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سه شنبه 15 دي 1388- شماره 19551
  

صفحه (14) صفحه (3) صفحه (2)    

 
دويدن در كوچه بن بست (يادداشت روز)

 
كیھان و خوانندگان

 
گیج (گفت و شنود)

 
برنامه ريزي براي ايجاد فتنه جديد در پوشش پروژه آشتي ملي

 
دادستان تھران : محاكمه متھمان پرونده ھتاكان ادامه دارد

 
ھم كارناوال نفوذي ھا بود ھم جنبش مردم خداجو! (خبر ويژه)

 
آمريكا غني سازي را بپذيرد تا از دست ايران نجات پیدا كند! (خبر ويژه)

 
شبكه ھاي اجتماعي ھمان احضار روح با استكان است! (خبر ويژه)

 
سپر گروھك ھاي برانداز يا مرجع مجاھدين و مجمع روحانیون؟! (خبر ويژه)

 
ارتش سايبري ايران شبكه اينترنتي «سیا» را به غنیمت گرفت (خبر ويژه)

 
مردان خداجوي موسوي بھايي و تروريست از آب درآمدند

 
پیام تسلیت رھبرانقالب به مناسبت ارتحال آيت هللا حاج آقا علي صافي

 
 
 

 
دويدن در كوچه بن بست (يادداشت روز)

 
ضرب االجل باراك اوباما رئیس جمھور امريكا به ايران روز پنج شنبه 31 دسامبر 2009 پايان يافت. اوباما
چند ماه قبل در سفري به تل آويو و در حالي كه كنار بنیامین نتانیاھو ايستاده بود به صراحت تاكید
كرد پايان سال میالدي را زماني مي داند كه در آن بايد پیشرفتي محسوس درگفت وگوھاي ھسته
اي با ايران رخ داده باشد و اال جامعه بین المللي اقداماتي علیه ايران به عمل خواھد آورد. از آن روز تا
به امروز، ھیچ كدام از امريكايي ھا به سوال ھايي از اين قبیل كه اگر ايران به ضرب االجل دسامبر
پاي بند نماند دقیقا چه خواھند كرد و چقدر اطمینان دارند كه اقدامات آنھا بتواند اراده ايران را تغییر
دھد، پاسخ نداده اند. شايد يك علت طفره رفتن از ارائه پاسخ صريح به اين سوال ھا ھمان باشد كه
امريكايي ھا خود بارھا گفته اند يعني اينكه نمي خواھند فضاي مذاكرات را با تندي ھاي زودھنگام
تخريب كنند، ولي علت مھم تر اين است كه امريكايي ھا خود بھتر از ھر كسي مي دانند ورود به فاز
تحريم ھا، قدم نھادن در ھمان راھي است كه جرج بوش بر پیمودن آن اصرار كرد و نھايتا ھم به
شكستي چنان فاحش انجامید كه باراك اوباما توانست در مبارزه انتخاباتي خود در مقابل كانديداي
جمھوري خواھان، صرفا با تكیه بر ھمین يك مورد و تاكید بر ضرورت «تغییر» آن، ھمه چیز را به نفع
خود تمام كند. اما حاال پس از چیزي حدود يك سال، زمزمه ھايي وجود دارد كه اوباما مي خواھد به
راه بوش بازگردد. سوال اين است كه اگر آن مسیر در دوران بوش جواب نداد چرا بايد در دوران اوباما
جواب بدھد؟ آيا اوباما مي تواند از بوش، بوش تر باشد و روشي را كه دولت بوش خود در ماه ھاي
آخر به ناكارآمدي آن واقف شد و كنار گذاشت-و به ھمین دلیل ويلیام برنز را به مذاكرات ژوئن 2008

 
فرستاد- با موفقیت اعمال كند؟

تنھا اتفاق جديدي كه پس از روي كار آمدن اوباما در صحنه مواجھه تھران و واشینگتن رخ داد تاكید
اوباما بر انجام مذاكره بدون پیش شرط و مستقیم با ايران بود. در میان مقام ھا و مراكز تصمیم ساز
در ايران ھیچ كس اين موضوع را يك «تغییر استراتژيك» ارزيابي نكرد چرا كه واضح بود اين تصمیم نه
ابتكار اوباما بلكه محصول نیاز غیر قابل جايگزين دستگاه سیاست خارجي امريكا به تعامل با ايران
است و حتي اگر جرج بوش ھم در كاخ سفید مي ماند چاره اي جز در پیش گرفتن ھمین سیاست

 
نداشت چه اينكه اولین حضور امريكا در مذاكرات گروه 6 با ايران در دولت بوش رخ داد.

يك نگاه قدرتمند در ايران كه از ھمان روزھاي اول بر سر كار آمدن اوباما در اليه ھاي دروني حكومت
خود را نشان داد اين بود كه اساسا ھدف اوباما از ورود به فاز تعامل مستقیم با ايران نه دستیابي به
راه حل مذاكراتي براي موضوع ھسته اي بلكه افزايش قدرت چانه زني خود درون گروه 6 است -كه
در ماه ھاي پاياني دولت بوش به حداقل مقدار ممكن تقلیل پیدا كرده بود- تا آنھا را به ھمراھي در
اعمال تحريم ھايي بسیار شديد -ھمان كه ھیالري كلینتون آن را تحريم ھاي «فلج كننده» خواند-
وادار سازد. اين ديدگاه عقیده داشت پیشنھاد مذاكره و احیانا انجام يكي دو دور مذاكره نه ابزار
رسیدن به راه حل بلكه تاكتیكي براي تشديد فشارھاست و امريكايي ھا نھايتا عالقه اي براي به
رسمیت شناختن حقوق ايران از خود نشان نخواھند داد. مدافعان اين ديدگاه پس از وقايع رخ داده از
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اول اكتبر به اين سو، در موقعیتي ھستند كه مي توانند استدالل كنند تحلیل آنھا صحیح بوده و
امريكايي ھا اساسا وارد مذاكرات شدند كه آن را به شكست بكشانند نه اينكه مسیر به سمت يك
راه حل بگشايند، راه حلي كه اكنون و پس از مذاكرات انجام شده در وين كامال در دسترس است و
امريكايي ھا لجوجانه از حركت به سمت آن خودداري مي كنند. مھم اين است كه ببینیم چرا چنین

 
اتفاقي رخ داده است.

مطالعه دقیق منابع امريكايي و صھیونیستي نشان مي دھد استراتژي اوباما در مقابل ايران پس از
يك سال فراز و فرود نھايتا به شكل يك طرح 4 ستوني در آمده است. اين طرح در واقع توصیفي است
كه امريكايي ھا از فرايند سیاستگذاري خود درباره ايران ظرف يك سال گذشته مي كنند: 1- پیشنھاد
مذاكره مستقیم اوباما به ايران درون نظام ايران شكاف ايجاد كرد 2- اين شكاف در اثر تحوالت پس از
انتخابات ايران بسیار عمیق تر شد 3- در اثر ھمین شكاف ھا بود كه ايران نتوانست پیشنھاد وين را
بپذيرد و 4- اكنون بايد از طريق اعمال تحريم ھاي جديد اين شكاف را تقويت كرد. دقیقا بر ھمین
مبناست كه اكنون نداي تحريم ايران از جانب محافل صھیونیستي درون و بیرون امريكا بلند شده و

 
دولت اوباما ھم در مانده است كه بر سر اين دوراھي چه بايد بكند. 

بي دقتي ھا و سوء تفاھم ھاي موجود در اين تحلیل بسیار فراتر از آن است كه بتوان در اينجا ابعاد
آن را شكافت. پیشنھاد مذاكره اوباما به ايران از ابتدا شكاف چنداني درون حكومت بوجود نیاورد، تازه
اگر ھم اندكي اختالف تحلیل بوجود آمده باشد اكنون كامال رفع شده و تقريبا كسي از مسئوالن نظام
-حتي خوش بین ترين آنھا- ترديد ندارد كه اوباما چه از حیث اھداف و چه حتي از حیث روش ھا ادامه
منطقي بوش است و باالتر از اين شايد بتوان گفت به دلیل اعمال برخي پیچیدگي ھا در رفتارھاي
خود از بوش ھم خطرناك تر است. مقام ھاي ايران در يك سال گذشته عالوه بر دست دراز شده
اوباما به دست ديگر او ھم نگاه كرده اند و ھرگز چیزي جز خنجر در آن نديده اند. اختالف بوجود آمده
پس از انتخابات ھم اساسا ربطي به پیشنھاد مذاكره اوباما نداشت. مسئله به طور ساده اين بود كه
پیاده نظام امريكا در ايران به داليلي كه اينجا جاي بحث آن نیست به طمع افتاد كه فرصتي براي وارد
آوردن يك ضربه اساسي به نظام به دست آورده و برخي كانديداھا و خواص ھم به دلیل آلودگي و
بي بصیرتي فرصت و بستر الزم براي جوالن اين پیاده نظام را فراھم آوردند كه البته ديديم و ديدند
ديري نپايید. علت رد پیشنھاد وين ھم اختالفات داخلي ايران نبود. ايران ھمان ابتدا كه پیشنھاد 3
كشور فرانسه، روسیه و امريكا را دريافت كرد فھمید كه امريكايي ھا به دنبال آن ھستند كه از بن
بست بوجود آمده درباره برنامه ھسته اي ايران با حفظ آبرو خارج شوند و به رفع و رجوع گرفتاري
ھاي حادتر خود در منطقه بپردازند. واقعا در آن مقطع ايران اصراري ھم نداشت كه اال و البد موضوع
بايد با يك آبروريزي براي غرب خاتمه پیدا كند. تحوالت بعدي بود كه مسیر را تغییر داد. در حالي كه
ابتدا بحث بر سر اين بود كه ايران طي يك فرايند مبادله مواد ھسته اي، سوخت مورد نیاز خود براي
راكتور تھران را به دست بیاورد به تدريج اظھاراتي از جانب غربي ھا شروع شد كه ھدف اصلي خارج
كردن مواد ھسته اي از چنگ ايران و ايجاد يك تاخیر زماني يكساله در دستیابي آن به سالح ھسته
اي است. ايران ابتدا اين اظھارات را جدي نگرفت اما رفته رفته مقام ھا و تحلیلگران غربي آنچنان بر
اين موضوع تاكید كردند كه معلوم شد ماجرا واقعا جدي است و غربي ھا ھدفي جز تھي كردن
ذخیره اورانیوم كم غني شده ايران ندارند. از اين روي ايران خواستار آن شد كه تضمین ھايي محكم
تر دريافت كند تا بتواند مطمئن باشد كه حتما سوخت راكتور تھران را دريافت خواھد كرد. تضمین ھاي
مورد نظر ايران اين بود كه اصل مبادله محفوظ بماند اما انجام آن به طور تدريجي و درون خاك ايران
صورت بگیرد. طرف غربي تضمین ھاي درخواستي ايران را به منزله رد پیشنھاد وين تلقي كرد و
بالفاصله رسانه ھاي غربي پر شد از تحلیل ھايي كه مي گفت ايران پیشنھاد وين را رد كرده است
در حالي كه غربي ھا خود به خوبي مي دانستند تنھا چیزي كه ايران خواسته اعمال اصالحاتي در
شكل اجراي پیشنھاد است. اين درست است كه درون ايران ديدگاه ھاي مختلفي در مورد ماھیت
پیشنھاد وين شكل گرفت ولي در سطح تصمیم سازي از ھمان ابتدا اجماعي روشن وجود داشت.
اين واكنش غربي ھا نظام را كامال متقاعد كرد كه ھدف غرب نه تامین سوخت راكتور تھران بلكه
دقیقا ھمان است كه خودشان اعالم كرده اند يعني تھي كردن ذخیره مواد ھسته اي ايران واال اگر
غربي ھا واقعا در ادعاي خود صادق بودند و ھدفشان ارائه سوخت به ايران بود چه فرقي مي كرد كه
اين مبادله درايران انجام شود يا جاي ديگر؟! و نھايتا اعمال تحريم ھا -اگرچه ھیچ تحريم موثري در كار
نیست و امريكايي ھا مي خواھند دوباره سراغ سپاه بروند كه قبال ھم بارھا آن را تحريم كرده اند-
مردم و نظام ايران را متحد خواھد كرد به جاي آنكه در مقابل ھم قرار دھد. اگر بنا بود تحريم داخل
ايران را به ھم بريزد 5 قطعنامه قبلي اين كار را كرده بود ضمن اينكه وقتي غرب با تحريم سعي مي
كند به مردم ايران فشار بیاورد و متقابال دولت ايران تالش مي كند بار تحريم را خود به دوش بكشد و
فشارھا را به مردم منتقل نكند، مردم بايد از چه كسي متنفر شوند؛ دولت خدوم و صبور يا غربي

 
ھايي كه از تامین راديو دارو براي بیمارستان ھا ھم خودداري مي كنند؟!

اوباما به دلیل تحلیل ھاي اشتباه سیستم بررسي استراتژيك واشینگتن، اكنون گرفتار ضرب االجل
خود است. اگر به اين ضرب االجل عمل كند و پا در مسیر تحريم ھا بگذارد وارد راھي شده كه
شكست خورده بودن آن مدت ھا قبل ثابت شده و ضمنا تمام امكان ھاي مذاكراتي با ايران درباره
مسائل منطقه اي را ھم از دست خواھد داد و اگر به آن عمل نكند آبروي خود را از دست رفته خواھد

 
ديد. 

 
مھدي محمدي

 
 
 

 



23/06/2018 روزنامھ کیھان

http://kayhanarch.kayhan.ir/881015/2.htm 3/10

 
كیھان و خوانندگان

 
¤ پس از برگزاري تظاھرات عظیم مردم در محكومیت سران فتنه، اكنون نوبت مسئوالن است كه با

 
سران فتنه برخورد نمايند.

 
نوريزاده از كرج

¤ به اين آقايي كه با بیانیه ھايش دروغ مي گويد بفرمائید كه سركردگان منافقین خودشان اعتراف
كرده اند كه در آشوب روز عاشورا حضور داشتند، اما بازھم موسوي اصرار دارد كه آن آشوبگران مردم

 
خداجو ھستند.

 
يك ھموطن

¤ انقالب اسالمي ايران، يك درياي پاك و خالص است كه گاھي دچار توفان مي شود و ناپاكي ھايش
را تخلیه مي كند. اغتشاشگران و سران فتنه، حكم ھمان ناپاكي را دارند كه با اين توفان، از اين دريا

 
بیرون ريخته شدند.

 
مھدوي از نكا

 
¤ دادن فرصت به سران فتنه براي بازگشت به دامان ملت، وقت كشي است و ھیچ سودي ندارد.

 
قاسم زاده از تھران

¤ به اصالح طلبان و سیاستمداران كشور بفرمائید كه ديگر دم از 13میلیون طرفدار موسوي نزنند.
چون بسیاري مثل من به موسوي راي دادند، اما حاال ديگر او را قبول نداريم. به جز مشتي اراذل و

 
اوباش ديگر ھواداري براي موسوي نمانده است.

 
يك ھموطن

¤ ضمن تشكر از روزنامه كیھان به خاطر افشاي نقشه ھاي صھیونیستي سران فتنه ، از اين روزنامه

 
تقاضا مي شود كه نسبت به كشته سازي فتنه گران مقاالتي تحلیلي چاپ شود.

 
جراحي از مشھد

¤ در انتخابات رياست جمھوري امسال به فردي راي دادم كه اطرافیانم با او مخالف بودند. پس از
اعالم نتیجه، ابتدا از آن ناراحت بودم، اما با خودم گفتم كه مردمساالري ايجاب مي كند كه به راي
اكثريت احترام بگذارم. اما امروز و باگذشت 7 ماه از انتخابات، مي بینم كه اطرافیانم تا چه حد بصیرت
داشتند كه به كسي كه اين ھمه دلبسته قدرت و موقعیت اجتماعي است و با رفتارش كه مصداق

 
ديكتاتوري محض است و قصد دارد با فتنه گري و تخريب به قدرت برسد راي ندادند.

 
يك ھموطن

¤ پیشنھاد مي شود كه خسارت ھاي وارد آمده به اموال عمومي به دست آشوبگران، از سران فتنه

 
و اغتشاشگران دستگیر شده گرفته شود تا براي ساير فتنه گران ھم درس عبرت شود.

 
موسوي

¤ مردم ايران ھیچ گاه خواص، سیاستمداران، ھنرمندان و ورزشكاراني كه در مقابل وطن فروشان و

 
ھتاكان سكوت كردند را فراموش نمي كنند و نخواھند آنھا را بخشید.

 
يك ھموطن

¤ برخي از خواص انتظار دارند كه سران فتنه عذرخواھي كنند. اما اين انتظار بسیار اشتباه است، زيرا
آنھا انواع جنايات و خطاھا را مرتكب شده اند و ديگر راه برگشتي براي آن ھا نمانده است. پس بھتر

 
است كه به جاي اين انتظارات، در پي محاكمه شدن سران فتنه باشند.

 
يك شھروند

¤ بنده 18 سال است كه كارمند سازمان حج و زيارت ھستم و در اين مدت به وفور ديدم كه وھابیون
عربستان در برنامه ھاي حج، چه توھین ھايي به ھموطنانمان مي كنند. از اين گذشته، با اين
مسافرت ھا، پول ھايي را به آن اعراب مي دھیم كه با آن ھا براي كشتار شیعیان اسلحه تھیه مي
كنند. از رياست محترم سازمان حج و زيارت تقاضاي عدم برگزاري مراسم حج عمره از سوي ايران

 
مي شود.

 
يك شھروند

¤ از مسئوالن تقاضا مي شود كه تكلیف شركت ھاي ھرمي را معلوم كنند. چون برخي مي گويند
اين شركت ھا قانوني ھستند و برخي مي گويند غیرقانوني. آيا مسئوالن منتظر ھستند كه شركت

 
ھاي ھرمي، ابتدا پول مردم را غارت كنند و سپس با آن ھا برخورد شود؟

 
يك شھروند

 
¤ لطفاً يك خط ويژه پیامك براي دريافت نظرات خوانندگان خود ايجاد نمائید. 

 
يك خواننده

 
كیھان: بزودي امكان ارسال پیامك براي خوانندگان فراھم خواھد شد.

¤ علي رغم اينكه مسئوالن اعالم كردند كه براي تعويض خودروھاي فرسوده، وام داده مي شود،

 
ھیچ يك از نمايندگي ھا و مراكز مربوطه قائل به وام دادن نیستند. لطفاً رسیدگي شود.

 
يك شھروند

¤ مدتي است كه خیابان محمد حسیني واقع در خیابان آيت هللا سعیدي(غیاثي) پاتوق فروشندگان
مواد مخدر شده و علناً در مدت شبانه روز اقدام به رد و بدل مواد مخدر و مزاحمت براي ساكنین محل
مي نمايند. از رياست محترم كالنتري 114 غیاثي كه در نزديكي ھمین خیابان نیز واقع شده است

 
خواھشمنديم نسبت به دستگیري و رفع مزاحمت اين افراد اقدام فرمايند.

 
جمعي از اھالي محل

¤ در تاريخ 8 دي ماه از ساعت 10/15تا 30/16 حتي يك اتوبوس ھم در خط تجريش- شھرك صدف
تردد نكرد. از مسئوالن امر انتظار مي رود كه ضمن بررسي اين اتفاق و پاسخگويي به شھروندان،

 
نسبت به حركت به موقع اتوبوس ھا نظارت بیشتري داشته باشند.

راستاد
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¤ طرح ارائه سھمیه به متأھلین در كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه ھا، يك طرح بسیار اشتباه
است. چون ھم مجردان و ھم متأھالن به يك اندازه تالش مي كنند و دلیلي ندارد كه يك گروه از

 
تالش خود بھره بیشتري ببرند.

 
يك ھموطن از تھران

¤ ديسكي كردن چرخ ھاي عقب اتومبیل ھمان كار ترمز اي بي اس را انجام مي دھد با اين تفاوت
كه ھزينه آن به مراتب كمتر است. از كارشناسان تولید خودرو مي خواھم كه در اين مورد نظر

 
تخصصي خود را بدھند.

 
دھستان

¤ از وزير محترم رفاه و معاون پارلماني رياست محترم جمھوري مي خواھیم اقدامي نمايند كه قانون
بازنشستگي كاركنان ارگان ھاي دولتي با 25 سال سابقه كار شامل حال كارگران بخش ھاي

 
خصوصي نیز بشود.

 
جباري

¤ از 18 سال پیش قرار شده كه قطعه زمین 150 ھكتاري در نواج از توابع شھرستان ملوجان كرمان
بین افراد فاقد مسكن تقسیم و واگذار شود ولي بنیاد مسكن كرمان تاكنون تكلیف اين زمین ھا را
روشن نكرده است. تقاضا داريم مسئوالن امر اين موضوع را به يك سرانجام معلوم برسانند و زمینه

 
خانه دار شدن گروھي از ھم وطنان را در اين منطقه محروم فراھم سازند.

 
عیسي محمودي

¤ پايه برق ضلع جنوب شرق میدان امام حسین(ع) فاقد روشنايي ھستند از مسئولین اداره برق

 
منطقه 17 شھريور براي رفع اين نقیصه درخواست مساعدت داريم.

 
از كسبه محل

 
پاسخ روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش لرستان

در پاسخ به مطلب مندرج در سه شنبه 8 دي ھشتاد و ھشت روزنامه در ستون كیھان و خوانندگان
به آگاھي مي رساند: 

1- حقوق و مزاياي حكمي كاركنان رسمي و پیماني از طريق خزانه معین استان مستقیم به حساب
كاركنان واريز مي گردد لذا آنچه در حكم آنھا برابر قوانین و مقررات وجود داشته باشد پرداخت مي

 
گردد.

2- حق لباس افراد ياد شده تا پايان سال 87 برابر با دستورالعمل شماره 15 قانون استخدام كشوري
در موعد مقرر به آنان پرداخت گرديده است و در مورد مذكور پرداخت آن تاخیر نداشته است. اما در
سال 88 در قانون مديريت خدمات كشوري اشاره اي به آن نگرديده پیگیري ھاي الزم در اين مورد به

 
عمل آمده فعال بخشنامه يا دستورالعملي در اين خصوص دريافت نشده است.

3- برابر نامه شماره 33/41900/710- 16/8/88 مديركل امور اداري و تشكیالت وزارت متبوع ھیچگونه
تسھیالتي براي نگھبان و سرايدار بابت حق كشیك(سرايداري) آنان در قانون مديريت خدمات كشوري

 
پیش بیني نشده است.

4- سرايداران و نگھبانان به صورت تمام وقت برابر قوانین و مقررات در واحدھاي مربوطه انجام وظیفه
مي نمايند و بابت كار خارج از ساعات آنھا ھیچگونه دستورالعملي مبني بر پرداخت نوبت دوم به اين

 
عزيزان وجود ندارد.

 
پاسخ روابط عمومي شركت توزيع برق تھران بزرگ

در پاسخ به مطلب مندرج در مورخ 1/10/88 آن رسانه با عنوان افزايش پول برق مصرفي به آگاھي
مي رساند: از مشترك محترم درخواست مي شود به منظور رسیدگي دقیق به مشكالت خود با

 
شماره تلفن 88616613(دفتر روابط عمومي) تماس حاصل نمايند.

 
 
 

 
گیج (گفت و شنود)

 

 
گفت: تازه چه خبر؟!

گفتم: بعد از تظاھرات چند ده میلیوني مردم در محكومیت اھانت كنندگان به عاشوراي حسیني(ع)،

 
سران فتنه بدجوري گیج و منگ شده اند.

 
گفت: آخه دلشون نمي خواست به اين زودي معلوم شود كه در اردوگاه يزيد خیمه زده اند.

 
گفتم: خب! چرا اھانت كنندگان به عاشوراي حسیني(ع) را محكوم نمي كنند؟

گفت: آخه، اگر آنھا را محكوم كنند كه ديگه اين چند تا ھواداري ھم كه براشون باقي مونده از دست

 
مي دھند.

 
گفتم: با اين حساب مگه مجبورند بیانیه بدھند و يزيديان رو «مردم خداجو»! معرفي كنند؟! 

 
گفت: خودشان ھم نمي دانند چه مي گويند و چه مي كنند!

گفتم: يارو مي خواست در يك محفل ادبي ابراز وجود كند، خطاب به حاضران گفت؛ در اين محفل به
ياد سعدي افتادم، اجازه بدھید يك شعر از فردوسي برايتان بخوانم، ملك الشعراي بھار در وصف

 
اصفھان مي گويد؛ خوشا شیراز و وصف بي مثالش و...!!
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گزارش اختصاصي كیھان

 
برنامه ريزي براي ايجاد فتنه جديد در پوشش پروژه آشتي ملي

 

 
سرويس سیاسي-

گزارش ھاي دريافتي كیھان نشان دھنده آن است كه سران جريان فتنه طراحي ھاي جديدي براي
الپوشاني خیانت ھاي چند ماھه خود در قالب يك نسخه جديد از طرح به اصطالح «آشتي ملي»

 
انجام داده اند.

در حالي كه برخي از تحلیلگران در روزھاي اخیر با نامه نسنجیده محسن رضايي خطاب به رھبر
انقالب به عنوان يك «پروژه مستقل» و طراحي شده توسط شخص وي مواجه شده اند، برخي
گزارش ھا كه كیھان اخیرا به آنھا دست يافته نشان مي دھد اين نامه صرفا يك «زير پروژه» است و
بايد آن را به عنوان بخشي از يك پروژه كالن تر كه ھدف آن خارج كردن سران فتنه از بن بست فعلي

 
و فراھم آوردن امكان تداوم حیات سیاسي براي آنھاست، تحلیل كرد.

محسن رضايي در نامه خود خطاب به رھبر انقالب با به كار بردن تعبیر «معترض» درباره میرحسین
موسوي و تمجید از بیانیه شماره 17 وي كه در آن حركت ھتاكانه اوباش در جسارت به ايام عزاي
حضرت سیدالشھدا(ع) مورد تايید قرار گرفته و به عنوان حركتي خودجوش ستوده شده بود، از ايشان
خواسته بود درباره حماسه روز 9 دي پیامي صادر يا سخنراني كنند تا «از شروع دوباره فعالیت
افراطیون دو جناح» جلوگیري شود. اين نامه كه به وضوح در حكم تايیديه و تكمله اي بر بیانیه ضد
انقالبي موسوي است، با واكنش ھاي گسترده اي در میان مردم و نخبگان اصولگرا مواجه شد و به

 
سرعت اجماعي در اين باره شكل گرفت كه رضايي ھدفي جز تطھیر سران فتنه ندارد.

اطالعات كیھان نشان مي دھد برخي واقعیت ھاي كلیدي اين احساس عمومي را تايید مي كند.
برمبناي اين اطالعات سران جريان فتنه كه اخیرا بر ھماھنگي ھاي خود با يكديگر افزوده اند به 3
دلیل به اين نتیجه رسیده اند كه روند فعلي قابل تداوم نیست و بايد راه خروجي از آن بیابند: 1- از
دست رفتن بدنه مردمي فتنه و محدود شدن آن به ضد انقالب 2- ناتواني سران فتنه از كنترل
رفتارھاي ضد انقالبي باقي مانده حامیان خود و قطعي شدن اين موضوع كه نظام و مردم عقیده
دارند ھزينه اين رفتارھاي ضد انقالبي بايد مستقیماً توسط سران فتنه پرداخت شود و 3- استحكام
دروني جبھه انقالب و سربازان واليت فقیه كه حماسه روز 9 دي نشان داد از پشتوانه مردمي وسیع

 
و غیرقابل انكاري برخوردار است.

بر مبناي اين 3 دلیل سران فتنه تصمیم گرفته اند يك پروژه وسیع رسانه اي با محوريت ضرورت آشتي
ملي و خروج كشور از وضعیت فعلي را كلید زده و خود را در جايگاه ناصحان نظام و طلبكاران از آن
بنشانند. نامه رضايي فقط بخشي از اين پروژه است و بخش ھاي ديگر آن ھم به زودي آشكار خواھد
شد كه نگارش نامه ھايي ديگر به رھبري، وارد كردن برخي بزرگان روحاني به اين عرصه و نھايتاً
ايجاد جنجال رسانه اي از طريق به دست گرفتن «پرچم خاتمه بحران» و «آرامش كشور» فقط بخش
ھايي از آن است. يك كارشناس آگاه كه تحركات جريان فتنه در ماه ھاي گذشته را مستمراً مطالعه
كرده در اين باره به كیھان گفت: «از ابتدا قرار بود ھمین اتفاق بیفتد. الاقل يك محفل خاص كه تا
امروز سران فتنه را اداره و تغذيه كرده از ابتدا بنا داشت ابتدا براي شعله ورتر شدن آتش فتنه ھرچه
مي تواند انجام بدھد و بعد آن روز كه ھمه خسته شدند و مطالبه خروج از وضعیت بحران در میان
مردم باال گرفت به عنوان فرشته نجات وارد عمل شود و ختم شدن غائله را به نام خود تمام كند.»
وي ادامه داد: «برنامه ريز اين جريان مدت ھا قبل گفته بود نھايتاً ھمه مجبور مي شوند سراغ من
بیايند و حاال كه اين اتفاق نیفتاده و بلكه مطالبه برخورد با سران فتنه فراگیر شده، خودش تصمیم

 
گرفته وارد عرصه شود و آخرين پروژه اش را اجرا كند.»

اطالعات كیھان نشان مي دھد كه ھدف نھايي اين پروژه اين است كه اوالً سران فتنه را با كمترين
ھزينه از مھلكه نجات دھد و ثانیاً فتنه گران خود تبديل به منادي وحدت و آشتي شوند تا اگر نظام
نپذيرفت- كه طبعاً نخواھد پذيرفت- بتوانند نظام را متھم كنند كه اساساً بناي آشتي ندارد و فقط به
دنبال درگیري و دعواست و به اين ترتیب ھزينه ھمه درگیري ھاي احتمالي آينده را از روي دوش

 
سران فتنه برداشته و به گردن نظام بیندازند.

اطالعات موجود نشان مي دھد گام بعدي اين پروژه احتماالً انتشار يك نامه ديگر و درخواست تشكیل
چیزي شبیه شوراي حكمیت يا شوراي آشتي ملي خواھد بود. سران فتنه البته ھنوز در اين باره كه
نامه بعدي بايد به امضاي چه كسي باشد، چه زماني منتشر شود و دقیقاً چه مواردي را مطرح كند
كه كھنه و تكراري به نظر نیايد، به جمع بندي نھايي نرسیده اند ولي در اين باره اتفاق نظر دارند كه

 
در پیش گرفتن اين روش تنھا راھكار پیش روي آنھاست.

ھمه اين برنامه ريزي ھا در حالي است كه كارشناسان عقیده دارند ھرگونه اغماض و چشم پوشي
نسبت به فتنه گران كه امثال آقاي رضايي ھم در ماه ھاي گذشته با آنھا ھمگام و ھم قدم بوده اند،
باعث خواھد شد ھزينه اقدام علیه امنیت ملي بسیار پايین به نظر برسد و به اين ترتیب فتنه گران و
دوستان خارجي آنھا در برنامه ريزي براي ايجاد فتنه ھاي بعدي جسورتر شوند و دقیقاً به ھمین دلیل
بايد حداكثر سخت گیري را در اين مورد اعمال كرد. اين كارشناسان معتقدند اگر منظور از آشتي ملي
آشتي مردم با يكديگر باشد اين بحثي بي مورد است چرا كه مردم اساساً با يكديگر نزاعي ندارند و
حماسه روز 9 دي ماه ھم نشان داد اتحاد ملي با حداكثر درجه ممكن اكنون در میان مردم وجود دارد
و بسیاري از كساني كه آن روز به خیابان آمدند ھمان كساني ھستند كه در روز 22 خرداد به
كانديدايي به جز دكتر احمدي نژاد راي داده اند. اما اگر مقصود آشتي بین جريان سیاسي باشد اين
امر بدون برخورد با فتنه گران، جبران عملي خسارت ھايي كه در اثر خیانت ھاي آنھا به كشور وارد

 
شده و مرزبندي صريح و روشن آنھا با دشمنان اسالم، انقالب و رھبري مطلقاً امكانپذير نیست.
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دادستان تھران : محاكمه متھمان پرونده ھتاكان ادامه دارد

 
دادستان تھران با اشاره به برگزاري اولین جلسه رسیدگي به اتھامات توھین كنندگان به آرمان ھاي

 
انقالب اسالمي در شعبه 15 دادگاه انقالب، گفت: جلسات بعدي رسیدگي به اين پرونده ادامه دارد.

عباس جعفري دولت آبادي درباره وضعیت بازداشت شدگان روز عاشورا و سیاست جديد دادستاني،
اظھار داشت: اين افراد كه در تظاھرات و تجمعات ضد انقالبي روز عاشورا شركت كردند، آزاد نمي
شوند، مگر آن كه بي گناھي متھمان براي قاضي پرونده محرز شود. وي ھمچنین اعالم كرد كه روز
گذشته اولین جلسه رسیدگي به اتھامات توھین كنندگان به آرمان ھاي انقالب اسالمي در شعبه
15 دادگاه انقالب برگزار شد. جعفري دولت آبادي گفت: روز يكشنبه دو نفر از متھمان پرونده ھتاكان
محاكمه شدند و رسیدگي به اتھامات ساير متھمان امروز نیز ادامه خواھد داشت. به گزارش ايسنا،
جعفري دولت آبادي تصريح كرد كه پس از قطعیت احكام مي توان اسامي آنھا را اعالم كرد. دادستان
تھران ھمچنین درباره آخرين وضعیت پرونده انفجار در خانقاه نعمت اللھي ھا، افزود: تحقیقات در اين

 
پرونده در دادگاه انقالب ادامه دارد.

 
 
 

 
ھم كارناوال نفوذي ھا بود ھم جنبش مردم خداجو! (خبر ويژه)

 
بیانیه جديد گروھك سازمان مجاھدين (انقالب) با استقبال شبكه دولتي انگلیس ھمراه شد. بي بي
سي انگلیس عنوان «ھشدار مجاھدين انقالب در مورد نفوذ جنبش سبز » را براي بیانیه مذكور
انتخاب كرد و نوشت: يكي از تشكل ھاي اصالح طلبان در مورد نفوذ اقتدارگرايان در تجمع ھاي

 
جنبش اعتراضي به منظور تشويق تندروي ھشدار داده است.

شبكه دولتي انگلیس ھمچنین به بخشي از بیانیه استناد كرد مبني بر اينكه «براساس شواھد و
قرائن موجود، ستاد عملیات رواني اقتدارگرايان حاكم، گروه ھايي را براي جھت دادن اعتراضات به
سوي شعارھاي انحرافي نظیر شعارھاي ضدنظام و سلطنت طلبانه و نیز تشويق تظاھركنندگان به

 
درگیري ھاي فیزيكي آماده كرده است.»

استقبال بي بي سي از بیانیه گروھك مجاھدين و ھشدار نسبت به تندروي نفوذي ھا در تجمعات
سبزھا در حالي است كه اين شبكه از چند روز قبل از آشوبگري و حرمت شكني روز عاشورا، به
ھیزم كشي و تدارك ماجرا روي آورده و در روز عاشورا نیز به صورت زنده و آن الين، لحظه به لحظه

 
جريان سازمان دھي شده را ھدايت مي كرد و بر گسترش اغتشاش اھتمام داشت!

در بیانیه سازمان مجاھدين آمده است: «در روز عاشوراي حسیني، حرمت ماه حرام به سادگي
شكسته شد و بر اثر حمله و سركوب عزاداري اعتراضي مردم در تھران ده ھا تن كشته و زخمي
شدند... چند روز پیش از عاشورا آقاي مھندس موسوي ھشدار داد كه ماجرايي از جنس كارناوال
عصر عاشورا در حال شكل گیري است» سازمان در عین حال با لحني منافقانه، آشوبگران را «مردم»

 
توصیف كرد و تحركات آنھا را «يكي دو صحنه مشكوك صوت ] سوت[ و كف» عنوان كرد.

تناقض نھفته در بیانیه (مانند رويه موسوي) اين است كه به رغم انتساب حرمت شكني ھاي روز
عاشورا به نظام، گروھك مجاھدين حاضر نشد اين حرمت شكني ھا را محكوم و از بانیان آن به
اصطالح كارناوال- كه به عنوان مردم يا مردم خداجو ياد مي شود!-ابراز انزجار كند درباره شكستن
حرمت ماه حرام نیز آنچه جالب است اينكه جريان نفاق اگر چه عناصر سازمان يافته محارب را به
حرمت شكني محرم و عاشورا فراخوانده اما توقع دارد ملت وفادار نظام و نیروھاي انتظامي در مقابل
محاربین نايستند. آيا امام حسین(ع) در روز عاشورا بايد به اسم حرمت ماه حرام با جبھه مھاجم
نفاق و كفر از سر عزت نمي جنگید؟! و آيا ماه ھاي حرام براي مسلمان ھا حرام و براي منافقین و
محاربین حالل است كه ھمه حرمت ھا را زير پا نھادند؟! اين نكته ھم گفتني است كه قريب 100
مامور نیروي انتظامي به اعتبار خويشتنداري و عدم برخورد قاطع با اوباش و تروريست ھاي سازمان
يافته، مضروب و مجروح شدند بي آن كه حتي يك گلوله به سوي عناصر محارب شلیك كنند. اما
محاربین كه نیاز به كشته سازي و وارونه نمايي صحنه دارند، چند نفري را نیز قرباني مطامع سران

 
فتنه در داخل و خارج كردند.

 

 
 
 

 
آمريكا غني سازي را بپذيرد تا از دست ايران نجات پیدا كند! (خبر ويژه)

 
در پي برخي زمزمه ھا در دولت آمريكا مبني بر اعمال تحريم ھاي ھدفمند علیه برخي مقامات
ايراني به جاي تحريم ھاي قبلي روزنامه فايننشال تايمز نوشت: چنین تحريم ھايي تاثیر ناچیزي بر

 
جمھوري اسالمي مي گذارد.

اين روزنامه انگلیسي از قول تحلیلگران افزود: گذشته كامالً روشن است. كامالً بعید به نظر مي رسد
كه تحريم ھا بتوانند محاسبات ھزينه- فايده جمھوري اسالمي را به ھم بزنند. دولت ايران توانسته
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بسیاري از محدوديت ھا را دور بزند.

فايننشال تايمز افزود: تحريم ھا كمترين كارايي را خواھند داشت. مايكل روبین از مؤسسه آمريكن
اينتر پرايز مي گويد ھیچ يك از گزينه ھاي پیش روي اوباما، شانس اثربخشي ندارند اما شايد بتوانند

 
آبشاري از وقايع را به راه بیندازند. تحريم ھاي مالي به تنھايي ايران را متوقف نخواھند كرد.

میدل ايست آن الين نیز در تحلیل تحريم ھاي پیشنھادي آمريكا نوشت: اوباما بايد تحريم ھا را
فراموش كند. آنھا از تحريم ھاي سخت تر سخن مي گويند اما بايد به اين مقامات گفت مقطع فعلي،

 
زمان مناسبي براي اعمال تحريم ھاي شديدتر علیه ايران نیست.

اين رسانه آمريكايي افزود: واشنگتن بايد تاكتیك ھاي خود را در مذاكره با ايران تغییر بدھد و پیشنھاد
معتبري را بر روي میز مذاكره قرار بدھد. در عین حال واشنگتن بايد گزينه تحريم ھا علیه ايران را

 
فراموش كند و روند پیشین ديپلماسي را در قبال اين كشور ادامه بدھد.

احتمال بسیار ضعیفي وجود دارد كه ديگر كشورھا از تحريم علیه ايران حمايت كنند. حتي تصويب
تحريم در شوراي امنیت ھم- كه بھترين شرايط است- صرفاً نمادين و بي تاثیر خواھد بود. تحريم ھاي
ضعیف و يكجانبه ھم نه تنھا تاثیر چنداني ندارد بلكه پیامدھاي معكوسي را در پي خواھد داشت و

 
مواضع ايران را تقويت مي كند.

میدل ايست آن الين نتیجه گرفت: در حقیقت آمريكا در قبال ايران با مشكالت جدي مواجه و دچار
نوعي سردرگمي است. تنھا گزينه، به رسمیت شناختن حق غني سازي اورانیوم در ايران و

 
نشستن پاي میز مذاكره است.

 
 
 

 
شبكه ھاي اجتماعي ھمان احضار روح با استكان است! (خبر ويژه)

 
«شبكه ھاي اجتماعي كه موسوي در بیانیه ھاي خود عنوان مي كند، مرا ياد احضار روح با استكان

 
مي اندازد!»

اين مطلب را كاريكاتوريست خارج نشین نشريات زنجیره اي با اشاره به اينكه موسوي خود را رھبر
جنبش سبز نمي داند و ھدايت آن را به شبكه ھاي اجتماعي حوالت مي دھد، نوشت و اضافه كرد:
قديم تر ھا مي نشستیم دور ھم و روي يك مقوا حروف الفبا را درون دايره ھاي مجزا مي نوشتیم.
چند نفري سعي مي كرديم در نور شمع، تمركز كنیم تا جناب روح سر و كله اش پیدا شود، بعد به
نوك انگشتان ما منتقل شود تا استكان روي دايره ھاي حروف الفبا برود و از روح جواب ھايمان را
بگیريم. ھمه نوك انگشت اشاره شان به استكان بود و البته نبايد فشار ھم مي آوردند! اما نكته
جالب اين بود كه جوابي ھم گرفته مي شد كه مي توانست ناشي از فشار يا تمركز بیشتر يكي از

 
چند احضار كننده آماتور توي اتاق باشد. االن شبكه ھاي اجتماعي شايد چنین باشند.

وي سپس با اشاره به نقش شبكه ھاي مجازي خارجي نظیر فیس بوك در ھدايت آشوبگران مي
نويسد: «گاھي فكر مي كنم شخصیت مجازي من در 3 پروفايلي كه روي فیس بوك دارم، حقیقي تر
از خودم است! حس مي كنم اين سه نفري كه روي فیس بوك دارم، سه آدم جداگانه ھستند. يعني
آيا من 3 نفر مختلف ھستم؟ نمي دانم! اما مي دانم اين سه نفر، ممكن است سه لحن مختلف
داشته باشند، اما انگار سرھاي يك «اژدھاي چند سر» يا كله ھاي متعدد يك موجود عقب افتاده يا

 
ھر چیزي كه دلتان بخواھد نام گذاري كنید است.»

موسوي ادعاي خودجوش بودن آشوبگري را پس از آن مطرح كرده كه عمالً معلوم شده آشوبگران وي
را صرفاً بھانه اي براي ضدانقالبي گري خود مي دانستند و تا جايي با او ھمراھند كه از آنھا اطاعت
كند وگرنه ھر جا كه كمترين تعللي كرده، سازمان دھندگان آشوب به او بي اعتنايي كرده اند. به
عبارت ديگر بیش از آن كه ھدايت كننده باشد، با اصول «شرطي سازي» - و نقطه ضعف ھاي مبتني

 
بر جاه طلبي و ارتباط با بیگانگان- مديريت شده است.

 

 
 
 

 
سپر گروھك ھاي برانداز يا مرجع مجاھدين و مجمع روحانیون؟! (خبر ويژه)

 
پاسخ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به پرسش شھروندان و اعالم اينكه آقاي صانعي صالحیت

 
مرجعیت را ندارد، با واكنش مجمع روحانیون روبرو شد.

مجمع روحانیون در ماجراھايي ھمچون شكستن حرمت امام حسین(ع)، جسارت به تصوير امام
خمیني در روز 16آذر، حذف اسالم از جمھوري اسالمي و سر دادن شعارھايي به نفع آمريكا و
اسرائیل در تجمعات راه اندازي شده از سوي سه چھره مورد حمايت اين جريان (موسوي، خاتمي و
كروبي) سكوت توأم با رضايت كرد و حتي در مقاطعي، برخي اعضاي آن جزو آتش بیاران معركه

 
بودند.

اين گروه كه تنھا نامي از آن باقي مانده، با وجود سكوت يا ھمراھي با جريان فتنه در ھتك حرمت
ھمه مقدسات، به خاطر آقاي صانعي غیرتي شد و بیانیه اي در دفاع از وي كه از آلت دست ھاي

 
فتنه گران براي غبارآلود كردن فضا به شمار مي رفت، صادر كرد.

در بیانیه صادره به نام مجمع- كه به روال بسیاري از بیانیه ھاي صادره از سوي گروه ھاي طیف
مدعي اصالحات معلوم نیست از سوي چه كساني نوشته و صادر مي شود- با استناد به فرمايش
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پیامبر اكرم(ص) مبني بر اينكه «فقھا، امناي پیامبرانند» آمده است: عدالت و اخالص آيت هللا صانعي
مورد تايید عالمان برجسته حوزه ھا و خیل عظیمي از مقلدان بوده و ھست و ھیچ جاي ترديدي در
مرجعیت ايشان نیست و اين مرجعیت با بیانیه يك گروه مورد پذيرش مقلدان قرار نگرفته كه با بیانیه

 
گروھي ديگر از اعتبار بیفتد.

بیانیه مجمع ھمچنین به تعابیر حضرت امام خمیني درباره صانعي- قبل از وقوع انحراف در رويه آقاي
صانعي- استناد كرده اما اشاره اي به اين واقعیت نكرده است كه آشوبگران در ماه ھاي اخیر ضمن
حمله به اسالم و انقالب و واليت، و ھتاكي علیه بنیانگذار جمھوري اسالمي و نھايتاً ھتك حرمت
عاشوراي حسیني، شعار مي دادند «روحاني واقعي- منتظري، صانعي». طبیعتاً انتظار مي رود
تنظیم كنندگان بیانیه در صورت داشتن صداقت توضیح دھند كه چرا دشمنان دين و امامت و واليت و
روحانیت با وجود اصرار به دھن كجي به اصل مقدسات، از امثال صانعي حمايت مي كنند؟! يا اين
ھمان صانعي زمان امام است، اگر ھست پس چرا به حضرت امام جسارت مي شود و از صانعي
تمجید؟!» مجمع ھمچنین توضیح نداده كه آيا تحريف كلمات حضرت امام از سوي آقاي صانعي به نفع
ضدانقالب ھم كه چند ماه پیش صورت گرفت جزو لوازم ھمراھي با امام است؟ اما درباره «سلب
مرجعیت» يا «استقالل مرجعیت» بايد گفت امام عصر(عج) براي فقیھي كه شايسته تقلید و پیروي
است مشخصاتي برشمرده اند نظیر «صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لھواه و مطیعاً المر مواله» و
بر اساس اين كالم شريف، ھر درس حوزه و فقه خوانده اي را نمي توان محل رجوع و مرجع تقلید
دانست. آيا آقاي صانعي كه اظھارنظرھايش تبديل به تیتر اول رسانه ھا و سايت ھاي دولت ھاي
استكباري نظیر آمريكا و انگلیس و اسرائیل مي شود و دشمنان اصلي دين در دنیا مواضع وي را علیه
جمھوري اسالمي منعكس مي كنند، مصداق حافظ دين، مخالف ھوا، مطیع امر موال و مراقب نفس
خويش است؟! در باب استقالل مرجعیت ھم كه برخي از محافل نفاق مطرح مي كنند بايد پرسید

 
استقالل از چه كسي؟ از اسالم و امامت و انقالب يا استقالل از استكبار و دشمنان دين؟!

يادآور مي شود مھر ماه سال جاري شماري از اعضاي گروھك منافقین، نھضت آزادي، حزب مشاركت
و سازمان مجاھدين با ارسال نامه مشتركي (كه اسامي و امضاھاي آن موجود است) از مواضع
ضدانقالبي و ضدملي آقاي صانعي تشكر كردند. سايت ھاي منتشركننده نامه در عین حال، تصاوير
علماي بزرگ (حضرات آيات مكارم شیرازي، سبحاني، صافي گلپايگاني، مظاھري، جوادي آملي،
طاھري خرم آبادي، مومن، استادي، ھاشمي شاھرودي، امیني، راستي كاشاني، مقتدايي و

 
اعضاي جامعه مدرسین ) به عنوان حامیان نظام منتشر كرده و مورد حمله قرار دادند.

البته مرجعیت فردي مانند آقاي صانعي سالبه به انتفاي موضوع است و حتي اگر جامعه مدرسین
ھم براساس مسئولیت و تكلیف، اعالم موضع نمي كرد، تكلیف مشخص بود چرا كه مردم مؤمن
سراغ افرادي با عملكرد آمريكا و ضدانقالب پسند نمي روند، و تنھا جماعتي دورافتاده از امام و انقالب
نظیر سازمان مجاھدين پاي مرجعیت امثال آقاي صانعي مي ايستند كه آنھا ھم اساساً به مرجعیت
اعتقادي ندارند و به تعبیر ھاشم آغاجري، تقلید از مرجعیت را كار میمون مي دانند. البته در اين میان،

 
منافقین مرجعیت دارند و كساني نظیر صانعي، نقش مقلد را ايفا مي كنند.

ذكر اين نكته ھم ضروري است كه سايت ضدانقالبي جرس (يكي از كانون ھاي سازماندھي
آشوبگران) پريروز تصريح كرده بود: «اپوزيسیون برانداز برون مرزي اكنون خود را در سنگري جاي داده
كه موسوي، كروبي، خاتمي و صانعي به عنوان سپرھاي حمايتي و حفاظتي، از آن سنگر دفاع مي

 
كنند»!!

 
 
 

 
ارتش سايبري ايران شبكه اينترنتي «سیا» را به غنیمت گرفت (خبر ويژه)

 

 
تیر شبكه «تويتر» علیه عناصر فعال آشوب كمانه كرد.

وزارت خارجه آمريكا در كنار شبكه ھايي چون فیس بوك، از تويتر براي القاي تقلب در انتخابات ايران و
ايجاد فضاي شايعه و التھاب و آشوب، حداكثر استفاده را كرد و حتي به گردانندگان اين شبكه جايزه
داد اما اكنون خبر مي رسد كه شبكه اينترنتي مذكور خود به وسیله شناسايي و دستگیري فعاالن
آشوب تبديل شده است. محافل غربي حامي آشوب اكنون از تويتر به عنوان «شبكه خطرناك» ياد

 
مي كنند.

در اين زمینه روزنامه ھايي چون تايمز، دي سايت و تلگراف ھشدارھاي مشابھي را منتشر كردند.
دي سايت آلمان در گزارش خود نوشت: تويتر به مخالفان در ايران كمك مي كرد اما اكنون جمھوري
اسالمي از اين شبكه براي شناسايي مخالفان استفاده مي كند. تايمز ھم از «مشكالت ويژه وسیله
ارتباطي» آشوبگران و امكان رديابي و شناسايي اين طیف به واسطه تويتر خبر داد. روزنامه تلگراف
ھم در ھشدار مشابھي نوشت «ايران تكنیكي را مورد استفاده قرار مي دھد كه به طور خودكار مي
توان مبادله كنندگان اطالعات در تويتر را شناسايي كرد بي آن كه فرستنده و دريافت كننده از موضوع
مطلع شوند. اين براي دستگاه امنیتي ايران بسیار ساده است و حتي از اين طريق مدارك الزم براي
دستگیري افراد جمع آوري مي شود. استفاده كنندگان تويتر نبايد با ارسال اطالعات به آدرس ھاي

 
داخلي، موقعیت مخالفان را به خطر بیندازند».

وزير خارجه آمريكا در اوج آشوب ھاي چند ماه پیش از مديران تويتر خواسته بود فعال تعمیرات شبكه را
به خاطر حیاتي بودن نقش آنھا در آشوب ھا متوقف كنند. بعدھا كلینتون تصريح كرد «حمايت ما از
آشوبگران اين بار محرمانه و ويژه بود». اما اكنون ھمین شبكه به ابزار مھم شناسايي شبكه مرتبط با
سازمان سیا و وزارت خارجه آمريكا تبديل شده است. محافل اطالعاتي آمريكا، از ايران به عنوان يكي

از قدرت ھاي بزرگ سايبري در دنیا نام مي برند.
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گزارش خبري كیھان

 
مردان خداجوي موسوي بھايي و تروريست از آب درآمدند

 
دستگیري شماري از سركردگان و فعاالن حزب استعماري بھائیت پس از حرمت شكني و اغتشاش
در روز عاشورا، رسانه ھاي آمريكايي و انگلیسي را نگران كرد. بي بي سي انگلیس و راديو فرداي
آمريكا اعالم كردند 10 نفر از اعضا و سران بھائیان پس از حوادث روز عاشورا توسط ماموران امنیتي

 
ايران دستگیر شده اند.

يكي از سران اين جريان در خارج كشور در گفت وگوي مشترك با بي بي سي و راديو فردا، اسامي
بابك و لقا مبشر، ژينوس سبحاني، آرتین غضنفري، نگار ثابت، نسیم بیگلري، سعید و مھران
روحاني، پیام فنائیان و مونا ھويدايي را به عنوان افراد دستگیر شده اعالم كرد و گفت 3 تن از آنھا آزاد
شده اند. براساس برخي گزارش ھاي خارجي، نیكا ھويدايي، زاوش و ابراھیم شادمھر، ولوا

 
خانجاني (نوه جمال خانجاني از سران بھائیت) نیز جزو بازداشت شدگان اولیه بوده اند.

7 تن از سران بھائیان سال گذشته به خاطر جاسوسي براي رژيم صھیونیستي و تبلیغ علیه نظام

 
دستگیر شده بودند. مقر بھائیان در حیفا (فلسطین اشغالي) قرار دارد.

ژينوس سبحاني (ھمسر آرتین غضنفري) از عناصر دستگیر شده، منشي گروھك كانون مدافعان
حقوق بشر (راه اندازي شده توسط شیرين عبادي به سفارش ديك چني معاون وقت جرج بوش) مي
باشد و در راستاي جاسوسي براي بیگانگان و شايعه پراكني علیه جمھوري اسالمي و تحريك به
آشوبگري، ارتباطات تنگا تنگي با شیرين عبادي دارد. عبادي ماه ھاست از كشور گريخته و با وجود
ادعاي اولیه براي بازگشت به كشور از اين كار سر باز زده است. برخي قرينه ھا از بھايي بودن اين

 
عنصر سلطنت طلب حكايت مي كنند.وي در خارج كشور اقدام به كشف حجاب كرده است.

گروھك كانون مدافعان حقوق بشر خانه تیمي مشترك بھائیان، گروھك نھضت آزادي، سلطنت طلبان،
جبھه ملي و برخي افراطیون جبھه اصالحات به شمار مي رفت و با پول اعطايي به عبادي در پوشش

 
جايزه نوبل راه اندازي شده بود.

با توجه به دشمني ديرينه فرقه انگلیس ساخته بھائیت با امامت و تشیع (به ويژه با مھدويت)،
تحركات اين جريان فاسد و انحرافي در روز عاشورا براي ھتك حرمت عزاي حسیني قابل فھم تر مي
شود ضمن اينكه سران اين جريان، وابستگي ھاي علني به رژيم صھیونیستي، انگلیس و آمريكا
دارند. در زمان رژيم پھلوي براي رياست دستگاه ھايي چون ساواك، شھرباني و ارتش از عناصر

 
جنايتكار و بي رحم بھايي استفاده مي شد.

وزارت اطالعات عالوه بر شماري از عناصر بھايي، 14 تن از اعضاي گروھك منافقین را در جريان

 
آشوبگري ضدانقالب در روز عاشورا دستگیر كرده كه احتمال اعدام آنھا به عنوان محارب مي رود.

در پي دفاع يكي از سران فتنه (میرحسین موسوي) از حرمت شكنان روز عاشورا كه از آنھا به عنوان
«مردمي خداجو» ياد كرده بود، برخي از عناصر ضدانقالب با وقاحت واكنش نشان دادند و از جمله
سايت سكوالريسم نو خطاب به موسوي نوشت: آيا به نظر موسوي تمام شركت كنندگان در
تظاھرات روز عاشورا مردمي خداجو بودند؟ تعبیر «جريان ھاي منحوس منافقین» در بیانیه چه لزومي
داشت؟ آيا مي دانید گروه ھاي ديگري ھمچنن سلطنت طلبان، كمونیست ھا و بھايي ھا در مبارزه

 
شركت دارند و اعتقادي به مذھب و واليت فقیه ندارند؟

 
دستگیري 14 تروريست 

 
و 16 عضو گروھك بھائیت

پیش از اين 2مقام وزارت اطالعات در ديدار با اعضاي كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي اعالم
كرده بودند سلطنت طلبان و خارج نشینان عامل اصلي اغتشاشات در روز عاشورا بوده اند و برخي از

 
عوامل آنان دستگیر شده اند.

به گزارش مھر محمد كريمي راد با اشاره به جلسه كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي كه با
حضور قائم مقام و معاون امنیت داخلي وزارت اطالعات برگزار شد، تصريح كرد: در اين جلسه

 
اغتشاشات اخیر ريشه يابي و واكاوي شد و مقامات امنیتي به سواالت نمايندگان پاسخ دادند.

نماينده مردم كرمانشاه با بیان اينكه مقامات امنیتي مستندات بیشتري در رابطه با اغتشاشات اخیر
ارائه دادند، خاطر نشان كرد: در بین سركردگان عوامل اغتشاشات عاشورا كه توسط ماموران
دستگیر شده اند 4 عضو گروھك ماركسیستي حضور دارند و عالوه بر اينكه تعدادي نیز از بھائیان در

 
فتنه ھاي اخیر نقش داشته اند.

از سوي ديگر يك مقام آگاه از بازداشت 14 نفر از اعضاي گروھك تروريستي منافقین در اغتشاشات

 
روز عاشورا خبر داد و افزود: 6 نفر از اين تعداد از اعضاي سابقه دار گروھك منافقین بوده اند.

اين مقام آگاه به «جھان نیوز» گفت: درجريان حرمت شكني ھاي روز عاشورا 16 نفر از اعضاي فرقه

 
ضاله بھائیت در محل اغتشاشات بازداشت شده اند.

تحركات تروريست ھا در اغتشاشگري روز عاشورا (يكشنبه ھفته گذشته) منجر به كشته شدن 7
نفر شد. قربانیان از جمله با اسلحه ساچمه اي ھدف گرفته شده و در مواردي از ارتفاع به پايین
پرتاب شده بودند. در ھمان روز خواھرزاده میرحسین موسوي در خیاباني خلوت به دور از اغتشاشات

 
توسط تیمي كه از صحنه گريخت ترور شد.
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پیام تسلیت رھبرانقالب به مناسبت ارتحال آيت هللا حاج آقا علي صافي

 
حضرت آيت هللا خامنه اي در پیامي خطاب به حضرت آيت هللا آقاي حاج شیخ لطف هللا صافي، ارتحال
مرحوم آيت هللا آقاي حاج آقا علي صافي رحمت هللا علیه را تسلیت گفتند.متن پیام به اين شرح

 
است:

 
بسم هللا الرحمن الرحیم

 
حضرت آيت هللا آقاي حاج شیخ لطف هللا صافي دامت بركاته

ارتحال اخوي مكرّم مرحوم آيت هللا آقاي حاج آقا علي صافي رحمت هللا علیه را به آن جناب و ديگر
بازماندگان و به ھمه ارادتمندان ايشان بويژه مردم مومن گلپايگان تسلیت عرض میكنم. اين فقیه
عالیقدر كه از شاگردان برجسته مرحوم آيت هللا العظمي بروجردي اعلي هللا مقامه بودند، عمر با
بركت خود را در خدمت علم و دين گذرانیدند و امید است مشمول فضل و رحمت و مغفرت الھي بوده

 
باشند. علوّ درجات آن مرحوم و بقاء وجود شريف جنابعالي را از خداوند متعال مسألت میكنم.

 

 
سیّد علي خامنه اي

 
14دي1388
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