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یکی از خاصیت های منفی تحلیل و 
واکاوی تحوالت نظام بین الملل، برخورد 
با سوژه هایی است که می تواند اثر مخرب 
خود بر ذهــن و افــکار را روزها و حتی 
هفته ها بر جای بگذارد. گاهی اوقات رویت 
یک تصویر )هر چند گــذرا( به اندازه ای 
برای مخاطبان و نویسندگان دردآور است 
که یکباره میلیون ها سیگنال بالتکلیف و 
بهت آور وارد پیکره وجودی آنها می شود 
و همه سعی می کنند تا از آن فرار کنند. 
همه به یــاد دارند که در ســال 2015 
میالدی یکباره تصویری از جسم بی جان 
پسربچه ای دوســاله که روی شن های 
سواحل دریای مدیترانه آرمیده بود، بر 
خروجی رســانه ها قرار گرفت و یکباره 
جهان پر شد از ســکوت و »چراهای« 
بی پایان. کودکی به نــام »آالن ُکردی« 
که پدر و مادرش اهل کوبانی بودند و برای 
فرار از چنگال داعش و خروج از ســوریه 
و هزار بحــران دیگر، تن بــه مهاجرت 

اجباری دادند ولی سهمش چیزی جز 
مرگ نبود. همان هنگام ســازمان ملل 
و هــزاران نهاد خصوصــی و دولتی در 
اقصی نقاط دنیا، صدایشــان باال رفت و 
فریاد زدند؛ اما جنس این فریادها صرفاً 
سیاسی و تبلیغاتی بود ولی آنچه که امروز 
با گذشت حدود 7 سال از انتشار تصویر 
آالن ُکردی تداعی می شــود، بی رحم 
بودن عالم سیاســت و نظام  بین الملل 
است که حاال نمونه آن را در افغانستان 
به گونه ای دیگر شاهد هستیم. چند روز 
پیش تصویری در فضای مجازی از سوی 
کاربران افغانستانی منتشر شد که این بار 
البته خبری از جنازه یا ریخته شدن خون 
یک انسان بی گناه نبود؛ بلکه به وضوح 
نشان از مرگ انسانیت داشت. مادری با 
برقع آبی که چهره اش را از شرمســاری 
زیر آن پنهان کرده، تابلویی در دســت 
دارد با این مضمون: فروشــی است! در 
کنارش دختری برزمین نشسته و خیره 
به کف خیابانی است که حاال طالبان بر آن 
حکمفرمایی می کند. اینکه باید در مورد 
این تصویر چه گفت و چه کرد، موضوعی 
است که اگر ســاعت ها بدان فکر کنیم 

باز هم کلمات برای تفســیر آن به تنگ 
می آیند ولی آنچه که همانند روز روشن 
اســت، بحران خانمان سوزی است که 
حاال پس از 20 سال مجدداً بمانند آوار و 
شاید هم صاعقه بر سر مردم هوار شده که 
باز هم ردپای طالبان در آن مشهود است. 
بدون شک 15 آگوست 2021 میالدی 
نه تنها در تاریخ افغانستان، بلکه در دفتر 
قطورِ نظام بین الملل به عنوان لکه ننگی 
ثبت و ضبط می شود که مردم از شدت 
گرســنگی و بی پولی جگرگوشه شان 
را در کنار خیابان حــراج می کنند. این 
دقیقاً همان روی خشــن و بی عدالت 
نظم نوین جهانی اســت که بســیاری 
معتقدند باید آن را سوغات آمریکایی ها 
برای مردم افغانســتان دانست. واضح 
بود که رها کردن ایــن مردم آن هم زیر 
پرچــم »امارت اســالمی« چیزی جز 
ننگ و نکبت به بار نمی آورد، اما مساله 
اینجاست که طالب همه این خبرها را 
در کسری از ثانیه تکذیب می کند یا به 
دنبال حذف ناشران آن برمی آید و حاال 
هم که بحث نظارت بر رسانه ها از سوی 
این جریان به هوا برخاســته است. در 

این میان ذبیح اهلل مجاهد روز گذشته 
)چهارشنبه( در نشســتی به میزبانی 
کمیته مصونیت خبرنــگاران در کابل 
از تالش برای فعال ســازی کمیسیون 
رسیدگی به تخلفات رسانه ها خبر داد. او 
اعالم کرد به دلیل اینکه رسانه ها صدای 
مردم را به دولت می رسانند به فعالیت 
آنها نیاز است اما رسیدگی به تخطی  و 
تخلف آنها با تشکیل کمیسیون ضروری 
است تا سوء تفاهم بین رسانه ها و طالبان 

برطرف شود. 

روزهای تاریِک زنان افغان! 
اظهارات مجاهــد در حالی مطرح 
شده است که بسیاری از خبرنگاران از 
کار بیکار شده اند یا در بازداشت طالبان 
به سر می برند و این در حالیست که زنان 
خبرنگار و مجری های تلویزیونی که تا 
پیش از ورود طالبان به کابل مشــغول 
کار بودند، خانه نشــین شده اند. فارغ از 
این موضوع باید توجه داشت که از زمان 
حضور طالبان، زنان اجــازه حضور در 
دانشگاه های دولتی را ندارند و دختران 
دانش آمــوز باالتر از کالس ششــم در 
بیشتر والیت های کشور از بازگشت به 
کالس های درس بازداشته شدند ولی 
طالبان مدعی شده که به زنان و دختران 
دانشجو و استادان زن اجازه بازگشت به 
دانشگاه ها تحت دستورالعمل ویژه ای، 
داده شــده اســت؛ به گونه ای که باید 
حجاب اسالمی رعایت شــود، متون 
بر اســاس اصول اسالمی تدریس شود 
و کالس  دخترها از پســر ها جدا شود. 
دیروز همزمان با برپایی نشســتی دو 
روزه با عنوان »روزهای زنان افغان« در 
پارلمان اروپا واقع در بروکسل، پایتخت 
بلژیک، خبر رســید که دانشگاه های 
دولتی در مناطق گرمسیر افغانستان 
برای اولین بار با حضور زنان بازگشایی 
شده اســت که این رویداد را می توان 
نخستین بازخورد و نتیجه این نشست 
ارزیابی کــرد. روبرتا متســوال، رئیس 
پارلمان اروپا در کنار سیما سمر، وزیر 
سابق زنان افغانستان در این نشست دو 
روزه سخنرانی کردند؛ نشستی که هدف 
از برپایی آن آگاه کردن جهانیان نسبت 
به شــرایط زنان در جامعه افغانستان و 
تحت فشار قرار دادن رژیم طالبان برای 
تن دادن به رعایت حقوق زنان این کشور 
اعالم شد. در نخستین روز این نشست، 
رئیس پارلمان اروپا بــا محکوم کردن 
»تبعیض سیســتماتیک جنسیتی« 
علیه زنان افغان، هرگونه تعامل جهان 
با امارت اســالمی طالبان را مشروط به 
رعایت حقوق زنان دانســت. عالوه بر 
پیام ضبط شده آنجلینا جولی، فرستاده 
ویژه کمیساریای عالی پناهندگان ملل 
متحد، ســخنان اورزوال فون در الین، 
رئیس کمیســیون اروپا و امینه جین 
محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل در 
این نشست پخش شد. اینکه پارلمان 
اروپا در مورد زنان افغانستان چه اقدامی 
را می تواند انجام دهد و تا چه حد چنین 
نشســت هایی می تواند راهگشا باشد، 
موضوعی است که پاسخ آن عماًل مبهم 

است؛ چراکه در داخل افغانستان به هیچ 
وجه اوضاع آنگونه که گفته می شود پیش 
نمی رود. اصل ماجرا از این قرار اســت 
که مشــکالت مالی و نبود بودجه برای 
پرداخت به مردم باعث ایجاد یک آنومی 
شده است و تصویر مادری که دخترش 
را به فروش گذاشته )که البته در گذشته 
هم مسبوق به سابقه بوده است(، ریشه 
در همین آنومی دارد. کمک های جهانی 
با محافظــه کاری تمام به افغانســتان 
ارسال می شــود و بســیاری از فعاالن 
مدنی در افغانستان معتقدند که طالبان 
تمام کمک های غیرمالی را به صورت 
عادالنه بین مردم تقســیم نمی کنند؛ 
بلکه مثاًل در والیــت قندهار که محل 
تولد این جریان در اواســط دهه 90 به 
شمار می آید، بیشترین حجم کمک ها 
مشاهده شده است که نشان از تبعیض 
این جریــان در توزیع کمک هــا دارد. 
اینکه کشــورهایی مانند هند و روسیه 
مجدداً اعالم کرده اند که به رســمیت 
شناختن طالبان همچنان ممکن نیست 
و دولت های غربی هم در مورد کمک به 
افغانستان عزم راسخ ندارند، موضوعی 
است که نشــان می دهد بحران فراتر 
از این قضایا خواهــد رفت. بدون تردید 
ازســرگیری عملیات تخلیه افغان ها 
از کابل کــه با هماهنگی قطر شــروع 
خواهد شــد هم دردی را دوا نمی کند، 
جز اینکه نخبگان و تحصیل کرده ها را 
به پایتخت ها غربی برساند و افغانستان 
را برای ادامه حیات طالبان آرام تر کند. 
حال سوال این است که چند دختر و زن 
دیگر باید فروخته شوند و چند پسر و مرد 
دیگر باید به کام مرگ بروند تا جامعه ملل 
فکری به حال افغانستان خسته کند؟ 
باید دید که زخم کهنه افغان ها چگونه 

تیمار خواهد شد. 

اوضاع وخیم زنان افغانستان، محور اصلی نشست دو روزه پارلمان اروپا

نگاه خیره به یک زخم کهنه 
در نخستین روز 

نشست»روزهای زنان 
افغان« در بروکسل، 

رئیس پارلمان اروپا با 
محکوم کردن »تبعیض 

سیستماتیک جنسیتی« 
علیه زنان افغان، هرگونه 

تعامل جهان با امارت 
اسالمی طالبان را مشروط 

به رعایت حقوق زنان 
دانست

بدون تردید از سرگیری 
عملیات تخلیه افغان ها از 
کابل که با هماهنگی قطر 

شروع خواهد شد هم دردی 
را دوا نمی کند، جز اینکه 

نخبگان و تحصیل کرده ها 
را به پایتخت های غربی 

برساند و افغانستان را برای 
ادامه حیات طالبان آرام تر 

کند
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بازگشت آرامش به گینه بیسائو؛ 
 رئیس جمهور: هدف کودتا 

ترور اعضای دولت بود

در پی تالش ناکام برای کودتا در گیئه بیسائو، 
رئیس جمهوری این کشور آفریقایی از بازداشت 
کودتاچیان و بازگشت آرامش به این کشور خبر 
داد.  به گــزارش رویترز، اومرو کیســوکو امبالو، 
رئیس جمهور گینه بیســائو در صفحه رســمی 
خود در فیس بوک پیامی برای مردم کشــورش 
ارسال و اعالم کرد که پس از کودتای نافرجام سه 
شنبه شب آرامش به کشور بازگشته است. امبالو 
در توییتی هم نوشت: خدا را شکر خوبم، اوضاع 
تحت کنترل دولت اســت. وی همچنین امروز 
چهارشــنبه اعالم کرد رخدادهای روز گذشته 
فقط یک کودتا نبوده، بلکه تالشی برای کشتن 
رئیس جمهور، نخست وزیر و همه اعضای کابینه 
بود. او بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت که این 
حمله به خوبی آماده و ســازماندهی شده بود و 
احتماال با قاچاقچیان مواد مخدر مرتبط باشــد. 
رئیس جمهور گینه بیســائو افزود: می توانم به 
شما اطمینان دهم که هیچ پایگاهی به این کودتا 
نپیوســت. این یک اقدام منزوی بود و مرتبط با 
افرادی بود که ما با آنها می جنگیم. امبالو در ادامه 
از بازداشــت برخی عوامل کودتای نافرجام سه 
شنبه و کشته شدن چند تن از نیروهای امنیتی 
خبر داد. وی افزود: از مردم گینه بیســائو و همه 
مردم خارج از کشورمان که به دولتم و من عالقه 
مند هستند تشــکر می کنم. زنده باد جمهوری 

گینه بیسائو. 
شبکه العربیه سه شــنبه از تیراندازی مداوم 
در نزدیکی مقر دولت در بیسائو، پایتخت ایالت 
گینه بیسائو در غرب آفریقا خبر داد و اعالم کرد 
که رئیس جمهور گینه بیسائو و دولت این کشور 
با صدای تیراندازی شدید در نزدیکی مقر وزارتی 
این کشــور در بحبوحه اســتقرار پرسنل ارتش 
در خیابان های پایتخت دســتگیر شــده اند. در 
همین حال، سازمان ملل اعالم کرد که »عمیقاً 
از گزارش ها درباره درگیری های شدید در گینه 
بیسائو« نگران است. سخنگوی سازمان ملل در 
توییتر خود نوشت که آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل خواهان پایان فوری جنگ و احترام 
به نهادهای دموکراتیک کشــور است. وضعیت 
هنوز در این کشــور غرب آفریقا که کودتاهای 
زیادی در آن رخ داده است، مبهم است. چند روز 
پیش، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در میان 
استقرار پرسنل ارتش در خیابان های پایتخت، 
صدای تیراندازی شدید در نزدیکی مقر دولت در 
گینه بیسائو شنیده شد. مستعمره سابق پرتغال 
از زمان استقالل خود در ســال 197۴ متحمل 
چهار کودتای نظامی شده است که آخرین آن در 

سال 2012 بود. 
    

حمله ترکیه به کردهای شمال عراق 
8 کشته و زخمی برجای گذاشت

یک منبع امنیتــی عراقی از کشــته و زخمی 
شدن هشت تن در جریان حمله ترکیه به مواضع 
حزب کارگران کردســتان )پ.ک.ک( در استان 
اربیل واقع در شمال این کشور خبر داد. به گزارش 
سومریه نیوز، این منبع امنیتی عراقی اعالم کرد، 
جنگنده های ترکیه مواضع حزب کارگران کردستان 
)پ.ک.ک( در نزدیکی اردوگاه »مخمور« در استان 
اربیل واقع در شمال این کشور را هدف قرار دادند. 
منبع مذکور همچنین اعالم کرد، در نتیجه اولیه 
این بمباران هشت تن کشــته و زخمی شدند که 
در میان آنها رهبران پ.ک.ک نیــز وجود دارد. در 
همین راستا، یک منبع امنیتی عراقی اعالم کرد، 
ترکیه حدود 20 حمله به مناطق شمال عراق انجام 
داد. در همین رابطه، دســت کم دو تن از نیروهای 
سوریه دموکراتیک در نتیجه حمله پهپادی ترکیه به 
نیروگاه برق و محل تجمع نیروهای قسد در نزدیکی 
شهر »المالکیه« واقع در شمال شرق سوریه زخمی 
شدند. پهپادهای ترکیه با دو موشک ایستگاه چهارم 
انرژی برق در نزدیکی کوهستان »قره چوخ« را هدف 
قرار دادند. در این میان مرکز رســانه امنیتی عراق 
دیروز )چهارشنبه( در بیانیه ای حمالت پهپادهای 
ترکیه به شهرهای سنجار و مخمور واقع در استان 
نینوا را که پایگاه های حزب کارگران کردســتان را 
هدف قرار دادند، محکوم کــرد. در ادامه این بیانیه 
تاکید شــده نیروهای امنیتی ما به هرگونه نقض 

حاکمیت پاسخ می دهند.

جهاننما

اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیســتی درباره استقرار ســامانه های پدافند هوایی لیزری در جنوب اراضی 
اشغالی طی یک سال، انتقاد شدید ژنرال های این رژیم را به همراه داشــته است. شبکه خبری المیادین به نقل از 
رسانه های عبری اعالم کرد که مقاماتی در دستگاه امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی به شدت از اظهارات نفتالی 
بنت، نخست وزیر این رژیم درباره استقرار سامانه های پدافند هوایی لیزری در جنوب اراضی اشغالی طی یک سال 
انتقاد کردند. روزنامه عبری زبان معاریو در این باره نوشت: پس از اظهارات نفتالی 
بنت منابعی در دستگاه امنیتی و نظامی گفتند که اظهارات وی با واقعیت موجود 
مغایرت دارد. این منابع گفته اند: پس از سالها کار و تالش بر روی این موضوع، طی 
دو سال گذشته شکست های مختلفی در برخی آزمایشات رخ داده است، اما با این 
وجود تخمین زده می شود که دست کم سه سال طول بکشد تا امکان به کارگیری 

عملیاتی آنهم طی چند مرحله فراهم شود.

قانونگذار ارشد و محافظه کار انگلیس، دیروز )چهارشــنبه( اعالم کرد، نامه عدم اعتماد نخست وزیر این کشور 
را به ثبت خواهد رساند و گفت، مســئله پارتی گیت )میهمانی غیرقانونی بوریس جانسون در دوران کرونا( موجب 
حواس پرتی دولت در بحبوحه بحران  جهانی خواهد شد. به گزارش رویترز، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس 
که چندین هفته است با اخبار برگزاری میهمانی در داونینگ اســتریت، بدون توجه به محدودیت های همه گیری 
کرونا، خبرساز شده، اکنون با درخواست های متعددی برای استعفا روبرو است. 
توبیاس الوود، رئیس کمیته منتخب دفاعی پارلمان انگلیس و مقام سابق مرتبط 
با دفتر نخست وزیر، تازه ترین نماینده محافظه کاری است که قصد دارد نامه  عدم 
اعتماد به جانسون بنویسد. الوود با اشاره به گروهی از نمایندگان که منصب دولتی 
ندارند، گفت: زمان آن رسیده تا این مســئله را حل کنیم تا حزب بتواند بار دیگر 
به کشورداری مشغول شود و من نیز این نامه را به کمیته 1922 تحویل می دهم.

عدم اعتماد به جانسون پیرو غائلة پارتی گیت اظهارات بنت در باره اراضی اشغالی، صدای ژنرال های اسرائیل را درآورد

رئیس جمهوری اوکراین در اظهاراتی هشدار داد، 
حمله روســیه به اوکراین می تواند جرقه یک جنگ 
تمام عیار اروپایــی را رقم بزند. به گــزارش بیزنس 
اینســایدر، ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری 
اوکراین در این اظهاراتی که روز سه شــنبه در ضمن 
میزبانی اش از بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس 
در شــهر کی یف مطرح کرد، گفت: ایــن جنگ قرار 
نیست جنگ اوکراین و روسیه باشد. این جنگ یک 
جنگ اروپایــی و یک جنگ تمام عیــار خواهد بود. 
زلنسکی خاطر نشان کرد: هیچکس دیگر قرار نیست 
اراضی اش را تسلیم کند. این اظهارات زلنسکی پس 
از آن بیان می شوند که وی چند روز قبل نیز متقابال 
غرب را به ایجاد وحشت بر ســر تهدید حمله روسیه 
متهم کرد. رئیس جمهوری اوکراین ابراز نگرانی کرد 
که لفاظی های ایراد شده پیرامون این بحران تهدیدی 
برای بی ثبات کردن اقتصاد کشورش است. او در یک 

کنفرانس مطبوعاتی گفت: ســیگنال هایی از جانب 
حتی برخی رهبران محترم کشورها مطرح می شود و 
آنها تنها می گویند که همین فردا جنگ وجود خواهد 
داشت. این وحشت اســت، چه بهایی قرار است برای 
کشور ما داشته باشــد؟ به گزارش بیزنس اینسایدر، 
روسیه بالغ بر 100 هزار ســرباز را در مرز با اوکراین 
تجمیع کرده اســت. کرملین اعالم داشته برنامه ای 

برای حمله به اوکراین ندارد.

هیأت آمریکایی در امارات اعالم کرد که جنگنده ها 
و ناوشــکن هایی را برای کمک به امــارات در مقابله 
با نیروهای انصاراهلل ارســال خواهد کــرد. به گزارش 
خبرگزاری فرانســه، هیــأت آمریکایــی در امارات 
اعالم کرد که واشــنگتن تصمیــم دارد جنگنده ها و 
ناوشکن های حامل موشــک های هدایت شونده ای را 
برای کمک به امارات در مقابله بــا حمالت نیروهای 
وابسته به انصاراهلل به ابوظبی ارسال کند. خبرگزاری 
فرانسه گزارش داد: این تصمیم که هدف از آن حمایت 
از امارات اســت، پس از تهدید فعلــی انصاراهلل یمن و 
گفت وگوی تلفنی لوید آســتین، وزیر دفاع آمریکا و 
محمد بن زایــد آل نهیان، ولیعهــد ابوظبی و معاون 
فرمانــده کل نیروهای مســلح امارات گرفته شــد. 
کمک های نظامی آمریکا به امارات شــامل ارســال 
یک فروند ناوشکن حامل موشک های هدایت شونده 
ناوگان دریایی این کشــور موســوم به یواس اس کول 

جهت همکاری با نیروی دریایی امارات پیش از توقف 
در بندری در ابوظبی بود. همچنین آستین در پیامی 
آشــکار دال بر اینکه آمریکا در کنار امارات به عنوان 
شریک استراتژیک بلند مدت می ایستد، مقام اماراتی 
را از تصمیم خود برای استقرار جنگنده های نسل پنجم 
برای کمک به امارات در مقابله بــا تهدید فعلی مطلع 
کرد. همچنین این همکاری شامل همکاری در حوزه 

پدافند هوایی است.

هیأت آمریکا در ابوظبی:

جنگنده و ناوشکن به امارات می فرستیم! 
اوکراین: 

حمله روسیه منجر به جنگ تمام عیار اروپایی می شود

خبرخبر

فرشاد گلزاری


