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نیروهای ویژه ائتالف ضد داعش، 
عراق را ترک کردند

ائتالف بین المللی تحــت امر آمریکا اعالم 
کرد، نیروهای ویژه وابسته به این ائتالف پس 
از تکمیل ماموریت خود در عراق، این کشور را 
ترک کردند. به گزارش شفق نیوز، این ائتالف 
 )OTH( در بیانیه ای اعالم کرد، نیروهای ویژه
ماموریت خود را در عــراق تکمیل و به پایگاه 
اصلی خود در پایگاه بورینگ کویت بازگشتند. 
در این بیانیه آمده است، نیروی OTH معموال 
شــامل دو بالگرد هلیکوپتر از نوع CH-۴۷ و 
چینوک و یک گروه پیاده نظام است که به طور 
۲۴ ساعته در حالت آماده باش هستند تا برای 
تکمیل ماموریت ها در کوتاه مدت اقدام کنند. 
طبق اعالم ائتالف بیــن المللی، این نیروها در 
صورت نیاز به پشــتیبانی از نیروهای میدانی، 
عملیات اســترداد، انجام حمــالت هوایی و 
کمک به حفاظت از نیروها در منطقه عملیات 
مشترک می پردازند. خروج این نیروها از عراق 
پس از آن صورت گرفت که بغداد و واشنگتن 
اخیرا بر سر خروج نظامیان آمریکایی از عراق 

تا پایان سال جاری توافق کردند..
همزمــان با اعــالم این موضوع، شــرکت 
انتقال برق شمال عراق از حمله به خط انتقال 
برق شرق اســتان نینوا خبر داد. اسپوتنیک 
گزارش داده که شــرکت انتقال برق شــمال 
عراق دیروز )یکشــنبه( اعالم کرد که به دلیل 
حمله خرابکاران به شبکه برق در موصل مرکز 
استان نینوا خط انتقال برق شرق موصل به سد 
موصل مختل شده اســت. طبق این گزارش، 
یکی از دکل های انتقال برق در این خط هدف 
انفجار بمب قرار گرفت و به همین دلیل برخی 
شبکه های انتقال برق در منطقه السالمیه در 
استان نینوا با مشکل مواجه شده و باعث قطعی 

برق در این استان شد. 
شرکت انتقال برق شمال عراق در این باره 
گزارش داد که تیم های مهندسی با همکاری 
نیروهای ارتش و شــرکت برق عراق درحال 
تعمیر دکل مذکور و رفع نقص آن هســتند. 
بر اساس اسناد موجود، انفجار دکل های برق 
در عراق توســط عناصر داعش اتفاق میفتد و 
به همین دلیل بســیاری معتقدند که خروج 
نیروهای ائتالف ضد داعش در عراق با مساله 
خرابکاری در شــبکه برق عراق بــه یکدیگر 

مرتبط است.

از ســوی دیگر پس از اعــالم خبر خروج 
نیروهای ضد داعش از عراق، شبکه آمریکایی 
الحره اعالم کرد که افراد مسلح به قاسم بهلول 
التمیمی، از فعاالن عراقی در شــهر الکوت در 
استان واسط تیراندازی کردند. وی در جریان 
این تیراندازی به شدت زخمی شد. تالش برای 
ترور التمیمی در حالی صورت گرفته که بیش از 
یک ماه است عراقی های مقیم خارج در بیش از 
۱۲ شهر در جهان با برگزاری تظاهرات خواهان 
پایان قتل فعاالن و روزنامه نگارانی هستند که 

با تظاهرات سال ۲۰۱۹ ارتباط دارند. 
اعتراضات در مرکز و جنــوب عراق اواخر 
۲۰۱۹ بــرای پایان دادن به فســاد و بیکاری 
و فراهم کــردن خدمات اصلی آغاز شــد. این 
اعتراضات به گفته عفو بین الملل به کشــته 
شــدن دســتکم ۶۰۰ تن از جمله تعدادی از 
نیروهای امنیتی منجر شــد. هیئت سازمان 
ملــل در عــراق )یونامی( اعالم کــرد که ۴۸ 
حادثه تالش بــرای قتــل تظاهرکنندگان از 
اکتبر ۲۰۱۹ تا ۱۵ مه ۲۰۲۱ رخ داده اســت. 
حدود ۲۰ معتــرض نیز مفقود شــده اند. ماه 
مه گذشته ایهاب الوزنی، فعال مخالف دولت 
در حمله مسلحانه شــهر کربال کشته شد. وی 
رئیس هماهنگی اعتراضــات در کربال بود. در 
ژوئن هشام الهاشمی، کارشــناس امور گروه 
های تندرو در بغداد ترور شــد. تعداد دیگری 
از فعاالن نیز به همین صورت به دســت افراد 

مسلح ترور شدند. 
در این میان بسیاری از تحلیلگران امنیتی 
عراق اعــالم کرده اند که خــروج نیروها  ویژه 
ائتالف ضد داعش از عراق بــه نوعی می تواند 
اوضــاع امنیتی این کشــور را دســتخوش 
تغییر قرار دهد و به همین جهت بســیاری از 
مقامات در حــال طرح  ســناریوهای امنیتی 
 در عراق برای پیش دســتی و مقابله احتمالی 

با بحران هستند. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

این روزها هر وقت که اخبار حوزه 
بین الملل را مــرور می کنید، امکان 
ندارد که با تحول جدید سیاســی یا 
میدانی در افغانستان برخورد نکنید. 
تحوالتی که ســاعت به ســاعت بر 
شدت و وخامت آنها افزوده می شود 
و کار به جایی رســیده کــه یکباره 
ظرف چند دقیقه طومار یک منطقه 
از افغانستان به دست طالبان بسته 

می شود. 
از زمانی کــه زلمــی خلیلزاد، 
به عنوان نماینده ویــژه آمریکا در 
امور افغانســتان توافق دوحه را در 
اســفندماه ۱3۹۸ با مال عبدالغنی 
برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در 
قطر به امضاء رساند، تمام برآوردهای 
دنیا بر این اســاس بود که اوضاع در 
افغانســتان آرام می شــود، اما این 
تحلیــل از همان ابتــدای امر غلط 
بود و حاال رخدادهــای میدانی در 
این کشــور کاماًل بر نادرست بودند 
گمانه زنی هــای آن روزهــا تاکید 

می کند. 
هیچکس به این نکته توجه نکرد 
که توافق با طالبان صرفاً میان ایاالت 

متحده به عنوان اصلی ترین بازیگر 
افغانســتان با جریانی بود که روزی 
بر تمام ارِض افغانســتان حکمرانی 
می کرد. هیــچ شــخصی در زمان 
امضای این توافق نتوانست یا نخوایت 
این ســوال را مطرح کند که تکلیف 
مردم و دولت افغانستان پس از توافق 

دوحه چه می شود؟ 
واقعیت این است که آمریکایی ها 
در آن زمان با امضــای توافق دوحه 
خود را در حاشــیه امن نگه داشتند 
و در پشــت پرده به طالبان گفتند 
که به غیر از سربازان ایاالت متحده، 
می توانید لوله سالح های خود را به 
سمت هر شــخص یا جناحی نشانه 
بروید. این استراتژی دقیقاً در زمان 
ریاســت جمهوری دونالــد ترامپ 
عملیاتی شــد و بــا ورود جو بایدن 
به کاخ سفید نه تنها این استراتژی 
اصالح نشد، بلکه در یک چشم بهم 
زدن او دستور خروج پیش از موعد 
نیروهایش از افغانستان را صادر کرد. 
اینکه بایدن و تیمــش چرا این 
اقدام را انجام دادند، موضوعیســت 
که شاید ساعت ها و روزها وقت الزم 
باشد که به صورت جزئی آنرا تحلیل 
کنیم اما مهمترین دلیل او که فقط 
خــودش و متحدانــش در ناتو آنرا 
قبول دارند این بود که ما باید به یک 

جنگ ۲۰ ســاله پایان دهیم! دلیل 
دیگر او که روز گذشــته )یکشنبه( 
از ســوی ســخنگوی کاخ سفید به 
آن اشاره شد این اســت که دولت و 
نیروهای امنیتی افغانستان آموزش، 
تجهیزات و نیروی کافی را در اختیار 
دارند و اکنون زمــان رهبری و اراده 
برای مواجهه با تجاوز و خشــونت 

طالبان است. 
بایدن صراحتاً بــه دولت و مردم 
افغانســتان می گویــد کــه مقابله 
با طالبــان دیگر هیــچ ارتباطی به 
واشنگتن ندارد اما هیچگاه نمی گوید 
که طی دو دهه اخیر، تمام نیروهای 
اردوی ملی افغانستان و پلیس این 
کشور صرفاً با پشــتیبانی نظامیان 
آمریکا اقــدام به اجــرای حمالت 
خود علیــه طالبــان می کردند. به 
عبارتی دیگر هیچگاه آمریکایی ها 
در آموزش های خود به افغان ها یاد 
ندادند که اگر آنهــا همانند امروز از 
افغانستان خارج شدند، چگونه باید 
عملیات پشــتیبانی علیه طالبان را 

اجرا کنند. 
از منظــری دیگر ما شــاهد آن 
هســتیم که وزارت دفاع افغانستان 
هیچگونه استراتژی مدون و منظمی 
برای اجرای آفند علیــه طالبان در 
نقــاط مختلف افغانســتان ندارد و 

همچنیــن زمانــی که طالبــان به 
آنها یــورش می برد، فاقــد راهبرد 
مشــخص برای پدافنــد در مقابل 
آنها است. این مســائل دقیقاً نشان 
می دهــد کــه ۲۰ ســال آموزش 
آمریکایی ها نه تنها درســت نبوده، 
بلکــه خروجــی ایــن آموزش ها 
چیزی نیســت جز فرار ســربازها 
 بــه مرزها کشــورهای همســایه

مانند تاجیکستان. 
 سقوط سه والیت 

در کمتر از 72 ساعت! 
این مشــکالت تنها بخشــی از 
مولفه هایی اســت کــه در تحلیل 
وضعیت میدانی افغانستان باید مورد 
توجه قرار دهیم و بخش اعظمی از آن 

به طالبان و مدل پیشروی های آنها 
بازمی گردد. 

بر اساس اطالعات موجود و اسناد 
منتشر شده، از هفته گذشته طالبان 
توانسته نفوذ خود در قندهار و هرات 
را افزایش دهد و حتــی گمانه زنی 
می شــود که این جریــان با تصرف 
کامل قندهار، این والیت را به عنوان 
پایتخت جدید خود برگزیند و پرچم 
امارت اســالمی را در آنجا به اهتزاز 
درآورد؛ چراکه این والیت از یک سو 
به صورت سنتی خواستگاه و پایگاه 
اصلی طالبان بوده و از ســوی دیگر 
محل تولد رهبر پیشــین این کشور 
یعنی مــال محمد عمر به حســاب 

می آید. 
فارغ از ین مسائل، روز شنبه شهر 
زرنج، مرکز والیت نیمروز و شــهر 
شبرغان، مرکز والیت جوزجان در 
شمال افغانســتان به دست طالبان 
ســقوط کرد و در پی آن هواپیمای 
جنگــی بــی- ۵۲ آمریکایــی، به 
طالبان در والیــت جوزجان حمله 
کرد. کمی بعد از انتشــار این اخبار 
سفارت آمریکا در کابل بیانیه ای را 
منتشر و اعالم کرد اقدامات طالبان، 
 بحــران انســانی در این کشــور را 

تشدید می کند. 
ایــن ســفارت عنوان کــرد که 
اقدامــات طالبــان بــرای تحمیل 
حکومتــداری خــود بــه زور، 
غیرقابــل پذیــرش و در تضــاد با 
ادعای حمایــت از یــک توافق بنا 
بــه مذاکــره در روند صلــح دوحه 
اســت و بی اعتنایــی و بی احترامی 
 به رفــاه و حقــوق غیرنظامیان را 

نشان می دهد. 
اگرچه ایــن بیانیــه می تواند از 
منظر دیپلماتیک اهمیت داشــته 
باشــد، اما گویا طالبان گوشش به 
مواضع آمریکایی ها بدهکار نیست؛ 
چراکه کمتــر از ۲۴ ســاعت پس 
از انتشــار این بیانیه، روز گذشــته 
)یکشــنبه( منابــع خبــری در 
افغانســتان اعالم کردند که شــهر 
قندوز، مرکز والیــت قندوز پس از 
درگیری شدید بدست گروه طالبان 
سقوط کرد و بازار این شهر در آتش 
جنگ ســوخت. طلوع نیوز در این 
راستا اعالم کرد که تبادل آتش میان 
طالبان و نیروهای دولتی افغانستان 

موجب شــد تا بازار این شهر به کلی 
نابود شود. 

ساعاتی بعد از انتشار خبر سقوط 
شــهر قندوز، ویدئوهایی منتشــر 
شد که نشــان میداد جنگ در شهر 
سرپل، مرکز والیت سرپل نیز ادامه 
دارد و منابــع خبری اعــالم کردند 
که طالبان وارد بخش های از شــهر 
ســرپل شــده اند و درگیری برای 
کنترل این شهر به شدت ادامه دارد. 
همچنیــن خبرنگار افــق نیوز 
افغانســتان از اســتان تخــار نیز 
گزارش کــرده اســت کــه گروه 
طالبان زندان مرکزی شــهر تالقان 
را تصــرف و زندانیان ایــن گروه را 
آزاد کرده انــد کــه با این اقــدام به 
نظر می رســد که به زودی چندین 
 والیــت دیگــر درگیــر جنــگ 

خواهد شد. 
این در حالیســت که جو بایدن 
دستور حمله بمب افکنهای بی-۵۲ 
به طالبان را داده امــا این صرفاً یک 
نمایش بزرگ از ســوی کاخ سفید 
است که بگوید اوضاع تحت کنترل 
اســت که دقیقاً اوضــاع بر خالف 
ادعــای آنها بســیار وخیم اســت؛ 
چراکه نه تنها طی دو روز گذشــته 
۴ خلبان نیروهای هوایی افغانستان 
توســط طالبان تــرور شــده اند، 
بلکــه شــبکه خبری ان.بی.ســی 
گزارش داده که خــروج مترجمان 
و همــکاران آمریکا از افغانســتان 
که تبعه این کشــور هستند، بیش 
از دو ســال به طــول می انجامد و 
این به معنای شــکل گرفتن بحران 
جدید انســانی اســت. بحرانی که 
حــاال شــبیخون های طالبــان را 
 زیر ســایه ســکوت جهانی سرعت 

بخشیده است.

ادامه سقوط شهرهای افغانستان به رغم حمله بمب افکن های آمریکا به طالبان؛

شبیخون زیر سایه نمایش بزرگ بایدن 
شبکه خبری ان.بی.سی 

گزارش داده که خروج 
مترجمان و همکاران 

آمریکا از افغانستان که 
تبعه این کشور هستند، 
بیش از دو سال به طول 

می انجامد و این به معنای 
شکل گرفتن بحران جدید 
انسانی در این کشور است

کمتر از 24 ساعت پس 
از انتشار بیانیه سفارت 
آمریکا، منابع خبری در 

افغانستان اعالم کردند که 
شهر قندوز، مرکز والیت 

قندوز پس از درگیری شدید 
بدست گروه طالبان سقوط 

کرد و بازار این شهر در آتش 
جنگ سوخت

مسؤوالن استان دارفور در شمال سودان در پی وقوع درگیری مسلحانه حالت فوق العاده اعالم کرده و تجهیزات 
نظامی را به این منطقه منتقل کردند. به گزارش سایت سودان تریبون، در پی درگیری هایی میان برخی شبه نظامیان 
و گروهی از اعضای جنبش نیروهای آزادسازی سودان که گروه های عربی را به آغاز تیراندازی متهم می کنند، شکل 
گرفتند که در نتیجه آنها دستکم ۱3 تن کشته و زخمی شــدند. کمیته امنیتی استان دارفور شمالی در بیانیه ای از 
تصمیم خود برای اعالم حالت فوق العاده در مناطق کولقی، قالب و شهرک های 
مجاور آن و منع تجمع و فعالیت بدون اخذ مجــوز خبر داد. این کمیته تجهیزات 
نظامی را با ۴۵ دستگاه خودرو به مناطقی که در آنها درگیری وجود داشت، ارسال 
کرد. همچنین یک کمیته تحقیق به ریاست دادستانی کل تشکیل شد و نیروهایی 

که در زمره نیروهای مشترک نیستند، از مناطق درگیری خارج شدند.

آتش سوزی های جنگلی بیش از یک و نیم میلیون هکتار اراضی جنگلی روسیه را فرا گرفته و حریق بیش از 3۰ 
خانه روستایی را نابود کرده است. رسانه های روسیه ازجمله شبکه اول تلویزیون این کشور دیروز )یکشنبه( به نقل از 
سازمان محافظت هوایی جنگل های روسیه اعالم کردند که یک میلیون و ۵۴۲ هزار هکتار در مناطق جنگلی روسیه 
گرفتار حریق شده اند و حریق در یکهزار و 3۷۹ هکتار اطفاء شده است. در مجموع ۱۷۴ کانون آتش سوزی جنگلی 
در روسیه گزارش شــده اســت که بخش عمده حریق در جمهوری یاکوتیا در 
منطقه یاکوتیا ثبت شده و در این منطقه یک میلیون و 3۹۵ هزار هکتار در آتش 
می سوزد. در زمان حاضر ۱۲ روستا و بخش در جمهوری یاکوتیا در معرض حریق 
قرار دارد و ساکنان این روستاها تخلیه شده اند و هواپیماهای وزارت موقعیت های 

اضطراری روسیه بطور منظم در اطفاء حریق شرکت دارند.

آتش سوزی در یک و نیم میلیون هکتار از اراضی جنگلی روسیه اعالم حالت فوق العاده در دارفور به دنبال درگیری مسلحانه

سربازان ارتش استرالیا به شهر سیدنی اعزام شده اند 
تا به اعمال سفت و سخت ترین تدابیر قرنطینه جهان 
در حومه های فقیرنشین این شــهر که در بطن شیوع 
فزاینده کووید در این کشــور در ضمــن میزان پایین 
واکسیناسیون هســتند، بپردازند. بر اساس گزارش 
نشریه تایمز، اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا 
حدود 3۰۰ سرباز را به بخشــهایی از سیدنی با میزان 
جمعیت مهاجر بیشتر و همچنین مناطق حوزه جنوب 
غربی آن اعزام کرده تا نگذارند مردم خانه هایشــان را 
بیشــتر از یک بار در روز ترک کننــد و تجمعات را در 
هم بشکنند. در حالی که تنها ۲۱ درصد از بزرگساالن 
استرالیایی دو دوز واکسن را دریافت کرده اند و موارد 
ابتالی به کووید در این کشور به افزایش ادامه می دهد، 
اســترالیا یک به اصطالح اســتراتژی »کووید صفر« 
با داشــتن هدف حذف ویروس به رغم سند و مدرک 

فزاینده دال بر غیرممکن بودنش را پیگیری می کند. 
شهر سیدنی تالش زیادی دارد تا مناطق فقیرنشین آن 
را تشویق به دریافت واکسن کووید کند و در این مناطق 
تنها ۱3 درصد واکسینه شــده اند در حالی که در مقام 
مقایسه در بخشــهای ثروتمندتر ۲۵ درصد واکسینه 
شده اند. بسیاری از منتقدان این اقدام را برای شهروندان 

استرالیایی، اضطراب  آفرین و خطرناک خواندند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی تأکید کرد که این 
رژیم در مقابل شلیک موشــک ها از لبنان دست بسته 
نمی نشــیند. به گزارش شبکه خبری روســیا الیوم، 
نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جلسه 
هفتگی دولت گفت: ما در مقابل شــلیک موشک ها از 
لبنان چه عامل آن یک گروه فلســطینی باشــد و چه 
دیگر گروه ها دست بســته نمی مانیم. وی مدعی شد: 
ایران و حزب اهلل وضعیت اقتصادی و سیاسی خطرناک 
لبنان را پیچیده تر می کنند. بنت دولت لبنان و ارتش 
این کشور را مســئول کامل آنچه در حیاط خلوت این 
کشور رخ می دهد، دانست. وی گفت: امکان ندارد اجازه 
بدهیم ایران همچنان با ثبات منطقه بازی کند بدون 
اینکه هیــچ بهایی بپردازد. منطقه مــرزی بین لبنان 
و رژیم صهیونیســتی جمعه شــاهد تنش و حمالت 
متقابل حزب اهلل و ارتش این رژیم بود. حزب اهلل لبنان 

جمعه مســئولیت حمله به جوالن و الجلیل را برعهده 
گرفت. این در حالیست که منابع خبری اعالم کردند 
آمریکا به نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
فشار آورده تا قواعد درگیری با حزب اهلل لبنان را قبل 
از سرگیری مذاکرات هســته ای با ایران در وین در ماه 
سپتامبر تغییر ندهد تا ایران بهانه ای برای عقب نشینی 

از مذاکرات پیدا نکند.

ارتش استرالیا برای اعمال تدابیر قرنطینه  به خیابان ها آمدبنت: مقابل حمالت موشکی لبنان دست بسته نمی مانیم
خبرخبر


