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33916546 تمام ساعات شبانه روز تحوالت جاری مصر آنقدر مهم است که از جنبه ها و زوایای گوناگون مورد 

تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. مسلما این تحوالت از یک سو تاثیر مهمی بر »آینده 
مصر« خواهد داش�ت و از سوی دیگر با پیامدهای مهم منطقه ای و بین المللی 
همراه خواهد بود کما اینکه طیف بندی های موافق و مخالف در سطوح داخلی، 
منطقه ای و بین المللی و تمرکز ویژه همه دنیا روی آنچه امروز در مصر می گذرد 

از حساسیت، تاثیر و اهمیت این تحوالت خبر می دهند.
درباره س�هم اس�ام گراها و بخصوص اخوان و دولت یک س�اله آن در این 
دگرگونی ها حرف های زیادی زده ش�ده و این قلم نیز س�ه روز پیش در همین 
ستون به ارزیابی عملکرد و نقاط ضعف این جریان پرداخت در عین حال واقعیت 
این است که همه چیز به عملکرد و مواضع اخوان برنمی گردد هرچند مواضع 
درس�ت و عملکرد مناسب در »لحظات حس�اس« می توانست به احتمال زیاد 
نقش عوامل داخلی و خارجی دیگر را کاهش داده و مهار نماید اما در عین حال 
»جامع نگری« حکم می کند که به عوامل دیگر هم توجه شود و در نهایت درس 

گرفتن از تحوالت مصر نیازمند توجه به همه علل و عوامل است.
اگر نگاهی به رسانه ها و مواضع دولت ها و رسانه های غربی عربی بیاندازیم، 
می بینیم که همه انگشت ها به سمت اخوان المسلمین و دولت آن نشانه رفته و 
در مورد عوامل دیگر سکوت شده و یا با اشاره بسیار مختصر از آن می گذرند. 
اما برای آنکه بدانیم این تنها بخش�ی از واقعیت است و نه همه آن کافی است 
مثا رفتار ارتش و نهاد قضایی مصر در زمانی که دولت اخوانی با رأی مردم  سر 
کار آمد و احزاب و گروه های شکست خورده در موضع »معترض« بودند را با دو 
روز پیش که یک دولت با حکم وزیر دفاع سر کار آمد و اسام گراها در موضع 
معترض بودند، مقایس�ه کنیم تا دریابیم، نقش نهادهایی که قانونا باید بیطرف 

می ماندند و خود هم ژست بیطرفی می گرفتند، چه بوده است.
همین طور ب�رای آن که بدانیم نقش قدرت های خارجی و رژیم های عرب 
وابس�ته به آمریکا در این تحوالت چه بوده اس�ت، می توانی�م مواضع آنان در 
س�وم جوالی سال گذش�ته- 13 تیرماه 91-  روزی که مرس�ی سر کار آمد را 
با مواضع آنان در س�وم جوالی کنونی که دولت منصوب نظامی س�ر کار آمده 

است، مقایسه نمائیم.
ارتش وانمود می کند که در جنبش اعتراضی علیه اخوان المس�لمین نقش 
نداشته و این حرکت چند ماهه اعتراضی کاما خودجوش بوده است. اما واقعیت 
این نیست چرا که از یک سو پلیس و ارتش و نیروهای امنیتی متعلق به کشوری 
بودند که مرسی رئیس جمهور آن و قندیل نخست وزیر آن بوده و چگونه می توان 
شانه خالی کردن از مسئولیت در برابر رئیس جمهور و دولت قانونی را »بیطرفی« 
نامید؟  در این شرایط در هر کشوری نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی بخشی 
از ساز و کار حکومت برای کنترل اعتراضات به حساب می آیند و اعام بیطرفی 
در واقع اعام حمایت از مخالفان دولت به حساب می آید کما اینکه وزیر دفاع 
پس از آن که مرسی را از ریاست جمهوری خلع نمود بر گفتگو با مخالفان دولت 
مرسی برای شکل دادن به کابینه تاکید کرد. در واقع حداقل قطعی این است 
که در طول دوره یک ساله حکومت مرسی، ارتش اجازه داد که مخالفت ها علیه 
اخوان المسلمین باال بگیرد و اوضاع از کنترل اخوانی ها خارج گردد. در طول این 
دوره شبکه های تلویزیونی زیادی علیه اخوان اجازه فعالیت گرفتند. در طول 
این دوران ده ها دفتر اخوان از جمله دفاتر پایتخت در جلوی چش�م نیروهای 
نظامی امنیتی به آتش کشیده شد، و ده ها عضو اخوانی کشته شده و هزاران 
نفر مصدوم گردیدند. ارتش سکوت خود را ذیل واژه »بیطرفی« پنهان می کرد 
و حال آن که همین ارتش دولت پس از کودتا را مورد حمایت جدی قرار داده و 
برای حفظ آن به حالت آماده باش درآمد و به اسام گرایان گفت که فقط مخالفت 
مسالمت آمیز را تحمل می کند و زیر بار خشونت و اعمال زور نمی رود و در عین 

حال شبکه تلویزیونی اخوان را متوقف کرد.
حاال بگذریم که احتماال  در روزهای آینده حوادث مشکوکی رخ خواهد داد 
که به بهانه این حوادث، ارتش تظاهرات مسالمت آمیز را نیز ممنوع خواهد کرد.

از سوی دیگر ارتش در مصر یک قدرت بی رقیب است. مجموعه نیروهای 
نظام�ی، انتظامی و امنیتی مصر به حدود 2/5 میلیون نفر می رس�د این تعداد 
حدود 25 درصد از بودجه 19 میلیارد دالری ساالنه را به خود اختصاص داده و 
سهم ش�ان در مراکز اقتصادی به 40 درصد نزدیک می شود. فرض کنید که هر 
عضو ارتش و... با 4نفر واجد شرایط رای زندگی می کند، مجموعه این ها 10 میلیون 
نفر می شوند و می توانند در شرایط اختاف احزاب یک پایه رای قوی به حساب 
آمده و معادله را به نفع خویش تغییر دهند کما اینکه همین نیرو در انتخابات 
ریاست جمهوری سال گذشته بیش از 10 میلیون رای کسب کرد. ارتش در میان 
گروه های سیاس�ی مصر، تنها یک رقیب جدی داش�ته و آن، اخوان المسلمین 
بوده که گفته می شود کف رای آن، حدود 7 میلیون نفر می باشد. ورود ارتش به 
صحنه پس از یک سال مماشات با معترضین، خارج کردن این رقیب از میدان 
به حساب می آید. این در حالی است که اخوان المسلمین گمان نمی کرد ارتش 
ورود خود به صحنه را مفید ارزیابی کند و به نیروهای خود اطمینان می داد که 
ارت�ش مداخله نخواهد کرد. از یک نظر دیگر مواضع ارتش ضمن آن که آن 10 
میلیون نفر را به ظرفیت معارضین اخوان اضافه می کرد به آنان اطمینان می داد 
که ارتش و دستگاه های امنیتی، انتظامی مانعی در مقابل آنان نخواهد بود از این 
رو دست کم از 85 نفری که طی روزهای اخیر در قاهره، اسکندریه، اسماعیلیه، 
سوهاج و... کشته شدند 50 نفر اخوانی بوده اند! شاید بی جهت نبود که »عدلی 
محمود منصور«، جایگزین مرسی در نخستین پیام خود به طور ویژه به ارتش، 

نیروهای پلیس، قضات و رسانه ها »سام« گفت.
غرب در برکناری مرسی بازی دوگانه ای را به نمایش گذاشت. از یک طرف 
وانمود می کرد که با هرج و مرج و نیز دخالت ارتش مخالف است و آن را به ضرر 
خود ارزیابی می کرد، اما در عمل به هرج و مرج دامن می زدند و از کودتای سفید 
ارتش حمایت می کردند. بر اساس نوشته خبرگزاری ها دو روز پیش از کودتا، 
وزیر دفاع آمریکا، با ژنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع و رهبر کودتای مصر 
تماس گرفته است. جزئیات این تماس منتشر نشده ولی بطور قطع میان آنان 
هماهنگی های الزم صورت گرفته است. کما اینکه از قبل گفته می شد که سیسی 
روابط مستحکمی با غرب دارد و در آمریکا دوره آموزش های ویژه اطاعاتی خود 
را سپری کرده است. اینکه بافاصله پس از برکناری مرسی از ریاست جمهوری، 
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با صدور بیانیه ای- بی سابقه- از 
عزل مرسی ابراز خشنودی کرد و رهبر جمهوری خواهان آمریکا حذف مرسی را 
تقویت دموکراسی نامید، نمی تواند تصادفی باشد. یا اینکه افراد و گروه هایی مثل 
البرادعی و حزب الوفد که وابستگی شان به آمریکا از شدت  وضوح احتیاجی به 
استدالل ندارد بطور یکپارچه از نقشه راه رهبر کودتا حمایت کردند هم تصادفی 
نیست. البته غربی ها و بخصوص سه کشور آمریکا، انگلیس و آلمان تاش زیادی 
کردند تا در هیچ بخش از ماجرا دیده نشوند چرا که برما شدن این نقش بخش 

زیادی از معارضین را از میادین اعتراض جدا می کرد.
اما از لحاظ نتایج، غرب در این بحران برای خود منفعت زیادی در نظر گرفته 
است. در واقع شکست دموکراسی اسامی در مصر، از نظر آمریکایی ها شکست 
روند بهار عربی به حساب آمده و این می تواند بقیه رژیم هایی که بطور طبیعی در 
موج دوم تحوالت به سرنوشت رژیم های مبارک و بن علی گرفتار خواهند شد را 
تا حدی بیمه نماید چرا که مردم کشورهایی که در معرض رژیم های دیکتاتوری 
وابسته و عقب مانده هستند با نگاه به آنچه در عرصه سیاسی مصر روی می دهد 
به خود می گویند اگر محصول تاش برای سرنگونی یک رژیم از یک سو هرج 
و مرج و از سوی دیگر روی کارآمدن دولتی مشابه دولت قبل باشد، باید عطای 
چنین انقابی را به لقای آن بخشید. عملکردها و مواضع عربستان سعودی در 
این ارتباط دیدنی است: سعودی از یک طرف گروه های تکفیری وهابی نزدیک به 
خود را به اتحاد با اخوان وادار کرد و از این طریق برای محمد مرسی و اخوانی ها 
مشکات زیادی را به وجود آورد و از طرف دیگر سعودی ها با واداشتن عناصر 
وابسته به خود در ارتش و احزاب سلفی به استعفا و پیوستن مخالفین در دو روز 
پایانی حکومت مرسی، سهم عمده ای در اسقاط دولت اخوانی مصر ایفا کردند. 
کم�ا اینکه ملک عبداهلل اولین مقام عربی بود که دولت جدید عدلی منصور را 
به رسمیت شناخت و از اقدامات نظامیان تجلیل کرد. در حالی که بعضی گمان 

می کردند که دولت ترکیبی اخوانی-سلفی از سوی ریاض حمایت می شوند.
نکته دیگر این اس�ت که آمریکایی ها هرج و مرج ماههای گذشته مصر را 
یک فرصت مهم برای پایان دادن به پرونده فلسطین ارزیابی می کردند. آمریکا 
در خال بحران مصر توانست سران عربی را به کوتاه آمدن در برابر اسرائیل و 
تنازل از طرح تشکیل دولت فلسطینی در سرزمین های اشغالی 1967- یعنی 22 
درصد خاک فلسطین- وادارد کما اینکه بحرانی شدن شرایط کشورهای عرب 
پیرامون رژیم صهیونیستی، اولویت و تمرکز روی پرونده فلسطین- اسرائیل را 
از بین می برد اما البته اگر گمان ش�ود که آمریکایی ها این آمادگی را دارند که 
شرایط هرج و مرج را به سمت منافع پایدار خود سوق دهند، اشتباه خواهد بود 

کما اینکه خود آمریکایی ها نیز این گمان را ندارند.
شرایط پس از برکناری مرسی از قدرت و مواجهه ارتش با معترضان اسام گرا 
در میدان رابعه با هواپیمای جنگی نشان می دهد که اوضاع مصر تحت کنترل 
نیست و ممکن است اوضاع به گونه ای سوق پیدا کند که ارتش توانایی کنترل 
آن را نداشته باشد. همه می دانند که طی ماههای اخیر صدها تن انواع ساح های 
سبک و نیمه سنگین بخصوص از لیبی وارد مصر شده و درگیری ها در هفته اخیر 
عمدتاً با ساح گرم بوده به گونه ای که در روز گذشته حدود 10 نفر براثر اصابت 
گلوله کشته شده اند. بسته شدن کانال تلویزیونی اخوان از سوی ارتش نشان 
می دهد که اوضاع در روزهای آینده روند مسالمت آمیزی پیدا نخواهد کرد همین 
دیروز علیرغم آنکه چندین نفر از اجتماع کنندگان »الرابعه« کشته شده بودند، 

جمعیت زیادی به سمت کاخ ریاست جمهوری به راه افتادند.

سعیمصر، بحران ادامه دارد

سعداهلل زارعی

* مرسی وقتی با پیشقراول جبهه مقاومت قطع رابطه می کند و پس از انتخاب 
بالفاصله رهسپار عربستان می شود و با سلفی ها دیدار و به ملتش پشت می کند 
انقالب را دچار مشکل می سازد. کسانی که با حق درآویزند و به ملت خود پشت 

کنند سرنوشتی بهتر از مرسی نخواهند داشت.
علیمردانی
* مورد مش��ابه در مقاله »اراذل محترم« بس��یار است اگر می خواهید با شماره 
تلف��ن بنده تماس بگیرید تا مواردی از این قبیل در اختیار ش��ما قرار دهم که 
برادرم نیز وضعیت اش ش��بیه وکیل کیهان بود. من جانباز نیز از دست اراذل و 
اوباش فراری ام. 12 س��ال است هرچه پیگیری قضایی کردیم نتیجه ای حاصل 

نشد. تمام اسناد و مدارک موجود است.
احمدرضا مهری
* میدان معدن واقع در جاده چیتگر ش��هریار سالهاست که خاکی است و نیاز 
به ایجاد فضای س��بز دارد. لطفا فرماندار و ش��هردار محترم شهریار درخواست 

فوق را اجابت کنند.
0935---5516

* چرا مسئولین پیام نمای شبکه 3 در نوشتن عناوین روزنامه ها که در صفحه 
241 درج می گردد عناوین سیاسی همه روزنامه های اصالح طلب را می نویسند 
ولی از کیهان فقط عنوان اقتصادی را قید و از عناوین سیاس��ی کیهان مطلب 

نمایش نمی دهند؟ با توجه به پیگیری های متعدد چرا پاسخی داده نمی شود.
سیفی از مرند
* بن��ده ب��ه آقای جلیل��ی رای دادم ولی از ملت ای��ران می خواهم برای رضای 
خداوند و انسجام داخلی از رئیس جمهور منتخب دکتر روحانی حمایت کنند تا 
ترفندهای آمریکای جنایتکار و ش��رکایش نقش بر آب شود و ایران اسالمی بر 

بلندای جهان اسالم قرار گیرد.
سید مجتبی مسعودنیا
* برای بنده و خیلی ها سوال شده چرا زمانی که نرخ دالر باال می رود بالفاصله 
قیمت اجناس و مواد خوراکی افزایش پیدا می کند ولی وقتی قیمت دالر پایین 
می آی��د تاثی��ری در پایین آمدن قیمت اجناس گران ش��ده ندارد یا خیلی کم 

تاثیر دارد.
0912---2798

* اگ��ر قوه قضاییه به وظیف��ه ذاتی خود طبق مر قانون عمل نماید قطعا وضع 
سیاس��ی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... ما بس��یار بهت��ر از این وضع فعلی 
خواه��د بود. وقت��ی با یک حقوقدان کیهانی چنین برخوردی می نمایند وای به 

حال مردم بی بضاعت؟!
صادقی
* ب��ا توجه به مطل��ب »اراذل محترم« در صفحه 2 کیه��ان 92/4/12 مصرانه 
می خواهم این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنید شاید بتوان ریشه آن را 
خش��ک کرد. امیدوارم روابط عمومی دستگاه قضایی نیز با ارائه توضیحات الزم 

نسبت به اطالعیه روابط عمومی گیالن روشنگری نماید.
میرلوحی
* دغدغه رهبر معظم انقالب در مقوله فرهنگی بر کسی پوشیده نیست چنان 
که در سال گذشته در بجنورد به مقوله مهم سبک زندگی اشاره کردند. اگر در 
جامعه دقت شود بسیاری از مردم از سبک زندگی اسالمی کم بهره یا بی بهره اند. 
شایسته است رسانه ملی حداقل به اندازه برنامه »حلزون« به این مهم بپردازد 
تا س��بک زندگی در رفت و آمدها، مصرف غذا و پوشاک، رانندگی، صله ارحام، 

اسراف، برخورد با یکدیگر و... از سبک غربی به سبک اسالمی بازگردد.
0919---7902
* اگر چنانچه قوانین اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی که با رای قاطع نمایندگان 
مجلس به تصویب رسیده به تایید شورای محترم نگهبان برسد و برای اجرا ابالغ 

بشود امید می رود که دست خیلی ها از بیت المال قطع بشود.
4949---0930 و 5559---0937
* با توجه به این گفته سردار رادان جانشین محترم نیروی انتظامی که مرزهای 
خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان کامال مسدود شده به چه دلیل مسافران 

باید در پست های ایستگاه ایست و بازرسی برای کشف قاچاق معطل شوند؟
0915---6091
* در بانک ... شعبه دریای نور که خود را متعلق و وابسته به جمعیت فرهنگی 
کش��ور می داند بعضی از خانم های کارمند با پوش��ش ب��د کار می کنند. انتظار 
مردم این اس��ت که در مراکز متعلق به فرهنگیان برای حفظ ارزش ها بیش��تر 

اهمیت بدهند.
0910---4097
* اتحادیه نانوایی های تهران شماره تلفنی را برای پیگیری شکایات و انتقادات 
اعالم کرده که وقتی تماس می گیریم افرادی که گوش��ی را بر می دارند به جای 
گرفتن آدرس نانوایی های متخلف کار توجیه تخلف انجام شده را انجام می دهند 
گویا نمی خواهند دردس��ر برای خودش��ان درست کنند و به مشکل شهروندان 

رسیدگی نمایند. پس اصال چرا شماره تلفن اعالم می کنند؟
شفیعی
* چرا با توجه به اینکه آموزش و پرورش قائن با کمبود نیرو مواجه هس��ت به 

ویژه در متوسطه برای استخدام اقدام نمی کنند؟
0915---5255
* 40درصد حق الزحمه تصحیح اوراق سال 91 فرهنگیان هنوز پرداخت نشده 
اس��ت. چرا؟ 2 ماه است که حق بیمه طالیی از فرهنگیان کسر می شود ولی از 

کارت طالیی خبری نیست. از مسئولین امر درخواست مساعدت دارم.
0918---2532

* جاده شوشتر- اهواز و معابر و خیابانهای اصلی و فرعی و کوچه های دارالمومنین 
شوشتر پر است از دست اندازهای کوچک و بزرگ. از مسئولین امر انتظار می رود 

نسبت به اصالح و روکش آسفالت  معابر اقدام نمایند.
0937---2148

* افزایش اجاره مسکن به میزان 50 درصد بسیاری را شوکه و دچار افسردگی 
روح��ی می کند. در منطقه 5 ب��ا ماهانه هفتصد هزار تومان اجاره و 10 میلیون 
پول پیش ساکن هستم. اخیرا صاحبخانه اجاره را به میزان باالیی افزایش داده 
اس��ت. اگر برای افزایش اجاره مس��کن قوانین و مقرراتی وضع شود و همچون 
کرایه حمل و نقل شهری هر سالی حداکثر 15درصد افزایش داده شود و همه 
ملزم به رعایت آن ش��وند این وضع بازار مس��کن امروزی را شاهد نخواهیم بود. 

می طلبد مسئولین امر اقدام عاجلی نمایند.
بابایی
* تع��داد اتوبوس های مس��یر خاوران- آزادی کاهش یافته اس��ت و همین امر 
باعث معطلی زیاد مس��افران این خط ش��ده اس��ت. از مسئولین امر درخواست 

رسیدگی دارم.
0918---1607

پاسخ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

در پاس��خ به مطلب مندرج در روزنامه به تاریخ 1392/3/5 با موضوع »بی تفاوتی 
مسئولین وزارت بهداشت نسبت به استخدام کارکنان قراردادی« براساس گزارش 
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به اطالع می رساند: با توجه به بخشنامه 
ش��ماره 3517 مورخ 1391/11/3 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع 
مبنی بر تبدیل وضع نیروهای قراردادی با دارا بودن حداقل سه سال سابقه خدمت 
قراردادی مس��تمر اقدامات الزم جهت اجرای بخش��نامه مزبور با تهیه آمار کلیه 
نیروهای واجد شرایط واحدهای تابعه این دانشگاه بعمل آمده است و با عنایت به 
مفاد نامه شماره 3638 مورخ 1391/11/11 معاونت مذکور تبدیل وضع نیروهای 
فوق به دلیل ایرادهای قانونی از س��وی مجلس محترم ش��ورای اسالمی تا وصول 

اصالحیه مربوطه به تعویق افتاده است.
پاسخ اداره کل راه و شهرسازی استان قم

در پاس��خ به مطلب مندرج در صفحه 2 روزنامه کیهان مورخ 92/4/1 با عنوان 
)جاده دو طرفه قم( به آگاهی می رس��اند که محورهای منتهی به استان قم در 
قالب بزرگراه و آزادراه بوده و محور دوطرفه که ترافیک س��نگین کامیون را در 
بر داش��ته، محور قدیم قم-تهران به ط��ول 130 کیلومتر بوده که 65 کیلومتر 
از مسیر در حوزه استحفاظی استان قم واقع می باشد. در طی سنوات قبل 10 
کیلومتر ابتدای محور به صورت چهار خطه و در قالب بزرگراه طراحی، احداث و 
بهره برداری گردیده است و مابقی مسیر نیز با اعتباری بالغ بر 150 میلیارد ریال 
از دو طرف، مسیر تعریض گردیده و در حال حاضر 14 کیلومتر از محور فوق، از 
کیلومتر 35 تا 49 محور از سمت قم در جهت احداث باند دوم در طی ماه آینده 
مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. محور مذکور از ایمنی کامل برخوردار و با 
توجه به تردد کامیون و تریلرهای عبوری از محور و به جهت جلوگیری از ایجاد 
ترافیک، در محل قوس ها باند کندرو احداث گردیده اس��ت. لذا محور به جهت 
اتصال دهنده جنوب کشور به مرکز و تردد سنگین کامیون های عبوری از مسیر 
فوق دارای تفاریک سنگین می باشد و الزم است از طریق رانندگان عبوری نسبت 
به رعایت دقیق  اصول ایمنی و کنترل سرعت مطمئنه اقدام الزم صورت پذیرد.
بقیه در صفحه 8

اعتراف کاخ سفید به مقاومت بی نظیر ملت ایران

وزیر خزانه داری آمریکا: تحریم های ایران
در طول تاریخ بی سابقه است

سرویس سیاسی-
مواض�ع مغرضانه و خصمانه 
آمریکایی ه�ا درب�اره موض�وع 
هس�ته ای کش�ورمان به مانند 
تمامی س�ال های اخی�ر بر روی 

میز واشنگتن قرار دارد.
در حال��ی ک��ه مقامات ارش��د 
وزارت خارجه آمریکا ادعا می کنند 
واشنگتن بر حل دیپلماتیک موضوع 
هس��ته ای ایران مصمم است، وزیر 
خزانه داری آمری��کا اذعان کرد که 
تحریم ه��ای کنونی علی��ه اقتصاد 
ایران، سخت ترین تحریم ها در طول 

تاریخ است.
ای��ن اذع��ان »جک ل��و« وزیر 
خزانه داری آمریکا در شرایطی است 
که عل��ت و بهانه اعمال تحریم های 
ضد ایرانی، برنامه هسته ای کشورمان 

می باشد.
توم��اس  رابط��ه،  همی��ن  در 
کانتریم��ن معاون وزیر امور خارجه 

آمریکا در س��خنانی با ادعای اینکه 
واشنگتن می خواهد موضوع هسته ای 
ای��ران را ب��ه ص��ورت دیپلماتیک 
حل کند از تهران خواس��ت به میز 

مذاکرات بازگردد!
این در حالی اس��ت ک��ه ایران 
هی��چ گاه در س��ال های اخی��ر میز 
مذاک��رات را ترک نکرده که اکنون 

به میز مذاکرات بازگردد.
ب��ه گزارش رویت��رز، کانتریمن 
افزود: ما حاضریم نسبت به احتمال 
تغییر سیاس��ت در ایران خوشبین 
باش��یم، ولی این امر باید از طریق 
مذاکرات واقعی نمایان شود، نه فقط 

از طریق اظهارنظرهای لفظی.
آخری��ن دور مذاک��رات ای��ران 
و کش��ورهای گ��روه 1+5 )آمریکا، 
روس��یه، چین، انگلیس، فرانس��ه و 
آلمان( در ماه آوریل در شهر آلماتی 

در قزاقستان برگزار شد.
کانتریم��ن ب��ا تک��رار اتهامات 

غرب مبنی ب��ر نظامی بودن برنامه 
هس��ته ای ایران نسبت به این امید 
که رئیس جمهور جدید ایران اراده و 
قدرت تغییر سیاست هسته ای تهران 
را داشته باش��د به اصطالح هشدار 
داد و گف��ت: هنگام��ی که روحانی 
ب��ر س��ر کار آید، ما دلیل��ی نداریم 
باور کنیم ای��ن حقیقت که قدرت 
تصمیم گیری درباره موضوع برنامه 
هسته ای تس��لیحاتی ایران برعهده 
رهبر این کش��ور اس��ت و نه دفتر 
ریاست جمهوری، تغییر خواهد کرد.

از سوی دیگر؛ ادعای آمریکایی ها 
در خصوص مصمم بودن بر رویکرد 
دیپلماتیک درباره برنامه هس��ته ای 
کش��ورمان در حال��ی اس��ت که به 
موازات اظهارات معاون وزیر خارجه 
این کشور، جک لو وزیر خزانه داری 
آمری��کا در کنفرانس��ی در کلرادو 
مدعی ش��د: بهتری��ن گزینه برای 
ای��ران و بهترین گزینه برای جهان 

این اس��ت که تحریم های اقتصادی 
موثر واقع شود چرا که جایگزین های 
دیگر هم برای جهان خطرناک است 

هم برای ایران.
وی اف��زود: من فک��ر نمی کنم 
هیچ رئیس جمهوری درآمریکا بدون 
فرص��ت دادن ب��ه ابزارهای موجود 

سراغ گزینه های دیگر برود.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، 
آمریکا و غرب به منظور  تحت فشار 
قرار دادن برنامه های هسته ای ایران 
سالهاست که تحریم های اقتصادی 
و تجاری سنگینی علیه ایران اعمال 

کرده اند.
ایران بارها تاکید کرده که تمامی 
فعالیت های هس��ته ای این کش��ور 
صلح آمیز و ش��فاف اس��ت و ادعای 

غربی ها را رد می کند.
وزی��ر خزانه داری آمریکا با ارائه 
تصوی��ری تاریک از اقتص��اد ایران 
مدعی شد که تحریم های اقتصادی 

موثر واقع شده اند.
وی تحریم ه��ای کنون��ی علیه 
اقتصاد ایران را سخت ترین تحریم ها 
در طول تاریخ خواند و مدعی ش��د: 
هدف تحریم ها، آسیب زدن به مردم 
ایران نیست بلکه هدف تغییر مسیر 

و تصمیم ایران است.
رویکرد دوگانه آمریکایی ها که 
از یکس��و ژس��ت حل دیپلماتیک 
می گیرند و از سوی دیگر تحریم های 
وحش��یانه ض��د ایران��ی را اعم��ال 
می کنن��د در ش��رایطی اس��ت که 
رسانه های غربی اذعان دارند که اوال 
تحریم ها آن هم تحریم هایی چون 
در حوزه دارو و بهداشت مردم ایران 
را نشانه رفته است و ثانیا؛ تحریم ها 
نتوانسته منجر به تغییر محاسبات و 

تصمیم رهبران ایران شود.
مقارن ب��ا این فض��ا، مواضع و 
رویکرده��ای آمری��کا در مواجهه با 
ای��ران بیانگر آن اس��ت که با توجه 
ب��ه ناکارآمد بودن تحریم ها، آنها بر 
مقاومت بی نظیر ملت ایران اعتراف 
دارند که نمونه آن انتخابات اخیر در 
کشورمان است که علی رغم فشارها و 
تهدیدها، مردم با حضور حداکثری 
و حماسی خود نقشه های دشمن را 

نقش بر آب کردند.

وزیر کش�ور ایران و وزیر 
امنی�ت ملی چین ب�ا امضای 
تفاهمی در پکن،  یادداش�ت 
عملیاتی  گروه های  تش�کیل 
مبارزه با مواد مخدر، پولشویی، 
قاچاق انسان و جعل گذرنامه 

را خواستار شدند.
این یادداشت تفاهم را مصطفی 
محمدنجار وزیر کشور جمهوری 
اس��المی ایران و گواشانگ کوان 
وزیر امنی��ت عمومی چین امضا 
کردند و در برگیرنده همکاری های 
دو کشور در بخش های امنیتی و 
انتظامی از جمله مبارزه مشترک 
با جرایم س��ازمان یافته و فراملی 

است.
مصطف��ی محمدنج��ار وزیر 
ایران  اس��المی  کشور جمهوری 
پس از امضای این س��ند، گفت: 
با توجه به اهمیت مسئله امنیت 
در داخ��ل و مرزهای دو کش��ور 
این س��ند مبنای جدیدی برای 

همکاری است.
وی اف��زود: در موضوع مبارزه 
با مواد مخدر قرار ش��د گروه های 
عملیاتی مشترک تشکیل شود و 
در زمین��ه برنامه های اجرایی کار 
کنند. در بحث پولشویی، قاچاق 
انس��ان و سالح و مهمات و جعل 

گذرنامه و دیگر اسناد مهم، ایران و 
چین مبارزه مشترک و منسجمی 
را انج��ام می دهن��د. همچنی��ن 
همکاری پلیس جمهوری اسالمی 
ایران و چین و پلیس بین الملل و 
تبادل تجرب��ه در این زمینه ها از 
تعیین شده همکاری  محورهای 

در این یادداشت تفاهم است.
نجار تصریح ک��رد: معتقدیم 
ب��ا امضای این س��ند از این پس 
مجرمان در دو کش��ور احس��اس 

ناامنی خواهند کرد.
به گزارش تسنیم، گواشانگ 
کوان وزی��ر امنیت عمومی چین 
نیز در دیدار ب��ا هیئت عالیرتبه 
ایران با اش��اره به برگزاری موفق 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری در 
ایران و نقش مهم وزارت کشور در 
تحقق این مهم گفت: دولت جدید 
چین آماده تحکیم و گس��ترش 
هر چه بیش��تر روابط با ایران در 
همه زمینه ها از جمله راهکارهای 
امنیتی است که به سود دو ملت 

و منطقه است.
وزی��ر امنی��ت عمومی چین 
سند همکاری جدید دو کشور را 
در مسیر پیشبرد اهداف مشترک 
ثب��ات و امنیت ای��ران و چین و 

منطقه مهم و سازنده دانست.

وزیر کشور در پکن خبر داد

تشکیل کارگروه عملیاتی مشترک 
ایران و چین برای مبارزه با جرایم

در مصاحبه با بی بی سی

جک استراو: ایران به دنبال تولید بمب اتمی نیست
انگلیس  اس�بق  وزیر خارجه 
ط�ی نشس�تی کارشناس�انه در 
بی بی س�ی اذع�ان کرد ای�ران به 
دنبال ساخت س�اح اتمی نبوده 
و این دیدگاه ساده لوحانه نیست.

جک  اس��تراو، وزیر خارجه اسبق 
انگلیس در یک نشس��ت کارشناسی 
در رسانه دولتی بی بی سی، گفت هیچ 
شواهدی مبنی بر اینکه ایران در حال 

ساخت بمب اتمی است وجود ندارد.
ج��ک اس��تراو، در این نشس��ت 
کارشناسی گفت دیدگاه های او درباره 
ایران »ساده لوحانه« نیستند و به نظر 
از  امیدوارانه تری  می رسد چش��م انداز 
اوضاع برنامه هس��ته ای ایران با رئیس 
جمهور جدید این کشور وجود داشته 

باشد. 
استراو در پاسخ به مجری برنامه 
که گفت: اما شما سالها با ایران مذاکره 
کردید ولی به جایی نرسیدید، همانند 
آنچه در کت��اب خاطرات خود آورده، 
آمریکایی ها را مس��ئول به بن بس��ت 

رسیدن مذاکرات معرفی کرد.
وزیر خارجه اسبق بریتانیا پیشتر 

در کتاب خاطراتش نئوکان های تندرو 
آمریکای��ی و به خصوص س��خنرانی 
س��االنه جورج دبلیو ب��وش در کنگره 
آمریکا که ایران را محور شرارت خوانده 
ب��ود را از جمله عوامل تخریب کننده 
دس��تاوردهای مذاکرات هس��ته ای با 
ایران که به مراحل خوبی رسیده بود، 
ذک��ر کرده بود. جک  اس��تراو در این 
کتاب به تعلیق داوطلبانه غنی سازی 
اورانی��وم و امض��ای پروت��کل الحاقی 
که اجازه نظ��ارت دقیق تر و جزئی تر 
ب��ه آژانس م��ی داد، اش��اره می کند و 
س��پس می نویسد تندروی های جناح 
محافظه کار آمریکا باعث ش��د توافق 
ب��ر س��ر برنامه هس��ته ای ای��ران به 
نتیجه نرس��د و »جان بولتون و دیگر 
نئوکان ه��ای آمریکا آن چیزی را درو 

کنند که کاشته بودند.«
وی در بخش دیگری از س��خنان 
خود تصریح ک��رد: »حس درونی من 
درباره برنامه هسته ای ایران این است 
ک��ه آنها در حال پیش��برد یک برنامه 
هسته ای غیرنظامی هستند و در عین 
حال به دنبال دستیابی به ظرفیت های 

فکری برای س��اخت بم��ب اتمی هم 
هستند. اما هیچ شواهدی، نه از آژانس 
و نه از آمریکایی ها- شواهد آمریکایی ها 
ک��ه کاماًل عکس این موضوع اس��ت- 
وج��ود ندارد ک��ه خبر از تس��لیحات 
بدهند؛ شواهدی که خبر از تسلیحات 
ایران بدهند، کمتر از ش��واهدی است 
که خبر از س��الح های ع��راق یا لیبی 
می دادند. این چیزی است که درست 
اس��ت.« به گزارش فارس،  اس��تراو در 
پایان این برنام��ه گفت: »بگذارید این 
را مش��خص کنیم. آمریکا یک گزارش 
برآورد اطالعاتی منتش��ر می کند. آنها 
در سال 2007 یکی از این برآوردها را 
منتشر کردند که دقیقاً با همین عبارات 
می گفت قضاوتشان این است که ایران 
برنامه ساخت تسلیحات اتمی اش را در 
سال 2003 متوقف کرده است و هیچ 
ش��واهدی مبنی بر پیگیری مجدد آن 
وجود ندارد. البته م��ن قبول دارم که 
مق��دار زیادی اطالع��ات مبهم وجود 
دارد، مثالً درباره غنی سازی سطح باالی 
ایران؛ اما این، هنوز و به هیچ عنوان به 

معنی ساخت بمب اتمی نیست.«

نتانیاهو: منتخب جدید ایرانی ها
متاسفانه همسو با رهبری است

نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی گفت: متاسفانه نتیجه انتخابات 
ایران، امکان تغییر در بلندپروازی های این کشور را فراهم نمی کند.

بنیامی��ن نتانیاهو در مصاحبه با س��ردبیر واشنگتن پس��ت گفت: 
انتخاب حسن روحانی زمینه ساز تغییر در فعالیت های هسته ای ایران 

نخواهد بود.
وی می افزاید: »مش��ایی« و س��ایر نامزدهای دیگر که متمایل به 
نزدیکی با غرب و رژیم اس��رائیل بودند از رقابت های انتخاباتی حذف 
شدند و نامزدی که حاکمیت اجازه داده بود توانست در این انتخابات 
ش��رکت کند. روحانی دقیقا مانند دیگ��ر نامزدهای مورد نظر قدرت 

حاکمه است که حاضر به همسویی با نگرش های رهبر هستند. 
نتانیاهو گفت: ش��ورای نگهبان صالحیت صدها نامزد دیگر را رد 
ک��رد و نهایتا 8 تن از نامزدها در صحنه رقابت های انتخاباتی حضور 
یافتند. آنها حتی هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق و مشایی را 
از صحن��ه انتخابات کنار زدند و به جای آنها روحانی را حفظ کردند. 
روحانی مشاور امنیت ملی ایران و مذاکره کننده هسته ای بوده است. 
او مبتک��ر یک دکترین اس��ت که خ��ود نام آن را »مذاک��ره و تداوم 

غنی سازی« گذاشته است.
نتانیاهو تاکید کرد: روحانی در کتابی که نوشته، گفته که ضمن 
مذاکره، ایران امکان تداوم غنی سازی را خواهد داشت. این دقیقا همان 
چیزی اس��ت که در سال 2004 اعالم کرده بود یعنی زمانی که ما با 
اروپایی ها در تهران مذاکره می کردیم در اصفهان داش��تیم بخشی از 
مرکز اصفهان را تجهیز می کردیم. روحانی در ادامه اضافه کرده که »ما 
با برقراری فضای آرامش توانستیم کارهای اصفهان را به پایان برسانیم«.

آشفته هایی که یکباره روحانی را
اصاح طلب خواندند

»در بعدازظهر 25 خرداد وقتی که وزارت کشور نظام ایران حسن 
روحانی را برنده انتخابات خود اعالم کرد، جوی از تشنج و آشفتگی، 
طیفی از اپوزیسیون را فرا گرفت و به یکباره او را اصالح طلب، میانه رو 
و غیره خطاب کردند، و ش��روع کردند به تفسیر نظرات خود که این 

شخص احتماال باعث تغییر در ایران خواهد شد.«
این مطلب را پایگاه اینترنتی اخبار روز )وابسته به طیفی از مخالفان 
جمهوری اسالمی( عنوان کرد و افزود: باید توجه کرد که در رژیم ایران، 
دولت عوض شده و نه سیستم حکومتی. یک رجل سیاسی از ارکان 
نظام ایران به نام حسن روحانی، عضو و نماینده بیت رهبری در شورای 
امنیت ملی از سال 1370، عضو مجلس خبرگان از سال 1378، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1370  تا به امروز، که دارای 
ادبیات سیاسی دیگری غیر از سلف خود احمدی نژاد دارد، می رود که 
سکان هدایت قوه مجریه را بدست بگیرد، حال سوال این است که با 
وجود شغل و سمت و جایگاه او و مهمتر از همه تایید صالحیت او از 
س��وی یکی از ارگان های امنیتی نظام مثل شورای نگهبان که تحت 
کنترل رهبری اس��ت، آیا می توان انتظاری از او داشت. او در شمار 8 
نام��زدی بود که از دل نظ��ام بودند و فرصت های جدیدی برای نظام 
در عرصه خارجی و داخلی ایجاد می کند. اما در موضوع هس��ته ای و 

سوریه، موضع رژیم را تأیید کرد.
یو اس تو دی: رئیس جمهور جدید ایران

اهل تعامل هست اما عقب نشینی نمی کند
یک روزنامه آمریکایی نوشت: با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید 
در ایران، غرب نباید خیال کند که وی از مواضع ایران عقب نش��ینی 

می کند.
ایالن برمن معاون ش��ورای رواب��ط خارجی آمریکا در این تحلیل 
یو اس تودی خاطر نش��ان کرد: حس��ن روحانی با شعار میانه روی در 
انتخابات ایران پیروز ش��د و از تعامل س��ازنده با جهان و غرب سخن 
گفت: اما جزئیات نشان می دهد که امیدی به وی نیست. روحانی از 
قبل به روش��نی بیان کرده که نظام ایران در مورد مهم ترین مس��ائل 
مدنظر سیاس��تگذاران غربی تسلیم نخواهد ش��د. این مسائل شامل 
برنامه هسته ای ایران و حمایت از سوریه، است. وی در اولین نشست 
خبری خود تعلیق فعالیت های غنی سازی اورانیوم را رد کرد و گفت 

دول��ت ایران از راه های دیپلماتیک و غی��ره تالش می کند تا حکومت 
سوریه تداوم پیدا کند.

وی اضافه می کند: رسانه های غربی بر دیدگاه های  معتدل روحانی 
تاکید کرده و اصرار دارند که باید از فرصت تحوالت سیاس��ی در ایران 
اس��تفاده کرد. اما در واقع این وضعیت برای حاکمیت در ایران بس��یار 

خوشایند است. 
تحلیلگر یو اس تو دی با بیان اینکه »شاید روحانی بتواند روند سیاست 
خارج��ی ای��ران را از رویارویی به تعامل نزدیک کند می افزاید: اگر این 
فرضیه باشد، تهران زمان ارزشمند فراوانی برای بازسازی و کسب انرژی 

برای خود خریده است تا باز هم در جبهه هسته ای پیشرفت کند.
از س��وی دیگر نیکالس برنز دیپلمات قدیمی و بازنشس��ته وزارت 
خارجه آمریکا در وبسایت »شورای آتالنتیک« به ارزیابی انتخابات ایران 
پرداخت و نوشت: انتخاب روحانی خبری بهتر از آنچه اوباما انتظار داشت 
بود اما انتخاب روحانی ممکن است آن نوشدارویی که بسیاری در غرب 
تبلیغش را می کنند نباشد. اوال، روحانی همواره حامی سرسخت برنامه 
هسته ای ایران بوده است. هر چند او دیپلماتی مودب است و در مراحل 
اولیه دیپلماسی هسته ای با اروپایی ها بخوبی کار کرده اما بسیار زود است 
که اعتقاد داشته باشیم او آمریکایی ستیزی سرسختی را که به مدت سه 
دهه رژیم انقالبی ایران را تعریف کرده است، دگرگون خواهد ساخت.

وی ادامه می دهد: تردیدی نیس��ت که آیت اهلل علی خامنه ای رهبر 
عالی ایران حرف آخر را درباره مسائل مهم خواهد زد.

این مقام س��ابق وزارت خارجه آمریکا در ادامه نوش��ت: ایران وارد 
مذاکرات خواهد شد اما بعید است امتیازات مهمی را که آمریکا و غرب 
طلب می کنند، به آنها بدهد. ایران دش��وارترین چالش اوباما در س��ال 
2013 خواهد بود. او باید به انتخاب روحانی با مطرح کردن یک پیشنهاد 
بلندپروازانه پاس��خ دهد؛ پیش��نهادی که وجود یک ظرفیت هسته ای 
محدود صلح آمیز در ایران را خواهد پذیرفت، اما از تبدیل ش��دن ایران 
به یک قدرت نظامی هسته ای تحت نظارت شدید بین المللی جلوگیری 
خواهد کرد. او باید با زیرکی این کار را به همراه حتی تحریم های شدیدتر 

و تداوم تهدید زور انجام دهد تا حواس مقامات ایرانی جمع شود.
یادآور می شود جاکوب لو وزیر خزانه داری آمریکا یکشنبه گذشته، 
بر ضرورت تشدید و تداوم تحریم ها ضد ایران تأکید نمود و تهدید کرد 
در صورت شکس��ت تحریم ها، بدترین گزینه ]نظامی[ در انتظار ایران 

خواهد بود.
وزی��ر خزان��ه داری آمری��کا در ادام��ه افزوده اس��ت: هی��چ یک از 
روس��ای جمهور آمریکا نباید پیش از دس��ت زدن به اقدام نظامی برای 
متوق��ف کردن برنامه اتمی جمهوری اس��المی دیگر گزینه ها از جمله 

تحریم های اقتصادی را نادیده بگیرند.
جاکوب لو از تحریم های بین المللی علیه ایران به عنوان سخت ترین 
تحریم ه��ای تاریخ یاد کرد و مدعی ش��د: »هدف از تحریم ها نه اعمال 
فشار بر مردم ایران، بلکه واداشتن رهبران این کشور به تجدیدنظر در 

تصمیم اتمی شان است«.
وزیر خزانه داری آمریکا با اش��اره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری 
ایران تصریح کرد دولت آمریکا باید ارزیابی کند که آیا این انتخابات در 

برگیرنده نتایجی خواهد بود یا نه؟ 
گزارش شورای آتانتیک درباره

راز ناکامی آمریکا در تعامل با مردم ایران
یک اندیشکده آمریکایی خواستار دیپلماسی مردمی با ملت ایران شد 
اما تاکید کرد اعمال تحریم های ضد ایرانی مانع از هرگونه دیپلماس��ی 

این چنینی است.
به گزارش فارین پالیس��ی ش��ورای آتالنتیک در گزارشی خواستار 
پرک��ردن خ��أ روابط سیاس��ی با رواب��ط فرهنگی بین ملت ها ش��ده 
و می نویس��د: مب��ادالت فرهنگ��ی و دانش��گاهی بین ای��ران و آمریکا 
سرمایه گذاری کم هزینه با سودآوری باال خواهد بود و می تواند در آینده 
زمین��ه را برای روابط عادی تهران- واش��نگتن، فراهم کند. همچنین 

آمریکا می تواند کار گروهی برای بررسی تعامالت دانشگاهی، هنری، 
ورزش��ی، علمی و تکنولوژیکی با ایران راه اندازی کند. رضا اصالن، از 
فعاالن ش��ورای روابط خارجی آمریکا می گوید، زمانی که دو کش��ور 
هیچ کانالی برای روابط دیپلماتیک ندارند، مانند آنچه در روابط ایران 
و آمریکا به چشم می خورد، »دیپلماسی مردم با مردم« تنها راه پیش 

رو به شمار می رود.
شورای آتالنتیک در عین حال افزود: البته این راه نیز دشواری های 
خ��ود را دارد. برای مثال زمانی که آمریکا قصد داش��ت از این طریق 
روابط خود را با جماهیر شوروی سابق بهبود ببخشد، با موانعی مواجه 
شد. دیپلماسی فرهنگی روش خوبی است و در گذشته نیز در دوران 
ریاست جمهوری محمد خاتمی آزمایش شده و نتایجی نیز به همراه 
داش��ته است. اما باید توجه داش��ت اکنون ایاالت متحده تحریم های 
سنگینی را علیه ایران اعمال می کند که به نوبه خود راه تعامل فرهنگی 

را نیز دشوار می کند.
در این گزارش با اش��اره به اینکه از طریق جلب نظر مردم ایران 
می توان به تغییر رفتار دولت ایران پرداخت، به تحریم به عنوان یک 
مانع جدی اش��اره شده و آمده اس��ت: تا زمانی که واشنگتن رویکرد 
کل��ی خود در این باره را تغییر ندهد، مردم ایران نس��بت به موضوع 
تعامل با بدبینی و س��وءظن خواهند نگریست. از جمله دولت آمریکا 
از روز دوشنبه تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال کرد و مجلس 
نمایندگان نیز همزمان با روی کارآمدن رئیس جمهور جدید، درصدد 

تشدید فشارها به ایران است.
یادآور می شود مقامات آمریکایی در ادبیات دو سال اخیر خود از 
تعابیری مانند فلج کردن و به زانو درآوردن مردم ایران برای تس��لیم 

در برابر توقعات غرب سخن رانده اند.
عبدی: سهم اصاح طلبان

در مشارکت مردم 10 درصد بود
عضو مس��تعفی حزب مشارکت گفت: تصمیم اصالح طلبان برای 

حضور در انتخابات تا حدودی بر افزایش مشارکت کمک کرد.
عباس عبدی در مصاحبه با مجله مهرنامه تصریح کرد: واقعیت این 
است که تصمیم اصالح طلبان تا حدی )حدود 10 درصد( به افزایش 

مشارکت کمک کرد.
وی همچنین درباره ش��خصیت محوری اصالح طلبان گفته است: 
ما به شخصیت و نفوذ آقایان خاتمی و هاشمی ایرادی نداریم. ضمن 
آنک��ه من قبول ن��دارم آرای آقای روحانی را صرفا موکول به حمایت 
آقایان خاتمی و هاشمی کنیم مگر در انتخابات مجلس هشتم، لیست 
اصالح طلبان تحت عنوان »یاران خاتمی« درنیامد؟ چرا رأی نیاوردند؟

عبدی با بیان این که این بار شما برخالف دوم خرداد 76 از روحانی 
مانند خاتمی یک قدیس نخواهید ساخت، افزود: این بار ماجرای آن 
کس نمی ش��ود که نام پسرش را رستم گذاشت و بعد هم شروع کرد 

به لرزیدن. در مورد آقای روحانی این طور نیست.
او درباره این س��ؤال که »آیا فک��ر می کنید اصالح طلبان تاکنون 
نسبت خود را با حکومت و رهبری مشخص کرده بودند و آیا حداقل 
در نزد خودش��ان، تصور روشنی از این موضوع داشتند؟« گفت: یکی 
از مواردی که هنوز آن را حل نکرده اند، همین اس��ت. شما در برخی 
بیانیه ها می بینید که این انتخابات را تنها محصول مشارکت خودشان 
می دانن��د، در حالی که واقعا اینطور نیس��ت. اصالح طلبان فقط یک 
تصمی��م گرفتند. اما انتخابات را حکومت برگزار کرد و در این میان، 
رهبری نقش بسیار مهمی داشتند. مجموعه نیروها باید یک بازنگری 
هم در خودشان داشته باشند. البته، به نظرم اصولگراها بیشتر می توانند 
با واقعیت کنار بیایند تا اصالح طلبان. همین که اصالح طلبان بر آمدن 
آقای خاتمی تاکید می کردند، به نوعی مقاومت در برابر پذیرش واقعیت 
بود. البته می توانستند بگویند ما به هر قیمت می آییم و هزینه آن را 
هم بدهند؛ اما نمی توانند هم اپوزیسیون باشند و هم پوزیسیون. یک 
پایش��ان بیرون باش��د و پایی داخل. به نظر من، این راهبردها جواب 
نمی دهد. برخی از بیانیه هایی را که در حمایت از آقای هاشمی نوشته 
ش��د، باید به صورت تاریخی نگه داشت. این بیانیه، هر چیزی باشد؛ 
انتخاباتی نیست. این نشان می دهد که ریشه تحلیل ها حداقل تا قبل 

از انتخابات، درست نشده بود.

گفت: آقای عباس عبدی می گوید سهم اصالح طلبان در انتخابات 
حداکثر 10 درصد بوده است.

گفتم: البته 3 درصد آب توی آن ریخته و رأی آنها حداکثر 
7 درصد است.

گفت: می گوید اگر حمایت خاتمی موثر بود چرا در انتخابات مجلس 
هشتم لیست »یاران خاتمی« رأی نیاورد؟!

گفتم: آقای زیباکام هم می گوید »روحانی نه دوم خردادی 
است و نه مشارکتی« یعنی اصاح طلب نیست.

گف��ت: خب ح��ق دارند، چ��ون می بینند که مواض��ع روحانی با 
اصالح طلبان همخوانی ندارد.

گفتم: باید به مدعیان اصاحات گفت؛ سعی کنید خودتون 
باش�ید و اگر این چیزی که االن هستید، خودتونه، پس سعی 

کنید خودتون نباشید!


