همه گزینهها روی میز است

آمریکای التین

طرح شیمیایی تروریستها در ادلب

مع��اون رئیسجمهور آمری��کا در ادامه مواضع غیرقانون��ی و مداخلهجویانه
واش��نگتن در امور ونزوئال در اظهاراتی ت��ازه از «روی میز بودن همه گزینهها»
سخن گفت و از تحریمهای 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 توافقنامهای را امضا کردند که به موجب آن س��وئیس حفاظت
از منافع ایاالت متحده را در ونزوئال بر عهده میگیرد .از س��وی دیگر وزیر امور خارجه
کوبا در واکنش به تازهترین دور از تحریمهای 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 میکند.
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غرب آسیا

برنامه سعودی برای حمله به الحدیده

ماریا زاخارووا س��خنگوی وزارت خارجه روسیه تاکيد کرد مزدورانی وابسته
به س��رویسهای اطالعاتی فرانس��ه و بلژیک به اس��تان ادلب وارد ش��دهاند تا
تروریستها 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  60کامیون حامل
جنگافزار ،خودروی زرهی و کمکهای نظامی و لجس��تیکی از کردستان عراق وارد
منطقه شرق فرات شده است.
از س��وی دیگر تروریس��تهای «النصره و الترکس��تانی» در شمال س��وریه با کمک
کارشناسان بلژیکی ،موشکهای 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 میکند.

س��خنگوی نیروهای مسلح یمن ضمن تأکید بر پایبندی به توافق استکهلم،
اعالم کرد ،طرف مقابل برای حمله جدید به «الحدیده» آماده میشود.
یحیی س��ریع ،هدف قرار دادن مقر نشست کمیته هماهنگی ناظر بر توافق
آتشبس 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
میشود تا توافق موجود درباره این شهر را به شکست بکشاند.
خبر دیگر آنکه س��ازمان ملل با انتشار گزارشی از  ۲برابر 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 کمیتههای مردمی یمن در جیزان تعدادی از خودروهای نظامی
سعودی را منهدم کردند.

فرادیـد

یکشنبه  18فروردین  1398شماره 4991

یادداشت

ذرهبین
فلسطین :باشگاه اس��یران فلسطین اعالم کرد که
مس��ؤالن رژیم صهیونیستی از س��ال  ۲۰۱۵میالدی تا
اواخر ماه فوریه  ۲۰۱۹نزدیک به  ۶۰۰۰کودک فلسطینی
را بازداش��ت کردهاند ۲۵۰ .کودک و نوجوان زیر  ۱۸سال
فلسطینی در زندانهای "عوفر"" ،مجدو" و "الدامون" رژیم
صهیونیستی در شرایط سختی به سر میبرند.
پاکس�تان :ف��واد چوده��ری وزیر اطالعرس��انی
پاکس��تان هش��دار داد دولت علیه کسانی که با هدف
س��ودجویی اقدام به خری��داری دالر کنند ،وارد عمل
میشود .وی افزود :به سازمان تحقیقات فدرال دستور
داده شده علیه کسانی که دالر را ذخیره میکنند 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 میشوند.
روس�یه :نشس��ت ش��ورای وزرای ام��ور خارجه
کش��ورهای مستقل مشترکالمنافع در مسکو با حضور
مقامات این س��ازمان برگزار ش��د .وزرای امور خارجه
کشورهای همسود در این نشست موضوع همکاریهای
چندجانب��ه و چش��مانداز گس��ترش بی��ش از پی��ش
همکاریهای 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  5کش��ته بر جای گذاشته است .دیروز
نیروهای مرزی پاکس��تان با توپ مرز هند را هدف قرار
دادند که بر اثر آن دستکم  5سرباز 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  6نفر از روستاییان زخمی شدند.

بحران

اردن چه میخواهد؟
فرامرز اصغری

جلس��ه فوقالعاده پارلمان اردن به منظور بررسی تحوالت
قدس اش��غالی و مس��جداألقصی در س��ایه طرح صلح آمریکا
موسوم به «معامله قرن» ،اواخر اسفندماه  97با 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 شدهاند.
با توجه به اینکه اردن سالهاس��ت با رژیم صهیونیستی

گ�زارش ویژه

½Z¼eZaM[Z]Á{ÃZmYÃ|ËY»ÖÆ³M
ª¸ f»Ö¿Â°»½Z¼eZaMÃZ´f{Á{Y{¿{{ÁÅZÄËÌyÂ»YÁ¥Z«ÁYÃY{Y
]d¿Â°//dÆmYÕ{YM½Y|Ì»¾¼Æ]w{//«YÁºZ¯kZu¤YÖ//¸Ä§Â«Â»Ä//
Y~³YÁÃZmYÄ//]¶Ë}ËY//Z]Á{ÂmÂ»dÌ ÁZ]ÁÃ¨¿//j¯Y|uÕZ//ÅÃ{YÂ//¿Zy
¿¼ |ËZ
»Ã|ËY»{Â»cZz
 ¶¬f»Z³,©],[MÕYY{]»f»Á0 Y{Á|uduZ»ZÆ¿Z¼eZaM¦·Y
Ö]M·Â¯ÁdÀÌ]Z¯Á¶»Z¯ËÁ,Ä¿Zyb//M,ÖËYË~a,[YÂy©ZY[Z]Á{¶»Z//Á
»|Z]Ö
[µZË¢¸^»Ã|ËY»ÄËZaÄ¿ZÌÅZ»ÃZmY
Ã|ËY»ÖÆ³MÁ
 »||Z]Ö»ÃZmY|ÀºÌÀexËZeYÕ|ÌÂy¶»Z¯µZ®ËÃZmYc
 »¢¸^»|uYÁÅÃ|ËY»{d¯dÆmÖfËZ^Ì»Ã|ËY»{d¯//½ZÌZ¬f
Ö¸»®¿Z]ÃZ¼[ZuÄ]Ã|ËY»{d¯//Ã{b//½YÂÀÄ]µZË
]d¯//¹§ |ÀËZ¼¿{ÂyÖ^f¯ÕZZ¬eÄ¼Ì¼YÄÂ]»Ì§ÁËYÁÃY{Y¾ËY¹ZÀ
{» {{³d§ZË{ÃY{Y¾ËYÄ¿ZyÌ]{YÃ|ËY
 »]Z¼¿ªËYÁÖ§Y´¸eÁÖÅZ¨ÕZÆfYÂy{Ä]ÁÃ{Â]Ö^f¯cÂ]Ã|ËY
§||ÅYÂyÃ{Y{iY\Ìee°
 »^¸ÄfÂ¿{|Á¥ÁuZ]ÁtYÁÁtËÂ]|ËZ]Ä¿ZÌÅZ»ÃZmYÕ{ZÆÀÌa¢
{Â
 ],LZ»Y½Á|],Á//»,ºÆ^»,Á|z»,Ö°¿Z]Ì§½Á|//]cY{ZÆÀ//ÌaÄ
||ÅYÂz¿Ã{Y{iY\Ìee|]¬»|Â»YkZyÄ°ÌWZÆ¿MÁ«Z¿,Äf§³Ó
 ]¿ÕY]^f »¾//»Z,ÃZmY{Y{Y//«ºÌÀe//«Â»{|ËZ]Ö//»Ã|//ËY»Ã|//
{Y{Y«LZ»YdÆm{ÂÆ//¨¿®ËÁÃZmY{Â»ÄÌ¸zeÁLZÆ]ÃZmY«Â»Ä//]d//yY{a
|ËZ¼¿Ö§ »|Z]mÂ»µÂ^«{Â»Ä¯ÃZmY
 Ã|Æ ]ÃÌ£Á ZÀ//Z¯Ä¼u·Yªu,Ã|//ËY»ÖÆ³M//¿Á_ZqÕZÅÄ//ÀËÅ
]¿|dYÃ|ËY»Ã
 ¾»ZZËÖZ¬f»Ö°¿Z][Zu®q0 Z§\ZÀ»ÕZÅÄ¬ÌiÁÃ|ËY»Ã|¿]Y
¯ÃZmY{Â»¶ËÂveÁÄÌ¸zeLZÆ]ÃZmYd§ZË{ÕY]|Z]Ã{¯|Æ eYZÆ¿YÕÁ¾»ZÄ
dÆm±]ÁÃ{YÁcZ//yÁÄ//Ì¸ze¾Ì¼eÕY]®//q±]®Ë|//|ÅYÂy~//yY
ÃZmYdyY{a¾Ì¼e
 ¯¼|ÅYÂyZn»Ä¸YÁcY{ZÆÀ//ÌaÄÌ¸¯ZË®ËµÂ^«ZË{{Ã|ËY»½ÂÌ//Ì
]{Â
 »ZËc|»yM,Äf§³¶ËÂveº·ZÁtÌvÄ¯YÃZmY{Â»Öf//ËZ]mZf//
{ÂmÂ]¿ÅÃZmY{Â»Ä]ÖeZyÄr¿ZÀqÁ|ËZ¼¿¶ËÂveº·ZÁtÌvx§¹Z´ÀÅ
Ä]Ö//ZÀZ¯¿ª^ÃZmY{Â»Ä]Ã{YÁcYZ//ydyY{aÄ]¦Â»mZf//»|ËM
«{Â]|ÅYÂyÁd¼Ì
 ]¿||ËZ¼¿{ZÆÀÌaYÄ¿ZÌÅZ»ÃZmY¢¸^»¾ËeÓZ]Ä¯dYÖ¯Ã|ËY»Ã
 {Y|¿YÃ|ËY»{d¯ªu{n»ÁÄ¸»Z ¼·YÂÀ¼»{Y§Y
 {|À//ºÌÀeY¶Ì·{ÅÄ]ÁLZv¿YYÕÂv¿Æ]Ã|//ËY»Ã|//¿]Ä//°ÌeÂ
Ä§Â«Â»¨¿Ä]½Z//ËYÃ{b//|ËZ¼¿ÕY{{ÂyÃY{Y¾ËYªËYcÂ{YaÃZmY
^^ÂÂ»||ÅYÂyY~³YÁdËÂ·Y\ÌeeÄ]ÁÕ| ]cY¨¿Ä]Ã|ËY»{Â»Á
Ã{Y{Õe¹ÂÁ¹Á{cY¨¿Ây{Ã{b
 Ya|¿YÃ|¿Ã|¿]Ád¯//Ã|ËY»{Ä¯¹Â//Á¹Á{cY¨¿Ã{b//
||ÅYÂy{f»Ã|ËY»Ã|¿]Z]ÃZmY|ÀºÌÀe
 »Ã|¿]Á|Ì«ÃZmY|À{|¿Y|]¹ÓYÕ´Ë{ÁZË//Är¿ZÀqmÂ
»|Z]Ö»½MdËZÄ]¦Â»Ã|ËY
 »¹Zn¿YÁ{Y|¿ÖZYcYÌ¼ eÄ]ÕZÌ¿Á|Z^Ì»º·ZÁtÌvÃ|ËY»{Â
dYÃ|ËY»Ã|¿]Ã|Æ ]ÃZmY{Â»ÕY|Æ´¿ÁÕZÅÄÀËÅ
 »|ËZ]Ã|//ËY»{Â»Y|//Ë{Z]ÁÃ|//ËY»Á//µÂ//^«Y//a½Z//ÌZ¬f
{cZz»ÁÄ»ZÀZÀËÂeÁÃ{b//Ì§¶YZ]ÃY¼ÅY{ÂyÖ^f¯d//YÂy
lÀaÕY{Yd«Á½ZËZaZej¯Y|uÁÃ{Y{Y«Äf//]{d¯Za{Öf//aªÌ«{ {MÁ
Á¶ËÂve{Y{y½Z//]ZÌy{«YÁÃY{Y¾ËYÄ¿ZyÌ]{Ä//]  wÂ»Ä^À//
|ÌWZ¼¿d§ZË{|Ì
 ÃY{Y¶v»{  wÂ»Ä^À//Át^dZ//{cY{ZÆÀ//Ìa
||ÅYÂydWY«Ã|ËY»½ÂÌÌ¼¯LZYÂuZ]{ÁÅZÄËÌyÂ»YÁ¥Z«ÁY
 »YÖf¬»ªË]Ã|ËY»¹Zn¿YY//aÁÁ{j¯Y|uÖf//ËZ^Ì»½ZÌZ¬f
¿|¿{³¸»Ã|ËY»ÄnÌf
 ]¿||ËZ¼¿Ã{Z¨fYÃZmY{Â»YZz|ËZ]Ö»Ã|ËY»Ã
 »¶Zu Z¼e¾//¨¸eZ]f//Ì]cZÔY\//¯dÆm½ZÌZ¬f
¿¼ |ÀËZ
  Zf¿YxËZe
{ÁÅZ½ZfÆÄËÌyÂ»YÁ¥Z«ÁYÃY{Y
d^iÃZ¼Ä]ZyÖ»ZÆ//d¯Z]Æ¯¾Ë§M^//d¯//cYÌÌ¤eÖÆ³M
Ö¸»ÄZÀÁ
]  wÂ//»ÃË|»d//XÌÅÄ//¸neÂ{ZÀf//YÄ//
Ö¸»|¯Ä]Ö¿YÂÕ]ZµÂÕZ«M |}ZzeY¶Ë}cZ¼Ì¼e
]|¯Ä]Ö¿YÂÕ//]Z¤YÖ//¸ÕZ«MÁ¶»Z//Ë|»ÁÃË|»dXÌÅÂ//d¼//Ä
»¸|¯Ä]ÖWÂ·{Ö¿YÂÌ¯½Z³»ÕZ«MÁÃË|»dXÌÅÌWd¼//Ä]Ö
»¸[Zzf¿YµZ//Á{c|»ÕY]ÃË|»dXÌÅÌW\WZ¿d¼//Ä]Ö//
cYÁ],Äf¨,®q¶Ì^«Yd¯//ÁM|Æ eÁY{ZÆ]©YÁYÁ{ZÀ//YÄÌ¸¯ |¿|//
Ö»^f »d¯//Æ»Z]ÃY¼Å¶»ZË|»{¨À»LZ»YZ]Ö»Ô//Y{Â¬ÁZ//Å{Y{Y«,
] |Z
cZÂ»ÁZÅd¯d^iÃY{YÕÂ½Z//Yy½ZfYÔ»YÁ{ZÀ//Yd^i¶¯ÃY{Y
|Æ»ÕZneÌ£
Ád^iÃZ¼Ä]ZyÖ»ZÆ//d¯//{ZveY ÂeÄ¿Z´Ëd¯//µÔv¿YÖÆ³M
Ö¸»ÄZÀ
]cZ¼Ì¼e  wÂ//»Ã{Z ·Y©Â§Ö»Â¼¼n»Ä//¸neÂ{ZÀf//YÄ
}ÖZ^Ì»YÕZ«MÁ|Ë{³¹ÔY¶vÀ»©Â§xËZe{Â¯~»d¯// |//}ZzeY¶Ë
] |¿|//¾ÌÌ eµZ//°Ëc|»ÕY]Ä//Ì¨eË|»d¼//Ä]Ö//¸»|¯Ä//
»Öf//a|¯ÔaÂ//YZ]ÄqÂ¯Ö]£¿Y{½Z]ZÌy|Æ//»ÄÌ¨e¶v
» |Z]Ö
cZÂ»ÁZÅd¯d^iÃY{YÕÂ½Z//Yy½ZfYÔ»YÁ{ZÀ//Yd^i¶¯ÃY{Y
|Æ»ÕZneÌ£

س��ازش کرده و از طرفی نیز وابس��ته به آمری��کا ،انگلیس و
عربستان اس��ت این سوال پیش میاید 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 میگردد و عمال این منطقه تحت سلطه
صهیونیس��تها ق��رار میگیرد .با معامله ق��رن بخشهایی از
کرانه باختری به اردن دادن میش��ود که این امر هزینههای
مالی و انسانی و امنیتی برای اردن دارد.
براساس معامله قرن بازگشت میلیونها آواره فلسطینی به
وطن برای همیشه ابطال میگردد در حالی که نیمی از جمعیت
اردن را فلس��طینیها تش��کیل میدهند و این عدم بازگش��ت
هزینههای 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 میدهد در حالی که براساس روند سازش نفوذ

گروه فرادید

به رغ��م س��رکوبگریهای
پلیس فرانس��ه ،در یکصد و چهل و یکمین روز از
آغاز اعتراضهای مردمی به سیاستهای اقتصادی
دولت موسوم به جنبش جلیقه زردها و با گذشت
مهل��ت گفتوگوی مل��ی ماک��رون در  16مارس،
دیروز خیابانهای شهرهای مختلف فرانسه باز هم
صحنه حضور معترضان بود.
این بیست و یکمین تجمع معترضان از زمان
آغاز اعتراضها و س��ومین هفته اعتراضها پس از
تصویب قانون ضدخرابکاری در مجالس سنا و ملی
فرانسه است که ممنوعیتهایی را برای معترضان
به دنبال داش��ت .مجلس سنای فرانسه  22اسفند
 97براب��ر با  13مارس  2019پس از بحث و جدل
موافقان و مخالفان ،س��رانجام ب��ه قانون مبارزه با
خرابکاران موس��وم به «ضد خراب��کاری» رای داد.

ادامه اعتراضات ضدسرمایهداری مردم فرانسه به رغم سرکوب پلیس

شنبههای جلیقه زردها به خانه  21رسید

ش��ورای قانون اساسی فرانسه  16فروردین امسال
ضمن مخالف��ت با تبصرهای از قانون پیش��نهادی
دولت ماکرون موس��وم به قانون «ضد خرابکاری»
برای سرکوب شدیدتر مخالفان ضد دولتی ،دست
مقامهای 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  21روز از نخس��تین روز اعتراضه��ا در 17
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رژیم صهیونیستی در اردن نیز افزایش مییابد .به رغم رویکرد
سازش��کارانه برخی سران عرب ،ملتهای عرب مخالف سازش
با صهیونیستها 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 میگیرد.
با توجه به این شرایط میتوان گفت که معامله قرن برای
اردن دارای هزینههای 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��تگیها
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 میکند .نارضایتی اردن
از معامل��ه قرن را در روند سیاس��ت خارج��ی آن نیز میتوان
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 میتواند از موقعی��ت مطلوب منطقهای
برخوردار ش��ود .هر چند اردن توانست از کمکهای اقتصادی
آمریکا و عربس��تان برخوردار شود اما هزینههایی که در قبال
آن پرداخته بسیار بیشتر از دستاوردهای آن بوده است.
از یکس��و دولتم��ردان اردن ب��ه دلیل این وابس��تگیها
محبوبی��ت و جایگاه مردمی خود را از دس��ت داده چنانکه در
مقاطعی اعتراضهای مردمی چنان گسترش یافت که پادشاه
اردن جز انحالل کابینه و تغییر نخس��توزیر گزینهای نداشته
اس��ت .در همین حال اردن براساس طرحهای آمریکا اقدام به
واردات گاز از رژیم صهیونیستی کرده که آن هم به رغم تامین
بخشی از نیازهای گازی اردن موجب دخالت بیشتر تلآویو در
امور امان شده در حالی که همزمان اعتراضهای شدید مردمی
را نیز منجر شده که مطالبه آنها لغو این توافقنامه بوده است.
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نوامب��ر س��ال  2018میالدی(26آبان س��ال )97
میگذرد؛ بنابه اعالم رس��انههای فرانس��وی ،برای
امروز دو تجمع در پاریس برنامهریزی 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��رکتهای ب��زرگ و رده اول
جهان و تش��کیلدهنده بزرگترین منطقه تجاری و
اقتصادی اروپا است .طاق پیروزی که میزبان وزارت

Â]kÂ»d¯//cYÌÌ¤eÖÆ³M

لونقل فرانسه است نیز در این محله قرار دارد.
حم 
دیگر تجمعها در ش��هرهای دیژون ،مونتپلیه،
لی��ون ،لی��ل ،نیس ،ب��وردو ی��ا تولوز برگزار ش��د.
همچنی��ن 700نفر از نماین��دگان و ناظران جلیقه
زردها در س��ن نزر برای یک تجمع بزرگ گردهم
آمدند .معترضان در حال��ی به خیابانها 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 ،شانزهلیزه و
پلس دو لتوال ،منطقه وسیعی از محدوده کاخ الیزه
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و مجلس ملی ممنوع اعالم شده است.
امانوئل ماکرون رئیسجمهوری فرانس��ه که از
ماههای ابتدایی حض��ور در الیزه ،به خاطر مواضع
و سیاستهای اتخاذی در معرض انتقادهای شدید
قرار داشته ،از 17نوامبر سال  2018با چالش عمیق
نارضایتی مردمی به نام جنبش جلیقه زردها روبهرو
شده اس��ت .موج جدید اعتراضها علیه ماکرون از
 17نوامبر سال  2018در واکنش به تصمیم دولت
به افزایش مالیات س��وخت از س��ر گرفته ش��د که
 288هزار فرانسوی در  2034منطقه فرانسه را به
خیابانها و جادهها کشاند؛ این اعتراضها امروز به
بیست و یکمین هفته خود رسیده است.
در جری��ان اعتراضهای جلیق��ه زردها تاکنون
11نفر کشته و دستکم  2هزار تظاهرکننده و یک
هزار نیروی پلیس زخمی شدهاند .تاکنون حدود 9
هزار نفر در جریان این اعتراضها بازداشت شدهاند.
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