
گزارش
رئیس جمهور فرانسه که برای ماندن در قدرت به هر ابزاری 
چنگ می زند اکنون برای پنهان س��ازی بحران های داخلی و 
ارائه خدمات به آمریکا و صهیونیست ها سیاست اسالم ستیزی 
را در پیش گرفته اس��ت که با موجی از اعتراض های جهانی 
همراه شده اس��ت.  امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در 
حالی به دنبال حفظ قدرت و تکرار دوران ریاس��ت جمهوری 
اش اس��ت که نظرسنجی ها از وضعیت بحرانی وی نزد افکار 
عمومی حکایت دارد. بر اس��اس نتایج یک نظرسنجی میزان 
محبوبیت مکرون، اکنون به، ۳۸.۷ درصد رسیده است. ناتوانی 
وی در مدیریت بحران کرونا، و نیز استمرار وضعیت نامناسب 
اقتصادی ، اعتراض های مردم را به همراه داشته است. مکرون 
س��عی دارد تا در کنار انحراف افکار عمومی فرانسه از ناتوانی 
دولت در حمایت از مردم در مقابله با کرونا، مقابله با اسالم و 
مس��لمانان را به موضوعی امنیتی مبدل سازد تا از اعتراضات 
خیابان��ی در قالب جلیقه زرده��ا جلوگیری نماید. در همین 
حال مکرون سعی دارد تا خود را محور اسالم ستیزی معرفی 
نماید تا هواداران راست افراطی که نگاهی ضد اسالمی، ضد 

پناهندگان و ضد بیگانگان را دارد را به خود جلب نماید. 
در ادامه این سیاست امانوئل مکرون در سخنانی از اظهارات 
موهن علیه پیامبر اس��الم )ص( حمایت ک��رده بود که این 
مسئله خشم محافل اسالمی را برانگیخت. سازمان همکاری 
اسالمی،  اظهارات موهن مقامات فرانسوی علیه پیامبر اسالم 
-ص- را ش��دیداً محکوم کردند.اخیرا اقدام یک معلم تاریخ 
فرانسوی در نشان دادن کاریکاتورهای موهن از پیامبر )ص( 
و کش��ته شدن او به دس��ت یک چچنی، بازتاب گسترده ای 
در فرانسه داشته اس��ت. جالب توجه آنکه روزانه دهها قتل 
در فرانس��ه روی می دهد اما هرگز به دین قاتالن اش��اره ای 
نمی ش��ود و این امر، جای این س��وال را ایجاد کرده که چرا 
س��ریعا محافل رسانه ای و سیاسی فرانسه انگشت اتهام را به 
مسلمان بودن این فرد برده اند.؟ سید »عبدالملک بدرالدین 
الحوثی« رهبر انصاراهلل یمن نیز در سخنانی تصریح کرد که 

در غرب اهانت به اس��الم مجاز؛ اما دشمنی با صهیونیست ها 
ممنوع اس��ت. » مقامات و ش��خصیت های دینی و سیاسی 
بس��یاری از کشورهای اسالمی نیز این اقدام مکرون و اسالم 
ستیزی نهادینه ش��ده در میان مقامات فرانسوی را محکوم 
کرده اند. از س��وی دیگر، کاربران فضای مجازی در راستای 
محکومت اقدامات صورت گرفته در فرانسه، عبارت »محمد 
رسول اهلل« را تصاویر پروفایل خود قرار دادند و با قرار دادن 

هش��تک »رس��ولنا خط احمر« )پیامبر ما خط قرمز است(، 
»اال رس��ول اهلل« )جز رس��ول خدا(، »مکرون یسیء للنبی« 
)مکرون به پیامبر اهان��ت می کند( هر گونه اظهارات موهن 
علیه پیامبر اس��الم )ص( را محکوم کردند.برخی از کاربران 
نی��ز با قرار دادن هش��تک »مقاطعه المنتجات الفرنس��یه« 
)تحریم کاالهای فرانسوی(،خواس��تار ممنوعیت اس��تفاده 

کاالی تولید فرانسه شدند. 

خدمت مکرون به صهیونیست ها 
نکته دیگر در اقدامات ضد اسالمی مکرون تقارن آن با روند 
سازش کش��ورهای عربی با رژیم صهیونیستی است. سران 
فرانس��ه با رویکرد اسالم ستیزانه برآنند تا مسئله هتاکی به 
مقدسات اس��المی و مقابله با اسالم ستیزی فرانسوی را به 
اولویت جهان اسالم مبدل سازند تا با انحراف افکار عمومی 
کش��ورهای اس��المی از خیانت های برخی س��ران عرب به 
فلس��طین و جلوگیری از طغیان مردمی علیه این حاکمان، 
مس��ئله مقابله با رژیم صهیونیستی را از اولویت کشورهای 
اس��المی خارج سازند. این امر زمانی بیش��تر نمود می یابد 
که همزمان با اعالم س��ازش س��ودان با رژیم صهیونیستی، 
دور جدید اس��الم ستیزی مکرون آغاز شده است تا مسئله 
فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی را از محوریت جهان 
اس��الم دور سازد.  »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا که 
در ماههای اخیر برای بهبود روابط میان کش��ورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورهای سراسر جهان با رژیم 
صهیونیس��تی به تکاپو افتاده است، از توافق میان سودان و 
رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط خبر داد.اتحادیه 
اروپا از این س��ازش استقبال کرد. همچنین سخنگوی کاخ 
س��فید ادعا کرد، سودان با این موضوع که حزب اهلل لبنان را 
جنبش��ی تروریستی اعالم کند، موافقت کرده است.حماس 
نیز ضمن محکوم کردن این توافق، آن را یک »گناه سیاسی« 
توصیف کرد که هم به مردم فلس��طین و هم مردم سودان 
لطمه می زن��د. احمد بحر نایب رئیس مجل��س قانونگذاری 
فلس��طین تأکید کرد توافق عادی سازی روابط بین سودان 
و رژیم غاصب اسرائیل، خیانتی بزرگ است.احزاب سودانی، 
در بیانیه های��ی دولت انتقالی این کش��ور را فاقد صالحیت 
قانونی برای توافق سازش با رژیم صهیونیستی اعالم کردند. 
همچنین گروه مقاومت حزب اهلل عراق، توافق سودان با رژیم 
تل آویو را خیانت به فلسطین و آرمان آن دانست و گفت که 

تصمیمات حکومت های عربی واقعیت را تغییر نمی دهد.

قاسم غفوری

ط��ی هفته های اخیر افغانس��تان ب��ا موجی از 
حمالت و کش��تار غیر نظامیان همراه اس��ت 
چنانکه در جدیدترین حمله تروریستی شمار 
ش��هدا و زخمی های حمله گروه تروریس��تی 
داع��ش به یک مرکز آموزش��ی در غرب کابل 
به ۳۰ ش��هید و ۷۰ زخمی رسیده است. گروه 
تروریستی داعش مرداد ماه سال 1۳9۷ نیز در 
یک حمله انتحاری هدفمند به مرکز آموزشی 
مهدی موعود نیز منجر به شهید شدن 5۰ نفر 

و زخمی شدن ۷۰ تن دیگر شده بود.
ای��ن اقدام��ات از گروه تروریس��تی داعش در 
حالی صورت گرفته است که یک سوال اساسی 

مطرح اس��ت و آن اینکه داعش چگونه در این 
کش��ور پا گرفته و توانس��ته چنین جنایاتی را 
صورت ده��د؟ نگاهی به کارنامه افغانس��تان 
نشان می دهد که این کشور جوالنگاه طالبان 
و القاعده بوده اس��ت ل��ذا با وجود این گروه ها 
عمال داعش نمی توانسته در این کشور چندان 
جایگاهی داشته باشد مگر آنکه از حمایت  های 
طرف های خارجی برخوردار ش��ده باش��د. از 
س��ال 2۰۰1 تا به ام��روز نیروه��ای غربی با 
محوری��ت آمریکا و ناتو در افغانس��تان حضور 
دارن��د که ادعای آنه��ا مبارزه با تروریس��م و 
تحقق امنیت بوده اس��ت. با توج��ه به میزان 
نیروهای غربی حاضر در افغانس��تان و اشراف 
اطالعاتی آنها، عمال شکل گیری داعش با یک 
مولفه در این کشور می تواند شکل گرفته باشد 
و آن حمایت های نیروهای خارجی است. طی 
سالهای اخیر بسیاری از گزارش های منتشره 

حکای��ت از اقدام آمریکا ب��رای اعزام نیروهای 
داعش از عراق و س��وریه به افغانستان دارد تا 
بحران در ش��رق آس��یا همچنان ادامه داشته 
باشد. این روزها در حالی میان طالبان و دولت 
مرکزی افغانس��تان ، توافقات صلح در جریان 
اس��ت که آرام شدن فضای امنیتی این کشور 
براب��ر با اجبار نیروهای خارجی برای خروج از 
این کشور اس��ت. بر این اساس می توان گفت 
که فعال ش��دن داعش گامی برای برهم زدن 
توافق��ات صلح کابل و طالبان اس��ت تا ضمن 
اس��تمرار بح��ران در منطق��ه، توجیهی برای 
ادامه حضور نیروهای خارجی در منطقه ایجاد 
گردد. داعشی که در ماموریت نابودی مقاومت 
ن��اکام مانده اکن��ون ماموری��ت جدید حفظ 
نیروهای آمریکا در افغانس��تان را اجرا می کند 
که نتیجه آن نیز کشتار انسان های بی گناه در 

افغانستان است. 
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س��ران کش��ورهای غربی در حالی همچنان به متهم سازی مسلمانان به 
اقدامات تروریس��تی اصرار دارن��د که گزارش یک اندیش��کده آمریکایی 
حاکی اس��ت گروه های س��فیدبر ترپندار یا گروه های موس��وم به »راست 
تندر و« در س��ال 2۰2۰ مس��ئول اکثر طرح ها و حمالت تروریس��تی در 

آمریکا بوده اند.
یافته ه��ای اندیش��کده »مرکز مطالع��ات راهب��ردی و بین المللی« آمریکا 
حاکی است در س��ال جاری گروه های سفیدبر ترپندار یا گروه های موسوم 
به »راس��ت تندر و« مس��ئول ۶۷ درصد از طرح ها و حمالت تروریستی در 
آمریکا بوده اند. به نوش��ته روزنامه نیویورک تایمز، گزارش این اندیش��کده 
نش��ان می دهد که طی هش��ت ماه اول س��ال جاری میالدی از ۶1 مورد 
طرح  و حمله تروریستی در آمریکا، این گروه  ها در ۴1 مورد از آنان دست 
داش��ته اند. یافته های این اندیش��کده آمریکایی در حالی منتش��ر شده که 
حدوداً دو هفته گذشته وزارت امنیت داخلی آمریکا در ارزیابی ساالنه خود 
اعالم کرد که س��فید بر ترپنداری پایدارترین و کش��نده ترین تهدید در این 
کش��ور محسوب می شوند و سفیدبرترپنداران، کشنده ترین تروریست های 
داخلی در سال های اخیر بوده اند. در این گزارش آمده است که »خشونت 
چپ و راست افراطی به شدت در هم آمیخته شده است« و گروه های چپ 
افراطی، از جمله آنارشیس��ت ها و نهاد های ضد فاشیست، در 12 حمله و 
طرح تروریس��تی در سال جاری دست داشته اند. سیاست های نژادپرستانه 
در میان ساختار حاکم بر آمریکا هر روز قربانیان بیشتری می گیرد چنانکه  
یک افسر پلیس شهر »وائوکگان« ایالت ایلینوی با ضربات گلوله یک جوان 

سیاهپوست غیرمسلح آمریکایی را کشت و نامزد وی را زخمی کرد.
در این میان بنابر گزارش ها، رئیس جمهور آمریکا در سخنانی امکان حفظ 
اکثریت جمهوری خواه در مجلس س��نای این کش��ور را دش��وار توصیف 
کرده اس��ت. در حال حاضر جمهوری خواهان در سنا 5۳ به ۴۷ در مقابل 
دموکرات ه��ا، اکثریت را در دس��ت دارند. به همی��ن دلیل دموکرات ها در 

صورت پیروزی نامزدشان در انتخابات باید دست کم سه کرسی را تصاحب 
کنن��د ت��ا بتوانند مدعی اکثریت ش��وند.در همین حال، »جس��ی هانت« 
سخنگوی کمیته سنای جمهوری خواه درباره اظهارات ترامپ مبنی بر عدم 
حمایت وی از تعدادی از جمهوری خواهان سنا ابراز تردید کرده است. در 
این میان با افزایش گمانه زنی ها درخصوص شکس��ت رئیس جمهور آمریکا 
در انتخاب��ات، دولت انگلیس برقراری ارتباط با تی��م نامزد دموکرات ها را 
آغاز کرده اس��ت. با افزایش گمانه زنی ها درخصوص احتمال باخت »دونالد 
ترامپ« در انتخابات پیش روی آمریکا، دولت انگلیس با تیم »جو بایدن« 

رقیب دموکرات او در حال برقراری ارتباط است.
به نوشته نشریه »بیزنس اینسایدر«،  از سال گذشته که »بوریس جانسون« 
به سمت نخست وزیری انگلیس دست یافت، روابط خوبی را با دولت ترامپ 
تجربه کرده اس��ت. ترامپ در آستانه انتخابات انگلیس جانسون را »مردی 
شگفت انگیز« و بهترین گزینه برای نخست وزیری توصیف کرد. با این حال 
»جیمز فورسیت« خبرنگار نزدیک به حزب محافظه کار انگلیس می گوید، 
حلقه درونی دولت جانس��ون به س��رعت در حال برق��راری ارتباط با تیم 
بایدن هس��تند.اخیراً »دومینیک راب« وزیر امور خارجه انگلیس با سناتور 
»کریس کونز« وزیر امور خارجه احتمالی جو بایدن دیدار کرد. فورس��یت 
از یکی دیگر از وزرای دولت جانسون نقل کرد که انتخابات آمریکا »مانند 
س��ریالی تلویزیونی است که از مس��یر خود خارج شده و حوصله مردم را 
سر برده اس��ت«. ماه گذشته روزنامه انگلیسی »س��اندی تایمز«، گزارش 
کرد که ب��ه عقیده حلقه درونی دولت انگلیس ش��انس پیروزی بایدن در 
انتخابات حدود ۷۰ درصد است و از وزرا خواسته شده با تیم بایدن ارتباط 
برقرار کنند. »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا روز ش��نبه رأی خود را 
ب��ه صورت حضوری به صندوق رأی انداخت. ترامپ در حالی که ماس��ک 
ب��ه صورت زده ب��ود، در مرکز اخذ رأی در ایال��ت فلوریدا، حضور یافت تا 

هوادارانش را به رأی دادن به شکل حضوری تشویق کند. 

زنده شدن روح جاه طلبی آلمان ها 
وزیر امور خارجه آلمان با انش��تار پیامی نس��بت به وضعیت اروپا بعد از 

انتخابات ریاست جمهوری 2۰2۰ آمریکا، به ابراز عقیده پرداخت.
»هایکو ماس« در این پیام که در صفحه وزارت خارجه آلمان در توئیتر 
منتشر ش��ده آورده اس��ت: صرف نظر از اینکه نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری 2۰2۰ آمریکا چه باش��د، ما باید خ��ود را آماده کاهش حضور 
آمریکا در مس��ائل بین المللی کنیم. در س��خنانی که بیانگر اقدامات آلمان 
ب��رای احیای جایگاه سیاس��ی و حتی امنیتی اش در جهان اس��ت، ماس تاکید 
می کن��د ک��ه اروپا فقط با ادامه س��رمایه گذاری بر روی امنی��ت و توانائی های 
مش��ترک می تواند شریکی جذاب برای آمریکا باشد. الزم به ذکر است با خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا و ضعف های ش��دید فرانس��ه در حوزه اقتصادی، آلمان 

تالش دارد تا به کانون تصمیم گیری در اروپا مبدل شود. 

امنیت بهانه توسعه  طلبی ناتو در عراق 
دبیر کل ناتو اعالم کرد آماده اس��ت مأموریت این س��ازمان را در عراق 
گسترش دهد. »ینس اس��تولتنبرگ« تصریح کرد: وضعیت امنیتی در 
ع��راق همچن��ان نگران کننده اس��ت، اما ناتو آماده اس��ت تا مأموریت 
خ��ود و نیز آموزش نیرو های عراقی را توس��عه ده��د. وی تصریح کرد: 
نمی توان��م درحال حاضر بگویم که تعداد نیرو های ناتو چه میزان خواهد 
ش��د. برنامه ریزی آغاز و بحث درباره این موضوع در نشس��ت آینده وزیران 
دفاع در فوریه س��ال 2۰21 میالدی انجام خواهد شد.اس��تولتنبرگ پیش از این 
گفته بود که وزیران دفاع ناتو فرماندهان نظامی کش��ور های خود را مأمور اقدام 
درخصوص آغاز افزایش ش��مار نیرو های این سازمان در عراق کرده اند. وی افزود: 
هنوز صحبت در خصوص تعداد دقیق افراد ناتو در عراق بعد از توس��عه ماموریت 

آن زود است، اما بسیار بیشتر از تعداد کنونی خواهد بود.

روسیه متحد اصلی بالروس است
آلکساندر لوکاش��نکو رئیس جمهور بالروس در گفت وگو با پامپئو وزیر 
خارجه آمریکا تاکید کرد که روس��یه متحد اصلی بالروس اس��ت. وی 

گفت که  روسیه در امور داخلی بالروس دخالت نمی کند.
پومپئو در این تماس تلفنی مدعی ش��د که کش��ورش متعهد به حفظ 
حاکمیت بالروس است و از توسعه همکاری با این کشور حمایت می کند. 
رئیس جمهور بالروس بتازگی گفت تا زمانی که وی رئیس جمهور اس��ت، 
 این ملت است که تصمیم گیری می کند. وی گفت: »گفته شده که ما هرگز کشور 
را تس��لیم نخواهیم کرد و این بدان معناست که ما هرگز آن را تسلیم نمی کنیم. 
این ملت است که تصمیم گیری می کند و نه رئیس دولت، نه رئیس دیوان عالی، 
نه مقامات عالی رتبه و نه نمایندگان تصمیم  گیری می کنند و این ملت است که 

هر تصمیمی بگیرد اجرا خواهد شد.«

 افغانس�تان: ش��مار ش��هدا و زخمی های حمله 
گروه تروریس��تی داعش به یک مرکز آموزش��ی در 
غرب کابل به ۳۰ شهید و ۷۰ زخمی افزایش یافت. 
گروه تروریس��تی داعش مرداد ماه سال 1۳9۷ نیز 
در یک حمله انتحاری هدفمند به مرکز آموزش��ی 
»مهدی موعود« نیز منجر به شهید شدن 5۰ نفر و 

زخمی شدن ۷۰ تن دیگر شده بود.

 یمن: س��خنگوی نیروهای مس��لح دولت نجات 
مل��ی یمن از انج��ام عملیات پهپ��ادی دقیق علیه 
فرودگاه های عربستان سعودی در جنوب غرب این 

کشور خبر داد.
سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح این 
دولت عصر ش��نبه در حساب توییتری خود نوشت 
ک��ه »به لطف خداوند، یگان پهپادی س��ه حمله با 
سه پهپاد از نوع "قاصف 2 کی" در خاک عربستان 

سعودی انجام داده است«.

 ع�راق: مردم عراق به مناس��بت اولین س��الگرد 
اعتراض��ات اکتبر 2۰19 در می��دان تحریر بغداد و 
س��ایر میدان ه��ای تحصن در اس��تان های مختلف 
جمع شدند و تحت تدابیر شدید امنیتی، تظاهرات 

خود را برگزار کردند.
اس��تان های مرک��زی و جنوبی ع��راق از اول اکتبر 
2۰19 شاهد اعتراض مردمی علیه به فساد، بیکاری 
و نقص��ان خدم��ات عموم��ی به ش��کل تظاهرات، 

راه پیمایی، تحصن و اعتصاب بود.

اسالم ستیزی، ابزار رئیس جمهور فرانسه برای فرار از پاسخگویی 
و خدمت به صهیونیست ها

مکرون َپلید

اندیشکده مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی آمریکا اذعان کرد

سفیدبر ترپنداران طراح اصلی حمالت تروریستی


