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جرم انگاری هولوکاست 
یا آزادی بیان ماکرون ؟!

روند        ها و رویکرد غالب در غرب نشان می دهد آزادی بیان نیز مانند خیلی 
از مسائل دیگر ، محکوم معیارهای دوگانه است و فقط در مواردی مراعات 
و از آن حمایت می شود که همراس��تا با منافع کالن نظام سرمایه داری 
و حکومت        ها اس��ت. در باقی م��وارد، زمانی که پای حمله رس��انه ای و 
تبلیغاتی علیه دیگر نظام های فکری و ارزشی به ویژه ادیانی مانند اسالم 
و شخصیت        هایی مثل پیامبر اکرم )ص ( در میان است، همه نوع اتهام ، 
توهین ، افترا و دروغ مجاز اس��ت. این معیارهای دوگانه در کشورهای 
اروپایی به خصوص فرانسه، در حال رقم زدن حوادثی است که درستی 
و صحت این رویکرد را، به ویژه در مورد اسالم هراس��ی و اسالم ستیزی 
به شدت زیر سؤال برده است. دولت پاریس به منظور مقابله با افزایش 
حضور مسلمانان، مستقیم یا غیر مستقیم در دامن زدن به اسالم ستیزی 
ایفای نقش می کند؛ چه از طریق سکوت و چه در قالب دفاع از اقدامات 
اسالم س��تیزانه. فرانس��ه با 10 درصد جمعیت مس��لمان، بیش��ترین 
مسلمانان اروپا را دارد و طبیعتاً، همین حمالت تبلیغاتی ضداسالمی، 
اسالم هراس��انه و تالش برای تخریب چهره نوران��ی پیامبر اکرم)ص( 
مسلمانان فرانس��وی را به واکنش واداشته اس��ت. نمونه اخیر اقدامات 
اسالم هراسانه، قتل یک معلم فرانسوی به نام » ساموئل پاتی « است که 
در کالس درس،کاریکاتور        هایی به دانش آموزانش نشان داد که در نشریه 
فکاهی شارلی ابدو باز نشر شده بود و عاقبت هم به دست یک جوان 18 
ساله چچنی کشته شد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه این حادثه 
را »یک حمله تروریستی از جانب اسالمگراها« توصیف کرده و مدعی 
شده این معلم ۴۷ ساله به دلیل »آموختن آزادی بیان « به دانش آموزان 
خود به قتل رسیده، ولی نکته نادیده گرفته شده، این است که ماکرون 
و دولت فرانسه، به جای اقدام برای کاهش حمالت تبلیغاتی به اسالم ، 
مسلمانان و به ویژه پیامبر اکرم)ص( که فقط هم قالب توهین و تمسخر 
علیه این شخصیت نورانی و مقدس گرفته، عمالً موجب تحریک و تشویق 
هر چه بیشتر اسالم ستیزان و گسترش اسالم ستیزی می شود؛روندی 
که ناگزیر، در س��ال های اخیر واکنش        هایی رابرانگیخته است. ماکرون 
در حالی توهین به مذاهب و مقدسات را جزو موازین آزادی بیان قلمداد 
می کند که فرانسه یکی از چندین کشور غربی است که انکار واقعه ادعایی 
»هولوکاست« را جرم تلقی می کند. رئیس جمهور فرانسه، برای توجیه 
عمل نشریه شارلی ابدو درحالی به مفهوم »آزادی بیان « متوسل شده 
که توهین به اعتقادات دیگر ادی��ان و اقوام، نه مطابق حقوق بین الملل 
اس��ت و نه در قاموس آزادی بیان می گنجد. کارشناسان، به تناقض در 
اقدام ماکرون در دفاع از اقدام نشریه هتاک شارلی ابدو و ارتباط دادن آن 
به آزادی بیان اشاره می کنند و یادآور می شوند که دفاع از نفرت پراکنی 
برخالف قانون فرانسه است . ماکرون مدعی شده که همراه با این »آزادی 
بیان، وظیفه پیشگیری از گفتمان نفرت پراکنی هم در کار است«. ولی 
سؤال اینجاست که آیا مجوز دولت فرانسه برای اینکه نشریه شارلی ابدو 
کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اسالم)ص( منتشر و ماکرون هم از آن 
دفاع کند، آیا کارکردی جز افزایش نفرت مردم فرانسه، بدگمانی آنها به 
اسالم و مسلمانان و ارائه تصویری غیر واقعی از پیامبر اسالم )ص( دارد؟ 
واضح است تداوم چنین دیدگاهی، نه فقط نشریه شالی ابدو را تشویق 
به تداوم این اقدام موهن خود می کند، بلکه اسالم ستیزان فرانسه و اروپا 
نیز جری تر ش��ده و دامنه اقدامات و تبلیغات ضد اسالمی خود را بیش 
از پیش گسترش خواهند داد. پافشاری رئیس جمهور فرانسه بر تداوم 
اسالم ستیزی و تشدید اقدامات ضد اسالمی به ویژه انتشار کاریکاتورهای 
موهن علیه پیامبر اکرم)ص(، خشم مس��لمانان کشورهای مختلف را 
برانگیخته و جنبشی برای تحریم کاالهای فرانسوی در این کشور        ها به راه 
افتاده که دولت فرانسه به هراس افتاده است. به رغم این واکنش ها ، موضع 
نابخردانه امانوئل ماکرون و اصرار او برای تداوم اقدامات اسالم ستیزانه 
نشان می دهد که اسالم ستیزی، تالش برای ارائه چهره ای خشونت  آمیز 
از اسالم در کنار توهین به س��احت پیامبر اکرم)ص(، همچنان در این 
کشور ادامه خواهد داش��ت و طبیعتاً تداوم چنین رویه ای موجب بروز 

واکنش های متقابل از جانب مسلمانان خواهد شد. 
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آبرامز:موشکهایایرانرادرونزوئالتحملنمیکنیم
الیوت آبرام��ز، نماینده ویژه امریکا در امور ایران خش��م خود از تعامل 
تهران و کاراکاس ابراز کرده و هش��دار داده که ای��االت متحده اجازه 
صادرات احتمالی موش��ک های دوربرد ایران به ونزوئال را نخواهد داد. 
به گزارش فارس، آبرام��ز در گفت وگو با »فاکس نیوز« گفت که ایاالت 
متحده هرگونه تالش احتمالی جمهوری اسالمی برای ارسال موشک 
به ونزوئال را تاب نخواهد آورد:» ما تمام تالش خود را به کار می گیریم تا 
مانع انتقال موشک های دوربرد ایران به ونزوئال شویم و اگر این موشک ها 
به نوعی به ونزوئال برسد، همان جا منهدم خواهد شد«. اظهارات آبرامز 
در شرایطی مطرح شده اس��ت که مادورو روز     ش��نبه هفته جاری در 
صدسالگی هواپیمایی ونزوئال از قصد خود برای فعال کردن یک شورای 

نظامی با کمک و مشورت با روسیه، چین و ایران خبر داد. 
-----------------------------------------------------

  مستحکمسازیبیسابقه»عیناالسد«
یک منبع آگاه امنیتی ع��راق از ورود دومین محموله حاوی بلوک    ها و 
دیواره های بتنی به پایگاه هوایی »عین االس��د« در غرب استان االنبار 
طی یک هفته اخیر خبر داد.  وی به پای��گاه خبری »المعلومه « گفت: 
پایگاه هوایی عین االس��د واقع در ناحیه البغدادی در شهرستان هیت، 
ش��اهد ورود دومین کاروان کامیون های امریکای��ی حامل بلوک    ها و 
دیواره های بتنی بود که تحت تدابیر ش��دید امنیتی از بغداد به استان 
االنبار انتقال یافت. این منبع افزود: نیروه��ای امریکایی در پی خروج 
از چندین پایگاه خود از اس��تان االنب��ار، عملیات بی س��ابقه ای برای 
استحکام س��ازی س��ایت هایی که در داخل پایگاه عین االسد احداث 
کرده اند، انج��ام می دهند. نیروهای امریکایی با وجود تش��دید تدابیر 
امنیتی در عین االسد و استقرار س��امانه پاتریوت، به دلیلی نامعلوم به 

استحکام سازی سایت های احداث شده روی آورده اند. 
-----------------------------------------------------

 ایرانحملهتروریستیپیشاوررامحکومکرد
سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی به مدرسه ای در پیشاور 
پاکستان را محکوم و اقدامات هدفمند تروریستی در برخی از کشورهای 
همسایه در هفته های اخیر را در چارچوب برنامه ریزی های شوم به منظور 
تشدید اختالفات قومی و مذهبی در منطقه ارزیابی کرد.  به گزارش فارس، 
انفجار در مدرسه دینی در منطقه »دیر« پیشاور باعث کشته شدن هفت 
نفر از جمله کودک و زخمی شدن ۷0 نفر دیگر شد. پلیس اعالم کرد که 
مواد منفجره در یک کیسه قرار داده شده و توسط یک مرد به مدرسه آورده 
شده بود. عصر     شنبه نیز اقدامی تروریستی در یک مرکز آموزشی در غرب 

کابل صورت گرفت که بر اثر آن تعدادی کشته و زخمی شدند. 
-----------------------------------------------------

  اتهاماتمورالسلغوشد
دادگستری بولیوی از لغو تمامی اتهامات مطرح شده علیه »اوو مورالس« 
رئیس جمهور سابق این کشور خبر داد و »ویلفردو چاوز« وکیل مورالس 
هم اعالم کرد که قرار بازداش��ت و طرح دادخواست علیه وی لغو شده 
است. ش��کایت علیه اوو مورالس توس��ط »آرتورو موریلو« وزیر کشور 
دولت موقت بولیوی به اتهام »فتنه انگیزی و تروریسم « مطرح شده و 
دولت موقت بولیوی از پلیس اینترپل درخواست کرده بود که مورالس را 
بازداشت کند اما این خواسته توسط سازمان های بین المللی رد و اعالم 

شد که این اتهامات با انگیزه سیاسی مطرح شده است. 

خشم عمومی از توافق خارطوم – تل آویو
مردمسودانرشوه

برایعادیسازیرانمیپذیرند
واش�نگتن،ن�امس�ودانرادربرابرتواف�قعادیس�ازیروابط
اینکش�وربارژیمصهیونیس�تیازفهرس�تکش�ورهایحامی
تروریس�مخ�ارجک�رد.باای�نح�الم�ردمس�ودانهمچنان
درقال�بتجمعه�ایاعتراضیوتش�کیلجمعیتیموس�ومبه
»جبههملیعلی�هعادیس�ازیروابطب�ارژیمصهیونیس�تی«
برمخالف�تخودب�اتصمیمدول�تدرای�نزمینهتأکی�ددارند.
کاخ سفید بامداد روز سه    ش��نبه متن پیامی را منتشر کرد که در آن از 
حذف نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم خبر داده بود. در 
پیامی که برای نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا و رؤسای 
کمیته   ها فرستاده شده، آمده است که رئیس جمهور این کشور فرمان 
صادر شده در 1۲ آگوست سال 1۹۹۳ میالدی مبنی بر قرار گرفتن نام 
سودان در فهرست کشورهای حامی تروریس��م را لغو کرده است. این 
اقدام که در برابر شرط واشنگتن در عادی سازی روابط با سودان صورت 
گرفت، خشم سودانی   ها را از باج دهی دولت خارطوم به طرف امریکایی 

آن هم در راستای منافع صهیونیست   ها برانگیخت. 
 عادیسازیمشکالتراحلنمیکند

شهروندان سودانی با حضور دانشجویان پزشکی دانشگاه خارطوم در 
اعتراض به عادی سازی روابط این کش��ور با رژیم صهیونیستی تجمع 
کردند. معترضان سودانی عالوه بر حمل پرچم  سودان، پالکارد   هایی 
را در دس��ت داش��تند که روی آنها نوشته ش��ده بود: » قدس پایتخت 
فلسطین و مسجداالقصی پرچم آن است« و »عادی سازی روابط با رژیم 

صهیونیستی خیانت آشکار است.«
عالمحمد الدسوقی یکی از ش��رکت کنندگان در این تجمع اعتراضی 
گفت: »ما نمی پذیریم که مس��ائل اقتصادی ما را صهیونیست    ها حل 
کنن��د. «  معز زکری��ا، دبیرکل تجمع »ق��دس امانت من اس��ت«  نیز 
گفت: »این تجمع اعتراض آمیز کمترین اق��دام برای بیان مخالفت ما 
با عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر اس��ت. عادی سازی روابط منافع 
ملت    ها را محقق نمی کند و مشکالت اقتصادی ما را نیز حل نمی کند. 
به کشورهای همسایه که با دولت اسرائیل ارتباط دارند، نگاه کنید آیا 
مشکالت آنها حل شده است؟ « زکریا با اشاره به مخالفت مردم کشورش 
با عادی س��ازی روابط با صهیونیست ها، از ش��ورای حاکمیتی سودان 

خواست این توافق را لغو کند. 
 تشکیلجبههملیعلیهصهیونیستها

عثمان الکباشی، رهبر جمعیت سودانی »برادری فلسطین و سودان « 
هم در گفت وگو با شبکه خبری یونیوز با اعالم خبر تشکیل جبهه ملی 
علیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گفت: »خارطوم همچنان 
با عادی سازی روابط با اسرائیل و به رسمیت شناختن آن مخالف است 
و هرگز مردم سودان رش��وه های مربوط به عادی سازی را نمی پذیرند. 
مردم سودان نمی توانند آرمان ها، ارزش ها، اخالق و حتی منافع خود 
را بفروش��ند و کاماًل با عادی س��ازی مخالفند. برخ��ی بخش های این 
جبهه انقالبی حمایت شان را از فلسطین و حق مردم مظلوم آن اعالم 

کردند.«
الکباشی گفت: »دولت تمام شروط صهیونیست    ها از جمله تروریست 
خواندن حزب اهلل لبنان را پذیرفت. ما از مس��ئوالن مس��جداالقصی و 
فلسطین عذرخواهی می کنیم. تعجب می کنیم از جنبش    هایی که با 
شعار ضد نژادپرستی علیه دولت عمر البشیر به پا خاستند و اکنون با 

بزرگ ترین دولت نژادپرست و ظالم در تاریخ بشریت صلح می کنند.«
 دفاعشورایحاکمیتیازعادیسازی

با این حال عبدالفتاح برهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان با طرح 
این ادعا که وی با ۹0درصد از رهبران نیروهای سیاس��ی و اجتماعی 
سودان رایزنی داشته است و ۹0درصد نیروهای سیاسی سودان از این 
اقدام حمایت کرده اند، تالش کرد اقدام دولت را توجیه کند. برهان روز 
دو   شنبه در دفاع از اقدام دولت گفت: »روابط با اسرائیل منافع سودان 
و منافع ملی را تأمین می کن��د و این رابطه باید بر ه��ر منافع دیگری 
ارجحیت داشته باش��د. « البرهان مدعی ش��د که عادی سازی روابط 
باعث می شود که جامعه بین المللی با سودان به عنوان یک کشور عادی 

معامله کند. 
وی ادامه داد: »عادی سازی روابط با اسرائیل به معنای بازگشت روابط به 
حالت عادی است و روابط عادی هیچ خصومت و دشمنی برای سودان 
ندارد و ما با هیچ نظامی خصومت را نمی خواهیم. ما به دنبال منافع خود 
هستیم و فقط منافع سودان را می خواهیم. « البرهان گفت که وی در 
مورد عادی سازی روابط سودان با رژیم صهیونیستی با صادق المهدی، 
رئیس حزب االمه و علی الرایه الصنحوری، رئیس حزب بعث مشورت 

کرده و آنها هیچ اعتراضی نکرده اند. 

سیگنال های مثبت
 به نخست وزیری حریری

ب�هم�وازاترایزنیه�اینخس�توزیرمکل�فلبن�ان،مع�اون
دبی�رکلح�زباهللاع�المک�ردک�های�نجنب�ش،ب�رای
تش�کیلدولت�یکارآم�دآمادگ�یدارد.رئی�سمجل�س
اینکش�ورنی�زبرل�زومحمای�تکام�لازدول�تتأکی�دکرد.
منابع خبری از ترددهای س��عد حریری به کاخ بعبدا به منظور رایزنی 
برای تش��کیل دولت خبر داده اند. شیخ نعیم قاس��م نیز در سخنانی با 
اشاره به اهمیت تشکیل دولت گفت که حزب اهلل اکتبر سال گذشته به 
روشنی اعالم کرد که با اس��تعفای دولت سعد حریری موافق نیست و 
برگه اصالحات تهیه شده دولت وی در آن زمان نیاز به کار مداوم برای 
رسیدگی به بحران های اقتصادی و اجتماعی و نابودی سیستم فاسد 
دارد. نعیم قاسم ابراز امیدواری کرد که دولت در اسرع وقت تشکیل شود 

و رأی اعتماد فراکسیون های پارلمانی را به دست آورد. 
روزنامه لبنانی الجمهوریه نیز به نقل از نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان 
نوشت: »دولت مأموریت دشواری دارد که نیازمند حمایت کامل همه 
طرف هاست، نجات کشور مسئولیت همگانی است و دولت برای انجام 
مأموریتش باید از حمایت گسترده مردمی، حزبی و پارلمان برخوردار 
باشد تا بتواند هدف مورد نظر یعنی خروج لبنان از بحران و ایجاد رونق 

و شکوفایی مجدد را محقق کند.«
منابع مطل��ع درباره اقدامات حری��ری اعالم کردند که وی برداش��ت 
اولیه ای از حجم دولت و توازن در توزی��ع وزارتخانه    ها میان طوایف و 
فراکسیون های سیاسی و نیز فهرستی از اسامی پیشنهادی یا نامزد   ها 
برای تصدی برخ��ی از وزارتخانه    ها دارد و ای��ن اطالعات اولیه حاصل 
رایزنی های حریری با تعدادی از نمایندگان فراکس��یون    ها و به ویژه با 

شخص میشل عون رئیس جمهور لبنان است. 

 فرار امریکایی ها به مناطق امن
از وحشت جنگ شهری پساانتخابات

دکترسيدرضاميرطاهر

پیشبینیهادرباره   گزارش  یک
اغتشاشاتناشیاز
نارضایت�یازنتای�جانتخاباتامری�کاچندان
درستنبود،چونایناغتشاشاتهمیناالن
همشروعشدهاست!درستکمترازیکهفته
ازانتشاراخباریدربارهحریقعمدیدریکیاز
صندوقهایاخذرأیدرکالیفرنیا،یکصندوق
رأیگیریاینباردربوس�تونبهآتشکشیده
شد.درعینحالرسانههايامریکایيگزارش
دادندبرخيامریکایيهادرح�الذخیرهمواد
غذای�يورفتنب�همناطقامنخارجازش�هر

هستندتاآبهايانتخاباتازآسیاببیفتد.
هفته پیش رسانه های امریکایی از وقوع آتش سوزی 
که ظاهراً عم��دی بوده، در یک��ی از صندوق های 
اخذ رأی در لس آنجل��س در ایالت کالیفرنیا خبر 
دادند و حاال اخباری هم از به آتش کشیده شدن 
یکی دیگر از صندوق های رأی گیری در بوستون  
ایالت ماساچوست در روز دو    ش��نبه به بیرون درز 

کرده است. 
طبق گزارش ش��بکه روسی راش��اتودی، درست 
س��اعاتی بعد از آنک��ه رأی ه��ای درون صندوق 

رأی گیری آت��ش گرفت، یک مرد اهل بوس��تون  
مرکز ایالت ماساچوست که در حوالی محل حادثه 
مشاهده شده بود، به ظن اس��تفاده از یک وسیله 
آتش زا برای آتش زدن یک صندوق رأی بازداشت 

شد. 
به دنبال وقوع این حادثه، مقام های ایالتی خواستار 
تشدید تدابیر امنیتی برای محافظت از صندوق های 

رأی شدند. 
ویلیام گالوین، وزیر رفاه عمومی ماساچوست در 
بیانیه ای به رس��انه های محلی گفت به رغم حمله 
دوجانبه آتش و آب، 8۷ رأی از 1۲۲ رأی موجود در 

صندوق رأی گیری خوانا و قابل پردازش است. 
وی با این حال، به ش��هروندان ماساچوس��ت که 
1۴ساعت قبل از وقوع آتش سوزی، از آن صندوق 
برای انداختن رأی زودهنگام استفاده کرده بودند، 
توصیه کرد تا وضعیت رأی خود را جویا شوند و در 
صورتی که تأییدیه دریافت نکردند، از یک صندوق 

دیگر برای دادن رأی مجدد استفاده کنند. 
گالوین در بیانیه ای مشترک با مارتی والش، شهردار 
بوستون گفته که آنچه در ساعات اولیه دیروز صبح 
برای صندوق رأی میدان کاپلی رخ داد، در تضاد با 

دموکراسی و نادیده گرفتن رأی دهندگانی بود که 
به وظیفه مدنی خود عمل کردند و این اقدام یک 

جرم محسوب می شود. 
در همی��ن ح��ال، در ادامه خش��ونت های پلیس 
امریکا علیه اقلیت     ها به ویژه سیاهپوس��تان، یک 
افسر پلیس دوشنبه شب یک جوان سیاهپوست 
را در فیالدلفیا به ضرب گلوله کشت که همین امر 
موجب برانگیخته شدن خشم عمومی و برگزاری 
تظاهرات در این شهر شد که در نهایت به خشونت 
کشیده شد و شهر را به صحنه آشوب تبدیل کرد. 

 فراربهمناطقدورافتاده
تگزاس برای اعزام هزار نیرو به پنج ش��هر مهم در 
سراس��ر این ایالت به منظور  جلوگیری از هرگونه 
آشوب مدنی  پس از انتخابات س��وم نوامبر آماده 
می شود. فروش��گاه     ها در پایتخت سیاسی یعنی 
واشنگتن هم پنجره های ش��ان را با تخته محافظ 
می پوش��انند و در پایتخت اقتص��ادی نیویورک 
پلیس در ح��ال تمری��ن روزانه ب��رای مواجهه با 
شورش هاست. کار به آنجا کش��یده که عده ای از 
مردم از ترس شورش    ها حتی به مناطق دورافتاده 
می روند.  به گزارش ایس��نا، ژنرال جیمز براون از 

گارد ملی تگزاس به »اکسپرس نیوز« گفت: اعزام 
هزار نیرو به پنج شهر این ایالت  با هدف حمایت از 
نیرو های محلی است، همانطور که ما در گذشته 
برای جلوگیری از وقوع هرگونه آش��وب مدنی در 
شهر های مختلف درون تگزاس نیرو مستقر کردیم.  
براساس اعالم گارد تگزاس، نیرو های پشتیبان به 
شهر های هیوستون، داالس، فورت ورث، آستین و 

سن آنتونیو در این ایالت اعزام می شوند. 
در همین حال، ساختمان های تجاری در نزدیکی 
کاخ س��فید در واش��نگتن از روز دو    ش��نبه برای 
پوش��اندن پنجره های ش��ان با تخته ه��ای چوبی 
و جلوگی��ری از وارد آمدن خس��ارت های ناش��ی 
از اعتراض��ات مردمی اق��دام کرده ان��د. در ایالت 
واش��نگتن تا ۳00 س��رباز گارد ملی برای کنترل 

ناآرامی مدنی تحت آموزش قرار دارند. 
در نیویورک هم تدابیر مشابهی در دستورکار است و 
اداره پلیس نیویورک سیتی هر روز در حال آموزش 
نیروها و اس��تقرار صد     ها پلیس پش��تیبان است.  
»اف بی آی« )پلی��س فدرال امری��کا( و مقام های 
محلی در چندین ایالت هم در حال برگزاری مانور 
هستند و بد    ترین س��ناریو     ها را مدنظر دارند تا در 
صورت انتشار گزارش     هایی از خش��ونت و ارعاب 
رأی دهندگان در آس��تانه انتخابات، هماهنگی را 

ارتقا دهند. 
روزنامه یواس ای تودی در گزارش��ی نوش��ت که 
بس��یاری از کارشناس��ان پیش بینی می کنند با 
توجه به حوادث مجزایی که امس��ال در گوش��ه و 
کنار امریکا رخ  داده، خشونت های پس از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در بد    ترین ش��رایط به شکل 
خشونت های پراکنده رخ دهد.  با این وجود برخی 
امریکایی     ها در حال ذخیره آذوقه اعم از دستمال 
توالت و مواد غذایی هستند تا پس از انتخابات پناه 
گرفته و خود را از م��وج هرج ومرج و درگیری های 
احتمالی پ��س از انتخابات در امان نگ��ه دارند. به 
نوش��ته »یواس ای تودی«، این افراد به دنبال آن 
هس��تند که یا در پناهگاه پناه گیرند یا به صورت 
موقت به نواحی دورافتاده مهاجرت کنند تا آب    ها 
از آسیاب بیفتد.  در این گزارش آمده که عده ای نیز 
مشغول خرید سالح و مهماتند و آماده می شوند که 
پس از انتخابات و در صورت پیروزی نامزد رقیب 
پالکارد های انتخابات��ی را از حیاط خود برچیده و 
برچسب های حمایت از کاندیدا     ها را از سپر ماشین 

خود بکنند. 
آمار »اف بی آی« نش��ان می دهد که فروشندگان 
س��الح تنها در ماه ژوئن بیش از ۳ میلیون و ۹00 
هزار بار پیشینه خریداران سالح را بررسی کردند 

که این بیشترین رقم ثبت شده در یک ماه است. 

بایکوتکاالهایفرانسویدربرخیکشورهای
اسالمیدرواکنشبهحمایتپاریسازتوهینبه
مقدساتاسالمی،خسارتاقتصادیسنگینی
رابهدولتغرقدرکرونایفرانسهتحمیلکرده
اس�ت؛هزینههاییکهطبقگفت�همدیرمرکز
مطالعاتوتحقیق�اتاقتص�ادیخلیجفارس
بالغبر22میلیارددالربرآوردشده،تاجاییکه
دولت»ماکرونشرور«رابهالتماسازکشورهای
اسالمیبرایتوقفاینتحریمهاواداشتهاست.
به فاصله تنها چند روز از سخنان توهین  آمیز امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه علیه اسالم و پیامبر 
اکرم )ص(، ضربات جهان اسالم به دولت فرانسه از 
منظر اقتصادی و سیاسی مهلک بوده است. عالوه 
بر موج گسترده اعتراضات مردمی در کشورهای 
اس��المی علیه هتاکی ماکرون به اسالم، مقامات 
عربی ه��م به نوبه خود اقتصاد فرانس��ه را نش��انه 
رفته اند تا با تحریم کاالهای این کشور، خشم خود 
را از نفرت افکنی اروپایی     ها علیه پیامبر اکرم)ص( 
اب��راز کنند. به گ��زارش روزنام��ه العربی الجدید، 
عبدالعزیز المزینی، مدیر مرکز مستقل مطالعات 
و تحقیقات اقتصادی خلیج ف��ارس که مقر آن در 
کویت قرار دارد روز سه      ش��نبه در سخنانی درباره 
تحریم کاالهای س��اخت فرانس��ه در پ��ی اهانت 
امانوئل ماکرون به حضرت محمد)ص( اظهار کرد 
که استقبال گسترده از فراخوان بایکوت کاالهای 
تولید فرانسه در کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس، ممکن است اقتصاد پاریس را که از 
پیامدهای شیوع کرونا متضرر شده است، متحمل 
خسارت سنگینی  کند. وی در این باره گفت: » در 
صورت ادامه تحریم کاالهای مختلف فرانسوی به 
مدت یک ماه توسط کشورهای عرب حوزه خلیج 
]فارس[، اقتصاد فرانسه متحمل خسارات سنگینی 
در حدود ۲۲ میلیارد دالر خواهد ش��د.« المزینی 
تصریح کرد که حجم مبادالت تجاری میان فرانسه 
و اعضای ش��ورای همکاری خلیج ف��ارس حدود 
۶0 میلیارد دالر اس��ت و در این میان عربستان با 
۲۷میلیارد جایگاه نخس��ت را به خود اختصاص 
داده اس��ت و پس از آن امارات، کوی��ت و قطر به 
ترتیب با 1۲، ۹ و ۷ میلیارد دالر قرار دارند. وی در 
ادامه افزود:  »مواد غذایی در رأس صادرات فرانسه 

به کشورهای مذکور قرار دارد و سالح و پوشاک در 
مرتبه بعدی قرار دارند.«

عالوه بر کش��ورهای عربی حاشیه خلیج فارس، 
کمپین تحریم کاالهای فرانسوی، به کشورهای 
الجزایر، مغرب، تونس و لیبی نیز رس��ید و شمار 
زیادی از شهروندان این کشور     ها خواستار تحریم 
کاالهای فرانسوی شدند و تأکید کردند که باید 
به این اهانت، پاس��خ داده شود. به گزارش شبکه 
الجزیره، سمیر بحتاجی، عضو مجمع حمایت از 
مصرف کننده الجزایر گفت که درخواست تحریم 
کاالهای فرانسوی، فعاًل در فضای مجازی است، 
ولی این مجمع، این درخواست     ها را عملی خواهد 
کرد. در مغرب نیز کمپین های زیادی برای تحریم 
کاالهای فرانس��وی ایجاد شده است و در پی این 
تحریم، شرکت های فرانسوی، ضررهای بسیاری 
متحمل خواهند شد. احمد الخلیلی، مفتی عمان 
نیز از پویش تحریم کاالهای فرانس��وی قدردانی 
کرد و مس��لمانان را به خارج کردن سرمایه های 
خود از مراکز اقتص��ادی که فرانس��ه آن را اداره 

می کند، فراخواند. 
هرچند عمده واردات کشورهای عربی از فرانسه 
به مواد غذایی اختصاص دارد، اما در صورتی که 
برای مدتی روند تحریم را ادام��ه دهند، ضربات 

جبران ناپذیری به اقتصاد فرانس��ه وارد خواهند 
کرد، چرا که فرانسه اکنون به دلیل شیوع گسترده 
ویروس کرونا، در بد     ترین وضعیت اقتصادی قرار 
دارد و این روز     ها بیشترین آمار مبتالیان را در قاره 
اروپا به خ��ود اختصاص داده اس��ت و در صورت 
قطع بخشی از صادرات فرانسه به اعراب، اقتصاد 
این کشور در مقابله با کرونا ناتوان خواهد شد. به 
همین منظ��ور، وزارت خارجه فرانس��ه از اعراب 
درخواس��ت کرده تحریم کاالهای فرانس��وی را 
متوقف کنند. به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه، 
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه دو     شنبه شب طی 
بیانیه ای اعالم کرد: »چندین کشور خاورمیانه ای 
در روز های اخیر خواس��تار تحری��م محصوالت 
فرانس��وی و ب��ه ویژه محص��والت کش��اورزی 
ش��دند و همچنین درخواس��ت های عمومی تر 
برای تظاهرات علیه فرانس��ه، که گاهی اوقات با 
عبارات نفرت انگیز بیان می ش��ود، در شبکه های 
اجتماعی پخش می ش��ود«. این مقام فرانسوی 
افزود: » درخواس��ت تحریم بی اس��اس و همانند 
همه حمالتی که از سوی اقلیت تندرو علیه کشور 
ما صورت می گیرد، باید س��ریعاً متوقف ش��ود«. 
عجز فرانسه در مقابل تحریم اعراب، در شرایطی 
است که همین »ماکرون شرور« در ماه های اخیر 

از موضع قلدری به مقام��ات لبنانی گفته بود، در 
صورتی که دولت مدنظر پاریس را تشکیل ندهند 
آنها را تحریم خواهد کرد، اما اآلن خودش از سوی 

دیگر کشورهای عربی تحریم شده است. 
 خشمدامنهدارمسلمانان

اعتراضات علی��ه هتاکی رئیس جمهور فرانس��ه 
علیه حضرت محمد )ص(، همچنان در سراس��ر 
جهان اس��الم ادامه دارد. در ادامه اعتراضات ضد 
فرانسه در کش��ورهای مختلف جهان، دهها هزار 
نفر از مردم بنگالدش روز سه      ش��نبه در اعتراض 
به هتک حرمت مقامات و مطبوعات فرانسوی به 
ساحت مقدس دین اسالم و پیامبر عظیم الشأن 
اس��الم در خیابان های داکا پایتخت این کش��ور 
تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، 
تظاهرات کنندگان خواس��تار تحری��م کاالهای 
فرانسوی ش��ده و تصاویر رئیس جمهور و پرچم 
این کش��ور را به آتش کشیدند. پلیس بنگالدش 
میزان تظاهرات کنندگان را بیش از ۴0 هزار نفر 
تخمین زده است. صد     ها فلسطینی هم با برگزاری 
تظاهراتی در شهرک »الرام « واقع در شمال قدس 
اشغالی، اظهارات توهین آمیز ماکرون درباره اسالم 
را محکوم کردند. به نوشته روزنامه »رأی الیوم«، 
تظاهرات کنندگان ضمن محکوم کردن اهانت به 
ساحت مقدس پیامبر اکرم)ص( در فرانسه شعار 
می دادند: »لبیک یا رسوال اهلل«، »امتی که رهبر 
آن محمد )ص( باش��د هرگز به زانو درنمی آید«، 

»پدر و مادرم فدای رسول اهلل.«
همچنین، دیروز کاردار موقت سفارت فرانسه در 
تهران در غیاب سفیر این کش��ور به وزارت امور 
خارجه احضار شد. در این دیدار معاون مدیرکل 
اروپای وزارت امور خارجه، ضمن محکوم کردن 
اقدامات غیر قاب��ل قبول مقامات فرانس��وی که 
موجب جریحه دار شدن احساس��ات میلیون      ها 
مسلمان در اروپا و جهان شده است، تأکید کرد: 
»هرگونه اهانت و بی احترامی به پیامبر اس��الم 
)ص(، ارزش های ناب اس��الم از س��وی هر فرد و 
در هر مقامی به ش��دت محکوم و مردود است. « 
پارلمان عراق نیز در نشس��ت روز دو     شنبه خود، 
اهانت رئیس جمهور فرانسه به پیامبر اکرم )ص( و 

اسالم را محکوم کرد. 

اعتراضاتبهتوهینماکرونتشدیدشد

برآورد ضرر 22 میلیاردي فرانسه از بايکوت جهان اسالم


