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جهاننما
منابع محلی گزارش دادند

وقوع دو انفجار در افغانستان
با بیش از 30کشته و زخمی

درحالــی که هنوز
خــون دختــرکان
مدرســه سیدالشهدا
خشک نشــده؛ منابع
محلی گزارش دادند،
انفجار یک بمب کنار
جادهای در مســیر حرکت یک اتوبوس در والیت
زابل ،واقع درجنوب افغانستان بهکشته شدن دهها
تنانجامید.همچنینوزارتبهداشتافغانستاناز
دومین انفجار طی روز گذشته (دوشنبه) در مسیر
حرکت یک اتوبوس مســافربری اینبار در والیت
مرکزیپروانخبرداد.بهگزارشاسپوتنیک،بهگفته
منابعمطلعانفجاردروالیتزابلدرمنطقهشهرصفا
رخ داد و اکثر مسافران این اتوبوس کشته یا زخمی
شدهاند.منبعدیگریبهاسپوتنیکگفتاینانفجار
جان  ۱۶تن را گرفته و  28تن دیگر را زخمی کرده
است .ماه مارس یک سری انفجارهای هدفمند در
مسیرحرکتاتوبوسهادرکابل،پایتختافغانستان
رخ داد .چندین تن از جمله کارکنان یک وزارتخانه
کشته و دهها تن دیگر زخمی شدند .در همین حال
خبرگزاریرویترزازکشتهشدنیازدهتندرانفجار
اخیر در زابل خبر داده اســت .سخنگوی فرماندار
والیت زابل گفت ،این انفجار شــامگاه یکشنبه رخ
دادهو ۴۱تنازجملهزنانوکودکانزخمیشدهاند
ودروضعیتناگواربهسرمیبرند.درهمینحالدر
انفجار دیگری که دیروز در افغانســتان و در والیت
پروان روی داد ،دو غیرنظامی کشــته و ۹تن دیگر
زخمیشدند.
تاکنونهیچگروهیمسئولیتانفجارهایاخیر
را برعهده نگرفته اســت .خشونتها در افغانستان
در هفتههای اخیر پس از آنکه آمریکا اعالم کرد تا
یازدهمسپتامبرازاینکشورخارجمیشود،افزایش
یافته اســت .با این حال طالبان اواخر روز یکشنبه
اعالم کرد یک آتشبس سه روزه به مناسبت عید
ســعید فطر اعالم میکند .روز شنبه نیز انفجار در
مقابل یک مدرســه دخترانه در کابل به کشــته و
زخمیشدندههاتنکهاکثرامحصلبودند،منجر
شد .رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به این
حمله سهشــنبه را در سراسر کشور عزای عمومی
اعالمکردهاست.
درگیری در سرزمینهای اشغالی ادامه دارد

زخمیشدنصدهافلسطینیدر
یورشصهیونیستهابهمسجداالقصی

جمعیــت هال ل
ا حمــر فلســطین
اعــام کــرد که طی
درگیریهــای دیروز
(دوشــنبه( میــان
نمازگــزاران و پلیس
رژیم صهیونیستی در محوطه مسجد االقصی در
قدس اشغالی صدها فلسطینی زخمی شدند .به
گزارش آناتولی ،جمعیت هالل احمر فلســطین
در بیانیهای اعالم کــرد :بالغ بــر  ۲۵۰تن طی
درگیریها میان نمازگزاران فلسطینی و پلیس
رژیم صهیونیستی در مســجد االقصی زخمی
شدند که حدود  ۵۰تن از آنها به بیمارستانهای
قدس و درمانگاههای ســیار هالل احمر منتقل
شدند .درگیریها صبح گذشته بعد از آن رخ داد
که دهها تن از نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی
به صدها فلســطینی حاضر در مســجد االقصی
یورش برده و شروع به شلیک گلوله پالستیکی،
بمبهای صوتی و گاز اشــک آور کردند .جوانان
فلسطینی نیز با سر دادن فریاد اهلل اکبر به سمت
نیروهای اسرائیلی سنگ پرتاب کردند .سازمان
اوقاف قدس اعالم کرد که دهها تن در مســجد
االقصی زخمی شدند .پلیس رژیم صهیونیستی
اجازه ورود کادر درمان و آمبوالنسها را نمیدهد.
همچنین رژیم صهیونیســتی یــک پهپاد را در
آسمان مســجد االقصی به پرواز درآورد .صدها
فلسطینی از صبح دیروز برای ممانعت از یورش
شهرکنشینان در مسجد االقصی تجمع کردهاند.
اوایل ماه رمضــان گروههای شهرکنشــین از
یورش بزرگ به مســجد االقصی که در آن رژیم
صهیونیستی قدس شرقی را اشغال کرد ،خبر داده
بودند .فلسطینیها به پلیس رژیم صهیونیستی
برای ممانعت از یورش شهرکنشــینان اعتماد
نکرده و خــود در این مســجد بــرای مقابله با
شهرکنشینان تجمع کردند .همچنین خبرهای
ضد و نقیضی از داخل مســجد االقصی درباره به
شهادت رسیدن یک فلسطینی منتشر شده اما
هالل احمر فلســطین تا این لحظــه این خبر را
تایید نکرده است .همچنین این مرکز اعالم کرد:
شمار مجروحان به 250تن رسیده که حال یکی
از مجروحان وخیم است و  ۱۳نفر هم مستقیما از
ناحیه چشم هدف قرار گرفتهاند.

جهان 5

شروع فاز جدید ناامنی و ترورهای هدفمند در عراق؛

رخنه امنیتی درحوالی بغداد

فرشاد گلزاری

این روزها عمده اخباری که از دو
سوی مرزهای شرقی و غربی ایران
منتشر میشــود ،بوی خون و خاک
میدهد .اخباری که بسیاری را متأثر
میکند و به خوبی نشان میدهد که
وضعیت در منطقه غــرب و جنوب
شرق آسیا هیچ تعریفی ندارد.
در پشــت مرزهــای شــرقی
کشــورمان هر روز شــاهد انفجار و
درگیریهای مسلحانه در افغانستان
هســتیم که طی آن هــزاران نفر
تاکنون جان خود را از دست دادهاند
که پیر و جوان هم در آمار قربانیان به
چشم میخورند .در غرب کشورمان
هــم شــاهد بههمریختگیهــای
امنیتی جدید هستیم .همین چند
روز پیش بود کــه داعش حملهای
گسترده علیه اقلیم کردستان عراق
طرحریــزی و اجرا کرد کــه نه تنها
مسئوالن اربیل بلکه سیاستمداران
بغداد را بــا این ســوال مهم مواجه
کرد که آیا مولفههــای ضد امنیتی

بار دیگر رخ عیان کردهاند؟ بدیهی
است که پاسخ مثبت است؛ چراکه
عرض و طــول عملیات داعش علیه
اقلیم کردســتان به حدی زیاد بود
که پیشمرگههای کردستان عراق
و همچنین واحد ضدتروریسم این
منطقه ،همانند ســالهای گذشته
دســت یاری به ســوی بغداد دراز
کردند .از ســوی دیگر روز یکشنبه
نیروهــای امنیتی عــراق از خنثی
کردن طــرح انفجار یــک چاه نفت
در شمال غرب کرکوک خبر دادند.
بنابــر اعالمیهای که از ســوی
واحد ضد تروریسم اقلیم کردستان
و پلیس عراق منتشــر شــده بمب
مذکور در نزدیکی چاه  ۱۹۶میدان
نفتی بای حســن در شــمال غرب
کرکوک قرار داشــته که عمدتاً این
منطقه محل تردد عناصر داعش طی
سالهای گذشته به حساب میآمده
که در وضعیت کنونی نشاندهنده
ادامه تهدید کردستان عراق توسط
این تشکیالت تروریستی است .اگر
از این موضوع عبــور کنیم و قدری
زاویه تحلیل خودمان را تغییر دهیم،
به خوبی میبینیم که ناامنی صرفاً

در اقلیم کردستان وجود ندارد بلکه
موج جدید آن را باید در شــهرهای
عمدتا شیعهنشــین هم دنبال کرد.
شــاید عدهای بگویند که ناامنی و
اعتراضات در این مناطق در گذشته
هم وجود داشته و ریشه در بیثباتی
اقتصادی و اجتماعی دارد؛ اما به نظر
میرســد که موج جدید وقایعی که
در روزهای اخیر شاهدش هستیم،
تا حد زیادی با مســائل و معضالت
اقتصــادی  -اجتماعــی ماههــا و
سالهای گذشته تفاوت دارد .نمونه
اول این تحــوالت را باید ترور فعال
مدنی عراقی در استان کربال دانست.
روز شــنبه یک گروه ناشــناس
در حملــهای مســلحانه در منطقه
الحداد استان کربال؛ ایهاب الوزنی،
فعال مدنی برجســته عراقی و عضو
مرکز هماهنگی تظاهرات این کشور
را تــرور کردند .این اقــدام واکنش
سفارت آمریکا در بغداد را به همراه
داشت و این سفارتخانه ترور وی را
محکوم کرد .هرچند که اســتیون
هیکی ،ســفیر انگلیس در عراق هم
با انتشــار پیامی در توییتــر ،ترور
الوزنی را محکوم کــرد و مصطفی

ترورسهشخصیتامنیتی
و مدنی عراق آن هم طی72
ساعت ،هیچ دلیلیندارد
سناریوی جدید
ِ
جز طرحِ
بادرونمایهمهندسی
ضدامنیتعلیهشیعیان
اینکشور
الکاظمی ،نخســتوزیر این کشور
کمیته تحقیق و تفحص تشــکیل
داد ،اما ماجرا به همین جا ختم نشد.
شــاید برای عدهای این ترور در
عراق عــادی به نظر بیایــد؛ چراکه
حدود  7ماه پیش هــم ترورهایی از
این جنس در شهرهای شیعهنشین
ناصریه و ذیقار به وقوع پیوســت
و دو فعال زن عراقی کشــته شدند؛
رویدادی کــه واکنش بســیار تند
شهروندان این دو شــهر را به دنبال
داشــت ،حال مجددا ً ترورهایی از
این دست در حال رخ دادن است .بر
اساس اعالم رسانههای عراقی ،روز
یکشــنبه تظاهرکنندگان به دنبال
ترور ایهاب الوزنی به خیابانها آمده

و ضمن شعار علیه دولت عراق ،اقدام
به آتش زدن الستیک کردند و خشم
خود را نشان دادند.
در همین راستا شبکه الحره که
یک شــبکه آمریکایــی در عراق به
شمار میآید در گزارشی اعالم کرد
که کربال شــاهد تنش بیسابقهای
اســت؛ چراکه صدها تن از عناصر
امنیتی در مناطقی از استان از جمله
محل وقوع ترور ،نزدیکی بیمارستان
و نزدیکــی ســاختمانهای اداری
استان مستقر شدهاند.
ترور سه شخصیت
طی  72ساعت
روز دوشنبه هم اوضاع به همین
روال پیــش رفت؛ به گونــهای که
ســومریهنیوز اعالم کرد معترضان
خشــمگین بــا بســتن جادههــا
و برگــزاری تظاهــرات در ناصریه،
دیوانیه و چند شهر دیگر در جنوب
عراق از حکومت خواستند تا عامالن
قتل فعــال عراقی را شناســایی و
معرفی کند.
بــه مــوازات ایــن وضعیــت،
کمیســاریای حقوق بشــر عراق از
مصطفــی الکاظمی خواســت تا از
فعاالن مدنی در مقابل ترور حفاظت
کرده و همچنیــن نتایج تحقیقات
صورت گرفتــه در خصــوص این
جنایتها را در اختیار افکار عمومی
قرار دهــد .هنوز ایــن اعتراضات و
درخواستهای شهروندان در کربال
و سایر شهرهای شیعهنشین عراق
اجابت نشده بود که دیروز (دوشنبه)
یکباره خبر تکرار ترورهای هدفمند
همانند یک بمب معترضان را برای
لحظاتی در بهت و حیرت فرو برد.
بر اســاس اعالم منابع امنیتی و
رسانهای عراق افراد مسلح ناشناس
روز گذشــته (دوشــنبه) در حالی
که ســوار بر موتور سیکلت بودند به
سمت احمد حسن الغزالی ،خبرنگار
شبکه الفرات وابسته به عمار حکیم،
رهبر جریان حکمــت ملی عراق در
شهر دیوانیه شــلیک کردند و وی
از ناحیه ســر هدف شــلیک گلوله
قرار گرفت.
گفته شده که وضعیت سالمتی
الغزالی پایدار نیســت و به شدت از
ناحیه سر زخمی شده است .برخی
دیگــر از منابع صریحــا خبر مرگ

خبر

خبر

سئول :زمان اقدام در موردکرهشمالی فرا رسیده است

جشن تولد خونین درکلرادو با  7کشته!

رئیسجمهور کره جنوبی روز گذشــته (دوشنبه)
گفت سال آخر ریاست جمهوری خود را به عنوان آخرین
فرصت دســتیابی به صلح پایدار با کره شــمالی تلقی
میکند و زمان آن رسیده که در میان مذاکرات متوقف
شده برنامههای هســتهای و موشــکی پیونگیانگ،
اقدامی صورت گیرد .به گزارش رویترز ،اظهارات مون
جائه این ،در ســخنرانی به مناســبت چهارمین سال
ریاست جمهوری خود ،در آســتانه نخستین نشست
وی با جو بایدن ،رئیسجمهــور آمریکا در تاریخ  ۲۱مه
( ۳۱اردیبهشت) در واشنگتن مطرح شد .انتظار میرود
رئیسجمهورکرهجنوبی،آمریکارابهسمتتعاملباکره
شمالی هل بدهد ،اگرچه بایدن عالقه چندانی به اینکه
کره شمالی را اولویت اصلی قرار دهد ،نشان نداده است.
مون خاطرنشان کرد :یک سال باقی مانده از دوره خود
را آخرین فرصت برای حرکت از صلح ناقص به ســمت

صلح برگشتناپذیر ،میدانم .اکنون ،زمان بررسیهای
طوالنی هم در شرف اتمام است .زمان اقدام فرا رسیده
است .دولت بایدن میگوید ،تماسهایش با پیونگیانگ
بدون پاسخ مانده و اخیرا ً بررســی سیاستی را به اتمام
رسانده که خواستار رویکرد عملی استفاده از دیپلماسی
برای یافتن اهداف دستیافتنی در راستای قانع کردن
کره شمالی به تسلیم سالحهای هستهای خود است.

درخواست مجدد برایخروج نیروهایخارجی ومزدور ازلیبی

وزیر خارجه لیبی بار دیگر خواســتار خروج نیروهای خارجی و مزدور از کشــورش شــد و اعالم کرد ،طرابلس
برای برگزاری انتخابات شــفاف و آزادی به دور از فشار ســاح و زور آماده می شــود .به گزارش روسیا الیوم ،نجال
المنقوش ،وزیر خارجه لیبی در بازدیدش از گذرگاه مرزی با نیجر ضمن بیان اظهارات مذکور ،خواســتار همکاری
با طرح زمانی شــد که کمیته  ۵+۵با نظارت ســازمان ملل و مطابق با قطعنامه های ذیربط شــورای امنیت تعیین
خواهد کرد .وی افــزود ،لیبی دنبال آزادســازی تصمیمــات حاکمیتی خود و
آمادگی برای برگزاری انتخابات آزاد و شــفاف به دور از فشــار سالح و زور است.
المنقوش بــا بیان اینکــه وضعیت امروز لیبی مثل  ۱۰ســال پیش نیســت ،از
کشورهای همجوار خواست ،فورا برای مبارزه با قاچاق ،مهاجرت و تجارت انسان
مکانیزم های منطقه ای تعیین کنند .المنقوش گفــت ،لیبی هرگز مرزبان اروپا
نخواهد بود.

تیراندازی در یک مراســم جشــن تولد در کلرادو
در آمریکا منجر به کشــته شــدن  7نفر شد .بر اساس
گزارش منتشر شده از ســوی آسوشیتدپرس ،مهاجم
با تیراندازی به ســمت حاضران در جشــن شش نفر
را از پا درآورد و ســپس با شــلیک به خود ،به زندگی
خودش نیــز پایان داد .براســاس این گــزارش ،این
حادثه دقایقی بعد از نیمه شب در شرق شهر «کلرادو
اسپرینگز» رخ داده است .رسانههای محلی میگویند،
زمانیکه پلیس به صحنه حادثه رســیده با شش جسد
و یک مرد به شــدت مجروح مواجه شــده است .فرد
مجروح نیــز در راه بیمارســتان فوت کرده اســت.
این گــزارش همچنین میگوید ،مهاجــم نامزد یکی
از خانمهای حاضر در این جشــن خانوادگی بوده که
یک کودک نیز در آن حضور داشــته است .ضارب وارد
خانه شــده و قبل از اینکه خودکشــی کند شروع به

حدود 7ماه پیش ترورهایی
درشهرهایشیعهنشین
ناصریه و ذیقار به وقوع
پیوست و دو فعال مدنی
عراقیکشتهشدند؛
رویدادی که واکنش بسیار
تند شهروندان این دو شهر
را به دنبال داشت ،حال
مجددا ًترورهایی از این
دست در حال رخ دادن
است
او را اعالم کردند .ســومین ترور که
البته نــاکام گزارش شــده هم در
پایتخت عراق انجام شــده اســت.
بنا به اعالم پلیس بغداد اشــخاصی
ناشــناس و مســلح روز یکشنبه به
ســمت یکی از افســران اطالعاتی
عــراق در منطقــه حــی العامــل
واقع در غــرب بغــداد تیراندازی
کردند و در نتیجه این شــخص به
شــدت زخمی شــد و ضاربین هم
پا به فرار گذاشتند.
ترور سه شخصیت امنیتی و فعال
مدنی عراق آن هم طی  72ساعت،
هیچ دلیلی ندارد جز طرح سناریوی
جدید با درونمایه مهندســی ضد
امنیت علیه شــیعیان این کشــور.
اینکه الکاظمــی در اظهارات دیروز
خود اعالم کرد تمام آمریکاییها از
خاک عراق خارج شدهاند و دقایقی
بعد از تغییر و تحوالت جدید و مهم
در کابینه خود ســخن گفت؛ نشان
میدهد کــه هیچ چیــز آنگونه که
آقای نخســتوزیر میگوید ســر
جایش نیست.
او از یــک طرف پــس از تعرض
عدهای به کنسولگری ایران ،تهران
را دوست و یاور بغداد میخواند و از
سوی دیگر سالح را در انحصار دولت
میداند و حضور محدود آمریکاییها
در عراق را الزم اعــام میکند .این
بندبازی الکاظمی البته برای تامین
منافع عراق اســت امــا نکته مهم
این اســت که وضعیت عراق نشان
میدهد برخالف آنچه وی میگوید،
آشیانه شــیعیان در معرض تندباد
حوادث است.

تیراندازی کرده اســت .به کودک حاضر در این خانه
آسیبی نرســیده اســت .پلیس هویت فرد مهاجم را
فاش نکرده اســت وهمچنین انگیزه مهاجم نیز هنوز
مشــخص نیســت .این بدترین حادثه تیراندازی در
کلرادو از زمان حمله یک فرد مســلح به یک فروشگاه
در روز  22مارس گذشــته اســت کــه در آن ده نفر
کشته شده بود.

ماکرون :اختیارات اتحادیه اروپا باید تقویت شود

رئیسجمهورفرانسهبروزاختالفاتملیدرطولهمهگیریکووید ۱۹لزومتقویتاختیاراتاتحادیهاروپارابرجسته
می سازد .به گزارش گاردین ،امانوئل ماکرون در سخنرانی از محل یک استودیوی تلویزیونی ایجاد شده در محل پارلمان
اروپا در استراسبورگ گفت ،امیدوار است که کنفرانس موســوم به آینده اروپا شامل سری برنامهها و نظرخواهیهای
اینترنتی ،باعث تقویت روند تصمیمگیری در سطح اتحادیه اروپا شــود .ماکرون در صحبتهایش اشارهای به اعمال
تغییرات معاهدهای به منظور واگذار کردن صالحیتها از دولتهای کشــورها به
نهادهای اتحادیه اروپا نکرد؛ امری که شدیدا از سوی تعداد زیادی از دولتهای عضو
که ممکن است در پاسخ مجبور به رقم زدن همه پرسیها شوند ،مورد مخالفت قرار
گرفته است .او به جایش صحبتهایی کلی درباره مشکالت تجربه شده در طول
همهگیری کرونا در زمینه هماهنگسازی تالشها به دلیل فقدان وجود اختیارات
محوری در حوزه سالمت را به صورت مشخص مطرح کرد.

