بينالملل

پنجشنبه  19مهر 1397

گزارش

ترکیه تصاویر و اسامی  15مأمور سعودی  مظنون پرونده قتل خاشقجی را منتشر کرد

تحقیر چندین باره پادشاه سعودی
توسطرئیسجمهورآمریکا

ترامپ :به سلمان گفتم پولهایش را
باید خرج کند

گروهبینالملل:دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
که به ایالت آیووا س��فر کرده است ،در سخنرانی
خود هیچ اشارهای به روزنامهنگار به قتل رسیده
س��عودی و نامه درخواست کمک نامزد وی نکرد
و تنها گفت :س��عودیها ثروتمند هستند و من
به س��لمان گفتهام اگر حمایت ما را میخواهید،
باید هزینهه��ای آن را هم پرداخت کنید .ترامپ
پیش از این در بخ��ش دیگری از صحبتهایش
گفته بود :ما برای چه از کش��ورهای ثروتمند در
ازای هی��چ حمایت میکنیم؟ همین عربس��تان
باید بداند .ترامپ در این سخنان  3مرتبه خطاب
به س��ردمداران س��عودی گفت :ش��ما باید پول
حمایتهای ما را بپردازید! پول حمایتهای ما را
بپردازید! پول حمایتهای ما را بپردازید!
رئیسجمهوری آمریکا طی یک سال گذشته
به ش��کل عجیب��ی از ولیعهد س��عودی حمایت
کرده اس��ت و حتی در سخنرانی سازمان مللش
که حضار به او خندیدند نیز محمد بن س��لمان
را یک اصالحگ��ر خواند .از س��وی دیگر روزنامه
نیویورکتایم��ز در مقالهای اقدامات بنس��لمان
را مورد س��وال قرار داده اس��ت و مینویسد :این
ش��اهزاده س��عودی حق رانندگی برای زنان را به
رس��میت میشناس��د اما فعاالن حقوق زنان را
در این کش��ور دس��تگیر میکند یا آنها را تهدید
میکند .از سویی سعودیها به بهانههای متعددی
ب��ه یمن حمله کردهاند و در این جنگ  4س��اله
اکنون با اتهام جنایت جنگی روبهرو هستند.
رئیسجمه��وری آمری��کا در ح��ال بر هم
زدن نظمی اس��ت که پیشینیان او بر آن تکیه
داشتهاند ،او در آیووا به شینزو آبه ،نخستوزیر
ژاپن نیز اش��اره کرده و گف��ت؛ آنها (ژاپنیها)
س��االنه میلیونها خ��ودرو به داخ��ل آمریکا
میفرس��تند! و ما نمیتوانیم این کار را بکنیم؛
چ��را؟ م��ا  70درص��د از ارتش آنه��ا را تامین
میکنیم؛ چرا باید چنین باشد؟
آمریکا
هیلی رفت تا ایوانکا بیاید

همه قربانی خودخواهی ترامپ

گ�روه بینالملل :دولت آمری��کا تحت رهبری
دونالد ترامپ روزهای پرهیاهویی را داشته که
قس��متی از این هیاهو مربوط به خارج ش��دن
چهرههای مختل��ف از بدنه کابینه و جایگزین
ش��دن آنها با چهرههای جدید اس��ت .با ورود
چهرههای جدیدی همچون «جان بولتون» به
کاخ سفید ،یکجانبهگرایی ترامپ و سیاستهای
تهاجمی او ش��کل شدیدتری به خود گرفت و
هش��داری که کارشناسان درباره انزوای آمریکا
در صورت پیش گرفتن چنین سیاستهایی به
کاخ سفید داده بودند خیلی زود رنگ واقعیت
گرفت .در یک س��ال گذشته بارها شاهد تنها
ماندن آمریکا در جامعه جهانی بودهایم اما بدون
شک هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان
ملل که ماه گذشته برگزار شد ،بارزترین نمونه
از انزوای آمریکاس��ت .سازمان ملل را به دلیل
حض��ور نماین��دگان اغلب کش��ورهای جهان
میتوان به عنوان نمونه کوچک شده جهان در
نظر گرفت ،از همین رو «نیکی هیلی» به دلیل
حضور در س��ازمان ملل بیشتر از سایر اعضای
کابینه ترامپ شاهد انزوای روزافزون آمریکا در
جهان بوده اس��ت و به احتمال زیاد همین امر
دلیلی بوده تا قید حضور در سازمان ملل را به
نمایندگ��ی از ایاالت متحده بزند .نیکی هیلی
این مهاجرزاده هندی که زمانی حتی به عنوان
گزینه پست وزارت خارجه آمریکا نیز مطرح بود
و به گفته برخ��ی مقامات آمریکایی ،وی خود
این پست را قبول نکرده ،اکنون به جایی رسیده
ک��ه ترک مقام را به ادامه حضور در آن ترجیح
میدهد.
■■جایگزین هیلی چه کسی خواهد بود؟

ج��دا از اهمیت دلی��ل کنارهگیری نیکی
هیلی ،بحث مربوط به جایگزینان او هم مهم
اس��ت .خود هیلی هنگام اعالم خبر استعفا به
تمجید از ایوانکا ترامپ ،دختر و جرد کوش��نر،
داماد رئیس جمهور پرداخت؛ اقدامی که شاید
تلویحا به عنوان پیشنهاد انتخاب آنها به عنوان
سفیر جدید تلقی شود .ترامپ هم با بیان اینکه
اسامی زیادی مطرح هست ،دخترش را گزینه
خیلی خوبی برای این سمت دانست ولی گفت
اگر این کار را بکند ،به پارتیبازی متهم خواهد
شد.

وطن امروز

گروه بینالملل :ابعاد ناپدید ش��دن جمال
خاش��قجی ،روزنامهنگار و فعال سیاس��ی
س��عودی از زمان مراجعه به کنس��ولگری
عربستان در استانبول ترکیه همچنان مبهم
اس��ت .روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی
تکاندهنده مدعی ش��ده اس��ت یک تیم
 ۱۵نفره از سوی مقامهای ارشد عربستان
س��عودی از س��وی دربار ماموریت داشتند
در کنسولگری این کشور در ترکیه منتظر
ورود جمال خاشقجی ،روزنامهنگار منتقد
عربس��تانی ش��ده و وی را به قتل برسانند.
جمال خاش��قجی ،روزنامهنگار سرشناس
منتقد حکومت ،پ��س از آنکه روز  ۱۰مهر
وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد،
ناپدید شده و از سرنوشت وی هیچ اطالعی
در دست نیست .خاشقجی که برای بخش
دیدگاههای «واشنگتنپس��ت» مقاله مینوش��ت ،به
منظور دریافت یک مدرک رس��می برای ازدواج وارد
س��اختمان کنسولگری عربستانس��عودی در ترکیه
ش��د و نامزد وی س��اعتها مقابل ساختمان منتظر
وی ایس��تاد اما او هرگز از آنجا خارج نش��د .روزنامه
نیویورکتایمز نوشته در میان این تیم  ۱۵نفره« ،یک
پزش��ک متخصص بریدن استخوان که ماموریت وی
تکهتکه کردن استخوانهای خاشقجی پس از مرگ
او بوده» هم حضور داش��ته اس��ت .نیویورکتایمز به
نقل از مقامهای ارشد ترکیه نوشته «این تیم ضربت،
عملیات قتل و تکهتک ه کردن خاش��قجی را  2ساعته
ب��ه اتمام رس��انده و پ��س از آن ترکی��ه را به مقصد
کشورهای مختلفی ترک کردهاند» .یکی از مقامهای
آمریکایی نیز این اتفاق را همچون برخی صحنههای
فیلمهای کوئنتین تارانتینو ،کارگردان مشهور هالیوود
از جمله «داستان عامهپس��ند» توصیف کرده است.
الجزیره نوش��ته در صورت شکس��ت دولت ریاض در
شفافسازی در این زمینه ،این اتفاق میتواند به روابط
عربستانسعودی و متحدانش لطمه جدی وارد کند.
در حالیکه مقامهای عربستان سعودی هرگونه دخالت
خود در این ماجرا را انکار میکنند و مدعی شدهاند این
روزنامهنگار روز دوم اکتبر بهس��رعت کنسولگری این
کش��ور در ترکیه را ترک کرده ،رجب طیب اردوغان،
رئیسجمهور ترکیه از آنها خواس��ته این ادعای خود
را ثاب��ت کنن��د .روزنامه دولتی «صب��اح» ترکیه روز
سهش��نبه اس��امی این تیم  ۱۵نفره و تاریخ تولد آنها
را منتشر کرده و نوشته آنها در روزی که روزنامهنگار
منتقد عربس��تانی ناپدید شده ،وارد فرودگاه آتاتورک
گفتوگو رس�وایی ناش�ی از ناپدید ش�دن
روزنامهن�گار منتقد س�عودی در
کنس�ولگری این کش�ور آنچنان
ب�زرگ ب�ود ک�ه حت�ی مقام�ات
آمریکای�ی نی�ز مجبور ش�دند از
تهای عربس�تان در ای�ن
سیاس� 
زمین�ه انتقاد کنن�د .حتی برخی
س�ناتورهای آمریکا اعالم کرد هاند در صورت اثبات
نقش سعودیها در این مس�اله روابط  2کشور نابود
خواهد ش�د؛ اگر چه برخی دیگ�ر از مقامات حزبی
و دولت�ی ای�ن کش�ور محتاطان هتر به ای�ن موضوع
پرداخت هاند و تنها به ابراز نگرانی نسبت به این پرونده
بس�نده کرد هاند .آمریکا چگونه ب�ه پرونده ناپدید
شدن «جمال خاشقجی» نگاه میکند؟ آیا منازعات
حزبی جمهوریخواهان با دموکراتها در این موضوع
تاثیرگذار است؟ آیا این پرونده روابط  2کشور را وارد
عصر جدیدی خواهد کرد؟ یا اینکه  2کشور در پایان
با به حاشیه راندن این موضوع به روابط استراتژیک
خ�ود ادامه میدهند؟ برای بررس�ی این س�واالت و
چندین موضوع دیگری روزنامه «وطنامروز» با دکتر
«فؤاد ایزدی» کارشناس مسائل بینالملل گفتوگو
کرده است که در ادامه خواهید خواند.

***

روز چهارش�نبه  3اکتب�ر جم�ال خاش�قجی،
روزنامهنگار س�عودی در کنس�ولگری این کشور در
شهای
استانبول ناپدید شد ،این مسأله موجی از واکن 
جهانی را ایج�اد کرد اما در این میان موضعگیرهای
متعدد مقامات دولتی و حزبی ایاالت متحده آمریکا
س�والبرانگیز ش�ده اس�ت؛ چرا آمریکاییها که به
عنوان حامی اصلی عربس�تان ش�ناخته میش�وند
اینچنین متحد خود را تحت فشار قرار دادهاند؟

بهطور کلی ناپدید شدن این روزنامهنگار و حتی
انتشار اخبار غیررس��می مبنی بر کشته شدن وی
بس��یار دردناک و غمانگیز بوده است ،این مساله به
لحاظ روانی باعث ش��کلگیری حجم گستردهای از
همدردی و واکنشهای جهانی شد اما موضعگیری
مقامات دولتی و حزبی ایاالت متحده آمریکا خارج از
این چارچوب قرار میگیرد .ریشه این حجم از واکنش
و اهتمام را باید در مس��ائل دیگر از جمله در منازعه
و اختالفات حزب��ی جمهوریخواهان و دموکراتها
جستوجو کرد .از ژانویه  2016تاکنون دولت دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ب��ه طور همهجانبه از
عربس��تان و خواستههای این کش��ور حمایت کرده
است .حتی برخیها از حمایت آمریکا از پادشاه شدن
«محمد بنس��لمان» خبر میدهند .اکنون که خبر
کشته شدن خاشقجی منتشر شده است ،نیروهای
وابسته به حزب دموکرات این را به بهانه خوبی برای

کشتارگاهدیپلماتیک

استانبول ش��ده بودند .این روزنامه نوشته اسامی آنها
را بر اس��اس تصاویری که هنگام کنترل گذرنامه در
فرودگاه از آنها گرفته شده ،به دست آورده است .صباح
با انتشار این تصاویر ،اضافه کرده که آنها در چهار زمان
مختلف ،استانبول را به مقاصد گوناگون ترک کردهاند.
شبکه انتیوی ترکیه نیز تصاویری از ورود این مردان
به هتلی نزدیک کنس��ولگری عربستان در استانبول
و نیز ورود خودروی ون به این س��اختمان 2 ،ساعت
پس از ورود خاش��قجی به آن را پخش کرده اس��ت.
بر اس��اس گزارش این شبکه خصوصی که نزدیک به
اردوغان است ،این ون سیاهرنگ به سمت منزل سفیر
عربستانس��عودی حرکت کرده و در گاراژ آن پارک
میکند .رویترز نیز نوش��ته ک��ه مقامهای اطالعاتی
ترکیه به این خبرگزاری گفتهاند در میان این تیم ۱۵
نفره ،چند مقام رسمی اطالعاتی عربستان نیز وجود
داش��تهاند .خبرگزاری آناتولی ترکی��ه از این موضوع
خبر داد که بامداد چهارش��نبه  3نفر وارد ساختمان
کنسولگری عربستانسعودی در استانبول شده و پس
از یک ساعت از این ساختمان خارج شدهاند .یکی از
این افراد یک ساک بزرگ و نامتعارف در دست داشته
که بهاحتمال قوی مرتبط با تجهیزات ویژه پلیس��ی
است .جمال خاشقجی از منتقدان سرسخت محمد
بنس��لمان ،ولیعهد کشورش و سیاستهای او بود .او
اصالحات محمد بنسلمان را «توخالی» توصیف و او
را متهم کرده بود عربستان را به عصر «هراس ،ارعاب،
بازداشت و شرم عمومی» وارد میکند.
■■مشاور بنسلمان ،مامور شکنجه خاشقجی

کاربران ش��بکههای اجتماعی در عربستان اعالم

کردند سعود القحطانی ،مشاور دربار سعودی یکی از
توئیتهای خود را که در آن فعاالن سیاسی و حقوقی
را تهدی��د به ترور کرده بود ،حذف کرد .القحطانی که
رئیس فدراس��یون امنیت س��ایبری عربستان است،
مخالفان نظام سعودی را به «مرگ» تهدید کرده بود
و پس از اینکه کاربران شبکههای اجتماعی توئیت وی
را به طور گس��ترده منتشر کردند ،توئیت تهدیدآمیز
خود را حذف کرد .القحطانی در زیر توئیت خود عبارت
«لیست س��یاه» را نوشته بود که منظورش تهدید به
مرگ مخالفان نظام سعودی بود .کاربران شبکههای
اجتماعی در عربستان ،القحطانی را به دست داشتن
در ناپدی��د ش��دن و ترور خاش��قجی متهم میکنند
و خواس��تار پیگرد و محاکمه وی هس��تند .در واقع،
سرنوشت نامعلوم جمال خاشقجی به این معنی است
ک��ه منتقدان حتی در خارج از عربس��تان نیز امنیت
جانی ندارند .هر چند نقض حقوقبشر و نقض آزادی
مطبوعات در عربس��تان قدمت طوالن��ی دارد اما این
اقدامات در سالهای اخیر تشدید شده است.
جمالخاشقجینخستینمخالفعربستانینیست
که ربوده میش��ود ،بلکه در سالهای گذشته  3تن از
ش��اهزادههای مخالف سعودی نیز که در اروپا زندگی
میکردند و منتقد رژیم آلسعود بودند ،ربوده شدهاند
و شواهدی در دس��ت است که نشان میدهد برخی
مخالفان سعودی در خارج از کشور به قتل رسیدهاند
که ناصر السعید از جمله آنها به شمار میرود .شاهزاده
سلطان بنترکی نخستینش��اهزاده از این دسته به
ش��مار میرود که به سبب انتقادات شدید از خاندان
حاکم بر عربستان شهرت داشت .وی یک بار در سال

گفتوگوی «وطن امروز» با فؤاد ایزدی درباره قتل روزنامهنگار منتقد بنسلمان

عگیری آمریکا در حد حفظ ظاهر است
موض 

حمله به جمهوریخواهان و ش��خص ترامپ تبدیل
کردهاند و از این مساله برای تسویهحسابهای حزبی
خود استفاده میکنند و کشته شدن خاشقجی را به
ابزاری برای به زیر س��وال بردن سیاستهای ترامپ
تبدی��ل کردهان��د ،بنابراین توجه ک��ردن و اهمیت
دادن آمریکاییها به این مساله بویژه مقامات حزب
دموکرات ناش��ی از دغدغههای حقوقبشری ،آزادی
بیان و آزادی روزنامهنگاری نیست؛ آنان میخواهند
از این طریق رس��وایی و آبروریزی جدید ترامپ را به
نمایش بگذارند ،بنابراین باید با ظرافت خاص ،مرزها
و دالیل این نوع از موضعگیریها را مشخص کرد.

اما رئیسجمهور آمریکا ،وزیر خارجه این کش�ور
و برخی دیگر از مقامات کاخ س�فید نس�بت به این
مسأله واکنش نشان دادند و خواستار پیگیری جدی
این موضوع ش�دند ،این موض�وع را چگونه ارزیابی
میکنید؟

بله! آن��ان واکنشهای متعددی نس��بت به این
موضوع داش��تند .دونالد ترامپ پس از گذشت یک
هفته از ناپدید شدن و انتشار خبر قتل این روزنامهنگار
منتقد سعودی در ترکیه نسبت به این موضوع ابراز
نگرانی کرد .دقیقا همین مساله در موضعگیری وزارت
خارجه آمریکا نیز دوباره تکرار شد« .مایک پمپئو»
وزیر خارجه آمریکا هم با یک هفته تأخیر ضمن ابراز
نگرانی نسبت به این مساله ،خواستار انجام تحقیقات
مس��تقل درباره مرگ احتمالی جمال خاش��قجی،
روزنامهن��گار منتق��د محم��د بنس��لمان ،ولیعهد
عربستان س��عودی ش��د .اما دولت آمریکا به نوعی
درصدد حلوفصل این مس��اله با نگاه مثبت نسبت
به موضع سعودیهاس��ت .یعنی موضعگیری آنان
موضعگیریهای محکم و همهجانبهای در راستای
روشنس��ازی ابعاد این پرونده مبهم نبوده است .در
مقابل آنان بیشتر برای مدیریت صحنه و حفظ ظاهر
اظهاراتی داشتهاند .برای نمونه زمانی که یک خبرنگار
از ترامپ در این رابطه س��وال میپرسد و نظر وی را
در این موضوع جویا میشود ترامپ نمیتواند اعالم
کند سعودیها کار خوبی انجام دادهاند؛ وی با اعالم
نگرانی خود ،اعالم میکند :ما با مقامات سعودی در
اینباره مذاکره خواهیم کرد .به این ترتیب نهتنها به
سوال خبرنگار را به صورت زیرکانه جواب داده است،
بلکه حرکتی هم علیه سعودیها در این پرونده انجام
نمیدهد .این موضعگیریها را بیشتر باید در قالب
حفظ ظاهر و مدیریت صحنه تحلیل و تفسیر کرد
نه تنش در روابط سعودیها و دولت ترامپ بهخاطر

ناپدید شدن یک روزنامهنگار.

ام�ا برخلاف ای�ن دی�دگاه ما ش�اهد یکس�ری
موضعگیریه�ای بس�یار ش�دید و کوبن�ده علیه
سعودیها در خود حزب جمهوریخواه بودهایم ،آیا
این با دیدگاه شما در تضاد نیست؟ در حالی که شما
از حفظ ظاهر و مدیریت صحنه س�خن میگوید ،ما
شاهد انتقادات کوبنده جمهوریخواهان و خطونشان
کشیدن آنان برای ولیعهد عربستان هستیم.

به نظرم منظور ش��ما موضعگیری شدیداللحن
«لیندسی گراهام» اس��ت .لیندسی گراهام ،سناتور
جمهوریخواه آمریکا در واکنش به این موضع اعالم
کرده بود« :در صورت اثبات کش��ته ش��دن جمال
خاش��قجی روابط آمریکا با ریاض نابود خواهد شد».
طی س��الهای گذش��ته در داخل آمریکا و بویژه در
بین یک قشر از جمهوریخواهان نقدهایی نسبت به
سعودیها مطرح میشود ،این نقدها به این موضوع
بازنمیگردد که دولت س��عودی کارگزار و گوش به
فرمان آمریکا در منطقه نیست بلکه نقدشان نسبت
به سعودیها این است که چرا سعودیها به اندازهای
که آنان انتظار دارند وابسته و گوش به فرمان آمریکا
نیستند .یعنی دیدگاه آنان مبتنی بر وابستگی و گوش
به فرمانی حداکثری سعودیهاس��ت و از این مساله
نگران هستند که چرا سعودیها گهگاه مستقل عمل
میکنند .این دیدگاه بیش��تر ناشی از یک دیدگاه و
رویکرد اسالمستیزانه است و در برخی سیاستمداران
آمریکایی به ص��ورت عمیق و فاحش وج��ود دارد.
شخصیهمچونگراهامبراساسمنطقاسالمستیزی
تنها به دنبال برده در میان رهبران مسلمان میشود.
یعنی به دنبال یکسری از رهبران است که تنها منشی
و کارگزار آمریکا در کشورهای خود باشند .با این نوع
از موضعگیریها در تالش است مقامات عربستان را
برای وابس��تگی بیشتر به واشنگتن تحت فشار قرار
دهد .این موضعگیری گراهام مساله تازهای نیست؛
وی سالهاست چنین رویکردی نسبت به عربستان
داشته و در این موضوع نیز دوباره سیاستهای خود
را در قبال عربستان مطرح کرد.
با این اوصاف آیا پرونده خاشقجی تأثیری بر روابط
ریاض و واشنگتن خواهد داشت؟

قبل از هر چیز باید به این نکته توجه داش��ت
حجم و س��طح روابط آمریکا با عربس��تان بس��یار
گس��ترده و همهجانبه اس��ت .آن��ان در چند دهه
گذشته روابط مستحکمی با هم داشتهاند و با روی
کار آمدن ترامپ نی��ز ابعاد جدیدی به این روابط

 2003در ژن��و و بار دیگر در س��ال 2016
هنگام عزیمت به قاهره ربوده شد و اکنون
در عربستان بازداشت است .شاهزاده ترکی
بن بندر آلسعود از مسؤوالن امنیتی سابق
عربستان سعودی است که به اطالعات بسیار
حساس دسترسی داش��ت و در ژوئن سال
 2012درخواستهای خود را برای اجرای
اصالحات در عربس��تان س��عودی مطرح
کرد .وی نیز سال  2015هنگام عزیمت به
مغرب بازداشت و به ریاض بازگردانده شد.
شاهزاده سعود بنسیف النصر آلسعود ،نیز
یکی دیگر از شاهزادههای وابسته به خاندان
حاکم بر عربستان است که شهرت و فعالیت
سیاسی چندانی ندارد اما در سال  2014با
انتشار مطالبی به انتقاد از خاندان حاکم بر
عربستان پرداخت و از آن زمان تاکنون هیچ
خبری از وی در دست نیست.

■■ردپای آمریکا در پرونده قتل جمال خاشقجی

از زم��ان به قدرت رس��یدن محمد بنس��لمان،
اقدامات جنایتکارانه مقامات عربستان بسیار زیاد شده
است که در همه زمینهها مورد تایید دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکاس��ت .این در حالی است که
انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه جمال خاشقجی
پیش از س��فر به ترکیه قرار بود به آمریکا سفر کند
بر ابهامات موج��ود در این پرونده و این احتمال که
برخی مقامات آمریکایی در پشت صحنه این پرونده
قرار داشته یا از آن مطلع بودند و اساسا «با چراغ سبز
آنان انجام شده باش��د» را تقویت کرده است .بویژه
اینکه جمال خاشقجی ،روزنامهنگار منتقد عربستانی،
ی��ک روز پی��ش از ناپدید ش��دن خ��ود از اظهارات
رئیسجمه��ور آمریکا مبنی بر اینک��ه ریاض بدون
حمایت واشنگتن  2هفته بیشتر دوام نخواهد آورد،
انتقاد کرده بود .ضمن آنکه خاش��قجی از منتقدان
«معامله قرن» ترامپ نیز محسوب میشد .در همین
رابطه ،اندیش��کده چتم هاوس ،برخورد عربس��تان
با جمال خاش��قجی را مص��داق برنتافتن مخالفان،
آزادی عمل و مصونیت ولیعهد عربستان با پشتوانه
چراغ سبز آمریکا خواند و نوشت تشکیالت حاکم بر
عربستان ،ناراضیان – در داخل و خارج -را برنمیتابد.
آزادی عمل بیحد و حصر ناشی از سیاست واشنگتن
در قبال ریاض موجب ایجاد مصونیت برای عربستان
شده است .ش��رکای بینالمللی این پادشاهی فشار
چندانی بر سیاس��تهای داخلی ی��ا خارجی ریاض
اعمالنمیکنند.
افزوده شده است .اکنون  2کشور در موضوع مهار
ایران و همچنین معامله قرن بش��دت به همدیگر
نی��از دارن��د .در چارچوب سیاس��تهای جدید 2
کش��ور ،مهار ایران به منافع راهبردی  2کشور در
خاورمیان��ه گره خورده و موضوع فلس��طین نیز از
اهمیت اس��تراتژیکی برخوردار اس��ت .بهرغم این
امر ،ما میتوانیم به چند محور در رابطه با تاثیرات
پرونده خاشقجی اشاره کنیم .اگر  2کشور بتوانند
این داس��تان را به ش��کلی جمع و جور کنند و در
عرصه رسانهای با کاهش حجم اخبار و گزارشهای
مرتبط با این قضیه از اهمیت آن کم کنند و آن را
به موضوعی حاشیهای تبدیل کنند بخش بزرگی
از راه خ��ود را طی کردهان��د اما در این میان نقش
ترکیه نیز مهم و پررنگ اس��ت .آمریکا و عربستان
در این چارچوب ،مدیریت ترکیه و راضی کردن این
کشور را نیز در دستور کار خود قرار خواهند داد و با
ترکیبی از مشوقهای اقتصادی و سیاسی این کشور
را راضی خواهند کرد .به این ترتیب ضمن فراموش
شدن پرونده خاش��قجی روابط  2کشور نیز بدون
هیچ تنشی ادامه خواهد یافت و بحران پیش آمده
را بخوبی مدیریت میکنند.
براین اس�اس ،احتمال تنش در روابط واشنگتن و
ریاض قابل پیشبینی خواهد بود؟

خی��ر!  2کش��ور به ص��ورت س��اختاری و
راهبردی به همدیگر نیاز دارند .در سوال پیشین
نیز به این موضوع اش��اره کردم .در صورت عدم
مدیریت پرونده خاشقجی و رسانهای شدن هر
چه بیش��تر و همچنین تالشهای ترکیه برای
روشنس��ازی ابعاد آن ،احتم��اال دولت ترامپ
برای حفظ ظاهر ،اقداماتی علیه عربستان انجام
میدهد و در ظاهر با محکوم کردن عربس��تان،
خود را به عنوان حامی این روزنامهنگار و آزادی
بیان نش��ان خواهند داد اما در مقابل عربستان
هیچ سیاست سختگیرانه و عملیاتی همهجانبه
را انجام نخواهند داد .دولت آمریکا روابط عالی
خود با عربستان را به خاطر قتل یا ناپدید شدن
یک روزنامهنگار به مخاط��ره نخواهد انداخت،
بویژه اینکه اکنون دولت ترامپ سرمایهگذاری
بزرگی روی دالرهای سعودی برای بهبود اقتصاد
آمریکا انجام داده است .اگر بهخاطر داشته باشید
تنها در خردادماه س��ال گذشته در زمان سفر
ترامپ به عربس��تان ،ریاض معاملهای با حجم
بیش از  400میلی��ارد دالر با آمریکا انجام داد.
در این موضوع بای��د نقش عوامل و مولفههای
اقتصادی ،سیاسی و ژئوپلیتیکی را نیز در نظر
داش��ت ،بنابراین تمام مسائل باعث به حاشیه
رفتن موضوع خاشقجی خواهد شد.
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واکنش بحرینیها
به اقدام نمایشی آلخلیفه

معاون دبیرکل جریان ملی -اس�لامی الوفاق
در بحرین ،مش��ارکت در انتخابات پارلمانی این
کش��ور را رد کرد .شیخ حس��ینالدیهی با اشاره
به اینک��ه روشهای امنیتی رژیم آلخلیفه اجازه
مشارکت سیاسی در این کشور را محدوده کرده
اس��ت ،گفت :این رژیم هر کسی را که در بحرین
اظهارنظر سیاس��ی کند یا ب��ا حکومت مخالفت
کند ،هدف قرار میدهد .پیشتر هم شورای زنان
ائتالف جوانان انقالب  14فوریه بحرین با تحریم
انتخابات پارلمانی این کشور ،اعالم کرد :شرکت
در انتخاب��ات این رژیم که همچنان به کش��تار و
سرکوب مخالفان اقدام میکند ،منطقی نیست.
بنا بر اعالم حکومت منامه ،انتخابات پارلمانی 24
نوامبر  2018برگزار خواهد شد.

انهدام کشتی جنگی سعودیها
توسط یمنیها

ارتش و کمیتهه��ای مردمی یمن یک فروند
کش��تی جنگی ائت�لاف متجاوز س��عودی را در
سواحل این کشور هدف قرار دادند .منابع خبری
نزدیک به جنب��ش انصاراهلل اع�لام کردند تمام
نیروهای م��زدور و نظامیان ائتالف که در این ناو
جنگی حضور داشتند ،کشته شدند .ماه گذشته
میالدی نیز پس از حمله موفق پهپادهای ارتش
و کمیتهه��ای مردمی به ف��رودگاه دوبی ،نیروی
دریایی و دفاع س��احلی یمن یک عملیات موفق
دیگر علیه کش��تیهای جنگی سعودی در بندر
جی��زان انجام دادند .در این عملیات ش��ماری از
کشتیهای نیروهای گارد مرزی عربستان هدف
قرار گرفت .نی��روی دریایی یمن  2ماه پیش نیز
یک فروند شناور نظامی سعودیها را در سواحل
جیزان منهدم کرد.

دیدار ترامپ و اون
بعد از انتخابات کنگره

رئیسجمه��وری آمری��کا اعالم ک��رد دیدار
بعدیاش با رهبری کرهشمالی تا پس از انتخابات
کنگره که قرار است ماه آتی میالدی برگزار شود،
انجام نمیگیرد .دونالد ترامپ اخیرا  4کمپین را
برای کاندیداهای جمهوریخواه در سراسر آمریکا
برگ��زار کرد و  4مورد دیگر را نی��ز پیشرو دارد.
سهشنبه نیز ترامپ اعالم کرد کارمندانش به دنبال
 3یا  4موقعیت مناس��ب ب��رای برگزاری دیدار با
کیم جونگاون هستند و گفت کرهشمالی در حال
تبدیل شدن به یک کشور بسیار موفق است .در
جوالی وزیر خارجه آمریکا به کرهشمالی سفر کرد
اما این سفر با اتهاماتی علیه آمریکا پایان یافت و
سفر آگوست پمپئو به کرهشمالی از سوی ترامپ
عمدا لغو ش��د با این حال اوضاع بین  2کشور در
روزهای اخیر رو به بهبودی گذاشته است.

احتمال کنارهگیری قرقاش
از وزارت خارجه امارات

گزارشه��ای دیپلماس��ی محرمانه عربی
در واش��نگتن ،حاکی از وق��وع تغییرات بزرگ
در س��فارت امارات در پایتخت ایاالت متحده
اس��ت .منابع نزدیک به روزنامه رایالیوم اعالم
کردند یوسف العتیبه سفیر امارات در واشنگتن
بهزودی این پس��ت را ترک خواهد کرد و لبنی
القاس��می ،وزیر اقتصاد و برنامهریزی س��ابق
جایگزی��ن وی خواهد ش��د .این منابع تصریح
کردند احتماال جایگاه دیپلماتیک العتیبه ارتقا
مییاب��د و زمزمههایی مبنی بر معرفی وی به
عنوان وزیر مشاور در امور خارجی دولت امارات
ش��نیده میش��ود .با این حال به گفته منابع
مذکور مشخص نیست آیا العتیبه جایگزین انور
قرقاش یا النا نسیبه که وزیران مشاور در امور
خارجی امارات هس��تند ،میشود یا اینکه او به
جمع آنها اضافه میشود.

ی شدن یک عملیات تروریستی
خنث 
علیه کربال

نیروهای امنیتی عراق در ایستهای بازرسی
مس��تقر در ورودیهای شهر کربالی معال ،موفق
ش��دند گلولههایی را داخل اسپیکرهایی که ادعا
میش��د مربوط به ی��ک کاروان عزاداری اس��ت،
کشف و توقیف کنند .بر اساس بیانیه نیروی پلیس
کربالی معال ،طبق دستورات صادر شده مبنی بر
تفتیش و بازرسی دقیق افراد و وسایل نقلیهای که
قص��د ورود به کربال را دارند ،یکی از ایس��تهای
بازرسی مس��تقر در خارج از کربال ،یک خودروی
حامل چندین اس��پیکر که درون آنها گلولههایی
جاساز شده بود ،توقیف کردند .با نزدیک شدن به
مراسم اربعین حسینی(ع) و عزیمت میلیونها زائر
به سوی کربالی معال ،دولت عراق مانند سالهای
پیش ،تدابیر امنیتی ویژهای برای حمایت از زائران
در نظر گرفته است .اس��تقرار نیروهای نظامی و
امنیتی در همه مناطق و جادههای استان کربالی
معال و نیز تمام مسیرهای حرکت زائران و بازرسی
و تفتیش دقیق افراد و کاروانهایی که قصد ورود
به کربال را دارند ،از جمله تدابیر دولت عراق ،برای
حفظ امنیت این مراسم و شرکتکنندگان در آن
است.

