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فراخوان شیعیان عربستان
برای گسترش اعتراض ها علیه آل سعود

اعتراض های مردمی علیه حاکمان آل س�عود در 
شرق عربستان گسترش می یابد.

ب��ه گزارش خبرگزاری فارس، اهالی منطقه الش��رقیه 
در شرق عربستان س��عودی خواستار افزایش فعالیت های 
اعتراض آمی��ز مردم��ی در این منطقه بر ض��د خاندان آل 
سعود در چارچوب جنبش »ائتالف آزادی و عدالت« شدند.
م��ردم الش��رقیه از این ائت��الف ک��ه اعتراض ها علیه 
حکومت آل سعود را هدایت و رهبری می کند خواستند تا 

فعالیت های اعتراض آمیز برای تحقق مطالبات مردمی این 
کشور را تشدید کند.

برپای��ه ای��ن گ��زارش، ش��رکت کنندگان در همایش 
»انقالب« که در منطقه الش��رقیه برگزار ش��د بر ضرورت 
انجام فعالیت های متنوع برای بزرگداش��ت ش��هدای قیام 
مردم عربستان علیه آل سعود در مناطق مختلف عربستان و 
برگزاری مجدد راهپیمایی های روزانه به جای راهپیمایی های 

مسالمت آمیز شبانه شدند.

نویسنده آمریکایی: واشنگتن 
هنوز با سران القاعده در ارتباط است

یک کارش�ناس آمریکایی اعالم کرد واشنگتن 
هنوز هم با عناصر شبکه »القاعده« ارتباط دارد.

به گ��زارش واحد مرکزی خب��ر، »کالین پاول« طی 
گفت وگوی اختصاصی با شبکه »راشا تودی«، گفت: القاعده 

دست پرورده خود آمریکاست.
وی تاکید کرد: ما )آمریکا( از این مزدوران خارجی و 
جهادی )عناصر القاعده و تکفیری( حمایت مالی می کنیم 

و س��ازمان های جاسوس��ی ما تصور می کنند آنقدر خبره 
هستند که بتوانند از این عناصر تکفیری در جهت اهداف 
خود سوءاستفاده کنند. نویسنده کتاب »صدور دموکراسی، 
تولید آمریکا« افزود: جنگجویان القاعده اهداف خاص خود 
را دارند و برای رسیدن  به این اهداف، حاضرند به آمریکا نیز 
حمله کنند. پاول به مسائل جاری سوریه اشاره کرد و گفت، 
اکنون عناصر القاعده در سوریه از آمریکا پیروی می کنند.
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تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

  چهار سوی پنج قاره

حسنی مبارک پس از آزادی از زندان در بیمارستان بستری شد. 
مردم مصر با برگزاری تظاهرات به آزادی فرعون اعتراض کردند.

مب�ارک«  »حس�نی  آزادی 
فرعون مصر آن هم پس از زندانی 
اخوان المس�لمین  رهبران  کردن 
مصر را ملتهب ک�رد و مردم را به 

خیابان ها کشاند.
ه��زاران نف��ر از م��ردم مصر روز 
گذش��ته در اعتراض ب��ه صدور حکم 
آزادی »حس��نی مب��ارک« از زندان 
»ط��ره« در خیابان های قاهره و دیگر 

شهرهای این کشور تظاهرات کردند.
نیروهای امنیتی که این تظاهرات 
را پیش بین��ی کرده بودن��د، از همان 
نخستین ساعات انتش��ار خبر آزادی 
دیکتاتور مصر، در مناطق حس��اس و 
نزدیک س��ازمان ها و ادارات دولتی و 

نظامی مستقر شدند.
همزمانی آزادی مبارک و زندانی 
ش��دن »محمد بدیع« رهب��ر اخوان 
المسلمین بسیاری از مصری ها حتی 
مخالفان مرسی را به این نتیجه رسانده 
که زحمات آنه��ا در برکناری فرعون 
مص��ر به هدر رفت��ه و اوضاع به همان 
دوران قبل از انقالب بازگش��ته است. 
مخالفان مرس��ی از جمله ارتش مصر 
پس از برکناری مرس��ی اعالم کردند، 
کار آنه��ا ادامه انق��الب ژانویه 2011 
اس��ت و در واقع این پروس��ه با رفتن 
»افراطیون« به تکامل رسید. اما مردم 
مصر اکنون می بینند همه چیز به حال 

اول بازگشته است.
براساس گزارش های منتشر شده 
حس��نی مبارک با هلی کوپتر به یک 
بیمارس��تان نظام��ی در قاهره منتقل 
شده و از این پس در »حصر خانگی« 

به سر خواهد برد!
ل��س آنجلس تایم��ز در این باره 
طی گزارش��ی نوش��ت: »در حالی که 
پلیس مصر در حال سرکوب و کشتار 
تظاهرکنندگان اسالمگرا است تا مبادا 
احزاب دینی بتوانن��د به فعالیت های 
سیاس��ی بپردازند، طرف��داران اندک 
مبارک در حال شادی هستند. آزادی 
دیکتات��ور مص��ر نش��ان داد حکومت 
پلیسی ساخته شده به دست مبارک 

همچنان باقی است.«
اما  س��ردبیر روزنامه »لوفیگارو« 
»نقش عربس��تان« در آزادی مبارک 
را پررنگ دانست و اعالم کرد »ریاض 
عام��ل اصلی آزادی ای��ن دیکتاتور از 

زندان« است.
پیر روسالن گفت: »آزادی حسنی 
مبارک رئیس جمهوری مخلوع مصر با 
درخواست عربستانی است که در فاصله 
کوتاه بیش از 10 میلیارد دالر، یعنی 
به مراتب بیش از کمک های آمریکا، به 
ارتش مصر کمک کرده است.« روسالن 
افزود: »آزادی مبارک در واقع دو پیام 
داشت یکی اینکه حاکمان نظامی این 
کشور خواس��تند با برداشتن یک گام 
نمادین ثابت کنند از قدرت باالیی بهره 
می برند، هر چند می دانند بازگرداندن 
کشور به عقب ممکن نیست دوم اینکه 
ارت��ش با این کار خواس��ت به آمریکا 
هش��دار دهد برای رویارویی با اخوان 
المسلمین نیازمند کمک آنها نیست«!
ای��االت متح��ده آمری��کا نیز روز 
پنجش��نبه )ی��ک روز پ��س از آزادی 
مبارک( به این رویداد این گونه واکنش 
نشان داد که »سرنوشت مبارک به خود 
مصری ها بستگی دارد اما مرسی باید 
آزاد شود.« جنیفر پساکی، سخنگوی 
وزارت خارج��ه آمریکا گفت: »ما قبال 
نیز اعالم کرده ای��م، محاکمه مبارک 
یک مسئله قضائی و داخلی مربوط به 
مصر است.«واکنش وزیر جنگ سابق 
رژیم صهیونیس��تی به آزادی مبارک 
نیز قابل تامل است.به گزارش روزنامه 
»یدیع��وت آحارون��وت« بنیامین بن 
الیعازر، عضو پارلمان رژیم صهیونیستی 

و وزیر جنگ سابق این رژیم با نوشتن 
نام��ه ای به مبارک ابراز امیدواری کرد 
که بتوانند همچون گذشته با او مالقات 
کن��د چرا که دلش واقعا برای او تنگ 
ش��ده اس��ت! در این نام��ه همچنین 
آمده »از صدور حک��م آزادی مبارک 
ش��گفت زده نشدم چرا که این مسئله 

قابل پیش بینی بود.«!
تظاهرات مردم مصر

 در گرامیداشت خون شهدا
ه��زاران نف��ر از م��ردم مص��ر در 
»گرامیداشت خون شهدا«، در قاهره 
و دیگر شهرهای مصر تظاهرات  »ضد 

کودتا« برگزار کردند.
از  زی��ادی  روز گذش��ته ش��مار 
اخوانی ها و طرفداران »محمد مرسی« 
با شرکت در تظاهرات »جمعه شهدا« 
ضمن گرامیداش��ت »خون ش��هدا« 
اف��رادی که طی روزهای گذش��ته به 
دس��ت »ارتش و پلیس« مصر کشته 
ش��ده اند، خواستار بازگشت مرسی به 

قدرت شدند.
ائتالف ملی حمایت از مشروعیت 
ک��ه فراخوان این تظاهرات را داده بود 
اع��الم کرد تا »براندازی دولت کودتا« 

به اعتراض ها ادامه خواهد داد.
این تظاهرات گسترده و سراسری 
در حال��ی برگزار ش��د ک��ه نیروهای 
امنیت��ی و پلی��س مصر ب��ه صراحت 
اعالم کرده اند معترضان را هدف قرار 

می دهند. طی روزهای گذشته ارتش 
مصر ب��ه کمک تجهی��زات جنگی از 
جمله تان��ک و زرهپوش  و هلی کوپتر 
و ب��رای »پاکس��ازی« میادین محل 
تحص��ن طرفداران مرس��ی اق��دام به 
قتل عام گس��ترده مردم کرده اس��ت. 
این کشت و کشتارها تاکنون با انفعال 
و موضع گیری های لفظی کش��ورها و 
سازمان های بین المللی تاثیرگذار پاسخ 

داده شده است.
به گزارش ش��بکه خبری العالم، 
تظاه��رات »جمعه ش��هدا« در میان 
تدابیر شدید امنیتی و حضور گسترده 
نیروهای امنیتی برگزار ش��د. پس از 
کش��ته و زخمی ش��دن هزاران نفر از 

نظامی« و »عبدالفتاح السیسی«، وزیر 
دفاع این کشور شعار می دهند.

سوئز، المنیا، بنی سویف، العریض، 
اس��کندریه، الجیزه، قاه��ره، العریش، 
المنوفیه، قنا و... از جمله ش��هرهایی 
است که روز پنجشنبه و جمعه مملو 
از تظاهرکنندگان طرفدار مرسی بود. 
در برخ��ی از ای��ن ش��هرها معترضان 
ب��ا تش��کیل زنجیره ه��ای انس��انی و 
حمل تصاویر مرس��ی به موضع گیری 

پرداختند.
دیروز تجمع نس��بتا گس��ترده ای 
نیز مقابل ساختمان های دستگاه های 
قضایی مص��ر در قاهره در اعتراض به 
آزادی مب��ارک و زندانی ش��دن بدیع 

)رهبر اخوان المسلمین( برگزار شد.
پایگاه خبری »الیوم السابع« ضمن 
انتش��ار خبرهایی از »اوضاع ملتهب« 
مصر اعالم کرد، آمریکا از ش��هروندان 
خود خواس��ته هرچه س��ریعتر مصر 
را ت��رک کنن��د. در بیانی��ه ای که در 
همین رابطه از س��وی سفارت آمریکا 
منتشر ش��ده »الجیزه« و »المعادی« 
جزو مناطق��ی آمده که احتمال وقوع 
درگیری های شدید در آنها زیاد است. 
از قضا خبر می رسد، در این دو منطقه 
شمار نیروهای امنیتی بسیار زیاد است.

در این شرایط »حازم الببالوی«، 
نخست وزیر مصر اعالم کرد با فعالیت 
هی��چ گروه سیاس��ی در مصر مخالف 
نیس��ت و »دس��ت خود را به س��مت 

گروه های سیاسی« دراز می کند!
ای��ن واکنش در حالی اس��ت که 
ب��ه اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان 
رفت��اری که حاکمان مصر در مواجهه 
با اخوانی ها برگزیده اند فقط یک هدف 
را دنب��ال می کن��د و آن »حذف« این 

جریان سیاسی است.
پیش��تر کارشناس��ان نس��بت به 
عواق��ب حذف ای��ن جری��ان پرنفوذ 
سیاس��ی هش��دار داده اند. ب��ه اعتقاد 
این کارشناس��ان، ت��الش برای حذف 
اخوان المسلمین آن هم به شکل قتل و 
کشتار، به احتمال زیاد آنها را به سمت 
جنگ های مسلحانه خواهد کشاند. طی 
روزهای گذش��ته خبره��ای زیادی از 
مسلح شدن اخوانی ها یا درگیری های 
مس��لحانه آنها با ارتش ی��ا طرفداران 

»السیسی« منتشر شده است!

دولت موقت مصر نیز بیکار ننشست و 
اعالم کرد از این پس در برخی مساجد 
مثل »مس��جد الفتح« در رامسیس و 
»الفور« در العباسیه که هر دو در قاهره 
قرار دارند، نباید نمازجمعه برگزار شود. 
اخوانی ها غالبا تظاهرات خود را پس از 

اقامه نماز برگزار می کنند!
اعالم موجودیت »جنبش جوانان 
مترو« و آغاز موج تازه ای از اعتراض ها 
در ایس��تگاه های مترو قاهره، از دیگر 
خبرهای مربوط به تحوالت مصر است 
که حاکمان این کشور را نگران کرده 
اس��ت. اعضای ای��ن جنبش همانطور 
که از نامش مش��خص است، با تجمع 
مقابل ایستگاه های مترو علیه »کودتای 

خشم مردم از آزادی فرعون مصر

هیئت نمایندگی روسیه در سازمان ملل اسناد و تصاویر ماهواره ای را به اعضای شورای امنیت ارائه کرد که 
نشان می دهد گروه های مسلح مخالف دولت سوریه در حومه دمشق از سالح های شیمیایی استفاده کرده اند.
به گزارش خبرگزاری ها به نقل از روزنامه لبنانی الس��فیر و ش��بکه المیادین، هیئت نمایندگی روسیه روز چهارشنبه 
اسنادی از استفاده تروریست ها از سالح شیمیایی درغوطه شرقی )حومه دمشق( به جلسه شورای امنیت ارائه کرد که باعث 

سکوت و تغییر مواضع اولیه آنها در قبال این جنایت هولناک شد.
این تصاویر نش��ان می دهد که دو موش��ک حامل مواد ش��یمیایی از منطقه دوما در حومه دمش��ق که تحت سیطره 

تروریست ها قرار دارد به منطقه غوطه شرقی شلیک شده است.
هیئت نمایندگی آمریکا هیچ سندی که خالف اسناد روسیه را ثابت کند به شورای امنیت ارائه نکرد زیرا ماهواره های 
آمریکایی نیز به نتایج مشابه ماهواره های روسیه رسیدند و دریافتند که مخالفان سوریه دو موشک به غوطه شلیک کرده اند.

برخی رس��انه های عربی و رس��انه های غربی از نخستین ساعات بامداد چهارشنبه و همزمان با حضور هیئت بازرسان 
ش��یمیایی س��ازمان ملل در سوریه تبلیغات گسترده ای به راه انداختند تا نشان دهند دولت سوریه علیه مردم غیرنظامی 
مخصوصا زنان و کودکان در حومه دمشق به ویژه در غوطه شرقی از گازهای شیمیایی از جمله سارین استفاده کرده است.
آنان ارقام بس��یار باالیی از کش��ته ها و مجروحان را برای این حادثه ذکر کردند اما هنوز هیچ سندی مبنی بر استفاده 

سوریه از چنین سالحی ارائه نشده است.
ناظران سیاس��ی پیش بینی می کنند که عربس��تان سعودی با اجیر کردن یک گروه تروریستی مسلح در سوریه عامل 
اصلی حمله شیمیایی اخیر بوده تا همکاری دولت سوریه با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را تحت الشعاع قرار داده و علیه 
دمشق جوسازی کند.از سوی دیگر یک مرکز تحقیقاتی نیز اعالم کرد شورشیان سوریه از سالح شیمیایی استفاده کرده اند.
پروفس��ور گونترمایر سرپرس��ت مرکز تحقیقات جهان عرب اعالم کرد، طبق گزارش هایی که به دس��ت آمده دولت 
بشاراس��د هیچ عالقه ای به اس��تفاده از سالح ش��یمیایی ندارد و نیروهای شورشی مخالف اسد مسئول حمله شیمیایی به 

مردم بی گناه هستند.
وی افزود، به دست آوردن سالح شیمیایی از طریق بازارهای غیرقانونی و با حمایت کشورهای ثروتمند منطقه صورت 

می گیرد و این کشورها مصمم هستند با تجهیز تروریست ها شرایط را برای سرنگونی نظام بشاراسد فراهم آورند.
این در حالی است که روزنامه فرانسوی فیگارو از ورود ده ها نیروی ویژه به سوریه خبر داد که تحت نظر مربیان آمریکایی، 

اسرائیلی و اردنی تعلیم دیده اند. این نیروها تحت نظر عوامل سیا و همچنین کماندوهای اسرائیلی و اردنی آموزش دیده 
و چند روز قبل از مرز منطقه درعا وارد سوریه شده و به سمت دمشق حرکت کرده اند.

پیش��تر روزنامه »لس آنجلس تایمز« در ماه ژوئن، از  آموزش نیروهای مخالف دولت س��وریه تحت نظر عوامل سازمان 
سیاه و فرماندهان نظامی آمریکا در کمپ هایی سری در اردن و ترکیه خبر داده بود.

همچنین گزارش شده است که آمریکا 700 نیروی ویژه ارتش خود را نیز در اردن مستقر کرده تا در صورت نیاز به 
استفاده از گزینه نظامی، این نیروها را وارد عمل کند.شبکه خبری العالم نیز از غافلگیر شدن تروریست های آموزش دیده 
پس از ورود آنها به س��وریه از طریق مرز اردن خبر داد.به گزارش این ش��بکه خبری ارتش س��وریه این تروریست ها را در 

حومه دمشق غافلگیر کرد و پس از درگیری شدید با آنها تعدادی را به هالکت رساند.
حمله انتحاری در دمشق

بر اثر یک حمله انتحاری به رستورانی در دمشق 10 نفر کشته و 21 نفر مجروح شدند.
شبکه تلویزیونی سوریه اعالم کرد عامل انفجار یک فرد با کمربند انتحاری بود که بالفاصله پس از ورود به رستوران 

خود را منفجر کرد و بر اثر این حادثه 10 نفر از جمله حسن مهنا خبرنگار االخبار کشته شدند.
همه قربانیان این حادثه و 21 مجروح، غیرنظامی و دانش آموزانی بودند که در زمان انفجار در رستوران حضور داشتند.

سایر رویدادها
* رئیس جمهور سوریه با صدور حکمی برخی اصالحات در کابینه این کشور ایجاد کرد.

* س��خنگوی اخضر ابراهیمی فرس��تاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تاکید کرد کنفرانس صلح ژنو 2 باید هرچه 
سریع تر برگزار شود.

* دبیرکل سازمان ملل در مورد پیامدهای جدی استفاده از سالح شیمیایی در سوریه هشدار داد.
* دیپلمات های ارشد روسیه و آمریکا قرار است 28 اوت )6 شهریور( به منظور پایان دادن به بحران سوریه نشستی 

در الهه برگزار کنند.
* گروه تروریس��تی دولت اس��المی عراق و ش��ام خانواده های سوری ساکن شهر تل ابیض واقع در استان الرقه را وادار 

می کند تا یکی از پسرانشان را برای جنگ با کردها به میدان جنگ اعزام کنند.
* مک کین سناتور جمهوریخواه آمریکایی خواستار مداخله نظامی آمریکا در سوریه شد.

ارائه اسناد روسیه به شورای امنیت 
در حمله شیمیایی سوریه تروریست ها مقصرند

هنگام خروج نمازگزاران از مسجد اتفاق افتاد

45 کشته و 360 مجروح در انفجار مهیب طرابلس لبنان
ب�ر اث�ر وق�وع دو انفجار 
مهیب در شهر طرابلس واقع 
در ش�مال لبن�ان صده�ا نفر 

کشته و زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری ها، انفجار 
دو بمب قوی در نزدیکی دو مسجد 
در طرابلس به کش��ته شدن 45 
نف��ر و مج��روح ش��دن 360 نفر 

منجر شد.
ای��ن انفجاره��ا در نزدیک��ی 
مس��جد التقوی در میدان ابوعلی 
و مسجدالسالم در نزدیکی منزل 
نجیب میقاتی نخست وزیر سابق 
لبن��ان رخ داد و زمان��ی ب��ود که 
نمازگ��زاران در ح��ال خ��روج از 

مسجد بودند.
هن��وز جزئی��ات کام��ل این 
انفجاره��ای تروریس��تی مخابره 

نش��ده است اما ش��اهدان عینی 
انفجاره��ا و  می گوین��د ش��دت 

آتش س��وزی ها به ح��دی بود که 
بس��یاری از قربانی��ان به ش��دت 

سوخته و قابل شناسایی نیستند.
در برخ��ی از مناطق طرابلس 

پ��س از وقوع دو انفج��ار صدای 
تیراندازی به گوش می رسید.

صلیب س��رخ لبنان نیز اعالم 
کرد حال بس��یاری از مجروحان 
وخیم اس��ت و امکان ش��مارش 

مجروحان ممکن نیست.
نجی��ب میقاتی در واکنش به 
این حمله تروریس��تی اعالم کرد 
دس��ت جنایتکاران بار دیگر شهر 
طرابل��س را نش��انه گرفت و پیام 
آش��کار این اقدام کاش��تن تخم 
فتنه در لبنان است. منابع خبری 
نی��ز اع��الم کردند ه��دف از این 
انفجارهای تروریستی فتنه انگیزی 

بین شیعیان و سنی ها است.
محمد الصف��وی وزیر دارایی 
لبنان نیز تاکید کرد پس از انفجار 
حوم��ه جنوبی بی��روت و منطقه 

شیعه نش��ین انتظار داش��تیم که 
انفجاری علیه مناطق سنی نشین 

رخ دهد.
گفتن��ی اس��ت امام مس��جد 
الس��الم طرابلس و رئیس هیئت 
علمای مسلمانان لبنان امام مسجد 
التقوی از این حادثه تروریس��تی 

جان سالم به در برده اند.
ح��زب اهلل لبن��ان ب��ا صدور 
بیانی��ه ای ضمن محک��وم کردن 
انفجارهای طرابلس این اقدام را در 
جهت ایجاد فتنه و هرج و مرج در 

لبنان توصیف کرد.
رئی��س  س��لیمان  میش��ل 
جمه��ور لبنان نیز ای��ن جنایت 
تروریس��تی در لبنان را محکوم و 
با مصیبت دیدگان ابراز همدردی 

کرد.

سرویس خارجی- 
مردم بحرین با برگزاری تظاهرات گسترده در منامه و دیگر شهرهای 
این کش�ور تحت عنوان دوران برده داری به پایان رس�یده اس�ت فریاد 

سرنگون باد آل خلیفه سر دادند.
در پی فراخوان احزاب و گروه های مخالف بحرینی برای حضور گس��ترده در 
تظاهرات روز جمعه تحت عنوان دوران برده داری به پایان رس��یده و دیکتاتورها 
رفتنی هستند هزاران نفر در منامه و دیگر شهرها و روستاهای این کشور تظاهرات 
کردند.معترض��ان اعالم کردند ه��دف از این تظاهرات ادامه راه انقالب و تاکید بر 

مطالباتی است که از 30 ماه پیش تاکنون بر تحقق آنها تاکید شده است.
جمعیت اسالمی الوفاق بحرین نیز با انتشار بیانیه ای تاکید کرد تظاهرکنندگان 
بر حقوق خود تاکید دارند که مهمترین آن حرکت این کش��ور به س��مت تحول 
دموکراتیک است.فراخوان برای برگزاری دور جدید اعتراضات در بحرین در حالی 
مطرح می شود که براساس قانونی که توسط رژیم بحرین به تصویب رسیده برگزاری 
تظاهرات در منامه پایتخت بحرین ممنوع اعالم شده است.معترضان تاکید دارند 
تا زمان رسیدن به خواسته های خود و تاسیس یک دولت منتخب دموکراتیک به 
تظاهرات خود علیه رژیم آل خلیفه ادامه خواهند داد.رژیم آل خلیفه به س��رکوب 
وحشیانه تظاهرات مسالمت آمیز مردم پرداخته و در این راه از نیروهای عربستان 
س��عودی، اردنی و اماراتی اس��تفاده کرده است. در این سرکوب ها تعداد زیادی از 

مردم کشته و زخمی شده  و صدها نفر نیز بازداشت شده اند.

فریاد سرنگون باد آل خلیفه
در تظاهرات بزرگ مردم بحرین

حمالت تروریس�تی در مناطق مختلف عراق 37 شهید و 64 
مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش واحد مرکزی خبر، تروریس��ت های فعال در عراق طی روز 
پنج شنبه در شهرها و مناطق »الدوجیل«، »موصل«، »رمادی«، »تل عفر« 
و »کرکوک« دست به انفجار بمب و حمالت تروریستی زدند و طی این 
حمالت، مردم عادی و نظامیان را هدف قرار دادند. خونین ترین حمالت 
در ش��هر رمادی و در حمله به یک مرکز نظامی رخ داد که طی آن 14 
نفر از جمله 10 س��رباز ش��هید شدند. شمار مجروحان این حمله نیز 10 

تن اعالم شد.
عملیات خونین و پرتلفات دیگر در منطقه »الدوجیل« و در حاش��یه 
یک مراسم عروسی رخ داد؛ این انفجار جان 9 نفر غیرنظامی را گرفت و 
27 مجروح بر جای گذاشت. شمار کل شهدای حمالت پنج شنبه 37 نفر 

و مجروحان 64 تن اعالم شد.
اما، عملیات بازدارنده نیروهای ارتش و پلیس عراق تحت نام »انتقام 
خون شهدا« همچنان ادامه دارد؛ براساس گزارش وزارت دفاع عراق، این 
عملیات تاکنون به مرگ 94 تروریست انجامید و 181 مظنون به حمالت 

تروریستی نیز به دست نیروهای پلیس دستگیر شده اند.

37 شهید و 64 مجروح
در سلسله انفجارهای عراق

در درگیری پلیس کلمبیا با کشاورزان معترض تعداد 80 نفر از 
معترضان بازداشت شدند.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از الجزیره، اعتراض کشاورزان به 
وضع بد معیشتی است و از دولت خواسته اند به این وضعیت پایان دهد.

در جریان درگیری، پلیس از گاز اشک آور استفاده کرد.فقط در تظاهرات 
پایتخت 30 هزار نفر از کش��اورزان ش��رکت داشتند.این تظاهرات در 11 
اس��تان کلمبیا برگزار ش��ده و گفته می شود 200 هزار نفر در آن شرکت 
کرده اند.در پی باال گرفتن اعتراض ها دولت بوگوتا برای پیدا کردن راه حل 

برای مذاکره با مخالفان اعالم آمادگی کرده است.

اعتراض ضد دولتی کشاورزان
در 11 استان کلمبیا

دول�ت آمریکا در ادامه سیاس�ت های خصمانه علی�ه مقاومت لبنان 
تحریم های جدیدی را علیه چهار نفر از رهبران حزب اهلل اعمال کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت دارایی آمریکا چهار نفر از رهبران حزب اهلل 
را به فهرست تحریم های خود افزود.

این چهار نفر متهم شده اند که در بی ثباتی های خاورمیانه و برنامه ریزی برای 
حمالت تروریستی از جمله در سوریه، مصر، اسرائیل، عراق و یمن دست دارند.

قرار گرفتن این افراد در فهرست تحریم های آمریکا به این معنی است که اگر 
در آمریکا دارایی داشته باشند مسدود خواهد شد و هیچ فرد یا سازمان آمریکایی 

اجازه معامله با آنها را نخواهد داشت.
خلیل حرب، یکی از افرادی که در این فهرست جای گرفته، به گفته مقامات 
آمریکایی مش��اور س��ید حس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان و از فرماندهان 

نظامی این سازمان است.
به ادعای مقامات آمریکایی، خلیل حرب مس��ئول عملیات حزب اهلل در یمن 

است و مبالغ کالنی پول به این کشور منتقل می کند.
محمد کوثرانی، یکی دیگر از این چهار فرد است که به گفته منابع آمریکایی 
آموزش، حمایت مالی و کمک به شبه نظامیان شیعه در عراق را رهبری می کند 

و به آنها مشاوره سیاسی نیز می دهد.
به گفته مقامات وزارت دارایی آمریکا، س��ال گذش��ته کوثرانی به آزاد شدن 
علی موسی دقدوق که از نظر واشنگتن تهدید امنیتی بزرگی محسوب می شود، 

کمک کرده است.
علی موس��ی دقدوق از س��ال 2007 به اتهام حمله به ارتش آمریکا در کربال 

زندانی بوده اما سال گذشته دادگاهی در عراق او را از این اتهام تبرئه کرد.
دو عضو دیگر گروه حزب اهلل لبنان که شامل تحریم های آمریکا شده، محمد 
یوسف احمد منصور و محمد قبالن هستند که به طرح ریزی حمله به توریست های 

اسرائیلی در مصر در سال 2008 متهم شده اند.
از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی روز گذشته جنوب لبنان را هدف حمالت 

جنگنده های خود قرار داد.
جنگنده های رژیم صهیونیس��تی مقر جبهه خلق برای آزادس��ازی فلسطین 
در جن��وب لبنان را بمباران کردند اما این حمله هیچ خس��ارت مالی و جانی به 

همراه نداشت.
س��خنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از تعطیلی فرودگاه حیفا در پی شلیک 

چهار موشک به شمال فلسطین اشغالی خبر داد.
گ��روه »گردان های عبداهلل ع��زام تیپ های زیاد الجراح« مس��ئولیت حمله 

موشکی را برعهده گرفت.
این در حالی اس��ت که عدنان منصور وزیر خارجه لبنان با اش��اره به شلیک 
چهار موشک از جنوب لبنان به سرزمین های اشغالی گفت، بیروت مسئولیت این 
حمله را برعهده نمی گیرد. از سوی دیگر، میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان در 
پی حمله جنگنده های رژیم صهیونیس��تی به جنوب لبنان دستور شکایت علیه 

اسرائیل به سازمان ملل را صادر کرد.

4 مسئول ارشد حزب اهلل در فهرست 
تحریم های کاخ سفید قرار گرفتند

هزاران نفر از معلمان آلمانی 
در اعت�راض ب�ه »ش�رایط بد 

شغلی« تظاهرات کردند.
ب��ه گ��زارش ش��بکه خبری 
»پرس ت��ی وی« ه��زاران نف��ر از 
معلمان آلمانی در برلین، با گذشت 
2 هفت��ه از بازگش��ایی م��دارس 
در اعتراض ب��ه »خدمات درمانی 
نامطلوب« و »نبود امنیت شغلی« 
در خیابان های این شهر تظاهرات 
کردن��د. این معلمان که از س��ال 
2004 ب��ه کار گرفت��ه ش��ده اند، 
اعالم کردند تا زمان بهبود شرایط 
همچنان به اعتراض های خود ادامه 

خواهند داد.
رئیس اتحادیه آموزگاران این 
شهر در این باره اعالم کرد، معلمان 
معترض خواستار احقاق حقوقشان 
هستند و شرایط نامطلوبی که امروز 
دارن��د نیز از س��وی دولت بر آنها 

تحمیل شده است.
گفتنی اس��ت، ط��ی ماه های 
گذشته آلمان که عنوان قوی ترین 
اقتص��اد اتحادی��ه اروپ��ا را یدک 
نی��ز دچار مش��کالت  می کش��د 
اقتصادی شده است. برپایی چنین 
تظاه��رات علی��ه کم��ی حقوق و 
دستمزد، شرایط نامطلوب کاری، 
نبود امنیت ش��غلی و... دلیل این 

ادعاست.
ای��ن کش��ور در می��ان مردم 

سایر کش��ورهای اروپایی به ویژه 
کشورهایی که با بحران اقتصادی 
و سیاس��ت های ریاضتی دست و 
پنجه نرم می کنند، منفور اس��ت. 
دلیل این امر تحمیل سیاست های 
ریاضتی از س��وی دولت برلین بر 
آنهاس��ت. معموال در اعتراض های 
خیابانی که در کشورهای بحران زده 
اروپایی علیه سیاست های ریاضتی 
علیه  صورت می گیرد، شعارهایی 

آلمان نیز داده می شود.

براساس اسناد جدید منتشر شده از سوی مامور سابق آژانس 
امنیت ملی آمریکا، دولت انگلیس نیز همچون آمریکا اقدام به ثبت 
و ضبط تمام مکالمات تلفنی و اینترنتی منطقه خاورمیانه می کند.
روزنامه »ایندیپندنت« بخشی از اسناد محرمانه ای که »ادوارد اسنودان« 
مامور سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در اختیارش گذاشته منتشر کرد. 
این اس��ناد نشان می دهد انگلیس در خاورمیانه »پایگاه مخفی« تاسیس 
ک��رده که از طریق آن اقدام به نظارت و ثبت ضبط ایمیل ها، تماس های 
تلفنی و ارتباطات اینترنتی عبوری از منطقه می کند! این پایگاه جاسوسی، 
ب��ه نمایندگی از آژانس های اطالعاتی غربی اقدام به جمع آوری اطالعات 

می کند.
در ادامه گزارش این روزنامه انگلیس��ی آمده: این پایگاه س��ری قادر 
است با نفوذ به سامانه های فیبر نوری که از آب های منطقه عبور می کند، 
اطالعات رد و بدل شده را رصد و ضبط کند. داده های جمع شده بعد از 
پردازش به »اداره کل ارتباطات دولتی« انگلیس ارسال و از آنجا با آژانس 

امنیت ملی آمریکا به اشتراک گذاشته می شود.
دولت انگلیس پس از انتش��ار این خبر مدعی ش��د، این پایگاه بخش 
»کلیدی و مهم« آژانس اطالعاتی این کشور برای »جنگ غرب علیه ترور« 
است. روزنامه ایندیپندنت اعالم کرده نام کشوری که این پایگاه جاسوسی 

در آن مستقر شده را بعدا منتشر می کند!
گفتنی است، پیش از این که اسناد جاسوسی گسترده آمریکا از تمام 
کشورهای جهان منتشر شود، مشخص گردید آژانس امنیت ملی آمریکا 
با کنترل تمام ارتباطات تلفنی و اینترنتی مردم و مس��ئوالن کش��ورهای 
دنیا، آن هم به بهانه مبارزه با تروریسم اقدام به جاسوسی از آنها می کند.

در لیس��ت کشورهای هدف، اس��امی کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، 
روسیه، چین، ژاپن، ایران، عربستان و... به چشم می خورد.

با اینکه نام نزدیکترین متحدین آمریکا در لیس��ت اهداف جاسوسی 
آمریکا قرار داش��ت، اثری از نام انگلیس در آن نبود. در همان ایام برخی 
کارشناسان اعالم کردند، این مسئله به معنی این است که لندن نیز در این 
جاسوسی های بی سابقه با کاخ سفید همکاری می کند. اسناد محرمانه بعدی 
که منتشر شد نشان می داد، انگلیس نه تنها با آمریکا همکاری های گسترده 
اطالعاتی دارد بلکه از این کشور برای این کار حتی بودجه هم می گیرد!

عذرخواهی دولت یمن از مردم
دول��ت یم��ن ب��ا ص��دور بیانی��ه ای، از مردم این کش��ور ب��ه خاطر 
جنگ افروزی ها و سرکوب در دوران رژیم  »علی عبداهلل صالح« عذرخواهی 
کرد. این عذرخواهی در حالی صورت می گیرد که دولت فعلی )دولت عبد 
ربه منصور هادی( پایگاه مردمی ندارد، بلکه محصول س��ازش عربستان، 

آمریکا و بازماندگان رژیم صالح است.
هیاهوی تبلیغاتی آمریکایی ها

دس��تگاه قضایی آمریکا این روزها با تبلیغات فراوان مشغول محاکمه 
یک نظامی آمریکایی است. این نظامی 40 ساله متهم است که در جنگ 
افغانستان 16 غیرنظامی را کشته است. واشنگتن در حالی تالش می کند 
که جنایات هولناک خود در افغانستان را به اقدام این نظامی تقلیل دهد 
که کشتار روزمره غیرنظامیان افغان به دست نیروهای آمریکایی همچنان 

ادامه دارد.
القاعده از نوع المرابطون

شماری از جنگجویان وابسته به شبکه القاعده در غرب شمال آفریقا 
ضمن اعالم جدایی از این شبکه، گروه »المرابطون« را تشکیل داده اند.

»المختار بلمختار« و »احمد ولد عامر« که شبکه المرابطون را تشکیل 
داده اند، اعالم کردند ریاس��ت این گروه را به شخص دیگری واگذار کرده 
و خود کنار می روند. آنها در مورد نام و هویت این شخص چیزی نگفتند.

اردوغان، وزیر تبلیغات هیتلر
»اویگدور لیبرمن« وزیر خارجه س��ابق رژیم صهیونیستی به »رجب 
طیب اردوغان« نخس��ت وزیر ترکیه، لق��ب »وزیر تبلیغات هیتلر« را داد. 
اردوغان اخیرا اعالم کرده بود که اس��ناد موثقی دارد که نش��ان می دهد 
رژیم صهیونیس��تی در برکناری »محمد مرسی« از قدرت در مصر نقش 

داشته است.
دولت جدید اردن

»عبداهلل نس��ور« دولتش را با 27 وزیر تش��کیل داد. هر چند نسور را 
حامی جدی اصالحات می دانند، ولی برخی از مردم و شخصیت های اردنی 
این اقدام را تالشی برای منحرف کردن اذهان عمومی از مشکالت اصلی 
می دانند. منظور از مشکالت اصلی، فساد ساختاری در نظام اردن است و 

با تغییر دولت، این فساد برطرف نمی شود.

با افشاگری اسنودان
 جاسوسی انگلیس

از کشورهای خاورمیانه لو رفت

هزاران معلم آلمانی
 علیه دولت به خیابان ها ریختند

اخوانی ها، حاکمان مصر دس��تگیری 
گس��ترده رهبران این حزب ریشه دار 
و قدیمی را در دس��تور کار خود قرار 
داده ان��د. آنطور که ش��بکه تلویزیونی 
پرس تی وی به نقل از وزارت کشور مصر 
اعالم کرده، تاکنون 75 تن از رهبران 
اخوان دستگیر شده اند. محمد بدیع، 
عب��دل منعم، احمد ع��ارف و محمد 
البلتاجی جزو رهبران اصلی این جریان 
سیاسی هستند که همگی در بازداشت 

به سر می برند.
اخوانی ها روز گذشته در حالی در 
تظاهرات »ضد کودتا« شرکت کردند 
که بسیاری از رهبرانشان در بازداشت 
به سر می برند. آزادی »حسنی مبارک« 
از زندان نیز به این اعتراض ها تحرک 
بیش��تری داده طوری ک��ه دیروز دو 
فراخوان و دو تظاهرات برگزار شد. اما 


