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دور

اوباما به روايت تام هنكس

بيبيس�ي :ب��ه زودي فيلمي مس��تند به نام
«راهي كه آمدهايم» در آمريكا اكران ميش��ود كه
درباره باراك اوباما و با هدف اس��تفاده در مبارزات
انتخاباتي او س��اخته شده است .اين فيلم با صداي
«تام هنكس» روايت ميش��ود و شامل مصاحبه با
جو بايدن ،معاون رييسجمهور و رام امانوئل شهردار
شيكاگو و عدهاي ديگر ميشود كه به واكنش اوباما
به بحران اقتصادي ،اصالحات بيمه درماني ،نجات
صنعت خودروسازي و حملهاي كه منجر به كشته
شدن بنالدن شد ،ميپردازد.

بخشش 75درصد بدهي يونان

اخراج 25هزار پرستار كنيا

بيبيس�ي :دول��ت كنيا ۲۵هزار پرس��تار را به
خاطر اعتصاب اخراج كرد .سخنگوي دولت از تمام
«نيروهاي حرفهاي در خدمات درماني كه بيكار يا
بازنشس��تهاند» خواسته براي مصاحبه استخدامي
به بيمارس��تانهاي دولتي مراجعه كنند .كاركنان
خدمات درمان��ي كنيا چهار روز را ب��ا تقاضا براي
ش��رايط بهتر كاري و حقوق و مزاياي بيش��تر در
اعتصاب بودهاند .اتحاديه پرس��تاران اقدام دولت را
تاكتيكي براي مذاكره دانس��ته اما دولت ميگويد
پرس��تاران با بازنگش��تن به سركارهايشان كاري
«غيراخالقي» انج��ام داده و ديگ��ر كارمند دولت
محسوبنميشوند.

حزب حاكم اسلواكي
در انتظار شكست

يورونيوز :اس��لواكي امروز به استقبال انتخابات
عمومي زودهنگام ميرود .انتخاباتي كه نظرسنجيها
نتيجهاش را جز س��رخوردگي براي دولت ائتالفي
فعلي و حزب حاكم راست ميانه ،پيشبيني نميكند.
حزب «اسلواك دموكرات و اتحاد مسيحي» پس از
تجزيه چكسلواكي در سال  ۱۹۹۳ميالدي ۹ ،سال
بر مسند قدرت در كشور 5/4ميليون نفري اسلواكي
ب��وده اس��ت .اكن��ون از روبرت فيك��و ،رهبر حزب
«سوسيال دموكرات» به عنوان شانس برتر انتخابات
ياد ميش��ود .فيكو بر حمايت از سياستهاي مالي
اروپا صحه گذاش��ته اما گفته از ثروتمندان ماليات
بيشتري گرفته خواهد شد.

تالش براي گرفتن ماليات بيشتر
از ثروتمندان انگليس

بيبيس�ي :وزير بازرگاني بريتاني��ا ميگويد در
بودجه جديد تاكيد بيشتري بر ماليات بر ثروت خواهد
شد .در حال حاضر درآمدهاي باالي ۱۵۰هزار پوند در
سال شامل نرخ مالياتي  ۵۰درصدي ميشوند .حزب
كارگر ،حزب مخالف دولت ائتالفي بريتانيا ،با انتقاد از
برنامه دولت ب��راي كاهش نرخ حداكثري ماليات بر
درآمد گفته اس��ت كه بايد خانوادههاي كمدرآمد را
از اين چرخه مالياتي خارج كرد .متوس��ط درآمد در
بريتانيا كمتر از ۳۰هزار پوند در سال است.

مرگ دو گروگان غربي
در نيجريه

بيبيس�ي :يك بريتانيايي و يك ايتاليايي كه
سال گذشته توسط افراد مسلح ربوده شده بودند،
در نيجريه كشته ش��دند .به گفته ديويد كامرون،
ب��ه نظر ميرس��د كه كريس مك مان��س و فرنكو
لمولينارا قبل از عمليات نجات نيروهاي بريتانيايي،
كش��ته شده بودند .افراد مسلح حدود 10ماه پيش
اين دو مهندس را از ش��هر بيرنين كبي در شمال
غربي نيجريه به گروگان گرفته بودند .ماريو مونتي،
نخس��توزير ايتاليا نيز از رييسجمهوري نيجريه
خواس��ته است تا جزييات بيشتري را در اين مورد
در اختيار او بگذارد.

محكوميت نماينده مجلس انگليس

بيبيس�ي :يك نماينده مجلس ع��وام بريتانيا به
ج��رم ضرب و ش��تم هم��كاران و مام��وران پليس در
يكي از بارهاي داخل محوطه پارلمان به انجام  12ماه
خدمات عمومي اجباري ،پرداخت مبلغي معادل 4500
دالر به ص��ورت جريمه و حدود دو هزار دالر به عنوان
خس��ارت به فرد مضروب محكوم شد .قاضي دادگاهي
كه جويس را محاكمه كرده همچنين حكم كرده است
كه اين نماينده مجلس اجازه ندارد به مدت سه ماه به
مكانهايي كه مشروبات الكلي در آنها عرضه ميشود،
وارد ش��ود .در جلسه دادگاه ،شهود گفتند جويس كه
ظاهرا تحتتاثير الكل قرار داشت ،به يكي از نمايندگان
حاض��ر در اين بار حمله كرد و با ماموران پليس كه در
صدد جلوگيري از ادامه ضربات او بودند ،درگير ش��د.
حزب مخال��ف كارگر اعالم كرده ك��ه عضويت اريك
جويس در اين حزب را به حالت تعليق در آورده است.

حمله پليس ضدشورش عربستان به دانشجويان دختر
نسرين رضايي
ميگوين��د وضعي��ت زنان در عربس��تان س��عودي به
وضعيت س��ياهان در نظام تبعيض نژادي آفريقاي جنوبي
ميماند؛ نظام حقوقي نابرابر ،دسترس��ي نابرابر به امكانات و
مشاغل ،جداسازي در دانشگاهها و فضاهاي عمومي و  . ...در
آفريقاي جنوبي ،سياهان با محدوديت و محروميت روبهرو
بودند و در عربس��تان س��عودي همچنان كمابيش زنان در
چني��ن وضعيتي قرار دارند .روز جهان��ي زن هم براي زنان
سعودي معنا و مفهوم خاصي ندارد. ...روز پنجشنبه همزمان
با روز جهاني زن ،در دانشگاه خالد شاه عربستان سعودي۵۰ ،
زن مجروح شدند .صدها دانشجوي زن سعودي در تظاهراتي
اعتراضي خواهان رفع تبعيض و مديريت بهتر در دانشگاهها
بودند .گفته ميشود پس از مقابله نيروهاي امنيتي و پليس
با تظاهركنندگان دهها نفر زخمي شدند .اكثر مجروحشدگان
يا توسط نيروهاي امنيتي يا زير دست و پا زخمي شدند .در
اين ميان مسووالن دانشگاه خالد شاه چيز ديگري ميگويند.
آنها اعالم كردهاند كه دانشجويان به كارمندان دانشگاه حمله
كردهاند و پس از آن درگيري آغاز شده است.
اين درحالي است كه گفته ميشود از سال پيش تاكنون
چندين تظاهرات در دانش��گاههاي عربستان سعودي عليه
سيستم دانشگاهي كه گفته ميشود عليه زنان تنظيم شده،
گزارش شده اس��ت .با اين حال مقامات عربستان سعودي
دس��تور دادهاند تا به ماجراي زخمي ش��دن دانش��جويان
دختر رس��يدگي ش��ود .تحصيالت در عربستان سعودي از
نظر جنسيت مجزا بوده و به سه سيستم اداري تحصيالت
عمومي پس��ران ،تحصيالت دختران و تحصيالت اسالمي
س��نتي (براي پسران) تقسيم ميش��ود .در دبيرستانها و
دانش��گاههاي دخترانه اس��تادان مرد تدريس نميكنند و
اگر نيازي به اين امر باش��د از طريق دوربينهاي مداربسته،
دانشجويان در مكان جداگانه آموزشهاي الزم را ميبينند.
پيش از اين نيز در ديدگاه سنتي عربستان سعودي ،همواره
دخت��ران از آموزش ديدن در م��دارس محروم بودند و تنها
پسران حق شركت در مدرسهها را داشتند .تا سالهاي دهه

واكنش به دعوت نشدن كوبا
يوروني�وز :برونو رودريگز پاريال ،وزي��ر امورخارجه كوبا در
واكنش به دعوت نش��دن كش��ورش به اجالس س��ازمان
كشورهاي آمريكايي كه قرار است در ماه آوريل در كلمبيا
برگزار شود ،گفت« :اين بخشي از اقتصاد ،سياست و محاصره
رسانههاي ماست .چيزي كه يك جنايت ،عملي غيرقانوني و
خشونت عليه حقوق بشر در كوبا به شمار ميرود».

عكسAP :

خبرگ�زاري آلم�ان :دولت يون��ان از همكاري
داوطلبانه طلبكاران بخش خصوصي در بخش��ش
بدهيهاي اين كشور خبر داد .آتن ميگويد تاكنون
بي��ش از ۷۵درصد از طلب��كاران بخش خصوصي،
ب خود از اين كش��ور را داوطلبانه بخشيدهاند.
طل 
دول��ت يونان به بازارهاي مالي اطمين��ان داده بود
طلبكاران بخش خصوصي ،از جمله بانكها را راضي
خواهد ك��رد حداقل ۷۵درص��د از بدهيهاي اين
كشور را ببخشند .كاهش بدهيهاي يونان از جمله
پيشش��رطهاي اتحاديه اروپا براي ادامه حمايت
مالي از اين كشور است.

سال نهم     شماره 1485

 ،1960آموزش دختران در زمره آموزش غيررسمي به شمار
ميآمد و اين در حالي اس��ت كه طي دهه  ،1980سيستم
آموزش��ي دختران و پسران يكنواخت شد .با تشكيل دولت
جديد عربستان و تاسيس وزارت آموزش ،دختران نيز اجازه
يافتند به مدرسه بروند.
در س��ال  ،۱۹۴۸نخس��تين دبس��تان دخترانه در مكه
تاسيس ش��د؛ از آن س��ال به بعد ،مدارس ،آموزشكدهها و
دانشگاههاي دخترانه بسياري در شهرهاي مختلف عربستان
سعودي بنياد شد و آموزش دختران در سطح كالن توسعه
يافت به نحوي كه س��ازمان آموزش زن��ان از وزارت آموزش
و پرورش عربس��تان جدا ش��د .در عربستان سعودي ،كليه
دبستانها ،دبيرستانها ،دانشگاهها ،مراكز علمي و كتابخانهها

هشدار نسبت به تقلب در انتخابات
ايلنا« :آنگ سان سوچي» نسبت به امكان تقلب در انتخابات
پارلماني ماه آينده ميالدي هش��دار داد و گفت كه به نظر
ميرسد فهرس��تهاي رايدهندگان دولت براي انتخابات
فرعي «عده زيادي از مردگان» را ش��امل ميشود .او افزود:
تخلفات زيادي در فهرستهاي رايدهندگان پيدا شده و از
كميسيون انتخابات خواست به اين مساله رسيدگي كند.

معاون وزير نفت سوريه به مخالفان پيوست
شرق :همزمان با سفر مسوول امور بشردوستانه سازمانملل
متحد به س��وريه ،معاون وزير نفت اين كشور از سمت خود
استعفا كرد و به مخالفان حكومت پيوست .به گزارش يورونيوز،
عبدو حسامالدين ،روز پنجشنبه در يك پيام ويديويي چهار
دقيقهاي مدعي شد كه ديگر نميخواهد در خدمت يك «رژيم
جنايتكار» باشد و به انقالب مردمي ميپيوندد كه به مقابله با
«بيعدالتي و كارزار بيرحمانه حكومت» سوريه برخاستهاند.
حسامالدين ۵۷ساله كه ۳۳سال عهدهدار مشاغل دولتي بوده و
سال  ۲۰۰۹نيز به سمت معاونت وزير نفت منصوب شده بود،
بلندپايهترين مقام سوري است كه تا اين لحظه به اپوزيسيون
اين كشور پيوس��ته است .او دولت اس��د را يك «كشتي در
حال غرق ش��دن» خواند و از همكاران خود نيز خواس��ت تا
از همكاري با دولت دست بكشند .همزمان خبرگزاري آلمان
گزارش داد كه چهار افسر بلندپايه ارتش سوريه به نيروهاي
مخالف رژيم بشار اسد پيوستهاند .تالشهاي بينالمللي براي
پايان بحران س��وريه هنوز ادامه دارد و در همين راستا والري
آموس ،مسوول امور بشردوستانه سازمان ملل متحد ،پس از
بازديد از بابا عمرو واقع در حومه شهر حمص گفت« :ويراني
در اين منطقه قابل توجه است و بخشي از شهر حمص كامال
از بين رفته است ».اين نخستين بازديد يك ناظر خارجي از
اين منطقه محسوب ميشود .همزمان قرار است كوفي عنان،
دبيركل پيشين سازمان ملل متحد و نماينده اين سازمان و
اتحاديه عرب در س��وريه امروز در راس يك هيات ناظر وارد
س��وريه شود .لي هوآزين ،فرستاده ويژه چين نيز به دمشق
رفته اس��ت تا پيشنهادهاي پكن براي پايان دادن به بحران
سوريه را با دولت بش��ار اسد در ميان بگذارد .به گفته وزير
امورخارجه چين اين پيش��نهادها دو محور دارد :يكي پايان
فوري خشونتها و ديگري اجازه ورود كمكهاي بشردوستانه
صليبسرخ به مناطق آسيب ديده .چين همچنين پيشنهاد
داده اس��ت كه ميان دولت و اپوزيسيون سوريه ميانجيگري

كند .اما مخالفان بشار اس��د ميگويند اقدامهاي حكومت،
چشماندازهاي مذاكره را از ميان برده است .تلويزيون دولتي
سوريه هم با پخش گزارش��ي ،از ضبط مقاديري مهمات و
تسليحات نظامي مخالفان خبر داد و مدعي شد دولتهاي
غرب به سوريه سالح ارسال كردهاند .اين در حالي است كه
ژنرال مارتين دمپسي ،رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا در
نشست كميته خدمات مسلح مجلس سنا ،امكانات مختلف
مقابله نظامي با رژيم بشار اسد را تشريح كرد .ماموريتهاي
انساندوس��تانه ،كنترل راههاي آبي ،وضع مح��دوده پرواز
ممنوع و حمالت هوايي محدود از جمله راههايي هس��تند
كه ژنرال دمپس��ي در اين نشس��ت مطرح كرد .در حاشيه
اين نشست لئون پانهتا ،وزير دفاع اياالت متحده اتخاذ اقدام
نظامي براي حل بحران سوريه را «خطا» اعالم كرد و آن را
موجب وخيمتر شدن ش��رايط جنگ داخلي در اين كشور
دانست .خبرها از سوريه حاكي از آن است كه درگيريها در
شهر حمص همچنان ادامه دارد و دهها نفر در درگيريهاي
تازه در منطقه جوبر در حومه شهر حمص در سوريه كشته
شدهاند .مخالفان تظاهرات روز گذشته را «جمعه حمايت از
اعتراض كردها» نام گذاشتند كه به مناسبت سركوب قيام
سال  2004مردم شهر كردنشين قامشلي برگزار شد.برخي
مخالف��ان نيز اعالم كردهاند كه نيروهاي امنيتي قصد دارند
شرايطي همچون حمص را براي شهر درعا نيز ايجاد كنند.
به گزارش العربيه ،كميته هماهنگي انقالب سوريه ميگويد
كه دستكم  68نفر به دست ارتش و نيروهاي امنيتي سوريه
كشته شدند .همچنين بر اس��اس برخي گزارشها «جايزه
هوم��و هوميني» مهمترين جايزه حقوقبش��ري جمهوري
چك به گروهي پزشك در سوريه بهنام «هماهنگي پزشكان
دمش��ق» اهدا شد .بنا بر گزارشها از زمان آغاز فعاليت اين
پزشكان تاكنون  ۳۷نفر از آنها كشته شده و بيش از  ۳۰۰نفر
ديگر بازداشت شدهاند.

دستور ديوانعالي پاكستان
براي بازگشايي پرونده فساد رييسجمهوري
دادگاه عالي پاكس��تان به دولت اين كش��ور دستور داد
از مقامات سوييس��ي بخواهد پرونده فس��اد مالي آصفعلي
زرداري ،رييسجمهوري پاكستان ،بار ديگر در سوييس مفتوح
ش��ود .به گزارش بيبيسي ،يوسفرضا گيالني ،نخستوزير
پاكستان كه خود نيز متهم به عدم تمكين به دستور دادگاه
ب��ه دليل عدم پيگيري پرونده فس��اد مالي رييسجمهوري
است ،ميگويد كه زرداري بهعنوان رييسجمهوري مصونيت
دارد .دولت پاكس��تان ميگويد كه جريان حامي برخورد با
رييسجمهوري ،آلوده به اغراض سياسي است .با اين حال،
دادگاه عالي پاكس��تان تا روز  ۲۱م��ارس (دوم فروردين) به
گيالني فرصت داده است كه از دولت سوييس خواستار ادامه
رسيدگي به پرونده فساد رييسجمهوري شود .گيالني بايد
خود نيز در همان روز در دادگاه حاضر ش��ود تا توضيح دهد
چرا با عدم پيگيري پرونده فساد آقاي زرداري ،از دستورات
پيشين دادگاه تمكين نكرده است .به اعتقاد ناظران ،دستور

بر اساس جنسيت جداسازي شدهاند .طبق آمار سال 1378
درصد بيسوادي در بين جمعيت زير  10سال مردان 7/47
و زن��ان  22/85و در جمعيت باالي  10تا  45س��ال مردان
 2/97و زنان  17/2است .اما تبعيض عليه زنان در عربستان
تنها منتهي به بحث آموزش نيست.
حكومت عربس��تان به هر آنچه مربوط به فعاليت زنان
در عرصه اجتماعي مربوط ميشود ،حساسيت خاصي دارد.
اش��تغال و حتي بحث رانندگي زنان هم از جمله مس��ايل
عمده تنش ميان جامعه زنان با حكومت اس��ت .اگرچه در
عربستان سعودي ،اشتغال زنان ممنوع نيست ،اما شرايط و
محدوديتهاي بسياري وجود دارد و زنان بايد پيش از شروع
به كار ،از وزارت ش��وون اسالمي اجازه بگيرند .اين سازمان،

دادگاه تنشه��اي ميان دولت و دس��تگاه قضايي را افزايش
خواهد داد .گيالني گفته اس��ت كه اعمال و رفتار او ش��امل
تعريف قانوني «عدم تمكين از دستور دادگاه» نميشود ،ولي
در صورتي كه دادگاه عالي او را محكوم بشناسد ،او از داشتن
مشاغل دولتي محروم خواهد شد و ممكن است زنداني شود.
نخستوزير پاكستان ميگويد كه به دليل مصونيت قضايي
زرداري بهعنوان رييسجمهوري ،او قانونا نميتوانسته است
خواس��تار ادامه تعقيب زرداري ش��ود .آصفعل��ي زرداري و
همسرش بينظير بوتو در سال  ۲۰۰۳ميالدي در سوييس به
طور غيابي به «پولشويي» ميليونها دالر رشوه از شركتهاي
سوييس��ي محكوم ش��ده بودند ،اما دولت سوييس در سال
 ۲۰۰۸به درخواس��ت دولت وقت پاكستان به رهبري خود
زرداري ،پرونده فساد مالي را مختومه اعالم كرد .با اين حال
دادگاه عالي پاكستان ميگويد كه در پي حاكميت قانون است
و خواستار ادامه تعقيب رييسجمهور شده است.

قوانين محدودكننده بسياري را براي استخدام زنان گذاشته
و استخدام زنان منوط به پنج شرط است .كار زنان بايد براي
به دس��ت آوردن درآمد الزم براي اداره زندگي باشد .اگر زن
متقاضي كار نتواند ثابت كند كه براي گذران زندگي به پول
بيشتر نيازمند است ،وزارت شوون اسالمي حق دارد او را از
كار كردن منع كند يا تقاضاي او را ناديده بگيرد .كار زنان بايد
تنها در محيط زنانه باشد و مردان نامحرم نبايد حق ورود به
محيط كار زنان را داشته باشند .زنان تنها ميتوانند در مدارس
دخترانه ،كارگاههاي خياطي ،پرستاري بيمارستانهاي زنان
به كار بپردازند .كار زنان بايد با ويژگيهاي جسمي ،روحي و
رواني زنان تناسب داشته باشد .كار زنان تنها با اجازه رسمي
ولي او ممكن است؛ در مورد زنان ازدواج نكرده ،اين اجازه با
پدر و در مورد زنان ازدواج كرده ،اين اجازه با ش��وهر خواهد
بود و اگر كار زن باعث غفلت او از وظايف خانهداري ش��ود،
ش��وهر او قانونا ميتواند او را از ادامه دادن به اش��تغال منع
كن��د .و در نهايت اينكه به كار گرفتن زنان در بس��ياري از
سمتهاي اجرايي ،وزارتخانهها ،ادارات و دادگستري ممنوع
اس��ت و انتخاب زنان به عنوان قاضي در عربستان سعودي
منتفي است .همين موضوع باعث شده است با اينكه بيش
از 70درصد زنان در عربس��تان تحصيالت دانشگاهي دارند،
تنها پنج درصد آنها وارد بازار كار شوند كه اين ميزان اشتغال
زنان ،پايينترين ميزان اشتغال در جهان است .حتي رانندگي
براي زنان در عربستان سعودي ،از زمان تاسيس اين كشور،
ممنوع بوده و اين ممنوعيت طي سالها تداوم يافته است.
هيات كبار علماي عربستان در سال  ۱۹۹۰با صدور فتوايي
رانندگي زنان را به دليل مخالفت با شرع مقدس حرام اعالم
ك��رد و از آن زمان تاكن��ون با وجود برخي تالشهاي انجام
ش��ده براي لغو اين ممنوعيت ،به دلي��ل مخالفت مقامات
روحاني اين كشور ،اين تالشها به نتيجه نرسيده است .اما در
سال  ۲۰۱۱زنان عربستان كمپيني در اعتراض به ممنوعيت
رانندگي به راه انداختند و منال شريف نخستين زني بود كه
در اين جريان در مالءعام رانندگي كرد.

عليه سوريه دست به اسلحه نميبريم
ايس�نا :محم��ود الزهار با تاكي��د بر اينك��ه حماس از
خواس��تههاي ملت س��وريه حمايت ميكند ،گفت :تا
آنجاي��ي كه من اط�لاع دارم جنبش حماس هيچگونه
تماس��ي با مخالفان س��وري نداشته اس��ت .عضو ارشد
حماس افزود :هيچ يك از ملت سوريه از حماس انتظار
ندارند كه عليه دولت يا ملت سوريه دست به اسلحه ببرد.

بنالدن را همسرش لو داد
ش�رق :هميشه پاي يك زن در ميان است .اين مصداق بارز
خبري است كه در زير خواهيد خواند .خبري كه روز هشتم
مارس منتشر شد؛ خبر از اين قرار است« :خيريه همسر اول
بنالدن ،كسي اس��ت كه مخفيگاهش را لو داده است ».به
نوش��ته گاردين« :بازخواني پرونده واپسين روزهاي زندگي
اس��امه بنالدن نش��ان ميدهد كه بر خالف آنچه تاكنون
ادعا ميشد ،رهبر سابق شبكه تروريستي القاعده با خيانت
يكي از همس��رانش كه محل اختفاي بنالدن را در اختيار
نيروهاي آمريكايي قرار داده بود به دس��ت تكاورهاي يگان
فوقويژه ارتش اين كش��ور به قتل رس��يده است ».داستان
دس��تگيري او اكن��ون با گذش��ته كمي فرق كرده اس��ت.
«پايمردي زنان بنالدن براي جلوگيري از كشتن او به دست
نيروهاي آمريكايي ».اين داس��تاني بود ك��ه پيش از اين از
هزارتوي ب��نالدن به بيرون درزكرده بود .نوارهاي بازجويي
حاال حقايق بيش��تري را آشكار كرده بودند« :اطالعات تازه
درباره چگونگي شناس��ايي و كشتهش��دن بنالدن توسط
يك س��رتيپ بازنشسته پاكس��تاني به نام «شوكت غدير»
مطرح ش��ده كه نتايج بررسيهاي خصوصي خود را در اين
پرونده در اختيار رس��انهها قرار داده اس��ت ».شوكت غدير
ميگويد ،برپايه تحقيقات او اس��امه بنالدن در واقع دوران
بازنشستگي خود را در «ابيتآباد» پاكستان سپري ميكرد
و نقش چنداني در فعاليتهاي شبكه القاعده ايفا نميكرد
و احتم��اال بر اثر بيماري« ،فرتوت و ناتوان» نيز ش��ده بود.
شوكت غدير با استفاده از متن پيادهشده بازجويي همسران
بنالدن و مصاحبه مس��تقيم با مقامهاي رسمي اطالعاتي
پاكستان ،جامعترين گزارش درباره زندگي رهبر القاعده از
زمان خروج او از كوههاي تورابورا در افغانستان در اواخر سال
 ۲۰۰۱را گردآوري كرده است .پيش از اين گفته ميشد كه
بنالدن در عمق اين غارهاي مخوف به همراه زنان و وفاداران
خود مخفي ميش��د تا آبها از آسياب بيفتد .بر اساس اين

اطالع��ات بود كه نيروهاي آمريكايي بمبهاي بيش از يك
ت��ن را در درون اين غارها خالي ميكردند .اين در حالي بود
كه بنالدن در نزديكي پايگاه ارتش پاكستان النه كرده بود
و بنا بر ادعاي نيروهاي اطالعاتي بنالدن ،كسي از وجود او
در اين خانه خبر نداشت .اعضاي خانواده بنالدن و ياران او
در مجموع به  27نفر در اين خانه ميرسيدند .شوكت غدير
ميگويد« :مجموعا  ۲۷نفر شامل محافظان و اعضاي خانواده
ب��نالدن در خانهاي كه رهبر القاعده در آن به قتل رس��يد
زندگي ميكردند .اين اشخاص تا زمان ورود «خيريه صابر»،
همسر ارشد اسامه بنالدن ،در اوايل سال  ۲۰۱۱به خوبي در
كنار يكديگر زندگي ميكردند .اما به محض ورود خيريه همه
چيز به ناگاه تغيير كرد ،تا آن زمان به ظاهر آمريكاييها هيچ
اطالعي درباره محل اختفاي بنالدن نداشتهاند ».با بازگشت
او س��ه همسر بنالدن در كنار او زندگي ميكردند و الجرم
سه همسرش دور از او .سِ هام ،همسر  ۵۴ساله سعودي و ا َ َمل،
همس��ر  ۳۱ساله يمني اسامه بنالدن دو زن ديگر او بودند
ك��ه در ابيت آباد در كنارش بودند .ش��وكت غدير ميگويد:
«بنالدن پس از ادواج با ا َ َمل با همسران ديگر خود همبستر
نش��د » .او ميافزايد« :خيريه حتي يكبار در پاسخ به پسر
بزرگسال سِ هام [همسر ديگر بنالدن] كه از او درباره دليل
بازگشتش پرسيد ،گفته بود كه «يك وظيفه نهايي» دارد كه
بايد براي بنالدن انجام دهد .به ظاهر خود بنالدن نيز بيم
آن را داشته كه توسط خيريه لو داده شود و به همين دليل
مدام به دو همس��ر ديگرش ميگفته كه آنجا را ترك كنند،
ول��ي آن دو زير بار نميرفتند» .داس��تان بنالدن اما اينك
به فيلمهاي هاليوودي ش��باهت بيشتري دارد تا فيلمهاي
باليوودي .انتقام ،ش��وهري را به وادي مرگ كشاند .وفاداري
همسر تا پاي مرگ؛ ورژن باليوودي آن درست  10ماه پس از
مرگ بنالدن به ورژن هاليوودي تبديل شد« :خيانت همسر
براي يك حسادت زنانه».

قاب روز

نزديك

افزايش زندانيان سياسي چين

بيبيس�ي :بيش از چهارهزار فعال سياس��ي
چي��ن زنداني هس��تند و وضعيت ب��راي فعاالن
سياس��ي طي سال گذش��ته وخيمتر شده است.
س��ازمان مدافعان حقوق بشر چين ميگويد پس
از دعوت مخالفان براي برگزاري تظاهراتي مشابه
تظاهرات خاورميانه ،مقامات سختگيريهاي خود
را نسبت به آنها بيشتر كردهاند .بيش از 150نفر از
بازداشتيها شكنجه شدهاند .اين سازمان در مورد
سرنوشت كساني كه براي هفتهها و گاهي اوقات
ماهها در اماكن مخفيانه تحت بازداشت قرار دارند،
ابراز نگراني كرد.

واگذاري بازداشتگاههاي آمريكا
به دولت افغانستان

رويت�رز :مقامهاي آمريكا و افغانس��تان توافق
كردند كه بازداش��تگاههاي تح��ت كنترل آمريكا
در افغانس��تان به دولت كابل واگذار شود .به گفته
وزارتخارجه افغانستان ،تفاهمنامه اين واگذاري،
عصر روز جمعه به امضاي دو طرف خواهد رسيد.
در چن��د ماه گذش��ته ،واگذاري اي��ن زندانها به
موضوعي پرمناقشه در روابط آمريكا و افغانستان
تبديل شده بود .واشنگتن خواستار دورهاي شش
ماهه براي اين انتقال شده بود اما رييسجمهوري
افغانستان ،بارها خواسته بود اين بازداشتگاهها فورا
در اختيار مقامهاي افغان قرار گيرد.

ربوده شدن نزديكان بارزاني

ايسنا :شاخه نظامي حزب كارگران كردستان
تركي��ه (پ.ك.ك) پن��ج نفر از نزدي��كان رييس
منطقه كردستان عراق را ربوده است كه سه نفر از
آنها زن هستند .اين افراد در منطقه «شمدينلي»
تركيه ربوده شدهاند .مسعود بارزاني نيز در پاسخ
ب��ه اين اقدام مس��يرهايي را ك��ه پ.ك.ك از آن
براي قاچاق كاال از شمال عراق به تركيه استفاده
ميكرد ،مس��دود كرد .گفته ميشود با اين اقدام
منابع درآمدزايي پ.ك.ك دچار مش��كل شده و
اختالفات داخلي ميان اعضاي آن ايجاد شده است.

تاجيكستان
در ميان دشمنان فيسبوك

خبرگ�زاري آلمان :تاجيكس��تان با فيلترينگ
فيسبوك به دش��منان اين ابرش��بكه اجتماعي
پيوست .محبوبيت فيسبوك ميان تاجيكها رو
به افزايش اس��ت و سران اين كش��ور نگران بروز
يك «انق�لاب فيسبوكي» هس��تند .فيلترينگ
فيسبوك و دو س��ايت روسي در تاجيكستان به
دستور سرويس دولتي ارتباطات اين كشور انجام
شده است« .تاجيكستان در آستانه انقالب» عنوان
مقاله يكي از وبسايتهاي روسي فيلترشده بود.

معاينه وليعهد عربستان در آمريكا

 خبرگ��زاري دولتي عربس��تان گ��زارش داد
ش��اهزاده نايف ،وليعهد عربس��تان سعودي براي
انجام معاينات پزشكي وارد شهر «كليولند» آمريكا
ش��د .اين خبرگزاري جزييات ديگ��ري در مورد
شرايط جس��ماني اين وليعهد  78ساله عربستان
ارايه نكرد .پس از مرگ ش��اهزاده سلطان در ماه
اكتبر ،ش��اهزاده نايف وليعهد عربستان شد .نايف
نزديك به س��ه دهه وزير كش��ور عربستان بود .از
او به عنوان سياستمداري محافظهكار ياد ميشود.
او پيش��تر مسووليت س��ركوب گروههاي مرتبط
ب��ا القاعده را بر عهده داش��ت .ش��اهزاده نايف در
سالهاي اخير چندين مرتبه تحت جراحي كمر
قرار گرفته است.

سند همكاري ناتو و گرجستان

ايس�نا :گرجستان و ناتو س��ند همكاريهاي
دوطرف��ه امض��ا كردهاند .اين س��ند ب��ه ويژه به
همكاريه��اي آتي با توجه به اص��ل بازدارندگي
تهدي��دات و چالشه��اي مش��ترك ميپ��ردازد.
مس��ايل دفاعي و همينطور امنيت س��ايبري از
ديگر مس��ايل قيد ش��ده در اين سند است .دبير
امنيت ملي گرجستان در اين ارتباط گفت :ناتو با
وظايف بسياري درخصوص امنيت و تامين منافع
دو جانبه روبهرو اس��ت .اين مقام گرجي از سالها
پي��ش تاكنون درخصوص عضويت گرجس��تان و
البته كش��ورهايي چون اوكراين در ناتو سخن به
ميان آمده است.

در اين روز
 10مارس 1959

قيام تبتيها

دهها هزار بحرینی پس از نماز جمعه روز گذشته یکی از بزرگترین تظاهرات یکسال
اخیر این کشور را برگزار کردند.
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ترس از ت�لاش براي ربايش دااليي الما توس��ط
چينيها 300 ،ه��زار تبتي را به دور خانه دااليي الما
كشاند .آنها كاخ دااليي الما را محاصره كردند تا مانع
ازدس��تگيري او ش��وند .بحران تبت ريش�� ه در تاريخ
دارد .س��اليان سال اس��ت كه بين چينيها و تبتيها
اختالف نظر وجود دارد .با وقوع انقالب چين در 1949
نيز تاريخ دوباره در اين منطقه تكرار شد .تبتيها علم
استقالل برافراش��تند و مائو نيز اندكي با آنان راه آمد
اما با تثبيت حزب كمونيست در قدرت ،مائو به تبت
لشكر كشيد و داالييالما فرار را بر قرار ترجيح داد .از
گوگريز حكومت چين با داالييالما و
آن هن��گام جن 
تبتيهاي استقاللطلب تداوم يافته است.

