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آمری�کا: ترام��پ رییس جمه��ور آمری��کا در اقدامی 
عجیب 2 نظامی آمریکایی که در افغانس��تان متهم به 
جنایات جنگی شده بودند را عفو کرد. این کار واکنش 
مقامات آمریکا از جمله پنتاگون را به همراه داشت. به 
نوش��ته واشنگتن پست، رهبران پنتاگون اعالم کردند 
این دخالت ترام��پ می تواند به نظم و انضباط نظامی 

آسیب وارد کند.

ک�ره ش�مالی: خبرگ��زاری رس��می کره ش��مالی از 
برگزاری رزمایش نظامی نیروی هوایی و پدافند هوایی 
کره ش��مالی با حضور و نظارت کیم جونگ اون، رهبر 
این کش��ور، خبر داد. خبرگزاری رس��می کره شمالی 
)KCNA( گ��زارش داد کیم ش��خصا ب��ر رزمایش با 
حض��ور فرماندهان جنگ و خلبان��ان نیروی هوایی و 

پدافند هوایی کشور نظارت داشته است.

هنگ کن�گ: س��ربازان ارتش ملی جمه��وری خلق 
چین )PLA( پ��س از تظاهرات ضد دولتی، با حضور 
در خیابان ه��ای هنگ کنگ، به س��اکنان این مناطق 
در پاکس��ازی زباله ها و موانع  موج��ود، کمک کردند. 
هنگ کنگ از پنج ماه گذشته درگیر بحرانی است که 
با اعتراض به قانون اس��ترداد مجرمین به خاک اصلی 

چین آغاز شد. 

ترکی�ه: دولت ترکیه در ادامه اخراج ش��هردارانی که 
م��ورد حمای��ت احزاب ُکرد هس��تند، 4 ش��هردار در 
اس��تان های ش��انلی اورفه و ماردین را برکنار کرد. در 
ادامه اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه علیه مخالفان 
و پاکس��ازی ای��ن کش��ور از اعض��ای گروهک حزب 
کارگران کردس��تان )پ.ک.ک( چهار ش��هردار ُکرد از 

سمت خود برکنار شدند.

آلمان: سخنگوی »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان روز 
جمعه، مجددا از عربس��تان سعودی خواست تا درباره 
پرونده قتل »جمال خاش��قچی« روزنامه نگار سعودی، 
»توضیحی کامل و موثق« ارائه کند. این درخواس��ت 
یک روز پس از اینکه »آگنس کاالمارد« گزارشگر ویژه 
س��ازمان ملل مرکل را به همدستی در قتل خاشقچی 

متهم کرده بود،  مطرح شد.

قط�ر: برخ��ی منابع خبری گ��زارش دادن��د که یک 
هیأت قطری متش��کل از ش��خصیت های رس��می به 
زودی به ریاض س��فر می کند. خبرگزاری فرانس��ه با 
اعالم ای��ن خبر افزود که یک مس��ئول اتحادیه عرب 
نیز به زودی برای ش��رکت در کنفرانس��ی در جریان 
برگزاری مس��ابقات فوتبال به این کشور سفر می کند. 
عربس��تان س��عودی، امارات، بحرین و مصر از خرداد 
۱۳۹۶ رواب��ط دیپلماتیک خود با قطر را قطع کرده و 
تمامی گذرگاه های زمینی، هوایی و دریایی را به روی 

این کشور بسته اند.

ذرهبین

باج 8 میلیارد دالری 
با ج خواهی آمریکا از س��ایر کش��ورها با ادعای امنیت 
همچن��ان ادام��ه دارد چنانکه  یک نش��ریه آمریکایی 
گزارش داد که کاخ سفید از توکیو خواسته هزینه های 
پرداختی برای اس��تقرار نظامیان آمریکایی در ژاپن را 

به میزان چهار برابر افزایش دهد.
بعد از اینکه وزارت دفاع آمریکا از کره جنوبی خواست 
تا پول بیش��تری برای توفق نظامی دوجانبه بپردازد، 
»دونال��د ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا نی��ز از ژاپن 
خواس��ت هزینه های نظامی پرداختی به واش��نگتن را 
»چهار برابر« کند. نش��ریه »فارین پالیسی« به نقل از 
منابع مطلع و مقام های پیش��ن دولت آمریکا گزارش 
داد واشنگتن رویکرد فشار به توکیو را در پیش گرفته 
تا پول پرداختی به این کش��ور جهت استقرار نظامیان 

آمریکایی در ژاپن را افزایش دهد.
مقام های پیش��ین وزارت دفاع آمریکا می گویند دولت 
ترامپ از ژاپن خواسته تا بعد از انقضای توافق نظامی 
کنون��ی در م��ارس 20۱2، پرداخت��ی س��الیانه برای 
اس��تقرار 54 هزار نظامی آمریکای��ی در ژاپن را چهار 
برابر کرده و از میزان 2 میلیارد دالر به 8 میلیارد دالر 
افزایش دهد.بر این اس��اس، درخواس��ت ترامپ برای 
افزایش هزینه نظامی ژاپن در ماه جوالی و طی س��فر 
»جان بولتون« مش��اور امنیت ملی آن زمان آمریکا به 
مقام های ژاپنی منتقل شده بود.یک سخنگوی وزارت 
خارجه ژاپن نی��ز با رد گزارش فارین پالیس��ی، گفت 
هی��چ مذاکره ای بین واش��نگتن و توکی��و برای انعقاد 
ق��رار جدید انجام نش��ده اس��ت.خبرگزاری »رویترز« 
نی��ز برای گرفتن اظهار نظر به س��راغ مقام های دولت 
ترامپ رفت اما پاسخی از آنها دریافت نکرد. البته ژاپن 
تنها متحد آسیایی واشنگتن نیست که برای پرداخت 
پول بیشتر تحت فشار قرار گرفته، »مارک اسپر« وزیر 
دفاع آمری��کا نیز کره جنوبی را تحت فش��ار قرار داد 
تا هزینه های بیشتری برای 28500 نظامی آمریکایی 
مستقر در این کشور بپردازد و توافق اطالعاتی نظامی 

بین سئول و توکیو را حفظ کند. 

نیمچهگزارش

اقدام بی سابقه  رئیس جمهور تونس
 رئی��س جمهور تونس در یک اقدام بی س��ابقه، فرمان مکل��ف کردن »الحبیب 
الجملی« نامزد جنبش النهضه برای تشکیل دولت جدید را با دست خود نوشت.
فعاالن در ش��بکه های  ارتباط اجتماعی با تمجید از متن مکلف ش��دن الجملی 
از سوی قیس سعید از نظر شکل و مضمون به این نکته اشاره کردند که خطی 
که وی مورد اس��تفاده قرار داده، خط مغربی بوده اس��ت. آنها همچنین از اقدام 
قاب��ل توجه رئیس جمهوری تونس در ترجی��ح دادن تاریخ هجری بر تاریخ میالدی 
در فرمان تکلیف نامزد نخس��ت وزیری خبر دادند و اینکه وی ابتدا تاریخ هجری و بعد 
تاریخ میالدی را نوشته  است، و آن را نشان دهنده پایبندی قیس سعید به هویت عربی 
اسالمی تونس دانستند. در همین حال رئیس جمهور تونس با اشاره به مقابله قهرمانانه 
مقاومت فلس��طین با رژیم اش��غالگر صهیونیستی در نوار غزه، تاکید کرد که غزه ماشین 

جنگی جدید دشمن صهیونیستی را نابود کرد.

عدم مخالفت الحریری با  محمد الصفدی 
منابع نزدیک به س��عد حریری نخس��ت وزیر مس��تعفی لبنان اعالم کردند، وی 

هیچگونه مخالفتی با نخست وزیری »محمد الصفدی« ندارد.
این منابع تصریح کردند پس از پیش��نهاد نماین��دگان حزب اهلل و جنبش امل، به 
محمد الصفدی برای پذیرش مس��ئولیت تش��کیل کابینه، س��عد الحریری به این 
پیشنهاد اعتراضی ندارد.این منابع افزودند، توافق ابتدایی جریان آزاد ملی، حزب اهلل و 
جنبش امل برای نخست وزیری الصفدی، شامل ساختار کابینه جدید نمی شود و توافق 
ابتدایی نیز نمی تواند همه موانعی را که در مس��یر قبول ماموریت نخست وزیری و در ادامه 
در مس��یر تش��کیل کابینه وجود دارد از میان بردارد به ویژه اینکه در این زمینه همچنان 
مباحثی وجود دارد که بر سر آن ها توافق نشده است. این اخبار در شرایطی منتشر می شود 
که »نجیب میقاتی«، »فؤاد سنیوره« و »تمام سالم« نخست وزیران پیشین لبنان با صدور 

بیانیه ای تاکید کردند ضروت دارد بار دیگر سعد الحریری مامور تشکیل کابینه شود. 

مورالس خواستار توقف کشتار معترضان 
رئیس جمهوری مس��تعفی بولیوی از ارتش و دولت موقت این کشور خواست تا 
کش��تار غیرنظامیان را متوقف کنند. ایوو مورالس با انتش��ار پستی در توئیتر از 
ارتش این کش��ور خواست از آتش گش��ودن به روی مردمی که به دولت موقت 

اعتراض دارند، خودداری کنند.
او در این باره نوش��ت: از نیروهای ارتش و پلیس کش��ور می خواهیم که کش��تار را 
متوقف کنند. لباس نیروهای این کشور نباید به خون مردم میهن آلوده شود.اعتراضات 
اخیر در خیابان های شهر »کوچامبا« حداقل 5 کشته و ۷5 نفر زخمی به جا گذاشته است. 
معترضان که طرفداران مورالس هستند برای تظاهرات مسالمت آمیز به خیابان ها آمدند 
حال آنکه دخالت ارتش و پلیس ماجرا را به خشونت کشاند.گفتنی است ایوو مورالس رهبر 
چپگ��رای بولیوی با وجود پیروزی در انتخابات، با کودتای ارتش مجبور به کناره گیری از 

قدرت شد و هم اکنون به عنوان پناهنده سیاسی در مکزیک به سر می برد.

علی تتماج 

مردم فرانس��ه طی یک سال گذش��ته با عنوان جنبش جلیقه 
زرده��ا تظاه��رات خیابان��ی برگ��زار کرده ان��د و این جنبش 
همچنان به حرکت خود ادامه می دهد. این وضعیت در حالی 
یک س��اله ش��ده اس��ت که در باب آن چند نکته قابل توجه 
مشاهده می شود. نخس��ت آنکه برخالف ادعای سران فرانسه 
که س��عی دارند که محور این اعترا ض ها را اقتصادی نش��ان 
دهند، یکساله ش��دن جنبش مذکور بیانگر عمق این حرکت 

است که محور آن از مطالبات اقتصادی فراتر رفته و مطالبات 
سیاس��ی با محوریت پای��ان حاکمیت نظام س��رمایه داری بر 
فرانس��ه محور آن را تشکیل می دهد. فرانسوی ها تاکید دارند 
که حاکمیت نظام س��رمایه داری موجب بحران های سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی در این کش��ور ش��ده است و هر دولتی 
نیز که ب��ا چنین دیدگاهی بر س��ر کار بیاید در نهایت وضع 
فرانسه تغییری نخواهد داشت لذا مطلبه مردم را پایان چنین 

حاکمیتی تشکیل می دهد. 
دوم آنکه نوع واکنش دولتمردان فرانس��ه به مطالبات مردمی 
امری قابل توجه اس��ت. طی این یک سال اولت اقدام خاصی 
در تحقق خواس��ت مردم صورت نداده و س��رکوب محور این 
رفتارها بوده اس��ت. آمارها نشان می دهد که در هر تظاهراتی 
هزاران نیروی امنیتی و پلیس به مقابله و سرکوب اعتراض ها 
پرداخته ان��د که بیش از ۱0 هزار بازداش��تی، مرگ دهها نفر 

از پیامده��ای ای��ن وضعیت بوده اس��ت. این س��رکوب گری 
در حال��ی صورت می گیرد که فرانس��ه خ��ود را از محورهای 
حقوق بش��ر جهانی معرفی کرده و ادعای حمایت از مطالبات 
مردمی در جهان را سر می دهد. رفتارهای دولتمردان فرانسه 
در این یک س��ال واهی بودن ادعاهای حقوق بش��ری انها را 
بر همگان آش��کار ساخته اس��ت. جالبه توجه آنکه مطالبات 
مردمی س��رکوب می ش��ود، منتقدان هولوکاس��ت سرکوب و 
بازداش��ت می شوند اما در همین فرانس��ه اسالم ستیزی آزاد 
بوده و هر نشریات و جریان های سیاسی به راحتی می توانند 

علیه اسالم اقدام نمایند. 
سوم آنکه اتحادیه اروپا که مدعی حمایت از آزادی های مدنی 
اس��ت نیز در برابر سرکوب مردم فرانس��ه در کنار دولت این 
کش��ور قرار گرفته اس��ت و با ادعای مقابله ب��ا ملی گرایی و 
راست افراطی در این سرکوب ها مشارکت کرده است. در این 

میان نهادهای حقوق بشری نیز رویکردی سرکوب گرایانه در 
قبال تحوالت فرانس��ه در پیش گرفته اند. نهادهایی همجون 
ش��ورای حقوق بشر که علیه سایر کش��ورها به پرونده سازی 
می پردازد در برابر سرکوب مردم فرانسه سکوت کرده و عمال 

شریک این وضعیت شده اند. 
با توجه به آنچه ذکر ش��د می توان گفت که آنچه در فرانس��ه 
در جری��ان اس��ت از یک س��و اعتراض مردمی ب��ه حاکمیت 
نظام س��رمایه داری اس��ت که نمود آن را البته در بسیاری از 
کشورهای اروپایی دیگر نیز می توان مشاهده کرد و در طرف 
دیگر آن حامیان نظام سرمایه داری قرار دارند که برای حفظ 
حاکمیت نظام س��رمایه هر اقدامی از جمله سرکوب گسترده 
مطالب��ات مردمی را اجرا می س��ازند و نهادهای مدعی حقوق 
بش��ر نیز در برابر این س��رکوب گری سکوت کرده و عمال در 

کنار حامیان سرمایه داری قرار دارند.

یادداشت

س��ازمان بدر ضمن اع��الم پایبندی کامل ب��ه رهنمودهای 
مرجعی��ت، تأکی��د کرد که گروه های سیاس��ی ع��راق، این 

رهنمودها را به صورت عملی، اجرایی کنند.
سازمان »بدر« عراق پایبندی کامل خود را به رهنمودهای 
آیت اهلل سید علی سیستانی مرجع عالیقدر اهل تشیع عراق 
اعالم کرد.این س��ازمان با انتشار بیانیه ای تأکید کرد که در 
راستای پایبندی کامل به رهنمودهای حکیمانه مرجعیت، 
تمامی مس��ائل وارده در »بیانیه تاریخ��ی« مرجعیت را به 
ص��ورت کام��ل تأیید می کند.ش��بکه خبری »الس��ومریه« 
ب��ه نقل از ب��در گزارش داد که بیانیه و بیانیه های پیش��ین 
مرجعیت، »نقشه راه گروههای سیاسی برای اجرای فحوای 
آن ب��ر اس��اس جدول های زمانی معین اس��ت«.بدر از همه 
گروههای سیاس��ی عراق خواس��ت که این رهنمودها را به 
ص��ورت عملی، اجرایی کنند؛ زیرا راهکار واقعی مش��کالتی 

است که فرآیند سیاسی با آن دست به گریبان است.
»احم��د الصاف��ی« نماین��ده آیت اهلل سیس��تانی در خطبه 
روز گذش��ته نماز جمعه کربال تأکید کرد، موضع مرجعیت 
حمایت از اعتراضات و تاکید بر پایبندی به مسالمت آمیز و 
عاری بودن آن از هر نوع خش��ونت و  همچنین محکومیت 
حمل��ه به تظاهرات کنندگان مس��المت جو ب��ا قتل، جرح، 

ربودن یا ارعاب و غیر آن اس��ت. آیت اهلل سیستانی با اشاره 
ب��ه لزوم تصویب ی��ک قانون عادالنه  ب��رای انتخابات جهت 
جلب اعتماد ش��هروندان به انتخاب��ات، تصریح کرد که این 
قان��ون نباید صرفا از احزاب و جریان های سیاس��ی حمایت 
کن��د، بلکه بای��د این قانون یک فرصت واقع��ی برای تغییر 
نیروهایی را فراهم کند که طی س��ال های گذشته بر کشور 

حکومت کرده اند.
الزم به ذکر اس��ت معترضان عراق��ی در بصره، ضمن تجمع 
مقابل س��ومین میدان بزرگ نفتی جهان، کلیه ورودی های 
بندر ام قصر را بستند. همچنان تظاهرات های مردمی عراق 
که از اول اکتبر گذش��ته در اعتراض به وضعیت معیش��ت، 
نقصان خدمات رس��انی و فساد در کشور آغاز شده، در بغداد 
و استانهای مرکزی و جنوبی ادامه دارد. این تظاهرات ها که 
در ایام اربعین امام حسین )ع(، متوقف شده بود از 25 اکتبر 
گذش��ته وارد مرحله جدیدی شد. میدان نفتی مجنون واقع 
در جنوب عراق س��ومین میدان بزرگ نفتی جهان است که 
ذخایر آن به ۱2.۶ ملیارد بش��که می رسد. همزمان با تجمع 
شماری از معترضان در میدان نفتی مجنون، شمار دیگری از 
تظاهرات کنندگان ورودی ها و کلیه جاده های منتهی بندر ام 

قصر را  بسته و فعالیت در این بندر فلج شده است. 

بیانیه مرجعیت عراق، نقشه راه گروه های سیاسی 
۱5۶ کش��ور در مجمع عمومی س��ازمان مل��ل متحد اعالم 
کردن��د جوالن اش��غالی، متعلق به س��وریه اس��ت و رژیم 

صهیونیستی باید به سوءاستفاده از منابع آن، پایان دهد.
مجم��ع عمومی س��ازمان مل��ل متحد ب��ار دیگ��ر از رژیم 
صهیونیستی خواست که به اشغال جوالن سوریه پایان دهد. 
ای��ن مجمع در متن قطعنامه ای که کمیس��یون اقتصادی و 
مال��ی آن صادر کرد، گف��ت که ۱5۶ کش��ور، بر حاکمیت 
سوریه بر جوالن اشغالی تأکید، شش کشور مخالفت کردند 
و ۱4 کشور نیز ممتنع بوده اند. خبرگزاری رسمی سوریه به 
نقل از این نهاد بین المللی گزارش داد که در این قطعنامه، 
از رژیم اش��غالگر قدس خواس��ته شده اس��ت که از چپاول 
مناب��ع طبیعی جوالن ی��ا در معرض خطر ق��رار دادن آن، 
دس��ت بردارد. در این قطعنام��ه از »آنتونیو گوترش« دبیر 
کل س��ازمان ملل خواس��ته ش��ده که در هفتاد و ششمین 
دور مجمع عمومی این سازمان، درباره اجرای این قطعنامه 
از جمله تأثیر س��وء استفاده مس��ئوالن رژیم صهیونیستی 
از منابع طبیعی جوالن، گزارش��ی ارائ��ه کند. این قطعنامه 
همچنین بر حاکمیت همیش��گی ملت فلس��طین بر خاک 
اشغالی این کشور تأکید کرد. هیئت سوریه در سازمان ملل 
هم تصریح کرد، رصد واقعی تجاوزات صهیونیستی و بررسی 

بازتاب اقتصادی و اجتماعی آن بر معیش��ت ساکنان سوری 
جوالن، مستلزم تداوم فعالیت، گس��ترش منابع اطالعاتی، 
به روز رس��انی آمارها، اعالم موضع حقوقی واضح س��ازمان 
ملل در قبال اش��غالگر اسرائیلی و تجاوزات آن، با استناد به 
قطعنامه های مرتبط شورای امنیت و مجمع عمومی است.

خبر دیگر آنکه شبکه الجزیره گزارش کرد، روسیه به دنبال 
عقب نش��ینی نظامیان آمریکایی از بخش��ی از شمال شرق 
س��وریه و طی توافق س��وچی، حضور نظامی خود را در این 
منطقه با تاس��یس چندین پای��گاه تقویت کرد.وبگاه خبری 
الجزیره گزارش داد، به دنبال عقب نشینی نیروهای آمریکایی 
از چندین پایگاه نظامی خود در شمال شرق سوریه معروف 
به »شرق ]رود[ فرات« و پیش��روی نیروهای ارتش سوریه 
در این منطقه، نیروهای روس��یه حض��ور خود را در آنجا از 
طریق استقرار چندین پایگاه نظامی تقویت کرده اند. در این 
گزارش آمده اس��ت: به دنبال توافق روسیه و ترکیه در شهر  
س��وچی روس��یه که بین »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور 
روس��یه و »رجب طی��ب اردوغان« همت��ای ترکیه ای وی 
منعقد ش��د، روسیه طی بیس��ت روز گذشته چندین پایگاه 
نظامی در دو اس��تان الحس��که و الرقه )اس��تان های شمال 

سوریه در مرز با ترکیه( تاسیس کرده است.

تأکید سازمان ملل بر حاکمیت سوریه بر جوالن 

اعض��ای ارش��د دو جنب��ش جه��اد اس��المی و 
حم��اس تأکید کردند، به دش��من اج��ازه ادامه 
»سیاس��ت های جنایتکاران��ه« را نمی دهن��د و 
مقاوم��ت و جه��اد در رأس »مس��یر مب��ارزه« 
ق��رار خواهد داش��ت. علی رغم آنکه پنج ش��نبه 
هفته گذش��ته با میانجی گری مص��ر میان رژیم 
صهیونیستی و مقاومت فلسطین آتش بس برقرار 
ش��د، جنگنده ه��ای رژی��م صهیونیس��تی دیروز 
چندین پایگاه مقاومت در ش��مال و غرب نوار غزه 
را هدف گرفتند.  در همین ارتباط »فوزی برهوم« 
سخنگوی حماس به خبرگزاری »شهاب« گفت، 

ادامه بمباران پایگاه های مقاومت در نوار غزه، ادامه 
سیاست تنش و تجاوز علیه مقاومت در غزه است.

وی ادامه داد، )رژیم( اشغالگر اسرائیلی پیامدهای 
تمام تجاوزهای خود را ب��ر عهده دارد و مقاومت 
به این دش��من اجازه نمی دهد به سیاس��ت های 
جنایتکارانه خود یا انتخاب زمان و مکان هر نبردی 
ادامه دهد. برهوم تأکید کرد: تصمیم برای چگونگی 

برخورد با هر تجاوزی دائما در اختیار اتاق عملیات 
مش��ترک گروه های مقاومت خواهد بود.»موسی 
ابومرزوق« نائب رئیس دفتر سیاس��ی حماس در 
صفحه توئیتر خود نوش��ت، هدف اظهارات برخی 
مقامات صهیونیس��ت و س��تودن موضع حماس، 
ایجاد تفرقه اس��ت.وی ادامه داد، صهیونیس��ت ها 
می خواهند با روی خبیثانه شکاف میان گروه های 

مقاومت در غزه را بیشتر کنند و باید با گفت وگو، 
جلوی فتنه در این مرحله حس��اس گرفته شود. 
»احمد المدلل« مسؤول اداره روابط ملی جنبش 
جهاد اس��المی رابطه میان این جنبش و حماس 
را بسیار محکم خواند و افزود، کسی نمی تواند به 
این رابطه ضرب��ه ای وارد کند.وی گفت، تا زمانی 
که رژیم صهیونیس��تی به جنایت های خود علیه 
س��رزمین فلسطین، مقدس��ات و اراضی آن ادامه 
می ده��د مقاومت و جهاد در رأس مس��یر مبارزه 
قرار خواهد داش��ت.المدلل تأکید کرد، نبرد ادامه 
داد و وظیفه مقاومت، آزادسازی تمامی فلسطین 

و تحقق استقالل و بازگشت ملت فلسطین است. 
اگر این دور از درگیری ها تمام شد اما نبرد آینده 

در پیش روست.
هفته گذشته و در پی ترور یکی از اعضای ارشد 
جهاد اس��المی، غزه و فلس��طین اشغالی دو روز 
تبادل آتش داش��تند و در نهایت با میانجی گری 
مص��ر، آتش بس برقرار ش��د. در این میان ارتش 
رژیم صهیونیستی برای کاستن از میزان تحقیر 
در برابر عملیات راکتی جهاد اسالمی و پذیرش 
آتش بس عجوالنه با غزه، مدعی شد با توقف ترور 
هدفمند فرماندهان مقاومت موافقت نکرده اند.  

گزارش

دموکراس��ی و آزادی در غ��رب مدعی حقوق بش��ر همچنان 
رنگ می بازد چنانکه پلیس فرانس��ه با گاز اشک آور، گلوله های 
پالس��تیکی و خودروه��ای آب پاش به اس��تقبال یک س��الگی 

جنبش ضد نظام سرمایه داری رفت.
تظاهرات جنب��ش اعتراضی به نظام س��رمایه داری در پاریس 
بار دیگر مانند هفته های گذش��ته با مش��ت آهنین و برخورد 
خش��ن پلیس فرانسه مواجه ش��د. پلیس شهر پاریس پیش از 
آنکه حرکت معترضان به سیاست های دولت فرانسه به ریاست 
»امانوئل ماکرون« در چند محله این ش��هر آغاز ش��ود، با گاز 
اش��ک آور س��عی کرد آنها را متفرق کند. به نوشته خبرگزاری 
»رویترز« چند صد نفر از معترضان نیز قصد داشتند با حضور 
در میان جاده کمربندی ش��هر پاریس، آن مس��یر را مس��دود 
کنند که با مش��ت آهنین پلیس فرانس��ه مواجه ش��دند.منابع 
محلی نیز می گویند پلیس ضد ش��وروش پاریس عالوه بر گاز 
اش��ک آور، از گلوله های پالس��تیکی و خودروهای آب پاش در 
میانه فصل پاییز و آب وهوای س��رد ب��رای مقابله با معترضان 
اس��تفاده می کند. اعتراضات علیه سیاست های دولت ماکرون 
و نظ��ام س��رمایه داری در فرانس��ه، که با جنبش موس��وم به 
»جلیقه  زردها« ش��روع ش��د و هر آخر هفته به صورت متوالی 
ادامه یافت، دیروز یک س��اله ش��د. در نخس��تین روزهای این 
تظاهرات جمعیت زیادی در سراس��ر فرانسه تجمع کردند که 
طبق برآوردها، تعداد این افراد، به حدود ۳00 هزار نفر رسیده 
بود.این تظاهرات معترضان موسوم به جلیقه زردها در روز ۱۷ 
نوامبر سال 20۱8 )2۶ آبان ماه ۱۳۹۷( و در اعتراض به مسائل 
اقتصادی در فرانسه آغاز شد. این تظاهرات در ابتدا به افزایش 
مالی��ات بر س��وخت بود اما دامنه آن به مرور گس��ترش یافت 
و به جنبشی تمام عیار علیه سیاس��ت های »امانوئل ماکرون« 

رئیس جمهور فرانس��ه تبدیل شد. دیروز پنجاه و سومین هفته 
اعتراض های مردمی علیه دولت فرانس��ه است و انتظار می رود 
دولت در روزهای شنبه و یکشنبه شاهد اعتراض های عظمیی 

باشد.
در نخس��تین روزهای این تظاهرات جمعیت زیادی در سراسر 
فرانس��ه تجمع کردند که طبق برآوردها، تع��داد این افراد، به 
حدود۳00 هزار نفر رس��یده بود. براساس اعالم دولت فرانسه، 
در ای��ن اعتراض��ات، 4 هزار نفر مج��روح و ۱۱ نفر دیگر جان 

خود را از دس��ت دادند. همچنین 4 هزار و 800 نفر دیگر نیز 
دستگیر ش��دند.معترضان موسوم به »جلیقه زردها« ضمن به 
آتش کش��یدن خودروها، شکس��تن پنجره ها و با پرتاب سنگ 
با نیروهای پلیس درگیر ش��دند و پلیس پاریس هم در مقابل 
با اس��تفاده از گاز اش��ک آور و ماش��ین آب پ��اش تالش کرد 
ت��ا جمعیت را متفرق کند. ش��ماری از خیابان ها و تعدادی از 
ایستگاه های مترو مسدود شدند. این در حالی است که با وجود 
تعلیق افزایش مالیات ها و اعالم  افزایش حداقل دس��تمزدها، 

تظاهرات های اعتراضی در سراسر فرانسه در هفته های گذشته 
ادامه داشته است.

خبر دیگر از فرانس��ه آنکه یک منبع قضایی فرانسه اعالم کرد 
دو م��رد در ارتب��اط با طرح ارتکاب س��وء قص��د علیه امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانس��ه بازداشت ش��ده اند. یک منبع 
قضایی فرانس��ه اعالم کرد دو مرد روز ۱2 نوامبر )2۱ آبان( در 
چارچوب تحقیقات دادسرای پاریس در ارتباط با طرح ارتکاب 
سوء قصد علیه امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه بازداشت 
ش��ده اند. این منبع ضمن تأیید خبر روزنامه لو پاریزین گفت: 
»دو ف��رد مظن��ون روز ۱2 نوامبر بازداش��ت ش��ده اند و روز 
جمعه به یک بازپرس معرفی ش��دند تا تحقیقات از آن ها آغاز 
شود.«در آن زمان 5 مرد و ۱ زن که به عنوان افراد نزدیک به 
راس��ت افراطی معرفی شدند، از طرف اداره کل امنیت داخلی 

بازداشت شدند.
خبر دیگر آنکه نامزد انتخابات ریاس��ت جمه��وری الجزایر از 
فرانس��ه خواس��ت به مداخله در امور داخلی این کشور پایان 
ده��د. »عبدالمجید تبون« نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری 
الجزایر در گفتگو با ش��بکه یورو نیوز از فرانسه خواست دست 
از مداخل��ه در امور داخلی الجزایر ب��ردارد.وی در ادامه وعده 
داد که در کش��ور روند گس��ترده مبارزه با فس��اد را آغاز کند.
تبون تصریح کرد: تمام تالش ها برای ناکام گذاشتن انتخابات 
ریاست جمهوری در الجزایر به شکست می انجامد. وی گفت: 
بنابراین مداخالت خارجی نیز بی نتیجه خواهد بود. ما به ژان 
ایو لودریان می گوییم که بهتر اس��ت نصیحت های خود را در 
خص��وص الجزایر، درباره اعتراضات جلیقه زردها به کار ببندد. 
پیش��تر لودریان از حمایت فرانس��ه از درخواستهای معترضان 

الجزایری خبر داده بود.

یک سال گذشت 

استقبال پلیس از معترضان با مشت آهنین
جنیش ضد سرمایه داری در فرانسه یک ساله شد 

ارتش صهیونیستی جز کشتار مردم غزه دستاوردی نداشته است 
ابتکار عمل نبرد در دستان مقاومت


