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اعدام سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی 
از اهداف مســلمانان اســت که حکم اعدام او را 

حضرت امام )ره( صادر کرده است.
از زمانی که ســلمان رشــدی با حمایت انگلیس؛ 
آمریکا و صهیونیســت  ها آیات شیطانی را منتشر 
کرد تاکنون، او در شرایط وحشت از مرگ سپری 
کرده است چرا که هر لحظه احتمال می داد اعدام 
شــود. حفاظت از او از سوی کشورها و رژیم های 
حامی در دســتور کار قرار داشته است و تاکنون 
به خاطر حفاظت شدید از او فرصت اعدام سلمان 

رشدی مهیا نشده بود.
روز جمعه در آمریکا و در یک مراســم سخنرانی، 
سلمان رشدی از ســوی فردی به نام هادی مطر 
با چاقو هدف قرار می گیــرد و بنا بر گزارش های 
منتشــر شده حال وی مساعد نیست و تحت نظر 
ویژه پزشــکی قرار دارد. سلمان رشدی در کتاب 
آیات شــیطانی به قرآن کریم،  پیامبر اعظم)ص( 
و مقدســات مسلمانان اهانت و بی احترامی کرده 
و حکــم ارتداد او نیز صادر شــده اســت و همه 
مســلمانان جهان خود را موظف می دانند که در 
اعدام او مشــارکت داشته باشــند. اما در ماجرای 
اقدام هادی مطر در آمریکا، نکاتی وجود دارد که 

باید به آن پرداخت.
برخی گمانه زنی می کنند کــه تهدید بولتون و 
اقدام علیه سلمان رشــدی در آمریکا یک برنامه 
صهیونیستی است تا بر روی توافق احتمالی ایران 
و غرب بر ســر برجام تأثیر منفــی بگذارد و مانع 

رسیدن به توافق شود. 
ســناتورهای جمهوری خواه آمریــکا هم از بایدن 
خواســتند تا از گفت وگوهای برجام خارج شود. 
این درخواســت زمانی مطرح شــد که علیه جان 

سلمان رشدی اقدام صورت گرفت.
هر چند ارتباط ماجرای سلمان رشدی با مذاکرات 
احیــای برجام یک فرضیه اســت، اما شــادمانی 
جمهــوری خواهــان از اتفاقی که برای ســلمان 
رشــدی افتاد و تالشــی که آنها برای ربط دادن 
آن به مذاکرات هسته ای انجام داده اند این فرضیه 
را تأیید می کند که می تــوان احتمال داد، اقدام 
علیه سلمان رشدی در این شرایط می تواند برنامه 
ریزی البی صهیونیســت ها با همراهی جمهوری 

خواهان آمریکا باشد.
واکنش جمهوری خواهان در حالی اســت که فرد 
مهاجم که هــادی مطر نــام دارد و تاکنون از او 
اطالعات کافی منتشــر نشــده، هیچ ارتباطی به 
ایــران ندارد و با وجودی که حکم اعدام ســلمان 
رشــدی از ســوی حضرت امام )ره( صادر شده و 
همه مسلمانان نیز مأمور به اجرای حکم هستند، 
امــا جمهوری اســالمی ایــران با هوشــیاری و 
هوشمندی که دارد قطعاً در چنین شرایطی خود 
را در مظــان اتهام قرار نخواهد داد. ایران این حق 
را برای خود محفوظ می داند که عامل و آمر ترور 
شــهید سلیمانی را به سزای اعمال خود برساند و 
در این امر تردیدی نیســت. اعدام سلمان رشدی 
هم یکی از همان احکامی است که باید اجرا شود. 
آمریکایی ها هر طور شده می خواهند اقدام هادی 
مطــر را به ایران ربط دهند و حتی به توئیت های 
او اشــاره کرده اند که در آن خود را حامی سردار 
سلیمانی معرفی کرده در حالی که توئیتر هر گونه 
نکته درباره سردار ســلیمانی را حذف می کند و 
اجازه انتشار نمی دهد ضمن آن که هادی مطر با 
توجــه به آن که در آمریکا بــه دنیا آمده و بزرگ 
شــده، چرا تاکنون به خاطر تفکراتی که داشــته 

بازداشت و بازجویی نشده است؟!
غرب بــه بهانه آزادی بیان از ســلمان رشــدی 
نویسنده موهن آیات شیطانی حمایت می کند در 
حالی که او به مقدســات و اعتقادات بیش از یک 

میلیارد مسلمان اهانت کرده است.
قدر مسلم برای غرب آزادی بیان ابزاری برای فشار 
بیشتر به جامعه مســلمانان است چرا که همین 
آزادی بیان برای طرح مســائلی علیه صهیونیست 
ها و هلوکاســت مجاز نیست و هر کس وارد این 
مقوله شود با برخورد تند روبرو خواهد شد، نمونه 
آن برخورد با رژه گارودی نویسنده فرانسوی بود 
که به خاطر نوشــتن کتابی در انکار هلوکاســت 
که با اســناد و مدارک ارائه شــده بود، دادگاهی 

و محکوم شد.
قدر مسلم، سلمان رشدی باید به درک واصل شود 
و حکم اعدام او باید اجرا شــود، اما آنچه که اتفاق 
افتاده به نظر یک ســناریو است. حال اگر در این 
شرایط سلمان رشدی به هالکت هم برسد، مهره 
سوخته ای بود که دیگر ارزش هزینه کردن را هم 

برای حامیان خود نداشت و باید حذف می شد.

ابعاد زنده کردن یک مهره سوخته 

ادعای مذاکره کننده ارشد آمریکا درباره مذاکرات وین:

 توافقی صورت 
نگرفته است
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رهبر انقالب درگذشِت پدر سردار سلیمانی را تسلیت گفتند
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب در پیامی درگذشــت پدر ســردار ســرتیپ 

پاسدار غالمرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین را تسلیت گفتند.
متن این پیام به شرح زیر است:

سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیمانی؛ رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین
سالم علیکم

درگذشــت پدر گرامیتان را به جناب عا لی و دیگر بازماندگان تسلیت می گویم و رحمت و 
غفران الهی را برای آن مرحوم از خداوند متعال مسألت می نمایم.

احکام حقوقی بازنشستگان سریعتر ابالغ شود
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: با توجه به افزایش 
هزینه های زندگی بازنشستگان انتظار می رود هرچه سریعتر احکام حقوقی بازنشستگان 

ابالغ و اجرا شود.
عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده مردم سروستان و خرامه در مجلس در صفحه شخصی 
خود در توئیتر نوشت: » از مسوولین اجرایی خصوصا وزارت کار می خواهیم احکام حقوقی 
بازنشستگان عزیز را ســریعتر ابالغ و اجرا کنند. بازنشستگان از کار بازنشسته شده اند از 
زندگی که بازنشسته نشده اند. خرج زندگی آنها بیشتر شده است.یک سوال: چرا آنچه باید 
دولت بگیرد ســریع اجرایی می شــود آنچه باید بپردازد معطل می ماند؟« در سال جاری 
افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با گالیه ها و اعتراضاتی همراه شد. در 

نهایت با پیگیری مجلس و اقدام دولت در مسیر اصالح قرار گرفته است.

وال استریت ژورنال فاش کرد:

آنچه آمریکا پس از شهادت سردار سلیمانی مخفی نگه داشت
روزنامه وال اســتریت ژورنال به نقل از مقامات ســابق و فعلی آمریکا نوشت که وضعیت 

آماده باش امنیتی در آمریکا پس از ترور شهید سلیمانی مخفی نگه داشته شد.
به گزارش مهر به نقل از الجزیره، وال استریت ژورنال فاش کرد که ایاالت متحده بالفاصله 
پس از ترور شــهید ســردار قاسم سلیمانی در اوایل ســال ۲۰۲۰ به دلیل ترس از انتقام، 
تدابیر امنیتی خود را در اطراف ساختمان های فدرال تشدید کرده بود. این روزنامه به نقل 
از مقامات سابق و فعلی آمریکا نوشت که وضعیت آماده باش امنیتی در آمریکا پس از ترور 
شهید سلیمانی مخفی نگه داشته شده و نام آن را »عملیات انعطاف پذیر« گذاشته بودند.
به گفته مقامات آمریکایی، این عملیات شــامل آماده سازی برای دفع حمالت سایبری و 
هشــدار به نیروهای گارد ساحلی و گارد مرزی برای مقابله با هرگونه تهدید تالفی جویانه 
بود. به نوشــته این روزنامه، این عملیات نشــان می دهد که ترس از واکنش ایران تنها به 
ترور مقامات آمریکایی محدود نمی شود، بلکه شامل ضربه زدن به منافع دولت آمریکا هم 
می شود. سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در سوم ژانویه ۲۰۲۰ در حمله هوایی آمریکا 

در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد به شهادت رسید.

پیش ثبت نام اربعین در سامانه سماح همچنان ادامه دارد
در حالــی که روز جمعه آخرین مهلت پیش  ثبت نام متقاضیان زیارت اربعین در ســامانه 
سماح بود، نام نویسی سفر اربعین همچنان ادامه دارد و مشتاقان زیارت ارباب می توانند در 

این سامانه آمادگی خود را برای زیارت اربعین اعالم کنند.
به گزارش فارس، مهلت پیش ثبت نام متقاضیان زیارت اربعین حســینی که پس از تمدید 
قــرار بود تا ســاعت ۹ صبح ۲۳ مردادماه به پایان برســد، همچنان ادامــه دارد. یکی از 
شرط های تشرف به زیارت اربعین، ثبت نام در سامانه سماح است که عالقه مندان باید قبل 
از سفر اربعین در سامانه ســماح ثبت نام کرده و به منظور برنامه ریزی بهتر ستاد اربعین، 
مــرز خروجی خود را نیز اعالم کنند. بر همین اســاس، پیش ثبت نام از متقاضیان زیارت 
اربعین از ۱۰ تیرماه آغاز شــد و در مرحله نخســت تا ۳۱ تیرماه مشتاقان زیارت اربعین 
فرصت داشــتند تا در سامانه سماح آمادگی خود را اعالم کنند که با استقبال زائران، این 

مهلت تا ۱۷ مرداد و پس از آن ۲۱ مرداد تمدید شد.

 میرحسین در برهه ای از زمان 
برای نظام سنگ اندازی کرد

 واردات خودرو به بورس 
راهکار یا درمان موقت!

آنچه این روزها در بازار خودروسازان روی می دهد 

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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))آگهی تجدید مزایده عمومي((

کاظم علی پور
 شهردار قائم شهر

ت دوم
نوب

شهرداری قائم شهر، در نظر دارد براساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر قائم شهر نسبت به اجاره دو قطعه زمین در پارک 
ولی عصر  و  تعدادی از واحدهای تجاری در پارک مادر  به شرح  جدول ذیل را از طریق مزایده عمومي به اشخاص واجد شرایط  
اقدام نماید. متقاضیان  می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی  با  شماره تلفن 01142084056  
تماس حاصل نموده  یا به سایت شهرداری به آدرس Ghaemshahr.ir مراجعه و به منظور دریافت و خرید اسناد مزایده به سامانه 

تدارک الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.   

1- نوع کار: اجاره دو قطعه زمین در پارک ولی عصر  و  تعدادی از واحدهای تجاری  در پارک مادر  به شرح جدول فوق
2- محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارک الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir می باشد.

3- مدت اجاره : دو سال شمسی  می باشد .
4- میزان سپرده شرکت در مزایده: 5 درصد مبلغ پایه به شرح فوق به صورت ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه 

می باشد.
5- بر اساس ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

6-  مطابق ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها ، هرگاه برنده مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا 
هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که 
برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آن ها به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد.
7-مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1401/05/12 لغایت 1401/05/30   قابل تحویل به متقاضیان می باشد.

8- زمان تسلیم پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1401/06/10 می باشد.
تذکر:  متقاضیان ملزم می باشند کلیه فرآیند مزایده اعم از  خرید اسناد تا تسلیم پیشنهادات  ) پاکتهای الف، ب( را از طریق سامانه 
ستاد دریافت و در قالب فایل پی دی اف بارگذاری کنند و تنها پاکت الف عالوه بر بارگذاری در سامانه مذکور ، به صورت فیزیکی نیز 

حداکثر در مدت زمان تعیین شده  )مهلت تسلیم پیشنهادها( پس از ثبت دبیرخانه
تحویل واحد قراردادهای شهرداری گردد.  

9-به پیشنهادات فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در اسناد ، چک شخصی و نظایر آن و 
یا پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات : ساعت 10 به شرح فوق در دفتر شهردار  قائم شهر گشایش و خوانده خواهد شد.
11- حضور کلیه پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد. 

12- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
13- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت تا سه ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.

14- چاپ آگهی نوبت اول مورخ 12/ 1401/05
15- چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 1401/05/23

مساحت تقریبیشرح موضوع اجارهردیف                
)متر مربع(

مجموع مبلغ پایه 
کارشناسی دو سال

)ریال(       

مبلغ  5 % سپرده 
شرکت در مزایده  
)ریال(                

تاریخ بازگشایی
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  39/000/0001401/06/12     780/000/000           160اجاره زمین جهت استقرار سرسره بادی در پارک ولی عصر                                                        2

  23180/000/0009/000/0001401/06/12اجاره واحد تجاری شماره   1    واقع در پارک مادر                                              3

  14/5156/000/0007/800/0001401/06/12اجاره واحد تجاری شماره   2     واقع در پارک مادر                                              4

  15/60156/000/0007/800/0001401/06/12اجاره واحد تجاری شماره    3   واقع در پارک مادر                                              5

صفحه 5

نگاهی بر آنچه در پرونده نویسنده آیات شیطانی انگلیسی - آمریکایی روی داده است 

از تاثیرگذاری بر مذاکرات تا تکرار هواداری غرب از اسالم ستیزان


