
فضای س��رکوب در حالی همچنان بر فرانس��ه حاکم است 
ک��ه پنجاه و دومین روز از آغ��از اعتصاب ها علیه اصالحات 
بازنشس��تگی و شصت و سومین هفته اعتراض های مردمی 
علیه سیاست های اقتصادی دولت و ضد نظام سرمایه داری 
در فرانسه موسوم به جنبش »جلیقه زردها« در حالی برگزار 
ش��د  که رکورد طوالنی مدت ترین اعتصاب ها به اصالحات 
بازنشس��تگی در این کشور شکست و این جنبش همچنان 

به روند خود ادامه می دهد.
فرانسه، پس از اعتصاب  روز جمعه ۲۴ ژانویه)چهارم بهمن( 
بنا بر پیش بینی ها، ترافیک در خطوط س��ازمان حمل ونقل 
 )SNCF( و شرکت ملی راه آهن فرانسه ) RATP(پاریس
 )RER(دیروز نیز  در خطوط مترو و شبکه تندرو منطقه ای
آشفته شده و طبق پیش بینی این دو سازمان، ۲ خط مترو 
و ی��ک خط خطوط تن��درو منطقه ای راه آه��ن در پاریس 
دیروز مختل ش��د. روزنامه لوپروگ��رس نیز اعالم کرد،  در 
ش��هر لیون در س��اعت ۱۴ ب��ه وقت محل��ی معترضان به 
سیاس��ت های دولت از جمله برنامه اصالحات بازنشستگی، 

در میدان » بلکور « این شهر تجمع کردند. 
جمع��ه در ادام��ه اعتصاب ها و اعتراض ه��ا علیه اصالحات 
بازنشس��تگی، طبق اعالم وزارت کش��ور ۲۴۹ هزار نفر در 
سراسر این کشور به خیابان ها آمده بودند که از این رقم ۳۱ 
هزار نفر مربوط به پایتخت اس��ت. این رقم پس از جمعیت 
حدود ۲۸۹ هزار نف��ری در روز ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸)۲۶ آبان 
۹۷( ک��ه جنبش جلیقه زردها نخس��تین اعت��راض خود را 
نس��بت به افزایش مالیات بر سوخت را رقم زد و به تدریج 
هویت آن به جنبش��ی علیه سیاس��ت های اقتصادی دولت 
تغییر یافت، یکی از پر تعدادترین اعتراض ها در طول افزون 
بر یک س��ال و دوماه گذشته محسوب می شود. این رقم در 
حالی از س��وی وزارت کشور فرانس��ه اعالم شده که طبق 
برآوردهای انجام ش��ده برای رسانه های فرانسوی، جمعیت 

حاضر در خیابان های پاریس در روز گذش��ته ۳۹ هزار نفر 
را ش��امل می ش��د. نانت و نیس از جمله ش��هرهایی بودند 
که در روز جمعه جمعیت بس��یاری اق��دام به تظاهرات در 
خیابان ها کرده بودند. کنفدراس��یون عمومی کار فرانس��ه 
به عنوان بزرگترین اتحادیه س��ندیکایی در این کش��ور نیز 
مجموع جمعیت معترضی که در روز جمعه به خیابان های 

این کش��ور گسیل ش��ده بودند را یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
نف��ر اعالم ک��رد. در جریان این تظاه��رات و راهپیمایی ها، 
۱۱ نفر در پاریس توس��ط نیروهای پلیس دستگیر شدند. 
اتحادیه های فرانس��وی همزمان با اقدام دولت در رونمایی 
از طرحی که تغییر در نظام بازنشس��تگی ملی را هدف قرار 

می دهد، اعتصاب کردند.

مسافران بار دیگر همزمان با اعتصاب اتحادیه های کارگری 
با اختالل در حرک��ت قطارهای منطقه ای و متروی پاریس 
مواجه ش��دند و برخ��ی از خدمات عموم��ی و مدارس نیز 
ب��ه اعتصاب ها پیوس��تند. اختالل در سیس��تم حمل ونقل 
این کش��ور به وخام��ت اعتصابات قبلی نب��ود. روزنامه » ال 
تریبون « فرانس��ه نی��ز از ارائه و تصویب ط��رح اصالحات 
بازنشستگی در ش��ورای وزیران دولت این کشور خبر داده 
و نوش��ته اس��ت: این الیحه قرار است روز س��وم فوریه)۱۴ 
بهمن( در کمیته ای در مجلس شورای ملی بررسی شود.این 
الیحه ش��امل یک متن هزار صفحه ای است که می تواند در 
خصوص دش��واری های طرح تعدیل شود. همچنین به نقل 
از حس��اب توئیتری »شهروند ناشناس« که اخبار سیاسی و 
جنبش های اجتماعی در فرانسه و جهان را بازتاب می دهد، 
کارکن��ان نی��روگاه »گاردان«، در س��اختمان مدیریت این 
نیروگاه زغال سنگ خالی کردند.سندیکاها در فرانسه با هدف 
اعتراض به طرح دولت خواستار راهپیمایی دوباره در تاریخ 
۲۹ ژانویه)نهم بهمن( ش��دند. کارکن��ان نیروگاه »گاردان« 
فرانس��ه در ادامه اعتصاب خود اقدام��ی جالب توجه انجام 
دادند که تصاویر آن در شبکه های اجتماعی نیز منتشر شد. 
در فرانسه کارکنان نیروگاه »گاردان« که اعتصاب کرده اند، 
در ساختمان مدیریت این نیروگاه زغال سنگ خالی کردند. 
این نیروگاه بر اس��اس قانون ان��رژی - آب و هوا که در آن 
تعطیلی نیروگاه های زغال س��نگ فرانس��ه در سال ۲۰۲۲ 

پیش بینی شده، با خطر تعطیلی رو به رو است. 
فضایی از سرکوب و اعتراض در حالی فرانسه را در برگرفته 
که سران این کش��ور به جای توجه به مطالبات مردمی به 
دخالت و آش��وب سازی در سایر کش��ورها ادامه می دهند 
چنانک��ه ژان ایو لو دریان  وزیر امور اروپایی و امور خارجه 
فرانس��ه اعالم ک��رد بر حمایت کش��ورش از روند برگزاری 

انتخابات در ونزوئال تاکید می کند.

اردن: »ضیف اهلل فایز« س��خنگوی وزارت خارجه 
اردن اقدامات نظامیان صهیونیس��ت علیه مس��جد 
االقصی و نمازگزاران فلسطینی را محکوم کرد. وی 
تصریح کرد: تعرض نظامیان اس��رائیلی به مس��جد 
االقصی و س��رکوب نمازگزاران فلس��طینی اقدامی 
تحریک آمیز و محکوم اس��ت. فایز اظهار داشت که 
رژیم صهیونیس��تی با این اقدامات تعهدات خود به 
عنوان یک رژیم اشغالگر طبق قوانین بین المللی را 

زیر پا گذاشته است.

لیبی: گزارش های رس��انه ای از تش��کیل کمیته 
نظامی مشترک میان ارتش ملی لیبی و دولت وفاق 
ملی این کشور حکایت دارد. »علی ثابت« سخنگوی 
ستاد مش��ترک ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه 
حفتر اعالم کرد که اعضای کمیته نظامی مذکور از 

سوی ارتش ملی تشکیل شده است.

افغانس�تان: وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد علی رغم 
فش��ار ایاالت متحده و نیروهای ارتش افغانس��تان، 
داعش توانایی انجام حمالت نه تنها در این کش��ور 
بلکه در جنوب آس��یا و آس��یای مرک��زی را دارند. 
وزارت دفاع آمریکا تاکید کرد: گروه های تروریستی 
و شورشی همچنان یک چالش بزرگ برای نیرو های 
افغانستان، ایاالت متحده و نیرو های ائتالف هستند.

قط�ر: در پ��ی طوالنی ش��دن مذاک��رات دوحه و 
افزای��ش اختالفات، طالبان اع��الم کرد زیادخواهی 
نمایندگان واشنگتن روند مذاکرات صلح را طوالنی 
کرده اس��ت. بر اساس اعالم این گروه، در حالی که 
طالبان در برابر توافق صلح با زلمی خلیلزاد متعهد 
به کاهش خش��ونت  در افغانستان شده ، اما خلیلزاد 

درخواست های جدیدی را مطرح کرده است.

بولی�وی: دولت موقت بولیوی اعالم کرد که روابط 
دیپلماتیک خود را با کوبا متحد دیرین این کش��ور 
قطع کرد.   »جنینه آنِیس« رییس جمهوری موقت 
بولیوی در حالی روابط خود با کوبا را قطع کرد که 
پی��ش از این روابط بولیوی با دولت ونزوئال را قطع 
کرده بود و خوان گوای��دو رهبر مخالفان ونزوئال را 

به رسمیت شناخته بود.  

انگلی�س: دیپلمات پرتغالی به عنوان رئیس هیات 
دیپلماتیک آت��ی اتحادیه اروپ��ا در بریتانیا پس از 
بریگزی��ت منصوب ش��د که از ۳۱ ژانوی��ه آماده به 
کار می ش��ود.جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپ��ا در بیانیه ای اعالم ک��رد، خوآئو واله 
دی آلمیدا، دیپلمات پرتغالی قرار اس��ت ریاس��ت 
نخس��تین هیات اتحادیه اروپا در انگلیس را پس از 

بریگزیت برعهده بگیرد.

ذرهبین

دوربینهایانگلیسیعلیهحقوقبشر
انگلی��س از جمله مدعیان حقوق بش��ر اس��ت که 
علیه س��ایر کشورها موضع گیری می کند حال آنکه 
گزارش های نقض سیس��تماتیک حقوق بشر توسط 
دولتم��ردان این کش��ور حکای��ت دارد چنانکه به 
رغم مخالفت های گروه های حقوق بش��ری، پلیس 
انگلی��س در خیابان ه��ای پایتخ��ت این کش��ور از 

دوربین های تشخیص چهره استفاده می کند.
پلیس انگلیس به رغم مخالفت ها و ابراز نگرانی های 
سیاس��تمداران و گروه های حقوق بشری و نیز رای 
هفته گذشته کمیس��یون اروپا مبنی بر ممنوعیت 
پنج س��اله برای اس��تفاده از دوربین های تشخیص 
چه��ره، برای اولین بار اس��تفاده از ای��ن فناوری را 
در خیابان ه��ای لن��دن آغاز می کن��د. پلیس لندن 
اع��الم کرد ای��ن برنامه برای شناس��ایی مظنونانی 
اس��ت که به جرایم جدی نظیر چاقوکش��ی یا بهره 
برداری جنس��ی از کودکان دست زده اند. در حالی 
که نهادهای حقوق بش��ر تاکید دارند که این اقدام 
برای س��رکوب بیش��تر و تش��دید فض��ای امنیتی 
ص��ورت می گی��رد. گزارش ه��ا نش��ان می دهد که 
لندن تحت نظارت چهار میلیون دور بین است که 
امنیتی ترین ش��هر جهان را به خود اختصاص داده 
اس��ت. پلیس آمریکا نیز به رغم ممنوعیت استفاده 
از این فناوری در ش��هرهایی، چون سانفرانسیسکو 
و اوکلند، همچنان از آن اس��تفاده می کند. از جمله 
نگران کننده تری��ن موضوعات درباره این دوربین ها، 
خطای آن ها در تش��خیص اف��راد و نیز برآورد های 
تبعیض آمیزعلیه زنان و افراد رنگین پوس��ت است. 
انگلی��س در حوزه تبعیض نژادی جزء کش��ورهای 
متهم است که مسلمانان و رنگین پوستان در آن با 

تبعیض های شدیدی مواجه هستند. 

نیمچهگزارش

ملتهایعربیازمردمعراقحمایتکنند
سخنگوی انصاراهلل یمن از تظاهرات میلیونی عراقی ها علیه حضور نظامیان 
آمریکایی در این کشور استقبال کرد. محمد عبدالسالم سخنگوی انصاراهلل 
یمن ب��ه تظاهرات میلیونی مردم عراق علیه حض��ور نظامیان آمریکایی در 
این کش��ور واکنش نش��ان داد. وی تاکید کرد: تمام ملت های عربی باید از 
ملت عراق در این خصوص حمایت کنند. عبدالس��الم تصریح کرد: ملت های 
عربی باید با وابستگی مخالفت کرده و به دنبال آزادی باشند. الزم به ذکر است که 
تظاهرات میلیونی مردم عراق طی روز جمعه گذشته علیه حضور نظامیان آمریکایی 
در این کش��ور بازتاب گس��ترده ای در جهان داشته است. بسیاری از احزاب و گروه 
های سیاس��ی از این تظاهرات میلیونی حمای��ت کرده اند. در این میان مردم عراق 
با این حرکت عظیم نش��ان دادند که به دنبال مقابله با اش��غالگری آمریکا هستند و 

پذیرنده ادامه حضور نیروهای آمریکایی نخواهد بود. 

تقالیترامپعلیهتوافقلندنوپکن
رئیس جمه��ور آمریکا در تماس��ی تلفنی با نخس��ت وزیر انگلیس، درخصوص 
امضای قرارداد میان لندن و پکن برای اس��تفاده از تجهیزات ارتباطی اینترنت 
نس��ل پنجم هش��دار داد. »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمری��کا و »بوریس 
جانس��ون« نخست وزیر انگلیس در تماس��ی تلفنی درباره تصمیم لندن برای 
استفاده از تکنولوژی های ارتباطی ساخت چین گفت وگو کردند. کاخ سفید اعالم 
کرد: »این دو رهبر مس��ائل مهم منطقه ای و دوجانبه، نظیر همکاری جهت اطمینان 
از امنیت ش��بکه های ارتباط از راه دور، را به بحث گذاشتند«. الزم به ذکر است انتظار 
می رود دولت انگلیس تا پایان ماه جاری میالدی )۱۱ بهمن( تصمیم نهایی خود برای 
به  کارگیری تجهیزات نس��ل پنجم اینترنت از طریق شرکت چینی »هوآوی« را اعالم 
کند. از آنجا که آمریکا رقیب تجاری چین محس��وب می ش��ود تالش می کند با نا امن 

جلوه دادن سیستم امنیتی شرکت هوآوی، انگلیس را از همکاری با آم منصرف کند.

سخنان»آلیسولز«احمقانهاست
»عمران خان« نخس��ت وزیر پاکستان س��خنان »آلیس ولز« معاون وزیر امور 
خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی درباره کریدور چین را احمقانه 
توصی��ف کرد.وی افزود: ما قدردان چینی ها هس��تیم و اجازه نمی دهیم هیچ 
کش��ور دیگری در روابط ما با این کش��ور دخالت کند. خان یادآور ش��د: آنچه 
چینی ها برای اجرای کریدور مشترک اقتصادی به عنوان وام پرداخت می کنند 
س��ودی کمت��ر از 5 درص��د دارد و اینکه چنین وامی موج��ب افزایش بدهی خارجی 
پاکس��تان می شود، سخنی احمقانه است. ولز در سخنانی گفته بود وام هایی که چین 
به پاکس��تان پرداخت می کند، این کش��ور را مقروض کرده بدهی خارجی اس��الم آباد 
را افزای��ش می دهد. به گفته ولز، ش��رکت هایی چینی که در پاکس��تان کار و فعالیت 
می کنند، تحریم بوده و امکان کار ندارند. الزم به ذکر است آمریکا تحرکات گسترده ای 
برای جلوگیری از اجرای طرح کردیدور چین یا همان جاده ابریشم صورت داده است. 

علی تتماج 

عراق طی هفته های اخیر با تحولی بزرگ همراه است و آن 
مطالبه مردم و اراده دولتمردان برای تحقق استقالل کامل 
کشورشان است. آمریکایی ها با ترور سرداران مقاومت یعنی 
سردار سپهبد  قاسم س��لیمانی و نیز ابومهدی المهندس 
معاون حش��د الشعبی و همرزمانش��ان بر این تصور بودند 
که موانع حضورش��ان در عراق را برداش��ته و می توانند به 
اش��غال این کش��ور ادامه دهند. اما نتیجه این ترور مغایر 
ب��ا اهداف آمریکا پیش رفت چنانکه پارلمان و دولت عراق 
خواس��تار خروج نیروهای آمریکایی از این کش��ور شدند. 

نکته قابل توجه آنکه در میان مطالبات مردم و دولتمردان 
عراق برای تحقق این مهم رئیس منطقه کردس��تان عراق 
به رغ��م تظاهرات ض��د آمریکایی و مصوب��ه پارلمان این 
کش��ور، خواس��تار تداوم حضور نظامیان تروریست آمریکا 
در عراق ش��د. نیچروان بارزانی، رئیس منطقه کردس��تان 
عراق از ائتالف موسوم به ائتالف ضد داعش به سرکردگی 
آمریکا خواس��ت به مأموریت خود در ع��راق ادامه دهد و 
خاک این کشور را ترک نکند. نیچروان بارزانی در بحبوحه 
اعتراض ه��ا به ترورهای آمریکا اعالم ک��رد که زمان برای 
خروج نظامیان آمریکا مناس��ب نیست. این اقدام از سوی 
مقامات اقلیم کردس��تان ع��راق در حالی صورت می گیرد 
ک��ه آنها ادعا دارند که این حضور برای امنیت عراق و این 
منطقه ضروری است و لذا با حضور آمریکایی ها و نیروهای 
متحد آن در عراق موافق هستند. جالب توجه آنکه برخی 
گزارش ها نش��ان می دهد میان طرفین برای احداث چند 

پایگاه نظامی در این منطقه توافق صورت گرفته است. 
مقامات اقلیم کردس��تان عراق در شرایطی ادعای ضرورت 
حضور نیروه��ای آمریکایی و ناتو در ای��ن منطقه را برای 
امنی��ت و ثبات عراق مطرح می کنند که نگاهی ریش��ه ای 
ب��ه رفتارهای آمری��کا مغایر با این امر را نش��ان می دهد. 
زمان��ی آمریکایی ها به رغ��م وعده های متعدد به س��ران 
اقلیم کردس��تان عراق در نهای��ت به آنها خیانت کرده و با 
مصالحه میان رژیم پهلوی و صدام حس��ین به کشتار آنها 
پرداختند. در دوران حاکمیت صدام و با همکاری گروهک 
تروریس��تی منافقی��ن قتل عام کردها و ش��یعیان صورت 
گرف��ت و آمریکا در برابر آن س��کوت کرد. در عصر حاضر 
نی��ز زمانی ک��ه داعش به مناطق کردنش��ین عراق یورش 
برد آمریکا هی��چ حمایتی از این منطقه نکرده و به اذعان 
مقامات اقلیم، اگر حمایت های ایران و بویژه شخص سردار 
ش��هید سلیمانی نبود ساکنان این منطقه به دست داعش 

قتل عام می ش��دند. با توجه به ش��واهد به خوبی می توان 
دریافت که  حضور نیروهای آمریکایی در این منطقه هرگز 
زمینه س��از امنیت و ثبات برای آن نش��ده و نخواهد شد 
بویژه اینکه آمریکایی ها همواره برای منافعشان به اختالف 
افکنی میان اقلیم کردس��تان عراق و دولت مرکزی بغداد 
پرداخته ان��د ک��ه نمود آن را اکنون نیز می توان مش��اهده 
کرد. نکته بس��یار مهم آنکه ملت عراق یکپارچه خواستار 
خروج نیروهای آمریکایی از کشورش��ان اس��ت و رویکرد 
س��ران اقلیم عمال قرار گرفتن در مقابل خواست و مطالبه 
مردمی اس��ت که قطعا هزینه های س��نگینی برای سران 
اقلیم به همراه خواهد داش��ت. بر این اساس می توان گفت 
که تحرکات اخیر س��ران اقلیم تکرار اش��تباه محاس��باتی 
دلبس��تن به وعده های آمریکاس��ت که جز تشدید بحران 
سیاس��ی و امنیتی برای این منطقه و کل عراق نتیجه ای 

به همراه نخواه داشت. 

یادداشت

نیروهای ارتش میانمار در ادامه س��رکوب ها علیه اقلیت 
مس��لمان روهینگیا، با حمله شبانه به یک روستا، دو زن 
ش��امل یک خانم باردار را کش��تند و هف��ت نفر دیگر را 

مجروح کردند.
 به رغم صدور حکم دیوان بین المللی دادگستری خطاب 
ب��ه دولت میانم��ار برای انج��ام »اقداماتی ف��وری برای 
محافظت از جان مس��لمانان روهینگیایی«، یک نماینده 
پارلمان میانمار به همراه شاهدان عینی از حمله مرگبار 
ارتش میانمار به س��اکنان یک روس��تای مسلمان نشین 
خبر دادند.»مائونگ کیا زان« عضو پارلمان ملی میانمار 
از ش��هر »بوتیدانگ« در ایال��ت »راخین« به همراه یک 
شاهد عینی خبر دادند،  حمله خمپاره ای ارتش میانمار 
به یک روستا که ساکنان آن مسلمانان روهینگیا بوده اند، 

دو کشته و هفت مجروح بر جا گذاشت.
ب��ه گفته ای��ن منابع، در حمل��ه ارتش میانم��ار دو زن 
مس��لمان روهینگیایی ش��امل یک خانم باردار کش��ته 
ش��دند. مائون��گ کیا زان ب��ا انتقاد ش��دید از این حمله 
مرگب��ار ارت��ش میانمار گف��ت: »هیچ درگی��ری وجود 

نداش��ت و آنها )ارتش میانمار( بدون هیچ گونه هر گونه 
درگیری، به این روس��تا حمالت خمپ��اره ای کردند«. : 
»اوای��ل ژانویه ۲۰۲۰ هم چهار ک��ودک روهینگیایی بر 
اثر یک انفجار جان خودشان را از دست دادند؛ انفجاری 
که ارتش میانمار و شورش��یان، ی��ک دیگر را مقصر آن 
خوانده اند«."وقتی رهبر دوفاکتوی میانمار برای دفاع در 
مقابل اتهام نسل کش��ی، ماه گذش��ته میالدی به دیوان 
کیفری بین الملل��ی قدم نهاد، مابقی اعتب��ار بین المللی 
خود را روی انکار اتهامات مربوط به ارتکاب نسل کش��ی 
از طرف ارتش میانمار علیه مس��لمانان روهینجایی قمار 
کرد." تمایل آنگ سان سوچی برای دفاع از نقض حقوق 
بش��ر در صحنه جهانی اقدامی بود که به احتمال زیاد با 
ه��دف صیقل دادن اعتبار ملی گرایی  او در داخل و نه به 
دس��ت آوردن رای این دیوان صورت گرفته است. برای 
تحسین کنندگان سابق رهبر دوفاکتوی میانمار، دفاع او 
در دی��وان کیف��ری از ارتش میانمار، تنها بر مس��ئولیت 
او برای ع��دم موفقیت حداقلی در دفاع از روهینجایی ها 

تأکید کرده است.

زنان روهیگیایی قربانی جنایات ارتش میانمار 
پس از گذش��ت بیش از ۱۰۰ روز از اشغال  مناطق میان 
تل ابی��ض و رأس العی��ن به ط��ول ۱۳۰ کیلومتر و عمق 
بی��ش از ۳۰ کیلومتر توس��ط ارتش ترکی��ه و گروه های 
مسلح س��وری هم پیمانش، آنکارا و شورای محلی تحت 
حمایت این کشور شروع به اتخاذ اقداماتی برای تحکیم 

اشغال این مناطق کرده اند.
 در همی��ن راس��تا ش��وراهای محلی که ترکی��ه آنها را 
تش��کیل داده، اقدامات مختلفی از قبی��ل ارائه خدماتی 
چ��ون آم��وزش در مناطق میان تل ابی��ض و رأس العین 
را ش��روع کرده اند.با وجودی که در پی تخریب بیش��تر 
این مناطق در اثر حمالت هوایی و توپخانه ای ترکیه در 
ماه اکتبر، ش��وراهای محلی تاکنون نتوانسته اند خدمات 
عمومی مانند نظافت و حفاظت از شبکه های آبی، برقی 
و ارتباط��ات را در مناطق مذکور ارائه دهند اما از طریق 
بازگشایی مدارس در مناطق اشغال شده، توجه جدی به 
احیای جنبه آموزش��ی نش��ان می دهند. منابع محلی به 
المیادین گفتند، ش��ورای محلی شهر رأس العین پس از 
اینکه برنامه درس��ی دانش آموزان از مقطع اول تا ششم 

ابتدای��ی را تدوین کرد، از طریق اداره آموزش و پرورش 
این شورا به بازگش��ایی چندین مدرسه در رأس العین و 

حومه های آن تا تل ابیض اقدام کرد.
به گفته این منابع، تعداد محدودی از مدارس بازگشایی شده و 
شورای محلی تا زمان تعیین معلم ها و کادر اداری برای تأمین 
کلیه نیازهای مدارس منطقه، کارمندانی را به عنوان معلم برای 
انجام امور اداری و آموزشی مدارس در نظر گرفته  است. منابع 
می گویند، اهالی به مدارس افتتاح ش��ده روی خوشی نشان 
نداده وفرزندان خود را برای تحصیل نمی فرستند زیرا فایده 
تحصیل با برنامه های درسی ناشناخته را باور ندارند. بومی های 
این منطقه می گویند، این برنامه ها ضعیف و نامشخص هستند 
و دانش آموز از تحصیل آنها سودی نمی برد. طبق عکس ها و 
تصاویری کتاب هایی که سایت خبری المیادین دریافت کرده، 
روی همه آنها این عبارت نوشته شده است: اداره کل آموزش 
و پرورش "مدی الحیاة" حامی پروژه چاپ و توزیع کتاب های 
درسی دانش آموزان سوری از حمایت بنیاد "معارف" ترکیه 
از تالش ها در روند بررس��ی و تسهیل چاپ این کتاب تشکر 

و قدردانی می کند.

ترکیه  در اندیشه تثبیت اشغالگری در رأس العین 

 استمرار انقالِب ملت عراق 
تا خروج آمریکا از منطقه

حزب اهلل عراق اعالم کرد، ملت عراق انقالب و خیزش ضد 
اش��غالگری را بسان انقالب ۱۹۲۰ )علیه بریتانیا(، تا اخراج 
نیروهای آمریکایی نه فقط از عراق بلکه از کل غرب آس��یا، 
ادام��ه خواه��د داد.  »کتائب حزب اهلل« ع��راق در بیانیه ای 
تظاهرات میلیونی ضد اشغالگری در بغداد را پیامی آشکار و 

شایس��ته فهم برای خردمندان به خصوص در آمریکا خواند 
ت��ا بر دولت احمق خود برای خ��ارج کردن نیروهای نظامی 
آمریکایی از عراق فش��ار وارد کن��د. در بیانیه این گروه زیر 
مجموعه سازمان الحشد الش��عبی عراق آمده است: » ملت 
عزیز و ش��ریف عراق دومین انقالب بیس��تم )انقالب ۱۹۲۰ 
عراق که با تظاهرات گس��ترده مردم عراق ضد اش��غالگری 
نیروهای بریتانیایی آغاز ش��د( را با عزم و پافشاری تا اخراج 
نیروهای آمریکایی نه فقط از عراق بلکه از همه منطقه غرب 
آس��یا ادامه خواهند داد«. نکته قابل توجه آنکه در چارچوب 

مقابله با توطئه های آمریکایی تعدادی از مخالفان و معترضان 
عراقی که در میدان التحریر و دیگر میادین این کشور خیمه 
زده بودن��د بع��د از توئیت اخیر رهبر جری��ان صدر اقدام به 
جمع آوری خیمه های خود کردند. این اقدام بعد از برگزاری 
تظاهرات میلیونی مردم عراق علیه حضور نظامیان آمریکایی 
در ای��ن کش��ور صورت گرف��ت. رهبر جریان ص��در پس از 
برگزاری تظاهرات میلیونی در صفحه توئیتر خود، معترضان 
حاضر در میدان »التحریر« را مورد سرزنش قرار داد و خطاب 
به آنها گفت: »آنها را پشتوانه خود و عراق می پنداشتم«. وی 

در ادامه توئیت خود اضافه کرد: »من متأسفم برای معترضان 
میدان التحریر و میادین سایر استان های عراق که از شرکت 
در تظاهرات میلیون��ی خودداری کردند. تصور می کردم من 
بعد از خدا حامی آنها هس��تم و آنه��ا نیز حامی من و عراق 
هستند«. از سوی دیگر فرماندهی عملیات بغداد از بازگشایی 
تمام مسیرها در پایتخت عراق خبر داد. در بیانیه فرماندهی 
عملیات بغداد آمده است: تمام راه ها از جمله مسیر »محمد 
القاسم« باز شده است و در حال پاکسازی میدان الطیران و 

خیابان النضال و میدان قرطبه هستیم.

جلیقه زردهای فرانسه برای شصت و سومین هفته علیه نظام سرمایه داری به خیابان ها آمدند 

شانزده ماه اعتراض و سرکوب 

گزارش

تکرار اشتباه محاسباتی 

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozفرادید یک شنبه  6 بهمن 1398  شماره 5228 


