
دولتهای غربی مسئول رنجهای 
مردم سوریه 

»بش��ار الجعفری«، نماینده دائم سوریه در سازمان 
ملل با تاکید بر اینکه کشورش بارها بر عدم استفاده 
از سالح های شیمیایی تاکید کرده است، قطعنامه 
های ظالمانه علیه این کشور را عامل زندگی سخت 

مردم سوریه برشمرد.
»الجعفری« در جلسه شورای امنیت گفت که سوریه 
اس��تفاده از سالح های شیمیایی و سایر سالح های 
کشتار جمعی را محکوم و بر لزوم حفظ ماهیت فنی 
کار سازمان منع سالح های شیمیایی، اعتبار و حرفه 
ای بودن آن تأکید می کند.الجعفری گفت: ش��کی 
نیس��ت که دولت های کش��ورهای غربی مستقیماً 
مس��ئول رنجی هستند که س��وری ها نزدیک به ۹ 
سال به دلیل درگیری مستقیم در جنگ تروریستی، 
سیاسی، اقتصادی و مالی علیه سوریه، متحمل می 
ش��وند. خبر دیگر آنکه مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد بار دیگر با 142 رأی موافق خواس��تار خروج 
رژیم صهیونیس��تی از جوالن اش��غالی سوریه شد. 
از درون س��وریه نیز خبر می رس��د بشار اسد رئیس 
جمهور س��وریه در نمایش��گاهی از تولیدات داخلی 
س��وریه که در دمش��ق برگزار ش��د، حضور یافت و 
همسرش نیز او را همراهی می کرد. اسد رویکرد به 

تولید داخلی را مقابله با تحریم ها عنوان کرد.  
خبر دیگر آنکه در حوزه نظامی برخی منابع خبری 
از اقدام ارتش ترکیه برای س��اخت پایگاه جدید در 
اس��تان »رقه« در شمال سوریه خبر دادند. در این 
میان روس��یه نس��بت به افزایش فعالیت داعش در 

مناطقی از مرکز و شرق سوریه ابراز نگرانی کرد.

نیمچه گزارش

گزارش

ابه��ام در نحوه برگزاری انتخاب��ات و اعتقاد هر دو نامزد به 
تقل��ب و پیگیری نتیجه انتخابات در دادگاه عالی ، در کنار 
نارضایتی مردم از ساختار حاکم بر کشورشان از جمله رای 
الکت��رال، آمریکا را وارد عرصه نافرمانی مدنی س��اخته در 
برخی ایالت ها ب��ه درگیری خیابانی میان مردم و نیروهای 

امنیتی منجر شده است.
انتخابات این دوره آمریکا در کنار مسائلی همچون نادرست 
درآمدن نظرس��نجی ها و جابه جای��ی آرای ترامپ و بایدن 
دارای مولفه های دیگری نیز بوده که کش��یده شدن نتیجه 
انتخابات به تصمیم دادگاه عالی و نیز قشون کشی خیابانی 
نامزدهای انتخابات برای اثر گذاری بر نظر دادگاه عالی که 
با ضد و خورد خیابانی مردم و نیروهای امنیتی همراه بوده، 
فضای��ی جدید از آمریکا را به نمایش گذاش��ته که به گفته 
بسیاری از ناظران سیاسی بخشی دیگر از نقاب دموکراسی 
آمریکا را برداش��ته و چهره آش��وب زده آمریکا را آشکارتر 

ساخت. 
حامی��ان دو کاندی��دای اصلی انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا در حالی در مقابل حوزه های رای گیری این کش��ور 
دست به راهپیمایی زده اند.معترضان از روز سه شنبه سوم 
نوامب��ر که زمان برگ��زاری انتخابات ب��ود، راهپیمایی های 
ب��زرگ و کوچک��ی در حمایت از ج��و بای��دن، کاندیدای 
دموک��رات و دونالد ترام��پ، رئیس جمهوری این کش��ور 
برگ��زار کرده و این نگران��ی را به وج��ود آورده اند که این 
راهپیمایی ها به خشونت یا آشوب کشیده شود.اما کمپانی 
رس��انه ای فیس��بوک اعالم کرده که مطالب منتشر شده از 
سوی حامیان ترامپ را که لفاظی های تند و خشن داشتند، 
مسدود کرده است.حامیان بایدن نیز تنها به انتشار عبارت 
"تمامی آرا باید ش��مارش شوند" بس��نده کرده و خواستار 
ش��مارش دقیق و کامل تمامی ارای ماخوذه در ایالت های 
اصلی ش��ده اند.  دس��ت اندرکاران کارزار انتخاباتی ترامپ 

شعار "حفاظت از آرا" س��ر می دهند و خواستار بازشماری 
آرا هستند.

روز پنجش��نبه دو کاندید انتخابات ریاس��ت جمهوری در 
فیالدلفیا راهپیمایی داش��تند؛ ایالتی که ش��اهد شمارش 
آهسته آرای پستی بوده و می توانسته برای یکی از طرفین 
2۰ رای الکت��رال به ارمغان بی��اورد. در همین حال، پلیس 
فیالدلفیا اعالم کرد در حال تحقیق رو یک توطئه حمله به 

مرکز شمارش آرا در پنسیلوانیاست.
در منطقه "هریس��برگ" حدود 1۰۰ تن از حامیان ترامپ 
در مقابل س��اختمان دولتی پنسیلوانیا تجمع کرده و شعار 
"سرقت آرا را متوقف کنید" سر دادند. برخی هم تصاویری 

از ترامپ و پرچم آمریکا در دست داشتند.

جی��م جوردن، نماینده جمهوری خواهان از اوهایو و حامی 
سرسخت ترامپ نیز گفت، نگران این است که آرای پستی 
به آدرس های اش��تباه ارسال شده باشند.اکثر راهپیمایی ها 
در سراس��ر آمریکا به صورت صلح آمیز و به دور از خشونت 
برگزار شد اما پلیس در نیویورک سیتی، دنور، مینیاپولیس 
و پورتلن��د در اورگان اعالم کرد چند تن از معترضان را که 
اکثرا مس��یر عبور و مرور خودروها را مس��دود کرده بودند، 

دستگیر کرده است.
همچنی��ن ش��ماری از فع��االن سیاس��ی و روزنامه نگاران 
آمریکایی، پس��ر رئیس جمهور آمریکا را به خاطر تقاضای 
جنگ تمام عیار علیه انتخابات احمق و بی مالحظه توصیف 

کردند.

خبر دیگر آنکه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ضمن 
تأکی��د بر آنکه مس��کو در حال حاض��ر اظهارنظری درباره 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا نمی کند گفت که تأخیر 
در اعالم نتایج می تواند تأثیر منفی بر جهان داش��ته باشد. 
وزیر خارجه فرانس��ه نیز در واکنش ب��ه برگزاری انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا اعالم کرد، اروپا و آمریکا به یک 
رابط��ه جدید نیاز دارند و پاریس آم��اده همکاری با دولت 

جدید واشنگتن است.
خب��ر دیگ��ر از آمری��کا آنک��ه در اقدام��ی تام��ل برانگیز 
دموکرات ه��ای آمریکا ب��ا افزایش احتمال پی��روزی نامزد 
ای��ن حزب در انتخابات، درخواس��ت ب��رای تصویب قانون 
ایالتی دسترس��ی به پرداخت های مالیاتی رئیس جمهور را 
از دادگاه پس گرفتند. خبر دیگر آنکه وزارت دادگس��تری 
آمریکا در پیامی به دادس��تان های ایالت های مختلف اعالم 
کرد، مأموران فدرال مس��لح حق دارند وارد مراکز شمارش 
رأی شوند. رئیس س��ابق کارکنان کاخ سفید گفت، رئیس 
جمه��ور آمریکا در صورت شکس��ت در انتخابات از دنیای 
سیاست کنار نخواهد رفت و قطعا در انتخابات بعدی شرکت 
می کند. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه آراء مأخوذه بعد 
از زمان انتخابات باید غیرقانونی اعالم ش��وند، گفت دیوان 
عال��ی باید ]در این م��ورد[ تصمیم گیری کند.در این میان 
رئیس ش��اخه »ح��زب دموکرات« در رژیم صهیونیس��تی، 
نامزد دموکرات ریاس��ت جمهوری آمریکا را دوست واقعی 
این رژیم دانس��ت و گفت که او یک صهیونیس��ت است.از 
س��وی دیگر پوئوال وایت مش��اور مذهبی دونالد ترامپ در 
نیایش جنجال برانگیز مدعی ش��د که ش��یاطین دموکرات 
پی��روزی رئیس جمه��ور فعل��ی را از او به س��رقت برده اند. 
ش��بکه سی بی اس با اشاره به سخنان اخیر ترامپ در کاخ 
سفید اعالم کرد ترامپ برنامه ای برای پذیرش شکست در 

انتخابات ندارد.
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قاسم  غفوری

انتخابات آمریکا در میان ابهامات و اما و اگرهای بس��یاری 
برگزار ش��د چناکه ترامپ و بایدن ه��ر دو نامزد انتخابات 
زودهن��گام خود را فاتح کاخ س��فید معرفی کرده و ادعای 

تقلب در انتخابات را مطرح کردند. همزمان نیز خیابان های 
آمریکا صحنه تقابل میان طرفداران هر دو نامزد با یکدیگر 
و با پلیس بوده اس��ت. در میان تمام آنچه  این روزها  در 
آمریکا م��ی گذرد یک نکته قابل توج��ه وجود دارد و آن 
میزان مش��ارکت باال مردمی در انتخابات است که آماری 
باالتر از 6۰ درصد واجدین ش��رایط را نش��ان می دهد که 
در دوره های گذش��ته بی سابقه بوده است. حال این سوال 
مطرح اس��ت که این افزایش مشارکت به دلیل بوده و هر 

کدام از نامزدها چه نقشی در آن داشته اند؟
پساخ به این پرسش از چند منظر قابل توجه است. نخست 
آنکه در باب تاثیر بایدن بر مشارکت مردمی در انتخابات از 
یک نگاهی بر نظر سنجی های ماه های اخیر نشان می دهد 
ک��ه جامعه آمری��کا وی را نیز مانند ترامپ فردی فاس��د 
دانس��ته و حتی برخی محافل رسانه ای و پزشکی از زوال 

عقلی وی س��خن گفتند. از س��وی دیگر اگر رویکرد مردم 
به دموکرات ها و شخص بایدن را مالک مشارت قرار گیرد 
این سوال مطرح است که چرا در سال 2۰16 در حالی که 
بایدن و اوباما از هی��الری کلینتون دموکرات حمایت می 

کردند رای مردم به ترامپ شد؟ 
دوم آنکه در باب ترامپ نیز از یک سو آمار اعالمی نشان می 
دهد که میزان رای وی نسبت به سال 2۰16 با افزایش چند 
میلیون نفری همراه بوده است و از سوی دیگر نوع آرا مردم به 
ترامپ نکته ای قابل توجه است. بر اساس گزارش های منتشره 
اکث��ر افرادی که مخال��ف ترامپ رای داده ان��د التین تبارها، 
اسپانیایی تبارها، آسیایی تبارها و در مجموع مهاجرین بوده اند 
و آنهایی که به ترامپ رای داده اند به عنوان س��فید پوس��تان 
ی��ا همان جریان های ملی گرای آمریکایی بوده اند. آنهایی که 
در کنار مطالبات اقتص��ادی، دارای نگاه ملی گرایانه بوده که 

شعار آمریکا برای آمریکایی ها را سر می دهند و از سیاست های 
ترامپ برای مقابله با مهاجرت و دیوار کش��ی در مرز مکزیک 
حمای��ت کرده اند. با توجه ب��ه این وضعیت می توان گفت که 
انتخابات کنونی آمریکا بیش از آنکه رقابت میان ترامپ و بایدن 
باشد رقابت بر سر ماندن یا رفتن ترامپ بوده است. به عبارتی 
وضعیت انتخاباتی آمریکا را در دو دس��ته حامیان و مخالفان 
ترامپ می توان تقس��یم کرد و نه حامیان ترامپ و بایدن. در 
اصل این انتخابات نوعی همه پرسی برای ترامپ بوده است و  
آرای ماخوذه بر اساس اری یا نه به ترامپ بوده است بر همین 
اساس نیز می توان گفت که پیروزی و یا شکست ترامپ زمینه 
ساز اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات خواهد شد که فضای 
داخلی آمریکا هر چند برای دورانی کوتاه را در وضعیت بحرانی 
قرار خواهد داد که پیامدهای آن تا مدتها در عرصه سیاس��ت 

داخلی و خارجی دولت  آتی آمریکا باقی خواهد ماند.

یادداشت

آری و نه به آقای رئیس جمهور 
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نباید به بهانه آزادی بیان، پیروان دیگر ادیان را آزرد
رئیس جمهور روسیه با توجه به جریحه دار شدن احساسات مسلمانان از 
موضع گیری های اخیر فرانس��ه، تاکید کرد که آزادی بیان نباید بهانه ای 
برای آزردن پیروان ادیان مختلف باش��د.  والدیمیر پوتین با حضور در 
جمع نمایندگان مذاهب مختلف این کش��ور، از لزوم ممانعت از هرگونه 
اقدام تحریک آمیز با هدف دامن زدن به اختالفات مذهبی س��خن گفت.

وی در این باره افزود: وضعیت در برخی کش��ورها پیچیده اس��ت و ش��اهد 
اقدامات تحریک آمیز افرادی هس��تیم که زیر پوش��ش آزادی بیان، احساس��ات 
پی��روان دیگر ادی��ان را جریحه دار می کنن��د حال آنکه در مقابل، کس��انی هم 
وضعیت موجود را دستاویزی برای توجیه خشونت و عدم تسامح قرار می دهند.

پوتین افزود: نتیجه هر دو یکس��ان اس��ت. به این ترتیب، در جامعه، مانند یک 
گلوله برفی )که به وقوع بهمن منجر می شود(، درگیری ها افزایش می یابد.

سوءقصد به جان رئیس جمهور بولیوی
بنابر اعالم س��خنگوی حزب جنبش برای سوسیالیس��م، »لوئیس آرس��ه« 
رئیس جمهور منتخب بولیوی هنگام حضور در جلسه ای در الپاز، با دینامیت 
مورد حمله قرار گرفت اما آس��یبی به کسی وارد نشد. به گفته »سباستین 
میشل«، سخنگوی حزب جنبش برای سوسیالیسم این اتفاق پنجشنبه شب 
به وقت محلی رخ داد. مقامات دولت خودخوانده سابق که بعد از کودتا در این 
کشور روی کار آمدند، اظهارنظری در خصوص این حمله نکرده اند.میشل در یک 
نطق تلویزیونی گفت: ما هیچ اظهارنظری درباره این موضوع از سوی »آرتورو موریلو« 
وزیر کش��ور ندیده ایم. احس��اس می کنیم که محافظتی از ما وجود ندارد. هیچ کس 
تضمین های امنیتی مورد نیاز اقتدار ما را تامین نمی کند.این اتفاق در روزی رخ داد که 
برخی گروه های راست افراطی در بولیوی در رد نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این 

کشور که 1۸ اکتبر برگزار شد، در »سانتا کروز« دست به اعتصاب زدند.

طرح جدید آمریکا علیه حزب اهلل
دول��ت آمریکا قصد دارد وزیر خارجه س��ابق لبنان را تحریم کند. منابع 
خبری این اقدام را در راس��تای فش��ار واش��نگتن به حزب اهلل می دانند. 
منابع خبری گزارش داده اند دولت آمریکا به ریاس��ت »دونالد ترامپ« 
»جبران باسیل«، وزیر خارجه سابق لبنان را تحریم خواهد کرد. روزنامه 
وال استریت ژورنال با گزارش این خبر افزود هدف از این تحریم ها محدود 
کردن قدرت حزب اهلل در لبنان است.یک مقام آمریکایی به این روزنامه گفت 
دولت ترامپ آماده تحریم جبران باسیل به دلیل کمک به جنبش حزب اهلل لبنان 
اس��ت. دولت آمریکا در تالش است محبوبیت حزب اهلل در لبنان را پایین بیاورد. 
واش��نگتن به همین دلیل،کشورهای اروپایی را برای تروریستی اعالم کردن کل 
حزب اهلل تحت فش��ار ش��دید قرار داده اس��ت. آمریکا همچنی��ن چندین بانک و 

شخصیت لبنانی را به اتهام ارتباط حزب اهلل در فهرست تحریم قرار داده است.

 روس�یه: کاخ ریاس��ت  جمهوری روسیه، ادعای 
نشریه انگلیس��ی درباره ابتالی »والدیمیر پوتین« 
به بیم��اری پارکینس��ون و برنامه  وی ب��رای کنار 
رفت��ن از قدرت در ماه ژانوی��ه را »چرند« توصیف 
کاخ  س��خنگوی  پس��کوف«  کرد.»دیمیت��ری 
ریاست جمهوری روسیه امروز جمعه ادعای روزنامه 
»س��ان« انگلیس درباره قص��د »والدیمیر پوتین« 
برای کناره گیری از سمت ریاست جمهوری روسیه 

به دلیل ابتال به پارکینسون را رد کرد.

 ترکی�ه: وزارت خارجه ترکی��ه می گوید فارغ از 
اینکه چ��ه کس��ی در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمری��کا پی��روز ش��ود، رویک��رد آن��کارا در قب��ال 
واش��نگتن ثابت و بدون تغییر باقی می ماند.»مولود 
چاووش اوغلو« وزیر خارج��ه ترکیه در گفت وگو با 
خبرنگاران، گفت: »مهم نیس��ت چه کس��ی پیروز 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا می شود، رویکرد 
آنکارا در قبال واش��نگتن مانند رویکردش در قبال 

هر کشور دیگری خواهد بود«.

 چین: وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه 
چین در واکنش به بازداش��ت ش��هروند استرالیایی 
مظنون به ارتباط با پکن، دخالت چینی ها در امور 
داخلی کشورهای دیگر را رد کرد.این فرد بر اساس 
قان��ون دخالت خارج��ی در امور داخلی اس��ترالیا 

بازداشت شده است.

 انگلیس: پلیس لندن اعالم کرد، 1۰4 ش��رکت 
کنن��ده در راهپیمایی ضد محدودیت های مقابله با 
کرونا در این ش��هر بابت نق��ض قوانین محدودیت 
دس��تگیر ش��ده اند. اعتراض��ات در نتیج��ه اعمال 
محدودیت های جدید ب��رای مقابله با کروناویروس 
در کش��ور و جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری 

ویروسی شکل گرفته است.

 کوزوو: رئیس جمهور کش��ور کوزوو که در سال 
2۰۰۸ بعد از جدایی از صربس��تان به یک کش��ور 
مس��تقل تبدیل شد، به منظور رفع اتهام های وارده 
ب��ه او در دادگاه اله��ه درب��اره ارت��کاب به جنایت 
جنگ��ی از منصب خ��ود کناره گیری کرد.»هاش��م 
تاچ��ی« که به عنوان پنجمین رئیس جمهور کوزوو 
از سال 2۰16 عهده دار این منصب بود، پنجشنبه 

از ریاست جمهوری استعفا داد.

 اتیوپی: مقامات دولت سودان در ایالت کسال در 
پ��ی اعالم جنگ ارتش اتیوپ��ی با جدایی طلبان در 
منطقه »تیگاری«، مرز مش��ترک خود با این کشور 
را بستند.شبکه الجزیره قطر گزارش گزارش داد که 
مقامات محلی در ایالت »کس��ال« )واقع در جنوب 

شرقی سودان( مرزهای خود با اتیوپی را بسته اند.

نزاع  ترامپ و بایدن به قشون کشی خیابانی و دادگاه عالی رسید 

ورود انتخابات آمریکا به خانه نافرمانی مدنی 

تصویب ۶ قطعنامه به 
نفع فلسطین 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست خود 
به شش قطعنامه به نفع فلسطین رأی داد.

کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل)کمیته ویژه 
مسائل سیاسی و پایان دادن به استعمارگری( به شش 
قطعنامه به نفع فلس��طین رأی داد.»عمر عوض اهلل« 
مسئول دایره سازمان ملل در وزارت خارجه فلسطین 
گفت که فلسطین هر ساله در نشست دوره ای مجمع 
عمومی س��ازمان ملل، این ش��ش قطعنامه را برای 
رأی گیری ارائه می کند. خبر دیگر از وضعیت بحرانی 
سران صهیونیس��ت آنکه تظاهرات علیه نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی وارد بیستمین هفته متوالی شده 

است و همچنان ادامه دارد.
در همی��ن حال در ادامه رویکرد واحد جبهه مقاومت 
مقامات جهاد اس��المی و حماس ط��ی دیداری اعالم 
کردن��د، وضعیت س��خت مس��أله فلس��طین و موج 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، وحدت بیشتر 
گروه های فلسطینی را می طلبد.همچنین، دو طرف از 
»آنروا« )آژانس کاریابی و امداد ویژه آوارگان فلسطینی  
وابسته به س��ازمان ملل( خواستند تالشی جدید در 
راستای کاهش رنج آوارگان فلسطینی انجام دهد. خبر 
دیگر آنکه یک مسئول سازمان ملل عملیات تخریب 
یک منطقه مس��کونی در غور اردن در کرانه باختری 
توسط رژیم صهیونیستی را موجب آوارگی 73 شهروند 
از جمله 41 کودک اعالم کرد و گفت که اسرائیل باید 

فورا تخریب های غیرقانونی را متوقف کند. 

عواقب انتقال تروریست ها 
به قره باغ

س��خنگوی وزارت امور خارجه روسیه هشدار داد، 
انتقال تروریست ها از غرب آسیا به قره باغ می تواند 
به تس��لط آن ها بر مناطق��ی در جنوب قفقاز منجر 

شود
»ماریا زاخاروا« سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
روز پنجشنبه درخصوص عواقب انتقال تروریست ها 
از غرب آس��یا به جنوب قفقاز هش��دار داد.زاخاروا 
در نشس��تی خب��ری گف��ت: »بر اس��اس اطالعات 
رس��یده، در حال حاضر انتقال اعضای سازمان های 
تروریس��تی بین المللی از خاورمیان��ه به قره باغ، در 
ح��ال انجام اس��ت؛ افرادی که دستش��ان به خون 
آغشته است«.سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه 
افزود: »از مزدوران افراط گ��را صحبت می کنیم. از 
آنجا که چنی��ن تحوالتی خطر ایجاد مناطق تحت 
تس��لط آن ه��ا، اینبار در قفقاز جنوب��ی را به دنبال 
دارد، نمی تواند در این خصوص ابراز نگرانی نکرد«. 
پیش تر »سرگئی الوروف«، وزیر امور خارجه روسیه 
در مصاحبه روزنامه ای روس��ی از دیگر کش��ور ها از 
جمله ترکیه خواس��ت از قدرت خود استفاده کنند 
تا از اعزام مزدور به این منطقه خودداری ش��ود. به 
گفت��ه او، در منطقه مورد مناقش��ه قره باغ، حدود 
2 هزار م��زدور وجود دارد.این اظه��ارات در حالی 
مطرح ش��ده که »بشار اسد«، رئیس جمهور سوریه 
نیز اخیراً انتقال ش��به نظامیان مورد حمایت ترکیه 

به منطقه قره باغ را تایید کرده بود. 

ادعای جدید ابلیس 
فرانسه 

رئیس جمهور فرانس��ه ک��ه بس��یاری آن را ابلیس 
فرانسه می نامند، در نامه ای به یک روزنامه انگلیسی 
تأکید کرد که فرانس��ه و دولت وی هیچ دشمنی با 
اس��الم ندارن��د و تنها به دنبال آنچه ک��ه مبارزه با 

اسالم گرایی افراطی خواند، هستند.
همزمان با اوج گیری اعتراضات کشورهای اسالمی 
به اس��الم س��تیزی فرانس��ه و تحریم کاالهای این 
کش��ور، »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه 
در نامه ای به روزنامه  انگلیس��ی »فایننشال تایمز« 
اعتراض کرد که با انتش��ار مقال��ه ای، وی را متهم 
کرده بود که با اهداف انتخاباتی و ایجاد جو ترس و 
سوء ظن نسبت به مسلمانان، به دنبال بدنام کردن 
و انگ زدن به مس��لمانان فرانس��ه اس��ت.روزنامه 
فایننش��ال تایمز مقاله ای را منتش��ر کرده بود که 
ظاهراً پس از اعتراض رئیس جمهور فرانس��ه، آن را 
از وب س��ایت خود حذف کرد.ماکرون در نامه خود 
به فایننش��ال تایمز تصریح کرد که فرانسه در حال 
نبرد با اسالم گرایی افراطی و نه اسالم است.ماکرون 
سپس ادامه داد که با افراط گرایان اسالم گرا در حال 

نبرد است و هرگز با اسالم دشمنی و نبرد ندارد.
ادعاهای مکرون در حالی مطرح شده در اقدامی که 
برگرفته از سوء اس��تفاده از اسالم ستیزی مکرون 
علیه مهاجرین است رئیس جمهور این کشور مدعی 
شده که کشورش با دو برابر کردن نیرو های پلیس، 
کنترل بر مرز های کشورش را تقویت خواهد کرد. 

حمالت پ.ک.ک نقض 
حاکمیت عراق

دولت ع��راق ضمن محکوم ک��ردن حمالت عناصر 
پ.ک.ک به نیروهای پیشمرگه، این حمالت را نقض 
حاکمیت خود قلمداد کرد. شبک خبری السومریه به 
نقل از دولت عراق گزارش داد که بشدت مخالف این 
حمله اس��ت که در داخل خاک عراق رخ داده و آن 
را تج��اوز به حاکمیت خود می داند.بغداد تأکید کرد 
که اقداماتی انجام خواهد داد تا بتواند از این حمالت 
جلوگیری کند؛ حمالتی که نقض امنیت و حاکمیت 
عراق به شمار می رود.»الند امیر « بخشدار »جمانکی« 
در استان »دهوک«  )شمال عراق( از حمله پ.ک.ک 
به نیروهای پیش��مرگه خب��ر داد. امیر گفت که در 
پی حمالت پ.ک. به نیروهای پیشمرگه، سه تن از 
نیروهای آنها زخمی شد.علی رغم درخواست گروهک 
حزب کارگران کردس��تان )پ.ک.ک( از اربیل برای 
گفت و گو، س��خنگوی منطقه کردستان عراق اعالم 
کرد که اربیل ب��رای جلوگیری از حمالت پ.ک.ک 
تدابی��ری اتخ��اذ خواه��د کرد.همزم��ان با حمالت 
پ.ک.ک ، یک منبع آگاه از ورود یک کاروان نظامی 
آمریکایی شامل 2۰۰ خودرو به پایگاه هوایی »عین 
االس��د« در غرب اس��تان االنبار عراق خب��ر داد. در 
واکنش ب��ه تحرکات آمریکا کتائ��ب حزب اهلل عراق 
و کتائ��ب ابوالفضل العباس )ع( از گروه های مقاومت 
عراق، درباره تداوم تعلل آمریکایی ها در عقب نشینی 
از عراق هش��دار دادند و آنها را به جنگی س��خت با 

انواع جدیدی از اسلحه تهدید کردند.


