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اسالم ستیزی سیس��تماتیک در کشورهای غربی 
طی هفته های اخیر از س��وی س��ران فرانس��ه  با 
محوریت امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور 
ابعاد تازه ای گرفته اس��ت به گون��ه ای که از قتل 
س��وال برانگیز معلم تاریخ تا درگیری های خونین 
در برخی ش��هرهای فرانسه س��ریعا به مسلمانان 
نس��بت داده می ش��ود. اس��الم رادیکال��ی واژه ای 
اس��ت که سران فرانسه و البته با حمایت از  سران 
س��ایر کش��ورهای اروپایی به ویژه انگلیسی ها به 
کار می برند. آنها در حالی از اس��الم رادیکالی نام 
می برن��د که یک س��وال مطرح اس��ت و آن اینکه 
اس��الم رادیکالی از کجا آمده اس��ت؟ پیش از هر 
کالم��ی  ذکر ای��ن جمله ضروری اس��ت که عقبه 
و پیوس��ت علمانماه��ا و دین دارنماها که ش��روع 
خشونت و کشتار می کنند به خوبی نشان می دهد 
که یا در طیف شیعه انگلیسی هستند و یا در جمع 
سنی آمریکایی که نمود آن را در وهابیت، بهائیت 
و دهها فرقه دیگر می توان مشاهده کرد. در همین 
حال اس��تعمارگری و جنایات غرب در کشورهای 
اسالمی مروج خشونت و ستیزه جویی بوده است 
ک��ه رفتارهای ضدبش��ری فرانس��ه و انگلیس در 
آفریقا و آسیا، سرآمد این استعمارگری بوده است. 
خش��ونتی که نه تنها مسلمانان بلکه پیروان سایر 
ادیان را نیز فراگرفته است که نتیجه سیاست های 
استعماری، برده داری و غیرانسانی غرب در طول 
دوره های مختلف بوده اس��ت به گونه ای که در هر 
دوره ای می ت��وان تفکرات جنگ های صلیبی میان 
مسیحیان و مس��لمانان را در تفکرات سران غرب 
مش��اهده کرد. حمایت از اسالم ستیزان و تقویت 
جریان های راس��ت افراطی از دیگ��ر کارکردهای 
غرب بوده است که نمود عینی آن حمایت آشکار 
انگلیس و فرانس��ه از س��لمان رش��دی مرتد بوده 

است. 
نکته مهم آنکه گروه های تروریستی با پسوندهای 
به ظاهر اس��المی دس��ت س��اخت غرب بوده اند 
از القاع��ده و داع��ش که رس��ما س��ران آمریکا و 
انگلی��س به ایجادش��ان اذعان کرده ان��د گرفته تا 
گروهک های کوچک تروریستی همچون منافقین، 
جیش الشیطان، لشگر گنجوی پاکستان، الشباب 
س��ومالی و ... توسط دس��تگاه های اخالقی غربی 
ساخته شده اند. جالب توجه آنکه غرب در حمایت 
از این گروه های تروریس��تی به مبارزه با دشمنان 
تروریسم پرداخته اند که جنگ غرب علیه مقاومت 
نمودی از این رفتار اس��ت. این تروریس��م پروری 
چنان است که آمریکا به ترور سردار سپهبد قاسم 

سلیمانی پیشگام مبارزه با تروریسم پرداخت.
البت��ه تروریس��م پروری غ��رب، صرف��ا در ایجاد 
گروه های تروریس��تی نمی باش��د بلکه تروریس��م 
دولت��ی آنه��ا را نیز باید ب��ه آن اف��زود. جنایات 
تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی علیه فلسطین، 
تروریس��م دولتی غرب علیه ملت سوریه، عراق و 
یمن، جنایاتی که 19 سال است نیروهای غربی در 
افغانستان و 17 س��ال در عراق مرتکب می شوند، 
تروریس��م دولت��ی غ��رب در لیبی و بس��یاری از 
کش��ورهای آفریقایی و آمریکای التین نمودی از 
این حقایق اس��ت. نکته مهم آنکه غرب در حالی 
تروریسم را بهانه ای برای اسالم ستیزی قرار داده 
که به اذعان جهانیان، این مس��لمانان هستند که 
در قال��ب جبهه مقاومت بیش��ترین نب��رد را علیه 
تروریسم و عوامل خش��ونت دارند چنانکه که اگر 
نبود جبهه مقاومت اکنون تروریسم سراسر جهان 

را به زیر سلطه درآورده بود.
در همین حال در میان اسالم ستیزی اخیر سران 
فرانسه چند سوال مطرح است از جمله اینکه چرا 
در حالی که س��االنه صدها نفر در خش��ونت های 
خیابانی و خانوادگی در فرانس��ه کش��ته می شوند 
،هرگز نام��ی از مذهب و اعتق��ادات دینی قاتالن 
و قربانی��ان برده نمی ش��ود ولی اکن��ون یک باره 
اعتق��ادات دین��ی افراد مح��ور پ��ردازش خبری 

خشونت ها و ناآرامی ها می شود؟
چگونه اس��ت که در فرانسه اس��الم ستیزی آزاد 
است اما انتقاد از هولوکاست ممنوع است چنانکه 
»روژه گارودی« محقق فرانس��ه به خاطر پرسش 

درباره هولوکاست محاکمه و بازداشت شد؟

متهم لباس قاضی پوشید
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مجموع مبتالیان به کرونا در کشور از ۶۰۰ هزار نفر عبور کرد

 درگذشت ۳۶5 هم وطن

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
8011 بیمار جدید مبتال به کووید19 در کش��ور شناس��ایی ش��دند و 

مجموع بیماران به ۶0۴ هزار و 9۵۲ نفر رسید.
سیما سادات الری سخنگوی وزارت بهداشت گفت؛ از روز جمعه تا روز 
ش��نبه 9 آبان 1۳99 و بر اس��اس معیارهای قطعی تشخیصی، 8011 
بیمار جدید مبتال به کووید19 در کش��ور شناس��ایی شدند که ۲7۵۴ 
نفر از آنها بس��تری هستند. مجموع بیماران کووید19 در کشور به ۶0۴ 
هزار و 9۵۲ نفر رس��ید. وی افزود: متاس��فانه در طول مدت، ۳۶۵ بیمار 
کووی��د19 ج��ان خود را از دس��ت دادند و مجموع ج��ان باختگان این 
بیماری به ۳۴ هزار و ۴78 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون ۴77 هزار و 
۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. الری 
گف��ت: ۵1۲8 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت ش��دید این 
بیم��اری تحت مراقبت قرار دارند.تا کن��ون چهار میلیون و 89۲ هزار و 
70۴ آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است. سخنگوی 
وزارت بهداشت گفت: استان های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوش��هر، زنجان، ایالم، خراس��ان رضوی، 
مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، 
خراس��ان شمالی، همدان، یزد و کردس��تان در وضعیت قرمز قرار دارند 
همچنین استان های هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان 

نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.  فارس

زمین لرزه ۶.۶ ریشتری در ازمیر
زمین لرزه ای به بزرگی ۶.۶ ریشتر سواحل سفری حصار 

دریای اژه را لرزاند.

خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد؛  تونچ 
س��ویر ش��هردار ازمیر ترکی��ه در پی وقوع 
زمین لرزه  ۶.۶ ریشتری در سواحل شهرستان 
سفری حصار اعالم کرد که تاکنون، تخریب 
حدود ۲0 س��اختمان گزارش ش��ده است. 
رجب طی��ب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
طی تم��اس تلفنی ب��ا محم��د گوللو اوغلو، 
رئی��س مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه ترکیه »آفاد« و یاووز س��لیم 
کوش گر، اس��تاندار ازمیر درباره عملیات جس��ت وجو و نجات در ازمیر 
اطالعات گرفت. مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه ترکیه »آفاد« اعالم 
کرد: عملیات جس��تجو و نجات در تمام اس��تان هایی که از زمین لرزه 
متأثر ش��ده اند ادامه دارد. عملیات غربالگری توسط نیروهای مسلح از 
هوا نیز ادامه دارد. س��ازمان هالل احمر ترکیه به منطقه زلزله زده ۴8 
پرسنل، 1۶ وسیله نقلیه و یک آشپزخانه سیار با ظرفیت ارائه خدمت 
برای ۲۵ هزار و ۵00 نفر اعزام کرد. براساس برآوردهای اولیه تاکنون 
۴ نف��ر بر اثر زلزله در ازمیر ترکیه جان خود را از دس��ت داده و 1۲0 
تن دیگر مصدوم ش��ده اند.  احتمال می رود تلفات زمین ارزه در ترکیه 
افزایش یابد. استاندار ازمیر گفت؛ دولت با تمام قدرت خود بسیج شده 
اس��ت. به تمام ساختمان های آس��یب دیده تیم های جستجو و نجات 
اعزام ش��دند. تمام این تیم ها به مقصد خود رس��یده و در حال انجام 

وظیفه شان هستند. 

از ترس ناآرامی ها پس از انتخابات 

فروش اسلحه و مهمات در آمریکا 
متوقف شد

فروشگاه های زنجیره ای وال مارت که بزرگ ترین فروشگاه زنجیره ای در 
آمریکا به ش��مار می رود، از ترس ناآرامی های پس از انتخابات ریاست 
جمهوری در آمریکا فروش اس��لحه و مهمات در فروشگاه های خود را 

متوقف کرد.
رویترز گزارش داد، فروش��گاه های زنجیره ای وال مارت که بزرگ ترین 
فروش��گاه های زنجیره ای در آمریکا و جهان به ش��مار می رود، ش��ب 
گذش��ته اعالم کرد: با هدف حفاظت از کارکنان و مش��تریان اسلحه و 

مهمات را از قفسه های فروشگاه های خود جمع کرده است.
این اقدام چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
انجام ش��ده و بسیاری نگران آن هستند که پس از انتخابات شاهد باال 

گرفتن شدید تنش سیاسی در آمریکا و احتماالً خشونت باشیم.
س��خنگوی وال مارت در این باره گفت:  ما شاهد ناآرامی های محدودی 
در آمری��کا بوده ای��م و همان گونه ک��ه در ناآرامی های قبلی طی چند 
س��ال گذشته نیز انجام شده ما اسلحه و مهمات را با هدف پیشگیری 

از خشونت از قفسه های فروش جمع آوری کرده ایم.
طبق اعالم این ش��رکت، هنوز مش��خص نیس��ت که چه زمانی دوباره 
فروش اسلحه در این فروشگاه از سر گرفته شود. وال مارت در سراسر 
آمری��کا ۵ هزار فروش��گاه دارد که در حدود نیمی از آنها اس��لحه هم 
می فروش��د، البته وال مارت گفته بسته به درخواست مشتریان بخشی 

از نیاز آنها را تأمین خواهد کرد.
فروش��گاه ها در آمریکا پس از آنکه طی ماه های گذش��ته شاهد حمله 
معترضان به آنها، شکس��تن شیش��ه و دزدیدن اجناس در ش��یکاگو، 
نیویورک، لس آنجلس، پرتلند و دیگر ش��هرهای آمریکا بوده اند، دوباره 

در حال آماده کردن خود برای شرایط مشابه هستند.
البته یک نگرانی دیگر این است که فروش اسلحه طی سال جاری در 
آمریکا به رکورد جدیدی رس��یده و بسیاری از افراد که تا پیش از این 
اسلحه نداش��ته اند، اقدام به خرید اسلحه برای حفاظت از خود در پی 

بحران احتمالی هستند.

دوراهی سخت پیش روی 
مردم آمریکا در انتخاب 

ترامپ یا بایدن

جنج��ال ها همزم��ان با نزدیک ش��دن به تاریخ 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا در این کشور 

افزایش یافته است.
مردم آمریکا دوران حساس��ی را سپری می کنند 
چ��را که ب��ه زم��ان انتخابات ریاس��ت جمهوری 
نزدیکتر می شوند. حساسیت این دور از انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری در آمریکا ب��ه خاطر حضور 

فردی، چون دونالد ترامپ در کاخ سفید است.
ترام��پ با رفتار ه��ای خود ش��رایط خطرناکی را 
برای آمریکا پدید آورده تا جایی که کارشناس��ان 
احتم��ال وق��وع هر نوع بحرانی را در این کش��ور 
می دهن��د. ریی��س جمه��ور کنونی آمری��کا در 
کارزار انتخابات��ی با جو بایدن، از الفاظ و تعابیری 
اس��تفاده کرده و می کند ک��ه باعث نگرانی مردم 
و سیاس��تمداران آمریکایی ش��ده اس��ت. ترامپ 
تهدید ک��رده که اگر پیروز نش��ود جنگ داخلی 
رخ می ده��د؛ او حتی دلیل پیروز نش��دن خود را 
تقل��ب در انتخابات عنوان کرده که البته تعرضی 

به سیستم انتخاباتی آمریکاست.
ترام��پ در واق��ع آمری��کا را تهدید به آش��وب و 
جنگ داخلی کرده که در صورت نپذیرفتن نتایج 
انتخابات از سوی او، دور از انتظار نیست که چنین 
شود. تاکنون هیچ مرجع قانونی هم نتوانسته مانع 
رفتار ها و س��خنان او در کارزار انتخاباتی شود. از 
س��وی دیگر جو بایدن طرف مقابل دونالد ترامپ 
است؛ او در آخرین نظرسنجی های انجام شده در 

آمریکا، از رقیب خود پیش افتاده است.
اگر کارزار انتخاباتی در آمریکا به دیوان عالی این 

کشور کشیده شود، نتیجه روشن است.
جمه��وری خواهان قدرت را در دی��وان عالی در 
دس��ت دارند و بر اس��اس هواداری از نامزد خود، 
رأی ب��ه ترامپ خواهند داد. قض��ات دیوان عالی 
آمری��کا را رییس جمهور وقت تعیین می کند، در 
واقع این قضات وابس��ته به جناح سیاسی  هستند 
که رییس جمهور از آن برآمده اس��ت. این دیوان 
اکنون در اختیار افرادی اس��ت که هوادار ترامپ 
هس��تند و نمی توان توقع داش��ت قض��ات دیوان 
عالی آمریکا حتی در صورت شکست ترامپ، رأی 

خود را برای جو بایدن ثبت کنند.
ریاس��ت  انتخاب��ات  دوران  در  اتفاق��ی  چنی��ن 
جمهوری ج��ورج بوش و رقیب او الگ��ور، افتاد، 
یعنی دیوان عالی آمریکا بوش شکست خورده را 
پی��روز انتخابات اعالم کرد، اما الگور پس از اعالم 
رأی و نظ��ر دیوان عالی، اعتراضی نکرد در حالی 

که پیروز بود.

اما در این دوره اگ��ر چنین اتفاقی بیفتد، آیا جو 
بایدن نیز مانند الگور برخورد خواهد کرد؟

ش��اید جو بای��دن همچون الگور رفت��ار کند، اما 
ماجرا را برعکس نگاه کنیم؛ اگر بایدن پیروز شود 
و دی��وان عالی نی��ز آن را تأیید کن��د، آیا دونالد 
ترامپ ه��م مانند الگور رفت��ار خواهد کرد؟ باید 
گف��ت نه! خصوصیات دونال��د ترامپ، یاغی گری 

سیاسی حتی درون آمریکاست.
اگرچه نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را 
رأی الکت��رال تعیین می کند، اما اگر مردم آمریکا 
ب��ه جو بایدن رأی قاطع ب��ا اختالف زیاد بدهند، 
آنگاه ش��اید حتی آرا الکت��رال کالج و رأی دیوان 

عالی نیز نتواند کاری از پیش ببرد.
ترامپ، ه��واداران سرس��خت و سرکش��ی دارد، 
پیش بینی می ش��ود که در صورت اعالم شکست 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری به خیابان ها 
بریزند و آشوب بپا کنند. هواداران ترامپ تاکنون 
بیشترین سالح را خریداری کرده اند، این سالح ها 
باید جایی ب��ه کار آید و چه جایی بهتر از زمانی 

که شکست ترامپ اعالم شود.
آنگون��ه که ب��ر می آی��د، اکثریت م��ردم آمریکا 
از وج��ود دونال��د ترامپ در کاخ س��فید ناراضی 
هستند، این نارضایتی حتی در اعتراضات مردمی 
نی��ز نمود یافته اس��ت. تظاهرات گس��ترده علیه 
ترامپ به خاطر سیاست های نژاد پرستی و ضعف 
شدید در مدیریت بحران ویروس کرونا، نارضایتی 
و اعتراض مردمی را عمیق تر کرده اس��ت. مردم 
آمری��کا، کارشناس��ان، خبگان، سیاس��تمداران، 
فرهیختگان و حتی اعضای دو حزب جمهوریخواه 
و دموکرات، مس��تأصل از شرایط حاکم در کشور 
شده اند.  اگر دونالد ترامپ بار دیگر رییس جمهور 
ش��ود، این کشور را بحران فرا خواهد گرفت، این 
پیش بینی از سوی کارشناسان درون آمریکا ارائه 
ش��ده اس��ت، و اگر جو بایدن برگزیده ش��ود، باز 
هم بحران گریبانگی��ر آمریکا خواهد بود چرا که 
ترامپ و هوادارانش کش��ور را به آش��وب خواهند 
کش��ید، تهدیدی ک��ه خود ترام��پ آن را مطرح 
کرده و احتمال بسیار زیاد آن را عملیاتی خواهد 
کرد. اگر بایدن رأی بیاورد، اوضاع این کش��ور به 
ه��م می ریزد و اگر ترامپ مجددا انتخاب ش��ود، 

بحران گریبانگیر آمریکا خواهد بود.
آمریکا بر س��ر دوراهی سختی مانده است؛ مردم 
آمریکا باید انتخاب کنند، آیا همچنان یک رییس 
جمهور بی کفایت را در کاخ س��فید تحمل کنند، 
ی��ا اینک��ه در بحرانی ک��ه ترام��پ آن را پس از 
شکس��ت احتمالی به وجود خواهد آورد، مقاومت 

کنند و کشور را نجات دهند.
نه راه پیش برای آمری��کا باقی مانده نه راه پس؛ 
هر دو راه برای آمریکا ناهموار و س��نگالخ است، 
اما گریزی از آن نیست و باید طی کنند، تا چه بر 
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صفحه 7

آگهى مزایده 

هکتار    110 تقریبى  دارد مساحت  نظر  در  گنبدکاووس  مجموعه سوارکارى 
شرکت  به  عالقمندان  رویت  به  که  را  خود  دیم)   ) مزروعى  هاى  زمین  از 
پیشنهادى  قیمت  باالترین  به  حضورى  مزایده  طریق  از  میرسد  درمزایده 
جهت کاشت ( تک محصول) به شخصیت هاى حقیقى و حقوقى به صورت 

اجاره واگذار نماید.
روز چهارشنبه   16 توانند درساعت  مى  مزایده  در  به شرکت  *عالقمندان 

مورخه 99/8/14  در جلسه مزایده شرکت کنند
به حساب  واریز  بابت حق شرکت در مزایده  ریال  پانصد میلیون  *  مبلغ 

0112661203009 بانک ملى به نام هئیت سوارکارى گنبد.
* قیمت پیشنهادى پایه هر هکتار 55 میلیون ریال مى باشد.
* برنده مزایده حق تغییرکاربرى و واگذارى به غیر را ندارد.

تضمین  عنوان  به  بها  اجاره  کل  معادل  چکى  بایست  مى  مزایده  برنده   *
حسن انجام کار تعهدات به مجموعه تحویل نماید.

* مجموعه سوارکارى در رد یا قبول تمامى پیشنهادات مختار است.
* تلفن تماس:   017-33284869

سیاست روز  اقدامات دولت در مسیر افزایش قیمت کاالها را بررسی میکند؛

چهار پرسشی که کاخ 
الیزه را به هم ر یخت

اهانت به پیامبر اعظم مباح به هلوکاست حرام !

جوانان فرانسه ! از رئیس جمهور خود بپرسید: 
 چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت می کند و آن را آزادی بیان می شمارد؟

 آیا معنی آزادی بیان این اس�ت: دشنام و اهانت، آن هم به چهره های درخشان و مقدس؟ آیا 
این کار احمقانه، توهین به ش�عور ملتی نیس�ت که او را به ریاس�ت خود انتخاب کرده است؟ 
سوال بعدی این است که چرا تردید در هولوکاست جرم است؟ و اگر کسی چیزی در این باره 

نوشت باید به زندان برود، اما اهانت به پیامبر آزاد است؟

Jeunes de France !
Posez cette question à votre Président : pourquoi il soutient l'offense au 
Prophète de Dieu, tout en la considérant comme la liberté d’expression? 
Est-ce que la liberté d'expression veut dire insulter et offenser, et ce, les 
personnalités éminentes et sacrées?
Cet acte stupide n’est-il pas une offense à la conscience d’une nation 
qui l’a élu comme son président?!
La question suivante est : pourquoi alors douter au sujet de l’holocauste 
est considéré comme un crime ? Et pourquoi celui qui écrit sur ce sujet 
doit être condamné à la prison, tandis que l’offense au Prophète est un 
acte permis?!

Young French people! 
Ask your President why he supports insulting God’s Messenger in the 
name of freedom of expression. Does freedom of expression mean 
insulting, especially a sacred personage? Isn’t this stupid act an insult 
to the reason of the people who elected him?
The next question to ask is: why is it a crime to raise doubts about 
the Holocaust? Why should anyone who writes about such doubts be 
imprisoned while insulting the Prophet (pbuh) is allowed?


