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دور و نزديك

ساعت شنی

رامنی بدون دوربرگردان

اوباما؛ «با ما» یا «بر ما»؟

س��خنگوی کمپین انتخاباتی باراک
اوباما ،میگوید که رییسجمهوری این
کشور قرار است در سخنرانی ساالنهاش
در مجم��ع عموم��ی س��ازمان مل��ل از ل��زوم همگرایی با
ایاالتمتحده صحبت کند .او قرار است به دنیا بگوید که اگر
ب��ا نیروهای «واگرایانه» همراه ش��وید ،از ایاالتمتحده جدا
میش��وید و اگر دست در دست هم ،در کنار آمریکا باشید،
«همگرایی» بیشتری خواهید داشت .این سخنان اوباما ،در
واقع واکنشی است به اعتراض مسلمانان دنیا که پس از انتشار
فیلم موهن ضد اسالمی باال گرفته است .اوباما قصد دارد به
همگان اعالم کند که باوجود کشته شدن چهار آمریکایی در
لیب��ی هرگز از مواضع خود کوت��اه نمیآید .اوباما همچنین
میخواهد درخصوص انرژی هستهای ایران سخنرانی کند .به
گفته گزارشگر آسوشیتدپرس ،اوباما میخواهد در پاسخ به
انتقادات جمهوریخواهان از وضع سیاست خارجی کاخسفید،
از سازمان ملل به عنوان تریبون استفاده کند.

رضایت دموکراتها

بر اساس نتایج نظرسنجی اخیر مرکز تحقیقات «پیو»
ک��ه از تاریخ  20تا  23س��پتامبر انجام ش��د ،تنها بیش از
نیمی از مردم آمریکا نس��بت به ب��اراک اوباما و میت رامنی
اب��راز رضایتمندی کردند .نتایج این نظرس��نجی میگوید:
تنها 54درصد از مردم آمریکا از گزینههای ریاستجمهوری
امس��ال راضی هس��تند .در همین حال 40درص��د از آنها
از هیچک��دام از کاندیداه��ای ریاس��تجمهوری راض��ی
نیستند.درصد ابراز رضایتمندی نسبت به کاندیداها ،امسال
پایینت��ر از هر انتخاباتی از س��ال  1992بهبعد اس��ت .در
سپتامبر 72 ،2008درصد از آمریکاییها گفتند از گزینههای
انتخابات ریاستجمهوری راضی هستند؛ در سالهای،1996
 2000و  2004نیز به ترتیب 61درصد61 ،درصد و 66درصد
از مردم آمریکا نسبت به کاندیداهای ریاستجمهوری ابراز
رضایتمندی کردند .در نظرسنجی اخیر  1005بزرگسال از
جمله  838رایدهنده ثبتنام ش��ده حضور داشتند .نتایج
این نظرسنجی همچنین نش��ان داد :میزان رضایتمندی از
کاندیداها از ماه ژوئن تا ماه فعلی تغییر خاصی نیافته است.
چهار سال پیش رضایتمندی از کاندیداهای ریاستجمهوری
از 60درصد در ماه ژوئن به 72درصد افزایش یافت .در همین
حال رایدهندگان دموکرات همچنان رضایتمندی بیشتری
نس��بت به رایدهندگان جمهوریخواه دارن��د66 .درصد از
دموکراته��ا میگوین��د از کاندیداهای ریاس��تجمهوری
سالجاری راضی هستند.
50درصد

47درصد

 3درصد مردد

در اين روز
 26سپتامبر 1944

اشغال استونی توسط ارتش سرخ

ورق جنگجهانی دوم برگش��ته اس��ت .ورماخت (نیروی
زمینی ارتش آلمان) که چهار سال پیش ،پس از فتح لهستان،
هلند ،بلژیک و س��رانجام فرانس��ه در خیابانه��ای پاریس رژه
پیروزی رفته بود ،اکنون زیر ضربات ارتش س��رخ ش��وروی در
حال خرد شدن است .ارتش سرخ در تعقیب آلمانها ،به تالین
پایتخت استونی رسید که سهسال گذشته را در اشغال نازیها
به س��ر برده بود .در پایان جنگ دوم جهانی ،استونی به همراه
لتونی و لیتوانی ،دو جمهوری دیگر حاشیه دریای بالتیک ضمیمه
شوروی شد .استونی سرانجام در سال  1991به استقالل رسید.

انفجار ديروز در دمشق .عكسReuters :

میت رامنی ،نماین��ده جمهوریخواه
انتخاباتریاستجمهوریایاالتمتحده،
در مصاحب��ه زن��دهای ک��ه با ش��بکه
«سیبیاس» داشت ،ضمن دفاع از سیاستهای خود اعالم
کرد که نیازی به اس��تفاده از «دوربرگردان» ندارد .سردبیر
روزنامه نیویورکتایمز نیز با انتقاد از مصاحبه رامنی نوشت:
این یک انکار آش��کار سیاسی است و رامنی تمایل دارد که
حقایق و واقعیت موجود را منحرف کند .کمپین انتخاباتی
رامنی نشان میدهد که او در حال از دست دادن همه چیز
است .سردبیر روزنامه نیویورکتایمز در ادامه مینویسد :بیراه
نیس��ت ک��ه در ان��واع نظرس��نجیها اوبام��ا از رقی��ب
جمهوریخواهشپیشتازاست.

ش�رق :چند ساعت پس از آنکه اخضر ابراهیمی،
ضمن هشدار نس��بت به بحران انسانی و غذایی
در س��وریه ،حل و فص��ل فوری بح��ران در این
کش��ور را بعید دانس��ت ،انفجاری مهیب در یک
س��اختمان امنیتی در دمش��ق رخ داد .مخالفان
مدعی ش��دهاند که دهها نفر از افسران سوریه در
این انفجار کشته شدهاند .اتفاقی که بیشک نشان
از عمیقتر شدن بحران در سوریه دارد.به گزارش
ایسنا ،اخضر ابراهیمی فرستاده مشترک سازمان
مل��ل و اتحادیه عرب پ��س از ارایه اولین گزارش
خود از زمان انتصابش به این س��مت تاکید کرد
که اصالحاتی که در س��وریه صورت گرفته کافی
نیست ،بنابراین به عقیده من هیچ راهی جز تغییر
در این کش��ور وجود ندارد .ابراهیمی در سخنانی
مقابل ش��ورای امنیت عنوان داش��ت« :وضعیت
سوریه بسیار پیچیده است؛ بحران غذایی شدیدی
در این کشور وجود دارد بنابراین بعید میدانم که
بتوان در آینده نزدیک راهکاری برای حل و فصل
بحران این کش��ور یافت .او اف��زود :اوضاع کنونی
سوریه بسیار خطرناک اس��ت و روزبهروز ناآرامتر
و نگرانکنندهتر میش��ود .فرس��تاده مش��ترک
سازمان ملل و اتحادیه عرب همچنین با اشاره به
پیشنهادات کوفی عنان و طرح او اعالم کرد :هنوز
هیچ طرح کاملی برای حل و فصل درگیریها در
سوریه در اختیار ندارم و طرح کوفی عنان بهترین
راه برای حل وضعیت س��وریه اس��ت .او در ادامه
گفت :باید در سوریه برای ایجاد تغییر اقدام کرد
چراکه وضعیت کنونی این کشور در آینده به منطقه نیز کشیده
خواهد شد .ابراهیمی همچنین ابراز امیدواری کرد که بتوان در
آینده نه چندان دور تغییراتی را در وضعیت س��وریه ایجاد کرد.
ابراهیمی همچنین با اعالم اینکه بازگش��ت سوریه به وضعیت
گذشته غیرممکن است وضعیت کنونی سوریه را تهدیدی برای
منطقه صلح و امنیت جهان دانس��ت و گف��ت :در حال حاضر
چالشهای زیادی وجود دارد اما من معتقدم بهزودی راهکاری
برای خروج از این وضعیت در آیندهای نزدیک خواهیم یافت .در
همین حال مخالفان سوری مدعی شدند که توانستهاند یکی از

در م��ورد جزییات عملیات گف��ت ،مخزنهای
س��وخت و طبقه اول را بمبگ��ذاری کردیم و
پس از وقوع انفجار ،طبقه اول ساختمان به کلی
ویران ش��د .در همین حال تلویزیون سوریه نیز
از زخمی ش��دن هفت افسر سوری در انفجاری
در دمشق خبر داد .بنا بر این گزارش ،در انفجار
یک بمب ج��ادهای نیز در نزدیکی س��اختمان
مدرسهای در دمشق ،چندین نفر مجروح شدند.
به گفته مخالفان ،انفجار در امتداد مسیر بزرگراه
منتهی به فرودگاه بینالمللی دمشق رخ داده اما
هنوز مش��خص نیست که آیا مدرسه هدف این
انفجار بوده اس��ت یا فرودگاه .گفته میشود که
اخیرا این مدرس��ه به یک مرکز اطالعاتی ارتش
تبدیل ش��ده بود .در انفجارهای گذشته که در
دمشق یا س��ایر مناطق س��وریه رخ داده اکثرا
س��اختمانهای امنیتی هدف قرار گرفتهاند .در
ژوئیه ،انفجار بمبی در س��اختمان مقر امنیتی
س��وریه چهار کش��ته بر جای گذاشت که وزیر
دفاع این کشور و شوهر خواهر بشار اسد در میان
کشتهشدگان بودند .در همین حال نخستوزیر
قطر با اشاره به وضعیت موجود در سوریه طرحی
جایگزین برای پایان دادن به بحران این کش��ور
پیشنهاد داد که شامل ایجاد منطقه پرواز ممنوع
ش کمکهای انس��انی به آوارگان سوری
و افزای 
اس��ت .به گزارش ایسنا ،حمدبنجاس م آلثانی،
نخستوزیر قطر با اشاره به وضعیت موجود در
س��وریه اعالم کرد :ما امیدواریم و معتقدیم که
میتوانیم بحران س��وریه را به شکلی مسالمتآمیز حل و فصل
کنیم .او در این اظهارات مدعی شد :بشار اسد ،رییسجمهوری
سوریه تنها یک گزینه را برای این وضعیت دنبال میکند و آن
کشتار مردم سوریه برای پیروزی در این جنگ است .بنجاسم
تاکی��د کرد :با وجودی که میدانیم انتخابات در آمریکا در حال
برگزاری اس��ت اما امیدوارم دولت آمریکا پس از این انتخابات با
دیدگاهی متفاوت به وضعیت سوریه نگاه کند .او در عین حال
تاکی��د کرد که منظورش از تغییر دی��دگاه مقامهای آمریکایی
موافقت با دخالت نظامی در سوریه نیست.

اخضر ابراهیمی:

راهی جز تغییر در سوریه وجود ندارد
مراکز وابسته به سازمان امنیتی سوریه را منفجر کنند که به گفته
آنها در آن دس��تکم  60افسر سوری کشته شدهاند .به گزارش
ایسنا ،مخالفان سوری مدعی شدند که چندین انفجار در مناطق
مختلف دمش��ق انجام دادهاند که یکی از آنها در مقر س��ازمان
امنیتی سوریه «شاخه فلسطین» بوده است و بر اثر آن بیش از
 60افسر نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند اما این ادعا هنوز
از سوی منابع بیطرف تایید نشده است .شبکه العربیه نیز مدعی
شد که گردان «نوادگان پیامبر» که به شورای نظامی انقالبیون
وابس��ته است در این زمینه اعالم کرده که یک ساختمان را که

مصادره 13میلیارد دالر از بنعلی
ایلن�ا :وزیر داراییها و امور مس��کن دولت تونس گفت که
داراییهای بنعلی و نزدیکانش که تاکنون مصادره ش��ده،
نزدیک به 13میلیارد دالر اس��ت .قاض��ی «نجیب هنان»،
رییس کمیته مصادره داراییهای بنعلی گفت که این کمیته
تاکنون نزدیک به  398سازمان اقتصادی 400 ،ملک و میزان
زیادی از منقوالت بنعلی و نزدیکان او را ثبت کرده است.

رفتن مشعل قطعی است

به مصر کمک میکنیم
رویترز :هی�لاری کلینتون ،وزیر خارجه آمری��کا در دیدار با
محمد مرسی ،رییسجمهوری مصر اطمینان داد که واشنگتن
علیرغ��م اعتراضات ضدآمریکایی اخی��ر در مصر ،کمکهای
اقتصادی و نظامی خود به قاهره را گسترش خواهد داد .آمریکا
در دوران ریاستجمهوری حسنی مبارک ،ساالنه یکمیلیارد
و سیصدمیلیون دالر به مصر کمک نظامی میکرد.

تبعه شوید ،ویزا بگیرید

یک شرکت در دوبی به سرمایهگذاران خارجی وعده اعطای
گذرنامه کشور سنتکیتس ونویس ،واقع در منطقه کاراییب را در
ازای سرمایهگذاری کالن داده است؛ گذرنامهای که با آن میتوان
بدون ویزا به آلمان سفر کرد .دولت جزیره سنتکیتس ونویس،
واق��ع در دریای کاراییب در ازای س��رمایهگذاری کالن به اتباع
بیگانه گذرنامه این کشور را اعطا میکند و این امکان را به آنان
میدهد که بدون ویزا به حدود  ۱۴۰کشور جهان از جمله آلمان
سفر کنند .به گزارش خبرگزاری آلمان شرکتی به نام Range
 Developmentsکه در دوبی در عرصه راهاندازی و توس��عه
پروژه فعالیت دارد ،برای این امکان در کشورهای مختلف از جمله
پاکس��تان تبلیغ میکند .اس��اس دادن درخواست برای کسب
تابعیت کشور مزبور این است که فرد مبلغ ۴۰۰هزار دالر آمریکا
به مدت دستکم پنج سال در ساخت هتلی در سنتکیتس و
نویس سرمایهگذاری کند .گردانندگی این هتل را پس از پایان
مرحله احداث ،پارک هایت ،شرکت زنجیرهای هتلهای لوکس
بر عهده خواهد گرفت .در موازین و مقررات مربوط به برنامهای
که دولت س��نتکیتس و نویس تحت عنوان «تابعیت در ازای
س��رمایهگذاری» به راه انداخته ،از جمله آمده است که پیشینه
فرد درخواستکننده به دقت بررسی خواهد شد .فرد متقاضی
باید گواهی الزم از س��وی نهادهای پلیس ارایه تا ثابت کند که
در گذشته مرتکب جرم نشده است .همچنین کسانی که ممکن
است امنیت ملی سنتکیتس و نویس یا دیگر کشورها را به خطر
اندازند ،نمیتوانند درخواست خود را ارایه دهند.
درخور توجه آنکه این شرکت برای جلب نظر سرمایهگذاران
در س��ایت اینترنت��ی خ��ود تاکی��د میکند ک��ه در چارچوب
ارایه درخواس��ت ،نیاز به انجام گفتوگویی ب��ا مقامات دولتی
سنتکیتس و نویس نیست.
در این سایت همچنین آمده است که کشور مزبور ،تابعیت
دوگانه را مجاز میداند و در صورت اعطای تابعیت ،نه اطالعاتی در
اینباره منتشر میکند و نه کشوری را که فرد تقاضای تابعیت آن
را هم دارد ،از این جریان مطلع میکند .وزارت امور خارجه آلمان
در برلین ،اعالم کرد که عملکرد برخی کشورها را که میکوشند

در کنار مقر امنیتی موسوم به «شاخه فلسطین» است از طریق
بمبگذاری در مخازن سوخت منفجر کرده است .بر اساس این
گزارش هنگام انفجار دهها تن از نیروهای دولتی حضور داشتند
که تعداد زیادی از آنها از جمله یک سرلش��کر و یک س��رتیپ
کشته شدند .این گزارش میافزاید که این عملیات با همکاری
برخی از نیروهای امنیتی مخالف حکومت صورت گرفته است.
سرگرد عصام عضو دفتر هماهنگی شورای نظامی انقالبیون در
گفتوگو با العربیه مدعی شد« :این عملیات هنگام برگزاری یک
جلسه امنیتی با حضور افسران به وقوع پیوست ».سرگرد عصام

در ازای سرمایهگذاریهای کالن به اتباع بیگانه تابعیت آن کشور
را بدهن��د ،با نگاهی انتقادی دنبال میکن��د .طبق اعالم وزارت
خارجه آلمان ،مواردی که حاکی از سوءاستفاده از این راههاست،
بای��د با مقامات مس��وول در آن کش��ورها و همچنین مقامات
اتحادیه اروپا مورد بحث و بررس��ی قرار گی��رد و درباره اجباری
کردن دوباره ویزا صحبت ش��ود« .ویپین شارما» مدیر بازاریابی
ش��رکت  Range Developmentsدر پاسخ به ایمیلی که
از سوی خبرگزاری آلمان دریافت کرده ،تصریح کرده که برنامه
« اعطای تابعیت در ازای سرمایهگذاری» را کشور سنتکیتس
و نویس در سال  ۱۹۸۴به راه انداخته و این برنامه در نوع خود
قدیمیترین و معتبرترین اس��ت .او در م��ورد خطر اینکه افراد
بزهکار یا تروریستها جذب این برنامه شده و از آن سوءاستفاده
کنن��د ،تصریح ک��رد که دولت کیتس و نوی��س ،پیش از اعالم
موافقت نهایی خود با اعطای تابعیت ،تقاضای افراد را با دقت و
وسواس زیاد بررسی میکند.
درخور توجه آنکه ش��رکت مزبور در ماه سپتامبر در روزنامه
پاکستانی«دان» یک آگهی منتشر کرده بود که در آن آمده بود:
«در عرض  ۱۲۰روز به تابعیت س��نتکیتس ونویس برای خود
و خانوادهتان دس��ت یابید .امکان سفر بدون ویزا به  ۱۳۹کشور
جهان از جمله ،آلمان ،بریتانیا ،فرانسه ،کانادا و سوییس».
در س��ایت این ش��رکت نی��ز هزینه کس��ب تابعیت برای
ی��ک خانواده چهارنفره ح��دود ۵۶۴ه��زار دالر آمریکا (معادل
۴۳۰هزار یورو) محاس��به ش��ده اس��ت که این مبل��غ مخارج
س��رمایهگذاری و همچنین عوارضه��ای الزم را دربرمیگیرد.
ناگفته نماند که ش��هروندان سنتکیتس ونویس برای سفر به
آلم��ان نیازی به ویزا ندارند ،اما مدت اقامت آنها در این کش��ور
طی ش��ش ماه نبای��د از  ۹۰روز تجاوز کند .این اف��راد از اجازه
کار در آلم��ان نیز برخوردار نیس��تند .در جزیره س��نتکیتس
و نویس حدود ۵۰هزار نفر زندگی میکنند و دولت آن بهشدت
مقروض است .مهمترین منبع کسب درآمد در این کشور بخش
گردشگری است و بهویژه ش��هروندان آمریکایی برای گذراندن
تعطیالت و استراحت به آنجا سفر میکنند.

آسوشیتدپرس :مقامات جنبش حماس تایید کردند
که خالد مشعل ،رییس دفتر سیاسی این جنبش ،آماده
کنارهگیری از این مقام است تا برای نخستین بار در 15
سال اخیر برای احراز این پست ،رایگیری انجام شود.
خالد مش��عل تا زمان گزینش جانشین خود در اواخر
سالجاری میالدی در این مقام باقی خواهد ماند.

بیبیسی :مجلس کرهشمالی یک جلسه ویژه
برگزار کرد .برخی از تحلیلگران ،این نشس��ت را
نش��انهای از ایفای نقش بیش��تر مجلس و تالش
برای گذار از دوران رهبر پیشین کرهشمالی تلقی
کردهاند .مجلس ،که عمال قدرت واقعی چندانی
ندارد ،بهطور تشریفاتی قانونی را تصویب کرد که
به موجب آن تحصیالت اجباری در کرهش��مالی
ی��ک س��ال اضافه میش��ود .گفته میش��ود که
مجلس همچنین به کشاورزان اجازه داده بخشی
از محصوالت خود را در بازار آزاد بفروش��ند .این
جلس��ه مجلس کرهش��مالی ،دومین جلسه طی
شش ماه اخیر است.

رد درخواست دولت کویت در دادگاه

رویترز :دادگاه عالی کویت درخواست دولت این
کشور را برای تغییر قانون حوزهبندیهای انتخاباتی
رد کرد .دادگاه قانون اساس��ی در رای خود ،قوانین
انتخاب��ات مربوط به س��ال  ۲۰۰۶میالدی را مورد
تایید قرار داده است .این تصمیم دادگاه عالی کویت،
که توسط اسالمگرایان ،رهبری میشود ،به تقویت
اپوزیسیون آن کشور خواهد انجامید .پیش از اعالم
این تصمیم ،صدها معترض ضددولتی ،در پایتخت
کوی��ت به خیابانها آمدند و با تصویب قانون مورد
تقاضای دولت مخالفت کردند .اپوزیس��یون کویت
خواس��تار انتخابی ش��دن دولت این کشور و اجازه
تاسیس احزاب سیاسی است.

پهپادها غیرنظامیان را میکشند

بیبیس�ی :در گزارش��ی که درب��اره حمالت
هواپیماهای بدون سرنش��ین آمریکای��ی (پهپاد)
منتشر شده ،آمده است که در جریان این حمالت
که اکثرا پیکارجویان ردهپایین را در مناطق شمال
غرب پاکس��تان هدف ق��رار میدهد ،ش��ماری از
غیرنظامیان کشته میشوند .براساس این گزارش که
توسط دانشگاههای استنفورد و نیویورک تهیه شده،
ش��واهدی وجود دارد که نشان میدهد امدادگران
هم در جریان حمالت مکرر این هواپیماها کش��ته
یا مجروح میشوند .گفته شده حمالت هواپیماهای
ب��دون سرنش��ین آمریکای��ی همچنی��ن باع��ث
کشته ش��دن صدها پیکارجو در یمن و افغانستان
شده است.

کشته شدن هماهنگکننده القاعده

بالروس آبستن اعتراض

ش�رق :میگوید با اعالم نتایج انتخابات احتمال آشوب وجود
دارد.
این بخش��ی از سخنان الکساندر لوکاشنکو ،رییسجمهوری
بالروس اس��ت که به آخرین دیکتاتور اروپا ش��هرت دارد .به
گزارش خبرگزاری آلمان ،رییسجمهوری بالروس هش��دار
داد که این کشور همچنان پس از انتخابات پارلمانی که طی
آن مخالفانش متحمل شکست سختی شدند ،ممکن است
آش��وب و ناآرامی عمومی به پا کنن��د .به گزارش خبرگزاری
آلمان الکساندر لوکاشنکو ،در نخستین اظهارنظر مطبوعاتی
خود پ��س از انتخابات پارلمانی روز یکش��نبه گفت که این
انتخابات مایه خوش��حالی مقامات و همینط��ور مردم بوده
است .این سخنان پس از آن گفته شد که ناظران خارجی و
تحلیلگران اظهار گالیه کردند که رقابتهای انتخابات پارلمانی
بالروس بسیار بیسروصدا و ناآرام و همچنین نتایج آن قابل
پیشبینی بود .با وجود این رییسجمهوری بالروس پاسخ داد
که این ش��یوه ،شیوه درست برگزاری انتخابات در یک کشور
متمدن است.
او اف��زود :م��ا نیاز به انق�لاب ،تنش ،درگی��ری ،انفجار و
جاروجنجال نداریم .رییسجمه��وری بالروس در عین حال
هش��دار داد که همچنان احتمال بروز ناآرامی در این کشور
وجود دارد .او به خبرنگاران گفت :همانطور که شما میدانید
نمایش اصلی در کش��ور ما همواره پس از هر انتخاباتی آغاز
شده است .بنابراین هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد .بنا بر
نتایج اولیه انتخابات پارلمانی بالروس ،این انتخابات در 109
حوزه از مجموع  110حوزه انتخاباتی ،معتبر تشخیص داده
شده است .میزان حضور رایدهندگان در این انتخابات 74/2
درصد اعالم شده است« .لیدیا یرموشینا» ،رییس کمیسیون
مرک��زی انتخاباتی بالروس گفت که س��طح پایین رقابتها
میتواند چنین نتایجی را توجیه کند .به دنبال برگزاری این

جلسه ویژه مجلس کرهشمالی

انتخابات مخالفان لوکاشنکو بالفاصله اعالم کردند که نتایج آن
را به رسمیت نمیشناسند .این در حالی است که لوکاشنکو
پی��ش از این اعالم کرده بود که «رهبران مخالفان از مواجهه
با مردم میهراسند».
گفتنی است از احزاب مخالف« ،جبهه مردم بالروس» و
«حزب متحد مدنی» این دوره از انتخابات را تحریم کردند اما
دو حزب دیگر «دنیای عادل» و «حزب سوسیال دموکراتیک
بالروس» در انتخابات پارلمانی رقابت کردند .پیش از برگزاری
انتخابات ،مخالفان و هواداران آنها اعالم کرده بود در انتخاباتی
که نمایندگان آنها از پیش انتصاب شدهاند ،شرکت نخواهند
کرد .به گفته مخالفان ،انتخاباتی که الکساندر لوکاشنکو برگزار
کرده به نمایش شباهت داش��ته است .الکساندر لوکاشنکو،
رییسجمهوری بالروس که  18سال است قدرت را در دست
دارد به دنبال دس��تیابی مجدد ب��ه رای اعتماد و پیروزی در
انتخابات پارلمانی این کشور بوده است .ناظران ،این انتخابات
پارلمان��ی را گام دیگ��ر وي ب��رای تحکیم قدرت��ش ارزیابی
میکنند .او که از سال  1994و پس از فروپاشی اتحاد شوروی
در بالروس در قدرت است ،دو سال قبل تظاهرات بزرگ مردم
را که پس از انتخابات ریاستجمهوری و در مخالفت با باقی
ماندن وی در این پس��ت صورت گرفت ،بهش��دت سرکوب
کرد .با وجود آنکه لوکاش��نکو به توافقات و معاهدات تجاری
با روس��یه دس��ت یافته و بالروس را از نظر مالی و اقتصادی
تقویت کرده اس��ت ،اما مقامه��ا همچنان معتقدند که هیچ
شانس��ی برای احیای اقتصادی و نظام سیاسی این کشور 5
9 /میلیون نفری وجود ندارد .نظرسنجیها نشان میدهد که
محبوبیت لوکاش��نکو از زمان بحران اقتصادی سال  2011با
کاهش چشمگیری مواجه بوده؛ به طوری که محبوبیت او در
تابستان سالجاری میالدی از 53درصد به بیش از 30درصد
تقلیل یافته است.

قاب روز

ایلنا :یکی از مس��ووالن اطالعاتی پاکس��تانی
که نخواس��ت نامش فاش شود ،گفت که «ابا کاشا
العراقی» یکی از برجس��تهترین برنامهریزان گروه
القاعده در حمله یک پهپاد آمریکایی کش��ته شد.
در میان قربانیان حمله این پهپاد به منطقه «حیدر
خلیل» واقع در پنج کیلومتری جنوب شرق شهر
«میر» واقع در وزیرس��تان ش��مالی یکی دیگر از
اعضای فعال القاعده نیز دیده میش��ود .وزیرستان
شمالی یکی از مناطق هفتگانه قبیلهنشین در مرز
پاکستان با افغانستان است که مخفیگاههای افراد
مس��لح طالبان مرتبط با گروه القاعده در آن وجود
دارد.

استرداد ابوحمزه به آمریکا

ش�رق :حکم اس��ترداد یک روحان��ی تندرو به
آمریکا ،در دادگاه حقوقبش��ر اروپایی تایید ش��د.
ابوحمزه المصری متهم ش��ده ک��ه در صدد ایجاد
یک اردوگاه آموزشی برای نیروهای القاعده در ایالت
اورگان آمریکا بوده اس��ت .ابوحمزه در سال ۲۰۰۴
در بریتانیا بازداش��ت شد .گزارش شده که در سال
 ،۲۰۰۶ملکه بریتانیا در نامهای به وزیر کشور وقت
و تماس تلفنی با او ،از اینکه برای بازداشت ابوحمزه
و جلوگیری از اقدامات او در ایجاد نفرت و اختالف
قومی و دین��ی ،راه قانونی وجود ندارد ،ابراز نگرانی
کرد.

تندروهای سومالی تسلیم شدند

یورونیوز :چند روز پس از خلع سالح داوطلبانه
 250نفر از تندروهای الش��باب ،حزب االسالم ،از
متحدان الشباب اعالم کرد که از این گروه جدا شده
است و به احتمال زیاد خود را تسلیم دولت میکند.
رییسجمهوری جدید سومالی به شورشیان الشباب
و شبهنظامیان اسالمگرا وعده داده بود که درصورت
خلع س�لاح ،آنها را عفو میکند .حزب االسالم به
رهبری حس��ن طاه��ر اویس ،که دو س��ال قبل با
الش��باب ادغام ش��د ،اعالم کرده است که به دلیل
تفاوتهای ایدئولوژیک با الشباب این گروه را ترک
میکند.

دزدیده شدن اسلحه
از شبهنظامیان لیبی

اسپانيايي ها به رياضت اقتصادي معترضاند

عکسAP :

ایس�نا« :اس��ماعیل الصالبی» ،فرمان��ده گروه
شبهنظامی«رفعاهلل الس��حاتی» یکی از گروههای
ش��بهنظامی قدرتمند در شهر بنغازی لیبی اظهار
کرد که معترضان با کمک دیگر شبهنظامیان حامی
دولت لیب��ی ،چهار پایگاه ش��بهنظامیان از جمله
پایگاه متعلق به این گروه را هدف حمله قرار داده و
موشکهایی را که شبهنظامیان برای سرنگون کردن
هواپیما از آنها استفاده میکنند ،دزدیدند .به گفته
او ،معترضان عالوه بر آن همچنین دوهزار مسلسل
نیمهاتوماتیک و مهمات را طی درگیری مسلحانه در
چند روز گذشته دزدیدهاند.

