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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
   و منطقه ايبين الملليمهم رويدادهاي 

  
   تن رسيد400تعداد آشته شدگان حادثه گروگانگيري در روسيه به 

  2004 سپتامبر 5 – 1383 شهريور 15يكشنبه 
 394در جنوب روسيه از وجود " اوستياي شمالي"آارآنان سردخانه مرآزي منطقه : خبرگزاري فارس

  .سالن خبر دادندجسد از قربانيان حادثه گروگانگيري در مدرسه شهر ب
به گزارش خبرگزاري فرانسه از والدي قفقاز مرآز اوستياي شمالي، يكي از آارآنان درماني سردخانه 

آه قربانيان حادثه گروگانگيري مدرسه شهر بسالن به آن منتقل شدند امروز به اين " والدي قفقاز"
  » . جسد تحويل گرفتيم394تا ديروز ما «: خبرگزاري اعالم آرد

برخي از اجساد به حدي آسيب ديده بودند آه شناسايي آنها براي بستگان اين «: اآيد آردوي ت
  » .قربانيان مشكل بود

  .  نفر است330اين در حالي است، آمار رسمي آه تاآنون از سوي مقامات روسيه اعالم شده 
ند آه بنا بر  نفر از نيروهاي امنيتي روسيه روز جمعه هنگامي به اين مدرسه يورش برد100حدود 
 نفر از آودآان و اوليا در گروگان افراد مسلحي آه برخي از آنها آمربند انفجاري به 1200ها حدود  گزارش

  . خود بسته بودند، قرار داشتند
هاي شديد، انفجارهاي مهيب و تبادل آتش سنگين آغاز شد آه در اين ميان بخشي از  با آغاز درگيري

  . ها آسيب جدي وارد شد اري از آودآان و گروگانسقف مدرسه ويران شد و به بسي
  .  نفر نيز در اين حوادث زخمي شدند700شها در اين حادثه حدود  ترين گزار بنا بر تازه

  
  رژي آژانس بين المللي ان -تروريسم  و سالحهاي آشتار جمعي

  
  ا استه ايران در حال انجام مذاآرات بسيار حساسي با اروپايي:آصفي در جمع خبرنگاران

  2004 سپتامبر 5 – 1383 شهريور 15شنبه يك
سخنگوي وزارت امور خارجه ايران با بيان اينكه انتظار اين بود آه پرونده ايران در : خبرگزاري فارس

ها در حال انجام مذاآرات بسيار  جمهوري اسالمي ايران با اروپايي: اجالس آينده بسته شود، گفت
  .حساسي است

رگزاري فارس حميدرضا آصفي امروز در نشست مطبوعاتي در جمع خبرنگاران به گزارش خبرنگار خب
المللي انرژي اتمي و تغييرات به وجود آمده در مواضع  داخلي و خارجي در خصوص گزارش آژانس بين

 آقاي   باشيم و ها در حال انجام مذاآرات بسيار حساسي مي ما با اروپايي: اروپا در قبال ايران تصريح آرد
اي  رود و با رئيس دوره ها به هلند مي وگو ني دبير شورايعالي امنيت ملي نيز فردا براي ادامه گفتروحا

هاي آشورمان را منتقل و بر حق ايران  اتحاديه اروپا مذاآرات را دنبال خواهد آرد و در اين ديدار ديدگاه
  . نمايد آميز تاآيد مي اي صلح براي دستيابي به تكنولوژي هسته

ما متوجه هستيم آه : هاي خود مراقب باشند، ادامه داد گيري ها بايد در موضع يان اين آه اروپاييوي با ب
ها در  ها تحت فشار آمريكا هستند، اما آنها بايد با توجه به گزارش آژانس آه بسياري از واقعيت اروپايي

  . اد آنندتوانست در آن واقعيات بيشتري نيز منعكس گردد، استن آن منعكس گرديده و مي
وگوهايي را  ما گفت: ها را قابل درك دانست و افزود هاي اروپايي سخنگوي وزارت امور خارجه حساسيت

ها  با اروپا داشتيم و براي آنكه آنها تعهداتي را بپذيرند، ما نيز مطالبي را قبول آرديم، اما اروپايي
سازي  يد روشن شود آه تعليق غنينتوانستند تعهدات خود را انجام دهند، ضمن اينكه اين مسئله با

  . باشد سازي نيز جدا از اين مسئله مي ادامه دارد و موضوع قطعه
اعتمادسازي، دو طرفه : ها هستيم، يادآور شد آصفي با بيان اين آه ما عالقمند به رفع نگراني اروپايي

  . اي بپذيرند تهآميز هس آوري صلح ها نيز بايد حق ايران را براي استفاده از فن اروپايي. است
سخنگوي وزارت امور خارجه بحث تبديل اورانيوم، غني سازي ايران و برخي موارد ديگر را حل شده 

 مسئله تقريبا حل شده و تنها جزييات آمي باقيمانده است آه در مجموع p2در مورد : دانست و افزود
 و اقدامات ايران روشن و بدون توان گزارش آژانس را مثبت دانست و اين گزارش نشان داد آه آارها مي

  . المللي آافي است انحراف بوده و براي قضاوت جامعه جهاني و افكار بين
هاي آتي پرونده بسته نشود و در صورت ارجاء آن به  آصفي در پاسخ به اين پرسش آه اگر در نشست
 چرا شما مطلب را :باشد، تصريح آرد هاي خود مي شوراي امنيت، ايران حاضر به تعليق تمامي فعاليت

آنيد، با گزارشي آه روي ميز آژانس است، موضوع تمام شده است، مگر اين آه  سياه و سفيد مي
درآورده و به قوانين " دبه"بزنند و " جر"بخواهند بحث را سياسي آنند و آمريكاييها طبق معمول 

  . المللي گردن ننهند بين
اين موضوعي نيست آه بين ما و : بينيم، ادامه داد يوي با بيان اينكه ما مسئله را سياه و سفيد نم

  . ييها قابل حل نباشد اروپا
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گزارش البرادعي : المللي انرژي اتمي تصريح آرد آصفي در عين حال در باره گزارش دبير آل آژانس بين
ير هاي اخ هاي ماه تر باشد، ضمن اين آه در اين گزارش از همكاري تر و دقيق توانست از اين جامع مي

  . ايران با آژانس قدرداني شده آه حاآي از شفاف بودن عملكرد ايران است
هاي راديكالي را در پيش خواهد  آصفي در پاسخ به اين سوال آه اگر پرونده بسته نشود ايران سياست

ما در جمهوري اسالمي ايران سياست راديكال نداشتيم و همواره سياست منطقي : گرفت، عنوان آرد
ايم و اميدواريم در نشست آتي مسئله بدون فشارهاي سياسي،  منافع خود اتخاذ نمودهرا براساس 

  . مستقل و تخصصي دنبال شود
هايي را  نوع بحث: وي در ادامه در خصوص اظهارات آري، نامزد انتخاباتي رياست جمهوري آمريكا گفت

انتخاباتي است و ارزيابي و آنند، بيشتر مقوالت  آه آري و بوش اين روزها در مورد ايران مطرح مي
شود و چه سياستي را اتخاذ  تر منوط به بعد از انتخابات است آه آدام آانديدا پيروز مي قضاوت دقيق

  . آند مي
: سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص اقدامات صورت گرفته بر آزادي ديپلمات ربوده شده ايراني، گفت

و آنها قول دادند آه موضوع را پيگيري نمايند و در دو سه در سفر اخير هيات عراقي موضوع دنبال شد 
  . هايي شده و تالشها ادامه دارد روز گذشته نيز با آاردار عراق در ايران صحبت

 رباينده اين ديپلمات اخبار  در مورد گروه: آصفي با اشاره به اين آه ديپلمات ايراني هنوز زنده است، افزود
  .  ماهيت اين گروه روشن نشده استضد و نقيضي وجود دارد و هنوز

از وزير امور خارجه آانادا تعجب : وي در ادامه در خصوص اظهارات اخير وزير امور خارجه آانادا، تصريح آرد
دانيم ايشان با چه  آنم، پرونده زهرا آاظمي هنوز تمام نشده و در مرحله تجديد نظر است و نمي مي

آند، ضمن اينكه اين موضوعي ايراني است و دولت جمهوري  مياستنادي اينگونه شتاب زده اظهار نظر 
  . ها اشك تمساح بريزند اسالمي خود از اين حادثه ناگوار متاسف است و الزم نيست آانادايي

سخنگوي وزارت امور خارجه در مورد اخبار منابع نظامي پاآستان مبني بر وجود شريف المصري يكي از 
 سال است آه در پاآستان 3آنها تازه فهميدند آه اين فرد بيش از : ه داداعضاي القاعده در ايران، ادام

 سپتامبر در ايران بود و بعد از آن از ايران رفت و چند بار نيز سعي آرد وارد ايران 11است، وي قبل از 
  . شود آه نيروهاي ذي صالح ايراني مانع ورود وي شدند

ها از توان ايران ارزيابي  اسرائيلي: ايران، يادآور شدآصفي در مورد تهديدات اسرائيل براي حمله به 
  . دانند حمله به ايران پاسخ غيرقابل جبراني را براي آنها خواهد داشت دقيقي دارند و مي

اولين فشاري آه آمريكا : وي در مورد قطعنامه شوراي امنيت براي خروج نيروهاي خارجي از لبنان، گفت
 رژيم صهيونيستي است، تا نيروهايش را از لبنان خارج نمايد و بحث در اين خصوص بايد وارد آند، بر

باشد و اين امر را نيز بايد در اين چارچوب  شان مي انتخابات اين آشور نيز براساس ساز و آارهاي داخلي
  . مالحظه آرد

ما : سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين سفر هيات عراقي به ايران را خوب ارزيابي آرد و ادامه داد
دانيم و اين سفر يك گام به جلو بوده و تاآيد آيكنم آه جمهوري اسالمي  عراق را همسايه خود مي

  . ايران دخالتي درعراق ندارد و اصال جزو سياست ايران نيست
آصفي در مورد اينكه خانواده سلطنتي بلژيك، رضا پهلوي را به عنوان پدر خوانده فرزند خود قبول آردند، 

بحث پدر خواندگي غيررسمي يك فرزند اهميتي ندارد آه بخواهيم صحبت آنيم و تعجب : عنوان آرد
  . ها يك فرد بي صالحيت را براي اين آار انتخاب آردند آنم آه بلژيكي مي

من اصال با برخي از : وي در مورد برآناري صدر معاون امور عربي و آفريقايي وزارت خارجه نيز گفت
 مخالف هستم و اخيرا يكي از خبرگزاريها مطالبي را در اين خصوص عنوان ها در مورد افراد خبرسازي

باشد، صدر يكي از نيروهاي زحمتكش وزارت خارجه بوده  آرده آه با آنچه موجود است آامال متفاوت مي
هاي زيادي را انجام داده است آه اين پيشرفت را در رابطه با آشورهاي عربي و آفريقايي  و تالش
  . ها باشد  و پرداختن به موضوعات بايد در چارچوب انصاف، منطق، عدل و واقعيتتوان ديد مي

جمهور به خرازي در مورد رفع مسئله صدر،  سخنگوي وزارت امور خارجه در مورد يادداشت خاتمي رئيس
شنويم در عين حال اطالعي هم در اين باره ندارم و بهتر است  چيزهاي عجيب و غريبي مي: تصريح آرد

  . يزهايي بپردازيم آه اولويت مردم است و رفتن و آمدن آسي، در اولويت مردم نيستبه چ
: آصفي همچنين در مورد آخرين اقدامات ايران در مورد روشن شدن مسئله امام موسي صدر، ادامه داد

اين موضوع بحث مهمي است آه خانواده صدر و دولت لبنان پيگير آن هستند و در اين ارتباط نيز 
  . ي اسالمي ايران از هيچ تالشي فروگذار نخواهد بودجمهور

  
    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 

  
  هاي جنگ عراق باطل اعالم شد يكي ديگر از بهانه

  2004 سپتامبر 5 – 1383 شهريور 15شنبه يك
اق مبني بر اين امر آه گزارش اخير رئيس بازرسان تسليحاتي سازمان ملل در عر: خبرگزاري فارس

هاي  هاي بدون خلبان براي آاربرد تاآنون هيچ مدرآي دال بر اقدام رژيم صدام در توسعه هواپيما
  .هاي دولت بوش براي آغاز جنگ را باطل آرد شيميايي و بيولوژيك وجود ندارد، يكي ديگر از بهانه
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حسين، رئيس جمهوري مخلوع در شماره امروز خود نوشت، دولت صدام " واشنگتن پست"روزنامه 
عراق متهم بود قصد دارد از اين هواپيماهاي بدون خلبان براي انتشار عوامل شيميايي و بيولوژيك 

  . استفاده آند
هايي بود آه  ها در حمله شيميايي به شهرهاي آمريكا از بهانه امكان استفاده رژيم صدام از اين هواپيما
  . ه آرددولت بوش براي حمله به عراق استفاد

هاي ممنوعه عراق، در گزارش ماه آوريل  رئيس تيم تسليحاتي واشنگتن براي يافتن سالح" چارلز دولفر"
هاي بدون خلبان يافته است آه  اعالم آرده بود اين تيم شواهد و مدارآي درباره توسعه اين هواپيما

  . عراق پيش از جنگ به اطالع سازمان ملل نرسانده بود
راستا با اطالعات نيروي هوايي ارتش آمريكا مبني بر اين امر بود  به نوشته اين روزنامه، اين اظهارات، هم

  . ها را براي عمليات شناسايي توسعه داده بود آه عراق پيش از جنگ، اين هواپيما
واشنگتن پست نوشت، شوراي امنيت سازمان ملل روز چهارشنبه در مورد گزارش اخير بازرسان 

  . سليحاتي اين سازمان بحث خواهد آردت
رئيس تيم نظارت، تشخيص و بازرسي سازمان ملل موسوم به " ديميتري پريكوس"بنا بر اين گزارش، 

ميگ "هاي  اي خود نوشت، عراق پيشتر از برنامه پنهان توسعه جنگنده  صفحه15در گزارش ) آنموويك(
  . نتشار عوامل شيميايي و بيولوژيك خبر داده بود به هواپيمايي بدون خلبان براي ا1990در سال " 21

هايي دست يافت اما با آغاز جنگ اول  به گزارش تيم سازمان ملل، اين برنامه تا حدودي به پيشرفت
  .  متوقف شد1991خليج فارس در سال 

به گزارش تيم بازرسي سازمان ملل، عراق نوعي از هواپيماي آموزشي ساخت جمهوري چك را به 
 فني وجود ندارد آه اين هواپيماها براي انتشار مواد  نهاني توسعه داده بود، اما هيچ نشانهصورت پ

  . شيميايي و ميكروبي ساخته شده بودند
 150توانستند بيش از  از سوي ديگر دليلي براي اثبات اين امر نيز وجود ندارد آه اين هواپيماها مي

  . از آنندآيلومتر آه از سوي سازمان ملل مجاز بود، پرو
  

  جزئيات تازه از دستگيري عزت ابراهيم مرد شماره دو رژيم صدام اعالم شد
  2004 سپتامبر 5 – 1383 شهريور 15شنبه يك

عزت ابراهيم الدوري معاون صدام حسين و مرد شماره دو رژيم بعث آه از بيماري : خبرگزاري فارس
تر بود، عصر ديروز در شهر تكريت عراق برد و از پسران صدام نيز به وي نزديك سرطان خون رنج مي

  .دستگير شد
دستگيري عزت ابراهيم الدوري به هيچ وجه امروز : يك منبع آگاه در اين باره به خبرگزاري فارس گفت

اند، دستگيري  صورت نگرفته و عصر روز گذشته با لو رفتن محل اختفاي وي عزت ابراهيم را دستگير آرده
  . آردند و را به يك مرآز درماني جهت بهبود در تكريت منتقل ميوي در حالي صورت گرفت آه ا

  .  نفر از اعضاي عشيره از معاون ديكتاتور سابق عراق محافظت مي آردند150حدود : وي افزود
به گفته اين منبع آگاه وضعيت جسماني عزت ابراهيم الدوري طي سه ماه گذشته رو به وخامت 

ز و بامداد امروز خبر مرگ او به خاطر سرطان خون در الدوره و تكريت گذاشته بود، به طوري آه عصر ديرو
منتشر شد و عزت ابراهيم در حالي آه شبيه يك مرده بود توسط نيروهاي مشترك آمريكايي و عراقي 

  . دستگير شده است
آه وقوع درگيري از شب گذشته بين نيروهاي عزت ابراهيم و نيروهاي آمريكايي و عراقي صورت پذيرفته 

اند، تعدادي از   نفر آشته شده9طبق آخرين گزارش مقامات رسمي وزارت دفاع عراق، در اين درگيريها 
ژنرالهاي سابق ارتش عراق شامل نيروهاي امنيتي، نيروهاي گارد رياست جمهوري و ارتش عراق نيز 

  . جزو بازداشت شدگان هستند
ال سرشناس صدام نيز هستند و از سرنوشت داماد به گفته اين منبع، نيروهاي آمريكايي بدنبال چند ژنر

عزت ابراهيم الدوري ژنرال حسن الدوري خبري در دست نيست اين فرد مسئول آميسيون اسراي 
ايراني و آويتي در رژيم صدام بوده و اطالعات مهمي در خصوص اعدامهاي اسراي ايراني و آويتي در 

  . اختيار دارد
 گزارش داد، پروازهاي هواپيماي شناسايي و جنگي و همچنين هلي آوپتر يكي از منابع آگاه ما در بغداد

توپ دار آمريكايي بر فراز منطقه تكريت و الدوره تشديد يافته است، اين منطقه تا مخفي گاه صدام آه 
  . ديكتاتور عراق در آنجا به دام افتاد فاصله بسيار آمي دارد

 دستگيره شده در موصل مخفي گاه عزت ابراهيم را گزارش ديگري حاآي است تعدادي از عناصر بعثي
  . اند به آمريكاييها لو داده

خبرهاي متفاوتي نيز از دستگيري عزت ابراهيم طي روزهاي گذشته اعالم شده آه حاآي بود يك گروه 
  . آرد عزت ابراهيم از مسير موصل از عراق خارج آند وفادار به صدام سعي مي
  . اند ي الدوره طي ديروز و امروز مقادير زيادي مهمات و دالر آمريكا آشف آردهنيروهاي آمريكايي در نزديك

يك مقام . دستگيري عزت ابراهيم الدوري مهمترين دستگيري مقامات عراقي پس از صدام بوده است
الدوري به فرودگاه بغداد منتقل ودر يك درمانگاه نيروهاي آمريكايي بستري شده : وزارت دفاع عراق گفت

  . است
نحوه پخش دستگيري الدوري بيش از همه يك نوع مانور قدرت براي دولت موقت عراق بود آه در قضيه 

  . نجف عملكرد خوبي از خود نشان نداده بود
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ها از مدتها پيش مي دانستد الدوري در آجا اقامت دارد و زماني آه وي  يي آمريكا: منابع آگاه مي گويند
  . دستگيري وي آردنداز مخفي گاه خارج شد اقدام به 

  . آخرين خبر نيز حاآي است وي بشدت بيمار و در حالي دستگير شد آه هوش آافي نداشت
طبق آخرين گزارش ها ارتش آمريكا و نيروهاي عراقي لحظاتي پيش عمليات گسترده اي را عليه عوامل 

  . ردندو عناصر بعثي وفادار به عزت ابراهيم در منطقه الدوره و اطراف تكريت آغاز آ
تعداد زيادي از طراحان و عوامل انفجارهاي اخير عراق در جريان دستگيري عزت ابراهيم، دستگير 

  . هاي بسيار زيادي به دست آمده است اند و همراه آنان مواد منفجره و نقشه شده
ارتش آمريكا براي انهدام هرچه سريعتر عناصر وابسته به حزب بعث در اين منطقه دستگاههاي قوي 

  . نود در منطقه مستقر آرده استش
 

   در رسانه هاي جمعيايران و عراقاوضاع تحليل 
  

   شهريور15: روزنامه های تهران
  2004 سپتامبر 5 – 1383 شهريور 15يكشنبه 

روزنامه های امروز تهران در مقاالت و گزارش های خبری خود به اجالس شورای حکام آژانس بين 
ر داده و با اشاره به مالقات فردای وزيران خارجه اروپا پيش بينی کرده المللی انرژی اتمی اهميت بسيا

اند که اروپاييان در قبال جلوگيری از ارجاع پرونده فعاليت های هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان 
ملل، تالش خواهند کرد از آغاز غنی سازی اورانيوم و فعاليت های ايران در تکميل چرخه سوخت نيروگاه 

  . های هسته ای جلوگيری کنند
 با اشاره به اجالس امروز وين نوشته است در حاليکه آمريکا تالش دارد تا پرونده هسته ای همشهری

ايران به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع شود، اروپايی ها به دنبال تعويق اين ارجاع و نيز تداوم گفتگو 
  .ران به انزوا کشانده شودبا ايران هستند چرا که به نظر آنها نبايد اي

 کشور اروپايی در پايان اجالس خود نامه ای برای ايران خواهند ٢۵ پيش بينی کرده است که اعتماد
  .فرستاد

   اروپا را برعهده دارد، اعالم  هلند، که رياست دوره ای اتحاديه  وزير امور خارجههمشهریبه نوشته 
   هسته های  فعاليت  در خصوص  آن  اصلی  نرسيده اما محورهای  نگارش  مرحله  به  نامه کرده که هنوز اين

  .   هاست  فعاليت  اين  شدن  از نظامی  جهانی  جامعه  و نگرانی  ايران ای
 خبر داده که در آستانه نشست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی که هشت روز ديگر کيهان

می نسبت به هرگونه زورگويی احتمالی آژانس بين برگزار می شود نمايندگان مجلس شورای اسال
  .المللی انرژی اتمی واآنش نشان دادند

 در سرمقاله خود با يادآوری اين که دو سال قبل رييس جمهور آمريکا سخن از حمله اتمی به کيهان
از ايران می گفت نوشته امروز که جورج بوش تحريم ها عليه جمهوری اسالمی را بی فايده می داند و 

ارجاع پرونده هسته ای ايران به شورای امنيت هم دست شسته است، عظمت اسالم هويدا می 
  .گردد
 در صدر اخبار خود به نقل از روزنامه بريتانيايی گاردين خبر داده که بريتانيا مقررات نظارت بر کيهان

  .فعاليت های هسته ای را نقض کرده است
نيا از ايران می خواهد که به مقررات آژانس بين المللی انرژی  در حالی که دولت بريتاکيهانبه نوشته 

اتمی تن در دهد انتشار اين گزارش بی اعتنائی آن کشور به تعهدات و پيمان های جهانی، باعث 
  .سرافکندگی مردم آن شده است

نس بين  در عنوان اصلی صفحه اول خود خبر داده که تصميم گيری درباره پرونده ايران در آژاآفتاب يزد
  . المللی انرژی اتمی به نوامبر موکول شده است

 از سفر حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، به اروپا خبر داده که در دو روز آينده شرق
صورت می گيرد و هدف از آن ادامه مذاکراتی است که از يک سال قبل در مورد فعايت های هسته ای 

  .ايران آغاز شده است
ته پس از استقرار آرامش در نجف و خارج شدن شبه نظاميان هوادار مقتدی صدر از اين شهر، يک هف

  .، روزنامه صبح، از اين روحانی مخالف اشغال نظامی عراق خبری تازه داده استسالم هموطن
به نوشته اين روزنامه مقتدی صدر در نماز جمعه اين هفته کوفه ظاهر شده و امام جمعه آن شهر پيام 

  .ی را خوانده که در آن گفته شده است آمريکا نمی تواند بر سپاه مهدی غلبه کندو
 به نقل از چند نشريه خارجی آيت اهللا سيستانی و مقتدا صدر را مردان با کيهاننويسنده سرمقاله 

يف نفوذ عراق و سيد نصراهللا را رهبر واقعی لبنان خوانده و در مقابل، دولت آمريکا را در حال سقوط توص
  .کرده و نتيجه گرفته که همه اين ها از اثر انقالبی است که آيت اهللا خمينی آن را رهبری کرد

 در گزارشی پيرامون روابط ايران و عراق، با اشاره به نزديک بودن تاريخ سفر جمهوری اسالمیروزنامه 
ارجه ايران خواسته اياد عالوی، نخست وزير عراق، به تهران، با اين سفر مخالفت کرده و از وزارت خ

  . است که اين سفر را لغو کند
اين پيشنهاد در زمانی مطرح می شود که دولت ايران رسما از رييس دولت موقت عراق برای سفر به 

  .تهران دعوت کرده و او گفته است که انجام سفرش مشروط به فراهم آمدن شرايطی جديد است
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خبر درگذشت دلکش، خواننده سالخورده آواز در  در اعتراض به انعکاس جمهوری اسالمیروزنامه 
 و ديگر روزنامه های هوادار اصالحات، نوشته است که اين روزنامه ها با هدف القائات شرقروزنامه 

  . سياسی و تغيير ذائقه فرهنگی مردم اين خبر را منتشر کرده اند
ل توسط دولت برای کمک به  با اختصاص يک ميليارد رياکيهانبه دنبال مخالفت روز گذشته روزنامه 

 نيز در شماره های امروز خود در چند مقاله رسالت و جمهوری اسالمیروزنامه نگاران، روزنامه های 
  . با اين عمل دولت مخالفت کرده و آن را کمک به مخالفان جمهوری اسالمی خوانده اند

ی از کمبود بودجه برای فعاليت  در خبررسالتضمن اعتراض اين دو روزنامه به کمک به روزنامه نگاران، 
  . های دينی انتقاد کرده است

اين روزنامه نوشته است در حاليکه با افتخار و غرور خبر يافته ايم که طلبه هايی از هشتاد کشور دنيا 
در قم مشغول تحصيل هستند، در می يابيم که دولت برای کمک به تئاتر و سينما و نقاشی و روزنامه 

م، بودجه هايی می گذارد اما بودجه حوزه های علميه نصف بودجه ای است که دولت نگاران مخالف نظا
  .الئيک ترکيه برای کمک به ديانت اختصاص داده است

درباره تظاهرات ديروز زنان محجبه در تهران عليه محدوديت های زنان مسلمان فرانسوی در استفاده از 
ل به عنوان يکی از وکيالن مدافع اکبر گنجی که از حجاب، انتخاب شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوب

پنج سال قبل در زندان به سر می برد، حمايت رييس جمهور از گسترش بخش تعاونی و باالرفتن بی 
سابقه واردات کشور که به دنبال افزايش درآمد حاصل از فروش نفت رخ داده از جمله اخبار ديگر روزنامه 

  .های امروز تهران است
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