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نانسی پلوسی با  ۸ساعت سخنرانی
رکورد شکست

«نانسی پلوســی» رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا برای حمایت از قانون مجوز اقامت موقت به مهاجران در آمریکا (موسوم به داکا) و جلوگیری از لغو این قانون تحت
لوای معامله دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بر سر الیحه بودجه ،در مجلس نمایندگان به مدت هشت ساعت سخنرانی کرد تا رکورد سخنرانی در مجلس آمریکا را بشکند .رهبران
احزاب میتوانند از «زمان نامحدود» برای سخنرانی خود استفاده کنند .بر این اساس آنان می توانند با طوالنی کردن منازعه ،رأی گیری را به تاخیر بیندازند و از آن جلوگیری کنند.
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همزمان با دیدار روسای جمهور دوکره ،پیشرفته ترین موشک بالستیک «اون»رونمایی شد
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پیام های یک تعطیلی دوباره
کنگــره آمریکا بــرای دومیــن بار طــی چند هفتــه اخیر از
تصویب بودجه دولت فــدرال در مدت زمان مقــرر ناتوان
ماند و برای دومین بار در دوره ریاســت جمهوری ترامپ،
فعالیت دولــت آمریــکا گرچه بــرای چند ســاعت تعطیل
شد.این اتفاق در حالی رخ داد که ســران جمهوری خواه
و دموکرات کنگره بــرای تصویب بودجه دولــت فدرال به
توافق رســیده بودند  .با این حال  ،مخالفــت غیر منتظره
ســناتور راند پــل امــکان رای گیری در ســنا را تــا پیش از
رســیدن به ســاعت  24نیمه شــب پنج شــنبه از بین برد .
بدین ترتیب  ،تعطیلی هرچنــد کوتاه دولت فدرال این بار
با مخالفت هم حزبی ترامپ رقم خورد  .چند هفته پیش ،
دموکرات ها به دلیل اصرار بر حل مشکل "رویاپردازان" در
قالب بودجه دولت فدرال  ،مسئول تعطیلی دولت معرفی
شدند  .به همین دلیل این بار دموکرات ها تصمیم گرفته
بودند بــرای کاهش فشــار افــکار عمومــی  ،از پیوند زدن
میان سرنوشت بودجه دولت با سرنوشــت چند صد هزار
مهاجر غیر قانونی  ،خودداری کنند .با این حال ،نگرانی
از افزایش شدید کسری بودجه و بدهی های عمومی دولت
در توافق اخیــر دموکرات ها و جمهــوری خواهان موجب
شد که یک ســناتور محافظه کار  -راند پل  -روند تصویب
بودجه را متوقــف کند .حاالبــه نظر می رســد پیامدهای
سیاسی و اقتصادی تعطیلی چندســاعته دولت ترامپ تا
مدت ها ادامه یابد  .اول این که ثابت شد تسلط یک حزب بر
قوای سه گانه آمریکا  ،تضمینی برای تصویب لوایح بودجه
نیســت .دوم این که بــا کنار گذاشــتن موضــوع جنجالی
مهاجــرت  ،بودجه دولت فــدرال به راحتی از ســد کنگره
عبور نخواهد کرد  .ســوم این کــه روند بودجه نویســی در
دولت ترامپ  ،بر شکاف های درونی حزب جمهوری خواه
خواهد افزود  .این در حالی است که آمریکا پس از سال ها
تالش برای متوازن سازی بودجه  ،بار دیگر در آستانه دور
جدیدی از کسری های تریلیون دالری قرار گرفته است .
وزارت خزانه داری آمریکا پیش بینی کرده است که کسری
بودجه دولت فدرال تا پایان سال مالی  2018که منتهی
به اول نوامبر اســت  ،از یک تریلیون دالر عبور خواهد کرد
و میزان اســتقراض دولتی نیز به یک تریلیون دالر خواهد
رسید  .با توجه به این وضعیت  ،کنگره ملزم است در هفته
های آینده درباره افزایش سقف بدهی های دولت فدرال
تصمیم دشــواری بگیــرد  .هم اکنــون این بدهــی به 20
تریلیون و  500میلیارد دالر نزدیک می شــود  .اگر سقف
تعیین شــده از ســوی کنگره افزایش نیابد  ،به اصطالح "
آخرالزمان مالی " در آمریکا رخ خواهــد داد و بزرگ ترین
اقتصاد جهان  ،ورشکسته خواهد شد .

حمله جنگنده های آمریکایی به نیروهای متحد ارتش سوریه در دیرالزور
ائتالف تحت رهبــری آمریکا که هــدف خود را مبــارزه با
داعش اعالم کرده ،مواضع «نیروهــای حامی حکومت»
ســوریه را در دیرالزورهدف حمالت هوایی قــرار داد .به
نوشــته رویترز ،آمریکا مدعی شــده این حمله را به تالفی
تهاجم نیروهــای حامی دولت ســوریه به مقــر «نیروهای
دموکراتیــک ســوریه» انجــام داده اســت .حملــهای که
رسانههای آمریکایی مدعی شدند در آن دست کم 100
نفر کشــته شــدند .ادعاهای آمریکا در حالی مطرح شده
است که نیروهای ائتالف قب ً
ال با هدف قرار دادن مواضع

بازگشت به مقاومت «سازمانیافته»

فلسطین و تغییر رویكرد از عملیات فردى به "تیمى" است.
شبكه 10تلویزیون اسرائیل اعالم كرده كه گزارش دستگاه
هــاى امنیتى اســرائیل حاكى از حضور دســتكم ســه تیم
وابسته به حماس درمركز و شمال كرانه باخترى است.با این
حال ،آن چه موجبات نگرانى امنیتى اسرائیلى ها را فراهم
كرده ،عملیات تیمى "احمد جرار" است که با مشاركت بیش
از یك تیم اجرا شده .به طور مثال احمد نصر یكى از عامالن
این عملیات وابســته به جنبش فتح و از كارمندان دستگاه
امنیتى تشكیالت خودگردان بوده است.این در حالی است

با رأی در کنگره ،دومین تعطیلی دولت آمریکا به پایان رسید

نجات ترامپ پس از  5ساعتتعطیلی
ســاعتی پس از آغاز دومین تعطیلی موقت دولت آمریکا،
مجلس نمایندگان ایاالت متحــده بامداد جمعه ،با ۲۴۰
رای موافــق در برابــر  ۱۸۶رای مخالــف الیحــه بودجــه
 ۴۰۰میلیــارد دالری را تصویب کرد تا دولــت از تعطیلی
بیــرون آید.پس از آنکه ســنای ایــاالت متحــده موفق به
رایگیری دربــاره بودجه تامیــن مالی دولت این کشــور
نشــد ،دولت آمریــکا بــرای دومین بار در ســه هفتــه اخیر

این موشک های پیشــرفته در جریان این رژه نشان
می دهد که این کشــور تمایلی به رهــا کردن برنامه
هستهاینظامیوتوسعهموشکیبالستیکندارد.
دراینمیانآمریکاازادامهفعالیتهایهستهایکره
شمالیدرکنارآغازروابطدیپلماتیکاشباهمسایه
جنوبیابرازنگرانیکردهاست«.مایکپنس»معاون
رئیس جمهور آمریکا که در مراســم المپیک حضور
یافتهاستدردیداربارئیسجمهورکرهجنوبیگفت
که فشارهای این کشور بر کره شمالی آن قدر ادامه
خواهد یافت تا پیونگ یانگ به مذاکرات خلع سالح
هستهایتنبدهد.ایندیداردرشرایطیانجاممی
شودکهبسیاریبراینباورندکهبهبودروابطدوکره
می تواند باعث ضعیف تر شدن اتحاد کره جنوبی و
آمریکاوکاهشفشاربینالمللیبرکرهشمالیشود.

«راب پورتر» دبیر ســتاد کارکنان کاخ ســفید از مقام خود اســتعفا داد.
دلیل این اســتعفای ناگهانی ،طرح شــکایتی از ســوی دو همسر سابق
پورتر مبنی بر سوء استفاده جسمی و روانی وی از آنان بود.گفتنی است
که خبر این اســتعفا پس از آن اعالم شــد کــه تصاویــری از چهره زخمی
و کبود همســر ســابق راب پورتر به صورت آنالین انتشــار یافــت .گفته
شده ،همسر پورتر با ضربه مشت او مصدوم شــده است« .سارا سندرز»
ســخنگوی کاخ ســفید نیز این اســتعفا را تایید کرد.کنــاره گیری پورتر
از سمت دبیری ســتاد کارکنان کاخ ســفید ،ضربه ای اساســی به بدنه
پرســنلی این مرجع سیاســی در آمریکاســت .وی پیش از این به عنوان
عضوی از حلقه نزدیکان «جان ِکلی» رئیس ســتاد کارکنان کاخ سفید،
مســئولیت انتقال اســناد و لوایح را به روی میز رئیس جمهــور «دونالد
ترامپ» برعهده داشــت .به گزارش دویچهوله ،اتهامهای مطرح شــده
علیه پورتر این پرســش را نیــز طرح کرده کــه آیا اداره تحقیقــات فدرال
آمریکا (افبیآی) در بررســیهای امنیتی ســوابق او پیش از استخدام
دچار خطا نشــده است؟نشــریه اینترنتی  Interceptمینویسد پلیس
فدرال آمریکا پیش از استخدام پورتر درباره اتهامهای مطرح شده علیه
او بــا دو همســر ســابقاش گفتوگــو کرده اســت.کاخ
ســفید احتمال خطای نیروهای
امنیتی در بررسی ســوابق پورتر
را رد کرده و سارا سندرز میگوید
ایــن بررســیها "مفصــل و
طوالنی" بودهاند .در
حــدود یــک ســالی
که از حضور دونالد
تـرامـــپ در کــــاخ
سفیـــد میگــذرد
بسیاری از نزدیکان
او کنــار هگیـــری
کرده یا مجبــور به
استعفا شدهاند.

خوشخدمتی پنتاگون بهته ماندههایداعش

طنین انداز شدن شعار «انتفاضه تا مرگ» در دهمین «جمعه خشم»

همزمان با این که مردم شــهرهای مختلــف کرانه باختری
و نــوار غزه بــه درخواســت گروههــای مقاومــت در دهمین
«جمعه خشــم» به خیابانها آمدند و علیــه تجاوزهای مکرر
صهیونیســتها و نیــز تصمیم آمریــکا علیه قدس دســت به
تظاهرات زدند"،گردان هاى عزالدین قسام" شاخه نظامى
حماساعالمكردكهاحمدجراركهمدتىقبلیكىازخاخام
هاى یهودى را در شــهر نابلس مورد هدف قــرار داد یكى از
اعضاى قســام بوده اســت.این اعالمیه به وضــوح حاكى از
بازگشت دوباره مقاومت "ســازمان یافته" به كرانه باخترى

شــروع بازی های المپیک زمســتانی کــره جنوبی
برگزارکرد.بهگفتهمقامهایارشدپیونگیانگاین
رژه به مناسبت هفتادمین ســالگرد تشکیل ارتش
خلقکرهبرگزارشدهاست.ایندرحالیاستکهدر
دهههایپیش،سالروزشکلگیرینیروهاینظامی
کرهشمالی ۲۵آوریل( 5اردیبهشت)جشنگرفته
میشد .به نظر میرســد پیونگیانگ مایل است از
توجه رســانههای بینالمللی به المپیک زمستانی
کره جنوبی ،برای نمایش تواناییهای نظامی خود
بهــره ببرد .در این مراســم پیشــرفته ترین موشــک
بالستیککرهشمالیمقابل«کیمجونگاون»رهبر
این کشور که در طول مراسم لبخند ذوق و شگفتی
از صورتش محو نمی شــد به نمایــش در آمد .در این
میان،گلوبالتایمزدرگزارشینوشت :نشاندادن

رسوایی دیگر از یاران ترامپ

دبیرستاد کارکنان کاخ سفید به اتهام
سوء استفاده از زنان استعفا داد

گلوبال تایمز :کره شمالی تمایلی به رها کردن توسعه موشکی ندارد

نبی شریفی -المپیک زمستانی « 2018پیونگ
چانگ»کهازسویکرهجنوبی«بازیهایصلح»نام
گرفتهبود ،بانمایشپرچممشترکشبهجزیرهکره
آغازشد.همچنیندراتفاقیکمسابقهدرروابطمیان
دوکره«،مونجائهاین»رئیسجمهورکرهجنوبیبا
«کیمجونگنام»رئیسپرزیدیومکرهشمالی(رئیس
جمهور تشریفاتی) و «کیم یو جونگ» ،خواهر «کیم
جونگ اون»که برای افتتاحیه مراســم ورزش های
زمستانیبهکرهجنوبیسفرکردهاست،دیدارکرد
و با آن ها دســت داد .دیروز ،هواپیمای اختصاصی
حاملهیئتعالیرتبهاعزامیکرهشمالینیزبرای
شــرکت در مراســم افتتاحیه المپیک زمستانی در
فــرودگاه اینچئــون نزدیــک ســئول ،پایتخــت کره
جنوبی به زمین نشســت« .کیم یو جونــگ» خواهر
«کیم جونــگ اون» ،رهبر کــره شــمالی ،از اعضای
این هیئت اســت .ریاســت هیئت را کیم یونگ نام،
رئیس هیئت رئیســه مجمع عالی خلــق  -پارلمان
کره شمالی  -برعهده دارد .از زمان درگذشت کیم
ایل سونگ ،رهبر پیشــین و پدر بزرگ رهبر کنونی
کرهشمالیکهسمتریاستجمهوریاینکشوررا
برعهدهداشت،بهاحتراماواینعنوانبهفرددیگری
داده نشده است و رئیس مجمع عالی خلق از لحاظ
تشریفاتی،رئیسکشوروعالیترینمقامدولتیآن
کشورمحسوبمیشود.بهاینترتیب،کرهشمالی
از لحــاظ تشــریفاتی در باالترین ســطح در مراســم
افتتاحیه حضور دارد.گرم شــدن روابــط دو کره در
سرمای زیر صفر شــهر «پیونگ چانگ» در حالی رخ
داده است که کره شمالی رزمایشــی را به مناسبت
ســالگرد تاســیس ارتش این کشــور یک روز قبل از

«تعطیل» شد.پیشــتر نیز بــه دلیــل آنکه نماینــدگان بر
ســر تأمین مالی دولــت فدرال بــه توافق نرســیده بودند،
ی و در ســالگرد یک سالگی
بخشهایی از دولت در  ۲۹د 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای مدت سه روز تعطیل
شد.در نهایت نمایندگان کنگره بر سر طرح تأمین موقت
بودجه دولت فدرال تا روز پنجشــنبه به توافق رسیدند اما
مهلت تأمین مالی دولت در نیمهشــب پنجشــنبه به پایان
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ارتشسوریهدرمواقعحساسبهپیشرویگروهتروریستی
داعش کمک کردهاند .بر اثر این حمله که به منطقه گازی
خشام انجام گرفته است ،ســه نفر از نیروهای حزب ا،...
تعدادی از عشــایر منطقه و تعدادی از مستشــاران روس
نیز جان باخته اند .وزیر دفــاع آمریکا در توجیه این حمله
هوایی اظهار کرد کــه حمله به دیر الــزور «کامال دفاعی»
بود .البته مســلما نمی توان این بمبــاران را طبق ادعای
آمریکاییهــا «حمله دفاعی» دانســت ،برای ایــن که اوال
این حمله به منطقه تحت کنترل روسیه-ســوریه و به دور

از خطوط تماس درگیریها صورت گرفت ،ثانیا مشخص
شده است که حمله با وزارت دفاع روسیه هماهنگ نشده
بود .طبــق اطالعات طرف روســی ،نیروهایــی که طرف
بشــار اســد در حال مبارزه هســتند در منطقه پاالیشگاه
سابق نفت «الحسبه» در استان دیرالزور مشغول مبارزه با
برخی واحدهای مخفی داعش در منطقه بودند.سوریه،
در نام ه به دبیرکل ســازمان ملل و رئیس شورای امنیت،
حمله آمریکا به دیرالزور را «جنایت جنگی» خواند .سفیر
روسیهدرسازمانمللنیزاعالمکردکهحملهاخیرائتالف

آمریکا به مواضع نیروهای حامی دولت سوریه در دیرالزور
را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح میکند.نیروهای
ائتالف آمریکایی ،شهریور  95نیز به سربازان سوری که
در نزدیکی «دیرالزور» در حال مبارزه با گروه تروریســتی
داعش بودند حمله کردند و دســتکم  ۶۲نفر از آن ها را
کشتند .واشنگتن در آن مورد ،ادعا کرد که «به اشتباه» به
ارتش سوریه حمله کرده اســت .روسیه بارها تأکید کرده
اســت ائتالف تحت رهبری آمریکا در واقــع قصدی برای
مبارزه با داعش ندارد.

...

اظهار نظر روز
بیثان مک رنان:

بن سلمان خطرناک ترین مرد جهان
تحلیل گر روزنامه ایندیپندنت در مقالــه ای با تیتر جنجال
برانگیز"آیامحمدبنسلمانولیعهدسعودیخطرناکترین
مرد در جهان یا اصالح گرای لیبرال است"؟ با اشاره به رشد
سریع بن سلمان در هرم قدرت عربستان در سایه جمعیت
جواناینکشورتاکیدکردکهسیاستخارجی
 70درصدی
ِ
ولیعهد ســعودی ســردرگم بوده اســت.مک رنان نوشــت:
عربستاندرآستانهتغییرقرارداردامااینتغییردردرونخود
خطربیثباتیرانیزبههمراهدارد.بیسببنیستاگروارث
جوان تاج و تخت ســعودی "خطرناک ترین مــرد در جهان"
توصیف شود.بن سلمان بعد از تقویت پایگاه قدرت خود در
داخل عربســتان امیدوار اســت که بتواند طرح چشم انداز
عربســتان در تغییر موازنه قوا در خاورمیانــه را اجرا کند اما
سیاست خارجی بن سلمان تاکنون در محدوده سردرگمی
تافاجعهآمیزبودندرنوسانبودهاست،زیرااکثرتالشهای
بن سلمان برای تاثیرگذاری بر روند حوادث در لبنان و قطر،
نتایج و واکنش معکوس به همراه داشــته اســت .همچنین
ورود عربســتان به جنگ در یمن پیشــرفتی نداشته است و
در نقطه محدودی درجا می زنــد .حتی یمن امروز به منزله
ویتنام دیگری برای عربستان توصیف می شود.

...

خبرهای متفاوت
▪پوتین :تلفن هوشمند ندارم!

خبرگزاری فرانســه:رئیس جمهور روسیه گفت که تلفن
هوشمند ندارد .وی سال گذشته هم گفته بود که از اینترنت
استفاده نمی کند و در شبکه های اجتماعی حضور ندارد.
بــر خــاف والدیمیر پوتیــن ،دیمیتــری مدودف ،نخســت
وزیر  52ساله روســیه اغلب با تلفن هوشمند خود در انظار
عمومی ظاهر می شــود و پیوســته در صفحــات اجتماعی
رسمی خود در اینســتاگرام و فیس بوک ،عکس های خود
را به اشتراک می گذارد.
▪ترامپ به منچستریونایتد ضرر زد

سان:تغییراتی که ترامپ در سیستم مالیاتی آمریکا اعمال
کرده ،سبب افت سهام باشگاه منچســتر یونایتد در بورس
نیویورک و متعاقب آن ضرر مالــی  12.87میلیون پوندی
مالکان آمریکایی شیاطین سرخ در نیمه اول سال مالی این
باشگاه شده است .طبق آمارها 28.7 ،میلیون پوند سودی
که باشگاه منچستریونایتد در ســه ماه پایانی سال 2017
کسب کرده ،نسبت به سود باشگاه در همین بازه زمانی از
سال  2016افتی  23.7درصدی داشته است.

که اهالی نابلس پس از اقامه نماز جمعه به صورت گسترده
به خیابانها آمدند و این شــعار را ســر دادند « :از نابلس این
صدا میآید...انتفاضه تا مرگ» (من نابلس طلع الصوت...
انتفاضه حتى الموت) .دیگر مناطق کرانه باختری از جمله
«البیــره ،قلقیلیه ،جنین ،طوبــاس ،دومــا ،اردوگاه الفوار و
روستای المزرعه الغربیهو  »....نیز شاهد تظاهرات بودند.
صهیونیســتها تعدادی از روزنامه نگاران و عکاســان را در
تظاهراتی مسالمتآمیز در نزدیکی راما ...بازداشت کردند.
تعدادی از فلسطینیها در برابر منزل شهید جرار در جنین
که توسط صهیونیستها تخریب شد نیز دست به تظاهرات
زدند .همچنین در غزه به دعــوت گروههای مقاومت تجمع
و تظاهرات برگزار شــد« .مشــیر المصری» از اعضای ارشد
حماس طــی اظهاراتــی گفت :شــهادت جــرار نشــان داد
تمامی تالشها برای منحرف کردن جوانان فلســطینی از
مســیر مقاومت ،بیفایده بوده است«.شاباک یا شینبیت»
(ســازمان اطالعات و امنیــت داخلی رژیم صهیونیســتی )
سهشنبه گذشته اعالم کرد طی عملیاتی در شهر «الیامون»
در جنین کرانه باختری عامل استشهادی «احمد نصر جرار»
را به شهادت رسانده است .احمد طی عملیاتی مسلحانه با
کمک چند نفر دیگر در شهرک صهیونیستی «حفات گلعاد»
(در نزدیکــی نابلس) یــک خاخــام صهیونیســت را به قتل
رساند.شــهادت جرار منجر به موجی از واکنشها از سوی
گروههای مقاومت از جمله حزبا ...شد.
میرســید.به دنبال آغاز دومین تعطیلی موقت ،رهبران
ســنای آمریکا ابــراز امیــدواری کردنــد که ایــن تعطیلی
بیشتر از چند ســاعت به درازا نکشــد و موفق شوند تأمین
مالی دولت را تصویب کنند.همان طور هم شــد ،مجلس
نمایندگان در ســاعات آغازین روز جمعــه الیحه بودجه را
از تصویب گذراند و به ایــن ترتیب این تعطیلی ،به گزارش
خبرگزاری آسوشیتدپرس ،تنها پنج ساعت و نیم به طول
انجامید.یکی از مواردی که تاکنون باعث تصویب نشدن
بودجه ساالنه آمریکا شده اختالف نظر جمهوریخواهان
و دموکراتهــا در کنگــره بر ســر برنامه موســوم بــه داکا،
مربوط به وضعیت کودکانی اســت که عمدت ًا از مکزیک و
دیگر کشــورهای آمریکای جنوبی غیرقانونی وارد آمریکا
شده یا از پدر و مادری غیرآمریکایی در خاک این کشور به
دنیا آمدهاند.رئیس جمهور آمریکا چند ماه پیش این طرح
مصوب دوران باراک اوباما را ملغــی اعالم کرد و گفت که
تحت هیچ شرایطی حاضر به ادامه برنامه داکا نخواهد بود.
در مقابل ،دموکراتها شرط تصویب بودجه سال ۲۰۱۸
ایاالت متحده را تعیین تکلیف این موضوع اعالم کردهاند.
این در حالی است که جمهوریخواهان چنین استدالل
میکنند که مسئله مهاجرت را نباید با مسئله بودجه خلط
کرد و میتوان در این باره «در آینده» تصمیم گرفت.

امضای  ۱۰هزار انگلیسی پای یک طومار :سفر بن سلمان به لندن لغو شود
بیــش از  ۱۰هــزار شــهروند
انگلیســی طومــاری را
امضــا کردنــد کــه در
آن از نخســت وزیــر
کشورشان خواستند
ســفر ولیـــعــــهد
عربستان به این
کشـــــور را
لغـــــو

کند.به نوشته القدس العربی ،در این طومار امضا کنندگان
به ایــن دلیــل که محمــد بــن ســلمان ،ولیعهد عربســتان
مسئول فجایع یمن است و دولت انگلیس به فروش اسلحه
به عربســتان ادامه میدهــد و همچنین این که عربســتان
در زمینــه حقوق بشــر در جهان بدتریــن پیشــینه را دارد،
خواهان لغو ســفر محمد بن ســلمان به کشورشان شدند.
امضا کننــدگان این طومــار ضمن درخواســت بــرای لغو
فوری این سفر از ســوی نخســت وزیر انگلیس نوشتند که
زندگی مردم با ارزشتر از معامله اسلحه است.بنابراین با

وجود رسیدن تعداد امضا کنندگان به  ۱۰هزار تن ،دولت
انگلیس براســاس قواعد مربوط به تقاضانامههایی که در
سایت دولت منتشر میشــوند ،ملزم به پاسخ گویی به این
درخواســت اســت.در همین زمینه تعداد نمایندگانی که
این عریضه را امضا کردهاند به  ۲۲نماینده رســیده است.
عالوه بر این انگلیس طی روزهای آینده شاهد فعالیتهای
مختلفی خواهد بود که مهم ترین این فعالیتها تظاهراتی
است که قرار است هفتم مارس آینده در مقابل دفتر نخست
وزیری انگلیس برگزار شود.
CMYK

