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گزارش

برچیدن منطقه سبز بغداد
بعد از  15سال

گروه بینالملل :دوش��نبه ( 10دسامبر) همزمان
با نخس��تین س��الروز پیروزی عراق بر تروریسم
داعش��ی در ای��ن کش��ور ،ع��ادل عبدالمهدی،
نخستوزیر عراق دستور بازگشایی بخشهایی از
منطقه سبز (الخضراء) بغداد را داد و بدین ترتیب
این منطقه محافظتی بعد از  15سال برای عبور
و مرور مردم بازگشایی شد .این بازگشایی ،کامل
نیست ،بلکه جزئی است و قرار است طی روزهای
اول بازگش��ایی ،از س��اعت  5صبح تا  10شب و
به صورت تدریجی این منطقه طی یک هفته باز
ی است در آن
باشد .گزارشهای رس��انهای حاک 
روز ،منطقه سبز بغداد و خارج از آن شاهد مراسم
گستردهای به مناسبت سالروز پیروزی علیه داعش
بود .در همین مراسم ،مسؤوالن عراقی تعدادی از
دیوارهای بتنی در اطراف منطقه سبز را برچیدند
که برخی خیابانهای ای��ن بخش از پایتخت را
مس��دود کرده بود .ع��ادل عبدالمهدی که دهم
مهر گذش��ته از سوی برهم صالح ،رئیسجمهور
عراق مامور تشکیل کابینه شد ،پیش از معرفی
اعضای کابین ه جدید و گرفتن رأی اعتماد برای
آنها در پارلمان و تکیه بر کرسی نخستوزیری ،از
ضرورت باز شدن درهای منطقه سبز بغداد سخن
گفت .پیش از او ،در سال  ،2015حیدر العبادی،
نخس��توزیر س��ابق عراق ،این پیشنهاد را طرح
کرده بود اما دولت آمریکا مانع این امر شده بود.
عبدالمهدی همچنان تاکید دارد که موانع امنیتی
موجود در منطقه س��بز ،مان��ع ارتباط نزدیک و
مستقیم میان مسؤوالن و مردم میشود به همین
دلیل نیز دفتر خود و نشس��تهای هیأت دولت
جدید را به مقری در خارج از این منطقه منتقل
کرد تا از نزدیک و مس��تقیم با م��ردم در ارتباط
باش��د .منطقه سبز بغداد به وسعت  10کیلومتر
مربع در محله کرخ در قلب پایتخت واقع اس��ت
که مراکز دولتی و ادارات مهم دولتی این کشور،
سفارتخانههای کشورهای متعددی چون آمریکا
و انگلی��س و دفاتر نهادهای بینالمللی همچون
سازمان ملل و اتحادیه اروپایی در آن واقع است.
ای��ن منطقه امنیتی ب��ا دیوارهای بتنی بلند (به
طول نزدیک به  3متر) محصور ش��ده اس��ت و
خودروهای زرهی متعددی در آن مستقرند و در
حال حاضر مسؤولیت حفظ امنیت این منطقه در
دست نیروهای عراقی است .اما گفته میشود به
دلیل جدا شدن این منطقه از سایر مناطق بغداد،
افکار عمومی عراق بشدت از آن بیزارند و خواستار
برچیده شدن این منطقه هستند .در واقع ،پیش
از حمله آمریکا به عراق در سال  2003چیزی به
نام منطقه سبز بغداد وجود نداشت؛ در آن زمان
ساختمان ریاستجمهوری صدام و مجموعهای از
کاخهای متعلق به خانواده وی در این منطقه قرار
داشت .پس از حمله آمریکاییها به عراق و اشغال
بغداد ،آنها دفاتری در کاخ ریاستجمهوری صدام
ایجاد کردند اما پس از آن از کاخ ریاستجمهوری
صدام خارج شدند و به دفتر جدید سفارت آمریکا
در نزدیک��ی این کاخ نقل مکان کردند .به اعتقاد
کارشناسان ،این نخستین گام نخستوزیر جدید
ع��راق برای نزدیک ش��دن به م��ردم و توجه به
خواستههای آنهاست .محمد الجابری ،کارشناس
سیاس��ی عراق میگوید که شماری از عراقیها،
منطقه س��بز را منبع فس��اد حکومت به دلیل
عدم ارتباط مس��تقیم میان مس��ؤوالن و مردم
میدانند ،لذا اتخاذ تصمیماتی مشابه این تصمیم
عبدالمه��دی ،موجب جلب اعتم��اد مردم عراق
خواهد شد و از شکاف میان مردم و سیاستمداران
در عراق خواهد کاست.
جنگ سرد

به دنبال دستگیری مدیر ارشد مالی شرکت
هواوی چین در کانادا

چین یک دیپلمات سابق کانادا را
بازداشت کرد

به دنبال دستگیری مدیر ارشد مالی شرکت
هواوی چین در کانادا ،روز گذشته اعالم شد پکن
یک دیپلمات سابق کانادا را بازداشت کرده است.
به گزارش ایرنا ،روزنامه مورنینگپست گزارش
داد «مایکل گاوریک» کانادایی ،دیپلمات سابق
این کش��ور برای یک گروه بینالمللی در چین
فعالیت میکرده است .هنوز هیچ ارتباطی بین
دستگیری مدیر هواوی در کانادا با این دیپلمات
س��ابق کانادایی در چین مشخص نشده است
اما این اتفاق درس��ت چند روز پس از بازداشت
«س��ابرینا منگ وانگژو» در ونکوور میافتد که
کماکان تحت بازداشت است«.مایکل گاوریک»
بر اس��اس گزارش موجود مش��اور ارشد بخش
آس��یای شمالش��رقی گروه بینالمللی بحران
بوده که در چین دستگیر شده است .این گروه
از اینک��ه وی در کج��ا نگهداری میش��ود ابراز
بیاطالعی کرده اما اعالم کرده است برای یافتن
وی و دستیابی به اطالعات بیشتر از هیچ تالشی
فروگذار نخواهد کرد.

وطن امروز

پس از یک ماه اعتراضات خیابانی در فرانسه ،امانوئل مکرون اعالم وضعیت اضطراری اجتماعی ـ اقتصادی کرد

گ�روه بینالملل :رئیسجمهور فرانس��ه به
دنبال یک ماه فرافکنی در مقابل اعتراضات
فراگیر معیش��تی م��ردم ،در این کش��ور
وضعیت اضطراری اقتص��ادی و اجتماعی
اعالم کرد .او به جای عذرخواهی از خشونت
پلیس و نیروهای امنیتی علیه معترضانی
که به «جلیقهزردها» موس��ومند و عمدتا
از طبقات فرودست جامعه فرانسه بودهاند،
ب��ار دیگر آنها را به خرابکاری و خش��ونت
بدون توجیه متهم کرد ،حال آنکه دولت او
طی یک هفته اخیر  2بار در مقابل همین
اعتراضات عقبنش��ینی کرده بود .امانوئل
مک��رون در حالی وضعیت اضط��راری در
فرانس��ه را پس از وقفهای تقریبا یک ساله
دوباره برقرار کرده است که این کشور بیش
از نیمی از دوران  3س��اله اخیر را به بهانه
تروریس��م و قیامهای مردمی در وضعیتی
شبیه حکومت نظامی سپری کرده است اما
این برای نخستینبار است که قید اقتصادی
و اجتماعی نیز به شرایط اضطراری تحمیل میشود.
رئیسجمه��وری ک��ه از س��وی م��ردم ب��ه
دستنشانده بودن توسط بانکداران متهم میشود
و طبق آخرین نظرسنجیها مقبولیتش به کمتر از
 10درصد تنزل پیدا کرده و در آستانه استیضاح در
پارلمان فرانسه است ،حال توجیهی نابخردانه برای
فراگیر شدن خش��م عمومی در این کشور دارد .او
در س��خنان روز دوش��نبه خود که به صورت زنده
پخش شد ،دلیل خش��م مردم را نه طرح افزایش
مالیاته��ا توس��ط کابینه ،بلکه بهخاطر ش��رایط
بینالمللی توصیف ک��رد و گفت« :من از حکومت
پارسا خدایاری :مدتی است پاریس خبرساز شده
و صحنهه��ای باورنکردنی از ش��ورش خیابانی و
درگی��ری جلیقهزردها با نیروهای ضدش��ورش
تداعیگر ناآرامی بهار عربی یا بیداری اس�لامی
است که تغییرات عمودی در شمال آفریقا را رقم
زد و مولفههای نوظهوری موازنه قوای منطقهای
از مولفههای نوظهور و التهابآوری تاثیر پذیرفت
ک��ه کماکان آینده منطق��ه را به گروگان گرفته
است.
جنب��ش بهاصط�لاح جلیقهزرده��ا در م��اه
مه  2018ش��روع ش��د ،در آن زم��ان زنی بهنام
«پرس��یلیا لودوس��کی» ک��ه در حوم��ه پاریس
کسبوکاری اینترنتی در زمینه لوازم آرایش راه
انداخته ،درخواستی داد بهای بنزین کاهش یابد
و با فرمولی که محاس��به کرده بود به این نتیجه
رسیده بود که عوارض و مالیات بیش از نیمی از
بهای بنزین در فرانس��ه را تشکیل میدهد .این
درخواس��ت تا ماه اکتبر مورد توجه قرار نگرفت،
در این ماه راننده تریل��ری بهنام «اریک دروت»
تصمی��م گرفت ای��ن درخواس��ت را در صفحه
فیسبوک خود به اشتراک بگذارد .موضوع مورد
توجه رس��انهها قرار گرفت و ش��مار هواداران از
 700ب��ه  200ه��زار نفر افزای��ش یافت و اینک
قریب به  1/15میلیون نفر هوادار دارد و کماکان
رو به افزایش بیشتر است.
جلیقهزرده��ا با تیت��ر س��ازیهای خود در
رس��انهها توانستند افکار عمومی فرانسه را نیز تا
ش
 70درص��دی با خود هم��راه کنند .این جنب 
اعتراضی در واقع نخس��تین شورش علیه تغییر
در س��بک زندگی نیز تلقی میشود .طغیانهای
اجتماعی قبلی در فرانس��ه علیه ب��ازار و جهانی
ش��دن بود .در واقع چند س��نت مالیات اضافی
ب��ر هر لیتر بنزی��ن نمیتواند به تنهایی س��بب
انفج��ار چنین خش��می در میان ه��زاران نفر از
تظاهرکنندگان شود .این شورش زرد ریشههای
فرانس��وی ولی درسهای اروپایی دارد .فرانس��ه
اغلب در جنبشهای اجتماعی پیشقدم اس��ت
ولی این زردپوشان خیابانی ممکن است طلیعه
فصل��ی جدید در سیاس��تهای فرانس��ه و اروپا
باش��ند با احتمال الگوب��رداری در دیگر جوامع
این جنب��ش که فاقد معیارها و اس��تانداردهای
نهضتهای فراگیر مردمی است ولی با این وجود
فلجکننده بوده و کل کشور و سیاستهای فرانسه
را عمال زمینگیر کرده اس��ت .میتوان گفت این
نخستین طغیان علیه انتقال محیطزیستی است
ک��ه به موجب آن اتحادیه برنامهریزی کرده بود
گروه بینالملل :تحوالت میدانی در ش��مال غرب
سوریه ،نشان از قریبالوقوع بودن عملیات نظامی
ارتش برای آزادسازی ادلب بهعنوان آخرین پایگاه
تروریستهاست؛ اقدامی که حدود  3ماه پیش باید
انجام میش��د .این در حالی است که تالشهای
سیاس��ی ،در قالب نشستهای سوچی ،برای دور
نگهداش��تن ادلب از هر گون��ه درگیری در ادلب
ش رسانههای منطقهای
در حال انجام است .گزار 
ی اس��ت پس از سلسله نقضهای متوالی در
حاک 
مناطق آتشب��س در حماه ،حلب ،الذقیه و ادلب
که روسیه و ترکیه بر سر آن توافق کردند ،برخی از
این مناطق بار دیگر دچار تنش شدهاند .یگانهای
ارتش س��وریه در حومه شمالی حماه به حمالت
ش آنها برای نفوذ به
گروههای تروریس��تی و ت�لا 

اضطرار فرانسوی

و پارلم��ان میخواهم تمام اقدام��ات الزم را برای
اینکه م��ا بتوانیم بهتر زندگی کنیم از آغاز س��ال
آینده تدارک ببینند .از س��ال  ۲۰۱۹هزینه معاش
حداق��ل  ۱۰۰یورو در م��اه افزایش خواهد یافت».
او ک��ه با س��خنرانیها و اقدامات س��رکوبگرانهاش
علیه طبقه کمبضاع��ت در هفتههای اخیر چهره
یک دیکتاتور را نزد افکار عمومی پیدا کرده ،حتی
تالش کرد وارد مقوله آزادی ش��ود و گفت« :معنی
آزادی ما این اس��ت که هر کس میتواند نظرش را
اب��راز کند ،نظری را که ش��اید همگی با آن موافق
نباش��ند اما در عین حال هیچ ترس��ی از این عدم

موافقت وجود نداشته باش��د» .این در حالی است
که گزارشهای متعددی در رس��انههای فرانس��ه
درباره برخورد وحشیانه پلیس و نیروهای امنیتی
فرانسه با معترضان بویژه دانشآموزان منتشر شده
اس��ت ،از جمله درباره عمر ،دانشآموز  16سالهای
که هفته پیش مقابل دبیرس��تان محل تحصیلش
در حومه پاریس از ناحیه س��ر هدف گلوله پلیس
قرار گرفت .دیروز با وجود اعالم وضعیت اضطراری
توسط مکرون ،دانشجویان و دانشآموزان فرانسوی
با تظاهرات در پاری��س در اعتراض به طرح دولت
مبنی بر افزایش هزینه ثبتن��ام افراد غیر اروپایی

تجویز امپریالیستی مکرون ،فرانسه و اروپا را به کما میبرد

الگوریتمهای جنبش جلیقهزردها

تا س��ال  2050از یک اقتصاد مبتنی بر سوخت
فسیلی خارج ش��ود .زردپوش��ان جنبشی را به
راه انداختند که سیاستپیش��گان را مات کرد و
نتوانستند پاسخی بموقع برای آن داشته باشند.
جنبشی خودجوش و سایبرمحور که توانست از
حمایت رسانههای س��نتی و همچنین کاربران
 263میلیونی س��ایت تغیی��ر ()change.org
هم برخوردار ش��ود .جلیقهزرده��ا رهبر ندارند،
سخنگو ندارند ،حزبی هم ندارند (درواقع مخالف
حزبهپای سیاس��ی هس��تند) اما اتحادیههای
صنفی و گروههای فشار را به حاشیه راندند و آنها
را غافلگیر کردند .ولی همزمان در خیابان بودند
و در جهان سایبر و مجازی که تداعیگر جنبش
 15مه  2011اس��پانیا بود؛ جنبش��ی خشمآلود
که فرصتی کمنظیر به ناراضیان خشمگین برای
اظهار وجود داد .ش��اید چنین جنبش��ی بهرغم
حواش��ی گوناگ��ون آن خیلی دوام نی��اورد ولی
هشداری اس��ت که باید توس��ط تمام بازیگران
جدی گرفته شود .جنبش جلیقهزردها ساختاری
نیس��ت و غیرمتمرکز است ،لذا دنیای مجازی و
ش��بکههای اجتماعی برای آنان ایدهآل است ،از
این رو فیس��بوک را برای خبررسانی نقلوانتقال
ایدهه��ای خ��ود برگزیدند« .م��ارک زاکربرگ»
مدیر اجرایی فیس��بوک در ژانوی��ه  2018اعالم
کرد دیگر اولوی��ت را به خبرهای محلی خواهد
داد و همین ویژگی فیسبوک سبب شد بدترین
بحران در دوران رئیسجمهوری جوان فرانس��ه
رقم بخورد ،زیرا تغییر در الگوریتمهای این شبکه
اجتماعی س��بب ش��د گروههای خش��مگین به

سرعت نیروگیری کنند ،مانند آنچه در نرماندی
واقع ش��د و ماه گذش��ته به خیابانها ریختند و
 17نوامبر راهبندانهای سراسری در اعتراض به
افزایش مالیات و عوارض س��وخت آغاز ش��د که
در ادامه ب��ا تبدیل به جنب��ش جلیقهزردها در
تاریخ سیاسی معاصر فرانسه ماندگار شدند .تاثیر
شبکه فیسبوک در شکلگیری جنبش بهحدی
تاثیرگذار بود که ش��ماری از تحلیلگران از آن با
عنوان «قدرت سایبری» یا «قدرت الگوریتم» یاد
و به طور تلویحی عن��وان کردند دنیای مجازی
و ش��بکههای اجتماعی دیگ��ر حکم یک بازیگر
غیررسمی را پیدا کرده با قدرت غیرقابل تصور که
براحتی میتوانند دولتها را زمینگیر کنند .البته
این نخستینباری نیست که شبکههای اجتماعی
در ش��کلگیری اعتراضهای مردمی تا این حد
موث��ر واق��ع میش��وند؛ رویداده��ای  2011در
کشورهای عربی نمونه بارزی است ولی تفاوت در
این اس��ت که فرانسه خود را مهد انقالب ،آزادی
و برابریهای اجتماعی معرفی میکند و طبعا با
وجود بهاصطالح آزادیهای سیاسی و آزادیهای
ف��ردی و ...چنی��ن آش��وبهایی دور از انتظار
جلوه میکند .ش��ماری از رهبران سیاسی مانند
اردوغ��ان ،رئیسجمهوری ترکیه به انتقاد علنی
از نح��وه برخورد نیروهای پلیس و ضدش��ورش
با فع��االن جنبش جلیق ه زرده��ا پرداختند و از
اس��تاندارد دوگانه در حقوقبشر فرانسوی خرده
گرفتند و البته طبق معمول این موارد انگش��ت
اتهام به س��مت مسکو نیز نش��انه رفت و روسیه
متهم به دخالت شد.

در سایه شکست توافق سوچی

آمادهباش ارتش سوریه برای آزادسازی ادلب
پایگاههای نظامی واکنش نش��ان داده و چندین
کشته و زخمی برجای گذاشتهاند .این پایگاهها از
غیرنظامیان در روستاها و شهرهای امن حفاظت
میکنند .پس از دیدار روسایجمهوری روسیه و
ترکیه در سوچی  26شهریورماه گذشته ،اعالم شد
یک منطقه حائل و عاری از سالح به عمق  15تا
 20کیلومتر بین خطوط تماس ارتش س��وریه و
افراد مسلح در ش��مال غرب سوریه ایجاد خواهد
شد و گروههای مسلح و ارتش سوریه از این مناطق
عقبنشینی کرده و تنها نیروهای روسی و ترک در

آن مس��تقر خواهند شد .بر اساس این توافق قرار
بود در مرحله نخست یک منطقه عاری از سالح
در اطراف ش��هر ادلب ایجاد شود .در مرحله دوم
نیز باید س�لاح س��نگین جمعآوری میشد و در
مرحله بعد نهادهای دولتی سوریه پیش از پایان
س��ال جاری میالدی فعالیت خ��ود را آغاز کنند.
ترکیه که در اجرای این توافق متعهد ش��ده است
تروریس��تها را از این منطقه خ��ارج کند ،هنوز
نتوانسته به تعهد خود عمل کند ،زیرا تروریستها
باید تا  23مهرماه از این منطقه خارج میش��دند،

در حقیقت پرچ��م تظاهراتی را که از یک
ماه پیش توس��ط جلیقهزردها آغاز ش��ده
بود ،باال نگه داش��تند .اتحادیه دانشجویی
فرانسه اعالم کرد اعتراضات را دستکم تا
آخ��ر این هفته ادامه خواهد داد .در همین
حال رهبر حزب چپگرای فرانسه و نامزد
سابق ریاستجمهوری در نخستین واکنش
به س��خنان مکرون اعالم ک��رد اعتراضات
جلیقه زردها ادامه خواهد یافت« .ژان لوک
ملنشون» گفت« :با توجه به موج گسترده
اعتراضات مردم فرانسه علیه این واقعیت که
برخی افراد میتوانند هر کاری را در کشور
انجام دهند و برخی دیگر قادر به انجام هیچ
کاری نیستند ،رئیسجمهور تصور میکند
ب��ا توزیع پول میتواند ناآرامیها و خش��م
فزاینده مردم را آرام کند .تظاهرات پنجم در
انقالب مدنی در کشور که شنبه آینده برگزار
خواهد شد ،لحظه تاریخی و تعیینکنندهای
برای بسیج مردم فرانسه خواهد بود» .او با
اعتراض به اینکه مکرون در اظهاراتش هیچ اشارهای
به بیکاری ،کارگران پارهوقت ،وضعیت بازنشستگان
و دانش��جویان نداش��ته ،گفت« :این م��ردم عادی
هس��تند که هزینه تقاضاهای ارائه ش��ده از سوی
مک��رون را خواهند پرداخ��ت و ثروتمندان چیزی
پرداخت نمیکنند»« .بنویت هامون» دیگر نامزد
سابق ریاس��تجمهوری فرانس��ه و رهبر جنبش
سیاسی چپگرای موسوم به «نسل» نیز سیاست
مکرون در حمایت از ثروتمندان را محکوم کرد و از
مردم فرانسه خواست به اعتراض خود تا دستیابی به
تغییرات واقعی در کشور ادامه دهند.
جنب��ش جلیقهزرده��ا رهب��ری نداش��ت و
وقت��ی کاخ الی��زه درصدد گفتوگو ب��ا رهبران
برآمد عمال کس��ی نتوانست پا پیش گذارد ولی
مع��دود افرادی که خواس��تند برای خود چنین
جایگاه��ی ایجاد کنند توس��ط تظاهرکنندگان
پس زده ش��دند ام��ا تقاضاهای خ��ود را تا حد
یک بازیگر قوی سیاس��ی ب��اال بردند تا آنجا که
خواستار کنارهگیری مکرون و تعطیلی پارلمان
و تجدید انتخابات شدند .رئیسجمهوری فرانسه
در س��خنرانی  15دقیقهای خود در دوشنبه 19
آذر  97در کاخ الی��زه یکی به نعل و یکی هم به
میخ زد ،عقبنش��ینی کرد و گفت سهم خود از
ناآرامیها را میپذی��رد؛ در کنار آن امتیازهایی
هم داد از جمله بخشودگی مالیات کمدرآمدان،
اگر چه س��عی کرد حفظ وج��ه کند و از جمله
اینک��ه در مالیات ثروتمندان تجددنظر نمیکند
و البته نشانههایی هم از تحکم و تهدید تلویحی
در س��خنانش پیدا بود و به وض��وح عنوان کرد
حمله به نیروهای پلیس یا تخریب اموال عمومی
قاب��ل توجی��ه نیس��ت و تاکید ک��رد زمانی که
«خشونت شروع میشود آزادی پایان مییابد».
هنوز از کنشگرایی جنبش زرد نسبت به سخنان
مکرون مطلب چندانی در رسانهها عنوان نشده
ول��ی گاردین به نق��ل از یکی از فعاالن جنبش
عنوان ک��رده مکرون به آنها خ��رده نان تعارف
کرده ولی آنان نان درس��ته میخواهند .بهطور
معمول جنبشهای خودجوش که فاقد رهبری
مشخصی هستند چندان در عالم سیاست پایدار
نیس��تند ولی ای��ن جنبش بهصورت��ی غیرقابل
پیشبینی و دور از انتظ��ار دوام آورده اما دلیل
موجهی از جان��ب تحلیلگران ب��رای آن عنوان
نشده اس��ت .بیتردید با توجه به نزدیک بودن
انتخاب��ات پارلمان اروپا ای��ن جنبش پیامهایی
ب��رای اتحادیه اروپایی دارد ول��ی در مواردی از
این دس��ت فرصتهایی هم برای سایر بازیگران
منطقهای و فرامنطقهای خلق میشود تا بهطور
غیرمستقم اهداف خاص خود را دنبال کنند.
طبع��ا مخالفان داخل��ی و اروپای��ی مکرون
بیش��ترین بهرهبرداری را از این وضعیت میبرند
ولی در کنار آن باید عنوان داش��ت که آمریکا و
کاخ س��فید نیز از این وضعیت چندان ناخرسند
نیست ،زیرا به دالیل متعدد راهبردی و تاکتیکی
آمریکا خواهان یک رقیب قوی در اتحادیه اروپایی
نیست ،لذا بحرانی شدن یکی از قدرتهای بزرگ
اقتصادی نظامی اروپا را در جهت منافع درازمدت
خود تشخیص میدهد.
در حالیکه طبق گزارش رس��انههای رسمی در
س��وریه ،نهتنها تروریس��تها تجهیزات سنگین
خود را از مناطق مورد نظر در استان ادلب تخلیه
نکردهاند ،بلکه شواهدی از قصد تروریستها برای
خروج از این منطقه نیز مشاهده نمیشود .همزمان
با فراهمشدن زمینه برای آزادی ادلب ،مردم این
استان تالش میکنند از گذرگاه ابوالظهور بهعنوان
تنها مسیر ایجاد شده از سوی ارتش برای خروج
غیرنظامی��ان ،خ��ود را به مناط��ق امن که تحت
کنترل دولت است ،برسانند .به موازات آماده شدن
ارتش برای چنین عملیاتی ،گروههای تروریستی
نیز ع��دد و عده خ��ود در این اس��تان را تقویت
کردهان��د ،هر چند گزارشها از ب��روز درگیریها
میان جبههالنصره و احرارالشام حکایت دارد.

شماره 15 2604
چهارگوشه

نمایش وحشیگری پلیس نیویورک
علیه طفل و مادرش

برخ��ورد وحش��یانه پلیس نیوی��ورک با
طفلی ش��یرخوار و مادرش ک��ه برای دریافت
جیره غذای��ی به یک مرکز خدمات اجتماعی
مراجعه کرده بودند ،تصویری تمامنما از شکاف
اجتماعی در آمریکای پس��اترامپ را به جهان
نش��ان داد .ی��ک فعال مجازی ک��ه فیلم این
وحشیگریهای پلیس فدرال آمریکا را با اسم
مس��تعار «مونا سینکلر» در فیسبوک منتشر
کرده اس��ت در گفتوگو با نیویورک تایمز از
وحش��ت مردم از دیدن شقاوت پلیس سخن
گفته اس��ت به طوری که آنها نه به ضجههای
دلخراش طفل شیرخوار توجهی میکنند و نه
فریادهای التماس م��ادرش .این ویدئو زنی را
نش��ان میدهد که مقابل یکی از دفاتر خیریه
ارائه غذای کوپنی ب��رای نیازمندان در محله
بروکلین روی زمین افتاده و مأموران پلیس که
قصد دستگیریاش را دارند ،کودک یک ساله
او را با زور از آغوشش بیرون میکشند و مادر
در هم��ان حال فریاد میزند« :دارید به بچهام
صدمه میزنید!» لحظاتی بعد وقتی مردم به
این وحش��یگری پلیس واکنش لفظی نشان
میدهند ،یکی از افس��ران تپانچ��ه برقی را از
جیبش بیرون کشیده و با آن جمعیت ناظر را
تهدید میکند .در نهایت پلیسهای آمریکایی
مادر  23ساله را که «جازمین هدلی» نام دارد
دستبند زده از محل میبرند.

تشدید سرکوبهای آلخلیفه
در آستانه روز شهید

ب��ا نزدی��ک ش��دن «روز ش��هید» ،رژیم
آلخلیفه حمالت کور خود علیه ش��هروندان
را در جای جای بحرین تش��دید کرده اس��ت.
نیروهای انقالب��ی جزیره خود را برای برگزاری
مراسم یادبود شهدا با یک سلسله فعالیتها و
برنامههای تبلیغات��ی ،مردمی و میدانی در روز
دوش��نبه  26آذر ( 17دس��امبر) که به عنوان
روز شهید شناخته ش��ده ،آماده میکنند .در
همین حال خودروهای نظامی رژیم آلخلیفه
از دیروز در حال یورش به محلههایی در مناطق
ال��دراز ،بنیحم��زه ،الجنبیه و ک��رزان و دیگر
مناطق مشاهده ش��دند و بالگردهای رژیم هم
بر فراز مناطق «مثلث ایس��تادگی و مقاومت»
و اط��راف میدان عبدالکریم بهپ��رواز درآمدند.
همزمان پیادهنظام مزدور رژیم منامه اقدام به
پاک کردن و از بین بردن نوشتهها و شعارهای
انقالب��ی با مضامی��ن «روز ش��هید» میکنند
که ش��هروندانروی دیوارهای خانههایش��ان
نوشتهاند .موج جدید شعارنویسیهای خیابانی
در منطقه الدراز با نوش��تن نام «حمد عیسی»
دیکتات��ور بحرین در ک��ف خیابانها بهمنظور
لگدمال کردن نامش از سوی افراد و خودروها
آغاز ش��ده اس��ت .همچنین جریان وفاداری
(حامیان مردمی انقالب بحرین) کارزار تحریم
مراس��م «عیدالجلوس» یا تاجگذاری دیکتاتور
جزیره را که همزمان با عیدالشهدا اجرا میشود
برپا کرده است.

تحریمهای جدید آمریکا
علیهکرهشمالی

ی که آمریکا مدع��ی تالش برای
در حال�� 
خلع س�لاح کرهش��مالی ،از طریق گفتوگو
و ارائه مش��وقهای اقتصادی اس��ت ،وزارت
خزانهداری این کش��ور تحریمهای جدیدی
را علی��ه پیونگیان��گ اعم��ال ک��رد .بر این
اساس ،این وزارتخانه دوشنبهشب اعالم کرد
 3مس��ؤول بلندپایه کرهش��مالی را به دلیل
آنچه «نقض حقوق بشر» خوانده شده تحت
تحریمهای خود قرار داد .وزیر امنیت عمومی
کرهشمالی یکی از  3مسؤول بلندپایه دولت
پیونگیانگ اس��ت که به ادعای واشنگتن به
موجب «نقض آش��کار و مداوم حقوق بشر»
تحت تحریم قرار گرفتهاند .این نخستین بار
پ��س از مالقات تاریخی دونالد ترامپ و کیم
جونگ اون ،رهبر کرهشمالی در تابستان سال
جاری است که مقامات دولتی پیونگیانگ به
صورت مستقیم تحت مجازات و تحریمهای
واشنگتن قرار میگیرند.

خاشقجی
شخصیت سال مجله تایم شد

مجله «تایم» جمال خاشقجی ،روزنامهنگار
سالخیش��ده س��عودی را بهعنوان ش��خصیت
برگزیده س��ال این مجله انتخاب کرد.به گزارش
ف��ارس ،مجل��ه «تای��م» «جمال خاش��قجی»
روزنامهنگار منتقد و کش��ته ش��ده س��عودی را
بهعن��وان ش��خصیت برگزیده س��ال این مجله
انتخاب ک��رد .مجل��ه تایم به ص��ورت جمعی
جمال خاش��قجی و سایر روزنامهنگاران کشته و
زندانیشده را بهعنوان «شخصیت سال »2018
انتخاب کرده است .خاش��قجی  12اکتبر سال
جاری در کنسولگری س��عودی در استانبول به
قتل رسید و جسد او تکهتکه شد .این نخستینبار
اس��ت که مجله تای��م فردی را که ف��وت کرده
بهعنوان شخصیت سال خود انتخاب میکند.

