
  :آمريكايي‐محافل صهيونيستي

  اثر شدن تهديدات عليه ايران بي

‐تبليغات برخي محافل صهيونيـستي    آميز بودن جنگ رواني و       مخاطره

آمريكايي در مورد حمله فرضي نظامي به ايران و ضـرورت پرهيـز از              

اين بازي خطرناك آنقدر از سـوي رهبـران و سياسـتمداران ارشـد در               

اين روزهـا شـاهد     كه  الملل مورد تاكيد قرار گرفته        ينمنطقه و عرصه ب   

رنـگ و اثـر       آميز در اين زمينه و بـي        فرونشستن موج اظهارات تحريك   

  .شدن آن هستيم

در واكنش به تهديـدهاي نظـامي       لس آنجلس تايمز    روزنامه آمريكايي   

اين كه هر : اسرائيل و آمريكا عليه تاسيسات هسته اي كشورمان نوشت

يك ديگري را به جنگ با ايران ترغيب مي كند نشان مي دهـد كـه آن                 

چـرا كـه هـيچ كـدام        . ها از عواقب حمله به ايران وحشت زده هستند        

  .ازگر جنگ باشدنمي خواهد آغ

بـا اشـاره بـه    » جنگ وكالتي با ايـران «در تحليلي با عنوان   روزنامه  اين  

 اسرائيل را به آغاز كـردن حملـه بـه           ،برخي از داليل آشكار كه آمريكا     

اين در حالي اسـت  : ايران تشويق و از آن حمايت مي كند تصريح كرد       

ه كــه ايــران در صــورت حملــه اســرائيل توســط حــزب اهللا دســت بــ

  .انتقامجويي عليه اهداف اسرائيل و آمريكا خواهد زد

آخـرين راهكـاري كـه بـراي     : لس آنجلس تايمز نتيجه گيري مي كنـد  

  .آمريكا باقي مي ماند، فقط گزينه بي ثبات كردن نظام ايران است

ما نمي توانيم   : گفتگذشته  هفته  كا هم   رئيس ستاد مشترك ارتش آمري    

نسبت به موفقيت آميز بودن طرح هايمان مطمئن باشيم چرا كه آنها را             

  .به آزمون نگذارده ايم

هم با اشاره به تهديدهاي اخيـر       » جروزالم پست «نامه صهيونيستي   روز

ايـران  : ادعا كرد و نقش بسيج در برنامه دفاعي ايران        اسرائيل و آمريكا    

براي مقابله با اين تهديدات به دنبـال ابـداع سياسـت هـاي جديـد از                 

  . بسيج استنيروهايجمله ايجاد برنامه دفاع غيرفعال با مسئوليت 

به نظر مي رسد دفـاع غيرفعـال نـوعي برنامـه            : نويسد  ميروزنامه  اين  

 كه در طول جنگ دوم اسرائيل با لبنان جاي خـالي            امنيتي داخلي است  

  .آن كامال احساس مي شد

اين برنامه مسئوليت اصلي اداره جبهه داخلي در صورت شروع جنـگ            

را به شبه نظاميان بسيج واگذار مي كند كه حدود دوازده و نيم ميليـون            

  .داوطلب را تحت پوشش خود دارد

تهديـدات اخيـر    در يادداشـتي    اراتي الخلـيج    روزنامه ام همين حال   در  

تهديد كـردن   : عليه ايران را جنگ رواني خواند و نوشت       نظامي آمريكا   

ايران به حمله آنقـدر تهـران را نمـي ترسـاند كـه آمريكـا را از عواقـب                    

  .احتمالي آن به هراس وا مي دارد

به نوشته اين روزنامه، آن ميزان كه آمريكا از عواقب و پيامدهاي احتمالي             

ان از تهديد به جنگ نمي ترسد و همچنين حقـايق           جنگ واهمه دارد، اير   

موجود در عراق، لبنان و فلسطين بر ايـن امـر تأكيـد مـي كنـد كـه ايـن                     

و خـروج   خواستار رسيدن به راه حلي سياسـي اسـت          واشنگتن است كه    

 بدون معامله با ايران براي ساماندهي اوضـاع         عراقنيروهاي آمريكايي از    

، امري محال است و چاره و راه گريـزي جـز گفـت وگـو بـا                  راين كشو 

  .دشمن سرسخت خود ندارد

  

  ها رداديادامه روند اختالفات دوم خ

به دنبال نشست انتخاباتي روز پنجشنبه گذشته شوراي هماهنگي اصالح          

 ايـن حـزب بـا       ،طلبان كه بدون دعوت از حزب اعتماد ملي برگزار شـد          

اي از احزاب اصـالح طلـب خواسـت كانديـداي مـستقل        صدور اطالعيه 

ن كه هر حزبـي    حزب اعتماد ملي در اين بيانيه با تاكيد بر اي         . معرفي كنند 

از سوي خودش سخن بگويد و از طرف ديگران به بيان مواضع نپـردازد،    

 انحـصاري و   قيموميتهاي اصالح طلب از       خواستار فاصله گرفتن گروه   

  . كردن فضا شده است

همچنين رضا انصاري عضو شوراي مركـزي ايـن حـزب بـا بيـان عـدم                 

ميـان  هـا، احتمـال اجمـاع         ي حزب اعتماد ملي از اين گونه نشـست        پيرو

 اهاي اصالح طلب را ضعيف ارزيابي كرد و در مورد معرفي كانديد             گروه

براي اين كه حزب بتواند اسـتراتژي صـحيحي         : " توسط اين حزب افزود   

در رابطه با انتخابات رياست جمهوري داشته باشد، كار گروهي زير نظـر      

هـاي    اتاق فكر تشكيل شده است و وظيفه آن تدوين استراتژي و سناريو           

  .  در انتخابات استحزب

دفتر تحكيم نيز بـوده اسـت از اسـتقبال حـزب             ادواروي كه عضو سابق     

هاي متعدد در انتخابات رياسـت جمهـوري      اعتماد ملي از حضور كانديدا    

  زمينــه معرفــيكــه در صــورتي ": آتــي خبــر داد و در عــين حــال گفــت

بهترين حالـت از نظـر حـزب        اين وضعيت    ،كانديداي واحد فراهم شود   

رياسـت  توري  ايـد دمهـدي كروبـي بـراي كان       ...اعتماد ملي خواهـد بـود     

ي اسـت و    جمهوري منتظر تصميم گيري و جهت گيري حزب اعتماد مل         

  ". كردخواهد عملحزب  تصميماتدر راستاي 

محمد زارع فومني عضو شوراي عالي حزب همبستگي هم وظيفه اصالح 

هاي انحصار طلب دانست و تاكيد كرد كه          طلبان معتدل را برائت از گروه     

هـاي اخيـر    هايي كه عامل و موجب شكست اصالح طلبان در سـال          گروه

  .دهند بودند، همچنان راه خود را ادامه مي
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*يي و شكوفايسال نوآورجانبه در  افزايش توان دفاع همه*
  :فرزانه انقالب اسالميرهبر 

كند  نامه خود تاكيد مي بزرگوار ما از اول انقالب تا روز آخر و در وصيتامام 
روح انقالبي، روح حركت به جلو است، روح پيشرفت است، روح ابتكار و 

  .نوآوري است
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ميم بگيرنـد را صـحيح      كه يك جمع محدود براي ديگران تص       اينوي  

ندانست و بر جدا كردن خـط خـود از تنـدروها و معرفـي كانديـداي                 

  . مستقل تاكيد كرد

 به نامزدسازي براي اصالح     "روزنت"در همين حال سايت ضد انقالبي       

اين سايت كـه از سـوي مراكـز دولتـي هلنـد      . طلبان روي آورده است  

ي را نامزد مورد    شود، با حمايت از نامزدي عبداهللا نوري، و         حمايت مي 

حمايت تحول خواهان و فردي تـاثير گـذار معرفـي كـرد و در مـورد                 

اي امتحان پس داده،      خاتمي نوشت كه وي ترجيح داده به عنوان چهره        

  .وارد صحنه انتخابات نشود

  

  هاي ايراني درباره سرنوشت ديپلماتابهام 

اي غربـي   در حالي كه روزنامه صهيونيستي هاآرتص و برخي رسانه ه         

 چهـار مدعي شده اند كه گزارش رژيم صهيونيستي درباره سرنوشـت           

 لبنـاني مقامـات   . ديپلمات ايراني تحويل حـزب اهللا لبنـان شـده اسـت           

  . استدريافت نكردهحزب اهللا هنوز را  كه اين گزارش ندتصريح كرد

براساس هماهنگي ها در جريان روند تبـادل اسـرا ميـان حـزب اهللا و                

ران "اسـت حـزب اهللا گزارشـي از سرنوشـت           رژيم صهيونيستي، قرار    

 خلبان مفقود شده اسرائيلي بـه سـازمان ملـل بدهـد و در مقابـل           "آراد

رژيم صهيونيستي نيز گزارشي از سرنوشت چهار ديپلمات ربوده شـده         

 تا وي نيز اين گزارش را    نمايدايراني تحويل نماينده ويژه سازمان ملل       

  .براي مسئوالن حزب اهللا ارسال كند

ر مي رسد با حساس شدن موضوع تبادل اسـرا و ارائـه گـزارش               به نظ 

درباره سرنوشت چهار ديپلمات ايراني، برخي رسانه هاي صهيونيستي         

پيــشاپيش وارد مــاجرا شــده و مــي كوشــند در رونــد روشــن شــدن  

سرنوشت چهار ديپلمات ايراني اخـالل ايجـاد كننـد و مـسئوالن ايـن               

ز سرنوشـت ايـن چهـار نفـر         رژيم را به سمت ارائه گزارشي مجعول ا       

  .سوق دهند

  

  جهاندر تورم موج روند زارشي از گ

زارشي از موج جهاني تـورم اعـالم كـرد          صندوق بين المللي پول در گ     

 ١٢ كشور در حـال توسـعه بـه          ١٢٠متوسط نرخ تورم مواد غذايي در       

ناشي از افزايش قيمـت سـوخت و مـواد          اثرات  و   درصد رسيده است  

در كـشورهاي پيـشرفته      .غذايي در سراسر جهـان مـشاهده مـي شـود          

افزايش قيمت سوخت و مواد غذايي باعث افت سـطح زنـدگي مـردم              

ت دولت ها در جهت كمك به رشد و مقابلـه بـا تـورم را    شده و حرك  

اگـر قيمـت    «  :المللي پول گفت    صندوق بين رئيس  . سخت كرده است  

مواد غذايي بيش از اين افزايش يابد و قيمت سوخت در سـطح فعلـي      

خي دولت ها قادر نخواهند بود هم مردمشان را سير نگه           رباقي بماند ب  

  . »دارند و هم ثبات اقتصادي شان را حفظ كنند

 كشور فقير   ٣٣ن گزارش در اثر افزايش قيمت مواد غذايي         بر اساس اي  

 ميليارد دالر زيـان     ٣/٢ تا كنون    ٢٠٠٧وارد كننده مواد غذايي از ژانويه       

 ٨/٣٥ كشور در اثر افزايش قيمـت سـوخت          ٥٩در همين مدت    . ديده اند 

  .ميليارد دالر متضرر شده اند

  

  صدر در كارگزاران هاي بني تطهير خيانت

وگو بـا محمـد جـواد         ، به گفت   روزنامه كارگزاران در شماره ديروز خود     

 نـي مـذهبي پرداخـت و از ب       –مظفر از وابستگان گروهك موسوم به ملي      

  . توصيف كرد(!) اي درخشان  صدر چهره

 غائله رو در رويي بني صدر خـائن بـا امـام             مظفر در ابتدا تالش كرد در     

بـه عنـوان   را  هاي خط امامي و حزب جمهوري اسالمي          و نظام نيرو  ) ره(

در ايام اولـين انتخابـات   : عوامل آزار دهنده بني صدر معرفي كند و گفت   

الـدين     ل حزب جمهوري اسالمي، حسن آيـت و جـال         ،رياست جمهوري 

و بـه همـين ترتيـب او بـه          (!) .دندصدر را رواني كر     فارسي به شدت بني   

شدت به دنبال اين بود كه پس از انتخاب شدن، آنهـا را محـدود كنـد و                  

  . مردم با رئيس جمهور را تاسيس كرد هماهنگيدفتر 

ترين و دموكراتيك ترين مجلس، مرحوم رجـايي          وي مجلس اول را آزاد    

اقدامي به سـمت     راخارجي   و سياست صدر    را گزينه تحميل شده بر بني     

ي و عادي سازي رابطه با غرب دانست و اهميت دادن زيـاد بـه          آرام ساز 

و مقدم دانستن ارتش بر سپاه و گـوش دادن          (!) و تخصص    ها  تكنوكرات

وي . هاي بني صدر خواند     ها در جنگ را از جمله ويژگي        به حرف ارتشي  

صـدر بـه نظـام و انقـالب بـر افـراد               هاي بني   درادامه در حالي كه خيانت    

وي به سازمان جاسوسـي       صريح وابستگي منصف پوشيده نيست و اسناد      

رمز وي از سوي دانشجويان مسلمان پيرو خط امـام منتـشر             كدآمريكا و   

  . صدر شد شده است، منكر خيانت بني

  

  ر كوتاهاخبا

 با مثبت ارزيابي كردن طرح رئيس جمهـوري ايـران           واشنگتن پست  

ن به بنزين تصريح كرد     براي توليد خودروهاي دوگانه سوز و وابسته نشد       

 ايران واقعاً مي    ، سال پنجكه برنامه احمدي نژاد به اين معناست كه ظرف          

در ادامه اين مطلب آمده .تواند در برابر تحريم هاي بين المللي ايمن باشد        

برنامه اي را براي استقالل انرژي كـشورش        » محمود احمدي نژاد  «: است

نقل ايران از بنزين به گـاز       آغاز كرد كه هدف از آن تغيير سيستم حمل و           

 .استطبيعي 

دكتر صمـصامي  نامه معرفي    ازيك عضو كميسيون اقتصادي مجلس       

 تـصدي مـسئوليت وزارت      به عنوان وزير پيشنهادي رئيس جمهور بـراي       

 .خبر داد اقتصاد و دارايي به مجلس
هاي تروريـستي را تنهـا        فرانسوي لوفيگارو استفاده از گروه    روزنامه   

: اي مقابله با ايران ارزيابي كرد و نوشـت        راه باقيمانده پيش روي غرب بر     

شـاهد  گزينه نظامي به داليل مختلف از جمله آنچه كه امـروز در عـراق               

اين مقاله با اشاره به تحركـات       نويسندگان  . حل مناسبي نيست    هستيم، راه 

اخير اعضاي گروهك منافقين براي جلب نظر كشورهاي غربي، راه حـل            

 .ندهاي تروريستي مانند منافقين دانست پيشنهادي خود را حمايت از گروه


