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  گزارش  2

تبوتابباکوبرایآتشبس
یکهفتهبهانتخاباتنوامبر

رئیس جمهور آذربایجان که کش�ورش فعاًل در جنگ با حمایت 
ترکیه وضعیت بهتری دارد، آماده مذاکرات درباره آتش بس در 
منطقه مورد مناقش�ه قره باغ کوهستانی اس�ت، به خصوص که 
س�خنانی از دموکرات های امریکا که ممکن اس�ت دولت بعدی 
را به دست بگیرند، ش�نیده می ش�ود که احتماالً باکو را نگران 
مواضع دولت آینده امریکا در این مناقش�ه سرزمینی می کند. 
به خصوص که البی ارمنی    ه�ا در امریکا قوی اس�ت و جو بایدن 
نام�زد دموکرات  ها ه�م درب�اره مخالفت خود با سیاس�ت های 
منطقه ای آنکارا به عنوان حامی اصلی باکو سخنان واضحی دارد
باکو روز     شنبه از تصرف ارتفاعات اس��تراتژیکی در قره باغ خبر داد و 
از سوی دیگر الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان در گفت وگو با 
شبکه خبری فاکس نیوز گفت: ما آماده هماهنگی در رژیم آتش بس 
در قره باغ هس��تیم. من چندین بار این مس��ئله را ب��ه صورت علنی 
گفته ام که ما آماده توافق برای آتش بس در این منطقه مورد مناقشه 
هستیم. موضع ما این است که تمامی کشورهای منطقه باید از دخالت 
مس��تقیم در این درگیری فاصله بگیرند.  وی ادامه داد: ما به صورت 
کامل مخالف » بین المللی شدن « درگیری در منطقه مورد مناقشه 
قره باغ هستیم. ارمنستان و رهبری آن باید نسبت به اصولی که به طور 

مشترک با ایاالت متحده، فرانسه و روسیه تهیه شده، متعهد باشد. 
علی اف تأکید کرد: طرف ارمنستانی باید درخواست مشارکت نظامی 
مستقیم از روسیه را متوقف کند. این بیهوده است. در تمام این مدت 
تالش های نخست وزیر ارمنستان این بوده که از روسیه بخواهد برای 
جنگ با جمهوری آذربایجان نیرو بفرستد. این بسیار خطرناک است. 
او تأکید کرد با درگیر شدن طرف ثالث در رویارویی نظامی بر سر این 

منطقه مخالف است. 
روز چهارشنبه، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان گفت که در 
حال حاضر هیچ راه حل دیپلماتیک برای بحران قره باغ وجود ندارد 

چون اختالفات بین ایروان و باکو همچنان پابرجاست. 
وزرای خارجه دو کش��ور بر آتش بس در مذاکرات مس��کو که اوایل 
اکتبر برگزار شد، توافق کردند اما درگیری    ها در منطقه مورد مناقشه 
قره باغ پایان نیافته است.  در همین حال، مقامات قره باغ کوهستانی از 

گلوله باران مناطق مسکونی از سوی باکو خبر داده اند. 
درگیری    ها در منطقه قره باغ به رغم دو توافق آتش بس میان ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان ادامه دارد. روسیه، امریکا و فرانسه از دو طرف 
خواسته اند بدون تعیین پیش شرط مذاکرات را از سر بگیرند؛ ترکیه در 
طرف دیگر گفته به هر شکل ممکن چه در مذاکرات و چه در درگیری 

از طرف آذری حمایت خواهد کرد. 
 مواضع ضد آذری دموکرات ها

رئیس کمیته اطالعات مجلس نمایندگان امریکا روز جمعه از دولت 
این کشور خواست تا استقالل منطقه قره باغ کوهستانی به رسمیت 
شناخته شود.  آدام شیف که از چهره های مهم حزب دموکرات است، 
در پیامی در توئیتر نوشت: »من رسماً از امریکا می خواهم استقالل 

جمهوری آرتساخ )قره باغ کوهستانی( را به رسمیت بشناسد.«
ش��یف اضافه کرد ک��ه امریکا بیکار نخواهد نشس��ت ت��ا جمهوری 
آذربایجان و ترکیه به جنگ علیه منطقه قره باغ کوهستانی پرداخته و 

صد   ها نظامی و غیرنظامی را کشته و دهها هزار نفر را آواره کنند. 
جو بای��دن، رقیب ترامپ از ح��زب دموکرات در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری امری��کا در ابتدای درگیری   ها گفته  ب��ود:»  باید از ترکیه و 
دیگر کشور   ها بخواهد تا در درگیری ارمنستان و آذربایجان دخالت 

نکنند.«
ابراهیم کالین، سخنگوی ریاس��ت جمهوری ترکیه با انتشار پیامی 
در توئیتر در انتقاد به اظهارات اخیر جو بایدن در مورد مسئله قره باغ 
نوشت: آیا از ارمنستان نیز می خواهید که به اشغالگری پایان دهد؟ یا 

فقط تسلیم کمپین های سیاه نمایی البی ارمنی می شوید؟

15

والاستریتژورنال:
ترامپرفعتحریمهاعلیهایرانرا

درآیندهدشوارترمیکند
دونالد ترامپ همچنان مدعی امکان مذاکره میان امریکا و ایران به 
خصوص در دور دوم اس�ت اما منابع خبری به یک رسانه امریکایی 
گفته اند دولت امریکا قصد دارد با تحریم ایران ذیل قوانین مرتبط 
با تروریسم، رفع این تحریم    ها را در دولت های آینده دشوارتر کند. 
روزنامه وال اس��تریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد کاخ سفید 
قصد دارد قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا، ایران را ذیل قوانین و 
مجوزهای مربوط به »تروریسم« که بازگرداندن آنها دشوارتر است، تحت 
تحریم قرار دهد.  مقام های دولت ترامپ نگرانند که بازگشت احتمالی 
جو بایدن به برجام، تالش    ها برای اعمال فشار بر ایران و وادار کردن این 
کشور به حضور در میز مذاکره برای رسیدن به »توافقی بهتر« را بی ثمر 
خواهد کرد.  منابع آگاه گفته اند دولت ترامپ قصد دارد بخش    هایی مانند 
پتروشیمی و صنایع فلزی را که به اعتقاد واشنگتن نقش زیادی در تأمین 
مالی فعالیت های منطقه ای ایران دارند تحت فشار قرار دهد. بخش انرژی 
ایران نیز جزو بخش های مورد توجه دولت ترامپ در این خصوص است. 
مقام های کنونی و س��ابق امریکایی گفته اند با آنکه این بخش    ها همین 
حاال هم تحت تحریم هس��تند تحریم مجدد آنها به بهانه های مرتبط با 
تروریس��م، رفع این تحریم    ها در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات 

را دشوارتر می کند. 
»کریستن فونتنروز«، از مقام های سابق شورای امنیت ملی امریکا گفت: 

»بازگرداندن برخی از این تحریم    ها بسیار دشوار خواهد بود.«
وی اضافه کرد: »دولت بایدن احتماالً برای نشان دادن حسن نیت به ایران 
و آوردن آنها به میز مذاکره احتمالی شمار کمی از تحریم    ها علیه ایران را باز 
خواهد گرداند، اما او قادر نخواهد بود اقدامات بزرگ تری مانند تحریم های 

تروریستی را خنثی کند.«
طبق نوشته وال اس��تریت ژورنال، نقض تحریم های اعمال شده به بهانه 
»مبارزه با تروریسم « با جرایم شدیدتری روبه رو می شود، ضمن آنکه این 

نوع تحریم    ها مانع از مبادله بانک    ها با نهادهای تحریم شده می شوند. 
»مارک دوبوویتز«، رئیس البی صهیونیس��تی موسوم به »بنیاد دفاع از 
دموکراسی« )اف دی دی( گفت: »دهها هزار بازیگر بازار مجبور خواهند 
بود درباره اینکه آیا می خواهند با نهادهای ایرانی مرتبط با تروریسم تجارت 

کنند یا خیر تصمیم بگیرند.«
دوبوویتز گفته تحریم نهادهای ایران ذیل قوانین مرتبط با تروریسم به 
ایجاد »دیوار تحریمی برای بازدارندگی  های سیاس��ی و بازاری« کمک 
خواهد ک��رد.  اعضای الب��ی  اف دی دی از مدت    ها پی��ش اجرای چنین 

سیاستی را به دولت ترامپ پیشنهاد داده اند. 
اف دی دی قباًل در وب سایت خود توضیحاتی درباره این رویکرد مطرح 
کرده و آن را به صورت »به کارگیری تمهیداتی برای جلوگیری از ورود 
بازیگران بازار به تجارت عادی با ایران، حتی در صورت پیوستن دوباره 

دولت امریکا به برجام « تعریف کرده  است. 

انفجاردوقطبیدرامریکا
مشارکت 60 میلیون نفر در رأی گیری زودهنگام

هشت روز مانده به انتخابات امریکا، شدت دوقطبی به حدی است 
که حدود 59 میلیون امریکایی در رأی گیری زودهنگام ش�رکت 
کرده اند. در حالی که برآورد    ها این اس�ت که بیش از 150 میلیون 
)65درصد( امریکایی تا سوم نوامبر )13 آبان ( در انتخابات شرکت 
کنند، انتظار می رود س�طح مش�ارکت در امریکا رکورد 112 سال 
گذشته را هم بشکند. دونالد ترامپ دیروز شخصًا در فلوریدا پای 
صندوق رأی رفت و زودتر از موعد رأی خود را در پام بیچ به صندوق 
انداخت: » من به ش�خصی که اس�مش ترامپ اس�ت،رأی دادم.«

به گزارش »جوان«، میزان مشارکت در انتخابات سال 1900 در امریکا 
73/2درص��د و در انتخاب��ات 1904، 65/2 درصد و در س��ال 1908، 
میزان مش��ارکت 65/4 درصدی ثبت شده اس��ت. درحالي که تعداد 
واجدان ش��رایط رأي دادن در امریکا حدود 240میلی��ون نفر برآورد 
شده، تحلیلگران انتخاباتی پیش بینی می کنند که میزان مشارکت در 
انتخابات سوم نوامبر امسال ، دست کم از 65/4 درصد سال 1908 نیز 
عبور کند. این یعنی اینکه میزان شکاف میان دونالد ترامپ و بایدن به 
حدی رسیده که حامیان آنها برای رأی دادن زودهنگام  بسیج شده اند. 
بخشی از این دوقطبی به دلیل تحریک دموکرات  ها است که به طبقه 
متوسط امریکا می گویند که ماندن ترامپ در کاخ سفید، به معنای به 
خطر افتادن دموکراس��ی امریکایی اس��ت و البته حامیان ترامپ نیز، 
رقابت های ج��اری را بازی م��رگ و زندگی می دانن��د. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا دیروز جزو معدود رؤسای جمهوری امریکا بود که 
با فاصله 9روز  از انتخاب��ات ، رأی خود را در فلوریدا به صندوق انداخت 
و حین رأی دادن گفت: »من به شخصی که اسمش ترامپ است، رأی 
دادم. می توانم به شما بگویم این یک رأی بسیار امن بود ، بسیار امن تر 
از وقتی که ش��ما یک رأی را می فرس��تید. همه چیز عالی بود ، بسیار 

سختگیرانه. این یک افتخار است که رأی می دهیم.« 
براساس گزارش »یواس الکشنز پراجکت«  تا غروب دیروز به وقت تهران، 
58میلیون و 663هزار و 263 امریکایی رأی خود را به عنوان رأی پیش 
از موعد به صندوق    ها انداخته اند که طی سال های اخیر بی سابقه است. 
از این تعداد، 39میلیون و 762هزار و 72نفر رأی خود را از طریق پست 
ارسال کرده اند، که بیش��ترین نگرانی ترامپ نیز هست و 18میلیون و 
901هزار و 191نفر هم مانند ترامپ ش��خصاً پای صندوق رأی حاضر 
شده و رأی داده اند. در ایالت    هایی که رأی گیری حزبی در آنها قابل ثبت 
اس��ت، 26میلیون و 646هزار و 916نفر رأی داده اند که 13میلیون و 
100هزار و 412 نفر برای دموکرات ها، 7میلیون و 409هزار و 123نفر 
برای جمهوریخواهان و 5میلیون و 970هزار و 31 نفر نیز برای کسانی 
است که وابستگی حزبی ندارند. 167هزار و 350رأی نیز به عنوان رأی 
اقلیت    ها ثبت شده است. بر اساس آماری دیگر که ظاهراً مربوط به روز      
ش��نبه اس��ت، تگزاس با بیش از 6/38 میلیون نفر در رأس رأی گیری 
پیش از موعد قرار داد و کالیفرنیا با 5/8 میلیون، فلوریدا با 4/77 میلیون 
و کارولینای ش��مالی با 2/69 میلیون در رده های بعدی هس��تند. در 
تگزاس، سطح رأی دهی از 70 درصد مجموع مشارکت در سال 2016 
گذشته است. در جورجیا، برخی بیش از 10 ساعت در صف مانده اند تا 
رأی بدهند. ویسکانسین هم شاهد رکورد بی سابقه در رأی گیری پیش از 
موعد است و تاکنون بیش از یک میلیون تن رأی داده اند. رأی دهندگان 
در ویرجینیا، اوهایو و جورجیا هم ب��رای رأی دادن صف های طویل را 
شاهد بودند. در انتخابات س��وم نوامبر، ایاالت متحده همچنین 435 
نماینده مجلس نمایندگان، 35 س��ناتور از 100 س��ناتور و ریاس��ت 
جمهوری و معاونش را انتخاب می کنند. شمار باالی آرای پیش از موعد 
موجب موجب شده است مایکل مک دونالد، پروفسور دانشگاه فلوریدا 
و مدیر پروژه انتخابات امریکا مشارکت بی سابقه حدود 150 میلیون را 
که بیانگر 65درصد از رأی دهندگان واجد شرایط است، پیش بینی کند. 
این باال    ترین میزان از 1908 است که شاهد مشارکت 65/4 درصدی 
بود. پایگاه خبری پولیتیکو هم گزارش داد، دموکرات  ها در شش مورد از 
ایالت های مهم انتخاباتی با فاصله زیاد از جمهوریخواهان جلوتر هستند. 
براساس داده های داخلی گروه هاوکفیش )Hawkfish(، یک شرکت 
جدید تحقیقات دموکراتیک، تعداد رأی دهندگان دموکرات به نسبت 
جمهوریخواهان در آن ش��ش ایالت بسیار بیشتر است و این هشداری 
برای جمهوریخواهان است. روزنامه واشنگتن پست امریکا به نقل از یک 
منبع ناشناس نوشت، رئیس جمهور امریکا به گروهی از حامیان مالی 
در یک جلسه جذب کمک های مالی در نشویل گفته که معتقد است 
حفظ اکثریت در مجلس سنا از س��وی جمهوریخواهان دشوار خواهد 
بود. بر اساس گزارش واشنگتن پست، ترامپ در نشست نشویل ماریوت 
اظهار کرد: من فکر می کنم مجلس س��نا در واقع سرسخت است. سنا 
بسیار سرسخت است. چند سناتور هستند که من واقعاً نمی توانم با آنها 
ارتباط برقرار کنم. من نمی توانم این کار را کنم. اگر شما چنین کاری 
کنید حالتان بد می شود. من به بعضی از آنها نمی توانم کمک کنم. من 
نمی خواهم به بعض��ی از آنها کمک کنم. کاخ س��فید هنوز درباره این 

گزارش اظهار نظر نکرده است.  

داعش،کوثرکابلرابهخوننشاند
ایران حمله تروریس�تی به مرکز آموزش�ی کوثر دانش در منطقه 
شیعه نش�ین کابل را محکوم کرد. طالبان دس�ت داش�تن در این 
حمله را رد کرده و گروه تروریس�تی داعش، مسئولیت این حمله 
را به عهده گرفته اس�ت. در حمله انتحاری عصر     ش�نبه که در پل 
خش�ک در منطقه دش�ت برچی در غرب ش�هر کابل اتفاق افتاد، 
24 دانش آموز افغانس�تانی ش�هید و 57نفر دیگر زخمی شدند. 
وزارت صحت عامه روز یک شنبه اعالم کرد که شمار قربانیان حمله     شنبه 
عصر به مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب کابل افزایش یافته و دست کم 
24 تن جان باخته و 57 نفر هم زخمی شده اند. سخنگوی وزارت کشور 
افغانستان اعالم کرده که نگهبان   ها یک عامل انتحاری را که می خواست 
وارد مرکز آموزشی شود، شناسایی کرده اند ولی او در مسیری که به این 
مرکز منتهی    می شد، پیش از اینکه بتواند وارد آنجا شود، خود را منفجر 
کرد. در غرب کابل بیشتر هزاره های ش��یعه مذهب زندگی می کنند و 
در جریان این حمله نیز اکثر قربانیان دانش آموزان افغانستانی بوده اند. 
حمله به قدری فجی��ع بوده که به گفته وزارت صحت عامه افغانس��تان 
چهره بعضی از کشته شدگان قابل شناسایی نیست ولی دیروز شماری از 
خانواده های قربانیان هویت آنها را تأیید کردند و اجسادشان را به خاک 
سپردند. این دومین حمله طی دو سال اخیر به مراکز آموزش در غرب 
کابل است. دو سال قبل حوالی 24مرداد سال 1397 نیز مرکز آموزشی 
موعود در غرب کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه نزدیک 
به 100 دانش آموز کشته و زخمی شدند. طالبان ارتباط داشتن با حمله 
روز  شنبه را رد کرده ولی داعش مسئولیت این حمله انتحاری را برعهده 
گرفته است. با این حال، شک و تردید های جدی در رابطه با بیانیه داعش 
وجود دارد و برخی مقامات دولت افغانستان و مردم این کشور، همچنان 
طالبان را مسئول این حمله می دانند. شمار زیادی از نهاد   ها و سازمان های 
خارجی و سفارتخانه    ها در کابل تاکنون سکوت اختیار کرده اند، به خصوص 
سفارت امریکا و زلمای خلیل زاد، فرستاده ویژه واشنگتن به افغانستان، اما 
سفارت ایران در واکنش به این انفجار، آن را محکوم و سعید خطیب زاده، 
س��خنگوی وزارت امور خارجه ای��ران نیز ضمن محک��وم کردن حمله 
تروریستی کابل با بیان اینکه افغانستان عزیز بار دیگر زخمی تروریسم 

کور شد، گفت: »امشب ایران داغدار افغانستان است.«

ذبحگاوشیردهپایانتخابمجددترامپ
عربستان به همراه قطر و عمان در صف عادی سازی هستند

پس از سودان، از    گزارش  یک
عربستان سعودی، 
قط�ر و عم�ان ب�ه عن�وان دودولت در مس�یر 
عادی س�ازی روابط با رژیم صهیونیس�تی یاد 
می شود تا جایی که رئیس موساد از توافق میان 
ری�اض و تل آویو به عنوان هدیه س�عودی    ها به 
رئیس جمه�ور آت�ی امریکا ی�اد کرده اس�ت.  
رسانه های صهیونیست گزارش داده اند، اگرچه 
بن سلمان در س�ایه پیامدهای چنین اقدامی، 
مایل به انجام آن است اما پادشاه سعودی تاکنون 

مانع وی شده است. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا هفته گذشته 
از پیوس��تن دست کم پنج کش��ور دیگر به توافق 
عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی سخن 
گفته بود. ب��ه دنبال عادی س��ازی روابط خارطوم 
با تل آویو، یوس��ی کوهن، رئیس موس��اد از اعالم 
س��ازش بین این رژیم و عربستان سعودی پس از 
انتخابات امریکا خبر داده است. آنطور که کانال 12 
تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از کوهن اعالم 
کرده، ریاض مایل است که چه ترامپ در انتخابات 
پیروز شود و چه جو بایدن رقیب دموکرات او، توافق 
با اسرائیل نوعی هدیه از جانب عربستان سعودی 
به رئیس جمهور منتخب امریکا باشد و این توافق 
شامل فروش سالح امریکا به عربستان خواهد بود. 
اکنون رسانه های عمدتاً صهیونیست در حالی که 
هنوز انتقاد    ها از س��ودان ادامه دارد، به یک رشته 
توافق اش��اره کرده اند که در رأس فهرس��ت، نام 
جاده صاف کن توافق های قبلی یعنی عربس��تان 
سعودی به چشم می خورد. روزنامه صهیونیستی 
اسرائیل هیوم در گزارش��ی نوشت که بعد از مصر، 
اردن، ام��ارات عرب��ی متحده، بحرین و س��ودان، 
اسرائیل هم اکنون انتظار بزرگ ترین جایزه را دارد 
که همان توافق با عربس��تان سعودی است. طبق 
برآوردهای تل آویو و واشنگتن، محمد بن سلمان 
ولیعهد س��عودی به عادی س��ازی روابط با رژیم 
صهیونیس��تی عالقه مند اس��ت اما پدرش ملک 
سلمان در حال حاضر وی را از انجام چنین کاری 
منع کرده است. حییم سابان، میلیاردر صهیونیست 
و دوست نزدیک به بن س��لمان هم گفته است که 
ولیعهد س��عودی به او گفته اس��ت که از واکنش 
ایران و مردم عربس��تان به عادی س��ازی روابط با 

صهیونیست    ها می ترسد. 
 عمان و قطر؛ گزینه های بعدی

از طرفی دیگر، ش��بکه اخبار 12تلویزیون عبری 
گزارش داد که منابع بلندپایه اسرائیلی، اطالعات 
درب��اره اینک��ه عم��ان نزدیک     تری��ن کش��ور در 
عادی سازی رابطه با تل آویو است را تأیید کرده اند. 
این ش��بکه گزارش کرد که برآورد    هایی در داخل 
سطح سیاس��ی در اراضی اشغالی مبنی بر این امر 
وجود دارد که نزدیک     ترین کشور    ها به سمت روند 
صلح بعد از امارات و بحرین و سودان، همان عمان 
است اما به دلیل سیاست های محافظه کارانه این 

کش��ور امکان اینکه قبل از انتخابات امریکا توافق 
صورت گیرد، کم است. 

ش��بکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیس��تی، دیگر 
رسانه این رژیم است که به گمانه زنی درباره دیگر 
کشور در صف عادی سازی پرداخت و اعالم کرد که 
پیش بینی می شود کشور عربی بعدی که با تل آویو 
توافق صلح امضا خواهد کرد، احتماالً قطر باش��د. 
اگر توافق صلح رژیم صهیونیس��تی با قطر مانند 
امارات و بحرین امضا ش��ود ، این امر دس��تاوردی 
واقعی است، چرا که دوحه حامی جنبش حماس 
و اخوان المسلمین است . قطر با امضای این توافق 

می تواند از امریکا جنگنده  اف-35 بخرد. 
 خیانت سودان در جهت موفقیت ترامپ

امریکا، س��ودان و رژیم صهیونیس��تی روز جمعه 
در بیانی��ه ای مش��ترک از توافق می��ان خارطوم 
و تل آوی��و برای عادی س��ازی روابط خب��ر دادند. 
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا با استقبال 
از این توافق، در ش��بکه اجتماعی توئیتر نوشت: 
»دیدگاه رئیس جمهور ترامپ درباره صلح، امنیت و 
موفقیت در منطقه و جهان در حال ثمر بخشیدن 
است. «وزارت امور خارجه امریکا هم با تخصیص 

بس��ته کمک های 81میلیون دالری برای بحران 
بشردوستانه سودان پاداش این اقدام را داد. 

اعالم این توافق، واکنش مردم سودان را به همراه 
داش��ت. آنها با تظاهرات در خارطوم، شعار »نه به 
صلح با رژیم« سر دادند. الطیب مصطفی، رئیس 
حزب منبر السالم العادل در سودان به شبکه خبری 
المیادین گفت که دولت کشورش از لحاظ قانونی 
نمی تواند چنین توافقاتی را انجام دهد و عبدالفتاح 
البرهان، رئیس ش��ورای حاکمیت��ی در حالی با 
نتانیاهو دیدار کرد که می دانست حق چنین کاری 
را ندارد. این شخصیت س��ودانی، توافق سازش را 
خیانتی به سودان و امت اسالمی و مسجداالقصی 
دانست و گفت که با تمام قدرت در برابر حکومت 
سودان خواهد ایس��تاد. حزب امت سودان نیز در 
بیانیه ای دولت انتقالی سودان را تهدید کرد که در 
صورت برقراری روابط با رژیم صهیونیستی دیگر 

این دولت را به رسمیت نمی شناسد. 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران      شنبه 
در پی اعالم کاخ س��فید در خصوص عادی سازی 
روابط س��ودان با رژیم صهیونیس��تی در صفحه 
توئیتر نوشت: اعالمیه کاخ س��فید درباره سودان 

نمی توانست از این نمادین تر باشد. به اندازه کافی 
باج پرداخت کنید، چشمان خود را به روی جنایات 
علیه فلسطینی    ها ببندید، سپس از فهرست سیاه به 
اصطالح » تروریسم « خارج خواهید شد. واضح است 
که این فهرست به اندازه مبارزه ایاالت متحده امریکا 

با تروریسم، جعلی است. شرم آور است.«
احمد بحر، نایب رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین 
توافق سازش بین س��ودان و رژیم صهیونیستی را 
خیانتی بزرگ و حمای��ت از رئیس جمهور امریکا 
برای موفقیت در انتخابات ریاس��ت جمهوری این 

کشور دانست. 
با این حال ابو هاجه، مشاور رسانه ای رئیس شورای 
حاکمیتی سودان در توجیه انتقاد    ها از این اقدام، 
آنچه صورت گرفته را در راستای سیاست درهای باز 
دانست و در مطلبی به این موضوع اینطور پرداخت: 
»آنچه در کشور عزیز ما در راستای در پیش گرفتن 
سیاست درهای باز در روابط خارجه ما و برداشتن 
نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم 
انجام شد، به منزله ریشه کن کردن هویت سودانی و 

یا پایان تاریخ و فروش مسئله فلسطین نیست.«
 نقشه منطقه تغییر نمی کند

روز      شنبه  پس از عادی سازی روابط میان سودان 
با رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
این رژیم در خصوص عادی سازی روابط با سه کشور 
امارات، بحرین و سودان، گفت که تغییری در نقشه 
غرب آسیا رخ داده اس��ت. اسماعیل هنیه، رئیس 
دفتر سیاس��ی حماس در واکنش به توافق اخیر 
گفت: »توافق     ها با دشمن صهیونیستی به بازترسیم 
نقش��ه منطقه بر اس��اس نظر رژیم صهیونیستی 
نخواهد انجامید و تنها این ملت     ها هستند که نقشه 
منطقه را ترس��یم می کنند. ملت ما رژیم غاصب 
صهیونیس��تی را مردود می داند؛ رژیمی که هیچ 
آینده ای برای آن در فلس��طین به حساب حقوق 

ملت ما وجود نخواهد داشت.«
 بسیج فلسطینی در حمایت از االخرس

اعتصاب غذای 90 روزه ماهر االخرس از نیروهای 
جهاد اس��المی در اعتراض به بازداش��ت خود در 
زندان های رژیم صهیونیستی، وخامت حال وی را 
به دنبال داشته است. مقاومت فلسطین پیش از این 
درباره پیامدهای وخامت حال این اسیر فلسطینی 
و شهادت او در زندان رژیم صهیونیستی هشدار داده 
بود. گروهان های »س��رایا القدس« شاخه نظامی 
جهاد اسالمی نیروهای خود را به حالت آماده باش 

درآورده است. 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین روز یک    شنبه در 
بیانیه ای بر ضرورت فعال س��ازی تمامی اش��کال 
مقاومت در کرانه باختری برای مقابله با جنایت و 
تروریسم شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست 
تأکید و اعالم کرد که این جنایت صهیونیست     ها 
برای همه س��ازمان هایی که در برابر این تجاوزات 
وحشیانه سکوت کرده اند و برای همه سازشکاران 

خائن، مایه ننگ است. 

اظهارات اسالم س�تیزانه رئیس جمهور فرانسه 
و حمایت از انتش�ار کاریکاتورهای توهین  آمیز 
علیه پیامبر گرامی اسالم )ص(، خشم مسلمانان 
جهان را برانگیخته اس�ت. هزاران نفر از مردم 
در کش�ورهای اس�المی با برگزاری اعتراضات، 
خشم خود را از اظهارات اسالم ستیزانه امانوئل 
ماکرون نشان داده و پرچم فرانس�ه را به آتش 
کشیدند. رئیس جمهور ترکیه هم با انتقاد شدید 
از افزایش اسالم هراسی در اروپا، تأکید کرد که 
ذهن ماکرون نیاز به درم�ان دارد، اظهاراتی که 
به فراخواندن سفیر پاریس از آنکارا منجر شد. 
اعتراضات مردمی علیه س��خنان امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه در حمایت از توهین به اسالم 
و پیامبر اکرم )ص( همچنان ادامه دارد. به گزارش 
شبکه الجزیره، تعداد زیادی از شهروندان فلسطینی 
در فلسطین اش��غالی و همچنین کرانه باختری به 
ویژه شهر نابلس روز        شنبه در حمایت از پیامبر اکرم 
تظاهرات برگزار کردند. در جری��ان این تظاهرات 
تصاویر ماکرون به آتش کش��یده شد. لبنانی های 
ساکن شهر طرابلس در ش��مال این کشور هم در 
اعتراض به سخنان ضد اسالم ماکرون، تصاویر وی 
و پرچم فرانسه را به آتش کشیدند. به گزارش شبکه 
روسیاالیوم، ساکنان مناطق مختلف شمال سوریه از 
جمله شهر ادلب و شهر درکوش و منطقه زردنا در 
حمایت از پیامبر اکرم )ص( تظاهرات برگزار کردند. 
همچنین بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی 
تصاویر پروفایل خود در شبکه های اجتماعی نظیر 
توئیتر، فیس بوک و دیگر شبکه       ها را به تصاویری از 
نام رس��ول گرامی اس��الم )ص( تغییر داده و با این 
اقدام انزجار خ��ود را از هتاکی مقامات فرانس��وی 
علیه پیامبر اسالم نش��ان داده اند. اخیراً اقدام یک 
معلم فرانس��وی تاریخ در انتش��ار کاریکاتورهای 
موهن از پیامبر )ص( و کشته شدن او به دست یک 
فرد چچنی، بازتاب گس��ترده ای در فرانسه داشت 
و همین مس��ئله موجب ش��د ماکرون بار دیگر در 
اظهاراتی با وقاحت اعالم کند که فرانسه همچنان به 
انتشار کاریکاتورهای توهین  آمیز علیه رسول گرامی 
اس��الم)ص( ادامه خواهد داد؛ امری که با واکنش 
تند مسلمانان روبه رو شده است. در سال های اخیر 

و پس از چند دور حمالت داعش به برخی مناطق 
در فرانسه، اسالم هراسی در اروپا به شدت افزایش 
یافته و متعاقب آن، حمالت افراطیون به مسلمان 
و مساجد در کش��ورهای اروپایی اوج گرفته است. 
ماکرون در حالی سیاست      های اسالم ستیزی را در 
فرانسه گس��ترش می دهد که این کشور بیشترین 
تعداد مسلمانان را در اروپا دارد و بیش از 10 درصد 

جمعیت فرانسه را مسلمانان تشکیل می دهند. 
 واکنش های جهانی 

عالوه بر مردم، مقامات کشورهای اسالمی هم به نوبه 
خود هرگونه تعرض به ساحت مقدس پیامبر گرامی 
اسالم را محکوم کردند. سعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران روز شنبه، در پی استمرار 
لجوجانه اقدامات اهانت  آمیز به ساحت پیامبر رحمت 
)ص( هرگونه اهانت و بی احترامی به پیامبران الهی 
خصوصاً خاتم آنها رس��ول مکرم اسالم را به شدت 
محکوم کرد و گفت:» تحرکات و اقدامات غیرقابل 
قبول و خشن س��ر زده از س��وی معدود افراطیون 
که نش��ئت گرفته از یک تفکر افراطی و انحرافی در 
جهان اسالم بوده که از قضا صاحبان آن از شرکای 
سیاسی نزدیک به غرب و امریکا نیز هستند، به هیچ 
وجه نمی تواند توجیهی برای توهین و بی احترامی 

به شخصیت آس��مانی و مورد احترام یک میلیارد و 
800 میلیون مسلمان در جهان باشد.« رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه هم جمعه ش��ب در 
سخنانی در انتقاد از انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز 
به س��احت مقدس پیامبر اکرم )ص( در فرانس��ه و 
حمایت امانوئل ماکرون از اقدامات ضد اس��المی و 
نحوه برخوردش با مسلمانان، گفت که ماکرون از نظر 
ذهنی مشکل دارد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، 
اردوغان خطاب به رئیس جمهور فرانسه گفت: درباره 
رئیس جمهوری که با میلیون       ه��ا عضو از گروه های 
اعتقادی مختلف به این ش��کل برخ��ورد می کند، 
چه می توان گفت؛ اول از همه، چکاپ ذهنی انجام 
بده.« وی تأکید کرد:»هر خصومتی با اسالم در اروپا، 
خصومت علیه مردم ترکیه است«. پس از سخنان 
اردوغان، پاریس سفیرش در آنکارا را فراخواند. عمران 
خان، نخست وزیر پاکستان در واکنش به اظهارات 
اخیر ماکرون در حمایت از اسالم هراسی گفت:»باعث 
تأسف است که ماکرون عامدانه مسلمانان از جمله 
شهروندان فرانسه را تحریک می کند. عیار یک رهبر 
این است که انسان       ها را متحد کند، همان کاری که 
ماندال می کرد، نه اینکه آنها را متفرق کند. این زمانی 
است که رئیس جمهور ماکرون می تواند التیام بخش 

باشد و فضا را از تندرو      ها بگیرد. دوقطبی سازی بیشتر 
و به حاش��یه راندن، بی تردید منجر به افراط  گرایی 

می شود.«
وزارت خارج��ه کویت نی��ز در واکنش به انتش��ار 
کاریکاتورهای اهانت آمیز به ساحت مقدس پیامبر 
اکرم در فرانس��ه بیانیه ای اعتراضی ص��ادر کرد. به 
گزارش خبرگزاری رسمی کویت )کونا(، در بیانیه 
وزارت خارجه کویت آمده است که این کشور ادامه 
انتشار کاریکاتورهای اهانت  آمیز به پیامبر اسالم)ص(  
را با نارضایتی دنبال کرده و بیانیه  سازمان همکاری 
اسالمی در رد اقدامات و اهانت       هایی از این دست را 
تأیید می کند. سازمان همکاری اسالمی روز جمعه 
در بیانیه  ای اظهارات موهن مقامات فرانسوی علیه 
پیامبر اس��الم را ش��دیداً محکوم کرد. به گزارش 
روزنامه العربی الجدید، ضیف اهلل الفایز، سخنگوی 
وزارت خارجه اردن هم ضمن ابراز انزجار ش��دید 
از این مسئله، تأکید کرد که اقداماتی از این دست 
احساسات حدود 2 میلیون مس��لمان را در جهان 
جریحه دار می کن��د و علناً س��مبل ها، اعتقادات و 

مقدسات دینی را هدف قرار می دهد. 
 تحریم کاالهای فرانسوی 

عالوه بر م��وج اعتراض��ات ضد فرانس��وی، برخی 
شرکت های اس��المی نیز در مقابله با سیاست های 
اسالم هراسی در فرانس��ه، به تحریم کاالهای این 
کش��ور پرداختند. به گزارش روزنامه الرای کویت، 
اتحادیه ش��رکت های تعاونی کویت روز        ش��نبه در 
واکنش به اظهارات اخیر ماکرون ، تمامی محصوالت 
تولید فرانسه را از بازارهای کویت جمع آوری کرد. 
در این اقدام 50 ش��رکت تعاونی کویتی مشارکت 
و اع��الم کرده اند تا اط��الع ثانوی کااله��ای تولید 
فرانسه را از بازار      ها و شعب خود جمع آوری کرده و 
به فروش نمی رسانند. در قطر هم دو شرکت توزیع 
محصوالت » الس��وق البلدی « و » المی��ره « اعالم 
کردند که محصوالت فرانسوی را تا اطالع ثانوی از 
فروشگاه       ها خارج می کنند. فعاالن فضای مجازی 
در کشورهای مغرب، الجزایر، مصر، کویت ، بحرین، 
عربستان و دیگر کشورها هم از اقدام فعاالن کویتی 
استقبال کرده و خواس��تار اقدام مشابه مسئوالن 

کشورهای خود شده اند. 

خشم جهان اسالم علیه اسالم ستیزی ماکرون 
جهان اسالم با تحریم کاالهاي فرانسوي و تقبیح اسالم ستیزي فرانسوي علیه سخنان ماکرون واکنش نشان داد


