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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز کمتر از 40 روز تا برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاس�ت جمهوری زمان 

باقی است. ثبت نام نامزدها از پس فردا به مدت پنج روز آغاز می شود و 10 روز دیگر 
اسامی اولیه نامزدهای تایید صالحیت شده منتشر خواهد شد. با این وصف بخشی 
از ابهامات فضای انتخابات در زمینه اینکه چه کسانی نامزد می شوند یا نمی شوند، 
نهایتا تا پایان هفته جاری برطرف خواهد شد. از هم اکنون بساط بازارگرمی از سوی 
حامیان برخی چهره ها در کنار بازی های رایج »ناز و نیاز« داغ است و باید دید در 
پس هیاهوی برخی فروشندگان که مدعی اند آتش به مال خود زده و می خواهند 

حراجی زیر قیمت به راه بیندازند چه خبر است؟
1- می گویند مسافری از شهری می گذشت و راهش به گورستان افتاد. سنگ 
قبرها و س�ن درگذش�تگان را که دید شگفت زده شد. 3 س�ال، 5 سال، 10سال و 
نهایتا 20 سال. از کسی پرسید که چرا مردم این منطقه در کودکی و جوانی از دنیا 
رفته اند؟ به او پاس�خ دادند که ما در این ش�هر سن افراد را بر اساس میزان عمری 
که برای دانش اندوزی صرف کرده اند محاس�به می کنیم نه به اندازه سال هایی که 
در این دنیا زندگی کرده اند. از این تمثیل که بگذریم در کالم بزرگان دین، داشتن 
جاذبه و دافعه مبتنی بر ارزشها یا فقدان آن، مالک حیات و ممات افراد عنوان شده 
است. امیرمومنان)ع( می فرمایند »من ترک انکار المنکر بقلبه و یده و لسانه فهو 
مّیت بین االحیاء. هرکس که زشت شمردن و انکار منکر با قلب و دست و زبان را 
ترک کند، مرده ای بین زندگان است« )تهذیب االحکام، جلد 6، صفحه 181( و »... 
از مردم کسی است که انکار منکر با زبان و قلب و دست خویش را واگذاشته، پس 

او مرده ای میان زندگان است« )نهج البالغه، حکمت 31(.
2- برخی رجال سیاس�ی مش�هور را چه در تاریخ صدر اس�الم و چه امروز 
می توان س�راغ گرفت که مدت ها پیش از مرگ جس�مانی مرده بودند، هرچند که 
ظاهرا جلوه داش�تند و س�ر بزنگاه ها، بهانه ماجراهایی ش�دند و صاحب حلقه ای 
معتناب�ه از اطرافی�ان بودند. مرده بودند چون به هنگام ض�رورت دفاع از معروف 
و اعت�راض به منکر، نه کاری کردند و نه دس�ت کم حرف�ی زدند. اما مرده تر از این 
مردگان- مردگان دو قبضه!- آنهایی هس�تند که نه فقط نمی توانند برای دفاع از 
حق و دفع باطل اراده خود را جزم کنند بلکه حتی قادر نیس�تند خود و حیثیت 
و آب�روی خوی�ش را از زیر پنجه و دندان تی�ز طمعکاران گرگ صفت خارج کنند. 
همین س�الها دیدیم که دش�من ترین دشمنان انقالب از شماری از این چهره ها به 
اعتبار برخی مشی ها جانبداری کردند اما الم تا کام صدایی از این سیاستمداران به 
اعتراض و فاصله گذاری و برائت بلند نشد. شما آن وقت توقع دارید عالیجنابانی از 
این دست، برای دفاع از اسالم و جمهوری اسالمی و ملت مظلوم ایران سینه سپر 

کنند یا بر سر جبهه باطل فریاد بکشند؟!
ش�ما می پرس�ید فالن و بهمان و سومی و چهارمی چرا در یوم الفصل 4 سال 
پیش انقالب دیدند به حریم اباعبداهلل الحس�ین علیه الس�الم و اسالم و جمهوری 
اس�المی و امام خمینی)ره( و والیت فقیه تعرض می شود و دم برنیاوردند؟ مگر 10 
سال قبل تر وقتی آن لوده های اول صف اصالح طلبی از ختم انقالب و به موزه تاریخ 
رفتن بنیانگذار انقالب و تخطئه مجاهدت های پدر و جد امام حسین )علیهم السالم( 
حرف زدند، همین فالن و بهمان زنده بودند که کمترین اعتراضی نکردند؟ تاریخ 
ممات برخی از این حضرات را باید سال 65، 69، 72 یا نهایتا 76 و 78 و 84 نوشت؛ 
همان جا که نفس شان باال نیامد تا از امام و رهبری و والیت فقیه و اصل دین و نظام 
دینی ولو به زبان پاسداری کنند. اصال متاع غیرتی که شما طلب می کنید در بازار 
این جماعت پیدا نمی شود که اگر بود، دست کم حیثیت و اعتبار گذشته خود را از 
پنجه گرگ های دندان تیز کرده ضد انقالب بیرون می کش�یدند و مانند الشه های 

نیمه جان، بی اختیار نمی شدند.
حتما در تاریخ به عنوان طنز تلخ و سیاه یاد خواهد شد اگر کسی یا حامیان 
وی ادعا کنند فالن  چهره سیاس�ی، دارای نگرانی و دغدغه  برای کش�ور و نظام و 
مردم بوده که حامیانش او را به صحنه آورده اند حال آن که او براساس مبانی منطق 
دینی و عقلی مثال 10 یا 15 سال قبل تر به اموات پیوسته باشد. مهم تر از سن و سال 
متعارف نامزدها - که باید متناسب اقتضائات مدیریت اجرایی باشد- باید در قید 
حیات بودن فرد احراز ش�ود. همان طور که استفاده از شناسنامه اموات برای رای 
دادن قبیح و ممنوع است، استفاده مشابه  از شناسنامه اموات سیاسی- اعتقادی، 
قبیح تر و غیرقانونی تر است. چنین کسانی نمی توانند در تراز »حسن سابقه و امانت 

و تقوا« قرار گیرند.
3- هرچه زمان می گذرد سنخیت حلقه های فتنه گر و منحرف با یکدیگر- ولو 
در گذشته دشمن خونی  هم بوده باشند- بیشتر آشکار می شود. در حالی که این 
طیف ها کارنامه پرحجمی از خیانت در امانت، سوءاس�تفاده از موقعیت، بی پروایی 
در قانون ش�کنی، امتیازطلبی و مباح شمردن نقض بسیاری ازحریم های قانونی و 
اسالمی را بر دوش می کشند، یکی در میان به یکدیگر تعارف می زنند و از ضرورت 
تایید صالحیت دیگری سخن می گویند و آخر سر نیز الف می زنند که اوال سرقفلی 
رای مردم با ماست و ثانیا هیچ رقیبی نداریم جز فالن  یا بهمان؛ که دست بر قضا یا 
بازیگر فتنه 88  و یا عامل اصلی انحراف در دولت از برخی معیارهای انقالب و قانون 
اساسی است. این هم البته نوعی پیرایش گری به وقت بیکار شدن سلمانی هاست 
که س�ر همدیگر را می تراشند. این تحویل گرفتن خود و »دیگری هم سنخ« البته 
نوعا موجب سوءتفاهمات تا حدودی جدی و سپس شوک ناشی از مواجهه با تیزاب 

»واقعیت« می شود. 
آراء نامزد حزب مش�ارکت و س�پس نامزد ائتالف اصالح طلبان در سال 84، 
ناکامی 29 نفر از 30 عضو فهرست »یاران خاتمی« در انتخابات مجلس هشتم )سال 
86(، ناکامی مشابه لیست مورد حمایت دولت در سومین دوره انتخابات شورای شهر 
تهران )سال 85(، رای 330 هزار نفری رقیب ناکام آراء باطله- کروبی-  در سال 88، 
و باالخره مشارکت 65درصدی مردم در انتخابات مجلس نهم )اسفند 92( با وجود 
تحریم رسمی یا ضمنی انتخابات از سوی حلقه های فتنه گر و منحرف، نمونه های 
متعددی است که مانند آب سرد بر سر همه جریان های داغ از توهمات خودساخته 
فرو ریخته و البته برخی از همان ها را مجبور کرده جیغ نابهنگام بکشند که مثاًل در 
انتخابات تقلب شد و مهندسی آراء صورت گرفت و رأی ما را دزدیدند و... باالخره 
دعوت به اغتشاش و آن سیاه بازی شرم آور که؛ فالن یا بهمان دستگیر بشه- ایران 
قیامت میش�ه! مردم که پای خیانت جفاکاران نمی مانند، چنان که در س�ال 88 و 
92- در برخی سفرهای بودار تبلیغاتی به شهرها- عیان شد. حساب فرصت طلبان و 
کیسه دوزها نیز معلوم است؛ آنها برای غنیمت یا تخریب در حاشیه امنیت  آمده اند 
و نه برای سینه سپر کردن و هزینه دادن. کاش آنها که ته مانده وجدان و رمقی از 

حیات انسانی هنوز در وجودشان باقی است، این حقیقت را بفهمند.
4- انتخابات همان گونه که مس�ابقه ای برای برنده ش�دن در میدان خدمت 
است، می تواند دسته ای از بازیگران سقوط کرده و بازندگان پیشاپیش را نیز داشته 
باشد. با این فرض حرجی نیست که فتنه گران و حلقه انحرافی، ابتدا خود را مجاز 
به حضور در لیگ برندگان حائز ش�رایط جا بزنند و س�پس  دیگری را تنها حریف 
خود قلمداد کنند! آنها بازی بازنده هارا از دو سه سال پیش آغاز کرده اند و اکنون 
براساس قرائن وقتش رسیده که باهم ادغام شوند تا به زعم خود بتوانند خود را در 
میان بازیگران میدان رقابت قانونی جا بزنند. اما با مغالطه و نشان دادن یک رفوزه 
دیگر نمی توان، رفوزگی خود را به قبولی تبدیل کرد. درس�ت اس�ت که انتخابات 
میدان رقابت گزینه های متنوع اس�ت و همه سلیقه ها حق بلکه تکلیف دارند که 
در این مسابقه بزرگ ملی شرکت کنند، اما معنای تنوع این نیست که نقض غرض 
صورت گیرد. انتخابات فرصت انتخاب فردی خدمتگزار و متعهد به قوانین و مصالح 
عالیه کش�ور است و نه گش�ودن درهای قلعه امنیت و منافع ملی به روی کسانی 
که به اختیار ثابت کرده اند امانتدار نیستند، مطامع باند پیرامون خود را بر مصالح 
مل�ی ترجیح می دهند و در صورت اقتضای منافع، از بده بس�تان با انواع راهزنان 
اقتصادی و فرهنگی و سیاسی پروایی ندارند. به عبارت دیگر قرار است انتخابات، 
مظهر و مجال حماسه ملی برای ارتقای استانداردهای امنیت و اقتدار و عزت ملی 
و کوتاه کردن دست همه زیاده خواهان خارجی و داخلی باشد. این معنای حماسه 
سیاسی است و مجال دادن به حلقه های امتیازطلب و خودکامه صرفاً باعث خدشه 

در اعتبار و اعتماد ملت حماسه آفرین می شود.
5- میل به ماندن و جاودانگی گاه انسان را تا عرش پرواز داده و گاه به هبوط 
و س�قوط بی نهایت کشانده است. برخی صاحب منصبان در ادوار مختلف وقتی به 
ماه های پایان دوره مدیریت خود رسیدند، به تب و تاب افتادند که بمانند و ماندگار 
شوند یا به تب و تاب افتادند که مجدداً از نردبان منصب باال بروند و تجدید خاطره 
کنند. اما یادش�ان رفت که به چه قیمت و نپرس�یدند که آیا به هر قیمت می ارزد؟ 
بدین ترتیب در نهایت آوازه و شهرت دچار بحران هویت شدند. هنر پرواز را بلد 
بودند اما وقت فرود آمدن و به زمین نش�اندن هواپیما، تمام معلومات ارزشمند از 
صفحه روح و جانشان پرید چنان که از عهده امانتداری برنیامدند. شعبده بازی و 
کژتابی سال های 76، 84 و 92 برخی از سیاسیون برای تداوم و تداول قدرت میان 
حلقه حامیان خود از این جنس است. آنها برای تداوم یا تصاحب قدرت مجبور به 
دادن وعده های خالف واقع، نشان دادن در باغ سبز، ساده نمایی مسائل پیچیده و 
مهم اقتصادی و فرهنگی و سیاس�ی داخلی یا خارجی هستند. همین خود دلیلی 

بر فقدان یا ازاله صالحیت طیف های مذکور است. 
6- از ممات سیاسی گفتن و حیات سیاسی را مسکوت گذاشتن جفا به حق 
و حقیقت است. پروردگار متعال به عنوان قانونی تخلف ناپذیر فرموده است»َمن 
َعِم�َل عم�اًل صالحاً ِمن ذکٍر اَو اُنثی و هو مؤمٌن َفَلُنحِیَینَُّه حیاًهًْ طّیبه... هر کس از 
مرد و زن، عمل صالح انجام دهد در حالی که مؤمن باشد، به یقین او را با حیات 
طیبه زنده می داریم و پاداش آنان را نیکوتر از آنچه انجام می داده اند، می دهیم« 
)آیه 97 سوره نحل(. انتخابات در تراز جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی، مجال 
تجدی�د حی�ات و جوان تر و قدرتمند تر ش�دن یک ملت مؤمن اس�ت. نامزدها 
و حامی�ان آنها که از پس فردا پا به میدان رس�می انتخاب�ات می گذارند و برای 
تدارک حماس�ه سیاسی قدم برمی دارند، این بشارت بزرگ الهی را نصب العین 
داشته باشند و چنان بزرگوارانه رفتار کنند که برنده قطعی این مسابقه خدمت 
باشند. اگر عمل به شیوه صالحان کردند، قطعاً برنده اند حتی اگر به ظاهر کامروای 
انتخابات نشوند اما اگر مقصد و مقصود گم شد، خسارت دیده و بازنده خواهند بود 
حتی اگر برای چند صباحی برنده تلقی شوند. عمل صالح به حیات آدمی وسعت 

می دهد بلکه جاودانه می کند.

شکسته نفسی !تقلب با شناسنامه اموات
گفت: سایت یکی از نامزدهای احتمالی ریاست  جمهوری از قول 
وی نوش��ته اس��ت؛ »من هیچ وقت قاطع نگفتم ک��ه نمی آیم، چرا که 
نمی دانم در آن صورت جواب خدا، امام و مردم را چه می توانم بدهم«؟

گفتم: در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، فتنه گران 
مورد حمایت همین آقا، به ساحت مقدس حضرت امام حسین)ع(، 
اهانت کردند، تصویر مبارک حضرت امام)ره( را پاره کردند. قید 
اس�الم را از جمهوری اس�المی حذف کردند، به نفع آمریکا و 
اسرائیل شعار دادند و... ولی این آقا به فکر نبود که جواب خدا 

و امام و مردم را چه بدهد؟!
گف��ت: چه عرض کنم؟! مثل اینک��ه دنیا برای بعضی ها بدجوری 

وارونه شده است؟!
گفتم: شخصی در حال مناجات می گفت؛ خدایا مرا نیامرز! 
خدایا از س�ر تقصیرات من نگذر، خدایا مرا مشمول عفو خود 
قرار مده!... از او پرسیدند این چه نوع دعا کردن است؟ و طرف 

گفت؛ هیس! دارم شکسته نفسی می کنم!

*سرگرم شدن مردم و مسئولین به امور روزمره نباید ما را از توطئه های 
دش��منان غافل کند. چه بسا آنچه در سوریه و عراق می گذرد جنگی 

است که علیه ما تدارک دیده اند.
0912---6396
* عملکرد بان کی مون در قبال کش��تار توس��ط فرقه های تروریستی 
فشار در سوریه نشان داد، که او حافظ منافع و خیرخواه امپریالیسم، 
صهیونیسم، ارتجاع عرب و فرقه های فشار است نه رئیس سازمان ملل.
محمودی 
* به کاندیداهای ریاست جمهوری می گویم اگر قصد خدمت به مردم را 
دارید قدم جلو بگذارید و وارد عرصه انتخابات شوید. در غیر این صورت 
صحنه را خالی کرده و به نفع خادمان نظام و دلسوز ملت کنار بروید.
0912---7223
* دولت انگلیس مثل دزدان س��رگردنه عصر جاهلیت در قرن انفجار 
اطالعات دست به عمل دزدی آشکار می زند و از پرداخت بدهی شرکت 
شل بابت فروش نفت ایران جلوگیری می کند باید این دزد و جنایتکار 

را به جهانیان معرفی و درباره رفتارهای خبیثانه او روشنگری کرد.
یک شهروند
* در منطق��ه 7 خ نامجو یک آپارتمان معمولی و با امکانات محدود، 
از قبل عید از متری 3 میلیون و 600  هزار االن به 4 میلیون و 300 
هزار تومان افزایش یافته یعنی متری 800 هزار تومان گران تر ش��ده 
است. یک کارگر و یک کارمند از کجا بیاورد که ماهی 2میلیون و 3 

میلیون کرایه خانه بدهد!
یک شهروند
* وام های اش��تغالزایی متعددی که به بیکاران می دهند جز مهاجرت 
بیکاران به تهران و پایتخت آثار دیگری ندارد. این وام ها باید در اختیار 
کارگاه های تولیدی قرار گیرد تا کارآفرینی شود. هرکس که این وام ها 
را می گیرد یک ماشین می خرد و به مسافرکشی می پردازد. مسافرکشی 

یک شغل کاذب است. 
یک شهروند
* خواننده 45 ساله کیهان هستم. متأسفانه در بهشت زهرا)س( بچه ها 
و زنان گدا و متکدی بر س��ر قبور مردگان آبروریزی می کنند.  و دائم 

ایجاد مزاحمت برای خانواده های داغدار و مصیبت زده می کنند.
0912---7874
* ای��ن درد دلها را به کجا باید می بردیم اگر کیهان نبود. 8 س��ال از 
وعده های دولت آق��ای احمدی نژاد می گذرد اما مردم مناطق محروم 
سراب از بیمارستان ناتمام 166 تختخوابی و کارخانه رها شده آلومینیوم 

و مشکالت دیگر رنج می برند. تمام آرزوهای ما سرابی بیش نبود.
غالمرضا عونی- سراب
* یکی از س��اکنین ش��هرک اندیشه هستم، یکی از شرایط الزم برای 
تمدید گواهینامه این است که به چشم پزشکی مراجعه شود. متأسفانه 
فقط سه پزشک در این شهرک پرجمعیت متولی این کار هستند که 
در هفت��ه اول هر ماه قبوضی را بی��ن مراجعه کنندگان توزیع کرده و 
نوبت  معاینه می دهند. اگر ش��ما در هفته دوم به مطب مراجعه کنید 
قبضی به شما نمی دهند و تا اول ماه باید صبر کنید. اگر تاریخ اعتبار 
گواهینامه ش��ما هم طی این مدت پایان یابد باید مبلغ 5 هزار تومان 
هم جریمه بدهید. این پزشکان به چه مجوزی فقط در هفته اول قبض 

به مراجعه کنندگان می دهند. از مسئوالن تقاضای رسیدگی داریم.
0912---4802
* س��اخت دریاچه چیتگر قابل تقدیر است ولی چرا مثل دریای خزر 
دور آن را برج ه��ای 15 طبقه محاصره کرده اند. این کار باعث ش��ده 

زیبایی آن از بزرگراه شهید همت دیده نشود.
0912---4791
* با وجود اعالم رس��می از رسانه ملی و ارسال دستورالعمل از سوی 
وزی��ر مبنی بر حل مش��کل ادامه تحصیل فرهنگی��ان دارای مدرک 
کارشناسی معادل متاسفانه این مشکل هنوز حل نشده و دانشجویان 
دوره کارشناس��ی ارشد از دانشگاه ها اخراج شده اند. امیدوارم در هفته 

معلم خبر خوشی به فرهنگیان داده شود.
0912---2851
* بازار س��یاه س��یم کارت های دائمی و قیمت های کاذب و گزاف آن 
همچنان ادامه دارد. در ضمن نسبت به عودت ودیعه های مردم توسط 
مخابرات اقدام نمی ش��ود. دلیل وجود این مش��کالت چیست و  چرا 

حل نمی شود؟
0912---8949
* نیروی انتظامی احس��اس وظیفه کند و در خصوص بی حجابی ها و 
رفتارهای خارج از عفاف  که برخی دختر و پسرها در اماکن عمومی 

مرتکب می شوند عکس العمل نشان بدهد.
0919---6858
*یک کاغذ فروش هس��تم، در حال حاضر قیمت کاغذ به حد انفجار 
رسیده معلوم نیست با تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری 

و شوراها چه بر سر این کاال خواهد آمد.
رضایی فر
* مس��ئولین منطقه 20 ش��هرداری تهران از ارائه خدمات شهری به 
مجتمع مس��کونی حضرت عبدالعظیم حس��نی)ع( واقع در شهرری، 
شهرک عالیین دریغ می نمایند از مسئولین امر درخواست رسیدگی 

دارم.
0912---4231
 * ورودی بلوار اصلی تهرانسر از طرف بزرگراه شهید لشگری از نعمت 
گاز شهری محروم است با توجه به وجود مرکز تقلیل گاز منطقه غرب 
تهران  در این محل جای سوال و تعجب دارد. از مسئولین درخواست 

رسیدگی و رفع مشکل یاد شده را دارم.
0912---2342
* شرکت راه آهن هیچ اقدامی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی 
خود انجام نمی دهد. ش��رکت های پیمانکار همچن��ان  طرف قرارداد 

هستند و حقوق ما کارگران ضایع می شود.
0913---0734
* چندین س��ال اس��ت که به صورت  نیروی شرکتی نگهبان سازمان 
فرهنگی-هنری ش��هرداری هستم و ماهیانه 600  هزار تومان حقوق 
می گی��رم. اوال در م��ورد تبدیل وضعیت اس��تخدامی ما که دس��تور 
رئیس جمهور می باش��د هیچ کاری صورت نگرفته ثانیا حق مسکن و 
سایر مزایا که به نیروهای رسمی دارای مسکن شخصی تعلق می گیرد 

برای ما ممنوع می باشد.
ب-ح از نیروهای شرکتی شهرداری
* مدتی اس��ت که دس��ته  های س��ه نفری جیب بره��ای حرفه ای در 
ایستگاه های شلوغ خط یک اتوبوس های تندرو به ویژه در ایستگاه های 
انقالب، ولی عصر)عج(، دروازه دولت، پیچ ش��میران، امام حس��ین)ع( 
به ویژه در عصر و شب مرتکب سرقت از مردم می شوند. از ناجا درخواست 
می شود برای دستگیری این افراد که موجب سلب آرامش و تشویش 

اذهان عمومی شده اند در اسرع وقت اقدام نماید.
احمدی

تسلیت به همکار
با نهایت تاس��ف مطلع ش��دیم خانم ناهید سویه همکارمان در دفتر 
سرپرستی کیهان در کرمانشاه در غم از دست دادن پدر گرامی اش سوگوار 
است ضمن تسلیت به ایشان و دیگر خانواده های عزادار برای آن مرحوم 

رحمت واسعه الهی خواستاریم.

کش�ور   100 ز  ا بی�ش 
نشس�ت  در  ش�رکت کننده 
بازنگری  کنفران�س  مقدماتی 
معاه�ده ان پی ت�ی نس�بت به 
ای�ن حقیقت که با وجود تعهد 
برخی کشورها به کنار گذاشتن 
هسته ای ش�ان  تس�لیحات 
بس�یاری از ای�ن تس�لیحات 
همچنان مدرنیزه می ش�وند و 
در سطح آماده باش قرار دارند 

ابراز نگرانی کردند.
آسوش��یتدپرس ب��ا اع��الم 
ای��ن خب��ر گ��زارش داد: بیانیه 
این کش��ورها در واقع اعتراضی 
ب��ه برخ��ی از قوی ترین اعضای 
معاهده منع گسترش تسلیحات 
هس��ته ای )ان.پی.تی( بود، زیرا 
نام روس��یه و آمری��کا، دو تن از 
بالستیک  دارندگان موشک های 
در جه��ان ک��ه قابلی��ت پرتاب 
کالهک هسته ای را دارند در این 

بیانیه ذکر شده است.
توماس کانتریمن، معاون وزیر 
امور خارجه آمریکا و رئیس هیات 
نمایندگی آمریکا در این نشست با 
به رسمیت شناختن این نگرانی ها 
گفت: ما پیام دوس��تان مان را در 
سراس��ر جهان ش��نیدیم، این که 
آن ها خواس��تار افزایش س��رعت 

روند کاهش تس��لیحات هسته ای 
در جهان هستند.

اما وی افزود: آمریکا و برخی از 
کشورهای مسلح به سالح هسته ای 
در این زمینه به پیش��رفت دست 

یافته اند.
در این نشست کشورها تاکید 
کردن��د ک��ه عمیقا نگ��ران حفظ 
بس��یاری از تس��لیحات هسته ای 
در حالت آماده باش هستند؛ آن ها 
عالوه بر آن تاکید کردند که تداوم 
مدرنیزه کردن تسلیحات هسته ای 
و سیستم های پرتاب کننده آنها نیز 

مایه نگرانی است.
در این نشس��ت ک��ه در ژنو 
برگزار ش��د و ریاست آن با کورنل 
فروتا، نماین��ده رومانی بود، 106 
کشور از 190 کشوری که معاهده 
ان.پی.تی را امضا کرده اند به همراه 
پن��ج س��ازمان بین الملل��ی و 53 
سازمان غیردولتی شرکت داشتند.
بیانیه کوتاهی که  براس��اس 
در پایان مذاکرات منتش��ر ش��د، 
کشورهای شرکت کننده »بر تعهد 
خود به معاه��ده ان.پی.تی تاکید 
کرده و اراده شان برای یافتن دنیایی 
ایمن تر و نیز تحقق صلح و ثبات در 
جهانی عاری از تسلیحات هسته ای 

را تایید کردند.«

ابراز نگرانی اعضای ان پی تی از تداوم 
مدرنیزه کردن برخی تسلیحات هسته ای

وزارت دفاع آمریکا نسخه 
غیرطبقه بن�دی ش�ده س�ند 
گزارش س�الیانه ت�وان نظامی 

ایران را منتشر کرد.
در بخش��ی از ای��ن گ��زارش 
آمده اس��ت: ب��ه رغم فش��ارهای 
روزاف��زون ناش��ی از تحریم ها در 
ط��ول یک س��اله گذش��ته، هیچ 
تغییری در استراتژی های امنیت 
ملی و نظام��ی ایران پدید نیامده 
است و این کشور به دنبال افزایش 
نف��وذ و مق��ام بین الملل��ی خود، 

مقابل��ه با نفوذ آمریکا، گس��ترش 
پیوندها با عوامل منطقه ای، و دفاع 
از همبستگی اس��المی می باشد. 
ایران همچنین خواستار گسترش 
توافقات اقتصادی و امنیتی با برخی 
کش��ورها، به ویژه اعضای جنبش 
ع��دم تعهد در آمری��کای التین و 

آفریقاست.
در ادام��ه این گ��زارش آمده 
اس��ت: قواع��د و اصول ای��ران در 
اس��تراتژی های نظام��ی، برپای��ه 
جنگ های بازدارن��ده، نامتقارن و 

فرسایش��ی بنا نهاده ش��ده است. 
دکتری��ن نظامی ای��ران همچنان 
دفاع��ی اس��ت و به منظ��ور کند 
کردن تهاجم به این کشور؛ حمله 
نامتق��ارن ب��ه مناف��ع اقتصادی، 
سیاس��ی و نظامی دشمنان خود؛ 
و تحمیل یک راه حل دیپلماتیک 
به دش��منان در عی��ن اجتناب از 
هر گون��ه مصالحه ای ک��ه منافع 
اصل��ی اش را ب��ه چالش بکش��د، 

طراحی شده است.
این ارزیابی می افزاید: از زمان 

جنگ ع��راق، تهران تأکید زیادی 
بر توس��عه و تکامل موش��ک های 
بالستیک جهت مقابله با تهدیدهای 
احتمالی از جانب نیروهای اسرائیل 
و آمری��کا در خاورمیانه، و بازتاب 
ق��درت خ��ود در منطقه داش��ته 
است. ایران با کمک های خارجی 
کافی، ممکن است تا سال 2015 
توانایی پرواز آزمایشی یک موشک 
بالس��تیک قاره پیم��ا که ق��ادر به 
دس��تیابی به رس��یدن به ایاالت 

متحده هست را پیدا نماید.

المانیت�ور تصری�ح ک�رد: 
اقدامات کنگ�ره در دوره اول 
اوباما  باراک  ریاست جمهوری 
اختیارات وی را در لغو تحریم ها 

محدود کرده است.
المانیتور در گزارش��ی به قلم 
ش��هیر ش��هید ثالث با طرح این 
س��ؤال که آی��ا اوباما ق��ادر به لغو 
تحریم های یک جانبه بر علیه ایران 
اس��ت ابراز داشت: در میان دریای 
تحریم ها که شورای امنیت سازمان 
مل��ل، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه 
ای��ران اعمال کرده اند، تحریم های 
یک جانبه آمریکا که صنعت نفت 
و نظام بانکی ایران، از جمله بانک 
مرک��زی را هدف ق��رار داده بیش 
از همه برای ایران مش��کل آفرین 

تازه ترین ارزیابی پنتاگون

تحریم ها هیچ تأثیری در استراتژی نظامی ایران
 ایجاد نکرده است

المانیتور:

تحریم عامل اصلی بن بست در مذاکرات ایران و 1+5 است
بوده اس��ت. تحریم های گسترده 
آمری��کا علی��ه ایران، کش��ورها و 
شرکت های طرف معامله با ایران 
را تهدی��د می کند ک��ه در صورت 
ادامه تجارت با آن کشور مشمول 
مجازات و حذف از بازارهای آمریکا 

خواهند شد.
در آخرین دور مذاکرات بین 
ایران و گروه موسوم به 1+5 که در 
اوایل ماه آوریل در آلماتی پایتخت 
قزاقس��تان انجام ش��د، ای��ران دو 
درخواست را به عنوان شروط الزم 
برای رس��یدن به هر گونه توافقی 
مطرح ک��رد. این دو درخواس��ت 
عبارت بودند از شناسایی حق ایران 
برای داش��تن فن آوری صلح آمیز 
هس��ته ای و دیگری پایان دادن به 

تحریم های بین المللی، که مطمئناً 
شامل تحریم های ش��دید آمریکا 

می شود.
به نوش��ته المانیتور اقدامات 
ریاس��ت  اول  دوره  در  کنگ��ره 
جمهوری ب��اراک اوباما اختیارات 
وی را در لغ��و تحریم ه��ا محدود 
کرده اس��ت. پیش تر، بخش��ی از 
تحریم ها از طریق صدور دستورات 
انعطاف پذی��ری بود که  اجرای��ی 
اکنون محدود ش��ده اس��ت. این 
دستورات اجرایی از انعطاف باالیی 
برخ��وردار بودند. ب��ه این معنا که 
رئیس جمه��ور قادر ب��ود که هر 
زمان مصلحت ایجاب کند آنان را 
لغو کند. اما با وضع قوانین تحریمی 
جدید توس��ط کنگره، تحریم ها از 

حال��ت دس��تورات اجرایی رئیس 
جمه��ور به لوایح قانونی س��فت و 

سخت تغییر شکل پیدا کردند.
آن��درو  خص��وص،  ای��ن  در 
پارازیلیتی، سردبیر و مدیر اجرایی 
المانیتور، در مقاله منتشر شده در 
شماره اوت- سپتامبر 2012 مجله 
»س��روایوال« وابس��ته به مؤسسه 
اس��تراتژیک،  مطالعات  بین المللی 
نوشت که اغلب تحریم های اعمال 
ش��ده بر ایران تنها توس��ط کنگره 
و پ��س از امضای رئی��س جمهور 
آمری��کا مبن��ی بر این ک��ه »ایران 
دیگر یک کشور حامی تروریسم به 
شمار نمی رود، تالش هایش را برای 
دستیابی به تس��لیحات هسته ای، 
بیولوژیک، شیمیایی و سیستم های 
موش��کی حمل س��الح های مزبور 
متوقف کرده، و دیگر تهدیدی عمده 
برای آمریکا و متحدینش محسوب 

نمی شود« قابل لغو هستند.
از این رو ش��ایان توجه است 
ک��ه تحریم ه��ای تصویب ش��ده 
توس��ط کنگره محدود ب��ه برنامه 
هسته ای ایران نیست. تحریم هایی 
که سیس��تم بانکی و صنایع نفت 
ای��ران را ه��دف گرفته ان��د محل 
چندانی، و شاید اصاًل محلی برای 
مانور رئی��س جمهور آمریکا باقی 
نگذاشته اند. در واقع رئیس جمهور 
آمریکا باید هم زمان با چانه زنی با 
ایران، چانه زنی با کنگره را نیز مد 

نظر قرار دهد.

در حالی که س�خنگوی کمیسیون تلفیق 
از بررس�ی بودجه در جلسه یکشنبه این هفته 
مجلس خبر داده بود بودجه 92 به این جلس�ه 

نرسید.
حس��ین عل��ی حاج��ی دلیگان��ی نماین��ده 
شاهین شهر در مجلس در گفت وگو با ایرنا گفت: 
ما هنوز در کمیس��یون تلفیق در بخش هزینه ای 
هس��تیم و تا به این ساعت توانسته ایم 61 بند آن 

را تصویب کنیم.
وی ادام��ه داد: هنوز بررس��ی 30 بند از بخش 
هزینه ای و قسمت درآمدها و بخش های مراعا مانده 

باقی مانده است.

این عضو کمیسیون تلفیق افزود: سه یا چهار روز 
کاری برای بررسی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق 
وقت الزم است و شاید این الیحه در روز سه شنبه یا 

چهارشنبه در صحن علنی بررسی شود.
عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
نیز گفت: اگر بررسی الیحه بودجه در دستور هفتگی 
نباش��د بعید به نظر می رسد که این هفته در صحن 

بررسی شود.
گفتنی است جعفر قادری سخنگوی کمیسیون 
تلفیق هفته گذش��ته اعالم کرده بود که این الیحه 
یکش��نبه یا دوش��نبه هفته ج��اری در صحن علنی 

مجلس بررسی می شود.

با گذشت 45 روز از سال جدید
بودجه به جلسه یک شنبه مجلس نرسید

شاخک نفوذی فتنه
خود افشایی کرد

»چه بسا در صورت پافشاری اصولگرایان بر تداوم اتهامات علیه حامیان 
احمدی نژاد، این گروه که می توان آنها را اصولگرای اصالح طلب دانست، به 
طور کلی از طیف اصولگرا دل کنده و در یک پیمان نانوشته و سازماندهی 
نش��ده به س��ید محمد خاتمی نزدیک شوند. این فرضیه با مروری بر نقطه 

نظرات اصالح طلبانه اسفندیار رحیم مشایی، قوت گرفت«.
مطلب فوق، بخش��ی از یادداش��ت دیروز- 92/2/14- روزنامه دولتی 
خورشید )وابسته به حلقه انحرافی( به قلم مدیر مسئول این روزنامه است 
که در آن به صراحت و بدون پرده پوشی از آبشخور واحد و خاستگاه یکسان 

حلقه انحرافی و اصحاب فتنه یاد شده است.
پیش از این بارها و به دفعات با استناد به مواضع یکسان و مشترک حلقه 
انحرافی و اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 نشان داده بودیم که حلقه 
انحرافی هویت مستقل و جداگانه ای از فتنه گران سال 88 ندارد و این حلقه 
تنها به عنوان یکی از ش��اخک های فتنه گران که در نهاد ریاست جمهوری 
نفوذ داده ش��ده قابل ارزیابی است و اکنون همانگونه که از قبل پیش بینی 
می ش��د در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم،این شاخک چاره ای 
جز خودافشایی درباره پیوند پشت پرده خود با اصحاب فتنه نداشته است.

گفتنی اس��ت براساس شواهد موجود که فقط مروری گذرا بر مواضع 
حلق��ه انحراف��ی به وضوح از آن حکایت می کن��د گردانندگان اصلی- و نه 
اسمی- حلقه انحرافی انتظار داشتند با بهره گیری از پایگاه اجتماعی رئیس 
جمه��ور، این پایگاه را به نفع مواض��ع انحرافی خود در اختیار بگیرند ولی 
آزمون ه��ای پی درپی که حذف نیروهای اصولگرا از اطراف رئیس جمهور و 
مخصوصا ماجرای عزل وزیر اطالعات و خانه نشینی رئیس جمهور از جمله 
ای��ن اقدامات بود، نش��ان داد که نگاه مردم ب��ه احمدی نژاد در همخوانی و 
همراهی آقای رئیس جمهور با آموزه های اس��المی و انقالبی ش��کل گرفته 
است و هرگاه کمترین انحرافی از این خط اصیل مشاهده کنند، نه فقط به 
حمایت و همراهی خود ادامه نمی دهند، بلکه به اعتراض و انتقاد از رئیس 

جمهور نیز برمی خیزند.
ادامه این آزمون ها و شکس��ت های پی درپی حلقه انحرافی در مصادره 
پایگاه اجتماعی رئیس جمهور باعث ش��د که این حلقه، امروزه در آس��تانه 
انتخابات به جایگاه واقعی خود که تنها در قد و قواره یک شاخک از جریان 

فتنه است، اعتراف کند.
اکنون می توان حدس زد که چرا دولت طی یکس��ال و چند ماه اخیر 
تحت القائات حلقه انحرافی، امور اقتصادی و معیشتی مردم را به حال خود 
رها کرده و در همان حال اصحاب فتنه و مدیران بیرونی آنها اصرار داشتند 
که این رهاشدگی را به حساب بی کفایتی اصولگرایان بنویسند، یعنی دقیقا 
همان خطی که بعد از فتنه 88 با همه توان دنبال می کردند. اما، این ترفند 
به دو علت با شکس��ت روبرو ش��د. اول؛ ناشی گری حلقه انحرافی که خیلی 
زودتر از آنچه انتظار می رفت علیه اصولگرایان موضع گرفته و سعی داشت 
مسیر خود را جدای از اصولگرایی نشان بدهد تا آنجا که رسما اصولگرایان 
را در جایگاه رقیب و حتی دش��من حلق��ه انحرافی معرفی می کرد. و دوم؛ 
اصالت اسالمی و انقالبی اصولگرایان که به جای قبیله گرایی، بالفاصله پس 
از مش��اهده انحراف دولت از مواضع اصولگرایانه علیه آن موضع گرفتند و 
نش��ان دادند که آنچه برای آنها از احترام و اهمیت برخوردار اس��ت مواضع 
اصولگرایانه است و در مقابل انحراف حتی اگر از سوی دولتی باشد که پیش 
از این، از آن حمایت گسترده کرده بودند، ساکت و بی تفاوت نخواهند بود.

پیش از این در یکی از یادداشت های کیهان به این فرمول اشاره کرده 
بودیم که هرگاه دو جریان به ظاهر مخالف یکدیگر، مواضع مشترکی داشتند 
نباید این احتمال را نادیده گرفت که هر دو جریان در پس پرده دست در 

دست یکدیگر دارند.
آمدیم و من ُمردم

اصالح طلبان می خواهند چه کنند؟!
اظهارات یک مشاور خاتمی از نابسامانی در میان حلقه مشاوران وی و 

بقایای حزب منحله مشارکت حکایت می کند.
روزنامه زنجیره ای بهار که با مدیرمسئولی سعید پورعزیزی ) از اعضای 
دفتر خاتمی در دوران ریاست جمهوری( منتشر می شد، در مصاحبه با آذر 
منصوری، به نامه چندی پیش شورای مشاوران خاتمی می پردازد و با لحنی 
اعتراضی به وی می گوید: »خروجی ای از آن شورا ندیدم جز بیانیه بیم ها و 

امیدها که اسفند91 منتشر شد و بخش دومش همین دو سه روز پیش؛ آن 
بیانیه هم حرف جدیدی نداشت. نوشته اید مثال حق آزادی بیان خوب است؛ 
احترام به قومیت ها خوب اس��ت؛ اقتصاد باید آزاد باشد. خب همه این ها در 
دوران اصالحات هم گفته می ش��د. بیانیه شورای مشاوران اگر حرف تازه ای 
داش��ت حتماً در افکار عمومی از آن استقبال می شد که در ظاهر این اتفاق 
نیفتاده است. البته شاید بیشتر به ترکیب ناکارآمد شورای مشاوران خاتمی 
و البته تعیین هدف آن شورا مربوط باشد. آن بیانیه بیشتر یک نطق سیاسی 

بود که چندان بازخوردی هم نداشت.«
منصوری با تأیید اظهارات خبرنگار می گوید: اگر بیانیه شورای مشاوران 
آقای خاتمی بازخورد درخور توجهی نداشت شاید به دلیل این است که زمان 
انتشارش با تعطیالت عید مصادف شد و آن تعطیالت فرصت کافی در اختیار 
صاحب نظران برای بحث و گفت وگو نگذاش��ت. )خب چرا مش��اوران خاتمی 
قادر به تشخیص زمان درست انتشار بیانیه نبودند؟( البته پیش بینی می شد  
بعد از تعطیالت به نوعی به آن پرداخته شود که این اتفاق هم نیفتاد. اما آن 

بیانیه جای گفت وگوی بسیاری دارد.
خبرنگار آنگاه درباره اظهارات آذر منصوری )معاون سیاسی حزب منحله 
مشارکت( که می گوید هاشمی در کنار خاتمی به عنوان گزینه اصالح طلبان 
مطرح است، به کنایه می گوید »این هم از برکات جنبش است که هاشمی 
به عنوان گزینه اصالح طلبان مطرح می شود؛ »عالیجناب« دوران اصالحات 
و »امید « دوران موجود« و منصوری در واکنش اظهار می کند: بله! بسیاری 
می گویند راهبرد یا خاتمی و هاشمی یا شرکت نکردن در انتخابات نقطه ضعف 
جنبش اصالحات اس��ت ولی به اعتقاد من این رویکرد که باز هم می گویم 
متناسب با شرایط آینده قابل تغییر است نقطه ضعف جنبش اصالحات نیست.

مشاور خاتمی همچنین در پاسخ این پرسش که »اصاًل اصالح طلبان فکر 
کرده اند اگر خاتمی نباش��د چه می کنند؟« می گوید: خود آقای خاتمی هم 
این س��ؤال را در جلسه شورای مشاوران بارها مطرح می کنند. آقای خاتمی 
بارها در جمع مشاورانش گفته فرض کنید اصاًل من نباشم شما می خواهید 
چه کنید. یا دور از جانش گفته آمدیم و من مردم. واقعیت موجود این است 
که خأل نبود آقای خاتمی و وابستگی ویژه اصالح طلبان به آقای خاتمی اصال 

انکار شدنی نیست.
او در عین حال می گوید: دو رویکرد از جانب اصالح طلبان درصورت نامزد 
نشدن آقایان خاتمی و هاشمی وجود دارد؛ یکی این که اصالح طلبان بگویند 
در انتخابات گزینه ای به عنوان نامزد اصالحات معرفی نمی کنیم؛ رویکرد دوم 
این اس��ت که از میان افرادی که با پرچم اصالح طلبی در انتخابات ثبت نام 
کرده اند با یک س��ازو کاری به اجماع برسیم و نامزدی را معرفی کنیم. ولی 
در این باره هنوز در شورای مشاوران خاتمی جمع بندی نشده است. به عنوان 
یکی از مشاوران آقای خاتمی می گویم نظر بیشتر مشاوران آقای خاتمی این 
است که چنانچه شرایط برای حضور ایشان و هاشمی مهیا نبود اصالح طلبان 

در انتخابات نامزدی معرفی نکنند.
وی آنگاه فاش می کند که مشاوران خاتمی به بهانه حمایت از نامزدی 
وی در انتخابات درصدد ایجاد یک حزب ]بازسازی حزب منحله مشارکت 
و امکان فعالیت مجدد آن[ هس��تند. منصوری گفته اس��ت: از ابتدا هم 
قرار نبود ما اصالح طلبان به این شکل وارد انتخابات شویم. اصاًل عمده 
نگاه ما این بود که یک تش��کل فراگیر با محوریت آقای خاتمی ش��کل 
بگیرد. حاال اگر ش��رایط به گونه ای شد که اصالح طلبان بتوانند با نامزد 
حداکثری در انتخابات شرکت کنند و قدرت را در دست بگیرند که خیلی 
عالی، ولی اگر نش��د حتماً گام هایمان را به جلو برمی داریم و نیروها  را 

سازماندهی می کنیم. 
او توضی��ح نداد. درحالی که حزب مش��ارکت به اعتبار نقش آفرینی در 
فتنه و آش��وب س��ال های 78 و 88 منحل شده و برخی اعضای آن به خاطر 
جرایم امنیتی در بازداشت به سر می برند و ازسوی دیگر خاتمی نیز به خاطر 
ش��راکت در آن خیانت های بزرگ در معرض رد صالحیت قرار دارد، چگونه 
می توان صورت مس��ئله را پاک کرد و یک حزب خلق الساعه ایجاد کرد و به 

فضای داخل نظام و انتخابات بازگشت؟!

محسن هاشمی: توهم تقلب به خانواده ما
دست داده بود

محسن هاشمی می گوید آقای هاشمی برای نامزدی در تردید است و 
خاتمی نیز نگران تأیید صالحیت است.

وی در مصاحبه با هفته نامه تجارت فردا می گوید: به نظر آقای هاشمی 
هنوز درباره نامزدی به جمع بندی نرسیده و حقیقتا هنوز در تردید است.

او با ادعای این که هاشمی اگر بیاید برای نجات کشور می آید)!( افزوده 
است: اگر در انتخابات شرکت نکردند - تاکید می کنم که هیچ چیز مشخص 
نیس��ت - خب معنایش این است که به این نتیجه رسیده اند که تنها امید 

نجات کشور نیستند و امیدهای دیگری هست.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته اس��ت: به نظر می آید این 
بار نظام دنبال ایجاد یک رقابت بین ش��یرها  نیست. شواهد می گوید نظام 
دنبال رقابت یک عده دیگر اس��ت که سطح ش��ان پایین تر اس��ت. خب اگر 
بخواهیم ما در سطح شیرها وارد شویم، فکر می کنم مورد قبول آنها نیست. 
اگر در سطح پایین  تر قرار شد عمل کنیم، خب شیرها می آیند پشت یکی 

از آنها قرار می گیرند.
محسن هاشمی معتقد است: حاج آقا هیچ وقت برای تصمیم گیری شان 
منتظر جواب نیس��تند، تا جایی که می دانم ایش��ان االن هم منتظر جواب 
از س��وی کسی نیستند اما صالح کشور را بررسی می  کنند که حضورشان 

چقدر می تواند موثر باشد؟
او درباره خاتمی می گوید: آقای خاتمی هم به نظر من منتظر هیچ جوابی 
نیستند، ایشان نگران تایید صالحیت اند. باید صبر کرد و دید چه می شود.

این نامزد انتخابات شورای شهر تهران همچنین در میزگرد خبرگزاری 
ایلنا و در پاس��خ به س��والی درباره واکنش خود در صورت رای نیاوردن در 
انتخابات شورای شهر، گفت: اصال خیال حصر ندارم و حتما نتیجه را قبول 

می کنم! البته از کسی نمی ترسیم و فقط از خدا می ترسیم.
وی گفت: نظام جمهوری اسالمی به دنبال تقلب در انتخابات نیست، 
اما ممکن است برخی از کارگزاران دست به کارهایی بزنند که مورد تائید 
نظام نباشد و اگر نظام به این باور برسد که چنین تقلبی رخ داده، قطعا با 

آن برخورد خواهدکرد. 
وی می گوید: نظام باید مراقب باش��د که اگر هم کس��ی توهم تقلب و 
تخلف دارد، این توهم برطرف ش��ود و باید با ش��ایعات به درستی برخورد 

کنند، کما این که این مشکل برای خانواده هاشمی رخ داد.
مگر وقتی در دماوند رای دادی

موسوی و کروبی در حصر نبودند؟!
خاتمی به بهانه بودن موسوی و کروبی در حصر می گوید که از نامزدی 

در انتخابات احساس رضایت نمی کند.
او در حالی که پیش از این در جمع برخی مش��اورانش نس��بت به رد 
صالحیت قطعی خود اظهار نگرانی کرده، دیروز در مالقاتی گفته است: من 
دارم فکر می کنم، آنچه که مهم اس��ت این اس��ت که می توانم خدمت کنم 
ی��ا ن��ه؟ می گذارند یا نه؟ با آمدنم دل ها از هم دورتر می ش��وند یا خیر؟ اما 
یک مسئله شخصی هم ذهن مرا به خود مشغول کرده است و آن این که 
من تا وقتی که آقایان موسوی و کروبی در حصر هستند و نیروهای ارزنده 
فراوانی در زندان و محدودیت، آیا می توانم خودم را راضی کنم که در عرصه 
مسئولیت اعالم آمادگی کنم؟ این به معنی عدم شرکت در انتخابات نیست، 

باید فردی بیاید که در همه جهات در خود احساس رضایت کند.
او همچنین خواستار عبور حکومت و جامعه از سوءظن موجود نسبت 
به یکدیگر شده و این در حالی است که شخص وی از سوی نظام و مردم، 
در مظان خیانت قرار دارد و بر تداوم این خیانت و جفا در حق ملت و کشور 

نیز اصرار می ورزد.
خاتمی این را هم گفته که دولت هاش��می به توس��عه سیاسی توجه 

نداشت و ما این موضوع را مورد توجه قرار دادیم.
گفتنی است که پیش از این اطرافیان خاتمی اعالم می کردند که وی 
از یکس��و نمی خواهد رد صالحیت رسمی نظام را در کارنامه خود داشته 
باشد و از سوی دیگر نمی خواهد این نگرانی وی علنی شود و از این روی 
دنبال بهانه ای می گردد تا عدم نامزدی خود را به حساب دیگری بنویسد 
و این در حالی اس��ت که او قبال در انتخابات مجلس نهم شرکت کرده و 
بدون بهانه امروزی درباره حصر موس��وی و کروبی در یکی از روستاهای 

دماوند رای داده بود! محمد ایمانی


