
 اىزجار ٍهگاىی از اٍاىت کييدگان

 طدت ةٌ اةده طارلی فراىصُی ىظریٌ تُشط ضداشالنی کاریکاتُرٍای اىتظار از جَان ٍای کاتُلیک رٍتر

 غلیٌ فراىصُی فکاٍی نجلٌ نٍُو اكدانات ةرد نی شر ةٌ آشیایی شفر در کٌ دهم فراىصیس پاپ.کرد اىتلاد

 تهصخر ه تٍُیو ةردارىدً در کٌ زناىی هیژً ةٌ دارد حدی ةیان آزادی: گفت هی.گرفت اىتلاد ةاد ةٌ را اشالم

 کرد تاکید حال غیو در ه یاد ةظر ةيیادیو حلُق از یکی غيُان ةٌ ةیان آزادی از پاپ. ةاطد دیگران اغتلادات

 تٍُیو دیگران اغتلادات ةٌ ه دادً اىجام آنیز تحریک اكدانات ىدارد حق کصی ه دارد نرزی ه حد آزادی ایو

 کيار در ٍُاپیها در کٌ ”گاشپاری آلترتُ“ ىزدیکض نظاهر ةٌ نثالی ذکر ةا پاپ.کيد طُخی دیگران غلاید ةا ه

 کيد اٍاىت نو نادر ةٌ گاشپاری دکتر ىزدیکم دهشت ٍهیو اگر نثال ةرای: گفت ه کرد اطارً ةُد ىظصتٌ اه

 اىصان تُاىید ىهی طها. اشت ظتیػی انری ایو ه ةاطد داطتٌ را خُد صُرت ةٌ نظت یک دریافت اىتظار ةاید

 کصاىی. ةاطد داطتٌ ٍایی نحدهدیت نردم دیيی ةاهرٍای نُرد در ةاید ةیان آزادی حق. کيید تحریک را ٍا

 گفتم گاشپاری دکتر درةارً کٌ را نظتی ضرةٌ ٍهان اىتظار ةاید کييد نی تحریک را دیگران ةاهرٍای کٌ

 .ةاطيد داطتٌ

 جدید اىگیزی فتيٌ را اةده طارلی فراىصُی ىظریٌ در نٍُو کاریکاتُر اىتظار اردن، خارجٌ هزیر حال ایو در

 کرد تُصیف

 ركم را جدیدی فتيٌ خُاٍد نی ه اشت اىگیزی فتيٌ حال در دهةارً اةده، طارلی ىظریٌ: گفت «جُدة ىاصر»

 اةده طارلی جدید نٍُو کاریکاتُر اىتظار ةٌ هاکيض در ٍم ترکیٌ جهَُری رئیس اردهغان ظیب رجب. ةزىد

 هزیر ىخصت. ىیصت اٍاىت ه تٍُیو آزادی نػيای ةٌ ةیان آزادی کٌ کرد اغالم( ص) اشالم پیانتر درةارً

 نفَُم ةٌ را ةیان آزادی( ص)پیانتر ةٌ نٍُو کاریکاتُر چاپ در فراىصُی نجلٌ اكدام ةٌ اطارً ةا ٍم ترکیٌ

 اكدانی ،(ص)نحهد حضرت ةٌ نٍُو کاریکتاتُر ةازىظر: گفت اهغلُ داهد احهد. ىداىصت تٍُیو آزادی

 نهکو: افزهد ترکیٌ هزیر ىخصت. ىیصت تٍُیو آزادی نفَُم ةٌ ةیان آزادی ه اشت خعرىاک ه کييدً تحریک

 کٌ افرادی گفت ىیز ترکیٌ هزیر ىخصت نػاهن. ةهاىیم شاکت( ص)پیانتر ةٌ اٍاىت كتال در نا کٌ ىیصت

 ىدارىد ةیهی هحظت ه رغب اىتظار از کٌ ٍصتيد افرادی زىيد نی( ص) اشالم ةزرگ پیانتر ةٌ اٍاىت ةٌ دشت

 چيدیو حهلٌ ٍدف اخیرا کٌ اةده طارلی ىظریٌ اشت گفتيی. کييد نی ةاز تيض ه فتيٌ ایجاد ةرای را راً ه

 دیگر ةار طدىد، کظتٌ ىظریٌ ایو ٍای کاریکاتُریصت ه ىگاران رهزىانٌ از طهاری ه گرفت كرار ترهریصت

 .کرد نيتظر( ص) اشالم پیانتر درةارً نٍُيی کاریکاتُر

 

 اىتلاد ه پاریس در ترهریصم ةا نتارزً راٍپیهایی در صَیُىیصتی رژیم هزیر ىخصت حضُر ایيکٌ دیگر ختر

 ٍهتای ترکیٌ هزیر ىخصت. اشت اىداختٌ راً ةٌ آىکارا ه آهیُ تل نیان لفظی جيگی اكدام، ایو از ترکیٌ شران



 ىتاىیاٍُ ةيیانیو گفت اهغلُ داهد احهد. کرد نلایصٌ پاریس ترهریصتی حهالت غانالن ةا را خُد اشرائیلی

 حهالت غانالن ةا تفاهتی طدً نرتکب ٍا فلصعیيی غلیٌ کٌ جيایاتی خاظر ةٌ صَیُىیصتی رژیم هزیر ىخصت

 اهغلُ داهد. اىد طدً ةظریت غلیٌ جيایت نرتکب ٍا ایو دهی ٍر: افزهد هی. ىدارد فراىصٌ در اخیر ترهریصتی

 رژیم کٌ جيایاتی ةر ه داىد نی ترهریصت ه جيایتکار را فراىصٌ حهالت غانالن تيَا کٌ را غرب رهیکرد

 هزیر. گرفت اىتلاد ةاد ةٌ ةيدد، نی چظم طدً نرتکب فلصعیيی دفاع ةی کُدکان ه زىان غلیٌ صَیُىیصتی

 ةٌ نُشُم غزً ةٌ رشان کهک ٍای کظتی کارهان ةٌ حهلٌ در اشرائیل ارتض اكدام دیگر ةار ترکیٌ خارجٌ

 نصداق ىیز حهلٌ ایو گفت ه کرد نحکُم را ترک فػاالن از ىفر ۹ کظتار ه ۰۲۰۲ شال در «آزادی کارهان»

 ىیز صَیُىیصتی رژیم هزیر ىخصت دیگر شُی از. ةُد ٍا صَیُىیصت تُشط ةظریت غلیٌ جيایت ارتکاب ةارز

 جَاىی جانػٌ شُی از ةاید تُ: گفت ه داىصت آهر طرم را هی شخيان اردهغان، ةٌ خعاب ه ىگرفت آرام

 در. طُد ٍهراً اخالكی گظایض ةا کٌ ةُد خُاٍد نُفق زناىی تيَا ترهریصم غلیٌ جيگ زیرا طُی نحکُم

 در اشرائیلی ٍای دیپلهات از گرهٍی جهع در صَیُىیصتی رژیم خارجٌ هزیر لیترنو آهیگدهر راشتا ٍهیو

 کٌ گفت ه کرد تُصیف یَُدیت نخالف را آن ه کرد نحکُم را اردهغان شخيان آشیایی ه ارهپایی کظُرٍای

 یَُدی ضد اظَارات جَان کٌ زناىی گرداىد؛ نی ةاز گذطتٌ كرن شُم دٌٍ ةٌ را جَان اظَارات، گُىٌ ایو

 .ةُد گرفتٌ ىادیدً را ٍا ىازی


