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  گزارش  2

شام جديد 
و ايجاد بلوكي جديد در جهان عرب

مصطفي مدبولي نخس��ت وزير مص��ر در صدر هيئت بلن��د پايه اي از 
وزراي كشور روز شنبه وارد عراق ش��د تا به همراه همتاي عراقي خود 
مصطفي الكاظمي نشست كميسيون مشترك مصر و عراق را تشكيل 
دهند. مباحث اين كميسيون و فعالس��ازي تعدادي از توافق نامه هاي 
امضا ش��ده بين دو طرف طي چهار روز قبل از اين نشست و در سطح 
كارشناسي مورد بحث قرار گرفته است. اين نشست در پي سفر هفته 
قبل وزير خارجه عراق فؤاد حسين به قاهره است كه براي شركت در 
نشست س��ه جانبه همتايان مصري و اردني به مصر رفته بود و حاال با 
آمدن مدبولي به بغداد، به نظر مي رسد گام ديگري در جهت پيشبرد 
طرحي برداشته شده كه به آن »شام جديد« گفته مي شود. مسئله قابل 
توجه اين  است كه آيا »ش��ام جديد« با اين آمدن و رفتن ها مبدل به 

بلوك جديدي در جهان عرب خواهد شد يا نه. 
گفته شده اصل طرح »ش��ام جديد« به دولت پيش��ين عراق و زمان 
نخست وزيري حيدر العبادي بازمي گردد و الكاظمي به دنبال احياي 
آن است. در هر صورت، اين الكاظمي بود كه در نشست مشترك اواخر 
ماه آگوست با پادشاه اردن و رئيس جمهور مصر از طرح »شام جديد« 
رونمايي كرد. شكي نيس��ت كه همكاري هاي اقتصادي محور اساسي 
اين طرح است. هر سه كشور با جمعيتي بالغ بر 150 ميليون نفر و توليد 
ناخالص داخلي به ارزش 500 ميليارد دالر، مبادالت اقتصادي بسيار 
پاييني دارند به نحوي كه حجم مبادالت ع��راق با مصر يك ميليارد و 
200 ميليون دالر و با اردن كمت��ر از يك ميليارد دالر و حجم مبادالت 
مصر با اردن نيز كمتر از يك ميليارد دالر است. هدف شام جديد ارتقاي 
سطح مبادالت تجاري است به اين نحو كه عراق با دادن نفت در مقابل 
برخوردار از جذب سرمايه هاي اين دو كشور بشود. به اين جهت، احداث 
خط لوله نفت از بصره به بندر عقبه در اردن و از آنجا به مصر و با هزينه 
18 ميليارد دالري در دستوركار قرار گرفته تا مصر و اردن بتوانند نفت 
عراق را با تخفيف 16 دالر در هر بشكه بر مبناي قيمت پايه نفت برنت 

خريداري كنند و در مقابل، عراق برق را از مصر و اردن دريافت كند. 
در صورت ارتقاي سطح مناس��بات اقتصادي بين اين سه كشور خود 
به خود بلوك��ي در جهان عرب ايجاد مي ش��ود كه مي توان��د ابعاد آن 
فراتر از مناسبات اقتصادي و به حوزه هاي سياسي و حتي امنيتي نيز 
كشيده شود. الكاظمي گفته كه ش��ام جديد بر مبناي الگوي اتحاديه 
اروپا تنظيم شده و اينكه نسخه كوچك شده اي از اين اتحاديه است. اين 
الگوبرداري از اتحاديه اروپا گوياي اين است كه ايجاد بلوك اقتصادي-

 سياسي در اين طرح مد نظر است و مي تواند جبهه اي تازه در جهان عرب 
ايجاد كند. اين موضوع به خصوص از جهت شدت تحوالت در اين جهان 
قابل توجه است، چنان كه اقدام عجوالنه دو كشور امارات متحده عربي 
و بحرين براي عادي سازي روابط خود با رژيم صهيونيستي معادالت را 
در جهان عرب به هم زده و نشان داده كه برخي از كشورهاي عربي ديگر 
حتي آن ظاهرسازي هاي گذشته را در مورد قضيه فلسطين و حمايت از 
آرمان هاي فلسطيني كنار گذاشته اند و حاضر شده اند به صورت رسمي 
در كنار دشمن فلس��طين قرار بگيرند. از طرف ديگر، مسئله سوريه و 
ليبي دغدغه اساسي هر سه كشور عراق، اردن و مصر است، زيرا هر كدام 
به نوعي متأثر از درگيري ها در آن دو كشور هستند و اين موضوع باعث 
شده تا جهت گيري مش��تركي داشته باشند. اين دغدغه هاي مشترك 
مي تواند هر سه كشور را در شام جديد بيشتر از گذشته به هم نزديك 
كند و با مناس��بات اقتصادي نزديك تر بتوانند جبهه سياسي متحدي 
را در جهان عرب شكل بدهند. بايد گفت كه شام جديد در ابتداي راه 
خود است و هنوز زود است كه بتوان در مورد ماهيت اين بلوك سياسي 
قضاوت ك��رد و اينكه تا چه مق��دار در مقابل دو بل��وك تركيه- قطر و 
عربستان- امارات  مي تواند مسير مستقلي را در پيش بگيرد، اما مي توان 
گفت كه ظرفيت هاي سياسي و اقتصادي هر س��ه كشور به آن ميزان 
هست كه بتوانند در شام جديد جبهه و بلوكي متفاوت از آن دو ايجاد 
كنند و زمينه را براي همكاري كشورهايي همانند الجزاير، تونس و حتي 
مراكش فراهم كنند كه چندان تمايلي به ورود در بلوك هاي قطر- تركيه 

يا عربستان- امارات نداشته اند. 

15

 عمران خان: امریکا می خواهد پاکس�تان بخش�ی از جنگ 
افغانستان باشد

نخست وزير پاكستان گفته كه امريكا تالش دارد پاكستان را تحت فشار 
قرار دهد تا اين كشور بخشی از جنگ افغانستان باشد.

به گزارش فارس، »عمران خان« می گويد كه اتهام زنی به پاكستان از 
طريق طالبان اقدامی نادرست است، اين در حالی است كه اسالم آباد از 
نقش آفرينی در فرآيند صلح افغانستان بسيار خوشحال و خرسند است. 
خان با اشاره به شرايط موجود در كشمير گفت: اتهام اعزام جنگجويان 

پاكستانی به كشمير صحت ندارد.
-----------------------------------------------------

 ژنرال اسرائیلی: بزرگ ترین خطر جوالن حزب اهلل است
رومن گوفمان، فرمانده لشكر 210 ارتش رژيم صهيونيستی در گفت وگو 
با خبرگزاری تاس گفت كه بزرگ ترين خطر برای اين رژيم در جوالن 
اشغالی حزب اهلل لبنان است، نه سوريه. به گزارش ايسنا، رومن گوفمان 
گفته كه اگر به مرزهای سوريه نگاه كنيم، خطر بزرگ تر »ايجاد جبهه ای 
از سوی ايران و حزب اهلل در جنوب سوريه عليه اسرائيل است.« به گفته 
گوفمان، ارتش رژيم صهيونيس��تی طی هفته های اخير چند عمليات 
عليه پايگاه های سوريه در جوالن انجام داده، بدون اينكه وارد درگيری 
با سربازان سوری شود. هدف استراتژيك برای اسرائيل ممانعت از حضور 

ايران و حزب اهلل در جنوب سوريه و به طور كلی تمام سوريه است.
-----------------------------------------------------

  پکن دنبال تبدیل شدن به قدرت فناوری »متکی به خود«
رهبران چين در پايان نشس��ت چهار روزه دولت پكن با هدف تعيين 
سياست های اين كش��ور برای پنج سال آتی متعهد ش��دند تا به يك 
قدرت تكنولوژی »متكی به خود« تبديل شوند و به تقويت ظرفيت ها و 
توانايی های دفاعی ادامه دهند. به نوشته روزنامه ديلی تلگراف، اگرچه 
پكن طی س��ال های اخير تقويت تكنولوژی پيش��رفته خود و ساخت 
ظرفيت ها را در اولويت قرار داده تا كمتر به واردات خارجی وابسته باشد، 
اما اين تالش همزمان با تشديد تنش ها با امريكا جان تازه ای می گيرد. 
در بيانيه پايانی نشست تأكيد شده كه چين به تقويت و توسعه ارتش 
خود ادامه می دهد و صراحتاً اعالم كرد دولت پكن از اتحاد صلح آميز با 

تايوان حمايت می كند.
-----------------------------------------------------
  نامه امیر جدید کویت به شاه سعودی درباره اختالفات با قطر

اخيراً »احمد الناصر الصباح«، وزي��ر خارجه كويت نامه »نواف االحمد 
جابرالصباح« امير اين كشور برای »سلمان به عبدالعزيز« شاه سعودی 
را تس��ليم »فيصل بن فرحان« وزير خارجه اين كشور كرده كه ادامه 
تحركات امير قبلی برای حل اختالفات ميان قطر و چند كش��ور ديگر 
است. روزنامه »القبس« كويت روز جمعه  درباره محتوای اين نامه به 
نقل از منابع حكومتی آگاه نوشت: اين نامه شامل هماهنگی و مشورت 
در تمامی زمينه ها از جمل��ه اختالف ]كش��ورهای[ خليج ]فارس[ و 
چالش های امنيتی و اقتصادی منطقه بود. اي��ن روزنامه افزود: در اين 
نامه همچنين درباره روابط ميان دو كش��ور و راه ه��ای تقويت آن در 
تمامی سطوح از جمله مسائل مشترك مورد توجه دو كشور و مهم ترين 

تحوالت منطقه ای و بين المللی بوده است.

مسکو: جنگ به خاک ارمنستان برسد
 با تمام قوا حمايت می كنیم

نخست وزیر ارمنستان با اشاره به پیمان دوستي از روسیه درخواست 
کرد به تضمین امنیت کشورش کمک کند. در مقابل مسکو نیز اعالم 
کرد در صورتي که جنگ به داخل خاک ارمنس�تان کشیده شود، از 
ایروان حمایت خواهد کرد. هنوز مش�خص نیس�ت که روسیه با این 
رویکرد چه هدفي را دنبال مي کند، اما با توجه به پیشروي هاي اخیر 
باکو، پاسخ مسکو نوعي واکنش به حضور شماري مزدور در منطقه و 
سیاست هاي قبلي ایروان در جهت گرایش به غرب ارزیابي مي شود.
دور جديد تنش ها ميان ارمنس��تان و آذربايجان درب��اره منطقه قره باغ 
كوهستانی از تاريخ 27 سپتامبر )ششم مهر( آغاز شد و با وجود چند بار 
نقض توافق آتش بس، همچنان طرفين به اتهام زني به هم ادامه مي دهند. 
در تازه ترين تحوالت به منظور فرونشاندن آتش جنگ، گروه مينسك در 
بيانيه ای اعالم كرد كه آذربايجان و ارمنستان روز جمعه طی مذاكره ای در 
شهر ژنو درباره هدف قرار ندادن غيرنظاميان و تأسيسات غيرنظامی توافق 
كرده اند. ارائه فهرست اسراي جنگي طي يك هفته، از ديگر مواردي بود كه 
ايروان و باكو درباره آن به اتفاق نظر رسيدند. سيدعباس عراقچي، معاون 
سياس��ی وزير امور خارجه ايران نيز درباره پيشنهاد تهران براي حل اين 
مناقشه گفت: »ما منتظر بررسی طرح و دريافت پاسخ از سوی چهار كشور 
)آذربايجان، روسيه، ارمنستان و تركيه( در يك فاصله كوتاه هستيم تا با 
تكميل آن به گونه ای كه مورد پذيرش همگان قرار بگيرد، راه را برای حل و 
فصل بحران قره باغ هموار كنيم.« عراقچي تصريح كرد: »اجرای آنی طرح 

كار آسانی نيست، ولی ما نااميد نمي شويم و به تالشمان ادامه می دهيم.«
 لزوم رایزني براي ابعاد حمایت مسکو

به موازات اين تح��ركات، دفتر رس��انه و مطبوع��ات وزارت امور خارجه 
ارمنس��تان روز ش��نبه  اعالم كرد كه نيكول پاش��ينيان با ارسال نامه ای 
براي والديمير پوتين، رئيس جمهور روس��يه از وی خواس��ته به تضمين 
امنيت كشورش كمك كند. در اين نامه پاشينيان وضعيت منطقه قره باغ 
كوهستانی را با جزئيات شرح داده و نوشته است: »با در نظر گرفتن اينكه 
جنگ در حال نزديك شدن به مرز ارمنستان و تجاوز به خاك ارمنستان 
است، نخست وزير به رئيس جمهور روسيه متوسل ش��ده تا رايزنی  برای 
تعيين ش��كل و درجه حمايتی كه روس��يه می تواند برای تأمين امنيت 
ارمنستان ارائه دهد، آغاز ش��ود و به عنوان اساس روابط متحدان و بند 2 
پيمان دوس��تی، همكاری و كمك متقابل مورخ 2۹ آگوس��ت 1۹۹7 در 

نظر گرفته شود.«
وزارت امور خارجه روسيه در واكنش به درخواست مجدد پاشينيان از مسكو 
برای كمك به اين كشور، بار ديگر از طرف های درگير در قره باغ كوهستانی 
خواست آتش بس فوری در منطقه برقرار شود و اعالم كرد: »درگيری ها 
در خاك ارمنس��تان جريان ندارد. در صورت انتقال درگيری های نظامی 
مستقيم به خاك ارمنستان، مسكو با تمام وجود از اين كشور حمايت خواهد 
كرد.« اين وزارتخانه تأكيد كرده است: »ما پايبندی روسيه به تعهدات خود 
در قبال جمهوری ارمنستان، از جمله به پيمان دوستی، همكاری و كمك 
متقابل بين روسيه و ارمنستان، مربوط به س��ال 1۹۹7 متعهد هستيم. 
طبق اين پيمان، در صورت انتقال مستقيم درگيری های نظامی به خاك 

ارمنستان، روسيه تمامی كمك های الزم را به ايروان ارائه خواهد داد.«
 ارمنستان حیاط خلوت روسیه

واسيلی نبنزيا، نماينده روسيه در س��ازمان ملل روز جمعه در كنفرانس 
خبری گفت: اگر ش��رايط وخيم تر ش��ود، شورای امنيت س��ازمان ملل 
درگيری های قره باغ را مورد بحث قرار خواه��د داد. وی اضافه كرد: »من 
اميدوارم گروه ها چيزی را كه مورد توافق قرار دادند، اجرا كنند كه منظور 
من آتش بس است.« يك كارش��ناس در مورد اين موضع گيري روسيه و 
خودداري از وارد ش��دن روسيه مانند گذش��ته در تحوالت قره باغ، اتخاذ 
رويكرد محافظه كارانه مسكو را نكته مهم جنگ اخير دانست. وي با بيان 
اينكه روسيه ارمنستان را حياط خلوت خود می داند، گفت: »روس ها برای 
متنبه كردن پاشينيان كه می خواست از روسيه واگرايی داشته و به سمت 
غرب برود، كمی دير به ماجرا ورود كردند.« از طرف ديگر اخباري درباره 
انتقال مزدوراني از سوريه و ليبي مطرح شده است. آليگ سيرامولوتوف، 
معاون وزير امور خارجه روس��يه در مصاحبه با خبرگزاری نووستی اعالم 
كرد كه وزارت خارجه روسيه خطر نفوذ مزدورانی از سوريه و ليبی را كه در 
درگيری های نظامی در جمهوری خودخوانده قره باغ كوهستانی شركت 

دارند، بعيد نمی داند.

اشغال كرانه باختري
در صورت شکست ترامپ 

در حال�ي که نتای�ج نظرس�نجي هاي امری�کا از احتمال شکس�ت 
دونال�د ترام�پ در انتخاب�ات ریاس�ت جمه�وري حکای�ت دارد، 
رؤس�اي ش�هرک هاي رژی�م صهیونیس�تي ب�ر نخس�ت وزیر این 
رژیم فش�ار مي آورند تا در صورت شکس�ت ترامپ الح�اق اراضي 
کران�ه باخت�ري را اجرای�ي کند؛ اقدامي ک�ه دموکرات ه�ا در ظاهر 
ادع�ا مي کنن�د مخال�ف اج�راي چنی�ن س�ناریویي هس�تند. 
تنها دو روز به انتخابات رياست جمهوري امريكا باقي مانده است، مقامات 
صهيونيس��ت نيز خود را براي نتايج پس از انتخابات آم��اده مي كنند تا در 
صورت شكست جمهوريخواهان، طرح دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا 
درباره مناقشه فلسطين را عملي كنند. رسانه هاي صهيونيستي روز شنبه 
گزارش دادند كه شهرك نشينان صهيونيس��ت به احتمال پيروزي ترامپ 
در انتخابات رياست جمهوري خوش بين نيس��تند. بر اساس اين گزارش، 
رؤساي شهرك هاي صهيونيس��تي معتقدند كه زمان زيادي ندارند و بايد 
بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل تا 21 ژانويه آينده، قانوني را به منظور 
مشروعيت بخشي به بخشي از ش��هرك ها تصويب كند. شهرك هاي مورد 
نظر اين شهرك نشينان نيز شهرك هايي هستند كه در مركز كرانه باختري 
و خارج از محدوديت ش��هرك هاي بزرگ واقع شده اند. طبق گزارش وبگاه 
»عرب ۴8«، رسانه هاي صهيونيستي همچنين گزارش دادند كه با شكست 
ترامپ در انتخابات احتماالً »گلعاد اردان« سفير اسرائيل در امريكا و سازمان 
ملل يكي از مناصب خود را از دس��ت خواهد داد. ترس صهيونيس��ت ها از 
شكس��ت ترامپ در انتخابات رياس��ت جمهوري در حالي است كه پيشتر 
جو بايدن، نامزد دموكرات ها در انتخابات رياست جمهوري امريكا گفته بود: 
»اسرائيل بايد ساخت وسازها را در شهرك هاي صهيونيستي متوقف كند و 
به سخن گفتن درباره الحاق اراضي اشغالي پايان دهد و به اجراي راه حل دو 
دولت فرصت دهد«. او گفته بود: » نتانياهو و اسرائيلي ها به خوبي از موضع من 
آگاه هستند و من به صراحت گفته ام كه اگر رئيس جمهور شوم با الحاق اراضي 
مخالفت خواهم كرد و ارائه كمك هاي مالي به فلسطينيان را ازسر خواهم 

گرفت و بار ديگر كنسولگري امريكا در قدس شرقي را باز خواهم كرد«. 
با وجود اينكه نتانياهو پيش��تر گفته بود اجراي طرح الح��اق اراضي كرانه 
باختري ب��ه تعويق افت��اده، اما متوقف نشده اس��ت،  با اين حال رؤس��اي 
ش��هرك هاي صهيونيس��تي بر اين باورند كه وجود بايدن در كاخ سفيد 
دس��ت نتانياهو را براي انجام اقداماتي كه در چند س��ال گذشته در دوره 
رياست جمهوري ترامپ انجام مي داد، خواهد بست. ترامپ در چهار سال 
گذشته تالش زيادي كرد تا طرح خود را درباره مناقشه فلسطين موسوم به 
»معامله قرن« به اعراب و فلسطيني ها تحميل كند، ولي گروه هاي فلسطيني 
به شدت با اين طرح مخالفت كردند و اين سناريو كه اشغال كرانه باختري 
بخشي از آن است، تاكنون به نتيجه نرسيده است. هر چند دموكرات ها در 
ظاهر مخالف شهرك سازي در كرانه باختري هستند، اما در سياست كلي 
امريكا در حمايت از صهيونيست ها هيچ فرقي بين دموكرات و جمهوريخواه 
وجود ندارد و در 72 سال گذشته حمايت همه جانبه از صهيونيست ها در 

رأس اولويت هاي سياست خارجي دولت هاي امريكا قرار داشته است. 

عقب نشیني نیم بند ماكرون
ماکرون که در روزهاي گذشته، ژست ایدئولوژیکي مقابل اسالم گرفته بود و از عقاید محکم خودش علیه اسالم 

دفاع مي کرد، با تهدید تحریم کاالهاي فرانسوي، عقب نشست و عقایدش را فروخت!

سيدرحيمنعمتي

اعتراضات مسلمانان    گزارش  یک
و تهدی�د ب�ه تحریم 
کاالها و اجراي این تحریم ها در برخي کشورهاي 
اسالمي ظاهراً به رئیس  جمهور فرانسه فهماند که 
نمي تواند ب�ا ترامپ بازي به مس�ئله اي که خود 
کش�ورهاي غربي از عوامل اصلي آن هس�تند، 
یعني تروریسم تکفیري کمکي بکند، براي همین 
او تلویحاً هرچند به صورت دست و پا شکسته از 
مواضع قبلي خود عقب نشس�ت و مدعي ش�د 
احساس�ات مس�لمانان در قب�ال انتش�ار 
کاریکاتوره�اي موه�ن را درک مي کن�د. 
به گزارش فارس، »امانوئل ماكرون« رئيس جمهور 
فرانسه در گفت وگويي با شبكه قطري »الجزيره« 
اع��الم ك��رد، احساس��ات مس��لمانان در قب��ال 

كاريكاتورهاي موهن را درك مي كند. 
وي افزود: كاريكاتورهاي مذكور يك پروژه دولتي 
نيستند، بلكه برآمده از روزنامه هاي آزاد، مستقل و 

غير وابسته به دولت هستند. 
ماكرون ادامه داد: عده  اي هستند كه اسالم را تحريف 
مي كنند و به نام اين دين ادعاي دفاع از آن را دارند. 
رئيس جمهور فرانسه سپس گفت: به نظر من منشأ 
عكس العمل ها )ب��ه اين موض��وع( دروغ، تحريف 
س��خنانم و اين برداش��ت م��ردم بود ك��ه من اين 

كاريكاتورها را تأييد مي كنم. 
وي تصريح كرد: آنچه به اسم اسالم انجام مي شود، 
آفتي براي مسلمانان در جهان است و 80 درصد از 

قربانيان تروريسم، مسلمان هستند. 
در يك هفته گذش��ته پ��س از آنكه ي��ك نوجوان 
چچني ج��ذب ش��ده در جريان هاي افراطي س��ر 
يك معلم فرانسوي را به بهانه تدريس آزادي بيان 
در كالس درس كاريكاتورهاي موهن به س��احت 
پيامبر اسالم)ص(  بريد؛ ماكرون در تقبيح اين اقدام 
چندين بار از واژه تروريسم اسالمي استفاده كرد و 
موج جديدي از اقدامات اسالم ستيزانه در فرانسه 
شكل گرفت. اظهارات تحريك برانگيز ماكرون به 
اقدام  ديگري انجاميد و ش��هر نيس شاهد اقدام به 
چاقوكشي يكي از عوامل گروه هاي تكفيري در مقابل 
كليساي معروف نوتردام بود كه دوباره ماكرون وارد 
صحنه شد و با ادبياتي كه يادآور جنگ هاي صليبي 
است، گفت: »در بحبوحه اين حمله اسالم گرايانه، 
كل كشور ما در كنار شهروندان كاتوليكمان ايستاده 
است.«  البته س��اعاتي بعد در ش��هر آوينيون يك 
راستگراي نژادپرست به يك مسلمان حمله كرد كه 
به ضرب گلوله از پاي در آمد، اما مقامات فرانسوي 
در اين باره سكوت كردند، چون احتماالً طبق منطق 
ماكرون بايد اقدام اين نژادپرست تروريسم فرانسوي 

يا اروپايي خوانده شود.
 حتي ترودو از ماکرون فاصله گرفت 

 گذش��ته از ادام��ه اعتراض��ات در دنياي اس��الم 

نخس��ت وزير كانادا ضمن محكوم كردن حمله به 
كليساي شهر »نيس« گفت: تروريست ها نماينده 

اسالم نيستند. 
»جاس��تين ترودو«در كنفرانس خبري روز جمعه 
خود اعالم كرد، حق آزادي بيان از حقوق مهم است 
و كانادا هميشه »از آزادي بيان دفاع خواهد كرد«، 
اما با فاصله گرفتن از سخنان ضد اسالمي ماكرون به 
بهانه خطاب به مردم كانادا گفت كه قطعاً آزادي بيان 

بدون حد و حدود و محدوديت  نيست. 
 نصراهلل: تروریسم را به پاي اسالم ننویسید

 اعتراضات در دنياي اسالم تا قبل از مصاحبه ماكرون 
ادامه داشت. دبيركل حزب اهلل لبنان در ايام سالروز 
ميالد پيامبر اعظم)ص(، حمايت فرانسه از اهانت 
به ايشان را سياستي غلط خواند و از مقامات غربي 
خواست از حمايت از تروريست ها و تكفيري ها دست 
بردارند.  سيد حسن نصراهلل حمله روز جمعه در شهر 
»نيس« را محكوم كرد و گفت كه گروه هاي اسالمي  
اينگونه اقدامات و اقدامات مشابه آن چه در گذشته 

و چه در آينده رخ  دهد را محكوم مي كنند و  اينگونه 
حمالت مردود است. 

او گفت كه مقامات فرانس��ه يا ديگران حق ندارند 
مسئوليت  اينگونه اقدامات را بر عهده دين و ساير 
اتباع آن دين بدانند و  اينگونه حركات نادرس��ت، 
غيراخالقي و غير قانوني است.  دبير كل حزب اهلل 
گفت كه در اين مواقع بايد همان فرد را مسئول بايد  
اينگونه اقدامات دانست ولو انگيزه او ديني باشد. او 
گفت كه اگر فردي مسيحي يا غيره چنين اقدامي 
بكند،  بايد اينگونه رفتار را به پاي دين مسيحيت يا 

نعوذ باهلل به اسم حضرت عيسي)ع( نوشت؟
او گفت: »اگر كسي اقدام تروريستي يا از تروريسم 
حمايت مي كند، او تروريست اس��ت، نه فرد ديگر. 
مقامات فرانس��ه حق ندارند از تروريسم اسالمي يا 

فاشيسم اسالمي سخن بگويند.«
سيد حس��ن نصراهلل به حمايت هاي غرب از تفكر 
تكفيري در منطقه و جهان اسالم  اشاره كرد و گفت 
كه كشورهاي غربي از تفكر تكفيري و تروريستي اي 

كه صرفاً به دليل اختالف فكري دس��ت به كشتار 
مي زند، حمايت كرده اند. او گفت: »شما مسئوالن 

در فرانسه يا امريكا از آن حمايت كرده ايد.«
دبيركل حزب اهلل در ادامه اف��زود: »گرفتن ويزاي 
كشور شما سخت است اما براي اين افراد، رفتن به 
سوريه و عراق را تسهيل كرديد؛ شما تجهيز و سفر 
اين افراد را ]كه در كشورهاي شما زندگي مي كردند[ 
تسهيل كرديد.« دبيركل حزب اهلل لبنان با بيان اينكه 
حمايت از تكفيري ها تهديد بزرگ براي اروپاست، 
تأكيد كرد: »ش��ما ]مس��ئوالن غربي[ از اين افراد 
حمايت نكنيد، زيرا نتيجه به خودتان برمي گردد و 
آنچه در سوريه و عراق و ديگر كشورها انجام دادند، 

به سوي خودتان بازخواهد گشت.«
همچنين جنبش مقاومت اسالمي حماس عموم 
ملت فلسطين را به تحريم كاالهاي فرانسوي به نشانه 
اعتراض به اهانت به پيامبر اسالم )ص( دعوت كرد.  به 
گزارش ايسنا، اين جنبش روز جمعه تظاهرات هاي 
گس��ترده اي را در اس��تان هاي مختلف نوار غزه در 
حمايت از پيامبر اسالم )ص( و محكوميت اهانت به 

ساحت مقدس ايشان در فرانسه برگزار كرد. 
فتحي حماد، عضو دفتر سياسي حماس در سخناني 
در حاشيه تظاهرات جباليا در شمال نوار غزه تأكيد 
كرد كه امت اسالمي و عربي بايد دست در دست هم 

با هرگونه اهانت به مقدسات اسالم مقابله كنند. 
وي از تمامي فلس��طينيان دعوت كرد همس��و با 
 BDS جنبش تحريم جهاني رژيم صهيونيس��تي

كاالهاي فرانسوي را تحريم كنند. 
جمعي از مردم آلم��ان روز جمعه نيز ب��ا برگزاري 
تجمعي در پايتخت، به اظهارات اس��الم هراس��انه 

رئيس جمهور فرانسه اعتراض كردند. 
اين تظاهرات در »هرمان پالتز« و به مدت 30دقيقه 
برگزار شد و شركت كنندگان اعتراض خود را نسبت 
به انتش��ار كاريكاتور موهن به پيامبر اسالم )ص( و 

همچنين اظهارات ماكرون اعالم كردند. 
بر اساس ويدئوهايي كه در ش��بكه هاي اجتماعي 
منتشر شده، تظاهرات كنندگان شعار »اهلل اكبر« 
سر مي دادند. پليس نيز حضور گسترده اي در منطقه 
برگزاري اين تظاهرات داشته است و طبق گزارش 
رسانه ها اين تجمع بدون هيچگونه حادثه اي برگزار 
ش��د.  هزاران نفر از مردم معترض موريتاني، عصر 
جمعه )30 اكتبر( با برگزاري تظاهراتي در نواكشوط 
پايتخت اين كشور، خشم خود را از اهانت به رسول 

اكرم )ص( در فرانسه اعالم كردند. 
به گزارش وب��گاه خبري- تحليل��ي »الصحراء«  
موريتاني، در حالي كه در روزهاي گذشته چندين 
تجمع مقابل سفارت فرانسه در نواكشوط برگزار 
ش��ده بود، روز جمعه ه��زاران نفر از م��ردم عليه 
فرانس��ه و اهانت مقاماتش به پيامبر اسالم )ص( 

تظاهرات كردند. 

نظرسنجی ها می گوید که ش�انس برنده شدن 
جو بایدن دموکرات در انتخابات روز سه ش�نبه 
بیشتر است، ولی ظاهراً این ترامپ جمهوریخواه 
اس�ت که خود را برای  جش�ن پی�روزی آماده 
می کن�د و برای تثبی�ت خودش، ب�ه دنبال این 
است که محل جش�ن را از هتل شخصی به کاخ 
س�فید ببرد. این ش�رایط ش�کننده، زنگ های 
هش�دار را ب�ه  ص�دا درآورده ت�ا جای�ی ک�ه 
س�رویس مخفی و نیروهای امنیتی امریکا، کار 
مستحکم سازی فضای اطراف کاخ سفید را برای 
مقابله با ش�ورش های احتمالی آماده کرده اند.

به گزارش »جوان«، اطراف كاخ سفيد طی روزهای 
اخير، شاهد حضور سنگين نيروهای امنيتی است و 
مقامات امنيتی امريكا  در حال آماده سازی تجهيزات 
دفاع��ی و ديوار ضدصع��ود در اطراف كاخ س��فيد 
هستند. اي بي سي نيوز گزارش كرده تدابير امنيتی 
برای دفتر كار رئيس جمهور، حت��ی از اطراف كاخ 
سفيد هم بيشتر است و اين دفتر با حصار چنداليه 
و موانع س��يمانی كه روز به روز بر تعداد آنها افزوده 
می شود، در وضع حفاظ امنيتی است.  فروشگاه ها 
و اماكن عمومي در شهرهاي واشنگتن، نيويورك، 
سياتل و ديگر ش��هرها نيز از ترس آشوب و غارت 
تخته شده اس��ت. در ش��رايطی كه دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور مس��تقر خود را برای جشن پيروزی 
آماده می كند و به جای برگزاری اين جشن در هتل 
شخصی خود مانند سال 2016، قصد دارد جشن 
پيروزی در س��وم نوامبر را داخل كاخ سفيد برگزار 
كند، نيروهای امنيتی و پليس مخفی امريكا خود 
را برای ش��ورش احتمالی آماده می كنند. ديشب 
ش��مار رأی دهندگان زودهنگام در امريكا به بيش 
از ۹2ميليون نفر رسيد. احتماالً تا صبح امروز عدد 
۹5ميليون را هم رد خواهد كرد. اگر ميزان مشاركت 
در انتخابات سوم نوامبر )13 آبان( امسال را همان 
ميزان مشاركت در انتخابات 2016 در نظر بگيريم، 
اين يعنی تا ديشب بيش از 65 درصد امريكايی ها در 
انتخابات شركت كرده اند، ميزان مشاركتی كه طی 
112 سال گذشته بی سابقه است و نشان از تحوالتي 
غريب در شامگاه  انتخابات دارد؛ تحوالتی كه البته 
از دو حزب سياسی تا نيروهای امنيتی و حتی ارتش 
امريكا از آن نگران هستند. گوين نيوسام، فرماندار 

كاليفرنيا ديروز آخرين مقام ف��درال بود كه اعالم 
كرد در حال آماده كردن اين ايالت برای ناآرامی های 
پس از انتخابات سوم نوامبر اس��ت. وی با اشاره به 
ناآرامی های احتمالی در شب انتخابات در كاليفرنيا 
گفت: »تمامی سناريو های محتمل در نظر گرفته 
شده و آمادگی كامل خواهيم داشت«. همزمان هر 
دو حزب امريكا نگران تقلب انتخاباتی هستند. نانسی 
پلوسی، رئيس مجلس نمايندگان امريكا جمعه شب 
از برخی قضات ديوان عالی اين كشور خواست خود 
را از منازعات بعد از انتخابات كنار بكشند و هشدار 
داد كه مداخله اين قضات در رون��د انتخابات، كار 
را برای رأی دهندگان دش��وار كرده و ممكن است 
درگيری های بعد از انتخابات را شدت بخشد. دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور نيز در توئيتر  به طور جداگانه 
به ديوان عالی حمله كرد و نوشت: »اگر جو بايدن 
خوابالو واقعاً به عنوان رئيس جمهور انتخاب شود، 
چهار به عالوه يك نفر از قضاتی كه به اين پيروزی 
مسخره كمك كرده باشند، نه تنها تغييرات سنگين 
در تركيب ديوان، بلكه احتمال تحوالت اساسی را به 

آن تحميل خواهند كرد«. 
بيل ماهر، مجری ش��بكه امريكايی »اچ بی او« نيز 
در موضع گيری اي كه انعكاس زيادی داش��ت، هم 
حاميان ترامپ را خطاب ق��رار داد و از ليبرال های 
پشتيبان بايدن خواست بعد از انتخابات به برقراری 

صلح كمك كنند و جنگ داخلی راه  نيندازند. اين 
مجری امريكايی گفت: »مهم نيس��ت چه كس��ی 
سه شنبه پيروز  شود، بياييد از جنگ داخلی پرهيز 
كنيم و به آش��تی رو آوريم«. وی با اس��تناد به يك 
نظرس��نجی گفت  كه3۴ درصد از رأی دهندگان 
معتقدند كه طی پنج س��ال آين��ده جنگ داخلی 
ديگری رخ خواهد داد و م��ن می خواهم يك چيز 
را به آنها يادآوری كنم: »امريكا يك خانواده اس��ت 
و خانواده مجموعه افرادی هستند كه بدون متوسل 

شدن به خشونت از يكديگر متنفرند«.
 کاهش فاصله ترامپ

تنها ۴8 ساعت مانده به روز انتخابات در امريكا، حتی 
آخرين نظرسنجی فاكس نيوز هم كه جمعه منتشر 
شد، نشان می دهد كه 52 درصد رأی  دهندگان از 
جو بايدن حمايت می كنن��د و ۴۴ درصد حمايت 
خود را از دونالد ترامپ اع��الم كرده اند. هرچند كه 
بايدن در ميانگين نظرسنجی ها با حدود 10 امتياز 
در سطح ملی پيش است، اما در ايالت هاي رقابتی 
و حساسي چون فلوريدا، پنس��يلوانيا، ميشيگان و 
ويسكانسين تنها حدود 5 درصد يا كمتر با ترامپ 
فاصله دارد و همين باعث شده كه به رغم پيش بودن 
بايدن، پيش بينی درباره نتايج نهايی انتخابات بسيار 
دشوار باش��د. جو بايدن روز جمعه يكی از آخرين 
حمالت انتخاباتی خود را علي��ه ترامپ انجام داد و 

گفت: »دونالد ترامپ پرچم س��فيد را تكان داده و 
تسليم ويروس كرونا شده اس��ت، اما مردم امريكا 
تسليم نمی شوند. ما تسليم نمی شويم«. ترامپ هم 
در توئيتی حمايت اوباما از بايدن را زير سؤال برد و 
ادعا كرد جو بايدن مورد اعتماد باراك اوباما نيست 
و او عادت دارد كه بگويد: »اگر خواستيد واقعاً شاهد 
گند زدن به كاری باش��يد، انجام آن را به جو بايدن 

بسپاريد«.
 دستاویز روسیه، چین و ایران

ظاهراً هر دو نام��زد انتخابات امري��كا برای باخت 
احتمالی ش��ان از همين االن يك مستمس��ك به 
نام دخال��ت خارج��ی در انتخابات تراش��يده اند. 
واشنگتن پست از قول منابع امنيتی گزارش داده كه 
بخش امنيت سايبری در وزارت امنيت داخلی امريكا 
در حال برنامه ريزی برای انجام بزرگ ترين عمليات 
جهت محافظت از انتخابات امريكا در برابر چيزی 
اس��ت كه احتمال »دخالت ايران، روسيه و چين« 
خوانده ش��ده اس��ت. هدف دولت امريكا از اجرای 
اين طرح، جلوگي��ری از تكرار دخالت روس��يه در 
انتخابات امريكا و دفع تهديدهای جديدی است كه 
از جانب چين و ايران مطرح می شود. مت مترسون، 
از مقام های آژانس امنيت س��ايبری و زيرساختی 
به واشنگتن پس��ت گفت: »من پيش بينی می كنم 
هزاران مسئول محلی برگزاری انتخابات به صورت 
لحظه به لحظه برای اش��تراك اطالعات همكاری 
خواهند كرد تا آنچه واقعی و آنچه غيرواقعی است، 
مشخص و واقعيت های ميدانی از داستان سرايی ها 
جدا ش��وند«. وی اضافه كرد: »ما خواهيم توانست 
آنچه اتفاق می افتد را دسته بندی كرده و شناسايی 
كنيم، آيا اين اتفاق��ی كه االن افت��اده يك رويداد 
معمول انتخاباتی است يا چيزی فراتر از آن؟« پليس 
فدرال امريكا و وزارت امنيت داخلی اين كشور نيز 
در بيانيه مشتركی اعالم كردند كه يك عامل به طور 
موفقيت آميزی اطالعات ثبت نامی رأی دهندگان 
امريكايی را در دست كم يك ايالت به دست آورده 
اس��ت. به گزارش خبرگ��زاری رويت��رز، مقامات 
امريكايی روز جمعه مدعی شدند كه هكرهای ايرانی 
پشت ايميل های تهديدآميزی هستند كه اوايل ماه 
جاری ميالدی برای هزاران امريكايی ارسال شده و 
به طور موفقيت آميزی نيز توانسته اند به جمع آوری 

اطالعات بپردازند.

سنگربندی مردمی  مقابل دموکراسی امریکایی!


