
فرضی�ه   ظاه�راً    گزارش  یک
»مأمور خودسر« 
ترامپ ب�رای خ�ارج ك�ردن عربس�تان از زیر 
فشارهای بین المللی جواب نداده است. ترك    ها 
در جریان سفر وزیر خارجه امریكا به آنكارا، فایل 
صوتی لحظه كشته شدن جمال خاشقجی را به او 
داده ان�د و او صفر تا صد آن را ش�نیده اس�ت. 
سازمان های اطالعاتی امریكا از جمله سیا به این 
نتیجه رس�یده اند كه محمد بن سلمان ولیعهد 
سعودی، مسئول كشته شدن خاشقجی است، 
موضوعی كه نمایندگان كنگ�ره امریكا هم در 
جریان آن قرار گرفته اند و باعث شده 40 نفرشان، 
طی نامه ای ب�ه دونالد ترامپ، خواس�تار اعمال 
تحریم ه�ای ش�دید علیه عربس�تان ش�وند. 
»سی ان ان «  هم با ارائه تصویری متفاوت از جریان 
مالقات مایك پمپئو با بن سلمان گزارش كرده كه 
لبخندی كه هنگام عكس گرفتن روی لبان پمپئو 
و بن سلمان بوده، با پایان عكس گرفتن به پایان 
رسیده و وزیر خارجه امریكا با صراحت تمام به 
فرزند سلمان گفته كه »تمام واقعیات باید روشن 
شود. « پایگاه اكس�یوس می گوید كه پمپئو به 
ولیعهد س�عودی گفته كه او ۷۲ ساعت فرصت 
دارد » تحقیقات « درباره قتل جمال خاشقجی را 
تكمیل كند، در غی�ر این ص�ورت، جایگاه این 
پادش�اهی در جه�ان تضعی�ف می ش�ود. 
شواهد و مدارک قتل خاش��قجی بیشتر از آنچه 
هستند تا ترامپ و پادشاهی سعودی بخواهند آن را 
به راحتی الپوشانی کنند. رسانه های امریکایی آخر 
هفته مملو از گزارش هایی بودند که در آنها به نقل 
از منابع آگاه تأکید شده  محمد بن سلمان مقصر 
اصلی قتل خاشقجی است. روزنامه نیویورک تایمز 
نوشت، سازمان اطالعات امریکا )سیا( به این نتیجه 
رسیده است که مسئولیت کش��ته شدن جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار و منتقد عربستانی برعهده 
محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی است. بر اساس 
این گزارش، مسئوالن امریکایی اعالم کردند که 
محمد بن سلمان به طور کامل کنترل دستگاه های 
امنیتی را در دست دارد و اجرای چنین عملیاتی 
بدون آگاهی وی غیرممکن اس��ت. به نوشته این 
روزنامه حضور صالح الطبیقی، مسئول پزشکی 
قانونی که سابقاً پست های عالی در وزارت کشور 

عربستان داشته، بیانگر این است که شخصیتی در 
این سطح را تنها مقامات عالی سعودی می توانند 
اداره کنند. در همین راس��تا، روزنامه واش��نگتن 
پس��ت به نقل از رودی جولیانی، وکیل شخصی 
دونالد ترام��پ، رئیس جمه��ور امریکا نوش��ت: 
مسئوالن برجس��ته امریکا هفته گذشته متقاعد 
شدند که ریاض مس��ئول قتل جمال خاشقجی 
است. مقامات دولتی امریکا می گویند سازمان های 
جاسوسی این کشور باور ندارند که ولیعهد ریاض 
با ماجرای قت��ل روزنامه نگار منتقد س��عودی در 
کنس��ولگری اس��تانبول ارتباط ندارد اما در حال 
بررسی ابعاد قضیه هس��تند. شبکه »ان بی سی« 
به نقل از چند مقام دولتی امریکا گزارش داد که 
از نظر دستگاه های امنیتی و اطالعاتی این کشور، 
غیرقابل باور است که بن س��لمان هیچ ارتباطی 
با قتل خاشقجی نداشته باش��د، البته هنوز هیچ 

مدرکی در این رابطه به دست نیاورده اند. 
شبکه »ای. بی. سی « بامداد جمعه به نقل از یک 
منبع ترکیه ای گزارش داد که »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه امریکا در جریان سفرش به استانبول فایل 
صوتی لحظه قتل »جمال خاشقچی« روزنامه نگار 
منتقد عربس��تانی را شنیده اس��ت. با این وجود، 
هم مقامات امریکایی و هم ترکیه این مس��ئله را 
رد کردند. نوئرت در پاس��خ به این سؤال که آیا او 
متن پیاده ش��ده این فایل صوتی را دریافت کرده 
یا نه، گفته است: »چیزی برای گفتن در این مورد 
ندارم.« رسانه های ترکیه ای در روزهای گذشته به 
نقل از منابع اطالعاتی گزارش داده اند که ترکیه 
یک فایل صوتی در اختی��ار دارد که جزئیات قتل 
خاش��قجی و تکه تکه کردن او را افشا می کند. به 
نوشته این رسانه ها، او ابتدا شکنجه شده و سپس 
به قتل رسیده است. مقامات ترکیه روز جمعه اعالم 
کردند هیچ نوع فایل صوت��ی در ارتباط با پرونده 

خاشقجی در اختیار امریکایی     ها قرار نداده اند. 
ترامپ که پیش تر در وجود این فایل صوتی ابراز 
تردید کرده و گفته بود اگ��ر چنین نواری »واقعاً 
وجود دارد« ترکیه باید آن را با امریکا به اشتراک 
بگذارد، پس از جلسه اش با پمپئو تغییر لحن داد 
و گفت تصور می کند که خاش��قجی مرده است. 
مدارک و شواهد قتل خاشقجی و نقش محمد بن 
سلمان آنچنان مشخص است که دولت ترامپ با 

چالش جدی برای الپوش��انی این پرونده روبه رو 
شده است. مجلس نمایندگان امریکا در طرحی 
پیش��نهاد ممنوعیت فروش س��الح به عربستان 
سعودی را ارائه داد، مگر اینکه وزیر امور خارجه 
این کش��ور بتواند ثابت کند که دولت س��عودی 
دس��تور قتل جمال خاش��قجی را ص��ادر نکرده 
است. به نوش��ته اینترس��پت این الیحه از سوی 
ش��ش قانونگذار دموکرات و جمهوریخواه مورد 
تأیید قرار گرفت��ه و به مجلس نماین��دگان ارائه 
شده است. جیم مگ گاورن، سناتور دموکرات و 
رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان 
امریکا گفت که کمک های نظامی امریکا و فروش 
سالح به عربستان باید ممنوع ش��ود مگر اینکه 
مایک پمپئو، وزیر خارجه بتواند درباره  وضعیت 

خاشقجی توضیحات قانع کننده ای ارائه دهد. 
 در همین راستا، یکی از اعضای مجلس نمایندگان 
امریکا خطاب به ترامپ پیامی را در صفحه شخصی 
خود با امضای بیش از ۴۰ نماینده منتش��ر کرده 
است. در این پیام آمده است: ادله و شواهد زیادی 
وجود دارد که نشان می دهد دولت عربستان برنامه 
ترور خاش��قجی را طراحی کرده است. نمایندگان 
مذکور در این پیام نوشتند، با درخواست نمایندگان 
سنا از ترامپ برای اعمال تحریم     ها علیه مسئوالن 
قتل خاشقجی در چارچوب »قانون ماگنیتسکی « 
موافق هستند. نمایندگان امریکا از ترامپ خواستند 
کنگره را در جریان تصمیم مناسب در این باره قرار 
دهد. آنها ابراز امیدواری کردند، ترامپ این کار را در 
زود    ترین زمان ممکن انجام دهد. براساس »قانون 
ماگنیتسکی « طرف     هایی که دس��ت به عملیات 
ترور زده ی��ا غیرقانونی افراد را ش��کنجه می کنند 
باید مجازات ش��وند. لیندس��ی گراهام، س��ناتور 
جمهوریخواه و از مدافعان سنتی عربستان هشدار 
داده است اگر خاشقجی به دستور عربستان کشته 
شده باشد آنها بهایی س��نگین می پردازند. عالوه 
بر این 11 تن از س��ناتورهای دموکرات در نامه ای 
به دونالد ترامپ و س��ازمان ترامپ خواستار انتشار 
کامل داد و ستدهای تجاری رئیس جمهور امریکا و 
خانواده او با عربستان شدند. در بیانیه ای که سناتور 
تام اودال منتشر کرد، آمده است: این نامه     ها به ترامپ 
و سازمان ترامپ به دهها میلیون دالر از تراکنش های 
آشکار ترامپ – عربستان اشاره دارد و خواستار تعلیق 

تجارت حین تحقیقات مرتبط با جمال خاشقجی و 
همچنین خاتمه دادن به روابط تجاری در صورت 
مسئول بودن دولت عربستان است. این سناتور    ها به 
دنبال بررسی کامل حساب های مالی بین سازمان 
ترامپ و پادشاهی عربستان سعودی پس از ناپدید 
شدن و احتماالً قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 

واشنگتن پست هستند. 
   عقب نشینی اولیه ترامپ

افزایش فشار    ها باعث شد ترامپ سفر برنامه ریزی 
شده وزیر دارایی خود را به ریاض لغو کند. عالوه 
بر وزیر دارایی امریکا، ویلیام فاکس، وزیر تجارت 
انگلیس نیز اعالم کرد در کنفرانس ریاض شرکت 
نخواهد کرد. همزمان هلند و فرانسه هم با بایکوت 
اجالس ری��اض اع��الم کرده اند که س��فر وزرای 
بازرگانی خود را به عربستان لغو کرده اند. بایکوت 
این کنفرانس که از آن به عنوان » داووس صحرا « 
یاد می شود بحران بزرگی برای محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربس��تان ایجاد کرده که امی��دوار بود با 
جذب سرمایه گذاری خارجی به برنامه خود برای 
آینده بدون نفت عربس��تان جامه عمل بپوشاند. 
اما پس از آنکه همه گزارش های منتش��ر شده در 
حواش��ی ناپدیدش��دن جمال خاشقجی انگشت 
اتهام را به سوی محمد بن س��لمان نشانه رفتند، 
بس��یاری از چهره های سیاسی و اقتصادی جهان 
این کنفرانس را بایک��وت کردند. ب��ا وجود این، 
انصراف استیو منوچین، وزیر دارایی امریکا که در 
دو هفته گذشته تالش کرده بود با تأکید بر اهمیت 
روابط سیاسی و اقتصادی با عربستان، از واکنش به 
این ماجرا پرهیز کند، مهم  ترین ضربه به کنفرانس 
سرمایه گذاری ریاض ارزیابی خواهد شد و می تواند 
نشانه ای از آماده  شدن کاخ س��فید برای اقدامات 
تنبیهی علیه ریاض تلقی شود. هرچند کارشناسان 
امریکایی در رابطه با امکان اعمال تحریم    ها علیه 
ریاض از عقاید گوناگونی پیروی می کنند، برخی 
از آنها معتقدن��د هیج تحریمی علیه عربس��تان 
اعمال نخواهد شد چون در صورت اعمال چنین 
تحریم    هایی واشنگتن متحمل ضرر های اقتصادی 
زیادی خواهد ش��د و برخی دیگر معتقدند حتماً 

چنین تحریم    هایی اعمال خواهد شد. 
   »احمد بن عبدالعزیز « جایگزین احتمالی

یکی از س��تون نویس های شناخته ش��ده نشریه 
»واشنگتن پس��ت « به نقل از منابع مطلع نوشته 
منتقدان ولیعهد کنونی س��عودی در حال جمع 
شدن حول محور »احمد بن عبدالعزیز « هستند. 
»دیوید ایگناتیوس« ستون نویس مطرح روزنامه 
»واشنگتن پس��ت « بامداد جمعه از ش��کل گیری 
جریانی در عربستان سعودی حول تنها فرزند زنده 
و به سلطنت نرس��یده بنیانگذار حکومت سعودی 
خبر داده است. وی نوشته است: »منابع سعودی 
به من می گویند کسانی که با » محمد بن سلمان « 
]ولیعهد سعودی[ مخالف هستند، به صورت پنهانی 
دارند گرد شاهزاده » احمد بن عبدالعزیز « آخرین 
پسر باقی مانده شاه » عبدالعزیز ابن سعود « جمع 
می شوند. « احمد بن عبدالعزیز که گفته می شود 
سی و یکمین پسر ابن سعود است، از سال 1۹۷۵ 
تا ۲۰1۲ معاون وزیر کش��ور عربس��تان سعودی 
بود و برای مدت کوتاهی هم وزیر کش��ور ش��د. او 
در نوامبر گذشته و ساعاتی پیش از بازداشت 11 
نفر از شاهزادگان توسط بن سلمان، موفق به فرار 
و عزیمت به امریکا شد. او چندی پیش زمانی که 
گروهی از معترضان به جنگ یمن در لندن در برابر 
منزل او شعار می دادند، به میان آنها رفت و گفت 
باید حساب آل سعود را از سلمان پادشاه عربستان و 
محمد بن سلمان جدا کنند. او از معترضان خواست 
از ش��اه و ولیعهدش انتقاد کنند. نشریه »فیگارو« 
روز پنج  ش��نبه به نقل از منابع مطلع گزارش داد 
که هیئت بیعت عربستان سعودی همزمان با باال 
گرفتن بحران مرتبط با خاشقجی، تشکیل جلسه 
داده و در حال بررسی جایگزین های احتمالی برای 
محمد بن سلمان است. بنا بر گزارش این روزنامه، 
احتمال دارد »خالد بن س��لمان « س��فیر کنونی 
عربستان س��عودی در واش��نگتن به عنوان نایب 
ولیعهد انتخاب و پس از مدتی با کنار رفتن محمد 

بن سلمان، ولیعهد شود. 
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سيدعباسحسينی

فرضیه»مأمورخودسر«ترامپدربنبست
جهان خواستار روشن شدن ابعاد قتل خاشقجی است

40 نماینده كنگره خواستار تحریم علیه عربستان هستند

دبیركل حزب اهلل لبنان با بیان اینكه »جنگ 
آگاهی« پایه و اس�اس مقابله ب�ا طرح     هایی 
اس�ت كه لبن�ان و مقاوم�ت را ه�دف قرار 
می دهد، گف�ت ك�ه مقاومت تا ح�د زیادی 
تهدیدات امنیتی و نظامی را در منطقه پشت 

سر گذاشته است. 
به گزارش ش��بکه المنار، سیدحس��ن نصراهلل، 
دبیرکل حزب اهلل لبنان پنج  شنبه شب در دیدار 
با اصحاب رسانه در س��ی امین سالروز تأسیس     
شبکه رادیویی النور گفت:»تا حد خیلی زیادی از 
تهدید نظامی و امنیتی در منطقه عبور کرده ایم 
اما این به معنای این نیست که نباید برای تمامی 
احتماالت آم��اده باش��یم.« وی گفت:»جنگ 
آگاهی و بیداری پایه و اساس مقابله با طرح     هایی 
است که لبنان و مقاومت را هدف قرار می دهد. 
مهم  ترین چالش��ی ک��ه مقاومت ام��روز با آن 

مواجه اس��ت تالش برای از بین ب��ردن آن در 
منطقه تحت کنترل خودش است.« سیدحسن 
نصراهلل به مس��ئولیت های بزرگی که بر دوش 
رسانه     ها است، اش��اره و بر اهمیت معتبر بودن 
و امانت��داری در انتقال اخبار و ح��وادث تأکید 
کرد. وی به خطرناک بودن برخی مس��ائلی که 
در پایگاه های اجتماعی منتش��ر می شود اشاره 
و بر لزوم آمادگ��ی در جنگ رس��انه ای جدید 
تأکید کرد. نصراهلل با بی��ان اینکه »ما با آگاهی 
خود، همان گونه که طرح های قبل را شکست 
دادیم، این طرح را نیز شکست خواهیم داد«، به 
مسئولیت خطیر رس��انه     ها در این زمینه اشاره 
کرد. دبیرکل حزب اهلل لبنان با اش��اره به خطر 
مطالب ش��بکه های اجتماعی ک��ه وارد تمامی 
خانه     ها شده است، اعالم کرد که »باید در نبرد 

رسانه ای جدید حاضر باشیم.«

 نصراهلل: از تهدیدات نظامی و امنیتی 
عبور کرده ایم

 حماس خطاب به تل آویو: 
مبادا در محاسبات خود دچار اشتباه شوید

گردان های ش�هید عزالدین قس�ام ش�اخه 
نظامی جنبش مقاومت اس�امی )حماس(، 
نسبت به هرگونه حمله رژیم صهیونیستی به 

نوار غزه هشدار داد. 
در پی تهدیدات اخیر مقامات رژیم صهیونیستی 
برای حمله گسترده به غزه، گردان های مقاومت 
جنش حماس درباره تبعات ای��ن تحرکات به 
تل آویو هشدار داد. به گزارش شبکه روسیا الیوم، 
گردان های شهید قس��ام روز جمعه خطاب به 
صهیونیست  ها اعالم کرد که مبادا در محاسبات 
خود دچار اشتباه ش��وید. گردان های عزالدین 
القس��ام یک فایل ویدئویی کوتاه منتش��ر کرد 
که در آن یکی از اعض��ای این گردان   ها درحال 
آماده کردن موش��ک جهت ش��لیک به مواضع 
اشغالگران دیده می ش��ود. کانال 1۰ تلویزیون 
رژیم صهیونیس��تی نیز اعالم ک��رد که کابینه 

امنیتی - سیاس��ی اس��رائیل به هرگونه تالش 
برای تخری��ب حصار امنیت��ی در مرزهای غزه 
با فلس��طین اشغالی و رهاس��ازی بادبادک  ها و 
بمب های آتش زا در غزه به شدت پاسخ خواهد 
داد. روز چهار  ش��نبه کابینه رژیم صهیونیستی 
با تشکیل جلسه به ریاس��ت بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر این رژیم اوضاع غزه را بررسی کرد. 
همچنین جنگنده های این رژیم در پی اصابت 
یک فروند موشک از غزه به خانه ای در شهرک 
بئرالس��بع واقع در جنوب فلس��طین اشغالی، 
مناطقی را در غ��زه هدف قرار دادند. از س��وی 
دیگر، ب��ه دنبال افزایش تن��ش میان حماس و 
رژیم صهیونیستی، ارتش اسرائیل برخی ادوات 
نظامی زرهی خود از جمله تانک های مرکاوا را 
در نزدیکی مرزهای غزه با سرزمین های اشغالی 

مستقر کرده است.

  خبر

ترورژنرالعبدالرازق؛توطئهایداخلی
یادسیسهایبرایصلحامریکایی!

در حالی که قرار اس��ت امروز     ش��نبه مردم افغانس��تان برای شرکت در 
انتخابات مجلس نمایندگان به پای صندوق های رأی بروند، یک حادثه 
تروریستی دیگر سراسر این کش��ور را در بهت و حیرت فرو برده است؛ 
حادثه ای که می تواند بر چگونگی حضور مردم در پای صندوق های رأی، 
حداقل در جنوب افغانستان و به خصوص در استان قندهار تأثیر منفی 
بگذارد؛ چه اینکه ریاست جمهوری افغانستان برگزاری انتخابات مجلس 

نمایندگان را در این استان برای یک هفته به تعویق انداخت. 
پنج  شنبه یک عامل نفوذی که گروه طالبان ادعا کرده وابسته به این گروه 
است، پس از پایان یک نشس��ت امنیتی با حضور فرمانده کل نیروهای 
امریکایی و ناتو در افغانس��تان، اس��تاندار و مقام های ارش��د امنیتی به 
خصوص ژنرال عبدالرازق، فرمانده پلیس قندهار، رئیس امنیت ملی و 
همچنین فرمانده منطقه ای پلیس در والیات جنوبی افغانس��تان، این 
مقام های ارش��د داخلی و خارجی را هدف تیراندازی خ��ود قرار داد. در 
نتیجه این تیراندازی، ژنرال عبدالرازق جان خود را از دست داد. هرچند 
در این تیراندازی، ژنرال مؤمن، رئیس امنیت ملی قندهار نیز کشته شد، 
اما خبر ترور ژنرال عبدالرازق، فرمانده شناخته شده و پشتون تبار وزارت 
کش��ور افغانس��تان، برای هیچ کس پذیرفتنی نبود. کشته شدن ژنرال 
عبدالرازق، تمام افغانستان را در ماتم فرو برده است. ژنرال عبدالرازق در 
سال ۲۰11 پس از کشته شدن خان محمد مجاهد، فرمانده اسبق پلیس 
قندهار، به عنوان فرمانده پلیس این والیت معرفی شد و در مدت هفت 
سال گذشته عملیات های زیادی را علیه گروه طالبان در قندهار، زابل، 
ارزگان و هلمند رهبری کرده و به دلیل همین روحیه، توانست محبوبیت 
فراوانی در افغانستان کسب کند. وی در زمان حاکمیت طالبان به همراه 
پدر و عمویش به دس��ت این گروه اسیر ش��د، ولی توانست فرار کند، به 
همین دلیل، وی روحیه جنگندگی باالیی در برابر عوامل ناامنی طالبان 
در قندهار داشت و به نماد مقاومت علیه طالبان مبدل شد؛ به گونه ای که 
پس از هفت سال، استان قندهار از یک استان ناامن که از اهمیت باالیی 
برای طالبان به عنوان پایتخت این گروه برخوردار بود، به یک استان نسبتاً 
امن تبدیل شده و آهسته آهسته به قطب شکوفایی اقتصادی افغانستان 
مبدل شده است. این موفقیت ژنرال عبدالرازق، او را به دشمن اول گروه 
طالبان و همچنین حلقاتی در داخل پاکس��تان ک��ه از طالبان حمایت 
می کنند و به دنبال ناامنی فزاینده و ناکامی دولت افغانستان هستند، در 
جنوب این کشور مبدل کرده بود. البته به دلیل این رویکرد جدی ژنرال 
عبدالرازق در برابر عوامل ناامنی و گروه طالبان در جنوب افغانستان، وی 
از سوی برخی نهادهای حقوق بشر غربی به خشونت، شکنجه و کشتار 

غیرقانونی متهم شده؛ اتهامی که همواره از سوی او رد شده بود. 
از سوی دیگر، ژنرال عبدالرازق در سال های اخیر، در کنار اینکه یک چهره 
نظامی بود، به یک چهره برجسته سیاسی نیز در افغانستان تبدیل شد 
و عماًل با عضویت در ائتالف بزرگ ملی افغانستان با حضور چهره    هایی 
چون ژنرال عبدالرشید دوستم و عطامحمد نور، به عنوان یک اپوزیسیون 
در درون دولت، به خصوص علیه رویکردهای تندروانه و سیاس��ت های 
حذف محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری عرض اندام کرد. این در حالی 
است که عطامحمد نور، چهره مقتدر شمال افغانستان در واکنش به ترور 
ژنرال عبدالرازق، گفته که ترور او در یک محل مصون و تحت ش��رایط 
شدید امنیتی، نشان می دهد که او در نتیجه توطئه حریفانش و مقامات 
بلندپایه درون دولت، هدف قرار گرفته است. بر این اساس، این اظهارات 
نش��ان می دهد که ترور ژنرال عبدالرازق، یک رویداد تروریستی ساده 
نیست. اشرف غنی در طول یکی دو س��ال اخیر بار   ها تالش کرد ژنرال 
عبدالرازق را از فرماندهی پلیس قندهار برکنار کند، اما محبوبیت، قدرت 
و نفوذ این فرمانده در میان بس��یاری از مردم، رئیس جمهور افغانستان 
را برای رس��یدن به این هدف، ناکام گذاش��ت. در کنار این ابعاد زندگی 
ژنرال عبدالرازق، گفته می ش��ود که او برای مطرح ش��دن از یک چهره 
ناشناخته به یک فرمانده برجسته در جنوب افغانستان، حمایت نیروهای 
امریکایی و ناتو را نیز با خود داشته است؛ تا جایی که یک مقام امریکایی 
گفته است:کاش »یک میلیون رازق« وجود می داشت که افغانستان را از 

مشکالت ستیزه جویی پاک می کرد. 
اما با وجود این حمای��ت امریکایی ها، نکته جالب و درخ��ور تأملی که 
در حادثه تروریستی روز پنج  شنبه قندهار س��وال برانگیز شده، آسیب 
نرس��یدن به فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در این حادثه است. 
ش��اهدان رویداد گفته اند که عامل نفوذی طالبان که محافظ استاندار 
قندهار بوده، بعد از دور شدن ژنرال اسکات میلر، فرمانده کل نیروهای 
امریکایی و ناتو از محل رویداد، اقدام به تیراندازی و هدف قرار دادن ژنرال 
عبدالرازق کرده است. بر این اساس، برخی آگاهان، ترور ژنرال عبدالرازق، 
یک هفته پس از دیدار و مذاکره زلمی خلیل زاد، فرستاده ویژه امریکا برای 
صلح افغانستان با طالبان را، با یکدیگر مرتبط می دانند و آن را امتیازی 
برای طالبان می شمارند؛ چه اینکه این سؤال از طالبان نیز مطرح شده که 
در یک محیط و فضا، چگونه ژنرال عبدالرازق کشته می شود، اما فرمانده 
کل نیروهای امریکایی و ناتو هیچ آسیبی نمی بیند؛ در حالی که آسیب 
رساندن به او، می توانست موفقیت بزرگی برای طالبان محسوب شود؟! 

در حالی که ناکارآمدی    ها و سیاست های ناکام امریکا در افغانستان، همچنان 
مردم این کشور را در آتش جنگ و نزاع نگه داشته، این سؤال به صورت جدی 
در میان این مردم و به خصوص آگاهان مطرح شده که حاال »صلح امریکایی« 

چه سرنوشت و ارمغان دیگری برای آنها به همراه خواهد داشت؟!
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عبدالرازق،قدرتمندترینژنرال
جنوبافغانستانكشتهشد

در آستانه انتخابات پارلمانی افغانس�تان، طالبان بار دیگر حمات 
خ�ود علی�ه نیروهای دولت�ی را تش�دید ك�رده و در حمل�ه ای كه 
این گروه روز پنج  ش�نبه به دفت�ر والی قنده�ار انج�ام داد، ژنرال 
عبدال�رازق، فرمانده پلیس قنده�ار و یكی از اف�راد بانفوذ جنوب 
افغانس�تان كش�ته ش�د؛ اقدامی كه گفت�ه می ش�ود بزرگ ترین 
ضربه به دولت افغانس�تان در 17 س�ال گذش�ته به ش�مار می رود. 
انتخابات پارلمانی افغانستان امروز )ش��نبه( در حالی برگزار می شود که 
جنگ و ترور در این کشور افزایش یافته است. طالبان که مخالف هر گونه 
برگزاری انتخابات در افغانستان است، این بار هم عزم خود را برای برهم زدن 
روند انتخابات به کار گرفته و بر شدت حمالت خود علیه نیروهای دولتی و 
امنیتی افزوده است. به گزارش بی بی سی، بر اثر تیراندازی و حمله مسلحانه 
عصر پنج  شنبه در ساختمان استانداری قندهار زلمی ویسا استاندار، ژنرال 
عبدالرازق، فرمانده پلیس و عبدالمؤمن حسین خیل، رئیس اداره امنیت 
ملی قندهار و تصویربردار شبکه تلویزیون دولتی این استان کشته شدند. 
همچنین چهار نفر از جمله دو نظامی امریکایی و فرمانده نیروهای ارتش 
در حوزه جنوب افغانستان و سخنگوی استانداری قندهار زخمی شدند. 
گفته می شود فرد مهاجم یکی از محافظان استانداری قندهار بوده است. 
ژنرال عبدالرازق که از فرماندهان شناخته شده دولت افغانستان بود پیش از 
این از ۲۹ حمله انتحاری، انفجار و ترور جان سالم به در برده بود. این حمله 
مسلحانه پس از نشست امنیتی با موضوع تأمین امنیت انتخابات مجلس 
نمایندگان به وقوع پیوس��ت. قتل ژنرال عبدالرازق، یک��ی از بزرگ ترین 
رویدادهای امنیتی در 1۷ سال گذشته است. محمد محقق، معاون دوم 
ریاست اجرایی افغانستان در پیامی به شهادت فرمانده پلیس قندهار واکنش 
نشان داد و آن را دسیسه ای سازمان یافته خواند. طالبان با به عهده گرفتن 
مسئولیت این حمله  مدعی شد که ژنرال اسکات میلر امریکایی، فرمانده 
نیروهای سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( در افغانستان هدف آنها 
بوده است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی 
طالبان در توئیتی نوشت:»هدف ژنرال میلر و ژنرال عبدالرازق بوده است.« 
بنابر اعالم سازمان ناتو، ژنرال میلر از این حمله جان سالم به در برد. عناصر 
طالبان اخیراً در بیانیه ای با تحریم انتخابات پارلمانی اعالم کردند که هر 
مرکز برگزاری انتخابات را که غیرقانونی بدانند، هدف حمله قرار خواهند داد. 
طالبان در هفته های گذشته حمالت متعددی را انجام داده است که عمدتاً 

نامزدهای انتخابات، نیروهای دولتی و امنیتی هدف آن بودند. 
   واكنش    ها 

این حمله واکنش های گسترده ای را به همرا داشته است. محمد اشرف 
غنی، رئیس جمهور افغانستان ضمن ابراز تسلیت به مردم قندهار، به مردم 
این والیت وعده داد که وضعیت امنیتی به زودی عادی می شود. عبداهلل 
عبداهلل، رئیس اجرایی حکومت افغانس��تان، ژنرال رازق را یک فرمانده 
قدرتمند و استوار خواند و افزود که او سال     ها در برابر دشمنان افغانستان 
شجاعانه جنگید. به گزارش رویترز، جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا هم 
با محکوم کردن این حمله گفت:»حمله افغانستان تأثیری بر چشم انداز 
امنیتی بلندمدت قندهار نخواهد داشت.« بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت 
خارجه ایران نیز حمله تروریستی در والیت قندهار را محکوم و با دولت، 

ملت و خانواده قربانیان این جنایت ابراز همدردی کرد.

فوكویاما:
امریکادچارشکافهویتیشدهاست

فرانس�یس فوكویاما نظریه پرداز پایان تاریخ كه پس از فروپاشی 
شوروی، پیروزی نهایی لیبرال دموكراسی را اعام و آن را پایان تاریخ 
تعبیر كرده بود، گفته كه جنبش های هویتگرا نظام لیبرال دموكراسی 
در جه�ان را با تهدید مواج�ه كرده اند و آنچه كه سیاس�ت امریكا 
را زهرآلود كرده، قرار دادن یك هویت مقابل هویت دیگر اس�ت.

این نظریه پرداز علوم سیاس��ی که ژاپنی-امریکایی نسل سوم است، به 
بی بی سی گفت: » هرچند پدیده سیاس��ت هویتی ابتدا در جریان چپ 
ظهور کرد، اما در راست نیرومندتر از کار درآمد که نتیجه آن را در انتخاب 
دونالد ترامپ و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می توان مش��اهده کرد.« 
 موضوع کتاب تازه فوکویاما با نام » هویت: تنفر و حرمت انسانی؛ سیاست 
امروز « نیز همین است. این نظریه پرداز ۶۵س��اله در انتخابات ریاست 
جمهوری س��ال ۲۰۰۸ امریکا از باراک اوباما، نام��زد حزب دموکرات، 
در برابر جان مک کین از حزب جمهوریخواه حمایت کرد. فوکویاما در 
سخنرانی اخیرش در » کتابخانه بریتانیا«ی لندن چندین بار از دونالد 
ترامپ انتقاد و او را » خطری بزرگ « برای امریکا توصیف کرد. فوکویاما 
که در کتاب تازه خود بر سیاس��ت هویتی تمرکز کرده است می گوید 
سیاست امروزه بیشتر درباره حرمت طلبی است تا منابع مادی. از نظر 
فوکویاما، مفهوم مدرن هویت بر اساس خودباوری بنا شده.  این نظر که 
ما نهاد پنهانی داریم که توس��ط دیگران کم ارزش تلقی می شود و این 
نظر به احساس خشم، مقاومت و حس نادیده گرفتن شدن می انجامد. 
او می گوید به همین دلیل، مردم به دنبال تعیین موقعیت سیاسی خود 
در جامعه با تمرکز بر جنس��یت، قومیت، نژاد یا مذهب هس��تند. این 
نظریه پرداز از جنبش » من هم « )MeToo( ی��اد می کند که در آن 
زنان خواهان شناخت آبرومندانه خود شده اند. به گفته او، این عده زنان 
می خواهند جامعه آنها را همانگونه که هستند، بپذیرد. افراد می توانند 
هویت چندگانه داشته باشند. فوکویاما می گوید آنچه که سیاست امریکا 
را » زهرآلود « کرده ق��رار دادن یک هویت علیه هویت دیگر اس��ت. او 
می گوید: » جناح راست و چپ، هر دو درگیر مسئله هویت هستند. چپ 
درگیر استناد بر حقوق اقلیت های قومی، مذهبی و جنسی است در حالی 
که طرف مقابل، یا جناح راست، از » ملی گرایی « قومی به بهره برداری از 
خشم از نابرابری و محرومیت مبادرت می کند.«  به باور فوکویاما، یکی 
از دالیلی که باعث پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا شد این بود که رأی دهندگان از سیاست هویتی لیبرال و نزاکت 
سیاسی خسته شده بودند. به گفته او، » به همین ترتیب هم طرفداران 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پیامدهای بد اقتصادی خروج را به خاطر 
حفظ هویت خود پذیرفتند.«  اما دلیل اصلی این چنین واکنش     هایی چه 
می تواند باشد؟ این نظریه پرداز امریکایی می گوید واکنش شدید جناح 
راست را می توان طغیانی علیه تفکر جهانی شدن قلمداد کرد که بخشی 
از آن از یک سو نتیجه نابرابری اقتصادی و از سوی دیگر، معلول احساس 
تهدید هویت ملی سنتی به خاطر موج مهاجرت است. فوکویاما با بیان 
اینکه لیبرال دموکراس��ی های امروزی به جوامع چند فرهنگی تبدیل 
ش��ده اند، افزود: اگر این جوامع می خواهند به عنوان دموکراسی باقی 
بمانند، باید در برابر هویت ملی مبتنی بر پیوندهای خونی، هویت ملی 
فراگیر را تعمیم دهند. این نظریه پرداز می گوید در نظام سیاسی سابق 
جدال عمده  بین آزادی و برابری بود. چپ با استفاده از دولت به دنبال 
توزیع عادالنه و منصفانه منابع بود، در حالی که راست در پی حفاظت 
از حقوق فردی و آزادی های اقتصادی. با این حال، همزمان با همگرایی 
این دو اصل در پایان قرن بیستم، مهاجرت و سیاست های هویتی کانون 
صحنه سیاست جهانی را اش��غال کرد. او دلیل صعود احزاب ملی گرا را 
این چنین توصی��ف کرد: چپ معاصر از یک نوع خ��اص هویت به طور 
فزاینده ای حمایت می کند در حالی که گروه ه��ای بزرگ مانند طبقه 
کارگر کنار گذاشته شده اند. به گفته او، » این طبقه کارگر که در گذشته 
بخش اصلی جناح چپ را تشکیل می داد، حاال نه تنها از دید اقتصادی در 
حاشیه قرار گرفته بلکه فکر می کند که هویت او نیز نادیده گرفته شده 
است.«  فوکویاما با بیان اینکه لیبرال دموکراسی های امروزی به جوامع 
چند فرهنگی تبدیل شده اند، افزود: اگر این جوامع می خواهند به عنوان 
دموکراس��ی باقی بمانند، باید در برابر هویت ملی مبتنی بر پیوندهای 

خونی، هویت ملی فراگیر را تعمیم دهند.

پهپادهایایرانی
رویسرناوهایامریکادرخلیجفارس

یك پای�گاه خب�ری امریكایی از رصد ت�ردد كش�تی    ها و ناوهای 
جنگی امریكا توسط هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی خبر داد. 
به گزارش فارس، پایگاه خبری بیزینس اینسایدر گزارش داد، ایرانی   ها 
به تازگی راه جدیدی پیدا کرده اند تا حساب رفت و آمدهای کشتی های 
جنگی امریکایی را در کریدوری که بیش��ترین ترافیک دریایی جهان 
را داراس��ت، زیر نظر داشته باش��ند.  س��رهنگ »کول مورگان « یک 
س��خنگوی فرماندهی مرکزی نیروی دریایی امریکا روز پنج  ش��نبه به 
بیزینس اینسایدر گفته که آخرین تقابل خطرناک و ناامن میان ایران و 
امریکا در دریا به 1۴ اوت سال ۲۰1۷ برمی گردد.  براساس این گزارش، 
مهم  ترین رویداد اخیر، پرواز یک هواپیمای بدون سرنشین بدون چراغ   ها 
و عالئم ناوبری در نزدیکی ناو هواپیمابر »یو اس اس نیمیتز« بود که در 
خلیج فارس مشغول انجام عملیات و تمرین فرود شبانه بود.   پیش از آن 
نیز در ۸ اوت ۲۰1۷ یک هواپیمای بدون سرنشین ایرانی در نزدیکی یک 
ناو هواپیما بر امریکایی پرواز می کرد که منجر به عملیات یک جنگنده 
سوپر هورنت به منظور دوری از برخورد و تقابل شد.  در حالی که از آن 
زمان تاکنون حادثه ناامن دیگری رخ نداده است اما ناوگان دریایی امریکا 
در این منطقه همچن��ان در حالت دفاعی در برابر این اقدامات اس��ت.  
مورگان همچنین مدعی ش��د، حتی با وجود کاه��ش این رخدادهای 
خطرناک، ما همچنان نگران افزایش تعداد عملیات های هواپیماهای 
بدون سرنشین ایرانی هس��تیم که معموالً بدون عالئم ناوبری و بدون 
چراغ های ناوبری یا ترانسپوندرهای فعال در فضای آب های بین المللی 
پرواز می کنند.  به رغم این ادعاها، بیزینس اینسایدر در ادامه گزارش داد 
که ناوهای امریکایی در بیش��تر دوره سال جاری در خلیج فارس غایب 
بوده اند. هرچند که اخیراً دو ناوشکن امریکایی وارد آب های خلیج فارس 
شده اند.  »یو اس ان ای نیوز« هم هفته گذشته مدعی شد، به گفته ناوگان 
دریایی امریکا، هواپیماهای بدون سرنش��ین ایرانی در خلیج فارس به 

شدت فعال شده و عملیات های ناایمن انجام می دهند.

عكاس خبرگزاری آناتولی تصویری از مقابل كنس�ولگری عربس�تان 
سعودی در استانبول گرفته كه در آن به نظر می رسد یك فرد در هنگام 
ورود به كنسولگری با شمشیرهای نماد عربستان به دو قسمت تقسیم 
شده است. این تصویر در فضای مجازی مورد استقبال كاربران قرار گرفته 
است. رسانه های تركیه دیروز ضمن معرفی پنج نفر از اتباع عربستانی 

به عنوان متهمان قتل خاشقجی، جزئیات بیشتری را از مدارک صوتی 
ساعات اولیه بازداش�ت و قتل خاشقجی منتش�ر كردند. همه مدارک 
و شواهد ادعا ش�ده در رس�انه های تركیه نش�ان می دهد كه نزدیكان 
بن سلمان كه از طرف او به استانبول اعزام شده بودند، عامل قتل خاشقجی 
هس�تند و ادعای آل س�عود درباره قتل این روزنامه نگار كذب اس�ت. 

عكس معنادار مقابل سفارت عربستان در استانبول 


