
بحرین: معارضان بحرینی یک بار دیگر سیاس��ت 
عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم 
کردند.معارضان بحرینی با حضور در یک کنفرانس 
مطبوعاتی در لندن، سیاس��ت عادی سازی روابط با 
رژیم صهوینیستی را رد و بار دیگر بر پایبندی خود 
به موضوع فلسطین تاکید کردند.معارضان بحرینی 
از جامعه بین الملل خواس��تند که با فش��ار آوردن 
بر حکومت بحری��ن به دس��تگیری  ها و اعدام های 

شهروندان بحرینی پایان دهد.

مص�ر: س��خنگوی وزارت خارجه مصر ب��ه بیانیه 
ش��ورای ریاس��تی لیبی علیه س��خنان عبدالفتاح 
السیس��ی پاس��خ داد.پس از بیانیه شورای ریاستی 
لیبی مستقر در طرابلس، علیه سخنان »عبدالفتاح 
السیسی«، سخنگوی وزارت خارجه مصر در صفحه 
توئیتر خود به این بیانیه پاسخ داد. »احمد حافظ« 
در صفحه توئیترش نوشت: »شورای ریاستی لیبی 
کیست که امروز درباره مصر بیانیه داده است؟ آنچه 
می دانیم این اس��ت که این ش��ورا از ۹ نفر تشکیل 

شده است... این افراد اکنون کجا هستند؟«.

ترکی�ه: یک عض��و خارجی یک گروه تروریس��تی 
توس��ط وزارت کشور ترکیه به فرانس��ه بازگردانده 
ش��دند.وزارت کش��ور ترکیه از اخراج و بازگرداندن 
یک تروریس��ت فرانسوی، به کش��ور خود خبر داد. 
کش��ورهای اروپایی اغلب با لغو تابعیت شهروندان 
خود که به گروههای تروریس��تی در عراق و سوریه 
پیوسته اند تالش می کنند از بازگشت دوباره آنها به 

خاک خود جلوگیری کنند.

کوبا: وزارت خارجه کوبا از آمادگی این کشور برای 
تصمیم احتمال��ی آمریکا برای قطع روابط دوجانبه 
با هاوانا خبر داد.یک دیپلمات ارشد کوبایی بامداد 
سه ش��نبه گفت کش��ورش انتظار دارد که در آینده 
نزدی��ک دولت آمریکا به ریاس��ت »دونالد ترامپ« 
روابط دیپلماتیک دوجانبه را قطع کند.  »کارلوس 
فرنان��دز دو کاس��یو« مدی��ر کل ام��ور آمریکا در 
وزارت خارج��ه کوبا در این باره گفت: »امروزه افراد 
قدرتمندی در دولت آمریکا هستند که می خواهند 
به طور فزاینده اقدام��ات خصمانه ای را ]علیه کوبا[ 
اعم��ال کنند و رواب��ط دوجانبه ما ]ب��ا آمریکا[ را 

تخریب کنند«.

ذرهبین

گسترش نظامی گری انگلیس 
فرمانده نیروی دریایی بریتانیا گفت که به مشارکت 
در ائتالف دریای��ی آمریکایی در خلیج فارس ادامه 

می دهیم. 
فرمانده نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا مدعی شد 
که تهدید ایران علیه کش��تیرانی انگلیس در خلیج 

فارس هنوز رفع نشده است.
ب��ه دنبال تنش دریایی اخیر میان تهران و لندن بر 
سر توقیف تانکر نفتکش »گریس 1« )آدریان دریا( 
در تنگه جبل طارق و س��پس توقیف تانکر نفتکش 
»اس��تنا ایمپ��رو« به دس��ت نیروی دریایی س��پاه 
پاس��داران در خلیج فارس، »تونی راداکین« رئیس 
س��تاد نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در مصاحبه 
با ش��بکه خبری بی.بی.سی تاکید کرد که لندن به 
دنب��ال تنش زدایی با تهران اس��ت اما فعال تصمیم 
گرفته ای��م حضور نظامی خ��ود را در منطقه خلیج 
فارس افزایش دهیم. براس��اس گزارش خبرگزاری 
اس��پوتنیک، راداکی��ن اضاف��ه کرد که ن��او گروه 
س��لطنتی »اچ ام اس« از ماه ماه جوالی در منطقه 
مس��تقر شده اس��ت.دریادار تونی راداکین در ادامه 
مدعی ش��د که »اگر رفتار یک کشوری مانند ایران 
تهاجمی باشد ما مجبوریم واکنش نشان دهیم. آن 
ی��ک اقدام تهاجمی بود ک��ه در فرادریاها رخ داد و 
این دلیل واکنش��ی بود که ما نشان دادیم.فرمانده 
نیروی دریایی بریتانیا همچنین تاکید کرد انگلیس 
به مشارکت خود در ائتالف دریایی آمریکا در خلیج 
فارس ادامه خواهد داد هرچند که از سیاست دولت 
»دونالد ترامپ« رئیس جمه��ور آمریکا علیه ایران 

حمایت نمی کنیم.
وی درباره حضور انگلیس در ائتالف دریایی اروپایی 
به رهبری فرانس��ه نیز گفت که اگ��ر چه ما از این 
ابتکار استقبال می کنیم اما دالیل عملی وجود دارد 
ک��ه در ائت��الف دریایی به رهبری واش��نگتن باقی 
خواهی��م ماند. تنش در رواب��ط انگلیس و ایران در 
تابستان گذش��ته پس از آن افزایش یافت که گارد 
س��احلی جبل طارق به دستور و با همکاری نیروی 
دریایی انگلیس یک نفتکش ایرانی را به اتهام حمل 

نفت برای سوریه توقیف کرد.

نیمچهگزارش

حکم اعدام پرویز مشّرف
یک دادگاه در پاکستان »پرویز مشّرف« رئیس جمهور و حاکم نظامی اسبق 
این کش��ور را به اتهام »خیانت بزرگ« به اعدام محکوم کرد.این دادگاه به 
سرپرس��تی قاضی »وقار احمد س��تهی« حکم اعدام پرویز مشرف را صادر 
کرد. دولت پاکستان خواهان بررسی مجدد پرونده پرویز مشرف شده است. 
پرویز مش��رف فرمانده وقت ارتش پاکستان در سال 1۹۹۹ با انجام کودتایی 
دولت »نواز ش��ریف« را سرنگون کرد. وی همچنین در نوامبر سال 2007 میالدی 
با اعالم وضع فوق العاده، قانون اساس��ی و پارلمان پاکستان را به حال تعلیق درآورد 
و ده ه��ا ت��ن از قضاتی که به این اقدام وی اعتراض کرده بودند را از کار برکنار کرد. 
طبق ماده 6 قانون اساس��ی پاکس��تان، هر فردی که با اس��تفاده از زور یا هر ابزار 
غیرقانونی دیگر مبادرت به فس��خ، تغییر یا تعلیق قانون اساس��ی کند مجرم است و 

باید به اتهام خیانت بزرگ محاکمه شود.

سایه شبح جنگ بر پاکستان و هند 
نخست وزیر پاکستان اعالم کرد شبح جنگ بر دو کشور دارای قدرت هسته ای 
)پاکستان و هند( سایه انداخته است. عمران خان، در اولین کنفرانس جهانی 
ویژه امور پناهندگان و آوارگان در ژنو اظهار داشت: از ترکیه به دلیل میزبانی 
تع��داد زی��ادی از آوارگان و پناهندگان در جهان تش��کر می کن��م.وی افزود: 
پاکس��تان به سبب پناهندگان مشکالت زیادی را تحمل کرده است؛ به طوری 
که در حال حاضر در کشور ما یک میلیون و ۴00 هزار پناهنده وجود دارد. وی خطاب 
به جامعه بین الملل گفت: همواره پیشگیری بهتر از درمان است؛ بنابراین باید جامعه 
بین الملل تالش کند تا مردم عادی به پناهنده و آواره تبدیل نشوند.عمران خان افزود: 
ما از تالش های مس��المت آمیز در افغانس��تان حمایت می کنیم و ب��رای بازگرداندن 
آوارگان افغان به کشورشان تالش می کنیم. وی گفت: از جامعه بین الملل می خواهم 

بر هند فشار بیاورد تا به محاصره هشت میلیون نفر از اهالی کشمیر پایان دهد.

رد درخواست های کنار زدن حزب اهلل
وزی��ر خارجه لبنان اع��الم کرد، نمی تواند به درخواس��ت های خارجی برای 
خالص شدن از حزب اهلل کمکی کند و تا وقتی حزب اهلل منتخب مردم لبنان 
اس��ت با این جنبش همراه اس��ت. »جبران باس��یل« وزیر خارجه لبنان در 
گفت وگویی با ش��بکه آمریکایی »سی ان ان« بار دیگر از حزب اهلل دفاع کرد 
و آن را منتخب مردم دانس��ت. در همین حال وی به س��والی درباره حزب اهلل 
پاس��خ داد: »حزب اهلل از دید داخلی، بخشی از ملت لبنان و منتخب این ملت است 
اما از دید ]دشمن[ خارجی، مشکل به حساب می آید و ما بهای این را می پردازیم. 
اگر جامعه بین المللی می خواهد از نظر سیاس��ی از حزب اهلل در داخل لبنان خالص 
ش��ود من نمی توانم کمکی کنم زیرا تا زمانی که حزب اهلل منتخب مردم اس��ت من 
با این جنبش همراه هس��تم؛ آنچه من می توانم انجام دهم این است که لبنان را از 

مشکالت خارجی دور نگه دارم«.

فرامرز اصغری 

ترکی��ه همواره تالش کرده ت��ا در قابل ناتو وی ا به عنوان 
کش��وری مستقل جایگاهی سیاس��ی، اقتصادی و سیاسی 
برای خ��ود رقم زند چنانکه در دوره ای سیاس��ت تنش با 
همس��ایگان صفر را اج��را کرد اما دی��ری نپایید که  این 
روی��ه تغییر ک��رده و روند مداخل��ه ای را در پیش گرفت. 
در ای��ن میان بهره گی��ری از مولفه هایی همچون حمایت 
از فلس��طین و نمای��ش چهره ای اس��الم گ��را از ترکیه از 

ابزارهای آنکارا برای تحقق این طرح های بوده است. نکته 
قابل توجه آنکه گزارش های رس��انه ای از ورود نیروهای 
وی��ژه ترکیه به طرابلس پایتخت لیبی برای مش��ارکت در 
نب��رد علیه نیروهای ارتش ملی این کش��ور حکایت دارد.
این اقدام ترکیه در راس��تای حمایت نظامی از دولت وفاق 
ملی به ریاس��ت فایز الس��راج و اجرای توافق نامه امنیتی 
اخیر میان دو طرف ص��ورت می گیرد.پیش از این برخی 
کش��ورها مانند مصر مخالفت خود را ب��ا توافقنامه مذکور 
اعالم کرده بودند. به تازگی دولت ترکیه و ش��خص رجب 
طی��ب اردوغان رئیس جمهور این کش��ور یک توافق نامه 
دریایی و امنیتی با دولت وفاق ملی به ریاست فایز السراج 
امضا کرده که موجب��ات ناراحتی مصر و ارتش ملی لیبی 
ب��ه رهبری خلیفه حفتر را فراهم آورده اس��ت. به نظر می 

رسد بحث اهمیت مدیترانه شرقی و ذخایر موجود در این 
منطق��ه برای ترکیه و اهمیت اس��تراتژیک لیبی برای این 
کش��ور، اردوغان را برآن داش��ته تا عمال ب��رای حمایت از 
دولت وفاق ملی در برابر هم پیمان عربستان و امارات وارد 
عمل ش��ود. در این میان در باب اهداف ترکیه نکات قابل 
توجه دیگری نیز مش��اهده می شود. زمانی که حرکت های 
مردمی در ترکیه، تونس و مصر روی داد ، اردوغان سفری 
به ش��مال آفریقا داش��ت و آنجا اعالم کرد که کشورهای 
مذکور از مدل ترکیه برای رس��یدن به توسعه و پیشرفت 
اس��تفاده کنند. روند تحوالت نشان می دهد که آنکارا به 
دنبال تحقق این طرح اس��ت و حضور نظامی و سیاس��ی 
در لیبی در این چارچوب اس��ت. نکت��ه دیگر آنکه ترکیه 
تحرکات نظامی گسترده ای را در منطقه و آفریقا آغاز کرده 

اس��ت که حضور نظامی در س��وریه و عراق و نیز تحرکات 
نظامی در سومالی و بسیاری از کشورهای آفریقایی در این 
چارچوب اس��ت که حلقه تکمیلی آن را در لیبی می توان 
جس��تجو کرد. در این میان باید در نظر داش��ت که ایجاد 
تن��وع در بازارهای تامین انرژی برای ترکیه دارای اهمیت 
است و لذا لیبی می تواند نقش مهمی در این عرصه داشته 
باشد بویژه اینکه آنکارا اخیرا حفاری در مدیترانه از جمله 
در قبرس شمالی را آغاز کرده است. به هر تقدیر می توان 
گف��ت که طراحی ترکیه برگرفت��ه از همان رویای قدیمی 
از خاورمیانه تا ش��مال آفریقاست که در ابعاد جدیدی در 
حال اجراست هر چند که تجربه نشان داده که ترکیه آغاز 
گر خوبی بوده اما هرگ��ز تمام کننده نبوده و در نهایت با 

ناکامی مجبور به تغییر سیاست هایش شده است. 

یادداشت

تقابل مسکو-پکن با آمریکا 
روی نوار نظامی 

مقابله روس��یه و چین با تحرکات آمری��کا در ابعاد نظامی 
ابعادجدیدت��ری گرفته اس��ت چنانکه روس��یه از آزمایش 
موشک اسکندر خبر داد و پکن نیز تمرین های نظامی ویژه 

در برابر تهدیدات آمریکا را اعالم کرد. 
به دنبال هشدارهای مسکو به واشنگتن درباره آزمایش های 
موشکی آمریکایی ها، ارتش روس��یه با انتشار یک ویدئو از 
آزمایش موفق موش��ک بالستیک »اس��کندر« در زدن یک 

هدف فرضی خبر داد. در حالی که پیش از این وزیر خارجه 
روس��یه به آمری��کا  در خصوص انبار کردن موش��ک های 
هس��ته ای کوتاه ب��رد و میان برد در اروپا هش��دار داده بود، 
ارتش روس��یه در پاس��خ به تحرکات واش��نگتن موش��ک 
بالس��تیک مدل »اس��کندر« را آزمایش کرده است. شبکه 
»راشا تودی« امروز سه شنبه فیلمی از اقدام ارتش روسیه 
برای آزمایش موش��ک بالستیک کوتاه برد اسکندر در یک 

عملیات برای زدن یک هدف فرضی  خبر داده است.
در همین ح��ال آخری��ن رئیس جمهوری اتح��اد جماهیر 
شوروی سابق گفت که آمریکا با خروج از معاهدات کنترل 
تس��لیحات هسته ای به دنبال سلطه نظامی بر جهان است. 

»میخائیل گورباچف« آخرین رئیس جمهوری اتحاد جماهیر 
شوروی در مصاحبه ای با روزنامه »آساهی« ژاپن که دیروز 
منتشر شد، گفت، آمریکا با کنار گذاشتن معاهدات کنترل 
تس��لیحات  هس��ته ای، به دنبال دستیابی به برتری نظامی 

مطلق است.
ام��ا در ح��وزه چین نی��ز خبر می رس��د روزنام��ه »ارتش 
آزادی بخش خلق چین« ارگان رس��می ارتش این کش��ور 
از انجام یکی از بزرگ ترین تمرین های نظامی هش��دارهای 
پی��ش از حمل��ه هوایی خب��ر داده اس��ت.ارتش چین )که 
چینی ه��ا آن را »ارتش آزادی بخش خلق چین« می نامند( 
ب��رای مقابل��ه ب��ا افزایش حض��ور نظامی آمری��کا، یکی از 

بزرگ تری��ن تمرین های نظامی هش��دارهای پیش از حمله 
هوای��ی خود را انجام داده اس��ت.این خبر را برای اولین بار 
روزنام��ه »ارت��ش آزادی بخش خلق چین« ارگان رس��می 
ارتش این کش��ور روز یکش��نبه منتش��ر کرده و خبر داده 
که این تمرین های نظامی ماه گذش��ته انجام ش��ده است. 
الزم ب��ه ذکر در ادامه تقاب��ل میان چین و آمریکا،  به رغم 
س��ه دیدار »دونالد ترامپ« رئیس جمه��ور آمریکا با »کیم 
جونگ اون« رهبر کره شمالی و تبادل چندین نامه بین دو 
ط��رف، یک مقام وزارت خارجه آمریکا با هر گونه بررس��ی 
لغو تحریم های کره شمالی از سوی شورای امنیت سازمان 

ملل مخالفت کرده است.

اعتصابات سراسری فرانسه در سیزدهمین روز ابعاد گسترده تری گرفت

روز سیاه ماکرون

جزئیات جدیدی از معامله قرن
ش��بکه المیادین خبر داد که به پیش نویس طرح ادعایی آمریکا موسوم 
به معامله قرن دست یافته و این طرح در واقع نابودی آرمان فلسطینیان 

را دنبال می کند.
بر اس��اس آنچه که در پیش نویس این طرح آمده اس��ت، یک توافق سه 
جانبه میان رژیم صهیونیس��تی، سازمان آزادی بخش فلسطین و جنبش 
حماس به امضا می رس��د و یک کشور فلسطینی با نام »فلسطین جدید« 
روی خ��اک کرانه باختری و نوار غزه به جز ش��هرک های صهیونیس��ت 
 نشین ایجاد می ش��ود.در پیش نویس این توافق آمده است که بلوک های 
شهرک نش��ینان صهیونیست در اختیار اسرائیل خواهد بود و شهرک های 
دورافتاده و پراکنده هم به آن ملحق می ش��ود. در موضوع قدس اشغالی 
هم بر اساس پیش نویس معامله قرن این شهر تجزیه نمی شود، بلکه بین 
اس��رائیل و فلسطین جدید مشترک است و ساکنان عرب قدس ساکنان 
فلس��طین جدید می ش��وند، اما اس��رائیلی ها در آنجا می مانند.بر اساس 
این پیش نویس، ش��هرداری قدس مس��ئول همه ام��ورات اراضی قدس 
به اس��تثنای آموزش و پرورش است که بر عهده فلسطین جدید خواهد 
ب��ود اما به نوبه خود باید به ش��هرداری یهودی قدس مالیات بدهد.طرح 
معامله قرن می گوید به یهودیان اجازه خرید خانه های عرب ها هرگز داده 
نمی ش��ود، همان گونه که به عرب ه��ا هم اجازه خرید خانه های یهودیان 
داده نمی ش��ود و اصال هیچ منطقه بیش��تری به قدس ملحق نمی شود و 

اماکن مقدسه قدس نیز همان گونه که هست باقی می ماند.

تظاهرات ضد آمریکایی در یمن 
مردم یمن با برگزاری تظاهراتی در استان »الحدیده« جنایت های رژیم 

سعودی در این کشور را به شدت محکوم کردند.
سلس��له اعتراضات مردم��ی در یمن در محکومیت ت��داوم جنایات رژیم 
سعودی در این کشور، ادامه دارد.بر اساس این گزارش، مردم یمن اقدام 
ب��ه برگزاری یک تظاهرات ضد س��عودی در منطق��ه »المیناء« واقع در 

استان الحدیده کردند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات شعارهایی علیه عربستان سعودی، ایاالت 
متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی سر دادند. تظاهرات کنندگان همچنین 
خواستار توقف فوری حمالت سعودیها به مناطق مسکونی شدند. در این میان 
یک منبع یمنی آگاه از عقب  نشینی تدریجی شبه نظامیان سودانی از ساحل 
غربی یمن خبر داد و اعالم کرد، در چهار روز گذشته 1500 نظامی سودانی 
این منطقه را ترک کرده اند. یک منبع یمنی آگاه به شبکه »المیادین« اعالم 
کرد، شبه نظامیان سودانی تدریجا در حال خروج از ساحل غربی یمن هستند 
و قرار است این منطقه را به صورت کامل تخلیه کنند. ابن منبع افزود، بخشی 
از شبه نظامیان مذکور همچنان در پایگاه ائتالف سعودی در بندر »المخاء« و 
شهر »ذباب« در نزدیکی بندر تنگه »باب المندب« واقع در جنوب غرب تعز 
حض��ور دارند؛ چهار تیپ نظامی این منطقه را ترک کرده اند و دو تیپ باقی 
مانده اس��ت.  »عبداهلل حمدوک« نخست وزیر سودان چند روز پیش اعالم 
کرد، کشورش تعدادی نیروهای مشارکت کننده در ائتالف سعودی را از 15 

هزار نفر به پنج هزار نفر تقلیل داده است .

بازگشت داعش به دیاله با حمایت آمریکا 
اتحادیه علمای مسلمان در استان دیاله عراق تأکید کرد که اگر حمایت 
و چراغ س��بز آمریکا نبود، داعش به این استان باز نمی گشت و مهمترین 

گواه این مسئله، نوع سالح های مورد استفاده داعش است.
اتحادی��ه علمای مس��لمان در اس��تان دیاله عراق تأکید ک��رد که ایاالت 
متحده آمریکا، حامی گروه تروریس��تی داعش است. »جبار المعموری« 
رئیس این اتحادیه به پایگاه خبری المعلومه گفت که پس از کشته شدن 
اکثر فرماندهان و متحمل ش��دن تلفات بس��یار داعش در اس��تان دیاله 
)واقع در شرق عراق و در مرز جمهوری اسالمی ایران(، حضور این گروه 
تقریبا در این استان پایان یافت.المعموری در ادامه اما تأکید کرد که اما 
داعش به یک باره، بازگشت و عناصر این گروه، حمله به مناطق مختلف 
در اس��تان را از س��ر گرفتند که این حمالت به کش��ته و زخمی ش��دن 
چندین نفر از جمله نیروهای امنیتی منجر شده است.وی گفت که »اگر 
حمایت و چراغ ]س��بز[ آمریکا نبود، داعش باز نمی گش��ت... و مهمترین 
گواه ]این مس��ئله[، نوع س��الح های به کار رفته ]توسط داعش[ است«.

رئیس اتحادیه علمای مس��لمان در دیال��ه تصریح کرد که عناصر داعش 
س��الح های تیراندازی مدرن و دوربین های دید در شب در اختیار دارند 
و از حمای��ت اطالعاتی برخوردار هس��تند تا بتوانن��د در مناطق مختلف 
دیاله، نفوذ کنند. المعموری خاطر نش��ان کرد، حمایت آمریکا باعث شد 
که »افعی های س��یاه« بار دیگر به دیاله باز گردند؛ زیرا داعش یک بازی 

آمریکایی است و همه جهان از این مسئله اطالع دارند. 

گزارش
اعتصابات سراسری فرانسه دیروز که معترضین آن را »روز 

سیاه« نامیده اند از سرگرفته شد.
اعتصاباتی که از دو هفته قبل در فرانس��ه آغاز ش��ده است 
دیروز در س��یزدهمین روز متوالی پیگیری ش��د و این در 
حالی اس��ت که معترضین امروز را »روز س��یاه اعتصابات« 

نامگذاری کرده اند.
اعتصابات سراس��ری در فرانسه باعث ش��ده مردم از اینکه 
سیزده روز اس��ت کار و زندگی شان مختل شده عصبانی و 
کالفه ش��وند.چهارمین تظاهرات ملی و سراسری دیروز در 
س��یزدهمین روز متوالی اعتصابات ضد سیاست های دولت 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به ویژه طرح اصالح 
قانون بازنشستگی برگزار شده است. بیشتر شهر های فرانسه 
به ویژه ش��هر های بزرگ مانند مارسی در جنوب، لیون در 
مرکز، نانت در غرب، استراسبورگ در شرق و لیل در شمال 
شاهد حضور صدها هزار نفر از مخالفان سیاست های دولت 
فرانسه اس��ت که به دعوت سندیکا ها و اتحادیه های کاری 
و کارگ��ری در این تظاهرات ها ش��رکت کرده اند.حضور دو 
اتحادی��ه ب��زرگ کاری )CGT( و )CFDT( در تظاهرات 
امروز مایه ترس مس��ئوالن فرانسوی شده است زیرا این دو 
سندیکای بزرگ، بیشترین جامعه کاری و کارگری فرانسه 
را شامل می شوند.در تظاهرات هفته گذشته )10 دسامبر( 
که به دعوت اتحادیه کاری CGT برگزار ش��ده بود حدود 
یک میلیون و 500 هزار نفر در سراسر فرانسه به خیابان ها 
آمدند و پیش بینی می ش��ود در تظاه��رات امروز که هر دو 
اتحادیه بزرگ حضور دارند معترضان بیشتری به خیابان ها 

بیایند.
در پاری��س نیز تظاهرات بزرگی از میدان »جمهوری« آغاز 
ش��د و پس از عبور از میدان »باستی« در نهایت به میدان 
»ناس��یون« ختم شد. در سیزدهمین روز متوالی اعتصابات 
بخش هایی از جامع��ه همچنان در اعتراض به طرح اصالح 
قان��ون بازنشس��تگی ک��ه دول��ت همچنان بر اج��رای آن 

پافش��اری می کند بر س��ر کار حاضر نش��ده اند و اعتصابات 
فلج کنن��ده به ویژه در بخش حمل و نقل ادامه دارد. امروز 
فقط دو خط از 16 خط متروی پاریس به عنوان ش��اهرگ 
حمل و نقل در این کالن ش��هر توریس��تی ب��ه طور کامل 
فعال است و مابقی خطوط یا کامال تعطیل است یا به طور 

خیلی محدود به جابه جایی مس��افر می پردازند. اعتصابات 
سراسری در فرانسه باعث ش��ده مردم از اینکه سیزده روز 
است کار و زندگی شان مختل شده؛ عصبانی و کالفه شوند؛ 
این موضوع هم در رس��انه های این کش��ور بازتاب فراوانی 
دارد و با گش��تی در س��طح ش��هر به خوبی می توان حس 

کرد و فهمید. دیروز بخش تحقیقات آتش نشانی پاریس از 
افزایش تصادفات ناش��ی از اعصاب خوردی رانندگان اسیر 
ش��ده در ترافیک خبر داد و همچنی��ن آمار بوق زدن ها به 
هنگام رانندگی که در فرانس��ه خیلی مرس��وم نیس��ت به 

شدت افزایش یافته است. 
همچنین مراجع��ات زیادی به مراکز بهداش��تی و درمانی 
می ش��ود، ام��ا ای��ن مراک��ز نیز خ��ود در اعتصاب به س��ر 
می برند.660 تن از پزش��کان بخش های بس��تری بیماران 
بیمارستان های دولتی با امضای یک نامه سرگشاده به وزیر 
بهداشت فرانسه تهدید کرده اند در صورتیکه دولت و وزارت 
س��المتی و بهداشت به خواس��ته های آنان توجه نکنند از 
مس��ئولیت های خود کناره گیری خواهند کرد. در این نامه 
که روز یکش��نبه 15 دسامبر منتشر ش��د، زنگ اخطار به 
صدا درآمده که سخت گیری های دولت در بیمارستان های 
دولتی به ریاضت اقتصادی و محدودیت ها منجر شده است 
که این برای بیمارس��تان ها و بیماران عواقب خطرناکی در 

بر خواهد داشت.
عالوه ب��ر رانندگان بخش ه��ای حمل و نقل م��واد غذایی 
کارگ��ران بخ��ش خدمات ش��هری و رفتگران نیز دس��ت 
ب��ه اعتص��اب زده اند؛ این را رس��انه ها اع��الم نکرده اند، اما 
انباش��ت زباله ها در کنار در منازل در س��طح ش��هر و بوی 
مش��مئزکننده آن به خوبی گواه آن اس��ت. در این شرایط 
بلبشو و نابسامان شب گذشته و پس از دوازده روز توامان با 
هرج و مرج اجتماعی سرانجام دفتر نخست وزیری فرانسه 
از نشس��ت ادوار فیلیپ، نخست وزیر با روسای اتحادیه ها و 
همچنین کارفرمایان در روز چهارشنبه این هفته خبر داد. 
حاال همه در فرانس��ه نگران آنند که نکن��د این اعتصابات 
سراسری و درد سرساز به روز های پایانی سال و جشن های 
نوئل کشیده شود؛ بالیی که تاکنون فرانسویان اهل گشت 
و گ��ذار به ویژه با حمل و نقل ریل��ی تاکنون آن را تجربه 

نکرده اند.
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