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دور

شكست طرح نظارت بر تجارت اسلحه

بيبيسي :تالشهاي بينالمللي براي امضاي معاهده
جديد نظارت بر تجارت تسليحات متعارف شكست خورده
اس��ت .در پي يك ماه گفتوگو در س��ازمان ملل متحد،
اياالت متحده ،چين و روس��يه گفتهاند به وقت بيشتري
براي بررسي موضوع نياز دارند 51 .سناتور جمهوريخواه
و دموكرات روز پنجشنبه تهديد كرده بودند كه با هرگونه
معاهده براي افزايش نظارت بر تجارت اس��لحه مخالفت
خواهند كرد .گفته ميشود ساالنه بين  ۶۰تا ۷۰ميليارد
دالر تسليحات در سراسر جهان خريد و فروش ميشود.

تهديد به از سرگيري مبارزه مسلحانه

خبرگ�زاري آلم�ان :بعضي از گروههاي جداش��ده از
ارتش آزاديخواه ايرلند ش��مالي ،متحد شده و بار ديگر
خواس��تار مبارزه مسلحانه عليه بريتانيا شدند .سه گروه
متحد شده در بيانيهاي اعالم كردند كه مبارزه مسلحانه
عليه تاسيسات بريتانيايي را بار ديگر آغاز ميكنند .گفته
ميش��ود در ارتش جديد صدها رزمنده مسلح عضويت
دارند .اين نخس��تين بار پس از تفاهمنامه س��ال ۱۹۹۸
است كه بار ديگر مبارزه مسلحانه در دستور كار بعضي از
مليگرايان ايرلند شمالي قرار ميگيرد .ارتش آزاديخواه
ايرلند شمالي در ابتداي تاسيس در سال  ۱۹۱۹خواستار
جدايي كامل ايرلند از بريتانيا بود.

همهپرسي در روماني

يوروني�وز :م��ردم روماني امروز در يك همهپرس��ي
ش��ركت ميكنند .حدود سه هفته قبل پارلمان روماني
با حمايت نخستوزير اين كشور به رييسجمهوري راي
عدم اعتماد داد و تصميمگيري درباره سرنوشت كاري او
را به همهپرسي واگذار كرد .تريان باسسكو ،نخستوزير
روماني را متهم كرده اس��ت كه با دخالت در كار دادگاه
قانون اساسي يك كودتا را عليه او تدارك ديده است و از
مردم روماني خواسته است كه همهپرسي را تحريم كنند.

موريتاني السنوسي را تحويل ميدهد

ايس�نا :معاون نخس��توزير ليبي اعالم كرد ،دولت
موريتاني به مقامهاي ليبيايي وعده داده است تا بهزودي
رييس س��ازمان اطالعات نظام قذافي را به ليبي تحويل
دهد .مصطفي ابوش��اقور اف��زود :روابط ليبي و موريتاني
بسيار گس��تردهتر و محكمتر از آن است كه به يك فرد
واح��د محدود ش��ود و اميدواريم ك��ه موريتاني با ليبي
براي تحويل السنوسي و محاكمه عادله او همكاري كند.
ابوش��اقور همچنين گفت كه دول��ت موريتاني در حال
انجام اقدامات الزم براي تحويل عبداهلل السنوسي ،رييس
سازمان اطالعات نظام سابق اين كشور به ليبي است.

گسترش پايگاههاي دريايي روسيه

خبرگزاري آلمان :نيروي دريايي روسيه در نظر
دارد پايگاه دريايي در كوبا ،ويتنام و جزاير سيش��ل
احداث كند .روس��يه در حال حاضر داراي پايگاهي
در كريم در اوكراين و يك پايگاه در شهر طرطوس
سوريه است كه از سال  ۱۹۷۱در اين شهر قرار دارد.
اين كشور در دوران اتحاد جماهير شوروي دو پايگاه
دريايي ديگر در كوبا و ويتنام داشت .والديمير پوتين
در دوران اوليه رياستجمهوري خود دو پايگاه كوبا
و ويتنام را به داليل استراتژيك تعطيل كرد .اكنون
قرار است اين پايگاهها دوباره آغاز به كار كنند.

افشاي نحوه لو رفتن قذافي

ايس�نا :س��ايت ويكيليكس فاش كرد كه معمر
قذاف��ي ،رهبر مخل��وع ليبي پيش از آنكه به دس��ت
انقالبي��ون كش��ته ش��ود ،در تالش بوده ت��ا موافقت
مسووالن الجزاير را براي پناهندگي در اين كشور جلب
كند .در پيامي كه توس��ط ديپلماتهاي آمريكايي از
ليبي ارسال شده تاكيد شده كه اين درخواست قذافي
پس از پناهندگي همسر و فرزندانش در الجزاير صورت
گرفته اس��ت .در اين پيام همچنين اعالم شده است
كه محل دقيق حضور قذافي توسط سازمان اطالعات
الجزاي��ر و پس از تماسهاي تلفني او مش��خص و به
سازمان اطالعات انگليس اعالم شد.

مقالهاي از كاندوليزا رايس

شليك به معترضان عربستاني

آمريكا تنها كشور جهان نيست
مترجم حسين موسوي

در قرن حاضر كه هنوز در نوجواني به س��ر ميبرد ،رويدادهايي
مانند حمالت  11س��پتامبر ،بحران مالي جهان��ي ،ناآراميهاي
جهان عرب ،منافع اياالت متحده را با خطراتي روبهرو كرده است.
اگر آمريكا بخواهد ساختارهاي جهاني را بر دنيايي آزادتر ،ايمنتر
استوار كند و در اين زمينه كامياب شود بايد نسبت به بيميلي
خ��ود به رهبري جهان غلبه كند .آمري��كا دوباره بايد برخيزد و
قدرت خود را افزايش دهد و به مردم دنيا قول آزادي و بازار آزادتر
دهد .آمريكا بايد تسهيلكننده پيشرفت جهاني باشد نه آنكه مانع
هرگونه توسعه به حساب آيد .فهرست چالشهايي كه در سياست
خارجي اياالت متحده موجود اس��ت بلندباالست و در ذات خود
(واش��نگتن) با تاكتيك مورد نظرش به دنبال پاسخگويي به هر
يك از آنهاست .امروزه اما سرخطهاي سياست خارجي نسبت به
گذش��ته تفاوت كرده است .كاري كه ما در حال حاضر پيش رو
داريم چيزي فراتر از نفوذ اياالت متحده در ادوار تاريخي است .در
حوزه خاورميانه ما بايد صبورانه كمكهاي مالي و فني خود را به
نهادهايي اختصاص دهيم كه به دنبال ايجاد دموكراسي هستند
و به طور جدي از آنها حمايت كنيم .بزرگترين مشكلي كه در
اين ناحيه وجود دارد عدم حضور نهادهايي اس��ت كه بتواند پلي
بين جوامع ش��يعه و سني باشد و از حقوق زنان و اقليتها دفاع
كن��د .ما بايد در اين زمينه بيدرن��گ انتخاب كنيم و حتي اگر
شده از شورشيان مسلح سوريه حمايتهاي خود را دريغ نكنيم.
ما نبايد در سياس��تهاي فراگير خودمان كوتاهي كنيم .اياالت
متحده نميتواند در اين زمينه خود را كنار بكش��د .قدرتهاي
منطقهاي در غياب اياالت متحده ميتوانند وارد عمل ش��وند و
اوض��اع را نامس��اعد كنند .ما بايد با نوگراي��ان منطقه همكاري
بيشتر داشته باشيم .فراموش نكنيم كه در عراق هماكنون چنين
نهادهايي وجود دارند كه توانس��ته اند به اين تفاوتهاي شيعه و

كاندوليزا رايس همواره يكي از مشاوران مورد اعتماد جمهوريخواهان بوده و هست .او همچنين در دوره جورج بوش
دوم وزير امور خارجه اين كشور بود .در حال حاضر نيز گمانهزنيهايي وجود دارد كه رامني به دنبال استفاده از يك
زن به عنوان معاون اولي است و گفته ميشود در صورت پيروزي در انتخابات رياستجمهوري اين كشور ،از كاندوليزا
رايس در اين مقام استفاده خواهد كرد .بر اساس گفتههاي ناظران سياسي ،كاندوليزا رايس حتي اگر اين پست را
قبول نكند ،باز هم تاثير زيادي در تعيين سياستهاي خارجي جمهوريخواهان خواهد داشت .مقاله حاضر شايد
به نوعي مانيفست جمهوريخواهان در حوزه سياست خارجي باشد كه در آخرين شماره روزنامه فايننشنالتايمز
به چاپ رسيده است.

سني غلبه كنند .اهميت «ژئو استراتژيك» اين امر ميتواند براي
آمريكا هرج و مرج به بار آورد .ايران نيز توانس��ته است به مقدار
زيادي نفوذ اياالت متحده در عراق را كاهش دهد .از اين رو آمريكا
بايد دوباره خود را با مسايل بغداد درگير كند .اياالت متحده بايد
دوباره در مسير مسووليتپذيري و حركتهاي دموكراسيخواهانه
قرار گيرد .اين سياست حتي بايد به فراتر از خاورميانه بينديشد.
در زم��ان مديريت جورج بوش ،اياالت متحده براي رس��يدن به
مقاصد خود چهاربرابر كمكهاي مالي فعلي اين كشور در آفريقا
هزينه كرد .با اي��ن وجود تمام هزينههايي كه اياالت متحده در
زمينه س�لامت ،آموزشوپ��رورش ،بهبود س��اختارهاي دولتي،
تقويت زيربناي اقتصادي و مبارزه با فس��اد دولتي انجام داده بود
در حال حاضر لغو ش��ده اس��ت .اين دولتها ميتوانس��تند اين
كمكه��ا را به بخ��ش خصوصي منتقل كنن��د و از اين طريق
اياالت متحده بتوان��د از اقتصاد جهاني محافظت كند .چنانچه
اي��ن رويه ادامه داش��ته باش��د ،ماليات م��ردم آمريكا در بخش
خوبي هزينه ش��ده است .ما همچنين بايد ديد خود را وسيعتر
كني��م و براي تقويت دموكراس��ي در نيمك��ره غربي نيز تالش
كني��م .كمكهاي اي��االت متحده و سياس��تهاي تج��اري با
كش��ورهاي آمريكاي التين ميتواند به رشد تقويت دموكراسي

قدرت در دست سخنگوي جنايتكار جنگي
خبرگزاري آلمان :پارلمان صربستان ،ايويتسا داچيچ را به رياست
دولت اين كشور برگزيد .داچيچ ،سخنگوي پيشين اسلوبودان
ميلوشوويچ بود كه گفته ميشد در جنايات جنگ بالكان دست
داشته است .ميلوشوويچ كه به جنايات جنگي متهم شده بود،
در م��ارس  ،۲۰۰۶در حالي ك��ه دادگاه جنايات جنگي ديوان
بينالمللي الهه پرونده او را بررسي ميكرد ،درگذشت.

نياز به درمان ندارد
ايس�نا :وزير بهداش��ت و درمان اوكراي��ن ميگويد :يولينا
تيموش��نكو ،نخس��توزير پيشين اين كش��ور بسيار فعال
است .او نشستهاي بسياري را برگزار ميكند .اين نشان از
بهبود س�لامت او و نتايج مثبت دوران توانبخشي است .او
افزود :پزش��كان اوكرايني تمام فرآيندهاي الزم براي بهبود
تيموشنكو را انجام دادهاند و او ديگر نيازي به درمان ندارد.

امضاي اوباما
پاي قرارداد امنيتي با اسراييل
شرق :نامزدهاي نهايي انتخابات رياستجمهوري آمريكا
در عرصه تبليغات و رقابت وارد فاز تازهاي شدهاند :برنامه
سياست خارجي خود براي آينده واشنگتن.
اما اسراييل شروع مس��ير رقابت در اين عرصه است.
باراك اوباما ،رييسجمهوري دموكرات اياالت متحده طرح
تقويت همكاري امنيتي آمريكا و اس��راييل را امضا كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه ،براساس اين طرح ،دولت
آمريكا متعهد ش��ده اس��ت ۷۰ميليون دالر براي تقويت
سپر دفاع موشكي اسراييل تحت عنوان «گنبد آهنين»
اختصاص دهد .همچنين به گزارش بي.بي.س��ي ،كمك
به اس��راييل براي دستيابي به سالحهاي پيشرفته بخش
ديگري از اين طرح است .اسراييل اين سيستم را از هفت
س��ال پيش كه در پي تخليه نوار غزه مورد اصابت هزاران
راكت از اين باريكه فلسطينينشين قرار گرفت ،ابداع كرد.
آمريكا در سالهاي گذشته نيز كمك مالي زيادي به توليد
اين سيستم كرده بود .طبق قانون جديدي كه اوباما آن را
امضا كرد ،ارتش آمريكا همچنين موظف خواهد شد كه
انبار تس��ليحاتي خود را كه در خاك اسراييل براي موارد
اضطراري نگاهداري ميكند ،تا ميزان ۴۰۰ميليون دالر در
دو سال آينده افزايش دهد؛ رژيم اسراييل از حق استفاده
از اين انبار سالحهاي آمريكا برخوردار است؛ آخرين بار كه
اس��راييل از اين سالحهاي
انبار آمريكايي بهره گرفته
ب��ود در ژوئي��ه  ۲۰۰۶در
زمان عمليات نظامي عليه
حزباهلل لبنان بود.
باراك اوباما ،ميگويد كه
اين طرح نشانهاي از تعهد
پايدار آمريكا به اس��راييل
اس��ت .اين در حالي است
كه ميت رامني ،نامزد حزب
جمهوريخواه در انتخابات
رياس��تجمهوري آمريكا،
نيز روز گذشته به اسراييل
سفر كرد .به گزارش رويترز،
اوباما در ح��ال امضاي اين
ق��رارداد كه براس��اس آن
همكاريه��اي نظام��ي و
غيرنظام��ي مي��ان اين دو
كشور همپيمان گسترش
مييابد ،تاكيد ك��رد كه از
زماني كه او سكان رهبري
آمريكا را در دس��ت داشته
است ،براي «عميق كردن
همكاريه��ا ب��ا اس��راييل
بهوي��ژه در ام��ور امنيتي و
اطالعاتي و نظامي ،اولويت
زيادي قايل بوده است».

بينجامد ما همچنين بايد با دش��منان خود هم گفتوگو كنيم.
كوب��ا ،ونزوئ�لا و نيكاراگوئه در زمره كش��ورهايي هس��تند كه
در اين زمينه در موردش��ان كوتاهي ش��ده اس��ت .مكزيك نيز
نيازمند توجه بيش��تري اس��ت و بايد به لحاظ برقراري امنيت
به اين كشور كمك شود .چنين كمكي سودي دو طرفه به همراه
دارد و به امنيت بيش��تر اي��االت متحده نيز ميانجامد .چرخش
اياالت متحده به سوي آسيا (امري كه واشنگتن از آن غفلت كرده
است) بايد بيش��تر در حوزه تامين امنيت متمركز شود .آمريكا
ب��ه لحاظ نظامي در حوزه اقيانوس آرام بايد خود را تقويت كند.
اما در اينباره نبايد از يك نكته غفلت كرد :چين در هشت سال
گذش��ته با  15كش��ور براي تجارت آزاد ق��رارداد امضا كرده و با
كش��ورهاي گروه  20همكاري خوبي داش��ته است و بايد اذعان
داشت كه برخي از اين گفتوگوها در زمان دوره رياستجمهوري
ج��ورج ب��وش دوم رخ داده اس��ت .در حال حاضر ني��ز يكي از
مهمترين برنامههاي راهبردي اياالت متحده ميتواند در تقويت
اقتصاد چين خالصه شود .در واقع تقويت سياستهاي حمايتي از
تجارت آزاد ميتواند تاثير مستقيم بر اقتصاد آمريكا بگذارد و به
تقويت اقتصادي منجر شود .از اين طريق ميتوان به توسعه منابع
داخلي پرداخت .در اين زمينه ميتوان به بحث انرژي در آمريكاي

«مايكل اورن» س��فير رژيم اس��راييل در آمريكا روز
جمعه با انتشار بيانيهاي قدرداني اسراييل را از كمكهاي
آمريكا و حمايت باراك اوباما ابراز داشت و قانون جديد را
«تاريخي» توصيف كرد .اعطاي كمك نظامي جديد آمريكا
به اسراييل در آستانه ورود لئون پانهتا ،وزير دفاع آمريكا به
اسراييل صورت ميگيرد.
كنگ��ره آمري��كا در روندي در دو م��اه اخير با اعطاي
اين كمك جديد به اس��راييل موافقت ك��رده و اكثريت
جمهوريخواهان و دموكراتهاي هر دو مجلس نمايندگان
و سناي آمريكا آن را مورد حمايت قرار دادند و براي عملي
كردن آن ،تنها توش��يح باراك اوباما باقي مانده بود؛ تنها
دو نف��ر در مجلس نمايندگان با آن مخالفت كرده بودند.
برگزاري مراسم ويژه از سوي كاخسفيد به هنگام توشيح
چنين قوانيني كمس��ابقه اس��ت اما به نظر ميرسد كه
دس��تگاه سياسي اوباما اصرار بر تبليغ گسترده بر اين امر
داشت تا رامني در س��فرش به اسراييل در بيان انتقاد از
اوباما در ارتباط با اسراييل ،در تنگنا قرار گيرد.
رييسجمهوري آمريكا هنگام امض��اي اين قانون در
كاخسفيد گفت« :حال همگان تعهد آمريكا را به امنيت
اس��راييل ،دوباره درك خواهند ك��رد ».او افزود كه «اين
سيستم ساخت اسراييل براي دفاع از امنيت خانوادههاي
اسراييلي ثابت شده است».
ش��ماري از نمايندگان يهودي كنگره آمريكا از جمله
«باربارا بوكسر» و «هاوارد برمن» و ديگر نمايندگان كنگره
ك��ه مبتكر ارايه اين كمك به اس��راييل بودند ،به هنگام
امضاي اين اليحه در كنار اوباما ايستاده بودند.
ناظران ميگويند كه تالش ب��اراك اوباما براي تاكيد
بر تعه��د دوباره آمري��كا در قبال امنيت رژيم اس��راييل
در حالي صورت گرفته اس��ت كه مي��ت رامني رقيب او
هرچه بيش��تر رويكردهاي اوباما را در ارتباط با اس��راييل
به باد انتقاد گرفته اس��ت .رامن��ي كه روز جمعه نيز يك
ديدار غيررسمي در لندن با بنيامين نتانياهو نخستوزير
اسراييل داشت و شنبه شب نيز از بريتانيا براي گفتوگو
با نتانياهو و ديگر مقامات اسراييلي به بيتالمقدس رسيد،
در تازهترين گفتوگوهاي رسانهاي خود دوباره گفته است
كه سياستهاي اوباما موجب تضعيف اسراييل شده است.
رامني در سخنراني روزهاي اخير در نواداي آمريكا در
همايش كهنه سربازان كشورش گفته بود كه اوباما حتي
با نطق خود در س��ازمان مل��ل موجب «تحقير» رهبران
اسراييل ميشود و مسايل را بهگونهاي جلوه ميدهد كه
انگار معضل اصلي منطقه ،اس��راييل اس��ت ،در حالي كه
اسراييل نزديكترين همپيمان آمريكا بوده و هست .اين
در حالي اس��ت كه اوبام��ا اخيرا در اجالس ايپك ،كميته
روابط عمومي آمريكا و اسراييل ،گفت كه او بيشتر از هر
رييسجمهوري ديگري در تاريخ آمريكا در كنار اسراييل
ايستاده و همكاريهاي اطالعاتي ،نظامي و امنيتي آمريكا
با رژيم اسراييل در سالهاي رياستجمهوري او به باالترين
سطح رسيده است.

ش��مالي اشاره كرد .قيمت باالي انرژي تنها كشورهايي همچون
ونزوئال ،روس��يه و ايران را قدرتمن��د ميكند .ما بايد روي منابع
جايگزين انرژي سرمايهگذاري كنيم و آنها را توسعه دهيم .اين در
حالي است كه اين سه كشور تا سالهاي طوالني نخواهند توانست
از س��وختهاي هيدروكربني دست بكش��ند .اگر منابع داخلي
افزايش يابد ،ما به چيزي فراتر از خواستههاي خود رسيدهايم .بايد
در اين زمينه همكاري بيشتري با مكزيك و كانادا داشته باشيم.
همچنين آمريكا بايد اطمينان دوباره دوس��تان و متحدان خود
را به خود جلب كند .تقويت سياستهاي اياالت متحده در اين
زمينه از مهمترين اولويتهاست .رابطه ما با اروپا در حال حاضر
به «سرككشي»هاي گاهوبيگاه ختم شده است .ما با كشورهايي
همچون برزيل ،تركيه و هندوستان نيز رابطهاي عميق و استوار
نداريم .ايرانيها و هوگو چاوز از دايره گفتوگوي دوستانه با اياالت
متحده حذف شدهاند .براي تاسيس دولت فلسطين تنها ميتوان
از طريق گفتوگو به اين مهم دس��ت يافت .از سويي رها كردن
طرح سپر دفاع موشكي در لهستان و چك از نكات ديگري است
كه ميتوان به آن توجه كرد .در مورد روسيه و ارتباط با والديمير
پوتي��ن ه��م بايد همه چيز را از نو بنا ك��رد پيش از آنكه پوتين
رو به طرحهاي ضد آمريكايي بياورد .دوستان بايد اطمينان خاطر
داش��ته باشند كه دوس��تي اياالت متحده با آنها استوار و دايمي
اس��ت .در حوزه داخلي اما بايد توجه بيشتري به اقتصاد داخلي
ش��ود .اين امر تنها از طريق حمايت از بخش خصوصي تقويت
ميش��ود .تقويت بخش خصوصي رشد اقتصادي به همراه دارد.
موفقيت ما به پويايي نيروي انساني بستگي دارد .تاريخ نشان داده
ك��ه عملكرد اياالت متحده در اين زمينه از باقي كش��ورها بهتر
بوده اس��ت .مردم جاهطلب هميشه به دنبال موقعيتهاي بهتر
ميگردند.

تالش براي حل بحران غزه
رويترز :محمد مرس��ي رييسجمه��وري مصر در اولين
ديدارش با اس��ماعيل هنيه از رهبران جنبش حماس،
راههاي احياي آشتي ميان گروههاي فلسطيني و كاهش
رنجهاي س��اكنان نوار غزه را به بحث گذاش��ت .مرسي
متعهد شد تالش الزم را براي حل بحران سوخت نوار غزه
و تسهيل عبور و مرور ساكنان اين منطقه ،به كار گيرد.

سازمان ملل
در مورد نقض حقوق مسلمانان برمه تحقيق ميكند
ناوي پيالي ،كميس��ر عالي حقوقبش��ر سازمان ملل
متحد ،در پي انتشار ادعاهايي در مورد سوءرفتار نيروهاي
امنيتي برمه (ميانمار) در اس��تان رخاين ،خواستار انجام
تحقيقاتي مستقل درباره عملكرد اين نيروها شده است.
به گزارش بيبيس��ي ،خانم پيالي گفت بر اس��اس
گزارشهاي دريافتي ،نيروهاي برمه كه براي فرونشاندن
ناآراميه��ا در ش��مال ب��ه آن منطقه اعزام ش��ده بودند
مسلمانان ساكن در اين نواحي را هدف قرار دادهاند .آژانس
پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است كه در پي بروز
خشونت ميان بوداييان و مسلمانان دستكم ۸۰هزار نفر
بيخانمان شدهاند .به گفته اين نهاد ،اكثر اين آوارهها در
حال حاضر در چادرها و اردوگاهها زندگي ميكنند.
خشونتهاي اخير در ماه مي سالجاري و پس از آن
آغاز ش��د كه در ميان بوداييان منطقه شايع شد يك مرد
مسلمان به يك زن بودايي تجاوز كرده و بعد او را به قتل
رس��انده است .پس از آن گفته شد كه در سوم ژوئن يك
گروه ناشناس ۱۰ ،مسلمان را كشتند .به گفته دفتر خانم
پيالي تاكنون در جريان اين خشونتها ،دستكم  ۷۸نفر
كشته شدند .اين در حالي است كه آمار غيررسمي شمار
كشتهها را بيش از اين ميزان برآورد كرده است .كميسر
حقوقبشر سازمان ملل گفته است« :گزارشهاي دريافتي
از منابع مستقل حاكي از اقدامات تبعيضآميز نيروهاي
امنيتي برمه و حتي دخالت آنها در درگيريها در مناطق

شمالي آن كشور است».
خان��م پي�لاي از تصميم دولت برمه مبن��ي بر اجازه
دسترسي نماينده سازمان ملل به استان رخاين در هفته
آينده اس��تقبال كرد و گفت كه «هيچ جايگزيني به جز
انجام تحقيقاتي مستقل» در اينباره وجود ندارد .گفتني
است «آنگ س��انگ س��وچي» رهبر دموكراسيخواهان
ميانمار كه به تازگي پس از دو دهه حبس خانگي به عنوان
نماينده به پارلمان اين كش��ور راه يافته اس��ت ،سركوب
اقليتها در مناطق مسلماننش��ين اين كشور را محكوم
كرده و خواستار تصويب قانون براي پايان دادن به اين امر
شده است .سوچي از نخستين فرصت خود براي سخنراني
در پارلمان اس��تفاده كرد تا از حقوق اقليتهاي قومي در
كشورش دفاع كند .او قانونگذاران ميانمار را خطاب قرار داد
و گفت« :بايد براي دفاع از حقوق اقليتهاي ديني ،قانون
تصويب شود .تبديل نظام سياسي برمه به يك دموكراسي
واقعي ،مستلزم تس��اوي حقوق تمامي شهروندان است.
حمايت از حقوق قوميتها نيازمند اقداماتي بيش از حفظ
زبانها و فرهنگ قوميتهاست و گروههاي قومي اقليت
اكنون از ميزان فقري باالتر از حد ميانگين رنج ميبرند .او
سخنراني خود را با اين جمله خاتمه داد :شعلههاي آتش
جنگ هنوز كامال خاموش نشده است».
ميانم��ار نزديك به 50ميليون نف��ر جمعيت دارد كه
حدود  15درصد آن مسلمان هستند.

قاب روز

بيبيس�ي :نيروهاي امنيتي عربس��تان سعودي به
سوي تظاهركنندگان شيعه در استان ناآرام قطيف آتش
گشودند .تظاهركنندگان خواستار آزادي بازداشتشدگان
ناآراميهاي اين اس��تان بودند و چند نف��ر از آنان در اثر
تيراندازي نيروهاي امنيتي زخمي شدهاند .شاهدان عيني
گفتهاند پليس ضد ش��ورش با گلولههاي واقعي به روي
تظاهركنندگان شليك كرده است .وزير كشور عربستان
گفته كه نيروهاي امنيتي با شورشياني كه الستيك آتش
زده بودن��د برخورد كرده و چند نفر از آنان را بازداش��ت
كردهاند .محمد الشاخوري جزو بازداشتشدگان است.

تظاهرات سلفيها عليه حزباهلل

رويترز :س��لفيهاي مخالف بشار اسد در لبنان ،تهديد
كردهاند كه حزباهلل بايد خلع س�لاح شود وگرنه آنها هم
مس��لح ميشوند .شهر صيدا در جنوب لبنان در هفتههاي
اخي��ر ش��اهد تظاهرات اين گ��روه با هدايت ش��يخ احمد
االسير ،روحاني سلفي بوده است .همزمان ،يكي از رهبران
سنيمذهب همپيمان حزباهلل در صيدا ،االسير و هوادارانش
را به توطئه براي «به آشوب كشيدن لبنان و منطقه» متهم
كرده است .روز گذشته در شهر طرابلس لبنان درگيريهاي
مسلحانهاي ميان افراد سني و علويها رخ داد.

آزادي گروگانهاي تاجيك

بيبيسي :دادستاني كل تاجيكستان گفته است كه
پنج نفر از كارمندان اين نهاد كه از س��وي افراد مس��لح
در بدخش��ان گروگان گرفته شده بودند ،آزاد شدهاند .در
اطالعيه دادستاني كل تاجيكستان آمده است كه هرچند
سه روز باز آتشبس اعالم شده و مقامات انتظامي از افراد
مسلح تقاضاي س��پردن اسلحهشان را كردهاند ،ولي اين
افراد «ش��رطهاي آتشبس را ويران كردند» و شب ۲۷
ژوئيه به مقر نيروهاي انتظامي حمله كردهاند كه در نتيجه
يك نفر زخمي شده است.

خودسوزي سوم در اسراييل

ايلن�ا :سومين اسراييلي نيز در تلآويو در اعتراض به
اوضاع بد معيشتي دست به خودسوزي زد .يك اسراييلي
 ۳۰ساله در يك مركز پزشكي در منطقه «هشارون» به
پزشكان و پرستاران اين مركز گفت كه «خسته است» و
سپس دست به خودسوزي زد .بنابراين گزارش ،بالفاصله
پزشكان براي نجات جان اين اسراييلي وارد عمل شدند
و او را به بيمارس��تان «تل هاشومير» در تلآويو منتقل
كردند .حال اين اسراييلي بسيار وخيم است .موارد ديگري
از خودس��وزي نيز رخ داده كه توسط نيروهاي پليس يا
افراد غيرنظامي خنثي شده است.

حمالت را پايان دهيد

بيبيسي :شهربانو رحمان ،سفير پاكستان در آمريكا
خواستار پايان حمالت هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكا
به پاكستان ش��ده اس��ت .رحمان اذعان كرد كه حمالت
هواپيماهاي بدون سرنشين در گذشته در نابود كردن شبكه
القاع��ده موثر بوده اما گفت كه اين حمالت در حال حاضر
باعث پيوستن پيكارجويان بيشتر به شبكه القاعده ميشود.
حمالت هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكا به پاكستان به
عامل تنش ميان دو كشور تبديل شده است .اين موضوع
احتم��اال در مالق��ات هفته آينده روس��اي س��ازمانهاي
اطالعاتي پاكستان و آمريكا بررسي خواهد شد.

نگراني از درگيريهاي حلب

ايسنا :انگليس ،ايتاليا ،فرانسه ،تركيه و سازمان ملل از
طرفهاي درگير در سوريه خواستند تا خويشتنداري خود را
حفظ و براي حفظ جان و اموال غيرنظاميان كوشش كنند.
بانكيمون ،دبيركل سازمان ملل با ابراز نگراني شديد از باال
گرفتن درگيريها ميان مخالفان مسلح و ارتش سوريه در
شهر حلب تاكيد كرد كه خشونت بايد از سوي هر دو طرف
متوقف شود .او پس از ديدار با ويليام هيگ ،وزير امور خارجه
انگلي��س گفت :ما از دولت س��وريه ميخواهيم تا اقدامات
نظامي خود در شهر حلب را متوقف كند.

مرگ دو سرباز ديگر در افغانستان

بيبيسي:نيروهايبينالملليياريامنيتيدرافغانستان،
آيس��اف اعالم كردهاند كه دو سرباز اين نيروها در پي حمله
شورشيان در شرق اين كشور كشته شدهاند .آيساف محل و
چگونگي دقيق اين حادثه و همچنين مليت اين دو نظامي را
فاش نكرده است .خبر كشته شدن اين سربازان در اثر حمله
شورشيان در حالي منتشر ميشود كه اخيرا ناتو از افزايش
11درصدي حمالت شورشيان در سه ماه اخير گزارش داد.
نات��و گزارش داده كه در اين س��ه ماه شورش��يان عمدتا در
مناطق غربي افغانستان دست به حمله زدهاند.

در اين روز
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مخالفت پاپ
با جلوگيري از بارداري

ديميتري مدودف در لندن در حال عكاسي از مراسم بازيهاي المپيك.

عکسReuters :

پاپ ژان پل شش��م ،استفاده از هرگونه وسيله
جلوگي��ري از بارداري را ب��راي كاتوليكها ممنوع
اعالم ك��رد .او در ايتاليا به دنيا آم��د و از  ۱۹۶۳تا
 ۱۹۷۸ميالدي پاپ بود .پس از او پاپ ژان پل دوم
نيز همين روند را ادامه داد .پاپ بنديكت شانزدهم،
پاپ فعلي كليساي كاتوليك ،در چهلمين سال اعالم
ممنوعيت مصرف قرص ضدبارداري ،اين ممنوعيت
را مورد تاكيد مج��دد قرار داد .البته او تاكيد كرده
كه استفاده از وسايل ضدبارداري جهت جلوگيري
از ايدز ايرادي ندارد.

