
انگلیس: بر اس��اس تازه ترین نظرسنجی حزب 
نخس��ت وزی��ر انگلیس ب��ا 11 درص��د اختالف 
نس��بت به حزب رقیب کارگر، همچنان در صدر 
نظرس��نجی ها قرار دارد. »دلتاپول« نظرسنجی 
را انجام داده که نتایج آن نش��ان می دهد حزب 
محافظ��ه کار به رهب��ری »بوریس جانس��ون« 
نخس��ت وزیر انگلیس 11 درصد از حزب کارگر 

به رهبری »جرمی کوربین« جلوتر است.

پاکس�تان: بر اثر یک انفجار که در یک نشست 
مذهب��ی در منطقه تاون ش��پ در ش��هر الهور 
پاکس��تان، یک نفر کش��ته و ۶ نفر دیگر زخمی 
ش��دند.به گفته منابع خبری این انفجار در یک 
نشس��ت مذهبی و در نزدیکی س��ن این مراسم 
روی داده اس��ت. این در حالی اس��ت که چندی 
پیش نیز انفجار بمب در شهر الهور، مرکز ایالت 

پنجاب پاکستان ۷ زخمی برجای گذاشته بود.

لیب�ی: منابع لیبیایی گفتند که پس از درگیری 
خش��ونت بار در محور الخالطات واقع در جنوب 
طرابلس، آرامش به محله ه��ای جنوبی پایتخت 
بازگش��ت. نیروهای دولت وفاق ملی به ریاس��ت 
»فائز السراج« به سمت الخالطات و مقرهایی که 
نیروهای ژنرال خلیفه حفتر تحت س��یطره خود 

دارند، پیشروی کردند.

س�وریه: »مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا شامگاه 
شنبه در سخنانی اعزام نظامیان بیشتر به سوریه را 
رد نکرد. وی  گفت: »من فکر می کنم که به اندازه 
کافی نیرو در س��وریه داریم و اگر اینطور نباش��د 
نظامیان بیشتری را در آنجا مستقر می کنیم و این 
چیزی است که درباره آن  با رئیس ستاد مشترک 

ارتش در تماس نزدیک هستم.«

الجزائر: وزیر خارجه الجزائر بر مخالفت کشورش 
ب��ا هر گونه دخالت خارج��ی در امور داخلی این 
کشور تأکید کرد.  »صبری بوقادوم« وزیر خارجه 
الجزائ��ر با تأکید بر اینکه کش��ورش قادر به حل 
مش��کالت خود بدون نیاز به دیگران است، گفت 
که الجزائ��ر با هرگونه دخال��ت خارجی در امور 

داخلی خود مخالف است.

کره ش�مالی: رس��انه های کره ش��مالی از یک 
آزمایش بس��یار مهم و موفقیت آمیز در س��ایت 
موشکی که پیش از این واشنگتن از تعطیلی آن 

خبر داده بود، خبر دادند. 

ذرهبین

اسالم ستیزی گسترده در انگلیس 
فضای اس��الم س��تیزی در انگلیس ه��ر رو ابعاد 
جدیدت��ری می گی��رد چنانکه، ی��ک زن و مرد 
انگلیسی یک دختر نوجوان مدرسه ای محجبه را 
در یک اتوبوس در جنوب یورکشایر مورد حمله 

و ضرب و شتم قرار دادند.
پلی��س انگلیس اعالم کرد ک��ه یک مرد و زن را 
پس از انتش��ار فیلمی در رس��انه های اجتماعی 
که نش��ان می دهد در ح��ال حمله به یک دحتر 
نوجوان مسلمان مدرسه ای هستند دستگیر کرده  
است.حمله به این دختر نوجوان محجبه در یک 
اتوبوس عمومی در ش��مال انگلیس اتفاق افتاده 
اس��ت. در این فیلم ویدیویی که روز چهارشنبه 
گذشته توسط تلفن همراه گرفته شده بود، یک 
زن 40 س��اله انگلیس��ی اقدام به کتک زدن یک 
دختر مدرس��ه ای 14 س��اله محجبه در اتوبوس 
کرده و یک مرد نیز با ش��عارهای اسالم هراسانه 
س��ر وی داد می زد. حمله ب��ه این دختر نوجوان 
مدرس��ه ای در داخل اتوبوس در شهر شفیلد در 
جنوب یورکشایر شروع شده و در خارج از اتوبوس 
نیز ادامه داش��ت. گزارش ها نش��ان می دهد که 
فیس��بوک و توئیتر، پنهانی با افراط گرایان مورد 
حمای��ت غرب و رژیم صهیونیس��تی برای نفرت 
پراکنی علیه اس��الم و مس��لمانان همکاری می 
کنن��د. بر اس��اس تحقیقی ک��ه روزنامه گاردین 
چ��اپ انگلیس انجام داده اس��ت افراط گرایان با 
حمایت های برخ��ی طرف ها به خصوص آمریکا، 
انگلیس و رژیم صهیونیس��تی با تسلط بر پایگاه 
اینترنتی فیس��بوک، از آن ب��رای نفرت پراکنی 

علیه اسالم و مسلمانان استفاده می کنند.

نیمچهگزارش

قاتل مسلمانان در راه الهه 
رهبر میانمار برای ش��رکت در جلس��ات دیوان کیف��ری بین المللی در 

خصوص کشتار مسلمانان روهینگیا، عازم الهه هلند شد.
»آنگ سان س��وچی« که دستش به خون هزاران مسلمان آغشته است 
برای دفاع از کش��تار مس��لمانان روهینگیا به شهر الهه هلند سفر کرده 
اس��ت. دیوان کیفری بین المللی در روزهای دهم تا دوازدهم ماه دس��امبر 
جاری برای بررس��ی پرونده کشتار مسلمانان »روهینگیا« توسط ارتش و دولت 
میانمار تشکیل جلس��ه می دهد.در ماه نوامبر گذشته کشور کوچک و مسلمان 
گامبیا در غرب آفریقا دادخواستی به دیوان ارائه کرده و اکثریت بودایی میانمار 
را به نسل کش��ی اقلیت مسلمان آن کش��ور متهم کرد. جلسات این دادگاه سه 
روز طول می کش��د و از هیئت 1۶ نفره قضات س��ازمان ملل خواسته می شود 

»اقدامات موقت« برای محافظت از اقلیت روهینگیا، اعمال کنند.

آمریکا در حال نوسازی زرادخانه اتمی  
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در جریان یک سخنرانی ضمن تاکید بر لزوم 
تقویت توانمندی های این کشور در عرصه های نظامی، سایبری، فضایی و 
اتمی، چین و روس��یه را »قدرت های تجدیدنظرطلب« خوانده است. وزیر 
دفاع آمریکا در نشس��ت »مجمع ملی دفاعی ریگان« بر لزوم نظامی گری 
این کش��ور در عرصه های مختلف از قبیل فضا، حوزه سایبری و بکارگیری 
فناوری های نوظهور از قبیل هوش مصنوعی تاکید کرده اس��ت.وزیر دفاع آمریکا 
س��پس از لزوم تداوم نوس��ازی زرادخانه اتمی این کش��ور، تولید و فراهم کردن 
سالح های هوشمند و جنگنده های پیشرفته در اختیار ارتش آمریکا و لزوم تقویت 
»س��ه گانه اتمی« این کشور س��خن گفت. نیروی سه گانه اتمی یا »تریاد اتمی« 
به ش��بکه هماهنگ بمب های اتمی مستقر در زمین، هوا و آب )سیلوهای پرتاب 

موشک زمینی، زیردریایی های اتمی و بمب افکن های رادارگریز( اطالق می شود.

وعده جانسون به سرکوب مهاجرین 
بوریس جانس��ون، نخس��ت وزیر انگلیس وعده داده در صورت پیروزی 
در انتخابات روز پنجش��نبه 1۲ دسامبر، ورود بی رویه مهاجران به این 
کش��ور را کنترل کند. وی سپس اظهار داشت خصومتی با خارجی هایی 
که به دنبال کار و زندگی در انگلیس هستند، ندارد. جانسون به اسکای 
نی��وز گفت: آمار های مهاجرت کاهش خواهد یاف��ت، زیرا ما قادر خواهیم 
بود سیس��تم را کنترل کنیم. جانسون وعده داد که رویکردی مبتنی بر کنترل 
مهاجرت داشته باش��د. وی گفت تمرکزش بر روی مهاجرت غیرقانونی خواهد 
ب��ود. اما این ام��کان وجود دارد که افراد ماهر و س��ایر گروه ه��ای حرفه ای به 
انگلی��س بیاین��د. وی گفت: من معتقدم به مردمی که با اس��تعداد هس��تند و 
می خواهند کاری در این کشور انجام دهد، و زندگی خود را در انگلیس بسازند، 

باید کمک کرد. 

فرامرز اصغری
فلسطین اشغالی طی هفته های اخیر با تشدید تحرکات 
نظامی رژیم صهیونیس��تی همراه ش��ده است که محور 
آن را برگ��زاری رزمایش ه��ای متعدد داخلی و خارجی 
تشکیل می دهد. در حالی که حمالت صهیونیست ها به 
فلس��طینی ها در کرانه باختری و قدس شدت گرفته و 
ارتش صهیونیس��تی تقریبا هر روز غزه را هدف بمباران 
هوایی قرار می دهد گزارش ها از برگزاری رزمایش های 
متعدد از س��وی صهیونیست ها حکایت دارد. در همین 
چارچوب رسانه های رژیم صهیونیستی از برگزاری یک 

رزمایش نظامی گس��ترده از س��وی نظامیان این رژیم، 
برای ش��بیه سازی جنگ با حزب اهلل لبنان خبر دادند. 
این رزمایش نظامی در قبرس برگزار شده است و جنگ 
با حزب اهلل در آن تمرین ش��ده است. پیش از این نیز 
صهیونیس��ت ها رزمایش های مشترکی با آمریکا برگزار 
کرده اند همچنان در داخل این رژیم نیز رزمایش هایی 
برگزار ش��ده اس��ت. اخیرا نیز منابع خبری از آزمایش 
موشکی رژیم صهیونیستی خبر داده اند. با توجه به این 
شرایط این سوال مطرح است که اهداف صهیونیست ها 
از برگزاری این رزمایش ها و آزمایشات موشکی چیست؟ 
آنچه از س��وی صهیونیست ها برای این تحرکات عنوان 
می ش��ود اقدام برای مقابله با جبهه مقاومت است حال 
آنکه نگاهی ریش��ه ای به تحوالت نکاتی دیگر را آشکار 
می س��ازد. فضای سیاس��ی رژیم صهیونیستی به شدت 

بحرانی اس��ت و تنشهای سیاس��ی چنان است که بعد 
از ماه ها نتوانس��ته اند هنور تشکیل دولت را اجرا سازند 
و حت��ی احتمال انتخابات س��وم وج��ود دارد. نتانیاهو 
همواره ب��ر آن بوده تا با راهب��رد امنیتی حضورش در 
ق��درت را توجیه نماید لذا اکنون نیز با تحرکات نظامی 
از جمله رزمایش های متعدد سعی دارد تا خود را ناجی 
امنی��ت معرفی کرده تا ش��اید با این حرب��ه در قدرت 
باقی بماند. نکته دیگ��ر آنکه گزارش ها و آمار از بحران 
ش��دید روانی در ارتش صهیونیس��تی حکایت دارد که 
یک رس��وایی برای این رژیم اس��ت. این سناریو مطرح 
اس��ت که صهیونیس��ت ها با برگ��زاری چنین رزمایش 
هایی به دنب��ال انحراف افکار عموم��ی از این وضعیت 

بحرانی باشند. 
نکت��ه نهایی آنک��ه برگزاری این قبی��ل رزمایش ها در 

حال��ی رخ می دهد که صهیونیس��تها به ش��دت نگران 
اوضاع جبهه داخلی خود هس��تند و هر چند کوش��یده 
ان��د که با برگ��زاری مانور جن��گ احتمالی با حزب اهلل 
را تمری��ن کنند و بودجه هنگفت ۳0 میلیارد ش��یکلی 
برای ارتش خود اختصاص داده اند تا جبهه داخلی آنرا 
از حمالت موش��کی اعم از غزه یا شمال و موشک های 
ح��زب اهلل در امان بدارد؛ اما جبهه داخلی این رژیم به 

شدت نگران است. 
صهیونیس��ت ها بارها اذعان کرده ان��د که توان مقابله با 
مقاوم��ت را ندارن��د و لذا می توان گفت ک��ه آنها با این 
رزمایش ه��ا به دنب��ال ایجاد امنی��ت مصنوعی با ایجاد 
فض��ای رعب و وحش��ت در منطقه هس��تند که بخش 
تکمیل��ی آن را تج��اوز به حریم لبنان و س��وریه و نیز 

ادعای مقابله نظامی با ایران تشکیل می دهد. 

یادداشت

همزم��ان با تاکی��د ملت فلس��طین بر ادام��ه گزینه 
مقاومت، جنبش فلسطینی حماس در سالروز انتفاضه 
اول فلس��طین، مقاومت را حقی مش��روع خواند و بر 

مبارزه مسلحانه تأکید کرد.
 انتفاضه اول فلس��طین که به انتفاضه س��نگ شهرت 
یافت از ۸ دس��امبر 1۹۸۷ آغاز شد و تا زمان امضای 
توافق اس��لو در 1۹۹۳ ادامه پیدا کرد.دلیل نامگذاری 
آن به انتفاضه س��نگ آن بود که فلس��طینی ها برای 
دف��اع از خود در برابر رژیم صهیونیس��تی از س��نگ 
اس��تفاده کردند. بر اس��اس برآوردها ح��دود 1۳00 
فلس��طینی در ای��ن انتفاضه به ش��هادت رس��یدند و 
تعداد صهیونیس��ت های کشته ش��ده 1۶0 نفر اعالم 
شد.حماس در سالروز این انتفاضه اعالم کرد، دالیلی 
که منجر به آغاز انتفاضه س��نگ شد هنوز هم هست؛ 

ملت فلس��طین ده ها سال است که به ظلم سرباز زده 
و رژیم اش��غالگر صهیونیس��تی از لحظه ای آرامش در 
س��رزمین فلس��طین بهره مند نخواهد ش��د. حماس 
اع��الم کرد، بر اس��اس تمام ادیان آس��مانی، عرف و 
قانون بین الملل، مقاومت حقی مشروع است و مبارزه 
مسلحانه گزینه ای استراتژیک برای حمایت از مسأله 
فلسطین و استراد حقوق به شمار می رود و هیچ کسی 

نمی تواند فلسطینی ها را از این حق محروم کند.
این جنبش فلس��طینی، انتفاضه را فصلی مهم از فصول 
مبارزه با رژیم اش��غالگر خواند و خواس��تار وحدت برای 
مقابله با رژیم صهیونیستی ش��د.حماس گفت: وحدت 
ام��روز ملت ما و ایجاد پروژه مل��ی در رأس اولویت های 
ماست، مقابله با اشغالگر و پروژه تخریبی آن جز با شراکت 

تمامی گروه ها و نیروهای مردمی امکان پذیر نیست.

در سالروز انتفاضه سنگ صورت گرفت
تأکید فلسطین بر مبارزه مسلحانه

دبیر کل انجمن علمای یمن با تمسخر دلجویی هیئت 
علمای س��عودی از آمریکا به دلی��ل حادثه تیراندازی 
فلوریدا توس��ط یک دانشجوی عربستانی گفت، اغلب 
جنایات صورت گرفته در کش��ورهای عربی و اسالمی 

نتیجه فتوای علمای سعودی است.
دبی��ر کل انجمن علمای یمن ب��ا انتقاد از علمای دربار 
سعودی آنها را کاهنان معبد توصیف کرد.پس از آن که 
مشخص شد عامل تیرانداز روز جمعه در پایگاه هوایی 
فلوریدا  آمریکا یک دانش��جوی عربس��تانی بوده که از 
سوی دولت این کشور هم اعزام شده بود، مقامات ریاض 
با ارس��ال پیام های متعدد این اتفاق را جنایت خوانده و 
سعی کردند با دلجویی از آمریکا خود را از آن مبرا کنند.

عالمه عبدالسالم الوجیه در گفت وگو با المسیره گفت: 
علمای دربار سعودی دین اسالم را تحریف می کنند که 

آخر و عاقبت فتواهایش��ان گرفتن هزاران قربانی است. 
دبی��ر کل انجمن علمای یمن تاکید کرد: اکثر جنایاتی 
که در کش��ورهای عربی و اس��المی رخ می دهد نتیجه 
فتوای علمای سعودی است. وی افزود: علمای سعودی 
وقتی هزاران جرم و جنایت در یمن و اقصا نقاط جهان 
عرب رخ می دهد کجا هستند. آنها عالمان ارشد نیستند 
بلکه کاهنان معبدند. پایگاه هوایی نیروی دریایی آمریکا 
در ایال��ت فلوریدا روز جمعه ش��اهد چندین تیراندازی 
بود و منابع رس��انه ای از کشته شدن چهار نفر از جمله 
عام��ل این تیراندازی خبر دادند. خبر دیگر آنکه داعش 
که تحت حمایت س��عودی است مس��ئولیت ترور یک 
مقام امنیتی ش��ورای انتقالی جن��وب یمن را که تحت 
حمایت امارات است، در شهر عدن پایتخت موقت دولت 

مستعفی »هادی« پذیرفت. 

حمالت وحشیانه ائتالف عربستانی- آمریکایی به یمن ادامه دارد 
علمای دربار شریک جنایات سعودی

پایگاه خبری آس��تان مقدس حس��ینی در 
کرب��الی معال س��ندی را منتش��ر کرد که 
مربوط به س��ال ۲00۶ است و شامل پاسخ 
»آیت اهلل سیس��تانی« مرجع عالیقدر دینی 
در عراق به یک حاکم سابق عربی در رابطه 

با »وفاداری شیعیان« است.
در مت��ن پی��ام آمده اس��ت: جن��اب آقای 
»محمدحس��نی مب��ارک« ، رئیس جمهور 
محترم جمهوری عربی مصر ، درود  و رحمت 
خدا بر شما باد و پس از آن ، جمله ای را که 
ش��ما به تلویزیون العربیه گفته اید با تعجب 
بسیار ش��نیده ایم که در آن بیان شده است 
که وفاداری بیشتر شیعیان عراق و منطقه به 
کشورهایشان نیست. این به معنای به چالش 

کشیدن میهن پرس��تی ده ها میلیون نفر از 
مردم این منطقه و تضعیف مواضع ش��ریف 
آنه��ا در خدمت به میهنش��ان اس��ت. آیت 
اهلل سیس��تانی با بیان اینکه دیدگاه مبارک، 
واقعیت ه��ای تاریخ اخی��ر و معاصر در اکثر 
این کش��ورها مانند ع��راق ، لبنان ، کویت و 
بحرین را نادیده می گیرد، گفت: زیرا چگونه 
جهاد میلیون ه��ا عراقی را در انقالب 1۹۲0 
عراق)معروف به ثوره العش��رین(، مقابله آنها 
با اشغالگری انگلیس و دفاع از میهنشان در 
هر زمان که مورد حمله قرار گرفته اس��ت، 

فراموش می کنید. 

همچنی��ن مقاومت لبنانی هایی که بیش��تر 
خ��اک کشورش��ان را از چنگ اش��غالگران 
اس��رائیلی آزاد کردند و همچنین مقاومت 
نس��ل بزرگی از کویتی ها در ش��رایطی که 
کشورش��ان در معرض تهاجم و تجاوز قرار 
گرفته بود و موض��ع قاطع مردم بحرین در 
همه پرسی اس��تقالل آن را)چگونه فراموش 
می کنید(. در این پیام آمده اس��ت: دیدگاه 
مذکور) دیدگاه حسنی مبارک( حس میهن 
پرس��تی رهبران برجسته مذهبی، سیاسی، 
روش��نفکر و فرهنگی را خدشه دار می کند 
ک��ه نقش مهم��ی در کش��ورهای خود ایفا 

کرده و به طور مؤثری در آزادی، اس��تقالل  
و پیشرفت و توسعه آنها نقش داشته اند و از 
فدا کردن هیچ چیز خود در این راه، اعم از 

جان و مال و خانواده دریغ نکردند.
بر اساس س��ند مذکور آیت اهلل سیستانی در 
ای��ن پیام ادام��ه داد: این یک دیدگاه بس��یار 
خطرناک است به ویژه که در زمانی ارائه شده 
اس��ت که منطقه از ش��رایط بسیار حساس و 
پیچیده ای عبور می کند، جایی که تالش های 
مداوم��ی برای تکه پاره کردن بیش از یکی از 
این کش��ورها با ایجاد جنگ درگیری فرقه ای 
و قوم��ی بین م��ردم آن بکارگرفته ش��ده و 

تالش ه��ای افراد وف��ادار ک��ه خواهان حفظ 
وحدت و ثبات کشورش��ان هس��تند با موانع 
مختلفی روبروس��ت. مرجع عالیق��در دینی 
عراق اف��زود:  خطرناک ترین چی��ز در  مورد 
این دیدگاه این است که چنین بینشی برای 
مقابله با میلیون ها نفر از مردم این کشورها به 
گونه ای ایجاد ش��ده است که مستلزم کاهش 
حقوق شهروندی تعیین ش��ده برای آنها چه 
در زمینه های سیاس��ی، اجتماعی و چه حتی 
فکری و فرهنگی باشد. همچنین اجرای چنین 
بینشی فضای مناسبی را برای تنش و درگیری 
بیشتر ایجاد می کند که منجر به خونریزی و 
بی ثباتی بیشتر می شود و این امر مانع توسعه 

و پیشرفت در کل منطقه می شود.

گزارش

فروپاش��ی ادعای اروپای واحد هر روز ابعاد گسترده تری 
می گی��رد چنانکه در جریان اعترض��ات ضد دولتی در 
فرانس��ه، معترضان این کش��ور پرچم اتحادی��ه اروپا را 
به نش��انه خش��م از سیاس��ت های این اتحادیه به آتش 

کشیدند.
این روزها اروپا حال و روز خوبی ندارد از یک س��و روند 
تحوالت از فروپاشی و شکاف شدید در ناتو حکایت دارد 
و از سوی دیگر فروپاشی رویای اروپای واحد هر روز ابعاد 
جدیدت��ری می گیرد چنانکه در اقدامی قابل تامل منابع 
خبری از آتش زدن پرچم اتحادیه اروپا در فرانس��ه خبر 
دادند. به آتش کش��یدن پرچم اتحادی��ه اروپا در جریان 
اعتراضات��ی صورت گرفته که از هفته گذش��ته همراه با 
اعتصاب سراسری در فرانسه آغاز شد و هدف آن مخالفت 
و لغو طرح بازنشستگی دولت ماکرون است.این نخستین 
بار نیس��ت که پرچم اتحادیه اروپ��ا در جریان اعتراضات 
فرانسه به آتش کشیده می شود و در ماه های گذشته نیز 
آتش زدن پرچم اروپ��ا در اعتراضات جلیقه زردها تکرار 
ش��ده بود، اما اعتراضات فعل��ی فراتر از معترضان جلیقه 
زرد است و در آن اتحادیه های کارگری و اصناف مختلف 
ش��غلی نیز حضور دارند. دولت فرانسه با ناکارآمد عنوان 
کردن سیستم بازنشس��تگی فعلی، اعالم کرده است که 
در نظر دارد تا سیس��تمی س��اده طراحی کند تا در آن 
همه مستمری بگیران از حقوق برابر برخوردار باشند، اما 
این طرح با مخالفت ها و انتقادات گسترده در این کشور 
روبرو شده است. تشدید اعتراض  و اعتصاب مردم فرانسه 
به اصالح نظام بازنشس��تگی دول��ت در روزهای اخیر که 

از آن ب��ه عنوان یکی از بزرگ ترین اعتصاب های عمومی 
این کشور در طول دهه های اخیر یاد می شود، کاخ الیزه 

را ناچار به تش��کیل جلس��ه فوق العاده کرد.روزنامه »لو 
فیگارو« فرانسه از تصمیم کاخ الیزه برای تشکیل جلسه 

کاری اضط��راری ب��ا حضور »امانوئل مک��رون« و وزرای 
دولت فرانس��ه در روز جاری خبر داد و نوش��ت: امانوئل 
مکرون به همراه اعضای کابینه  در جلس��ه ای فوق العاد 
مرتبط با برنامه اصالح نظام بازنشس��تگی و تبعات آن از 
جمله اعتراض های گسترده در فرانسه، عصر یکشنبه در 

کاخ الیزه گرد هم می آیند.
ب��ه دنبال تظاهرات صاحبان مش��اغل مختلف در پاریس 
و »ایل دو فرانس« از روز پنجش��نبه گذشته که تا دیروز 
هم ادامه داش��ت و منجر به درگیری شدید میان پلیس 
و معترضان ش��د، اتحادیه های صنفی همچنین خواستار 
برگزاری تظاهرات در روز سه شنبه شده اند. دولت مکرون 
اص��رار بر اجرای طرح اصالح نظام بازنشس��تگی دارد اما 
مردم فرانس��ه هم حاضر نیستند از اعتراض به این طرح 
عقب نشینی کنند. اعتراضات مردم فرانسه به سیاست های 
اقتصادی و اجتماعی دولت امانوئل مکرون قرار اس��ت تا 
روز سه ش��نبه ادامه یابد.  همزمان با تظاهرات معترضان 
به سیاس��ت های اقتصادی، تظاهراتی هم به درخواس��ت 
کنفدراس��یون عمومی کار برگزار شد. فیلیپ مارتینز بار 
دیگر از دولت خواست از تصمیم خود عقب نشینی کند. 
وی می گوی��د در حال حاضر تغییری رخ نداده اس��ت و 
آن ها از طرح خود عقب نشینی نکرده اند. آن ها می گویند 
رویارویی می خواهند. در حال حاضر آن ها هرچه در توان 
دارن��د انجام می دهند ت��ا اعتصاب ه��ا و اعتراضات ادامه 
یاب��د. در حالی که چهار روز به ارائ��ه جزئیات اصالحات 
نظام بازنشس��تگی توسط نخس��ت وزیر باقی مانده است. 

اتحادیه ها همچنان به اعمال فشار ادامه می دهند.  

راز رزمایش ها چیست؟
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فعال تر شدن گسل فروپاشی اروپای واحد 
فرانسوی ها پرچم اتحادیه اروپا را به آتش کشیدند

پاسخ آیت اهلل سیستانی درباره میهن پرستی شیعیان منطقه


