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احیای اعتماد مردم به مسئوالن با قانون »از کجا آورده ای« 
سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی با اشاره به ابالغ 
آیین نامه قانون از کجا آورده ای، گفت: با این اقدام، اعتماد خدش��ه دار ش��ده مردم 

به مسئوالن احیا می شود.
سید حسین نقوی حسینی اظهار داشت: اقدام آیت اهلل رئیسی در ابالغ این قانون 

بس��یار خ��وب و انقالبی بود. وی ادام��ه داد: این روزها در محاورات بس��یاری از مردم 
نسبت های مختلفی به مسئوالن داده می شود که برخی از این مطالب ممکن است درست 

و برخی دیگر ممکن است درست نباشد اما زمانی که شفافیت به وجود آید و اموال مسئوالن و 
درآمدهای آنان کامالً شفاف و مشخص شود، قطعاً به این شایعات پاسخ داده خواهد شد.

وی تصری��ح کرد: با اجرای این قانون، در صورتی که در جایی تخلفی صورت گرفته 
و به اموال عمومی و بیت المال دس��ت درازی شده باش��د، قوه قضاییه با این افراد که از 

موقعیت خود سوءاستفاده کرده اند، برخورد جدی خواهد کرد.

قیمت شفافیت
قانون رسیدگی به اموال مسئوالن اعتماد را به دنبال دارد

حقوقی و قضایی مجلس گفت: قانون رس��یدگی به اموال مسئوالن در زمینه 
افزایش شفافیت جامعه و اعتماد عمومی به کارگزاران نظام کمک زیادی می کند 

اما مدیران هم باید دقت کنند طعمه محسوب نشود.
محمدعلی پورمختار گفت: از قوه قضاییه باید برای این کار تقدیر و تش��کر 

کرد که بعد از چندین س��ال قانون رس��یدگی به اموال مس��ئوالن را ابالغ کرده و 
زمینه اجرای آن که از س��وی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده بود، 

فراهم ش��د. وی افزود:  آئین نامه قانون رس��یدگی به اموال مسئوالن زمینه الزم را برای 
ش��فافیت در رفتارهای مالی مسئوالن و افرادی که شامل این قانون هستند ایجاد کرده 

و هم امری پیشگیرانه محسوب می شود.
وی گفت: کس��ی که مسئولیتی را در نظام جمهوری می گیرد باید دقت کند طعمه 

محسوب نشود که در نهایت به دنبال سوءاستفاده و کسب درآمد باشد.

پویش شفافیت
هر جا ایستادگی کرده ایم دشمن عقب نشینی کرده است

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه باید توجه داشت هر جا ایستادگی کرده ایم 
دشمن عقب نشینی کرده است، گفت: وظیفه ماست که از جامعه عقب نمانیم و ارزش 

این ایستادگی و مقاومت را برای جامعه تشریح کنیم و با صالبت کار ها را دنبال کنیم.
جمال عرف با اشاره به مسائل بین المللی و شرایط کنونی ایران در منطقه گفت: 

جمهوری اس��المی ایران فرصتی ۶۰ روزه را به طرفین برجام داده است که این کف 
اقدامات ایران اس��ت و براس��اس بند های ۳۶ و ۳۷ برجام نظام می تواند و آماده است که 

گام های الزم را حسب شرایط بردارد. وی افزود: طرفین برجام باید رفتار عادالنه و با احترام را 
بیاموزند و آن ها نمی توانند گلوی کسی را بگیرند و از او به زور درخواست مذاکره کنند.

وی یادآور ش��د: باید توجه داشت هر جا ایس��تادگی کرده ایم دشمن عقب نشینی 
کرده است و وظیفه ما مدیران آن است که از جامعه عقب نمانیم و ارزش این ایستادگی 

و مقاومت را برای جامعه تشریح کنیم و با صالبت کار ها را دنبال نماییم.

یبون تر

در جلسات خصوصی می گویند ما اعتراف 
می کنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود

مس��ئله ی اصلی این اس��ت که ی��ک جماعتی در 
مقابل جریان قانونی کش��ور، به شکل غیر قانونی و به 
ش��کل غیر نجیبانه ایستادگی کردند و به کشور لطمه 
و ضربه وارد کردند؛ این را چرا فراموش میکنید؟ البته 
ممکن است در گوش��ه و کنار یک حادثه ی بزرگ زد 
و خوردهائی انجام بگیرد که انس��ان نتواند ظالم را از 
مظلوم تشخیص دهد؛ یا یک نفر در موردی ظالم، در 
موردی مظلوم باشد؛ این کاماًل امکان پذیر است؛ اما در 

این قضایا، مسئله ی اصلی گم نشود. 
خب، در انتخابات س��ال ۸۸، آن کس��انی که فکر 
میکردند در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه ی 
با تقلب، اردوکش��ی خیابانی کردند؟ چرا این را جواب 
نمیدهن��د؟ صد بار ما س��ؤال کردیم؛ ن��ه در مجامع 
عمومی، نخیر، به ش��کلی که قاب��ل جواب دادن بوده؛ 
اما جواب ندارن��د. خب، چرا عذرخواهی نمیکنند؟ در 
جلس��ات خصوص��ی میگویند ما اعت��راف میکنیم که 

تقلب اتفاق نیفتاده بود. 
خ��ب، اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود، چرا کش��ور را 
دچ��ار این ضایع��ات کردید؟ چرا برای کش��ور هزینه 
درس��ت کردید؟ اگر خدای متعال به این ملت کمک 
نمیک��رد، گروه ه��ای مردم ب��ه جان ه��م می افتادند، 
میدانی��د چ��ه اتفاقی می افت��اد؟ می بینی��د امروز در 
کشورهای منطقه، آنجاهائی که گروه های مردم مقابل 
هم قرار میگیرند، چه اتفاقی دارد می افتد؟ کش��ور را 
لب یک چنین پرتگاهی بردند؛ خداوند نگذاشت، ملت 
ه��م بصیرت به خرج دادند. در قضایای س��ال ۸۸، این 
مس��ئله ی اصلی اس��ت؛ این را چرا فراموش میکنید؟ 
درباره ی حادثه ی س��ال ۷۸ هم م��ا حرف زیاد داریم؛ 

آن هم داستان دیگری است.
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مخاطب شمایید

 ورودی سفارت ایران 
همچنان مسدود است
حمید بعیدی نژاد س��فیر ایران در لندن نوشت: 
علی رغم هش��دارهای متعدد به پلیس و وزارت 
امور خارجه انگلیس، چند نفر با مس��دود کردن مسیر، 
دیروز و دیش��ب را جلوی س��فارت سپری کردند. امروز 
عالوه بر افراد، رسانه ها برای تهیه گزارش جلوی سفارت 
اجتم��اع کرده ان��د. کماکان پیاده روی جلوی س��فارت 

مسدود است و امکان تردد دیپلمات ها وجود ندارد.

سیاست مجازی

بن سوسمار هم حرف زد
برانکوایوانکوویچ:مشکلیبرایدریافتطلبم
ازپرس�پولیسندارموحاضرمب�ایکچمداناین

پولرادریافتکنم.
ننجون:من هم مش��کلی با دریاف��ت پول ندارم 
حت��ی اگر توی گونی س��یب زمین��ی بگذارند و پرت 

کنند جلوی ما!
علیپروین:خداراش�کروضعیتمخوباست
وج�اینگران�ینیس�تم�نت�ا۵۰س�الگیاصاًل
نمیدانستمقلبمکجاستوبیماریقندچیست؟

ننج�ون:ب��از خدا را ش��کر خوب اس��ت اینها را 
نمی دانی��د اما می دانید ش��صت درصد و پنجاه درصد 
روی هم می شود صددرصد! همین مساله ساده ریاضی 

را خیلی ها نمی دانند.
دونالدترامپ:رسانههایخبریفاسدکشورما

امروزدستبههرکاریمیزنند.
ننج�ون: ببین آنها دیگر چقدر فاس��دند که کفر 
این افسدالفاسدین را درآورده اند. به قول معروف دیگ 

به دیگ می گوید رویت سیاه!
جراید:اولینجلسهرسیدگیبهپروندهمتهمان

حادثهسقوطاتوبوسدانشگاهآزادبرگزارشد.
ننجون: این مسائل پیش پاافتاده که دیگر دادگاه 
نمی خواهد. راننده اتوب��وس و خلبان توپولف را اعدام 

کنید تا پرونده به خیر و خوشی تمام شود.
بنس�لمان:ایرانووکالیآندرمنطقهدست
بهاقداماتخرابکاران�هعلیهچهارفروندنفتکش
ازجمل�هدونفتک�شس�عودیدرنزدیک�یبندر
الفجیرهزدندواینبیانگیرشیوهایاستکهایران

درمنطقهوسراسرجهاندرپیشگرفتهاست.
ننجون: اوال تو حرف نزنی کسی فکر نمی کند اللی 
و ثانیا هر وقت کسی گفت نان و پنیر تو آن وقت سرت 
را بگذار زمین و بمیر و ثالثا اگر به جنازه رو بدهی حتما 
توی کفنش خرابی بار م��ی آورد و رابعا آن کس که به 
ما نپریده بود بن س��لمان ورپریده بود و خامس��ا عجالتا 

خفه شو تا بعد یک فکری به حالت بکنیم.

ننجون

دربارهاعترافمهمکرباسچی؛
اصالحاتازپروژه»اویکفرشتهبود«

تا»ماگفتهبودیم«
ادامهازصفحهاول

اصالح طلب��ان که س��عی می کردن��د از »محمدعلی نجفی« 
چهره یک قربانی بس��ازند و با اتهامات مختلف به همس��ر مقتول 
وی را تطهی��ر کنند حاال که دادس��تان عنوان کرده اس��اس این 
ماجرا یک جنایت خانوادگی بوده اس��ت پرچم ابراز برائت از هم 

جناحی خود بلند کرده اند.
 اصالح طلبان س��ناریوهای مختلفی از جمله »او یک فرشته 
ب��ود« را درخصوص نجفی کلید زدند و به جایی نرس��یدند حاال 
ب��رای اینک��ه دامن خ��ود را از ای��ن ماجرا پاک کنند دس��ت به 
سناریوس��ازی تازه در مورد ش��خصیت نجف��ی زده اند. رفتارهای 
دوگان��ه اصالح طلبان که روزی نجفی را قربانی و روزی دیگر وی 

را از دایره این جناح بیرون می کنند، بسیار قابل تامل است. 
انتخاب ش��هردار تهران در شورای شهر پنجم با وجود اینکه 
تمام صندلی های سبز شورا از آن جناح سیاسی اصالح طلب شده 
است، به طور کامال سیاسی و با البی احزاب انجام شده است. در 
انتخاب هر س��ه شهرداری که در شورای تماما اصالح طلب پنجم 
روانه ساختمان بهشت شدند، این موضوع شدیدا احساس شد. به 
غیر از نجفی که از حزب کارگزاران به عنوان شهردار انتخاب شد. 
»محمدعلی افش��انی« از حزب اعتماد ملی و »پیروز حناچی« با 

البی و نفوذ سران اصالحات به این پست رسیدند.
ماج��رای تایید صالحیت نجفی از س��وی نهادهای نظارتی و 
امنیت��ی از جمله مواردی اس��ت که در آن زمان مطرح ش��د اما 
اصالح طلبان با فش��ار سیاس��ی و لجاجت ب��ر روی گزینه خود و 
نادی��ده گرفت��ن پرونده نجفی و نظر نهاده��ای مربوطه وی را به 

صندلی شهرداری تهران نشاندند. 
حاال »غالمحسین کرباسچی« دبیر کل حزب کارگزاران این 
موضوع را دوباره پیش کش��یده و به نوعی بیان می کند که نجفی 
از ابتدا خود مش��کل داشته است. غالمحسین کرباسچی دبیرکل 
حزب کارگزاران سازندگی در سرمقاله روزنامه سازندگی با اشاره 
ب��ه واقعه قتل همس��ر نجفی و برخی اظهار نظر ه��ای بعد از آن 

مطلبی با عنوان »عالج واقعه قبل از وقوع« نوشت.
وی در این باره توضیح داد: »در ۲۵ مردادماه 9۶ در جلسه ای 
با حضور س��ران همه ی احزابی که در شورای شهر تهران نماینده 
دارند و نیز با حضور ۲ یا ۳ نفر از اعضای ش��ورای ش��هر از سوی 
یکی از دوس��تان اعالم شد که عالی ترین نهاد های سیاسی کشور 
با شهرداری دکتر نجفی مخالفند. در همان جلسه یکی از اعضای 
شورای ش��هر مخالفت یکی از دس��تگاه های امنیتی با شهرداری 

ایشان را اعالم می کند.«
کرباسچی افزود: »پس از آن در جلسه دیگری در تاریخ هشتم 
شهریورماه ۱۳9۶ همان عضو شورای شهر تهران از مخالفت وزیر 
کشور با شهرداری دکتر نجفی براساس گزارش و استعالم نهاد های 
امنیت��ی دولتی خبر داد. اما با پیگیری برخی بزرگان اصالحات و 
اعمال فش��ار بر رئیس جمهور، آقای روحانی به وزیر کشور دستور 

می دهد حکم شهرداری دکتر نجفی صادر شود.«
این فعال اصالح طلب درباره تاکتیک مخالف خوانی اصالحات 
در براب��ر نهادهای حاکمیتی گفت: »در واقع اش��تباه اصلی نه از 
ش��ورای ش��هر تهران که بر عهده احزاب پشتیبان ایشان بود که 
راهبرد نادرستی را انتخاب کردند. استراتژی این دوستان از آغاز 
بر دوقطبی  س��ازی و مخالف خوانی بود و هس��ت و این راهبردی 
غلط است که در امور سیاسی مبنای عمل را بر تضاد قرار دهیم 

و فکر کنیم قدرت ما در مخالفت است.«
پس از وی »حسین مرعشی« از دیگر اعضای حزب کارگزاران 
درباره انتخاب نجفی به عنوان ش��هردار شورای شهر اصالح طلب 
گفت: »به نجفی گفته شد شهرداری را نپذیرد اما پذیرفت. همین 
تخطی برای پیگیری ضعف هایش کفایت می کرد. ش��هردار سابق 

از نهادهای مربوطه هشدارهای تندی دریافت کرده  بود.«
بع��د از اعضای احزاب نوبت برخی از اعضای ش��ورای ش��هر 
که با رای آنها نجفی ش��هردار تهران شد رسید. در همین رابطه، 
»مرتضی الویری« درباره انتخاب نجفی به عنوان ش��هردار تهران 
گفت: »خیلی س��ریع و روش��ن اعالم می کنم هیچکدام از اعضا 
درخصوص مس��ائل مطرح ش��ده درباره نجفی اطالعی نداشنتد 
و موضوع��ی را ب��ا ما مطرح نکرده بودند. ما ب��ه آقای نجفی رای 
دادی��م چون افکار عموم��ی آن را بهترین وزیر آموزش و پرورش 
می دانس��تند. ما به فردی )نجفی( رای دادی��م که عصبانیت آن 
را کس��ی ندیده بود و وقتی که در س��ازمان برنامه و بودجه بود 
بهترین کارنامه را داشت. در حزب کارگزاران کسی از موضوعات 

نجفی اطالع نداشت و اگر می دانستیم قطعاً رای نمی داد«.

صحبت های الویری برای برائت از نجفی بیشتر از این جهت 
حائز اهمیت اس��ت که عضو با سابقه ش��ورای شهر تهران مطرح 
می کن��د که در انتخاب نجفی نادانس��ته عم��ل کردند. این خود 
اعترافی باالتر از حرف های کرباس��چی اس��ت که بیان می کند ما 

می دانستیم وضعیت نجفی چگونه است. 
حاال حتی گفته می ش��ود عارف هم با ماجرای ش��هردار شدن 
نجفی مخالف بود! وب س��ایت وابسته به بنیاد امید که توسط عارف 
اداره می شود، به اظهارات کرباسچی و برخی اعضای کارگزاران درباره 
موضوع انتخاب محمدعلی نجفی برای شهرداری واکنش نشان داد.

وب س��ایت طرف��دار عارف در این باره نوش��ت: » اینکه گفته 
می ش��ود ما از همان زمان گفتیم که آقای نجفی شهردار نشود نه 
به خاطر شخص آقای نجفی و جریان اصالحات بلکه صرفاً به خاطر 
مطامع حزبی خود و به کرس��ی نش��اندن یکی از اعضای محترم 
حزب متبوع خود در راس مدیریت شهری تهران این گونه سخنان 
را مط��رح می کنند. با مروری به ایام انتخاب آقای نجفی به عنوان 
شهردار تهران تنها شخصیتی که درخصوص عملکرد شورای شهر 
تهران در انتخاب شهردار پایتخت اظهار نگرانی کرد و هشدارهای 

الزم را مطرح کرد شخص دکتر محمدرضا عارف بود.« 
جالب اینجاس��ت ک��ه اصالح طلب��ان در زمانی ک��ه مطامع 
سیاسی ش��ان حکم می کند با پرستیژ سیاس��ی مخالف خوانی با 
نهادهای مختلف سعی می کنند سیاست های خود را پیش ببرند 
اما وقتی دس��ت روزگار سرنوش��ت دیگری را رق��م می زند، همه 
تالش خود را می کنند که نش��ان دهن��د از ابتدا با ماجرا مخالف 
بودند. حرکت اصالح طلبان در جهت منافعش��ان و نادیده گرفتن 
راهبرد کالن نظام و توسعه و اجرای قوانین به خوبی در ماجرای 
نجفی مش��هود اس��ت و همین موضوع حاال به اختالف سیاس��ی 

درون این جناح سیاسی تبدیل شده است.
موضوع دیگر که باید مهم تر تلقی ش��ود آن اس��ت که بر طبق 
صحبت های کرباسچی، سران اصالحات در بیرون از گود و اعضای 
شورای ش��هر در میدان عملیات و همچنین کسانی که برای تائید 
نجفی از سوی دستگاه های امنیتی ریش گرو گذاشته و پادرمیانی 
کرده اند، در حق مردم تهران و به عبارتی مردم ایران جفای بزرگی 
مرتکب شده اند که جدای از لزوم به عذرخواهی علنی، تشکیل پرونده 

جهاننیوز برای این افراد را از دادستانی درخواست نمود. 

به درستی مشخص نیست که »پرستو« یا در زبان فرنگی ها 
ادبیات  وارد  زمانی  از چه   )Honey Trapping( »تله جنسی« 
هم  پدیده ای  را  آن  برخی  چراکه  است،  شده  امنیتی  سیاسی 
را  آن  نیز  دیگر  برخی  و  باستان  دوران  از  و  بشریت  قدمت 
موضوعی خلق شده توسط بشر در دوره معاصر می دانند. برخی 
ردپای آن را در چین و هند باستان می جویند و عده ای دیگر نیز 
در کوران جنگ های جهانی اول و دوم؛ اما در حقیقت آنچه بیش 
به چشم می خورد،  تله های جنسی  بررسی  از هرچیز دیگری در 
برای  تله  این  از  استفاده  در  صهیونیست  یهودیان  سردمداری 

ضربه زدن به طرف مقابل است.
به  که  است  زنی  می کنند،  تعریف  را  پرستو  که  آنچنان 
ماموریت  اطالعاتی  دستگاه  یک  از  غیرعضو  یا  و  عضو  صورت 
دارد تا با ایفای نقش یک طعمه جنسی از نقاط ضعف مقامات و 
بر آتش شهوت رانی دارند جاسوسی  سیاستمدارانی که دستی 
کرده و یا طرح مورد نظر آن دستگاه اطالعاتی را اجرا کند. این 
در  که  باشد  بلندمدت  حتی  یا  و  کوتاه مدت  می تواند  ماموریت 

برخی موارد به ازدواج و حتی تولد فرزند نیز منجر می شود.
پرستوی دربار و هلوکاست ایرانی

آنگونه که در کتب عهد عتیق آمده است، پس از عزل ملکه 
مشورت  با  که  هخامنشی  پادشاه  خشایارشاه  همسر  »وشتی« 
»مردخای« مشاور یهودی شاه انجام شد، او دخترعموی خود بنام 
»استر« را که از کودکی به فرزندخواندگی پذیرفته بود، برای 

همسری شاه هخامنشی پیشنهاد داد.
تصویری نقاشی از استر و مردخای

هامان وزیر هخامنشی که از جاسوسی استر برای پسرعموی 
خود و دشمنی او نسبت به غیریهودیان آگاه بود، به پادشاه هخامنشی 
نسبت به اقدامات خصمانه آنها هشدار داد، اما استر نه تنها دست 
از اقدامات خود نکشید، بلکه با انتقال موضوع به مردخای پسرعموی 
خود، توانستند حکم اعدام هامان و اقوام ایرانی منتسب به او را 
از پادشاه بگیرند و به این ترتیب در روز ۱۳ فروردین بیش از 
۷۰ هزار ایرانی در خانه های خود قتل عام شدند. از آن پس نیز 
ایرانیان روز ۱۳ فروردین را به بیرون از خانه های خود می روند تا 

بار دیگر در خانه های خود قتل عام نشوند!
تعطیالت رمانتیک!

توسط  زنان  از  ابزاری  استفاده  دیگر  مشهور  نمونه های  از 
وانونو،  مردخای  ماجرای  به  می توان  اطالعاتی،  سرویس های 
اشاره کرد؛  نیروگاه هسته ای دیمونا رژیم صهیونیستی  کارمند 
هنگامی که او در سال ۱986 برای افشای فعالیت های اسرائیل 
برای تولید تسلیحات اتمی به روزنامه "ساندی تایمز" لندن رفت 
و اطالعات و تصاویر برنامه تولید سالح اتمی رژیم صهیونیستی 
به  این روزنامه قرار داد، شاید گمان نمی کرد که  اختیار  را در 
به ۱8  اسرائیل  در  موساد  جنسی  تله  در  افتادن  گیر  با  زودی 

سال زندان محکوم شود!
موردخای وانونو

"سیندی"  مستعار  نام  با  موساد  اطالعاتی  مامور  حقیقت  در 
از  بازدید  حین  در  و  توریست  یک  بعنوان  تا  داشت  ماموریت 
جاذبه های لندن با وانونو آشنا شود و پس از طرح دوستی او را 
متقاعد کند تا به همراه یکدیگر برای سپری کردن یک تعطیالت 
آخر هفته رمانتیک به رم پایتخت ایتالیا سفر کنند. بالفاصله پس 
از ورود وانونو و سیندی به رم، مامورین موساد او را دستگیر و 

با استفاده از یک کشتی او را به اسرائیل منتقل کردند.
سیندی مامور موساد

اسرائیل  اطالعاتی  افسر  یک  با  بعدها  نیز  "سیندی"  مامور 
ازدواج کرد و پس از آن به او هویت جدیدی داده شد تا بتواند 

به آمریکا رفته و در آنجا زندگی کند.
پرستویی در قامت وزیر!

از دیگر پرستوهای اسرائیلی می توان به زیپی لیونی وزیر 
خارجه سابق رژیم صهیونیستی اشاره کرد که به اذعان او رابطه 
جنسی، جزئی از کارش در هنگام خدمت در موساد بوده است. 
لیونی که در 22 سالگی به خدمت موساد درآمد و پس از آن در 
از جمله وزارت امور خارجه  مناصب حساس رژیم صهیونیستی 
این رژیم کار کرده است، در مصاحبه با نشریه تایمز آمریکا به 
داشتن رابطه جنسی با "شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی" امیر سابق 
قطر بعنوان یکی از موفق ترین کارهای خود در دوران جاسوسی 

برای موساد اشاره کرده است.
او حتی ادعا کرده که با برخی از سران فلسطینی نیز رابطه 
جنسی داشته و از آن فیلمبرداری کرده تا بتواند با این فیلم آنها 

را تحت فشار قرار دهد.
زیپی لیونی و جورج بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا

در حقیقت، لیونی زمانی از این راز پرده برداشت که یک خاخام 
یهودی بنام »آری شوات« در مقاله ای که سال 2۰۱۰ در روزنامه 
صهیونیستی یدیعوت آحارنت منتشر کرد، با تاکید بر اینکه شریعت 
یهود اجازه رابطه جنسی را با تروریست ها بخاطر دستیابی به اطالعات 
می دهد، عنوان کرد: استفاده از دختران جوان برای به دام انداختن 

طرف های مخالف نوعی عبادت و خدمت به وطن است.
مونیکا گیت

در دسامبر ۱998 رسوایی اخالقی بیل کلینتون رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا با "مونیکا لوینسکی" کارآموز کاخ سفید برمالشد 
مونیکا  می کردند.  یاد  نیز  گیت"  "مونیکا  بعنوان  آن  از  بعدها  که 
بعنوان  میالدی  دهه 9۰  اواسط  از  که  بود  یهودی  زنی  لوینسکی 

کارآموز در کاخ سفید مشغول به کار شد و در این زمان به تدریج با 
بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا روابط خود را آغاز می کند.

مونیکا لووینسکی
گوردون توماس در کتاب خود پیرامون فعالیت های جاسوسی 
به  استناد  با   Gideon"s Spies عنوان  تحت  آمریکا  در  موساد 
از  هدف  و  موساد  عامل  را  لوینسکی  مونیکا  شواهد،  و  اسناد 
برقراری رابطه جنسی بین او و بیل کلینتون را جمع آوری اسناد و 
مدارک و ضبط تصاویر از این رابطه پنهانی برای تحت فشار قرار 
دادن او عنوان می کند. این درحالی است که برخی تحلیلگران، 
را عملیاتی طراحی شده از سوی اسرائیل  "مونیکاگیت"  ماجرای 
توقف  برای  او  فشار  دلیل  به  کلینتون  به  زدن  ضربه  برای 

شهرک سازی از سوی رژیم صهیونیستی عنوان می کنند.
دامی برای ژنرال

باراک  آغاز دور دوم ریاست جمهوری  از  تنها سه روز پس 
سابق  فرمانده  پترائوس  دیوید  ژنرال   2۰۱2 سال  در  اوباما 
نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و رئیس وقت سازمان سیا به 
دلیل آنچه رسوایی اخالقی او و ارتباط نامشروع با نویسنده کتاب 
استعفا  خود  سمت  از  شد،  اعالم  بورودول«  »پائولو  خاطراتش 
برقراری رابطه  اینکه  بر  تاکید  با  بیانیه خود  پترائوس در  داد. 
با یک زن دیگر پس از ۳۷ سال زندگی مشترک با همسر خود 
کار درستی نبوده، تاکید کرد که این رفتار کامال چه به عنوان یک 

همسر و چه بعنوان رئیس سازمان سیا غیرقابل قبول است.
پائولو بورودول که از یکی از خانواده های معروف یهودیان 
آمریکا بود از سن 2۰ سالگی بعنوان کارمند واحد اطالعات ارتش 
آمریکا وارد خدمت شد و در طی سال های حضور پترائوس بعنوان 
بوده است.  او  آمریکایی در خاورمیانه همراه  نیروهای  فرمانده 
اما موضوع رسوایی اخالقی ژنرال پترائوس زمانی قابل تامل به 
نظر می رسد که بررسی مواضع و سخنان او طی ماه های قبل از 
استعفای او نشان از مخالفت جدی او با اقدامات و سیاست های 
اصلی  منبع  را  اسرائیل  او  که  جایی  تا  دارد  رژیم صهیونیستی 
مشکالت آمریکا در خاورمیانه و عامل تشدید فضای ضدآمریکایی 

در این منطقه برشمرد.
ژنرال پترائوس و پائولو بورودول

در  سیا،  سازمان  بر  پترائوس  ریاست  دوران  در  همچنین 
گزارشی از سوی این سازمان تاکید شده که منافع ملی آمریکا با 
رژیم صهیونیستی اساسا در تعارض است و مردم آمریکا دیگر 
پشتیبانی  اسرائیل  نامشروع  جنگ های  از  پذیرفت  نخواهند 
مالی و نظامی شود. از سویی جنگ پنهان اطالعاتی میاد »سیا« و 
»موساد« نیز در دوران ریاست پترائوس تا آنجایی پیش رفت 
طرح  مانند  موساد  مخرب  اقدامات  علیه  علنی  صورت  به  او  که 
در  آمریکا  در  سعودی  عربستان  وقت  سفیر  الجبیر  عادل  ترور 

اکتبر 2۰۱۱ برای اتهام زنی به ایران موضع گرفت. 

نمای نزدیک

یب   »پرستو«؛ اسم رمزی برای تخر
یا ابزاری در دست صهیونیست ها؟

سوشیانت آسمانی

هنوز یادم��ان نرفته که بنگاه  رس�انه بی.بی.سی چطور ب�ازی دروغ پراکن 
یک ش��به در حوالی انتخابات ۸۸ تاس��یس ش��د و 
مرتب با افرادی از دل کش��ور ارتباط گرفته و سعی 
در توه��م ایج��اد تقل��ب در انتخاب��ات را در افکار 
عمومی مردم داشت، یادمان مانده چطور چند روز 
قب��ل از تقل��ب مصاحب��ه ای از دخت��ر آی��ت اهلل 
هاشمی رفس��نجانی و همس��ر او را پخش کرد که 
معتقد بودند تقلب می ش��ود و باید مردم به خیابان 
بیایند!! حاال این رس��انه که خود نقش عظیمی در 
تحریک مردم و ایجاد فتنه ۸۸ داش��ته، بعد از یک 
دوره اقرار به تقلب نشدن در انتخابات ۸۸ و تحلیل 
اینکه موضع گیری هایشان در آن زمان هیجانی بوده 
و هیچ تقلبی صورت نگرفته است!!! دوباره سعی در 
احی��ای جایگاه قبلی یعنی تحری��ک افکار عمومی 
دارد و تالش دارد تا جس��د مومیایی فتنه ۸۸ را با 

پخش مستندی سراسر متوهمانه احیا کند!!

اعتراف به اشتباه 6 سال بعد از فتنه
یادمان می آید که شش سال بعد از فتنه ۸۸ در 
سایت بی.بی.سی فارسی مقاله ای منتشر شد که یکی 
از ن��کات مهمی که از آن به چش��م می آمد، اعتراف 
به رأی اکثریت مردم ایران به رئیس جمهور منتخب 
است. بی.بی.سی، شش سال زمان نیاز داشت تا با این 
مقاله، ادعای اولیه خود را زیرس��ؤال ببرد. ادعایی که 
مبنای شورش و آشوب و تعرض به مال و جان مردم 
تهران در چندماه شده بود. در این نوشته، به صراحت 
اعتراف شده است که »بسیاری از رأی دهندگان رأی 
خود را به نفع "کاندید برنده" به صندوق انداختند«.

مقاله نویس سایت انگلیسی بی.بی.سی فارسی 
تأکید می کند: »خوب یا بد، کاندید برنده در میان 
اقشار فرودس��ت جامعه و حتی بخشی از مرفهان 
حامیان فراوان داش��ت.« البته وی در ادامه بدون 
ارائ��ه هیچ دلیل، انتخ��اب احمدی نژاد را ناعادالنه 

می خوان��د: »در نتیجه ]این بخش از مردم[ انگیزه  
جدی یا دلیل بس��نده ای ب��رای اعتراض به "وضع 

ناعادالنه" انتخاب او نمی دیدند.«
آن زمان بی.بی.س��ی ش��ش س��ال بود که با 
هدف به چالش کشیدن آزادی انتخابات در ایران، 

بر تنور تقلب دمیده بود!! اما...
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اما انگار این اعتراف آنطور که باید و ش��اید در 
اذهان عمومی و این رسانه سلطنتی انگلستان که 
برای پخش عروس��ی نوه ملکه!!! بیش��تر از نادیده 
گرفت��ن حق��وق بش��ر در یم��ن و س��عودی وقت 
می گ��ذارد نمانده و یک فراموش��ی خودخواس��ته 
گرفت��ه تا بتواند توهم ایج��اد فتنه 9۸ را با احیای 
جسد مومیایی ۸۸ در سر پرورانده و مستند جدید 
را منتشر کند. او با این مقدمه که »با گذشت چهار 
س��ال از انتخابات بحث برانگیز ریاس��ت جمهوری 
س��ال ۸۸ در ایران، کماکان نق��اط مبهم فراوانی 
در مورد پش��ت پرده این انتخاب��ات وجود دارد.« 
مس��تندی به نام "بیس��ت و چندم خرداد..." را از 

تهیه کننده معلوم الحال منتشر کرده است.
"بیس��ت و چندم خرداد..." روایت ش��ش نفر 
از کس��انی اس��ت که به گونه ای با انتخابات درگیر 
بوده اند. دو تن از نزدیکان میرحسین موسوی، دو 
تن از نزدیکان مه��دی کروبی، خبرنگاری که روز 
انتخابات و ش��ب ش��مارش در وزارت کشور بوده 
و همچنین یک مستندس��از که ح��وادث خیابان 
را تصویر ک��رده. راویان این فیلم ابع��اد تازه ای از 
پش��ت پرده ح��وادث آن روزه��ا را بازگو می کنند 
اما نکته مهم این اس��ت ک��ه همگی خارج از ایران 
هس��تند و ارتباط با رسانه های معلوم الحال را قبل 

از ایج��اد فتنه انکار نکرده اند!! راویان حرف هایی را 
نقل می  کنند که شاید بتواند نسل دهه ۸۰ جامعه 
را تحریک کند اما قاعدتا برای آنهایی که یادش��ان 
اس��ت چه شده بس��یار یک طرفه و مهندسی شده 
اس��ت!! از اعالم تمام شدن تعرفه انتخابات ۸۸ در 
ساعت ۱۱ صبح برای شهرستان ها!! که با توجه به 
رای بیش��تر احمدی نژاد در شهرس��تان باید حجم 
رای های او را کم کرده باشد تا بیان جمالتی خنده 
دار مانند اینکه» صبح روز بعد از انتخابات مردم در 
حال رفتن سر کارشان بودند و گارد ویژه به مردم 
حمل��ه کرد و آنها را زد« ان��گار گارد ویژه خودش 

می خواسته آشوب به پا کند!!! اما با چه هدفی؟!

 تطهیر اعالم برنده شدن از میرحسین
وسط انتخابات!

یکی از نکات مبهم و خنده دار که قابل کتمان 
نبوده و بی شک همین قابل کتمان نبودن این ماجرا 
باعث ش��د ک��ه کنفرانس خب��ری ۷ بعدازظهر روز 
انتخابات میرحسین از مستند حذف نشود است آن 
زم��ان که او خود را برنده نهایی انتخابات می نامد و 
مدعی اس��ت که به او خبر دادند برنده اس��ت. این 
ماجرا از سوی مستندساز طبیعی و حق میرحسین 
جلوه داده می شود در حالی که اینکه انتخابات چند 
س��اعت بعد از اتمام، رئیس جمه��ور را معرفی کند 
شبهه ناک است!! در مستند می گویند قبل از اعالم 
رای افرادی به احمدی نژاد تبریک گفتند اما واقعیت 
و مستندات نشان می  دهد که قبل از اتمام انتخابات 

کسانی به مسیرحسین تبریک می گویند!!

مستنداتی که ارائه نمی شود
مستند بر این پایه می گردد که برخی حقایق 

هن��وز ه��م عنوان نش��ده و ای��ن را پس��ر کروبی 
می گوی��د و یک��ی از اعتراضات��ش این اس��ت که 
پ��درش در انتخابات قبلی در لرس��تان 4۰۰ هراز 
رای داش��ته و در ای��ن دوره 4۰ ه��زار رای دارد، 
چیزی که برای هر فردی که تاریخ انتخابات ایران 
را به خاطر آورد نکته عجیبی نیس��ت همانطور که 
هاشمی رفس��نجانی در دوره ای محب��وب بود و با 
اکثریت آرا رئیس جمهور  ش��د اما در دوره ای حتی 
رای حضور در مجلس را نتوانست کسب کند یا به 

عنوان نفر آخر کسب کرد که انصراف داد!
اما از همه اینها گذشته غیر از وزیر کشور وقت، 
بارها و بارها واسطه ها از ستاد و خود آقایان کاندیدا 
می خواهند مستندات تقلب ارائه دهند که هیچ کدام 
حتی یک برگه ارائه نمی دهند!! حتی افرادی مانند 
عل��ی ربیعی که نام��ش در این مس��تند به عنوان 
نماینده کاندیدای معترض آمده در جلسه همراه با 
نمایندگان دیگر کاندیدای معترض چون آخوندی 
و... محرمان��ه با رهبری دیدار کرده و صراحتا اعالم 
می دارند که می پذیرند تقلب نش��ده است و بحث 
تدلی��س را مطرح می کنند!! فیل��م این واقعه اخیرا 
منتشر شده است. چیزی که در مستند از ذکر آن 
صرف نظر ش��ده تا کارگردان بتواند ماهی خود را از 

آبی که قصد گل آلود کردنش را دارد بگیرد.

درباره کارگردان
اما به جز این افراد که معلوم الحالیشان مشخص 
است کارگردان نیز ید طوالیی در ضدیت با حکومت 
دارد. پن��اه فرهادبهمن، در س��ال ۱۳۷۳ به عنوان 
خبرن��گار نوج��وان روزنامه "آفتابگ��ردان" وارد کار 
روزنامه نگاری ش��د. او در دانشکده خبر به تحصیل 
روزنامه ن��گاری پرداخ��ت و در کن��ار آن تجربیات 

متنوعی را در فضای حرفه ای این کار کس��ب کرد. 
نظیر هم��کاری با گ��روه کودک در صداوس��یما و 
حضور در روزنامه هایی مثل ش��رق، نوروز، جام جم، 
وقایع اتفاقی��ه و دس��ت آخر، عضوی��ت در تحریریه 
روزنامه "اعتماد ملی". او از تیرماه ۱۳۸۷ یکس��ال 
قبل از انتخابات به بی.بی.سی فارسی پیوست و در 
حال حاضر تهیه کننده ارش��د و از دبیران تحریریه 

خبر تلویزیون ملکه است.
در نهایت این مس��تند جز جوس��ازی و تالش 
ب��رای احیای مرده ای که دیگر جان ندارد و نادیده 
گرفتن حقایق واقعی چیزی برای ارائه به مخاطبی 

که مطالعه می کند ندارد.
مخاطبی که س��نش به آن دوران قد می دهد 
می داند که دقیقا توهم تقلب از چه زمانی وس��عت 
گرف��ت، دیده اس��ت ک��ه بارها و باره��ا در اذهان 
عموم��ی عنوان می ش��ود که معترضان از مس��یر 
قانونی حق ش��ان را پیگیری کنند و مس��تندات را 
ارائه دهند، مخاطبی که مطالعه می  کند، احساسی 
نیس��ت و می فهم��د که چط��ور ب��ه او گفتند در 
انتخابات 9۲ که با همان ترکیب برگزاری انتخابات 
ص��ورت گرفت تقلب نش��ده! چ��ون روحانی رای 
آورده و برایش سوال پیش می آید که چرا نماینده 
معترضان س��ال ۸۸ در جلس��ه با رهبری صراحتا 
می گویند تقلب نش��ده است، علی ربیعی و عباس 
آخوندی دو نماینده ای هس��تند که در آن جلس��ه 
حضور داش��تند و باقی نفرات نیز بر این امر صحه 
می گذارند، ضم��ن آنکه اگر بپذیریم تقلب ش��ده 
است باید این نکته را نیز باور کنیم که مستنداتی 
برای تقلب وجود دارد اما این مستندات هیچ وقت 
در هیچ جلس��ه ای ارائه نش��ده و حتی محمدرضا 
خاتمی در جلس��ه دادگاه اخیرشان هم مستندی 

جز نقل قول ها! نداشت. 
در نهایت این مس��تندات و امثال آن چون بر 
پایه احساس بنا شده است محکوم به شکست بوده 
و نمی تواند افراد باسواد و دارای فکر را قانع کند و 
مخاطبش نوجوان هایی است که هیجانی هستند و 

آن زمان کودک بودند.
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تالش برای احیای یک مومیایی


