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هنــد در حالــی انتخابــات خود را بــا 900
میلیــون رأی دهنــده آغاز کردهاســت که
مخالفان نارندرا مودی ،نخستوزیر این
کشور با سالح عقاید گاندی ،یعنی صلح
اجتماعی به مبارزه با او رفتهاند.

جنــگ کــوزوو  20ســال قبــل بــه پایان
رســید اما تبعات آن بویــژه بر  20هزار
زن و دختــر جوانــی کــه در ایــن جنگ
مورد تجاوز قرار گرفتند ،باقی اســت و
روح این کشور را میآزارد.

جنب و جوش دیرهنگام اتحادیه عرب برای مواجهه با معامله قرن

وزیران خارجه اتحادیه عرب در نشستی اضطراری مخالفت خود را با هر طرحی که حقوق فلسطینیان را نادیده بگیرد اعالم کردند
ندا آکیش
خبرنگار

Al Monitor

در شرایطی که شمارش معکوس برای پرده برداری
از طرح اســرائیلی امریکا موســوم به «معامله قرن»
آغــاز شــده و رســانهها هفته جــاری را زمــان اعالم و
اجرایی کردن این طــرح میدانند ،اتحادیه عرب در
اقدامــی دیرهنگام ،در پاســخ به درخواســت رئیس
تشکیالت خودگردان فلسطین روز یکشنبه در قاهره
پایتخــت مصــر نشســت اضطــراری و فوقالعــاده
برگــزار و در پایــان نیز بیانیــهای در حمایت از حقوق
فلســطینیان صــادر کــرد .به گــزارش میدل ایســت
مانیتــور ،وزیــران خارجه اتحادیه عرب روز یکشــنبه
بــه درخواســت محمــود عبــاس ،رئیس تشــکیالت
خودگردان فلسطین در قاهره به صورت اضطراری
و فوقالعاده گردهم آمدند تا اعالم کنند ،با هر طرح
صلحــی که به حقوق فلســطینیان احتــرام نگذارد،
مخالف هســتند .منظور آنها از «هر طرح صلحی»،
طرح امریکا موسوم به معامله قرن است که دونالد
ترامــپ ،رئیس جمهوری امریکا در نخســتین ســال
ریاســت جمهــوریاش آن را مطرح کــرد اما حاال که
تنها چند روز به اجرایی شدن آن باقیمانده اتحادیه
عــرب موضعگیری و علیه آن بیانیــه صادر میکند.
ایــن موضعگیری اتحادیــه عرب در حالی اســت که
ژرار آرو ،ســفیر فرانســه در واشــنگتن در تازهتریــن
مصاحبــهای کــه با مجلــه آتالنتیک داشــت ،درباره
اعراب و معامله قرن گفت :این را فراموش نکنید که
اعرابپشتامریکاییهاهستند.
در بیانیه پایانی نشســت فوقالعاده اتحادیه عرب
در قاهــره آمــده اســت :تا زمانی که حقــوق قانونی
فلســطینیها به آنها اعطا نشــود ،این نوع طرحها
هرگز توانایی تأمین صلح همه جانبه و بلند مدت
در خاورمیانــه را نخواهــد داشــت .حقــوق قانونی
فلسطینیها شــامل تأسیس مجدد کشور مستقل
فلسطین در خطوط مرزی تعریف شده در  4ژوئن
 1967به پایتختی قدس شرقی ،پرداخت غرامت
به آوارگان فلســطینی و آزادی زندانیان فلسطینی

است .در این بیانیه همچنین گروههای فلسطینی
به آشتی ملی دعوت شدهاند و از آنها خواسته شده
اســت در اســرع وقت انتخابات برگزار کنند .در این
نشســت وزیران خارجه عرب همچنین متعهد به
راهانــدازی ســامانه مالی برای کمک به تشــکیالت
خودگردان فلسطین شدند که براساس آن هر ماه
 ۱۰۰میلیــون دالر به این تشــکیالت کمک خواهند
کرد.
ëëفلسطیندرخطراست
محمــود عبــاس ،رئیــس تشــکیالت خودگــردان
فلســطین نیز کــه از اتحادیه عرب خواســته بود ،تا
بیــش از این دیر نشــده و کار از کار نگذشــته ،چنین
نشســت فوقالعــادهای را برگــزار کننــد ،در جمــع
وزیــران امــور خارجــه اتحادیــه عــرب بــه توصیف
شرایط کنونی فلســطین پرداخت و گفت :در حال
حاضــر شــرایط فلســطین در نهایــت دشــواری و
خطر اســت و امــکان ادام ه دادن بــه این وضعیت
بــرای ما وجــود نــدارد ،مــا در آســتانه چالشهای
دشــواری هســتیم و بــه حمایــت سیاســی و مالــی
کشــورهای عربــی نیــاز داریــم .پس از به رســمیت
شــناختن «قــدس» بهعنــوان پایتخت اســرائیل و
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کــودکان بودایــی در ســئول پایتخــت کره جنوبــی در حال
خروج از معبدی هســتند که مراســم جشنی به مناسبت
سالگرد تولد بودا برگزار کرده بود.

انتقال ســفارت امریکا به آنجــا ،توقف کمکها به
آژانس «آنروا» و تعطیلی دفتر سازمان آزادیبخش
فلسطین در واشــنگتن دیگر چه چیزی از معامله
قرن باقی میماند؟ دولت دونالد ترامپ ،بر خالف
تمامی وعدههایش به ما عمل کرده و تصمیماتی
بر خــاف قوانیــن بینالمللــی اتخاذ کرده اســت.
عباس همچنین بار دیگر مخالفت خود را با الحاق
مناطق عربی به اراضی اشغالی اعالم کرد.
محمــود عباس قصــد دارد در روزهای آینده نیز با
وزیران خارجه کشورهای اروپایی در بروکسل دیدار
کند و وضعیت دشــوار کنونی حاکم بر فلسطین را
برای آنها شــرح دهد .او در دســتور کار خود دیدار با
مقامات کشورهای اســامی و آفریقایی را هم دارد
و میخواهــد هیأتهایی را به چین ،روســیه و هند
اعزام کند تا با مقامات این کشورها درباره معامله
توگو کنند .محمود
قرن و حقوق فلســطینیان گف 
عبــاس در حالی بــه حمایت کشــورهای عربی در
رویارویــی بــا معامله قرن دل بســته اســت که یک
مقــام عضو کمیته فتح در کرانــه باختری بر وجود
فشــارهای عربی گســترده بر وی برای تــن دادن به
معامله قرن تأکید کــرد و به الخلیج آنالین گفت،

عربستان فشــارها را برای تعامل مثبت تشکیالت
خودگــردان فلســطین بــا معاملــه قــرن هدایــت
میکنــد.وی افــزود :کشــورهای عربــی و در رأس
آنها عربســتان ،امارات و مصر هســتند که بسیار به
ج سیاســی و
معاملــه قــرن توجــه دارند حتــی با با 
مالی وارد عمل شــدهاند تا فلسطینیها را ب ا وجود
خطراتی که این طرح برای مســأله فلسطین دارد،
وادار به پذیرش آن کنند.
ëëشانسیکدرصدیپیروزیمعاملهقرن
ایــن در حالی اســت کــه ژرار آرو ،ســفیر فرانســه در
واشــنگتن کــه در آســتانه بازنشســتگی اســت در
تازهترین مصاحبهای که با مجله آتالنتیک داشت
در پاســخ به سؤال احتمال شکســت خوردن طرح
معاملــه قــرن گفــت :بلــه  ۹۹درصد ایــن معامله
شکســت میخــورد امــا یک درصــد باقیمانــده را
فرامــوش نکنیــد .او افــزود :واشــنگتن در اجــرای
معاملــه قــرن بــا مشــکالت چشــمگیری مواجــه
خواهد شــد به این دلیل که اسرائیلیها معتقدند
این راهکارها به نفع شــان نیســت .اوضــاع کنونی
بــرای اســرائیلیها کامــاً راضیکننده اســت .آنها
کنتــرل کرانه باختــری را در دســت دارنــد و مجبور

نیستند به فلسطینیها تابعیت اسرائیلی بدهند.
اسرائیل هرگز به فلسطینیها تابعیت نخواهد داد.
این مقــام فرانســوی تصریح کرد :ترامــپ توانایی
فوقالعادهای برای تأثیر گذاشــتن بر اســرائیلیها
جهــت امتیازدهــی دارد .محبوبیــت ترامــپ بین
اسرائیلیها حتی از بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر
اســرائیل نیــز بیشــتر اســت و جــراد کوشــنر ،داماد
ترامپ و بانی طرح معامله قرن در طرح خود روی
اینمسألهحساببازمیکند.فلسطینیهااحتماالً
در معاملــه قرن آخرین فرصت را برای به دســت
آوردن «حاکمیت محدود» خواهند یافت .کوشــنر
قصــد دارد در صورتی که فلســطینیها طرحش را
قبول کنند از آنها حمایت مالی کند .به ما گفتهاند
که این طرح بسیار مفصل است اما ما هنوز اطالعی
از آن نداریــم .آرو در توصیــف شــخصیت کوشــنر
گفت :داماد ترامپ شــخصی بسیار باهوش است
اما جرأت و جسارت الزم را ندارد و از تاریخ نیز هیچ
آگاهی ندارد .کوشنر بهدلیل ذهنیتگرایی مفرط و
جانبداری واضح از اسرائیلیها این را نمیداند که
فلسطینیهااگربینتسلیمشدنوخودکشیمخیر
شوند دومی را انتخاب میکنند.
ëëجنگلفظیپاریس-تلآویو
در بحبوحه نگرانیها از اعالم رسمی معامله قرن
در روزهای آینده ،بین فرانسه و رژیم صهیونیستی
بر ســر فلسطین تنشهای لفظی شــدید درگرفته
است .پس از تصمیم تل آویو مبنی بر بلوکه کردن
نیم میلیارد دالر از مالیاتهایی که به فلسطینیان
تعلــق میگرفــت ،فرانســه ایــن پیــام اعتراضی را
به رژیم صهیونیســتی ارســال کرد« :تصمیم خود
مبنیبرتعلیقانتقالاموالمالیاتهابهتشکیالت
خودگردان را تغییر دهید ».این درخواست فرانسه
با پاســخ تند اســرائیل رو به رو شــده؛ بــه طوری که
نتانیاهــو خطــاب به فرانســه اعــام کرد :اســرائیل
بــه سیاســتش بر اســاس آنچــه در قوانین کنســت
قید شــده ،ادامه میدهد .این درخواســت از لحاظ
اخالقی و سیاسی درست نیست و با اصول و مبانی
سیاسی اروپا مغایرت دارد.

انتخابات اوکراین با شوک جهانی به پایان رسید

شکست سنگین «سلطان شکالت» از «سلطان خنده»
بنفشه غالمی

دبیر گروه جهان

سکانسپایانیانتخاباتاوکراین.
ســلطان شــکالت مقابــل ســلطان خنــده تســلیم
میشــود .مکان :اوکراین .زمان :پایان شــمارش آرا
در یکشنبه شــب  21آوریل .سلطان خنده روی سن
مــیرود تا به همه کشــورهایی که از خاکســتر اتحاد
جماهیر شوروی سر برآوردهاند ،بگوید« :به ما نگاه
کنید.همهچیممکنه».
یکشنبهشب 21آوریل،انتخاباتاوکراینبهایستگاه
پایانــی خــود رســید و والدیمیر زیلنســکی ،کمدین
فیلمهای عامهپسند تلویزیونی موفق شد با کسب
 73درصــد آرا بــر پترو پروشــنکو ،رئیسجمهوری
کنونــی اوکراین پیروز شــود و شــگفتی دیگــری را در
عرصه سیاست جهان رقم بزند .او که 41سالهاست،
هیــچگاه فعالیــت سیاســی نداشتهاســت و شــاید
مهمترین کار سیاسی که تاکنون انجام دادهاست را
بتوان ایفای نقش او در یک ســریال طنز تلویزیونی
به اســم «خــادم مــردم» دانســت کــه در آن نقش
یــک معلــم تاریــخ را بــازی کــرده بــود کــه ناگهان
رئیسجمهوری میشــود و به جنــگ اولیگارشها
میرود .اما حاال او در زندگی واقعی رئیسجمهوری
اوکراین شده و میخواهد ،به جنگ بحرانهایی که
یک دهه اســت امان مردم کشورش را بریده برود و
زندگی  44میلیون شهروند را سامان بخشد و آنها را
هدایت کند .این نکته هم خالی از لطف نیست که
بدانیم هرچند زیلنسکی در فیلم «خادم مردم» به
جنــگ اولیگارشها رفت اما یکــی از عوامل اصلی

پیــروزی او حمایــت ایگــور کولومویســکی ،یکــی از
اولیگارشهای اوکراین بودهاست .بسیاری از کسانی
که به زیلنســکی رأی دادهاند ،گفتهاند که دلیل آنها
حمایتهایی بودهاست که در شبکه تلویزیونی 1+1
که متعلق به کولومویسکی است ،بودهاست .ایگور
کولومویسکی ،ســومین فرد ثروتمند اوکراین است
که اسرائیل هم به او حق شهروندی داده و از زمانی
که مقامات اوکراین او را متهم به مفاسد اقتصادی
کــرده و بانک او را مصادره و ملی کردند ،در تل آویو
به سر میبرد.
ëëسرگرمیبرایاوکراین
پیروزیوالدیمیرزیلنسکیکهبهاوترامپاوکراینهم
میگویند ،باعث شگفتی فراوانی در مجامع سیاسی
شــد .او در طــول رقابتهای انتخاباتــی وعده هایی
داد کــه بــرای مــردم اوکراین تبدیــل به آمــال و آرزو
شــده بودند .او بدون اینکه راهکار خاصی ارائه دهد،
تنها وعده داده ،با فساد مالی و اداری مبارزه میکند،
ســرمایهگذاری خارجــی را افزایــش میدهــد و در
ساختارسیاسیواقتصادیاوکرایناصالحاتاساسی
اعمال میکند .شــاید تنهــا وعدهای کــه بتوان گفت
کارشناسی شده و با اطمینان مطرح کرد ،این بود که:
«سرگرمیهایاوکراینیهارابیشترمیکنم!»درواقع
همین وعدههای او که برای اوکراینیها به شیرینی و
دلچســبی نمایشهای کمدیاش بود ،باعث شــد،
 73درصدازمردماوکراینبهاورأیدهندوبرایپترو
پروشنکو ،سلطان صنعت شــکالت اوکراین ،جایی
برایمباحثهنگذارند.
ëëچالشهایزیلنسکی
اما ماه عسل زیلنسکی و مردم اوکراین ،نمیتواند

اتحادیه آفریقا امروز وضعیت سودان را بررسی میکند

شادی کودکانه برای تولد بودا

حریت دیلی نیوز (ترکیه):

کمــال قلیچــدار اوغلــو رهبــر مخالفــان
اردوغان که برای شرکت در مراسم تدفین
یــک ســرباز ارتش ترکیــه به میــان مردم
رفتهبود ،مورد حملــه اوباش قرار گرفت.
پلیس میگوید در حال تحقیق است.

اتحادیه آفریقا در حالی امروز نشستی را با هدف
بررســی وضعیت بحران ســودان در مصر برگزار
میکنــد کــه معترضان ســودانی از دیــروز ارتباط
خود را با شورای نظامی انتقالی قطع کردهاند.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری «الجزیره»،
شمسالدین کباشی ،ســخنگوی شورای نظامی
ســودان درحالــی خبر از برپایی نشســت اتحادیه
آفریقــا خبــر داده کــه اتحادیــه آفریقا پیشــتر در
واکنش به حوادث جاری در ســودان این کشــور را

تهدیــد کرده بود اگر ارتش تــا پایان هفته اول ماه
میبــه نفع یک دولت سیاســی غیــر نظامی کنار
نــرود ،عضویتش در ایــن اتحادیه تعلیق خواهد
شــد .ارتش نیــز مدعی اســت قصــد دارد قدرت
را واگــذار کند .امــا معترضان به ایــن ادعاها باور
ندارند و اعالم کردند مذاکرات با شورای نظامی
بــه حالــت تعلیــق درمیآیــد و تظاهــرات ادامه
مییابد.در همین حــال برخی خبرها حکایت از
وخامت حال عمر البشیر دارد.

دوخط خبر

Reuters

اینکه قطریها برای مداخلــه در معادلههای رخ داده در
لیبی در حال اســتفاده از اهرم مذاکرات امریکا با طالبان،
یادداشت برای فشــاربه واشــنگتن هســتند ،شــاید قدری عجیب به
نظر برسد .اما این واقعیتی است که با توجه به چند گزاره
مســتند کــه متأثــر از منافع ورقابتهــای بازیگران ناشــی
ازمستی در باده پول های نفتی است ،یک حقیقت به نظر
میرسد .این گزارهها از این قرار هستند.
اکبرقاسمی
سفیرپیشین  -1شــیخ عبــداهلل وزیــر خارجــه امــارات هفته گذشــته به
ایران درمصر واشــنگتن رفت تا با پمپئــو برای تغییر موضــع امریکا که
و اوکراین درپرونده لیبی از دولت سراج تحت قیمومت قطر و ترکیه
حمایت میکند ،رایزنی کند.
-۲فرانسویها دررقابت با ایتالیاییها برسرمنافع نفت لیبی با حفتر درراستای
طرح ســعودیها و اماراتی ها و با کمک مصریها درتقابل بســر میبرند و در
این میان با کمک نظامی به حفتر انگیزه میدهند.
 -۳روز سهشــنبه  16آوریــل درمــرز تونس تعدادی از نظامیان فرانســوی که با
حفتر همکاری داشــتند ،با پاســپورت سیاســی درحــال تردد بودند که توســط
نیروهای امنیتی تونس که با دولت ســراج همکاری داشــتند ،دستگیرشــدند.
قرائن بیانگر پیوندهای منافع پاریس با بازیگران محلی بهعنوان یک واقعیت
غیرقابل انکار است.
 -۴آثارچندیــن پرونده مختلف در دیگر صحنههــای بینالمللی ومنطقهای،
آرایش صحنه سیاســی شــمال آفریقا را به ســمتی پیش برده که در الجزایر و
لیبی وســودان ،شــاهد تحــوالت محلی دومینــووار مرتبط باهــم وتأثیرگذار بر
یکدیگربودهاند.
 -۵دوم آوریــل بوتفلیقــه درالجزایــر اســتعفای خــود را اعالم کرد کــه آثار آن
بالفاصلــه بــه نوعــی درحمله حفتــر برای تصــرف طرابلــس درســوم آوریل
م آوریل با اعالم دستگیری عمرالبشیرو روی
ومتعاقب آن درخارطوم دریازده 
کارآمدن شورای نظامی مشاهده شد.
 -6ترامــپ ،مــردی کــه خــود را همــه فــن حریــف میپنــدارد ،خــود وارد گود
دیپلماســی میشــود وبالفاصلــه بطــور تلفنی با شــیخ محمد بن زایــد بدون
رعایت هیچ پروتکلی وارد مذاکره میشــود تا با ولیعهد همه کاره و کارگردان
اصلی صحنه بحرانهای شمال آفریقا و محمدبن سلمان را به نوعی متقاعد
ســازد که بتواند مخرج مشــترکی ازحــل بحرانهای تودرتو و گروکشــیها وگره
خوردن پروندههای مختلف افغانستان ،لیبی ،سودان والجزایردر رقابتهای
بیــن امــارات وقطــر بــه دســت آورد و در یک ســال و نیــم مانده بــه انتخابات
 2020امریــکا راه حلــی برای بــرون رفت از دغدغه اصلی خود که حل مســأله
افغانستان است ،بیابد.
 -7رقابــت تنگاتنگــی درصحنه شــمال آفریقای عربی آغاز شــده اســت که با
رنجش وملتهب شــدن نارضایتی مردم الجزایر ازخودکامگی بیش ازحد یک
رهبر که صبغه عقالنیت درکارنامه سیاســت خارجی داشته ولیکن بیپروایی
اودرحفــظ موقعیــت خــود ،او رامجبور ســاخت در وقــت اضافه بازی دســت
به یک تصمیم دیرهنگام بزند و آثار اســتعفای دوم آوریل او موجب تســریع
اطمــاع بازیگران پولدار منطقه برای حفــظ جای پای نفوذ خوددرمحیطهای
شــمال آفریقا محتــاج به پول هــای آنها شــود .دراین میان بازیگــران ابوظبی
وریاض مغرور ازبادههای ناشــی از پولهای بادآورده نفتی ،شــبیه مدل مصر
(بعــد از کودتــای علیــه مرســی درژوئیــه  )۲۰۱۳عمل کــرده و نظامیان تشــنه
قــدرت همچــون حفتر و عوض بن عــوف و عبدالفتاح برهان را بســرعت وارد
صحنه لیبی وسودان کردند تا با بهرهگیری از ظرفیت مالی وپولی وکمک های
تسلیحاتی بتوانند ملت های خسته ونجیب این کشورها را چند صباحی دیگر
درمحورهای ائتالفهای تحت نفوذ وقیمومت ابوظبی وریاض دربرابر رقیب
دیگر خودقطر که ازسالح پول ورسانه برخوردار بوده ،درصف آرایی وتنش قرار
دهند.
 -8نکته قابل تعمق این است که روس ها نیز بسرعت خود را به وسط صحنه
رسانیده ولیکن درپرتو تجربه وشناخت عمیق از پیچیدگی ها ولغزندگی های
صحنــه درخاورمیانه ،با درایت ودســت به عصا ،عمل کردنــد؛ الوروف پنجم
آوریل برای رایزنیها وارد قاهره شد تا با ارزیابی دقیق صحنه میدانی طرابلس
ازطریق همســایه مؤثــر آنها درمصر وبا اعــزام باگدانف در هفدهــم آوریل به
خارطوم ،نقش بازیگری خود را درتامین منافع خود تثبیت سازد.
-9درایــن میــان ،منافــع وسوســه انگیزانــه بازیگــران جهانی همچــون امریکا
وفرانســه و ایتالیــا وروســیه وانگلیــس ،نیز صحنه شــمال آفریقــا را بینصیب
نگذاشــته است واز سوی دیگر وجود اردوگاه های سیاسی و ایدئولوژیک متنوع
داخلــی و همچنین جنبش مردمی ضد فســاد ودیکتاتوری ،شــرایط تحوالت
درالجزایر ولیبی و سودان را به گونه ژلهای ساخته است.
-10نکته کامالً قابل رؤیت درشناخت روندهای بینالمللی ومنطقهای ،خالی
بودن کادرهای کاری دیپلماتیک دستگاه دیپلماسی امریکا در آفریقای عربی و
تزلزل پنتاگون در این کشورها ودیپلماسی هیجانی وشوآفهای ترامپ ،شرایط
رابرای امریکا بسیار دشوار و گنگ ومعکوس ساخته است.
-11اشــتغاالت فراوان انگلیســیها وفرانسوییها در مســائل برگزیت و جلیقه
زردهــا وتحفظ شــدید آلمانیها در خروج ازمدار توســعه داخلی وایتالیاییها
بخاطرنداشــتن ابزارهای مؤثردرصحنه واز ســوی دیگر بحــران داخلی ریاض
ناشی از قتل خاشقجی و منازعه ناشی ازناکارآمدی محمد بن سلمان واجبار
ملک سلمان برای دوری از صحنه سیاستهای بارز ،صحنه را برای مانور ویکه
تازی ولیعهدابوظبی که به مردمتنفذ درســایه معروف اســت ،بیشــتر فراهم
ساخته است.
 -12نتیجه؛ مؤلفه ها و پیچیدگی های متنوع ازجمله ساختارهای فرهیختگی
مردم الجزایر ناشی ازتجربه سختی های انقالب الجزایر وهمچنین برخورداری
فرهنگی مردم سودان و فقدان توانایی های اجتماعی حفتر در جذب تشکیالت
قبیلهای لیبی ،بهعنوان پارادایم های ســختی اســت که صحنههای هرکدام از
سه کشور فوق االشاره را با دستمایه متنوعی از ساختارهای غیر قابل اغماض،
مواجه ســاخته است وعمالً صحنه این کشورها را دریک وضعیت غیرپایدار و
بحرانی در کوتاه مدت ومحل آزمونهای متعددی درآینده ،حفظ خواهد کرد.

چندان طوالنی باشد .صبوری مردم اوکراین بویژه
در چهار سال گذشته به پایان آمده و اگر یک کمدین
را بهعنــوان رئیسجمهــوری آینــده خــود انتخاب
کردهاند ،به این جهت بوده که از وعدههای توخالی
سیاستمداران خسته شــدهاند .اکنون نیز آنها صبر
و حوصلــه زیادی دربرابر مردی که همیشــه آنها را
خندانده است ،به خرج نخواهند داد و انتظار دارند
خیلی زود لبخند را به چهره آنها بازگرداند .کاری که
برای زیلنسکی شاید دشوار باشد.
زیلنسکیبرایحفظمحبوبیتخودباچالشهای
زیــادی از جملــه مبــارزه بــا فســاد مالــی و اداری
روبهرو اســت .اما یکــی از مهمترین این چالشها
که باعث شــده از هماکنون چشــمها بــه او دوخته
شــود تا ببینند در برابر آن چه خواهد کرد ،تعامل
با روســیه اســت .روابــط اوکراین با روســیه از ســال
 2014که روســیه اقدام به جدایی کریمه از اوکراین
و الحاق آن به خاک خود کرد ،رو به تنش گذاشت.
اما زیلنسکی در تبلیغات انتخاباتی خود گفته بود
کــه اگر پیروز شــود ،تــاش میکند تا بــه جنگی که

تاکنــون  13هــزار اوکراینی را به کام مرگ کشــانده
اســت ،خاتمه دهد .به نظر میرســد روسیه نیز از
پیروزی زیلنســکی بیتجربه در سیاســت خشــنود
اســت .وزارت خارجه روســیه اندکی پــس از اعالم
پیــروزی زیلنســکی در بیانیــهای انتخــاب مــردم
اوکراین را نشــان دهنده خواســت آنان برای ایجاد
تغییر دانست و اعالم کرد ،پیروزی زیلنسکی امید
به تغییر را در سیاســت داخلــی و خارجی اوکراین
زنده کرده اســت .دیمیتری مدودف ،نخستوزیر
روســیه نیز در توئیتی نوشــت« :این شانس خوبی
برای بهبود روابط ما با اوکراین است».
در ایــن راه فرانســه کــه دیــروز بــه همــراه اتحادیــه
اروپــا ،شــورا و کمیســیون اروپا از پیروزی زیلنســکی
استقبال کرد ،نقشی محوری دارد .فرانسه و آلمان
با بــه راهانداختن مذاکرات نرماندی در ســالهای
اخیــر تالش کردهاند صلح و آرامــش را به اوکراین
بازگرداننــد .اکنــون بــا ارادهای کــه زیلنســکی دارد
و تمایــل روســیه از دیگــر ســو ،امید به حــل بحران
اوکراین بیش از گذشته شدهاست.

 ëëواشــنگتن پســت :دیــدار نماینــدگان
طالبــان با هیأتی از افغانهای مســتقل از
جمله چند زن فرصتی شــد تا زنان افغان
از نگرانیهای خود درباره دیدگاه این گروه
درباره زنان بگویند .اگرچه طالبان نظرات
خــود را دربــاره حقــوق زنان بــه صراحت
بیــان نکــرده و تنهــا بــه ذکــر ایــن نکته که
«اسالم زنان را محترم میشمارد» بسنده
کردند ،اما گفته شــده ایــن دیدار نتیجهای
مثبت داشته است.
 ëëالقــدس العربــی :منابــع مطلــع فاش
کردند ،محمد بن ســلمان تصمیم گرفته
به شاهزادههایی که در وفاداری آنها شک
دارد تــا زمان بســته شــدن پرونــده جمال
خاشــقجی اجــازه خــروج از ایــن کشــور را
ندهد.

 ëëرویتــرز :بلــوک حاکــم شــینزو آبــه،
نخســتوزیر ژاپــن متحمــل دو شکســت
نــادر در انتخابــات میــاندورهای شــد کــه
در واقــع هشــدار نارضایتــی رأیدهندگان
از حــزب حاکــم در آســتانه انتخابات ملی
اواخــر امســال در مجلــس علیــا (مجلس
مشاوران) است.
 ëëاسپوتنیک :بــا شدت گرفتن درگیریها
در پایتخــت لیبــی ،نیروهــای وابســته بــه
دولــت وفاق ملــی موفق شــدند نیروهای
تحت امر «خلیفه حفتــر» فرمانده ارتش
ملی این کشور را از جبهه جنوبی طرابلس
به عقب برانند.

دستگیری 24مظنونانفجارهایسریالنکا
گروه جهان – در پی سلسله انفجارهای روز یکشنبه
ســریالنکا که دســت کم  290کشــته و بیــش از 500
زخمی برجا گذاشــت ،پلیس این کشور اعالم کرد،
 24نفــر را به اتهام دســت داشــتن در این انفجارها
دستگیر کرده اســت .به گزارش خبرگزاری فرانسه،
مقامات امنیتی و پلیس ســریالنکا رســماً جزئیات
دســتگیری ایــن  24نفر را اعالم نکردنــد اما گفتند،
یــک گروه محلی به نــام «جماعت توفیق ملی» با
گرایشهــای تکفیری مســئول این انفجارها اســت

کــه با کمــک یــک شــبکه بینالمللــی در خــارج از
مرزهای سریالنکا دست به این حمالت زده است.
یــک منبــع پلیس که خواســت نامش فاش نشــود
نیز پیشــتر گفته بود 24 ،فرد مظنــون از دو مکان در
نزدیکی کلمبو ،پایتخت سریالنکا دستگیر شدهاند.
به گزارش راشاتودی ،به گفته پلیس و منابع دیگر،
 7عامل انتحاری ،انفجارهای روز یکشنبه سریالنکا
را انجام دادهاند که نام دو نفر از آنها زهران هاشــم
و ابومحمــد اســت .گفتــه میشــود ،زهران هاشــم

در شــبکههای اجتماعــی مطالبــی را در حمایت از
گروه تروریســتی داعش منتشــر کرده اســت .دیروز
همچنیــن  87چاشــنی بمب در ایســتگاه اتوبوس
اصلی شهر کلمبو ،پایتخت کشف شد .این در حالی
اســت که دیــروز انفجار نهــم در این کشــور رخ داد.
بــه گفته شــاهدان عینی مأمــوران امنیتــی در حال
خنثیسازی یک بمب که در یک خودرو پارک شده
نزدیک یک کلیسا در پایتخت کار گذاشته شده بود،
بودند که این انفجار رخ داد.

