
  

  نگراني صهيونيسم و غرب از مواضع اصولي احمدي نژاد درباره فلسطيندل 
كـشورهاي مختلـف جهـان و در        ايراني ها در پاسخ به واكـنش هـاي          "

حمايت از اظهارات احمدي نژاد براي محو اسـرائيل از نقـشه جهـان بـه            

  ."خيابان هاي تهران ريختند 

 ا، بزرگترين خبرگزاري آمريك   د پرس   تيآسوشاولين واكنش   اين عبارت   

  .هان نسبت به تظاهرات عظيم روز قدس بود ج
جمهور روز چهارشنبه در همايش جهان بدون صهيونيسم با بيان          رئيس  

اين كه تـا زمـاني كـه رژيـم صهيونيـستي حتـي در گوشـه اي از خـاك                     

ادامه داشته باشـد ، گفتـه       سرزمين فلسطين وجود داشته باشد بايد مبارزه        

اما حساس را با موفقيـت پـشت سـر     اين مقطع كوتاه    اگر فلسطين   : "بود  

 رژيم صهيونيستي حتمي و اميد براي       گذارد و فتنه ها را خنثي كند محو       ب

  . پررنگ خواهد شد تشكيل حكومت ملي فلسطين 

اين اظهارات به همان اندازه كه براي صهيونيستها و غربي ها نامطبوع و             

 برخـي از شخـصيت هـاي        مـسلمان ي   ملتها ننده بود ، با استقبال    نگران ك 

عـت سـابق مـسجد    شـيخ محمـد صـيام امـام جما    . فلسطيني مواجه شد   

آخـرين سـخن مـا در مـورد بيـت        : االقصي در مراسمي در كويت گفت       

. ، آقاي احمدي نژاد بخوبي مطرح كـرد         المقدس را رئيس جمهور ايران      

همچنــين بــه گــزارش خبرگــزاري فرانــسه دههــا هــزار نيجريــه اي در  

بزرگترين شهر شمال اين كشور در تظاهراتي به حمايت از مواضع اخيـر             

  .احمدي نژاد پرداختند 

 ا بـه دنبـال داشـته      رباره صهيونيستها    واكنش هاي چند     اين اظهارات اما  

كيكرمن  نماينده رژيم صهيونيستي در سازمان ملل روز جمعـه           دن  . است

براي سومين بار در جمع خبرنگـاران حـضور يافـت و اظهـارات آقـاي                

احمدي نژاد را خطرناك و گستاخانه خواند و خواسـتار محـروم  شـدن               

در ايـران را    وي برگـزاري روز قـدس       . ايران از كرسي سازمان ملل شد       

سعي كنند خود را از اظهارات بايد  مردم ايران ":ميد و گفت    نويد كننده نا  

  " !خطرناك احمدي نژاد دور كنند 

خـست وزيـر    نشال تايمز مواضع نامربوط دفتـر ن      نانگليس نشريه فاي  در  

انگليس را انعكاس داد كه مدعي شده بود ، اظهارات رئيس جمهور ايران             

 نيـز    روزنامه اتحاديه اروپـا     اين به نوشته ! خطر ايران اتمي را آشكار كرد       

در بيانيه اي اظهارات رئيس جمهور را در تضاد بـا مواضـع يـك كـشور                 

يسي گاردين ديگر روزنامه انگل    .  است متعهد در برابر جامعه ملل دانست     

، دكتر احمدي نژاد را بي تجربه خواند و در عـين حـال نوشـت كـه                  نيز  

يك نشريه ديگر  . !را لرزاند   ) ؟(روپا و خاورميانه    و پشت ا  رات اخير   اظها

هم از انزجار بلر از اين سخنان و ايـن كـه            انگليسي به نام ديلي تلگراف      

شوراي امنيت اگر با چنين فردي برخـورد نكنـد ، شايـسته نـام خـود                 

  . نيست سخن به ميان آورد 

 يـز نتايمز روزنامه وابسته به جناح افراطي حاكم بر آمريكـا            واشنگتن

اظهارات رئيس جمهور را گستاخانه خواند و خواستار تجديد نظـر در            

  . در قبال ايران شد سياست نرم 

و روسـي و دبيـر      جو سازي صهيونيستي به روزنامه هاي آلماني        اين  

كوفي عنان با ابراز از تأسف از       . تسري يافته است    كل سازمان ملل نيز     

مواضع رئيس جمهور مدعي شـد ، محـور سـفر آينـده اش بـه ايـران                  

  ! اسرائيل خواهد بود شناخته شدنموجوديت و به رسميت 

  
  دنبال ممنوعيت واردات كاالهاي كره اي صورت گرفته ب

  ارتباط اقتصادي گسترده كره ايها براي برقراري مجدد هاي  ايزنير
از اهرم فشار اقتصادي در مناسبات سياسـي نخـستين نتـايج            ستفاده  ا

به دنبال اعمـال محـدوديت ورود كاالهـاي         . خود را آشكار مي سازد      

ساخت كره جنوبي ، مقامات اين كشور تالشهاي گسترده اي را بـراي             

 تنـايي عاآغاز كرده اند ، اما تاكنون بـا بـي           ديدار با مسئوالن كشورمان     

پس از اينكه معاون وزير خارجه كـره جنـوبي          . آنان مواجه شده است     

نتوانست در سفرش به تهران موفقيتي را حاصل كند ، رئـيس مجلـس              

  .سئول تقاضا كرده است كه به تهران سفر كند 

گذشته معاون وزير خارجه كره به تهران سـفر كـرد و درصـدد              هفته  

 امــا وي پــس از .بــود كــه رايزنيهــايي را در ســطح بــاال انجــام دهــد 

بـا يكـي از نماينـدگان مجلـس         رايزنيهاي بسيار تنها توانست مالقاتي      

وي . جنوبي داشته باشد  كره –رئيس گروه دوستي پارلمان ايران  يعني  

در اين ديدار گفته اسـت ، تـالش مـي كنـد در اجـالس آينـده نقـش                   

وي همچنين در اين سفر در خواسـت خريـد           ، را ايفا كند  سازنده اي   

زير خارجه كـره نيـز اعـالم داشـته           و .مطرح كرد   را  از ايران   گاز مايع   

 ارتباط دادن مساله هسته اي با تجارت از سوي ايران قابل قبول             ،است  

  . نيست 

از " دوو"و  " جـي .ال"مي رسد كه محمولـه هـاي        همين حال خبر    در  

ورود دوشنبه هفته گذشته در پشت درهاي گمرك ايران منتظـر اجـازه             

 ميليـون دالر    ۱۰۰و  كره جنوبي به ايران دو ميليـارد        صادرات  . هستند  

  . بوده است 

اين تحريمها عليه انگليس ، آرژانتين و جمهوري چك نيز وضع شده            

 در جلسه اخير شـوراي حكـام ر عليـه فـن آوري             هااين كشور . است  

  . هسته اي كشورمان رأي داده بودند 

  ها لياخبار و تحل
   سياسياداره) داخلي(نشريه روزانه

  فقيه در سپاه نمايندگي وليستاد 

  1384ماه    آبان مهفت شنبه 1858 شماره –م هشتسال      
net.ofogh.basirat.www://http  

ir.basirat.www://http  
  

و متـــدينين بـــي بـــضاعت، گرداننـــدگان و فقـــرا 
تمـام  بايـد  مـا  . برپاكنندگان واقعي انقالبهـا هـستند    

را بنماييم تا به هر صورتي كه ممكن اسـت     تالشمان  
  .خط اصولي دفاع از مستضعفين را حفظ كنيم
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 ايـن   وارداتو   ميليـون دالر     ۸۶صادرات چك به ايران در سال جـاري         

  .  ميليون دالر بوده است ۱۰ از ايران كشور

: در اين زمينه مـي نويـسد        " نوي زور يخر سايتونگ   "روزنامه سوييسي   

ايران در مشاجره هسته اي خود ظاهراً تحريم تجاري عليه كره جنوبي و             

شـفاهي بـوده و     فته مي شود ايـن دسـتور        و گ اعمال كرده است    انگليس  

اين دو كشور نـسبت بـه       تأكيد شده اين تحريم به خاطر موضع خصمانه         

  . ايران بوده است 

ايـن دسـتور شـامل      ه اين روزنامه گفته است ؛       يك ديپلمات انگليسي ب   

كاالهايي كه وارد گمرك ايران شده است و مـسئوالن در تـرخيص آنهـا               

بر خالف ايـن رويـه دولـت در          .وده است   بمشكالتي را ايجاد مي كنند      

مكان تبليغات پر شـدتي بـراي       اا  يمسو تحريم اين كشورها متأسفانه صدا    

" سامسونگ"، " جي.ال"اني هاي كمپفروش اين كاالها و بازاريابي آنان به        

  .  را فراهم آورده است "دوو "و

  

  : سوي آمريكا ، انگليس و فرانسه مطرح شد از 

  سوريه به تحريم اقتصادي تهديد 
 فشارهاي سياسـي بـه      كشور آمريكا ، انگليس و فرانسه در استمرار       سه  

دولت سوريه با ارائه پيش نويس جديد قطعنامه اي عليه دمشق همكاري            

همه جانبه اين كشور با كميته تحقيـق بـين المللـي دربـاره تـرور رفيـق                  

  .حريري شدند 

در پيش نويس اصالح شده سه كشور مذكور دولت سوريه تهديد شده            

است كه در صـورت عـدم همكـاري بـا كميتـه تحقيـق ، تحـريم هـاي                    

 منـشور سـازمان ملـل عليـه دمـشق           ۴۱اقتصادي و سياسي بر اساس بند       

  . اعمال خواهد شد 

  : هم محورهاي پيش نويس جديد عليه سوريه به قرار زير است ا

سازمان ملل بايد از ورود مظنونان ترور حريـري         كشورهاي عضو    ‐۱

به داخل كشورشان خودداري كنند و اموال و دارائي هاي آنـان را             

  . مصادره كنند 

 ۱۵اساس اين پـيش نـويس كميتـه اي متـشكل از نماينـدگان               بر   ‐۲

كشور عضو شوراي امنيت به بررسي و نظارت بر اجراي تحـريم            

 . خواهد پرداخت برضد اشخاص 
با استناد به بند ديگري از اين پيش نويس ، سـوريه بايـد بـا تـيم                   ‐۳

بازرسان پرونده ترور حريري در زمينه بـازجويي از شـهروندان و            

بـشار  از جمله اين كه خـود       . مقامات سوري همكاري كامل كند      

 . اسد بايد به پرسش هاي مطرح از سوي كميته تحقيق پاسخ دهد 
 اشخاصـي را كـه كميتـه مزبـور بـه عنـوان               بايـد  سوريه همچنين  ‐۴

انـد   به نوعي در ترور حريري دست داشته      مظنونان و يا كساني كه      

 .  دستگير و در اختيار كميته تحقيق قرار دهد  ،عرفي كرده استم
پيش نويس اصالح شده قطعنامه آمريكا و فرانـسه و انگلـيس بـه              ارائه  

شوراي امنيت مشاجره هاي بسياري را ميان اعضاي اين شورا به دنبـال             

پيـشنهاد مخالفـت   كشورهاي چين و روسيه و الجزاير با اين     . داشت  

  .كردند 

  

  يك مرجع تقليد از برخورد با قلمهاي تفرقه افكن حمايت 
اهللا مكارم شيرازي از مراجع تقليد با انتقاد از جنجال آفريني عـده             آيت  

قلـم  : اي به خاطر برخورد قانوني با قلم مسموم و تفرقه افكن ، گفت              

  . هاي مثبت بايد تقويت و از قلم منفي بايد انتقاد شود 

ارم شيرازي در ادامه سلسله بحث هاي تفـسيري خـود در            اهللا مك آيت  

 اگـر كـسي بـا قلـم خـود       :گفت ) ع(مدرسه االمام علي بن ابي طالب   

جنگ داخلي به وجـود آورد ، اخـتالف انـداخت و مقدسـات را زيـر                 

بايد اينطور باشد كـه هـيچ كـس بـه او            ن. باشد   خنگوسبايد  برد  سوال  

اين شـرم آور اسـت كـه        . حرفي نزند و او هرچه خواست انجام دهد         

ايجاد شبهه و   وقتي شخصي با قلم خود به سود بيگانگان و در راستاي            

اختالف قلم مي زند و مراجع قانوني با او برخورد قانوني مـي كننـد ،                

  . جنجال مي آفرينند عده اي سرو صدا مي كنند و 

تاكيد بر اينكه قلم در خدمت استعمار ، ظلم ، شـبهه افكنـي و                با  وي

امروزه همه جا سـخن از آزادي       : غارت گري درآمده است ، ادامه داد        

 ولي كسي سخن از حد و مرز آن بـه ميـان نمـي        ، قلم و بيان مي شود    

دست به هر روزنامه اي زده شود صداي عده اي بلنـد مـي              اگر  . آورد  

طبوعات و قلم مشخص شـود      حد و مرز آزادي م    بايد در كشور    . شود  

  .تا همه تكليف خود را بدانند 

  

  اخبار كوتاه
 بدون پرداخت هرگونه خـسارت مـالي و جـاني و            ايران" 

تنها با استفاده از سياستهاي آمريكا در منطقه به اهداف مهم سياسـي و              

سعودي الجزيـره ، در تحليلـي       روزنامه  ". اقتصادي بزرگي دست يافت   

 ايـران بـر     : نوشـت     با بيان ايـن مطلـب      از اوضاع عراق پس از اشغال     

  عـراق ، توانـست از اشـغال ايـن كـشور            خالف جنگ هشت ساله بـا     

بهترين استفاده را بكند ، به طوري كه بدون پرداخت هيچ هزينه اي به              

الجزيره در ادامه تحليل خود . آساني دستاوردهاي مهمي را كسب كند     

 كه ايران بـا بهـره       – صدام و اعضاي سابق دولت اين كشور       از محاكمه 

 و نيـز    –گيري از اين فرصت شكوائيه اي را عليه صـدام صـادر كـرد               

استفاده ايران از نبودن سالحهاي كـشتار جمعـي در عـراق بـه عنـوان         

 . دستاوردهاي اشغال عراق براي ايران نام برد 
راه و ترابري در حال حاضر خدمات ناوگان هـوايي          وزير   

 ۹۸ امـا     . درصد از اقـشار خـاص جامعـه اسـت          ودكشور در خدمت    

به هيچ وجه از خدمات هوايي استفاده نمي كنند و نصيبي درصد مردم  

از ميـان   : مهندس رحمتـي افـزود      . جز آلودگي صوتي از آن را ندارد        

 ، از مـأموران دولتـي    اين دو درصد بخش وسيعي از مسافران هواپيمـا        

  .كه هزينه بليت آنها توسط دستگاه دولتي پرداخت مي شود هستند 


	اخبار و تحليلها

