
گروه فرادید  ویژه به رغم سرکوب های گسترده گ�زارش 
معترضان به سیاست های اقتصادی دولت فرانسه 
موس��وم به »جلیقه زردها« برای س��ی وچهارمین 
هفته متوالی به خیابان های شهرهای مختلف این 
کشور آمدند تا نش��ان دهند به رغم کاهش تعداد 

معترضان این جنبش همچنان حیات دارد.
جنبش جلیق��ه زردها که از ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸)۲۶ 
آب��ان ۹۷( ب��ا جمعیت��ی ح��دود ۳۰۰ ه��زار نفر 
خیابان های پایتخت و دیگر ش��هرهای فرانس��ه را 
به محاصره خود درآورد، نوسان جمعیتی بسیاری 
داشت اما همچنان بر مواضع خود و اصالح اقتصاد 
فرانس��ه و سیاس��ت های کاخ الی��زه در خص��وص 
اش��تغال، بیکاری، حق��وق بازنشس��تگی و بیمه، 
معیش��ت و بهب��ود وضعیت اقتصادی این کش��ور 

تاکید دارد.
شبکه خبری "آر ته" فرانسوی می نویسد: در ششم 
ژوئیه برای س��ی وچهارمین هفت��ه متوالی جلیقه 
زردها در خیابان ها جمع ش��ده ان��د. تجمع ها  در 
حالی برنامه ریزی ش��ده که وزارت کش��ور تعداد 
جمعیت حاضر در ش��نبه اعتراضی گذش��ته را ۶ 
ه��زار نفر برآورد کرده بود.)رقمی که جلیقه زردها 

آن را ۱۰ هزار نفر محاسبه می کنند.(
معترضان برای س��ی وچهارمین هفته سازماندهی 
شده اند. تجمع های دیروز در شرایطی برگزار شد 
که مناطقی از جمله میدان جمهوری، شانزه لیزه، 

محدوده کلیس��ای نوت��ردام، مجل��س ملی و کاخ 
ریاس��ت جمهوری برای هر گون��ه تجمعی ممنوع 
اعالم ش��ده اند. در تولوز، جلیق��ه زردها را "بدون 
تعطیالت ب��رای دولت" نامگذاری ک��رده اند و در 
شهرهای مونپلیه و لیون به طور مستقیم خواستار 
اس��تعفای »امانوئل مک��رون« ریی��س جمهوری 
فرانسه شده اند. همچنین تجمع اعتراضی دیگری 
در ش��هر نانس��ی اعالم ش��د. در عین حال فرمان 
ممنوعیت تظاهرات در مرکز ش��هر "بسانس��ون" 
اعالم ش��د. نش��ریه "ال دپش" فرانس��ه نوشت: با 
وج��ود کاهش تع��داد، جلیقه زردها برای س��ی و 
چهارمی��ن هفت��ه متوالی، امروز در ش��هر "تولوز" 
تجمع می کنند. انتظار می رود تجمع ها و تظاهرات 
ب��ه درگی��ری پلیس و معترضان در مرکز ش��هر و 
میدان "کاپیتول" منجر ش��ود. این مناطق پیشتر 
از س��وی دولت برای هر گون��ه تجمع و تظاهراتی 
ممنوع اعالم شده اس��ت. اعتراض های مردمی در 
فرانس��ه بدون هی��چ گونه تعطیلی ادام��ه دارد. به 
نوشته رس��انه های فرانس��وی، همچنین عالوه بر 
محدودیت های اعمالی در میدان کاپیتول و مرکز 
ش��هر تولوز که از هفته های گذش��ته برقرار است، 
حم��ل و نقل عمومی در مرکز ش��هر از حوالی ۱۳ 
و ۳۰ دقیق��ه به وقت محل��ی دچار اختالل خواهد 

شد.
تجمع در میدان کاپیتول از ساعت ۱۳ تا ۱۹ برای 
معترضان ممنوع اعالم ش��ده و هر کسی که از این 

قانون س��رباز زند ۱۳۵ یورو جریمه خواهد شد. به 
نقل از نش��ریه "ال دپش"، همچنین، تجمع جلیقه 
 )pays d’Olmes( "زردها در منطقه "پی اُلمس
واقع در جنوب شرقی بخش "آری یژ" فرانسه )هم 

مرز با اسپانیا( در ناحیه پیرنه تخریب شده است.
ای��ن اتفاق در زمانی رخ داد که هیچیک از جلیقه 
زرده��ای منطق��ه در آنج��ا حضور نداش��ت. پودر 
س��فیدی همراه با مایعی بد بو که تنفس را سخت 

می کرد روی نیمکت های محل تجمع جلیقه زردها 
در منطقه ریخته شده بود.

در نزدیکی محل یک بطری یافت شده است و در 
این ارتباط جلیقه زردها به شهردار هشدار دادند و 
همچنین با پلیس، ش��هرداری و ژاندارمری منطقه 
ب��رای حضور در صحنه تم��اس گرفتند. همچنین 
به نوش��ته پایگاه خبری "لو پروگرس"، ۷۰ نفر از 
جلیقه زردها در ش��هر "لیماس" در بخش "رون" 
واقع در غرب فرانسه دست به تجمع زده بودند که 
با حضور پلیس متفرق شدند.  همچنین نشریه "لو 
دفین" نوش��ت: هم این��ک ۳۰ نفر از جلیقه زردها 
در اعت��راض به خش��ونت های پلی��س در جریان 
اعتراض های مردمی در بین جاده مارس��ی و محله 

ارامنه دست به تجمع زده اند.
اعتراض های موس��وم به جلیقه زرده��ا که از ۱۷ 
نوامبر س��ال ۲۰۱۸ میالدی )۲۶ آب��ان ۹۷( آغاز 
ش��ده، همچنان ب��ا مطالب��ات سرس��ختانه خود 
ادام��ه دارد. تاکنون بی��ش از ۵۰ هزار تظاهرات و 
تجمع در طول س��ی و س��ه هفت��ه متوالی از آغاز 
جنبش جلیقه زردها در فرانسه برگزار شده است. 
در جری��ان این اعتراضات ۱۰ نفر کش��ته و چهار 
ه��زار نفر از معترضان مجروح ش��ده اند.همچنین 
به گفته »کریستف کاس��تانر« وزیر کشور فرانسه 
در تظاهرات و اغتش��اش های هفت ماهه گذشته، 
۱۹۰۰ مام��ور در جری��ان درگیری ه��ا زخمی 

ش��ده اند.
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تون�س: نخس��ت وزیر تونس گفت که اس��تفاده 
از برقع در س��ازمان ها و ادارات بنا ب��ه دالیل امنیتی 
ممنوع است. به موجب فرمان جدید دولت »هر فردی 
که برقع داش��ته باش��د بنا به دالیل امنیتی از ورود به 

ادارات، سازمان ها و مراکز عمومی ممنوع است«.

لیبی: نیروهای ش��رق لیبی در بیانیه ای از اعزام 
گردان��ی جدید برای مش��ارکت در مرحله دوم حمله 
ب��ه طرابلس پایتخت این کش��ور خب��ر دادند. حفتر، 
ژنرال بازنشس��ته ارتش لیبی، فرمانده نیروهای شرق 
لیبی، از حمایت عربس��تان، ام��ارات و مصر برخوردار 
اس��ت و از حدود س��ه ماه پیش عملیاتی نظامی برای 
تصرف پایتخت که تحت کنترل »دولت وفاق ملی« به 

ریاست »فائز السراج« است، آغاز کرده است.

بحری�ن: نظامیان رژی��م آل خلیفه ب��ا حمله به 
مناطق مختل��ف بحرین ۱۷ نفر را بازداش��ت کردند. 
اقدام��ات خصمانه رژی��م آل خلیفه علیه ش��هروندان 
بحرینی ادامه دارد. نظامیان آل خلیفه اخیراً به مناطق 

مختلف بحرین یورش بردند.

کش�میر: مقام��ات هن��دی از وقوع آت��ش باری 
س��نگین میان نیروهای هندی و پاکس��تانی در خط 
واقع��ی کنت��رل در منطقه مورد اختالف کش��میر که 
همچن��ان ادامه دارد ، خبر دادند. ش��بکه خبری " ان 
دی تی وی" اعالم کرد: داوندر آنند س��خنگوی وزارت 
دفاع هند گفت: نیروهای پاکستانی ، توافق آتش بس 
ب��ا هند را نقض ک��رده و مواضع نیروهای هندی را در 

منطقه راجوری بمباران کردند.

افغانستان: جریان مشکوکی که با ترور هدفمند 
علمای دینی در افغانس��تان سر برآورده است، شامگاه 
دیروز در مسجد ش��یعیان غزنی قربانی گرفت. شکل 
حمل��ه ای��ن جریان وابس��ته به مانند حم��الت دیگر 
در غزنی نیز تکرار ش��د، جاس��ازی بمب در »مسجد 
محمدیه« در منطقه خاک غریبان در غرب شهر غزنی 
و کشتار نمازگزارانی که برای ادای نماز مغرب و عشاء 

در آن مکان حاضر بودند.

آلم�ان: ص��در اعظم آلم��ان در جریان س��فر به 
لهس��تان بر لزوم تسریع عضویت آلبانی و مقدونیه در 
اتحادی��ه اروپا تاکید کرد. »آن��گال مرکل« صدر اعظم 
آلمان در سخنانی پس از نشست دو روزه بالکان غربی 
در لهستان اظهار داشت: عضویت آلبانی و مقدونیه در 

اتحادیه اروپا باید هر چه زودتر محقق شود.

ونزوئال: »نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال 
روز جمع��ه از برگ��زاری رزمایش ه��ای نظامی در روز 
۲4 جوالی س��ال جاری)۲ مرداد( برای تامین امنیت 
مرزهای این کش��ور خبر داد. وی که در جریان جشن 
اس��تقالل ونزوئال س��خنرانی می کرد، گف��ت: »آماده 
برگ��زاری رزمایش ه��ای نظامی جدی��دی در روز ۲4 
جوالی و به مناس��بت بزرگداش��ت »سمیون بولیوار« 

می شویم.«

ذرهبین

چشم طمع فرانسه به سودان
در اقدامی که بیش��تر نشانگر طمع ورزی فرانسه بویژه در حوزه نفتی سودان است، 
وزیر خارجه فرانس��ه در بیانیه ای اعالم کرد که کشورش آماده کمک به سودان 

در زمینه برقراری دموکراسی است.
 ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانس��ه از توافق ش��ورای انتقالی نظامی 
س��ودان و ائت��الف آزادی و تغییر در خصوص مرحله انتقالی در این کش��ور 

اس��تقبال کرد. 
وی ب��ا صدور بیانیه ای از تمامی طرف های ذیربط در س��ودان خواس��ت 
ک��ه در اس��رع وقت بندهای توافق را اج��را کنند و به مذاکرات درخصوص مس��ائل 
موج��ود ادامه دهند.لودریان اب��راز امیدواری کرد که س��ودان وارد مرحله جدیدی 
ش��ود مرحله ای که در آن ثبات برقرار باش��د. ائتالف آزادی و تغییر اعالم کرده بود 
که در جریان مذاکره با شورای نظامی سودان به یک توافق در خصوص اداره کشور 

طی دوره انتقالی به مدت س��ه س��ال و چند ماه دس��ت یافته اس��ت.

موگرینی در ترکمنستان و قرقیزستان 
»فدری��کا موگرینی« نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاس��ت خارجی و امنیتی 
به کش��ورهای ترکمنستان و قرقیزستان سفر می کند. هدف اصلی سفر نماینده 
عال��ی اتحادیه اروپا در امور سیاس��ت خارجی و امنیتی ش��رکت در پانزدهمین 
نشس��ت وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی می باشد که فردا، ۷ 

جوالی، به میزبانی قرقیزستان در شهر »بیشکک« برگزار می شود. 
موضوع اساسی این نشست »بررس��ی اجرای استراتژی جدید اتحادیه اروپا 
برای آسیای مرکزی« عنوان شده است که بیشتر جنبه ضد روسی دارد. موگرینی 
در چارچوب سفر خود به قرقیزستان با »سورانبای جین بیک اف« رئیس جمهور و سایر 
مقامات این کش��ور دیدار و گفت وگو خواهد ک��رد. اتحادیه اروپا برای اجرای برنامه های 
مربوط به اقتصاد س��بز و توس��عه پایدار به کشورهای آس��یای مرکزی ۱4 میلیون یورو 
کمک اختصاص داد. این طرح ها در چارچوب مقابله با روس��یه صورت می گیرد هر چند 

در ظاهر جنبه عمرانی دارد. 

سفر امیر قطر به واشنگتن 
منابع رسمی قطر اعالم کردند که امیر قطر روز سه شنبه نهم ژوئیه )۱۸ تیرماه( در 

کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار می کند.
همزمان با استمرار تنش ها میان قطر و سعودی و در حالی آمریکا به دنبال 
فروش تس��لیحات به کش��ورهای عربی اس��ت، »تمیم بن حمد« امیر قطر روز 
دوش��نبه عازم واش��نگتن می شود و قرار اس��ت با مقامات آمریکایی دیدار کند.

امی��ر قط��ر روز ۹ ژوئیه )۱۸ تیرم��اه( با »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا 
دیدار می کند.دو طرف در این دیدار توس��عه همکاری اس��تراتژیک در زمینه های 
مختلف را بررس��ی و درباره مهم ترین تح��والت منطقه و جهان تبادل نظر خواهند کرد. 
آمریکا به دنبال فروش سالح به کشورهای عربی است و قطر از مشتری های این طرح و 
آمریکا نمی تواند قطر رو نادیده بگیرد و بر این اس��اس نیز آمریکا به دنبال حل اختالف 
س��عودی و قطر اس��ت در همین حال قطر به دنبال مقابله باالبی امارات و سعودی علیه 

خود است.

علی تتماج 

آمریکا و البته ش��خص ترامپ این روزها دوباره خبر س��از 
ش��ده اند. این خبر سازی همزمان با مراسم روز استقالل آمریکا 
صورت گرفته اس��ت که برگرفته از گاف های جدید ترامپ و نیز 
اقدامات حاضران در این جش��ن است. نخست آنکه عده ای قبل 
از س��خنرانی »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا به مناسبت 
سالروز اس��تقالل آمریکا در بیرون کاخ س��فید پرچم آمریکا را 
آتش زدند اقدامی که نش��انگر بی زاری مردم از حاکمیت نظام 

س��رمایه داری بر کشورش��ان اس��ت با توجه به این اقدام مردم 
آمریکا، مروری بر بحران ها و شکاف اجتماعی و نارضایتی مردمی 
از وضعیت حاکم بر کشورشان نشانگر پایان آمریکای برتر و نگاه 
آرمان گرایانه مردم به ساختار حاکم بر آمریکاست که می توان آن 

را کاهش اعتماد مردمی به نظام سرمایه داری دانست. 
کاه��ش اعتماد مردمی به کشورش��ان قابل توجه اس��ت 
چنانکه در حالیکه در س��ال ۲۰۱۸، 4۷ درصد از آمریکایی ها، 
بس��یار به آمریکایی  بودن خود افتخ��ار می کردند، این رقم در 
س��ال ج��اری میالدی ب��ه 4۵ درصد کاهش یافته اس��ت. در 
س��ال ۲۰۰۱، درست قبل از حمالت ۱۱ س��پتامبر، موسسه 
نظرسنجی گالوپ در بررسی های خود به این نتیجه رسید که 

۸۷ درصد از مردم آمریکا به کشور خود »افتخار« می کنند. 
نکت��ه قابل توج��ه آنکه بحران سیاس��ی در داخل آمریکا 

نیز از مولفه های تضعیف حاکمیت نظام س��رمایه داری در این 
کش��ور است چنانکه به دنبال جنجال در کنگره آمریکا درباره 
آغاز فرایند استیضاح رئیس جمهور، نتایج تازه ترین نظرسنجی 
حاکی است که ۸۱ درصد از دموکرات های آمریکا از استیضاح 

رئیس جمهور حمایت می کنند.
دوم آنک��ه گاف ه��ای جای تام��ل دارد چنانکه ترامپ در 
سخنرانی مراسم روز استقالل آمریکا با  لحنی حماسی گفت:  
»ارتش ما آس��مان را تحت کنترل خ��ود درآورد، باروها را در 
ه��م کوبید، فرودگاه ها را تس��خیر کرد، ه��ر آن چه که باید را 
انجام داد و در دژ مک هنری، زیر آتش خیره کننده موشک ها، 
چیزی به جز پیروزی به دس��ت نیاورد«.این در حالی است که 
اس��تقالل آمریکا از بریتانیا س��ال ۱۷۷۶ به وقوع پیوست، اما 
اولین هواپیما در س��ال ۱۹۰۳ توسط برادران »رایت« به پرواز 

درآمد. همچنین ترامپ به اش��تباه، نب��رد »مک هنری« را در 
جریان استقالل آمریکا دانست. در حالی که این نبرد در سال 

۱۸۱۲ و دهه ها بعد از استقالل آمریکا رخ داد.
این س��خنان نش��ان می دهد که آن عقالنیت و پختگی 
که در سیاس��تمداران گذشته آمریکا بوده اکنون دیگر در این 
کشور وجود ندارد و افرادی بدون روحیه ملی و صرفا با داشتن 
ث��روت در راس قدرت قرار می گیرند. این فرآیند را باید نوعی 
بحران داخلی در این کشور دانست که ادعای هژمونی و قدرت 
برتر بودن این کش��ور را آشکارتر می سازد روندی که نمود آن 
را در سیاس��ت خارجی آمریکا نیز می توان مشاهده کرد آنجا 
ک��ه آمریکای مدعی ناجی ب��ودن اکنون برای آنچه حمایت از 
متحدان خود می نامد طل��ب پول می کند که معنای تبدیل 

ارتش این کشور از ناجی به مزدور است. 

یادداشت

شرق یمن علیه اشغالگری اماراتی-سعودی
همزم��ان ب��ا پاس��خ های موش��کی و  پهپ��ادی ارتش یم��ن به متج��اوزان، مق���اوم�ت
ه��زاران نفر از اهالی »المهره« در ش��رق یم��ن با برگزاری 
تظاهراتی گس��ترده اعالم کردند، نیروهای ائتالف سعودی 

باید از این استان خارج شوند.
 هزاران یمنی با ش��رکت در تظاهرات گسترده خواستار 
خروج نیروهای ائتالف از اس��تان »المهره« )واقع در ش��رق 
یم��ن( و هم مرز با کش��ور ُعمان ش��دند. تظاهرات کنندگان 

پالکارت هایی در دست داش��تند که بر روی آن نوشته شده 
بود »المهره اشغالگری اماراتی-سعودی را مردود می داند«. در 
پایان سال ۲۰۱۷ عربستان سعودی به بهانه »تقویت امنیت و 
مقابله با قاچاق )سالح(« نیروها و تجهیزاتی نظامی در المهره 
مس��تقر کرد اما از همان زمان اعتراض ها به این موضوع آغاز 
ش��د. آنها همچنین اعالم کردند، »راجح باکریت« اس��تاندار 
المهره باید برکنار ش��ود زی��را در حال اجرای دس��تورهای 
سعودی برای تسلط بر اس��تان المهره است. در همین حال 
ارتش و کمیته های مردمی یمن با دو فروند موشک »زلزال 

۱« پایگاه نظامی »خالد« در »تعز« را هدف قرار دادند. 

انگلیس کانون برده داری نوین
براس��اس آم��ار مرب��وط به ش��اخص  بش�ر ب��رده داری در جه��ان، بی��ش از چهل حق�وق 
میلیون نفر در شرایط برد ه داری زندگی می کنند که بخش 
قابل توجهی از این برده داری در خاک انگلیس است که با 

همراهی دولتمردان و پلیس این کشور است. 
هفتاد و ی��ک درصد این افراد زنان هس��تند. برده داری 
تجارتی بس��یار پول ساز است. براس��اس آمار منتشر شده از 
جانب سازمان جهانی کار، ساالنه یکصد و پنجاه میلیارد دالر 

از محل کار بردگان نصیب اربابان این تجارت سیاه می شود.
در حال��ی این آمار ت��کان دهنده از ش��مار بردگان در 
جهان منتش��ر می شود که تصور می ش��ود برده داری پایان 
یافته است، اما بهره کشی و استثمار انسان ها در دنیای امروز 
با شکلی جدید به حیات سیاه خود ادامه می دهد.همچنین 
ش��هر بیرمنگام انگلیس با انتش��ار خبری درباره برده داری 
در این کش��ور، در صدر خبر ها ق��رار گرفت. پلیس انگلیس 
اعالم کرد موفق شده اس��ت بزرگترین باند برده داری را در 
این کش��ور شناسایی و متالشی کند. با بازداشت ۸ نفر، این 

شبکه متالشی شد.

فرانسوی ها سی و چهارمین هفته تظاهرات ضد سرمایه داری را برگزار کردند

جلیقه زردها بی توقف 

وز استقالل  پیام های ر


