
تکرار مداخالت آمریکا در لبنان 
س��فیر آمری��کا در بیروت در س��خنانی تأکید کرد 
که دولت کش��ورش همچنان به اعمال فش��ار علیه 

حزب اهلل لبنان ادامه خواهد داد.
دوروتی ش��یا، س��فیر آمریکا در بیروت بار دیگر با 
طرح اتهام ه��ای تکراری اش علیه جبران باس��یل، 
رهبر جریان آزاد ملی لبنان مدعی ش��د که باسیل 
با روابط با حزب اهلل بر س��اح این حزب س��رپوش 
می گ��ذارد و این جنبش نیز بر فس��اد باس��یل.وی 
تأکی��د کرد که آمریکا به این دلیل از دولت کنونی 
لبنان حمایت نکرده است که حزب اهلل آن را تشکیل 
داده اس��ت، با این وجود "واش��نگتن از ملت لبنان 
حمایت کرده است".ش��یا درباره احتمال همکاری 
ب��ا دولت آتی لبنان نیز گفت: باید ببینیم که دولت 
آت��ی چگونه خواهد ب��ود و پ��س از آن موضعمان 
را مش��خص خواهیم کرد.س��فیر آمری��کا در ادامه 
با اش��اره به بهره برداری این کش��ور از پرونده های 
انسانی برای امور سیاسی، افزود: واشنگتن همچنان 
از اهرم فشار علیه حزب اهلل استفاده می کند و تنها 
ش��رط ما برای کمک به لبن��ان در زمینه مقابله با 
کرونا این بود که وزیر بهداش��ت ب��ه دلیل نزدیک 

بودن به حزب اهلل کنار گذاشته شود.
این ادعاهای مداخله جویانه در حالی صورت گرفت 
که مدی��رکل امنیت عمومی لبن��ان گفت، پس از 
بازگش��ت از س��فر آمریکا به س��وریه رفته و درباره 
پرون��ده گ��روگان آمریکایی در این کش��ور رایزنی 

کرده است.
 مهرماه امس��ال )۱۳۹۹( »عب��اس ابراهیم« رئیس 
کل امنیت عمومی لبنان با دعوتی رسمی به آمریکا 

سفر کرد.
ابراهی��م اعام کرد: پس از س��فرم به واش��نگتن، 
س��فری دو روزه به سوریه داش��تم، صحبت درباره 
»اوس��تین تایس« )Austin Tice( متوقف نشده 
و نخواهد ش��د، به مادرش ق��ول داده ام که موضوع 

تحریم ها، مرا از تکمیل پرونده پسرش بازندارد.

نیمچه گزارش

گزارش

رئی��س جمه��ور آمری��کا همزمان ب��ا اعت��راض او و دیگر 
جمهوری خواه��ان ب��ه نتیجه رقابت ریاس��ت جمهوری، از 
"رودی جولیانی"، مش��اور نزدیک خود و ش��هردار س��ابق 
نیویورک استفاده کرد تا دادخواست های مبارزات انتخاباتی 
و رواب��ط عمومی پیرامون آن ها را رهبری کند در حالی که 
همزمان دموکرات ها به دنبال مقابله با این دادخواس��ت ها 

و رد آنها هستند. 
چهار فرد مطلع از این تصمیم به نیویورک تایمز درباره آن 
اطاع داده و گفتند که دونالد ترامپ پس از باخت کارزارش 
در دادخواستی در رابطه با شمارش آرا در بخش  ماریکوپای 
آریزونا که رئیس جمهور در آن شکس��ت خورد، به شهردار 

سابق نیویورک و وکیل شخصی اش رجوع کرده است.

با وجود آنکه رس��انه ها تعداد کاف��ی ایالت ها را برای اعطای 
۳۰۶ رأی کال��ج انتخابات��ی ب��ه جو بای��دن، رئیس جمهور 
منتخب- بس��یار باالت��ر از ۲۷۰ رأیی که برای کس��ب کاخ 
س��فید نیاز اس��ت- اعام کرده اند، ترامپ در حال رجوع به 
نزدیک تری��ن متحدانش برای مبارزه در ن��زاع فزاینده ای به 
منظور برگرداندن نتیجه انتخابات است. با این حال، ارتباط 
جولیان��ی با ترامپ ط��ی ماه های اخیر مورد تمس��خر قرار 
گرفت��ه که بخش��ی از آن به خاطر حضور او در رس��انه ها و 
دادن گاف های شرم آور است. وی اخیراً نیز به خاطر برگزاری 
کنفرانس مطبوعاتی در پارکینگ یک شرکت محوطه سازی 
و در مجاورت با مغازه لوازم جنسی، مورد انتقاد قرار گرفت.

دستیاران جمهوری خواه ترامپ گفته اند که جولیانی انتظار 
ترامپ از دادخواس��ت ها را که از نظر بسیاری غیر قابل برنده 
ش��دن است، باال برده اما شهردار سابق نیویورک گفته است 
ک��ه برنده ش��دن در این دادخواس��ت ها ب��رای کارزار قابل 
دس��ترس خواهد بود.کارزار ترامپ به درخواست های متعدد 
برای اظهارنظر از س��مت هیل، پاس��خی نداده است.ترامپ، 
جولیانی و دیگر دس��تیاران جمهوری خ��واه ترامپ ادعاهای 
بی پای��ه ای مبنی بر تقلب انتخاباتی مط��رح کرده اند تا بیان 
کنند که انتخابات از رئیس جمهور "دزدیده" شده، در حالی 
که پیش بینی نمی ش��ود دادخواست های آن ها موفقیت آمیز 

باشد و هیچ شواهد معتبری از تقلب ارائه نشده است.
در این میان واشنگتن پست گزارش داد، دادستان های آمریکا 
در حال درخواس��ت از "ویلیام بار"، دادستان کل هستند تا 
دس��توری را که اوایل هفته گذشته، مبنی بر تحقیق علنی 
درباره ادعاهای قابل توجه بی نظمی در ش��مارش آرا صادر 
کرده بود، لغو کند و گفتند که ش��اهد فعالیت غیرمعمولی 
نبوده اند.۱۶ دادستان دستیار ایاالت متحده که به طور ویژه 
مأمور نظارت بر انتخابات ریاس��ت جمهوری این ماه ش��ده 
بودند نیز گفتند تذکاریه روز دوشنبه ویلیام بار، دادستان ها 
را به سیاس��ت های حزبی س��وق داده و این تغییر سیاست 

مبتنی بر واقعیت نبوده است.
رئی��س جمهور آمریکا در کنفرانس خب��ری گفت که زمان 
مش��خص می کند که چه دولتی در کاخ س��فید بر س��ر کار 

خواه��د آمد.»دونالد ترامپ« رئیس جمه��ور آمریکا بامداد 
روز ش��نبه اولین کنفرانس خبری خود پس از برگزار شدن 
انتخابات این کشور را در »رز گاردن« کاخ سفید برگزار کرد.

وی در این کنفرانس خبری درباره زمامدار بعدی کاخ سفید 
گف��ت: »زمان به ما خواهد گفت که چه دولتی بر س��ر کار 
خواه��د آمد و چه اتفاقی در آینده می افتد.«ترامپ در ادامه 
به واکسن ویروس کرونا پرداخت و گفت: »دستاورد شرکت 
فایزر در زمینه واکس��ن کرونا از انتظارات فراتر بوده و سران 

کشورهای جهان بابت این دستاورد علمی تبریک گفتند.«
وی اف��زود: »دولت من هماهنگی توزیع واکس��ن را انجام 
خواه��د داد و امیدواری��م ب��ه س��رعت با موافق��ت همراه 
شود.«ترامپ گفت: »میلیون ها دوز از واکسن کرونا تولید و 
در تمامی ایالت ها به جز نیویورک که فرماندارش گفته که 

به آن اعتماد ندارد توزیع خواهد شد.«
ام��ا جان ِکلی ک��ه تحت هدایت ترامپ از س��ال ۲۰۱۷ تا 
۲۰۱۹ رئیس کارکنان کاخ سفید بود، در مصاحبه ای با مرکز 
خبری-تحلیلی »پالیتیکو« گفت تعلل رئیس جمهور ترامپ 
در انتقال قدرت، به امنیت ملی  آمریکا آس��یب می زند.وی 
گفت: »با تمام احترام، رئیس جمهور مجبور نیست شکست 
را بپذیرد، اما این موضوع به کشور باز می گردد. این )تعلل 
در انتق��ال قدرت( ب��ه امنیت  ملی ما آس��یب می زند؛ زیرا 
مقامات ]جدی��د[ باید آخرین اطاع��ات را دریافت کنند، 
این فرآیندی نیس��ت که از صفر به ۱۰۰۰ مایل در ساعت 
برس��د.«همچنین دادگاهی در ش��هر »فیادلفی��ا« ایالت 
»پنس��یلوانیا« پنج ش��کایت حقوقی تیم انتخاباتی ترامپ 
و جمهوری خواه��ان مبنی بر تخل��ف در آرای صندوق های 

پستی انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا را رد کرد.
پایگاه اطاع رس��انی »هی��ل« گزارش کرد، تی��م ترامپ و 
جمهوری خواهان در دادخواس��ت های جداگانه ای، بیش از 
هشت هزار و ۳۰۰ رأی در فیادلفیا را به چالش کشیده و 
مدعی شده بودند از آنجایی که رأی دهندگان نام خود را در 
زیر امضا یا آدرس خود را روی پاکت رأی های پس��تی درج 
نکرده بودند، آراء فاقد ارزش قانونی است که دادگاه تمامی 

این دادخواست ها را رد کرد.

علی تتماج 

همزمان با اعام گروه تروریس��تی داعش در سال ۲۰۱۱ در  
س��وریه و پس از آن در سال ۲۰۱4 در عراق، آمریکا ادعای 
تش��کیل ائتاف ضد داعش را سر داد. نکته قابل توجه آنکه 
دیروز ائتاف بین المللی ضد داعش در صفحه کاربری خود 
در توییتر اعام کرد، تجهیزات ارائه ش��ده به ش��رکای خود 
در س��وریه و عراق ب��ه ارزش پنج میلیارد دالر بوده اس��ت.

ائتاف ضد داعش همچنین اعام کرد، این کمک ها از سال 
۲۰۱4 میادی به دست شرکای خود یعنی نیروهای سوریه 

دموکراتیک و نیروهای دولتی عراق رسید. در همین راستا، 
س��خنگوی ائتاف بین المللی ضد داعش در صفحه کاربری 
خود در توییتر خاطرنشان کرد، شرکای این ائتاف در سوریه 
و ع��راق طی روزهای اخی��ر ۱4 عملیات علیه گروهک های 
تروریس��تی داعش انجام دادند. حال این سوال مطرح است 
که این بودجه 5 میلیارد دالری تا چه میزان در حل بحران 
های امنیتی منطه تاثیرگذار بوده اس��ت؟ برای پاسخ به این 
پرس��ش پیش از هر چیز بررسی اهداف تشکیل این ائتاف 
قابل توجه است. در زمان تشکیل ائتاف باراک اوباما رئیس 
جمهور وقت آمریکا تاکید می کند که هدف آمریکا نه نابودی 
داعش ک��ه مدیری��ت آن در چارچوب منافع آمریکاس��ت. 
ترامپ نیز در سال ۲۰۱۶ رسما اعام کرد که داعش توسط 
آمریکا س��اخته شده اس��ت. با این مواضع این سوال مطرح 

اس��ت که آیا کارکرد ائتاف ضد داع��ش می تواند مبارزه با 
تروریس��م باشد؟ نگاهی به کارنامه آمریکا نشان می دهد که 
مجموع تحرکات آنها علیه نظام سوریه، حزب اهلل و گروه های 
مقاومت عراق بوده است که در صف اول مبارزه با تروریسم 
هس��تند. این اقدام یا به صورت مس��تقیم صورت گرفته که 
ایجاد حوزه امن برای تروریست ها و ترور سردار سپهد قاسم 
سلیمانی فرمانده س��پاه قدس و ابومهدی المهندس معاون 
حشد الشعبی در حمات پهپادی آمریکا نمودی از این رفتار 
است. در همین حال آمریکایی به حمایت از آنچه نیروهای 
دموکراتیک سوریه می نامند پرداخته اند که همان گروه های 
معارض و جدایی طلب کرد بوده اند. آمریکایی ها با محاصره 
اردوگاه های آوارگان سوری، به سربازگیری برای این گروه ها 
پرداخته ان��د. در همین حال آمری��کا در حوزه اقتصادی نیز 

تحریم های سزار را علیه سوریه اعمال کرده که بر مشکات 
این کشور می افزاید. ادعای مبارزه با داعش از سوی ائتاف 
در حالی مطرح می ش��ود که کش��ورهای غربی در نشست 
اخیری که در سوریه برای رفع بحران آوارگان سوری برگزار 
شد، شرکت نکرده و بر عدم بازگشت آوارگان تاکید کردند.  
ب��ا توجه به این مولفه ها می ت��وان گفت که 5 میلیارد دالر 
ادعایی ائتاف ضد داعش ، نه در راه امنیت منطقه و مبارزه 
با تروریسم بلکه در چارچوب حمایت از تروریست ها و البته 
غارت نفت س��وریه و عراق هزینه شده است. رفتارهایی که 
نتیجه آن اس��تمرار بحران در منطقه بوده است بگونه ای که 
بسیاری ائتاف ضد داعش را نه حال مشکات بلکه محور و 
کانون ناامنی در منطقه می دانند که جز تقویت تروریست ها 

برنامه ای نداشته اند. 

یادداشت
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تاکید مجدد عراق بر رد سازش 
س��خنگوی نخس��ت وزیر عراق بار دیگر بر موضع قبلی این کشور در رد 
سازش با رژیم صهیونیس��تی، تاکید کرد. »احمد ما طال« سخنگوی 
»مصطف��ی الکاظمی« نخس��ت وزیر عراق در واکنش ب��ه اقدام بحرین، 
امارات و سودان در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گفت: موضع 
بغ��داد متکی به اصل احترام به حاکمیت هر کش��وری و تصمیمات آنها 
اس��ت و عراق دخالت��ی در تصمیمات یا موضع هر کش��وری که آن را برای 
خود مناسب می داند، ندارد. سخنگوی نخست وزیر عراق پیش از این با تاکید بر 
اینکه هرگونه سازش با رژیم صهیونیستی مطابق قانون اساسی این کشور ممنوع 
اس��ت، گفته بود که ملت و دولت عراق حامی مس��ئله فلسطین و قدس شریف 
هس��تند. ما طال خاطرنشان کرده بود: قانون عراق مطابق قانون اساسِی مورد 

توافق، بر ممنوعیت عادی سازی روابط با اسرائیل تاکید می کند.

پاکستان راه محمد علی جناح را می رود
»عمران خان« نخس��ت وزیر پاکستان با اش��اره به اینکه برای به رسمت 
شناختن اسرائیل تحت فشار است، اظهار داشت: با این وجود، اسام آباد 
هرگز دولت "صهیونیستی" را به رسمیت نمی شناسد تا زمانی که یک 
راه حل عادالنه برای مس��ئله فلس��طین ارائه ش��ود. به گفته وی، "من 
فکر دیگری برای به رس��میت شناختن اس��رائیل ندارم مگر اینکه توافق 
عادالنه ای وجود داش��ته باشد که فلسطینیان را راضی کند. خان با اشاره به 
مواضع »محمدعلی جناح« بنیانگذار این کش��ور که بارها و بارها از به رس��میت 
ش��ناختن اس��رائیل امتناع کرد، افزود: اس��ام آباد به همان مسیر و راه »جناح« 
در قضی��ه فلس��طین ادامه خواه��د داد. در همین حال به گفته وی، اس��رائیل و 
صهیونیس��ت ها نفوذ زیادی در آمریکا دارند اما از س��وی کشورهای دیگر در این 

زمینه تحت فشار قرار دارم.

افشای طرح به آشوب کشاندن بالروس
رئی��س جمهور ب��اروس در اظهاراتی جدید عنوان داش��ت ک��ه رهبران 
معترضین در این کش��ور در صدد جلب حمایت نظامی از کشورهای دیگر 
هس��تند. »الکساندر لوکاشنکو« رئیس جمهور باروس در گفتگو با رسانه 
های خارجی عنوان داش��ت: رهبران معترضین درصدد هستند تا در یکی 
دو روز آینده کشور را به هرج و مرج کشانده و سپس از کشورهای خارجی 
درخواس��ت کمک نظامی کنند.وی در ادامه بار دیگر با مرتبط کردن سرنوشت 
باروس به سرنوشت روسیه گفت: روسیه به خوبی می داند که سقوط باروس به چه 
معنا است. با سقوط باروس، اوکراین نیز از دست می رود و موشک ها در نزدیکی مرز 
روسیه مستقر می شوند. لوکاشنکو پیشتر نیز هشدار داده بود که با سقوط باروس، 
کشورهای غربی به سراغ روسیه خواهند رفت. به اعتقاد لوکاشنکو، معترضین با کمک 

کشورهای غربی در صدد انجام انقاب رنگی در باروس هستند.

 بحری�ن: پس��ر دبیرکل جنبش »ح��ق« بحرین 
نس��بت به وضعیت وخی��م پدرش در پ��ی ابتا به 
بیماری های مختلف ابراز نگرانی کرد و گفت، ادعای 
آل خلیفه درباره رسیدگی پزشکی به پدرش صحت 
ندارد. پسر حسن مشیمع در ادامه گفت، از آنجایی 
که پ��درش پیش تر به بیماری س��رطان مبتا بوده 

باید هر شش ماه یکبار مورد معاینه قرار بگیرد.

 یم�ن: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن 
پس از دو هفته نبرد موفق ش��دند تس��لط خود بر 
اردوگاه راهب��ردی »الم��اس« به عن��وان آخرین و 
مهم ترین خطوط دفاعی ائتاف س��عودی-اماراتی 
در ش��هر »مأرب« را محکم کنند؛ تحولی که مسیر 
را در برابر ارتش یمن برای پیش��روی به سمت این 
شهر چه از سمت صحرای »الجدعان« و چه از خط 

ارتباطی اصلی میان صنعاء و مأرب باز می کند.

 افغانس�تان: »عبداهلل عبداهلل«، رییس ش��ورای 
عال��ی مصالح��ه ملی افغانس��تان گفت ک��ه آزادی 
زندانی��ان طالبان به امید »توق��ف جنگ و کاهش 
خشونت« هم زمان با آغاز گفت وگوهای صلح انجام 
شد، اما نتیجه مطلوب به دست نیامد.وی در ادامه 
تاکید کرد: در صورتی که مذاکرات صلح افغانستان 
به بن بست برسد و امکان صلح میان دولت و طالبان 
نباش��د، آنگاه افغان ها همانگونه که در دوران جهاد 
و مقاومت با دش��منان و متجاوزین برخورد کردند 

آماده دفاع از افغانستان خواهند بود.

 لیبی: کمیته ملی حقوق بش��ر لیبی در واکنش 
ب��ه خب��ر غرق ش��دن دو قای��ق حام��ل مهاجران 
سیاس��ت های مهاجرت��ی اتحادی��ه اروپ��ا را به باد 
انتقاد گرفت. کمیته یادشده پیش از اعام افزایش 
شمار کشته شدگان در بیانیه ای تأکید کرد که این 
سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپاست که هر روز 

شهروندان آفریقا را به کام مرگ می کشاند.

 مالی:رس��انه های فرانس��وی اع��ام کردن��د که 
ارتش این کش��ور ده ها ش��به نظامی اف��راط گرا را 
در عملیات های هوایی جدید در ش��مال شرق مالی 
کش��ته اس��ت.کانال تلویزیونی فرانس۲4 به نقل از 
س��خنگوی فرماندهی کل ارتش فرانسه اعام کرد 
که نیروهای فرانس��وی ده ها تروریست را در شمال 

شرق مالی کشتند.

بحران پسا انتخابات آمریکا هر روز وارد فاز جدیدی می شود

جدال برسردادخواست های 
انتخاباتی 

بحران سازی امارات از لیبی
تا فلسطین

سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر )هیومن رایتس واچ( جزئیات جدیدی 
از اقدام ش��رکت اماراتی »باک شیلد« برای اس��تخدام سودانی ها و فرستادن 

آنها به لیبی منتشر کرد.
این شرکت اماراتی که در زمینه خدمات امنیتی فعال است، به عنوان پوششی 
برای اس��تخدام صدها س��ودانی و اعزام آنها به لیبی ب��رای همراهی نیروهای 

»خلیفه حفتر« در جنگ علیه دولت وفاق ملی فعالیت می کند.
این س��ازمان  پس از انجام تحقیقات ویژه عصر پنجش��نبه با انتش��ار گزارشی 
گفت که این ش��رکت ب��ا بیش از ۲۷۰ جوان س��ودانی ق��رارداد کار به عنوان 
نگهبان امنیتی در امارات بس��ته اس��ت و با ورود آنها به ابوظبی در س��پتامبر 
۲۰۱۹، گذرنامه ها و تلفن های همراه آنها ضبط ش��د. بعد دیگر بحران س��ازی 
امارات ش��امل فلسطین می شود چنانکه سفیر امارات در آمریکا در یک نشست 
صهیونیس��تی در واشنگتن مدعی شد که جوانان عرب به حل مسئله فلسطین 
اهمیتی نمی دهند. خبر دیگر آنکه روزنامه االخبار چاپ لبنان با اشاره به تصمیم 
جدید رژیم صهیونیستی برای اجرای یکی از بزرگترین طرح های یهودی سازی 
در ش��هر اش��غالی قدس از نقش امارات در آن پرده برداش��ت. نقش امارات در 
اجرای طرح بزرگ یهودی سازی در قدس اشغالیبه گزارش سرویس بین الملل 
خبرگزاری صداوس��یما ، روزنامه االخبار چاپ لبنان با اش��اره به تصمیم جدید 
رژیم صهیونیس��تی برای اجرای یکی از بزرگترین طرح های یهودی س��ازی در 
ش��هر اش��غالی قدس از نقش امارات در آن پرده برداش��ت. روزنامه االخبار در 
گزارشی نوشت این طرح ۲۰۰ هزار متر مربع مساحت دارد و اسرائیلی ها آن را 
انقابی در بخش شرقی قدس می دانند و مدعی اند ۱۰ هزار فرصت شغلی ایجاد 
خواهد کرد. این طرح صنعتی و تجاری، آثار تاریخی محله های عربی را در قدس 
تهدید می کند و صد ها ساکن قدس را از درآمدهایشان محروم خواهد کرد، اما 
حقیقت این طرح چیس��ت و بازو های اختاپوس��ی امارات در ارتباط با س��رمایه 
گذاری در این طرح به کجا رس��یده اند؟ الزم به ذکر است امارات به بهانه روند 

صلح در کنار سازش با صهیونیست ها به حمایت از شهرک سازی می پردازد. 

سوختن صحرای غربی در 
آتش جنگ

وزارت دفاع وابسته به شبه نظامیان جبهه جدایی طلب پولیساریو، در بیانیه ای 
از حمله به مواضع ارتش مغرب در صحرای غربی خبر داد.

 در این بیانیه مواضع ارتش مغرب با عنوان »مواضع دش��من« یاد ش��ده و در 
آن آمده اس��ت که ای��ن مواضع در طول دیوار حائ��ل در مناطق »المحبس«، 
»ح��وزه«، »اوس��رد« و »الفرس��یه« هدف ق��رار گرفته و موج��ب وارد آمدن 
خس��ارات مالی و جانی به ارتش مغرب ش��ده اس��ت.در همی��ن حال »حماده 
س��لمی« وزیر اطاع رسانی و سخنگوی دولت خودخوانده »پولیساریو«، مغرب 
را مسئول افزایش تنش با باز کردن دو گذرگاه جدید در دیوار حائل در منطقه 
»الکرکرات« دانس��ت.او گفت: »جنگ تحمیلی به مردم صحرای غربی از سوی 
اش��غالگران مغربی آغاز ش��ده و مرحله جدیدی از مبارزه ملت ما برای دفاع از 
حق مشروع خود برای نیل به آزادی و کرامت و حاکمیت شروع شده است.«

جبهه پولیس��اریو یک سازمان سیاسی نظامی در صحرای غربی است. این گروه 
در س��ال ۱۹۷۳ به عنوان یک گروه مقاومت علیه تس��لط اس��تعمار اسپانیا بر 
صحرای غربی و با هدف اس��تقال این منطقه ایجاد ش��د. پولیس��اریو پس از 
خروج اسپانیا در سال ۱۹۷۶، جمهوری دموکراتیک عربی صحرا را در مستعمره 
پیشین اسپانیا ایجاد کرد و به مخالفت با اقدام اسپانیا در تقسیم صحرای غربی 
میان مغرب و موریتانی پرداخت.آغاز دور جدید درگیری ها در صحرای غربی در 
حالی است که امارات به عنوان نخستین کشور عربی، در تاریخ ۱4 آبان، رسما 
کنسولگری خود را در شهر العیون به عنوان بزرگ ترین شهر جمهوری صحرا و 

منطقه مورد مناقشه بین مغرب و جبهه پولیساریو، افتتاح کرد.
موریتانی و پولیس��اریو در س��ال ۱۹۷۹ با یکدیگر صلح کردند و بدین ترتیب 
بخش جنوبی جمهوری صحرا )به نام وادی الذهب( به این جمهوری بازگش��ت 
اما پادشاهی مغرب تمام منطقه شمالی صحرای غربی را که »الساقیة الحمراء« 
نامی��ده می ش��ود و نزدیک به ۸۰ درص��د از اراضی صحرای غربی را تش��کیل 
می دهد، در اشغال خود نگاه داشت و ضمیمه خاک خود کرد. از آن پس جبهه 

پولیساریو بر روی مقاومت علیه مغرب متمرکز شده است.

هشدار عفو بین الملل درباره 
عدم آزادی بیان در فرانسه 

س��امان عفو بین الملل در بیانیه ای به انتقاد از ش��رایط آزادی بیان در فرانسه 
پرداخت و این کشور را به رفتار دوگانه و منافقانه متهم کرد.

به گفته این سازمان جهانی، دادگاه فرانسه در سال ۲۰۱۹ دو مرد را پس از اینکه 
عروس��ک »امانوئل ماکرون« را در خال یک راهپیمایی مسالمت آمیز آتش زده 
بودند به »توهین و اهانت« متهم و محکوم کرد و ماکرون اکنون در حال رایزنی 
با پارلمان فرانس��ه است تا توهین به تصاویر مس��ئوالن در شبکه های اجتماعی 
غیر قانونی اعام شود.عفو بین الملل سپس تأکید کرد که فهم اینگونه رفتارهای 
مقامات فرانسوی از یک سو و حمایت از اهانت به پیامبر اسام )ص( از سوی دیگر 
به بهانه آزادی بیان، بس��یار دشوار است. همچنین به نام سکوالریسم، مسلمانان 
فرانسه نمی توانند لباس دینی خود را در مدارس یا در محل کار در بخش عمومی 
بر تن داش��ته باش��ند. هزاران نفر در فرانس��ه به اتهام توهین به کارمندان بخش 
عمومی محکوم می شوند و این یک محکومیت جنایی مبهمی است که هنوز به 
طور کامل ابعاد آن مشخص نیست و مقامات فرانسوی با بهره روی از این قانون در 

سطح گسترده ای مخالفان مسالمت جوی خود را ساکت می کنند.
همچنین در ژوئن گذش��ته دادگاه اروپایی حقوق بشر از محکومیت ۱۱ نفر در 
فرانس��ه به جرم تحریم کاالهای اسرائیلی خبر داد و آن را بر خاف حق آن ها 
برای آزادی بیان اعام کرد.از س��وی دیگر دولت فرانس��ه قصد دارد  به بهانه 
ادامه یافت��ن حالت فوق العاده و مقابله با »تندروی« مس��اجد را تعطیل کرده 
و تجم��ع مس��لمانان را منحل کند. »تندروی« اصطاحی اس��ت که عموما به 
هر مس��لمان متدینی اطاق می شود. وزیر کش��ور فرانسه گفته است که قصد 
دارد تجمع س��ازمان »مخالفت با اسام هراس��ی در فرانس��ه« را لغو کند و این 
س��ازمانی است که با تبیعض علیه مس��لمانان در فرانسه مبارزه می کند. وزیر 
کشور فرانسه همچنین بدون ذکر هیچ دلیلی مدعی شده است که این تجمع 
»دشمن جمهوریت« و »حیاط پشتی تروریسم« است. بسیاری از این افراد به 
خصوص آن هایی که اتهام »اقدام علیه امنیت ملی« بر آن ها اطاق ش��ده بود، 

تحت شکنجه قرار گرفته اند.


