
ع�راق: رهب��ر جریان صدر با انتش��ار یک پس��ت 
توئیت��ری پیام��ی را خط��اب به معترض��ان عراقی 
و نیروه��ای امنیتی این کش��ور ارس��ال کرد.صدر 
در این پی��ام توئیتری تاکید ک��رد: ترورها را تمام 
کنید. آزموده را آزمودن خطاست.وی ادامه داد که 
معترضان عراقی باید از روند مس��المت آمیز بودن 
اعتراضات محافظت کنند. صدر خطاب به نیروهای 
امنیت��ی عراق��ی نیز گفت: ب��ه نیروه��ای امنیتی 
قهرمان عراق می گویم که حفاظت از کشور وظیفه 

شما است.

هند: دادگاه عالی هند در جلسه دیروز خود اجرای 
قانون جدید حق شهروندی که اعتراضات گسترده 
ای را در این کش��ور موجب ش��ده است، به تاخیر 
انداخ��ت.  دادگاه عال��ی هند با ب��ه تاخیر انداختن 
اجرای قانون اعطای حق ش��هروندی اعالم کرد در 
جلس��ه ای که در تاریخ ۲۲ ژانویه )دوم بهمن ماه( 
برگزار م��ی کند به این موضوع رس��یدگی خواهد 

کرد.

قبرس: کنگ��ره آمریکا در اقدام��ی مخالف منافع 
ترکیه، به تحریم تسلیحاتی کشور قبرس پایان داد. 
نیروهای امنیتی ترکیه در ادامه بازداشت مظنونان 
به ارتباط با کودتای نافرجام سه سال پیش در این 

کشور، حدود ۲00 نفر را بازداشت کردند.

ک�ره ش�مالی: نماین��ده روس��یه در س��ازمانهای 
بین الملل��ی بدعهدی واش��نگتن در لغو تحریم های 
کره ش��مالی علیرغ��م خ��ودداری »پیونگ یانگ« 
از آزمایش��ات اتم��ی را علت به بن بس��ت خوردن 
مذاک��رات خلع س��الح اتمی با این کش��ور ش��رق 
آسیا دانس��ت. »میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه 
در س��ازمان های بین الملل��ی بر نق��ش تحریم های 
واش��نگتن در به بن بست خوردن مذاکرات اتمی با 

کره شمالی تأکید کرد.

روس�یه: س��خنگوی کرملی��ن با محک��وم کردن 
تحریم ه��ای آمری��کا بر پروژه س��اخت خ��ط لوله 
انتق��ال گاز به اروپا، گفت ای��ن تحریم ها تاثیری بر 
تکمیل آن نخواهد گذاش��ت. »دیمیتری پسکوف« 
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه به تصویب طرح 
تحریم خ��ط لوله انتق��ال گاز این کش��ور به اروپا 
موس��وم به »نورد اس��تریم ۲« در مجلس س��نای 

آمریکا واکنش نشان داد.

مصر: منابع مصری گفتند، دولت این کش��ور قصد 
دارد برای حمایت از ش��به نظامیان ش��رق لیبی در 
جن��گ علیه دولت رس��می این کش��ور، آنان را به 
تانک تجهی��ز خواهد کرد. تحوالت بحران لیبی در 
روزهای اخیر بلکه س��اعات اخیر س��رعت بیشتری 
به خ��ود گرفته و اخبار ضدونقیضی از آن به گوش 

می رسد.

ذرهبین

تداوم تحرکات مشکوک در لبنان
یک پای��گاه ویژه رصد تح��رکات دریایی در جهان 
اعالم کرد، یک کش��تی انگلیسی امروز در نزدیکی 
بل��وک نفتی ش��ماره 9 لبنان حدود هفت س��اعت 

توقف کرده است.
شبکه »المیادین« به نقل از پایگاه »مارینا ترافیک« 
وی��ژه رصد تحرکات دریای��ی در جهان اعالم کرد، 
یک کش��تی حفاری حدود هفت ساعت در نزدیکی 
شهر »الناقوره« در جنوب لبنان و نزدیک به بلوک 
نفت��ی ش��ماره توقف کرده اس��ت. کش��تی مذکور 
که »اس��تینا دریل مکس« نام داش��ته و متعلق به 
انگلیس می باش��د در فاصله ۴۲ مایلی غرب ش��هر 
الناقوره دیده شده است.بلوک های شماره هشت، نه 
و ده ک��ه چاه های نفت و گاز در آن قرار دارد مورد 
منازعه لبنان و رژیم صهیونیس��تی اس��ت؛ تل آویو 
مدعی در مالکیت این بلوک های نفتی بویژه بلوک 
شماره نه شریک است و لبنان قاطعانه این موضوع 
را رد می کند.دیروز نیز یک بالگرد انگلیسی پس از 
ورود ب��ه حریم هوایی لبنان، مأموریتی شناس��ایی 
بر فراز چاه های گاز لبنان و بلوک ش��ماره نه انجام 
داد اما »یونیف��ل« اعالم کرد که این بالگرد متعلق 
به خودش بوده است. چندی پیش هم یک کشتی 
یونانی وارد آب های لبنان ش��ده بود. رئیس جمهور 
لبنان در نشس��ت دیروز خود با فرمانده »یونیفل« 
خواس��تار تحقیق درباره ورود  این کش��تی یونانی 
به آب ه��ای منطقه ای لبنان ش��د و درباره هرگونه 
تعرض به حریم این کش��ور هشدار داد. لبنان طی 
ماه ه��ای اخیر با بح��ران اعتراض ه��ای مردمی به 

وضعیت اقتصادی مواجه است. 

نیمچهگزارش

کاهش اقبال عمومی به حزب اردوغان 
رئیس یک موسسه تحقیقاتی در ترکیه ادعا می کند طبق نظرسنجی که اخیرا 
انجام داده اند، اقب��ال عمومی به حزب حاکم ترکیه حدود یک چهارم کاهش 
پیدا کرده اس��ت. همزمان با افزایش تنش های آنکارا با واش��نگتن و تاسیس 
حزب جدید اوغلو نخس��ت وزیر پیشین این کشور، یک افکارسنجی در ترکیه 
نشان می دهد که حزب »عدالت و توسعه« )حزب حاکم( فعال حدود ۲5 درصد 
از آراء خود را از دس��ت داده است. موسسه تحقیقاتی »اِم. اِی. ِکی« اخیرا پیمایشی را 
در سراسر این کشور انجام داده و به این نتیجه رسیده که حدود یک چهارم درصد از 
کسانی که در انتخابات سراسری ۲۴ جوالی ۲018 به حزب عدالت و توسعه به رهبری 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه رای دادند، اکنون نظرشان برگشته است. 
»بیست وپنج درصد از کسانی که به یک حزب )عدالت و توسعه( در تاریخ بیست وچهارم 

جوالی رای دادند، اکنون مردد هستند. این یک ریزش چشمگیر است!«

هشدار چین درباره جنگ فضایی 
وزارت خارج��ه چی��ن در واکنش به قانون دفاع مل��ی آمریکا، درباره تبدیل 

شدن فضا به یک میدان جنگ جدید هشدار داد.
 این هشدار چین در واکنش به تصویب قانون دفاع ملی آمریکا در سنای این 
کشور و همچنین دستور شکل گیری نیروی فضایی در ایاالت متحده است. بر 
اساس اعالم وزارت خارجه چین، در این وضعیت یک اضطرار رو به افزایش برای 
مذاکره در خصوص سندی قانونی برای کنترل تسلیحات در فضا و استفاده صلح آمیز از 
فضا وجود دارد. امریکا برای شکل گیری نیروی فضایی خود، بودجه ۲0 میلیارد دالری 
در نظر گرفته و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره آن گفته اس��ت: فرماندهی 
فضایی نیروی هوایی ایاالت متحده آمریکا نه تنها در عرصه دفاعی بلکه، توانایی های 
تهاجمی آن نیز افزایش خواهد یافت. نیروهای فضایی یک مؤلفه بس��یار مهم دفاع در 

قابلیت های تهاجمی ما خواهند بود که برای کشور ما بسیار مهم است.

حمایت ارتش پاکستان از مشّرف
سخنگوی ارتش پاکستان گفت: پرویز مشرف ۴0 سال به پاکستان خدمت نموده 
و هرگز نمی تواند به کشور خیانت کرده باشد بنابراین ارتش خواهان رسیدگی 
ش��فاف به پرونده وی بر اس��اس قانون اساسی اس��ت."آصف غفور" سخنگوی 
ارتش پاکس��تان در واکنش به رای اعالم شده در پرونده »پرویز مشرف« گفت: 
فرماندهی ارتش ضمن نکوهش رای دادگاه علیه مشرف که زمانی ریاست ستاد 
مشترک ارتش، فرماندهی ارتش و رئیس جمهور پاکستان بوده نسبت به آن به شدت 
ابراز نگرانی می کند.وی اظهار داش��ت: فرآیند شفافیت قضایی برای رسیدگی به اتهام 
وارده علیه ژنرال مشرف رعایت نشده و دادگاه حتی به مشرف فرصت دفاع از خود را نیز 
نداده است.سخنگوی ارتش پاکستان افزود: مشرف ۴0 سال به پاکستان خدمت نموده 
و هرگز نمی تواند به کشور خیانت کرده باشد بنابراین ارتش خواهان رسیدگی شفاف به 

پرونده ژنرال مشرف بر اساس اصل قانون اساسی کشور است.

فرامرز اصغری

لیبی س��رزمینی اس��ت که از س��ال ۲011 
تاکنون روی آرامش ندیده است. زمانی غرب 
مدعی بود که با س��رنگونی حاکمیت قذافی 
لیبی به کشوری مهم در آفریقا و جهان مبدل 
خواهد ش��د اما گذشت زمان نشان داد که نه 
تنه��ا چنی��ن ادعایی روی ن��داده بلکه لیبی 
همچنان ب��ا بحران امنیتی رو به گس��ترش 
مواجه است. هنوز هزاران نفر قربانی استفاده 
ناتو از اورانیوم در عملیات س��رنگون س��ازی 
قذافی است در حالی که اختالفات قبیله ای و 

نبود دولتی یکپارچه عمال لیبی را به چندین 
منطقه تجریه کرده اس��ت. حال این س��وال 
مطرح اس��ت که چرا لیبی ب��ه این وضعیت 

دچار شده است؟ 
هر چند که س��اختار قبیل��ه ای و عدم وجود 
انس��جام سیاس��ی و اجتماعی از ریش��ه های 
اصلی این بحران اس��ت که محلی امن برای 
تروریس��ت ها ایج��اد و زمینه س��از تش��دید 
تح��رکات آنها ش��ده ام��ا یک اص��ل مهم را 
نمی ت��وان نادیده گرف��ت و آن اصل دخالت 
خارجی است. اسناد نشان می دهد که منابع 
نفت��ی لیبی و نی��ز موقعی��ت جغرافیایی آن 

مولفه ای برای چش��م طمع غرب بوده اس��ت 
چنانکه فرانس��ه به همراه قط��ر برای همین 
مناب��ع در جمع جنگ اف��روزان علیه قذافی 
قرار گرفتند و تقابلی ش��دید نیز میان آمریکا 
، فرانسه، ایتالیا و انگلیس برای کسب منافع 
بیش��تر در لیبی وجود دارد. در کنار غربی ها 
میان برخی کش��ورهای منطقه ای نیز جدالی 
سخت بر س��ر لیبی در جریان است که یک 
س��وی آن لیب��ی و قط��ر و س��وی دیگر آن 
سودان، مصر، امارات و عربستان قرار دارند. 

ط��ی  اردوغ��ان  چارچ��وب   همی��ن  در 
س��خنرانی در جم��ع نماین��دگان پارلمانی 
حزب عدالت وتوس��عه گفت: ما برای تس��ریع 
همکاری ها بین ترکیه و لیبی )دولت مستقر 
در طرابل��س( تالش می کنیم و آمادگی خود 
را ب��رای کمک در هر زمانی که نیاز داش��ته 

باشند به طرف لیبیایی اعالم کرده ایم. پیش 
از این نی��ز دفتر ریاس��ت جمهوری ترکیه از 
سفر »فایز الس��راج« رئیس دولت وفاق ملی 
لیبی به استانبول و دیدار وی با »رجب طیب 
اردوغ��ان« رئیس جمهور ترکی��ه خبر داد. از 
س��وی دیگر تمی��م بن حم��د آل ثانی، امیر 
قطر در دیدار با فائز الس��راج، رئیس شورای 
ریاستی و نخست وزیر دولت توافق ملی لیبی 
بر آمادگی دوح��ه برای ارائه هرگونه حمایت 
امنیت��ی و اقتصادی دولت وف��اق ملی لیبی 

تاکید کرد. 
در نقطه مقابل منابع مصری به وبگاه خبری 
العربی الجدید گفتند که در سایه حمایت های 
لجس��تیک و نظامی بزرگ قاهره به حفتر، با 
هدف یکس��ره کردن نبرد تص��رف طرابلس 
]پایتخت لیبی[ سرلش��کر محمد زکی وزیر 

دفاع مصر هنگام دیدار با عبدالفتاح السیسی 
رئیس جمهور این کش��ور، جزئیات تحوالت 
میدان��ی در لیب��ی را اطالع داده اس��ت. در 
همین چارچ��وب نیز پ��س از اعالم حمایت 
عربس��تان از حفتر،  ام��ارات متحده عربی و 
شورای نظامی سودان برای حمایت مشترک 
از ژن��رال بازنشس��ته خلیفه حفتر در ش��رق 
لیبی به توافق رس��یدند. محمد حمدان دقلو 
»حمیدتی« معاون شورای نظامی سودان در 
نشس��تی حول توافق مذکور حضور داش��ته 
است. نظامیان این کشور در عملیات تصرف 
طرابلس ش��رکت خواهند کرد". مجموع این 
تقابل ه��ای بیرون��ی موجب تش��دید بحران 
در لیبی ش��ده که بلند م��دت بودن وضعیت 
نابسامان را در اذهان تداعی کرده و لیبی در 

آینده نزدیک روی آرامش نخواهد دید. 

یادداشت

همزم��ان با اقدام آمری��کا مبنی بر انتق��ال خانواده های 
عناص��ر داعش به ع��راق، ی��ک منب��ع آگاه از عملیات 
شناس��ایی زمینی و هوایی نظامیان آمریکایی در مناطق 

مختلف جنوب استان االنبار خبر داد.
این منبع در گفت وگو با پایگاه خبری »المعلومة« اظهار 
داش��ت: آمریکا در مناط��ق مختلف نزدیک ب��ه دریاچه 
»الرزازة« به سوی مناطق غربی، بدون ارائه هیچ دلیلی و 
با پشتیبانی نیروی هوایی خود، عملیات شناسایی انجام 
داد. وی افزود: نیروهای آمریکایی مدتها بود که عملیات 
شناسایی زمینی انجام نمی داد و  به انجام عملیات هوایی 
در چارچوب اقدامات پیش��گیرانه بسنده می کرد. حدود 
یک ماه پی��ش نیز گزارش هایی درب��اره تحرکات جدید 
نظامی��ان آمریکایی در حمایت از داعش هش��دار داده و 
اعالم کرده بود: مرزهای عراق ش��اهد تحرکات عجیب و 
مشکوک اس��ت و ش��مار زیادی از فرماندهان داعش به 
هم��راه خانواده های خود در این مناط��ق حضور دارند و 
نیروهای آمریکای��ی در حال تأمین امنیت عناصر داعش 
هستند و تحرکاتشان از طریق دوربین های حرارتی رصد 
می شود. همچنین یک شبکه عراقی در گزارشی به بررسی 
عوامل ش��یوع س��رطان در اس��تان االنبار عراق پرداخت 
وگفت، استفاده آمریکایی ها از سالح های ممنوعه، عامل 
اصلی بیماری است. منابع خبری عراق از ابعاد دیگری از 
اقدامات نظامیان تروریست آمریکایی در این کشور بویژه 
استان االنبار در غرب عراق پرده برداشتند. شبکه خبری 
»آفاق« گزارش کرد که جنگ و اس��تفاده از س��الح های 

ممنوعه در اس��تان االنبار، مهم ترین عامل شیوع بیماری 
سرطان در ساکنان این استان است.

آفاق تأکید کرد که س��اکنان االنبار همچنان با مشکالت 
ناشی از سالح های ممنوعه ای دست و پنجه نرم می کنند 
که آمریکاییها در هنگام حمله به عراق، از این س��الح ها 
در االنبار استفاده کردند. در این میان خبرگزاری رسمی 
س��وریه خبر داد که نظامیان تروریس��ت آمریکایی روز 
گذش��ته بیش از ۲00 خانواده داعشی را به عراق منتقل 
کردند. خبرنگار سانا از استان حسکه سوریه خبر داد که 
نظامی��ان آمریکایی بیش از ۲00 خانواده داعش��ی را به 
عراق منتقل کردند. وی تأکید کرد که نظامیان آمریکایی 
این ۲00 خانواده را از اردوگاه »الهول« در استان حسکه 
به عراق انتقال دادن��د. در این میان وزیر خارجه آمریکا 
در نامه ای به کنگره این کش��ور به نمایندگان آمریکایی 
اعالم کرده اس��ت که حضور دیپلماتیک این کش��ور در 
عراق به میزان قاب��ل توجهی کاهش می یابد. خبر دیگر 
آنک��ه گروه های سیاس��ی عراق یک روز مان��ده به پایان 
مهلت قانون��ی انتخاب نامزد نخس��ت وزیری دولت آتی 
این کش��ور تالش ها و مذاکرات خود را فش��رده کرده اند 
تا نامزد نخس��ت وزیری تعیین ش��ود هر چند که ائتالف 
صدر مک��ررا مخالفت می کند. گروه های سیاس��ی عراق 
برای دستیابی به توافق بر سر شخصیت متصدی نخست 
وزیری دولت آتی این کش��ور تا قبل از امروز  که مهلت 
قانونی معرفی نخس��ت وزیر به پارلمان تمام می شود، به 

گفت وگوها و نشست های خود ادامه می دهند. 

تحرکات مشکوک نظامی آمریکا در استان االنبار ابعاد جدیدی گرفت
انتقال خانواده عناصر داعش به عراق 

ش��اخه نظام��ی جنب��ش حماس با کش��ف جاسوس��ی 
رژیم صهیونیس��تی بین س��ال های ۲016 ت��ا ۲018 و 
ارائ��ه اطالعات غل��ط به این رژی��م، توانای��ی اطالعاتی 

صهیونیست ها را تحقیر کرد.
 گردان ه��ای عزالدی��ن القس��ام، ش��اخه نظامی جنبش 
مقاومت اس��المی فلسطین )حماس( ش��امگاه سه شنبه 
از عملیات ضدجاسوس��ی خود علیه سرویس جاسوسی 
رژیم صهیونیس��تی در نوار غزه پرده برداش��ت.عزالدین 
قس��ام طی برنام��ه ای تلویزیونی به نام »س��راب« که از 
ش��بکه »المیادی��ن« لبنان پخش ش��د، اع��الم کرد که 
نیروی امنیتی مقاومت فلس��طین بعد از رصد اطالعاتی 
متوجه ش��د که سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی به 
دنبال جذب یکی از ش��هروندان فلسطینی در غزه است 
تا به نفع صهیونیس��ت ها و علیه حماس جاسوسی کند.

سرویس امنیتی حماس بعد از پی بردن به این امر، وارد 
میدان می ش��ود و قضیه را نادی��ده می گیرد و از یکی از 
نیروه��ای اطالعاتی خود برای همکاری با فرد مورد نظر 
صهیونیست ها کمک می گیرد و او موفق می شود به این 
فرد نزدیک ش��ود. سپس او را برای همکاری با سرویس 
جاسوس��ی صهیونیست ها تشویق می کند و قول می دهد 
این مس��ئله بین آن ها مخف��ی بماند.همزمان با این کار، 
کادری اطالعاتی برای تعامل با این عملیات جاسوس��ی 
ایجاد می ش��ود و این کار همه ابزارآالت الزم را برای این 
کار مهیا می کند و دس��تگاه های شنود، رصد و دورین ها 
را در مکان های مورد نظر نصب می کند.در مکالمه ای که 

بین افس��ر جاسوسی اسرائیلی با طرف فلسطینی صورت 
می گیرد، افس��ر از او می خواهد نهایت همکاری را کرده 
و طوری رفتار کند که کس��ی به او ش��ک نکند و رفتار 
عادی از خود نش��ان دهد.بعد از ترسم چارچوب عملیات 
توسط حماس، طرف فلس��طینی بنا به درخواست افسر 
اس��رائیلی اقدام به جمع آوری تصاویری از موش��ک ها و 
راکت ه��ا جنبش حماس به همراه محل اس��تقرار آن ها 
می کند و آن ه��ا را به طرف مقابل می فرس��تد؛ این کار 
بعد از آموزش های الزم افسر مذکور به طرف فلسطینی 
صورت می گیرد.بر اس��اس فیلم مستند س��رایا القدس، 
»جاسوس دو طرفه« در مدت دو سال )از سال ۲016 تا 
۲018( اطالع��ات غلط و غیردقیق در مورد مکان و انبار 
موشک های حماس به رژیم صهیونیستی می دهد و این 
جنبش نیز مطابق نقش��ه، س��کوهای پرتاب و انبارهای 
غیر واقعی برای فریب دش��من ایجاد می کند و دش��من 
صهیونیس��تی قصد داش��ت با »خراب��کاری« که عبارت 
ب��ود از نصب تجهیزاتی بر روی این موش��ک ها و انبارها، 
آن ه��ا را در اولین لحظه رویارویی با مقاومت فلس��طین 
منفجر کند و بدین طریق، توان موش��کی فلس��طینیان 
در غ��زه را فلج کند.خبر دیگر از فلس��طین آنکه هیأتی 
از اعض��ای ارش��د حماس دی��روز به منظور ش��رکت در 
اجالس مالزی وارد این کش��ور ش��د. ریاست این هیأت 
را »موس��ی ابومرزوق« برعهده دارد و مابقی اعضای آن 
»خلیل الحیه«، »عزت الرشق«، »حسام بدران«، »سامی 
ابوزهری«، »اسامه حمدان« و »جمال عیسی« هستند.

وقتی دستگاه های اطالعاتی اشغالگران قدس غافلگیر می شوند
رودست اطالعاتی مقاومت فلسطین به صهیونیست ها

مردم آمریکا، فرانسه و انگلیس تظاهرات و اعتصاب ضد دولتی برگزار کردند 

 طغیان علیه سرمایه داری 

گزارش

آمریکا، انگلس و فرانسه در حالی با نسخه های سرمایه داری 
مدعی ناجی اقتصادی جهان هستند که طی روزهای اخیر 
ای��ن کش��ورها صحنه تظاه��رات و اعتص��اب مردمی علیه 

حاکمیت نظام سرمایه داری در کشورهایشان هستند. 
هزاران نف��ر از مردم آمریکا در آس��تانه رأی گیری مجلس 
نماین��دگان آمری��کا درب��اره الیح��ه اس��تیضاح ترامپ، با 
تظاه��رات در ش��هرهای مختل��ف خواس��تار اس��تیضاح و 
برکناری رئیس جمهور آمریکا شدند.درس��ت ساعاتی قبل 
از رأی گی��ری مجل��س نمایندگان آمری��کا در مورد الیحه 
استیضاح »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، صدها هزار 
معت��رض آمریکایی در چندین ش��هر آمریکا در حمایت از 
اس��تیضاح و برکن��اری ترامپ تظاهرات برپ��ا کردند. بنا به 
گزارش وبگاه »هیل«، گروهی از سازمانهای چپگرا از جمله 
»راهپیمایی زنان«، و جنبش آزادیخواه » MoveOn« در 
میان آندس��ته از سازمانهایی بودند که از صدها راهپیمایی 
ضدترامپ تحت عنوان »هیچ کس باالتر از قانون نیس��ت«، 

حمایت کردند.
معترضان در »فیالدلفیا«، با چراغ های ال ای دی، حروفی 
را نمای��ش می دادند که در مجموع کلمه »اس��تیضاح« را 
نش��ان می داد. ترامپ به دلیل فشار به دولت اوکراین برای 
کمک به بدنام کردن »جو بایدن« نامزد پیشتاز دموکرات ها 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲0۲0، با دو اتهام فوق الذکر 

روبرو است. 
در این میان خبرگزاری »آشوش��یتدپرس« که نظر اعضای 
مجلس نمایندگان آمریکا در مورد اس��تیضاح را جویا شده، 
نوش��ته است که اکنون مسجل ش��ده که بیش از نیمی از 
نماین��دگان از این طرح حمایت می کنند. با این حال نتایج 
نظرس��نجی جدی��د در آمریکا، از پیش��تازی رئیس جمهور 
فعل��ی این کش��ور در جم��ع تم��ام نامزده��ای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری س��ال ۲0۲0 حکایت دارد. در چالش��ی 
دیگر برای ترامپ قانونگذاران هر دو حزب اصلی آمریکا در 
کنگره قصد دارند با ارائه درخواس��تی، کافی نبودن برآورد 
دولت ترامپ از عواقب خروج واش��نگتن از معاهده اتمی با 

روسیه را مورد بررسی قرار دهند.

کریسمسی ناآرام در فرانسه 
در همین حال از فرانس��ه خبر می رس��د، پافش��اری مردم 
و اتحادیه ه��ای معترض ب��ه اصالح نظام بازنشس��تگی در 
فرانس��ه بر ادامه اعتصاب گس��ترده تا پایان سال میالدی، 
جش��ن های پایان س��ال و آیین های کریس��مس را در این 
کش��ور تحت الش��عاع قرار داده به گونه ای که روز گذش��ته 
حدود یک میلیون و 800 هزار معترض در سراس��ر فرانسه 
به خیابان ها آمدند. گزارش رس��انه ها حاکی است اعتصاب 
ه��ای گس��ترده در بخش حمل و نق��ل و حضور معترضان 
در خیابان های ش��هرهای فرانس��ه امروز)چهارش��نبه ۲۷ 

آذر( ب��رای چهارهمین روز متوالی ادامه دارد. بس��یاری از 
گردشگران در برنامه سفر به فرانسه در روزهای پایان سال 
و تعطیالت کریس��مس تجدیدنظر ک��رده اند.اصالح نظام 
بازنشس��تگی، از وعده های انتخاباتی امانوئل مکرون رئیس 
جمهوری این کش��ور بوده و بر تحقق آن اصرار دارد.ادوارد 
فیلیپ نخس��ت وزیر فرانسه چهارش��نبه هفته گذشته)۲0 
آذر(، طرح اصالح نظام بازنشس��تگی در این کش��ور شامل 
۴۲ برنامه مجزا را رونمایی و از اصالحات جزئی در بازنگری 
این طرح اولیه خبر داد. براس��اس این طرح، فرانسوی های 
متولد پیش از س��ال 19۷5 مشمول این طرح نمی شوند و 

سن بازنشستگی از 6۲ به 6۴ سال افزایش می یابد.
ب��ا ای��ن حال، معترض��ان به این ط��رح،  از خواس��ته خود 
عقب نش��ینی نکرده و ح��ذف کامل آن را خواس��تارند. اما 
دول��ت معتقد اس��ت به تعوی��ق افتادن این ط��رح، هزینه  
اجرای آن در دولت های آینده را دوچندان می کند.براساس 
گزارش رسانه های فرانسه، روز گذشته حدود یک میلیون 
و 800 ه��زار نفر از مردم معترض در تظاهرات علیه اصالح 
نظام بازنشستگی در سراسر این کشور،  از جمله صدها هزار 
نفر در پاریس، شرکت کردند. دست کم یک نیروی پلیس 

مجروح شد و تعدادی از معترضان هم دستگیر شدند. 

اعتصاب در دولت جدید انگلیس
از انگلیس نیز خبر می رسد که اتحادیه پرستاران در ایرلند 
ش��مالی که بیش از 15 هزار نفر عضو دارد اعالم کرد همه 
پرستاران اعتصاب کرده اند و این اعتصاب از زمان تشکیل 
این اتحادیه در 10۳ س��ال پیش تاکنون س��ابقه نداش��ته 
استدر نخس��تین روز های تشکیل دولت جدید در انگلیس 
هزاران نفر از پرستاران در ایرلند شمالی دست به اعتصاب 
زدند.اتحادیه پرس��تاران در ایرلند ش��مالی که بیش از 15 
هزار نفر عضو دارد اعالم کرد همه پرستاران اعتصاب کرده 
اند و این اعتصاب از زمان تش��کیل ای��ن اتحادیه در 10۳ 
س��ال پیش تاکنون سابقه نداشته است.یک سخنگوی این 
اتحادی��ه گفت: کاهش بودجه و بی توجهی به مش��کالتی 
که جان بیماران را به خطر انداخته اس��ت موجب شد آنان 
دست به اعتصاب بزنند تا صدای بیماران را منعکس کنند.

اعتص��اب کنندگان افزودن��د کمبود نی��رو، کاهش بودجه 
ب��رای تامین نیرو و دس��تمزد و نیز امکانات درمانی ناکافی 
موجب افزایش مش��کالت شده اس��ت و دولت نیز به جای 
حل اساس مش��کالت ۲800 نفری را که پرستار نبودند با 
اندکی آموزش و دستمزد کمتر برای جبران کمبود نیرو به 
کار گرفته است که این کار جان بیماران را تهدید می کند. 
بنابر اعالم این اتحادیه اکنون در ایرلند ش��مالی 1۳ درصد 
پس��ت های پرس��تاری خالی اس��ت در حالیکه این رقم در 

انگلیس 11 درصد و در اسکاتلند 6 درصد است.

لیبی گرفتار سهم خواهی ها 
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