
سوریه: بشار اسد رئیس جمهور سوریه سالروز استقالل 
لبن��ان را به رئیس جمهور و ملت لبنان تبریک گفت و 
برای این کش��ور آرزوی شکوفایی بیشتر کرد.  در این 
پیام آمده اس��ت: باعث خوشحالی من است که کشور 
برادر »لبنان« سالروز عید استقالل را گرامی  می دارد، 
صمیمانه ترین تبریک ها را به ش��ما و ملت لبنان ابراز 
می دارم و آرزو می کنم این کشور همیشه برخوردار از 
خیر و امنیت باشد و ملت لبنان به پیشرفت، شکوفایی 

و آسایش مورد نظر خود دست پیدا کنند.

مالزی: وزیر کشور مالزی درباره احتمال انتقال پایگاه 
عملیات��ی گروه تروریس��تی داعش به جنوب ش��رقی 
آس��یا بعد از مرگ س��رکرده آن هش��دار داد. مقامات 
کشورهای شرق آس��یا نگران هستند که حتی بعد از 
مرگ »ابوبکر البغدادی« س��رکرده داعش در سوریه، 
باز هم شکست دادن ایدئولوژی و تفکر داعشی نیاز به 

نبرد طوالنی مدت دارد.

آمری�کا:  »باراک اوبام��ا« رئیس جمه��ور آمریکا در 
یک جمع خصوصی اعالم کرده که اگر احس��اس کند 
س��ناتور »برنی سندرز« در آس��تانه پیروزی و کسب 
نام��زدی دموکرات ه��ا در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
2020 آمری��کا قرار دارد، برای جلوگی��ری از این امر 
وارد عمل خواهد شد. یکی از مشاوران نزدیک به اوباما 
ب��ه پولتیکو گفت که نمی تواند تأیید کند که آیا اوباما 

مقابل پیروزی سندرز خواهد ایستاد یا خیر.

عربستان: ش��رکت نفتی س��عودی آرامکو در جذب 
س��رمایه گ��ذاران بی��ن المللی ن��اکام مانده اس��ت. 
خبرگ��زاری اقتصادی بلومبرگ روز چهارش��نبه فاش 
کرد، شرکت نفتی س��عودی آرامکو پس از ناکامی در 
جذب س��رمایه گذاران بین المللی، به سرمایه گذاران 
منطق��ه ای روی آورد. بلومبرگ اعالم کرد پس از آنکه 
بیش��تر سرمایه گذاران بین المللی افزایش قیمت پایه 
را رد کردند، آرامکو به سرمایه گذاران منطقه ای روی 

آورده است.

پاکس�تان:  م��ردم پاکس��تان در اعتراض ب��ه اهانت 
اف��راط گرایان نروژی به قرآن کریم، در ش��هر کراچی 
تظاه��رات کردن��د و پرچم نروژ را به آتش کش��یدند. 
س��ید محمدعلی شاه رئیس جماعت نور القرآن گفت: 
س��ازمان ملل متحد کجاست؟ س��ازمان های حقوق 
بشری کجا هستند؟ ما می خواهیم که جهان بداند ما 
ضربه خوردیم، سوزاندن کتاب مقدس ما موجب درد 
بس��یاری برای ما شد، چنین حوادثی افراد را تحریک 
به خشونت می کند و ما باید پوستری از عکس الیاس 
را در دس��ت بگیریم، مرد مسلمانی که سوزاندن قرآن 

را متوقف کرد و او را باعث افتخار و پیروزی بنامیم.

ذرهبین

سخنرانی اردوغان درباره جهان اسالم 
رئیس جمهور ترکیه در س��خنانی در افتتاحیه س��ی 
و پنجمین نشس��ت کمیته دائمی همکاری اقتصادی 
و تجاری س��ازمان همکاری اس��المی در استانبول بر 

ضرورت خودباوری جهان اسالم تاکید کرد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنانی 
در افتتاحیه س��ی و پنجمین نشس��ت کمیته دائمی 
همکاری اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسالمی 
در اس��تانبول بر ض��رورت اتکا به نف��س و خودباوری 
جهان اس��الم، تاکید کرد. وی اف��زود: نباید خودمان 
را گ��ول بزنیم بلکه باید اتکا به نفس داش��ته باش��یم 
و میزان توان خود به عنوان اعضای س��ازمان همکاری 
اس��المی را بدانی��م. اینک��ه برخی به آس��انی جهان 
اس��الم را بازیچ��ه قرار می دهند، علت آن این اس��ت 
که همانند بنیان مرصوص نیس��ت. اردوغان گفت: در 
حالی که کشورهای اسالمی 2۴ درصد از ساکنان دنیا 
را تش��کیل می دهند اما فق��ط ۹.۷ درصد از تجارت 
جهانی را شامل می شوند. یک کشور مسلمان هم در 
میان اعضای دائم ش��ورای امنیت نیست. این سیستم 
س��ازمان ملل ناعادالن��ه نمی تواند که اس��تمرار پیدا 

کند.
رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد: نباید خودمان را فریب 
دهی��م زیرا اعضای غیردائم در ش��ورای امنیت اراده و 
قدرتی ندارند و همه چیز در دس��ت پنج عضو دائمی 
اس��ت و در اختیار هر کدام از آنهاست.وی در ادامه با 
اش��اره به جنایات رژیم صهیونیستی گفت: هر ظلمی 
که با آن مقابله نشود به ظالم جرات بیشتری می دهد. 
اسرائیل به حق زندگی فلسطینی ها توجهی نمی کند 
و احت��رام نمی گ��ذارد و حقوق آنها در کار و تملک را 
پایم��ال می کند و آینده منطقه و جهان را در معرض 
خطر قرار داده است. آنان که در راستای نابودی شهر 
مقدس قدس که متعلق به سه ادیان است حرکت می 
کنند و آن��را مرکز عقاید خود ق��رار داده اند، مرتکب 
اشتباه بزرگی می شوند.اردوغان  همچنین اعالم کرد 
که آنکارا از س��ازمان ملل خواس��ته است که روز ۱۵ 
مارس هر س��ال را روز جهانی برای همبس��تگی بین 

المللی ضد اسالم هراسی قرار دهد.

نیمچهگزارش

تقالی مرکل برای حفظ ناتو 
صدراعظم آلمان حفظ سازمان پیمان آتالنتیک شمالی را به نفع کشور های عضو 
آن دانس��ت و اعالم کرد برلین در دهه 20۳0 هدف ناتو را در مورد هزینه های 

نظامی محقق می کند.
 آنگال مرکل، دیروزاعالم کرد س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(، سازمانی که 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از آن به شدت انتقاد کرده است، بیش از همیشه 
باید حفظ شود و قول داد که آلمان در دهه 20۳0، هدف ناتو را در مورد هزینه های نظامی 
محقق خواهد کرد.او در جمع نمایندگان پارلمانی گفت: »حفظ ناتو به نفع ماس��ت، بیش از 
دوران جنگ س��رد«. صدراعظم آلمان همچنین افزود آلم��ان در اوایل دهه 20۳0 به هدف 
ناتو برای اختصاص دو درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه های نظامی خواهد رسید.رئیس 
جمهور فرانسه در اواسط آبان ماه اعالم کرد سازمان پیمان آتالنتیک شمالی در وضع »مرگ 

مغزی« به سر می برد. این اظهارات انتقادات سران کشورهای عضو ناتو را در پی داشت.

تأکید بری بر تشکیل دولت تکنو-سیاسی
رئی��س پارلمان لبنان اعالم کرد، تش��کیل دولت تکنوکرات وارد نیس��ت و باید 

دولت »تکنو-سیاسی« تشکیل شود.
 یک ماه پس از استعفای »سعد الحریری« نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان 
و س��ردرگمی در این کش��ور، وی اعالم کرد در دولت آینده شرکت نخواهد کرد 
و فرد دیگری نخس��ت وزیر می ش��ود.با این صحبت ه��ای الحریری وضعیت مبهم 
تشکیل دولت لبنان تا حدی روشنتر شد تا گام ها برای این مهم جدی تر شود.روزنامه 
»الجمهوری��ه« در همی��ن زمینه از »نبیه ب��ری« رئیس پارلمان لبنان درب��اره زمان آغاز 
رایزنی های پارلمانی برای تشکیل دولت پرسید؛ وی پاسخ داد، زمانی که توافقی مشخص 
درباره ش��خصی که دولت آینده را تشکیل خواهد داد، حاصل شود زمان این رایزنی ها هم 
مشخص خواهد داد. الزم به ذکر است که وی در پاسخ به سوال دیگری درباره دولت آینده 

گفت: دولت تکنوکرات )فن ساالر( وارد نیست و باید دولت تکنو-سیاسی تشکیل شود.

تصویب ریاست فن درلین بر کمیسیون اروپا 
پارلم��ان اروپا ب��ا ۴۶۱ رای مثبت، ۱۵۷ رای منفی و ۸۹ رای ممتنع، ریاس��ت 

»اورسوال فن در لین« بر کمیسیون اروپا را تصویب کرد.
چند ماه پس از تصمیم س��ران ش��ورای اروپا برای تعیین جایگزین »ژان کلود 
یونکر« رئیس کمیس��یون اروپ��ا، نمایندگان پارلمان اروپا امروز چهارش��نبه به 
»اورسوال فن در لین« وزیر دفاع سابق آلمان به عنوان رئیس جدید این کمیسیون 
رای دادند.نمایندگان پارلمان اروپا در جلسه به منظور رای گیری در خصوص رئیس 
جدید کمیس��یون اروپا، با ۴۶۱ رای مثبت، ۱۵۷ رای منفی و ۸۹ رای ممتنع، ریاس��ت 
»اورسوال فن در لین« بر کمیسیون اروپا را تصویب کردند.قرار است اورسوال فن در لین 
کار خود را به عنوان جانش��ین ژان کلود یونکر در مقام رئیس کمیس��یون اروپا، رسما از 
دهم آذرماه آغاز کند.اواس��ط تیرماه بود که طی نشست های سران شورای اروپا، تکلیف 

نامزد های پست های کلیدی اتحادیه اروپا مشخص شد.

فرامرز اصغری

افغانس��تان س��رزمینی اس��ت که چندین دهه است که روی 
آرامش ندیده است. شاید بتوان گفت از زمانی که انگلیسی ها 
ای��ن س��رزمین را از ایران ج��دا کردند تا حائلی باش��د برای 
اشغالگری و استعمارگریش��ان در هند تا کنون این سرزمین 
دیگر نتوانسته روی امنیت و آبادانی ببیند. دو با اشغالگری و 
جنایت انگلیس��ی ها، اشغالگری ارتش سرخ شوروی و از سال 
200۱ تاکن��ون حضور نیروه��ای آمریکا و ناتو در کنار جنگ 
داخلی و بحران های اقتصادی و اجتماعی شرایطی نابسامان با 

آینده ای مبهم را پیش روی این کشور قرار داده است. 

در ادام��ه تحوالت افغانس��تان نکته قابل توج��ه رویکردها و 
اقدامات دولتمردان این کش��ور و گروه طالبان برای رس��یدن 
به راهکار سیاس��ی جهت پایان نزاع ها و درگیری های درونی 
است. رویکردی که بسیاری آن را مولفه ای برای تقویت ثبات 
و امنیت در این کش��ور می دانند. حال این سوال مطرح است 
ک��ه راهکار تحقق این مهم چیس��ت و طالب��ان و دولت کابل 
چگونه می توانند به نتیجه مطلوب دست یابند؟ برای پاسخ به 
این پرسش بررسی روند تحوالت سیاسی و امنیتی افغانستان 
ام��ری ضروری اس��ت. نگاهی واقع بینانه نش��ان می دهد که 
مهمتری��ن معض��ل در امنیت و ثب��ات افغانس��تان نیروهای 
خارجی و اقدامات اش��غالگران است چه زمانی که انگلیسی ها 
بودن��د و چه در دوران ارتش س��رخ ش��وروی و چه در زمان 
حض��ور نیروهای آمریکایی. این واقعیت��ی انکار ناپذیر و البته 
تلخ اس��ت که در سالهای اخیر نیروهای آمریکایی اقدامی در 
جه��ت تحقق صلح و امنیت در افغانس��تان و حل بحران های 

سیاس��ی آن ص��ورت نداده اند و به اذعان س��ازمان ملل خود 
از کانون ه��ای اصلی کش��تار غیر نظامیان و اس��تمرار بحران 
امنیتی و اقتصادی افغانس��تان هستند. نکته قابل توجه آنکه 
آمریکایی ها در کنار انگلیس، امارات و عربستان به رغم ادعای 
میانج��ی گری میان طالبان و دول��ت کابل، هرگز گامی برای 
این روند برنداش��ته و عمال عامل اس��تمرار اختالفات شده اند 
چنانک��ه طالبان و دولت افغانس��تان باره��ا از بی اعتمادی به 

آمریکا گفته اند. 
این کش��ورها حتی اجازه ورود س��ایر کشورها به عرصه صلح 
افغانس��تان را نداده اند که مخالفات با برگزاری این نشست ها 
در روس��یه و چین نمودی از این رفتار است. گزارش ها نشان 
م��ی دهد آمریکا در حال اعزام و اس��کان نیروهای داعش در 
افغانستان که خود بحرانی جدید برای این کشور رقم خواهد 
زد. حال این س��وال مطرح اس��ت که راهکار افغانستان برای 
خروج از این وضعیت چیست؟ بخشی از این راهکار در تعامل 

گس��ترده تر میان جریان های افغانی است که می تواند معادله 
افغانی – افغانی را تقویت کند.

 راهبرد مهم دیگر دست شستن از وعده های آمریکا و رویکرد 
به آنانی اس��ت که صادقان��ه برای صلح و امنیت افغانس��تان 
تالش می کنند. جمهوری اس��المی ای��ران همواره در جهت 
تحقق صلح در این کش��ور همت گماشته است چنانکه دیدار 
مالبرادر س��رکرده طالبان با ظریف وزی��ر خارجه ایران را در 
همین چارچوب می توان ارزیابی کرد. رویکردی که بسیاری 
آن را نشات گرفته از دلسردی افغانستان از وعده های پوشالی 
آمریکا و اعتماد آنها به جمهوری اس��المی به عنوان کشوری 
تاثیرگ��ذار و صادق در حل بحران های منطقه دانس��ته اند که 
همواره در جهت صلح و ثبات منطقه گام های عملی بسیاری 
برداش��ته که نمود آن را در مبارزه با تروریس��م در س��وریه و 
عراق و حمایت از فلس��طین در برابر اش��غالگران و متجاوزان 

می توان مشاهده کرد. 

یادداشت

انتقاد از مواضع خودخواهانه 
آمریکا 

»چن ش��یائو دونگ« دستیار وزیر خارجه چین طی سخنرانی 
در نشست »انجمن امنیت خاورمیانه« در پکن، مواضع آمریکا 
در منطقه غرب آس��یا را »یک سویه و خودخواهانه« توصیف 

کرد.
یک مقام ارش��د چینی در نشس��تی که برای بررس��ی مسائل 
منطق��ه غرب آس��یا به میزبان��ی پکن برگزار ش��د، از مواضع 

آمریکایی ها در قبال این منطقه به شدت انتقاد کرده و به آنها 
تاخته اس��ت. دس��تیار وزیر خارجه چین در نشست »انجمن 
امنی��ت خاورمیان��ه« در پکن گفت: »ای��االت متحده که نفوذ 
زی��ادی در خاورمیانه دارد )اما( سیاس��ت خودخواهانه و یک 
س��ویه ای را دنبال می کند؛ سیاس��تی که ب��ه ضرر طرف های 
ضعیف و به نفع طرف های قوی اس��ت و این موضوع، همچنان 
عامل اصلی وضعیت امنیتی س��ختی اس��ت ک��ه منطقه با آن 
روبرو اس��ت«. »چن شیائو دونگ«  درباره بحران های مختلف 
ج��اری در منطقه غرب آس��یا هم اظهارنظر ک��رد و گفت که 
عوام��ل مختلف بس��یاری از قبیل تفاوت ه��ای قومی، مذهبی 

و ژئوپلیتیک��ی در ای��ن بحران ه��ا نقش داش��ته اند.وی افزود: 
»وضعیت ام��روز خاورمیانه، با وضعیت صلح آمیز بودن فاصله 
بسیاری دارد. تنش ها در نقاط حساس در حال افزایش است و 
بی ثباتی و بحران همچنان دارد به تعدادی از کش��ورهای این 
منطقه آس��یب وارد می کند«. از نظ��ر این مقام وزارت خارجه 
چین، تا زمانی که منازعات در منطقه غرب آس��یا باقی است، 
دستیابی به صلح جهانی توهمی بیش نخواهد بود. نشست دو 
روزه »انجم��ن امنیت خاورمیانه« با حض��ور 200 میهمان از 
حداقل ۳0 کش��ور و سازمان بین المللی از دیروز در پکن آغاز 
شده است و نمایندگانی از ایران، چین، روسیه، آمریکا، ترکیه 

و اتحادی��ه اروپا در این اجالس حض��ور یافته اند. الزم به ذکر 
اس��ت برای نخس��تین بار تعداد نمایندگی های سیاسی چین 
از آمریکا بیش��تر شده و این نشان دهنده تغییرات ژئوپلیتیک 
در جهان اس��ت نتای��ج تحقیقی که اندیش��کده اس��ترالیایی 
Lowy Institute انجام داد، نش��ان می ده��د روند افزایش 
نمایندگی ه��ای سیاس��ی چین در جهان در س��ال 20۱۹ نیز 
ادامه داشته است. چین اکنون حتی در کشور هایی که تایوان 
را به عنوان کش��ور به رسمیت شناخته اند، نمایندگی سیاسی 
ایجاد کرده اس��ت. حال آنکه در گذشته چین در این کشور ها 

نمایندگی سیاسی ایجاد نمی کرد.

ولخرجی برای منحرف کردن مسیر 
تظاهرات های عراق 

»محمد البلداوی« نماینده ائتالف »الفتح« عراق از وارد شدن پول زیادی به 
کش��ور از طریق حواله از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا برای 

حمایت از سازمان دهندگان تظاهرات های اخیر در کشور خبر داد.
به نوشته پایگاه خبری »بغداد الیوم« وی در ادامه افزود: این کشورها در پشت 
پرده عملیات ربودن و کش��تار فعاالن و تظاهرات کنندگان قرار دارند و هدف 
آنها از این اقدام، براندازی دولت عراق است. وی تصریح کرد: آمریکا و برخی 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، که امارات در رأس آنها است، از برخی 
شخصیت های سیاسی برای ایجاد هرج و مرج در کشور و منحرف کردن روند 
تظاهرات ه��ای مردمی حمایت می کنند. پولهای زیادی نیز از طریق حواله از 
سوی این کشور، کویت و آمریکا برای حمایت از شخصیت های وابسته به این 
کشورها و نفوذی های حاضر در صفوف تظاهرات ها، وارد عراق شده است. این 
نماینده ائتالف الفتح به ریاس��ت »هادی العامری« گفت: بیانیه اخیر آمریکا 
که طی آن به آدم ربایی و پاکس��ازی فیزیکی برخی فعاالن مدتی و ش��ماری 
از روزنامه نگاران و معترضان مردمی اشاره شده، بیانگر تالش واشنگتن برای 
س��رنگونی دولت عراق و ش��خص »عادل عبدالمهدی« است.همچنین »باقر 
جبر الزبیدی« از رهبران مجلس اعالی اس��المی عراق، درباره توطئه جدید 

برخی دولت های عربی حاشیه خلیج فارس علیه بغداد هشدار داد.

۳۸ سال زندان بدون هیچ جرمی 
حق��وق بش��ر آمریکایی همچنان قربان��ی می گیرد چنانکه گزارش ها نش��ان 
می دهد س��ه نفر که بنا بر اتهامی دروغین ۳۸ س��ال را در زندان های آمریکا 

گذرانده بودند، از بند آزاد شدند.
سه مردی که به اشتباه ۳۶ سال از عمرشان را پشت میله ها سپری کرده بودند 
در شهر بالتیمور آمریکا از زندان آزاد شدند.این سه نفر در سال ۱۹۸۴ میالدی 
متهم شده بودند که پسری چهارده ساله را به ضرب گلوله کشته اند. یک قاضی، 
دستور آزادی آلفرد چس��تنات، اندرو استوارت و رنسام واتکینس را صادر کرد. 
پرونده این قتل همین امس��ال مجددا گشوده شده بود.چستنات در نامه ای به 

مقام ها، مدارکی را ضمیمه کرده بود که سال گذشته آنها را کشف کرده بود.
مقتول، دوویت داکت، نام داشت. و در راه مدرسه گلوله ای به گردنش شلیک 
ش��د و کش��ته ش��د. در آن زمان لباس��ی هم که به تن مقتول بود به سرقت 
رفت.این قتل، نخس��تین شلیک به یک دانش آموز در شهر بالتیمور بود و به 
همین دلیل بس��یار مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.مریلین موزبی، دادستان 
مریلند، در این رابطه گفت: این س��ه مرد در زمان بازداشت، کودک بودند و 
به دلیل عملکرد نادرس��ت پلیس و دادس��تانی در آن زمان محکوم شدند.در 
اطالعیه ای که دفتر دادس��تانی منتش��ر کرده، نوشته شده که در زمان وقوع 
قتل کارآگاهان با هدایت و اجبار شاهدان نوجوان، این سه مرد را که پسرانی 

سیاه پوست و ۱۶ ساله بودند به قتل متهم کردند.

فروش خدمات درمانی رسوایی جدید 
دولتمردان انگلیس

رهبر حزب کارگر و رقیب انتخاباتی نخس��ت وزیر انگلیس، مدارکی از مذاکره 
مخفی با دولت آمریکا برای واگذاری بخش��ی از خدمات بهداشت این کشور 

به واشنگتن و افزایش عمدی بهای دارو را افشا کرد.
 »جرم��ی کوربی��ن« رهبر حزب کارگ��ر انگلیس، روز چهارش��نبه طی یک 
س��خنرانی اعالم ک��رد ش��واهدی وجود دارد که نش��ان می ده��د »بوریس 
جانسون« نخست وزیر انگلیس پیشنهاد دسترسی آمریکا به خدمات بهداشت 
انگلیس را ضمن گفت وگوهای تجاری مطرح کرده است. کوربین گفت ۴۵۱ 
صفح��ه مدرکی که در اختیار دارد، از گفت وگوهای میان دولت های انگلیس 
و آمریکا پرده برمی دارد. او گفت: »شاید او )جانسون( مایل باشد پاسخ دهد 
که چرا این مدارک تأیید می کنند که آمریکا دس��تور داده خدمات بهداشت 

انگلیس در مذاکرات تجاری روی میز باشد«.
جانس��ون تا کنون بارها اته��ام این رقیب انتخاباتی خ��ود در مورد واگذاری 
بخش های��ی از خدم��ات بهداش��ت انگلی��س ب��ه دول��ت »دونال��د ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا را رد کرده است.کوربین در ادامه گفت: »این ها اسنادی 
سانس��ور نشده هس��تند که تکذیبیه های بوریس  جانس��ون را کاماًل منسوخ 
می کند. اکنون زمانی که جانس��ون می گوید برگزی��ت را انجام می دهد، این 

حقیقت را می دانیم که چنین کاری کالهبرداری از مردم بریتانیا است. 

گزارش

در ادامه اعتراض های مردمی به حاکمیت نظام س��رمایه داری 
بر کشورهای اروپایی، کشاورزان و دامداران معترض فرانسوی 

و  آلمانی  با تراکتور های خود به خیابان ها آمدند. 
ناکارآم��دی نظام س��رمایه داری و ع��دم ت��وان آن در تحقق 
وعده های دولت رفاه موجب شدت گرفتن اعتراض های مردمی 
و مطالبه آنها برای پایان حاکمیت لیبرالیس��م س��رمایه دارانه 
بر کشورهایشان شده اس��ت. در همین چارچوب کشاورزان و 
دامداران معترض فرانس��وی با تراکتور ه��ای خود خیابان های 
پاریس و لیون، پایتخت و دومین شهر بزرگ فرانسه را بستند.
کش��اورزان فرانسوی می گویند خریدار محصوالت عمده آن ها 
که ش��رکت های زنجیره ای بزرگ هستند با آن ها ارزان حساب 
می کنند و همی��ن محصوالت را در فروش��گاه های زنجیره ای 
خ��ود، بس��یار گرانتر از قیمت خری��د اولیه توزی��ع می کنند.

کش��اورزان معترض اع��الم کرده اند ک��ه در ماه های اخیر در 
مذاکره بر س��ر قیم��ت محصوالت خود، همواره ش��رکت های 
بزرگ برنده شده اند و آن ها هم ناگزیرند محصوالت خود را به 

پایین ترین قیمت ارائه دهند.
در همی��ن راس��تا از اولین س��اعات دی��روز هزار کش��اورز با 
تراکتور ه��ای خ��ود خیابان ه��ای اس��تان ای��ل دو فرانس به 
مرکزیت پاریس را مس��دود کرده و یا با عبور از کمربندی های 
پاریس ترافیک عجیبی در سراس��ر ش��هر ایجاد کرده اند. این 
کش��اورزان از استان های ش��مالی و غربی به پاریس آمده اند.
آمار ها نش��ان می دهند که بین س��ال 20۱0 تا 20۱۸ درآمد 
این کش��اورزان کاهش ۷۵ درصدی داشته است. این در حالی 
اس��ت که فروش��گاه های زنجیره ای بزرگ نه تنها کاهش سود 
نداش��ته بلکه با افزای��ش درآمد مواجه ب��وده اند.هدف اصلی 
کش��اورزان معترض از بلوکه کردن خیابان های پایتخت فشار 
روی شرکت های بزرگ زنجیره ای در جهت افزایش قیمت های 
اولیه خرید است. آن ها می گویند که دولت امانوئل مکرون در 

عمل از آن ها حمایت نکرده اس��ت. با ای��ن حال دیدیه گیوم، 
وزیر کشاورزی فرانس��ه، روز سه شنبه در صحن مجلس ملی 
گفت ک��ه نگرانی ها کش��اورزان و دامداران کام��ال »قانونی و 
مش��روع« اس��ت و در این موضوع با آن ها »هم عقیده« است.
نمایندگان س��ندیکا های کشاورزی و دامداری دور جدیدی از 
گفت وگو ها را از هفته آینده با مس��ئوالن فروشگاه های توزیع 

کننده محصوالت کشاورزان آغاز خواهند کرد.
همچنین کاروان های طوالنی کشاورزان تراکتورسوار در بزرگترین 
اقدام اعتراضی گروهی، رفت و آمد را در مرکز محله  دولتی شهر 
برلین بند آوردند. هزاران تن از کشاورزان در آلمان در اعتراض 

به مقررات تازه  زیست محیطی که به گفته  آنان معیشت شان را 
تهدید می کنند با تراکتور در محله  مش��هور »برندنبرگ گیت« 
در برلین تجمع کردند.کاروان های طوالنی کش��اورزان تراکتور 
سوار روز سه شنبه در بزرگترین اقدام اعتراضی گروهی، رفت و 
آمد را در مرکز محله  دولتی شهر برلین بند آوردند. این رویداد، 
بزرگترین نمایش خش��م کشاورزان از تغییراتی است که کابینه  
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در ماه سپتامبر در سیاستگذاری 
بخش کش��اورزی آلمان ایجاد کرد.روی یکی از تابلو هایی که به 
تراکتوری سبز رنگ وصل شده بود نوشته بودند: »ابتدا گیاهان 
از گرس��نگی می میرند، سپس کش��اورزان و آنگاه نوبت به شما 

می رس��د!«روی تابلو دیگری نوشته شده بود: »آیا می دانید چه 
کسی به شما غذا می دهد؟«بس��ته  سیاستگذاری دولت شامل 
طرح هایی اس��ت که استفاده از کود ش��یمیایی را برای از بین 
بردن آلودگی نیترات در آب های زیرزمینی محدود می کند و به 
کاربرد سموم علف کش به منظور حفاظت از جمعیت حشرات 
تا سال 202۳ پایان خواهد کرد.کشاورزان خشمگین می گویند 
اقدام های حفاظتی زیست محیطی گستره بسیار وسیعی را در 
بر می گیرند و خطری عینی برای مزارع ش��ان به شمار می آیند. 
بس��یاری از آنان نیز از حمالت تند و تیز به کشاورزان به ستوه 
آمده اند و می گویند در مقوله  مقابله با تغییرات آب و هوایی، از 
کشاورزان با بدنامی یاد می شود و آنان را تبهکار زیست محیطی 
می شناس��ند. پیتر گوول رئیس مجمع تولیدکنندگان شیر در 
آلمان گفت: »همه  ما در اینجا جمع ش��ده ایم، چون از وضعیت 
کنونی به س��توه آمده ایم. همه ی آنانی که می خواهند حفاظت 
بیشتری از آب و هوا، محیط زیست و آب اتفاق بیفتد همه  بار را 
بر دوش کشاورزان می گذارند؛ ما بیش از این نمی توانیم چنین 

باری را به دوش بکشیم.«
وی اف��زود: »چنی��ن کاری را کم کم و ب��ا اقدام ها و گام های 
کوچ��ک و نیز ب��ا بودجه های ج��اری برای بخش کش��اورزی 
نمی ت��وان انج��ام داد. حفاظ��ت از آب و هوا هزینه بر اس��ت، 
حفاظ��ت از محی��ط زیس��ت بودج��ه الزم دارد، حفاظ��ت از 
منابع آب��ی بودجه می خواهد، برای محافظت از حش��رات هم 
باید پ��ول خرج کرد؛ ما هم می خواهی��م چنین کاری بکنیم، 
ام��ا مجانی کار نمی کنیم.«به گفته  پلی��س، بیش از پنج هزار 
دستگاه تراکتور در این اعتراض چهار چرخی حضور داشتند و 
معترض��ان در برخی جاده ها کاروان هایی به طول 20 کیلومتر 
ب��ه راه انداخته بودند. دیگر ش��هر های آلمان نیز در هفته های 
اخیر ش��اهد تظاهرات مشابهی بوده، از جمله تظاهرات بزرگی 

که ماه گذشته در شهر »بن« برگزار شد.
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خیابان های پاریس و برلین در تسخیر تراکتورها!
کشاورزان فرانسه و آلمان علیه نظام سرمایه داری تظاهرات کردند 


