
اسرائیل بازخواست شود
گزارش��گر ویژه س��ازمان مل��ل در امور فلس��طین 
ضم��ن اع��ام اینکه رژیم صهیونیس��تی در س��ال 
ج��اری میادی با س��اخت ۱۲ ه��زار و ۱۵۰ واحد 
صهیونیست نش��ین موافق��ت کرده، گف��ت، جامعه 

بین المللی باید این رژیم را بازخواست کند.
»مای��کل لینک« گزارش��گر وی��ژه س��ازمان ملل 
در ام��ور فلس��طین اعام ک��رد، موافق��ت کابینه 
رژی��م صهیونیس��تی ب��ا س��اخت پنج ه��زار واحد 
صهیونیست نشین جدید در اراضی فلسطین، نقض 
آش��کار قانون بین  الملل اس��ت. وی اف��زود، جامعه 
بین الملل نباید پاس��خ این اق��دام را صرفاً با انتقاد 

دهد بلکه باید رژیم اسرائیل را بازخواست کند.
لینک ادامه داد، رژیم صهیونیس��تی در سال جاری 
میادی با س��اخت دوازده هزار و صدوپنجاه واحد 
صهیونیست نش��ین موافقت کرده و در حال اشغال 
عملی اراضی فلسطینی با شهرک سازی رو به رشد 
است. وی تأکید کرد، اشغال اراضی فلسطینی نقش 
آشکار منشور سازمان ملل و اساسنامه رم مربوط به 
سال ۱۹۹۸ است و شهرک سازی به وضعیت سخت 
حقوق بشر دامن می زند. در ادامه این گزارش آمده، 
ش��ورای امنیت از س��ال ۱۹۷۹ تا کنون در ش��ش 
مناس��بت اعام کرده، ش��هرک های صهیونیس��تی 
نقض آشکار قانون بین الملل است و قانونی نیست. 
ش��ورای امنیت در قطعنام��ه ۲۳۳۴ خواهان توقف 

فوری و کامل این شهرک سازی ها شد.
لینک س��پس اعام ک��رد، هماهنگ کنن��ده ویژه 
س��ازمان ملل در روند صلح از سال ۲۰۱۴ تا کنون 
۱۴ بار به اطاع ش��ورای امنیت رس��انده که رژیم 
صهیونیس��تی به تعهدات خود بر اس��اس قطعنامه 

۲۳۳۴ عمل نمی کند.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت رؤس��ای ش��هرک های رژیم 
صهیونیس��تی اعمال فش��ار ب��ر نخس��ت وزیر این 
رژی��م جه��ت الح��اق اراض��ی کرانه باخت��ری در 
ص��ورت شکس��ت »دونال��د ترام��پ« در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا را آغاز کردند.رس��انه های 
صهیونیستی همچنین گزارش دادند که با شکست 
ترام��پ در انتخابات احتماال »گلعاد اردان« س��فیر 
رژیم صهیونیستی در آمریکا و سازمان ملل یکی از 

مناصب خود را از دست خواهد داد.

نیمچه گزارش

گزارش

همزمان با اوج گیری اعتراضات خیابانی و تقویت سناریوی 
جنگ داخلی پسا انتخاباتی، خبرگزاری فرانسه در گزارشی 
میدانی از س��نگربندی س��اختمان ها و فروشگاه های مرکز 
واش��نگتن از بیم ناآرامی های پ��س از انتخابات در آمریکا 

خبر داد.
حضور کارگران در »دان تاون دی سی« ]مرکز واشنگتن[ 
نش��ان دهنده نگرانی حاکم در سراس��ر کش��ور آمریکا در 
آس��تانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.چند روز 
پی��ش از انتخاب��ات در همه جا صدای چک��ش و اره برقی 
به گوش می رس��د. در پایان هفته ش��مار قاب��ل توجهی از 
فروش��گاه های مرکز واشنگتن با استفاده از الوار و تخته به 
دنبال محافظت از ویترین ها هس��تند، زی��را از تظاهرات و 
خش��ونت های روز انتخابات و روز های پ��س از آن نگرانند.

حتی برخ��ی نگران س��ناریو های فاجعه بارت��ر در صورت 
تنگاتنگ بودن نتیجه انتخابات و تاخیر در اعام آن هستند 
ک��ه طی آن حامیان ه��ر دو نامزد برای اع��ام پیروزی به 
خیابان بیایند و حتی ساح به دست بگیرند.به عاوه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تا کنون چندین بار از پاس��خ 
واضح به اینکه به طور مس��المت آمیز شکست در انتخابات 

سوم نوامبر را خواهد پذیرفت طفره رفته است.
»شان انگر« رئیس سایت خدماتی در مریلند که شصت نفر 
کارمند دارد می گوید طی روز های اخیر دست کم برای ۲۰ 
ساختمان سنگربندی کرده اند. خدماتی که میلیون ها دالر 
هزینه دارد. او می گوید ما این کار را در زمان آش��وب های 

چند ماه پیش هم انجام دادیم.
این در حالی اس��ت که در جری��ان اعتراضات به قتل یک 
سیاهپوس��ت آمریکایی در ش��هر ونکوور ایالت واش��نگتن، 

معترضان، پرچم آمریکا را به آتش کش��یدند.این ناآرامی ها 
بعد از ش��ب بیداری معترضان برای گرامیداش��ت یاد این 
سیاهپوس��ت آمریکایی به وقوع پیوست.راشا تودی نوشته 
در ای��ن اعتراضات که بخش��ی از ش��هر ونک��وور را به یک 
منطق��ه جنگی تبدی��ل کرده بود، معترض��ان مانع از رفت 
و آم��د اتومبیل ها ش��ده و به س��اختمان های اط��راف نیز 
آس��یب رساندند و بر روی برخی س��اختمان ها، طرح هایی 
علیه پلی��س آمریکا ترس��یم کردند. تنش��ها و ناآرامی در 
ش��هری در نزدیکی پورتلند اورگان واق��ع در جنوب غرب 
ایالت واش��نگتن آمریکا در پی برگزاری مراس��م شب زنده 

داری به یاد یک مرد سیاهپوش��ت کش��ته ش��ده با شلیک 
نیروهای پلیس باال گرفت. این در حالی است که فیادلفیا 
نی��ز برای دومین بار طی روزهای اخیر با حکومت نظامی و 
حضور نیروهای گارد ملی در خیابان ها روبرو بود.ش��هردار 
دموک��رات این ش��هر گفته اس��ت که نیروه��ای گارد ملی 
اطراف ساختمان های حس��اس دولتی مستقر هستند و به 
نقاط کلیدی مثل مراکز تجاری فرس��تاده ش��ده اند.. خبر 
دیگر آنکه چند فرد نزدیک به رئیس جمهور آمریکا گفتند 
اگ��ر نتایج ش��مارش آراء تا روز پس از انتخابات مش��خص 
نشود، احتماال او به کارزار انتخاباتی خود ادامه خواهد داد.

یک مقام ارشد انتخاباتی و دو نفر از دستیاران ترامپ تأیید 
کردند که از آن ها خواس��ته شده برگزاری مراسم انتخاباتی 
پ��س تاریخ برگزاری آن )سه ش��نبه( را رد نکنند.این اقدام 
در واکنش به تاش دموکرات ها برای دریافت آرای پس��تی 
ت��ا چند روز پس از موعد برگزاری انتخابات صورت خواهد 

گرفت که ترامپ به شدت با آن مخالف است.
در ای��ن میان نام��زد حزب دموک��رات انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا در انتقاد از ترامپ در مدیریت همه گیری 
کرونا در این کشور گفت رئیس جمهور در مقابل این همه 

گیری شکست خورده و تسلیم شده است.
"جو بای��دن"، نامزد دموکرات انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمری��کا، روز جمع��ه در س��خنانی اع��ام ک��رد، "دونال��د 
ترامپ پرچم س��فید را تکان داده و تس��لیم ویروس کرونا 
شده اس��ت، اما مردم آمریکا تس��لیم نمی شوند، ما تسلیم 
نمی شویم. "رئیس جمهور آمریکا برای کسب آرای مردمی، 
گردهمایی های فش��رده ای را در اندک روز های باقی مانده 
ت��ا انتخابات برگزار می کند.س��تاد انتخاباتی رئیس جمهور 
کنون��ی آمریکا برنامه او تا تاری��خ دوم نوامبر را اعام کرد. 
ترامپ خود به لحن کنایه آمیزی اعام کرد که حتی ممکن 
است در روز انتخابات گردهمایی برگزار کند. این ها آخرین 
تاش ه��ای رئیس جمهور فعلی آمریکا برای دس��تیابی به 
۲۷۰ رای الکترال برای ماندن در کاخ س��فید است.ترامپ 
روز دوشنبه در آستانه روز انتخابات پنج تجمع دیگر برگزار 
خواهد کرد. او به ایالت های کارولینای ش��مالی، پنسیلوانیا 
و ویسکانس��ین خواهد رفت. آخری��ن گردهمایی انتخاباتی 
او در میش��یگان خواهد بود، هم��ان جاییکه آخرین تجمع 

انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۶ را برگزار کرد.

علی تتماج 

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانس��ه در اقدامی س��وال 
برانگی��ز و بحران س��از اق��دام به حمای��ت از اقدامات ضد 
اسامی از جمله انتش��ار کاریکاتورهای موهن درباره پیام 
اسام )ص( کرده است. وی با ادعای آزادی بیان و حقوق 
بش��ر این رفتار خ��ود را توجیه کرد. انتش��ار کاریکاتوری 
موهن در یک نش��ریه فرانسوی در دو هفته گذشته خشم 
جوامع اسامی را برانگیخته است. پیش تر، در پی افزایش 
احساس��ات ضد فرانس��وی در میان کش��ورهای اسامی، 

رئیس جمهورفرانسه در پیامی در توئیتر به دو زبان عربی 
و انگلیسی گفت که هیچ چیزی سبب عقب نشینی فرانسه 
نخواهد شد.در این میان یک معلم فرانسوی که سر کاس 
درس کاریکاتورهای موهن را نشان داده بود، کشته شد و 
پس از آن مکرون اعام کرد، جلوی انتشار این کاریکاتورها 
را نمی گیرد و برخی دیگر از مقامات فرانس��ه نیز اظهاراتی 
ضد اس��امی مطرح کردن��د. این اقدام فرانس��ه در حالی 
صورت گرفت که در نهایت با موج گس��ترده اعتراض های 
جهان اس��ام و بویژه با تحریم کاالهای فرانسوی، مکرون 
مجبور به عقب نش��ینی از مواضع اسام ستیزانه اش شد 
و عدم حمایت از کاریتاتورهای موهن را مطرح کرد. نکته 
قاب��ل توجه آنکه مکرون در س��خنان اخی��رش اذعان می 
کند که ۸۰ درصد قربانیان تروریس��م مس��لمانان هستند 

و خواس��تار همگرایی سراس��ری برای مقابله با تروریسم و 
افراط گرایی ش��ده است. این ادعاها در حالی مطرح شده 
اس��ت که نگاهی به مسئله تروریس��م و رفتارهای مخافل 
رسانه ای و سیاسی غربی که فریاد ارزش های سکوالریسم 
را س��ر می دهن��د یک نکت��ه مهم را نش��ان می دهد و آن 
تسلس��لی ناتمامی اس��ت که تروریسم و این محافل ایجاد 
می کنند. در یک س��وی معادله تروریست هایی قرار دارند 
که با جنایت و کشتار چهره ای خشونت آمیز از مسلمانان 
را ب��ه نمایش می گذارند در س��وی دیگ��ر جریان های به 
اصطاع مدافع سکوالریس��م و ارزش��های غربی قرار دارند 
که با هتاکی و اهانت به مس��لمانان و مقدسات اسامی به 
تحریک گروه های تروریس��تی می پردازند. به عبارتی دیگر 
می توان گفت که آنها هر دو روی یک س��که هس��تند که 

هدف آنها ایجاد فضای ضد اس��امی اس��ت یکی با قدرت 
س��خت و دیگری با قدرت نرم. به عبارت��ی دیگر می توان 
گف��ت افرادی مانند بن الدن و ابوبک��ر بغدادی، با افرادی 
همچون جرج بوش و تونی بلر یکس��ان می باش��ند که در 
نهایت با ترویج تفکرات جنگ های صلیبی به دنبال منافع 
خویش در می��ان فضای بحران هس��تند. آنچه که جهان 
امروز از آن رنج می برد رفتارهایی اس��ت که سران غرب با 
رویکردهای ضد اس��امی به آن دامن می زنند و گروه های 
تروریس��تی نیز بعد دیگر آن را تکمی��ل می کنند. بر این 
اس��اس رویکرد مقابله با این بحران، ایجاد انسجام جهانی 
در برابر تروریس��م و سران تروریس��م پرور غرب است که 
دس��ت در دس��ت هم به بحران ناامنی در جهان از جمله 

اسام ستیزی و تقابل ادیان دامن می زنند.  

یادداشت

دور باطل 
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هشدار درباره طرح خطرناک عربستان در عراق
»قی��س الخزعلی«، دبیرکل عصائب اهل حق عراق از "تاش عربس��تان 
سعودی برای تصرف مناطق مختلف عراق به بهانه سرمایه گذاری پرده 
برداش��ت. الخزعلی در این باره تصریح کرد: این طرح ش��امل تهدیدات 
امنیتی بسیار جدی از سوی نظامی )عربستان( است که سابقه زیادی در 
آسیب رساندن به امنیت و ثبات عراق دارد. وی در ادامه از همه نخبگان 
دانش��گاهی، شیوخ عشایر، دانش��جویان و احزاب سیاسی عراق خواست که 
مخالفتش��ان را به این طرح عربستان اعام کنند. الخزعلی همچنین گفت: این 
ط��رح با طرح عادی س��ازی روابط با دش��من ابدی عراق )رژیم صهیونیس��تی( 
همراه ش��ده است که در حقیقت نظام عربستان سعودی آن را حمایت می کند. 
عربستان قصد دارد در یک میلیون هکتار از اراضی عراق با هدف تبدیل آنها به 

مزارع و مزارع پرورش گاو، دام و طیور سرمایه گذاری کند.

آمریکا می خواهد پاکستان بخشی از جنگ افغانستان شود
»عمران خان« نخس��ت وزیر پاکس��تان گفت: آمری��کا تمام تاش خود 
را می کند تا پاکس��تان را تحت فش��ار قرار داده این کش��ور بخش��ی از 
جن��گ و تنش در افغانس��تان کند.وی افزود: اتهام زنی به پاکس��تان از 
طریق طالبان اقدامی نادرس��ت است این در حالی است که اسام آباد از 
نقش آفرینی در فرآیند صلح افغانس��تان بسیار خوشحال و خرسند است.

خان با اش��اره به شرایط کش��میر گفت: اتهام اعزام جنگجویان پاکستانی به 
کش��میر صحت ندارد.به گفته وی، پاکس��تان تا زمان آزادسازی فلسطین، رژیم 
اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد. نخست وزیر پاکستان با اظهار تأسف از توهین 
به مقدس��ات مسلمانان در غرب یادآور شد: آزادی بیان در پاکستان بسیار بیشتر 
از برخی کشورهای غربی است. وی افزود: پاکستان نه به دلیل کمبود منابع بلکه 

به دلیل مدیریت فاسد، کشوری فقیر است. 

هر حرفی بزنم می گویند در انتخابات آمریکا مداخله کرد
رئیس جمهور روس��یه درسخنرانی گفت که مهم نیست من چه چیزی 
درباره انتخابات آمریکا بگویم چون هر حرفی بزنم میگویند در انتخابات 
مداخله کرده است. »والدیمیر پوتین« در سخنانی گفت که تمایلی به 
اظهار نظر درباره موضوع انتخابات در آمریکا ندارد. وی که در نشس��تی 
صحبت می کرد، گفت: »دوس��ت ندارم درباره موض��وع انتخابات آمریکا 
اظهارنظر کنم چون برخی از ش��رکای ما صرفنظر از چیزی که من میگویم 
به هر چیزی چس��بیده تا این ادعا را اثبات کنند که روس��یه در انتخابات آمریکا 
مداخله می کند.«رئیس جمهور روس��یه در ادامه گفت که مسکو از سیاست هایی 
که دموکرات ها یا جمهوری خواهان پس از انتخابات سوم نوامبر در پیش خواهند 
گرف��ت اطاعی ندارد. پوتین اضافه کرد که روس��یه قادر خواهد بود تا با هرگونه 

پیامد انتخابات آمریکا مقابله کند.

 یمن: وزارت کش��ور دولت نجات ملی یمن اعام 
کرد، با همکاری دس��تگاه اطاعات و امنیت عامل 
اصل��ی در تیم ترور »حس��ن زید« وزی��ر ورزش و 
جوانان دولت نجات ملی کش��ته ش��د. این فرد که 
»محم��د علی احمد حن��س« ن��ام دارد در مقابل 
نیروهای امنیتی در منطقه »حورو« ش��هر »میفعه 
عن��س« در اس��تان ذم��ار )تقریب��ا در مرکز یمن( 

مقاومت کرد و به هاکت رسید.

 افغانس�تان: ۲۵ س��ازمان اس��ترالیایی، افغ��ان و 
بین المللی مدافع حقوق بش��ر در نام��ه ای به مقامات 
اس��ترالیا، خواستار انتش��ار نتیجه تحقیقات در مورد 
بدرفتاری نظامیان استرالیایی در افغانستان شدند.در پی 
انتشار گزارش هایی از نحوه رفتار نظامیان استرالیایی 
با مردم افغانس��تان، ۲۵ سازمان اس��ترالیایی، افغان و 
بین المللی مدافع حقوق بش��ر در نام��ه ای به مقامات 
اس��ترالیا، خواستار انتش��ار نتیجه تحقیقات در مورد 

بدرفتاری نظامیان استرالیایی در افغانستان شدند.

 س�ودان: وزارت دادگستری سودان در بیانیه ای 
اعام کرد که در ارتباط با حل و فصل شکایت های 
مطرح شده علیه س��ودان در دادگاه های آمریکا از 
جمله پرونده انفجار در دو س��فارت این کش��ور در 
نایروبی و دارالس��ام )۱۹۹۸(، خارطوم و واشنگتن 
روز جمعه در مقر وزارت خارجه آمریکا توافقی امضا 
کرده اند.، دولت س��ودان در بیانیه یادش��ده تأکید 
کرده اس��ت که هیچ مس��ئولیتی در قبال حمات 
یادش��ده ن��دارد و در عین حال، به عادی س��ازی و 

توسعه روابط با آمریکا تمایل دارد.

 عمان: نیروی دریایی عمان تمرین س��االنه خود 
)ش��یر دری��ا ۲-۲۰۲۰( را با مش��ارکت تعدادی از 
کش��تی های جنگ��ی ن��اوگان خ��ود در دو منطقه 
داخلی و میانی دریای��ی خاتمه داد.این رزمایش از 
بیس��ت و پنجم تا س��ی ام اکتبر جاری با پشتیانی 
هوایی تعدادی جنگنده نیروی هوایی عمان برگزار 
شد.کش��تی های جنگی بعد از پایان این تمرین، به 

پایگاه دریایی سعید بن سلطان بازگشتند.

معترضان خشمگین اینبار در واشنگتن پرچم آمریکا را آتش زدند

سنگربندی از بیم آشوب های پسا انتخابات

همزمان با استمرار بحران قره باغ صورت گرت

درخواست ایروان از مسکو 
همزمان با ادامه تنش ها میان باکو و ایروان، نخس��ت وزیر ارمنس��تان با ارسال 
نامه ای به رئیس جمهور روس��یه از وی خواس��ته به تضمین امنیت کش��ورش 

کمک کند.
دفتر رس��انه و مطبوعات وزارت خارجه ارمنس��تان اگزارش کرده که »نیکول 
پاش��ینیان«، نخست وزیر این کش��ور با ارس��ال نامه ای به »والدیمیر پوتین«، 
رئیس جمهور روس��یه از وی خواس��ته به تضمین امنیت کشورش کمک کند.

در این نامه که پاش��ینیان وضعیت منطقه »قره باغ کوهس��تانی« را با جزئیات 
ش��رح داده، آمده اس��ت: »با در نظر گرفتن اینکه جنگ در حال نزدیک شدن 
به مرز ارمنستان و تجاوز به خاک ارمنستان است، نخست وزیر ]ارمنستان[ به 
رئیس جمهور روسیه متوسل شده تا رایزنی  برای تعیین شکل و درجه حمایتی 
که روس��یه می تواند برای تأمین امنیت ارمنس��تان ارائه دهد آغاز شود و ]این 
کم��ک[ به عنوان اس��اس روابط متحدان و بند ۲ پیمان دوس��تی، همکاری و 
کمک متقابل مورخ ۲۹ آگوس��ت ۱۹۹۷ در نظر گرفته ش��ود.« وزارت خارجه 
روس��یه اعام کرد، در صورت کشیده شدن جنگ بین جمهوری آذربایجان و 
ارمنس��تان به داخل ارمنستان، مسکو با ارائه همه کمک های ضروری از ایروان 

حمایت خواهد کرد.
در این میان گروه مینس��ک طی بیانیه ای اع��ام کرد که جمهوری آذربایجان 
و ارمنس��تان روز جمعه در ژنو به توافق رس��یدند که غیرنظامیان را هدف قرار 
ندهند.بر اس��اس بیانیه گروه مینسک، باکو و ایروان همچنین توافق کردند که 
به کمیته بین المللی صلیب سرخ لیست اسیران جنگی را طی یک هفته برای 
مبادله احتمالی ارائه دهند. از س��وی دیگ��ر وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، 
اعامیه یک نهاد حقوق بش��ری مبنی بر اس��تفاده از بمب فس��فری در جنگ 
قره باغ کوهس��تانی را تکذیب کرد.  این بیانیه در پاسخ به اعامیه کمیساریای 
حق��وق بش��ر ارمنس��تان در خصوص اس��تفاده جمهوری آذربایج��ان از بمب 
فسفری صادر شده و در آن آمده است: »ارمنستان تاش دارد با اشاعه چنین 
ادعاهایی که هیچ اساس و پایه ای ندارند، بر جنایات جنگی خود علیه ساکنان 

آذربایجانی سرپوش بگذارد.«

برگی دیگر از جنایات فرانسه در الجزایر فاش شد

ساخت صابون و شکر از استخوان 
مبارزان ضد استعمار

س��ران فرانس��ه در حالی ادعای حقوق بشر و  آزادی سر می دهند که در ادامه 
افشای جنایات آنها در جهان، مشاور رئیس جمهور الجزایر، فرانسه را به ساختن 

شکر و صابون از استخوان های مبارزان ضد استعمار متهم کرد.
یک مقام دولتی الجزایر از جنایات هولناک فرانسه در دوره استعمار این کشور 
پرده برداشت.عبدالمجید شیخی، از مشاوران رئیس جمهور الجزایر اعام کرد 
فرانس��ه در دوران آغاز استعمار کشور ما از استخوان های الجزایری های کشته 

شده در مبارزات ضد استعماری، صابون و شکر درست کرد.
 مشاور رئیس جمهور الجزایر با یادآوری مانع تراشی های فرانسه در به جریان 
افتادن پرونده این جنایت هولناک گفت فرانسه به دالیل عمده از جمله هراس 
از افش��ای ابعاد پنهان ای��ن پرونده از جمله انتقال اس��تخوان های الجزایری ها 
ب��ه مارس��یلیا و بکارگیری آن ها در س��اخت صابون و ش��کر و تاثیر مخرب و 
مس��تقیمی آن بر وجهه این کش��ور را در عرصه بین المللی در این مسیر مانع 

تراشی می کند.
ش��یخی تاکید کرد: ما از زمان اس��تقال الجزایر بر موض��ع خود در خصوص 
بازگرداندن آرش��یو قاچاق ش��ده به فرانس��ه ثابت قدم بوده ایم. در این راستا 
تاش های پیوس��ته ای در جهت بازگردانی این آرشیو صورت گرفته است. ما با 
هر مانعی که از س��وی فرانسه ایجاد شود، برخورد می کنیم.این مقام الجزایری 
یادآور ش��د جامعه فرانسه به دلیل عقده های ناش��ی از دوران استعماری خود 

نسبت به آرشیو این جنایات حساس است.
 زیرا این آرشیو به افشای این بخش از تاریخ فرانسه بینجامد. این همان دلیل 
است که فرانسه را به سوی نابودی این آرشیو سوق می دهد. شیخی افزود همه 
این حقایق باعث بی اعتباری وجهه ای می ش��ود که فرانس��ه می خواهد از خود 
به عنوان یک کش��ور متمدن و مبتنی بر دموکراسی و احترام به حقوق بشر به 
جهانیان نش��ان دهد. الزم به ذکر اس��ت فرانسه هرگز به خاطر جنایاتی که در 
الجزایر و بسیاری از کشورهای آفریقایی صورت داده، عذرخواهی نکرده است.

عقب نشینی مکرون مقابل موج اتحاد جهان اسالم 

کاریکاتورها اقدام دولت نیست
در عقب نش��ینی آش��کار در برابر اتحاد جهان اس��ام در حمایت از مقدسات 
اس��امی، رئیس  جمهور فرانس��ه در گفت وگو با یک ش��بکه قط��ری، تلویحا از 
مواضع قبلی خود عقب نشس��ت و گفت احساس��ات مسلمانان در قبال انتشار 

کاریکاتورهای موهن را درک می کند.
 »امانوئ��ل مک��رون« رئیس جمهور فرانس��ه در گفت وگویی با ش��بکه قطری 
»الجزیره« اعام کرد، احساس��ات مس��لمانان در قبال کاریکاتورهای موهن را 
درک می کند.وی افزود: کاریکاتورهای مذکور یک پروژه دولتی نیس��تند بلکه 
برآمده از روزنامه های آزاد ، مس��تقل و غیر وابس��ته به دولت هستند.ماکرون 
ادام��ه داد، عده  ای هس��تند که اس��ام را تحریف می کنند و ب��ه نام این دین 
ادعای دفاع از آن را دارند.رئیس جمهور فرانس��ه سپس گفت: به نظر من منشأ 
عکس العمل ها )به این موضوع( دروغ، تحریف سخنانم و این برداشت مردم بود 
که من این کاریکاتورها را تأیید می کنم.وی تصریح کرد، آنچه به اس��م اس��ام 
انجام می ش��ود آفتی برای مس��لمانان در جهان اس��ت و ۸۰ درصد از قربانیان 
تروریس��م، مسلمان هس��تند.خبر دیگر آنکه ترودو نخس��ت وزیر کانادا ضمن 
محکوم کردن حمله به کلیس��ای ش��هر »نیس« فرانس��ه اعام کرد که آزادی 
بیان قطعا حد و حدودی دارد و تروریس��ت ها نماینده اس��ام نیستند. الزم به 
ذکر اس��ت در ادامه موج اعتراضات هزاران نفر از مردم خشمگین موریتانی در 
اعتراض به اهانت به پیامبر اعظم)ص(، در پایتخت این کشور تظاهرات کردند.

ه��زاران نفر از مردم معت��رض موریتانی، عصر جمعه )۳۰ اکتب��ر( با برگزاری 
تظاهراتی در نواکش��وط پایتخت این کشور، خش��م خود را از اهانت به رسول 

اکرم )ص( در فرانسه اعام کردند.
همچنی��ن پایگاه خبری »المس��تقله« ع��راق در این خصوص گ��زارش کرد، 
مقامات مس��ئول کشور موریتانی، دو روز پیش برای برگزاری این تظاهرات که 
ش��ماری از شخصیت های سیاسی و نمایندگان پارلمانی نیز مشارکت داشتند، 
مج��وز صادر کرده بودند و نیروه��ای امنیتی نیز به منظور حفظ نظم و امنیت 
تظاهرات کنن��دگان در مناطق مش��خصی از خیابان ه��ا و مکان های منتهی به 

محل اصلی تظاهرات مستقر بودند.


