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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(بزرگ و دولتهای رژیم ایران

  انرژي و چالشهاي جهاني با آن
  

 . علي الريجاني گفت آه تعيين تاريخ مذاآرات با اروپا ظرف يكي، دو هفته آينده صورت خواهد گرفت
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، دآتر علي الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت )ايسنا( خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش
ملي در پي ديدار عادل عبدالمهدي، معاون رييس جمهور عراق، در جمع خبرنگاران درباره تحوالت اخير 

ن امنيت نامه سه آشور اروپايي دو روز پيش تحويل معاو: يي آشورمان اظهار داشت ي هسته در مساله
هاي اروپايي  وگوهاي بين ايران و آشور در اين نامه براي آغاز گفت. ملي شوراي عالي امنيت ملي شد

  . ابراز عالقه شده است
با توجه به اينكه تاريخ مذاآرات بايد بين طرفين مذاآره آننده هماهنگ شود ظرف يكي دو : وي ادامه داد

  . هفته آينده اين آار صورت خواهد گرفت
  . مهم جنس مذاآره است: يجاني با بيان اينكه محل مذاآره از نظر ما خيلي مهم نيست افزودالر

 چنين بحثي  :شود گفت شود در مذاآرات آينده بررسي مي وي در خصوص طرح روسيه آه گفته مي
اي  اي و توليد سوخت هسته فعال موضوع بحث مذاآرات پيرامون فعاليت فناوري هسته. مطرح نيست

  . نابراين اين مسايل فقط در سطح رسانه مطرح استاست؛ ب
هاي ايران با اشاره به  چنين درباره سوء استفاده برخي آشورهاي بيگانه در عراق از مرز وي هم

هاي تاثيرگذار در سطح روابط دو آشور  ايشان از شخيت: شخصيت ممتاز عادل عبدالمهدي گفت
ل بسياري از مسايل مهم بين دو آشور در آينده آمك هستند و حضورشان در سطح عاليرتبه ايران به ح

  . خواهد آرد
 يك دولت سياسي در  اين تعامالت بر امنيت منطقه ، همكاري دو آشور و نحوه تكامل: الريجاني گفت

  . عراق تاثيرگذار است آه در اين ديدار بر روي اين مسايل بحث شد
به درستي انجام شود و دولت آينده دولتي مردمي ما اميدواريم انتخابات پارلماني در عراق : وي گفت

  . گيري چنين دولتي بسياري از مسايل ديگر قابل حل خواهد شد باشد؛ چرا آه طي شكل
اين موضوع در حال پيگيري و حل : الريجاني درباره دستگيري چند تن از زائران ايراني در عراق گفت

  . شود بال مياست آه يك قسمتي از آن انجام شده و مابقي نيز دن
: دبير شوراي عالي امنيت ملي آشورمان در خصوص مشارآت احزاب در انتخابات پارلماني عراق گفت

آنم مشارآت  اند و با توجه به مكانيزم انتخابات تصور مي هايشان را مشخص آرده احزاب از قبل ليست
 بودند مشارآت خوبي در هاي مبارز و پرتوان آه از قبل در عراق نيرو. خوبي را شاهد خواهيم بود
  . انتخابات عراق خواهند داشت

هاي  عادل عبدالمهدي، معاون رييس جمهور عراق نيز با بيان اينكه در ديدار با الريجاني درباره رفت و آمد
روابط ما با ايران در : مسووالن دو آشور و مسايل امنيتي و آينده روابط دو آشور بحث شد ابراز داشت

  . اتژيك و در راستاي تامين منافع ملي دو آشور استسطح عالي و استر
هاي يكديگر  تر شود هرج و مرج در دو آشور و در مرز وي ابراز اميدواري آرد آه هرچه اين روابط گسترده
  . آند هاي منطقه نيز سرايت نمي آاهش يافته؛ همچنين اين هرج و مرج به آشور

ر عراق به ويژه در انتخابات پارلماني اين آشور معاون رييس جمهور عراق در خصوص حضور احزاب د
تواند ما را به اوضاع  روند آار سياسي در عراق در اولويت قرار دارد؛ چرا آه معتقديم اين راه مي: گفت

  . جديد و مطلوبي برساند
  

 داليل سه مقام آمريكايى براى همكارى با ايران
  ٢٠٠۵ نوامبر ٣٠ -  ١٣٨۴ آذر ٩چهارشنبه 
سه مقام رسمى آمريكا ديروز در اظهاراتى جداگانه از تصميم تازه واشنگتن براى  _  ایرانىگروه سياس

 .دعوت ايران به همكارى در صحنه عراق سخن گفتند
سخنگوى (و شان مك آورمك ) سفير آمريكا در بغداد(، زلماى خليل زاد )وزير خارجه(آاندوليزا رايس 
به تشريح داليل و اهداف پيشنهاد بوش براى همكارى با ايران با حضور در جمع خبرنگاران ) وزارت خارجه

اظهارات ديروز ديپلمات هاى آمريكا حاآى از آن بود آه مأموريت پيگيرى اين . در قضيه عراق پرداختند
خليل زاد ديروز در . طرح همكارى دوجانبه به شخص خليل زاد، سفير آمريكا در بغداد سپرده شده است

مطرح آرد و وعده داد آه ) جالل طالبانى(ن موضوع را در حضور رئيس جمهور عراق مصاحبه اى خبرى اي
 .تماس و گفت وگو با ايرانى ها را بزودى آغاز خواهد آرد

خليل زاد، سفير سرشناس آمريكا در عراق افغانى االصل بوده و سابقه نمايندگى ويژه رئيس جمهورى 
وى در گفت وگو با روزنامه نيوزويك اعالم آرده بود از .  داردو سفارت آمريكا در افغانستان را در آارنامه
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طرف جورج بوش اجازه يافته است تا براى آمك به رفع ناآرامى ها در عراق با ايرانى ها تعامل داشته 
 .خليل زاد حتى گامى به پيش نهاده و مدعى شده بود نشست هاى ميان ما برگزار خواهد شد. باشد

 آمريكا، دولت بوش طرح همكارى با ايران را در راستاى آاهش دامنه بحران طبق گزارش منابع خبرى
چنانكه واشنگتن تايمز ديروز در گزارشى جنجالى نوشت آه آاخ سفيد يك راه . عراق دنبال مى آند

 .برون رفت از بحران عراق را در معامله با ايران مى بيند
آسب » ايران«ه نشده است، اما چنانچه خبرنگار تاآنون از طرف ايران پاسخى به سخنان خليل زاد داد

اطالع آرده است، پيشنهاد جديد آمريكا در نهادهاى ذيربط و در رأس آنها شوراى عالى امنيت ملى 
به هر حال موضوع پيشنهاد همكارى جديد آمريكا با ايران مدل . ايران، در حال بررسى و ارزيابى است
ايران و آمريكا در دوره جنگ آمريكا در افغانستان با . فغانستان استديگرى از الگوى همكارى دوجانبه در ا

 سپتامبر و روند دولت سازى در افغانستان در قالب نشست ها و همكارى هاى ١١طالبان پس از حادثه 
چندجانبه بين المللى با محوريت سازمان ملل تعامالتى را تجربه آرده اند آه اين اتفاق در مورد عراق 

در آن دوره نيز خليل زاد، نماينده ويژه و سفير آمريكا در افغانستان بود و اتفاقًا سفير فعلى . تكرار نشد
در ميانه اختالف و . ايران در عراق نيز آن هنگام در مأموريت ديپلماتيك در افغانستان به سر مى برد
ه ايران در موضوع پرونده چالش هاى موجود ميان ايران و آمريكا و با توجه به نقش مخالفى آه آمريكا علي

. هسته اى ايفا مى آند، بايد ديد پيشنهاد تازه آمريكايى ها در ايران چه بازتاب و وضعى پيدا خواهد آرد
برخى منابع رسانه اى پيشنهاد اخير آمريكا را به نوعى توجه اجبارى آمريكا به نقش ايران به عنوان يك 

وز سخنگوى وزارت خارجه آمريكا با تأييد مأموريت جديد با اين اوصاف دير. قدرت منطقه اى مى دانند
اختيارات صادره بسيار محدود و : سفير خود در عراق براى ديدار و مذاآره با مقام هاى ايران، اعالم آرد

 .به طور مشخص در ارتباط با عراق است
 ديدارهايى يا سخنگوى وزارت خارجه آمريكا در عين حال از احتمال برقرارى چنين» شان مك آورمك«

 .احتمال موافقت ايران با مالقات مقام هاى رسمى خود در بغداد با سفير آمريكا، ابراز بى اطالعى آرد
 مهر ماه گذشته در آميته روابط خارجى ٢۶وزير خارجه آمريكا نيز » آاندوليزا رايس«براى اولين بار 

قيم با جمهورى اسالمى ايران مجلس سنا گفته بود آه دولت بوش سرگرم بررسى امكان تماس مست
 .در چارچوب ترتيبات چند جانبه براى گفت وگو درباره عراق است

آاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريكا ديروز نيز اعالم آرد آه زلماى خليل زاد نيز سفير آمريكا در عراق 
يران از موضوع عراق ممكن است با ديپلمات هاى ايرانى در خصوص عراق مذاآره آند، اما گفت وگو با ا

 .فراتر نمى رود
سخنگوى وزارت خارجه آمريكا در نشست ديروز خود گفت آه واشنگتن براى تبادل پيام با ايران از 

 .مجارى سازمان ملل يا سفارت سوئيس در تهران نيز استفاده مى آند
وجود داشته باشد مك آورمك افزود آه اگر موضوع خاصى براى گفت وگوى خليل زاد با مقام هاى ايران 

واشنگتن اعتقاد دارد آه ايران و عراق «: وى افزود. »حتمًا مالقاتى نيز صورت خواهد گرفت«در آن صورت 
بايد همانند ديگر آشورهاى همسايه، روابط خوب مبتنى بر احترام متقابل و شفافيت با يكديگر داشته 

 ».باشند
 شودگفت وگو با ايرانى ها بزودى آغاز مى : خليل زاد>

در همين حال زلماى خليل زاد در نشستى خبرى در بغداد و در حضور جالل طالبانى، رئيس جمهورى 
خليل زاد با تأييد اخبار اخير در مورد . بزودى گفت وگو و تماس با ايرانى ها را آغاز مى آند: عراق گفت

غانستان بودم، با ايرانى ها در زمانى آه سفير آمريكا در اف: مأموريت وى براى گفت وگو با ايران افزود
 .گفت وگو آرده ام
وى .اين گفت وگوها نه تنها براى آمريكا و ايران، بلكه براى آل منطقه سودمند است: وى تصريح آرد

 .رئيس جمهور آمريكا او را مأمور انجام اين گفت وگوها آرده است» جرج دبليو بوش«: افزود
  ايران معامله آنيمبه جاى خروج از عراق، با:واشنگتن تايمز> 

خروج آمريكا از : در تحليلى با اشاره به اوضاع آمريكا در عراق نوشته است» واشنگتن تايمز«روزنامه 
عراق، موجب پيروزى تمام عيار ايران با خرج سربازان آشته شده آمريكايى مى شود و بهتر است به 

 .جاى اين اقدام، به معامله با ايران تن دهيم
وزنامه با ارائه يك دستورالعمل شش بندى، مذاآره آمريكا با ترآيه را زمينه مناسبى براى تحليلگر اين ر

 .اين اقدام دانسته است
بسيار مهم است آه آمريكا به : مى نويسد» واشنگتن تايمز«، تحليلگر »بازتاب«به گزارش سايت خبرى 

ر عراق يا خروج نيروهاى آمريكايى اين نكته پى ببرد آه وقتى صحبت از روند پيشرفت و بهبودى اوضاع د
از اين آشور مى آند، ايران، عراق، ترآيه و سوريه اقيانوس هاى از هم جدا شده نيستند، بلكه آنها 

 .همگى قطعات يك پازل هستند و هرچه بر سر يك آدام از آنها بيايد، بر بقيه تأثيرگذار خواهد بود
تحريم ها عليه ايران اصًال  -١:  معامله با ايران نوشته استاين تحليلگر در داليل خود براى لزوم مراوده و

 .به منابع اطالعاتى و جاسوسى محلى نمى توان وابستگى زيادى داشت -٢. آارى از پيش نمى برند
اياالت متحده بايد تصميم بگيرد آه چگونه مى خواهد با ايران معامله آند و آنگره : اين گزارش مى افزايد

خروج از عراق، گزينه نهايى نيست، زيرا اگر اين آار . يشترى در اين زمينه داشته باشدنيز بايد جلسات ب
پيش از برقرارى ثبات در عراق انجام پذيرد، هر حادثه اشتباهى آه در منطقه رخ دهد، مقصرش 

  . سپتامبر ديگر يا بدتر از آن رخ ندهد١١آمريكاست و هيچ آس نمى تواند تضمين دهد آه يك واقعه 
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 الفت ايران با مذاکره با آمريکا در مورد عراقمخ
  ٢٠٠۵ نوامبر 29 - ١٣٨۴ آذر 8شنبه سه 

 خليلزاد، سفير اين کشور در یپس از آنکه وزارت امورخارجه آمريکا تأييد کرد که به زلم:بی بی سی
يدرضا  گفتگو کند، حمی ايرانیعراق اختيار داده شده است که درباره مسائل مربوط به عراق با مقامها

 کشورش ر وزارت امورخارجه ايران اعالم کرد که مذاکره با آمريکا در دستور کای معاون و سخنگویآصف
 . قرار ندارد
 کشور ی مقامهای به اين خبر هنگام ورود او به دمشق که به منظور مالقات با برخی آصفی آقاواکنش

 .سوريه انجام شده صورت گرفت
 خليلزاد به طور محدود و تنها درباره امور مربوط به عراق حق یکه آقا خارجه آمريکا تأکيد کرده وزارت

 با ايران درباره ی در گذشته چنين تماسهايی آمريکايی دارد و مقامهای ايرانیمذاکره با مقامها
 .افغانستان داشته اند

ماًال  خليلزاد احتی که زلمی وزارت خارجه آمريکا همچنين در مورد تماسهايی مک کورمک سخنگوشان
 بر مناسبات از هم گسيخته ايران و آمريکا ی تأثيریبا ايران برقرار خواهد کرد، گفته که چنين تماسيهاي

 .نخواهد داشت
 افزايش ی خواستار کمک ايران برای احتمالی رود دولت آمريکا در جريان اين گونه تماس های مانتظار

 .امنيت در مرز مشترک ايران و عراق شود
 در دولت آمريکا چند هفته پس از اظهارات کاندوليزا رايس، وزير خارجه یاذ چنين تصميم خبر اتختأييد

 اين کشور صورت گرفت که آن گونه که در گزارشها ی مجلس سنایآمريکا در کميسيون روابط خارج
 فائق آمدن بر ی از تالش ها برای امکان تماس مستقيم با ايران به عنوان بخشیآمده، او از بررس

 ". دارد؟ی خواهيم ببينيم اين کار فايده ایم: " خبر داده و گفته بودی هایردرگي
 . تاکنون رابطه ديپلماتيک نداشته اند1357 و آمريکا از زمان انقالب سال ايران
 به دخالت در فرآيند ،ی به سالح اتمی دستيابی ايران را عالوه بر حمايت از تروريسم و تالش براآمريکا
 کند، همه اين اتهامات تکذيب ايران را در یيت از شورشيان آن کشور نيز متهم م عراق و حمایسياس

 . داشته استیپ
 خليلزاد، سفير آمريکا در عراق قبًال گفته است که اگر ايران و سوريه، همسايگان عراق همچنان یزلم

 . خواهد بردیخود در عراق را دنبال کنند شکست دادن شورشها وقت بيشتر" نقش غيرسازنده"
 رئيس جمهور عراق از تهران، ،ی هفته گذشته در جريان بازديد جالل طالبانی ايرانی مقابل، مقامهادر

 . بر هم زدن روابط بغداد و تهران متهم کردندیدولت آمريکا را به تالش برا
 اکثر  کهی گويد ايران و عراق بايد از آن نوع روابطی وزيرخارجه آمريکا می مک کورمک سخنگوشان

 بر احترام متقابل و شفافيت ی برند برخوردار باشند و اين روابط بايد متکیهمسايگان از آن بهره م
  .باشد

  
  
  
 
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
 
   

  
  
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  

 جمع ملي عراق اخراج شود شعالن از م: پيشنهاد فراآسيون ائتالف عراق يكپارچه
  ٢٠٠۵ نوامبر ٣٠ -  ١٣٨۴ آذر ٩چهارشنبه 

از پارلمان عراق اخراج خواهد , وزير دفاع سابق عراق در صورت موافقت مجمع ملي» حازم شعالن«
 .شد

عضو مجمع ملي عراق » جواد المالكي«، )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين
عالي مستقل   ت آه اين مجمع يادداشت رسمي به همراه دستور قضائي را به آميتهگف) پارلمان(

 .اجرائي انتخابات درباره حازم شعالن وزير دفاع سابق عراق ارسال آرده است
در اين نامه درباره فساد اداري و مالي شعالن در دوره وزارت دفاع «: گزارش داد» المدي«پايگاه اينترنتي 

 ».ستمواردي ذآر شده ا
اي   با ارسال نامه) شنبه  سه(سازي عناصر حزب بعث عراق هم ديروز   مالكي همچنين گفت آه هيأت پاك

با , اعالم آرد آه شعالن شامل اين شرايط اين هيأت شده است و در زمان سقوط نظام سابق عراق
 .هاي اطالعات و امنيتي حزب بعث در ارتباط بوده است  سرويس
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گيري خواهند   رأي, ه اعضاي مجمع ملي درباره لغو عضويت شعالن در اين مجمعمالكي همچنين گفت آ
آرد و با اشاره به مخالفت فراآسيون اتحاد آردستان در مجمع ملي در مقابل پيشنهاد لغو عضويت 

در صورت لغو نشدن «: شعالن آه از سوي فراآسيون ائتالف عراق يكپارچه مطرح شده، اظهار آرد
بهره خواهد بود و در    پس از پايان دوره فعاليت مجمع ملي از مصونيت پارلماني بيوي, عضويت شعالن
 ».هاي عراقي حاضر خواهد شد  مقابل دادگاه

  
 زيباري خواستار حمايت سياسي فرانسه از عراق شد 

  ٢٠٠۵ نوامبر ٣٠ -  ١٣٨۴ آذر ٩چهارشنبه 
 . فراخواندهوشيار زيباري فرانسه را به حمايت از روند سياسي در عراق

وزير امور خارجه عراق در » هوشيار زيباري«، )ايلنا(الملل خبرگزاري آار ايران   به گزارش گروه اخبار بين
روابط , همتاي فرانسوي خود در پاريس ضمن بررسي آخرين تحوالت عراق» بالزي  فليپ دوست«ديدار با 

 .دوجانبه را مورد بحث و بررسي قرار داد
) دوشنبه(وگوهاي وزيران امور خارجه عراق و فرانسه آه عصر ديروز   گفت«: ش دادخبرگزاري آويت گزار

بالزي در   دوست. روند سياسي در اين آشور تمرآز يافت, بر انتخابات آينده پارلماني عراق, برگزار شد
هاي اجرائي    درصد از طرح17اين ديدار ضمن تأآيد بر افزايش نقش آشورش در عراق گفت آه پاريس 

 ».اتحاديه اروپا در عراق را برعهده دارد
 نفر از قضات عراقي 40 نفر از اعضاي پليس و 50وي همچنين گفت آه فرانسه در چارچوب طرح اروپائي 

 .را براي آموزش در خاك فرانسه پذيرفته است
ه همكاري امنيتي با فرانسه آم اهميت نيست بلك«: زيباري هم پس از اين ديدار به خبرنگاران گفت

خواهان تمرآز روابط خود با پاريس بر وجه سياسي و حمايت فرانسه و اتحاديه اروپا از روند سياسي در 
 ».عراق براي بازگشت ثبات در اين آشور هستيم

چهارميليارد دالر از ) مجموعه آشورهاي طلبكار عراق(شود فرانسه عضو باشگاه پاريس   اضافه مي
  .رار دادهاي عراق را مورد بخشودگي ق  بدهي

  
  
  
 
  

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   آذر9:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۵ نوامبر ٣٠ -  ١٣٨۴ آذر ٩چهارشنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران در صدر اخبار خود اظهارات وزير اقتصاد را درباره اجازه فعاليت :بی بی سی

 کرده و همچنين به تائيد مقامات روحانی از دولت و انتقاد به بانک های خارجی و رونق بورس نقل
نمايندگان مجلس از خالی ماندن پست وزارت نفت و گزارش هايی درباره مذاکرات آينده هسته ای ايران 

  .و اروپا پرداخته اند
 با عنوان مجوز بانک های خارجی برای کار در ايران صادر شد از قول داود دانش جعفری، وزير شرق

قتصاد، با اشاره به افزايش معامالت بورس تهران نوشته با توجه به شرايط کلی کشور و دورنمای ا
  . روشن اقتصادی مطمئن بودم که سير صعودی شاخص ها آغاز می شود

گذاری خارجی نهايی شد گزارش مربوط به سخنان   ميليارد دالر سرمايه ٣٠ با عنوان مجوز خراسان
 نيز بازگشت رونق به اقتصاد را در صدر اخبار خود کيهانده است و روزنامه وزير اقتصاد را منعکس کر

  .آورده است
 اصفهان را پس UCF با عنوان سايه نطنز بر مذاکرات هسته ای نوشته اروپا شرط تعليق دوباره جام جم

  روز گذشته اظهارات مقامات٣گرفته و برای از سرگيری مذاکره اعالم آمادگی کرده است اما طی 
  . اروپايی در اين زمينه حاکی از احتمال ظاهر شدن بدعهدی های پيشين اروپايی هاست

 خبر داده که آيت اهللا مصباح يزدی با اشاره به موفقيت تيم هسته ای ايران در آفتاب يزددر همين حال 
و در اجالس اخير شورای حکام گفته است که نمايندگان ايران در اين اجالس عزت ملت را حفظ کردند 

مقابل زياده خواهی دشمن در خصوص انرژی صلح آميز هسته ای سر خم نکردند و همين امر دشمن را 
  .عقب راند
 به نقل از آيت اهللا علی مشکينی، رييس مجلس خبرگان، نوشته عملکرد دولت و مجلس مورد شرق

  . تاييد و رضايت دلسوزان انقالب و کشور است
را يک نعمت الهی ارزيابی کرد و با تاکيد دوباره بر اينکه مشکينی مجلس هفتم شورای اسالمی 

از مجلس سابق بسيار ناراضی بودم، هرگاه : اعتبارنامه اين نمايندگان به امضای امام زمان رسيده گفت
خدا را شکر می . مذاکرات آنها را گوش می دادم دچار دلهره می شدم که چه چيزی تصويب می کنند

  . رست شدکنيم که مجلس برگشت و د
 يکی از نمايندگان مجلس نسبت به گفته های رييس جمهوری همبستگیدر همين حال به نوشته 

  درباره رويت نور در اطراف خود هنگام سخنرانی در سازمان ملل از اين گفته ها انتقاد کرده و گفته ای
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   در سطح  شده  مطرح ذاکرات شد و م  نمی  توزيع آملی  جوادی اهللا نژاد با آيت  ديدار احمدی   فيلم کاش
  . ماند   می   باقی  افراد حاضر در جلسه همان

ابراز نگرانی از تاخير در معرفی وزير نفت موضوعی است که روزنامه های متعدد امروز صبح در صدر اخبار 
  . خود به آن پرداخته و از زوايای مختلف به اطهار نظر درباره آن پرداخته اند

دی از نمايندگان خواستار تسريع رييس جمهوری در معرفی وزير پيشنهادی نفت  تعداشرقبه نوشته 
  .شدند
 نوشته موضع گيری نمايندگان پس از آن صورت می گيرد که عباسعلی کدخدايی سخنگوی شرق

شورای نگهبان اعالم کرد مدت اداره يک وزارتخانه از طريق سرپرست بيش از سه ماه نيست ولی 
وی دولت احمدی نژاد که تا چندی پيش سخنگوی شورای نگهبان بود، اعالم غالمحسين الهام سخنگ

کرد رييس جمهوری از زمانی که وزير پيشنهادی اش از مجلس رای اعتماد نگرفته، می تواند برای يک 
  . دوره سه ماهه ديگر وزارت نفت را از طريق سرپرست اداره کند

ت برای فراهم کردن بستر توسعه کشور نبايد وزارت  با اشاره به اينکه با توجه به اهميت نفخراسان
نفت بالتکليف بماند نوشته ايران عالوه برمسايل صدور گاز به ترکيه با روسيه در حال رقابت است که اگر 

به دليل بالتکليفی وزارت نفت فرصت ها را از دست بدهد قطعا روسيه منابع بيشتری را به خود 
  . اختصاص خواهد داد

ين روزنامه در عين حال ايران و قطر دارای ميدان مشترک گازی هستند که با اين شرايط قطر به نوشته ا
  .در قرارداد برای برداشت گاز وبازار صادرات از فرصت های پيش آمده حداکثر استفاده را خواهد کرد

  
   آذر8:  تهرانیمرور روزنامه ها

  ٢٠٠۵ نوامبر 29 - ١٣٨۴ آذر 8شنبه سه 
ه های صبح امروز تهران در صدر اخبار خود به نامه های مبادله شده بين ايران و روزنام:بی بی سی

اروپا پرداخته، از قول منابع نزديک به دولت از پيشرفت پرونده هسته ای به نفع ايران خبر داده اند و در 
کنار گزارش هايی درباره درگذشت مرتضی مميز، به واکنش ها نسبت به اظهارات رييس جمهوری 

  .باره هاله نوری پرداخته اند که گفته در سازمان ملل دور خود احساس کرده استدر
 در صدر اخبار خود نوشته ايران هفت شرط در ادامه مذاکرات برای اروپا جمهوری اسالمیروزنامه 

  . معين کرده است که تضمين عينی برای تحقق توليد سوخت هسته ای در ايران مهم ترين آن هاست
 سخنگوی وزارت خارجه نوشته موضوع تحقيق و توسعه در زمينه فناوری هسته ای امر  از زبانشرق

  . جداگانه ای است و مذاکره ما با اروپايی ها در زمينه توليد سوخت هسته ای در ايران است 
 در آستانه مذاکرات هسته ای ايران و اروپا در مقاله ای هشدار داده که دولت های المان و جام جم
ا و فرانسه درگير مسائل داخلی خود هستند و اين دامنه بازيگری آن ها را در مسايل بين المللی بريتاني

 اين فرصتی مناسب برای ايران است که تا بازی از جام جمبه نظر مفسر روزنامه . محدود می کند 
  . ميدان آمريکا خارج شود و ايران بتواند به مقاصد خود برسد

ن رضايی در نامه ای برای رييس جمهور از دستاوردهای جديد ايران در  محسمردم ساالریبه نوشته 
پرونده هسته ای استقبال کرده و مدعی شده که در سال های اخير سياست خارجی ايران دستاورد 

  . چندانی برای ملت ايران در برنداشته است
های فراوانی  نوشته است اعتمادسازی مردم ساالریدبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به نوشته 

که در گذشته صورت گرفت ولی دست های خالی رؤسای جمهوری گذشته در روابط با غرب، به ملت 
ايران نشان داد که بايد خط مشی خود را تغيير دهد و به اروپا و غرب نشان دهد که اشتباه کرده است 

  .و حاضر به عقب نشينی و دادن امتيازات بيشتر نيست
 آرامی های دانشگاه تهران که هنگام معرفی اولين رييس روحانی اين دانشگاه  در گزارشی از نااعتماد

 بسر   نسبی  اخير در آرامش  چندماه  کشور طی های  دانشگاه هفتاد ساله اتفاق افتاد نوشته در حاليکه
،  ن در شهر تهرا  يکباره دادند به  نمی   از خود نشان  چندانی  اعتراضی  حرکت برد و دانشجويان می 

  .  شدند  دچا نا آرامی  طباطبايی  عالمه  و اميرکبير و دانشگاه  تهران  دانشگاه  چون  مطرحی  های دانشگاه
 در حاليکه دانشجويان دانشگاه تهران به وزير علوم و انتصابی بودن رييس جديد اعتمادبه گزارش 

  .تراض ها مسايل ديگری بوددانشگاه معترض بودند در دانشگاه های ديگر علت گرد هم آيی ها و اع
 بر اساس گزارش هائی که آن را مستند خوانده ادعا کرده که اختالل در جريان کيهاندر همين حال 

معارفه رييس جديد دانشگاه تهران برنامه ريزی قبلی گروهی از اعضای حزب های دوم خردادی و 
  . تراف کرده بودنددانشجويانی بوده که قبال دستگير و در برنامه های تلويزيونی اع

 در خبر خود با به کار بردن حروف اول نام ها، افرادی را متهم به داشتن ارتباط با سفارت خانه کيهان
  .های بيگانه و گروه های مخالف جمهوری اسالمی کرده است که در اين اغتشاش دست داشته اند

بزار عقل و مشورت به  از زبان رييس کميسيون فرهنگ مجلس نوشته رييس جمهور از اهمبستگی
  .صورت کامل بهره نمی گيرد

 به رييس دولت هشدار داده که اگر به روش های موجود خود در همبستگیعماد افروغ به نوشته 
زمينه انتخاب همکارانش ادامه دهد نا موفق می ماند و مجلس هم همچنان به رای عدم اعتماد ادامه 

  .خواهد داد
گفته است حتی قديسان صدر اسالم هم چنين آفتاب يزد نوشته اکبر اعلمی نماينده تبريز به 

  . ادعاهايی نمی کردند که ريِيس جمهوری کرده است
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 اعلمی بعد از مشاهده فيلم ديدار احمدی نژاد با آيت اهللا آملی که ديروز يک مبستگیبه نوشته ه
يد خيلی تحت القائات و سايت وابسته به محافظه کاران آن را منتشر کرد گفته است رييس جمهوری نبا

  . شبهه سازی های کاذب اطرافيان خود قرار گيرد
اشاره اين روزنامه به محتوای گفتگوهای آقای احمدی نژاد و آيت اهللا آملی است که در آن ادعا شده 

است که هنگام سخنرانی رييس جمهوری در اجالس مجمع عمومی سازمان ملل، هاله نوری، به سان 
  .مود احمدی نژاد را فرا گرفته بودقديسان، اطراف مح

 خبر داده که يک نماينده فراکسيون اقليت مجلس در پاسخ اظهارات رييس جمهوری و مردم ساالری
  . مقامات دولت جديد گفته است تخطئه کارهای دولت های گذشته هيچ گرهی را باز نمی کند

ديدار با بسيجيان گفته کارهائی که  رهبر جمهوری اسالمی در ايراندر همين زمان به نوشته روزنامه 
  .در بيست و هفت سال گذشته در کشور صورت گرفته به افسانه می ماند
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