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پاکس�تان: »ش��اه محمود قریش��ی« ک��ه برای 
حضور در »کنفران��س امنیتی مونیخ« به آلمان رفته، 
از آمادگی کش��ورش برای عادی س��ازی روابط با رژیم 
صهیونیس��تی سخن گفت. قریش��ی به رادیو »صدای 
اسرائیل« گفت، عادی س��ازی روابط کشورش با رژیم 
صهیونیس��تی منوط به حل مس��ئله فلسطین است و 
امیدوار اس��ت ک��ه طرح صلح آمریکا در حل مس��ئله 

فلسطین سهیم باشد. 

مصر: ارتش مصر از کشته شدن یک افسر و زخمی 
ش��دن ۱۴ نظامی آن در نتیجه حمله تروریس��تی در 
شمال س��یناء خبر داد. سرهنگ »تامر الرفاعی« افزود 
ک��ه در جریان درگیری بین نیروهای امنیتی با عناصر 
تروریس��تی همچنین هفت نفر از افراد مس��لح کشته 
ش��دند. نیروهای ارتش و پلیس مصر از س��ال ۲۰۱۸ 
اجرای »عملیات فراگیر س��یناء ۲۰۱۸« برای نابودی 
تروریسم و پاکسازی شبه جزیره سیناء و تأمین امنیت 

مرزهای غربی و جنوبی مصر را آغاز کرده است.

ذرهبین

اتحادیه اروپا و کالف سردرگم انگلیس

مرضیه تفهمی 

بریتانیا که ام��روزه با ترکیب) اس��کاتلند، ایرلند 
شمالی، ولز و ...( ش��ناخته می شود همواره برآن بوده 
تا خ��ود را قدرت برتر اتحادیه اروپا معرفی و با همین 
تصور نیز معموال س��از مخالف با اتحادیه را سر داده و 
حتی مانع تصویب بس��یاری از طرح ها در این اتحادیه 
بوده است. سران انگلیس با تکیه بر این اصل که هرگز 
مس��تعمر نبوده و به قول خودشان خورشید هرگز در 
س��رزمین تحت امرش��ان غروب نمی کن��د و در قرن 
بیستم با تکیه بر اصل نزدیکی به آمریکا و ایفای نقش 
نای��ب آمریکا در اروپا همواره ب��ا حس خودبرتر بینی 
هم��راه بوده ان��د و این دیدگاه در سیاس��ت خارجی و 
رفتارهای بین المللی آنها همواره حاکم بوده و هست.

این روند را در طول س��الهای اخیر یعنی از زمان 
آغ��از مذاکرات می��ان انگلیس و اتحادیه اروپا بر س��ر 
خروج این کشور از اتحادیه در قالب برگزیت یا همان 
همه پرسی مردم انگلیس برای جدایی از اتحادیه اروپا، 
می توان مش��اهده کرد بگونه ای ک��ه در نهایت اروپای 
واح��د لزوم پایبندی لندن به تعهداتش برای خروج از 

این اتحادیه را اصلی تغییر ناپذیر عنوان داشت. 
برگزیت به مرحله اجرایی ش��دن رسیده که رای 
منفی پارلمان انگلیس به توافق با اتحادیه اروپا ابهامات 
بس��یاری را در باب آینده م��راودات اتحادیه و لندن و 

حتی سرنوشت حاکم بر اروپا به همراه داشته است. 
اما در باب پیامدهای اجرای برگزیت برای اتحادیه 
اروپا دیدگاه های متعددی مطرح است. از یک سو این 
سناریو مطرح است که موقعیت اقتصادی انگلیس در 
عرصه جهانی بگونه ای اس��ت که خروج آن از اتحادیه 
اروپا موجب از دس��ت دادن ی��ک مهره مهم اقتصادی 
برای اتحادیه می ش��ود. خالء اقتصادی ناش��ی از نبود 
انگلیس در تحقق اهداف اقتصادی اتحادیه که بسیاری 
از اعضا آن در ش��رایط اقتصادی چندان مطلوبی قرار 
ندارند بعضا مش��هود خواهد بود و حت��ی می تواند به 
تش��دید فضای اعتراض مردمی نظیر آنچه در فرانسه، 

اسپانیا، ایتالیا و... مشاهده می شود منجر شود. 
از س��وی دیگر انگلیس قدرتی سیاسی محسوب 
می ش��ود که با حق وتو در ش��ورای امنی��ت می تواند 
کارکرده��ای قابل توجهی برای اتحادیه اروپا داش��ته 
باشد حال آنکه با جدایی آن از اتحادیه این ظرفیت را 
با ابهاماتی همراه خواهد ش��د. نکته مهم آنکه بریتانیا 
معم��وال مولفه ای برای کاهش تن��ش و یا مقابله اروپا 
ب��ا آمریکا بوده حال آنکه ب��ا برگزیت گرایش لندن به 
واشنگتن شدت خواهد گرفت و این برای سیاست های 
تقابلی اروپا با آمریکا چندان مطلوب نخواهد بود بویژه 
اینکه سیاست های انگلیس و آمریکا نشانگر تبانی آنها 
ب��رای تقویت موقعیت نظامی انگلی��س در خاورمیانه 

همزمان با کاهش نقش آمریکا است. 
ناگفت��ه نماند که برخی نیز با نگاه خوش��بینانه به 
خ��روج بریتانیا از اتحادیه اروپا می نگرند و با اش��اره به 
رفتارهای اخت��الف افکن لندن بر این عقیده اند که این 
خروج به یکدست تر شدن اتحادیه اروپا منجر می شود.

 مسئله ای که می تواند به تحقق توافقاتی همچون 
اجرای طرح تش��کیل ارتش واح��د اروپایی نیز منجر 
شود. توافقات اخیر فرانسه و آلمان برای توسعه روابط 
دو جانبه و تح��رکات جدید در اتحادیه اروپا می تواند 
برگرفته از همین نگاه خوشبینانه به خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا باش��د.  به هر حال اینکه آینده مناسبات 
انگلی��س و اتحادیه اروپا به کجا ختم می ش��ود اصلی 
مبهم اس��ت و این کالف سردرگم همچنان ادامه دارد 
بویژه اینکه طرفین هیچ چش��م انداز روشنی از آینده 
ای��ن مناس��بات ارائه نکرده و ک��ج دار و مریز در حال 

ارزیابی هزینه ها و فواید این جدایی هستند. 

نگاه

آمریکا میلیاردها دالر از ونزوئال می دزدد 
»نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئ��ال می گوید آمریکا میلیاردها دالر از 
این کش��ور می دزدد و در عوض در قالب کمک های بشردوس��تانه خرده نان به 

مردم آن پیشکش می کند.
م��ادورو درحالی اظهارات خود را بیان کرد که »کاراکاس« همچنان جلوی 
ورود آن چه واش��تگتن کمک های بشردوس��تانه می نامد را به داخل کشور گرفته 
است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت آمریکا میلیون ها دالر درآمد نفتی 
و دارایی های خارجی ونزوئال را توقیف کرد. مادورو گفت: »این تله موش��ی است که آنها 
]آمریکا[ با طعمه ای فاسد و مسموم به نمایش گذاشته اند«. وی افزود: »آنها ۳۰ میلیارد 
دالر دزدیده اند و چهارتکه غذای فاسد پیشکش می کنند«. مادورو گفت کلمبیا و آمریکا 
ب��ذر جنگ می کارند و از ارتش ونزوئال خواس��ت طرحی خ��اص را برای مقابله با چنین 

تهدیدهایی در جهت تقویت مرزها آماده کنند.

یکای التین  آمر
تحریم ها علیه کره شمالی ادامه می یابد

گ��زارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی حاکی اس��ت همزمان با اعزام یک 
هیات کره شمالی به ویتنام برای فراهم کردن مقدمات دیدار سران آمریکا و کره 
شمالی، دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا بر استمرار تحریم ها علیه پیونگ 
یانگ تاکید دارد. او افزود: بهترین روابط را در طول تاریخ مناسبات آمریکا و کره 
شمالی با 'کیم جونگ اون' رهبر کره شمالی برقرار کرده ایم. با این وصف رییس 
جمهوری آمریکا تاکید کرد به فشارها علیه کره شمالی ادامه خواهد داد و آنچه فعال 
می خواهد این اس��ت که کره شمالی دس��ت به آزمایش های هسته ای و موشکی نزند. 
ترامپ گفت: مساله فوری برای ما این است که چنین آزمایش هایی انجام نشود و برای 
خلع س��الح هس��ته ای فرصت وجود دارد. رییس جمهوری آمریکا گفت: چین و روسیه 
هم چون تحریم ها را تاکنون اجرا کرده اند آمریکا به رغم ادعاهای مطرح شده تاکنون 

از اجرای تعهدات خود شانه خالی کرده است.

شرق آسیا
آمریکا صداقت ندارد

رجب طی��ب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، مقامات واش��نگتن را به عدم 
صداقت متهم کرد و از آنها به دلیل طفره  رفتن از اس��ترداد فتح اهلل گولن رهبر 
مخالفین دولت، انتقاد کرد. وی در این باره گفت: متاسفانه آمریکا همچنان غیر 
صادقانه رفتار می کند و موضعی غیرسازنده در قبال استرداد گولن دارد. گفتنی 
است گولن به طراحی کودتای نافرجام ۲۰۱۶ ترکیه متهم است و استرداد وی که 

ساکن آمریکا است به موضوعی تنش زا میان ۲ کشور تبدیل شده است.
اردوغان، یک روز پس از ضرب االجل واش��نگتن برای خرید سیستم پاتریوت، گفت : 
ما توافق S-۴۰۰ را با روس��یه به امضا رسانده ایم و هیچ ابهامی در این باره وجود ندارد. 
این توافق انجام ش��ده اس��ت. وی به هنگام بازگشت از س��وچی در جمع خبرنگاران در 
ادامه گفت : ترکیه همچنین از خرید سیس��تم پاتریوت از آمریکا، تا زمانی که این توافق 

در راستای منافع ترکیه باشد استقبال می کند.

سرخط

نشستی بدون پشتوانه 
علی تتماج 

آلمان بار دیگر میزبان نشس��ت جهانی است که با عنوان 
نشس��ت امنیتی مونیخ شناخته می شود. نشستی که از زمان 
جنگ جهانی دوم تاکنون هر ساله به بررسی ابعاد بحران های 
جهانی در حوزه امنیتی می پردازد. نشس��ت امسال در حالی 
برگزار می ش��ود که عنوان »چه کس��ی پازل تکه تکه شده را 
گردآوری خواهد کرد« یدک می کش��د. پ��ازل ادعایی آنها بر 
محور ناآرامی و بحران های گس��ترده ای اس��ت که در جهان 
حاکم شده است. در این میان چند نکته در قبال این نشست 
قاب��ل توجه اس��ت. یکی از محورهای مطرح در این نشس��ت 

موض��وع برجام اس��ت چنانکه موگرینی مس��ئول سیاس��ت 
خارجی اتحادیه اروپا و مرکل صدر اعظم آلمان رسما در این 
نشست اش��ارات متعددی به برجام داش��ته است. این ادعاها 
در حالی صورت می گیرد که واقعیت امر آن اس��ت که محور 
ش��دن برجام به عنوان یکی از محورهای این نشست برخالف 
ادع��ای غرب ن��ه تهدید بودن ایران بلکه ب��ه دلیل رفتارهای 
غیرمنطقی آمریکاس��ت که توافق��ات و تعهدات بین المللی را 
متزلزل ساخته اس��ت در این میان ادعای کشورهای اروپایی 
مبنی بر اقدام برای حفظ برجام )نظیر صحبت های موگرینی 
و مقامات انگلی��س و آلمان( در حد حرف بوده و آنها باید به 
صورت عملی با لغو تحریم ها و مقابله با تحریم های امریکا این 

پایبندی را نشان دهند. 
نکته دیگر آنکه آمریکایی ها در این نشست تالش خواهند 
کرد تا ایران را تهدید جهان معرفی کنند که پردازش اقدامات 
بحران ساز آمریکا در جهان از جمله در حمایت از تروریسم و 

از جمله نشست ورشو واهی بودن این ادعا را آشکار می سازد. 
جهانی��ان اذعان دارن��د ایران همواره پی��ش گام در مبارزه با 
تروریس��م است و آماده کمک به کشورهای دیگر برای تحقق 
این مهم و نشس��ت مونیخ اگر واقعا ب��ه دنبال امنیت جهانی 

است باید از این تجربیات بهره گیرد.
در همین حال اقدامات نظام��ی غرب، حمایت آمریکا از 
تروریسم ، رفتارهای بحران ساز و تروریسم دولتی و اشغالگری 
رژیم صهیونیستی، اقدامات ائتالف سعودی آمریکایی در یمن 
و وضعیت بحرانی این منطقه، اس��تمرار تحرکات تروریست ها 
و حامیانش��ان در عراق و س��وریه، نقش بحران ساز نیروهای 
غربی در افغانس��تان و اقدامات آنها در اعزام نیروهای داعش 
ب��ه این کش��ور، اقدام��ات آمریکا مبن��ی بر نادی��ده گرفتن 
تعه��دات و معاهدات بین المللی، ناکارآمدی س��ازمان ملل در 
حل بحران های جهانی و وابس��تگی آن به قدرت های بزرگ، 
نظامی گری کش��ورهای اروپایی که برای کسب منافع بیشتر 

اقدام به ایج��اد رقابت تس��لیحاتی در خاورمیانه می پردازند، 
بحران های ایجاد شده در لیبی پس از حضور نیروهای غربی 
در این کشور از سال ۲۰۱۲و... کانون بحران های جهان است 
و نشست امنیتی مونیخ اگر به دنبال صلح و امنیت است باید 
ب��رای حل این بحران ها اقدام نماید بر این اس��اس رفتارهای 
مغرضان��ه غرب مبنی ب��ر معرفی ایران و جبه��ه مقاومت به 
عنوان تهدی��د امنیت جهانی صرفا آدرس غلط دادن به افکار 
عمومی و رفع مس��ئولیت خود در ایج��اد بحران های جهانی 
اس��ت. طرح مسئله توان موش��کی و حضور منطقه ای ایران، 
مغایر با ادعای مبارزه با تروریس��م اس��ت چرا که توان ایران 
برای ایجاد امنیت جهانی بوده و نه ضد آن . بر این اساس اگر 
نشست امنیتی مونیخ به دنبال حل بحران های جهان است از 
یک سو باید به مقابله با بحران سازی های آمریکا، اروپا و رژیم 
صهیونیس��تی بپردازد و از سوی دیگر در کنار جبهه مقاومت 

به عنوان پیشگام مقابله با تروریسم قرار گیرد. 

یادداشت

استقبال از بن سلمان با تظاهرات ضد سعودی 
س��ران سعودی با حضور در نشس��ت ورشو در حالی به  لش دنبال کس��ب پرس��تیژ جهانی بودند که در عمل ناکام چ�����ا
ماندند چنانکهف مردم پاکس��تان بار دیگر دس��ت به تظاهرات گس��ترده در 
اعت��راض به س��فر ولیعهد عربس��تان زده جنایات آل س��عود علیه ملت های 

مسلمان را محکوم کردند.
معترضان با محکومیت همدس��تی برخی از سران عرب از جمله حاکمان 
سعودی برای تجاوز به سوریه، یمن و سازش با رژیم صهیونیستی، شعارهایی 
علیه حاکمان آل س��عود، آمریکا و رژیم صهیونیستی سر دادند. از سوی دیگر 
ساکنان پایتخت پاکس��تان به علت استقبال از ولیعهد عربستان با مشکالت 
زیادی مواجه می ش��وند، برای تامین امنیت و رفاه بن سلمان و کاروان ۱۰۲ 
نفره وی، تردد ساکنان شهرهای اسالم آباد و راولپندی را محدود و سرویس 
تلفن همراه قطع خواهد بود. بن س��لمان پس از منزوی شدن بین کشورهای 
اروپایی به دلیل نقض گس��ترده حقوق بش��ر، س��عی دارد توجه کش��ورهای 
آس��یایی را ب��رای برقراری رواب��ط دیپلماتیک جلب کند اما س��فرهای او به 

کشورهای آسیایی فعال به مدت یک روز به تعویق افتاده است.
در آستانه سفر »بن سلمان« به پاکستان تدابیر شدید امنیتی در پایتخت به 
اجرا گذاشته می شود و تمام پروازهای مسافری لغو و خدمات تلفن همراه قطع 
خواهد بود. این سفر در حالی صورت می گیرد که یک روزنامه صهیونیستی طی 
گزارش��ی، به دست داش��تن این رژیم در آموزش نظامیان خارجی برای جنگ 
در یمن اشاره کرد و تل آویو را شریک غیررسمی ائتالف متجاوز به یمن خواند. 
روزنامه صهیونیس��تی »هاآرت��ص« اذعان کرد، رژیم صهیونیس��تی عضو غیر 
رسمی ائتالف عربی به فرماندهی عربستان سعودی در جنگ علیه یمن است.

یکا قائل 12 هزار غیر نظامی سوری و عراقی  آمر
عضو کمیس��اریای عالی حقوق بش��ر سازمان ملل اعالم  بش�ر کرد ک��ه ائت��الف آمریکایی ضد داعش ب��ر خالف آمار حق�وق 
اعالم ش��ده از سوی خود، نزدیک به ۲۰ هزار غیرنظامی را در عراق و سوریه 

کشته و زخمی کرده است.
»علی اکرم البیاتی« عضو کمیس��اریای عالی حقوق بش��ر س��ازمان ملل 
همزمان با اعالم تس��لط ائتالف آمریکایی به منطقه الباغوز به عنوان آخرین 
منطقه تحت اشغال داعش در سوریه اعالم کرد که این ائتالف در طول بیش 
از چهار س��ال گذش��ته، نزدیک به ۲۰ هزار غیر نظامی را در عراق و س��وریه 

کشته و زخمی کرده است.
البیاتی در بیانیه ای از وجود گزارش های بین المللی در خصوص رس��یدن 
تعداد کش��ته ها و زخمی های غیرنظامیان به ع��دد ۲۰ هزار نفر ابراز نگرانی و 
اع��الم کرد: نزدیک به ۱۱۸۰۰ غیرنظامی از جمله ۲۳۰۰ کودک و ۱۱۳۰ زن 
کشته و ۸۰۰۰ نفر هم زخمی شده اند. او تأکید کرد که آمار اعالم شده از سوی 
ائت��الف آمریکایی ضد داعش که تعداد قربانیان غیر نظامی را ۱۱۳9 نفر اعالم 

کرده با آمار اعالم شده از سوی نهادهای حقوق بشری اختالف باالیی دارد.
اعالم آمار ۲۰ هزار کشته و زخمی از غیر نظامیان در حالی است که نهاد 
موس��م به دیده بان حقوق بشر س��وریه از توافق ائتالف آمریکایی با گروهک 
داع��ش ب��رای تخلیه منطقه »الباغ��وز« و پایان حضور این تروریس��ت ها در 

سوریه خبر داده است. 
خبر دیگر از س��وریه آنکه وزیر خارجه انگلیس اعالم کرد، به دلیل ورود 
روس��یه به مسأله سوریه »بشار اس��د« در قدرت باقی می ماند اما مسکو باید 

توضیح دهد چگونه می خواهد صلح و ثبات را در سوریه برقرار کند. 

یکا را ندارد  وپا جرات اعتراض به آمر ار
رئیس جمهور روس��یه اع��الم کرد کش��ور های اروپایی  سب���ز نمی خواهند ش��اهد حضور موشک های آمریکا در قلمرو قاره 

خود باشند، اما جرات ندارند این موضوع را با واشنگتن مطرح کنند.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه معتقد است کشور های اروپایی اگر 
چه مایل به دیدن موش��ک های آمریکایی در خاک خود نیس��تند، اما در این 
باره جرات بحث با واش��نگتن را ندارند. رئیس جمهور روس��یه گفت: آیا شما 
فکر می کنید کش��ور های اروپایی می خواهند که موشک های میان برد آمریکا 
در اروپا مستقر ش��ود؟ هیچ کس این موضوع را نمی خواهد، اما آن ها ترجیح 

می دهند که سکوت اختیار کنند. حق حاکمیت آن ها کجاست؟ 
والدیمی��ر پوتین در ادامه افزود: ظاهرا آن ه��ا فکر می کنند در نهایت به 
طور کلی از پیمان هایی از جمله ناتو منتفع می ش��وند. رئیس جمهور روس��یه 
اظهار داش��ت در مقایس��ه با اتحاد جماهیر شوروی در آن زمان، اتحادیه اورپا 
تصمیمات بیشتری برای اعضای خود می گیرد. او تاکید کرد هیچ کشوری در 
اروپا به طور کامل مستقل نیست. رئیس جمهور روسیه همچنین در خصوص 
اتحادیه اقتصادی اورس��یا گفت نهاد های فراملیتی وجود دارد که کش��ور های 

عضو بخشی از قدرت خود را واگذار کرده و نسبت به آن ها وابستگی دارند. 
همچنین وزیر امور خارجه روس��یه با اشاره به اقدامات متعدد اروپا علیه 
روس��یه تأکید ک��رد، اروپایی ها در تقابلی بیهوده با روس��یه به دام افتاده اند. 
»س��رگئی الوروف« وزیر امور خارجه روس��یه در کنفرانس امنیتی مونیخ با 
اش��اره به اقدامات متعدد اتحادیه اروپا علیه روس��یه ب��ه ویژه تحریم ها علیه 
مسکو تأکید کرد، اروپایی ها در یک تقابل بیهوده با روسیه به دام افتاده اند و 

در نتیجه ضررهای سنگینی را متحمل شده اند.

اصالحيه آگهى مناقصه 97/23          

روابط عمومى اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين                              

در آگهى اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين منتشره مورخ 1397/11/27 در نوبت 
اول آن عنوان مناقصه : تكميل ساختمان ، نگهبانى و ديواركشى مجتمع فرهنگى دينى 

الوند صحيح مى باشد كه بدينوسيله اصالح مى گردد.  
شركت ملى گاز ايران 
شركت گاز استان ايالم

(سهامى خاص)

وزارت راه و شهرسازي
اداره كل راه و شهرسازي استان قزوين

شهرداري کاشان 
آگهي مزايده عمومي شماره ٩٧/٨٨

شهردار کاشان – سعيد ابريشمي راد

نوبت اول

موضوع مزايده: فروش تعدادي از قطعات ملکي شهرداري واقع در محور اميرکبير ، بلوار الهيه مطابق شرايط ، اسناد و مدارک منضم 
به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط.

مهلت دريافت اسناد حداکثر تا تاريخ ٩٧/١٢/١٤ مهلت قبول پيشنهادات حداکثر تا مورخ ٩٧/١٢/١٦ و بازگشايي پاکات مورخ 
٩٧/١٢/١٩ مي باشد.

- سپرده شرکت در مزايده به مبلغ چهار ميليارد (٤/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ريال مي باشد که بايستي به صورت ضمانتنامه بانکي با اعتبار 
حداقل سه ماهه يا سپرده نقدي در وجه شهرداري کاشان ارائه گردد.

- هرگاه برندگان اول تا سوم مزايده حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند ، سپرده شرکت در مزايده ايشان به ترتيب ضبط 
خواهد گرديد.

* کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد و شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است. 
تلفاکس: ٥٥٤٦٥٨٥٨-(٠٣١) 

ادامه از صفحه اول
تظاهرات کنندگان فرانس��وی بار دیگر دیروز 
در خیابان های این کشور راهپیمایی اعتراض آمیز 
برپا کردند تا اعتراضات جنبش جلیقه زردها رسما 
وارد س��ومین ماه متوالی شود که محور آن را نیز 

اعتراض به نظام سرمایه داری تشکیل می دهد. 
در حالی که نتایج یک نظرسنجی جدید نشان 
می دهد که اکثر ش��هروندان فرانس��وی خواس��تار 
متوق��ف ش��دن اعتراضات جلیقه زردها هس��تند، 
تظاهرات کنن��دگان بار دیگ��ر در خیابان های این 
کش��ور راهپیمایی می کنند تا این اعتراضات وارد 
س��ومین ماه پیاپی گردد. تعداد شرکت کنندگان 
در تظاهرات اعتراض آمیز فرانس��ه نسبت به ۲۸7 
هزار نفری که اواسط نوامبر شرکت کرده بودند، با 

کاهش روبه رو شده است.
بر اس��اس اعالم پلیس فرانس��ه، ش��نبه هفته 
گذش��ته یعنی 9 فوریه تنها حدود 5۱ هزار نفر در 
تظاهرات جلیقه زردها شرکت کرده اند ولی برگزار 
کنندگان این اعتراضات تعداد شرکت کنندگان در 
راهپیمایی ش��نبه گذشته را ۱۱۸ هزار نفر برآورد 
کرده ان��د. تظاهرات جلیقه زردها معموال در نهایت 
با خش��ونت و درگیری با نیروهای پلیس و امنیتی 

فرانسه همراه شده است. 
هفته گذش��ته حدود ۴ هزار نفر در تظاهرات 
پاریس شرکت کردند و این تظاهرات در نهایت به 
درگیری بین تظاهرات کنندگان و پلیس در اطراف 
س��اختمان مجمع ملی فرانس��ه منجر شد. در این 

تظاهرات یکی از ش��رکت کنندگان یکی از دستان 
خود را از دست داد.

تظاهرات کنندگان سعی داشتند تا با کنار زدن 
موانع وارد ساختمان مجمع ملی فرانسه شوند که 
پلیس با استفاده از گاز اشک آور و نارنجک سعی در 
متفرق کردن آنها داش��ت. از اواسط نوامبر تاکنون 
بیش از 55۰ فروش��گاه در پاریس پایتخت فرانسه 

آس��یب دیده است. تظاهرات گس��ترده و مشابهی 
در سایر ش��هرهای فرانسه از جمله مارسی، مونت 

پولیه، بوردو و تولوز برگزار شده است. 
وزارت کشور فرانسه اعالم کرده است که طی 
۳ ماه گذشته بیش از ۱79۶ نفر به خاطر مشارکت 
در آش��وب و هرج و مرج و اقدامات خشونت آمیز 
زندانی ش��ده ان��د و ۱۴۲۲ نفر دیگ��ر نیز منتظر 

محاکمه هستند. نظرسنجی موسسه "ایالبه" نشان 
می دهد که 5۶ درصد فرانس��وی ها خواس��تار آن 
هس��تند که اعتراضات جلیقه زردها متوقف شود. 
این رقم نس��بت به نظرسنجی ماه قبل ۱۱ درصد 
بیش��تر شده اس��ت. البته 5۸ درصد مردم فرانسه 

هنوز از این اعتراضات حمایت می کنند. 
در ش��هر »روان« هم ش��مار معترضان ده ها 
هزار نفر اعالم ش��ده است. در ش��هر »تولوز« هم 
ده ها نف��ر از مردم در برابر یکی از ایس��تگاه های 
مترو تجمع کرده اند. همچنین به گفته مطبوعات 
و رس��انه ها؛ امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه 
نیز دستور برخورد سخت تر با برهم زنندگان نظم 
را ص��ادر کرده اس��ت. این در حالی اس��ت که در 
برابر این س��رکوب گری ها اتحادیه اروپا راه سکوت 
در پی��ش گرفته حتی با این س��رکوب ها همراهی 

کرده است.
 این اعتراض ها در حالی ادامه دارد که در حوزه 
سیاست خارجی نیز فرانسه شرایط چندان مناسبی 
ندارد چنانکه رج��ب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکی��ه، امانول ماکرون، همتای فرانس��وی خود را 
یک »تازه به دوران رس��یده سیاسی« توصیف و به 

او توصیه کرد تاریخ کشورش را مطالعه کند.

پاریس تصمیم گرفته است روزی را به منظور 
بزرگداش��ت »نسل کش��ی ارامنه« در سال ۱9۱5 
اختصاص دهد. آنکارا عبارت »نسل کش��ی ارامنه« 
را همواره رد کرده اس��ت. رئیس جمهور ترکیه در 
مصاحبه با ش��بکه تلویزیونی هابر همچنین گفته 
اس��ت: »به ماک��رون گفتم تو یک ت��ازه به دوران 
رس��یده در عالم سیاست هستی. اول تاریخ کشور 
خودت را یاد بگیر. ماکرون! در تاریخ ما نسل کشی 

وجود ندارد«. 
رجب طیب اردوغان از رئیس جمهور فرانس��ه 
خواس��ت واژه نسل کشی را با احتیاط به کار ببرد. 
امان��ول ماک��رون در اوای��ل ماه ج��اری گفته بود 
فرانس��ه، کشوری که تعداد قابل توجهی ارمنی در 
آنجا زندگی می کنن��د، روز ۲۴ آوریل را به عنوان 
روز بزرگداشت نسل کشی ارامنه نامگذاری خواهد 

کرد.
ارمنی ه��ا معتقدند یک میلی��ون و نیم ارمنی 
به ش��کلی نظام مند توس��ط امپراط��وری عثمانی 
در جریان جنگ جهانی اول کش��ته ش��دند. آنکارا 
مخال��ف کاربرد کلمه نسل کش��ی اس��ت و معتقد 
است آنچه روی داده اس��ت کشتاری دو طرفه در 
چارچوب جنگ داخلی و قحطی بوده و در جریان 

آن ها صد ها هزار نفر از دو طرف کشته شدند. 
پ��س از اظه��ارات ماک��رون، هامی آکس��وی  
سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، رئیس جمهور 
فرانسه را متهم کرد که با اتخاذ چنین تصمیمی به 

دنبال جلب آرای ارامنه مقیم فرانسه است. 

جنبش جلیقه زردها وارد سومین ماه شد

فرانسه میدان اعتراض به سرمایه داری 
Le
jd
d.
fr


