
اولیانوف: 
روسیه هیچ وقت مانع برجام نبوده

و نخواهد بود
نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی و 
مذاکره کننده ارشــد روســیه در مذاکرات وین، در 
واکنش به اظهارات دیروز حســین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه ایران درباره پاسخ ایران به پیشنهادات 
اتحادیه اروپا در صفحه توئیترش نوشت: »سیگنال های 
دلگرم کننده ای از ایران دریافت می شود.« میخائیل 
اولیانوف، همچنین تاکید کرد: »روســیه هیچ وقت 
مانعی سر راه احیای برجام]توافق هسته ای[ نبوده و 

نخواهد بود.«
    

طعنه معنادار عباس عبدی به شریعتمداری؛
آخرالزمان سیاست شده است

عباس عبدی، فعال سیاسی اصالح طلب، در توئیتی 
در واکنش بــه گزارش دیروز کیهــان درباره احتمال 
توافق برجام نوشــت: »آخرالزمان سیاســت. سالم 
نواصول گرایان بــه برجام. برای متوجه شــدن مدیر 
مســئول کیهان، پس از آن مصاحبه تند علیه برجام، 

فقط چند روز کافی بود تا او نیز به برجام سالم دهد.«
    

ذوالنوری:
شرایط پیش بیاید باز هم برجام را

آتش خواهم زد
مجتبی ذوالنوری، عضو کمیســیون امنیت ملی 
مجلس در واکنش به اینکه شــما پیش از این برجام را 
آتش زدید، گفت: آتش زدن برجام به این دلیل بود که 
آقا فرموده بودند اگر آنها پاره کنند ما آتش می زنیم، آقای 
ترامپ وقتی رفت بیرون یعنی پاره کرد آیا حرف رهبری 
باید زمین بماند؟! ما وظیفه داشتیم به عنوان سرباز نظام 
و والیت، امر آقا را اجرایی کنیم، همین کار را هم کردیم. 
االن هم آن شرایط پیش بیاید باز همین کار را خواهم 

کرد و از هیچ حمله و انتقادی هم نگران نیستم.
    

نماینده مجلس:
 آقای رئیسی! 

این آخرین اخطار است 
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در نطق 
میان دستور خود گفت: آقای رئیسی متاسفانه با کسانی 
نشست و برخاست می کنید که محرم نظام نبودند و 
نیستند، از سر دلسوزی برای حفظ نظام اقدام کنید، این 
آخرین اخطار وکیل مردم لرستان است و دفعه بعد با 
اسنادی توضیح می دهم که هیچ کس پاسخگو نیست. 
مرتضی محمودوند، افزود: کسانی که سابقه اسنادی 
ضد انقالب دارند و در گذشــته در حــوزه اصالحات 
بوده و در دولت هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد بودند، 
امروز هم در دولت آقای رئیســی همه کاره هستند و 
مجددا بچه های دلسوز نظام و رزمنده های لرستانی 

خانه نشین شدند.
    

معاون رئیسی: 
پول های بلوکه شده نفتی ایران 

به خزانه بازگشت
معاون رئیس جمهور در یادواره شــهدای رســانه 
اســتان قزوین گفت: امروز بیش از یک میلیون بشکه 
در روز نفت می فروشــیم و دولت توانسته بسیاری از 
پول های بلوکه شده نفتی را به خزانه کشور برگرداند. با 
این پول های برگردانده شده هم بخشی از بدهی دولت 
به صندوق های بازنشستگی را پرداخت کردیم. محمد 
حسینی، اجرای سیاست همسایگی خوب و فعال سازی 
دیپلماسی اقتصادی با کشــور های منطقه را از جمله 
موفقیت های بزرگ این دولت در جهت توسعه صادرات 
دانست و گفت: دیپلماسی اقتصادی ما حتی در حوزه 
اروپا هم جواب داده و صــادرات ما به این قاره طی یک 

سال اخیر ۲۱۳ درصد رشد داشته است.
    

پس از دیدار با امیرعبداللهیان و باقری 
صورت گرفت؛

رایزنی مقام قطری با گروسی 
به گزارش ایســنا به نقل از الخلیج آنالین، محمد 
بن عبدالعزیز الخلیفی، معــاون وزیر خارجه قطر که 
اخیرا سفری به تهران و با امیرعبداللهیان و علی باقری 
دیدار و رایزنی داشت با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تلفنی گفت وگو کرد. دو طرف در 
این گفت وگو بر نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی در 

ممانعت از انتشار سالح هسته ای تاکید کردند.
    

غالمعلی ریاحی درگذشت
غالمعلی ریاحــی، وکیل پرونده هــای جنجالی 
سیاسی و مطبوعاتی که به کما رفته بود، درگذشت. او 
وکیل پرونده های مهمی مانند پرونده موسوم به فساد 
سه هزار میلیارد تومانی بود. از غالمعلی ریاحی به عنوان 
وکیل بسیاری از چهره های سیاسی و مطبوعاتی به ویژه 
در دهه 70 و 80 نیز یاد می شود. سخت کوشی او برای 

مطالبه حقوق موکالنش زبانزد بود.
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»دنیــا تغییر کرده اســت و دیگر 
نیازی به حفاظت نــدارم و مثل همه 
می توانم سوار مترو بشوم«؛ این بخشی 
از مصاحبه سلمان رشــدی در سال 
۲0۱7 اســت که این روزها در فضای 

مجازی بازنشر می شود. 
او این حرف ها را سال ها پس از مرگ 
هیتوشی ایگاراشی زده بود. ایگاراشی با 
دکترای هنر اسالمی از دانشگاه توکیو 
مترجم ژاپنی کتاب »قانون« ابن سینا و 
البته »آیات شیطانی« سلمان رشدی 
بود که در ۱99۱ با ضربات متعدد به 
صورت و بدنش کشته شد. ۲6 سال بعد 
نویسنده آیات شیطانی احتماال گمان 
می برده که از آن اتفاق سال ها گذشته 
و آن خشم و تهدید و فتوا کمرنگ شده 

و دیگر می تواند از خفا بیرون بیاید. 
حمله به او اما نشــان داد که »دنیا 
چندان هم تغییر نکرده اســت!« از 
جهان اســالم در برابر ترور ســلمان 
رشدی، بیشتر صدای سکوت به گوش 
می رسد تا محکومیت حمله به او. در 
ایران، این عدم تغییر با وضوح بیشتری 
دیده می شود چراکه واکنش »تایید 
و تشویق« حتی پررنگ تر از سکوت 

است. 
ســال ۱۳67 امام خمینی درباره 
سلمان رشــدی و البته تمام کسانی 
که در انتشار کتاب او دست داشتند، 
چنین فتوا داد: »انالَلّ و اناالیه راجعون. 
به اطالع مســلمانان غیور سراســر 
جهان می رسانم مؤلف کتاب »آیات 
شــیطانی« -که علیه اسالم و پیامبر 
و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده  
است-همچنین ناشــرین مطلع از 
محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند. 
از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر 
نقطه که آنان را یافتند، ســریعاً آن ها 
را اعدام نمایند تا دیگر کســی جرئت 
نکند به مقدسات مسلمین، توهین 
نماید و هــر کس در این راه کشــته 
شود، شهید است ان شــاءالل. ضمناً 
اگر کسی دسترســی به مؤلف کتاب 
دارد؛ ولی خود، قدرت اعدام او را ندارد، 
او را به مردم، معرفی نماید تا به جزای 

اعمالش برسد.«

 پاک کردن بینی با آستین
یا شیطانی مستحق مرگ؟

حتــی روشــنفکرانی چــون 
عبدالکریم سروش نیز گاه تلویحا و 
گاه تحقیقا این حکم را تایید کرده و 

رشدی را مستحق مجازات دانسته اند. 
اکنون که بیش از سه دهه از آن زمان 
می گذرد و سروش ها و موسوی ها در 
مسیر دیگری افتاده اند، شاید برخی 
چون خود رشــدی گمــان برند که 
دوره آن فتوا و همینطور مریدانی که 
آن را به اجرا بگذارند، گذشــته است 
اما طــی چند روز گذشــته در ایران 
واکنش های بسیاری از سوی چهره ها 
و رسانه ها صورت گرفته که این خیال 

خام را نقض کرد.
رســانه های اصولگرا در ایران با 
تیترهای مانند »سگ کشی«، »گردن 
شیطان زیر تیغ« و »چشم شیطان 
کور شد« به خبر ترور سلمان رشدی 
پرداختند. از میان چهره های اصولگرا 
نیز واکنش های مشــابهی صورت 
گرفت. محمد مرندی، مشــاور تیم 
مذاکره کننــده هســته ای ایران در 
توئیتی نوشت: »برای نویسنده ای که 
با نفرت و تحقیر بی پایان، مسلمانان 
و اســالم را محکوم می کند، اشــک 

نمی ریزم.«
حتی عطــاء الل مهاجرانی که در 
همان سال های پیشین با نوشتن »نقد 
توطئه آیات شیطانی« از حکم اعدام 
رشدی حمایت کرده و گفته بود: »این 
فتوا مثل واکسن از اهانت های دیگر به 

پیامبر اسالم جلوگیری کرده است«، 
بعد از سوء قصد به جان رشدی در هفته 
گذشــته نیز اعالم کرد که کماکان بر 
همان رأی و نظر ســابق خود، استوار 

است.
چهره ها و رسانه های اصالح طلب در 
داخل ایران اما ترجیح دادند درباره آن 
سکوت کنند. تنها اظهارنظر متفاوت 
مربوط به احمــد زیدآبادی بود که در 
بخشی از یادداشــت خود درباره ترور 
رشدی ضمن محکوم کردن حمله به 
او، نوشته است: »از نگاه من، آیه های 
شیطانی رشدی شــبیه پاک کردن 
بینی با سر آستین بر سر سفرۀ غذاست 
و حال بســیاری از مسلمانان را به هم 
زده است! طبعاً نمی توان او را از این کار 

منع کرد و یا برایش مجازات فیزیکی 
در نظر گرفت؛ اما قطعاً می توان آن را 

تقبیح کرد.«

 انتقاد تند بلینکن
 از واکنش رسانه های ایران

این نگاه زیدآبادی در میان سیل 
واکنش هــا یکه و تنهاســت چراکه 
موافقان او ترجیــح می دهند خود را 
گرفتار تقابل با یک فتوای تند و تیز که 
با احساسات مذهبی و البته بازی های 
سیاسی گره خورده، نکنند. پیچیدگی 
ماجرا اما آن جاســت کــه دامان این 
غائله تا سیاست خارجی هم کشیده 

شده است. 
درســت چند روز پیــش از ترور 
رشــدی، وزارت دادگستری آمریکا 
مدعی شــده بود که به اشخاصی در 
ایاالت متحده ۳00 هــزار دالر داده 
شده تا جان بولتون، مشاور امنیت ملی 

آمریکا در دوران ترامپ را ترور کنند. 
این خبر در حال جوسازی بود که 
به رشدی سوء قصد شد و سناتورهای 
جمهوریخواه ایــاالت متحده با ربط 
دادن ترور رشدی به ایران و البته پیش 
کشیدن گزارش وزارت دادگستری 
آمریکا درباره نقشــه ترور بولتون، بار 
دیگر بایدن را تحت فشــار گذاشتند 

که با نظام به گفته آنها »تروریســتی 
ایران« توافق نکند.  آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه آمریکا نیز روز گذشته حمله به 
رشــدی را به ترویج خشونت از سوی 
ایران نسبت داده و به شدت از واکنش 
رسانه های ایران به این سوء قصد انتقاد 

کرده است. 
او ضمن اینکــه تاکید کرد »میان 
این حمله و لفاظی های تهران ارتباط 
مســتقیمی وجــود دارد«، گفــت: 
»ســازمان های دولتی ایران، نسل ها 
است که به استفاده از خشونت علیه 
رشــدی دامن می زنند و رسانه های 
مرتبط بــا دولت نیز اخیــرا از تالش 
برای هدف قرار دادن جان او استقبال 

کرده اند؛ این نفرت پراکنی است.«
بلینکــن ســپس ادامــه داد که 
این حمله، در عزم ایــاالت متحده و 
شــرکایش بــرای مقابله بــا چنین 
تهدیداتی آن  هم با همه ابزارهایی که 
در اختیار دارنــد، خللی وارد نخواهد 
کرد و اینکه افرادی همچون رشدی 
که در سراسر جهان چنین تهدیداتی 
را تحمل می کنند، بر این عزم خواهد 

افزود.

 اولین موضع رسمی ایران
در این میان بسیاری منتظر واکنش 
رسمی دولت ایران بودند که نسبت به 
آنچه برای رشدی رخ داد، سکوت کرده 
بود. درنهایت دیــروز ناصر کنعانی، 
سخنگوی وزارت خارجه در نشست 
خبری خود موضعی رســمی درباره 
ســوء قصد به جان رشــدی گرفت؛ 
موضعی که بــه جهت وفــاداری به 
فتوای بنیانگذار انقالب نمی توانست 
ترور رشدی را محکوم کند و در عین 
حال به دلیل حفظ وجهه سیاســی 
نمی توانست به تشــویق آن بپردازد. 
بنابراین گفت: »ما در ماجرای حمله 
به سلمان رشــدی، هیچ کس غیر از 
او و حامیانش را شایســته سرزنش و 

محکومیت نمی دانیم.«
او در عین حال ســعی کرد یادآور 
شود که خشم و غضبی که نسبت به 
رشدی و کتابش ایجاد شد، »محدود 
به ایران نبــود« و میلیون هــا نفر در 
کشــورهای مختلف نســبت به آن 

واکنش نشان دادند. 
کنعانی همچنیــن درباره اخبار و 
شایعات مبنی بر ارتباط ضارب رشدی 
با ایران و سپاه پاســداران، کفت: »به 
صورت قطعی و رسمی چنین ارتباط 
ضارب سلمان رشدی با ایران را تکذیب 

می کنیم.«

 تندروی هایی که سیاست ورزی  
را ناکام می گذارند

به نظر می رسد او قصد داشته بر این 

نکته تاکید کند که اگر غرب به دنبال 
متهمی برای ترور رشدی می گردد، آن 
متهم صرفا ایران نیست، بلکه بسیاری 
افراد دیگر در دنیا هستند که مترصد 

مجازات رشدی بودند.
اما تالش او و البته دولت برای اثبات 
چنین امری با تحــرکات گروه های 
تندرو در ایران، بی حاصل و بی نتیجه 
خواهد بود؛ چراکــه در عین حال که 
دولت می کوشد واکنشی مآل اندیشانه 
به چنین اتفاقاتی داشــته باشد تا از 
هزینه های سیاســی آن بــه ویژه در 
سیاســت خارجی بکاهــد، کیهان 
می نویسد: »حمله به سلمان رشدی 
نشان داد که انتقام از ارتکاب کنندگان 
جرم و جنایتــکاران در خاک آمریکا 
کار سختی نیست و بعد از این ترامپ 
و پمپئو بیشتر احساس خطر خواهند 
کرد. این معادله باید به هم بخورد که 
زورگویــان غربی می تواننــد هر نوع 
یاغیگری و جنایتی را که خواســتند 
علیه مقدسات و موجودیت و مصالح 
امت اسالمی مرتکب شوند و هزینه ای 

نپردازند.«
کریمی قدوسی، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
نیز دیروز در همین خصوص با اشاره به 
تولد ضارب سلمان رشدی در آمریکا، 
گفته است: »جمهوری اسالمی نیازی 
به اعزام یک پاســدار به قلب دشمن 
ندارد، چــون در همان کشــور افراد 
باغیرتی پیدا می شــوند که از مواضع 
ما مطلع هســتند و آتش به اختیارند 
و هرکجا که این فرصت نصیب شــان 
شود، انتقام را از امثال ترامپ و پمپئو 

و این ها خواهند گرفت.«
پزشــکان اعالم کرده اند که حال 
رشــدی رو بــه بهبود اســت. مدیر 
برنامه هــای او نیز گفته که رشــدی 
می تواند صحبت کند و حتی شوخی 
می کند. بدین ترتیب رشدی از مرگ 
جسته است، اما این سوء قصد ناموفق 
به جان او محملی شد برای داغ تر شدن 
تنور تندروی ها و تهدیدهای دلواپسان 
داخلی و ایران هراسی و اتهام زدن های 
دلواپســان آمریکایی؛ آن هم وسط 

بالتکلیفی برجام و یک ملت!

دولت باالخره به ترور سلمان رشدی واکنش نشان داد؛

نهتقبیحونهتشویقدرمیانةتندرویها
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محبوبه   ولی

روی موج کوتاه

آنتونی بلینکن: 
سازمان های دولتی ایران، 

نسل ها است که به استفاده 
از خشونت علیه رشدی 

دامن می زنند و رسانه های 
مرتبط با دولت نیز اخیرا از 

تالش برای هدف قرار دادن 
جان او استقبال کرده اند؛ 

این نفرت پراکنی است

به نظر می رسد که کنعانی 
دیروز در نشست خبری قصد 
داشت بر این نکته تاکید کند 
که اگر غرب به دنبال متهمی 
برای ترور رشدی می گردد، 
آن متهم صرفا ایران نیست، 

بلکه خیلی افراد بسیاری 
در دنیا هستند که مترصد 

مجازات رشدی بودند

نماینده مردم مهاباد گفت: بیشتر شعارهای دولت محقق 
نشده است یعنی حرف ها و شــعارهایی که آقای رئیسی در 
هنگام انتخابات، بعد از انتخاب شدن و هنگام معرفی کابینه 
مطرح کرد بیش از 70 درصدش نه تنها اجرا نشد بلکه برعکس 

درآمده است.
جالل محمــودزاده در رابطه با عملکــرد دولت در پایان 
نخستین سال فعالیت، افزود: در بحث های اقتصادی و تورم 
که قرار شد قیمت ها از سال گذشته باالتر نرود، قرار شد که 
قیمت دارو افزایش پیدا نکند، قرار بود که تورم تک رقمی شود، 
قرار شد که ۱ میلیون شغل در سال ایجاد شود، قرار شد که یک 

میلیون مسکن ساخته شود و همه این ها عملی نشده است. 

وی ادامه داد: در بحث رابطه میان دو قوه مجریه و مقننه، 
خب مجلس از ابتدا خیلی از دولت حمایت کرد، حتی تعدادی 
از نمایندگان نامه نوشتند که آقای رئیسی بیاید و برای ریاست 
جمهوری کاندیدا شود. اما این کارت زردهایی که به وزرای 
دولت داده می شــود پیام دارد، پیامش این است که دولت 
برنامه های مدنظر مجلس را پیاده نکرده است و ارتباطش با 
مجلس کم کم کمرنگ تر می شــود یعنی هر روز فاصله اش 

بیشتر می شود.
محمــودزاده تصریح کــرد: مطمئناً از این بــه بعد هم 
درخواست استیضاح ها افزایش پیدا می کند، هم تذکرها و 
ســوال ها افزایش پیدا می کند و همینطور اگر دولت وزرای 

جدید به مجلس معرفی کند، قطعا به آسانی از مجلس رأِی 
اعتماد نخواهند گرفت.

وی با تاکید بر لزوم بروزرسانی دولت در برنامه ها، عنوان 
کرد: دولتی ها باید بروند ببینند وضعیت بیمارســتان های 
خصوصی چگونه اســت، وضعیت بیمارستان دولتی به چه 
صورت است، به کسی که در حال مرگ اســت و پول ندارد 
در بیمارستان دولتی نوبت یکساله می دهند، در بیمارستان 
خصوصی یک روزه عمل می کنند اما ۲00 میلیون تومان از او 

می گیرند باید کل زندگی اش را بفروشد. از این به بعد اگر در یک 
خانواده یک بیماری ایجاد شود خانواده به زیر خط فقر می رود 
و هر چه دارند از یخچال و تلویزیون و خودرو را باید بفروشد و 
صرف درمان بیمارشان در بیمارستان خصوصی کند، دولت 

باید این ها را شناسایی و ریشه یابی و حل کند.
نماینده مهاباد در ادامه عنــوان کرد: تعارض منافع نباید 
در بین مسئوالن دولت وجود داشته باشد کسی که خودش 
شرکت دارویی دارد، نباید برای داروی کشور تصمیم بگیرد، 
کسی که خودش شرکت واردکننده نهاده های دامی دارد، 
نباید مسئول بخشی شود که برای واردات و صادرات نهاده های 
دامی تصمیم بگیرد. دولت باید به این ها بپردازد و جلوی این 

گلوگاه های فساد را بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر چنین نشود قطعا دولت در سه 
سال آینده با چالش های بزرگی رو به رو می شود و مجلس هم 
حتما از بعد نظارتی کوتاه نمی آید و حجم تذکرات و استیضاح 

و .. افزایش پیدا می کند.

نماینده مجلس:

 بیش از ۷۰ درصد شعارهای رئیسی اجرا نشده است

خبر

جلسه فوق العاده شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور بعد از ظهر دیروز 
درباره مذاکرات برجامی برگزار شد. به گزارش ایسنا،  در این جلسه گزارش مبسوطی توسط 
علی باقری مذاکره کننده ارشد کشورمان درباره گفت وگوهای مرتبط با رفع تحریم ها به 
اعضای شورا ارائه و اعالم شد که جمع بندی نظرات کارشناسی در حال تدوین نهایی است.
گزارش ها حاکی است؛ علی باقری ضمن تشــریح روند دور اخیر گفتگوها در وین، 
توضیحات کاملی پیرامون محتوای ایده های طرح شده توسط انریکه مورا، نماینده اتحادیه 

اروپا در مذاکرات ارائه کرد. باقری در ادامه ضمن تشریح روند بررسی ایده ها در تهران گفت: 
بر اساس راهبردهای تعیین شده، پایان دادن به ادعاهای سیاسی مرتبط با مسائل پادمانی 
و ایجاد ضمانت های الزم برای اطمینان یابی از پایداری انتفاع اقتصادی ایران از توافق، 

محور گفتگوهای هیئت مذاکره کننده در وین بوده است.
او افزود: جلسات متعدد کارشناسی برای بررسی ایده های مذکور از بدو بازگشت هیئت 

به تهران برگزار شد و جمع بندی نظرات کارشناسی درحال تدوین نهایی است.
در جلسه دیروز، اعضای شورا ضمن قدردانی از تالش های شبانه روزی هیئت ایرانی، 

بر تداوم اقدامات هیئت و سایر دستگاه های ذیربط تا حصول نتیجه نهایی تاکید کردند.

به ریاست رئیس  جمهور برگزار شد؛

جلسه فوق العاده شورای عالی امنیت ملی درباره مذاکرات برجامی

خبر


