
رویای دریایی لندنی ها 

فرامرز اصغری

در ادام��ه تح��رکات نظام��ی در مدیترانه، رزمایش 
مش��ترکی میان انگلیس، فرانس��ه و قبرس برگزار 
شد. این رزمایش در حالی برگزار شده که مشارکت 
انگلیس در این رزمایش ب��ه نوبه خود اقدامی نادر 
بوده است که موجب شده تا این سوال مطرح شود 
ک��ه هدف انگلی��س از این حضور چیس��ت؟ بویژه 
اینک��ه انگلیس در اقدامی کم س��ابقه طی ده های 
اخیر شمار قابل توجهی از نیروهای دریایی خود را 

در سواحل قبرس مستقر کرده است. 
آنچ��ه از س��وی مقامات این رژیم مطرح ش��ده آن 
اس��ت که ش��رکت در مانورهای دریایی مشترک با 
نیروهای فرانسه و قبرس در شرق مدیترانه بخشی 
از آن چیزی اس��ت ک��ه بریتانیا به عنوان تعهد این 
کش��ور در قبال امنیت اروپا پس از بریگزیت بر آن 
تاکی��د دارد. در همین حال برخ��ی آن را تحرکی 
برای حف��ظ مناف��ع انگلیس در منطق��ه می دانند 
چنانکه لندن پس از اس��تقالل قبرس و خروج این 
کشور از اس��تعمار بریتانیا در سال ۱۹۶۰ میالدی 
همچن��ان دو پایگاه نظامی خ��ود را در این جزیره 

واقع در شرق مدیترانه حفظ کرد.
 این مواضع در حالی مطرح می ش��ود که نگاهی به 
تحوالت منطقه نکات قابل توجه دیگری را آش��کار 
می سازد. نخس��ت آنکه مناقشه در مدیترانه بر سر 
مناب��ع نفت  و گاز به ش��دت باال گرفته اس��ت که 
محور آن را نیز ائتالف یونان، قبرس، فرانسه و رژیم 
صهیونیستی در برابر ترکیه تشکیل می دهد. بر این 
اساس بخشی از رویکرد انگلیس را می توان برگرفته 
از منافع این کشور در مدیترانه دانست که در برابر 
ترکیه قرار گرفته است.  دوم آنکه انگلیس هر چند 
خود را متعهد به اروپا عنوان می کند اما به ش��دت 
از قدرت یابی بزرگان اروپا همچون فرانسه و آلمان 
نگران اس��ت و س��عی در محدود س��ازی آنها دارد 
بویژه اینک��ه آمریکا نیز دیگر ت��وان حضور نظامی 

گسترده در جهان را ندارد.
 بر این اس��اس حضور انگلی��س در این رزمایش را 
می توان تحرک این کش��ور برای گسترش تحرکات 
دریایی در مدیترانه دانس��ت که بیش از آنکه علیه 
ترکیه باش��د برای مهار فرانس��ه ص��ورت می گیرد. 
انگلیس به دنبال نواری دریایی اس��ت که از خلیج 
ف��ارس آغاز تا مدیترانه ادام��ه می یابد چنانکه ترزا 
می نخس��ت وزیر پیش��ین انگلیس رس��ما توسعه 
نظامی دریایی را هدف اصلی کشورش عنوان کرده 
بود که این رزمایش را می توان گامی در این راس��تا 

ارزیابی کرد. 
س��ران انگلیس  که روابط نزدیکی به آمریکا دارند 
و البت��ه می دانن��د که در حوزه زمین��ی نمی توانند 
اقدامات چندانی داش��ته باش��ند طی سالهای اخیر 
به دنبال احیای جایگاه دوباره نظامی گریش��ان در 
جهان در قالب دریای��ی بوده اند و اکنون بر آنند تا 
از خالء ایجاد ش��ده در ساختار جهانی برای تحقق 
ای��ن طرح بهره گیرد هر چند ک��ه در ظاهر ادعای 
حمایت از امنیت اروپا و مبارزه با تروریس��م را سر 

می دهد. 

گزارشیادداشت

س��ران فرانس��ه در حال��ی ب��ا نس��بت دادن 
خش��ونت ها در برخ��ی ش��هرها ب��ه دنب��ال 
توجی��ه سیاس��ت های ضد اس��المی خود به 
بهان��ه حمای��ت از آزادی بی��ان هس��تند که 
در ادام��ه تناقض��ات رفتاری غ��رب در قب��ال آزادی بیان، 
عضوی��ت کوربین در حزب کارگر انگلیس به جرم انتقاد از 

صهیونیست ها تعلیق شد. 
س��ران غرب که ط��ی ماه های اخی��ر به دلی��ل اختالفات 
گس��ترده و حتی سرقت  تجهیزات پزش��کی و بهداشتی از 
یکدیگر نتوانس��ته اند نشتسی مشترک را برگزار کنند گویا 
اسالم ستیزی توانسته آنها را به نقطه واحد برساند چنانکه 
اقدام جنون آمیز مکرون رئیس جمهور فرانسه در هتاکی به 
مقدسات اسالمی با حمایت همه جانبه کشورهای اروپایی 
همراه ش��ده است. فرانسه که با اسالم س��تیزی مکرون با 
وضعیت بحرانی در جهان مواجه و حتی کشورهای اسالمی 
موجی از تحریم کاالهای فرانسوی را اجرا می کنند، تالش 
دارد ت��ا ضم��ن توجیه سیاس��ت های ضد اس��المی اش به 
زع��م خود جهان را به رویارویی با مس��لمانان س��وق داده 
و ب��ا مظلوم نمایی رفتارهای س��ران الیزه ک��ه به تفکرات 
جنگ ه��ای صلیبی ب��رای ایجاد جنگ میان مس��لمانان و 

مسیحیان می ماند توجیه نمایند. 
در همی��ن چارچ��وب بروز خش��ونت مش��کوک در نیس، 
رئیس جمه��ور فرانس��ه گفت ک��ه حمالت  در کش��ورش 
»تروریس��تی« ب��وده اس��ت. او علی رغ��م اعتراض ه��ا ب��ه 
موضع گی��ری اخی��رش ب��ار دیگ��ر از عبارت »تروریس��ت 
اس��الم گرا« اس��تفاده کرد.او در جریان بازدید از کلیس��ای 
»نوتردام« در ش��هر »نیس« گفت: »در بحبوحه این حمله 
اس��الم گرایانه، کل کشور ما در کنار شهروندان کاتولیکمان 
ایس��تاده است.«پنجش��نبه به یک روز خونین در فرانس��ه 
تبدیل شد و در دو حادثه جداگانه دست کم چهار نفر جان 
خود را از دست دادند. رسانه های فرانسه مدعی شدند یک 
حادثه مشابه در یک شهر دیگر فرانسه خنثی شده است.در 
حادثه اول در ش��هر نیس به وقوع پیوست، یک مرد مسلح 
به چاقو در نزدیکی کلیسای »نوتردادم« شهر »نیس« واقع 
در جنوب فرانس��ه به سمت افرادی حمله برد.درست بیش 
از دو ساعت از حمله با چاقو در نزدیکی کلیسای »نوتردام« 
در شهر »نیس« جنوب فرانسه، نگذشته بود که رسانه های 
محلی از ش��لیک نیروهای پلیس به یک فرد دیگر مس��لح 
به چاقو در ش��هر »آوینیون« واقع در جنوب شرقی فرانسه 
و کش��ته ش��دن وی خبر دادند.برخی رسانه های فرانسوی 
مدعی ش��ده اند که این عامل مسلح در حالیکه فریاد »اهلل 
اکبر« سرمی داده با چاقو به سمت نیروهای پلیس حمله ور 
شده بود که در نهایت با شلیک گلوله پلیس کشته شد.این 
حادثه نیز موجی از خش��م و نگرانی را در میان مقام های 
فرانسه ایجاد کرد به طوریکه »ژان کاستکس« نخست وزیر 
فرانس��ه هشدار داد که پاسخ سریع و قاطعانه ای به اینگونه 

حمالت بدهند.

این رفتار از س��وی سران فرانسه در حالی صورت می گیرد 
که موج اس��الم س��تیزی س��ران الیزه همچنان ادامه دارد 
چنانکه س��ید عبدالمل��ک الحوثی رهبر انص��اراهلل یمن در 
سخنانی به مناسبت میالد پیامبر اسالم )ص( با بیان اینکه 
امت اسالم امروزه درون مشکالت و بحران ها به سر می برد، 

ریشه آن را دوری از تعالیم اسالم دانست.
همچنین شماری از معترضان با تجمع مقابل سفارت فرانسه 
در تل آویو، اهانت رئیس جمهور فرانس��ه به س��احت مقدس 
پیامب��ر اکرم)ص( را محک��وم کردند. در ای��ن میان ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حمالت  در فرانسه تالش 
کرد از آن به عنوان ابزاری برای ترویج اسالم هراسی استفاده 
کند.رئیس جمه��ور آمریکا در این پیام نوش��ت: »ما با مردم 
فرانسه همدلی می کنیم. آمریکا در این مبارزه از قدیمی ترین 
متحد خود حمایت می کند. این حمالت تروریستی اسالم گرا 
باید فوراً متوقف ش��وند. نه فقط فرانس��ه بلکه هیچ کشوری 
نمی تواند این موض��وع را تحمل کند.«در این میان پارلمان 
عرب��ی پ��س از یک نشس��ت در قاهره، اصرار ب��ه توهین به 
مقدس��ات اس��المی با بازنش��ر کاریکاتورهای موه��ن را به 
ش��دت محکوم کرد و از جامعه بین الملل خواست در مقابل 
این اقدامات بایس��تد. در همین حال در اقدامی مش��کوک 
سخنگوی رس��انه ای پلیس مکه از بازداشت فردی خبر داد 
که با سالح سرد به نگهبان کنسولگری فرانسه در جده حمله 
کرده اس��ت.خبر دیگر آنکه دولت فدرال سومالی ضمن ابراز 
تأسف از اهانت به پیامبر اکرم )ص(، تأکید کرد که این قبیل 
اهانت ها به نفع گروه های افراطی در جهان اس��ت. همچنین 
عارف علوی رئیس جمهور پاکستان از رهبران جهان اسالم 
خواس��ت حفظ حرمت و مقابله با هتک حرمت پیامبر اکرم 
)ص( را به صورت یکپارچه از تمام س��ازمان های بین المللی 

مطالبه کنند.
از س��وی دیگر انجمن علما و مبلغان فلسطین در بیانیه ای 
به اخراج سفرای فرانسه، قطع روابط دیپلماتیک کشورها با 

پاریس و تحریم کاالهای این کشور فرا خواند.
رئیس جمهور تونس نیز گف�ت: ما توهین به ساحت مقدس 
پیامبر اکرم)ص( را نمی   پذیریم. از س��وی دیگر در اقدامی 
فرصت طلبانه برای توجیه کش��تار فلس��طینی ها نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی طی اظهاراتی مدعی شد 
ک��ه او و فرزندانش تهدید به قتل ش��ده اند.خبر دیگر آنکه 
ماهاتیر محمد نخست وزیر سابق مالزی با اشاره به قتل های 
عام های فرانسه در گذش��ته، در صحفه توئیتر خود نوشت 
که مس��لمان ها حق دارند عصبانی باش��ند و فرانسوی ها را 
تنبی��ه کنند. مردم افغانس��تان نیز در واکن��ش به هتاکی 
رئیس جمهور فرانس��ه به رسول گرامی اسالم شعار "مرگ 
بر فرانسه" س��ر دادند.دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس 
جمهوری روس��یه ضم��ن انتقاد از انتش��ار کاریکاتور علیه 
پیامبر اسالم )ص(، توهین به مقدسات و جریحه دار کردن 
احساس��ات مومنین را غیرقابل قبول خواند. سفیر چین در 
ریاض نیز در توئیتی به مناسبت نزدیک شدن میالد پیامبر 

اکرم )ص( در توئیتی به زبان عربی نوشت: »درود فرستید 
بر آن که به عنوان رحمة للعالمین مبعوث شد«.

از س��وی دیگ��ر مناب��ع خب��ری، از برگ��زاری تظاهرات و 
راهپیمایی ه��ای اعتراضی در محکومی��ت اهانت به پیامبر 
اکرم )ص( در فلس��طین و لبنان خبر دادند.ش��بکه خبری 
»یونی��وز« در این خصوص گ��زارش داد که مردم لبنان در 
محکومیت اهانت های صورت گرفته به دین اسالم و پیامبر 
اک��رم )صلی اهلل علیه و آله( در نزدیکی محل اقامت س��فیر 
فرانس��ه در بیروت تظاهرات کردند.پای��گاه خبری »المرکز 
الفلسطینی لالعالم« نیز خبر داد که مردم فلسطین پس از 
نماز جمعه در رد اظهارات اهانت آمیز علیه پیامبر اکرم )ص( 
و همچنین در حمایت از پیامبر عظیم الشأن اسالم )ص( در 
مسجد االقصی راهپیمایی اعتراضی به راه  انداختند. از سوی 
دیگر، خبرگزاری »صفا« گزارش داد که مردم فلسطین در 
»خان یونس«  در حمایت از پیامبر اکرم )ص( و رد اظهارات 

موهن علیه ایشان تظاهرات برپا کردند.
از سوی دیگر معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان در واکنش به 
اقدام فرانس��ه در انتشار کاریکاتور پیامبر اسالم)ص( گفت، 
غرب با اهانت به پیامبر اس��الم، راه دشمنی اخالقی و فتنه 

انگیزی را در پیش گرفته است.
شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان در افتتاحیه 
کنفرانس ساالنه مجمع تقریب مذاهب که به صورت آنالین 
برگزار شد، تاکید کرد: وحدت موجب نزدیک شدن علمای 
اهل تسنن و شیعه و حمایت از مقاومت فلسطین شد، محور 
مقاوم��ت را گرد آورد و دروغ بودن طرح های تکفیری ها را 
فاش کرد و موجب اهتزاز پرچم کمال اسالم شد. اتحاد راه 
برادری و پیروزی است و اراده ما را در رویارویی با چالش ها 
تقوی��ت کرده و مان��ع از تاثیرگذاری نیروه��ای انحرافی بر 
نسل های ما شد. وی گفت: باید این وحدت را تقویت کنیم 
و نس��ل های خود را بر این شیوه تربیت کنیم و از ماحصل 
آن در ایمان، تربیت درس��ت، اس��تقالل و مقاومت در برابر 
ظلم و طغیان بهره بگیریم. ش��یخ قاسم ادامه داد: غرب که 
مدعی احترام به آزادی اندیشه است، اجازه می دهد توهین 
و هتاکی ش��ود که این به دور از ادعای آن بوده و دشمنی 
اخالقی و فتنه انگیزی ایجاد می کند و بیانگر ضعف منطق 
و انتخاب گزینه س��رکوبگری و ظلم در مواجهه با اختالف 
اس��ت. اقدام رئیس جمهور فرانسه و نظام حاکم این کشور 
برای توجیه اهانت به پیامبر اس��الم و دفاع از مرتکبان این 
توهین، نش��انه ضعف الگوی ارزشی غرب و بازگشت آن به 

شیوه های جاهلیت است.

خشونت نهادینه در فرانسه 
دولتم��ردان فرانس��ه ط��ی هفته ه��ای اخی��ر در حال��ی 
خش��ونت های خیابانی را پیش از آنکه نام عامل خشونت را 
بگویند، مذهب او را ) مس��لمان بودن( را مطرح می سازند 
که س��االنه صدها جنایت و قتل در فرانس��ه روی می دهد 
اما هرگز س��خنی از مذهب آنها برده نمی ش��ود و این ابهام 
در حقیق��ی بودن ادعاهای این روزهای س��ران فرانس��ه را 
بیش��تر کرده اس��ت. به عنوان مثال یک��ی از معضالتی که 
زنان فرانس��وی با آن رو به رو هس��تند، مس��ئله "خشونت 
خانگی" است؛ براس��اس آمارهای رسمی بیش از ۱2۰ زن 
در فرانس��ه در نتیجه خش��ونت های خانگی جان خود را از 
دس��ت داده اند؛ این زنان توس��ط ش��ریک زندگی خود به 

بهانه های کوچک کشته شدند.
در همین حال آمار قتل در فرانسه نیز افزایش قابل توجهی 
نشان داد به طوری که در سال 2۰۱۹، ۹۷۰ نفر در این کشور 
به قتل رسیده اند. این رقم در قیاس با سال 2۰۱۸، افزایشی 
۸.۵ درصدی نش��ان می دهد. نکته مهم آن است که در هیچ 
کدام از اینها نام از مذهب افراد برده نشده است حال آنکه در 
هفته های اخیر مذهب کلید واژه رس��انه ها و مقامات فرانسه 
در واکنش به خش��ونت شده است که نشانگر برنامه از پیش 

طراحی شده آنها علیه اسالم و مسلمانان است. 

تعلیق به خاطر انتقاد از رژیم صهیونیستی!!
س��ران غرب این روزها ب��ا ادعای آزادی بی��ان در حالی از 
اسالم س��تیزی سران فرانس��ه حمایت می کنند در اقدامی 
سوال برانگیز روز پنجشنبه عضویت »جرمی کوربین« رهبر 
س��ابق حزب کارگر انگلیس به  س��بب آنچ��ه مواضع »ضد 
یهودی« نامیده شد، در این حزب به حالت تعلیق درآمد.به 
نوشته روزنامه »ایندیپندنت«، سخنگوی حزب کارگر گفت:  
»ب��ا توجه به اظه��ارات امروز وی و عدم پ��س گرفتن این 
سخنان، حزب کارگر تا زمان انجام تحقیقات ]در این زمینه 
عضوی��ت[ او را به حالت تعلیق در  م��ی آورد«. در این میان 
»بوریس جانسون« با اشاره به حمله پنج شنبه در شهر نیس 

در پیامی حمایت کشورش از فرانسه را اعالم کرد.
همچنی��ن »دومینی��ک راب« وزیر امورخارج��ه انگلیس، 
ب��ا انتش��ار بیانیه جداگان��ه ای و در واکنش ب��ه این حمله 
»حمایت کش��ورش از فرانس��ه و م��ردم آن و مقابله با هر 
فردی که مس��ئول چنین حمله وحشتناکی بوده است« را 
اعالم کرد.وی پیش��تر خواستار مقابله با آنچه اسالم گرایی 

رادیکال نامیده بود، شده است. 
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بحران پسا انتخابات آمریکا هر روز ابعاد گسترده تری می گیرد چنانکه در 
کنار فضای امنیتی ش��دید حاکم بر این کش��ور، اتحادیه های مختلف در 
آمریکا در نظر دارند در صورت باخت رئیس جمهور این کشور در انتخابات 

و عدم انتقال مسالمت آمیز قدرت دست اعتصاب گسترده بزنند.
در حالی بحث درباره اعتصاب سراس��ری در میان اتحادیه ها مطرح ش��ده 
اس��ت که این کشور از س��ال ۱۹۴۶ تا کنون شاهد چنین رخدادی نبوده 
است.فدراسیون کارگری منطقه روچس��تر در نیویورک اولین اتحادیه ای 
اس��ت ک��ه در این خصوص اع��الم آمادگی کرده اس��ت. پ��س از آن نیز 
اتحادیه های سیاتل و غرب ماساچوست نیز از چنین اقدامی اعالم حمایت 
کردن��د.»دن ملون��ی« رئیس اتحادیه کارگری روچس��تر گفت ۱۰۰ هزار 
نف��ر از اعضای این اتحادیه در حال مذاکره با چیزی حدود ۱2.۵ میلیون 
نفر هس��تند.طی هفته های گذشته ترامپ با تش��کیک در نحوه برگزاری 
انتخاب��ات آمری��کا نگرانی هایی را در زمینه احتمال وق��وع ناآرامی بعد از 
اعالم نتایج انتخابات به وجود آورده اس��ت. این در حالی اس��ت که فضای 

سرکوب همچنان در این کشور ادامه دارد چنانکه 
منابع خبری از ثبت نزدیک به ۱۰۰۰ خش��ونت توس��ط پلیس آمریکا از 
زم��ان آغاز ناآرامی ها در این کش��ور خبر داده ان��د. در این میان در ادامه 
جوس��ازی انتخاباتی س��ه نهاد آمریکایی در گزارشی ادعا کردند هکرهای 
روس��ی قصد دارند حمالتی را علیه سیستم های بیمارستانی آمریکا انجام 
دهند. از س��وی دیگر دادس��تان کل تگزاس درپی انتش��ار ویدئو هایی در 

ارتباط با تخلفات انتخاباتی و خرید رأی به س��ود یکی از نامزدها، دستور 
داد تحقیقاتی در این موضوع انجام شود.طبق آمارها، تاکنون بیش از ۸۰ 
میلی��ون آمریکایی در رای گیری زودهنگام مش��ارکت کرده اند که معادل 

بیش از ۵۸ درصد مشارکت کلی در انتخابات سال 2۰۱۶ است.
ترامپ در حالی درگیر انتخابات است که بخشی از سیاست های وی را جلب 
حمایت البی صهیونیستی بخشی از این سیاست است چنانکه فرستاده آمریکا 
در خاورمیانه با اشاره به حمایت این کشور از طرح اشغال کرانه باختری، تأکید 
کرد که این طرح اجرایی خواهد شد. در همین چارچوب جنبش حماس در 
واکنش به تصمیم حمایتی جدید آمریکا از رژیم صهیونیس��تی، تأکید کرد 
که این اقدامات، حمایت از اجرای تدریجی طرح های الحاق استعماری است. 
همچنین جنبش حماس به مناسبت شصت و چهارمین سالگرد کشتار »کفر 
قاسم«، تأکید کرد که باید امت اسالمی، رژیم صهیونیستی را منزوی، رسوا 
و برای جنایاتش، بازخواست کند. همچنین »مایک پامپئو« وزیر امور خارجه 
آمریکا پنجشنبه اعالم کرد که از این پس، آمریکایی هایی که در شهر قدس 
به دنیا می آیند می توانند در پاس��پورت خود محل تولدش��ان را »اسرائیل« 
انتخاب کنند.»حازم قاسم« سخنگوی حماس هم گفت، این اظهارات پامپئو 
نش��ان دهنده اصرار واش��نگتن برای اجرای تمام اقدام��ات مربوط به طرح 

موسوم به »معامله قرن« است.
 همچنین یحیی الس��نوار رئیس دفتر سیاس��ی حماس در غزه نامه هایی 
برای پنج هزار ش��خصیت ش��ناخته شده فرس��تاد و ضمن هشدار درباره 
توطئه ه��ای کنون��ی علی��ه مس��أله فلس��طین، تحقق وح��دت را هدفی 

استراتژیک خواند.
خبر دیگر آنکه تعدادی از احزاب و انجمن های تونس��ی تصمیم س��ودان 
برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و میانجی گری امارات در این 

زمینه و نقش آن برای ضربه زدن به وحدت عربی را محکوم کردند. 

معاهده ممنوعیت جنگ افزار های هسته ای اجرا نخواهد شد
ماری��ا زاخارووا س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه اع��الم کرد که 
کش��ورش پیمان ممنوعیت جنگ افزار های هسته ای را که از ماه ژانویه 
سال آینده به اجرا درخواهد آمد، اجرایی نمی کند. زاخارووا گفت: پیمان 
ممنوعیت جنگ افزار های هس��ته ای که به تازگی حداقل الزم کشور ها 
آن را تصوی��ب کردند، روز 22 ماه ژانویه س��ال 2۰2۱ )برابر با ۳ بهمن 
ماه سال ۹۹( اعتبار اجرایی پیدا می کند. او با بیان اینکه این گونه تحوالت 
پیرامون پیمان ممنوعیت جنگ افزار های هسته ای نمی تواند تاسف انگیز نباشد، 
افزود: این پیمان بدون مش��ارکت روس��یه و سایر قدرت های هسته ای، تنظیم و 
تدوین ش��ده و دالیل برای ش��رکت نکردن ما در این پیمان معلوم و مش��خص 
اس��ت.برای ما چارچوب تعیین ش��ده برای روند مذاک��رات پیرامون این پیمان 

غیرقابل قبول است و در آن زمینه راهبردی مساله نادیده گرفته شده است.

توافق آمریکا با طالبان مبنای مذاکرات صلح نیست
رییس جمهور افغانس��تان تاکید کرد که افغانس��تان دارای ملت و نظام 
اسالمی است و مبنا قرار گرفتن موافقت نامة صلح طالبان با آمریکا برای 

شهروندان و دولت افغانستان پذیرفتنی نیست.
»محمداش��رف غنی«، تاکید کرد که در مذاکرات صلح بین االفغانی باید 
قرآن و شریعت اسالمی اساس گفت وگوها را تشکیل دهد.غنی در مراسم 
گرامیداشت میالد پیامبر اسالم گفت:گروه طالبان ادعا دارد که سال ها برای 
دی��ن مبارزه می کند، اما در مذاکرات صلح، توافق نامه میان آمریکا و این گروه را 

مبنا قرار داده  است.
وی از طالبان خواست که قرآن و شریعت اسالمی را مبنای گفت وگوها قرار دهند 
و با علمای دینی افغانستان بحث و تبادل نظر کنند. در همین حال غنی تصریح 

کرد چیزی که از راه صلح به دست می آید، از راه جنگ به دست نمی آید.

درهای مرقد پیامبر )ص( را برای همه دنیا باز کنید
سید مقتدا صدر با اش��اره به والدت با سعادت نبی اکرم )ص( خواستار 
یاری رس��ول انسانیت ش��د.وی در حس��اب توئیتری خود از عربستان 
سعودی خواست تا مرقد پیامبر اکرم )ص( در مدینه منوره را مطابق با 

دستورالعمل های قانونی و بهداشتی به روی همه جهانیان باز کند.
همزمان با گس��ترش اسالم ستیزی سران کش��ورهای غربی، وی تأکید 
کرد که همه مس��لمانان جهان و دوس��تداران انس��انیت هر ساله همزمان با 
ایام والدت پیامبر اکرم )ص( بایس��تی به زیارت مرقد پیامبر عظیم الشأن اسالم 
بروند و زیارت آنها بایستی با خلوص نیت و برای یاری پیامبر، خروج از ظلمت و 
تاریکی، وفاداری به نبی اکرم)ص(، کنار گذاش��تن اختالفات فرقه ای و احیای راه 
درس��ت پیامبر باشد تا تصویر زیبایی از پیامبر عظیم الشأن و خودمان برای غرب 

ارائه کنیم باشد که این غبار غم و اندوه از این امت رخت بربندد.

ناآرامی های مشکوک در شهرهای فرانسه، بهانه ای برای توجیه اسالم ستیزی سران الیزه

مکرون شیطان صفت
عضویت کوربین در حزب کارگر انگلیس به  دلیل انتقاد از رژیم صهیونیستی تعلیق شد!

   بحران پسا انتخابات آمریکا 
به ایستگاه اعتصاب گسترده رسید


