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عربس�تان: س��ازمان »عفو بین الملل« با صدور 
بیانیه ای از سلس��له اقدامات خاندان سعودی در نقض 
حقوق بش��ر در عربس��تان انتقاد کرد. این سازمان در 
بیانیه خود از نقض حقوق بشر توسط خاندان سعودی 
به شدت انتقاد کرده اس��ت. در این بیانیه آمده است 
که »نس��یمه الساده« فعال زن س��عودی بدون تفهیم 
اتهام یا محاکمه پس از گذشت ۱۱ ماه از بازداشتش، 

هنوز در زندان آل سعود است.

ریاس��ت  انتخاب��ات  دوره  دهمی��ن  موریتان�ی: 
جمه��وری موریتان��ی دی��روز برگزار ش��د و حدود دو 
میلیون واجد شرایط برای انتخاب نامزد مورد نظر خود 
به پای صندوق های رای رفتند.  »محمد ولد الغزوانی« 
وزیر دفاع پیش��ین، »سیدی محمد ولد بوبکر« رییس 
جمه��ور اس��بق و »محمد ولد مول��ود« مخالف دولت 
کنونی از برجسته ترین نامزدهای این دوره برای تکیه 

بر کرسی ریاست جمهوری موریتانی هستند.

رومانی: نظامی��ان آمریکایی با خودروهای زرهی 
خود به س��مت یک روس��تای کوچ��ک در »رومانی« 
حمله ور ش��دند و چندین هکتار زمین زراعی را نابود 
کردند و مدعی هس��تند که به دلیل شرایط بد جوی 
از مس��یر اصلی خارج ش��ده اند. ارت��ش آمریکا با یک 
تانک، یک خودروی »هاموی« و یک خودروی جنگی 
»برادلی« به سمت زمین های زراعی گندم، آفتابگردان 
و ذرت در روس��تای »استلنیکا« در »دانوب« واقع در 

جنوب شرقی »بخارست« حمله ور شدند.
 

نیکاراگوئه: آمریکا و کانادا چند مقام ارشد دولت 
نیکاراگوئه از جمله رئیس مجلس ملی این کش��ور را 
با ادعای نقض حقوق بش��ر تحت تحری��م قرار دادند. 
وزارت خزانه داری آمریکا چهار مقام ارش��د نیکاراگوئه 
را با ادعای نقض آزادی های اساس��ی شهروندان مورد 
تحریم قرار داد. کانادا نیز با ادعای نقض حقوق بش��ر، 

۹ مقام ارشد این کشور را تحریم کرد.

اردن: رزمای��ش مش��ترک ام��ارات و اردن ب��ا نام 
»الثواب��ت القویة/۱« با هدف تب��ادل تجربیات نظامی و 
تقویت همکاری های نظامی، در خاک امارات آغاز ش��د. 
سرتیپ »سعید سالمین« مدیر این رزمایش گفت که این 
تمرینات شامل مجموعه ای از تمرینات نظامی مشترک 
در چارچوب استراتژی یکپارچه جهت تقویت همکاری 

نظامی بین نیروهای مسلح امارات و اردن است.

ذرهبین

روز سرنوشت ساز استانبول
بع��د از لغ��و جنجالی نتایج انتخاب��ات ۳۱ مارس 
برای تعیین شهردار اس��تانبول، این شهر امروز شاهد 

برگزاری انتخابات مجدد است.
 روزنامه نیشن در گزارشی از این انتخابات نوشت: 
پس از اعالم شورای عالی انتخابات ترکیه مبنی بر لغو 
نتایج انتخاب��ات ۳۱ ماه مارس با اس��تناد بر اعتراض 
حزب عدالت و توس��عه درباره تقلب در ش��مارش آرا 
اس��تانبول ب��ا ۱۵ میلیون جمعیت میزب��ان انتخابات 

مجدد شهرداری است.
در انتخابات ماه مارس، اکرم امام اوغلو کاندیدای 
حزب اپوزیسیون توانست نامزد حزب عدالت و توسعه 
را شکس��ت دهد؛ پیروزی وی بزرگترین چالش برای 
حزب رجب طیب اردوغ��ان، رئیس جمهور ترکیه در 

طول ۱۶ سال گذشته است.
تصمی��م لغ��و پی��روزی امام اوغلو با واکنش��های 
زیادی از س��وی اپوزیس��یون مواجه شد، حتی برخی 
از اعضای حزب عدالت وتوسعه نیز از این اقدام انتقاد 
کردند. عب��داهلل گل، رئیس جمهور پیش��ین ترکیه و 
احمد داوداوغلو، نخس��ت وزیر پیش��ین این کشور نیز 
ح��زب عدالت و توس��عه را مورد انتقاد ق��رار دادند و 
همین انتقادها ش��ایعات مطرح ش��ده در رس��انه های 
ترکی��ه را مبنی بر تش��کیل حزب جدید توس��ط این 
سیاس��ت مداران و جدای��ی آنها از ح��زب حاکم قوت 
بخش��ید. جان س��لجوقی، مدیر اندیش��کده  تحقیقات 
اقتصادی اس��تانبول می گوید: تصمیم انتخابات مجدد 
باعث ش��د که ترک ها و ش��کاف های موجود در حزب 
عدالت و توس��عه مشهودتر شود. اگر امام اوغلو در این 
انتخابات به پیروزی برسد، این شکاف ها بیش از پیش 

نمایان خواهد شد.
حزب عدالت و توسعه برای انتخابات فردا کمپین 
متفاوت تری نسبت به گذشته آغاز کرد. در ماه مارس 
بیشتر کمپین انتخاباتی بر عهده رئیس جمهور بود. اما 
این ب��ار اردوغان از کمپین ها فاصل��ه گرفت و بنعالی 
ییلدیریم، کاندیدای این انتخابات در بیشتر کمپین ها 
حضور داش��ته و در س��خنرانی های خ��ود اکثراً رأی 
دهندگان جوان را مورد خطاب قرار داد. در این میان 
در چن��د روز گذش��ته رئیس جمه��ور ترکیه حمالت 
ش��خصی خود علیه امام اوغلو را آغ��از کرد و وی را به 
بازی در زمین حزب کارگران کردس��تان )پ.ک.ک( 

متهم کرد.

نیمچهگزارش

نامزد پست وزارت دفاع آمریکا 
در اقدامی ناگهان��ی به رغم پیش بینی های گذش��ته، رئیس جمهور آمریکا، 
»مارک اس��پر« را که پیش از این به عنوان سرپرس��ت وزارت دفاع این کش��ور 
تعیین کرده بود، به عنوان گزینه پیش��نهادی خود برای وزارت دفاع به مجلس 

سنا معرفی کرد.
»دونالد ترامپ« گزینه پیشنهادی خود برای سمت وزارت دفاع )پنتاگون( را 
تعیین و او را برای گذراندن روند تایید صالحیت به مجلس سنای این کشور معرفی 
کرد. دونالد ترامپ، مارک اس��پر دبیر سابق ارتش آمریکا را که یکشنبه هفته گذشته به 
عنوان جانشین »پاتریک ش��اناهان« سرپرست پنتاگون کرده بود، رسما به عنوان نامزد 
پیش��نهادی خود برای تصدی وزارت دفاع آمریکا انتخاب کرد. اسپر که پیش از انتخاب 
به عنوان سرپرست وزارت دفاع، سمت دبیر ارتش را برعهده داشت، هم کالسی »مایک 

پامپئو« وزیر خارجه دولت ترامپ در دانشگاه »وست پوینت« بود.

سرخط 
فرمان پوتین درباره گرجستان 

در پی افزایش اعتراضات ضد روسی در گرجستان، والدیمیر پوتین« به طور 
موقت هواپیماهای روس��ی را از پرواز به گرجس��تان منع کرده است. اعتراضات 
ضد روس��ی از هفته گذش��ته و پس از حص��ور یک نماین��ده روس در پرالمان 
گرجس��تان آغاز ش��ده اس��ت. به دنبال حضور این نماینده مجلس روس��یه در 
مجلس گرجس��تان، تظاهرات گسترده ای صورت گرفت و در ناآرامی های ناشی از 

آن ۲۴۰ نفر زخمی شده اند.
س��رگئی گاوریلوف، نماینده مجلس روس��یه در نشس��ت نمایندگان ملل مسیحی 
ارتودکس در مجلس گرجس��تان سخنرانی کرد. س��خنرانی او با اعتراضاتی همراه بود و 
معترضان وارد س��اختمان مجلس ش��دند و پلیس با گلوله مشقی و گاز اشک آور تالش 
کرد معترضان را متفرق کند. روسیه و گرجستان ۱۱ سال پیش بر سر اوستیای جنوبی 

و آبخاز درگیر شدند و تنش ها میان دو کشور همچنان باال است.

چالش 
 راست گرایان افراطی مشکل آلمان 

»هایکو ماس« وزیر امور خارجه آلمان با اش��اره به مرگ مش��کوک یکی از 
سیاستمداران این کشور و تهدید های راست گرایان گفت که کشورش همچنان 
با معضل رش��د افراط گرایان و تروریسم مواجه اس��ت. وی با اعالم اینکه آلمان 
چشمان خود را بر روی راست گرایی بسته است، در این مورد در روزنامه آلمانی 
»بیلد« نوش��ت: »باید در آلمان به صورت هفتگی اعتراضاتی علیه راس��ت گرایان 

برگزار شود.«
»هش��تاد س��ال پس از آغاز جن��گ جهان��ی دوم، همچنان سیاس��تمداران قربانی 
تروریس��م راست گرایان می ش��وند؛ آنهم به دلیل باور و تعهد آنها به کشور ما. همه اینها 
نش��ان می دهد که بسیاری همچنان چشمان خود را بر روی این موضوع بسته اند. مرگ 
مشکوک »والتر لوبکه« فرماندار شهر کاسل و تهدید به مرگ »هنریته رکر« و »آندرآس 

هولشتاین« شهرداران شهرهای نگرانی درباره رشد افراط گرایان را افزایش داده است.

بحران
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چرایی یک سرنوشت
فرامرز اصغری 

محمد ُمرس��ی اولین رئیس جمه��ور انتخابی مصر بعد از 
س��رنگونی مبارک در س��ال ۲۰۱۱،روز دوش��نبه ۲7 تیر ماه 
۹8در جلس��ه دادگاه مربوط به پرونده »جاسوسی برای قطر« 
پس از کس��ب اج��ازه از قاضی دادگاه برای بی��ان دفاعیاتش 
درباره اتهام »جاسوسی برای جنبش حماس و قطر«، بیهوش 
ش��د س��پس فوت کرد. دادس��تانی کل مصر دس��تور داده تا 

پرونده پزشکی ویژه محمد مرسی انتشار پیدا نکند.
م��روری بر تح��والت مصر نش��ان می دهد ک��ه جریان 
اخ��وان المس��لمین  یکی از جریان های قدیمی و ریش��ه ای 
بوده اس��ت که توانس��ته نه تنها در مصر بلکه در بس��یاری از 
کش��ورها صاحب نفوذ و جایگاه مردمی شود. آنچه در فرایند 
رفتاری اخوان طی سالهای اخیر مشاهده می شود تالش آنها 

از تبدیل ش��دن به جریانی اندیش��ه ای ب��ه جریانی در قالب 
قدرت اس��ت نمود عینی این امر را در تحوالت مصر در سال 
۲۰۱۱ می توان مشاهده کرد. در سال ۲۰۱۱ در حالی مردم 
مصر بویژه جوانان مصری برای سرنگونی سه دهه دیکتاتوری 
حسنی مبارک قیام کردند جریان اخوان تالش نمود تا از این 
وضعیت برای رس��یدن به قدرت سیاسی بهره گیرد. بر همین 
اس��اس در س��ال۲۰۱۲ در زمان برگزاری انتخابات ریاس��ت 
جمهوری محمد مرس��ی از بزرگان اخوان کاندیداتوری خود 
را اعالم نمود ودر نهایت نیز با بیش از ۵۰ درصد آرا به عنوان 
اولین رئیس جمهور مصر پس از مبارک شناخته شد. مرسی 
در حالی قدرت را در دس��ت گرفت که چند اصل اساسی در 

رفتارهای وی و شرایط مصر آن دوران قابل توجه است: 
نخست آنکه جریان اخوان و شخص مرسی به جای توجه 
به مطالبات مردمی به سمت کارکردهای حزبی و توسعه نفوذ 
در منطقه گام برداشتند. اقدام برای پیروزی جریان اخوان در 
تونس ، لیبی، اردن، یمن، سوریه  و... موجب شد تا اخوان که 
البته تاحدود زیادی از سوی ترکیه و قطر حمایت  می شدند 
در مس��یری گام بردارند که چندان تناسبی با روحیه انقالبی 

مردم مصر و البته روند انقالبش��ان نداشته است. این رویکرد 
غفلت از تحرکات قدرت طلبانه داخلی را به همراه داشت که 
در نهایت نیز به کودتای ارتش به ریاس��ت السیس��ی در سال 

۲۰۱۳ منجر شد. 
این  رویکرد سران مصر  به ریاست مرسی را با اشتباهات 
محاس��باتی  مواجه س��اخت که نتیجه آن را در مواضع منفی 
مرسی در س��فر به تهران برای واگذاری ریاست جنبش عدم 
تعه��د به ایران می توان مش��اهده کرد ک��ه  رفتاری مغایر با 
خواس��ت ملت مصر مبنی بر توسعه روابط با الگویی موفق به 

نام جمهوری اسالمی ایران بوده است. 
در همین حال در چارچوب تصور به قدرت رساندن اخوان 
در سوریه رسما نه تنها علیه نظام سوریه موضع گیری کردند 
ک��ه رفتارانها موج��ب دوری برخی از گروه های فلس��طینی 
ساکن س��وریه به مقابله با دمشق منجر شد. روندی که البته 
چندان نیاورد و با سرنگون شدن مرسی در سال ۲۰۱۳ و نیز 
آش��کار ش��دن ماهیت اصلی عامالن بحران سوریه،جت  این 
جریان به سمت جبهه مقاومت بازگشتی دوباره داشته اند. با 
تمام این تفاس��یر اقدامات مرسی و جریان اخوان هزینه های 

بس��یاری برای مصر و حتی جریان اخوان به همراه داشت که 
نتیجه آن نیز غفلت از ریش��ه گیری کودتا علیه دولت نوپای 
مص��ر پس از  انقالب ۲۰۱۱ مردم و اش��تباهات محاس��باتی 
حاکمان جدید مصر در چینش سیاست داخلی و خارجی بود 

که نتیجه نهایی آن نیز از دست دادن پشتوانه مردمی بود. 
دوم انک��ه مرس��ی در طول یک س��ال حاکمی��ت خود ، 
سیاس��ت خارجی مصر را نه بر اس��اس اص��ول مردمی که بر 
اساس منفعت قدرت تدوین کرد. خواسته مردم مصر از انقالب 
رسیدن به استقالل واقعی و دوری از برخی رفتارهای سیاست 
خارجی بود. در این چارچوب مطالبه مردم در دو حوزه مطرح 
بود. اوال آنها خواس��تار دوری از آمریکا و رژیم صهیونیس��تی 
و سازشکارانی همچون عربس��تان بودند چنانکه در تظاهرات 
مردم��ی بارها پرچم های آنها به آتش کش��یده ش��د و حتی 
به س��فارت خانه های آنها حمله ش��د. آنچه مرسی در عرصه 
سیاس��ت خارجی صورت داد نه تنها همس��و با این خواس��ت 
مردمی نبود بلکه مرس��ی اولین س��فرهای خارجی خود را به 
عربستان و امریکا اختصاص داد و بر حفظ توافق کمپ دیوید 

با صهیونیست ها و حفظ روابط با این رژیم تاکید کرد. 

یادداشت

یکا از ملت عراق  انتقام جویی آمر
رئیس ش��ورای اجرای��ی مقاومت اس��المی نَُجباء ضمن  آس�یا انتق��اد از نق��ش مخ��رب آمری��کا در تأس��یس گ��روه غ�رب 
تروریس��تی داعش، تأکید کرد تأسیس الحشد الش��عبی، فصلی نو در تاریخ 

عراق است.
»نصر الشمری« رئیس شورای اجرایی مقاومت اسالمی نَُجباء تأکید کرد 
که تأسیس س��ازمان »الحشد الشعبی« )بس��یج مردمی( در عراق تاریخچه 
غرب آس��یا را به دو دوره پیش و پس از خود تقس��یم می کند. الش��مری در 
گفت وگ��و با ش��بکه النجباء تصریح ک��رد که بس��یاری از فرماندهان القاعده 
و داع��ش، نیروهای دس��تگاه امنیتی حزب بعث بودند که می خواس��تند در 

سیستم سیاسی عراق اختالل ایجاد کنند.
وی تأس��یس الحشد الشعبی را فصلی نو در تاریخ عراق توصیف کرد که 
تاریخچه غرب آسیا را به دو دوره پیش و پس از خود تقسیم می کند. وی با 
اشاره به اینکه اگر فتوای جهاد کفایی صادر نمی شد، دیگر چیزی تحت عنوان 
عراق با مرزها و نظام اجتماعی کنونی وجود نداش��ت، یادآور شد: »زمانی که 
بسیاری از نیروها و فرماندهان امنیتی به دنبال فرار از کشور بودند، نیروهای 
بس��یج مردمی مقاومت مثال زدنی از خود به نمایش گذاشتند«. این فرمانده 
ارشد الحشد شعبی افزود: »درست وقتی که دستگاه های امنیتی عراق دچار 
فروپاشی کامل شده بودند، فتوای مرجعیت دینی نجف اشرف، جلوی سقوط 
کش��ور را گرفت و روحیه از دس��ت رفته ملت عراق را تبدیل به حماس��ه و 

بسیج بی سابقه کرد«.

ساقط شدن پهپاد جاسوسی سعودی 
پدافن��د هوای��ی ارت��ش یم��ن موفق ش��د ی��ک پهپاد  جاسوس��ی ائتالف متجاوز به این کش��ور را در اس��تان مق���اوم�ت

حجه سرنگون کند.
این پهپاد در منطقه »المزرق« شهرستان »حرض« واضع در استان حجه 
س��اقط ش��د. همچنین نیروهای یمنی از انهدام یک فروند پهپاد جاسوس��ی 

ارتش سعودی در آسمان منطقه »الفازه« در استان الحدیده خبر دادند.
 س��امانه دفاع موش��کی ارتش یمن و انصارهلل چهارش��نبه هفته گذشته 
)۲۹ خرداد( یک فروند پهپاد جاسوس��ی ائتالف س��عودی را »با یک س��الح 

مناسب« هدف قرار داد.
پایگاه خبری انصاراهلل گزارش داد که پهپاد جاسوسی با یک نوع »سالح 
مناس��ب« در منطقه »الش��رفه« در نجران واقع در جنوب عربس��تان هدف 
ق��رار گرفت. عربس��تان از فرودگاه های غیرنظامی در جنوب کش��ورش برای 
فعالیت های نظامی علیه یمن استفاده می کند به نحوی که یک مرکز کنترل 
از راه دور ب��رای پهپادها در فرودگاه جازان با هدف انجام مأموریت های رصد 

و حمله به خاک یمن ایجاد شده است. 
ائت��الف یم��ن در واکنش ب��ه این حمالت، پ��ا پهپاد و موش��ک برخی 
فرودگاه ها و تأسیس��ات س��عودی را هدف قرار داده اس��ت. »حسین العزی« 
مع��اون وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن )وابس��ته به انصاراهلل( اعالم کرد؛ 
ارتش یمن قادر اس��ت دهها موش��ک و پهپاد را به شکل سازماندهی شده و 

مرتب در پاسخ به حمالت ائتالف سعودی بکار گیرد. 

وپایی در انتخاب رهبران  ناکامی سران ار
سب���ز س��ران کشورهای اروپایی در نشست بروکسل موفق به  انتخاب رئیس جدید کمیس��یون اروپا و س��ایر مناصب قاره 
ارش��د اتحادیه اروپا نشدند و قرار شد روز یکشنبه ۹ تیرماه بار دیگر تشکیل 

جلسه بدهند.
س��ران کش��ورها و دولت های اروپایی به ش��دت دچار اختالف بودند و 
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در جلسه پنجشنبه شب که تا بامداد 
جمعه نیز ادامه یافت گفت که "نامزدهای اصلی"  از بررس��ی خارج ش��ده و 

فرایند انتخاب از نو انجام خواهد شد.
اما موضع آنگال مرکل صدر اعظم آلمان وضوح کمتری داش��ت. او گفت 
که "دونالد توسک" رئیس شورای اتحادیه اروپا گزارش داده که هیچکدام از 
س��ه نامزد اصلی شامل "مانفرد وبر" از آلمان، "فرانتس تیمرمان" معاون اول 
کمیس��یون اروپا و "مارگارت وستاگر" کمیسر رقابت اتحادیه اروپا از اکثریت 
آرا برخوردار نیس��تند اما وضعیت ممکن اس��ت تغییر کند. انتخاب مسئوالن 
مناصب ارش��د اتحادیه اروپا همیشه کار دش��واری بوده است بطوری که در 
س��ال ۲۰۱۴ میالدی این فرایند در تابستان نیز ادامه یافت و تصمیم نهایی 

اواخر ماه اوت )اوایل شهریور( اتخاذ شد.
دونالد توس��ک رئیس شورای اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری ساعت ۲ 
بامداد جمعه به این سوال که آیا نامزدی وبر در مباحثات سران اروپایی قطعاً 
رد ش��ده است پاسخ مس��تقیمی نداد و گفت: ما نیازمند زمان بیشتری برای 

بحث درباره کل موضوع هستیم.

گروه فرادید  ویژه  ب��ه رغم س��رکوب گری های گ�زارش 
نیروهای امنیت��ی، تجمع ها و تظاهرات معترضان 
به سیاس��ت های اقتصادی دولت فرانسه به سی و 
دومین هفته متوالی رس��ید؛ تظاهراتی که بر پایه 
مطالبات مردمی علیه نظام س��رمایه داری فرانسه 

استوار است.
به دنب��ال فراخ��وان "اری��ک دروئ��ه" چهره 
سرش��ناس و از رهبران جنبش جلیقه زردها برای 
تغییر اس��تراتژی ای��ن جنبش، معترض��ان دیروز 
اقدام به انس��داد ایس��تگاه های مترو و محل های 
دریافت ع��وارض جاده ای کرده ان��د. این اقدام از 
س��وی معترضان در بزرگراه های اوینیون شمالی و 
جنوبی، بولن، َکَویُ��ن، پیوالنس و اوَرنژ و تقاطع ها 
برای امروز برنامه ریزی ش��ده که در برخی مناطق 
به اجرا گذاش��ته ش��ده است.از س��اعت 7 به وقت 
محلی فرانس��ه صدها نف��ر در "مونتلیمار" جنوبی 
تح��ت نظ��ارت نیروهای پلی��س تجم��ع کردند. 
تظاهرکنن��دگان در اوینی��ون هم حض��ور یافتند؛ 
جایی ک��ه نیروهای ژاندارم��ری ورودی های یک 
میدان را مس��دود کرده و "کاله زردها" هم در این 
مح��ل تجمع کرده اند. در ش��هر لئون هم چندین 

مورد انسداد توسط جلیقه زردها انجام شد.
این در حالی اس��ت که پلیس فرانسه در ادامه 
محدودیت های خود علیه معترضان چندین بخش از 
شانزه لیزه و نوتردام را برای هر گونه تجمعی ممنوع 
اعالم کرده اس��ت. "فرانس بلو" به نق��ل از »دیدیه 
للمان« فرمانده پلیس فرانسه نوشت: پلیس پاریس 

یک فرمان جدید صادر کرده که بر اساس آن تجمع 
جلیقه زردها در بارانداز "برسی"، میدان "تروکادرو" 
و نی��ز برج ایفل ممنوع ش��ده اس��ت. همچنین به 
گزارش شبکه فرانسه ۳، در پی تجمع جلیقه زردها 
در "س��نت آولد" ) Saint-Avold( در شهرستان 
"موزل" )Moselle( یک مرد به شدت مجروح و به 
بیمارستان منتقل شد. این حادثه در پی برخورد یک 

خودرو به معترضان رخ داد و بالفاضله راننده خودرو 
دس��تگیر ش��د. تجمع های معترضان فرانس��وی در 
حالی ادامه دارد که وزیر کشور فرانسه روز سه شنبه 
گذش��ته تیم تحقیقاتی متشکل از ۱۵ کارشناس را 
مس��ئول بررسی خش��ونت های پلیس علیه جنبش 

جلیقه زردها کرد. 
وزیر کشور فرانسه در این باره گفت: مأموریت 

این افراد عالوه بر بررسی خشونت های پلیس علیه 
تظاهرکنندگان، بررسی دکترین گسترش جنبش 
جلیقه زردها است. وی افزود: البته نمی توان پاسخ 
بطری ه��ای آتش زا را با احساس��ات خ��وب داد، 
نمی توان نظم کش��ور را با کلمات ش��یرین حفظ 
کرد، نباید گفت ش��لیک فلش ب��ال یا نارنجک یا 
حتی اس��تفاده از باتوم، خش��ونت پلیس اس��ت و 
شرایطی را که این ابزارها استفاده می شود، نادیده 
گرفت«. خش��ونت پلی��س علیه جلیق��ه زردها به 
مسأله ای اساس��ی و یکی از بحران های پیش روی 

دولت مکرون تبدیل شده است.
این خش��ونت ها همچنین واکنش کنش��گران 
اجتماع��ی و سیاس��ی و نیز نهاده��ای بین المللی 
حقوق بش��ری اروپ��ا را به دنبال داش��ته اس��ت. 
اعتراض های موس��وم به جلیقه زرده��ا که از ۱7 
نوامبر س��ال ۲۰۱8 میالدی )۲۶ آب��ان ۹7( آغاز 
ش��ده اگر چه از تعداد جمعیت معترضان کاس��ته 
شده اما همچنان با مطالبات سرسختانه خود ادامه 
دارد. کریستف کاس��تانر وزیر کشور فرانسه گفته 
که در جریان تظاهرات و اغتشاش های هفت ماهه، 
یکهزار و نهصد نیرو و مامور در جریان درگیری ها 
زخمی ش��ده ان��د. در جریان ای��ن اعتراضات ۱۰ 

نفر نیز کش��ته ش��ده و ۲هزار نف��ر از جلیقه زرد 
ها هم مجروح ش��ده ان��د. پارلمان فرانس��ه اخیراً 
الیحه »ضد خرابکاری« دولت فرانس��ه که با هدف 
تشدید برخورد با اقدامات مخرب معترضان تدوین 
ش��ده بود را تصویب کرد ولی این قانون از س��وی 
شورای قانون اساسی فرانسه رد شد. جلیقه زردها 
معتقدن��د ارائه این الیحه از س��وی دولت ماکرون 
نش��ان دهنده روحیه دیکتاتوری وی است لذا این 
افراد خواهان استعفای او هستند. این تظاهرات ها 
همواره کم و بیش با مواردی از خشونت همراه بوده 
است و استقرار شمار باالی نیروهای پلیس و توسل 
به خش��ونت با اس��تفاده از ابزارهایی مانند سالح 
فلش بال که به زخمی و نقص عضو شماری منتهی 
شد، از دیگر مواردی بود که آتش خشم معترضان 
را ش��عله ور کرده اس��ت.خبر دیگر از فرانسه آنکه 
تردد کشتی ها میان جزیره کورس و بنادر فرانسه 

به علت اعتصاب در روز جمعه مختل شد.
اعتصاب در شرکت المریدیونال که روز جمعه 
شروع ش��د و قرار اس��ت ادامه داشته باشد موجب 
ایجاد اختالل در کش��تیرانی می��ان کورس و بنادر 
مختلف فرانس��ه ش��د. طبق اعالم پایگاه اینترنتی 
المریدیونال، تردد کشتی ها در سه مسیر آژاکسیو-
مارسی، مارسی-باستیا و مارسی-پروپریانو به علت 
اعتصاب لغو ش��د. به گزارش خبرگزاری فرانس��ه از 
آژاکسیو، در شرایطی که فصل گردشگری در منطقه 
آغاز ش��ده است، اختالل در تردد کشتی ها نگرانی 
مقامات را از وقوع مناقشه اجتماعی و اقدام احتمالی 

معترضان به بستن بنادر افزایش داده است.

جنبش جلیقه زردها به ایستگاه ۳۲ رسید

طغیان علیه سرمایه داری بدون توقف 

در جنایت��ی دیگ��ر نظامیان  بش�ر رژی��م صهیونیس��تی به یک حق�وق 
یتیم خان��ه در منطقه قدیمی قدس حمله کردند و 
مانع از برگزاری مراس��می در این یتیم خانه توسط 

اتحادیه عمومی کتاب فلسطینیان شدند.
نظامی��ان رژی��م صهیونیس��تی ب��ا حمله به 
یتیم خان��ه ای در منطق��ه قدیم��ی ق��دس مانع از 
برگزاری مراسمی در آن که توسط اتحادیه عمومی 
کتاب فلسطینیان با عنوان »نه به جنگ و آری به 

آزادی و صلح« برگزار می گردید، شدند.
رسانه های فلسطینی به نقل از شاهدان عینی 
خبر دادن��د که نظامیان رژیم صهیونیس��تی چند 
دقیقه قبل از آغاز مراس��م وارد این یتیم خانه شده 
و تمامی کس��انی که در داخل آن بودند را مجبور 
به ترک مح��ل کردند. ش��اهدان عینی گفتند که 
نیروهای رژیم صهیونیستی به برگزار کنندگان این 

مراس��م دس��توری از »گیلعاد آردان« وزیر امنیت 
داخلی اس��رائیل درباره عدم برگزاری این مراس��م 
دادند که توسط تشکیالت خودگردان فلسطین نیز 

مورد تایید قرار گرفته بود.
خب��ر دیگر آنک��ه گروه های مدن��ی کویت در 
بیانی��ه ای ضم��ن مخالفت ب��ا برگزاری نشس��ت 
اقتصادی منامه، از دولت کویت خواس��تند تا این 
نشس��ت را تحریم کند. ۱۹ گروه مدنی در کویت 
با صدور بیانیه ای با اش��اره ب��ه اینکه »قدرت های 
اس��تعماری در تالش برای حذف آرمان فلسطین 
از طریق برگزاری نشس��ت اقتصادی منامه و اعالم 
»ژ"معامله شوم قرن" هس��تند«، مخالفت خود با 
این نشس��ت را اعالم کردن��د. در این بیانیه ضمن 
مخالفت با »معامله قرن« آمده است که این طرح 

آخرین قطعه یک پازل طوالنی اس��ت که تعدادی 
از پروژه های��ی ک��ه ج��ز تش��دید شهرک س��ازی، 
آوارگی، اش��غال و امتیازدهی فایده دیگری ندارد، 
دربرمی گی��رد. خبر دیگر آنکه ی��ک منبع امنیتی 
س��وری اع��الم کرد ک��ه صهیونیس��ت ها در حال 
اجرای پروژه های شهرک س��ازی در جوالن اشغالی 
هستند که توسط عناصر تروریستی وابسته به آنان 
صورت می گیرد. از س��وی دیگر نماینده تشکیالت 
خودگ��ردان در س��ازمان مل��ل ضمن برش��مردن 
اقدام��ات دولت »دونالد ترامپ« درباره فلس��طین 
تأکید کرد، طرح ادعایی صلح این کش��ور موسوم 
ب��ه »معامله قرن« آغاز ش��ده گرچه رس��ما از آن 

رونمایی نشده است. 
»ریاض المنصور« نماینده تشکیالت خودگردان 

در س��ازمان ملل در گفت وگویی با روزنامه »العربی 
الجدی��د« نزدی��ک به قط��ر، به آخری��ن تحوالت 
فلس��طین پرداخت. وی درباره طرح ادعایی آمریکا 
برای صلح اسرائیلی-فلسطینی موسوم به »معامله 
قرن« گف��ت: اجرای معامله قرن قب��ل از رونمایی 
آغاز شده است؛ شناسایی قدس به عنوان پایتخت 
اس��رائیل، انتقال س��فارت )آمری��کا( از تل آویو به 
قدس، قطع کمک های »آنروا« )آژانس امدادرسانی 
و کمک به آوارگان فلسطینی(، بستن دفتر »ساف« 
در واشنگتن و مانند این اقدامات، تعرض به ماست؛ 

موضوعاتی که دفاع از خودمان را می طلبد.
س��فارت آمریکا در فلس��طین اش��غالی ضمن 
هش��دار درباره احتم��ال برگ��زاری تظاهرات ضد 
آمریکای��ی در اعت��راض به برگزاری نشس��ت ضد 
فلسطینی منامه، تردد کارکنان این سفارتخانه به 
مناطق فلس��طینی را ممنوع کرده اس��ت.  نگرانی 

واش��نگتن درباره پیامدهای برگزاری نشست ضد 
فلسطینی »منامه« برای رونمایی از »معامله قرن« 
سبب شده که سفارت آمریکا در فلسطین اشغالی 
به اتباع خ��ود درباره احتمال برگ��زاری تظاهرات 
ض��د آمریکایی همزمان با این نشس��ت در مناطق 
مختلف هش��دار بدهد و از آنها بخواهد از تردد در 
مناطق فلسطینی پرهیز کنند. همچنین در آستانه 
برگزاری تظاهرات گس��ترده مردم��ی در پایتخت 
مغ��رب در محکومیت طرح صل��ح ادعایی آمریکا 
موس��وم به »معامله قرن«، دول��ت مغرب موافقت 
رباط با مش��ارکت در کنفرانس بحرین را رد کرد. 
از س��وی دیگر مردم تونس مخالف "معامله قرن" 
هستند و معتقدند که طرح آمریکایی سازش بین 
فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی به علت مخالفت 
گس��ترده اعراب و کش��ورهای مس��لمان شکست 

خواهد خورد.

حمله نظامیان صهیونیست به یک یتیم خانه


