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طالبان ضمن هشدار درباره مداخالت آمریکا:

توافقی برای آتش بس با دولت 
افغانستان صورت نگرفته است

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان افغانستان 
گفت که بر ســر هیچ آتش بســی بــا دولت 
افغانســتان توافق نشده اســت. محمد نعیم، 
سخنگوی دفتر سیاســی طالبان در گفتگو با 
تلویزیون الجزیره با بیــان اینکه هیچ توافقی 
در مورد آتش بس در این کشــور وجود ندارد، 
خاطرنشــان کرد: اقدامات انجام شده توسط 
طالبان واکنشــی به حمالت دولت است. وی  
گفت که دولت افغانســتان اعــالم جنگ را 
انتخاب کرد و دلیل آن را آغاز عملیات نظامی 
دولت علیه طالبــان در دومین روز عید قربان 
گذشته اعالم کرد. ســخنگوی دفتر سیاسی 
طالبان همچنین نســبت به مداخالت آمریکا 
در افغانستان هشدار داد و گفت ، این امر باعث 
ایجاد تنش در وضعیت و افزایش مشــکالت 
می شود. گروه طالبان در ماه های گذشته ده ها 
والیت و گذرگاه های مــرزی را تحت کنترل 
خود درآورده و با خــروج نیروهای خارجی از 
کشور ، فشارها را بر چندین پایتخت منطقه از 
جمله هرات در غرب و قندهار در جنوب تشدید 
کرده اند. حمله طالبــان در روزهای اخیر پس 
از آنکه ایاالت متحــده اعالم کرد که ماموریت 
نظامی خود را در این کشور تا پایان ماه اوت به 

پایان می رساند، سرعت بیشتری گرفت. 
این سخنان سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
در حالی منتشر شــد که علیرغم انتشار اخبار 
سقوط قندوز، روسیه این خبر را تایید نمی کند. 
روز گذشته )دوشنبه( ضمیر کابلوف، نماینده 
ویژه ریاست جمهوری روسیه برای افغانستان 
اظهار کرد، روســیه هم اکنون این موضوع که 
طالبان به دنبال تشدید حمالتشان در سراسر 
افغانستان شهر اســتراتژیک قندوز را تصرف 
کرده  را تایید نمی کنــد. ضمیر کابلوف اظهار 
کرد: شهر زرنج مرکز والیت نیمروز و همینطور 
شهر شبرغان از سوی طالبان تصرف شده اند اما 
شهر شبرغان همچنان می تواند مجددا بازپس 
گرفته شــود. این مســائل هیچ چیز جدیدی 
نیست. من قباًل هم گفته ام که این سناریو در 
حال بروز پیدا کردن اســت. شهر قندوز هنوز 

تصرف نشده است. 
در این راســتا ژنرال ســر ریچارد بارونز، 
یکــی از فرماندهان ســابق ارتــش انگلیس 
هشــدار داد که تصمیم آمریکا برای خروج از 
افغانســتان به کشــورهای جهان این پیام را 
می دهد که رهبران در غرب جرأت رویارویی 
با این بحران ها را ندارنــد. ژنرال بارونز که بین 
ســال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ میــالدی رئیس 
فرماندهی نیروهای مشترک انگلیس بود، به 
رادیو چهار بی بی ســی گفت: در حال حاضر 
خروج از افغانستان یک اشــتباه استراتژیک 
است. وی افزود: فکر نمی کنم که این تصمیم 
به نفع ما باشد. ما با این تصمیم برای خروج از 
افغانستان نه تنها آینده افغانستان را به مکانی 
بسیار دشوار فروختیم بلکه پیام تاسف باری را 
به متحدان غرب در حوزه خلیج فارس و آفریقا 
و آسیا داده ایم. این ژنرال انگلیسی تصریح کرد: 
ما به متحدانمان این پیــام را می دهیم که ما 
جرات مواجه با این چیزها را نداریم و به جای 
آنکه اطمینان پیدا کنیم که یک بحران انسانی 
یا سیاسی رخ نخواهد داد، خروج و ترک کردن 
را انتخاب می کنیم. ما با ایــن تصمیم، خطر 
بازخیز و تجدید فعالیت گروه های تروریستی 
در افغانستان و در نتیجه آسیب رسیدن به اروپا 
و دیگر نقاط جهان را به جان می خریم. به همین 
خاطر معتقدم که این یک نتیجه استراتژیک 
بسیار ضعیف اســت. از سوی دیگر بن واالس، 
وزیر دفاع انگلیس هم اعالم کرد که معاوله اخیر 
دولت ترامپ با طالبان در دوحه نه تنها فاســد 
بود بلکه تماماً باید آنرا معیوب بدانیم؛ چراکه 
خروج آمریکا چیزی جز بحران در افغانستان 
به جا نمی گذراد و این می تواند اوضاع منطقه 
جنبوب شــرق آســیا را به شــدت ملتهب و 
بهم ریخته کند. واالس معتقد است که مجدداً 
باید در مورد حضــور نظامیــان قدرت های 
عضو ناتو در افغانســتان تصمیم گیری شود تا 
 بتوان از تعمیق این بحــران در آینده نزدیک 

جلوگیری کرد.
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فرشاد گلزاری

 در ســال ۲۰۱۶ کتابی با عنوان 
»پرچم های سیاه: ظهور داعش« در 
آمریکا به چاپ رسید که به سرعت در 
سبد خرید هزاران و شاید میلیون ها 
نفر در آمازون قرار گرفت. کتابی که 
جابی واریک، خبرنگار و نویســنده 
نام آشــنای آمریکایی  آن را نوشته 
بود که از سال ۱99۶ برای روزنامه 
واشــنگتن پســت قلم می زند. این 
کتاب اگرچه با تاخیر حدوداً ۲ تا ۳ 
ســاله در ایران ترجمه  و روانه بازار 
شــد اما به حدی در آمریکا و سایر 
کشــورهای غربی طرفدار پیدا کرد 
که در نهایــت جایــزه پولیتزر که 
معتبرترین جایزه روزنامه نگاری در 
آمریکا به حســاب می رود را به خود 
اختصاص داد. این کتــاب در ایران 
همانند بســیاری از کتب دیگر که 
در مورد افراط گرایی، رادیکالیســم 
و تروریســم به چاپ می رســد، از 
اســتقبال خوبی برخوردار نشــد و 
همانند بســیاری از آثار روانه گوشه 
کتابخانه ها شــد و مشــکل دقیقاً 
همینجاســت. کتابــی کــه جابی 

واریک در ســال ۲۰۱۶ یعنی پنج 
سال پیش به رشته تحریر درآورد و 
در مغرب زمین سر و صدای زیادی 
به پا کرد، به صورت کاماًل ظریف اما 
عریان به این موضوع اشاره کرد که 
هیچ کشوری، حتی ایاالت متحده 
و متحدانــش در ناتــو نمی توانند 
ادعا کنند که داعــش را به صورت 
کامل از بنیان خشکانده اند. اگرچه 
کتاب پرچم های ســیاه بر اســاس 
یکسری از اسناد محرمانه که سازمان 
اطالعات مرکزی )CIA( به صورت 
قطره چکانی در اختیار واریک قرار 
داده نوشته شــده، اما واقعیت این 
است که این اســناد به خوبی نشان 
می دهند داعش آنچه که می گوید 
نیســت؛ بلکه این جریــان و حتی 
جریانی مانند ســازمان القاعده که 
آمریکا آن را بزرگترین تهدید خود 
و جهان می دانــد، به حدی پیچیده  
و الیه به الیه اســت که هیچ احدی 
روی کره زمین نمی تواند به صورت 
دقیق از آن سر دربیاورد و مهمترین 
دلیلش هدایت این جریان ها توسط 
سرویس های اطالعاتی جهان غرب 
است. با این تفســیر و با اشاره به این 
اثر ادبی، اگــر حاال نیــم نگاهی به 
وضعیت امنیتی در خاورمیانه، شمال 

آفریقا، شــرق و جنوب شرق آسیا 
داشته باشیم درمی یابیم که داعش 
همچنان در حال نفس کشیدن است 
و هدایت کننــدگان آن ســناریوی 
جدیدی را خلق کرده اند. در شــرق 
آسیا چند روز پیش بود که یک عنصر 
وابسته به داعش در توکیو، پایتخت 
ژاپن در زمانی که ورزشکاران تمام 
کشورهای دنیا مشــغول رقابت با 
یکدیگر برای کسب مدال المپیک 
۲۰۲۰ بودند، به عابران پیاده حمله 
کرد و با ضربات چاقــو حدود 9 نفر 
را مجروح و یک نفــر را به کام مرگ 
کشــاند. در افغانســتان هم شاهد 
فعالیت این جریان در والیاتی مانند 
ننگرهــا و جالل آباد تحــت عنوان 
»والیت خراسان« هستیم. در آفریقا 
هم این جریان جدیداً در نیجریه با 
غلبه بر بوکوحرام، مدیریت صحنه را 
به دست گرفته است و حاال اخباری از 
طرح ریزی برای حضور مجدد داعش 
در عراق و سوریه به گوش می رسد. 
بر این اساس روز گذشته )دوشنبه( 
المیادین به نقل از منابع موثق فاش 
کرد که یک هیات نظامی انگلیسی 
وابســته به ائتالف بین المللی ضد 
داعش به رهبری آمریکا در سوریه 
با نمایندگانی از زندانیان داعشــی 

که در بند کردهای سوریه در زندان 
مرکزی حســکه هســتند، دیدار 
کرده اند. منابع مذکــور همچنین 
فاش کردند که این دیدار در زندان 
مرکزی حســکه در محله غویران 
واقع در شهر حســکه )شمال شرق 
سوریه و هم مرز با عراق( همزمان با 
استقرار خودروهای نظامی ائتالف 
و پرواز گســترده بالگردهای آن در 
منطقه انجام شــد. طبق گفته این 
منابع، هــدف از این دیــدار انتقال 
شــماری از عناصر داعش به جبهه 
 جنــگ علیه ارتش ســوریه و عراق 

بوده است. 

توزیع بحران
افشای خبر دیدار هیات نظامی 
انگلیس بــا نماینــدگان زندانیان 
داعش در حســکه اگرچه موضوع 
جدیدی نیســت، اما از منظر زمان 
و مکان این مســاله دارای اهمیت 
بسیاری است. قبل از آنکه به اهمیت 
این موضوع اشــاره کنیــم باید این 
مســاله مورد نظر قــرار بگیرد که 
در منطقه شــمال و شــمال شرق 
ســوریه ســه اردوگاه اصلی وجود 
دارد که شــمار عناصــر داعش که 
در آنها نگهداری می شــوند حدود 
۱۵۰ هزار نفر یا بیشتر تخمین زده 
شده اســت. این اردوگاه ها عبارتند 
از اردوگاه الــروژ )AL Roj( که در 
شمال شرق ســوریه و نزدیک مرز 
عراق قرار دارد؛ اردوگاه عین عیسی 
)Ayn Issa( که در نزدیکی استان 
 Al( رقه قرار گرفته و اردوگاه الهول
Hawl( که در استان حسکه واقع 
شده اســت. بزرگترین اردوگاه در 
میان سه اردوگاه مذکور، الهول است 
که جمعیت آن حــدود ۷۲ هزار نفر 
تخمین زده شــده و عموماً کودکان 
و نوجوانانی هســتند کــه مرداِن 
ابوبکر البغــدادی آنهــا را به وجود 
آورده انــد. بر همین اســاس هیأت 
نظامی انگلیس به بزرگترین اردوگاه 
نگهداری زندانیان داعش رفته است 
تا بتواند عالوه بر دانه درشــت های 
این جریان، کســانی که دوره های 
آموزشی بیشتری دیده اند را از میان 

خیل انبوه زندانیان گلچین کند.
از سوی دیگر اردوگاه الهول هم 
مرز با عراق اســت و همین موضوع 
یکی دیگر از دالیل ســفر و حضور 
نظامیان لندن و واشــنگتن در این 
اردوگاه به شــمار مــی رود؛ چراکه 
انتقال عناصر داعش به عراق آسانتر 
و کم هزینه تــر اســت. در این میان 
گفته شــده که قرار است تعدادی از 
زندانیان داعش که در بند نیروهای 
ســوریه دموکراتیک )قســد( قرار 
دارند، در قالب دو گــروه به عراق و 
سایر نقاط ســوریه منتقل شدند. بر 
اساس اسناد منتشــر شده توسط 
المیادین، اولین گروه با بالگرد منتقل 
می شــوند و انتقال گروه دوم نیز به 
صورت زمینی انجام خواهد شــد. 

بر این اســاس عناصری که با بالگرد 
منتقل می شــوند احتماال به سایر 
نقاط سوریه گسیل می شوند و مابقی 
هم که در مرز زمینی رها می شوند، 
قرار است به ســمت مرزهای عراق 
بروند. این موضوع یــک نکته مهم 
دیگر در خود دارد و آن این اســت 
که با فرارســیدن ماه محرم بخش 
اعظمی از نیروهای حشدالشــعبی 
و همچنین نیروهای ضدتروریسم 
عراق بــرای تامین امنیــت اماکن 
متبرکه در شرق و مرکز عراق مستقر 
شده اند و باِل غربی این کشور که به 
مرزهای ســوریه منتهی می شود، 
تقریبــاً امنیت ضعیفــی را تجربه 
می کند. ایــن در حالیســت که در 
بغداد و برخــی شــهرهای عراق، 
همچنان ترور نامزدهای انتخاباتی 
این کشــور و فعاالن مدنی جریان 
دارد. از ســوی دیگــر دو روز پیش 
ائتــالف بین المللی ضــد داعش به 
رهبری آمریکا اعــالم کرد که تمام 
 ،)OTH( نیروهای ویژه این ائتالف
عراق را ترک کرده انــد. موضوعی 
که به خوبــی نشــان می دهد یک 
سناریوی جدید ضدامنیتی با بیدار 
کردن مجــدد هیــوالی داعش در 
عراق و ســوریه طرح ریزی شده که 
اجرای آن در شــرایطی که سوریه 
با مشــکالت اقتصادی و اجتماعی 
زیــادی روبروســت و عراقی ها هم 
در حال تجربه تعمیــق اختالفات 
جدید سیاسی هســتند، می تواند 
 بحــران تــازه ای را بــه نمایــش 

بگذارد. 

افشای اسناد جدید از انتقال زندانیان داعش به عراق و سوریه برای اجرای عملیات؛

هرج ومرج؛ نسخه جدید ائتالف
با فرارسیدن ماه محرم 

بخش اعظمی از نیروهای 
حشدالشعبی و همچنین 

نیروهای ضدتروریسم 
عراق برای تامین امنیت 
اماکن متبرکه در شرق و 

مرکز عراق مستقر شده اند 
و باِل غربی این کشور که 

به مرزهای سوریه منتهی 
می شود، تقریباً امنیت 

ضعیفی را تجربه می کند

 قرار است تعدادی از 
زندانیان داعش که در 

بند نیروهای سوریه 
دموکراتیک )قسد( قرار 
دارند، در قالب دو گروه به 
عراق و سایر نقاط سوریه 
منتقل شوند که بخشی از 
آنها هوایی و بخش دیگر 

از طریق مرز زمینی انتقال 
داده می شوند

منابع خبری لبنان از نگرانی شهروندان این کشور نسبت به احتمال موفق نشدن نخست وزیر مکلف کشورشان 
در ماموریت تشکیل دولت جدید لبنان خبر دادند. ســایت النشــره لبنان اعالم کرد که برخی شهروندان لبنانی 
نگران شکست نجیب میقاتی، نخست وزیر مکلف این کشــور در ماموریت تشکیل دولت جدید لبنان هستند. این 
سایت درباره دالیل شــکل گیری این موج نگرانی در میان شــهروندان لبنانی گزارش داد که اختالفات با ریاست 
جمهوری همچنان پابرجاست. النشره در ادامه نوشت: در صورت شکست میقاتی 
شخصیت های سنی دیگری مکلف به تشکیل دولت خواهند شد. رسانه های دیگر 
لبنان نیز نســبت به شکل گیری یک بحران جدید و بی ســابقه در کشورشان در 
صورت عدم موفقیت میقاتی در تشکیل دولت هشدار دادند. روزنامه الجمهوریه در 
این باره نوشت: اینکه نجیب میقاتی سقف زمانی مشخصی را برای تشکیل دولت 
تعیین نکرده  است باعث نگرانی است؛ چراکه تالش ها بر مدار دور بالطل می گردد.

دانشمندان آب و هوایی همزمان با آمادگی کشورهای جهان برای شــرکت در اجالس سازمان ملل در ماه 
نوامبر، در گزارش جامعی درباره تهدیدهای ناشــی از گرمایش زمین هشــدار دادند. روزنامه گاردین به نقل 
از دانشمندان نوشت: آتش ســوزی، ســیل و وخامت آب و هوایی که در ماه های اخیر در جهان مشاهده شده 
است تنها بخشــی از پیش بینی هایی اســت که انتظار می رود در نتیجه گرمایش زمین بروز کند. کمیته بین 
دولتی تغییرات اب و هوایی روز گذشته )دوشنبه( و کمتر از سه ماه تا برپایی 
مذاکرات سازمان ملل برای تصمیم گیری درباره آینده زمین، گزارش مهمی 
را درباره ارزیابی های جامع خود از چنین تغییراتی ارائه می دهد که  حاصل 
دو هفته مذاکرات فشــرده کارشناسان سراســر جهان و نتیجه هشت سال 
پژوهش دانشمندان اســت. کمیته بین دولتی تغییرات آب و هوایی متشکل 

از صدها نفر از دانشمندان آب و هوایی جهان است. 

هشدار دانشمندان درباره تهدید جهانی گرمایش زمیناحتمال شکست میقاتی در تشکیل کابینه لبنان قوت گرفت

گرجستان از روسیه خواسته تا نیروهایش را از قلمروی 
این کشور خارج و از توافق ۲۰۰۸ با تفلیس تبعیت کند. 
به گزارش آناتولی، ایراکلی گاریباشــویلی، نخست وزیر 
گرجستان با تاکید به روســیه برای خروج سربازانش از 
قلمروی گرجستان گفت: روسیه به توافق پس از جنگ 
با تفلیس پای بند نبوده است. وی در جریان سیزدهمین 
ســالگرد قربانیان درگیری ۲۰۰۸ اوستیای جنوبی بین 
دو کشور روسیه و گرجستان این اظهارات را مطرح کرد و 
ادامه داد: یکپارچگی گرجستان از سوی روسیه در جریان 
درگیری های اوستیای جنوبی مورد حمله قرار گرفت و در 
جریان این نبرد، ۲۰ درصد از کشور توسط روسیه تصرف 
شد. وی همچنین گفت، گرجستان راه و روشی صلح آمیز 
را برای حل درگیری ها انتخاب کرده و تالشش برای پایان 
دادن به این تصرف اســت و در عین حال، به دنبال حفظ 
کشور از سیاســت های تهاجمی روسیه نیز می باشد. در 

همین حال، ســالومه زورابیشــویلی، رئیس جمهوری 
گرجستان نیز گفت: نبرد کشور برای استقالل همچنان 
ادامه دارد. مسیر یکپارچگی قلمرو و وحدت کشور یک 
مسیر دشوار است اما ما شاهد وحدت مجدد گرجستان 
هســتیم. درگیری ۱۳ ماهه بین ارتش گرجســتان و 
جدایی طلبان آبخازیا مورد حمایت روســیه در ۱99۲ و 

۱99۳ درگرفت.

اتحادیه مشــاغل تونس ضمن ابراز اطمینان کامل 
به تصمیمات فوق العاده رئیس جمهوری این کشــور، 
خواستار تغییر نظام سیاســی موجود در تونس شد. 
به گزارش روسیا الیوم، حفیظ حفیظ، معاون دبیرکل 
این اتحادیه گفت، اتحادیه بــه تصمیمات فوق العاده 
قیس ســعید، رئیس جمهوری تونس اطمینان کامل 
دارد و منتظر یک نقشه راه شفاف و تسریع در تشکیل 
دولت جدید است. وی با تاکید بر اینکه مواضع اتحادیه 
مشاغل و سعید به خاطر منافع کشــور همسو است، 
گفــت، تغییر نظام سیاســی امری ضروری اســت و 
تکمیل هرچه سریعتر تشــکیل دولت به اتحادیه این 
امکان را می دهد که حقوق اجتماعی خود را پیگیری 
کند. اتحادیه مشاغل تونس روز ســه شنبه خواستار 
تشــکیل یک دولت کوچک با وظایف مشــخص شد. 
رئیس جمهوری تونس اخیرا تصمیمات فوق العاده ای 

را اتخاد و نخســت وزیر این کشور را برکنار و مصونیت 
نماینــدگان پارلمان را به مــدت ۳۰ روز لغو کرد. وی 
روســای برخی وزارتخانه ها و همچنین مســئوالن 
مختلف دولتی را نیز تغییر داد. از ســوی دیگر قیس 
سعید یکشنبه در جریان بازدید از مرکز واکسیناسیون 
گفت، تونس جایگاه خود را پس خواهد گرفت اما کشور 

ما لقمه ای چرب و نرم برای دشمنان نخواهد بود.

درخواست گرجستان از روسیه: نیروهایت را خارج کنبزرگترین اتحادیه صنفی تونس خواهان تغییر نظام سیاسی شد

خبرخبر


