رانی حق ملت ازي صلح آمی هسته ای به فنآوریابيدست:  شود، گفتی آغاز مندهیوز آچند ر اصفهان تا 
  . کندی چشم پوشرانی حق ندارد از خواست ملت ای جمهورسیير  چياست و ه

 در رانی ایهسته ا   یتهاي فعالی بررسشی که در همایدي، سع"مهر "یاسي گزارش خبرنگار سبه
:  تاکنون اظهار داشت76سال     ازرانی ای هسته ای برنامه هاحی گفت با تشریتهران سخن م دانشگاه 

 در جهان شناخته شده است یسوخت هسته ا    ی کشور دارنده فن آور10 از یکیبه عنوان   اکنون رانیا
 اري را در اختی بومی هسته ای خود فناوریکارشناسان داخل   استفاده از توان متخصصان و و توانسته با 

   . رديبگ
   کارخانهی از فازهایبهره بردار     وی مگاوات40 یقاتي اراک، رآکتور تحقني مجتمع آب سنگجادی از ایو

UCF  انی کرد با پایدواري نام برد و ابراز امري اخیسالها    دررانی ایتهاي موفقنیاصفهان به عنوان مهمتر 
  . ابدی ه توسعرانی ای هسته ایفعالتها   ی داخلیروهايبر ن  و اتکا قيتعل

 یا    هستهیمذاکرات و برنامه ها    درباره روندانی سپس به سواالت دانشجویدي گزارش، سعنیبنابرا   
   .  پاسخ گفت  رانیا

 درباره یی با سه کشور اروپارانیا    با دفاع از مذاکرات گذشتهی اتمی الملل سازمان انرژني بمعاون
 رغميعل:  کردحی و تصرفي توصی توانا و فنیافراد    رایرانی ا خود، مذاکره کنندگانی هسته ایها برنامه 

 کی خود در ی توان و انرژیام اما با استفاده از تممينداشت   ی در حقوق هسته ایسابقه ا  چي هنکهیا
 هسته ی به فن آوریابي در دسترانی از حق مسلم ملت امي توانستخیطول تار    دررينظ  یدوره مذاکره ب

   .  ميکن دفاع    زي صلح آمیا
 598 قطعنامه رشی پذیکه برا    بودی به مراتب مهمتر از مذاکراترانی ایمذاکرات هسته ا:  گفتیديسع
 هي را علی توانسته بود اجماعکای که آمرمیبود     قرار گرفتهیطی ما در شرارای صورت گرفت، ز67سال  در 

 ی را نسبت به برنامه هاجهان ی افکار عموم،یمنف غاتيتبل    شکل دهد و بارانی ای هسته ایها برنامه 
   .  کندني بد برانیا  یاتم
:  و اروپا گفترانیمذاکرات ا    دني و به بن بست رسی سازی درباره توقف غنی در پاسخ به سوالیو

 به کشور عضو ی المللني معاهده بکی    کهی بوده و امتناع از حقی اعتمادسازی برای سازیغن توقف 
 رانی اهي علکایآمر ی منفغاتي که حجم تبلميرفتیپذ    خاطر آن رانیسلب حقوق اوست و ما به ا د،  دهیم

   . میرا انتخاب کرد   یکی بد و بدتر نيما ب  و ابدیکاهش 
 از عدم ی نشانه اای نقض و چيه   ی البرادعري در گزارش اخنکهی ااني با بی اتمی سازمان انرژمعاون

 دنبال ی تا سطح مناسبی اعتمادسازیرا برا   وجود ندارد و ما مذاکرات  NPT  معاهده به رانیا  یبندیپا
 زي تا اروپا نمياصفهان را آغاز کن  UCF   کارخانهتي فعالندهیروز آ     تا چندمیقصد دار:  کرد حیتصر  م،یکرده ا

  .  مرحله عمل کندنیا   تا به تعهدات خود 
را   UCF  تي توان فعالی و مافتهی انیپا   رانی اشنهاديت در مرحله اول پالبته مذاکرا:  اظهار داشتیديسع

  . مي مذاکرات را دنبال کنمی حاضریساز   ی آغاز غنیعنی ی مراحل بعدیکرد اما برا آغاز 
 خود را ميما تصم. حفظ شود   ی و حقوقی تعامل منطقکی در دی بای هسته ایتکنولوژ:  کرددي تاکیو
 سوخت دکنندگاني از تولرای زميمصمم هست   ی سوخت هسته ادي و در تولمی کار گرفته انیادامه ا  یبرا

   .  به تعهداتشان وجود ندارد    عملی برایني تضمچي چون همينامطمئن  یهسته ا
 و یبر روند مذاکرات هسته ا   ی جمهوراستی انتخابات رري درباره تاثی اتمی معاون سازمان انرژاز

 دور از مذاکرات که چند روز گذشته نیآخر   در:  گفتی سوال شد و ورانی ازي صلح آمیاتم  یتهايفعال
 انتخابات جهي نتجه وچيآدرس غلط به شما ندهند، به ه   می کردمي تفهییمقامات اروپا انجام شد، به 

 ی جمهوراستی ریداهای کاندنی و کندترنیتندتر.  نخواهد داشتري تاثیا    هستهیا  برنامه ندهی در آرانیا
   .  کرده اندیباني به طور جامع پشترانیا  یهسته ا   یاز برنامه ها

 ی و در غنمی ادهي رسیا    سوخت هستهی سوخت، به دانش و فنآورديدر تول:  در ادامه افزودیديسع
در  موضوع نی البته امي کنیرا آغاز م    آندي که در صورت مجوز، تولمی ادهي رسی به مرحله ازين  یساز

 دي تولیاور فنیجزو هشت کشور دارا  UCF  ما در.  شده استحیکارشناسان آژانس تصر گزارشات 
   . مي هستومياوران
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:  کرد و گفتی اطالعیاروپا اظهار ب    ورانی ای مذاکرات آتقي درباره زمان دقی اتمی سازمان انرژمعاون
   .  مذاکرات انجام نشده استقي زمان دقنيي تعیبرا یتوافق    اما هنوزمي مذاکرات را دنبال کنمیدار ما بنا 

 ی دور بعدی قطعا برامیبود    کردهنيي تعی مرحله اول مذاکرات سقف زمانیهمانطور که برا:  گفتیو
 نتواند مذاکرات را به جلو ببرد، یمدت زمان    نی و اگر اروپا در امی را در نظر گرفته ایزمان مشخص  زين

  . ميکن   ی آغاز مزي را نی سازی غنیعنی مرحله دوم 
  

   و منطقه ايرويدادهاي مهم بين المللي
  

گري  جورج بوش و والديمير پوتين پس از بيان اظهارات تند در خصوص افت روند دموآراتيك و سلطه
ي متحدي را در خصوص صلح و تروريسم در خاورميانه  شوروي سابق پس از جنگ جهاني دوم، جبهه

 . ارايه آردند
  ٢٠٠۵ مى 9 -١٣٨۴ ارديبهشت 19ه نبدوش

رسد آه  به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره، به نظر مي) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
جورج بوش رييس جمهور آمريكا و والديمير پوتين رييس جمهور روسيه، قصد ندارند مراسم جشن امروز 

لگرد شكست آلمان نازي در جنگ جهاني دوم را در ميدان سرخ به مناسبت شصتمين سا) دوشنبه(
  . تحت الشعاع اختالفات خود قرار دهند

اي است آه جهان شجاعت  اين لحظه: بوش در حالي آه در آنار پوتين نشسته بود، اظهار داشت
مردم روسيه . شناسد ها به رسميت مي عظيم و ايثارهاي مردم روسيه را در شكست دادن نازي

  . اند ا متحمل شدههاي زيادي ر سختي
، از پوتين به دليل اظهاراتش در اين خصوص آه سقوط اتحاد جماهير  بوش حتي در مذاآرات خصوصي
  .  بود، تقدير آرد20ي ژئوپلتيك قرن  شوروي سابق بزرگترين فاجعه

رهبران دو آشور مذاآرات صريحي را در : استفان هادلي، مشاور امنيت ملي آمريكا نيز اظهار داشت
  . هاي روسيه با آشورهاي بالتيك و مسايل داخلي روسيه انجام دادند ص تنشخصو

چنين تاآيد آرد آه اآنون زمان آن فرا رسيده تا به سوي مسايل و امور  بوش هم: هادلي اظهار داشت
  . ديگري آه در روابط دوجانبه بسيار حائز اهميت است، حرآت آنيم

ليت اتحاد جماهير شوروي را در الحاق آشورهاي بالتيك در حالي آه بوش از روسيه خواسته آه مسوو
ما : به اين اتحاد بپذيرد و از حضور آشورهاي دموآراتيك در مرزهايش استقبال آند، هادلي اعالم آرد

آنيم و در آن مذاآرات پوتين نيز چنين برداشتي  مطمئنا اين اظهارات را به عنوان سخنراني توصيف نمي
  . نداشته است

اش نيز اعالم آردند آه بوش  ي آمريكا و سرگئي الوروف، همتاي روسي ا رايس وزير امور خارجهآاندوليز
اي در خصوص صلح در خاورميانه، حمايت از محمود عباس رييس تشكيالت  و پوتين به توافقات گسترده

  . ي مشترك براي مقابله با تروريسم دست يافتند خودگردان و عزم و اراده
ها بازي  تواند با تروريسم يا تروريست ي اين موضوع آه هيچ آس نمي  آنها درباره:رايس اظهار داشت

آنم اين مساله بسيار حايز اهميت بود؛ چرا آه آنها به اوضاع فلسطين  من فكر مي. وگو آردند آند، گفت
  . بسيار توجه دارند

ي فلسطين نيز مشورت ي آموزش نيروهاي امنيت چنين قرار است درباره سران دو آشور هم: وي افزود
  . آنند 

  . وگو و مباحثه پرداختند ي شمالي و ايران به گفت ي عراق، آره بوش و پوتين همچنين در خصوص مساله
يي روسيه با ايران بويژه ساخت نيروگاه  اين در حالي است آه آمريكا از همكاريهاي صلح آميز هسته

يكايي تضمين مقامات روسي را مبني بر اينكه  با اين حال مقامات آمر يي بوشهر نگران است؛ هسته
  . اند هيچ غني سازي اورانيوم و يا پردازش مجددي صورت نگيرد، پذيرفته

هاي روسيه به سوريه و  روابط ميان پوتين و بوش اخيرا به دليل نارضايتي آمريكا از فروش موشك
ي نفوذ روسيه، به  كا در حوزههاي مسكو از دخالت آمري هاي تجاري در اين آشور و نيز شكايت سرآوب

  . تيرگي گراييد
هاي دموآراتيك خودش را  ي تلويزيوني آمريكا اظهار داشت، آمريكا بايد راه وگو با يك شبكه پوتين در گفت

  . پيش از نظاره بر مسايل روسيه زير سوال ببرد
ي  اي با شبكه يقه دق60وگويي  پوتين در گفت: از سوي ديگر، خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز اعالم آرد

اس اعالم آرد آه وي معتقد است جنگ عراق يك اشتباه جدي بود و عقب نشيني .بي.تلويزيوني سي
  . تر آند تواند مشكالت را پيچيده آمريكا از اين آشور پيش از برقراري ثبات در آن مي

 داخلي در يك دموآراسي محصول تحول. هاي ديگر صادر شود تواند به مكان دموآراسي نمي: وي افزود
  . شود جامعه است؛ اما اگر آمريكا عراق را بدون برقراري ثبات رها آند؛ اشتباه دوم را نيز مرتكب مي

 
  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 

  
 . مقامات عراقي از دستگيري يكي از معاونان ابومصعب الزرقاوي خبر دادند
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به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، دولت عراق با صدور ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
عمار عدنان محمد حمزه الزبيدي معروف به ابوالعباس، از معاونين ابومصعب : اي اعالم آرد بيانيه

  . اق دستگير شدالزرقاوي رهبر تشكيالت القاعده در عراق، توسط نيروهاي امنيتي عر
هاي  الزبيدي از طراحان اصلي حمالت تروريستي و سلسله انفجارهاي ماه: در اين بيانيه آمده است

  . گذشته در عراق بوده آه اين حوادث منجر به آشته شدن تعداد زيادي از مردم بيگناه عراق شده است
گذاري خودروها، طراحي حمالت انتحاري و  هاي انفجاري و بمب وي همچنين در مجهز ساختن سيستم

  . ها به عراق دست داشته است آمك به ورود غيرقانوني تروريست
 موشك و مخفي ساختن 400دولت عراق اعالم آرد آه معاون زرقاوي طي اعترافاتش، به سرقت 

  . اش اعتراف آرده است  مزرعهمقادير زيادي سالح و مواد منفجره در
  .  درصد از انفجارهاي بغداد را برعهده گرفته است75وي همچنين حدود 

از سوي ديگر، خبرگزاري آويت نيز از انفجار يك خودروي بمبگذاري شده در مسير يك آاروان نظامي 
  . آمريكا در شمال بعقوبه خبر داد

اري شده خسارتهايي را به خودروهاي پارك شده در انفجار اين خودروي بمبگذ: پليس عراق اعالم آرد
  . منطقه وارد آرد و همچنين به مجروح شدن دو تن از شهروندان عراقي منجر شد

نيروهاي پليس با همكاري نيروهاي ائتالف : ي عربي نيز نوشت  چاپ امارات متحده-ي البيان  روزنامه
  . ادي اسلحه در بابل دستگير آنند شبه نظامي را به همراه مقادير زي17موفق شدند حدود 
ي نيروهاي پليس عراق در القائم در نزديكي مرز سوريه و عراق نيز حدود شش تن  در عمليات گسترده

  . از اعضاي گروه الزرقاوي آشته شدند
يكي از افسران پليس عراق نيز از آشته شدن دو سرباز عراقي و مجروح شدن چهار تن ديگر بر اثر 

  . هاي آمريكايي در نزديكي بيجي خبر داد روي بمبگذاري شده در مسير گشتيانفجار يك خود
پليس عراق همچنين اعالم آرد به دنبال انفجار پنج بمب در پايگاه مشترك نيروهاي ارتش عراق و آمريكا 

  . در الضلوعيه، يك عراقي آشته و يك تن ديگر نيز زخمي شدند
انفجار يك آاميون حامل مواد منفجره در نزديكي مرآز پليس طرح : يك مقام پليس آرآوك نيز اعالم آرد

ي آاميون آشته و همراه وي نيز دستگير  آرآوك توسط نيروهاي پليس خنثي شد و به دنبال آن راننده
  . شد

ارتش آمريكا نيز اعالم آرد آه طي دو روز گذشته و به دنبال سه انفجار جداگانه در عراق، هفت سرباز 
  . دندآمريكايي آشته ش

ي الخالديه در نزديكي  ي حديثه در شمال غرب بغداد در نزديكي سامره و منطقه اين انفجارها در منطقه
  . الرمادي رخ داد

 تن از نيروهاي پليس عراق و يك 9ي تلويزيوني الجزيره نيز در خبري فوري از آشته شدن  شبكه
  . نوب بغداد خبر دادشهروند عراقي بر اثر انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در ج

تعداد زيادي از طرفداران مقتدي صدر روز يكشنبه با اجتماع در ميدان ثوره : خبرگزاري عراق نيز اعالم آرد
العشرين در نجف، از استاندار و اعضاي شوراي شهر نجف خواستند تا هر چه زودتر به حوادث مربوط به 

ان صدر و يكي از نيروهاي امنيتي عراق شده بود، نماز جمعه آه منجر به مجروح شدن پنج تن از طرفدار
  . رسيدگي شود

تعدادي از اعضاي شوراي شهر با . آنها همچنين خواهان پرداخت غرامت به خسارت ديدگان حادثه شدند
هايشان به آنها وعده دادند آه موضوع را در شورا  حضور در بين اعتراض آنندگان و شنيدن درخواست

  . مورد بررسي قرار دهند
نيروهاي امنيتي عراق با حمله به مسجدي در بغداد و : هيات علماي مسلمين عراق نيز اعالم آرد

تيراندازي به سوي مسجد، شيخ مهدي المجمعي، عضو هيات علماي مسلمين و امام جماعت مسجد 
  . را دستگير آردند

  
شد تا يك بار ديگر مراسم هاي فهرست ائتالف آردستان عراق، دولت جديد عراق ناچار  به دنبال تهديد

 . به جاي آورد“ عراق فدرال”تحليف را با گفتن عبارت 
  ٢٠٠۵ مى 9 -١٣٨۴ ارديبهشت 19ه دوشنب

به نقل از پايگاه اينترنتي ايالف، ابراهيم الجعفري، نخست ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي خود را با به زبان  سوگندنامه) دوشنبه(ز اش امرو وزير عراق به همراه سه معاون و اعضاي آابينه

 . به جاي آوردند“ عراق فدرال”آوردن قيد 
 : متن سوگندنامه جديد به شرح زير است

 اهللا الرحمن الرحيم  بسم«
ام را خالصانه انجام  هاي قانوني آنم آه وظايف و مسووليت العظيم آه سعي مي قسم به خداوند علي

رم را حفظ آنم و بر اساس منافع آن گام بر دارم و براي حفظ يكپارچگي دهم و استقالل و حاآميت آشو
داري آنم و در راستاي حفظ  اش شب زنده ها و نظام دموآرات فدرال ها، ثروت سرزمينم، آسمان، آب

شوم آه با حفظ امانت به اجراي قوانين بپردازم و  متعهد مي. هاي عمومي و اختصاصي گام بردارم آزادي
 » .گويم شاهد است آنچه آه ميخداوند بر 

عراق ”طي چند روز گذشته تعدادي از مقامات فهرست آردستان عراق نسبت به قيد نشدن عبارت 
 .  دست به اعتراض زده بودند در متن سوگندنامه“ فدرال
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هاي دو ساله در عراق آه از سوي ابومصعب  ها و ناآرامي شورش: گفت) دوشنبه(جالل طالباني امروز 

 از سوي حاميان اين گروه در آشورهاي خارجي و يك گروه  اوي عامل القاعده هدايت شده است،الزرق
 . شود ديگر در عربستان پشتيباني مي

  ٢٠٠۵ مى 9 -١٣٨۴ ارديبهشت 19ه دوشنب
به نقل از خبرگزاري رويتر، جالل طالباني، رييس جمهور ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

هايي آه از زرقاوي  وگو با اين خبرگزاري اظهار داشت، به اعتقاد وي به رغم حمايت عراق در گفت
 . شود، وي ضعيف و منزوي شده و هيچ ترسي نيز از جنگ داخلي در عراق وجود ندارد مي

آنها از القاعده و ديگر تامين آنندگان مالي در : هاي شبه نظامي در عراق افزود طالباني با اشاره به گروه
هاي افراطي از وهابيون افراطي گرفته تا آشورهاي ديگر آه من از آنها اسمي  ن ساير سازمانميا

 . شوند  تامين مي برم، نمي
آنم زرقاوي منزوي شده و مورد تنفر مردم عراق است و  من فكر مي: رييس جمهور عراق افزود

يم اين دستگيري آجا و در چه توانم بگو دانم، با اين حال نمي دستگيري او را در هر لحظه بعيد نمي
 . دهد زماني روي مي

هاي  اين حمالت و انفجار ماشين: طالباني با اشاره به افزايش حمالت در روزهاي گذشته گفت
هاي افراطي است آه آخرين تالش خود را  گذاري شده و افزايش شدت آنها مدرآي بر ضعف گروه بمب
 . آند آنند و اين حمالت به سرعت آاهش پيدا مي مي

زرقاوي تالش دارد تا عراق را به جنگ داخلي بكشاند امام موفق : اين رهبر سابق آردهاي عراق گفت
 . ترسم من از وقوع جنگ داخلي در عراق نمي. نخواهد شد

  
   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 

  
  ارديبهشت19:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵  مى9 -١٣٨۴ ارديبهشت 19ه دوشنب
روزنامه های امروز صبح تهران يک روز مانده به آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات رياست جمهوری خبر از 

احتمال بر هم خوردن ترکيب فعلی نامزدهای دو جناح داده و با گزارش هايی از احتمال اعالم نامزدی 
حبس سه تن از ملی هاشمی رفسنجانی و ميرحسين موسوی، از اعتراض فعاالن سياسی به ادامه 

  .  مذهبی ها خبر داده –
تهديد ايران به از سرگيری بخشی از چرخه توليد سوخت هسته ای از ديگر مطالب روزنامه های امروز 

  .صبح است
سخنان وزير خارجه در تهديد به از سرگيری بخشی از برنامه توليد سوخت هسته ای به جهت طوالنی 

ر حالی در صدر اخبار روزنامه های تهران نشسته است که روزنامه شدن مذاکره با کشورهای اروپايی د
 برای دومين روز از تسليم هيات ايرانی در مذاکرات اروپا خبر داده و نوشته است جمهوری اسالمی

ايران مطابق توافقنامه پاريس می تواند و بايستی تصميم قاطع بگيرد که به تعليق توليد چرخه سوخت 
   .هسته ای خاتمه دهد

اين روزنامه در سرمقاله خود پرسيده سه کشور اروپايی و آمريکا و اسرائيل که خود را پشت سر 
  اتحاديه اروپا مخفی کرده اند، از ما چه می خواهند و به دنبال تامين چه هدف يا اهدافی هستند؟

 مرحله ای ۴شنهاد  در گزارشی پيرامون تحوالت اخير در مذاکرات ايران و اروپا نوشته درپيايرانروزنامه 
) ايران و اروپا(ايران که همچنان روی ميز مذاکرات ده روز پيش لندن برای اتخاذ تصميم دوطرف مذاکره 

باقی مانده است، عالوه بر مشخص شدن محدوده فعاليت چرخه سوخت در ايران، فراهم آوردن 
در نهاد قانون گذاری کشورمان و ابزارهای حقوقی مانند تصويب پروتکل الحاقی و قوانين مورد نياز ديگر 

  .همکاری های اقتصادی و فناوری هم پيش بينی شده است
با تشنج هايی که در جلسات انتخاباتی دو نامزد اصالح طلب رخ داده و گروه های فشار باعث ناآرامی 

ت  وزير کشور گفته به نيروهای انتظامی دستور داده شده اسشرقهايی شده اند، به نوشته روزنامه 
  . با تخلف ها حتی اگر از جانب يک نفر باشد برخورد کنند

موسوی الری در پاسخ خبرنگاری که بدون بردن باقر قاليباف از احتمال حمايت نيروی انتظامی از يک 
نامزد خاص سخن گفته بود اظهار داشته حضور نيروهای مسلح در انتخابات به هيچوجه قابل قبول و 

 جز به عنوان حفظ امنيت انتخابات هيچ مسئوليتی نسبت به حضور در هيچ قانونی نيست و اين نيروها
  . يک از مراحل انتخابات ندارند

به گفته آقای الری، به سرپرست نيروی انتظامی گفته شد اگر با تخلفات نيروی خود برخورد نکند، وزارت 
  . کشور برخورد خواهد کرد

ی از جمله گزارش هايی است که تمامی احتمال نامزدی هاشمی رفسنجانی و ميرحسين موسو
  . روزنامه های امروز به آن پرداخته اند

 در صدر اخبار خود گزارشی دارد درباره احتمال شرکت ميرحسين موسوی در انتخابات همبستگی
  . رياست جمهوری که عنوان اصلی آن را نهاده است در انتظار نخست وزير 

 آخرين نخست وزير به صحنه انتخابات به نفع وی کناره  مصطفی معين در صورت ورودشرقبه نوشته 
 مجمع روحانيت مبارز که دبيرکل آن در حال فعاليت برای ايرانگيری خواهد کرد و به نوشته روزنامه 
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انتخاب به رياست جمهوری گفته است در صورت آماده شدن موسوی نامزدی وی را بررسی خواهد 
  . کرد

  .ون ميرحسين موسوی نيامد من وارد صحنه شدم از قول کروبی نوشته چهمبستگی
 در گزارش اصلی خود به بررسی زمينه های نامزدی هاشمی رفسنجانی پرداخته و نوشته جناح اقبال

  .راست از نامزدی وی زيان بيشتری خواهد ديد
بهتر است آقای هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخيص "هايی نظير اينکه   پياماقبالبه نوشته 
دهد که هاشمی از نظر آنان يا نبايد به  که از سوی تندرو فرستاده می شود نشان می " انندمصلحت بم

عرصه انتخابات بيايد وگرنه بايد هزينه سنگين رودررويی و مقابله با طيف راديکال و قدرتمند جناح 
  .  کار را بپذيرد محافظه

 می دهد بدون آن که از شهرداری در حالی که محمود احمدی نژاد به تبليغات انتخاباتی خود ادامه
، روزنامه شهرداری، نوشته بر اساس نظرسنجی يک وزارت خانه همهشریتهران استعفا داده باشد، 

دولتی هاشمی رفسنجانی در بين نامزدها از اقبال بيشتری برخوردار است و نفر بعد از وی با نصف 
  . آرای را در اختيار دارد

مزد جناح راست هم گفته است پيروزی درانتخابات هدف اول وی نيست  باقر قاليباف ناشرقبه نوشته 
  .بلکه بيشتر برای جلب مشارکت عمومی وارد صحنه شده است
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