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4روز، 4حملــه، 80کشــته؛ این 
بخشی از کارنامه طالبان و داعش 
در کشــمکش بر ســر قدرت در 
افغانستان اســت. گروهی که طی 20سال جنگ 
افغانستان، حمالت متعدد تروریستی علیه نظامیان 
و غیرنظامیان افغان ترتیب می داد، اکنون خود در 
گرداب حمالت تروریســتی رقیب فرو رفته است. 
طالبان یکی پس از دیگری، ضربات امنیتی داعش 
را دریافت می کند و تنها نظاره گر به خون غلتیدن 

مردم افغانستان است.
هفته گذشــته دانش آموزان دبیرســتان پسرانه 
عبدالرحیم شــهید در منطقه شیعه نشین دشت 
برچی در غرب کابل، صبح را با 2انفجار خونین آغاز 
کردند. لحظاتی بعد، انفجاری دیگر شاگردان مرکز 
آموزش زبان ممتاز را در همان منطقه هدف قرار داد. 
در مجموع 9دانش آموز در این 3حمله شهید و بیش 
از 50دانش آموز دیگر زخمی شدند. منطقه دشت 
برچی محل زندگی شیعیان هزاره افغانستان است 
و در گذشته هم صحنه حمالت متعدد تروریستی 
بوده است. شاخه خراســان داعش مسئولیت این 

حمله را به عهده گرفت.
روز پنجشنبه، حمله ای دیگر، این بار نمازگزاران در 
مسجد شیعیان هزاره در محله »سه دکان« در مزار 
شریف را هدف قرار داد. طبق اعالم مسئوالن محلی، 
بر اثر این حمله دست کم 31نفر شهید و 90نفر دیگر 
زخمی شــده اند. تعداد زیادی از قربانیان، کودک و 
زن بودند. مسئولیت این حمله را هم شاخه خراسان 
داعش به عهده گرفت. حمله به مسجد مزارشریف، 
یکی از خونین ترین حمالت داعش علیه شیعیان از 
زمان به قدرت رسیدن طالبان به شمار می رود. در 
همان روز، 2انفجار دیگر در والیت قندوز در شمال 
افغانستان، 8کشته به جا گذاشت که تعدادی از آنها، 

جزو نیروهای طالبان بودند.
روز بعد، مراسم گروهی از صوفیان در خانقاه مولوی 
سکندر در شــهر »امام صاحب« در والیت قندوز 
هدف حمله تروریستی داعش قرار گرفت. در جریان 
این حمله نیز 33نفر قربانی و بیــش از 40نفر هم 
زخمی شدند. همزمان در کابل، بمبی در نزدیکی 
ساختمان وزارت تجارت طالبان منفجر شد که در 
اثر آن یک غیرنظامی زخمی شــد. حمله به خانقاه 
قندوز، یادآوری دشمنی داعش با اهل تصوف است. 
داعش هم شــیعیان و هم صوفیان را از دین خارج 

می داند.

حمالت روزهای اخیر داعش به شیعیان، به خصوص 
حمله به دبیرستان عبدالرحیم شهید در غرب کابل، 
یادآور حمله تروریستی اردیبهشت سال گذشته در 
منطقه دشــت برچی بود که در جریان آن بیش از 
80دانش آموز دختر مدرســه سیدالشهدا به خاک 
و خون کشیده شــدند. 200دانش آموز هم زخمی 
شــدند. این واقعه غم انگیز، افغانســتان را عزادار و 
جهان را بهت زده کرد. تا ساعت ها پس از حمله، مردم 
جنازه تکه تکه شده کودکان شان را از کف خیابان 
جمع می کردند. شاخه خراسان داعش مسئولیت 
حمله به مدرسه سیدالشهدا را به عهده گرفت تا نشان 
دهد که دشمنی اش با شــیعیان هزاره افغانستان 
بسیار جدی است و در این مسیر حاضر است حتی 

کودکان آنها را هم هدف حمالت خود قرار دهد.

طالبان، عامل قدرت گیری داعش
8ماه قبل که طالبان در پی ســقوط کابل به قدرت 
رسید، نخستین وعده سران این گروه تامین امنیت 
بود. تصور می شــد حاال که عامــل ناامنی خود به 
مجری امنیت تبدیل شده، وضعیت در افغانستان 
هم دگرگون خواهد شد و امنیت اقلیت ها ازجمله 
اقلیت شیعه نیز تامین خواهد شــد. طالبان وعده 
داده بود که با دیگر عامل ناامنی در افغانستان یعنی 
گروه تروریستی داعش، با مشــت آهنین برخورد 
خواهد کرد و کنترل امور را به طور کامل در دست 

خواهد گرفت.
داعش اما در همان ابتدای کار، در هفته دوم تسلط 
طالبان بر کابل، با یک حمله مرگبار در دروازه های 
ورودی فرودگاه کابل اعالم کرد کــه جایی نرفته 
و همچنان یک پای معادالت افغانســتان اســت. 
در حمله انتحاری به مردمی که پشــت دیوارهای 
فرودگاه بست نشســته و چشــم انتظار باز شدن 
مســیر خروج از کابل بودند، دست کم 169افغان و 

13نیروی آمریکایی کشته شدند. این حمله درست 
در روزهایــی اتفاق افتاد که چشــم همه جهان به 
فرودگاه کابل و بحرانی بود که غرب در جریان خروج 
نیروها و اتباع خود در آن گرفتار شده بود؛ فرصتی 

مناسب برای عرض اندام یک گروه تروریستی.
طالبان با دستگیری افرادی که گفته می شود در 
ارتباط با داعش بوده اند، بــه حمله کابل واکنش 
نشان داد. رسانه های افغانســتان به نقل از مال ندا 
محمد، والی ننگرهار که به تازگی از سوی طالبان 
به این سمت گماشته شــده بود، اعالم کردند که 
دســت کم 80نفر در جریان عملیــات نیروهای 
طالبان علیه گروه داعــش در جالل آباد و مناطق 
اطراف آن دستگیر شده اند. شماری از فرماندهان 
داعش نیز اعدام یا در عملیــات نیروهای طالبان 
به ضرب گلوله کشــته شــدند. اما قدرت اصلی را 
خود طالبان به داعــش داده بود. در جریان حمله 
این گروه به زندان های افغانستان پیش از سقوط 
حکومت اشرف غنی، صدها نفر از نیروهای داعش 
نیز همراه بــا نیروهای طالبان از بنــد گریختند. 
نهادهــای امنیتی برآورد می کنند که دســت کم 
1800نفر از نیروهای داعش در آن زمان از زندان 
فرار کرده و بار دیگر به صفــوف این گروه ملحق 
شــدند. از آن زمان، حمالت داعش نیز در کابل و 
مناطق مختلف در شــمال، جنوب و شرق و غرب 

افغانستان شدت گرفته است.

داعش، شر ممتد افغانستان
در ســال2014، چند ماه پس از آنکه قدرت داعش 
در سوریه و عراق به اوج خود رسید، نیروهای جدا 
شده از گروه تحریک طالبان پاکستان و القاعده به 
همفکران خود در افغانستان پیوستند تا شاخه ای 
جدید از داعش را در این کشور تشکیل دهند. آنها 
با ابوبکرالبغدادی، رهبر داعــش، بیعت کردند. در 

سال2015 و همزمان با ریشــه دواندن این گروه 
در شمال شرق افغانســتان، به خصوص در مناطق 
کنر، ننگرهار و نورستان، خلیفه خودخوانده داعش 
از عراق، این گروه را به عنوان »شاخه خراسان« به 
رسمیت شناخت. داعش منطقه بزرگی شامل ایران، 
افغانستان، بخش هایی از آسیای میانه، پاکستان و 

بخش هایی از هند را والیت خراسان اعالم کرد.
هــدف اولیه داعــش خراســان، ســاقط کردن 
حکومت های پاکستان، افغانســتان و ایران، برای 
ایجاد حکومتی مبتنی بر خوانش داعش از اسالم در 
این منطقه بود. اما شکست های داعش در مناطق 
دیگر باعث تضعیف شــاخه خراسان هم شد و تنها 
افغانســتان به کانون فعالیت این گروه تبدیل شد. 
حمالت دولت افغانســتان، نیروهای آمریکایی و 
نیروهای طالبان علیه داعش خراسان، قدرت این 
گروه را باز هم تقلیل داد اما داعش خراسان هرگز 
از بین نرفت. حمله مرگبار به فرودگاه کابل، اعالم 

بازگشت این گروه به معادالت افغانستان بود.
در دوره حکومت قبل در افغانســتان، داعش اغلب 
علیه منافع دولت مرکزی دست به عملیات و انتحار 
مــی زد. داعش و طالبــان هرگز نتوانســتند علیه 
حکومت مرکزی افغانستان هم پیمان شوند؛ چرا که 
داعشی ها »سلفی« هستند و طالبانی ها، پشتون های 
سنی »حنفی«. داعش خراســان، طالبان را هم از 
دین خارج می داند و معتقد اســت در مسیر ایجاد 
یک حکومت اسالمی، باید این گروه را هم از سر راه 
برداشت. همین مسئله به کشمکشی خونین میان 

2گروه منجر شده است.
 اما در همه این ســال ها، نوک پیکان خونین ترین 
حمالت داعش به سمت شیعیان هزاره بوده است؛ 
اقلیتی که داعش برای آنها حق زندگی در افغانستان 
قائل نیســت. ناتوانی طالبان در برقــراری امنیت، 
دســت داعش را در انجام عملیات تروریستی علیه 
شیعیان افغانستان باز گذاشته است. فضای ایجاد 
شده در افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان، 
به داعش خراسان فرصتی برای سازماندهی مجدد 
نیروهای خود داده و این گــروه دامنه حمالتش را 
حتی به خاک پاکستان کشیده است. در پاکستان 
هم شــیعیان هدف اصلی این گروه بوده اند. حمله 
انتحاری ماه گذشته به مسجد شــیعیان پیشاور، 
دســت کم 50شــهید و بیش از 200زخمی به جا 
گذاشت. داعش خراســان جان تازه گرفته و گروه 

طالبان توان یا اراده مقابله جدی با آن را ندارد. 

روزهای خونین شیعیان  افغانستان
در سایه ناتوانی طالبان در تأمین امنیت، حمالت تروریستی داعش علیه شیعیان افغانستان شدت گرفته است

خشم فلسطینی ها از محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی
اقدام ارتش اســرائیل در بســتن تنها گذرگاه باریکه 
غزه بــا واکنش های تند فلســطینی ها مواجه شــده 
و فلســطینی ها رژیــم صهیونیســتی را بــه تنبیه 

دسته جمعی 2میلیون ساکن غزه متهم می کنند.
به گزارش الجزیره، این اقدام شنبه بعد از آن روی داد که ارتش اسرائیل، 
حماس را متهم کرد که یک روز قبل، موشــک هایی را از غزه به سمت 
سرزمین های اشغالی  شلیک کرده است. ارتش اسرائیل گفته که یک 
موشــک به یک میدان اصابت کرده اســت. جزئیات بیشتری از این 
برخورد ارائه نشده است. هفته گذشــته هم ارتش رژیم صهیونیستی 
گفته بود که 4موشک شــلیک شــده از غزه را رهگیری کرده است. 
تنش ها بین فلسطینی ها و اسرائیل، همچون سال های گذشته در ماه 
رمضان به شدت افزایش یافته و حماس و دیگر گروه های فلسطینی، از 
برخورد وحشیانه نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر قدس با نمازگزاران در 

مسجداالقصی در قدس شرقی به شدت ناراضی هستند.
ارتش اســرائیل به تالفی شــلیک موشــک، گفته اســت کــه عبور 
کارگران فلســطینی از گذرگاه ایرز)بیت حانون(، تنها گذرگاه به رژیم 
صهیونیستی، از یکشــنبه ممنوع شده اســت. اتحادیه کارگران غزه 
گفته است که این کار، تنبیه جمعی مردم غزه است و به اقتصاد بسیار 
شــکننده این منطقه، جایی که بیکاری بیش از 50درصد است، فشار 
مضاعفی وارد می کند. این اتحادیه اعالم کرده اســت این تصمیم در 
آستانه عید فطر، درد و رنج خانواده های فلسطینی غزه را بیشتر خواهد 
کرد. سام اماسی، رئیس این اتحادیه گفته است اجازه نامه هایی که از 
قبل صادر می شد بیشتر از اینکه وســیله ای برای بهبود معاش مردم 
باشد، اهدافی سیاسی داشــتند. حازم قاسم، سخنگوی حماس گفته 

است که هدف از این اقدام تنگ تر کردن حلقه محاصره و نوعی تجاوز 
اســت که حماس نمی تواند قبول کند؛ »این اقدام به نتیجه نخواهد 
رسید. سیاست تنبیه جمعی فلسطینی ها همیشه ناکام مانده است.« 
نواز غزه 15سال است که از سوی رژیم صهیونیستی و مصر محاصره 
شــده و رفت وآمد به آن، تنها از طریق گذرگاه های محدودی شدنی 
اســت. تنش ها و تبادل آتش بین حماس و رژیم صهیونیســتی بعد 
از آن روی می دهد که تنش ها در مســجد االقصی در قدس اشغالی 
شرقی به شدت باال گرفته است. حمالت وحشیانه ارتش اسرائیل به 
نمازگزاران در این مکان مقدس، از ابتدای ماه رمضان به شدت افزایش 
پیدا کرده و نیروهای امنیتی، در چند مورد حرمت این مسجد مقدس 

را هتک کرده اند. صدها  نفر در این حمالت بازداشــت شــده اند. روز 
جمعه، نیروهای امنیتی دوباره به این مسجد حمله و 57فلسطینی 
را مجروح کردند.  اسرائیل در سال 1967قدس شرقی را منضم کرد؛ 
اقدامی که از ســوی جامعه جهانی به رسمیت شــناخته نمی شود و 
این شهر، اشغالی خوانده می شود. فلســطینی ها می خواهند قدس 
شرقی اشغالی پایتخت کشور آنها در آینده باشد. از نظر آنها، اسرائیل 
می خواهد هویت اسالمی این شهر را از بین ببرد و مسلمانان را از آن 
اخراج کند. سال گذشته، خشونت بی سابقه اسرائیل علیه نمازگزاران 
روزه دار در مسجداالقصی با واکنش شدید حماس در غزه مواجه شد 

و در نتیجه، جنگ موسوم به 11روزه آغاز شد. 

رویداد

گزارش

 فرصت لوپن
برای خلق شگفتی 

نامزد راست هاي افراطي فرانسه، هرگز تا به این اندازه به 
کرسي ریاست جمهوري نزدیک نبوده است 

امانوئل مکرون، شانس بیشتری از رقیب راست افراطی خود 
دارد تا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بیشترین آرا را 
کسب کند و در سمت خود ابقا شود اما نزدیکی شگفتی ساز 
مارین لوپن به او، راست های افراطی را در تاریخ فرانسه در 

موقعیت بی نظیری قرار داده است.
در طول چند دهه گذشته، راســت های افراطی، همیشه 
با اتحاد و یکپارچگی احزاب مخالف سیاســی در فرانسه، 
از رســیدن به قدرت دور مانده اند؛ هر بار که نامزد آنها به 
دور دوم رفته، تمامی احزاب اختالف ها را کنار گذاشته و 
از نامزد دیگر حمایت کرده اند. این بار هم، وضعیت همین 
است و احزاب چپ و ســبز ها و دیگران که به شدت نگران 
قدرت گرفتن راست های افراطی هستند، گفته اند با وجود 
اختالف نظرهای عمیق با مکــرون، از او حمایت می کنند. 
نظرسنجی ها هم نشان دهنده این است که مکرون شانس 
زیادی دارد تا به نخستین رئیس جمهور فرانسه در 2 دهه 

اخیر تبدیل شود که 2 دوره متوالی انتخاب می شود.
اما امسال، لوپن نامزد راســت های افراطی، فاصله اش را با 
مکرون در نظرسنجی ها کم کرده و توانسته بعد از سال ها، با 
ارائه چهره متفاوت از خود حتی نیم نگاهی به موفقیت در 

انتخابات هم داشته باشد.
به گزارش گاردین، 2 نامزد در آخرین تالش های خود در 
آستانه انتخابات امروز، شدیدا به یکدیگر حمله کرده اند و 
تالش کردند تا افرادی که هنوز درباره انتخاب نامزدشان 
مردد هســتند را به خود جلب کنند. لوپــن، در آخرین 
ساعات مجاز تبلیغات پیش از نیمه شب جمعه، مکرون را 

متهم کرد که به میلیون ها رای دهنده فرانسوی برچسب 
راست افراطی می زند و معتقد است که این برچسب، نوعی 
توهین اســت. او مکرون را متهم کرده که »فرانسوی ها را 
دوست ندارد«.لوپن که اقشار کارگر و افرادی که در مناطق 
دوردست زندگی می کنند را هدف قرار داده، به برنامه های 
اقتصادی مکرون ازجمله افزایش ســن بازنشســتگی به 
65سال حمله کرده و این کار را، حبس ابد خوانده است. او 
گفته است که مردم باید امروز بین فرانسه و مکرون، یکی 

را انتخاب کنند.
مکرون هم در مقابل، لوپن را متهم کرده که می خواهد در 
جامعه فرانسه شکاف ایجاد کند و با پیشنهادش برای منع 
حجاب در فرانسه ، مســلمانان را محو کند. او گفته است: 
»راســت افراطی از ترس و خشــم جان می گیرد تا رنج و 
ناراحتی ایجاد کند. پاسخ آنها، حذف بخش هایی از جامعه 
است.« او همچنین گفته است که برنامه های لوپن، فرانسه 

را از اتحاد با اروپا دور می کند.
نظرســنجی ها بعد از مناظره داغ و جنجالــی تلویزیونی 
این دو، با اختــالف معناداری به نفع مکــرون بوده اند. بر 
این اســاس، حمایت از مکرون از 55.5به 57.5 رسیده و 
میزان حمایت از لوپن هم از 42.5به 44.5 رسیده است. 
این فاصله، برای اینکه مکرون دوباره رئیس جمهور شود 
کافی است اما برای لوپن هم یک پیروزی به شمار می رود. 
او در دور دوم انتخابات ســال 2017، در مقابل 66درصد 
آرای مکرون، تنهــا 34درصد آرا را کســب کرد و چنان 
شکست سنگینی خورد که نه تنها آینده سیاسی خود که 
آینده حزبش هم به خطر افتاد. اما حاال 5ســال گذشته و 
این بار 10تا 14درصد با مکرون فاصله دارد. این فاصله از 
نظر بسیاری از متحدان مکرون، تضمین کننده پیروزی او 
نیست و آنها از رای دهندگان خواسته اند امروز قطعا پای 

صندوق های رأی بروند و به مکرون رأی بدهند.
حضور لوپن در این مرحله از انتخابات با این میزان فاصله، 
ثمره تالش موفقیت آمیزی است که او از 10 سال گذشته 
آغاز کرده و احتماال همچنان ادامه خواهد داد. او یک دهه 
گذشــته را به گفته خودش، صرف »سم زدایی« از تصویر 
منتســب به حزبش کرده و در این راه،  نام آن را از »جبهه 

ملی« به »حرکت ملی« تغییر داده است.
به گزارش فرانس 24، او از شکست تحقیرآمیز 5سال پیش 
به خوبی درس گرفته و به جای پرداختن به مسئله اسالم و 
مهاجران در فرانسه، به افزایش هزینه های زندگی و جهش 
قیمت ها پرداخته است. او شــعارها و وعده هایش را نرم و 
معمولی کرده و تصویری معمولی هم از خود نشــان داده 
است. لوپن 53ســاله بعد از ازدواج ناموفق، تالش کرده تا 
تصویری از یک خانه دار میانسال را که عاشق گربه هاست، 

از خود نشان بدهد.
ژیل فینکلشتاین، از اندیشکده بنیاد ژون ژور که به چپ ها 
تمایل دارد گفته اســت که تغییر چهره او واقعی اســت؛ 
»شخصیت او دوست داشتنی تر شده، اما این به این معنا 

نیست که او هم یک نامزد مثل نامزدهای دیگر است.«
لوپن در این تغییر استراتژی چنان موفق بوده که در یک 
نظرسنجی که اخیرا برگزار شده، تنها 66درصد فرانسوی ها 
او را یک چهره راست افراطی خوانده اند؛ درحالی که در یک 
نظرسنجی مشابه در سال 2017 میالدی، 80 درصد مردم 

گفته بودند که لوپن، راست افراطی است.
در چنین شــرایطی، کاهــش فاصله با مکــرون در یک 
انتخابات مهم، نشــانگر این است که استراتژی بلندمدت 
لوپن و تاکتیک های انتخاباتی او، کامال موفق بوده و حتی 
اگر امروز انتخابات به نفع او نباشــد، می توان کارزار او را 

موفق خواند.

 اوالف شولتز
صدراعظم آلمان

ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین 
فقط زمانی می تواند اجرا شود که کسی 
آماده سرنگون کردن هواپیماهای روسی 
باشــد. این امــر می تواند ناتــو را به جنگ 
ســوق دهد و به یکــی از طرف های جنگ 
تبدیل کند؛ به همین دلیل، با آن مخالف  

هستم. )یورو نیوز(

 جو بایدن
رئیس جمهور آمریکا

شما دو گزینه دارید؛ اینکه جنگ جهانی 
ســوم را شــروع کنید و به جنگ نظامی با 
روســیه بروید، یا راه دوم، اینکه مطمئن 
شــوید کشــوری کــه برخــاف قوانیــن 
بین المللــی عمــل می کنــد، در نهایــت 
بهای انجام ایــن کار را با تحریــم بپردازد. 
جایگزیــن تحریم هــای روســیه، جنــگ 

جهانی سوم است. )رویترز(

دیمیتری مدودف
معاون شورای امنیت ملی روسیه

طبق داده های صندوق بین المللی پول، 
اروپا نمی تواند بیشتر از 6ماه بدون گاز 
ما دوام آورد که البتــه من معتقدم اروپا 
یک هفته هم دوام نمــی آورد. اقدامات 
بی ســابقه کنونی )در تحریم روسیه( از 
نظر گستردگی و اعمال نفوذ غیرقانونی 
باعث فروپاشــی نهادهای بین المللی، 
ازجملــه مهم تریــن آنهــا ســازمان ملــل 

خواهد شد. )اسپوتنیک(

روسیه آمار تلفات رزمناو 
مسکووا را اعالم کرد

یک هفته پس از غرق شــدن رزمناو مســکووا، 
روسیه برای نخستین بار رســما آمار تلفات این 
حادثه را اعالم کرد. به گزارش دویچه وله، وزارت 
دفاع روسیه اعالم کرده که در جریان غرق شدن 
این رزمناو، یک خدمه جان باخته و 27ملوان هم 
مفقود شده اند. در بیانیه وزارت دفاع روسیه گفته 
شده که 396خدمه کشتی نجات پیدا کرده اند. 
پیش از این، روســیه هرگونه تلفات انســانی را 
تکذیب کرده بــود. رزمناو مســکووا، 12هزار و 
500تن وزن داشــت و مهم ترین کشتی ناوگان 
روســیه در دریای سیاه به شــمار می رفت. این 
ناو، در هفته هفتم پس از آغاز حمله روســیه به 

اوکراین، در اثر انفجار غرق شد.
اوکراین مدعی است که کشــتی جنگی روسیه 
مورد اصابت 2موشــک نپتون ساخت این کشور 
قرار گرفته اســت. غرق شــدن رزمناو مسکووا 
جدی ترین ضربه به ارتش روســیه از زمان آغاز 
جنگ اوکراین محسوب می شود. با این حال، در 
این مورد که آیا مسکووا بر اثر اصابت موشک های 
نپتون اوکراین غرق شده یا آنگونه که روسیه ادعا 
می کند بر اثر انفجار مهمات، اختالف نظر وجود 
دارد. مسکووا 16موشک بازالت را حمل می کرد 
که هر یک بیش از 5تــن وزن دارند و انفجار هر 
یک از آنها روی عرشه کشــتی می توانست این 

کشتی را غرق کند.

نقل قول جهان نما

 خبر

روزنامه نیویورک تایمز ]آمريكا[

آوارگان اوکراین
نیویورک تایمز با انتشــار تصویــری از اتوبوس حامل 
آوارگان جنگ اوکراین نوشــته تعداد افرادی که در 
این کشــور در جریان 2ماه جنگ آواره شده اند، بیش 
از 10میلیون نفر اســت. طبق اعالم کمیساریای عالی 
پناهندگان ســازمان ملل، بیش از 5میلیون نفر از این 
افراد مجبور به ترک کشور خود شــده اند و در خاک 
روسیه و دیگر کشــورهای اروپایی به ســر می برند. 
به عبارت دیگر، از هر 8اوکراینی، یک نفر از کشور خارج 
شده است. 3میلیون نفر از این تعداد، به لهستان پناه 
برده اند و این کشور اکنون با بحرانی بزرگ روبه روست. 
رومانی و مجارستان بعد از لهستان در جایگاه های بعدی 

قرار دارند.

کیوسک

شهاب المهاجر، رهبر داعش خراسان
پس از کشته شدن حافظ سعید خان، مؤســس گروه داعش خراسان در حمله  نیروی هوایی 
آمریکا در سال2016، شهاب المهاجر که یک شهروند عراقی است، هدایت گروه را به عهده 
گرفت. المهاجر از سال2020 به صورت رسمی به عنوان رهبر این گروه معرفی شد. او نخستین 
فرد غیرافغان و غیرپاکستانی است که به رهبری داعش خراسان انتخاب شده است. پیش تر او 
یک فرمانده میان رده در شبکه حقانی و عضوی از القاعده بود. روزنامه هشت صبح افغانستان 
به نقل از آنچه رسانه های مرتبط با داعش در خرداد سال1399 در شبکه های اجتماعی منتشر 
کرده اند می نویسد: المهاجر ســابقه ای طوالنی در طراحی و ساماندهی حمالت مسلحانه در 
کابل و ننگرهار داشته و همچنین گفته می شود مغز متفکر حمله مرگبار به فرودگاه کابل در 

سال2021 بوده است.
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