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اهداف پيدا و پنهان
 در دور جديد اسالم ستيزی

نقش مكرون و نشريه هتاك فرانسوي شارلي ابدو در دور جديد اسالم ستيزي 
غرب وتالش براي ايجاد تقابل ميان اسالم ومسيحيت كه متأسفانه در حمله 
اخير عوامل افراطي به كليسايی در فرانسه شكل ميداني به خود گرفت، 
آن قدر آشكار و رسوا است كه نهادهاي بين المللی را نيز وادار به واكنش كرده 
و اقدام برنامه ريزی شده نشريه شارلي ابدو وحمايت مكرون از آن تحت عنوان 

دفاع از دموكراسي و آزادي بيان را عامل آن مي دانند. 
 بر اساس گزارش دويچه وله در شامگاه پنج شنبه يك مقام سازمان ملل 
از اينكه چاپ كاريكاتورهاي پيامبر اسالم بتواند زمينه كشمكشي گسترده 
قرار گيرد، نگراني عميقي ابراز كرده اس��ت. ميگوئ��ل آنخل موراتينوس، 
سرپرست هيئت سازمان ملل براي »پيكار با افراطي گري« از پيروان اديان و 

گرايش هاي سياسي خواسته است كه به عقايد هم احترام بگذارند. 
پيشگامي مكرون در دور جديد اسالم ستيزي غرب كه متأسفانه با حمايت 
برخي از دولتمردان غربي همراه شده است بي ارتباط با روند تحوالت منطقه 
و نياز گردانندگان نظام سلطه براي انحراف افكار عمومي مردم منطقه و 
جهان اسالم از توطئه پنهان آنها براي پيشبرد اهداف استعماري شان نيست، 
اما پيامدهاي آن به طور قطع مكرون و عامل اين دوره از اسالم ستيزي را 

پشيمان خواهد كرد
 در طول تاريخ ۱۴۰۰ ساله پس از ظهور اسالم، جهان شاهد چندين مرحله 
از اسالم ستيزي سردمداران غربي بود كه شايد جنگ هاي صليبي را بتوان  
مهم ترين فراز آن دانست. در زمينه چرايي آن نيز داليل متعددي را مي توان 
برشمرد كه عمده ترين آنها تصويرس��ازي از اسالم به عنوان تهديد اصلي 
فرهنگ و تمدن غرب است. نگراني سردمداران غربي از گسترش اسالم در 
ميان ملل اروپايي به دليل تعارضي كه انديشه ليبرال دموكراسي با فطرت 
الهي انسان داشته و طبعاً هنجارهاي مهندس��ي شده نظام سرمايه داری 
غرب براي تحميق انسان ها در غرب نظير همجنس بازي، آزادي قمار، صرف 
مشروبات الكلي، قانوني شدن فحشا و... را بر نمي تابد، اصلی ترين دليل براي 
اسالم ستيزي مدعيان ليبرال دموكراسی مي توان برشمرد ، اگرچه عالوه 
بر آن داليل ديگري نظير تالش براي گسترش سلطه بر كشورهاي اسالمي 
وغارت س��رمايه هاي آنها و جلوگيري از قدرت گيري كشورهاي اسالمي 
و... را مي توان به آن اضافه كرد و ترديدي نمي توان داشت كه در اين ميان 
صهيونيسم جهاني نقش اصلي را در بازي دادن سردمداران غربي ايفا كرده و 

در تمامي آن فرازها در طول تاريخ نقش آنها ديده مي شود. 
 در ماجراي اخير نيز رسانه هاي نظام سلطه نظير بي بي سي در گزارش های 
متعددي كه در اين زمينه منتش��ر كرده اند، تالش كرده اند كه اين غائله 
جديد را به واكنش جوان چچني به اقدام هتاكانه معلم فرانسوي ويا حمله 
آن ديگري به كليسايي در فرانسه معطوف كرده، و اقدام نشريه هتاك شارلي 
ابدو را در بازنش��ر كاريكاتورهاي چند سال پيش عليه پيامبر اسالم)ص( 
واهداف طراحي ش��ده در وراي آن براي تقابل اسالم ومسيحيت   ناديده 

بگيرند. 
ابعاد پنهان اين توطئه را در سؤالی كه رهبر معظم انقالب از جوانان فرانسه 
مي پرسند ، می توان ديد . معظم له در توئيتر خود از جوانان فرانسه مي خواهند 
كه از رئيس جمهور خود بپرسيد: چرا از اهانت به پيامبر خدا حمايت مي كند و 
آن را آزادي بيان مي شمارد؟ آيا معني آزادي بيان اين است: دشنام و اهانت، 
آن هم به چهره هاي درخشان و مقدس؟ آيا اين كار احمقانه، توهين به شعور 
ملتي نيست كه او را به رياست خود انتخاب كرده است؟سؤال بعدي اين است 
كه چرا ترديد در هولوكاست جرم است؟ و اگر كسي چيزي در اين باره نوشت 

بايد به زندان برود، اما اهانت به پيامبر آزاد است؟ 
رهبرمعظم انقالب در برابر هدف قراردادن هويت مس��لمين جهان يعني 
پيامبرعظيم الشأن دقيقاً با حمله به هويت جعلي و خودساخته غربي ها يعني 
هولوكاست، بر نقطه كانوني اين توطئه انگشت گذاشته اند؛ آنچنان كه به 
جوانان فرانسوي انذار دادند كه چرا حتي طرح سؤال و نوشتن و ترديد درباره 
مسئله هولوكاست منجر به زندان و فشار خواهد شد؟ حال آنها هستند كه 
بايد پاسخ بدهند چرا هتاكي و توهين به پيامبر خدا آزاد است اما طرح سؤال 

پيرامون يك مسئله جعلي تاريخي ممنوع و سرانجام اش زندان است. 
 طرح مسئله فلسطين و مبارزه با رژيم صهيونيستي به عنوان محور وحدت 
مسلمين جهان آن هم زمانی كه بعضي از سران خائن كشورهاي عربي به 
دنبال سازش با رژيم صهيونيستي هستند اقدامي بسيار هوشمندانه بود. 
ايشان در پيام خود نه از منظر شيعي يا از منظر مسائل و منافع ملي جمهوري 
اسالمي ايران، بلكه از زاويه مس��ائلي كه موجب وحدت مسلمين جهان 

مي شود ورود كردند. 
رئيس جمهور فرانسه  در اين دور جديد اسالم ستيزي اگر چه به زعم خود 
درپي جلوگيري از گسترش بيشتر اسالم در غرب و مديريت مسلمانان به 
ويژه در فرانسه كه بزرگ ترين جمعيت مسلمانان در اروپاي غربي را درخود 
دارد، آن هم مبتني بر ارزش های سكوالريس��م ، می باشد و درصدد است 
كه محدوديت هاي مضاعفي را عليه مس��لمانان در اين كشور اعمال كند 
كه ازجمله آنها تعطيلي برخي از مراكز اسالمي، محدوديت آموزش هاي 
خانگي، رصد سخت گيرانه س��ازمان هاي ورزشي و انجمن ها، ممنوعيت 
اعزام مبلغان ديني از ساير كشورها به فرانسه، و كنترل تأمين مالي مساجد 
در اين كشور است، اما ترديدي نيست كه منشأ اين مرحله از اسالم ستيزي 

نيز، صهيونيسم جهاني است. 
بر اين اساس مقابله با عملكرد مكرون نبايد مسلمانان را از مقابله با دشمنان 
اصلي يعني صهيونيسم جهاني و امريكا منحرف كند. صهيونيست ها با دو 
هدف ايجاد درگيري ميان اسالم و مسيحيت و كاهش حساسيت جهان 
اسالم نسبت به روند سازش كشورهاي عربي با رژيم صهيونيستي كه در 
ماه هاي اخير به مسئله اصلي جهان اسالم تبديل شده است ، اكنون بر آتش 
اسالم ستيزي در غرب دميده وچه بسا حركت های تند افراطي در مقابله با 

آن را هدايت ومديريت مي كنند. 
در نقطه مقابل مسلمانان وآزاديخواهان جهان بايد هوشيار باشند تا با واكنش 
هوشمندانه نسبت به اين توطئه وافشاي برخورد دوگانه غرب با موضوع 
دموكراسی وآزادي بيان ونيفتادن در دام طراحي شده صهيونيست ها در 
تقابل ميان اسالم ومسيحيت، اعتراضات را به سمت نقطه كانوني اين توطئه، 
يعني صهيونيست ها واستكبار جهاني جهت داده و مانع شوند تا آنان بتوانند 
با انحراف افكار عمومي از خيانت هاي برخي سران عرب به فلسطين، مسئله 

مقابله با رژيم صهيونيستي را از اولويت كشورهاي اسالمي خارج سازند. 

عباس حاجي نجاري 

قاتل ش�هيدان امر به معروف كس�اني هس�تند ك�ه مديريت 
فض�اي مج�ازي كش�ور را ب�ه صهيونيس�ت ها س�پرده اند.

 به گزارش فارس، معاون هماهنگ كننده س��پاه پاسداران در منزل 
ش��هيد امر به معروف و نهي از منكر »محمد محمدي« كه در شرق 
تهران به دست اراذل و اوباش به درجه رفيع شهادت نائل آمد، حضور 

يافت. 
 سردار سرتيپ پاس��دار محمدرضا نقدي در ديدار با خانواده شهيد 
محمدي گفت: »ما امنيت جامعه م��ان را مديون همين فداكاري ها 
و گذشت ها هس��تيم و اين جوانان رشيد مس��ير خود را از حضرت 
اباعبداهلل)ع( ياد گرفتند و جامعه ما بايد قدر اين جوانمردان بزرگ را 
بشناسد و طبيعتاً سپاه و همه دستگاه هاي مسئول هم بايد دين خود 

را به اين جوانان رشيد ادا كنند.«
 وي افزود: »اين شهيد، مورد خالف اخالق را با زبان خوش تذكر داد و 

امر به معروف درست و به موقعي داشت كه خداوند هم قدر او را خوب 
دانست و باالترين درجه را كه شهادت است، نصيبش كرد.« 

معاون هماهنگ كننده سپاه پاسداران گفت: »البته آن افراد گمراهي 
كه مرتكب اين جنايت ش��دند مقصر اصلي نيستند و مقصر آنهايي 
هستند كه فضاي مجازي فاسد، خش��ن و پر از جنايت را بر مردم ما 
مسلط كردند و فضاي مجازي كشور را به دست باند هاي صهيونيستي 
دادند. افرادي هم كه در عمل مرتكب اين جنايات مي شوند قرباني 
سوءنيت هايي هستند كه برخي افراد با نيات خاص مي آيند و جامعه 

را به فساد مي كشند.«
  وي گفت: »اميدواريم اين مسئله از ريشه اصالح شود و شكل گيري 
اين نوع آدم هاي بي ريشه و رذل را كه در گوشه و كنار پيدا مي شوند، 
شاهد نباشيم.«  سردار نقدي در پايان ديدار خود در اتاق دو پسر اين 
شهيد حاضر شد و از خاطرات فرزندان ش��هيد از پياده روی اربعين 

سال گذشته شنيد.  بسيجي شهيد محمد محمدي شامگاه ۲۷ مهر 
در درگيري با هفت نفر از اراذل و اوباش محله تهرانپارس مورد ضرب 

و جرح با چاقو قرار گرفت و به شهادت رسيد. 

هزار استاد دانشگاه هاي ايران به همتايان فرانسوي 
خود نامه  اي نوشته و متذكر شدند كه نظاره گر عقبۀ 
منفعِل سياستمداران بي اخالق و منفعت جو نباشيد 
و نبايد بازيچه دستان كارگزاران خام تان شويد. 
به گزارش ف��ارس، بع��د از نامه پنج زبان��ه ماه قبل 
نهضت اس��تادي در جريان شناس��ي هتاكي ها به 
رس��ول خدا )ص( در فرانس��ه كه به هزار استاد در 
دانشگاه هاي اروپا ايميل شده بود، هزار استاد ايراني 
در نامه تبييني ديگري به اس��تادان فرانس��ه كه به 
زبان هاي فرانسه، عربي و انگليسي منتشر شد، تحرك 
بيشتر و اعتراض شان نس��بت به سياست رسمي و 
سياس��تمداران فرانس��وي از جمله رئيس جمهور 

گستاخ اين كشور را خواستار شدند. 
در بخش��ي از نامه هزار اس��تاد ايراني به استادان و 
فرهيختگاِن دانشگاه هاي فرانسه آمده است: مي دانيم 
كه اگر »آزادي« به »قيوِد اخالقي و انساني« محدود 
نشود و در خواسته هاي حقير و اغراِض پليد، ريشه 
بدواند، چه بر سِر جامعۀ بش��ري خواهد آمد و مگر 
جز اين اس��ت كه امروز، حجِم انبوه��ي از مصائب 
و دشواري هاي انس��ان، برخاس��ته از همين قبيل 
آزادي هاي بيگانۀ با »اخالق« و »انصاف« و »فضيلت« 
است؟! »هيچ حّقي از حقوِق بشر نيست كه در صورِت 
تعارض و تزاحم با »حقوق و كرامت انسان هاي ديگر«، 
رسميت و اعتبار داشته و سياستمداران شما سالياني 
متمادي به همين دليل برخ��ي از دولت - ملت ها را 
مورد سرزنش قرار دادند، اّما اينك، آشكارا مشاهده 
مي كنيم در كشوري كه به عنواِن مهِد دموكراسي و 
حقوق و آزادي ها معرفي مي شود، به همين استدالل 

اقلی نيز پشت مي شود!«

استادان ايراني در نامه خود آورده اند: اهانت به رسوِل 
خاتم الهي ازآن جهت كه ناديده انگاشتِن حريمي است 
كه در نظِر حداقل يك ميليارد انسان محترم و مقّدس 
است، به معني زيرپانهادِن حقوِق آنها نيست؟! آنجاكه 
حق آزادي بيان براي يك نشريه و يك نويسنده، در 
تضاد با »حق صدها ميليون ها انسان« قرار مي گيرد، 
بايد جانِب كدام يك را گرفت؟! زخم زدن بر »عواطف و 
عاليِق ديني يك ميليارد مسلمان«، شايستۀ »نفي« 
و »انكار« است يا »حمايت« و »هواداري«؟! چگونه 
است كه رئيس جمهورِ ش��ما، حتي به ابتدايي ترين 
بنيان هاي حقوِق بشر نيز پايبند نيست و در عمل، 
تعريفي از آزادي بيان ارائه مي كن��د كه نه با انصاف 
سازگار است، و نه با اس��تدالل هاي درون تمّدني كه 
مّدعي آن است؟ !انديش��مندان دانشگاهي در ايران 
خطاب به همتايان فرانسوي خود نوشته اند: اگرچه 
امانوئل مكرون از لحاِظ موقعيِت سياسي خويش در 
فرانسه و در اروپا، در شرايطي به سر مي برد كه محتاج 

اين چنين »صحنه سازي ها« و »بازي پردازي هايي« 
است، اّما بدون شك، آنچه رخ داده، نه يك »اتّفاق« 
است و نه قابِل فروكاهيدن به اين سطح. واقعيت اين 
است كه نفوِذ »دست های پنهان صهيونيستي« در 
سياسِت رسمي غرب و از جمله فرانسه، واقعيتي است 
كه بايد شرِح آن را در تاريِخ فردا خواند، اّما بر اهِل غور 
و تعّمق، پوشيده نيست كه دولت هاي غربي، بازيچۀ 
همين دست های پنهان هستند و اين اليۀ زيرين است 
كه »سياسِت رسمي« را صورت بندي مي كند. پس 
نه فقط منطِق سياست ورزي در غرب سياسي، آغشته 
به »بي اخالقي« شده، بلكه »استقالِل ملّي و بومي« 
خويش را نيز از دست داده و سياست مداراِن غربي، 
به »عروسك هاي خيمه شب بازي« س��رمايه داراِن 
صهيونيستي تبديل شده اند و اين واقعۀ تلخ، يكي از 

نمودهاي اسالم ستيزي آنهااست. 
در اين نامه تصريح شده است: برخالِف تصويرسازي 
غرض ورزانۀ رسانه هاي غربي از اسالم، اين آييِن الهي، 

با زباِن »خش��ونت« و »تعرض« و »تعدي« س��خن 
نمي گويد و شمشير آخته در دست ندارد، بلكه هم 
احساس��ات و عواطِف پاك انساني را حرمت مي نهد 
و هم »استدالل« و »برهان« و »گفت وگو« را ترجيح 
مي دهد. آري، اسالم به مسلمانان توصيه نمي كند 
كه در مقابِل ظالم و متجاوز، دس��ت های خويش را 
باال برده و ذلِّت تس��ليم را بپذيرند، اّما درعين حال، 
حتي در مياِن نبرد و جنگ ني��ز، باِب »عقالنيت« و 
»منطق« را مس��دود نكرده و از هر وسيله و بهانه اي 
براي دعوت به فضيلت و »هم سخني« و »تبادل نظر« 

استفاده كرده است. 
استادان ايراني در بخش پاياني نامه خود خطاب به 
انديشمندان فرانسوي آورده اند: شما مي توانيد فارغ 
از قالب هاي كليش��ه اي و دروغيني كه رس��انه هاي 
وابسته به امريكا و رژيم صهيونيستي ساخته اند، به 
متِن قرآِن كريم و زندگاني رسوِل خدا )ص( مراجعه 
و تفاوِت مي��اِن »واقعيت هاي اس��الم« و »القاهاي 
رسانه اي« را مشاهده كنيد. اقتضاي »انديشه ورزي« 
و »واقعيت گرايي«، آن است كه خود را از اين فرصت 
محروم نكنيد. پس بارِ ديگر، شما را دعوت مي كنيم كه 
نسبت به آنچه در جامعه و سياسِت فرانسه مي گذرد، 
نظاره گر نباش��يد و در امتداِد عقالنيِت مس��تقل و 
وجداِن اخالقي خويش، گام برداريد و مجال ندهيد 
كه سياست رسمي در فرانسه، اين چنين دستخوش 
»ندانم كاري«،  »بي تدبيري« و »بي اخالقي« شده و 
جهانيان را مقابل تان به صف آرايي وادارد زيرا عمر 
سياس��تمداران اندك اما حيات ملت ها و س��رمايه 
اجتماعی ش��ان طوالني بوده و نبايد بازيچه دستان 

كارگزاران خام واقع شود. 

سردار نقدي در منزل شهيد محمدی:  

مدیران فضای مجازی  در قتل شهیدان امر به معروف سهیم  هستند

نامه هزار استاد ايراني به همتايان فرانسوي خود 

نگذارید فرانسه بازیچه دست های پنهان صهیونیستي شود

در آيين آغاز بهره برداري از ۳ پروژه زيربنايي 
وزارت نيرو  

روحاني: تحريم نتوانسته
 ما را تسليم و متوقف كند

رئي�س جمه�ور يك�ي از افتخ�ارات دول�ت تدبي�ر و امي�د را 
س�رمايه گذاری وي�ژه و گس�ترده در بخ�ش آب برش�مرد و 
تأكيد ك�رد كه دش�منان بدانن�د تحري�م نتوانس�ته ما را تس�ليم 
و طرح ه�ای پرش�تاب توس�عه اي�ران اس�المي را متوق�ف كن�د. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر رياست جمهوري، دكتر حسن روحاني 
روز پنج شنبه در آيين آغاز بهره برداري از سه پروژه زيربنايي وزارت نيرو اظهار 
داشت: امروز باالترين خيانت به مردم ايران در وسط ميدان جنگ در برابر 
امريكا، صهيونيسم و ارتجاع منطقه سخناني است كه بخواهد مردم را نااميد، 

مأيوس و روحيه آنان را تخريب كند. 
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه در جنگ اقتصادي كنوني دش��منان عليه 
ايران اسالمي، همه بايد همديگر را ياري و كمك كنيم، گفت: دولت در خط 
مقدم ميدان مبارزه است و آنهايي كه نسبت به دولت ايراد و نقد دارند، حتماً 
خدمات دولت را هم مدنظر قرار دهند چ��را كه فراموش كردن خدمات، با 

انصاف و اخالق سازگاري ندارد. 
دكتر روحاني احياي درياچه اروميه و بهره برداری از خط انتقال آب از خليج 
فارس به فالت قاره ايران را دو طرح افتخارآمي��ز، بزرگ و ماندگار از دولت 
تدبير و اميد عنوان كرد و گفت: احتماالً ط��ي هفته هاي آتي بهره برداری 
از طرح شيرين سازي آب خليج فارس و انتقال آن به فالت قاره ايران آغاز 
مي شود كه در كنار طرح احياي درياچه اروميه از طرح های بزرگ در دولت 

تدبير و اميد است. 
رئيس جمهور به طرح های تصفيه خانه ششم آب تهران با ظرفيت ۷۵ هزار 
ليتر در ثانيه، سه سامانه اصلي و بزرگ طرح رينگ شبكه انتقال آب شرب 
شهر تهران و واحد دوم بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبي قشم با ظرفيت 
توليد ۱۷۵ مگاوات اشاره كرد و گفت كه براي بهره برداری از اين سه طرح 
بزرگ، 3 هزار و 3۴۰ ميليارد تومان هزينه شده است. دكتر روحاني به مسئله 
تأمين آب شرب با كيفيت براي تهران بزرگ اش��اره كرد و با بيان اينكه در 
دولت تدبير و اميد بيش از ۱9 هزار ميليارد تومان در بخش آب و برق در تهران 
سرمايه گذاری شده است، افزود: 9 هزار كيلومتر لوله كشی آب در تهران در 
كنار تصفيه خانه هاي بزرگ زمينه تأمين مصرف ساالنه بيش از يك ميليارد 

متر مكعب آب با كيفيت مورد نياز مردم تهران را فراهم كرده است. 
رئيس جمهور با تأكيد بر اهميت ويژه فرهنگ مصرف بهينه آب، گفت: اين 
حركت فرهنگي مي تواند زحمات مهندسان ايراني فعال در عرصه انتقال آب 

به تهران را تكميل كند.

عضو خبرگان رهبري: 
نفوذي ها دنبال سكوالركردن حوزه  هستند

نماينده خبرگان جدايي حوزه از نظام اسالمي را امري غيرممكن دانست و 
نسبت به تالش نفوذي ها براي سكوالر كردن حوزه هاي علميه هشدار داد. 
آيت اهلل محسن حيدري، نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري، 
در گفت وگو با رسا، به تبيين رابطه حوزه هاي علميه و نظام اسالمي پرداخت و 
گفت: قشر حوزويان به عنوان شهروند زير چتر نظام  اسالمي زندگي مي كنند؛ 

از اين رو آنها وظايف عمومي نسبت به نظام اسالمي و حاكميت دارند. 
آيت اهلل حيدري با اشاره به رابطه ويژه حوزه و نظام اسالمي گفت: از آنجا كه 
نظام ما اسالمي و بر مبناي شرع بنا شده و رهبري و مرجعيت مردم و ملت به 
ويژه در اوايل انقالب بر عهده و روحانيون بوده است، از اين رو رابطه خاصي 
ميان حوزه هاي علميه و نظام اسالمي وجود دارد. نماينده مجلس خبرگان 
رهبري با بيان اينكه حوزه هاي علميه نس��بت به سرنوشت و آينده نظام 
اسالمي مسئوليت حساسي را برعهده دارند، گفت: بايد محققان حوزوي 
نيازهاي فكري نظام از جهات مختلف اقتصادي، فرهنگي و سياسي بر مبناي 
شرع و اسالم را به صورت شفاف و فقه پويا بررسي و عرضه كنند تا اينكه اين 
پژوهش ها به عنوان راهكار و راهنمايي در دسترس كارگزاران نظام اسالمي 

ايران قرار گيرد. 
آيت اهلل حيدري با بيان اينكه ارتباط حوزه با نظام اس��المي به معناي عدم 
استقالل حوزه و حكومتي شدن حوزه نيست، افزود: تحريف غلطي در موضوع 
استقالل حوزه به وجود آمده كه از آن تلقي جدايي حوزه از نظام اسالمي و 
مسائل سياسي شده است. وي با بيان اينكه هيچ گاه نمی توان حكومت و نظام 
اسالمي را بدون حوزه هاي علميه تصور كرد، گفت: برخي نفوذي ها به دنبال 
سكوالريزه كردن حوزه  هاي علميه هستند؛ اما جدا شدن حوزه هاي علميه  از 

سياست و نظام اسالمي امري محال و غيرممكن است. 
 

رئيس ديوان عالي كشور در اجالس شانگهاي: 
سازمان شانگهاي مانع يكه تازی 

زورگويان ظالم شود
پانزدهمي�ن اج�الس رؤس�اي دي�وان عال�ي كش�ورهاي عض�و 
سازمان همكاري ش�انگهاي در كش�ور قزاقس�تان به صورت ويدئو 
كنفرانس ب�ا حض�ور رئيس دي�وان عال�ي كل كش�ور برگزار ش�د. 
به گزارش ميزان حجت االسالم مرتضوي مقدم طي سخناني در اين اجالس 
گفت: اينجانب درحالي صحبت مي كنم كه در شرايط بحران كرونا، ملت ايران 
در شديدترين تحريم ها از سوي دولت هاي زورگو قرار دارد. از اعضاي سازمان 
همكاري هاي شانگهاي انتظار مي رود اين دولت هاي زورگو را به اجراي عدالت 

و احترام به مقررات بين المللی وادار كنند. 
مرتضوي مقدم خاطرنشان كرد: بعضي كشور هاي صاحب قدرت، ثروت و 
نفوذ با يكجانبه گرايی تمام اصول اخالقي- بين المللی را پشت سر  و با بي 
پروايي و با نبود هيچ مانعي پيمان ها را نقض و تعهدات را زير پا مي گذارند و 
با بهره گيری ناروا و غيرقانوني از ابزار و امكانات اقتصادي، سياسي و نظامي 
سعي در تحميل اراده خود بر ملت ها و حكومت ها دارند و صلح و امنيت را 
به خطر جدي انداخته اند و طعم شيرين عدالت را از جوامع بشر گرفته اند و 
چه خوب است كه كشور هاي عضو با اتحاد خود از حقوق بشر دفاع كرده و 
براي ايجاد امنيت ملت ها با تشريك مساعي فعاليت هاي هماهنگي را در 
مجامع بين المللی شروع كرده و مانع يكه تازی اين زورگويان ظالم شوند. وي 
گفت: اجراي عدالت يكي از حقوق بنيادين بشريت است و وظيفه اخالقي، 
اجتماعي، ملي و بين المللی اعضا سازمان اقتضا مي كند كه تمام مساعي خود 

را در اين زمينه معمول دارند. 
حجت االسالم مرتضوي مقدم با بيان اينكه يكي از اصول محوري سازمان 
همكاري شانگهای مبارزه با تروريسم و افراط گرايی است، افزود: جمهوري 
اسالمي ايران همواره در اين مسير حركت كرده و هزينه هاي سنگيني در 
اين راه داده است ترور ناجوانمردانه سردار بزرگ اسالم قاسم سليماني از 
هزينه هاي جبران ناپذير مبارزه با تروريسم است و از اعضاي سازمان انتظار 
مي رود كه براي روشن شدن افكار عمومي تعريف صحيحي از دموكراسي، 

حقوق بشر و تروريسم به جهانيان عرضه كنند. 

88498443سرويس  سياسي
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      خانه ملت: رئيس مجلس شوراي اسالمي در پيامي به كنفرانس وحدت 
اس��المي با بيان اينكه هرگونه نامهرباني و جسارت به ساحِت نوراني پيامبر 
عظيم الش��أن اس��الم و كتاب آس��ماني قرآن كريم، اهانت به جميع انبيا و 
كتاب های آسماني است تأكيد كرد: هر فرد و جرياني كه مرتكب اين گستاخي 

شود، بهره و حظي از فهم دين، اخالق، معنويت و انسانيت نبرده است. 
       ايرنا: حسام الدين آشنا روز گذشته در حساب كاربري خود در توئيتر و در 
جواب تحليل شبكه خبري بي بي سي نوشت: حال كه همه فهميده اند راهبرد 
فشار حداكثري شكست خورده است و ايرانيان در برابر تحريم همه جانبه هم 
استقامت مي كنند، ترامپ و بايدن هم به همان نتيجه اي مي رسند كه اوباما 

رسيد. ايران بازيچه نيست، بازيگردان است. 
       فارس: حسين دهقان، وزير سابق دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در 
صفحه شخصي خود مطلبي به زبان فرانسه منتشر كرد و مقصر اصلي وقايع 
فرانسه را امانوئل مكرون رئيس جمهور اين كشور دانست: مقصر اصلي وقايع 
امروز فرانسه مكرون است. هيچ مس��لماني از روش هاي خشونت آميز براي 
بيان عقيده استفاده نمي كند، همه ما فرزندان ابراهيم هستيم و يك خدا را 
مي پرستيم. يك اقدام تروريستي تنها كشتن شهروندان نيست، بلكه توهين 
به پيامبر مهربان اسالم هم هست. مكرون بايد سريعاً عذرخواهي كند. هيچ 

استاندارد دوگانه اي در آزادي نيست. 

زينب شريعتي
    گزارش

مدل پاريسی از آزادی بيان 

بيان آنچه ما می خواهيم  آزاد است!
 اينستاگرام پنج شنبه، صفحه  فرانسوي آيت اهلل 
خامنه اي در اين شبكه اجتماعي را بست. البته 
مسدودس�ازی اين صفحه دو روز بيشتر ادامه 
نداشت و روز گذش�ته رفع فيلتر شد. اين اقدام 
پس از انتش�ار پيام كوتاه رهب�ر انقالب خطاب 
به جوانان فرانس�ه صورت گرف�ت. نكته  جالب 
توجه آنك�ه روح اين پيام، توج�ه دادن جوانان 
فرانس�وي به تناقض مقامات غرب�ي در ادعاي 
آزادي بيان بود و بس�تن صفح�ه رهبري، خود 
اثبات سخن ايشان شد و آفتاب آمد دليل آفتاب!
غرب مي خواهد منادي آزادي بيان باش��د و در اين 
مس��ير تالش زيادي كرده كه ادعاي��ش صادقانه و 
حقوق بش��ري و حتي صميمانه به نظر برس��د، اما 
واقعيت ها از البه الي اتفاقات و حوادث بيرون مي زند. 
هولوكاست از آن مسائلی است كه به تنهايي توانسته 
همه ادعاهاي آزادي بيان در غرب را به چالش بكشد. 
از س��ويي، امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانس��ه 
انتشار كاريكاتورهاي پيامبر اسالم را نشانه آزادي 
بيان می داند و از آن دفاع مي كند، و از س��وي ديگر 
حرف زدن درباره هولوكاس��ت و ادعاي نسل كشی 
يهوديان توسط آلمان نازي -كه يك رويداد تاريخی 
است- چنان جرم سنگيني تلقي مي شود كه حتي 
سؤال درباره اينكه چرا نمي شود در مورد هولوكاست 
سؤال پرسيد، خود باعث بسته شدن صفحه يك مقام 

ارشد خارجي مي شود!
بسته شدن صفحه فرانسوي رهبر انقالب ايران تنها 
رويدادي نيست كه ادعاهاي آزادي بيان در غرب را 
به چالش مي كشد؛ غرب پر از اتفاقاتی است كه نشان 
مي دهد آزادي بيان غربي يعني آزادي در بيان آنچه 
سياست هاي دولت هاي غربي، بيان آن را مي پسندند. 
بنابراين، تمسخر و توهين پيامبر مسلمانان كه يك 
ششم جمعيت فرانس��ه و يك چهارم جمعيت كل 
جهان را تش��كيل مي دهند، آزادي بيان است، ولي 
حرف زدن در مورد يك رويداد تاريخي و حتي نشر 

كتاب عليه يهوديان، جرم است. 
    چند س�كانس از واقعي�ت آزادي بيان در 

فرانسه
روزنامه تلگراف انگليس در ۲۷ ژانويه ۲۰۰9 گزارش 
مي دهد كه موريس سينه، كاريكاتوريست شارلي 
ابدو، به دليل شوخي در مورد پسر نيكوال ساركوزي، 
رئيس جمهور وقت فرانسه، كه از نظر مجله يهودي 
ستيزانه بوده اخراج مي ش��ود. حدس بزنيد توهين 
اين نويس��نده به يهودي ها چه بوده است؟ او بعد از 
ازدواج پسر ساركوزي با دختري از يهوديان ثروتمند 
فرانسوي، كاريكاتوري كشيد كه نشان مي داد او براي 

رسيدن به پول، به سمت يهودي ها رفته و مي نويسد: 
»اين پسر به زودي مدارج ترقي را طي خواهد كرد«. 
اين جمله موجي از اعتراض سياستمداران فرانسوي را 
برمي انگيزد. سردبير مجله هوادار آزادي بيان، شارلي 
ابدو از او مي خواه��د عذرخواهي كند. او نمي پذيرد 
و اخراج مي ش��ود؛ به همين سادگي! همين مجله و 
همين سياستمداران، چند س��ال پس از اين اتفاق 
ش��رم آور، منادي كذاي��ي آزادي بيان مي ش��وند و 

كاريكاتورهاي پيامبر اسالم را منتشر مي كنند. 
ماجراي معروف روژه گارودي هم يكي از آن اتفاقاتی 
است كه دروغين بودن ادعاي غرب پيرامون آزادي 
بيان را به چالش مي كش��د. او فيلسوفي فرانسوي 
و عضو حزب كمونيست فرانس��ه بود كه در كشور 
خودش به دليل انتش��ار كتابي كه نظرات منكران 

هولوكاست را ثابت مي كرد، دادگاهی و به پرداخت 
غرامت محكوم شد. 

در همين هفته هاي اخير هم پس از دفاع مكرون از 
انتشار كاريكاتورهاي پيامبر اسالم، وقتي اردوغان 
رئيس جمهور تركيه او را به لحاظ رواني داراي مشكل 
دانست، دولت فرانسه سفير خود را از تركيه فراخواند. 
اگر كسي براي تمسخر پيامبر اسالم آزاد است، چرا 
ديگري براي رواني خواندن رئيس جمهور فرانس��ه 

آزاد نباشد؟!
     ه�دف آزادي بيان، حراس�ت از گفتمان 

متمدنانه است، نه توهين و تمسخر!
آنتوني كارتالوچي، محقق و تحليلگر امريكايي در 
مورد دريافت خود از پيام حضرت آيت اهلل خامنه اي، 
رهبر انقالب مي گويد: »پيام آيت اهلل خامنه اي، نفاق و 

دورويي غرب را به طور كامل به تصوير مي كشد؛ اينكه 
غرب و تنها غرب است كه به خود اجازه تصميم گيري 
درباره اينك��ه »آزادي بيان« چيس��ت و گفتن چه 
چيزهايي جايز نيست را مي دهد. البته اگر )آنگونه 
كه ادعا مي شود( تسامح مذهبي يكي از دغدغه هاي 
جدي فرانسه باش��د، پس به همان ترتيب، قوانين 
حراست از مذاهب و ممانعت از فرقه گرايي نيز بايد به 

طور يكسان در قبال همه گروه ها اجرا شود.«
او هم در ادامه، هولوكاس��ت را مث��ال مي زند: »هر 
جامعه اي در حيطه آزادي بي��ان، خطوط قرمزي 
دارد كه نبايد از آنها عبور كرد. در غرب، هولوكاست 
مثال بارزي از آن نوع مقوالتي است كه ترديد درباره 
آن حتي به اس��م آزادي بيان هم جايز نيست حال 
آنكه غرب، هر جا به نفعش باش��د، از خطوط قرمز 
ديگر ملت ها و گروه هاي مردمي مي گذرد و اين نوع 
از دورويي است كه تمام و كمال در پيام رهبر ايران 

خطاب به جوانان فرانسه، به آن اشاره مي شود. «
و بعد توضيح مي دهد كه »اين هم��ان معيارهاي 
دوگانه اي است كه بر مبناي آن فيسبوك و توئيتر 
هزاران حس��اب كارب��ري آنالين را ب��ه ظن اينكه 
مروج مطالب مخرب عليه جهان هس��تند، تعليق 
مي كنند. حال آنكه حس��اب كاربري سازمان هايي 
چون بي بي سي، رويترز، سي ان ان و ديگر رسانه ها به 
رغم توجيه جنگ هاي كشنده اي كه به قيمت جان 
دهها هزار نفر و تخريب كامل كشورها تمام شده، در 

بهترين حالت حفظ مي شوند. «
اين تحليلگر امريكايي در م��ورد ادعاي آزادي بيان 
توس��ط امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه هم 
مي گويد: »هدف از آزادي بيان، حراست از گفتمان 
متمدنانه است. تهمت، افترا، تمسخر، اهانت و آزار 
و اذيت نه در حيطه گفتمان متمدنانه مي گنجد و 
نه در آزادي بيان. يادآوري مي كن��م كه در امريكا، 
وقتي قانون آزادي هاي مدني امضا مي شد، تمسخر 
يا اهانت به هر يك از بنيانگ��ذاران اياالت متحده، 
با پيگرد قانوني يا حتي دوئلي كش��نده )دست به 

شمشير يا اسلحه بردن( مواجه مي شد. «
كارتالوچي ادامه مي دهد: »غرب، ازجمله فرانسه، 
به خوبي مي داند رفتاری كه در حال حاضر با اسالم 
مي ش��ود، ربطي به دفاع از آزادي بي��ان ندارد بلكه 
اقدامي ديگر در راستاي ايجاد تفرقه، بازي با افكار 
عمومي و جهت دهي به آن در داخل و خارج فرانسه 

است. «
او در ادامه از مسلمانان جهان مي خواهد كه با صبوري 
و اعتراض متمدنانه و مباحثات روش��نفكرانه براي 

سياست هاي سمي دولت فرانسه پادزهر بسازند. 


