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خاشقجیگیت

چهارگوشه

وزیر اطالعات ترکیه به آمریکا سفر کرد

افزایش یهودیستیزی در اروپا

اردوغان ،عامل آشفتگی بنسلمان

گروه بینالملل :تالشهای س��عودیها برای باج
دادن ب��ه ترکیه و منصرف کردن این کش��ور از
پیگیری پرونده قتل جمال خاش��قجی و انتشار
هر چه بیش��تر جزئیات این پرونده ب ه بنبس��ت
خورده و ریاض از این مس��اله بسیار نگران است
که آن��کارا تهدید خود درب��اره بینالمللی کردن
قضیه ای��ن روزنامهن��گار قربان��ی را عملی کند.
از س��وی دیگر ،س��عودیها تاکنون نتوانستهاند
میانجیگری مورد اعتماد ب��رای انتقال پیامهای
خ��ود به طرف ترک پیدا کنند .به نظر میرس��د
رژیم س��عودی با معضل بزرگ��ی در پرونده ترور
جمال خاشقجی مواجه ش��ده به نحوی که یک
منبع آگاه گفته اس��ت ری��اض هیچ کانال مورد
اعتم��ادی برای تب��ادل اطالعات درب��اره پرونده
ترور جمال خاش��قجی ن��دارد و دولت ترکیه نیز
بر خواستههای مشخص خود از عربستانسعودی
درباره تحقیقات کیفری و قضایی این پرونده اصرار
دارد .گفته میش��ود طرفهای نزدیک به محمد
بنس��لمان ،ولیعهد عربستانسعودی کانالهای
مورد اعتمادی برای مبادله پیام با طرف ترکیهای
در بررسی این پرونده یا ارسال مالحظات ندارند.
روزنامه فرامنطقهای رایالیوم با استناد به گزارش
محرمانهای در اینباره ،نوش��ته اس��ت در حلقه
اطرافیان محمد بنس��لمان حتی ی��ک نفر نیز
شایستگی مبادله پیام را با رجب طیب اردوغان،
رئیسجمهوری ترکیه ندارد .به نظر میرسد مصر
و امارات عربی متحده به عنوان  2متحد عربستان
س��عودی نمیتوانند به این کشور در انتقال پیام
به دول��ت ترکیه کمک کنند .به عب��ارت دیگر،
ولیعهد عربستانسعودی در صورتیکه بخواهد با
مقامات ترکیه همکاری کند هیچ سازوکاری برای
ی است که پیش
انتقال پیام ندارد .گزارشها حاک 
از این عبداهلل دوم ،پادش��اه اردن با اردوغان برای
حل تنش موج��ود میان آنکارا و ریاض گفتوگو
کرده بود ولی به دالیل نامشخص ،ارتباطات اردن
و ترکیه قطع و روش��ن شده است که اردن دیگر
تمایلی برای میانجیگری می��ان اردوغان و گروه
بنسلمان ندارد .به نظر میرسد سرد شدن روابط
اردن و عربستان سعودی باعث شده است تا امان
تمایلی ب��رای ایفای نقش میانجی میان ترکیه و
عربس��تان نداشته باش��د .منابع نزدیک به دولت
عربستانس��عودی از این مساله ناراضی هستند
که ترکی��ه مهمترین بازیگر پرونده خاش��قجی
است و به دنبال انتقال پیام با استفاده از میانجی
نیست .گفته میشود سعودیها به این مساله نیز
فکر کردند از طرفهای تونسی و الجزایری برای
مبادله پیامهای خود با ترکیه استفاده کنند ولی
روشن ش��د ترکیه فقط به طرفهایی در تونس
اعتماد دارد که از اعضای حزب النهضه وابس��ته
به اخوانالمسلمین هستند .هاکان فیدان ،یکی از
افراد نزدیک و مورد اعتماد رجب طیب اردوغان،
رئیسجمهوری ترکیه ،روز جمعه با دس��تور کار
پرونده خاش��قجی به آمریکا رفته و با سناتورها و
مقامات اطالعاتی این کش��ور دیدار کرده اس��ت.
فیدان همچنین در جریان این س��فر ،گزارشی از
کشتهش��دن خاشقجی به اعضای مجلس سنای
آمریکا داده اس��ت .قرار است سنا ظرف روزهای
آینده پیشنویس قطعنامهای را علیه عربس��تان
درباره قتل جمال خاش��قجی مورد بررس��ی قرار
دهد.
کارزار شام

آمریکا بیمارستان سوری را
بمباران کرد

حمله جنگندههای ائت�لاف آمریکایی مدعی
مبارزه با داعش به حومه شرقی دیرالزور ،به تخریب
کامل بیمارستان شهر هجین منجر شد .در پی این
جنایت آمریکایی 8 ،غیرنظامی کش��ته و شماری
زخمی شدند .روز جمعه نیز در حمله هوایی ائتالف
آمریکایی به شهر هجین همه اعضای یک خانواده
 8نفره کش��ته ش��دند .طبق اعالم منابع سوری،
 79غیرنظام��ی در ماه نوامب��ر در حمالت ائتالف
آمریکایی به سوریه کشته شدند .دولت دمشق در
نامههایی به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای
امنیت ،خواستار توقف فوری حمالت و کشتار مردم
س��وریه توسط نیروهای ائتالف و ایجاد سازوکاری
مس��تقل برای تحقیق درباره ای��ن جنایات و نیز
مجازات عامالن آن شده است.

استقبال اردن از پیام دوستی اسد

هیات پارلمانی اردن پاسخ نامه رئیسجمهوری
س��وریه را به کاخ ریاس��تجمهوری این کش��ور
فرستاد و در آن نوشت ،انتظار دارد در نزدیکترین
زمان ممکن تبادل سفرا انجام شود .پیشتر بشار
اس��د به رئیس هیأت پارلمانی اردن اعالم کرده
بود پیام علنی او را درباره اینکه انتظار دارد روابط
میان  2کشور پشتپرده نبوده و آشکارا باشد ،به
عبداهلل دوم ،پادش��اه اردن تقدیم کند .تمایل به
تعیین س��فرای جدید و آغاز کار آنها در دمشق و
امان در واقع پاس��خ مثبت به این پیام اسد است
که هیأت اردنی مستقیما چند روز پیش به کاخ
ریاستجمهوری سوریه ارائه داد .پس از گشایش
گذرگاه م��رزی نصیب ،روابط میان  2کش��ور با
احتیاط بسیار زیادی در حال گسترش است.
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رژیم فرانسه با توسل به حکومت نظامی و بازداشت بیش از  1000نفر نیز نتوانست مانع از اعتراضات ضد دولتی در سراسر کشور شود

شورش علیه لیبرال دیکتاتوری

امانوئ��ل مک��رون هفته پی��ش گفته ب��ود تمام
کشورهای لیبرالدموکرات ،با بحران مواجهند و باید
آماده و مجهز به اس��تقبال چالشه��ای قرن جدید
بروند .سوال این نیست که چرا این دستنشانده خام
و کمتجربه بانکداران صهیونیس��ت در کاخ الیزه این
قدر دیر و حداقل  13س��ال پس از نخستین شورش
جدی علیه تبعیض و ریاکاری نظام لیبرالدموکراسی
در خود فرانسه به این کشف مهم نائل آمده ،بلکه باید
پرسید آیا منظور او از آمادگی و تجهیز کشورش برای
اس��تقبال از این چالش ،فقط همین آمادگی نظامی
و پلیس��ی بوده که دولت فرانس��ه طی ماه اخیر برای
س��رکوب جنبش معیشتی «جلیقهزردها» از خود به
نمایش گذاشته است؟ رفتار وحشیانه نیروهای امنیتی
و انتظامی فرانسه با معترضان بویژه محصالن نوجوان،
ماهیت لیبرالدموکراس��ی را برای همه مردم جهان
عریان کرد و مشخص شد هیچ راهحل مشخصی برای
حیات اجتماعی در مقایس��ه با متدهای از مد افتاده
قرن بیستم غرب ندارد؛ تحت لوای نولیبرالیسم صورتی
و بنفش و رنگینکمانی ،باز هم مردم فرانس��ه از سر
فقر و بیعدالتی سر به طغیان برمیدارند ،دانشآموزان
پاریسی یعنی همان طیفی که تحت کنترل سیستم
آموزشی این کشور از ابتدا با باالترین سطح ارزشهای
لیبرالی بار آمدهاند هم به خاطر ناکارآمدی و تبعیض
آشکار تحصیلی ،علیه همان سیس��تم تمرد کرده و
البته به وحش��یانهترین شکل توسط پلیس رسمی و
مخفی ادب میش��وند تا «بچههای خوبی» باش��ند،
فعاالن اجتماعی و صنفی با خواس��تههای مشخص
توسط شخص رئیسجمهور نولیبرال انگ «خرابکار»
خورده و به صورت فلهای دستگیر میشوند ،رهبران
احزاب قانونی ،ریشهدار و ثبتشده توسط وزارت کشور
فرانسه از طرف سازمان امنیت داخلی «د ژ اس آی»
( - )DGSIکه ظاهرا زیر نظر همین وزارتخانه اداره
میشود – حبس خانگی میشوند و ...
قیام معیشتی نوامبر و دسامبر  2018در پایتخت
و دیگر شهرهای فرانس��ه خیلی زودتر از آنچه تصور
میش��د ،رژیم لیبرالدموکراس��ی را «دی کد» کرد
و نشان داد س��رور اصلی این نرمافزار سیاسی چیزی
جز همان س��رورهای بانکی اش��رافیت کاپیتالیستی
ظالم و چپاولگر نیس��ت که برای بزک کردن خود به
بهرهبرداری س��ازمانیافته از ابزار رسانه و اجیر کردن
سیاستمداران ،هنرمندان ،روشنفکران و فعاالن مدنی و
دگرباش در ابعاد وسیع پرداخته است .چهارمین شنبه
اعتراض��ات مردمی به سیاس��تهای اقتصادی دولت
فرانس��ه دیروز در حالی برگزار شد که از همان هفته
پیش و به دنبال حوادث اول دسامبر موسوم به «شنبه
سیاه» ،شهروندان فرانسوی پرسشهای بنیادیتری را
درباره مش��روعیت امانوئل مکرون و کابینهاش مطرح
کرده بودند .از شامگاه یکشنبه و ساعاتی پس از دیدار
ناتمام و دیرهنگام مکرون از خیابان ش��انزلیزه که به
صحنه اصلی جنگ خیابانی جلیقهزردها و حکومت
تبدیل ش��ده بود ،ش��بکههای تلویزیونی سراسری،
محلی ،ماه��وارهای و اینترنتی این کش��ور بالفاصله
در میزگرده��ا و برنامههای زندهش��ان س��راغ بحران
مشروعیت رژیم مکرون رفتند؛ رئیسجمهوری که از
ابتدا با حداقل مشارکت و آرای مردمی و فقط بهخاطر
م��وج هراسافکنی همان رس��انهها نس��بت به روی
کار آم��دن ملیگرایان و چپگرای��ان حامی کارگران
روی کار آم��د که تحت عناوین کل��ی «افراطیها» و
«آنارشیستها»سیاهنماییمیشدند.
■■فرانسه در فکر انقالبی دیگر

رژیم حاکم بر فرانس��ه س��ومین شنبه تظاهرات
مردمی علیه اوضاع اقتصادی این کشور را با نمایشی
اقتدارگرایان��ه و دیکتاتورمآبان��ه با توس��ل به ارتش،
جلیقهزردها تارنمای ش��بکه یورونی��وز ،ارگان
اتحادیه اروپایی که مقر اصلی آن
در فرانسه بوده و تحت نظارت دولت این کشور قرار
دارد ،در تحلیل��ی کامال معنادار به حقیقت «فقدان
مش��ارکت مردمی کافی» یا همان مردمس��االری
در رژیم فرانس��ه و تمای��ل قیامکنندگان به انقالب
س��اختاری اعتراف کرد .در این تحلیل اشاره شده
اس��ت که مکرون با ش��عار «نه چپ ،نه راست» و با
برنامهای اقتصادی  -سیاس��ی که مش��خصا توسط
بانکداران به او دیکته ش��ده ب��ود ،در حالی در دور
دوم انتخابات ریاس��تجمهوری  2017با کمترین
مش��ارکت ممکن پیروز ش��د که تم��ام نیروهای
راست و چپ میانه (احزاب سنتی جمهوریخواه و
سوسیالیست) برای جلوگیری از به قدرت رسیدن
مارین لوپن ،رهبر ملیگرایان افراطی متحد شده و
در حقیقت برای مکرون رای جمع میکردند .مکرون
با حذف همه جناحهای سیاس��ی میانه پا به قدرت
گذاشت بیآنکه خود لیاقتی برای میانداری سیاسی

نیروهای ویژه ،پلیس ضد شورش و لباس شخصیهای
خشن سرکوب کرد .طبق اعالم شبکه «فرانسانفو»،
نیروهای امنیت داخلی فرانس��ه از نخستین ساعات
بامداد شنبه ،شروع به بازداشت گسترده خانگی 127
تن از رهب��ران و فعاالن بزرگترین جنبش اعتراضی
معاصر این کش��ور کردند که از اواسط هفته گذشته،
فراخوان روز شنبه هش��تم دسامبر را برای تظاهرات
مش��ترک با دانشآموزان و برخی اصناف کارگری بر
ضد سیاستهای اقتصادی دولت ،افزایش هزینههای
زندگی و پایین آمدن سطح استانداردهای زندگی اعالم
کرده بود .با وجود حاکم شدن فضایی شبیه حکومت
نظامی بر مرکز و حومه پاریس و برخی شهرهای بزرگ
فرانس��ه از عصر جمعه و ادامه بازداشتهای گسترده
تا س��اعات بعد از ظهر ش��نبه ،حدود  31هزار نفر به
فراخوان تظاهرات «جلیقهزردها» پاسخ مثبت دادند.
پلیس تع��داد تجمعکنندگان در خیابان ش��انزهلیزه
را که صحنه نمادی��ن مواجهه معترضان با رژیم طی
یک ماه اخیر بوده است تنها  1500نفر اعالم کرد اما
ادامه تظاهرات نشان داد آمار پلیس فرانسه دروغ بوده
اس��ت .معترضان پس از خواندن سرود مارسیز ،شعار
معروف «مکرون ،استعفا» را سر دادند .مطالبهای که
البته دیگر به معترضان کف خیابانها محدود نش��ده
و افکار عمومی فرانسه و حتی رسانههایی را که تا ماه
پیش حامی قسم خورده نولیبرالیسم مکرونی بودند
هم مش��غول خود کرده است .یکی دیگر از نمادهای
محبوب قی��ام جلیقه زردها ،اس��تناد به س��الهای
انقالبهای پیشین در فرانسه است .مردم بر پالکاردها،
پرچمه��ای ملی یا دیوارها  3تاری��خ  1968 ،1789و
 2018را به طور متوالی مینویس��ند تا نش��ان دهند
پس از انقالب کبیر فرانسه و انقالب دانشجویی عصر
ریاستجمهوری دوگل ،جامعه قصد انقالبی دیگر دارد.
در هم��ان س��اعات بامداد ش��نبه ،ادوارد فیلیپ،
نخس��توزیر فرانسه با حضور کوتاه در یک کنفرانس
خبری گفت ۲۱۱« :نفر به بازداشتگاه منتقل شدهاند».
سپس تا نیمروز آمار  550بازداشتی منتشر شد و در
نهایت روزنامه لوموند گزارش داد تا ساعت یک و نیم
بعد از ظهر به وقت محلی ،رژیم فرانسه بیش از 1000
معترض و رهبران آنها را دستگیر کرده است .این در
حال��ی بود که طبق آمار رس��می ،تنها  5هزار نیروی
پلیس ب��رای مقابله با تظاهرکنندگان به خیابانهای
مرکزی پاریس اعزام شده بودند در حالی که شاهدان
عینی تعداد واقعی ماموران حکومتی شامل نیروهای
ویژه و لباسشخصیها را تا  12هزار نفر تخمین زدهاند.
واقعیتی که چهره رژیم فرانسه را پلیسیتر از هر
زمان دیگر جلوه میدهد ،آن اس��ت که با احتس��اب
 630بازداش��تی روزهای پیش��ین تظاه��رات و 700
دانشآم��وزی ک��ه فق��ط در جری��ان درگیریهای
پنجش��نبه در حومههای شمالی و ش��رقی پاریس و
ش��هر نانت بازداشت ش��ده بودند ،با آمار تکاندهنده
بیش از  2هزار بازداشتی از همه اقشار و اصناف ضعیف
جامعه با مطالبات ساده معیش��تی مواجه میشویم
که هیچیک از آنها انگیزههای سیاس��ی یا تروریستی
پازل

نداشتهاند .این نیروی سرکوب عظیم با شعار «مدارای
صفر» کریستوفر کاستانر ،وزیر کشور ،از حمایت کامل
ارتش از جمله خودروهای زرهی بهره میبرد تا این بار
صدای اعتراضات را در نطفه خفه کند .با آنکه شورای
امنیت فرانسه به طور رسمی از اعالن حکومت نظامی
طفره رفت اما از سخنان کاستانر چنین برمیآمد که
در عمل سراسر کشور زیر چکمه نظامیان است و نه
حتی نیروهای عادی پلیس .او قیام هفتههای اخیر را
به هیوالیی تشبیه کرد که از کنترل سازندگانش یعنی
جلیقهزردها هم خارج ش��ده است و علنا به این قیام
اعالن جن��گ داد .از عصر جمعه خیابانهای منتهی
به کاخ الیزه و اقامتگاه ریاس��تجمهوری در پایتخت
تعطیل فرانس��ه توسط نیروهای نظامی مسدود شده
بود ام��ا با این ح��ال در برخی مب��ادی خیابانهای
مربوط��ه معترضان با نف��رات زیاد ب��ا نیروهای رژیم
درگیر شدند که نش��ان میداد آمار اعالمی پلیس از
تع��داد تظاهرکنندگان در مرکز پایتخ��ت دروغ بوده
اس��ت .دیروز به دس��تور وزارت فرهنگ فرانسه همه
اماکن توریس��تی پاریس از جمله برج ایفل (نماد این
کشور) و موزهها تعطیل بودند .به اینها باید مراکز بزرگ
خرید و فروشگاههای لوکس را اضافه کرد که برخی از
آنها مجبور شدهاند از بیم تخریب و غارت حفاظهای
فلزی مضاعف در مقابل ورودی مغازههای خود نصب
کنند .همچنین فاش شد پلیس از مغازهداران خیابان
ش��انزهلیزه و اطراف آن خواس��ته در این روز فعالیت
نکنند.
■■شیوع قیام به سراسر فرانسه

جالب اینکه اتحادیه کارکنان نیروی پلیس فرانسه
موس��وم به «ویگی» نیز در تظاهرات «اقدام چهار» با
جلیقهزردها و دانشآموزان همصدا شد و از روز شنبه
تا اطالع ثانوی دس��ت به اعتص��اب زد .در تصویری
بزرگتر از تظاهرات روز ش��نبه ،صدها منطقه دیگر
فرانس��ه شاهد تظاهرات و بستن خیابانها و جادهها
بود .به گزارش یورو نیوز ،حتی در منطقه آرامی مثل
اس��تان اورین  -رون-آلپ (به مرکزیت لیون) اتوبان
اصلی  A7مسدود شد .در منطقه پل  -میسترال در
همین اس��تان ،بازداشت یکی از رهبران جلیقهزردها
ب��ه درگیری ش��دید بین معترض��ان و پلیس منجر
ش��د .لیون ،س��ناتین و مناطق مجاور آن در بخش
آلپی فرانس��ه همواره بهخاطر برخ��ورداری از جامعه
آرام کارگری مش��هور بوده ام��ا در جریان اعتراضات
هفتههای اخیر ،این مناطق هم شاهد ابراز نارضایتی
طبقه کارگر و دانشآموز بودهاند .دیروز مارسی ،مرکز
اس��تان پراونس در جنوب فرانس��ه و تولوز در شمال
کشور نیز ش��اهد ادامه اعتراضات جلیقهزردها بودند.
حتی شهرهای کوچکتر مثل آوینیون و ویرزون نیز
با ناآرامیهای قابل توجهی مواجه بودند .بس��یاری از
شاهراههای شمال و غرب فرانسه که به پاریس یا نانت،
دیگر شهر آشوبزده در ساحل اقیانوس اطلس ختم
میشود مسدود شده بود .این موج تظاهرات در سراسر
کشور به رغم گسیل داشتن دستکم  89هزار نیروی
پلیس و ارتش به ش��هرهای مختلف بود که تازه این

جلیقهزردهایبلژیکخواهانبرکنارینخستوزیر

برای دومین هفته متوالی ،جلیقهزردهای بلژیکی همپای همتایان فرانسویشان در اعتراض به سیاستهای
ریاضتی دولت بروکس�ل به خیابانهای پایتخت ریخته و با پلیس درگیر ش�دند .تظاهرات دیروز معترضان
بلژیکی در راستای هماهنگی با فراخوان هشتم دسامبر جلیق ه زردها در فرانسه بود 500 .شهروند معترض در
تظاهرات دیروز در  2منطقه بروکسل بویژه در نزدیکی پارک سلطنتی بین محله نهادهای اروپایی و پارلمان
بلژیک تجمع کرده و با نیروهای پلیس درگیر شدند .آنها خواستار برکناری شارل شومان ،نخستوزیر بلژیک
و امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانسه شدند .پلیس با شلیک گاز اشکآور و استفاده از ماشینهای آبپاش
معترضان را متفرق کرد .پلیس تمام راههای منتهی به مقر اتحادیه اروپا در میدان شومان را مسدود کرده و 70
معترض را نیز بازداشت کرد .عالوه بر بلژیک در هلند نیز این جنبش به طور محدود خودنمایی کرد.

یورونیوز :جلیقهزردها خواهان تغییرات بنیادین قانونی هستند

فرانسهای غیر دموکراتیک

داشته باشد .اما به نوشته یورونیوز ،امروز مساله جامعه
فرانسه فراتر از مشروعیت دولت مکرون یعنی مساله
اعطای نمایندگی از طریق صندوقهای رای یا همان
ابزار اعمال حاکمیت مردمساالری است .این مساله
آنقدر در فضای رس��انهای و سیاسی فرانسه جدی
است که ش��امگاه چهارشنبه و دقایقی پس از آنکه
ادوارد فیلیپ اعالم کرد دولت طرح افزایش مالیات
بر سوختهای فس��یلی را به کلی از الیحه بودجه
سال  ۲۰۱۹حذف کرده ،شبکه تلویزیونی «بافام»
میزبان نمایندگان دولت و جلیقهزردها بود .مجری
این مناظره پربیننده با اتکا به نوشتهها و شعارهای
معترضان از جلیقهزردها پرس��ید آیا شما «مفهوم
دموکراسی غیرمستقیم ،اساس جمهوری فرانسه را
به چالش میکش��ید؟ آیا با این شکل از حکمرانی

مخالفید؟» پاس��خ معترضان این بود که «باید همه
چی��ز را از نو تعریف و س��ازماندهی کرد» .واقعیت
این اس��ت که در سالهای اخیر ش��کلی از تمایل
به اعمال مس��تقیم حاکمیت شهروندان در جامعه
فرانسه به روشنی به چش��م میآید .نظریهپردازان
این نظریه میگویند اعطای نمایندگی ،س��لب حق
انتخاب برای  4یا  5س��الی است که رئیسجمهور
یا نمایندگان مجلس انتخاب میش��وند :ش��هروند
یک روز انتخاب میکند و  4تا  5سال حق انتخاب
ندارد .در سالها و حتی دهههای گذشته ،بحث لزوم
تغییر قانون اساسی فرانسه بارها مطرح شده است.
فرانسوا میتران که  ۱۴سال در مقام ریاستجمهوری
فرانسه بر این کشور حکومت کرد ،سال  ۱۹۶۴قانون
اساسی کشورش را «کودتای دائمی» توصیف کرده

به غیر از تعداد زیاد نیروهای مخفی و لباسشخصی
بود .همچنین دستکم  4مس��ابقه از هفته هفدهم
لوش��امپیونه (لیگ حرفهای فوتبال فرانسه) بهخاطر
برگزاری تظاهرات در ش��هرهای پاریس ،نیس ،لوآور
و تول��وز لغو و انجام آن به زمان دیگری موکول ش��د.
ژان میش��ل آوالس ،مدیر باشگاه لیون در واکنش به
تعطیلی لیگ ،وضعیت فرانس��ه را ب��ا جنگ داخلی
اوکراین مقایسه کرده بود.

■■لوپن:رهبرانسیاسیفرانسهمغروروبیتفاوتند

رهبر حزب ملیگرای فرانس��ه و رقیب پیش��ین
مکرون در انتخابات ریاستجمهوری  ،2017با ارسال
نامهای که در وبگاه این حزب منتشر شد ،درباره بحران
ادامهدار در فرانس��ه و حل آن ک��ه از طریق ابزارهای
سیاسی میسر است هشدار داد .خانم مارین لوپن در
حالی در این نامه امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانسه
را فاقد هرگونه احساس همدردی و دلسوزی با مردم و
احاطه شده با غرور و بیتفاوتی رهبران سیاسی خواند
که خبرهای پش��ت پرده حاکی از حبس خانگی او و
سران جبهه ملی به دستور کاخ الیزه است .او تلویحا
راهکار سرکوب معترضان توسط رژیم را به خشونت
تعبیر کرده و گفته است این کار تنها موجب تشدید
ناآرامی و هرج و مرج ش��ده و اعتراضات را به دشمنی
تبدیل خواهد کرد.
■■شلیک پلیس به سر محصل  16ساله پاریسی

روزنامه لوموند دیروز گزارشی اختصاصی از وخامت
حال پسر نوجوانی به نام عمر منتشر کرد که در جریان
س��رکوب دانشآموزان در حومه پاریس از ناحیه سر
ه��دف گلوله پلیس ق��رار گرفته بود.ای��ن دانشآموز
 16س��اله کالس دوم دبیرستان ،چهارشنبه گذشته
در نخس��تین ساعات پیوس��تن دانشآموزان به قیام
جلیقهزرده��ا در مقابل در مدرس��ه محل تحصیلش
«ژاک مون��ود» در منطق��ه اورلئ��ان حومه پایتخت
ایس��تاده بود که بدون هیچ اخطار قبلی هدف گلوله
ماموران رژیم قرار گرفت .عمر از ناحیه پیشانی هدف
گلوله قرار گرفته و جمجمهاش سوراخ شده است .پدر
او به روزنامه لوموند گفته است پسر نوجوانش پس از
عمل در بخش مراقبتهای ویژه قرار دارد و پزشکان
گفتهاند تا  45روز آینده در وضعیت بیهوشی خواهد
ماند .او گفته هنوز باور نمیکند پلیس اجازه شلیک به
بچهمحصلهایی را داشته باشد که حداکثر اقدامشان
س��نگپرانی بوده اس��ت .دادس��تانی منطقه اورلئان
پروندهای قضایی برای ضاربان احتمالی عمر گش��وده
اس��ت اما «آیجیپیان» (پلیس ملی فرانسه) جهت
تحقیقات را به این س��مت منحرف کرده که شلیک
پلیس در مقابل مدرسه ممکن است دفاعی بوده باشد.
طبق گزارش رسانههای مستقل فرانسوی ،موارد
خش��ونت و ضرب و جرح علیه دانشآموزان معترض
وس��یع بوده است که در این بین تنها ماجرای اسارت
و تحقی��ر  150دانشآموز نونهال و نوجوان مدرس��ه
س��ناگزوپری در ش��هر مانتال ژولی در حومه پاریس
توس��ط پلیس ضد شورش رس��انهای شده و همین
تصاویر خش��م عمومی از برخورده��ای اقتدارگرایانه
حکومت را در پی داش��ته اس��ت .م��وارد متعددی از
شلیک گاز اشکآور از فاصله نزدیک حداکثر  30متری
توسط نیروهای پلیس به سمت تجمعات دانشآموزی
روزهای چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه گذشته گزارش
شده است که دس��تگاههای امنیتی فرانسه رسانهها
را برای سانس��ور آنها زیر فشار گذاشتهاند .به گزارش
لوموند ،جدا از  4کشته اعتراضات ماه اخیر ،دهها نفر
به شدیدترین شکل ممکن مجروح شدهاند که در این
بین چندین مورد ش��لیک به بدن معترضان توسط
نیروهای رژیم فرانس��ه یا مضروب کردن و شکستن
اندام آنها با باتوم یا مشت و لگد گزارش شده است.
بود؛ جایی که یک نفر تمام قدرت را در اختیار دارد
و همیشه میتواند با دور زدن شهروندان و مجلس،
تصمیمهای مورد نظرش را تغییر دهد .میتران البته
از سال  ۱۹۸۱تا  ۱۹۹۵که در مسند قدرت بود ،هیچ
تالشی برای تغییر قانون اساسی نکرد .لزوم گذار از
جمهوری پنجم به جمهوری ششم از سالها پیش
در برنامه سیاسی برخی احزاب فرانسوی وارد شده
است .اخیرا عالوه بر «فرانسه تسلیمناپذیر»« ،حزب
کمونیس��ت» و «جبهه چپ» ،جنبش «نسل اس»
(گرایش چپ منش��عب از حزب سوسیالیست) به
رهبری «بنوآ آمون» هم خواس��تار حرکت به سوی
تغییر بنیادین قانون اساس��ی شده است .سرنوشت
ش��ورشهای اخیر فرانس��ه روشن نیس��ت اما اگر
جنبش جلیقهزردها و متحدان آنها بتوانند دولت را
به عقبنشینی بیشتر وادار کنند ،یکی از نخستین
مطالبات سیاسی آنها از دستگاه دولت ،احتماال اداره
دموکراتیکتر جامعه با مشارکت بیشتر شهروندان
خواهد بود.

بخش بزرگی از یهودیان در اروپا نگران رشد
یهودیستیزی هس��تند .روزنامه آلمانی بیلد
گزارشی درباره نظرسنجی جدید آژانس حقوق
اساسی اروپا منتشر کرده که میگوید  ۸۹درصد
یهودیان شرکتکننده در نظرسنجی گفتهاند به
نظرشان یهودیس��تیزی در کشورهای محل
اقامت آنها از سال  ۲۰۱۳رشد کرده است .این
نظرسنجی در  ۱۲کشور عضو اتحادیه اروپایی
انجام شده اس��ت ۸۵ .درصد شرکتکنندگان
در نظرسنجی ،یهودیس��تیزی را بزرگترین
مشکل موجود در کشورهای اروپایی میدانند.
 ۳۸درصد آنها در فکر مهاجرت هس��تند۲۸ .
درصد میگویند در سال گذشته به دلیل آنکه
یهودی هستند مورد آزار و حمله قرار گرفتهاند.

کنسرت مرگ در ایتالیا

ازدحام و ترس و وحش��ت ناگهانی در یک
کلوب شبانه در شهری در مرکز ایتالیا به مرگ
 6نفر و زخمی شدن دهها تن منجر شد .طبق
این گزارش ،در یک کنسرت موسیقی رپ که
بامداد شنبه در شهر کورینالدو برگزار میشد،
استفاده از «مادهای شبیه اسپری فلفل» باعث
وحش��ت ناگهان��ی افراد حاضر در کلوب ش��د
و  6نفر زیر دس��ت و پا کش��ته شدند .مقامات
آتشنش��انی منطقه میگویند که  5نفر از این
کشتهها زیر  ۱۸سال سن دارند و از مجروحان
حادثه نیز  ۱۲نفر وضع وخیمی دارند.

حمله راکتی به پایگاه نظامیان
خارجی در کابل

در پی افزایش ناامنیها ،حمالت طالبان به
بزرگترین پایگاه نیروهای خارجی در افغانستان
نیز افزایش یافته و تقریبا به امری روزانه تبدیل
شده است .سخنگوی فرماندهی پلیس والیت
پروان اعالم کرد جمعهشب پایگاه بگرام هدف
حمله راکتی قرار گرفته است .سخنگوی طالبان
مدعی ش��ده اس��ت حمالت راکتی این گروه
به پایگاه بگرام تلفات جانی و خس��ارات مالی
بس��یاری در پی داشته اس��ت .حمالت راکتی
طالبان به پایگاه نظامی بگرام در چند ماه اخیر
به صورت بیس��ابقه افزایش یافته است .گفته
میشود این حمالت به دردسری برای نیروهای
خارجی در افغانستان تبدیل شده است اما این
نیروها درباره تلفات و خسارات ناشی از حمالت
راکتیپنهانکاریمیکنند.

پیشنهاد انصاراهلل درباره الحدیده

ب��ا گذش��ت  3روز از آغ��از مذاک��رات
انصاراهلل یم��ن با نمایندگان منص��ور هادی،
رئیسجمهور مس��تعفی ،در سوئد ،همچنان
داغترین مباحث متوجه سرنوش��ت الحدیده
اس��ت .محمد عبدالسالم ،س��خنگو و رئیس
هیأت مذاکرهکننده جنبش انصاراهلل یمن در
گفتوگو با خبرگزاری رویترز عنوان داش��ت:
ش��هر الحدیده بای��د به عن��وان یک منطقه
«بیطرف» اعالم شود .وی افزود :انصاراهلل این
ایده را میپذیرد که سازمان ملل در چارچوب
تالش برای بازگش��ایی فرودگاه صنعا در این
ف��رودگاه ایف��ای نقش کند .عبدالس�لام این
اظهارات را در حاشیه مذاکرات صلح یمن در
سوئد مطرح کرده است .عبدالسالم همچنین
خواس��تار تش��کیل یک «دول��ت انتقالی» با
مشارکت تمام احزاب سیاسی شد.

آنگرتکرامپ کارنباوئر
جانشینمرکل

 18س��ال پس از انتخاب آن��گال مرکل به
عنوان رهبر حزب دموکراتمس��یحی ،جمعه
پ کارنباوئر را
اعضای ح��زب آنگ��رت کرام�� 
به عنوان جانش��ین او انتخ��اب کردند .مرکل
ماه اکتبر گذش��ته اعالم کرد ک��ه قصد دارد از
رهبریت حزب کنارهگیری کند اما تا انتخابات
آتی در س��ال  ۲۰۲۱در س��مت صدراعظمی
آلمان باق��ی خواهد ماند .طبق ای��ن گزارش،
برای رهبری حزب دموکراتمسیحی ،یک زن،
آنگرتکرامپ کارنباوئ��ر و  2مرد ،فریدریش
مرتس و ینس اشپان نامزد شده بودند .مرکل
که در  18سال گذشته رهبری حزب را ب ه عهده
داش��ت ،در پست ریاست دولت خواهد ماند .او
در  2سال اخیر بشدت زیر فشار بود و باالخره
روز  ۲۹اکتب��ر اعالم کرد که از ریاس��ت حزب
کناره میگیرد.

