ستودن دفاع حزب اهلل از لبنان

محورهای سخنرانی ترامپ

ظاه��را ً رئیسجمه��وری آمریکا قص��د دارد از تریبون س��ازمان ملل برای جلب
حمایت علیه ایران و همچنین سنگاندازی جلوی پای چین و دیگر کشورهایی
که قدرت وی را به چالش میکشند؛ استفاده کند.
یک مقام بلندپایه دولت واشنگتن میگوید دونالد ترامپ رئیسجمهوری این کشور
قصد دارد از نشست مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان فرصتی برای جلب حمایت
از موضع ضدایرانی خود اس��تفاده کند ،حال آنکه ادعاهای حقوق بش��ری علیه چین را
نیز مجددا ً تکرار خواهد کرد.با آنکه ترامپ اهمیت س��ازمان ملل را نادیده گرفته و با شعار
«اولویت با آمریکاست» چندجانبهگرایی را به چالش میکشد؛ قصد دارد از سومین حضور
خود در صحن سازمان ملل ،نهایت استفاده را بکند .به ادعای این منبع آگاه که نامی از وی
برده نش��ده ،تشدید خشونت ایران (!) یکی از موضوعات مورد بحث از سوی ترامپ است و
آمریکا از فرصت گفتگو در راستای حصول واکنش جمعی به این موضوع استقبال میکند.
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مراکز اختفا فرماندهان داعش

مدی��ر کل اطالعات و مبارزه با تروریس��م در وزارت کش��ور عراق اعالم کرد که
فرماندهان گروه تروریستی داعش با دستور مستقیم ابوبکر البغدادی ،به ترکیه،
سودان و شمال آفریقا فرار کردهاند.
«ابو علی البصری» اظهاراتی درباره «ابوبکر البغدادی» سرکرده گروه تروریستی
داعش مطرح کرد.البصری به خبرگزاری رس��می ع��راق (واع) گفت که «ابراهیم
عواد الس��امرائی ملقب ب��ه ابوبکر البغدادی در حال حاض��ر در یکی از مناطق غربی
س��وریه حضور دارد» .وی تصریح کرد که «فرماندهان گروه تروریستی داعش با دستور
مس��تقیم البغدادی جنایتکار ،به س��مت ترکیه ،سودان و ش��مال آفریقا فرار کردهاند».
این مس��ئول عراقی خاطر نش��ان کرد ،این در حالی است که خانوادههای عناصر داعش
و ش��ماری از نیروهای این گروه ،هم اکنون در اردوگاه «الهول» واقع در استان الحسکه
(شمال شرق سوریه) مستقر هستند.

"جبران باسیل" وزیر خارجه لبنان با تاکید بر اینکه سیاست بیروت پرهیز از هر
گونه اقدام جنگ طلبانه در منطقه است ،دفاع حزب اهلل از کشور در مقابل حمله
اخیر پهپادی صهیونیست ها را ستود.
باس��یل تجاوزات اس��رائیل را به مثاب��ه نقض قطعنامه  ۱۷۰۱ش��ورای امنیت
س��ازمان ملل متحد برشمرد و گفت" :اس��رائیل" تنها در دو ماه گذشته  ۴۸۰بار
حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را در دریا ،زمین و هوا نقض کرد .وی گفت :تا کنون
لبنان هیچ حملهای ضد هیچ کش��وری و به طور خاص اسرائیل نداشته است؛ زمانی که
اس��رائیل در س��ال  ۲۰۰۶به خاک لبنان حمله کرد ،دفاع از کشور ضروری بود اما اخیرا
اس��رائیل با دو پهپاد مسلح به بیش از  ۶کیلوگرم مواد منفجره به بیروت پایتخت لبنان
حمله کرد و پس از این حمله ،حزب اهلل بود که از کشورمان دربرابر اسرائیل دفاع کرد.
وی در همین حال بر ادامه حمایت لبنانیها از مقاومت تاکید کرد.

فرادیـد
ذرهبین
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یادداشت

فرانس�ه :فرانس��ه تجهیزات نظامی م��ورد نیاز لبنان
ب��رای حمایت از چاههای گازی و نفتی این کش��ور را
تامین خواهد کرد .دولت لبنان قرارداد خرید تجهیزات
نظامی با فرانس��ه امضا کرد ت��ا از این تجهیزات برای
حمای��ت از چاهه��ای نفت��ی و گازی خ��ود در آینده
استفاده کند.

کدام ائتالف
و با کدام انگیزه؟

گرجس�تان :مخالفان دولت گرجس��تان در اعتراض
ب��ه اقدامات رییس جمهور و ح��زب حاکم در تفلیس
تظاه��رات کردن��د .ه��زاران نف��ر از مخالف��ان دولت
گرجستان همزمان دو تظاهرات اعتراض آمیز در برابر
مجلس گرجستان و نهاد ریاست جمهوری این کشور
برگزار کردند.

قاسم غفوری

آلم�ان :فرانس��ه و آلمان به توافقی ب��رای رفع موانع
موجود بر س��ر صادرات سالح هایی که در چهارچوب
همکاری های دو کش��ور تولید شده اند دست یافتند.
مذاکره بر س��ر ای��ن توافق پس از آن انجام ش��د که
ش��رکت های فرانسوی خواستار تس��هیل محدودیت
هایی ش��دند ک��ه آلمان برای صادرات س�لاح در نظر
گرفته است .حزب سوسیال دموکرات آلمان که اکنون
ش��ریک آنگال مرکل در دولت ائتالفی این کشور است
موضعی سرسختانه در زمینه صادرات سالح دارد.
هنگ کن�گ :صدها نفر از حامی��ان چین و طرفدار
دول��ت هنگ کن��گ دیواره��ای لنون که ش��عارهای
معترضان روی آن نوش��ته ش��ده ب��ود را پاک کردند
و ش��عارهای م��ورد نظر خود را جایگزی��ن آن کردند.
گروههای حامی چین ،دیوارهای «لنون» در سراس��ر
هنگکنگ را را از شعارهای مخالفان پاکسازی کردند
و با این کار خود احتمال تنش با حامیان دموکراس��ی
را افزایش دادند.
ازبکستان :رئیس س��تاد مرکزی انتخابات ازبکستان
گفت :فعالیت انتخاباتی برای مجلس عالی و نهادهای
محلی این کش��ور به طور رس��می آغاز ش��ده اس��ت.
«میرزا اولغ بیک عبدالسالم اف» رئیس ستاد مرکزی
انتخابات ازبکستان در جمع نمایندگان احزاب سیاسی
و رس��انههای گروهی در مرک��ز مطبوعات ملی اعالم
کرد :فعالی��ت انتخاباتی برای مجلس عالی و نهادهای
محلی این کشور به طور رسمی آغاز شده است.
آمری�کا :مناب��ع خب��ری از اس��تعفای مع��اون وزیر
خارجه آمریکا در امور تسلیحاتی خبر دادهاند« .آندرا
تامس��ون» ،معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل
تس��لیحاتی و امنیت بینالمللی قصد دارد از سمتش
استعفا کند.

نیمچه گزارش
اعتراض میلیونی به تغییرات اقلیمی

در حال��ی کش��ورهای صنعتی جهان هن��وز از اجرای
تعهدات خود در باب تغییرات آب و هوایی شانه خالی
میکنن��د که میلیونها نفر از مردم سراس��ر جهان با
برگ��زاری راهپیمایی اعتراضی خواس��تار اقدام فوری
دولتها برای به صفر رس��اندن انتش��ار کربن تا سال
 ۲۰۲۰شدند.
میلیونه��ا نفر از مردم سراس��ر جهان ب��ا فرهنگها
و مناط��ق زمان��ی مختلف ،روز گذش��ته ب��ا برگزاری
راهپیمایی خواس��تار اقدام فوری دولتها برای مقابله
با تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی ش��دند .این
تظاهرات که برای نخس��تین بار  ۱۲ماه قبل از سوی
گرتا تونبرگ ،دانش آموز نوجوان سوئدی آغاز شد ،در
پاس��خ به فراخوان جنبش «تظاهرات جهانی برای آب
و هوا» او و همزمان با برگزاری نشست مجمع عمومی
س��ازمان ملل متحد در نیویورک شدت گرفته است و
م��ردم در نقاط مختلف جهان همچون جزایر اقیانوس
آرام ،استرالیا ،جنوب شرق آسیا ،آفریقا ،اروپا و آمریکا
در اعتراض به تغییرات اقلیمی تظاهرات کردند.
ع�لاوه بر مردم عادی ،اتحادیهه��ای کارگری ،اصناف،
پزش��کان و پرس��تاران ،معلم��ان و کارمن��دان در این
تظاهرات سراسری شرکت کردند .کارکنان شرکتهای
مایکروس��افت ،گ��وگل ،آمازون ،فیس ب��وک و توئیتر
در ش��هرهای مختلف آمریکا از جمله نیویورک ،س��ن
فرانسیسکو ،سن خوزه و ،...معترضان را همراهی کردند.
بی��ش از  ۱۸۰۰کارمند گوگل ب��ا امضای تعهدنامهای
اعالم کردند این ش��رکت تولید گازهای گلخانهای را تا
سال  ۲۰۳۰به صفر میرساند و همه قراردادهای خود
را با شرکتهای نفت و گاز لغو میکند.
همچنین معترضان در  ۱۸۵کشور جهان به بی توجهی
دولتها به مسئله تغییرات آب و هوا تظاهرات کردند.
آنها خواس��تار بررس��ی علل باال آم��دن آب دریاها،
دفن زبالههای س��می در سواحل آفریقای جنوبی ،رها
شدن ضایعات پالستیکی در هند و گسترش صادرات
و اس��تفاده از زغال سنگ در اس��ترالیا هستند .با این
حال ،پیام کلی و یکپارچه آنها کاهش تولید گازهای
گلخانهای و تثبیت شرایط آب و هوا است.

ghassem_tg@yahoo.com

واژه امنیت دریایی یا امنیت کشتی رانی در خلیج فارس کلید
واژهای اس��ت که طی ماههای اخیر به کرات کشورهای غرب
به کار برده و ادعای اقدام برای ایجاد ائتالف در این عرصه را
مطرح کردهاند .نکته قابل توجه در این عرصه ادعای امارات و

گزارش

عربستان مبنی بر پیوستن به این ائتالف است چنانکه امارات
متحده عربی با ادعای مش��ارکت در تامی��ن امنیت آبراههای
خاورمیانه به ائتالف دریایی آمریکا در خلیج فارس پیوس��ت.
این تصمیم یک روز بعد از اتخاذ اقدام مش��ابه از سوی ریاض
و به دنبال حمله پهپادی به آرامکو -ش��رکت نفتی عربستان
سعودی -اتخاذ شد.
رس��انه رس��می امارات به نقل از وزارت خارجه این کش��ور،
تصمیم اخیر را با هدف تضمین امنیت انرژی جهانی و تداوم
تامی��ن محمولههای انرژی برای اقتصاد جهانی ،مطرح کردند
و تالش نمودند تا ای��ن اقدام را در چارچوب نقش امارات در
امنیت جهان نش��ان دهند .جالب توجه آنک��ه مایک پومپئو
وزیر خارجه آمریکا در آستانه سفر به ابوظبی با انتشار پیامی
توئیتری از پیوس��تن امارات و عربس��تان س��عودی به ائتالف
دریای��ی علی��ه هرمز قدردانی ک��رد .حال این س��وال مطرح
میش��ود که امارات و عربس��تان تا چه می��زان میتوانند در
امنیت منطقه ایفای نقش داش��ته باشند و کارکرد آنها تا چه
میزان است؟

پاسخ به این پرسش را در دو محور میتوان مورد ارزیابی قرار
داد .نخس��ت پاسخ به این پرس��ش است که این کشورها چه
ظرفیتی برای امنیت از جمله در حوزه دریایی دارند؟ نگاهی
بر کارنامه این کش��ورها نشان میدهد که امارات و عربستان
فاقد هرگونه نیروی نظامی بومی و کارآمد هستند و جایگاهی
در عرصه نظامی از جمل��ه در عرصه دریا ندارند که بخواهند
کارکردی در تحقق امنیت داش��ته و یا ب��ه ائتالفی بپیوندند.
ترام��پ کلید واژهای دارد با این عنوان که کش��ورهای عربی
فق��ط پول دارند و الغیر .با اس��تناد به همین عبارت میتوان
دریافت که طرح آمریکا برای آوردن این کش��ورها به ائتالف
صرفا بهانه جویی جدید برای سرکیسه کردن آنهاست.
نکته مهم آنکه امارات و عربس��تان پس از  5سال نتوانستهاند
اهداف تجاوزکارانهاش��ان در یمن را محقق سازند و این خود
س��ندی دیگر بر ناتوانی آنها در عرصه نظامی اس��ت .دوم این
س��وال مطرح اس��ت که به کدام ائتالف پیوستهاند؟ به اذعان
جهانیان پیش��نهاد واشنگتن برای تشکیل ائتالف بین المللی
علیه تنگه هرمز ،با اس��تقبال س��رد بسیاری از کشورها حتی

کش��ورهای غربی رو به رو شده است و تاکنون پس از ماهها،
عالوه بر عربستان و امارات ،فقط کشورهای انگلیس ،استرالیا
و بحری��ن نیز به این ائتالف ناچیز پیوس��تهاند .این مس��ئله
نش��انگر واهی بودن تشکیل چنین ائتالفی است لذا امارات و
عربستان به ائتالفی پیوستهاند که وجود خارجی ندارد و صرفا
یک بلف سیاس��ی اس��ت .نکته مهم آنکه عربس��تان و امارات
که محور حمایت از تروریس��م در منطقه هس��تند نمیتوانند
ادعای اقدام برای امنیت منطقه را داش��ته باشند بلکه باید در
کنار آمریکا و صهیونیس��تها به عنوان مخالن امنیت منطقه
بازخواست و محاکمه شوند.
ب��ه هر تقدیر ادعای امارات و عربس��تان در باب پیوس��تن به
ائتالف امنیت دریایی یک ادعای ظاهری و رس��انهای است و
در عمل هیچ کارکرد عملی ندارد و این ادعا صرفا برای پنهان
س��ازی نقش بحرانس��از این کش��ورها در منطقه ،آبروداری
ظاهری برای آمریکا که نتوانس��ته تاکنون کش��وری را به این
ائتالف آورد و البته اجرای بعد دیگر خیانت آنها به فلس��طین
با رویکرد امنیتی به رژیم صهیونیستی خواهد بد.

تظاهرات ضد سرمایهداری در فرانسه با دهها بازداشتی سرکوب شد

چهل و پنجمین رویارویی جلیقهزردها و پلیس
فض��ای اعتراض و س��رکوب همچن��ان در فرانس��ه ادامه دارد
چنانک��ه معترضان به سیاس��تهای اقتصادی دولت فرانس��ه
موسوم به «جلیقه زردها» برای چهل وپنجمین شنبه متوالی
با حضور در خیابانهای پاریس و دیگر ش��هرهای این کشور با
پلیس درگیر شدند که طی آن صدها نفر بازداشت شدند.
در پ��ی ورود معترض��ان به خیابان ش��انزه لی��زه پاریس پس
از هف��ت م��اه ممنوعیت و درگی��ری ،این خیاب��ان که کانون
اعتراضات مردمی فرانسه شناخته میشود بار دیگر بسته شد.
روزنام��ه «لو پاریزین» از وقوع نخس��تین درگیری ها و حوادث
در ایس��تگاه "س��ن الزار" پاریس خبر داد و اعالم کرد نخستین
شلیک گاز اشک آور در محوطه این ایستگاه انجام شد .پلیس در
ساعت  ۹و  ۳۰دقیقه به وقت محلی ،از تظاهرکنندگان خواست
که حاش��یه کلیسای "مادلن" را ترک کنند و هر گونه تظاهرات
در این محدوده ممنوع اس��ت ۲۰ .دقیقه بعد تظاهرکنندگان با
دادن شعارهایی علیه «امانوئل ماکرون» محوطه کلیسای مادلن
را ترک می کنند.نخستین شلیک های گاز اشک آور در محوطه
ایستگاه سن الزار انجام شد؛ منطقه ای که در آن تظاهراتی که از
پیشتر اعالم نشده بود در محله فروشگاه های بزرگ شکل گرفت
و به درگیری بین معترضان و پلیس انجامید.روزنامه «لو فیگارو»
فرانسه نیز به نقل از مقامات دولتی پاریس از دستگیری  ۳۰نفر
و بازجویی از  ۶۰۰جلیقه زرد از ساعت  ۱۰به وقت محلی در این
شهر خبر داده است .این روزنامه فرانسوی با اشاره به ساماندهی
 ۷۵۰۰پلیس برای کنترل تجمعات در پاریس نوشت :صدها نفر
در محدوده کلیسای مادلن و سنت الزار تجمع کردند که پلیس
آنها را متفرق کرد.
پلی��س در منطق��ه "اپ��را" از گاز اش��ک آور اس��تفاده کرد و
نیروه��ای پلیس مجه��ز به تجهی��زات موتورس��یکلتی عازم

ش��دند".پلس(میدان) دو لتوآل" و ش��انزه لیزه به سرعت در
محاصره گشت های پلیس و لباس شخصی که در حال بررسی
و جستجوی گسترده افراد حاضر در تجمعات بودند ،قرار گرفته
است .مقامات فرانسه می گویند که از بازگشت خشونت ها به
پایتخت فرانسه همانند اوج تحرکات جنبش جلیقه زردها که
از  ۱۰م��اه پیش آغاز ش��د ،هراس دارند .ی��ک منبع امنیتی
فرانس��ه ،بر خطرات همگرایی بین جلیقه زردها و «توده های
س��یاه» که به دنبال شکستن همه چیز هستند ،تاکید کرد .لو

پیشنهاد سری نتانیاهو برای فرار از محاکمه
تلویزیون رژیم صهیونیس��تی مدعی ش��د نخستوزیر این
رژیم ب��ه صورت محرمانه دنبال دریافت عفو در پروندههای
فس��ادش است و حاضر اس��ت در مقابل آن صحنه سیاسی
را ترک کند.
چهار پرونده فس��اد مالی تحت عن��وان پروندههای ،۱۰۰۰
 ۳۰۰۰ ،۲۰۰۰و  ۴۰۰۰علی��ه «بنیامی��ن نتانیاه��و»
نخس��توزیر رژیم صهیونیستی مطرح است و او در ماههای
گذش��ته ،حدود ده بار درباره این پروندهها بازجویی ش��ده
است .دادس��تانی کل رژیم صهیونیس��تی نیز چندی پیش
بع��د از درخواس��ت پلیس برای محکوم ک��ردن نتانیاهو در
جری��ان پروندهها گفته بود که علیه وی اعالم جرم میکند
کانال  ۱۳تلویزیون رژیم صهیونیس��تی به نقل از منابع آگاه
گزارش داد :نتانیاهو چند ماهی است که به شکلی محرمانه
ام��کان دریافت عفو از «رووین ریولین» رئیس اس��رائیل را
بررسی میکند تا در مقابل آن ،صحنه سیاسی را ترک کند.
در ادامه این گزارش آمده ،نتانیاهو حداقل با یک نفر درباره
ای��ن موضوع صحبت کرده و درباره احتمال توافق ریولین با

ترفند سعودی
برای کم رنگسازی بحران آرامکو
س��عودی برای پنهان س��ازی وضعیت بحرانی پاالیشگاههای
نفتیاش تقال میکند چنانکه افش��اگر مسائل خاندان آلسعود
از دس��تور «محمد بن س��لمان» برای افزایش صادرات بنزین
و کاه��ش مصرف داخلی آن برای جب��ران اختالالت تولید در
تاسیسات آرامکو خبر داد.
«مجتهد» در حساب توئیتری که پشت پرده مسائل خاندان آل
سعود را افشا میکند در پیامی جدید نوشت دستورالعملهایی
از محمد بن س��لمان ،ولیعهد سعودی صادر شده است که به

پیش��نهاد مذکور ابراز بدبینی کرده است.بیس��ت و دومین
انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیس��تی هفته گذشته برگزار
ش��د و نتانیاهو از رقی��ب اصلی خود «بن��ی گانتز» رئیس
ائتالف «آبی سفید» شکست خورد.
گانتز اعالم کرده فقط به ش��رطی شرکت در ائتالف کابینه
فراگیر را میپذیرد که خودش نخستوزیر شود .خبر دیگر
از اراضی اش��غالی آنکه طب��ق آخرین گزارش ها ،طی هفته
گذشته بیش از  ۴۰۰ش��هرک نشین و نظامی صهیونیست
به مس��جداالقصی تعرض کردند .همچنین وزارت بهداشت
فلس��طین در غزه از زخمی شدن  ۷۴نفر در حمله نظامیان
صهیونیس��ت ب��ه هفت��اد و پنجمی��ن تظاهرات بازگش��ت
فلس��طینی ها خب��ر داد.در ای��ن میان اقدام��ات خصمانه
نظامیان صهیونیس��ت علیه شهروندان فلسطینی در اراضی
اش��غالی ادامه دارد .از س��وی دیگر هماهن��گ کننده صلح
س��ازمان ملل در خاورمیانه هش��دار داد که اوضاع انس��انی
و بهداش��تی نوار غزه همچنان در آستانه فروپاشی است که
این بسیار نگران کننده است.

موج��ب آن صادرات بنزین بر مص��رف داخلی آن اولویت پیدا
کند و در روزهای آینده میزان بیش��تری از بنزین صادر شود.
وی میگوید این دس��تورالعملها ثاب��ت میکند که وی دروغ
گفته اس��ت که میتواند خس��ارات وارد ش��ده به تاسیس��ات
آرامک��و و کاهش  ۵۰درصدی تولیدات نفت��ی را جبران کند.
مجتهد با بیان اینکه در برخی از ش��هرهای عربس��تان کمبود
بنزین مشاهده ش��ده ،پیشبینی کرده است که با اجرای این
دس��تورالعملها در روزهای آینده بنزین در ایستگاههای پمپ
بنزین در سراسر عربستان به شدت کاهش مییابد.
خب��ر دیگر آنک��ه در اقدامی تبلیغاتی و البته برای سرکیس��ه
کردن س��عودی ،رئیسجمهور آمریکا با اعزام نیروی بیشتر به
منطقه با هدف آنچه محافظت از عربس��تان س��عودی خوانده

فی��گارو افزود :خودروهای آب پاش در مناطق مختلف پاریس
مستقر و مناطق مرکزی این شهر از روز جمعه مسدود شده و
بخش بزرگی از آن در محاصره پلیس قرار دارد.
همزمان با تظاهرات اعتراضی جلیقه زردها و تودههای س��یاه
نس��بت به سیاس��تهای اقتصادی دول��ت در چهلوپنجمین
ش��نبه متوالی خود ،رییس جمهوری فرانس��ه نگرانی خود را
از افزایش خش��ونتها برای کنترل ای��ن اعتراضها ابراز کرد.
رئیس دولت فرانسه در آستانه چهل وپنجمین شنبه اعتراضی

جلیقه زردها  -که با سالروز میراث در این کشور مصادف شده
 گفت :خوب اس��ت که مردم خواس��ته های خود را بیان میکنند  ...الزم است که این کار در آرامش انجام شود.
امانوئل ماکرون در حاش��یه بازدید از خانه هنر "رُزا بونور" در
"س��نت ا ِ مارین" به مناس��بت روزهای میراث اظهار امیدواری
کرد که تظاهرات برنامه ریزی شده برای روز شنبه ،همزمان با
روزهای میراث ،در «آرامش» انجام شود .جنبش جلیقه زردها
که  ۱۷نوامبر  ۲۶( ۲۰۱۸آبان  )۹۷در فرانس��ه و با جمعیتی
حدود  ۳۰۰هزار نفر ش��کل گرفته ،امروز به چهل و پنجمین
هفته متوالی رسیده است.ناآرامی های  ۹ماه گذشته در فرانسه
تا  ۱۱کشته برجای گذاش��ته و طبق آخرین آمارهای رسمی
که «کریستف کاستانر» وزیر کشور فرانسه اعالم کرده ،حدود
 ۲۵۰۰نف��ر از تظاهرات کنندگان و  ۱۷۱۷نفر از بین نیروهای
پلیس در جری��ان درگیریها تاکنون زخمی ش��ده اند .نتایج
آخرین نظرس��نجی ها حاکیس��ت تقریبا س��ه نفر از هر چهار
فرانس��وی معتقدند که دولت ماکرون از پس اصالحات خوب
در این کش��ور برنمیآید .کارشناس��ان ای��ن اعتراض ها را به
مثابه احیای مجدد و بازگشت دوباره جلیقه زردها به روزهای
نخس��ت اعتراض های خود عن��وان کردند .در حالی که دولت
ماک��رون از برنامهه��ای خود برای افزایش مالیات بر س��وخت
و اقدامات دیگر چش��م پوش��ی کرده ،ام��ا معترضان همچنان
ش��نبههای هر هفته در خیابانهای فرانس��ه حضور پیدا کرده
تا نارضایتی خود از دولت را نش��ان دهند .در جریان  ۴۵هفته
اعتراضات مردمی به نظام سرمایه داری در فرانسه تاکنون ۱۱
تن کش��ته و بیش از  ۱۴هزار تن زخمی و بازداشت شده اند.
بیش از  ۲۰نفر نیز با اسلحه بسیار خطرناک و غیرقانونی فلش
بال نابینا یا قطع عضو شده اند.

افزایش بی سابقه بودجه نظامی انگلیس
در ادامه سیاس��ت نظامی گری در جهان ،بوریس جانسون،
نخس��ت وزیر انگلیس در پیامی در صفح��ه توییتر خود از
تخصیص  ۲.۲میلیارد پوند دیگر به بودجه نظامی این کشور
خبر داد.
در این پیام آمده است :ما  ۲.۲میلیارد پوند دیگر به هزینههای
دفاعی اختصاص میدهیم .این رقم باالتر از افزایش نرخ تورم
اس��ت و از نیروهای مس��لحمان حمایت خواه��د کرد.دولت
انگلیس مدتهاست درگیر بحران خروج از اتحادیه اروپا است.
نخست وزیر انگلیس مصمم است تا با یا بدون توافق در تاریخ
 ۳۱اکتبر کشورش را از اتحادیه اروپا خارج کند.
اکثر نماین��دگان پارلمان انگلیس با خ��روج بدون توافق از
اتحادیه اروپا مخالف هستند و میخواهند تعلیق پارلمان تا
 ۱۴اکتبر (بیست و سوم مهر) را لغو کنند تا زمان بیشتری
برای مقابله با برکس��یت بدون توافق داش��ته باش��ند .آنها
پیشتر توانستند به قانونی رای دهند که بوریس جانسون را
ملزم میکند از اتحادیه اروپا بخواهد برکس��یت را که برای
 ۳۱اکتبر (نهم آبان) پیشبینی ش��ده است به مدت سه ماه

شده موافقت کرد« .مارک اسپر» ،وزیر دفاع آمریکا و «جوزف
دانفورد» ،رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک کنفرانس
خب��ری گفتند دولت آمریکا با اعزام نیروی بیش��تر به منطقه
جهت محافظت از عربس��تان س��عودی موافقت کرده اس��ت.
مقامهای وزارت دفاع آمری��کا در این کنفرانس خبری گفتند
که ش��مار این نیروها زیاد نیست و مأموریت آنها دفاعی است.
در این میان همزمان با افزایش تنش در منطقه به دنبال حمله
ارتش یمن به تأسیس��ات نفتی آرامکو ،مش��اور سابق ولیعهد
ابوظب��ی تأکید کرد که ام��ارات هرگز وارد نبردی که ارتباطی
به آن ندارد ،نخواهد ش��د .خبر دیگر آنکه روزنامه واش��نگتن
پس��ت در گزارش خود از احتمال حضور کوش��نر مشاور ارشد
رئیسجمهور آمریکا در کنفرانس اقتصادی س��االنه ریاض به

به تاخی��ر بیندازد.تعلیق پارلمان که به ش��دت مورد انتقاد
جامعه سیاسی و مدنی انگلیس قرار گرفته تاکنون در چند
دادگاه با احکام مخالف رو به رو ش��ده اس��ت ۱۱ .سپتامبر
دیوان عالی اس��کاتلند تعلیق پارلمان را غیرقانونی دانس��ت
زیرا این کار با هدف مانعتراشی برای پارلمان صورت گرفته
اس��ت .انگلیس در حالی با ادعای تامی��ن امنیت به نظامی
گری میپردازن��د که رئیس پلیس ضد تروریس��م انگلیس
هش��دار داد که گروههای راس��ت افراطی بزرگترین تهدید
تروریس��تی و رو به رشد در این کش��ور به شمار می روند.
«نیل باس��و» در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داش��ت۱۰ :
درصد از  ۸۰۰پرونده در حال بررس��ی دایره ضد تروریسم
انگلی��س ،درباره گروه های راس��ت افراطی اس��ت که این
میزان افزایش قابل توجهی را نسبت به سال گذشته تجربه
کرده است .وی با بیان اینکه خطر ناشی از گروه های اسالم
افراطی از دو س��ال پیش مهار شده ،افزود :اما رشد جنبش
های راست افراطی و افزایش هم زمان جرایم مرتبط با تنفر
باید همه را به فکر وادار کند.

میزبانی ولیعهد عربستان خبر داد.
الزم به ذکر اس��ت ارتش و کمیته های مردمی یمن ش��ماری
از عناصر مزدور س��عودی را در اس��تان «الج��وف» به هالکت
رساندند .در این میان رئیس شورای عالی سیاسی یمن توقف
حمالت پهپادی و موش��کی و تمامی انواع هدفگیریها علیه
عربس��تان را اعالم کرد و خواستار مقابله به مثل عربستان در
این باره شد .مهدی المشاط ،رئیس شورای عالی سیاسی یمن
وابس��ته به انصاراهلل تاکید کرد :منتظر پاس��خ مثبت و متقابل
و بهتری��ن واکنش و اعالم متقاب��ل در خصوص توقف هرگونه
هدفگیری و حمالت هوایی به خاک یمن هس��تیم و در عین
حال حق پاسخگویی را در صورت عدم پاسخ به این طرح برای
خود محفوظ میدانیم.

