آمریکای التین

بازگشت فرناندز به قدرت

دیگر در جنگ دیگران شرکت نخواهیم کرد

کریس��تینا فرنان��دز کرچنر رئیس جمهوری س��ابق آرژانتین قصد دارد در
انتخابات ریاس��ت جمهوری این کشور نامزد ش��ود .دو منبع نزدیک به کرچنر
اع�لام کردند که وی بار دیگر در انتخابات ریاس��ت جمهوری آرژانتین که قرار
است اواخر سال جاری میالدی برگزار شود ،نامزد خواهد شد و به چالشی جدی
برای مائوریسیو مکری رئیس جمهوری کنونی تبدیل میشود.
کرچنر در حالی قصد دارد در انتخابات ریاس��ت جمهوری نامزد شود که شرایط
س��خت اقتصادی در آرژانتین حاکم است و سیاس��تهای ریاضت اقتصادی اعمال شده
از س��وی مکری س��بب کاهش محبوبیت او شده است.ر صورت تایید نامزدی کرچنر در
انتخابات ،وی ش��اخص ترین مقام سیاس��ی خواهد بود که مکری را در انتخابات آتی به
چالش خواهد کشید .کرچنر که از سال  2007تا  2015قدرت را در آرژانتین در اختیار
داشت ،منتقد سرسخت سیاستهای رئیس جمهوری کنونی بوده است.
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شبه قاره

قاره سبز

اروپا به روسیه نیاز دارد

«گرهارد ش��رودر» در اظهاراتی تاکید کرد اروپا برای مقابله با ابرقدرتهایی
مانن��د چین و آمریکا ،باید تالش کند بار دیگر روابط خود با روس��یه را تقویت
کند .گرهارد ش��رودر ،صدراعظم سابق آلمان ،در مصاحبه با اشپیگل تاکید کرد
اروپ��ا برای مقابله با ابرقدرتهایی مانند چی��ن و آمریکا به ظرفیتها و از همه
مهمتر بازار و منابع طبیعی روسیه نیاز دارد.
او گفت :اگر ما اروپاییان میخواهیم در بین ابرقدرتهایی مانند آمریکا و چین
به حیات سیاس��ی و اقتصادی خود ادامه دهیم ،باید بدانیم این کار بدون بهرهگیری از
ظرفیتهای روس��یه امکانپذیر نیس��ت .ما به بازار این کشور و پیش از آن به منابع آن
نیاز داریم .به گفته وی ،والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روس��یه ،در تالش بوده اس��ت با
کش��ورهای غربی ارتباطی مبتنی بر برابری و احت��رام برقرار کند ،اما هربار که در صدد
نزدیکی به اروپا برآمد ،به کرات با مخالفت مواجه شد.

عم��ران خان تاکيد کرد :ارتش ما دیگر ارتش��ی اج��ارهای نبوده و ما هرگز
در قب��ال دریافت کمکهای مالی در جنگ دیگ��ران حضور پیدا نخواهیم کرد.
"عمران خان" در طول سخنرانی در مراسمی در اسالم آباد گفت :پس از حادثه
 ۱۱سپتامبر پاکستان با مشکالت زیادی مواجه شد.
وی اف��زود :از ای��ن پس ما کش��ورمان را خودکفا ک��رده و در جنگ دیگران
ش��رکت نخواهیم کرد .نخستوزیر پاکس��تان افزود :ارتش ما دیگر ارتشی اجارهای
نبوده و ما هرگز در قبال دریافت کمکهای مالی در جنگ دیگران حضور پیدا نخواهیم
ک��رد .وی تاکید کرد :ما فقط منافع کش��ورمان را مورد توجه ق��رار داده و احترام اتباع
کش��ورمان را در جه��ان باال خواهیم ب��رد .در همین حال وی افزود :پاکس��تان در حال
حاضر در یکی از بحرانیترین زمان هایش به سر میبرد و کسری مالی در این کشور به
بلندترین درجه رسیده است.

فرادیـد
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یادداشت

ذرهبین
لیبی :نیروهای وابس��ته به ژنرال «خلیفه حفتر»
در جن��وب لیبی با عناص��ر یک گروه مس��لح درگیر
ش��دند که به گفته مس��ئوالن نظامی لیبی چهار نفر
از نظامیان در این درگیری کش��ته شدند اما سازمان
بهداش��ت جهانی تعداد کشتههای این درگیری را ۱۴
نفر اعالم کرده است.

جمهوری س��ر داد .پس از این اقدام آمری��کا و اروپا و برخی از
کش��ورهای آمریکای التین به حمایت از ادعای وی پرداخته و
حتی آمریکا ریاس��ت جمهوری را ب��ه او تبریک گفت .بزرگان
اروپا نظیر فرانسه ،آلمان و انگلیس نیز خواستار سرنگونی دولت
مادورو و انتخابات زودهنگام در این کشور شدهاند .مجموع این
اقدام��ات در حالی صورت گرفته که دولت م��ادورو یک دولت
قانونی است که در انتخابات با رای مردم انتخاب شده است لذا
اقدام گوایدو یک کودتا یا به نوعی بعد دیگری از کودتاهای رنگی
بوده است و رفتار آمریکا و اروپا نیز حمایت از یک کودتاست.
در کنار این مباحث یک اصل بسیار مهم مطرح است و آن
واژگانی است که از سوی گوایدو و آمریکا و اروپا در قبال ونزوئال
مطرح میشود .آنها ادعا دارند که محور اقدامات آنها کمک به
اقتصاد و معیشت مردم ونزوئال و اجرای دموکراسی در این کشور

رفع ابهامات با یک پرسش

قاسم غفوری

س�ودان :معترضان س��ودانی بار دیگر در برخی
شهرهای این کشور تظاهرات کردند و پلیس سودان نیز
برای متفرق کردن معترضان به استفاده از گاز اشکآور
متوسل شد ۳۰ .نفر در اعتراضات کشته شدهاند و این
در حال��ی اس��ت که برخ��ی گروههای حقوقی ش��مار
کشتهها را بیش از  ۴۰نفر اعالم کردهاند.

ghassem_tg@yahoo.com

ونزوئ�لا طی هفتههای اخیر با بحرانهای داخلی متعددی
مواجه شده است که ظاهری اقتصادی اما باطنی سیاسی دارد.
ماجرا از آنجا ش��روع ش��ده که گوایدو رئیس پارلمان ونزوئال با
ادعای اقدام برای حل بحرانهای اقتصادی ونزوئال اعالم ریاست

لبنان« :جبهه عمل اس�لامی» لبنان با اشاره به
تشکیل دولت جدید این کشور ابراز امیدواری کرد که
این دولت بتواند کش��ور را از دس��ت تهدیدات دشمن
صهیونیس��تی نجات دهد .در بیانیه ای��ن جبهه آمده
است :امیدواریم که این دولت در سطح توقع و خواسته
مردم لبنان بوده و بتواند کش��ور را از دست تهدیدات
دشمن صهیونیستی و بحرانهای موجود نجات دهد.

است .این ادعا در شرایطی مطرح میشود که دو سوال اساسی
مطرح است و آن اینکه چگونه این ترکیب از اهدای دموکراسی
سخن میگویند در حالی که حاضر به پذیرش رای مردم نبوده
و به دنبال س��رنگون سازی دولتی هستند که مردم به آن رای
داده اند و در انتخاباتی س��الم و سراسری تشکیل شده است .؟
س��وال دوم آنکه آنها چگونه از حل بحرانهای اقتصادی ونزوئال
میگویند که اولین اقدام آنها اعمال تحریم علیه این کش��ور و
مسدود سازی داراییهای آن است.؟
گوایدو رس��ما خواستار تحریم کش��ورش شده و آمریکا
و اروپ��ا نیز بر اص��ل تحریم علیه ونزوئال تاکی��د کردهاند .هر
چن��د آنها ادع��ا دارند که تحریمها علیه دولت ونزوئال اس��ت
ام��ا در اصل این اقدام تحریم مردم ونزوئال بوده اس��ت .آنچه
س��اختارها و قوانین بی��نالمللی تاکید دارن��د اعمال تحریم

علیه ملتها نوعی نس��ل کشی آشکار بوده که با هیچ کدام از
قوانین بشری همخوانی و تناسب ندارد .با توجه به این شرایط
ب��ه خوبی میتوان دریافت که ادع��ای گوایدو و حامیانش در
آمری��کا و اروپا مبنی بر تالش برای ترویج دموکراس��ی و نیز
رفع مش��کالت اقتصادی مردم ونزوئال صرفا یک بهانه و بازی
سیاسی است و هیچ واقعیتی در ورای آن قرار ندارد .رفتارهای
آنها نه برگرفته از دموکراس��ی و نه در چارچوب منافع مردم
ونزوئالست بلکه در اصل اقدامی آنارشیک و بحران ساز است
که هدف از آن س��لطه نامشروع بر قدرت است .رویکردی که
یک��ی از محورهای آن را ایج��اد تنگنای اقتصادی علیه مردم
برای طغیان علیه ساختار حاکم بر کشورشان است .رویکردی
که یک دیکتاتوری آشکار و غیر انسانی بوده که جز خسارت و
تشدید بحران برای مردم ونزوئال دستاوردی به همراه ندارد.

فرانسویها یازدهمین شنبه ضد سرمایهداری را برگزار کردند

حکم دستگاه قضایی فرانسه بر سرکوب معترضان با گلوله

گ�زارش ویژه

انگلیس :وزیر امور خارجه انگلیس اعالم کرد اجرای
برکسیت ممکن است به تعویق بیفتد زیرا دولت انگلیس
برای تصویب قوانین کلیدی احتماال به فرصت بیشتری
نیاز خواهد داشت .پایگاه اینترنتی نشریه ایندیپندنت در
گزارشی نوش��ت :جرمی هانت ،اعالم کرد ممکن است
روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برکسیت) به تعویق
بیفتد ،چون دولت انگلیس برای این کار آماده نیست.

گروه فرادید

نیمچه گزارش
 3800بار نقض آتشبس در الحدیده

س��خنگوی نیروه��ای مس��لح یمن اع�لام کرد،
آتشبس «الحدیده» طی ماه گذش��ته میالدی 3819
بار نقض شده است.
یحیی س��ریع افزود :آنچه در الحدیده رخ میدهد
نقض آتشبس نیس��ت بلکه تش��دید حمالت نظامی و
حمالت هوایی گس��ترده ائتالف سعودی است .ائتالف،
نیروهای زیادی در ش��هر س��احلی «المخا» دارد که به
س��مت الحدیده میروند .وی تاکید ک��رد :هدف ما به
شکست کشاندن توطئههای ائتالف در الحدیده است و
همانگونه که این توطئهها در گذشته شکست خورد ،در
آینده نیز شکست خواهند خورد« .سریع» ،ضمن اشاره
به اینکه اتفاقات مذکور ،توافق صلح یمن در س��وئد را
تهدید میکند ،افزود ،نباید مسئولیت این موضوع را به
طرف دیگری تحمیل کنند .وی در پایان از کشورهای
عربی و اسالمی درخواست کرد به مسئولیتهای خود
در قبال یمن و ملت این کشور عمل کنند.
شهر استکهلم سوئد در تاریخ  6دسامبر  ۲۰۱۸به
مدت ی��ک هفته میزبان چهارمین دور مذاکرات صلح
یمن ب��ا حضور طرفهای یمنی به ریاس��ت «مارتین
گریفیتس» نماینده ویژه دبیرکل س��ازمان ملل متحد
در ام��ور یمن ب��ود و در تاریخ  13دس��امبر با توافق
آتشبس در الحدیده ،به کار خود پایان داد.
آتشبس در شهر و بندر الحدیده از  18نوامبر 2018
وارد مرحله اجرا ش��ده است ،اما ائتالف سعودی با انجام
حم�لات مداوم ،هر روز آن را نقض میکند به نحوی که
این آتشبس در آس��تانه شکس��ت قرار گرفته است .در
همین حال نظامیان ارتش یمن یورش گسترده متجاوزان
س��عودی به «الدریهمی» در الحدیده را ناکام گذاشتند.
تالش متجاوزان س��عودی با دخالت ارتش و کمیتههای
مردمی یمن مواجه ش��د .نیروهای یمنی در جریان این
عملیات شماری از عناصر متجاوز سعودی را به هالکت
رساندند .وبسایت آمریکایی "دیلی بیست" در گزارشی
فاش کرد که بازپرسان آمریکایی در کنار همتایان اماراتی
خود در شکنجه زندانیان در یمن نقش دارند.
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یازدهمین هفته اعتراضهای
ضد س��رمایه مردم فرانسه در حالی برگزار شد که
علیرغم انتقادهای گس��ترده ،ی��ک نهاد قضایی در
فرانس��ه اعالم کرد که پلیس این کشور ،همچنان
میتواند از گلولههای پالس��تیکی علیه معترضان
استفاده کند.
تظاهرات جلیقه زردها در فرانس��ه دیروز در
حالی برگزار شد که بنابه اعالم رسانههای فرانسوی
اعتراض آنها بر ادای احترام به جمعی از معترضان
که در هفتههای گذش��ته و در جریان تظاهرات در
درگی��ری با نیروهای پلیس زخمی ش��ده بودند و
محکوم کردن خشونتهای پلیس متمرکز بود.
لوفی��گارو اعالم ک��رد :در ادامه اعتراض ها که
از 17نوامبر( 26آبان) آغاز ش��ده اس��ت معترضان
مجروح شده از سراسر فرانسه در جریان تظاهرات
هفتهه��ای گذش��ته ،در جمع معترض��ان حضور
داش��تند .ماکس��یم نیک��ول یک��ی از چهرهه��ای
سرشناس جنبش جلیقه زردها گفته که امروز در
بی��ن معترضان 2هزار نف��ر از مجروحان تظاهرات
گذشته حضور مییابند .این اعتراض ها در پاریس
و چند شهر دیگر فرانسه برنامهریزی شده است.
سهشنبه گذشته به دنبال اتفاقهای 11هفته
گذش��ته از آغاز اعتراضهای جلیق��ه زردها ،متن
قانون مقابله با خش��ونت در مجلس ملی و با هدف
یافت��ن تعادلی در اولویتهای ه��ر یک از طرفین

مورد بحث قرار گرفت .وزیر کش��ور فرانس��ه گفته
بود «قانون مقابله با خش��ونت اج��ازه میدهد که
تظاهرات در شرایط عادی انجام شود.
ادوارد فیلیپ نخستوزیر فرانسه هفتم ژانویه
در واکنش به تظاهرات جلیقه زردها در ش��هرهای
مختل��ف این کش��ور از وضع قوانین س��ختگیرانه
در م��ورد تجمعات بدون مج��وز خبر داده و گفته
بود :فرانس��ه بنا دارد برای سختتر شدن برگزاری
تجمعه��ای از پی��ش اعالم نش��ده قوانین تازهای
وضع کند؛ این قوانین پاس��خی به خشونت جلیقه
زردها در تظاهرات خواهد بود.

اعتصاب غذای آوارگان در بازداشتگاههای آمریکا

مقام��ات اداره مهاجرت آمریکا بازداش��تیهای اعتصاب
حق�وق بش�ر
کنن��ده را به خوردن غ��ذا وادار میکنند که در اعتراض
به شرایط در یک بازداشتگاه در تگزاس دست به اعتصاب غذا زده اند.
اداره گمرک و مهاجرت آمریکا اعالم کرد یازده بازداشتی در مرکز آلپاسو
بیش از یک ماه اس��ت که از خوردن غذا خودداری میکنند .بیس��ت و س��ه
نفر که بیش��تر آنها اهل هند و کوبا هستند دست به اعتصاب غذا زده اند .در
اواسط ماه ژانویه قضات آمریکایی حکم وادار کردن شش تن از این بازداشت
ش��دگان را به خوردن غذا از طریق لوله ای پالستیکی در بینی صادر کردند.
این آوارگان میگویند به سوء استفادههای کالمی و تهدید به اخراج شدن از
سوی نگهبانان معترض هستند.
در همین حال کالرا النگ از دیده بان حقوق بش��ر در گفتگو با ش��بکه
تلویزیونی الجزیره انگلیس��ی گفت دادن غذای اجباری به افراد همانند اقدام
به ش��کنجه اس��ت .وي گفت :بس��یار تهاجمی و دردناک است که دیده بان
حقوق بش��ر با کارشناس پزش��کی در این باره موافق اس��ت که دادن غذای
اجباری به کس��ی ک��ه توانایی دارد در ارتباط با ای��ن موضوع تصمیم گیری
کند و این موضوع را درک میکند که پیامدهای نخوردن شامل چه مواردی
میشود یک رفتار غیرانسانی و ظالمانه محسوب میشود .این اقدام میتواند
در سطح شکنجه باشد .ما دریافتیم شمار زیادی از افراد در بازداشتگاه ها در
آمریکا جان خود را از دست داده اند.

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
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ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ ﺗﺸﺨﻴﺺ -ﺑﺮﮎ ﻗﻄﻌﻲ

بهرهگیری از قانون اساسی عراق برای اخراج آمریکا

رئیس ش��ورای اجرایی جنب��ش «ن ُجَ باء» تأکید کرد که
مقـــاوم�ت
ای��ن جنبش از هم��ه ظرفیتها برای اخ��راج نیروهای
امریکایی از خاک عراق استفاده خواهد کرد.
«نصر الش��مری» رئیس ش��ورای اجرایی جنبش «ن ُجَ باء» عراق بر لزوم
اخراج نیروهای نظامی آمریکا از این کش��ور تأکید کرد .الش��مری اعالم کرد
که گروههای مقاومت عراقی از ظرفیت قانون اساس��ی این کشور برای اخراج
کام��ل نیروهای خارجی اس��تفاده خواهن��د کرد .وی همچنی��ن تأکید کرد
ک��ه این جنبش از هم��ه ظرفیتها برای اخراج نیروه��ای امریکایی از خاک
عراق اس��تفاده خواهد کرد .رئیس ش��ورای اجرایی ن ُجَ باء ب��ا یادآوری اینکه
مقاومت اسالمی عراق از س��ال  2003با اشغالگران رودررو بوده ،هشدار داد
که نیروهای وابس��ته به آمریکا قصد دارند با توس��ل به ترور ،منافع واشنگتن
را در عراق تأمین کنند.
وی همچنین از جریانات سیاس��ی عراق که اجازه دادند آمریکا به بهانه
مبارزه با داعش ،تعداد نظامیان خود در را این کشور تا  12هزار نفر افزایش
ده��د ،انتقاد کرد .الش��مری گفت« :چرا میخواهید با وابس��ته نش��ان دادن
کش��ور ،جایگاه میهن خود را تضعیف کنی��د؟» .وی همچنین در واکنش به
تبلیغات منفی معارضان علیه گروههای مقاومت شیعه ،خاطرنشان کرد« :ما
در مناطق سنینش��ین غرب عراق طرفداران زی��ادی داریم .مردم جنگزده
موصل و سایر نقاط غربی کشور اوضاع نابسامانی دارند.

واکنش تعلیقی مسکو به آمریکا

والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاسخ به خروج
بحــــ�ر ا ن
آمری��کا از معاهده منع موش��کهای میان برد هس��تهای
موسوم به  ،INFعضویت مسکو در این پیمان را به حالت تعلیق درآورد.
پوتی��ن همچنین از وزرای کابینه خود درخواس��ت ک��رد دیگر به دنبال
مذاک��ره در زمینه مفاد این پیم��ان و ادعاهای آمریکا مبنی بر نقض تعهدات
مس��کو نباشند .مقامات روس��ی پیش از این بارها از واش��نگتن درخواست
کردن��د حاضر هس��تند درباره ادعاهای آمریکا در زمین��ه نقض این پیمان از
سوی مسکو مذاکره کنند اما به هیچ یک از این درخواستها پاسخی از سوی
دولت دونالد ترامپ داده نش��د .رئیس جمهور روس��یه در ادامه تاکید کرد،
مسکو در هیچ نقطهای موشکهای کوتاه برد خود را مستقر نخواهد کرد مگر
اینکه آمریکا در مناطق مورد توافق این موشکها را مستقر کند.
«مای��ک پامپئو» ،وزیر خارجه آمریکا جمعه اعالم کرد کش��ورش از (۲
فوری��ه) به مدت  ۱۸۰روز از پیمان منع موش��کهای میانبرد هس��تهای با
روسیه خارج میش��ود« .پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد» ایاالت
متحده آمریکا و روس��یه را از تملک ،تولید یا پرتاب آزمایش��ی موش��کهای
کروز با برد بین  ۳۰۰تا  ۳۴۰۰مایل منع میکند.
این پیمان در دهه  ۱۹۸۰میالدی در دوران ریاس��تجمهوری «رونالد
ری��گان» و «میخائیل گورباچف» روس��ای جمهوری وقت آمریکا و ش��وروی
سابق میان دو کشور منعقد شد.

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺟﺎﺭﻩ ) 97/11/11 -12656/11ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ( ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ

ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  ٢٠٨ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺩﻱ ﮐﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺮﮒ ﺩﻋﻮﺕ ﻫﻴﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﺧﻼﻑ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ

ب��ه گفت��ه فیلی��پ« ،خرابکاره��ا و اراذل و
اوباش��ی» ک��ه در پاریس و دیگر ش��هرها اقدام به
غارت مغازهها و تخریب بانکها کردهاند باید تمام
هزین ه خس��ارتهای وارده را جبران کنند .روزنامه
لوموند نیز نوشت« :چهرههای شکسته» در صفوف
منظ��م معترضان در پاری��س و در ادای احترام به
قربانیان و زخمیهای اعتراضهای گذشته حضور
خواهند یافت.
در ای��ن ارتب��اط لوموند به نق��ل از یک منبع
پلیس نوش��ت :از زمان آغاز جنبش جلیقه زردها،
 116پرونده تحقیق گش��ایش یافته و در سوءظن

به اعمال خشونت از سوی پلیس به بازرس عمومی
پلی��س ملی ( )IGPNارجاع ش��ده اس��ت .طبق
گفته یک منبع نزدیک به تحقیقات به خبرگزاری
فرانس��ه ،دستکم  36مورد از این تحقیقات مربوط
به استفاده از  9228گلوله پالستیکی از زمان آغاز
اعتراض ها تاکنون است.
در طول هفتههای گذش��ته ،پلیس فرانس��ه
از هزاران گلوله الس��تیکی علیه معترضان موسوم
به جلیقه زردها اس��تفاده کرده اس��ت که به نقص
عضو در افراد منتهی ش��ده است .این اقدام اگرچه
انتقادهای فراوانی را به دنبال داش��ته اما نیروهای
پلی��س و ژاندارمهای فرانس��وی همچن��ان مجاز
هس��تند که این تس��لیحات را به کار گیرند .گروه
حقوقبش��ری  LDHو اتحادی��ه کاری  CGTاز
منتقدان اس��تفاده از گلولههای الستیکی هستند
و آن را خطرن��اک میدانن��د .با این حال ش��ورای
دولتی پاریس به عنوان دادگاه عالی اداری در این
کش��ور اعالم کرد که پلیس همچن��ان میتواند از
این تس��لیحات علی��ه جلیقهزردها اس��تفاده کند.
ای��ن نهاد اعالم کرده اس��ت که خش��ونت فراوان
در جریان تظاهراتهای جلیقه زردها ،اس��تفاده از
چنین تس��لیحاتی را توجیه میکند و به دولت هم
در این زمینه حق میدهد.
گلولههای الستیکی باعث آسیبهای جدی به
افراد میش��ود و در آلمان به ندرت از آن استفاده
میش��ود .طبق اطالعاتی که وزارت کشور فرانسه

منتش��ر کرده اس��ت ،از آغاز اعتراضه��ا بیش از
نه ه��زار و  ۲۰۰گلوله الس��تیکی علیه معترضان
شلیک شده اس��ت .مخالفان اس��تفاده از این نوع
س�لاح ،پلیس را متهم کردهاند که با وجودی که
چنین اقدامی غیرقانونی است اما سر معترضان را
هدف قرار میدهند و تصاویر و فیلمهای متعددی
را از افراد زخمی در ش��بکههای اجتماعی منتشر
کردهان��د .یکی از آنه��ا «ژروم رودریگز» از اعضای
برجس��ته گروههای معترض اس��ت که هدف قرار
گرفت��ه و به دلیل ش��دت مجروحی��ت مجبور به
تخلیه یکی از چشمهایش شد.
همزمان با این اعتراضها رئیس جمهور فرانسه
در راس��تای طرحی که از ماه گذش��ته میالدی به
منظور برگزاری سلسله نشستهای بحث و مناظره
در راس��تای برآورده کردن خواستههای معترضان
جنب��ش جلیقه زرده��ا راه انداخته نشس��تی را با
ش��هرداران مناطق خارج از خاک اصلی فرانس��ه،
که تحت حاکمیت این کش��ور ق��رار دارند ،برگزار
ک��رده و در این نشس��ت تالش کرد ت��ا با ترکیب
لحن صریح و همراه با ش��وخی به پرسشها پاسخ
ده��د .امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور فرانس��ه در
این نشس��ت با حدود  ۶۰شهردار متعلق به جزایر
و مناط��ق خارج از خاک اصلی فرانس��ه ،در محل
کاخ الیزه به پرس��شهای آنها پاسخ داد .برخی از
این ش��هرداران مجبور ش��ده بودند بالغ بر  ۸هزار
کیلومتر برای شرکت در این نشست سفر کنند.
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ﺭﺷﺖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ۱ﻁ۱

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻴﻼﻥ

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻋﺠﺐ ﺷﻴﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺠﻮﺯ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/10/4 – 108ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﻦ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ

ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ )ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ( ﺑﻤﺪﺕ  4ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬﺍ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ 97/11/14
ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/12/2ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
-1ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩ  4ﺳﺎﻝ ﺷﻤﺴﻲ

-2ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎء ﺍﺟﺎﺭﻩ  :ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  40/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 10ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺟﺎﺭﻩ )ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ( ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

-3ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ  115/000/000ﺭﻳﺎﻝ.

-4ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺎﺕ 97/12/4 :ﺳﺎﻋﺖ  16ﻋﺼﺮ

-5ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺭﺿﺎ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻠﻬﻲ -ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻋﺠﺐ ﺷﻴﺮ

