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  سیدحسن رژیم صهیونیستی را تهدید کرد
اهللا لبنان، روز گذشته در مراسم جشنی  سیدحسن نصراهللا، دبیرکل حزب

برگزار شد، با اشاره بـه  مناسبت پایان پروژه بازسازي منطقه ضاحیه  که به
همـه  «: گفت 2006روزه رژیم صهیونیستی به لبنان در سال  33تهاجم 

ـ ، نابود کـردن مقاومـت بـود   ) روزه 33(دانند که هدف جنگ تموز  می  هن
 لیطانی و بـاز گردانـدن دو  ] رود[لع سالح یا خارج کردن آن از جنوب خ

سرکوب مقاومت و وادار کردن لبنان به  ،هدف .)رژیم صهیونیستی(اسیر 
شـد،   تن دادن به تغییرات بزرگی بـود کـه منطقـه بـراي آن آمـاده مـی      

اي  خصوص در فلسطین و سوریه و سپس ایران، براي ایجاد خاورمیانـه  به
و اسـرائیلی   - یجه الحاق لبنان و منطقه به طرح آمریکـایی جدید و در نت
  ».کار و تسلیم اعراب محور سازش

 ».دشمن در همه اهدافش شکسـت خـورد  «: سیدحسن پس از آن افزود
نطقـه  روزه بازه مهمی از تاریخ م 22جنگ  ،دنبال آن روزه و به 33جنگ 

تـرین آسـیب حیثیتـی را بـه آمریکـا و رژیـم        خاورمیانه است که بـزرگ 
هـا شـد و    هـاي شـیطانی آن   صهیونیستی وارد کرد و مانع اجـراي طـرح  

اگر بازه زمـانی جنـگ   . هاي پنهان منطقه را به رخ دشمنان کشید قدرت
 ،شود پس از گذشت چند روز از جنـگ  روزه بازخوانی شود، دیده می 33

توانند کاري از پیش ببرنـد، آمـاده پـذیرش     که دیدند نمیها  صهیونیست
آوردنـد کـه جنـگ را     ها فشـار مـی   ها به آن بس شدند؛ اما آمریکایی آتش

ادامه دهند و حتی بـا کارشـکنی مـانع از آن شـدند کـه نشسـت رم بـه        
هـا قصـد داشـتند مسـیر بـه       بس دست پیدا کند، چـون آمریکـایی   آتش

اهللا در  در عراق را از طریق نابودي حـزب بست خورده خاورمیانه جدید  بن
دومـین   ،لبنـان » اهللا حزب«بس با بقاي  لبنان دنبال کنند و برقراري آتش

گونـه   شکست آمریکا در تحقق خاورمیانه بزرگ بود که در نهایت همـین 
سیدحسن نصـراهللا در فـرازي از سـخنان دیـروزش قدرتمندانـه بـه       . شد

اهللا از هر نظر نسبت  وضعیت حزب :ها هشدار داد و اعالم کرد صهیونیست
به گذشته بهتر است و به ازاي هر خانه که در لبنـان ویـران شـود، چنـد     

رسد پس از جنگ  نظر می به. شود هاي اشغالی ویران می خانه در سرزمین
گیرنـد و   جدي مـی ها تهدیدات سیدحسن را بسیار  روزه صهیونیست 33

  .آن را بیازمایند فعالً قصد ندارند
  ران و القاعدهدر مورد روابط ای آمریکا یهاوادعاهاي 

) اردیبهشت 23( 2012می  12پایگاه اینترنتی آسیاتایمز  -گروه ترجمه 
» معامله پنهـان «در مورد  آمریکاداري  اي به ادعاي وزارت خزانه در مقاله

ــران و القاعــده پرداخــت و نوشــت  ــه اســتدالل کلیــدي   :ای ــا ب ــن ادع ای
با انتشار اسـنادي از  . طلبان براي جنگ علیه ایران تبدیل شده بود جنگ

سـه مقـام   . سطح اختالف القاعده و ایـران مشـخص شـد    ،الدن اسامه بن
سه مقـام  . اند نیز روابط ایران و القاعده را رد کرده آمریکااطالعاتی سابق 

 هـا  آن زدیک و جنوب آسیا گفتنـد باتجربه در مورد خاورناطالعاتی سابق 
داري در مورد توافق پنهان ایران و القاعده را اشتباه و  ادعاي وزارت خزانه

اي ارائه شد که گویی مورد حمایت  این ادعا به گونه. کننده خواندند گمراه
رسـد ایـن ادعاهـا     با وجود این، به نظـر مـی  . هاي اطالعاتی است دستگاه

منظور حمایت از راهبرد دولـت اوبامـا    ه بهتبلیغاتی طراحی شدمشی  خط
کـوهن، معـاون وزارت    دیویـد اس . در فشار دیپلماتیک بـر ایـران اسـت   

توافق پنهـان  «ماه ژوئیه گذشته اعالم کرد که این وزارتخانه  ،داري خزانه
ایران با القاعده را در مورد انتقال منابع مـالی و نیروهـا از طریـق خـاك     

   ».ایران فاش کرد
یاسـین  «ایـن اتهـام در پیونـد بـا درج نـام       :ادامه مقالـه آمـده اسـت   در 

هاي اقتصادي بـه عنـوان    در فهرست تحریم) یک مقام القاعده( »السوري
داري مـورد حمایـت نشـریه     ادعـاي وزارت خزانـه  . عامل تروریسـت بـود  

هـاي تندروانـه    هاي همسـو بـا دیـدگاه    و سایر نشریه »ویکلی استاندارد«
اما پل پـیالر، مقـام سـابق اطالعـات ملـی در امـور        .اسرائیل قرار گرفت

هرگـز بـا   «اتهـام ایـن توافـق پنهـان      ؛خاورنزدیک و جنوب آسـیا گفـت  
... کننده چنین مواردي همراه نبوده است یبانی اسناد و مدارك توجیهتپش

تنهـا   الدن نـه  اسناد بـن ... کننده است ران و القاعده گمراهموضوع تعامل ای
گونـه تـوافقی را رد   وجـود هر کنـد، بلکـه    ثبات نمـی این توافق پنهان را ا

» توافـق پنهـان  «داري بـر وجـود یـک     پافشـاري وزارت خزانـه   ».کند می
مـتن مربـوط بـه    . تر در جامعه اطالعاتی اسـت  دهنده شکاف عمیق نشان

دهد که این ادعا  نشان می 2011ژوئیه  28در  »یاسین السوري«درج نام 
واقعیت است که رابطه ایران بـا السـوري    سیاسی در مورد این دروغتنها 

  . تنها به منظور آزادي زندانیان القاعده در ایران بوده است
میلیون دالري براي  10اعالمیه رسمی پاداش  :در پایان مقاله آمده است

السوري در پایگاه اینترنتی برنامه پاداش براي عدالت در چارچوب وزارت 
ایـران و القاعـده در مـورد تبـادل     دهد کـه تنهـا میـان     خارجه نشان می

به منظور آزادي دیپلمات ایرانی ایران . زندانیان توافق صورت گرفته است
اط با السـوري شـده   متحدان القاعده مجبور به ارتب تسد هبدر پاکستان 

را مبنـاي ادعاهـاي    نآ ها که منـابع اطالعـاتی   مطابق برخی گزارش. بود
خود قرار داده بودند، ایران تمایـل دارد در صـورت حملـه نظـامی علیـه      

اي خــود، از تهدیــد القاعــده بــه منظــور انجــام اقــدام  سیســات هســتهأت
  . جویانه علیه اهداف غرب استفاده کند تالفی

     
  باتک هاگشیامن ياه هفرغ يال هبال زا

آن  امروز روز پایـانی  که تهران المللی بین نمایشگاه پنجمین و بیست 
 در اهمـال  نـوعی  بیـانگر  هـا  آن بررسـی  که بود هایی حاشیه داراي ؛است

برخـی   .اسـت  خـارجی  و داخلی ناشران از برخی فعالیت بر نظارت زمینه



 مرجـع (صـانعی  یوسـف  آثـار توزیـع   :حواشی این نمایشگاه عبارت بود از
 تبلیـغ  ،)نظام معاند و فراري نگار روزنامه( بهنود مسعود آثار ،)فتنه حامی

 و کـودك  آثـار  بـین  در بار اولین براي ،»ایرانیسم پان« و »باستان ایران«
 هایی کتاب خارجی ناشران برخی .شد مشاهده کتاب نمایشگاه در نوجوان

 توزیـع  خـود  آثـار  بین در صهیونیستی غاصب رژیم تطهیر و تبلیغ دررا 
 در انحراف ایجاد براي تالش راستاي در خارجی ناشران از تعدادي. دندکر

ارائـه   »اي ترکیـه  اسـالم « الگوي عنوان تحت هایی کتاب ،اسالمی بیداري
 در »ف« غرفـه  در حضـور  بـا  نظامضـد  سـراي  مبتذل »م.مهدي« .کردند

 کشـورهاي  غرفـه . پرداخت خود اخالقیضد آثار تبلیغ به کتاب نمایشگاه
 دانشـگاهی  نخبگان جذب به خارجی رانشان سالن در هند و ترکیه ژاپن،
 اول روزهـاي  در. دختنـ پردا می خارجی کشورهاي در تحصیل ادامه براي

 نمایشـگاه  در رایگـان  صورت به) تورات(یهودیان مقدس کتاب ،نمایشگاه
  ...و !شد می توزیع

 دترم کی زا سی  یب یب تیامح

 یـک  ارتـداد  بـر  مبنی گلپایگانی صافی اهللا آیت فتواي صدور دنبال به 
 ،)عـج (زمـان  امام بزرگوار جد به سابقه، بی جسارتی در که هتاك خواننده
 شـبکه  اسـت،  کرده آور شرم هایی توهین) السالم علیه( هادي امام حضرت

 دادن ترتیـب  و هدفمنـد  کـامالً  گـزارش  یـک  تهیـه  بـا  فارسی سی بی بی
 بـازوي . پرداخـت  سـتیز  دین و هتاك عنصر این یاري به وي، با گوو گفت

 و شــیعیان خشــم شــدن ور شــعله شـاهد  کــه انگلــیس دولــت اي رسـانه 
) آلـه  و علیه اهللا صلی( اکرم پیامبر خاندان دوستداران تمامی و مسلمانان

 بـا  کـرد  تـالش  گـزارش  ایـن  در اسـت،  هـا  آن قلـوب  شدن دار جریحه و
 نفـرت  گسـترش  از ،»عموضـو  کـردن  سیاسـی « کهنه شگرد کارگیري هب

 .بکاهد هتاکی این از مسلمانان و ها ایرانی
 ایـن  »طرفـداران  و مـدافعان « بـه  ایرانیـان  تقسیم با سی بی بی گزارشگر 

 زبــان از هســتند، اعــدامش خواهــان کــه وي مخالفــان و هتــاك عنصــر
 دادن نشـان  بـا  و کـرد  عنوان بیان آزادي را ها هتاکی این وي طرفداران

: پرداخـت  سـرایی  مرثیـه  به برایش چنین وي هاي کنسرت از هایی صحنه
 بیـان  آزادي را چنینـی  ایـن  کارهاي که طرفدارانش هاي فریاد میان در«

 ».بینند می را خواننده این ابدي خاموشی خواب اي عده دانند، می
 سـبز  فتنـه  از دفـاع  در که را خواننده این از اي ترانه ادامه در سی بی بی 

 جریـان  به او انتساب با کرد تالش ،ترتیب این به و کرد پخش بود خوانده
 .کند قلمداد سیاسی را لهئمس سبز، فتنه
 کنم انکار نباید«: گفت و دانست آگاهانه را خود هاي هتاکی پایان، در وي
 از بخشـی  بر سوار آگاهانه کار این ولی است آگاهانه من کار از بخشی که
  !».است من ناآگاهانه کار

 دنرب یمن ییاج هب هار اه میرحت

 از ترکیه نفت واردات چشمگیر افزایش از ،پیش چندي خبري، منابع 
 برابـري  7/2 رشـد  بـا  ترکیه کردند اعالم و ندداد خبر مارس ماه در ایران

 دسـت  بـه  را واشـنگتن  بـه  خـود  پیشین هاي وعده ایران از نفت واردات
 .سپرد فراموشی

 غرب هاي تحریم در شکاف« عنوان در مطلبی با راشاتودي، خبري شبکه
 خطـر  ایـران،  از خـود  نفـت  واردات افـزایش  با ترکیه :نوشت »ایران علیه

 در ایـران  کـردن  منـزوي  از هم این از پیش که را غربی کشورهاي خشم
 .خرید جان به بودند شده مأیوس المللی بین بازارهاي

 ،»بـامبري  کـریس « آقـاي  بـا  راستا همین در یننهمچ خبري شبکه این
 .پرداخت گوو گفت به سیاسی، ائلمس گر تحلیل و انگلیس سیاسی فعال
 نفتـی  تجـاري  روابط افزایش عمده دالیل از یکی انگلیسی گر تحلیل این
 آنکـارا  بـر  اروپایی کشورهاي و آمریکا سلطه کاهش را ترکیه و ایران بین
 .دانست گذشته سال 20 با مقایسه در

 کـه  چـین . کند اجرا را ها تحریم هند کشور کنم نمی فکر من«: گفت وي
. دهد نمی انجام را کار این که هم روسیه و کند نمی اجرا را ها تحریم قطعاً

 دارنـد  رشـدي  بـه  رو اقتصاد که اندونزي مثل دیگري کشورهاي نظرم به
 ».کرد نخواهند اجرا را ها تحریم نیز

 ایران علیه غرب هاي تحریم در :کرد تأکید گوو گفت این پایان در بامبري
 در مـوفقیتی  ها تحریم این که است این آن و دارد وجود »بزرگی حفره«

 نخواهند انگلیس و آمریکا یعنی ؛کرد نخواهند کسب هدفشان به رسیدن
 .کنند تضعیف را ایران و کرده ورشکسته را ایران اقتصاد توانست

        
 دعـوت  بـه  بنا ترکیه ارتش مشترك ستاد رئیس »اوزل نجدت« ژنرال 

 کارشناسـان . بـرد  مـی  سـر  هب کشور این در خود آمریکایی همتاي رسمی
 ساختن درگیر براي واشنگتن تالش را آمریکا به اوزل سفر منطقه مسائل
 .کنند می ارزیابی سوریه با ترکیه

در  داخلـی  اعتراضـات  افـزایش  بـه  اشاره با »پست واشنگتن« روزنامه 
ــم ( »اســرائیل پیمــان هــم و همســایه آخــرین« اردن،: نوشــت اردن رژی

 بـا  شـان کشور رابطـه  ازاین کشـور   مردم نارضایتی دلیل به) صهیونیستی
  .است سقوط حال در آویو تل
 فـارس  مرکـز  سیمايوصدا از گالیه با فارس استان فجر سپاه فرمانده 
 رسـانه  از ما: تفگ 90 سال کنگره برگزاري سالروز به نپرداختن مورد در

 شـدن  سـاعته  24 مسـئله  بـه  بیشتر آنان اما ؛داشتیم بیشتري توقع ملی
 32 طـول  در مراسمی هیچ .دارد ملتأ جاي که پرداختند فارس سیماي

 .است نشده انجام شهدا کنگره گستردگی و عظمت به انقالب سال
 تعـرض : گفـت  عراق کردستان ائتالف یسرئ نایب »السعدون محسن« 
 اهللا آیـت .اسـت  هـا  عراقـی  همـه  به تعرض سیستانی]هللا تیآ[ شخصیت به

 هـا  عراقی کل نماینده بلکه نیست، مشخص طایفه یک نماینده سیستانی
 سیستانی]هللا تیآ[: گفت »االستقامه« اینترنتی روزنامه به السعودن .است
 ضاحی« اظهارات از ما دلیل همین به نشده، سیاسی مسائل وارد گاه هیچ

 از و شـده  زده شگفت سیستانی اهللا آیت ضد) دبی پلیس یسئر( »الخلفان
 .کند عذرخواهی رسمی صورت به خواهیم می او

 هـاي برخورد از اي واهمـه  تـرین  کوچـک  داشتن بدون سودجو اي عده 
 رواج بـراي  محلـی  بـه  را تهـران  انقالب میدان حاشیه ،انتظامی و قضایی

گونـه   و هـیچ  انـد  کـرده  تبـدیل  جامعه سطح در مبتذل و سیاه هاي فیلم
 .گیرد ها صورت نمی برخورد قاطعی با آن


