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اجرای طرح های جدید امنیت پایدار در عراق؛
 از پاکسازی شمال بغداد 

تا حفاظت از دکل های برق 
منطقه الطارمیه در کمربند امنیتی شــمال 
بغداد بعد از ماهها انتظار دیروز )شــنبه( شاهد 
عملیات گسترده امنیتی برای تعقیب و سرکوب 
عناصر تروریستی شد.  به گزارش الفرات، ستاد 
اطالع رســانی فرماندهی مشترک نظامی عراق 
با انتشار بیانیه ای گفته اســت که این عملیات 
از ساعت ۶ بامداد با مشارکت یگان های مختلف 
نظامی عراق از جمله الحشــد الشعبی در شمال 
بغداد آغاز شده است. براســاس بیانیه، در این 
عملیات، نیروهای فرماندهــی عملیات امنیت 
بغداد با پشتیبانی نیروهای هوایی و بالگردهای 
ارتــش و مشــارکت یگان های ویــژه، پلیس، 
الحشدالشــعبی و دیگر دســتگاه های امنیتی 
شــرکت کرده اند. این بیانیه، هــدف عملیات 
را تعقیب و ســرکوب گروه های تروریستی در 
این منطقه از شــمال بغداد عنوان کرده است. 
همزمان، معاون اجرایی رییس ســتاد نیروهای 
الحشــد الشــعبی نیز در بیانیه ای افــزود که 
نیروهای الحشدالشــعبی طــرح جامعی برای 
عملیات طارمیه جهت تعقیــب عناصر داعش 
تدارک دیده انــد. نعمه الکوفــی تصریح کرده 
اســت که اهالی طارمیه همکاری بسیار خوبی 
با نیروهای الحشــد و امنیتی عراق از ســاعات 
اولیه شروع عملیات نشــان داده اند. وی با اشاره 
به اینکــه این پنجمین عملیاتی امنیتی اســت 
که الحشدالشــعبی برای پاکســازی طارمیه از 
گروه های تروریستی در آن شــرکت می کند، 
خاطرنشان ساخته است که طارمیه، ریه امنیتی 
بغداد است و باید به طور کامل از وجود تروریسم 
پاکسازی شود. الکوفی گفت که الحشدالشعبی 
به مدت چند روز اقدام به ایجاد گشت های سیار 
برای تعقیب عناصر تروریستی خواهد کرد. وی 
تاکنون روند پیشرفت و هماهنگی بین یگان های 
مختلف شــرکت کننده در عملیــات را خوب 
ارزیابی کرده اســت. طارمیه شهرستانی سنی 
نشین در ۵۰ کیلومتری شــمال بغداد است که 
تعداد جمعیت آن ۵۰ هزار نفر و تعداد جمعیت 
مرکز شهرســتان در حدود ۲۰ هزار نفر عنوان 
شده اســت. اغلب اهالی طارمیه نخلستاندار و 
دامپرور و کشاورز هســتند و منطقه به داشتن 

نخلستان های آباد و باغ ها، شهرت دارد. 

طارمیــه یکی از شــش شهرســتان حومه 
پایتخت عراق اســت که به نام کمربند امنیتی 
بغداد شــناخته می شــوند و حلقه اتصال چهار 
اســتان بغداد، صالح الدین، دیالــه و االنبار به 
همدیگر اســت. الطارمیه شــامل بخش های 
المشاهده و العبایجی است و عشایر المشاهده، 
البوفراج، سلمان، الحیالیین، الجنابیین، الجبور 
و العبید مهمترین عشایر منطقه هستند. این نظر 
وجود دارد که دهها تروریست وابسته به داعش 
در این بخش و قاطبه آنها، بومی منطقه و عراقی 
هســتند. به اعتقاد صاحب نظران عراقی، اغلب 
حمالت تروریســتی ماه های اخیــر در بغداد از 

طارمیه هدایت شده است. 
از ســوی دیگــر در پــی حمالت مکــرر به 
دکل های برق و از کار انداختن شــبکه توزیع و 
انتقال برق در چندین اســتان عراق، مصطفی  
الکاظمی، نخســت وزیر این کشــور از تمامی 
ســرویس های امنیتی، نظامی، اطالعاتی عراق 
خواست برای حراســت و حفاظت از دکل های 
برق، در آماده باش بوده، تعداد نیروهای حفاظت 
از دکل ها را افزایــش داده و آنها را در مکان های 
مشخص مستقر کنند. وی در جلسه اضطراری 
امنیتی بــا فرماندهان امنیتــی و اطالعاتی که 
درخصوص حمالت به دکل های برق برگزار شد، 
این حمالت گروه های خرابکارانه و تروریستی 
علیه دکل هــای برق و بازنگــری در طرح های 
امنیتی برای حفاظــت از آنها را بررســی کرد. 
الکاظمی بر لزوم تدوین برنامه های جدید برای 
حفاظت از دکل های برق و پایان دادن به حمالت 
به این دکل ها تاکید کرد. وی دســتور داد ستاد 
بحران حفاظت از دکل های برق تشکیل شود و 
گفت، باید در مورد وضعیت فرماندهان امنیتی 
که در انجام وظایف خود کوتاهی کردند، تجدید 
نظر شــود. وزارت انرژی عراق روز جمعه اعالم 
کرد، دو خــط انتقال برق که انــرژی پروژه آب 
الکرخ را تامین می کردند با دو بمب مورد حمله 

قرار گرفته و آسیب دیده اند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

پیشــروی های طالبان در اقصی 
نقاط افغانســتان به حدی شــدت 
گرفته که اکثر رسانه های دنیا تمام 
تمرکز خود را بر پوشــش اخبار این 
کشور گذاشته اند؛ گویی هیچکس 
انتظار نداشت که طالبان تا این حد 
پیشــروی های برق آسای خود را به 
رخ جامعه جهانی بکشــد. حاال دو 
سوال بزرگ مطرح می شود: نخست 
اینکه سرنوشــت کابل بــه عنوان 
پایتخت افغانســتان چه می شــود 
و دوم، آینــده دولت این کشــور به 
رهبری اشــرف غنی چگونه خواهد 
شد؟ پاســخ به این دو ســوال آنهم 
در شــرایطی که یک بــازی بزرگ 
در افغانســتان بــا محوریت اصلی 
طالبان و صحنه گردانــی آمریکا و 
پاکستان کلید خورده به هیچ وجه 
مشخص نیست و به همین دلیل باید 
مولفه های بســیار زیادی را بررسی 
کرد تا حداقل بتوان یک گمانه زنی 
نســبی از وضعیت آتی افغانستان 
ارائه کرد. در شرایط کنونی و با وجود 
اطالعات میدانی که باز هم در مورد 
آنها ممکن است شــک و شبهه ای 

وجود داشته باشــد، چیزی حدود 
19 مرکز والیــت در تصرف طالبان 
قرار دارد. براســاس گــزارش های 
منتشر شده از سوی مراجع رسمی 
افغانســتان اعــم از وزارت دفاع و 
خبرگزاری های رسمی افغانستان، 
طالبان در یک هفته گذشــته 1۵ 
مرکز والیت از جمله هرات، قندهار 
و هلمند را که از شــهرهای بزرگ و 
مهم کشور است را تصرف کرده و هم 
اکنون جنگ در فاریاب و بلخ با شدت 
ادامه دارد. همچنین جنگ شــدید 
در شهر پل علم مرکز والیت لوگر در 
جنوب کابل ادامــه دارد و نیروهای 
دولتــی برای عقــب زدن طالبان با 
تمام توان و با برخورداری از حمایت 

هوایی می جنگند. 
در همیــن حــال روز گذشــته 
)شــنبه( طالبــان مدعی شــد که 
شهرستان های »یوســف خیل« و 
»جانی خیــل« در والیت پکتیکا را 
تصرف و خط دفاعی شهر »شرنه«، 

مرکز این والیت را شکسته اند. 
از ســوی دیگــر گزارش هــا 
نشــان می دهــد کــه طالبــان 
شهرستان»ســیدکرم« در والیت 
پکتیــا،  و »اســمار« در والیت کنر 
که در جنوب شــرقی افغانســتان 
قرار دارند را تصرف کرده  اســت. اما 

در شمال افغانســتان نبرد سنگین 
بین طالبان و نیروهــای دولتی در 
استان های فاریاب و بلخ ادامه دارد و 
طالبان در حمله به  شهر میمنه مرکز 
استان فاریاب شکست خورده است. 
نیروی هــای دولتــی و فرماندهان 
سابق جهادی در تازه ترین نشست 
خود اعالم کردند که موضع دفاعی 
در مزارشــریف ایجاد کرده و ژنرال 
عبدالرشید دوستم و عطامحمد نور 
بطور مشترک مســئولیت هدایت 
جنگ با طالبان را به پیش خواهند 
برد. بر این اســاس به صورت واضح 
می بینیم کــه طالبــان در عرصه 
میدانی بیش از آنچــه فکر می کرد 
سریع عمل کرده اند اما در این میان 
نکته ای وجود دارد که شــاید کسی 
به ان توجه نکند یــا حداقل از دید 
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران 
عادی به نظر می رسد. نکته مهم این 
اســت که تمام والیاتی که طالبان 
آنها را به دســت گرفتــه در مرز با 
کشورهای همسایه از جمله ایران، 
تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، 
ترکمنستان و چین قرار دارد که به 
نوعی نشان می دهد این جریان در 
فاز کنونی به دنبــال نمایش قدرت 
به همسایگان و جامعه جهانی است؛ 
چراکه بر اســاس گفته  مقامات این 

جریان در دفتر سیاسی دوحه که به 
عنوان تیم مذاکراتی آنها به حساب 
می آید، طالبــان در صورتی که به 
عنوان دولت در افغانســتان یا یکی 
از طرف هــای مشــارکت کننده در 
قــدرت روی کار بیاید، بنــا دارد با 
همســایگان خود رابطــه عمیق و 

خوبی برقرار کند. 
خروج از ترس کشته شدن!  

ایــن پیشــروی های طالبان اما 
حاال رنــگ و بویی دیگــر به خود 
گرفته است؛ چراکه با نزدیک شدن 
آنها به کابل، نه تنهــا آمریکایی ها 
به تکاپو افتاده اند بلکه بســیاری از 
کشــورهای اروپایی به دنبال خارج 

کردن کارمندان خــود از پایتخت 
افغانستان هستند. بر این اساس روز 
گذشته )شنبه( شبکه سی. ان. ان با 
انتشار گزارشــی اعالم کرد سفارت 
ایاالت متحــده در کابل به کارکنان 
خود دستور داده تا وسایل و اطالعات 
محرمانه را نابود کنند. بنابر همین 
گزارش این تصمیم در حالی اتخاذ 
می شــود که یک مقام دیپلماتیک 
ایاالت متحده می گوید براســاس 
برآوردهــای یکی از دســتگاه های 
اطالعاتی، ایــن احتمال وجود دارد 
که کابــل در ۷ روز و یــا حتی ۷۲ 
ســاعت آینده کاماًل محاصره شود. 
سی. ان .ان اعالم کرده که کارکنان 
ســفارت ایاالت متحده همچنین 
موظف شــده اند تــا وســایلی که 
ممکن است برای اهداف تبلیغاتی 
مورد سوءاســتفاده قرار گیرند، از 
جملــه پرچم های ایــاالت متحده 
و نشــان های دولتــی و نظامی این 
کشور را در محل ســفارت آمریکا 

نابود کنند. 
پــس از انتشــار این گــزارش، 
خــوزه مانوئل آلبــارس، وزیر امور 
خارجه اســپانیا که کمتر از یک ماه 
از حضورش در این منصب می گذرد 
اعالم کرد که گابریل فِرران، ســفیر 
اسپانیا در کابل و شــماری دیگر از 
کارکنان اداری، به همراه سه نفر از 
اعضای تیم امنیتی و حدود 1۰ نفر 
از پرسنل محلی که در محل سفارت 
اســپانیا حضور دارند، از افغانستان 
خارج خواهند شد. همچنین گفته 
شده که اســپانیا مترجمان افغان 
که طی دو دهه اخیر با این کشــور 
همکاری کرده اند را از کابل و ســایر 
شهرها خارج می کند. آلمان هم به 
تبعیت از آمریکا و اســپانیا همین 
روند را در دستور کار خود گذاشت. 
بنابر اعالم دویچه وله، هایکو ماس، 
وزیر امور خارجــه آلمان اعالم کرد 
که سفارت کشورش در کابل به علت 
وضعیت امنیتی در افغانستان، روند 
کاهش و خروج شماری از کارکنان 
خود را آغاز کرده است. جپ کوفود، 
وزیــر خارجه دانمــارک هم اعالم 
کرده که بر اساس تصمیم اضطراری 
دولت این کشور قرار است سفارت 
این کشور در کابل به صورت موقت 

تعطیل و کارمندان آن از افغانستان 
خارج شوند. همچنین اینه سوریده، 
وزیر امور خارجه نروژ نیز اعالم کرد 
که ســفارت کشــورش را در کابل 
تعطیــل می کنــد و دیپلمات های 
نروژی، کارمندان محلی و بستگان 
نزدیک آنهــا از افغانســتان خارج 
خواهند شد. ایتالیا هم همانند سایر 
اعضای اتحادیه اروپــا و ناتو پس از 
گفت وگو با مقامات واشنگتن اعالم 
کرده که به دنبال خروج کارمندانش 
از کابل اســت و در این میان برخی 
دیگــر از آژانس های امدادرســان 
کشــورهای غربی هم پروژه خروج 
از کابل را در دســتور کار خود قرار 

داده اند. 
حال شــاید بتــوان فهمید که 
سرنوشــت کابل با شروع دومینوی 
خروج خارجی ها چه خواهد شــد 
اما این وضعیت می تواند تا حدودی 
پاســخ پرســش دوم یعنی آینده 
دولت افغانســتان به ریاست اشرف 
غنی را هم بدهد. به زعم بســیاری 
از کارشناســان حوزه افغانستان، به 
احتمال زیاد اشــرف غنی از سوی 
واشنگتن مجبور به استعفا می شود 
اما واقعیت این اســت کــه خروج 
کشــورهای غربی از کابل می تواند 
فشار بر اشرف غنی را زیاد کند و او اگر 
بخواهد در قدرت بماند یا باید طالبان 
را راضی کند که امری محال اســت 
یا اینکه تا آخرین گلولــه به مقابله 
برای حفظ ارگ ریاســت جمهوری 
بپردازد. اقدامی که بــاز هم بعید به 

نظر می آید! 

کشورهای اروپایی دیپلمات های خود را از افغانستان فراخواندند؛  

فرار؛ واکنش غرب به پیشروی طالبان
به زعم بسیاری از 
کارشناسان حوزه 

افغانستان، به احتمال 
زیاد اشرف غنی از سوی 

واشنگتن مجبور به استعفا 
می شود اما واقعیت این 

است که خروج کشورهای 
غربی از کابل می تواند فشار 

بر اشرف غنی را زیاد کند 
و او اگر بخواهد در قدرت 

بماند باید تا آخرین گلوله 
مقابله کند

یک مقام دیپلماتیک 
ایاالت متحده می گوید 

براساس برآوردهای یکی 
از دستگاه های اطالعاتی، 
این احتمال وجود دارد که 
کابل در ۷ روز و یا حتی ۷۲ 

ساعت آینده کاماًل محاصره 
شود و به همین دلیل دستور 

امحای اسناد به سفارت 
آمریکا در کابل داده شده 

است

یک رسانه آمریکایی از فشار روسیه بر رهبر نیروهای موســوم به ارتش ملی لیبی برای حمایت از سیف االسالم 
قذافی در انتخابات این کشور پرده برداشت. بلومبرگ به نقل از سه منبع مطلع در مسکو فاش کرد که روسیه خلیفه 
حفتر، رهبر نیروهای موســوم به ارتش ملی لیبی را تحت فشار قرار داده است تا از سیف االسالم قذافی در انتخابات 
ریاست جمهوری لیبی حمایت کند. این منابع گفتند که والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهوری روسیه در تالش است تا سیف االسالم قذافی را به جبهه سیاسی در لیبی 
بکشــاند و با این اقدام آمریکا، اروپا و افزایش قدرت منطقه ای ترکیه را به چالش 
بکشــاند و انتظار می رود این طرح با حمایت مصر مواجه شود. بلومبرگ به نقل از 
سه منبع دیگر در شرق لیبی گزارش داد که خلیفه حفتر نیز درصدد رقابت برای 

تصدی پست ریاست جمهوری لیبی است.

به بیش از یک میلیون نفر از ساکنان منطقه ای در ژاپن که به خاطر باران های سیل آسا در خطر قرار دارند، توصیه 
شده تا محل زندگی خود را ترک کنند. باالترین سطح هشــدار در خصوص بارش های شدید در استان های فوکوکا 
و هیروشیما خطاب به ساکنان صادر شده اســت. تاکنون بر اثر آب و هوای نامناسب و رانش زمین دو خانه در استان 
ناگازاکی تخریب شــده که یک زن جان باخته و همســر و دختر وی نیز مفقود 
شــده اند. بیش از 1۵۰ نیرو از پلیس و آتش نشانی برای کمک در عملیات نجات 
به منطقه اعزام شده اند. یک مقام محلی به خبرگزاری فرانسه گفته است که آنها 
در تالش برای یافتن افراد گمشده هستند و در عین حال باید مراقب رانش زمین 
و ادامه وضعیت بد آب وهوایی باشند. غرب ژاپن بیشــترین آسیب را تاکنون از 

بارش های متمادی و رانش زمین دیده است.

باران های سیل آسا  بیش از یک میلیون نفر را در ژاپن تهدید می کندبلومبرگ: روسیه خواهان حمایت حفتر از فرزند قذافی در انتخابات لیبی است

شبکه تلویزیونی روســیه-۲4 گزارش داد، مسکو 
در اقدامی تالفی جویانه در برابر آنچه که آن را تبعیض 
لندن علیه روزنامه نگاران روســی فعــال در انگلیس 
می داند، به یکی از خبرنگاران شــبکه بی بی ســی که 
در مسکو کار می کند دســتور داده تا پایان ماه جاری 
میالدی این کشــور را ترک کند. به گــزارش رویترز، 
در اقدامی غیرمعمول که بیانگر وخیم شــدن بیشتر 
روابط ضعیف میان لندن و مسکو است، شبکه دولتی 
روســیه-۲4 اعالم کرد، ســارا رینزفورد، یکی از دو 
خبرنگار انگلیسی زبان شــبکه بی بی سی در مسکو در 
آنچه که یک اخراج تاریخی تلقی می شود، به کشورش 
باز می گردد. این اقدام که عماًل یک اخراج محســوب 
می شود، به دنبال سرکوب رسانه های روسی زبان در 
روســیه پیش از انتخابات پارلمانی در سپتامبر سال 
جاری میالدی صورت می گیرد؛ رسانه هایی که به نظر 
مقامات از منافع خارجی بدخواهانه به منظور تحریک 

ناآرامی ها حمایــت می کنند. رینزفــورد در توییتی 
نوشت:  اخراج از روسیه، کشوری که بیش از یک سوم 
از عمرم را در آن زندگی کرده ام و سال ها در آن گزارش 
تهیه کرده ام، ویران کننده و آسیب رسان است. شبکه 
روسیه-۲4 اعالم کرد، مقامات روسیه تصمیم گرفتند 
که در پایان ماه جاری میالدی هنگامی که مهلت ویزای 
رینزفورد منقضی می شود، دیگر مجوز فعالیت وی را 

تمدید نکنند.

به دنبال باالگرفتن اعتراضــات در لبنان در نتیجه 
حذف یارانه سوخت، ارتش این کشور اقدام به بازرسی 
ایستگاه های سوخت برای اطالع از میزان ذخایر آنها 
کرد. خبرنگار شبکه روســیا الیوم روز گذشته )شنبه( 
اعالم کرد که ارتش لبنان اقدام به بازرســی گسترده 
ایستگاه های سوخت این کشور کرده است تا از میزان 
ذخایر سوخت آنها مطلع شود. در همین حال، ارتش 
لبنــان در بیانیه ای اعــالم کرد: یگان هــای ارتش به 
ایستگاه های سوختی که بسته اند حمله کرده و تمامی 
بنزینی که این ایســتگاه ها ذخیره شده کشف و ضبط 
شده و مستقیما میان شــهروندان توزیع خواهد شد. 
رئیس بانک مرکزی لبنان چهارشــنبه گذشــته در 
بحبوحه بحران گســترده انرژی در این کشــور اعالم 
کرد یارانه های ســوخت را متوقف می کند. این بانک 
در عوض خطوط اعتباری برای واردکنندگان سوخت 
با قیمت فعلی بــازار را تمدید خواهد کرد. این تصمیم 

بانک مرکزی قیمت ســوخت را تا چهار برابر افزایش 
می دهد آن هم در زمانی که کمبود انرژی سراسر کشور 
را فرا گرفته اســت و این تصمیم اعتراض شهروندان 
لبنانی را به همراه داشته است. این در حالیست که به 
دنبال باالگرفتن اعتراضات در لبنــان به حذف یارانه 
ســوخت، میشــل عون، رئیس جمهوری این کشور 
خواستار برگزاری نشســت فوق العاده دولت پیشبرد 

امور شده است.

روسیه در اقدامی تالفی جویانه خبرنگار بی. بی .سی را اخراج کردارتش لبنان برای حل معضل سوخت وارد عمل شد

خبرخبر


