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ــركت كننده در  مردم بحرين همزمان با ورود تيم هاي ش
مسابقات اتومبيلراني فرمول يك، مقابل فرودگاه بين المللي 

بحرين تظاهرات كردند.
ــابقات سرپوشي براي  مردم مي گويند برگزاري اين مس
ــت كه رژيم آل خليفه مي خواهد نشان دهد كشورش  آن اس
ــت دارند. اين در  ــردم از وضعيت كنوني رضاي ــت و م آرام اس
ــت كه موج اعتراض ها در بحرين ادامه داشته و هر  حالي اس
ــته و  روز تعدادي از مردم در درگيري با نيروهاي امنيتي كش

زخمي مي شوند.
به گزارش فارس، روز سه شنبه همزمان با ورود تيم هاي 
ــابقات اتومبيلراني فرمول يك صدها  ــركت كننده در مس ش
ــوار فرودگاه بين المللي  ــتاي «الدير»، در ج بحريني در روس

بحرين تظاهرات كردند.
ــوان معارضان بحريني  ــخ به فراخ اين تظاهرات در پاس
رژيم آل خليفه جهت برگزاري راهپيمايي هاي اعتراض آميز 
در «هفته ايستادگي و مقاومت» براي رساندن پيام مردم اين 
كشور به تيم هاي شركت كننده در اين مسابقات برگزار شد.

شاهدان عيني اعالم كردند تظاهرات كنندگان با سر دادن 
ــعارهايي مانند «در مقابل رژيم سر فرود نمي آوريم»، «در  ش
ــني و شيعه  همه ميدان ها و راهپيمايي ها حضور داريم»، «س
دوشادوش هم عليه رژيم شعار مي دهند» و «انقالب ما انقالب 
مسالمت آميزي است»، عليه برگزاركنندگان اين مسابقات و 
رژيم آل خليفه شعار دادند.جوانان بحريني همچنين با پرتاب 
ــوي خودروهاي زرهي رژيم آل خليفه  كوكتل مولوتف به س
مانع حمالت آنها شدند. جوانان مي گويند اجازه نخواهند داد 
روي خون شهداي بحرين مسابقات فرمول يك برگزار شود. 
سال گذشته به دليل اوضاع متشنج بحرين اين مسابقات لغو 
ــود همزمان با برگزاري اين تظاهرات،  ــده بود.گفته مي ش ش
نيروهاي امنيتي و نظامي آل خليفه با يورش به سوي آنها در 

صدد متفرق كردن مخالفان برآمدند.
ــتار  تظاهرات كنندگان بحريني در اين راهپيمايي خواس
ــم آل خليفه  ــي در بند رژي ــي و حقوق ــاالن سياس آزادي فع
ــيمع  ــن المش ــيخ حس ــوص عبدالهادي الخواجه و ش بخص

شدند.
در همين زمينه خديجه الموسوي، همسر الخواجه اعالم 
كرد همسرش در تماسي تلفني به او خبر داده است كه از روز 
ــرم را قطع خواهد كرد و ديگر  ــنبه (ديروز) تغذيه با س چهارش
اجازه نمي دهد كه از اين طريق تغذيه شود و هرگونه مايعات 

جز آب را رد خواهد كرد.

 بازداشت هاي گسترده
ــي بحرين در روزهاي  ــه گزارش العالم، نيروهاي امنيت ب
ــور را  ــت كم 60 نفر از رهبران مخالفان در اين كش اخير دس

بازداشت كردند.
به گفته فعاالن بحريني، هدف رژيم آل خليفه از بازداشت 
ــعت گرفتن  ــران مخالفان تالش براي جلوگيري از وس رهب
ــابقات  ــراض به برگزاري مس ــان در اعت ــرات مخالف تظاه

بين المللي اتومبيلراني فرمول يك در بحرين است.
در همين حال تعدادي از شهروندان ستره با عنوان «نه به 
فرمول يك» تظاهراتي اعتراضي برگزار كردند كه نيروهاي 
ــده و اقدام به شليك گازهاي سمي  امنيتي به آنان حمله ور ش
ــي در بين تعدادي  ــليك اين گازها به ايجاد خفگ ــد. ش كردن
ــي از آنها وخيم  ــد كه حال بعض ــان و كودكان منجر ش از زن

گزارش شده است.
حسن عبدالنبي، يك فعال سياسي بحريني در مصاحبه با 
شبكه العالم از جوانان بحريني خواست كه اعتراض هاي خود 

را از روستاها به مركز منامه پايتخت بحرين منتقل كنند.
ــكا و انگليس از رژيم بحرين  ــدت از حمايت آمري وي بش
ــاد و اين دولت ها را به توطئه عليه مردم بحرين از طريق  انتق

همدستي با مسووالن رژيم آل خليفه متهم كرد.
ــاي آمريكا و انگليس  ــن فعال بحريني افزود: دولت ه اي
ــرپوش مي گذارند  ــر اقدامات تجاوزكارانه رژيم بحرين س ب
ــوراي امنيت و  ــازمان ملل، ش ــه بين المللي اعم از س و جامع
ــي اوضاع  ــات مفصلي را براي بررس اتحاديه عرب كه جلس
ــوريه برگزار كردند، كامال به اوضاع بحرين و نقض حقوق  س

بشر در اين كشور بي توجه هستند.

ــازمان ملل  وي درباره اظهارات بان كي مون، دبيركل س
ــتار  ــونت بار در بحرين را خواس متحد كه توقف اقدامات خش
ــو دعوت كرده بود، گفت: مردم  ــده و طرفين را به گفت وگ ش
ــوري توجهي  ــارات ظاهري و ص ــن به اين گونه اظه بحري
ــازمان ها و مراكز بين المللي  ــووالن س نمي كنند؛ چرا كه مس

تنها به صدور بيانيه هايي دراين زمينه اكتفا مي كنند.
ــازمان ملل چند روز پيش بر حق  بان كي مون، دبيركل س
مردم بحرين براي برگزاري تظاهرات به صورت آزادانه تاكيد 
كرده بود.وي افزود: مسووالن بحريني بايد به حق ملت خود 

در اين زمينه احترام بگذارند.
ــت  بان كي مون همچنين از نظام حاكم در بحرين خواس
تا عبدالهادي الخواجه را كه بيش از دو ماه در اعتصاب غذا به 

سر مي برد به دانمارك منتقل كند.

طرح عنان به زيان گروه هاي 
مخالف سوريه است

روزنامه الثوره چاپ دمشق / مترجم: محمدجواد گوديني

ــراي گروه هاي  ــبي ب ــرح كوفي عنان، راه حل مناس ط
ــوريه و كشورهاي حامي آن گروه ها نبود؛  مخالف دولت س
ــتراتژيك آنان يعني سقوط نظام سوريه  چرا كه با هدف اس
ــوريه بدون پرداخت هيچ  ــتيابي به قدرت در كشور س و دس
ــي مي توان به  ــت. حت ــه قابل توجهي در تناقض اس هزين
ــان اشاره  رفتارهاي گروه هاي مخالف و حاميان خارجي ش
ــتيزه جويانه با  كرد كه در مقدمه آن، اصرار بر تداوم رفتار س
ــس و طرح عنان قرار  ــوريه و بي توجهي به آتش ب دولت س
ــي و رسانه اي عليه دولت سوريه  ــار سياس دارد. ازاين رو فش
افزايش يافته است. با آغاز زمان آتش بس، بمباران سياسي 
مقامات دمشق از چندين سو افزايش يافت؛ تركيه به ناكامي 
ــوراي  ــو در ايجاد چتر دخالت نظامي خارجي از طريق ش نات
ــازمان ملل، اشاره كرد و در اقدامي همسو، نماينده  امنيت س
اياالت متحده آمريكا و شوراي امنيت (سوزان رايس) نيز به 
ــاره كرد كه به شوراي امنيت ارائه خواهد  برنامه جديدي اش
ــد تا احتمال حمله نظامي به سوريه پس از حمايت دوحه،  ش
ــنگتن را بررسي كند. حاميان اين طرح  پاريس، آنكارا و واش
ــوراي امنيت به اتخاذ  ــان براي وادار كردن ش ــه دنبال زم ب

چنين تصميمي هستند.
ــكار از سوي برخي از  ــفتگي و تناقض گويي آش اين آش
دولت هايي كه در بحران سوريه فعال هستند، حقيقت آنچه 

را كه پنهان كرده اند، آشكار مي سازد.
ــوري مهم است اين كه  اما آنچه براي ديپلمات هاي س
ــتيابي به  ــت درهاي باز و تالش براي دس با تبعيت از سياس
راه حل سياسي براي بحران اين كشور كوشش كنند سوريه 
ــود؛ اول: تالش اتحاديه عرب  ــي گرفتار نش در دو تله سياس
ــي عنان كه قدرت هاي  ــه ناظران و دوم: طرح كوف و كميت
ــي مخالفان داخلي  ــوريه و به همراه ــي مخالف با س خارج
ــترده اي انجام مي دهند تا  براي ناكام ماندن آن تالش گس
دولت سوريه را بدنام كرده و مسووليت ارجاع پرونده سوريه 

به شوراي امنيت را بر عهده دولت سوريه بيندازند.
آنها مي خواهند همچنين بر روسيه و چين كه با هرگونه 
ــوريه مخالفت ورزيده و از دولت سوريه  محكوميت دولت س
ــان را تعديل  ــار وارد آورند تا مواضعش حمايت كرده اند، فش
كرده و فضا را براي دخالت هاي خارجي با عناوين گوناگون 
ــت كه  ــورهايي اس ــي كش ــازند و اين هدف اساس مهيا س

هدفشان نابودي سوريه است.
ــي و  ــاهد هجوم سياس ــالوه بر اين، روزهاي آينده ش ع
رسانه اي گسترده تر عليه سوريه و تالش براي ايجاد آشوب 
ــونت خواهيم بود با اين هدف كه با طرح كوفي عنان،  و خش
ــدم اول قرار داريم.  ــر نيافته و ما همچنان در ق ــزي تغيي چي
ــا و اقدامات خصمانه براي تحقق يك  تمامي اين تالش ه
ــه دار و آن ناكام ماندن طرح كوفي عنان  هدف اصلي و ريش
ــوري به طور  ــد گروه هاي س ــرا او تالش مي كن ــت. زي اس
مسالمت آميز و از طريق راه حل هاي سياسي و دموكراتيك 

از بحران كنوني اين كشور خارج شوند.
ــانـ  چه در صورت  ــوان به طرح كوفي عن ــون مي ت اكن
ــتـ  از زاويه اهداف اين طرح و ميزان  كاميابي و چه شكس
ــرفت آن نگريست. هدف اصلي، توقف خشونت و ورود  پيش
ــي است و اگر عنان  ــي و راه حل سياس به مرحله اقدام سياس
بتواند به هدف دوم با مدت زمان معقول دست يابد، تا اندازه 
ــورهاي منطقه اي و بين المللي را جلب  زيادي همكاري كش

خواهد كرد.
ــي مخالفان دولت  ــورهاي حام ــا اين كه برخي از كش ب
ــونت در  ــد از طرح عنان و توقف خش ــا مي كنن ــوريه ادع س
ــچ اقدامي انجام  ــت مي كنند، اما در عمل هي ــوريه حماي س
نمي دهند. به نظر مي رسد بيشتر براي اتالف وقت و حركتي 
برنامه ريزي شده براي تداوم اين بحران باشد كه نتيجه اين 
ادعاهاي دروغين و ادامه خشونت در كشور سوريه، افزايش 
ــراي دخالت نظامي با ظاهري  ــتار و خونريزي و بهانه ب كش

سياسي خواهد بود.

 پايان امپرياليسم
 در آمريكاي التين 

ــال گذشته در  ــترو، رهبر انقالبي كوبا كه س فيدل كاس
ــت كوبا كناره گيري  همين روزها از رهبري حزب كمونيس
ــكا در آمريكاي التين  ــم آمري كرد، اعتقاد دارد: امپرياليس
ــال 1386 از قدرت و  ــت. كاسترو در س ــيده اس به پايان رس
ــرادرش رائول  ــري و آن را به ب ــت جمهوري كناره گي رياس

كاسترو واگذار كرده است.
ــترو 85 ساله، رهبر سابق  ــنا، فيدل كاس به گزارش ايس
ــردبيري خود به نام «بازتاب» در يكي از  ــتون س كوبا در س
رسانه هاي رسمي كوبا نوشت: هيچ اهميتي ندارد كه شما آن 
ــتم اعمال شده توسط امپرياليسم  را چه مي خوانيد، اما سيس
ــره از زمين پايان يافته و نمي تواند ادامه  غربي در اين نيمك
يابد. اين سومين تحليل وي درباره ششمين نشست 2 روزه 
سران كشورهاي قاره آمريكا (OAS) است كه اواخر هفته 
ــت سران آمريكا بدون  ــته در كلمبيا برگزار شد. نشس گذش
ــتركي پايان يافت، چرا كه آمريكا نارضايتي  هيچ بيانيه مش
خود را از حضور كوبا در نشست هاي آتي و مساله جزاير مورد 
ــه «مالويناس» كه آرژانتين و انگليس هر دو ادعاي  مناقش

مالكيت آن را دارند، اعالم كرد.
ــكاي چندمليتي» نخواهد  ــترو با بيان اين كه «آمري كاس
توانست كنترل آب، زمين، معادن و منابع طبيعي كشورهاي 
آمريكاي التين را از ما بگيرد، از آمريكا خواست تا پايگاه هاي 
ــي خود را در آمريكاي التين ببندد و از تجارت و تحريم  نظام
ــر مقاله خود ايجاد جامعه  ــت بردارد. وي در س ناعادالنه دس
ــوزه درياي كارائيب را مورد  ــورهاي ح آمريكاي التين و كش
ــت اميدوار است اين نهاد جديد يكي  ــين قرار داد و نوش تحس

ــازمان هاي سياسي نيمكره  از س
جنوبي قاره آمريكا بشود.

همزمان با ورود تيم  هاي شركت كننده در مسابقات فرمول يك تحليل
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تظاهرات مردم در بحرين شدت گرفت نامه عباس به نتانياهو 
ــطين با  ــكيالت خودگردان فلس ــد تش ــده ارش مذاكره كنن
ــغالي ديدار و نامه  ــت وزير رژيم صهيونيستي در قدس اش نخس
ــازش را به وي تحويل داد.  ــكيالت درباره روند س رئيس اين تش
ــتگاه اطالعات  صائب عريقات،  به همراه ماجد فرج، رئيس دس
ــغالي ديدار و نامه   كرانه باختري با بنيامين نتانياهو در قدس اش
ــازش را به وي  ــت به مذاكرات س ــود عباس درباره بازگش محم
ــت وزير دولت  ــالم فياض، نخس ــاس اين گزارش، س داد. بر اس
ــطين قرار بود در اين ديدار  انتصابي تشكيالت خودگردان فلس
ــد. نتانياهو  ــد اما در لحظات آخر منصرف ش ــته باش حضور داش
ــخ نامه  ــدار اعالم كرد كه طي 2 هفته آينده پاس ــس از اين دي پ

عباس را خواهد داد.
ــي جنبش  ــن رابطه محمود الزهار، عضو دفتر سياس در همي
ــكيالت خودگردان فلسطين  حماس اعالم كرد  نامه رئيس تش
ــتي بازي اين تشكيالت براي  ــت وزير رژيم صهيونيس به نخس
ــرگرم كردن ملت فلسطين است. وي در گفت وگو با روزنامه  س
«القدس العربي» افزود: طرف فلسطيني به طرف اسرائيلي تنها 

امتياز مي دهد.  /  ايرنا و فارس 
اولين سفر خارجي آنگ سان سوچي  

بعد از 24 سال حصر
ــار بعد از انتخاب به عنوان عضو  ــر مخالفان دولت ميانم رهب
ــورها  ــور، به دعوت انگليس و نروژ به اين كش پارلمان اين كش
ــال براي اولين بار  ــفر مي كند. آنگ سان سوچي بعد از 24 س س
ــس و نروژ به اين  ــود و به دعوت انگلي ــورش خارج مي ش از كش
ــفر وي بعد از  ــفر مي كند. براساس اين گزارش، س ــورها س كش
ــار و انتخابات تاريخي در اين  ــته در ميانم تغييرات چندماه گذش
ــد صورت  ــور كه منجر به انتخاب وي در پارلمان ميانمار ش كش
ــخنگوي حزب ملي دموكراسي گفت: سانگ  خواهد گرفت. س
سوچي در سفر به انگليس از دانشگاه آكسفورد كه زماني در آنجا 
ــت، بازديد خواهد كرد. آنگ سان سوچي،  تحصيل مي كرده اس
66ساله، در سال 1989 از طرف دولت نظامي اين كشور بازداشت 
شد و بيش از 2 دهه در حبس باقي ماند تا اين كه در نوامبر 2010 
ــد. وي در انتخابات پارلماني اخير ميانمار  از حبس خانگي آزاد ش
ــه پارلمان راه  ــش را از آن خود كرد و ب ــي حزب ــي از 43 كرس يك
يافت. انتخاب سان سوچي به دنبال اصالحات سياسي تين سين، 

رئيس جمهور ميانمار صورت گرفت.  /  فارس 
صدور 50 حكم بازداشت بين المللي 

عليه بن علي
وزير دادگستري تونس اعالم كرد از زمان فرار زين العابدين 
بن علي، ديكتاتور سابق اين كشور به عربستان، تونس 50 حكم 
بازداشت بين المللي عليه وي صادر كرده است. وي روز سه شنبه 
ــي خبري در تونس فاش كرد از زمان فرار بن علي به  در كنفرانس
ــت  ــتان در چهاردهم ژانويه 2011 اين تعداد حكم بازداش عربس
ــت. البحيري افزود: بيشتر  ــده اس بين المللي عليه وي صادر ش
ــاد مالي بن علي است و تونس  ــده درباره فس حكم هاي صادر ش
ــتان را مهيا  ــروط قانوني براي تحويل گرفتن او از عربس همه ش
كرده است. وي افزود: بر اساس توافقنامه همكاري قضايي بين 
ــال 1983 ميالدي به امضا رسيده است  رياض و تونس كه در س

مبادله افراد تحت پيگرد 2 كشور امري ضروري است.  /  فارس 
 جوليان آسانژ: نصراهللا

 چهره خارق العاده خاورميانه است
ــن  ــش از مصاحبه با سيدحس ــس پي ــذار ويكي ليك بنيانگ
ــبكه روسي تصريح كرد كه دبيركل حزب اهللا  نصراهللا در يك ش
ــت. نصراهللا كه از لبنان با برنامه  چهره خارق العاده خاورميانه اس
«جهان فردا» راشاتودي با اجراي آسانژ گفت وگو مي كرد، مواضع 
ــوريه و همچنين موضوع  ــزب اهللا در خصوص ناآرامي هاي س ح
رژيم صهيونيستي را در اين برنامه كه گفته  مي شود اولين مصاحبه 
وي با شبكه هاي غربي از جنگ 2006 اسرائيل و لبنان به حساب 
ــن مصاحبه بر حمايت حزب اهللا  ــد، توصيف كرد. وي در اي مي آي
ــوريه تأكيد كرد و گفت كه سوريه  ــار اسد، رئيس جمهور س از بش
ــارهاي اسرائيل و آمريكا از جنبش مقاومت لبنان و  در مقابل فش
فلسطينيان حمايت كرده است. نصراهللا همچنين از تماس هاي 
ــوري براي پيوستن به ميز  حزب اهللا با هدف ترغيب مخالفان س
ــان با دولت دمشق از طريق گفت وگو  مذاكرات و حل اختالفاتش
خبر داد. دبيركل حزب اهللا همچنين جامعه بين الملل و رسانه هاي 
ــش غرب را به دليل ناديده گرفتن كشتار غيرنظاميان  تحت پوش
توسط گروه هاي مسلح سوريه و انتقادات تبعيض آميز عليه دولت 

دمشق مورد انتقاد قرار داد. /  فارس 
طارق الهاشمي: به عراق بازمي گردم

ــاون رئيس جمهوري عراق با اعالم اين كه حتما به عراق  مع
ــدت كمي در تركيه  ــد كرد  تنها براي م ــت، تاكي بازخواهد گش
ــمي كه در راستاي سفر دوره اي خود به  خواهد ماند. طارق الهاش
كشورهاي منطقه هم اكنون در تركيه به سر مي برد در گفت وگو 
ــرق االوسط، افزود: براي مدت كمي  با روزنامه فرامنطقه اي الش
ــود در اربيل  ــس از آن به دفتر موقت خ ــم و پ ــه مي مان در تركي
مركز منطقه كردستان عراق بازخواهم گشت. وي ادامه داد: من 
ــفر مسعود بارزاني، رئيس منطقه كردستان  هم اكنون منتظر س
عراق به تركيه هستم و بعد از آمدن بارزاني به تركيه مذاكراتي با 
وي پيرامون هماهنگي براي بازگشت به كردستان عراق خواهم 
داشت. الهاشمي در پاسخ به سوالي درباره مدت اقامتش در تركيه 
و شايعات پيرامون آن گفت: همان گونه كه پيشتر نيز گفته ام تنها 
براي مدت كمي در تركيه مي مانم و به عراق بازمي گردم، چراكه 
ــاون رئيس جمهوري عراق  ــور فرار نكرده ام، من مع من از كش

هستم و حرفي را  كه مي زنم،  انجام مي دهم.  /  ايسنا 
اعتصاب سراسري در اسلووني

ــنبه، عليه طرح هاي  ــلووني روز چهارش كاركنان ادارات اس
ــور دست به اعتصاب  ــت ميانه اين كش صرفه جويي دولت راس
ــري حدود 160هزار نفر  ــري زدند. در اين اعتصاب سراس سراس
ــات عمومي اسلووني شركت دارند.  از كاركنان ادارات و موسس
ــته به  ــري روي زندگي روزمره مردم تاثير گذاش اعتصاب سراس
نحوي كه امروز مدارس تعطيل شدند. همچنين به دليل شركت 
كاركنان اداره پليس و ماموران گمرك در اين اعتصاب سراسري، 
ــت. ــده اس ــكالت زيادي روبه رو ش ــور با مش  مرزهاي اين كش
ــنل  ــتان ها تنها عده اندكي از پرس ــت و بيمارس   در مراكز بهداش
ــده اند. راهپيمايي كنندگان تصميم  ــل كار خود حاضر ش در مح
ــهر و مقابل ساختمان دولت در لوبليانا پايتخت  دارند در مركز ش
ــود  ــت كه گفته مي ش ــور تجمع كنند. اين درحالي اس اين كش
ــر طرح هاي  ــن اتحاديه هاي كارگري و دولت بر س ــره بي مذاك

صرفه جويي همچنان ادامه دارد.  /  ايرنا 

كوتاه از جهان 

شيراك، پشت ساركوزي را خالي كرد
در حالي كه ساركوزي براساس نظرسنجي ها در انتخابات پيش رو شكست مي خورد، اين بي اعتنايي از سوي ژاك شيراك ضربه بزرگ ديگري براي وي محسوب مي شود

ــيراك، رئيس جمهور سابق  يكي از افراد نزديك به ژاك ش
فرانسه فاش كرد كه وي در انتخابات رياست جمهوري امسال، 
ــاركوزي را رد كرده و به كانديداي حزب  ــت از نيكوال س حماي

سوسياليست يعني فرانسوا اوالند راي مي دهد.
ــاركوزي براساس نظرسنجي ها در  در حالي كه نيكوال س
انتخابات رياست جمهوري شكستي تحقيرآميز خواهد داشت، 
اين بي اعتنايي از سوي ژاك شيراك ضربه بزرگ ديگري براي 

وي محسوب مي شود.
ــوي  به گزارش منابع خبري، ژان لوك بر، تاريخدان فرانس
كه به ژاك شيراك در نوشتن خاطراتش كمك كرد، به روزنامه 
ــيراك در دور اول انتخابات به نامزد حزب  لو پاريزين گفت: ش

سوسياليست راي مي دهد.
وي تاكيد كرد: شيراك به گفته خودش صادق است و زماني 

كه مي گويد به اوالند راي مي دهد، همين كار را خواهد كرد.
وي افزود: من به دفعات با ژاك شيراك ديدار مي كنم و ما با 
يكديگر شام و ناهار مي خوريم. پس از 4 سال مباحثه من گمان 
مي كنم يكي از كساني هستم كه به بهترين وجه مي دانم وي 
ــر شيراك به اين  چطور فكر مي كند.همچنين برنادت، همس
ــرم به همراه دخترم به اوالند  ــوي گفت: همس روزنامه فرانس
ــن نامزد حزب  ــرو پا قرص اي ــواداران پ ــد و از ه راي مي دهن

سوسياليست هستند.
ــايند نيست، زيرا شيراك با  ــاركوزي خوش اين خبر براي س
ــتفاده از قدرت  ــوء اس وجود اتهام اختالس اموال عمومي و س
ــهردار پاريس بود)  ــالدي (زماني كه ش ــل دهه 90 مي در اواي
ــه است و  ــي در فرانس ــخصيت هاي محبوب سياس يكي از ش
ــانس زيادي را  ــي رود كه رئيس جمهوري فعلي ش ــال م احتم
ــته باشد.البته حمايت شيراك از  براي پيروزي در دور دوم نداش
نامزد حزب سوسياليست باعث ايجاد مشكالت زناشويي براي 

رئيس جمهوري سابق فرانسه شده است؛ زيرا برنادت همسر وي 
حضور فعالي را در كمپين هاي انتخاباتي ساركوزي دارد و حتي 
در اين مبارزات انتخاباتي به ايراد سخنراني مي پردازد. شيراك 
ــته در محافل عمومي  ــاله براي اولين بار در ژوئن گذش 79 س
حمايت خود را از اوالند اعالم كرد، به دنبال آن خانواده اش اين 

اظهارات را به سخره گرفته و آن را يك جوك خواندند.
ــه اين روزها به دليل آن كه از  ــابق فرانس رئيس جمهور س

بيماري آلزايمر رنج مي برد، كمتر در رسانه ها حاضر مي شود.
ــال 2007 با پيروزي يار هم حزبش،  ــيراك كه س ژاك ش
ــت، زماني يكي از  ــت جمهوري كنار رف ــاركوزي،  از رياس س
استادان وي محسوب مي شد. البته رابطه اين دو از سال 1995 
ــاركوزي در  ــال س به تيرگي گراييده بود؛ چرا كه در همان س
انتخابات رياست جمهوري از كانديداي ديگري حمايت كرد.

ژاك شيراك در خاطرات خود نوشته است: من و ساركوزي 
ديد يكساني نسبت به كشورمان فرانسه نداشته و درباره مسائل 
اساسي با يكديگر توافق نداريم.وي همچنين در خاطرات خود 
فرانسوا اوالند را يك دولتمرد واقعي عنوان مي كند كه قادر به 

عبور از محدوديت هاي حزبي است.
 آخرين وعده هاي انتخاباتي

ــات  ــت انتخاب ــه دور نخس ــا 3 روز ب ــه تنه ــي ك در حال

رياست جمهوري فرانسه باقي مانده و نظرسنجي ها از برتري 
ــاركوزي حكايت  ــبت به س 12 درصدي اوالند در دور دوم نس
ــال دادن وعده هاي انتخاباتي  ــد، اين دو همچنان در ح مي كن

هستند.
ــالش مي كند تا با  ــان، رئيس جمهور كنوني ت ــن مي در اي
ــان  ــدن به هوادارانش، خود را نامزدي مردمي نش نزديك ش
دهد تا بتواند آراي راي دهندگان فرانسوي را خريده و بار ديگر 

كاخ اليزه را تصاحب كند.
وي همچنين در مصاحبه اي با مجله فرانسوي اكسپرس، 
ــار دوم در انتخابات  ــراي ب ــه ب ــي ك ــرد: در صورت ــالم ك اع
رياست جمهوري پيروز شوم، طرح هاي جديدي را در خصوص 

خاورميانه و مساله فلسطين ارائه خواهم داد.
ــان در حال  ــاركوزي نيز همچن ــت س ــب سوسياليس رقي
ــنبه در گفت وگو با راديو آرتي ال  ــت و روز سه ش وعده دادن اس
فرانسه وعده داد در صورت پيروزي در انتخابات و ورود به كاخ 

اليزه 1000 معلم را در سال 2012 استخدام مي كند.
ــغلي در  ــنهاد ايجاد 60 هزار فرصت ش وي همچنين پيش
زمينه آموزش و پرورش را در 5 سال آينده داده كه اين پيشنهاد 
از سوي ساركوزي مورد انتقاد قرار گرفته و آن را بي مسووليتي 

خوانده است.

قطعي شدن «عدم صالحيت» 10 نامزد رياست جمهوري مصر

1600 زنداني فلسطيني دست به اعتصاب غذا زدند

حمايت اتحاديه عرب از طرح عنان

بلحاج از جك استراو شكايت كرد

ــت جمهوري مصر نظر نهايي خود  ــه انتخابات رياس كميت
مبني بر تاييد رد صالحيت 10 نامزد اين انتخابات را  اعالم كرد 
تا عمر سليمان، خيرت الشاطر (نامزد اخوان المسلمين) و حازم 
ــماعيل (نامزد مورد نظر سلفي ها) از دور انتخابات  صالح ابواس
خارج شوند. بنابه گفته تحليلگران، تصميم براي رد صالحيت 
ــته هستند،  ــي متفاوت وابس اين 3 نفر كه به گروه هاي سياس

شكل تازه اي به انتخابات مي دهد.
ــم كميته عالي  ــلمين تصمي به گزارش مهر، اخوان المس
انتخابات مصر را سياسي خوانده و اين در حالي است كه كميته 
مذكور اعالم كرده به تك تك شكايات نامزدهاي رد صالحيت 
شده رسيدگي كرده، اما داليل قانوني براي تاييد صالحيت اين 
افراد را نيافته است.در همين حال برخي منابع اخواني ها اعالم 
ــي از  ــاطر، محمد المرس كردند در پي رد صالحيت نهايي الش

ــلمين در انتخابات رياست  رهبران اين گروه نامزد اخوان المس
جمهوري مصر خواهد شد.

ــي مصر  ــت كه طبق ماده 28 قانون اساس اين در حالي اس
تصميمات كميته عالي انتخابات نهايي است و امكان بازگشت 
ــا روز 26 آوريل (7  ــت نهايي نامزده ــود ندارد.فهرس از آن وج
ــروع رسمي مبارزات  ــت) منتشر خواهد شد كه با ش ارديبهش
ــد كه  ــر ش ــت.اين خبر در حالي منتش انتخاباتي همزمان اس
ــگاه  ــر از متهمان پرونده حادثه خونين ورزش ــه 73 نف محاكم
«پورت سعيد» مصر كه با مرگ 74 نفر و مجروح شدن هزاران 
نفر همراه بود، روز سه شنبه در دادگاهي در مصر برگزار شد.به 
گزارش ايرنا، در بين اين متهمان 9 نفر از فرماندهان پليس به 
ــگاه المصري و مسوول بخش  ــووالن باش همراه دو نفر از مس

برق ورزشگاه پورت سعيد حضور داشتند.

ــرائيل از روز  ــاي اس ــطيني در زندان ه ــير فلس 1600 اس
سه شنبه در اعتراض به شرايط بد موجود در اين زندان ها دست 
ــم در تعدادي از  ــذا زدند. همزمان با اين تصمي ــه اعتصاب غ ب
شهرهاي كرانه باختري و غزه تظاهرات به عنوان همبستگي 

با زندانيان برگزار شده است.
ــنا ،  در همين حال   به گزارش ايس
ــر عدنان  ــتي خض ــم صهيونيس رژي
زنداني مشهور سازمان جهاد اسالمي 
ــه  ــت ب ــرد. وي 66 روز دس را آزاد ك
اعتصاب غذا زد و در نهايت با دادستان 
رژيم صهيونيستي به توافق رسيد كه 
ــاب غذاي خود  در ازاي آزادي، اعتص

را بشكند.
همزمان با اعتصاب غذاي هزاران اسير فلسطيني كه مروان 
البرغوثي از چهره هاي شاخص جنبش فتح نيز يكي از آنهاست، 
ــطينيان در غزه، كرانه باختري و سرزمين هاي اشغالي با  فلس
برپايي مراسمي  همبستگي خود را با اسيران فلسطيني اعالم 

كردند.

ــنا، در جريان اين تظاهرات، نيروهاي رژيم  به گزارش ايس
ــمي را در  ــتند مراس ــتي با ده ها جوان كه قصد داش صهيونيس
نزديكي زندان عوفر براي همبستگي با اسرا برگزار كنند، درگير 
شدند كه طي آن چند جوان بر اثر گاز اشك آور و اصابت گلوله 
ــتيكي مصدوم شدند. ده ها تن از خانواده هاي اسيران نيز  پالس
ــم ها شركت كرده و آزادي  در اين مراس
ــود را از زندان هاي رژيم  ــدان خ فرزن
صهيونيستي خواستار بودند. در همين 
ــطيني دفاع از آزادي و  حال مركز فلس
ــراي  حقوق مدني اعالم كرد، تعداد اس
در بند رژيم صهيونيستي به 4600 نفر 
مي رسد كه 6 زن و 183 كودك نيز جزو 

آنها هستند.
ــخنگوي جنبش حماس  ــوي ديگر، فوزي برهوم س از س
ــوم براي حمايت از اسيران فلسطيني  خواهان آغاز انتفاضه س
شد. به گزارش ايسنا، برهوم گفت: شرايط كنوني در زندان هاي 
ــرائيلي، بيانگر آن است كه مرحله آينده مرحله  اشغالگران اس

سرنوشت سازي در جريان درگيري ها به شمار مي آيد.

ــت وزير قطر و رئيس كميته  ــم آل ثاني، نخس حمد بن جاس
ــرب در كنفرانس خبري  ــوريه در اتحاديه ع پيگيري اوضاع س
ــت  ــترك با نبيل العربي، دبيركل اتحاديه عرب بعد از نشس مش
ــوريه گفت: قطر اگرچه معتقد است  ــرايط س كميته پيگيري ش
ــي در نحوه تعامل دولت سوريه با طرح  تاكنون هيچ تغيير اساس
كوفي عنان به وجود نيامده، اما در عين حال از اين طرح حمايت 
مي كند و اميدوار است دولت سوريه نيز به اين طرح پاسخ مثبت 

دهد.
ــنا، در اين نشست كه كوفي عنان نيز حضور  به گزارش ايس
داشت شرايط سوريه و نحوه اجراي طرح وي مورد بحث و تبادل 
ــي نيز تاكيد كرد:  ــت.در همين زمينه ، نبيل العرب ــر قرار گرف نظ
معتقدم با حضور كوفي عنان مسائل براي ما شفاف تر شده است، 
ــرايط در سوريه حمايت كامل  به همين دليل كميته پيگيري ش

ــخص  ــود را از ماموريت عنان در چارچوب مهلت زماني مش خ
ــت ماموريت كوفي عنان به زمان  ــالم كرد.وي افزود: موفقي اع
نياز دارد و  به اين دليل بايد تمام خشونت ها در سوريه به صورت 
كامل متوقف شود.از سوي ديگر، بان كي مون، دبيركل سازمان 
ــورت كلي مي توان  ــز در لوكزامبورگ اظهار كرد: به ص ــل ني مل
ــت، اما همچنان  ــده اس ــوريه برقرار ش گفت كه آتش بس در س

درگيري هايي وجود دارد.
وي افزود: تعداد ناظران سازمان ملل در سوريه كافي نيست. 
ــازمان ملل از اتحاديه اروپا خواست تا براي  ــتا، س در همين راس
ــود عملكرد ناظران، بالگرد و هواپيماهاي مختلف در اختيار  بهب
سازمان ملل قرار دهد.در خبر ديگري اعالم شد وقوع دو انفجار 
سه شنبه شب در شهر حلب در شمال سوريه و پايتخت اقتصادي 

اين كشور، شماري كشته و مجروح به دنبال داشت.

ــبكه خبري بي بي سي روز گذشته از شكايت عبدالحكيم  ش
بلحاج، يكي از فرماندهان نظامي فعلي پايتخت ليبي و مظنون 
سابق تروريستي از جك استراو وزير خارجه اسبق انگليس خبر 

داد.
ــكايت توسط وكالي بلحاج در لندن  به گزارش ايرنا، اين ش

مطرح شده كه طي آن خواستار روشن 
ــتراو در صدور  ــك اس ــدن نقش ج ش
فرمان ربودن و تحويل مخالفان رژيم 

سابق ليبي به دولت قذافي شده اند.
ــازمان سيا  ــت س بلحاج مدعي اس
ــازمان هاي اطالعاتي  ــتي س با همدس
ــال 2004 در تايلند  انگليس  وي را در س
بازداشت و از طريق جزيره ديه گو گارسيا 

كه تحت حاكميت انگليس قرار دارد، به ليبي منتقل كردند.
جك استراو پيشتر در مصاحبه اي هرگونه ايفاي نقش در اين 
پرونده را تكذيب كرده بود ولي مجله ساندي تايمز روز يكشنبه 
ــتراو شخصا دستور اين كاررا  به نقل از منابع آگاه گزارش داد اس

صادر كرده بود.

ــار  ــته با انتش ــي هفته گذش ــانه هاي انگليس ــي از رس برخ
گزارش هايي ابعاد تازه اي از همدستي سازمان هاي امنيتي اين 
كشور با رژيم معمر قذافي در ليبي را افشا كردند. در اين گزارش ها 
ــي از روابط پنهان لندن و طرابلس بويژه در زمينه ربودن و  بخش
ــه دولت قذافي با ادعاي مبارزه با  ــل مخالفان رژيم ليبي ب تحوي
تروريسم، تشريح شده است. براساس 
ــن گزارش ها دولت انگليس ربودن و  اي
ــتي به  انتقال يكي از مظنونان تروريس
نام عبدالحكيم بلحاج به ليبي را در سال 

2004 ميالدي تصويب كرده بود.
ــوي يكي از  ــه از س ــه اي ك در نام
ــازمان اطالعات خارجي  ــران س افس
ــه  ــده ب ــته ش ــس (ام آي 6) نوش انگلي
موضوع بازداشت و انتقال بلحاج اشاره شده است. او در اين نامه 
ــالم محموله هوايي تبريك  به مقامات ليبي به خاطر دريافت س
ــي عبدالحكيم بلحاج و اعضاي  ــت. اين محموله هواي گفته اس
ــتي  ــدن در تايلند با همدس ــواده اش بود كه پس از ربوده ش خان

انگليس تحويل رژيم قذافي شدند.


