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پدر میرحسین موسوی درگذشت
ژاپن و رویدادهای بعد از زلزله
هشدار سوریه به معترضین

زلزله  ۶٫۸ریشتری شمال شرقی میانمار و به سیاست های مالیاتی دولت اعتراض
نمودند .در این جریانات پلیس به خیابان
را لرزاند
ترافلگر بورش برد که معترضین با پرتاب

طبق گزارش سازمان زمین شناسی ایالت
متحده آمریکا زمین لرزهای به بزرگی ۶٫۸

آجرو بطری آب علیه پلیس ایستادگی
کردند.یکی از ماموران ضد شورش گفت:

ریشتر شمال شرقی میانمار و در نزدیکی مرز »من تا کنون چنین خشونتی ندیده بودم«
یکی معترضین در این باره گفت» :
چین و تایلند را لرزاند .این زمین لرزه در  ۱۰من

کیلومتری عمق زمین روی دادهاست .زمین نمی توانم باور کنم همه فقط لگد می زنند و
در سراسر خیابان خرده شیشه است .پلیس
لرزه در هانوی و بانکوک هم احساس
مردم کتک می زند.مردم به زمین میوفتند«.
شدهاست .نیم ساعت بعد زلزله دیگری به

قدرت  ۴٫۸ریشتر بار دیگر میانمار را به لرزه رهبر حزب کارگر ،اد میلیبند ،خطاب به
درآورد که موجب کشته شدن یک نفر شد و صدها هزار نفر از راهپیمایان صلح آمیز از
یک ساعت و سی دقیقه بعد سومین پس

هاید پارک گفت » :تلش ما برای حفظ ،

لرزه به قدرت  ۵٫۴روی داد .طبق گزارشات نگهداری و دفاع از خدماتی که برای
رسیده از مرکز اعلن خطر سونامی اقیانوس کشورمان می کنیم «.پلیس متروپولین

آرام اعلم شده که خطر سونامی وجود ندارد .اعلم کرد که حدود  4،500پلیس در حال
آماده باش می باشند .همچنین  214نفر از
ا

تظاهرات در لندن به کاهش هزینه های تظاهرکنندگان بازداشت شدند.در تویتر،
چهار افسر زخمی که یکی از آنان در حال
دولت
درمان می باشند.نیروی پلیس در مرود

ده ها هزار نفر از مردم،در شنبه علیه کاهش معترضین گفتند آنان لمپ پر از آمونیاک در
های هزینه دولت به خیابان ها ریختند .بر خیابان پرتاب می کردند .این تظاهرات از
اساس گزارش ها  ،گروه کوچکی از تظاهر
کنندگان با پرتاب بمب هایی در خیابان
آکسفورد اعتراض خود را ابراز نمودند.آنان
بمب های دودزا به هتل ریتز پرتاب کردند

دونشایر ،فضای سبز به محل برگزاری

کنفرانس لیبرال دموکرات بهاری بوده است
که با دخالت پلیس مواجه شد.ا
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آخرین وضعیت لیبی

متوقف کردهاست .فرانسه  ۲۰هواپیمای

گفتنی است که دولت در سوریه نقش کمی

نظامی برای نظارت هوایی لیبی

دارد و تمام قدرت در دستان خانواده اسدو

قیام مردم در  ۱۷فوریه  ۲۰۱۱و کشتاری که فرستادهاست .پیش از این  ۵جت و ۳۵
هواپیما و دو ام ای در خارج از میستورا
قذافی در این باره انجام داد باعث تحریم
موسسات تسلیحاتی ،بستن دارائیهای او و
اعمال محدودیتهایی برای این شخصیت
گشت .حملت نیروهای ائتلف به شهر

تمام تروریستها دستگیر شدهاند .از سوی
دیگر افراد غیرنظامی اعلم کردهاند که
ماشینهای نظامی در این شهر به
غیرنظامیان شلیک میکنند .شورشیان ،به
کمک نیروهای ناتو پیشروی زیادی در
جادهها داشتهاند .شورشیان به طرف غرب
حرکت میکنند .آمار کشتهشدگان و

ماشین جنگی در میستورا و  ۲ماشین جنگی به او رسید .دولت سوریه اعلم کرد در حال
در اجدابیا را نابود کرد .احمد ال میستاری ،بررسی در مورد قوانین احزاب و رسانه

همین راستا ناتو مسئولیت کامل حمله به

 ۲۴نفر مجروح شدهاند « .مقامات لیبی

سیاسی و همچنین با فساد دولتی مبارزه
خواهد کرد.انتظار میرود که در مورد کاستن
محدودیتهای مدنی و سیاسی اقدام گردد.

لیبی را به عهده گرفت .ناتو در حال

یک فعال حقوق بشر اعلم کرد» :این کشور

فرستادن نیروهای خود به مرزهای آبی

در چهارراه ایستادهاست .در هر دو صورت،

میباشد .به گفته ناتو این نیروها قصد ندارند رئیس جمهور با اصلحات ،یک سناریوی
که در این مکان استقرار یابند .نیروهای ناتو

زشت را ایجاد کردهاست.اگر او میخواهد یک

طبق عهدنامه  ۱۹۷۳که در شورای امنیت

رئیس جمهور دمکرات شود در نیمه راه

سازمان ملل به امضا رسید به لیبی حمله

خواهد بود « .این ناآرامی در پی دستگیری

کردند .این عهدنامه در این بارهاست که اگر

چند نوجوان مخالف دولت گسترش یافت.

مجروحین یکی از سخنگویان شورشیان در غیرنظامیان و جمعیت غیرنظامی در خطر
باشند ،نیروهای ناتو حق حمله دارند.ا
در حملت مورد کشتهشدگان گفت» :
خمپارهای نیرویهای دولتی  ۸نفر کشته و

بعث خانواده اسد در سال  ۱۹۶۳توسط پدر

فرستاده بود .نیروهای نظامی انگلستان نیز  ۳حافظ اسد ایجاد شد و در سال  ۲۰۰۰قدرت

طرابلس ،پایتخت لیبی ،انفجارهایی را در این از طرفداران دموکراسی در این باره گفت» :
شهر در پی داشتهاست .تلویزیون دولتی نیز شهر از همه طرف محاصره است «.ناتو در
اعلم کردهاست همه چیز امن میباشد و

دستگاه امنیتی این خانواده میباشد.حزب

ناآرامیها در سوریه

اعلم کردند که نزدیک به  ۱۰۰نفر در

این نوجوانان در جنوب شهر درعا در حال
نقاشی دیواری بودند که توسط دولت
دستگیر شدند.ا
پدر میرحسین موسوی درگذشت

حملت نیروهای ائتلف کشته شدهاند.

کابینه جدید سوریه در  ۲۴ساعت آینده

سخنگوی لیبی گفت» :سه غیر نظامی در

تعیین خواهد شد .این در حالی است که

میراسماعیل موسوی ،پدر میرحسین موسوی

طول شهر گشته و به مردم و ماشینهای

گروه تظاهرکنندگان ایجاد شدهاست .گروه

غیرنظامی شلیک میکند .در شهر آفت،

اول طرفداران دولت و طرف دیگر مخالفان

درگذشت .به نوشته برخی منابع نزدیک به

نیروهای قذافی ماشینهای جنگی را خارج

دولت میباشد .این در حالی است که این نا

شهر ساحلی کشته شدند « .وضعیت نظامی طرفدارن اسد در خیابانهای دمشق تظاهرات روز چهارشنبه  ۱۰فروردین ۳۰) ۱۳۹۰
در شهر طرابلس ،خودروهای حامل اسلحه در راه انداختهاند .در پی ناآرامیها در سوریه دو مارس  (۲۰۱۱به علت کهولت سن در تهران

کردهاند .هواپیماهای نظامی نیروهای فرانسه آرامیها بزرگترین تهدید برای رئیس
و انگلیس به طور موقت مبارزه خود را

جمهور سوریه ،بشار اسد میباشد..ا

حکومت ایران ،بهتازگی میرحسین موسوی
به همراه همسرش از وی بازدید کرده بودند.
همچنین فرزندان میرحسین موسوی
اطلعیهای در خصوص درگذشت
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پدربزرگشان منتشر کردند .میراسماعیل
موسوی که زاده سال  ۱۲۸۷خورشیدی بود،

هشدار سوریه به معترضین

 ۱۰۳سال داشت و در تهران زندگی میکرد.ا بشار اسد ،رئیس جمهور سوریه خطاب به
ژاپن و رویدادهای بعد از زلزله

»توطئه گران« اعلم کرد دو هفته این کشور ا
را لرزاندند اما موفق به لغو این دولت نشدند.
او افزود که طی این دو هفته ملت سوریه

سطح تابش رادیو اکتیو در آب دریای نزدیک مورد آزمون »امتحان اتحاد« قرار گرفتند و
سر بلند از این اتحاد بیرون آمدند .بشار اسد
نیروگاه فوکوشیما بیش از ۳،۰۰۰
میباشد.این در حالی است که سطح
استاندارد  ۱،۸۵۰می باشد .آژانس امنیتی

در پارلمان اعلم کرد » :من به مردم سوریه

تعلق دارم ،و هر کس که متعلق به مردم

ژاپن اعلم کرد که تابش از راکتور  ۱بیش از سوریه باشد همیشه سر خود را بال نگه
میدارد «.طرفداران بشار اسد در خیابانها با
حد مجاز است و آنان در این مورد نمی
دانستند .معاون آژانس اعلم کرد که» :
منطقه از ساکنین تخلیه شده است و هیچ
ماهیگیری حق ماهیگیری ندارد« سونامی

در  ۱۱مارس سیستم های خنک کننده
راکتور های فوکوشیما را از کار انداخت و
عامل ایجاد پخش رادیواکتیو در این منطقه
شده است .شرکت برق ژاپن،تپکو پیش از
این اعلم کرد که رئیس این شرکت دچار

ا

در دست داشتن عکس بشار اسد و پرچم
سوریه شعار میدادند » :ما بشار اسد را

میخواهیم« این درحالی است مردم در
خیابانهای دمشق توسط نیروهای پلیس
سرکوب شدهاند.این موج اعتراضات در ۱۵
مارس در دمشق آغاز شد.دیده بان بشر اعلم
کرد که نزدیک  ۶۰نفر از  ۱۸مارس در این

درباره ویکیخبر
ما یک گروه از خبرنگاران داوطلب هستیم
که قصد ایجاد جامعه متفاوتی داریم که در
آن شهروندان سراسر جهان )از جمله شما(
میتوانند برای گزارش اخبار بسیار متنوع از
رویدادهای وقت ،همکاری کنند.ا

کشور کشته شدهاند.ا

مجوز

سکته قلبی شده است .آمار کشته شدگان
با توجه به ترس از فاجعه هسته ای ،آمار
کشته شدگان  ۱۱،۰۰۰نفر می باشد.و بیش
از ۱۷،۰۰۰ناپدید شده اند .وضعیت راکتور
ها در راکتور شماره  ۲ترک هایی دیده است
و سوختی که در راکتور شماره ۳استفاده می
شود برای سلمت انسان ها خطری در بر
نخواهد داشت .وضعیت اقتصادی شرکت
تپکو با سقوط سهام مواجه شده است .این
سقوط  ۵۶۰دلر در روز می باشد.این سقوط
همچنان ادامه دارد.ا

این اثر تحت مجوز کریتیو کامنز قرار دارد.
نوشتارهای منتشرشده در این نسخه چاپی
توسط ویکیخبر ایجاد شدهاند .دیگر
محتواها تحت کریتیو کامنز مجوز ۲٫۵
منتشر شدهاند .محتواهای ویکیپدیا تحت
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شدهاند.ا
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