
t oseei r ani . i r
5 جهان

کمی پیش از خروج ترامپ از توکیو ؛
گروهی از کودکان ژاپنی 

هدف حمله قرار گرفتند
یک مرد مسلح به چاقو و در حالی که فریاد 
می زد من شما را می کشم روز سه شنبه )هفتم 
خرداد ماه( به گروهی از دانش آموزان منتظر 
اتوبوس در نزدیکــی پارکی در توکیو پایتخت 
ژاپن حمله ور شــد؛ منابع محلی اعالم کردند 
که در این رویداد یــک دختر دانش آموز و یک 
بزرگسال کشته و دســت کم 17 کودک دیگر 

زخمی شدند.
 یک سخنگوی اداره آتش نشانی کاواساکی 
به خبرگزاری فرانســه گفت کــه حادثه در 
تماسی تلفنی در ساعت 7:۴۴ صبح سه شنبه 
)هفتم خرداد مــاه( به وقت محلــی به آن ها 

گزارش شد.
از ســوی دیگر برخی گزارش ها حاکیست 
که حمله در نزدیکی یک ایستگاه قطار محلی 

روی داد.
به نقل از خبرگزاری  آسوشــیتدپرس، در 
حالی که دانش آمــوزان و کارمندان حاضر در 
ایستگاه اتوبوس نزدیک پارک نوبوریتو در شهر 
کاواساکی در حومه توکیو منتظر بودند، مردی 
حدوداً 50 ساله مســلح به چاقو به سوی آن ها 

حمله ور شد.
از سوی دیگر تلویزیون ملی ژاپن ان اچ کی 
از قول پلیس گزارش کرد که این مظنون پس 
از این که خود را از ناحیه گردن با چاقو زد، جان 
باخته اســت. پلیس هنوز این گزارش را تأیید 
نکرده و جزئیات این ماجرا را اعالم نکرده است.

خبرگزاری کیودو و نیز رویتــرز به نقل از 
برخی مقامات محلی اعالم کرده اند که عالئم 
حیات در دو تن از مجروحان، یک دانش آموز و 

یک فرد بزرگسال دیده نمی شود.

این در حالی اســت که برخی از رسانه های 
ژاپنی گــزارش داده اند کــه در این درگیری 
دست کم سه تن جان خود را از دست داده اند 
و برخی دیگر می گویند که دو تن از جمله فرد 

ضارب کشته شده اند.
خبرگزاری کیــودوی ژاپن نیز گزارش داد 
که تاکنون هفــده کودک در ایــن درگیری 
زخمی شــده اند که دانش آموزان دختر یک 
مدرسه غیرانتفاعی در شهر کاواساکی بوده اند.

یک شــاهد نیز در این رابطــه گفت دیده 
کودکان زمانی که این فــرد مهاجم که در هر 
دو دست خود چاقو داشــته و به آن ها نزدیک 
می شده به سمت پشت اتوبوس رفته اند و مرد 
مهاجم فریاد می زده است من شما را می کشم.

راننده اتوبوس نیز به مقامات پلیس در این 
زمینه، گفت : مرد مهاجم در حالی که چاقو به 
دست بوده است به سمت اتوبوس حرکت کرده 
و کودکان را با ضربات چاقو مجروح کرده است.

همچنین یکــی از شــاهدان گفته که فرد 
مهاجم تالش می کرده تا وارد اتوبوس شــود. 
هویت و انگیزه فرد مهاجم هنوز به طور دقیق 

مشخص نشده است.
فرد مظنون به ارتکاب ایــن حمله به گفته 
رســانه های ژاپنی پنجاه ســاله بوده و پس از 
حمله به مسافران اتوبوس در شهر کاواساکی 
صدماتی با چاقو به خود وارد کرده است. آخرین 
گزارش ها حاکی است که وی پس از دستگیری 
در پی  شــدت جراحات جان باخته است. یک 
منبع پزشــکی با اعالم این که حــال برخی از 
مجروحان وخیم گزارش می شود به خبرنگاران 
گفت: در میان مجروحان یک زن چهل ساله و 
سه دختر بچه شش ساله دیده می شوند که از 
جراحات شدید به خصوص در ناحیه سر و گردن 

رنج می برند.
به گفته معاون رئیس بیمارستانی که این 
افراد در آن بستری شدند دو مجروح یاد شده 
باید به زودی تحت عمل جراحی قرار گیرند و به 

بخش مراقبت های ویژه منتقل شوند.
این حمله در حالی انجام شــده اســت که 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای یک 
سفر رسمی چهار روزه در توکیو به  سر می برد. 
رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پس از انتشار 
خبر حمله به مســافران یک اتوبوس شهری 
در کاواســاکی در حالی که سوار بر یک کشتی 
نظامی ژاپنی بود نسبت به این حادثه واکنش 
نشــان داد و در این حادثه با خانواده قربانیان 

ابراز همدردی کرد.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

پس از انتشار ویدئویی که به صورت 
مخفیانه ضبط شده بود و رسوایی فساد 
دولــت اتریش، سباســتین کورتس، 
صدراعظم اتریــش و کابینه اش رأی 

اعتماد خود را از دست دادند.
به گزارش ســی ان ان، حزب آزادی 
اتریش، شریک ائتالفی سابق کورتس، 
گفته بود که از رأی عدم اعتمادی که از 
سوی حزب سوسیالیست مطرح شده 
بود، دفاع می کند. آمار رســمی از این 
رأی گیری منتشــر نشــد؛ با این حال 
اکثریت نمایندگان مجلس برای نشان 
دادن عدم اشتیاق خود به تداوم اعتماد 

به کورتس، به پا خواستند.
کورتــس 32 ســاله که یکــی از 
جوان تریــن رهبران جهان به شــمار 
می رفت، اولین صدراعظم اتریش پس 
از جنگ جهانی دوم است که در جریان 

رأی عــدم اعتماد شکســت را تجربه 
می کند.

الکساندر وندر بلن، رئیس جمهور این 
کشور حاال باید ضمن برکناری کورتس، 
سرپرستی را برای دولت تا زمان برگزاری 
انتخابات زودهنگام در ماه ســپتامبر 

)شهریور - مهر( انتخاب کند.
وندر بلن در جریان یک ســخنرانی 
تلویزیونی که شب دوشــنبه )ششم 
خرداد ماه( روی آنتن رفت، هارتویگ 
لوگر، معــاون صدراعظــم را به عنوان 
جانشــین کورتس انتخاب کــرد. او 
همچنین اعالم کرد که روز سه شــنبه 
صبح دولت را برکنــار کرده و همزمان 
اعضای دولت را بر سمت خود ابقا می کند 
تا زمانی که بتواند جانشــین مناسبی 

پیدا کند.
رئیس جمهور در جریان سخنرانی 
خود گفت: من شــخصی را به عنوان 
صدراعظم انتخاب می کنم که از اعتماد 

گسترده در مجلس برخوردار باشد تا از 
وضعیتی همچون امروز اجتناب کنیم. 
امیدوارم که این فرایند بیشــتر از یک 

هفته زمان نبرد.
اوایل بعــد از ظهر روز دوشــنبه، 
کورتس از حامیان خود خواســت به 
تصمیم مجلس احترام بگذارند و افزود 
که وی خود از دولــت موقت حمایت 

می کند. 
کورتس در جمع حامیانش که زیر 
باران نام وی را شــعار می دادند گفت: 
مخالفان همیشــه هدف رها شدن از 
دست کورتس را در سر داشتند و حاال 

موفق شدند.
وی افزود: من از شما می خواهم این 
تصمیم را به رسمیت بشناسید، این یک 
تصمیم دموکراتیک است و جایی برای 

عصبانیت، ناراحتی یا تنفر وجود ندارد.
کورتس همچنین از حامیان خواست 
که از رقابت هــای انتخاباتی پیش رو 

حمایت کنند و گفت: از شما می خواهم 
که در ماه های آتی از کارزارهایی که برای 
حمایت از این مردم برگزار می شــود، 
حمایــت کنید و در نهایــت این مردم 
هستند که در ماه ســپتامبر تصمیم 

می گیرند.
رأی گیری برای عدم اعتماد به دولت 
کورتس پس از آن صــورت گرفت که 
دولــت وی به دنبال انتشــار یک فیلم 

مخفیانه ضبط شــده، دچــار بحران 
سیاسی شد.

این ویدئو که مخفیانــه از هاینس 
کریستین اشتراخه، معاون صدراعظم، از 
حزب راست افراطی آزادی اتریش ضبط 
شده بود، اخیراً منتشر شده است. در این 
ویدئو اشتراخه به زنی که به اشتباه نوه 
یک اولیگارش روسی خوانده شده بود، 

قراردادهای دولتی پیشنهاد می کند.
پس از آنکه هفته گذشته این ویدئو از 
سوی مجله خبری اشپیگل آلمان و نیز 
روزنامه زوددویچه تسایتونگ این ویدئو 
را منتشر کردند، اشتراخه از سمت خود 

استعفا کرد.
عامل این ویدئو که در اقامتگاه لوکس 
ایبیزا اتریش دو سال پیش  ضبط شده، 
مشخص نیســت و حتی فردی که این 
دیدار را تدارک دیده نیز شناسایی نشده 
اســت. اشــتراخه انجام هرگونه عمل 
خالفی را رد و عنوان کــرد از هر فردی 
که از رفتار وی ناامید شده، عذرخواهی 

می کند.
این رســوایی بزرگ تریــن بحران 
ائتالف گرداننده اتریش از سال 2017، 
پس از تشکیل دولت به شمار می رود. 
حزب محافظه کار خلق کورتس، پس 
از این رســوایی فوراً خود را از شرکای 

ائتالفش جدا کرد.
پامال رنــدی وگنــر، رئیس  حزب 
سوسیالیســت اتریش، روز دوشنبه، 
پیش از آغاز رأی گیــری گفت:  رفتار 

غیرمسئوالنه اساس عدم اعتماد است.
وی افزود: اتریشی ها می خواستند 
که شما مسئوالنه رفتار کنید، اما شما به 

این هدف جامه عمل نپوشاندید.
در حالی که کورتس روز دوشــنبه 
از ســمت خود کنار رفت، می تواند در 
ماه ســپتامبر برای انتخابات بار دیگر 

نامزد شود.
وی همچنان سیاستمداری محبوب 
در کشور باقی می ماند؛ او شب موفقی 

را چند ســاعت پیش از اعــالم نتیجه 
انتخابات پارلمان اروپا پشت سر گذراند. 
حزب محافظه کار خلق او توانست 3۴.5 
درصد از آرای کشــور را به دست آورد 
که افزایش 7.5 درصدی را نســبت به 

انتخابات سال 201۴ نشان می داد.
احزاب پوپولیست اروپا انتظار داشتند 
در انتخابات اتحادیه پیروز شوند. حزب 
آزادی اتریش که متحــد حزب ماتیو 
ســالوینی وزیر داخلی ایتالیا است، به 
این انتخابات چشــم دوخته بود، اما بر 
اساس نظرسنجی گروه ORF، همکار 
خبرگزاری سی ان ان، این حزب حمایت 

خود را از دست داد.
در انتخابــات اخیر اتحادیــه اروپا، 
پوپولیست ها و ناسیونالیست ها انتظار 
خیزش اساســی در نتایج را داشتند تا 
بتوانند از درون اتحادیه اروپا را تضعیف 
کنند، ناسیونالیست های اروپا نسبت به 
مسائلی از جمله هجوم مهاجران به این 
قاره، تضعیف قدرت مستقل دولت ها 
و مسائل دیگر معترض هستند و قصد 
دارند به وسیله قوانین اتحادیه، این بلوک 

را تضعیف کنند.
اما نتایج انتخابات اخیر نشان داد که 
مردم اروپا چنــدان تمایلی به تضعیف 
اتحادیه ندارند و  صرفاً قصد دارند با تغییر 
سیاست مداران جانی دوباره به اتحادیه 
بدهند و از بحران اقتصادی که از ســال 
2008 گریبان این اتحادیه و مردمش 

را گرفته، رها شوند.

همزمان با تشدید حواشی رسوایی 

دولت اتریش منحل شد

یادداشت

خدیجه عالمه زاده

بر اســاس تحقیقات شــبکه خبری عربی 
الجزیره، ماه گذشته در جریان حمالت نیروهای 
خلیفه حفتر به پایتخت کشــور لیبی در اختیار 
نیروهــای دولتی تحت حمایت ســازمان ملل 
متحــد، پروازهای باری به صــورت مخفیانه به 
پایگاه های تحت اختیار ارتش لیبی خلیفه حفتر 
انجام شده و بارهای نامشخصی را به نیروهای وی 

تحویل داده اند.
تصاویر ماهواره ای و نیز اطالعات پروازی نشان 
می دهد که اوایل ماه آوریل )اواسط فروردین ماه( 
دو هواپیمای ایلوشین 76 ساخت روسیه که به 
نام شــرکت اماراتی- قزاق با نام ریم تراول ثبت 
شده اند، بارها بین مصر، سرزمین اشغالی و اردن 
پرواز کرده اند و بعــد در پایگاه های نظامی تحت 
اختیار خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی، فرود 
آمدند؛ این رویداد دقیقاً همزمان با تالش حفتر 
برای اشغال طرابلس، پایتخت کشور لیبی، صورت 
گرفته است. ظاهراً در جریان پرواز به این کشور 
جنگ زده آفریقای شمالی، فرستنده های پروازی 
خاموش بوده اند. در حــال حاضر، لیبی به دلیل 

سال ها جنگ مداوم، از سوی سازمان ملل متحد 
مورد تحریم های تسلیحاتی قرار گرفته است.

بر اساس ویدئویی که از سوی نیروهای حفتر 
منتشر شــده اســت، یکی از هواپیماهای باری 
با شــماره ثبت UP-176۴5، پــس از فرود در 
فرودگاه نظامی تامانهانــت در اختیار نیروهای 
ارتش ملی در جنوب لیبی،  در تصویر مشخص 
اســت. این هواپیما از فرودگاه بنغازی در شرق 

لیبی، قوی ترین پایگاه حفتر به پرواز درآمده بود.
جعبه های چوبی بــا مهر ســیاه FF و وزن 
تقریبی 6۴ کیلوگرم که بر روی آن ها ثبت شده 
است، در حال حمل با لیفتراک و تخلیه از هواپیما 
مشاهده شده اند. بر روی تمامی جعبه ها نام شهر 

البیضا لیبی هک شده است.
در گزارش تحقیقات انجام شده، آمده است: 
با پیگیری شماره ها، ما متوجه مسیر مشکوک 
پروازی شــدیم که دائما بین اردن، ســرزمین 
اشغالی و مصر  و بعد به مقصد لیبی، تداوم دارد. این 
مسیر ها در نقشــه های هوایی و فناوری نظارتی 

ADS-B به صورت کامل ثبت شده اند.
بیل الو، یک تحلیل گر مجله آنالین گلف مترز، 
گفت این گزارش نشان می دهد که این منازعه 

هشت ساله چطور اینقدر ناگهانی قدرت گرفت.
وی به الجزیره گفت: بر این اساس ما شاهد ورود 
بازیگران بسیاری به لیبی هستیم. این نسخه ای 
است که برای یمن نیز نوشته شده بود. ما در حال 
مشاهده شروع یک جنگ نیابتی  و نیز  شرایطی 
تاریک برای این کشور هستیم. در این اوضاع مبهم 
شما بازیگرانی را میبینید که پا به میدان گذاشته اند 

و حاال تازه متوجه آن می شوید.
تشدید درگیری ها

این تحقیقــات در حالی انجام شــده که روز 
دوشنبه )ششم خرداد ماه( درگیری های سنگین 

در نزدیکی مرکز شهر طرابلس ادامه یافت.
سراج المجبری، یکی از دســتیاران رئیس 
کارکنان ارتش ملی لیبی گفت که نیروهای آن ها 
در منطقه صالح الدین، در چندکیلومتری مرکز 

شهر، پیشرفت هایی را به دست آورده اند.
وی مدعی شــد که جنگجویان ارتش که به 
سمت مرکز طرابلس در حرکتند، به دلیل آنکه 
در مناطق پرجمعیت قصد اســتفاده سنگین از 
آتش توپخانه را ندارند، در چند هفته اخیر کمی 

کندتر شده اند.
بــه گفتــه دو تــن از ســاکنین منطقــه، 

درگیری های سنگینی در جاده بین پایتخت و 
فرودگاه شهر که اکنون در اختیار نیروهای ارتش 

ملی لیبی قرار دارد، در جریان است.
لیبی بین حفتر که کنترل ارتش ملی لیبی را 
در اختیار دارد و  فایز السراج، نخست وزیر لیبی 
که کنترل دولت تضعیف شده و شناخته شده از 
سوی سازمان ملل را در طرابلس به دست دارد، 
تقسیم شده است. در هفته های اخیر، همزمان 
با ماه مبارک رمضان، از شدت درگیری ها کاسته 
شده بود. اما در چند روز گذشته محاصره پایتخت 
تشدید شد. نیروهای حفتر در بخش های شرقی و 

جنوبی حاشیه طرابلس پیشروی کرده اند.
حفتر گفته اســت تا زمانی که شبه نظامیان 
به رسمیت شناخته شده در دولت توافق ملی در 

کنترل طرابس باشند، او دست از تجاوز هایش بر 
نمی دارند. شــش دور مذاکره برای دست یافتن 
به یک توافق سیاســی بین دو طرف با شکست 

مواجه شده است.
نیروهای دولت توافق ملی عنوان کرده اند که 
مانع از پیشروی ارتش ملی شده اند و جاده های 
دسترسی برای حمایت نیروهای هفتر در مناطق 

جنوبی پایتخت را مسدود کرده اند.
بر اساس اعالم آژانس ســازمان ملل متحد 
در روز دوشنبه، در جنگ برای کنترل طرابلس 
تا کنون 562 نفر شــامل ۴0 شــهروند کشته 
شــده اند. ده ها هزار نفر نیز از اوایــل ماه آوریل 
)اواســط فروردین ماه( با شروع حمالت حفتر، 

آواره شده اند.

جنگ نیابتی در لیبی آغاز شد

پروازهای مشکوک برای کمک به خلیفه حفتر

کورتس 32 ساله که یکی از 
جوان ترین رهبران جهان 

به شمار می رفت، اولین 
صدراعظم اتریش پس از 

جنگ جهانی دوم است که 
در جریان رأی عدم اعتماد 

شکست را تجربه می کند

این رسوایی بزرگ ترین 
بحران ائتالف گرداننده 

اتریش از سال 2017، پس 
از تشکیل دولت به شمار 

می رود. حزب محافظه کار 
خلق کورتس، پس از این 

رسوایی فوراً خود را از 
شرکای ائتالفش جدا کرد

نماینده آمریکا در اعتراض به واگذاری ریاست دوره ای 
نشست خلع سالح ســازمان ملل به ونزوئال، این جلسه 

سازمان ملل را ترک کرد.
نماینده آمریکا، سه شنبه )هفتم خرداد ماه( در اعتراض 
به واگذاری ریاســت دوره ای نشست خلع سالح سازمان 

ملل به ونزوئال، این نشست را ترک کرد.
بنا به گزارش خبرگزاری رویترز،  این اولین باری نیست 

که واشــنگتن در اقدامی اعتراضی، نشست خلع سالح 
ســازمان ملل را ترک می کند به طوریکه ســال گذشته 
میالدی نیز در اعتراض به واگذاری ریاســت  دوره ای این 

نشست به سوریه، جلسه را ترک کرد.
رابرت وود نماینده آمریکا در کنفرانس خلع ســالح 
سازمان ملل بعد از ترک جلسه در ژنو به خبرنگاران گفت: 
ما باید تالش کنیم تا هر آنچه را که می توانیم برای ممانعت 

چنین کشــورهایی از برعهده گرفتن ریاست هیأت های 
بین المللی انجام دهیم.

وی ادامه داد: نماینده خــوان گوایدو، رئیس جمهور 
موقت، باید در این هیأت حضور داشــته باشــد و باید در 
حال حاضر در آن میز )ریاست( بنشــیند.....رژیم سابق 
)نیکالس( مــادورو در اصل نابود شــده اســت....فقط 

نمی خواهد تسلیم شود.
خــوان گوایدو ســوم بــا حمایت هــای آمریکا و 
متحدانش، خود را رئیس جمهور ونزوئال خواند از سوی 
دیگر تالش دولت قانونی ونزوئال به رهبری مادورو برای 
گفت وگو با مخالفان نتیجه بخش نبود و در نهایت این 

مخالفان تالش کردند از طریق کودتا دولت را ســاقط 
کنند.

گوایدو و هوادارانش پس از آن حاضر شدند که در نروژ 
با نمایندگان دولت قانونی کاراکاس، پــای میز مذاکره 
بنشینند، که به دلیل حمایت گســترده ارتش از مادورو، 
توطئه کودتای مخالفان تحت رهبری آمریکا به شکست 

انجامید.
پرســنل نظامی ارتش ونزوئال اخیراً با شرکت در رژه 
وفاداری به نیکالس مادورو رئیس جمهور این کشــور، 
حمایت خود از دولت قانونی این کشــور و آمادگی برای 

هرگونه نبرد احتمالی با آمریکا را نشان دادند.

در اعتراض به واگذاری ریاست دوره ای به ونزوئال؛

نماینده آمریکا نشست سازمان ملل را ترک کرد
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