بينالملل

سهشنبه  13آذر 1397

سقوط سعودی
ولیعهد سابق و رئیس مخلوع گارد ملی سعودی
در مراسمی با حضور احمد بن عبدالعزیز ،بزرگترین
رقیب تاج وتخت بنسلمان شرکت کردند

رقص شمشیر
مخالفان بنسلمان در ریاض

در روزهایی که ولیعهد جنایتکار سعودی در
دورهگردی بینالمللی به امید بازگرداندن آبروی
رفتهاش بهس��ر میبرد ،ش��اهزادگان ناراضی و
مخلوع در عربستان در اقدامی نمادین برای رقص
شمشیر گرد هم آمدند .صفحات فضای مجازی
نزدیک به  2مقام عالیرتبه س��عودی که س��ال
گذشته با موج س��وم کودتای سلمان و پسرش
در دستگاه سیاسی عربستان برکنار شده بودند،
حاکی از آن است که به محض اینکه آنها چشم
بنسلمان را -که برای تور شمال آفریقا و شرکت
در اجالس جی  20آرژانتین عازم خارج از حجاز
شده است -دور دیدند ،برای نخستینبار به طور
علنی با یکدیگر در یک مراس��م در کنار عموی
بزرگشان که بتازگی از خارج بازگشته ،مالقات
کردند .به گزارش تس��نیم ،از زمانی که ولیعهد
جاهطلب از طریق دستگاه امضای پدر تاجدارش
اس��باب برکن��اری و حت��ی بازداش��ت «متعب
بنعب��داهلل» وزیر س��ابق گارد مل��ی و «محمد
بننای��ف» ولیعهد و وزیر کش��ور را فراهم کرده
بود ،هیچکس در خاندان س��عودی به یاد ندارد
این دو ش��اهزاده قدرتمند اما مغضوب و ناراضی
را در کن��ار هم دیده باش��د .طبق تصاویری که
در شبکههای اجتماعی از دیدار محمد بننایف
و متعب بنعبداهلل با «احمد بنعبدالعزیز» برادر
ناراضی ملک س��لمان منتشر شده است ،محل
قرار آنها جش��ن ازدواج «عبداهلل بنفیصل» نوه
عبداهلل ،ش��اه پیشین سعودی و برادرزاده متعب
با دخترعمویش ،ش��اهزاده «لطیف بنت خالد»
بوده است .در این مراسم شماری از شاهزادگان
ناراضی س��عودی ک��ه اکثرا از فرزن��دان عبداهلل
بودن��د طوری برای گرفتن عکسهای یادگاری
با ش��اهزاده احمد گرد او حلقه زدند که کاربران
مج��ازی این لحظات را به بیعت با ش��اه جدید
تعبیر کردهاند ،بویژه آنکه آنها در جشن شمشیر
مشهور س��عودی هم ش��رکت کردهاند .برخی
ناظران ،نمایش بیسابقه طردشدگان از قدرت در
ریاض و این آزادی عمل آنان را تصمیم شخص
بنسلمان میدانند تا بدین وسیله خود را از زیر
فشارهای بهوجود آمده بعد از ماجرای خاشقجی
خارج کند .ش��اهزاده احمد ،عموی بزرگ او که
مطابق سنت خاندان آلسعود اکنون باید ولیعهد
باشد ،از سوی بخش مهمی از خاندان سلطنتی
بهعنوان نامزد حقیقی سلطنت شناخته میشود.
او تنه��ا وارث مهم تاج و تخت بود که با محمد
بنسلمان بیعت نکرد و به نشانه مخالفت به تبعید
اجباری در اروپا رفت .اما متعاقب رس��وایی قتل
خاشقجی ،بنسلمان و رفتار او زیر ذرهبین قرار
گرفت و پس از آنکه تظاهراتی علیه بنس��لمان
و جنایات او علیه مخالفان و مردم یمن با ش��عار
«سرنگون باد آلسعود جنایتکار» در مقابل خانه
احمد بنعبدالعزیز در لندن برپا ش��د ،احتماال
ری��اض و اربابان غربیاش بش��دت نگران آینده
حکومت دستنشاندهش��ان در عربستان شدند.
آن روز احمد در گفتوگو با معترضان سعی کرد
حساب آلسعود را از پادشاه و ولیعهد فعلی جدا
کنند .اظهارات او در فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی بازتاب بسیاری وسیعی داشت و عدم
اقتدار شاه فعلی و بنسلمان و میزان اختالفات و
جبههبندیهای درون خاندان حاکم را برمال کرد.
به دنبال این اتف��اق ،کاربران و فعاالن اینترنتی
عربزب��ان با به راه انداختن هش��تگ توئیتری
«با احمد بنعبدالعزیز به عنوان پادش��اه بیعت
میکنی��م» او را حمایت کردند تا به عربس��تان
بازگردد.

اردوغان :سعودیها
مردم را احمق فرض کردند!

رئیسجمهور ترکیه پیش از ترک اجالس
جی  20آرژانتین در جم��ع خبرنگاران درباره
وضعیت پرونده خاش��قجی پرسشی سخت را
از مقامات س��عودی مطرح ک��رد .رجب طیب
اردوغان گفت« :جس��د خاش��قجی کجاست؟
از طرفی تیم  20نفره ش��ما جواب این س��وال
را میدان��د .در این باره تقال نکنید و آس��مان
ریس��مان نبافید .گفته میشود که با یک فرد
محلی همکاری کردیم ،باید آن فرد را مشخص
کنید» .او با اش��اره به تغیی��رات مکرر مواضع
بنسلمان و مقامات پیرامون او در باره جنایت
خاش��قجی گفت« :آنها در ابتدا میگفتند که
خاشقجی به کنس��ولگری آمده و کارش انجام
شده و رفته است ،آنها مردم را سادهلوح و احمق
فرض کرده و تص��ور میکنند میتوانند افکار
عمومی را فریب دهند .چه شد؟ بعد از گذشت
چند روز ،شروع کردند توضیحات جدیدی به
مردم دادند».

وطن امروز

شکایت از شرکت جاسوسی اسرائیلی بهخاطر همدستی در جنایت رژیم سعودی

خاشقجی :بنسلمان ،دیوی سیریناپذیر است!
انتشار  400پیام واتساپی روزنامهنگار مقتول عربستانی راز قتل او توسط سعودی را آشکار کرد

با رسانهای شدن شکایت یکی از دوستان جمال
خاشقجی از یک شرکت جاسوسی اسرائیلی بهخاطر
ارائه خدمات رهگیری ارتباطات تلفنی روزنامهنگار
مقتول عربستانی به دستگاه امنیتی سعودی ،این
رسوایی ابعاد تازهای پیدا کرد .ماه گذشته پروندهای
قضایی توسط گروه حقوقبش��ری عفو بینالملل
علیه نرمافزار جاسوسی «اناساو» متعلق به رژیم
صهیونیستی گش��وده شده بود که شرکت سازنده
آن را ک��ه به کار فروش دس��تگاهها و نرمافزارهای
جاسوس��ی به کش��ورهای مختلف مشغول است،
در ماج��رای رصد ارتباطات تلفنی خاش��قجی به
همدس��تی با رژیم سعودی متهم میکرد .روزنامه
نیویورکتایمز روز یکشنبه در گزارشی به قلم «دیود
کرک پاتریک» فاش کرد «عمر عبدالعزیز» معارض
عربستانی ساکن تورنتوی کانادا و از دوستان جمال
خاشقجی نیز ش��کایتی علیه «اناساو» تنظیم
کرده است مبنی بر اینکه اسرائیلیها با جاسوسی
از تلفن همراه او و ارتباطاتش با خاشقجی ،به دولت
و دربار عربستان کمک کردهاند .متعاقب آن ،موجی
از شکایتها توس��ط فعاالن و روزنامهنگاران دیگر
در آمریکای ش��مالی و خود سرزمینهای اشغالی
علیه این ش��رکت خدمات جاسوسی که مستقیما
با س��رویس امنیتی رژیم تلآویو(موساد) همکاری
شده است که «اناساو» را عالوه
میکند ،س��رازیر 
بر سعودی به کمک به دولتهای مکزیک و امارات
ب��رای جاسوس��ی از تلفنهای هم��راه آنها متهم
میکنند .در شکایت عمر عبدالعزیز آمده است که
ماهها قبل از قتل خاشقجی ،او خود از سوی عناصر
نزدیک به بنسلمان که در پروسه کشتن خاشقجی
نیز دست داش��تند ،هدف قرار گرفته بود .او فاش
میکند 2« :نفر از عوامل سعودی در مونترال سراغ
من آمدند تا متقاعدم کنند به س��فارت س��عودی
مراجعه کنم و به عربس��تان بازگردم .آن دو مامور
خودش��ان را «عبداهلل» و «مالک» معرفی کردند و
ب��ه من قول داده بودند ب��ه محض اینکه به ریاض
برسم به دیدار محمد بنسلمان برده خواهم شد و
میتوانم هر درخواستی را که دارم با او مطرح کنم.
آنها حتی ب��رای من بلیت هواپیما و هتل در جده
نی��ز رزرو کرده بودند .گفتههای آنها را ضبط کردم
و بهرغم این وعدهها ،احتیاط کردم و از بازگش��ت
و حتی مراجعه به س��فارت سعودی در اتاوا امتناع
کردم».
بر اساس گزارش نیویورکتایمز ،در ماه آگوست
ی��ک گروه تحقیقاتی در دانش��گاه تورنتو که روی
نظارتهای برخط مطالعه میکند ،عمر عبدالعزیز
را مطل��ع کرد تلفن همراهش احتماال هک ش��ده
و احتماال حکومت س��عودی پش��ت این عملیات
جاسوسی بوده اس��ت .در همین حین ،عبدالعزیز
خبردار میشود نیروهای امنیتی سعودی به خانه
او در جده یورش برده و ضمن تفتیش و بازرس��ی
خان��ه 2 ،برادرش را بازداش��ت کردهاند 2 .ماه بعد
بود که دعوتی مشابه از دوست سرشناسش یعنی
نگاه روز مسعوداسداللهی* :نظام عربستان
س��عودی و بوی��ژه ولیعهد فعلی
این کش��ور در وضعی��ت کنونی
با بزرگتری��ن و بیس��ابقهترین
بحران تاریخی در محور سیاست
خارج��ی خود روبهرو اس��ت و به
نوعی جایگاه بینالمللی این کشور
در نظر بسیاری از بازیگران منطقهای و فرامنطقهای
را مخدوش کرده اس��ت .نقط��ه جوش این وضعیت
بیس��ابقه را باید پرون��ده قتل جمال خاش��قجی،
روزنامهنگار معترض س��عودی دانست .واقعیت این
است که هرچه بیشتر میگذرد شاهد ارائه اطالعات
جدید درباره این پرونده هس��تیم و به این خروجی
میرس��یم که دس��تور قت��ل وی از س��وی ولیعهد
عربستان صادر شده است .این پرونده باعث شده تا
وجهه س��عودیها در نظر دولتهای غربی و اروپایی
غیر قابل روتوش شود.
به غیر از دولت ایاالت متحده ،اکثر کش��ورهای
اروپایی علیه قتل خاشقجی و دست داشتن عربستان
در این پرونده موضع گرفتند و حتی تدابیری جهت
محدود کردن ریاض در دس��تور کار قرار دادهاند که
این وضعیت موجی از تقابل با محمد بنس��لمان را
ب��ه راه انداخته اس��ت .در داخل خاندان آلس��عود
هم مش��کالت عدیدهای وج��ود دارد و همگان علناً
میدانند که پادش��اه عربستان به دلیل کهولت سن
و بیماری نمیتواند اوضاع داخلی کشورش را زیر نظر
داشته باشد ،لذا پروندههایی مانند بحران یمن ،قتل
خاشقجی و حتی عادیسازی روابط با اسرائیل دور
از نظر وی توس��ط ولیعهد جوان س��عودی در حال
پیگیری اس��ت .بهعنوان مث��ال پرونده یمن بخوبی
نشان میدهد که سعودیها با صرف میلیاردها دالر
هزینه نتوانستند در مقابل یکی از فقیرترین مردمان
جهان به پیروزی دست پیدا کنند که تمام اینها نشان
از ناپخته بودن سیاستهای ولیعهد عربستان دارد.
زندانی کردن ش��اهزادههای س��عودی و مصادره
اموال آنها بدون برگزاری دادگاه یکی از مسائل دیگری

پازل
بوتفلیقه ،بنسلمان را جواب کرد

رئیس جمهور الجزایر حاضر به دیدار با ولیعهد بدنام سعودی نشد .بنسلمان یکشنبه شب در بازگشت از
اجالس جی 20بوئنوسآیرس و در ادامه تور خود در آفریقای عربی در میان اعتراضات گسترده مردم الجزایر
برای س�فری  2روزه وارد این کش�ور شد اما دیروز برخالف برنامهریزیهای قبلی نتوانست با «عبدالعزیز
بوتفلیقه» رئیسجمهور این کشور دیدار کند .دفتر ریاستجمهوری الجزایر در حالی در بیانیه روز دوشنبه
خود خبر خودداری بوتفلیقه از دیدار با بنسلمان به بهانه ابتال به آنفلوآنزای شدید را منتشر کرده که منابع
رسمی سعودی مدعی شده بودند ولیعهدشان با رئیسجمهور کشور میزبان و همچنین «احمد اویحیی»
نخستوزیر این کشور مالقات خواهد کرد .دلیل تصمیم بوتفلیقه را میتوان فشارهای گستردهای دانست
که از جانب کارزار بزرگ مخالفت ش�خصیتهای فرهنگی ،رس�انهای و سیاسی و همچنین برخی احزاب
الجزایری از جمله «جبهه عدالت و توسعه» در مخالفت با دعوت بنسلمان به کشورشان به عنوان چهرهای
جنایتکار و س�رکوبگر به دولت وارد شده اس�ت .پیش از سفر بنسلمان به الجزایر نیز نتایج نظرسنجی
روزنامه «الشروق» نشان میداد  72/5درصد مردم این کشور مخالف سفر ولیعهد سعودی به کشورشان
هس�تند .پیش از این شاه مراکش از پذیرفتن بنسلمان در خاک کشورش طفره رفته بود و سفر ولیعهد
سعودی به تونس نیز به خاطر موج گسترده مخالفتهای مردم و نخبگان به شکل نیمهپنهان انجام شد .در
آرژانتین نیز دادستانی این کشور همزمان با حضور بنسلمان در نشست بوئنوسآیرس ،پرونده تحقیقات
درباره قتل جمال خاشقجی ،روزنامهنگار منتقد عربستانی را به جریان انداخته بود.

جمال خاش��قجی باعث فریب خوردن روزنامهنگار
منتقد واشنگتنپست و سفر او به ترکیه و رفتنش به
کنسولگری سعودی برای انجام مراحل اداری ازدواج
جدیدش شد که سرنوش��ت وحشتناک او را حاال
همه میدانند .پیشتر «ریچارد اسپنسر» خبرنگار
نشریه تایم ،متعاقب قتل خاشقجی در گزارشی با
تاکید بر اینکه ردپای سازمانهای اطالعاتی رژیم
صهیونیس��تی ،مصر و امارات نی��ز در این جنایت
به چش��م میخورد ،مشخصا س��بک کار تیم ترور
س��عودی را شبیه عملیات موس��اد در بهرهگیری
از پوشش سیاس��ی در قاچاق و رد کردن مرزهای
رسمی خوانده بود.
■■خاشقجی :بنسلمان ،دیوی سیریناپذیر است!

اما انتشار پیامهای «واتساپی» جمال خاشقچی
بیش از پیش ولیعهد س��عودی را به عنوان دشمن
درج��ه یک او در مظ��ان اتهام ق��رار داد .در حالی
که رژیم س��عودی همچنان س��عی دارد برای این
روزنامهن��گار مقتول در کنس��ولگری خود اش��ک
تمس��اح ریخته و او را دوس��ت و ب��رادری متوفی
میخواند ،ش��بکه س��یانان فاش کرد خاشقجی
پیش از مرگش بنس��لمان را دیوی توصیف کرده

بود که از بلعیدن منتقدان و حتی حامیانش س��یر
نمیشود .این شبکه دیروز خبر داد به بیش از ۴۰۰
پیام خاشقچی در پیامرسان «واتساپ» دسترسی
پیدا کرده که با نگاهی به آنها مش��خص میش��ود
ولیعهد سعودی به دنبال هدف قرار دادن یک منتقد
جوان سعودی مستقر در کانادا یعنی همان «عمر
عبدالعزیز» بوده است که صفحهاش در توئیتر ۳۴۰
هزار دنبالکننده دارد .سیانان نوشت« :انتقادهای
جمال خاشقجی در نوشتههای علنی و عمومی او
درباره رژیم س��عودی و محمد بنسلمان ،کامال با
دقت و بررسی شده ،بود اما در محافل خصوصی این
روزنامهنگار و ستوننویس واشنگتنپست مانعی در
برابر خودش برای انتقاد صریح نمیدید».
خاشقجی در این پیامها که حاوی متن ،تصویر
و فیلم است ،نگرانی شدید خود از خشونت ولیعهد
را اب��راز کرده و او را ب��ه «دیو» و «پکمن» (pac-
 )manتشبیه میکند که یک بازی رایانهای است
که در آن برای پیروزی ،شخصیت اصلی باید دائما
دهانش باز باش��د و هر آنچه را بر سر راهش است
ببلعد .این پیامهای واتساپی که میان خاش��قجی
و دوس��ت جوان  27س��الهاش رد و بدل شده بود،

نگاهی به سفرهای بیهدف بنسلمان

تالش ریاض برای خروج از انزوا
بود که وجهه ولیعهد عربستان را در سراشیبی سقوط
ق��رار داد و قبل از آن هم انتقادهای��ی از وی درباره
حبس عجیب «سعد الحریری» نخستوزیر لبنان در
ریاض انجام شده بود .ش��اید در این بین این سوال
مطرح شود که چرا رفتار ولیعهد عربستان تا به این
اندازه تند ،زننده و نابخردانه است؟ پاسخش را باید در
کاخسفید دنبال کرد .محمد بنسلمان معتقد است
که اگر حمایت ترامپ را داش��ته باشد هیچ جریان و
هیچ شخصی نمیتواند او را تهدید کند .به هر حال،
ولیعهد سعودی در ش��رایط فعلی احساس میکند
که نبای��د در موضع دفاع قرار بگیرد و به این جهت
در حال حمله و ت�لاش برای قرار گرفتن در موضع
مهاجم است .اتخاذ چنین مواضعی از سوی ولیعهد
ریاض در حالی عیان ش��ده که بنسلمان به دنبال
راهاندازی تور منطقهای اس��ت .ت��وری که به اعتقاد
برخ��ی ناظران مس��ائل بینالملل ه��دف از اجرای
آن جلوگی��ری از بدنامی و هرگونه فش��ار داخلی و
خارجی پیشبینی میش��ود .در واقع بنس��لمان با
س��فرهای منطقهای و همچنین حضور در آرژانتین
و شرکت در اجالس گروه بیست (جی  )20به دنبال
انتش��ار عکسهای یادگاری و عادیسازی ظاهری و
رس��انهای روابط ریاض با رهبران کشورهای اروپایی
و قدرته��ای دنیاس��ت! اگر بخواهی��م دور جدید
سفرهای ولیعهد عربستان را به صورت کام ً
ال روشن
م��ورد تحلیل قرار دهیم تنها خروج��یای که از آن
س��اطع خواهد شد ،تالش برای نجات خود از باتالق
بیاعتباری و هجمههای خارجی اس��ت .سفرهای او
به کش��ورهای منطقه مانند بحرین و امارات ارزش
چندانی ندارد ،چراکه این دو کش��ور بهعالوه تونس
و الجزایر تحت نفوذ ریاض هس��تند و موریتانی هم
در عرصه بینالمللی جایگاه سیاسی خاصی ندارد که
بتوان به این سفرها افتخار کرد .درست است که مصر

بهعنوان مدعی رهبری جهان اسالم در گذشته نقش
زیادی در تحوالت جهان اسالم و دنیای عرب داشته
اما در حالت کنونی خود را زیر چتر عربستان قرار داده
و میزان وابس��تگی این کشور به سعودیها تا حدی
افزایش پیدا کرده که  2جزیره «تیران و صنافیر» را
به ریاض واگذار کرد .به این جهت ،سفرهای ولیعهد
عربستان به کشورهای یادشده دستاورد خاصی در
عرصههای سیاس��ی ،امنیتی و اقتص��ادی به همراه
نداش��ت و تنها به عنوان یک مانور رسانهای میتوان
از یاد کرد .اگر ولیعهد عربستان در ادامه این سفرها
به چند کش��ور اروپایی مانند بریتانیا ،فرانسه ،آلمان
یا بلژیک سفر میکرد ،میتوانستیم بگوییم که این
س��فرها حائز اهمیت هس��تند اما بحث بر سر این
است که مواضع این کشورهای اروپایی درباره پرونده
خاشقجی علیه ولیعهد بوده است .او تمام سعی خود
را بر این پایه استوار کرده تا با انجام اینگونه سفرها به
دنیا بفهماند که در موقعیت تدافعی قرار ندارد و حتی
خود را همانند گذشته مهره اول و آخر در سیاست و
اقتصاد ریاض میداند .آنچه در این راستا بسیار حائز
اهمیت خواهد بود ،مواضع دونالد ترامپ به عنوان مرد
شماره یک کاخسفید است .در زمان حضور روسای
جمهور قبلی در کاخس��فید ،سیاس��تهای ابالغی
ساختار قدرت واشنگتن توسط آنها اجرا میشد اما
به هر طریقی که بود در مواردی مانند دموکراسی یا
حقوقبشر حفظ ظاهر میشد؛ این در حالی است که
ترامپ تمام این قواعد ظاهری را کنار گذاشته است.
بیانیه اخیر کاخسفید و مواضع ریاستجمهوری
آمریکا درباره پرونده خاشقجی رسماً اعالم میکند که
به دلیل خرید تسلیحات آمریکایی از سوی عربستان،
کاخسفید تمامقد از ریاض و هر اقدام ولیعهد سعودی
دفاع میکند .در اینجا باید به یاد سخنان مقام معظم
رهبری بیفتیم ک��ه اظهار کردن��د« :ترامپ ،چهره

پس از آنکه عبدالعزیز از شرکتی اسرائیلی بهخاطر
هک کردن گوشیاش ش��کایت کرد ،در دسترس
سیانان قرار گرفت .در یکی از مکالمات عبدالعزیز
ی گروهی از فعاالن حقوقبشر در
بعد از دس��تگیر 
عربستان به دس��تور بنسلمان از خاشقجی سوال
میکند« :آیا احتمال این وج��ود دارد که وقتی او
شاه شد ،این افراد را به نشانه ترحم و بخشش عفو
کند؟»
خاشقجی جواب میدهد« :منطق اینطور حکم
میکند اما من دیگر هیچ ایمانی به تحلیل منطقی
ذهن این مرد ندارم».
خاش��قجی همچنین بهار گذش��ته در پیامی
نوش��ته بود« :این دس��تگیریها موجه و به نفع او
نیست اما حاکم مستبد هیچ منطقی ندارد و فقط
زور و س��رکوب را میشناسد و میخواهد این را به
فعاالن نشان دهد .او شبیه دیو پکمن است ،هر چه
بیشتر قربانی ببلعد ،خواهان بلعیدن تعداد بیشتری
است .من متعجب نخواهم شد اگر این سرکوبگری
شامل آنهایی شود که در حال تشویق او هستند».
■■دلیل اصلی قتل خاشقجی

از ط��رف دیگر این ش��بکه گ��زارش میدهد
خاشقجی و عبدالعزیز در پیامهای تقریبا روزانه خود
از اکتب��ر  ۲۰۱۷تا آگوس��ت  ۲۰۱۸در حال تبادل
نظر درباره طرحهایی به منظور ایجاد یک «ارتش
الکترونیکی» برای جوانان در عربس��تان سعودی
برای مقابله با پروپاگاندای حکومتی در شبکههای
اجتماعی بودند .موضوع مهمی که میتواند راز قتل
فجیع خاشقجی توسط تیم ترور بنسلمان را برمال
کند .این دو در مکالمههای خ��ود درباره یک ابزار
تهاجمی موسوم به «زنبور عسل سایبری» به منظور
ایجاد پرتالی برای مستند کردن نقض حقوق بشر در
عربستان و همچنین ابتکاری برای تولید فیلمهای
کوتاه موبایلی صحبت کرده بودند .مثال عبدالعزیز
گفته بود« :ما پارلمان نداریم و فقط توئیتر را داریم
اما توئیتر ابزاری است که آنها (حکومت عربستان
سعودی) هم دارند و از آن برای جنگیدن و انتشار
شایعاتشان استفاده میکنند .به ما در توئیتر حمله
ش��ده و مورد اهانت قرار گرفتهایم و به دفعات زیاد
مورد تهدید ق��رار گرفتهای��م و بهخاطر همین ما
تصمیم گرفتیم کاری کنیم».
بخش��ی از طرح آنها ارس��ال س��یمکارتهای
خارجی ب��رای منتق��دان داخلی ب��رای ارتباط با
توئیتر بدون ردیابی ش��دن ب��ود .آنها همچنین به
دنبال جلب کمکهای مالی بودند و خاشقجی در
یکی از پیغامهایش به عبدالعزیز قول جذب کمک
 ۳۰هزار دالری را داده بود .س��پس  2ماه پیش از
قتل خاش��قجی ،دوست جوان او تماس گرفته و با
وحشت میگوید ماموران حکومتی از طرح آنالین
مشترکشان خبر دارند .عبدالعزیز در مصاحبه اخیر
به سیانان گفته است« :جمال (خاشقجی) اعتقاد
داشت که مشکل ،محمد بنسلمان است و او گفت
این بچه باید متوقف شود».

واقعی آمریکاست» .به واقع این سخن درست است
و آمریکای ترامپ نش��ان داد که چگونه از تروریسم
سعودی و س��ناریوهای ضدبشری حمایت میکند.
مساله دیگری که در امتداد سفر بنسلمان و پرونده
خاش��قجی باید مورد تحلیل قرار بگی��رد ،رخ دادن
تحوالت ناراحتکنندهای اس��ت که در کش��ورهای
حاش��یه خلیجفارس با محوریت رژیم صهیونیستی
رخ داده است .در گذشته در سطح کشورهای عربی
شاهد حمایت از فلسطین بودیم و این در حالی بود
که روابط آنها با تلآویو به صورت پنهان وجود داشت
اما در روزهای اخیر رس��ماً شاهد عادیسازی روابط
دولتهای عربی با اس��رائیل هس��تیم .مسالهای که
بیش از پیش بیانگ��ر نقش نماینده جوان ریاض در
این فرآیند است .این عادیسازی دالیل مختلفی دارد
اما یکی از مهمترین آنها بحث قرار داشتن کشورهای
عربی در بحران است که تنها راه نجات خود را چنگ
زدن به ریسمان رژیم صهیونیستی میدانند تا بتوانند
از طریق این رژیم با آمریکا روابط بهتری را داش��ته
باشند .این در حالی است که عربستان همچنان نقاب
را به صورت کامل از چهره خود برنداشته است .ریاض
مدعی رهبری جهان اسالم و تولیت حرمین شریفین
اس��ت و تالش میکند به صورت رسمی روابط خود
را با اس��رائیل علنی نکن��د .در صورتی که نزدیکان
ولیعهد عربستان با برخی مقامات رژیم صهیونیستی
دیدار داشتهاند .اگر ولیعهد عربستان بتواند از پرونده
خاشقجی و یمن جان سالم به در ببرد ،بدون تردید
ب��ه همین روال پنهان در جهت ارتباط با اس��رائیل
ادامه خواه��د داد اما اگر حلقه محاصره وی تنگتر
ش��ود ،بیشک دست به حرکاتی خواهد زد که دنیا
را متحیر میکند و یکی از آنها علنی کردن ارتباط با
تلآویو است ،چراکه نخستوزیر اسرائیل هم اوضاع
فعل��ی را فرص��ت تاریخی برای برونرف��ت از انزوا و
عملیاتی کردن معامله قرن میداند و عالوه بر آن با
عادیسازی روابط به دنبال اجماع منطقهای و جهانی
علیه ایران است.
*تحلیلگرمسائلمنطقه
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حمله موشکی آمریکا
به ارتش سوریه

با شکس��ت حمله موش��کی هفته گذش��ته
صهیونیس��تها برای ه��دف ق��رار دادن موضع
نیروهای س��وری در دمش��ق و مناطق مرزی با
لبنان و جوالن اش��غالی ،آمریکاییها بار دیگر با
فعال کردن تروریس��تهای تحت حمایتشان و
حمالت مستقیم به ارتش سوریه ،قصد افروختن
شعلههای جنگ شام را دارند .متعاقب هشدار وزیر
خارجه روسیه درباره قصد ائتالف آمریکایی برای
ماجراجوییهای جدید علیه امنیت سوریه ،طی
روزهای گذش��ته ابتدا باقیمانده تروریس��تهای
جبهه النصره در حماه در شمال غرب این کشور
به نیروهای دولتی حمله کردند و سپس یکشنبه
شب ،نظامیان اشغالگر آمریکایی در خاک سوریه
ش��انس خود را ب��رای افزایش تنشه��ا آزمایش
کردند.
به گزارش مشرق به نقل از یک منبع میدانی،
ساعت  22یکشنبهشب حمالتی موشکی توسط
نیروه��ای آمریکایی از پایگاه اش��غالی التنف در
جنوب استان حمص علیه مواضع نیروهای ارتش
س��وریه در مناطق «جبل الغراب» و «الهبله» در
حومه شمالی منطقه التنف انجام شد .گزارشها
حاکی از شلیک  ۱۴موش��ک از سامانه موشکی
«هیمارس» به س��مت مواضع نیروهای س��وری
است؛ سامانه آمریکایی که پیشتر در اردن مستقر
بود و خردادماه س��ال  ۹۶به پایگاه التنف منتقل
شد.
در این حمالت موش��کی آسیبی به نیروهای
ارتش س��وریه وارد نشد اما به مقرها و تجهیزات
ارتش س��وریه در حومه ش��مالی منطقه التنف
خس��ارتهایی وارد آمد .به گفته منابع میدانی،
نیروهای اشغالگر آمریکایی به بهانه نزدیک شدن
نیروهای گروه س��وم پیادهنظام ارتش س��وریه به
حومه منطقه التنف نسبت به حمله موشکی اقدام
کردند .پایگاههای نیروهای اشغالگر آمریکایی در
منطقه التنف در جنوب استان حمص به محلی
برای آموزش تروریس��تها تبدیل شده است .بر
اس��اس اطالعات بهدست آمده ،افسران انگلیسی
ه��م در پای��گاه التنف حضور دارن��د و به صورت
مش��ترک با آمریکاییها ،عناصر تروریستی اسود
الش��رقیه و ...را آموزش نظامی میدهند .منطقه
التنف حدود  ۲۴۵کیلومتر مربع مس��احت دارد
و یکی از نقاط اتصال بغداد -دمش��ق محس��وب
میشود.
دوحه روی صادرات گاز متمرکز میشود

گران شدن نفت
با شوک خروج قطر از اوپک

قطر رس��ما اعالم ک��رد با آغاز س��ال 2019
میالدی از سازمان اوپک خارج میشود .به گزارش
یورونیوز ،وزیر انرژی قط��ر دیروز توضیح داد که
کش��ورش تنها کمتر از یک ماه دیگر به تعهدات
کش��ورهای عضو اوپک تبعیت خواهد کرد اما از
اول ماه ژانویه آتی و با خروج از سازمان کشورهای
صادرکننده نفت دیگر به توافقهای فعلی متعهد
نخواهد بود .الکعبی که تنها یک ماه پیش به سمت
وزارت انرژی پادش��اهی قطر منصوب ش��ده ،روز
دوشنبه در یک کنفرانس خبری در دوحه گفت:
«پس از بررسی راههایی برای تقویت نقش قطر به
لحاظ بینالمللی و طرحریزی راهبرد بلندمدت این
کشور ،تصمیم خروج از اوپک گرفته شد» .کعبی
با عنوان اینکه دولت قطر بامداد دوشنبه مقامهای
اوپک را از این تصمیم خود آگاه کرده ،دلیل فنی
این تصمیم را چنین اعالم کرد« :ما ظرفیت نفتی
زیادی نداریم و واقعبین هس��تیم؛ ظرفیت ما در
واقع گاز است» .البته این شیخنشین خلیجفارس
که بزرگتری��ن صادرکننده گاز طبیعی مایع در
جهان محسوب میشود همچنان به تولید نفت
اما خارج از چارچوب تعهدات اوپک ادامه خواهد
داد .وقت��ی س��ازمان اوپک در س��پتامبر ۱۹۶۰
تشکیل ش��د ،ایران و عربستان سعودی از همان
آغاز مهمترین اعضایش بودند و قطر نیز یک سال
بعد به عضویت این س��ازمان درآمد اما عربستان
از ژوئن  ۲۰۱۷به بهانه حمایت قطر از تروریس��م
با این کش��ور قطعرابطه و آن را تحریم کرد و در
ادامه متحدان عربی سعودی یعنی امارات ،بحرین
و مصر نیز به تحریمکنندگان قطر پیوستند .بدین
ترتیب دوحه در بلوک عربی اوپک بشدت منزوی
شد و حاال نیز دلیلی نمیبیند که از سیاستهای
نفتی مشترک ریاض تبعیت کند .اما در پی شوک
اع�لام خروج قطر از اوپ��ک ،قیمت جهانی نفت
بشدت افزایش یافت .بهای نفت برنت برای تحویل
در ماه فوریه روز دوش��نبه به  ۶۱دالر و  ۱۴سنت
رسید که نسبت به لحظه بسته شدن بازار در پایان
روز کاری جمعه  5/8درصد افزایش نشان میدهد.
قیمت ش��اخص برنت در پایان هفته گذشته ۵۸
دالر و  ۶۸س��نت ب��ود .با وجود این بس��یاری از
تحلیلگران مبنای اصل��ی افزایش بهای نفت در
نخستین روز کاری بینالمللی این هفته را تعدیل
تنش تجاری میان آمریکا و رقبای تجاریاش در
جریان دیدارهای حاشیهای نشست گروه  ۲۰در
آرژانتین میدانند که البته قیمت طالی سیاه در
بازارهای جهانی ک��ه در هفتههای پیش کاهش
یافت��ه بود ،به دلیل ش��وک وارده از دوحه باز هم
افزایش پیدا میکند.

