
نسخه سازمان ملل برای فرار سعودی
از یمن 

یک روزنام��ه لبنانی فاش ک��رد، طبق پیش نویس 
»اعالمی��ه مش��ترک« نماین��ده س��ازمان ملل در 
یم��ن که ب��ه آن دس��ت یافته، نش��ان می دهد در 
این پیش نویس، عربس��تان سعودی و امارات دیگر 

متجاوز محسوب نمی شوند.
»مارتین گریفیتس« فرستاده سازمان ملل در امور 
یم��ن بار دیگر در تالش اس��ت تا ب��ا همراه کردن 
طرف ه��ای بین المللی، به طرف ه��ای یمنی اعمال 
فش��ار کند تا جنگ در این کش��ور متوقف ش��ود، 
ام��ا قصد دارد عربس��تان س��عودی و ام��ارات را از 
جنایاتشان طی این شش سال در یمن، مبرا کند.

گریفیت��س بتازگ��ی پیش نویس طرح موس��وم به 
»اعالمیه مش��ترک« را به شورای امنیت ارائه کرده 
است تا بدون محکوم کردن ابوظبی و ریاض، بتواند 
در یم��ن آتش ب��س برقرار کند، ول��ی این اعالمیه، 
بیشتر »نس��خه شکست« اس��ت تا راهکاری برای 
حل بح��ران یمن.روزنام��ه االخبار لبن��ان گزارش 
داد که به این پیش نویس دس��ت پیدا کرده اس��ت 
و این اعالمیه، ائتالف س��عودی-اماراتی را از دایره 
درگیری در یمن خارج می کند و در تالش است آن 
را یک »جنگ داخل��ی« قلمداد کند که طرف های 

منطقه ای و بین المللی هیچ نقشی در آن ندارند.
به گزارش این روزنامه، گریفیتس با حمایت انگلیس 
و عربس��تان سعودی بش��دت تالش می کند تا این 
اعالمیه را ب��ه بهانه های »انسان دوس��تانه« اجرایی 
کن��د و از وی��روس کرون��ا نیز به عنوان سرپوش��ی 
ب��رای اهداف خود در عملی ک��ردن این طرح بهره 
می برد.ای��ن اعالمیه بر آتش ب��س در همه جبهه ها، 
تس��ریع در توافق بر س��ر اقدامات انسان دوستانه و 
اقتصادی، ازس��رگیری رایزنی های سیاس��ی، انجام 
اقدامات »اعتمادساز« به عنوان تضمینی برای تردد 
شهروندان در استانهای مختلف، بازگشایی مسیرها 
و فرودگاه ه��ا و اجازه ورود کاال به بندرگاه های یمن 
است. این پیش نویس هیچ اشاره ای به توقیف اجباری 

کشتیهای یمنی توسط ائتالف مذکور ندارد.

نیمچه گزارش

گزارش

م��ردم آمری��کا در روز پایان��ی انتخاب��ات در حال��ی پ��ای 
صندوق های رای رفتند که شواهد امر حکایت از آغاز جنگ 

داخلی با آغاز شمارش آرا دارد. 
ب��ا باز ش��دن صندوق ه��ای رای گیری در ایال��ت ورمونت، 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا رسماً آغاز شد. در 
انتخابات دیروز، عالوه بر انتخاب رئیس جمهور چهار س��ال 
آینده آمریکا، تکلیف ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ 
کرس��ی از ۱۰۰ کرسی سنا مش��خص خواهد شد.  پیشتر 
در رای گی��ری زودهنگام که هفته ها در آمریکا جریان بود، 
حدود ۱۰۰ میلیون نفر ش��رکت کردن��د که معادل حدود 
۷۰ درصد کل ش��رکت کنندگان در انتخابات س��ال ۲۰۱۶ 
آمریکاس��ت. از مجم��وع آرای زودهنگام، ۶۰ میلیون آن را 
آرای پستی تشکیل می دهند که حدود دو برابر تعداد آرای 
پستی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته آمریکاست.در 
انتخاب��ات ۲۰۲۰ آمریکا در بس��یاری از ایالت ها آرایی که 
در فاصل��ه چن��د از روز انتخابات از طریق پس��تی دریافت 
می شود، شمرده خواهد شد. بنابراین تعیین نتیجه تا زمان 
ش��مرده شدن آرای پس��تی طول خواهد کشید، گرچه در 
این بین ش��بکه های خبری و نظرس��نجی ها به پیش بینی 

نتایج اقدام خواهند کرد.
تایید نتایج ایالت ها از ۱۰ نوامبر )۲۰ آبان( آغاز خواهد شد 
که البته اگر نیاز به بازشماری آرا باشد، در این تاریخ ممکن 
اس��ت تاخیر ایجاد شود. همه ایالت ها به استثنای کالیفرنیا 
باید تا ۸ دس��امبر )۱۸ آذر( روند تایید را به پایان برسانند. 
همه اختالف ها و بازش��ماری ها هم باید تا این تاریخ تعیین 
تکلیف شده باشد.بعد از انتخابات عمومی، الکتورها در روز 
۱۴ دسامبر )۲۴ آذر( آرای خود را ارائه کرده و به واشنگتن 
می فرستند. در ششم ژانویه )۱۷ دی( اعضای کنگره آمریکا 
در واش��نگتن برای ش��مارش آرا تشکیل جلسه می دهند و 
بعد از آن برنده اعالم خواهد شد.در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۱ 
)اول بهم��ن( رئیس جمه��ور جدید و معاون وی س��وگند 

ریاس��ت جمهوری می خورند و بعد رئیس جمهور سخنرانی 
مراسم تحلیف خود را برگزار خواهد کرد.

در این میان رس��انه ها از استقرار نیروهای گارد ملی آمریکا 
در ش��هرها و ایاالت مختلف این کشور از بیم هرج و مرج و 
ناآرامی  پس��ا انتخاباتی خبر دادند.۱۰۰۰ پرسنل گارد ملی 
آمریکا در آستانه انتخابات این کشور در بخش های مختلف 
ایالت ماساچوست مستقر شده اند.در فیالدلفیا، از شهرهای 
مهم ایات پنس��یلوانیا نیز نیروه��ای گارد ملی آمریکا برای 
جلوگی��ری از هرج و مرج و ناآرامی بعد از انتخابات در این 
ش��هر مستقر شده اند. فرمانداران ۱۶ ایالت آمریکا بیش از 
۳ ه��زار و ۶۰۰ نی��روی گارد مل��ی را در اقدامی احتیاطی 
برای مواجهه با ناآرامی های احتمالی بعد از انتخابات فعال 
کردند.در برخی ایالت هایی که نیروهای گارد ملی در آن ها 
فعال نش��ده اند، هنوز درباره تعداد نیروهایی که باید فعال 

شوند، تصمیم گیری نشده و در برخی ایالت ها به یگان های 
مشخصی هشدار آمادگی در صورت بروز ناآرامی داده شده 
اس��ت.در روزهای اخی��ر نگرانی درخص��وص احتمال بروز 
درگیری و خش��ونت در روز انتخابات آمریکا و روزهای بعد 
از آن به ش��دت در حال افزایش اس��ت.گروهی برجسته از 
کارشناس��ان که خشونت در سراسر جهان را رصد می کند، 
هش��داری بی سابقه را در آس��تانه انتخابات امروز سه شنبه 
س��وم نوامبر در آمری��کا منتش��ر کرد.اتحادیه های مختلف 
آمری��کا هم در نظر دارند اگر رئیس جمهور این کش��ور در 
صورت شکست در انتخابات به طور مسالمت آمیز از قدرت 
کناره گیری نکند، دس��ت به اعتصاب بزنند.طبق گزارش ها، 
با نزدیک ش��دن انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا، خرید 
مایحتاج زندگی و اسلحه از ترس آشوب های انتخاباتی نیز 

به شدت افزایش یافته است.

»جو بایدن« نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 
آمریکا به وعده »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا برای 
اخ��راج دکتر »آنتون��ی فائوچی« مدیر مؤسس��ه ملی آلرژی 
و بیماری ه��ای عفونی آمریکا پاس��خ صریحی داد. »نانس��ی 
پلوسی« رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به رادیو ملی آمریکا 
گفت در صورت اختالف نظر در نتیجه انتخابات این کش��ور، 
کنگ��ره آماده تصمیم گیری است.پلوس��ی گفت: ما می دانیم 
قانون چیس��ت و متوجه نقش برجس��ته کنگره و بخصوص 

مجلس نمایندگان وقتی مسئله شمارش آراست، هستیم.
ت��الش  ف��درال  دادگاه  قاض��ی  ی��ک  دیگ��ر  س��وی  از 
جمهوری خواه��ان ب��رای ابط��ال رای ۱۲۷ ه��زار نف��ر از 
ش��هروندان که بدون خ��روج از خودرو رای خ��ود را داده 
بودند، ناکام گذاش��ت. ش��بکه س��ی ان ان گزارش داد، در 
فلوری��دا تالش ب��رای ش��رکت در انتخابات به اس��م افراد 
مرده مش��اهده ش��ده و در نیویورک هم تع��دادی از آرای 
ارسال ش��ده برای هیأت انتخاباتی به اسم افرادی بوده که 
سال هاس��ت فوت کرده اند.برخی ناظران هشداری بی سابقه 
را در آس��تانه انتخابات آمریکا صادر کردند و بروز خشونت 
مس��لحانه در روز انتخابات و یا روزهای بعد از آن را بسیار 
محتمل دانس��تند.حزب دموکرات آمریکا در حال بررس��ی 
گزینه های موجود برای انج��ام تحقیقات علیه دولت فعلی 

در صورت شکست رئیس جمهور در انتخابات هستند.
یکی از مش��اوران »دونالد ترامپ« رئی��س جمهور آمریکا 
گفته ک��ه تالش های او برای رژیم صهیونیس��تی در طول 
تاریخ آمریکا نظیر نداشته است. »بوریس اپشتین« مشاور 
راهبردی ساز و کار انتخاباتی ترامپ در این زمینه به نشریه 
»بالز« گف��ت: »آنچه ترامپ برای اس��رائیل انجام داده در 
تاریخ ایاالت متحده نظیر نداش��ته و تنها می توانم   در این 
زمین��ه  به "هری اس ترومن" رئیس جمهوری س��ال های 
دور آمریکا اش��اره کنم که در س��ال ۱9۴۸ اس��رائیل را به 

رسمیت شناخت.«
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قاسم  غفوری

ط��ی هفته های اخیر موج جدیدی از اس��الم س��تیزی با 
محوریت فرانسه، جهان را فراگرفته است. در حالی هتاکی 

نشریه شارلی ابدو خش��م جهان اسالم را به همراه داشته 
اس��ت که سران فرانسه از جمله مکرون رئیس جمهور این 
کش��ور رس��ما به حمایت از این اق��دام پرداخته اند. آنها با 
ادعای حقوق بشر و آزادی به توجیه این رفتار ضد بشری 

پرداخته اند. 
البت��ه آنها اش��اره ای ب��ه این ام��ر نکرده اند ک��ه  چگونه 
خش��ن ترین و وحش��ی ترین تروریس��ت های جهان را که 
دستشان به خون هزاران نفر از مردم و دهها تن از مقامات 
ایرانی آلوده اس��ت در کشور خود جا داده، در طول جنگ 
تحمیلی بیش��ترین حمایت ها را از صدام به عمل آورده و 
یا در فلس��طین به حمایت از رژیم صهیونیستی و در یمن 
به حمایت از س��عودی و در س��وریه و عراق به حمایت از 
تروریست ها می پردازند  و یا در شنبه های اعتراضی جلقه 
زردها، مردم کش��ور خود را س��رکوب می کند و همزمان 

دم از آزادی و حق��وق بش��ر می زن��د. در همین حال این 
سوال مطرح اس��ت که آنها در ازای کشته شدن یک نفر، 
به مقدس��ات یک میلیارد و نهصد میلیون مسلمان اهانت 
می کنند و ت��الش دارند تا یک دین الهی را عامل ناامنی 
معرفی نمایند. در کنار رفتارهای س��ران فرانس��ه و اروپا و 
آمریکا نکته قابل توجه رویکرد برخی س��ران عربی اس��ت 
که اخیرا رویکرد س��ازش با رژیم صهیونیستی را در پیش 
گرفته اند. س��ران کش��ورهایی مانند بحرین و امارات که با 
توه��م برخورداری از حمایت آمریکا علیه فلس��طین اقدام 
کرده  و رژیم صهیونیس��تی را به رس��میت شناخته اند در 
قبال رفتار ضد اس��المی فرانسه بعد دیگری از سازشکاری 

را به نمایش گذاشته اند.
 نخس��ت آنکه آنها با س��کوت خود مهر تایید بر ادعاهای 
سران فرانسه علیه مسلمانان و جهان اسالم زده اند چنانکه 

حتی برخی از این کش��ورها مانند امارات رسما به حمایت 
از مواض��ع مکرون پرداختند. دوم آنک��ه آنها با حمایت از 
هتاکی فرانسه به طرح صهیونیست ها برای انحراف جهان 

اسالم از مسئله فلسطین کمک کرده اند. 
هر چن��د آنها بر ای��ن تصورند که هتاکی به اس��الم مانع 
بازخواس��ت آنها از سوی جهان اسالم می شود اما در اصل 
این اقدام انها خدمتی دیگر به صهیونیست هاس��ت چرا که 
اولویت جهان اسالم را از مسئله فلسطین و مبارزه با رژیم 
صهیونیستی به مسائل دیگر سوق می دهد و این فرصتی 
برای صهیونیس��ت ها می ش��ود تا در کنار اشغال اراضی 
فلس��طینی به جنایات خود ادامه دهند که اقدام آنها علیه 
اس��یر فسلطینی که ۱۰۰ روز است در اعتصاب غذا به سر 
می برد و در آس��تانه ش��هادت قرار گرفته نم��ودی از این 

رفتار است. 

یادداشت

رد پای خیانتکاران از پاریس 
تا وین 
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آشوب ها علیه نخبگان حاکم بر آمریکا
»سرگئی ناریش��کین« رئیس س��رویس اطالعات خارجی روسیه اعالم 
ک��رد، هدف از آش��وب ها در آمریکا ضدیت با نخبگان سیاس��ی در این 
کش��ور اس��ت که کامال با واقعیات زندگی در آمریکا بیگانه  ش��ده اند. از 
نظر روس��یه، هدف اعتراضات و آش��وب ها در آمریکا ضدیت و مخالفت 
با نخبگان و نظام حاکم در این کش��ور است.»سرگئی ناریشکین« درباره 
اعتراضات و تنش ها در آمریکا گفت: »ما می توانیم این را بگوییم که تظاهرات 
و آش��وب های اخیر، تالشی شبیه به "انقالب رنگی" علیه نظام اجتماعی )حاکم 
در آمریکا( و علیه نخبگانی است که ارتباطشان را با واقعیات از دست داده اند«. 
وی اع��الم کرد، هم دونالد ترام��پ و هم جو بایدن دو نامزد انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا با توجه صرف به خواسته ها و نظرات پایگاه های رای خودشان، 

در وضعیت جاری و هرج و مرج اخیر در این کشور نقش داشته  اند.

عراق با اسرائیل سازش نمی کند
سخنگوی »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق تاکید کرد که بر اساس 
قانون اساس��ی عراق، عادی س��ازی روابط با رژیم اس��رائیل ممنوع است و 
همه سیاستمداران باید به میهن پرستی متعهد بوده و به احساسات ملت 
فلسطین احترام گذارند. »احمد مال طالل« در گفت وگو با بخش عربی رادیو و 
تلویزیون ترکیه »تی .آر .تی« گفت: »بر اساس قانون اساسی عراق عادی سازی 
با اسرائیل ممنوع است و موضوع امضای توافق صلح میان هر کدام از کشورهای 
امارات، بحرین و سودان با اسرائیل، یک مسئله داخلی مربوط به این کشورهاست. آنها 
خودش��ان به وضعیت سیاسی کشورشان و روابط خارجی خود واقف هستند.« طالل 
گفت: »برخی طرف های سیاس��ی، طرفداران خود را به س��مت پذیرش عادی سازی 
با اس��رائیل سوق می دهند. این طرف ها به فراکسیون های سیاسی بزرگی هم وابسته 

هستند که  این خود بیانگر اختالف بین نیروهای سیاسی در دولت است.«

پکن خواستار توقف سرکوب سیاسی خبرنگاران در آمریکا 
وزارت خارج��ه چی��ن ب��ا درخواس��ت از آمریکا ب��رای پای��ان دادن به 
محدودیت ه��ا علی��ه خبرنگاران چینی در این کش��ور، هش��دار داد که 
ب��ا این اقدامات مقابل��ه به مثل می کن��د. وزارت خارجه چین با صدور 
بیانیه ای هش��دار داد که تمام اقدامات الزم برای حفاظت از خبرنگاران 
چینی حاضر در آمریکا را به عنوان واکنش��ی به تأخیر در تمدید روادید 
آنها، در نظر خواهد گرفت. وانگ ِون بین س��خنگوی وزارت خارجه چین در 
نشست خبری روزانه با قرائت این بیانیه، از آمریکا خواست که هرچه سریعتر به 
»س��رکوب سیاسی« خبرنگاران و اصحاب رسانه های چینی مستقر در خاک این 
کش��ور پایان دهد.وانگ توضیح داد: »بر مبنای اصل پاسخ دادن کلمه با کلمه و 
اقدام با اقدام، چین تمام اقدامات ضروری برای حفاظت از منافع و حقوق مشروع 

خبرنگاران چینی را انجام خواهد داد«.

 ع�راق: س��فیر چین در ع��راق خب��ر داد که به 
نخس��ت وزیر پیشین این کشور قول داده بودند که 
اس��تانهای جنوب عراق را ظرف سه سال بازسازی 
کنند.»چانگ تاو« سفیر چین در عراق خبر داد که 
این کشور به عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین 

عراق تعهداتی درباره بازسازی عراق داده بود.

 الجزائر: مقامات مس��ئول برگزاری انتخابات در 
الجزائر اعالم کردند که حدود شصت و هفت درصد 
از ش��رکت کنندگان در همه پرس��ی اص��الح قانون 
اساس��ی، رأی »آری« به صندوق ریخته اند.»محمد 
ش��رفی« رئی��س نهاد مل��ی مس��تقل انتخابات در 
کنفرانس��ی خب��ری از رأی آری مردم به اصالحات 
قان��ون اساس��ی خب��ر داد و گف��ت: ۶۶.۸۰ درصد 
ش��رکت کنندگان در همه پرس��ی به اص��الح قانون 

اساسی، »آری« گفتند. 

 افغانس�تان: یک منبع امنیتی افغانستان اعالم 
کرد که در پی حمله مس��لحانه به دانش��گاه کابل 
تاکنون ۲۰ نفر کشته و ۴۰ تن دیگر زخمی شدند.
وی اف��زود: در ای��ن درگیری تاکن��ون ۴۰ نفر نیز 
زخمی ش��دند. وزارت کش��ور افغانستان اعالم کرد 
که همزمان با حضور چندین مقام ارشد این کشور 

مهاجمان مسلح به دانشگاه کابل حمله کردند.

 س�ودان: سودان گفت وگوهای خود با آمریکا در 
زمینه تجارت را از سر گرفت، آن هم پس از سال ها 
که واش��نگتن نام س��ودان را در لیست تحریم های 
خود قرار داده و این گفت وگوها متوقف ش��ده بود.

ای��ن گفت وگوها با دیدار میان مقامات س��ودانی و 
آمریکایی در س��ودان از س��ر گرفته شد و دو طرف 
از آغاز هماهنگی ها با هدف ایجاد س��میناری برای 

تجار دو کشور خبر دادند.

 نیجریه: تروریس��ت های »بوکوح��رام« در یک 
حمله در ش��مال ش��رقی نیجریه، حداقل س��یزده 
نفر را کشتند و ش��ش نفر را ربودند. حمالت گروه 
تروریستی بوکوحرام که سال ۲۰۱۵ »بیعت« خود 
را ب��ا تروریس��ت های داعش اعالم ک��رد، همچنان 
خبرس��از اس��ت و در تازه ترین ای��ن حمالت، این 

گروهک حداقل سیزده نیجریه ای را کشت.

مردم آمریکا برای انتخاب رئیس جمهور در فضایی از وحشت پای صندوق های رای رفتند

پایان انتخابات، آغاز جنگ داخلی 

همزمان با س��الگرد اعالمیه بالفور انگلیس��ی، گروه های 
فلس��طینی ضمن محکومیت نقش انگلیس در اش��غال 
فلس��طین، تاکید کردند که س��کوت کشورهای عربی و 
همدستی سازش��گران قاتل اسیر فلسطینی می شود که 
در ن��ود و نهمین روز از اعتصاب غذای خود در آس��تانه 

شهادت است.
رسانه ها از وخامت حال ماهر االخرس اسیر فلسطینی خبر 
می دهند و می گویند که او در طول شبانه روز چند بار بیهوش 
می شود و قتی هم به هوش می آید اصال قادر به تکلم نیست و 
فشارش بسیار پایین آمده اما دست از اعتصاب غذا نمی کشد.

ماهر، اهل شهرک »سیله الظهر« جنوب »جنین «در شمال 
کرانه باخت��ری در اعتراض به بازداش��ت بدون تفهیم اتهام 
خود)بازداشت اداری( توسط رژیم صهیونیستی و درخواست 
برای آزادی خود و دیگر زندانیان بازداش��ت اداری، در نود و 
نهمین روز اعتصاب غذای خود در بیمارس��تان کابالن رژیم 
صهیونیستی به س��ر می برد که در نتیجه آن حالش بسیار 
وخیم اس��ت اما مقامات رژیم همچنان با آزادی او مخالفت 
می کند.مادر این اس��یر فلس��طینی  در گفت وگو با ش��بکه 
المیادین گفت: »از وجدان جهانیان می خواهم پسرم را نجات 
دهد. من کس��انی را که ساکت نشستند و کاری برای نجات 

ماهر نکردند، نخواهم بخشید.«
»خض��ر عدنان یک��ی از رهبران جنبش جهاد اس��المی 
فلسطین نیز در گفت وگو با شبکه المیادین گفت: »ماهر 
االخرس را سکوت کشورهای عربی و همدستی کشورهای 
سازش��گر به قتل می رس��اند«.»حازم قاسم« سخنگوی 

حم��اس هم در بیانی��ه ای تاکید کرد که اس��رائیل عمدا 
نسبت به حال و روز اس��را در شرایط همه گیری کرونا و 
وخامت اوضاعشان در زندان ها بی اعتناست.خبر دیگر آنکه 
جنبشهای جهاد اسالمی و مقاومت اسالمی فلسطین در 
سالگرد بیانیه بالفور تأکید کردند که همچنان به مقاومت 
در برابر رژیم صهیونیستی ادامه خواهند داد.حماس هم 
تأکید ک��رد که علیرغم تمام توطئه ها و نقش��ه هایی که 
هدفش نابودی حقوق ملی فلس��طین، ملت فلس��طین از 
مقاوم��ت و مبارزه دس��ت بر نخواهد داش��ت. همچنین 
جنبش مقاومت اس��المی فلسطین )حماس( در واکنش 
به لغو روادید میان امارات و رژیم صهیونیس��تی گفت که 
این اقدام، زمینه را برای ورود عناصر س��ازمان جاسوسی 

رژیم صهیونیستی )موساد( به امارات فراهم می کند.
از س��وی دیگر اتحادیه عرب در س��الروز ص��دور بیانیه 
موسوم به »بالفور« خواستار به رسمیت شناختن کشور 
فلسطین و اصالح اشتباه تاریخی انگلیس شد. مردم نوار 
غزه نیز ی��ک تجمع بزرگ در محکومی��ت بیانیه بالفور 
برگ��زار کردند و طرح فعلی معامله قرن آمریکا را هم در 
امت��داد همان بیانیه ننگین بالفور خوانده و تاکید کردند 
ک��ه این توطئه ها باطل اس��ت.جنبش فتح نیز  با صدور 
بیانیه ای تاکید کرد:» ملت فلسطین هرگز تسلیم منطق 
و اهداف نقش��ه استعماری نخواهد شد که با اعالم بالفور 
در سال ۱9۱۷ آغاز شد و امروز با معامله قرن ادامه دارد 
که صاحبان آن درصدد نابودی مسئله فلسطین و حقوق 

ملی و مشروع و غیرقابل تصرف آن هستند.«

در حالی رسانه ها از تیراندازی و حمله به یک کنیسه در 
»وین« پایتخت اتریش و جراحت یک مامور پلیس خبر 
دادند که دولتمردان فرانسه تالش کردند از این حوادث 
مشکوک برای توجیه اسالم ستیزی هفته های اخیر خود 

بهره برداری کنند. 
 منابع خبری از وقوع تیراندازی در مرکز »وین«، پایتخت 
اتریش خب��ر می دهند. گفته می ش��ود ای��ن تیراندازی 
نزدیک یک کنیس��ه یهودیان به وقوع پیوس��ته اس��ت.

برخی رس��انه ها گزارش دادند ک��ه این حادثه در میدان 
»ش��وئدنزپالتز« در مرکز وین به وقوع پیوست و طی آن 
یک نیروی پلیس به ش��دت مجروح ش��ده است. منابع 
محل��ی از تعقیب و گریز پلیس و فرد مهاجم خبر دادند. 
برخ��ی منابع به نقل از وزارت کش��ور اتریش از کش��ته 
ش��دن یک تن در جریان این حادثه خب��ر دادند. گفته 
میشود جامعه صهیونیست های مقیم وین به شهروندان 
اس��رائیلی توصیه کرده تا بهب��ودی اوضاع از منازل خود  
خارج نشوند. اخبار دیگر از کشته شدن یکی از مظنونان 
این حادث��ه بعد از کش��یدن  ضامن کمربن��د انفجاری 
حکایت دارد. منبع محلی  مدعی حمله افراد مس��لح به 

چهار منطقه در وین  شده اند. 
در این میان در یک رفتار س��وال برانگیز و سوء استفاده 
از بحران ایجاد ش��ده در وین، رئیس جمهور فرانسه در 
پیامی توئیتری نوشت که هرگز از چیزی کوتاه نخواهیم 
آم��د.وی در پیام��ی در توئیت��ر به دو زبان فرانس��وی و 
آلمان��ی ضمن ابراز هم��دردی با مردم اتریش نوش��ت: 

»دش��منانمان بای��د درک کنند که با چه کس��ی طرف 
هس��تند. ما هرگز از چیزی کوتاه نخواهیم آمد.« در این 
میان وزیر کش��ور اتریش تصریح کرد که دست کم یکی 
از عوامل پش��ت پرده تیراندازی در پایتخت این کش��ور 
اروپایی از طرفداران گروه تکفیری داعش بوده اس��ت. از 
سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی 
درباره حمالت در شهر وین اعالم کرد، آمریکا در جنگ 
با »تروریس��ت های تندروی اسالم گرا« در کنار اتریش و 
اروپاس��ت. در پی اهانت رئیس جمهور فرانس��ه و یکی از 
نشریات فرانس��وی به ساحت مقدس پیامبر اکرم )ص(، 
گروه��ی از اهالی منطق��ه »کارگیل« هن��د، اعتراض و 
راهپیمایی کردند.در ادامه مواضع اسالم ستیزانه مقامات 
غرب��ی، صدراعظم آلمان در واکنش به حمالت وین، آن 
را »تروریس��م اس��الم گرا« خواند. صدراعظم اتریش نیز 
حمالت تروریستی وین را نبرد بین تمدن و وحشیگری 
خوان��د ن��ه جنگ بی��ن اتریش��ی ها و مهاج��ران یا بین 
مس��لمانها و مسیحیان.از س��وی دیگر دبیر کل اتحادیه 
جهانی علمای مسلمین گفت که از رئیس جمهور فرانسه 
انتظار می رود ضمن عذرخواهی از محضر نبی اکرم)ص( 
و همه مس��لمانان، قوانینی را در جرم انگاری توهین به 
اسالم تصویب کند. انور قرقاش وزیر مشاور دولت امارات 
در ام��ور خارجه نیز در اظهارنظ��ری متفاوت همزمان با 
ادامه تظاهرات ضد فرانس��وی در مناطق مختلف گفت، 
رئیس جمهور فرانس��ه قصد منزوی کردن مس��لمانان را 

ندارد و باید واقعا به سخنان وی گوش کرد.

گروه های مقاومت در سالگرد اعالمیه بالفور هشدار دادند

همدستی سران سازشکار عرب با قاتالن اسیر فلسطینی 
حمالت مسلحانه در اتریش بهانه ای برای توجیه اسالم ستیزی سران فرانسه 

تیراندازی مکرون در خیابان های وین 


