
۸۸ کشته در آتش سوزی 
بیمارستان ذی قار عراق

نخســت وزیر عراق دوشــنبه شــب جلسه 
اضطراری با تعدادی از وزرا و رهبران امنیتی عراق 
درباره علل و تبعات آتش ســوزی در بیمارستان 
امام حسین در اســتان ذی قار تشــکیل داد که 
منجر به کشته شــدن دســتکم ۸۸ تن شد. به 
گزارش شــفق نیوز، مصطفی الکاظمی، نخست 
وزیر و فرمانده کل نیروهای مســلح ، عراق شب 
گذشته جلســه اضطراری برگزار کرد که شامل 
تعدادی از وزرا ، مقامات و رهبران امنیتی بود. در 
این نشســت که به منظور آگاهی از دالیل حادثه 
آتش سوزی بیمارستان الحسین )ع( در استان ذی 
قار و پیامدهای آن برگزار شد تصمیماتی مختلفی 
صادر شــد که عبارتند از؛ شروع تحقیقات سطح 
باالی دولت برای یافتن علل حادثه، اعزام یک تیم 
دولتی از گروهی از وزرا و رهبران امنیتی به استان 
ذی قار تا مراحل داخلی را پیگیری کنند، بازداشت 
مدیر بهداشت ذی قار ، رئیس بیمارستان و رئیس 
بخش دفاع مدنی در اســتان و آغــاز تحقیقات از 
آن ها، همکاری وزارتخانه های مختلف برای ارسال 
کمک های فوری پزشکی و امدادی به استان ذی 
قار، شهید محسوب کردن قربانیان حادثه، پاسخ 
دهی فوری به خواسته های آنها و اعزام مجروحان 
به خارج از عراق، اعالم عزای رسمی برای شهدای 
حادثه.این آتش سوزی ساعاتی پس از آتش سوزی 
در مقر وزارت بهداشت عراق در بغداد رخ داد و طی 
آن ۸۸ تن کشته و شماری زیادی زخمی شدند که 
حال بیشترشان وخیم گزارش شده است. مقامات 
محلی در ذی قار اعالم کردند که حریق کاماًل مهار 
و حالت اضطراری اعالم شــده است. همزمان یک 
منبع محلی رســمی گفت که مقامات استان ذی 
قار در حال بررسی اســتعفای جمعی در پی آتش 
سوزی فاجعه بار در بیمارستان بیماران کرونایی در 
ذی قار هستند. وی گفت که احمد الخفاجی، یکی 
از مشاوران فرماندار به دولت محلی پیشنهاد کرده 
پس از حادثه استعفای جمعی دهند و این موضوع 

در واقع در حال بحث است. 

از سوی دیگر یک منبع امنیتی رسمی در استان 
ذی قار با افشای نتایج تحقیقات مقدماتی در مورد 
حادثه آتش سوزی در بیمارستان امام حسین )ع( 
ذی قار گفت: آنچه رخ داد، خود جهنم اســت. وی 
افزود: در این مرکز ۶۸ بیمار مبتال به کرونا بستری 
بودند و هر فرد آلوده حداقل یک همراه داشت و تعداد 
کل افراد در مرکز بیش از ۱۴۰ نفــر بود. وی افزود: 
تیم های امداد و نجات قادر به ورود به محل حادثه 
و نجات آنها نیستند و انتظار می رود عملیات برای 
بیرون آوردن اجساد پس از آرام شدن وضعیت اطراف 
بیمارستان آغاز شود. در مورد دالیل آتش سوزی 
نیز این مقام امنیتی گفــت: طبق نتایج تحقیقات 
مقدماتی، این حادثه به دلیل قطعی برق نبوده است.

از سوی دیگر ســامان برزنجی، وزیر بهداشت 
اقلیم کردســتان عراق، آمادگی بیمارستان های 
اقلیم برای پذیرش مجروحان حادثه آتش سوزی 
در ذی قار را اعالم کــرد. برزنجی گفت که با وزارت 
بهداشت دولت فدرال عراق، فرماندار ذی قار و مدیر 
کل بهداشت اســتان ذی قار تماس تلفنی برقرار و 
آمادگی دولت اقلیم کردستان را برای امدادرسانی، 
ارسال تجهیزات پزشکی الزم و پذیرش مجروحان 
در بیمارستانهای اقلیم کردستان را اعالم کرده است. 
آوریل گذشته نیز در اثر انفجار یک سیلندر اکسیژن، 
آتش سوزی گسترده مشابهی در بیمارستان ابن 
الخطیب بغداد رخ داد که مرکز بستری بیماران مبتال 
به ویروس کرونا است. به گفته وزارت کشور عراق، در 
این حادثه ۸۲ تن کشته و ۱۱۰ تن زخمی شدند، اما 
کمیسیون حقوق بشر )که به طور رسمی با پارلمان 
مرتبط است( گفت که آتش ســوزی ۱۳۰ کشته 
برجای گذاشت. در این راستا ائتالف سائرون وابسته 
به جریان مقتدی صدر اعالم کرد: دولت فدرال باید 
به نقش واقعی خود درباره حفظ جان شــهروندان 
عمل کند و کمترین کاری که دولت می تواند انجام 
دهد محاکمه دستان خبیثی است که موجب این 

فاجعه شده اند. 
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فرشاد گلزاری

جغرافیای آمریــکای جنوبی و 
آمریکای التین پر از ماجراهای ریز 
و درشتی اســت که طی دهه های 
گذشــته باعث شده تا بســیاری از 
عالقه مندان به علم سیاست و روابط 
بین الملل حــوزه مطالعاتی خود را 
به ســمت این جغرافیا جهت دهی 
کنند. سرزمین هایی که منبع غنی 
محصوالت کشــاورزی و همچنین 
منابع زیرزمینی در دنیا به حســاب 
می آیند. به عنوان مثــال برزیل که 
بزرگترین کشــور آمریکای جنوبی 
به حســاب می آید، نه تنها از حیث 
مواد معدنی و خوراکی دارای جایگاه 
ویژه ای در دنیا اســت، بلکه همگان 
این کشــور را به عنوان منبع تولید 
اکسیژن جهان می شناسند که تنها 
دلیلش وجــود جنگل های آمازون 
اســت که به عنوان کاتالیــزوِر کره 
زمین شناخته می شود. فارغ از این 
مســائل جغرافیای آمریکای التین 

همیشه پر بوده است از انقالب های 
گسترده که به نوعی در تاریخ جاودانه 
مانده اند. از جنبش های چپگرای پرو 
و شــیلی گرفته تا کارتل های مواد 
مخدر کلمبیا، همــه و همه در کنار 
یکدیگر به نوعی شاخصه هایی را از 
آمریکای التین به دنیا نشان داده اند 
که حاال اگــر کوچکترین اتفاقی در 
این جغرافیا بیافتد، دو رقیب اصلی 
یعنی روســیه و آمریکا فوراً در مورد 
اتفاق های پیش آمــده اقدام به اخذ 
مواضع تند علیه یکدیگر می کنند. 
همه می دانند که این جغرافیا همانند 
بسیاری از نقاط دیگر جهان در زمان 
جنگ سرد عماًل زیر پرچم شوروی 
قرار داشــت اما ایاالت متحده پس 
از آن ســال ها ســعی کرد تا به هر 
ترتیب که شــده خود را وارد حوزه 
نفوذ مسکو در آمریکای التین کند 
که تاحدودی هم موفق شــد. از این 
مسائل که بگذریم، یکی از کشورهای 
شاخص و اثرگذار در این جغرافیا که 
سال های سال چشم تمام شهروندان 
آمریــکای التین و دولتمــرداِن آن 
همواره به پایتختش دوخته شــده، 

کوبا اســت. کشــوری که اساساً به 
رهبران انقالبی اش شــهره است، به 
سیگار برگ و آب وهوای استوایی اش. 
با این همه، طی دهه ها حضور دولت 
کمونیســتی در این کشــور، تصور 
وقوع ناآرامی اجتماعی در این کشور 
بعید تصور می شد که گویا این تصور 
اشــتباه بوده؛ چراکه چند روزیست 
در پایتخت این کشــور اتفاق هایی 
رخ داده که نشان می دهد این کشور 
هم چندان در حاشیه امن قرار ندارد. 

واقعیت این اســت که کمتر از شش 
ماه پیش اعتراضــات پراکنده ای در 
کوبا با محوریت مســائل اقتصادی 
رخ داد و کمتر کسی بود که باور کند 
در این کشــوری که بر پایه مکتب 
سوسیالیســم اداره می شود، چنین 
اتفاقی رخ دهد. در همان هنگام هم 
بسیاری از تحلیلگران اعالم کردند 
که این رونــد می تواند بــرای کوبا 
خطرناک باشــد، اما به هر حال این 
اعتراضــات آرام آرام فروکش کرد و 
اوضاع تا حدودی بســامان شد، اما 
هیچ تغییر علنی و جدی در مقیاس 

بزرگتر رخ نداد. 
خیزش علیه دولت دیاز کانل

حاال هم با گذشــت چنــد ماه از 
آن روزها، مجــدداً هزاران معترض 
کوبایی در اعتراضی بی ســابقه در 
خیابان های این کشــور حضور پیدا 
کردنــد و نارضایتی خــود را بابت 
شــرایط بد اقتصادی، رونــد ُکند 
واکسیناســیون کرونا و بی اعتنایی 
دولت ابراز کردنــد. در جریان این 
اعتراضات که از روز یکشنبه شروع 
شده و از هاوانا تا سانتیاگو در جریان 
است، جیپ های نیروهای ویژه مسلح 
به ســالح خودکار نیــز در پایتخت 
دیده شد و میگوئل دیاز کانل، رئیس 
جمهوری کوبا از حامیانش خواست 
تا در مقابــل این قبیــل تحریکات 

بایستند. 
یکی از خبرنــگاران رویترز نیز 
شــاهد اســتفاده پلیس از اسپری 
فلفل علیه تعــدادی از معترضان و 
ضرب و شــتم آنها توســط افسران 
پلیس بود، اما تالشی مستقیم برای 
درگیری متقابل بــا معترضانی که 
شعار آزادی سر می دادند، دیده نشد. 
همچنین معترضــان فریاد »دیاز-

کانل، استعفا« و حامیان دولتی نیز 
شعار »فیدل« را ســر دادند. فارغ از 
اعتراضــات در پایتخت، اعتراضات 
در ســن آنتونیو دولوس بانوس در 
استان آرته میســا در جوار هاوانا هم 

توجه بســیاری از خبرنگاران را به 
خود جلب کرد. در همان ســاعات 
اولیه اعتراضــات، فیلمی در فضای 
مجازی دست به دست شد که نشان 
می داد صدها ســکنه ایــن منطقه 
شــعارهای ضد دولتی سر می دادند 
و خواستار بهتر شدن اوضاع کشور 
و واکسیناســیون در مقابــل کرونا 
برای پایان دادن به محدودیت های 
روزانه بودند. همچنین اعتراضاتی 
دیگر در پالما سوریانو واقع در استان 
سانتیاگو دو کوبا برگزار شد که هدف 
آنها اعتراض به بحران غذا و دارو بود. 
فارغ از این جزئیــات باید توجه کرد 
که رئیس جمهــوری کوبا از تمامی 
انقالبی ها در کشــورش و از تمامی 
کمونیست ها خواســته  است تا در 
صورت تالش برای ایجاد تحریکات 
علیه دولت او به خیابان ها بیایند. این 
درخواست به نوعی نشان می دهد که 
دیاز کانل تمام این تهدیدها را متوجه 
آمریکا و غرب می دانــد. او چندی 
پیش در مقابل دوربین تلویزیون ملی 
کشورش اعالم کرد که کوبا دو سال 
است با بحران اقتصادی پیچیده ای 
روبروست و دولت هاوانا، تحریم های 
واشــنگتن و پاندمی کرونا را مقصر 

اصلی آن می داند.
این ســخن دیــاز کانــل را روز 
گذشته )سه شــنبه( آلبرتو فرناندز، 
رئیــس جمهوری آرژانتیــن تایید 
کــرد. او در واکنش بــه اعتراضات 
کوبا و از ترس آنکه کشــور خودش 
هم دچار چنین بهم ریختگی شود، 
محاصــره اقتصادی کوبا توســط 
آمریکا را محرک اصلی این اعتراضات 
دانست. پس از آن نیکوالس مادورو، 
رئیس جمهــوری ونزوئال که متحد 
نزدیک میگوئل دیاز-کانل، همتای 
کوبایــی اش اســت، در نشســتی 
تلویزیونی با قانونگذاران اعالم کرد 
که از مردم و دولت کوبا تمام و کمال 
حمایت می کند. آندرس مانوئل لوپز 
اوبــرادور، رئیس جمهوری مکزیک 

هم وضعیت فعلی کوبــا را مرهون 
فشــارهای آمریکا دانست و این در 
حالیســت که دیروز )سه شــنبه( 
رئیس جمهــور کوبا شــبکه های 
اجتماعــی را عامــل برانگیختــن 
نارضایتی در این کشور معرفی کرد و 
ساعاتی بعد هم شبکه های اجتماعی 
فیسبوک و واتساپ به صورت کامل 
مســدود شــدند. جالب اینجاست 
که حتی قبــل از بــروز اعتراضات 
اخیــر کوبا، یک کمپیــن اینترنتی 
هماهنگ برای اشاعه پیام های ضد 
حکومــت کوبا در توییتــر با عنوان 
»خلیج توئیت ها« شــروع به انتشار 
پیام هایی علیه کوبــا کرد که باعث 
شــد صدای دولتمردان این کشور 
دربیاید. این اتفاقــات در حالی رخ 
می دهد که عالوه بر جیک سالیوان، 
مشاور امنیت ملی آمریکا، جو بایدن، 
رئیس جمهــوری این کشــور هم 
مستقیماً به دولت کوبا به خاطر قطع 
اینترنت و سرکوب معترضان حمله 
و تمام قد از معترضان حمایت کرد؛ 
موضعی که نشــان می دهد دولت 
جدید ایالت متحده به دنبال بهبود 

روابط خود با هاوانا نیست. 

شدت گرفتن اعتراضات درکوبا همزمان با مسدود شدن شبکه های اجتماعی از سوی دولت؛ 

هاوانا،صحنهمطالبهگریازسوسیالیستها

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جهاننما

سوتیتر2: هزاران معترض 
کوبایی در اعتراضی 

بی سابقه در خیابان های 
این کشور نارضایتی خود را 

بابت شرایط بد اقتصادی، 
روند ُکند واکسیناسیون 
کرونا و بی اعتنایی دولت 

ابراز کردند. در جریان 
این اعتراضات، جیپ های 

نیروهای ویژه مسلح 
به سالح خودکار نیز در 

پایتخت دیده شد و رئیس 
جمهوری کوبا از حامیانش 

خواست تا در مقابل این 
قبیل تحریکات بایستند

معترضان کوبایی در 
اعتراضی بی سابقه در 
خیابان های این کشور 

حضور پیدا کردند و 
نارضایتی خود را بابت 

شرایط بد اقتصادی، 
روند ُکند واکسیناسیون 
کرونا و بی اعتنایی دولت 

ابراز کردند؛ اما رئیس 
جمهور کشورشان آنها را 

آمریکایی خواند
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سخنگوی پنتاگون به خبرنگاران گفت، آمریکا از روند تقویت تسلیحات هسته ای چین از جمله ساخت سیلوهای جدید مطلع 
است اما ارزیابی های اطالعاتی خود را فاش نخواهد ساخت. به گزارش اسپوتنیک، جان کربی، سخنگوی پنتاگون در جریان یک 
نشست خبری گفت: ما قرار نیست به موضوع ارزیابی های اطالعاتی درباره توانمندی های هسته ای چین وارد شویم. ما نسبت به 
مدرنیزه سازی و توسعه توانمندی های چین که به نظر از جوانب بسیاری هدفی بجز تالش 
برای جلوگیری از دسترسی آمریکا و همپیمانانش به مناطق حوزه هند - اقیانوسیه ندارد، 
نگران می مانیم. تصاویر ماهواره ای اخیرا ساخت ۱۱۹ سیلوی موشکی در استان گانسوی 
چین را فاش کردند. بر اساس گزارشهای منتشر شده، گمان برده می شود چین زرادخانه ای 
حاوی ۲۵۰ تا ۳۵۰ سالح هسته ای دارد. کربی اظهار کرد: ما در حقیقت اطالعمان را از این که 
آنها به تقویت توانمندی های هسته ای از جمله ساخت سیلوها ادامه می دهند، مخفی نکردیم.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی تماس با رئیس جدید رژیم صهیونیستی روابط بین ترکیه و اسرائیل را برای 
خاورمیانه مهم دانست و از احتمال همکاری دو طرف خبر داد. به گزارش آناتولی، دپارتمان ارتباطات دفتر ریاست جمهوری 
ترکیه عصر دوشنبه گزارش داد که اردوغان در یک تماس تلفنی با اسحاق هرتزوگ، تصدی سمت ریاست رژیم صهیونیستی را به 
وی تبریک گفت و تأکید کرد که روابط بین ترکیه و اسرائیل از اهمیت زیادی برای امنیت 
و ثبات خاورمیانه برخوردار است. اردوغان طبق گفته دفترش، بر اهمیت حفظ تماس و 
گفتگو بین ترکیه و اسرائیل با وجود اختالفات موجود تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که 
ترکیه و اسرائیل در زمینه های مختلف، به ویژه در زمینه انرژی، گردشگری و فن آوری، 
پتانسیل زیادی دارند. اردوغان به هرتزوگ اطمینان داد که  ترکیه هر گام مثبتی برای 

حل درگیری فلسطین و اسرائیل برمی دارد.

تاکید اردوغان بر گسترش روابط با اسرائیل در تماس با رئیس جدید این رژیمآمریکا: از تقویت سالح های هسته ای چین مطلع و نگرانیم

وزیر تجارت فرانسه در سخنانی در بندر بیروت گفت که 
پاریس مانع تراشان در مسیر تشکیل دولت لبنان را تحریم 
می کند. به گزارش النشره، فرانک ریستر، که به لبنان سفر 
کرده است در سخنانی در جریان بازدید از بندر بیروت اظهار 
کرد: فرانســه از روز اول انفجار بندر بیروت در کنار لبنان ها 
بوده و ما بــه قربانیان و خانواده های آنهــا کمک کرده ایم. 
وی افزود: ۸۵ میلیون یورو بــه عنوان کمک به بخش های 
مختلف لبنان داده شده است و این عالوه بر عملیات میدانی 
و بودجه ای اســت که به بازســازی بندر بیروت اختصاص 
یافته است. ریستر ادامه داد: ما در حال کار با چارچوب های 
لجستیکی و انجام مطالعات الزم برای اطمینان از بازگشت 
زندگی به بندر بیروت در اسرع وقت هستیم. ما همچنان به 
وعده های خود عمل می کنیم  و فرانســه بر خالف مقامات 
لبنان که به اصالحات عمل نکردنــد، به تعهداتش پایبند 

است. وی تاکید کرد: این وضعیت لبنان نمی تواند ادامه یابد و 
تحریم هایی علیه مانع تراشان در مسیر تشکیل دولت اعمال 
خواهد شد و پیام امروز ما تاکید بر حمایت از ملت لبنان است 
تا مقامات کشورشان وعده هایشــان را به یاد بیاورند. وزیر 
تجارت فرانســه همچنین با رئیس جمهوری لبنان دیدار 

و گفت وگو کرد.

درگیری و نبرد بین جنگجویان طالبان و نیروهای دولتی 
افغانستان در شهرهای غزنی و قندهار به شدت ادامه داشت 
و در برخی از مناطق نیز طرفین درگیر به پیشــروی هایی 
دســت یافتند. به گزارش طلوع نیوز، گروه طالبان در ۲۴ 
ساعت گذشته باحمله به شهرهای قندهار و غزنی، مناطقی 
از این دو شــهر را به کنترل خود درآوردند و درگیری به دو 
طرف در برخی از این مناطق همچنان ادامه دارد. طالبان 
دوشنبه شب حوزه ششم امنیتی شهر غزنی را تصرف کرده 
و در حوزه اول و پنجم نیز پیشــروی داشته اند و همچنین 
شهرستان »مالستان« این استان را نیز شب گذشته تصرف 
کردند و درگیری اطراف شهرســتان جاغوری این استان 
هم ادامه دارد. نصیر احمد فقیری، رئیس شورای استانی 
غزنی نیز هم به ایرنا گفت که دامنه جنگ و خشــونت به 
مرکز شهر رسیده و اکنون ۵۰ درصد شهر غزنی را از دست 

داده ایم. نمایندگان و شماری از ســاکنان قندهار و غزنی 
هشدار داده اند که هرگونه بی توجهی به پیشروی طالبان 
عواقب خطرناکی در پی خواهد داشــت. از استان قندهار 
نیز گزارش شده است که نبرد سنگین بین افراد طالبان و 
نیروهای دولتی در حوزه  های پنجم، هفتم، ششم، سیزدهم 

و پانزدهم قندهار ادامه دارد. 

پاریس: مانع تراشان در مسیر تشکیل دولت لبنان تحریم می شوندتداوم تبادل آتش  میان طالبان و ارتش در غزنی و قندهار 
خبرخبر


