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33916546 تمام ساعات شبانه روز »عالم درگیر حادثه عظیم تحولی است که همه چیز را دگرگون خواهد کرد و این 

تحول، خالف این دو قرن گذشته، نه از درون تکنولوژی، که از عمق روح مجرد انسان 
برخاسته است، استمرار این تحول هرگز موکول به آن نیست که تجربه تشکیل نظام 
حکومتی اسالم در  ایران به توفیق کامل بینجامد؛ این امری است که به مرزهای محدود 
نمی ماند و اگر رنسانس، توجه بشر را از آسمان به زمین بازگرداند، این تحول بار دیگر 
بشر را متوجه آسمان خواهد کرد. این راهی است که انسان فردا خواهد پیمود و چه 
بخواهد چه نخواهد، الییسم و اومانیسم در همه صورت های آن محکوم به شکست 
هستند...غرب دوران تاریخی خویش را طی کرده است و اکنون رو به سوی اضمحالل 
و فروپاشی دارد. غرب و شرق سیاسی هر دو مظاهر تاریخی اومانیسم بوده اند و اکنون 
دوران اومانیسم به سر رسیده. رفع تباین ایدئولوژیک شرق و غرب سیاسی نیز از 
نشانه های تاریخی این حقیقت است. اکنون انسان بار دیگر از زمین و نفس خویش 
روی گردانده است و به عالم معنا و آسمان توجه یافته و این مستلزم انقالب و تحولی 
دیگر است خالف آنچه در رنسانس روی داد. انسان یک بار دیگر تولد یافته است و 
عصری دیگر آغاز شده و کره زمین پای در آخرین مرحله تاریخ پیش از پایان نهاده 

است. فتلقی ادم من ربه کلمات فتاب علیه... «*
لطفا متن باال را چند بار و با صدای آسمانی و ملکوتی سید شهیدان اهل قلم، سید 
مرتضی آوینی بخوانید و درباره آن از منظر یک راحل الی الله بیندیشید. کاش می شد 
درباره جزء جزء این متن  و درباره آنها که با گذشت 24 سال، همچنان بر خالف نظر او  
و برخالف نظر مقتدایان او یعنی امام راحل و حضرت آقا، می گویند و برنامه می ریزند و 
مشی می کنند، نوشت و گفت. اما موضوع این نوشتار نه پرده برداری از برخی خباثت ها 
و خیانت ها، که بازخوانی یک دغدغه مدام و یک غفلت طوالنی مدت است. بخوانید:

1- قریب چهار دهه از برپایی نظام اسالمی می گذرد. نوزادی که تولدش، خار چشم 
دشمنان و بر هم زننده خواب شیرین غرب بود،اکنون به سالهای رشد و سر افرازی 
رسیده است. در کنار این موفقیت ها، نمی توان و نباید از کارهای برزمین مانده مهم 
و تعیین کننده غفلت کرد. از جمله آنها و موضوع این نوشتار، غفلت از تدوین و تهیه 
نقشه راه فرهنگ و هنر اسالمی و مسیر حرکت برای رسیدن به مقصد در همه ابعاد 
آن است. موضوعی که از حیاتی ترین راهبرد های یک نظام برخاسته در برابر دشمنان 
عنود است و معلوم نیست چه وقت و چه گروهی باید به آن بپردازد!؟ البته خبر داریم  
دستگاه های عریض و طویلی، سالهاست جلسه پشت جلسه گذاشته اند و معلوم نیست 
حاصل آن جلســات چه شده و به تدوین کدام دکترین و دستور العمل منتهی شده 
است مردم بعنوان صاحبان انقالب ،کجا ثمر یک هنر دینی و حتی ملی را دیده اند!؟

2- در مقابل این بی عملی و غفلت، جریانی برانداز و خانمان سوز ،حساب شده و 
هوشمند، سالهاست چونان موریانه ای موذی، از درون به جان فرهنگ و زیرساخت های 
آن افتاده و چراغ خاموش و بی سرو صدا، به تخریب باور های هنری و ارزشی و تحکیم 
مبانی ضددینی و غربی مشغول است. جای تعارف و مجامله نیست و باید گفت که 
رهبر عزیز انقالب، از نخستین سال های روی کار آمدن دولت سازندگی،یعنی از سال 
پایانی دهه شــصت ،به صراحت و مستقیما به این روند خطرناک پرداختند و در هر 
موقعیتی به آن تاختند. هشدار های فراوان ایشان در خصوص »تهاجم فرهنگی «، در 
پی غفلت و بی توجهی مسئوالن وقت، به »شبیخون فرهنگی« رسید و بازهم غفلت 
و حتی همراهی با دشــمن،کار را به طرح موضوع »غارت فرهنگ« از زبان ایشان 
کشــید. در همه آن ادوار،جریانات خزنده و ضددینی، مورد حمایت آشکار و پنهان 
برخی دست ها و دستگاه ها بودند و جریانات اصیل و آثار برآمده از دل انقالب، منزوی 
و محکوم به طرد بودند. مســتند »خنجر و شقایق«،روایت دردمندانه و هنرمندانه 
شهید آوینی و همکارانش در قساوت و وحشیگری غرب مدعی تمدن و حقوق بشر، 
نمونه ای فراموش ناشدنی در به مسلخ رفتن ارزشی ها و بر صدر نشستن بی ارزش ها و 
بی هنر هاست که کیهان در همان سال ها مفصال به آن موضوع و رفتار صدا و سیمای 
وقت با آن اثر فراموش نشدنی و صدای مظلومیت مسلمانان اروپا پرداخت. بگذریم از 
اینکه یکسال بعد از گزارش های مستند کیهان،آوینی آسمانی شد و آنان که بیشترین 
جفا را به او و در اصل به اندیشــه اصیل هنر اسالمی کرده بودند،پیش از همه سیاه 

پوشیدند و ژست ماتم زدگی گرفتند!
3- در خواب خرگوشی آنها که قرار بود بیدار باشند و در حالیکه متولیان تهیه 
سند هنر و فرهنگ اسالمی، مشغول جلسات بی حاصل بودند، ستاره هایی درخشان، 
عمر پرارزش خود را وقف جهاد فرهنگی- هنری کردند. آنها معموال آماج تندترین 
حمله های جماعت به اصطالح روشنفکری بودند که از هنر، تنها سکس و آزادی های 
شهوانی و غیرانسانی را یاد گرفته بودند و نهایت آرزویشان»نمایش اتاق خواب« در 
فیلم ها و قصه ها بود! ستاره های آن شب های تاریک اما بی توجه به هجمه سنگین تهمت 
و بی اخالقی،صبور و متوکل،کار کردند و اثر تولید کردند. سید مرتضی آوینی و فرج 
الله سلحشور،دو رویش برجسته انقالب اسالمی بودند که رهبر عزیز انقالب اولی را 
»سید شهیدان اهل قلم« نامیدند و دومی را  »آبرو و اعتبار هنر سینمای ایران«* و 
هردو را » پیشروان کار انقالبی در این کشور«معرفی کردند. مرحوم امیر حسین فردی 
در حوزه ادبیات داستانی و تربیت نیروهای ارزشی هم از آن زمره بود که رهبر عزیز 
انقالب در حق او فرمودند: »رحمت خدا بر او و بر تالش صادقانه اش« به جز اینها، بودند 
و هستند جمع دیگری از سربازان و افسران عرصه جهاد فرهنگ و هنر که مظلوم و 
خاموش، بدون کمترین حمایتی، به کار خویش مشغولند و البته نه تنها بدون کمترین 
حمایتی،که با انواع کارشــکنی های آشکار و پنهان به شیوه های مختلف. نگاهی به 
روابط و قراردادهای کوچک و بزرگ اجرایی و مشاوره ای  برخی دستگاه های متولی، با 
بنگاه های بد نام بین المللی یا داخلی وابسته به غرب و پیاده کردن نسخه های سازمان 
ملل و ضد ایرانی ترین اتاق فکر های غربی در محیط های مختلف فرهنگی و آموزشی 
و در عرصه های گوناگون هنری، و در مقابل پشت در نگه داشتن خالقانه ترین طرح ها 
و هنرنمایی های جوانان خالص و مخلصی که عاشقانه دل در گرو انقالب دارند،گویای 
این حقیقت تلخ است که با گذشت حدود 4 دهه از انقالب، هنوز باید به طلوع ستاره ها 
دل خوش باشیم و از افول و از دست دادن آنها، خسارات جبران ناپذیر را تحمل کنیم 
و هنوز از نگرش سیستمی و پرورش نیروی کار آمد و انقالبی خبری نیست! آن هم با 

این همه دستگاه و دانشگاه عریض و طویل!آیا جز این است!؟
4- شاید برخی گالیه کنند که چنین نیست و چنان است! این جمله رهبر عزیز 
انقالب در سخنرانی نوروزی امسال ،گویای حقایق بسیاری است: »االن در سرتاسر 
کشــور هزاران مجموعه  خودجوش مردمی هست که دارند خودشان کار می کنند، 
خودشان فکر می کنند، خودشان تالش می کنند و کار فرهنگی می کنند- روزبه روز 
باید توســعه پیدا کنند؛ دستگاه های دولتی باید به اینها کمک کنند. دستگاه های 
دولتی، آنهایی که مربوط به فرهنگند، به جای اینکه آغوش خود را به روی کســانی 
که نه اسالم را قبول دارند، نه انقالب را، نه نظام اسالمی را، نه ارزشهای اسالمی را باز 
کنند، آغوش خود را به روی بّچه  مسلمان ها، به روی جوانهای مؤمن، به روی بّچه های 
انقالبی، به روی بّچه های حزب الّلهی باز کنند؛ اینها می توانند کار کنند و دارند کار 
می کنند؛ کارهای فرهنگی باارزشی دارد انجام می گیرد...« این سخنان از زبان رهبر 
انقالب، گویای حقایق تلخ بسیاری است که به قدر کافی روشن و گویاست و حداقل 
آن ،گالیه ایشان نسبت به  حمایت از کسانی است که نه اسالم، نه انقالب ، نه نظام و 

نه حتی ارزشها را قبول دارند!  
حال جای این پرســش است که چرا هنوز منشور هنر اسالمی تدوین نشده و 
نهادهای مختلف ما نتوانسته اند به این رسالت تاریخی عمل کنند؟آیا آنها زمان کافی 
در اختیار نداشته اند!؟ آیا بودجه ای الزم داشته اند که پرداخت نشده!؟ آیا و صدها آیای 
دیگر که بی تعارف پاسخ همه آنها منفی است! پاسخ را باید در »باور و نگرش« متولیان 
امر، به انقالب و توانمندی های اسالمی جامعه خودمان ببینیم. کسانیکه به هر دلیلی 
مقهور و مفتون غرب هستند، هرگز نمی توانند نسخه ای علیه جریان حاکم بر جهان 
بنویسند. تفاوت نگاه آنها را با آنچه از آوینی در ابتدای این نوشتار آوردیم ببینید تا 
معلوم شود چرا اینجائیم!؟ برای آنها »هالیوود« قبله سینماست و »کن« »اسکار« محراب 
و مائده آسمانی آن قبله گاه! برای آنها »علوم انسانی اسالمی« شوخی خطرناکی است 
که با همه مظاهر تمدنی جهان منافات دارد و نباید دنبالش را گرفت! برای آنها تبادل 
فرهنگی معنی دارد نه تهاجم و تبادل هم فقط به معنی ترجمه است و الغیر! آیا این 
نگاه و این بینش، می تواند نسخه هنر اسالمی بنویسد!؟ تسلط روحیه واداده در برابر 
غرب و مکاتب رایج در آن تاجایی اســت که  استاد حسن رحیم پورازغدی صراحتا 
می گوید:» افرادي مثل آویني در ایران بایکوت شده اند و نمي گذارند مقاالت آنها به 
متن درسي در دانشگاه ها تبدیل شود. بیش از سه سال است در دانشگاه هنر خواهش 
مي کنم به جاي متون ترجمه شده غربي از متون و مقاالت شهید آویني هم استفاده 
شود، اما کسي کاري در این زمینه انجام نمي دهد.«! نبرد بین دو تفکر انقالبی و وابسته، 
نبردی حقیقی و مهم است که سرنوشت انقالب را همین نبرد روشن می کند. آنها در 
تالش برای استحاله نظام و فرهنگ ملی با همه توان و تجربه اهریمن جهانی هستند و 
در مقابل، پرچم گفتمان الهی ما ،به دوش جوانان مومن و پاکباخته و محروم از حداقل 
حمایت هاست! کدام تفکر موفق می شود!؟ آیا آنها که ژست میانه روی و پیوند فرهنگ 
اسالمی ما با فرهنگ غرب وحشی می گیرند،خواهند توانست راه میانه ای )!( درست 
کنند!؟ شهید آوینی در همان مقاله به این پرسش پاسخ می دهد:» اگر آنها بتوانند 
شاخص های تفکر مستقل انقالب را با تفکر غربی جمع بزنند، دیگر امکان ادامه حیات 
مستقل و بدون وابستگی از ما سلب خواهد شد آنگاه تن به پروستریکایی دیگر - از 
نوع اسالمی آن- خواهیم سپرد.این امکان وجود ندارد. پروستریکای گورباچف نوعی 
بازگشت به اصل است، چرا که سوسیالیسم خود از صورت های تحقق اومانیسم است. 
و به این ترتیب، از آغاز هم کمونیسم و دموکراسی دو صورت از تحقق یک امر واحد 
بوده اند و جنگشان با یکدیگر در عوارض است، نه در جوهر. اما جمع شدن با غرب 

برای حکومت اسالمی جز با عدول از اصول امکان پذیر نیست «

حیوونکیدریغ از فراموشی الله ها

حسین شمسیان

* خبری که از جانب سخنگوی دولت در مورد آمار بیکاری مطرح شد در 
تضاد بسیار با آمار و ارقامی بود که رئیس جمهور با هیجان در حین دفاع از 
یکی از سران فتنه بیان کرد. لذا به ایشان پیشنهاد می گردد طی باقیمانده 
عمــر دولت کنونی کمتر آمار و ارقــام به مردم دهد. تکرار همین آمارهای 

غلط در خصوص صادرات نفت در پسا برجام بود. 
نراقی

* ســال اقدام و عمل یعنی اینکه دولتمردان به ویژه آقای رئیس جمهور به 
جای ســخنرانی وارد عمل شده و موانع تولید را یکی پس از دیگری از سر 

راه بردارند. دو صد گفته چون نیم کردار نیست.
0912---8580

* دشــمنی های دشــمنان به جای خود ولی مشکالت ناشی از بی تدبیری 
و ســوءمدیریت برخی از مســئوالن اجرایی کشــور برآن افزوده  اســت، 
گرفتاری هــای مردم با گفتار مرتفع نخواهد شــد، اقــدام و عمل دولت و 

دولتمردان را می خواهد.
0930---7579

* یک سایت حامی دولت نوشته است مردم اثرات برجام را حس نمی کنند! 
و با کشیدن عکس مار به شعور ایرانیان جسارت کرده است. عرض می کنم 
اگر برجام اثرات مادی نداشــته است البد از نظر آنها اثرات معنوی زیادی 
دارد که آن هم پذیرش فریب، نیرنگ و نفوذ شیطان بزرگ است. چرا این 

افراد شعور مردم را دست کم می گیرند؟!
خلیفه قلی
* بی تعهــدی و بی تقوایی بعضی از مســئوالن تا کجا کــه در مدت چند 
ســال بستری شدن مرحوم سلحشور کارگردان متعهد کشورمان و سازنده 
پربیننده ترین سریال تلویزیونی در سطح جهان اسالم یک بار به عیادت ایشان 
نمی روند ولی در مورد مریضی فردی دیگر که ســابقه حضور فعال در فتنه 
سال 88 و همراهی با شبکه های تلویزیونی فاسد و ضدانقالب دارد، اقدام به 
ارسال پیام و اعالم همدردی می کنند. جالب اینکه همین آقایان با این نوع 
عملکرد شعار می دهند در هنر نباید مرزبندی کرد. پس چرا هنرمندان متعهد 
کشور را مورد بی مهری قرار داده و می دهند. انصاف هم خوب چیزی است.
0912---9348

* از مواضع سنجیده و مقتدرانه فرمانده محترم سپاه درباره مسائل گوناگون 
داخل و خارج تقدیر و تشــکر می کنم. همه صحبت ها و مواضع اعالم شده 
ایشــان از روی عزت و در راستای حفظ دست آوردهای انقالب بود. خداوند 

را بابت وجود چنین فرماندهان شجاع و وظیفه شناس شاکریم.
0912---3087

* اظهارات ضد و نقیض و تأیید و تکذیب های آقای هاشمی درباره مسائل 
کلی نظام از جمله ساختار موشکی ایران یا ناشی از بی ثباتی فکری و تزلزل 
اعتقادی ایشان است و یا اینکه دشمنان داخلی و خارجی گرد او حلقه زده 

و از زبان او دیدگاه های خود را مطرح می کنند. 
0915---2088
* مشکل این کشور این است که فردی ادعای قانون گرایی می کند ولی همان 
شخص اجرای قانون در مورد فرزندش را برنمی تابد! کسی ادعای پاک دستی 

می کند که در قرارداد کرسنت و استات ویل رشوه کالن گرفته است.
0915---1713
* با ســخنان سخنگوی پنتاگون محرز شــد که برجام 2 و 3 و... از سوی 
شیطان بزرگ طراحی و از سوی برخی در داخل کشور با آب و تاب تبلیغ 
می شد که رهبری حکیم و آگاه مانند همیشه توطئه دشمن را برمال کردند.
0912---3917

* نصف عمر این دولت به گره زدن تمام مشــکالت کشور به برجام گذشته 
نصف دیگر هم به تمجید و تعریف های بی مبنا از برجام که واقعیت ندارند 
خواهد گذشــت. االن هم می گویند از جای بخیه ایراد نگیرید. به آنها باید 
گفت برجام در روی زمین و در ســبد زندگی مردم هیچ تأثیری نداشــته 
است. در حالی که دستاوردهای عظیم هسته ای مان را هم منهدم کرده ایم.
0918---1320
* آقای صالحی صاحب قسم های جالله که با فریادهایش از برجام در مجلس 
دفاع می کرد امروز چه پاسخی برای داده ها و نگرفته هایمان از برجام دارند.
0912---4470

* آن قدری که دولت تدبیر از روشنگری های روزنامه کیهان می ترسند اگر 
از خدا می ترســیدند وضع کشور بسیار عالی می شد و پیشرفت همه جانبه 

را شاهد بودیم.
گرمساری

* دکتر توکلی نماینده مجلس از حقوق 50 میلیونی برخی رؤسای بانکها 
خبر دادند و اینکه ســود خالص 17 بانک غیردولتی در ســال 94 بیش از 
6 هزار و ســیصد میلیارد تومان بوده است. در حالی که کشور در رکود به 
سر می برد چگونه این همه سود عاید چند بانک شده است؟ چه دستگاهی 
مسئول برخورد با این تخلفات آشکار است؟ بانک مرکزی چه نقشی در این 
قضایا دارد؟ آیا این رویه جز افزایش فاصله طبقاتی، فقیرشــدن فقیران و 
فســاد و تباهی جامعه چیز دیگری دارد؟ امیدواریم تجدید نظر اساسی در 

سیستم بانکی کشور را در سال جدید شاهد باشیم.
شکیبا

* 15 میلیون تومان از آموزش و پرورش طلبکار هستم مدت یک سال است 
که بنده را سر می دوانند و طلبم را نمی دهند به دلیل ناراحتی و فشار روحی 
مریض شده ام. چرا دولت در برخورد با دشمنان کریمانه برخورد می کند ولی 

در حق مردم برعکس مرتکب اجحاف می شود.
0937---6125

* در تاریخ 94/12/23 از دکه روزنامه فروشــی شــارژ ایرانسل به قیمت 5 
هزار و 300 تومان خریدم. وقتی کد را وارد کردم مقدار شارژ 4 هزار و 500 

تومان اعالم شد. روی این کار چه نامی می توان گذاشت؟
0912---8361

* روزانه هزاران لیتر آب شــرب در میدان امام حسین شهریار هدر می رود، 
مع الوصف مسئوالن آب و فاضالب منطقه اقدامی برای ترمیم لوله ها نمی کنند. 
یک مسئول چقدر باید بی تعهد باشد که این همه خسارت را مشاهده کند 

و کاری انجام ندهد.
0912---4427

* بعضی از کوچه های فرعی از خیابان های اصلی شــهرک »خانه اصفهان« 
از جمله سروستان در خیابان گلستانه این منطقه در هر دو طرف )غربی و 
شرقی( سال هاست روکش آسفالت نشده است و نیاز مبرم به آسفالت سالم 

و ضخیم دارد. از مسئوالن امر درخواست رسیدگی دارم.
0913---2143
* همســر یکی از اقوام در سفر نوروزی به بندرعباس به هنگام استفاده از 
سرویس بهداشتی  خراب یکی از مدارس این شهر دچار حادثه برق گرفتگی 
شــده و فوت می کند. دو نفر از اطرافیان هم کــه اقدام به جدا کردن او از 
ســیم برق می کنند در حال حاضر مجروح هســتند. از قرار معلوم ماه ها از 
خراب بودن سیم های برق این مدرسه می گذشته ولی اقدامی برای اصالح 

آن صورت نگرفته است. چرا؟
عامریان

* جوانان در حســرت اشتغال و انتخاب شغل مناسب و به دلیل روزمرگی 
و سیاست زدگی مسئولین امر، ناامید و بی انگیزه روزگار را سپری می کنند.
0916---0685

* بنده کارمند و پستچی اداره پست هستم. دولت اعالم کرده بود 35 درصد 
حقوق کارمندان رسمی عالوه بر 12درصد اضافه می شود ولی در اداره پست 
این افزایش شامل حال افراد دارای تحصیالت لیسانس به باال و مدیران شده 
است و به ما که در سرما و گرما به خدمت رسانی مشغول هستیم مقداری از 

این مبلغ به طور غیررسمی پرداخت می شود، لطفا رسیدگی شود.
021---0639

پاسخ روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش
»در پاســخ به مطلب مندرج در آن رسانه مورخ 94/11/27 با عنوان »عدم 
پرداخت مطالبات پزشــکی بیمه تکمیلی« به اطالع می رســاند، هیچ گونه 
مستندات نسبت به اسنادی که تحویل داده شده است وجود ندارد. شایان 
ذکر اســت با ارائه مدارک و مستندات موارد قابل پیگیری می باشد. گفتنی 
است از تاریخ تحویل سند تا 15 روز مبلغ به حساب همکاران واریز می گردد 
و زمان اسناد بیمه نباید از 5 ماه گذشته باشد در غیر این صورت پرداخت 

توسط اداره بیمه صورت نمی گیرد.«

بازیباآمارشغلدرستنمیکند
با وجود وعده های 2 ســاله دولت درباره کاهش نرخ بیکاری و رساندن 

آن به نرخ تک رقمی )زیر 10 درصد(، این نرخ در سال 94 افزایش یافت.
به گزارش روزنامه های اعتماد و شــرق و به نقل از گزارش مرکز آمار، 
نرخ بیکاری در سال 94 با چهاردهم درصد افزایش نسبت به سال 93، به 
11 درصد رســید. دولت در سال 93 ادعا کرده بود نرخ بیکاری را کاهش 

داده و در سال 94 این نرخ را به زیر 10 می رساند.
براساس این گزارش در سال 94 شهرنشین ها بیشتر از روستاییان زیر 
تیغ بیکاری بودند. نرخ بیکاری برای سال 1394 در مناطق شهری کشور 

12/2 و در نقاط روستایی 8/1 درصد گزارش شده است.
گزارش مرکز آمار نشان می دهد، 9 استان کشور نرخ بیکاری تک رقمی و 
22 استان نرخ بیکاری دورقمی را در سال گذشته تجربه کرده اند؛ در حالی 
که در سال 93 حدود 19 استان نرخ بیکاری دورقمی داشته اند. 19 استان 

کشور دارای نرخ بیکاری باالتر از میانگین )11درصد( هستند.
نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 26/1 درصد 
از جمعیت فعال در این ســن بیکار بوده اند. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 
ســاله نیز حکایت از آن دارد کــه 23/3 درصد از جمعیت فعال این گروه 

سنی بیکار هستند.
ســهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی در کشور 9/8 درصد است 
اشــتغال ناقص زمانی شامل تمام شاغالنی است که در هفته مرجع )هفته 
سرشماری شده( حاضر در سر کار یا غایب موقت از کار به دالیل اقتصادی 
نظیر رکود کاری و پیدا نکردن کار با ســاعت کار بیشــتر، قرار داشتن در 
فصل غیرکاری و... بودند و کمتر از 44 ساعت کار کرده و آماده برای انجام 

کار اضافی در هفته مرجع بوده اند.
بیشــترین نرخ بیکاری را استان کهگیلویه و بویراحمد با 17/7 درصد 

داشته است.
براســاس این گزارش بخش صنعت با 0/6 درصد افت اشتغال مواجه 
شــده است. نرخ بیکاری از  10/4 درصد در سال 92 به 11 درصد در سال 

جاری رسیده است.
یادآور می شــود مرکز آمار ایران مهرماه سال 1393 ادعا کرده بود نرخ 
بیکاری در تابســتان 93 تک رقمی شــده و به 9/5 درصد رسیده است. اما 
بررســی های بعدی معلوم کرد 670 هزار شغل در همان سال از بین رفته 
اســت. چند روز بعد سعید لیالز عضو مرکزیت کارگزاران تصریح کرد:  نرخ 

بیکاری 16 تا 20 درصد است و نه 9 درصد.
حسین راغفر اقتصاددان نیز همان زمان گفته بود: انتشار نرخ بیکاری 
فصلی در تابستان امسال به 9/5 درصد از یک سو و آشکار شدن از دست 
رفتن 670 هزار شغل در بخش های اقتصادی، کشاورری، صنعت و خدمات 
ایران در این مدت نشــان از خألها و ابهام های زیادی در انتشــار و تبیین 

داده های آمار اشتغال و بیکاری کشور دارد.
راغفر همچنین اظهار داشت: »گزارش مرکز آمار گزارشی ناقص است. به 
این معنا که باید در کنار این نرخ های منتشر شده توضیح های مناسبی هم 
ارائه شود. توضیح در این باره که چرا نرخ مشارکت کاهش یافته علی رغم 
آن که روز به روز به جمعیت جویای کار در کشور اضافه می شود و یا این 
که چرا با کاهش 670 هزاری مشاغل در سال گذشته نرخ بیکاری کاهش 

پیدا کرده است؟«
ایــن اقتصاددان اصالح طلب گفت: »اگر ما آمار اشــتغال ناقص را در 
کنار آمار اشتغال مطلق قرار دهیم، نرخ بیکاری به باالی 30 درصد خواهد 
رســید. رقمی که هیچ گونه نسبتی با رقم منتشر شده از سوی مرکز آمار 
ندارد. انتشــار چنین گزارش هایی می تواند مشکالت فراوانی را برای کشور 
به دنبال داشــته باشد. زیرا انتشار این آمارهای ناقص حساسیت  مسئولین 
در مورد این موضوع و اعتماد مردم نســبت به آمارهای رســمی را کاهش 
می دهد. عالوه بر آن انتشار چنین آمارهایی این شائبه را به وجود می آورد 
که این داده ها داده هایی سیاسی هستند؛ اتفاقی که می تواند خطر بزرگی 

را برای کشور داشته باشد.«
هاشمیازتوئیترضایتداشت

مشاور هاشمی رفسنجانی نوشت: مسئول سایت به خود من گفت وقتی 
ایــن توئیت را انتخاب کردم و بازتاب و آمــار دیدن آن را خدمت آیت اهلل 

گزارش دادم، اعالم رضایت کردند.
به گزارش جهان نیوز، غالمعلی رجایی که در رسانه های اصالح طلب به 
عنوان منبع موثق ارائه صحیح ترین اخبار از آقای هاشمی شناخته می شود، 
طی یادداشتی در روزنامه  شــرق، اعتراف جالبی درباره مدیریت توئیتری 

منتسب به آقای هاشمی کرده است!

نزدیکان آقای هاشــمی طی چند روز اخیر، تالش زیادی کردند که او را 
از زیر بار جمله معنادار »دنیای فردا، دنیای گفتمان هاســت نه موشک ها...« 
که در توئیتر منتشر شده بود، برهانند، ولی یادداشت امروز غالمعلی رجایی 

حاوی یک نکته قابل تأمل تر است.
مشاور هاشمی در بخشی از این یادداشت در توجیه عدم انتساب توئیت 
مذکور به هاشــمی و تبلیغ آن در سایت رســمی وی نوشته است: »ایشان 
بر سایتشــان نظارت دوری دارند و سایتشان تحت نظارت فرزند ارشدشان 
مهندس محســن هاشمی و با کمک بعضی مشتاقان هاشمی- نظیر مسئول 
فعلی سایت- اداره می شود و آیت اهلل به دلیل پرداختن به مسائل کالن کشور 
و مجمع و منطقه و... فرصت رسیدگی به چنین امور جزئی و ورود به چنان 
موردهایی را نداشته و ندارند و دیگر اینکه ایشان همان گونه که گفته اند، اساساً 
توئیتی ندارند و هرکس ادبیات این توئیت ها را که منسوب به ایشان است نگاه 
کند، درمی یابد ادبیات به کار رفته در این توئیت ها ادبیات هاشــمی نیست. 
مثل توئیتی که در مرگ مرحوم آیت اهلل طبســی منتشر شد که: خداحافظ 

رفیق روزهای سخت!«
رجایی اما در ادامه نکته قابل توجهی را درباره رضایت هاشمی از توئیت 
»خداحافظ رفیق روزهای سخت!« که انتخابی و غیرهماهنگ شده با وی بوده 
می نویسد: »مسئول سایت به خود من گفت وقتی این توئیت را انتخاب کردم و 
بازتاب و آمار دیدن آن را خدمت آیت اهلل گزارش دادم، اعالم رضایت کردند.«)!(
در کنار اعالم رضایت آقای هاشــمی از توئیت های اینچنینی که بازتاب 
و آمار قابل توجهی دارد، یک نکته قابل تأمل این است که توئیت مربوط به 
موشک ها نیز از همان ساعات اولیه با بازتاب و آمار قابل توجهی روبه رو شد 
و طبیعتاً مدیر ســایت باید گزارش این توئیت جنجالی را به جناب هاشمی 
داده باشــد. اگر اینگونه است که ظاهراً طبق اعتراف مشاور ایشان باید روال 
همین باشد، بنابراین آقای هاشمی روزهای متعددی برای تکذیب یا تصحیح 

آن فرصت داشته اند!
از سوی دیگر وقتی نزدیکترین افراد به آقای هاشمی مسئولیت تبلیغات 
رســانه ای او را برعهده دارند، عدم هماهنگی و ندانســتن مواضع به روز وی، 

قابل قبول نیست.
اعالم رضایت هاشمی از توئیت کذایی در حالی است که وی بعد از گسترش 
اعتــراض عمومی، علیه همان توئیت موضع گیری کرده بود. به گزارش دفتر 
هاشــمی وی در این موضع گیری که در ضمن یک دیدار نوروزی اتخاذ شد، 

گفته بود: تقویت قدرت موشکی کشور را الزم می دانم.
فرهیختگان:بستههایدولت
دردرکودرادرماننمیکند

»فعاالن بخش خصوصی می گویند بسته های ضد رکود دولت، دردی را 
دوا نمی کند.«

روزنامه فرهیختگان ضمن انتشار این ارزیابی خاطرنشان کرد: تحریم های 
اقتصادی علیه ایران برداشته شد اما هنوز دولت با مشکل بزرگ تری روبه رو 

است.
مشــکلی به نام رکود که اقتصاد کشــور را در خود بلعیده است. پارسال 
دولت بسته خروج از رکود را اجرایی کرد که فاز نخست آن منجر به تحرک 
مقطعی در بخش خودرو شــد و بخش دیگر آن که مربوط به کارت اعتباری 

خرید کاالی ایرانی است هنوز اجرا نشده است.
اینکه آیا این بسته دولت کمکی به خروج اقتصاد از رکود کرد یا نه، حاال 
دیگر مهم نیست. مهم سال جدیدی است که اقتصاد بدون تحریم ها را پیش 

روی قرار داده است.
حســن روحانی رئیس جمهوری هم در نخستین اظهاراتش در سال 95، 
خروج اقتصاد از رکود و رســیدن به رشــد اقتصادی پنج درصدی را در سال 
جدید نوید داد. بخش صنعت و مسکن که به عنوان پیشران هایی که می توانند 
کمک زیادی به خروج اقتصاد از بحران رکود کنند، از سوی ناظران اقتصادی 
مطرح شده است. ولی هنوز این دو بخش مهم اقتصادی در خواب زمستانی 
هســتند و نیاز به محرک های جدی تری برای کمک به خروج اقتصاد کشور 

از رکود دارند.
هوشــنگ ادهمی عضو اتاق بازرگانی ایران، می گوید: »دولت در ســال 
گذشته تالش کرد تورم را مهار کند و رودخانه لجام گسیخته ای به نام تورم 
را سد کند؛ اما متأسفانه آب رودخانه را خشکاند. تورم کاهش یافت اما رونق 

اقتصادی پدید نیامد. درحالی که رونق اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود از 
طریق گردش نقدینگی و توسعه اقتصادی به وجود می آمد.

پدرام ســلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز معتقد اســت: اقتصاد با 
بسته از رکود خارج نمی شود. من فکر می کنم با بسته نمی توان اقتصاد را 
از رکود خارج کرد. چراکه شاید مهم ترین اثر این بسته های خروج از رکود 

کند کردن آهنگ عمیق تر شدن رکود است.
همچنین اسداهلل عســگراوالدی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و 
روسیه می گوید: »بسته خروج از رکود دولت در سال گذشته آن طور که باید 
شفاف نبود. به طوری که کشاورزی و صادرات در آن دیده نشد و گویا فقط 
برای سود چند کارخانه خودروسازی اجرا شد که به نظر من کارساز نبود. 
درحالی که تالش دولت باید بر مبنای جذب حداکثری ســرمایه در کشور 
باشــد. این موضوع هم جز با کمک بخش خصوصی و به گردش درآمدن 

سرمایه های مردم محقق نخواهد شد.
نگرانیسایتحامیدولت

برایاختیاراتزیادرئیسدفترروحانی
یک سایت حامی دولت از رشد بیش از اندازه و دور از اندازه رئیس دفتر 

رئیس جمهور ابراز نگرانی کرد.
انتخاب نوشــت: رشــد بیش از اندازه و به دور از نظارت جایگاه رئیس 
دفتر رئیس جمهور، اگر در دولت احمدی نژاد بد بود، به طور حتم در دولت 
روحانــی نیز باید مورد نقد قرار بگیرد؛ اینکه همواره رؤســای دفتر رئیس 
جمهور، دور از رئیس جمهور در هیئت دولت می نشستند، اما فقط همین 
دو دوره اخیر اســت که رئیس دفتر، چسبیده به رئیس جمهور می نشیند، 

جایگاهی عجیب و شگفت انگیز!
انتخاب با اشاره به ماجرای مشایی و فربه شدن جایگاه وی در حد معارفه 
با وزرا نوشــت: در دولت یازدهم نیز این روند ادامه پیدا کرد. اولین فردی 
که روحانی انتخاب کرد، پســت ریاست دفتر رئیس جمهور بود. نهاوندیان 
چهره ای آرام، همه کاره دفتر رئیس جمهور شــد، دفتری که دیگر نه تنها 
»دفتر رئیس جمهور« اســت، بلکه در قامت رئیس جمهور ظاهر می شود، 
موضعی باال نسبت به وزرا و معاونین رئیس جمهور دارد؛ با این تفاوت که 

به کسی پاسخگو نیست و نظارتی نیز بر آن نمی شود.
نهاوندیان و مشایی، تنها رؤسای دفتر رؤسای جمهور هستند که چسبیده 
به رئیس جمهور،  در هیئت دولت می نشینند و در همه کارها، قدرت دخالت 
دارند؛ مســئله ای که در دولت احمدی نژاد، تأثیری منفی بر رئیس دفتر او 
گذاشت و باعث شد، نام »مشایی« در عمده جریان های اقتصادی- سیاسی 
مشکوک و دچار اشکال، به چشم بخورد، آنهم به دلیل فضایی فاقد نظارت و 
بازرسی که امکان فعالیتی خارج از چارچوب و خطوط قرمز را مهیا می سازد 
و نتیجتاً باعث تولید فساد می شود؛ نکته ای که شاید روزی در مورد رئیس 

فعلی دفتر رئیس جمهور نیز صدق کند.
نویســنده با طرح این ســؤال که آیا چنین مدیریتی ممکن اســت؟! 
می نویســد: به طور کلی حوزه های تحت اختیار رئیس دفتر رئیس جمهور 
شامل: اداره کل حوزه دفتر- معاونت ارتباطات و اطالع رسانی- معاونت امور 
سیاسی- معاونت مراسم و تشریفات- معاونت هماهنگی، پیگیری های ویژه 

و خدمات مدیریت، می شود.
اما این موضوع به همین جا ختم نمی شود چرا که با گسترش اختیاراتی 
که این دفتر در دوره مشایی پیدا کرد امروز نیز دایره آن وسعتی بیش از اندازه 
پیدا کرده که به دور از نظارت نهادهایی قانونی مانند مجلس و بازرسی است.
اگر به سایت ریاست جمهوری مراجعه کنید در بخش تفکیک اخبار 
سه حوزه قابل مشاهده است؛ معاون اول، نهاد ریاست جمهوری و دفتر 
رئیس جمهور. به طور مشخص اخبار مربوط به مسئول دفتر رئیس جمهور 
در ســایت ریاست جمهوری ذیل یک سرفصل جداگانه مورد توجه قرار 
گرفتــه، در حالی که اخبار مربوط به معاون اول رئیس جمهور با وجود 
لینکی که در این صفحه به خود اختصاص داده، به سایت دیگری ارجاع 

داده شده است.
این در حالی است که شنیده های خبرنگار »انتخاب« حکایت از آن دارد 
که اختیارات شگفت انگیز رئیس دفتر رئیس جمهور، باعث می شود خیلی از 
حوزه ها، بالتکلیف و معلق رها شوند، به طور مثال شورای اطالع رسانی دولت 
یا هیئت مدیره روزنامه ایران که براســاس قانون تحت ریاست رئیس دفتر 
رئیس جمهور است، تا به امروز کمتر از انگشتان یک دست، افتخار زیارت 
رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت دکتر روحانی را داشــته است! در واقع 
انبوه فعالیت ها و اختیارات رئیس دفتر رئیس جمهور باعث شــده بسیاری 
از کارهای مهم دولت، معلق باشد، چرا که حتی رئیس دفتر رئیس جمهور 

حاضر نیست این اختیارات شیرین را به دیگران تفویض کند!

نشــریه آمریکایی در 
گزارشی نوشت تأثیرگذاری 
ایران برکشورهای سوریه، 
عراق ، لبنان و یمن رو به 
افزایش است و این کشور 
در حــال تبدیل شــدن 
رهبر  قدرتمندترین  بــه 

خاورمیانه است.
در  اینترســت  نشــنال 
خارجی  سیاست  به  گزارشی 
ایران اشــاره کرد و نوشت از 
نظر تاریخــی، راهبرد نظامی 
تهران بر پایه ترساندن رقبای 
احتمالی اســت و این امر به 
واسطه این حقیقت است که 
در دو دهــه گذشــته، ایران 
قربانی تهاجمات آمریکا بوده 
اســت و این امر بر ســاختار 
تأثیر گذاشــته  ایران  نظامی 
است به طوریکه این کشور با 
هزینه کم، توانســته از قلمرو 
خود مقابل تهدیدات خارجی 

دفاع کند.
ایــن گــزارش، در  طبق 
سال های اخیر، تعداد خطرات 

ژئواســتراتژیک بــرای ایران 
کاهش یافته است. نفوذ ایران 
در خاورمیانه تقریباً نامحسوس 
است  و به همین دلیل است 
که ایران در حال تبدیل شدن 
رهبران  قدرتمندتریــن  بــه 

خاورمیانه است.
ایــن گــزارش می افزاید، 
تالش هــای راهبــردی ایران 
به این کشــور اجازه می دهد 
تا بــر اوضاع ســوریه، عراق، 
لبنان و یمــن تأثیر گذارد. از 
مستحکم  روابط  دیگر،  سوی 
با روســیه، حمایت اقتصادی 
و راهبردی را در اختیار ایران 

قرار می دهد.
به گزارش فارس، نشــنال 
اینترست در پایان نوشت: ایران 
به واسطه برنامه ریزی راهبردی 
می توانــد مرزهــای خود در 
خاورمیانــه را مورد محافظت 
قرار دهد. نفوذ سیاســی این 
کشــور تدریجاً رو به افزایش 
است و احتماالً روزی به توازن 
قدرت در منطقه دست می یابد.

نشنال اینترست:

ایران در حال تبدیل شدن
 به قدرتمندترین رهبر

 خاورمیانه است

جان کری در بحرین تشریح کرد

رونمایی آمریکا از برجام 2
مهار قدرت منطقه ای ایران

جان کری دربازدید ازناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین

به  وزیر خارجه آمریکا که 
قدرت  مهار  بود،  رفته  بحرین 
منطقــه ای ایران را گام بعدی 
آمریکا پس از توافق هسته ای 

عنوان کرد.
بــه گزارش خبرگــزاری صدا 
و ســیما، وزیر خارجه آمریکا  با 
تأکید بر اینکه چالش ها در روابط 
با ایران همچنان باقی است هدف 
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 
از دیدار با سران کشورهای عرب 
خلیج فارس را در نشســت کمپ 
دیوید، بررســی چگونگی حرکت 
پس از توافق هسته ای و پیگیری 
تغییر رفتارهای ایران در رابطه با 
فعالیت های دیگر تهران اعالم کرد.

جان کری در نشســت خبری 
با همتای بحرینی خود در منامه 
پایتخت بحرین گفت: هیچ کسی 
ادعا و وانمود نکــرد که )با توافق 
هسته ای با ایران( دیگر چالش هایی 
که می دانستیم وجود دارد به یک 

باره برطرف شود.
کری افزود: بنابراین ما اکنون 
امیدواریــم به علــت اینکه توافق 
هسته ای را پشت سر گذاشته ایم، 
مسائل دیگر در کانون گفتگوهای 
مــا قرار گیــرد.  البته مــا کامال 
روشــن و شــفاف گفته ایــم هر 
جایی که قطعنامه شورای امنیت 
همچنان نقض شود یا فعالیت های 
اخالل گرانــه در این منطقه ادامه 
داشــته باشد یا فعالیت ها با هدف 
ایجاد ناامنی و اخالل در کشــور 
دیگری انجام شود، ما با کشورهای 
منطقه در تالش ها برای محافظت 
از امنیت و منافع درازمدت منطقه 
متحــد هســتیم و همچنین در 
تالش های دوستان و متحدانمان 
در دفاع از کشورهای خود، در کنار 

آنها ایستاده ایم. 
وی افزود: پس از توافق هسته ای 
به سیاست های  نوبت رســیدگی 
منطقه ای ایران و حمایت این کشور 

از تروریسم است. 
جــان کــری در گفت وگو با 
همتای بحرینی خود برای چندین 
بــار در هفته های بعــد از اجرای 

برجام کلیــد واژه هایی همچون 
» درخواست تغییر رفتار ایران« و  
» در کانون گفت وگو قرار گرفتن 
مسایل دیگر میان ایران و آمریکا« 
را تکرار کرد. پیش از وی نیز اوباما 
و دیگــر مقامات و معاونان دخیل 
در سیاست خارجی دولت آمریکا 
نیز چنیــن اظهاراتــی را مطرح 
کرده بودند که نشــان از اقدام و 
برنامه ریــزی هماهنگ برای وادار 
کردن مســوالن دولت ایران برای 
ایجاد مذاکرات در خصوص مسائل 
دیگری )که بــه طور حتم برنامه 
موشکی و حمایت از جنبش های 
مقاوم منطقه خواهد بود( بر ســر 

میز مذاکره بنشیند.
با توجه به مطرح شدن برنامه 
برخی از مقامات دولت یازدهم در 
اراده برای آغاز برجام 2 چنین القا 
می شود که گویا طرف آمریکایی 
قصد دارد این بار با گروکشی و نگه 
تحریم های هسته ای،  لغو  داشتن 
دولت یازدهــم را وادار به مذاکره 
بر سر مسائلی کند که خط قرمز 
نظام اند و بارها مقام معظم رهبری 
در فرمایشات خود بیان داشته اند 
که کســی اجازه مذاکره با آمریکا 
بر ســر مســائلی به جز هسته ای 

را ندارد.
حضــرت آیــت اهلل العظمــی 
انقالب  خامنــه ای رهبر معظــم 
اســالمی در اولیــن روز از ســال 
1395 در اجتماع انبوه و پرشــور 
زائــران و مجاوران حــرم مطهر 
رضوی علیه السالم  تاکید کردند: 
داریم،  دیگــری  مــا مشــکالت 

اختالفــات زیادی با آمریکا داریم، 
این اختالفــات را باید حل کنیم، 
این اختالفات بایستی تمام بشود؛ 
حاال در حّل این اختالفات، فرض 
بفرمایید که ملّت ایران مجبور باشد 
از اصول خود صرف نظر کند، از خّط 
قرمزهای خود هم صرف نظر کند، 
بکند؛ طرف مقابل از اصول خود و 
ارزش های خود تنازل نمی کند لکن 
اگر الزم شد، ما باید تنازل کنیم تا 
مشــکالت را برطرف کنیم؛ تا در 
نتیجه کشور بتواند از ظرفیت های 
خود اســتفاده کند و مثاًل به یک 
اقتصاد برجســته ای مبّدل بشود. 
حرفشان این اســت. بنابراین در 
قضیه  هسته ای توافق شد و اسم این 
را گذاشتیم »برجام«؛ برجام دیگری 
در قضایای منطقه، برجام دیگری 
در قضایای قانون اساســی کشور؛ 
برجــام 2 و 3 و 4 و الی غیرذلک 
بایستی به وجود بیاید تا ما بتوانیم 
راحــت زندگی کنیم. این منطقی 
است که سعی می کنند این منطق 
را در بین نخبگان جامعه و از سوی 
نخبگان جامعه بــه افکار عمومی 
جامعه منتقــل کنند. معنای این 
حرف چیســت؟ معنای این حرف 
این اســت که جمهوری اسالمی 
از مسائل اساســی ای که به حکم 
اســالم و به حکم برجستگی های 
نظــام جمهوری اســالمی پایبند 
بــه آنها اســت، صرفِ نظر کند: از 
مسئله  فلســطین صرف نظر کند، 
از حمایــت از مقاومت در منطقه 
صرفِ نظر کند، از مظلومان منطقه 
- مثل ملّت فلسطین، مثل مردم 

غّزه، مثــل مردم یمن، مثل مردم 
و حمایت  پشــتیبانی  بحریــن- 
سیاســی نکند، و نظام جمهوری 
اســالمی با تعدیل خواســته های 
خود، خود را به آنچه طرف مقابل 
یعنی آمریکا بــه دنبال تحّقق آن 
اســت، نزدیک بکند. معنای این 
حرف این اســت که همچنان که 
از کشورهای منطقه  امروز بعضی 
و دولت هــای منطقــه، علی رغم 
حکم اســالم و علی رغم خواست 
ملّت هایشان با رژیم صهیونیستی 
کنار آمده اند و مســئله  فلسطین 
را تحت الّشــعاع مسائل دیگر قرار 
به  داده اند، جمهوری اسالمی هم 
همین ترتیب عمل کند؛ معنایش 
امروز  این اســت که همچنان که 
بعضی از دولت های عربی با کمال 
وقاحت، دســت دوستی به سمت 
دشمن صهیونیستی دراز می کنند، 
جمهوری اســالمی هم با دشمن 
صهیونیســتی کنار بیاید و آشتی 

کند.
مقام معظم رهبــری تصریح 
کردنــد: البّته قضیه بــه اینجاها 
ختم نمی شــود؛ معنای آنچه در 
آن تحلیل سیاســی دشمن اّدعا 
می شود، این اســت که اگر میل 
آمریکا اســت، جمهوری اسالمی 
حّتــی از ابزارهــای دفاعی خود 
هم صرفِ نظــر کند. می بینید که 
بر روی مســئله  موشــک ها چه 
جنجالی در دنیا به راه انداخته اند 
که چرا جمهوری اسالمی موشک 
دارد، چرا موشــک دوربُرد دارد، 
چرا موشک های جمهوری اسالمی 
هدف را دقیق می زنند و هدف قرار 
می دهند، چرا آزمایش کردید، چرا 
تمرین نظامــی می کنید، و چرا و 

چرا و چرا.
عربستان، پیشتاز 

صلح آفرینی در یمن است
جان کری همچنین در بخشی 
دیگر از ســخنان خود، ایران را به 
جنگ افروزی در یمن متهم کرد و 
مدعی شد عربستان، پیشتاز صلح 

در این کشور عربی است.
بقیه در صفحه 10

 * مقاله »پروستریکای اسالمی وجود ندارد« شهید سید مرتضی آوینی

گفــت: جان کری در پاســخ به یکی از خبرنگاران که پرســیده 
بود؛ چه کســی قرار است به جنایات آل سعود در قتل عام مردم یمن 
رسیدگی کند؟ گفته است؛ ما بررسی درباره قتل عام یمن را به دولت 

عربستان سپرده ایم!
گفتم: یعنی بررسی و قضاوت درباره قتل عام زنان و مردان 

و کودکان یمن را به آل سعود که قاتل آنهاست سپرده اند؟!
گفت: خبرنگار هم به همین موضوع اشاره کرده ولی جان کری که 

وزیر خارجه عربستان هم در کنارش بوده از پاسخ طفره رفته است.
گفتم: خب! دیگه چی؟!

گفت: فقط یکی از خبرنگاران وقتی دیده که جان کری با عجله در 
حال رفتن است، فریاد زده و گفته است؛ آقای کری اگر به این سوال 

پاسخ بدهید برای خودتان و کشورتان بهتر است.
گفتم: باید می گفت؛ آقای کری، خریتی که تو و دوســتان 
کودک کش تو کرده اند، خود خــر هم در طول تاریخ زندگی 

خود، نکرده است!


