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سفیران هند و برزیل استوارنامه خود
را تقدیم اسد کردند
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معامله قرن یا هدیه قرن!
شــنبه گذشــته مایک پمپئو وزیر خارجه آمریــکا در واکنش
به ســخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اســرائیل مبنی بر
ش وســیعی از کرانه باختری به این
تالشش برای الحاق بخ 
رژیم گفت که این الحاق آســیبی به طرح دونالد ترامپ برای
حلمنازعهفلسطیننمیرساند.همیننکتهتاکیدیبراین
اســت که اساسا گفته نتانیاهو بخشــی از همین معامله قرن
بوده و در واقع وی یک نوع افشاگری کرده است .البته شاید
هم نیازی به این افشــاگری نباشــد؛ پس از واگذاری قدس و
جوالن و غیره ،بخشیدن کرانه باختری چیز عجیب و غریبی
نیستوقابلپیشبینیاست .پمپئوتاکیدکردکهطرحپیش
گفتهباطرحهایصلحیکهتاکنونارائهشده،تفاوتخیلی
زیادی دارد .البته او راســت هم میگویــد و آن چه از «معامله
قرن»تابهحالبروزیافتهاست،اینگفتهویراتاییدمیکند.
طرحهایدولتهایپیشینآمریکاباوجودجانبداریآنها
از اســرائیل ،حداقلهایــی هم برای طرف فلســطینی قائل
بودند ،چیزی که در معامله قرن اصال به چشم نمیخورد .از
اینروبایدگفت،آنچهدرجریاناست،درواقعمعاملهنیست؛
چوندرمعاملههمهطرفهابادرجاتمتفاوتیدخالتدارند
وبدونحضورآنهامعاملهمتصورنخواهدبود.بنابراینبهتر
استآنرا«هدیهقرن»رئیسجمهورآمریکابهاسرائیلنامید.
بله!وزیرخارجهآمریکابهدرستیآنراطرحیکامالمتفاوت
معرفی کرده اســت ،چون تنها طرح "صلحی" است که هیچ
مذاکرهای درباره آن صورت نگرفته و قرار هم نیست صورت
بگیرد و از همــه مهمتر این کــه قبل از رونمایــی ،بخشهای
کلیدی و اساســی آن به اجــرا درآمده؛ به نحــوی که مجهول
مهمیازآنباقینماندهاستکهمعلومشود.غایتاینطرح
ایجادیکنظمنوینمنطقهایاست،ازاینرونبایدپنداشتکه
موضوعمعاملهقرنصرفامنازعهفلسطیناست،بلکهبسیار
فراترازآناست.

کارتون روز

ارتش های عربی و انقالب ها!

پارلمانمصربااصالحقانوناساسی
برایافزایشدورهریاستجمهوری
موافقتکرد

با«سیسی»تا2030

گروه بین الملل-پارلمان مصر در جلســه
عصــر روزگذشــته خــود بــا اصــاح مــاده
 140قانون اساســی این کشــور موافقت
کرد .بر اســاس این اصالحات ،طول دوره
ریاســتجمهوری به شــش ســال افزایش

پیــدا میکند و هر فــرد میتواند ســه دوره
رئیس جمهور مصر باشد .بر همین اساس
ایــن امــکان بــرای «عبدالفتــاح سیســی»
فراهم میشود که تا سال  2030بر کرسی
ریاســتجمهوری خود باقی بماند .به این

ترتیب سیســی کــه بــا کودتــای نظامی بر
سرکار آمده بود ،در مسیری قرار میگیرد
کــه پیشــتر «حســنی مبــارک» در آن قرار
داشــت .همچنین ،قانون اساســی جدید
به رئیس جمهوری اجــازه میدهد تا برای

«بریانی» برایجذبرای

یکهفتهازآغازبزرگترینانتخاباتجهاندرهندکهطی
هفت مرحله و در بیش از ۳۹روز (تا ۲۹اردیبهشت) برگزار
می شــود ،گذشــت .در این انتخابــات (پارلمانــی) ۹۰۰
ی از سراسر این کشــور ،به پای صندوقهای
میلیون هند 
رای میروند .هــر مرحله شــامل یک منطقه با یــک تاریخ
متنوع است .این انتخابات یک شــاهکار به تمام معناست
که نیاز به  ۱۲میلیون مقام رسمی و فناوریهای پیشرفته
دارد .اما بزرگ ترین انتخابات جهان کــه  84میلیون نفر
از شهروندان آن رای اولی هســتند ،حواشی های جالبی
دارد؛ از غذا دادن نامزدها بــه رای دهندگان تا جواهرات
و شمش های طال به مســئوالن برای داشتن گوشه چشم
به ســتادهای انتخاباتــی .در این میــان «بریانــی» یکی از
غذاهایی اســت که امتحان خــود را برای جلــب رای پس
داده .ســال های زیادی اســت که بریانی بهعنوان یکی از
غذاهای اصلی کشــور هند در زمان انتخابات سراســری
مطرح میشــود زیرا با توجه به ســرو آســان این غذا ،اکثر
افراد فعــال در کمپینهــای انتخاباتی از آن برای کســب
رأی بیشــتر اســتفاده میکنند .به گزارش ایرنا ،در آوریل
ســال  ،1926دادگاه کوچکی در شــهر بمبئی مجبور به
رسیدگی به پرونده انتخابات شــهرداری در این شهر شد.

چرا جامعه سکوالر فرانسه در آتش سوزی کلیسای نوتردام تکان خورد؟

هویت سوخته

خادم-آتشسوزی کلیســای نوتردام ،جامعه فرانسه را که
اساســا به عنوان جامعه ای غیر مذهبی شناخته می شود و
برخیازآنهاحتییکبارهمبهکلیساپانگذاشتهاند ،تکان
داد.شــعلههای آتش مهار شــده اســت امــا پــس لرزههای
این آتشســوزی همچنان ادامــه دارد .غروب دوشــنبه۲۶
فروردین یکی از نمادهای اصلی پاریس طعمه حریق شــد.
شــماری از سیاســتمداران جهان ضمن ابراز همــدردی با
دولتومردمفرانسهدربارهوقوعاینآتشسوزیابرازتاسف
کردند .روزنامه کاتولیکی "ال کروآ" تیتر مقاله خود را درباره
آتشسوزی نوتردام چنین برگزید" :قلبی نشسته در تلی از
خاکستر".بهگزارشدویچهوله،روزنامهپاریزینازاشکهای
پاریس ،این بانوی فرانسه ســخن گفته است .فیگارو بر این
واقعه نام "فاجعه" نهاده و روزنامه "اکو" برای گزارش خود از
عنوان"تراژدیپاریس"بهرهگرفتهاست.
امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور فرانســه ضمن ابراز تاســف
شدید از وقوع این آتشسوزی با چشمانی اشــک آلود آن را
«سوختنبخشیازپیکرفرانسه»تعبیرواعالمکردکهفرانسه
دراولینفرصت،کاربازسازیومرمتاینکلیساراآغازخواهد
کردویککمپینملیبرایجمعآوریکمکبهمنظورساخت
این کلیســا تشــکیل خواهد داد .تعدادی از سیاستمداران
کشــورهای مختلف جهان نیز به آن چه یک فاجعه فرهنگی
قلمدادشده،واکنشنشاندادهاند.آنگالمرکل،صدراعظم
آلمان آتشسوزی نوتردام را واقعهای دردناک خوانده است.
اشــتفان زیبرت ،ســخنگوی دولت آلمان به نقــل از مرکل،
نوتردام را نماد فرانســه و در عین حال سمبل فرهنگی اروپا
نامیدهاست.آلساندروگیزوتی،سخنگویواتیکاننیزازاین
کلیسابهعنوانسمبلونمادمسیحیتیادکردهاست.آنتونیو
گوترش ،دبیرکل ســازمان ملل متحد گفته اســت که دیدن
تصاویرمربوطبهآتشسوزیدرنوترداماوراشوکهکردهاست.
▪سفیرفرانسهترامپ راابلهخواند؟

دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا با انتشــار یک پســت
توئیتری باعث انتقاد بسیاری از مردم فرانسه در شبکههای
اجتماعیشد.ترامپدراینپستتوئیترینوشتهبود«:دیدن
تصاویر مربوط به آتشسوزی در کلیســای نوتردام برای من
واقعا بسیار وحشتناک اســت .شاید بشــود از هواپیماهای
آبپاشبرایخاموشکردنآتشاستفادهکرد امابایدعجله
کنید!»برخی کاربــران به این توئیت ترامپ واکنش نشــان
دادندوحتیگفتهشدکهژاررآرو،سفیرفرانسهدرواشنگتن
دونالدترامپرابهخاطراینپستتوئیتریدرمصاحبهخود
با شبکه سیانان" ،ابله" نامیده است هرچند این خبر بعدا
تکذیب شد و سفیر فرانسه تاکید کرد که «من تنها نظر آتش
نشانیرامنعکسکردمکهاستفادهازهواپیمایتانکرداربه
ساختمانکلیساآسیبجدیخواهدزد».
▪پیشبینیهوگو

رمــان «نوتــردام پاریــس» ویکتــور هوگو کــه در ایران بــا نام
گوژپشــت نوتردام شــناخته میشــود در زمان آتشسوزی
کلیســای ۸۰۰ســاله پایتخت فرانســه ،مــورد توجه جدی
کاربران فضای مجازی قرار گرفت.نقل قولهایی از ویکتور
هوگو روز گذشــته ( ۱۵آوریــل ۲۶-فروردیــن) همزمان با
آتشســوزی بزرگ کلیســای نوتــردام پاریس ،شــبکههای
اجتماعی را فــرا گرفت؛ گویی این نویســنده فرانســوی در

خود یک یــا چند معــاون تعیین یــا آن ها را
عزل و نصب و اختیاراتشان را نیز مشخص
کند .عبدالفتاح سیسی که قب ً
ال وزیر دفاع
و فرمانــده نیروهای مســلح مصر بــود ،در
ســال  ٢٠١٣بــا ســرنگون کــردن دولت
«محمدمرســی» نخســتین رئیس جمهور
دموکراتیــک ایــن کشــور کــه از حمایــت
«اخــوان المســلمین» برخــوردار بــود ،به
قدرت مطلقه سیاســی دست یافت .او یک
سال پس از این رویداد رسم ًا رئیس جمهور
شد .ژنرال سیسی ســال گذشته میالدی
درحالــی که با فشــار هــای غیر مســتقیم،
تمامی رقبای اصلــی را از گردونه رقابت و
نامزدی حذف کرد ورقیب انتخاباتی قدری
در مقابلش نداشت ،با کسب  ٩٧درصد آرا
برای یک دوره دیگر ،ریاست جمهوریاش
را تمدید کرد اما قانون اساسی مصر که در
سال  ٢٠١۴اصالح شد ،تنها دو دوره چهار
ساله ریاست جمهوری را مجاز میشمارد.
بــه تازگــی تعــداد زیــادی از نماینــدگان
پارلمان بــا حمایت از سیســی ،طرحهایی
را برای تجدید نظر در قانــون ارائه کردند.
اصالحیــه ای که دیــروز بــا اکثریــت آرا به

تصویب رســید .او که به خاطــر توانایی در
«حفظ ثبات مصر و مبارزه با تروریســم» ،از
طرف دولتهای غربی حمایت میشــود،
بارها از ســوی ســازمانهای غیردولتی به
نقض حقوق بشر ،شکنجه ،اعدام ،سرکوب
مخالفان و فشــار بر رســانهها متهم شــده
است.
با این حــال اکثــر نماینــدگان پارلمان که
طرفدار او هستند تأکید میکنند که وجود
سیســی برای ثبــات اقتصادی و سیاســی
کشور حیاتی اســت .آنان میگویند که در
ســال  ،٢٠١۴قانون اساســی در شرایط
اســتثنایی و اضطــراری به تصویب رســید
و اصــاح آن ضروری اســت .خیــز او برای
افزایــش قــدرت ،در شــرایطی روی داده
که در ســودان و الجزایر دو کشور همسایه
مصــر ،رهبــران پــس از دهههــا در قدرت
ماندن ســرنگون شــدهاند .پارلمــان مصر
 ۲۵بهمــن با اکثــر قریــب بــه اتفــاق آرا با
پیشنویــس طــرح تغییــر قانــون اساســی
موافقت کرده بود و جلســه دیروز به منظور
رأی گیری بر ســر تک تک موارد مد نظر در
بندهای قانون اساسی مصر انجام شد.

نگاهی به حواشی بزرگ ترین انتخابات جهان در هند؛ از دادن غذا به رای دهندگان تا طال به مسئوالن

روزنامه تایمز هند در همان زمان نوشت« ،اس .آر .جیکار»
یکــی از نامزدهای ایــن انتخابــات متهم به سوءاســتفاده
از ارائه غــذا بــه رأی دهنــدگان برای کســب رأی بیشــتر
شــد .با فراخوان «جیکار» ،نامزد پیروز شــده در انتخابات
شهرداری ،وی در سخنانی گفت ،غذای پخته و ارائه شده
تنها برای افراد فعــال در کمپین انتخاباتی بــوده و به رأی
دهندگان غذایی داده نشده اســت .دادگاه نیز با بررسی
حجم غذای پخته شده به صحت سخنان این نامزد پی برد.
باگذشت سالیان سال از این اتفاق ،اگرچه در صحنههای
انتخاباتی هند یکپارچگی نامزدها کاهش یافته است اما
همچنان غذا نقشی اساســی در انتخابات ایفا میکند .به
گزارش روزنامه اکونومیک تایمز ،از آن جا که کمیســیون
انتخابات توســط ارتش اداری هدایت میشود ،انتخابات
سراســری هند همیشــه با یــک کمپیــن نظامی مقایســه
میشــود .همانطور که ناپلئون درباره تــدارکات نظامی
میگویــد« ،ارتــش روی شــکمها رژه میرونــد» .در هنــد
غــذای بریانی نقشــی اساســی در جــذب بیشــتر رأی در
صندوقهای رأی گیری دارد و امسال نیز مانند سالهای
گذشــته میتوان حضور این غــذا در صندوقهــای رأی را
مشاهده کرد .البته در برخی از مناطق هند غذاهای دیگر

قرن ۱۹میــادی آتشســوزی نوتــردام را پیشبینی کرده
بود.ویکتور هوگو در بخشی از رمان خود که در سال۱۸۳۱
میالدی منتشر شد ،آتشسوزی در این کلیســا را این گونه
توصیفکردهبود«:شعلهبزرگآتشازمیاندومنارهکلیسا
بهشکلجرقهایازگردبادزبانهمیکشد».
▪انــگــار حتی سکوالرها دلــشــان بــرای کلیسا تنگ
شدهاست

کلیســای نوتــردام واقــع در بخــش شــرقی پاریــس از
بناهــای برجســت ه ســبک «گوتیــک» اســت.عبارت نوتردام
( ) Notre-Dameاز دو واژه« » Notreصفــت مالکیــت اول
شــخص جمع و« » Dameبه معنی بانو تشــکیل شــده اســت
«بانوی ما» است .بانو در این ترکیب ،همان
بنابراین به معنای
ِ
مریم مقدس یا آن طور که کاتولیکها و مسلمانان میگویند،
مریم باکره اســت .این کلیســا تا پیش از قرن چهارم میالدی
معبدی غیرمسیحی به حســاب میآمد که به آیین باستانی و
غیرالهی مربوط میشد اما پس از آن با ایجاد برخی تغییرات،
معبد جایش را به کلیسای جامع این شــهر داد و تا هشت قرن
بیهیچتغییریپابرجامانداماباافزایشناگهانیجمعیتاروپا،
با افزودن بناهایی به ساختمان اصلی کلیسا فضای اصلی آن
گسترشیافتوبهچنانکلیسایبزرگیتبدیلشدکهتاقرنها
بزرگترینکلیسایاروپابهحسابمیآمداماچرافرانسویها
که وقتچندانیدرکلیسانمیگذرانندوکشورشانرسم ًایکی
ازبیدینترینکشورهایاروپاستوقتیدوشنبه شبگذشته
کلیساینوتردامدرآتشسوخت،بانگرانیبهسمتقلبشهر
خیره شدند .انگار حتی ســکوالرها دلشان برای کلیسا تنگ
شدهبود.واقع ًادرنوتردامچهاتفاقیافتاد؟
بــه گــزارش ترجمان«،پامــا دراکرمــن» بــا طــرح ایــن
ســوال در نیویورکتایمز مــی افزایــد« :فرانســویها وقت
چندانی در کلیســاها نمیگذرانند .گرچه بیشــتر جمعیت
فرانسهاسم ًاکاتولیکاندامافرانسهرسم ًایکیازبیدینترین
کشورهای اروپاست .پاریسیهای روشن فکر و اتو کشیده،
غالب ًا دین را موضوعی قدیمی و خرافــی میدانند ...و حاال،
آتشی که دارد نوتردام را میســوزاند انگار به جان همه افراد
این شهر افتاده است .پهپادهای فیلمبردار صحنه سوختن
ســاختمان صلیبشــکل در شــعلهها را نشــان میدادنــد.

توانســتهاند جایگزین بریانــی در زمان انتخابات شــوند.
برای مثال ،در سال گذشته ارائه تخم مرغ و برنج به افراد
فعال در کمپینهای انتخاباتی شــهر «کلکته» منجر شد
که این شــهر با کمبود شــدید تخم مرغ مواجه شود اما در
انتخابات امسال ،طبق دستور کمیسیون انتخابات ،تمام
هزینههای مصرف شــده کمپینهای انتخاباتی از جمله
غذاهای مصرف شده محاسبه میشود و در صورت صرف
هزینههای بیش از انــدازه حزب مد نظر بــا کیفر قضایی
پیگرد خواهد شد .کمیسیون انتخابات هند هدف از این
دستورالعمل را سوءاستفاده نکردن از رأی دهندگان در
صندوقهای رأی گیری اعالم کرده اســت اما با اجرایی
شــدن تمام این دســتورات ،غذای بریانی همچنان یکی
از پرمصرفترین غذاهای انتخاباتی هند اســت .در سال
 ،2009روزنامــه تایمز هنــد درباره خواســتههای افراد
فعال در کمپینهای انتخاباتی نوشت ،در گذشته فعاالن
کمپینهای انتخاباتی به فالفل و چــای راضی بودند اما
هم اکنون خواســتار غذای بریانــی و آب معدنی به ارزش
 500روپیه هند هستند .ماجرا به همین جا خالصه نمی
شــود چرا که نمی توان بــرای جلب نظر مســئوالن نیز از
«بریانی» اســتفاده کرد .در هند رسم است که نامزدهای

انتخابات برای خریدن رأی به صورت غیر قانونی «شمش
طال»« ،وجــه نقــد»« ،اشــیای گرانقیمت» یا حتــی مواد
مخــدر توزیع میکننــد اما به گــزارش یورونیوز ،امســال
شــورای عالی نظارت بــر انتخابــات هند تصمیــم گرفته
است تا با این نوع فساد به شدت مبارزه کند و اجازه ندهد
نامزدها از بودجه مجاز برای تبلیغات سوء استفاده کنند.
به همین دلیل پستهای بازرسی زیادی در بزرگراههای
این کشور مستقر شدهاند تا با تفتیش خودروها ،از قاچاق
معمول زمــان انتخابات جلوگیری کننــد .در چهارچوب
همین طرح ،اداره اطالعات هند ،ماه گذشــته در بمبئی
 ۱۰۷کیلوگــرم طــای قاچــاق بــه ارزش تقریبی ۳۰۰
میلیون روپیــه ( 4.3میلیون دالر) از قاچاقچیان کشــف
کــرد .ایــن بزرگتریــن محموله قاچــاق طالی کشــف و
ضبط شده از ابتدای آغاز این طرح بوده است .انتخابات
پارلمانی درحالی روزهای خود را ســپری می کند که بر
اساس آمارها ،حدود هشت هزار نفر برای به دست آوردن
نزدیک به  540کرسی مجلس نمایندگان (لوک سبها)
با یکدیگر رقابت می کنند .این افراد ،نماینده بیش از دو
هزار حزب سیاسی هســتند که در سطح ملی و ایالتی در
این کشور فعالیت دارند.

نمای روز

«دیپلماسی دامادها»
دامادهــای روســای جمهــور آمریــکا و ترکیــه بــه
قــدرت هایی بانفــوذ تبدیل شــده اند که بر سیاســت
کشورهایشــان تاثیرگذارنــد .در تصویــر« ،بــرات
آلبایــراک» داماد اردوغــان و وزیر امور مالــی و خزانه
داری ترکیه در کنار «جرد کوشنر» داماد ترامپ در کاخ
سفید دیده می شود .وزیر خزانه داری ترکیه به منظور
شرکت در نشست صندوق بینالمللی پول با وزیران
دارایی «گروه  »20به واشــنگتن سفر کرده است .در
دیدار آلبایراک و ترامپ« ،جرد کوشنر» داماد و مشاور
ترامپ و «اســتیون منوچین» وزیر خزانهداری ایاالت
متحده آمریکا نیز حضور داشــتند« .آلبایراک» دیدار
با ترامپ را مثبت و ســازنده توصیف کــرد و گفت ،دو
کشور توافق کردند حجم تجارت ساالنه خود را از رقم
 20میلیارد دالر فعلی به رقم 75میلیارد دالر در سال
برســانند .روابط اقتصادی دو کشور در سال گذشته
بر سر بازداشت کشــیش آمریکایی و خرید احتمالی
اس  400از روسی توسط آنکارا دچار تنش شده بود  .

پیشخوان بین الملل

طرح روی جلــد مجلــه تایم که بــا تصویرگــری پرچم
نــخ کــش شــده و از هــم گسســته اروپــا ،بــه موضوع
آینده اتحادیه اروپا در شــرایط ظهــور و قدرت گرفتن
پوپولیست ها در برخی کشورها پرداخته است.

طالبان زنان را در مذاکرات صلح قطرشرکت میدهد
برای اولین بــار در تاریخ مذاکرات طالبــان ،زنان نیز در تیم
مذاکره کننده این گروه در گفت وگوهای صلح قطر حضور
خواهند داشــت .این خبر از ســوی ســخنگوی طالبان و در
آستانه برگزاری دور جدید این مذاکرات با هدف پایان دادن
به جنگ  17ساله افغانستان اعالم شد .طالبان نگرشی به
شــدت محافظهکارانه به زنان و حقوق آنان دارد و به همین
دلیل موافقت آن ها با حضور زنــان در گروه مذاکره کننده،
اتفاقی بــزرگ محســوب میشــود .بــه گــزارش یورونیوز،
قرار اســت این دور از گفــت وگوها طی روزهــای  ۱۹تا ۲۱
آوریل در شــهر دوحه میان نمایندگان طالبــان و گروهی از
چهرههای برجسته افغان از جمله سیاســتمداران مخالف
و فعاالن جامعه مدنی برگزار شــود .پیش از این نیز جلســه

رئیسجمهور امانوئــل ماکرون ،حوالی ســاعت ۱۱:۳۰به
تلویزیونملیآمدودرحالیکهپشتسرشساختمانکلیسا
داشت میســوخت ،از کلیســا اینطور تعبیر کرد« :نوتردام
جامع همه فرانسویهاســت ،حتــی آنهایی که
کلیســای
ِ
یک بار هــم پایشــان را این جــا نگذاشــتهاند».دراکرمن می
افزاید«:بخشــی از ایــن ماجراها به ایــن دلیل اســت که این
کلیسای۸۵۶سالهشاهدبخشاعظمیازتاریخفرانسهبوده؛
جاییکههنریششمتاجگذاریکردهوناپلئونامپراتورشده
است.چندساعتبعدازآتشسوزی،اخبارتلویزیونفرانسه
تصاویر بسیاری از کلیسا پخش کرد ،از مراسم ختم فرانسوا
میتران گرفته تا چنــد صحنه از فیلمی که از روی گوژپشــت
نوتردامویکتورهوگوساختهشدهاست.گرچهاکثرپاریسیها
معمو ًالبهدیدناینکلیسانمیروندویکسریهمهیچوقت
این کار را نمیکنند اما نوتردام صرف ًا یک جاذبه گردشگری
یا بنای تاریخی نیست بلکه تقریب ًا در هر جای شهرکه باشی،
این کلیسا را میبینی که در دل شــهر ،بر کرانه رودخانه آرام
گرفته اســت.... .زمان زیادی از چند شــوک بزرگ دیگر که
بــرای پاریس رخ داد ،نگذشــته اســت ،ازجمله ســیل ســال
گذشته که در سن آمد و البته حمله تروریستی که در۲۰۱۵
برایمان اتفاق افتاد.ماکرون خطاب به ملت فرانســه گفت،
پاریسیها«دردلبهخودمیلرزند».واقع ًاتعبیردقیقیاست
ازاحساستهیشدنوفقدان.همچنیندرکناراینخسارت
شدید،یکسرخوردگیوغممشترکهموجوددارد؛اینکه
ما،همچوناعضاییکتمدن،نتوانستیمازچیزیگرانبهاو
ُپرارزشمراقبتکنیم.چندصدسالهمبگذرد،آدمهادرباره
آتشسوزیسال ۲۰۱۹صحبتخواهندکرد».
آنری سیته تحلیل گر بی بی سی هم نوشت :هیچ اثر دیگری
در فرانسه مثل نوتردام نماد فرانسه نیست .رقیب اصلی آن
به عنوان مظهر ملی ،برج ایفل اســت که بیش از  100سال
قدمــت دارد .نوتردام از قــرن یازدهم در پاریس بوده اســت.
اینکلیساییاستکهنامیکیازشاهکارهایادبیفرانسه،
"گوژپشــت نوتردام" اثر ویکتور هوگو از آن وام گرفته شــده.
آخرین بــاری که کلیســا دچار آســیب جدی شــد در جریان
انقالبفرانسهبود.اینکلیساتقریبابدونآسیبازدوجنگ
جهانی جان به در برد.مشــاهده سوختن کلیســا ،به عنوان
نشاناستمراریکملت،برایفرانسویهاتکاندهندهاست.

3

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

مشــابهی میان دو طرف در ماه فوریه در مسکو برگزار شده
بود .ذبیح ا ...مجاهد ،سخنگوی طالبان در تماسی تلفنی
با خبرگــزاری رویترز اعــام کرد« :ایــن زنان هیــچ ارتباط
فامیلی با اعضای ارشــد طالبــان ندارند ،آن هــا افغانهای
عادی از درون و بیرون کشــور هســتند .زنانی که طرفدار و
بخشــی از مبارزات امارت اســامی افغانســتان هستند».
حاجی دین محمد ،معاون شــورای عالی صلح افغانســتان
اعالم کرده اســت که در میــان 150تن از سیاســتمداران
برجســته نشســت آینده 40 ،زن حضور دارنــد .طالبان در
زمان حکومت بر افغانستان ،عالوه بر اجباری کردن استفاده
از برقع و پوشــاندن کامل صورت ،محدودیــت های زیادی
همچون ممنوعیت تحصیل دختران و ممنوعیت کار (بیرون

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
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از خانه) را به زنان تحمیل کــرد .هنوز تاریخ برگزاری بخش
اصلی مذاکرات صلح افغانســتان با حضور زلمی خلیلزاد
اعالم نشده است و بنا بر اعالم وزارت خارجه آمریکا ،هیئت
آمریکایی ترجیح میدهد که ابتدا نتایج گفت وگوهای «بین
افغــان» را ببینــد .زلمی خلیــلزاد ،دیپلمات افغــان متولد
آمریکا از ســوی واشــنگتن وظیفــه دارد که گفــت وگوها با
طالبان را با هدف رسیدن به توافقی با این گروه ادامه دهد و
همچنین با اتخاذ تدابیری مانع آن شود که القاعده یا دیگر
گروه های افراطی ،از افغانستان به عنوان محیطی مساعد
برای انجــام حمالت خود اســتفاده کنند .طالبــان تا کنون
هرنوع گفت وگوی رسمی با کابل را رد کرده و دولت اشرف
غنی را «عروسک» تحت کنترل آمریکا خوانده است.
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