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چهارشنبه  17اسفند 1390

ادامه از صفحه اول

سهشنبهاي به بزرگي  10ايالت

در اين روز
 7مارس 1950

شوروي تكذيب كرد

اتحاد جماهير ش��وروي در بيانيهاي اين مساله را كه
كالوس فوكس فيزيكدان هستهاي آلماني جاسوس اين
كشور بوده ،تكذيب كرد .كالوس فوكس يك فيزيكدان
آلمان��ي و متخصص در فناوري بمب هس��تهاي بود كه
در اين زمينه خدمات زيادي به اتحاد جماهير ش��وروي
كرد .او زماني كه مش��غول تحقيق و كار در زمينه كشف
و س��اخت بمب اتمي در كشور آمريكا بود و براي دولت
ش��وروي فعاليت ميكرد اطالعات زيادي را به آن كشور
فرستاد در واقع توانست منابع عظيمي از اطالعات ارتش
آمريكا را در آن زمان به كشور شوروي ارسال كند.

آمريكا در انتظار نتيجه «سهشنبه بزرگ»

دور

استعفا از مجلس به دليل دروغگويي

جمهوريخواهان  10ايالت راي دادند

ش�رق :اين نبردي است كه نتيجه آن رقيب
نهايي رييسجمهوري رنگينپوست را تعيين
ميكند؛ سهش��نبه بزرگ؛ سهش��نبهاي كه
تكليف اياالتهاي باقيمانده براي تعيين نامزد
نهايي جمهوريخواهان براي قرار گرفتن در
مقابل باراك اوباماي دموكرات تعيين ميشود.
ميگويند رقابت فشرده ميان «ميت رامني»
فرماندار سابق ايالت «ماساچوست» و «ريك
سنتروم» سناتور پيشين ايالت «پنسيلوانيا»
اس��ت .اما نتايج هنوز مش��خص نيست10 .
ايالت آمريكا امس��ال در روز سهشنبه ششم
م��ارس ،كردن��د انتخابات مقدمات��ي خود را
برگ��زار كردند .اهميت اين سهش��نبه خاص
آن اس��ت كه روز برگزاري همزمان انتخابات
مقدماتي در بيشترين شمار اياالت آمريكاست؛
انتخاباتي كه به قصد معرفي رسمي نامزدهاي
دو حزب به مجمع عمده آنها برگزار ميشود.
ميگويند شانس رامني براي پيروزي باالست.
اما اين تنها يك حدس اس��ت؛ حدسي بدون
توجه ب��ه نتايج انتخابات .با اين حال پيروزي
مي��ت رامني در ايالت اوهايو و كس��ب نتايج
قابل قبول در ايالتهاي ديگر ،ميتواند تا حد
زيادي تعيين او به عنوان كانديداي نهايي جمهوريخواهان
را تضمين كن��د .به گزارش رويترز ،نتايج نظرس��نجيها
نش��ان ميدهد كه ميت رامني كه تاكن��ون برنده حداقل
پنج انتخاب��ات درونحزبي جمهوريخواهان بوده اس��ت،
در ايالت تعيينكنن��ده «اوهايو» با اخت�لاف بيش از 10
امتياز از س��نتروم پيشي گرفته است .رامني در ايالتهاي
«ويرجينيا»« ،ورمونت» و «ماساچوست» كانديداي مورد
عالق��ه مردم اس��ت .با اين حال س��انتوروم ه��م در ايالت
«اوكالهاما» از س��اير كانديداهاي جمهوريخواه پيش��ي
گرفته اس��ت .ميگويند پيروزي رامن��ي در ايالت اوهايو و
كسب نتايج قابل قبول در ايالتهاي ديگر ،ميتواند تا حد

زيادي تعيين او به عنوان كانديداي نهايي جمهوريخواهان
را تضمين كند .ميت رامني ،تاكنون س��عي داشته است تا
با اقشار گوناگون جامعه صحبت كند و فاصله فراوان ميان
خود و طبقه خود ،طبقه بسيار مرفه آمريكا را كم جلوه دهد
يا كم كند .طبيعي اس��ت كه اين فاصله ،با حرف و سخن،
كم ميش��ود ،نه در عمل .اما يكي از انتقادها به رامني آن
است كه او ،در عمل قادر به درك شرايط طبقه متوسط و
تنگدست جامعه نيست.
بر مبناي جديدترين نظرسنجيها« ،نيوت گينگريچ»
رييس سابق مجلس نمايندگان آمريكا در ايالت «جورجيا»
از ديگران پيشي گرفته اس��ت و انتظار ميرود «ران پال»

از كردستان خارج نشدهام
ايس�نا :طارق الهاش��مي ،معاون رييسجمهور عراق در
واكنش به اخبار خروجش از كردس��تان گفت كه هرگز
از منطقه كردستان عراق خارج نشده است .او همچنين
از نوريالمالكي خواس��ت هر خبر و اطالعاتي راكه به او
ميرسد باور نكند ،چرا كه برخي از اين اطالعات دروغين
بوده و اثرات نابودكنندهاي دارد.

خبرگزاريفرانسه:آنگ سان سوچي ،رهبر دموكراسيخواه
ميانمار ،از ارتش قدرتمند اين كشور خواست تا در انتخابات
ماه آوريل از حزب او حمايت كند .سوچي گفت :هر عضو
ارتش بايد به آنچه پدر من گفت ،توجه كند .چيزي كه پدر
من گفت خيلي ساده بود .وي تاكيد كرده است كه مردم
نبايد بردگان نيروهاي مسلح شوند.

اين مطلب به اصل تس��اوي زنان و مردان اس��ت كه در
محافل سياسي ،حقوق بشري و رسانههاي افغانستان بر
آن تاكيد ميشود.
ش��وراي علما در بخش��ي از اعالميه خود بر اجتناب
زن��ان از «اختالط با مردان بيگانه در عرصههاي مختلف
اجتماع��ي ،مانند تحصيل ،بازار ،دفاتر و س��اير ش��وون
زندگ��ي» و همچنين «اجتناب از س��فر ب��دون محرم
ش��رعي» به عنوان «واجب��ات و مكلف��ات» آنها تاكيد
كرده اس��ت .هر چند ش��وراي علما نهاد دولتي نيست،
اما در دولت نفوذ دارد و رييسجمهوري افغانس��تان به
مش��ورتهاي اين شورا در مورد مسايل ديني و سياسي
اهميت قايل است.
با اين وجود نفوذ افكار طالباني در اليه هاي اجتماع
اين كش��ور مشهود اس��ت .پيش از اين در ايالت قندهار
افراد طالبان مادر و دختري را به اتهام رابطه نامش��روع
سنگسار كرده بودند.كرزاي همچنين در بخش ديگري
از س��خنان خود گفت ،پيش��رفتهاي تازهاي در مورد
گفتوگوها درباره پيمان اس��تراتژيك ميان اين كشور و
آمريكا به دست آمده است .اخيرا برخي رسانهها گزارش
دادند كه گفتوگوهاي مقامهاي افغان و آمريكايي درباره
اي��ن پيمان به دلي��ل اصرار دولت افغانس��تان بر توقف
عمليات شبانه نيروهاي خارجي عليه طالبان ،به حالت
تعليق درآمده است .اما رييسجمهوري افغانستان گفت
كه او روز دوش��نبه با مقامهاي آمريكايي درباره امضاي
اين پيمان گفتوگو كرده ،ولي توضيح بيشتري در اين
مورد ارايه نكرد.

بازداشت  550معترض به نتيجه انتخابات روسيه
اين در حالي است كه والديمير پوتين با دو برابر
ادامهاز
صفحه اول كردن حقوق نيروهاي امنيتي و پليس ،وفاداري
آنه��ا را به خود بيش��تر كرده اس��ت .گريگوري
ياولينسكي ،يك رهبر ديگر مخالفان نيز كه از ثبتنام وي براي
رقابتهاي انتخاباني جلوگيري شده بود ،گفت :كمپين انتخاباتي
ناعادالنه ،بزدالنه و خيانتكارانه بود .از ديگر سو ،ناظران انتخاباتي
بينالمللي نيز درخصوص انتخابات رياستجمهوري روسيه به
نبود رقابت واقعي ميان كانديداها اشاره كرده و گفتند ،شمارش آرا
در تقريبا يكسوم حوزههاي انتخاباتي كه ناظران بازديد كردند،
با ارزيابي منفي همراه بوده اس��ت .تونينو پيكوال ،رييس هيات
ناظران سازمان امنيت و همكاري اروپا گفت« :هيچ رقابت واقعي
وجود نداش��ت و پوتين با سوءاس��تفاده از منابع دولتي پيروزي
خود را تضمين كرد ».او افزود« :رس��انههاي خبري به وضوح به
نفع يك كانديدا جانبداري ميكردند و پوشش عادالنهاي از ديگر
كانديداها ارايه نميدادند ».گالوس ،از نهادهاي نظارتي مستقل
انتخاباتي نيز اعالم كرد كه پوتين فقط كمي بيش از ۵۰درصد
آرا را به دست آورده است كه به مراتب كمتر از آمار رسمي اعالم
شده از سوي مسووالن رسمي انتخابات روسيه است .طبق قوانين
روسيه ،در صورتي كه پوتين نميتوانست بيش از ۵۰درصد آرا
را در دور اول انتخابات رياستجمهوري روسيه به دست بياورد،

نماينده  13دوره مجلس كنگره آمريكا نخستين پيروزي
خود را در ايالت «آالسكا» كسب كند.
در اياالت متحده ،يكي از سهشنبههاي ماه فوريه يا ماه
مارس سال انتخابات رياستجمهوري ،به سهشنبه بزرگ
(سوپر تيوزدي) موسوم است .كانديدايي كه تعداد بيشتري
از آراي انتخابات سهش��نبه بزرگ را به دست آورد ،شانس
بااليي براي معرفي ش��دن به مجمع ح��زب دارد .ويژگي
اين دور انتخابات رياس��تجمهوري آن اس��ت كه از حزب
دموكرات كس��ي به غير از باراك اوباما نامزد نش��ده است.
بنابراين ،حزب دموكرات انتخاباتي در روز سهشنبه (يا زمان
ديگري) نخواهد داش��ت .اما از آنجا كه جمهوريخواهان

مردم نبايد برده نظاميان شوند

دفاع «كرزاي» از تفكيك جنسيتي
رييسجمهوري افغانستان در نخستين واكنش علني
خود به اعالميه تازه «ش��وراي علما» ،از آن دفاع كرده و
گفت��ه كه اين اعالميه براي حمايت از حقوق زنان صادر
شده است.
به گزارش بيبيس��ي ،شوراي علما در اعالميه هفته
پي��ش خود ،ب��ر جدايي دخت��ران و زنان از م��ردان در
محلهاي كار و تحصيل و همچنين اجتناب از سفر بدون
محرم شرعي تاكيد كرد .فعاالن حقوق زن از اين اعالميه
انتقاد كرده و آن را غيرقابل اجرا و تالش��ي در راس��تاي
ترويج «تفكر طالباني» و زمينهس��ازي براي گفتوگو با
گروه طالبان دانستهاند.
اما حامد كرزاي روز سهش��نبه در نشس��ت مشترك
خبري ب��ا رييسجمهوري لهس��تان در كابل گفت كه
به ش��رايط مطرح ش��ده در اين اعالميه «پايبند» است.
رييسجمهوري افغانس��تان افزود« :جمعه گذشته آنها
(ش��وراي علما) در اعالميهش��ان كه ماهوار (به صورت
ماهانه) منتشر ميش��ود ،اصول و ارزشهاي اسالمي را
براي تقويت موقف زن��ان و حمايت از موقف زنان اعالم
داش��تند .اين يك ديدگاه ش��رعي وطن ماست و تمام
مسلمانان افغانستان به آن پايبند هستيم».
ش��وراي علما در اعالميه خود با اس��تناد به آيههاي
يوچهارم س��وره نساء نوشته است« :در خلقت
اول و س 
بش��ر مرد اصل و زن فرع ميباش��د و نيز قواميت از آن
رجال اس��ت ».در اعالميه تاكيد ش��ده كه از استفاده از
الفاظ و اصطالحاتي كه ب��ا «مفهوم» اين آيههاي قرآن
تضاد داشته باش��ند« ،جدا اجتناب شود ».ظاهرا اشاره

هنوز نامزد قطع��ي خود را انتخاب نكردهاند
و اكنون چه��ار نامز ِد جمهوريخواه براي به
دس��ت آوردن نمايندگي حزبشان رقابت
ميكنند ،اين سهشنبه برايشان سرنوشتساز
است .اما در نهايت معرفي كانديداي قطعي
منتخب احزاب سياسي ،در مجمع عمومي
انجام ميگي��رد كه معموال چند ماهي پس
از سهش��نبه بزرگ برگزار ميشود .امسال،
مجم��ع عمومي حزب جمهوريخ��واه۲۷ ،
تا  ۳۰آگوس��ت در تامپ��ا در ايالت فلوريدا و
مجمع عمومي حزب دموكرات ،سوم تا ششم
سپتامبر در شارلوتِ كاروليناي شمالي برگزار
خواهد شد .از آن هنگام كه نامزد نهايي هر
حزب رسما معرفي ميشود ،تا روز برگزاري
انتخابات رياس��تجمهوري كه سهش��نبه
هشتم نوامبر امس��ال است ،رقابت دو حزب
سياس��ي اصلي آمري��كا ،در رقابت ميان دو
كانديدا منعكس خواهد شد.
تعداد اياالتي كه انتخابات مقدماتي خود
را در اي��ن روز برگزار ميكنن��د ،در هر دوره
متفاوت و بسته به شرايط رقابتهاي آن دوره
انتخابات اس��ت .اما سنت برگزاري سهشنبه
بزرگ ،دستكم از سال  ۱۹۸۴تاكنون اجرا شده است .در
سال  ،۱۹۸۴س��ه دوره سهشنبه بزرگ برگزار شد .رقابت
فشرده و اعتراض برخي نامزدها به نتايج رايگيريها ،سبب
تكرار سهشنبه بزرگ شد .اما اين دوره در ميان نامزدهاي
جمهوريخواه ،تاكنون ،ميت رامني پيشتاز بوده و به نظر
ميرسد كه بخت او براي كسب كانديداتوري نهايي حزبش،
بلند باشد 10.ايالتي كه روز گذشته رايگيري در آنجا انجام
ش��د عبارتند از :آالس��كا ،جورجيا ،ماساچوست ،داكوتاي
شمالي ،اوهايو ،اوكالهاما ،تنسي ،ويرجينيا ،ورمونت ،آيداهو.
با اين همه ،تا پس از اعالم نتايج سهشنبه بزرگ ،پيشتازي
او قطعيت نخواهد يافت.
از چپ به راست :ران پل ،ريك سنتروم ،مبت رامنی و نيوت گينگريچ ،عكسGetty Images :

زي��را بعد از اي��ن روز ،تقريبا چهره نامزد برنده حزب
ش��ناخته ميش��ود و برگزاري انتخاب��ات مقدماتي در
ايالتهاي بعدي جنبه تشريفاتي پيدا ميكند كه با كاهش
شور و هيجان و مشاركت هواداران حزبي همراه ميشود.
در جري��ان رقابتهاي انتخابات رياس��تجمهوري
س��الجاري و در سهش��نبه ب��زرگ كه مص��ادف بود با
شش��م م��ارس ،انتخاب��ات درونحزب��ي در  10ايالت از
مجموع  50ايالت اين كش��ور برگزار ميش��ود .اين 10
ايالت عبارتند از :اوهايو ،ماساچوس��ت ،جورجيا،آيداهوا،
داكوتاي ش��مالي ،اوكالهاما ،تنسي ،ورمونت ،ويرجينيا
و آالس��كا .تعداد و تنوع ايالتيهايي كه در روز سهشنبه
ب��زرگ ،انتخابات درونحزبي را برگزار كردند ،بر اهميت
اين روز نزد نامزدهاي انتخاباتي و هوادارانشان افزود .در
اين روز سرنوش��ت تعداد زيادي از نمايندگان دو حزب
بزرگ آمريكا در كنوانسيونهاي ملي مشخص ميشود.
به عنوان مثال ،از مجموع  2286نماينده كنوانسيون ملي
جمهوريخواهان سرنوشت  437نماينده در روز سهشنبه
ب��زرگ رقم ميخورد .اگر هر نامزد انتخابات درونحزبي
جمهوريخواه��ان حداقل 1144راي كنوانس��يون ملي
را به دس��ت آورد ،ب��ه عنوان نامزد نهاي��ي در انتخابات
رياستجمهوري آمريكا كه در ماه نوامبر برگزار ميشود،
معرفي ميشود .براي دموكراتها نيز انتخابات سهشنبه
ب��زرگ به همين مي��زان حايز اهميت اس��ت اما در اين
دوره از انتخابات رياستجمهوري ،دموكراتها فقط يك
نامزد يعني باراك اوباما را دارند كه بدون هيچ مش��كلي
به كنوانس��يون ملي اين حزب م��يرود؛ هرچند دفاع از
برنامههاي اجراشده در دولت كنوني و اقناع رايدهندگان
آمريكايي به استمرار دوران رياستجمهوري اوباما ،چالش
بزرگي براي حزب دموكرات به شمار ميآيد .تاكنون در
 12ايالت آمريكا ،انتخابات درونحزبي جمهوريخواهان
برگزار شده اس��ت كه ميت رامني ،فرماندار سابق ايالت
ماساچوس��ت در صدر نامزدها قرار دارد .او هم به لحاظ
تعداد ايالتهاي برن��ده و هم به لحاظ تعداد نمايندگان
و نمايندگان ويژه كنوانس��يون ملي ،در مقايسه با رقباي
همحزبي خود پيش اس��ت .بعد از رامني به لحاظ تعداد
ايالتهاي برنده ،ريك س��نتروم ،س��ناتور س��ابق ايالت
پنسيلوانيا و به لحاظ درصد آراي به صندوق ريختهشده،
نيوت گينگريچ ،رييس اسبق مجلس نمايندگان آمريكا
ق��رار دارد .در انتهاي جدول ني��ز ران پل ،عضو مجلس
نماين��دگان آمريكا از ايالت تگزاس ق��رار دارد كه چهره
متفاوت��ي با ديگ��ر جمهوريخواهان به ش��مار ميآيد.
پيشبيني ميشود  10ايالتي كه انتخابات درونحزبي را
در روز ششم مارس برگزار كردند ،بين نامزدهاي چهارگانه
جمهوريخواهان تقس��يم ش��ود .نظرسنجيها پيش از
برگزاري انتخابات در روز سهشنبه بزرگ نشان ميدادند
كه شانس رامني براي پيروزي در ماساچوست ،زادگاهش
بيشتر اس��ت و احتماال اهالي ويرجينيا به گينگريچ كه
متولد اين ايالت است ،راي خواهد داد .ران پل ،تنها نامزد
جمهوريخواهان بدون كسب پيروزي در ايالتها ،چشم
به نتايج آالسكا دوخته بود .با اين حال پيشبيني ميشود
كه نبرد اصلي سهش��نبه ب��زرگ در ايالت اوهايو و ميان
رامني و س��نتروم رقم بخورد .با اينكه تعداد سهميه اين
ايالت در كنوانس��يون ملي احزاب و هياتهاي كالجهاي
انتخابي رياستجمهوري آمريكا چندان زياد نيست ،اما
نتايج ايالت اوهايو هم در جري��ان انتخابات درونحزبي
و ه��م انتخابات رياس��تجمهوري اين كش��ور اهميت
سمبليك دارد .سنت انتخاباتي در آمريكا نشان ميدهد
كه هيچ جمهوريخواهي بدون كسب پيروزي در ايالت
اوهايو به كاخ س��فيد راه نيافته است .اين ايالت به دليل
تغيير مداوم گرايش حزب��ي رايدهندگان آن ،به عنوان
يكي از ايالتهاي پاندولي در آمريكا ش��ناخته ميشود.
ايالتيهاي پاندولي به آن گروه از ايالتها اطالق ميشود
كه در هر انتخاباتي به يك جمهوريخواه يا دموكرات راي
ميدهند و پيش از برگزاري انتخابات رياستجمهوري،
هيچ نامزدي به پي��روزي در آن ايالتها اطمينان ندارد.
به همين دليل ،نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري براي
پيروزي در چنين ايالتهايي به ش��دت تالش ميكنند.
در حال حاضر مناطق ش��هري ايال��ت اوهايو به رامني و
مناطق روستايي به سنتروم تمايل دارند .به هر حال ،اگر
روند پيروزيهاي رامني كه در هفتههاي گذشته سرعت
گرفته ،در سهشنبه بزرگ هم ادامه يابد ،به احتمال زياد
او براي باز پسگيري كاخ سفيد از دموكراتها به جنگ
اوباما خواهد رفت ،در غيراين صورت سرنوش��ت انتخاب
نامزد نهايي جمهوريخواهان به انتخابات مقدماتي بعدي
در ديگر ايالتها گره خواهد خورد كه در چنين وضعيتي،
بر ش��كافهاي داخلي در اين حزب افزوده خواهد ش��د.
چهار سال پيش اين شرايط براي دموكراتها رقم خورد
و رقابت باراك اوباما با هيالري كلينتون تا زمان برگزاري
كنوانس��يون ملي ادامه يافت و اين بار ميتواند وضعيت
مش��ابه براي جمهوريخواهان رقم بخ��ورد مگر اينكه
رايدهندگان جمهوريخ��واه هرچه زودتر بر يك نامزد
واحد به توافق دست يابند.

سال نهم     شماره 1483

بايد در دور دوم با نامزد ديگري كه بيش��ترين آرا را در مقايسه
با ديگر نامزدها به دس��ت ميآورد ،رقابت ميكرد .با اين وجود
اين انتخابات با واكنش متفاوت مقامات دنيا روبهرو شده است.
به نوش��ته روزنامه گاردين هوگو چاوز ،رييسجمهوري ونزوئال
در پيامي در صفحه توييتر خود نوش��ت« :والد عزيز! سورپرايز!
س��ورپرايز! تو در انتخابات پيروز ش��دي! مردم روسيه نيز اشك
ميريزند ».اش��اره اشك ريختن در تبريك هوگو چاوز به متاثر
ش��دن پوتين در جمع هوادارن خود بوده است كه اشك شوق
ريخته بود .اين در حالي اس��ت ك��ه معترضان روي بزرگترين
پالكاردي كه روز دوشنبه با خود حمل ميكردند نوشته بودند
مسكو به اش��ك نياز ندارد .همچنين برخي از سياستمداران از
در انتقاد وارد ش��دند و پيروزي پوتين را مخدوش اعالم كردند.
جان مككين ،سناتور آمريكايي در پيامي در صفحه توييتر خود
نوشت« :اين انتخابات با وجود نوآوريها در فرآيند آن ناعادالنه
بود و احتمال راهاندازي كمپين در آن ناديده گرفته شده بود ».در
همين حال كاترين آشتون ،رييس سياست خارجه اتحاديه اروپا
اعالم كرد« :پوتين به عنوان يك رهبر سياسي ،آينده سياسياش
دچار مشكل شده اس��ت و من هيچ ترديدي ندارم كه نخواهد
توانست در شش سال آتي دوام بياورد».

مرگ عرفات به دليل مسموميت بود
ايسنا :رييس شوراي اداري موسسه ياسر عرفات ميگويد:
عرفات به مرگ طبيعي نمرد بلكه مس��موم ش��د .ناصر
القدوه گفت :پرونده عرفات همچنان در حال بررسي است
اما من مطمئنم كه او ب��ه مرگ طبيعي نمرده از اينرو
محاكمه عامالن اين مساله حق فلسطينيان است .ياسر
عرفات  11نوامبر سال  2004درگذشت.

آغاز ماموريت «عنان» در سوريه
شرق :كوفي عنان ،فرس��تاده ويژه سازمان ملل و اتحاديه
ع��رب در س��وريه ام��روز ماموري��ت خ��ود ب��راي توقف
خشونتهاي سوريه را آغاز ميكند .هدف از اين ماموريت
توقف خشونت در سوريه است .به گزارش خبرگزاري آلمان،
گفتوگو با رهبران اتحاديه عرب در قاهره نخس��تين گام
ماموريت كوفي عنان ،دبيركل پيش��ين سازمان ملل براي
پايان بخشيدن به خشونتهاي س��وريه است .همچنين
«والري آموس» رييس امور بشردوستانه سازمان ملل متحد
اعالم كرد كه دولت سوريه با سفر او به اين كشور موافقت
كرده است .اين در حالي است كه شماري از ساكنان شهر
حمص س��وريه كه از اين ش��هر گريختهاند مدعي شدند
كه نيروه��اي امنيتي دولت ،در حم��ص جناياتي را عليه
غيرنظاميان مرتكب شدهاند .آنها از جمله به قتل كودكان
توسط نيروهاي دولتي اشاره كردهاند .به گزارش بيبي سي،
به دنبال خ��روج نيروهاي مخالف دولت از محله بابا عمرو
در ش��هر حمص در روز پنجشنبه ،گزارشهايي از فعاالن
حقوق بش��ر و مخالفان دولت به دس��ت رسيده كه حاكي
است نيروهاي امنيتي و شبهنظاميان طرفدار دولت ،مردان
و نوجوانان باالي ۱۴س��الي را كه هنوز در محله بابا عمرو
مانده بودند ،دس��تگير ميكردند و بعد از ش��كنجه آنها را
ميكشتند .چند مرد نيز كه ميگويند از ارتش جدا شدهاند
مدعي هستند كه نيروهاي امنيتي غيرنظاميان را هدف قرار
داده و زنداني��ان را هم به قتل ميرس��انند .در همين حال
روپرت كولويل ،سخنگوي كميسر حقوق بشر سازمان ملل
ضم��ن ابراز نگراني از اين گزارشها گفت كه اين ش��واهد
براي محاكمههاي بالقوه در آينده مورد استفاده قرار خواهد

بيبيسي :يك نماينده پارلمان مصر كه بهتازگي
به اين نهاد راه يافته بود پس از افش��اي دروغگويي
درب��اره جراحي پالس��تيك صورت اس��تعفا كرد.
انور البلكيمي از اعضاي حزب اسالمگراي النور گفته
بود كه صورت باندپيچي شده او ناشي از حمله براي
اتومبيلربايي بوده اس��ت .اما يك پزش��ك اكنون
ميگويد كه او روي اين نماينده جراحي پالستيك
انجام داده و البكيمي از او خواسته بود كه اين عمل
را مخفي نگاه دارد .حزب بلكيمي پيرو شاخهاي از
اسالم است كه جراحي ترميمي را ممنوع ميكند.

رزمايش جديد كره شمالي

ايلنا :نيروهاي نظامي كرهش��مالي رزمايش��ي را
در نزديك��ي جزيرهاي كه حدود دو س��ال قبل محل
مناقش��ه دو كره بود ،انجام دادن��د .گزارشها حاكي
از آن است كه س��ربازان كرهشمالي تالش ميكردند
تانكها و كاميونها را جابهجا كرده و موشكها را به
محل انجام رزمايش بياورند .س��اكنان اين منطقه در
زمان انجام رزمايش ،روي شانههايشان تورهاي استتار
انداخته بودند .اين رزمايش در حالي برگزار ميشود كه
نمايندگان آمريكا و كرهشمالي قرار است امروز در پكن
درباره توافق هستهاي اخير با يكديگر گفتوگو كنند.

خانواده قذافي بيخطرند

ايس�نا :وزير امور خارجه الجزاي��ر ميگويد :خانواده
قذافي كه به الجزاير پناهنده شدهاند ،هيچ خطري براي
ملت ليبي ندارند .او گفت :الجزاير خانواده قذافي را تنها
به داليل بشردوس��تانه پذيرفته و غيرممكن اس��ت كه
خانواده قذافي بخواهد احساسات ملت ليبي را جريحهدار
كند .مدلسي درباره اينكه آيا الجزاير خانواده قذافي را به
مسووالن ليبي تحويل خواهد داد يا خير ،پاسخي نداد.
عايشه قذافي به همراه مادرش صفيه و برادرانش محمد و
هانيبال و شمار ديگري از افراد اين خانواده اواخر آگوست
 2011ميالدي به الجزاير پناهنده شدند.

حزب گاندي در آستانه شكست

ايس�نا :حزب حاكم «كنگره» هند به رهبري راهول
گان��دي با ادامه رايگيري در ايالت اوتارپرادش به جايگاه
چهارم سقوط كرد .سخنگوي اين حزب گفت :نتايج نسبي
نش��ان داد كه اي��ن حزب كمتر از  120كرس��ي از 403
كرس��ي مجمع قانونگذاري را كسب كرده است .به نظر
ميرسد كه حزب كنگره هند در دستيابي به آراي دو ايالت
پنجاب و اوتارخاند نيز ناكام شود .حزب كنگره هند كه در
راس دولت ائتالفي فدرال قرار دارد تنها  22كرسي مجمع
اوتارپرادش را در آخرين انتخابات به دست آورده بود.

نزديك

گرفت .همزمان دولت سوريه براي چهارمين روز متوالي به
امدادگران كميته بينالمللي صليبس��رخ اجازه نداده كه
وارد محله بابا عمرو ش��وند و دليل اين موضوع را مس��ايل
امنيتي اعالم ميكنند .اين در حالي است كه فعاالن از بروز
فاجعهاي انساني خبر ميدهند .مخالفان سوري همچنين
اعالم كردند كه در حمالت روز دوشنبه نيروهاي دولتي به
مناطق مختلف اين كشور بهويژه حمص و «درعا»  ۲۱نفر
كشته شدند .از سويي ديگر و به گزارش يورونيوز ،تلويزيون
دولتي س��وريه با پخش گزارش��ي از پاكسازي حمص از
وجود مخالفان مسلح مدعي شد كه درگيريهاي نظامي و
ناآرامي در اين شهر به پايان رسيده است .گفتني است كه
در راستاي موضعگيريهاي مقامات آمريكايي «جان مك
كين» سناتور جمهوريخواه آمريكا خواستار حمالت هوايي
به س��وريه براي كمك به مخالفان سوري شد .به گزارش
ايلنا ،مككين در سخنراني خود در كنگره گفت« :آمريكا
بايد اقدامات بينالمللي براي حمايت از مراكز مسكوني در
سوريه را از طريق حمالت هوايي به نيروهاي دولتي سوري
رهبري كند ».او افزود كه هدف نهايي از اين حمالت هوايي
ق امن در س��وريه و به ويژه در شمال اين
بايد ايجاد مناط 
كش��ور و دفاع از آن باش��د به طوري كه نيروهاي مخالف
سازماندهي ش��ده و براي فعاليت سياسي و نظامي خود
عليه «بشار اسد» برنامهريزي كنند .همچنين ملك عبداهلل
بن عبدالعزيز پادشاه عربس��تان سعودي و شيخ حمد آل
ثاني امير قطر در ديداري بحران جاري در سوريه را بررسي
كردند .رهبران سعودي و قطر در اين ديدار در مورد يافتن
راهحل براي پايان بحران سوريه گفتوگو كردند.

روز جهاني همبستگي
با زنان خاورميانه

بيبيسي :سازمان عفو بينالملل از جهانيان خواست
تا روز ششم مارس ( ۱۶اسفند) را روز جهاني همبستگي
با زنان خاورميانه و شمالآفريقا اعالم كرده و حمايت خود
را از «نقشمح��وري» زنان در قيامهاي ضد اس��تبدادي
اخير در منطقه ابراز دارن��د .عفو بينالملل ميگويد :در
حاليكه زنان در خاورميانه و ش��مال آفريقا انتظار دارند
تحوالت اخير باعث پيشرفت در شرايط و رعايت حقوق
آنان شود ،سرنگوني حكومتهاي قبلي در شمال آفريقا
هنوز به بهبود قابل توجه وضعيت زنان منجر نشده است.

ترور ديپلمات سعودي

بيبيس�ي :يك ديپلمات عربس��تان سعودي در
نزديكي سفارت اين كشور در داكا ،پايتخت بنگالدش،
هدف اصابت گلوله فرد يا افراد ناشناس قرار گرفت و
پس از انتقال به بيمارستان درگذشت .پليس بنگالدش
از هويت و انگيزه عام��ل يا عوامل اين تيراندازي ابراز
بياطالعي كرده اما گفته اس��ت كه تحقيقات در اين
مورد آغاز ش��ده است .عربستان سعودي و بنگالدش
ارتب��اط نزديكي دارند و دهها هزار نفر از ش��هروندان
بنگالدش در عربستان سعودي مشغول به كار هستند.

تظاهرات در مخالفت با انرژي هستهاي

توديززم�ان :ش��ماري از طرفداران محيطزيس��ت
در تركيه با تجمع در ميدان س��لطان احمد استانبول
مخالفت خود را با تاسيس نيروگاه هستهاي در اين كشور
اعالم كردند .اين افراد با پارچهنوشتههايي كه در آن به
حادثه فوكوشيما اشاره شده بود ،مخالفت خود را باانرژي
هستهاي اعالم كردند .اين معترضان همچنين ميگويند
اگر حادثهاي همچون فوكوشيما رخ دهد مسووليت آن
بر عهده چه كسي است؟ تركيه بهتازگي با كره جنوبي
براي احداث نيروگاه هستهاي به توافق رسيده است.

قاب روز

فرار برادر رييسجمهوري

رونمايي از «ايميل ملي» با حضور صدراعظم آلمان

عکسAFP :

ايس�نا :ي��ك منب��ع از اداره محل��ي زندانه��اي
قرقيزس��تان اعالم كرد ،برادر رييسجمهوري س��ابق
اين كشور پس از درمان در يك بيمارستان غيرنظامي،
گريخت��ه و هماكن��ون تحتتعقي��ب اس��ت« .احمد
باقييف» ،برادر قربان بيك باقييف ،رييسجمهوري
س��ابق قرقيزستان به اتهام س��ازماندهي اعتراضات و
شورشها در تابستان س��ال  2010ميالدي به هفت
سال حبس محكوم ش��ده بود .او به حداكثر مجازات
با تدابير امنيتي شديد محكوم شد اما در چهارم ژانويه
س��الجاري ميالدي ب��ه يك ندامتگاه در بيش��كك،
پايتخت قرقيزستان انتقال يافت.

