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در تحوالت پس از برکناری محمد مرس�ی از ریاس�ت جمهوری، ارتش 
مصر نقش فعالی پیدا کرده است. در این دو هفته دست کم 150 نفر از مردم 
مصر- عمدتا- به وسیله گلوله های ارتش کشته شده و نزدیک به 500 نفر نیز 
زخمی شده اند. در یک مورد ارتش با هجوم به یک مسجد نمازگزاران را در 
حین رکوع و س�جود هدف تیراندازی قرار داد که بر اثر آن 43 نفر کش�ته 
و 107 نفر زخمی ش�ده اند. این در حالی اس�ت که ارتش مصر در سه مقطع 
پیش از این- از انقالب 2011 ژوئیه تا سقوط 2 جوالی 2013 مرسی- عمال با 
مردم درگیر نشد. ارتش 5 تا 22 بهمن 89 در قبال جنبش اعتراضی علیه 
حسنی    مبارک سکوت کرد و در مقطع پس از انقالب نیز در مواجهه با موج 
اعتراضی علیه کمال جنزوری و عصام شرف- نخست وزیران دوره حاکمیت 
شورای نظامی- نیز سکوت کرد و در جریان باال گرفتن اعتراضات شدید و 
خش�ن خیابانی- پنجم بهمن 91 تا 25 اردیبهشت 92- که به کشته شدن 
دهها نفر در ش�ورش ها و به آتش کش�یده شدن دفاتر اخوان المسلمین در 
شهرهای مختلف منجر شد، ارتش نظاره گر باقی ماند. در مقطع اعتراضات 
مدنی - 9 اردیبهشت 92 تا 11 تیر 92- نیز ارتش در مقابل مخالفان دولت 

صف آرایی  نکرد و خود را بی طرف معرفی کرد.
ارتش در این مقطع آنچنان از ریاست جمهوری موقت عدلی منصور و از 
دولت موقت حازم الببالوی دفاع می کند که گویا از کیان خود دفاع می نماید 
و حال آنکه محمد مرس�ی به غیر از آنکه در دادگاه قانون  اساس�ی سوگند 
خورده و صاحب بزرگترین فراکس�یون پارلمانی هم بود، از سوی مردم نیز 
برگزیده ش�ده بود و صالحیت او به هیچ وجه ب�ا صالحیت رئیس جمهور و 
نخس�ت وزیر  موقت فعلی ک�ه تنها به حکم وزیر دفاع تکی�ه دارند، نبود. 
ورود سرسختانه  ارتش و توسل به قوه قهریه به تنهایی بیانگر آن است که 
ارت�ش تا بن دن�دان خود را به حفظ این دولت متعهد می داند. با این وصف 
بای�د گف�ت ارتش بعد از 30 ماه که عرصه امنیت�ی را رها کرده بود اینک با 

قاطعیت تمام وارد صحنه امنیتی سیاسی شده است.
ارتش مدعی بود که برای نجات کش�ور وارد صحنه شده ولی بعضی از 
خبرهای موثق حکایت از آن داش�ت که برخالف آنچه گفته ش�ده، رابطه 
معناداری میان گس�ترش حضور م�ردم در میدان التحری�ر و ورود گام به 
گام ارتش به ماجرا وجود داش�ته اس�ت. ارتش در نصب و انتصابات پس از 
برکناری محمد مرسی نه تنها فردی را از میان اخوانی ها انتخاب نکرد بلکه 
حت�ی توجهی به دو جبهه اصلی معارضه یعن�ی »جبهه انقاذ«  و »جنبش 
تمرد« نیز نکرد. انتخاب عدلی منصور به عنوان رئیس جمهور موقت و حازم 
الببالوی به عنوان نخست وزیر موقت اصوال خارج از جبهه انقالب ژانویه 2011 
انجام شده و از این رو بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند این دو انتخاب نه 
تنها مهر پایان گذاشتن بر نقش آفرینی فعال اخوان در صحنه سیاسی مصر 
بود بلکه این مهر پایانی بر نقش آفرینی موثر جنبش تمرد و جبهه انقاذ نیز 
بود و این به معنای کنار گذاشتن انقالب است و البته این به مالحظه ای هم 
وابسته است. ارتش حداکثر کاری که کرد این بود که محمد البرادعی عضو 
لیبرال جبهه انقاذ را به سمت معاون بین الملل رئیس جمهور منصوب نمود 

که یک پست تشریفاتی است.
ارتش در صحنه سیاس�ی مصر گام به گام جلو آمده اس�ت. السیس�ی 
فرمانده ارتش حدود دو هفته پیش از برکناری مرسی درباره گسترش هرج 
و مرج به گروه های سیاس�ی هش�دار داده و گفته بود که نمی تواند در برابر 
آن سکوت نماید. یک هفته بعد در جلسه کابینه گفته بود که رئیس جمهور 
بای�د اس�تعفا بدهد و ای�ن در حالی بود که هنوز تظاه�رات روز 9 تیر- 30 
ژوئ�ن- اتفاق نیفتاده بود. ارتش بالفاصله پس از تجمع 9 تیر التحریر طی 
اعالمیه ای رسمی در حالی که با فرمانده کل قوای مصر یعنی محمد مرسی 
هماهنگ نکرده بود، همه گروه های سیاس�ی از جمله حزب حاکم را مورد 
خطاب قرار داد و به آنان 48 ساعت وقت داد تا به توافق برسند و حال آنکه 
همه می دانس�تند که امکان توافق دو طرف وجود ندارد. ارتش 48 ساعت 
پس از آن بدون آنکه توضیح قانع کننده ای بدهد اعالم کرد که قدرت را از 
مرسی به رئیس دادگاه قانون اساسی مصر منتقل کرده است! این در حالی 
بود که همه انتظار داشتند در صورت سقوط محمد مرسی یکی از اصلی ترین 
رهبران جنبش تمرد یا اصلی ترین رهبر جبهه »انقاذ« به عنوان نخست وزیر 
موقت معرفی ش�ده و محمد مرسی تا زمان برگزاری انتخابات با اختیارات 

محدود بر سر پست خود حضور داشته باشد.
ارتش در مصر به هر حال اینک از »سایه« خارج شده و به میدان آمده 
است. این موضوع می تواند یک دستاورد برای ارتش قدرتمند مصر به حساب 
آی�د که البته تکرار تجربه- 1331 ت�ا 1391- خواهد بود در عین حال این 
ورود ب�رای ارت�ش مخاطرات جدی هم به همراه دارد. ارتش اگر نتواند طی 
روزهای آینده آرامش و پذیرش را در مصر پدید آورد به یک بازنده بزرگ 
تبدیل می شود. ادامه بحران فعلی ابزارهای ارتش برای کنترل صحنه را کند 
و ناکارآمد می کند. ارتش برای آنکه به هدف برسد هواپیماهای جنگی خود 
را به سمت میدان »رابعه العدویه« فرستاد و برای آنکه قاطعیت خود را به 
اثبات برس�اند در روزهای اول ده ها نف�ر از مردم را قتل عام کرد و نزدیک 
شدن به کاخ ریاست جمهوری و مقرهای نظامی را خط قرمز اعالم کرد این 
در حالی اس�ت که روزهای متمادی رئیس جمهور برکنار ش�ده در محاصره 

معترضان قرار داشت.
ارت�ش اگر ط�ی روزهای آین�ده نتواند مصر را آرام کن�د در هفته ها و 
ماه های آینده هرگز قادر به مهار اعتراضات نخواهد بود چرا که از یک سو 
زمان تاثیرگذاری ژس�ت اقتدار ارتش روی مخالفان به پایان می رس�د و از 
سوی دیگر امید نیروهای داخلی و خارجی به اینکه مسایل با قدرت ارتش 
مهار می شود به پایان می رسد و زمان بحث کردن از سودمندی اعمال اقتدار 

ارتش فرا می رسد.
جبهه غربی عربی بیش از همه نگران شکست ارتش در این »ماموریت « 
اس�ت. آنان برای آنکه طرح ارتش پیروز ش�ود همه امکانات خود را گسیل 
کرده اند، اعطا و یا قرض 13 میلیارد دالری کشورهای عربستان، قطر، کویت 
و امارات به دولت جدید و نیز تصویب واگذاری 2 میلیارد دالر به ارتش مصر 
در کنگره آمریکا به خوبی از نگرانی ش�دید آنان از تحوالت خبر می دهد. 
آنان می دانند که اگر یک بار دیگر مخالفان غرب در مصر به تفاهم برسند 
و ی�ا توده های مح�روم جامعه پا به میدان گذارند، هی�چ دولت عربی قادر 
نیست پیامدهای این رخداد را تحمل نماید از این روست که دربار سعودی 
سراس�یمه به قاهره  رفته و سخاوتمندانه وعده 8 میلیارد دالر کمک را به 
مردم مصر داده اس�ت. این کش�ورها بخوبی می دانند که آنچه در روز دوم 
جوالی - 11 تیر - توسط ارتش روی داده یک انقالب نیست و چندان ربطی 
به جمعیت معترضی که بعضی از محافل رس�انه ای غرب عدد آنان را تا 28 
میلی�ون نفر اعالم کرده ان�د، ندارد. این جمعیت چند بار از جمعیت مصری 
شرکت کننده در انقالب بهمن 89 بیشتر است. برخی تخمین ها بیانگر آن 
اس�ت که حداکثر 3/5 میلیون نفر در تظاهرات بهمن 89 - ژوئن و فوریه 
2011 - در سراس�ر مصر شرکت کرده اند و حال آنکه عدد شرکت کنندگان 
در تظاهرات تیر 92 - جوالی 2013 - دس�ت کم 7 میلیون نفر بوده و البته 
بعضی از رسانه های غربی عدد آن را دست کم 4 برابر این اعالم کرده اند. این 
به آن معناست که انقالب مصر به دلیل مشکالت کنونی و ضعف های دولت رو 
به خاموشی نگذاشته و به شدت فعال تر شده است و این به آن معناست که 
شکست برنامه نظامی می تواند عدد فعاالن و مبارزان را که خواستار تغییر 
اساسی شرایط مصر هستند به دست کم 35 میلیون نفر برساند وقوع چنین 

پدیده ای یعنی یک انفجار بی مهار در حساس ترین نقطه آفریقا. 
غرب و رژیم های عرب وابسته به آن تالش می کنند تا پیش از پیشرفت 
این پدیده، آن را متوقف گردانند. بر این اساس از یک سو شنیده می شود 
که دادستان مصر برای  رهبران اخوان تدارک اعدام و اعالم غیرقانونی بودن 
فعالیت حزبی آنان را کرده و حال آنکه همین سیستم قضایی حسنی مبارک 
و فرزندان او را تبرئه کرده است. از سوی دیگر آمریکایی ها از اعزام دو ناو 
جنگی به س�مت س�واحل مصر در مدیترانه خبر می دهند و رئیس جمهور 
ایاالت متحده از دست پخت سیاسی نظامیان حمایت جدی کرده و همزمان 
با آن س�ران عربی به یاد فقرای مصر افت�اده و اعالم کردند که در گام اول 
13 میلی�ارد دالر را در اختیار دولت مصر قرار می دهند و حال آنکه اعطای 
4 میلیارد دالر از این مبلغ می توانس�ت مانع غرق ش�دن دولت مرسی در 

گرداب اقتصادی شود.
البته مصر مشکل جدی اقتصادی دارد اما اگر به شعارها و انتخاب های 
آنان نگاه بیندازیم در می یابیم که مردم راه حل مشکالت خود را در اسالم 
و نه در توسل به دربارهای آمریکا و عربستان جستجو می نمایند. از منظر 
مردم دوس�تی دولت جدید با عربستان و آمریکا هرچه باشد به پای دولت 
به شدت منفعل مبارک نخواهد رسید و این در حالی است که در این دوره 
هم غرب و رژیم های عرب وابس�ته به آن، مردم مصر را در مش�کالت خود 

رها کرده بودند. 

ارتش مصر
عقلبرنده یا بازنده بحران

سعداهلل زارعی

دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان

اللَُّه��مَّ أَِعنِّي ِفيِه َع��َ� ِصَياِمِه َو ِقَياِم��ِه َو َجنِّْبِني ِفيِه ِمْن 

َهَفَواتِ��ِه َو آثَاِم��ِه َو اْرزُْقِني ِفي��ِه ِذكْرََك ِبَدَواِم��ِه ِبَتْوِفيِقَك يَا 

َهاِدَي الُْمِضلِّنَي

خدايا مرا در اين ماه بر روزه و شب زنده دارى اش يارى ده،و 

از لغزش��ها و گناهانش دورم ب��دار، و ذكرت را همواره روزى ام 

كن،به توفيقت اى راهنامى گمراهان.

دولت ع�راق اعالم کرد 
ک�ه محم�ود احمدی ن�ژاد 
ای�ران  جمه�ور  رئی�س 
پنج شنبه هفته جاری بنا بر 
درخواستی که قباًل برایش 
ارس�ال ش�ده عازم بغداد 

خواهد شد.
مش��اور  الموس��وی،  علی 
نخست وزیر عراق در گفت وگو 
با خبرگزاری فرانسه بیان کرد 
که رئیس جمهور ایران بنا بر 
دعوت قبلی ج��ال طالبانی، 
رئیس جمهور عراق در سفری 
دو روزه به بغداد س��فر خواهد 

کرد.
او با اش��اره به این که این 
س��فر به دلیل بیماری جال 
طالبانی ب��ه تأخیر افتاده بود، 
اف��زود: احمدی ن��ژاد میهمان 
خضیر الخزاعی، معاون رئیس 

جمهور عراق است.
داد:  ادام��ه  الموس��وی 

در یک اتفاق جالب صورت می گیرد

روز جهانی قدس
 آخرین روز کاری احمدی نژاد

آخری�ن روز کاری محم�ود احمدی ن�ژاد ب�ه عن�وان 
رئیس جمهور مصادف با روز جهانی قدس شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، این اتفاق در حالی صورت می گیرد 
که در طول هشت سال گذشته موضع گیری های قاطع احمدی نژاد 
درباره مسئله فلسطین و مسائل جهان اسام همواره کانون توجهات 

سران کشورها و رسانه ها بوده است.
از آنجا که روز 12 مرداد به عنوان روز برگزاری مراسم تنفیذ 
حکم ریاست جمهوری حجت االسام والمسلمین روحانی توسط 
رهبر معظم انقاب تعیین ش��ده اس��ت بنابرای��ن 11 مرداد که 
آخری��ن جمعه ماه مبارک رمضان و مصادف با روز جهانی قدس 
است، آخرین روز کاری محمود احمدی نژاد و همکارانش در قوه 

مجریه خواهد بود.

* هر وقت که موضوع حراست از اصول انقاب و اسام به میان کشیده 
می شود مدعیان اصاح طلبی ولی اصاح نشده و متمایل به غرب افراد 
متعهد و معتقد به نظام را افراطی می خوانند. در حالی که افراطیون خود 
این افراد هستند که با منافقین، بهایی ها و سلطنت طلب ها ائتاف و علیه 
مقدسات توطئه کردند. این سوابق هیچ گاه از حافظه ها پاک نخواهد شد.
0935---0659

* آقای خاتمی به جای اینکه به آقای روحانی رئیس جمهور منتخب وزیر 
ارشاد پیشنهاد بکند قدری تامل داشته باشد که وزیر ارشاد خودش به 
چه سرنوشتی دچار شده و امروز در دامن چه کسانی افتاده و زندگی 

خود را سر می کند.
0939---5710

* می خواستم از رئیس جمهور انقابی دکتر احمدی نژاد به خاطر همه 
خوبی هایش سپاسگزاری کنم شاید 12 مرداد 92 از ساختمان سفید 
پاستور بیرون روند اما هرگز از ذهن و دل این ملت بیرون نخواهند رفت!
محمدرضا جاللیان از دامغان
* ان ش��اءاهلل گفتمان مقاومت و منویات رهبر معظم انقاب در دولت 
تدبیر و امید نهادینه شود و ملت عزیز ایران اسامی آرامش را در کانون 

خانواده بیشتر حس کنند.
0919---3025

* جیغ و دادهایی که از سوی ورشکستگان سیاسی داخلی و رسانه های 
بیگانه علیه روزنامه وزین کیهان و مدیرمسئول محترم آن شنیده می شود 

نشانه بر حق بودن این روزنامه است.
عبدی از ایالم
* به اتباع ایرانی عزیز و غیرتمند در جزیره امارات پیشنهاد می کنم با 
توجه به برخورد تحقیرآمیز با شما، سرمایه ها و توان مدیریتی خود را 
به وطن خود منتقل کنید و با این حرکت مطمئن هس��تم خداوند به 

زندگی شما )مال، فرزندان و عمرتان( برکت و فزونی می دهد.
0916---9570

* با توجه به مضرات س��یگار و قلیان از محیط زیس��ت و ش��هرداری و 
دیگر متولیان امر درخواس��ت می شود نس��بت به ورود آن به پارک ها 
واکنش نش��ان دهند. متاس��فانه پارک ها برای افراد متدین و باغیرت 
غیرقابل بهره برداری است چرا که یا از دست قلیانی ها در عذابند یا از 

بی بندوباری برخی دیگر از زنان و مردان.
0912---3549

* خواهرم را که چند روز پیش در کرج تصادف می کند  به بیمارستان 
ش��هید مدنی این شهرستان می رس��انند با اینکه از ناحیه کمر آسیب 
دیده بود به خاطر نداشتن بیمه تا فردای آن روز عمل نمی کنند فقط 
تنها کاری که برای او کرده اند دستش را گچ گرفته اند. وقتی بیمار درد 
می کشد پرستارهای بخش می گویند اگر همراهان دلشان می سوزد از 
بیرون داروی مسکن تهیه بکنند تا به بیمار تزریق بشود. وقتی جویای 
دلیل این کوتاهی ها شدیم می گویند چون حقوق کارکنان بیمارستان 

چند ماه به تعویق افتاده خدمات نمی دهند!
نظری
* هیئت محترم دولت در ماه مبارک رمضان س��اعت کاری کارمندان 
دولت را کاهش می دهد ولی چرا فقط دولتی ها؟! چرا وزارت کار کاهش 

ساعت کاری در بخش های غیردولتی را اعام نمی کند؟!
0912---8853
* از مسئولین ترمینال جنوب و سایت شهرداری درخواست می شود:

1- در این مکان چوب لباسی برای آویختن وسایل همراه مسافرین در 
سرویس بهداشتی نصب کنند.

2- سایت شهرداری چرا فاقد لینک برای ارتباط با مسئولین امر است؟
3- نمازخانه ترمینال گنجایش الزم را برای مسافرین ندارد لطفا ظرفیت 

آن را افزایش دهید.
0938---5830
* وقتی نوبت به جانبازان می رس��د قانون مصوب وارد کردن خودروی 
خارجی مس��کوت می ماند ولی وقتی نوبت به فوتبالیس��ت ها می رسد 
ب��دون تصویب قانونی اجازه وارد کردن خ��ودروی خارجی را دریافت 

می کنند؟ چرا؟
0913---2826
* فرم های مالیاتی که بین کسبه تبریز توزیع کرده اند همه را سرگردان 
س��اخته است. با اینکه مبلغ 20 هزار تومان هم به صاحب کافی نت ها 
پول داده ایم می گویند فرم اشتباه پر شده است. اگر کاری برای مردم 
نمی کنند چرا باری روی دوش آنان می گذارند و همه را عصبانی می کنند.
ابتدایی از تبریز
* آب روستای اونار از توابع شهرستان مشکین شهر به دلیل آلوده بودن 
قابل ش��رب نیست متاسفانه  مسئولین محلی به مشکات روستائیان 

توجه ندارند.
0912---0783

*  از اول س��ال 92 قرار ش��ده به حق مسکن کارگران اضافه بشود. با 
اینکه قیمت همه چیز افزایش یافته حاضر نشده اند این مبلغ ناچیز را 
به حق مسکن ما کارگران اضافه بکنند. چرا این وعده عملی نمی شود؟
0912---6295

* جلوی س��اختمان تاالر وحدت یادمانی از حمات موش��کی دشمن 
به ش��هرها نصب شده که متأسفانه به دلیل بی توجهی در حال حاضر 
اطراف این یادمان را آشغال پرکرده اند وقتی چند خبرنگار خارجی را 
دیدم که در حال عکس گرفتن هستند خیلی خیلی ناراحت شدم و به 
حال فرهنگ دفاع مقدس غصه خوردم. تو را به خدا بنویس��ید به این 

وضع رسیدگی کنند.
عباسی
* علی رغم اعام نرخ حلیم در ماه مبارک رمضان به قیمت هر کیلو 7 
هزار تومان، در شهرستان رشت برخاف این مصوبه به قیمت هر کیلو 
10 هزار تومان فروخته می ش��ود. اگر قرار باش��د هر کاسبی به سلیقه 

خودش عمل کند چرا نرخ تصویب و اعام می کنند.
0911---0179
* از بیمه شدگان روستایی و عشایری ام. در حال حاضر 75 سال سن 
دارم و 8 س��ال حق بیمه پرداخت نموده ام و 11ماه نیز س��ابقه جبهه 

دارم تا کی باید منتظر بازنشستگی باشم؟
عبدا... امیری
* نرخ کرایه تاکس��ی و س��واری در تهران زیاد و اجحاف اس��ت. وقتی 
ب��رای کاری به شهرس��تان می روی مس��یر40-30 کیلومتر را 5 هزار 
تومان کرایه می پردازی در صورتی که در تهران مسیر 6-5 کیلومتر را 
باید پنج هزار تومان کرایه پرداخت کنی؟! از مسئولین امر درخواست 

اصاح نرخ کرایه ها در تهران هستم.
0919---7902

با اشاره به ادعای دروغ فتنه گران

میرسلیم: مدعیان تقلب در انتخابات
 باید مجازات شوند

نشس�ت  آس�تانه  در 
نماین�دگان گ�روه 1+5 که 
امروز در بروکسل پیرامون 
نح�وه حض�ور در مذاکرات 
آتی ب�ا جمهوری اس�المی 
ایران برگزار می شود، سران 
رژیم صهیونیستی بار دیگر 
زبان به لفاظی و جنگ  روانی 

علیه کشورمان باز کردند.
نشست نمایندگان 6 کشور 
)آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین 
و روسیه به همراه آلمان( امروز 
در شهر بروکسل پایتخت بلژیک 
به میزبان��ی کاترین اش��تون، 
خارج��ی  سیاس��ت  مس��ئول 

اتحادیه اروپا برگزار می شود.
س��خنگوی  مان«  »مایکل 
اشتون دو روز پیش اعام کرده 
ب��ود که هدف از این نشس��ت 
اتخاذ یک رویه و رویکرد جدید 
در 1+5  برای حضور در دور آتی 

مذاکرات با ایران است.
برخ��ی  ک��ه  حال��ی  در 
پیش بینی ه��ا از مثب��ت بودن 
فض��ای این نشس��ت حکایت 
دارد، مقامات رژیم صهیونیستی 
ب��رای  گذش��ته  همچ��ون 
تحت الشعاع قرار دادن مذاکرات 
به لفاظ��ی و جنگ روانی علیه 
فعالیت های هسته ای کشورمان 

پرداختند.
این در حالی است که 3 روز 
پیش نیز گروهک تروریس��تی 
منافقین در خطی مش��ترک با 
صهیونیست ها مدعی وجود یک 
مرکز هسته ای جدید و پنهانی 

ایران در دماوند شدند.
»بنیامین نتانیاهو« که صبح 
یک شنبه مدعی شده بود، برنامه 
هسته ای ایران با سرعت پیش 
می رود و الزم اس��ت تحریم ها 
علی��ه این کش��ور افزایش یابد 
دیروز باز هم ای��ن اظهارات را 
در مصاحبه با شبکه سی بی اس 

تکرار کرد.
وی مدعی ش��د، ای��ران به 
خ��ط قرمزی که او برای برنامه 
هس��ته ای ایران ترس��یم کرده 

لفاظی سران رژیم صهیونیستی علیه ایران
در آستانه نشست 5+1

عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با بیان اینکه نتیجه انتخابات 
اخیر س�ند بس�یار مهمی اس�ت 
که نش�ان می ده�د انتخابات در 
کشور ما سالم و هر ادعای تقلب 
س�ازماندهی ش�ده ای پوچ است 
گف�ت: عذرخواهی ای�ن افراد از 
مردم ضروری و کمترین تکلیفی 

است که بر عهده آنهاست.

سیدمصطفی میرسلیم با اشاره به 
اینک��ه فرآیند انتخابات در جمهوری 
اسامی ایران تجربه 34 ساله موفقی 
است، اظهار داشت: متهم کردن آن به 
تقلب نیازمند سند و مدرک است و اگر 
مدعی نتواند آن را به اثبات برساند باید 
ش��دیداً مجازات شود زیرا به ناموس 

مردم ساالری توهین کرده است.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت 
نظ��ام در گفت وگو با ف��ارس با بیان 
اینکه نتایج انتخابات اخیر در مراحل 
مختلف آن س��ند بسیار مهمی است 
ک��ه یک ب��ار دیگ��ر اثب��ات می کند 
فرآیند انتخابات در کش��ور ما س��الم 
است، تصریح کرد: هر ادعای تقلب و 
تخلف سازماندهی شده ای پوچ است؛ 
عذرخواه��ی آنان، ک��ه ادعای کذب 
نسبت به صحت انتخابات داشتند، از 
مردم کامًا ضروری است و البته این 
کمترین تکلیفی اس��ت که بر عهده 
آنهاس��ت. معموالً در چنان مواردی 
رس��یدگی قضائی هم الزم است؛ اما 
به نظر می رس��د در مورد جریانی که 
در سال 88 رخ داد رسیدگی قضائی 

منتفی شده باشد.

مشاور نوری المالکی:

احمدی نژاد پنج شنبه به عراق سفر می کند
احمدی نژاد در جریان این سفر 
با نوری المالکی، نخس��ت وزیر 
ع��راق ماق��ات خواهد کرد و 
برای زیارت عتبات عالیات به 
نجف و کربا نیز خواهد رفت.

این در حالی است که علی 
الموسوی، مشاور اطاع رسانی 
ن��وری المالکی، نخس��ت وزیر 
عراق روز یک ش��نبه گفت که 
س��فر احمدی نژاد به عراق در 

آینده نزدیک انجام نمی شود.
ب��ا  گفت وگ��و  در  وی 
الشرق االوس��ط - چاپ لندن 
بیان کرد ک��ه اطاعی از این 
س��فر ندارد و بعید می داند که 

فعًا این سفر انجام شود.
به گزارش ایسنا، الموسوی 
ادام��ه داد ک��ه رئیس جمهور 
ایران پیش تر درخواست سفر 
به عراق را داش��ت ام��ا بنا بر 
دالیل پروتکلی از جمله این که 
رئیس جمهور )عراق( مسئول 

دع��وت بوده و اکنون وضعیت 
جسمانی ش��ان هم چنان مثل 
گذش��ته است، این سفر انجام 
نش��د و تغیی��ری ه��م در آن 

صورت نگرفت.

بس��یار نزدیک ش��ده اس��ت و 
جامعه بین المللی نباید به خاطر 
مس��ائل مصر و س��وریه آن را 

نادیده بگیرد.
ی��م  ژ ر یر  ز نخس��ت و
صهیونیس��تی همچنین اظهار 
داش��ت: تهران به فعالیت های 
غنی سازی و ساخت موشک های 
بین ق��اره ای ادامه می دهد که 
منج��ر به افزای��ش قابل توجه 
توان نظامی این کشور می شود.

وی تاکید کرد که اسرائیل 
درگی��ر مس��ائل مه��م زیادی 
اس��ت اما ما احساس می کنیم 
که مهمتری��ن و ضروری ترین 
مساله، مس��اله ایران است. ما 
اج��ازه نخواهی��م داد ایران به 
س��اح هسته ای دس��ت یابد و 
ساعت های ما برای مساله بسیار 

منظم تیک تاک می کند.
ادعاها و لفاظی های نتانیاهو 
هس��ته ای  فعالیت های  درباره 

کش��ورمان و تهدی��د ک��ردن 
جمهوری اس��امی ب��ه حمله 
نظامی در حالی مطرح می شود 
صهیونیس��تی  روزنام��ه  ک��ه 
»معاریو« ب��ه نقل از یک مقام 
بلندپای��ه دیپلماتی��ک رژی��م 
گزینه  نوش��ت  صهیونیس��تی 
حمله به تاسیس��ات هسته ای 
ایران دیگر در دستور کار نیست.
به گفته این منبع، مقامات 
نظامی و سیاسی اسرائیل دیگر 
اراده کافی ب��رای انجام چنین 
اقدام��ی ندارن��د. وی اف��زود: 
دستگاه نظامی اسرائیل تا االن 
هیچ طرح عملی برای حمله به 
تاسیسات هسته ای و جلوگیری 
از پیش��رفت برنامه هس��ته ای 

ایران ارائه نکرده است.
روزنامه دیل��ی تلگراف نیز 
در واکنش به اظهارات نتانیاهو،  
نوش��ت: عصبانی��ت نتانیاه��و 
به خاطر کاهش فش��ارها علیه 

ایران اس��ت. آنت��ی وار هم در 
این باره نوشت: نتانیاهو باز هم 

حرف های تکراری زد.
رئیس ستاد مشترک ارتش 
رژیم صهیونیستی روز دوشنبه 
ب��ار دیگر مدعی ش��د ایران به 
دنبال رس��یدن به توان ساخت 

بمب اتم است.
ه  ی��گا پا رش  ا گ��ز ب��ه 
صهیونیس��تی »دب��کا«، »بنی 
گانتز«، روز دوش��نبه بار دیگر 
ادعا ک��رد که ای��ران به دنبال 

ساخت بمب اتمی است.
رئیس ستاد مشترک ارتش 
رژیم صهیونیستی که در نشست 
مجمع صنعتگران اسرائیلی در 
تل آویو صحبت می کرد، گفت: 
اکنون نش��انه های وقوع جنگ 
تغییر کرده و »دشمن همیشه 
مرئی نیس��ت«. وی همچنین 
گفت: ای��ران هنوز هم در حال 

توسعه توان اتمی خود است.

باید عذرخواهی کنیم که
290 مسافر ایرانی را کشتیم

اندیش��کده آمریکایی امنی��ت ملی »ترومن« خواس��تار عذرخواهی 
واشنگتن از ایران به خاطر حمله به هواپیمای مسافربری ایران در سال 

1367 شد.
کریس��تین کوپر نویس��نده این یادداشت خاطرنش��ان می کند: در 
بازخواه��ی علن��ی که از نواره��ای ناو »یو اس اس وینس��نس«  صورت 
پذیرفته مش��خص ش��ده هواپیمای »ایران ایر 655«  در مس��یر هوایی 
تجاری قرار داش��ته و کد ترانسپوندر بین المللی هواپیماهای غیرجنگی 
را مخابره می کرده اس��ت. این هواپیما هم چنین در حال دور ش��دن از 
ناو »وینسنس« بوده است، تنها 45 ثانیه بعد »یو اس اس وینسنس« با 
شلیک هم زمان دو موشک زمین به هوا هواپیمای ایرباس ای300 را به 

سرعت به دو نیم کرد و تمام 290 سرنشین آن را کشت.
ب��ه گزارش »تی��ک«  وی می افزاید: ریگان، در پاس��خ به این اتفاق 
در بیانی��ه ای 151 کلم��ه ای این رخداد را اقدام صحی��ح دفاعی خواند 
و به خانواده های گروه پروازی و مس��افران تس��لیت گفت اما برای این 
موضوع واقعا عذرخواهی نکرد. »هاشمی رفسنجانی« به درستی از اقدام 
تافی جویانه علیه این جنایت آمریکا س��خن گفت  آیا الزم اس��ت که از 
کنگره امروز عذرخواهی کند؟ و یا شاید بیانیه ای  از سوی رئیس جمهور 
کافی باشد؟ و شاید به بیانیه ای از سوی »کمیته روابط خارجی سنا« یا 

بیانیه ای توسط یک نماینده کنگره هم بتوان اکتفا کرد؟
تحلیلگر اندیشکده امنیت ملی ترومن  تأکیدکرد: چه طور است که 
من، به عنوان یک شهروند آمریکایی، شروع کننده باشم؟ من متأسفم که 
کشورم 25 سال پیش مرتکب خطایی شد که به کشته شدن شهروندان 
بی گناه شش کشور، که بیش ترشان از ایران بودند، انجامید. من متأسفم 
که پیچیدگی های جنگ ایران و عراق به احتمال بسیار موجب شد روند 
اخاقی و صحیح عذرخواهی رسمی آمریکا از ایران رخ ندهد و من متأسفم 
که سقوط پرواز 655  ایران ایر موجب شد تا آن چه که می توانست پس 
از روابط با عربستان سعودی مهم ترین روابط آمریکا در منطقه محسوب 
ش��ود در سایه س��رد و طوالنی بدبینی فرو رود. من متأسفم که آمریکا 

مرتکب چنین خطایی شد و هنوز هم باید برای جبران آن تاش کند.
کوپر در پایان نوش��ت: زمان آن فرا رس��یده که آمریکا با نشان دادن 
حس��ن نیت آغازگر بهبود روابط با ایران باش��د و بدون این که موضوعی 
موجب رنجش طرفین ش��ود در را به روی روابطی نو با دولت »حس��ن 
روحانی« بگشاید. آیا عذرخواهی آمریکا در سال 2013 می توان فرصت 

از دست رفته را دوباره بازگرداند؟ احتمال این اتفاق ضعیف است.
مشاور بودند

یا وزیران پیشنهادی؟!
همراهی برخی چهره های سیاسی و اقتصادی با رئیس جمهور منتخب 
در دیدار از مجلس این احتمال را تقویت کرده که شماری از آنها به عنوان 
وزیر به مجلس معرفی خواهند شد یا احتماال در دیگر بخش های کابینه 

یازدهم به کار گماشته خواهند شد.
در جریان دیدار روز یکش��نبه دکت��ر روحانی با نمایندگان مجلس، 
شماری از چهره های سیاسی و اقتصادی و از جمله محمد شریعتمداری، 
محمدباقر نوبخت، اکبر ت��رکان، محمدرضا نعمت زاده، محمود واعظی، 
محمد فروزنده و اسحاق جهانگیری وی را همراهی کردند. حسین فریدون، 
علی ربیعی، محمدجواد ظریف، حسام الدین آشنا، محمد نهاوندیان، علی 
یونسی، مرتضی بانک، امیرحسین زمانی نیا، علی عسکری، سیدمحمود 
علوی و محمدرضا صادق از دیگر مش��اوران همراه روحانی در این دیدار 

بودند.
ای��ن در حالی اس��ت که بنا بر برخی گزارش ها 3 کمیته سیاس��ی، 
اقتصادی و فرهنگی اجتماعی شامل 13 کارگروه مشغول فهرست کردن 
نامزدهای احتمالی تصدی وزارت و معاونت هس��تند که توس��ط افرادی 
مانند یونسی، مسجدجامعی، توفیقی، نهاوندیان، صالحی، ربیعی، واعظی 

و ترکان مدیریت می شود.
به گفته علی عس��کری مشاور پارلمانی دکتر روحانی، پانصد نفر در 

زیرمجموعه کارگروه ها مشغول فعالیت می باشند.
در همین حال حس��ین-ن رئیس کمیته اطاع رسانی حزب منحله 
جبهه مشارکت که در خارج از کشور اقامت دارد در مصاحبه با بی بی سی 

و در پاسخ به این سؤال که اصاح طلبان از روحانی درباره ترکیب کابینه 
چی می خواهند؟ افزود: اصاح طلبان سهم نمی خواهند اما مطالبه دارند.

وی خاطرنش��ان کرد: آقای روحانی تیم های نسبتا خوبی را برای وزرا 
انتخاب کردند و مش��ورت های خوب��ی می گیرند اما اینکه در نهایت چی 

بیرون خواهد آمد همه منتظر هستیم ببینیم.
این چهره فعال در فتنه 88 در عین حال بدون اشاره به نقش حزب 
متبوع خویش در تبدیل فضای سیاسی به فضای ضدامنیتی گفته است: 
یکی از آس��یب های جدی که ما و به خصوص چهار س��ال گذشته با آن 
مواجه بودیم سایه امنیتی است که بر حوزه های مختلف کشور سنگینی 

می کند و روحانی باید این فضای امنیتی را برطرف کند.
سخنگوی ستاد عارف: روحانی

اصالح طلب نیست
سخنگوی ستاد انتخاباتی دکتر عارف در انتخابات ریاست جمهوری با 
انتقاد از اصاح طلبان گفت آنها چند روز یکبار تحلیل های خود را عوض 
می کنند. خامسیان تصریح می کند که عارف تنها نامزد اصاح طلبان بود 

و روحانی اصاح طلب نیست.
علیرضا خامسیان در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو با تاکید بر اینکه 
عارف در ش��رایط قهر و تحریم اصاح طلبان نامزد ش��د، گفت: خیلی از 
دوس��تان در جبهه اصاحات متاسفانه تحلیل درستی از شرایط سیاسی 
نداشتند و متاسفانه در عرض چند روز تحلیل هایشان متفاوت می شد یک 
روز از عدم شرکت حرف می زدند، یک روز از تحریم انتخابات می گفتند 
و روز دیگر از شرکت در انتخابات سخن می گفتند. در طی یکی دو هفته 
مانده به انتخابات، اگر دقت کرده باشید برخی از افراد اصاح طلب تغییر 
تحلیل هایشان بسیار زیاد بود و این مناسب یک کنش گر سیاسی نیست.

مس��ئول روابط عمومی دفتر ع��ارف در توضیح اینکه چرا عارف تنها 
نامزد اصاح طلبان بود می گوید: وقتی که ثبت نام آغاز شد و آقای عارف 
ثبت نام کردند، برخی از چهره های دیگر از جمله آقای شریعتمداری نیز 
ثبت نام کرده و وارد عرصه انتخابات ش��دند. آقای مهرعلیزاده و اس��حاق 
جهانگیری هم که قرار بود، کاندیدا شوند، در صحنه حضور پیدا نکردند 
و قرار بود که بین این چهار نفر اجماع صورت بگیرد. اما در میانه اجماع 
آقای هاشمی وارد عرصه انتخابات شد در چنین شرایطی آقای عارف تنها 

کاندیدای اصاح طلبان بود.
این همکار نش��ریات اصاح طلب در ادامه می گوید: تنها کس��ی که 
خود را در میان هش��ت نامزد انتخابات اصاح طلب می دانست کسی غیر 
از آق��ای ع��ارف نبود. آقای روحانی هم گفت��ه بودند که من اصاح طلب 
نیس��تم و فردی اعتدال گرا هستم و صراحتا اعام کردند که من از کلمه 
»فراجناحی« خوش��م می آید. پس این مس��ئله نش��ان می دهد که تنها 

کاندیدای اصاح طلب دکتر عارف بود.
وی در پاسخ این سؤال که نهایتا آقای عارف به نفع آقای روحانی کنار 
کشیدند؟ می گوید: این سؤال را از خود آقای دکتر بپرسید. ولی مشخصا 
کناره گی��ری آقای عارف موجب پیروزی آقای روحانی ش��د. ایش��ان در 
بیانیه شان اعام کردند که به خاطر مرقومه ای که آقای خاتمی به ایشان 
دادند و به خاطر دوری از انشقاق در جریان اصاح طلبی به خواست آقای 

خاتمی از انتخابات کنار می کشند.
رئیس س��تاد انتخاباتی عارف در این مصاحبه از کرباس��چی دبیرکل 
کارگزاران به خاطر پیش دس��تی بر شورای مشورتی اصاح طلبان و اعام 

حذف عارف انتقاد کرد.
نامی که برای مردم ایران

چندش آور است
مشاور سابق پنتاگون، سازمان منافقین را فرقه ای دغل باز و چندش آور 

برای مردم ایران توصیف کرد.
مایکل روبین محقق مؤسسه امریکن اینترپرایز در مجله کامنتری به  
افتضاح آخرین میتینگ منافقین با حضور افراد غیر ایرانی اش��اره کرد و 
نوشت: بیزاری از سازمان مجاهدین خلق [منافقین[ از جمله موضوعاتی 
اس��ت که مردم ایران درباره آن اتفاق نظر دارند. من پیش از این به ایران 

رفته و با عموم مردم صحبت کرده ام. اقدامات تروریستی این گروه که 
منجر به کشته شدن نه تنها مسئولین جمهوری اسامی بلکه شهروندان 
معمولی شد، عاوه بر پذیرفتن کمک از صدام پس از حمله عراق به ایران، 
این گروه را از چشم مردمی که ادعا می کند نماینده آنهاست انداخت.

وی که 2 س��ال در پنتاگون به عنوان مش��اور در امور ایران و عراق 
فعالیت کرده، در ادامه مقاله خود با اش��اره به حذف گروهک منافقین 
از لیس��ت گروه های تروریس��تی پس از خرید حمایت های مس��ئولین 
آمریکایی توس��ط این گروه��ک ادامه داد این عم��ل از آنها یک گروه 

دمکراتیک نمی سازد.
روبین همچنین به روایت دانشجوی قرقیز از حضور در تجمع منافقین 
در ویلپنت اش��اره نمود و افزود: به نظر می رس��د که رؤسای این گروه، 
حال باید عاوه بر پولی که به سخنرانان می پردازند تا در تجمع هایشان 

به مدح آنان بپردازند به مخاطبینشان هم پول بدهند.
وی اف��زود: مجاهدین خلق نه تنها یک فرقه چندش آور اس��ت که 
حاضر اس��ت برای جلب حمایت، بدون در نظر گرفتن س��ابقه اش هر 

چیزی بگوید، بلکه یک پوسته تو خالیست.
سگ زنجیری آمریکا

دوباره پارس کرد
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی برای چندمین بار خواستار تشدید 
فشار غرب بر ایران شد و گفت غرب نباید فریب انتخابات ایران و حسن 

روحانی را بخورد.
وی در سخنانی که طبق معمول بوی گزافه گویی می دهد گفته است: 
»با توجه به پیشرفت برنامه هسته ای ایران،  تشدید تحریم های اقتصادی 
و ارائه یک گزینه نظامی معتبر علیه این کشور بیش از هر زمان دیگری 

اهمیت دارد تا از برنامه اتمی خود دست بردارد.«
نخست وزیر اسرائیل می افزاید: »یک ماه از انتخابات ریاست جمهوری 
ایران گذشته و ایران هنوز با سرعت بسیار به سمت توسعه توانایی های 
اتمی پیش می رود. ایران روند پاالیش غنی سازی )اورانیوم( خود را توسعه 
داده و به طور همزمان در حال ساخت رآکتور تولید پلوتونیوم است«.

او همچنین گفت ایران باید همه فعالیت های مربوط به غنی سازی 
اورانیوم را متوقف کند و همه )اورانیوم( غنی شده را از مرزهای کشور 

خارج نماید و نیروگاه غنی سازی غیرقانونی قم را تعطیل کند.
نتانیاهو همچنین در مصاحبه با سی بی اس گفت: »ساعت اسرائیل 
در برابر ایران تندتر از س��اعت آمریکایی ه��ا کار می کند زیرا ما فاصله 
)جغرافیایی( کمی با ایران داریم؛ می توانیم آسیب بیشتری ببینیم و لذا 

فوریت مسئله برای ما به نسبت آمریکایی ها متفاوت است«.
نتانیاهو به باب شیفر مجری قدیمی سی بی اس گفت: »من از کشورم 
در برابر رژیمی که ما را به نابودی دوباره تهدید می کند، دفاع می کنم«.
نتانیاه��و آمریکا را نیز به برداش��تن گام های جدی تر در برابر ایران 
فرا خواند و گفت: »مهم این اس��ت که س��ران تهران بفهمند که بعد از 

انتخابات شان، سیاست )فشار و تحریم علیه ایران( فرقی نمی کند«.
نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی، رئیس جمهوری منتخب ایران را 
»ابزاری« برای رس��یدن به بمب اتمی ای��ران نامید و گفت »او لبخند 

می زند و ایران بمب می سازد«.
نتانیاهو به سی بی اس گفت: »روحانی از احمدی نژاد انتقاد می کند که 
چرا گرگی در پوست گرگ بوده است. او گرگی در لباس میش است«)!(
یاوه گویی نتانیاهو در حالی اس��ت که او بهتر از هرکس می داند در 
ص��ورت ارتکاب کوچک ترین خطایی، حیفا و تل آویو با خاک یکس��ان 
خواهند شد. در عین حال براساس تقسیم کار انجام شده، چون دولت 
آمریکا رأساً نمی خواهد با اعتبار خود بازی کرده و درباره اقدام نظامی 
بلوف بزند،  مسئولیت این کار معموالً به رژیم صهیونیستی- سگ زنجیری 
آمریکا- سپرده می شود تا به اصطاح کفه داشته ها و تهدیدهای آمریکا 

مقابل ایران سنگین تر شود.
پیش از این کسانی چون مئیر داگان )رئیس سابق سرویس جاسوسی 
اسرائیل( تصریح کرده اند که امثال نتانیاهو زیاد پارس می کنند اما قادر 

به گاز گرفتن نیستند.
رژیم صهیونیستی هم تنها رژیم اشغالگر در دنیا محسوب می شود 
که به ضرب و زور نسل کشی و قتل عام زنان و کودکان بی گناه به حیات 

ننگین خود تداوم می بخشد.

گفت: عربستان و قطر و کویت و امارات 13 میلیارد دالر و آمریکا 
2 میلیارد دالر به دولت کودتا در مصر کمک کرده اند.

گفت�م: محم�د مرس�ی و اخوان المس�لمین در حمایت از 
عربستان و قطر و آمریکا خودشان را به آب و آتش زدند ولی 
عربستان حاضر نشد برای رفع مشکالت اقتصادی دولت مرسی 

4 میلیارد دالر وام بدهد.
گفت: ارتش هم اعام کرده است که اگر طرفداران مرسی به کاخ 

ریاست جمهوری نزدیک شوند آنها را به گلوله می بندد.
گفتم: محمد مرس�ی چند روز از سوی مخالفانش در کاخ 
ریاس�ت جمهوری محاصره ش�ده بود ولی ارتش برای دفاع از 

رئیس جمهور قانونی مصر هیچ اقدامی نکرد!
گفت: مرسی چوب اعتمادش به آمریکا را  خورد. حاال باید بعضی از 
چپ لیبرالی ها و بی خیال دموکرات های داخلی عبرت بگیرند که یک 
آمریکا می گویند و هزار تا آمریکا از لب و لوچه شان سرازیر می شود.

گفتم: آنها که اهل عبرت گرفتن نیستند! به یارو گفتند؛ دمر 
آب نخور! پرسید؛ چرا؟! گفتند؛ عقلت کم می شه! پرسید عقل 

چیه؟! گفتند؛ هیچی! اصال با تو نبودیم. آبتو بخور!


