روزخند
ناگفتههایی درباره طرح زوج و فرد

حسينقدياني

اخبار
تحوالت کشورهای عربی
معلول انقالب اسالمی است

رس�ا :حجت االس�لام حسینیبوش��هری بیداری
م��ردم آزاده دنیا را به برکت انقالب اس�لامی ایران
دانس��ت و گفت :استکبار جهانی چه بخواهد و چه
نخواهد ،ما انقالب اسالمی را صادر کردهایم و دوران
زورگویی و دیکتاتوری نیز به پایان رسیده است .امام
جمعه موقت قم با بررس��ی و تحلیل تحوالت اخیر
در جهان ،اتفاقات کش��ور تونس و دیگر کشورهای
عربی را نشأت گرفته و معلول انقالب اسالمی ایران
دانس��ت و گف��ت :دولتهای دیکتاتور و اس��تکبار
ی و زورگویی
جهانی باید بدانند که دوران دیکتاتور 
به مردم سپری ش��ده و به پایان رسیده است .وی
با بیان اینکه انقالبهای مردم منطقه و کشورهای
اسالمي ،مردمی است که پایگاه آنها مساجد است،
نس��بت به مص��ادره کردن این انقالبها از س��وی
استکبار جهانی هش��دار داد و ابراز داشت :استکبار
جهانی چه بخواهد چه نخواهد ما انقالب اسالمی را
صادر کردهایم .حسینیبوشهری با اشاره به جریانات
و تحوالت سیاس��ی کشور لبنان تصریح کرد :مردم
لبن��ان باید وح��دت خود را حفظ کنن��د و مراقب
شیطنتهای دشمنان و استکبار جهانی باشند.

خون شهیدانایران
ملتها را به خیزش وامیدارد

فارس :سردار سرلشکر سیدیحییصفوی ،دستیار
و مش��اور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه
شهید باقری نابغه دوران جنگ بود ،گفت که ثمره
خونشهیدان ملت بزرگ ایرانآزادی بشریت مظلوم
ازدست ظالمانی همچون آمریکا وصهیونیستها را
نوید میدهد .سرلش��کرصفوی در یادواره ش��هید
حس��ن باق��ری در مس��جد صاحبالزمان(ع��ج)
حکیمی��ه گفت :ش��هیدان با نثار خون پاکش��ان،
امنیت ای��ران را برای س��الهایطوالنی تضمین
کردند و 8سال دوران دفاع مقدس تضمینکننده
 80س��ال امنیت ایران شد.مش��اور عالی فرمانده
معظم کل قوا در ادامه تصریح کرد:شهیدان دوران
دفاع مقدس کاری حس��ینی کردند و عاش��ورایی
جنگیدند و آنها که ماندند ،بایدکاری زینبی کنند؛
اگرنهاز کاروان انقالب جدا ش��دهاند .صفوی ادامه
داد :خون ش��هیدان ای��ران ،ملتها را یکی یکی به
خیزش وامیدارد .ثمره خونش��هیدان ملت بزرگ
ایران نهتنها آزادی کربال و قدس شریف بلکه آزادی
بشریت مظلوم ازدست ظالمانی همچون آمریکا و
صهیونیستها را نوید میدهد.

گروه سیاسی :یک روز پس از انتشار خبر کمک مالی
محمود عباس(ابومازن) رئیس تشکیالت خودگردان
فلسطیني به نامزد شکس��ت خورده انتخابات سال
،88میرحسین موس��وی در اطالعیهای استفاده از
کمکهای بیگانگان از س��وی خود ی��ا حامیانش را
تکذیب کرد.
اس��ناد خیانتهای ابومازن به فلس��طینیان که
طی مراحل��ی در اختیار ش��بکه تلویزیونی الجزیره
قرار گرفته ،بعد از انتش��ار در این ش��بکه تلویزیونی
منجر به حمله مردم به دفاتر این تش��کیالت ش��ده
و اعتراضهای گس��ترده فلسطینیان به این رفتار و
اقدامات را نیز در پی داش��ته است .این اسناد اما در
جایی مورد اعتراض یکی از س��ران فتنه قرار گرفته
ک��ه نام او در آنها عنوان و افش��ا ش��ده که ابومازن
تالش کرده یک فعال اقتصادی را متقاعد کند برای
تاسیس یک ایس��تگاه رادیویی برای معترضان پس
از انتخابات 50 ،میلیون دالر به میرحسین موسوی
کمک کند.
س��ران فتن��ه که در جریان افش��ا ش��دن کمک
مال��ی یکمیلیارد دالری يك کش��ور عربی به آنها
برای براندازی نظام جمهوری اس�لامی،مدتها در
تردید برای پاس��خگویی به این مساله بودند،این بار
سریعتر از آنچه تصور میشد به میدان آمدند تا خبر
را تکذیب کنند ام��ا آنچه در این میان جالب توجه
اس��ت،تکذیبیه عجوالنه و البته متوهمانهای است
که میرحس��ین موسوی در مقابل این اسناد منتشر
کرده است .موسوی در این یادداشت کوتاه ،محمود
عباس،رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین را که به
ابومازن معروف است « ،ابوعباس»(!) خوانده و مدعی
شده الجزیره برای او پروندهسازی کرده است.
البت��ه پی��ش از این نی��ز در جریان دس��تگیری
تع��دادی از نیروه��ا و حامیان وی که به قصدش��ان
در بران��دازی نظام و حتی همکاری با س��ازمانهای
وابس��ته به اپوزیس��یون اعتراف میکردند ،موسوی
مدعی ش��د برای همه این افراد پروندهسازی صورت
گرفته است اما ارائه اسناد الجزیره این بار نه از سوی

مسؤول پروژه ننگين« احمد رشيدي مطلق» به پايان خط رسيد

داریوش همایون ُمرد

وطن امروز شماره 596

به مرور شکل گرفت و این بار در زیر عبای
برخی افراد رشد و نمو یافت .جریان ضددین
و ضد «روحانیت انقالب��ی» و نه روحانیت
آمریکایی و درباری ،پس از پیروزی انقالب
همان تفکر رشیدیمطلق را دنبال میکرد.
هرچند در دوران جدید در شمایلی جدید
فعالیت میکرد .اما ماجرای رشیدیمطلق
امسال با بیانیه حجتاالسالم و المسلمين
هاشمیرفس��نجانی به بهانه سالگرد قیام
 19دی بار دیگر در فضای سیاس��ی کشور
مطرح شد .هاشمی در این بیانیه مخالفان
سیاس��ی خود را «روحانیت ستیز» معرفی
کرد و آنه��ا را رش��یدیمطلقهای جدید
نامید .اگرچه این رفتار هاش��می باعث شد
بسیاری سیاسیون به او واکنش نشان دهند
و خط��اب به وی این انتقاد را مطرح کنند
که او نماد روحانیت نیست که مخالفان او
برچسب مخالفان روحانیت بخورند اما این
موضوع بهانهای ش��د تا ب��ار دیگر ماجرای
احم��د رش��یدیمطلق و جری��ان فک��ری
مبدع آن یعنی داریوش همایون در فضای
سیاس��ی و رسانهای مطرح شود .موضوعی
که شاید برای هاشمیرفسنجانی نتیجهای
ناراحتکننده داشته اس��ت« .وطنامروز»
در این راستا گزارش��ات و سلسله مقاالت
متعددی را منتشر کرد.
مریدی عطا ء
مخالفان ادعای بزرگ و برچس��ب عجیب هاشمی
در نخس��تین اقدام با بررس��ی جریان روحانیت ستیز
پس از انق�لاب ،بالفاصله عملکرد عط��اء مهاجرانی را
به هاشمیرفس��نجانی یادآوری کردن��د .مهاجرانی از
نزدیکان هاشمی بود که سال  75و با به پایان رسیدن
دوران 8س��اله ریاست جمهوری رفس��نجانی ،موضوع
تغییر قانون اساسی و حضور مجدد هاشمی در انتخابات
را مطرح کرده بود .موضوعی که هاش��می در قبال آن
س��کوت اختیار کرد اما بالفاصله پ��س از موضعگیری
رهبر انقالب و نکوهش این پیشنهاد ،خود نیز دیگر آن
را پیگیری نکرد .با این حال مرید هاشمیرفسنجانی در
کابینه خاتمی وزارت ارشاد و مدیریت نشریات و رسانهها
را در اختیار گرفت .دورانی که بیسابقهترین حمالت و
فحاش��یها علیه دي��ن ،روحانی��ت و مرجعیت صورت
گرفت و هیچگاه از هاشمی اعتراضی بلند نشد .حمایت
قاطعانه مهاجرانی از نشریات ساختارشکن و برنامههای
ضددینی او که یادآور حضور مجدد رشيدیمطلقها در
صحنه سیاس��ی و فرهنگی کش��ور بود ،مرجعیت را به
خش��م آورد و در تحصن مس��جد اعظم قم – به خاطر
اهانت روزنامه نزدیک به مهاجرانی به عالمه محمدتقي
مصباحیزدی -آی��ات عظام نوریهمدانی ،مش��كيني،
مکارمش��یرازی و جوادیآملی حضور یافته و بش��دت
از مهاجرانی انتقاد کردند .با این حال هاش��می نسبت
ب��ه این رفتار مرید خود نیز هیچگاه س��خنی نگفت و
رشیدیمطلقهای آشکار را ندید!
داريوش همايون (نفر سمت چپ) در كنار فرح پهلوي و اردشير و هما زاهدي

 الو ،آژانس؟ بله! یک ماشین میخواستیم. برای کجا؟ ویالی جورج سوروس! اونجا طرح ترافیکه .کرایه دوبل حساب میشه! باشه! لطفا یه راننده مطمئن بفرستین.دقایقیبعد
 آژانسه! لطفا بفرمایین پایین. بهبه! محمد البرادعی! سالم ممد خالیبند! چطوری؟ تو هنوزم توی آژانس کار میکنی؟! باالخره چرخ زندگی باید بچرخه دیگه! ولی شنیده بودم بردنت زندان؟ فعال خوابوندن ما رو توی آب نمک تا ببینیم اوضاعچی میشه!
 آمریکا به ما پول داد از جمهوری اسالمی کاریکاتوربکشیم ،جخت بال «رژیم مبارک» داره سوت میشه!
 در ایران ،مخالفان جمهوری اس�لامی ،آمریکاییهس��تن ،در مصر ،خود حکومت ...راس��تی! شنیدم
مهن��دس از محمود عباس برای جنبش س��بز پول
گرفته! از محمود عباس دیگه چرا؟!
 من با این کار مهندس از همون اول مخالف بودم. یعن��ی چی که تش��کیالت خودگردان به جنبشسبز کمک مالی کرده؟! تشکیالت خودگردان پولش
زیادی کرده ،بده به آوارگان فلسطینی!
 گدا به گدا ،رحمت خدا! ...من به مهندس از هموناول گفتم که این دلهبازیها خوبیت نداره!
 پسفردا کاش��ف به عمل میآد یونیس��ف هم درجهت کم��ک به آوارگان دنیا فالن دالر پول داده به
مهندس!
 من با این کار هم مخالفم! تو غلط کردی! در بین شما سران فتنه ،صد رحمتبه شرف شیخ بیسواد که از شهرام جزایری میتیغه!
حکای��ت از اون جیب به ای��ن جیب! چه خبر از اون
مهدی هاشمی؟
 رفته لندن. چرا همه فتنهگرا میرن لندن؟ اونجا طرح ترافیک نیس .فوق فوقش زوج و فرده! زوج و فرد دیگه چیه؟ یعنی زوج جمیله ،جلوی چش��م محس��ن کدیوربیغیرت ،با فرد دیگری ...دیگه دیگه! به این میگن
زوج و ف��رد! قربون دس��تت من همی��ن بغال پیاده
میشم! چقدر میشه؟!
 10هزار دالر! چه خبره؟ من روزی  2بار این مسیرو میرم ،میآم. 5هزار دالر میدم همیشه!
 بلبرینگ عوض کردنی ،تو میآی حساب کنی؟ حاال که همچین شد من میخوام برگردم به نظام!منو برگردون سرجای اولم!
 یعنی چ��ی؟ ...به همی��ن راحتی کرای��ه پایمالش��د؟! پس اون پوالیی ک��ه از ملک عبدلی گرفتی،
چیکارشون کردی؟!
 بیچاره افتاده بیمارستان .گفتم اگه خرج کمرشبیشتر شد ،توی  10قس��ط برشگردونم!  ...چیکار
داری میکنی؟ موبایلمو کجا انداختی؟!
 -انداختم بیرون ،وزارت ردمونو نگیره!

سیاست

يكشنبه  10بهمن1389

گ�روه سیاس�ی :داریوش همای��ون که اکثر
ایرانیان او را با نام «احمد رش��یدیمطلق»
میشناسند ،شامگاه جمعه  8بهمن در سن
 82س��الگی مرد .به گزارش «وطن امروز»،
حزب مش��روطه ای��ران یا هم��ان لیبرال-
دموکراته��ا که حزب دستس��از داریوش
همایون بود ،صبح دیروز در اطالعیهای این
خبر را تایید ك��رد و در بیان جزئیات مرگ
همایون سلطنتطلب نوشت« :رايزن حزب
مشروطه ايران ساعت  11شامگاه  28ژانويه
 2011در ژن��و ( س��وییس ) ب��ه جاودانگی
پيوست» .این اطالعیه با امضای فواد پاشایی
و با عن��وان دبیرکل حزب مش��روطه ایران
منتشر شد و بالفاصله در رسانههای مخالف
جمهوری اس�لامی ایران انعکاس یافت .اما
جزئیات دقیق و علت مرگ رش��یدیمطلق
را یک��ی از دوس��تان وی در وب�لاگ خ��ود
نوشته است .او نوش��ت :داریوش همایون یا
همان احمد رشیدیمطلق هفته گذشته در
اثر از دس��ت دادن کنترلش «با سر به زمین
خ��ورد» و به کما رف��ت و پس از  7روز مرد.
داریوش همایون در ایران همواره با نام احمد
رشیدیمطلق شناخته میشود .دلیل آن نیز
یادداش��ت موهنی است که او با نام مستعار
احمد رش��یدیمطلق و تحت عنوان «ایران
و استعمار س��رخ و سیاه»  17دیماه  56به
دس��تور ش��اه در روزنامه اطالعات علیه امام خمینی(ره)
منتش��ر کرد .وی در آن زمان وزیر اطالعات و گردشگری
کابینه جمش��ید آموزگار بود 2 .روز پس از اهانت رژیم به
امام خمینی(ره) قیام خونین مردم قم رخ داد 40 .روز بعد
قیام مردم تبریز و پس از آن قیام مردم یزد در  8فروردین
 57باعث تسلس��ل چهلمهای انقالبس��از شد .به اعتقاد
بس��یاری مورخان ،مقاله موهن رشیدیمطلق در روزنامه
اطالعات جرقهای برای به ثمر نشستن انقالب بود.
داریوش همایون که بود؟
داری��وش همایون قب��ل از ورود به کابین��ه آموزگار و
همراه��ی با دربار پهل��وی مدتی ب��ا ملیگراها همکاری
میک��رد .وی حت��ی در بره��های به خاط��ر فعالیتهای
ضددرباریاش به زندان افتاد .او در تش��کیالت «انجمن»
عضویت داشت .تشکیالتی که عمده فعالیتشان مقابله با
حزب توده و با محوریت فعالیتهای شبهنظامی بود .گفته
میش��ود در خالل همین فعالیتها و در هنگام س��اخت
نارنج��ک بود که یک��ی از اعضای سرش��ناس «انجمن»
کشته میش��ود .همایون روزنامه آیندگان را  25آذر 46
راهان��دازی کرد .روزنامهای که چهرههایی مانند مس��عود
بهنود از آنجا وارد عالم رس��انه شدند .رشیدیمطلق البته
ارتباطات گس��تردهای با س��رویسهای جاسوسی آمریکا
داشت .به گونهای که وقتی اسماعیل رائین اواخر دهه 40
کتاب فراماسونری در ایران را چاپ و در آن اسامی بعضی
اعضای فراماسونری را عنوان کرد ،گروهی در پوشش دفاع
از فراماسونری در اقدامی متقابل به انتشار اسامی عدهای
دیگ��ر از زمام��داران رژیم پهلوی مبادرت ك��رده و اعالم
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نما
داریوش همایون و فتنه 88
داریوش همایون در جریان فتنه ضداسالمی سال گذشته بهطور خاص با نام بردن از موسوی و کروبی بارها به تمجید از
این دو پرداخت .جمالتی که در ادامه میآید نظرات وی درباره فتنه و س�ران فتنه اس�ت« :از خود رژیم ،عناصر موثری
[خاتمی ،موسوی و کروبی] جدا شدند و روزبهروز ،بیشتر سخن ما را میگویند»؛ «وقتی به نقش موسوی در مقایسه با
مدعیان اداره اپوزیسیون در خارج نگاه میکنم ،میبینم او از اول با خودمان بوده است»؛ «موسوی علیه حکومت ،تند
سخن میگوید»؛ «من با هیچکدام از اینها مخالفتی نمیتوانم داشته باشم»؛ «کسی که از فرزند خمینی بودن به سخنگویی
جنبش سبز دگرگونی داشته ،به مراتب با ارزشتر است از دگرگونیها و موضعگیریهایی که قلم بیش از این در وصفشان
نمیچرخد»؛ «جنبش سبز توانست سران خود را که از درون رژیم برخاستند ،تغییر دهد و بسازد»« ،جنبش سبز در درون
جناح اصالحطلب ،نفوذ کرد»« ،من اشکال اساسی در رفتار و گفتار سران جنبش سبز در داخل ایران [خاتمی ،موسوی و
کروبی] نمیبینم»« ،آنها [سران جنبش سبز] نسبت به بسیاری از کسانی که در خارج ایران ،ادعای رهبری اپوزیسیون را
دارند ،انحرافات بسیار کمتری دارند»؛ «ما باید با تفاهم بیشتر به سران جنبش سبز در داخل نگاه کنیم تا سران آن بتوانند
رژیم را به چالش بکش�ند»؛ «جنبش س�بز ،فرمول اتحاد ایران است»؛ «من نمیتوانم مخالف هیچ یک از اقدامات اخیر
موسوی باشم»؛ «موسوی ،فردی شایسته و الیق است»« ،به اعتقاد من ،موسوی و کروبی ،زبان جنبشند».

کردند که آنان به محافل جاسوس��ی آمریکا ،بویژه س��یا
وابستهاند .در میان اسامی اعضای این لیست نام داریوش
همایون نیز دیده میش��د .ارتباط او با رژیم صهیونیستی
نیز بس��یار جالب اس��ت .گویا در جریان خدمات همایون
به رژیم صهیونیس��تی در خالل جنگ  6روزه اسرائیل با
اعراب ،این رژیم به پاس پوش��ش رس��انهای مطلوب این
جنگ در روزنامه آیندگان ،برای خرید دستگاه «رتاتیو»
ب��رای روزنامه آیندگان به داری��وش همایون کمک مالی
میکند .ازدواج همایون با هما زاهدی نیز باعث شد تا وی
بتواند به سرعت نفوذش در دربار را بیشتر کند .نفوذی که
در نهایت به انتصاب وی به وزارت اطالعات و گردشگری

در کابین��ه آم��وزگار منجر ش��د .گفتنی اس��ت داریوش
همایون ک��ه انقالبیون به خاطر اهانت ب��ه امام در مقاله
«ایران و استعمار سرخ و سیاه» بشدت از وی کینه به دل
داشتند ،س��ال  ۱۳۵۷دستگیر و به زندان دز منتقل شد
اما با حمله ش��بانه عدهای به زندان ،وی توانست از زندان
بگریزد و از آنجا به فرانس��ه رفت و به جمع اپوزیس��یون
سلطنتطلب پیوست.
رشیدیمطلقهای جدید چه کسانی هستند؟
طی سالیان پس از انقالب نیز همواره داریوش همایون
یا همان احمد رش��یدیمطلق نم��اد جریان ضددین و
مخالف اسالم بود .جریانی که پس از پیروزی انقالب نیز

واکنش عجیب میرحسین به ماجرای دریافت کمک مالی از ابومازن

موسوی :از« ابوعباس» پول نگرفتم(!)

ایران و رسانههای داخل کشور که از سوی رسانهای
عربزبان و با انتش��ار اسناد قطعی آن صورت گرفته
اس��ت .موسوی اسناد الجزیره را که حتی مورد تایید
س��ران ارشد تش��کیالت خودگردان هم قرار گرفته،
گزارشی آشفته نامیده که توسط دروغگویان منتشر
شده اس��ت .این در حالی اس��ت که چند روز پیش
«نبیل ش��عث» یک��ی از مقام��ات بلندپایه حکومت
خودگردان ،در مصاحبهای ک��ه  ۲۵ژانویه  ۲۰۱۱از
تلویزیون الجزیره پخش ش��د ،تایید کرد که اس��ناد
منتش��ر شده جعلی نیس��ت و مجموعهای از گفت و
شنودها و تبادل اندیشهها در مذاکرات با اسرائیل بوده
است .موسوی همچنین بدون اشاره به شعار «نه غزه؛
نه لبنان» حامیان خود در روز قدس سال گذشته و
همچنین تقدیر آنان از جریان فتح و شخص محمود
عباس در روز قدس امسال به دلیل موضعگیری علیه
رئیسجمهوری اسالمی ایران ،عباس را فردی نامیده
که «کوس رس��وایی او بر س��ر هر کوی و برزن زده
شده» و حرفهایش ارزشی ندارد.
نما

پول موسوی را چه کسی برد؟
افش��ای این اس��ناد و واکنش هیجانی و عجوالنه
نامزد شکس��ت خورده انتخابات  88ب��ه آن ،یادآور
ماج��رای افش��اگری آی��تاهلل جنتی ،دبیر ش��ورای
نگهبان درباره کمک مال��ی یکمیلیارد دالری یکی
از س��ران عرب به فتنهگ��ران برای بران��دازی نظام
جمهوری اسالمی بود.
آیتاهلل جنتی در خطبههای نماز عید فطر سال
جاری در مس��جد جمکران به اس��ناد کمک مالی
یکی از کش��ورهای عربی به سران فتنه اشاره کرد.
ای��ن صحبتها گرچه هیچ��گاه از طرف فتنهگران
تکذیب نش��د اما بهانهای برای فضاسازی و تخریب
وجهه دبیر ش��ورای نگهبان ش��د .از س��وی دیگر
با انتش��ار این خب��ر و تاکید عباس��علی کدخدایی
س��خنگوی ش��ورای نگهبان که اس��ناد این کمک
مالی وجود دارد ،این بار فتنهگران بودند که برای
مشخص شدن کسی که این پول را دریافت کرده،
جلسه گذاش��تند و برای یکدیگر پیام فرس��تادند.

مزدوران ابومازن عکس احمدینژاد را آتش زدند
تعداد اندکی از حامیان محمود عباس در تظاهراتی ،عکس رئیسجمهور ايران و رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت
اسالمی فلسطین (حماس) را به آتش کشیدند .به گزارش مشرق به نقل از فلسطینالیوم ،این افراد در شهر راماهلل ضمن
برپایی تظاهراتی با تعداد اندک عکس محمود احمدینژاد رئیسجمهور کشورمان و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی
حماس را به آتش کشیدند .وضاح خنفر ،مدیر شبکه الجزیره از دیگر افرادی بود که در این تظاهرات مورد اهانت این
تعداد اندک قرار گرفت.این اقدام پس از آن صورت گرفت که الجزیره با انتشار برخی اسناد ،ابعاد همدستی تشکیالت
ي با رژیم صهیونیستی را فاش کرد و از عمق همکاریهای امنیتی این تشکیالت با رژیم اشغالگر
خودگردان فلسطین 
قدس پرده برداشت .در اسناد منتشر شده توسط شبکه الجزیره آمده است :صائب عریقات در گفتوگو با یک هیات
اسپانیایی درباره پیامدهای منطقهای شکست روند صلح در  14دسامبر  2007میگوید« :بنبست در روند صلح بهمعنای
پیروزی حزباهلل ،حماس و ایران خواهد بود .هر آنچه که اسرائیلیها انجام میدهند تسلیم منطقه به احمدینژاد است؛
ابومازن برای پیروزی جریان سازشکار در ایران حاضر است  50میلیون دالر به موسوی کمک کند».

مشروح مذاكرات صاحب عريقات با ژنرال جونز آمريكايي كه توسط طرفين تكذيب نشد.

تاخیر در تکذیب خبر دریافت کمک مالی توسط
خاتمی ،موسوی و کروبی نیز به همین دلیل بود که
هیچ کدام از رفتار شریک سیاسی خود خبر نداشته
و در جلساتشان به شوخی و طنز نیز شده از پولهای
دریافت شده احوالپرسی میکردند.
ش��نیدههای «وطن امروز» حکای��ت از این دارد
که در همان زمان نیز در یکی از جلس��ات موس��وی
و کروب��ی این دو با اش��اره به ماج��رای دریافت یک
میلیارد دالر با یکدیگر با حالت مطایبه س��خن گفته
و به تلویح از یکدیگر پرس��یدهاند« :کمکهای مالی
را چه کس��ی برد؟» ش��ریک س��وم که از این جلسه
ج��ا مانده ب��ود اما در پیام��ی از کنایهه��ای آنها در
جلساتش��ان ابراز ناراحتی کرد .بعد از برگزاری این
جلس��ات ب��ود که س��ران فتنه ب��دون تکذیب اصل
خبر،خواستار محاکمه آیتاهلل جنتی شدند اما با این
حال در جریان افش��ا شدن کمک مالی  50میلیون
دالری ابوم��ازن یا هم��ان «ابوعباس» موس��وی(!)
این بار میرحس��ین موس��وی اس��ت که بالفاصله با
عجل��ه تمام وارد صحنه ش��ده و دریافت کمکهای
کش��ورهای بیگان��ه را تکذیب میکند .موس��وی در
حالی در یادداش��ت خود اش��اره کرده که هیچ کدام
از حامی��ان و نزدیکانش از بیگان��گان پولی دریافت
نکردهان��د که وزی��ر اطالعات در زمان دس��تگیری
برخی افراد نزدیک به موسوی ،بیان کرده بود تعداد
زیادی از افرادی که در اغتشاشات حضور داشتند به
دریاف��ت پول از گروههای مختلف برای اغتش��اش و
آسیب زدن به اموال عمومی اعتراف کردهاند و فردی
که پش��تیبانی خبری فتنه را برعهده داش��ته نیز در
اعترافات خ��ود به دریافت مبلغ قابل توجهی پول از
سوی دشمنان انقالب اقرار کرده است .در هر صورت
ماجرای کمک مالی خارجی به جریان فتنه شاید از
این منظر که چه کس��ی پ��ول را دریافت کرده برای
فتنهگران مهم باش��د اما از نظر اف��کار عمومی ،این
نفس دریافت پول از بیگانگان است که اهمیت دارد
و این مس��الهای اس��ت که با تکذیبهای یکجانبه از
طرف سران فتنه حل نخواهد شد.

سایه روشن
حمایت مجدد سایت مهاجرانی
از هاشمی رفسنجاني

س��ایت ضد انقالب جرس یادداش��تی با عنوان
«هاشمی رفسنجانی ،فرصت یا تهدید» را به بهانه
آنچ��ه «هجمههای اخی��ر علیه هاش��می» نامیده،
منتشر کرده است .ارگان رس��انهای اتاق فکر لندن
در این یادداش��ت با اشاره به تاکید چندباره هاشمی
رفس��نجانی بر خطبههای نمازجمعه  26تیرماه 88
و نام��ه رئیس جمه��ور در انتق��اد از رویکرد مجمع
تشخیص ،عنوان کرده است که «هاشمی رفسنجانی
ب��ا همه تخریبها و توهین ها ،خم به ابرو نیاورده و
البهای نکرده و بر عهد پیشین استوار مانده است».
به گزارش شبکه ایران ،این سایت که متهم به پیروی
از برخی خواستههای مهدی هاشمی رفسنجانی هم
هست ،اصرار هاشمی بر سخنان خود در نماز جمعه
جنجالی  26تیر ماه را «شاهدی بر عقالنیت سیاسی
و مظلومیت آقای هاشمی رفسنجانی» دانسته است.
ارگان اتاق فکر جریان فتنه در لندن که برخی منابع
خبری عطاء مهاجرانی ،محس��ن کدیور ،عبدالکریم
سروش ،عبدالعلی بازرگان ،اکبر گنجی و حتی مهدی
هاشمی را به عنوان اعضای آن نام میبرند ،در ادامه
خواستار تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» با
ت هاشمی ،میرحسین موسوی ،مهدی کروبی
محوری 
و محمد خاتمی شده است .به نوشته ارگان این حلقه
فکری «بیانیه  17موسوی ،بیانیه  5مادهای کروبی،
پیش��نهادات خاتمی و سخنرانی هاشمی ،مصلحت
نظ��ام و مردمند» .پیش از این هم ،ارگان رس��می
سازمان جاسوس��ی آمریکا (گویا نیوز) عنوان کرده
بود که بخش زیادی از تکنوکراتها و اصالحطلبان
مانند خاتمی ،موسوی و کروبی هنوز پشت هاشمی
رفسنجانیایستادهاند.

رایزنی برای بازگرداندن پیرمؤذن
از آمریکا به کشور

تعدادی از چهرههای سیاسی استان اردبیل برای
بازگرداندن«نورالدینپیرموذن»نمایندهسابقمجلس
که هماکنون مقیم آمریکاست ،رایزنیهایی را با برخی
نهادها آغاز کردهاند .به گزارش مشرق ،گفته میشود
برخی افراد سیاسی طیف اصولگرایان در تهران نیز
پیگیریهایی را به این منظور انجام داده اند .براساس
این گ��زارش ،یکی از نزدیکان پیرموذن از نتایج این
رایزنیها ابراز رضایت کرده است .این در حالی است
ک��ه به گفته نزدیکان پیرموذن ،وی ممنوعالورود به
کشور نیست و هیچ مشکلی برای ورود به ایران ندارد
اما برای هماهنگیهای بیش��تر با برخی نهادها وارد
مذاکره ش��دهاند! گفتنی است «نورالدین پیرموذن»
در مجالس ششم و هفتم از نمایندگان اصالحطلب
مجلس و سخنگوی فراکسیون اصالحطلبان مجلس
هفتم ب��ود که در دوره هش��تم انتخابات مجلس از
سوی ش��ورای نگهبان رد صالحیت شد .وی بعد از
سفر به آمریکا در گفتوگو با رسانههای فارسی زبان
ضدانقالب بارها علیه دول��ت احمدی نژاد و جریان
اصولگرا به موضعگیری پرداخته بود.

روزنامه حامی فتنه
حامی فرعون هم شد

در حالی که قیام سراس��ری م��ردم مصر میرود
تا حکومت دیکتاتوری مبارک را سرنگون کند ،یک
روزنامهحامیفتنهکهداراینسخهاینترنتینیزهست،
در تالش است این اقدام انقالبیون را مخدوش کند.
این روزنامه در گزارشها و تحلیلهایی هدفدار مانند
«غارت اموال عمومی در مصر» بدون توجه به چرایی
حرک��ت عظی م مردمی در مصر ،قیام مردمی در این
کشور را سبب بروز هرج و مرج و ضربه به اقتصا د این
کشور عنوان کرده است .گفتنی است این خط خبری
از س��وی گردانندگان این روزنامه پس از آن صورت
میگیرد که حامیان مبارک از جمله اوباما و عبداهلل
بنعبدالعزیز ،بدون توجه به پیام انقالب مردم مصر
از تخریب اموال عمومی و ایجاد هرج و مرج توس��ط
معترضان انتقاد کردند.

مجروح کردن عشایر عراقی
توسط گروهک نفاق

به دنبال تظاهرات گس��ترده عش��ایر عراقی در
مقابل پادگان اش��رف در ش��هر بعقوبه و درخواست
تظاهرکنن��دگان براي اخراج اعض��ای این گروهک
تروریس��تی از خاک ع��راق ،عناصر این س��ازمان با
پرتاب سنگ به سمت تظاهرکنندگان موجب زخمی
شدن تعدادی از آنها شدند .به گزارش جوان آنالین
به نقل از صوت العراقیه ،این تظاهرات در راس��تای
اصرار عراقیها بر ضرورت برآورده ش��دن خواس��ته
شهروندان از سوی دولت عراق و اجرایی شدن مصوبه
مجلس مبنی بر اخراج عناصر این سازمان تروریستی
از خاک عراق صورت گرفته است .شرکتکنندگان در
این تظاهرات عشایر ،دانشجویان و روحانیون بودند.
تظاهرکنندگان همچنین از دولت عراق درخواست
کردند رهبران جنایتکار این سازمان را به دلیل دست
داش��تن در سرکوب انتفاضه ش��عبانیه علیه صدام
در س��ال  1991و قتل صدها نف��ر از مردم عراق در
عملیات نظامی در حمایت از صدام به دادگاه بکشاند.
در ای��ن تظاهرات جمع انبوهی از ش��هروندان بویژه
عشایر و چهرههای برجسته شرکت و در بیانیه پایانی
از دولت درخواست کردند این پادگان را بسته و گروه
تروریستی مجاهدين خلق را از عراق اخراج کنند.
تظاهرکنندگان از دولت نوري مالكي خواستند
آن دسته از اعضای این سازمان را که در سرکوب
انتفاضه شعبانیه در دوران صدام دست داشتهاند
ب��ه مراجع قضای��ی تحویل دهد .ای��ن تظاهرات
یکی از دهها تظاهراتی اس��ت که توس��ط عشایر،
دانش��جویان و علمای دینی س��ازماندهی شده و
ه��دف از برگزاری آن درخواس��ت اجرای مصوبه
مجلس نمایندگان عراق مبنی بر اخراج گروهك
تروريس��تي منافقين از خاک این کشور و افشای
فش��ارهای آمریکا جهت ابقای ای��ن گروهك در
خاک عراق برخالف خواسته مردم عراق است.

