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  >ه استقدرت نظامی ايران درخليج فارس نگران کنندروزنامه اسرائيلی نوشت <

   .نبايد ناوھای گران قيمت خود ر ابه خليج فارس اعزام کند آمريکائی نوشت باتوان نظامی ايران آمريکاروزنامه 

 آمريکاموشکی  دافندپ ، سامانه ھایھمچنان که سالح ھای موشکی ايران مدرن وپيشرفته ميشود<  :ديگری نوشت
  >قديمترميشوند

   >ان برای اسرائيل فاجعه استجنک باقدرتی نظيراير< :اسرائيل گفت

 که سبب ميشود که کشورھای مجاور نآعالوه بر آمريکادامن دادن به بلوفھای جمھوری اسالمی از سوی اسرائيل و
 به کمک آمريکاکه دولت ئی سرعت بگيرند موجبی است آمريکاايران خاصه شيخ نشين ھای خليج فارس درخريد اسلحه 

مليون کمک اضافی بعنوان چترفوالدی به  ١٠٠ايد چنانکه درھمين روزھا حدود بيفزھای اضافی خود به اسرائيل 
   .اسرائيل داده شد

واسرائيل وکشورھای اروپائی سبب ميشود افکارعمومی جھان  آمريکادامن زدن به بلوفھای جمھوری اسالمی ازسوی 
جو جھانی رابرای  ،ه بن الدن وترورنسبت ب آمريکاھمچنانکه بزرگ نمائی ھای  شود برای حمله نظامی به ايران مھيا

   .ماده ساختآبه اھدافش  آمريکا یدستياب

  ؟!انباربزگ اسلحه براي چيست

سرگرم  آمريکادولت  ،سرگرم رزمايش درخليج فارس است ندرحاليکه سپاه پاسدارا< :نوشت یپرس درگزارش سوشيتدآ
   .يران استی اتزيادی اسلحه به کشورھای عربی برای تھديد ھای امني فروش مقادير

داده اند تنش باايران مساوی بافروش  ھمه اعراب خليج فارس سفارش موشک تادکمپانی اسلحه سازی الکھيد گفته <
  >بيشتر ماست

 آمريکاساليانه صد ميليارد دالرازبودجه کشورھای عرب صرف خريد تجھيرات نظامی ازکشور »:روزنامه البناء نوشت
   ١. کرده است آمريکاکشورش راصرف خريد اسلحه ازدرصد بودجه  ۴٠دولت کويت   .ميشود

ميليارد دالراسلحه به کويت فروخته  ١١ آمريکااطالع داده که ظرف دوماه گذشته  آمريکابه کنگره  آمريکاوزارت دفاع 
   .نقش مھمی درتامين امنيت خليج فارس ايفا کنند آمريکاکنار در تا

که  یپاچآی دفاع ضد موشکی پاتريوت وھلی کوپترھای ه ھاسالحھای فروخته شده به دوکشورکويت وقطرشامل سامان
   .ميليارد اسلحه به عربستان نسبتا ناچيزاست ۶٠قياس بافروش  در

فروند ازھواپيمای  ٨٠ده اسست متعھد ش آمريکاباعربستان سعودی امضاکرد  آمريکابرحسب قراردادی که سال گذشته 
   .وھمچنين سامانه ھای ھوائی دراختيارعربستان بگذارد ١۵اف  جديد

موشک  ھلفاير   ٢٠٠خريداری کرده قصد دارد  آمريکاميليارد دالرموشک ھای ردياب  پاترويت از  ۴کويت که بتازگی 
   .بدون سرنشين است یترھاوھواپيماھاپووسط ھلی کنيزخريداری کند که قابل پرتاب ت

 و – کوبالک ھا – یپاچآھليکوپترازنوع   ۶٠که پايگاه ھوائی جديدی درقطرايجاد کره قصد دارد  آمريکاوزارت دفاع 
   .ميليارد دالربه دولت منامه بفروشد ۶ک رابملبغ وسی ھا

   .لمان استآتانک لئوپاردو ازدولت  ٢٠٠دولت قطراعالم کرد که درجريان خريد 

                                               
، ، امارات متحده، جبھه ملی و ديگران، چرا نمی گوييد دبیخلق [ضد] ھا، مجاھدين ای توده ،»مادر رژيم اسالمی» «روشنفکران«آقايان  - ١

را به عربستان سعودی که به ھمه ژاندارم خليج پارس شده است؟؟  چ» قطر«نمی نويسيد شده است. چرا » پارسسگ ھار خليج «و قطر  کويت
ح می کند نمی گوييد ژاندارم خليج پارس شده مسل و تماميت ارضی و حاکميت ملی ايرانيان، جا اسلحه ميفرستد و مردم اطراف ايران را ضد ايران

 ک-است؟؟  ح
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 سالحھا برای ترس کويت ازقطروبرعکس است وياحمله اين کشورھای کوچک و اکنون اين سوال مطرح است که اين
   ؟!ن کشورھا متمرکزشده استآاين سالحھا برای حمله به ايران درويا  !ناچيز به ايران

فراموش نکنند که حمله احتمالی  ،ازاسباب جلوگيری ازجنگ است آمريکانھا که تصورميکنند مشکالت مالی داخلی آ
   .به عراق کلی تفاوت دارد آمريکاباحمله به ايران  آمريکا

   .پول اسلحه ھائی ر اکه بايد درجنگ باايران مصرف کند پيشاپيش گرفته است آمريکااول تفاوت اين است که 

درجنگ  ئی راآمريکامريکاست نيازی به حضورسربازان آالگوی سوريه وليبی که استراتژی تازه  دوم که مھم است
ی القاعده که بصورت سربازان بلک واتری عرب معروف شده اند جايگزين نيروھای مسلح ندارد  گروھھای تروريست

نھا ھم مجاھدين خلق ھستند که آگرفته وخواھند گرفت وراھنمايان  آمريکادرکشورھای مورد تھاجم ومداخله  را آمريکا
   .موزشھای الزم راديده اندآ آمريکانان درآ بنوشته واشنگتن پست گروھی از

بيشترنباشد بطورحتم کمترنيست وباحرکتی که عليه سوريه  کشور ١٢٣نی عليه ايران ھم اگرازاجماع جھانی اجماع جھا
شورای ملی درشرف تشکيل اپوزيسون درجھت الگوی شورای ملی سوريه دارد اجماع جھانی عليه ايران اجماع عليه 

   .سوريه رابه عقب خواھد زد

وری بجاست که سوريه ھيچگاه درطول تاريخ برای روسيه خطری آياددرمورد حمايت احتمالی روسيه ازايران اين 
 رتمندی ايران بوده است چنانکه به مالحظه ھمين سياست بود که درروسيه ھمواره نگران قدلی محسوب نبوده است و

  .به خرد شدن ايران رضايت دادشوروی   ١٣۵٧وقايع سال 

ماکارخودمان راکرده ايم ومنتظريم به گفت < آمريکاسنای  وس رئيس سازمان سيا بهئحدود سه ماه پيش  ديويد پترا
  >  بينيم درداخل ايران چه اتفاقی خواھد افتاد

  ؟ ن استآنرادرايران اعالم ومنتظر نتايج آاين کدام کارھائی است که سازمان سيا انجام 

جاد شورای ملی است که ايج تحريمھا واينت عالوه برتدارک تجھيزات جنگی درکشورھای عربِی ھمسايه ايران،
   .کندميجوازتشريفاتی عمليات عليه ايران راصادر

  

  

 


