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رسانه های آنکارا مدعی شدند؛ 
آغاز قریب الوقوع عملیات زمینی 

ترکیه در شمال سوریه 

رسانه های ترکیه دیروز )شنبه( گزارش دادند، 
عملیات امنیتی ارتش این کشــور در ســوریه در 
نزدیکترین زمان ممکن آغاز خواهد شــد. روزنامه 
ینی شفق نوشــت، خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه 
در گزارشی در نشست غیرعلنی حزب حاکم گفت، 
عملیات زمینی در سریع ترین زمان ممکن اجرایی 

خواهد شد. 
این روزنامه نوشت، درخصوص عملیات هوایی 
پنجه-شمشیر در شمال ســوریه، امکان دریافت 
حمایت الزم از سوی روسیه و آمریکا وجود نداشت، 
اما با وجود این، این عملیات انجام شــد و موفقیت 
آمیز بود. 20 نوامبر، ترکیه عملیات هوایی را علیه 
حزب کارگران کردســتان در شــمال سوریه آغاز 
کرد که طی آن نیــروی هوایی ترکیه حمالتی را به 
مواضعی در شــهر عین العرب )کوبانی( انجام داد. 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه هم این 
عملیات را موفقیت آمیز توصیــف کرد و احتمال 

انجام عملیات زمینی را رد نکرد.
در همین حــال و به دنبــال تهدیدهای مطرح 
شده از سوی مقامات بلندپایه ترکیه مبنی بر انجام 
عملیات زمینی در مناطق شــمالی سوریه، منابع 
خبری از میانجیگری آمریکا برای منصرف کردن 
آنکارا از عملی کردن این تصمیم و شــروط اعالم 
شده آن برای پاسخ مثبت به خواسته آمریکا پرده 

برداشتند. 
شبکه خبری المیادین به نقل از منابع رسانه ای 
ُکرد زبان اعالم کرد که آمریکا درحال میانجیگری 
میان ترکیه و نیروهای سوریه دموکراتیک )قسد( 
اســت تا مانع از عملیات زمینی احتمالی ترکیه در 
مناطق شمالی سوریه شود. طبق این گزارش، دلیل 
کاهش شدت حمالت ترکیه به سوریه در ششمین 
روز از آغاز عملیات نظامی آنکارا، میانجیگری آمریکا 

در زمینه است. 
وزارت دفاع ترکیه در بیانیه ای اعالم کرده است 
که خلوصی آکار، وزیر دفاع این کشور جفری فلیک، 
ســفیر آمریکا در ترکیه را در مقر این وزارتخانه در 
آنکارا به حضور پذیرفته اســت. وزارت دفاع ترکیه 

جزئیات این دیدار را فاش نکرده است. 
رســانه های ُکرد زبان در این باره اعالم کرده اند 
که آمریکا شروط ترکیه برای منصرف شدن از انجام 
عملیات نظامی را به نیروهای قســد منتقل کرده 
است. طبق گزارش این رســانه ها، آنکارا خواستار 
خروج نیروهای سوریه دموکراتیک تا ۳0 کیلومتری 
نوار مرزی با سوریه در راســتای اجرای توافق های 

گذشته با آمریکایی ها و روسیه شده است. 
یکی دیگر از شروط ترکیه بیرون کردن نیروهای 
حزب کارگران کردســتان ترکیــه )پ.ک.ک( از 
ســوریه و تحویل برخی از فرماندهان آن به آنکارا 
اعالم شده است. این رســانه ها در ادامه آورده اند: 
ترکیه ای ها همچنین خواستار تخصیص بخشی از 
درآمدهای نفتی در مناطق تحت کنترل نیروهای 
قســد به مناطق تحت کنترل گروه های وابسته به 
آنکارا و ایجاد مراکز دیده بانی مستقل برای ترکیه 
یا به طور مشــترک با ائتالف بین المللی به منظور 
 نظارت بر جابجایی تســلیحات ســنگین در این 

مناطق شده اند. 
طبق این گزارش، ترکیه همچنین پیشــنهاد 
دیگری را پیش پای ُکردهای سوریه گذاشته است 
و طبق این پیشنهاد، آن ها می توانند شروط مذکور 
را برآورده نکرده و در ازای آن کل منطقه را به ارتش 

سوریه تحویل دهند. 
به دنبــال انفجار تروریســتی اخیــر در مرکز 
استانبول که به کشته شدن شش تن و زخمی شدن 
۸۱ تن دیگر منجر شد، ترکیه گروه های مسلح ُکرد 
مستقر در مناطق شمالی عراق و سوریه را مسئول 
این اقدام دانست و به همین منظور عملیات نظامی 
هوایی را علیــه حزب کارگران کردســتان ترکیه 
)پ.ک.ک( و یگان های مدافع خلق کرد )ی.پ.گ( 

در شمال سوریه و عراق آغاز کرده است. 
مقامات بلنــد پایه ترکیــه و در رأس آنها رجب 
طیب اردوغــان، رئیــس جمهوری این کشــور 
همزمان با حمالت هوایی به انجــام یک عملیات 
زمینی در این مناطق تهدید کرده اند. در این میان 
رئیس جمهــوری ترکیه هم اعالم کــرد که آنکارا 
مصمم است »تروریست ها« را بدون توجه به اینکه 
کجا هستند و چه کسانی را شریک خود می دانند، 

»ریشه کن« کند. 

جهان نما

فرشاد گلزاری

گزارشگر ویژه سازمان 
ملل در امور افغانستان 

اعالم کرد محدودیت هایی 
که طالبان بر آزادی زنان و 
دختران افغانستان اعمال 

کرده است، می تواند 
مصداق »جنایت علیه 

بشریت« تلقی شود

پنجشــنبه گذشــته خبرگزاری 
آسوشیتدپرس اعالم کرد که طالبان 
افغانستان در یک ورزشگاه و در مقابل 
چشــمان صدها تماشــاگر، سه زن 
و ۹ مرد را شــالق زد و این نشــانگر از 
سرگیری مجدد رویکردهای این گروه 
است که مشخصه ای از حکومت آنها 
در دهه ۱۹۹0 میالدی بود. بنابراین 
گزارش، دفتر فرماندار والیت لوگر واقع 
در جنوب کابل )پایتخت افغانستان( از 
محققان، مجاهدین، بزرگان، رهبران 
قبایل و مردم محلــی دعوت کرده به 
استادیوم شهر پل علم بیایند و حتی 
دعوت نامه ای برای حضور آنها ارسال 

کرده است. 
این اشــخاص پــس از مراجعه به 
استادیوم متوجه شــدند که طالبان 
قصد دارند تعدادی از زنان و مردان را در 
این استادیوم و در مقابل دیدگان مردم، 
شــالق بزنند. در این خصوص یکی از 
مقامات فرمانــداری لوگر اعالم کرده 
هر یک از مجرمان که بابت ســرقت و 
اقدام خالف عنف محکوم شده بودند، 
بین 2۱ تا ۳۹ ضربه شالق خوردند. این 
مقام گفت که صدها تن در زمان اجرای 
حکم حضور داشــتند و اجازه فیلم یا 
عکس گرفتن داده نشــد و دعوتنامه 
برای حضور در استادیوم هم از طریق 
شبکه های اجتماعی طالبان در والیت 

لوگر منتشر شده است.
 اینکه چنیــن اقدامــی آنهم در 
قرن بیســت و یکم چرا باید در جایی 
مانند اســتادیوم و در مقابل چشمان 
شــهروندان این والیت انجام شــود 
موضوعی است که ریشــه آن به یک 
»عکــس« برمی گردد. همــه به یاد 
دارند در ۱5 آگوســت 202۱ زمانی 
کــه پرچم های ســفیدرنگ »امارت 
اســالمی« در کابل به اهتزاز درآمد، 
در فرودگاه حامد کرزی دنیا شــاهد 
واقعه ای بود که بدون شک تا آخرین 
روز از زندگــی همه مــا از یادها پاک 
نخواهد شــد. این واقعه دقیقاً همان 
زمانی بــود که چندین افغانســتانی 
از چــرخ هواپیمای ترابــری نیروی 
هوایــی آمریکا آویــزان بودند و برای 
فرار از افغانستاِن تسخیر شده به دست 
طالبــان، تالش می کردنــد اما بخت 
و اقبال با آنها یار نبود و از آســمان به 

زمین ســقوط کردند و زندگی شان 
ظرف چند ثانیه پایان یافت. برخی  آن 
عکس و ویدئوهای حواشی آنرا خروجی 
سیاست های ایاالت متحده در دو دهه 
اخیر در قبال افغانســتان می دانند و 
معتقدند ایــن آمریکایی ها بودند که 
وضعیت افغانستان را به اینجا کشاندند 
و در سطح دوم هم عده ای دیگر اعتقاد 
دارند این طالبان اســت که موجبات 

خلق اینگونه تراژدی هــای غمبار را 
فراهم کرده است. اینکه طالبان مقصر 
است یا ایاالت متحده بدون شک هر 
دوی آنها را باید متهم دانست؛ چراکه 
بسیاری از مردمان افغانستان به وضوح 
این روزها را پیش بینــی می کردند و 
برای فرار از »بازگشت عصر وحشت« 
تمام تالششان را کردند. برخی از آنها 
موفق به فرار از مام وطن شدند و برخی 
دیگر هم اقوامشــان را راهی کردند و 
با وضعیتی روبرو هســتند که نه تنها 
نشان می دهد طالبان قصد عقب گرد 
از سیاست ها و ایدئولوژی رادیکال خود 
را همانند گذشته ندارد، بلکه به سمت 
و سویی رفته اند که افغانستاِن دهه ۹0 

برای همگان تداعی شده است. 

هشدار به کابل 
و   بی اعتنایی طالبان! 

اینکه شــالق زدن زنان و مردان 
افغانستانی توسط طالبان قرار است 

تا کجا ادامه پیدا کنــد، امری مبهم 
است و بدون تردید احتمال تکرار آن 
بعید نخواهد بــود و به همین جهت 
حاال سازمان ملل بدان واکنش نشان 

داده است. 
روز جمعه ریچارد بنت، گزارشگر 
ویژه سازمان ملل در امور افغانستان 
اعالم کرد محدودیت هایی که طالبان 
بر آزادی زنان و دختران افغانســتان 
اعمال کرده است، می تواند مصداق 
»جنایت علیه بشریت« تلقی شود. 
او و شــماری از کارشناسان سازمان 
ملل روز جمعه گفتنــد که طالبان با 
هدف قرار دادن زنان و دختران باعث 
گسترش دامنه »نقض فاحش حقوق 
و آزادی های انسانی آنها شده که در 
حال حاضر شدیدترین مورد در سطح 
جهان است و ممکن است به عنوان 
آزار جنســی جنایت علیه بشریت« 

تلقی شود. 
این بیانیه گزارشگر ویژه سازمان 

ملل در امور افغانستان را باید واکنشی 
به تصمیمات اخیر طالبان دانست؛ 
چراکه طالبان در ماه جاری میالدی 
اعالم کــرد که زنان اجــازه رفتن به 
پارک ها، نمایشــگاه ها، سالن های 
ورزشــی و حمام هــای عمومی را 
ندارند و این در حالی است که در یک 
سال و نیم گذشــته، دبیرستان های 
 دخترانــه در افغانســتان را هــم 

تعطیل کرده اند. 

برخی دیگر از کارشناسان سازمان 
ملل حتی در گزارش های خود اعالم 
کرده اند که مــرداِن همراه زنانی که 
لباس های رنگی  پوشیده یا صورتشان 
را کامــال نمی پوشــاندند، توســط 
ماموران طالبان مورد ضرب و شــتم 

وحشیانه قرار گرفته اند. 
پس از انتشار این بیانیه گزارشگر 
ویژه سازمان ملل در امور افغانستان 
آسوشــیتدپرس هم اعــالم کرد که 
اولین مورد از مراسم های مجازات در 
مألعام  بعــد از روی کار آمدن دوباره 
طالبــان در ســال 202۱ میالدی، 
۱۱ نوامبر امســال )2022( بود که 
طی آن ۱۹ مرد و زن هــر کدام بابت 
ســرقت، فرار از خانه و زنــا ۳۹ ضربه 
شالق خوردند. این اعداد و ارقام حاال 
یک موضوع دیگر را هم مطرح کرده 
است. بســیاری از ناظران و مفسرانی 
که سال های سال تحوالت افغانستان 
را دنبال کرده و آن را تحلیل می کنند 
معتقدند که این اقدامات در افغانستان 
از ســوی یک طیف خــاِص در بدنه 
اجرایی طالبان عملیاتی شده است. 
منظور از این طیف دقیقاً همان هایی 
هستند که هنوز معتقدند نباید از نبرد 
با آمریکایی ها و متحدانشــان در ناتو 
عقب می نشستند وحتی کسانی مانند 
مالعبدالغنی برادر و تیم دفتر دوحه 
که با آمریکایی هــا گفت وگو کردند 
و توافق دوحه را به امضا رســاندند را 

خارجی و خائن می دانند. 
به بیان دیگر طیــف تندروهای 
طالبان هنــوز هم بر تــداوم همان 
رفتارهای دهه نَــودی این جریان 
اصرار دارند و به همین دلیل است که 
می بینیم مقامات دولت موقت طالبان 
هیچ موضعی در رابطه با مجازات های 
اخیر مردان و زنان در افغانســتان و 
اعمال محدودیت ها نگرفته اند. اینکه 
غرب در حال مماشات با طالبان بوده 
و از سوی دیگر منافع خود را در ادامه 
همین روند در افغانســتان می بیند 
موضوعی اســت که باید بر آن ُمهر 
تایید زد اما مساله اینجاست که حتی 
صدور بیانیه  از سوی سازمان ملل و 
جنایت علیه بشریت خواندن اقدامات 
طالبان هم نمی تواند راه به جایی ببرد. 
حال باید دید که عدول طالبان از مفاد 
توافق دوحه و تیز شــدن مجدد تیغ 
رادیکالیسم توســط این جریان در 
افغانســتان، چه خروجی در آینده 
نزدیک بــرای این کشــور به همراه 

خواهد داشت.

محدودیت های طالبان بر آزادی زنان و دختران »جنایت علیه بشریت« اعالم شد

تیز شدن مجدد تیغ رادیکالیسم در افغانستان

رسانه دولتی کره شــمالی دیروز )شنبه( گزارش 
داد، رئیس جمهوری چین به کیم جونگ اون گفت که 
پکن مایل به همکاری با پیونگ یانگ برای صلح جهانی 
است. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، شی جینپینگ، 
رئیس جمهور چین در نامه ای که اخیراً به کیم جونگ 
اون، رهبر کره شمالی ارسال کرده، گفته است که برای 
روابط کشــورش با کره شــمالی اهمیت زیادی قائل 
است. شی این اظهارات را در نامه ای گفته است که در 
پاسخ به پیام تبریک کیم که ماه گذشته پس از اینکه 
رئیس جمهور چین ســومین دوره ریاست جمهوری 
خود را بدســت آورد، ارسال شــد. بر اساس گزارش 
خبرگزاری کره شمالی، شی در این نامه آورده است: من 
و رفیقم، دبیر کل )کیم( از طریق چندین دور مالقات، 
تفاهمات مشترک، پیشرفت مهمی را در روابط چین 
و کره شــمالی ایجاد کردیم تا تصمیمات سیاسی را به 

سمت مسائل شبه جزیره )کره( سوق دهیم و از منافع 
مشــترک محافظت کنیم. رئیس جمهور چین با بیان 
اینکه جهان با تغییرات بی سابقه ای مواجه است، گفت: 
او مایل اســت روابط دوجانبه با کره شــمالی را بسیار 
تقویت کند و کمک های جدیــد و فعالی برای ارتقای 
 صلح و ثبات در جهان تحت شــرایط تغییر چشم انداز

 داشته باشد.

نامه شی به کیم جونگ اون: 

چین مایل به همکاری با کره شمالی برای صلح جهانی است

خبر

پس از آنکــه رئیس جمهور کره جنوبــی اعتصاب 
سراسری کامیون داران را اقدامی غیرقانونی و غیرقابل 
قبول برای گروگان گرفتن زنجیره تامین ملی در طول 
بحران اقتصادی خواند و هشــدار داد که دولت ممکن 
است برای شکستن اعتصاب وارد عمل شود، وزیر حمل 
و نقل از مذاکره بــا کامیون داران خبــر داد. به گزارش 
رویترز، یکی از مقامــات وزارت حمل ونقل کره جنوبی 
گفت که وزارتخانه قصد دارد روز دوشــنبه با اتحادیه 
کامیون داران اعتصابی برای مذاکره دیدار کند. هزاران 
نفر از کامیون داران کره جنوبی روز پنجشــنبه دومین 
اعتصاب بزرگ خود را در کمتر از شــش ماه گذشته به 
منظور دســتیابی به حقوق و شــرایط کاری بهتر آغاز 
کردند. این اقدام در حال حاضر زنجیره تامین را در سراسر 
دهمین اقتصاد بزرگ جهان مختل کرده و خودروسازان، 
تولیدکنندگان ســیمان و فوالد را تحت تاثیر قرار داده 

اســت. این مقام وزارت حمل ونقل گفت: ما درخواست 
گفت وگو با اتحادیه کردیم و اتحادیه کامیون داران پاسخ 
داد که روز دوشنبه با ما دیدار خواهند کرد و گفتگو هنوز 
نهایی نشده اســت، اما ما قصد داریم با اعضای اتحادیه 
دیدار و گفتگــو کنیم. یکی از مقامــات اتحادیه، دیدار 
مذکور را که اولین گفتگوی رسمی بین دو طرف است، 

تایید کرد.

خبر

با ادامه اعتصاب  در سئول و سایر شهرها؛ 

رئیس جمهور کره جنوبی به کامیون داران هشدار جدی داد

به گفتــه فرماندهی ســنتکام یک پایــگاه نظامی 
آمریکایی در سوریه هدف شــلیک موشک قرار گرفته 
است. به گزارش راشاتودی، سنتکام بدون ذکر جزییات 
در بیانیه ای کوتاه اعالم کرد کــه حداقل دو پرتابه یک 
»پایگاه گشــت زنی« آمریکا را در اواخر شب جمعه در 
نزدیکی شهر الشدادی در شمال شرق سوریه هدف قرار 
داد. در حالی که ارتش آمریکا در مورد نوع موشک های 
مورد اســتفاده در این حمله سکوت کرد، اعالم کرد که 
سومین موشک شلیک نشده بعدا توسط نیروهای کرد 
در محل مبدا کشــف شد، که نشــان می دهد این یک 
حمله فرامرزی نبوده است و پرتابه ها از یک مکان نسبتا 
نزدیک شلیک شدند. ارتش آمریکا گفت: این حمله به 

پایگاه یا اموال ائتالف آســیبی وارد نکرد. جو بوچینو، 
سخنگوی سنتکام هم اعالم کرد که که حمالت از این 
نوع غیرنظامی ها و عیر مرتبطین را در معرض خطر جدی 

مرگ قرار می دهد. 

دبیرکل ناتو اعالم کرد کــه این اتحاد نظامی تا زمانی 
که الزم باشــد از اوکراین در برابر روسیه حمایت کرده و 
به این کشور کمک می کند تا ارتشــی مدرن و مطابق با 
استانداردهای روز غربی بسازد. به گزارش آسوشیتدپرس، 
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در آستانه نشست وزرای 
خارجه ناتو در رومانی، کشورهای عضو را به ادامه ارسال 
ســامانه های پدافند هوایی و دیگر تجهیزات به اوکراین 
تشــویق کرد. ناتو در قالب یک سازمان ســالح ارسال 
نمی کند. استولتنبرگ که سابقه نخست وزیری نروژ را 
هم در کارنامه دارد، گفت: ناتو به همراهی با اوکراین تا هر 
وقت که الزم باشد ادامه خواهد داد و کنار نخواهد کشید. 
متحدان ناتو حمایت نظامی بی سابقه ای از اوکراین به عمل 

آورده اند و از وزرای خارجه کشورهای عضو انتظار دارم که 
کمک های غیرمرگبار خود را نیز افزایش دهند. دبیرکل 
ناتو گفت، این اتحاد تاکنون سوخت، ژنراتور و تجهیزات 

پزشکی به اوکراین فرستاده  است. 

ناتو: تا هر وقت الزم باشد از اوکراین حمایت می کنیمحمله موشکی به پایگاه آمریکا در سوریه

طالبان در ماه جاری میالدی 
اعالم کرد که زنان اجازه رفتن 

به پارک ها، نمایشگاه ها، 
سالن های ورزشی و حمام های 

عمومی را ندارند و این در 
حالی است که در یک سال و 
نیم گذشته، دبیرستان های 
دخترانه در افغانستان را هم 

تعطیل کرده اند


