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انتقاد تند عابدینی از وزارت ورزش

نامهظریف به وزرایخارجه

چرا«سیاسی»

دراوین است؟
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تيترهايروز
آیتاهلل آملیالریجانی نسبت به زیر سؤال بردن
حقوق هستهای واکنش نشان داد

انتقاداز
همصدایی
با دشمن

والدتپیامبربزرگخداحضرتمسیحعلینبیناوآلهوعلیهالسالمراتبریکمیگوییم

اقتصاد و فرهنگبا عزمملی و مدیریتجهادی

تبریک روحانی به مردم

يادداشت روز

در سفر بیرجند و با اشاره به آمار بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی کشور ابراز شد

دام ژنتیکی
خودشیفتگان
شروین طاهری

ازتوطئهنفتیعبور میکنیم

صفحه 2

اگر دانش هستهای دستاوردی ندارد پس چرا
غربیها به صورت همهجانبه در مقابل آن ایستادهاند؟!

ی��ک هفت��ه از نشس��ت ضدملی دانش��کده
ادبیات و علوم انس��انی دانش��گاه تهران که در آن
به بهانه بررسی روند برنامه هستهای کشور ،تمام
دستاوردهای کشور در این زمینه زیر سوال رفت،
میگذرد اما همچنان واکنشهای مختلف...
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پلیس آمریکا یک سیاهپوست دیگر را کشت

سنلوئیس
باز متشنج شد

عكسPresident.ir :

درتازهترینقتلهایپلیسآمریکا،سهشنبهشب
پلیس منطقه س��نلوئیس در میسوری یک جوان
 ۱۸ساله سیاهپوست دیگر را به قتل رساند .به دنبال
مرگ این جوان در حومه ش��هر سنلوئیس ،جایی
که مایکل براون ،نوجوان سیاهپوست غیرمسلح با
شلیک پلیس جان خود را از دست داد ،تعداد زیادی
از معترضان بار دیگر به خیابانها ...
صفحه 15

برخالف سالهای گذشته

هندوانههای یلدا
تحریمشد
صفحه 3

خبر

حصر هیچ ایراد حقوقی ندارد
ولی مجازات همچنان باقیست

عباس��علی کدخدایی ،س��خنگوی ش��ورای
نگهبان در دوران انتخابات ریاست جمهوری دهم
و فتنه  88در گفتوگو با تس��نیم اظهار داشت:
همانطور که قانون اساس��ی متذکر ش��ده است
شورایعالی امنیت ملی میتواند در مسائل مختلف
داخلی و خارجی تصمیمگیری کند .طبیعی است
در بحثهای س��ال  88و فتنهای که اتفاق افتاد،
ش��ورایعالی امنیت ملی براس��اس قانون اساسی
اختیاراتی داشته و تصمیماتی هم اتخاذ کرده که
به نظر ما قانونی است و ایرادی ندارد .کدخدایی
در تشریح اقدام تأمینی صورتگرفته برای سران
فتنه نیز اظهار داشت :نظام سیاسی هر کشوری
مکانیزمهای خاص خودش را برای تأمین امنیت
داخلی و خارجی دارد .ش��ما یک زمانی نس��بت
ب��ه یک موضوع جزئی امنیت را تامین میکنید؛
مثل سرقت که در جامعه اتفاق میافتد و نیروی
انتظامی و قوهقضائیه برخورد میکنند و سارق یا
سارقان دستگیر و محاکمه میشوند .عضو سابق
حقوقدان ش��ورای نگهبان خاطرنشان کرد :برای
مج��رم جزء هم اقدامات تأمین��ی در نظر گرفته
میشود ،مث ً
ال قرار بازداشت و وثیقه اقدام تأمینی
است ،یعنی قاضی میتواند فرد را برای مدتی به
طور موقت بازداشت و حبس کند یا در جایی دور
از جامع��ه مجرم را نگه دارد تا دادگاه رس��یدگی
کن��د و آن موقع حکم نهایی صادرش��ود .از این
رو ،ما مساله را شبیهسازی کردیم .گفتند با چه
مالکی حصر توجیه میشود؟ گفتیم همانطور که
قوه قضائیه برای برخورد با جرائم کوچک و جزء،
اقدام تأمینی دارد ،در مقیاس کالن هم میتوان
تا زمانی که خطر آس��یب رساندن به جان اینها
وج��ود دارد ،اق��دام تأمینی ص��ورت گیرد ،البته
دادگاه صالح��ه هم باید هر چه زودتر رس��یدگی
و حکم نهایی را صادر کند.
وی موضوع اقدام تأمینی را در راستای حفظ
«نظم عمومی» عنوان کرد و اظهار داشت :ما باید
به مفهوم دیگری در جامعه و در نظام سیاس��ی
تحت عن��وان «نظم عمومی» هم برگردیم .برای
حفظ نظم عمومی در یک جامعه عوامل مختلف
و راهکاره��ای متفاوتی در نظر گرفته میش��ود،
یکی از راهکارها اقدامات قضایی است که مرحله
نهایی خواهد بود ولی قبل از آن هم باید اقداماتی
صورت گیرد .وی افزود :پس ما نمیتوانیم حفظ
نظم عمومی و آرامش در جامعه را فقط منوط به
اقدامات قضایی کنیم .در همه نظامهای سیاسی
عوامل مختلفی از جمله عوامل قضایی ،نظامی،
انتظامی ،امنیتی و حتی امروز در جاهایی عوامل
اقتصادی با هم مش��ارکت و فعالیت میکنند تا
نظم عموم��ی را ایجاد کنن��د و آرامش را حفظ
کنند .این اقدامات فقط قضایی نیست.

در شهر الرقه سوریه صورت گرفت

اسارت خلبانائتالف
توسطداعش
صفحه 15

امروز پس از  5سال از حماسه الهی
تحلیل
مردم ای��ران در نهم دیماه  ،88اگر
ادعا کنیم حوادث سیاه و پرفتنه پس از انتخابات دهم
ریاستجمهوری هنوز بیشترین سهم را در شکلدهی
وضعیت سیاسی کشور در فضای داخلی و خارجی دارد،
سخنی به گزاف نگفتهایم .اصالحطلبان همچنان متاثر
از پیامدهای رفتارهای رادیکال و خارج از عرف س��ران
خ��ود ،متهم به جرزنی سیاس��یاند و به لطایفالحیل
میکوش��ند خ��ود را از این اتهام مبرا کنند .از س��وی
دیگر اصولگرایان نیز کم و بیش به همراهان و ساکتین
جریان فتنه روی خوش نشان نمیدهند .در سیاست
توپنجه نرم
خارجی نیز کشور هنوز با تحریمهایی دس 
میکند که به پشتوانه شواهد و دالیل متعدد از نتایج
مستقیم آبروریزی سیاسی فتنهگران به شمار میرود.
هرچند اسناد بسیاری ،بر خطدهی فعاالن داخلی فتنه
به دشمنان ملت در راستای وضع و تشدید تحریمها در
آن ایام داللت دارد.
عدم پایبندی س��ران اصالحطلب به اصول رقابت
سیاس��ی با «جرزنی»« ،دروغ ب��زرگ تقلب» و رفتار
آنارشیستی و دعوت به آشوب و اردوکشی خیابانی علیه
«رای ملت» سرمایههای بسیاری را از میان برد ،برای
مدتی فرصت کار و تالش را از مردم گرفت ،دشمنان را
امیدوار و زبان آنان را «دراز» کرد .ملت ایران اگرچه در
فرصتهای گوناگون که اوج آن  9دی  88بود ،پاس��خ
فتنهگران را داد و بلوغ تاریخی خود را به برکت دست
خدایی امام خامنهای به نمایش گذاشت و دسیسههای
پنهان را در توفان بصیرت خود در هم شکست اما هنوز
پاس��خ پرسشهای بسیاری را از اصحاب فتنه طلبکار
است .براستی اصالحطلبان از میان تمام حوادث سال
 88چه نتیجهای را انتظار میکشیدند که حاضر شدند
تمام س��رمایه خود را در میدان مقابله با «رای ملت»
آتش بزنند؟ چه آین��ده «مگو»یی را طلب میکردند
که همه زحمات و تدابیر س��الهای گذش��ته خود در
شبکهس��ازی اجتماع��ی از میان تودهه��ای غربگرای
پایتخت -عموما طبقات مرفه و شمالشهرنش��ین -را
یکب��اره رونمایی کرده و به مرصاد حزب خدا گس��یل
کردن��د؟ چه پیمانه��ای پنهانی را در خ��ارج از این
مرزهای مقدس داد و ستد کرده بودند که دشمنان از
ماهها پیش از انتخابات همه ظرفیت سیاسی و رسانهای
خود را به پشتیبانی از آنان به میدان آوردند؟ فتنهگران
تاکنون به این پرسشها پاسخ واضحی ندادهاند که البته
چنین انتظاری نیز از اینان نمیرود.

علتالعلل حوادث پس از  22خرداد 88
چه بود؟

بیگمان پاسخ ،ادعای «تقلب» در انتخابات است.
میرحسین موسوی ش��امگاه  22خرداد ،هنگامی که
هنوز در بس��یاری از ش��عب اخذ رای م��ردم در حال
ش��رکت در انتخابات بودند در کنفرانسی مطبوعاتی
که با پوشش گس��ترده رسانههای خارجی همراه بود،
خ��ود را پیروز انتخابات و رئیسجمهور منتخب نامید
و به نهادهای مجری و ناظر انتخابات هش��دار داد هر
نتیجه دیگری نشاندهنده «تقلب» در انتخابات است!
وی همچنین در بیانیهای رسمی از هوادارانش خواست

شهردار تهران خبر داد

تکمیلخطوطمتروی
پایتخت در3سال
صفحه 4

انتقاد عضو هیأترئیسه مجلس از دولت

قانونمبارزه با قاچاق
را اجرا نمیکنند
صفحه 16

براهيني بر آگاهي فتنهگران 88از سالمت انتخابات ریاستجمهوری دهم

دروغ بزرگ تقلب چگونه شکل گرفت؟
امیر شریفیپور

آماده برگزاری جش��ن پیروزی شوند .هواداران نیز که
به موس��وی و کروبی گمان «راس��تی» میبردند و در
ایام پیش از برگزاری انتخابات در ماراتن نفسگیر چند
ماهه تبلیغات از کینه نامزد رقیب -که رئیسجمهور
کشور نیز بود -سیراب شده بودند این ادعا را پذیرفتند
و اینگونه «اقلیت»دچار «توهم اکثریت» شد و حوادثی
تلخ شکل گرفت .داس��تان «فتنه  »88البته بلندتر و
غمانگیزتر از این چند سطر است اما مجال این نوشته
نی��ز کوت��اه اس��ت و نگارنده
حوصله خواننده را برای مدعای
دیگری طلب میکند.
مساله اصلی شواهدی است
که نشان میدهد اصحاب فتنه
نس��بت به س�لامت انتخابات
ریاستجمهوری– پیش و پس از برگزاری -اطمینان
داش��تهاند و عالوه بر اینکه پیش از برگزاری انتخابات
همین نتیجه را گمانهزنی میکردند ،پس از انتخابات
نیز در صحت نتایج ش��مارش آرا تردیدی نداشتند و
تنها بر اس��اس یک طرح از پیش دیکته شده از سوی
مراکز خاص ادعای «تقلب» را مطرح کردند تا از خالل
مخدوش جلوه دادن نتایج انتخابات «فرصت» رای 40
میلیون��ی ملت را برای نظام تبدیل به «تهدید» کنند،
نهادهای قانونی کشور را بیاعتبار کرده و اعتماد بینظیر
ملت به نظام را سلب کنند .در واقع نظام در آن ایام با
یک کنش معقول سیاسی یا اعتراضی طبیعی روبهرو
نبود .جریان فتن��ه  88و ادعای «تقلب» در انتخابات
واجد ویژگیهایی اس��ت .زمینهس��ازی ،برنامهریزی و
پشتیبانی گسترده رسانهای و مالی مشخصههایی است
ک��ه میتواند پرده از یک «پ��روژه» بزرگ و خطرناک
بردارد .آنچه در ادامه به بررس��ی مینشینیم ،شواهد و
دالیلی اس��ت که اثبات میکند اصحاب فتنه با علم و
آگاهی نسبت به سالمت روند انتخابات و شمارش آرا
ادعای ش��وم «تقلب» را طرح کردند؛ دروغ بزرگی که
قرار بود مقدمه یک «کودتا» باشد.

الف -زمینهسازی «دروغ بزرگ»

زمینه طرح ادعای تقلب در انتخابات را باید بهطور
خاص از پاییز  87پی گرفت .هرچند هاشمیرفسنجانی
پس از شکس��ت در انتخابات ریاستجمهوری نهم در
سال  84نیز سخنانی مبنی بر مخدوش بودن انتخابات
مطرح ک��رده بود .عالوه ب��ر آن در آخرین نمازجمعه
پیش از انتخابات دوم خرداد  76نیز با هش��دار نسبت
ب��ه لزوم دق��ت مس��ؤوالن وزارت کش��ور در خواندن
آرای مردم ،با گس��ترش ش��ایعه تقلب ک��ه آن روزها
نیز از س��وی ه��واداران خاتمی دامن زده میش��د ،به
پی��روزی او کمک ش��ایانی کرده ب��ود .وی آذر  87در
همایش « 30س��ال قانونگ��ذاری و نظارت در مجلس
شورای اسالمی» زمزمه تشکیک در سالمت انتخابات
پیشروی ریاس��تجمهوری را آغاز کرد« :بعید است
مردم ضدانقالب شوند اما اگر احساس کنند رایشان

در سرنوشتشان بیاثر است و متولیانی پیدا میشوند
که رای آنها را هرجور که میخواهند میخوانند ،آنگاه
دلسرد میشوند».
محسنیاژهای که در آن مقطع وزیر اطالعات بود در
توگو با روزنامه خراسان ،نقش هاشمیرفسنجانی را
گف 
در زمینهس��ازی شعار تقلب پررنگ میداند« :در نیمه
دوم س��ال  87بود که آقای هاشمیرفسنجانی در نماز
جمعه استارت مربوط به این ماجرا (تقلب) را زد .ایشان
مط��رح کردند باید مراقب بود
که در انتخابات تقلب نش��ود.
شواهد دیگری هم مطرح بود
که میخواهند بعد از انتخابات
مسائلی از جمله مساله تقلب را
مطرح کنند» .البته هاش��می
گرچه پیشتاز «تش��کیک» بود اما در این عرصه تنها
نب��ود .در فاصله آذر  87تا خرداد  88س��ران و فعاالن
اصالحطل��ب بارها نس��بت به «س�لامت انتخابات»و
«دس��تکاری در آرای م��ردم» ابراز نگران��ی کردند و
مطبوع��ات اصالحطلب نیز دهها بار این مضامین را به
عنوان تیتر صفحه یک خود برگزیدند؛ تیترهایی که به
سرعت در رسانههایی نظیر رادیو فردا و تلویزیون BBC
فارسی بازتاب مییافت و فضایی تیره از مردمساالری در
ایران را برای جامعه جهانی مخابره میکرد.
نمونههایی را میخوانیم:
رادیوفردا به نقل از ایسنا :محمد خاتمی نسبت به
سالمت انتخابات ریاستجمهوری ابراز نگرانی کرد9( .
مهر  ،)87روزنامه مردمساالری :حضور گسترده مردم
تضمینکننده سالمت انتخابات اس��ت 3( .آبان ،)87
روزنامه دنیای اقتصاد :هش��دارهای هاشمی را جدی
بگیریم 5( .آذر  ،)87روزنامه کارگزاران 2 :چالش پیش
روی سالمت انتخابات ( 6آذر  ،)87روزنامه کارگزاران:
سالمت انتخابات و مس��ؤولیت اصالحطلبان! ( 21آذر
 ،)87روزنامه آفتاب یزد به نقل از فیضاهلل عربسرخی:
برخیاصولگرایاننیزنگرانسالمتانتخاباتهستند4(.
دی  ،)87روزنامه آفرینش به نقل از هاشمیرفسنجانی:
دخال��ت در رای مردم به اس��تبداد میانجامد 5( .دی
 ،)87روزنامه اعتماد :هشدار هاشمیرفسنجانی نسبت
ب��ه دس��تکاری آرای م��ردم ( 5دی  ،)87رادیوف��ردا:
پیشنهاد نهضت آزادی درباره نظارت بینالمللی برای
تضمی��ن آزادی و س�لامت انتخاب��ات ( 19دی ،)87
آفتاب یزد :هشدار انتخاباتی رفسنجانی و کروبی (12
بهمن  ،)87روزنامه سرمایه به نقل از تاجزاده :راههایی
برای سالمت انتخابات پیشبینی کردهایم 20( .بهمن
 ،)87محمدعلی ابطحی در مراسم اعالم کاندیداتوری
خاتمی :سالمت انتخابات همواره یکی از نگرانیهای ما
بوده است و االن هم این نگرانی وجود دارد 22( .بهمن
 ،)87روزنامه اعتمادملی :رایزنی کروبی با بزرگان نظام
برای س�لامت انتخابات ( 5اسفند  ،)87روزنامه آفتاب
یزد به نقل از هاشمیرفس��نجانی :کسانی که خود را
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قیم مردم میدانند ،در انتخابات  84دخالت کردند13( .
اسفند  BBC ،)87فارسی به نقل از مهدی کروبی :حق
دارم نگران سالمت انتخابات باشم 18( .فروردین ،)88
روزنامه آفتاب یزد به نقل از هدایت آقایی :مس��ؤوالن
اج��ازه ندهند به خاطر منافع جناح��ی در آرای مردم
دخالت صورت گیرد 18( .فروردین  ،)88بیانیه سازمان
مجاهدین انقالب در حمایت از میرحس��ین موسوی:
سالمت انتخابات بشدت به مخاطره افتاده است21( .
فروردین  ،)88روزنامه آفتاب یزد به نقل از مهدی کروبی:
احتمال حضور نیروهای غیبی در مرحله دوم انتخابات
بیشتر است 27( .فروردین  ،)88هاشمیرفسنجانی در
خطبههای نماز جمعه تهران :مردم باید مطمئن باشند
همان رایی که به صندوق میریزند ،از صندوق بیرون
میآید 14( .اردیبهش��ت  ،)88روزنامه اعتماد به نقل
از منتجبنیا :دغدغه سالمت انتخابات در میان مردم
وجود دارد 19( .اردیبهشت  ،)88روزنامه ابتکار به نقل
از هاشمیرفس��نجانی :مردم باید از صندوقهای رای
ت .)88
مطمئن باشند 25( .اردیبهش 
این اظهارات تنها مش��تهای نمونه خرواری است
که نشان میدهد پروژه تشکیک در سالمت انتخابات
از ماهه��ا قبل از انتخابات در دس��تور کار جریان فتنه
بوده است.
حجم این سمپاش��ی و تخریب ب��ه حدی بود که
رهبر انقالب در نخستین روز سال  88در جمع زائران
حرم رضوی نس��بت به «تالشهایی برای خدش��هدار
جلوه دادن انتخابات» هش��دار دادند .تداوم این جریان
ت  88نیز این موضوع در میان
موجب شد نهم اردیبهش 
محورهای بیانات ایشان جای گیرد« :با حضور پرانگیزه
مردم همواره انتخاباتی س��الم ،متقن و خوب در ایران
برگزار ش��ده اما متاس��فانه برخی دوستان بیانصاف و
کسانی که جزو ملت هستند و توقع دارند مردم به آنها
توجه کنند با ناسپاس��ی علیه ملت حرف میزنند و با
تکرار حرف دروغ دشمن سالمت انتخابات را زیرسوال
میبرند».
با نزدیک شدن انتخابات ،فتنهگران برای «پرورش
ایده تقلب» راهکاری عملی را نیز در دس��تور کار قرار
دادند و با اعالم رسمی تشکیل «کمیته صیانت از آرا»
پروژه تش��کیک در سالمت انتخابات وارد فاز جدیدی
شد .علیاکبر محتشمیپور به نمایندگی از میرحسین
موس��وی ،مرتض��ی الویری ب��ه نمایندگ��ی از مهدی
کروبی و مهدی هاشمی به عنوان نماینده تاماالختیار
هاشمیرفس��نجانی از اعضای ای��ن کمیته بودند .این
کمیته که پیش از انتخابات با وارد کردن دستگاههای
پیشرفته ارسال ،دریافت و مانیتورینگ پیامک با جدیت
تالش میکرد تشکیالتی موازی با نهادهای اجرایی و
نظارتی انتخابات ایجاد کرده و «پروژه تش��کیک» را با
آمار و ارقام س��اختگی تغذیه کند ،در روزهای پس از
انتخابات نیز نقش محوری در ترویج «ایده تقلب» ایفا
کرد .کمیته گرچه موفق ش��ده بود فضای مسمومی
را علی��ه انتخابات تولید کند ام��ا در انجام اصلیترین
ماموریت خود که «سندسازی» به نفع ایده تقلب بود،
توفیقینیافت.
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تص��ور کن! با یک گوش پاککن،
کمی ب��زاق دهان و ی��ک آدرس
اینترنت��ی ،ب��ه همین س��ادگی
ش��ما نجات یافتهای��د! این حتی
تخیلیتر از نس��خهای اس��ت که
«ج��ان لنون» فقید پس از جدایی از بیتلها در ترانه
مشهورش« ،تصور کن» ( )IMAGINEبرای نجات
بش��ریت پیچید .بماند که خود لن��ون پیش از مرگ
در وص��ف ترانهاش گفت« :تص��ور کن» ،ضد مذهب،
ضد ملیگرایی و غیرمتعارف است و فقط به این خاطر
با چنین اس��تقبال عمومی مواجه ش��د که روکشی
شکری دارد!
اما اینکه نس��خه پیچیدن ج��ان لنون و نمونه
بزاق دهان چه ارتباطی با نجات شما دارد را باید از
بهرام رادان ،شیفته لنون  -با آن عینک قرمزش  -و
دوس��ت سفر کرده خودشیفتهاش پرسید .با توجه
ب��ه کلیپی تبلیغاتی که این روزها در ش��بکههای
اجتماعی دست به دست میشود ،اگر نعل به نعل
طبق دستورالعمل این آقا و خانم بازیگر و آدرسی
مجازی که میدهند عمل کنید ،نمونه دهانی شما
به بانک اروپایی سلولهای بنیادین (مغز استخوان)
وابسته به بنیاد «یوروپ دانر» در لیدن هلند میرود؛
جایی که کدهای ژنتیکی شما در آن به همراه دیگر
مشخصات محرمانه زندگیتان به اشتراک گذاشته
میشود و حتی اگر بهاصطالح منجیان هلندی شما
در بانک ژنتیکی مزبور هم نخواهند ،کارفرمایان و
س��رمایهگذاران و خالصه باالدستیهایش��ان مثل
هزار و یک مورد مش��ابه دیگر (فیسبوک ،گوگل،
توئیتر ،وایبر و )...محرمانهترین اطالعاتی را که شما
براس��اس اعتماد به یک شبکه جهانی به اشتراک
گذاش��تهاید  -ک��ه این بار کلید حی��ات یا همان کد
ژنتیکیتان است  -از آدرس تبلیغ شده در کلیپ مزبور
 www.bmdw.orgب��ه یک آدرس خیلی آش��ناتر
منتقل میکنندwww.cia.gov/offices-of-cia/ :
 science-technologyکه آدرس مجازی همان
بخش معروف خدمات فنی آژانس اطالعات مرکزی
آمریکاست ،جایی که پیشرفتهترین تحقیقات برای
کشتار یا کنترل جوامع بهوسیله سالحهای ژنتیکی
در دست انجام است .این تازه بخش مرئی کوه یخ
اس��ت چون طبق گزارش لو رفته پنتاگون ،فقط تا
س��ال  2009بیش از  80درصد دانشمندان ارشد
حوزه پالس��ما نه در آمریکا بلکه در چند وجب از
خاک اشغالی فلسطین سکونت و اشتغال داشتهاند.
دانش پیشرفته پالسما فقط به صهیونیستها در
توسعه بمبهای غیرمتعارف هستهایشان کمک
نمیکن��د بلکه توس��عه س�لاحهای ژنتیکی فوق
هوشمند هم بخش��ی از برنامه آتی اسرائیل است.
سالحهایی نظیر بمبهای شیمیایی که تنها روی
کدهای ژنتیکی از پیش تعریف شده که از جوامع
هدفشان گرد آوردهاند اثر میگذارد .به همین خاطر
است که جنگهای آینده را جنگهای سایبری و
ژنتیکی نام نهادهاند چون به لطف آخرین فناوریها،
دسترس��ی طرفه��ای متخاصم ب��ه پنهانترین
اس��رار اردوی مقابل فراهم میشود .به این ترتیب
غفلتزدگانی چون گلشیفته فراهانی و بهرام رادان
بیآنکه خود بدانند ،ممکن اس��ت ب��رای پروژهای
اجیر شده باشند که هدف غاییاش نه تنها نجات
هموطنانشان نیست بلکه برعکس به دام انداختن
آنها در یک حمله ژنتیکی احتمالی در آینده است؛
حملههایی متنوع از ش��یوع بیماریهای مس��ری
در میان کدهای ژنتیکی هدف ،گرفته تا مس��موم
س��اختن افرادی خاص به ص��ورت هدفمند و بعد
اجیر کردن آنان برای خیانت به کشورشان در ازای
دریافت پادزهر.
«بخ��ش خدمات فنی» س��ازمان س��یا کماکان
به توس��عه س�لاحهای بیولوژیک ش��امل سالحهای
سرطانزا برای ترور (بیسر و صدای) اهداف سیاسی
ادامه میدهد.
موس��اد نیز س��ابقهای س��یاه دارد .پرونده مرگ
اس��رارآمیز «یاس��ر عرفات» رهبر س��ابق تشکیالت
خودگردان فلسطین توسط عوامل اسرائیلی هنوز باز
اس��ت .گفته میش��ود او با پرتاب سوزنهای آغشته
به س��موم بیولوژیکی از پا درآمد .مشابه همین اتفاق
ح��دود یک دهه پیش برای خالد مش��عل از رهبران
حماس افت��اد و حتی عامل ت��رور در میان جمعیت
دستگیر شد اما رهبران عربی از وحشت اینکه چنین
بالیی بر سر خودشان بیاید ،با تلآویو معامله کردند و
پادزهر را تحویل گرفتند .در س��الهای اخیر چندین
رهبر آمریکای التین بهخاطر س��رطان یا حمله قلبی
از پا درآمدهاند که قابلمالحظهترین این موارد مربوط
به هوگو چاوز ،رئیسجمهور ونزوئال و نستور کرشنر،
رئیسجمهور آرژانتین میشود (همسر خانم کریستینا
کرشنر ،رئیسجمهور فعلی آرژانتین) .خانم کریستینا
فرناندس کرشنر هم مشکوک به سرطان تیروئید است
که پس از سخنرانی اخیرش در مجمع عمومی سازمان
ملل علیه آمریکا و شیاطین صهیونیست (سوروس) به
اعضای دولتش گفته بود اگر بالیی سرم آمد به شمال
(آمریکای شمالی) نگاه کنید!
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