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روزنامه لوموند ]فرانسه[

اتحاد دموكرات ها در آستانه انتخابات آمريكا 
روزنامه لوموند به تصويــب اليحه كاهش تورم در مجلس 
سناي آمريكا پرداخته و نوشته: در حالي كه كمتر از 100روز 
به انتخابات ميان دوره اي آمريكا مانده، نمايندگان دموكرات 
باالخره توانســتند بر اختالفاتي كه در 18ماه گذشته اين 
حزب را فلج كرده بود غلبه كنند و حول طرح ضدتورمي 
دولت بايدن با يكديگر متحد شــوند؛ طرحي كه اگرچه 
به اندازه وعده هاي انتخاباتي ســال 2020ميالدي بايدن 
بلندپروازانه نيست اما مي تواند با نتايج نسبي مثبتش به 
كارزار انتخاباتي دموكرات ها در پاييز كمك كند. تصويب 
اين طرح گامي به جلو براي رئيس جمهوري آمريكاست كه 
انبوهي از شكست ها در سياست خارجي و اقتصاد متزلزل 

را در كارنامه خود دارد. 

23سال از پایان جنگ میان کوزوو 
و صربســتان می گذرد. توافقنامه 
صلحی که صربســتان و ناتو امضا 
کردند پایان بخش این جنگ در سال 1999بود. در 
عمل اما این توافقنامه تنها به خاکستری روی آتش 
تنش های عمیق قومیتــی در منطقه بالکان تبدیل 
شد؛ تنش هایی که در هفته های اخیر تشدید شده 
تا نگرانی ها نســبت به در گرفتن جنگ دوم بالکان 
افزایش پیــدا کند. اوایل هفته  گذشــته در منطقه 
شمال کوزوو، یعنی جایی که اقلیت صرب تبار زندگی 
می کنند، درگیری هایی میــان صرب ها و نیروهای 
امنیتی کوزوو اتفاق افتــاد. تنش های اخیر به بهانه 
اجرای مقررات جدید مرزی بود، اما واقعیت این است 
که طی دهه های اخیر، تنش میان کوزوو و صربستان 
به صورت منظم بر سر موضوعات مختلفی در قالب 
شورش و تظاهرات خود را نشان داده است. یکی از 
اصلی ترین عوامل بروز این تنش ها حل نشده باقی 
ماندن موضوع استقالل کوزوو و اختالفات قومیتی 
است. کوزوو در سال 2008 اعالم استقالل کرد، اما 
صربستان هنوز این منطقه را بخشی از قلمروی خود 
می داند. این بار اما دولت کــوزوو مقصر ایجاد تنش 
بود؛ زیرا این جمهوری برای تردد صرب های ساکن 
مناطق شمالی کوزوو قوانین جدیدی وضع کرد که با 
مخالفت شدید آنها مواجه شد. اگرچه اکنون تنش ها 
فروکش کرده، اما این آرامش موقت، به معنای حل 
ریشه ای عامل اصلی اختالف میان کوزوو و صربستان 
نیست. وضعیت در منطقه شکننده است و احتمال 
در گرفتن یک جنگ دیگر بیش از هر زمانی وجود 
دارد؛ آن هم درســت در شــرایطی که اروپا درگیر 

جنگی بزرگ تر در اوکراین است.

عامل تنش های اخير چيست؟
تنش های اخیر میان 2کشور بر سر مقررات جدید 
برای دریافت پالک خــودرو و گذرنامه های جدید 
برای عبور از مرز بود. براساس این مقررات، صرب های 
ساکن روستاهای شمال کوزوو باید برای خودروهای 
خود درخواســت پالک های جدید کنند که مورد 
تأیید کوزووست. پس از پایان جنگ در سال 1999، 
بخشی از جمعیت این مناطق همچنان از پالک های 
صربســتانی اســتفاده  و مقام های کوزوو این نظام 
دوگانه را برای حفظ صلح تحمل می کردند. کوزوو 
ســال گذشــته اعالم کرد دیگر این وضعیت قابل 
تحمل نیست و باید تغییر کند. قانون دیگر، الزام به 
دریافت گذرنامه کوزوویی توسط صرب هایی است 
که قصد سفر به کوزوو را دارند. پیش از این، صرب ها 
می توانستند بدون نیاز به مدرک خاصی وارد کوزوو 

شوند. صربستان سال هاست که مقررات مشابهی را 
برای ورود اهالی کوزوو به صربســتان وضع کرده و 
گفته می شــود کوزوو برای مقابله به مثل دست به 

وضع قوانینی مشابه زده است.
دولت کوزوو در پریشــتینا، پایتخت سال ها تالش 
کرده کنترل خود بر بخش های صرب نشین کوزوو 
را مستحکم کند، اما با مقاومت شدید از سوی اهالی 
این مناطق مواجه شده است؛ زیرا مردمان این مناطق 
هنوز جوامع خود را بخشی از صربستان می دانند و 
صالحیت پریشتینا را برای وضع مقررات و قوانین به 
رسمیت نمی شناسند. یکشنبه گذشته اهالی صرب 
ساکن شمال کوزوو در اعتراض به وضع قوانین جدید 
جاده های شــمالی این منطقه را با کامیون مسدود 
کردند تا تردد در 2مســیر اصلی مرزی »یارینجه« 
و »برنیاک« را متوقف ســازند. ســال گذشته هم 
رویدادی مشابه در مناطق مرزی کوزوو رخ داد، اما با 

عقب نشینی دولت کوزوو، درگیری ها خاتمه یافت.
بلگراد اصــرار دارد وضع مقررات جدیــد در تقابل 
با توافقنامه آزادی تردد میان کوزوو و صربســتان 
است که در سال 2011 به امضای دوطرف رسیده 
اســت. متحدان کوزوو، ازجمله آمریــکا و اتحادیه 
اروپا، پریشــتینا را دعوت به صلح کرده و خواستار 
تعویق اجرای قوانین جدید شده اند؛ از این رو کوزوو 
هفته گذشــته اعالم کرد اجرای قوانین جدید را با 
30روز تأخیر آغاز خواهد کــرد. در پی این تصمیم 
موج اعتراضــات فروکش کــرد، اما آنچه مســلم 
اســت، اینکه این آخرین باری نخواهد بود که میان 
کوزوو و صربســتان چنین تنش هایــی رخ خواهد 
داد. آلبین کورتی، نخســت وزیر کوزوو و الکساندر 
وچیچ، رئیس جمهور صربستان قرار است در اوایل 
پاییز برای دستیابی به راه حلی کاربردی با یکدیگر 
در بروکســل دیدار کنند؛ دیداری که وچیچ آن را 

پیشاپیش بی نتیجه خوانده است.

اختالفات قومی و مذهبی، ريشه جنگ
ریشــه تنش های موجود میان کوزوو و صربستان 

به تجزیه کشور یوگســالوی در اوایل دهه 2000 
بازمی گــردد؛ رویــدادی که خود در پــی دوره ای 
طوالنی از درگیری های قومی میان جمهوری های 
یوگسالوی در دهه 1990 رخ داد. تجزیه این کشور 
به 8کشور مستقل در پی جنگ استقالل کرواسی، 
جنگ خونین بوسنی و جنگ کوزوو رخ داد. کوزوو 
آخرین منطقه ای است که از یوگسالوی سابق جدا 
شده، اما هنوز اســتقالل آن از ســوی کشورهای 
مختلف ازجمله صربستان به رسمیت شناخته نشده 
است. صربســتان هنوز کوزوو را بخشی از قلمروی 
خود می شناســد؛ درحالی که بالغ بر 100کشور به 
جز روســیه، چین و چند کشــور اروپایی استقالل 
آن را پذیرفته اند. در کوزوو چندین کلیسای جامع 
ارتدوکس صرب متعلق به قرون وسطی وجود دارد 
که صربســتان آنها را بخشــی از بدنه مذهبی خود 
می  شناسد. صربستان کشوری با اکثریت مسیحی 
ارتدوکس اســت، اما در کوزوو، آلبانیایی تبارهایی 
عموما مسلمان سکونت دارند و صرب های مسیحی 
در این منطقه در اقلیت هستند. تنش ها میان این دو 
قوم از سال 1989آغاز شد؛ به ویژه به دلیل اقداماتی 
که اسلوبودان میلوسویچ، رئیس جمهور ملی گرای 
یوگسالوی برای لغو خودمختاری کوزوو و واگذاری 

آن به صربستان انجام داد.
در مواجهــه با ایــن اقدامات، مردم کــوزوو ارتش 
آزادی بخش کوزوو را تشکیل دادند و طی سال های 
متوالی همزمان با تالش برای ایجاد قلمرویی جدید 
برای اقلیت های آلبانیای تبار منطقه، حمالتی علیه 
صربستان آغاز کردند. صرب ها اعضای این ارتش را 
به ارتکاب جنایات جنگی علیه صرب تبارهای کوزوو 
متهم کردنــد. صرب ها در مقابــل تمامی جمعیت 
کوزوو را به عنوان اعضــای ارتش آزادیبخش درنظر 
گرفتند و یک ســرکوب خشــونت بار و خونین را 
آغاز کردنــد. در نتیجه این حمــالت، یک میلیون 
آلبانیایی تبار کوزوو آواره شدند. کشورهای غربی و 
ناتو به مرور درگیر این جنگ شدند و در سال 1999 
دوطرف را بــرای انجام مذاکرات صلح به فرانســه 

کشاندند. کوزوو با صلح موافقت کرد، اما یوگسالوی 
که در آن زمان تنها شــامل صربستان و مونته نگرو 
بود، آن را نپذیرفت و به کشــتار آلبانیایی تبارهای 
کوزوو ادامه داد. از این رو ناتو تصمیم گرفت کارزاری 
11هفته ای را بــرای بمباران مواضع یوگســالوی 
آغاز کند تا این کشــور را در نهایت وادار به امضای 
توافقنامه  صلح کند. به گفته صلیب ســرخ، تا پایان 
جنگ 3هزار و 368غیرنظامی مفقود اعالم شدند و 
این تعداد مفقودی، جدا از 12هزار کشته ای است که 
نشریه لنست در ســال 2000 از آمار کشته شدگان 

جنگ کوزوو برآورد کرده است.
باوجــود اعالم اســتقالل کوزوو در ســال 2008، 
صرب تبارهای کوزوو همــواره در برابر تالش های 
پریشتینا برای اعمال کنترل بیشتر بر مناطق شمالی 
مقاومت کرده اند. اصلی ترین شــهر شمالی کوزوو، 
میترویتســا، میان آلبانیایی تبارها و صرب تبارها به 
2بخش تقسیم شده است. اختالفات قومی در مناطق 
مرزی کوزوو و صربستان، فراتر از تنش های سیاسی 
در میان مردم عادی هم بسیار عمیق است. بی بی سی 
در سال 2019در گزارشی وضعیت شکاف قومیتی در 
شهر مرزی بوجانوواچ را روایت کرده است. براساس 
این گزارش مردم این شهر که از قومیت های مختلف 
صرب و آلبانیایی هســتند، تنهــا از اماکن عمومی 
استفاده می کنند که ویژه قومیت آنها تاسیس شده 
و به این ترتیب شــکاف قومیتی میان ساکنان این 

مناطق روزبه روز عمیق تر می شود.

داليل استقرار ناتو در كوزوو
درحال حاضر بیش از 3هزار صلح بان ناتو در کوزوو 
مستقر هستند که به »نیروهای کوزوو« مشهورند. 
تشــکیل این ارتش به تأیید شورای امنیت سازمان 
ملل متحد رسیده اســت. پس از امضای توافقنامه 
صلح میان ناتو و یوگسالوی که به آلبانیایی تبارهای 
آواره اجازه بازگشــت به کوزوو را می داد، نیروهای 
ناتو بــا هدف جلوگیــری از ایجــاد درگیری میان 
آلبانیایی تبارها و صرب ها در منطقه مستقر شدند. 
از آن زمان تا به امروز، جمعیت این نیروها به تدریج 
کاهش یافته و از 50هزار نفــر به کمتر از 4هزار نفر 
رسیده اســت. این نیروها مدعی هســتند امنیت 
و ثبات را در منطقه حفظ می کننــد، از گروه های 
حقوق بشــری و فعاالن مدنی حمایــت می کنند، 
نیروهای امنیتــی کوزوو را آمــوزش می دهند و از 
توســعه کوزوویی باثبات، دمکراتیک، چند قومی و 
آرام حمایت می کنند. این نیروها اعالم کرده اند که 
درصورت به خطر افتادن ثبات در شمال کوزوو آماده 

مداخله هستند.

بحران بالکان؛ آتش زیر خاکستر
درگیری های اخیر در مناطق مرزی میان کوزوو و صربستان، نگرانی ها در مورد در گرفتن جنگ دوم بالکان را افزایش داده است

در 22 سال گذشته حداقل 2200 کودک فلسطیني قرباني حمالت رژیم صهیونیستي شده اند
جان در برابر موشک؛ کودکان غزه قربانی جنگی نابرابر

تنها 2ســاعت از شــهادت حامد نجــم و 3نفر از 
پسرعموهایش وخواهرزاده اش در اردوگاه آوارگان 
جبالیا در شــمال نوار غزه می گذشت که آتش بس 
اعالم شد. پس از 3روز بمباران شدید نوار غزه، رژیم صهیونیستی و 
گروه جهاد اسالمی آتش بس اعالم کردند. وزارت بهداشت فلسطین 
اعالم کرده، در جریان این حمالت 44فلسطینی ازجمله 15کودک 

به شهادت رسیدند و بیش از 350غیرنظامی هم مجروح شدند.
به گزارش الجزیره، حامد و پســرعموهایش )جمیل نجم الدین 
نجم 4ساله، جمیل ایهاب نجم 13ســاله، و محمد 17ساله( در 
قبرســتان فلوجه واقع در خیابان روبه روی خانه ایستاده بودند 
که بر اثر اصابت موشــک شهید شــدند. دیانا مادر حامد با بدنی 
لرزان و ناآرام می گوید که طی این چند روز پسرش به دلیل ترس 
از حمالت موشکی از خانه خارج نمی شد. او می گوید: »فقط دو 
ساعت قبل از آتش بس به من گفت که به همراه پسرعموهایش 
برای 5دقیقه بیرون می رود. چنــد دقیقه بعد صدای انفجار آمد. 
بیرون دویدیم تــا بچه ها را پیدا کنیم اما همگی تکه تکه شــده 
بودند.« او در ادامه می گوید: »4فرزند داشتم؛ در چشم بهم زدنی 
یکی از آنان را از دست دادم. پسرم با وجود شرایط سخت زندگی 
در اینجا بسیار حرف گوش کن، خوش قلب و درس خوان بود. چرا 
باید این همه بال در غزه بر سر ما ببارد؟ ما اینجا هر لحظه ممکن 

است که فرزندانمان را از دســت بدهیم؛ گویی زندگی مان هیچ 
ارزشی ندارد.« دیانا با وجود از دست دادن فرزندنش از برقراری 
آتش بس استقبال کرده و می گوید: »دیگر کافی است. نمی توانیم 
بیشتر از این تحمل کنیم. نمی خواهم مادری دیگر در غزه دردی 

که تحمل کردم را تجربه کند.«
روایت این زن فلسطینی از شــهادت فرزندش، مشابه روایت های 
دیگر در نوار غزه است. در جایی دیگر از این سرزمین، یاسر النبهین 
40ساله به همراه 3فرزندش در اردوگاه بوریج شهید شدند. بمباران 
اسرائیلی ها خانه آنان در مرکز غزه را هدف قرار داد و یاسر به همراه 

احمد 13ساله، محمد9ساله، و دالیا دختر 13ساله اش شهید شدند. 
یکی دیگر از پسران خانواده نیز در جریان این حمله مجروح شده 
و اکنون در بیمارســتان بستری اســت. برادرزاده یاسر به الجزیره 
می گوید: »عمــو و عموزادگانم جلوی در خانه نشســته بودند که 
موشکی میان او و فرزندانش به زمین خورد و همه را تکه تکه کرد.« 
او که شاهد این واقعه بوده می گوید هنوز نمی تواند آنچه اتفاق افتاده 
را باور کند. برادرزاده یاســر می گوید: »فریاد می زدم و درخواست 
کمک و آمبوالنس می کردم. عمویم مرد خوبی بود و همه او را دوست 
داشتند. او هیچ وابستگی سیاسی نداشت. ما نشسته بودیم و بچه ها 
بازی می کردند اما در عرض چند ثانیه یــک قتل عام اتفاق افتاد.« 
یاسر و فرزندانش تنها نیم ســاعت پیش از آتش بس شهید شدند. 
برادرزاده او می گوید: »درک این مســئله برایم بسیار سخت است 
که اسرائیلی ها تا آخرین لحظه به کشتار غیرنظامیان ادامه دادند.«

کشــتار غیرنظامیان در حمالت رژیم صهیونیســتی بــه نوار غزه 
داستانی قدیمی است. الجزیره نوشــته که اسرائیلی ها در 4جنگی 
که از ســال2008 میالدی در این منطقه به راه انداخته اند نزدیک 
به 4هزار نفر را به شــهادت رســانده اند که یک چهارم آنان کودک 
بوده اند. براساس آمار سازمان دفاع از کودکان، از سال 2000میالدی 
حداقل 2200کودک در جریان حمالت نظامی رژیم صهیونیستی 

و شهرک نشینان اسرائیلی در سرزمین های اشغالی شهید شده اند.

گزارش 2

گزارش 1

صدری ها، بی اعتماد به نهادهای 
سياسی

بی اعتمادی حامیان مقتدی صدر به نهادهای سیاسی 
عراق، شاه کلید درک اعتراضات پی درپی آنها در بغداد 

است

از پاییز سال گذشته که کمیسیون نظارت بر انتخابات عراق 
تأیید کرد که بلوک سیاســی به رهبــری مقتدی صدر، با 
73کرسی از 329کرسی مجلس، بزرگ ترین جناح پارلمانی 
به شــمار می رود، عراق کمتر روزی را بدون چالش درباره 

تشکیل دولت جدید سپری کرده است.
نتایج انتخابات سال گذشته با پیشتازی جریان صدر، تنها 
شگفتی این گروه در عراق طی یک ســال گذشته نیست. 
صدری ها حدود 2ماه پیش هم با اســتعفای دسته جمعی 
از کرســی نمایندگی در پارلمان، دومین شگفتی سیاسی 
خود را آفریدند. حامیان جریان صــدر همچنین از 2هفته 
پیش تا کنون اعتراضاتی را در بغداد به راه انداخته اند که در 
عمل به فلج شدن روند سیاسی منجر شده است. معترضان 
صــدری در 3روز اول اعتراضات خود با هجــوم به پارلمان 
باعث تعطیلی این نهاد شدند و با وجود خروج از تاالر اصلی 
پارلمان عراق بــا فرمان »مقتدی صدر«، امــا همچنان به 

اعتراضات خود در خیابان های بغداد ادامه می دهند.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، به دنبال سرنگونی و تغییر 
رژیم در بغداد نیســت، اما گفته اســت که دولت جدیدی 
را می خواهد. همین که حامیانش با شــرکت در انتخابات 
و سپس اســتعفا از پارلمان و در نهایت اعتراض در منطقه 
سبز بغداد توانسته اند امور روزمره دومین کشور عربی دارای 
ذخایر نفت را مختل کنند، نشان دهنده وزنه سنگین مقتدی 
صدر در تحوالت جاری عراق است. با توجه به اهمیت جریان 
صدر در تحوالت سیاســی و اجتماعی عراق، اندیشــکده 
انگلیسی »چتم هاوس« سراغ پایگاه رأی اصلی مقتدی صدر 
در شهرک صدر بغداد رفته تا نگاه دقیق تری به این جریان 

تأثیرگذار داشته باشد.

چتم هاوس در گزارش خود نوشــته که منبع اصلی قدرت 
مقتدی صدر، میلیون ها نفر از بخش هــای فقیرتر جامعه 
شــهری در پایتخت هستند که با شــعارهای او علیه فساد 
اقتصادی مقامات سیاسی به وجد می آیند. بیشتر حامیان 
مقتدی صدر، به نهادهای سیاسی عراق اعتماد ندارند. این 
موضوع را درنظرسنجی چتم هاوس از ساکنان شهرک صدر 
می توان دید. 55درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی در 
شــهرک صدر بغداد گفته اند که مطلقا بــه پارلمان اعتماد 
ندارند و 45درصد هم گفته اند که مطلقا به کابینه و دولت 
اعتماد ندارند. شــاید این وضعیت کلیــد درک اعتراضات 

همیشگی و مداوم صدری ها در بغداد باشد.

رهبران مذهبی، راهگشای مشكالت عراق
اهمیت رهبری مذهبی در میان صدری ها بســیار برجسته 
اســت. وقتی از آنها پرســیده شد که چه کســی می تواند 
مشکالت سیاســی عراق را برطرف کند، از 300نفر، حدود 
280نفر گفتند که رهبران مذهبی قادر به حل مشــکالت 
هستند. بر این اســاس، هواداران صدر، روحانیون دینی را 
نمایندگان قانونی می دانند که می توانند و باید به مســائل 
سیاسی بزرگ تر ورود و رسیدگی کنند. به گفته صدری ها، 
سیاســتمداران غیرقابل اعتماد و آلوده به فساد هستند و 

تصمیماتی می گیرند که برای عراقی ها مضر است.
تصویب قوانین کشور براســاس احکام اسالمی یکی دیگر 
از گرایش های مهــم در میان صدری ها به شــمار می رود. 
55درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که دولت باید قوانین 
را مطابق با قوانین اســالمی وضع کند، درحالی که میزان 

مخالفان کمتر از 10درصد بوده است.

نگاه متفاوت به اعتراضات
حامیان جریان صدر در عین حال نگاه یکدست و همسویی 
به اعتراضات ندارند و درحالی که 44درصد از آنها نگاه مثبتی 
به »اعتراضات تشــرین« در اواخر ســال2019  داشته اند، 
اما تقریبا همین میزان و به طور دقیق تر 42درصد نیز نگاه 
منفی به این اعتراضات دارند. اعتراضات تشرین در بغداد در 
ابتدا علیه فساد در حکومت آغاز شد و پس از آن با افزایش 
فراخوان ها و گسترش اعتراضات به درخواست برای براندازی 
حکومت و درگیری نیروهای امنیتی با معترضان انجامید. 
این تقاوت نگاه بــه جنبش اعتراضــی در میان صدری ها 
حکایت از آن دارد که همه آنهــا با اعتراضات کنونی موافق 

نیستند.
نگاه مثبت به صندوق هــای رأی همچنان یکی از بارزترین 
وجه تفاوت میان جریان صدر و دیگر جریان های سیاســی 
عراق اســت. درحالی که عمده جریان های سیاسی عراق با 
ریزش رأی دهندگان مواجه هستند، اما صدری ها همچنان 
مایل به رأی دادن و شرکت در انتخابات هستند. نظرسنجی 
چتم هاوس نشان می دهد که 36درصد از حامیان مقتدی 
صدر به احتمال بســیاری زیاد در انتخابات بعدی مشارکت 
خواهند کرد. این در حالی است که کاهش مشارکت حامیان 
دیگر جریان های سیاسی عراق، احتمال کسب آرای بیشتر 
از سوی جریان صدر در انتخابات پارلمانی آتی را محتمل تر 

خواهد کرد.
البته چتم هاوس یک نکته مهم را نیز در گزارش خود مورد 
اشاره قرار داده و آن تصمیمات پراکنده، غیرقابل پیش بینی 
و محاسبات نادرست مقتدی صدر است که در مواقع حساس 
از سوی او گرفته می شود. هرچند با وجود این شرایط نظرات 
مقتدی صدر همچنان برای حامیان او تعیین کننده و بسیار 

مهم است.

رجب طيب اردوغان 
رئيس جمهور تركيه 

هیچ بهانه ای برای کشتار غیرنظامیان 
به ویــژه کــودکان در نــوار غــزه وجــود 
نــدارد. ترکیــه در کنار مردم فلســطین 
و برادرانــش در غــزه می مانــد. ترکیــه 
در باالترین ســطح از حساســیت خود 
در مــورد مســئله قــدس بــه اســرائیل 
گفته و تاکید کرده که آنــکارا از راه حل 

2 کشوری حمایت می کند. )آناتولی( 

ژائير بولسونارو 
رئيس جمهور برزيل

از باخت در انتخابات برزيل نمی ترسم 
و دربــاره آن نگــران نیســتم. از مــن 
بــه عنــوان یــک کودتاچــی یــا کســی 
انتخابــات  نتایــج  نمی خواهــد  کــه 
رياست جمهوري را بپذیرد یاد می شود 
اما تنها چيزي كه می خواهم شفافیت 
اســت. مــن به دنبــال كودتــا در برزيــل 
نيســتم و به دنبــال حفــظ مصونيــت 
پــس از رياســت جمهوری هم نيســتم. 

)رويترز( 

ولودیمیر زلنسکی
رئیس جمهور اوکراین

کشــورهای غربــی بایــد مرزهــای خــود 
را بــه روی همــه روس تبارهــا ببندنــد. 
مهم ترین تحریم ها باید در مرزها انجام 
شود، زیرا روس ها زمین و خاک دیگران 
را غصب کرده اند. روس ها تا زمانی که 
فلسفه زندگی شان را تغییر نداده اند، 
باید در دنیای خودشــان زندگی کنند. 

)واشنگتن پست(

بازی اف بي آي در زمين ترامپ
یک روز پس از اعالم خبر یــورش پلیس فدرال 
آمریکا به عمارت رئیس جمهوري ســابق آمریکا، 
ناظران سیاسي پیش بیني کردند که دونالد ترامپ 
از این مســاله به عنوان ابزاري براي تقویت کارزار 
انتخاباتي خود استفاده خواهد کرد. دونالد ترامپ 
گفته اســت که گروه بزرگی از ماموران اف بی آی 
به اقامتگاه او در ماراالگو یــورش برده اند. گفته 
شــده که ترامپ در جریان جســتجوی ماموران 
در خانه اش نبوده اســت. دفتر اسناد ملی آمریکا 
پیش تر اعالم کرده بود که ترامپ پس از پایان دوره 
ریاست جمهوری، اسناد دولتی طبقه بندی شده را 
با خود به محل اقامت شخصی اش در فلوریدا برده 

است. شبکه سي ان بي سي نوشته: 
به نظر مي رســد هدف اف بي آي 
این بوده که ترمز جاه طلبي هاي 

سیاســي ترامــپ را بکشــد 
امــا اقداماتي از این دســت 

بلندپروازي هاي سیاسي او 
را تقویت مي کند. ترامپ 
احتمــاال از اقدامات 
وزارت دادگســتري و 

اف بي آي بــراي تحقق 
اهداف سیاسي اش کمک خواهد 
گرفت تا خــود را به عنوان یک 
قرباني براي حامیانش به تصویر 

بکشد.   

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

رد پای جنگ اوکراین در بحران کوزوو
منطقه بالكان نيز نتوانسته از تبعات جنگ اوكراين در امان بماند. كوزوو از زمان آغاز جنگ اوكراين، 
از كی يف طرفداری كرده است. اين درحالی است كه اوكراين تاكنون استقالل كوزوو را به رسميت 
نشناخته است. در مقابل، روسيه، متحد ديرينه صربستان كه مانند اوكراين استقالل كوزوو را به 
رسميت نمی شناسد، از سخنان رئيس جمهور صربستان درباره مقصر بودن پريشتينا در احيای 
تنش ها در شمال كوزوو حمايت كرده است. از سويی ديگر، والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه، 
از آغاز يك درگيری جديد در اروپا برای انحراف تمركز غرب از جنگ اوكراين استقبال می كند. 
پوتين حمايتش از 2منطقه جدايی طلب لوهانسك و دونتســك در شرق اوكراين را هم با رفتار 
غرب در برابر صربستان توجيه می كند. به گفته او، همانطور كه اروپا و آمريكا از استقالل كوزوو 

از صربستان حمايت كرده اند، مسكو هم از استقالل اين دو منطقه از اوكراين حمايت می كند.
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