
حمایت کمیسیون امنیت پارلمان 
عراق از الحشد الشعبی 

کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق به صراحت با 
خروج نیروهای الحشد الشعبی و ارتش از شهرهای 

استان صالح الدین مخالفت کرد.
کمیس��یون امنیت و دفاع پارلم��ان عراق، مخالفت 
خود با خروج نیروهای ارتش و الحش��د الشعبی از 
شهرهای اس��تان صالح الدین را اعالم و تاکید کرد 
که ای��ن امر به توانایی وزارت کش��ور در داش��تن 
پرونده امنیتی مربوط اس��ت.»محمد رضا« رئیس 
کمیس��یون امنیت و دفاع پارلم��ان عراق طی یک 
کنفران��س خبری با حضور ش��ماری از اعضای این 
کمیس��یون در اس��تان صالح الدی��ن تصریح کرد: 
کمیس��یون امنیت و دفاع پارلمان ع��راق اقدامات 
و تدابیر اتخاذی »مصطفی الکاظمی« نخس��ت وزیر 
درب��اره حادثه ناحی��ه »الفرحاتیه« در شهرس��تان 
»بلد« را پیگیری می کند و از خانواده های قربانیان 
می خواهد که به گزارش های آنها و نتایج تحقیقات 
درب��اره این حادثه گوش دهند.به نوش��ته »موازین 
نیوز«، وی افزود: الکاظمی دس��تور اعزام یک هنگ 
از لش��کر نُه پیاده نظام به الفرحاتی��ه را صادر کرد 
ت��ا امنیت در این منطقه را حفظ و از س��اکنان آن 
حمایت کنند. نمی توان یگان های ارتش و تیپ های 
الحشد الشعبی را از استان صالح الدین بیرون کرد. 
تمامی ای��ن نیروها در آزادس��ازی مناطق مختلف 
صالح الدین از دس��ت داعش مش��ارکت داش��تند. 
همچنی��ن »ح��زب اهلل« عراق با ص��دور بیانیه ای 
اع��الم کرد که برخی طرف ه��ای داخلی از حادثه 
»فرحاتیه« در اس��تان صالح الدی��ن بهره برداری 
سیاس��ی و انتخاباتی م��ی کنند.گردان های حزب 
اهلل ع��راق در بیانیه در واکن��ش به حادثه فرحاتیه، 
واقع در اس��تان صالح الدین اع��الم کرد که برخی 
از نیروهای داخل��ی و خارجی تالش می کنند تا از 
این حادثه برای دور کردن اتهام از تروریس��ت هایی 
اس��تفاده کنند که آمریکا آنها را مدیریت می کند.

عضو کمیس��یون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعالم 
ک��رد که آمری��کا بیش��ترین به��ره را از بحرانهای 

اقتصادی و امنیتی عراق می برد.

نیمچه گزارش

فرامرز اصغری 

طی روزهای اخیر فرانسه با تحوالت امنیتی جدیدی همراه 
شده اس��ت چنانکه خبرگزاری فرانسه به نقل از یک وزیر 
این کش��ور از حمله نیروه��ای پلیس به ده ها خانه که ادعا 
ش��ده متعلق به شبه نظامیان اسالم گرا در این کشور است، 
خبر داده اس��ت. وزیر کشور فرانس��ه اعالم کرد پلیس این 
کش��ور هم اکنون در حال حمله به منازل ده ها شبه نظامی 
اسالم گرا و دفاتر ۵۱ انجمِن متهم به ترویج نفرت و خشونت 
و همچنین جدایی طلبی اس��ت.این اقدام در حالی صورت 

گرف��ت که پیش از این نیز فرانس��ه از اخ��راج برخی اتباع 
خارجی از این کشور خبر داد. حال این سوال مطرح است 
که ریشه این اقدامات فرانسه چیست و آیا این سرکوب ها 
به آنچه تامین امنیت نامیده می ش��ود منجر خواهد شد؟ 
آنچه از سوی دولتمردان فرانسه برای اجرای این بازداشت 
ها و اخراج ها عنوان می ش��ود، اقدام برای امنیت فرانس��ه 
است که پس از انتشار خبر سر بریده شدن یک معلم تاریخ 
مطرح گردیده است. دولتمردان فرانسه بر این ادعایند که 
جوان��ی مهاجر از چچ��ن در حالی که این معلم چند هفته 
قبل تر در باب کاریکاتورهای موهن چاپ ش��ده در نشریه 
شارلی ابدو صحبت کرده بود، اقدام به سر بریدن این معلم 
کرده است. جهت گیری س��ران فرانسه نشان می دهد که 
آنه��ا برآنند تا این بحران ها را به مس��لمانان نس��بت داده 

و چنان وانمود کنند که اس��الم و مس��لمانان محور بحران 
هستند. این رویکرد در حالی از سوی سران فرانسه صورت 
می گیرد که نگاهی ریشه ای به رفتارهای فرانسه نشان می 
دهد که آنها سالهاست که مجموعه ای از سیاست های ضد 
اس��المی را در قالب قوانین وضع��ی اجرا می کنند چنانکه 
داشتن حجاب در اماکن عمومی با جریمه مواجه می شود. 
همچنین اخی��را ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه با ادعای 
هویت فرهنگی، قوانینی را مطرح کرده اند که بر اساس آن 
اقدام علیه مس��لمانان شدت گرفته و آنها را تهدیدی برای 
جامعه و فرهنگ فرانسه معرفی می شوند. این اقدامات هر 
چند در لوای کمک به امنیت فرانس��ه صورت می گیرد اما 
از یک سو موجب می شود تا ابعاد اصلی تروریسم که بعضا 
با عنوان تروریس��م مسیحی ش��ناخته می شود در حاشیه 

قرار گرفته و س��ایه امنیت برای تروریس��ت ها ایجاد کرده 
است. از س��وی دیگر ایجاد فضای خفقان علیه مسلمانانف 
نوعی بی اعتمادی و گسست را میان جامعه فرانسوی ایجاد 
نموده که زمینه س��از تش��دید فضای نارضایتی مسلمانان 
از دولتمردان فرانس��ه شده اس��ت. این مسئله قطعا زمینه 
س��از تشدید فضای اعتراضی خواهد ش��د که نتیجه آن را 
در ناامنی ه��ای خیابان��ی و رویکرد به تقاب��ل امنیتی می 
توان یافت. بر این اس��اس می ت��وان گفت آنچه که اکنون 
فرانسه را در برگرفته است نتیجه سیاست های دولتمردان 
فرانسه است که با سیاست های نادرست و بحران سازشان 
زمینه ساز شکل گیری چنین وضعیتی شده اند و سیاست 
 س��رکوب علیه مس��لمانان نیز جز تش��دید ای��ن وضعیت 

نتیجه ای ندارد.

یادداشت

گزارش

در شکس��تی دیگر برای آمریکا و جبهه امپریالیسم و نظام 
سلطه که با کودتا به دنبال سرنگونی جریان ضد امپرپالیسم 
در بولیوی بودن��د، نامزد حزب سوسیالیس��ت ها و از افراد 
نزدیک ب��ه »اوو مورالس« رئیس جمهور س��ابق بولیوی، با 
کسب بیش از ۵2 درصد آراء در انتخابات ریاست جمهوری 

پیروز شد.
 مقام ه��ای بولی��وی رس��ماً »لوئیس آرس��ه« نامزد حزب 
»جنبش به سوی سوسیالیسم« )MAS( و از افراد نزدیک 
به »اوو مورالس« رئیس جمهور س��ابق این کشور را بعنوان 

پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعالم کردند.
شبکه »تله سور« در این خصوص گزارش کرد، طبق گفته 
مقام های بولیوی، آرسه موفق به کسب ۵2.2 درصد از آراء 
انتخاباتی شده است و »کارلوس مسا« رئیس جمهور اسبق 
این کش��ور و رهبر حزب جامعه مدنی ۳۱.۵ درصد از آراء 

انتخاباتی را به دست آورده است.
»لوئیس فرناندو کاماچو« نامزد حزب »ما به ائتالف اعتقاد 
داریم« نیز تنها ۱4.۱ درصد از انتخاباتی را به دس��ت آورد.

آرسه از مردم بولیوی برای حمایت از وی و مشارکت صلح 
آمیز در فرایند انتخابات قدردانی کرد.

وی در س��خنرانی بع��د از اع��الم پی��روزی اش گفت: »ما 
دموکراس��ی و امی��د را احی��ا کردیم. بولیوی ب��ار دیگر به 
دموکراس��ی گره خورده است. ما تعهد خود برای همکاری 
با سازمانهای اجتماعی را تصدیق کردیم و می خواهیم یک 
دولت وحدت ملی بس��ازیم«.بنا بر گزارش شبکه یورونیوز، 

پیش از این نظرسنجی های پای صندوق های رأی انتخابات 
ریاس��ت جمهوری بولیوی نیز نش��ان داده بود که آرس��ه با 

کسب بیش از ۵2 درصد از آراء پیروز شده است.
یکش��نبه، انتخابات ریاست جمهوری بولیوی یک سال پس 
از انتخابات جنجالی س��ال گذش��ته صورت می گیرد که به 
کودتای راست گرایان و استعفا و تبعید »اوو مورالس« تنها 

رئیس جمهور بومی این کشور منجر شد.
مورالس پیش از آن گفته بود که فردای روزی که آرسه در 

انتخابات پیروز شود، به کشورش بازخواهد گشت.
انتخابات بولیوی تا کنون دوبار به خاطر شیوع ویروس کرونا 
به تعویق افتاده بود. پس از کودتای سال گذشته، »جنینه 
آنز« س��ناتور محافظه کار بولیوی بر سر کار آمد اما در ماه 
ژانویه س��ال جاری میالدی )دی ماه ۹۸( استعفای خود را 
اعالم کرد.»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل به مردم 
بولی��وی تاکید کرد تا به روند انتخابات به ویژه نتایج نهایی 

احترام بگذارند.
دادگاه عالی انتخابات بولیوی اواخر روز ش��نبه اعالم کرد، 
تصمی��م گرفته همزمان با ش��مارش آرا، آرای مقدماتی را 
اع��الم نکند چون می خواهد از عدم قطعیتی که در جریان 
اعالم نتایج اولیه انتخابات سال گذشته ایجاد شد، بپرهیزد. 
تصمیم کمیت��ه انتخابات مبنی بر عدم اع��الم نتایج اولیه 
شمارش آرا، گمانه زنی هایی را درباره تقلب به دنبال داشته 
ام��ا مورالس طرفداران��ش را به صبر و پرهیز از خش��ونت 
دع��وت می کند.»س��الوادور روِم��رو« رئی��س دادگاه عالی 

انتخاب��ات بولیوی در توضیح مقصود ای��ن نهاد نظارتی در 
عدم اعالم آرای مقدماتی گفت: این اقدام با هدف برگزاری 
انتخابات در آرامش اجرا می شود. وی همچنین خاطر نشان 
کرد: نمی خواهیم در فضای ش��دید چند قطبی سیاس��ی، 

حساسیت و بی اعتمادی، تردید به وجود بیاید.
حال باید دید بعد از گذش��ت یکس��ال پر فراز و نشیب، آیا 
جامعه بولیوی قادر خواهند بود که سرنوش��ت و س��مت و 
س��وی  آینده کش��ور خود را ب��ه دور از هرگونه مداخله و 
اقدامات خش��ونت آمیز کودتاچیان و مخالفان تعیین کنند 
یا خیر. دولت موقت بولیوی که با کمک نظامیان و حمایت 
های آمریکا قدرت را در دست گرفت، تاکنون سعی داشته 
است در روند فعالیت طرفداران مورالس و حزب او اختالل 
ایج��اد کند.مورالس، رییس جمه��ور ضدآمریکایی بولیوی 
بهم��ن هش��تاد و چهار به قدرت رس��ید. در ای��ن چهارده 
س��ال آمری��کا بی وقفه به بولیوی فش��ار اقتص��ادی آورد و 
با رس��انه هایش بحرانه��ای اقتصادی را گ��ردن مورالس و 
استقالل خواهیش گذاشت. در نهایت هم آبان نود و هشت 
س��فارت آمریکا در الپاز عمال کودتا کرد و با س��ازماندهی 
اعتراضات به نتیجه انتخابات، بولیوی را ناآرام و این کشور 

را به لبه جنگ داخلی کشاند. مورالس مجبور به ترک کشور 
شد. دیروز اما در انتخاباتی که غربیها آن را رفراندوم درباره 
مورالس خوانده بودند، متحد و وزیر س��ابق مورالس، لویی 
آرسه، با پنجاه و یک درصد آرا مقابل کاندیدای آمریکاییها 
پیروز ش��د. این پیروزی بزرگی ب��رای همه عدالتخواهان و 
امپریالیسم س��تیزان جه��ان به ویژه ایران است.س��ال  این 
است که چرا مردم دوباره به مورالس آری گفتند و به رغم 
فش��ار اقتصادی تحمیل شده از واشنگتن و جنگ رسانه ای 

چهارده ساله آمریکا فریب نخوردند؟ 
جواب این اس��ت که اگرچه مورال��س نفت و گاز بولیوی را 
مل��ی کرد و مقابل قلدری آمریکا ایس��تاد اما در کنارش از 
س��ال هش��تاد و چهار تا نود و هش��ت تولید ناخالص ملی 
س��االنه چهار و نیم درصد رشد کرد و جمعیت فقیر از سی 
و ش��ش درصد به هفده درصد رس��ید و متوسط درآمد از 
هزار دالر برای هر نفر در س��ال به س��ه هزار و پانصد دالر 
رس��ید و پنجاه و چهار میلیون هکتار زمین بین کشاورزان 
فقیر بازتوزیع شد و هزاران مدرسه و درمانگاه و بیمارستان 
برای فقرا ساخته شده و محرومین جامعه اثرات سیاستهای 

مورالس را ملموس در زندگیشان دیدند.

ریشه بحران کجاست؟ 
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چین گزارش مربوط به بازداشت آمریکایی ها را رد کرد
چین در پی گزارش یک روزنامه که پکن به واشنگتن هشدار داده شاید 
آمریکایی های س��اکن این کشور آسیایی را بازداشت کند، این مساله را 

رد کرد که اتباع خارجی هدف تهدید بازداشت خودسرانه قرار دارند.
وزارت خارجه چین گفته که این واشنگتن است که شهروندان خارجی 
را مورد سوءرفتار قرار می دهد و آمریکا را به سرکوب قاطع و سرسختانه 
سیاسی دانشگاهیان چینی متهم کرد. ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه 
چین در یک نشست خبری گفت: آمریکا مدعی است که اتباع خارجی در چین 
با تهدید بازداش��ت خودس��رانه روبرو هس��تند. چین از حقوق مشروع و امنیت 
خارجی ه��ا دفاع می کند. روزنامه وال اس��تریت ژورنال گ��زارش کرد، مقام های 
چینی هشدارهایی مکرر را برای مقام های دولت آمریکا ارسال کرده اند که چین 

ممکن است اتباع آمریکایی را دستگیر کند.

مخالفت ژاپن با تنش  در دریای جنوبی چین
نخس��ت وزیر ژاپن همه کش��ور های درگیر در دریای جنوبی چین را به 

حل مسالمت آمیز اختالفات دعوت کرد.
یوش��یهیده سوگا، نخست وزیر ژاپن گفت که کشورش مخالف هرگونه 
اقدام برای افزایش تنش در دریای جنوبی چین اس��ت. سوگا همچنین 
افزود که همه کش��ور های درگیر در دری��ای جنوبی چین باید در جهت 
حل مسالمت آمیز اختالفات تالش کنند.چین سالهاست که درگیر اختالفات 
دریایی با س��ایر کشور های س��احلی در دریای جنوبی چین شده و اکنون حضور 
نظام��ی آمری��کا در این منطقه به این اختالفات دامن زده اس��ت. در مقابل و در 
پاسخ به این حضور آمریکا، چین نیز درماه های اخیر مانور های نظامی گسترده ای 
در این منطقه انجام داده اس��ت. نخس��ت وزیر ژاپن قباًل گفته بود اقتصاد کشور 

هنوز به دلیل تأثیر همه گیر ویروس کرونا در وضع سختی به سر می برد.

جانسون  استعفا خواهد داد
یک روزنامه انگلیسی به نقل از هم حزبی های نخست وزیر این کشور نوشت 
وی قصد دارد طی ماه های آینده به خاطر ناراضی بودن از حقوق ساالنه اش 
اس��تعفا دهد. روزنام��ه »میِرر« به نق��ل از ش��ماری از نمایندگان حزب 
محافظه کار نوش��ته است، »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس تا چند 
ماه دیگر از مقام خود استعفا خواهد داد. هم حزبی های جانسون می گویند او 
بارها به صورت خصوصی گالیه کرده است که نمی تواند با حقوق نخست وزیری 
ساالنه ۱۵۰ هزار پوند اموراتش را بگذراند.به گفته این نمایندگان پارلمان جانسون به 
»ترزا ِمی« نخست وزیر قبلی انگلیس که از زمان استعفایش بیش از یک میلیون پوند 
درآمد داش��ته، رش��ک می ورزد. اما او قصد دارد تا ۶ ماه دیگر به نخست وزیری ادامه 
دهد. گفته می شود جانسون پیش از نخست وزیری، تنها برای دو سخنرانی ۱۶۰ هزار 

پوند و برای ستون نویسی در روزنامه ای ماهانه 2۳ هزار پوند دریافت می کرده است.

 روسیه: والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با 
تقدیر از شرکت کنندگان در یک مراسم به مناسبت 
هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد 
تاکید کرد که سازمان ملل متحد هنوز تنها ساختار 
جهانی اس��ت ک��ه امکان گفت وگ��وی چندجانبه با 

طرف های هم سطح و برابر را فراهم می کند.

 ونزوئال: رئیس جمهور ونزوئال اعالم کرد مس��کو 
ه��زاران دز از دارو های خود ب��رای درمان ویروس 
کرونا را به این کش��ور فرس��تاده اس��ت. »نیکالس 
مادورو« از دریافت کردن هزاران ُدز از دارو های ضد 
کرونایی روس��یه خبر داد. او در سخنانی تلویزیونی 
گفت: داروی ضد ویروس قدرتمند »فاویپیراویر« از 
روسیه وارد شد. این دارو اثرپذیری بسیار خوبی در 

درمان مبتالیان بد حال دارد.

در  قرقیزس��تان  وزی��ر  نخس��ت  قرقزس�تان:   
دی��دار نمایندگان پارلمان این کش��ور با اش��اره به 
ح��وادث اخیر در این جمه��وری و انتقال قدرت به 
صورت مس��المت آمیز گف��ت: انتخابات پارلمانی و 
ریاس��ت جمهوری در آینده نزدیک برگزار خواهد 
شد.»س��ادیر جب��اراف« در دی��دار ب��ا نمایندگان 
پارلمان قرقیزس��تان گفت: انتخ��اب وی به عنوان 
نخس��ت وزیر کش��ور نمونه ای از انتقال قدرت »به 

روش صلح آمیز و قانونی« بود.

 قب�رس ش�مالی: »ارس��ین تاتار« نام��زد مورد 
حمایت ترکیه در انتخابات قبرس شمالی پیروز شد 
و رئیس فعلی این منطقه که حامی اتحاد قبرس بود 
شکس��ت خورد.به دنبال پیروزی ارسین تاتار نامزد 
جزب اتحاد ملی در انتخابات قبرس ش��مالی، رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهور و مولود چاووش اوغلو 

وزیر خارجه ترکیه پیروزی وی را تبریک گفتند.

پاکس�تان: ائتالف��ی از ۹ اپوزیس��یون مط��رح 
تظاهرات ه��ای  س��اماندهی  مس��ئول  پاکس��تان 
ضددولتی با هدف برکناری نخس��ت وزیر این کشور 
هس��تند.ده ها هزار نفر از مخالفی��ن »عمران خان« 
نخست وزیر پاکستان، با تجمع در شهر کراچی این 

کشور، خواهان کناره گیری او از قدرت شدند.

نامزد نزدیک به اوو مورالس رئیس جمهور بولیوی شد

رای دوباره به جبهه 
ضد امپریالیسم

روسیه خواستار بازخواست ترکیه 
در قره باغ

میخاییل بوگدانف نماینده رئیس جمهوری روس��یه در امور خاورمیانه و آفریقا 
دیروز اعالم کرد که روس��یه در جریان تماس های با طرف ترکیه ای، در مورد 
مس��اله اعزام مزدوران و جنگجویان از لیبی و سوریه به منطقه قره باغ توضیح 

خواست.
بوگدان��ف در گفت وگو با خبرنگاران در مورد گف��ت وگو با ترکیه درخصوص 
حض��ور مزدوران خارجی در منطقه قره باغ خاطرنش��ان ک��رد: ما درباره همه 
مسائل گفت وگو می کنیم.  وی در واکنش به اینکه آیا طرف روسی در جریان 
تماس ها )با مقامهای ترکیه( به غیرقابل قبول بودن ش��رکت مزدوران خارجی 
در مناقش��ه قره باغ اش��اره کرده است، گفت: بدیهی اس��ت بله این موضوع را 
مطرح کرده ایم.پیش تر مقامهای ارمنس��تان مدعی انتقال هزاران تروریست از 
س��وریه به جمهوری آذربایجان توسط ترکیه برای جنگیدن در منطقه قره باغ 
خبر شده بودند و مقامهای آذری نیز ادعا کرده اند که گروهی از کردها توسط 
ارمنستان برای جنگیدن به آذربایجان به قره باغ منتقل شده اند.وزارت خارجه 
روسیه پیشتر از انتقال شماری از مزدوران و ستیزه جویان از سوریه و لیبی به 
قره باغ برای شرکت در جنگ در این منطقه ابراز نگرانی کرده بود.در این میان 
رئیس جمهور آذربایجان با متهم کردن ارمنستان به نقض آتش بس مدعی شد 
که نیروهای مس��لح باکو، کنترل ۱۳ روس��تا در قره باغ کوهستانی را به دست 
گرفتن��د.  »الهام عل��ی اف« رئیس جمهور جمه��وری آذربایجان با متهم کردن 
ارمنس��تان به نقض آشکار آتش بس، مدعی ش��د که نیروهای مسلح کشورش 
کنترل ۱۳ روس��تا در منطقه مورد مناقش��ه »قره باغ کوهستانی« را به دست 
گرفتند.منابع آگاه از اس��تقرار هزاران شبه نظامی سوری در منطقه قره باغ خبر 
می دهند.بنا به اعالم یک منبع آگاه بیش از هزار شبه نظامی سوری در منطقه 
قره باغ مس��تقر ش��دند.این منبع آگاه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت عالوه بر 
این تعداد، گروه دیگری از مزدوران س��وری به زودی عازم مناطق درگیری در 

قره باغ خواهند شد.

خروش علیه خائنان به فلسطین  
دهها نفر از مردم بحرین در محکومیت سفر رسمی یک هیأت صهیونیست به منامه 
و همچنین توافق عادی سازی روابط منامه-تل آویو به خیابان ها ریختند در حالی که 

همزمان در مسجدالقصی هم فلسطینی ها هیات اماراتی را اخراج کردند.
ده ها نف��ر از مردم بحرین در اعتراض به عادی س��ازی روابط منامه-تل آویو به 
خیابان ه��ا ریختند. پایگاه خبری »ع��رب-4۸« گزارش داد که معترضان با در 
دست داشتن پالکاردهایی، »تحکیم روابط رسمی دوجانبه« را محکوم کردند.
جمعیت الوفاق بحرین هم در صفحه توئیتر خود فایل ویدئویی را منتش��ر کرد 
که در جریان آن، ده ها نفر از مردم معترض بحرین، با در دست داشتن پرچم 

این کشور و پرچم فلسطین، محکومیت خود را اعالم کردند.
در یکی از این پالکاردها نوشته شده بود که »تمامی توافقات با صهیونیست ها، از 
بین می رود«.در این میان فرستاده ترامپ در امور غرب آسیا می گوید که مذاکرات 
با مقامات س��عودی برای س��ازش با رژیم صهیونیس��تی مثبت بوده است.»آوی 
برکوویت��ز« فرس��تاده »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در امور غرب آس��یا 
روز یک ش��نبه گفت که طرح واش��نگتن برای نزدیکی میان اعراب و اسرائیل در 
حال شتاب گرفتن است و امیدواریم که توافقهای بیشتری حاصل شود حتی اگر 
ترامپ در انتخابات ماه نوامبر شکس��ت بخورد.  همچنین کوهن رئیس س��ازمان 
جاسوسی رژیم صهیونیستی اذعان داشت که عادی سازی روابط بحرین و امارات 
با رژیم صهیونیستی در سایه بحث و اختالف نظرها در داخل این کشورهای عربی 
انجام شد و آنها شیوه ای غیرعادی در سازش با اسرائیل را برگزیدند.از سوی دیگر 
همزمان با تس��ریع روند عقد قراردادهای همکاری بین ابوظبی-تل آویو، تعدادی 
از رهبران جنبش فتح و ش��خصیت های فلس��طینی تأکید کردن��د که هر گونه 
س��رمایه گذاری امارات در قدس، شراکت در یهودی سازی این شهر اشغالی است. 
یک هیأت اماراتی که در پی علنی شدن عادی سازی روابط میان ابوظبی و تل آویو 
به بیت المقدس س��فر کرده بود و برای بازدید به مس��جد قبه الصخره رفته بود با 
واکنش تند فلسطینی های حاضر در این مسجد مواجه شد. یک هیأت سیاسی 
اماراتی که تحت حمایت پلیس رژیم صهیونیستی وارد حریم مسجداالقصی شده 

بود، با واکنش ساکنان قدس ناگزیر به ترک این محل شد.

فاز جدید سرکوب مسلمانان 
در فرانسه 

در ادامه بهانه جویی برای سیاس��ت سرکوب مس��لمانان،خبرگزاری فرانسه به 
نقل از یک وزیر این کشور از حمله نیروهای پلیس به ده ها خانه که ادعا شده 

متعلق به »شبه نظامیان اسالم گرا« در این کشور است، خبر داد.
خبرنگار روزنامه انگلیس��ی »ایندیپندنت« هم در توییتی نوش��ت: »وزیر کشور 
فرانس��ه اعالم کرد پلیس این کش��ور هم اکنون در حال حمل��ه به منازل ده ها 
ش��به نظامی اس��الم گرا و دفاتر ۵۱ انجمِن متهم به ترویج نفرت و خش��ونت و 
همچنین جدایی طلبی اس��ت.«وزیر کشور فرانس��ه پیشتر با ادعای تالش برای 
مب��ارزه با آنچه افراط گرایی مذهبی خواند، از بس��تن دس��تکم ۷۳ مس��جد و 
مدرسه خصوصی اسالمی در سراسر فرانسه از ماه ژانویه به این سو خبر داد.بنابر 
گزارش ها، دولت فرانس��ه قصد دارد شماری از اتباع خارجی را که ادعا می کند 

مظنون به »فعالیت های افراطی« هستند از خاک این کشور اخراج کند.
رویترز به نقل از »رادیو Europe ۱« گزارش داد دو روز پس از حادثه برای یک 
معلم تاریخ در فرانسه از سوی یک افراط گرای چچنی، دولت فرانسه در حال مهیا 
ش��دن برای اخراج 2۳۱ تبعه خارجی به دلیل »اعتقادات افراطی« است. وزارت 

کشور فرانسه از توضیح بیشتر در این  خصوص خودداری کرده است.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که تنش میان حکومت فرانسه و جامعه مسلمان 
ساکن این کشور افزایش یافته است. »امانوئل ماکرون«  رئیس جمهور فرانسه هفته 
گذش��ته در یک سخنرانی ضد اسالمی از نظارت دقیق دولت بر مدارس و بودجه 
مس��اجد خبر داد.در همین حال دولت فرانسه قصد دارد 2۳۱ تبعه خارجی را به 
بهانه مظنون بودن به »فعالیت های افراطی« از خاک این کش��ور اخراج کند. خبر 
دیگر آنکه بعد از حمله تروریس��تی به معلمی در فرانس��ه مقامات امنیتی آلمان 
درباره وقوع اقدامات مشابهی از طرف گروه های افراط گرا در کشورشان ابراز نگرانی 
کرده اند.رسانه های فرانسوی شامگاه جمعه گزارش دادند که یک فرد با سالح سرد 
با حمله به شخصی در شهر کوچکی در شمال غربی پاریس، وی را به قتل رسانده 

و متعاقباً خود نیز به ضرب گلوله پلیس کشته شده است.


