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بین الملل
گزارش تحلیلی

جوخه مرگ دختران بوكوحرام
کبری آکیش

گــروه تروريســتي بوكوحــرام كه
در ســال  2014با ربودن  300دختر
دانشآموز ساكن شهر چيبوك نيجريه
توجه جهان را بــه خود جلب كرد و با
بيعت كردن بــا ابوبكر البغدادي ،رهبر
داعش خود را «دولت اسالمي غرب آفريقا» ناميد ،در كنار تمام رفتارهاي عجيب
و غريبــي كه از خود بروز ميدهد ،به دليل اســتفاده روز افزون از زنان و دختران
انتحاري در عملياتهاي خود بار ديگر در كانون توجه جهان قرار گرفته است.
بنا بر گزارش سازمان ملل متحد ،بوكوحرام از سال  2014ميالدي تاكنون در
كشــورهاي نيجريه ،كامرون و چاد  101عمليات انتحاري توسط زنان و دختران
انجام داده كه نيجريه در اين عملياتها بيشترين سهم را داشته است .در حالي كه
در گذشته اكثر حمالت انتحاري توسط تروريستهاي مرد انجام ميشد.
تازهترين نمونه از اين عملياتهاي انتحاري مربوط به اردوگاه آوارگان «ديكوا»
در شهر «ميدگوري» در شمال نيجريه است كه طي آن دو دختر نيجريهاي خود
را در ميــان آوارگان منفجر كرده و جان دســت كم  58نفــر را گرفته و  78نفر
ديگر را زخمي كردند .در اين حادثه تروريســتي ســه دختر انتحاري شب قبل از
حملــه را در پوشــش آواره در اردوگاه آوارگان به صبح رســاندند و در غروب روز
سهشــنبه  31ژانويه دو دختر انتحاري خود را منفجر كردند اما دختر سوم پس از
آنكه متوجه شــد پدر ،مادر و خواهر و برادرانش در داخل اردوگاه هستند ،خود را
منفجر نكرد و توســط مقامهاي امنيتي دستگير شد .وي از انگيزههاي خود براي
انجام عمليات انتحاري حرفي نزد امــا اعتراف كرد بوكوحرام قصد انجام حمالت
بيشــتر به اين اردوگاه را دارد .بسياري از كارشناســان معتقدند ،زنان و دختران
انتحاري شستوشوي مغزي ميشوند يا اص ً
ال نميدانند موادي كه حمل ميكنند
ميتواند باعث مرگشان شود .يكي از نمايندگان ويژه سازمان ملل در امور كودكان
و درگيريهاي مسلحانه در اوايل سال  2015به نقل از مقامهاي نيجريهاي گفته
بود ،جليقههاي انفجاري كه توســط عامالن انتحاري پوشيده ميشود ،اغلب از راه
دور منفجر ميشوند .عالوه بر حادثه اردوگاه آوارگان «ديكوا» ،در ماه ژانويه حوادث
انتحاري ديگري نيز در نيجريه و كامرون توســط زنان و دختران انتحاري به وقوع
پيوست .در شهر چيبوك نيجريه  5زن انتحاري خود را منفجر كرده و جان  9نفر را
گرفتند .در كامرون نيز  4زن انتحاري در يك فروشگاه خود را منفجر كرده و دست
كم  35نفر را كشتند .در  28دسامبر  2015نيز يك مسجد در شهر «ميدگوري»
در شمال نيجريه توسط يك زن انتحاري هدف قرار گرفت و دست كم  20كشته
بر جا گذاشت .در اشغال چند ساعته روستاي «دالوري» نيجريه نيز زنان انتحاري
بخشــي از حمالت تروريستي به اين روستا بودند .يكي از داليلي كه بوكوحرام از
زنان در عملياتهاي انتحاري استفاده ميكند ،توانايي زنان در مخفي كردن مواد
انفجاري زير لباسهاي بلند خود است زيرا كمتر مورد سوءظن مقامهاي امنيتي
قرار ميگيرند و مأموران امنيتي مرد به دليل محدوديتهاي فرهنگي مجاز نيستند
زنان را به طور كامل كنترل بدني كنند.
بــه عقيده بســياري از تحليلگران ،اكثــر زنان انتحاري مجبور بــه انجام اين
عملياتهاي تروريســتي ميشــوند ،هرچند برخي از آنها نيز دختران و بيوههاي
تروريستها هستند.

آفریقا

كابينه وحدت ملي ليبي به پارلمان معرفي شد

شوراي رياستي ليبي تنها دو روز مانده به پنجمين سالگرد انقالب  17فوريه
اين كشور ،دولت جديد وحدت ملي را به پارلمان قانوني طرابلس معرفي كرد.
به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري فرانســه ،فايز السراج ،نخستوزير دولت
توافق ملي ليبي و رئيس شوراي رياستي اعالم كرد :در انتخاب وزيران شايستگي
و لياقت را در نظر گرفته اســت و كابينه جديد شامل  13پست وزير و پنج وزير
مشاور است .فتحي المجبري عضو شوراي رياستي ،گفت :دولت در نهايت تشكيل
و اعضاي كابينه پيشنهادي به پارلمان ارجاع داده شد.
وي كه از شهر الصخيرات مغرب و محل تشكيل جلسه شوراي تعيين دولت
ســخن ميگفت ،افزود :اميدوارم اين اقــدام مقدماتي بر پايان درگيري در ليبي
باشد.
شوراي رياستي ليبي كه تحت حمايت سازمان ملل مسئوليت دارد با اجراي
توافق صلح به سالها درگيري و ناآرامي سياسي در ليبي خاتمه دهد .پيشتر اين
شــورا در ماه ميالدي گذشته دولتي متشكل از  32عضو را معرفي كرده بود كه
به دليل بزرگي از سوي پارلمان رد شد .ليبي از سال 2011ميالدي يعني پس از
سرنگوني حكومت ديكتاتوري معمر قذافي ،دستخوش ناآرامي و هرج و مرج است.
اين كشــور نفت خيز شمال آفريقا در حال حاضر داراي دو دولت موازي است و
گروههاي مسلح براي به دست گرفتن قدرت با يكديگر ميجنگند .اين امر باعث
شده ليبي تبديل به مأمني براي گروههاي تروريستي مختلف شود.

همسایگان

رسيدگي دستگاه قضايي عراق به پرونده  18وزير

در ادامه تالشها جهت مقابله با فساد و ارتشا ،ديروز هيأت شفافيت عراق
از ارسال شدن پرونده  18وزير و  100مدير و مسئول دستگاههاي دولتي به
مقامات قضايي خبر داد.
به گزارش ايسنا ،وليد الحلي ،مشــاور نخستوزير عراق گفت :در زمينه
مبارزه با فســاد مالي و اداري پيشرفتهايي صورت گرفته اما ما به همكاري
وزارتخانههــا و هيأتهــاي نظارتي احتياج داريم .ما از جناحهاي سياســي
ميخواهيم وزيران شايسته و حرفهاي معرفي كنند.
مشــاور نخستوزير عراق افزود :دســتگاه قضايي عراق اخيراً دستوراتي
مبني بر بازداشــت تعدادي از وزيران از جمله مالس محمد عبدالكريم ،وزير
بركنار شده بازرگاني ،كريم نهتان ،وزير سابق نيرو و تعدادي از مديركلهاي
بخشهاي مختلف صادر كرده است .در خبر ديگر «الحديثي» سخنگوي دفتر
نخستوزيري عراق ،ورود نيروهاي زميني عربستان به اين كشور را تكذيب و
اعالم كرد دولت عراق قصد استفاده از نيروهاي زميني كشورهاي عربي را در
عــراق ندارد .وي افزود :اخبار مربوط به موافقت دولت عراق با ورود نيروهاي
زميني عربستان به عراق غير واقعي و كذب محض است.

مانيتورينگ
تايمز آف اينديا (هند):
با مرگ آنتونين اسکاليا ،قاضي
محافظهکار ديوان عالي امريکا
گمانهزنيها درباره جانشــيني وي افزايش يافته و بهنظر ميرســد «سري
سرينيواسان» ،قاضي  48ساله هندياالصل گزينه اصلي پيشنهادي باراک
اوباما براي اين کرسي باشد.
ديلي تلگراف (انگليس):
ناديا مراد ،زن  21ساله ايزدي
که ســه ماه در دســت داعش
اســير و شــاهد قتل مادر و  6برادرش به دست تروريســتها بوده ،مقابل
اعضاي پارلمان انگليس در لندن گفت ،هنوز  3400زن ايزدي در اســارت
داعش هستند و با گذشت  1/5سال از نسلکشي ايزديها و ادامهدار بودن
جنايتهاي داعش جامعه بينالملل سکوت کرده است.
وال اســتريت ژورنال
(امريــکا) :کــره جنوبي در
توضيح علت تعطيلي کارخانههايش در منطقه صنعتي «کائهســانگ» کره
شمالي گفت 70 ،درصد دستمزدهايي که ما به کارگران اين  124کارخانه
پرداخت ميکرديم به خزانه دولت پيونگ يانگ ميرفت و کره شــمالي با
صدها ميليون دالري که از اين راه کسب ميکند يا سالح اتمي ميسازد يا
زندگي مجلل رهبر جوان خود را مجللتر ميکند.
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دستگيري چهار
خبرنگار امريكايي
در بحرين

International@iran-newspaper.com

نيروهاي امنيتي بحرين چهار خبرنگار امريكايي را به جرم پوشــش خبري اعتراضات
در پنجمين ســالگرد انقالب  14فوريه ،بازداشت كردند .به گزارش ايرنا ،به نقل از پايگاه
خبــري البحرين اليوم اين اتفاق در حالي صورت گرفت كه ســه نفــر از اين افراد براي
پوشــش تظاهرات پنجمين سالروز بيداري اسالمي ،از دولت بحرين مجوز داشتند».سيد
احمد الوادعي» فعال حقوقي بحرين ،گفت :اين سه نفر خبرنگار امريكايي به مركز النبيه
درمحدوده منطقه ستره برده شدهاند و همكار ديگر آنان نيز كه ساعاتي پيشتر بازداشت

شــده بود نيز به آنجا منتقل شــد .پيشتر نيز مقامهاي بحريني شــماري از خبرنگاران
رسانههاي خارجي را بازداشت و آنها را از كشور اخراج كرده بودند .گزارشها حاكي است،
مردم بحرين در بزرگداشــت ســالروز انقالب « 14فوريه» 22 ،راهپيمايي و تظاهرات در
پايتخت و مناطق مختلف اين كشور و تعدادي از كشورهاي جهان برگزار كردند .در همين
حال  9سازمان مدافع حقوق بشر در بيانيهاي مشترك اعالم كردند مسئوالن بحريني از
سال  2011جان بيش از  10نفر را كه زير  18سال داشتند گرفتند.

مخالفت شدید محافل جهانی با طرح مداخله ترکیه و عربستان در سوریه
در پي حمالت مرگبار توپخانه ارتش تركيه و انتشار گزارشهايي
مبني بر ورود نيروهاي عربســتان به خاك ســوريه ،وزارت خارجه
ســوريه با ارسال نامهاي به دبيركل ســازمان ملل و رئيس شوراي
امنيــت ضمن اعالم نقض حاكميت ملي ســوريه از ســوي آنكارا
خواســتار واكنش عمل جدي جامعه جهاني به اقدام نظامي تركيه
شد .به طور همزمان تصمیم ترکیه و عربستان برای ورود به جنگ
زمینی با موج محکومیت جهانی بویژه از سوی اتحادیه اروپا مواجه
شــد .به گزارش ايرنا ،دولت ســوريه طي نامهاي به شوراي امنيت
ســازمان ملل متحد ،مبني بر اينكه نيروهــاي تركيه در حمله به
مواضع كردهاي مســلح ،حاكميت ملي اين كشور را نقض كردهاند،
از شــوراي امنيت سازمان ملل به عنوان متولي تأمين صلح و ثبات
جهاني خواسته تا اقدام الزم براي مقابله با نظامي شدن منطقه اتخاذ
كند .بنا به گزارش همين منبع ،دولت ســوريه نوشت ،گلوله باران
خاك سوريه توسط توپخانه ارتش تركيه به معني «حمايت مستقيم
از سازمانهاي مسلحانه تروريستي» است .دولت سوريه همچنين،
تركيه را متهم كرده كه به  12خودروي جنگي تركيه به همراه ۱۰۰
مرد مســلح  -كه تصور ميشود «سرباز يا مزدوران تركيه باشند» -
اجازه داده وارد ســوريه شــوند .در انتهاي نامه آمده است« :سوريه
حق مشــروع خود براي پاسخگويي به جنايات تركيه و حمالتش و
درخواست غرامت براي خسارات وارده را محفوظ ميداند.
در همين خصوص عصمت يلماز ،وزير دفاع تركيه ،ضمن تكذيب
ورود نظاميان تركيه به خاك سوريه ،گفت :تركيه با توپخانه خود و
به عنوان مقابله به مثل ،مواضع حزب اتحاديه دموكراتيك سوريه را
بمباران ميكند .يلماز در پاسخ به سؤال يك نماينده مخالف از حزب
جمهوريخواه خلق در مورد تحوالت در مرز تركيه با سوريه ،مدعي
شد ،شبه نظاميان كرد سوريه با كمك واحدهاي پ.ك.ك ،پاسگاه
مرزي دمير ايشــيك در منطقه مرزي كيليس تركيه را با خمپاره
مورد هدف قرار دادند و تركيه نيز براســاس حق مقابله ،مواضع آنها
را در نقطه مقابل كليس در پيســت هوايــي منيغ و منطقه ماراناز
بمباران كرده اســت .اين اظهارات در حالي مطرح ميشود كه طي
ســه روز اخير واحدهاي توپخانهاي ارتش تركيه مواضع يگانهاي
مدافع خلق را كه در شــمال ســوريه عليه تکفیری ها ميجنگند،
گلولهباران كرده است.
از سوي ديگر خبرگزاري رويترز اعالم كرد در درگيريهايي كه
در مرز تركيه با ســوريه رخ داد يك سرباز تركيهاي كشته شد .اين
خبر ميتوانــد صحت اظهارات وزارت خارجه ســوريه درباره ورود
نيروهاي تركيهاي به خاك اين كشــور را تأييد كند .در واكنش به
حمالت متوالي تركيه به مواضع نيروهاي ســوري ديروز فرماندهان
نظامي كرد ،روس و سوري به منظور پاسخ به اين حمالت در حلب
نشست مشترك برگزار كردند.
ëëورود قطر به جمع تركيه و عربستان
همزمان با شــتابگرفتن حمــات نيروهاي تركيــه و حضور
جنگندههاي ســعودي در پايگاه انجرليك ،قطر كه از مدتها قبل
از حاميان نيروهاي مخالف اســد بود به جمع محور رياض و آنكارا
پيوســت .به گزارش ايرنا خالد العطيه وزيــر دفاع قطر تأكيد كرد
كشورش آماده است تا در صورت درخواست رياض در كنار عربستان
و امارات در ســوريه دخالت زميني كند .محمد بن عبدالرحمان آل
توگويي با عنوان «جغرافياي
ثاني ،وزير خارجه قطــر در حلقه گف 
سياســي جديد در خاورميانه» در جريان كنفرانس امنيتي مونيخ
گفت :مسأله آمادگي براي عمليات در سوريه طرح جديدي نيست،
اكنــون نيز اگر اعزام نيروي زميني به ســوريه نياز باشــد بايد در
چارچوب يك ائتالف دست به اين اقدام زد.

گزيده اخبار

درگيري پليس تركيه با
معترضان در استانبول

صدها شــهروند تركيه در استانبول
در اعتراض به سياستهاي خشونتآميز
دولت تركيه در شــهرهاي كردنشــين
جزيره و سور در جنوب شرق اين كشور
تظاهــرات كردند و با پليس اســتانبول
درگير شدند .به گزارش ايرنا ،شماري از
تظاهراتكنندگان مصدوم و دهها نفر نيز
بازداشت شدند .در خبري ديگر ،پليس
سوئد اعالم كرد در جريان تيراندازي در
يك راهپيمايــي حامي كردها در حومه
استكهلم ،پايتخت سوئد يك مرد مورد
اصابت گلوله قرار گرفت و بشدت زخمي
شد.

پيشبيني سيا از حمله
تروريستي در امريكا

کردهای سوریه اعالم کردند با وجود حمالت بی امان ترکیه به نبرد با داعش ادامه می دهند

وي در حالي اين ظهارات را بيان کرد كه عبداللطيف عبيد ،معاون
دبيــركل اتحاديه عرب تأكيد كرده در نشســت اخير اين اتحاديه
تصميمي در مورد اعزام نيروي نظامي به سوريه گرفته نشدهاست.
ëëواكنشهاي داخلي و خارجي به حمالت تركيه در سوريه
تصمیــم آنکارا و ریاض بــرای مداخله در ســوریه با موجي از
واكنشهاي داخلي و خارجي روبه رو شد .در مهمترين اين واكنشها
ديروز جو بايدن معاون اول رئيس جمهوري امريكا در تماس تلفني با
نخستوزير تركيه از آنكارا خواست تا حمالتش عليه مواضع كردها
در شمال سوريه را متوقف كند.
بايــدن همچنين تأكيد كرد كه تنشزدايــي در اين منطقه از
اهميت بسزايي برخوردار است و بايد از آوارگان و مردم آسيبپذير
در شــمال غرب ســوريه محافظت به عمل آيد .فدريكا موگريني
مسئول سياســت خارجه اتحاديه اروپا نيز گفت :تركيه بايد توافق
مونيخ با محوريت كاهش شــدت تنش در سوريه را اجرا كند .وي
تأكيد كرد :اتحاديه اروپا تمام تالش خود را براي موفقيتآميز بودن
اين طرح و از ســرگيري مذاكرات ژنو براي صلح در ســوريه انجام
ميدهد.
وزارت خارجه فرانسه نيز از دولت تركيه خواست بمباران كردها
در خاك ســوريه را بســرعت متوقف كند .به گــزارش خبرگزاري
فرانســه ،وزارت خارجه فرانسه با انتشار بيانيهاي بر ضروريت توقف
فوري بمباران از ســوي تركيه عليه مناطق كردنشــين تأكيد كرد.
از سوي ديگر ديميتري مدودف ،نخستوزير روسيه در مصاحبهاي
با مجله امريكايي تايم گفت ،روســيه برنامهاي براي توقف بمباران
مواضع مخالفان ســوري ندارد .مگر آنكه متحدان مسكو در دمشق
بتوانند به توافق صلحي كه مورد قبول باشــد ،دســت يابند .سامح
شكري وزير خارجه مصر ضمن اعالم اين مطلب كه راه حل نظامي
طي سالهاي گذشته در ســوريه كاربردي نداشته است با مداخله
نظامي عربســتان در سوريه مخالفت كرد وراه حل مسالمتآميز را
بهترين راه حل دانست.
ëëتحوالت ميداني نبرد در سوريه
ارتش ســوريه در حال تكميل محاصره پايتخت داعش اســت.
شبكه خبري «راشا  »24با اعالم اين خبر گزارش داد :موفقيتهاي
ارتش سوريه آغاز شده و توانسته است ارتفاعات مهم نزديك پايتخت

رويارويي تركيه و كردها

تركيه از سال  1984در جنگ با پ .ك .ك است
ارتش تركيه حمالت هوايي عليه مواضع كردها در
شمال عراق دارد

آنكارا اين هفته حمالت توپخانهاي عليه كردهاي سوريه

متخاصم

دوست

كردهاي تركيه

كردهاي سوريه

كردهاي عراق

پ .ك .ك:حزب كارگران
كردستان ،عبداهلل اوجاالن
رهبر آنان در تبعيد به
سر ميبرد

پ .ي .د :حزب اتحاد
دموكراتيك ،متحد
پ .ك .ك

متخاصم

محل فعاليت :جنوب تركيه،
شمال عراق

محل فعاليت :شمال سوریه

ك .ر .گ :حكومت اقليم
كردستان عراق
پيشمرگ :واحد نظامي
حزب است
محل فعاليت :شمال عراق

دوست
در جنگ

در جنگ

در جنگ

داعش
حمالت هوايي

داعش را از ســلطه اين گروه خارج كند .بنا به گزارش همين منبع
هدف بعدي نظاميان سوري ،پايگاه هوايي تابكا است كه تقريباً 25
كيلومتر با رقه فاصله دارد و اگر ارتش اين منطقه را از اشغال داعش
خارج كند ،تجهيز و پشتيباني از اين گروه تروريستي تقريباً از همه
طرف بويژه تركيه متوقف ميشود.
در جبهه كردهاي ســوريه نيز با وجود هشدارهاي مكرر تركيه،
نيروهــاي كرد ســوريه با پيشــروي در مرزهاي دو كشــور ،وارد
دروازههاي جنوبي شــهر مرزي اعزاز شــدند و مسير بين اين شهر
و شــهر تل رفعت را قطع كردند .اكنون ســه شهر اصلي در دست
مخالفان باقي مانده است .اين سه شهر تل رفعت ،شهر مارع و شهر
اعزاز گذرگاه اصلي مخالفان به سمت تركيه است كه داعش در مارع
فعاليت دارد و اعزاز نيز تا حدود زيادي زير نظر النصره اداره ميشود.

نخست وزير سابق رژيم صهيونيستي زنداني شد

دورخيز راستگرايان فرانسه براي انتخابات رياست جمهوري 2017

ايهود اولمرت ،نخست وزير سابق رژيم صهيونيستي براي گذراندن دوران محکوميت خود به جرم
فساد مالي به زندان «ماسياهو» واقع در شهر «رمله» در مرکز سرزمينهاي اشغالي برده شد.
به گزارش ايرنا ،شبکه تلويزيوني سي ان ان با انتشار اين خبر اعالم کرد :براي نخستين بار است
که يک نخســت وزير اسرائيلي براي اجراي حکم راهي زندان ميشود .بر اساس اين گزارش اولمرت
که بين سالهاي  2006تا  2009ميالدي نخست وزير رژيم صهيونيستي بود ،ابتدا در سال 2014
ميالدي از ســوي دادگاه به شــش سال زندان محکوم شد که اين مدت بعداً از سوي دادگاه عالي به
18مــاه کاهش يافت .اولمرت پيش از رفتن به زندان با انتشــار يک پيام ويدئويي پذيرفت مرتکب
اشتباههايي شده و گفت ،در دوران فعاليت کاري خود مرتکب برخي اشتباهها شده است.
زماني که اولمرت در اوايل دهه  2000ميالدي شــهردار شــهر «بيــت المقدس» بود ،متهم به
رشوهگيري شد .وي بين دسامبر  2008تا ژانويه  2009ميالدي حمله همه جانب ه عليه باريکه غزه
را آغاز کرد که منجر به شهادت يکهزار و 417نفر شد که اکثر آنها زن و کودک بودند .دراين جنگ
همچنين پنج هزار و  400نفر مجروح شدند.
ëëشهادت دختر  14ساله فلسطيني
خبر ديگر اينکه ،نظاميان صهيونيســت با تيراندازي به ســوي يک دختر  14ساله فلسطيني در
نزديکي «گذرگاه  »160در مجاورت حرم ابراهيمي در شهر الخليل کرانه باختري وي را به شهادت
رسانده و مدعي شدند ،اين دختر فلسطيني قصد داشته با چاقو به يک نظامي صهيونيست حمله کند.
صهيونيستها در شهر جنين در نزديکي نابلس دو جوان  15ساله فلسطيني و در نزديکي گذرگاه
مزموريا يک جوان  17ساله را نيز هدف شليک مستقيم قرار داده و به شهادت رساندند.

حزب «جمهوريخواهان» فرانسه به عنوان مهمترين حزب راستگراي فرانسه فعاليتهاي خود را براي
انتخابات درون حزبي و خيز به سوي انتخابات رياست جمهوري آغاز كرد.
به گزارش ايرنا ،احزاب مختلف فرانسه از هماكنون تالش خود را براي شركت قدرتمند در انتخابات
رياست جمهوري سال  2017فرانسه ،نوامبر ( 2016آبان /آذر  )1395آغاز كردهاند .در اين بين حزب
«جمهوريخواهان» كه مهمترين حزب راستگراي فرانسه است و رهبري آن را نيكوال ساركوزي بر عهده
دارد ،همچون ديگر احزاب فعاليتهاي خود را براي پيروزي در اين انتخابات آغاز كردهاست و از همين
رو در تدارك انتخاباتي درون حزبي براي معرفي نامزد و چهره سرشــناس خود براي انتخابات اســت.
نيكوال ساركوزي ،رئيس جمهوري سابق فرانسه كه هماكنون رياست حزب جمهوريخواهان را برعهده
دارد ،در ماههاي اخير بارها در مسائل روز همچون مسأله پناهجويان و آوارگان اظهار نظر كرده و هر بار
رويكرد دولت سوسياليست فرانسوا اوالند را مورد انتقاد قرار داده است.
اين در حالي اســت كه ژان فرانسوآ كوپه ،رئيس سابق اين حزب در مصاحبه با شبكه  2تلويزيون
فرانســه ،رسماً براي انتخابات آتي رياست جمهوري فرانســه اعالم نامزدي كرد .اما ساركوزي و كوپه
رقيب جديتري دارند كه در نظرســنجيها از محبوبيت مردمي باالتري نيز برخوردار است .آلن ژوپه،
نخســتوزير اسبق فرانسه ،نامزد ديگر و البته مهمترين آنها در انتخابات درون حزبي جمهوريخواهان
محسوب ميشود .ژان پير رافرن ،ديگر نخستوزير اسبق فرانسه از حزب جمهوريخواهان در مصاحبهاي
از نامزدي ژوپه براي انتخابات پيش روي اين حزب حمايت كرد .برونو لو مر ،ژان كريســتف الگارد و
خانم ناتالي كوســيوزكو موريزه به عنوان ديگر نامزدهاي رسمي و بالقوه حزب جمهوريخواهان فرانسه
معرفي شدهاند.

نامه های عاشقانه <پاپ ژان پل دوم > افشا شد /زلزله خبری در واتیکان
يازده سال پس از مرگ پاپ ژان پل دوم ،رهبر
سابق كاتوليكهاي جهان شبكه خبري بيبيسي
فيلم مستندي تهيه كرده كه در آن ادعا ميشود،
وي با يك فيلسوف زن امريكايي-لهستاني رابطه
عاطفي داشته است.
به گزارش ايســنا به نقل از بيبي سي ،گفته
ميشود دوستي پاپ سابق ژان پل دوم با آنا ترزا
تايمينيكا ،فيلسوف امريكايي  -لهستاني به سال
 1973و زماني برميگردد كه ژان پل هنوز پاپ
نشــده بود و كاردينال «كارل جوزف ويتوال» نام
داشــت .اين دوستي با تماس تايمينيكا با ويتوال
دربــاره يكــي از كتابهاي فلســفي كاردينال
آغاز شــد .مدت كوتاهي پس از آغاز اين ارتباط
نامهنگاري بين دو طرف آغاز ميشود؛ نامههايي
كه لحن كاردينال در آنها در ابتدا بســيار رسمي
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اســت و رفته رفته با عميقتر شــدن دوســتي
صميمانهتر ميشود.
اين نامهها را تايمينيكا در سال  ،2008شش
ســال پيش از مرگش به كتابخانه ملي لهستان

فروخت .از برخي از اين نامهها ميتوان برداشت
كرد كه فيلســوف امريكايي احساساتي عميق را
نسبت به ژان پل تجربه ميكرده است .در يكي از
اين نامهها به تاريخ سپتامبر  1976پاپ در پاسخ
به يكي از نامههاي تايمينيكا نوشته است :ترزاي
عزيز من ،من هر سه نامه تو را دريافت كردم .تو
درباره اين نوشتهاي كه در حال فروپاشي هستي
اما من جوابي براي اين كلمات نمييابم .ويتوال در
ادامه نامهاش وي را «هديهاي از طرف خداوند»
مينامد .طي اين نامهها همچنين افشا شده است
كه پاپ يكي از ارزشمندترين داراييهايش را كه
يك مجسمه بوده به تايمينيكا هديه كرده است.
ويتوال پس از رســيدن به مقام پاپ طي نامهاي
براي دوســت امريكايياش مينويسد :من پس
از مراســم برايت نامه مينويســم كه دوستي و

همكاري ما بايد ادامه داشته باشد .قول ميدهم
در اين مرحله از ســفر زندگيام همه چيز را به
خاطر بسپارم.
كاردينال ويتوال كه پــس از پاپي نام ژان پل
دوم را بــراي خود برگزيــد ،با چند زن ديگر نيز
روابط نزديك داشــته اســت .يكي از آنها واندا
پولتاوسكاي روانشــناس است كه دههها با پاپ
نامه نگاري ميكرد .اما نامههاي وي به تايمينيكا
به مراتب احساسيتر و گاهي در بردارنده درگيري
با معناي رابطه آنها بوده است .با اين حال بسياري
از جمله كتابخانه ملي لهستان تأكيد ميكنند كه
ايــن نامهها تنها بيانگر يك «دوســتي عميق و
منحصر به فرد» است ،نه چيزي بيشتر .ژان پل
دوم در سال  2005و پس از  27سال عنوانداري
مقام پاپي درگذشت.

جان برنان ،مدير ســازمان اطالعات
مركزي امريكا (سيا) گفت :تروريستهاي
افراطــي قطعاً براي ورود به خاك امريكا
و اجــراي حمــات تروريســتي تالش
ميكنند .جان برنان در مصاحبه با شبكه
«سيبياس» تأكيد كرد :تروريستهاي
افراطــي بــراي اجراي عملياتشــان به
تحريك مردم ،تأمين مهمــات و موارد
ديگر ميپردازند و شانس خود را امتحان
ميكنند .بنابراين معتقدم كه تالش آنها
غير قابل اجتناب است.

اختالفات تازه ميان امريكا
و اسرائيل

اختالفــات ميان امريكا و اســرائيل
بر ســر كمكهاي مالي واشــنگتن به
تلآويو تشــديد شد .روزنامه عبري زبان
«هاآرتص» نوشــت :امريكا بــا افزايش
 400ميليون دالري كمك مالي به رژيم
صهيونيستي موافقت كرده ولي اسرائيل
ميخواهد كمكها دستكم يك ميليارد
افزايش يابد .امريكا و اســرائيل در سال
 2007قراردادي را به امضا رســاندند كه
اين قرارداد  10ســال اعتبــار دارد و به
موجب آن ميبايســت امريكا ساالنه 3
ميليارد دالر به اسرائيل كمك كند.

طالبان گزارش سازمان
ملل را رد كرد

طالبان گزارش نماينده ويژه سازمان
ملل متحــد در امور افغانســتان درباره
مقصر شــناختن اين گــروه در افزايش
تلفات غيرنظاميان افغان در سال 2015
ميــادي را رد كرد و گفت ،اين گزارش
جانبدارانه است.
ذبيــحاهلل مجاهد ،ســخنگوي گروه
طالبان با انتشــار اطالعيهاي ،گفت ،در
شــرايطي مســئوليت  62درصد تلفات
غيرنظاميان در افغانستان به گردن اين
گروه انداخته شده كه در روزهاي گذشته
تنها در شــهر «دندغوري» واليت بغالن
 800تن از غيرنظاميان توسط نظاميان
خارجي يا نيروهاي دولتي كشته شدند.

نمايندگان كره جنوبي
خواهان حذف رهبر كره
شمالي شدند

رئيس كميســيون روابــط خارجي
پارلمان كره جنوبي معتقد است با تغيير
رژيــم حاكم بــر كره شــمالي ،خطرات
هستهاي اين كشور نيز ازبين ميرود .به
گزارش خبرگزاري اسپوتنيك ،پيش از اين
نيز يكي از نمايندگان مجلس كره جنوبي
به رئيس جمهوري اين كشــور پيشنهاد
داده بود ،رهبر كره شمالي ترور شود.

صدور حكم اعدام عليه
چهار شهروند اماراتي

دادگاه عالي امارات چهار شــهروند
اماراتي را بــه اتهام پيوســتن به گروه
تروريستي داعش به اعدام محكوم كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه ،اين چهار
متهم كه به صورت غيابي محاكمه شدند،
عضــو گروهي  11نفر ه هســتند كه به
پيوســتن به داعش در يك كشور عربي
متهم شــدهاند .ســه اماراتي ديگر ،يك
بحريني ،يك موريتانيايي و يك سوري
نيز با اتهاماتي مشــابه به  3تا  10سال
حبس محكوم شدند.

قتل در اردوگاه پناهجويان
سوئد

نخستین عکس منتشر شده از تايمينيكا و پاپ

عکس متعلق به سال 1977

پاپ در زمانی که هنوز کاردینال بود

پليس سوئد تحقيقات در مورد وقوع
قتل در يك اردوگاه پناهجويان در شرق
اين كشور را آغاز كرد .به گزارش روزنامه
فرانسوي لوموند مطبوعات محلي قرباني
را فردي  20ســاله معرفي كردند كه بر
اثر درگيري در اردوگاه كشته شد .دليل
منازعه كه حــدود  15تن نيــز در آن
شركت داشتند ،مشخص نيست.

