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وزیر امور خارجه    گزارش  یک
در نـشـســت 
بین المللی دوحه قطر گفت كه هرگز با امریکایی 
كه پس از نقض قطعنامه شـورای امنیت برای 
ایـران 12 شـرط تعییـن كـرده ، وارد مذاكره 
نخواهیم شـد. محمدجواد ظریـف، مذاكره با 
دولت دونالد ترامپ را یک شـوخی و بی فایده 
دانسته و گفته كه ترامپ با وجود سیاست های 
خصمانه خواستار مذاكره شده است و ما به وی 
پاسـخ داده ایـم كـه آیـا شـوخی می كنی؟!

محمدجواد ظریف در نشس��ت بین المللی دوحه 
درب��اره دعوت دونال��د ترامپ از حس��ن روحانی 
برای مذاكره گفت ایران پیش تر برای گفت وگوی 
مس��تقیم با امریکا آماده بود و ما این كار را انجام 
دادیم، من زمان زیادی با جان كری وزیر پیشین 
امور خارج��ه گفت وگو كردم و نتیج��ه آن توافق 
هسته ای بود، با این حال دونالد ترامپ از آن خارج 
شد و این رفتار ترامپ به این معنی است كه مذاكره 
با او بی فایده است. ظریف در حاشیه این نشست نیز 
در گفت وگو با شبکه الجزیره مباشر درباره اقدامات 
یک سال اخیر دولت امریکا علیه ایران گفت: ترامپ 
به هر دلیلی تصمیم به خروج از برجام گرفته و اگر 
حاال می  خواهد با ایران مذاكره داش��ته باشد، این 
گفت وگو      ها باید هدف مش��خصی را دنبال كند. 
وی با كنایه به مذاك��رات رئیس جمهور امریکا با 
رهبر كره شمالی گفت: ما صرفاً برای فرصت عکس 
گرفتن )با یکدیگر( و امضای یک س��ند دو برگی 
گفت وگو نمی كنیم. ظریف گفته كه واضح است 
كه ما به خاطر تحریم های امریکا تحت فشار قرار 
داریم اما آیا این به تغییر سیاست های مان منجر 
می ش��ود؟ من تضمین می كنم كه چنین چیزی 
پیش نمی آید. وی گفت اگر هنری باشد كه ایران 
بتواند به آن مسلط شود و آن را به دیگران آموزش 

دهد، آن هنر گریز از تحریم       ها خواهد بود. 
  مذاكره با 12 شرط؟

وزیر خارجه در پاس��خ به س��ؤال مجری الجزیره 
مباشر كه در حال مطرح كردن سؤالی با مضمون 
»مداخله ایران در اوضاع كشورهای منطقه « بود، 
گفت: مداخله چه كس��ی؟ این امریکاست كه در 
امور منطقه مداخله می كند. كشور ما در منطقه 
واقع شده اس��ت. بر اس��اس گزارش ایرنا، مجری 
برنامه تالش كرد با تغییر نوع س��ؤال خود، وزیر 
خارجه را با مطرح كردن »حضور نیروهای ایران در 

خارج از این كشور« تحت فشار بگذارد، اما ظریف 
در پاسخ گفت: »این منطقه ما است و هر كجا كه 
ما نیرویی مستقر داریم و یا مستشار نظامی  اعزام 
كرده  ایم،  این اقدام كاماًل با درخواس��ت مستقیم 
دولت آن كش��ور صورت گرفته اس��ت. آیا امریکا 
می  تواند ادعای مش��ابهی داش��ته باشد؟ظریف 
تأكید كرد: ما قبالً نیز با امریکا گفت  وگو داشته  ایم. 
ما یک سند )توافق( امضا كردیم. به عنوان شخصی 
كه در مذاك��رات برای تنظیم این س��ند )برجام( 
حضور داش��ت باید بگویم كه هیچ سند بهتری از 
این توافق نمی توانست تنظیم ش��ود و نه ایران و 
نه امریکا نمی  توانس��تند به توافق بهتری برسند. 

بنابرای��ن، جای گفت وگ��و وجود دارد، اما ش��ما 
ابتدا باید به نتایج گفت وگو      هایی كه در گذش��ته 
داشته  اید، پایبند باشید. وزیر خارجه ادامه داد: در 
اولین مرحله، ما باید ببینیم كه امریکا واقعاً مایل 
است تا نشان دهد هدر دادن وقت برای گفت  وگو 
با آنها ارزش دارد ی��ا خیر. مج��ری برنامه از وی 
پرسید كه »امریکا چطور باید این موضوع را نشان 
دهد « كه ظریف پاسخ داد: با اجرای تعهدات خود 
ذیل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل. ظریف 
تصریح كرد: هیچ دلیلی برای مذاكره بیشتر وجود 
ندارد آن هم در شرایطی كه نتایج یک دوره نسبتاً 
طوالنی و مذاكرات س��خت كه در گذشته انجام 

گرفته، روی هواس��ت و امریکا به ط��ور فعال در 
تالش اس��ت تا این نتایج را تضعیف كند، اقدامی 
كه تمام جامعه بین  المللی به جز اندک انگش��ت 
 شماری به خاطر گرفتن منافع بیشتر از امریکا، با 

آن مخالفت كرده اند. 
  موشک      ها قابل مذاكره نیست

وزیر امور خارجه ایران درب��اره هرگونه احتمال 
گفت وگو با امریکا در آینده تأكید كرد: ما هرگز با 
كشوری كه برای ما 12 شرط تعیین كرده، آن هم 
پس از نقض قطعنامه شورای امنیت كه خودش 
هم آن را تأیید كرده ب��ود، وارد مذاكره نخواهیم 
ش��د. اگر قرار بر عمل به یک سری شروط باشد، 
این ما نیستیم كه باید ش��روطی را رعایت كنیم 
بلکه خود آنها )امریکایی ها( هس��تند كه باید به 
یک سری شروط پایبند باشند، آن هم با كمتر بی 
 قانون بودن. ظریف با اشاره به دیدگاه های مختلف 
در ایران درباره امریکا گف��ت:» در ایران هم این 
دیدگاه وجود دارد كه گف��ت  وگو با امریکا حالل 
تمام مشکالت است و هم این دیدگاه كه گفت  وگو 
با امریکا بسیار مخرب خواهد بود. خبرنگار الجزیره 
از ظریف س��ؤال كرد كه نظر ش��ما درباره اینکه 
دولت » ترام��پ« ایران را به دلی��ل آزمایش  های 
موشک بالستیک به نقض قطعنامه 2231 شورای 
امنیت متهم كرده است، چیست؟ ظریف در پاسخ 
گفت: اول از همه اینکه، موشک  های ایران، برای 
دفاع هس��تند و ما به آنها ب��رای بازدارندگی نیاز 
داریم. ما در منطقه   بس��یار كمتر از هر كشوری 
منابع ب��رای هزینه های نظام��ی صرف می كنیم 
و به همین جهت ما از هم��ان اول هم گفتیم كه 
موش��ک های ما قاب��ل مذاكره نیس��تند. ظریف 
تأكید كرد: موض��وع دوم آنکه امری��کا با خروج 
از برجام، ب��ه صراحت قطعنامه 2231 ش��ورای 
امنیت سازمان ملل را نقض كرده است و در نتیجه 
آنها در موقعیتی نیستند كه بخواهند درباره آن 
قطعنامه حرف بزنند چرا ك��ه آنها تالش كردند 
كه قطعنامه را از بین ببرند اما به رغم تالش  های 
آنها ای��ن قطعنام��ه همچنان پابرجا اس��ت. وی 
افزود: نکته س��وم، قطعنامه 2231 ، ای��ران را از 
آزمایش كردن موش��ک       ها منع نمی كند بلکه از 
آزمایش موش��ک       هایی كه ب��رای حمل كالهک 
هس��ته ای باش��د منع كرده در حالی كه به گواه 
آژانس بین المللی اتمی فعالیت های هس��ته ای 

ایران برای اهداف صلح  آمیز است. 

  گزارش  2

بیم و امیدهای بحران یمن
 بعد از مذاکرات استکهلم 

با پایان اولی��ن گفت وگوهای موفقیت  آمیز طرف ه��ای درگیر یمنی 
در استکهلم سوئد این س��ؤال مطرح اس��ت كه تا چه اندازه توافق    ها 
و تفاهم های حاصل شده در این نشس��ت جنبه اجرایی پیدا خواهد 

كرد؟
با وجود اینکه در نشست استکهلم درباره موضوعات زیادی گفت وگو 
شد اما به دلیل مانع تراشی های هیئت ریاض تنها در برخی موارد توافق 
یا تفاهم حاصل شد كه از جمله آنها می توان به ایجاد سازوكاری برای 
مبادله اسرا و بازداشت شدگان، پایان محاصره بندر الحدیده و ایجاد 
تفاهم درباره یافتن راهکاری برای ارائه كمک های انسانی به تعز اشاره 
كرد. در صورتی كه هیئت ریاض استقالل عمل می داشت و همکاری 
می كرد این امکان نیز وجود داشت كه درباره دیگر موضوعاتی مانند 
بازگشایی فرودگاه بین المللی صنعا ، ادغام بانک های مركزی عدن و 
صنعا و سروسامان دادن به سیاس��ت های پولی و اقتصادی و تشکیل 
دولت انتقالی برای مدیریت دوره گذار و زمینه سازی جهت برگزاری 

انتخابات آزاد توافقاتی حاصل شود. 
با این حال توافقات حاصل شده در اس��تکهلم نیز در مقایسه با چهار 
دور مذاكرات قبلی در ژنو و كویت گامی به جلو در جهت حل سیاسی 
بحران و به خصوص كاستن از بار فاجعه انس��انی حاكم بر این كشور 
جنگ زده به شمار می رود، هرچند كه باید اذعان داشت گستره فاجعه 
و حجم خسارات وارده به قدری است كه برطرف كردن آن، سال    ها و 

شاید دهه    ها زمان خواهد برد. 
اما در خصوص اجرای توافق های نشس��ت اس��تکهلم باید گفت كه 
اجرای برخی از توافقات از جمله مبادله اس��را تقریباً قطعی شده و 
برخی دیگر مانند كمک به اوضاع انسانی تعز با توجه به اینکه به نفع 
ائتالف متجاوز است و لذا به نظر می رسد در این دو عرصه مشکل و 
مانع خاصی وجود نداشته باشد اما در خصوص پایان محاصره بندر 
الحدیده كارشکنی    ها همچنان از سوی ائتالف متجاوز ادامه دارد و 
این ائتالف به حمالت خود به این بندر و حومه آن پایان نداده است. 
از ای��ن رو وادار كردن ای��ن ائتالف به خصوص عربس��تان به اجرای 
توافقات استکهلم بستگی به میزان فشارهایی دارد كه بر این كشور 
اعمال می شود. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است كه اگر این 
فشار    ها نبود هرگز عربستان و شخص محمد بن سلمان با مذاكرات 

استکهلم موافقت نمی كرد . 
هرچند فشارهای وارده این روز    ها به كنگره امریکا و به خصوص سنای 
این كشور محدود می شود و دو مصوبه در خصوص التزام دولت ترامپ 
به پایان كمک های خود به عربستان در جنگ یمن به استثنای مبارزه 
با تروریسم و یا معرفی محمد بن سلمان به عنوان مسئول قتل جمال 
خاشقجی داشته است اما از آنجا كه این مصوبات غیرالزام آور است و از 
دیگر سو به تصویب قانون مشابه در مجلس نمایندگاه و از همه مهم تر 
به امضای ترامپ به عنوان رئیس جمهور نیاز دارد لذا هنوز نمی توان 
به تأثیر عملی آن بر بحران یمن در كوتاه مدت خوش بین بود، لذا در 
وضعیت كنونی ش��اید تصویب قطعنامه الزام آور در شورای امنیت بر 
اساس توافقات نشست اس��تکهلم و واقعیت های میدانی یمن كه در 
عین حال با بازنگری در قطعنامه 2216 همراه باشد ، می تواند نقش 
موثری در این زمینه ایفا كند و ائتالف متجاوز به خصوص عربستان را 

به همراهی با وضعیت جدید مجبور كند. 

15 قطر:  شورای همکاری به آخر خط 
رسیده است

مقامات قطری روز گذشته اظهاراتی بیان كرده اند كه كمتر كسی 
تاكنون از آنها شنیده بود از وزیر خارجه تا وزیر دارایی با اشاره به 
تحوالت سیاست جهانی از شکل گیری قدرت های نوظهور حرف 
زدند و بر بی فایده بودن شورای همکاری خلیج فارس تأكید كردند. 
محمد بن عبدالرحم��ان آل ثانی، وزیر خارجه قطر در جریان نشس��ت 
بین المللی دوحه گفت: »شورای همکاری خلیج ]فارس[ و دبیركل آن 

هیچ نیرو و توانی ندارند.«
 این اظهارات مقامات قطری تنها چند روز پس از برگزاری نشست شورای 
همکاری در ریاض صورت می گیرد. وی افزود: »شورای همکاری خلیج 
]فارس[ عالوه بر نیاز به یک سیس��تم حکومتی جدید و مکانیسم های 
الزم برای تمامی كش��ورهای عضو در آن، باید بازسازی و اصالح شود.« 
محمد بن عبدالرحمان آل ثانی خواستار تشکیل و طراحی مجدد ائتالفی 
بین كشورهای حوزه خلیج فارس به جای شورای همکاری شد و گفت: 
»كشورهای عضو ش��ورا از 1۸ ماه پیش ش��اهد بحران هستند لذا شورا 
نتوانسته در جهت حفظ صلح بین كشور       ها گام        هایی بردارد. همه می دانند 
كه بحران خلیج ]فارس[ بر پایه دروغ و جرایم الکترونیکی استوار است. 
دوحه از ایفای نقش غرب در افزایش نقض حقوق بشر علیه قطری        ها به 
دلیل محاصره مداوم علیه این كش��ور ناراضی است. ما هیچ تالش غربی 
بزرگی برای ح��ل و فصل مش��کالت اجتماعی محاصره ب��ه ویژه از هم 

گسیختگی خانواده        ها ندیده ایم.«
 در همین حال، امیر قطر نیز با اش��اره به اینک��ه درگیری های فراگیر و 
گسترده جهان را درنوردیده و موجب ایجاد ساختار       هایی شده  است كه 
حقوق بش��ر را به رسمیت نمی شناسند، گفت: »س��ركوب، ظلم و نقض 

حقوق بشر به تهدیدی برای بشریت تبدیل شده  است.«  
اما ش��اید مهم  ترین حرف        ها مربوط به اظهارات وزیر دارایی قطر        می شد. 
علی شریف عمادی گفت: »بازارهای نوظهور بسیار قوی هستند. در حال 
حاضر امریکا یک كش��ور دارای اقتصاد پویا در سطح جهان است اما من 
فکر می كنم كه اهمیت این كش��ور تنها برای امروز است. ما شاهد رشد 
اقتصادهای نوظهور هستیم و آنها در آینده بخش اعظمی از اقتصاد جهان 
را تشکیل خواهند داد.« او پیش بینی كرد كه اقتصادهای نوظهور نزدیک 
به 60 درصد از تولید ناخالص جهان را در پنج سال آینده تشکیل دهند. 
هند و چین از كشورهای پیشرو در رش��د اقتصادی جهانی خواهند بود. 
نشست دوحه با حضور برخی مقامات ارش��د جهان در پایتخت قطر روز 
شنبه آغاز به كار كرد. در این نشس��ت آنتونیو گوترش دبیركل سازمان 
ملل، مولود چاووش اوغلو وزی��ر خارجه تركیه و محمدجواد ظریف وزیر 

خارجه ایران حضور دارند. 

عربستان 21 بار توافق صلح یمن 
را نقض کرد

ائتالف عربـی به رهبـری عربسـتان پـس از توافقنامه سـوئد، 
21 بـار بـه شـکل های مختلـف به شـهر الحدیـده حملـه كرد. 
به گزارش   تس��نیم، در حالی كه مدت زمان زیادی از توافق آتش بس در 
الحدیده یمن نمی گذرد منابع خبری از وقوع درگیری     هایی در مناطق حومه 
شرق الحدیده خبر می دهد.  همچنین المیادین خبر داد كه جنگنده های 
عربستان سعودی مناطقی را در التحیتا و بیت الفقیه طی هفت بار بمباران 
كرده و اقدام به پرتاب بمب های خوش��ه ای در مزارع منطقه المجامله در 
الحدیده در غرب یمن كردند.  از سوی دیگر، وزارت دفاع یمن اعالم كرد كه 
ائتالف به سركردگی عربستان طی ساعت های گذشته بیش از 50 خمپاره 
را به منطقه التحیتا در الحدیده شلیک كرده است.  «سرهنگ یحیی سریع، 
سخنگوی ارتش یمن گفت: در 24 ساعت نخست پس از مذاكرات سوئد، 
ائتالف به سركردگی عربستان 21 حمله هوایی را انجام داده و توپخانه های 
آنها بیش از 100 خمپاره را به صورت بی هدف به سوی مناطق مسکونی 
شهر الحدیده ش��لیک كردند. همچنین آنها نیز پس از پایان گفت وگو    ها 
تالش كردند كه از جبهه های س��احل غربی به داخل الحدیده نفوذ كنند 
كه مبارزان یمنی مانع از این نفوذ شدند.  یحیی سریع اضافه كرد كه ارتش 
و كمیته های مردمی یمن تالش دارند شرایط را برای موفقیت تالش های 
صلح فراهم كرده و ب��ه درد و رنج مردم یمن پایان دهن��د.  وی تأكید كرد 
كه ارتش یمن آماده پاسخ به هرگونه نقض آتش بس است.  حمله ائتالف 
عربستان به الحدیده تنها چند ساعت پس از آن روی داد كه طرف های یمنی 
در مذاكرات سوئد بر توقف فوری درگیری     ها در الحدیده و بندرگاه های آن و 
الصلیف و راس عیسی توافق كردند.  توافق سوئد بعد از گذشت یک هفته از 
آغاز چهارمین دور گفت وگوهای یمن به میزبانی استکهلم دیروز پنج  شنبه 
)22 آذر( حاصل شد و هیئت دولت نجات ملی یمن و هیئت دولت مستعفی 

بر سر آتش بس در استان الحدیده و تبادل اسرای به توافق رسیدند. 
 زمینه چینی نقض توافق سوئد

به رغم اینکه رسانه های س��عودی و اماراتی و به تبع آن رسانه های دولت 
مس��تعفی یمن طی 24 س��اعت گذش��ته توافق س��وئد را پیروزی خود 
دانسته اند، »احمد المیسری«، وزیر كشور در كابینه دولت »احمد بن دغر«، 
نخست وزیر دولت مستعفی گفت كه نباید بیش از حد به توافق حاصل شده 
خوش بیش بین بود.  المیسری در گفت وگو با یک روزنامه محلی در عدن 
مدعی ش��د كه نیروهای انصاراهلل و دولت نجات ملی ب��ه این توافق ملزم 
نخواهند بود و توافق های حاصل ش��ده به این دولت »ثبات و عمر « زیاد 
خواهد داد.  وزیر كش��ور دولت مس��تعفی با تکرار اظهارات سعودی     ها و 
اماراتی     ها مدعی است كه دولت نجات ملی و انصاراهلل در آستانه شکست 
بودند ولی توافق سوئد برای آن پیروزی شد.  المیسری با اهانت به یمنی     ها 
گفت: »هر یمنی ای كه ]انصاراهلل[ حوثی را باور كند، چهارپایی است كه 
مستحق سواری دادن به آنهاست.« المیسری همچنین از اینکه سعودی     ها 
و اماراتی     ها تن به این توافق داده و آن را قبول كردند، »شدیداً« ابراز تأسف 
كرد و گفت كه آنها در همه چیز به دولت مستعفی فشار می آوردند چرا در 

قضیه توافق فشار بر دولت نجات ملی متوقف شد. 

ظریف: مذاکره با امریکا بی فایده و فقط برای عکس گرفتن است

احمدکاظمزاده

آگـهی منــاقصـه  عمومـی
 مناقصه گذار: شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه به شماره ثبت 1666

موضوع مناقصه:  انتخاب پیمانکار برق کار براى پروژه پارمیس 
پروژه 256  برق کاري  اجراى  اندیشه قصد دارد  کارکنان شهردارى  تعاونى مسکن 
پارمیس را به صورت دستمزد را از طریق مناقصه به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا  از اشخاص حقیقى و حقوقى میتوانند جهت شرکت در مناقصه 

و دریافت اسناد به دفتر تعاونى مراجعه نمایند.
 آدرس پروژه: اندیشه فاز 5 بلوار شوراى شرقى جنب پروژه تعاونى مسکن مخابرات
 محل دریافت اسناد مناقصه ، اندیشه فاز 4 مجتمع تجارى ادارى ارغوان طبقه 3 ادارى 

واحد 216 ساعت 9 صبح الی 2 بعد از ظهر- تلفن تماس: 02165563435
 شرایط خاص تعاونى و نوع و کیفیت متریال و اطالعات فنى در اسناد مناقصه ارائه 

خواهد شد.
 مهلت دریافت اسناد مناقصه یک هفته پس از تاریخ انتشار اگهى و استرداد اسناد پس 
از تکمیل و تحویل اسناد به صورت کامل به دفتر تعاونى 08/ 10 / 1397 میباشد و پاکات 

راس ساعت 10 صبح در تاریخ 10/ 10 /1397باز گشایى خواهد شد.
 شرکت تعاونى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

 هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
 محمد رضا مولوى فر 
 مدیر عامل تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه

به رغم درخواسـت دولت ماكرون بـرای لغو 
تظاهرات جلیقه زردهـا، روز      شـنبه هزاران 
معتـرض بـرای پنجمیـن هفتـه متوالـی 
در شـهرهای فرانسـه به خیابان    هـا آمدند؛ 
اعتراضاتی كه دیگر از كنترل دولت خارج شده 
و وعده های اقتصادی نیز نتوانسته معترضان 
را ساكت كند. پلیس همچون هفته های پیش، 
برای متفـرق كـردن معترضان به خشـونت 
متوسـل شـد و دهها تـن را بازداشـت كرد. 
در شرایطی كه دولت فرانس��ه با باالبردن سطح 
هشدار امنیتی در سراس��ر فرانسه سعی داشت 
مانع برگزاری اعتراضات جنب��ش جلیقه زردها 
در این كشور شود اما معترضان روز      شنبه بدون 
توجه به هشدارهای امنیتی بار دیگر به خیابان    ها 
آمدند. در پنجمی��ن هفته اعتراض��ات مردمی 
در فرانس��ه، روز      ش��نبه عده زیادی از معترضان 
در خیاب��ان ش��انزه لیزه و خیابان ه��ای اطراف 
پاریس، پایتخت فرانس��ه خش��م خود را نسبت 
به سیاست های اقتصادی دولت اعالم كردند. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان كه خواستار 
بهبود وضع معیش��تی هستند ش��عار »ماكرون 
استعفا بده « سر دادند. دیروز مغازه     ها در خیابان 
شانزه لیزه تعطیل شد.  ش��هر های فرانسه نیز به 
ویژه پاریس آرایش جنگی به خود گرفته بودند. 
به گفته پلیس، ۸5 نفر از معترضان دستگیر شدند 
و برخی از ایستگاه های مترو خیابان شانزه لیزه در 
پاریس نیز بسته ش��ده بود. بر اساس گزارش     ها 
تعداد تظاهركنندگان دیروز نسبت به هفته های 
پیش كمتر بود، ولي درگیری     هایی میان طرفین 
رخ داد و نیروه��ای پلیس ب��رای متفرق كردن 
معترضان به گاز اشک آور متوسل شدند. همانند 
تظاهرات هفته پیش در كنار نیروهای ضد شورش 
تعدادی نفربر زرهی نی��ز در خیابان های پاریس 

وجود داشت. 
به گ��زارش رویترز، ح��دود 70ه��زار پلیس در 
سراس��ر فرانس��ه برای كنت��رل اعتراض��ات به 
حالت آماده ب��اش درآمده بودند. ب��ه گفته یکی 
از مقامات پلیس، بی��ش از ۸ هزارنیروی پلیس 
در ش��هر پاریس مس��تقر ش��ده بودند. یکی از 
فعاالن مدنی مرتبط ب��ا اعتراضات جلیقه زردها 
در فرانس��ه گفت:»اعتراضات علیه سیاست های 

دولت ماكرون تا یک    ش��نبه و با ه��دف برآورده 
شدن كامل انتظارت و خواس��ته     ها ادامه خواهد 
داشت«. در دیگر شهرهای فرانس��ه نیز هزاران 
تن به خیابان     ها آمدند تا نسبت به سیاست های 
دولت امانوئ��ل ماكرون، اعتراض خ��ود را اعالم 
كنند. برخ��ی معترضان به خبرن��گاران گفتند 
كه ب��ا وجود چندی��ن هفته تظاه��رات ماكرون 
همچنان آنه��ا را درک نکرده اس��ت. به گزارش 
شبکه راش��اتودی، در مقابل خشونت پلیس اما 
معترضان به پلیس گل زرد می دادند و به نیروهای 
پلیس می گفتند:»شما از ماكرون دفاع می كنید. 
او خودش را پشت شما مخفی كرده است و شما 
را جلو انداخته است«. شبکه فرانس 24 گزارش 
كرد كه معترضان به نشانه حمایت و همبستگی 
با دانش آموزانی كه هفته پیش بازداشت شده اند، 
در خیابان های پاریس زانو زدند. هفته گذش��ته 
فیلم��ی از دانش آموزان معترض منتش��ر ش��د 
كه زان��و زده و به بازداش��ت پلی��س درآمده اند. 
انتش��ار این فیلم واكنش های انتقادی فراوانی را 
به دنبال داش��ت. دولت فرانسه از مردم خواسته 
بود به خیابان     ها نیایند و به اعتراض     ها نپیوندند و 
دلیل آن را فشار مداوم بر نیروهای امنیتی كشور 
خوانده كه ای��ن هفته درگیر حادث��ه تیراندازی 
در استراس��بورگ بودن��د. اعتراض��ات عمومی 
جلیقه زردها بعد از حادثه تروریس��تی در ش��هر 
استراس��بورگ در مقابل چالش امنیتی بزرگی 
قرار گرفته است. فراخوان مقامات دولتی فرانسه 
برای عدم برگزاری این اعتراضات گوش شنوایی 
پیدا نکرده و تعداد كمی از معترضان با آن موافقت 
كرده اند. امانوئ��ل ماكرون روز جمع��ه از مردم 
خواسته بود به اعتراضات یک ماهه خود خاتمه 
دهند اما جلیقه زردها همچنان به اعتراضات خود 
ادامه می دهند. ماكرون هفته گذش��ته در اولین 
نطق تلویزیونی خود از افزایش حقوق كارگران و 
بازنشستگان خبر داد اما این وعده های اقتصادی 
هم نتوانست آتش خش��م معترضان را خاموش 
كند. باتوجه به اینکه جلیقه زردها از خواسته های 
خود كوتاه نمی آیند و اعالم كرده اند كه بسیاری از 
خواسته های آنان هنوز به طور كامل اجابت نشده 
است، به نظر می رسد، اعتراضات جلیقه زردها در 

هفته های آتی هم ادامه داشته باشد. 

سوریه به اتحادیه عرب برمی گردد
خواسـتار  بیانیـه ای  در  عربـی  كشـورهای  پارلمـان 
ایـن شـد كـه شـورای اتحادیـه عـرب كرسـی سـوریه 
را در ایـن اتحادیـه بـار دیگـر بـه ایـن كشـور پـس دهـد. 
اتحادیه عرب هفت س��ال پیش )نوامبر 2011( فعالیت س��وریه را در همه 
نهاد های وابسته به این اتحادیه به حال تعلیق درآورد و برخی از كشورهای 
عربی نیز سفرای خود را از سوریه خارج كردند ولی حاال زمزمه     ها از بازگشت 
س��وریه به این اتحادیه حکایت دارد. در بیانیه ای كه پارلمان كش��ورهای 
عربی منتشر كرده، آمده است: مجلس كشورهای عربی از شورای اتحادیه 
كشورهای عربی و همه سازمان های عربی می خواهد كه اقدام و تالش برای 
بازگرداندن س��وریه به جهان عرب را آغاز كنند. اخیراً س��رهنگ میخائیل 
میزینیف، رئیس »مركز ملی مدیریت وزارت دفاع روسیه« نیز در نشست 
ستادهای كل ارتش روسیه و سوریه درباره مسئله بازگشت پناهجویان سوری 
به كشورشان اعالم كرد كه ازسرگیری عضویت سوریه در اتحادیه عرب به روند 
حل سیاسی اوضاع در این كشور كمک كرده و باعث تسریع در روند بازگشت 
پناهجویان خواهد شد. پیش تر، ابراهیم الجعفری، وزیر خارجه عراق روز 23 
مهرماه 1397 در جریان سفر به دمشق و دیدار با همتای سوری خود در یک 
كنفرانس خبری بر لزوم لغو تعلیق عضویت دمشق در اتحادیه عرب و بازگشت 
این كشور به آن تأكید كرده و گفته بود : نباید سوریه به حاشیه رانده شود و 

كسی نمی تواند چنین كاری انجام دهد.

پنجمین هفته خشم جلیقه زردها 


