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سیاست خارجی جدید پاکستان
و محیط پیچیده منطقهای

مصطف�ی زندیه* :بر اس��اس اخبار منتش��ره،
دول��ت جدید پاکس��تان ک��ه در همین آغاز
کار با مش��کالت ش��دید اقتصادی دس��ت و
پنج��ه نرم میکند ،ب��رای برونرف��ت از این
چالش ،به سیاست ریاضت اقتصادی از جمله
کاهش هزینه دولت و تعویق انجام پروژههای
غیرض��روری و همچنین تدوین «مکانیس��م
جامع جمعآوری مالیات» چشم امید دوخته
است .عمرانخان ،نخستوزیر جدید پاکستان
در سخنان اخیر خود با الگوبرداری از سیستم
حکومت کشور سوییس ،در نظر دارد سیاست
جدیدی در راستای کاهش بدهیهای داخلی
و خارج��ی ،کاهش ت��ورم و بهب��ود عملکرد
سیستم بانکی این کشور در پیش بگیرد .با این
حال دولت جدید برای فائق آمدن بر مشکالت
مالی نیاز به وامهای خارجی دارد ،لذا با وجود
مشکالت موجود در پرداخت بدهیهای معوقه
خارجی ،دولتمردان جدید پاکستان بار دیگر
در پی دریافت وام از صندوق بینالمللی پول
هستند.
گذش��ته از ای��ن ،هر چند ش��واهد متعدد
نشان میدهد شخص عمرانخان ،نخستوزیر
جدید پاکس��تان به طور مشخص تمایل دارد
تمرکز عمدهاش بیش��تر بر مقابله با مسائل و
چالشهای داخلی باشد اما احتماالً وی بزودی
متوجه خواهد شد که مسائل سیاست خارجی
به همان اندازه ظرفیتهای فکری و اجراییاش
را درگیر خود خواهد کرد ،چرا که روشن است
اقتصاد پاکس��تان عمیقاً با سیاست خارجی و
مناس��بات قدرتهای جهان��ی و منطقهای در
ارتباط اس��ت .اخیرا ً شاهد کاهش کمکهای
ایاالتمتحده به پاکس��تان از یک میلیارد دالر
به  150میلی��ون دالر ( ماه گذش��ته) بودیم.
در اقدام��ی دیگر ،روز ش��نبه (اول س��پتامبر)
سرهنگ کن فالکنر ،سخنگوی پنتاگون اعالم
کرد وزارت دفاع آمریکا قصد دارد  ۳۰۰میلیون
دالر از کمکهای نظامی به ارتش پاکستان را
قط��ع کرده و این پ��ول را در جای دیگری که
«ضرورت بیشتری» دارد هزینه کند .علت این
تصمیم نارضایتی واشنگتن از مبارزه پاکستان با
«گروههای تروریستی» عنوان شده است.
به نظر میرس��د این تصمی��م احتماالً بر
کمکهای موسسات بینالمللی نظیر IMFنیز
تاثیرگذار خواهد بود و باعث خواهد شد روندهای
کاهشی و تحریمی علیه پاکستان تشدید شود.
واقعیت این اس��ت که به دلیل تخاصم کنگره
آمریکا و نگرش منفی رئیسجمهور این کشور،
مناسبات بین پاکس��تان و آمریکا در شرایطی
غیردوستانه قرار گرفته است .مجله تایم اخیرا ً
این موضوع را دس��تمایه گزارشی قرار داده و
طی آن نوش��ته اس��ت« :تمام اقدامات دولت
ترامپ تا امروز نش��اندهنده این موضوع است
ک��ه با در نظر گرفتن پاکس��تان به عنوان یک
مس��اله حیاتی در حوزه امنیت ملی ،توسعه و
گس��ترش یک ارتباط عمی��ق و همهجانبه در
اولویت نیس��ت .دلیل عمده این وضعیت این
است که نگرش ایاالتمتحده به جنوب آسیا از
طریق  2حوزه دیگر صوت میگیرد :اول جنگ
در افغانستان ،دوم روابط دوجانبه با هند».
بدیهی است  2کشور در این دو حوزه دارای
اختالفات جدی هستند .پاکستان دیگر قادر به
پاسخگویی و تامین اهداف آمریکا در افغانستان
به دلیل کیفیت روابط آن کشور با هند نیست.
واقعیت این اس��ت که تمرکز ایاالتمتحده بر
افغانستان است و برای این کشور ،چسبندگی
نیروهای امنیتی پاکس��تان به ش��بکه حقانی
و شورش��یان طالبان قابل هض��م و پذیرفتنی
نیست .از سوی دیگر ،اوضاع امنیتی افغانستان
نشاندهنده این است که فشار بر پاکستان برای
مقابله با شبکه حقانی و شورشیان طالبان کارساز
نبوده اس��ت .اضافه بر آن فقدان اعتماد متقابل
نش��اندهنده نارضایتی واشنگتن و ناامنیهای
پاکستان است .همچنین ایاالتمتحده در طول
 17س��ال گذش��ته درگیر یک جنگ طوالنی
فرسایشی در افغانستان بوده که با صرف هزینه
 101تریلیون دالری همراه بوده اس��ت .عالوه
بر این ،س��اختار سیاسی شکننده دموکراتیک
افغانستان در حال فروپاشی است .اشرف غنی
با بحران سیاسی جدی مواجه است ،زیرا وزیران
کلیدی هم��راه او ،وی را به ترک کابینه تهدید
کردهان��د .با وجود وعدههای مربوط به برگزاری
انتخابات  ،2018به دلیل وخامت اوضاع امنیتی
تعویق انتخابات برای بار سوم محتمل است .پس
از آنکه ایاالتمتحده با پاسخ مثبت طالبان بر
س��ر میز مذاکرات مواجه شد ،امید فزایندهای
در ارتباط با چش��مانداز صلح در افغانستان به
وجود آمد اما بهدنبال دیدار نمایندگان وزارت
خارجه آمری��کا با نمایندگان طالبان در دوحه،
مجموع��های از حمالت تروریس��تی از س��وی
طالبان در کابل ،غزنی و دیگر مناطق رخ داد که
باعث شد این سوال شکل بگیرد که آیا تشدید
حمالت طالبان به منظ��ور تقویت موقعیت و
چانهزنی این گروه در مذاکرات سیاس��ی انجام
شده یا اینکه آنها همچنان ترجیح میدهند...
ادامه در صفحه 12

وطن امروز

روز گذشته انجام شد

برگزاری نخستین جلسه پارلمان جدید عراق
گ�روه بینالملل :نخس��تین جلس��ه
چهارمی��ن دوره پارلم��ان ع��راق روز
گذشته در حالی آغاز شد که به دلیل
اختالف می��ان جریانه��ای مختلف
سیاس��ی بر سر تش��کیل فراکسیون
اکثریت ،این نشس��ت با اخالل همراه
ش��د .طبق اعالم رسانههای نزدیک به
مقتدا صدر ،یکشنبهش��ب فراکسیون
اکثریت ب��ا ائتالف جری��ان صدر (به
رهبری مقتدا ص��در) ،جریان حکمت
(به رهب��ری عمار حکیم) ،فهرس��ت
النصر (به ریاس��ت حی��در العبادی) و
برخی جریانهای وابسته به اهل سنت
که صالح المطلک ،سلیم الجبوری ،ایاد
عالوی و اس��امه النجیفی رهبری این
جریانها را بر عهده دارند ،تشکیل شد.
ساعاتی بعد از انتشار این خبر ،جریان
دول��ت قانون به رهبری نوری المالکی
و الفتح به رهب��ری هادی العامری -از
گروههای وابسته به حشدالشعبی که
در نبرد با تروریس��م داعشی نقشی سازنده ایفا کرد
 نیز همزمان اعالم کردند برای تشکیل فراکسیوناکثریت در قالب ائتالف البنا یا س��ازندگی به اجماع
رس��یدهاند .بر این اساس ،نشس��ت دیروز پارلمان
جدید عراق با حض��ور  297نماینده ،همانطور که
مقرر ش��ده بود برگزار شد .پارلمان عراق متشکل از
 329کرس��ی است که قرار است نمایندگان ،رئیس
جدید پارلمان و  2معاونش را انتخاب کنند و پس از
آن روند تشکیل دولت آغاز شود .دیروز محمد علی
زینی ،رئیس سِ نی پارلمان جدید و اعضای پارلمان
به عنوان نمایندگان دوره چهارم سوگند یاد کردند.
موضع مهمتر در جلسه دیروز اما معرفی فراکسیون
اکثریت برای معرفی نخستوزیر جدید بود .در ادامه
این جلس��ه ،ائتالف البنا وابسته به نوری المالکی و
هادی العامری امضاهای  145نماینده را برای ثبتنام
به عنوان فراکسیون اکثریت به رئیس سنی پارلمان
خاورمیانه گ�روه بینالمل�ل :در حال��ی که
سرکوب ش��یعیان و مخالفان در
بحری��ن همچنان ادامه دارد ،مع��اون وزیر خارجه
رژیم بدوی آلخلیفه در اظهاراتی بیشرمانه از قصد
منامه برای عضویت در شورای حقوقبشر سازمان
ملل خب��ر داد .عبداهلل فیصل بن جبر الدوس��ری
اعالم ک��رد دولت منام��ه پس از جل��ب حمایت
ش��ورای اتحادیه ع��رب و گروهی از کش��ورهای
آسیا -اقیانوسیه عضو سازمان ملل ،برای عضویت
در ش��ورای حقوقبشر س��ازمان ملل در سالهای
 ۲۰۱۹تا  ۲۰۲۱نامزد میشود .قرار است انتخابات
این ش��ورا در ماه اکتبر در ش��هر نیویورک برگزار
شود .معاون وزیر خارجه بحرین گستاخانه مدعی
ش��د ،زمان آن فرا رس��یده که تجارب این کشور و
طرحهای آن در زمینه توسعه و تقویت حقوقبشر،
مکانیزمهای ملی و دس��تاوردها و طرحهای فراوان
آن به اش��تراک گذاشته ش��ود .این در حالی است
ک��ه کمیته بینالملل��ی حقوقبش��ر در تازهترین
گزارش خود به دفتر حقوقبشر سازمان ملل در ژنو
از وضعیت حقوقبش��ر و موارد نقض آن در بحرین
ابراز نگرانی کرده اس��ت .در گزارش این شورا آمده
است ،این موارد نقض حقوقبشر شامل بازداشتها،
یورش به منازل ،محاکمههای ناعادالنه ،س��رکوب

اعالم موجودیت  2فراکسیون اکثریت

ارائه کردند .ائتالف س��ائرون وابسته به مقتدا صدر
نیز لیست خود را به عنوان فراکسیون اکثریت ارائه
کردند .منابع عراق��ی در عین حال گفتند احتمال
میرود  ۱۰نماینده به ائتالف البنا وابس��ته به نوری
المالکی بپیوندد که به این ترتیب تعداد آن به عنوان
بزرگترین فراکسیون به  ۱۵۵تن میرسد .این منابع
گفتند تعداد کرس��یهای ائتالف النصر به رهبری
حیدر العبادی پس از خروج تعدادی از رهبرانش ،از
 42کرسی به  28کرسی کاهش یافته است .از اینرو،
ت قانون در اعتراض
فراکسیون با محور الفتح و دول 
به عدم نامگذاری فراکسیون آنها به عنوان فراکسیون
بزرگ پارلمان توس��ط رئیس سِ نی پارلمان جلسه
را از حد نصاب انداختند 2 .حزب اصلی کردس��تان
ع��راق (دموکرات و اتحادیه میهنی) نیز همس��و با
الفتح و دولتقانون ،نشست را ترک کردند .در واقع
حقوقدانان ع��راق میگویند از حد نص��اب افتادن

پارلمان ،نشانه بزرگ (اکثریت) بودن این فراکسیون
اس��ت به نحوی که میتواند جلسه را از حد نصاب
بیندازد .در حالیکه  2جریان سیاس��ی متفاوت در
پارلمان ادعای تشکیل فراکسیون اکثریت را دارند،
رئیس سنی پارلمان جدید عراق گفت :برای تعیین
تکلیف پرونده فراکسیون اکثریت پارلمانی به دادگاه
فدرال مراجعه خواهیم کرد .رئیس سِ ��نی از دادگاه
فدرال خواس��تار توضیح شده اس��ت ،چون  2گروه
مدعی تشکیل فراکسیون اکثریت هستند .قرار است
نمایندگان مجلس امروز برای انتخاب نخستوزیر و
رئیس پارلمان تشکیل جلسه دهند.

■■شکاف در ائتالف النصر

در این میان حیدر العبادی در حالی به نمایندگی
از فهرست النصر قرارداد تشکیل کتلهاالکبر را امضا
کرد که ش��کاف در درون فهرس��ت النصر آشکار و
زیاد اس��ت .العبادی پنجشنبه گذشته فالح الفیاض

طنز تلخ حقوقی در سازمان ملل

بحرین برای عضویت در شورای حقوقبشر نامزد میشود!
اعتراضات مسالمتآمیز ،محدودکردن آزادی رفت
و آمد شهروندان ،جلوگیری از برگزاری نماز جمعه،
شکنجه و بدرفتاری ،مصادره اموال و انتشار مطالب
نفرتآمیز و تحریککننده در رسانهها بوده است.
بحرین از  14فوریه  2011ش��اهد انقالب مردمی
ضد رژیم آلخلیفه اس��ت .م��ردم بحرین خواهان
آزادی ،برقراری عدال��ت و رفع تبعیض و روی کار
آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند اما رژیم
آلخلیفه در قبال این درخواستهای مسالمتآمیز
سیاست مشت آهنین را در پیش گرفته و با حمایت
غرب و کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی
امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره در بحرین
مستقر شدهاند ،اعتراضهای مردمی در این کشور
را سرکوب میکند .ناآرامیهای بحرین تاکنون دهها
کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است .رژیم
آلخلیفه همچنین صدها نفر از اتباع این کشور را
سلب تابعیت کرده است .سازمان دیدهبان حقوقبشر
اخیرا اعالم کرد :دولت بحرین از آغاز انقالب مردمی
تاکنون  738نفر را سلب تابعیت کرده است .برخورد

رژیم حاکم بر بحرین با آیتاهلل شیخ عیسی قاسم،
رهبر ش��یعیان این کش��ور نمونه مشخصی از این
سیاست آلخلیفه است .دولت بحرین از خرداد سال
 95شیخ قاسم را به اتهام جمعآوری خمس سلب
تابعیت کرده و منطقه الدراز ،محل سکونت وی را
به محاصره درآورده است .دادگاه بحرین نیز از سال
گذش��ته او را بازداشت خانگی کرد و از آن زمان به
بعد بود که وضعیت جسمانی شیخ قاسم وخیم شد.
ی است که اقدامات دولت بحرین علیه
این در حال 
اکثریت شعیه این کشور با مخالفت گروههای مدافع
حقوق بش��ر هم مواجه شده اس��ت .سازمانهای
حقوقبشر بارها رژیم آلخلیفه را بهخاطر سرکوب
مخالفان محک��وم کرده و خواس��تار اصالحات در
نظام سیاس��ی این کشور ش��دهاند اما رژیم منامه
نهتنها به این تذکرات توجهی نکرده که در س��ایه
حمایت برخی کشورهای غربی همچنان به اقدامات
سرکوبگرانه خود ادامه داده است .مقامات این رژیم
حتی در مواردی با تهدید سازمانهای حقوقبشری،
گزارشه��ای آنان را به چالش کش��یدهاند .حضور

را از س��مت ریاس��ت حشدالشعبی و
مش��اور امنیت ملی عراق برکنار کرده
بود ،در حالیکه بخش��ی از بدنه النصر
از نخستوزیری فالح الفیاض حمایت
میکنند .بنابراین اگرچه رس��انههای
وابس��ته به جریان ص��در خبر قطعی
تشکیل کتلهاالکبر را در سطح وسیعی
منتش��ر و پخ��ش کردن��د و از حضور
العب��ادی و فهرس��ت النص��ر در این
فراکس��یون خبر دادند اما قطعیتی در
این باره دیده نمیش��ود ،زیرا شماری
از اعضای النصر صریح��اً اعالم کردند
که عضو فراکسیون بزرگتری خواهند
بود که نوری المالکی و العامری تشکیل
دهند .از سوی دیگر هنوز موضع کردها
درباره عضویت در فراکسیون اکثریت
ی که
مشخص نش��ده اس��ت ،در حال 
کردها نقش و جایگاه مهمی در پارلمان
عراق دارن��د .به نظر میرس��د کردها
میتوانن��د نقش تعیینکنن��دهای در
تشکیل فراکسیون اکثریت داشته باشند و همگرایی
آنه��ا به هر ی��ک از این دو ائت�لاف مذکور میتواند
تکلیف موجودیت فراکسیون اکثریت را یکسره کند.
■■العبادی خود را رئیس حشدالشعبی خواند!

نخستوزیر عراق پس از برکناری فالح الفیاض از
همه مناصب دولتی ،ریاست حشدالشعبی را برعهده
گرفت .دفتر العبادی دیروز با صدور بیانیهای ،وی را
بهعنوان رئیس حش��د معرفی کرد .حیدر العبادی،
اخیرا فالح الفیاض را به بهانه ورود به فعالیت سیاسی
و حزبی ،از س��مت مش��اور امنیت ملی و ریاس��ت
حشدالشعبی و ریاست دستگاه امنیتی کنار گذاشته
است .فالح الفیاض مخالف سرسخت العبادی برای
انتخاب مجدد وی به عنوان نخستوزیر عراق است
و بر سر برخی مس��ائل دیگر با او اختالفاتی داشته
است .الفیاض در سال  2014بهعنوان رئیس هیات
حشدالشعبیتعیینشد.
احتمالی این رژیم س��رکوبگر در کنار دولتهایی
مانند امارات و عربس��تان که عالوه بر نقض آشکار
حقوق مردم ،خود دستشان به خون هزاران تن از
غیر نظامیان در کشورهای منطقه بویژه یمن آلوده
اس��ت ،میتواند تا حدود زی��ادی کارکرد نهادهای
س��ازمان ملل متحد را زیر س��وال ببرد و آنان را از
ماموریتهای اصلی خ��ود دور کند .ناگفته نماند
کارشناس��ان علت این تناق��ض حیرتانگیز میان
گزارشهای سازمان ملل درباره نقض حقوقبشر و
قوانین بینالمللی از سوی رژیمهای عربی منطقه و
سپس پذیرش آنها در شورای حقوق بشر سازمان
ملل را قرار داش��تن آنها بویژه عربس��تان سعودی
در منظومه متحدان استکبار جهانی بویژه آمریکا،
معیارهای دوگانه غرب درباره حقوقبشر و استفاده
اب��زاری از ای��ن حرب��ه ،کمکهای مالی سرش��ار
عربستان به س��ازمان ملل و نیز ایرادات ساختاری
و ضعفهای کارکردی س��ازمان ملل متحد عنوان
میکنند .شورای حقوقبشر سازمان ملل  47عضو
دارد که یکس��وم اعضای آن هر سال باید مجددا
رایگیری و انتخاب ش��وند .ش��ورای حقوقبش��ر
سازمان ملل متحد به عنوان جانشین کمیسیون
ن که منحل
حقوقبش��ر اختالفبرانگیز این سازما 
شد عمل میکند.

کارناوال استعفای کاردینالهای متجاوز در دستگاه پاپ پایان ندارد

شرم بر تو باد

گ�روه بینالملل :کاردینالهای پا به س��ن
گذاش��ته یکی پس از دیگری مجبور به
اس��تعفا شدهاند .افش��اگریهای پیش
آمده با هشتگ «من هم همینطور»
در توئیتر و شبکههای اجتماعی دیگر،
موج جدیدی از بیاعتمادی به کلیسا
را ب��ه راه انداخته اس��ت .در این میان
اتهامات تازه به کاردینال دونالد ووئرل،
معترضان ب��ه تجاوز جنس��ی را مقابل
کلیس��ای کاردینال ووئرل کش��اند
ت��ا فریاد بزنند «ش��رم بر ت��و باد».
ووئرل  77س��اله متولد پیس��تبورگ
در آمریکاس��ت و از س��ال  2006ب��ه
عنوان کاردینال واش��نگتن مش��غول به
کار اس��ت .او در همین ح��ال متهم به آزار
جنسی کودکانی است که نزد وی برای تعلیم
مسیحیت میآمدند.
پس از آنکه اتهامات به کاردینال ووئرل نس��بت داده
شد ،او در جمع پیروانش در کلیسا حاضر شد و اعالم کرد
خواهان بخش��ش از سوی آنهایی است که او آنها را مورد
آزار قرار داده است.
گزارشها نش��ان میدهد از دهه  1980تاکنون
کاردین��ال ووئ��رل از  1000ش��اگرد خ��ود
دستکم  300تن را مورد آزار قرار داده
است.

کاریدن��ال ووئ��رل در همی��ن حال تحت فش��ارهای
شدیدی برای استعفا قرار دارد .مخالفانش میگوید ووئرل
در  1966به کودکان تجاوز کرده است.
همانطور که اش��اره ش��د زمانی که کاردینال ووئرل
مش��غول س��خنرانی بود گروهی فریاد زدند «شرم بر تو
باد» و کلیس��ا را ترک کردند و حتی دوربینها توجهشان
به زنی جلب ش��د که زمان سخنرانی کاردینال به نشانه
اعتراض پشتش را به نماینده پاپ کرده بود .این کاردینال
آمریکای��ی از پاپ خواس��ته اس��ت او را برای بخش��ش
گناهانش دعا کند!
■■بحران در کلیسا

یک دهه از نخس��تین افشاگریها علیه تجاوز جنسی
در کلیس��ا میگذرد و طی س��الهای گذش��ته دهها تن
از مقامات عالی رتبه کلیس��ا مجبور به اس��تعفا شدهاند.
سفر پاپ فرانسیس به ایرلند که یکی از محلهای اصلی
خش��ونت علیه کودکان و نوآموزان مس��یحیت بود نیز از
سوی کارشناس��ان مسائل کلیس��ای کاتولیک با نگرانی
دنبال ش��د و در این س��فر گروههای مخالف پاپ از وی
خواس��ته بودند ب��ه خاطر ناتوان��یاش از مدیریت بحران
کلیسا از مقام خود استعفا کند.
کاردین��ال پِل ،مس��ؤول امور مالی واتی��کان ،یکی از
مهمترین ش��خصیتهای کلیس��ای کاتولی��ک و معتمد
پاپ فرانس��یس ،رهبر کاتولیکهای جهان اس��ت .او که
متهم به سوءاس��تفاده جنس��ی از کودکان شده ،به طور
موقت اس��تعفا کرد .کاردینال جورج پل که مسؤول امور

مال��ی کلیس��ای کاتولیک و معتمد پاپ اس��ت ،متهم به
کودکآزاری در کش��ورش استرالیا ش��ده اما این اتهام را
بشدت رد میکند .او اکنون به طور موقت از مقام خود در
واتیکان استعفا کرده است.
همانطور که از ش��واهد مشخص است وضعیت پاپ
فرانسیس در حال حاضر حتی با تشکیل کمیتهای که در
س��ال  2014کار خود را برای بررسی آزار و سوءاستفاده
جنسی در کلیسا آغاز کرده ،بهبود نیافته است و کماکان
تحت فش��ار ش��دیدی قرار دارد .بس��یاری بر این باورند
کمیتهای که پاپ تش��کیل داده است متشکل از افرادی
اس��ت که خود آنها س��وابق تاریک و بعضا خاکس��تری
درب��اره بحث آزار جنس��ی دارند .پاپ فرانس��یس حتی
گفته است آزار جنس��ی کودکان و الپوشانی این مساله
میتواند منجر به خلع لباس روحانیون مس��یحی شود.
این کمیته اما تاکنون نتوانس��ته است نگاه افکار عمومی
به کلیسا را که بشدت متاثر از آزار جنسی خدشهدار شده
به حالت عادی بازگرداند .بحران در کلیسای کاتولیک تا
جایی پیش رفته است که بسیاری از مومنان این کلیسا
خواس��تار رفرم در کلیس��ا و نحوه برخ��ورد با روحانیون
خطاکار شدهاند .نباید از نظر دور داشت که پاپ بندیکت
ش��انزدهم که پ��س از ژان پ��ل دوم بر مس��ند رهبری
کلیسای کاتولیک نشست  400کشیش و مقامات باالتر
این کلیسا را در کشورهای مختلف از جمله آلمان ،ایرلند
و آمری��کای جنوبی در میان س��الهای  2011و 2012
خلع لباس کرد.
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حالت فوقالعاده در پایتخت لیبی

س��خنگوی اداره اورژان��س و کمکهای
اولی��ه طرابل��س ،پایتخت لیب��ی اعالم کرد
ش��مار کشتهش��دگان درگیریه��ای اخیر
در این ش��هر به  50نفر و ش��مار زخمیها
به بیش از  120نفر رس��یده اس��ت .شورای
ریاس��تی دولت وفاق ملی لیبی روز یکشنبه
و در پ��ی ادامه درگیریه��ا در پایتخت این
کش��ور ،در طرابل��س و حوم��ه آن حال��ت
فوقالعاده اعالم ک��رد .این درگیریها میان
گردان موس��وم به «انقالبیهای طرابلس»،
«گ��ردان  »301و گ��ردان «تانکه��ای
ابوسلیم» از یکس��و و تیپ هفتم پیاده در
ترهون��ه معروف به نیروه��ای «کانیات» در
گرفته اس��ت .هیات پشتیبانی سازمان ملل
هش��دار داده تداوم درگیریها ممکن است
باعث گس��ترده شدن دامنه آن شود و همه
مناطق این کشور را فرا گیرد.

هشدار لندن درباره تهدید داعش
برایاروپا

وزیر دف��اع انگلیس در جریان س��فرش
ب��ه افغانس��تان گف��ت :ما همچنان ش��اهد
فعالیت گروههای تروریس��تی در افغانستان
هستیم و شواهدی داریم که نشان میدهد
آنه��ا نه فقط برای انگلی��س بلکه برای تمام
قاره اروپا تهدید هس��تند .آنچه ما میبینیم
تهدیدی واقعی از س��وی ای��ن گروهها برای
انگلستان است .وی ادامه داد :تالشها برای
جلوگی��ری از حمالت بعدی از س��وی آنها
ادامه دارد .م��ا بهگونهای اقدام میکنیم که
اطمینان حاصل کنیم دیگر حمالتی ش��بیه
به حمالت منچس��تر نداشته باشیم .تهدید
تروریستی همچنان در س��الهای اخیر در
انگلستان در سطح باال باقی مانده است .این
کشور با یکسری حمالت تروریستی مرگبار
از جمله پل وستمینستر ،لندن و پارلمان در
مارس  2017روبهرو بوده است.

موزه  200ساله برزیل در آتش

موزه ملی برزیل در ریودوژانیرو ش��امگاه
ش��نبه طعم��ه آتشس��وزی مهیبی ش��د.
عل��ت این آتشس��وزی مش��خص نیس��ت.
ای��ن م��وزه  ۲۰۰س��اله که در محله س��ائو
کریس��تووائو قرار دارد ،زمان��ی که آتش به
س��اختمان آن س��رایت ک��رد ،درهای خود
را به روی بازدیدکنندگان بس��ته و تعطیل
ب��ود .موزه ملی برزیل یک��ی از بزرگترین
موزههای تاری��خ طبیعی در آمریکای التین
محسوب میش��ود و مجموعههای آن بیش
از  ۲۰میلیون ش��یء را شامل میشود .موزه
مل��ی برزیل در س��ال  ۱۸۱۸افتتاح ش��د و
قدیمیتری��ن موزه این کش��ور اس��ت .این
موزه زمانی محل سکونت خاندان پادشاهی
پرتغال و برزیل بود.

افشای رشوه سعودی به مککین

تارنم��ای افش��اگر ویکی لیک��س اعالم
ک��رد :جان مک کین س��ناتور آمریکایی که
یکشنبه مراس��م تدفین وی برگزار شد ،در
جهت اجرای سیاستهای عربستان و رژیم
صهیونیس��تی فعالیت میکرد و «موسس��ه
مک کین» یک میلیون دالر از س��عودیها
گرفته بود .تارنمای ویکی لیکس در حساب
توئیتری خود نوش��ت :اس��ناد ویکیلیکس
نشان میدهد میراث اصلی سناتور مککین
پیش��برد مجموع��های از سیاس��تهای
خطرناک س��عودی -نتانیاهو ،ویرانی عراق،
س��وریه و لیب��ی بود که به بح��ران آوارگان
و ایجاد داعش منجر ش��د« .موسس��ه مک
کین» در واشنگتن قرار دارد .این اندیشکده
در حوزه سیاس��ت خارجی ،امنیت و اقتصاد
فعالی��ت میکن��د .این موسس��ه زی��ر نظر
دانشگاه ایالتی آریزونا فعالیت میکند.

برگزاری رزمایش چندملیتی ناتو
در اوکراین

مانورهای نظامی چندملیتی موس��وم به
«نیزه سهش��اخه  »2018از دیروز با حضور
 15کشور در غرب اوکراین آغاز شد .وزارت
دف��اع اوکرای��ن اعالم کرد بی��ش از 2500
نیروی نظامی از اوکراین و  14کش��ور دیگر
در ای��ن رزمایش حضور دارند .ژانویه س��ال
جاری می�لادی ،رئیسجمه��وری اوکراین
قانون��ی را امضا کرد که براس��اس آن اجازه
ورود  3000نی��روی خارجی به این کش��ور
برای حضور در مانورهای نظامی چندملیتی
داده ش��ده اس��ت که یکی از این مانورهای
نظام��ی «نی��زه سهش��اخه  »2018اس��ت.
براساس قوانین اوکراین ،کشورهای خارجی
نمیتوانن��د در این کش��ور پای��گاه نظامی
داشته باشند و به این معناست که هر سال
نیروهای خارجی باید ب��رای حضور در این
کش��ور از دولت اجازه بگیرند و این مس��اله
با امضا و اجازه رئیسجمهوری میسر است.

