
آیات شیطانی 
 اسم رمز  جنگ تمدنی غرب علیه اسالم

چهار روز پیش سلمان رشدی، نویسنده کتاب موهن »آیات شیطانی« 
به دست یک جوان اهل نیوجرسی امریکا در نیویورک مورد حمله قرار 
گرفت و بار دیگر بع��د از چند دهه به صدر اخبار بازگش��ت. ماجرای 
سلمان رشدی که امروزه نماد توهین غربی  ها به اعتقادات مسلمانان 
به شمار می آید به س��ال  ها قبل و به دهه 60 شمسی برمی گردد. وی 
در سال 1367 با انتشار رمانی با عنوان آیات شیطانی در 547 صفحه، 
اعتقادات چندمیلیارد مس��لمان را مورد توهین ق��رار داد. این کتاب 
شیطانی که پنجمین رمان وی بود، برخالف ژستی که برخی مدعیان 
آزادی بیان می گیرند نه تنها یک کتاب نظری نیست، بلکه یک رمان 
بلند در 9 فصل است که در سراسر آن به ساحت قدسی حضرت رسول 
اکرم)ص(، همس��ران و صحابی شناخته ش��ده اش توهین و جسارت 
شده است. رشدی در این رمان با تحقیر و توهین به این شخصیت ها، 
آنها را افرادی العیاذباهلل فاسد و اهل انحرافات اخالقی معرفی کرد. با 
این توضیح روشن اس��ت که کتاب آیات شیطانی هدفی جز توهین و 
هتک حرمت اعتقادات مسلمانان نداش��ته است و به همین دلیل بود 
که در 25 بهمن 1367 امام خمینی)ره( فتوای اعدام سلمان رشدی را 
صادر کردند؛ فتوایی که حمایت بی سابقه و پرشور مسلمانان در سراسر 
جهان را به دنبال داشت و در ایران و دیگر کشورهای دنیا، به اعتراضاتی 
گسترده به این کتاب منجر شد.  در اینجا دو سؤال مطرح می شود؛ اول 
اینکه آیا سلمان رشدی خود شخصاً اقدام به این کار زشت، نابخشودنی 
و خطرناک کرد و خود را در معرض خطر قرار داد یا داستان چیز دیگری 

است و دوم اینکه هدف از این اقدام چه بوده است.
در پاس��خ به س��ؤال اول الزم اس��ت به هویت نویس��نده، حامیان و 
س��فارش دهندگان این رمان نگاهی انداخت. سلمان رشدی در سال 
1326 شمسی در خانواده ای مسلمان در بمبئی هند به دنیا آمد ولی در 
نوجوانی برای تحصیل به انگلستان رفت و تبعه آنجا شد. در انگلستان 
به بی دینی و بی اعتقادی مطلق رسیده و در نهایت، منکر خدا شد. وی 
این ارتداد را در مصاحبه با مجله »اش��تترن « در 7 آبان 1371، تحت 
عنوان »من قهرمان نیستم « به تفصیل توضیح داده است. وی بعد ها 
با انتشار رمان هایی به عضویت انجمن سلطنتی ادبیات انگلستان در 
آمد و سپس عضو هیئت انستیتوی فیلم انگلستان و هیئت مشاورین 
انستیتوی هنرهای معاصر انگلستان گردید و طی سال های متمادی 
جوایز فراوانی عمدتاً از سوی خاندان سلطنتی انگلستان به وی تعلق 

گرفت که حاکی از بذل عنایت ویژه این خاندان به اوست. 
 رشدی کتاب »آیات شیطانی« را به سفارش »گیلون ریتکن«، رئیس 
یهودی انتشارات وایکینگ که جزو گروه انتشاراتی »پنگوئن « است با 
دستمزد بی سابقه 850 هزار پوند به رش��ته تحریر درآورد. پس روشن 
است که کتاب با حمایت دولت استعماری انگلستان و به سفارش یک فرد 
یهودی و با حمایت آنها به چاپ رسیده است. از طرفی رقم حق الزحمه 
باالی این سفارش نیز از یک طرف نشان دهنده اهمیت زیاد این کار برای 
کارفرمای آن بوده و از طرف دیگر نشان می دهد که رشدی بابت نوشتن 
این کتاب در واقع پول خون خود را دریافت کرده اس��ت. پس پاس��خ 
سؤال اول روشن است که کتاب به سفارش و حمایت دولت استعماری 
انگلستان و یهودیت ضداسالم منتشر شده است و به همین خاطر بعد 
از انتشار و پس از صدور حکم امام خمینی)ره(، نویسنده مزدور کتاب 
تحت حمایت امنیتی دولت انگلستان و اسکاتلندیارد)پلیس انگلیس( و 
بعد ها تحت حمایت FBI درامریکا زندگی کرد و تاکنون نیز طبق اعالم 
خود غربی  ها مبلغی بین یک تا 10 میلیون پوند به صورت ساالنه برای 

محافظت از وی هزینه شده است. 
حال که روشن شد کتاب موهن آیات شیطانی با حمایت دولت انگلستان 
و به سفارش یک شخص یهودی منتشر شد، پاسخ به سؤال بعدی ساده تر 
است. اگر به مقطع زمانی انتشار کتاب نگاه کنیم متوجه می شویم کتاب 
در همان مقطعی منتشر شد که امام خمینی)ره( آن نامه معروف را به 
»میخائیل گورباچف« رهبر شوروی نوشت و از پایان کمونیسم سخن 
گفت و به وی راجع به فروافتادن شوروی به دامان غرب هشدار داد. برای 
امام خمینی)ره( که نگاه تمدنی به تحوالت داشت، روشن بود که به علل 
مختلف شوروی توان ایستادگی در برابر تمدن مهاجم غرب را ندارد و به 
زودی دچار فروپاشی خواهد شد. این البته برای غربی  ها هم مشخص 
بود که با پیروزی انقالب اس��المی در ایران، اسالم دوباره به پاخاسته و 
این انقالب آغازگر موج بیداری اس��المی و منشأ بیداری تمدنی اسالم 
به رهبری ایران خواهد شد و با شکست ش��وروی، راه چندان نیز برای 
جهانش��مولی تمدن ضد دین و لیبرال غرب هموار نیست. از همین رو 
بود که در همان سال های ابتدایی پیروزی انقالب اسالمی در حالی که 
شوروی هنوز به فروپاشی نرسیده بود حمله به اسالم و اعتقادات اسالمی 
را آغاز کردند. در واقع نوشتن کتاب سلمان رشدی نه یک اقدام شخصی 
یک فرد مرتد که یک اقدام حساب شده ضدتمدنی برای تحقیر و تضعیف 
اعتقادات اس��المی چند میلیارد مس��لمان بود تا غرب از همان ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی با شعار آزادی بیان، زهر خود را ریخته و زمینه 
توهین به اعتقادات اسالمی و اسالم هراس��ی در کشورهای مختلف را 

فراهم کند و اجازه خیزش جهانی اسالم را ندهد. 
درونمایه سایر رمان های رشدی نیز عمدتاً شامل حمله به تمدن و فرهنگ 
شرق به خصوص منطقه غرب آس��یا و تمدن اسالمی، ضد انسانی نشان 
دادن مفاهیم و شخصیت های دینی و حمله به جنبش های استقالل طلبانه 
کشور ها و ملل تحت سلطه غرب اس��ت که به وضوح وی را در قامت یک 

سرباز پاکباخته تمدن مهاجم و سلطه گر غرب نشان می دهد. 
 »آیات ش��یطانی« را باید  اس��م رم��ز تهاجم تمدنی غ��رب لیبرال و 
صهیونیست به خیزش تمدنی انقالب اسالمی ایران دانست و رشدی 
را نیز مزدور بخش آنگلوساکس��ون جنگ تمدنی غرب علیه اس��الم. 
راز حمایت ش��دید دولت و ملکه انگلستان از س��لمان رشدی ملعون 
نیز به همین دلیل اس��ت که حتی پس از مهاجرت وی به امریکا بعد 
از اعتراض  ها به بودجه ای که انگلس��تان برای حفاظت از او تخصیص 
داده بود، حمای��ت مالی از وی را قط��ع نکرد تا جایی که چند س��ال 
پیش لرد احمد ، نماینده مس��لمان مجلس اعیان انگلیس و مش��اور 
وزارت کش��ور انگلیس در امور ن��ژادی گفته بود با وج��ود نقل مکان 
رش��دی به امریکا، دولت انگلیس مخفیانه کماکان مخارج محافظت 
از جان او را می پردازد! حتی دو دهه بعد از انتش��ار کتاب نیز در سال 
1386)2007میالدی( ملکه انگلستان به سلمان رشدی به دلیل آنچه 

خدمت به دنیای ادبیات)!( خوانده شد، لقب شوالیه اعطا کرد.

طی پیامی صورت گرفت
قدردانی سردار سلیمانی 
از پیام تسلیت رهبر انقالب

رئیس س�ازمان بس�یج مس�تضعفین 
از حض�رت آی�ت اهلل العظم�ی ام�ام 
تس�لیت  پی�ام  باب�ت  خامن�ه ای 
ایش�ان در پ�ی درگذش�ت ح�اج 
ابوالقاس�م س�لیمانی قدردان�ی کرد. 
به گزارش خبرگ��زاری بس��یج، در پیام 
س��ردار غالمرضا س��لیمانی ب��ه محضر 

فرمانده معظ��م کل قوا آم��ده اس��ت:پیام نورانی و اب��راز همدلی و 
هم��دردی حضرتعالی در پی درگذش��ت ابوی اینجان��ب موجبات 
دلگرمی و تسلی خاطر بازماندگان گردید. اینجانب شکرگزار وجود 
نعمت خدادادی والیت امر مس��لمین بوده و از عنایت حضرتعالی و 
ارسال پیام روحبخش و جان افزای تان سپاسگزاری و قدردانی نموده 
و س��المتی وجودتان را تا ظهور دولت یار از محضر حضرت ربوبیت 

خواستارم. 

امیر ایرانی خبر داد
مأموریت ویژه نیروی دریایی ارتش 

در سال جاری
انجام یک مأموریت ویژه جدید در س�ال جاری در دس�تورکار 
نیروی دریای�ی ارتش ق�رار دارد؛ تاری�خ دقیق ای�ن مأموریت 
بس�تگی به تدبیر س�تادی دارد ولی قطعًا امس�ال خواهد بود. 
امیر دریادار ش��هرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش 
جمهوری اس��المی ای��ران در گفت وگو با ف��ارس، با بی��ان اینکه ما 
ان شاءاهلل تمام اقیانوس  ها را در می نوردیم، گفت: انجام یک مأموریت 
ویژه جدید در سال جاری در دس��تورکار نیروی دریایی ارتش قرار 
دارد؛ تاری��خ دقیق ای��ن مأموریت بس��تگی به تدبیر س��تادی دارد 
ولی قطعاً امس��ال خواهد بود و جزئیات کامل آن در آینده منتش��ر 

می شود. 
امیر ایرانی در پاسخ به این سؤال که وضعیت ساخت ناوبندر مشابه 
ناوبن��در مکران در چه مرحله ای اس��ت، گفت: با توج��ه به ضرورت 
حضور نیروی دریایی راهبردی ارت��ش در عمق اقیانوس  ها و تمامی 
اقیانوس های جهان، در دستور کار داریم در غالب ناوهای پشتیبانی 
رزمی که وظیفه ش��ان به عنوان پایگاه دریایی شناور است، تعدادی 
شناور آماده کنیم. قطعاً الزم است که ما از این پایگاه های شناور در 
اختیار داش��ته باشیم و نه تنها یک نس��خه، بلکه ساخت نسخه های 
دیگری نیز در دستور کار اس��ت و مراحل ساخت آن انجام می شود؛ 
ان شاءاهلل هر موقع این ش��ناور ها وارد صحنه ش��وند، اطالع رسانی 
خواهد ش��د. فرمانده نیروی دریای��ی ارتش اظهار ک��رد: ما معموالً 
در مناس��بت  ها مانند هفت��م آذر روز نیروی دریای��ی و دهه مبارک 
فجر رونمایی داریم و کارهای خودمان را با این مناس��بت  ها تنظیم 
می کنیم و منظم جلو می رویم. صرفاً یکی از شناور هایی که در آینده 
رونمایی می شود، ناوبندر است و شناورهای مختلف دیگری نیز در 

آینده رونمایی خواهد شد. 

معاون دبیرکل مجمع بیداری اسالمی:
جریان مقاومت امروز 

یک بازیگر بین المللی است
مع�اون دبی�رکل مجم�ع بی�داری اس�المی تأکی�د ک�رد  
ام�روز جری�ان مقاوم�ت ی�ک بازیگ�ر بین الملل�ی اس�ت. 
به گزارش ایسنا، حس��ین اکبری صبح دیروز در نشست بین المللی 
»مقاومت اس��المی؛ رمز پیروزی حق بر باطل« که از س��وی مجمع 
بین المللی اس��اتید مسلمان دانش��گاه  ها به مناس��بت روز مقاومت 
اسالمی و س��الگرد پیروزی حزب اهلل لبنان در جنگ 33 روزه علیه 
رژیم صهیونیستی در دانشگاه علم و صنعت برگزار شده بود تصریح 
کرد: مقاومت یک امر فطری و انس��انی است و هر انس��انی با ظلم و 
اشغالگری مخالف است.  وی با بیان اینکه در عرصه نظام بین الملل 
تاکنون 60 نظریه علمی مطرح شده است، اظهار کرد: اکنون جریان 
مقاومت اسالمی به یک بازیگر بین المللی تبدیل شده است.  معاون 
دبیرکل مجمع بیداری اسالمی با بیان اینکه ما اکنون شاهد وحدت 
گروه های مقاومت اسالمی در منطقه هستیم ادامه داد: اگر امروز رژیم 
صهیونیس��تی تهدیدی در بیت المقدس انجام می دهد این موضوع 
با واکنش گروه های مختلف مقاومت روبه رو می ش��ود، آقای س��ید 
حسن نصراهلل موضع گیری می کنند، دبیرکل انصاراهلل واکنش نشان 
می دهند و ما شاهد واکنش گروه های مختلف مقاومت در برابر این 
تهدیدات هستیم. اکبری با بیان اینکه امروز جریان مقاومت تبدیل 
به یک قدرت شده است اضافه کرد: در واقع جریان مقاومت اسالمی 
مجموعه ای است که توانسته معادالت معمول در دنیا را تحت تأثیر 
خود قرار دهد، مقاومت در چند سال اخیر برهم زننده تمام معادالت 

نظام بین الملل بوده که از سوی نظام سلطه دنبال  می شده است. 
معاون دبیرکل مجمع بیداری اسالمی با بیان اینکه جریان مقاومت 
افسانه  شکس��ت ناپذیری رژیم صهیونیستی را درهم شکست، ادامه 
داد: در واقع مقاومت یک عامل تعیین کننده و اساسی در برهم زدن 
قدرت هژمونی امریکاست. امروز امریکا و رژیم صهیونیستی در برابر 
مقاومت با توجه به شکست  هایی که خورده تضعیف شده است و این 
افق جدیدی را فراهم می کند و در این شرایط جهان اسالم در نظام 
بین الملل می تواند به عنوان یک بازیگر مستقل و توانمند نقش آفرینی 
کند. اکبری با بیان اینکه امروز جریان مقاومت محدود به حوزه نظری 
نیست و در حوزه عمل به موفقیت های خوبی دست پیدا کرده و دارای 
نماد هایی است که تبدیل به الگو شده است، اضافه کرد: در این زمینه 
می توان به ش��هید فتحی شقاقی، ش��هید صدر، حکیم، سید عباس 

موسوی، حاج قاسم سلیمانی و...  اشاره کرد. 

 دوره عضویت  اعضای فعلی مجمع تشخیص
  یک ماه تمدید شد

عض�و مجم�ع تش�خیص مصلح�ت نظ�ام از تمدی�د ی�ک 
ماه�ه دوره فعل�ی مجمع تش�خیص مصلح�ت نظام خب�ر داد.
 حجت االس��الم غالمرض��ا مصباحی مقدم، عضو مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام در گفت وگو با تسنیم، از تمدید یک ماهه دوره فعلی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: با موافقت مقام معظم 
رهبری و با هدف پایان بررسی برنامه هفتم در مجمع تشخیص، دوره 
اعضای مجمع یک ماه تمدید شده است.  وی گفت: بنابر این، اعضای 
جدید مجمع تش��خیص مصلحت نظام، یک ماه دیگر و بعد از پایان 
بررسی برنامه هفتم انتخاب و معرفی خواهند شد.  از ابتدای انقالب 
اسالمی تاکنون شش برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
اجرا شده است که مدت زمان اجرای هر برنامه پنج سال است. برنامه 
هفتم توسعه می بایست از سال 1400 شروع  می شد که با استجازه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام از مقام معظم رهبری، برنامه ششم 
یک  سال تمدید ش��د تا دولت جدید و مجلس با هماهنگی با مجمع 
تش��خیص اقدام به نگارش آن کنند. بر همین اس��اس و با توجه به 
پایان فرصت بررسی برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

جلسات این مجمع به صورت روزانه برگزار شده است.

حمیدرضاشاهنظری

هستهای

خوش چشم با اشاره به عقب نشینی طرف غربی از اولتیماتوم های سریالی: 

ابتکار عمل دست ماست، غرب راهی جز توافق با ایران ندارد

زمان به نفع ما است؛ ایران روش خود را تغییر 
نداده و همواره در عی�ن مقاومت، ابتکار عمل 
به خرج داده اس�ت و اتفاقًا سه کشور اروپایی 
هس�تند که به جای اینکه بیانی�ه صادر کنند 
که ای�ران خواس�ته ای نداش�ته باش�د، باید 
ج�واب پیش�نهاد ها و ایده های م�ا را بدهند. 
س��ید مصطفی خوش چش��م، تحلیلگر مسائل 
بین الملل در گفت وگو با ایرنا درباره گفت وگوهای 
اخیر وین گفت: کشورهای غربی از اواخر زمستان 
مذاکرات را متوقف و جنگ اراده ای را آغاز کردند 
تا آخرین امتیازات را که مهم  ترین بخش کاربرد و 
بیش از 50 درصد منافع اقتصادی ایران در همین 
موارد پایانی  )شامل برداش��ته شدن تحریم  ها از 
روی صد ها شرکت، نهاد و فرد، تضامین مطمئن 
اقتصادی به ویژه به منظور اطمینان بخش��ی به 
سرمایه گذاران خارجی و پایداری و قابل اتکا شدن 
توافق و همچنین بستن پرونده آژانس( است به 

ایران ندهند. 
   ابتکار عمل ایران در دوحه 

این تحلیلگ��ر مس��ائل بین الملل اف��زود: طرف 
اروپایی و امریکایی همزم��ان با دادن این آدرس 
غلط ک��ه تنها م��ورد باقیمانده مربوط به س��پاه 
اس��ت، جنگ چهار ماهه اراده  ها را با استفاده از 

فشارهای ترکیبی که ش��امل جنگ پروپاگاندا، 
جنگ س��ایبری، اس��تفاده از رژیم صهیونیستی 
برای ت��رور، خرابکاری، اعم��ال تحریم ها، جنگ 
ارزی و س��عی در مداخله ارزی و بی ثبات سازی 
بازار ارز و همچنین دستور به توقیف محموله نفتی 
ایران در سواحل یونان، فشار دیپلماتیک از طریق 
قطعنامه آژانس و شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی است، س��عی کرد با یک دوره فشرده 
چند ماهه از فشار، ایران را از دریافت این امتیازات 

منصرف کند. 
خوش چش��م بیان کرد: زمانی که ب��ه مذاکرات 
دوحه رفتیم امریکایی  ها متوجه شدند جمهوری 
اس��المی ایران عقب نش��ینی نمی کند و همواره 
زمانی ک��ه مذاکرات به مانع ش��دید طرف غربی 
برخورد می کند، ایران ابتکار عمل  ها و ایده  هایی 
را روی میز می گذارد تا طرف مقابل را مجبور کند 
روش خود را تغییر دهد و خود را از این اتهام که 
نمی خواهد به توافق درست دست پیدا کند، مبرا 
کند. متأس��فانه امریکایی  ها در دوحه پیام دادند 
که اتفاق جدی��دی نیفتاده تا فش��ارهای خود را 
تکمیل کنند اما بعد از چند هفته که اروپا و غرب 
متوجه مقاومت مردم ایران و نظام شد و متوجه 
این حقیقت شد که به زودی قیمت های انرژی با 

فرارسیدن فصل سرما به سرعت افزایش می یابد و 
متعاقبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای طرف 
غربی دارد، مجبور شد روی همان پیشنهادهای 

ایران در دوحه شروع به تعامل کند. 
  مقاومت ای�ران، 24 اولتیماتوم در 10 ماه 

را بی اثر کرد
این تحلیلگر مس��ائل بین الملل ادامه داد: ما در 
حال شیفت وزن فش��ار روی طرفین هستیم و از 
اینجا به بعد فشار به طرف غربی بیشتر می شود. 
بنابراین سعی کردند با جوسازی رسانه ای جذاب، 
اولتیماتوم دادن و اظهار اینکه بیش از این حاضر 
به دادن امتیاز نیستند و حتی با دادن اولتیماتوم 
72س��اعته در ابت��دای کار، ای��ران را مجبور به 
پذیرش کنند. اما براساس تمامی تجاربی که در 
10 ماه گذشته داشتیم تاکنون طرف غربی بیش 
از 24 اولتیماتوم داده اس��ت و سه کشور اروپایی 
فضای مش��ابهی را در بهمن ماه و اوایل اس��فند 
پدید آوردند و نتیجه ای نگرفتند و می بینیم که 
حاال بعد از 24 دفعه اولتیماتوم های متعدد طرف 
امریکایی و اروپایی، هنوز آقای مورا اعالم می کند 
که او هم نمی داند مذاکرات تا چه زمانی ادامه پیدا 
می کند. بنابراین روش طرف غربی روش جدیدی 

نیست و تاکنون بار ها آن را تجربه کرده ایم. 

این تحلیلگر مس��ائل بین الملل اظهار کرد: ایران 
همواره در طول مذاکرات هرجا که توقفی حاصل 
ش��ده و طرف غربی مانعی را پدی��د آورده ابتکار 
عمل های جدیدی را ارائه کرده است؛ این بار هم 
در مقابل این ابتکار عمل اروپایی که در حقیقت 
تعامل روی ابتکار عمل دوحه ما است، ایران مجدداً 
پیشنهاد هایی را برای پیشرفت کار به پایتخت های 
اروپایی ارسال کرده و متأسفانه می بینیم که سه 
کشور اروپایی با انتشار و صدور بیانیه از جمهوری 
اسالمی خواسته اند از امتیازاتی که از ماه  ها پیش 

به دنبال آن بوده است، دست بردارد. 
خوش چش��م بیان کرد: طبیعی اس��ت که ایران 
به مقاومت خ��ود ب��رای حصول ای��ن امتیازات 
ادام��ه می ده��د، چراک��ه راه دیگری ن��دارد، از 
جمله پرونده های آژانس که یک بار قبل از سال 
94 یا 2015 بس��ته شده و متأس��فانه مجدداً با 
خروج بی قانونی امریکا از برج��ام، آژانس هم به 
عنوان ابزار سیاس��ی امریکا زیر تعهدات خود زد 
و پرونده  های��ی درخصوص فعالیت ه��ای قبل از 
سال 94 را مجدداً باز کرده است و به هیچ عنوان 
قابل اطمینان نیست. مشخص اس��ت که با این 
وضعیت ما نمی توانیم توافق کنیم چراکه توافق 
برای برداشتن فشار اس��ت، اینطور نمی شود که 
هم توافق انجام شود و هم فشار باقی بماند و این 
موضوعی است که طرف غربی به خوبی می داند. 

  غرب راهی جز توافق با ایران ندارد
این تحلیلگر مس��ائل بین الملل افزود: به همین 
دلیل آق��ای مورا تنه��ا ی��ک روز بع��د از اعالم 
اولتیماتوم 72س��اعته آن را پس گرفت و مدعی 
شد که چنین چیزی نیست و عقب نشینی کردند، 
زیرا می دانند که ب��ا توجه ب��ه افزایش قیمت  ها 
در هفته  ها و ماه های آین��ده در بازارهای انرژی، 
راهی غیر از تواف��ق با ایران ندارن��د. به خصوص 
که وضعیت جهان��ی در حوزه جن��گ اوکراین و 
تنش های روزافزون در تنگه تایوان رو به افزایش 
اس��ت. وی ادامه داد: ما در ح��ال تجربه تصاعد 
بحران در مناطق مختلف جهان هس��تیم و اینها 
تأثیرات مخربی در هفته  ها و ماه های آینده بر روی 
بازارهای اقتصادی و انرژی می گذارد و طرف غربی 
که ش��اید به دو برابر صادرات نفت ایران محتاج 
باش��د به خوبی می داند که هزینه بسیار گزافی 
برای عدم توافق خواه��د پرداخت. بنابراین زمان 
به نفع ما اس��ت. ایران روش خود را تغییر نداده 
و همواره در عین مقاوم��ت، ابتکار عمل به خرج 
داده است و اتفاقاً سه کشور اروپایی هستند که به 
جای اینکه بیانیه صادر کنند که ایران خواسته ای 
نداشته باشد باید جواب پیش��نهاد ها و ایده های 

ما را بدهند. 

ژه
وی

 نقاطقوتدولترئیسیازنگاهباهنر 
محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا در گفت وگو با ایلنا 
نکاتی را در مورد دالیل موفق دانس��تن دولت رئیسی بیان 
کرده اس��ت. او عملکرد دولت رئیس��ی پیرامون کرونا، بین 
مردم بودن و س��رمایه اجتماعی دول��ت را از نکات موفقیت 

دولت روحانی می داند. 
باهنر با اشاره به اینکه عملکرد دولت رئیسی در کرونا را موفق 
می داند، می گوید: »البته کرونا در جهان یک نقطه شروع، اوج 
و حضیض داشت و این را قبول داریم. ولی باألخره زمانی که 
آقای رئیسی آمد کشتارهای کرونا در شبانه روز گاهی به 500 
یا 600 نفر می رسید و اخیراً به صفر هم رسید. اما در مقایسه 
با جهان که نگاه می کنیم، کش��ور ایران در برابر کشورهای 
پیشرفته و اروپایی، جزو پیشتازان مبارزه با کروناست. اگرچه 
ریشه برخی کار ها در دولت قبلی انجام شد، اما در این دولت 

همت اساسی انجام شد. «
او سپس به موضوع حضور رئیسی و دولتمردانش در بین مردم 
اشاره می کند: »نکته دومی که دولت آقای رئیسی را موفق 
می دانم سرمایه اجتماعی این دولت است. یعنی دولت بین 
مردم است.  « باهنر در همین زمینه به دولت قبل و کندی آنها 
در تعامل با مردم اشاره می کند: »متأسفانه یکی از نقاط ضعف 
دولت قبل این بود که در مس��ئله ارتباط با مردم خیلی کند 
بود، حاال سن وزرا باال بود و حوصله نداشتند یا غیره، اما آقای 

رئیسی و وزرای او در بین مردم حضور بیشتری دارند. « 
باهنر در عین حال نقدی را هم متوجه دولت رئیسی می کند: 
»البته صرف بین مردم بودن مش��کالت را حل نمی کند اما 
اینکه مردم را ببینند و رئیس جمهور به آنها سر می زند و در 
جریان مشکالت آنها قرار می گیرد، خوب است.  « نکته بامزه 
آنکه رسانه های اصالح طلب همین یک جمله باهنر را به شکل 
ناقص تیتر زده اند که »صرف بین مردم بودن مشکالت را حل 

نمی کند « تا حتماً عنوانی علیه دولت زده باشند!
باهنر در بخش دیگری از س��خنانش با بی��ان اینکه اگر پنج 
کاندیدا تأیید صالحیت می ش��وند، باید نماینده پنج تفکر 
کشور باشند، رد صالحیت علی الریجانی در انتخابات 1400 
را خصوص��اً با دالیلی که اعضای ش��ورای نگهب��ان آوردند، 
»چیزی عجیب« توصیف می کند: »اینکه شورای نگهبان در 
پاسخ بگوید رأی ما مخفی است و آقایانی که رأی دادند دالیل 
رأی ش��ان را نمی گویند و اعالم نمی کنند، درس��ت نیست. 
این طور که نمی شود. آقایان باید حداقل دالیل رأی خود را 
بگویند که به این دلیل و به این دلیل فالنی صالحیت ندارد یا 
دارد. اگر اینطور باشد آن گاه متهم می شوند به اعمال سلیقه 
که انصافاً فقها و حقوقدانان ش��ورای نگهب��ان دنبال اعمال 

سلیقه نیستند. «


تجمع10نفرهمنافقین
برایدفاعازشیطان!

تلویزیون س��عودی ایران اینترنشنال گزارشی از یک تجمع 
مقابل خانه ای در لن��دن تهیه کرده که مدعی ش��ده محل 
س��کونت عطاءاهلل مهاجرانی در لندن اس��ت. در این تجمع 
حدود 10 نفر زن و مرد با پرچم سازمان منافقین شعار هایی 
علیه مهاجرانی به دلیل اعالم حمایتش از حمله به س��لمان 
رشدی و نیز تأکیدش بر کتابی که در نقد »آیات شیطانی« 
نوشته، دادند. سازمان منافقین در دهه 60 با ترورهای مردم و 
مسئوالن ایرانی، حدود 17 هزار ایرانی را به شهادت رساندند. 
به نظر می رسد هیچ کس شایسته تر از این تروریست  ها برای 
حمایت از سلمان رشدی که خشونت کالمی علیه مقدسات 

دیگران را روا می داند، نباشد. 
مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت خاتمی و از حامیان جنبش سبز 
بود که طی سال های اخیر تغییر مواضع جدی نسبت به نظام 

و سیاست های منطقه ای ایران داش��ته است. او پس از ترور 
سلمان رشدی در رشته توئیتی نوش��ته بود: »وقتی در 25 
بهمن 1367 فتوای امام خمینی درباره سلمان رشدی مطرح 
شد، همان روز به دوست عزیزم حسین شیخ االسالم گفتم 
کتاب را برایم تهیه کند. کتاب آیات شیطانی دو روز بعد به 
دستم رسید. کتاب را مرور کردم، درباره دشواری های متن 
با دکتر شرف الدین خراس��انی و دکتر رضا براهنی مشورت 
می کردم. دانشجوی دانشگاه شیراز بودم که زبان دانشکده 
ادبیاتش، به تعبیر جالل آل احمد، در میان حافظیه و سعدیه، 
انگلیسی بود. این توضیح را برای دانشمند محترمی نوشتم 
که عالم الغیب است و فرمود کتاب رشدی را نخواندم و نقدم 
بی مایه اس��ت. کتاب نقد توطئه آیات شیطانی، در شهریور 
1368 توسط انتشارات اطالعات و بعداً توسط امید ایرانیان ، 
در 33 سال گذشته، 30 بار چاپ شده است. نخستین کتاب 
من بود و حق التألیفی شیرین و گوارا، چاپ 31 کتاب) چاپ 
دوم امید ایرانیان( با مقدمه نشر جدید، منتشر خواهد شد. 

ان شاءاهلل تعالی«. 
او با ذکر خاطره ای از جلس��ه استیضاحش در مجلس پنجم 
و اش��اره به این کتاب می نویس��د: »چنین بوده اس��ت که 
در 33 س��ال گذش��ته، در گیر و دار ماجرای رشدی بوده ام. 
سال ها پیش آقایی که گفت قاضی دیوان الهه است و وکیل 
بین المللی، اعالم کرد علیه من ش��کایت می کند تا دادگاه 
لندن مرا اخراج کند. هی می گفت: به اندازه پول قهوه بدین تا 
هزینه در آد! مبلغی به جیب زد و قاضی و وکیل نبود! امروزه 
نیز، بعد از حادثه مجروح شدن رش��دی، همان نغمه کتاب 
من و فتوای امام نو شده است. من محاکمه در دادگاه لندن 
را، درخشان تر از استیضاح می دانم، آماده ام تا از این فرصت 

طالیی بهره مند شوم. جدی باشید! «
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مجل�س ش�ورای اس�المی در دوره یازده�م 
راهکار و رویکرد خود را در مس�ئله هس�ته ای 
ب�ا تصوی�ب قان�ون اق�دام راهب�ردی ب�رای 
لغ�و تحریم ه�ا ارائه ک�رده ک�ه نقش�ه راه ما 
در مواجه�ه ب�ا مذاک�رات هس�ته ای اس�ت. 
 به گزارش ف��ارس، ابوالفضل عموئی، س��خنگوی 
کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح نشست 
عصر دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ش��ورای اس��المی که درخصوص موضوع 
بررسی مذاکرات هسته ای بود، گفت: در این جلسه 

نمایندگان نظرات خود را درباره نحوه ادامه پیگیری 
موضوع مذاکرات هسته ای ارائه کردند و گزارش  هایی 
که در این خصوص به کمیسیون رسیده بود در این 
جلسه بررسی شد.  نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اس��المی در ادامه س��خنانش عنوان کرد: 
مجلس شورای اس��المی در دوره یازدهم راهکار و 
رویکرد خود را در مسئله هسته ای با تصویب قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها ارائه کرده که نقشه 
راه ما در مواجهه با مذاکرات هسته ای است. وی در 
ادامه ماده 7 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 

را یکی از نکات کلیدی این قانون دانست و افزود: بر 
این اساس دولت موظف است گزارش رفع تحریم ها را 
به مجلس شورای اسالمی ارائه کند که نتیجه آن پس 
از بررسی در کمیسیون های امنیت ملی و انرژی، با 
پیوستی به صحن علنی مجلس شورای اسالمی ارائه 
خواهد شد که نمایندگان در مورد اجرای این قانون و 
نحوه ادامه برنامه هسته ای کشور تصمیم گیری کنند.  
عموئی در ادامه با بیان اینکه نگاه مجلس به موضوع 
بررسی مذاکرات هسته ای با توجه به انتفاع اقتصادی 
مردم و رفع موانع تجارت خارجی است، عنوان کرد: 

بر این باوریم که مذاکرات باید منجر به رفع تحریم ها 
شود، به نحوی که انتفاع اقتصادی و فواید تجارت 
خارجی برای تجار کشور و اهالی اقتصاد فراهم شود 

و منفعت آن به مردم برسد. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس نیز 
به عنوان نمایندگان مردم گزارش دولت از متن در 
حال گفت وگو در مذاکرات وین را بررسی خواهند 
کرد و اگر به جمع بندی نهایی برسد در تعامل میان 
دولت و مجلس با رویکرد همدالنه مورد توجه قرار 

خواهد گرفت. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

قانون اقدام راهبردی نقشه راه مذاکرات هسته ای است

بهارستان

سردار حاجی زاده:
چهره  نورانی همدانی

 با مزخرفات  یک ورشکسته خدشه دار نمی شود
  چه�ره نوران�ی ش�هید همدان�ی ب�ا مزخرف�ات ی�ک آدم 
ورشکس�ته از لحاظ سیاس�ی و عقیدتی خدش�ه دار نمی ش�ود. 
به گزارش خبرگزاری بسیج، سردار امیر علی حاجی زاده، فرمانده نیروی 
هوا فضای سپاه در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم ترحیم پدر سردار 
غالمرضا سلیمانی در خصوص مطلب اخیر یکی از سران فتنه 88 اظهار 
داشت: چهره نورانی شهید همدانی با مزخرفات یک آدم ورشکسته از 
لحاظ سیاسی و عقیدتی خدشه دار نمی شود. وی در خصوص موسوی 
خاطرنشان کرد: او مزخرفاتی گفته و توهم پیدا کرده است،حرف هایی 

که او می زند الیق خودش است.  


