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تظاهرات علیه ارتش در مصر
نظامیان به پادگان هایشان بازگردند

علیه  تظاهراتی  برگــزاری  با  انقالبیون مصری 
ارتش کودتاچی خواســتار بازگشــت نظامیان به 

پادگان هایشان شدند.
به گزارش تسنیم، تظاهرکنندگان مصری با برپایی این 
تظاهرات در روز جمعه از حاکمان این کشور که از نظامیان 
سابق مصر هستند، خواستند تا به پادگان های خود بازگردند. 
از ســوی دیگر منابع مصری گزارش دادند در جریان نماز 
جمعه »الهرم« نیز درگیری هایــی بین هواداران جماعت 

اخوان المســلمین و نیروهای امنیتی رخ داد. براساس این 
گزارش، پس از اقامه نماز جمعه هواداران اخوان المسلمین با 
برپایی راهپیمایی  شعارهایی علیه ارتش و پلیس سر داده و 
خواستار برگزاری تظاهرات در روز ۳۰ ژوئن (9 تیر( شدند. 
»عبدالفتاح السیسی« وزیر دفاع مصر ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۳ 
طی حکمی »محمد مرسی« رئیس جمهور منتسب به اخوان 
المســلمین را از منصبش عزل و مدتی بعد خود جانشین 

وی شد. چند ماه بعد، حکم اعدام مرسی نیز صادر شد.

تظاهرات مقابل  وزارت دادگستری آمریکا
در اعتراض به شکنجه زندانیان

ده ها شهروند آمریکایی در اعتراض رواج شکنجه 
در زندان ها وبازداشــتگاه های ایاالت متحده ، در 

واشنگتن تظاهرات کردند.
به گزارش تســنیم، همزمان با فرا رسیدن روز جهانی 
حمایت از قربانیان شــکنجه، ده ها تن از فعاالن اجتماعی 
و حقوق بشــر با تجمع مقابل وزارت دادگستری آمریکا در 
واشنگتن، خواستار پیگیری گزارش سنا در مورد شکنجه و 
تعقیب قضایی عامالن این جنایت ها شــدند. در این مراسم 

شرکت کنندگان  پالکاردهایی با  شعارهای »شکنجه گران را 
تحت تعقیب قضایی قرار دهید«, »ظلم و تحقیر انسانیت«, 
»یازده ســپتامبر یک کار داخلی برای به راه انداختن جنگ 
بود«, »گناهکار نیستی مگر اینکه مسلمان باشی«, »ماجرای 
شــکنجه های آمریکا را مورد بررسی قرار دهید«، »رئیس 
جمهور، زندگی این زندانی ها در دستان تو است«, »گوانتانامو 
را تعطیل کنید«, »مسئولیت پذیری در مورد جنایات  پلیس« 

و »زندگی سیاه پوستان ارزش دارد« در دست داشتند.
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عوامل سرویس جاسوسی 
)موساد(  صهیونیستی  رژیم 
یکی  خرابکارانه  اقدامی  در 
از کشتی های »ناوگان آزادی 

غزه3« را از کار انداختند. 
به گزارش خبرگزاری قدس، 
به نقــل از مرکز اطالع رســانی 
فلســطین، »درور فایلــر« یکی 
از سرنشــینان کشــتی سوئدی 
»ماریان« کــه همراه با »ناوگان 
آزادی ۳« قصد عزیمت به باریکه 
غــزه را دارد اعالم کرد: »عوامل 
موســاد در اقدامــی خرابکارانه 
یکی از کشــتی های این ناوگان 
را از کار انداختند؛ اگر کشتی راه 
می افتاد و در داخل دریا موتور آن 
از کار می افتاد ممکن بود تمامی 
سرنشــینان آن جان خود را از 

دست دهند.«
»فایلر« که از تابعیت اصلی 
خــود یعنی تابعیت اســرائیلی 
صرف نظر کــرده بــا ۱8 فعال 
دیگر ســوار بر کشــتی ماریان 
ســوئد از یک ماه و نیم پیش به 
سمت باریکه غزه در حال حرکت 

هستند.
وی تصریــح کــرد: »به رغم 

ایــن خرابکاری نــاوگان آزادی 
۳ در موعد مقرر به ســمت نوار 
غــزه حرکت می کند. پیش بینی 
می شــود که نــاوگان آزادی، ۲ 
روز دیگر به غزه برســد.« رژیم 
صهیونیســتی پیش از این اعالم 
کرده بود، به هر شــکل ممکن 
این کشتی را متوقف خواهد کرد.

نماز باشکوه در االقصی
در دومین جمعه ماه مبارک 
رمضــان اما حــدود ۳5۰ هزار 
فلســطینی نمــاز خــود را در 

مسجداالقصی به جا آوردند.
نمازگــزاران از قدس، اراضی 
اشغالی و کرانه باختری به مسجد 

االقصی آمده بودند. 
فلسطینیان  گسترده  حضور 
در نماز جماعت مسجد االقصی 
در شرایطی صورت می گیرد که 
نظامیان رژیم صهیونیســتی به 
مردان پایین تر از 4۰ سال اجازه 
ورود به این مسجد را نمی دهند 
و مقررات سختی برای رفت و آمد 

فلسطینیان اعمال کرده اند.
 در نمــاز جمعه نخســتین 
جمعه ماه مبارک رمضان، کمتر 
از ۳۰۰ هزار نفر موفق به شرکت 

شده بودند.
کشته شدن 

یک صهیونیست
یک صهیونیست در حمله روز 
جمعه مهاجمان مسلح در شهر 
»خضیره« کشته و یک تن دیگر 

زخمی شد.
به گــزارش خبرگزاری صدا 

اطالع رســانی  منابع  ســیما،  و 
صهیونیســتی اعــالم کردند دو 
جوان مهاجم موتورسوار به طرف 
دو اســرائیلی در شــهر خضیره 
تیراندازی کردند که بر اثر آن یکی 
از صهیونیست ها هالک و یک نفر 

دیگر به شدت زخمی شد.
پلیس اســرائیل اعالم کرده 

درباره علل این حمله تحقیقات 
را آغاز کرده است.

راهپیمایی حمایت از 
»خضر عدنان«

صدها فلســطینی با برپایی 
راهپیمایی در محوطه مســجد 
االقصی حمایت خود را از خضر 
عدنان اسیر فلســطینی که در 

حدود دو ماه اســت در اعتصاب 
غذا به سر می برد اعالم کردند.

عدنان در ســال ۲۰۱۲ نیز 
اعتصاب غذای 66 روزه ای را آغاز 
کرد که الهام بخش صدها اســیر 

فلسطینی شد.
بان کی مون دبیر کل سازمان 
ملــل متحد با انتشــار بیانیه ای 
نگرانی خــود را درباره اعتصاب 
غــذای خضر عدنان اعالم کرد و 

خواستار آزادی وی شد.
سایر رویدادها

بلندپایه  مســئول  یــک   *
سازمان ملل تاکید کرد بازسازی 
باریکه غزه در صورت تداوم روند 
کنونی ۳۰ سال به طول خواهد 

انجامید!
شهرک نشــین  یــک   *
خود  خودروی  با  صهیونیســت 
عمدا یک زن فلســطینی را در 
شهر قدس اشــغالی زیر گرفت 

و فرار کرد.
* اســماعیل هنیــه معاون 
رئیــس دفتر سیاســی حماس 
گفت: گزارش سازمان ملل درباره 
جنگ اخیر غزه مهمتر از گزارش 

گلدستون است.

موساد کشتی کمک رسانی به غزه را از کار انداخت!

اعتراضات گسترده جهانی علیه حمالت تروریستی 
در کویت، تونس و فرانسه

به دنبال بروز اختالف و افزایش تلفات در جبهه تروریست ها صورت گرفت

درخواست تکفیری ها برای توقف فوری عملیات 
در جنوب سوریه

علیه  جهانی  واکنــش  در 
کویت،  در  تروریستی  حمالت 
تونس و فرانســه، عــالوه بر 
مخالف  جنبش های  و  کشورها 
گروه  حامیــان  تروریســم، 
تروریستی »داعش« هم عملیات 
تروریستی این گروه را به شدت 

محکوم کردند!
دیروز بــازار محکومیت داعش 
بــه خاطر عملیات تروریســتی در 
کویت، تونس و فرانســه خیلی داغ 
بود تا آنجا که انتظار می رفت خود 
رهبران داعش هم پس از به عهده 
گرفتن مســئولیت ایــن حمالت، 
آنها را محکوم کند! ایاالت متحده، 
بحریــن، ترکیه، قطــر، انگلیس و 
فرانسه که به همراه عربستان و رژیم 
صهیونیستی همه روزه از داعش و 
تکفیری ها حمایت مالی و تسلیحاتی 
می کننــد، دیــروز در محکومیت 
داعش تندترین عبــارات را به کار 
بردند؛ کاخ سفید در ژستی مزورانه 
و با صدور بیانیه ای، اعالم کرد: »ما 
این حمالت نفرت انگیز را به شدت 
محکوم می کنیم و در کنار دولت و 
ملت سه کشوری هستیم که شاهد 
این حمالت بودند.« »جان کربی«، 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم 
گفت: »واشنگتن با شدیدترین لحن 

این حمالت را محکوم می کند.«
وزارت خارجــه قطــر هم که 
خــود حامی اصلــی تکفیری ها در 
منطقه است، اعالم کرد: »این اقدام 
تروریســتی با تمامــی ارزش های 
انســانی، اخالقی و آموزه های دین 
»بان کی مون«  دارد:  منافات  اسالم 

دبیرکل سازمان ملل هم گفت که 
»این حمالت زشــت، عزم جهانی 
را برای مقابله با تروریســم تضعیف 
نمی کند.« »یوسف قرضاوی« چهره 
مذهبــی اهل ســنت کــه از او به 
دلیل مواضع تفرقه افکنانه اش تحت 
عنوان »شــیخ ناتو« نــام می برند 
نیز اظهار داشــت »داعشــی ها از 
حیوان هم بدتر هستند.« در ادامه 
این موضعگیری های مشمئزکننده 
و تهــوع آور، »دیویــد کامــرون« 
نخســت وزیر انگلیس، بــه دفاع از 
اســالم برآمد و گفت: »برخی این 
کارها را به نام اسالم انجام می دهند. 
این سخن درست نیست، اسالم دین 
صلح است.« این درحالی است که 
انگلیــس و آمریکا و صد البته رژیم 
صهیونیســتی پــروژه »داعش« را 
اصوالً با هدف بدنام کردن اســالم 

خلق کرده اند.
احتماالً سبقت گرفتن غربی ها 
و حامیان تابلودار منطقه ای داعش 
(مثل ترکیه و قطر( در محکوم کردن 
حمالت تروریســتی روز جمعه، به 

خاطر رفع اتهام از خود بوده است. 
روز جمعه انفجار بمب در یک مسجد 
شیعیان کویت ۲7 شهید و بیش از 
۲۰۰ مجروح برجای گذاشــت. در 
این انفجار نمازگزاران جمعه هدف 

قرار گرفتند.
همزمان، در تونس تروریست ها 
بمبی را در یک هتل شهر »سوسه« 
منفجر کردنــد. در این انفجار ۳7 
گردشگر انگلیسی، فرانسوی و دیگر 
کشورهای اروپایی کشته و ۳6 تن 
دیگر مجروح شدند. غالب قربانیان 
انگلیســی بودند. در همین روز در 
یک کارخانه شــهر »لیون« فرانسه 
هم یک عامل تروریســتی سر یک 
نفر را برید و با یک انفجار چند تن 

دیگر را مجروح کرد.
داعــش  تروریســتی  گــروه 
مسئولیت هر سه عملیات را برعهده 
گرفته است. در میان کشورهایی که 
علیه این عملیات تروریستی موضع 
گرفتند، نام ایتالیا، اسپانیا، روسیه، 
لبنان، پاکســتان، مغرب، الجزایر و 

آلمان نیز به چشم می خورد.

دولت هــای ایتالیا و انگلیس با 
هدف جلوگیری از هرگونه عملیات 
تروریســتی در ایــن دو کشــور، 
تدابیر امنیتی »ویــژه ای را به اجرا 
گذاشــته اند. به اعتقاد کارشناسان، 
حامیــان غربــی و عربــی داعش 
اکنون چــوب حمایت های خود را 
می خورند. اما در دنیای اسالم، جدای 
از مواضع ریاکارانه دولت های حامی 
داعش، دولت ها، نهادهای مذهبی و 
جریان هایی که تمام قد مقابل داعش 
و جریان تکفیری ایســتاده اند نیز 
حمالت تروریستی در کویت، تونس 
و فرانسه را محکوم کردند؛ آیت اهلل 
»سیدعلی سیستانی« مرجع عالی 
بیانیه ای اعالم  شیعیان عراق، طی 
کرد: ما با خانواده های قربانیان این 
حادثه »انفجار در مســجد کویت« 
ابراز همدردی می کنیم و از خداوند 
منان می خواهیم قربانیان را مشمول 
رحمــت و مغفرت خود قرار دهد و 
به خانواده های آنها صبر و پایداری 
عنایــت کنــد. »حیــدر عبادی« 
نخســت وزیر عراق، هم  طی تماس 

تلفنی با امیر کویت و رئیس جمهور 
تروریستی داعش  فرانسه، حمالت 

را محکوم کرد.
دانشگاه االزهر مصر نیز با انتشار 
بیانیه  ای، حمله انتحاری به مسجد 
شیعیان کویت و انفجار بمب در هتل 
شهر سوسه تونس را محکوم و اعالم 
کرد، این حمله ناقض تمام معیارهای 
مذهبی است. االزهر از جامعه جهانی 
نیز خواســت با هر وسیله ممکن با 

تروریسم مقابله نماید.
حزب اهلل لبنان، اما برای حمالت 
تروریستی کویت و تونس دو بیانیه 
جداگانــه صادر و این حمالت را به 
شدت محکوم کرد. حزب اهلل حمالت 
تکفیری ها را جنگ علیه کشورهای 
عربی و اســالمی دانســت و اعالم 
کرد که این حمــالت به نفع رژیم 

صهیونیستی است.
جنبش انصاراهلل یمن هم اعالم 
کــرد، انفجار کویت وحدت ملی در 
این کشور را هدف گرفته است. این 
جنبش، عامالن انفجار در کویت و 

بمباران یمن را یکی دانست.

دوربین های  تصاویر  براســاس 
مدار بسته، عامل انتحاری در کویت 
»ابوســلمان الموحد«، سعودی تبار 
بوده است. جنبش مقاومت اسالمی 
فلســطین (حماس( نیز انفجار در 
مســجد امام صادق(ع( کویت را به 
شــدت محکوم کرد و آن را اقدامی 
»جنایتکارانه« و مغایر با همه قوانین 
بین المللی و آموزه های ادیان آسمانی 
دانست. حماس انفجار در هتل محل 
اقامت گردشــگران در تونس را نیز 

اقدامی »جنایتکارانه« خواند.
»مقتدا صدر« رهبر جریان صدر 
عــراق، ضمن محکوم کردن انفجار 
کویت، رهبر داعش را به مرگ تهدید 
کرد. صدر خطاب به البغدادی گفت: 
با قتل عام مســلمانان فقط درحال 
خدمت به رژیم صهیونیستی است.

شیخ »علی ســلمان« دبیرکل 
جمعیت اسالمی الوفاق بحرین نیز از 
درون زندان رژیم آل خلیفه عملیات 
تروریستی در کویت، تونس و فرانسه 
را محکــوم کرد. گروه تروریســتی 
داعش هم تهدید کرد که کشــور 
انجام عملیات، بحرین  بعدی برای 

خواهد بود!
سایر رویدادها

* دولت تونــس اعالم کرد که 
قصد دارد فعالیت 8۰ مســجد که 
خارج از کنترل دولت هســتند را 
تعطیل کنــد. جریان های تکفیری 

در این مساجد فعالیت دارند.
* دولــت کویــت در ارتباط با 
انفجار مسجد شــیعیان، ۱8 عضو 
داعش را دســتگیر و در این کشور 

یک روز عزای عمومی اعالم کرد.

تروریســت های تکفیری با انتشار لیستی از 
کشته های خود و متهم کردن یکدیگر، به شکست 
عملیات »توفان جنوب« اذعان کرده و خواســتار 

توقف آن شدند.
به گزارش فارس از سوریه، در حالی که تنها دو روز از 
نبرد موسوم به »توفان جنوب« گروه های تروریستی برای 
تصرف شهر »درعا« می گذرد، تعداد تلفات بسیار زیاد و 
همچنین تشدید اختالف میان تروریست ها باعث توقف 

این عملیات شده است.
گروه های مسلح تروریستی با اذعان به اینکه بیش از 
۱5۰ تروریست مسلح از زمان آغاز عملیات »توفان جنوب« 
کشته و زخمی شده اند و بدون آنکه کوچکترین پیشروی 

در این نبرد احراز کنند، خواستار توقف این نبرد شدند.
عملیات »توفان جنوب« از اولین ســاعات بامداد روز 
پنجشــنبه توسط ۳4 گروه تروریستی وابسته به »ارتش 
آزاد« و »جبهه النصره« و با هدف تصرف شهر »درعا« مرکز 
استان درعا در جنوب سوریه آغاز شد. طبق گزارش های 
منتشــر شده هدایت و فرماندهی این عملیات که از یک 
ماه و نیم قبل برایش برنامه ریزی شده بود از اتاق عملیات 
مشترک »الموک« واقع در اردن صورت می گیرد. در این 
اتاق عملیات، افسران صهیونیستی، آمریکایی، فرانسوی، 
اردنی، قطری، سعودی و ترکیه ای حضور دارند که به طور 
مشترک حمالت گروه های تروریستی علیه ارتش سوریه 

را هدایت می کنند.
شــبکه های اجتماعی وابسته به گروه های مسلح نیز 

درباره شکست این عملیات نوشتند، از چند روز مانده به 
آغاز »توفان جنوب« اختالفات به اوج خود رسیده بود و 
میان گروه های مسلح درباره نحوه توزیع کمک ها، سالح ها 
و ذخایر تسلیحاتی اختالف شدیدی وجود داشت که در 
هنگام نبرد همین اختالفات باعث شکست عملیات شد.

پیش از این نیز میان گروه های تروریســتی به ویژه 
جبهــه النصره، داعش و ارتش آزاد درباره نحوه تقســیم 
کمک های مالی و تسلیحاتی اختالفات زیادی وجود داشت 
که در بســیاری از مناطق منجر به درگیری شدید میان 

تروریست ها و اعدام اعضای یکدیگر شد.
شبکه های اجتماعی وابسته به مخالفان اعالم کردند 
این عملیات از ابتدا محکوم به شکســت بود اما پافشاری 
آل سعود، رژیم صهیونیستی و اردن که درصدد بودند از 
حمایت بیشــتر آمریکا برخوردار شــوند، مانع از لغو این 

عملیات شد.
این منابع افزودند: »برخی از گروه های مسلح از ایجاد 
پوشش آتش مناسب برای گروه حمله کننده امتناع کردند و 
موجب شدند تا آنها در کمین ارتش سوریه گرفتار شوند.«
با وجود شلیک حدود ۱۰ هزار گلوله خمپاره و موشک 
از سوی گروه های تروریستی طی ۲4 ساعت به درعا، این 

گروه ها نتوانستند به اهداف خود حتی نزدیک شوند.
بر اســاس این گزارش تروریست ها تالش داشتند با 
تصرف درعا به بزرگراه بین المللی درعا، دمشــق مسلط 
شــوند که با حمله به موقع نیروهای ارتش موفق به این 

کار نشده و شکست سختی خوردند.

نیروهای مردمی شــهر کوبانی بــرای بار دوم، گروه 
تروریستی داعش را از شهر خود بیرون راندند.

به گزارش تســنیم به نقل از اســکای نیوز، مرکز موسوم به 
دیده بان حقوق بشر سوریه (وابسته به مخالفان( اعالم کرد که 
نیروهای کرد مردمی، عناصر گروه تروریســتی داعش را از شهر 
مرزی عین العرب (کوبانی( مجبور به عقب نشینی و فرار کردند.

عناصر داعش بامداد روز پنجشــنبه بــا حمله غافلگیرانه به 
این شــهر و با انجام ده ها انفجار انتحاری و حمالت تروریستی 

حدود ۲5۰ تن را کشــتند و بیش از 7۰ تــن دیگر را مجروح 
کردند و پس از به راه انداختن حمام خون، وارد این شهر شدند. 
تقریبا تمام قربانیان این حمالت وحشــیانه، غیرنظامی گزارش

شده است.
 اما این مسئله زیاد دوام نیاورد و نیروهای مردمی که پیش 
از این (ماه ژانویه گذشــته( پس از حدود 4 ماه درگیری شدید، 
توانسته بودند عناصر تروریستی داعش را از شهر کوبانی بیرون 
برانند، موفق شدند بار دیگر تکفیری ها را از شهر خود بیرون کنند.

کوبانی باز هم داعش را شکست داد

کشاورزان آلمانی در اعتراض  
به  مواضع انگال مرکل صدراعظم 
آلمان در برابر مســکو و از بین 
رفتن بازار کشورشان در روسیه 

تظاهرات کردند.
به گــزارش فــارس، صدها تن 
آلمانــی روز جمعه  از کشــاورزان 
بــا تظاهرات در خیابان های شــهر 
»ارفــورت« از دولت این کشــور به 
خاطر از دســت رفتن بازار مسکو به 
دلیل مشارکت آلمان در تحریم های 

روسیه، به شدت انتقاد کردند.
با  »زوددویچه«  آلمانی  روزنامه 
انتشــار این خبر نوشت که تحریم 
روسیه در سال ۲۰۱4 باعث شده تا 
کشاورزان آلمان تاکنون حدود 6۰۰ 
میلیون یــورو ضرر کنند. همچنین 

افزایــش اعتراضات و  با 
آشوب ها در ایروان، پایتخت 
روسی  رسانه های  ارمنستان 
هشدار دادند که غرب همچون 
کودتای  دنبــال  به  اوکراین 

رنگی در ارمنستان است.
ایــروان پایتخت ارمنســتان  
ظرف یک هفته گذشته به صحنه 
تظاهــرات، آشــوب و درگیری 
خیابانی در اعتراض   به افزایش 
۱7 درصدی  قیمت برق تبدیل 
شده است. ناتوانی دولت ارمنستان 
در کنترل بحران،فضا را برای وقوع 
انقالب مخملی فراهم کرده است .
رسانه های روســیه، با اعالم 
این خبر، حرکات اعتراضی مردم 

ارمنســتان را »انقالبی رنگارنگ، 
نمایشی« و ناشــی از تحریکات 
غــرب ارزیابی کرده و هشــدار 
داده اند که غزب به دنبال زمینه 
چینی انقالب رنگی در ارمنستان 

است
 بــه گــزارش ایســنا، موج 
اعتراضات گســترده ای که علیه 
از  ارمنستان  دولت  سیاست های 
روز دوشنبه(۱تیرماه( آغاز شده، 
همچنان ادامه دارد و هرلحظه بر 
ابعاد آن افزوده می شود. براساس 
اوج  شده،  منتشــر  گزارش های 
اعتراضات زمانــی بروز پیدا کرد 
که معترضــان به ســمت کاخ 
ارمنستان در  ریاســت جمهوری 

حال حرکت بودنــد و نیروهای 
پلیــس بــا ماشــین آب پاش و 
گازاشــک آور به مقابلــه با آنها 
پرداختند که منجــر به زخمی 
شــدن 7تــن از تظاهرکنندگان 
شد.در این درگیری ها همچنین، 

بیــش از ۲۰۰ تن از هــواداران 
جنبش »به غــارت نه بگوییم« 

بازداشت شده اند.
رهبــران  بیــن  مذاکــرات 
عالی رتبه  مقامــات  و  معترضان 
دولتی به بن بست خورده است تا 

فضا برای رادیکال تر شدن اوضاع 
سیاسی ارمنســتان فراهم شود. 
آشفتگی سیاسی و درگیری های 
خیابانی در پس پــرده می تواند 
ارمنســتان را بــه مقصد جدید 

انقالب  مخملی تبدیل کند.
ســرژ سرکیســیان رئیــس 
جمهور ارمنستان روز سه شنبه 
با صدور بیانیه ای پیشــنهاد داد 
بــا تظاهرکنندگان دیــدار کند 
و خواســته های آنان را بشــنود 
اما بیشــتر تظاهر کنندگان این 
پیشــنهاد را رد کردند و گفتند 
خواســته های آنها از قبل روشن 

است.
 ارمنســتان کــه از اقمــار 

اتحادیه جماهیرشوروی محسوب 
پایگاه  یــک  میزبان  می شــود، 
فرامرزی روسیه است و قسمتی 
از پازل اتحادیه گمرکی روســیه 
همچنین  می شــود  محســوب 
کمپانی های روسی در ارمنستان 

دارای نفوذ گسترده ای هستند 
بر اساس گزارش ها  می توان 
وضعیت امروز ایروان را با وضعیت 
»کیــف« در »اوکرایــن« پیش 
از »انقالب نارنجی« این کشــور 
مقایسه کرد.نارضایتی از عملکرد 
دولت در زمینه اقتصادی و افزایش 
ناگهانی قیمت برق عرصه را برای 
قــدرت نمایی خیابانــی فراهم 

کرده است. 

کشاورزان آلمانی: تحریم اقتصادی روسیه 
خودمان را نابود می کند

رسانه های روسی:

غرب برای کودتای رنگی در ارمنستان دست به کار شد

با  در روزهایی کــه همزمان 
یمن  در  عربســتان  جنایــات 
رسانه های اصلی آمریکا از پوشش 
می ورزند،  اجتنــاب  وقایع  این 
ابتکاری  در  آمریکا  مســلمانان 
جالب اقدام به نمایش صحنه هایی 
از جنگ افــروزی ریاض در یمن 

کرده اند.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، 
برگزار کنندگان نماز جمعه مقابل مرکز 
اسالمی واشــنگتن با هدف مقابله با 
سانسور رسانه های آمریکایی، با برپایی 

برای مقابله با سانسور رسانه های آمریکایی برگزار شد

نمایش جنایات آل سعود در خیابان های واشنگتن

۴۷ ســازمان و ائتالف حقوق 
توقف  خواهــان  عربی  بشــری 
به  عربســتان  نظامی  تجاوزگری 

یمن شدند. 
بــه گــزارش تســنیم بــه نقل از 
خبرگــزاری رســمی یمــن، این 47 
ســازمان و ائتــالف در بیانیــه خود، 
تجاوزگری عربستان با مشارکت گروهی 
از کشورهای عربی مورد حمایت ائتالف 
بین المللی به سرکردگی آمریکا و تحت 
پوشش اتحادیه عرب به یمن را محکوم 
کردند. این بیانیه خاطرنشان کرده که 
تجاوزگری علیــه یمن از 9۰ روز پیش 
همچنــان ادامــه دارد و همه چیز زیر 
بمباران قــرار دارد و شــمار زیادی از 
غیرنظامیان از جملــه زنان و کودکان 

قربانی شده اند. 
در بخش دیگری از این بیانیه آمده 
است: »تجاوز ســعودی ها باعث ویرانی 
آثار باستانی، تاسیسات شهری، خانه ها، 
بیمارستان ها و مراکز بهداشتی، خطوط 
انتقال برق و پایانه های فرآورده های نفتی 
شده است و همه این جنایات در سایه 
محاصــره ظالمانه هوایی و دریایی روی 
داده است. دارو و فرآورده های سوختی 
تمام شــده، و اقتصاد فروپاشیده و آب 
آشــامیدنی شــهروندان نیز قطع شده 
اســت.« این ســازمان ها و ائتالف های 
عربــی امضا کننده بیانیه خواهان توقف 
فوری تجاوزگری شدند که »۲4 میلیون 

انسان را هدف قرار داده است.«
حمله هوایی به نمازجمعه 

از ســوی دیگر حمله جنگنده های  
سعودی به چند استان در یمن موجب 
شــهادت هفت غیرنظامی و نیز زخمی 
شدن ۲۰ نفر دیگر شد. در این حمالت 
نمازگزاران مسجد الجرد هنگام ادای نماز 
ظهر جمعه هدف قرار گرفته و این مسجد 
به طور کامل تخریب شد. سازمان ملل 
متحد اما در واکنش به این جنایات بار 
دیگر درباره وقوع فاجعه انسانی در یمن 
هشدار داد و از همه طرف ها خواست تا 

اقدامات نظامی را فوری متوقف کنند.
ارتش یمــن و کمیته های مردمی 
نیز در واکنش، پادگان البیضا در پشت 
منطقه الخوبه و مراکز نظامی در منطقه 
جیزان عربستان را با موشک هدف قرار 
دادند. این نیروهــا همچنین خودروها 
و محل تجمع نظامیان ســعودی را به 
همراه یک یگان نظامی در منطقه نجران 
عربستان با موشــک هدف قرار دادند.  
تشــدید حمالت ســعودی ها در حالی 
اســت که یک مقام فرودگاه بین المللی 
صنعا روز جمعه گفت: »عربستان مانع 
فــرود هواپیمای عمانــی حامل هیئت 
شرکت کننده انصاراهلل در مذاکرات ژنو 
در فرودگاه بین المللی صنعا شــد.« به 
گفته این منبع، هواپیمای مذکور دارای 
مجوز پرواز از مســقط پایتخت عمان و 
فرود در فرودگاه صنعا می باشد اما تا این 
لحظه دالیل رهگیری این هواپیما توسط 

عربستان مشخص نشده است.
به گــزارش تســنیم، در حالی که 
جنگنده های عربستان با حمله به استان 
»البیضــا« در یمن از عناصــر القاعده 
پشتیبانی می کنند یک روزنامه سعودی 
بــه نقل از منابع نظامی این کشــور از 
ورود »4۰۰ نظامــی آموزش دیده« از 
سوی عربستان به شهر عدن در جنوب 
یمن خبر داد. به گفته این منابع برنامه 
این 4۰۰ تن ورود علیه نیروهای ارتش 
و کمیته های مردمی وابسته به جنبش 
انصاراهلل و نیروهای طرفدار علی عبداهلل 

صالح عنوان شده است.
 این روزنامه به نقل از منابع یاد شده 
افزود: »این 4۰۰ نفر به تجهیزات نظامی 
مجهز شده اند.« این منابع گفتند: »یک 
واحد نظامی دیگر نیز وارد عدن خواهند 
شــد که شمار آنها مشــخص نیست.« 
جنگنده های ســعودی نیز در حمایت 
از عناصــر القاعده در یمن،  حمالتی را 
به ســاختمان دانشکده فنی و حرفه ای 
منطقه السوادیه در استان البیضا کردند و 
آن را تقریبا نابود کردند. این خبر تاکنون 
از سوی منابع رسمی تأیید نشده است.

درخواست 
47 سازمان 

حقوق بشری عربی
برای توقف فوری 
حمالت آل سعود

 به یمن

احضار کاردار اسرائیل از سوی ترکیه
وزارت خارجه ترکیه با انتقاد از بازداشــت تعدادی از 
شــهروندانش توسط نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی و 
اخراج آنها از سرزمین های اشغالی کاردار این رژیم را احضار 
کرد.وزارت خارجه ترکیه اعالم کرد، بازداشت شهروندان ما 
در فرودگاه و عدم اجازه به آنها برای ورود به رغم داشــتن 
ویزا تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست. این تنش همزمان 
با اظهارات وزیر خارجه ترکیه مبنی بر تمایل کشورش برای 

بهبود رابطه با اسرائیل صورت می گیرد.
انحالل پارلمان سریالنکا

رئیس جمهور ســریالنکا با انحالل پارلمان کشــورش 
خواســتار برگزاری انتخابات جدید شــد.اکثر قانونگذاران 
این پارلمان از حامیان رئیس جمهور سابق سریالنکا بودند. 
رئیس جمهور سریالنکا خواستار برگزاری انتخابات جدید در 

تاریخ هفدهم اوت (۲6 مرداد( شد.
استقرار 60 هزار نیرو در شرق اوکراین

رئیس جمهور اوکراین از استقرار 6۰ هزار نظامی در شرق 

  چهار سوی پنج قاره

فرانسه تونسکویت

نمایشــگاهی خیابانی، عکس هایی از 
قربانیان و کــودکان یمنی که بر اثر 
اصابت بمب های آل سعود به شهادت 
رسیده اند را روی نرده های پیاده روها 
نصب کرده اند تا مســلمانانی که برای 
اقامه نماز به مرکز اســالمی می روند، 
بتوانند گوشــه ای از ایــن جنایات را 
ببینند.  نماز جمعه این مرکز بیش از 
۳۱ سال است که توسط »امام محمد 

العاصی« در پیاده رو  بر پا می شود.
مرکز  در  »امام محمدالعاصــی« 
اسالمی در یک انتخابات آزاد همگانی 

به عنوان »امام منتخب« انتخاب شد 
و بطور معمول در خطبه های خود از 
رژیم ســعودی انتقاد کرده است اما 
چند ســال قبل پلیس آمریکا به این 
مرکز اســالمی یورش برد و چندین 
نفر را دستگیر و از ورود آنها به مسجد 
جلوگیری کرد. از آن روز به بعد »امام 
محمد العاصی« در پیاده رو نماز برپا 
می کند و مرکز اسالمی واشنگتن هم 
با نفوذ ماموران عربستان اداره می شود!
یکی از گرداننــدگان نماز جمعه 
در پاسخ به خبرنگار تسنیم گفت:« ما 
این عکس ها را نصب  کردیم تا صدای 
مظلومیــت مردم یمــن را به گوش 
مسلمانان برسانیم. دلیل دیگر نصب 
این عکس ها در این محل این است که 
به مردم اینجا نشان بدهیم چه کسانی 
مســاجد آنها را کنتــرل می کنند.« 
وی گفت:« ایــن جانی ها کودکان را 
می کشــند و از سوی دیگر مساجد را 
در کشــوری که خود را مظهر آزادی 

می داند کنترل و فیلتر می کنند.«

بنابر اعالم »یواخیم روکوید« رئیس 
اتحادیه کشاورزان آلمان، ممنوعیت 
واردات محصوالت غذایی از روسیه 
باعث شده تا »ضربه ویران کننده ای« 
به بخش کشاورزی آلمان وارد شود و 
قیمت برخی از محصوالت به شدت 

کاهش یابد.
رئیــس کمیته شــرقی اقتصاد 
آلمــان نیز روز  جمعــه تاکید کرد: 
»تحریم های اعمال شده علیه روسیه 
حتــی می تواند موجــب کاهش 9 
میلیارد یورویی درآمدهای صادراتی 
آلمان در سال ۲۰۱5 میالدی شود.« 
»ایکهارد کوردس«، در کنفرانسی 
در برلیــن تصریح کرد که در 4 ماه 
نخست امســال، صادرات آلمان به 
روســیه به شدت کاهش یافته و در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳4 
درصد کاهش داشته است.

تحریم هــای آمریــکا و به تبع 
آن اروپا علیه روســیه در پی بحران 
اوکراین، واکنش متقابل روســیه را 
به دنبال داشته است و این کشور در 
سال ۲۰۱4 اعالم کرد که ممنوعیت 
کشورهایی  برای  محدودیت هایی  و 
که مســکو را هدف تحریم قرار داده 
بودند اعمال می کند. آلمان در میان 
روابط  بیشــترین  غربی  کشورهای 
تجاری را با روسیه دارد بنابراین، با 
مشارکت در تحریم روسیه بیشترین 

زیان را هم می بیند.
بحران اوکراین موجب شــده تا 
روابط غرب و روســیه به پایین ترین 
ســطح پس از پایان جنگ ســرد 
برســد. پــس از اقدام روســیه در 
الحــاق کریمــه به خــاک خود در 
سال گذشــته، غرب بارها مسکو را 
به دخالت در بحران شــرق اوکراین 
متهــم کرده و تحریم هــای زیادی 
را علیه روســیه اعمال کرده است. 
روسیه بارها ادعاهای مطرح شده از 
سوی کشورهای غربی در حمایت از 
استقالل طلبان شرق اوکراین را رد 

کرده است.

این کشور خبر داد.بر اساس اعالم منابع رسمی در اوکراین، 
این نیروها به تسلیحات جدید نظامی تجهیز شده اند و اکنون 
فقط نیازمند آموزش با تکنیک های غربی و همچنین بهبود 

پشتیبانی لجستیکی و مالی هستند.
انفجار مسجد الزهرا در موصل

تکفیری هــای داعش در تازه ترین اقــدام علیه اماکن 
مقدسه مسجد الزهرا در جنوب شهر موصل عراق را منفجر و 
تخریب کردند.داعش بیش از یک سال است که شهر موصل 
مرکز استان نینوا در شمال عراق را تحت تسلط خود دارد.

حمله به تظاهرکنندگان بحرینی
رژیم آل خلیفه با گاز اشــک آور بــه تظاهرکنندگان  
حمله کرد.تظاهرکنندگان بحرینی شــعارهایی علیه رژیم 
آل خلیفه سر می دادند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی 
به ویژه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق شدند که 

با یورش نیروهای امنیتی مواجه شدند.
داعش نتیجه جنگ عراق

نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اظهار 
داشت: »ظهور گروه داعش نتیجه جنگ افروزی آمریکا در 
عراق است.«»مارتین اومالی« افزود: »آمریکا باید از تغییر 
اهداف ماموریت خود در عراق خودداری کند و به رهبران 

عراق در دفاع از کشورشان کمک کند.«


