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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( دولتهای بزرگرژیم ایران و

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

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  
  
  
  
  
  
  
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

   را متوقف کرد رانی و اهی به سوریني و زمیی بغداد عبور هوادولت
  )2007  فوریه 1 (١٣٨۵ بهمن  12شنبه پنج 
 به ی رفت و برگشتی شود، همه پروازهای آماده میتي طرح امنی اجرای دولت عراق براکهي حالدر

  .  بسته استزي را نرانی را متوقف کرده و مرز خود با اهیسور
 نی در فرودگاه ای مقام عراقکی عضو پارلمان عراق و تدپرس،يسوش مهر به نقل از آی گزارش خبرگزاربه

  . خبر را اعالم کردندنیکشور روز گذشته ا
  . از آن به مدت حداقل دو هفته لغو خواهد شدای و هی مقام در فرودگاه عراق گفت که پروازها به سورنیا
 کرد حی تصرتدپرسي با آسوش درگفتگوزي پارلمان عراق نی و دفاعیتي امنتهيعضو کم" ديحسن السون"

 پروازها یري است و دولت عراق درباره زمان از سرگیتي در جهت طرح امنی آمادگی اقدام برانیکه ا
  ." خواهد کردیري گميتصم

هدف از :  بغداد درمجلس عراق گفتیتي طرح امنحی در تشرراي عراق اخرینخست وز" ی المالکینور"
  . قانون اجرا خواهد شدتي حاکماتيو با عنوان عمل است اني طرح خلع سالح شبه نظامنیا
  

 امروز شهر ی در انفجارهای شهروند عراق200 عراق گزارش دادند که حدود ی و پزشکیتي امنمنابع
  .  شدندی زخمای کشور کشته نیدر استان بابل ا" حله"

  )2007  فوریه 1 (١٣٨۵ بهمن  12شنبه پنج 
:  عراق گفتسياز افسران پل" یکاظم الشمر" فرانسه، یگزار مهر به نقل از خبری گزارش خبرگزاربه

 در مرکز شهر حله منفجر کردند که در ی کمی خود را با فاصله زمانی کمربند انفجار،یدو فرد انتحار
  . نفر کشته شدند45 آن انیجر
 زي نگرینفر د 150 آن انی داد و در جری روتي بازار مملو از جمعکی انفجارها عصر امروز در نیا:  افزودیو

  . شدندیزخم
 شده روز نوزدهم ی بمب گذاروني سوار برکامی فرد انتحارکی صورت گرفت که ی انفجارها درحالنیا

 22شهر حله منفجر کرد که ) ع (ني تجمع کارگران در منطقه باب الحساني خود را در مزينوامبر گذشته ن
  . گذاشتی برجایکشته و دهها زخم

  
 ' مداخله ايران در عراق'ه هشدار مجدد آمريکا علي

  )2007  فوریه 1 (١٣٨۵ بهمن  12شنبه پنج 
 ی برایيک مقام ارشد دولت آمريکا به ايران هشدار داده که از کمک به شورشيان عراق:بی بی سی

 .  در عراق دست برداردی آمريکايیحمله به نيروها
 اين کشور در عراق ی که نيروها گفته استی برنز، معاون وزير خارجه آمريکا، در مصاحبه انيکالس

 ی در توليد و استفاده از بمب های عراقی شورشی را به ظن کمک به گروه هایچندين شهروند ايران
 .  بازداشت کرده اندی آمريکايی کاربرد عليه نيروهای تربرایقو
 یرقه ا قدس سپاه پاسداران بودند و در جنگ فی برنز گفت که افراد بازداشت شده عوامل نيرویآقا

 دادند، اياالت ی را مورد تهديد قرار میدست داشتند و افزود که از آنجا که آنان جان نظاميان آمريکاي
 .  خود در برابر خطر دفاع کندی دانست که از نيروهایمتحده حق و وظيفه خود م
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 جنوب  به بصره دری که زمانی وزير خارجه آمريکا گفته است که کمک ايران به شورشيان عراقمعاون
 ی ائتالف به رهبری در افزايش تلفات نيروهایعراق محدود بود اخيرا به بغداد نيز گسترش يافته و عامل

 .آمريکا بوده است
 پيچيده استفاده از مواد منفجره به گروه ی گفت که ايرانيان بازداشت شده مظنون به انتقال فناوریو
 هدف قرار دادن و کشتن یرت جديد خود برا هستند و افزود که شورشيان از مهای عراقی شورشیها

 . کنندی استفاده میسربازان آمريکاي
 حدود دو سال گذشته نحوه مداخله ايران در عراق را زير نظر ی برنز افزود که آمريکاييان برانيکالس

 . را از کمک اين کشور به شبه نظاميان شيعه به دست آورده اندیداشته اند و شواهد هر چه بيشتر
 نيستند بلکه عوامل یآنان تاجران ايران" وزارت خارجه آمريکا در مورد افراد بازداشت شده گفت که نمعاو
 . آن هستندی شبه نظاميان دولت ايران و ماموران امنيتی قدس يعنینيرو
 درعراق نيستند بلکه، برعکس، در جنگ فرقه ی گفت که بازداشت شدگان در صدد ايجاد يکپارچگیو
د و افزود که از آنجا که اياالت متحده يکصد و پنجاه هزار سرباز در عراق دارد، اولين  مشارکت دارنیا

 ی قرار ميد عوامل ايران در معرض تهدی از سویمسئوليت آن حفاظت از جان آنان است که در موارد
 .گيرد

 
زمينه دست به اياالت متحده چند بار به ايران هشدار داده و حاال در اين " گفت که ی مقام آمريکاياين

 ." زده استیاقدام عمل
 در مورد نقش ايران در تشديد خشونت در ی برنز جديدترين اتهام يک مقام ارشد آمريکايی آقااظهارات

 . عراق است
 در ماه گذشته ايران را متهم کرد که، به ی آمريکا، در سخنانی از آنکه جورج بوش، رييس جمهورپس

 در مورد ايران تندتر ی کند، لحن اظهارات مقامات آمريکايیسلح م را می تروريستی گروه ها،یگفته و
 . نيز عليه اين کشور در عراق صورت گرفته استیشده و اقدامات

 را بازداشت کردند و گفتند که اين افراد ی ژانويه پنج شهروند ايران11 در روز ی آمريکايی جمله، نيروهااز
 در اين کشور به سر ی کمک به شبه نظاميان شيعه عراقی سپاه پاسداران ايران بودند و برایاز اعضا

 . بردندیم
 قرار داده که ی از مواد منفجره را در اختيار شورشيان عراقی آمريکا گفته اند که ايران انواعی دولتمنابع

 و تلفات بيشتر ی را هم دارد و به اين ترتيب، باعث آسيب پذيری زرهیقابليت نفوذ از بدنه خودروها
 . شده استی آمريکايینيروها
 ی خود به بغداد می اعزامی با تيره تر شدن روابط ايران و آمريکا، اياالت متحده بر شمار نيروهاهمزمان

 . خود در خليج فارس را با اعزام يک ناو هواپيمابر ديگر به منطقه تقويت کرده استیافزايد و حضور نظام
 عراق را تکذيب کرده و گفته اند که ینت ها همواره دخالت خود در خشوی اسالمی جمهورمقامات

 .آماده کمک به استقرار امنيت و ثبات در عراق هستند
 . از عراق تاکيد داردی آمريکايی اعالم شده دولت ايران بر خروج هر چه سريعتر نيروهاسياست

 یزم برا الی آيا دولت عراق تواناي،ی مشخص نکرده اند که در چنين صورتی عين حال، مقامات ايراندر
 ی جانشين نيروهای ديگری خارجیحفظ امنيت اين کشور را در اختيار دارد و يا الزم است يک نيرو

  . مشارکت داشته باشندی بايد در چنين نيرويی شود و چه کسانیغرب
  

بوس در منطقه  در داخل يك ميني شنبه اعالم آردند، بر اثر انفجار بمبي مقامات رسمي عراق روز پنج
 9ي سني نشين در بغداد دست آم  يك منطقه  مرآز بغداد و همچنين اصابت چندين خمپاره بهآراده در

  .تن آشته شدند
  )2007  فوریه 1 (١٣٨۵ بهمن  12شنبه پنج 

از خبرگزاري آسوشيتدپرس، يك منبع پليس عراق  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران
ي آراده در مرآز بغداد شش عراقي آشته و  بوس در منطقه ميني ر يكبر اثر انفجار بمبي د: اعالم آرد

  .شدند دوازده تن ديگر مجروح
اي سني نشين در بغداد نيز سه  خمپاره به منطقه بر اثر برخورد: مقامات بيمارستاني نيز اعالم آردند

  . تن ديگر مجروح شدند10تن آشته و 
. ي عظيميه برخورد آرد هاي منطقه به خيابان  پنجشنبهي مقامات رسمي پنج خمپاره صبح روز به گفته
  .منطقه نيز چهار تن ديگر آشته شدند اي شب گذشته به اين ي خمپاره در حمله

يك مظنون تروريستي را در عملياتي در اطراف  نظاميان آمريكايي: ارتش آمريكا همچنين گزارش داد
  . تن ديگر را دستگير آردند29عراق آشته و 

تروريستي القاعده و فعاالن شبه نظامي خارجي در  ي اين مظنونان با شبكه:  گزارش آمده استدر اين
  .سوريه و عراق ارتباط دارند

آرد مظنون به حمله به زائران در شهر خانقين در  در همين حال پليس عراق روز پنجشنبه پنجاه عرب و
  .خالل عاشورا را دستگير آردند

خانقين عملياتي را براي دستگيري پنجاه مظنون  نيروهاي پليس عراق در: تاين منبع پليس اظهار داش
  .و مواد منفجره توقيف شد آغاز آرده آه طي آن چندين انبار مهمات
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هاي ماه ژانويه  در جريان خشونت: اعالم آرد در همين حال يك مقام رسمي از وزرات بهداشت عراق
اند آه اين رقم نسبت ماه مشابه در سال گذشته  شده  غيرنظامي آشته1990سال جاري در عراق 
  .سه برابر شده است

  .اند هاي اين آشور در اين ماه مجروح شده درگيري  غيرنظامي نيز در جريان1936بر اساس اين آمار 
ي عراق روز پنجشنبه اعالم آرد؛ عراق از  خارجه وزارت: خبرگزاري آسوشيتدپرس همچنين گزارش داد

در بغداد ) مارس(براي حضور در نشست امنيتي ماه آينده   ازجمله ايران و سوريه آشورهاي همسايه
  .دعوت آرد

ي نشست مارس  دعوتنامه: نشود اظهار داشت ي عراق آه خواست نامش فاش اين مقام وزارت خارجه
ترآيه، سوريه، مصر، بحرين، اتحاديه عرب و سازمان  براي آشورهاي اردن، آويت، ايران، عربستان،

  .ملل ارسال شده است آنفرانس اسالمي و هم چنين سازمان
اين نشست امنيتي را عنوان نكرد اما قرار است اين  ي عراق تاريخ دقيق برگزاري اين مقام وزارت خارجه

  .نشست در ماه مارس برگزار شود
  .دشو بار است آه در بغداد برگزار مي اين نشست دهمين نشست همسايگان عراق است اما اولين

  
  
  
  
  
  
  
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

   بهمن12پنجشنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007  فوریه 1 (١٣٨۵ بهمن  12شنبه پنج 

روزنامه های صبح امروز تهران در عنوان های اصلی گزارش های مربوط به عزاداری ها را :بی بی سی
الب نوشته و در ضمن از زبان رييس جمهوری خبر داده اند که وی منعکس کرده از آغاز دهه سالگرد انق

مسوول پی گيری پرونده هسته ای و اجرای برنامه های کالن نظام است و همچنين گزارش هائی 
درباره انتخابات رياست اتاق بازرگانی و صنعت و معدن و اظهارنظرهايی درباره آينده پرونده هسته ای را 

  .منتشر کرده اند
 گزارش داده که در تعطيالت تاسوعا و عاشورا جنگل های شمال کشور در آتش سوخت اعتمادامه روزن

و اين خبر به دليل تعطيلی مطبوعات، پوشش داده نشد در حالی که بادهای گرم موجب آتش سوزی و 
  . گسترش آتش بود

اگر واقعًا باور کنيم که  با اشاره به بارش باران و کاستن از کار آتش نشانان پرسيده اعتمادگزارشگر 
همه اين آتش سوزی به خاطر بادهای گرم و جا به جايی هوا بوده، نمی دانيم چرا هميشه نزديک دو، 

سه روز تعطيلی جنگل ها هوس سوختن می کنند و دو ماه بعد از داد و فغان مردم، ساخت ويال و خريد 
  . و فروش زمين ها رونق می گيرد

 داده که علی الريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی در پاسخ به سئوال  گزارش آفتاب يزدروزنامه
 شده در خصوص مساله  خبرنگاری که از وی پرسيد شايعه شده است که به مسئوالن کشور گفته

 ايم و من  ای را نداشته ما چنين توصيه : ای به غير از شما کس ديگری صحبت نکند، گفت هسته 
  . ن توصيه را کرده استدانم چه کسی اي نمی

آقای الريجانی افزوده که رييس جمهوری مسئوليت اجرايی اين کشور را دارند و قاعدتا ايشان اظهارنظر 
  .  کنم خواهند کرد و چنين چيزی را من تاييد نمی

 نماينده ولی فقيه در شورای عالی امنيت ملی بدون اشاره به رييس جمهوری، آفتاب يزدبه نوشته 
  . ای به برخی مقامات کشورمان را نادرست خواند تور سکوت در زمينه هسته ابالغ دس

 گزارش داده که محمود احمدی نژاد در جريان جلسه هيات دولت تأکيد کرده کيهاندر مورد همين خبر 
سياست های کالن نظام در موضوع هسته ای از سوی رهبر معظم انقالب ابالغ می شود و دولت 

  . ستموظف به اجرای آن ا
 افزوده است دولت همان گونه که خواست و اراده ملی نيز می طلبد،  کيهانرييس جمهوری به نوشته

موظف به اجرای اين سياست هاست و رييس جمهوری به عنوان مسئول دستگاه اجرايی کشور پيگير و 
  .اعالم کننده مواضع هسته ای است

اده که تمامی رقيبان علينقی خاموشی رييس  در گزارشی از انتخابات اتاق بازرگانی خبر داعتماد
فعلی اتاق رد صالحيت شده اند که در ميان آن ها افرادی همچون محمد نهاونديان رئيس کنونی اتاق 
بازرگانی تهران و محمدمهدی راسخ دبيرکل اتاق بازرگانی تهران، صفايی فراهانی معاون سابق وزير 

ن تربيت بدنی، مسعود خوانساری معاون سابق وزير اقتصاد، محسن مهرعليزاده رييس سابق سازما
راه، محمدرضا بهزاديان رييس سابق اتاق تهران و ترک نژاد عضو هيات مديره بانک پارسيان نيز ديده می 

  . شوند
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 نوشته که رد صالحيت نامزدهای رياست اتاق را بی سابقه ترين رد صالحيت کانديداهای کارگزاران
 اتاق بازرگانی تاکنون بوده وافزوده است که براساس شنيده ها، رايزنی های مخالف تيم کنونی حاکم بر

  . گسترده ای از سوی افراد با نفوذ خارج از دولت برای تعليق اين رد صالحيت ها انجام می شود
نظارت بر انتخابات، توسط رييس اتاق   از قول يک منبع مطلع نوشته چهار نفر از اعضای هيات سرمايه
  .  های کنونی، چندان دور از انتظار نبود شوند و بنابراين، ردصالحيت تخاب می ايران ان

گزارش اين روزنامه نشان می دهد معاونين سابق وزير و افراد شناخته شده که به نوعی رقيب آقای 
 اسحاق، وزير بازرگانی  اند و تنها استثنا، يحيی آل صالحيت شده  آمدند، رد خاموشی به حساب می

هادی غنيمی فرد به عنوان يکی از نامزدهای انتخابات . است که نامزدی وی تاييد شده استاسبق 
شدگان اين انتخابات از رد صالحيت خود متاسف نيستم  عنوان يکی از ردصالحيت   اتاق بازرگانی نوشته به

های اخير،  سالچرا که شرايط موجود، مويد اين واقعيت است که جريان حاکم بر اتاق بازرگانی ايران در 
ای  مايل به واگذاری اين جايگاه به رقبای جدی خود نيست و به همين دليل، با توسل به هر شيوه 

  . سعی در کنار زدن رقبا و ابقای خويش دارد
 بهاء الدين ادب، عضو هيات نمايندگان و هيات رييسه اتاق بازرگانی و صنايع و کارگزارانبه نوشته 

ه در خصوص تاثير انتخابات اتاق بازرگانی بر آينده صنعت و اقتصاد کشور گفت معادن در دوره های گذشت
به طور يقين تاثير اتاق ها با توجه به اختياراتی که قانون به عنوان مشاور سه قوه به آنها داده که می 

توانند با همکاری مجلس طرح ها و لوايحی را مطرح کنند بسيار گسترده و موثر است به طوری که 
يريت اتاق می تواند از اين اختيارات برای شکوفايی اقتصاد، افزايش توليد ناخالص ملی، ايجاد ارزش مد

  . افزوده و توليد ثروت در کشور بهره گيرد
 ساله گروهی خاص در اتاق های ٢٧ با انتقاد از انحصار کارگزاراناين نماينده سابق مجلس به نوشته 
ت عده خاصی قرار دارد که اين افراد از علم و مديريت روز بهره ای بازرگانی گفته اتاق هم اکنون در دس

نبرده اند و سياست شکل محفلی و باندی پيدا کرده و تبديل به ابزاری موثر برای رسيدن به منافع 
  .شخصی گروه خاصی شده است

دی  خبر داده که طرحی از سوی عده ای از نمايندگان مجلس تحت بررسی است که سهميه بناعتماد
جنسيتی نام دارد که اگر به تصويب برسد پانزده در صد از قبول شدگان دختر از ورود به دانشگاه ها 

  .محروم خواهند شد
 گفته اين که مردها از زنان در عرصه های اعتمادخانم فاطمه آجرلو نماينده جناح محافظه کار به نوشته 

  . نظر آورده شودعلمی عقب بيفتند يک نقيصه است بايد قداست جنسيتی در 
 در جريان بررسی همين طرح يکی ديگر از نمايندگان محافظه کار مجلس که آفتاب يزدبه نوشته 

سخنگوی کميسيون بهداشت است گفته اگر خانم ها می خواهند دنبال کسب علم و دانش باشند 
  .بايد دنبال علمی بروند که بيشتر به درد خانه می خورد

  
   بهمن11 چهارشنبه : تهرانیمرور روزنامه ها

  )2007 ژانویه 31 (١٣٨۵ بهمن  11شنبه چهار 
روزنامه های امروز صبح که بعد از دو روز عزاداری محرم منتشر شده اند در صفحات اول با :بی بی سی

چاپ شعارها و عکس هايی مراسم عزاداری امام سوم شيعيان را منعکس کرده از معامله ده ميلياردی 
های معتبر شل و رپسول، نامه سناتورهای آمريکايی برای ايرانيان و نامه رييس گاز ايران با شرکت 

  . جمهوری روسيه برای رهبر و رييس جمهوری ايران خبر داده اند
ديدارهای ايگور ايوانف، دبير شورای امنيت ملی روسيه در تهران و مصاحبه مطبوعاتی وی همراه با 

روزنامه های امروز صبح آمده، مصاحبه ای که به نوشته همتای ايرانی اش در صدر اخبار بعضی از 
 در آن مقام روسی شرايط پرونده هسته ای ايران را بسيار بحرانی خوانده و با اشاره سرمايهروزنامه 

حل نظامی ندارد  ای ايران راه  به سفرش به تهران و ديدار و مالقات با مقامات ايرانی گفت برنامه هسته 
رفت از شرايط   حلی سياسی در برون  شان را برای پيدا کردن راه د حداکثر تالش ها باي و تمام طرف

  . فعلی به کار گيرند
به نوشته اين روزنامه، آقای ايوانف گفته است که اساسًا هدف ما از مذاکرات و سفر به تهران اين است 

  . که از شدت اين بحران بکاهيم
ر گزارش اصلی خود از قول ايگور ايوانف فرستاد والديمير  روزنامه اقتصادی ديگر صبح ددنيای اقتصاد

پوتين رييس جمهوری روسيه نوشته موضوعات بين ايران و آژانس بايد حل و فصل شود و در اين رابطه 
" تايم اوت"المللی انرژی اتمی برای گرفتن يک  کنيم که طرح جديد البرادعی مدير کل آژانس بين فکر می

 سازی و از طرف ديگر تعليق  باشد که از يک طرف در برگيرنده توقف موقت غنیتواند قابل توجه  می 
  . باشد١٧٣٧اجرای قطعنامه 

 در خبری پيرامون مالقات محمد خاتمی رييس جمهوری سابق ايران با جان کری سناتور ايرانروزنامه 
 آمريکا در مورد ملت آمريکايی از قول رقيب انتخاباتی جورج بوش در انتخابات گذشته اين کشور نوشته

  . ايران تصميم های نادرستی گرفته است
 آقای خاتمی گفته است جان کری معترف شد که دولتمردان آمريکا قادر به درک ايرانبه نوشته روزنامه 

. واقعيت های ايران اسالمی نيستند و به همين خاطر در مورد ايران تصميم های غلطی اتخاذ می کنند
  د کرده است علت اصلی اقدام های اشتباه واشنگتنکری تأکي: وی افزود
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عليه ايران اسالمی، شناخت نادرست از شيعيان و ملتی است که به امام علی و امام حسين 
  . معتقدند

 با عنوان بزرگ آمريکا به ايران نامه داد خبر ارسال نامه سناتورهای آمريکايی را منعکس همبستگی
مقامات آمريکا به ايران و پيشنهاد البرادعی در خصوص تعليق کرده و نوشته ارسال نامه از سوی 

تواند آغازی   شورای امنيت عليه ايران می ١٧٣٧سازی اورانيوم از سوی ايران و قطعنامه  همزمان غنی 
  .ای ايران باشد بر پايان اختالفات پيرامون برنامه هسته 

ارداد گازی پارس جنوبی به ارزش تقريبی  ترين قر  در عنوان اصلی خود نوشته با امضای بزرگسرمايه
 ميليارد دالر، بار ديگر فشارهای آمريکا بر همکاران نفتی ايران افزايش يافت و مقامات اين کشور ١٠

  . های رويال داچ شل انگليس و رپسول اسپانيا را تهديد به تحريم کردند شرکت 
ه پيش از اين چند شرکت معتبر و بزرگ بين  ها ک اين روزنامه اقتصادی صبح يادآوری کرده که آمريکايی

   اند در صورتی که سرمايه های نفتی ايران بازداشته بودند اين بار اعالم کرده المللی را از حضور در طرح
های رويال داچ شل و رپسول از مبلغ معينی که در قوانين آمريکا تصريح شده فراتر رفته  گذاری شرکت 

الن سياسی اين موضوع را زيرنظر خواهند گرفت و تصميمات آيندهء اندرکاران و مسوو باشد دست 
  . مقامات آمريکايی را مورد بررسی قرار خواهند داد

 پيش بينی کرده که حجم باالی قرارداد گاز ايران با شل و رپسول شوک بزرگی را چه به لحاظ کيهان
  . سياسی و چه به لحاظ اقتصادی در آمريکابه وجود آورد

 با تيتر بزرگ بازگشت شل و تهديد آمريکا نوشته مديرعامل شرکت ملی نفت ايران درباره کارگزاران
شوند   های خارجی حاضر می  فشارهای آمريکا در انعقاد قراردادهای نفتی ايران گفته زمانی که شرکت

نه خيلی  گذاری کنند يعنی اين فشار موثر نبوده به طوری که شرکت رپسول در اين زمي در ايران سرمايه
 های خارجی اين موضوع  زود اعالم آمادگی کرد به طوری که قبل از امضای قرارداد در بسياری از سايت

  . مطرح شد
  .  از گرانی هايی نوشته که اين روزها شدت گرفته استآفتاب يزد همراه با کارگزاران
.  تا پوشاک و مسکن در تمامی بخش ها گرانی لمس می شود، از خوراکی گرفتهکارگزارانبه نوشته 

از . با اين حال دولت همچنان سياست انکار گرانی را پيش گرفته و شعار عدالت محوری سر می دهد
طرفی سياست های اقتصادی دولت نهم مبنی بر تثبيت قيمت ها و کنترل تورم نيز با شکست مواجه 

ت نمی کند و در راه طبيعی شده و نتوانسته کاری از پيش ببرد چرا که بازار از دستورهای دولت تبعي
  . خود پيش می رود

 اضافه کرده که در عين حال کارشناسان بارها به دولت در مورد سياست های انبساطی ارگزارانک
 ۵/١اش هشدار داده و پيش بينی افزايش قيمت های کنونی را کرده بودند، اما دولت طی عملکرد 

يی را پيش گرفت که باعث فربه تر شدن حجم سال گذشته خود بی تفاوت به انتقادات، سياست ها
  . نقدينگی در گردش و در نتيجه ايجاد تورم شد

عکس هائيی از آتش سوزی بزرگ منطقه گيالن در باالی صفحه اول چند روزنامه امروز صبح چاپ شده 
  . است

در  مديرکل منابع طبيعی گيالن در همين حال از بروز دهها مورد آتش سوزی همبستگیبه نوشته 
 نشينان  احتياطی برخی از جنگل نشينان و حاشيه جنگل های استان بر اثر وزش شديد باد گرم و بی 

در روشن کردن آتش، خبر داده و گفته هم اکنون بخش هايی از جنگل ها و مراتع استان در 
و اشرفيه، الکان و سراوان رشت  شهرستانهای الهيجان، سياهکل، شفت، رضوانشهر، فومن، آستانه 

  . سوزد تالش و آستارا، در آتش می
 همه نيروهای آتش نشانی، بسيجيان، سپاهيان، هالل احمر و امدادگران منابع همبستگیبه نوشته 

طبيعی از عصر ديروز مشغول خاموش کردن آتش هستند اما شدت وزش باد هر لحظه بر وسعت آتش 
از تهران تقاضای ارسال : ی گفتنصر. افزايد و عمليات مهار آتش را مشکل کرده است سوزی می

هواپيمای آبپاش کرديم که ميسر نشد و شرايط جوی نيز به نحوی است که استفاده از بالگرد موثر 
  .نيست
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