
  

  :روز گذشته آمريكا نشان دادانتخابات 

  هاي جمهوريخواه  بوش براي نامزدتبليغاتمعكوس نتيجه 
هاي منتشر شده از نتايج اوليه انتخابات كنگره آمريكا،           براساس گزارش 

اي   سـابقه   بـا شكـست بـي     " جورج بـوش  "حزب جمهوريخواه به رهبري     

شده است و به احتمال زياد نومحافظه كاران معروف به عقابهـاي            مواجه  

 از دسـت    "كنگـره "و  " سـنا " كنترل كامل خود را بـر مجلـس          ،كاخ سفيد 

  .بدهند

نكات قابل توجه در اين انتخابـات آن اسـت كـه هـر نـامزدي كـه                  از  

از او پشتيباني كرده، با ريزش شديد آراء و حتـي سـقوط مواجـه               " بوش"

شخصاً حضور يافتـه و     " بوش"هايي كه     در ايالت ضوع  مواين  . شده است 

تـر و آشـكارتر       نامزدهاي جمهوريخواه پرداخته است گـسترده     از  به دفاع   

  .است

هـاي جنـگ      دهد كه چهره    اوليه شمارش آراء در آمريكا نشان مي      نتايج  

بيـشتري از سـوي مـردم ايـن         ي  اعتنـاي   بي طلب و طرفداران صهيونيزم با    

سناتور افراطـي مجلـس     " ريك سنتروم " جمله  از  . اند  رو شده   كشور روبه 

هاي تحريم و حمله       از طرفداران سرسخت طرح    "پنسيلوانيا"سنا از ايالت    

پروپـا قـرص گـروه آمريكـايي و         به ايـران و عـراق و از حاميـان           نظامي  

 رقيـب   "كيـسي جـونيز   باب  "است كه بافاصله زيادي از      " ايپك "ييلاسرائ

  .دموكرات خود شكست خورده است

راي دهندگان آمريكايي از جريـان صـهيونيزم مـسيحي بـه            رويگرداني  

 چند ساعت قبل از آغاز انتخابـات         وي در حالي است كه   " بوش"رهبري  

اگـر شـما    : بـود  گفتـه    در ايالـت تگـزاس    " داالس"ردم شـهر    در جمع مـ   

خواهيد كه مالياتهاي شما پايين باقي بمانـد، بـه جمهوريخواهـان راي        مي

ريد كه ما ورويد به خاطر بيا    هاي راي مي    به پاي صندوق   زماني كه    .بدهيد

كه هر كاري   خواهيد    بريم و اگر شما از اين كشور مي         به سر مي  در جنگ   

صـلح را  زمان اساس براي حمايت از شما انجام دهد و همتواند  را كه مي 

  .ان رأي دهيدريخواهوبراي نسلهاي آينده آماده كند، به جمه

  
  !آميز رايس از ملت ايران تتقاضاي حماق

مـن  : گفت" گهامنيكون"كا در مصاحبه با راديو محلي       خارجه آمري وزير  

اي نگـاه ملـي و منـافعي دارنـد            هاي هسته   كه مردم ايران به فعاليت      از اين 

هـا محـيط زيـست را تخريـب           گويم اين فعاليـت     به شما مي  اما   .متعجبم

هـاي    بـه ارزش   بايد   ،تمدن كهن بزرگي هستند   كندو مردم ايران داراي       مي

شـما  . اجداديشان احترام بگذارند و دست به تخريب محيط زيست نزنند         

را در حفظ محيط زيست يـاري كنيـد، نگذاريـد پروسـه چرخـه               ما  بايد  

لحنـي  بـا   سپس  رايس  ! سوخت نيروگاه اتمي در كشورتان تكميل شود؟      

خـواهم عليـه مراكـز        من از مردم ايران مـي     : ت افزود آميخته با حماق  

 محـيط  نمـا را در داشـت  بزنند و اي دست به عمليات انتحاري       هسته

  .زيست سالم ياري دهند

يـك سـوم گازهـاي       ، آمريكـا كـه     رسـمي  يهـا   گزارشبراساس  

 مبنـي بـر   كيوتو همچنان از امضاي پيمان      ،كند  توليد مي اي را     گلخانه

از . ورزد مـي اي مضر براي محيط زيست خـودداري        منع توليد گازه  

تـرين    اي به عنوان پاك     سوي ديگر چندي پيش بوش از انرژي هسته       

  .انرژي ياد كرد

  
  )ص(قدرت نمايي نيروي دريايي در ششمين روز رزمايش پيامبر اعظم

، رزمـايش تخصـصي     )ص(درادامه دومين رزمايش پيـامبر اعظـم      

ـ   انقـالب اسـالمي    نيروي دريايي سپاه پاسداران     روز  "اقتـدار "نـام    ه ب

زيـره الوان در خلـيج فـارس     تـا ج  ه   از شمال بندرگناو   ۱۶/۸گذشته  

منطقه دوم نيـروي دريـايي سـپاه در تـشريح ايـن      فرمانده  . آغاز شد 

اين رزمايش با شـركت دههـا فرونـد از شـناورهاي             :رزمايش گفت 

انداز، اژدرافكن، هجومي، نيروبر، سايتهاي موشـكي سـاحل         موشك  

هاي راداري و شـنودي منطقـه دوم نيـروي            به دريا، غواصان، سايت   

 موشكي سلمان، پايگاه دريـايي عـسلويه ومركـز           دريايي سپاه، گروه  

  . شود هزار مايل مربع اجرا مي ۲۰   به وسعت مخابراتي صابر

ي نمايش اقتدار و عزم ملي براي مقابله بـا هرگونـه تهديـدات               و

دشمن، ايجاد آرامـش و همگرايـي و اعـالم پيـام صـلح و دوسـتي                 

باكشورهاي مـستقل مخـصوصا كـشورهاي حاشـيه جنـوبي خلـيج             

 يهاي خوداتكا   فارس، ارتقاي توان رزم يگانها، ارزيابي عملكرد تيم       

 تبليغـات جنـگ     شناوري، موشكي و تكاوري، خنثي كـردن اثـرات        

رواني دشمن و باال بردن توان بازدارندگي جمهـوري اسـالمي را از             

  . ف رزمايش تخصصي اقتدار ذكر كردجمله اهدا

اجراي عمليات تصرف و انهدام شناور و       :سردار رزمجو يادآورشد  

سكوهاي دشمن فرضي، قطع خطـوط مواصـالتي دشـمن، اجـراي            

،تست شليك ساحل بـه     پدافند غير عامل، رهگيري شناورهاي بيگانه     

دريا، اجراي عمليات مين ريزي ،تمرينات تيراندازي به طور شـبانه،           

هاي دوش پرتاب و تست شناورهاي جديد الورود به           شليك موشك 

 تمرينـات ايـن رزمـايش       سازمان نيروي دريـايي سـپاه از مهمتـرين        

  . تخصصي است
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ام را بنگرم و دريابم       هرگاه دل بنده  : فرمايد ميعزّوجل  خداوند  
خـشنودي مـن طـاعتم را بـه جـا           كه از روي اخالص و بـراي        
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از جامعه جهاني عاجزانه خواستار فشار به جمهـوري اسـالمي           كه    طوري 

  .براي توقف توليد اين نوع موشك شد

به  : معاريو گفت  دفاع اسراييل در مصاحبه با روزنامه صهيونيستي      وزير  

 .لومتر اسـت ي حدود دو هزار ک،٣، برد موشک شهاب يرانيگفته مقامات ا 

 ها دو   يرانينها باشد و ا   يش از ا  ين موشک ها ب   ي رسد برد ا   ي به نظر م   يول

ل يـ ن دل يبـه همـ   .  گمراه کردن ما اعالم کرده باشـند       يلومتر را برا  يهزار ک 

ل هـم   ييموشک ها حتما به اسرا    ن  ي چون برد ا   .ميد هر لحظه آماده باش    يبا

  . رسديم

 يا کشورها يران مورد حمله کشور     ي که ا  ي بدون شک زمان   :افزودپرتز  

 ما موشک پرتاب خواهد کـرد و انتقـام حملـه            ي واقع شود، به سو    يغرب

  .گرفت  آنها را از ما خواهدياحتمال

  

  خانواده شهدا براي مشاركت در اعدام صدامتقاضاي 
كـشي اكـراد و    رسـيدگي بـه جنايـات او در نـسل         ؛صدامدادگاه  امروز  

كردنشين عراق را پس از صدور حكم اعدام        ي  وستاتخريب چهار هزار ر   

ند و به گفته    ك   آغاز مي  "دجيل"وي به خاطر كشتار در شهرك شيعه نشين         

  .نخست وزير عراق، صدام تا پايان سال جاري ميالدي اعدام خواهد شد

هـاي دفـاع مقـدس اعـالم           ارزش نشرو  آثار  همين حال بنياد حفظ     در  

 شـهداي جنـگ تحميلـي از مـسئوالن     معظمهاي  كرد، گروهي از خانواده 

شـرايطي را فـراهم سـازند تـا         انـد     سـته دولت عراق و دادگاه صـدام خوا      

 ،هاي شهداي ايراني و ساير قربانيان عراقي، كـويتي          نمايندگاني از خانواده  

ار را به گردن وي     د  طنابدر مراسم اعدام صدام به طور مشترك        ... كرد و   

  .دنبينداز

 حاكي است گرچه صدام پس از اعالم حكـم          "الشرق االوسط "گزارش  

خروج از سالن دادگـاه بـه       هنگام   اما به    ،دادگاه سرو صدا به راه انداخت     

بـرادر  (كريتـي  تبـرزان  و بـا هـيچ كـس حتـي     داشـت   يسختي قدم بر م   

  . صحبت نكرد)اش  ناتني

  

  صهيونيستكارشناسان بين  هررهبران جوان جهان اسالم زير ذ
صهيونيـست، روز يكـشنبه گذشـته در دانـشگاه حيفـا بـه              كارشناسان  

. هاي شخصيتي و رفتاري رهبران جـوان شـيعه پرداختنـد            بررسي ويژگي 

با اعتقادات ، با وجود اين رهبران جوان و كاريزماتيك و      مدعي شدند آنها  

گـزارش  بـه    .يابد  شيعيان افزايش مي   ي در ميان  رومذهبي خاص آنها، تند   

يكي از سخنرانان   " سالي شهوار "يديعوت آحارنوت،   روزنامه صهيونيستي   

ي احمدي نژاد با مقامات باالتر سياسـي        كه همسوي   اين همايش با بيان اين    

احمدي ": تواند خطري جدي براي اسراييل باشد، گفته است         در ايران مي  

ن ترس ومهدويت بد به ويژه اعتقاد به ،نژاد به دليل اعتقادات ديني خاص

  ." استبه رويارويي با جهان غرب برخاسته

به اين نكته اشاره كرد كه احمـدي نـژاد از ارتبـاط بـا خـدا سـخن                   او  

اي الهـي     گويد و نوعي انتخاب غير منتظره خود به اين سمت را نشانه             مي

دانـد و     دانسته و خود را نجاتبخش انقالب اسالمي ايران و مردم مي          

مـردم ايـران هـم      خواهانه از حمايت طبقات پايين      با شعارهاي عدالت  

  .برخوردار است

گيـرد كـه همـين اعتقـادات و           كارشناس در پايان نتيجـه مـي      اين  

  .هاي خاص احمدي نژاد است كه اسراييل بايد از آن بترسد ويژگي

  

  :نظاميان اشغالگر آمريكايي در عراقطومار 

  را از عراق برگردانيدما 
ي تـن از نظاميـان آمريكـايي مـستقر در عـراق بـا امـضا        صد  چند

طوماري خطاب به كنگره اين كشور، خواهان خارج كـردن آنهـا از             

گزارش خبرگزاري فرانسه، در ايـن طومـار تـصريح       به  . شدندعراق  

نـدي  م هنظاميان آمريكايي با وجود ميهن پرسـتي و عالقـ         : شده است 

سئوالن ايـن كـشور در كنگـره        به خدمت در ارتش كشورشان از مـ       

  و سريع همه نيروهـاي نظـامي از عـراق       كه زمينه خروج   اند  خواسته

اين در  . هاي آمريكا در اين كشور را فراهم كنند          همه پايگاه  بر چيدن 

 نتيجـه اسـت و ارزش       بـي  باقي مانـدن در عـراق     : طومار آمده است  

كنـون وقـت آن     شـود نـدارد و ا       هايي را كه بـراي آن پرداختـه مـي         ب

  .فرارسيده كه نيروها به كشورشان بازگردند

  
  ر كوتاهاخبا

لـت، از   هـاي ويـژه دو      محرابيان، رئيس سـتاد طـرح     مهندس   

يح  قم خبر داد و تصر     ‐ متروي تهران  تصويب بودجه عملياتي كردن   

 قـم   ‐تهـران متـروي   الر بـه طـرح      ت دولت پنجاه ميليون د    ئكرد، هي 

ه عمليات اجرايي آن تا ماه آينده     اختصاص داده است و قرار است ك      

 .دبرداري برس  ماه آينده بايد به مرحله بهره١٨اجرايي شود و ظرف 

رح رژيـم صهيونيـستي     اطالع رساني فلـسطين از طـ      وزارت   

دي مقيم آمريكا و كـشورهاي اروپـايي         يهو براي اسكان يك ميليون   

 در اراضي اشغالي فلسطين از جمله صحراي نقب، مناطق همجوار با      

هاي جوالن در سوريه     ختري، نوار غزه، جنوب لبنان و بلندي      كرانه با 

 ياداشت رسـمي كـه اخيـراً در ميـان           براساس يك : خبر داد و گفت   

كشورهاي عربي توزيع شد، رژيم صهيونيستي از آغاز سـال جـاري            

 فلـسطين را بـه      دراقدامات الزم براي اسكان اين عـده از يهوديـان           

 .عمل آورده است

س مـانيتور، بـا اذعـان بـه         كريستين سـاين  آمريكايي  روزنامه   

 روزه  ٣٣ جنـگ    اي در   ههاي خوش   هيونيستي از بمب  ه رژيم ص  استفاد

از زمان پايان جنگ اسراييل و لبنان در تابستان كه          : عليه لبنان نوشت  

عليـه مـردم    اي ساخت اسراييل و آمريكـا         خوشههاي    در آن از بمب   

 ١٣٣ نفـر كـشته و       ٢٢ها حداقل        اين بمب  ،جنوب لبنان استفاده شد   

  .اند  درصد آنها غير نظامي بوده٩٨نفر را زخمي كرده است كه 


