
سرانجام پس از 

روح اهلل صالحی
       گزارش

چند هفته انکار، 
عربستان رسمًا 
به کشته ش�دن جمال خاش�قجی، روزنامه نگار 
منتق�د این کش�ور در کنس�ولگری ری�اض در 
اس�تانبول اذعان کرد و با بیان اینکه سران این 
رژیم از این مس�ئله بی اطالع بوده ان�د، آن را به 
گردن برخ�ی از مقامات امنیتی و سیاس�ی »به 
اصطالح عناصر خودسر « انداخت؛ روایتی که تنها 
رئیس جمهور امریکا آن را باورپذیر توصیف کرد و 
به جای برخورد عملی با ریاض، مدعی شد که برای 
مقابله با ایران به کمک سعودی نیاز دارد. روایت 
سعودی اما نتوانست جهان را نسبت به بی اطالعی 
مقامات سعودی در پرونده خاشقجی مجاب کند.    
به گزارش »جوان«، با گذش��ت 18 روز از ماجرای 
ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه  نگار مخالف 
عربستان سعودی در سفارت این کشور در استانبول، 
مقامات ریاض در اعترافی دیرهنگام روایت خود را 
از این ماجرا ارائه کردند. تلویزیون دولتی عربستان 
روز      شنبه با تأیید خبر قتل جمال خاشقجی به نقل 
از مقام های رسمی س��عودی، ادعا کرد که وی بر 
اثر درگیری در داخل کنس��ولگری عربس��تان در 
استانبول کشته شده است. در بیانیه ای که دادستان 
عربستان جمعه شب منتشر کرده آمده: تحقیقات 
درباره سرنوشت جمال خاشقجی نشان داده او پس 
از ورود به کنسولگری با مردانی در داخل ساختمان 
درگیر و در جریان این درگیری کشته شده است. 
دادستان کل اعالم کرده افراد مظنون برای گفت وگو 
درباره احتمال بازگرداندن خاشقجی به عربستان به 
استانبول رفته بودند. خبرگزاری دولتی عربستان 
سعودی »واس « هم گفته است:»در پی مشخص 
شدن نتایج تحقیقات احمد العسیری، معاون وزارت 
اطالعات این کشور و سعود القحطانی، از دستیاران 
محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور برکنار شده اند 
و 18 نفر هم در این رابطه بازداشت شده اند.« این 
رسانه سعودی گفت:»عربستان نهایت تأسف خود 
را درباره مس��ائل دردناک رخ داده ابراز می دارد و 
مقامات عربستان بر اعالم حقایق برای افکار عمومی 
پایبند هستند و تمام کسانی را که در این جنایت 
دست دارند، مواخذه کرده و تحویل قانون می دهند 

تا به دادگاه های ویژه در عربستان ارجاع داده شوند.«
روایت عربس��تان با ابهامات زیادی همراه است و 
با آنچه اخیراً در رس��انه     ها منتشر شده بود، تفاوت 
اساسی دارد. عربستان درباره محل نگهداری جسد 
خاشقجی گزارشی منتشر نکرده و معلوم نیست آیا 
آن طور که رسانه های ترکیه اعالم کرده بودند جسد 
او توسط افس��ران اطالعاتی عربستان قطعه قطعه 
ش��ده یا همچنان در اختیار دولت عربستان است. 
همچنین روایت عربستان درباره 15 تبعه سعودی 
که در همان روز وارد ترکیه شده بودند مبهم  است. 
سعودی     ها در دو هفته اول منکر قتل خاشقجی شده 
بودند و مدعی بودند که او از کنسولگری عربستان 
در استانبول خارج شده است اما با کشف شواهدی 
از قتل این منتقد سعودی در کنسولگری از سوی 
مقامات ترکیه، ریاض ناگزیر به پذیرش این جنایت 
اعتراف کرد. در چند روز گذش��ته، چندین منبع 
ناشناس، به رسانه     ها گفته اند که عربستان قصد دارد 
مسئولیت کشته شدن خاشقجی را بپذیرد و آن را به 
گردن عناصر خودسر بیندازد. سعودی     ها با روایت 
جدید خود س��عی دارند نقش محمد بن سلمان، 
ولیعهد سعودی را که گفته می شود به طور مستقیم 
دستور قتل خاش��قجی را داده اس��ت، کمرنگ تر 
کنند. دونالد ترام��پ، رئیس جمهور امریکا، هم به 
این روایت کمک کرد. او پیش از اینکه عربس��تان 
رسماً به قتل خاش��قجی اذعان کند گفته بود که 
ممکن است قاتالن خودسر روزنامه نگار عربستانی 
را کشته باشند. این روایت سعودی درحالی است که 
کلیه شواهدی که تاکنون توسط مقامات ترکیه  ارائه 
شده، حاکی از قتل وحشتناک و سازماندهی  شده 

وی به دست عوامل مرتبط با ریاض است. 
   ترامپ تنها گوش شنوا

روایت سعودی از ماجرای خاشقجی تنها یک گوش 
شنوا داشت و دونالد ترامپ تنها کسی بود که روایت 
جعلی عربس��تان از این حادثه را باورپذیر توصیف 
کرد. به گزارش سی ان ان، دونالد ترامپ پس از تأیید 
خبر کشته شدن جمال خاشقجی از سوی ریاض 
گفت به تفسیر سعودی     ها از این ماجرا اعتماد دارد 
و اعالم کرد که »گمان نمی کند رهبران عربستان 
به او دروغ گفته باشند!« ترامپ با بیان اینکه روایت 
سعودی معتبر است، گفت:»هنوز زود است. ارزیابی 

ما و تحقیقات درباره این موضوع تمام نشده است، 
اما فکر می کنم گام بس��یار بزرگی برداش��ته شده 
است.« ترامپ گفت:»عربستان سعودی متحدی 
فوق العاده بوده، اما آنچه اتفاق افتاده غیرقابل قبول 
اس��ت.« ترامپ گفت که به روابط خ��ود با ریاض 
نیاز دارد تا از این کش��ور برای توازن قوا در منطقه 
علیه ایران کمک بگیرد. ترامپ تنها کسی بود که 
در هفته های اخیر با اکراه درب��اره ماجرای ناپدید 
شدن و قتل روزنامه نگار سعودی سخن گفت و بار    ها 
اظهارات مقامات ریاض را در این پرونده تأیید کرد. 
ترامپ در دو سال گذشته در ازای دریافت میلیارد    ها 
دالر از سعودی ها، چشم خود را به روی جنایات این 

رژیم در منطقه بسته است. 
    اختالف نظر در واشنگتن 

در امریکا در خصوص روایت عربستان اختالف نظر 
وجود دارد. درحالی که ترامپ و کاخ س��فید مایل 
هستند روایت عربس��تان را معتبر نش��ان دهند، 
رس��انه     ها و برخی اعضای کنگره با دیده تردید به 
ادعا های عربستان نگاه می  کنند. به گزارش رویترز، 
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه امریکایی، 
روایت عربستان از این حادثه را مشکوک توصیف 
کرده است. وی در این باره گفت:»اگر بگویم که به 
روایت سعودی درباره آقای خاشقجی شک دارم، 
حق مطلب را ادا نک��رده ام.« ب��اب کورکر، رئیس 
کمیته روابط خارجی س��نا، نیز گفت:»نمی توان 
اظهارات سعودی     ها در قضیه خاشقجی را به راحتی 
پذیرفت و واش��نگتن باید تحقیقات مس��تقلی را 
برای روشن شدن این پرونده آغاز کند.« تیم کین، 
سناتور دموکرات هم توضیح عربستان درباره کشته 
شدن جمال خاشقجی را یک توهین قلمداد کرده 
و »خواس��تار مقابله با وحشی گری هیئت حاکمه 
عربستان ش��ده اس��ت«. نمایندگان و رسانه های 
امریکا در هفته های اخیر موضع گیری های تندی 
علیه سیاست های حقوق بشری عربستان گرفته اند 
و از مهار و تغییر ولیعهد عربستان توسط واشنگتن 

سخن گفته اند. 
  جهان نپذیرفت

برخالف ترامپ که هدفش از ت��الش برای تبرئه 
حاکمیت عربس��تان در پرونده خاشقجی، ادامه 
قراردادهای میلیاردی فروش سالح به این کشور 

است، سایر رسانه     ها و چهره های سیاسی شناخته 
 ش��ده به ادعای عربس��تان درباره دلیل کش��ته 
شدن روزنامه نگار مخالف سعودی واکنش منفی 
نش��ان داده اند. به گزارش رویت��رز، آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان گفت که »توضیحات درباره مرگ 
روزنامه نگار س��عودی را نمی پذیرد.« به گزارش 
بی بی س��ی، جان ساورز، رئیس س��ابق اطالعات 
خارجی انگلیس هم گفت که »همه شواهد حاکی 
از مسئولیت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، 
در پرونده ناپدید شدن جمال خاشقجی است.« 
همچنین گزارشگر سازمان ملل در واکنش به این 
خبر اعالم کرد هیچ ک��س نباید توضیح حکومت 
عربستان درباره قتل خاشقجی را بپذیرد. ما نیاز 
داریم تحقیقاتی معتبر و ش��فاف برای شناسایی 

قاتالن او انجام دهیم.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، نخست وزیر هلند 
طی بیانیه ای اعالم کرد:»گرچه عربستان سعودی 
قتل خاشقجی را تأیید کرده است، باید تحقیقات 
بیش��تری در این خصوص انجام ش��ود.« سازمان 
گزارش��گران بدون مرز هم در واکن��ش به اذعان 
عربستان خواهان ادامه فشار     ها بر ریاض تا روشن 
شدن همه حقایق مرتبط با این پرونده شد. انجمن 
روزنامه نگاران عرب نیز گفته اس��ت در اعتراض به 
روایت عربستان از قتل جمال خاشقجی در بیانیه ای 
اعالم کرد:»ما خواس��تار اجرای عدالت در پرونده 
قتل خاشقجی و محاکمه تمامی عوامل این پرونده 
هستیم.« کریس��تف دولوار، دبیرکل گزارشگران 
بدون مرز هم در توئیتر نوش��ت:»هر گونه تالشی 
برای کاستن فشار    ها و سازش و مصالحه با عربستان 
به منزله مجوز دادن برای کشتن است.« عربستان 
که در سال های گذشته با پرداخت میلیارد    ها دالر 
توانس��ته بود دهان مخالفان حقوق بش��ری خود 
در مقابل کش��تار مردم یمن و ایجاد فتنه در عراق 
و س��وریه را ببندد، در ماجرای خاش��قجی تحت 
فشارهای جهانی قرار گرفته اس��ت، سعی دارد با 
برکن��اری و قربانی کردن تع��دادی از مقامات این 

کشور خود را تبرئه کند. 
درحالی ک��ه جهان انتظار داش��ت دونالد ترامپ و 
مقامات کاخ س��فید در مقابل جنایات منطقه ای 
و حقوق بشری عربستان س��عودی واکنش جدی 
نشان دهند اما واش��نگتن در مقابل رژیم سعودی 
سکوت اختیار کرده و تنها بر این نکته تأکید کرده 
که پرون��ده قت��ل روزنامه نگار منتقد س��عودی را 
بررس��ی می کند. اگر امریکا در مقابل نقض حقوق 
بش��ری ریاض، آنگونه ک��ه در مقابل کش��ور   های 
ایران، روسیه و چین عمل می کند، جدی بود باید 
قراردادهای چند صد میلیاردی را که با سعودی    ها 
بسته بود، لغو می کرد، یا عربس��تان را به خروج از 
یمن و توقف کشتار مردم بی دفاع یمن وادار می کرد 
یا حداقل برای حفظ ظاهر هم که شده تحریم های 
اقتصادی علیه سعودی    ها اعمال می کرد اما به جای 
این اقدامات عملی، دونالد ترامپ از اتحاد مقدس با 
عربستان دم می زند و مدعی است که برای مقابله 
با تحرکات و نفوذ ایران در منطقه به سعودی    ها نیاز 
دارد؛ اقدامی که نشانگر رویکرد دوگانه واشنگتن 
در برخورد با نقض حقوق بش��ری کش��ور   ها است 
اما سکوت در مقابل رژیم س��عودی تنها به امریکا 
ختم نمی شود و کشورهای اروپایی هم که صدای 
حقوق بشری شان جهان را کر کرده است، در مقابل 
سیاست های ضد انسانی ریاض اقدام مؤثر و عملی از 
خود نشان نداده اند و تنها به انتقادهای لفظی بسنده 
کرده و مدعی شده اند که از روایت مقامات ریاض در 
قتل جمال خاشقجی متقاعد نشده اند. تجربه نشان 
داده است که هرگونه کوتاه آمدن جهان در مقابل 
ریاض، منجر به تکرار جنایات به مراتب بدتری در 

آینده می شود.

17 روز مانده ب�ه انتخابات كنگ�ره ، چهار نهاد 
امنیتی و اطالعاتی امریکا در بیانیه مشترك و 
البته بی سابقه نسبت به تالش »دشمنان امریکا« 
ب�رای اثر گذاری ب�ر انتخابات و »ایج�اد تفرقه 
بین ملت امریکا« هش�دار دادند. مسکو چنین 
اتهام�ی را رد كرده ولی پکن و ته�ران تا لحظه 
تنظیم این خبر، به آن واكنش نش�ان نداده اند. 
آخرین باری که تحوالت ایران بر انتخابات امریکا 
اثر گذاشت، به جریان ایران-کنترا در سال 1986 
برمی گردد که کارتر را تا مرز اس��تیضاح پیش برد. 
حاال پس از گذشت 32 س��ال از آن زمان، امریکا، 
رسماً روسیه، چین و در کنار این دو، ایران را به تالش 
برای اثر گذاری بر انتخابات امریکا متهم کرده است. 
این اتهام را اولین بار اواخ��ر مردادماه 1397، جان 
بولتون، مش��اور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا، 
در برنامه »این هفته« ش��بکه ای بی س��ی، مطرح 
کرد و مدعی ش��د که روس��یه، چین، کره شمالی 
و ایران به دنب��ال »دخالت« در انتخاب��ات ایاالت 
متحده هستند:» قطعاً می توانم بگویم که در مورد 
دخالت های چین، دخالت های ایران و دخالت های 
کره شمالی ]در انتخابات[ نگرانی های کافی امنیتی 
وجود دارد و ما گام    های��ی را برای جلوگیری از این 
اقدامات بر می داریم. « حاال ب��ه فاصله دو ماه از آن 
زم��ان و در حالی ک��ه کمی بیش��تر از دو هفته به 
انتخابات کنگره امریکا باقی مانده، چهار نهاد امنیتی 
و اطالعاتی امریکا در بیانیه ای مشترک و کم سابقه، 

هشدار داده اند که روسیه، چین و ایران می خواهند 
بر انتخابات امریکا اثر بگذارند. در بیانیه مش��ترک 
اف بی آی، وزارت امنیت ملی، وزارت دادگستری و 
مدیریت اطالعات ملی امریکا آمده است: »دخالت 
خارجی در انتخابات امریکا، تهدیدی اس��ت برای 
دموکراسی ما. ش��ناخت این تهدید و مقابله با آن، 
از اولویت های اصلی دولت فدرال است. دشمنان، 
انتخابات امریکا را هدف گرفته اند تا از این طریق و بر 
اساس خطوط سیاسی، بین ملت امریکا تفرقه ایجاد 

کنند و در تصمیمات سیاسی مهمی که بر منافع 
ملی آنها تأثیر می گذارد، خودشان تأثیر بگذارند.«  
 در بخش »دخالت خارج��ی « این بیانیه آمده: »ما 
نسبت به تالش جاری روسیه، چین و دیگر بازیگران 
خارجی مانند ایران برای کاستن از اعتماد ملت به 
نهادهای دموکراتیک و تأثیرگذاری بر احساسات 
مردم و سیاس��ت های دولت، نگرانیم. شاید هدف 
از این فعالیت ها، تأثیرگ��ذاری بر نگرش و تصمیم 
رأی دهندگان امریکای��ی در انتخاب��ات 2۰18 و 

2۰2۰ باشد.«  این چهار نهاد از وجود »کمپین نفوذ« 
در قالب » انتشار پست در ش��بکه های اجتماعی، 
پروپاگاندا، تولید محتواهای حمایتی و اسپانسری 
در رس��انه های انگلیسی زبان و انتش��ار اطالعات 
غلط درباره نامزدها« صحب��ت کرده اند و گفته اند 
که برخی ایالت    ها یا دولت های محلی گزارش    هایی 
مبنی بر وجود اقداماتی از جانب کشورهای خارجی 
برای هک کردن شبکه    ها و دیتا بیس های ثبت نام 
رأ ی دهندگان مخابره کرده اند اما مقامات به خوبی از 

پس مسدود کردن راه این اخاللگران بر آمده اند. 
   ایران تکذیب نکرده است

سابقه جنجالی شدن دخالت روسیه در انتخابات 
امریکا به انتخابات ریاست جمهوری سال 2۰16 
برمی گردد که در جریان آن، 12 مأمور اطالعات 
نظامی روس به هک کردن شبکه رایانه ای هیالری 
کلینتون و حزب دموکرات در این کشور و کمک به 
کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ متهم شدند. با این 
حال، این برای اولین بار است که ایران در این سطح 
به دخالت در انتخابات امریکا متهم می شود. وزارت 
امور خارجه روسیه دیروز در واکنش به این اتهامات 
گفته که متهم کردن یکی از شهروندان روسیه در 
امریکا به توطئه برای دخالت در انتخابات کنگره 
در ماه نوامبر صرفاً بهانه ای برای اعمال تحریم    ها 
علیه روسیه اس��ت ولی تا شب گذشته هیچ مقام 
ایرانی به بیانیه چهار نهاد اطالعاتی و امنیتی امریکا 

واکنش نشان نداد.
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سيدرحيمنعمتی

اتهام مهندسی انتخابات امریکا به مثلث روسیه، چین و ایران

ريشخند جهان  به سالخي حقوق بشر
ترامپ: به عربستان برای مقابله با ایران نیازمندیم!

4 نهاد اطالعاتی امنیتی امریکا درباره »اثر گذاری دشمنان « بر انتخابات بیانیه صادر كردند

  گزارش  2

 حفره های پرنشدنی روايت سعودی 
از قتل خاشقجی

سرانجام در پی سناریویی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، چهار روز 
قبل کلید زده بود، دادستانی کل آل سعود صبح روز     شنبه 2۰ اکتبر بیانیه ای 
را صادر کرد تا به صورت رسمی قتل جمال خاشقجی را تأیید کند. ترامپ 
روز دو   شنبه قبل بود که از نقش »عوامل خودسر « در قتل خاشقجی گفته 
بود و حاال بیانیه دادستانی آل سعود هم این نقش را در قالب درگیری بین 
خاشقجی و عوامل سعودی روایت کرده که با شدت گرفتن نزاع بین آنها، 
خاشقجی کشته می شود و عوامل سعودی هم سعی در مخفی کردن وقایع 
داشته اند. ساعتی بعد از انتشار این بیانیه اخباری از برکنار شدن تعدادی از 
مقامات سعودی منتشر شد که نام سعود القحطانی، مشاور دیوان سلطنتی 
و احمد العسیری، نایب رئیس دستگاه اطالعاتی عمومی، در رأس آنها دیده 
می شود. به این ترتیب، حکام سعودی به همکاری کاخ سفید امریکا روایتی 
را ساخته و پرداخته کرده اند تا با طرح دو عنصر اساسی از عوامل خودسر در 
قتل خاشقجی و تالش این عوامل برای مخفی کاری، به نحوی بر کل ماجرا 
سرپوش گذاشته و از شر شبح خاشقجی راحت شوند اما معلوم نیست که 

این روایت تا چه اندازه جوابگوی مشکالت و مسائل آنها باشد. 
واکنش های اولیه به روایت آل سعود به هیچ وجه خوش بینانه نیست و 
این روایت نتوانسته فضای سوءظن را نسبت به رژیم سعودی برطرف 
کند. روزنامه امریکایی نیویورک تایمز در گزارش روز     شنبه به صراحت 
رژیم سعودی را در این موضوع متهم به دروغ پردازی کرده و می نویسد: 
»دروغ های عربستان در خصوص کشته شدن خاشقجی کاماًل آشکار و 
مشخص است و نمی توان آنها را باور کرد.« روزنامه واشنگتن پست هم به 
نوعی توپ را به زمین کاخ سفید می اندازد و می نویسد که کاخ سفید به 
دلیل تعارض بین این روایت با نوارهای صوتی در زمان قتل خاشقجی، 
نمی تواند حرف های عربس��تان را بپذیرد. واکنش های دیگر از همین 
دست است که اظهارات سناتور   هایی مثل لیندسی گراهام، باب کورکر، 
تیم کین، باب منندز، رند پول، کریس مورفی و الیزابت وارن مؤید این 
موضوع است. اظهارنظر محتاطانه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، 
موضع گیری سازمان عفو بین الملل و گزارشگر ویژه اعدام های غیرقانونی 
س��ازمان ملل هم نش��ان می دهد که روایت حکام س��عودی نتوانسته 
نهادهای بین المللی را هم قانع کند. در واقع، روایت سعودی    ها از ماجرای 
قتل خاشقجی سه مشکل اساسی دارد که باعث می شود کسی نسبت به 
آنچه اتفاق افتاده قانع نشود. نخستین مشکل دیرهنگام بودن اعالم این 
روایت است، چرا که حکام سعودی طی 18 روز گذشته اصرار به خروج 
خاشقجی از کنسولگری آنها در استانبول داشتند و حاال به یکباره از قتل 
او در همین کنسولگری می گویند. مشکل دوم در تبعیت بی چون و چرای 
تیمی است که برای کشتن خاشقجی به استانبول رفته بودند، چنان که 
همین سعود القحطانی یک سال قبل و در مجادله توئیتری با فردی به 
نام ترکی الصالح، به صراحت گفته بود که سرخود عمل نمی کند و فقط 
مجری دستورات ملک سلمان و پسرش است. همین موضوع در مورد 
احمد العسیری صادق اس��ت چنان که او در پست قبلی خود به عنوان 
سخنگوی ائتالف متجاوز به یمن و در پست فعلی فقط عامل دستورات 
محمد بن سلمان بوده و بس. مشکل سوم در نحوه قتل خاشقجی است 
که بنابر اطالعات درز کرده از مس��ئوالن امنیتی ترکیه به رسانه    ها و به 
ویژه نوار صوتی 11 دقیقه ای، خاشقجی بنابر برنامه قبلی کشته شد و 
کل تیم 18نفره با این برنامه به اس��تانبول رفته بودند و نه آنکه کشتن 
او تصادفی و بر اثر یک مشاجره باشد. نکته ای که به طور کلی بی پاسخ 
مانده در مورد جسد خاشقجی است چرا که مثله کردن جسد خاشقجی 
و از بین بردن قطعات آن چیزی نیس��ت که با اعالم عوامل خودس��ر و 

پنهانکاری آنها قابل توجیه باشد. 
در هر صورت، ترامپ و حکام سعودی نمی توانند به صرف این روایت به 
قول تد لو، نماینده کالیفرنیا در مجلس نمایندگان امریکا، »احمقانه« به 
این راحتی از شر شبح خاشقجی راحت شوند و باید دید که به عالوه این 
دو، ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، چه خواهد 
کرد. واقعیت این است که پرونده خاشقجی در حال حاضر سه طرف اصلی 
امریکا، آل سعود و ترکیه دارد و هر اتفاقی منوط به نحوه عملکرد این سه 
طرف است. در حالی که عملکرد ترامپ یا محمد بن سلمان در این 18روز 
گذشته بسیار ساده بوده، رفتار مقامات ترکیه پیچیدگی خاصی داشته 
اس��ت. باید توجه کرد که هیچ کدام از مقامات ترکیه و حتی اردوغان به 
صورت رسمی مدعی چیزی نشده اند و رسانه های ترکیه هم فقط به نقل از 
منابع معتبر اخباری را منتشر کرده اند، بدون اینکه نامی از مقام های رسمی 
ترکیه برده باش��ند. دولت ترکیه با این نحو رفتار از یک سو تنور ماجرا را 
گرم نگه  داشته و از طرف دیگر، خود را از این تنور آن اندازه دور نگه  داشته 
که مسئولیت چیزی به گردنش نیفتد. برخی به این رفتار ترکیه سوءظن 
دارند و آن را در جهت منفعت طلبی آنکارا ارزیابی می کنند چنان که علی 
مقصود، سرهنگ بازنشسته ارتش سوریه، معتقد است آنکارا با این رفتار 
حل مشکل منبج و دور کردن حمایت سعودی    ها و اماراتی    ها از گروه های 
کرد را دنبال می کند. برخی نیز منافع اقتصادی و نوعی باج خواهی ترکیه 
از سعودی    ها را مطرح کرده اند، به خصوص اینکه اردوغان بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری در ماه ژوئن به این سو دچار مشکالت ارزی و اقتصادی 
عدیده شده است. در این میان، نباید رابطه راهبردی ترکیه و قطر را نادیده 
گرفت که حاال پرونده خاشقجی می تواند وسیله ای برای رسیدن هر دو 
کشور به هدف استراتژیکی مثل سقوط محمد بن سلمان باشد. بنابراین، 
اگر ترکیه روش فعلی را دنبال کند و حاضر باشد مستندات خود را در مورد 
نحوه قتل خاشقجی رو کند، آن  گاه اس��ت که شبح خاشقجی به راستی 
ترامپ و محمد بن سلمان را دچار دردسر اساسی می کند و بعید نیست 
که در این حالت، ترامپ و بن سلمان را قربانی خود کرده و تغییر ولیعهدی 

آل سعود از بن سلمان به کس دیگری را تأیید کند.

15 كمیسیون شکایات مطرح كرد

 کوتاهی و بی نظمی های جدی در روند 
رأی دهی  انتخابات مجلس افغانستان

سخنگوی كمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از وضعیت جاری روند 
انتخابات ابراز نگرانی كرد و گفت ادامه این وضعیت شفافیت و عدالت 
انتخابات را به خطر می اندازد. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان)تیفا( 
هم اعالم كرده است كه در بیش از یک سوم مراكز رأی دهی از دستگاه 
ثبت اطالعات زیستی رأی دهندگان استفاده نشده است. بماند كه این 
دور از انتخابات از سوی موج جدیدی از حمالت طالبان تهدید می شود. 
به گزارش خبرگزاری افغانی جمهور، علی رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون 
شکایات انتخاباتی بعد از ظهر     شنبه در نشست دوم خبری خود، از وضعیت 
جاری روند انتخابات ابراز نگرانی کرد و گفت ادامه این وضعیت ش��فافیت 
و عدالت انتخاب��ات را به خطر می ان��دازد.  روحانی گفت ک��ه در تعدادی 
از س��ایت های رأی دهی مواد انتخاباتی به صورت کلی ی��ا جزئی به موقع 
نرسیده، تعدادی از سایت    ها تاکنون مسدود است، دستگاه بایومتریک در 
برخی محالت با مشکل روبه رو بوده، از حضور ناظرین در برخی سایت    ها 
ممانعت ش��ده، صندوق های مواد حساس بعضاً ناس��الم بوده و در برخی 
محالت رأی دهی نیز زمینه حضور نماینده کمیسیون شکایات انتخاباتی 
فراهم نشده است.  وی موارد یاد شده را کوتاهی و بی نظمی های جدی در 
عملکرد موظفین کمیسیون انتخابات و مدیریت این پروسه دانست و گفت 
که موجودیت مشکالت یاد شده شفافیت را در پروسه انتخابات زیر سؤال 
برده و به سالمت این روند ملی می تواند صدمه وارد کند.  او دوام وضع یاد 
شده در روند رأی دهی را قابل قبول ندانست و هشدار داد اگر مشکالتی که 
برشمرده شد، برطرف نشود، کمیسیون انتخابات مسئول ضایع شدن آرای 
مردم و بروز بی عدالتی در روند انتخابات خواهد بود.  سخنگوی کمیسیون 
شکایات انتخاباتی از کمیسیون انتخابات خواست که تدابیر مؤثر و قانونی 
برای برطرف کردن مشکالت یاد شده در روند انتخابات اتخاذ کرده، زمینه 
اشتراک افرادی را که به دلیل تأخیر در آغاز به کار سایت    های رأی دهی و 
دیگر مشکالت تکنیکی نتوانسته اند رأی دهند، فراهم کند.  ساعاتی قبل 
از سخنان روحانی هم کمیسیون انتخابات برخی مشکالت از جمله تأخیر 
در آغاز روند رأی دهی و حتی مس��دود بودن برخی مراکز و حضور نیافتن 
کارمندان کمیسیون در مراکز رأی دهی به دلیل تهدید امنیتی را پذیرفت.  
کمیسیون انتخابات اعالم کرد که در مراکزی که تا ساعت یک بعدازظهر 
دیروز روند رأی دهی آغاز نشده، یک روز دیگر انتخابات تمدید خواهد شد. 

    در رأی دهی از دستگاه بایومتریک استفاده نشده است
نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان )تیفا( اعالم کرده 
است که در 32 درصد مراکز رأی دهی یا از دستگاه ثبت اطالعات زیستی 
رأی دهندگان اس��تفاده نشده یا اینکه این دس��تگاه    ها کار نکرده است.  
ایوب زاده بیان داشت که در 9 درصد مراکز رأی گیری نیز اصاًل دستگاه 
بایومتریک نرسیده است.  شماری از رأی دهندگان در شهر کابل نیز تأیید 
کرده اند که آنان بدون آنکه بایومتریک شوند، رأی داده اند.  تأخیر در آغاز 
روند رأی دهی در شماری از مراکز رأی دهی به ویژه در غرب کابل،  نبود 
مواد حساس انتخاباتی در برخی مراکز، حضور نیافتن کارمند کمیسیون 
انتخابات در مراکز رأی دهی، همخوانی نداش��تن برچس��ب    هایی که بر 
شناسنامه    ها نصب شده با فهرس��ت رأی دهندگان و مسائل امنیتی در 

برخی والیات از جمله مشکالتی بوده که تاکنون گزارش شده است. 
   مشارکت خونین طالبان در انتخابات

گزارش   ها از دو والیت بغالن و هرات حاکی اس��ت ک��ه در نتیجه حمالت 
طالبان در روز گذش��ته در این دو والیت دست کم 1۴ نفر کشته و بیش از 
1۰۰ تن دیگر زخمی شده اند.  عبدالعلیم غفاری، معاون ریاست صحت عامه 
بغالن می گوید که تنها در شهر پلخمری بیش از 5۰نظامی و غیرنظامی در 
روز انتخابات، کشته و زخمی شده اند.   به گفته او بیشتر زخمی ها غیرنظامی، 
زنان و کودکانند که در نتیجۀ حمالت موشکی و خمپاره ای طالبان زخمی 
ش��ده اند.   در همین حال، گزارش شده اس��ت که درگیری میان طالبان 
و نیروهای امنیتی در ولس��والی های بغالن مرک��زی، نهرین، تاله وبرفک، 
دوشی، برکه و بخش    هایی از مرکز شهر پلخمری جریان دارد که در نتیجۀ 
آن  دهها نظامی و غیرنظامی کشته و زخمی  شده اند.   گزارش    ها از هرات نیز 
از جان باختن دو سرباز ارتش و زخمی شدن هفت تن دیگر حکایت دارد.   به 
گفتۀ مسئوالن کمیسیون انتخابات هرات، طالبان تا صبح روز شنبه به 12 
مرکز انتخاباتی در ولسوالی های کشک  کهنه، کشک  رباط  سنگی، کهسان، 
کرخ، چشت، پشتون  زرغون، غوریان، انجیل و گذره حمله کرد. همچنین 
وزارت بهداشت افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفته که در اثر انفجار مین 
در کابل، دست کم سه نفر کشته و بیش از 3۰ تن دیگر زخمی شده اند.  به 
گزارش آسوشیتدپرس، دو مأمور پلیس در نتیجه انفجاری در نزدیکی یک 
مرکز رأی دهی در ش��مال غربی کابل زخمی شده اند و شورشیان طالبان 
چهار مأمور پلیس را در والیت مرکزی کشتند.   همچنین مقامات پلیس 
گفتند که در شهر قندوز در شمال افغانستان سه موشک شلیک شده است.  
وزارت کشور افغانستان از وقوع سه انفجار پیاپی در کابل همزمان با برگزاری 
انتخابات پارلمانی 2۰18 این کشور خبر داد.  براساس این گزارش، آخرین 
انفجار در مقابل مرکز رأی دهی »چهارقلعه« در کابل به وقوع پیوسته که 
تلفاتی در پی نداشته اس��ت اما همه رأی دهندگان این مرکز رأی گیری را 
ترک کرده اند و ای��ن مرکز عماًل خالی از رأی دهنده بوده اس��ت.  افزون بر 
این، صبح روز گذشته حمله طالبان به مراکز رأی گیری در والیت »غور« 

افغانستان منجر به کشته شدن چهار تن شد. 

جنايت جديد امريکا در شرق فرات
جنگنده های امریکایی در جریان عملیاتی در شمال شرقی سوریه 
بیش از 60 غیرنظامی را كشتند؛ اقدامی كه بار   ها در طول دو سال 
اخیر امریکایی    ها تکرار كرده اند و كمتر با فش�ارهای رس�انه ای و 

دیپلماتیک مواجه شد ه اند.
رسانه های سوری روز گذشته گزارش دادند بر اثر حمالت ائتالف امریکایی 
به دو روستا در استان دیرالزور بیش از 6۰ نفر جان خود را از دست دادند. 
منابع پزشکی وابسته به مخالفان دولت سوریه اعالم کردند، 65 تن در اثر 
حمالت ائتالف بین المللی ضدداعش طی روزهای پنج  شنبه و جمعه به 
دو مسجد در شهرک السوس��ه که تحت کنترل داعش و در شرق استان 
دیرالزور واقع است، کش��ته و زخمی شدند. ائتالف بین المللی روز جمعه 
به نمازگزاران مسجد عثمان بن عفان در ش��هرک السوسه حمله کرده و 
35 تن کشته و زخمی برجای گذاشت. به گفته منابع مذکور، تعدادی از 
اجساد و زخمی    ها همچنان زیر آوار مسجد هستند که کامالً تخریب شده 
و اهالی السوسه در میان نگرانی    ها از حمالت مجدد موشکی و توپخانه ای 
تالش می کنند اجساد را بیرون بکشند. خبرگزاری آناتولی هم به نقل از این 
منابع اعالم کرد، ائتالف بین المللی روز پنج  شنبه هم مسجد عمار بن یاسر 
را در السوس��ه مورد هدف قرار داد و در اثر آن 3۰ غیرنظامی کشته شدند 
که دو تن از آنها کودک بودند. همچنین نیروهای ائتالف در حمله دو روز 
پیش خود به این ش��هرک 13غیرنظامی را کشتند.   امریکایی    ها به بهانه 
مبارزه با داعش در شمال شرقی سوریه بدون رضایت و اجازه دولت مرکزی 
این کشور نیرو مستقر کرده اند. ناظران با استناد به شواهد و مدارک معتبر 
زیاد از حمایت امریکا از گروه های تروریستی معتقدند امریکایی    ها به بهانه 
مبارزه با داعش به دنبال تجزیه سوریه و ایجاد منطقه شبه دولتی در شمال 
شرقی سوریه هستند. عملکرد امریکایی    ها در استفاده ابزاری از داعش در 
شرق سوریه با واکنش روس    ها مواجه شده است. مسکو بار   ها واشنگتن را 
متهم کرده که شبه نظامیان داعش را در شرق فرات مدیریت می کند و قصد 
جدی برای نابودی آنها ندارد. ژنرال والدیمیر ساوچنکو، رئیس مرکز روسی 
آشتی طرف های درگیر در سوریه اعالم نمود که در نتیجه بی عملی ائتالف 
امریکایی، تروریست   ها توانستند بر خط ساحلی در شرق رود فرات به طول 

2۰کیلومتر بین نقاط مسکونی »هاجین « و »السوسه « تسلط پیدا کنند.

 فشار امريکا به فلسطینی    ها 
برای پذيرش معامله قرن

رئیس جمهور امریکا در جدید    ترین اق�دام خود برای ناچار كردن 
رئیس تشکیالت خودگردان به قبول طرح موسوم به »معامله قرن « 
و ادامه مذاكرات سازش، فرستاده شخصی خود را نزد وی فرستاد. 
به گزارش فارس، کانال 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی جمعه شب گزارش 
کرد »دونالد ترامپ«، »رونالد الودر « فرستاده ویژه خود را نزد »محمود 
عباس « رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین فرستاده تا او را مجبور به 
ورود به مذاکرات با طرف اسرائیلی و قبول طرح موسوم به »معامله قرن « 
کند. »رونالد الودر « که رئیس کنگره جهانی یهودیان است ، به نزدیک 
بودن به »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی معروف 
است. وی عالوه بر دیدار با محمود عباس در رام اهلل ، با »صائب عریقات « 
مذاکره کننده ارشد فلسطینی و نیز »ماجد فرج « رئیس دستگاه اطالعات 
تشکیالت خودگردان که دست راست عباس محسوب می شود، دیدار 
کرده است. کانال 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی گفته که الودر حامل 
پیامی مهم و ف��وری از ترامپ بوده تا عباس برای ورود به ازس��رگیری 
مذاکرات موسوم به صلح با اس��رائیلی     ها و نیز نهایی کردن معامله قرن 
قانع شود. ظاهراً ترامپ برای پیش بردن طرح خود، به تازگی از »بنیامین 
نتانیاهو« نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی خواس��ته در برهه کنونی از 
حجم حمالت علیه نوار غزه بکاهد. معامله قرن یا توافق نهایی، طرحی به 
پیشنهاد دولت امریکا و رژیم صهیونیستی و حمایت عربستان، برای پایان 
منازعه »اسرائیل « با فلسطین و مقدمه ای برای عادی سازی روابط عربی 
اسرائیلی است. در این طرح و مذاکرات بعدی، مسئله آوارگان با »وطن 
جایگزین « در خارج از فلسطین اشغالی حل و »حق بازگشت« آوارگان 

فلسطینی به کشورشان برای همیشه لغو می شود.


