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* در مورد رویکرد آقای روحانی یک مطلب پررنگ وجود دارد و آن 
شعار تعامل با دنیاست. ایشان توقع و خوشبینی مفرطی را نسبت به رفع 
سریع تحریم ها و مشکالت اقتصادی کشور دامن  زدند. آقای روحانی 
ماهیت نظام اسللالمی را می شناسند و ماهیت استکباری و خصومت 
ریشه ای آنها با نظام اسالمی ما را فراموش نکرده اند. تمامی دولت های 
قبلللی مثل دولت های اصالحات گام هایی برای رفع خصومت دیرینه 
با غرب برداشتند اما هر بار در اثر زیاده خواهی آنها شکست خوردند. 
آنها دنبال گرفتن هویت از ما هسللتند. هللر نوع کوتاه آمدن در برابر 

آنها، آنها را جری تر و مذاکرات را مشکل تر می کند.
یک هموطن
* اگر اعتدال به صورت یک مفهوم کلی بیان شود این احتمال وجود 
دارد که به صورت سلیقه ای تعریف و در عمل پیاده شود. از طرف دیگر 
ممکن است برخی با شعار اعتدال به صورت ابزاری برای سرکوب رقبای 
سیاسللی خود عمل کرده و همچون دوره آقای خاتمی تحت عنوان 
شعار اصالحات و جامعه مدنی طیف سیاسی انقالبی مقابل خود را به 
افراطی گری، تندروی، تمامیت خواهی ... متهم کنند و نیروهای انقالبی 

و اصولگرا را نیروهای تندرو و افراطی معرفی نمایند.
انشاءاهلل همانگونه که رهبر معظم انقالب فرمودند دولت شعار اعتدال 

را بیشتر تبیین کنند.
0918---1045
* خیلی عجیب است کسانی که از نظام در برابر فتنه گران و ضد انقالب 
و براندازان دفللاع کردند و 9 دی را آفریدند با عناوین افراط و تفریط، 
طالبان تندرو و غیرمعتدل و... معرفی می شللوند و کسللانی که نقشی 
در این فتنه داشللته و توبه شللان هم معلوم نیسللت در جایگاهی قرار 
گرفته انللد که طلبکارانه برخورد می کنند. آیا اگر مقام معظم رهبری 
خطبه 29 خرداد را ایراد نمی کردند آقایان عذر شللرعی برای حضور 

در براندازی نظام داشته اند؟ 
محمدرضا رضوانی 52 ساله- تهران

* آقای روحانی مبادا به خود ببالید که سران استکبار به شما تبریک 
می گویند آنها دنبال نقاطی می گردند که منافع شان حفظ شود. آنها 
جنایتکاران و آدم کشانی هستند که برای رسیدن به مقصود میلیون ها 
انسان را می کشند شما سعی کنید لبخند مردم انقالبی ایران را سرمایه 
خود کنید و نسبت به کشتار مردم مسلمان در مصر، عراق، پاکستان، 
سللوریه که با حمایت و یا سللکوت دولت های غربی روبرو می شللود 

بی تفاوت نباشید.
یک شهروند
* در جزیره کیش ساکن هستم و از طریق اینترنت روزنامه ها را مطالعه 
می کنم. از بازتاب سرمقاله های کیهان در سایت ها و نشریات وابسته به 
اصالح طلبان و عصبانیت آنان متوجه می شوم و یقین حاصل می کنم 
که کیهان درست به هدف زده است و اال چرا باید از دست کیهانی ها 

تا این حد عصبانی بشوند.
0913---1870
* آقای اوباما ملت ایران راحت طلب نیست که با هر خواسته نامشروع 
شما تن به ذلت دهد. این ملت 35 سال است که با قدرت روی پای خود 
ایستاده و علی رغم فشارهای شما و دوستانتان به پیشرفتهای علمی و 
هسته ای خود ادامه می دهد  و می تواند چشم جهانیان را خیره سازد.
غالمرضا عونی
* از تهیه کننده و دست اندرکاران ساخت سریال مادرانه در ماه رمضان 
تشللکر می کنیم چون این سریال یکی از ناهنجاری های جامعه امروز 
یعنی طالق و عواقب خطرناک آن را به خوبی به تصویر کشید و بسیاری 
از خانواده ها را از خواب غفلت بیدار کرد. امیدواریم روز به روز آمار این 

ناهنجاری ها در جامعه کاهش یابد.
یک شهروند
* در آزادراه ساوه به همدان دو بار از رانندگان عوارض می گیرند. وقتی 
هم اعتراض می  کنیم می گویند ما بخش خصوصی هستیم و چاره ای 

نداریم. آیا این پاسخ به نظر شما منطقی است؟
یک شهروند
* از حمایت ویژه مسللئوالن دسللتگاه از آمران به معروف و ناهیان از 
منکر تشللکر می کنم. اجرای این فریضه واجب البته با رعایت شرایط 

آن بهترین روش تبلیغ دین اخالق و انسانیت است.
سلیمان بلغار
* اگر به دستگاه های دولتی و غیردولتی سر زده باشید بخشنامه های 
قاب شده و روبروی مراجعه کنندگان نصب گردیده را مالحظه می کنید 
کلله »در صللورت توهین و اهانت و... به کارمنللدان دولت برابر مواد... 
قانون... با شللما برخورد خواهد شللد« سوالی که مطرح است این که 
آیللا اگر کارمنللد دولت با ارباب  رجوع با توهین و اهانت برخورد نمود 
مواد قانونی هسللت که با کارمند متخلف برخورد کرد؟ اگر هست آن 

را هم باید نصب کرد.
شاه محمدی
* در تاریخ 92/5/22 پلیس راهور تبریز- آذرشهر خودروی بنده را که 
به علت فراموشی دفترچه بیمه همراهم نبود توقیف کرد. به پلیس گفتم 
کلیه مدارک بجز بیمه همراهم است در صورت تخلف گواهینامه و کارت 
خودروام را بگیرید تا دفترچه بیمه را به شما تقدیم کنم. اما پلیس به 
دستور شفاهی رئیس قوه قضاییه استناد می کرد که در صورت نبودن 
دفترچه بیمه و معاینه فنی می توان خودرو را توقیف کرد. سوالی که 
مطرح اسللت این است که؛ اگر دستور است باید به قانون و یا ابالغیه 
تبدیل شود و ثانیا خودرویی که به علت نداشتن معاینه فنی توقیف 
می شود چطور می توان معاینه فنی آن را انجام داد؟ از فرماندهی ناجا 

درخواست رسیدگی دارم.
کریم ملک زاده

* بیش از 2 ماه اسللت که شللب ها پارک الله در خاموشی به سر 
می برد از مسللئولین امر درخواسللت می شللود برای روشنایی آن 

اقدام نمایند.
مرشدی 82 ساله

* 17 نفر از کارگران رستوران پاالیشگاه نفت کرمانشاه 7 ماه پس از 
اخراج شدن به علت کمبود بودجه، هیچ اقدامی برای بازگرداندن آنها 
صورت نگرفته اسللت با وجودی که بیش از 15 سللال سابقه خدمت 

داشته اند از مسئولین امر درخواست رسیدگی دارم.
0936---7814
* به نظر می رسللد نقش رسللانه ملی در تصادفللات جاده ای هم کم 
نیست چرا که در ایام تعطیالت دائم به نمایش جاده ها و مسافرت و 
مصاحبه هللای متعدد در این زمینلله مبادرت می ورزد، در صورتی که 

بسیاری هستند که نه وسیله نقلیه دارند و نه توان مسافرت.
عباسی از تربت جام
* نمایندگان مجلس باید بدون هیچ گونه اغماضی فقط به فکر صالح 
مملکت و مردم باشللند و طبق اصول اسللالمی به وزرای پیشنهادی 

صالح رای اعتماد دهند.
یک شهروند
* از شرکت رجا درخواست می شود که  کوپه ویژه خواهران را در مسیر 
اهواز - تهران افزایش دهند تا خانم ها مجبور نباشند ساعتها در سالن 
رستوران و یا راهروها قدم بزنند. متأسفانه گاهی در کنار 5 خانم یک 

آقا قرار داده شده و یا در کنار 5 آقا یک خانم.
خانم انصاری

منوشه امیر:
باز هم کیهان برنده شد!

اعالم برائت برخی وزرای پبشنهادی کابینه دکتر روحانی در جلسات 
رای اعتماد مجلس از حوادث »فتنه« سللبب برآشللفتگی و سللردرگمی 
اپوزیسللیون برانداز شد. اغلب تحلیلگران رسانه های فارسی زبان خارج از 
کشور، اعالم موضع وزیران مورد انتقاد اصول گرایان را درباره حوادث پس از 
انتخابات ریاست جمهوری 1388، ناشی از »افزایش قدرت نرم رهبری نظام« 
و موجب »استحکام بیشتر قدرت درونی نظام در برابر غرب گرایان« دانستند. 
»علی افشاری« دبیر فراری تشکیالت تحکیم وحدت در دولت اصالحات 
و از فعاالن اپوزیسیون برانداز روز پنجشنبه در سایت »خودنویس« نوشت: 
»تاکنللون وزرایی کلله از خود دفاع کرده اند، در دفللاع از رهبری کمتر از 
مدافعان گفتمان سللوم تیر مایه نگذاشللتند. حکمت، بصیرت، مرحمت و 
تدبیر رهبری کلیدواژه هایی اسللت که در سللخنان روحانی و برخی وزراء  
به کرات شللنیده می شللود. محمد علی نجفی، والیت فقیه را جان و روح 
نظام نامید. همچنین مدعی شللد در سال 13۶7 به خاطر رهبری وزارت 

در کابینه مهندس موسوی را پذیرفته است.«
ایللن فعال اپوزیسللیون برانداز در ادامه تحلیل خود می نویسللد: »این 
وضعیت باعث افزایش قدرت نرم ]آیت اهلل[ خامنه ای شده است و او اینک 
تمجیدکننللدگان و مدافعان بیشللتری در داخل جناح های حکومتی پیدا 
کرده است. این امر منجر به رویش نیرو برای وی در داخل پایگاه اجتماعی 
نظام شده است.« به اعتقاد »علی افشاری« هوشمندی رهبری در مدیریت 
چالش های سیاسللی و حمایت از رئیس جمهور منتخب سللبب دگرگونی 
غیرقابل پیش بینی ای در آرایش نیروهای سیاسی شد و نقشه های اپوزیسیون 

برانداز را برای ایجاد بحران داخلی میان ارکان نظام نقش بر آب کرد. 
هفتلله گذشللته در جریان بررسللی صالحیللت وزرای پیشللنهادی 
رئیس جمهور »محمدعلی نجفی« )وزیر پیشللنهادی آموزش و پرورش(، 
»عباس آخوندی« )وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی(، »جواد ظریف« )وزیر 
خارجه(، »جعفر میلی منفرد« )وزیر پیشنهادی علوم(، »علی ربیعی« )وزیر 
کار( و »بیژن زنگنه« )وزیر نفت( در پاسخ به سواالت و انتقادات نمایندگان 
مختلف پیرامون نقش خود در حوادث فتنه به اعالم برائت از فتنه گران و 
عوامل آنان پرداختند. زنگنه در نطق دفاعیه خود از »والیت فقیه« به مثابه 
»عمود خیمه نظام« یاد کرد و گفت که با هرگونه حرکت ساختارشکنانه 
پس از انتخابات 88 مخالف بوده است. نجفی نیز زندگی سیاسی خود را 
وامدار رهبری نظام دانسللت و آخوندی نیز به توضیح کوشللش های خود 
بللرای آرام کردن التهابات پس از انتخابات، حسللاب خود را از فتنه گران 
جدا کرد. همچنین »جواد ظریف« حوزه سیاست خارجی را تحت نظارت 
مستقیم رهبر انقالب دانست و بارها بر تبعیت کامل از ایشان تاکید کرد. 
همه این ها در حالی است که حجت االسالم »حسن روحانی« نیز در نطق 
پایانی اش برای دفاع از وزرای پیشنهادی »مراعات رهنمودهای رهبری« 

را از اصلی ترین اصول کابینه خود برشمرد.
تلویزیون BBC فارسی در برنامه زنده ای که بالفاصله پس از اعالم نتایج 
رای اعتماد مجلس به کابینه روحانی پخش کرد، ادبیات دفاعیات نجفی، 
آخونللدی، میلی منفرد، زنگنه و ربیعی را یک »ادبیات اصول گرا« نامید و 
گفت که این وزراء پیشللنهادی با اعللالم برائت از حوادث پس از انتخابات 
نشللان دادند که به نظام و رهبری وفادارنللد و نمی توان به حضور آنان در 
دولت امید چندانی داشت! BBC گفت »تاکید بر نزدیکی و اطاعت از رهبر 
ایران، موضع تمام وزرای پیشنهادی روحانی بود.« بنگاه خبرپراکنی انگلیس 
همچنین ویژه برنامه ای را به نقد سخنان »سعید حجاریان« اختصاص داد. 
حجاریان چندی پیش گفته بود »در انتخابات 1388 نه تقلب و نه تخلف 
رخ داده است.« BBC این موضع مشاور سابق خاتمی را »نوعی مصالحه 

و کوتاه آمدن حامیان اصالحات در برابر اصولگرایان« تحلیل کرد.
 »اردشیر امیر ارجمند« مشاور ارشد و سخنگوی »میرحسین موسوی« 
که به پاریس گریخته اسللت در گفتگوی زنده با BBC نتوانسللت دست 
پاچگی و عصبانیت خود را از نطق وزرای پیشللنهادی پنهان کند و چند 
بار با لحنی سراسللیمه تاکید کرد: »من متاسفم که وزیران آقای روحانی 
از لفظ فتنه اسللتفاده می کنند! این اردوکشللی خیابانی چی هست که به 

آن فتنه می گویند؟«
سرخوردگی شدید هواداران »فتنه سبز« از اعالم برائت برخی وزراء از 
فتنه گران، آنان را در شبکه های اجتماعی و سایت صهیونیستی »باالترین« 

با  رئیس جمهور  مش�اور 
اش�اره به رای ع�دم اعتماد 
مجلس به س�ه وزیر معرفی 
شده تاکید کرد: اولین جلسه 
هیئت دول�ت بزودی برگزار 
خواه�د ش�د و درخصوص 
جایگزین س�ه  گزینه  ه�ای 
تصمیم گی�ری   وزارتخان�ه 

می  شود.
محمدرضللا صادق مشللاور 
رئیس جمهللور با اشللاره به رای  
مجلس شورای اسالمی به کابینه 
و عدم رای اعتماد به سلله نفر از 
وزرای پیشنهادی گفت: دولت به 
نظر مجلس تمکین می  کند و این 
حق نمایندگان مجلس است که 

مشاور رئیس جمهور:

گزینه های جایگزین برای 3 وزارتخانه 
بزودی معرفی می شوند

وزیرامور خارجه کشورمان 
در تم�اس تلفن�ی ب�ا دبیرکل 
اس�المی  س�ازمان هم�کاری 
کش�تار م�ردم بی دف�اع مصر 
را محک�وم و خواس�تار توقف 
خش�ونت ها و دخال�ت هرچه 
س�ریع تر ای�ن س�ازمان برای 
جلوگیری از گسترش تنش ها 

در این کشور شد.
محمدجواد ظریللف در اولین 
اقللدام خللود پس از کسللب رای 
اعتماد، دیروز با اکمل الدین احسان 
اوغلو دبیرکل سللازمان همکاری 

اسالمی تلفنی گفت وگو کرد.
در این گفت وگوی تلفنی وزیر 
امور خارجه کشللتار مردم بی دفاع 
در مصر را محکوم و خواستار توقف 

خشونت ها شد.
ظریف با خطیر توصیف کردن 
اوضاع مصر، خواستار دخالت هرچه 
سریع تر سازمان همکاری اسالمی 
به منظور جلوگیری از گسللترش 
تنش ها در مصر و یافتن راه حل های 
مسللالمت آمیز جهت جلوگیری از 
بروز درگیری های داخلی و کاهش 

بحران در این کشور شد.
احسان اوغلو دبیرکل سازمان 
همللکاری اسللالمی نیللز در این 
انتصاب  گفت وگو ضمللن تبریک 
محمدجواد ظریف به عنوان وزیر 
امللور خارجه جمهوری اسللالمی 
ایران نسللبت به وخامللت اوضاع 
در مصللر ابراز نگرانی شللدید کرد 
و اظهار داشللت: سازمان همکاری 
تمامی تالش های خود  اسللالمی 
را بللرای کمللک به حللل و فصل 
مسللالمت آمیز بحران در مصر به 

کار خواهد گرفت.
 اولین دستور کار وزارت خارجه 

فجایع مصر است
 در همیللن حال، وزیللر امور 
خارجه اولین دسللتور کار خود را 
پس از اخذ رای اعتماد از مجلس 
شورای اسالمی، رسیدگی به فجایع 

مصر عنوان کرد.
محمدجللواد ظریف کلله روز  
پنج شللنبه بللا 232 رای موافق از 
نماینللدگان برای تصدی پسللت 
وزارت خارجلله رای اعتماد گرفت 
در گفت وگو بللا خبرگزاری ها، به 
تشریح اولویت های وزارتخانه متبوع 

تماس تلفنی ظریف با دبیرکل سازمان همکاری اسالمی 

خشونت ها و كشتار مردم مصر باید متوقف شود
خود پرداخت.

وزیر امور خارجه درباره اولین 
اقداماتش پس از شروع کار در این 
وزارتخانه گفت: وزارت امور خارجه 
یک رشته کارهایی دارد که باید به 

صورت مداوم انجام شود.
وی افزود: وزارت امور خارجه 
یک سللازمان چرخشللی است و 
سللاالنه حدود ۶0 نفر از نیروهای 
مدیریتی وزارت امللور خارجه در 
حال چرخش در کشورها هستند 
و امسللال نیز زمللان این چرخش 
همزمان با دولت جدید و مسئولیت 
بنده شروع شده است و به همین 
دلیللل و از آنجا که اگر دوسللتان 
فرزند  مدرسلله ای  داشته باشند، 
با مشکل مواجه نشوند باید اول به 

این موضوع رسیدگی کنیم.
ظریف تصریح کرد: مشکالت 
دیگری مانند فجایع مصر نیز باید 
در دسللتور کار اولیه باشللد و نیاز 
اسللت که حداکثر رایزنی ها برای 
توقف این وضعیللت صورت گیرد 
بایللد جان مردم بیگناه در مصر از 

این شرایط حفظ شود و گروه های 
مختلف بتوانند از طریق صلح آمیز 

به نتیجه برسند.
وی تاکیللد کللرد: موضوعات 
دیگری نیز در حللوزه وزارت امور 
خارجلله اتفللاق می افتللد و بنده 
همانطللور کلله گفتلله ام معتقدم 
سیاسللت خارجی در کشور نباید 
تنها واکنش به تحوالت باشد، بلکه 
می خواهیم به اسللتقبال تحوالت 
برویم و در عرصه سیاست خارجه 

جهان نقش ایفا کنیم.
ظریف گفللت: برنامه بسللیار 
سللنگینی در پیش رو اسللت که 
امیدوارم با کمک همکاران برجسته 
در وزارت امللور خارجلله بتوانیم 

برنامه ها را اجرایی کنیم.
وزیللر امور خارجه کشللورمان 
همچنیللن دربللاره برناملله اولین 
سللفرهایش پللس از کسللب رای 
اعتماد و نشستن بر کرسی وزارت 
امور خارجه گفت: مجمع عمومی 
سازمان ملل و اجالس شانگهای در 
پیش رو است، باید به وزارت امور 

خارجه برویم و با بررسی موضوعات 
درباره سفرها تصمیم گیری کنیم.

وزیر امور خارجه ایران با بیان 
ایللن کلله در چینللش نیروها »از 
نیروهای وزارت خارجه اسللتفاده 
خواهم کللرد« تاکید کرد تعهدی 
به افرادی که در گذشته براساس 
مالحظات سیاسی به وزارت خارجه 
وارد شده اند ندارد و در این شرایط 
حسللاس حفظ آن ها را خیانت به 

کشور می داند.
ظریللف در پایللان گفت: با هر 
چلله در توان دارم بلله اعتالی نام 
جمهوری اسالمی ایران و کم کردن 
فشار از دوش مردم کمک خواهم 
کللرد و در این راه هر کاری را که 

بتوانم انجام خواهم داد.
همچنین وزرای خارجه آلمان، 
ترکیلله و سللوئد در تماس هللای 
جداگانلله ای با ظریف انتصاب وی 
را بلله عنللوان وزیر امللور خارجه 
کشورمان تبریک گفتند و خواستار 
گسترش روابط کشورشان با ایران 

شدند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
کشورمان انفجارات تروریستی 
در منطقه ضاحیه جنوبی بیروت 
را به شدت محکوم و با خانواده 

قربانیان اعالم همدردی کرد.
به گزارش اداره کل دیپلماسی 
وزارت  رسللانه ای  و  عمومللی 
امورخارجه، سللیدعباس عراقچی 
اظهار داشللت: یقینللا مردم مقاوم 
لبنللان بویللژه مقاومت اسللالمی 
در آسللتانه سللالگرد پیروزیهللای 
افتخارآمیز جنگ 33 روزه، توطئه 
شوم صهیونیسللتها و ایادی آنان 
را بللرای بی ثبات کللردن لبنان و 
فتنه انگیللزی میللان طوائف آن را 
همچون گذشللته نللاکام خواهند 

گذاشت.
امورخارجه  وزارت  سخنگوی 
تاکیللد کرد: مقاومت اسللالمی و 
حزب اهلل، مفاهیم پایدار و بنیادینی 
در راسللتای دفاع ملی از تمامیت 
ارضی، سللیادت و حاکمیت ملی 
لبنللان بشللمار مللی رود و مردم 
مقاوم لبنان هیچگاه اجازه تعرض 
و تعللدی بیگانللگان و متجاوزان 

علی اکبر صالحی طی حکمی از سوی حسن روحانی 
به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی 

اتمی منصوب شد.
علی اکبر صالحی قبل از سکانداری وزارت امور خارجه در 

دولت دهم، ریاست سازمان انرژی اتمی را بر عهده داشت.
در همین حال، علی اکبر صالحی با اشاره به حضورش در 
سازمان انرژی اتمی به عنوان رئیس این سازمان قبل از انتصاب 
به عنوان وزیر خارجه، خاطرنشان کرد: توانستیم غنی سازی 
20 درصد را از زیر صفر شروع کرده و با طراحی تجهیزات به 

سرانجام برسانیم.وی محور کار سازمان انرژی اتمی را ساخت 
نیروگاه های تجاری به منظور تولید برق و رآکتورهای تحقیقاتی 
بللرای تولید رادیوداروها بیان کرد و افللزود: فعالیت های این 

سازمان کامال صلح آمیز و در جهت منافع مردم ایران است.
وزیر امور خارجه سابق در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: 
امیدواریم با یاری خدا رویه ای که سللازمان انرژی اتمی تا به 
امروز در پیش گرفته و اقداماتی که روسللای قبلی سللازمان 
در قبل و بعد از انقالب زحمت کشللیدند را ادامه دهیم و بر 

دستاوردهای سازمان بیفزاییم.

بخواهند به وزرایی رای ندهند.
ه  ر بللا ر د  : د و فللز ا ی  و
گزینه هللای جایگزیللن بللرای 
وزرای رد صالحیللت شللده نیز 
آقللای رئیس جمهللور در حال 
و  هسللتند  الزم  بررسللی های 
در فرصت مناسللب گزینه های 

جایگزین اعالم می شود.
مشاور رئیس جمهور در پاسخ 
به سللوال دیگری درباره اینکه 
اولین جلسلله دولت چه زمانی 
تشکیل خواهد شللد، به فارس 
گفت: ان شاءاهلل بزودی در اولین 
فرصللت ممکن جلسلله هیئت 

دولت تشکیل خواهد شد.
صللادق دربللاره گزینه  های 
پیشللنهادی نیز گفللت: باید از 
گمانه زنی های رسللانه ای پرهیز 
کرده چرا که اخبار دقیق از سوی 
دفتر هیئت دولت اعالم می شود.
مجلللس از میللان 18 وزیر 
پیشللنهادی روحانللی به جعفر 
میلی منفرد گزینه پیشنهادی 
وزارت علوم، محمدعلی نجفی 
گزینه پیشنهادی وزارت آموزش 
و پرورش و مسللعود سلطانی فر 
گزینه پیشنهادی وزارت ورزش 

و جوانان رای اعتماد نداد.

 با حکم روحانی
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی شد

ایران انفجارات تروریستی در بیروت را محکوم كرد
را بلله این حق مسلللم خللود در 
دفاع مشللروع نخواهنللد داد و با 
حفظ وحدت و هوشیاری خویش، 
دستان متجاوزین به حاکمیت و 
وحدت ملی لبنان را قطع خواهند 

کرد.
  متوقف کردن نفت کش هندی 

سیاسی نیست
همچنین عراقچی درباره اخبار 
منتشللر شده مبنی بر توقیف یک 
نفت کش هنللدی در خلیج فارس 
توسللط ایران گفت: این کشللتی 
توسللط نیروی دریایی و به دلیل 

ایجاد آلودگی بسللیار وسللیع در 
خلیج فارس متوقف شده است.

وی تاکید کرد: هرگونه شائبه 
سیاسی درباره توقیف این کشتی 
را رد می کنللم و این تصمیم صرفا 
براساس موضوعات فنی و مقررات 

دریایی گرفته شده است.
مقامات یک شرکت کشتیرانی 
هنللد گفتند که مقامللات نیروی 
دریایی ایران یک تانکر نفت هندی 
را که از عراق برای این کشور نفت 
توقیف  می بللرد در خلیج فللارس 

کرده اند.

که تحت مدیریت منوشه امیر اداره می شود به توهین و فحاشی علیه کابینه 
دکتر روحانی واداشللته است. کاربران فروم های حامی فتنه دقایقی پس از 
اعالم نتایج رای اعتماد در »پست «های مختلفی به این موضوع پرداختند 
و به نوشته یکی از چهره های مطرح این جریان »کیهان باز هم برنده شد، 
چون باعث ریزش سنگینی در میان اصلی ترین حامیان جنبش سبز شد. 
روزنامه کیهان کاری کرد که بیژن زنگنه برای اثبات وفاداری خود به رژیم، 
مجبور شللد از کل اصالح طلبان اعللالم برائت کند و نه فقط از فتنه گران. 
همین روزنامه بود که باعث شد رگ غیرت انقالبی محمدجواد ظریف باال 
بزنللد و خود را تابع محض رهبری بداند و اگر افشللاگری های این روزنامه 
نبود، ما یک کابینه تکنوکرات داشللتیم نلله باز هم یک کابینه انقالبی. در 
واقع کیهان هویت انقالبی این وزراء را به آنها برگرداند و همین یعنی اینکه 
مدیللر کیهللان و تک تیرانداز ]آیت اهلل[  خامنه ای کارش را باز هم به خوبی 

انجام داده است.«
از دیگر سو موضع قاطع وزرای پیشنهادی دکتر روحانی علیه فتنه گران با 
واکنش های عصبی نزدیکان سیدمحمد خاتمی روبه رو شد. »زهرا اشراقی« 
)همسللر برادر سیدمحمد خاتمی( در صفحه فیس بوک خود با توهین به 
وزرای دکتر روحانی نوشت »ای کاش کسی پیدا می شد که عطای وزارت 
را به لقایش می بخشللید و حقیقت را می گفت. امروز بیشللتر از همیشه به 
مظلومیت تو پی بردم. موسللوی در تنفیللذ، تحلیف و کنفرانس روحانی.« 
سللایت »امروز« )ارگان حزب منحله مشللارکت( نیز ضمن بازنشر نوشته 
اشللراقی به وزرای فعال در سللتاد موسوی و کروبی که از آنان اعالم برائت 

کرده اند، آنان را چاپلوس خواند. 
»مسیح علی نژاد« دیگر روزنامه نگار اصالح طلب فراری که به استخدام 
»رادیو فردا« )ارگان CIA( در آمده است، در صفحه »فیس بوک« خود به 
نطق روحانی در تقبیح »اردوکشللی خیابانی فتنه گران« در مجلس شدیداً 
اعتللراض کللرد و وزرای وی را به دلیل مرزبندی شللفاف بللا فتنه گران، از 

»سیاستمداران سینه چاک« جمهوری اسالمی نامید. 
واشنگتن پست: ایران در حال

فتح ایدئولوژیک آمریکای التین است
یک روزنامه آمریکایی نسللبت به گسللترش نفوذ معنللوی و اعتقادی 

جمهوری اسالمی ایران در کشورهای آمریکای التین ابراز نگرانی کرد.
روزنامه واشنگتن پست حضور طالب خارجی در مدارس دینی ایران را 
اهرم قدرت نرم توصیف کرد و نوشت: مدارس علوم دینی ایران ویژه طالب 
و دانشجویان خارجی، در ظاهر با نام آموزش علوم دینی اما در باطن ابزار 
»قدرت نرم«  جمهوری اسللالمی برای جذب نیروی عملیاتی در راسللتای 

پیشبرد اهداف رژیم تهران به ویژه در  آمریکای التین است.
این روزنامه با بیان اینکه »ایران عالقه دارد جوانان کشورهای آمریکای 
التین را که موافق دیدگاههای آتشللین ایران بر ضد غرب هسللتند، جذب 
نماید،« می افزاید: واشللنگتن این برنامه را جزیی از تالش های ایران برای 
گسللترش نفوذ و محکم کردن جای پای خود در نیمکره غربی با ساختن 
شبکه ای از هواداران و متحدانش در حیاط خلوت آمریکا می داند. هدف اصلی 
از این برنامه فقط جذب طلبه و دانشجوی خارجی برای ارائه آموزش های 
ویژه داخل ایران به آنها نیست، بلکه این برنامه پلی برای دسترسی مستقیم 

ایران به منطقه آمریکای التین است.
واشنگتن پسللت در ادامه خاطر نشللان کرد: ثمره این تالش ها از سال 
گذشته هویدا گشت که ایران دست به کار ساخت مسجد و مراکز فرهنگی 
در کشللورهای منطقه و همچنین راه اندازی یک شبکه تلویزیون کابلی به 

زبان اسپانیولی شد.
واشنگتن پست نوشته است: کارشناسان مسائل منطقه،  معتقدند که این 
برنامه به طور اخص جای پای تهران را در کشورهایی همانند ونزوئال و اکوادور 
که دیدگاههای مشترک با تهران درخصوص آمریکا دارند، محکم می کند.

در اداملله این گزارش آمده اسللت: در یکی از مدارس علوم دینی ویژه 
طالب اسپانیایی زبان در شهر قم، شهروندانی از کلمبیا، ونزوئال و آرژانتین 
مشللغول تحصیل بودند که بیشللتر به دین اسللالم گرویده بودند و دروس 
مربوط به دین اسللالم را به زبان کامل اسپانیایی می آموختند که محتوای 

اسالمی و ضدآمریکایی داشت.
واشللنگتن پست افزوده اسللت: در سال های اخیر با اجرای این برنامه، 
صدها جوان از کشورهای آمریکای التین عازم ایران شده اند تا تحت تعالیم 
اسللالمی قرار بگیرند. برخی از طالب و دانشللجویانی که سخت مجذوب 
افکار و تعالیم ارائه شده قرار می گیرند، در پایان تحصیالت به عنوان افراد 
وفادار به جمهوری اسللالمی آماده اعزام برای تبلیغ آرمان های جمهوری 
اسالمی می شوند. دانشللجویان و طالب در این دوره های آموزشی سخت 
مجذوب مدرسان و اساتید می شوند. بخشی از تعالیم انجام گرفته مربوط 

به آرمان های انقالب اسالمی و ضد آمریکایی است.
واشنگتن پست نوشته است: علی میریوسفی سخنگوی هیات دیپلماتیک 
ایران در سازمان ملل دراین باره بیان کرده که تبادل فرهنگی و دانشگاهی 
رسم متداول میان کشورها است و ایران هم به عنوان یک کشور که شمار 
قابل توجهی دانشللمند طراز اول و موسسللات فرهنگی دارد، از این قاعده 
مسللتثنی نیست. ایران مانند آمریکا و هر کشور دیگری همه ساله صدها 

دانشجو از قاره های آفریقا، آسیا و سایر نقاط جهان را می پذیرد.
این روزنامه تصریح کرد: ایران از سال 2005  با افزایش دو برابری شمار 
سفارتخانه های خود در کشورهای آمریکای التین، این مراکز را از پنج به 11 
سفارتخانه رساند و افزون بر این نیز 17 مرکز فرهنگی هم در این کشورها 
دایر کرده و شمار بسیاری هم مسجد در سراسر منطقه برپا نموده است.

شبکه تلویزیون اسپانیایی زبان هم روزانه برای میلیون ها اسپانیولی زبان 
برنامه هایی پخش می کند که سریال »مریم مقدس« از آن جمله است.

در ایللن ارتباط، »ایالن برمن« نایب رئیس »شللورای روابط خارجی« 
آمریکا اخیرا در کنگره آمریکا گفته است: ایران پیام رسانی به این منطقه را 
شدت داده است و در این پیام ها، ایدئولوژی خود، سطح نفوذ و اثرگذاری اش 

را به بهای افول قدرت نفوذ آمریکا بسط و انتشار می دهد.
ربع پهلوی در نوبت 

خودکشی!
یک ترمینال اینترنتی اپوزیسیون احتمال خودکشی رضا ربع پهلوی به 

اعتبار ناکامی ها و افسردگی وی را باال دانست.
شبکه باالترین در این زمینه نوشت: سرنوشت خاندان پهلوی، سرنوشتی 
تراژیک است. رضاشاه، جد این خاندان، در جزیره موریس در تبعید و انزوا 
با افسردگی همراه با حس حقارت درگذشت تا در پایان زندگی اش از ابهت 
و شللکوه رضاخانی خبری نباشللد و سرنوشتش تلخ تر از آنچه بدبین ترین 
افللراد درباره اش پیش بینی کرده بودند، رقم بخورد. سرنوشللت فرزندش، 
محمدرضا پهلوی، نیز بی شللباهت به سرنوشللت او نبود. محمدرضا که به 
گواه دوسللتانش- همچون حسین فردوست- فردی فاقد اعتماد به نفس 
بود، در دوره هایی از عمر پادشللاهی اش دچار افسللردگی شدیدی شد؛ تا 
آنجا که سفارت آمریکا در ایران به صراحت به آن اشاره می کند. براساس 
اسللناد سللفارت آمریکا، او قبل از 28 مرداد سال 1332 یکی از دوره های 
افسردگی را پشت سر گذاشت. همین اسناد نشان می دهد که در روزهای 
پایانی حضورش در ایران در سال 1357 باز هم افسردگی دیرین به صورتی 
فلج کننده به سراغش آمد و تا لحظه مرگ رهایش نکرد. سرنوشت تراژیک 
او نیز همچون پدرش با مرگ در سللرزمینی بیگانه )مصر( و در انزوا رقم 
خورد تا همگان شللاهد پایان تلخ دیکتاتوری باشند که رویاهای بزرگ را 

در سر می پروراند و در این راه از سرکوب شدید مخالفان فروگذار نکرد.
باالترین افزود: پس از مرگ علیرضا پهلوی، این سوال در ذهن برخی 
از افراد مطرح شد که علت خودکشی در خاندان پهلوی چیست و چرا دو 

فرزند محمدرضا پهلوی این چنین به زندگی خود پایان دادند.
در ادامه این تحلیل با اشاره به افسردگی خانواده محمدرضا پهلوی و از 
جمله خودکشی علیرضا و لیال پهلوی آمده است: این دو ناگهان به خاطر از 
دست رفتن تاج و تخت دچار افسردگی شدید و بحران گم گشتگی شدند 
و هرگز نتوانستند راه حلی برای آن پیدا کنند. چنین افرادی آرزوی پایان 

دادن به زندگی خود را دارند.
باالترین در پایان نوشت: اکنون سوال این است که آیا خودکشی علیرضا 
و لیال پهلوی پایانی است بر سرنوشت تراژیک خاندان پهلوی یا باز هم خبر 
خودکشی دیگری در این خانواده به گوش خواهد رسید؟ نمی توان پاسخی 
مشللخص به این سللوال داد، اما به نظر می رسد که بقیه افراد این خانواده 
از جمله فرح دیبا و رضا پهلوی دچار بحران باشللند. شللاید سرنوشت این 

خاندان سراغ رضا پهلوی نیز برود.

در پایان روز پنج ش�نبه 24 مردادم�اه جاری، در پی 4 روز پرکار که از 
دوشنبه تا پنج شنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسالمی 
ادامه داشت و با بحث های داغ و پردامنه نمایندگان موافق و مخالف درباره 
صالحیت وزرای پیش�نهادی رئیس جمهور محترم همراه بود، رأی مثبت 
و منف�ی نماین�دگان به صندوق ها ریخته ش�د و نهایتا 15 ت�ن از 18 وزیر 
پیش�نهادی رئیس جمهور محترم از مجلس ش�ورای اسالمی رأی اعتماد 
گرفتند و 3 وزیر آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری و ورزش و 
جوان�ان از حضور در کابینه آقای دکتر روحانی بازماندند. درباره آنچه طی 
این 4 روز و در جریان رسیدگی به صالحیت وزرای پیشنهادی مطرح شده 
ب�ود و نتیجه نهایی آن، گفتنی هایی هس�ت که به برخی از با اهمیت ترین 

آنها اشاره می کنیم؛
1- تمامی چند وزیر پیش�نهادی که متهم به حضور و حمایت از فتنه 
آمریکایی- اس�رائیلی 88 بودند بدون اس�تثناء -تأکید می شود که بدون 
استثناء- ضمن انکار حضور و حمایت خود، از فتنه آمریکایی- اسرائیلی یاد 
شده اعالم دوری و انزجار کردند و با قاطعیت -بعضاً همراه با سوگند- آن 
ماجرای پلشت را بیرون از دایره اسالم و انقالب و نظام دانسته و بر وفاداری 
خود به امام)ره( و رهبر معظم انقالب و پیروی از خط ترسیم شده از سوی 
ایشان تأکید ورزیدند. این تأکید و اصرار اکید که گاه با اشاره به مستنداتی 
نیز همراه بود، صرفنظر از میزان انطباق آن با واقعیت، نشانه و گواه آن است 
که فتنه آمریکایی- اس�رائیلی 88 در سیاه ترین و بدنام ترین نقطه تاریخ 
این مرز و بوم دفن شده تا آنجا که کمترین نشانه از پیوند و رابطه با سران 
و اصحاب فتنه می تواند نفرت و انزجار مردم را در پی داشته باشد و معدود 
افرادی که به همراهی با آنان متهم شده بودند نیز، خوشنامی خود را در اعالم 
برائت از سران رسوا و اصحاب بدنام آن فتنه آمریکایی- اسرائیلی می دانند.
برائت از فتنه 88 که می توان از آن با عنوان پوزش صریح و یا تلویحی 
متهمان به حضور در فتنه یاد کرد، یکی از برجس�ته ترین موضوعاتی بود 
که در طول 4 روز بحث و بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی سایه پررنگ 
آن بر تمامی اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و گزینه های معرفی شده 
به وضوح احس�اس می شد. این س�ایه به اندازه ای پررنگ بود که اعتراض 
گس�ترده و توأم با عصبانیت اپوزیس�یون خارج کش�ور و مدعیان فراری 

اصالحات را در پی داشت.
جریانات و گروههای یاد ش�ده، از اعالم برائت گزینه های پیش�نهادی 
آقای روحانی نسبت به فتنه 88  با عنوان »پشت پا زدن همزمان« آنها به 
جنبش سبز)!( و موسوی و خاتمی و کروبی یاد کرده و با ادبیات شناخته شده 

و بی ادبانه خود آنان را نواخته بودند!
فضای ضد فتنه حاکم بر جلسات 4 روزه رسیدگی به صالحیت وزرای 
پیشنهادی در مجلس شورای اسالمی به همان اندازه که دشمنان بیرونی و 
دنباله های داخلی آنها را به خشم آورده است برای مردمی که در اعتراض 
به فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، حماسه پرشور و بی نظیر 9 دی را آفریده 
و از آن پ�س نی�ز بر خیانت فتنه گران و اعالم نف�رت از آنان تأکید ورزیده 
بودند، امیدآفرین بود و به وضوح حکایت از آن داشت که آثار و ثمرات جهاد 
مقدس آنان با سران و اصحاب داخلی و خارجی فتنه 88 نه فقط کمرنگ 
نشده بلکه دامنه و ضریب تأثیر آن نیز گسترده تر شده و فزونی یافته است.
2- اگرچه شرکت و حضور برخی از سران و عوامل دست اندرکار فتنه 
88 در انتخابات، اعتراف صریح آنان به دروغ بودن ادعای تقلب و خیانت 
بزرگی بود که در جریان فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 مرتکب شده بودند 
ولی علی رغم این اعتراف عملی، از اعتراف رسمی و شفاهی یا مکتوب به 
آن خیان�ت آمیخته به دروغ خ�ودداری می کردند و در حالی که به گواهی 
اسناد و گزارش های موثق در جلسات خصوصی به دروغ بودن ادعای تقلب 
اعتراف داشتند، مصلحت خویش- بخوانید مصلحت مدیران بیرونی فتنه- را 
در اعتراف صریح و علنی نمی دانستند! اما، در جریان رسیدگی به صالحیت 
وزیران پیشنهادی آقای دکتر روحانی، برخی از وزرا که متهم به همراهی 
ب�ا فتن�ه بودند ضمن انکار این همراهی و اعالم برائت از فتنه- که در جای 
خود قابل تقدیر است- بر ادعای تقلب نیز خط بطالن کشیدند. تا آنجا که 
در دفاع پایانی آقای دکتر روحانی از وزرای پیشنهادی وقتی نوبت به دفاع 
از آقای عباس آخوندی نامزد وزارت مسکن، راه و شهرسازی رسید، گفت 
»ایشان -آقای آخوندی- این شهامت را داشت که در آن سال های حساس 
در حضور مقام معظم رهبری بگوید که در انتخابات تقلب نشده است، نه تنها 
تقلب نشده است، بلکه در انتخابات ایران امکان تقلب نیز وجود ندارد.«.

آقای آخوندی در انتخابات سال 88 از اعضای اصلی ستاد میرحسین 
موسوی بود و با همین عنوان نیز همراه چند تن دیگر از اعضای آن ستاد 
و اعضای ستاد سایر نامزدها به محضر رهبرمعظم انقالب رفته و در آنجا با 
صراح�ت امکان هرگونه تقل�ب در انتخابات را که کلید واژه فتنه بود، نفی 
کرده بود ولی اعتراف ایشان در فضای عمومی کشور انعکاس نیافته بود و 
آقای دکتر روحانی با توجه به فضای حاکم بر نگاه نمایندگان مردم می دانست  
که احتمال ادعای تقلب از س�وی آقای آخوندی می تواند موثرترین عامل 
در رویکرد منفی نمایندگان به ایش�ان باش�د، از این روی با هوشمندی به 
نفی تقلب از سوی آخوندی در محضر حضرت آقا اشاره کرد که رأی اعتماد 

نمایندگان مردم به ایشان را در پی داشت.
نفی صریح ادعای تقلب از سوی برخی وزرای پیشنهادی که به همراهی 
با فتنه متهم بودند و اظهارات آقای دکتر روحانی در دفاع از وزیرمسکن، راه 
و شهرسازی میخ دیگری بود که در یک جلسه رسمی و با حضور نمایندگان 
مردم بر تابوت فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 کوبیده می شد و از بی اعتباری 
و سقوط سران و عوامل فتنه 88 حکایت می کرد. این نکته نیز با اعتراض 
شدید و گسترده جریانات ضدانقالب بیرونی و رسانه های بیگانه که »تقلب 
در انتخابات«! کلید واژه کودتای مخملی مورد حمایت آنها بود، روبرو شد 
و برخی وزرای پیش�نهادی را به باد اعتراض و انتقاد گرفتند که چرا تقلب 

در انتخابات ریاست جمهوری 88 را نفی کرده اند! 
3- یکی از نکات برجس�ته دیگر ک�ه در جریان بحث های داغ 4 روزه  
برای رسیدگی به صالحیت وزرای پیشنهادی به وضوح قابل دیدن بود آن 
که  برخالف ادعاهای پرس�رو صدای مدعیان اصالحات که اصرار داش�تند 
خود را پیروز انتخابات اخیر نش�ان بدهند، وابس�تگی وزرای پیش�نهادی 
ب�ه »جبهه اصالحات« یک »امتیاز منفی« تلقی می ش�د و نه فقط وزیران 
پیشنهادی، بلکه اعضای فراکسیون اقلیت نمایندگان مدعی اصالحات نیز 
به گونه ای کامال محسوس اصرار داشتند که هیچیک  از وزرای پیشنهادی 
را در پیوند با جبهه اصالحات معرفی نکنند. این نکته به وضوح از اعتراف 
مدعی�ان اصالحات به فقدان پایگاه مردمی ای�ن جبهه حکایت می کرد و 
حاکی از آن که می دانس�تند اش�اره به هرگونه رابطه و پیوند برخی وزرای 
پیش�نهادی به جبهه اصالحات می تواند به عنوان یک مانع جدی، از رأی 
اعتماد نمایندگان مردم به آنها جلوگیری کند. خودداری از اشاره به رابطه 
وزیران پیشنهادی با جبهه اصالحات به اندازه ای محسوس بود که برآشفتگی 
و عصبانیت شدید رسانه های بیگانه و سایت های وابسته به اپوزیسیون را 
در پی داشت و از جمله، سایت صهیونیستی »باالترین«  که تحت مدیریت 
مستقیم منوشه امیر اداره می شود با دلخوری و به مالمت نوشت »نه حسن 
روحان�ی و نه هیچیک از وزیران پیش�نهادی حرف�ی از اصالحات به میان 
نیاوردند و درباره عضویت چند تن از گزینه های روحانی در جبهه اصالحات 
س�خن نگفتند«! همین سایت در گزارش دیگری نوشت »دفاعیات وزرای 
روحانی به سرمقاله کیهان شبیه بود)!(  همه آنها خود را سرباز رهبر ایران 
معرف�ی کردند. و روحانی گفت در انتخاب اعضای کابینه اش، هماهنگی با 

نظرات ]آیت اهلل[  خامنه ای  را در نظر داشته است و...«
گفتنی اس�ت فقط در یک مورد آقای دکتر روحانی به هنگام دفاع از 
وزرای پیش�نهادی یک�ی از آنها را با عنوان »اصالح طل�ب« معرفی کرد و 
نتیجه  آن که این وزیر پیشنهادی نه فقط از رأی اعتماد مجلس برخوردار 
نشد بلکه در میان 3 وزیری که با رأی عدم اعتماد نمایندگان مردم روبرو 

شدند، کمترین رأی مثبت را کسب کرد.
با توجه به نکات فوق الذکر که برگرفته از جلسات علنی و 4 روزه بررسی 
صالحیت وزرای پیش�نهادی در مجلس ش�ورای اس�المی است به جرأت 
می توان نتیجه گرف�ت که مجموعه اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و 
نظرات اعالم شده وزرای پیشنهادی در برائت از فتنه 88، اعتراف به دروغ 
بودن تقلب، پش�ت کردن آش�کار به جبهه اصالحات، استفاده از گفتمان 
اصولگرایان�ه و تاکید بر آموزه های اصیل اس�الم و انقالب و نظام، پیروزی 
بزرگ دیگری برای گفتمان اصولگرایی است و این نظر پیش گفته را تائید 
می کن�د ک�ه در انتخابات خرداد 92 اگرچه نامزده�ای جبهه اصولگرا- به 
مفهوم سیاسی و تشکیالتی آن- پیروز نبوده اند ولی »گفتمان اصولگرایی« 

پیروز قطعی انتخابات بوده است. و دراین باره، باز هم گفتنی هایی هست.
حسین شریعتمداری

شارژ
گفللت: علیرضا نللوری زاده کلله در میان اپوزیسللیون به 
دروغ زاده معروف اسللت و وابسللتگی خود به اسرائیل را نفی 
نمی کند، کشتار مردم مصر را »حق طبیعی«! ارتش این کشور

 دانست!
گفتم: این هم شد خبر؟! آخه پشه خودش چی هست 

که فشار خونش باشه؟!
گفت: یکی از کاربران سایت صهیونیستی باالترین خطاب 
به او نوشللته است؛ نمره شما در خودفروختگی و بی شرفی و 
گداصفتی بیستِ بیست است اما در شرافت بی نهایت زیر صفر.
گفتم: ی�ارو می گفت؛  وقتی فالن�ی رتبه کنکورش 
را برای�م پیام�ک زده ب�ود از بس که ع�دد و رقم کنار 
ه�م ردیف ش�ده بود، فکر ک�ردم برایم ش�ارژ موبایل 

فرستاده!

خاكسپاری جنازه فتنه!


