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حواشی خروج آمریکا از افغانستان 
ادامه دارد؛

سفر غیرمنتظره سرپرست
 وزیر دفاع آمریکا به کابل

پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا در 
یک سفر از قبل اعالم ناشده برای پیشبرد و گفت وگو 
بر سر مسائلی ازجمله خروج نظامیان آمریکایی، وارد 

افغانستان شده است.
به گزارش اسپوتنیک، به نقل از آسوشیتدپرس 
پاتریک شاناهان به عنوان سر پست وزیر دفاع آمریکا 
پنتاگون در اولین سفر خارجی اش پس از دریافت این 
سمت، در روز دوشنبه )22 بهمن ماه( سال جاری 

میالدی وارد کابل شد.
پاتریک شاناهان قرار است در این سفر با نیروها و 
مقامات آمریکایی ازجمله جنرال اسکات میلر و ناتو 
در افغانستان و نیز محمد اشرف غنی، رئیس جمهور 

کشور دیدار کند.
شاناهان به گروه کوچکی از خبرنگارانی که وی 
را در این سفر همراهی می کنند، گفت: مهم است 
که دولت افغانســتان در گفت وگوهایی که درباره 

افغانستان است مشارکت داشته باشد.
این دیدار او از افغانستان در حالی است که ایالت 
متحده آمریکا مذاکرات صلح با افراط گرایان طالبان 
را به پیش می برد اما طالبان که چندین دور گفت وگو 
با نماینده آمریکا و دیگر کشورها داشته است تاکنون 
حاضر نشده با دولت افغانستان درباره صلح و پایان 
جنگ هجده ساله در این کشور گفت وگو کند و آن را 

به رسمیت نمی شناسد.
شاناهان در این رابطه گفت: افغان ها هستند که 
باید تصمیم بگیرند آینده کشورشان چگونه باشد. 
این ربطی به آمریکایی ندارد، افغان ها در این مورد 

تصمیم می گیرند.
پاتریک شاناهان در ماه دسامبر گذشته )دی ماه( 
جانشین جیمز ماتیس شد که در اعتراض به برنامه 
دونالد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا برای خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه استعفا کرد.

شاناهان در جمع برخی از خبرنگارانی که وی را 
در این سفر غیرمنتظره همراهی می  کنند، گفت: 
مشارکت دولت افغانســتان در مذاکرات مرتبط با 

سرنوشت این کشور بسیار مهم است.
در کابل ایــن نگرانــی افزایــش می یابد که 
ایاالت متحده آمریکا سربازانش را از افغانستان خارج 
می کند، پیش از آنکه یک توافق صلح بادوام دار با گروه 

طالبان به دست آید.
بر اساس گزارش ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا می خواهد حــدود نیمی از 
سربازان کشورش در افغانستان را که در حال حاضر 
شــمار آن ها چهارده هزار نفر است، خارج کند؛ اما 
البته تا هنوز برنامه زمانی در این مورد موجود نیست.

وی در ادامه افزود آمریکا در منطقه منافع امنیت 
مهمی دارد و به دنبال آن است تا تحوالت را از نزدیک 

پیگیری کند.
شــاناهان در سفرش به افغانســتان با اشاره به 
خروج نیروهای آمریکایی اظهار کرد: ارتش آمریکا 
منافع امنیتی زیادی در منطقه دارد و مسئله خروج 
نیروهای آمریکایی به معنــای نادیده گرفتن این 

منافع نیست.
وی هم چنین هدفش از ســفر به افغانستان را 
درک شرایط میدانی و شنیدن سخنان فرماندهان 
آمریکایی و سپس در جریان گذاشتن ترامپ دانست. 
از سوی دیگر نیز پیش تر ترامپ اعالم کرده بود که 
می خواهد نیمی از هزار نیروهای آمریکایی مستقر 

را از افغانستان خارج کند.
سرپرست پنتاگون گفت که هدفش از این سفر 
درک شرایط کنونی افغانستان از طریق فرماندهان 
نظامی آمریکا و سپس مطلع کردن ترامپ از وضعیت 
این کشور اســت. شــاناهان در موقع سفرش به 
افغانستان تأکید کرد حضور ایاالت متحده آمریکا 
در افغانستان، باید برای حفاظت از ایاالت متحده 

باشد و از ثبات منطقه حمایت کند.
ایاالت متحــده آمریکا می خواهــد مذاکرات 
بــا طالبــان را در 2۵ فوریه در دوحــه ادامه دهد. 
تالش می شود پیش از انتخابات ریاست جمهوری 

افغانستان توافقی با گروه طالبان به دست آید.
یادآوری می کنیم که پیش تر نماینده ویژه آمریکا 
برای افغانستان زلمی خلیل زاد در پایان دور پیشین 
مذاکرات با طالبان از پیشرفت قابل توجهی خبر داده 
بود و برخی رسانه ها گزارش داده بودند که در صورت 
توافق آمریکا با گروه طالبان، نیروهای خارجی از آغاز 
برنامه صلح طی یک سال و نیم آینده از افغانستان 

بیرون خواهند شد.
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افشا شــدن عامل اصلی و دست 
داشــتن رژیــم ســعودی در قتل 
روزنامه نگار منتقــد حاکمان فعلی 
ریاض و سکوت کاخ سفید در قبال 
آن، به دیوار بلندی بین دولت آمریکا 
و کنگره تبدیل شــده است که کار 
ترامپ را برای ســال های منتهی به 

انتخابات 2020 سخت تر می کند.
جمال خاشــقجی بــرای ثبت 
ازدواج خود به کنسولگری سعودی 
در واشــنگتن مراجعه می کند اما 
ســفیر این رژیم که بــرادر محمد 
بن سلمان ولیعهد ســعودی است 
او را به کنســولگری این کشــور در 

استانبول ترکیه رهنمون می شود.
این روزنامه نگار و ســتون نویس 
روزنامه واشنگتن پست، بدون اطالع 
از نقشــه شــومی که برای قتل وی 
کشیده اند، روانه استانبول می شود 
و در دوم اکتبر )دهم مهر ماه( پس از 
مراجعه به کنسولگری که یک محل 
دیپلماتیک و زیــر مجموعه وزارت 
خارجه ســعودی و واقع در کشــور 
ترکیه است، به شکل فجیعی به قتل 
می رســد که تا این زمان، جسد یا 

مکان جسد وی معلوم نشده است.
ایــن مســئله در کنــار ســایر 
موضوعاتی که حکومت ســعودی 
در حمایــت از القاعــده، جنــگ 
یمن و افراطی گری داشــته است، 
نمایندگان کنگره آمریــکا را بر آن 
داشت تا حدود 120 روز پیش قانونی 
را تصویب کنند و از رئیس جمهوری 
بخواهند گزارشی از روند تحقیقات 
به دست آمده در این زمینه ارائه کند 

تــا در صورت لزوم مشــمول قانون 
مگنتیســکای و تحریم های حقوق 

بشری قرار گیرد.
ایــن درخواســت ها و تصویب 
قوانین، ارتباطی بــه حزب خاصی 
نــدارد و عمده آن هــا به صورت دو 
حزبی به تصویب رسیده است اما در 
زمان پایان یافتن این مهلت، ترامپ 
عکس العمل خاصی نشــان نداد و 
گفته می شــود وزارت خارجه این 
کشور تنها یک گزارش فرمالیته به 

کنگره ارائه کرده است.
ترامــپ کــه از ابتــدای حضور 
خود در کاخ ســفید، نظر خاصی به 
حاکمان سعودی داشت و نخستین 
ســفر خارجی را هم به این کشــور 
انجــام داد، آرزوهای بلنــدی را در 
ذهن خود پروانده بــود که حرکت 
به سوی قرارداد 400 میلیارد دالری، 
پرداخت هزینه حضــور نیروهای 
نظامی آمریکا در منطقه، معامله قرن 

و مقابله با ایران از آن جمله است.
سه ســال بمباران بی وقفه مردم 
فقیر و مســتضعف یمن از ســوی 
ســعودی ها هم ترامــپ را ناراحت 
نکرد و باعث نشد ســالح هایش را 
به آن ها نفروشــد. بلکه برعکس او 
عالقه مندی بسیار به این کار نشان 
داد و با تداوم اتهام زنــی به ایران و 
سرکوب انصار اهلل یمن که خواست 
آن هــا برگزاری انتخابــات عادالنه 
و شفاف در کشورشــان و برگزیده 
شدن یک نظام مردم ساالرانه بود، 
مشــوق خرید بیشــتر سالح های 

ساخت آمریکا شد.

اما با کشته شــدن خاشقجی که 
یک روزنامه نگار بود و ســعودی ها 
ســعی در کتمان این جنایت بزرگ 
داشــتند، روابط ســعودی ها دچار 
تزلزل شد. ترامپ برای جمع کردن 
این بحران که می رفت مشــروعیت 
ولیعهد خودکامه ریــاض را درهم 
بپیچد، مایک پمپئــو وزیر خارجه 

خود را به سرعت راهی ریاض کرد.
پمپئو درحالی که عواطف جهان 
نســبت به این رویــداد جریحه دار 
بود، بن ســلمان را در آغوش کشید 
و هنگام برگشــت هــم مبلغ 100 
میلیون دالر که مشــخص نبود در 
چه قالبی است، دریافت کرد و برای 

ترامپ به ارمغان آورد.
فشــار افکار عمومی بیشــتر و 
بیشتر شد تا جایی که جینا هاسپل 
رئیس سازمان ســیا به ترکیه رفت 
و شــواهد و قرائن موجود را بررسی 
و نتایج را به واشــنگتن آورد. او در 
جلسات خصوصی با ترامپ اطالعات 
به دست آمده را تبادل کرد اما ترامپ 
هیچ گاه حاضر نشــد، این اطالعات 
منتشر شــود و لحظه ای از حمایت 

خود از سعودی ها دست برنداشت.
اما رسانه ها گوشــه هایی از این 
گزارش را به دســت آورده و منتشر 
کردند که نشان می داد بن سلمان در 
این ماجرا دخالت مســتقیم داشته 
و به دســتور او این قتل انجام شده 

است.
آمریکا مجبور شــد برای کاهش 
فشــار افکار عمومی، هفــده نفر از 
آن هایی که گفته می شــود عوامل 

اجرای این دســتور بوده اند را تحت 
تحریم قرار دهد اما خواســت مردم 
جهــان و همچنیــن نماینــدگان 
کنگره این نبــود. آن ها بــه دنبال 
عامل اصلی این جنایــت بودند و از 
ترامپ می خواســتند او را به آن ها 

معرفی کند.
مهلــت 120 روزه کنگــره بــه 
ترامپ در روز جمعه به اتمام  رسید 
و درســت در همیــن روز هم عادل 
الجبیر که این روزهــا متأثر از قتل 
جمال خاشقجی که در مکان تحت 
مدیریت او انجام شده است؛ به وزیر 
مشاور در امور بین الملل تغییر یافته 

در واشنگتن بود.
او با مایک پمپئــو و جان بولتون 
مشاور امنیت ملی ترامپ هم دیدار 
داشــت و در مصاحبه روز جمعه با 
شبکه خبری ســی بی اس وقتی از 
او درباره خاشــقجی پرسیده شد، 
خیلی خونسرد گفت از این اتفاق ها 
زیاد روی می دهد اما این بار خیلی 

بزرگ تر بوده است.

وقتی هم از او پرسیده شد جسد 
خاشقجی کجاســت وقیحانه گفت 
که دادستانی ما از ترکیه درخواست 
اطالعات کرده اما تاکنون پاســخی 
داده نشده اســت و در پاسخ به این 
سؤال که مگر عوامل این جنایت در 
بازداشت نیستند، گفت تحقیقات 

هنوز ادامه دارد.
مشــخص نیســت محل جسد 
مقتول پس از پنج ماه چگونه افشــا 
نشده است و الجبیر که همه وقایع و 
جنایات رژیمش در یمن را به راحتی 
متوجه انصاراهلل یمن می کند، چگونه 
نتوانسته است، یک مسئله ساده را 
حل کند و چگونه توانسته در مقابل 
انظار جهانیان این گونه جســورانه 

کتمان حقیقت کند؟
او که همیشه تهدید کرده است 
رأس رژیم ســعودی جزو خط قرمز 
آن ها اســت، اظهار امیدواری کرد 
روزی حقیقــت مشــخص شــود. 
حقیقتی که سیا از آن مطلع است اما 
کاخ سفید هم این یافته ها را در میان 
انکارهای شــدید ریاض که متحد 
کلیــدی آمریکا به خصــوص برای 
پیشــبرد طرح معامله قرن اســت، 

متوقف کرده است.
مایــکل مــک کــول نماینده 
س  ا تگــز ه  ا ی خــو ر جمهو
و  ن  گا ینــد نما مجلــس  ر  د
رئیس جمهوری خواهان در کمیته 
امور خارجی در بیانیه ای به این رفتار 
کاخ سفید واکنش نشان داد و گفت: 
من از نامه ای که از مقامات دولت در 
مورد قتل وحشیانه جمال خاشقجی 
مقاله نویس واشنگتن پست دریافت 

کردم، عمیقاً ناراحت شدم.
وی افزود: ایــن نامــه الزامات 
پاســخ گو کردن موضوعات حقوق 
بشری بر اساس قانون مگنتیسکای 
را بــرآورده نمی کنــد که توســط 
نامه های رهبــران دو حزب مجلس 
و کمیته هــای سیاســت خارجی 
مجلس و ســنا در ماه اکتبر مطرح 

شد.
عضو ارشــد کمیته امور خارجی 
مجلس نمایندگان آمریکا ادامه داد: 
قتل جمال، ناخوشــایند بود. درس 
این رویداد وحشتناک باید این باشد 
که هرگونه تهدید و خشونت توسط 
هــر حکومتی علیــه مخالفت های 
صلح آمیــز با مخالفت های شــدید 

ملت های مسئول، مواجه شود.
مک کول اضافه کرد: هرکســی 
که در این جرم وحشــتناک دخیل 
باشد باید شناسایی و پاسخگو شود. 
هنگامی که ایاالت متحــده نتواند 
رهبری کند، ما از تمامیت خود رنج 
می بریم و کسانی را که عدالت را در 

سراســر جهان دنبال می کنند، رها 
می کنیم. وی از کاخ سفید خواست 
بالفاصله از الزامــات قانون تبعیت 
کنــد و اطالعــات الزم را به کنگره 

ارائه دهد.
رفتار ترامــپ در نادیده گرفتن 
مصوبه کنگــره با توجه بــه این که 
دمکرات هــا اکثریــت مجلــس 
نماینــدگان را تصاحب کرده اند و از 
همان ابتدا نشان دادند که به سادگی 
یی هــای  نبه گرا تســلیم یک جا
او نخواهند شــد، می تواند بر تمام 
رؤیاهای سیاست خارجی ترامپ در 
قبال کشورهایی همچون عربستان 
سعودی، روســیه، کره شــمالی و 

ونزوئال تأثیر جدی داشته باشد.
ضمن این که درباره ســعودی ها 
عالوه بر خاشــقجی، جنایت علیه 
بشــریت در یمن هم بر این شکاف 
پدید آمده افزوده است تا جایی که 
دولت ترامپ را مجبور کرد به سوی 
پایــان دادن بــه حمایت های خود 
در جنگ یمن برود و ســعودی ها را 
مجبور کند تا هرچــه زودتر به این 

جنگ خانمان سوز پایان دهند.
جنگی کــه به واســطه اقدامات 
ائتالف سعودی، هزاران غیرنظامی را 
کشته و ده ها هزار نفر را مجروح کرده 
اســت، میلیون ها نفر را بی خانمان 
و ده ها میلیــون نفــر را در معرض 
بزرگ ترین قحطی قــرن قرار داده 

است.
ازایــن رو، بــه نظــر می رســد 
حمایت دولت ترامپ از سعودی ها 
که از ارتباطات شــخصی از دوران 
فعالیت های انتخاباتی تا ارتباطات 
اقتصادی جرد کوشنر داماد و مشاور 
ترامپ با بن ســلمان متأثر اســت؛ 
در دو ســال آینده و البته منتهی به 
انتخابات 2020 و سرنوشت ســاز؛ 
به دیواری بین کاخ ســفید و کنگره 
تبدیل خواهد شــد که برون رفت از 

آن به آسانی نخواهد بود.

فشار افکار عمومی موجب افشاگری در قتل خاشقجی شد

رسوایی رژیم سعودی عامل دوگانگی در آمریکا

خبر

وزیر امــور خارجه آمریکا ســفر خود به 
کشــورهای اروپایی را با مأموریت تحریک 
قاره ســبز علیه ایــران آغاز کرد. بــه نقل از 
رســانه های آمریکایی، مایــک پمپئو وزیر 
خارجه آمریکا برای شــرکت در کنفرانس 
مربوط به مســائل خاورمیانه به لهســتان 
می رود. مایک پمپئو همچنیــن در بلژیک 
در مورد آن چه تهدیدهای ایران و روســیه 
عنوان شده، با همتای اروپایی خود گفت وگو 

خواهد کرد.
ســفر مایک پومپئو به لهســتان بخشی 
از ســفر او به دیگر کشــورهای اروپایی  در 
تاریخ یازدهم تا پانزدهــم فوریه )2۵ تا 26 
بهمن ماه( اســت. آن طور که وزارت خارجه 
ایاالت متحده در بیانیــه ای اعالم کرده بود 
پمپئو به مجارســتان، اســلواکی، لهستان، 

بلژیک و ایسلند سفر می کند.
پمپئــو در کنــار مایک پنــس، معاون 

رئیس جمهوری آمریکا، در نشســت ورشو 
شرکت خواهد کرد؛ این جلسه برای نشست 
وزیران در زمینه ترویج آینــده ای برآمده از 

صلح و امنیت در خاورمیانه نام دارد.
در بیانیــه وزارت خارجه در مــورد این 
نشست اشاره ای به ایران نشده، اما خود مایک 
پمپئو پیش تر گفته بــود یک هدف عمده از 
برگزاری این کنفرانس، جمهوری اســالمی 
ایران است. وزیر خارجه آمریکا اوایل بهمن 
ماه ســال جاری میالدی گفته بود کشورش 
قصد دارد برای مقابله بــا تهران یک ائتالف 

تشکیل دهد.
بااین حال مقام های لهســتانی گفته اند 
نشست ورشــو به طورکلی مربوط به مسائل 
خاورمیانه اســت و یک مقام ارشــد وزارت 
خارجه آمریکا نیز اخیراً گفته این گردهمایی 
نه ضد ایران و نه تالشی برای تشکیل ائتالف 

است.

البتــه وزارت خارجــه ایاالت متحده در 
بخشــی دیگر از بیانیه ای که روز پنجشنبه 
هفتم فوریــه )هجدهم بهمن ماه( منتشــر 
 کرده بــه نام ایران در کنار روســیه اشــاره 

کرده است.
به گفته این وزارتخانــه مایک پمپئو در 
جریان ســفر به بلژیک و دیدار بــا فدریکا 
موگرینی، مسئول ارشــد سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، در مورد اهمیت تقویت امنیت 
اروپا و توجه به تهدیدهای ایران و روسیه در 
کنار مســائل دیگر مانند رخدادهای ونزوئال 

گفت وگو خواهد کرد.
مقام های آمریکایی در روزهای گذشته از 
ایجاد کانال مالی تجارت اتحادیه اروپا با ایران 
ابراز ناخرسندی کرده اند، ولی به طور رسمی 
مشخص نیســت آیا گفت وگو در مورد این 
سازوکار مالی قرار است در سفر اخیر مطرح 

شود یا نه.

خبرگزاری رویترز در گزارشــی که روز 
دوشنبه )22 بهمن ماه( منتشر کرده می گوید 
واشــنگتن در تالش برای افزایش فشــارها 
بر ایران برای پایان دادن بــه آن چه آمریکا 
رفتارهای مخرب ایران در خاورمیانه می نامد 
و نیز برنامه های موشکی و اتمی، جمهوری  

اسالمی است.
ایــران اتهام ها در مورد دخالــت در امور 
کشورهای خاورمیانه را رد کرده است. تهران 
می گوید برنامه موشــکی اش دفاعی  است و 

در مورد آن با کشــورهای دیگر وارد مذاکره 
نمی شود.

بنا بر اعالم مقام های آمریکا و لهســتان، 
ده ها کشور برای شــرکت در نشست ورشو 
دعوت شده اند. خبرگزاری رویترز می گوید 
هنوز مشخص نیســت چه هیات هایی و در 
چه سطح از کشورهای دیگر اروپا در نشست 
ورشو شرکت خواهند کرد. نشست دو روزه 
ورشو از تاریخ 1۳ فوریه )24 بهمن ماه( آغاز 

می شود.

کنفرانسی که موضوع آن تغییر کرد؛

آغاز سفر ضد ایرانی پمپئو به اروپا

عضو ارشد کمیته امور 
خارجی مجلس نمایندگان 

آمریکا گفت: قتل جمال، 
ناخوشایند بود. درس 

این رویداد وحشتناک 
باید این باشد که هرگونه 
تهدید و خشونت توسط 

هر حکومتی علیه 
مخالفت های صلح آمیز 

با مخالفت های شدید 
ملت های مسئول، مواجه 

شود

سه سال بمباران بی وقفه 
مردم فقیر و مستضعف 
یمن از سوی سعودی ها 

هم ترامپ را ناراحت نکرد 
و باعث نشد سالح هایش 

را به آن ها نفروشد. 
بلکه برعکس او بسیار 
عالقه مندی به این کار 

نشان داد
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