نظرگاه

دست به نقد

اذعان دشمنان به نقش استراتژیک ایران در ثبات منطقه

دیدگاه

اقدامات کند اروپاییها برای راهاندازی ساز و کار مالی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:اینستکس نهاد مالی
اروپاا ست که باید در جمهوری اسالمی ایران هم نهاد مشابهی را به وجود آوریم.
عالءالدین بروجردی با اش��اره به سفر مدیر اینس��تکس به ایران و دیدار با
رؤسای نمایندگیهای آلمان ،فرانسه و انگلیس در تهران گفت :اروپاییها بسیار
دیر و کند در این موضوع عمل کردند ولی گام عملی اس��ت که برداش��ته ش��ده
اس��ت .وی افزود :اینستکس یک نهاد مالی است که باید در جمهوری اسالمی ایران
هم نهاد مشابهی را به وجود بیاوریم که فکر میکنم در مذاکراتشان این موضوع انجام
خواهد ش��د و این دو نهاد با یکدیگر مس��ئولیت ارتباط مالی و مشکالت مبادالت پولی
را حل خواهند کرد.
ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد:گرچه اقدام اروپاییها دیر بوده اما گام
مثبتی است ،امیدواریم اروپاییها بتوانند به همه تعهداتشان دربار ه برجام عمل کنند.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس معتقد است؛ کشورهای عراق و سوریه باید
ال حامی ایران باشند و به جای اینکه کاالهای مورد نیازشان را از کشورهایی
عم ً
مثل چین تهیه کنند ،از توانمندیهای ایران باید استفاده کنند.
سیدناصر موسویالرگانی با اشاره به نقش موثر جمهوری اسالمی بر امنیت
و ثبات منطقه ،گفت :درباره نقش ایران در منطقه حتی سرس��ختترین دشمنان
ایران اذعان دارند به اینکه ایران یک نقش اس��تراتژیک ،تاثیرگذار و تعیینکننده در
منطقه دارد .وی افزود :در مباحثی که مطرح بوده درباره سوریه ،عراق و افغانستان اینکه
گفته میشود بدون حضور ایران کار حل نمیشود و نمیتوان ثبات را ایجاد کرد.
وی تصری��ح ک��رد :قبل از انق�لاب ملت ما متهم به این بود که از اس��رائیل حمایت
میکن��د ،اما بع��د از پیروزی انقالب خود مردم مظلوم فلس��طین اذع��ان دارند که تنها
کشوری که حامی آنها شده است ملت و نظام شریف ایران بوده است.

حادثه تروریستی نیوزیلند زنگ خطری برای جوامع غربی است

یک عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
حادثه تروریس��تی در نیوزیلند را زنگ خطر هشداردهندهای برای جوامع غربی
مدعیان آزادی ،دموکراسی و حقوق بشر دانست.
سیدحس��ین نقویحس��ینی با محکوم کردن حادثه تروریستی در نیوزیلند،
اظهار کرد که این حادثه احساس��ات جوامع بش��ری را برانگیخت و حادثهای که
زنگ خطر هشداردهنده برای جوامع غربی ،مدعیان آزادی ،دموکراسی ،حقوق بشر و
حقوق شهروندی و مخالفان تبعیض نژادی است که باید آن را جدی بگیرند.
وی ادامه داد :وقتی کش��ورهای غربی در مبارزه با تروریس��ت سیاستهای دوگانهای را
اعمال میکنند باید منتظر اینگونه حوادث هم باشند .آنها از یک طرف از گروههای تروریستی
یا حداقل گروههای حامی تروریست حمایت میکنند و از طرف دیگر حاضر نیستند حتی نام
تروریست را بر روی کسانی بگذارند که انسانهای بیگناه به غیر از اروپاییها را میکشند.
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پروپاگاندایی که مظلوم و ظالم را وارونه جلوه میدهد؛
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نیوزلن��د ب��ه عن��وان مح��ل
ب�ازی رس�انه
جدیدی که مسلمانان را قربانی
کرده اس��ت شناس��ایی ش��ده اما چرا بعد از هزاران
موردی که مس��لمانان جهان قربانی شدهاند باز هم
اف��کار عمومی جهان رای به خش��ونت آنها به جای
مظلومیتش��ان میدهد؟! مسلمانان جهان به عنوان
قش��ری آس��یبپذیر از دیرباز مورد تهاج��م ،ترور و
بدرفت��اری ق��رار گرفتهان��د و حتی در ای��ن زمینه
میتوان اشاره داش��ت که هولوکاست یا نسلکشی
واقعی بر علیه آنها اتفاق افتاده اس��ت نه یهودی که
ادعایش را دارند .برای اثبات این ادعا کافی است به
شرایطی مس��لمانان در غرب ،فلسطین ،روهینگیا،
سوریه ،یمن ،بحرین و نیجریه نگاه بیندازید.
امریکا
بیش��ترین آمار جرم و جنایات در امریکا علیه
سیاهپوستان و مسلمانان رخ میدهد ،این دو قشر
در ایال��ت متحده مدعی آزادی ،محکوم هس��تند
بدون آنک��ه خودش��ان دلیل این محکومیتش��ان
را بدانن��د .ب��ه تازگ��ی کلیپی در فض��ای مجازی
پخش شده که رئیس دانش��گاه آزادی! آمریکا در
جمع دانش��جویان آن دانش��گاه ،آنان را به کشتن
مس��لمانان ف��را میخواند و میگوید که همیش��ه
مسلح است حتی در این جلسه! و آمادگی دانشگاه
را ب��رای برگزاری دورههای حمل و کاربرد س�لاح
اعالم مینماید! تا مسلمانان را قتلعام کند! همین

مسلمانان جهان قربانی یا قاتل؟!

یک مورد میتواند ثابت کند که اگر رئیس دانشگاه
به اصط�لاح «آزادی» در آمریکا اینگونه افراطی و
نژادپرس��ت باشد ،چه انتظاری از شهروندان عادی
جه��ان غ��رب میتوان داش��ت؟! همین س��خنان
میتوان��د اثب��ات کند ک��ه در ایال��ت متحده که
حامی همجنسگرایی است چطور با افراد به جرم
مس��لمانی مقابله کرده و حتی اجازه رفتن آنها به
عبادتگاهشان را هم نمیدهد.
اینها در حالی اس��ت که در امریکا آتش زدن
قرآن به عنوان آزادی مطرح میش��ود در حالی که
این روند توهین به مقدس��ات نبوده اما در همین
کش��ور صحبت درباره هولوکاست و تحقیق درباره
آن ممنوع و جرم است و هر کسی که این رویه را
برگزیند ناگزیر اس��ت که از این ایاالت خارج شود
چراک��ه بدترین برخورد با جرمی! ک��ه انجام داده
صورت خواهد گرفت .همین چند روز قبل بود که
خبرن��گار پرس تی.وی برای دی��دار خانوادهاش به
امریکا سفر کرد و به جرم مسلمان بودن با بدترین
اهانتها و کشف حجاب راهی زندان شد!!
سوریه
مسلمانان در سوریه با هزینههایی که از عربستان،
امریکا و غرب برای مقابله با آنها میش��ود کش��تار
میشوند و در این مسیر نه تنها نهادهای به اصطالح
صلحطل��ب وارد ماجرا نش��داند بلک��ه پروپاگاندای
رسانهای ،تروریستها را مسلمانان افراطی میخواند!
تا عمال جای مظلوم و ظالم عوض شود! تروریستها
در سوریه مسلمانان را از فرق مختلف از کشورهای

چارچوب مواجهه منطقی با چالشها
رهبر معظم انقالباس�لامی در دیدار اخیر
ج�اده انقالب
با اعضای مجلس خبرگان رهبری به تبیین
دو رویک��رد و روش ممکن در کش��ور در مواجهه با چالشهای
داخل��ی و بینالملل��ی پرداختن��د و با طرح  ۱۱م��ورد بهعنوان
«دوگانههای رویکردی» مس��یر درست اتخاذ تصمیم و عملکرد
مسئوالن و نخبگان کشور در برابر پیشامدهای پیشرو را ترسیم
کردن��د .نظر به اهمی��ت فوقالعاده این دوگان��ه در این گزارش
بهطور اختصار به تبیین محورهای یادشده خواهیم پرداخت:
مواجهه فعال یا انفعالی
معظمل��ه نخس��تین دوگانه رویکردی به فع��ال یا انفعالی
بودن اختصاص دادند .مواجهه انفعالی ،تس��لیم اراده تحمیلی
از ش��رایط ی��ا طرفهای مقاب��ل و عج��ز و ناتوان��ی در برابر
سختیهاس��ت .در مقاب��ل ،مواجهه فعال میکوش��د تس��لیم
ش��رایط تحمیلی نشده و مس��یر را به سمتوس��وی مطلوب
کشانده و اجازه نمیدهد سختیها او را از پای درآورد.
مواجههی ابتکاری یا مواجهه عکسالعملی
بازی کردن در زمین تحمیلی ،قدرت تحرک بازیگر را از میان
میبرد و عملکرد واکنشی و اصطالحاً «موج دومی» فرصت حرکت
ایجابی و پیشرفتگرا را از میان میبرد .در مقابل ،در مواجهه ابتکاری،
اوالً مسیر بازی توسط بازگیر خودی ترسیمشده و رقبا و دشمنان
ناگزیر به ب��ازی در زمین دلخواه خودی ،میدان عمل را به س��ود
تحقق اهداف خودی شکل میدهد و ثانیاً در صورت مواجهه با بازی
دشمن ،تالش میکند با تغییر زمین بازی ،منازعه را به آوردگاهی با

متفاوت قتلعام کرده و با وحشیانهترین روشها سر
میبریدند اما آنها به جز مس��لمانان واقعی در جهان
کسی را به عنوان پشتیبان نداشته و بعضا تالش شد
تا آنها را تروریست معرفی کنند.

یمن
چهار سال است که مسلمانان یمنی به دست
تروریس��تها و ائت�لاف عرب��ی  -عب��ری قتلعام
میش��وند و با انواع و اقسام س�لاحهای شیمیایی
و میکروبی علیهش��ان نسلکشی صورت میگیرد
حت��ی در اعتراض ب��ه ای��ن روش بچههای یمنی
قلکهایشان را شکستند و به سازمان ملل دادند تا
برای پول از قاتلها حمایت نشود! اما همچنان این
مسلمانان یمنی هستند که قتلعام شده و قتلشان
ادامه دارد بدون اینکه رس��انهها بتوانند مظلومیت
مس��لمانان را به تصویر بکش��ند و ب��از هم در این
رویه انگشت اتهام غربی به سوی مظلومان به جای
ظالمان گرفته شده است!
یمن قتلگاه کودکان و گرس��نگانی اس��ت که
امل حس��ین یک نمونه کوچکی از جنایاتی است
که اتحاد عبری  -عربی مرتکب ش��ده است و این
جنای��ات و ای��ن مظلومیت در س��کوت کرکننده
رس��انههای بینالمللی که به بنگاه صهیونیستها
تبدیل شده است ادامه دارد.
فلسطین
فلسطین نمونه بارز  50سال قتلعام مسلمانان
توس��ط صهیونیستهاس��ت ،هولوکاس��ت واقع��ی

مطلوبیت و فرصتهای کافی برای جبهه خودی کشاند.
امیدواری یا یأس
مواردی همچون ش��دت س��ختیها ،عدم انس��جام در جبهه
خودی ،نابرابری در قدرت مادی در مقابل دشمن و ...میتواند فعاالن
جبهه خودی را به یأس کشانده و ناامیدی سمی مهلکتر از همه
نقاط ضعف یادشده است .درحالیکه نگاه امیدوارانه در عین دیدن
واقعیتها ،ظرفیتها و فرصتهای متنوعی که معموالً کمتر دیده
میشوند را مالحظه کرده و براساس آنها چارهگری میکند.
دلیری یا ترس
ترس و ش��جاعت صفاتی درونی اس��ت که در خصیصههای
ذاتی افراد و ملتها است .ملت ایران با سابقهای تمدنی پرافتخار،
از ترس و ذلت به دور است ،اما گاه وجود «ترس» و «جُ بن» در
ال کشور را به وادی ضعف در مقابل
برخی از نخبگان تأثیرگذار ،عم ً
تهدیدات دشمن میکشاند .از سویی برخی نخبگان نیز  -آگاهانه
یا ناآگاهانه  -با انتقال ترس خود به جامعه ،در تکمیل سناریوی
رعبافکنی و وحشتپراکنی دشمن نقشآفرینی میکنند.
حزم و تدبیر سهلاندیشی و سهلانگاری
سهلاندیشی و سادهانگاری و حتی بیتفاوتی در برابر پدیدههای
پیچیده میتواند تبعاتی همچون غافلگیری یا شکست را به دنبال
داشته باشد ،چراکه اگر ما بخوابیم ،دشمن ما نخواهد خوابید و از فرصت
غفلت ما برای تحمیل شرایط و ضربهزدن سوءاستفاده خواهد کرد.
نگاه توأم به تهدید و فرصت
یا نگاه یکجانبه تهدیدنگر یا فرصتنگر
ندی��دن فرصتها به انفعال در مقاب��ل تهدیدات و ندیدن

همینجاس��ت! یعنی نسلکش��ی بیش از نیم قرن
کشتن مسلمانان در س��رزمین خودشان و تصاحب
اموال ،خاک و س��رزمین و خفه ش��دن رس��انههای
غربی و صهیونیس��تی ،هولوکاست واقعی هر روز در
فلسطین ،در ش��هرها و کوچه پسکوچههای غزه و
بلندیه��ای جوالن رخ میدهد ،صدای کودکانی که
راه نیفتاده ناله آخر را سرداده و دفن میشوند نشان
از ظلم طوالنی و مظلومیت مسلمانانی دارد که اگر در
کشورشان بمانند محکومند به زندگی از نوع درجه 2
و یا شهید شدن توسط تروریستهای صهیونیستی.
اروپا
اروپ��ا مهد نق��ض حقوق مس��لمانان اس��ت،
مس��لمانان نه میتوانند حجاب داشته باشند و نه
حتی حمایتی از آنها میشود نمونه بارز آن همین
روز گذش��ته رخ داد ،وقتی که حمله نژادپرس��تان
انگلیس��ی به مس��لمانان در مقابل مس��جدی در
لندن رخ داد و کس��ی از آنها تا زمانی که درگیری
خونین نش��د حمایتی نداش��ت .درس��ت یک روز
بع��د از حمله مرگب��ار به مس��لمانان در نیوزیلند،
سه جوان انگلیس��ی با چکش و باتون به چند نفر
مسلمان در مقابل مسجدی در لندن حمله کردند.
روزنامه «ایندیپندنت» روز ش��نبه نوشت ،ساعاتی
پس از حادثه حمله افراد مس��لح به دو مسجد در
«نیوزیلند» ،س��ه مرد با چکش و باتون مسلمانان
را در مقابل مس��جدی واقع در ش��رق لندن مورد
ضربوش��تم قرار دادند .این س��ه نفر ،افرادی که
ب��رای اقامه نما ز جمعه به مس��جد رفت��ه بودند را
تروریس��ت خطاب کردند .آنها پس از کتک زدن
یکی از نمازگزاران ،با س��وار ش��دن و پریدن روی
خودرویشان ،از محل گریختند.
ب
به گفته پلیس ،فرد مس��لمانی که مورد ضر 
و ش��تم قرار گرفت  ۲۷س��اله اس��ت و از ناحیه سر

تهدیدات به غفلت و س��هلانگاری خواه��د انجامید .در حالی
ن��گاه توأمان ب��ه این دو مفهوم راهبردی میت��وان به مواجهه
اصولی و صحیح ب��ا تهدیدات به کمک بهرهگیری از فرصتها
بیانجامد.
شناخت یا نشناختن واقعیتهای میدان
فهم دقیق واقعیتها از بایستههای اساسی پیروزی در یک
آوردگاه اس��ت .در این میان شناختن ناقص و یا واقعانگاری از
پدیدههای کاذب میتواند افراد را دچار اش��تباه محاس��باتی و
اتخاذ تصمیمات غلط کند .یکی از برجستهترین مصادیق این
ماج��را را در نبرد اختالل محاس��باتیای میت��وان دید که در
یک دهه اخیر دش��من در مقابل نخبگان کشور ما پیادهسازی
کرده است.
کنترل یا رها کردن احساسات
هیجان��ات مثبت ی��ا منفی از رویدادهای تلخ و ش��یرین،
فرص��ت دیدن واقعیته��ا و تصمیمگیری درس��ت را از میان
میبرد .بهعنوان نمونه در ماجراهای مذاکرات هستهای منتهی
به برجام ،عدهای کوش��یدند با تحریک هیجانات و احساسات
عموم��ی و نمودس��ازی از آنه��ا در ش��ادیهای خیابان��ی،
بررس��ی عقالنی نتیجه مذاکرات را به حاش��یه برده و فرصت
تصمیمگیری خردورزانه را از جامعه گرفتند.
رعایت یا عدم رعایت ضوابط و حدود شرعی
گاه ش��نیده میش��ود که برخی از نخب��گان ،با توجیهات
گوناگون ،حدود و ضوابط ش��رعی را تخفیف نموده و مرزهای
ش��ریعت را در تصمیمگیریهای خود کمرنگ کرده و یا برای
جامع��ه کماهمیت جلوه میدهند .ج��دا از آنکه تأکید بر این

آسیب دیده است .تا این لحظه هیچکدام از ضاربین
دستگیر نش��ده اس��ت اما پلیس متروپولیتن اعالم
کرده در حال جستوجوی این مهاجمین است که
به گفته شاهدان عینی هر سه سفیدپوست هستند.
ام��ا انگلیس ب��ه ج��ای حمایت از مس��لمانان
فعالیته��ای آن��ان را مح��دود کرده اس��ت! همین
قدر برای مظلومیت مس��لمانان بس است که حتی
قتلعامشان هم آنطور که باید بازتاب داده نمیشود.
مروه شروینی ،آنیلی و...
نمونه بارز مظلومیت مس��لمانان شاید ادواردو
آنیلی اس��ت که برای ابراز مسلمانیاش شهید شده
است تا کسی متوجه نشود که پسر کارخانهدار بزرگ
فیات تحت تاثیر اندیشههای آزاد اسالمی است ،او را
شهید کردند تا اس�لام تبلیغ نشود! از آن مظلومتر
ش��هادت خانم بارداری اس��ت به نام مروه شروینی،
کسی که در مقابل چشمان قاضی در وسط دادگاه با
سالح حملهکنندگان به او ،شهید میشود تا جنایت
دیگری در تاریخ اروپا ثبت شود.
در همی��ن اروپا و امریکا اما آت��ش زدن قرآن
جرم محسوب نمیش��ود ،حتی کشیدن کاریکاتور
پیامبر اس�لام(ص) جرم نیس��ت و از آن به عنوان
آزادی تعبیر میشود اما روسری داشتن در دانشگاه
جرم اس��ت! ای��ن تناقضات با کمکاری رس��انههای
بینالمللی مس��لمانان اما هر روز باعث میشود که
افکار عمومی جهان به جای شناختن اسالم واقعی
و مظلومیت مسلمانان جهان ،فریب بازی ساختگی
و پروپاگاندای رسانههای صهیونیستی را خورده و از
مسالمانان وحشتی توهمی داشته باشد .اینجاست
ک��ه باید کمک کرد تا به ق��ول رهبر معظم انقالب
ج��ای قاتل و مقت��ول با تحریفها جابهجا نش��ود،
درست در همین بزنگاههاست که الزم است تالش
شود تا مظلومیت مسلمانان درست مخابره شود.

ضوابط به دلیل رضایت ذات باریتعالی ضروری اس��ت ،حفظ
نظام اس�لامی و ارکان آن مس��تلزم حفظ مرزهای عقیدتی و
شرعی نیز هست.
عبرتآموزی یا فراموشی تجارب
بارزترین مصداق این امر را میتوان درپیشنهاد مکرر اعتماد
و مذاک��ره با مس��تکبران و بهویژه رژی��م ایاالتمتحده آمریکا
مش��اهده نمود .درحالیکه در تاریخ  ۴۰ساله انقالباسالمی،
چندینبار ب��ه پیش��نهاد غربگرایان یا سهلاندیش��ان ،ایده
مذاکره و معامله با نظام س��لطه مطرحشده و هر بار نیز منافع
مل��ی در این تجارب آس��یبدیده اس��ت ،باز مک��ررا ً این ایده
مطرحشده و جالب اینجاست که اکنونکه غرب با عهدشکنی،
برج��ام را به کاغذپارهای بیارزش تبدیل کرده ،باز هم چنین
زمزمههایی مطرح میگردد.
متهم و مقصر دانستن یکدیگر یا توجه به دشمن واقعی
بزرگترین خطا در میانه منازعه ،غفلت از دش��من اصلی
و مشغول شدن به مقصر تراشی و حتی دشمن اصلی دانستن
پیادهنظ��ام و مزدوران دش��من اس��ت .آنچنانک��ه گفتهاند،
«هیچکس مسئولیت شکست را نمیپذیرد» و جالب اینجاست
که آن��ان که پیشتر و در جریان مذاکره ،صراحتاً مس��ئولیت
مذاک��رات را میپذیرفتن��د ،اکنون در ح��ال فرافکنی و مقصر
دانستن دیگران هستند.
اما بههرروی بازی مقصرتراش��ی به زیان منافع ملی است
و اکن��ون باید ضمن هوش��یاری در برابر دش��من اصلی یعنی
نظام س��لطه ،از اتالف وقت بیش��تر پرهیز کرده و برای جبران
فرصتهایی که در طی چند س��ال گذش��ته ب��ا امید واهی و
برهان
اعتماد به دشمن از دسترفته تالش نمود.
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مخاطب شمایید
نمیتوان در اروپا درباره هولوکاست
حرف زد و آنها مدعی آزادی هم هستند

ش��ما ببینید در کش��ورهای اروپایی کسی جرئت
نمیکند راجع به هولوکاست حرف بزند که معلوم نیست
اصل ای��ن قضیّه واقعیّت دارد یا ن��دارد ،یا اگر واقعیّت
دارد ،به چه شکلی بوده؛ اظهار نظر دربارهی هولوکاست،
تردید دربارهی هولوکاست ،یکی از بزرگترین گناهان
محسوب میشود ،جلویش را میگیرند ،طرف را میگیرند،
زندانی میکنند ،تعقی��ب قضائی میکنند؛ مدّ عی آزادی
خط قرمز است ،در مقابل
هم هستند .آنچه که برای او ّ
او با چنگودندان میایس��تد ....دله��ای جوانان را برای
مستقل زیستن متزلزل کند ،یکی به ضروریّات اخالقی
و دینی جامعه اهانت میکند ،زبان فارس��ی را مس��خره
میکند ،خلقیّات ایرانی را تحقیر میکند؛ اینها هس��ت؛
اینها وجود دارد.
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سیاست مجازی
چرا سلبریتیهای ایرانی نمیگویند
«من هم مسلمان نمازگزار هستم»؟

علی علیزاده تحلیلگر مس��ائل سیاسی نوشت:
لیبرالها ،سکوالرها ،روشنفکران همه خاموشند.
آنه��ا که برای قربانیان آمریکایی  11س��پتامبر ش��مع
روش��ن کردند ،که ب��رای کاریکاتوریس��تهای هتاک
فرانس��ه مقابل سفارتش جمع ش��دند و با بغض گفتند
من ش��ارلی ابدو هس��تم ،حاال همه س��اکت ش��دهاند.
هیچکدام نمیگوید من هم مس��لمان نمازگزار هستم.
س��لبریتیهایی که برای هر خرده حادث�� ه در غرب به
تص ّنعخانههای مجازیش��ان اعالمیه میزنند و از تفاله
ق عروس��ی نو ه ملکه هم نمیگذرند ،از قتل کسانی
اتفا 
که جز رنگ چهره و عقید ه قلبی گناهی نداش��تند هیچ
نمیگویند .چراکه اربابان استعمارگر از این واقعه «جو»
نساخته اند .چراکه رسان ه غرب با مادر و همسر قربانیان
مصاحب��ه نکرد ه و همدلی ما را با ترفندهای روانی فعال
نکرده .اما مهمتر از سکوت پروپاگاندای غربی ،غربزدگی
ریش��هدار و نهفت�� ه درون��ی ما اس��ت .روش��نفکران و
سلبریتیهای ایرانی ساکتند چراکه قرنها استعمارزدگی
آنه��ا را از خ��ود و هوی��ت و تاریخ و تمدن��ی که به آن
متعلقند منزجر ک��رده .چراکه غرب زده اصال خود را با
«مسلمان» هم هویت نمیپندارد .دیدهام که میگویم.
دیدهام صورتهای پر از نفرتش��ان را در مواجهه با زنان
محجبه پاکستانی یا مردان ریشدار عرب در خیابانهای
لندن .پرنفرتتر از نژادپرس��تان سفیدپوس��ت .دیدهام
وقتی میگوین��د «اینها اینجا را هم به گند کش��یدند.
غ��رب زده گم��ان میکند که اگر به غربیان در س��بک
زندگی تمس��ک کند بخش��وده و پذیرفته میشود و از
گناه ازلی غیرغربی بودن مطهر .نمیداند در چهل سال
گذشته «مسلمان» متاثر از میزان عقیده قلبی و میزان
تقید به ش��ریعت نیست .که «مسلمان» امروز مفهومی
ژئوپلیتیک است .متعلق به جغرافیای سیاسی .متعلق به
رنگ و نژاد و حیطه تمدنی که در آن زاده ش��دهای .چه
تراژدی غمناکی .رس��انهها گفتهاند تروریستها «وایت
سوپرمسیس��ت» بودهان��د .معتق��د ب��ه برت��ری نژادی
سفیدپوستان.

