
امیرکویت ایجاد روابط  با ایران براساس معاهدات 
سازمان ملل را خواستار شد

امیر کویت خواستار ایجاد رابطه با ایران بر اساس معاهدات سازمان ملل به 
منظور ایجاد صلح و ثبات و امنیت در منطقه شد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی کویت)کونا(، شیخ صباح االحمد الجابر 
الصباح، امیر کویت در مراسم افتتاحیه سی و نهمین نشست شورای همکاری خلیج 
فارس که امروز)یکشنبه( در ریاض درحال برگزاری است گفت: بار دیگر تاکید می 
کنیم که روابطمان با جمهوری اسالمی ایران باید براساس قوانین و معاهدات سازمان 
ملل باشد که در راس آنها عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، احترام به 
حاکمیت دیگر کشورها و احترام به اصل حسن همجواری است تا همگی به خواسته 

خود یعنی ایجاد صلح و ثبات و امنیت در منطقه برسیم.
امیر کویت در ادامه سخنرانی خود به مسائل مهم منطقه مانند بحران یمن و 

سوریه و تشکیل دولت عراق پرداخت.
مقامات کشورمان همواره تأکید می کنند جمهوری اسالمی ایران هیچ گونه دخالتی 
در امور داخلی دیگر کشورها ندارد و خواهان صلح، ثبات و امنیت در منطقه است. 
حضور ایران در برخی کشورهای عربی مستشاری بوده و به درخواست قانونی دولت 

مشروع آنها است.
جمهوری اسالمی ایران همواره تالش های فراوانی برای ریشه کن کردن تروریسم 
کرده است و در شکست داعش در عراق و سوریه نقش مهمی ایفا کرد و مقامات دو 
کشور عراق و سوریه ایران را شریک خود در پیروزی هایشان بر داعش توصیف کردند.
اجالس سالیانه سران شورای همکاری خلیج فارس در حالی امروز )یکشنبه( در 
ریاض درحال برگزاری است که وحدت این شورا در سایه اختالف عربستان با قطر 
و بحران دیپلماتیک ریاض در خصوص پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار  و 

منتقد سعودی متزلزل شده است.
کشور قطر پیش از این اعالم کرد که به جای امیر قطر سلطان بن سعد المریخی 

وزیر مشاور در امور خارجه این کشور در اجالس امروز حضور یافته است.
شورای همکاری خلیج فارس در سال ۱۹۸۰ تاسیس شد و شامل امارات، قطر، 

عمان، بحرین، کویت عربستان می شود.
عربستان، امارات، بحرین و مصر روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را از پنجم ژوئن 

۲۰۱۷ میالدی به بهانه حمایت دوحه از تروریسم قطع کردند.
این درحالی است که قطر این اتهامات را شدیدا رد می کند. دوحه اخیرا به طور 

غیرمنتظره تصمیم خود برای خروج از اوپک را اعالم کرد.

در آغاز نشست شورای همکاری خلیج فارس بیان شد

ادعاهای ملک سلمان علیه ایران
پادشاه سعودی، جمهوری اسالمی ایران را به تداوم بکارگیری سیاست های 

خصمانه و حمایت از تروریسم متهم کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از اسکای نیوز عربی، ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه 
عربستان امروز)یکشنبه( در افتتاحیه سی و نهمین نشست شورای همکاری خلیج 
فارس که در ریاض پایتخت عربستان در حال برگزاری است، مدعی تداوم سیاست 

های خصمانه ایران شد.
و  افراطی  نیروهای  از  ایران  اسالمی  جمهوری  حمایت  مدعی  همچنین  وی 
تروریستی در منطقه شد. ملک سلمان در ادامه با اشاره به اینکه تمام کشورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس خواهان حفظ این شورا هستند، افزود: شورای همکاری 

خلیج)فارس( به دنبال تقویت ثبات و امنیت در کشورهای عربی است.
به گزارش ایسنا، اتهام واهی مداخله ایران در امور کشورهای عربی در حالی 
مطرح می شود که مقامات کشورمان همواره تأکید می کنند جمهوری اسالمی 
ایران هیچ گونه دخالتی در امور داخلی دیگر کشورها ندارد و خواهان صلح، ثبات و 
امنیت در منطقه است. حضور ایران در برخی کشورهای عربی مستشاری بوده و به 

درخواست قانونی دولت مشروع آنها است.
ادعای حمایت جمهوری اسالمی ایران از تروریسم درحالی مطرح می شود که 
عربستان سعودی در زمان ورود داعش به عراق و سوریه مرزهای خود را به روی آنها 

باز کرد و از آنها حمایت تسلیحاتی کرد.
جمهوری اسالمی ایران همواره تالش های فراوانی برای ریشه کن کردن تروریسم 
کرده است و در شکست داعش در عراق و سوریه نقش مهمی ایفا کرد و مقامات دو 
کشور عراق و سوریه ایران را شریک خود در پیروزی هایشان بر داعش توصیف کردند.

اولین توافق ها میان طرف های یمنی در مذاکرات سوئد
یکی از اعضای هیئت اعزامی دولت مستعفی یمن به مذاکرات صلح سوئد 
گفت که احتماال اواسط هفته جاری اتفاقات جدیدی در مذاکرات صلح رخ 

دهد.
به گزارش ایسنا، حمزه الکمالی، وکیل وزارت جوانان دولت مستعفی یمن در 
گفت وگو با خبرگزاری اسپوتنیک درباره نقاط اختالف و توافق میان طرف های درگیر 
در یمن اظهار کرد: انتظار می رود که در اواسط هفته جاری اتفاقات جدیدی رخ دهد.

الکمالی عضو هیئت نمایندگی دولت مستعفی یمن اعزامی به مذاکرات سوئد 
نیز هست. وی افزود: مذاکراتی میان دو هیئت وجود دارد و تا بدین لحظه در این 
مذاکرات در درجه اول به بحث درباره پرونده انسانی یمن پرداخته شده است و درباره 
پرونده بازداشت شدگان، تسهیل ورود کمک های بشر دوستانه به مناطق هدف، رفع 

محاصره شهر تعز و بازگشایی فرودگاه صنعا نیز بررسی می شود.
الکمالی درباره دستاوردهای مذاکرات سوئد تا بدین لحظه نیز گفت: دو طرف 
درباره پرونده تبادل تمامی اسرا توافق کرده اند و امروز )یکشنبه( لیست اسامی 
زندانیان را تحویل خواهند داد. این درحالی است که ابراهیم الدیلمی، عضو دفتر 
سیاسی جنبش انصاراهلل یمن گفته است که تا بدین لحظه جز توافق درباره پرونده 
اسرا هیچ توافق دیگری میان دو طرف صورت نگرفته است. وی افزود: سختی هایی 
در زمینه ارتباط دو هیئت وجود دارد و همین مساله باعث شده تا اهداف مطلوب تا 
بدین لحظه محقق نشوند. عضو دفتر سیاسی انصاراهلل درباره مهمترین پرونده های 
مورد مذاکره در سوئد نیز عنوان داشت: مهمترین پرونده در این مذاکرات، پرونده 
مربوط به اعتمادسازی است و دو طرف تاکنون مساله اسرا و بازداشت شدگان، تالش 
برای جدا کردن اقتصاد از نزاع سیاسی و مساله فرودگاه صنعا را مورد بررسی قرار 
داده اند. الدیلمی درباره نحوه برخورد مارتین گریفیث، فرستاده ویژه سازمان ملل به 
یمن و هیئت دولت مستعفی این کشور با درخواست انصاراهلل مبنی بر تشکیل دولت 
انتقالی نیز تاکید کرد: نماینده سازمان ملل عالوه بر درک ممکن نبودن تداوم دولتی 
که تنها نماینده گروه عبد ربه منصور هادی، )رئیس جمهوری مستعفی یمن( و 
منتخب ریاض و ابوظبی است، اهمیت وجود یک دولت که نماینده تمامی طیف های 

ملت یمن است را درک می کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت: راه اندازی »ساز و کار مالی اروپا«، 
خروجی مجموعه مذاکرات فشرده وزیر خارجه ایران با 
اروپایی ها است و وظیفه و تعهد قانونی آنهاست که آن 

را اجرایی کنند.
عالالدین بروجردی روز یکشنبه در پکن در گفت و گو با 
فشارهای  برابر  در  بتوانند  باید  ها  اروپایی  کرد:  تصریح  ایرنا 
غیرمنطقی، ظالمانه و غیرقانونی آمریکا از خود این توانمندی 

را نشان دهند.
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
انجام دهد  را  این کار  نتواند  اروپا  اگر  افزود:  شورای اسالمی 
نقطه پایانی بر »خرده قدرت اروپا« در منطقه و در برابر آمریکا 
خواهد بود و عدم تحقق این سیسم مالی بیش از اینکه به ضرر 

ما باشد ضرر خود انها خواهد بود.
بروجردی اظهار داشت: تصمیم کلی را در این زمینه گرفته 
اند و نگران اجرا به لحاظ تهدیدات و فشارهای مستمر آمریکا 

هستند.
 چین باید وظیفه خود را در قبال برجام انجام دهد

مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
از کشورهای دوست  به عنوان یکی  از چین  شورای اسالمی 
ایران یاد کرد و چین به عنوان یکی از کشورهای امضا کننده 

برجام؛ باید وظایف خود را در این حوزه انجام دهد.
نظاره گر ذبح منافع ملی در منطقه نخواهیم بود

جمهوری  برای  هرمز  تنگه  اهمیت  به  اشاره  با  بروجردی 
اسالمی تاکید کرد ایران بیشترین ساحل خلیج فارس را دارد 
و اگر قرار باشد آمریکایی ها منطقه ما را ناامن کنند ما نظاره 

گر ذبح منافع ملی در منطقه نخواهیم بود.
وی تاکید کرد: منطقه باید امن باشد و سیاست ما هم کمک 

به تامین امنیت پایدار منطقه برای همه است.
 واشنگتن به دنبال ساماندهی گروه های تروریستی 

علیه ایران است
به  اشاره  با  نیز  چابهار  تروریستی  حادثه  با  ارتباط  در  او 
اینکه کشورهای پیرامونی ما در شرق و غرب از لحاظ امنیتی 
کشورهای بحران زده هستند، تاکید کرد: با توجه به حساسیت 
های آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران، واشنگتن به دنبال 
آن است که مجموعه ظرفیت های ضد انقالب در منطقه را 

علیه ایران ساماندهی، سرمایه گذاری و تحریک کند.
بروجردی با بیان اینکه عربستان هم به عنوان »پادو آمریکا« 
در منطقه همین سیاست را دنبال می کند تصریح کرد با این 
وجود و به رغم تالش های این دو کشور، ما واقعا کارنامه بسیار 
موفقی از نظر امنیتی داریم و تا کنون ده ها گروه از تروریست 

ها را شناسایی و دستگیر کرده ایم.
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 

شورای اسالمی با اشاره به اینکه در نتیجه اقدامات تحریک 
آمیز آمریکا و عربستان تاکنون چند حادثه تروریستی مانند 
حادثه اهواز، چابهار و گروگانگیری در مرز اتفاق افتاده است، 
افزود: این تعداد حادثه هم به رغم امینت باالی ایران از دید 
ما زیاد است و نباید اتفاق بیافتدو از نظر محاسبات امنیتی، 
نیروهای امنیتی و اطالعاتی ما باید بیشتر تالش کنند تا از 

امکان نفوذ دشمن در اینده جلوگیری کنند.
 آمریکا قدرت نمایی کره شمالی را پذیرفته است

بروجردی که در چارچوب دیپلماسی پارلمانی و به عنوان 
رییس گروه دوستی دو کشور بنا به دعوت همتای کره ای خود 
به پیونگ یانگ سفر کرده است، افزود: کره شمالی با وجود 
تحریم های آمریکا با جدیت سیاست های خود را دنبال می 
کند و با اقتدار در برابر زورگویی های واشنگتن عمل می کند.
او گفت: مجموع سیاست های پیونگ یانگ در برابر آمریکا 
در  و  کند  سفر  منطقه  به  واشنگتن  از  ترامپ  تا  شد  باعث 
سنگاپور با رهبر این کشور دیدار نماید که بیانگر این است 
عقب  نوعی  شمالی  کره  نمایی  قدرت  برابر  در  ها  آمریکایی 

نشینی را پذیرفته اند.

مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی در مورد چهره و تغییرات قابل لمس در شهر 
پیونگ یانگ نیز گفت: چهره شهر بسیار متفاوت از گذشته 
شده است و با آنچه که رسانه های غربی از آن به عنوان »یک 
کشور بسته« یاد می کنند خیلی متفاوت بود و ساخت و ساز 

بسیار خوب و مناسبی در این شهر انجام شده است.
در  طوالنی  مذاکرات  سفر  این  در  کرد:  تصریح  بروجردی 
به  با توجه  پارلمانی و روابط دو کشور  زمینه های همکاری 
تحریم های ظالمانه امریکا علیه دو کشور، با همتای کره ای در 
دو دور انجام شد. به گفته وی در این مذاکرات راه برون رفت از 
این تحریم ها و همکاری های بین المللی دو کشور در مجامع 

بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
شورای اسالمی دیگر محور مذاکراتش را در کره شمالی بررسی 
فلسطین،  سوریه،  وضعیت  جمله  از  منطقه  تحوالت  آخرین 
یمن و بحران هایی که به منطقه تحمیل شده است عنوان کرد 
و افزود: مذاکرات مفصلی در این زمینه انجام شد که در خیلی 

از مسایل نظرات مشترکی با همتای کره ای داشتیم.

او ادامه داد: با رییس مجلس کره شمالی نیز دیدار خوبی 
صورت گرفت و با توجه به اینکه او در اجالس فلسطین در 
تهران شرکت کرده بود و خاطرات خوبی از این سفر داشت 

دیدار نتایج مثبتی به همراه داشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی دیدار با معاون بین الملل حزب کره شمالی، دیدار با 
و همچنین  کارخانه سیمان  از  بازدید  و  تجارت  وزیر  معاون 
دانشگاه بزرگ 'کیم ایل سونگ' به عنوان بزرگترین دانشگاه 
از دیگر دیدارها و  از 3۰ هزار دانشجو را  با بیش  این کشور 

برنامه های خود و هیات همراه در کره شمالی عنوان کرد.
 FCT و FATF بحث های کارشناسی زیادی روی 

صورت گرفته است
بروجردی تاکید کرد: بحث های بسیار طوالنی در شورای 
عالی امنیت ملی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت 
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  و  نظام 
شورای اسالمی در مورد الیحه های FATF و FCT صورت 
تشخیص  مجمع  و  نگهبان  نهایت شورای  در  و  است  گرفته 

مصلحت نظام باید در مورد آنها تصمیم بگیرند.
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وزیر خارجه فرانسه: ترامپ در امور داخلی ما دخالت نکند
وزیر امور خارجه فرانسه امروز یکشنبه دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا را دعوت کرد تا در امور داخلی فرانسه دخالت نکند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ژان  ایو  لودریان، وزیر امورخارجه فرانسه امروز در صحبت هایی 

بعد از آنکه دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا توییت های انتقاد آمیزی علیه دولت فرانسه به بهانه جنبش اعتراضی "جلیقه زردها" منتشر کرد، گفت: ما به امور سیاسی داخلی آمریکا کاری نداریم و می خواهیم که آمریکا هم همین کار را بکند. 
لودریان در ادامه گفت: من به دونالد ترامپ می گویم و امانوئل ماکرون، رییس جمهور ما نیز به او گفته است که ما خودمان را در نزاع های آمریکا طرف حساب نمی کنیم، شما هم بگذارید ملت ما زندگی اش را کند.

اخبار  بروجردی: 

 اروپا باید ساز و کار مالی با ایران را اجرایی کند

ادعای سلطه جویانه دیگری از نتانیاهو در مورد ایران و حزب اهلل

نتانیاهو به تازگی اظهارات خصمانه جدیدی در مورد حضور ایران در سوریه و 
تالش برای بیرون راندن آن و همچنین مقابله با حزب اهلل، مطرح کرده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از اورشلیم پست، نخست وزیر رژیم صهونیستی در روز 

یکشنبه در ادامه اظهارات سلطه جویانه همیشگی خود گفت: اسرائیل با تمرکز بر 
کاهش دادن حضور ایران در سوریه و خنثی کردن موشک های نقطه زن حزب اهلل و 
تونل های وحشت زای لبنان، هیچ تمایلی به افزایش میدان جنگ با فلسطینیان ندارد.

وی همچنین در جلسه کابینه خود با مطرح ساختن »تالش سیستماتیک و مصمم 
وزارت دفاع اسرائیل« برای کشف و خنثی سازی تونل ها در شمال اسرائیل، مدعی شد 
که رژیم صهیونیستی همچنین در موازات این اقدام در حال کار کردن در سطح جهانی 

برای »محکوم کردن ایران و حزب اهلل و افزایش تحریم ها علیه آن هاست«.
نتانیاهو که در روز شنبه با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفت وگویی داشت، 
در این باره گفت که تیم هماهنگ نیروهای وزارت دفاع اسرائیل و ارتش روسیه در 

روزهای آتی، ظاهرا در مسکو دیدار خواهند کرد.
وی همچنین در این باره گفت: او و پوتین که در ماه گذشته در پاریس دیداری 

داشته اند، بازهم در روزی دیگر با هم مالقات خواهند کرد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین بر ادعای بدخواهانه خود در مورد کشورمان 
تاکید کرد و افزود: اسرائیل با موفقیت بزرگی در حال بیرون راندن ایران از سوریه است؛ 

اگرچه این اقدام هنوز به پایان خود نرسیده است.
وی همچنین تصریح کرد که این موضوع را با پوتین در میان گذاشته است.

به گزارش ایسنا، کاخ کرملین روسیه در بیانیه ای اعالم کرده بود: بنیامین نتانیاهو،  
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه تماسی 

تلفنی برقرار کرد.
نتانیاهو در این گفت وگو پوتین را در جریان جزئیات عملیات ارتش اسرائیل در 

مرزهای شمالی اراضی اشغالی با لبنان قرار داد.
وی بر ضرورت حفظ ثبات منطقه براساس قطعنامه شماره ۱۷۰۱ سازمان ملل و 
اهمیت هماهنگی با نیروهای سازمان ملل در لبنان )یونیفل( در سایه این عملیات 
ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد. پوتین هم بر ضرورت بهبودی همکاری دو طرف 
از طریق کانال های نظامی تصریح کرد. براساس این بیانیه، رئیس جمهوری روسیه و 

نتانیاهو برای برگزاری دیداری قریب الوقوع توافق کردند.
ارتش رژیم صهیونیستی اخیرا اعالم کرده که عملیاتی را با عنوان "سپر شمال" 
برای کشف "تونل های هجومی حزب اهلل" در نزدیکی مرزهای لبنان آغاز کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین به سازمان ملل اطالع داده که تونل دیگری 
متعلق به حزب اهلل را در مرز با سرزمین های اشغالی کشف کرده است. از زمان آغاز 
این عملیات این دومین تونلی است که رژیم صهیونیستی ادعا کرده آن را کشف کرده 
است. نتانیاهو پس از کشف دومین تونل تصریح کرد: ما تونل های حزب اهلل لبنان را به 

شیوه ای منظم و دقیق از بین خواهیم برد.
این اظهارات خصمانه در حالی مطرح می شوند که سیاست های مداخله جویانه و 
رویکردهای جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی یکی از تهدید آمیزترین عوامل برای بی 

ثباتی منطقه و صلح جهانی به شمار می رود.

امروز )یکشنبه( یک روز پس از شورش ها و نبرد میان معترضان 
جلیقه زرد و پلیس ضد شورش که ۷۱ زخمی برجای گذاشت و 
خسارت های زیادی به پایتخت فرانسه تحمیل کرد، برج ایفل و 
موزه لوور و دیگر مراکز گردشگری باز شدند و مغازه دارن تالش 
دارند شهر را به حالت اولیه برگردانند. سخنگوی دولت نیز گفته 
است که ماکرون صحبت های مهمی طی روزهای اخیر برای مردم 

دارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری سی ان ان، باد شدید 
و باران شب گذشته کار پاکسازی شهر را با دشواری مواجه کرد 
اما از صبح امروز مردم و کارگران شهری سرگرم تمیز کردن و 
جمع آوری هر آنچه از شورش روز گذشته در خیابان ها باقی مانده 

هستند.  
براساس برآورد مقام های فرانسوی روز شنبه ۱۲۵ هزار معترض 
در سراسر این کشور در اعتراضات حاضر شدند که فقط ۱۰ هزار 
تن در پاریس بود. عملیات پاکسازی سنگینی در پاریس پس از 
چهار هفته اعتراضات جنبش "جلیقه زردها" در خیابان های این 
شهر آغاز شده است. گفته می شود، اعتراض ها در ۴۰۰ شهر و 

روستا در کنار تظاهرات اصلی در پاریس برگزار شد.
بنژامن گریوو، سخنگوی دولت فرانسه به تلویزیون LCI گفت 
که رئیس جمهور سخنان مهمی دارد. به هر حال همه مشکالت 
معترضان "جلیقه زرد" با تکان دادن چوب جادو حل نخواهد شد. 
که  گفت   BFMتلویزیون با  دیگری  مصاحبه  در  وی 
آغاز هفته  با مردم در  تلویزیونی  زنده  رئیس جمهور سخنرانی 
خواهد داشت. با مشاهده این حجم از اعتراضات مشخص است که 
باید تغییری در روش ها داده شود اما این به معنای اعالم تغییرات 

بنیادین نیست.
معترضان شنبه در پاریس با پلیس ضد شورش درگیر شدند، 
خودروها را به آتش کشیدند، موانع را سوزاندند و شیشه ها را 
نداد  اجازه  امنیتی  نیروی  باالیی  تعداد  استقرار  اما  شکستند 
خرابی های هفته گذشته تکرار شود. گرچه طرح افزایش مالیات 
است،  شده  لغو  کرد،  روشن  را  اعتراضات  جرقه  که  سوخت 

اعتراضات همچنان ادامه دارد.
نخست وزیر فرانسه تاکید کرد: زمان گفت وگو فرا رسیده است تا 
دوباره وحدت ملی را با کمک یکدیگر باز گردانیم و گفت وگوها با 
معترضان صلح جو باید ادامه یابد. هیچ مالیاتی آنقدر اهمیت ندارد 

که اتحاد ملی ما را تهدید کند.
ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه گفت: ما باید به گفت وگوهایمان 
ادامه دهیم، آن هم با متحد شدن. هیچ مالیاتی آنقدر اهمیت ندارد 

که اتحاد ملی را تهدید کند.  
 ماکرون احتماال دوشنبه صحبت خواهد کرد و پیشنهادات و 
تدابیری را برای کل ملت فرانسه خواهد داشت تا وحدت آنها را 

دوباره بازیابد.
پلیس فرانسه شنبه همچنین با شلیک گلوله های پالستیکی و 

شلیک گاز اشک آور به استقبال معترضان رفت.
به گفته وزیر کشور فرانسه ۱3۵ تن در اعتراضات روز شنبه 

زخمی شدند.
نیروها  کرد،  اظهار  فرانسه  کشور  وزیر  کاستانر،  کریستوف 
اعتراض های جلیقه زردها را مهار کرده اند و در کنفرانس خبری 
مشترک با ادوار فیلیپ اظهار داشت، ۱۱۸ تظاهرکننده به اضافه 

۱۷ نیروی امنیتی زخمی شدند.

وزیر کشور فرانسه در عین حال از نیروهای پلیس به دلیل مهار 
خشونت ها تقدیر کرد.

بسیار  فرانسه  برای  بازداشتی ها  تعداد  کرد،  تصریح  کاستانر 
باالست و سطح خشونت در کشور همچنان در سطح غیرقابل 

نیست.
به گفته مقامات فرانسوی، مذاکره با رهبران جنبش جلیقه 

زردها همچنان ادامه دارد.
همچنین سخنگوی وزارت کشور فرانسه اعالم کرد، ۱۷۲3 تن 

برای بازجویی برده شدند و ۱۲۲۰ تن بازداشت شدند.
در  زردها  جلیقه  جنبش  معترضان  که  است  حالی  در  این 

فرانسه خواستار تداوم تظاهرات در روز شنبه آتی در محکومیت 
سیاست های دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه با شعار 

"ماکرون برو" شدند.
اعتراض های  به  واکنش  اولین  در  ماکرون  حال  عین  در 
خشونت آمیز در پاریس در توییتر از تمام نیروهای امنیتی به دلیل 
آنچه آن را "عملکرد شجاعانه و حرفه ای شان" توصیف نمود، تشکر 

کرد.
ماکرون ادامه داد، مشکل واقعی جایی است که مردم بی تفاوت 
باشند زمانی که تنفر وجود دارد نشان گر این است که درخواست 

عشق هم وجود دارد.

پاریس پس از شورش زرد
ماکرون صحبت های مهمی برای مردم دارد


