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سازمان ملل خواستار شد
تحقیقات »بی طرفانه و مستقل« 

درخصوص قتل خاشقجی
سازمان ملل اعالم کرد، دبیرکل این سازمان 
همچنان خواهان انجام تحقیــق »بی طرفانه 
و مســتقل« در خصوص جنایــت قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار و منتقد سعودی است. 
به گزارش الحره، استفان دوجاریک، سخنگوی 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به 
سوال خبرنگاران در خصوص این که آیا گوترش 
بر این باور اســت که محمد بن سلمان، ولیعهد 
سعودی باید مجازات و بازخواست شود، گفت: 
دبیرکل ســازمان ملل همچنان خواهان انجام 
تحقیقات بی طرفانه و مستقل است. دوجاریک 
در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود خاطرنشان 
کرد، شاید شما به یاد داشته باشید که گوترش 
بارها آنچه که در حق خاشقجی رخ داد را جنایتی 
شنیع توصیف کرده اســت و با توجه به نیاز به 
انجام تحقیقی بی طرفانه و مستقل و نیز اجرایی 
شــدن اصل بازخواســت نمودن، او همچنان 
بر این خواسته پافشــاری می کند. خاشقجی 
روزنامه نگار عربستانی و ستون نویس واشنگتن 
پســت در ۵۹ ســالگی در داخل ســاختمان 
کنسولگری عربستان در اســتانبول در تاریخ 
دوم اکتبر ۲۰۱۸ کشته شد. در نهایت عربستان 
اعتراف کرد که خاشقجی طی عملیاتی توسط 
نیروهای خودسر کشته شد اما هر گونه دست 
داشتن ولیعهد در این عملیات را تکذیب کرد. 
پس از آنکه حکم اعدام برای پنج تن از متهمان 
دست داشتن در این جنایت صادر شد، با گذشت 
خانواده خاشقجی، این حکم به ۲۰ سال زندان 
تقلیل یافت. جمعــه، دفتر مدیر اطالعات ملی 
ایاالت متحده خالصه ای از گزارش سیا را منتشر 
کرد که محتوای آن تاکید دارد محمد بن سلمان 
با ربودن یا کشتن خاشقجی موافقت کرده است. 
در این گزارش آمده اســت: مــا چنین ارزیابی 
می کنیم که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
ســعودی نقشــه عملیاتی برای دستگیری یا 
کشتن جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی 

در استانبول ترکیه را تأیید کرده است. 

 در بخش دیگــری از این گزارش همچنین 
آمده است: بر اســاس این که ولیعهد عربستان 
بر تمامی تصمیم گیری ها در این کشور نظارت 
دارد، با توجه به دخالت مستقیم یکی از مشاوران 
اصلی و گروهی از اعضای کادر حفاظت محمد 
بن سلمان در عملیات مورد نظر و نیز با توجه به 
این موضوع که ولیعهد از به کارگیری اقدامات 
خشونت آمیز برای خاموش کردن مخالفان در 
خارج از کشور، از جمله خاشقجی حمایت کرده 
است، ما به این ارزیابی رســیدیم.  وزارت امور 
خارجه عربستان نیز روز )شــنبه( در واکنش 
به گزارش ســیا در مورد قتل جمال خاشقجی 
به شــدت این گزارش را رد کرد و آن را نتیجه 

استنباط نادرست دانست!
امارات: اشتباهی کشته شد! 

در این راســتا ضاحی خلفان، مقام امنیتی 
ارشد امارات که به نهادهای تصمیم گیرنده در 
ابوظبی نزدیک اســت، ضمن اذعان به دست 
داشــتن مقامات عربســتان در ربودن جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی، فاش 
کرد، هدف مقامات سعودی بازگرداندن وی بود 
نه کشتن او. وی در توئیت هایی نوشت: خاشقجی 
در عملیاتی اطالعاتی که با هدف بازگرداندن وی 
به کشورش بود، به اشتباه کشته شد و احتمال 
وقوع قتل در چنین عملیات هایی وجود دارد. 
این مسئول امنیتی اماراتی نوشت: وجود نیت 
قتل یک چیز است، خود قتل چیز دیگری است. 
گاهی نیت قتل وجود ندارد، اما شــرایطی که 
دور از انتظار است، باعث وقوع آن می شود. وی 
توجیه کرد: االن فرض کنیم که حاکمی به من 
دستور بازداشت شخصی و آوردن وی آن هم به 
صورت زنده را داده است، اگر من او را با دوز مواد 
بیهوش کننده یا با روش دیگری بکشم، آیا به این 
معنی است که حاکم دستور قتل را داده است؟! 
حقیقت این است که او دستور بازداشت را داده 
بود، بازداشت یک چیز است و ترور چیز دیگری 
است. بر اساس این توئیت، خلفان اذعان کرده 
است که این رهبری عربســتان بود که دستور 
انجام عملیات و هدف قرار دادن خاشقجی را داده 
بود که در پایان وی در کنسولگری کشورش در 

ترکیه ترور شد.

جهاننما

فرشاد گلزاری

اوضــاع سیاســی و امنیتی در 
افغانستان چندان بسامان نیست. از 
یک سو حمالت پراکنده طالبان در 
والیات مختلف افغانستان به صورت 
محســوس روزانه جان ده ها نفر را 
می گیرد و عالوه بــر این وضعیت، 
شــاهد بحران اقتصــادی و تعمیق 
شــکاف بیکاری و فقر هستیم. در 
همین راستا مشکالت جدید در این 
کشور در حال شکل گرفتن است که 
تاکنون سابقه نداشته است یا اگر هم 
چنین اتفاق هایی در گذشته وجود 
داشــته، حجم آن همانند شرایط 

کنونی نیست. 
یکی از این مشــکالت، رشــد 
باندهای سازمان یافته یا جنایتکاران 
منطقه ای است که زنان، بیشترین 
قربانیان آنها به شــمار می آیند. در 
همین راستا دو روز پیش )دوشنبه( 
رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور 
زنان افغانســتان در مصاحبه ای با 
بی. بی.سی اعالم کرد که رقم کشتار 
زنان نسبت به سال گذشته که موارد 
قتل حدود ۹۰ مــورد بوده، بیش از 

۵۰ درصد افزایش یافته است. او در 
بخشی از مصاحبه خود گفته است 
که در سال جاری شمسی دست کم 
۱۳۶ زن در نتیجه خشــونت های 
منطقــه ای و حتــی خانوادگی در 
این کشــور به قتل رســیده اند که 
بیشترین موارد قتل عمد در والیات 
سرپل، بادغیس، نیمروز، لوگر، غور، 
دایکندی، بامیان، هرات، جوزجان، 
بغالن، لغمان، فاریاب، پروان، تخار، 
کاپیسا و قندوز به ثبت رسیده است. 
این آمار شــاید از منظر بسیاری از 
تحلیلگران مهم نباشد اما باید توجه 
کرد در وضعیت کنونی که یکســال 
از توافــق دوحه گذشــته، جامعه 
افغانستان به شدت نسبت به گذشته 

رادیکال تر شده است. 
بخشی از این هنجارشکنی های 
خشــن، همانگونه که پیش تر مورد 
اشــاره قرار گرفــت، بــه تاثیرات 
اقتصــادی پاندمی کرونــا و فقدان 
روشــنگری ها اجتماعی و فرهنگی 
بازمی گردد، اما واقعیت این اســت 
که بخشــی دیگــر به دلیــل عدم 
توسعه و فرسایشــی شدن زندگی 
در جغرافیای کشــوری است که به 
اذعان پاکســتانی ها، هر روز شاهد 
تعصبات مذهبی در آن هستیم. در 

همین رابطه محمد امیر رعنا، مدیر 
اجرایی مؤسســه مستقل پاکستان 
برای مطالعات صلــح برای اولین بار 
در اظهاراتی عجیــب اعالم کرد که 
مقامات پاکســتان و افغانستان در 
حال اســتقبال از تقویت باورهای 
مذهبی برای ایجاد وحدت و نزدیکی 
هســتند، اما این امر نتیجه خالف 
می دهد و به ایجــاد فضای تجدید 
حیات ستیزه جویی و رادیکالیسم، 
انجامیده است. این تحلیل او از این 
منظر اهمیت دارد که روز یکشنبه 
)۱۰ اسفند( اولین سالگرد امضای 
توافق دوحه میان زلمــی خلیلزاد 
به طرفیت از آمریکا و مال عبدالغنی 
برادر به طرفیت طالبان، از راه رسید 
و بسیاری از مفســران همچنان در 

فکر فرورفته اند. 
اینکــه چــرا قاطبــة نخبگان 
سیاســی، اجتماعــی و امنیتــی 
افغانســتان و حتــی کســانی که 
سال های ســال تحوالت این کشور 
را تحلیل و گــزارش کرده اند، حال 
و با گذشت یکسال از امضای توافق 
دوحه، همچنان نگران و مستأصل 
هستند دلیلی ندارد جز »خروجی 
صفر« که طی یکسال اخیر حاصل 
شــده اســت. یکســال پیش تمام 

رسانه ها و مقامات و محافل سیاسی 
دنیا بر این نظر استوار بودند که توافق 
دوحه می تواند خیلی از مشکالت را 
حل و فصل کند و راه را برای رسیدن 
به صلح و آتش بــس دائمی و پایدار 
هموار ســازد که به نظر می رســد 
اینگونه نیست، نبوده و نخواهد بود! 
نکته ای که در سال گذشته هیچکس 
به آن توجه نکرد این بود که طالبان 
اساســاً یک جریان تمامیت خواه و 

خشن است. 
همه به یاد دارنــد زمانی که تیم 
طالبــان با آمریکایی ها بر ســر یک 
میز مذاکره می کردند، عملیات های 
طالبان که توســط بازوی عملیاتی 

این جریــان یعنی شــبکه حقانی 
انجــام می شــد، بی امــان و پی در 
پــی، غیرنظامیان را بــه کام مرگ 
می کشید. همین موضوع به ما نشان 
داد که طالبان دســت برتــر را در 
مذاکرات علیه دولت افغانســتان و 
آمریکایی هــا داشــته و دارد و حاال 
همان رونــد در حال تکرار اســت؛ 
گویی که به یک نوار صوتی چندبار 

گوش دهیم!
خون به پا خواهد شد! 

اینکه چرا با گذشــت یکسال از 
توافق دوحه هیــچ اتفاق مثبتی رخ 
نداده و حتی مذاکرات بین االفغان 
یک قدم به جلو رفته است، موضوعی 
است که باید آن را در تضاد دیدگاه ها 
جست وجو کرد. طالبان اساساً یک 
جریان سنتی و فقهی است که خود را 
صاحب افغانستان می داند و در مقابل 
هم دولــت تکنوکرات افغانســتان 
وجود دارد کــه تماماً تحت حمایت 
واشــنگتن اســت. به همین جهت 
است که ما می بینیم دولت و طالبان 
نمی توانند بر سر یک میز بنشینند 

و با هم سنگ های خود را وا بکنند.  
بــه عنــوان مثــال هم اکنون 
مذاکره کننــدگان کابــل و طالبان 
درگیر یک دور جدید مذاکرات صلح 
در شهر دوحه، پایتخت قطر هستند 
و این درحالیست که دور قبلی این 
مذاکرات، در دسامبر گذشته منجر 
شــد تا آنها به اتفاق نظر درخصوص 
شــرایط مذاکــرات همچون محل 
و رونــد گفت وگوها دســت یابند؛ 
اما اخیراً محمد حنیــف اتمر، وزیر 
خارجه افغانســتان اعالم کرده که 
مذاکرات کابل با طالبان عموماً جنبه 
سیاسی داشــته و حاال باید در مورد 
مسائل امنیتی، آتش بس و همچنین 
مشــارکت تمام طرفین در دولت  - 
ملت ســازی مذاکره شود. در مقابل 

طالبان نظر دیگری دارد.
آنها معتقدند که بخشــی از این 
مســائل در مذاکره با آمریکایی ها 
حل و فصل شــده و دیگــر بحث بر 
ســر این مســائل انجام نمی شود. 
یکی از مســائلی که در ایــن  میان 
طالبان به شــدت با آن مشکل دارد 
و در حقیقت شاهرگ توافق دوحه و 
امنیت عمومی افغانستان به حساب 
می آید، بحث خروج نظامیان آمریکا 

از افغانستان بر اساس توافق دوحه 
اســت. حال که »جو بایدن« بر سر 
کار آمده و نیروهای آمریکا، آلمان و 
بسیاری از اعضای ناتو مانند کانادا و 
اسپانیا قرار است تا آخر سال ۲۰۲۱ 
میالدی در افغانستان باقی بمانند، 
طالبان صریحا و بــا صدای بلند این 
اقدام را محکوم کرده است. طالبان 
سه روز پیش )یکشنبه( که سالگرد 
توافق دوحه بود، ضرب االجلی صادر 
کرد و در آن به آمریکایی ها گفت که 
طبق توافق نامه ای که با دولت دونالد 
ترامپ امضا کرده، آنها باید نیروهای 
خود را تا اول مه از افغانستان خارج 
کنند، و در غیر اینصورت پیامدهای 
جــدی متوجــه آمریــکا و دولت 

افغانستان خواهد بود. 
در مقابل حاجی نظیر احمدزی، 
مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان 
در امور آشتی قبایل و احزاب سیاسی 
روز گذشته )سه شــنبه( اعالم کرد 
که طالبــان حــق تصمیم گیری و 
اعــالم ضرب االجل بــرای خروج 
نظامیان آمریکا را ندارد، اما مســاله 
اینجاســت که طالبان عملگراتر از 
کابل است! توجه کنید که در طول 
یکسال گذشــته طالبان با فشار بر 
آمریکا و دولت افغانســتان بر ســر 
میز مذاکره، بیش از ۵ هــزار نفر از 
زندانی های خــود را آزاد کرده و اگر 
آمریکایی ها در موعــد مقرر خارج 
نشوند، تمام این افراد آماده عملیات 
هســتند. بر این اســاس با گذشت 
یکسال از توافق دوحه نه تنها اوضاع 
آرام نشــده، بلکه عــالوه بر جوالن 
جرایم در والیــات مختلف، طالبان 
 هم برای آغاز فصــل خونین دیگر 

آماده می شود.

انتقاد دولت افغانستان از ضرب االجل طالبان برای خروج نیروهای خارجی  

رد و بدل شدن پیام  تهدید در کابل 
توجه کنید که در طول 

یکسال گذشته طالبان 
با فشار بر آمریکا و دولت 

افغانستان بر سر میز 
مذاکره، بیش از 5 هزار 
نفر از زندانی های خود 
را آزاد کرده است و اگر 

آمریکایی ها در موعد مقرر 
خارج نشوند، تمام این افراد 

آماده عملیات هستند

اینکه چرا قاطبة نخبگان 
سیاسی، اجتماعی و امنیتی 

افغانستان و کسانی که 
سال ها تحوالت این کشور 
را تحلیل کرده اند، حال و با 
گذشت یکسال از امضای 

توافق دوحه، همچنان 
نگران و مستأصل هستند، 
دلیلی جز »خروجی صفر« 

طی یکسال اخیر ندارد 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر جلسه هفتگی کابینه را به طور ناگهانی ترک کرد؛ اقدامی که وزیر جنگ 
این رژیم را به شدت عصبانی کرده است. شبکه کان رژیم صهیونیستی اعالم کرد، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این 
رژیم در نشست دولت به وزیران کابینه گفت که مذاکره بسیار بسیار مهمی دارد و بعد هم جلسه را به سرعت ترک 
کرد. شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی هم اعالم کرد، پس از اینکه نتانیاهو جلسه را ترک 
کرد، بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم در اعتراض به این کار نتانیاهو 
جلسه را ترک کرد. طبق اعالم این شبکه، گانتس عصبانی از نشست بیرون آمد و 
گفت: هر وقت خواستید مجددا این نشست را به رهبری نخست وزیر برگزار کنید، 
به من اطالع دهید. این اتفاق ها برای چندمین بار طی ماه گذشته اتفاق افتاده که 
به زعم بسیاری از کارشناسان ادامه آن در آستانه انتخابات مشکل ساز خواهد بود.

فرماندار استان زامفارا در نیجریه روز گذشته )سه شنبه( در پیامی توئیتری با اعالم اینکه مردان مسلح، دختران 
دانش آموزی را که از مدرسه شبانه ر وزی در شمال غرب کشور ربوده بودند، آزاد کردند؛ تصویری از این دختران منتشر 
کرد. به گزارش رویترز، یک گروه از مردان مسلح روز جمعه ساعت یک بامداد، ۳۱۷ دختر دانش آموز را از یک مدرسه 
شبانه روزی در شهر جانگبه در استان زامفارا ربودند. در توئیت این فرماندار ذکر 
نشده که چه تعداد دختر آزاد شده اما تصاویری از این دختران در حالیکه پوشش 
اسالمی به سر دارند، منتشر شده است. ظاهرا همه این دانش آموزان آزاد شده اند. 
فرماندار زامفارا در این توئیت نوشته است: الحمدهلل! با خوشحالی اعالم می کنم 
که دانش آموزان این مدرسه شبانه روزی از اسارت آزاد شده اند. مدارس در شمال 
نیجریه هدف اصلی آدم ربایی به منظور گرفتن باج برای آزادی ربوده شدگان است.

بوکوحرام دختران ربوده شده نیجریایی را آزاد کردبی اعتنایی نتانیاهو به نشست کابینه، صدای گانتس را درآورد

انتشار اخباری مبنی بر خریداری هزار دوز واکسن 
کرونا توسط ریاســت جمهوری تونس از امارات سر و 
صدای زیادی در این کشور به پا کرده است. عربی۲۱ 
اعالم کرد که اخبار منتشر شــده است مبنی بر اینکه 
ریاســت جمهوری تونس هزار دوز واکسن کرونا را از 
دولت امارات خریداری کرده است. طبق این گزارش، 
انتشــار این خبر و سکوت ریاســت جمهوری درباره 
آن انتقاد طرف های سیاســی، رســانه ای و فعاالن در 
شبکه های اجتماعی را به همراه داشت. این انتقادات 
در نهایت ریاست جمهوری تونس را بر صدور یک بیانیه 
واداشت. ریاست جمهوری تونس تحویل واکسن های 
مذکور از امارات را تأیید کرد اما ریم قاسمی، سخنگوی 
ریاســت جمهوری تونس در این باره گفــت که این 
واکسن ها به هیچ فردی در ریاست جمهوری و اعضای 
خانواده اش تحویل داده نشده است. ریاست جمهوری 

تونس در این بیانیه تأکید کرد که واکســن را دریافت 
کرده و به اداره کل بهداشت نظامی تحویل داده است. 
در همین راستا، العیاشــی الزمال، رئیس کمیسیون 
بهداشــت پارلمان تونس، این اقدام را یک رسوایی در 
سطح حکومت خواند و خواستار افشای تمامی جزئیات 
این خبر شد. هشام المشیشی، نخست وزیر تونس نیز 

دستور انجام تحقیقات فوری در این باره را صادر کرد.

۱۷۰ عضو مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب 
با امضای نامه ای خطاب به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
آمریکا؛ از دولت بایدن خواســتند همزمان با تدوین 
سیاست برای معامالت با ترکیه، به مسائل نگران کننده 
حقوق بشری این کشور هم رسیدگی کند. به گزارش 
رویترز، این نامه به تاریخ ۲۶ فوریه که روز دوشــنبه 
علنی شده است، یادآور می شود ترکیه، متحد ناتو، زمان 
طوالنی است که شریک مهم آمریکا بوده اما می گوید 
دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه این 
رابطه را تیره کرده است. در این نامه، که امضاکنندگان 
آن شــامل گِرگ میکس، رئیس دموکــرات کمیته 
سیاست خارجی مجلس نمایندگان و مایک مک کاول، 
عضو جمهوی خواه این کمیته هســتند، آمده است: 
مسائل استراتژیک به درستی از توجه زیادی در روابط 
دوجانبه ما برخوردار است، اما نقض شدید حقوق بشر 

و عقب گــرد دموکراتیک که در حال وقــوع در ترکیه 
هست نیز، دغدغه  مهمی است. اردوغان در ۲۰ فوریه 
گفت که منافع مشــترک ترکیه و آمریکا به اختالفات 
آن ها می چربد و ترکیه خواهان همکاری بهبودیافته با 
واشنگتن است. اما روابط این دو به خاطر برخی مسائل 
نظیر خرید سامانه پدافند موشکی روس توسط دچار 

کدورت شده است که تاکنون ادامه دارد.

جنجال بر سر واکسن کرونا در تونسنمایندگان آمریکا خواهان اعمال فشار بر ترکیه شدند

خبرخبر


