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در جریان حادثه تروریس�تی هفته گذش�ته پاریس- که در 
نهایت با مرگ 20 نفر، از جمله دو عامل تروریست پایان یافت- 
و همچنین روزهای پس از آن، رس�انه ها و مقامات غربی و حتی 
رژیم صهیونیس�تی، سر و صدای »بس�یار زیادی« به پا کرده و 
مردم تحت تاثیر قرار گرفته از تبلیغات سرس�ام آورشان را، به 
مش�ارکت در یک تظاهرات میلیونی در قلب فرانس�ه کشاندند 
تا بدین ترتیب نش�ان دهند، مخالف »خشونت« و »تروریسم« و 

طرفدار »آزادی بیان« هستند.
غرب با محکومیت »شدید« این حادثه تروریستی، به شکلی 
غیرمعمول، بر لزوم چاره اندیشی برای جلوگیری از وقوع مجدد 
حمالت تروریس�تی و کشته ش�دن مردم تاکید می کند. حتی 
آمریکا و اروپا توافق کرده اند، طی روزهای آینده، با ش�رکت در 
یک جلسه مشترک در واشنگتن، راه های تکرار چنین جنایاتی 
را ببندند. این فضای ملتهب برای ملتهب تر ش�دن، فقط »اعالم 
آماده باش کامل نظامی« را کم داشت که مقامات امنیتی آمریکا، 

انگلیس و ایتالیا وظیفه اجرای آن را بر عهده گرفتند. 
غرب با دفاع تمام قد از توهین یک نشریه گمنام و کم تیراژ 
به نام شارلی ابدو، توهین به مقدسات یک و نیم میلیارد مسلمان 
را عین آزادی بیان دانس�ت. در اینجا به هیچ وجه قصد دفاع از 
اقدام تروریستی داعش در حمله به این نشریه را نداریم و فقط 
به دنبال این هس�تیم که اثبات نماییم، دول غربی- اگر خود در 
این حادثه دس�ت نداشته باش�ند هم-  از وقوع چنین حادثه ای 
نه تنها ناراحت نیستند، چه بسا خیلی خوشحال هم هستند! و 
اینکه دغدغه غرب، نه حقوق بشر است، نه آزادی بیان است و 

نه حتی مبارزه با تروریسم. بخوانید؛
1- درس�ت در بحبوح�ه حادث�ه پاری�س، خب�ری در برخی 
رس�انه ها منتشر شد که هم در »عمق« و هم در »ُبعد« جنایت، 
بسیار وحش�تناک تر از حادثه شارلی ابدوی پاریس بود. خبری 
که ش�اید حتی به گوش خیلی ها نرسید. شاید بسیاری ندانند، 
یکی دو روز پس از حادثه پاریس، تروریس�ت های بوکوحرام در 
نیجریه 16 ش�هر و روستا را به آتش کشیده و دست کم 100 نفر 
را به وحش�یانه ترین شکل به قتل رساندند!  اما نه رسانه ها و نه 
مقامات غربی، به صورت زبانی هم که شده علیه آن یک موضع 

خشک و خالی هم نگرفتند.
طبق گزارش های رسمی، طی ماه های گذشته فقط در نیجریه، 
تعدادی بالغ بر 2000 نفر به دست تروریست ها قتل عام شده اند. 
غیرنظامیانی که در افغانستان، یمن، لیبی، سوریه، عراق و ... از 
سوی تروریس�ت ها قتل عام می شوند، بماند. در مواجهه با این 
جنایات ضد بش�ری، غربی ها در بهترین حالت ممکن، اقدام به 
انتشار خبر آن کرده و از کنار آن گذشته اند. در جاهایی هم که 
ورود کرده اند، نه برای ریش�ه کنی تروریسم که برای رسیدن به 
اهداف اس�تعماری خود وارد ش�ده اند. یعنی، برای بهره برداری 
سیاسی، ترجیح داده اند ضمن انتصاب این جنایات به اسالم، از 
آن در راس�تای سیاست  کهنه اسالم هراسی بهره برداری کنند. 
غرب حتی در موارد فراوانی اقدام به حمایت، تس�لیح، آموزش 
و تجهیز این جنایتکاران کرده است. بنا بر این بدیهی است که 

شعار مبارزه با تروریسِم غرب را نمی توان پذیرفت.
2- دو روز پس از تظاهرات ضد تروریستی و میلیونی پاریس، 
که با مش�ارکت غیرمعمول رهبران چهل، پنجاه کش�ور جهان 
برگ�زار ش�د )البته این رهبران از ترس حمالت تروریس�تی در 
خیابانی جدا و دور از مردم، تحت تدابیر شدید امنیتی تظاهراتی 
برگزار کردند(، عده ای با مشاهده دورویی های غرب در مواجهه با 
مسئله تروریسم و حقوق بشر، در پاریس با شعار مرگ بر شارلی 
ابدو تظاهرات کردند. پلیس فرانس�ه ضمن س�رکوب این عده، 
شماری از آنها را دستگیر کرد تا بدین ترتیب معنی آزادی بیان 
موردنظر غرب بهتر درک ش�ود. باید پرسید این چگونه آزادی 
بیانی است که اجازه هتاکی به پیامبر همه خوبی ها را می دهد، اما 

اجازه تظاهرات علیه یک نشریه هتاک را نمی دهد؟! 
الاقل در همین کشور فرانسه، می توان موارد زیاد دیگری برای 
زیر سوال بردن ادعای آزادی بیان برشمرد. مثال محدودیت ها و 
قوانین عجیب و سخت درباره تحقیق درباره هولوکاست؛ تاکید 
می ش�ود، »تحقیق« درباره هولوکاست که بررسی این موارد از 
حوصله این یادداش�ت خارج اس�ت. فقط برای نمونه به گزارش 

دیروز فارین پالیسی اشاره ای کوتاه می کنیم:
»آزادی قلم در فرانسه علیه مسلمانان آری اما علیه یهودیان 
نه... در فرانس�ه 6 میلیون مس�لمان زندگی می کنند که آزادی 
بیان ندارند اما برای 500 هزار یهودی این کشور، آزادی به وفور 
یافت می ش�ود.... انکار هولوکاست در فرانسه جرم است و انکار 
نسل کش�ی ارامنه از سوی امپراتوری عثمانی نیز در سال 2012 
نزدیک بود که جرم تلقی ش�ود. تاریخ قضایی فرانسه پر است 

از این موارد و....«
بنابراین، اینکه گفته شود، دلیل واکنش های بسیار گسترده 
غرب علیه حادثه تروریس�تی پاریس، به خاطر دفاع از »آزادی 
بیان« و »حقوق بشر« یا مبارزه با تروریسم است هم پذیرفتنی 

نیست. 
ام�ا اگر هدف غرب از این همه س�روصدا ب�رای بیش از حد 
برجسته کردن این حادثه، آنچه می گوید نیست، پس چیست؟

یافتن پاسخ این سوال کار سختی نیست. کافی است ببینیم، 
موضع گیری ها و اقدام�ات غرب در مواجهه با این حادثه، افکار 
عموم�ی دنیا- ب�ه ویژه غرب را- به چه س�متی می برد. پاس�خ 
همانجاست. نفس وقوع این حادثه، واکنش ها و اقدامات غرب و 
»نتایج« حاصل از این سه، می تواند به خوبی در یافتن پاسخ این 
سوال مهم راهگشا باشد. پررنگ ترین نتیجه واکنش های عملی و 
رسانه ای غرب و حتی داعش، به »اسالم هراسی« و »جلوگیری از 
افزایش گرایشات به اسالم در غرب« ختم می شود. ماموریتی که 
غرب در طول صدها س�ال سیاست استعماری خود نتوانست به 
تنهایی از عهده آن برآید و امروز داعش و تروریست ها - خواسته 

یا ناخواسته- به کمک آنها آمده است.
نتیج�ه دیگر ای�ن حادثه ک�ه- در خدمت اسالم هراس�ی و 
جلوگیری از گسترش گرایش به اسالم قرار دارد- وضعیتی است 
که این نشریه پس از حادثه، با حمایت های مالی و سیاسی غرب 

در آن قرار گرفت.
طبق برخی گزارش ها، تیراژ فکاهی شارلی ابدو، پیش از حمله 
تروریس�ت ها، حداکثر 60 هزار نسخه بود اما پس از این حادثه 
تع�داد 3 میلیون و بنا به برخی گزارش ها، 5 میلیون نس�خه از 
آن در حالی که کاریکاتور موهن علیه پیامبر اسالم)ص( را روی 
جلد آن باز نشر داده اند به چاپ رسیده  است، آنهم به 16 زبان!

داستان شارلی ابدو، به رغم همه تلخی ها، داستان همیشگی 
غرب اس�ت در مواجهه با اس�الم، و از دشمنان خونی اسالم نیز 
همین انتظار می رود. اما این داس�تان وقتی تلخ تر و دردناک تر 
می ش�ود که عده ای »مسلمان نما« در کشور، به اشکال مختلف 
از این سیاست کثیف غرب پیروی کنند. عده ای که با در اختیار 
داشتن تریبون و رسانه، و با شعار فریبنده »دانستن، حق مردم 
است« در پوشش حوادثی همچون حادثه پاریس، دانستن را حق 
مردم نمی دانند و دقیقا همان خطی را می روند که غرب می رود.

ای�ن قماش حتی بدون اینکه هتاک�ی به پیامبر اکرم)ص( را 
محکوم کنند، در ژستی روشنفکرمآبانه، فقط حادثه تروریستی 
را محکوم کردند و یکی از همین نشریات زنجیره ای زرد، حتی، 
ح�رف دل خود را از زبان امثال»ج�رج کلونی« ها تیتر کرد که: 

»من شارلی هستم«!  

نمایش شارلی ابدو
در دو پرده!

زورو

جعفر بلوری

* تظاه��رات 93/10/22 پاری��س را باید تظاهرات فریب نامید. س��ردمداران ظلم و 
تروریس��ت پروری که در صف واحد در مقابل گروهک تروریس��تی دست آموز خود 
درآمده اند اکثرا کسانی هستند که چندی پیش در همان شهر به حمایت تروریست ها و 
علیه ملت و دولت سوریه جلسه تشکیل دادند تا در خصوص کمک رسانی به تکفیری ها 
و آموزش آنها تصمیم گیری کنند. خنده دار است که نخست وزیر کودک کش و اشغالگر 
سرزمین های ملت مظلوم فلسطین در این صف بود. جالب آنکه مردم فرانسه چندی 
پیش به حمایت مردم غزه و مقابله با رژیم کودک کش در جنگ غزه تظاهرات برپا کرده 
بودند. خوب است مردم فرانسه که هزینه تظاهرات اخیر را پرداخت در تظاهرات های 
بعدی از دولت خود و دیگر حامیان تروریس��ت بخواهند که به جای این ریاکاری ها 
کمک های خود به تکفیری های داعش و دیگر گروهک های تروریستی را قطع کنند.
محمودی و صادقی و 3714---0916
* امروز به برکت خون پاک و مطهر ش��هیدان و مقاومت س��لمان و ابوذرهاست که 
کش��ور عزیزمان امن ترین و باثبات ترین مرزهاست. چرا عده ای درک نمی کنند و به 

اهانت به چنین ملتی روی آورده اند؟
عباسی از قزوین
* اگر همه دولت ها به داخل توجه کنند و اقتصاد مقاومتی را به جای ش��عار دادن 
عملیاتی نمایند هیچ نیازی به غرب نخواهیم داش��ت. تحریم ها هم به تدریج بی اثر 

خواهند شد.
0912---8580

* واقعا ساده اندیشی است که کسی آن هم یک دیپلمات، آمریکا و اسرائیل را در نحوه 
موضع گیری مقابل جمهوری اسالمی از هم جدا و مستقل بداند. همین ساده اندیشی 
باعث شده که دولت به جای توجه به اقتصاد مقاومتی امید به مذاکرات داشته باشد 
و در نتیجه امروز احس��اس کند چیزی به دست نیاورده و از مذاکرات یک ساله آبی 

گرم نشده است.
مشرف
* هیئ��ت نظارت، هیئت منصف��ه و دادگاه مطبوعات اگر انصافی دارند نس��بت به 
روزنامه ه��ای زنجیره ای که به جای حمایت از نظام به حمایت از دش��منان نظام و 
ضدانقالب همت می گمارند رسیدگی کنند. هر انسان واداده و ضد انقالبی که در هر 
گوش��ه و کنار کش��ور و دنیا سخن ضد نظام بر زبان جاری می کند فردا تصویر تمام 

قد او در صفحه نخست روزنامه منعکس می شود چرا؟
مردانی
* همیشه گفته اند احترام امامزاده را باید متولی امامزاده نگه دارد وقتی آقای علی 
مطه��ری حرمت جایگاه مجلس را نگه نمی دارد و با بی تقوایی تمام، تمام قوانین و 
اصول قانون اساسی را نادیده می گیرد نتیجه این می شود که با جهالت های خویش 
اس��باب هلهله قاتالن پدر شهیدش را فراهم می کند. ایشان چگونه چشمان خود را 
روی آن همه خیانت و جنایت فتنه گران س��ال 88 می بندد و به مردم پدیدآورنده 

حماسه 9 دی توهین می کند.
2770---0912 و عزیزیان پدر شهید و جانباز انقالب

* اینکه فیلم های مس��تند از فتنه 88 در سیمای جمهوری اسالمی پخش شده ما 
مردم رضایت داریم و معتقدیم هر سال باید در این مورد روشنگری شود. حال اگر 
آقای علی مطهری و امثال ایشان ناراحت شده اند چرا به مراسم 9 دی و شعور ده ها 
میلیون مردم ش��رکت کننده در این مراس��م توهین می کنند و جاده صاف کن ضد 
انقالب می ش��وند؟ البته این جس��ارت بی پاسخ نمی ماند. ما حق شکایت از ایشان را 
برای خود محفوظ می دانیم. مجلس هم باید به وظیفه خود در این مورد عمل کند.
2796 ---0935 و 1927---0911 و 2770---0912 و 6156 ---0915
 و مجید شیرعلی زاده- شوشتر
* آقای علی مطهری با این کارهای احساسی خود فکر می کند به فتنه گران کمک 
می کند در حالی که محاکمه و اعدام آنان را جلوتر می اندازد. در ضمن دش��منان و 
معاندان بعد از اس��تفاده ابزاری از این نماینده از او عبور خواهند کرد و مثل کاالی 
یک بار مصرف او را دور می اندازند. خواهش می کنیم که بیش از این از مردم فاصله 

نگیرد چون خطر سلب توفیق توبه هم وجود خواهد داشت.
9319---0914 و 6340---0919

* آقای علی مطهری را چه ش��ده که س��وت و کف دشمنان و هلهله قاتالن پدرش 
را نمی بیند. کدام انس��ان عاقل به خاطر ش��ادی دش��منان به ملت خود که حماسه 
باشکوه 9 دی را خلق کرده اند توهین می کند و بازیچه عده ای معلوم الحال می شود؟
مینایی و حمیدی و 6308---0912

* چند شب پیش در کانال بی بی سی فارسی فرزند ارشد یکی از فتنه گران محصور 
به سخن پراکنی مشغول بود. آقای علی مطهری! یک لحظه کافی است تا تأمل کنی 
و از خود بپرسی چرا بی بی سی دلسوز فتنه گران است؟! البته بنده نسل سومی ام و 

به جز امام خامنه ای روی احدی تعصب ندارم که االن از سقوطش ناراحت باشم.
09120---0380

* اگر آقای علی مطهری فکر می کند با این جسارت ها بزرگ خواهد شد سخت در 
اشتباه است. ایشان ماهیانه چند میلیون تومان بابت نمایندگی مجلس از بیت المال 
پول می گیرد. چرا به جای باز کردن گره از مشکالت جامعه حاشیه درست می کند 

و سبب شادی بیگانگان و قاتالن پدر شهید و بزرگوارش می شود.
سینکی و ابوالفضل رشکی
* چ��را کیه��ان پیام های ما را چ��اپ نمی کند؟ ما حق داریم از حاشیه س��ازی های 

دولتی ها انتقاد کنیم.
0914---6271

* همیش��ه نیروهای اصولگرا و حزب اهلل در براب��ر زیاده خواهی های قدرت طلبان به 
خاطر حفظ انقالب کوتاه آمده اند و نتیجه هم این ش��ده که فتنه گران مطرود سال 
88 مجددا در دولت بر سر کار آیند و سخن از رفراندوم را بر زبان مسئوالن بگذارند.
0938---3991
* رئیس جمهور می گویند ما با دنیا جنگ نداریم. قبول! ما هم همین سخن را تکرار 
می کنیم. اما سؤال من از ایشان این است که در این حدود 20 ماه ریاست جمهوری 
به جز داشتن صالبت در برابر آمریکا چه چیزی را تغییر دادید و چه مسئله مهمی را 
حل کردید؟ و آیا نفت 108 دالری را به 40 دالر رساندن فتح الفتوح است؟ تدبیری که 
اصل اول آن امید بستن به باز شدن اخم دشمنان بود نتیجه ای جز افزایش تحریم ، 

گرانی بیشتر اجناس و کاهش قیمت نفت نداشت.
یداهلل هاشمی و 9972---0938

* اگر به نظر بعضی، توان موشکی اقتدار نمی آورد، مسلما التماس به بیگانگان ذلت 
می آورد. واقعامعلوم نشد که منظورشان چه بود!

9972---0938 و عباس بشاسب
* رئیس جمهور می گویند:  جای  آرمان توی مغز و قلب هاست و در مذاکرات از آرمان 
صحبت نمی شود! سؤال این است که مذاکره کنندگان در مذاکرات مغز و قلب خود را 
مگر به همراه ندارند؟ آیا مغز و قلب خود را از جسم خود جدا می کنند و یا از مغز و 
قلب خود استفاده نمی کنند؟ واقعا انسان متحیر می شود! مگر می شود انسانی بدون 

آرمان در پشت میز مذاکرات بنشیند!
محرابی
* تعالیم قرآن کریم چنین است و به تبع آن امام راحل )ره( و رهبر معظم انقالب نیز 
می فرمایند دشمن جز به نابودی  ما فکر نمی کند و اگر دستی هم دراز می کند دستی 
چدنی اس��ت که در دستکش مخملی پنهان شده است. دشمن تمام تالش خود را 
به تعطیلی کلیه مراکز هسته ای ما معطوف نموده است. حال اگر مسئولین حتی از 
تمام حقوق هس��ته ای ملت دست بردارند باز هم دشمن کوتاه نخواهد آمد. چرا که 
بهانه های دیگری مثل مسئله موشکی، حمایت از مظلومان فلسطین، حزب ا...، ملت 
سوریه، عراق و حقوق بشر و... را مطرح خواهند ساخت. اما در این میان، ملت هرگز 

زیر بار چنین ننگی نخواهد رفت.
خانم زهره از بسطام شاهرود
* دولت یازدهم از وقتی که س��رکار آمده کارش متهم کردن دولت قبل بوده حال 
که می بینند این سیاست کهنه شده و جواب نمی دهد به حاشیه سازی جدید یعنی 
طرح رفراندوم روی آورده اند. از این راه هم آبی برای آنان گرم نخواهد شد. راه چاره 
این اس��ت که عذر تقصیر به پیش��گاه ملت بیاورند. ملت بزرگوارتر از آن اس��ت که 

دولتمردان تصور می کنند.
0938---3991
* کسانی که قبل از رسیدن به قدرت صحبت از بستن با کدخدا کردند بعد از رسیدن 
به قدرت اعالم داش��تند خزانه خالی اس��ت. امروز هم دنبال آرمان زدایی از سیاست 
خارجی هستند آیا واقعا با این نوع مواضع می توان در منطقه و جهان همچنان یک 

قدرت تاثیر گذار باقی ماند؟
0913---9527

* اخیرا آموزش و پرورش )از طرف صندوق ذخیره فرهنگیان( بخش��نامه ای صادر 
ک��رده مبن��ی بر ثبت  نام در تور 25 روزه اروپا )از 25 اس��فند تا 20 فروردین 94( با 
هزینه ش��ناور 16 میلیون تومان! البد این مژده ای است برای فرهنگیان مرفهی که 

حقوق آنها به نیمه  اول ماه هم نمی رسد!
0911---4340

* یکی از مشکالت ازدواج جوانان بیکاری است، چرا شرکت ها و موسسات دولتی و 
خصوصی زنان را در مش��اغلی که بیشتر متناسب با خصوصیات مردان است به کار 
می گیرند؟ با این کار هم معضل اختالط زن و مرد را به وجود می آورند و هم موجبات 

تزلزل و فروپاشی بنیان خانواده ها را رقم می زنند.
0933---2160

فشار افراطیون
برای قبضه معاونت سیاسی وزارت کشور

وزیرکش��ور تاکنون زیر بار فش��ارها برای انتصاب افراطی��ون به عنوان معاون 
سیاسی خود نرفته است.

رحمانی فضلی  ماه هاست برای انتصاب یکی از افراطیون مدعی اصالح طلب یا 
برخی فعاالن فتنه در استانداری ها و فرمانداری ها و به ویژه معاونت سیاسی وزارت 
کشور که مسئولیت برگزاری انتخابات را هم بر عهده دارد، از سوی برخی گروه ها 
و نشریات زنجیره ای اصالح طلب و برخی مقامات ارشد دولت تحت فشار است اما 
به ویژه درباره معاون سیاسی تأکید کرده که خط قرمزهای نظام را خط قرمز خود 
می داند. گفته می ش��ود وی آخرین بار با پیش��نهاد انتصاب صالحی امیری )رئیس 
فعلی کتابخانه ملی( مخالفت صریح کرده است. صالحی نامزد تصدی وزارت ورزش 
و جوانان در دولت یازدهم بود که به خاطر برخی سوابق منفی با مخالفت نمایندگان 

مجلس مواجه شد.
افراطیون در عین حال رحمانی فضلی را برای کناره گیری و استعفا)!؟( از وزارت 

کشور تحت فشار گذاشته اند که وی استعفا را رد کرده است.
وزارت کشور در دوره قدرت مدعیان اصالح طلبی به ستاد ساماندهی و حمایت 

از گروهک های تشنج آفرین و آشوبگر تبدیل شده بود.
آقای شیر خر هم

از لندن نوشابه باز کرد
اقدام زیباکالم در دست انداختن علی مطهری و پیشنهاد وی برای جایزه صلح 

نوبل با گاف همراه بود.
عصر ایران درباره نامه زیباکالم به سفیر سوئد که با آرزوی موفقیت برای »پادشاه 
جم جاه مملکت سوئد« همراه بود، تصریح کرد: اساسا کشور سوئد و سفیرش هیچ 
ارتباطی با موضوع جایزه صلح نوبل ندارند و س��از و کار انتخاب جایزه صلح نوبل 
تماما در کمیته صلح نوبل وابس��ته به پارلمان نروژ انجام می ش��ود و شاید اگر هم 
نامه ای قرار بود نوشته شود باید خطاب به سفیر نروژ نگاشته می شد نه سفیر سوئد 

که اساسا ربطی به صلح نوبل ندارد)!(
در همین حال داریوش س��جادی مشاور س��ابق کروبی و از همکاران نشریات 
اصالح طل��ب، مطهری را به قزل آالیی که خالف موج ش��نا می کند تش��بیه کرد و 
نوش��ت: با انتش��ار نامه زیباکالم می توان به وضوح قطعات پازلی را دید که طی آن 
قرار اس��ت »علی مطهری« به عنوان یک »پروژه« همان نقش��ی را عهده داری کند 
که پیشتر بر عهده »شیرین عبادی« گذاشته شده بود. پروژه ای که می توان آن را 
»پروژه قزل آال«  نامید که فرجام محتومش پایان سیاس��ی و اجتناب ناپذیر »علی 

مطهری« در سپهر سیاسی ایران است.
وی با بیان اینکه از مطهری به عنوان ابزار علیه نظام استفاده می کنند، نوشت: 
نقطه مشترک عبادی و مطهری سطح نازل شعور سیاسی این دو در فهم تحوالت 
دنیای سیاست بود و هست و همین ساده اندیشی بهترین ابزار جهت استفاده ابزاری 
از چنین اش��خاصی اس��ت. ظاهرا اکنون نیز قرار است »پرده داران«، مطهری را در 

قامت یک دون  کیشوتی قهرمان به مصاف آسیاب های بادی بفرستند.
سجادی پیش بینی کرد مطهری نیز سرانجام مانند محمد-ن سیاست »پلیس بیا 
منو بگیر« را پیشه کرده و اسباب بهجت و عبرت را در فضای سیاست فراهم کند.
در همین حال بی بی سی که پیش از این از مطهری به عنوان اصالح طلب جدید 
یاد کرده در گزارشی اعالم کرد: مطهری را نمی توان نماینده طیف خاصی دانست 
کما اینکه در مجلس هم موفق به تشکیل یک فراکسیون نشد و نمایندگان حاضر 

به همکاری با او نشدند.
بی بی س��ی اضافه کرد: اصالح طلبان هم نمی خواهند ب��ه صراحت در کنارش 
بایستند، چون احساس می کنند اگر در شرایط فعلی به مطهری پیوند بخورند، ممکن 
اس��ت نظام سیاس��ی با قاطعیت بیشتری با اینها برخورد کند و این مسیر در حال 
پیشروی، کامال مسدود شود. االن مسئله این نیست که مطهری تا کجا می ایستد، 
مس��اله این اس��ت که بازیگران سیاسی اطراف او که قصد دارند از وضعیت به سود 
خودشان و یا علیه دیگران استفاده کنند، چه خواهند کرد. به عبارت دیگر، مساله 
این است که آیا اصالح طلبان و دولت روحانی این مهارت را دارند که از فضای ایجاد 
شده توسط مطهری، برای پیشبرد منافعشان مثال در زمینه رفع حصر و ... استفاده 
کنند یا خیر. بنابراین بهره برداری بازیگران سیاسی، مهم تر از مقاومت مطهری است.
یادآور می شود پس از جالیی پور عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت که گفته 
بود دعا می کنم روزی شجاعت علی مطهری را پیدا کنم، عطاءاهلل مهاجرانی رئیس 
اتاق فکر فتنه س��بز در لندن نیز در س��ایت جرس مدعی شده »واقعیت این است 
که بسیاری از ما آرزو می کنیم، یا دست کم در اندیشه و دغدغه ایم که رنگ ستم 
نگیریم. در برابر بی رس��می و بیداد ساکت نمانیم... اما! مصلحت ها از راه می رسند. 

س��ایه سنگین هزینه هایی که بایس��ت پرداخت، فضا را تاریک می کند و بسیاری در 
س��کوتی س��رد، بر آن چه می گذرد؛ می نگرند. در این سرما و تاریکی و سکوت وقتی 
فردی مثل علی مطهری از مهمترین تریبون کشور سخن می گوید، و حتما می داند 
که از هر گوشه و کناری بر او خواهند تاخت... بی اختیار با خود می گویم او دیگر یک 
فرد و یا تنها نماینده مجلس نیست،  انسانی است که در این زمانه عسرت، نماد مروت 

و مردانگی و پاکبازی است)!(
مهاجرانی پس از ایجاد حرم سرا در داخل و  فریب چند زن ساده لوح که منجر به 
شکایت آنان شد از کشور گریخت و به همکاری با بی بی سی انگلیس و آل سعود پرداخت.

بازگشت گاه به گاه و تند و تیز مهاجرانی به عرصه سیاست و شیرین کاری آخر 
وی برای ش��یر کردن علی مطهری در حالی اس��ت که مهاجرانی به هنگام حضور در 
ایران گفته بود حضور در صحنه سیاست محصول شیر خر خوردنش بوده و دیگر به 

این عرصه باز نمی گردد.
دو صد سمینار

چون نیم درصد رشد اقتصادی نیست!
سیاسی کاری برخی دولتمردان در همایش اقتصادی صدای روزنامه حامی دولت 

را موجب شد.
روزنامه آرمان در باره همایش اقتصاد ایران که هفته گذشته با حضور روحانی برگزار 
شد و به حرف های سیاسی گذشت، از قول محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه 
عالمه نوشت: اینکه هدف کنفرانس اقتصاد ایران از سوی مسئولین »همگرایی نظرات 
اقتصاددانان در مورد پیدا کردن راه حل برای مشکالت کشور« مطرح شد را می توان 
به عنوان یک هدف مثبت ارزیابی کرد. اما اینکه تا چه حد این اهداف ممکن اس��ت 
تحقق عملی یابند، تجربه نشان داده است که چنین چیزی امکانپذیر نیست. ضمن 
اینکه کنفرانس ها بیش��تر جنبه سیاسی دارند و آنگونه که شاهد بودیم بعضا افرادی 
خاص و برخی از مسئولین اجرایی کشور در این کنفرانس حضور داشتند اما حضور 
اقتصاددانانی که کار اجرایی بر عهده ندارند، در چنین کنفرانسی خیلی کمرنگ بود.
یوسفی می افزاید: سؤال این است؛ هدف از برگزاری این نوع همایش ها و کنفرانس ها 
چیست، آیا هدف حل مشکالت اقتصادی  مردم است؟ آن چیزی که در این سمینار 
صورت گرفت، این بود که پروژه هایی در اختیار برخی از اقتصاددانان قرار داده ش��د 
که روی این پروژه ها کار کنند، اما اینکه روش اجرای این پروژه ها و نتیجه آن به چه 
شکلی خواهد بود، مشخص نیست. باید پذیرفت کلی گویی درباره مسائل اقتصادی به 
هیچ عنوان چاره کار نیس��ت و تجربه گذش��ته هم این را نشان می دهد. بنابراین باید 

در موفقیت برگزاری چنین کنفرانس هایی تامل کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه خاطرنشان می کند: اعتقاد من بر این است که برخی 
از مس��ئولین در برخی موارد دچار اش��تباه شدند، به طور مثال مشاور رئیس جمهور 
بیان کردند که رشد اقتصادی را اندازه گیری می کنیم و مشاهده نمی کنیم؛ این حرف 
بیش��تر به طنز ش��بیه اس��ت تا واقعیت! چرا که اگر نتوانیم چیزی را مشاهده کنیم، 
چگونه می توان آن را اندازه گیری کرد. به هر حال رشد اقتصادی مبتنی بر علم معنی 
شناختی است و اینکه استنباط شود که رشد اقتصادی تخیلی و محرمانه است اینها 
جایگاهی در علم اقتصاد ندارد. باید در عمل مش��خص ش��ود که چه انتظاری از رشد 
اقتصادی می رود و حال این انتظارات تحقق یافته است یا  خیر؟ یا اینکه بگوییم رشد 

اقتصادی صورت گرفته اما تبعات آن بعدا مشخص می شود.
این در حالی اس��ت که رش��د اقتصادی خودش نتیجه و ثمره است؛ یعنی رشد 
اقتصادی ثمره ارتقای کارایی و بهره وری و سرمایه گذاری هاست. اما آمارها در کشور 
نشان می دهد که هم بهره وری نیروی کار و هم سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده، پس 

چگونه می توان گفت که رشد اقتصادی صورت گرفته است؟!
آخرین شیرین کاری روزنامه اجاره ای

روزنامه زنجیره ای تازه تاس��یس ذوقیات خود درب��اره مطهری را به نماینده نور 
نسبت داد.

روزنامه اجاره ای مردم امروز از قول عبدالوحید فیاضی نماینده مردم به ماجرای 
اعتراض نمایندگان علیه نطق مطهری پرداخته و نوشته بود: این حوادث آبروی مجلس 

را تحت الشعاع قرار می دهد. شجاعت آقای مطهری قابل تحسین است!
اما فیاضی با تکذیب این ادعا  نوشت: اینجانب هیچ گونه مصاحبه ای با آن روزنامه 
نداش��ته و مطالب مندرج کذب محض و خالف اصول و اخالق رسانه ای است. من از 

چنین سخنانی برائت می جویم.

مردم امروز پیش از این به هنگام تکذیب ادعای آسوشیتدپرس توسط سخنگوی 
وزارت خارجه نیز، خبر جعلی آسوشیتدپرس را برجسته کرده و به عنوان تیتر اول 

خود درج کرده بود.
شرق: تحریم  ها لغو شد
اما عمال برداشته نشد!

مدیرعامل اس��بق بانک صادرات می گوی��د تحریم بانک های ایران با وجود لغو 
تحریم عمال برداشته نشد.

احمد حاتمی یزد در گفت وگو با شرق اظهار داشت: عمال تحریم بانک های ایرانی 
برداشته نشده است. تحریم ها قانونی نبود که برداشته شود، تحریم ها سیاسی است. 
بانک های ایرانی هزینه های حقوقی هنگفتی به وکال و دادگاه ها پرداخت کردند اما 
اینها حداکثر توانس��تند یک رای در دادگاه بگیرن��د. از دیدگاه دادگاه های اروپایی 
بانک های ایرانی تخلفی نکردند و به همین دلیل رای بر ابطال تحریم ها داده شده 
اما نخس��ت وزیر کش��وری همچون انگلیس می گوید؛ ولو اینکه بانک ایرانی تخلف 
نکرده، ما می خواهیم روی ایران فش��ار سیاس��ی بیاوریم و به همین دلیل بانک را 
تحریم کردیم. بر اس��اس این اقدام دولت انگلیس بانک های ایرانی می توانند علیه 
دولت هم شکایت کنند، شاید یک روزی هم این شکایت به نتیجه برسد اما موجبی 
برای برداشتن تحریم  نخواهد بود. چون تحریم یک توافق سیاسی است، نه حقوقی.

آیا هولوکاست مقدس تر از
پیامبری است که 1/5 میلیارد پیرو دارد؟!

روزنامه نگار و نویسنده سرشناس عرب با اشاره به موضع گیری برخی مسلمانان 
ساکن کشورهای غربی پس از هر اقدام تروریستی در این کشورها، این سؤال را مطرح 
کرد که آیا 300 میلیون آمریکایی به خاطر جنگ کشورشان در عراق عذرخواهی 

کردند؟ و آیا 66 میلیون فرانسوی به خاطر بمباران لیبی عذرخواهی کردند؟
»عبدالب��اری عطوان« در س��رمقاله روزنام��ه اینترنتی »رای الیوم« نوش��ت: 
واکنش های تحریک برانگیزی که در پاسخ به حمله خونبار به مجله شارلی ابدو در 
فرانس��ه صورت گرفت، بس��یار خطرناکتر از این جنایت است؛ زیرا راه را برای همه 
کینه توزان علیه اس��الم و مس��لمانان باز کرد تا اقدامات تحریک آمیز خود را علیه 

10میلیون مسلمان ساکن کشورهای اروپایی آغاز کنند.
این روزنامه نگار عرب که مقیم لندن است، خاطرنشان کرد: چرا مسلمانان اروپا 
در معرض اتهام قرار می گیرند و از ما خواسته می شود که از خود دفاع کنیم و چرا 
از تک تک این 10 میلیون نفر که ساکن کشورهای اروپایی هستند خواسته می شود 
که در تظاهرات ضدتروریسم شرکت و از عامالن این حمله اعالم برائت کنند، تا به 

عنوان یک شهروند پذیرفته شوند؟!
عطوان تاکید کرد: بار دیگر می پرسم؛ آیا ما از بیش از 300 میلیون آمریکایی 
خواس��تیم که تک تک از حمله کشورشان به عراق اعالم برائت کنند؟ حمله ای که 
یک میلیون زن را بیوه و 4 میلیون کودک را بی سرپرس��ت کرد، آن هم براس��اس 
اطالعات س��اختگی و دروغی که به صورت ویژه برای انجام این حمله س��اخته و 
پرداخته ش��د. برای بار سوم می پرسم، دولت فرانسه که جنگنده های خود را برای 
بمباران سربازان و شهروندان لیبیایی فرستاد و اکنون هم این کار را علیه سوری ها 
و عراقی ها تکرار کرده است؛ آیا ما از مردم فرانسه خواستیم از ما عذرخواهی کنند 
یا برای اعالم همبس��تگی با کش��ته های ما تظاهرات کنند. آمریکا 4 روز قبل فقط 
اعالم کرد که درخصوص کش��ته ش��دن شهروندان سوری در حمالت هواپیماهای 

این کشور، تحقیق خواهد کرد.
وی افزود: بله ما مخالف حمله به مجله شارلی ابدو هستیم، البته از آن جهت که 
با خشونت و کشتار و تروریسم مخالفیم؛ ولی با مواضع توهین آمیز این مجله علیه 
پیامبر اسالم)ص( که احساسات یک میلیارد و 500 میلیون مسلمان را خدشه دار 

کرد، مخالفیم؛ ما با اقدامات تحریک آمیز علیه مسلمانان و مهاجران مخالفیم.
عطوان گفت: این مجله و سردبیر و کاریکاتوریست های آن به خوبی می دانند که 
بیش از 500 مسلمان در جریان تظاهرات اعتراض آمیز ضدکاریکاتورهای توهین آمیز 
آن علیه پیامبر اس��الم)ص( کش��ته ش��دند؛ ولی در مقابل دیدیم که آنگال مرکل 

صدراعظم آلمان از کاریکاتوریست این مجله در مراسمی تقدیر کرد.
عطوان تاکید کرد: این مجله از سال 2006 همچنان در حال انتشار دوباره این 

کاریکاتورهای توهین آمیز است؛ آیا این آزادی بیان است؟
وی با انتقاد از قوانین نژادپرس��تانه بیشتر کشورهای اروپایی خاطرنشان کرد: 
بسیاری از کشورهای اروپایی هرگونه تالش برای انکار »هولوکاست« و یا تشکیک 
در ارق��ام و آم��ار آن را به عنوان جرم دانس��ته و برای آن تا 7 س��ال زندان مجازات 
تعیین کرده اند؛ اکنون هم طبق این قوانین »دیوید اروینگ« تاریخ دان انگلیسی در 
اتریش پش��ت میله های زندان قرار دارد؛ آیا هولوکاست مقدس تر از پیامبری است 

که یک میلیارد و پانصد میلیون مسلمان به او احترام می گذارند؟!

اقامه نماز جمعه تهران
 به امامت آیت اهلل موحدی کرمانی

نمازجمعه این هفته تهران به امامت آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی 
در مصالی بزرگ امام خمینی)ره( اقامه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد نمازجمعه، مراسم نمازجمعه این هفته تهران از 
ساعت 55 :10 در مصالی بزرگ امام خمینی)ره( آغاز می شود و در ادامه با سخنرانی 

حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی همراه خواهد بود.

خارج�ه  وزارت  س�خنگوی 
آمری�کا ب�رای اولی�ن ب�ار اذعان 
ک�رد ک�ه حت�ی اگ�ر تحریم های 
تصویب شده در کنگره، »مشروط« 
باشند، باز هم واشنگتن توافقنامه 

ژنو را نقض کرده است.
»ماری هارف« س��خنگوی وزارت 
خارجه آمری��کا، برای اولین بار اذعان 
کرد که حت��ی اگر تحریم های کنگره 
علیه ایران، در قالب »اجرای مشروط« 
تصویب شود، باز هم نقض توافق موقت 

هسته ای با ایران به شمار می آید.
نمایندگان س��نای آمریکا، که از 
ابت��دای س��ال جدید میالدی رس��ما 
کار خ��ود را با اکثریت جمهوری خواه 
آغاز کرده اند، در حال حاضر دو طرح 
ضدایران��ی را در نوب��ت معرفی دارند. 
ط��رح اول را »مارک کرک« و »رابرت 
منن��دز« در نظ��ر دارند ک��ه خواهان 
تصویب تحریم های مشروط علیه ایران 
اس��ت. طرح دوم هم متعلق به »باب 
کورکر« و »لیندس��ی گراهام« اس��ت 
که خواه��ان تصویب هرگونه توافق با 
ای��ران، پیش از اجرایی ش��دن آن، در 

کنگره است.
دولت آمریکا که از ابتدای مذاکرات 
هس��ته ای نقش پلیس خ��وب را ایفا 
کرده اس��ت، در بیانیه ه��ای عمومی 
خود اعالم کرده اس��ت ک��ه تصویب 
این طرح می تواند مذاکرات هسته ای 
جاری میان ایران و گروه موس��وم به 
1+5 را در مع��رض خطر قرار دهد. اما 
این اولین بار اس��ت که یک مقام کاخ 
س��فید به صراحت اع��الم می کند در 
صورت تصوی��ب تحریم جدید، حتی 
اگر اجرای آنها به شکس��ت مذاکرات 
ی��ا عدم پایبن��دی ایران ب��ه تعهدات 
منوط شده باشد، واشنگتن به عنوان 
ناقض »برنامه اقدام مشترک« که سال 
گذشته در شهر ژنو سوئیس به دست 

آمد، شناخته می شود.
به نوش��ته روزنامه صهیونیس��تی 
»جروزالم پست«، هارف با بیان اینکه 
رئیس جمهور آمری��کا هرگونه تحریم 
مرتبط با مسئله هسته ای جدید علیه 
ای��ران را وتو می کن��د، گفت: »حتی 
اگ��ر )ب��رای اجرایی ش��دن مصوبه( 
شرط تعریف شده باشد و این مصوبه 
امضا ش��ده و به صورت قانون درآید، 

همزمان با مذاکرات ظریف و کری در ژنو

اوباما خطاب به كنگره:
تحریم های جدید آمریکا را منزوی می كند

ج��زو قوانین ایاالت متحده به ش��مار 
می آی��د که این از نظر ما نقض برنامه 
اق��دام مش��ترک به حس��اب می آید. 
این ام��ر، همان طور که پیش��تر هم 
گفته ای��م، ای��ران را به نق��ض توافق، 

تشویق می کند.«
وی افزود: »ی��ک طرح تحریمی، 
مش��روط یا غیرمش��روط، که توسط 
رئیس جمهور امضا ش��ود، که البته ما 
قبال هم گفته ایم این کار را نمی کنیم... 
نقض برنامه اقدام مش��ترک است. اگر 
توافق نش��د، آن وقت می توانیم ظرف 
24 ساعت، تحریم های اولیه علیه ایران 

را اعمال کنیم.«
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا 
ادامه داد: »تحریم ها به تنهایی برنامه 
هس��ته ای ای��ران را متوق��ف نکرد. از 
طریق مذاکره بود که ما به برنامه اقدام 

مشترک رسیدیم.«
 انزوای آمریکا

»ب��اراک اوبام��ا« رئیس جمه��ور 
آمری��کا روز سه ش��نبه در دی��دار ب��ا 
س��ران کنگره آمری��کا گفت: تصویب 
تحریم ه��ای جدید علیه ایران، آمریکا 
را منزوی کرده و مذاکرات هس��ته ای 

را به شکست می کشاند.
ز  و ر مری��کا  آ رئیس جمه��ور 
دوش��نبه هم ط��ی تم��اس تلفنی با 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
 صهیونیستی، وی را در جریان »آخرین 
تحوالت« مذاکرات هس��ته ای با ایران 

قرار داد.

همچنین وزیر خارجه ایران در ژنو، 
پیش از دیدار ب��ا وزیر خارجه آمریکا 
درباره مذاکرات هسته ای گفت: دیدار 
با »جان کری« برای بررسی پیشرفت ها 
در زمین��ه ک��م ک��ردن اختالفات در 
مذاکرات هسته ای حائز اهمیت است، 
زی��را آمادگی طرفین مذاک��ره  برای 
پیش��روی و تسریع فرایند مذاکرات را 

نشان می دهد.
ظری��ف درباره احتمال رس��یدن 
طرفی��ن به توافق نهای��ی گفت: همه 
موضوعات تا زمانی که آنها را رفع کنید، 
س��خت است و وقتی آن را حل کنید 

دیگر همه موضوعات ساده می شود.
وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال 
خبرنگاران درب��اره ابراز امیدواری وی 
در خصوص رس��یدن به توافق جامع 
هسته ای ایران و 1+5 گفت: »این همان 
دلیلی است که ما اینجا هستیم. بررسی 
می کنیم. فکر می کنم اگر در مذاکرات 
و مباحثات جدی درباره اختالفات خود 
تعامل کنیم، جهانی امن تر و محتاط تر 
خواهیم داشت و سپس خواهیم فهمید 
چیزهای��ی که ما را ب��ه یکدیگر وصل 
می کند و ارتباط می دهد بسیار بیشتر 
از چیزهایی اس��ت که  بین ما جدایی 

می اندازد.«
 دیدار ظریف و کری

محمدج��واد ظری��ف وزی��ر امور 
خارجه ای��ران و جان ک��ری همتای 
آمریکایی، روز گذش��ته در ش��هر ژنو 
به گفت وگو نشس��تند. این نشست با 

حضور معاونان وزرای خارجه دو طرف 
برگزار شد.

ای��ن رایزن��ی قب��ل از آغ��از دور 
دوازده��م مذاکرات جامع هس��ته ای 
برگزار شد. قرار است دوازدهمین دور 
مذاک��رات ایران و گ��روه 1+5 درباره 
توافقنام��ه جامع هس��ته ای 28 دی 
ماه )18 ژانویه( در س��طح معاونان در 
شهر ژنو برگزار شود. از امروز، 25 دی 
م��اه تا 27 دی ماه نیز معاونان ظریف 
رایزنی هایی را با ط��رف آمریکایی به 
ریاس��ت وندی ش��رمن مع��اون وزیر 

خارجه آمریکا خواهند داشت.
ایران و ش��ش کشور پیش از این 
ب��رای 11 بار در خصوص توافق جامع 
هس��ته ای به گفت وگو نشس��تند که 
هش��ت دور آن در شهر وین، یک دور 
در نیوی��ورک، یک دور در مس��قط و 
یازدهمین دور نیز 26 آذر ماه در شهر 

ژنو برگزار شد.
 ایران با کاهش قیمت نفت

 عقب نشینی نمی کند 
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ها »باب 
کیسی« س��ناتور دموکرات آمریکایی 
ط��ی س��خنانی گف��ت: تاثیرگذاری 
تحریم ها علیه ایران با گذش��ت زمان 

از بین می رود.
از سوی دیگر،»تام کاتن« سناتور 
ارشد ایالت »آرکانزاس« آمریکا ضمن 
انتقاد از سیاس��ت های دولت »باراک 
اوبام��ا« رئیس جمهور آمریکا در قبال 
ایران تصریح ک��رد که آمریکا به طور 
م��داوم در مقابل خواس��ته های ایران 

تسلیم شده است.
این س��ناتور آمریکایی همچنین 
در ادعای��ی گفت: آمری��کا به منظور 
تغییر سیاست ایران باید از شیوه هایی 
چون تغیی��ر نظام در ای��ران حمایت 
کند و دنبال کردن رویکردهایی چون 
سکوت و واگذاری امتیاز را متوقف کند 
و  تحریم های فلج کننده جدیدی را بنا 
بگذارد و از تهدید به استفاده از زور در 

مقابل ایران دوری نکند.
آمریکای��ی  نش��ریه  همچنی��ن 
»بلومبرگ« در گزارشی نوشت: اگرچه 
قیمت نفت در روزه��ای اخیر میزان 
زیادی کاهش یافته اما ایران در مواضع 
هسته ای خود پایدار بوده و انعطاف از 

خود نشان نخواهد داد.

وزی�ر اطالع�ات تصریح کرد: 
ایران اس�المی ام�روزه با همت و 
تالش دولتمردان، حمایت رهبری و 
پشتوانه عظیم ملت از جایگاه ویژه 
و قاب�ل قبولی در دنی�ا برخوردار 

است.
حجت االسالم سید محمود علوی 
وزیر اطالعات در جمع مردم شهرستان 
جم از توابع استان بوشهر گفت: دولت 
یازدهم معتقد است که با حضور تمام 
جریان��ات و احزاب می ت��وان در عین 
تض��ارب افکار در زیر یک پرچم به نام 
والی��ت فقیه و رهبری امور مملکت را 
س��اماندهی کرد.  وی افزود: راهکار و 
ساز و کار اصلی برای توسعه، پیشرفت 
و پایداری نظام اسالمی حفظ انسجام، 
وح��دت و یکپارچگی اقش��ار مختلف 
مردم است.  وزیر اطالعات اضافه کرد: 
ایران اسالمی امروزه با همت و تالش 
دولتمردان، حمایت رهبری و پشتوانه 

عظیم ملت از جایگاه ویژه و قابل قبولی 
در دنیا برخوردار است. 

علوی افزود: ب��ا توافق های انجام 
ش��ده در مذاک��رات بین المللی صدور 
نفت افزایش یافته و بسیاری از پول های 
کش��ور در بانک ه��ای بین المللی آزاد 
ش��ده، اکنون تمام انبارهای کاالهای 
اساس��ی کش��ور پر اس��ت و می تواند 

پاسخگوی نیازها باشد. 
به گزارش ایس��نا، وی تاکید کرد: 
فشار سنگین بین المللی اکنون درهم 
کشورهای  مذاکره کنندگان  شکسته، 
غرب��ی در مقاب��ل ایران زان��و زده اند، 
اکنون تمام  ایران��ی  مذاکره کنندگان 
سعی خود را برای دفاع از حقوق ملت 
ایران می کنند، رهبر معظم انقالب نیز 
به صراحت از دولت حمایت کردند هم 
اکنون کارخانج��ات آرام آرام فعالیت 
مثب��ت خود را آغاز کرده و تولید را از 

سر گرفته اند. 

وزیر اطالعات:

فشار سنگین بین المللی علیه ایران
 اکنون درهم شکسته است

رادیو آزاد اروپا با انتش��ار تصاویری از پیاده روی 15 دقیقه ای کری و 
ظری��ف در خیابان های ژنو خبر داد. این اقدام س��وال برانگیز و خارج از 
عرف، در حالی انجام شده است که مراوده دو وزیر خارجه در محل نشست 
مذاکرات تعریف شده و این گونه اقدامات شاید مصداق حرکت های نابجای 

دیپلماتیکی باشد که می تواند سوءتعبیرهایی را به دنبال داشته باشد.

گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: آقای زیباکالم در نامه ای به س�فارت سوئد پیشنهاد 
کرده است که جایزه صلح نوبل را به آقای علی مطهری بدهند!
گفت: بدجوری به علی مطهری اهانت کرده چون جایزه صلح نوبل 
از بدنام ترین جایزه هاست و تاکنون به افرادی نظیر شیمون پرز، اسحاق 

رابین، مناخیم بگین، انورسادات و... داده شده است.
گفتم: از این گذشته اعطای جایزه صلح نوبل را کشور »نروژ« 
برعهده دارد و نه »سوئد«، ضمن آن که پارلمان نروژ این جایزه 

را می دهد و نه وزارت خارجه و دولت آن کشور!
گفت: آقای زیباکالم با این همه هوش و س��واد و دانش سیاس��ی 
باید مواظب باش��د که مراکز بزرگ آکادمیک دنیا ایش��ان را ندزدند... 

تازه این آقا استاد علوم سیاسی هم هست!
گفتم: چه عرض کنم؟! از یارو پرسیدند اسب سفید رستم 
چه رنگی بود و مال کی بود؟! یارو مدتی فکر کرد و گفت؛ آهان! 

فهمیدم؛ سیاه بود و مال زورو بود!


