استقبال ایران از برگزاری نشست اخیر گروههای فلسطینی
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران از برگزاری نشست
اخیر گروههای فلسطینی استقبال کرد و آن را نشانه هوشمندی رهبران
فلسطین در مقابله با رژیم صهیونیستی و حامیان و همدستان این رژیم
خواند .سعید خطیبزاده با تاکید بر اینکه اتحاد و انسجام همه جریانات
فلسطینی و مقاومت در مقابل رژیم جنایتکار و اشغالگر صهیونیستی تنها
راه آزادی سرزمین فلسطین و قدس شریف است ،افزود :ملت مقاوم فلسطین
در طول دهههای گذش��ته ثابت کرده اس��ت که به رغم س��الها اشغال ،کشتار و
س��رکوبی که رژیم اش��غالگر قدس بر علیه مردم فلس��طین به کار گرفته است و
همچنین طرحهای سازش برخی دول خیانتکار عرب ،از عزم خود بر ایستادگی در
مقابل غاصبین فلسطین کوتاه نخواهد آمد .دراین مسیر قطعا دولتها و ملتهای
مقاوم و آزاده جهان نیز آنان را در این مطالبه همراهی خواهند کرد .فارس
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همکاری ایران و آژانس فرصتطلبان را ناامید کرد
نماینده روس��یه در س��ازمانهای بینالمللی مس��تقر در وین در توییتی
نوش��ت همکاری ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،کس��انی را که به
دنبال بحران س��اختن از موضوع دسترس��ی به دو س��ایت مورد نظر در
ایران بودن��د ،ناامید کرد .میخائیل اولیانوف در این خصوص نوش��ت :از
گزارشهای درزیافته آژانس بینالمللی انرژی اتمی مشخص شده که ایران
(روند) دسترسی به مکانهای تعیین شده از سوی آژانس را آغاز کرده است.
کس��انی که به دنبال ترتیب دادن یک بحران درباره این موضوع بودند ،احس��اس
ناامیدی زیادی میکنند .روح همکاری بین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تهران
غالب ش��د .اولیانوف در توئیتر نوشت :مانند همیش��ه ،گزارش محرمانه مدیر کل
آژان��س بینالمللی انرژی اتم��ی در خصوص ایران اندکی بع��د از توزیع در میان
اعضای شورای حکام سریعاً به رسانهها درز پیدا کرد .صداوسیما

ورود  ۱۲۲هموطن از جمهوری آذربایجان به ایران
سفیر جدید جمهوری اسالمی ایران در باکو در صفحه توئیترش نوشت:
با هماهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران و همکاری مقامات محلی،
یازدهمین گ��روه از هموطنان ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان امروز
شنبه  ۱۵شهریور از مرز زمینی آستارا وارد کشور شدند.
سید عباس موسوی افزود :با ورود این گروه  ۱۲۲نفره به میهن ،تعداد
هموطنان��ی که از زمان همه گی��ری کرونا از جمهوری آذربایجان به ایران
بازگش��تند به  ۱۵۰۱نفر رسید .موسوی سخنگوی سابق وزارت خارجه اخیرا به
عنوان س��فیر جدید ایران در باکو منصوب ش��د .او جایگزین جواد جهانگیرزاده
س��فیر س��ابق ایران در جمهوری آذربایجان شده است .گفتنی است؛پیشتر او از
نهادهای ایرانی فعال در باکو بازدید و با مس��ئوالن آنها در خصوص فعالیتها و
نقششان در نزدیکی هرچه بیشتر دو ملت تبادل نظر کرده بود .مهر
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ارزیابی ناظران سیاسی از آنچه با اسالم هراسی در اروپا رخ میدهد

وادار کردن مسلمانان به عکس العملهای هیجانی
ناظران سیاس��ی با تاکید بر اینکه موج اسالم هراسی اخیر
ب��ا اهداف کامال معین صورت گرفته ،بر این باورند که برای
مقابله با اینگونه اقدامات غیرعقالیی اس�لام ستیزان هرچه
سریعتر مجمع جهانی علمای اسالم که شامل همه مذاهب
مختلف اس�لامی اس��ت در یک س��مینار بین المللی ابتدا
همبستگی خود و دوم محکوم کردن اینگونه اقدامات و در
گام س��وم تذکر به همه جریانات اسالمی در سراسر جهان
که پرهیز از اقدامات رادیکالی است اقدام کنند.
موج اس�لام هراس��ی اخیر که در اروپا به راه افتاده است با
هدفی کامال تعریف ش��ده برای وادار کردن مس��لمانان به
عکس العملهای تند و هیجانی است.
نمونه آن اتفاقی اس��ت که در کش��ور س��وئد شاهد بودیم،
قرآن کریم به آتش کشیده شد .تنها چند ساعت بعد یکی
از زن��ان تندرو نیز نس��خهای از قرآن کری��م را آتش زد و
همزمان ویدئوی دیگری منتش��ر شد که نشان میداد وی
به قرآن کریم اهانت میکند.
البت��ه یک فرد تندروی دیگ��ر در بلژیک نیز به خود اجازه
اهانت داد ،نکته قابل تامل اینکه
اهانت به مقدسات مسلمانان در برابر چشم نیروهای پلیس
در غرب رخ میدهد .چند روز پیش نشریه فکاهی «شارلی
اب��دو» چاپ پاریس ی��ک روز قبل از دادگاه رس��یدگی به
پرونده  13فرد متهم به دست داشتن در حادثه تیراندازی
در دفتر این نشریه در سال  ،2015کاریکاتورهای موهن به
پیامبر اکرم(ص) را بازنشر کرد.
نویسنده سرمقاله این نش��ریه ضمن بازنشر کاریکاتورهای
موهن به س��احت پیامبر اکرم(ص) نوش��ت :این تصاویر به
تاری��خ تعلق دارد و تاری��خ را نه میتوان دوباره نوش��ت و
ن��ه میت��وان آن را پاک کرد .فرانس��ه اینگونه هتاکیها و
گستاخیها را جزو آزادی بیان قلمداد میکند ،لذا امانوئل
ماک��رون رئیس جمهور فرانس��ه این اقدام موهن نش��ریه
فرانس��وی را محکوم نکرده اس��ت .رئیس جمهور فرانس��ه
ضمن مخالفت با محکوم کردن اقدام موهن نشریه فکاهی
ش��ارلی ابدو گفت :در جایگاهی نیس��تم ک��ه بتوانم علیه
تصمیم نشریه برای انتشار کاریکاتورها حکم صادر کنم.
امائ��ول ماکرون این اقدام توهینآمیز را به مس��ئله آزادی
بی��ان و عقیده رب��ط داد و افزود :کش��ورم از آزادی بیان و
عقاید برخوردار است ،اما در عین حال شهروندان فرانسوی
باید به یکدیگر احترام بگذارند و از پرداختن به گفتوگوی
نفرتانگیز اجتناب ورزند.
توهین به مقدس��ات مسلمانان و «اس�لام هراسی» پدیده
جدیدی نیس��ت و غرب پس از فروپاشی شوروی و افزایش
گرایش به اس�لام در بسیاری از کشورهای غربی ،به شکل
گستردهای آن را در دستور کار خود قرار داده است.
پیشتر نیز انتشار کاریکاتورهای موهن در نشریات مختلف
دانمارکی ،تهیه و انتشار فیلمهای مختلف از جمله «فتنه»،
رستلر و «بیگناهی مس��لمانان» و کاریکاتور موهن درباره
پیامبر گرامی اس�لام (ص) در نشریه فرانسوی «کلوزر» از
دیگر نمونههای آن است.
تالش برای تحقیر مسلمانان

حس��ن هانی زاده کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی

در گفتوگ��و با سیاس��ت روز درباره آنچه با عنوان اس�لام
هراس��ی در برخی کش��ورهای اروپای��ی رخ میدهد گفت:
هرازگاهی که مس��لمانان در سیاس��تهای خود نسبت به
غ��رب بازنگری میکنند جریان اس�لام هراس��ی در غرب
تش��دید میشود که پش��ت صحنه آن البی صهیونیستی و
یهودیان مقیم کش��ورهای اروپایی هستند که با نفوذ خود
رسانهها و سازمانهای اروپایی سعی میکنند مسلمانان را
به شکلهای مختلف تحقیر کنند.
وی اف��زود :باره��ا در کش��ورهایی نظی��ر فرانس��ه ،آلمان،
انگلیس ،س��وئد و دیگر کش��ورها ش��اهد اهانت شدید به
مقدس��ات مس��لمانان بودیم اخیرا نیز در سوئد قرآن را به
آتش کش��یدند و در مجله شارلی ابدو در فرانسه با ترسیم
کاریکاتور و نوشتههایی به پیامبر اکرم (ص) اهانت کردند.
هانی زاده با تاکید بر اینکه اینگونه رویکردها نشان میدهد
جریان فراماسونی پشت سر همه این جریان سازیها است،
اظهار داش��ت :میخواهند با جریحه دار کردن احساس��ات
مس��لمانان آنان را وادار به عکس العمل ش��تاب زده کنند
ت��ا ذیل آن بتوانند به اخراج مس��لمانان به بهانه ناامنی در
کشورهایشان مبادرت ورزند.
کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی با بیان اینکه تاکنون
در س��وئد بیش از 60نفرمعترض ب��ه این اهانت آتش زدن
قرآن توس��ط پلیس دستگیر ش��دند ،خاطرنشان کرد :در
فرانسه نیز امانوئل ماکرون از انتشار کاریکاتور توهین آمیز
ب��ه پیامبر عظیم الش��ان را دفاع کرد ،ای��ن دفاع در حالی
است که هیچ کس نمیتواند راجع به هولوکاست در فرانسه
اظهار نظر کند.
هانی زاده با اش��اره به اینکه غرب یک جبهه وسیعی علیه
مس��لمانان ایجاد کرده است ،گفت :آنها از طریق توهین و
اهانت به نمادها و مقدسات مسلمانان به دنبال این هستند
که مسلمانان را وادار به عکس العملهای هیجانی کنند.
وی با تأکید بر اینکه کشورهای اسالمی همچنین سازمان
هم��کاری های اس�لامی ضم��ن واکنش به ای��ن اقدامات
جلس��های در سطح وزرای خارجه تش��کیل دهد ،تصریح

دکتر س��یدرضا صدرالحس��ینی نیز درباره آنچ��ه با عنوان
اسالم هراس��ی در برخی کشورهای اروپایی رخ میدهد به
سیاست روز گفت :متأسفانه نشریه شارلی ابدو در اقدامی،
کاریکاتور موهوم علیه پیامبر اکرم (ص) خود را که در سال
2015منتشر کرده بود مجددا ً باز نشر کرد.
وی افزود :همه بخاطر داریم انتش��ار ای��ن تصاویر موهون
که بعضی از آنان همراه با توضیحاتی مبنی بر تروریس��تی
بودن آموزههای دین اس�لام و مس��لمانان بود ،با این اقدام
تحریکات دینی در اروپا افزایش یافت و بسیاری از دلسوزان
معتق��د به ادیان الهی و حتی مصلحان غیر موحد سلس��له
اقدامات��ی که در آن س��ال در فرانس��ه و دیگر کش��ورهای
اروپای��ی صورت گرفته ب��ود محکوم نم��وده و اعالم خطر
کردند ک��ه این گونه اقدامات به همراه س��کوت و یا تایید
مقامات عالی کش��ورهای اروپایی باعث افزایش خش��ونت
و اقدامات واکنش��ی در چارچوب حرکتهای رادیکالی در
اروپا خواهد بود و به دلیل بیتوجهی به این نشریه ،نشریه
شارلی ابدو مورد تعرض تروریستها قرار گرفت و چند نفر
کشته شدند.
صدرالحس��ینی بیان داش��ت :ح��ال مجددا ً این نش��ریه با
استفاده از س��کوت همراه با حمایت رییس جمهور فرانسه
که اعالم نموده اس��ت دعوت به بیخدایی در فرانس��ه آزاد
است ،اقدام سخیف خویش را تکرار نموده و با بازنشر همان
تصاویر و نوش��تهها احساس��ات بیش از یک و نیم میلیارد
مسلمان را برانگیخته است.
وی گف��ت :ج��ای تأس��ف دارد توهی��ن به مقدس��ات این
جمعیت کثیر در کش��وری که خود را مهد آزادی میداند،
آزاد اس��ت و در عین حال مخالفت با دولت حاکم که بیش
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عم�لا نیمه تعطیل اس��ت و تمامی تماسهای تجار برای حل مش��کالت
مالیشان همواره بدون پاسخ میماند.
سیاست دولت انگلیس در حوزههای اقتصادی در قبال ایران کامال مشخص
بوده است و حتی شرکتهایی مانند خطوط هواپیمایی «بریتیش ایرویز»،
با وجود صرفه اقتصادی ،قبل از خروج آمریکا از برجام ،پیشدستی کرده
و ایران را ترک کردند .حال آیا این مهره مرموز دو رگه انگلیس��ی-ایرانی
که پیش��تر در مصر ،بحرین و عراق نیز حضور داش��ته ،قرار اس��ت حالل
مشکالت اقتصادی بین دو کشور باشد؟
یک سرچ ساده در اینترنت و میزان اطالعات موجود درباره خانم آرتور در
فضای مجازی ،نش��ان میدهد که ماهیت فعالیت این فرد بیشتر امنیتی
اس��ت .جالب اس��ت که او در قاهره به عنوان معلم زبان انگلیسی شورای
فرهنگی بریتانیا مشغول فعالیت بود ،و در تهران قرار است به عنوان رایزن
بازرگانی معرفی شود .آرتور در زمانی که در مصر بود تالش و برنامهریزی
کرد که زبان عربی و فارس��ی خود را تقویت کن��د تا آماده ماموریتهای
جدید در کشورهای منطقه شود.
دول��ت انگلی��س طی س��الهای اخی��ر تالش ک��رده اس��ت فعالیتهای
ضدفرهنگی ،ساختارش��کنانه و امنیتی را در خص��وص ایران با محوریت
ش��ورای فرهنگ��ی بریتانیا انجام ده��د که این امر م��ورد رصد و برخورد
نهاده��ای امنیتی در ایران قرار گرفت��ه و از حضور و فعالیت عناصر پروژه
نف��وذ انگلیس در ای��ران ممانعت بعمل آمده اس��ت .لن��دن ضمن عدم
پایبن��دی به تعهدات اقتصادی خود در برجام ،صرفا س��عی کرده اس��ت
از نیازه��ای اقتص��ادی کش��ور برای پیش��برد پروژه نفوذ و از س��رگیری
فعالیتهای ضدفرهنگی و امنیتی سوء استفاده کند .تسنیم
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دولت انگلیس در نظر دارد یک فرد دو رگه انگلیس��ی-ایرانی را که سابقه
فعالیت امنیتی دارد ،به عنوان رایزن بازرگانی در ایران معرفی کند.
ش��نیدهها حاکی از این اس��ت که دولت انگلیس قرار اس��ت فردی به نام
مارگوت آرتور را به عنوان رایزن بازرگانی به ایران معرفی و اعزام کند.
خان��م آرتور ک��ه مادربزرگی ایرانی دارد ،از س��ال  2016در میز ایران در
شورای فرهنگی بریتانیا فعالیت داشته است .او از چهرههای شناخته شده
ضد ایرانی در عرصه فرهنگی و همچنین از طرفداران سرس��خت افزایش
فشارهای تحریمی بر ایران بوده است.
در سوابق کاری آرتور ،همکاری با برخی محکومان امنیتی از جمله خانم
ارس امی��ری به چش��م میخورد .ب��ه همین دلیل میت��وان او را یکی از
مهرههای اصلی پروژه نفوذ در ایران دانست.
اولین س��والی که با ش��نیدن این خبر به ذهن متبادر میش��ود این است
که فردی با این س��وابق فرهنگی-امنیتی قرار است چه نقشی را در قالب
مسئولیت بعدی خود به عنوان رایزن بازرگانی در ایران ایفا کند.
این در حالی اس��ت که به گفته یکی از تجار فعال در عرصه بازرگانی بین
ایران و انگلیس ،لندن در س��الهای اخیر ب��ا تبعیت کامل از تحریمهای
یکجانب��ه و غیرقانونی آمریکا علیه ای��ران ،عمال تمامی مراودات اقتصادی
دوجانب��ه را تعطیل ک��رده و هیچگونه حمایتی از این بخش صورت نداده
اس��ت .به گفته این تاجر که خواس��ت نامش فاش نشود ،بخش بازرگانی

طراحیهای راهبردی اسالم هراسی از سوی
صهیونیستهاست

از یکس��ال است توسط جلیقه زردها انجام میشود مخالف
آزادی اس��ت و ب��ا ش��دیدترین برخورد پلیس و س��رکوب
تظاهرکنندگان��ی که ب��ه دنبال حق��وق اجتماعی خویش
هستند سرکوب میگردد.
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد :آقای مکرون با حمایت
از توهین کنندگان به پیامبر اس�لام چگونه میتواند نقش
آفرینی فرانس��ه را در تحوالت منطقه غرب آس��یا افزایش
دهد؟ در پاس��خ به این سوال باید گفت این تناقضی آشکار
در سیاست خارجی فرانسه محسوب میگردد ،از یک طرف
در منطقهای که اکثریت جمعیت آن مس��لمان میباش��ند
مانند لبنان و عراق ،مکرون حاضر و اعالم همبس��تگی و به
مردمان این دو کش��ور کمک میکن��د و از طرفی دیگر در
کشور خود از حامیان توهین کننده به مقدسات مسلمانان
حمایت میکند!!
وی بیان داشت :به نظر میرسد اکثر طراحیهای راهبردی
فعلی در جهان برای اس�لام هراس��ی توس��ط صهیونیست
بین الملل انجام میش��ود؛ بدین ش��کل ک��ه از یک طرف
جریانهای افراطی ضد اس�لام را تقوی��ت میکند و مورد
حمای��ت قرار میده��د و از طرف دیگ��ر گروههای افراطی
اسالمی جهان را تحریک نموده تا با واکنشهای تند وغیر
منطق��ی خویش اس�لام را دین تروریس��تی و بیمنطق و
رادیکال معرفی کند.
کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی با تاکید براینکه علت
اصلی این کارها نیز مشخص است؛اظهارداشت :میتوان در
قالب این گزاره آن را تفسیر نمود که؛ گرایش فرهیختگان
و نخبگان جامعه جهانی به اس�لام و آموزههای متعالی آن،
صهیونیس��م بین الملل را به شدت به هراس انداخته و این
تالشهای مذبوحانه برای تحت تاثیر قرار دادن گرایش روز
افزون به اسالم قابل تفسیر است.
صدرالحس��ینی این راه��کار را نیز پیش��نهاد کرد که برای
مقابله با اینگونه اقدامات غیر عقالیی اسالم ستیزان هرچه
سریعتر مجمع جهانی علمای اسالم که شامل همه مذاهب
مختلف اس�لامی اس��ت در یک س��مینار بین المللی ابتدا
همبس��تگی خود و دوم محکوم ک��ردن اینگونه اقدامات و
درگام سوم تذکر به همه جریانات اسالمی در سراسر جهان
که پرهیز از اقدامات رادیکالی است اقدام کنند.
وی معتقد اس��ت ،ضمن��ا آمادگی خود را ب��رای برگزاری
نشس��تهای تقریب ادیان و معرفی اسالم به عنوان آخرین
دین آسمانی که همه امتها را به همزیستی مسالمت آمیز
صلح و آرامش و تضارب اندیش��ه دعوت نموده اعالم نماید
تا بدین وس��یله یکبار دیگر اسالم آرامش و صلح و ارتقای
دانش عمومی را در جهان به اثبات برساند.
این اس��تاد دانشگاه خاطرنش��ان کرد :برخوردهای دوگانه
در اروپ��ا و آمریکا امروز همه اندیش��مندان و صاحبان فکر
و عقاید واال را به تعجب واداش��ته اس��ت ،چرا که مشاهده
میکنیم آزادی حقوق بش��ر ،حقوق کودکان ،حقوق بانوان
محیط زیس��ت و دهه��ا مورد دیگ��ر هم دراین کش��ورها
و هم توس��ط این کش��ورها در نقاط دیگ��راز جهان تعابیر
متف��اوت دارند ،بر این اس��اس میتوان ادعا کرد هیچ یک
از نس��خههای غرب که برای اعتالی بشر تجویز شده است
کارایی الزم را نداشته و بشر امروز باید فکری نو براندازد.

µÁ

مهره مرموز دولت انگلیس
برای پروژه نفوذ در ایران

کرد :البته با توجه به اینکه دبیرخانه سازمان همکاریهای
اس�لامی در عربستان سعودی اس��ت ،سعودیها نسبت به
ای��ن توهینها س��کوت کردهاند و باید ب��رای این موضوع
تدبیری اندیشیده شود.

دیدار جاللی با معاون روس اتم
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کاظ��م جاللی س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در
فدراس��یون روس��یه دیروز جمعه ( ۱۴شهریور) با
نیکالی اسپاس��کی معاون امور بینالملل ش��رکت
دولتی روس اتم دیدار و گفتوگو کرد.
در ای��ن دی��دار آخرین وضعی��ت همکاریهای دو
کش��ور در حوزه صلحآمیز هس��تهای و مش��کالت
موجود مورد بررسی و گفتوگو قرار گرفت.
طرفی��ن در ای��ن دی��دار ب��ر ت��داوم دیداره��ا و
همکاریه��ای ایران و روس��یه در مقابله با فش��ار
غیرمس��ئوالنه آمری��کا در قب��ال توافق هس��تهای
(برجام) تأکید کردند .فارس

بیانیه سفارت ایران در کابل درباره
سفر هیأت ایرانی به افغانستان

محمدابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور
خارجه در امور افغانستان در هفت ه گذشته در رأس
هیأتی س��فری به کابل داشت .در همین خصوص
س��فارت جمهوری اس�لامی ایران در خصوص این
سفر بیانیهای صادر کرد.
در ای��ن بیانیه آمده اس��ت :سیاس��ت اصولی ایران
در قبال افغانس��تان بر حمایت از دس��تاوردهای دو
دهه اخیر این کش��ور قرار داشته و بر همین اساس
جمه��وری اس�لامی ای��ران از برگ��زاری انتخابات
ریاس��تجمهوری در افغانس��تان قویا پش��تیبانی و
پس از برگزاری انتخاب��ات در جهت حل اختالفات
پی��ش آمده میان رقبای سیاس��ی و ایج��اد تفاهم
بی��ن آنها ،بیش��ترین تالش را به عم��ل آورد .این
بیانیه میافزای��د :در مقطع مهم کنونی که موضوع
شکلگیری چارچوب مذاکرات بیناالفغانی با هدف
دس��تیابی به صلح پایدار در افغانس��تان در جریان
اس��ت ،هیات جمهوری اس�لامی ایران در راستای
ت اصولی یعنی بقای ساختار
پیگیری همان سیاس�� 
جمهوری��ت و قانون اساس��ی به منظ��ور رایزنی با
مقامات ارشد از جمله رئیسجمهور ،رئیس شورای
مصالحه ،رئیسجمهور پیش��ین ،سرپرس��ت وزارت
امور خارجه ،مش��اور امنیت ملی و نیز برخی دیگر
از ش��خصیتهای سیاسی مطرح جمهوری اسالمی
افغانستان ،به کابل سفر کرد .باشگاه خبرنگاران

توصیف وزیر خارجه سوئیس
از اصفهان

وزیر خارجه سوئیس که در اولین مقصد سفرش در
ش��هر اصفهان به س��ر میبرد در توئیتی اصفهان را
مرواریدی در خاورمیانه خواند و ش��ناخت فرهنگ
و مردم یک کش��ور را الزمه برق��راری روابط خوب
دیپلماتیک برشمرد.
ایگنازی��و کاس��یس دیروز به منظور انجام س��فری
س��ه روزه و دیدار و گفتوگ��و با مقامات جمهوری
اسالمی ایران و در مقصد اول سفرش به ایران ،وارد
اصفهان شد ،س��اعتی قبل در توئیتی از اصفهان با
انتش��ار تصاویری از این شهر از میدان نقش جهان
نوشت :در حال بازدید از شهر اصفهان  -مرواریدی
در خاورمیانه .وی ش��ناخت فرهن��گ و مردم یک
کش��ور را الزمه برقراری روابط خ��وب دیپلماتیک
فارس
برشمرد.
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