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شگفتي اکتبر با دروغ پايان کرونا
غافلگیری یا شگفتی اکتبر، October surprise، در ادبیات سیاسی 
امریکا به یک رخداد خبری گفته می ش��ود که در اواخ��ر ماه اکتبر و 
روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر منتشر می شود 
تا بر نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد. بیانیه دفتر علم و فناوری کاخ سفید 
در روز سه     شنبه می تواند ش��گفتی بزرگ دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا و تیم  انتخاباتی اش باش��د. این دفتر در بیانیه  خود مدعی شده 
که دولت دونالد ترامپ »اقدامات قاطعی برای به کارگیری دانشمندان 
و مختصصان بهداشت در دانش��گا ه ها، صنایع و دولت انجام داده تا به 
شناخت، میزان تهدید و نحوه شکست این بیماری نائل شود. « این دفتر 
در ادامه مدعی »پایان یافتن همه گیری کووید-19« شده و پایان یافتن 
این همه گیری را به عنوان عمده     ترین دستاورد دونالد ترامپ در حوزه 
علم و اختراعات و در نخستین دور از ریاست جمهوری اش ثبت کرده 
است. انتشار این بیانیه در حالی اس��ت که طبق جدید    ترین آمار اعالم 
شده از سوی دانشگاه جانز هاپکینز، مبتالیان به ویروس کرونا در امریکا 
در همان روز سه     شنبه 75هزار و 930 نفر و تعداد فوتی     ها هم هزار و 5 
نفر بوده و نش��انه ای از کاهش یا مهار همه گیری کووید-19 در امریکا 

دیده نمی شود تا کاخ سفید بتواند چنین ادعایی بکند. 
نکته قابل توجه در اینجا است که اولین واکنش منفی به این بیانیه کاخ 
سفید از سوی مقامات بهداشی و دانش��مندانی ابراز شد که در زمینه 
مبارزه با ویروس کرونا با دولت ترامپ همکاری می کنند. پایگاه خبری 
هیل در گزارش روز سه     شنبه خود ضمن اشاره به بیانیه کاخ سفید، به 
نقل از این مقامات و دانش��مندان گفت که آنها از این بیانیه ناخشنود 
ش��ده اند، چرا که همه گیری در واقعیت امر بدتر نیز ش��ده است. این 
کارشناسان و متخصصان به هیل گفته اند که »چشم انداز خوش بینانه« 
نشان داده شده در این بیانیه برخالف واقعیت است و تنها نشان دهنده 
»تالش های دائمی ترامپ برای دست کم گرفتن جدیت این همه گیری 
است. « هیل در ادامه به آماری اشاره می کند که نشان می دهد وضعیت 
در امریکا وخیم تر از قبل ش��ده زیرا به گفته این وبگاه، تاکنون بیش از 
226هزار امریکایی بر اثر این بیماری مرده ان��د و طی این ماه بیش از 
42هزار مبتال به ویروس در بیمارستان های امریکا بستری شده اند در 
حالی این میزان در کل ماه قبل فقط 30هزار نفر بوده  است. به عبارت 
دیگر، در حالی کاخ سفید مدعی پایان یافتن همه گیری کرونا در امریکا 
شده و آن را جزو عمده     ترین افتخارات دولت ترامپ دانسته که نه تنها 
میزان مبتالیان و مرگ و میر ناشی از کووید-19 در امریکا کاهش نیافته 
بلکه به گفته کارشناسان بهداشت در امریکا، انتظار می رود این میزان 
در ماه های پاییز و زمستان افزایش نیز یابد چنان که آمار    ها این افزایش 

را نیز ثبت کرده است. 
بنابراین، چرا کاخ س��فید چنین بیانیه ای را منتشر کرده در حالی که 
کارشناسان بهداش��ت در خود دولت نیز از صدور آن متعجب شده اند. 
شکی نیست که سیاست دست کم گرفتن ویروس کرونا از سوی شخص 
ترامپ و س��تاد تبلیغاتی او یکی از عوامل اصلی این کار بوده اما عامل 
دیگر تأثیری اس��ت که این همه گیری بر زندگی مردم امریکا گذاشته 
است. نظرس��نجی تازه مرکز تحقیقات پیو نشان می دهد که دو عامل 
رکود اقتصاد و همه گیری کووید -19 مهم  ترین دغدغه  رأی دهندگان 
امریکایی است، به نحوی که  79نفر از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی 
رکود اقتصادی را مهم  ترین دغدغه و 68درصد همه گیری ویروس کرونا 
و مراقبت های بهداشتی را دومین دغدغه بزرگ خود دانسته اند. نکته 
قابل تأمل اینجا است که نزدیک به 33 درصد افراد شرکت کننده در این 
نظرسنجی گفته اند که دیگر پس اندازی ندارند، 20 درصد امریکایی     ها 
نیز گفته اند که در پرداخت اجاره مسکن مشکل دارند و 46 درصد نیز 
گفته اند که دچار مشکالت جدی مالی شده اند. این آمار و ارقام بد    ترین 
خبر برای کارزار انتخاباتی ترامپ است چرا که بسیاری سیاست های او 
را عامل این وضعیت می دانند و به این جهت است که حاال کاخ سفید 
دست به کار ش��ده تا با انتش��ار آن بیانیه و به دروغ هم شده از اهمیت 
موضوع همه گیری بکاهد. به نظر می رس��د ترامپ و تیم انتخاباتی اش 
این بار دروغ بزرگ مهار همه گیری کرونا را منتش��ر کرده اند تا با بازی 
کردن با جان امریکایی     ها ش��گفتی اکتبر را رقم بزنند اما نگرانی     ها از 
س��المتی عمومی آن قدر جدی اس��ت که به نظر نمی رسد این دروغ 
خبری بتواند باعث شگفتی کسی بشود، چنان که عکس العمل     ها به آن 
هم نشان دهنده چنین چیزی است و برای نمونه گزارشگر فارین پالیسی 
و س��ی ان ان در حوزه امنیت ملی جین مک الگلین در توئیتر نوش��ت: 
»ادعای پیروزی کاخ س��فید برای پای��ان یافتن همه گی��ری، به نحو 

گستاخانه ای دروغ است.«
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 پارلمان چک تمام ش�اخه های حزب اهلل را تروریستی اعالم 
کرد

پارلمان جمهوری چک روز چهارشنبه، تروریستی اعالم کردن تمامی 
شاخه های گروه »حزب اهلل « را به تصویب رساند. 

به نوش��ته روزنامه »جروزالم پس��ت«، »گابی اش��کنازی« وزیر امور 
خارجه رژیم صهیونیستی در دفاع از این اقدام گفت: »تصمیم پارلمان 
جمهوری چک علیه حزب اهلل گامی دیگر در تالش وزارت امور خارجه 
ما برای افزایش فشار بین المللی علیه حزب اهلل است.« اشکنازی افزود:  
»جمهوری چک دوست حقیقی اسرائیل است. از اتحادیه اروپا و دیگر 
کش��ور    ها می خواهم تمامی ش��اخه های حزب اهلل را تروریستی اعالم 
کنند.« وزارت خارجه رژیم صهیونیستی پیش تر نیز اعالم کرد گواتماال 

روز جمعه تمامی شاخه های حزب اهلل را تروریستی اعالم کرده است. 
-----------------------------------------------------

  تسلط ارتش یمن بر مهم  ترین پایگاه در غرب مأرب
ارتش و کمیته های مردمی یمن پس از دو روز درگیری موفق ش��دند 
کنترل پایگاه »االقرع « در غرب »مأرب« را به دس��ت بگیرند و بدین 
ترتیب ورود به شهر مأرب از سمت غرب قطعی است و فقط مسئله زمان 
مطرح است.  بر اساس گزارش وبگاه »متابعات«، االقرع مهم  ترین پایگاه 
نظامی نیروهای وابسته به ائتالف متجاوز در دروازه غربی مأرب است 
و این موفقیت پس از دو روز درگیری  شدید در منطقه »نجد العتیق « 
نزدیک به پایگاه »ماس « حاصل شد.  منابع قبیله ای ضمن تأیید این 
خبر اعالم کردند، نیروهای پایگاه »خالد االقرع « به 10 کیلومتری این 

پایگاه و مشخصاً به نقطه »محیی علی « عقب نشینی کرده اند. 
-----------------------------------------------------

  خودزنی تروریست های وابسته به ترکیه در سوریه 
عناصر تروریستی وابسته به ترکیه در شهر رأس العین واقع در استان 
الحس��که س��وریه به جان هم افتادند که در پی این درگیری، 15 غیر 

نظامی و 20 تروریست کشته و زخمی شدند. 
روزنامه العربی الجدید به نقل از منابعی که نخواس��تند نام شان فاش 
ش��ود، گزارش داد، این درگیری های ش��دید بین گروه های حاضر در 
گروه تروریستی »سلطان مراد « در ایست وبازرسی »الدویره« در مرکز 
رأس العین رخ داد.  تروریست های وابسته به سلطان مراد بر سر اینکه 
چه گروهی کنترل این ایست وبازرسی را در اختیار داشته باشد، به جان 
هم افتادند.  به گفته این منابع، این درگیری    ها به حمالت راکتی منتهی 
شد و به چند منطقه در مرکز و اطراف رأس العین کشیده شد که در پی 

آن، پنج غیر نظامی کشته و 10 نفر دیگر نیز زخمی شدند. 
منابع مذکور با اشاره به کش��ته و زخمی شدن حدود 20 نفر از عناصر 
تروریستی، تصریح کردند، فرماندهی گروه نخست بر عهده شخصی به 
نام »ابومرعی« از استان دیرالزور و گروه دوم نیز از ریف حمص بودند و 

نام »لواء العزه« را برای گروه خود انتخاب کرده بودند. 

صف رژيم هاي عربي
 براي عادي سازي با اسرائيل

در شرایطی که رژیم صهیونیستی علناً  از موج اسالم ستیزی غرب 
حمایت کرده، رژیم های عربی به رغم مخالفت ظاهری با هتاکی به 
مقدسات اسالمی، برای عادی سازی با رژیم صهیونیستی به صف 
شده اند. همانگونه که ترامپ گفته حدود ۹ یا 1۰ کشور عربی دیگر 
آماده عادی سازی روابط با اسرائیل هستند؛ ادعایی که وزیر خارجه 
سعودی مهر تأییدی بر آن زده و گفته که عادی سازی با تل آویو در 

نهایت رخ خواهد داد. 
در حالی که رژیم های عربی تا چندی پیش مدعی بودند که به هیچ وجه با 
رژیم صهیونیستی سازش نخواهند کرد، پس از شکستن تابوی این اقدام 
توسط امارات، بحرین و سودان، راه برای عادی سازی دیگر اعراب با اسرائیل 
هموار ش��ده، تا جایی که این رژیم    ها به دنبال سبقت گرفتن از همدیگر 
هستند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا که روند عادی سازی اعراب با 
رژیم صهیونیستی را کلید زده است، این بار از به صف شدن تعداد دیگری 
از کشورهای عربی خبر داد. ترامپ دیروز در سخنانی مدعی شد که حدود 
9 یا 10 کشور عربی دیگر آماده عادی سازی روابط با اسرائیل هستند. به 
گزارش شبکه روس��یا الیوم، دونالد ترامپ در این باره گفت:»ما چیزهای 
زیادی در آینده خواهیم داشت و معتقدم همه را به دست خواهیم آورد. 
توافق های بسیار بیشتری بعد از انتخابات امریکا اعالم می شود. ما اکنون 
کارهای زیادی را باید انجام دهیم«. ترامپ به جدول زمانی مشخصی برای 
این مسئله اشاره نکرد. رسانه های صهیونیستی در هفته های اخیر گزارش 
داده اند که بس��یاری از کش��ورهای عربی از جمله عمان و قطر، در صف 
عادی سازی روابط با اس��رائیل قرار گرفته اند، حتی یوسی کوهن، رئیس 
سازمان جاسوسی موساد روز سه     شنبه گفت که عربستان سعودی یکی 
از این کشور    هایی است که می خواهد عادی س��ازی با تل آویو را به دولت 
امریکا هدیه بدهد. این ادعا از سوی مقامات سعودی هم تأیید شده است 
و وزیر خارجه عربستان تأکید کرد، عادی سازی روابط این کشور با رژیم 
صهیونیستی در نهایت اتفاق خواهد افتاد. به گزارش پایگاه خبری العهد، 
فیصل بن فرحان روز چهار    شنبه در همایش مجازی مرکز سیاست خاور 
نزدیک واشنگتن گفت:»تحقق صلح و ثبات دائم تنها از طریق توافق میان 
فلسطینی     ها و اسرائیلی     ها ممکن اس��ت«. وی گفت:»عادی سازی روابط 
اتفاق می افتد اما الزم است یک کشور فلسطینی تشکیل و طرح صلح میان 
فلسطین و اسرائیل ازسرگرفته شود«. بن فرحان ادعاهای امارات درباره 
لغو طرح الحاق در ازای توافق عادی سازی را تکرار کرد و گفت: »اگر از این 
بعد نگاه کنیم این مسئله به هموار شدن مسیر برای بازگشت اسرائیلی     ها و 
فلسطینی     ها به میز مذاکرات کمک می کند«. مقامات عربی عادی سازی با 
رژیم صهیونیستی را در راستای حمایت از ملت فلسطین توجیه می کنند 
اما در عمل اقدامی برای دفاع از حقوق فلسطینی    ها انجام نداده اند. همزمان 
با صف عادی سازی اعراب، دور دوم مذاکرات غیرمستقیم درباره ترسیم 
مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیس��تی روز چهار    شنبه در مقر 
س��ازمان ملل در جنوب لبنان برگزار شد. ترس��یم مرزهای دریایی بین 
دو طرف، در راستای عادی س��ازی لبنان با تل آویو انجام می شود. ترامپ 
تالش دارد با نزدیک کردن اعراب به رژیم صهیونیستی به مناقشه 70 ساله 
فلسطین و اسرائیل پایان داده و ائتالف جدید منطقه ای علیه ایران تشکیل 
دهد و اعراب نیز به شدت از این مسئله حمایت می کنند. رژیم صهیونیستی 
و اعراب، ایران را بزرگ ترین تهدید برای امنیت ملی خود می دانند و برای 

مقابله با این تهدید مشترک به سمت همگرایی بیشتر پیش رفته اند. 
 تجهیز تل آویو مقابل ابوظبی

پس از موافقت دولت امری��کا با فروش جنگنده ه��ای اف- 35 به امارات 
به عنوان یکي از جوایز عادي سازي، برای از بین بردن نگرانی صهیونیست    ها 
کاخ سفید تالش دارد تسلیحات پیشرفته ای در اختیار تل آویو قرار دهد. 
رسانه های صهیونیستی و امریکایی روز چهار    شنبه از طرح واشنگتن برای 
مجهز کردن رژیم صهیونیستی به قوی     ترین بمب ضد پناهگاه هسته ای 
خبر دادند. به گزارش ش��بکه المیادین، رس��انه های صهیونیستی اعالم 
کردند که » جاش گوتمایمر « و » برایان مست«، عضو مجلس نمایندگان 
امریکا جمعه هفته جاری پیش نویس پیش��نهادی را برای مجهز کردن 
تل آویو به قوی     ترین بمب ضد پناهگاه هسته ای ارائه می دهند. در همین 
راستا، گوتمایمر گفت: »هدف از این قانون اطمینان از » برتری نظامی « 
اسرائیل در منطقه، تخریب اهداف زیرزمینی و حفاظت از منافع واشنگتن 
و تل آویو اس��ت. « وی درباره جزئیات این پیش نویس قانون نیز تصریح 
کرد: »پیش نویس تهیه شده بر گفت وگو و مشورت پنتاگون با اسرائیل و 
ارائه گزارش     ها به کنگره امریکا درباره توانایی های اسرائیل برای مقابله با 
تهدیدهای مختلف در منطقه تأکید دارد. « رسانه های رژیم صهیونیستی 
اعالم کردند که این پیش نویس پس از امضای توافقنامه ای میان تل آویو و 
واشنگتن درباره تضمین برتری نظامی منطقه ای اسرائیل در هفته گذشته 
مطرح شده اس��ت. دو حزب مذکور خواهان تغییر قوانین امریکا در عدم 
فروش »مادر بمب ها« به کشورهای خارجی و اجازه فروش آن تنها به رژیم 
صهیونیستی با هدف حفظ برتری نظامی آن در خاورمیانه شده اند. بمب 
مذکور 14تن وزن دارد و می تواند اهداف موجود تا عمق 60متری زمین را 
منهدم کند. این بمب بزرگ ترین بمب ضد پناهگاه هسته ای در زرادخانه 

تسلیحاتی امریکا است. 
پیش تر مقامات تل آویو مخالفت خود را با فروش جنگنده های پیشرفته 
اف- 35 به امارات اعالم کرده بود اما در نهایت واشنگتن صهیونیست    ها 
را به فروش این تسلیحات متقاعد کرد و بر اساس گزارش رسانه ها، قرار 
است امریکا نوع تضعیف شده این جنگنده    ها را در اختیار امارات قرار 
دهد تا اسرائیل به راحتی بتواند آنها را رهگیری کند. حفظ برتری نظامی 
اسرائیل اولویت اصلی امریکا در مقابل اعراب است و به همین منظور از 
تجهیز رژیم های عربی به پیشرفته     ترین تسلیحات خودداری می کند. 

اردوغان: با پوتين برای حل و فصل نهايی 
پرونده قره باغ به توافق رسيديم

رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد با همتای روس خود برای همکاری 
جهت حل و فصل نهایی پرونده قره باغ به توافق رس�یده اس�ت. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از ش��بکه خبری روس��یا الیوم، رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمه��ور ترکیه در س��خنانی در مقابل حزب عدالت و 
توسعه حاکم گفت: در مکالمه تلفنی روز سه      شنبه با والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه درباره اوضاع قره باغ صحبت کردیم. توافق کردیم 
که برای حل مسالمت آمیز درباره بحران قره باغ همکاری داشته باشیم. 
براساس این توافق مذاکراتی با الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان 
خواهم داش��ت. والدیمیر پوتین نیز با نیکول پاشینیان، نخست وزیر 
ارمنستان برای اتخاذ یک اقدام صادقانه مذاکره خواهد کرد.  همچنین 
اردوغان تأکید کرد که پوتین را در جریان مش��ارکت حدود 2هزار تن 
از نیروهای حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( در کنار ارمنستان در 
نزاع قره باغ قرار داده است.  این در حالی است که دیمیتری پسکوف، 
سخنگوی رسمی ریاست جمهور روسیه اعالم کرد پوتین و اردوغان در 

این مکالمه مشارکت ترکیه در حل و فصل نزاع را بررسی نکردند. 

ترامپ در خيال ترور »بايدن رئيس جمهور«

سيدرحيمنعمتی

رئیس جمهور امریکا    گزارش  یک
در یک س�خنرانی 
انتخاباتی گف�ت اگ�ر رقی�ب دموکراتش در 
انتخابات پیروز شود، سه هفته بعد ترور خواهد 
شد. وی در پیامی توئیتری نیز بایدن را هدف 
حمله ق�رار داد و گف�ت که این سیاس�تمدار 
دموکرات در صورت ریاست جمهوری، امریکا 

را به چین تسلیم می کند. 

آمار    ها حاکی از این است که بیش از 70 میلیون 
امریکای��ی در انتخابات ریاس��ت جمهوری رأی 
داده اند. ای��ن رقم که بیش از مش��ارکت پیش از 
موعد در انتخابات 2016 است ، می تواند باال    ترین 
میزان مش��ارکت مردمی به لح��اظ درصدی در 
بیش از یک قرن گذشته را رقم بزند. دموکرات  ها 
به دلیل اس��تقبال از رأی گیری پس��تی، برتری 
چش��مگیری در رأی گیری پیش از موعد دارند. 
در مقاب��ل جمهوریخواهان با وج��ود انتقادهای 
پیاپ��ی دونالد ترام��پ، از این ش��یوه رأی گیری 
اس��تقبال چندانی نکردند. در چنین ش��رایطی، 
رئیس جمهور امریکا همچنان به رجزخوانی برای 
رقیب دموکرات خود ادامه می دهد. وی در جریان 
یک سخنرانی در جمع هواداران خود در میشیگان 
طوری سخن گفت که گویی اگر وی رئیس جمهور 
نشود، بایدن نیز در این س��مت ماندگار نخواهد 
بود. ترامپ گفت که با گذشت سه هفته از ریاست 
جمهوری جو بایدن، وی ترور خواهد شد و کاماال 

هریس معاون وی جانشین او می شود. 
 بایدن فقط حرف می زند

ترامپ بامداد روز چهار    ش��نبه نی��ز در پیامی در 
شبکه اجتماعی توئیتر نوشت که چنانچه رقیب 
دموکراتش پیروز انتخابات روز سوم نوامبر )13 
آبان( ش��ود، چین مالک امریکا خواهد ش��د. در 
این پیام آمده است: »جو بایدن یک سیاستمدار 
فاسد است. او می خواهد شغل های شما را به چین 
بفرستد، در حالی که خانواده وی میلیون     ها )دالر( 
از حزب کمونیست چین به چنگ می آورند. اگر 
ما برنده شویم شما پیروز می شوید و امریکا پیروز 

می شود. رأی دهید.«
ترامپ که کشورش چه از لحاظ شمار قربانیان و 
چه از لحاظ اقتصادی، تحت تأثیر پیامدهای منفی 
همه گیری بیماری کرونا قرار گرفته است، پیش 
این نیز در پیام توئیتری، ش��یوه مدیریت مقابله 
با آنفلوآن��زای خوکی در دورانی ک��ه جو بایدن، 
معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا 
بود را هدف انتقاد قرار داد و نوش��ت: »جو بایدن 
در اپیدمی آنفلوآنزای خوکی بس��یار بد شکست 
خورد. وی هیچ چیز نمی داند. فقط حرف می زند 

و هیچ اقدامی نمی کند.«
 ادعای پایان کرونا در امریکا

آمار کلی مبتالیان و تلفات ناشی از بیماری کووید 
19، در امریکا به طور روزانه در حال افزایش است. 
با این حال دولت ترامپ همچنان می کوشد از این 
بیماری برای رأی جمع کردن در انتخابات استفاده 

کند. روز چهار    شنبه دفتر علم و فناوری کاخ سفید 
با طرح ادعای پایان دادن به این بیماری، از آن به 
عنوان دس��تاورد برتر دوره اول ریاست جمهوری 
ترامپ یاد کرد. بر اس��اس یک بیانیه رس��می که 
قرار است، دس��تاورد های علمی دولت ترامپ را 
برشمارد، دولت امریکا مدعی شده که »اقدامات 
قاطع��ی را ب��رای ب��ه کار گرفتن دانش��مندان و 
متخصصان بهداش��تی در دانش��گاه ها، صنایع و 
همچنین دولت برای درک، درمان و شکست این 
بیماری به کار برده است.« ترامپ بار    ها گفته است 
که رس��انه     ها بیش از پیش بر کووید -19 و مرگ 
بیش از 200 هزار امریکای��ی تمرکز دارند. باراک 
اوباما، رئیس جمهور پیش��ین امری��کا در دومین 
سفر به فلوریدا این موضوع را محور انتقاد از ترامپ 
ق��رار داد و گفت: »بح��ث و گفت وگوهای پایانی 
ترامپ چیست؟ اینکه مردم به شدت روی کووید 
-19 تمرکز دارند. یک��ی از کارزارهای انتخاباتی 
او فقط درباره این مس��ئله بود. او حتی نسبت به 
پوشش رسانه ای از این بیماری ویروسی حسادت 
داشت.«  اوباما گفت: »زمستان دارد از راه می رسد. 
آنها پرچم تسلیم را برافراشته اند. فلوریدا ما دیگر 
مستحق چهار سال دیگر نیستیم؛ فلوریدا ایالت 
کلیدی برای انتخابات امس��ال ریاست جمهوری 

امریکا به شمار می رود.«
اوبام��ا همچنی��ن گفت ک��ه کش��ور    هایی مثل 
کره ش��مالی و چین خواهان پی��روزی ترامپ در 
انتخابات پیش رو هستند چرا که او در طول چهار 

س��ال گذش��ته همه چیز به آنها داده است. این 
سیاس��تمدار دموکرات در این مورد گفت: »فکر 
می کنید ترامپ جلوی دیکتاتور    ها می ایستد؟! ما 
این را می دانیم چون شما در چهار سال گذشته به 
آنها هر چیزی را که خواستند، داده اید و البته آنها 

می خواهند شما پیروز شوید!«
 بایدن: نمی گذارم ایران به بمب هسته ای 

دست یابد! 
جو بای��دن، نامزد ح��زب دموک��رات امریکا در 
انتخابات ریاست جمهوری در یادداشتی نوشت 
که پیوند با رژیم صهیونیس��تی را تعمیق خواهد 
کرد و به ایران اجازه دستیابی به سالح هسته ای 

را نخواهد داد. 
جو بایدن، روز چهار    شنبه در یادداشتی در پایگاه 
اینترنتی آژانس جوویش تلگرافیک نوشت، هرگز 
تعهدش نسبت به رژیم صهیونیستی قطع نشده 
اس��ت. بایدن در این یادداشت نوشت:»درسی را 
که در زمان پدرم از هولوکاست گرفته شد هرگز 
فراموش نکرده ام و نهایت تالشم را به کار گرفته ام 
تا من هم آن را به فرزندان و نوه هایم منتقل کنم«. 
بایدن در آستانه انتخابات در مجیزگویی به سود 
رژیم صهیونیستی نوش��ت:»می توانیم از خردی 
که در نسل به نسل یهودی     ها وجود داشته است 
بهره بگیریم که از این میان می توان به امتناع از 
ساکت نشستن، ضرورت گفتن واقعیت ها، تقاضا 
برای عدالت جویی، پاسداشت صلح، ترمیم اوضاع 
جهانی و رفتار محترمانه با هر فرد، اش��اره کرد«. 
بایدن افزود:»یهودستیزی همچون سرطانی است 
که مح��رک خیزش خطرناک جنایات ناش��ی از 
نفرت در سال های اخیر است. من هنگامی به این 
رقابت ]انتخابات[ وارد شدم که گند پراکنی های 
ضدیهودی گروهی نئونازی را در شارلوتس��ویل 
ش��نیدم و از رئیس جمه��ور ترامپ ش��نیدم که 
گفت » در هر دو طرف قضیه افراد بس��یار خوبی 
وجود داش��ت « و این ح��رف وجدان و م��ا را به 
شوک واداشت و جهان را بهت زده کرد«. وی در 
یادداشت خود نوشت: »مسئولیت های ما فراتر از 
مرزهای مان گسترش دارد که یکی از آنها حفظ 
و تعمیق روابط گسست ناپذیر با اسرائیل است. از 
زمان دیدارم با » گولدا میر « زمانی که سناتوری 
جوان بودم تاکنون با تمام نخست وزیران اسرائیل 
کار کرده ام و در تعهدم نسبت به این مسئله هرگز 
توقفی به وجود نیامده اس��ت«. این یادداش��ت 
می افزاید: »من همواره در دفاع از امنیت اسرائیل 
محکم خواه��م ایس��تاد و با تالش ب��رای از بین 
بردن مشروعیت اسرائیل در سطح جهانی مقابله 
خواهم کرد. با متحدان اسرائیل همکاری خواهیم 
داشت تا توان دفاعی اسرائیل و دستیابی به امنیت 
پایدار و راه حل دو دولتی را تضمین کنیم. هرگز 
اجازه نخواهم داد ایران به سالح هسته ای دست 
پیدا کند. برخالف رئیس جمهور کنونی، هرگز از 
سیاست های حزبی در روابط با اسرائیل استفاده 

نخواهم کرد.«

م�وج محکومی�ت اسالم س�تیزی امانوئ�ل 
ماکرون در جهان اس�الم تشدید ش�ده و در 
بعضی بالد اسالمی مانند ترکیه و سرزمین های 
اش�غالی، محکومیت   ها به م�وج دوم یا حتی 
س�وم رس�یده و البته این در حالی اس�ت که 
دو کش�ور بزرگ جهان اس�الم یعن�ی مصر و 
عربس�تان که حکومت های شان تحت کنترل 
ژنرال های سکوالر و شاهزادگان سازشکار قرار 
دارند، بعد از یک هفته، تازه یاد محکوم کردن 
اسالم ستیزی فرانسوی افتاده اند. »عبدالفتاح 
السیسی « رئیس جمهور مصر گفته که معنای 
آزادی بیان جریحه دار کردن احساسات یک 
و نیم میلیارد مسلمان نیس�ت. هیئت دولت 
عربستان هم در واکنشی دوپهلو گفته که با هر 
تالشی مخالف است که اسالم را به تروریسم 
گره می زن�د و در این بی�ن، ام�ارات، حتی از 
صدور یک بیانی�ه کاغذی ه�م مضایقه کرد. 
فلس��طینی های س��اکن کرانه باخت��ری دیروز 
در اعت��راض ب��ه حمای��ت »امانوئ��ل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانسه از توهین کنندگان به پیامبر 
اسالم، تصاویر او را آتش زدند. در تجمع اعتراضی 
فلس��طینیان که تعدادی از دانشجویان دانشگاه 
»بیرزیت « و ش��خصیت های فلسطینی در مرکز 
رام اهلل نیز حاضر بودند، پرچم فرانس��ه آتش زده 
ش��د و تظاهرات کنندگان با در دس��ت داش��تن 
پالکارد، علیه ماکرون شعار دادند و تأکید کردند، 
توهین به پیامبر اسالم )ص( یا هر پیامبر دیگری 
مردود اس��ت. »احمد مبارک« از سران حماس 
گفت: »جس��ارت ماکرون باید با خش��م شدید 
همه مسلمانان و حامیان آزادی در جهان روبه رو 
شود.«  در امان نیز اردنی   ها با تجمع مقابل سفارت 
فرانس��ه ، امانوئل ماک��رون و توهین به س��احت 
مقدس اسالم و پیامبر اکرم)ص( را محکوم کردند. 
معترضان با سر دادن شعار   هایی خواستار تحریم 
کاالهای فرانسه در کشورشان ش��دند. در قطر، 
بازیکنان تیم بسکتبال الریان قطر پیش از بازی با 
السد در جام امیرقطر، با نوشتن جمله»یا حبیبی 
یا رسول اهلل « روی پیراهن خود، توهین به پیامبر 
رحم��ت را محکوم کردن��د. تش��دید اعتراضات 

مردمی در کش��وری مانند اندونزی باعث ش��د 
وزارت خارجه اندونزی »اولیور چامبارد« س��فیر 
فرانس��ه در جاکارتا را احضار و مرات��ب نگرانی و 
اعتراض دولت این کش��ور به اظه��ارات امانوئل 
ماکرون را ب��ه او تس��لیم کن��د. در ترکیه، موج 
اعتراض   ها به پارلمان رسیده و نمایندگان پارلمان 
ترکیه روز چهار   شنبه با صدور بیانیه ای اظهارات 
ماکرون را محکوم کردند. رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه نیز برای چندمین روز متوالی 
علیه ماکرون موضع گیری کرد و گفت: »فرانسه و 
کلیت اروپا شایسته این سیاست اختالف برانگیز ، 
تحریک آمیز، کثی��ف و نفرت انگیزی که ماکرون 
و اف��راد ش��ریک در دیدگاه های��ش پیگی��ری 
می کنند نیس��تند.«  رئیس جمهور ترکیه گفته 
اینکه کش��ورش دس��ت به اتخاذ موضعی علیه 
حمالت ب��ه حضرت محمد)ص(، پیامبر اس��الم 
بزند » مسئله شرف « است. اردوغان که در پارلمان 
ترکی��ه صحبت می ک��رد، گفته که کش��ورهای 
غرب��ی می خواهند ب��ا حمله به اس��الم » مجدداً 
جنگ های صلیب��ی را ش��روع کنن��د«. مصر و 
عربستان، آخرین کش��ورهای اسالمی بودند که 
دیروز تحت تأثیر اعتراضات ملل اسالمی، مجبور 

به موضع گیری علیه ماکرون شدند. »عبدالفتاح 
السیسی « رئیس جمهور مصردیروز گفت: »نباید 
به احساسات مسلمانان لطمه وارد شود و آزادی 
بیان به معنای جریحه دار کردن احساسات یک 
و نیم میلیارد مسلمان نیس��ت. «السیسی البته 
گفته که قصد سرزنش کردن یا مقصر شناختن 
کس��ی در قضیه توهین به اس��الم را ندارد ولی 
تأکید کرد: »اما باید از آسیب رساندن به ما دست 
بردارند و به مس��لمانان می گویم که طبق سیره 
پیامبر اکرم)ص( و اخالق وی که در دین اس��الم 
ما شناخته شده است، رفتار کنند. «رئیس جمهور 
مصر با بیان اینکه هر گونه خش��ونت و تروریسم 
را تحت عنوان دف��اع از دین و چهره های مقدس 
دین مردود می داند، گفت: »هیچ حرف یا عملی 
نمی تواند به ش��أن و منزلت حضرت رسول)ص( 
لطمه بزند.« بیانیه هیئت دولت عربستان سعودی 
هم که دیروز صادر شد، بیانیه ای کاماًل دو پهلو بود 
که در آن، هرگونه تالش برای مرتبط کردن اسالم 
با تروریس��م و همچنین کاریکاتورهای موهن به 
ساحت مقدس پیامبر اکرم)ص( و دیگر پیامبران 
رد شده اس��ت. هیئت دولت سعودی می گوید: » 
هر اقدام تروریس��تی یا رفتار   هایی که به نفرت، 

خش��ونت و افراط گرایی منجر می شود، محکوم 
و آزادی بی��ان وس��یله ای برای احت��رام، صلح و 
مداراست.«  امارات، دولتی که طی هفته های اخیر 
دروازه عادی س��ازی با رژیم صهیونیستی شده، 
دست کم تا غروب دیروز، حتی یک بیانیه لفظی 
هم صادر نکرد. »کمال اوزت��ورک« روزنامه نگار 
ترک در روزنامه »خبر ترک « ب��ا انتقاد از موضع 
عربستان و امارات در قبال توهین به پیامبر اسالم، 
نوشت:» ما از عربستان س��عودی انتظار داشتیم، 
جایی که شهر پیامبر و مکه قبله مسلمانان است 
در مقابل ای��ن اهانت    ها واکنش نش��ان دهد. اما 
دیگر اعتباری از رهبری جهان اسالم باقی نمانده 
است.« او می نویسد:» عربستان و امارات متحده 
عربی کاالهای ترکیه را تحریم و از فروش آنها در 
فروشگاه    ها جلوگیری می کنند، چراکه نمی توانند 
عطر   ها و پنیر فرانسوی را کنار بگذارند. چه درامی 
در جهان اسالم ما است که در آن دوستی با رژیم 
اشغالگر اس��رائیل و س��کوت در مقابل فرانسه و 

خصومت با دولت ترکیه دیده می شود.«
 به صف شدن حامیان ماکرون

»دومینی��ک راب«، وزیر ام��ور خارجه انگلیس 
ضمن اعالم حمایت از فرانسه و همبستگی با مردم 
این کشور از اعضای ناتو خواس��ته از آزادی بیان 
حمایت کنند. به گزارش رویترز، راب در بیانیه ای 
مدعی ش��د: »انگلیس در پی قتل وحش��تناک 
» ساموئل پتی«، با فرانسه و مردم این کشور اعالم 
همبستگی می کند. تروریسم هرگز قابل توجیه 

نیست و نباید توجیه شود.«
وزیر امور خارج��ه انگلیس در ادام��ه همچنین 
مدعی ش��د: »متحدان ناتو و جامعه گسترده  تر 
بین الملل باید شانه به شانه از ارزش های اساسی 
ایس��تادگی و آزادی بی��ان حمایت کنن��د و ما 
هرگز نباید به تروریس��ت    ها اجازه دهیم بین ما 
اختالف بیندازند.« دولت ارمنستان نیز به معدود 
حامیان پاریس پیوست، جایی که وزارت خارجه 
ارمنستان در پیامی توئیتری مدعی شد: »اظهارات 
توهین آمیز، حمایت از تروریسم، استفاده ابزاری 
از مسائل مذهبی برای تحریک نفرت، در دنیای 

متمدن جایی ندارد.« 

موج محکومیت توهین ماکرون در جهان اسالم
قاهره و ریاض هم باالخره زبان به محکومیت اسالم  ستیزان فرانسوي باز کردند


