
100 روز مقاومت اسیر فلسطینی 
اس��یر فلس��طینی ماهر االخرس برای نود و نهمین 
روز متوال��ی ب��ه اعتصاب غ��ذای خ��ود ادامه داده 
اس��ت تا مخالفت خود را در اعتراض به بازداش��ت 
ب��دون تفهیم اته��ام وی مطرح کن��د. در این بین، 
منابع از نابس��امانان شدن وضعیت جسمانی وی و 
نگرانی ها نس��بت به کار افت��ادن اعضای حیاتی اش 

خبر می دهند.
حس��ن عبد ربه، مش��اور رس��انه ای س��ازمان امور 
اس��یران و آزادگان فلسطینی تصریح کرد که اسیر 
االخرس از افزایش فش��ار عضل��ه قلب رنج می برد. 
نگرانی ها نس��بت به اینکه به بخش های حیاتی وی 
همچون کلیه ها، کبد و ریه ها آس��یب برسد، شدت 
گرفته اس��ت و ممکن اس��ت وی در معرض مرگ 

ناگهانی قرار بگیرد.
وی ادام��ه داد: اس��یر االخ��رس ک��ه اعتصاب غذا 
توانی برای او نگذاش��ته اس��ت، همچنان از روحیه 
ب��اال و اراده و پافش��اری بر روی ح��ق خود جهت 
آزادی و شکس��تن بازداش��ت برخوردار اس��ت.عبد 
ربه تصریح کرد: اس��یر االخرس که در بیمارستان 
کابالن اسرائیل به سر می برد، از ناتوانی شدید رنج 
می برد و حس بویای��ی و کالمی وی تاثیر پذیرفته 
اس��ت و او دچار تش��نج و درد شدید در بخش های 
مختلف بدنش می شود و دید مناسبی ندارد و دچار 
سردرد می شود.وی تاکید کرد: تالش های بسیاری 
در س��طح قانونی و سیاسی برای آزادی وی صورت 
می گیرد.ماهر عبداللطیف االخرس اس��یر ۴۹ ساله 
فلس��طینی در اعتراض به بازداش��ت موقت و بدون 
تفهیم اتهام خود در زندان رژیم صهیونیستی دست 

به اعتصاب غذای نامحدود زده است
.این اسیر فلس��طینی وصیت کرده که نمی خواهد 
در بیمارس��تان رژی��م صهیونیس��تی از دنیا برود و 
خواس��ته که او را به بیمارستانی در کرانه باختری 
منتق��ل کنند تا در میان هموطنان و فرزندان خود 
جان دهد. در ادامه جنایت صهیونیست ها، شهرک 
نش��ینان رژیم صهیونیستی تحت حمایت نیروهای 
امنیت��ی ای��ن رژیم ضم��ن یورش ب��ه صحن های 
مس��جداالقصی اقدام به س��ر دادن ش��عارهای ضد 

اسالمی کردند.

نیمچه گزارش

گزارش
مردم آمریکا فردا در حالی پای صندوق های رای می روند که 
رویکرد نامزدهای انتخابات به ترویج خشونت پسا انتخاباتی، 

وحشتی سراسری را در آمریکا به همراه داشته است. 
این روزها آمریکایی که مدعی ناجی بشریت بودن دارد در 
عرصه داخلی با چنان بحران امنیتی مواجه ش��ده است که 
انتخابات فردای این کش��ور را نیز تحت الش��عاع قرار داده 
و زمینه س��از قوت گرفتن این مس��ئله شده است که پسا 
انتخابات برابر با هرج و مرج و آشوب خیابانی خواهد بود. 

گروه پاسخ اس��تراتژیک اداره پلیس نیویورک هفته هاست 
با انجام تمرینات فشرده خود را برای ناآرامی های احتمالی 
بعد از انتخابات آماده می کند.به گزارش نش��ریه »نیویورک 
پس��ت«، در حال��ی ک��ه س��اکنان منهت��ن )از بخش های 
پنج گان��ه نیوی��ورک( از ت��رس آش��وب های انتخاباتی، در 
مقاب��ل مغازه های خود حفاظ نصب می کنند، گروه پاس��خ 
اس��تراتژیک اداره پلیس ش��هر نیویورک هم در هفته های 
گذش��ته آموزش های تاکتیکی را افزایش داده است.پیشتر 
نیویورک پست گزارش داده بود اداره پلیس نیویورک خود 
را ب��رای موج جدی��دی از اعتراضات در آس��تانه انتخابات 
آمریکا آماده می کند و بر اس��اس یک یادداشت داخلی که 
به دس��ت  این نش��ریه و شبکه سی ان ان رس��یده، از همه 
افس��ران خود خواسته برای اعزام از تاریخ بعد از ۲۵ اکتبر 

)چهارم آبان( آمادگی داشته باشند.
در فاصل��ه دو روز مانده به انتخابات ۲0۲0 آمریکا، بیش از 
۹1.6 میلیون نفر در انتخابات ش��رکت کرده اند که معادل 

دو سوم کل آرای سال ۲016 است.
در این میان رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ضمن یاد کردن از 
خروج از توافق هسته ای ایران به عنوان یکی از دستاوردهای 
دولت خود، مدعی شد که او در حال ایجاد صلح در منطقه 
غرب آسیا به جای مش��ارکت در جنگ های بی پایان است. 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در صفحه توئیتر خود 
مدعی ش��د ک��ه در حال ایجاد صلح در منطقه غرب آس��یا 
اس��ت.خبر دیگر آنکه گروهی از معترضان مکزیکی با آتش 

زدن آدمک هایی شبیه به رئیس جمهور آمریکا، سیاست های 
مهاجرت��ی وی را محک��وم کرده و از ش��هروندان آمریکایی 
خواس��تند به او رأی ندهند. از س��وی دیگر در ادامه مقابله 

داخلی با ترامپ، آنتونی فائوچی مدیر مؤسسه ملی آلرژی و 
بیماری های عفونی آمریکا گفته ایاالت متحده برای مقابله 
ب��ا ویروس کرونا نمی توانس��ت در موقعیت ضعیف تر از این 

قرار بگیرد. همچنین جورج ش��ولتز وزیر امور خارجه اسبق 
آمریکا از خروج کشورش از توافقنامه های بین المللی انتقاد 
کرد و وضعیت کنونی آمریکا را ناراحت کننده  دانست.در این 
می��ان اقدام گروه های افراطی مس��لح حامی دونالد ترامپ 
در تگزاس ک��ه مانع حرکت اتوبوس انتخاباتی »جو بایدن« 
ش��ده بودند با واکنش مثبت رئی��س جمهور آمریکا مواجه 
ش��د.زمانی که اتوبوس انتخابات��ی »جو بایدن« نامزد حزب 
دموکرات برای انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲0۲0 آمریکا، 
در حال حرکت به سمت تگزاس بود با خودروهای هواداران 

افراطی »دونالد ترامپ« مواجه شد.
این افراد که در هفته های اخیر خبر و گزارش های متعددی 
درب��اره برنامه های آنها برای ایجاد ناآرامیهای مس��لحانه و 
هرج و مرج در آمریکا در صورت شکست ترامپ در انتخابات 
س��وم نوامبر منتشر شده، اتوبوس تبلیغاتی بایدن را متوقف 
ک��رده و برای لحظاتی مانع از حرکت آن ش��دند.این اقدام 
هواداران افراطی ترامپ با واکنش وی مواجه ش��د به طوری 
ک��ه رئیس جمهور آمریکا با انتش��ار پیامی در توئیتر از آنها 
تش��کر کرد. ترام��پ در این پیام توئیت��ری خود خطاب به 

هوادارانش نوشت: من عاشق تگزاس هستم.
خبر دیگر آنکه تظاهرات آرام مس��المت آمیز در یک شهر 
کوچ��ک کارولینای ش��مالی با دخالت پلیس به خش��ونت 
کشیده شد. شرکت کنندگان در تظاهرات آرام و مسالمت 
آمیز ش��هر گراهام واق��ع در ایالت کارولینای ش��مالی در 
آس��تانه انتخابات ریاس��ت جمهوری سه ش��نبه، با شلیک 
اس��پری فلفل از س��وی نیروه��ای امنیت��ی و پلیس روبرو 
ش��دند. در این میان رئیس جمهوری آمریکا در پنسیلوانیا 
احتمال داد با رای دیوان عالی در این انتخابات پیروز شود 
و پیشاپیش بابت آن تشکر کرد.رئیس جمهوری آمریکا در 
حالی که می خواس��ت وعده های انتخاباتی خود را بشمارد، 
گفت: اگر سه شنبه پیروز شدیم یا کمی بعد از آن با تشکر 
از دادگاه عالی پیروز شدیم... شما یک بورس اوراق بهادار را 

می بینید که همچون سفینه فضایی پیش خواهد رفت.

علی تتماج 

م��ردم آمریکا پ��ای صندوق ه��ای رای می رون��د تا میان 
دونال��د ترامپ نام��زد جمهوریخواهان و ج��و بایدن نامزد 
دموکرات ه��ای یکی را انتخاب نمایند. این انتخابات مانند 
دوره های گذشته صرفا با محوریت دو حزب و بدون وجود 
فرصت برابر برای س��ایر جریان های سیاس��ی برای حضور 
موث��ر در انتخاب��ات در حالی برگزار می ش��ود که این دور 
از انتخاب��ات دارای نکات قابل توجهی اس��ت که بعضا در 

دوره های گذشته مشابه آن نبوده است. 

نخس��ت آنکه م��ردم آمری��کا در فضای��ی از ناآمدی پای 
صندوق ه��ای رای می روند. نگرانی از ف��ردای انتخابات و 
به آش��وب کشیده شدن فضای سیاس��ی و امنیتی کشور 
از دغدغه های این روزهای مردم آمریکا ش��ده اس��ت. در 
همی��ن حال کارنامه دموکرات و جمهوریخواه در مقابله با 
کرون��ا و نیز عدم موضع حمایتی این جریان ها از مطالبات 
مردم��ی در قالب اعتراض به نژادپرس��تی سیس��تماتیک 
حاک��م بر آمریکا، موجب ش��ده تا عمال م��ردم امیدی به 
تحقق مطالباتش��ان ندانشته باش��ند و صرفا در قالب یک 

وظیفه اجتماعی پای صندوق های رای می روند. 
دوم آنک��ه رفتار نامزدهای انتخاب��ات اخیر نیز جای تامل 
دارد. ترامپ و بایدن تمام اصول اخالقی را زیر پا گذاش��ته 
و برای رس��یدن به قدرت به ابزاره��ای غیر اخالقی روی 

آورده ان��د ک��ه نم��ود آن در مناظره ه��ای انتخاباتیش��ان 
می توان مش��اهده کرد. رفتاری که نش��ان می دهد سطح 
سیاستمداران آمریکایی به کوتوله های سیاسی تنزل کرده 
که تمسخر جهانی از آمریکا را به همراه داشته است. ترامپ 
و بایدن نشان داده اند که هیچ ماهیت سیاستمدرانه ای در 
وجود آنها نیس��ت و از نظر رفتار فردی هیچ تفاوتی ندارند 
چنانکه پزش��کان در باب سالمت عقلی هر دوی آنها ابراز 
تردید کرده اند. س��وم آنکه اصول آمریکایی در قالب رفاه، 
امنی��ت ، آزادی و پرس��تیژ جهانی تعریف می ش��ود حال 
آنک��ه در دوران مبارزات انتخاباتی هیچ کدام از این اصول 
از سوی نامزدها رعایت نشده است. تبدیل شدن آمریکا به 
می��دان جنگ میان هواداران نامزدها، عدم تمرکز نامزدها 
روی مسائل اقتصادی ، حمایت آنها از سرکوب اعتراضات 

ضد نژادپرس��تی نیز نگاه منفی نامزدهای انتخابات آمریکا 
از این کش��ور در میان افکار عمومی جهان ایجاد کرده اند 
بگون��ه ای که حتی متح��دان اروپایی، ای��االت متحده نیز 
رس��ما از عدم بازگش��ت روابط طرفین به دوران گذش��ته 
و تالش اروپا برای اس��تقالل از آمریکا س��خن گفته اند. به 
ه��ر تقدیر آنچه طی ماه های اخیر از روند انتخابات آمریکا 
مشاهده می ش��ود آن است که ایاالت متحده به رغم آنکه 
همچنان س��ودای ابرقدرت برتر بودن را س��ر می دهد و با 
سیاس��ت های همچون تحریم و تحرکات نظامی به دنبال 
نمای��ش قدرت اس��ت ام��ا در عمل از درون ب��ا ترک های 
سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بس��یاری مواجه 
شده است که سناریوی در مسیر زوال قرار داشتن آمریکا 

را بیش از پیش تقویت می کند. 

یادداشت

درسهای یک انتخابات 
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نوزدهمین هفته تظاهرات علیه نتانیاهو 
آخرین اخبار حاکی از آن است که برای نوزدهمین هفته متوالی هزاران 
نفر در تل آویو علیه »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
دس��ت به برگزاری تظاهرات زدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات با 
س��ر دادن شعارهایی علیه نتانیاهو خواستار کناره گیری هرچه سریع تر 
وی از قدرت ش��دند. طی هفته های اخی��ر و به دنبال برگزاری تظاهرات 
علیه نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی تدابیر امنیتی در اطراف خانه نتانیاهو 
تشدید شده است. در این میان بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی قرار 
است با اعضای ائتالف آبی سفید در مورد آینده ائتالف دولتی با بنیامین نتانیاهو 
دیدار و گفتگو کند. گانتس قرار اس��ت پس از دیدار با اعضای ائتالف آبی سفید 
و ش��ماری از شخصیت های اس��رائیلی، در مورد اقدامات و تحرکات احتمالی در 

کنست � در پی تصویب نشدن بودجه دولتی � تصمیم گیری کند.

نگرانی آلمان از شورش انتخاباتی آمریکا
وزی��ر امور خارجه آلمان ضمن تأکید بر ل��زوم چند جانبه گری برای حل 
مسائل بین المللی ابراز امیدواری کرد که نامزد شکست خورده در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا نتیجه را بپذیرد. "هایکو ماس"، در سخنانی ابراز 
امیدواری کرد که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روز سه شنبه در آمریکا 
همچنین توسط نامزد شکست خورده دراین انتخابات پذیرفته شود.وی که 
در گفتگو با روزنامه "تاگس اشپیگل" سخن می گفت، تصریح کرد: آنچه آرزو 
می کنم این است که آنچه ما از آمریکایی ها یاد گرفته ایم اتفاق بیفتد، یعنی قوانین 
دموکراس��ی توسط همه پذیرفته ش��ود. این بدین مفهوم است که نه تنها برندگان 
درخشان بلکه بازندگان خوب هم وجود دارند. این همچنین شامل یک فرهنگ رفتار 
مدنی در بین دموکرات هاست. وزیر امور خارجه آلمان همچنین بر شروعی تازه در 

مناسبات بین آلمان و آمریکا بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تأکید کرد.

حمله آمریکا به مجتمع پتروشیمی ونزوئال 
رئیس جمه��ور ونزوئال اعالم ک��رد حمله تروریس��تی جدیدی به مجتمع 
پتروشیمی ونزوئال با دس��تور آمریکا انجام شده است. »نیکالس مادورو« 
رئیس جمهور ونزوئال از حمله جدید به متجمع پتروشیمی این کشور خبر 
داد.او در صفحه رسمی توئیتر خود نوشت: دیشب به مجتمع پتروشیمی 
مهم کش��ور حمله شد. حمله ای تروریس��تی. مادورو افزود: این ها تجاوزات 
تروریستی مستقیم علیه اقتصاد و صنعت و بخش های راهبردی در ونزوئال به 
شمار می رود و برای این حمله از کلمبیا و به دستور آمریکا برنامه ریزی شده است.

رئیس جمهور ونزوئال پیشتر و در ۲۸ سپتامبر از حادثه تیراندازی در پالیشگاه بزرگ 
نفت »اموای« و بازداشتن دو بیگانه به دنبال ترور شخصیت های سیاسی بودند، خبر 
داد. به گفته مادورو اوضاع ونزوئال در توطئه ای مس��تمر علیه زندگی ش��هروندان و 

صنعت های راهبردی و نیرو و همچنین خدمات دولتی به سر می برد.

 روس�یه: رئی��س جمهور روس��یه الیح��ه ای را 
درخصوص تش��کیل ش��ورای فدراس��یون )مجلس 
علیا( ب��ه دوما تقدیم ک��رده که امتی��ازی را برای 
رئیس جمهور جهت انتصاب سناتورهای مادام العمر 
در نظر می گیرد و روش��ی را برای روس��ای جمهور 
سابق روسیه برای بدست آوردن این جایگاه معرفی 
می کند. پاول کراش��نیکوف، رئیس کمیته توسعه و 
قانون گ��ذاری دوما گفت: والدیمی��ر پوتین، رئیس 
جمهور روس��یه بسته دیگری از الیحه ها را با هدف 
اج��رای مفاد اصالح ش��ده قانون اساس��ی به دوما 

تقدیم کرد.  

 کانادا:در حمله با س��الح س��رد در استان کبک 
کانادا دو نفر کشته و پنج نفر زخمی شده  و یک نفر 
در این خصوص بازداشت شده است. به گفته پلیس 
این حمله مرگبار، در حوالی ساختمان شورای ملی 

در محله تاریخی و قدیمی کبک رخ داده است. 

از  دومینیک��ن  خارج��ه  وزارت  دومینیک�ن:   
بررس��ی احتم��ال بازگرداندن س��فارتخانه خود در 
فلسطین اش��غالی به ش��هر بیت المقدس خبر داد 
ک��ه این موض��وع ذوق زدگی صهیونیس��ت ها را در 
پی داش��ت.»گابی اش��کنازی« وزی��ر خارجه رژیم 
صهیونیس��تی در تماس تلفنی ب��ا »روبرتو آلوارز« 
وزیر خارجه دومینیکن، از این موضوع ابراز رضایت 
و تمجی��د ک��رد. وزارت ام��ور خارج��ه جمهوری 
دومینیکن در بیانیه ای که در این باره به رس��انه ها 
اع��الم کرد، گفت که در حال بررس��ی این موضوع 
است که سفارتخانه اش در فلسطین اشغالی پیشتر 

در شهر بیت المقدس بوده است.

 اسپانیا: »پدرو سانچز« نخست وزیر اسپانیا روز 
یکشنبه نا آرامی های اخیر در این کشور در اعتراض 
به اعمال محدودیت های جدید برای کنترل شیوع 
وی��روس کرونا را محک��وم کرد.س��انچز در پیامی 
توییتری نوشت: »تنها با مس��ئولیت پذیری، اتحاد 
و ف��داکاری می توانیم همه گی��ری جهانی ]ویروس 
کرونا[ را که به تمام کشورها خسارت زده، شکست 

دهیم«.

مردم آمریکا با ترس از شورش های پسا انتخاباتی فردا پای
 صندوق های رای می روند 

آمریکای  وحشت زده 

بازگشت ناآرامی 
به خیابان های گرجستان

کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان بعد از شمارش ۵0.۴۵ درصد آرا اعالم 
کرد: حزب حاکم رؤیای گرجس��تان، در انتخابات پارلمانی با ۴۹.۹۸ درصد آرا 

در صدر است.
بنا بر اعالم این کمیس��یون، نیروی اپوزیس��یون که ش��امل حزب سابقاً حاکم 
"جنب��ش متحد ملی" می ش��ود، ۲۴.۹۲ درصد آرا را به دس��ت آورده اس��ت.

نتای��ج اولی��ه پیش تر نش��ان داد که در مجم��وع ۷ حزب ب��رای راه یافتن به 
پارلمان گرجس��تان در رقابت هس��تند: حزب حاکم رؤیای گرجس��تان، حزب 
س��ابقاً حاکم جنبش متحد ملی که بخش��ی از ائتالف "قدرت در اتحاد است" 
، گرجس��تان اروپایی، اتحاد میهن پرس��تان گرجستان، تالش برای گرجستان، 
حزب آزادی خواه گیرچی و اس��تراتژی آقماشنبلی.کمیسیون مرکزی انتخابات 
)CEC( اع��الم کرد که دور دوم انتخاب��ات پارلمانی باید در 1۵ حوزه، از بین 
۳0 حوزه انتخابیه برگزار ش��ود. انتظار م��ی رود نمایندگان حزب حاکم رؤیای 
گرجس��تان و ائتالف اپوزیسیون "قدرت در اتحاد است"، در دور دوم انتخابات 

شرکت کنند.
ب��ه دنبال نتایج اولیه، "گیورگی گاخاریا"، نخس��ت وزیر گرجس��تان در صفحه 
فیس��بوک خود نوشت: "ما برنده ش��دیم! " و افزود که با این حال هنوز اعداد 
رسمی اعالم نشده اند.وی اظهار کرد: ما به تمام دنیا نشان دادیم که ما بخشی 
از تمدن اروپایی هستیم و لیاقت آن را داریم که جای خود را در خانواده بزرگ 
اروپایی به دس��ت آوریم، که قطعاً آن را حفظ خواهیم کرد.این در حالی است 
که یکی از اعضای اپوزیسیون کمیسیون مرکزی انتخابات، در جلسه مطبوعاتی 
فریاد کش��ید که نتایج تقلبی اس��ت.  ژوانیا توضیح داد ک��ه این ها فقط نتایج 
اولیه هس��تند و تمام آرا هنوز شمارش نشده اند."میخائیل ساکاشویلی"، رئیس 
جمهور سابق گرجستان که اخیراً از برنامه خود برای بازگشت به گرجستان و 
خدمت به کش��ورش خبر داده بود، روز شنبه گفت که به دنبال گرفتن سمت 
نخست وزیری این کشور نیست. "نیکا ملیا"، از اعضای جنبش ملی اظهار کرد:  
اپوزیسیون گرجستان، با نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز شنبه موافقت نکرده 
و به مردم این کشور فراخوان داده روز یکشنبه در تجمع اعتراضی در تفلیس، 

پایتخت این کشور شرکت کنند.

خوش نشین ها در گیرو دار 
بحران کرونا

از آلم��ان گرفته تا ایرلند اغل��ب اروپایی ها با موج جدید افزایش میزان ابتال به 
ویروس کووید-1۹ روبرو شده اند از همین رو محدودیت های جدیدی از سوی 

دولت های اروپایی برای مهار کرونا اعالم شده است.
»بوریس جانس��ون« نخس��ت وزیر انگلیس، از اج��رای محدودیت های جدید 
کرونایی در این کش��ور خبر داده اس��ت. به این ترتیب انگلس��تان هم به جمع 
کش��ورهایی پیوست که قرنطینه سراسری در آن برای بار دوم اعمال می شود. 
پیش از این ولز نیز اعالم قرنطینه کرده بود. قرنطینه در انگلیس قرار است به 
مدت چهار هفته برقرار باشد.یورو نیوز در این رابطه می نویسد: انگلیس از رقم 
یک میلیون ابتالء به کووید -1۹ از زمان شروع شیوع ویروس کرونا عبور کرد. 
قرار اس��ت محدودیت های جدید در انگلیس از پنجش��نبه آینده آغاز شود و تا 
دو دس��امبر ادامه پیدا کند. طبق محدودیت های جدید، کافه ها و رس��توران ها 
فقط امکان ارس��ال سفارش ها را خواهند داشت، مش��اغل غیرضروری تعطیل 
می شوند و افراد تنها به دالیل محدودی می توانند از خانه خارج شوند که یکی 
از آن ه��ا ورزش کردن اس��ت.دولت اتریش اعالم کرد ک��ه در تالش برای مهار 
موج دوم ش��یوع ویروس کرونا، محدودیت های جدیدی را همراه با قوانین منع 

تردد اعمال می کند.
ایرلند در تاریخ ۲۲ اکتبر نخس��تین کش��ور در اروپا بود که قرنطینه را بار دیگر 
اعمال کرد. بیش از س��ه میلیون نفر از شهروندان ولز در ۲۳ اکتبر تا حداقل ۹ 
نوامبر باید در قرنطینه باشند. اما برخالف قرنطینه بهار گذشته مدارس همچنان 
باز است.فرانس��ه از س��اعت 1۲ نیمه شب جمعه ۳0 اکتبر بار دیگر به قرنطینه 
سراسری رفت. الکساندر دکرو، نخست وزیر بلژیک اعالم کرد قرنطینه سراسری 
دوم در این کش��ور از روز دوش��نبه دوم نوامبر )1۲ آبان( اجرا می ش��ود .آلمان 
نی��ز بدون اینک��ه قرنطینه کلی را اجرایی کند اقدام ب��ه اعمال محدودیت های 
دیگر کرده است. پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا در سراسر این کشور از نظر 
بهداش��تی وضعیت اضطراری اعالم کرده است. الزم به ذکر است که گرجستان 
در جمع کش��ورهایی است که بعد از فروپاش��ی شوروی در بازی میان غرب به 
عن��وان خط مقدم مقابله با روس��یه ایفای نقش کرده و هم��واره با بحران های 

شدیدی بویژه عدم تحقق وعده های غرب مواجه بوده است. 

فرار مکرون از مجازات 
با طناب اردوغان

همزمان با اوج گیری اعتراض های جهان اسالم به اسالم ستیزی سران فرانسه، 
رئیس جمه��ور فرانس��ه با اتهام زنی ب��ه دولت آنکارا مبنی بر داش��تن تمایالت 
س��لطه جویانه بر منطقه، گفت اگر رئیس جمه��ور ترکیه دروغ نگوید و به اروپا 

احترام بگذارد، تنش ها کاهش می یابد.
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه با متهم کردن »رجب طیب اردوغان« 
همتای ترکی��ه ای خود به دروغگویی، گفت موضع آنکارا در قبال کش��ورهای 
عضو س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( جنگ طلبانه است.به نوشته وبگاه 
»تایمز اس��رائیل« وی با محکوم کردن رفتار ترکیه در س��وریه، لیبی و ش��رق 
دریای مدیترانه، توضیح داد: »آرزوی ما این بود که اوضاع آرام ش��ود اما برای 
حاصل شدن این امر، ضروری است که رئیس جمهور ترکیه به فرانسه، اتحادیه 

اروپا و ارزش های آن احترام بگذارد، دروغ نگوید و توهین نکند«.
رئیس جمه��ور فرانس��ه ادعا کرد: »م��ن مالحظه کرده ام ک��ه ترکیه تمایالت 
امپریالیستی در منطقه دارد و به نظرم چنین تمایالت امپریالیستی برای ثبات 
منطقه چیز خوبی نیس��ت، همین«.همزمان، »ژان ای��و لودریان« وزیر خارجه 
فرانسه نیز مدعی است ترکیه از حادثه قتل معلم فرانسوی استفاده ابزاری کرد 
تا کارزار افتراآمیز و نفرت انگیزی را علیه پاریس ش��روع کند. در این میان در 
اقدامی س��وال برانگیز وزارت کشور فرانسه اعالم کرد 1۴000 سرباز و نیروی 

پلیس از فردا برای تقویت امنیت در این کشور مستقر می شوند.
از س��وی دیگر دفتر ریاس��ت جمهوری تونس در بیانیه ای از گفت وگوی تلفنی 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه با »قیس س��عّید« همتای تونسی او 
درباره حوادث اخیر در فرانس��ه به ویژه حمله ش��هر نیس که توسط یک تبعه 
تونس��ی صورت گرفت، خبر داد.در این بیانیه آمده اس��ت که »دو طرف روابط 

دوجانبه و عملیات های تروریستی در فرانسه را بررسی کردند«.
از سوی دیگر عبداإلله بنکران نخست وزیر سابق مغرب تأکید کرد که اظهارات 
رئیس جمهور فرانس��ه در مصاحبه با شبکه الجزیره کافی نیست و او بایستی از 
مس��لمانان عذرخواهی می کرد.  همچنین عزیز حسنوویچ مفتی اعظم و رئیس 
مش��یخت اسالمی کرواسی، تروریس��م و توهین به اعتقادات مردم را محکوم و 

ایمان، احترام و زندگی را حق هر انسانی دانست.


