
بازگشتجلیقهزردهابهخیابانها
همزمان با تالش س��ران فرانسه برای بهره گیری از 
اسالم ستیزی شارلی ابدو برای انحراف افکار عمومی  
از بحران اقتصادی جاری در این کش��ور، معترضان 
فرانسوی جنبش موسوم به »جلیقه  زرد ها« با وجود 
محدودیت ه��ای مربوط به کرونا بار دیگر اعتراضات 

خود را در شهر پاریس از سر گرفتند.
معترضان فرانس��وی موس��وم به »جلیق��ه  زرد ها« 
ب��ار دیگ��ر در خیابان ه��ای پاریس تجم��ع کردند 
و به اعت��راض علیه سیاس��ت های دول��ت امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه پرداختند. به نوشته 
خبر گزاری اسپوتنیک، این اعتراضات در حالی برپا 
شده اند که دولت فرانس��ه پیش از این، استفاده از 
ماسک را اجباری کرده و تجمع افراد در مکان های 
عموم��ی را به ۵ هزار نفر محدود کرده بود. جنبش 
»جلیقه زرد ه��ا« که به سیاس��ت های دولت کنونی 
فرانس��ه اعتراض دارند در نوامبر سال ۲۰۱۸ شکل 
گرفتند و به افزایش قیمت س��وخت و طرح اصالح 

حقوق بازنشستگان اعتراض کردند.
در این می��ان همزمان با افزایش ش��مار مبتالیان 
به کرونا در فرانس��ه، بیمارستان های این کشور در 
بس��تری کردن بیماران کرونایی دچار مشکل شده 
اند. آژانس بهداش��ت عمومی فرانسه )SPF( اعالم 
کرد که فرانس��ه ۹۴۰۶ مورد جدید ابتال به کرونا را 

در ۲۴ ساعت ثبت کرده است.
با ای��ن حال این رقم کمت��ر از ۹۸۴۳ مورد جدید 
اس��ت که در روز پنجشنبه شناس��ایی شده و یک 

رکورد است.
آژانس بهداش��ت عمومی فرانس��ه اعالم کرد تعداد 
بیماران جدید بستری در هفت روز گذشته ۲۳۵۷ 
نفر است که ۱۵۵ نفر بیشتر از روز پنجشنبه است 
و از این تع��داد ۳۸۹ نفر تح��ت مراقبت های ویژه 
هستند که ۱۸ نفر بیشتر از روز قبل است.همچنین 
طی ۲۴ ساعت اخیر چهل مورد مرگ ناشی از کرونا 
در بیمارس��تان ها و چهل م��ورد دیگر در خانه های 
سالمندان و موسسات پزشکی-اجتماعی ثبت شده 
است و از ابتدای شیوع این بیماری تعداد تلفات به 
۳۰۸۹۳ نفر رس��یده است.در کل، از ابتدای مارس 
تا کنون ۳۶۳۳۵۰ تشخیص مثبت کرونا در فرانسه 

ثبت شده است.

نیمچه گزارش

علیتتماج

هنوز محکومیت س��ازش امارات با رژیم صهیونیستی ادامه 
دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه شب اعالم 
کرد، بحرین و رژیم صهیونیستی ظرف یک ماه آینده روابط 
خود را عادی س��ازی می کنند. این اق��دام در حالی صورت 
گرفت که پیش از این نیز بحران میزبان نشس��ت س��ازش 

اقتصادی بود که با ادعای صلح برای رفاه تشکیل شده بود. 
بر اس��اس این سند، یک صندوق س��رمایه گذاری با ارزش 
۵۰ میلیارد دالر برای توسعه اقتصاد فلسطین و کشورهای 
همسایه عرب ایجاد می شود، که بیش از نیمی از این پولها 
برای فلسطین و بقیه به مصر، لبنان و اردن اختصاص داده 
شده است. نکته قابل توجه آن است که بخشی از این پول 
از بودجه امریکا به دست می آید، اما بار اصلی آن بر دوش 
کش��ورهای خلیج ف��ارس و بخش خصوصی ق��رار خواهد 
داش��ت. به طور خاص، برای تأمین ۱۷۹ پروژه برنامه ریزی 
ش��ده، به ویژه ح��دود ۱ میلیارد دالر صرف توس��عه عرصه 

گردشگری در فلسطین خواهد شد. ۵ میلیارد دالر به شبکه 
حم��ل و نقل، که نواز غ��زه را با اس��رائیل متصل می کند 
و پیش��تر اس��رائیل بنابر دالیل امنیتی با آن مخالفت کرده 
بود، منتقل خواهد ش��د. این اقدام از سوی آمریکا در حالی 
صورت می گیرد که آمریکا و ارتجاع عربی ادعای صلح برای 
رفاه را مطرح می س��ازند. این رون��د در حالی با ادعای رفاه 
برای فلس��طین و بعضا ملت های منطقه عنوان می شود که 
یک سوال اساسی باقی است و آن اینکه اگر آمریکا واقعا به 
دنبال رفاه فلسطین بوده چرا محاصره غزه ۱۱ سال به طول 
کشیده است و چرا کرانه باختری در محاصره است؟ بر این 

اس��اس می توان گفت که ادعای رفاه صرفا یک بهانه است 
برای سازش اقتصادی کشورهای عربی و اینکه از منابع این 
کش��ورها برای تامین نیازهای اقتصادی رژیم صهیونیستی 
استفاده شود. رژیمی که بحران های اقتصادی اش ماه هاست 
ساکنان اراضی اشغالی را به خیابان ها علیه نتانیاهو نخست 
وزیر کش��انده در حال گسترش است و آمریکا سعی دارد تا 
از پول کش��ورهای عربی به رفع بحران اقتصادی این رژیم 
بپردازد که طحر راه آهن توافقنامه س��ال ۲۰۰۸ توکیو که 
در حال تکمیل ش��دن از اراضی اشغالی به کشورهای عربی 

است در این چارچوب قابل توجه است. 

یادداشت

گزارش

گروه ها و ش��خصیت های مختلف فلس��طینی قصد بحرین 
برای عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی را محکوم 
و آن را خیان��ت ب��ه آرمان فلس��طین و همراهی در اجرای 
»معامل��ه قرن« خواندن��د و بر مقاومت مس��لحانه در برابر 

اشغالگری و سازشکاری تاکید کردند.
 گروه های مختلف فلسطینی بعد از انتشار خبر عادی سازی 
روابط بحرین با رژیم صهیونیستی، این اقدام منامه را خیانت 
خواندن و محک��وم کردند.»دونالد ترام��پ« رئیس جمهور 
آمریکا اعالم کرد، بحرین و رژیم صهیونیس��تی ظرف یک 
م��اه آینده روابط خ��ود را عادی س��ازی می کنند. این خبر 
که پس از عادی س��ازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی 
اعالم می ش��ود ب��ا موجی از واکنش های فلس��طینی روبرو 
شد.تش��کیالت خودگردان این اق��دام را خیانت به قدس، 
مس��جداالقصی و مسأله فلس��طین خواند و سفیر خود در 
بحری��ن را فورا برای مش��ورت فراخواند.بر اس��اس گزارش 
»قدس نت«، تش��کیالت خودگ��ردان در ادامه این اقدام را 
حمایت از مشروعیت بخش��ی به جنایات رژیم صهیونیستی 
علیه ملت فلسطین خواند آنهم در زمانی که رژیم اشغالگر 
به دس��ت اندازی بر اراضی فلسطینی، یهودی سازی قدس، 
تس��لط بر مقدس��ات اسالمی و مس��یحی و امثال آن ادامه 

می دهد.رام اهلل اقدام مذک��ور را کنار زدن طرح صلح عربی 
خواند و خواس��تار تجدید نظر فوری بحرین در این مسأله 
ش��د.»صائب عریق��ات« رئیس کمیت��ه اجرایی س��ازمان 
آزادیبخش فلسطین »ساف« تیز این توافق را اعالم رسمی 
پذیرش معامله قرن خواند.»ایاد نصر« س��خنگوی جنبش 
فتح فلسطین هم گفت، فتح پاسخ این اقدام خیانتکارانه را 

با تقویت وحدت ملی خواهد داد.
»داوود شهاب« عضو ارشد جهاد اسالمی در گفت وگو با شبکه 
المیادین اعالم کرد: این توافق نش��ان دهنده سرس��پردگی 
رژیم بحرین به آمریکاست.از پیامدهای خطرناک این اقدام، 
آماده س��ازی برای تسلط و هینمه بیشتر رژیم صهیونیستی 
ب��ر کش��ورهای منطقه و امکان��ات آن اس��ت.»علی برکه« 
نماینده حماس در لبنان هم به »العهد« گفت، این تصمیم 
بحری��ن، رژیم صهیونیس��تی را به ادام��ه جنایت های خود 
مانند محاصره غزه، طرح اش��غال اراض��ی کرانه باختری یا 
نادیده گرفتن حقوق ملت فلسطین تشویق می کند.»حازم 
قاسم« سخنگوی حماس هم گفت، پیوستن این کشورها به 
عادی سازی روابط، آنها را شریک اجرای معامله قرن می کند. 
»عبداللطی��ف قانوع« دیگر س��خنگوی حماس هم تصریح 
کرد، ضعف موضع کش��ورهای عربی در قبال عادی س��ازی 

روابط امارات با رژیم صهیونیستی، کشورهای دیگر را به این 
امر تش��ویق می کند.»طالل ابوظریفه« عضو دفتر سیاس��ی 
جبهه دموکراتیک ب��ه »المیادین« گفت، این توافق خنجر 
زدن به پشت ملت فلسطین و نقض آشکار طرح صلح عربی 
است. جبهه مردمی برای آزادسازی فلسطین ضمن محکوم 
کردن این اقدام بحرین، اعالم کرد، سرس��پردگی حاکمان 
عرب از آمری��کا و نادیده گرفتن حقوق فلس��طینی، آنطور 
که گمان می کنند از تخت سلطنتش��ان محافظت نمی کند 
و تاری��خ حرف خود را به کس��انی که ب��ه ملت و امت خود 
خیانت کرده اند، زده است. کمیته های مقاومت فلسطین هم 
سازش بحرین را خیانت خواند و اعالم کرد، امت اسالم باید 
در برابر کس��انی که خون شهدا و تاریخ امت را فروخته اند، 

به پا خیزد.
جنب��ش »االحرار« فلس��طین هم در واکن��ش اعالم کرد، 
همه به حقیقت روابط و سرس��پردگی سیستم های مزدور 
آگاهند و آلت دس��ت دولت آمریکا و دشمن صهیونیستی 
هس��تند.حزب »جبهة العمل االسالمی« اردن در بیانیه ای 
اقدام دولت بحرین برای س��ازش با رژیم صهیونیس��تی را 
جنایت تاریخی دانس��ت.وزیر خارجه دولت مستعفی یمن 
ضمن مخالفت با عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی، 

بر حمایت از ملت فلسطین تأکید کرد.
س��ازمان عفو بین الملل در واکنش به توافق عادی س��ازی 
رواب��ط بحری��ن و رژیم صهیونیس��تی تأکید ک��رد که این 
توافق��ات هرگز وظایف اس��رائیل به عنوان رژیم اش��غالگر 
را تغیی��ر نمی ده��د. هنیه رئی��س دفتر سیاس��ی حماس 
عادی س��ازی رواب��ط ب��ا دش��من صهیونیس��تی را گن��اه 

نابخش��ودنی خواند و بر دفاع از فلس��طین با گلوله و باروت 
تأکید کرد. تشکل انقالبی »ائتالف جوانان انقالب ۱۴ فوریه 
بحرین«، ملت بحرین را از رفتار رژیم آل خلیفه در سازش 
با رژیم صهیونیس��تی مبرا دانس��ت و گفت که شخص شاه 
دیکتاتور بحرین مسئول پیامدهای این خیانت است. دفتر 
سیاس��ی انصار اهلل با تاکید بر اینکه رژیم های سازش��گر با 
صهیونیست ها نماینده ملت هایشان نیستند، تاکید کرد که 
از تالش ملت بحرین برای خالصی از رژیم مس��تبد، خائن 
و مزدور آل خلیفه حمایت می کند. وزارت خارجه ترکیه با 
صدور بیانیه ای اقدام بحرین در عادی س��ازی روابط با رژیم 
صهیونیس��تی را محکوم کرد. وزیر امور خارجه انگلیس از 
توافق رژیم  صهیونیس��تی و بحرین برای عادی سازی کامل 

روابط استقبال کرد.

کدام رفاه؟
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طراحیانگلیسبرایبندراستراتژیکعمان
وزارت دف��اع انگلیس از س��رمایه گذاری ۲۳ میلی��ون و ۸۰۰ هزار پوند 
دیگر در تجهیزات لجس��تیکی در بندر الدقم، در راستای بخشی از سفر 
به عمان و قطر برای بررسی چالش های امنیتی مشترک و همکاری آتی 
خبر داد. سرمایه گذاری در این بندر عمانی حجم پایگاه کنونی انگلیس 
را س��ه برابر کرده و به تسهیل اس��تقرارهای نیروی دریایی سلطنتی در 
اقیانوس هند کمک می کند. این بندر همچنین به محل تعمیر کشتی مجهز 
اس��ت که می تواند به دو ناو هواپیمابر انگلیس��ی کمک کند.  این بندر عمان در 
س��ال ۲۰۱۸ برای مانور سیف ساریا ۳ مورد اس��تفاده قرار گرفت و این توسعه 
می تواند هر چه بیش��تر از برنامه آموزشی ارتش انگلیس در عمان حمایت کند.  
بن واالس، وزیر دفاع انگلیس در بیانیه ای گفت، دوس��تی دیرینه میان کشورش 

و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس "مهمتر از همیشه" است. 

ترامپ۸۸۰۰کودکمهاجررااخراجکرد
وزارت دادگس��تری آمری��کا روز جمعه اعالم کرد: دول��ت دونالد ترامپ 
از ۲۰ م��ارس تاکنون، ۸۸۰۰ ک��ودک مهاجِر بدون همراه را که در مرز 
آمریکا و مکزیک بازداش��ت شده بودند، اخراج کرده است. دولت آمریکا 
از ماه ژوئن که اعالم کرده بود حدود دو هزار کودک اخراج ش��ده اند، از 
افش��ای ارقام جدید خودداری کرده بود. طرفداران حقوق مهاجران این 
اس��تدالل را مطرح کردند که احتماالً افراد بیش��تری به سبب این مقررات 
اخراج ش��ده اند، اما دامنه این اخراج ها تا روز جمعه مش��خص نشده نبود. دولت 
آمری��کا از ۲۱ م��ارس، قوانی��ن جدید مرزی را به اجرا در آورده اس��ت. دولت به 
چند دهه اقدامات قانونی محافظت از کودکان در برابر قاچاقچیان انسان و دادن 
فرصت به این کودکان برای ارائه درخواس��ت پناهندگی در دادگاه های مهاجرتی 

آمریکا، پایان داده است. 

خروجنیروهایخارجیپیششرطصلحافغانستان
وزی��ر خارجه چی��ن می گوید مالکیت روند صلح از آن افغان ها اس��ت و 
نبای��د به فکر اعمال نظرهای خودخواهانه ب��ر آنها بود حال آنکه خروج 

نیروهای خارجی هم باید طی روندی منظم انجام شود.
»وانگ ئی« در آغاز مذاکرات بین االفغانی که در دوحه آغاز ش��د؛ گفت: 
خ��روج نیروهای خارجی از افغانس��تان باید منظم باش��د. وی افزود که 
دولت امیدوار است که روند حل اختالف  میان کابل و طالبان نیز بی وقفه و 
موثر باشد. وانگ ئی یادآوری کرد که ممکن است این روند با چالش روبرو باشد 
ح��ال آنک��ه همزمان طرفین را به صبوری دعوت و تاکی��د کرد که مالکیت روند 
صلح باید با خود افغانها باش��د و کسی نباید خواسته های خودخواهانه خود را بر 
آنها تحمیل کند. همزمان، وزرای خارجه ترکمنس��تان و ازبکس��تان، از آمادگی 

کشورهایشان برای میزبانی از ادوار بعدی مذاکرات بین االفغانی سخن گفتند.

جهانیان پادویی بحرین برای ترامپ و عادی سازی روابط با تل آویو را محکوم کردند 

گلوله و باروت پاسخ فلسطین به سازش 


