" فاشیسم غربی"
بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن در محکومیت اقدام رئیس جمهور فرانسه
در حمایت از توهین به پیامبر اسالم(ص)

بسماللّهالرّحمنالرّحیم
»مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکفَّارِ رُحَماءُ بَینَهُمْ«
رنجاندن در سنت الهی بزرگترین گناه و برطرف کردن رنج از دیگران بزرگترین پاداشهای الهی را به دنبال
دارد وانسانهای دارای ارزشهای واال ،هرگز به حریم و حقوق دیگران تعرض نمیکنند .در واقع اهانت به پیامبر
اسالم(ص) و قرآن کریم که کتاب آسمانی مشترک نزدیک به دو میلیارد مسلمان و دربردارنده همه تعالیم ادیان
الهی و بهنوعی ارزشهای مشترک همه جامعه بشری است ،بیاحترامی به کل جامعه انسانی محسوب می شود.
مواضع هتاکانه اخیر رییس جمهور فرانسه در اهانت به مقدسات اسالمی و ساحت مقدس پیامبر مکرم اسالم
نماد اسالم ستیزی و ویژگی بارز نظام سلطه و دولتمردان آن بوده وتوهین به واالترین مقدسات مسلمانان است.
زبانهای دشنامدهنده و قلم های هتاک که در نظام فاشیست غربی بارها مشاهده و تکرار شده است اگرچه
عواطف و احساسات همه مسلمانان بلکه همه موحدین را جریحه دار و آزرده ساخت اما حکایت از سقوط
مدعیان تمدن و انسانیت دارد.همزمانی این حوادث تلخ با تالش دولتهای مرتجع عربی در عادی سازی روابط با

رژیم اشغالگر اسرائیل نشان از اتخاذ راهبرد اسالم هراسی و پشت پردههای پیچیده و کینهتوزانهای دارد که
خصمانه علیه مقدسات اسالمی کار میکند.
متا سفانه باید اظهار داشت دامنه این نگاه کینه توزانه و هتاکانه در داخل کشور هم مشاهده میشود  .جرات
هتک حرمت و ضرب و شتم بانویی که صرفا اقدام به نهی از منکر و یادآوری قانون نگهداری حیوانات در فضای
عمومی در شهر رشت میکند از مصادیق برنامه جهانی برای نابودی حرمت مسلمانان به شمار میآید.
شورای تبیین مواضع بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن در آستانه سالروز والدت با سعادت حضرت
محمد مصطفی (ص) و هفته مبارک وحدت با محکومیت شدید این اقدام رذیالنه و وقیحانه سران فرانسه که بی
شک با طراحی عوامل خودفروخته رسانهای و در اندیشکده های سازمانهای صهیونیستی آمریکا و برخی
دولتهای فاشیست غربی طرحریزیشده انتظار دارد وزارت محترم خارجه موضعی در شان جایگاه جمهوری
اسالمی ایران در جهان اسالم نسبت به جریان "فاشیسم غربی" اتخاذ کند همچنین از قوه محترم قضائیه در
خواست میکنیم نسبت به برخورد قانونی و عاجل با هتاکان مبانی دینی در فضای عمومی کشور هیچگونه
اغماضی نداشته باشند تا همراه تمامی مسلمانان جهان با حفظ وحدت ،هوشیاری و بصیرت ،طراحان این توطئه
های ضد اسالمی را ناکام گذارند.

