
س��ازمان غیر دولتی بی��ن المللی حقوق 
بشری " سام " مستقر در ژنو از اقدامات 
ضد انسانی نیروهای عربستان و امارات 

علیه شهروندان یمنی پرده برداشت.
این س��ازمان 33 پایگاه و مرکز نظامی 
در اماک��ن حیات��ی اس��تان "المهره" و 
همچنی��ن فعالی��ت های ه��ال احمر 
امارات از زم��ان ورود نیروهای نظامی 
این کش��ور به این استان مرزی یمن را 
مورد بررس��ی قرار داده که این بررسی 
ها نش��ان می دهد نیروه��ای متجاوز، 

اقدام به اس��تفاده غیر قانونی از جوانان قبایل این استان 
به عنوان سرباز کرده اند.

این س��ازمان در گ��زارش خود فاش ک��رد : فرماندهان 
نیروهای عربس��تان تصمیمات��ی را اتخاذ کرده اند که بر 
اس��اس آن صیادان یمنی از نزدیک ش��دن به س��واحل 
تحت مدیریت این نیروها باید خودداری کنند و از صید 

کامل ماهیگیری منع شده اند.
س��ازمان حقوق بشری سام در گزارش خود از ترورهایی 
خب��ر داده که نیروهای عربس��تان پس از تصرف ش��هر 
"الغضی��ه" انجام دادن��د، از جمله ترور "ش��یخ مصطفی 
عب��داهلل الطیب" امام جماعت اس��تان "ش��بوه" در بازار 
این ش��هر یا کش��ته ش��دن "صالح محمد صالح حسن 
المسیری" محافظ شخصی استاندار که پس از درگیری 
لفظی با مامور عربس��تانی به هنگام بازدید اس��تاندار از 
فرودگاه الغضیه در س��ال 2018 روی داد. گزارش س��ام 

تایی��د می کند ک��ه برخی از س��اکنان 
المهره یمن تبعید، حبس و ش��کنجه 
شده اند. بس��یاری از جنایات نیروهای 
عربس��تانی در حق ش��هروندان یمنی 
از جمله بازداش��ت ها و بازجویی های 
غیر قانونی، ضرب و ش��تم ، ش��کنجه 
، ارع��اب، باج خواهی ی��ا ناپدید کردن 
آنها مستند ش��ده است. از سوی دیگر 
روزنامه »االخبار« در گزارش��ی نوشت: 
عربستان تحت پوشش توافق ریاض در 
حال بازسازی ش��به نظامیان وفادار به 
ائتاف و س��وق دادن آنها به س��مت جبهه های شمالی 
اس��ت؛ مقدماتی که به نظر می رسد زمینه را برای تنشی 
جدید در سال 2020 آماده می کند؛ تنشی که نشانه های 
آن از حمل��ه گس��ترده به جبهه »نهم« پدیدار ش��د اما 
نیروهای صنعا این حمله را ناکام گذاش��تند و به عامان 
آن خسارت های زیادی وارد کردند. ائتاف سعودی طی 
سه روز اخیر حمات را در جبهه های مختلف یمن شدت 
بخشیده است که با مقاومت ارتش و کمیته های مردمی، 

ده ها نفر از عناصر ائتاف کشته یا زخمی شده اند. 
  پایگاه خبری المس��یره به نقل از یک مقام نظامی یمن 
اعام کرد: »نیروهای ارت��ش و کمیته های مردمی یمن 
امروز شنبه تاش مزدوران ائتاف سعودی برای نفوذ در 
ش��هر قعطبه در شمال استان الضالع را ناکام گذاشتند«. 
ب��ه گفته این منبع تعدادی از نیروهای ائتاف س��عودی 

در این درگیری کشته یا زخمی شدند.

حامیان جنبش »جلیقه زردها« در شصت 
و دومین ش��نبه اعتراضی علیه مواضع 
دولت فرانس��ه، دیروز ی��ک بار دیگر به 
تظاهرات اعتراضی دست زدند در حالی 
که اس��تعفا ماکرون محور مطالبات آنها 
بوده است که با دخالت نیروهای امنیت 

سرکوب شدند.
فرانس��ه و به ویژه پاری��س پایتخت این 
کشور، از اواسط نوامبر 2018 به صحنه 
اعتراضات جنب��ش جلیقه زردها تبدیل 
شده است. اگرچه اعتراضات این جنبش 

در اعتراض به طرح دولت ماکرون برای افزایش مالیات بر 
س��وخت آغاز ش��دند اما این اعتراضات به صورت هفتگی 
همچنان شنبه ها در حال برگزاری است.در تظاهرات دیروز 
که شصت و دومین شنبه اعتراضی جلیقه زردها در فرانسه 
است، معترضان در خیابان های پاریس و مناطقی از قبیل 
خط سوم متروی پایتخت تجمع کردند. معترضان ضمن سر 
دادن شعارهای مختلف، درخواست برگزاری اعتصاب های 
نامحدود و گس��ترده در فرانس��ه و ادام��ه اعتراضات علیه 
اص��اح قوانی��ن بازنشس��تگی ش��ده اند. در همین حال 
رئیس جمهور فرانسه در میان سیلی از فریادهای اعتراضی 
و هو کردن های معترضان مجبور شد به سرعت سالن تئاتر 
در فرانس��ه را ترک کند.»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور 
فرانسه به دنبال اعتراضات شدید مردم کشورش مجبور به 
ترک سالن تئاتر پاریس شد. علیرغم آنکه نیروهای امنیتی 
ت��اش کردند تا مانع از ورود معترضان ش��وند، گروهی از 

معترض��ان موفق به ورود به س��اختمان 
تئاتر پاریس شدند و شعار سر می دادند: 

»ماکرون استعفا دهد«.
جمع��ی از معترضان فرانس��وی غروب 
جمعه مقابل سالن تئاتر »بوف نورد« که 
ظاهراً ماکرون به همراه همسرش برای 
تماشای یک نمایش در آنجا حضور یافته 
بود، تجمع کردند.گروهی از معترضان با 
ورود به ساختمان تئاتر، شعار می دادند: 
»ماکرو، اس��تعفا کن«، »م��ا اینجاییم 
و حت��ی اگر ماکرون نخواه��د بازهم ما 
اینجاییم«.طب��ق این گزارش، س��پس خودروی مش��کی 
رنگی که ظاهراً حامل رئیس جمهور فرانسه بود، به سرعت 
در می��ان س��یلی از فریادهای اعتراض��ی و هو معترضان، 
محل را ت��رک کرد.این رخداد در چه��ل و چهارمین روز 
از اعتصاب های سراس��ری مردم فرانس��ه علیه طرح دولت 
ماکرون در خص��وص تغییر قوانین بازنشس��تگی صورت 
گرفت. گزارش  رسانه های محلی حاکی از آن است که روز 
جمعه، معترضان ورودی موزه لوور فرانسه را مسدود کردند 
و در پی آن این موزه تعطیل ش��د. برخی از کارکنان موزه 
نیز در میان معترضان شعار می دادند: »مونالیزا در اعتصاب 
است. لئوناردو هم در اعتصاب است«. اتحادیه های تجاری و 
کارگری فرانسه خواسته اند که جمعه هفته آینده، هفتمین 
دور از راهپیمایی های خیابانی در سراس��ر فرانس��ه برگزار 
شود زیرا در آن روز قرار است طرح جنجالی بازنشستگی به 

کابینه فرانسه ارائه شود.

غ��زه بارزتری��ن نماد قربانی ش��دن کرامت انس��انی در اثر 
سیاس��تزدگی جامعه بین المللی و اس��تثناگرایی حاکم بر 
قوانین بین المللی در س��دۀ بیست و یکم است. به گونه ای 
که وقایع غزه و وضعیت س��اکنان آن امروزه به آیینۀ تمام 
نم��ای ناس��ازگاری جامعه بین الملل��ی در ابع��اد مبنایی، 

فرآیندی، ساختاری و هنجاری مبدل شده است. 
جغرافیای غزه

»غ��زه« که از آن با عن��وان »نوار غزه« یا »باریکه غزه« یاد 
می ش��ود در جنوب غربی سرزمین اشغالی )فلسطین( قرار  
دارد. نوار غزه که طول آن به 41 کیلومتر و عرض آن بین 6 
تا 12 کیلومتر است، بیش از یک و نیم میلیون نفر جمعیت 
دارد و یک��ی از پرتراکم تری��ن مناطق دنیاس��ت. نوارغزه از 
شمال و ش��رق به سرزمینهاي اش��غالي رِژیم اسرائیل و از 
شمال به ش��هرک صهیونیست نشین »عس��قان« منتهی 
می ش��ود، از شرق به استان »بئر ش��بع« فلسطین اشغالی 
و از جنوب نیز به کش��ور مصر می رسد. در سمت غرب آن 

نیز، دریای مدیترانه قرار گرفته است. 
در منطقه غزه پنج ش��هر از ش��مال به ترتیب، جبالیا، غزه، 
دیرالبلح، خان یونس و رفح وجود دارد که بزرگترین آن ها 

شهر غزه است.

مروری بر تحوالت غزه
در سال 1948 پس از استیای رژیم صهیونیستی بر بخش 
اعظم س��رزمین فلس��طین، نوار غزه به دلیل همجواری با 
کشور مصر توس��ط این کشور اداره می ش��د. این وضعیت 
ادامه یافت تا سال 1967 که اسرائیل در جنگ 6 روزه این 
منطقه را به تصرف خود درآورد. منطقه غزه در سال 1993 
بعد از امضاي توافقنامه اسلو به مناطق فلسطیني پیوست و 

دولت خودگردان فلسطین بر این منطقه مسلط شد. 
در ادامه نیز شارون نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی در 
اوایل سال 2004 برنامه خروج یکجانبه از غزه را اعام کرد. 
عقب نش��ینی کامل از نوار غزه که در آن 7500 ش��هرک 
نشین زندگی می کردند، س��رانجام در 25 آگوست 2005 
عملی شد و پس از 38 سال اشغالگری، این منطقه به طور 

کامل به فلسطینی ها واگذار شد. 
علیرغم عقب نشینی رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سال 
2005، حری��م هوای��ی و دریایی نوار غ��زه همچنان تحت 
کنترل رژیم صهیونیستی است و عاوه بر آن، گذرگاه رفح 
در مرز با کشور مصر که تنها معبر مسافرت و راه دسترسی 
س��اکنان ن��وار غزه به کش��ور مصر و جهان اس��ت از ژوئن 
2007 بس��ته ش��ده و کنترل آن به طور مشترک به عهدۀ 
مأموران این رژیم و هیأت ناظر اروپایی و فلسطینی ها قرار 
گرف��ت. در ادامه و به دنبال اجرای ط��رح ضربتی حماس  
در غ��زه در هفدهم ژوئن 2007، این گذرگاه به طور کامل 
بس��ته ش��د. به عبارت دیگر، با تسلط یافتن حماس بر نوار 
غزه تحربم گسترده این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی 

و بستن گذرگاه های مرزی آن شده است. 
این رژی��م از اوایل س��ال 2007 غزه را ب��ه محاصره همه 
جانبه درآورده و با بس��تن گذرگاه ه��ا و جلوگیری از ورود 

سوخت، مواد غذایی و دارویی این محاصره را تشدید نموده 
است. این در حالی است که »بان کی مون« دبیر کل وقت 
س��ازمان ملل نیز محاصره غ��زه را فاجعه بار خواند و ضمن 
محکوم کردن آن، خواس��تار پایان این محاصره شد. با این 
وج��ود همچنان نوار غ��زه در محاصره رژیم صهیونیس��تی 
قرار گرفت��ه و علیرغم توافق نامه ها و آتش بس��هایی، این 
منطقه هنوز تحت ش��دیدترین کنترلهای زمینی، هوایی و 
دریای��ی قرار دارد. به هرحال ذکر این نکته مهم اس��ت که، 
رژیم صهیونیستی طبق حقوق بین الملل اش�غال و از جمله 
کنوانسیون چهارم ژنو 1949، وظایفي را در خصوص تأمین 
امنیت و نیازهاي م�ردم ای�ن س��رزمین بر عهده دارد. ماده 
33 کنوانس��یون چهارم، مجازات دسته جمعي غیرنظامیان 
توس���ط رژی�م صهیونیس��تی را ممنوع کرده، »تحریمهاي 
اقت�صادي« صهیونیس��تها ب�ر س���اکنان ن�وار غ�زه، شکلي 
از مجازات دس��ته جمعي و بنابراین نقض حقوق بین الملل 
تلقي مي شود.   آنچه در این جا اهمیت می یابد و انجام آن 
بس��یار ضروری است، اجرای وظایف سازمانهای  بین المللی 
از جمله مهمترین نهاد بین المللی یعنی سازمان ملل است. 
این س��ازمان بر اساس اهداف اساس��ی و منشور آن وظیفۀ 
برق��راری صل��ح و امنیت در جهان را بر عه��ده دارد. از این 
رو، هم��واره ضم��ن رصد اوضاع و وقای��ع مختلف در جهان 
باید نس��بت به این رویدادها حس��اس بوده و در برابر وقایع 
و عواملی ک��ه صلح، عدالت و امنیت جه��ان را به مخاطره 
می اندازن��د، واکنش��های الزم را نش��ان داده و تصمیم��ات 

مقتضی را اتخاذ نماید. 
ب��ا توجه به تحوالت مختلف در غ��زه، به طور ویژه در مورد 
آن می توانیم اذعان کنیم که این مهمترین نهاد بین المللی 
وظای��ف خود را به خوبی انجام نداده و تحت تأثیر قدرتهای 

سلطه گر و یکجانبه گرایی و استثناگرایی ناشی از تأثیرپذیری 
از این قدرتها، نوار غزه همچنان در بدترین شرایط از لحاظ 
اوضاع انس��انی، اجتماعی و اقتصادی به س��ر می برد.  آنچه 
امروز جهانیان در غزه شاهد آن هستند گویای این واقعیت 
است که گرچه صلح، عدالت، امنیت عمومی و حفظ کرامت 
انسانی از جمله اش��تراکات همه ادیان، مذاهب و فرقه های 
دین��ی و مذهب��ی در دنیاس��ت، ام��ا هیچ گاه ای��ن انتظار 
آرمانگون��ه تحقق نیافته اس��ت و علت آن ب��دون تردید در 
فاصله گرفتن از ارزشهای بنیادین مبتنی بر منطق و فطرت 
بشر، فاصله گرفتن از آموزه های دینی و سیاست زده شدن 
روابط بین المللی در پی موجهای گوناگون ناشی از تحوالت 
جهانی و نقش قدرتهای س��لطه گر که همواره برای تحقق 
اهداف مادی و دنیوی خود را مجاز به هر گونه عمل و رفتار 

در برابر ملتها و دولتها می دانند، می باشد.
به نظر می رس��د آیندگان که وقایع قرن بیس��تم و بیست و 
یکم را مرور خواهند کرد، حداقل در این نکته اندکی درنگ 
نمایند و اش��تراک نظر داشته باشند که: چرا جمعیتی یک 
و نیم میلیون نفری به ویژه زنان، کودکان و سال خوردگان 
در منطقۀ کوچکی از جهان، چندین سال تحت شدیدترین 
محاصرههای غذایی و دارویی قرار داشتند و چرا سازمانهای 
مدافع حقوق بش��ر وظیفه خ��ود را در برابر این رویداد مهم 
انس��انی به خوبی انج��ام ندادند؟ چرا ک��ه حمله به مناطق 
مس��کونی، مساجد و مدارس، بیمارستانها و تحریم ساکنان 
غیرنظام��ی و زنان و کودکان به هی��چ دلیلی قابل توجیه و 
دفاع نیست. سکوت مجامع بین المللی و سازمان ملل از این 
رو، به نظر میرس��د وقایع باریکۀ غزه و تحوالت آن، آزمونی 
مهم برای س��ازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل در 

انجام صحیح وظایف آن باشد. 

سوریه: ارتش س��وریه به حمات مکرر گروه های 
تروریس��تی به محله های مسکونی در شهر حلب و 
مناطق امن در ش��رق و جنوب ش��رق ادلب پاسخ 
داد و با حم��ات متمرکز خود، موش��ک اندازها و 
خمپاره اندازه��ای آنها را در غ��رب، جنوب غرب و 

جنوب شرق استان ادلب منهدم کرد.

 اردن: وزرای خارج��ه اردن و ع��راق در بغ��داد، طی 
یک کنفرانس مشترک بر ضرورت کاهش تنش ها در 
منطقه و حل و فصل اختافات دور میز مذاکرات تاکید 
کردند. »ایمن الصفدی« وزیر خارجه اردن در سفری 
رسمی وارد بغداد، پایتخت عراق شد و با »محمد علی 
الحکیم« همتای عراقیش درباره جدیدترین تحوالت 

منطقه و روابط دو جانیه دیدار کرد.

آمریکا: رئیس س��تاد مشترک ارتش آمریکا اعام 
کرد که ایاالت متحده تا دو ماه آینده درباره میزان 
حضور نظامی خ��ود در آفریقا به وی��ژه در منطقه 
ساحل تصمیم خواهد گرفت. ژنرال »مارک میلی« 
رئیس س��تاد مش��ترک ایاالت متحده گفت: هیچ 
ج��دول زمانی مش��خصی درباره خ��روج نظامیان 

امریکایی از آفریقا وجود ندارد.

افغانستان: طالبان می گوید به شرط موفقیت آمیز 
بودن نشست دوحه، از آتش بس 10 روزه با آمریکا 
و همچنین گفتگو با دولت کابل اس��تقبال می کند. 
این در حالی است که »سهیل شاهین« سخنگوی 
طالب��ان، دیداری ک��ه طی روزهای چهارش��نبه و 
پنجش��نبه در قطر میان هیأت ه��ای مذاکره کننده 
طرفی��ن صورت گرفت مفید ارزیابی کرد و از تداوم 

آن طی روزهای آتی خبر داد.

فرانسه: رئیس جمهور فرانسه قرار است به زودی برای 
دیدار با مقامات صهیونیس��ت و مسئوالن تشکیات 
خودگردان فلس��طین به اراضی اشغالی سفر می کند. 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه به زودی به 
رام اهلل سفر خواهد کرد.»سلمان هرفی« سفیر فلسطین 
در پاریس تاکید کرد خبر سفر امانوئل ماکرون، رئیس 

جمهور فرانسه به رام اهلل را تأیید کرده است.

هن�دوراس: رئیس جمه��ور هن��دوراس از تصمیم 
دولت این کش��ور برای انتقال س��فارتش از تل آویو 
به قدس اشغالی خبر داد. »خوان اورالندو هرناندز« 
رئیس جمهور هندوراس در س��خنانی اعام کرد که 
دولت این کشور سفارت خود را از تل آویو به قدس 
اش��غالی منتقل خواهد ک��رد. وی گفت: به محض 
اینکه اس��رائیل س��فارت خود را در تگوسیگالپا باز 
کند، هندوراس سفارت خود را از تل آویو به قدس 

منتقل خواهد کرد.

ذرهبین

شکنجه اسیران فلسطینی 
در ادامه افشای جنایات ضد بشری صهیونیست ها، 
یک سازمان حقوق بش��ری فلسطینی عکس هایی 
از آثار ش��کنجه روی بدن یک اس��یر فلسطینی در 

زندان های رژیم اشغالگر صهیونیستی منتشر کرد.
 یک س��ازمان حقوق بش��ری فلسطین عکس هایی 
منتش��ر کرد که ش��کنجه یک زندانی فلس��طینی 
در زندان های رژیم اش��غالگر صهیونیستی را نشان 
می داد. تصاویر منتش��ر شده توسط انجمن مراقبت 
از زندانی��ان و حقوق بش��ر الضمیر )یک س��ازمان 
غیردولتی(، نش��ان دهنده آثار کب��ودی و ضرب و 
ش��تم روی بدن »ولید حناش��ه« اسیر اهل رام اهلل 
در کرانه باختری اس��ت. تصاویر، آثار کبودی ها در 
سراسر بدن حناتش��ه بویژه روی پاها و ساق و ران 
او  و ورم در جاه��ای مختل��ف بدن��ش را به وضوح 
نش��ان می دهد.»س��حر فرانس��یس« مدیر انجمن 
الضمی��ر گفت ک��ه او در جری��ان کار حقوقی خود  
این تصاویر را با هدف مستندس��ازی موارد شکنجه 
در زندان های اس��رائیل به دس��ت آورده است. این 
مس��ئول فلس��طینی افزود: »طبق اس��تانداردهای 
بین المللی مورد اس��تفاده در مس��تند سازی موارد 
ش��کنجه ما دادگاه رژیم اش��غالگر را مجبور کردیم 
ک��ه اجازه گرفت��ن عکس را بدهد«. خب��ر دیگر از 
جنای��ت صهیونیس��ت ها آنکه صهیونیس��ت ها یک 
زن فلس��طینی را در قدس اشغالی بازداشت کردند 
و مدع��ی ت��اش وی ب��رای انجام عملی��ات علیه 
صهیونیست ها ش��دند. این زن در خیابان »سلطان 
س��لیمان« ش��هر قدس در نزدیکی »باب العامود« 
دستگیر شد. خبر دیگر آنکه توقف کمک های مالی 
هش��داری برای فروپاش��ی بخش های درمانی شده 
اس��ت که به ده ها هزار فلس��طینی ساکن قدس در 

کرانه باختری و غزه خدمات می دهند.

نیمچهگزارش

عبور مسیر صلح در لیبی از ترکیه 
رئیس جمهور ترکیه گفت که این کشور به حمایت خود از دولت وفاق ملی 
لیب��ی ادامه می دهد و »خلیفه حفتر« تهدیدی برای منطقه اس��ت.»رجب 
طیب اردوغان« در س��خنانی مدعی شد که صلح در لیبی از مجرای ترکیه 
عب��ور می کند و اروپا نباید اجازه دهد که »خلیفه حفتر« در این کش��ور به 
قدرت برس��د.اردوغان گفت که ترکیه به آموزش نیروهای لیبی و جنگ علیه 
»تروریس��م« و »قاچاق انس��ان« در لیبی ادامه  خواهد داد. او به کشورهای اروپایی 
هشدار داد که در صورت سقوط دولت وفاق ملی لیبی )مستقر در طرابلس( آن ها با 
مشکات و تهدیدات جدیدی مواجه خواهند شد. او خلیفه حفتر را »جنگ ساالر« 
توصیف کرد و گفت که در اختیار قرار دادن رهبری لیبی در دست وی یک اشتباه 
تاریخی اس��ت. پارلمان ترکیه در تاریخ 12 دی با الیحه مجوز اعزام نیروی نظامی 

جهت حمایت از دولت وفاق لیبی موافقت کرد. 

روابط استراتژیک چین و روسیه 
نخست وزیر چین با ارسال یک پیام ضمن تبریک گفتن به »میخائیل میشوستین« 
بابت انتخاب او به سمت نخست وزیری روسیه، از سطح عالی روابط استراتژیک 
دو کش��ور ابراز خرسندی کرده اس��ت. به دنبال تغییر و تحوالت تازه در دولت 
روسیه و تعیین نخست وزیر جدید این کشور، »لی کگیانگ« نخست وزیر چین 
خطاب به همتای روس خود پیام تبریک ارسال کرده است. نخست وزیر چین در 
این پیام به میخائیل میشوستین نخست وزیر جدید روسیه تبریک گفته و در این پیام 
تبریک تصریح کرد: »»مشارکت استراتژیک جامع و هماهنگی چین-روسیه در سال های 
اخیر به یک س��طح عالی توسعه یافته است«. نخست وزیر چین در این پیام افزود: »در 
سال 2019 و در هفتادمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین چین و روسیه، شی 
جین پینگ رئیس جمهور چین و والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به طور مشترک، 

ایجاد مشارکت استراتژیک جامع بین دو کشور را اعام کردند«.

هشدار ونزوئال درباره سیاست های واشنگتن 
وزیر خارجه ونزوئا هش��دار داد که آمریکا همچنان به دنبال تداوم محاصره 
آمریکای التین و حوزه کارائیب اس��ت تا به منابع طبیعی آن دس��ت یابد و 
دولت های دست نشانده خود را در کشورهای این منطقه بر سر کار بگذارد.

»خورخ��ه آرئاس��ا«  تصریح کرد: هدف واش��نگتن ت��داوم محاصره دائمی 
آمری��کای التین و حوزه کارائیب اس��ت چون آمریکا همچنان به دنبال منابع 
طبیع��ی این منطقه و به قدرت رس��اندن دولتهایی که منافع کاخ س��فید را تامین 
کنند، است.این مقام ارشد ونزوئا تاکید کرد: آمریکای التین همواره هدف کودتاها، 
اقدامات بی ثبات کننده، تروریسم، جنگ های نامتقارن و محاصره اقتصادی، تجاری 
و مالی بوده است. ونزوئا از زمان مواجهه با تحریم های جدید آمریکا تحت هدایت 
دونالد ترامپ همواره تاش کرده با تدابیر جدید و همکاری گسترده با هم پیمانانش 

از جمله چین و روسیه، سیاست های واشنگتن را ناکام بگذارد.

فرانس��ه در یک س��ال گذشته ش��رایط بحرانی را در عرصه 
داخلی س��پری کرده که مح��ور آن را اعتراض های مردمی 
در قالب جلیقه زردها علیه حاکمیت نظام س��رمایه داری بر 
کشورش��ان اس��ت. هر چند که محافل رسانه ای غرب سعی 
دارند تا محور اعتراض��ات را صرفا اقتصادی عنوان نمایند و 
اعتراض به قانون جدید کار، اما استمرار اعتراض ها که البته 
با سرکوب گس��ترده پلیس و نیروهای امنیتی همراه است، 
گواهی بر گسترده تر بودن ابعاد اعتراضات می باشد. به گفته 
بسیاری از س��ازمان دهندگان این اعتراض ها، محور مطالبه 

مردم فرانسه پایان حاکمیت نظام سرمایه داری برکشورشان 
است که زمینه س��از بی عدالتی و شکاف گسترده طبقاتی 
ش��ده اس��ت. در کنار بحران های داخلی نکت��ه قابل توجه 
تحرکات نظامی فرانس��ه در غرب آسیاست که این روزها در 
لوای حمایت از سعودی صورت می گیرد. مقامات فرانسوی 
اعام کردند که این کش��ور یک سیس��تم راداری در ساحل 
شرقی عربستان سعودی مس��تقر کرده تا به تقویت دفاعی 
این کشور پس از حمات سپتامبر گذشته به زیرساخت های 
نفتی این کش��ور بپ��ردازد. امانوئل ماک��رون رئیس جمهور 
فرانس��ه در س��خنرانی برای ارتش این کشور گفت: در شبه 
جزیره عربس��تان و خلیج فارس، جایی که تنش ها در حال 
 Jaguar Task Force افزایش بوده،  ما اقدام به اس��تقرار

کردیم که در اطمینان دادن به عربس��تان س��عودی سهیم 
است. همزمان با این اقدام منابع خبری اعام کردند فرانسه 
قصد دارد ناو »ش��ارل دو گل« و گروه ضربت همراه آن را از 
ژانویه تا آوریل در خاورمیانه مس��تقر کن��د. این اقدامات از 
س��وی فرانسه در حالی صورت می گیرد که بررسی وضعیت 
امنیتی عربس��تان نشان می دهد این کش��ور پیش از این از 
سامانه ها و کمک های نظامی آمریکا و انگلیس برخوردار شده 
و آلمان و کانادا نیز تس��لیحات مدرن��ی به آن داده اند اما در 
نهایت سعودی نتوانس��ته به امنیت دست یابد و پاسخ های 
موشکی و عملیات های پهپادی یمنی ها عما این ساختارها 
را ناکارآمد ساخته است. با توجه به این مهم این سوال مطرح 
است که چرا عربستان ادعای حمایت راداری از عربستان را 

مطرح کرده است؟ بخشی از این اقدام فرانسه را در سیاست 
غرب مبنی بر سرکیس��ه کردن سعودی و کشورهای عربی 
ب��ه بهانه های نظامی می توان مش��اهده کرد چنانکه س��ایر 
کش��ورهای اروپایی و آمری��کا نیز همین سیاس��ت را اجرا 
کرده اند. البته باید در نظر داش��ت که این اقدامات بهانه ای 
برای فروش تس��لیحات برای کشتار مردم یمن نیز می باشد 
که با ادعای حمایت از مناطق نفتی سعودی صورت می گیرد. 
نکته دیگر آنکه فرانسه اخیرا تحرکات نظامی گسترده ای را 
در منطقه آغ��از کرده که اعزام نیروی نظامی به س��وریه و 
نیز تشکیل ائتاف به اصطاح امنیت دریانوردی با مرکزیت 
امارات محور آن را تشکیل می دهد. به عبارتی می توان گفت 
کشورهایی مانند سعودی نه تنها برای امنیت منطقه گامی 
بر نمی دارند بلکه عاملی شده اند برای حضور پر رنگ تر نظام 
سلطه در منطقه حال آنکه راهکار برقراری ثبات و امنیت در 
منطقه خروج تمام نیروهای خارجی از منطقه و حذف رژیم 

صهیونیستی به عنوان عقبه نظام سلطه است. 

یادداشت

شعار جلیقه زردها در شصت و دومین هفته تظاهرات ضد سرمایه داری 
ماکرون، استعفا کن

سازمان غیر دولتی بین المللی حقوق بشری فاش کرد
پرده ای جدید از جنایات عربستان 

نوار غزه و وقایع آن؛ آزمونی برای سازمان های بین المللی 

نگاه

فرانسه و بهانه ای به نام سعودی 
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