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اخبار
دورخیز سیسی برای ماندن
در قدرت تا سال 2030

مردم مصر در همهپرسی سهروزهای درباره
اصالحات قانون اساسی از جمله تمدید دوره
ریاست جمهوری عبدالفتاح سیسی تا سال
 ۲۰۳۰و تقویت ارتش شرکت میکنند.
به گزارش رویترز عربی ،این همهپرسی
از روز شنبه در مصر آغاز شده است .در
این میان حامیان سیسی ،رئیس جمهوری
فعلی مصر معتقدند این اصالحات الزم
است تا سیسی فرصت بیشتری برای تکمیل
پروژههای توسعهای و اصالحات بزرگ
اقتصادی داشته باشد اما منتقدان میگویند
با اجرای این اصالحات ،اختیارات بیشتری
به سیسی داده میشود و مصر به الگوی
دیکتاتوری بازمیگردد .در حالی که پیشبینی
میشود این اصالحات تصویب شوند ،برخی
کارشناسان بر این باورند که میزان استقبال از
این همهپرسی به منزله معیاری برای سنجش
محبوبیت سیسی در مصر است که به دلیل
اجرای برخی سیاستهای ریاضت اقتصادی از
سال  ۲۰۱۶دستخوش تغییراتی شده است .از
سوی دیگر گفته میشود اپوزیسیون مصر از
حامیان خود خواسته است به جای تحریم این
همهپرسی ،به پای صندوقهای رایگیری رفته
و رای مخالف خود را به صندوقها بیندازند.
درصورتی که رایدهندگان با اصالحات یادشده
موافقت کنند ،دوره ریاست جمهوری سیسی
از چهار به شش سال افزایش مییابد و او
اجازه مییابد برای سومین بار کاندیدای ریاست
جمهوری شود.

کمدین معروف به صندلی
تجمهوری اوکراین
ریاس 
نزدیکتر شد
مردم اوکراین از نخستین ساعات روز گذشته
برای انتخاب رئیس جمهوری خود در دور دوم
انتخابات پای صندوقهای رأی رفتند.
به گزارش یورونیوز ،برابر پیشبینیها و
نظرسنجیها ،بیشتر رایدهندگان اوکراینی از
وضعیت موجود در کشور به تنگ آمده و به
احتمال زیاد والدیمیر زیلنسکی را برمیگزینند.
این نامزد تا پیش از این مجری و بازیگر
کمدی بوده و هیچگونه پیشینه فعالیت یا
مدیریت سیاسی نداشته است .او که در
یک سریال تلویزیونی نقش رئیس جمهوری
را بازی کرده ،اکنون در عالم واقعیت به این
نقش نزدیک شده است .ترجیح این نامزد به
رقیب او یعنی پترو پروشنکو ،نامزدی کارکشته
در سیاستورزی و رئیس جمهوری کنونی
اوکراین ،درواقع به معنی رد سیاستهای
دولت در سالهای اخیر و مطالبه تغییرات
و اصالحات خواهد بود .کارشناسان دلیل
اصلی افول پروشنکو را شکست او در بهبود
وضع معیشتی و مبارزه با فساد مالی و اداری
میدانند .اهمیت ویژه اوکراین قرار گرفتن این
کشور در میانه نزاع غرب با روسیه است .هر
دو نامزد رقیب انتخابات اوکراین در سخنرانی
تبلیغاتی روز جمعه خود در ورزشگاه پایتخت،
کییف ،تأکید کردند که کشور را در مسیر
دوستی با غرب نگه میدارند .همچنین هر دوی
آنها لزوم شتاب دادن به اصالحات و جذب
سرمایهگذاری خارجی را یادآور شده و بر ادامه
همکاری کشور با صندوق بینالمللی پول برای
پرهیز از بحران مالی تأکید کردهاند.

دوشنبه  2 /اردیبهشت  / 1398شماره 4248

اخبار

بیش از  600کشته و زخمی در هشت انفجار تروریستی

مراسم عید پاک در سریالنکا به خاک و خون کشیده شد
میزان و گستردگی این حمالت به گونهای بوده
است که بمبگذاریها تنها در پایتخت این کشور
صورت نگرفته بلکه همزمان با انفجار دو هتل و
یک کلیسا در کلمبو ،سایر انفجارها در شهرهای
مختلف این کشور صورت گرفته است که همین
امر نشان از برنامهریزی گسترده تروریستی در
سریالنکا دارد .در تصاویر تلویزیونی دیده میشود
که محلهای مورد حمله با تخریبهای زیادی
همراه بوده و بقایای اجساد کشتهشدگان در این
میان قابل رویت است.
در همین راستا و در حالی که تا لحظه تنظیم این
گزارش هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها
را بر عهده نگرفته است ،تمامی فعالیتهای
شبکههای اجتماعی در سریالنکا متوقف شده
است .از سوی دیگر گفته میشود پس از پایان
جنگهای داخلی دولت با جداییطلبان تامیل که
در حدود  10سال پیش صورت گرفت ،حوادثی با
این ابعاد در سریالنکا سابقه نداشته است.
دولت سریالنکا حدود  26سال درگیر یک جنگ
تمامعیار با جداییطلبان تامیل بود که این جنگ
داخلی حدود دهها هزار کشته برجای گذشته است.
از سوی دیگر بنا بر گفته کارشناسان با توجه به بافت
جمعیتی سریالنکا حدود  70درصد از جمعیت 22
میلیون نفری این کشور را بوداییان تشکیل میدهند
که به واسطه امتیازات گسترده آنها در قانون
اساسی ،با مسلمانان و مسیحیان این کشور درگیر
بودهاند .در همین راستا و طی گزارشی که رویترز
روز گذشته منتشر کرده است ،عالوه بر حمالت
گسترده بوداییان به مساجد و مکانهای مسلمانان،
رهبران مسیحی این کشور نیز اعالم کردهاند که
در طول  8دهه گذشته همواره مورد تبعیض قرار
داشته و بارها ناچار شدهاند که به همراه مسلمانان
مراسمهای مذهبی خود را متوقف کنند.
طبق گزارشهایی که درخصوص حوادث
روز گذشته سریالنکا منتشر شده است ،گفته
میشود دهها تبعه کشورهای خارجی نیز در
میان کشتهشدگان هستند .تاکنون هویت یک
تبعه هلندی ،یک چینی و دو تبعه ترکیه در میان
جانباختگان تأیید شده است.
سه انفجار در سه هتل لوکس در کلمبو ،پایتخت
سریالنکا و دو انفجار نیز در دو کلیسا در نزدیکی
این شهر روی داد .یک بمب نیز در کلیسایی
دیگر واقع در نگومبو در شمال کلمبو منفجر شد.
سخنگوی پلیس سریالنکا میگوید این شش انفجار
تقریبا همزمان و در حدود ساعت  ۸و  ۴۵دقیقه به

گروه ایران و جهان -مراسم روز عید پاک مسیحیان سریالنکا روز گذشته با هشت انفجار در سه هتل و سه کلیسا به خاک و خون کشیده شد .به گفته
مقامات آگاه سریالنکایی ،تا عصر روز گذشته این انفجارها بیش از  600کشته و زخمی برجا گذاشته است به طوری که مقامات امنیتی با گمانهزنیهایی
مبنی بر احتمال افزایش خشونتها ،مقررات منع آمد و شد اعالم کردهاند.

طبقآمارهایی
که تا عصر روز
گذشتهمنتشر
شده است،
هشتانفجار
باعث کشته و
زخمی شدن
بیش از  600نفر
شده است
وقت محلی روی داد .ساعاتی بعد از شش انفجار
اول ،دو انفجار دیگر نیز در هتل دیگری در کلمبو
روی داد .این انفجارها نیز شماری کشته و مجروح
بر جای گذاشت .بیشتر اتباع خارجی کشته شده
در این حمالت در هتلها حضور داشتند .مقامهای
رسمی گفتهاند شماری از این حمالت انتحاری بوده
است .پلیس از قول برخی شاهدان تأیید کرده
است که دستکم دو مورد از حمالت انتحاری بوده
است.
این در حالی است که بنا بر گزارش یورونیوز،
صبح شنبه یعنی یک روز قبل از این حمالت در
صفحه کلیسای سباستین قدیس در نگومبو این
پیام به زبان انگلیسی نوشته شده بود« :به کلیسای
ما حمله شده ،اگر بستگان شما در اینجا هستند،
برای کمک بیایید».
درگیری خونبار پلیس با مظنونان
تا عصر روز گذشته هیچ گروهی مسئولیت این

نخست وزیر پاکستان وارد ایران شد

حمالت را بر عهده نگرفته ،اما بر پایه آخرین اخبار
پلیس سریالنکا با محاصره خانهای در کلمبو۷ ،
نفر که مظنون به دست داشتن در بمبگذاریها
بودهاند دستگیر شدند .در درگیری پلیس با افرادی
که در این خانه حضور داشتند ،سه مأمور پلیس
نیز کشته شدند.
پیشینه آشوب و درگیری در سریالنکا
سریالنکا در سال گذشته میالدی دچار آشوب و
بحران سیاسی بود .رانیل ویکرمسینگه که به دنبال
درگیریهای خشونتبار در سریالنکا روز چهارم
آبان  ۱۳۹۷از سمت نخستوزیری برکنار شده بود،
روز یکشنبه  ۲۵آذر همان سال مجددا به قدرت
بازگشت و پس از آن ناآرامیها خاموش شد.
پیش از آن نیز این کشور دچار تنشهای دینی
میان مسلمانان و بوداییان بنیادگرا بود و آشوب
و درگیری در مرکز سریالنکا در اسفند  ۱۳۹۶به
اوج خود رسید .در آن زمان در پی پخش خبری

در مورد قتل یک بودایی به دست یک مسلمان
در یک نزاع گروهی ،شهروندان سیالنی بودایی با
حمله به برخی مسلمانان ،چندین مغازه و خودرو
آنها را آتش زدند .بیشتر جمعیت جزیره سریالنکا
را بوداییان تشکیل میدهند .بزرگترین اقلیتهای
دینی سریالنکا هندوها و مسلمانان هستند و شمار
شهروندان مسیحی این کشور نیز یک میلیون و ۲۰۰
هزار نفر اعالم شده است.
مسیحیان کاتولیک مذهب در سریالنکا معموال به
عنوان جمعیتی متحد کننده در این کشور شناخته
میشوند زیرا در میان همه اقشار از تامیلها
تا سیالنیها حضور دارند .با این حال از آنجا که
مسیحیان موافق تحقیقات خارجی در مورد جنایات
ارتش علیه تامیلها بودهاند ،کینهای تاریخی از
آنها در میان برخی مردم وجود دارد .گفتنی است،
جنگ داخلی سریالنکا که از  ۱۹۷۲تا  ۲۰۰۹میالدی
طول کشید ۸۰ ،تا  ۱۰۰هزار کشته بر جای گذاشت.

الزامات و فرصتها برای تحکیم همگرایی
عمران خان نخست وزیر پاکستان که به دعوت حسن روحانی
قرار بود به ایران سفر کند ،روزگذشته پس از ورود به مشهد و
زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) به تهران آمد.
سفر دو روزه عمران خان به ایران از آن جهت حائز اهمیت
است که وی برای نخستینبار پس از رسیدن به مقام نخست
وزیری به ایران میآید و شرایط و تحوالت منطقه به خصوص
مسائل امنیتی مرزهای دو کشور سبب شده اهمیت این سفر دو
چندان به نظر برسد .در همین راستا و در حالی که عمران خان
روز گذشته در مشهد به سر میبرد ،کارشناسان اعالم کردند که
این سفر به شکلی الزامات و فرصتها برای همکاری دو کشور را
نشان میدهد.
به گزارش ایرنا ،پیش از این روزنامه پرتیراژ انگلیسی زبان
«اکسپرس تریبیون» پاکستان با انتشار گزارشی در این خصوص
نوشت که از زمان آغاز زمامداری عمران خان در مرداد ماه ،1397
انتظار انجام چنین سفری میرفت ولی برخی کارشناسان بر این
باورند که سفر وی در راستای برقراری توازن در رابطه با ایران و
عربستان انجام میشود.
البته برخی دیگر از رسانهها نیز از مذاکره با مقامات ایران
درخصوص تامین و گسترش امنیت مرزهای دو کشور ،رونق
روابط اقتصادی ،موضوع حصارکشی مرز مشترک و مذاکره برای
تکمیل خط لوله ایران و پاکستان به عنوان محورهای موضوعی
سفر وی به تهران یاد کردهاند.
بر اساس آمار سفارت ایران در پاکستان ،حجم مبادالت دو

کشور ایران و پاکستان در سال گذشته ( )1397افزایش 38
درصدی را نشان میدهد و حجم مبادالت ایران و پاکستان طی
 11ماه گذشته به یک میلیارد و  128میلیون دالر افزایش یافته
است .صادرات کاال از ایران نیز از لحاظ وزنی به رشد  28درصدی
نسبت به مدت مشابه رسیده و وزن دو هزار و  489تن را تجربه
کرده است.
همچنین گفته میشود که به احتمال زیاد نشست کارشناسان
ایران و پاکستان روزهای دوم و سوم اردیبهشت ماه ( 22و 23
آوریل) در اسالمآباد برگزار شود که هدف آن ،نهایی کردن
پیشنویس قرارداد تجارت آزاد میان دو کشور است.
به اعتقاد کارشناسان ،با وجود مناسبات خوب سیاسی و امنیتی
ایران و پاکستان و تعلقات فرهنگی و تاریخی دو حوزه اسالمی و
فرهنگ فارسی به عنوان ریشه اصلی مشترکات دو ملت ،فضای
حاکم بر تعامالت اقتصادی ایران و پاکستان چندان مناسب و
قابل قبول نیست.
از سوی دیگر به گفته تحلیلگران ،بدیهی است که سفر
عالیترین مقام اجرایی دولت پاکستان میتواند فتحبابی باشد در
جهت فراهم شدن تجلی رویکردهایی نوین در زمینه همکاریهای
منطقهای و تسریع در همپوشانی ظرفیتهای اقتصادی و بدیهی
است چنین رویههایی مانند فعال شدن طرح خط لوله صلح
میتواند بار کشور پاکستان را از بدهیهای بینالمللی فراوان
سبک کند و ایران و هند را در مسئولیت تامین امنیت پاکستان
همراه کند.

توگو با نشریه آتالنتیک
سفیر فرانسه در واشنگتن در گف 

در آستانه توافقی برای تکمیل برجام بودیم که یکشبه همه چیز تغییر کرد
سفیر فرانسه در واشنگتن که اخیرا توئیتش درباره برجام حاشیهساز شده
بود گفته است که پیش از خروج ترامپ از برجام ،آمریکا و فرانسه در آستانه
حصول توافقاتی برای «تکمیل برجام» بودهاند اما ترامپ یکشبه تصمیم
گرفت از این توافق خارج شود.
به گزارش ایسنا ،ژرارد آرو سفیر فرانسه در آمریکا که روزهای پایانی
مأموریت خود را سپری میکند در گفتوگو با نشریه آتالنتیک به سواالتی
پیرامون سیاستهای دونالد ترامپ ،رئیس ایاالت متحده آمریکا به ویژه در
عرصه بینالملل پاسخ داد.
آتالنتیک درباره مأموریت آرو مینویسد :ترامپ در مواردی موجب پیچیده
شدن کار دیپلماتیک ژرارد آرو در واشنگتن شده است .وی نیز همچون
بسیاری دیگر در واشنگتن به سختی تالش کرد تا پاسخی برای خروج ناگهانی
نیروهای آمریکایی از سوریه ،خروج آمریکا از توافق هستهای با ایران و بهعالوه
کنار گذاشتن توافق آب و هوایی پاریس بیابد اما به گفته او ،سختترین لحظه
در دوران کاریاش زمانی بود که دونالد ترامپ در ساعات ابتدایی روز نهم
نوامبر  ۲۰۱۶به پیروزی رسید و سفیر فرانسه توئیت کرد :پس از برگزیت ،پس
از ترامپ ،یک جهان در حال نابودی است.
این دیپلمات فرانسوی در بخشی از این مصاحبه در پاسخ به این سوال

اردوگاه الهول
پایگاه وفاداران داعش

که کدام یک از تصمیمات ترامپ بیش از همه وی را متعجب کرد ،ابتدا به
توافق آب و هوایی پاریس اشاره کرد .او سپس گفت :اقدام دیگری که مرا
شگفتزده کرد ،توافق هستهای با ایران بود .ما در حال مذاکره با دولت آمریکا
برای دست یافتن به یک توافق تکمیلی برای توافق هستهای بودیم؛ درخصوص
موشکها ،تروریسم و فعالیتهای منطقهای ایران .ما در آستانه حصول یک
توافق تکمیلی بودیم.
وی در پاسخ به این سوال که چه اندازه به توافق با دولت ترامپ نزدیک
بودید ،تصریح کرد :افراد میگویند  ۹۰درصد؛ من نمیدانم .مذاکرات در
جریان بود و مطلقا ً هیچ بحرانی در مذاکرات وجود نداشت .ناگهان در یک
شب همه چیز تغییر کرد .خود ترامپ یکشبه این تصمیم را گرفت و هیچکس
مطلع نبود .روز بعد نیز کسی قادر نبود برای ما توضیح دهد که این کار به
چه معنا است.
سفیر فرانسه در پاسخ به سوالی درباره علت حضور رئیس جمهوری فرانسه
در آمریکا در همان زمانها و اینکه آیا وی با تصور تأثیر بر ترامپ به واشنگتن
ت ما میخواهیم از توافق
رفته بود ،گفت :ترامپ در دیدار رودررو به او گف 
خارج شویم و ماکرون هم گفته بود که آنها میتوانند برای یک توافق جهانی
مذاکره کنند .ماکرون در ادامه گفته بود که باید در کنار یکدیگر تالش کنند و

ترامپ نیز پاسخ داده بود ،بله .سپس ما آنجا را ترک کردیم .من خیلی توهم
نداشتم اما با این تصور آنجا را ترک کردیم که ممکن است اتفاقی رخ دهد.
ژرارد آرو در پاسخ به این سوال که آیا آمریکاییها با حسن نیت مذاکره
میکردند ،بیان کرد :کسی که در مقابل با ما مذاکره میکرد حسن نیت
نداشت؛ یعنی برایان هوک .اما مشکل این است که این بوروکراسی بسیار
ناکارآمد است .بهطور قطع فقط یک نفر است که میتواند برای آمریکا تصمیم
ن دونالد ترامپ است.
بگیرد و آ 
گفتنی است ،آرو پیشتر در توئیتی حاشیهساز مدعی شده بود که «در
صورت لزوم و عدم رعایت کردن معاهده انپیتی از سوی ایران ،ممکن است
حتی پس از انقضای برجام تحریمهایی علیه ایران اعمال شوند» .او نوشت:
همانگونه که در سال  ۲۰۰۲گفتیم ،غنیسازی اورانیوم بدون یک برنامه معتبر
غیرنظامی ،براساس معاهده انپیتی غیرقانونی محسوب میشود ،همان طور
هم در سال  ۲۰۲۵قادر خواهیم بود تا (انقضای برجام) درصورت لزوم واکنش
نشان دهیم .تحریمهایی اعمال شدند و ممکن است دوباره اعمال شوند؛
پساز برجام همه اینها بر روال خود باقی میمانند .این سخنان با واکنش
سریع مقامات کشورمان مواجه شد که در نتیجه به حذف توئیت از سوی آرو
و توضیحات تکمیلی مسئوالن فرانسوی شد.

یک گروه شبهنظامی متشکل از زنان وابسته
به داعش در حال ایجاد ارعاب در میان
دیگر اعضای این گروه تروریستی است که از
صحنه درگیریهای داعش در شمال سوریه
گریختهاند.
به گزارش ایسنا ،در اردوگاه الهول ،وفاداران
به داعش آن دسته از اعضای این گروه
تروریستی را که «کافر» میدانند ،با چاقو تهدید
میکنند ،به آنان آب دهان پرتاب میکنند و به
سمت آنان سنگ میاندازند و حتی دیده شده
که چادر آنان را میسوزانند .به گزارش روزنامه
واشنگتن پست ،مقامات اطالعاتی میگویند،
وفاداران به داعش همچنین سلولهایی را در
داخل این اردوگاه ایجاد کردهاند تا به روشی
نظاممندتر کسانی را که به داعش پشت
کردهاند ،شکنجه کنند.
به گفته مقامات نیروهای دموکراتیک
سوریه ،رهبری این اقدام را نیز زنانی بر عهده
دارند که از کشورهایی نظیر مصر ،مراکش و
تونس هستند که در سالهای اخیر برخی از
بزرگترین جنگجویان پیرو داعش را به این
گروه ملحق کردهاند .اگرچه شماری از اعضای
داعش از این گروه رویگردان شده و خالفت آن
نیز نابود شده ،این گروه تروریستی همچنان از
سوی هزاران تن از افراد وابسته که به حمایت
از ایدئولوژی آن متعهد شدهاند ،پشتیبانی
میشود .آن دسته از اعضای داعش که در
اردوگاه الهول به سر میبرند و همچنان وفاداری
خود را به این گروه حفظ کردهاند ،امیدوارند که
این گروه تروریستی بتواند دوباره تقویت شده
و به فعالیت خود ادامه دهند .در درگیریهای
نیروهای کرد به سرپرستی آمریکا در هفتههای
اخیر برای بازپسگیری آخرین منطقه تحت
کنترل داعش ،هزاران نفر از اعضای داعش
از صحنه این درگیری فرار کردند .نیروهای
دموکراتیک سوریه به دنبال این حمالت ،مردان
عضو داعش را به مراکز بازداشت فرستاد و زنان
و کودکان را به اردوگاه آوارگان الهول منتقل
کرد .اکنون بیش از  ۷۳هزار نفر در این اردوگاه
به سر میبرند.

تب کنارهگیری «ترزا می» از قدرت
باال گرفت
دو نشریه انگلیسی ساندی میل و ساندی
تایمز با اشاره به عمق نارضایتیهای داخلی از
عملکرد ترزا می ،نخست وزیر انگلیس درمورد
نحوه مدیریت این کشور در خروج از اتحادیه
اروپا ،از موج جدید فشار همحزبیهای او برای
کنارهگیری از قدرت خبر دادند.
به گزارش ایرنا از ساندی تایمز ،گراهام بردلی،
رئیس فراکسیون بانفوذ حزب محافظهکار
(کمیته  )1922قرار است در روزهای آینده از
ت وزیر تقاضا کند تا حداکثر ماه ژوئن
نخس 
(خرداد/تیر) از قدرت کنارهگیری کند ،در غیر
این صورت صالحیت رهبری او دوباره به
چالش کشیده خواهد شد .صالحیت ترزا می
اولین بار در دسامبر گذشته و در اوج مذاکرات
پایانی برگزیت ،از سوی همحزبیهایش به
چالش کشیده شد ،اما او توانست با کسب 200
رأی موافق در مقابل  117رأی مخالف جان سالم
به دربرد .طبق رویه سیاسی حزب محافظهکار،
همحزبیهای او تا  12ماه در صدد به چالش
کشیدن رهبری او نخواهند بود ،اما به گزارش
ساندی تایمز آنها قصد دارند تا این قانون را
درصورت ماندگاری «ترزا می» تغییر دهند.

