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خام اندیشی انتخاباتي ماکرون 
قتل س��اموئل پتی به دس��ت ی��ک نوج��وان چچنی به ن��ام عبداهلل 
یزیدویچ آزنوروف می توانست اقدامی تروریستی باشد که مثل دیگر 
اقدام های تروریس��تی پیش از این محکوم ش��ود بدون اینکه تبعات 
خاص و گسترده ای را به دنبال داشته باش��د اما چنین نشد. سخنان 
خام اندیشانه امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در مورد این اتفاق 
و به خصوص موضع اسالم هراسانه او نمی توانست بدون پیامد   هایی از 
سوی جامعه اسالمی باشد و حاال ادامه این پیامد   ها چنان تشدید شده 
که امکان دارد فرانس��ه را به طور کامل در مقابل کشورهای اسالمی 
قرار بدهد. چنان که پیدا اس��ت ماکرون نه تنها قصد عقب نشینی از 
موضعش ندارد بلکه قصد او پافشاری بر این موضع است و اینجا است 
که می توان پرسید قصد و غرض او در واقعیت امر دفاع از آزادی بیان 
است یا اینکه می خواهد از این جریان برای تقویت جایگاه سیاسی اش 
بهره ب��رداری کند تا اندوخت��ه ای برای انتخابات ریاس��ت جمهوری 

فرانسه در 2022 داشته باشد. 
خام اندیش��ی ماکرون این نبود که قتل س��اموئل پت��ی را به عنوان 
اقدامی تروریس��تی محکوم کرد یا اینکه علیه افراط گرایی حرف زد 
بلکه خام اندیش��ی او این بود که از چاپ و انتش��ار کاریکاتور موهن 
مجله شارلی ابدو حمایت صریح کرد و قول داد که کشورش هیچ گاه 
از حمایت کاریکاتور و طراحان آن دس��ت نخواهد کش��ید.  حمایت 
رئیس جمهور فرانس��ه از چاپ کاریکاتورهای موهن از پیامبر اسالم 
چیزی بود که حتی بعد از حمله به مجله شارلی ابدو در ژانویه 2015 
هم دیده نشد و رئیس جمهور پیشین فرانسه فرانسوا اوالند حمله به 
آن دفتر را محکوم کرد اما از ادامه چاپ کاریکاتورهای موهن حمایت 
نکرد. حمایت از این اقدام موهن و اسالم هراسانه از سوی ماکرون است 
که باعث واکنش جامعه اسالمی شده که تنها محدود به سطح سیاسی 
نیس��ت و حاال کاالهای فرانس��وی هم در فروش��گاه های کشورهای 
اسالمی هدف تحریم قرار گرفته اند و قفس��ه های این فروشگاه    ها از 
کاالهای فرانس��وی خالی می ش��ود. تحریم  کاالهای فرانسوی باعث 
نگرانی پاریس شده و وزارت خارجه فرانسه یک    شنبه گذشته بیانیه ای 
صادر کرده و از کشورهای اس��المی خواسته ممنوعیت وضع شده بر 
کاالهای فرانسوی را متوقف کنند. روشن است که نگرانی پاریس بابت 
از دست دادن بازار پرسود کشورهای اسالمی است اما باید گفت که 
این نگرانی شخص ماکرون نیست بلکه او بیش از هر چیز نگران آینده 

سیاسی خود است. 
بیش از دو سوم ریاست جمهوری ماکرون سپری شده و او نه تنها در 
این مدت نتوانسته دستاوردی موجه داشته باشد تا از آن برای پیروزی 
مجددش در انتخابات ریاست جمهوری 2022 اس��تفاده کند بلکه 
کارنامه او پر است از ناکامی    ها و حتی خشونت های خیابانی مستمر. 
اعتراضات طوالنی مدت جلیق��ه  زرد   ها یک نمونه روش��ن از ناکامی 
ماکرون در عرصه سیاست داخلی است و در عرصه سیاست خارجی 
هم سعی کرد مسائل حساسی مثل وضعیت ناتو، بحران حوزه یورو، 
خش��ونت    ها در آفریقا و مقابله با یکجانبه گرایی امریکا خودی نشان 
بدهد و حتی به طور مستقیم در مس��ائل داخلی لبنان بعد از انفجار 
بیروت دخالت کرد اما تمام این تالش    ها به جایی نرسید و او نتوانست 
از آنها نتیجه مش��خصی به دس��ت بیارود. انتخابات شهرداری های 
فرانسه در ماه ژوئن با شکست ماکرون و حزبش) جمهوری به پیش( 
و پیروزی اح��زاب مخالف س��بز   ها و ائتالف چپ های فرانس��ه رقم 
خورد و آنها توانستند شهرداری های شهرهای بزرگ از جمله لیون، 
استراسبورگ و بسانس��ون را از آن خود کنند. آن انتخابات به عنوان 
همه پرسی در مورد عملکرد دولت ماکرون شناخته    می شد و نتیجه اش 
نشان داد که شهروندان فرانسه از او رویگردان شده اند. به این ترتیب، 
ماکرون وضعیتی مناس��ب برای انتخابات ریاس��ت جمهوری آینده 
ندارد و به نظر می رس��د که با تبلیغ اسالم هراسی به فکر تغییر زمین 
بازی افتاده اس��ت. این تغییر زمین بازی با توجه به حضور قابل توجه 
مارین لوپن از حزب جبهه ملی فرانسه قابل توجه است چرا که گفته 
می شود خانم لوپن رقیب اصلی ماکرون خواهد بود. اسالم هراسی و 
مهاجرستیزی از ش��عارهای مهم خانم لوپن و حزب او بوده و به نظر 
می رسد که ماکرون با استفاده ابزاری از قتل ساموئل پتی و حمایت از 
شارلی ابدو و کاریکاتورهایش به دنبال این است که شعارهای اصلی 
لوپن را از دست او خارج کند تا بتواند آرای راس��ت  افراطی را هم به 
دس��ت بیاورد. در این صورت، ماکرون به جای نگرانی از آزادی بیان 
یا حمالت تروریس��تی بیشتر نگران آینده سیاس��ی خودش است و 
خام اندیشانه به این فکر افتاده تا با استفاده ابزاری از اسال م هراسی و 
مهاجرستیزی دستمایه ای برای انتخابات آینده فراهم کند اما با توجه 
به نتایج انتخابات ش��هرداری    ها باید گفت که این تغییر زمین بازی 
عاقبتی برای او نخواهد داشت و تنها باعث تقویت موضع راستگراهای 

افراطی مثل لوپن خواهد شد. 
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  ژاپن:بهمعاهدههستهاینمیپیوندیم
سخنگوی ارشد دولت ژاپن بیان داشت، این کشور به معاهده سازمان ملل 
در ممنوعیت تسلیحات هسته ای نخواهد پیوست؛ موضعی که این کشور 
را همراستا با موضع امریکا می سازد اما در عین حال برخالف دیدگاه ضد 
هسته ای آن است. به گزارش خبرگزاری کیودو، کاتسونوبو کاتو، دبیر 
ارشد کابینه دولت ژاپن گفت: ما با توجه به محیط امنیتی رو به دشوارتر 
شدن پیرامون ژاپن، معتقدیم، این مناسب است که یک پیشرفت مداوم 
و واقع بینانه به سمت خلع سالح هسته ای داشته باشیم در عین اینکه 
قابلیت های بازدارندگی خود برای مقابله با تهدیدات را حفظ و تقویت 
کنیم. او با اشاره به معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته ای که قرار است 
در 22ژانویه اجرایی ش��ود، تصریح کرد: ژاپن در هدف معاهده نابودی 
تسلیحات هسته ای شریک اس��ت اما همچنان که ما در برخورد با این 

مسئله تفاوت    هایی داریم، امضا کننده این معاهده نخواهیم بود. 
-----------------------------------------------------
  پوتین:حضورامریکادرافغانستانمغایرتیبامنافعمسکوندارد

رئیس جمهور روسیه گفت که پس از اعالم خروج نظامیان امریکایی از 
افغانستان ما به طور رس��می از این اقدام حمایت کردیم و آن را به نفع 
آشتی ملی در افغانستان می دانیم. به گزارش خبرگزاری تاس، والدیمیر 
پوتین گفت: حض��ور نظامیان امریکا مغایرتی با منافع این کش��ور در 
افغانستان ندارد. وی افزود: »ما در شورای امنیت از حضور نظامی امریکا 
در افغانستان حمایت کردیم، هنوز اعتقاد داریم که حضور این نظامیان 
در افغانس��تان تهدیدی برای منافع خارجی ما محس��وب نمی شود.« 
 پوتین تأکید کرد: »پس از اعالم خروج نظامیان امریکایی از افغانستان 
ما به طور رسمی از این اقدام حمایت کردیم و آن را به نفع آشتی ملی در 
افغانستان می دانیم. « وی در عین حال گفت که خروج نظامیان امریکا 

از افغانستان می تواند خطرات زیادی را به همراه داشته باشد. 
-----------------------------------------------------

  تحریمشرکتهایهوافضایامریکاییازسویچین
س��خنگوی وزارت خارجه چین اعالم کرد پک��ن تحریم     هایی را علیه 
ش��رکت های بزرگ هوافضا و نظامی امریکایی مانند بوئینگ و الکهید 
مارتین که در فروش تسلیحات به تایوان مش��ارکت داشته اند، اعمال 
خواهد کرد. ژائو لیجیان اعالم ک��رد پکن تحریم     هایی را علیه نهادهای 
امریکایی که در فروش تسلیحات به تایوان مشارکت داشته اند، اعمال 
خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، او در ادامه از قصد کشورش 
برای اعمال تحریم علیه ش��رکت های امریکایی »الکهی��د مارتین«، 
»بوئینگ « و »ریتیون « خبر داد. هفته گذش��ته وزارت خارجه چین از 

امریکا خواسته بود قرارداد فروش تسلیحات به تایوان را لغو کند. 
-----------------------------------------------------

  تعویقکنفرانسبازگشتآوارگانسوری
روزنامه االخبار لبنان خبر داد که قرار است یک هیئت روس به لبنان سفر 
و با فرستاده سازمان ملل در سوریه، موضوع برگزاری کنفرانس بازگشت 
آوارگان س��وری را بررس��ی کند. روزنامه االخبار به نقل از منابع آگاه 
گزارش داد، در جریان سفر اخیر »گیر پدرسون« فرستاده سازمان ملل 
در امور سوریه به دمشق و دیدار با ولید المعلم، وزیر خارجه این کشور، 
بازگرداندن آوارگان سوری، در صدر اولویت های این مسئول سامان ملل 
قرار داشته است. قرار بود سفارت لبنان در دمشق در این نشست شرکت 
کند، ولی منابع آگاه خبر دادند که هم اکنون بحث بر سر این است که 
این نشست به تعویق افتاده و محل برگزاری آن، تغییر کند. این منابع 
گفتند که احتماالً نور سلطان پایتخت قزاقستان یا مسکو محل احتمالی 
برگزاری این نشست خواهد بود تا بیشترین مشارکت در آن صورت گیرد 

زیرا مسئوالن برخی از کشور    ها حاضر نیستند به دمشق سفر کنند. 
-----------------------------------------------------

  استقبالدولتوفاقازآتشبسدرلیبی
شورای عالی دولت وفاق ملی لیبی به ریاست خالد المشری در بیانیه ای 
ضمن استقبال از امضای توافقنامه آتش بس پایدار میان طرفین درگیر 
در این کش��ور، تأکید کرد: این توافق به معنای به رس��میت شناختن 
نیروهای خلیفه حفتر، )رهبر نیروهای موس��وم ب��ه ارتش ملی لیبی( 
نیست. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این شورا در ادامه آورده است 
که این توافق آتش بس ش��امل توافقنامه های قانونی امضا شده میان 
دولت وفاق و ترکیه نمی شود. هیئت سازمان ملل در لیبی جمعه اعالم 
کرد که مذاکرات کمیته نظامی مشترک با ساختار 5+5 در ژنو به این امر 
انجامید که دستاورد تاریخی حاصل شد و طرف های لیبیایی به توافقی 

همیشگی برای آتش بس در تمامی نقاط کشور دست یافتند. 

تهدید باکو به استفاده از اف 16 
علیه ایروان

دقایقیپ�سازاج�رایآتشبسس�وممی�اندوط�رفدرگیر
ب�رس�رمنطق�هقرهب�اغکوهس�تانی،جمه�وریآذربایج�ان
وارمنس�تانیکدیگرراب�هنقضآتشب�سمتهمکردن�دوباکو
تهدیدکردکهعلیهط�رفمقابلازاف16اس�تفادهخواهدکرد.
وزارت امور خارجه امریکا یک   شنبه شب در بیانیه ای مشترک با روسیه و 
فرانسه، از توافق ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای آتش بس انسانی خبر 
داد و اعالم کرد: »این توافق از فردا ۸ صبح به وقت محلی اجرایی می شود 
و واشنگتن مذاکرات با مینسک را س��هولت خواهد بخشید تا جمهوری 
 آذربایجان و ارمنستان راه حلی برای مناقشات قره باغ بیابند.« با این حال، 
اندکی پس از اجرایی شدن آتش بس، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با 
اعالم اینکه باکو به شرایط آتش بس پایبند است، نیروهای مسلح ارمنستان 
را به نقض آتش بس ۸ صبح روز دو   شنبه متهم و اعالم کرد: »به رغم اعالم 
آتش بس انسانی جدید در ساعت ۸، روز 26 اکتبر، نیروهای مسلح ارمنستان 
یک بار دیگر توافق به دست آمده را نقض کردند. نیروهای مسلح ارمنستان با 
وجود توافق جدید آتش بس، شهرک های منطقه »ترتر « نزدیک خط تماس 

در منطقه قره باغ کوهستانی را گلوله باران کردند.«
از طرف دیگر، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنس��تان و وزارت دفاع این 
کشور نیز با رد اظهارات طرف آذربایجانی و تأکید بر اینکه ایروان بر آتش بس 
پایبند است، طرف آذربایجانی را به نقض آتش بس در جهت شمال شرقی خط 
تماس در منطقه قره باغ کوهستانی متهم کردند. شوشان استپانیان، سخنگوی 
وزارت دفاع ارمنس��تان در صفحه فیس بوک خود نوشت: »در نقض آشکار 
توافق آتش بس بشردوستانه که در امریکا منعقد شد، طرف آذربایجانی آتش 
توپخانه ای را بر مواضع آرتساخ )جمهوری خودخوانده قره باغ کوهستانی( در 
جهت شمال شرق خط تماس گشود.« ساعاتی پس از این اتهام زنی ها، الهام 
علی اف، رئیس جمهور آذربایجان درباره پیامد های حضور نیرو های ارمنستان 
در اراضی تحت حاکمیت جمهوری آذربایجان هش��دار داد و گفت: »توقف 
درگیری قره باغ موجب رضایت همه به جز باکو است و اگر ارمنستان قلمرو 
)جمهوری( آذربایجان را ترک نکند، باکو همچنان به پیشروی ]به جنگ با 
ایروان[ ادامه خواهد داد. « وی همچنین گفت که در صورت تجاوز به حریم 

کشورش، از جنگنده های اف16 ترکیه استفاده خواهد کرد. 
هشدارالوروفدربارهرویکردنظامی

همزمان سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت که کشورش معتقد 
است بحران قره باغ فقط راه حل دیپلماتیک دارد و از همه بازیگران خارجی 
خواست از تبلیغ سناریوی نظامی خودداری کنند. الوروف گفت: »بر کسی 
پوشیده نیست که ما از امکان و قابل قبول بودن راه حل نظامی برای این 
مشکل حمایت نمی کنیم. از آنجا که هم مردم ]جمهوری[ آذربایجان و هم 
ارمنستان را برادران و دوستان خود می دانیم، نمی توانیم چنین ذهنیاتی 
داشته باشیم.« وزیر امور خارجه روسیه در پایان گفت: »از همه بازیگران 
خارجی می خواهیم برای جلوگیری از ترویج سناریوی نظامی و در جهت 
تعدیل احساس��ات دو طرف و فعال کردن تالش برای ایجاد ش��رایط از 

سرگیری روند صلح، از هیچ کاری دریغ نکنند.«

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده
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میگذاری�م!« احت�رام تفاوته�ا تم�ام

سفارت های فرانس��ه در پایتخت های اسالمی به 
حال آماده ب��اش درآمده اند. در بغ��داد نیروهای 
امنیتی نزدیک سفارت فرانسه در منطقه الکراده 
به حال آماده باش درآمده اند. در غزه، فلسطینیان 
با تجمع مقابل مرکز فرهنگی فرانس��ه اهانت به 
پیامبر)ص( را محکوم کرده اند و احتماالً اسالم آباد 
و چند شهر در دیگر کشورهای اسالمی نیز طی 
روزهای آینده همین وضعیت را خواهند داشت. 
اما فراتر از اعتراضات خیابانی، فراخوان کشورهای 
اسالمی برای تحریم کاالهای فرانسوی است که 
دولت فرانسه را به وحشت انداخته است.  رجب 

طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که کشورش 
طی ماه های گذش��ته در مدیترانه با فرانسوی    ها 
دچار چالش بوده، در تشویق کشورهای اسالمی 
به تحریم کاالهای فرانسوی نقشی برجسته دارد. 
اردوغان که روز      ش��نبه خواستار تحریم کاالهای 
فرانسوی شده بود، دیروز با تش��دید انتقاد    ها به 
دولت فرانس��ه و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
این کش��ور، بار دیگر خواهان تحری��م کاالهای 
فرانس��وی به دلیل » اهانت به پیامبر اس��الم « و 
ترویج اسالم ستیزی شد. اردوغان گفت:»خطاب 
به مردم کشورم، هرگز تبلیغ مارک های فرانسوی 
را نکنید و به هیچ وجه کاالهای ساخت فرانسه را 
نخرید. درست همان طور که در فرانسه گفته شده 
کاالهای ساخت ترکیه را نخرید.« اردوغان گفته 
که حمالت به اسالم و توهین به پیامبر » با تشویق 
و حمایت رهبر فرانسه که به لحاظ عقلی نیاز به 

درمان دارد آغاز شده  است.« 
 دورریختنکاالهایفرانسویازقفسهها

فراخوان تحریم کاالهای فرانسوی، در کشورهای 
اسالمی با استقبالی کم سابقه روبه رو شده است. 
براساس گزارش دویچه وله، تاجران و فروشندگان 
در اردن، کوی��ت و قطر، امتعه و اموال فرانس��وی 
را از مغازه    ها و فروشگاه های ش��ان دور کرده اند. 
روزنامه »القبس« در گزارش��ی از کویت نوش��ت 

که 50 شرکت اموال مصرفی، همه امتعه و اموال 
فرانسوی را از مغازه های مربوطه شان دور کردند. 
مغازه های زنجی��ره ای بزرگ در قط��ر نیز اموال 
فرانسوی را از قفسه     ها جمع کردند. همچنین در 
ش��بکه های اجتماعی ویدئو    هایی دیده می شوند 
که کارمندان یک فروشگاه بزرگ در امان پایتخت 
اردن، لبنیات فرانسوی را از قفسه     ها دور می کنند. 
کاربران اینترنت نام  اموال با مارک های فرانسوی را 
منتشر کرده و از مصرف کنندگان خواستار تحریم 
آنها شده اند. در عراق، »ائتالف »الفتح« به ریاست 
»هادی العامری«، دیروز خواستار تحریم کاالهای 
فرانسوی شد. شورای عالی دولت وفاق ملی لیبی 
نی��ز از این دولت خواس��ت  بر تداوم انتش��ار این 
کاریکاتورها، قرارداد » توت��ال - ماراتون « را لغو و 
داد و ستد با تمامی شرکت های فرانسوی را متوقف 
کند. نگرانی از گسترش کاالهای فرانسوی باعث 
ش��د دیروز وزارت خارجه فرانسه دست کمک به 
سمت دولت های عربی دراز کند که طی هفته های 
اخیر یک به یک در مس��یر عادی س��ازی با رژیم 
صهیونیستی گام برداشته اند. وزارت خارجه فرانسه 
تالش کرده از شکاف عربی-اسالمی بهره برداری 
کند و از دولت هاي عربی خواست با فراخوان های 
بایکوت و تحریم کاالهای فرانسوی مقابله کنند و 
به این دست برخورد    ها پایان دهند. وزارت خارجه 

فرانس��ه گفته که این فراخوان های بی اس��اس از 
طرف یک اقلیت افراطی پیش برده ش��ده است. 
امانوئل ماک��رون هم که ظاه��راً موضع گیری در 
مقابل مسلمانان فرانس��ه ، به مسئله ای حیثیتی 
برای او تبدیل ش��ده، دیروز یک ب��ار دیگر گفت: 
»ما هرگز تس��لیم نخواهیم شد. ما با روحیه صلح 
به تمام تفاوت     ها احترام می گذاریم!« ماکرون در 
پیامی توئیتری نوشت: » ما اظهاراتی از روی انزجار 
و تنفر را نمی پذیریم و از گفت وگویی منطقی دفاع 
می کنیم. ما همواره در س��مت کرامت انس��انی و 
ارزش های جهانی خواهیم بود!« دوم اکتبر امانوئل 
ماک��رون پیش نویس قانونی را با عنوان » اس��الم 
افراطی « مطرح کرد و بعداً نیز وعده داد که فرانسه 
همچنان از انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز علیه 
پیامبر اکرم)ص( دفاع کند. ماکرون در مراس��م 
یادبود از س��اموئل پتی، معلم تاریخ گفته بود که 
»فرانسه از کاریکاتور    ها صرف نظر نمی کند، حتی 

در زمانی که دیگران آن را نخواهند.«
 اعتراضدرپایتختهایاسالمی

در بغداد دیروز در حالی که علیه اسالم س��تیزی 
دولت فرانس��ه تجمع اعتراضی برگزار شد، تمام 
راه های منتهی به سفارت فرانسه در منطقه الکراده 
بغداد، به دلیل جلوگی��ری از وقوع هرگونه اقدام 
احتمالی بسته شده است. جمعی از فلسطینیان 
نیز روز دو    ش��نبه با تجمع مقابل مرکز فرهنگی 
فرانسه در نوار غزه، انتشار کاریکاتورهای موهن 
به پیامب��ر در رس��انه های فرانس��وی و توهین 
رئیس جمهور فرانس��ه به دین اس��الم را محکوم 
کردند و خواستار عذرخواهی آنها شدند. همزمان، 
عمران خان، نخست وزیر پاکستان در نامه ای به 
»مارک زاکربرگ « مدیر فیس بوک از او خواست 
مانع انتش��ار مفاهیم و محتوای اسالم هراسی و 
نفرت علیه اسالم در این ش��بکه اجتماعی شود. 
شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان 
نیز گفته که به دس��تور »عمران خان « قطعنامه 
جامعی در جلس��ه بعدی وزرای خارجه سازمان 
همکاری اسالمی ارائه می شود که در آن پیشنهاد 
ش��ده 15مارس به عنوان روز جهان��ی مبارزه با 
اسالم هراس��ی نام گذاری ش��ود. وزارت خارجه 
مراکش ب��ا صدور بیانی��ه ای اعالم ک��رد، زمانی 
که س��خن از آزادی اعتقادات اس��ت باید برخی 

آزادی های فردی متوقف شود.
در ریاض، هیئت عالی علمای عربستان بیانیه ای 
دو پهلو صادر کرده و خواستار محکومیت اهانت به 
پیامبران شد ولی گفته که اهانت به مقام انبیا هیچ 
لطمه ای به آنها نمی زند بلکه خدمت به صاحبان 
فراخوان های افراطی اس��ت.  در ای��ن بیانیه آمده 
اس��ت: »وظیفه اهل خرد در سراس��ر جهان چه 
نهاد    ها و چه افراد این است که این اهانت    ها را که 
هیچ ارتباطی به آزادی بیان و عقیده ندارد و صرفاً 
تعصبی نامطلوب و خدمت��ی بی مزد و مواجب به 

صاحبان افکار افراطی است، محکوم کنند.«
 این در حالی است که خالد الفیصل بن عبد العزیز، 
امیر منطقه مکه مکرمه نیز در اوج محکومیت دولت 
فرانسه در کشورهای اسالمی، دیدار صمیمانه ای با 
سفیر فرانسه در عربستان داشت. حساب کاربری 
امارت مکه در توئیتر عکس��ی از دیدار امیر مکه و 
این دیپلمات فرانسوی که تنها دو هفته قبل سفیر 

کشورش در عربستان شده، منتشر کرد. 
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نتایج نظرس��نجی رویترز-ایپس��وس که از 1۳ تا 
20 اکتبر انجام شد،از پیشتازی ۸ درصدی بایدن 
مقابل ترامپ در س��طح ملی حکای��ت دارد؛ 51 
درصد از رأی دهن��دگان احتمال��ی گفتند که از 
نامزد دموکرات  ها حمایت می کنند و ۴۳ درصد هم 

طرفدار رئیس جمهور کنونی امریکا بودند. 
بایدن در ایالت های ویسکانسین و میشیگان هم 
پیشتاز است، اما به نظر می رس��د رقابت در دیگر 
ایالت ه��ای سرنوشت س��از از جمله پنس��یلوانیا، 
فلوریدا، آریزون��ا و کارولینای ش��مالی تنگاتنگ 
باشد. تا اینجا برای محافل سیاسی و امنیتی امریکا 
چیزی جز یک رقابت نیست. در ادامه نظرسنجی 
مذکور مشخص شده است که ۴۳ درصد از حامیان 
بایدن پیروزی ترامپ را قب��ول نخواهند کرد و در 
مقابل، ۴1 درصد از امریکایی     هایی که خواس��تار 
انتخاب دوباره ترامپ هس��تند، پیروزی بایدن را 
قبول نمی کنند.  تعداد کمتری برای ابراز نارضایتی 
خودشان وارد عمل می شوند؛ 22 درصد از حامیان 
بایدن و 16درصد از حامیان ترامپ گفتند که در 
صورت شکست نامزد مورد نظرشان به اعتراضات 

خیابانی یا حتی خشونت روی می آورند. 
در این نظرسنجی رویترز-ایپسوس به صورت آنالین 
در سراس��ر امریکا از 2هزار و 6۴9 امریکایی بالغ از 
جمله هزار و ۳9 تن گفتند به ترامپ رأی می دهند یا 
قصد دارند به او رأی بدهند و هزار و 15۳ امریکایی 
اظهارات مشابهی درباره بایدن داشتند. دونالد گرین، 

استاد علوم سیاسی در دانش��گاه کلمبیا می گوید، 
نتایج این نظرسنجی تأییدی بر نگرانی های او درباره 
خش��ونت پس از انتخابات اس��ت. اما او همچنین 
هش��دار داد که اگر انتخابات ش��انه به شانه باشد 
یا یکی از نامزد    ها ادعاهای معتب��ری درباره تقلب 
انتخاباتی داشته باشد، این امر می تواند به نارضایتی  
و اعتراضاتی گس��ترده تر از آنچه این نظرس��نجی  
نش��ان می دهد، بینجام��د.  این کارش��ناس علوم 
سیاس��ی مي گوید: برای همین بسیاری از مردمی 
که مخالف ترامپ هستند، نفس های شان را حبس 
کرده و امیدوارند که یک نتیجه کاماًل مشخص، به 
دور از خشونت حاصل ش��ود.  در تازه     ترین نمونه از 
خشونت های انتخاباتی شهر نیویورک روز یک    شنبه 
ش��اهد درگیری میان هواداران و مخالفان دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا بود. این درگیری میان 
عناصر سازمان»یهودی    ها برای ترامپ« و مخالفان 

ترامپ رخ داد. 
صد    ها ت��ن از اعض��ای س��ازمان»یهودی    ها برای 
ترام��پ« تظاهراتی ب��ا خودروهای خ��ود به راه 
انداختند و در تأیید ترام��پ خودروهای خود را با 
پرچم امریکا و بنرهای »ترامپ 2020« پوشاندند. 
هواداران ترامپ از شهرهای »منهتن« و »بروکلین « 

عبور کردند. 
این کاروان خودرو    ها از جزیره»ُکنی«به سمت »برج 
ترامپ« در منهتن به حرکت در آمد و بعد از آن به 

سمت تجمعی در پارک بروکلین رفت. 
در تصاویر ویدئویی که منتش��ر ش��ده است میان 
هواداران و مخالفان رئیس جمهور امریکا درگیری 
به وقوع می پیوندد و گروهی از مخالفان ترامپ را 
نشان می دهد که از روی یک پل در بزرگراهی در 
بروکلین به س��مت خودروهای ه��واداران ترامپ 

اشیایی را پرتاب می کنند. 
به گزارش ش��بکه خبری یورونی��وز، دفاتر پلیس 
در سراس��ر ایاالت متحده در گزارش     هایی اعالم 
کرده اند که هیچ گاه تاکن��ون این میزان تبلیغات 
کارزاره��ای انتخاباتی در محیط های ش��هری و 
محوطه منازل مسکونی،  آن هم در زمانی نه چندان 

دور به انتخابات به سرقت نرفته بود. 
خانم سالخورده ای که عالئم تبلیغات کارزار »جو 
بایدن « از مقابل منزلش به سرقت رفته، می گوید: 
»من خودم عالمتی دست س��از ساختم و جایش 
گذاشتم؛ دست از دزدیدن عالئم تبلیغی بردارید،  

این یک جرم است.«
»جس کیوناس « از شهروندان »ریسین« در ایالت 

»ویسکانس��ین« می گوید: »ما دو حزب داریم که 
چنان از ه��م متنفرند که نمی توانند کش��ور را در 

مقابل خود قرار دهند.«
براساس گزارش یورونیوز، از عالئم محیطی اعالم 
تعلق به کارزاره��ای انتخابات��ی و جنبش »جان 
سیاهان ارزش دارد« گرفته تا بحث سقط جنین و 
ویروس کرونا؛ به نظر هیچ کس نمی داند اختالف     ها 

چگونه این قدر عمیق شده است؟
ویلیام ش��الک، یک هوادار جو بایدن به این شبکه 
گفته است: »قبل از انتخابات شاهد خشونت بودیم 

و احتماالً بعد از آن هم شاهدش خواهیم بود.«
کتی جانسون، هوادار دونالد ترامپ معتقد است: 
»فکر کردن به تفرقه و دسته بندی بسیار ترسناک 

است.«
 مخالفتبیشاز۷۰۰اقتصاددانباترامپ

بیش از ۷00 اقتصاددان ش��امل هفت برنده نوبل 
اقتصاد درباره انتخ��اب مجدد ترام��پ به عنوان 
رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا، هشدار جدی 

دادند. 
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از س��ی ان ان، آنها 
ریاست جمهوری او را حمله مداوم به دموکراسی، 
پاس��خی ناکافی به پاندمی و گسترش خطرناک 

اطالعات غلط توصیف کردند. 
این اقتصاددانان در نامه ای سرگشاده نوشتند: تنها 
با یک دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ امریکا 
را به جایی تبدیل کرده که ما دیگر نمی شناسیم و با 

هیچ یک از عواقب این کار روبه رو نشده است. 
این نامه که همچنان تا انتخابات س��وم نوامبر به 
امضای اقتصاددانان می رسد، توسط اقتصاددانان 
برجسته ای نظیر برنده نوبل اقتصاد 2020، پاول 
میلگروم، برنده نوبل اقتصاد 2016، الیویر هارت، 
برنده نوبل اقتص��اد 2012 الوی��ن روس و جورج 
آکرلوف برنده نوبل اقتصاد و همس��ر رئیس سابق 

فدرال رزرو، جانت یلن، امضا شده است. 
این اقتصاددانان نوش��ته اند: به این دالیل ما قویاً 
توصیه می کنیم دارندگان آرای الکترال کاری کنند 
که کس دیگری نمی تواند انجام دهد؛ دموکراسی 
خود را با رأی دادن به حذف ترامپ از کاخ س��فید 

پس بگیرند. 

نشانههايآماريازآمادگيبرايخشونتپساانتخاباتي
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انتقام اقتصادی چین
 از تسلیح امریکایی تایوان

سخنگویوزارتخارجهچین،اعالمکردپکنشرکتهاونهادهایی
راکهدرفروشتسلیحاتبهتایواننقشداشتهاند،تحریممیکند.
ژائو لیجیان، روز دو   شنبه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران 
ضمن اعالم این مطلب تأکید کرد شرکت های بوئینگ، الکهید مارتین 
و ریتیون در فهرس��ت تحریم های چین خواهند بود. او البته جزئیات 

بیشتری در خصوص این تحریم    ها ارائه نکرد. 
در همین حال اطالعات وزارت خزانه داری امریکا نشان می دهد چین 
برای سومین ماه پیاپی دارایی های خود از بدهی دولت امریکا را پایین 
آورده و در اواخر ماه اوت به 1/۷ میلیون دالر رسانده است که پایین    ترین 
رقم از مارس 201۷ را نشان می دهد.  تحلیلگران معتقدند نشانه    هایی 
از اینکه چین در حال سرعت دادن به متنوع کردن ترکیب ذخایر خود 
می باشد دیده شده است. امسال میزان خرید اوراق قرضه دولتی ژاپن 
توسط چین به باال   ترین سطح ۳/5 ساله رسید و در بازه آوریل تا جوالی 
از 1/۴6 تریلیون ین )معادل 1۳/۸2 میلیارد دالر( فراتر رفت. این ۳/6 

برابر میزان خریداری شده در بازه مشابه سال گذشته است. 

نقش کماندوهای اسرائیلی
 در کودتا علیه مادورو

دادس�رایام�ورجنای�یونزوئ�الخب�ردادک�هدوی�گاناز
کماندوه�ایصهیونیس�تیدرعملی�اتن�اکامس�رنگونی
نیک�والسم�ادورو،رئیسجمه�ورونزوئ�الدس�تداش�تند.

 شبکه المیادین به نقل از منابع ونزوئالیی گزارش داد که این عملیات 
کودتا در ماه می  گذشته صورت گرفت. مأموریت کماندوهای اسرائیلی، 
ربودن مادورو و انتقال وی به خارج از کش��ور ب��ود. نفر دومی که هدف 
کماندوهای صهیونیست قرار داشت، »دیوسدادو کابلو « رئیس مجلس 
مؤسسان و معاون حزب حاکم بر این کشور بوده است. مادورو گفته بود 
که این عملیات با دس��تور دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا صورت 
گرفته و دولت ونزوئال پرونده ای در این زمینه در اختیار داد که احتماالً 

آن را به دادگاه های بین الملل ارجاع خواهد داد. 

شـرور!
سخنانشیطانيماکرونشرورموجيازخشممسلمانان

همراهبااستقبالازتحریمکاالهايفرانسويرابهدنبالداشت


