
توصیه های مقتدی الصدر در سالگرد 
اعتراضات اکتبر 

رهبر جریان صدر در نخس��تین سالگرد اعتراضات 
و تظاهرات های مردمی عراق با انتش��ار یک پس��ت 
در توئیتر بر ضرورت تحق��ق چهار مطالبه اصلی و 
اولیه معترضان تاکید کرد و به معترضان نیز هفت 

توصیه مهم ارائه کرد.
»مقتدی الصدر« رهبر جریان صدر عراق، طی پستی 
در توئیتر، چهار مطالبه اصلی تظاهرات کنندگان و 
معترضان عراق را یادآور شد و به دولت درباره عدم 
تحقق این مطالبات هشدار داد. وی همچنین، هفت 
توصیه برای تظاهرات کنندگان عراقی ارائه کرد و بر 

ضرورت پایبندی به این توصیه ها تاکید کرد.
وی در این پس��ت با اشاره به فرا رسیدن نخستین 
سالگرد موسوم به »انتفاضه اکتبر«، برای »شهدای« 
تظاهرات های مردمی که از اکتبر گذشته بر ضرورت 
تحق��ق مطالبات قانونی خود از دولت، به خیابان ها 
آمدند، مغف��رت و رضوان الهی و ب��رای زخمی ها، 
س��امتی و شفا و برای بازداشت ش��دگان آزادی و 
رهایی از زندان آرزو کرد.وی نوشت: این سالگرد فرا 
رسید و بسیاری از مطالبات »تظاهرات کنندگان« و 
ما تا اکنون محقق نشده است. مقصود من مطالبات 
ثانویه یا جزئی نیس��ت، بلکه:انتخاب��ات زودهنگام 
تحت نظارت س��ازمان ملل و با س��ازوکاری که به 
احزاب فاسد اجازه ندهد بار دیگر به تخت حکومت 
و کنترل بر امور دس��ت یابند، بازگرداندن خدمات 
ب��ه ملت عراق در اس��رع وقت ممکن، بازخواس��ت 
فاسدان بزرگ، خرابکاران و قانون شکنان به واسطه 
یک نهاد قضایی پاک دس��ت و بی طرف، بازخواست 
کلیه افرادی که به تظاهرات کنندگان عراقی از سال 
۲۰۱۶ تاکنون تعدی کرده ان��د. وی افزود: از اینجا 
ما به تمام انقابیون با همه رویکردهایشان، توصیه 
می کنیم که منتظر تعیین زمان برگزاری انتخابات 
زودهنگام بر اس��اس یک قان��ون انتخابات عادالنه 
بمانند و عراق را وارد کوره ای از خش��ونت و هرج و 

مرج بی پروا و اقدامات نابهنجار کودکانه نکنند.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری 

طی روزهای اخیر مقامات فرانس��ه تحرکات جدیدی را در 
حوزه اسام و مسلمانان در پیش گرفته اند. 

در همی��ن چارچ��وب امانوئل ماک��رون، رئیس جمهوری 
فرانس��ه در جریان سخنرانی در شهر لمورو گفت: واگرایی 
اس��امی یک مشکل است و این مش��کل، یک ایدئولوژی 
اس��ت که مدعی اس��ت قوانین خودش بایستی بر قوانین 

جمهوری )فرانس��ه( برتر باش��د.ماکرون مدعی اس��ت که 
برخی از والدین مس��لمان به فرزندانشان اجازه شرکت در 
کاس های موس��یقی یا رفتن به اس��تخرها را در مدارس 
نمی دهن��د و همچنین گفته، حجاب یا روس��ری نباید در 
داخل مدارس اس��تفاده ش��ود: "مدارس باید تحت کنترل 
ش��دید باش��ند و تاثیر و نفوذ خارجی در فرانس��ه تحمل 
نمی ش��ود."رئیس جمهوری فرانس��ه با اعام اینکه آنها از 
نزدیک با ش��ورای مسلمانان فرانس��ه همکاری می کنند، 
گف��ت: این طرح هدفش اس��ام آزاد عاری از نفوذ و تاثیر 

خارجی در فرانسه است.
همچنی��ن، به امامان جماعت از ترکی��ه، مراکش، الجزایر 
و س��ایر کش��ورها اج��ازه کار در فرانس��ه از ۲۰۲۴ داده 

نمی ش��ود. بجای آن، امامان جماعت از جوامع مس��لمان 
خود فرانس��ه ملزم ب��ه دریافت آم��وزش و دریافت مجوز 
هس��تند. ماکرون تاکید دارد ک��ه هدف از این برنامه دفاع 
از جمهوری )فرانسه( و ارزش های آن با دور کردن مذهب 
از آموزش و بخش عمومی اس��ت. اینگونه مواضع از سوی 
دولتم��ردان فرانس��ه در حالی با ادعای هویت فرانس��وی 
و البت��ه اجرای دموکراس��ی و ازادی ص��ورت می گیرد که 
نگاهی به رفتارهای فرانس��ویان نش��ان می دهد که هویت 
فرانسوی ادعایی آنها صرفا در قالب مقابله با اسام صورت 
می گیرد چنانکه اس��ام س��تیزی اصل اولیه در قوانین و 
ساختار اجرایی آنان است چنانکه اخیرا نشریه شارلی ابدو 
اقدام به انتش��ار کاریکاتورهای موهن علیه پیام اس��ام ) 

ص( کرد و مقامات ارش��د فرانس��ه از این اس��ام ستیزی 
حمای��ت کردند. همچنین قوانین ضد حجاب در فرانس��ه 
برای اولین بار در کل اروپا مصوب ش��ده است. نکته مهم 
آنک��ه در هویت ادعای ماکرون هر گونه اظهار نظر در باب 
هولوکاس��ت نژادپرس��تی و ضدیت با یهود عنوان می شود 
اما هر گونه اقدام علیه مس��لمانان با عنوان ازادی و هویت 
فرانس��وی توجیه می گردد. این نوع رفتارها نشان می دهد 
که سران فرانسه به جای رویکرد دموکراتیک و حق آزادی 
دینی همچنان به سیاس��ت های ضد اس��امی یک جانبه 
ادامه می دهند هر چند که در ظاهر ادعای تعامل با جهان 
اس��ام را سر داده و از اهداف فرانسه حضور در خاورمیانه 

شده است. 

یادداشت

گزارش

تقابل ه��ای کج دار و مریز می��ان طالبان و آمریکا همچنان 
افغانستان را می لرزاند چنانکه همچنان انفجارهای خونین 
این کش��ور ادامه دارد و گزارش ها از کش��ته شدن ۱8 تن 
و زخم��ی ش��دن ۴۰ نف��ر در انفجار مهی��ب ننگرهار خبر 

می دهند.
عطااهلل خوگیانی«، س��خنگوی والی ننگرهار گفت که یک 
خودروی بمب گذاری ش��ده حوالی س��اعت ۱۲:۲۰ دقیقه 
در نزدیکی س��اختمان این شهرس��تان منفجر شده است.

خوگیانی افزود که براس��اس اطاع��ات اولیه چند مهاجم 
نیز پس از انفجار این خودروی، از س��وی نیروهای امنیتی 
کش��ته شده اند.به گفته  خوگیانی، تاکنون فرد یا گروهی تا 
کنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.عبیداهلل 
ش��ینواری، معاون شورای والیتی ننگرهار با تأیید این خبر 
گفت که در این انفجار نزدیک به ۲۵ تن زخمی ش��ده اند.

تلویزی��ون یک افغانس��تان به نقل از ی��ک منبع آگاه اعام 
کرد که در این انفجار دس��ت کم ۱8 تن کش��ته و ۴۰ نفر 

زخمی شده اند.
ش��بکه خبری طلوع نی��وز نیز به نق��ل از عطاهلل خوگیانی 
س��خنگوی والی ننگرهار از جان باختن بیش از ۱۴ تن در 
این انفجار خبر داده است.به نوشته طلوع، دستکم 8 نفر از 

قربانیان غیرنظامی هستند.
همزم��ان با این گزارش ها، مقام��ات محلی والیت ننگرهار 
به رس��انه ها گفتند ک��ه در نتیجه این انفج��ار تاکنون ۱۵ 

تن کشته ش��ده و ۳۲ تن دیگر زخمی شدند.وزارت کشور 
افغانستان اعام کرد در نتیجه ۶۵۰ حمله انتحاری طالبان 
در دو هفته اخیر، بیش از ۲۰۰ غیرنظامی کش��ته و زخمی 

شده اند.
 وزارت کش��ور افغانس��تان اعام کرد که گ��روه طالبان در 
طول دو هفته گذش��ته بی��ش از ۶۵۰ حمل��ه تهاجمی را 
انج��ام داده  اند.»ط��ارق آرین«، س��خنگوی وزارت کش��ور 
افغانس��تان، روز ش��نبه، دوازدهم مهرماه گفت که طالبان 
در ای��ن مدت 8۶ مین را جاس��ازی و منفجر کرده اند.آرین 
اف��زود که در حمات و انفجاره��ای گروه طالبان ۲۱۰ تن 
از غیرنظامیان کش��ته و یا زخمی شده اند.سخنگوی وزارت 
کشور افغانستان تصریح کرد که نیروهای امنیتی در پاسخ 
ب��ه حمات طالبان تلفات س��نگینی را به ای��ن گروه وارد 
کرده اند.وی ش��مار دقیق تلفات گروه طالبان را اعام نکرد 
و از تلفات نیروهای دولتی گزارشی  ارائه نداد.گروه طالبان 
تاکن��ون در این ب��اره اظهار نظری نکرده اس��ت. این گروه 
پیش ت��ر گزارش هفتگی از تلف��ات غیرنظامیان را رد کرده 
بود.براساس آن چه وزارت کشور افغانستان اعام کرد، گروه 
طالبان۶۵۰ حمله تهاجمی را در شرایطی انجام داده که از 
سه هفته پیش تاکنون مذاکرات بین هیأت دولت و طالبان 

در قطر جریان دارد.
ای��ن مذاک��رات هرچند تاکن��ون نتیجه ملموس��ی در پی 
نداش��ته، اما انتظار می رود که نخس��تین برنامه مورد بحث 

آن آتش بس و کاهش خشونت ها باشد.در این میان مشاور 
امنیت مل��ی قطر در دی��دار اعضای هی��ات مذاکره کننده 
افغانس��تان، با تأکید بر اختیار اصل بی طرفی از سوی قطر 
در جریان مذاکرات گفت که دولت این کش��ور از استمرار 
روند صلح حمایت می کند.همزمان با برگزاری نشست های 
دوجانبه هیات های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان 
در دوحه، رئیس و ش��ماری از اعضای هیئت مذاکره کننده 
کابل با محمد بن احمد المس��ند مش��اور امنیت ملی قطر، 
مع��اون صدراعظم و وزیر امور خارجه این کش��ور دیدار و 

گفت وگو کردند.
بر اس��اس اع��ام وزارت دول��ت افغانس��تان در امور صلح، 
»محمد بن احمد المس��ند« مشاور امنیت ملی قطر در این 
دیدار گفت که هدف دولت کش��ورش از میزبانی مذاکرات 
برق��راری صلح و ثبات در افغانس��تان ب��وده و دوحه آماده 
همکاری در راستای پیشبرد مؤثر مذاکرات صلح افغانستان 
می باشد.وی با تأکید بر اختیار اصل بی طرفی از سوی قطر 
در جری��ان مذاک��رات افزود که دولت این کش��ور در قبال 

مسایل مطرح شده در روند مذاکرات ابراز نظر نخواهد کرد 
و از استمرار روند حمایت می کند.

خبر دیگ��ر آنکه آمریکا واحدهای »جن��گ نامتقارن« و » 
تجهی��زات فوری« خود در کش��ورهای عراق و افغانس��تان 
را منحل خواه��د کرد.فرماندهی نیروه��ای زمینی ایاالت 
متح��ده آمریکا ط��ی بیانی��ه ای اعام کرد ک��ه واحدهای 
»جن��گ نامتقارن« و »تجهیزات ف��وری« که جهت مبارزه 
با تروریسم در کش��ورهای عراق و افغانستان تشکیل داده 
ب��ود را منح��ل خواهد کرد.در بیانیه مذک��ور دلیل انحال 
ای��ن واحدها، تمرک��ز نیروه��ای زمینی ب��ر عملیات های 
گسترده اعام ش��د.  »حمداهلل محب«، مشاور امنیت ملی 
افغانستان گفت که در صورت شکست گفت وگوهای صلح، 
دولت افغانس��تان آماد گی  هر سناریویی را دارد و برای آن 

برنامه ریزی کرده است.
محب در برنام��ه  تلویزیونی »مناظره  کابل« افزود که صلح 
از طریق گفت وگوها در اولویت دولت است و تمام تاش ها 

برای موفقیت گفت وگوها متمرکز شده است.
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قدردانی مادورو از پوتین و مردم روسیه 
رئیس جمه��ور ونزوئا از دولت و ملت روس��یه به علت ارس��ال واکس��ن 
کرونا به کش��ورش تقدیر ک��رد. رئیس جمهور ونزوئ��ا از همتای روس 
خ��ود و مردم روس��یه برای تحویل اولین محموله واکس��ن ضد بیماری 
کرونا قدردانی کرد. نیکاس مادورو در پیامی در حس��اب توئیتری خود 
آورد: Sputnik V اکنون اینجاس��ت. ما اولین کش��ور در نیمکره غربی 
هستیم که فاز سوم آزمایش بالینی واکسیناسیون علیه ویروس کرونا را آغاز 
می کنیم. از جانب مردم ونزوئا، از آقای پوتین و مردم روس��یه برای همبستگی 
خود س��پاس و قدردانی می کنم.پیش��تر م��ادورو اعام کرد: قص��د داریم امکان 
استفاده از دستورالعمل های روسیه در درمان بیماری ناشی از ویروس کرونا را در 
کشور بررسی کنیم. اطاعاتی به دست آمده که نشان می دهد روسیه روش های 

بسیار کارآمد و تاثیرگذاری را در درمان بیماری کووید-۱۹ ایجاد کرده است.

آلمان روسیه را به تحریم  تهدید کرد
وزیر خارجه آلمان با اش��اره به گزارش ادعایی کشورش درباره مسمومیت 
مخالف دولت روسیه با گاز عامل اعصاب، گفت در صورتی که این گزارش 
را س��ازمان منع ساح های شیمیایی تایید کند، اعمال تحریم های جدید 
علیه مس��کو اجتناب ناپذیر خواهد بود. »هایکو ماس« گفت در صورتی که 
س��ازمان منع ساح های ش��یمیایی ارزیابی ارتش آلمان درباره مسمومیت 
ادعایی »الکسی ناوالنی« را تایید کند، ممانعت از اعام تحریم های جدید علیه 
مسکو غیرممکن خواهد بود. ماس در گفت وگو با پورتال خبری »تی-آناین« گفت: 
اگر نتایج آزمایشگاه های آلمان، سوئد و فرانسه تایید شود، پاسخ روشنی را از سوی 
اتحادی��ه اروپا به همراه خواهد داش��ت. اطمینان دارم ک��ه در آن صورت اجتناب از 
تحریم ها غیرممکن خواهد بود. او در پاسخ به این سوال که تحریم های جدید چه افراد 

و نهادهایی را هدف قرار خواهد داد، گفت آن ها باید هدفمند و متناسب باشند.

توجیه سودان برای خیانت به فلسطین 
معاون رئیس شورای حاکمیتی سودان اعام کرد، سودان بخواهد یا نخواهد 
برای حذف شدن از لیست تروریسم باید با رژیم صهیونیستی رابطه برقرار 
کن��د. »محمد حمدان دقلو« معروف به »حمیدت��ی« در گفت وگویی از 
تمایل کشورش برای برقراری روابط با رژیم صهیونیستی گفت.حمیدتی 
در گفت وگو با یک ش��بکه تلویزیونی سودان مدعی شد: اسرائیل پیشرفته 
است و ما می خواهیم ببینیم که منافع ما در کجاست؛ همه جهان با اسرائیل 
کار می کنند و کشورهای بزرگ نیز در زمینه تکنولوژی و کشاورزی با اسرائیل کار 
می کنند. وی افزود: صراحتا باید بگویم که به اس��رائیل نیاز داریم و از هیچ کس��ی 
نمی ترس��یم؛ خواس��تار روابط با اسرائیل و نه عادی سازی هس��تیم، در این مسیر 
حرک��ت می کنیم. حمیدتی در ادامه گفت: بخواهی��م یا نخواهیم خط خوردن نام 

سودان از کشورهای حامی تروریسم به )روابط با( اسرائیل مرتبط است.

 سودان: دولت سودان و عناصر مسلح پس از ۱۳ 
سال درگیری س��رانجام به طور رسمی توافق صلح 
میان خود را در ش��هر »جوبا« امض��اء کردند.توافق 
اولیه میان »عبداهلل حمدوک« نخس��ت وزیر سودان 
و گروه موس��وم به »جبهه انقابی سودان«، ائتاف 
گروه های شورش��ی اصلی در غرب منطقه دارفور و 
ایالت های جنوبی نیل آبی و کردفان جنوبی در اوایل 

شهریور ۹۹ در شهر »جوبا« به امضاء رسیده بود.

 هن�د: رس��انه های هند گزارش دادند این کش��ور 
توانس��ته با موفقیت یک نسخه جدید از یک موشک 
بالستیک زمین به زمین خود با قابلیت حمل کاهک 
هس��ته ای را امروز، ش��نبه آزمایش کند.این رسانه ها 
گزارش کردند که موش��ک زمین به زمین "ش��وریا" 
می توان��د یک ه��دف را در ب��رد 8۰۰ کیلومتر مورد 

اصابت قرار دهد. 

 چین: س��خنگوی نمایندگی چین در سازمان ملل 
اتهام زنی های واشنگتن علیه پکن در نشست صندوق 
جمعیت این نه��اد را محکوم کرد.نمایندگی چین در 
س��ازمان ملل متحد در واکنش به اتهام زنی های مکرر 
آمری��کا در ای��ن نهاد، دروغگویی را عادت واش��نگتن 
دانست. س��خنگوی نمایندگی چین در سازمان ملل 
گفت: »دروغ و فریب کاری برای برخی سیاست مداران 

آمریکایی به عادت تبدیل شده است«.

 لبنان: س��خنگوی اداره تحقیق��ات فدرال آمریکا به 
یک ش��بکه لبنانی گفت، تا کن��ون نتیجه ای حاصل 
نش��ده که بگوید انفجار بندر بیروت عمدی بوده است.

اداره تحقیقات فدرال یا پلیس فدرال آمریکا » اف بی آی« 
به شبکه لبنانی »الجدید« گفت، تا این لحظه نتیجه ای 
به دس��ت نیامده که ثابت کند انفج��ار بندر بیروت در 
چهارم آگوس��ت اقدامی عمدی بوده است.وی افزود: به 
درخواست دولت لبنان در این تحقیقات کمک کرده ایم.

 کره شمالی: رهبر کره شمالی با ارسال پیامی به 
ترامپ، برای او و همسرش که به کرونا مبتا هستند؛ 
آرزوی بهبودی کرد. رسانه رسمی کره شمالی اعام 
کرد که کیم جونگ اون رهبر این کش��ور، با ارسال 
پیامی خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، 
برای او و همسرش که به کووید ۱۹ مبتا شده اند، 

آرزوی بهبودی کرده است.

انفجار مهیب در ننگرهار با دهها کشته و زخمی 

افغانستان در آتش طالبان 
و آمریکا می سوزد

بحران سازی قانون گذاران آمریکایی 
در قره باغ

کمیت��ه ملی ارامن��ه آمریکا اعام کرد ۶۰ قانونگ��ذار آمریکایی از وزیر خارجه 
این کشور خواس��ته اند در محکومیت اقدامات آذربایجان و ترکیه در ارتباط با 

درگیری های منطقه قره باغ کوهستانی »اقدام قاطع« انجام دهد.
کمیته ملی ارامنه آمریکا )ANCA( امروز شنبه در بیانیه ای مطبوعاتی اعام 
ک��رد ۶۰ قانونگذار آمریکایی از »مایک پامپئو« وزیر خارجه این کش��ور اقدام 
قاطع در محکومیت آذربایجان و ترکیه در ارتباط با درگیری های منطقه قره باغ 
کوهستانی را خواستار شدند.نمایندگان آمریکایی از جمله »فرانک پلن«، »آدام 
شیف« و »جکی اسپایر« همراه برخی دیگر از اعضای سنا و مجلس نمایندگان 
خواس��تار پایان فوری کمک های امنیتی آمریکا به آذربایجان شدند و از دولت 
ترامپ خواس��تند با »رجب طیب اردوغان« رئیس جمه��ور ترکیه برای خارج 

کردن این کشور از نزاع بین باکو و ایروان ارتباط برقرار کند.
این قانون گذاران نوش��تند: اگر ترکیه تمایلی به عقب نشینی از درگیری فعال 
در ای��ن نزاع ن��دارد، آن زمان وزارت خارجه )آمری��کا( باید فوراً کلیه فروش 
و انتق��ال تجهیزات به آنکارا را متوقف کند. ب��ا توجه به این احتمال که این 
درگیری می تواند به منطقه بس��ط یابد و س��ایر بازیگران خارجی را به درون 
خود بکش��د، ضروری اس��ت که ایاالت متحده از اهرم  دیپلماتیک خود برای 
ایجاد آتش بس فوری استفاده کند. دور جدید درگیری های مرزی جمهوری 
آذربایجان و ارمنس��تان بر س��ر منطقه مورد مناقش��ه قره باغ از بامداد ششم 
مهرماه آغاز شد. درگیری های شدید مرزی هم چنان میان باکو و ایروان ادامه 
دارد و در آخری��ن تحوالت، آذربایجان صبح امروز به بمباران مرکز جمهوری 
خودخوانده قره باغ کوهس��تانی ادامه داد و ارمنستان از ساقط کردن ۳ جت 
طرف آذری خبر داد.»شوشان اس��تپانیان« سخنگوی این وزارتخانه تشریح 
کرد: حدود س��اعت ۰8:۲۵ )به وقت محلی( یک هواپیمای دشمن در جهت 
جنوبی مورد اصابت قرار گرفت. حدود س��اعت ۰8:۴۶ دو جت دیگر در خط 
مقدم قره باغ کوهستانی هدف قرار گرفت. در این میان وزیر خارجه عراق در 
گفت وگو با همتای آذربایجانی، طرفین درگیری بر سر منطقه »قره باغ« را به 

بازگشت به میز مذاکره دعوت کرد.

سیاست هدفمند تل آویو برای 
کشتار اسرا 

کمیته رس��یدگی به امور اسرای فلسطینی با صدور بیانیه ای از جامعه جهانی 
خواس��ت تا جلوی سیاس��ت هدفمند رژیم صهیونیس��تی برای کش��تار اسرای 

فلسطینی را بگیرد.
کمیته رس��یدگی به امور اسرای فلسطینی از وخامت اوضاع جسمانی ۱۳ اسیر 
فلس��طینی در زندان صهیونیس��تی »رمله« خبر داد.این کمیته در بیانیه خود 
اعام کرد که این ۱۳ اسیر به بیماری های بسیار خطرناکی مبتا هستند و در 
معرض مرگ تدریجی قرار دارند. در این بیانیه آمده است که برخی از این اسرا 
به بیماری س��رطان و برخی به بیماری های قلبی مبتا هس��تند.کمیته مذکور 
تأکید کرده است: ۲ نفر از این اسرا به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی 

شده و هم اکنون در بیمارستان رمله بستری هستند.
کمیته رس��یدگی به امور اسرای فلسطینی از جامعه بین الملل به ویژه سازمان 
جهانی بهداشت خواست به سکوت خود پایان داده و جلوی ادامه سیاست های 

هدفمند رژیم صهیونیستی علیه اسرا را بگیرند.
خبر دیگر آنکه یک روزنامه رژیم صهیونیس��تی نوش��ت ک��ه ده ها نظامی این 
رژیم که در جنگ غزه در سال ۲۰۱۴ مشارکت داشتند، همچنان از اختاالت 
روانی رنج می برند. مشاهده تونل های مقاومت در جنگ غزه در سال ۲۰۱۴ به 
کابوس��ی برای نظامیان صهیونیست تبدیل شده است.روزنامه »اسرائیل هیوم« 
در ای��ن باره نوش��ت ک��ه یکی از نظامیان��ی که در جن��گ ۲۰۱۴ وارد یکی از 
تونل های حماس شده بود، همچنان از آسیب روانی ناشی از مشاهده این تونل 
رنج می برد.این روزنامه نوشت که این نظامی ملقب به »متان« یکی از نیروهای 
یگان مهندسی جنگی در ارتش است که در زمان جنگ وارد یکی از تونل های 
حماس ش��د و با وجود آنکه از لحاظ جس��می س��الم از این تونل خارج شد اما 
مشکل حاد روانی برای او ایجاد شد که تا به امروز گرفتار آن است و این نظامی 
صهیونیس��ت همچنان با ش��نیدن صداهای غیرمعمول مانند صدای هواپیما یا 
صدای جیرجیرک در پارک دچار وحش��ت می ش��ود.الزم به ذکر اس��ت حمله 
نظامیان رژیم صهیونیس��تی به تظاهرات کنندگان فلسطینی در کرانه باختری، 

منجر به زخمی شدن شماری از فلسطینی های روستای کفر قدوم شد.

هشدار اتحادیه جهانی علمای 
مسلمین به اسالم ستیزی ماکرون 

رئیس اتحادیه جهانی علمای مس��لیمن در واکنش به اظهارات اسام س��تیزانه 
رئی��س جمهور فرانس��ه، تأکید کرد اس��ام در هیچ بحرانی به س��ر نمی برد و 

نخواهد برد.
 »علی محیی الدین القره داغی« رئیس اتحادیه جهانی علمای مس��لمین،  در 
حس��اب توئیتری خ��ود به اظهارات اسام س��تیزانه »امانوئ��ل ماکرون« رئیس 
جمهور فرانس��ه واکنش نشان داد و تأکید کرد که بحران کنونی ساخته دست 

کشورهای غربی است.
رئیس جمهور فرانسه در توجیه الیحه ای ضد اسامی ادعا کرده بود: »اسام دینی 
اس��ت که امروزه در تمام جهان در بحران به س��ر می برد. این مسئله را فقط در 
کش��ور خودمان شاهد نیستیم«. ماکرون مدعی شده بود که هدف از اجرای این 
الیحه پس از به تصویب رسیدن، مواجه با مشکل افزایش افراط گرایی اسامی در 

فرانسه و تقویت »توانایی ما در زندگی در کنار یکدیگر« خواهد بود.
رئیس اتحادیه جهانی علمای مس��لمین به این اظهارات واکنش نش��ان داد  و 
گف��ت: »آق��ای رئیس جمهور نگ��ران دین ما نباش زیرا این دی��ن هیچ گاه به 
قدرتی تکیه نکرده و شمشیری علیه کسی که با آن مخالفت کرده برنکشیده تا 
اینگونه پرچم خود را ]در جایی[ تحمیل کند«.علی محیی الدین القره داغی در 
ادامه گفت:  »اس��ام، حقایق جاودان وجود است که برای مشکات حل نشدنی 
قدرت ه��ا راه ح��ل دارد. این دین، دین خداس��ت و نه دین نظ��ام حکومتی که 
متکی بر س��لیقه رأی دهندگان اس��ت. ]این دین، دی��ن[ منحرف کردن اذهان 
نیس��ت زیرا اسام خود حضور مستمر عقل، برهان، پاسدار انسان هاست«.القره 
داغی ادامه خطاب به رئیس جمهور فرانس��ه گفت، اسام را در آنجا که آزادی 
وجود دارد، در خیر می یابی. این دین در آنجا که ستمگری وجود دارد، علی رغم 
میل مستبدان رشد می کند.او افزود: »دین ما در هیچ بحرانی به سر نمی برد و 
نخواهد برد! زیرا اس��ام س��اخت دست بشر نیست که بیم ضعف و کساد آن را 
داشته باشیم. اسام علی رغم حیله گیری افراد و اسام هراسی   ها نفس می کشد. 
نگرانی در خصوص دین ما وجود ندارد. جناب رئیس به کس��ی نیاز نداریم که 

بحران را به ما نشان دهد. ما به تو می گوییم: آینده از آن دین اسام است.


