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  جلیقه زردهاي گرسنه           روز حرف ▼

 جلیقه« به موسوم معترض گروه گذشته، هفته دو در

هاي  در اعتراض به افزایش مالیات سوخت خیابان »زردها

 بدترین اقدام این با و کردند را مسدود فرانسه اصلی شهرهاي

 رقم مکرون جمهوري ریاست ماه 18 طول در را ها ناآرامی

 وجود با که هستند شهروندانی بیشتر »ردهاز جلیقه«. زدند

 خورند؛ برمی مشکل به معاش و زندگی گذران در درآمد، و کار

 بزرگ شهرهاي حومه در که هایی خانواده و کارگران کارمندان،

 زندگی و وآمد رفت براي و کنند می زندگی روستایی مناطق یا

  .هستند وابسته شخصی خودروي به روزمره

 هلند و بلژیک به »زردها  جلیقه« راضاتاعت دامنه اگرچه

 نیز اروپایی کشورهاي دیگر به است ممکن و رسیده هم

  :است الزامی نکته چند به اشاره زمینه این در اما کند، سرایت

 زندگی سخت دلیل وضعیت خشمگین به معترضان ـ این 1

اند و  ها آمده به خیابان اقتصادي لیبرالیسم مهد در مردم

 از اثري هیچ که اند؛ جایی سه را به آتش کشیدهنمادهاي فران

 ندارد؛ وجود رویه تحریم، گرانی ارز و طال، قاچاق و واردات بی

 69را به جایی رسانده که  مردم روزمره زندگی در مشکالت اما

  .در این تجمعات شرکت کنند دارنددرصد آنها تمایل 

 قطسا براي تظاهرکنندگان این باشیم داشته انتظار ـ اگر2

 است؛ بیجایی کنند، انتظار اقدام فرانسه و تجزیه کشور کردن

 مورد اعتراضمصوبه الیحه  توقف یا لغو به در نهایت زیرا

شود که تا به حال سابقه نداشته است دولت فرانسه  منجر می

  .هاي گوناگون کوتاه بیاید هاي خود در دولت از مصوبه

و تشکر  پلیس با مردم معترض خشن نیروهاي ـ برخورد3

خواهد با مشت آهنین  دهد دولت می مکرون از آنها نشان می

  .و نه قدرت اقناع، مردم را ساکت کند

 مثابه به آمیز در غرب هاي خشونت حرکت گونه ـ این4

 که هنگامی اما خورد؛ می برچسب دموکراسی از هایی نشانه

 تخریب شدت با و تر کوچک مقیاس در چند هر اتفاقاتی چنین

 غربی کشورهاي براندازي وسوسه افتد، می اتفاق ایران در کمتر

  .کند می وادار دخالت به را تروریستی هاي گروهک و

 و مشکالت دلیل به غربی کشورهاي که وضعیت این در

 یک هیچ هستند، مواجه اعتراضات انواع با عمومی هاي نارضایتی

 حقوق مدافع هاي سازمان حتی و بزرگ هاي قدرت و کشورها از

 اعتراض به لب مردمی اعتراضات و مصدومان از حمایت در ربش

 هاي جریان و ها گروه اگر شرایطی چنین در .گشایند نمی

 هاي تاکتیک و انبوه هاي رسانه با دیده آموزش تروریستی

 شدند، می ها تظاهرات این وارد رشوه دالر میلیاردها با براندازي

  ود؟ب مانده فرانسه و مکرون از اثري اکنون آیا

  

  !قاره سبز در آتش                           گزارش روز ▼

این تحلیلی است که . خیابان شانزلیزه پاریس دیگر به روزهاي پیش برنخواهد گشت 

شواهد ! کنند هاي جهان از جدیدترین موج اعتراضات در پایتخت فرانسه ارائه می رسانه

زردهاي فرانسوي در  آتشی که جلیقهگذارد؛ چنانکه  میدانی نیز بر این تحلیل صحه می

هایش به دیگر  اند، نه تنها رو به خاموشی نرفته؛ بلکه زبانه خیابان شانزلیزه به پا کرده

بروکسل اولین پایتخت اروپایی بود که پس از ! هاي اروپایی نیز کشیده شده است پایتخت

هاي اقتصادي  سیاست ها نیز خواستار تغییر  بلژیکی! ها بودزرد پاریس شاهد حضور جلیقه

دادند و با فاصله کوتاه از بلژیک مردم  داري شعار می وزیر و نظام سرمایه بودند و علیه نخست

 لیوواردن، آلکمار، میخن، نی ماستریخت، الهه، هاي ها آمدند و خیابان هلند هم به خیابان

روهاي خرونینگن در پایتخت این کشور شاهد حضور معترضان و صحنه درگیري میان نی

رسد این تازه آغاز دومینوي اعتراضات در  به نظر می! امنیتی و پلیسی با مردم معترض بود

که البته با ! هاي اقتصادي است هاي مستقر و ساختار و سیاست قاره سبز علیه حکومت

چنانکه مکرون  توجهی مسئوالن اروپایی مواجه شده است؛ تفاوتی و بی سرکوب امنیتی و بی

 طی«: در واکنش به اعتراضات تنها گفته است ،واستار برکناري او هستندخ نکه معترضا

 و درست چون دهیم، تغییر را خود روش نباید که ام رسیده نتیجه این به گذشته روز چند

 نشریه بهنیز  زردهاي فرانسوي جلیقه جنبش سخنگوي والت، پاول تیري» .است ضروري

گفته  زردها با سرنوشت جنبش جلیقه فرانسه جمهور رئیسدرباره نسبت » تایم« آمریکایی

 تواند می او دارد، گردن بر بزرگ مسئولیتی مکرون. است  داخلی جنگ شبیه شرایط«: است

تقابلی که موجب چرخش شعارهاي  ».بیفزاید موجود آتش بر یا کند آرام را شرایط

تواند  ست و میداري شده ا هاي اقتصادي به ضدیت با نظام سرمایه معترضان از ضد سیاست

داري در این قاره را با چالش مواجه کند؛  آینده سیاست در اروپا و آینده نظام سرمایه

نویسد، در کنار موج  دهد و می درباره آن هشدار مینیز » پست واشنگتن«موضوعی که 

ترین حد  مداران اروپایی به پایین ها و محبوبیت سیاست اعتراضات خیابانی، مقبولیت دولت

ها  درصدي مکرون در بین فرانسوي 29مقبولیت تنها  از ها سیده است و نظرسنجیخود ر

 . اروپا را دگرگون کند  سیاسی تواند آینده حکایت دارد که می

  هاي آموزشی ترویج تفکرات سلفی در قالب کالس     ویژه خبر ▼

از جمله روستاي مرزي » درمیان«به تازگی در سطح برخی روستاهاي شهرستان 

هاي افراطی و تحت  هایی از سوي برخی مولوي کالس نفر جمعیت،  750با بیش از » گرددست«

شود که آداب، رسوم و سنن بومی مردم و اهل سنت منطقه  تأثیر تفکر سلفیت برگزار می

نظیر دادن نذري و برگزاري مراسم ترحیم پس از تشییع جنازه، پخت ولیمه عروسی براي 

هاي  بنابر اخبار رسیده، در این روستا کالس. کنند معرفی میرا بدعت ... مراسم ازدواج و

شود که با توجه  هاي مردم برگزار می جماعت تبلیغی نیز به صورت هفتگی و چرخشی در خانه

وآمد بین  اختالف نظرها در بین مردم بیشتر و رفت  به بروز تفکرات افراطی در این جماعات،

 مقاومت اکثریت اهل تسنن نسبت به با وجودسلفیت  تفکرات افراطی و. اقوام کمتر شده است

. به تدریج در حال رشد در میان اهل سنت این منطقه است سنن و آداب و رسوم بومی،  تغییر

گفتنی است، وضعیت خشکسالی شدید در این مناطق و مشکالت اقتصادي از جمله بیکاري، 

طق روستایی بستر مناسبی را براي هاي اخیر و انجام ندادن کار فرهنگی منسجم در منا گرانی

هاي داعش در  ـ تکفیري فراهم آورده است که با توجه به فعالیت هاي سلفی جذب در گروه

تواند این نوع  خراسان جنوبی با این کشور می  نزدیکی مرزهاي افغانستان و همجواري استان

  . ها را از یک آسیب فرهنگی به چالش امنیتی مبدل کند فعالیت

 



 
  اخبار ▼

  وزیر سابق عراق در برابر آمریکا انتقاد از تزلزل نخست

: نوشت يا در سرمقاله ،»ومیال أير« يا روزنامه فرامنطقه ریعطوان، سردب يعبدالبار

سفرش به  انیسابق عراق در جر ریوز نخست ،ياز العباد کایجمهور آمر سیترامپ، رئ«

 2003عراق در سال  هیعل کایآمر جنگ يها نهیواشنگتن در مارس گذشته خواسته بود هز

بود که  ياز درخواست ترامپ، پاسخ العباد تر بیعج؛ اما را بپردازد يالدیم 2011تا سال 

در  یکه منافع میدار ییکایآمر ینفت يها از شرکت يبا شمار یکینزد يما همکار: گفته بود

 ،شود یزده م نیر تخمدال اردیلیکه هزاران م یکالن يها ثروت گریبه عبارت د ایعراق دارند 

در ادامه  يو» .کند یم تیکفا زیآم کیخواهانه و تحر درخواست باج نیبه ا ییپاسخگو يبرا

 ها ونیلیبخواهد تر کایآمر يجمهور سیسابق عراق از رئ ریوز انتظار داشتم نخست«: افزود

 12از  شیرا که ب تیعراق پس از جنگ کو هیواشنگتن عل میاز تحر یناش يدالر از ضررها

طور که جلوي  مردم عراق همان«: وي در ادامه گفت» .دجبران کن است،سال بوده 

شان  ها و حامیان شان را نیز از تروریست اشغالگري آمریکا را گرفتند، انتقام خون شهداي

  ».خواهند گرفت

  عملی دولت عجیب است بی

که نیبر ا دیحزب کارگزاران با تأک يمرکز ياقتصاددان و عضو شورا ،الزیل دیسع

: گفتاست،  میامروز حاصل تحر يدرصد 40تورم  مییاست که بگو نیدروغ ا نیتر النهیرذ

مرکز فساد در کشور مقصر است، نرخ تورم در شش ماه گذشته  منزلهکشور به  یشبکه بانک«

در  یدولت روحان یعمل یو ب ودهب یگذشته دولت روحان يها از مجموع نرخ تورم در سال شیب

من ضد «: با بیان اینکه نفع من در مبارزه با آمریکاست، گفت يو ».است بید عجمور نیا

در  توان ینمونه آن را م. ام دهیند خیدر طول تار کایآمر ستیالیهارتر از امپر. هستم سمیالیامپر

 کنند یفکر م یبرخ. درصد بوده است 2500که  دیسال گذشته د 100نرخ تورم دالر ظرف 

 اردیلیهزار م 35تاکنون حدود  1971 سال از کایآمر. به چاه رفت کایرمبا طناب آ توان یم

 یستادگیمعتقد به ا لیدال نیبه ا. است دهینرخ ارز دزد رییرا با تغ یتومان از ثروت جهان

  ».ستین یستادگیاز ا یدولت حاک ياقتصاد يها يریگ میاما تصم ؛هستم

  در کنار آمریکا در مقابل جمهوري اسالمی ایران

 :به شدت نگران است، گفت رانیا یموشک شیاز آزما نکهیا انیبا ب سیخارجه انگل ریوز

 کایخارجه آمر ریوز» پمپئو کیما«پس از آنکه  یساعات. متوقف شود دیبا رانیا یبرنامه موشک

قطعنامه » نقض«را به  یاسالم يجمهور ران،یا از سوي دیجد یموشک شیآزما يبا ادعا

هم  سیخارجه انگل ریوز» هانت یجرم«ملل متحد متهم کرد،  سازمان تیامن يشورا 2231

 وي» .نگران است رانیا یموشک مهلندن از برنا«: مشابه گرفت و گفت یموضع یتئیبا انتشار تو

و  رانیا يزدا ثبات یما در مورد برنامه موشک یوجه از نگران چیما از برجام به ه تیحما«: افزود

تبعیت انگلستان از  ».کاهد یمتوقف شود، نم دیبا] برنامه[ نیا نکهیاباره ما در تیاز قاطع

گونه  هاي در داخل در تالشند این زنی به ایران در حالی است که برخی جریان آمریکا در اتهام

  .القا کنند که اروپا در کنار ایران و در مقابل آمریکا ایستاده است

  نشینی اروپا با فشار آمریکا عقب

 و مجارستان در ایران سابق سفیر و ژئوپلیتیک رشناس مسائلکا راد، فرجی عبدالرضا

 هوك برایان نیز اخیر روز چند کند؛ می وارد اروپا روي زیادي آمریکا فشارهاي: گفت نروژ

 وي .داشت وگو گفت سوئیفت و بانکی شبکه جمله از گوناگون مسائل درباره و بود اروپا در

 کرد تهدید نوعی به و صحبت نیز آنها داري خزانه و مرکزي هاي بانک مقامات با همچنین

 که اروپایی که است این است، مسلم آنچه: وي افزود. شود انجام ایران با ارتباط نباید که

 صحبت پیش ماه سه دو، که نیست اروپایی آن کند، می صحبت درباره سازوکار امروز

  .بود بیشتر امیدواري و جدیت بود و کمتر تردیدها آن زمان. کرد می

  

  

  کوتاه اخبار ▼

سالح و مهمات در  يادیز ریاز کشف مقاد يمنابع سور◄ 

 انیدر م ،گزارش نیاساس ا بر. دکشور خبر دادن نیجنوب ا

 دهیتاو د ییکایآمر يها ها و مهمات کشف شده موشک سالح

 هیسور يخبرگزار زیماه گذشته ن اواخر آبان در. شود یم

 اتیانجام عمل اب يمقامات مسئول سور، گزارش داده بود

 يریمقاد ،دمشق یغرب یحومه جنوب يپاکساز لیتکم

 يو داروها یارتباط يها و مهمات از جمله دستگاه حاتیتسل

 ياه مانده از گروهک رژیم صهیونیستی بجاو  کایساخت آمر

  .اند کرده طرا کشف و ضب یستیترور

 از نفت خرید آینده ماه از: کرد اعالم ژاپن اقتصاد وزیر◄ 

 موجود هاي آمار براساس .گرفت خواهند پی از را ایران

 فاصله در روز در بشکه هزار 160 ها تحریم از پیش ها ژاپنی

 خریداري نفت ایران از 2018 سال سپتامبر تا ژانویه

 از نفت مقدار چه اند، نگفته ها ژاپنی هنوز البته. کردند می

 اپنژ نفت پاالیشگاه ترین بزرگ .خواهند کرد خریداري ایران

 از بررسی سرگرم اخیر، تحوالت دنبال  به کرد، نیز تأیید

  . است ایران نفت واردات سرگیري

به عربستان  یحاتیتوقف صادرات تسل، هلند اعالم کرد◄ 

به همراه  یامارات متحده عرب کهرا گسترش داده  يسعود

گزارش  بر بنا. شوند یم تیمحدود نیمصر هم شامل ا

و  یتجارت خارج ریوز» کاگ دیرگیز« تور،یمان ستیا دلیم

 یحاتیاز هلند صادرات تسل«: گفت باره نیتوسعه هلند در ا

به عربستان، مصر و امارات متحده صورت نخواهد گرفت مگر 

استفاده  منیدر جنگ  حاتیتسل نیثابت شود از ا نکهیا

  ».شوند ینم

 تومانی میلیارد 245 از بیش طلب دولت مصوبه طبق◄ 

 به اشخاص همان بدهی با دولتی يها شرکت از اشخاص

 طبق. شد تهاتر سازي خصوصی و مالیاتی امور سازمان

 در دالر به سرانه تولید شاخص نظر از کارشناسی برآوردهاي

 طبق اما دارد؛ قرار 62 رتبه در ایران جهان، کشور 183 بین

 کشورها بین در ایران جایگاه ملل سازمان رسمی هاي گزارش

  . است 68 حدود ها اختزیرس وضعیت بخش در

 نیحسدیس«: نوشت یدر مطلب »زدیآفتاب «روزنامه ◄ 

 شنهادیپ ها يکارکشته کشورمان به سعود پلماتید انیموسو

برود و  اضیدعوت کنند تا به ر یمانیکرده که از سردار سل

که آل  یطیشرا درگفتنی است،  ».حل شود منی يماجرا

طلبان در  اصالح ود،ش یم رتریو حق تر فیسعود روز به روز ضع

سعود  آل میدر تقال هستند روابط با رژ زیبرانگ تأسف یاقدام

  !بخورد دیکل

 درباره وضعیت آمارها ترین تازه مسکن، بانک اعالم بنابر◄ 

 دریافت براي یکم مسکن انداز پس صندوق گذاران سپرده

 فعلی تسهیالت سقف باالترین حال عین در و ترین ارزان

 نفر 39 و هزار 365 تعداد به کونیمس واحدهاي خرید

 .است یافته افزایش
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