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خلیج فارس
پشتپرده خروج قطر از اوپک چیست؟

جنگ اقتصادی تمیم علیه بنسلمان

گ�روه بینالمل�ل :در ش��رایطیکه در س��ایه
فرمانبرداری محض رژیم سعودی از آمریکا ،این
روزها تنها نامی از اوپک باقی مانده است ،قطر
اعالم کرد اوایل س��ال آینده میالدی به شکلی
رسمی از این نهاد اقتصادی خارج خواهد شد.
سعد شریده الکعبی ،وزیر امور انرژی قطر ،روز
دوشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی ،ضمن اعالم
این خبر ،تصریح کرد تصمیم قطر برای خروج
از اوپک سیاسی نیس��ت ،بلکه برای تمرکز بر
تولید گاز مایع است که کشور قطر بزرگترین
صادرکننده آن در جهان به ش��مار میرود به
طوری ک��ه صادراتش از آن به  77میلیون تن
در سال رسیده است و میخواهد آن را به 110
میلیون تن در سال  2024برساند .در حالیکه
به نظر نمیرسد این توجیه قطر برای خروج از
اوپک بس��یاری را چه در داخل اوپک یا خارج
از این سازمان متقاعد کند ،چرا که عضویت و
نقش فعال قطر در اوپک از سال  ۱۹۶۱با وجود
اینکه یکی از اعضای کوچک سازمان اوپک بوده
و تولید نفت آن روزانه  ۶۰۰هزار بش��که است،
نمیتواند مانعی برای توسعه میدانهای گازی
این کش��ور و افزایش صادرات آن باش��د .این
تصمیم قطر درست چند روز پیش از برگزاری
نشس��ت تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک در
وین اتریش به منظور دستیابی به توافق درباره
کاهش احتمالی تولید نفت صورت گرفته است.
ناظران بر این مساله تأکید دارند که مهمترین
دلیل خروج قطر از اوپک مربوط به سیاست و
رفتارهای عربس��تان سعودی در این سازمان و
همچنین تنشهای آن با قطر اس��ت .یکی از
معضلهایی که اوپک اکنون با آن مواجه است،
این است که اعضا در نشستهای این سازمان
تصمیمهایی با هدف ممانعت از سقوط قیمت
نفت اتخاذ میکنند اما نگاه سیاسی عربستان
سعودی به نفت سبب میش��ود که ریاض در
عمل تصمیمهای اوپک را اجرایی نکند و مطابق
با سیاستهای دولت آمریکا برای کاهش قیمت
نفت حرکت کند.
عبدالصمد العوضی ،کارشناس بینالمللی
کویت��ی در امور انرژی که نماینده این کش��ور
در سازمان اوپک به مدت  21سال بود ،بر این
باور است که تصمیم قطر برای خروج از اوپک
در وهله نخست تصمیمی اعتراضی است .وی
ب��ه روزنامه «رأی الی��وم» گفت که دولت قطر
احس��اس میکند  3کشور عربستان سعودی،
آمریکا و روسیه بر بازارهای انرژی و قیمت آن
در حال حاضر س��یطره دارند؛ امری که باعث
شده نقش س��ازمان اوپک در این زمینه افول
کند.
م��روان اس��کندر ،کارش��ناس اقتصادی
لبنان هم معتقد اس��ت دوحه میخواهد به
همس��ایگان خود یعنی عربس��تان ،امارات و
بحرین بگوید :ما سعی کردیم با هم باشیم اما
به نظر میرس��د شما نمیخواهید ،لذا دوحه
این تصمیم را اتخاذ ک��رد تا اعالم کند کمر
همت بسته است تا در جنگی اقتصادی و البته
کامال جدی با عربس��تان حاضر ش��ود .با این
تفاسیر میتوان گفت با خروج رسمی قطر از
اوپک در واقع یکی از ماموریتهای آمریکایی
محمد بنسلمان ،ولیعهد سعودی پایان خواهد
یاف��ت .دونالد ترامپ ،اخیرا از بنس��لمان در
پایین آوردن قیمت نفت به او مجددا دستور
داد قیمت نف��ت را از این مقدار هم پایینتر
بیاید .بنابر آنچه گذش��ت روشن میشود که
با خروج قطر از اوپک یکی از  2پایه س��تون
اهمیت بنس��لمان برای ترام��پ فروخواهد
ریخت و پس از آن این س��وال باقی میماند
که ترامپ همچنان با تکیه بر ستون باقیمانده،
یعنی فروش سالح به بنسلمان چقدر حاضر
خواه��د بود ب��رای حمایت از س��لطنت آتی
ولیعهد جوان س��رمایهگذاری کند؟ از سوی
دیگر ،برخی دیپلماتها در منطقه خلیجفارس
میگویند بعید نیس��ت قطر متعاقب چنین
تصمیمی ،دس��ت به اق��دام بزرگت��ری در
روزهای آینده بزند ،یعنی خروجش از شورای
همکاری کشورهای حاشیه خلیجفارس را که
نشست ساالنه س��ران آن یکشنبه آینده در
ریاض برگزار خواهد ش��د ،اعالم کند .تا این
لحظه هنوز قطر آمادگی خود برای مشارکت
در این نشست را اعالم نکرده و نیز اعالم نکرده
اس��ت که تمیم بن حمد آل ثانی ،امیر قطر
ریاس��ت هیأت این کشور را در نشست سران
به عهده میگیرد یا خیر؟ خروج قطر از اوپک
با توجه به نقش محدود آن در این س��ازمان
موجب فروپاشی این سازمان نمیشود اما اگر
قطر تصمیم بگیرد از شورای همکاری خلیج
فارس که هماکنون دچار بحرانهای ش��دید
داخلی است ،خارج شود ،آنگاه شرایط متفاوت
خواهد شد.

وطن امروز

دولت فرانسه با تعلیق اصالحات اقتصادی ،مقابل تظاهرات جلیقهزردها عقبنشینی کرد

شکست مکرون ،رئیسجمهور نامشروع

فرانسه با امانوئل مکرون ،یک جامجهانی را در
زمین فوتبال برد اما در همه عرصههای دیگر داخلی
و خارجی جز شکس��ت چیزی عایدش نشد .پس
از شکس��ت در باقی نگاه داش��تن آمریکای ترامپ
در پیمانهای بینالمللی ،جلب حمایت واشنگتن
از اتحادیه اروپایی ،کسب امتیازی مهم از بریتانیای
پسابریگزیت ،رهبری اتحادیه اروپایی ،احیای اقتصاد
رو به ورشکستگی فرانسه ،ایجاد ثبات سیاسی در
فرانس��ه توس��ط حزب حاکم «آن مارش» ،موازنه
قوا با اقتدار روزافزون روس��یه در شرق اروپا و البته
بیآبرویی اخیر پاریس بهخاطر رسوایی همپیمان
جدید مک��رون یعنی بنس��لمان در ماجرای قتل
خاشقجی ،حاال شورش «جلیقهزردها»ی طبقات
فرودست علیه تغییرات اشرافی در قوانین اقتصادی
که از پاریس به دومین ش��هر بزرگ فرانسه یعنی
مارسی هم کشیده شده ،چنان دولت مکرون را به
عنوان نوکر بیاختیار روتشیلدها به چالش کشیده
که عمال زمام امور از کنترل کاخ الیزه خارج ش��ده
و طبق آخرین ش��نیدهها از کریدورهای قدرت در
پاریس ،یک شورای حکومتی اضطراری اما مخفی
همانند آنچه در یازدهم سپتامبر در واشنگتن شکل
گرفته بود ،در فرانسه روی کار آمده است.
ب��ا گذش��ت کمت��ر از  3هفت��ه از اعتراضات
خستگیناپذیرمردمحاشیهنشینوشهرستانیهای
کمبضاعت علی��ه افزایش بهای س��وخت و برنامه
اصالح��ات اقتصادی مک��رون -که کارشناس��ان
فرانسوی شدت و جدیت آن را از انقالب اجتماعی
سال  1968به این سو بیسابقه دانستهاند -پاریس
تبدیل به ش��هری جنگزده و نیم��ه تعطیل زیر
آس��مانی تی��ره و تار از دود و آتش ش��ده اس��ت.
دانشآموزان بیش از  100مدرس��ه هم با تعطیلی
م��دارس خود به معترضان پیوس��تند .حتی بازی
خانگی باش��گاه پاریس��ن ژرمن هم در این شهر
آشوبزده لغو شد« .آنی هیدالگو» شهردار پاریس
دیروز به تلویزیون «فرانس  »3گفت آش��وبهای
اخیر  3تا  4میلیون یورو به پاریس آسیبزده است.
این اعتراضات که نش��ریه آمریکای��ی تایم آن را به

جنگ داخلی تشبیه کرده و یورونیوز ،انقالبی جدید
در اتحادیه اروپایی خوانده بود ،حداقل  4کش��ته و
 1043زخمی بر جا گذاش��ت ک��ه فقط  222نفر
آنها نیروهای امنیتی بودهاند .پلیس فرانس��ه بیش
از  1424نفر را نیز بازداش��ت کرده اس��ت .جنگ
خیابان��ی  100هزار جلیقهزرد با پلیس در ش��هر
پاریس در ابتدای هفته که به «شنبه سیاه» مشهور
شد در حالی رخ داد که مکرون  40هزار مایل دورتر
از پایتخت در اجالس جی  20بوئنوسآیرس خود
را به حل مسائل بینالمللی نظیر واسطهگری برای
آشتی جنایتکاری مثل بنسلمان با غرب سرگرم
ک��رده بود .رئیسجمهور صورتی فرانس��ه که نرخ
مقبولیت��ش در کمتر از  2س��ال از روی کار آمدن
به مرز بیس��ابقه  6درصد رس��یده اس��ت ،خیلی
دیر از آرژانتین بازگش��ت و وقتی هم که بازگشت
مجبور شد به دستور شورای حکومتی اضطراری،
س��فر برنامهریزی شدهاش به صربستان را لغو کند
تا در جلس��ه فوقالعاده الیزه رو در روی نخس��ت
وزی��ر«ادوارد فیلیپ» و وزیران ارش��د و اقتصادی
کابین��ه ،آنها را مجبور کند ب��ه جای خودش فعل
«غلط کردم» را صرف کنند .دیروز فیلیپ به عنوان
رئیس کابینه از تعلیق  6ماهه طرح افزایش مالیات

آمادهباش ارتش صهیونیستی در مرز با لبنان
النه عنکبوت گ�روه بینالمل�ل :ارت��ش رژیم
صهیونیس��تی روز گذشته اعالم
کرد عملیات برای شناس��ایی و تخری��ب تونلهای
ادعایی گروه مقاومت لبنان را که زیر مناطق شمالی
فلسطین اشغالی حفر شدهاند ،آغاز کرده است .ارتش
صهیونیس��تی با ادعای اینکه
جنبش مقاومت ح��زباهلل از
مناطقجنوبیلبنان،تونلهایی
را زیر مناطق شمالی فلسطین
اش��غالی حف��ر ک��رده ،از آغاز
عملی��ات موس��وم به «س��پر
شمالی» خبر داد .سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی
با اعالم خبر آغاز این عملیات ،مدعی شد« :حفر این
تونلها ،نقض فاحش حاکمیت اسرائیل است» .ارتش
رژیم اسرائیل مدعی است که حزباهلل این تونلها را
با هدف اجرای عملیاتهای غافلگیرکننده علیه آنها
حفر کرده است و به همین دلیل عملیات سپر شمالی
را در سراسر مرز موسوم به «خط آبی» اجرا میکند.
ارتش صهیونیستی برخی مناطق نزدیک به فنسهای

امنیتی در مرز لبنان (که محل عملیات است) از جمله
«المطل��ه» را منطقه ممنوعه نظام��ی اعالم کرده و
همچنین تعداد نظامیان حاضر در فرماندهی شمالی
را برای مقابله با هرگون��ه درگیری احتمالی افزایش
داده است .دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی نیز
با متهم کردن حزباهلل لبنان به
نقض قطعنامه  1701شورای
امنیت س��ازمان مل��ل ،مدعی
ش��د این جنبش از روستاها و
مناطق غیرنظامی جنوب لبنان
به عنوان پوشش��ی برای حفر
این تونلها استفاده کرده و با این کار جان شهروندان
لبنانی را به خطر انداخته اس��ت .این در حالی است
که پیشتر یک وبگاه صهیونیس��تی مدعی شده بود
رئیسجمهور لبنان با کمک حزباهلل ،از همتای روس
خود درخواست کرده که جهت محدود کردن فعالیت
نیروی هوایی رژیم صهیونیستی ،آسمان این کشور هم
تحت پوشش سامانههای پدافندی مستقر در سوریه
قرار گیرد.

مدیر سیا راز جنایت بنسلمان را در سنا برمال میکند؟

خاشقجی ،نقطه ضعف ترامپ مقابل کنگره
رئیس س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا س��رانجام
برای ارائه گزارش رس��می درباره حقایق قتل جمال
خاشقجی به مجلس سنا رفت .به گزارش والاستریت
ژورن��ال« ،جینا هاس��پل» صبح روز سهش��نبه به
وقت نیویورک در نشس��تی با رهبران س��نا ،آنها را
در جری��ان دادهها و نتیجهگیریهای موجود س��یا
درباره قتل روزنامهنگار منتقد عربستانی توسط رژیم
س��عودی قرار خواهد داد .این در حالی بود که کاخ
سفید ،هاسپل یا هر مسؤول دیگر سیا را از گزارش
رسمی به سنا درباره قتل خاشقجی بازداشته بود اما
انتشار غیررسمی فرازها و اسنادی از تحلیل دستگاه
اطالعاتی آمریکا درب��اره این جنایت در روزنامهها و
ش��بکههای تلویزیونی عمال دونالد ترامپ را مجبور
به عقبنش��ینی ک��رد ،به طوری ک��ه او در آخرین
موضعگیری خود دراین رابطه پذیرفت که گزارش
سیا حاوی اطالعات درستی است .همچنین واکنش
تند اهالی کنگره و حتی بسیاری از جمهوریخواهان
از هاس��پل به دلیل حضور نیافتن در جلسه پشت
ک پمپئو
درهای بسته سنا همزمان با مشارکت مای 
و جیمز ماتیس ،وزیران خارجه و دفاع آمریکا جهت
ارائه گزارش مزبور ،به انتقادات تندی از سیاستهای
واش��نگتن در قبال سعودی منجر شد که ترامپ را
بیش از پیش به عقبنشینی واداشت.
س��ناتورها و اعضای خانه نمایندگان به رهبری
لیندسی گراهام ،سناتور همحزبی ترامپ که شدیدا
به برکناری بنسلمان از سلسلهمراتب قدرت سعودی
اعتقاد دارد ،تهدید کردند اگر مدیر س��یا در کنگره

بر س��وخت خبر داد که به مثابه پذیرش شکست
مکرون بود ،چرا که رئیسجمهور تنها  5روز پیش
در نشس��تی خبری مدعی ش��ده بود هرگز از این
طرح در مقابل اعتراضات کوتاه نخواهد آمد .او حتی
همانند یک دیکتاتور معترضان را تهدید به سرکوب
ش��دید کرد .اما نخستوزیر دیروز گفت« :دولت 3
برنامه اقتصادی اصلی در دست اجرا دارد که اولین
آن تعلیق  6ماهه افزایش مالیات حاملهای انرژی
اس��ت .موضوع دوم بحث افزایش قیمت گاز و برق
اس��ت که قرار بود از سال آتی ( )2019اعمال شود
که تا به نتیجه رسیدن مذاکرات اعمال نخواهد شد
و س��وم اینکه مذاکراتی با تمام گروههای شغلی و
س��ندیکاهای کارگری برای کنت��رل اوضاع انجام
خواهد ش��د» .اما این تنها شکست مکرون نبوده و
نخواهد بود؛ به نظر میرس��د این جوانک که یک
سال و نیم پیش با البی بانکداران صهیونیست در
قحطالرجال سیاست فرانس��ه به قدرت رسید ،در
نتیجه معاش��رت بیش از حد با ولیعهد جنایتکار
سعودی ،به سرنوش��تی همانند او یعنی بیثباتی
ناش��ی از بیسیاس��تی در رأس قدرت مبتال شده
باش��د .تعویق  6ماهه نخس��تین فاز از اصالحات
اقتصادی مکرون آن هم بر اثر بزرگترین ش��ورش

معیش��تی تاریخ اتحادیه اروپایی در کش��وری که
خ��ود را محور اتحادیه میخواند ،بهای گزافی را به
مش��روعیت حاکمیت فرانسه تحمیل میکند که
اولین اثرش را خود مکرون متحمل شده است.
مکرون که در انتخابات ریاستجمهوری 2016
نیز بهخاطر پایینترین میزان آرای ممکن مرحله
اول ب��رای یک رئیسجمهور فرانس��ه( 23درصد)،
به فقدان مقبولیت کافی متهم میشد ،حاال طبق
نظرسنجی موسسه آیفوپ فقط با  6درصد مقبولیت
به کارش در الی��زه ادامه میدهد .میزان مقبولیت
رئی��س کابین��ه او یعنی فیلیپ نیز ب��ا  10درصد
کاهش به  26درصد رسیده است .فیلیپ دیروز در
حالی تصمیم جدید دولت را مبتنی بر اقداماتی برای
بهبود قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت معیشتی
و درآمد کارگران کشور دانست که لحن تهدیدگر
رئیسش را همچنان حفظ کرده بود .او گفت« :در
خشونتهای اخیر  4تن کشته و صدها تن زخمی
شدند و آسیبهای زیادی به اموال عمومی وارد شد.
آنچه در شنبه گذشته رخ داد دیگر نباید تکرار شود.
به گفته او دولت آماده مذاکره اس��ت و باید بگویم
کسانی که مرتکب جرمی شدهاند ،محاکمه خواهند
ش��د» .این در حالی اس��ت که در روزهای گذشته
مکرون و وزیر کشورش ،معترضان را خرابکار خوانده
بودند اما حاال با عقبنشینی آنها ،این انتظار برای
افکار عمومی به وجود آمده که دولت فرانس��ه باید
از جامعه عذرخواهی کند .در حقیقت رئیسجمهور
فرانس��ه با «خرابکار» خواندن معترضانی که طبق
تازهترین نظرسنجیها حمایت  84درصد جامعه را
پشتس��ر خود دارند ،دست به یک انتحار سیاسی
زد .به همین دلیل همانگونه که از ادامه اعتراضات
و ناآرامیها در پاریس و دس��تکم  2ش��هر بزرگ
دیگر فرانس��ه پیداست ،تظاهرات معیشتی جلیقه
زرده��ا به پایان نرس��یده و از این پس به موجی از
اعتراضات اجتماعی و سیاسی علیه نامشروع بودن
رئیسجمه��ور ،پارلمانی که حزب مک��رون در آن
اکثریت را داراست و کابینه شکست خورده ،تعمیم
خواهد یافت.

پهپادهای ترکیهای النصره برای حمالت شیمیایی
فتنه تکفیری گ�روه بینالمل�ل :یک هفته
پ��س از حمالت ش��یمیایی
تروریستها در استان ادلب که به مصدوم شدن
بیش از  100غیرنظامی منجر شده است ،منابع
محل��ی در ادلب ف��اش کردند گروه تروریس��تی
النص��ره ب��ا ه��دف انج��ام
حمالتی ش��یمیایی جدید
علیه غیرنظامیان و پایگاههای
ارت��ش س��وریه  ۱۰۰فروند
پهپاد تهیه کرده اس��ت .این
منابع گفتند تروریستهای
النصره این پهپادها را از یک تاجر ترک خریداری
کردهاند.
طب��ق این گزارش ،پهپادها از ش��هرک حارم
در نزدیک��ی مرزهای ترکیه به یکی از پایگاههای
جبهه النصره در ش��هرک معره مصرین واقع در
 ۹کیلومتری ش��مال ش��هر ادلب منتقل شده و
تروریستهای مراکشی و لیبیایی آنها را تحویل
گرفتند .منبع محلی در ادلب افزودند :تروریستها

با نظارت یک کارشناس انگلیسی در حال اعمال
تغییراتی در ساختار پهپادها هستند تا وزن آنها را
کاهش داده و این پهپادها قادر به حمل گلولههایی
حاوی مواد شیمیایی باشند .جبهه النصره در ۳۰
آگوست گذشته  ۲۰۰فروند پهپاد را که از ترکیه
وارد خاک سوریه شده بودند،
از منطقه س��رمدا در حومه
ادلب به پایگاه خود در محله
المهندسینشهرادلبمنتقل
کرده و کارشناسان ترکیهای
و چچنی اصالح��ات فنی و
الکترونیکی را روی این پهپادها انجام دادند .جبهه
النصره با همکاری سازمان کالهسفیدها در چند
هفته اخیر یک ش��بکه انباره��ای کوچک حاوی
مواد ش��یمیایی را در منطقه عاری از سالح ادلب
و اط��راف آن ایجاد ک��رد تا حمالت تحریکآمیز
شیمیایی خود را همزمان با آغاز درگیری در هر
یک از جبهههای حومه حلب ،حماه و ادلب شروع
کند.

پایان بینتیجه تور خارجی ولیعهد سعودی

سفر بنسلمان به اردن لغو شد

درباره قتل خاشقجی شهادت ندهد ،تدابیری اتخاذ
کنند؛ از جمله رای ندادن به بودجه پیشنهادی دولت
برای س��ال . 2019گراهام پیش از آمدن هاسپل به
سنا خطاب به ترامپ گفت« :دیگر نباید بیش از این
از همپیمان سعودیات بخواهی عرفهای متمدنانه را
نقض کند .شکست در توبیخ محمد بنسلمان چراغ
سبزی به سرکشان است که مخالفانشان را بکشند».

سفر محمد بنسلمان ،ولیعهد سعودی به اردن که
قرار بود عصر دوشنبه انجام شود تا مدت نامعلومی
ب��ه تعویق افتاد .در همین راس��تا ،منابع آگاه اردنی
اعالم کردن��د رزرو هتل امان که ق��رار بود ،میزبان
ولیعهد س��عودی و هیات همراه باش��د ،لغو ش��ده
اس��ت .بر اساس گزارش منابع اردنی ،علت لغو سفر
بنس��لمان به این کشور مش��خص نیست .در عین

این در حالی اس��ت که یک روز پیش از جلسه
مستقیم مدیر سیا با سران سنا« ،بروس ریدل» مقام
اطالعاتی سابق این س��ازمان که در حال حاضر در
موسسه تحقیقاتی بروکینگز فعال است به روزنامه
نیویورکتایمز گفته بود دادههای س��یا تقریبا جای
هیچ ش��کی باقی نمیگذارد که ولیعهد سعودی از
طریق تماسهای مکرر یازدهگانه و ش��نود ش��ده با
سعود القحطانی ،دستیار ارشدش ،خود عملیات ترور
خاشقجی را مدیریت کرده است.

ح��ال برخی منابع محلی اردنی اعالم کردند س��فر
عبداهلل دوم ،پادش��اه اردن به واشنگتن و حضور در
مراسم تشییع جنازه جورج بوش پدر ،میتواند یکی
از عوامل لغو این س��فر باش��د .بنسلمان که متهم
اصلی در قتل جمال خاشقجی ،روزنامهنگار منتقد
است از اول آذرماه برای رهایی از انزوای ناشی از این
رس��وایی ،ریاض را به مقصد امارات ،بحرین ،تونس،
مصر ،الجزایر و موریتانی ترک کرد ولی این س��فرها
با حواش��ی و اعتراضات مردمی بیس��ابقهای همراه

ب��ود؛ در همین ارتب��اط بی��ش از  100روزنامهنگار
مصری با امضای توماری ،مخالفت خود را با س��فر
ولیعهد سعودی به کشورشان اعالم کردند .اتحادیه
روزنامهنگاران تونس نیز با صدور نامهای سرگش��اده
به الباجی قائد السبسی ،رئیسجمهوری این کشور
به جنایات جنگی و ضد بش��ری رژیم سعودی علیه
یمن اشاره و تاکید کرد سفر بنسلمان با هدف پاک
ک��ردن پرونده خونینش در جنایتهای وحش��یانه
انجام میش��ود .در تونس ،بنس��لمان اجازه حضور
همه خبرنگاران را در جلسه کوتاه خبری نداد و هیچ
خبرنگاری اجازه س��وال از او را پیدا نکرد و همزمان،
معترضان تونسی به ولیعهد سعودی لقب «ابومنشار»
(پدر اره) دادند .از س��وی دیگر ،بنس��لمان قرار بود
پ��س از تونس عازم مراکش ش��ود اما به دلیل عدم
اس��تقبال رسمی محمد ششم شاه مغرب از وی در
فرودگاه ،دیدار این ش��اهزاده سعودی به این کشور
نیز لغو شد .اما حضور محمد بنسلمان در نشست
س��ران گروه جی  20نیز این موضوع را مورد تایید
ق��رار داد که او با بدترین انزوای سیاس��ی در عرصه
بینالمللی مواجه است .با این حال ،ولیعهد سعودی
پس از مشارکت بسیار پرحاشیه در نشست آرژانتین،
به الجزایر رفت تا شاید در این کشور بتواند اهداف بر
باد رفته خود در سفرهای پیشین را جبران کند اما
حضور وی در این کشور نیز مخالفتهای زیادی را به
همراه داشت .بنسلمان سرانجام دوشنبهشب پس از
سفر  2روزه به الجزایر ،این کشور را بدون دستاوردی
ملموس ترک کرد.

شماره 15 2598
چهارگوشه

موگرینی :نگرانم قانون جنگل
بر روابط بینالملل مسلط شود

رئیس سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپایی
ترس و نگرانی خود را از تسلط احتمالی قانون
جنگل بر اجرای قانون در روابط جهانی ابراز کرد.
فدریکا موگرینی گفت توافقات مهم بینالمللی
دچار چالش شدهاند و ادامه داد :امروز من نگران
این هستم که باید تایید کنیم چنین نظم نوین
جهانی هرگز به درستی تحقق نیافته و بدتر از
آن این است که خطر جدی ،امروز این است که
قانون جنگل جایگزین اجرای قانون شده است.
همان توافقات بینالمللی که به جنگ س��رد
پایان دادند ،امروز زیر س��وال رفتهاند .به گفته
موگرینی ،به جای ارائه نظم نوین جهانی بهتر
این است که برای جلوگیری از انحراف قوانین
کنونی سرمایهگذاری شود.

توافق انصاراهلل و ائتالف سعودی
برای تبادل اسرا

مس��ؤوالن جنبش انصاراهلل یمن و ائتالف
متجاوز س��عودی -اماراتی دوشنبهشب بر سر
تبادل اس��را ب��ه توافق رس��یدند .منابع یمنی
میگویند ب��ه موجب ای��ن توافقنام��ه ،همه
بازداشتش��دگان یمن��ی یا کش��ورهای عضو
ائتالف سعودی طی چند مرحله و طبق جدول
زمانی آزاد میشوند .در این توافقنامه آمده است
که صلیب سرخ س��ازمان ملل طرف میانجی
در مس��اله تبادل اسرای دوطرف است .مارتین
گریفیتس ،نماینده سازمان ملل در امور یمن
چندی پیش در ش��ورای امنیت این س��ازمان
اع�لام کرده بود طرفه��ای درگیر در یمن در
آینده نزدیک در سوئد گرد هم میآیند و قبل
از آن قرارداد مبادله اسرا را امضا خواهند کرد.

تحرکات نظامی آمریکا در قاره سیاه

مجله اینتر س��یپت ،اسنادی درباره حضور
نظامی آمریکا در قاره آفریقا منتش��ر کرد که
بر اس��اس آن آمریکا  ۳۰مرکز را در  4کش��ور
آفریقایی به پایان رس��انده یا در صدد پایان آن
اس��ت .طبق این گزارش ،مشابه مرکز نظامی
جیبوتی ،آمریکا در آگادیز نیجر در غرب آفریقا
پایگاه پهپادی ایجاد میکند که هزینه آن بالغ
بر  ۱۰۰میلیون دالر میشود .نظامیان آمریکایی
در  ۳۴منطقه در قاره آفریقا حضور دارند .طبق
اسناد این مجله آمریکایی ،حضور نظامی آمریکا
در ش��رق آفریقا در سومالی ،در ساحل آفریقا،
لیبی ،گینه و دریاچه چاد است .آمریکا حدود
 ۷۰۰۰نظام��ی در قاره آفریقا دارد و به ش��کل
فزاینده پهپادها را مستقر کرده است تا دست به
یورش و حمالت بزنند.
سقوط سعودی

مواجهه بنسلمان با روح خاشقجی

یاس�ین آکت�ای* :ولیعه��د
س��عودی ،محمد بنسلمان،
پس از واقع��ه دلخراش قتل
جم��ال خاش��قجی ب��رای
نخستین بار از عربستان خارج
ش��د .او اول به امارات عربی متحده س��فر کرد
تا با رفیق خود ،محمد بنزاید ،ولیعهد امارات
دیدار کند و س��پس برای حضور در نشس��ت
جی 20به آرژانتین رفت .همه جهان کنجکاو
بودند که در جی 20با محمد بنسلمان چگونه
برخورد میش��ود .چرا؟ به خاطر آنکه درست
پس از قتل خاشقجی ،نام ولیعهد عربستان به
عنوان مظنون درجه یک این پرونده در اذهان
جهانی برجسته ش��د .خود محمد بنسلمان
کاری ک��رد که در انزوای جهان��ی قرار بگیرد.
تصور میکنم هیچکس در جهان نتوانسته باور
کند که قتل خاش��قجی بدون دستور یا بدون
اطالع محمد بنس��لمان صورت گرفته است.
بر اس��اس اطالعاتی که به دست آمده ،جمال
خاش��قجی در آن قتل وحشیانه در عرض 7/5
دقیق��ه جان خود را از دس��ت داد و همه چیز
برای او به پایان رسید اما واقعیت این است که
در  2ماه گذشته مسؤوالن ،آمران و عامالن قتل
او هنوز هم کابوس میبینند .آنها در ش��رایط
سخت و دشواری قرار گرفتهاند و انگشت اتهام
جامعه بینالملل به سوی آنها دراز شده است.
قطعاًمحمدبنسلمان،ولیعهدعربستانسعودی
پیش از سفر به آرژانتین و حضور در جمع سران
کشورهای عضو جی  20بارها به این فکر کرده
که به این سفر برود یا نه؟ نتیجه نهایی این بوده
که اگر به سفر نرود در گونهای انزوای بینالمللی
قرار میگیرد و به همین خاطر س��فر کرد اما
چنانکه دیدیم در جی  20فقط والدیمیر پوتین،
رئیسجمهور روس��یه به او سالم داد و دیگران
ترجیح دادند از کنار او بگذرند و وی را تحویل
نگیرند .دیدیم که بنسلمان در سفر به تونس و
مصر هم تنها از طرف سران و نمایندگان دولت
مورد اس��تقبال قرار گرفت و مردم این کش��ور
مواضع س��ختی علیه او اتخاذ کردند ،بنابراین
میتوان گفت محمد بنسلمان هر جا که برود
با روح جمال خاشقجی روبهرو میشود.
* ستوننویس روزنامه ینی شفق

