روزخند
تستهايانتخاباتي

1ـ برای بهتر شدن شرایط مناظره بین کاندیداها چه
پیشنهادیدارید؟

الف) مناظرهها به صورت رفت و برگشت در منزل
کاندیداها برگزار شود.
ب) آق��ای کروب��ی و موس��وی چند نف��ر همراه
خود بیاورند.
ج) قابلیت استفاده از کلمه «موچم» در مناظرهها
وجود داشته باشد.
د) مجری به فنون دفاعی ـ رزمی آش��نایی کامل
داشته باشد.
2ـ به پیش�نهاد آقای   Xموسوی با یک تیم  14نفره
مشغول تمرین مناظره با  ...است.

الف) کروبی
ج) احمدینژاد

ی
ب ) رضای 
د) مردمینژاد

3ـ حجاری�ان ،از ه�واداران موس�وی :مناظ�ره ب�ا
احمدینژاد برای موسوی مانند مسابقه فوتبالی است
که اگر نرود ....و اگر برود ...بازنده میشود.

الف)  3ـ هیچ  6 /ـ هیچ
ب)  3ـ هیچ  /همان  3ـ هیچ
ج)  3ـ هیچ  /در  3ست پیاپی
د)  3ـ هی��چ (که به کمیته صیان��ت از آرا اطالع
دهد)  6 /ـ هیچ (که نامردیه)

الف) کروبی ـ بازی
ج) کروبی ـ کارهای

ب) کروبی ـ حال
د) کروبی ـ نقشههای

 5ـ علت گریه کرباس�چی در فیلم تبلیغاتی کروبی
چه بود؟

الف) آلودگی هوا
ب ) نداشتن منابع مالی برای اجرای وعده پرداخت
 200هزار تومان به هر ایرانی
ج) تراکم فروشی و خانه خراب کردن مردم تهران
د) خرید خانههای فقرا با قیمت باال!

6ـ بنا  به دستور آقای چیز 5  ،هزار کامپیوتر قسطی
در میان فعاالن ستادهای آقای  ...توزیع میشود.

الف) محمود احمدینژاد
ب) مهدی کروبی
ج) مهندس میرحسین موسوی
د) دکتر میر حسین موسوی

7ـ ب�ا توجه به س�ؤال قبل ،به نظر ش�ما منابع مالی

 5هزار کامپیوتر از کجا تامین میشود؟

الف) ثروت شخصی آقای چیز
ب)  300میلیارد پول نفت گم شده!
ج) یک میلیارد دالر پول نفت گمشده!
د) به توچه آخه؟!

8ـ رس�ایی ... :هم�ه خان�وادهاش را علی�ه  ...بس�یج

کرده است.

الف) غالمحسین الهام ـ احمدینژاد
ب) فاطمه رجبی ـ احمدینژاد
ج) هاشمی ثمره ـ احمدینژاد
د) هاشمی رفسنجانی ـ احمدینژاد

 -9زاکانی :همه س�رمایه دانش�گاه  .......علیه ..........
بسیج شده است.

الف) آزاد -هاشمی!
ب) پیام نور -احمدینژاد!
ج) خواجه نصیر -کروبی (چرا؟!)
د) آزاد – احمدینژاد

 ........... -10در حال تالش برای ایراد آخرین خطبه نماز
جمعه قبل از انتخابات است.

الف) رئیس مجلس خبرگان
ب) رئیس اسبق مجلس
ج) رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
د)رئیسجمهور اسبق
هـ) همه موارد

 -11اگ�ر رئیسجمهور آینده کس�ی جز احمدینژاد
باشد ،با پول نفت چه میکند؟

الف) به صورت سهام عدالت توزیع میکند
ب) حقوق بازنشستگان را افزایش میدهد
ج) 100هزار پروژه عمرانی در کشور اجرا میکند
د) در دبهه��ای  2لیتری س��ر س��فرههای مردم
میآورد.
هـ)هیچکدام

خبر
انتقاد مهندس چمران از «نهضت انکار» در انتخابات

غربزده شدهاند

گروه سیاس�ی :رویه کاندیداهای رقیب احمدینژاد در
انتخابات آتی ریاس��تجمهوری در تخریب و انکار تمام
تصمیمات و عملکرد دولت موجب آن ش��ده تا برخی
مس��ؤوال ن کش��ور که نزد افکار عمومی به نوعی نماد
اخالقمداری به حساب میآیند ،نسبت به فراگیر شدن
این رویه واکنش نشان داده و زبان به انتقاد بگشایند .در
این راستا مهندس مهدی چمران ،رئیس شورای اسالمی
شهر تهران این رویه را به راه افتادن نهضت انکار در کشور
تعبیر کرد و از پیدایش آن توسط این کاندیداها ابراز تاسف
کرد .مهندس چمران که در حسینیه قلعهکهنه شهر یزد
س��خن میگفت ،با غیرمنصفانه خواندن این «انکارها»
افزود :بس��یاری از پروژههایی ک��ه آن را انکار میکنند،
هماکنون مورد استفاده مردم است که منکران میتوانند
از آن دی��دن کنن��د .وی در ادامه به برخی ش��عارهای
تبلیغاتی اشاره و تصریح کرد :آنقدر غربزده شدهایم که
حتی ش��عار تغییر را هم از اوباما و آمریکا یاد گرفتهایم.
در اینجا فرد خاصی مورد نظر نیس��ت ،بلکه آنچه مهم
اس��ت ایدئولوژی و تفکر است .وی اضافه کرد :همانطور
(ص)
که در صدر اس�لام ،طلحه و زبی��ر در رکاب پیامبر
شمش��یر زدند اما در مقابل علی(ع) ایستادند ،در انقالب
ه��م عدهای یاور انقالب و همراه ام��ام بودند ،ولی امروز
رادیوه��ای آمریکایی را علیه م��ا اداره میکنند .مهدی
چمران افزود :آمریکا خواس��تار رئیسجمهور شدن هر
کسی جز احمدینژاد است که اگر به خواسته خود برسد
این به معنی آن است که ملت ایران مذهب و اسالم خود
را نمیخواه��د و از آن دفاع نمیکند .وی احمدینژاد را
دلس��وز ملت ،دارای صفای باطن ،مردمدار و بهرهمند از
هوش و ذکاوت معرفی کرد و گفت :احمدینژاد در انجام
کارها هرگز مصالح شخصی و سیاسي را در نظر نگرفته و
خود را فدای انقالب کرده است.

چهارشنبه  13خرداد 1388

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل  90خبر داد

بررسي پرونده  6میلیارد دالر گم شده در زمان اصالحات

در حالی که دیوان محاسبات و نمایندگان
اصالحطلب مجلس در طول ماه گذش��ته با
اس��تناد به گزارش تفریغ بودجه س��الهاي
 85و  86دی��وان محاس��بات،ب��ر طبل گم
ش��دن یک میلی��ارد دالر از درآمدهای نفتی
در دوران دول��ت نهم میکوبند،در طول این
مدت برای این سوال که پیگیری پرونده گم
شدن 6میلیارد دالر از درآمدهای نفتی دولت
در سال  83و در زمان دولت اصالحات به کجا
انجامید،پاسخی ندارند.
پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه س��ال
 85ک��ه در آن دولت ،متهم ب��ه واریز نکردن
حدود یک میلی��ارد دالر از درآمدهای نفتی
به خزانه ش��ده ب��ود،رئیسجمه��ور وزرای
نفت و اقتص��اد و دارای��ی را موظف کرد تا با
بررس��ی پروندههای دیوان محاسبات،پاسخ
ش��بهات وارد شده را بدهند اما با وجود اینکه
رئیسجمهور ،خود بر اساس نتیجهگیریها
اعالم ک��رد که گزارش دیوان محاس��بات بر
پایه اش��تباهات حسابداری نوشته شده است
و معاون پارلمان��ی او نیز در نامهای به رئیس
مجلس ش��ورای اسالمی مدارک و مستندات
برای چگونگی هزینه کرد این درآمدها و اشتباه محاسباتی
دیوان را ارائه کرد ،با اوج گرفتن تخریبهای انتخاباتی علیه
دولت،صدای رئیسجمهور و نامه معاون او به جایی نرسید
و همچنان رقیبان او اشتباه محاسباتی دیوان محاسبات را به
پای عملکرد دولت مینویسند  .نکته جالب آنكه محور تمام
ت این اس��ت که
اقدامات و اظهارنظرهای تخریبی علیه دول 
اصالحطلبان،هیچ اش��ارهای به  6میلیارد دالر درآمد نفتی
گم شده در دولت اصالحات در سال  83نمیکنند و بهرغم
اینکه پرونده این  6میلیارد دالر گم شدهدر دیوان محاسبات
تکمیل شده و در کمیسیون اصل  90نیز به تایید رسیده و
در صحن علنی مجلس هفتم نیز قرائت ش��د،اما همچنان
تکلیف مس��اله واریز نشدن این مبلغ از درآمدهای نفتی به
حس��اب خزانه به صورت عالمت س��وال بزرگی وجود دارد.
حسین اسالمی،رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل90
توگو با خبرنگار «وطن امروز» از رس��یدگی
مجلس در گف 
دوباره کمیس��یون اصل  90به پرونده تخلفات مالی دولت
اصالحات خبر داد و با بیان اینکه پرونده تخلفات مالی دولت
اصالحات در واریز نکردن حدود  6میلیارد دالر از درآمدهای
نفتی س��ال  83به خزانه کش��ور ،در کمیت��ه محرمانه این
کمیسیون در حال رسیدگی است،گفت :سال  85گزارش
واریز نشدن 4/5میلیارد دالر از درآمدهای نفتی به خزانه به
تایید کمیس��یون اصل  90مجلس رسید و در صحن علنی
نیز قرائت شد که دیوان محاسبات کشور نیز با بررسی این

گروه سیاسی :هر چند حجتاالسالم والمسلمین
اکب��ر هاشمیرفس��نجانی در گفتوگو با علی
زادس��ر ،نماینده جیرفت ،موضع خود را درقبال
دولت نهم «س��كوت» عنوان کرده بود اما روند
انتقادات ویژه رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظ��ام از رئیس جمهور و دولت نهم که بعضا به
تریبونهای نماز جمعه نیز کش��یده میش��ود
در ماههای اخیر (نزدیک به انتخابات) ،ش��تاب
بیشتری گرفته است .در چنین شرایطی شنیده
میش��ود برخي در تالشند آخرین جمعه پیش
از برگزاری انتخابات ،هاشمي رفسنجاني بهعنوان
خطیب نمازجمعه تهران به س��خنرانی بپردازد.
البته بر اس��اس برنامه قرار است آیتاهلل امامی
کاشانی روز پانزدهم خرداد ماه به عنوان خطیب
جمعه ،امامتجمعه تهران را بر عهده داشته باشد
ام��ا اينگروه رایزنی خ��ود را برای امامت جمعه
هاش��مي در  15خرداد آغاز کردهاند .در همین
راس��تا یکی از اعضای ش��ورای سیاستگذاری
ائمه جمعه درب��اره نحوه انتخاب ائمه جمعه به
«وطنامروز» گفت :انتخاب ائمه جمعه بر اساس
جدول زمانبندیشدهای است که در آن جدول
امام جمعه هر هفته پیش��اپیش انتخاب ش��ده
اس��ت .وی در پاس��خ به این سوال که آیا امکان
دارد برخالف جدول برنامهریزی شده ،یکی دیگر
از ائمه جمعه در نماز جمعه شرکت کند ،گفت:
امکان جابهجایی ائم��ه جمعه تنها در این حالت وجود
دارد که خطیب آن هفته بنابر مشکالتی مانند کسالت
یا عدم حضور در تهران نتواند در نماز جمعه حضور یابد
ک��ه در آن صورت وی به ج��ای خود یکی دیگر از ائمه
جمع��ه را معرفی خواهد کرد .البت��ه موضعگیریهای
هاشمیرفسنجانی علیه دولت نهم با توجه به نقش وی
در این انتخابات طبیعی به نظر میرس��د زیرا به گفته
فعاالن سیاسی کشور ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت،
جریان ضد احمدی نژاد را هدایت میکند .حسین فدایی،
دبيركلجمعيتايثارگرانانقالباسالميازجملهکسانی
است که «نقش» هاشمیرفسنجانی در این انتخابات را
ت�لاش برای «عدم رای آوری احمدینژاد» میداند .وی
در جمع اساتيد دانشگاههاي اصفهان و علومپزشكي در
تاالر شريعتي اين دانشگاه ،هنگامی که یکی از حاضران،
نقش هاش��مي رفس��نجاني در دهمین دوره انتخابات
ریاس��ت جمهوری را از وی جویا ش��د ،اظهار داش��ت:
ي رفس��نجاني بنا دارد احمدينژاد راي نياورد،
هاش��م 
صريح هم ميگوي��د و از هر ظرفيتي كه در اين زمينه
موثر باشد استفاده ميكند.
محمدرضا باهنر ،دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین
نیزدربارهنگاههاشمیرفسنجانیبهانتخاباتمعتقداست،
رئیس مجمع تشخیص دل خوشی از اینکه احمدی نژاد
مج��ددا رای بیاورد ندارد .باهنر نمیداند که نظر قطعی
هاش��می روی کدامیک از کاندیداهاس��ت ول��ی این را
بهطور قطع اعالم میکند که «اگر از هاش��می بپرسید
به چه کسی رأی میدهید ،میگوید به احمدی نژاد رأی
نمیدهم» .فاطمه هاش��می ،دختر حجتاالسالم اکبر
هاشمیرفسنجانی نيز در بیان موضع انتخاباتی پدرش،

ثمانه اكوان

از درآمدهاي نفتي به حس��اب خزانه ،تخلف
کرده است.
براس��اس این گزارش ،تنه��ا  28ميليارد
دالر از درآمد  34ميليارد دالري نفت خام در
سال  83به حساب خزانه واريز شده و شرکت
مل��ي نفت  6ميلي��ارد دالر مابقي را نزد خود
نگه داش��ته بود .با وجود گذشت چند سال از
اعالم عمومي گزارش تفريغ بودجه سال  83و
تصريح ديوان محاسبات بر عدم واريز  6ميليارد
دالر از درآمد نفتي به خزانه کش��ور از سوي
دولت خاتمي ،همچنان اين مساله بالتکليف
باقيمانده و ديوان محاسبات مشخص نکرده
است که سرنوشت اين رقم چه شده است.
همچنین در تخلفي ديگر از سوي دولت
خاتمي ،بر اساس نامه شماره «»2/100/287
اعضای هيات عمومي ديوان محاسبات کشور
به رئيس مجلس ،فاش شده است که در طول
برنامه س��وم حداقل  48هزار ميليارد ريال از
وجوه مربوط به فروش نفت در داخل و بيش از
 3ميليارد دالر حاصل از فروش نفت به صورت
بيع متقابل به خزانهداري کل واريز نشده و به
عنوان منابع داخلي ش��رکت ملي نفت تلقي
ش��ده است.تخریب دولت در بحث درآمدهای نفتی تنها در
گزارش دیوان محاسبات کش��ور دنبال نمیشود و با وجود
اینکه هر کدام از نامزدهای انتخاباتی رقمهای متفاوتی را برای
درآمدهای نفتی دولت در چهار س��ال اخیر بیان میکنن د،
چندی پی��ش رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس رقم
300میلیارد دالر را نادرست خوانده و تصریح کرد که دولت
نهم در چهار سال فعالیت خود تنها  212میلیارد دالر درآمد
نفتی داشت و بیان کردن  300میلیارد دالر دروغپردازیای
بیش نیست .همچنین تخلفات ميلياردي در دولت قبل ،در
برداشت غيرقانوني از حس��اب ذخيره ارزي نيز نمود يافته
اس��ت .در همين ارتباط رئيس سازمان بازرسي کل کشور
ديماه سال گذشته در گفتوگو با مهر ،از برداشت غيرقانوني
از حساب ذخيره ارزي در دولت اصالحات خبر داد .در آمار و
ارقام گزارشهاي سازمان بازرسي کل کشور ،تصريح شده که
در زمان رياست جمهوري خاتمي چندين ميليارد دالر بدون
اجازه مجلس از حس��اب ذخيره ارزي برداش��ت شده است.
همچنين در بخشي از اين گزارش به اين مساله اشاره شده
که در دوره دولت نهم ،برداشت از اين حساب با اجازه مجلس
بوده است در صورتی که بارها در صحن مجلس مشاهده شد
که فضای انتقادات گسترده نیروهای اصالحطلب مجلس از
دولت به دلیل برداش��تهای بیرویه از حساب ذخیره ارزی
باعث شد فضای رسانهای غالب نگذارد خبر سازمان بازرسی
کل کشور به درستی انعکاس یابد.
عكس :سامان اقوامي ،ايسنا

4ـ خاتمی در جلسه ستاد حامیان موسوی :هر کاری
میکنید بکنید ،فقط مراقبت کنید ...عصبانی نشود،
واال  ...ما را بر هم میزند.
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نما
پرونده واگذاري زمين
البته غیر از پرونده مربوط به درآمدهای نفتی ،گزارشپرونده زمینخواریهای گسترده در دولتهای قبلی نیز در کمیسیون
اصل  90مجلس  آماده شده و قرار است در جلسات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در صحن علنی مجلس قرائت شود .حسین
اسالمی،رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل  90مجلس با اشاره به این پروندهها گفت :به دلیل اینکه حس میکردیم ممکن
ت این گزارش بعد از انتخابات در
اس�ت در فضای انتخابات این پروندهها تحتالش�عاع فضای سیاسی قرار گیر د ،قرار شده اس 
صحن علنی مجلس قرائت شود.
وی درباره جزئیات این پروندهها نیز گفت :یکی از پروندههای مهمی که در کمیسیون اصل  90در دوره هفتم مجلس شورای
اسالمی مطرح بوده و رسیدگی شد ،بحث زمینخواری بود که در غالب زمینهای منابع طبیعی که در روستاها هست و زمینهای
منابع ملی که در شهرها هست ،این زمینخواریها دیده شده است.
اسلامی خاطرنش�ان کرد :قانون این است که وقتی شخصی برای کاری اقتصادی و تولیدی ،زمینی را درخواست میکند،
کارشناسان این درخواست را بررسی میکنند و بعد از واگذار کردن زمینها،تا یکسال زمان به افراد داده میشود تا تغییر کاربری
بدهد ،اگر در یکسال این کار را انجام ندهد،میتواند تنها یکبار تاخیر را تمدید کند اما وقتی سال دوم این مهلت تمام شد ،در
هیچ شرایطی این معاهده قابل تمدید نخواهد بود و باید به دولت بازگردد.
وی افزود :اما در دولتهای گذشته به دلیل زد و بندهایی که برخی افراد داشتند،زمینها را به اشخاص واگذار کردند و محمل
قانونیش را هم در واگذاری و هم در تغییر کاربری رعایت نکردهاند و به خاطر همین ،این پروندهها ،از پروندههای مهم کمیسیون
اصل  90مجلس است که گزارش آن را برای قرائت در صحن علنی با اسم و مشخصات افراد آماده کردهایم .

پرونده،مراحل نهایی صدور رای را طی میکند.
خبرها نیز در حالی حکایت از رای هیات مستشاری دیوان
محاسبات مجلس به بازگرداندن این درآمدها به خزانه دارد
که با وجود گذش��ت چند سال از ارائه گزارش تفریغ بودجه
سال ،83هنوز هیچ اقدامی برای بازگرداندن  6میلیارددالر

درآمد نفتی به خزانه کشور انجام نشده است.
گزارش تفریغ بودجه س��ال 83به عنوان آخرين س��ال
عملک��رد دولت اصالحات که با تاخي��ر چندين ماهه اواخر
س��ال  85در صحن علني مجلس هفتم قرائت شد ،تصريح
داشت ،شرکت ملي نفت به سبب عدم واريز  6ميليارد دالر

گزارش «وطن امروز» از آخرين آرايش انتخاباتي دهمين دوره رياست جمهوري

خب��ري دارد و نه چندين روزنامه دارد که
با هزينه «جاس��بي» و فرزندان هاش��مي
رفسنجاني اداره شوند ،حال اين «تبليغات
گسترده» ميرحسين موسوي که در سطح
ش��هر تهران صورت مي گيرد ،باعث شده
که در نگاه نخست ،تصور غلطي در ذهنها
به وجود بيايد».
ازسویدیگرفرزندانهاشمیرفسنجانی
به طور مستقیم هزینه دو سایت سیاسی-
انتخابات��ی مخال��ف دولت را ه��م تأمین
میکنند .بر این اس��اس مهدی هاش��مي
هزینههای س��ایت جمهوریت و محس��ن
هاش��می هزینه س��ایت آین��ده را تامین
میکن��د .همچنین ب��رای ارائه خطدهی
سیاسی ،برادران هاشمی جلسات منظمی
با ادارهكنندگان س��ايتهاي جمهوريت و
آينده انجام دادهاند .گفتنی است هزینههای
سایت جمهوریت به طور مستقیم از سوی
مهدی و هزینههای سایت آینده در قالب
شرکتهای  ...پرداخت میشود .این امر در
شرایطی است که نماينده مردم تهران،ري،
شميرانات و اسالمشهر در مجلس با اشاره
ب��ه در اختیار در آمدن امکانات دانش��گاه
آزاد به نفع میرحس��ین موس��وی ،گفت:
جاسبي کل س��رمايه دانشگاه آزاد را عليه
احمدينژاد بس��يج کرده که راي نياورد .عليرضا زاکاني
شامگاه يکشنبه در جمع حاميان احمدينژاد در کتابخانه
اميرالمومنين(ع) اصفهان با بي��ان اين مطلب ،تصريح
کرد :آنهايي که اش��کال به قانونگرا بودن و نبودن دولت
ميگيرن��د ،يکي از حاميان اين اشکالتراش��ان ،رئيس
دانشگاه آزاد است که قانونگريزترين فرد است .زاکاني با
بيان اينکه «از پول جوانان اين ملت براي برخي نامزدها
س��تاد ميزنند ،بگويند اين طور نيس��ت تا همين فردا
اسنادش را منتشر کنم» و با اشاره به تبليغات گسترده
روزهاي گذشته گفت :با هدف جهتدهي افکار عمومي
با امکانات بس��يار باال اقدام به تبلغ کردهاند ،پول اينها از
کجا آمده ،هفته پيش يکي از مسؤوالن شهرستاني به من
زنگ زد و توضيح داد ،فردي که ميلياردها تومان از پول
مردم آن ش��هر را خورده بود ،عکسش در کنار جاسبي
در روزنامه ايران چاپ ش��ده بود و نه تنها زنداني نيست
بلکه آزاد ش��ده و اسپانسر س��تاد انتخاباتي فردي شده
است .در كنار فعاليتهاي متعدد انتخاباتي رفسنجاني و
خانوادهاش اعم از دختر و پسر به نفع ميرحسين موسوي،
فعاليت متروي تهران كه مديريتش با محسنهاشمي،
فرزند ارشد اين خانواده است نيز در اين راستا قرار گرفته
است .به طوري كه LCDهاي ايستگاههاي مترو بويژه
ايس��تگاه امامخميني(ره) كه به منظور پخش آگهي در
نظر گرفته شده است مدام در حال پخش موسيقي فيلم
مستند انتخاباتي ميرحسين موسوي و طرفداران اوست.
هر چند فعالیتهای تخریبی خانواده هاشمی تا به
امروز با س��کوت احمدی نژاد روبهرو بوده اس��ت اما وی
تهدید کرده ،در مناظرهها ،بسیاری از «مسائل» را فاش
خواهد کرد.

خاندان هاشمي عليه احمدي نژاد

در پاسخ به اینکه آیا حمایت شما از میرحسین موسوی
به منزله تایید وی از دید هاشمیرفسنجانی در انتخابات
ریاست جمهوری دهم اس��ت ،ضمن اظهار بیاطالعی
از موضع انتخاباتی پدرش ،به جلس��ات خانوادگیشان
اشاره کرد که در این جلسات هاشمی اذعان داشته؛ «از
وضعیت موجود ناراضیاست و میخواهد در شرایط فعلی
تغییر ایجاد شود ولی در این جلسات از شخص خاصی
حمایت نکرده است» .سيدمرتضی نبوی ،وزير پست و
تلگراف و تلفن کابینه میرحس��ین موسوی نیز از دیگر
فعاالن سیاسی است که درباره نقش و دیدگاه هاشمی
در انتخابات پیشرو اظهاراتی داشته است .وی در این باره
گفت« :در اینکه موضع آقای هاشمی «نه احمدی نژاد»
است ،تردیدی نیست .هاشمی با ادامه ریاستجمهوری
احمدینژاد مخالف است .کارگزاران که به نوعی منتسب
به هاشمی است هم از موسوی حمایت میکند».
نبوی با اش��اره به شكس��ت هاش��مي رفسنجاني از
احمدين��ژاد در دوره نهم انتخابات رياس��ت جمهوري
اظه��ار داش��ت :آق��اي هاش��مي در س��ال  84از آقاي
احمدينژاد شكست خورد و حتي پس از پيروزي آقاي
احمدينژاد به وي اين پيروزي را نيز تبريك نگفت و هيچ
وقت دلش نسبت به آقاي احمدينژاد صاف نشده ،چرا
كه موضع وي نس��بت به آقاي احمدينژاد «نه» است.
س��یدمرتضی نبوی ادامه داد :البته ظهور اين موضوع را
ميت��وان در حمايت فرزن��دان وي و همچنين حمايت
خانم فائزه هاشمي از موسوي و نكبت بار خواندن وضع
جامعه از سوي وي و همچنين حمايت حزب كارگزاران
و دنبالهروي اين حزب از موس��وي ديد .فائزه هاشمي،
در همایش دوم خرداد که برای حمایت از میرحس��ین

موسوی در سالن ورزشگاه آزادی برگزار شد ،با بیان اینکه
«از حضور در اين جش��ن بزرگ به خودم ميبالم» ،در
توهینی آش��کار به ملت ایران گفته بود :در شرايطي به
سر ميبريم كه نكبت ،خفت و خواري نصيب ملت ايران
شده است .وی در ادامه ،احمدی نژاد را نیز مورد توهین
قرار داد و گفت :مطمئن هس��تم كه اگر براثر خطاي ما
اين دولت پيروز شود ،امر بر اين آقا (احمدی نژاد) مشتبه
ميشود و خود را امام زمان مينامد و خطاهاي گذشته
را با قدرت بيشتر ادامه ميدهد ،چرا كه ميگويد مردم
با من و برنامههايم موافق بودند و روش من درست بوده
است .حمایت فرزندان هاشمیرفسنجانی از میرحسین
موسوی و تخریب سازماندهی ش��ده دولت در این راه
به گونه ای است که حميد رسايي ،نماینده مردم تهران
در مجلس شورای اسالمی در جمع دانشجویان دانشگاه
علم و صنعت با اشاره به حاميان ميلياردر موسوي ،اکبر
هاشمي رفس��نجاني را عامل بسيج اعضای خانوادهاش
به منظور رای نی��اوردن احمدينژاد اع�لام کرد .البته
حمایت خانواده هاش��می از میرحس��ین موسوی تنها
در نطقهای انتخاباتی خالصه نمیش��ود بلکه قسمت
بیشتر حمایتهای آنان به پیشتیبانی مالی از ستادهای
میرحس��ین و رس��انههای پیش��تیبان این کاندیدای
اصالحطل��ب بر میگردد .س��ايت حامي��ان کروبي در
اینباره با درج يادداشتي با عنوان «ميرحسين احتمال
رايآورياش بيشتر است!» آورده است« :کروبي تبليغات
آنچناني نکرده و جز يک روزنامه و دو ،سه سايت خبري
امکانات کالني ندارد ،چون نه «هاش��مي» پشت سرش
است که «يک ش��به» ستادهايش را تجهيز کنند و نه
«فرزندان هاشمي رفس��نجاني» .نه بيش از  20سايت

سایه روشن
طرح 12مرحلهای بحرانآفرینی کمیتهX

کمیت��ه  Xدر جدیدترین طرح خ��ود برای پیروزی
یک��ی از کاندیداهای اصالحطلب ،ط��رح  12مرحلهای
بحرانآفرینی را در پیش گرفته است .بر این اساس قرار
است طی  12مرحله فضاس��ازیها و جنگهاي روانی
اصالحطلبان را در انتخابات به پیروزی برس��اند .مرحله
اول این طرح «حمله ساختگی به ستادهای میرحسین
برای مظلوم نمایی و ایجاد زمینه اغتش��اش و آش��وب
وپخ��ش اخبار مضروب ش��دن افراد س��تادها» ،مرحله
دوم «جعل و چ��اپ برگههای القای تقلب در انتخابات
در راس��تای س��لب اعتماد عمومی و زمینهسازی برای
انقالب رنگی» و مرحله سوم «انتشار گسترده عکسهای
بدون حجاب زهرا رهنورد (همسر میرحسین موسوی)
و منس��وب کردن آن به ستادهای احمدینژاد» خواهد
بود که از سوی طراحان جنگ روانی برای هدایت افکار
عمومی علیه دولت نهم طراحی شده است .مراحل آینده
بحرانآفرینی از سوی کمیته  Xدر روزهای آینده منتشر
خواهد شد.

پیش بینی حجاریان
از شکست موسوی در مناظره

س��عید حجاريان نتيجه عدم حضور موس��وي در
مناظره را شكس��ت  3برصفر و حضورش را شكس��ت
6برصف��ر پیشبینی کرد .علی عباس��ی ،دبير جامعه
اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان بااشاره به
سخنان حجاريان ،افزود :بديهي است كه در اين شرايط
دوستان شكست  3بر صفر را ترجيح دهند .وی با بيان
اينك��ه كانديداهاي اصالحطلب در مناظ��ره رودررو با
احمدينژاد بويژه در مباني مدنظرشان شكست خواهند
خورد ،تصريح كرد :متاس��فانه در فضاهاي يكطرفه و
س��خنراني در جمع ،حاميان برخ��ي كانديداها فقط
هوچيگري و شانتاژ و دروغپراكني بلدند لذا طبيعي
اس��ت كه اين افراد به دنبال فرار از مناظره باشند .اين
فعال دانشجويي با تاكيد بر اينكه ميرحسين موسوي
فن بيان ندارد و  20سال هم از حكومت و سياست دور
بوده اس��ت ،افزود :طبيعي است كه وي در اين شرايط
قطعا در فضاي مناظره شكست خواهد خورد .عباسی با
اشاره به موافقت نمايندگان كانديداها با برنامههاي صدا
و سيما از جمله مناظرهها ،تصريح كرد :در صورتي كه
كانديدايي در مناظره حاضر نشود ،صداوسيما بايد بقيه
برنامههايش را پخش نكند.

نارضایتی از عدم حضور در فیلم انتخاباتي

یکمنبعآگاهدرستادانتخاباتیمیرحسینموسوی
از نارضایتی اقوام و اطرافیان هاشمی رفسنجانی پس از
پخش فیلم تبلیغاتی موسوی خبر داد .به گفته وی این
فیلم که بیشتر رویکرد هنری داشته ،با هدف تخریب
مستقیم احمدینژاد ساخته شده است .این منبع که
خواست نامش فاش نشود همچنین از اعتراض محسن
هاشمی به این فیلم اشاره کرده و گفته :به گفته فرزند
ارشد هاشمی ،جای بسی تعجب است که چرا در فیلم
انتخاباتی موس��وی از پدرش صحبتی به میان نیامده
است .مجید مجیدی در این زمینه بیان داشته است :به
اعتقاد اتاق فکر ستاد موسوی ،حضور آقای هاشمی به
هر نحوی در این فیلم جنبه تخریبی داشته و در جلب
آرای مردم اثر معکوس دارد و به صالح نیس��ت از هر
گونه تصویر آقای هاشمی در فیلم استفاده شود.

گزارش

دعوت اوباما از مقامات ایرانی
برای شرکت در جشن روز استقالل آمریکا

پس از ارس��ال پیام نوروزی خطاب به مردم ایران و
برای نخستین بار به دولتمردان ایرانی ،این بار باراک اوباما
قصد دارد در اق��دام نادر دیگری ایرانیها را برای کمک
به برگزاری مراسم جشن سالروز استقالل آمریکا دعوت
کند .روزنامه نیویورک تایمز در گزارش��ی تحت عنوان
«تحرک جدید در قبال ایران با هات داگ» مینویس��د:
جمعه گذشته وزارت خارجه آمریکا با ارسال پیغامی به
سفارتخانهها و کنسولگریهای خود در سراسر جهان به
آنها خبر داد که احتمال دارد کاخس��فید از نمایندگان
دولت ایران برای حضور در جش��ن روز استقالل آمریکا
در چهارم جوالي ( 13تير) دعوت به عمل آورد (جشن
ساالنهای که س��رو کردن هاتداگ و وجود پرچمهای
قرمز و س��فید و آب��ی در آن از جایگاه ویژهای برخوردار
اس��ت) .مقامهای دولت آمریکا با توجه به نبود  30سال
روابط دیپلماتیک با ایران ،این تحرک جدید را به عنوان
سری دیگری از مجموعه تالشهای آمریکا برای برقراری
رابطه با تهران تلقی میکنند .در همین زمینه ،یکی از
مقامات دولت آمریکا با اشاره به این ابتکارعمل گفت :این
شیوه دیگری است تا بگوییم ما موانعی بر سر راه برقراری
ارتباط نمیگذاریم .به عبارت دیگر ،این راه دیگری است
تا نش��ان دهیم فرصتی وجود دارد که نباید به هدر رود.
ب��ه گفته یکی دیگر از مقام��ات آمریکایی ،در حالی که
آمریکاییها در مناطق دیگر دنیا با دیپلماتهای ایرانی
فعاالنه در تعامل هستند ،تداوم منع رابطه میان مقامات
دو کش��ور منطقی به نظر نمیرس��د .در این میان که
سیاستمداران آمریکایی هر روز با تلطیف موضعگیریها
و سخنان خود درصددند راه مذاکره و گفتوگو با تهران
را هموار س��ازند ،مقامهای رژیم صهیونیستی همچنان
طبق سیاق همیشگی خود خواهان تحریم ایران هستند
و کماکان از باقی ماندن گزینه نظامی روی میز س��خن
میگویند .در همین راستا ،ایهود باراک ،وزیر جنگ این
رژیم که برای دیدار با رابرت گیتس ،وزیر دفاع و هیالری
کلینتون ،وزیر خارجه آمریکا عازم اياالت متحده شده ،در
دیدار با بانکیمون ،دبیرکل سازمان ملل متحد تشدید
تحریمهای اقتصادی علیه ایران را خواستار شد و گفت:
باید سیاس��تی را دنبال کنیم که در آن هیچ گزینهای
ب��رای توقف برنامه هس��تهای ای��ران از روی میز حذف
نش��ود .این درخواست در حالی بیان میشود که دیوید
پترائوس ،فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه
و آسیای مرکزی یکشنبه در گفتوگو با روزنامه الحیات
با بیان اینکه دلیلی ب��رای حمله به ایران نداریم ،گفت:
اسرائيل میکوش��د اوباما را برای حمله به ایران تشویق
کند اما برای این کار باید انگیزهای وجود داش��ته باشد
و به صرف اینکه اسرائیل بخواهد ،نمیتوان چنین کاری
انجام داد چراکه نمیتوان پیامدهای آن را علیه منطقه
و حتی اسرائیل و جهان غرب پیشبینی کرد.

