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ادامه از صفحه اول

محك انتخابات مصر

زي��را طي م��دت  9ماه گذش��ته ،ايش��ان زخمهاي
عميق��ي بر پيكر مردم ،به ويژه جوانان انقالبي وارد كرده
و بس��ياري از آنها را به زندان افكندهاند ،اگرچه اين اقدام
به مثابه شمش��ير دو دمي ميماند ،زيرا به همان ميزان
اعتبار نظاميان را در بين مردم زير س��وال برده اس��ت و
قطعا در انتخابات رياس��تجمهوري آينده هيچ نظامي
مصري نخواهد توانست از طريق صندوقهاي رأي قدرت
را به دس��ت بگيرد و اين يكي از دس��تاوردهاي مبارزات
اخير مردم مصر اس��ت.طبيعي اس��ت كه م��ردم مصر
پس از يكس��ال كه از س��رنگوني مبارك ميگذرد و تا
اندازهاي طعم آزادي را چش��يدهاند ،انتظارات و مطالبات
ايشان باال رفته است .در تظاهرات اخير آنان به مسايلي
اعتراض ميكردند كه آن را اهانت به شخصيت مصريها
ميناميدند و خواس��تار كرامت انس��اني بودند كه مشابه
مفاد اعالميه حقوق بشر غربي است .قطعا اين مطالبات
طرفداراني دارد و روزبهروز هم بر تعداد آنها افزوده خواهد
ش��د .اين انتخابات اگر به اين مطالبات پاسخ نگويد و به
مح��دود كردن ق��درت نظاميان نينجام��د ،بايد منتظر
اعتراضات گسترده مردمي بود ،زيرا مردم مصر به موفقيت
اعتراضات ايمان آوردهاند.
*پژوهشگر و كارشناس مسايل خاورميانه

عكسReuters :

 يك منبع فلس��طيني كه نخواس��ت نامش را فاش كند
ميگويد مذاكرات اخير جنبش فتح و حماس نش��ان داد كه
جنب��ش حماس به جاي مقاومت مس��لحانه در حال ورود به
مرحله مقاومت مدني است .هرچند مقامات حماس دراينباره
چيزي نميگويند و هرگز نميپذيرند كه راهحل نظامي را در
برنامه سياس��ي خود حذف كردهاند .به گفته اين منبع ،خالد
مشعل رييس دفتر سياسي جنبش حماس يك ماه پيش در
زمان ديدار خود با گروهي از افراد پش��تيبان قضيه فلسطين
در قاهره آمادگي رفتن اين گروه به سمت يك برنامه سياسي
متمرك��ز بر مقاومت مدني در طول ي��ك دوره معين را اعالم
كرد .به گفته او ،مشعل شرط كرد :در صورتي اين برنامه تحقق
خواهد يافت كه چنين مقاومتي به صورت يك برنامه جدي و
واقعي و همهجانبه باشد و در عين حال حق ملت فلسطين براي
اس��تفاده از تمام اشكال مقاومت را در چارچوب خود ملحوظ
دارد .به نظر ميرس��د اختالفات حماس با فتح بهويژه پس از
سخنان محمود عباس در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و
پروسه تبادل اسرا بسيار كاهش يافته باشد .به بنبست رسيدن
مذاك��رات صلح خاورميانه نيز زمينهه��اي الزم را براي توافق
سياسي اين دو جنبش از پيش فراهم كرده بود .حتي حماس
از طرح تش��كيل يك دولت مستقل فلس��طيني در مرزهاي
چهارم ژوئن  1967حمايت ميكند مشروط به اينكه آتشبس
با اس��راييل به نحوي گسترش يابد كه كرانه باختري و غزه را
در برگي��رد .رهبران فتح و حماس اخيرا در قاهره با تش��كيل
يك دولت موقت موافقت كردند كه اساسا وظيفهاش برگزاري
انتخابات رياستجمهوري و پارلمان ملي فلسطين خواهد بود.
همچنين آنها درباره يك برنامه سياس��ي مشترك و نيز نقش
كميته سازمان آزاديبخش فلسطين و بهخصوص نحوه رهبري
آن در دوره آينده به توافق رسيدند .نكته مهم در اين توافقات
اين است كه اين بار برخالف گذشته توافقات به صورت شفاهي
نيست بلكه به صورت سند كتبي درآمده است و درباره نحوه
تحرك بينالمللي دولت فلسطيني در آينده نيز پيشبينيهايي
ش��ده اس��ت .با اين حال توافقات اخير در معرض تهديدهاي
متعددي قرار دارد كه از يكسو به داخل بازميگردد و از سوي
ديگر به خارج و مرتبط با فشارهاي آمريكا و اسراييل است.

شرق :رييسجمهور يمن هنوز هم قصد دارد تا از اختيارات
خود پيش از برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري استفاده
كند ،حتي درس��ت زماني كه معاونش را پ��س از واگذاري
قدرت ،جانش��ين خود كرده است .سه ماه پيش از برگزاري
انتخابات رياس��ت جمهوري ،منصور الهادي ،معاون برگزيده
او رهبر اپوزيس��يون را به عنوان نخس��توزير دولت موقت
معرف��ي كرده اس��ت .روز گذش��ته منصور اله��ادي ،معاون
علي عبداهلل صالح ،محمد باس��يندوه ،رهبر اپوزيس��يون را
به عنوان نخس��توزير دولت موقت معرفي كرد .باس��يندوه
كه در س��الهاي  ۱۹۹۳ت��ا  ۱۹۹۴وزير خارجه يمن بود به
موجب توافقنامهاي كه در رياض ميان دولت و مخالفان امضا
شد ،دولت جديد را تش��كيل خواهد داد .با اين حال ،صالح
روز گذشته پس از بازگشت از نيويورك به كشورش بار ديگر
از موضع قدرت ،طي فرماني اعالم كرد كه دستور عفو عمومي
تمام كساني را كه «در جريان بحران اين كشور حماقتهايي
را مرتكب ش��دهاند» صادر ميكنم .رييسجمهور در آستانه
كنارهگيري در نشس��ت حزب حاكم و احزاب همپيمان اين
حزب عنوان داشت :ما تمام كساني را كه حماقتهايي طي
بحران يمن مرتكب شدند ،عفو ميكنيم! البته اين عفو شامل
كس��اني كه در جرايم جنايي و انفجار مس��جد كاخ رياست
جمهوري دست داشتند ،نميشود .گروههاي اپوزيسيون يمن
ميگويند ،عبداهلل صالح ديگر رييسجمهور نيست و اختيار
صدور فرمان عفو عمومي را ندارد و رهبر اپوزيسيون جايگزين
اوس��ت .در واكن��ش به اين عف��و عمومي حوريه مش��هور،
سخنگوي ش��وراي ملي نيروهاي انقالبي يمن ميگويد اين
اقدام با توافقنامه كش��ورهاي خليجفارس در تناقض اس��ت

سايه ديكتاتور بر سر دولت موقت

رهبر اپوزيسيون يمن ،نخستوزير موقت شد
زي��را صالح اختيارات��ش را به معاون اول��ش منتقل كرده و
اكنون هي��چ اختياراتي يا اجازهاي براي چنين تصميمهايي
ندارد .با انتخاب رهبر اپوزيس��يون در پست نخستوزيري،
قرار است وزارتخانههاي دولت جديد كه حداكثر تا دو هفته
ديگر تش��كيل ش��ود ،ميان مخالفان و حزب «كنگره ملي
عمومي» حاكم بر يمن تقس��يم ش��ود .پيش از اين ،معاون

شكنجه اقدامي شخصي بود
ايس�نا :خالد ب��ن احمد آل خليفه ،وزي��ر خارجه بحرين
ميگوي��د :اعمال ش��كنجه عليه مخالفان سياس��ي جزو
سياس��تهاي دولت بحرين نيس��ت بلكه هرگون��ه اقدام
خشونتآميزعليهزندانيانبحرينيدرواقعاقداماتيشخصي
اس��ت و به دولت ارتباطي ندارد! او اف��زود :ورود نيروهاي
عربستان به بحرين براي دفاع از كشور بود.

در انتخابات ما دخالت نكنيد
ايلنا« :والديمير پوتين» نخستوزير روسيه بعد از اعالم
رس��مي كانديداتوري در انتخابات آتي رياستجمهوري
گفت كه تمامي ش��ركاي خارجي ما بايد اين مس��اله را
درك كنند كه روسيه كشوري دموكراتيك و همپيماني
قابل اتكا است كه آنها ميتوانند با آن به توافق برسند ولي
نميتوانند چيزي را بر اين كشور تحميل كنند.

انتخابات پارلماني در مصر برگزار شد
شرق :برگزاري انتخابات پارلماني بدون حضور حسني مبارك
شايد اتفاق مباركي براي مردم مصر محسوب شود ،اما حضور
طنطاوي ،رييس شوراي نظامي مصر و مسوول برگزاري اين
انتخابات ،برخي از مصريان را براي ش��ركت در اين انتخابات
نااميد كرده است .به گزارش العربيه ،انتخابات پارلماني مصر
روز گذش��ته در حالي برگزار ش��د كه مردم ناراضي به جاي
حضور در پاي صندوقهاي رأي در ميدان التحرير جمع شده
بودند .در اين راس��تا تعدادي از تشكلها و فعاالن سياسي،
برگزاري انتخابات در شرايط حاضر را مناسب ندانسته و نتيجه
آن را منعكسكننده خواستهاي مطرح شده در انقالب اخير
مردم نميدانن��د .برخي از مخالفان برگزاري انتخابات ،ادامه
حضور شورايعالي نظامي در صحنه سياسي را مانعي در راه
ابراز نظر آزادانه مردم توصيف كرده و گفتهاند كه انتخابات آزاد
تنها زماني امكان دارد كه نظاميان از قدرت كنارهگيري كرده
باشند .اين در حالي است كه با وجود تحريم برخي از احزاب
و حض��ور برخي از مردم در ميدان التحرير ،ناظران حاضر در
س��تادهاي اخذ رأي اعالم كردند ك��ه مردم مصر به صورت
گستردهاي از انتخابات پارلماني اين كشور استقبال كردهاند.
به گزارش ايس��نا رايدهندگان مصري با حضور پرشور خود
از نخستين س��اعات صبح روز گذش��ته در مراكز اخذ رأي
براي انداختن رأي خود حاضر ش��دند .از س��وي ديگر منابع
آگاه مصري در گفتوگو با روزنامه المصري اليوم ،گفتهاند كه
محمدحسين طنطاوي ،رييس شوراي نيروهاي عالي مسلح
مصر در ديدار با برخي از گروههاي سياس��ي ليبرال از تمايل
خود براي كنارهگيري از قدرت سخن گفته است .طنطاوي در

رييسجمهوري يمن روز شنبه با امضاي مصوبهاي خواهان
برگزاري انتخابات رياست جمهوري زودهنگام در  21فوريه
شده بود .با اين حال برخي از مخالفان صالح حتي با برگزاري
انتخابات زودهنگام هم موافق نيس��تند .انقالبيون يمني در
ميدان «التغيير» صنعا اعالم كردن��د كه برگزاري انتخابات
زودهنگام تنها به دليل خنثي كردن انقالب است .انقالبيون

اين ديدار اعالم كرده كه احساس ميكند تحت فشار قرار دارد
و به او اهانت شده است .اين مساله طي دوران خدمت نظامي
او بيس��ابقه توصيف شده اس��ت .با اين وجود ژنرال حسين
طنطاوي كه مسوول برگزاري اين انتخابات است از مردم مصر
خواسته بهطور گسترده در اين انتخابات شركت كنند و اين
درخواست از حمايت تعدادي از احزاب اصلي ،از جمله حزب
آزادي و عدالت وابس��ته به اخوانالمس��لمين برخوردار بوده
است .به گفته اين احزاب ،انتخابات پارلماني تنها راه براي به
نتيجه رسيدن اعتراضات منجر به كنارهگيري حسني مبارك،
رييسجمهوري سابق و آغاز به كار حكومتي دموكراتيك در
مصر است« .عمرو موسي» ،دبيركل سابق اتحاديه عرب نيز
با حمايت از برگزاري انتخابات ،پس از انداختن رأي برگزاري
انتخابات پارلماني در اين كشور ،آن را آغازي براي حركت به
س��مت دموكراسي خواند .او گفت« :انتخابات پارلماني مصر
آغازي براي تحقق اهداف انقالب  25ژانويه اين كشور به شمار
ميآيد ».عمرو موس��ي معتقد است مردم طي انقالب مصر
خواهان انتقال كشور از دوره ديكتاتوري به دوره دموكراسي
و از عصر فس��اد به دوره اصالحات شدهاند .گفتني است در
اين انتخابات سههزارو  809نامزد براي تصدي  168كرسي
پارلماني با هم رقابت ميكنند .بنا بر گزارش مقامات مسوول
برگزاري انتخابات در مصر  36حزب و ائتالف مختلف در اين
انتخابات حضور دارند كه اخوانالمسلمين مصر از لحاظ تعداد
و سازماندهي قويترين اين احزاب محسوب ميشود .ناظران
سياسي نيز ميگويند كه احتمال پيروز شدن اخوانالمسلمين
در اين انتخابات بسيار باالست.

از مخالفان و شوراي ملي خواستند كه درخواستهاي انقالب
را به طور كامل به اجرا دربياورند .يكي از خواستههاي اصلي
انقالبيون محاكمه صالح و اعضاي خانوادهاش به اتهام كشتار
تظاهركنندگان اس��ت .علي عبداهلل صالح هفته گذشته در
عربستان س��عودي نهايتا رياس��ت جمهوري را به معاونش
منصور الهادي ،واگ��ذار كرد تا در مقابل از مصونيت قضايي
برخوردار باشد .بنا بر اين توافق براي حل بحران يمن ،صالح
از پيگرد قضايي مصون ميش��ود و تا زمان انتخاب جانشين
براي او ،فقط به طور اسمي رييسجمهوري يمن است .علي
عبداهلل صالح در نخستين نشست خود با رهبران حزب حاكم
بعد از بازگش��ت از رياض و امضاي طرح ش��وراي همكاري
خليجفارس گفت ك��ه از هواداران خ��ود ميخواهم با تمام
دشمنان وطن ،وحدت ،امنيت و ثبات اين كشور مبارزه كنند.
او گفت :اميدواريم طرح شوراي همكاري خليجفارس بتواند
بدون مانع تراشي و ايجاد بهانه اجرا شود .صالح افزود :بعد از
امضاي اين طرح شرايط به سمت آرام شدن پيش ميرود .ما
ميخواهيم كه به اموال عمومي حمله نشود و دشمنان ملت
راهها را نبندند و به پايگاههاي نظامي حمله نكنند .چندين
ماه قبل به دنبال انفجار مسجد كاخ رياست جمهوري ،علي
عبداهلل صالح به همراه چند نفر از معاونانش به شدت مجروح
شده و براي درمان به عربستان رفت .طي اين انفجار  13نفر
از نيروهاي گارد ويژه وي به همراه عبدالعزيز عبدالغني ،رييس
مجلس شوراي يمن كشته شدند .رهبران حزب حاكم علي
محسن االحمر ،يكي از فرماندهان ارتش يمن كه به انقالبيون
پيوسته است و حميد االحمر ،رهبر قبيله حاشد را به دست
داشتن در اين انفجار متهم كردند.

جايزه براي آسانژ
ايس�نا :وبس��ايت ويك��ي ليكس به دليل «مش��اركت
بينظير با روزنامهنگاري»جايزه جشنواره ساالنه مطبوعات
استراليا را به خود اختصاص داد .جوليان آسانژ ،بنيانگذار
ويكيليكس در مراس��م دريافت جايزه گفت كه جوليانا
گيالرد ،نخستوزير استراليا در اعمال فشار به ويكيليكس
همراه آمريكا شد و رنگ واقعي خود را نشان داد.

آغاز مرحله دوم خروج نيروهاي ناتو از افغانستان
شرق :اين هفته قرار است نيمي از نيروهاي ناتو از افغانستان
خارج شوند .حامد كرزاي ،رييسجمهوري افغانستان ميگويد
مسووليتهاي امنيتي مناطقي از اين كشور از ناتو به نيروهاي
افغان واگذار شده است .همزمان با خبر خروج نيروهاي ناتو،
آلمان ميگويد كه افغانستان بايد مذاكرات صلح با طالبان را در
اولويت قرار دهد .توماس دمزير ،وزير دفاع آلمان درخصوص
مذاكرات صلح با طالبان گفت« :ما نميتوانيم در روند برقراري
صلح و آش��تي در افغانس��تان هركس كه زماني شمشير به
دس��ت گرفته اس��ت را در مذاكرات شركت ندهيم ».اين در
حالي است كه طالبان تاكنون به مذاكرات صلح روي خوش
نشان نداده است .پيش از اين رباني كه مسوول گفتوگوي
ملي با طالبان محسوب ميشد به دست اين شبهنظاميان طي
يك عمليات تروريستي كشته شد .ناظران سياسي ميگويند
با توجه به اينكه امنيت كامل در اين كشور برقرار نشده است
خروج نيروهاي ناتو در اين مرحله آينده اين كشور را با ابهام
روبهرو خواهد كرد .با اجراي مرحله دوم انتقال مسووليتهاي
امنيتي ،كنترل نيمي از خاك افغانستان در اختيار نيروهاي
افغان قرار خواهد گرفت .نام ولسواليهاي نادعلي ،ناوه و مارجه
واليت هلمند نيز در فهرست اعال م شده توسط كرزاي ديده
ميشود .اين مناطق در سالهاي اخير شاهد درگيريهاي پر
تلفاتي ميان نيروهاي ناتو و طالبان مسلح بوده است .واليات
بلخ ،سمنگان و تخار در شمال ،دايكندي در مركز و نيمروز
در غرب افغانس��تان هم از جمله مناطقي اس��ت كه در اين
مرحله ،كنترل امنيتي آنها به نيروهاي افغان سپرده ميشود.
همچنين حفظ امنيت شهر جاللآباد ،مركز واليت ننگرهار

در ش��رق افغانس��تان ،چغچران ،مركز واليت غور ،شبرغان،
مركز واليت جوزجان ،فيضآباد ،مركز واليت بدخشان و شهر
غزني براساس اين برنامه ،به نيروهاي افغان سپرده ميشود.
شورش��يان مسلح در شماري از مناطقي كه به تازگي شامل
برنامه انتقال مسووليتهاي امنيتي شده ،حضور فعالي دارند.
از جمله افراد طالبان در بخشهايي از واليتهاي بلخ و تخار
در شمال افغانستان فعاليت دارند .ماه گذشته نيز يك مادر
و دخترش در شهر غزني و در فاصله چند صد متري از دفتر
والي ،توسط افراد وابسته به گروه طالبان سنگسار شدند.
گفتني است نخستين مرحله برنامه انتقال مسووليتهاي
امنيتي در ماه جوالي امس��ال به اجرا در آمد و براساس آن،
هفت منطقه به شامل مراكز واليتهاي هرات ،هلمند ،لغمان
و بلخ و همچنين واليات باميان ،پنجش��ير و كابل از ناتو به
نيروهاي افغان سپرده شد .انتقال مسووليتهاي امنيتي به
نيروهاي افغان ،بخش��ي از برنامههاي دولت افغانستان براي
آمادگ��ي براي خروج نيروهاي ناتو از اين كش��ور در س��ال
 ۲۰۱۴ميالدي اس��ت .انتظار م��يرود ناتو به حضور نظامي
خود در افغانس��تان در س��ال  ۲۰۱۴پاي��ان دهد و نيروهاي
افغ��ان تا آن زم��ان بايد توانايي كنت��رل تمامي مناطق اين
كش��ور را داش��ته باش��ند .هماكنون حدود 140هزار سرباز
بينالمللي در افغانستان حضور دارند كه نزديك به صد هزار
آن سربازان آمريكايي هستند .پس از پايان حضور نظاميان
خارجي در افغانستان ،جامعه جهاني بيشتر مشغول آموزش
نيروهاي افغان خواهد شد .انتظار ميرود مرحله دوم انتقال
مسووليتهاي امنيتي ،از همين هفته عمال آغاز شود.

احتمال تحريم اجالس بن
از سوي پاكستان

ش�رق :در پي حمله مرگبار ناتو به دو پاسگاه مرزي
پاكستان ،اسالمآباد براي تخليه يك پايگاه هوايي دو هفته
به آمريكا مهلت داد .منابع نزديك به دولت افغانس��تان
درب��اره اين حادث��ه ميگويند ابت��دا واحدهايي از ارتش
افغانستان در نزديكي مرز پاكستان هدف تيراندازي قرار
گرفته و از ناتو تقاضاي كمك كردند سپس هليكوپترهاي
ناتو اين دو پاسگاه را مورد هدف قرار دادند .ارتش پاكستان
اين ادعا را رد ميكند .مقامات اسالمآباد ميگويند كه در
تالفي اين اقدام ،به احتمال زياد كنفرانس بينالمللي بُن
آلمان درباره آينده افغانستان را تحريم كنند.

لغو ديدار به دليل داالييالما

ايلن�ا :مقامه��اي هن��د اع�لام كردن��د ك��ه ديدار
ديپلماته��اي اين كش��ور ب��ا مقامهاي چين بر س��ر
چالشهاي مرزي دو كشور كه قرار بود در دهلينو برگزار
شود ،لغو شد .دهلينو اعالم كرد كه ديدار ديپلماتهاي
هندي و مقامهاي چيني به دليل اعتراض پكن به برنامه
س��خنراني «دااليي الما» رهبر معن��وي بوداييان جهان
منتفي شده است.

نتايج نهايي انتخابات مراكش

ايس�نا :وزارت كشور مراكش با صدور بيانيهاي رسمي
نتاي��ج نهايي انتخابات پارلماني ب��راي انتخاب  395عضو
پارلمان را اعالم كرد و حزب اس�لامي عدالت و توس��عه با
كس��ب  107كرس��ي در انتخابات پيروز ش��د .همچنين
حزب اس��تقالل 60كرس��ي ،حزب ليبراليس��ت «تجمع
مل��ي آزادگان» 52كرس��ي ،حزب دموكراتي��ك «اصالت
و همعصري» 47كرس��ي و «حزب اتحاد سوسياليس��ت
گروههاي مردمي» بزرگترين ح��زب چپگراي مراكش
 39كرسي ،حزب ليبراليست «جنبش ملي»  32كرسي،
حزب راستگراي «اتحاد قانون اساسي»  23كرسي و حزب
چپگراي سوسيال پيشرو  18كرسي را به دست آوردند.

خروج نظاميان سعودي
از شهرهاي شيعهنشين

ايلنا :با ش��روع ماه محرم نيروهاي امنيتي و نظامي
عربستان از ش��هرهاي شيعهنشين اس��تان «القطيف»
در ش��رق اين كشور خارج ش��دند .شهرهاي اين استان
هفته پيش به دنبال كش��ته شدن چهار جوان شيعه به
ضرب گلوله نيروهاي امنيتي ،ش��اهد ناآرامي و درگيري
تظاهركنندگان با پليس بود .ش��اهدان عيني ميگويند
با خروج زرهپوشها و خودروهاي نيروهاي ضد شورش،
مراكز ايس��ت بازرس��ي نيز جمعآوري شده است .منابع
حقوقي عربس��تاني ميگويند ه��دف از خروج نيروهاي
امنيتي جلوگيري از برخورد مستقيم مخالفان و نيروهاي
امنيتي طي دهه عاشوراست.
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شوروي با عنوان «اشغالگر» معرفي شد

س��ازمان ملل دس��تور خروج نيروه��اي ش��وروي را از
افغانس��تان صادر كرد و آنها را بهعنوان اشغالگر معرفي كرد.
حضور نيروهاي شوروي به دليل حمايت از «بيرك كارمل ،هبر
چپها در افغانستان صورت گرفته بود .روسها فكر ميكردند
كه حضور مستقيم سربازان ارتش سرخ در افغانستان ،باعث
شكست مجاهدين خواهد شد و اين كشور نيز بهعنوان يكي از
بلوكهاي تحت سلطه شوروي درخواهد آمد.

