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 ادامه بحران و اعتراض های فرانسه 
در پی اصالح نظام بازنشستگی

مکرون با آتش بازی می کند؟ 
رئیس کنفدراســیون عمومی کار فرانســه، 
رئیس جمهوری این کشــور را متهم به وخیم تر 
کردن رونــد اعتــراض مردم علیــه اصالحات 
نظام بازنشســتگی کرد و گفته اســت امانوئل 
مکرون با آتش بازی می کنــد؛ چراکه تحریک 
نارضایتی ها خطرناک است. »فیلیپ مارتینز« 
روز گذشته )یکشــنبه( در گفت وگو با روزنامه 
»ژورنال دو دیمانش« فرانســه، بار دیگر بر عزم 
اعتصاب کنندگان برای دستیابی به عقب نشینی 
دولت از برنامه ای که او آنرا »تک روی« می خواند، 
تاکید کــرد. وی در بیســت و پنجمیــن روز از 
جنبشی که از جنبش مشابه در سال ۱۹۹۵ هم 
طوالنی تر شده اســت، مکرون را متهم به ایجاد 
بی نظمی های بســیار در ارتباط با مسائل جاری 
در فرانســه کرد و گفت: در اصل مــا همچنان 
اعتصاب هایی بــرای ماه ژانویه ســال آینده هم 
پیش بینی کرده ایم و می خواهیم اولتیماتوم ها 
را به روزهای جشــن نوئل متصل کنیم. مارتینز 
می گوید که مکرون می خواهد مرد دنیای جدید 
باشد و از مارگارت تاچر تقلید  می کند. او افزود: یک 
خشم واقعی از سوی مردم در فرانسه در جریان 
است. 24 روز بدون این که به مطالبات مردم پاسخ 
قانع کننده داده شود، گذشته است. شرایط دشوار 
است. این مبارزات و اعتراض های مردی بازتاب دو 
سال و نیم رنج و مشقت است. دولت هر کاری برای 
بی اعتبار کردن اعتصاب کنندگان انجام می دهد. 
به گفته او، اکثر فرانسوی ها از اشتباهی که مکرون 

مرتکب شده خوشحال نیستند.
با پیوســتن کارکنان برخی شــرکت های 
هواپیمایی به جمــع اعتصاب کنندگان، آن هم 
در روزهای تعطیالت پایان سال که پایانه هوایی و 
زمینی پُر از مسافر است، به نظر می رسد اعتراض ها 
و اعتصاب های جاری در فرانسه وارد مرحله تازه ای 
شده است. اعتصاب ها علیه اصالحات بازنشستگی 
امروز به بیست و پنجمین روز خود رسیده است. 
روزنامه فرانســوی لوپاریزین چاپ پاریس روز 
شنبه )۷ دی( در گزارشــی با یادآوری گسترش 
اعتراض ها و اعتصاب ها به ویــژه به اصالح نظام 
بازنشستگی، مکرون را رئیس جمهوری منزوی 
توصیف کرد. این روزنامه فرانسوی نوشت: به نظر 
می رســد رئیس جمهوری جوان فرانسه بیش از 

پیش منزوی شده است. 

اطرافیانش این احســاس را دارند که او دیگر 
هرگز به سخنان و نصایح دیگران گوش نمی کند 
و همواره تالش دارد حرف های خود را به کرسی 
بنشــاند. ادوارد فیلیپ نخســت وزیر فرانســه 
چهارشنبه 2۰ آذر، طرح اصالح نظام بازنشستگی 
در این کشور شــامل 42 برنامه مجزا را رونمایی 
و اعالم کــرد اصالحات جزئــی در بازنگری این 
طرح اولیه انجام خواهد شد. براساس این طرح، 
فرانسوی های متولد پیش از سال ۱۹۷۵ مشمول 
این طرح نمی شوند و ســن بازنشستگی از ۶2 به 
۶4 سال افزایش می یابد. با این حال، معترضان 
به این طرح،   از خواسته خود عقب نشینی نکرده 
و حذف کامل آن را خواستارند. اما دولت معتقد 
است به تعویق افتادن این طرح، هزینه  اجرای آن 

در دولت های آینده را دوچندان می کند.
این در حالیست که شبکه خبری دویچه وله 
گزارش داد شبکه حمل و نقل فرانسه همچنان 
در پاریس و سایر نقاط این کشور دچار اختالل 
است و سفر مسافرانی که قصد دارند از تعطیالت 
ســال نو میــالدی برگردند یا به ســفر بروند، 
دچار مشــکل شده اســت. در این اعتصاب که 
روز گذشته )یکشــنبه( وارد بیست و پنجمین 
روز خود شــده، کارگــران و کارمندان بخش 
حمل و نقل عمومی فرانسه بر فشارها بر دولت 
ادامه خواهنــد داد. روز شــنبه، معترضان از 
اتحادیه تجاری فرانســه با معترضان از جنبش 
ضددولتــی جلیقه زردها در پاریس دســت به 
راهپیمایی زدند و پلیس بــرای مقابله با آنها از 
گاز اشک آور اســتفاده کرد. در حالیکه حرکت 
قطارهای مترو پاریس بهبود یافته، اما شــش 
خط مترو هنوز به صورت کامل بســته هستند 
و در برخــی دیگر از خطوط ســرویس دهی به 
صورت نسبی انجام شــد. امانوئل ماکرون، به 
دنبال افزایش سن بازنشستگی از ۶2 به ۶4 سال 
است و می خواهد 42 طرح مجزای بازنشستگی 

را به یک سیستم واحد تبدیل کند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 خیزش و رویش جنبش های رادیکال 
در تمام دنیا دو مقوله کامالً جدا از یکدیگر 
به حســاب می آید. زمانی که حرف از 
خیزش زده می شــود بــه جنبش ها و 
جریان هایی اشاره می کنیم که یکباره 
ســر از خاک برآورده و ظهور می کنند. 
برای درک این نمونه شاید بهترین مدِل 
خیزشــی را باید داعش در خاورمیانه 
و ســرایت آن به تمام دنیا )حتی اروپا و 
آمریکا( دانســت. نمونه دیگر خیزِش 
جنبشی را باید »جریاِن راست افراطی« 
دانست. تشریح و تحلیل این جریان در 
اروپا بسیار زمان بر است اما باید متوجه 
باشــیم که ظهور چنین پدیده ای )آن 
هم در اروپا( کاماًل ریشه های سیاسی و 
صد البته اجتماعی دارد؛ چراکه راست 
افراطی اساساً زمانی برجسته شد که در 
سال 2۰۱۵ سیل جمعیت پناهجویان از 
عراق، سوریه و افغانستان به سمت اروپا 
روانه شد و به دلیل عدم تطبیق فرهنگ ها 
با یکدیگر شــاهد اتفاق هایــی در کِف 
جامعه ای مانند آلمان بودیم که درنهایت 
باعث شــد تا حس ناسیونالیسم گرایی 

افراطی بــا درون مایه های انگیزشــی 
بروز و ظهور کند که مهمترین جنبش 
در این راســتا را می تــوان »پِگیدا« در 
آلمان دانســت؛ فــارغ از اینکه معانی 
ناسیونالیسم، برتری سفید پوست ها، 
راست افراطی، فاشیسم و غیره با یکدیگر 
کامالً متفاوت است. به هر ترتیب عبارت 
خیزش برای جنبش های مذکور و حتی 
جریان های تروریستی، به معنای ظهور 
یکباره و یا تشــکیل نطفه آن در کوتاه 

مدت است.   
اگر از این موضــوع )خیزش( عبور 
کنیم، به تفســیر »رویش« می رسیم. 
همانگونه که مشخص است، لفظ رویش 
برای جنبش هایی استفاده می شود که 
ریشه های آنها در طول تاریخ مشخص 
و مرئی بوده و مدتــی از آنها خبری در 
عرصه معادالت سیاســی - اجتماعی 
نبوده است. به بیان گویاتر زمانی که واژه 
رویش به یک جنبش اطالق می شود، 
مقصود بازسازی و بازآرایی آن است. این 
موضوع را می توان در مورد یک درخت 
به کار بُرد؛ ممکن اســت در برهه ای از 
زمان شاهد کاشته شــدن یک نهال در 
خاک باشیم اما پس از مدتی رشد آن )به 
هر دلیل طبیعی و غیرطبیعی( با مشکل 
مواجه شود و پس از رسیدگی به آن شاهد 

»رویش« مجددش باشیم و طی چند 
سال تا جایی این نهال رشد می کند که 
به یک درخت تنومند تبدیل می شود. 
در مورد بسیاری از جنبش هایی که لفظ 
رویش برای آنها در ادبیاِت »تبارشناسی 
جنبش های رادیکال غیــر مذهبی« 
استفاده می شــود هم همین وضعیت 
)مثال نهال( استوار است؛ به گونه ای که 
ممکن است یک شعار یا تفکر )ایدئولوژی 
آرمان  گرایانة غیر مذهبی( در برهه ای 
از تاریخ توسط بســیاری از طرفداران 
و دلدادگان آن، نیمی از کــره زمین را 
تسخیر کند و کمی بعد با فعل و انفعاالت 
سیاسی در نظام بین الملل به محاق برود 
و مجدداً با گذشت چند سال یا چند دهه، 

ریشه های آن عیان شود. 
 نازیسم و فاشیسم: 
تولد دوباره تهدید؟

با گذر از مقدمه فوق الذکر باید بگویم 
که یکی از جنبش هایی که می توان آن 
را در عصر حاضر مصداق بارز »رویش« 
دانســت، جریان های منتسب به تفکر 
نازیسم است که بارها نام آن را با عنوان 
»نئونازی ها« شــنیده اید. نشانه های 
آنها کاماًل مشخص است؛ صلیب های 
شکسته، کتب و متون درون تشکیالتی، 
مجموع گفتارهای هیتلر، هیملر و گوبلز 

و حتی سالم دادن به سبک »پیشوا« تنها 
گوشه ای از شکل و ظاهر نئونازی ها است. 
ماهیت آنها و آنچه به عنوان خط مشی و 
ایدئولوژی برای خــود انتخاب کرده اند 
تا حد زیــادی همان ســنت ها و خط و 
ربط  های آلمان نازی و مشِق شِب هیتلر 
اســت ولی مدل ها و ارتباط های آنها در 
قرن 2۱ تا حد زیادی تفاوت پیدا کرده 
اســت. اخبارها و متونی که در فضای 
مجازی منتشر می شود به خوبی نشان 
می دهد کــه اروپا درگیــر یک چالش 
جدید )اما قدیمی( شــده است که روز 
به روز ریشــه های آن بیشتر مشخص 
می شود؛ تا جایی که عالوه بر نازیسم،  به 
وفور دیده می شود که تفکر »فاشیسم« 
و شاخ و برگ های آن مجدداً در حال رشد 
چشمگیر در اروپا است.  برای تایید این 
ادعا کافی است فقط نگاهی بسیار گذرا 
به خبری که رویترز در تاریخ 28 نوامبر 
2۰۱۹ )هفتم آذر ۱3۹8( منتشر کرد 
بیندازید. این خبرگزاری به نقل از واحد 
ضد تروریسم پلیس ایتالیا اعالم کرد پس 
از انجام 2۰ عملیات در ۱۶ شهِر ایتالیا، 
حدود ۱۰ خانه تیمی مربوط به گروه های 
نئونازی را مورد هدف قــرار داده اند. در 
بررســی هایی که از خانه های مذکور 
انجام شده، عالوه بر جزوات سخنرانی 

موسلینی و هیتلر، شــابلون های آماده 
شعارنویسی علیه یهودی ها و مهاجران )از 
منظر آنها، بیگانه ها(، پرچم های فاشیسم 
و نازیسم کشف شده اما اصل مطلب چیز 
دیگری است. بیانیه ای که پلیس ایتالیا 
آن را صادر و منتشر کرده از سوی واحد 
ضد تروریسم این نهاد صادر شده است؛ 
این بدان معنی است که بحث تسلیحات 
در این میان مطرح بوده که اتفاقاً پلیس 
ایتالیا اعالم کرده کــه چندین قبضه از 
انواع سالح های کمری و مسلسل های 
انفرادی به همراه جلیقه های ضد گلوله 
و نارنجک از خانه های مذکور کشــف 
شده اســت. پلیس ایتالیا اعالم کرد که 
عملیات های مذکور حاصل دو ســال 
فعالیت و جمع آوری اطالعاتی از جزیره 
سیســیل تا کوه پایه های آلپ است که 
درنهایت باعث شد تا ۱۰ تیم از گروه های 
نئونازیسم و نئوفاشیسم زیر ضربه قرار 

بگیرند. 
مسلحانه علیه یهود!

شــاید عده ای بگویند پیــدا کردن 
چند قبضه سالح یا چند جلد کتاب به 
همراه نمادهای صلیب شکسته دلیلی 
بر انتصاب تحرکات رادیکال و خشــن 
به این جماعت نمی شــود اما واقعیت 
این اســت که بحران مذکور آنگونه که 
شما فکر می کنید نیست. روزنامه ایل 
جورناله چاپ ایتالیا در تاریخ ۱۵ جوالی 
2۰۱۹ )24 تیرماه ۱3۹8( گزارشی را 
به نقل از پلیس ایتالیا منتشــر کرد که 
نشان می داد در نتیجه تفتیش یکی از 
 Forza منازل متعلق به گروهی به نام
Nuova  که دارای تفکرات فاشیستی 
بوده اند یک فروند موشک هوا به هوای 
Matra R۵3۰F  ساخت فرانسه که 
ظاهراً متعلق به نیروی هوایی قطر بوده 

کشف شده است! 
این خبــر به حدی عجیــب و البته 
خطرناک بود که نه تنهــا دولت ایتالیا 
بلکه کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، 
مجارستان، لهستان، هلند و حتی سوئد، 
نروژ، بلژیک، اتریش و دانمارک نسبت به 
آن واکنش آنی نشان دادند. کمی بعد در 
نهم اکتبر 2۰۱۹ )۱۷ مهر ۱3۹8( یک 
مرد مسلح به نام اشــتفان در شهر هاله 
واقع در ایالت زاکســن آنهالت آلمان در 
مقدس ترین روز یهودی ها )روز آمرزش 

ملقب به یومکیپور( با سالح گرم به یک 
کنیسه حمله کرد و قصد داشت 8۰ نفر از 
یهودیان را به قتل برساند که نقشه اش 
ناکام ماند و تنها دو رهگذر را به قتل رساند 
که بعدا مشخص شد شخص مذکور عضو 
یک گروه نئونازی بوده است. به موازات 
این وضعیت، شنبه شــب )هفتم دی 
ماه ۱3۹8( خبری مبنی بر حمله یک 
فرد مسلح به سالح ســرد در نزدیکی 
کنیسه ای در محله مانسی واقع در ایالت 
نیویورِک آمریکا منتشر شد. بر اساس 
گزارش پلیس ضدتروریسم نیویورک 
دســت کم پنج یهودی توسط ضارب، 
مصدوم شده اند و به بیمارستان انتقال 
یافته اند. این در حالیســت که در اوایل 
آذرماه امسال زمانی که ترامپ در حال 
سخنرانی در یکی از ایاالت آمریکا بود، 
رهبر و اعضای گروه نئونازی و یهودستیز 
آمریکایی با نام »آلت رایت«، سالم نازی 
به او دادند و همین موضوع باعث واکنش 
رئیس جمهوری آمریــکا و حتی البی 

یهودیان آمریکا شد.   
اگر این اخبار بســیار مهم را در کنار 
یکدیگر و بازه های زمانــی آن را در مداِر 
تحلیلی قرار دهیم به خوبی می بینیم که 
تفکر نازیست ها و فاشیست ها مجدداً در 
اروپا و آمریکا قدرت گرفته و حاال تمام آنها 
نه تنها علیه یهودیان، بلکه پناهجویان و 
خارجی ها دست به سالح شده اند. امری 
که نشان می دهد این گروه ها در ارتباط 
با کارتل های مواد مخدر و خرید و فروش 
سالح هستند و آینده خطرناکی برای 

اروپا و سپس آمریکا رقم خواهند زد.  

گزارش »توسعه ایرانی« از موج جدید یهودستیزی در اروپا و آمریکا

صدای پای نازیسم!
حمله شنبه شب یک فرد 

مسلح به کنیسه ای در 
نزدیکی نیویورِک آمریکا 
در کنار خبرهای دیگری 

از این دست نشان می دهد 
که  تفکر نازیست ها و 

فاشیست ها مجدداً در اروپا 
و آمریکا قدرت گرفته و 

حاال تمام آنها نه تنها علیه 
یهودیان، بلکه پناهجویان 
و خارجی ها دست به سالح 

شده اند

نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین روز گذشته )یکشنبه( تبادل زندانیان را 
در راستای پایان دادن به این جنگ ۵ ساله آغاز کردند. آسوشیتدپرس گزارش داد این تحول بخشی از توافقی است که 
اوایل همین ماه در نشست رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه حاصل شد. یک مقام از جدایی طلبان و همچنین 
دفتر ریاســت جمهوری اوکراین آغاز تبادل زندانیان را تایید کرده اند. در مجموع انتظار می رود که ۱42 زندانی در 
ایست بازرسی شــهر هورلیوکا، واقع در منطقه دونتسک در شرق اوکراین تبادل 
شوند. بر اساس گزارش  منتشر شــده ۵۵ تن از سوی جدایی طلبان آزاد می شوند 
و 8۷ تن به دســت اوکراین. آخرین تبادل مهم زندانیان میــان جدایی طلبان و 
نیروهای اوکراینی دسامبر 2۰۱۷ انجام شد و 233 جدایی طلب با ۷3 اوکراینی 
معاوضه شدند. درگیری ها در شرق اوکراین از 2۰۱4 جان بیش از ۱4 هزار تن را 

گرفته است.

یونان اعالم کرده که این کشور تمایل دارد در مذاکرات سازمان ملل در ارتباط با لیبی مشارکت فعال داشته باشد 
و از اینرو به ترکیه درباره تحرکات در لیبی هشدار داده است. 

به گزارش شرق االوسط، »میتسوتاکیس«، نخست وزیر یونان در سخنانی از تمایل کشورش برای حضور فعال 
در مذاکرات سازمان درباره لیبی خبر داده است. به گفته نخست وزیر یونان، کشورش نمی خواهد شاهد بی ثباتی در 
منطقه باشد و از اینرو با توجه به نگرانی های فعلی تمایل دارد تا بخشی از فرایند 
حل بحران در لیبی باشد. سخنان نخست وزیر یونان در حالی مطرح شده که قرار 
است در ماه میالدی آتی، سازمان ملل نشســتی را در برلین، پایتخت آلمان در 
ارتباط با دستیابی به یک راه حل سیاسی در لیبی برگزار کند. در همین ارتباط 
نیز نخست وزیر یونان بر مشارکت کشورش در نشســت آلمان درباره لیبی نیز 

تاکید کرده است.

یونان به ترکیه درباره لیبی هشدار دادآغاز تبادل زندانیان میان روسیه و دولت مرکزی اوکراین 

بر اساس اخبار واصله امروز )دوشنبه( رئیس جمهور 
عراق با ۱۷۰ نماینده پارلمان این کشــور دیدار و درباره 
نخســت وزیر آتی بحث و تبادل نظر می کند. به گزارش 
شبکه خبری ســومریه نیوز، برهم صالح، رئیس جمهور 
عراق در دیدار با سفیر ژاپن در بغداد درباره روابط میان دو 
کشور بحث و تبادل نظر کرد. برهم صالح در این دیدار بر 
احترام به اراده مردم عراق درباره اصالح کشور و مخالفت 
با هرگونه مداخله خارجــی تأکید کرد. همچنین محمد 
الخالدی، رئیس فراکسیون بیارق الخیر عراق اعالم کرد 
امروز )دوشــنبه( برهم صالح با ۱۷۰ نماینده پارلمان که 
ویژگی های نخســت وزیر آتی را تعییــن کرده اند دیدار 
می کند. الخالدی گفت: بند اول ماده ۷۶ قانون اساســی 
بر این نکته تأکید دارد که رئیس جمهور نامزد فراکسیون 
اکثریت را در جلسه اول پارلمان به تشکیل دولت مکلف 
کند. اما بعد از اینکه توافق میان فراکسیون های اصالح و 

سازندگی حاصل شد و فراکسیون اکثریت تعیین نشد پس 
این بند دیگر ارزش ندارد. بندهای سه و پنج همین ماده 
نیز درباره وضعیت دیگری صحبت می کنند که شــامل 
مکلف شدن نامزد نخست وزیری از سوی رئیس جمهور 
بدون صحبت درباره فراکسیون اکثریت است. وی گفت: 
با توجه به این دیدگاه، رئیس جمهور قانون اساسی را نقض 

نکرده است. 

رئیس کمیته عالی انقالب یمن در سخنانی گفت که 
عربستان برای کاهش هزینه های جنگ باید به پذیرش 
طرح صلح انصارهلل تن بدهد. به گزارش شبکه المسیره، 
محمدعلی الحوثی، رئیس کمیتــه عالی انقالب یمن در 
سخنانی اظهار کرد: عربســتان به خاطر تبعات حمالت 
نظامی که در یمن رهبری می کند از مشکالت اقتصادی 
رنج می برد. وی افزود: عربستان برای کاهش هزینه های 
اجباری جنگ کــه به هم پیمانان متجــاوز خود در یمن 
تحمیل می کند، باید صلح کند. این مقام یمنی در ادامه 
خاطرنشان کرد: تمام اقداماتی که عربستان برای کاهش 
مشکالت اقتصادی اش انجام داده تاکنون مؤثر نبوده و در 
آینده راهگشــا نخواهد بود. رئیس شورای عالی سیاسی 
یمن وابسته به انصاراهلل پیشــتر طرح صلحی را در زمینه 
توقف حمالت پهپادی و موشکی به عربستان ارائه کرده 
بود. این طرح پس از حمالت ۱4 ســپتامبر به تاسیسات 

پاالیشــگاهی خریص در شرق عربســتان و بزرگترین 
پاالیشــگاه جهان در بقیق در 2۰۰ کیلومتری شــمال 
خریص ارائه شد. علی رغم اینکه طرح صلح المشاط مورد 
استقبال مارتین گریفیث، فرستاده ویژه سازمان ملل به 
یمن قرار گرفت اما عربستان تاکنون هیچ پاسخ واضحی 
به این طرح نداده است و ائتالف تحت امر آن نیز همچنان 

به عملیات های نظامی اش در یمن ادامه می دهد.

انصاراهلل یمن پیشنهاد داد:

عربستان برای جبران خسارت اقتصادی، صلح کند
پس از بازگشت به بغداد

برهم صالح با نمایندگان پارلمان دیدار می کند 

خبرخبر


