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بین الملل

اعتصابغذای 1000اسیرفلسطینیدراسرائیل

اسرای فلسطینی از روز دوشنبه  28فروردینماه ،دست به اعتصاب غذا زدند.
اسرائیل در واکنش به اعتصاب غذای اعتراض آمیز  1000اسیر فلسطینی ،دیدار
با خانواده را برای آنها ممنوع اعالم کرد.به گزارش عصرایران ،سازمان صلیب سرخ
مسئولیت آوردن خانوادههای فلسطینی برای دیدار با فرزندانشان در زندانهای اسرائیلی
را بر عهده دارد.

دولت آمریکا یک سناریوی چهار مرحلهای برای سوریه
تدوین کرده که امیدوار است روسیه را هم با خود همراه
ســازد .به گزارش ایسنا ،خبرگزاری آسوشیتدپرس به
نقل از یک مقام آمریکایی مسئول که خواست نامش
فاش نشــود ،گزارش داد ،مرحله اول شــامل نابودی
داعش میشــود یعنی اعزام نیروهای آمریکا به سوریه تنها برای
نابودی داعش اســت چراکه بنا به گزارش خبرگزاری اینترفاکس
روسیه ،واشــنگتن تاکید کرده که قصد ندارد برای براندازی بشار

نسخه  ۴مرحلهای آمریکا برای سوریه و اسد

اسد ،رئیسجمهوری سوریه نیرو به سوریه اعزامکند.
مرحله دوم بر لزوم برقراری ثبات در سوریه تمرکز دارد
که در جریان آن واشنگتن قصد دارد توافقنامههای
آتشبس را بین دولت و گروههای شورشی و مخالف
امضا کند .همچنین صحبتهایی از ایجاد «مناطق امن
موقت» مطرح است که باید مقامات نظام سوریه در ایجاد این مناطق
مشــارکت کنند .در این حالت ممکن است جنگندههای آمریکا و
همپیمانانش بر فراز این مناطق بدون خطر برخورد با نیروی هوایی

ســوریه پرواز کنند .در مرحله سوم که شامل دوره انتقالی یا گذار
است ،بشار اسد باید طبق طرح آمریکا داوطلبانه از قدرت کنارهگیری
کند در صورت مخالفت با این مســئله و امتناع از رفتنش باید از
مشارکت در انتخابات او را منع کرد یا از طریق تهدید به تحت پیگرد
قرار دادنش به اتهام ارتکاب جرایم جنگی ،او را کنار گذاشت.
اما مرحله چهارم مربوط به اوضاع سوریه بعد از پایان دوره انتقالی
اســت .در اینجا صحبت از حضور نظامیروســیه در داخل سوریه
مطرح است.

نگاهی به عقاید دو کاندیدای اصلی

پزشکگرایی

ادامه از صفحه اول:
عصــری کــه در آن با وجــود اینترنت و
شــبکههای اجتماعی و  ...جوامع و افراد
آن به یکدیگر نزدیکتر شــده اند و فاصله
زمانی و مکانی آنها به یکدیگر کمتر شده
است که میتواند نوع نگاه آنها را به مسائل
و محیط اطراف یکســان سازد .با نگاهی
اجمالی به زندگی اطرافیان خود میبینیم
کــه افراد در تبــادالت اجتماعی خود به
دنبال کســب ســود و منفعت و انباشت
ســرمایه هســتند و در مواردی این نوع
نگاه ،تبدیل به ارزش اجتماعی شده است.
اینکه ،اگر ثروتمند باشی پایگاه و منزلت
اجتماعی خواهی داشت و در میان مردم
از احترام خاصی برخوردار خواهی شد در
غیر این صورت هیچ ارزشی برای جامعه
و افراد آن نخواهی داشــت .پس این نوع
نگاه ،که حاصل نظام سرمایه داری است
میتواند ارزشــهای معنوی و انســانی را
زیر سوال ببرد .با توجه به این مقدمه میتوان
گفت که پدیده پزشــک گرایی هم از این
قاعده مستثنی نیســت .اینکه خانوادهها
مشاهدهمیکنندکهدرآمدپزشکچندبرابر
درآمد ســایر شغلهاســت میتواند آنها
را ترغیب کند تا به این سمت و سو سوق
پیدا کنند و در این میان عالقه فرزندانشان
نیز مهم نیســت چونکه در اینجا کسب
سود و سرمایه هســت که تعیین کننده
هســت و این نوع نــگاه گریبانگیر افراد
جوامع معاصر بویژه خانوادهها شده است
که نشــان میدهد خانوادهها نوعی نگاه
ابزارانگارانه به فرزندان خود دارند تا از این
طریق منتفع شوند .پس میتوان گفت که
اگر سایر رشتهها هم میانگین حقوقشان
با رشتههای پزشکی همسانی داشته باشد
در آینده نزدیک تمایل خانوادهها به آن
بیشــتر خواهد بود .به عنــوان مثال ،اگر
میانگینحقوقمعلمینبهصورتمحسوسی
افزایــش یابــد تمایــل خانوادهها و حتی
نخبگان به این سمت افزایش خواهد یافت
که میتواند سیستم آموزشی را اصالح و
کیفیت آن را ارتقا بخشد.

رقابت تنگاتنگ
برای ورود به الیزه

فرانس  24در گزارشــی نوشــت« :مارین لوپن»
و «امانوئــل ماکرون» دو نامزد پیشــتاز انتخابات
ریاست جمهوری فرانسه یک هفته پیش از دور اول
رای گیری در تجمعات انتخاباتی شرکت کرده اند.
«مارین لوپن» رهبر حزب راســت افراطی جبهه
ملی در شــهر «پاریس» گفت کــه انتخاب میان
«جهانی ســازی بی رحمانه» رقیــب او و میهن
پرستی مورد نظر اوست.
لوپن در جمع هوادارانش گفت« :مردم روز یکشنبه
انتخاب ســاده ای پیش رو دارنــد :انتخابی میان
فرانســه ای که دوباره قدرت میگیرد و فرانسه ای
که غرق میشــود».لوپن کــه میخواهد همچون
انگلیس ،فرانسه را از اتحادیه اروپا خارج و مهاجرت
را محدود کند ،گفت« :به خاطر خدا فرانسه را به ما
برگردانید».در مقابل تاالر محل سخنرانی وی ،دهها
معترض که قصد اختالل در این تجمع را داشتند،
با پلیس درگیر شدند«.امانوئل ماکرون» میانه رو،
«نســل پس از
رقیب وی هم در پاریس گفت که
ِ

ِ
جنگ ما آماده تغییر است».
ماکرون  39ساله از زمان انتخاب ناپلئون به عنوان
رئیس جمهور فرانسه ،جوان ترین رهبر این کشور
محسوب میشود.
او در جمع دست کم  18هزار نفر از طرفداران خود
در پاریس گفت« :در  20سال گذشته تنها چیزی
که در فرانسه مطرح شده است ،آزادی یا بازسازی
نیست؛ بلکه پذیرش آهسته و قبول ناپذیر بیکاری،
ناتوانی دولت و فروپاشی اجتماعی است».
ماکرون ادامه داد« :دوره  20ســاله گذشته را ورق
خواهیم زد چون نسل ما آماده تغییر است».
امانوئل ماکرون سیاستمدار  39ساله فرانسوی که
پیــش از این در زمینه بانکداری ســرمای ه گذاری
فعالیت میکرد ،در ســال  2014بــه عنوان وزیر
اقتصــاد ،صنعت و امور دیجیتال منصوب شــد و
در ســال  2016با نامزد شدن در انتخابات ریاست
جمهوری از سمت خود استعفا داد.
ماکرون به هیــچ کدام از احزاب فعلی فرانســه

دالیل اختالف مصر و عربستان بر سر یمن

رهبران عربستان ســعودی بیش از سی میلیارد
دالر به عنوان کمکهای مالــی به مصر دادند و
این رهبران بر این باورند که رهبران مصر به شکل
گســترده ای در جنگ علیه یمن به ویژه با اعزام
نیروهای زمینی مشارکت میکنند.
به گزارش جماران« ،عبدالباری عطوان» نویسنده
و تحلیلگر مشــهور عرب در تحلیلی در روزنامه
فرامنطقه ای رأی الیوم نوشــت :سرلشکر« احمد
عسیری»مشاور وزیر دفاع عربستان از سخنان خود
که در آنها گفته بود که مصر پیشنهاد اعزام نزدیک
به  40هزار نظامیبرای مشارکت در جنگ یمن را
داده است ،عقب نشست و گفت که این پیشنهاد
هیچ ربطی به جنگ یمن ندارد بلکه در چارچوب
پیشــنهادی بوده است که به اتحادیه عرب درباره

تشکیل نیروی عربی مشــترک برای دخالت در
نزاعها در کشورهای عربی به شکل کلی داده شد.
این عقب نشــینی توســط سرلشــکر عسیری
پس از آن رخ داد که یک منبع مســئول مصری
به طور کامل سخنان عســیری را تکذیب کرد و
تأکید کرد که مشارکت مصر در جنگ یمن مختصر
به هواپیماها و کشتیهای جنگی میشود .این منبع
با بیان چنین سخنانی در این زمینه آن هم در زمانی
که روابط مصر و عربستان بهبود پیدا میکند و در
آستانه سفر رسمی«عبدالفتاح السیسی» به ریاض
برای پاسخ به دعوت پادشاه عربستان سعودی که
در حاشــیه نشست اتحادیه عرب در امان در اواخر
ماه مارس گذشــته از وی دعوت به سفر به ریاض
کرد  ،ابراز تعجب کرد.ریشههای اصلی اختالفهای

وابسته نیست و سازمان تحت رهبری خود با نام
«رو به جلو» را با عنوان یک جنبش توصیف کرده
است.مبارزات انتخاباتی «فرانسوا فیون» نامزد حزب
محافظه کار تحت تاثیر ادعاهای فساد قرار گرفته و
«ژان لوک مالنشون» چپ گرا هم برای رسیدن به
دور دوم تالش میکند.
مالنشــون هم روز دوشنبه در یک گردهمایی که
روی قایقــی باربری در کانالــی در پاریس برگزار
شــده بود ،شــرکت کرد .وی گفت« :اینجا در روز
دوشــنبه پاک به کســی کــه از روی قایق حرف

میزند گــوش میکنید .رایحه تازه ای به مشــام
میرسد!» گفته میشــود که میزان محبوبیت او
در پی مناظرههای اخیر تلویزیونی بهبود یافته است.
بر اساس نظرسنجیها پیش بینی میشود که لوپن
و ماکرون در انتخابات روز  23آوریل ( 3اردیبهشت)
به دور دوم راه یابند .دور دوم این انتخابات نیز روز
 7مــه ( 17اردیبهشــت) برگــزار خواهد شــد.
نظرسنجیها نشان میدهد که حدود یک چهارم
از رای دهنــدگان در فرانســه هنوز در مورد هیچ
نامــزدی تصمیم نگرفته اند که ایــن را به یکی از

مصــر و عربســتان از نظر ما به پاســخ رد دولت
مصر به درخواســتهای عربستان سعودی برای
اعزام نیروهــای زمینی مصر برای جنگ در یمن
در چارچوب ائتالف عربی به رهبری عربســتان
سعودی اســت .رهبران عربستان سعودی بیش
از ســی میلیارد دالر به عنوان کمکهای مالی به
مصر دادند و این رهبران بر این باورند که رهبران
مصر به شکل گسترده ای در جنگ علیه یمن به
ویژه با اعزام نیروهای زمینی مشــارکت میکنند.
آن چه درباره روابط مصر و عربستان انطباق دارد
دربــاره روابط عربســتان و اردن نیز انطباق دارد.
پادشــاه اردن نیز با اعزام نیروهای ویژه اردنی به
یمن بنابر درخواست عربستان سعودی مخالفت
کــرد زیرا وی به عنوان یک نظامیبه خوبی درک
میکند که پیروزی در این جنگ بســیار دشوار
اســت .عالوه بر آن یک مسئله دینی وجود دارد
که از اذهان بسیاری به دور مانده است و آن اینکه

حوثیها«هاشــمی» هســتند یعنی از اهل بیت
پیامبر.اعزام هر گونه نیروی مصری برای جنگ در
جبهههای خــارج از اراضی مصر برای ارتش مصر
خط قرمز به شمار میرود و این نهاد نظامیهمچنان
به یاد دارد که بیش از  20هزار نظامیرا در جنگ
یمن در دهه شصت از دست داد؛ جنگی که باعث
فرسایش مالی و انســانی برای چندین سال شد
و این فرســایش در شکست ســال  1967نقش
برجسته ای بازی کرد.سخنان سرلشکر عسیری
نمک زیادی روی زخم روابط عربستان و مصر که
هنوز التیام پیدا نکرده اســت ،ریخت و ما در این
جا درباره شفای کامل سخن نمیگوییم .مسئله
حاکمیت بر دو جزیره«تیران» و «صنافیر» که به
شدت مورد توجه مردم مصر است همچنان مانعی
در مسیر بهبودی روابط مصر و عربستان به شمار
میرود.در همه احوال ،این سخنان ،جنگ یمن و
بن بستی که ائتالف عربی عربستان در یمن از آن

غیرقابل پیش بینــی ترین انتخابات در چند دهه
اخیر بدل میکند.بر اساس تازه ترین نظرسنجیها،
فاصله این دو از هم کم شــده است .ماکرون امید
اصلی برای پیــروزی در دور نهایــی خواهد بود.
در مجموع  11کاندیدا در دور اول انتخابات فرانسه
با هم رقابت میکنند.سرمایه گذاران نگران نتایج
غیرقابل پیش بینی ترین انتخابات فرانســه تا به
امروز هســتند .احتمال به دست آمدن یک نتیجه
پیش بینی نشده برخی از سرمایه گذاران را واداشته
تا به سمت بازارهای امنی نظیر طال روی بیاورند.
رنج میبــرد را بار دیگر رســانه ای کرد .پیروزی
در ایــن جنگ روز بــه روز پرهزینه تر و احتمال
خروج از آن با خســارتها و تلفات کمتر تقریبا
ممکن نیست.سودان نیروهای زمینی برای جنگ
در چارچــوب ائتالف عربی به رهبری عربســتان
سعودی اعزام کرد و برای نخستین بار اذعان کرد
که پنج نظامیاش از جمله چند افســر کشته و
بیست نظامیدیگرش نیز زخمیشدند؛ امری که
بخش عمده ای از مردم ســودان را به خشم آورد.
کشــته شــدن یک نظامیمصری در یمن دارای
پیامدهــای خطرناکی در میان مصریها اســت
که همچنان از فاجعه کشته شدن نیروهای شان
در یمن در دهه شــصت رنج میبرند و بی تردید
عبدالفتاح السیسی و فرماندهان نظامیاش از این
حساســیت به خوبی خبر دارند و از تکرار همان
فاجعه به هر اندازه که حجم کمکهای عربستان
سعودی در مقابل اش باشد ،اجتناب میکنند.

