
رای دوباره به مورالس

بولی��وی یک س��ال پیش ب��ا کودتای سیاس��ی و 
نظام��ی همراه ش��د ک��ه در نتیج��ه آن مورالیس 
رئیس جمه��ور قانونی این کش��ور برکنار و دولتی 
ب��ر آم��ده از نظامی��ان و رئیس مجلس بر مس��ند 
قدرت ق��رار گرفتند. س��رانجام پس از یک س��ال 
انتخابات ریاس��ت جمهوری این کش��ور برگزار شد 
و مقام های بولیوی رسماً لوئیس آرسه نامزد حزب 
جنبش به س��وی سوسیالیس��م )MAS( و از افراد 
نزدیک ب��ه اوو مورالس را به عنوان پیروز انتخابات 
ریاست جمهوری اعالم کردند. آرسه موفق به کسب 
۵۲.۲ درصد از آراء انتخاباتی شده است و کارلوس 
مس��ا رئیس جمهور اس��بق این کشور و رهبر حزب 
جامع��ه مدنی ۳۱.۵ درص��د از آراء انتخاباتی را به 
دست آورده است. این پیروزی در حالی رقم خورده 
اس��ت که طی یک س��ال گذش��ته دول��ت کودتا و 
محافل رسانه ای و سیاسی آمریکایی مکرر، مورالس 
را متهم و تالش ک��رده تا وی را عامل بحران های 
بولیوی نشان دهند. حال این سوال مطرح است که 
چرا رای مردم مغایر با این ادعاها رقم خورده است 
و این پی��روزی چه پیامی به هم��راه دارد؟ نگاهی 
به کارنامه مورالس چند نکته قابل توجه مش��اهده 
می شود. نخست آنکه وی نفت و گاز بولیوی را ملی 
کرد و مقابل آمریکا ایستاد و همزمان تولید ناخالص 
ملی ساالنه چهار و نیم درصد رشد کرد و جمعیت 
فقیر از س��ی و شش درصد به هفده درصد رسید و 
متوسط درآمد از هزار دالر برای هر نفر در سال به 
سه هزار و پانصد دالر رسید و پنجاه و چهار میلیون 
هکتار زمین بین کش��اورزان فقیر بازتوزیع ش��د و 
هزاران مدرس��ه و درمانگاه و بیمارستان برای فقرا 
ساخته ش��ده و محرومین جامعه اثرات سیاستهای 
مورالس را ملموس در زندگیشان دیدند. دوم آنکه 
وی توانس��ت با ایس��تادگی در برابر آمریکا و اروپا 
، اس��تقالل کشورش را محقق س��ازد و نقشی مهم 
به بولیوی در عرصه جهانی بخش��د. رویکرد عدالت 
خواهانه در حمایت از فلسطین و همراهی با جبهه 
ضد امپریالیس��م و روابط هم��ه جانبه با جمهوری 
اس��المی ایران و س��ایر ارکان مقاوم��ت، مولفه ای 
دیگر در ایجاد جایگاه کردمی برای وی شد. بر این 
اس��اس است که پس از یک س��ال حاکمیت غرب 
گرایان مردم بولیوی بار دیگ��ر رویکرد به مورالس 
را پای صندوق های رای رقم زدند چرا که دریافتند 
رویکرد به آمریکا هیچ دستاوردی نخواهد داشت و 

جبهه ضد امپریالیسم تنها راه نجات است. 
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ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق سفری دوره ای به اروپا 
را آغاز کرده است. در همین چارچوب وی که به آلمان سفر 
کرده است با آنگال مرکل صدر اعظم این کشور دیدار و گفتگو 

کرد. این درحالی اس��ت که الکاظمی پیش��تر نیز با سفر به 
فرانسه ضمن دیدار با مقامات ارشد این کشور، توافقاتی با آنها 
در زمینه های مختلف داشت. در همین حال دیدار با مقامات 
انگلیس نیز در جمع برنامه های وی قرار دارد. حال این سوال 
مطرح است که این سفرها با چه اهدافی صورت گرفته و چه 

دستاوردهایی برای عراق می تواند داشته باشد؟ 
برخی ناظران سیاس��ی بخش��ی از سیاست های الکاظمی را 
برگرفته از اهداف ش��خصی وی دانسته اند چنانکه اخیرا نیز 
وی در این چارچوب توافقی با اقلیم کردس��تان عراق بر سر 
سنجار دانست که بسیاری آن را اقدامی برای کسب حمایت 
کردها برای تکرار نخس��ت وزیری اش عنوان کرده اند. بر این 
اساس جلب حمایت خارجی را می توان از ابعاد سفر دانست. 
در مرحله دیگر عراق با چالشهای متعدد اقتصادی و سیاسی 

و امنیتی مواجه اس��ت که عراق به دلیل ضعف های داخلی 
توان حل آنها را ندارد. بغداد تالش دارد تا تنوعی از بازیگران 
را در عراق به کارگیرد تا بتواند از ظرفیت های همگان برای 
حل بحران ها برخوردار ش��ود. البته این س��ناریو نیز مطرح 
اس��ت که اقدام عراق برای کاهش سلطه آمریکا صورت می 
گیرد. حال این سوال مطرح است که اهداف الکاظمی برای 
کمک به حل بحران های عراق محقق خواهد ش��د؟ نگاهی 
بر مواضع کشورهای اروپایی نشان می دهد که آنها در قبال 
خاورمیانه رویکرد مش��ابهی با آمری��کا دارند که محور آن را 
س��لطه و تسلیم سازی کشورها تش��کیل می دهد. در قبال 
عراق نیز مطالبه این کشورها حذف نیروهای مقاومت مردمی 
و وابسته سازی امنیت عراق به کشورهای غربی و نیز دوری 
عراق از سوریه و ایران به عنوان حامیان منطقه ای استقالل 

این کشور اس��ت. این رویکردها را در مواضع این کشورها و 
ادعاهای آنها علیه حشدالش��عبی و جمهوری اسالمی ایران 

می توان مشاهده کرد. 
رویک��ردی ک��ه در کن��ار بح��ران ناامنی به دو دس��تگی و 
چندپارگی اجتماعی و سیاسی در عراق منجر خواهد شد. بر 
این اساس رویکرد الکاظمی به اروپا زمانی به نتیجه خواهد 
رس��ید که وی با دیده عراق مستقل به این مناسبات بنگرد 
چرا که در غیر این صورت نتیجه نهایی کار تهی شدن عراق 
از نیروهای مقاومت مردمی،عدم همکاری با جبهه مقاومت 
به عنوان پیشگام مبارزه با تروریسم خواهد بود که در نهایت 
تسلیم شدن بغداد در برابر خواسته های غرب را رقم می زند 
که بازگش��ت این کشور به دوران صدام و قدرت یابی حزب 

بعث بخشی از این وضعیت خواهد بود. 

یادداشت

گزارش

جنایت ائتالف آمریکایی-س��عودی علیه ملت یمن، هر روز 
ابعاد جدیدت��ری می گیرد و اکنون دامنه آن به قطع منابع 
س��ازمان های امداد رسان رسیده اس��ت چنانکه سخنگوی 
دبی��رکل س��ازمان مل��ل از کاهش برنامه ه��ای اصلی این 

سازمان در یمن تا پایان سال جاری میالدی خبر داد.
عدم پرداخت تعهدات جهانی برای کمک های بشر دوستانه 
به میلیون ها یمنی در فقر، موجب ش��ده تا ابعاد  جدیدی 
از نس��ل کش��ی در این کشور اجرا ش��ود چنانکه »استفان 
دوگاریک« س��خنگوی دبیرکل س��ازمان مل��ل اعالم کرد 
که این س��ازمان برنامه های اصلی خود را در یمن تا پایان 
س��ال جاری می��الدی کاهش می دهد.وی اف��زود: چنانچه 
حمایت ه��ای مال��ی الزم از برنامه ه��ای س��ازمان ملل در 
یمن صورت نپذیرد از تعداد این برنامه ها کاس��ته می شود.

دوگاریک بیان کرد: کاهش حمایت های مالی از برنامه های 
سازمان ملل باعث فلج شدن عملیات بشر دوستانه در یمن 
ش��ده اس��ت. عماًل ۱۶ برنامه س��ازمان ملل در این کشور 

تضعیف و یا متوقف شده است.
وی اعالم کرد: تعداد برنامه های اصلی این سازمان در یمن 

به ۴۱ برنامه می رسید که عالوه بر ۱۶ برنامه گفته شده، ۲۶ 
برنامه دیگر تا پایان س��ال جاری میالدی متوقف می شود. 
دوگاریک افزود: تاکنون ۴۲ درصد از طرح بش��ر دوس��تانه 
سازمان ملل در یمن تأمین مالی شده است. درگیری ها در 
این کشور همچنان ادامه دارد و ما شاهد گسترش ویروس 
کرونا در یمن نیز هستیم.سخنگوی سازمان ملل در گزارشی 
مطبوعات��ی تصریح کرد: ح��دود ۲۰ میلیون تن در یمن از 
نبود امنیت غذائی رنج می برند.دوجاریک عنوان داشت که 
حدود دو میلیون ک��ودک در یمن نیازمند درمان به دلیل 
سوء تغذیه شدید هستند که از میان آنها، ۳۶۰ هزار تن در 
معرض خطر مرگ قرار دارند. سخنگوی سازمان ملل اظهار 
کرد که طرح حمایت های انس��انی از یمن فقط ۴۲ درصد 
تامین مالی ش��ده اس��ت و این کمترین سطح حمایت های 
مالی اس��ت. در این میان رئیس شورای عالی سیاسی یمن 
ضمن اعالم ای��ن موضوع که هدف حمل��ه به یمن اجرای 
دس��تورکارهای آمریکایی-صهیونیستی است، تصریح کرد، 

ملت یمن دیکته های خارجی را رد می کند.
»مهدی المش��اط« رئیس ش��ورای عالی سیاس��ی یمن در 

گفت وگویی با روزنامه »۲۶ س��بتمبر« به آخرین تحوالت 
یمن پرداخت.وی در اش��اره به موضوع تبادل اسرای یمنی 
گف��ت، صنعاء ت��ا آزادی تمام اس��را از زندان ه��ای ائتالف 
سعودی آرام نخواهد شد و به خانواده های آنها قول می دهد 
تمام تالش خود را برای آزادی اسرا به کار گیرد.المشاط در 
پاس��خ به سوالی درباره علت فروپاشی ریال یمن هم گفت، 
پول ملی یمن ه��دف توطئه قرار گرفته؛ »مزدوران چیزی 
جز دستکش هایی )آلت دس��ت( نیستند که آمریکا از آنها 
برای ترسیم سیاس��ت های خصمانه خود در یمن استفاده 
می کند«؛ ش��هروندی که ذره ای حس وطن پرستی داشته 
باشند اقدام به چاپ پول غیرقانونی و بی رویه به این شکل 
نمی کند، آمریکا و ابزارهای آن یعنی س��عودی و امارات در 

پشت پرده این تصمیم هس��تند، آنها هستند که طرح های 
ویژه برای تخریب یمن و اقتصاد آن را اجرا می کنند«.

وی در اش��اره به طرح صلحی که س��ال گذش��ته )۲۰۱۹( 
برای پایان دادن به جنگ یمن ارائه داد و ائتالف س��عودی 
به آن پاس��خ عملی نداد، تصریح کرد، صنعاء در این زمینه 
پیش��نهادهای زیادی در مذاکرات ژن��و ۱، ژنو ۲، مذاکرات 
کویت یا مذاکرات دو جانبه ارائه داده اس��ت. از سوی دیگر 
یک منب��ع نظامی از رص��د و ثبت ۱۲۶ م��ورد نقض های 
متعدد ائتالف عربی تحت امر عربستان در صعده خبر داد.

جنگنده های ائتالف سعودی همچنین ۱۶ حمله هوایی به 
شهرستان های صراوح، رحبة، جبل مراد و مجزر در شمال 

شرق یمن انجام دادند.

کارنامه سفر به اروپا 
مهسا شاه محمدی 
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مقام ه��ای آمریکایی اع��الم کردن��د، پنتاگون هزینه 
برآورد ش��ده جایگزینی س��ری جدیدی از موشکهای 
هس��ته ای مس��تقر در زمین به جای موشکهای نسل 
قبلی موس��وم به Minuteman ۳ که ۵۰ س��ال به 
طور م��داوم عملیاتی بوده اند را به ۹۵.۸ میلیارد دالر 

افزایش داده است.
 ای��ن برآورد حدود ۱۰ میلیارد دالر نس��بت به چهار 
س��ال پیش باال رفته است.این تس��لیحات مشهور به 
موشکهای بالس��تیک قاره پیما بخشی از یک فرآیند 
جایگزینی تقریبا تمام و کمال نیروی هسته ای آمریکا 
در چن��د دهه آین��ده با مجموع هزین��ه بیش از ۱.۲ 

تریلیون دالر است.
برخی شامل ویلیام جی. پری، وزیر دفاع اسبق آمریکا 
استدالل می کنند، بدون موشکهای بالستیک قاره پیما 
هم می توان از امنیت ملی آمریکا اطمینان حاصل کرد 
اما پنتاگون می گوید این تس��لیحات برای بازدارندگی 
از جنگ ضروری هس��تند. دولت ترامپ بر تعهدش بر 
مس��تقر کردن نس��ل جدیدی از موشکهای بالستیک 

قاره پیما در یک س��ند بررس��ی سیاست هسته ای در 
سال ۲۰۱۸ تاکید کرده است.ناوگان ۴۰۰ تایی فعلی 
موش��کهای Minuteman آمریکا که هر یک با یک 
کالهک هسته ای واحد مس��لح هستند، در سیلوهای 
زیرزمین��ی در مونتان��ا، داکوت��ای ش��مالی، کلورادو، 
وایومینگ و نبراسکا مستقر هستند. تعداد آنها از سوی 
معاهده س��ال ۲۰۱۰ استارت جدید با روسیه که قرار 

است در فوریه منقضی شود، محدود شد.
آمریکا همچنین مش��غول س��اخت یک ناوگان جدید 
از زیردریایی های مس��لح به موشک بالستیک با هدف 
جایگزین��ی زیردریایی های اس��تراتژیک فعلی کالس 
اوهای��و و همچنین ی��ک بمب افک��ن دور برد جدید 
مس��لح به س��الح هس��ته ای به جای بم��ب افکنهای 
رادارگریز بی-۲ اس��ت. آمریکا در عین حال در حال 
ساخت یک موشک کروز هسته ای نسل جدید پرتابی 
از هوا و یک سیس��تم جدید ارتباط��ات و فرماندهی 
هس��ته ای است و در عین حال روی کالهکهای به روز 
رسانی شده از جمله یک برنامه جایگزینی کالهکهای 

موش��کهای بالس��تیک ق��اره پیم��ا با ب��رآورد هزینه 
۱۴.۸ میلی��ارد دالر کار می کند.ب��رآورد هزینه ۹۵.۸ 
میلیارد دالری پنتاگون برای جایگزینی موش��ک های 
Minuteman نخس��تین بار از سوی بلومبرگ نیوز 
گزارش شد. پنتاگون ماه گذشته میالدی این برآورد 
را به کنگره اعالم کرده بود اما تا روز دوشنبه از علنی 

ساختن آن خودداری کرده بود.
این گزارش ها در حالی منتشر می شود که کمیسیون 
مناظرات انتخاباتی آمریکا اعالم کرد برای جلوگیری 
از ایج��اد هرج وم��رج در مناظره نهای��ی مانند تجربه 
قبلی، صدای میکروفون نامزدها هنگام نوبت صحبت 
طرف مقابل قطع می شود.پیش��تر هم چنین تدابیری 
ب��رای مناظرات پیش بینی ش��ده بود ام��ا از آنجا که 
تنه��ا در مناظ��ره اخیر بین »دونال��د ترامپ« و »جو 
بایدن« فرصت صحبت دادن به دیگری به طور کامل 
نایده گرفته شد، این مقررات قرار است اجرایی شود. 
»بیل اس��تپین« مدی��ر کازار انتخاباتی ۲۰۲۰ ترامپ 
در نامه ای اعتراضی به کمیس��یون مناظرات نوش��ت: 
کاماًل غیرقابل قبول است که کسی از چنین اختیاری 
)بستن صدای میکروفون( استفاده کند.در مقابل دبیر 
مطبوعاتی ستاد بایدن با پذیرش مقررات جدید، اعالم 
کرد کارزار ترامپ می ترسد با سواالت بیشتری درباره 

عملکرد فاجعه بارش در مقابله با کرونا مواجه شود.

تقالی سودان برای توجیه سازش
وزیر اطالع رسانی سودان طی اظهاراتی پس از برداشته شدن نام این کشور 
از فهرس��ت کشور های حامی تروریسم، گفت: س��ودان برای عادی سازی 
روابط خود با اسرائیل تحت فشار شدیدی است. فیصل محمد صالح، وزیر 
اطالع رس��انی س��ودان در گفت وگویی اقدام به افشای جزئیاتی پیرامون 
روند س��ازش این کشور با رژیم صهیونیستی کرد و مدعی شد که، سودان 
برای عادی سازی روابط خود با این رژیم فشار شدیدی را تحمل می کند. در 
همین حال وی با بیان اینکه برای س��ازش با اسرائیل تحت فشار زیادی هستیم، 
اظهار کرد: در مقایس��ه با س��ودی که از برداشته ش��دن نام کشورمان از فهرست 
کش��ور های حامی تروریسم بدست می آوریم، آنچه به واشنگتن ارائه خواهیم کرد 
فاقد ارزش اس��ت. فیصل محمد صالح تاکید کرد: تمام احتماالت پیرامون تحویل 

"عمر البشیر" به دیوان بین المللی کیفری باز می گردد.

بازگشت مورالس به بولیوی
اوو مورالس، رئیس جمهوری سابق بولیوی یک روز پس از اعالم پیروزی 
لوئیس آرسه، هم پیمان و وزیر سابق خود در انتخابات ریاست جمهوری 

این کشور از بازگشت قریب القوع به بولیوی خبر داد.
وی تصری��ح کرد: »دیر یا زود به بولی��وی باز می گردیم، هیچ بحثی در 
ای��ن باره وجود ندارد. آرزوی بزرگ من بازگش��ت ب��ه بولیوی و منطقه 
است، اکنون تنها مساله زمان مطرح است.« وعده بازگشت از سوی مورالس 
در حالی مطرح می ش��ود که نظرسنجی های پای صندوق  رای در انتخابات اخیر 
ریاس��ت جمهوری بولیوی از پیروزی قاطع لوئیس آرس��ه، نامزد جناح چپ و از 
نزدیکان رئیس جمهوری س��ابق این کشور حکایت دارد. آرسه که با کسب بیش 
از ۵۲ درصد آرا عمال پیروز انتخابات شناخته می شود در دوران ریاست جمهوری 

اوو مورالس عهده دار ریاست وزارت اقتصاد این کشور بود.

داوود اوغلو خواستار انتخابات زودهنگام 
نخس��ت وزیر و وزیر خارجه پیش��ین ترکیه با انتقاد شدید از افزایش فقر و 
فساد در کشورش در نتیجه سیاست های رئیس جمهور، خواستار انتخابات 
زودهنگام ش��د.  احمد داووداوغلو  ب��ه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
کشورش در خصوص افزایش فقر و فساد و گماردن اقوام و خویشاوندانش 
در پس��ت های دولت��ی و قبیله ای کردن دولت هش��دار داد.داووداوغلو عضو 
پیشین حزب حاکم )عدالت و توسعه( که هم اکنون ریاست حزب »آینده« ترکیه 
را برعهده دارد، هشدار داد: »با انتصاب خویشاوندان خود، قبیله  ای نشوید. منظور از 
قبیله چیس��ت؟ بین ریاس��ت جمهوری و وزارت امور مالی و دارایی، ارتباط داماد و 
پدرزن برقرار است. این وزیر، اقتصاد ترکیه را نابود می کند. دولت را قبیله ای نکنید«.

وی  گفت:  اگر مردم ما فقیر شوند و اگر فساد رواج گسترش یابد و در داخل عمیق 
شود، ما به مطالبه هر روز خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام ادامه می دهیم«. 

 اندونزی: دولت اندونزی پیش��نهاد دولت آمریکا 
برای اس��تقرار هواپیماهای جاسوسی در خاک این 
کش��ور به منظور نظارت بر تح��رکات نظامی چین 
در منطقه را رد کرد.چند منبع آش��نا به این مساله 
در دول��ت اندونزی گفته ان��د، مقامات آمریکایی در 
ماه ه��ای جوالی و اوت چندین بار با وزرای دفاع و 
خارجه این کش��ور تماس گرفته و این پیشنهاد را 
مطرح کرده اند؛ پیش��نهادی که در نهایت از سوی 

»جوکو ویدودو« رئیس جمهور اندونزی رد شد. 

 ترکیه: شبکه ترکیه ای »تی.آر.تی«، در گزارشی 
خبر دس��تگیری جاسوس امارات در ترکیه را تأیید 
و جزئیاتی درباره آن را فاش کرد. این ش��خص که 
توسط سازمان اطالعات ترکیه دستگیر شده است، 
اردنی اس��ت و اصالتی فلسطینی دارد.در ادامه این 
گزارش آمده اس��ت که فرد بازداش��ت شده، درباره 
ترکیه و معارضان عرب برای امارات اطالعات جمع 

آوری می  کرده است.

 کوی�ت: امیر کویت بر حرکت در مس��یر و خط 
مشی امیر فقید این کشور تاکید کرد.نواف االحمد 
الجابر امیر کویت در سخنان خود در افتتاحیه دوره 
تکمیل��ی پارلمان این کش��ور اعالم کرد که به خط 

مشی امیر فقید این کشور پایبند است.

 ژاپ�ن: آمری��کا و دو متحد آس��یایی اش برای به 
چالش کش��یدن حق مالکیت پکن در دریای چین 
جنوبی، در این منطقه رزمایش��ی مش��ترک برگزار 
کردند.ناوگان دریایی هفتم آمریکا از انجام رزمایش 
مش��ترک با نیروهای استرالیایی و ژاپنی در منطقه 

مورد مناقشه دریای چین جنوبی خبر داد.

برنامه های کمک رسانی در یمن به بهانه های مالی متوقف می شود

نسل کشی یمنی ها از کانال 
سازمان ملل

در ادامه سیاس��ت های ضد اس��المی، به دس��تور »جرالد 
دارمانی��ن« وزی��ر کش��ور فرانس��ه و در ادام��ه اقدام��ات 
اسالم س��تیزانه دول��ت ای��ن کش��ور ب��ه بهانه مب��ارزه با 

افراط گرایی، یک مسجد در حومه پاریس تعطیل شد.
همچنین طبق اعالم وزیر کشور فرانسه ۳۴ عملیات پلیس 

علیه افراد و انجمن های مرتبط با جامعه مس��لمان فرانسه 
در جریان اس��ت.وزیر کش��ور فرانس��ه از حمل��ه نیروهای 
پلیس به ده ها خانه که ادعا ش��ده متعلق به »شبه نظامیان 
اس��الم گرا« در این کش��ور اس��ت، خبر داده بود.  خبرنگار 
روزنامه انگلیس��ی »ایندیپندنت« هم در توییتی نوش��ت: 
»وزیر کش��ور فرانسه اعالم کرد پلیس این کشور هم اکنون 
در حال حمله به منازل ده ها ش��به نظامی اسالم گرا و دفاتر 
۵۱ انجم��ِن متهم به ترویج نفرت و خش��ونت و همچنین 
جدایی طلبی اس��ت.«دارمانین گفت ۸۰ م��ورد تحقیقات 
درباره نفرت پراکنی در  فضای مجازی در جریان است و او 

در حال بررس��ی انحالل برخی گروه ها در جامعه مسلمانان 
فرانس��ه با این بهانه اس��ت.وزیر کش��ور فرانسه همچنین 
پیش��تر با ادعای تالش برای مبارزه ب��ا آنچه افراط گرایی 
مذهبی خواند، از بس��تن دس��تکم ۷۳ مس��جد و مدرسه 
خصوصی اس��المی در سراسر فرانس��ه از ماه ژانویه به این 

سو خبر داد.
بنابر گزارش ها، دولت فرانس��ه قصد دارد ش��ماری از اتباع 
خارج��ی را ک��ه ادع��ا می کند مظن��ون ب��ه »فعالیت های 

افراطی« هستند از خاک این کشور اخراج کند.
رویت��رز به نقل از »رادیو Europe ۱« گزارش داد دو روز 

پ��س از حادثه برای یک معلم تاریخ در فرانس��ه از س��وی 
یک افراط گرای چچنی، دولت فرانس��ه در حال مهیا شدن 
برای اخراج ۲۳۱ 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 
فرانس��ه و جامعه مسلمان س��اکن این کشور افزایش یافته 
اس��ت. »امانوئل ماک��رون«  رئیس جمهور فرانس��ه هفته 
گذش��ته در یک س��خنرانی ضد اس��المی از نظارت دقیق 

دولت بر مدارس و بودجه مساجد خبر داد. 

  فرانسه روی ریل 

اسالم ستیزی 

۹۵.۸ میلیارد دالر هزینه موشکهای 
هسته ای آمریکا


