
بیش از ۱۵ نفر از اعضای اصلی جعل 
اسناد بانکی دستگیر شدند

وزارت اطالعات با ص��دور بیانیه ای اعالم کرد: بیش 
از ۱۵ نفر از اعضای اصلی باند کالهبرداری س��ازمان 
یافته تهیه چک های بانکی و جعل اس��ناد در استان 

آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
وزارت اطالع��ات با ص��دور بیانیه ای اع��الم کرد: با 
اقدامات اطالعاتی س��ربازان گمنام امام زمان )عج( 
در اداره کل اطالعات استان آذربایجان شرقی، بیش 
از ۱۵ نفر از اعضای اصلی باند کالهبرداری س��ازمان 
یافته تهیه چک های بانکی و جعل اس��ناد در استان 
م��ورد رصد و شناس��ایی قرار گرفت��ه و با همکاری 
دس��تگاه قضائی دستگیر ش��دند. برابر بررسی های 
انجام شده و مدارک موجود در پرونده، متهمان اقدام 
به کالهبرداری، جعل اس��ناد، تهیه و خرید و فروش 
چک های بانکی بالمحل نم��وده اند و تاکنون بیش 
از ۴۵ ه��زار فقره چک های برگش��تی به ارزش ۱۳ 
هزار میلیارد ریال از باند مذکور کشف گردید. وزارت 
اطالعات به اطالع ملت ش��ریف ایران می رساند، در 
ص��ورت مش��اهده هرگونه تخلف مراتب را با س��تاد 

خبری ۱۱۳ وزارت اطالعات در میان بگذارند.

اظهارات توهین آمیز مکرون درقبال 
پیامبر اسالم موجب خشونت در میان 

ملت ها می شود
نماینده مس��یحیان ارمنی جن��وب ایران در مجلس 
گف��ت:  اظهارات توهین آمیز رئیس جمهور فرانس��ه 
درقبال پیامبر اس��الم که به اسم آزادی بیان مطرح 
شد، در واقع خشونت کالمی است که خشونت های 
فیزیکی و ناامنی ملت ها و جوامع را به دنبال خواهد 
داش��ت. روبرت بیگلریان نماینده مس��یحیان ارمنی 
جنوب ایران در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به 
اظهارات توهین  آمیز رئیس جمهور فرانس��ه در قبال 
پیامب��ر اکرم )س( گفت: این اظه��ارات توهین آمیز 
رئیس جمهور فرانسه در قبال پیامبر اسالم از جانب 
هم��ه ادیان الهی محکوم اس��ت و هیچ یک از ادیان 

الهی توهین به پیامبران ادیان الهی را نمی پذیرند.
وی افزود: امروز جهان نیاز به آرامش دارد و مقامات 
سیاس��ی کشورها باید در این مس��یر گام بردارند نه 
اینکه مثل رئیس جمهور فرانسه به تنش ها دامن بزند. 
نماینده مس��یحیان ارمنی جن��وب ایران در مجلس 
اظهار داش��ت: اظهارات توهی��ن آمیز رئیس جمهور 
فرانسه در قبال پیامبر اسالم که به اسم آزادی بیان 
مطرح می ش��ود آزادی نیست بلکه خشونت کالمی 
اس��ت که خش��ونت های فیزیکی و ناامنی ملت ها و 

جوامع را به دنبال خواهد داشت.
بیگلریان خاطرنش��ان کرد: اگر به فرض مشکلی هم 
بین پیروان ادیان مختلف وجود داشته باشد راه حل 
آن خشونت و توهین نیست بلکه گفت وگو و تعامل 
سازنده اس��ت و جوامعی که پیروان ادیان در آن در 
کنار یکدیگر همزیستی مسالمت آمیزی داشتند به 
پویایی رسیده اند. وی افزود: رئیس جمهور فرانسه که 
خود را در ظاهر مس��یحی معرفی می کند این گونه 
رفتارهایش هیچ ارتباطی با دین مسیح ندارد و دین 
مس��یح هر گونه اهانت ب��ه  پیامبران الهی را مذموم 

می داند و محکوم می کند.  فارس

اخبار

تنها چند س��وال رهب��ر معظم انقالب اس��المی از جوانان 
فرانسوی؛ دولتمردان این کشور را به چالش کشیده است.

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای خطاب ب��ه جوانان فرانس��ه 
خاطرنش��ان کردن��د: از رئیس جمه��ور خود بپرس��ید چرا 
تردید در هولوکاس��ت جرم اس��ت؟ و اگر کسی چیزی در 
این ب��اره نوش��ت باید به زندان ب��رود اما اهان��ت به پیامبر 
خ��دا آزاد اس��ت؟ در پی اظهارات امانوئ��ل مکرون، رئیس 
جمهور فرانسه در تأیید کاریکاتور توهین آمیز پیامبر اسالم 
صلوات اهلل علیه وآله در یک نشریه فرانسوی که باعث خشم 
مسلمانان در سرتاسر جهان شد، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهب��ر معظم انقالب اس��المی پیامی توییت��ری خطاب به 

جوانان فرانسوی صادر کردند.
متن این پیام که به زبان فرانسوی در شبکه های اجتماعی 

منتشر شد، به شرح زیر است:
جوان��ان فرانس��ه! از رئی��س جمه��ور خود بپرس��ید: چرا 
از اهان��ت به پیامبر خ��دا حمایت می کن��د و آن را آزادی 
بیان می ش��مارد؟ آیا معنی آزادی بیان این است: دشنام و 
اهانت، آن هم به چهره های درخشان و مقدس؟ آیا این کار 
احمقانه، توهین به ش��عور ملتی نیست که او را به ریاست 

خود انتخاب کرده است؟

س��وال بعدی این اس��ت که چرا تردید در هولوکاست جرم 
است؟ و اگر کس��ی چیزی در این باره نوشت باید به زندان 

برود اما اهانت به پیامبر آزاد است؟
پس از انتش��ار پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای که در قالب 
س��وال از جوانان فرانسه است؛ شبکه اجتماعی اینستاگرام، 
حساب رسمی پایگاه اطالع رسانی رهبر انقالب اسالمی به 

زبان فرانسوی را مسدود کرد.
واکنش اینس��تاگرام به پیام رهبر معظم انقالب آزادی بیان 

به سبک غربی را به نمایش می گذارد.
مدت  ها اس��ت که غرب علیه جهان اسالم شمشیر را از رو 
بس��ته و سعی دارد تا با رفتارهای اس��الم ستیزانه خود به 
مبارزه با تأثیر معنوی اسالم بر افکار عمومی غرب بپردازد. 
دین زدایی و دین س��تیزی در فرهنگ غرب باعث گشته تا 
مردم کشورهای غربی در یک خأل معنوی بسر ببرند و یک 
نوع سرخوردگی در میام مردم غرب شکل گرفته است که 
در شرایط کنونی به خاطر ش��یوع ویروس کرونا مشکالت 

روحی روانی و خلد مهنوی خود را بیشتر نشان می دهد.
اقدامات دولت فرانس��ه در سیاس��ت اس��الم ستیزی باعث 
گشته تا اقداماتی از سوی برخی افراد به نام مسلمان در ایم 

کشور شکل بگیرد که با روح اسالم هیچ تناسبی ندارد.

پس از توهین چند باره نش��ریه فرانسوی به ساحت مقدس 
حضرت رس��ول اکرم)ص( و حمایت ماکرون رئیس جمهور 
این کش��ور از توهین کنندگان، موجی از اعتراضات سراسر 
جهان اسالم را فرا گرفته و مردم مسلمان دست به تظاهرات 

و اعتراض به سیاست های فرانسه علیه اسالم زدند.
اما اقداماتی که در فرانس��ه به نام مسلمان و اسالم صورت 
می گیرد هیچگاه خواست اسالم و مسلمانان واقعی نیست.

حمله چند روز گذشته فردی که خود را مسلمان می دانست 
و باعث مرگ چند شهروند فرانسوی شد،  نمی توان به اسالم 

و تفکر اسالمی نسبت داد.
چنین افرادی در راس��تای همان سیاس��ت اسالم ستیزی 
و اس��الم زدایی در کش��ورهای غربی ص��ورت می گیرد که 
از س��وی دولت های مس��تقر حمایت و تحریک می شوند تا 
چهره  ای خشن از اسالم و مسلمانان به جهان نشان دهند.

در بس��یاری از کش��ورهای دنیا مس��لمانان حضور دارند و 
زندگ��ی می کنند، ام��ا می بینیم که تنها کش��ورهای غربی 
هستند که با اسالم و مسلمانان ضدیت و دشمنی می کنند 
و س��عی دارند تا با اهانت به مقدس��ات مس��لمانان،  باعث 
شوند تا اقداماتی علیه سیاست اسالم ستیزانه غرب صورت 
گیرد.اما مسلمانان به خوبی می دانند که نباید با رفتارهای 
غیر اخالقی و غیر انس��انی نظام س��لطه با شیوه ای که آنها 

خواهان آن هستند، برخورد کرد.
در بس��یاری از کشورهای دنیا مسلمان قتل عام می شوند و 
در شرایط بس��یاری وخیمی قرار دارند،  در فلسطین مردم 
مسلمان به دس��ت صهیونیست ها به شهادت می رسند،  در 
یمن مردم مظلوم این کشور با سالح های غربی و با خمایت 
آنها از ائتالف س��عودی به خاک و خون کش��یده می شوند،  
در افعانس��تان ارتش آمریکا مردم این کش��ور را به کشتن 
می ده��د و در بس��یاری دیگر از کش��ورها همچون میانمار 
مس��لمانان به طرز فجیعی به قتل می رس��ند در حالی که 

همه آنها بی جرم و بی جنایت سر بریده می شوند.
افراط گرایی اس��المی زاییده نظام س��لطه ب��رای مقابله با 
مسلمانان و جهان اسالم است، غرب، گروه های تکفیری را 

پدید آورد تا بتواند مسلمانان و کشورهای اسالمی را تحت 
فش��ار قرار دهد و در کنار آن چهره ای خشن و جنایتکار از 

اسالم به جهانیان نشان دهد.
در حالی که جنایات کشورهای غربی همچون فرانسه علیه 

مسلمانان بر کسی پوشیده نیست.
دولت فرانسه و بسیاری از سران کشورهای غربی در حالی 
اسالم و مس��لمانان را خشن و جنایتکار معرفی می کنند و 
به مقدس��ات نزدیک به 2 میلیارد مسلمان در جهان اهانت 
می کنند که در این کشورها حتی یک نفر حق ندارد درباره 
قصه هلو کاس��ت که یک ماجرای دروغین و فریبنده است 
سخن بگوید و سوال داشته باشد که اسناد و مدارک ادعای 

وقوع هلوکاست چیست؟
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای تنه��ا چهار س��وال از جوانان 
فرانسوی پرس��یدند که باعث شد سران این کشور و دیگر 
کش��ورهای غربی به هم بریزند و حت��ی برای جلوگیری از 
نشر این سواالت، صفحه اینتساگرام ایشان را مسدود کنند 

تا همچنان مردم این کشورها در خواب غفلت باشند.
اما با وجودی که رسانه های همگانی و فضای مجازی سعی 
کردند تا از گس��ترش و دسترسی پرسش های حضرت آیت 
اهلل خامن��ه ای جلوگیری کنند،  تاکنون س��واالت در ذهن 
جوانان و مردم فرانسه نقش بسته که چرا در فرانسه کسی 
نمی تواند از هلوکاس��ت س��وال داشته باش��د اما به آسانی 

می توان علیه مقدسات اسالم اهانت کرد.
به نظر می رس��د که غ��رب در ایدئولوژی خود دچار بحران 
هوی��ت و معنوی��ت اس��ت،  معنویتی که اس��الم به راحتی 
می تواند مردم جهان غرب را از این خأل نجات دهد اما مانع 
وجود تفکر صهیونیس��تی در این کش��ورها و نفوذ عمیقی 
اس��ت که آنها دارند، حت��ی آنهایی که از مردم فلس��طین 
حمای��ت کرده و نس��بت ب��ه جنایات رژیم صهیونیس��تی 
در منطقه انتقاد دارند از فعالیت سیاس��ی منع می ش��وند 
مانند جرمی کوربن رهبر س��ابق ح��زب کارگر انگلیس از 
فعالیت های سیاسی منع شده است. این است ازادی بیان و 

حقوق بشر در کشورهای غربی و مدعی حقوق بشر!

ارائه بسته های معیشتی به 
آسیب دیدگان از کرونا

 54 هزار پایگاه  
مقاومت به پایگاه 
حافظان سالمت 

تبدیل شوند
فرمانده کل س��پاه پاسداران با تاکید بر 
اینکه ۵۴ ه��زار پایگاه های مقاومت در 
کش��ور بایس��تی به پایگاه امدادگران و 
حافظان سالمت کشور تبدیل شوند، از 
ارائه بسته های معیشتی به آسیب دیدگان 

از کرونا خبر داد.
س��ردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی 
روز )جمعه 9 آبان( در نشست هماهنگی 
قرارگاه بهداشتی و درمانی امام رضا )ع( 
که در مرکز فرماندهی و کنترل س��پاه 
برگزار ش��د، اظهار داشت:  تالش ما آن 
اس��ت که خانه به خان��ه بتوانیم ناقلین 
کرونا را شناسایی کرده و اقدامات بعدی 
را طبق دس��تورالعمل ها و پروتکل های 

درمانی انجام دهیم.
وی افزود: انتظارمان از همه فرماندهان 
این است که همه پایگاه های مقاومت که 
شامل ۵۴ هزار پایگاه در کشور می شود، 
بایس��تی به پایگاه امدادگران و حافظان 
سالمت کشور تبدیل شوند و ان شاءاهلل 
بتوانیم نقش آفرینی جدی در تشخیص 
زودرس وی��روس کرونا انجام دهیم. چرا 
ک��ه بر اس��اس دیدگاه ه��ا و نظریه های 
اثبات ش��ده پزشکان اگر این بیماری به 
سرعت تشخیص داده شود و افراد بیمار 
در قرنطینه ق��رار بگیرند و بتوانیم افراد 
سالم را از آنها جداسازی کنیم، زنجیره 
انتق��ال این بیماری ب��ه صورت طبیعی 

قطع خواهد شد.
فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: 
بایس��تی تالش کنیم هر چه س��ریع تر 

افراد س��الم را از اف��راد مبتال به ویروس 
کرون��ا جدا کنی��م ضمن اینک��ه توزیع 
بین خانوارهای  بهداش��تی  بس��ته های 
ک��م درآمد و توصیه به آنها برای رعایت 
دس��تورالعمل های بهداش��تی یک��ی از 
مسائلی است که بایستی همه سپاه های 
اس��تانی و شهرس��تانی به خوبی آن را 
انج��ام داده و به قرنطینه کردن بیماران 

کمک کنیم.
وی خاطرنش��ان کرد:  در شهرهایی که 
کنترل ورود و خ��روج صورت می گیرد 
سپاه های اس��تانی و شهرستانی باید به 

برادران نیروی انتظامی کمک کنند.
س��ردار س��المی تصری��ح ک��رد: همه 
درمانگاه ه��ا و مراک��ز درمان��ی و همه 
بیمارس��تان ها همانطور ک��ه تاکنون به 
حوزه بهداش��ت و ترمان کش��ور کمک 
کرده ان��د از هم اکنون به بعد بایس��تی 
به عنوان پایگاه های سالمت در خدمت 
درمان بیماران کرونا قرار گیرند و این کار 
را هم فرماندهان باید مدنظر خود داشته 
باش��ند. فرمانده کل س��پاه افزود:تولید 
ماس��ک و توزیع آن مسأله مهمی است 
و بایس��تی نیروهای بس��یج این کار را 
انج��ام داده و در اماکن پ��ر رفت و آمد 
حتما پایگاه هایی را برای این کار ایجاد 
کرده و برای آنهایی که ماس��ک ندارند 
تا حد ممکن ماس��ک به آنها ارائه دهند 
تا بتوانیم فرهنگ اس��تفاده از ماسک را 
در جامعه گس��ترش دهیم زیرا یکی از 
راه های کنترل از گسترش بیماری کرونا 

همین موضوع است.
وی افزود: ارائه بس��ته های معیش��تی به 
خانواده هایی که از کرونا آسیب معیشتی 
دیده اند نکته مهمی است که هم اکنون 
از سوی بخش های مختلف سپاه در حال 
انجام است و نبایستی این مسأله متوقف 
شود. ضمن اینکه مشارکت جدی سپاه 
در این مس��أله انتها ندارد و ان ش��اءاهلل 
انتهای آن زمانی اس��ت که این بیماری 
ریش��ه کن ش��ده و جامعه م��ا به وضع 

طبیعی خودش بازگردد. سپاه نیوز

امیر حیدری:

خطری شمالغرب 
کشور را تهدید 

نمی کند

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: هیچ 
خطری مرزهای ش��مالغرب کش��ور را 
تهدید نمی کند و ب��ا افزایش روزافزون 
قابلیت ه��ای نیروهای مس��لح، آمادگی 
بسیار خوبی برای اجرای مأموریت ها به 

دست آوردیم.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری در بازدید 
از مناط��ق م��رزی جلف��ا و خداآفرین 
آذربایجان شرقی، دفاع از حدود و ثغور 
میه��ن اس��المی را از مهمترین وظایف 
ارتش جمهوری اسالمی ایران دانست و 
تاکید ک��رد: نیروهای جان برکف ارتش 
در راس��تای عمل به وظایف ذاتی خود 
در نقاطی از مرزهای ش��مالغرب کشور 
اس��تقرار پیدا کرده اند و هدف اصلی از 
اس��تقرار یگان ه��ای ارت��ش در مناطق 
مرزی، حفاظت از حریم هایی اس��ت که 

خطوط قرمز ما تعریف شده است.
وی با تاکید ب��ر اینکه ما به هیچ عنوان 
اج��ازه عبور از خط��وط قرمز جمهوری 
اس��المی ایران را نمی دهیم، افزود: خط 
قرمز ما تامین امنیت، آرامش و آسایش 
عزیزان مرزنش��ین است و ما نمی توانیم 
تحم��ل کنیم ک��ه امنیت مرزنش��ینان 
ایران به مخاطره بیافتد. شعار ما »ارتش 
فدای ملت« است و ارتش با حضور خود 
در کن��ار مردم امنی��ت و آرامش آنها را 
تامین و تضمین می کند. امیر س��رتیپ 

حی��دری ادام��ه داد: نی��روی زمین��ی 
مح��وری ارت��ش همواره آماده اس��ت و 
بخصوص با تغییراتی که در ساختار این 
نیرو انجام ش��ده، به متحرک هجومی و 
واکنش سریع تغییر یافته است و تحت 
فرماندهی فرمانده کل قوا، نیروی زمینی 
ارتش هر جا که الزم باشد، آماده حضور 
و نقش آفرینی اس��ت. وی با تمجید از 
س��طح آمادگی بس��یار خوب یگان های 
مختلف این نیرو مس��تقر در آذربایجان 
شرقی، اظهار داش��ت: امروز از روحیه و 
چهره های مصمم ت��کاوران غیور ارتش 
بسیار خوش��حال هس��تم و این همان 
آمادگ��ی رزم��ی و توان ب��االی دفاعی 
رزمن��دگان نی��روی زمینی اس��ت که 

همواره بر آن تاکید می کنیم.
فرمانده نیروی زمین��ی ارتش در ادامه 
به اس��تقبال و خشنودی مردم از حضور 
یگان های ارتش در کنار آنها اشاره کرد و 
افزود: امروز به عینه دیدم که مردم عزیز 
چقدر از حضور فرزندان ارتش��ی ش��ان 
خرس��ند بودند و در کنار آنها احساس 
آرامش و امنیت بیش��تری می کردند و 
ای��ن موجب مباهات ارتش اس��ت. امیر 
س��رتیپ حیدری تاکید کرد: الحمدهلل 
هیچ خطری مرزهای ش��مالغرب کشور 
را تهدی��د نمی کند، چرا ک��ه با افزایش 
روزاف��زون قابلیت ه��ا و توانمندی های 
اجرائ��ی  آمادگ��ی  نیروه��ای مس��لح، 
ماموریت ه��ای محوله و صیانت از مردم 
عزی��ز و مرزه��ای کش��ورمان را در حد 
بس��یار خوب به دست آورده ایم. وی در 
پایان با تاکید بر لزوم احترام به تمامیت 
ارضی کشورهای منطقه، اظهار داشت: ما 
با هر دو کشور همسایه مشترکات زیادی 
داریم و تا امروز هم حس��ن همجواری را 
ب��ا دو کش��ور جمه��وری آذربایج��ان و 
ارمنستان حفظ کرده ایم و توصیه ما به 
هر دو کشور احترام به قوانین بین المللی، 
حفظ مرزهای بین المللی و حل و فصل 

مشکالت پشت میزهای مذاکره است.
 روابط عمومی ارتش

سردار غالمرضا سلیمانی:
طرح تکمیلی بسیج برای 
مقابله با کرونا از ۲۰ آبان 

آغاز می شود

رئیس سازمان بسیج مس��تضعفین گفت: طرح تکمیلی 
مقابله با کرونا با عنوان »طرح س��پهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی« از بیستم آبان آغاز خواهد شد.
س��ردار غالمرضا سلیمانی در جلس��ه قرارگاه بهداشتی 
درمانی امام رضا )ع( که به ریاس��ت فرمانده کل س��پاه 
پاس��داران برگ��زار ش��د، اظهار ک��رد: این ط��رح، همه 
مجاهدت هایی را که س��پاه های استانی کشور در کمک 
به بیمارستان ها و تامین کادرهای مورد نیاز آن ها، توزیع 
اقالم بهداشتی، آموزش و کمک به خانواده های نیازمند 

انجام می دهند، تکمیل می کند.
وی گفت: همه این اقدامات، راهبرد تدافعی اس��ت و ما 
در قالب این طرح جدید می خواهیم راهبرد دیگری را در 
کنار این راهبرد به عنوان راهبرد اصلی به میدان بیاوریم 
که آن راهبرد تهاجمی یعنی قطع زنجیره تکثیر ویروس 
از طریق بیماریابی با تکیه بر همه ظرفیت های انس��انی، 
ارتباطی، مخابراتی و فناورانه و شبکه بهداشت و درمان 
کشور است. سردار سلیمانی اضافه کرد: این طرح خیلی 
س��اده و روان و مردم پایه اس��ت و با هزینه های بس��یار 
کم اجرا و هزینه های آن ه��م به صورت متمرکز تامین 
خواهد شد. وی گفت: ما همه همت و ظرفیت های خوبی 
را در این کار به عنوان کار اصلی به کار خواهیم بس��ت 
و ب��ا توجه به تدابیر رهبر معظ��م انقالب و پیگیری های 
مستمر فرمانده کل سپاه، ان شاءاهلل از بیستم آذر شاهد 

آغاز سراسری اجرای این طرح باشیم.
رئیس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین افزود: این طرح با 
عن��وان طرح تکمیلی مواجهه و مبارزه با ویروس کرونا و 
مزین به نام »طرح س��پهبد شهید حاج قاسم سلیمانی« 

اجرا خواهد شد.

ادامه از صفحه اول
چگونه از آزادی بیان سخن گفته می شود که فردی 
همچون »کوربین« که ریاست حزب کارگر انگلیس 
را داش��ته ب��ه دلیل انتقاد از رژیم صهیونیس��تی از 
حزب کنار گذاشته می شود؟ چگونه غرب از آزادی 
بیان می گوید در حالی که شبکه های مجازی غربی 
از توئیتر و فیس بوک گرفته تا اینستاگرام، مطالب 
و صفحات منتقدان به  اس��الم س��تیزی مکرون را 
حذف می کنند؟ چگونه می ش��ود که این ش��بکه ها 
صفحات انزجار جهانی از تروریسم سردار سلیمانی 
را ح��ذف می کنند؟ این م��دل آزادی بیان در این 
ابعاد گسترده از کجا نشات می گیرد؟ این سواالت و 
ابهامات، این مطالبه را در میان افکار عمومی جهان 
ب��ه ویژه جوانان فرانس��ه باید ایج��اد نماید که چرا 
سران کشورهایشان به نفرت پراکنی و ایجاد انزجار 
می��ان پیروان ادی��ان الهی می پردازن��د؟ آنها با چه 
هدفی به دنبال تفکرات جنگ های صلیبی هستند؟ 
آی��ا این برگرفته از آن نیس��ت که آنها وابس��ته به 
نظام سرمایه داری و صهیونیس��م بین الملل، برای 
غ��ارت جهانیان هس��تند؟ در نهایت می توان گفت 
که س��ران غ��رب از جمله مکرون رئی��س جمهور 
فرانسه متهمانی هس��تند که لباس قاضی پوشیده 
و با هوچی گری علیه اس��الم به دنبال پنهان سازی 

ماهیت ضد بشریششان هستند. 
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گزارش

وزارت خارجه به اظهارات مکرون واکنش جدی نشان دهد
 س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت:اعضای 
کمیس��یون نام��ه ای را به وزارت امور خارجه واصل داش��تند و در آن نامه 
خواس��ته شد که دستگاه دیپلماسی واکنش جدی به اظهارات اخیر رئیس 
جمهور فرانسه نشان دهد. ابوالفضل عمویی با اشاره اظهارات اخیر مکرون 
رئیس جمهور فرانس��ه در اهانت به س��احت قدس��ی پیامبر گرامی اسالمی 
حضرت محمد)ص(، اظهار داش��ت:در جلسه اخیر کمیس��یون و در چارچوب 
رصد اخبار مربوط به تحوالت این موضوع مورد بررس��ی قرار گرفت. نماینده تهران 
در مجلس مواضع اخیر رئیس جمهور فرانسه را برای سرپوش گذاشتن بر مشکالت 
داخلی این کش��ور دانس��ت و عنوان کرد: دولتمردان فرانسه برای فرار از مشکالت 
سیاسی که در این کشور شکل گرفته سعی می کنند با اظهارات غیر واقع فراری رو 

به جلو داشته باشند و افکار عمومی را به سمت دیگری سوق دهند.  تسنیم

مکرون و امثال او به دنبال ترویج خشونت  هستند
 نماینده مس��یحیان آشوری و کلدانی در مجلس گفت: مکرون و امثال 
آن ب��ا اظهارات توهین آمی��ز به دنبال ترویج خش��ونت های فرهنگی و 
سیاس��ی در سطح جهان هستند. شارلی انویه تکیه با اشاره به اظهارات 
توهی��ن آمیز رئیس جمهور فرانس��ه در قبال پیامبر اک��رم )س( گفت: 
اظهارات توهین آمیز امانوئل مکرون به پیامبر اس��الم به این خاطر است 
که دین اکثر هموطنان ایرانی اسالم است و آنها در واقع به دنبال آن هستند 
تا با این اقدام ملت ایران و جمهوری اسالمی را هدف قرار دهند و با این اظهارات 
توهین آمیزش��ان که از سر عصبانیت از پیشرفت های ملت ایران است جلوی این 
توسعه و پیشرفت ها را بگیرند. انویه تکیه گفت: ایرانیان آشوری و کلدانی همانند 
یک سرباز زیر پرچم نظام جمهوری اسالمی دوشادوش دیگر هموطنان به مقابله 

با دشمنان این نظام و این مرز و بوم می پردازند.  فارس

تحریم کاالهای فرانسوی 
 ی��ک نماین��ده ادوار مجلس ضمن محکوم دانس��تن اق��دام رئیس جمهور 
فرانس��ه در اهانت به پیامبر اس��الم، گفت: برای مقابله با این اقدام می توان 
تحریم کاالهای فرانس��وی که مکرون را به عجز کشاند، انجام داد. مجتبی 
رحماندوست، در رابطه با حمایت مقامات دولت فرانسه از کاریکاتورهای ضد 
اسالمی و موهن علیه پیامبر اسالم )ص(، اظهار داشت: اگر اینها این موضوع را 
به آزادی بیان استناد می کنند چطور است که نسبت به گفتن اینکه باالی چشم 
اسرائیل ابرو است، تحمل ندارند؟ یکی دیگر از روسای این کشورها وقتی کاریکاتوری 
از زن او درس��ت کردند بسیار عصبانی ش��د و این عصبانیت حتی به جنگ ناموسی 
کشید، پس اگر آزادی بیان است، اینجا هم آزادی بیان است. این فعال سیاسی بیان 
کرد: ما اینکه در برابر این اهانت بخواهیم اهانت متقابل داشته باشیم به هیچ وجه قبول 

ندارم. مقدسات آنها یعنی مسیحیت برای ما هم مقدس است.  مهر

اهانت به پیامبر اعظم مباح به هلوکاست حرام !

چهار پرسشی که کاخ الیزه را به هم ریخت


