
یمن: در پی تحرکات اخیر نیروهای وابس��ته به 
امارات در اس��تان »ابین« علی رغم امضای توافق 
ری��اض، وزیر حمل و نقل دولت نجات ملی یمن 
به ریاض درباره غرق شدن در باتالق عدن هشدار 
داد. از زم��ان امضای توافق ریاض میان نیروهای 
»المجلس االنتقالی الجنوبی« )ش��ورای انتقالی 
جنوب( مورد حمایت ام��ارات و نیروهای دولت 
مس��تعفی یمن در ماه نوامبر گذش��ته، دو طرف 

یکدیگر را به نقض این توافق متهم می کنند.

ع�راق: ش��ماری از نماین��دگان عراق��ی، اقدام 
آمری��کا در تحریم س��ه نفر از س��ران س��ازمان 
الحشد الشعبی را نش��انه عصبانیت واشنگتن از 
مقاومت ضداش��غالگری و ضد تروریسم تکفیری 
در عراق خواند. فراکس��یون حکمت در بیانیه ای 
گف��ت :»کار وزارت خزانه داری آمریکا علیه افراد 
و ش��خصیت هایی عراقی، دخالت آشکار در امور 

عراق به بهانه ها و عناوین مختلف است«.

س�وریه: رئیس اتحادیه روزنامه نگاران س��وریه 
علی رغم قطع رابطه ریاض و دمشق در نشستی 
در عربستان سعودی شرکت کرد.  »موسی عبد 
النور« رئی��س اتحادیه روزنامه نگاران س��وریه و 
نزدیک به دولت این کشور )دیروز( برای شرکت 
در نشست ساالنه اتحادیه روزنامه نگاران عرب در 

ریاض، به عربستان سعودی سفر کرد.

قرقیزس�تان: دادگاه پایتخت قرقیزستان حکم 
نهایی پرونده  قضایی مربوط به فس��اد اقتصادی 
در نوس��ازی نیروگاه حرارتی »بیشکک« را اعالم 
کرد. »س��اپار عیسی کاف« نخس��ت وزیر سابق 
قرقیزس��تان به دلیل فس��اد مالی به 15 س��ال 
حبس، »جانتارا ساتیبالدیف« نخست وزیر اسبق 
به 7 س��ال زندانی، »ایبک کلیف« رئیس سابق 
ش��رکت ملی انرژی 15 سال و وزیر انرژی سابق 
2 سال زندانی و جریمه 5 میلیون صومی محکوم 

شدند.

ذرهبین

شیخ زکزاکی نیازمند مراقبت های فوری پزشکی 
جنبش اس��المی نیجریه با صدور بیانیه ای نس��بت به انتقال رهبر این 

جنبش و همسرش به زندان شهر کادونا واکنش نشان داد.
جنبش اس��المی نیجریه با صدور بیانیه ای نسبت به انتقال شیخ ابراهیم 
زکزاکی، رهبر این جنبش و همسرش به زندان شهر کادونا واکنش نشان 
داد.در این بیانیه آمده است که شیخ و همسرش به شدت به مراقبت پزشکی 
نیاز دارند و زندانی کردنشان، تجاوز به حقوق آنان است.جنبش اسالمی نیجریه از 
مقامات این کشور خواست این دو نفر را فورا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کنند.

در این بیانیه تاکید شده است: زندان کادونا رو به ویرانی است و هیچگونه امکانات 
پزشکی ندارد. این همان زندانی است که برخی از شیعیان بازمانده از نسل کشی 

زاریا در دسامبر 2۰15 به دلیل فقدان امکانات پزشکی در آن جان باختند. 

حمله به اقامتگاه مقتدی صدر
»صالح محمد العراقی« از منابع رسانه ای نزدیک به جریان الصدر  مدعی 
شد که منطقه »الحنانه« در نجف اشرف هدف حمله پهپادی قرار گرفته 
اس��ت.العراقی در فیسبوکش نوشت، »این حمله در پاسخ به دستوراتی 
انجام ش��ده ک��ه مقتدی الص��در در خصوص کاله  آبی ها دیش��ب برای 

حمایت از انقالبیون در بغداد و پیشتر در نجف، صادر کرده بود«. 
این ش��خص نزدیک به جریان الصدر باز هم از آنچه آن را »تظاهرات کنندگان 
و امنیت آنان« نامید حمایت کرد و گفت، »آنطور که س��ید پدر ]صدر[ نقل به 
مضمون گفته،... س��المت وطن مهم اس��ت و حب وطن نیز از ایمان است«.  او 
به جزئیات این حمله اش��اره نکرد اما گفت که تحقیقات در این خصوص ادامه 

دارد.

حذف نام حزب اهلل از لیست  تروریستی آرژانتین
پس از آنکه مائوریسیو ماکری، رئیس جمهوری ناکام در انتخابات آرژانتین 
حزب اهلل لبنان را در لیس��ت سازمان های تروریستی این کشور قرار داد، 
پیش بینی می ش��ود آلبرتو فرناندز، رئیس جمه��وری جدید،حزب اهلل را 
از لیس��ت یاد ش��ده خط بزند؛ اقدامی که می تواند بر برخی کشورها از 
جمله برزیل تاثیر بگذارد.نامزد احتمالی پس��ت وزارت کشور دولت جدید 
آرژانتین گفت: افزودن حزب اهلل به لیس��ت سازمان های تروریستی به منزله به 
جان خریدن مش��کلی اس��ت که نیازی به آن نداریم، این اقدام با اصرار آمریکا 
انجام ش��د، تروریسم مشکل ناتو است نه مش��کل ما.مطبوعات آرژانتین بر این 
باورن��د که این کاندیدا نمی تواند چنین اظهارنظری را بدون چراغ س��بز رئیس 

جمهوری یا کریستینا کرچنر، معاون او بیان کرده باشد.

علی تتماج 
نشست س��ران ناتو در انگلیس در حالی برگزار شد که 
یک��ی از مباحث مط��رح و قابل توجه در این نشس��ت 
مواض��ع ترکی��ه و نوع روابط این کش��ور با ناتو اس��ت. 
مواضع��ی که بیانگ��ر اختالفات میان طرفین اس��ت و 
می تواند بر آینده این روابط تاثیرگذار باشد. در اقدامی 
قابل تامل س��خنگوی حزب حاکم ترکیه با بیان اینکه 
جایگاه کش��ورش در ناتو زیر س��وال نمی رود، ادعا کرد 

اگر ترکیه امن باشد، ناتو نیز امن است.

عمر چلیک س��خنگوی ح��زب حاکم ترکی��ه عدالت و 
توس��عه، در ادامه اختالف نظرهای این کشور با سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(، گفت هیچکسی نمی تواند 
جایگاه آنکارا در ناتو را به چالش بکشد. سخنگوی حزب 
حاکم ترکیه با تاکید بر اینکه هیچکسی نمی تواند جایگاه 
کش��ورش در ناتو را به چالش بکش��د، افزود: همگان در 
نشست ناتو، بر قدرت ترکیه و ضروری بودن ]حضور آن[ 
برای ناتو تاکید کردند. از س��وی دیگر مولود چاوش اوغلو 
وزیر امور خارجه ترکیه هش��دار داد اگر طرح این کشور 
برای تروریستی شناختن گروه شبه نظامیان ُکرد »ی پ گ 
« تصویب نش��ود، متقاباًل آنکارا نیز مانع از تصویب طرح 
دفاع��ی بالکان خواهد ش��د. از س��وی دیگر رجب طیب 
اردوغان رئیس جمهور ترکیه در همین نشست در واکنش 

به اظهارات اس��تولتنبرگ وزیر دفاع ناتو گفت ناتو نباید 
ترکیه را مبارزه علیه تروریسم تنها بگذارد. با توجه به این 
مواضع این سوال مطرح می شود که چرا چنین مواضعی از 
سوی ترکیه اتخاذ شده و چه اهدافی را پگیری می کند؟

 پاسخ به این پرسش را در چند مقوله می توان جستجو 
ک��رد. رواب��ط میان نات��و و ترکیه به دلی��ل خرید های 
تس��لیحاتی ترکیه از روس��یه بویژه اس 4۰۰ در مسیر 
بحران��ی قرار گرفته و آمریکا حتی آن��کارا را به تحریم 
تهدید کرده اس��ت. این س��ناریو مطرح است که ترکیه 
به دنبال تایید سیاس��ت هایش از س��وی ناتو است تا با 
این ابزار از فش��ارهای آمریکا در قبال روابط نظامی اش 
با روس��یه بکاهد. نکته دیگر آنکه ترکیه با اروپا بر س��ر 
مسائل اقتصادی و سیاسی با چالشهای بسیاری مواجه 

اس��ت و تقابل آنها هر روز ابع��اد جدیدتری می گیرد. 
ترکیه می داند که اروپا در حوزه امنیتی به این کش��ور 
نی��از دارد لذا با هزینه تراش��ی برای غرب در نشس��ت 
ناتو به دنبال امتیازگیری از اروپا است. نکته مهم دیگر 
آنک��ه ترکیه در حالی عملیات نظامی در خاک س��وریه 
را انجام می دهد  که هیچ مش��روعیتی برای این اقدام 
وج��ود ندارد. ترکیه ت��الش دارد تا نات��و را به حمایت 
از عملیات نظامی در س��وریه متقاعد سازد تا توجیهی 
باشد برای تحرکات بیشتر ترکیه در منطقه. در مجموع 
می توان گف��ت که مواضع ترکیه در قب��ال ناتو بیانگر 
عم��ق اختالفات میان اعض��ا ناتو اس��ت چنانکه اخیرا 
ماکرون رئیس جمهور فرانسه از مرگ مغزی ناتو سخن 

گفته است. 

یادداشت

پنجاه وششمین شنبه جلیقه زردها نیز با سرکوب گری پلیس همراه شد

دموکراسی به وقت فرانسه
گزارش

مردم فرانسه و معترضان به نظام سرمایه داری 
دی��روز برای برگ��زاری مج��دد تظاهرات در 
پاری��س گرد ه��م آمدن��د در حال��ی که با 
ادام��ه اعتصابهای معترضین ب��ه اصالحات 
بازنشستگی دولت فرانس��ه، دیروز سفرهای 
مردم در سراسر این کشور در تعطیالت آخر 
هفت��ه با اخالل مواجه ش��د و چندین اتوبان 
و جاده مه��م نیز با اقدام گروه های معترض 

نظیر کامیوندارها، مسدود شدند.
این روزها فرانس��ه در فضای��ی از اعتصاب 
و اعت��راض و البته س��رکوب را می گذراند 
چنانکه حتی گردشگران و کسانی که قصد 
خرید داشتند، به دلیل متوقف شدن بخش 
عمده حرکت قطارهای مترو در شهر پاریس 
از سفرهایش باز ماندند. جنبش اعتراضی و 

اعتصابه��ا علیه برنامه های دولت فرانس��ه 
برای تغییر س��اختار نظام بازنشس��تگی در 
این کشور س��ومین روز خود را تجربه کرد.

گروه های دیگری نیز در حال پیوس��تن به 
این جنبش اعتراضی هس��تند. تصاویری از 
برخورد خش��ونت آمیز پلی��س با معترضان 
اعتص��اب کنن��ده و تحصن کننده منتش��ر 
شده اس��ت. رانندگان معترض کامیون هم 
اعتصابش��ان در اعتراض به افزایش مالیات 
س��وخت را ادام��ه داده و باع��ث اخت��الل 
گس��ترده در ترافیک خودروها در سراس��ر 
فرانس��ه از منطقه »پرووان��س« در جنوب 
شرق این کش��ور گرفته تا منطقه نُرماندی 

در شمال غرب شدند.
همزمان معترضان جنبش جلیقه زردها هم 

طبق برنامه ریزی قبلی تظاهرات هفتگی خود 
را در اعتراض به بی عدالتی اقتصادی برگزار 
کرده اند.پنجاه و شش��مین ش��نبه تظاهرات 
مردم فرانس��ه ضد نظام سرمایه داری، دیروز 
ب��ا حض��ور صدها نف��ر از م��ردم پاریس در 
خیابان های این ش��هر برگزار ش��د.به نوشته 
دیروز،  تظاهرات  »اس��پوتنیک«  خبرگزاری 
ی��ک ماه بع��د از س��الگرد یک س��الگی این 
اعتراضات - که با تجمعات کارگری موسوم به 
جلیقه زردها آغاز و س��پس به قشرهای دیگر 
جامعه فرانسه تس��ری یافت - برگزار شد.در 
جریان تظاهرات هفته های گذش��ته، پلیس 
فرانسه با مشت آهنین به استقبال معترضان 
رفته و با استفاده از گاز اشک آور، ماشین های 
آب پاش و شلیک گلوله های پالستیکی سعی 

کرد تا تجمع کنن��دگان را متفرق کند. ده ها 
نف��ر از معترض��ان هم بعد از ضرب و ش��تم 

شدید توسط پلیس، بازداشت شدند.
تظاهرات های ضد س��رمایه داری در فرانسه 
ی��ک س��ال و س��ه هفته پی��ش ابت��دا در 
اعتراض به ط��رح دولت »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمه��ور این کش��ور ب��رای افزایش 
مالیات ه��ا آغاز ش��ده و به س��رعت به یک 

جنبش اجتماعی علیه سیاس��ت های دولت 
این کش��ور و نظام سرمایه داری مبدل شد. 
در این مدت، دستکم 1۰ نفر کشته، صدها 
تن زخمی ش��ده اند. 24 نفری که دس��تکم 
یک چش��م خود را از دس��ت داده اند و پنج 
نف��ری که یک دس��ت خ��ود را از دس��ت 
داده اند، از جمله زخمی های س��رکوب این 

اعتراضات توسط پلیس فرانسه هستند. 

حرکت در جاده موازی
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