رئیس مجلس به کرونا مبتال شد

پنجشنبه  8آبان 1399
وطنامروز شماره 3059

رئیس مجلس شورای اسالمی از ابتالی خود به بیماری کرونا خبر داد .به گزارش ایرنا« ،محمدباقر قالیباف» در صفحه شخصی خود در
توئیتر با اعالم این مطلب ،نوشت« :یکی از همکاران دفترم به کرونا مبتال شد ،نیمهشب پاسخ تست بنده هم اعالم و کرونا مثبت شد .در
حال حاضر در قرنطینه هستم ولی به امید خدا پیگیر امور محوله خواهم بود».

سیاسی

اخبار
رهبر انقالب در واکنش به اهانت اخیر نسبت به ساحت
پیامبر اسالم(ص)خطاب به جوانان فرانسه پیام صادر کردند

اقدام احمقانه مکرون
توهین به شعور فرانسویها

اظهارات امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانسه در تأیید
کاریکاتور توهینآمیز به پیامبر اسالم صلواتاهللعلیهوآله،
باعث خش��م مسلمانان در سرتاسر جهان شده است .به
همین علت حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر انقالب اسالمی
خطاب به جوانان فرانسوی پیامی کوتاه صادر کردند .متن
این پیام که به زبان فرانسوی در شبکههای اجتماعی منتشر
شد ،به شرح زیر است:
بسمهتعالی

جوانان فرانس��ه! از رئیسجمهور خود بپرس��ید :چرا
از اهان��ت به پیامبر خدا حمایت میکن��د و آن را آزادی
بیان میشمارد؟ آیا معنی آزادی بیان این است :دشنام و
اهانت ،آن هم به چهرههای درخشان و مقدس؟ آیا این کار
احمقانه ،توهین به شعور ملتی نیست که او را به ریاست
خود انتخاب کرده است؟
س��وال بعدی این است که چرا تردید در هولوکاست
جرم است؟ و اگر کسی چیزی در اینباره نوشت باید به
زندان برود اما اهانت به پیامبر آزاد است؟

تقدیر رئیس قو ه قضائیه
از بشار اسد در ترویج مقاومت

آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی که روز گذشته در پایان
مأموریت عدنان محمود ،سفیر جمهوری عربی سوریه
در ای��ران میزب��ان وی بود ،جایگاه س��وریه در جبهه
مقاوم��ت را مثالزدن��ی خواند و اظهار داش��ت :آنچه
س��وریه را ماندگار و مردم این کش��ور را در منطقه و
جهان سرافراز کرد ،مقاومت و ایستادگی دولت و ملت
سوریه در مقابل اسرائیل و گروههای تکفیری دستساز
آمریکا و اسرائیل است .رئیس قو ه قضائیه با بیان اینکه
امروز نام سوریه با مقاومت عجین شده است ،از نقش
مرحوم حافظ اس��د و فرزندش بش��ار اسد در ترویج و
حف��ظ روحیه مقاومت در مردم س��وریه تقدیر کرد و
گفت :تجربه تاریخی و تصویری که از س��وریه در برابر
دیدگان جهانیان و مردم منطقه قرار دارد ،نش��ان داد
سوریه در مقابل آمریکا و اسرائیل و تمام لشکریان آنها
که مورد حمایت برخی کشورهای منطقه هم هستند
بخوبی ایستاد و در این جنگ سرافراز بیرون آمد .رئیس
قو ه قضائیه در عین حال متذکر شد جنگ اقتصادی نه
توانسته ایران را از راهی که میرود بازدارد و نه موفق
شده دولت و مردم سوریه را متوقف کند و توطئههای
آنه��ا فقط موجب بدنامی بیش��تر آن��ان و نقطه قوت
جریان مقاومت شده است .آیتاهلل رئیسی تأکید کرد:
یقین دارم ایستادگی مردم سوریه و جریان مقاومت و
همه نیروهای مجاهد در منطقه از حزباهلل تا حماس،
پیروزی را رقم میزند و نکبت و نفرت ابدی روزافزون
را برای آمریکا و اسرائیل در پی خواهد داشت.
ظریف:

تبادل  ۲جاسوس بازداشتی
با آمریکا کذب محض است

محمدج��واد ظریف در گفتوگو ب��ا خانهملت ،در
واکنش به انتش��ار اخباری مبنی بر تبادل  ۲جاسوس
بازداش��تی با آمریکا ،گفت :این خبر صد درصد دروغ
است .وزیر امور خارجه تصریح کرد :ما پیشنهاد مبادله
جامع زندانیان طرفین را دادیم .ما در کشورهای مختلف
به دس��تور آمریکا زندان��ی داریم و در خود آمریکا هم
زندان��ی داریم ،افرادی را نی��ز در ایاالتمتحده آمریکا
داری��م که حتی مدت محکومی��ت غیرقانونی آنها هم
تمام ش��ده اما آمریکاییها مانع برگشتشان به ایران
شدند .وی افزود :بر همین اساس پیشنهاد کردیم تمام
زندانیان  ۲طرف در همه جا مبادله ش��وند و روی این
موضوع هم تاکید داریم اما موضوع معامله  ۲جاسوس
بازداشتی با آمریکا کذب محض است .برخی رسانهها
در روزهای اخیر مدعی شده بودند  ۲جاسوس جنجالی
در ایران بزودی با آمریکا تبادل خواهند شد.

حسنروحانیپس ازچندروزسکوتدرقبالاهانتدولتفرانسهبهساحتپیامبراعظم(ص) موضعینرماتخاذکرد

موضعگیری با شیب مالیم

گروه سیاس�ی :با گذشت چند روز از توهین امانوئل مکرون،
رئیسجمهوری فرانسه به ساحت پیامبر گرامی اسالم ،بازتاب
این اظهارات همچنان در میان مسلمانان و برخی دولتهای
اس�لامی ادامه دارد .در ایران اما روز گذش��ته حسن روحانی
پس از سکوتی چند روزه که با انتقادات زیادی از سوی افکار
عمومی مواجه شد ،موضعی مالیم اتخاذ کرد که هیچ تناسبی
با خشم مقدس و احساس��ات جریحهدارشده مردم مسلمان
ایران و جهان ندارد.
به گزارش «وطن امروز» ،حسن روحانی روز چهارشنبه در
جلسه هیأت دولت بدون اینکه نامی از رئیسجمهور فرانسه ببرد
و به اهانت او نسبت به ساحت پیامبر اسالم اشارهای کند ،گفت:
این جای تعجب دارد کسانی که ادعای فرهنگ و دموکراسی
دارند ،به یک نحوی هرچند ناخواسته(!) دیگران را به خشونت
و خونریزی تشویق میکنند .رئیسجمهور با بیان اینکه «کجای
آزادی ب��ه معنای تعطیل کردن درس اخالق اس��ت» ،اظهار
داشت :اتفاقا آزادی زمانی میتواند برای جامعه مفید باشد که
همه ارزشها محترم باشند نه اینکه به شخصیتی که به گردن
همه حق دارد ،توهین و اهانت شود .روحانی افزود :پیامبر اسالم
به گردن تکتک اروپاییها و همه آنهایی که در شرق و غرب
زندگی میکنند ،حق دارد ،او معلم بشریت بوده و جای تعجب
است کشورهایی که ادعای آزادی ،حقوق و قانون دارند مردم
را به توهین به همدیگر و توهین به آنانی تشویق کنند که مردم
با همه وجود به آنان عشق میورزند.
رئیسجمهور تاکید کرد :غربیها بفهمند پیامبر عظیمالشأن
اس�لام مورد عشق سراسر مس��لمانان و آزادیخواهان جهان
است .توهین به پیامبر زیرپا گذاشتن اخالق و توهین به همه
مسلمانان ،همه انبیای الهی و ارزشهای انسانی است .روحانی
گفت :غرب ،اروپا و فرانس��ه اگر واقعا راس��ت میگویند که به
دنب��ال حاکم ش��دن صلح ،برادری ،صف��ا و امنیت در جامعه
بشری هستند ،باید دست از دخالت در امور داخلی مسلمانان
بردارند ،چرا که تمام مشکالت و کینههایی که در دلها ایجاد
شده ،به خاطر ظلم ،آزار و مداخله نابجای غرب در طول تاریخ
در امور مسلمانهاست.
رئیسجمهور اظهار داش��ت :درس پیامبر ،درس احترام به
دیگران ،اخالق ،آزادی به معنای آنکه اندیشههای صحیح انسانی
و مفید و سازنده را تبادل کنیم ،است .فحاشی ،توهین ،سخن
ناروا گفتن و کاریکاتور زشت کشیدن ،جزو اخالق ،دموکراسی
و انسانیت نیست .روحانی در پایان ابراز امیدواری کرد آنانی که
در این مسیر اشتباه کردند ،اشتباه خود را حتی هر چه زودتر
جبران کنند و به مسیر عدالت و اخالق و احترام به عقاید همه
ادیان آسمانی برگردند.
توصیهه��ای اخالق��ی روحانی به هتاکان اسالمس��تیز در
شرایطی صورت میپذیرد که دولت او در یکی از حساسترین

برهههای تاریخ جهان اسالم رفتار منفعالنهای را در پیش گرفته
به طوری که هیچ جایگاه پررنگی از س��وی دستگاه سیاست
خارجی جمهوری اسالمی به عنوان مجری سیاستهای رسمی
نظام در این مناقشه که ارتباط مستقیمی با جهان اسالم دارد و
این امر از اصول راهبردی و خدشهناپذیر نظام است ،دیده نشده
است .پیش از موضعگیری روز گذشته رئیسجمهور ،احضار
کاردار موقت فرانسه در ایران از سوی وزارت امور خارجه و انتشار
توئیت وزیر امور خارجه در محکومیت توهین به پیامبر گرامی
اسالم تنها اقدامی بود که دولت حسن روحانی انجام داده بود.
سکوت و غیبت دولت و وزارت امور خارجه در وسط چنین
میدانی به تنهایی برای درک آنچه این روزها بر دیپلماس��ی
کش��ورمان میگذرد کفای��ت میکند؛ دیپلماس��یای که به
توئیتهای محمدجواد ظریف و حضور دیپلماتهای کشور به
حضور در شبکههای اجتماعی محدود شده است.
این در حالی است که نقش محوری و تعیینکننده جمهوری
اس�لامی در جهان اس�لام و تالش برای تقویت جبهه جوامع
اس�لامی یکی از اهداف اولیه انقالب اسالمی به شمار میرود.

خأل نقشآفرینی کشورمان در این بین میتواند به نقش محوری
جمهوری اس�لامی در جهان اس�لام آسیب وارد کند .تبدیل
ایران به محور اصلی مقاومت علیه نفوذ صهیونیس��م و نقش
تعیینکننده آن در ظهور انبوه گروههای مقاومت تنها بخشی
از تاثیر اندیشه انقالبی کشورمان در معادالت منطقه و جهان به
شمار میرود .با این تفاسیر «دیپلماسی» را به عنوان ابزاری مهم
در ترویج و تحکیم این اندیشه ،باید به عنوان صورتمسالهای
حیاتی به حساب آورد.
معاالسف اقدامات سیاست خارجی دولت روحانی از همان
س��ال 92بر همراه کردن دولته��ای اروپایی قرار گرفت و به
خطمش��ی ثابت دولت یازدهم و سپس دوازدهم تبدیل شد.
همین امر موجب ایجاد فاصلهگذاری و یک شکاف قابل تأمل
میان سیاستگذاری خارجی دولت تدبیر با اصول تثبیتشده
سیاست خارجی ایران شد؛ شکافی که در برابر حوادث جهان
اسالم و در بزنگاههای گوناگون نظیر اتفاق اخیر در فرانسه نمود
بیشتری از خود نشان میدهد .از جمله اینکه مرور اعتراضات
خودجوش روزهای اخیر افکار عمومی جهان اس�لام نش��ان

میدهد غیبت جمهوری اس�لامی ایران حتی این فرصت را
برای برخی کشورها فراهم آورد تا با سوءاستفاده از انفعال دولت
کشورمان ،خود را در موقعیت رهبری جهان اسالم تعریف کنند
و محوریت جریان اعتراض مسلمانان به رفتار هتاکانه فرانسه را به
دست بگیرند؛ کشورهایی که مانور مشترک با رژیم صهیونیستی
برگزار میکنند و با اقدامات مخرب خود در س��وریه ،عمال در
پازل جبهه استکبار علیه جهان اسالم نقش بازی میکنند.
مماش��ات رئیسجمهور و وزارت امور خارجه دولت وی با
فرانسه و الیزهنشینان تا جایی که از به میان کشیدن نام امانوئل
مک��رون به عنوان محرک اصلی اقدامات موهن ضداس�لامی
خودداری کنند ابهامات و س��واالت زیادی برای افکار عمومی
ایجاد میکند .اینکه چطور پس از هر اقدام تروریستی در غرب
و شکلگیری موج همدردی ،مقامات مذکور گوی سبقت را از
همگان ربوده و در اسرع وقت اقدامات صورتگرفته را محکوم
میکنند اما در توهین به مقدسات اسالمی در همین جوامع
پس از چند روز سکوت موضعی محتاطانه اتخاذ میکنند ،از
همین دسته سواالت است.

پس از اظهارنظر روحانی درباره لعن کردن واشنگتندیسی حاال اسحاق جهانگیری میگوید برای کاهش قیمتها دعا کنید!

لعن و دعا

گروه سیاسی« :دعا کنید!» .این تمام جوابی بود که اسحاق
جهانگیری روز گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او
درباره احتمال کاهش قیمتها پرسید ،داد.
به گ��زارش «وطن امروز» ،راهکاره��ای مدیریتی دولت
روحانی این روزها بیش از هر زمان دیگری با ماوراءالطبیعه،
دعا و نفرین نسبت پیدا کرده است .گویا دولتی که روزگاری
نهچندان دور شیوه حکمرانی خود را مبتنی بر روشهای نوین
مدیریتی میدانس��ت و رقبای سیاسی خود را متهم به اداره
کشور با استخاره میکرد ،حاال خود در واکنش به هر ضعف
و بحرانی تنها نسخه دعا و نفرین میپیچد.
اردیبهشتماه سال  96در حاشیه مناظرههای انتخابات
ریاستجمهوری بود که اسحاق جهانگیری در پاسخ به انتقادات
یکی از رقبا درباره ش��یوه مدیریتی دولت گفته بود« :ما در
دانشگاههای معتبر داخلی درس خواندهایم .ما که در صنعتی
شریف و علومتحقیقات درس خواندهایم ،آیا مدیریت  ۶۰سال
پیش را داریم؟» وی که به عنوان کاندیدای پوششی روحانی
در رقابتهای انتخاباتی حاضر شده بود ،در برنامهای دیگر با
حمله به کاندیداهای رقیب دولت که نسبت به رکود حاکم
بر اقتصاد کشور و عدم سیاست صحیح در زمینه اشتغالزایی
انتقاد کرده بودند ،گفت« :برخی میگویند و شعار میدهند
که میخواهند این میزان شغل ایجاد کنند ،این برادر عزیز یا
شغل ایجاد نکرده یا عدد و رقم متوجه نمیشود».
ب��ا این حال نتیجه نهایی انتخابات باب میل جهانگیری

درآم��د تا با رای آوردن مجدد
حسن روحانی ،او نیز به عنوان
مع��اون اول رئیسجمهور در
پاس��تور ماندگار شود .در این
میان تنها  9ماه از عمر دولت
دوم روحانی گذش��ته بود که
جهانگیری از مهمترین طرح
مدیریتی خ��ود در مواجهه با
نوسانات بازار ارز رونمایی کرد
و خب��ر از تثبیت نرخ ارز روی
 4200تومان داد .دالر  4200تومانی که در افواه عمومی از آن
به عنوان «دالر جهانگیری» یاد میشد ،نقطه آغازی بر یکی
از بزرگترین میدانهای مدیریتی جهانگیری و سیاستهای
فسادآفرین بود .ولیاهلل سیف ،رئیس کل سابق بانک مرکزی،
تیرماه سال جاری در گفتوگویی با اشاره به نحوه تصمیمگیری
پیرام��ون ارز  4200تومانی گفته ب��ود« :من به آقای دکتر
جهانگیری گفتم آقای دکتر!  ۴۸۰۰تومان اعالم کن .وقتی
آقای جهانگیری بلند شد که برود ،پرسید آقای رئیسجمهور
اجازه میدهید ۴۵۰۰تومان بگویم؟ البته یکی از اعضای جلسه
به من گفت در آن لحظه آقای جهانگیری گفت اجازه بدهید
 ۴۳۰۰تومان بگویم .آقای رئیسجمهور گفت نه به هیچوجه
از  ۴۲۰۰تومان باالتر نرود .من از نظر خودم عدول کردم .نظر
من همان  ۳۸۰۰تومان اس��ت اما چون دیدم اکثریت این را

میگویید ،گفتم تابع نظر شما
باشم» .شبکه رانتی که حول
«دالرجهانگیری»شکلگرفت
تا جایی اعتراضات همگان را
برانگیخت که حتی اکبر ترکان
نیز این طرح را زمینهس��از به
تاراج رفت��ن  20میلیارد دالر
از منابع ارزی کش��ور خواند و
روزنامه س��ازندگی به عنوان
ارگان مطبوعات��ی حزبی که
جهانگیری عضو آن است هم تنها دستاورد این طرح را رانت
و تورم دانست.
اما حاال تجویز نسخه دعا برای کاهش نرخ اجناس از سوی
جهانگیری در حالی اس��ت که روحانی نیز در ماههای اخیر
تنها نس��خه خود برای مواجهه با وضعیت نامطلوب فعلی را
«نفرین واشنگتندیسی» یافته و در اظهاراتی عجیب گفته
بود« :مردم اگر میخواهند برای کمبود و مش��کالت لعن و
نفرین کنند ،آدرس آن کاخ سفید در واشنگتن است و کسی
آدرس اشتباه به آنها ندهد .برخی بهخاطر منافع غلط گروهی
و باندی به مردم آدرس غلط ندهند؛ آدرس جنایات و فشار
بر مردم ایران ،واشنگتندیس��ی و کاخ سفید است؛ کسانی
که داخل این ساختمان هستند اینهمه جنایت علیه ملت
ایران روا داشتند».

ارجاع نقدها به قضا و قدر ،دعا ،نفرین و ...این روزها تبدیل به
یک سنت ثابت سیاسی از سوی رئیس دولت و دیگر دولتمردان
شده است؛ امری که پیش از این نیز به اشکال مختلف پیگیری
میشد و مسؤوالن امر سعی داشتند با مسؤولیتزدایی از خود،
هزینه هر گونه کمبود و نقدی را که در نتیجه عملکرد آنها به
وجود آمده بود به خود شاکیان حواله دهند.
با تمام این اوصاف ماههای پایانی دولت روحانی در شرایطی
سپری میشود که از سویی تمام ادعاهای دولتمردان مبنی بر
بهرهگیری از نوینترین اصول مدیریتی ،خالف از آب درآمده
و از سوی دیگر خود دولتمردان نیز در توصیف وضعیتی که
در زمان مدیریتشان شکل گرفته است به چیزی جز دعا و
نفرین ارجاع نمیدهند .اگر روزی دولتمردان منتقدان خود را
در عرصه سیاست خارجی به این متهم میکردند که پس از
هر مذاکرهشان تحریمی جدید تصویب میشد ،حاال خود در
موقعیتی قرار دارند که سنگینترین فشار تحریمی (به ادعای
رئیسجمهور) پس از توافق تیم مذاکرهکننده به کشورمان
تحمیل شده اس��ت .اگر روزی روحانی و جهانگیری رقبای
خ��ود را به عدم درک صحیح از مدیریت و عدد و رقم متهم
میکردند ،حاال خود به گزینهای جز دعا و نفرین فکر نمیکنند.
چنین موقعیتی شاید برای دولتی که آخرین ماههای مدیریت
خود را تجربه میکند چندان واجد اهمیت سیاسی نباشد اما
بخشی انکارناپذیر از تجربه جمعی ایرانیانی به حساب میآید
که مدیریت جریان غربگرا را در  7سال گذشته لمس کردند.

رسانههایصهیونیستی:

هدف از عادیسازی روابط با عربها
ایجاد ائتالف ضدایرانی است

رسانههای رژیم صهیونیس��تی اعالم کردند هدف
این رژیم از عادیس��ازی روابط با کش��ورهای عربی
مقابله با ایران اس��ت .به گزارش المیادین ،رسانههای
صهیونیس��تی در گزارشهای مختلفی اذعان کردند
هدف اصلی این رژیم از توافقات با کش��ورهای عربی
در واقع ایجاد ائتالف منطقهای متشکل از این رژیم با
امارات ،بحرین ،سودان ،مصر ،اردن و چهبسا عربستان
برای مقابله با ایران است .به نوشته المیادین ،در یک
م��ورد از ای��ن گزارشها یونی بنمناحم ،کارش��ناس
اس��رائیلی امور کشورهای عربی در گفتوگو با شبکه
 7رژیم صهیونیس��تی میگوید :پش��ت پرده توافقات
اس��رائیل و کشورهای عربی توافق باالتری وجود دارد
و س��ودان در این معادله از نظ��ر راهبردی در دریای
سرخ از اهمیت باالیی برخوردار است و این مساله برای
اسرائیل بسیار مهم است .کارشناس مطرح صهیونیست
با اش��اره به اینکه هدف از توافق با کش��ورهای عربی
ایجاد ائتالف منطقهای میان اسرائیل ،امارات ،بحرین،
سودان ،مصر ،اردن و پس از آنها عربستان است ،افزود:
ای��ن ائتالف  ۳هدف دارد؛ مقابل��ه با خطرات ایران و
جلوگی��ری از نفوذ این کش��ور در خاورمیانه ،مقابله
با محور اخوانالمس��لمین ب��ه رهبری قطر و ترکیه و
ایجاد پل ارتباطی میان اس��رائیل و فلسطین و تالش
برای حل اختالفات.

مردم و دانشجویان تهرانی در مقابل سفارت فرانسه تجمع اعتراضآمیز برپا کردند

رمی ابلیس پاریس

گروه سیاسی :در سایه سکوت دولت روحانی در برابر هتک حرمت
ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) ،مردم و دانشجویان دانشگاههای
تهران روز گذشته مقابل سفارت فرانسه تجمع اعتراضی برگزار
کردند .به گزارش «وطن امروز» ،عصر روز گذشته جمعی از مردم
و دانشجویان دانشگاههای تهران در اعتراض به اهانت به ساحت
مقدس پیامبر اعظم(ص) در مقابل سفارت فرانسه تجمع کردند.
این تجمع به همت دفاتر بسیج دانشجویی در دانشگاههای تهران
و با رعایت دستورالعملهای بهداشتی روبهروی سفارت فرانسه
برگزار شد .در این تجمع ایرانیان همنوا با دیگر مسلمانان جهان
ش��عارهای ضدآمریکایی ،ضداسرائیلی و ضدسعودی سرداده و
اقدام رئیسجمهور فرانسه را شیطانی دانسته و آن را جاهلیت
مدرن نامیدند .دانشجویان در این تجمع صدها نفری شعارهایی
مانند «کی شود دریا ،ز پوزه سگ نجس» از دیپلماتهای وزارت
امور خارجه کشورمان خواستند غیرت نشان داده و ضمن انجام
وظیفه قانونی خود ،موجب عزت ملت شوند« .سالم بر محمد»،
«ما همگی امت رس��ولاهلل هستیم» و «ابلیس پاریس مکرون
است» از دیگر شعارهایی بود که توسط تجمعکنندگان سر داده
شد .دانشگاهیان و مردم انقالبی تهران در این تجمع همچنین
خواستار «تحریم کاالهای فرانسوی» شدند .مردم والیتمدار تهران
همچنین بازنشر کاریکاتورهای پیامبر مسلمانان را جرمی بزرگ و

نابخشودنیدانستند«.امانوئلرشدی»و«توحشجاهلیتمدرن»
از دستنوشتههایی بود که تجمعکنندگان با خود همراه داشتند.

■■واکنش مراجع تقلید به هتک حرمت به مقدسات اسالمی

حضرت آیتاهلل مکارمش��یرازی در پی اهانت رئیسجمهور
فرانسه به پیامبر عظیمالشأن اسالم(ص) بیانیهای صادر و این اقدام
را شدیدا محکوم کرد .در بخشی از متن پیام این مرجع تقلید
آمده است :خبری که در این چند روز جهان اسالم را تکان داد،
اهانت بیشرمانه به ساحت مظهر رحمت الهی پیامبر عظیمالشأن
اسالم توسط رئیسجمهور نادان فرانسه است .مسلمانان از این
اهانت سخت خشمگینند و موج نفرت و انزجار از این عمل سخیف

همه جا را فرا گرفته است .کدام عاقل قبول میکند صدها میلیون
مس��لمان جهان را با توهین بسیار زشت و زننده به پیامبرشان
ناراحت کنند و بذر دشمنی را در دل آنها بپاشند؟! آیا مفهوم آزادی
بیان غربی توهین به مقدسات مسلمانان است؟! آیا هیچ عاقلی
چنین کار نابخردانهای را انجام میدهد؟! اگر سیاستمداران غربی
عقل سیاسی داشتند ،خود را با جهان اسالم درگیر نمیکردند و
به جای رفتار عاقالنه به ماجراجویی نمیپرداختند.
در ادامه این بیانیه آمده است :دشمنان اسالم هنگامی که نفوذ
و رشد اسالم را در غرب به چشم دیدند ،در توطئهای شیطانی
صاحبان یک فکر تندرو و باطل یعنی وهابیت تکفیری را تقویت

کردند تا جلوه رحمانی اسالم در اذهان مخدوش شود و در پس
آن اسالمهراسی و توهین را در بین مردم نشر دادند ،به امید آنکه
نور پرفروغ آیین پیامبر رحمت را خاموش کنند .باید ثابت کنیم
پیامبر از روح و ج��ان و عزیزترین عزیزانمان برایمان عزیزتر
اس��ت و بر دولتهای اسالمی الزم است با استفاده از ابزارهای
سیاسی و اقتصادی با فشار بر دولت فرانسه جلوی تکرار اینگونه
جس��ارتها را بگیرند .حضرت آیتاهلل سبحانی از مراجع تقلید
نیز با صدور پیامی اقدام اسالمستیزان در هتک حرمت به پیامبر
گرامی اسالم(ص) را محکوم کرد .در بخشی از متن بیانیه این
مرجع تقلید آمده اس��ت :در این شرایط خاص حاکم بر جهان
یعنی ش��یوع پدیده مخرب و ویرانگر کرونا که سالمتی بشر را
تهدید میکند ،خردجمعی ایجاب میکند سران همه کشورهای
جهان -فارغ از هر نوع اختالف سیاسی -دور هم گرد آیند و با
همفکری متخصصان بهداشت کشورها ،بر این پدیده فائق آیند
و خدمتی عظیم و قابل تقدیر در حیات بشریت انجام دهند ولی
متأسفانه برخی سران کشورها از این خرد جمعی به دور افتاده
و به جای تالش جهت درمان بیماران ،با سخنان رکیک درباره
پیامبر عظیمالشأن اسالم احساسات میلیاردها انسان آزاده را بر
ضد خود تحریک کردهاند و به قدری دور از منطق سخن گفتهاند
که آزادی بیان را با هتک حرمت یکسان گرفتهاند.

