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سلسله عملیات تروریستی در عراق
22 شهید و 45 مجروح برجای گذاشت

حمالت تروریس�تی جداگانه در مناطق مختلف 
عراق 22 شهید و 45 مجروح برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری فارس، دیروز تروریست های فعال 
در عراق ش��رکت کنندگان در یک مراسم تشییع جنازه را 
در شهر »بعقوبه« هدف انفجار بمب قرار دادند. این انفجار 
جان 10 غیرنظامی را گرفت و 45 مجروح برجای گذاشت.
در ش��هرهای فلوجه، بغ��داد، کرکوک و برخی مناطق 

مرکزی عراق نیز افراد مس��لح ناش��ناس 12 عراقی را ترور 
کردند. در میان این شهدا زن، کودک، تاجر، کشاورز و پلیس 
دیده می شدند.همچنین، »خالد محمودی« هماهنگ کننده 
اعتصابات و تظاهرات ضد دولتی در فلوجه به دس��ت افراد 
مسلح ناشناس کشته شد.نیروهای امنیتی عراق نیز توانستند 
23 تروریست را در شهرهای کرکوک و موصل دستگیر کنند. 

از این تروریست ها 78 بمب به دست آمده است.

جهاد اسالمی: برای آزادی زندانیان فلسطینی
نظامیان اسرائیلی را اسیر می کنیم

جنبش جهاد اسالمی فلس�طین برای آزادی 
اسیران فلسطینی از زندان  های رژیم صهیونیستی 

خواستار دستگیری سربازان اسرائیلی شد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اس��امی، »احمد 
المدلل« از رهبران جنبش جهاد اس��امی از نیروهای 
مقاومت خواس��ت به عملیات نظامی و دستگیر کردن 
س��ربازان رژیم صهیونیس��تی تا آزادی همه اس��یران 
فلس��طینی از زندان های این رژی��م ادامه دهند.وی در 

تجمع فلسطینیانی که برای ابراز همبستگی با اسیران 
فلسطینی گرد هم آمده بودند تاکید کرد، ملت فلسطین 
همبس��تگی خود را با همه اس��یران فلسطینی  اعام 
می کند و معتقد است که مسئله فلسطین تنها مسئله 
آنان نیست بلکه مس��ئله جهان اسام است. المدلل از 
سازمان  های جهانی و حقوق بشری خواست به دشمن 
اسرائیلی فشار آورند تا این رژیم از جنایت هایی که در 

حق اسیران در زندان ها انجام  می دهد دست بردارد.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

معاون وزیر خارجه سوریه 
گفت: عربس�تان، موس�اد و 
با  تکفی�ری  تروریس�ت های 
یکدیگر توافقی علیه سوریه 

امضا کرده اند.
به گ��زارش خبرگزاری ها به 
نقل از خبرگزاری رسمی سوریه 
)سانا(، فیصل مقداد معاون وزیر 
خارج��ه س��وریه در گفت وگو با 
ش��بکه خبری المیادی��ن اظهار 
داش��ت، عربس��تان، موس��اد و 
گروه ه��ای تکفیری ب��ا یکدیگر 
امضا  علیه س��وریه  توافقنامه ای 
کرده ان��د و در همی��ن حال اتاق 
عملیات آنها علیه سوریه در اردن 

قرار دارد.
وی افزود، خاندان آل س��عود 
متعل��ق به ملت عربی نیس��ت و 
ائتاف کنونی اسرائیلی - سعودی 
ادامه نقش تروریس��تی آنها علیه 

سوریه و ملت سوریه است.
معاون وزیر خارجه س��وریه 
تصری��ح ک��رد، س��وریه چ��ون 
پرچم��دار مب��ارزه اع��راب برای 
آزادسازی سرزمین های عربی از 

چنگ اش��غالگران صهیونیستی 
است در معرض این حمات قرار 

گرفته است.
فیصل مقداد تاکید کرد، بشار 
اس��د رئیس جمهور سوریه نقش 
بزرگی در حفظ حاکمیت سوریه 
و وحدت ایفا می کند و اگر وی در 
راس قدرت نبود سوریه هم اکنون 

نابود شده بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد، 
غربی ها هم در نشست های پشت 
پرده خود به توانایی بش��ار اسد 
اعت��راف می کنند و معتقدند که 
وی جایگزینی ندارد و از س��وی 
همه دس��تگاه های دولتی مورد 
حمایت قرار دارد و در صحنه های 
بین المللی نیز مورد احترام است.

مقداد تاکید کرد، دمش��ق با 
گروه های تروریستی که مشغول 
ریختن خون مردم هستند بر سر 

میز مذاکره نخواهد نشست.
»وائل الحلقی« نخس��ت وزیر 
س��وریه نیز ط��ی اظهاراتی که از 
شبکه المیادین پخش شد اظهار 
داشت، تغییراتی در موضع برخی 

از کش��ورهای منطق��ه در براب��ر 
بحران سوریه به وجود آمده و ما 
امیدواریم که این کشورها پس از 
اشتباهاتی که در حق ملت سوریه 
مرتکب ش��دند به مس��یر درست 

بازگردند.
بشار جعفری نماینده سوریه 
در س��ازمان ملل نیز تاکید کرد، 
کش��ورهایی ک��ه ب��رای ت��داوم 

خش��ونت ها ت��اش می کنند در 
واقع خواهان شکست کنفرانس 

ژنو 2 هستند.
وی افزود، عربس��تان، قطر و 
ترکیه باید حمایت از تروریس��م 
را متوقف کنند چرا که تا زمانی 
که حمایت مالی و تسلیحاتی از 
گروه های مسلح ادامه داشته باشد 

بحران سوریه پابرجاست.

از س��وی دیگ��ر، همزمان با 
پیشروی های جدید ارتش سوریه 
در منطقه القلمون شمار زیادی از 
تروریست ها فرار کرده و خود را به 
منطقه مرزی »عرسال« )هم مرز با 

لبنان( رساندند.
رسانه های س��وری نیز اعام 
کردند عملیات پاکسازی نیروهای 
ارت��ش در منطقه غوطه ش��رقی 

به کش��ته ش��دن بیش از 600 
تروریست منجر شد.

دس��تورات  با  تروریس��ت ها 
مستقیمی که از عربستان گرفته 
بودن��د تاش می کردن��د ارتش 
سوریه را از منطقه غوطه شرقی 
عقب برانند که با پیشروی ارتش 

تاش تروریست ها ناکام ماند.
تحلیلگ��ران معتقدن��د ک��ه 
فش��ار اخیر تروریست ها به دلیل 
نزدیک ش��دن به زمان برگزاری 
کنفرانس ژنو 2 است چرا که آنان 
می خواهند با کنترل مناطقی از 
س��وریه با دست پر در کنفرانس 

ژنو 2 حاضر شوند.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
روی��ای  ارت��ش،  موفقیت ه��ای 
تروریس��ت ها را نق��ش  ب��ر آب 
س��اخته و نیروه��ای ارت��ش هر 
روز مناطق بیشتری را از کنترل 

تروریست ها خارج می کنند.
روزنامه سوری الوطن نیز در 
این باره نوش��ت، به نظر می رسد 
نب��رد ارتش با تروریس��ت ها در 
منطقه غوطه ش��رقی به روزهای 

پایان��ی خود رس��یده و به زودی 
ای��ن منطق��ه از ل��وث وج��ود 
تروریست های تکفیری و وهابی 
مورد حمایت آل سعود پاکسازی 
خواهد ش��د تا پس از یک سال و 
نیم آرامش به این منطقه بازگردد.

سایر رویدادها
اس��قف های  از  تع��دادی   *
حمل��ه  دمش��ق  در  مس��یحی 
مسلح  تروریست های  خمپاره ای 
به مسجد اموی دمشق را محکوم 

کردند.
* شورشیان مسلح از تاسیس 
تش��کیات جدیدی تحت عنوان 
»اتحادیه اسامی سربازان سوریه« 

در اطراف دمشق خبر دادند.
چچ��ن  رئیس جمه��ور   *
تروریست های س��وری را مشتی 
دزد و غارتگ��ر توصی��ف کرد که 
برای اهداف م��ادی به جنگ در 

سوریه روی آورده اند.
* منابع سوری اعام کردند در 
تروریست های کشته شده  میان 
اتباع کشورهای اروپایی از جمله 
دانمارک و نروژ نیز دیده می شوند.

دمشق: عربستان، اسرائيل
و تروریست های تکفيری عليه سوریه متحد شده اند

به دنبال گسترش اعتراض ها  دولت تایلند در آستانه سقوط قرار گرفت
و فرار نخست وزیر

به رغم خشونت نیروهای 
امنیتی تظاهرات علیه »قانون 
مهار تظاه�رات« و »کودتای 
نظامی« در شهرهای مختلف 

مصر همچنان ادامه دارد.
استان های قاهره، اسکندریه، 
اس��یوط و بنی سویف روز شنبه 
نی��ز با وجود خط و نش��ان های 
وزارت کش��ور مص��ر مبن��ی بر 
برخورد ب��ا معترضان ناآرام بود. 
ه��زاران نف��ر از دانش��جویان و 
طرف��داران محم��د مرس��ی در 
این روز در محوطه دانش��گاه ها 
و خیابان های ش��هرها تظاهرات 
کردند و خواستار لغو قانون جدید 
مهار تظاهرات، آزادی زندانیان و 
بازگشت »مشروعیت« به کشور 

شدند.
به گ��زارش ش��بکه خبری 
»الجزیره«، ای��ن اعتراض ها که 
به دع��وت »ائت��اف حمایت از 
مش��روعیت« صورت گرفت، در 

برخی شهرها از سوی نیروهای 
امنیتی و طرفداران ارتش مورد 

حمله قرار گرفت.
در اسکندریه نیروهای امنیتی 
به دانشجویان حمله و با استفاده 
از گاز اشک آور شروع به پراکندن 
معترضان کردند. در جریان این 
درگیری ها شماری از دانشجویان 

دچار حالت خفگی شدند.
بنا به اعام وزارت کشور مصر، 
نیروهای امنیتی با حمله به محل 
برگزاری نشست گروهی از اعضا 
و مسئوالن اخوان المسلمین در 
اسکندریه دس��ت کم 13 نفر از 
اعضای این جنبش اس��امگرا را 
دس��تگیر کردند. وزارت کش��ور 
مصر با ص��دور بیانیه ای در این 
باره اعام کرد، این افراد در حال 
بررسی راهکارهایی برای افزایش 
حمات بر ضد ارتش و پلیس این 

کشور بودند.
در همین رابط��ه وزیر دفاع 

آمریکا نی��ز با برق��راری تماس 
تلفن��ی با همت��ای مصری خود 
از ژنرال »عبدالفتاح السیس��ی« 
خواس��ت در نح��وه برخ��ورد با 

معترضان تجدید نظر کند.
به گ��زارش الجزیره، »چاک 

هاگل« همچنی��ن در خصوص 
پاره ای از مسائل مهم منطقه ای و 
بین المللی با »السیسی« گفت وگو 

کرده است.
پی��ش از »ه��اگل«، وزارت 
ب��ه  نس��بت  آمری��کا  خارج��ه 

»پیامدهای نامطلوب قانون جدید 
مهار تظاه��رات و نحوه برخورد 
نیروهای امنیتی مصر با مخالفان« 

ابراز ناخرسندی کرده بود.
در واکنش به این اعتراض ها 
اما، عدلی منصور رئیس جمهور 

موق��ت مصر بر ل��زوم احترام به 
قانون جدید تظاهرات تاکید کرد.

منصور گفت: این قانون باید 
اج��را ش��ود و همه بای��د به آن 

احترام بگذارند.
پیش از این »حازم البباوی« 
به صراحت از آمریکایی ها خواسته 
بود در امور داخلی مصر دخالت 
نکنند چ��را که به گفته وی، در 
صورت ادامه این مداخات قاهره 
همان برخوردی را با واش��نگتن 
خواهد داش��ت که پیش از این 
با ترکیه داش��ت. سفیر ترکیه از 

قاهره اخراج شده است!
رای گی��ری ب��ر س��ر اعمال 
تغیی��رات در قان��ون اساس��ی و 
آتش زدن پرچم قطر از س��وی 
مردم مصر از دیگر خبرهای مهم 

این روزهای مصر است.
خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
عض��و   50 »آسوش��یتدپرس« 
هیئت بررس��ی قانون اساس��ی 

کار رای دادن به 247 بند قانون 
اساس��ی جدید مص��ر را از روز 
شنبه آغاز کرده اند. رای گیری بر 
روی این قانون که از رسانه ها به 
صورت زنده پخش می ش��ود به 
مدت دو روز ادامه خواهد داشت. 
پ��س از رای گیری، این قانون به 
رئیس جمهور ارائه خواهد ش��د. 
عدلی منصور ی��ک ماه برای به 
همه پرس��ی گذاشتن این قانون 

فرصت خواهد داشت.
پای��گاه خبری  به گ��زارش 
»العال��م« پس از اخراج س��فیر 
ترکیه از قاهره، شماری از مردم 
مصر با تجمع مقابل سفارت قطر، 
ضمن به آتش کشیدن پرچم این 
کشور خواستار اخراج سفیر این 
کشور شدند. قطر همچون ترکیه 
اخوان المس��لمین  طرفداران  از 
و محمد مرس��ی است و شبکه 
خبری الجزیره در حمایت از این 

جریان بسیار فعال است.

ادامه اعتراض ها در شهرهای مصر به قانون مهار تظاهرات

امنیت�ی رژی�م  نیروه�ای 
آل خلیفه به ش�رکت کنندگان 
در مراس�م تش�ییع نوج�وان 
ش�هید بحرینی حمله بردند و 

تعدادی را مجروح کردند.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ه��ا، 
نیروه��ای آل خلیف��ه به مراس��م 
عبداالمی��ر«  »احم��د  تش��ییع 
نوج��وان 15 س��اله بحرین��ی در 
روستای الس��نابس نزدیک منامه 
پایتخت این کش��ور یورش بردند 
که در نتیجه اس��تفاده از گاز  های 
اش��ک آور و گلوله های پاستیکی 
برخی از شرکت کنندگان مجروح 

شدند. نیروهای امنیتی همچنین 
گذش��ته  روز  اولی��ه  س��اعات  از 
هم��ه راه های منته��ی به منطقه 
الس��نابس را بس��تند ت��ا مانع از 
حضور شرکت کنندگان در مراسم 

تشییع شوند.
احمد عبداالمیر روز جمعه بر 
اثر اصابت گلوله گاز اشک آور دچار 
حالت سوختگی شد که نیروهای 
بحرینی ب��ه آمبوالنس حامل وی 
اجازه ورود به بیمارستان را ندادند 
و وی بر اثر شدت سوختگی جان 
باخ��ت. در همین رابطه مس��ئول 
مرک��ز حقوق بش��ر بحرین گفت، 

ماموران  امنیتی با یورش به زندان 
»جاو« به ضرب و ش��تم زندانیان 
پرداخته ان��د و زندانی��ان به خاطر 
همین بد رفتاری دست به اعتصاب 

غذا زده اند.
یک فعال حقوق بشر اروپایی 
که از نزدیک تح��والت بحرین را 
پیگیری می کند اعام کرد حکومت 
آل خلیفه فق��ط در صورتی که از 
سوی انگلیس و آمریکا تحت فشار 
قرار بگیرد زندانیان سیاسی را آزاد 
می کند.همچنی��ن یک س��ازمان 
حقوق بش��ری مس��تقر در آمریکا 
از بازداش��ت نبی��ل رج��ب فعال 

حقوق بشری انتقاد کرد.
نبی��ل رج��ب از ژوئیه 2012 
در زندان جاو در ش��رق بحرین در 

بازداشت به سر می برد.
تظاه��رات م��ردم بحری��ن و 
اعتراض��ات س��ازمان های مجامع 
حقوق بشری برای آزادی این فعال 
حقوق بشری تاکنون به نتیجه ای 

نرسیده است.

درگيری با ماموران آل خليفه
در مراسم تشييع پيکر شهيد بحرینی

نوار غ�زه، کرانه باختری و 
شهرهای مختلف سرزمین های 
اش�غالی روز گذش�ته صحنه 
تظاهرات گسترده فلسطینیانی 
ب�ود که در اعت�راض به برنامه 
جدی�د تل آوی�و ب�رای اخراج 
40هزار فلس�طینی از صحرای 

نقب اعتراض کرده بودند.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ه��ا، 
هزاران نفر از مردم کرانه باختری 
و شهرهای مختلف سرزمین های 
اش��غالی در اعتراض به اخراج 40 
هزار فلس��طینی از صحرای نقب 
تظاه��رات کردند و با پلیس رژیم  

صهیونیستی درگیر شدند.
در نوار غزه نیز صدها فلسطینی 
تظاه��رات کردند و در محکومیت 
طرح تل آویو برای مصادره اراضی 
فلسطینی ش��عار ضد اس��رائیلی 

دادند.
در  فلسطینی  تظاهرکنندگان 
مناط��ق مختلف ضمن س��ردادن 
رژیم صهیونیس��تی  علیه  ش��عار 
خواستار شروع انتفاضه سوم شدند.

تظاهرکنندگان فریاد می زدند، 
این طرح صهیونیس��تی بی پاسخ 
نخواهد ماند و ما همگی صاحبان 
حق در صحرای نقب هستیم و در 

کنار ساکنان آن باقی خواهیم ماند.
گفتنی است رژیم صهیونیستی 
قصد دارد 40 هزار نفر از ساکنان 
جنوب منطقه نق��ب را مجبور به 
ترک روستاهایشان کند. این طرح 
نه تنها موجب خشم اعراب بدوی 
بلکه دیگر ش��هروندان فلسطینی 
شد و معترضان این اقدام اسرائیل 
را به اشغال بیت المقدس شرقی و 
کرانه باختری تشبیه می کنند و لذا 
خواستار لغو این طرح صهیونیستی 

هستند.
این در حالی اس��ت که پلیس 
رژیم صهیونیستی با تظاهرکنندگان 
درگیر و با استفاده از ماشین های 
آب پ��اش س��عی در متفرق کردن 
معترضان  داشت.  تظاهرکنندگان 
نی��ز با پرتاب س��نگ و آتش زدن 
الستیک خودروها به دفاع از خود 

پرداختند.
ع��ده ای  اس��رائیل  پلی��س 
از تظاهرکنن��دگان را مج��روح و 
دست کم 28 فلسطینی را بازداشت 

کرد.

خشم فلسطينی ها از طرح تل آویو
 برای غصب زمين های جدید

در پی افزای�ش  ناآرامی در 
تایلند و فرار نخست وزیر، دولت 
تایلند در آس�تانه س�قوط قرار 

گرفت.
خبرگزاری ه��ا،  گ��زارش  ب��ه 
اس��تقرار ح��دود 3000  علی رغم 
نیروی نظامی به هم��راه نیروهای 
تایلن��د،  پلی��س در خیابان ه��ای 
و  رادی��و  س��اختمان  معترض��ان 
تلویزیون را به اشغال خود درآوردند 
و به سمت ساختمان نخست وزیر راه 
افتادند و آن را نیز محاصره کردند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری 
اسامی، شنبه شب میان طرفداران 
و مخالفان دولت درگیری روی داد 
که به م��رگ دو نفر و جراحت 45 

تن دیگر انجامید.
دیروز معترضان به باشگاه پلیس 
در بانکوک هج��وم بردند. به گفته 
یکی از مش��اوران خانم »یینگلوک 
ش��یناواترا« نخس��ت وزیر تایلن��د، 
نخس��ت وزیر به مکان نامش��خصی 

منتقل شده است.
مخالفان دول��ت در اعتراض به 
الیح��ه عفو عمومی ب��ه خیابان ها 
آمدند. همین مسئله باعث شد که 
دولت الیحه را از پارلمان پس بگیرد. 
اما مخالفان به اعتراضات ادامه دادند 
و اکنون خواستار کناره گیری خانم 
شیناواترا از قدرت هستند. مخالفان 
معترض می گویند، خانم شیناواترا 
تح��ت نفوذ برادر خود »تاکس��ین 
شیناواترا« نخس��ت وزیر سابق قرار 

دارد.
اکنون که »یینگلوک شیناواترا« 
به مکان نامعلومی گریخته اس��ت، 
دولت وی در وضعیت نامش��خصی 
ق��رار دارد و احتم��ال م��ی رود که 

سقوط کند.
اعتراض��ات در تایلن��د که وارد 
نهمین روز خود شده است، از سال 
2010 تاکنون از لحاظ گستردگی 

بی سابقه بوده است.
در سال 2006 میادی ارتش، 

دولت تاکسین شیناواترا را سرنگون 
کرد و قانون اساسی کشور بازنویسی 

شد.
یک س��ال بعد در دسامبر سال 
2007 ح��زب »ق��درت مردم« که 
هواداران تاکسین شیناواترا بود، در 

انتخابات اکثریت را به دست آورد. 
تاکس��ین که از سال 2001 تا سال 
2006 نخس��ت وزیر بود، در س��ال 
2008 به جرم فساد مالی به حبس 

محکوم شد.
می��ادی   2008 س��ال  در 

ش��یناواترا قبل از اتمام محاکمه، از 
کشور گریخت.

مخالفان نخست وزیر فعلی را نیز 
به فساد مالی متهم می کنند. اما وی 
آن را رد کرده و گفته اس��ت که به 
تاش برای مبارزه با فس��اد متعهد 

اس��ت. وی همچنین منکر هرگونه 
ارتباط دولت با برادرش )تاکسین( 
شده اس��ت. در تاریخ هفتم آذرماه 
مجلس به دولت یینگلوک شیناواترا 

رای اعتماد داد.
اعتراض های  در ش��رایطی که 
ضد دولتی در تایلند از شهر بانکوک 
پایتخت این کشور به دیگر شهرها 
در حال س��رایت است، کارشناسان 
صنعت گردش��گری می گویند این 
کشور در آستانه بحرانی جدید است.
معترضان طی روزهای گذشته 
بس��یاری از مراکز گردش��گری در 
ش��هرهای تایلند را به تصرف خود 
درآوردن��د. اقدامی که باعث ش��ده 
است ش��مار گردشگران این کشور 
در روزهای اخیر تا 30درصد کاهش 

یابد.
در سال 2010 درگیری ها بین 
دولت و لب��اس قرمزهای معترض 
در مناطق مرکزی ش��هر بانکوک، 
که هتل های لوکس و مراکز خرید 

مورد عاقه گردشگران در آن قرار 
دارند، بس��یاری از گردشگران را از 
این کشور فراری داد. در سال 2008 
نی��ز بحران سیاس��ی در تایلند که 
تعطیلی هش��ت روزه چند فرودگاه 
ای��ن کش��ور و زیان چن��د میلیارد 
دالری به صنعت گردش��گری را در 
پی داشت، بزرگترین بحران تاریخ 
صنعت گردش��گری این کش��ور را 

رقم زد.
لغو س��فر هزاران گردش��گر به 
تایلند در شرایطی صورت می گیرد 
که طبق پیش بینی کارشناسان، طی 
س��ه تا پنج س��ال آینده حدود 50 
میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب 
صنعت گردشگری این کشور خواهد 
شد که عاوه بر ایجاد هزاران شغل 
جدید، رش��د پنج تا هفت درصدی 

اقتصاد تایلند را به دنبال دارد.
علت مخالفت مردم با تصویب 
الیح��ه عف��و عموم��ی، بازگش��ت 

احتمالی تاکسین به کشور است.

کامیون�داران فرانس�وی جاده های این کش�ور را در اعتراض به 
سیاست های ریاضتی دولت مسدود کردند.

کامیونداران فرانس��وی در سراسر این کشور برای نشان دادن نارضایتی 
خود از تصویب مالیات ه��ای جدید، با کامیون های خود راهپیمایی کردند. 
آن ط��ور که یورونیوز اعام کرده، دولت فرانس��ه به دنب��ال دریافت مالیات 
زیست محیطی یا »مالیات سبز« از رانندگان خودروهای سنگین است. دولت 
می گوید خودروهایی که بیش��تر آلودگی زیس��ت محیطی دارند بایدمالیات 
بیش��تری پرداخت کنند. این اس��تدالل با خشم و اعتراض کامیونداران این 
کشور مواجه شده طوری که روز شنبه نیز همچون چند هفته گذشته اقدام 
به مس��دود کردن جاده های این کشور کردند. معترضان می گویند فقط به 
دنبال تعلیق این طرح جدید مالیاتی نیستند بلکه هدف اصلی آنها لغو کامل 

این طرح دولت فرانسه است.
کش��اورزان، کارمندان مع��ادن و ماهیگیران نیز جزو مخالفان این طرح 
ریاضتی هستند و طی روزهای گذشته در مناطق مختلف فرانسه اعتراض های 
خود را به شکل اعتصاب و تجمع ابراز داشته اند. در برخی مواقع درگیری هایی 
بین نیروهای امنیتی فرانسه و معترضان به وقوع پیوسته است. دولت فرانسه 
تصمیم دارد در سال 2014، دستکم 3 میلیارد یورو به درآمدهای مالیاتی 

خود اضافه کند.
از اس��پانیا دیگر کش��ور بحران زده اروپایی نیز خبر می رس��د، قربانیان 
سیاس��ت های ریاضتی در دو ش��هر مادرید و والنس��یا تظاهرات ضد دولتی 

برگزار کرده اند.
به گزارش ایرنا، به نقل از روزنامه »ال پاییس«، هزاران نفر از مردم اسپانیا 
روز شنبه در مادرید تظاهرات کردند و علیه تصویب قوانین جدید آموزشی 
دولت ش��عار دادند. معترضان ابتدا در میدان مرکزی ش��هر تجمع سپس به 

سمت ساختمان وزارت علوم و آموزش این کشور راهپیمایی کردند.
دولت اسپانیا پنجشنبه گذشته قانونی تحت عنوان »قانون بهبود کیفیت 
آموزش��ی، موس��وم به »لومسه« را به تصویب رس��اند که اجرایی شدن آن 
فشارهای مضاعفی را بر کارکنان مراکز آموزشی و دانش آموزان و دانشجویان 

وارد خواهد کرد.
در این تظاهرات، تش��کل های کارگری، معلمان، سازمان های اجتماعی، 
پدران و مادران و برخی از سیاستمداران نظیر »اسکار لوپز« دبیر هماهنگی 

حزب سوسیالیست اسپانیا شرکت داشتند.
»آنا لوپز« س��خنگوی اتحادیه دانش��جویان و دانش آموزان، روز شنبه از 
تظاهرکنندگان خواست که دست به یک اعتصاب عمومی و آموزشی جدید 

بزنند و به مدت سه روز اعتصاب عمومی برگزار کنند.
نمایندگان جنبش روز پنجشنبه گذشته با ارسال نامه ای به رئیس مجلس 
نمایندگان، اعتراض خود را به قانون جدید ابراز کرده و هشدار داده بودند که 
به اعتراض ها و تظاهرات خود ادامه خواهند داد تا در خیابان ها و در دادگاه ها 
نشان دهند که این قانون به طور »وقیحانه ای«، قانون اساسی، را نقض می کند.

مردم »والنس��یا« اما در اعتراض به تعطیلی رادیو تلویزیون این ش��هر 
تظاهرات کردند.

ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، به نقل از روزنامه »آب ث« چاپ مادرید، 
معترض��ان تعطیلی رادیو و تلویزیون »والنس��یا« را دزدی توصیف کردند و 
خواس��تار اس��تعفای آلبرتو فابرا رئیس دولت والنسیا شدند. رئیس کمیته 
شرکت »آر تی وی وی« تعطیلی این رسانه را »وحشی گری« واقعی خواند و 
بر واکنش مردم تاکید کرد. سخنگوی حزب مخالف سوسیالیست اسپانیا در 
کنگره این کش��ور که در تظاهرات حضور داشت تعطیلی رادیو و تلویزیون 
والنسیا را اقدامی غیرقانونی دانست و از »ماریانو راخوی« رئیس دولت خواست 

برای تغییر این تصمیم اقدام کند.
دولت اسپانیا برای صرفه جویی در هزینه ها و جبران کسری بودجه مدتی 

است رادیو و تلویزیون این شهر را »تعطیل « کرده است!

در اعتراض به طرح ریاضتی دولت پاریس

کامیونداران فرانسوی جاده ها را بستند

درپی امضای قرارداد نخس�ت وزیر منطقه 
خودمختار کردستان عراق با مقامات آنکارا در 
بخش انرژي، دولت بغداد حریم هوایی ش�مال 

عراق را به روی هواپیماهای ترکیه بست.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسامی، مذاکره 
»نیچ��روان بارزانی« با س��ران ترکیه در آنکارا که به 
عقد چند قرارداد میان طرفین انجامید، دولت بغداد 
حریم هوایی ش��مال عراق را به س��وی هواپیماهای 

ترکیه بست.
 قراردادهای فوق متعلق به بخش انرژی هستند 
و در همین چارچوب، قرار است »تاثر بیلدیز« وزیر 
انرژي ترکیه امروز وارد ش��هر اربیل شود و در زمینه 

نفت و گاز با سران منطقه خودمختار کردستان عراق 
گفت وگو کند.بغداد با قراردادهای منطقه کردستان 
عراق با ترکیه به شدت مخالف بوده و این قراردادها 

را ناقض حق حاکمیت عراق می داند.
در همی��ن ح��ال، »مقتدا ص��در« رهبر جریان 
»صدر« مدعی ش��ده عراق در حال تجزیه ش��دن و 

دولت بغداد در حال فروپاشیدن است.
خبر دیگر از عراق اینکه، رس��انه های این کشور 
اعام کردند جانشین »جال طالبانی« رئیس جمهور 
عراق به زودی اعام می ش��ود. این رسانه ها نام فرد 
خاص��ی را ذکر نکرده اند. طالبانی بیمار اس��ت و در 

آلمان به سر می برد.

در پی مذاکرات مقامات آنکارا با بارزانی

دولت بغداد حریم هوایی شمال عراق را
 به روی هواپيماهای ترکيه بست

دادگاه »کی�ف« برگ�زاری 
تظاهرات در مرکز این شهر را 
تا 17 دیماه سال جاری ممنوع 

کرد.
ب��ا ب��اال گرفت��ن اعتراض ها و 
ناآرامی ه��ا در ش��هر »کی��ف« و 
برخورد نیروهای امنیتی اوکراین با 
طرفداران همکاری با اتحادیه اروپا 
و »نارنجی ها« دادگاه منطقه ای این 
ش��هر اعام کرد هرگونه برگزاری 
تجمع و تظاهرات تا 17 دیماه سال 
جاری ممنوع است. طبق اعام این 
دادگاه، مخالفان دولت می توانند در 
سایر شهرها آزادانه تظاهرات کنند.

ناآرامی های »کیف« از حدود 
یک هفته پیش و به دنبال مخالفت 
»ویکتور یانوکوویچ« رئیس جمهور 
این کش��ور با پیوستن به اتحادیه 
تج��اری اروپا آغاز ش��د. مخالفان 

دول��ت ک��ه از س��وی اح��زاب و 
چهره ه��ای سیاس��ی نزدی��ک به 
نارنجی ه��ای این کش��ور حمایت 
می شوند. خواستار نزدیکی کشور 
ب��ه اتحادی��ه اروپ��ا هس��تند اما 
دولتمردان این کش��ور می گویند 
شرایط اتحادیه اروپا برای پیوستن 
کشورشان به اتحادیه تجاری اروپا 

را نمی پذیرند.
مخالف��ان  دیگ��ر،  س��وی  از 
دول��ت غ��رب س��تیز اوکراین به 
شدت از س��وی آمریکا و غربی ها 
مورد حمایت ق��رار می گیرند. در 
همی��ن ارتباط خبر می رس��د هم 
آمریکایی ه��او ه��م اروپایی ها به 
ش��دت به نحوه برخورد نیروهای 
امنیت��ی اوکرای��ن با طرف��داران 
غربی ه��ا واکنش نش��ان داده اند، 
به گزارش خبرگ��زاری جمهوری 

اس��امی »لیناس لینکویسیوس« 
وزیرخارجه لیتوانی که کش��ورش 
ریاس��ت اتحادیه اروپ��ا را برعهده 
دارد، گف��ت: اس��تفاده از اه��رم 
خشونت علیه معترضان در مرکز 
»کیف« شرم آور است. وی افزود: 
م��ا از دولت اوکرای��ن می خواهیم 
تا به حقوق بش��ر احترام بگذارد و 
هماهنگ با اصول حاکمیت قانون 
حرکت کن��د. ما به دقت نظاره گر 

اوضاع در اوکراین هستیم.
دولت آمریکا نیز که به شدت 
از »یولیا تیموشنکو«، نخست وزیر 
دول��ت نارنج��ی و در بند اوکراین 
حمای��ت می کن��د نیز ب��ا صدور 
بیانی��ه ای علیه دولت این کش��ور 
موضع گیری ک��رد. وزارت خارجه 
آمریکا از »کیف« خواست به »حق 

آزادی بیان« احترام بگذارد.
همزمان ب��ا ای��ن حمایت ها، 
مخالفان دولت اوکراین اعام کردند 
به زودی »اعتصاب« را به تظاهرات 

خود خواهند افزود.
به گزارش خبرگزاری »رویترز« 
مخالف��ان اوکراین��ی روز ش��نبه 
اع��ام کردند با ه��دف »برکناری 
رئیس جمهور« کشورشان، اعتصاب 

سراسری برگزار خواهند کرد.
درگیری ها بین مخالفان دولت 
و نیروه��ای امنیت��ی این کش��ور 

همچنان ادامه دارد.

دادگاه اوکراین برگزاری هرگونه تظاهرات را
 در پایتخت ممنوع کرد

درگیری های پراکنده در اوکراین میان معترضان با پلیس
 همچنان ادامه دارد.


