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فلسطین: باشگاه اس��یران فلسطین اعالم کرد که 
مس��ؤالن رژیم صهیونیستی از س��ال ۲۰۱۵ میالدی تا 
اواخر ماه فوریه ۲۰۱۹ نزدیک به ۶۰۰۰ کودک فلسطینی 
را بازداش��ت کرده اند. ۲۵۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال 
فلسطینی در زندان های "عوفر"، "مجدو" و "الدامون" رژیم 

صهیونیستی در شرایط سختی به سر می برند.

پاکس�تان: ف��واد چوده��ری وزیر اطالع رس��انی 
پاکس��تان هش��دار داد دولت علیه کسانی که با هدف 
س��ودجویی اقدام به خری��داری دالر کنند، وارد عمل 
می شود. وی افزود: به سازمان تحقیقات فدرال دستور 
داده شده علیه کسانی که دالر را ذخیره می کنند اقدام 
کند تا از افزایش قیمت این ارز خارجی جلوگیری شود. 
چودهری اظهار داش��ت: برخی افراد سودجو با ذخیره 
کردن ارزهای خارجی به ویژه دالر موجب آسیب زدن 

به تجارت کشور می شوند.

روس�یه: نشس��ت ش��ورای وزرای ام��ور خارجه 
کش��ورهای مستقل مشترک المنافع در مسکو با حضور 
مقامات این س��ازمان برگزار ش��د. وزرای امور خارجه 
کشورهای همسود در این نشست موضوع همکاری های 
چندجانب��ه و چش��م انداز گس��ترش بی��ش از پی��ش 
همکاری های متقابل کشورهای عضو را بررسی کردند.

هند: ادامه درگیری مرزی بین پاکس��تان و هند با 
تبادل آتش بین نیروهای مرزی دو کش��ور بار دیگر آغاز 
ش��د که بیش از ۵ کش��ته بر جای گذاشته است. دیروز 
نیروهای مرزی پاکس��تان با توپ مرز هند را هدف قرار 
دادند که بر اثر آن دست کم ۵ سرباز هندی کشته شدند. 
این در حالی است که نیروهای مرزی هند مناطق مختلف 
مرز پاکستان از جمله روستای سیریان را هدف قرار دادند 

که بر اثر آن ۶ نفر از روستاییان زخمی شدند.

ذرهبین

همه گزینه ها روی میز است
مع��اون رئیس جمهور آمری��کا در ادامه مواضع غیرقانون��ی و مداخله جویانه 
واش��نگتن در امور ونزوئال در اظهاراتی ت��ازه از »روی میز بودن همه گزینه ها« 

سخن گفت و از تحریم های تازه علیه ونزوئال خبر داد. 
مایک پنس مدعی ش��د: مب��ارزه در ونزوئال بین دیکتاتوری و دموکراس��ی 
است و برگ برنده با آزادی است. نیکالس مادورو، دیکتاتوری است که هیچ حق 

مشروعی در قدرت ندارد و باید کنار برود.
 آمریکا و س��وئیس توافق نامه ای را امضا کردند که به موجب آن س��وئیس حفاظت 
از منافع ایاالت متحده را در ونزوئال بر عهده می گیرد. از س��وی دیگر وزیر امور خارجه 
کوبا در واکنش به تازه ترین دور از تحریم های اقتصادی ایاالت متحده علیه بخش نفتی 
ونزوئال از آن به عنوان "دزدی اقتصادی" یاد کرد. دولت سوسیالیست مادورو، گوآیدو را 

به توطئه برای سرنگونی خودش با حمایت آمریکا متهم می کند.

یکای التین آمر
برنامه سعودی برای حمله به الحدیده 

س��خنگوی نیروهای مسلح یمن ضمن تأکید بر پایبندی به توافق استکهلم، 
اعالم کرد،  طرف مقابل برای حمله جدید به »الحدیده« آماده می شود.  

یحیی س��ریع، هدف قرار دادن مقر نشست کمیته هماهنگی ناظر بر توافق 
آتش بس در »الحدیده« را تکذیب کرد. وی افزود، ائتالف سعودی نیروهای خود 
را تجمی��ع کرده و برای به راه انداختن حمل��ه نظامی جدید علیه الحدیده آماده 

می شود تا توافق موجود درباره این شهر را به شکست بکشاند. 
خبر دیگر آنکه س��ازمان ملل با انتشار گزارشی از ۲ برابر شدن آمار مبتالیان به وبا 
در یمن طی ماه گذش��ته خبر داد. در واکنش به تجاوز ائتالف س��عودی یگان موش��کی 
ارتش یمن با پنج موش��ک به جنوب غرب عربستان، مواضع نیروهای ائتالف سعودی را 
هدف قرار داد. ارتش و کمیته های مردمی یمن در جیزان تعدادی از خودروهای نظامی 

سعودی را منهدم کردند.

بحران 
طرح شیمیایی تروریست ها در ادلب 

ماریا زاخارووا س��خنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد مزدورانی وابسته 
به س��رویس های اطالعاتی فرانس��ه و بلژیک به اس��تان ادلب وارد ش��ده اند تا 

تروریست ها را برای استفاده از مواد شیمیایی آماده کنند. 
در این میان با وجود اعالم شکس��ت داعش از سوی ائتالف آمریکایی، گروه 
موس��وم به »دیدبان حقوق بش��ر س��وریه« خبر داد که حدود ۶۰ کامیون حامل 
جنگ افزار، خودروی زرهی و کمک های نظامی و لجس��تیکی از کردستان عراق وارد 

منطقه شرق فرات شده است. 
از س��وی دیگر تروریس��ت های »النصره و الترکس��تانی« در شمال س��وریه با کمک 
کارشناسان بلژیکی، موشک های تحت اختیار خود را به مواد شیمیایی مجهز و بین عناصر 
تروریستی توزیع کردند. خبر دیگر آنکه وزیر خارجه روسیه با تاکید بر نقش مهم سوریه 

در منطقه اعالم کرد مسکو از بازگشت این کشور به اتحادیه عرب استقبال می کند. 

غرب آسیا 

اردنچهمیخواهد؟
فرامرزاصغری

جلس��ه فوق العاده پارلمان اردن به منظور بررسی تحوالت 
قدس اش��غالی و مس��جداألقصی در س��ایه طرح صلح آمریکا 
موسوم به »معامله قرن«، اواخر اسفندماه ۹7 با جنجال برگزار 
ش��د. »محمد هدیب« نماینده پارلمان اردن با انتقاد از موضع 
این کشور در قبال قدس و اماکن مقدس گفت که »قیمومیت 
اردن بر قدس در حال احتضار اس��ت و "معامله قرن" نیز رو به 
اتمام است«. نمایندگان پارلمان اردن خواستار مقابله با معامله 

قرن و حتی لغو قرارداد گازی با رژیم صهیونیستی شده اند. 
با توجه به اینکه اردن سال هاس��ت با رژیم صهیونیستی 

س��ازش کرده و از طرفی نیز وابس��ته به آمری��کا، انگلیس و 
عربستان اس��ت این سوال پیش می اید که چرا پارلمان اردن 
با معامله قرن مخالفت کرده و خواس��تار اخراج س��فیر رژیم 
صهیونیس��تی از کشورشان شده است؟ براساس معامله قرن، 
نمایندگ��ی اردن بر قدس که از س��وی س��ازمان ملل به آن 
واگذار ش��ده حذف می گردد و عمال این منطقه تحت سلطه 
صهیونیس��ت ها ق��رار می گیرد. با معامله ق��رن بخش هایی از 
کرانه باختری به اردن دادن می ش��ود که این امر هزینه های 

مالی و انسانی و امنیتی برای اردن دارد. 
براساس معامله قرن بازگشت میلیون ها آواره فلسطینی به 
وطن برای همیشه ابطال می گردد در حالی که نیمی از جمعیت 
اردن را فلس��طینی ها تش��کیل می دهند و این عدم بازگش��ت 
هزینه های بسیاری برای اردن دارد. معامله قرن استقالل اردن 
را زیر س��وال برده و این کشور را بیش از گذشته تحت سلطه 
عربس��تان قرار می دهد در حالی که براساس روند سازش نفوذ 

رژیم صهیونیستی در اردن نیز افزایش می یابد. به رغم رویکرد 
سازش��کارانه برخی سران عرب، ملت های عرب مخالف سازش 
با صهیونیست ها هستند و بر اصل تالش برای آزادی فلسطین 
تاکی��د دارند. بر این اس��اس هر دولت و سیاس��تمداری که از 

معامله قرن حمایت کند مورد انزجار مردمی قرار می گیرد.
 با توجه به این شرایط می توان گفت که معامله قرن برای 
اردن دارای هزینه های بس��یاری در داخل و خارج خواهد بود 
لذا رویکرد مخالفتی با این طرح را در پیش گرفته اس��ت. هر 
چند که س��اختار حاکم بر اردن به دلیل برخی وابس��تگی ها 
و نیازه��ا به روابط با آمریکا و عربس��تان ت��وان چندانی برای 
مخالفت آش��کار ب��ا معامله قرن ندارد لذا پارلمان این کش��ور 
نقش محوری را در مخالفت با آن ایفا می کند. نارضایتی اردن 
از معامل��ه قرن را در روند سیاس��ت خارج��ی آن نیز می توان 
مشاهده کرد که سفر ملک عبداهلل دوم پادشاه اردن به عراق و 
ترکیه و تاکید بر نزدیکی به سوریه نمودی از آن است. در این 

میان اردن بر این تصور بوده که با رویکرد به آمریکا و عربستان 
و نیز توس��عه روابط با رژیم صهیونیستی در کنار تامین منافع 
اقتصادی و سیاس��ی می تواند از موقعی��ت مطلوب منطقه ای 
برخوردار ش��ود. هر چند اردن توانست از کمک های اقتصادی 
آمریکا و عربس��تان برخوردار شود اما هزینه هایی که در قبال 

آن پرداخته بسیار بیشتر از دستاوردهای آن بوده است. 
از یک س��و دولتم��ردان اردن ب��ه دلیل این وابس��تگی ها 
محبوبی��ت و جایگاه مردمی خود را از دس��ت داده چنانکه در 
مقاطعی اعتراض های مردمی چنان گسترش یافت که پادشاه 
اردن جز انحالل کابینه و تغییر نخس��ت وزیر گزینه ای نداشته 
اس��ت. در همین حال اردن براساس طرح های آمریکا اقدام به 
واردات گاز از رژیم صهیونیستی کرده که آن هم به رغم تامین 
بخشی از نیازهای گازی اردن موجب دخالت بیشتر تل آویو در 
امور امان شده در حالی که همزمان اعتراض های شدید مردمی 
را نیز منجر شده که مطالبه آنها لغو این توافقنامه بوده است. 

یادداشت

گروه فرادید   ویژه س��رکوب گری های گ�زارش  رغ��م  به 
پلیس فرانس��ه، در یکصد و چهل و یکمین روز از 
آغاز اعتراض های مردمی به سیاست های اقتصادی 
دولت موسوم به جنبش جلیقه زردها و با گذشت 
مهل��ت گفت و گوی مل��ی ماک��رون در ۱۶ مارس، 
دیروز خیابان های شهرهای مختلف فرانسه باز هم 

صحنه حضور معترضان بود.
 این بیست و یکمین تجمع معترضان از زمان 
آغاز اعتراض ها و س��ومین هفته اعتراض ها پس از 
تصویب قانون ضدخرابکاری در مجالس سنا و ملی 
فرانسه است که ممنوعیت هایی را برای معترضان 
به دنبال داش��ت. مجلس سنای فرانسه ۲۲ اسفند 
۹7 براب��ر با ۱3 مارس ۲۰۱۹ پس از بحث و جدل 
موافقان و مخالفان، س��رانجام ب��ه قانون مبارزه با 
خرابکاران موس��وم به »ضد خراب��کاری« رای داد. 

ش��ورای قانون اساسی فرانسه ۱۶ فروردین امسال 
ضمن مخالف��ت با تبصره ای از قانون پیش��نهادی 
دولت ماکرون موس��وم به قانون »ضد خرابکاری« 
برای سرکوب شدیدتر مخالفان ضد دولتی، دست 
مقام های ارشد از قدغن کردن معترضان از شرکت 
در تجمع��ات گروهی در ص��ورت تهدید برای نظم 

عمومی را کوتاه گذاشت.
تجمع دیروز، س��ومین هفته پ��س از تصویب 
قانون مبارزه باخرابکاری در فرانس��ه اس��ت، چهار 
م��اه و ۲۱ روز از نخس��تین روز اعتراض ه��ا در ۱7 

نوامب��ر س��ال ۲۰۱۸ میالدی)۲۶آبان س��ال ۹7( 
می گذرد؛ بنابه اعالم رس��انه های فرانس��وی، برای 
امروز دو تجمع در پاریس برنامه ریزی ش��د اس��ت؛ 
یکی بین می��دان جمهوری و ال دفانس حومه مهم 
ش��هر پاریس و دیگری بین ایس��تگاه مونپارنس و 
حوضه الویلت.ال دفانس، واقع در حاشیه غربی شهر 
پاریس و در امتداد محور خیابان شانز الیزه میزبان 
بس��یاری از دفاتر و ش��رکت  های ب��زرگ و رده اول 
جهان و تش��کیل دهنده بزرگترین منطقه تجاری و 
اقتصادی اروپا است. طاق پیروزی که میزبان وزارت 

حمل و نقل فرانسه است نیز در این محله قرار دارد.
دیگر تجمع ها در ش��هرهای دیژون، مونتپلیه، 
لی��ون، لی��ل، نیس، ب��وردو ی��ا تولوز برگزار ش��د. 
همچنی��ن 7۰۰نفر از نماین��دگان و ناظران جلیقه 
زردها در س��ن نزر برای یک تجمع بزرگ گردهم 
آمدند. معترضان در حال��ی به خیابان ها آمدند که 
حکم ممنوعیت اعتراض در مراکز ش��هر اوکس��ر و 
بورگ- آن- برس صادر ش��ده اس��ت؛ همچنان که 
هرگونه تجمع و اعتراضی در پایتخت، شانزه لیزه و 
پلس دو لتوال، منطقه وسیعی از محدوده کاخ الیزه 

و مجلس ملی ممنوع اعالم شده است. 
امانوئل ماکرون رئیس  جمهوری فرانس��ه که از 
ماه های ابتدایی حض��ور در الیزه، به خاطر مواضع 
و سیاست های اتخاذی در معرض انتقادهای شدید 
قرار داشته، از ۱7نوامبر سال ۲۰۱۸ با چالش عمیق 
نارضایتی مردمی به نام جنبش جلیقه زردها روبه رو 
شده اس��ت. موج جدید اعتراض ها علیه ماکرون از 
۱7 نوامبر سال ۲۰۱۸ در واکنش به تصمیم دولت 
به افزایش مالیات س��وخت از س��ر گرفته ش��د که 
۲۸۸ هزار فرانسوی در ۲۰34 منطقه فرانسه را به 
خیابان ها و جاده ها کشاند؛ این اعتراض ها امروز به 

بیست و یکمین هفته خود رسیده است.
در جری��ان اعتراض های جلیق��ه زردها تاکنون 
۱۱نفر کشته و دست کم ۲ هزار تظاهرکننده و یک 
هزار نیروی پلیس زخمی شده اند. تاکنون حدود ۹ 
هزار نفر در جریان این اعتراض ها بازداشت شده اند. 

ادامه اعتراضات ضدسرمایه داری مردم فرانسه به رغم سرکوب  پلیس

شنبه های جلیقه زردها به خانه 21 رسید


