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انفجار در مرکز والیت لوگر افغانستان 
با بیش از ۱۰۰ کشته و مجروح 

انفجار یک خودروی بمبگذاری شــده در 
مهمان خانه ای در شــهر پل علم، مرکز والیت 
لوگر افغانســتان ده ها کشته و مجروح برجای 
گذاشــت و به بیمارســتان و اماکن همجوار 
آسیب رساند. به گزارش یورونیوز، گزارش ها 
از افغانســتان حاکی اســت بر اثر این انفجار 
مرگبار حداقل ۲۱ نفر کشته و بیش از ۹۰ نفر 
زخمی شده اند. حسیب اهلل استانکزی، رییس 
شورای والیتی لوگر، این آمار را به خبرگزاری 
طلوع نیوز گفته و افزوده است که شمار تلفات 
این رویداد رو به افزایش اســت. گفته می شود 
راننده خودروی مملو از مــواد منفجره با این 
ادعا که از ســازمانی غیرانتفاعی اســت وارد 
شــده و بعد انفجار مهیب روی داده است. یک 
مقام محلی که نخواســت نامش فاش شود به 
خبرگزاری شــینهوا گفته است انفجار ساعت 
۱۸:۵۰ دقیقه به وقت محلــی و دقایقی پس 
از زمان افطار رخ داده است. به گفته این مقام 
مسئول، اغلب قربانیان دانش آموزانی بوده اند 
که از بخش های مختلف والیــت لوگر به این 
ناحیه آمده  بودند تا در امتحان ورودی دانشگاه 
شرکت کنند و پس از آزمون در غذاخوری های 
کوچک اطراف بیمارستان جمع شده بودند تا 
افطار کنند و غذایی بخورند. در اثر این انفجار 
دکل برق ناحیه آســیب دیده و باعث شد برق 
در این منطقه قطع شــود. اگرچه تــا به این 
لحظه هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به 
عهده نگرفته است اما دفتر ریاست جمهوری 
افغانســتان در بیانیه ای و با محکوم کردن این 
حمله، انگشــت اتهام را به سوی طالبان نشانه 
رفته اســت. اتحادیــه اروپــا، وزارت خارجه 
ترکیه، سفارتخانه های بریتانیا و فرانسه و چند 
نمایندگی کشــورهای خارجی در افغانستان 

این حمله را محکوم کرده اند.

ریاســت جمهوری افغانستان این حمله را 
محکوم کرده و گفته که در این انفجار شــمار 
زیــادی از مــردم از جمله جوانانــی که برای 
امتحان سراســری کنکور در این مهمانخانه 
بسر می بردند، کشته شده اند. اعالمیه ریاست 
جمهوری به نقل از اشرف غنی، رئیس جمهور، 
گروه طالبان را مسئول این حمله دانسته است. 
امراهلل صالح، معاون اول رئیس جمهور نیز در 
پیامی در صفحه فیســبوکش نوشت: این نوع 
جنایت نشــانه  واضحی از ضعف گروه جهل و 
وحشت طالبان اســت که هیچ گزینه ای غیر 
از خشونت را متصور نیســت. عبداهلل عبداهلل، 
رئیس شورای عالی مصالحه ملی، این حمله را 
در ماه رمضان وحشیانه و ناجوانمردانه خوانده 
و گفته در حالی که تالش های ملی و بین المللی 
برای صلح شدت یافته و امیدها را افزایش داده، 
چنین حمــالت می تواند این مذاکــرات را با 
خطر روبرو سازد. حامد کرزای، رئیس جمهور 
پیشین افغانستان، نیز این حمله را تروریستی 
و بخشی از توطئه دشمنان صلح، ثبات و توسعه 
افغانســتان خوانده و ضمن محکومیت آن از 
طرف های درگیر خواســته که بر ســرعت و 

موفقیت صلح تأکید کنند. 
اما گروه طالبان تاکنون درمورد این حمله 
چیزی نگفته اســت. دفتر اتحادیــه اروپا در 
افغانســتان این انفجار را هولنــاک خوانده و 
گفته که این حمله یک فاجعه برای کل کشور 
است و این خشونت بی معنی باید متوقف شود. 
سفارت بریتانیا در کابل نیز این حمله را محکوم 
کرده و خواستار پایان خشونت بی معنی علیه 
غیرنظامیان شده اســت. وزارت امور خارجه 
ترکیه نیز  ایــن حمله را محکــوم و به خاطر 
کشــته شــدن غیرنظامیان و دانشجویان در 
این رویداد ابراز تاســف کرده است. ترکیه این 
حمله را تروریســتی خوانده و ابراز امیدواری 
کرده که عامالن آن در برابر عدالت پاســخگو 
باشند. سفارت فرانســه در کابل نیز این حمله 
را که در نتیجه آن غیرنظامیان قربانی شــده، 
به شــدت محکوم کرده اســت. این سفارت 
در توییترش نوشــت: چنین خشــونت های 
تروریســتی بی معنی باید پایــان یابد، مردم 
افغانستان ســزاوار صلح هســتند. در همین 
راستا یک عضو شورای والیتی غزنی تایید کرد 
که یک پایگاه ارتش در حومه شهر غزنی توسط 

طالبان اشغال شد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 چند روزیست که تقابل روسیه 
با اتحادیــه اروپا و ســپس ایاالت 
متحده به اوج خود رســیده است. 
تقابلی که بســیاری از تحلیلگران 
حوزه روســیه معتقدند نظیر آن در 
چند ســال اخیر در عرصه سیاست 
خارجی طرفین وجود نداشته است، 
اما ســوال این اســت که چرا تقابل 
میان روســیه با اروپا و قبــل از آن 
آمریکا، تا این حد افزایش پیدا کرده 
و عمیق شــده است؟ پاســخ این 
پرســش یا به عبارتی گویاتر، ریشه 
این اختالف های جدیــد را باید در 
کاخ ســفید دنبال کرد. معموال هر 
رئیس جمهور جدیدی که در ایاالت 
متحده به قدرت می رسد، می گوید 
که سیاست های ســختگیرانه تری 
را نسبت به اســالف خود در مقابل 
عواملی کــه نظم جهانــی را برهم 
می زند، پیــش خواهــد گرفت. به 
نظر می رســد که جو بایــدن نیز از 
این قاعده مســتثنی نیست. توجه 
داشــته باشــید که یکی از عواملی 
که رویکردهــا و تاکتیک هــا را در 
بســتر اســتراتژی کالن و دکترین 

سیاســت خارجی کشــورها شکل 
می دهد، عامل تهدید اســت. گزاف 
نیست اگر بگوییم که اکنون روسیه 
تهدید بسیار کوچکتری از شوروی 
برای ایاالت متحده به شمار می آید، 
امــا بدیهی اســت که به واســطه 
فروپاشــی شــوروی و پایان جنگ 
ســرد، خط بطالنی بر نظم حاکم بر 
آن دوران، یعنی سیستم دو قطبی 
کشــیده شــد و طبیعتا خود این 
رخداد، عامل مهمــی برای کاهش 
میزان تهدید قرار گرفتن واشنگتن 
از ســوی مســکو بود که تا به امروز 
نیز استمرار داشــته است. حال که 
دموکرات ها وارد کاخ سفید شده اند 
تمام استراتژی های ترامپ که طی 
چهار سال گذشته باعث شد روسیه 
نفس راحتی بکشــد، کنار گذاشته 
شــده و حاال آمریکایی ها نســبت 
به گذشــته موضــع تهاجمی تری 
علیه روســیه اتخاذ کرده اند. به نظر 
می رسد که روســیه باالترین سطح 
تهدید را طی ۳۰ ســال گذشته در 
سیاســت خارجی تیم بایدن کسب 
کرده است و طبیعتاً بایدن برخالف 
تیم ترامپ به دنبال ائتالف ســازی 
علیه مسکو در مقیاس های مختلف 
منطقــه ای و فرامنطقه ای اســت. 
در این ائتالف ســازی و یارکشــی، 

مهمترین شــریک ایاالت متحده، 
اتحادیه اروپا خواهــد بود. از زمانی 
که بایدن وارد کاخ سفید شده، این 
بلوک سیاســی که ۲۸ کشور قاره 
سبز را شــامل می شود، یکی پس از 
دیگری علیه روســیه و تیم پوتین 
در حال موضع گیری هســتند. به 
عنوان مثال اواخر هفته گذشــته، 
ســفرای لتونی و لیتوانی به همراه 
سرکنسول اســتونی در پی اخراج 
دیپلمات های روس از این سه کشور 
بــه وزارت خارجه روســیه احضار 
شــدند؛ چراکه لتونی، اســتونی و 
لیتوانی اخیراً به نشانه همبستگی با 
جمهوری چک دیپلمات های روس 
را از کشورهایشان اخراج کرده اند و 
این ضربه ای  بسیار مهلک به  مسکو 
تلقی می شــود. توجه داشته باشید 
که قبل از اینکه لتونی، اســتونی و 
لیتوانی چنین اقدامی را انجام دهد، 
رسانه های بلغارستان گزارش داده  
بودند که شش شــهروند روسیه به 
مشارکت در انفجارها در کارخانجات 
و انبارهای تسلیحاتی متهم شده اند. 
بعدها مشــخص شد که ســه تن از 
آنها به تالش برای به قتل رســاندن 
امیلیان گبــرف، تاجر بلغاری متهم 
شــده اند که بررســی این اقدامات 
از ســال ۲۰۱۱ تاکنون ادامه دارد. 

عالوه بر آن آوریــل نیز پراگ اعالم 
کرد که ۱۸ دیپلمات روسی به اتهام 
عضویت در ســرویس جاسوســی 
روسیه از کشــور اخراج می شوند؛ 
اقدامــی که مســکو با اخــراج ۲۰ 
دیپلمات جمهوری چک آن را تالفی 
کرد و باعث شد تا پراگ در واکنش 
دســتور اخراج دیپلمات های روس 

بیشتری را صادر کند.
بسیج کردن اروپا

ایــن اتحــاد کــه به نوعــی در 
کشــورهای اروپای شــرقی علیه 
مسکو رخ داده، نشــان می دهد که 
سیاســت ترامپ علیه روســیه در 

اروپای شــرقی و تقویت کشورهای 
این ناحیه از قاره سبز نه تنها از سوی 
تیم بایدن تایید شــده است، بلکه 
دموکرات های کاخ سفید حاال با دو 
برابر کردن هجمه خود علیه روسیه 
در حال ائتالف ســازی های جدید 
علیه کرملین و حاکم آن هســتند. 
توجه داشته باشــید که جمهوری 
چک از زمان جنگ سرد، جغرافیای 
درگیــری و تقابل میان روســیه و 
آمریکا بوده است و یکی از یادگار های 
آن روزها که هنــوز در حال فعالیت 
است، رادیو صدای آزادی در پراگ 
است؛ چراکه سازمان سیا با افتتاح 
این رادیو در پراگ، عالوه بر اینکه بیخ 
گوِش شوروی سابق به جاسوسی در 
پوشش این رادیو می پرداخت، سعی 
می کرد تا از این امــکان برای ایجاد 
جنگ روانی علیه مسکو استفاده کند 
که در برهه های گوناگون موفق عمل 
کرد. فارغ از این مســائل باید توجه 
داشت که کرملین در وضعیت فعلی 
به شدت ناراحت و شاید هم عصبی 
است و به همین دلیل دست به یک 
اقدام تالفی جویانه علیه اتحادیه اروپا 
زده است، به گونه ای که روز گذشته 
)شنبه( مسکو اعالم کرد ورود دیوید 
ساسولی، رئیس پارلمان اروپا و هفت 
مقام ارشد دیگر اروپایی را به روسیه 

ممنوع کرده است. 
کرملین این اقدام را یک حرکت 
تالفی جویانه علیه اقدامات اخیر اروپا 
عنوان کرده و در لیستی که از افراد 
تحریم شده توســط روسیه منتشر 
شده است، عالوه بر رئیس پارلمان 
اروپا، نام ورا ژوروا، سیاستمدار اهل 
چک و معاون رئیس کمیسیون اروپا 
در امور ارزش های اروپایی، جورگ 
راوپاچ، رئیس دادســتانی برلین و 
ژاک مایر، عضو هیئــت نمایندگی 
فرانسه در مجمع پارلمانی شورای 
اروپا دیده می شــود. این فهرست 
تحریمی در حالی از ســوی روسیه 
صادر شده که جوزپ بورل، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا 
روز چهارشــنبه ۲۸ آوریل )هشت 
اردیبهشت( در پارلمان اروپا هشدار 
داد که بروکسل زیر بار ارعاب بیشتر 
از ســوی مســکو نمــی رود. بورل 
همچنین با بیــان این کــه روابط 

اروپا و روســیه در پایین ترین سطح 
خود قرار دارد، تاکید کرد این روند 
منفی ادامه دارد و حتی به سطحی 
خطرناک تر از شرایط وخیم رسیده  
است، اما ما همچنان آماده مذاکره 
برای بهبود اوضاع و شــرایط میان 
دو طرف هســتیم. جالب اینجاست 
که این تشــنج فقط مربوط به حوزه 
دیپلماتیک نمی شود بلکه در حوزه 
نظامی هم شــاهد تقابل روسیه با 
آمریکا و اروپا هستیم. به عنوان نمونه 
سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه در 
نشســتی با وزرای دفاع کشورهای 
عضو ســازمان امنیتی جامع اعالم 
کرد که مسکو از نزدیک اوضاع انتقال 
و استقرار نیروهای ناتو در اروپا را که 
بخشــی از مانورهای نظامی مدافع 
اروپا محســوب می شــود، زیر نظر 
دارد. او با اشــاره به شــیطنت  های 
واشــنگتن اعالم کرد که ما حرکت 
تیپ ۵۳ پیاده نظام لشکر ۲۹ گارد 
ملی ایاالت متحده که اخیرا و به طور 
مشــترک با ۷۵۰ واحد تجهیزات 
نظامی وارد بنــدر دورس در آلبانی 
شــد را دنبال می کنیــم. این بدان 
معناســت کــه دو طــرف در حال 
موازنه قــدرت به نفع خــود و علیه 
یکدیگر هســتند اما همه می   دانند 
که این اقدامات صرفــاً یک نمایش 
بزرگ است که حاصل جمعش صفر 
خواهد بود؛ چراکه قدرت های بزرگ 
دیگر همانند گذشــته وارد جنگ 
 نخواهند شــد، بلکه منافع را با هم 

تقسیم می کنند! 

روسیه در اقدامی تالفی جویانه چند مقام اتحادیه اروپا را تحریم کرد؛ 

معادله قدرت با حاصل جمع صفر! 
در لیستی که از افراد 

تحریم شده توسط روسیه 
منتشر شده، عالوه بر رئیس 
پارلمان اروپا، نام ورا ژوروا، 

سیاستمدار اهل چک و 
معاون رئیس کمیسیون 
اروپا در امور ارزش های 

اروپایی، جورگ راوپاچ، 
رئیس دادستانی برلین 
و ژاک مایر، عضو هیئت 

فرانسه در مجمع پارلمانی 
شورای اروپا دیده می شود

اتحاد کشورهای اروپای 
شرقی علیه مسکو نشان 
می دهد سیاست ترامپ 

علیه روسیه در اروپای 
شرقی و تقویت کشورهای 

این ناحیه از قاره سبز نه 
تنها توسط تیم بایدن تایید 

شده، بلکه دموکرات های 
کاخ سفید در حال 

ائتالف سازی های جدید 
علیه کرملین و حاکم آن 

هستند

فرستاده ویژه سازمان ملل به شــورای امنیت این نهاد بین المللی گفت، در غیاب یک واکنش جامعه بین المللی 
در قبال کودتای میانمار، خشــونت در حال بدتر شدن است و این کشور آســیایی در معرض ورود به یک بن بست 
قرار دارد. به گزارش رویترز، کریستین شرانر برگنر، به شورای امنیت ســازمان ملل گفت که اوضاع در میانمار در 
حال بدتر شدن اما وی همچنان امیدوار است که بتواند به میانمار ســفر کند تا از نزدیک بر امور و اوضاع این کشور 
نظارت داشته باشد. میانمار از اول فوریه سال جاری میالدی که کودتای نظامی 
در آن رخ داد و دولــت مدنی آنگ ســان ســوچی، رهبر دوفاکتوی این کشــور 
ســرنگون شــد، در وضعیت وخیمی به ســر می برد و و خونتا هنوز به فرستاده 
ویژه ســازمان ملل اجــازه ورود نداده اســت. معترضان حامی دموکراســی در 
 شــهرهای سراسر میانمار دســت به اعتراض زده اند و توســط نیروهای امنیتی 

سرکوب می شوند.

مردم الجزایر در صد و پانزدهمین جمعه از اعتراضات جنبش الحراک در پایتخت این کشور و برخی از استان های 
آن تظاهرات کرده و خواستار تغییر اساسی نظام شــدند. روزنامه القدس العربی نوشت، همانند جمعه های گذشته 
پس از دومین سالروز قیام مردمی جنبش الحراک، تظاهرکنندگان پس از نماز جمعه به خیابان ها آمدند و نیروهای 
امنیتی هم با زور برای متفرق کردن تظاهرات وارد عمل شدند. تظاهرکنندگان خواستار تغییر اساسی نظام، آزادی 
بازداشتی ها و تحریم انتخابات شده و شــعارهایی در این راستا سر دادند. دولت 
الجزایر روزهای گذشته تعدادی از بازداشتی های متهم به تحریک برای تجمع 
غیر مسلحانه، ضرب و شتم، توطئه علیه امنیت کشور و اتهاماتی از این قبیل را آزاد 
کرد. راهپیمایی روز جمعه با بروز بحث و جدل ها در شبکه های اجتماعی پیرامون 
روند جنبش الحراک که فعالیتش را پس از راهپیمایی ۱۹ فوریه ۲۰۱۹ در سایه 

انجام دستورکارهای دولت متوقف کرده بود، روبرو است.

ادامه اعتراضات در الجزایر فرستاده سازمان ملل: میانمار با افزایش خشونت روبروست

منابع خبری اعــالم کردند که یــک نیروی ارتش 
رژیم صهیونیســتی به خط آبی در جنوب لبنان وارد 
شد. خبرنگار المیادین گزارش داد که نیرویی از ارتش 
رژیم صهیونیستی خط آبی در شــرق منطقه بلیدا در 
جنوب لبنان را نقض کرد. سازمان ملل خط آبی را پس 
از عقب نشینی سربازان اســرائیلی از جنوب لبنان در 
سال ۲۰۰۶ جهت تایید این عقب نشینی تعیین کرد، 
این خط به صورت دقیقی با مرزهای رسمی همخوانی 
ندارد و اسرائیل بارها تالش کرده از آن عبور کند، همین 
مساله نیز موجب تنش هایی را در هر دو طرف این خط 
به وجود آورده است. در همین حال، نیروهای امنیتی 
لبنان تحقیقاتی را در خصوص پرتاب یک بمب صوتی 
به سمت ســاختمان های مسکونی در شــرق صیدا 
واقع در جنوب لبنــان را آغاز کــرد. خبرگزاری ملی 
لبنان نیز روز گذشته )شــنبه( گزارش داد که صدای 

انفجار در بامداد در منطقه الفوار در شرق صیدا شنیده 
شد. این در حالیســت که وزارت خارجه آمریکا اعالم 
کرد، لبنــان و رژیم صهیونیســتی مذاکرات پیرامون 
ترســیم مرزهای دریایی را از روز سه شــنبه بار دیگر 
آغاز خواهند کــرد و تیم آمریکایی بــه رهبری جان 
 دروشر، میانجیگر آمریکایی روز دوشنبه وارد بیروت 

خواهد شد.

روزنامــه القــدس العربــی نوشــت، در جریان 
درگیری هایی که صبح روز گذشته )شنبه( با نیروهای 
مسلح داعش در منطقه نظامی در ارتفاعات شهرستان 
الدبس واقع در اســتان کرکوک رخ داد، شش نیروی 
پیشــمرگ از جمله یک افسر کشــته و چند تن دیگر 
زخمی شدند. نیروهای پیشمرگ پس از درگیری های 
شدید توانســتند این منطقه را پس بگیرند. همچنین 
منابع امنیتی عراق از افزایش شمار قربانیان انفجار دو 
بمب در شهرستان الطارمیه واقع در شمال بغداد خبر 
دادند. این منابع گفتند، ۱۰ تــن از نیروهای امنیتی 
عراق در جریان انفجار دو بمب کارگذاشــته شده در 
شهرستان الطارمیه بغداد کشته و چند تن دیگر زخمی 
شدند. پیش از این یک منبع امنیتی اعالم کرده بود که 
یک بمب در مسیر گشــتی ارتش عراق در شهرستان 
الطارمیه منفجر شده و در اثر آن چند تن کشته و زخمی 

شدند. مرکز اطالع رســانی امنیتی عراق اعالم کرد، 
نیروهای امنیتی در حال انجام عملیات تفتیش با هدف 
جستجوی نیروهای تروریســتی هستند که به انفجار 
این بمب در الطارمیه اقدام کردند. این در حالیست که 
منابع خبری عراقی از افزایش تحرکات آشکار اعضای 
این گروه تروریستی در مرز  مشــترک عراق با سوریه 

خبر می دهند. 

ورود نظامی رژیم صهیونیستی به خط آبی در جنوب لبناندرگیری پیشمرگ ها با داعش در کرکوک
خبرخبر


