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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(ژیم ایران و دولتهای بزرگر

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

شود آشور ما فاقد اورانيوم است، حرف دقيق و علمي  اگر گفته مي:  اصفهان گفتUCFرييس مرآز 
  . نيست

  ٢٠٠۶ اوت ٢٩ - ١٣٨۵ وری شهر٧شنبه سه 
مهدي فقيهيان، معاون سوخت ) ايسنا(يي خبرگزاري دانشجويان ايران  به گزارش خبرنگار انرژي هسته

 - اصفهان در مراسم افتتاحيه پنجمين همايش ملي UCFسازمان انرژي اتمي ايران و رييس مرآز 
هندسي شيمي آه صبح امروز در  دانشجويي م-دانشجويي مهندسي نفت و ششمين همايش ملي 
در برخي نقاط آشور عمليات استخراجي مناطقي : آتابخانه مرآزي دانشگاه اصفهان برگزار شد، گفت

برداري خواهد  شد مورد اآتشاف قرار گرفته آه سال آينده به بهره آه احتمال وجود اورانيوم داده مي
  . رسيد

  
 است و بايستي عمليات شيميايي مختلفي ١٠٠ تر از در آشور ما عيار اورانيوم آم: فقيهيان افزود

  . صورت گيرد تا بتوان اورانيوم را جدا آرد
آيك زرد اين :  اظهار داشت١٣٨٤ اندازي آارخانه توليد آيك زرد بندر عباس در سال  وي با اشاره به راه

صد آيلوگرم اآسيد آارخانه با استفاده از ذخاير اورانيوم منطقه در حال توليد است آه روزانه چند 
  . شود اورانيوم توليد مي

  
 ١٣٨٨ برداري از سنگ معدن اورانيوم در سال  اي در اردآان يزد آه براي بهره فقيهيان از احداث آارخانه

اميدواريم تا تكميل اين آارخانه و معادن ساغند : برداري قرار خواهد گرفت خبر داد و تصريح آرد مورد بهره
  .  ايران نتيجه خوبي به لحاظ استخراج اورانيوم به دست آوريديزد و ساير معادن در

سازي است آه اين واحد در نطنز قرار دارد و اورانيوم  ي سوخت، غني ترين مرحله چرخه  اصلي :وي افزود
  . آند  درصد تبديل مي٥  تا ٥/٣  درصد در اورانيوم طبيعي است به غناي ٧/٠  را آه غناي آن ٢٣٥ 

  
 درصد مورد نياز براي ٥/٣ براي آنكه به غناي باالي : زمان انرژي اتمي ايران گفتمعاون سوخت سا
يي آب سبك برسيم بايستي توليد انبوه زنجيره را افزايش دهيم آه اين اقدام در  راآتورهاي هسته

  . دستور آار سازمان انرژي اتمي ايران قرار گرفته است
ريفيوژ دست يافت آه توليد انبوه آن در شرق واقع شدن ايران به تكنولوژي ساخت سانت: وي عنوان آرد

  . است
 توليد آب سنگين با غلظت  :اندازي آب سنگين اراك اظهار داشت  اصفهان با اشاره به راهUCFرييس مرآز 

اي است آه با موفقيت پشت سرگذاشتيم و در حال حاضر ايران داري   درصد، دو مرحله٩٩  درصد و ١٥ 
  . ستفرآوري آب سنگين ا

  
چنانچه بخواهيم نيروگاه آب سبك تاسيس آنيم بايستي اورانيوم به صورت نيمه : فقيهيان تصريح آرد

  . يي در اصفهان نصب آه به مرحله توليد نيز رسيده است سوخت درآيد و به همين منظور آارخانه
  

يي  يع هستهبخشي از اين پسماندها در صنا: ي سوخت را پسمانداري دانست و گفت وي آخرين حلقه
  . بسيار ارزشمند است

  
  . در آار پسمانداري مشكل خاصي وجود ندارد: معاون سوخت سازمان انرژي اتمي ايران تاآيد آرد

به دليل : ناپذير خواند و گفت يي در زمينه توليد الكتريسيته را يك نياز اجتناب فقيهيان آاربرد انرژي هسته
آورد توجه  باري آه براي محيط زيست به بار مي ايعات زيانهاي فسيلي و همچنين ض اتمام ذخاير سوخت

  .سازد آميز را براي هر آشوري ضروري مي يي در مصارف صلح به انرژي هسته
  

ي  يي آشور و اولين تجربه هاي دانش هسته ي مجتمع توليد آب سنگين اراك آه يكي از شاخص پروژه
نژاد  ي جاري توسط دآتر محمود احمدي در هفتهرود  آوري آب سنگين به شمار مي صنعتي ايران در فن

  . رييس جمهور افتتاح شد
  ٢٠٠۶ اوت ٢٩ - ١٣٨۵ وری شهر٧سه شنبه 

، يكي از استانهاي صنعتي )ايسنا(يي خبرگزاري دانشجويان ايران  به گزارش خبرنگار انرژي هسته
 پتروشيمي اراك و آشور استان مرآزي است آه پس از صنايع ماشين سازي اراك و آلومينيم، شرآت

  . نيروگاه برق حرارتي و غيره، روز شنبه پروژه بزرگ توليد آب سنگين را به مورد اجرا گذاشت
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. مجتمع توليد آب سنگين اراك در شمال غربي استان مرآزي و پنج آيلومتري شهر خنداب قرار دارد
اي آشاورزي آه دو سوي جاده هاي مرآبات و زمينه  منتهي به مجتمع توليد آب سنگين از ميان باغ جاده

گذرد و اآثر مردم خنداب دامدار،  اند، مي را احاطه آرده است و آوههايي آه بر دورتا دور آن حلق زده
  . دار هستند آشاورز و يا باغ

آآتور آب سنگين قرار دارد  اش تاسيسات ر گلنگ مجموعه مجتمع توليد آب سنگين را آه در همسايگي
يي ايران در دولت محمد خاتمي  ي جامع هسته زماني آه اجراي برنامه درست همان 77در سال 
 هكتار و در حدود 20اين مجموعه در زميني به مساحت . جمهور سابق آغاز شد، به زمين زده شد رييس

 شرآت 41همچنين يازده شرآت مشاور داخلي و . هزار متر زيرساخت احداث شده است17
  . اند وژه مشارآت داشتهساختماني و نصب ايراني در اين پر

با مشاوره اوليه روسها آغاز و با همت و تالش ) 1377(1995احداث مجتمع توليد آب سنگين در سال 
هاي جانبي   واحد سرويس9 فرآيند اصلي و4اين پروژه از.متخصصان ايراني ادامه يافت و تكميل شد

 85ي دوم سال  حصول نهايي در سه ماههبرداري آامل از آن با توليد م اندازي و بهره تشكيل شده و راه
 تن به مرحله اجرا رسيده و در همان زمان 8 با ظرفيت 1382فاز اول اين پروژه در شهريور .( به ثمر رسيد

  .) توليد آزمايشگاهي داشته است
  

مجتمع توليد آب سنگين در آمتر از دويست آيلومتري اش تاسيسات رآآتور آب سنگين قرار دارد آه بر 
  . ريزي قرار دارد اين مجموعه در مرحله ساخت و بتن.آن مشغول به آار هستندروي 

هاي اين پروژه وقتي آه مهندس آقازاده براي پاسخ به سواالت خبرنگاران براي لحظاتي  يكي از تكنسين
اي از  از جمع بازديد آنندگان خارج شده بود، از وي درخواست رسيدگي به وضعيت استخدامي عده

اين فرد مدعي بود آه استخدام افراد بومي شاغل در اين مجتمع با تاخير مواجه .  داشتشاغلين را
 درصد از آارآنان مجتمع 70ي مهندس رضا آقازاده در حدود  شده است، و اين درحالي است آه به گفته
  . توليد آب سنگين اراك بومي منطقه هستند

 آه خبرنگاران از ديدن محصول اين مجتمع از هايي باعث شد در مراسم افتتاح اين پروژه ناهماهنگي
نزديك آه همان آب سنگين است محروم بمانند البته در مجتمع صنعتي آه آارش توليد آب، از نوع 

  . اش خبري نبود اش است، متاسفانه از آب معمولي از نوع خنك سنگين
اساسا آب سنگين «پرسند يكي از مهندسين حاضر در اين مراسم در پاسخ به خبرنگاراني آه از وي مي

  ". آب سنگين نوشابه اورانيوم غني شده است" آند؛ از تعبير جالبي استفاده مي» چيست؟
ي  مجتمع آب سنگين اراك بعد از آنكه ايران اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را پس از گزارش پرونده

  . دشو هاي پادماني جامع آژانس مي اش آنار گذاشت، مشمول بازرسي يي هسته
  

غالمرضا آقازاده رييس سازمان انرژي اتمي ايران يك روز پس از افتتاح پروژه آب سنگين اراك طي 
امروزه، به لطف پروردگار، ملت « :يي آشور گفت سخناني در مراسم اعطاي نشان به نخبگان هسته

 حال حاضر جهان و يي به عنوان روزآمدترين و آارآمدترين فناوري ايران در راه دستيابي به فناوري هسته
هاي مستحكمي برداشته و  هاي جهاني، قدم ي رقابت آليد موفقيت و برتري آشورهاي جهان در عرصه

  » .از اين موهبت و نعمت، برخوردار شده است
  

دستيابي به اين فناوري غرورآفرين، در شرايطي براي آشورمان فراهم شد آه هيچ « :او گفت
يي اين مرز و بوم حضور   تعهدات خود، در آنار دانشمندان هستهرغم آارشناس يا شرآت خارجي، علي

يي  هاي جوانان هسته ريزي شده با توآل به پروردگار متعال و باور به توانمندي نداشت و اهداف برنامه
آشور، منجر به چنين افتخارآفريني ملي شد آه تحولي بزرگ در راستاي نيل به اهداف ملي نظام 

  » .آيد ي جهاني به حساب مي در عرصهمقدس جمهوري اسالمي 
  

اي  يي در آشور عزيزمان ايران، در چارچوب برنامه توسعه و تحقق فناوري هسته« :آقازاده ادامه داد
هاي خود را تا  ها پيش آغاز شد و با ساختاري نوين و رويكردي متفاوت، فعاليت گسترده و فراگير، از سال 

ها، در  ي اين تالش اندازي آامال روشن از آينده دو مسير موازي با چشمدر اين راستا . به امروز ادامه داد
هاي  يي جهت راآتورهاي آب سبك و ساخت نيروگاه تامين سوخت هسته:دستور آار قرار گرفت

يي جهت راآتورهاي آب سبك و تكميل  يي از نوع آب سنگين و سبك، تامين سوخت هسته هسته
  » نيروگاه بوشهر

  
هاي  ي نيروگاه براي ساخت و توسعه«:ژي اتمي در بخشي از سخنانش گفترييس سازمان انر

 هزار مگاوات برق 20يي بر اساس نياز آشور طبق مصوبه مجلس شوراي اسالمي دستيابي به  هسته
 1000طرح نيروگاه .يي طراحي گرديد و به سازمان انرژي اتمي ايران جهت اجرا، ابالغ شده است هسته

استاي تامين بخشي از انرژي مورد نياز آشور با آشور روسيه آغاز شد و تا خرداد مگاواتي بوشهر، در ر
هاي اتمي آشور،  ي نيروگاه در راستاي توسعه.دست يافت% 93 به پيشرفت فيزيكي 1385ماه 

اند و در طول سال جاري ساخت دو   مگاواتي را آغاز نموده360آارشناسان ايراني طراحي يك نيروگاه 
  » .المللي گذاشته خواهد شد اواتي ديگر نيز به مناقصه بين مگ1000واحد 
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در اين زمينه سازمان انرژي « :وي سپس به ساخت راآتور تحقيقاتي آب سنگين اشاره آرد و گفت
 مگاواتي 5اتمي ايران اقدام به احداث يك راآتور تحقيقاتي جديد به منظور جايگزيني راآتور قديمي 

راآتور تحقيقاتي جديد از نوع آب .  طي سه سال آينده تمام خواهد شدتهران نمود آه عمر مفيد آن
برداري قرار گيرد و  شود در چند سال آينده مورد بهره بيني مي  مگاوات بوده و پيش40سنگين با قدرت 
هاي روزافزون آشور به راديو داروهاي مختلف، جهت مصارف تشخيصي و  ي نيازمندي آشور را در زمينه
  » . و راديوايزوتوپهاي گوناگون به مرز خودآفايي برسانددرمان پزشكي

هاي انجام شده در مجتمع توليد آب سنگين اراك  رييس سازمان انرژي اتمي در ادامه در توضيح فعاليت
ترين اهداف برپايي آارخانه توليد آب سنگين، دستيابي به فناوري و توليد آب  يكي از مهم« :گفت

اين راآتورها، به راآتورهاي آندو . آنند يي است آه با سوخت طبيعي آار ميسنگين مورد نياز راآتورها
. هاي جانبي تشكيل شده است  واحد سرويس9 واحد اصلي فرآيندي و 4اين مجتمع از .معروف هستند

باشد و مايه مباهات است آه روز شنبه با عنايت پروردگار اين   تن در سال مي16ظرفيت اين مجتمع 
نژاد به  ملي نيز با حضور رياست محترم جمهوري اسالمي ايران جناب آقاي دآتر احمديي عظيم  پروژه
  » .ي آب سنگين جهان قرار داد ي آشورهاي توليدآننده برداري آامل رسيد و آشورمان را در زمره بهره

  
 ی مبنانرای در اومي بر عدم وجود منابع اورانی افراد مبنی برخیادعا: ی اتمیمعاون سوخت سازمان انرژ

   شود ی آغاز می به زودومي اکتشاف منابع اوراندیدور جد/  نداردیعلم
  ٢٠٠۶ اوت ٢٩ - ١٣٨۵ وری شهر٧سه شنبه 

 سوم از کی:  گفترانی در اومي بر عدم وجود منابع اورانی افراد مبنی برخی با اشاره به ادعاانيهيفق
 ويواکتی به دست آمده و با آغاز رادی خوبحی شده و نتایسنج ويواکتی رادیخاک کشور به صورت هوائ

 یم علی افراد مبنانی ای مانده خاک کشور مشخص خواهد شد که ادعای در دو سوم باقیسنج
  . ندارد
 شی هماني در پنجمرانی ای اتمی معاون سوخت انرژانيهيدر اصفهان، دکتر فق" مهر" گزارش خبرنگار به
 ی که از ساعتیمي شی مهندسی دانشجوئی ملشی هماني نفت و ششمی مهندسی دانشجوئیمل
 ی چگونگانيدر دانشگاه اصفهان آغاز شده است به ب) ص( اعظم امبري پشی در سالن هماشيپ

  .  پرداختی هسته ای به فن آوررانی انشمندان دایابيدست
: ت گفت اسری اجتناب ناپذستهی الکتردي تولنهي در زمی هسته ای امروزه کاربرد انرژنکهی با اشاره به ایو

 اثرات یلي فسی سوختهانی انکهی شود و عالوه بر ای تمام مندهی تا صد سال آیلي فسیسوختها
 کشورها مه هی روش برانی به استهی الکتردي را بوجود آورده است و تولیطي محستی زی منفاريبس

  .  استریاجتناب ناپذ
 پرداخت و ومي اکتشاف منابع اوراننهي در زمی اتمی سازمان انرژی هاتي فعالاني در ادامه به بانيهيفق

 نی از هزار شاخص در اشي شده و بی سنجوي اکتوی رادی سوم از خاک کشور به صورت هوائکی: افزود
 ی اتمی انرژزمانمعاون سوخت سا.  کندی مدي را تائومي وجود اورانلي که پتانسمی بدست آوردقاتيتحق
 مثل بندرعباس در ی قرار گرفته و معادنینيرد کاوش زم شاخص ها و نقاط مونی از ایاريبس:  افزودرانیا
  .  کاوش ها کشف شدنی ایط
 اکتشاف اتي عملیبه زود:  خبر داد و گفتکی نزدندهی در آی اکتشافات هوائدی از آغاز مرحله جدیو

 وميان در وجود منابع بالقوه از اوری فراواناري بسدي کشور آغاز خواهد شد و امماندهي در دو سوم باقیهوائ
  . می نقاط را دارنیدر ا

 اشاره کرد و ني آب سنگدي تولی به فن آوررانی ایابي به دستانی در پارانی ای اتمی سوخت انرژمعاون
 جهي شود به نتیدرصد انجام م99درصد و 15 در مجتمع اراک که به دو صورت ني آب سنگديتول: گفت
  . استازي ن موردی ساخت راکتور هسته ای برای فن آورنی که اديرس

  
   و نيروهاي موثر در آينده عراق رويدادهاي عراق ،دولت آينده

  
يك مقام پليس فلوجه از انفجار يك بمب در مسير گشتي نظامي آمريكا در اين شهر و مجروح شدن چند 

  . سرباز آمريكايي خبر داد
  ٢٠٠۶ اوت ٢٩ - ١٣٨۵ وری شهر٧سه شنبه 

: به نقل از خبرگزاري شينهوا، اين مقام پليس فلوجه گفت) يسناا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
هاي نظامي نيروهاي آمريكايي در ميدان الشهدا در  يك بمب در مسير گشتي) شنبه سه(صبح امروز

مرآز فلوجه منفجر شد آه اين حادثه منجر به مجروح شدن چند تن از سربازان آمريكايي و منهدم شدن 
  . خودروي آنها منجر شد

ي عامريه در هفت آيلومتري جنوب فلوجه توسط نيروهاي  ي منطقه ي محاصره چنين از ادامه ي همو
آمريكايي خبر داده و تاآيد آرد آه نيروهاي آمريكايي در سومين روز محاصره، پنج تن از ساآنان اين 

  . شهر را بازداشت آردند
ي  ر گشتي پليس عراق در منطقهيك بمب نيز در مسي: چنين عنوان داشت اين مقام پليس عراق هم

  . هاي اين حادثه ارائه نشده است جبيل در جنوب فلوجه منفجر شد آه هنوز گزارشي ازخسارت
يك سرباز آمريكايي آه بر اثر واژگون شدن خودروي نظامي : اي اعالم آرد ارتش آمريكا نيز با صدور بيانيه

  . ه بود، بر اثر شدت جراحات وارده جان باختحامل سربازان آمريكايي در نزديكي شهرك بلد منهدم شد
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دو سرباز آمريكايي ديگر آه در اين حادثه مجروح شده بودند تحت : چنين آمده است در اين بيانيه هم
  . اند درمان قرار گرفته

اند و به اين   سرباز آمريكايي در حمالت مختلف آشته9 ساعت گذشته نيز 48اين در حالي است آه در 
  .  تن رسيده است2629 به 2003د تلفات نظاميان آمريكايي از مارس ترتيب تعدا

اند و پس از آن، ايتاليا با   تن از آنها در عراق آشته شده115اند تاآنون  نيروهاي انگليسي نيز اعالم آرده
 آشته، 11 آشته، اسپانيا با 13 آشته، بلغارستان با 17 آشته، لهستان با 18 آشته، اوآراين با 32
ارك و السالوادور هر آدام با چهار آشته، اسلواآي با سه آشته، استوني، هلند و تايلند هر آدام دانم

  . با دو آشته و استراليا، مجارستان، قزاقستان، لتوني و روماني نيز هر آدام با يك آشته قرار دارند
تر شهيد صدر در ي موشكي به دفا بر اثر حمله: از سوي ديگر يك مقام پليس بعقوبه نيز اعالم آرد

  . بعقوبه دو تن از شبه نظاميان گروه صدر آشته شدند
ها به دفاتر صدر به ايجاد انفجاري بزرگ در ورودي ساختمان اين  وي تصريح آرد آه اصابت اين موشك

  . دفاتر منجر شد
ين مناطق تر ترين و بحراني  آيلومتري شمال بغداد يكي از خطرناك80بعقوبه مرآز استان ديالي، واقع در 

هاي خشونت آميز زيادي بوده آه غير نظاميان و  شود آه تاآنون شاهد عمليات عراق محسوب مي
  . نيروهاي امنيتي عراق را مورد هدف قرار داده است
جسد را در 11هاي پليس صبح امروز حدود  گشتي: احمد عبداهللا، از افسران پليس عراق نيز اعالم آرد

 35 تا 25 جسد ديگر را آه بين 13ي الفرات در جنوب بغداد و  ر منطقهنزديكي يكي از مدارس واقع د
  . ساله بودند، پشت مسجدي در غرب بغداد آشف آردند

ها و دستان اين اجساد ناشناس بسته بود و آثار گلوله بر سينه و سر آنها و هم چنين  چشم: وي افزود
  . شد عاليم شكنجه بر اجساد آنها مشاهده مي

  . اي شناسايي به پزشكي قانوني اعزام شدنداين اجساد بر
بعد از توافق صورت گرفته بين مقتدي صدر، رهبر شيعه : ي الحره نيز اعالم آرد از سوي ديگر شبكه

  . عراق و استاندار الديوانيه آرامش نسبي به اين شهر بازگشته است
 سرباز عراقي و 20 دست آم هاي شديد بين شبه نظاميان و ارتش المهدي در الديوانيه بر اثر درگيري

  .  تن ديگر آشته شدند20
  . در همين حال وزارت آشور عراق نيز از وقوع يك انفجار در شهر الديوانيه خبر داد

براساس اين گزارش، اين انفجار نيمه شب گذشته در خطوط انتقال نفت بصره به بغداد آه از تعداد 
 تن ديگر 45 تن و مجروح شدن 34ه به آشته شدن آند، روي داد آ زيادي از شهرهاي عراق عبور مي

  . منجر شده است
اي است آه پس از انفجار روي  سوزي گسترده هاي اين انفجار به دليل آتش آمار باالي تلفات و زخمي

  . داد
سفارت آمريكا در عراق نيز اعالم آرد، آلبرتو گونزالس، وزير دادگستري آمريكا در سفري غير منتظره به 

  . ارد شده استبغداد و
  

 75ي انتقال بنزين در جنوب استان الديوانيه به  خبرگزاري عراق اعالم آرد، آمار قربانيان انفجار خط لوله
  .  زخمي رسيده است120آشته و 

  ٢٠٠۶ اوت ٢٩ - ١٣٨۵ وری شهر٧سه شنبه 
حادثه را جوانان بر اساس اين گزارش اآثر قربانيان اين ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . دهند تشكيل مي
اين انفجار زماني صورت گرفت آه : حاآم الخزاعي، عضو شوراي اداري استان الديوانيه بيان داشت

ها به بنزين دست يابند آه  تعدادي از مردم يكي از روستاهاي اطراف قصد داشتند تا با سوراخ آردن لوله
  . موجب وقوع انفجار شد
اعالم آرد آه يكي از سربازانش به دليل شدت جراحات ) شنبه سه(ريكا امروز از سوي ديگر، ارتش آم

  . وارده در عمليات نظامي در غرب بغداد آشته شد
ي ارتش آمريكا تعداد سربازان آمريكايي آه از زمان شروع جنگ عليه عراق در سال  بر اساس بيانيه

  .  است تن رسيده2630 در اين آشور آشته شدند تا به حال به 2003
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   شهريور7:  تهرانیمرور روزنامه ها
  ٢٠٠۶ اوت ٢٩ - ١٣٨۵ وری شهر٧سه شنبه 
روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های خبری خود از اظهارات تازه دبير شورای :بی بی سی

لت و انتقاد نمايندگان مجلس از گرانی ها خبر امنيت ملی درباره پرونده هسته ای، گزارش اقتصادی دو
داده اند و از قول دبير شورای عالی امنيت ملی بار ديگر از کشورهای اروپايی خواسته اند سر ميز 

  . مذاکره برگردند
اين روزنامه ها از دومين نامه انتقادآميزطالب به هاشمی رفسنجانی خبر داده و در گزارشی ديگر 

  .ام مجوز پرورش تمساح در سيستان و بلوچستان صادر شده استنوشته اند که سرانج
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 سخنگوی دولت در پاسخ خبرنگاری در اين مورد که آمريکا گفته است در صورت عدم رسالتبه نوشته 
دهد، شما چه پاسخی  اقدام شورای امنيت برای تحريم ايران، خود يک گروه برای اين امر را تشکيل می

 اين يک اهانت آشکار به شورای امنيت است، که خارج شدن از همه نرم :به اين گفته داريد؟ گفت
های  صلح جهانی بايد براساس اين معيار تامين شود، اين حرف. هايی است که سازمان ملل ايجاد کرده 

دهد که آنان صالحيت عضويت در اين سازمان را ندارند و بنابراين اين سازمان  برآمده از قلدری نشان می 
  . شان دهد در سلطه آمريکا نيستبايد ن
 نظر دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام را درباره پرونده ای هسته ای منعکس کرده که گفته جوان

  . شرايط فعلی حساس و تعيين کننده است 
محسن رضايی به نوشته اين روزنامه پاسخ ايران به بسته پيشنهادی اروپا را حکيمانه و منطقی خوانده 

  .ی برای تدوين آن کشيده شده استکه زحمات بسيار
در حالی که روزنامه های مختلف به انتشار گزارش ساالنه فعاليت های اقتصادی دولت پرداخته و 
آفتاب روزنامه های هوادار دولت به تجليل از اقدامات يک ساله گذشته دولت ادامه می دهند به نوشته 

  . ها تثبيت نشد بلکه تا سه برابر افزايش يافت نماينده نطنز در مجلس گفته است نه تنها قيمت يزد
 نوشته برخالف نظر دولت، نمايندگان مجلس نه تنها به وجود گرانی غير قابل توجيه، معتقد سرمايه

  . دانند اين گرانی را ناشی از عملکرد وزرا می  ای از داليل  هستند، بلکه بخش عمده 
صل نود مجلس گفته کميته ويژه ای برای رسيدگی به به نوشته اين روزنامه يکی از اعضای کميسيون ا

گرانی ها در مجلس تشکيل شده که سئواالتی از مسووالن وزارت بازرگانی دارند و در حالی که مقامات 
ها معلول  ها ناشی از تورم جهانی است اما نمايندگان مجلس معتقدند گرانی  دولتی معتقدند گرانی

 برخی از مديران در وزارت بازرگانی است که به موقع عمل نمی  های سوء مديريت و عدم توانمندی
  . کنند طلب جلوتر از دولت حرکت می کنند و افراد سودجو و فرصت  

 از دومين نامه طالب معترض به هاشمی رفسنجانی خبر داده اند که در جواب نامه رييس مجمع شرق
  . تشخيص مصلحت نوشته شده است

 نامه نظر هاشمی را درباره رای مردم به عنوان ميزان مشروعيت نظام رد  در اينشرقطالب به نوشته 
کرده و با نقل قول هايی از آيت اهللا خمينی مدعی شده اند که نظر بنيان گذار جمهوری اسالمی هم 

  .جز اين بود و واليت فقيه را امری آسمانی و منصوب از جانب خدا می دانست
ل نامه ای به آقای هاشمی نوشته بودند عالوه بر اشاراتی به شايعات انگيزه انتقاد طالبی که دو ماه قب

در مورد ثروت وی و خانواده اش تاکيد وی بر اين امر بود که در جمهوری اسالمی مردم ميزان مشروعيت 
  .نظام هستند

  چند هفته بعد از رد طرح رسيدگی به اموال مسئوالن در مجلس، صد و ده نفر ازآفتاب يزدبه نوشته 
نمايندگان مجلس به پيشنهادی رای داده اند که رسيدگی دوباره به طرح رسيدگی به اموال مسئوالن را 

خواسته و در آن فهرست مسئوالن مشمول رسيدگی به اموالشان که موظفند قبل از احراز هر سمت 
نين اقدامی دارايی های خود را افشا کنند افزايش يافته به طوری که نمايندگان مجلس نيز موظف به چ

  . می شوند
 نماينده طرقبه در مجلس در جواب کسانی که گفته اند نياز به قانون جديدی آفتاب يزدبه نوشته 

نيست و قانون به اندازه کافی وجود دارد گفته است چنين نيست و حتی يک خط قانون برای رسيدگی 
  .ا بعد از تصدی مقامات رسيدگی کردبه اموال مسئوالن وجود ندارد که بر اساس آن بتوان به اموال آن ه

 سرمايهچند روز بعد از انتقاد بعضی از روزنامه ها درباره خبر صدور فتوای پرورش تمساح به نوشته 
سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرده که پس از تبيين توجيهات اقتصادی و فنی، جواز پرورش تمساح 

  . برای اولين بار در ايران صادر شد
های   چندين تقاضای تاسيس پرورش کروکوديل در استان٨٢ و ٨١های   در سالمايهسربه نوشته 
ای در  نامه  و بلوچستان و مرکزی به سازمان دامپزشکی ارسال شد اما به دليل نبود آيين سيستان 

  .پاسخ ماند ها بی  زمينه پرورش تمساح درخواست
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