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گ�روه سیاس�ی :ویدئوهایی که در ش��بکههای اجتماعی
منتشر شده ،نش��ان میدهد پلیس ضدش��ورش فرانسه
با خش��ونت تم��ام در تالش اس��ت تا به هر نحو ش��ده
ب��ه اعتراض��ات عمومی ک��ه از ماهها پیش آغاز ش��ده و
همچنان ادامه دارد ،پایان دهد .دولت «امانوئل ماکرون»
رئیسجمهور فرانسه اگر یک ویژگی روشن داشته باشد،
آن هم به اوج رس��یدن خشونت نیروهای پلیس فرانسه
در دوران اوس��ت ،ت��ا جایی که بس��یاری از معترضان به
خاط��ر همین خش��ونت ،از دولت ماک��رون تحت عنوان
«رژی��م ماکرون» یاد کرده و میگوین��د او باید از قدرت
کنارهگیری کند .خش��ونت نیروهای پلیس در س��رکوب
اعتراضات عمومی به حدی اس��ت که هشتگ «خشونت
پلیس» هفتههاست که جزء هشتگهای پرکاربرد کاربران
فرانسوی است .هشتگ دیگری هم بین کاربران فرانسوی
پرکاربرد است :سانسور .این هشتگ هم واکنشی است به
خودداری رسانههای جریان اصلی فرانسه از انعکاس آنچه
واقعا در خیابانهای پاریس و دیگر ش��هرهای فرانسه در
جریان است .با وجود آنکه در جریان اعتراضات در فرانسه
صدها نفر زخمی و بازداش��ت ش��ده و تعدادی نیز کشته
ش��دهاند ،خشونت نیروهای پلیس به ندرت در رسانههای
جریان اصلی فرانس��ه بازتاب داده شده است و حتی آمار
دقیقی از تعداد زخمیها و بازداشتش��دگان وجود ندارد.
با وجود سکوت رسانههای فرانسوی ،در روزهای اخیر در
شبکههای اجتماعی تصاویر تازهای برخورد خشن پلیس
با معترضان منتش��ر شده که نشان میدهد با وجود وعده
وزارت کشور فرانسه برای تغییر فرهنگ نیروهای امنیتی،
پاریس هنوز با مش��ت آهنین ب��ه اعتراضاتی که از ماهها
پیش در فرانس��ه آغاز شده ،پاسخ میدهد .در یکی از این
ویدئوها که از روز گذش��ته بارها در شبکههای اجتماعی
منتشر شده ،پلیس یکی از معترضان را که لباس چندانی
به تن ندارد و بدنش مس��تقیم با آسفالت در تماس است،

با خش��ونت روی زمین میکشد .زمانی که چند نفر برای
نجات این فرد مداخله میکنند ،نیروهای ضدشورش روی
سر آنها ریخته و این افراد را به شدت مورد ضرب و شتم
ق��رار میدهد .پلیس تعدادی از این افراد را نیز بازداش��ت
کرده و با خود میبرد .در ویدئویی دیگر هم بار دیگر پلیس
در حال ضرب و شتم شدید یکی از معترضان است .زمانی
که چند نفر از عابران برای توقف پلیس مداخله میکنند،
پلیس به آنها هم حمله کرده و با مشت و باتون آنها را
کتک میزند .ظاهرا همزمان پلیس به س��مت شماری از
معترضان هم از فاصله نزدیک اسپری اشکآور میپاشد.
دیروز ویدئوی دیگری هم در شبکههای اجتماعی منتشر
شده که نشان میدهد حتی مجروحیت شدید معترضان
هم مانع از آن نمیش��ود که پلی��س از کتک زدن آنها
دس��ت بردارد .در این ویدئو ،مش��خص است که یکی از
نیروهای پلیس ضدشورش روی سینه معترضی نشسته
که کنار دیوار روی زمین دراز کشیده است .با وجود آنکه
کامال مشخص است که این فرد از ناحیه صورت به شدت
آسیب دیده و خون روی صورتش روی زمین ریخته ،اما باز
هم این نیروی پلیس با شدت بارها به صورت وی مشت
میزند .همزمان دیگر نیروهای پلیس دور وی حلقه زدهاند
و تالش میکنند از نزدیک ش��دن جمعیت و فیلمبرداری
از این صحنه جلوگیری کنند .ویدئوی دیگری که ظاهرا
مربوط  ۱۰روز پیش است ،نشان میدهد پلیس در برخورد
خشن با معترضان ،میان زن و مرد ،تفاوتی قائل نمیشود.
در این ویدئو مش��خص است که وقتی پلیس با خشونت
در حال بازداشت یکی از معترضان است ،یک زن جوان،
ظاهرا برای برداش��تن گوش��ی تلفن همراهش که روی
زمین افتاده نزدیک میش��ود .در پاسخ ،یکی از نیروهای
پلیس به باتون بارها صورت و دس��ت وی را مورد ضرب
و ش��تم قرار میدهد و زمانی ک��ه این زن بار دیگر برای
برداشتن گوشی همراهش تالش میکند ،پلیس با لگد او

را دور میکند .ویدئوی دیگری که گفته میش��ود مربوط
به اعتراضات هفته گذش��ته است ،نشان میدهد چندین
نیروی پلی��س در برابر صف معترضانی قرار گرفتهاند که
بدون خشونت در حال ابراز اعتراض خود به دولت فرانسه
هستند .نیروهای پلیس برای شکستن صف معترضان ،با
شدت شروع به ضرب و شتم آنها کرده و با باتون به سر
و صورت آنها ضربه میزنند .در بخش��ی از ویدئو نیز به
نظر میرسد که یکی از نیروهای پلیس از فاصله نزدیک
اسلحه خود را به سمت معترضان نشانه میرود و آنها را
تهدی��د میکند .فردی که این ویدئو را در توییتر منتش��ر
کرده ،آن را نش��انه «وحشیگری رژیم ماکرون» خوانده
و از رس��انههای فرانس��وی به دلیل سانسور این ویدئوها
انتقاد کرده است .هرچند دولت فرانسه در دفاع از عملکرد
پلیس مدعی شده است که نیروهای امنیتی صرفا در برابر
آش��وب از زور استفاده میکنند ،اما ویدئویی که دیروز در
توییتر منتشر شده ،نش��ان میدهد نیروهای پلیس حتی
شهروندانی که به صورت کالمی به رفتار آنها اعتراض
میکنن��د را هم مورد حمله قرار میدهن��د .در این ویدئو
مشخص است که زمانی که یک زن رهگذر ظاهرا برای
اب��راز اعتراضش با نیروهای پلیس صحبت میکند ،یکی
از نیروهای ضدشورش پیش آمده ،یقه او را گرفته و وی
را زمین میزند .هرچند دولت فرانس��ه در دفاع از عملکرد
پلیس مدعی شده است که نیروهای امنیتی صرفا در برابر
آش��وب از زور استفاده میکنند ،اما ویدئویی که دیروز در
توییتر منتشر شده ،نش��ان میدهد نیروهای پلیس حتی
شهروندانی که به صورت کالمی به رفتار آنها اعتراض
میکنن��د را هم مورد حمله قرار میدهن��د .در این ویدئو
مشخص است که زمانی که یک زن رهگذر ظاهرا برای
ابراز اعتراضش با نیروهای پلیس صحبت میکند ،یکی از
نیروهای ضدشورش پیش آمده ،یقه او را گرفته و وی را
زمین میزند.
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سلطه دالر رو به پایان است

یادداشت

یکی از آس��یبهای اجتماعی ،آسیب های
مربوط به مواد مخدر است و باید تالشها
برای مب��ارزه با مواد مخ��در افزایش یابد.
مصرف مواد مخدر بای د ریش��هیابی شود و
در این رابطه نیازمند کار فرهنگی هستیم،
به گونه ای که نوجوانان و جوانان به سمت
مصرف م��واد مخدر گرایش پیدا نکنند؛ در
گذشته که فضای مجازی وجود نداشت با
معضل مصرف مواد مخ��در روبرو بودیم و
در ح��ال حاضر بیش از  3میلیون مصرف
کننده مواد مخدر در کش��ور وجود دارد که
سالها اس��ت با این معضل درگیر هستند.
طی س��ال های اخیر خری��د و فروش مواد
مخ��در از طریق فضای مج��ازی واقعیتی
است که با آن رو به رو هستیم و روز به روز
پیچیده تر می ش��ود و متاسفانه با توجه به
گستردگی کانال و سایتها امکان برخورد با
همه و ریش��هکنی کامل آن ها وجود ندارد؛
اما خوشبختانه برخورد پلیس مبارزه با مواد
مخدر ناجا ب��ا ترویجکنندگان مصرف مواد
مخدر و مواد توهم زا یکی از اقدامات موثر
در مقابله با مصرف مواد مخدر به شمار می
رود .البته گفتنی است  ،فضای مجازی تعداد
معتادان را افزایش نداده بلکه دسترس��ی و
عرضه مواد مخدر را راحتتر کرده اس��ت.
نمیت��وان فضای مج��ازی را مح��دود و
م��ردم را از مصرف منع ک��رد اما میتوان
فرهنگس��ازی مناسب را داشته باشیم و با
ارائه آموزشهای مناسب به دانشآموزان و
مردم ،معضل مصرف مواد مخدر را مدیریت
کرد .در این راستا باید تاکید کرد  ،مبارزه با
مواد مخدر تنها بر عهده پلیس نیست بلکه
 20دستگاه در این رابطه وظیفه دارند و باید
در کنار خانوادهها به وظیفه خود به درستی
عمل کنند .باید تاکید کرد  ،با ایجاد گرمخانه
و دادن غ��ذا ب��ه معتادان اعتیاد ریش��هکن
نمیشود؛ چون برخی از حاشیه نشینان هم
در معرض مواد مخدر هستند .و این سوال
ها نیز مطرح می شود که آیا علیرغم تمامی
تاکیدات تاکن��ون در رابطه با س��اماندهی
حاشیهنش��ینان موفق بودهایم؟ بسیاری از
معتادان هم توزیعکننده و هم مصرفکننده
هس��تند چه برنامه هایی تاکنون برای این
افراد اتخاذ شده است؟ بنابراین انتظار میرود
برنامههای مناسبی برای مقابله با اعتیاد در
کشور طراحی و تدوین شود.

