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:امام رضا علیه السالم

حدیث روز

اصفهان

 خداوند در روز،هر كس اندوه و مشكلى را از مؤمنى برطرف نمايد
قيامت اندوه را از قلبش برطرف سازد

°41 °22

یزد

°43 °32

رشت

°24 °21

°43 °23

اعتراض فرانسویها به حاکمیت نظام سرمایهداری وارد فاز جدیدی شد

جلیقه سیاهها و زردها علیه خودکامگی ماکرون

 اخراج است چرا که چنین چیزی،که برای پناهجویان غیرقانونی وجود دارد
»» پلیس فرانسه معترضان را که خواستار دیدار با «ادوارد فیلیپ.قانون است
نخس��ت وزیر فرانسه بودند س��اعاتی پس از شروع اعتراض ها از داخل بنا به
 گفته ش��ده که پلیس برای متفرق.بی��رون انتق��ال داد و آنها را متفرق کرد
.کردن مهاجران از گاز اشک آور نیز استفاده کرده است
سیوپنجمین شنبه اعتراض
 دیروز در سیو،در همین حال مردم معترض به سیاس��تهای دولت فرانسه
 اعتراضهای.پنجمی��ن هفته متوالی اقدام ب��ه برگزاری تظاه��رات کردهاند
 شنبه۳۴  موسوم به «جلیقهزردها» که،مردمی به سیاستهای دولت فرانسه
) تیرماه۲۲(  دیروز سیزدهم جوالی،متوالی در این کشور تظاهرات کردهاند
 برخی.هم در س��یوپنجمین هفته متوالی اقدام به برگزاری تظاهرات کردند
 دو هزار و، نفر کش��ته۱۱ ، اخبار حاکی از این اس��ت که از آغاز اعتراضات
 نفر به ش��دت زخمی ش��دهاند ضمن۷۶  نفر هم آس��یب دیدهاند که۵۰۰
 این در حالی است که پنج نفر یک دست.اینکه هزاران نفر دس��تگیر شدند
 با وجود کاسته شدن. نفر هم یکی از چش��مان خود را از دست دادند23 و
 اما همچن��ان تعداد فراوانی از نیروه��ای پلیس امروز در،از ش��ما معترضان
 گزارشهای حاکی از این است که پلیس.خیابانهای پاریس مستقر شدهاند
.از گاز اشکآور استفاده کرده است
مخالفان برنامههای اقتصادی ماکرون از نوامبر سال گذشته و پس از اینکه
 هر هفته،دول��ت وی اعالم کرد که مالیات بر س��وخت را افزای��ش میدهد
 اگر چه در.در پاریس و ش��هرهای مختلف این کش��ور تظاهرات میکنن��د
 دولت فرانس��ه وع��ده اصالحات داد اما معترضان،ادامه اعتراضهای مردمی
همچن��ان با ادامه تظاهراتها بر ناخرس��ندی خود از ش��رایط موجود تاکید
 این تظاهراتها همواره کمو بیش با مواردی از خش��ونت همراه بوده.دارن��د
است و استقرار شمار باالی نیروهای پلیس و توسل به خشونت با استفاده از
،ابزارهایی مانند سالح فلشبال که به زخمی و نقص عضو شماری منتهی شد
.از دیگر مواردی بود که آتش خشم معترضان را شعلهور کرده است

ب���ح���ران
جلیقه زردها در حالی س��ی و پنجمین هفته اعتراض
به نظام س��رمایهداری را برگ��زار کردند که پناهجویان
 با تجمع و تظاهرات،آفریقایی در فرانس��ه که مدارک قانونی اقامت��ی ندارند
در پاری��س خواس��تار دریافت م��دارک و بهبود وضعیت خود ش��دند که با
.سرکوبگری پلیس همراه شدند
فرانس��ه این روزها صحنه اعتراضهای گس��ترده مردمی ب��ه خودکامگی و
 فرانسهای که ادعای حقوق.سیاستهای غیر انسانی حاکم بر کشورشان است
بشر سر میدهد نه تنها در این عرصه گامی بر نمیدارد بلکه به تهدیدی برای
بشریت مبدل شده که وضعیت بحرانی پناهجویان در این کشور نمودی از این
 با، پناهجویان در فرانسه که دارای مدارک شناسایی نیستند.وضعیت است
عنوان «جلیقهس��یاهها» با تجمع و تظاهرات در ساختمان «پانتئون» واقع
 معترضان.در پاریس خواستار دریافت مدارک و حق اقامت در فرانسه شدند
 در این محل،اعالم کردند که تا زمانی که به آنها مدارک قانونی داده ش��ود
 پانتئون محلی در پاریس اس��ت که ش��ماری از بزرگان فرانس��وی.میمانند
تجمعکنندگان که.از جمل��ه «ولتر» و «ویکتورهوگو» در آنجا دفن ش��دهاند
گفته میش��ود از پناهجویان غرب آفریقا هس��تند در تقلید از معترضان به
 نام جلیقهسیاه را برای خود،سیاستهای دولت فرانسه موسم به جلیقهزرها
 «ما: یکی از ترتیبدهندگان این اق��دام در بیانیهای اعالم کرد.برگزیدهان��د
. صدای ما شنیده نمی شود و در جمهوری فرانسه وجه نداریم،مدرک نداریم
».ما به مقبره مردان بزرگ ش��ما آمدهایم تا این بیاحترامی را محکوم کنیم
: آمده اس��ت،در برگهای که یکی از س��ازماندهندگان این برنامه ارائه داده
،» این اقدام. اینجا خواهیم ماند،«ما تا زمانی که به همه مدارک داده ش��ود
واکنش قدرتمند نیروهای پلیس را به دنبال داش��ت و چندین نفر دس��تگیر
این تظاهرات به صورت مسالمتآمیز برگزار شد و معترضان هم بدون.شدند
.توسل به خشونت شعار سر میدادند و نوشتههایی را با خود حمل میکردند
«مارینه لوپن» رهبر راس��تگرایان فرانس��ه به این اقدام واکنش نشان داد و
 تنها آیندهای، «در فرانسه:در قالب پیامی در ش��بکه احتماعی توئیتر نوشت
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پیشبینی آب وهوا

6:00 : طلوع آفتاب فردا۴:15 : اذان صبح فردا۲۰:۴0 : اذان مغرب۱۳:11:اذان ظهر
اوقات شرعی به افق تهران

 عربستانی آشکارتر شد-شکست ائتالف آمریکایی

التماسهای ولیعهد سعودی برای
فرار از یمن

گزارش��ی نوشت که
عربس��تان س��عودی
پ��س از آنکه تالش
ک��رد ام��ارات را از
تصمیم خود منصرف
کند (و البت��ه موفق
نشد) به شدت نا امید
.و دلس��رد شده است
از س��وی دیگ��ر یک
،وبگاه عربی نوش��ت
امارات خبر از خروج
 تا،خود از یم��ن داد
همزمان با تش��کیل
در
ائتالفهای��ی
 هم، هم از ائتالف سعودی باجگیری کند،منطقه علیه ایران
وبگاه خبری الخلیج.از پیامدهای تنش با ایران در امان بماند
اونالین در مطلبی با عنوان «آیا امارات از یمن عقبنش��ینی
میکند یا لباس ش��بهنظامیان دست پرورده خود در آنجا را
بر تن میکند» عقب نشینی امارات از یمن را منوط به عملی
.شدن چند شرط دانست
 امارات عربی متحده یک سال:در این یادداش��ت آمده است
پس از ش��کایت دولت یمن به ش��ورای امنیت سازمان ملل
متح��د که در آن حضور امارات در جزیره س��قطری را اقدام
 نیروهای خود را که در،غیر نظامی غیر قابل توجیه برشمرد
 بتدریج کاهش،کنار عربستان سعودی در یمن حضور دارند
 این واقعیتها باعث میش��ود که افکار عمومی.داده اس��ت
یم��ن به این نتیجه برس��د که امارات عرب��ی متحده قبل از
اینکه خبر عقبنش��ینی تدریجی نیروهایش از یمن را اعالم
 تسلط خود را بر استانهایی که ثروتهای طبیعی یمن،کند
 وقتی هم که. تقویت کرده است،در آنجا متمرکز شده است
ام��ارات (دو روز پیش) از تجهیز و آموزش بیش از هش��تاد
هزار شبه نظامی غیروابسته به دولت منصور هادی خبر داد
هرج و مرج در مناطق اس��تقرار آنها از س��قطری و س��پس
 روز پنجشنبه یازدهم ژوئیه نیروهای سعودی.شبوه آغاز شد
برخی بنادر و س��واحل را تحویل گرفتند در حالی که ریاض
به دولت منصور هادی هم دس��تور داد ادوات نظامی ش��به
.نظامیان طرفدار ابوظبی در سقطری را تحویل بگیرد
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م��ق��اوم��ت

همزمان با ش��دت
گرفت��ن مقاوم��ت
یمنیه��ا و ناتوانی
س��عودی در براب��ر
عملیا ت ه��ا ی
موش��کی و پهپادی
 ولیعه��د،یمنیه��ا
سعودی چند تن از
رهبران قبائل یمنی
را ن��زد انص��اراهلل
فرستاده تا رضایت
این جنبش را برای
.تفاهم جلب کند
«مجتهد» افشاگر معروف عربستانی در صفحه شخصی خود
در توئیتر از تالش ولیعهد س��عودی برای معامله با انصاراهلل
 او نوش��ت که بن س��لمان چند تن از رهبران.یمن خبر داد
قبائل یمنی را نزد انصاراهلل یمن فرس��تاده و پیشنهاداتی را
 فعال توییتری معروف.برای تفاهم و پایان جنگ داده است
به مجتهد فاش کرد که فرودگاه أبها عربس��تان س��عودی به
.دستور مقامات این کشور شبها تعطیل میشود
 ولیعهد س��عودی پیشنهاد کرده است،طبق نوشته مجتهد
که انصاراهلل کنترل شمال یمن را در دست بگیرد و در ازای
 همچنین مانع.آن کاری با بخش جنوبی یمن نداشته باشد
احداث خط لوله نفت عربستان سعودی که از استان المَ هَره
 در مقابل نیز انصاراهلل.به سمت دریای عرب میرود نیز نشود
یمن با رد تمامی پیش��نهادات بن سلمان از او خواسته است
تا از تمامی نقاط یمن خارج شده و دهها میلیارد نیز غرامت
.بپردازد
افشای تالش ولیعهد سعودی برای تفاهم با انصاراهلل در حالی
صورت میگیرد که امارات پس از چهار سال حضور در جنگ
یمن در هفته گذش��ته اعالم کرد که راهبرد جنگ در یمن
را به راهبرد صلح تغییر میدهد و تعداد نیروهای خود را در
 حتی پایگاههای.یمن به طور قابل مالحظهای کاهش میدهد
این کشور در استان تعز و غرب یمن نیز به نیروهای سعودی
 روزنامه نیویورک تایمز نیز در.و س��ودانی واگذار شده است
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ترنم احساس
حریم ناب
ت��و ام��ی��ر ال��ع��م��رای��ی
ت��و غ��ری��ب الغربایی
ت��و ب��ه ه��ر درد دوا یی
ت��و معی��ن الضعفای��ی
عمری��ه امام رضا بد جوری پابس��ت توام
اگ��ه الیق بدون��ی تا به ابد مس��ت توام
در دوعالم هیچ کسی مثل تو پیدا نمیشه
هیچ کس��ی مثل رضا ضامن آهو نمیشه
آقام��ون ام��ام رض��ا ب��رات کرب�لا میده
آقامون کن��ج حرم مریضا رو ش��فا میده
حرم ام��ام رضا حریم ناب و با صفاس��ت
آقام��ون امام رضا امام مهربونی هاس��ت
ح��رم امام رض��ا کعبه و حج فقراس��ت
همه عال��م بدونید اقام امیر عاشقاس��ت
زائرام��ام رض��ا زائر مش��هد الرضا س��ت
زائرام��ام رض��ا زائ��ر مک��ه و مناس��ت
قربون��ت ب��رم آقا ک��ه گنبد ط�لا داری
توی قلب بچه شیعه آقا جون تو جا داری
هر چه از خوبیت بگم امام رضا بازم کمه
هم��ه عال��م بدونی��د آق��ام امی��ر عالمه
دعا کن امام رض��ا (ع) بحق کبریایی ات
اقامون مهدی(ع) بیاد قربون اون آقایی ات
دم به دم«سیرنگ» به هربرزن بگو امام رضا
ای که جان ها به فدای لطف تو امام رضا
سیرنگ احمد زاده
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