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نش��ریه فرانسوی »ش��ارلی ابدو« در هتاکی دیگر 
به مقدس��ات اس��امی، اقدام به بازنشر کاریکاتور 
موهن به پیامبر اسام)ص( کرده است. این نشریه 
در گذش��ته نیز اقدام به انتش��ار تصاویر و مطالب 
ضداس��امی و موهن علیه مقدس��ات مس��لمانان 
ک��رده بود. »ش��ارلی ابدو« طی س��الهای اخیر به 
بهان��ه تهدی��دات امنیتی علیه این نش��ریه، تحت 
حمای��ت پلیس و نیروهای امنیت��ی قرار دارد که 
خود ج��ای تامل بس��یار دارد. نکت��ه قابل توجه 
در هتاکی اخیر این نش��ریه آنک��ه ماکرون رئیس 
جمهور فرانسه ادعا کرده است که فرانسه کشوری 
آزاد اس��ت و این اقدام در چارچوب همان آزادی 
بیان صورت گرفت��ه و وی در مقام رئیس جمهور 
نمی تواند این اقدام ضداس��امی را محکوم سازد. 
واژه آزادی بیان در حالی به بهانه س��ران فرانس��ه 
برای حمایت از اسام س��تیزی مبدل شده است 
که بررس��ی کارنامه فرانسه نکات قابل توجهی در 

باب آزادی را آشکار می سازد.
در باب آزادی گفتاری و نوشتاری در حالی هتاکی 
به اس��ام و مقدس��ات مس��لمانان جایز شمرده و 
مورد حمایت اس��ت که در  فرانسه هیچ کس حق 
ندارد حتی درباره هولوکاس��ت س��وال بپرسد چه 
رس��د به آن ک��ه آن را نقد کند. مج��ازات نقد و 
سوال درباره افسانه هولوکاست برابر با زندان است 
که نمود آن را در سرنوشت »روژه گارودی« تاریخ 
دان فرانسوی که ابطال هولوکاست را مطرح کرده 
بود می توان مش��اهده کرد. بعد دیگر آزادی را در 
رفتار فرانس��ه در قبال حجاب می توان مش��اهده 
کرد چنانکه ضرب و ش��تم و اهانت به مس��اجد و 
مراکز اس��امی وهتاکی به زنان مس��لمان آزادی 
بی��ان و رفتار اس��ت حال آنکه در همین فرانس��ه 
داش��تن حجاب جرم تلقی و 150 یورو جریمه و 

زندان را در پی دارد. 
نوع دیگر آزادی بیان در فرانسه را در اعتراض های 
خیابان��ی می توان مش��اهده کرد چنانکه فرانس��ه 
اخیرا برای مردم باروس فریاد آزادی س��ر داده و 
تظاهرات و س��رنگونی دولت باروس را حق مردم 
و در چارچوب آزادی بیان دانس��ته اس��ت اما در 
همین فرانس��ه نزدیک به 2 سال است که جلیقه 
زردها علیه سیاس��تهای دول��ت ماکرون تظاهرات 
کرده و پاس��خ به آنها س��رکوب و بازداشت دهها 
هزار نفر است. بعد دیگر آزادی از نکات فرانسه را 
در حوزه هس��ته ای می توان مشاهده کرد چنانکه 
فرانس��ه آزمای��ش بمب  هس��ته ای که به کش��تار 
ه��زاران نف��ر در الجزای��ر منجر ش��د را حق خود 
می داند و آن را برای رس��یدن به بمب هس��ته ای 
مجاز می داند در حالی که دستیابی سایر کشورها 
به دانش صل��ح آمیز هس��ته ای را تهدید امنیت 
جهان معرفی و علیه آن اقدام می کند که نمود آن 
را در پرونده هسته ای ایران می توان مشاهده کرد 
که فرانس��ه همچنان در راس اخال کنندگان در 
دس��تیابی ایران به حقوق هسته ای اش است. بعد 
دیگر آزادی به سبک فرانسوی در رفتار این کشور 
در قبال دفاع مشروع قابل تبیین است. فرانسه در 
حالی گروه های مقاومت عراق، لبنان، فلس��طین، 
یمن را محکوم و حمایت ایران از مقاومت منطقه 
را تهدید امنیت منطقه می نامد که همین کش��ور 
رسما به حمایت از عربستان و رژیم صهیونیستی 
برای کش��تار مردم یمن و فلس��طین می پردازد و 
ای��ن جنایات را دفاع از خ��ود وگاهی برای امنیت 

منطقه می نامد.
براس��اس آنچه ذکر شد به خوبی می توان دریافت 
که اس��ام ستیزی اخیر نش��ریه »شارلی ابدو« را 
نمی توان اقدامی فردی از سوی یک نشریه دانست 
بلکه آن را برگرفته از دیدگاه س��ران فرانس��ه باید 
دانس��ت که مبارزه با اس��ام و مس��لمانان را در 
راس برنامه های خود دارند. براین اس��اس راهکار 
اعتراض به هتاکی نشریه فرانسوی، تحریم و اعام 
انزجار علیه س��اختار حکم بر فرانس��ه اس��ت که 
رسانه هایی همچون »ش��ارلی ابدو« زبان آنان در 

اسام ستیزی هستند.
در اصل ش��ارلی ابدوها با هدف اس��ام ستیزی و 

مسلمان هراسی در کاخ الیزه منتشر می شوند.

انتشار شارلی ابدو 
در کاخ الیزه

خ���ب���ر

 

با حکم رهبر معظم انقالب؛

نماینده ولی فقیه در کردستان و مدیر 
مرکز اسالمی غرب کشور منصوب شد
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قاسم  غفوری

امیر سرلشکر موسوی:

آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی 
جرثومه منکر در جهان هستند

فرمان��ده کل ارتش گفت: ام��روز جرثومه 
منک��ر در جهان، آمریکای جنایتکار و رژیم 
نحس و نجس صهیونیس��تی اس��ت و این 
مل��ت به حول قوه الهی پتک مقاومت خود 
را بر مغز جرثوم��ه منکر امروز جهان فرود 
خواهد آورد. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم 
موس��وی فرمان��ده کل ارتش در بیس��ت و 
س��ومین یادواره ش��هدای روس��تای هزار 
جریب کیاسر بهشهر با بیان اینکه شهدای 
دوران دفاع مقدس، امنیت و مدافع حرم؛ شاخه های سر به آسمان کشیده 
ش��جره طیبه اباعبداهلل الحسین )ع( هس��تند، گفت: در طول این 1۴00 
سال اتفاق های زیادی افتاده و دشمنان دین اسام، حضرت اباعبداهلل )ع( 
و نهضت عاش��ورا تاش های بس��یاری کردند تا نور این نهضت را خاموش 
کنند اما هیچ گاه موفق نش��دند، چرا که تا هستی وجود دارد نام اباعبداهلل 

)ع( و نهضت عاشورا برجای باقی خواهد ماند.
فرمانده کل ارتش ادامه داد: شاید تا یک ماه پیش خیلی ها تصور می کردند 
این ویروس منحوس کرونا بتواند تاس��وعا، عاش��ورا و محرم را تحت تاثیر 
قرار بدهد اما فریاد یا حس��ین )ع( و لبیک یا حس��ین )ع( مردم بار دیگر 

ثابت کرد نور اباعبداهلل الحسین )ع( خاموش شدنی نیست.
وی با تاکید بر اینکه محرم امس��ال همه ایران به حس��ینیه تبدیل ش��د، 
خاطر نش��ان کرد: همانطور که دیدیم تهدید به فرصت تبدیل شد و همه 
خانه ها، کوچه ها و پادگان ها حس��ینیه ش��دند و فریاد یا حسین )ع( سر 
دادن��د. فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه کش��وری ک��ه پادگان هایش 
حس��ینیه باشد، شکست ناپذیر اس��ت، تصریح کرد: ملت بزرگ ایران در 
مکتب اباعبداهلل الحس��ین )ع( تربیت شده تا به دفاع از معروف در مقابل 

هر منکری بپردازد.
امیر سرلش��کر موس��وی گفت: امروز جرثومه منکر در جه��ان، آمریکای 
جنایتکار و رژیم نحس و نجس صهیونیس��تی اس��ت و این ملت به حول 
ق��وه اله��ی پتک مقاومت خود را بر مغز جرثوم��ه منکر امروز جهان فرود 

خواهد آورد.
وی همچنی��ن با بیان اینکه امروز جنگ ما با آمریکا جنگ اراده هاس��ت، 
افزود: ما اراده کردیم پرچم اباعبداهلل )ع( را همچنان در اهتزاز نگه داریم 
و اس��تکبار جهانی را از اریکه تفرعن و جنایت به زیر کش��یم و این اراده 
به برکت و پش��توانه خون شهداست. شهدایی که راه عاشورا را رفتند و به 
پشتوانه و برکت خانواده معظم شهدا پای انقاب ایستادند و ما به خانواده 
ش��هدا اقت��دا خواهیم کرد و با رهبری حضرت ام��ام خامنه ای تا آخر در 

مسیر مقاومت ایستادگی خواهیم کرد.
فرمان��ده کل ارتش با تقدیر از برگزارکنندگان یادواره ش��هدای کیاس��ر 
گف��ت: این نوع برنامه ریزی و اجرا، ابت��کاری، نوآورانه و بدیع و نیز کامًا 
خودجوش و مردمی، بس��یار چش��م نواز و دلنواز اس��ت و جا دارد که به 

عنوان الگو به سایر مناطق نیز تسری یابد.  روابط عمومی ارتش

الکوثر هنوز قطع است!
 چرا مشکالت شبکه های برون مرزی را 

جدی نمی گیریم؟

معاون برون مرزی صداوس��یما وقاحت های رس��انه ای در حمله به مقدسات و ادیان خصوصاً 
اسام و پیامبرمان را نتیجه سوء استفاده دشمن از ضعف حضور رسانه های مستقل و خودی 

دانست.
چند صباحی از قطع چند شبکه برون مرزی می گذرد؛ ابتدا با شبکه الکوثر آغاز شد و سپس 
به رادیو دری و آی فیلم انگلیس��ی و حتی برهه ای ش��بکه پرس تی وی هم رسید. نمایندگان 
مجلس در اظهارنظرها و بیانیه هایی خواس��تار توجه به موضوع استقال بودجه ای شبکه های 
خارجی تلویزیون ش��دند. بعد از اهانت مجله فرانسوی "ش��ارلی ابدو" به پیامبر اکرم)ص( با 
کاریکاتوری موهن، به سراغ پیمان جبلی معاون برون مرزی صداوسیما رفتیم که هم در این 
باره صحبت کنند و هم جویای آخرین وضعیت شبکه های قطع شده و مشکات برون مرزی 
صداوسیما ش��ویم. پیمان جبلی معاون برون مرزی رسانه ملی وقاحت های رسانه ای در حمله 
به مقدسات و ادیان خصوصاً اسام و پیامبرمان را نتیجه سوء استفاده دشمن از ضعف حضور 
رسانه های مس��تقل و خودی دانست و گفت: باید رسانه های برون مرزی و رسانه های خودی 
ج��دی گرفته و تقویت ش��وند. چرا که تریبون نظام اند و یک��ی از ابزارهای اصلی در مقابله با 
دشمن، حتماً حضور رسانه ای قدرتمندانه است.  وی افزود: شبکه های برون مرزی تنها متعلق 
به س��ازمان صداوس��یما نیست بلکه تریبون نظام اس��ت و باید نقش و اهمیت و ظرفیت این 
ش��بکه ها و همچنین مشکاتشان جدی تر گرفته ش��ود. واقعاً باید به بودجه برون مرزی مثل 
بودجه دفاعی نگاه ش��ود! ما نباید خط مقدم مقابله   رس��انه ای مان را از دست بدهیم. بودجه 
برون مرزی هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری محسوب می شود. توجه داشته باشید که جنگ، 

جنگ افکارعمومی و رسانه ای است و نباید کشور را در این راستا بی دفاع گذاشت.
پ��س از رایزنی ه��ا، مبلغ اندکی که به یک دهم بدهی های انباش��ته ش��بکه های برون مرزی 
صداوس��یما هم نمی رسد، تخصیص داده شد اما کماکان الکوثر در وضعیت قطع از یوتل ست 
به سر می برد. شبکه ای که به تعبیر مسئولین مربوطه، این شبکه در برون مرزی حائز اهمیت 
اس��ت. هنوز نتوانسته اند این ش��بکه را وصل کنند و ضرر و زیانی هم به الکوثر وارد شده که 
بخش عظیمی از مخاطبینش را از دس��ت داده اس��ت؛ مخاطبینی از داخل عربستان، سودان 
و حت��ی موریتانی ک��ه در برنامه های زنده به ص��ورت تصویری با برنامه های ش��بکه ارتباط 
می گرفتن��د.  آی فیلم انگلیس��ی مثل پرس تی وی موقتاً وصل ش��ده تا در اس��رع وقت بقیه 
مطالبات تسویه شوند. به نظر می رسد این نوع رفتارها، مشکات برون مرزی را حل نمی کند 
بلکه به تعبیر بس��یاری از نخبگان و کارشناس��ان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسامی 

باید به مطالبه ای ملی و عمومی تبدیل شود.  فارس

تجمع دانشجویان و مردم در اعتراض به هتک حرمت 
قرآن مقابل سفارت سوئد

جمع��ی از دانش��جویان و مردم در محکومی��ت اقدام وقیحانه، هتک حرمت کتاب آس��مانی 
مسلمانان و آتش زدن قرآن کریم در سوئد و نروژ تجمع کردند.

جمعی از دانش��جویان و مردم عصر روز گذش��ته در محکومیت اقدام وقیحانه، هتک حرمت 
کتاب آسمانی مسلمانان و آتش زدن قرآن کریم در سوئد و نروژ تجمع کردند.

این تجمع همراه با رعایت پروتکل های بهداشتی در مقابل سفارت سوئد در تهران برگزار شد. 
تجمع  کنندگان با در دس��ت داشتن دست  نوشته هایی همچون »سکوت هر مسلمان خیانت 
است به قرآن«،»اگر رئیسعلی بود نروژ، سوئد، امارات، آذربایجان، عربستان و هند بی جواب 
نمی ماندند«؛ »مسلمانان در ظلم،  وزارت خارجه در خواب و...« نسبت به اقدام صورت گرفته 

در نروژ و سوئد و همچنین آزار و اذیت شیعیان در برخی از کشورها اعتراض کردند.
دانش��جویان و مردم همچنین با سردادن شعارهایی به انفعال وزارت خارجه در مقابل آزار و 

اذیت شیعیان در برخی کشورها انتقاد کردند.  فارس
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