بينالملل

چهارشنبه  14مهر 1395

فغانستان

طالبان با مانور قدرت در قندوز و هلمند
چه پیامی برای کل افغانستان فرستاد؟

تا خارجیها هستند
صلحی در کار نیست

شهر قندوز پس از اشغال کمتر از یک روزه
از دست طالبان آزاد شد .پس از آنکه طالبان
روز دوشنبه در سالگرد حمله سال گذشته ،به
این شهر حمله کردند ،کماندوهای افغان این
پیکارجویان را که به مدت چند ساعت مرکز
شهر را در تصرف خود داشتند ،بیرون راندند.
رئیس پلیس قندوز و سخنگوی پنتاگون این
خب��ر را تایید کردهاند .س��اعاتی پس از ورود
نیروهای طالبان به چوکقنوز ،نیروهای ویژه
افغان وارد عمل شده و با پشتیبانی نیروها و
بالگردهای ارتش ،شهر را پاکسازی کردند .به
گفته جف دیویس ،سخنگوی پنتاگون آمریکا
نیز در حمایت از نیروهای افغان نقش داشته
است .گفته میشود حمله ناگهانی طالبان به
داخل قندوز بخشی از راهبرد آنها برای متوقف
کردن فش��ارهای نیروهای امنیتی افغانستان
در والی��ات قن��دوز و هلمن��د در هفتههای
گذشته بوده است .به گزارش تسنیم ،قندوز
تنها مرکز در میان والیات افغانستان است که
پس از حم�لات 2001ائتالف آمریکایی به
افغانس��تان به دست طالبان سقوط کرد .آنها
 6مهر س��ال گذش��ته نیز به مدت  3روز این
ش��هر را به طور کام��ل در اختیار داش��تند.
مهمتر از آزاد ش��دن قندوز از دست طالبان،
تصرف دوباره شهری بود که مرکز یک والیت
 500هزار نفری محس��وب میشود .نیروهای
طالبان بامداد دوش��نبه گذشته با یک هدف
مستقیم در س��الگرد حمله قبلی ،خود را به
دروازههای شهر رسانده و بار دیگر پرچمشان
را بر ب��ام ادارهها و میدانه��ای قندوز نصب
کردند که آن القای س��یر صعودی توانش��ان
ب��ه دولت بود .آن ه��م در حالی که همزمان
ق��درت مانور خود را ه��م در جنوب بویژه در
هلمند به رخ کش��یدند .اما پیام غیرمستقیم
طالبان از فعالیت در دو محور شمال و جنوب
افغانس��تان این است که نش��ان دهد گستره
جغرافیایی وس��یعی را برای سیطره خود در
نظ��ر گرفتهاس��ت و این ق��درت را از لحاظ
ادوات و نیرو دارد تا در محورهای گوناکون و
متضاد درگیر شود .ضمنا طالبان این نمایش
را درس��ت پس از توافق صل��ح دولت کابل با
حزب اسالمی حکمتیار به اجرا گذاشت تا به
دولت و حزب اسالمی بگوید مثل آنها به صلح
فکر نمیکند .این در حقیقت پیامی از سوی
«مالهیب��تاهلل» رهبر اصلی طالب��ان افغان
به «مالرس��ول» سرکرده ش��اخه جدا شده و
«مالس��میع» رهبر حزب «جماعت اسالمی
پاکس��تان» که صلح حزب اس�لامی و دولت
را س��تایش کرد ه بودند نیز محسوب میشد.
هیبتاهلل ب��ه این صلح با زب��ان جنگ «نه»
گفت .آنها چند روز پیش نیز با حمله به دفاتر
حزب اسالمی در لوگر به آنها شادباش گفتند.
بدین ترتیب آنها در آستانه نشست بروکسل
میخواهن��د اثب��ات کنن��د از نشس��تهای
اینچنینی با وج��ود وعدههای کمک غربیها
مشکلی از دوش افغانستان برداشته نمیشود.
مشکل افغانستان به باور طالبان حضور و نفوذ
خارجیها و در عین حال حاشیهنشینی خود
آنهاس��ت .این در حالی بود که حامد کرزی،
رئیسجمهور سابق افغانستان که هنوز خود
را قدرت س��ایه میداند مدعی شده بود صلح
با حکمتیار مقدمه صلح با طالبان اس��ت .اما
مالهیبتاهلل اینگونه برای اشرف غنی و دیگر
حاکمان پیدا و پنهان کابل پیام فرس��تاد که
گرهگشایی از افغانستان چه در قالب نشست
بروکس��ل ،چه اصالح قان��ون انتخاباتی و چه
امضای پیماننامه صلح و توافقنامه امنیتی با
ناتو میسر نیست و آنها باید به درخواستهای
طالبان گوش دهند.
شبهقاره

تنش بر سر آب در شبهقاره هند

بع��د از اینک��ه هندیه��ا تهدی��د کردند
در ق��رارداد س��ند و حقاب��ه پاکس��تانیها از
رودخانههای هند تجدیدنظ��ر خواهند کرد،
چین هم پیشدس��تی کرد و یک ش��اخه از
رودخان��ه براهماپوترا را که از مس��یر چین به
هند و بنگالدش وارد میش��د ،مس��دود کرد.
تنش هند و پاکس��تان همچنین از مقامات و
سیاسیون  2کش��ور به الیههای دیگر جامعه
هم رس��یده است .پاکستان نمایش فیلمهای
هندی را در این کش��ور ممن��وع اعالم کرد و
برخی در هند ،اخراج هنرپیشههای پاکستانی
را از این کشور خواستار شدند.

وطن امروز

شماره 15 1997
چهارگوشه

سامانههای ضدموشکی جدید اس  300در سوریه

روسیه:آمریکا همپیمان با شیطان

گ�روه بینالمل�ل 2 :هفت��ه پ��س از
فروپاش��ی آتشب��س در س��وریه،
تنش بین کاخ س��فید و کرملین اوج
گرفت��ه اس��ت بهگونهای ک��ه آمریکا
روز دوش��نبه اعالم کرد ب ه همکاری
دوجانبه با روسیه درباره سوریه پایان
میدهد .همزم��ان والدیمیر پوتین،
رئیسجمه��وری روس��یه ب��ا صدور
فرمانی توافقنامه هس��تهای با آمریکا
را در زمین��ه کاهش ذخایر پلوتونیوم
با خلوص ب��اال که قابلیت اس��تفاده
تس��لیحاتی دارد ،به دلیل «اقدامهای
غیردوستانه» این کشور تعلیق کرد.
■■هدف آمریکا از تعلیق همکاری
در سوریه

با ب��اال گرفتن اختالف��ات آمریکا
و روس��یه بر س��ر حل بحران سوریه،
واشنگتن مس��کو را متهم کرده است
که نتوانس��ته جلوی عملیات جدید
ارت��ش س��وریه در حل��ب را بگیرد.
روسیه نیز در مقابل آمریکا را به نقض مفاد قرارداد
آتشبس ماه گذش��ته متهم میکند .س��خنگوی
وزارت خارجه روسیه نسبت به تصمیم آمریکا برای
تعلیق همکاری با مس��کو در ح��ل و فصل بحران
سوریه ،واکنش نشان داده است .ماریا زاخاروا گفت:
«آمریکا تالش میکند با تعلیق همکاری با روسیه
بر سر آتشبس سوریه ،عمال تقصیر را گردن مسکو
بیندازد».به گفته او ،واشنگتن به بخشهای کلیدی
و مهم توافقنامه آتشبس عمل نکرده است.
در ادامه تنشها بین این دو ابرقدرت رقیب ،روسیه
س��امانههای ضدموشکی خود را در سوریه مستقر
کرد .روز گذش��ته ،رس��انههای آمریکایی گزارش
دادند اولین بار از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه
در سوریه ،سامانههای ضد موشکی روسیه در خاک
سوریه مستقر میشود .چند مسؤول آمریکایی که

پازل
 120کشته و زخمی در انفجار حسکه

همزمان با انفجارهای تروریستی در حماه که داعش مسؤولیت آن را برعهده گرفته است ،دوشنبه شب منابع
خبری کرد از یک بمبگذاری انتحاری در یک سالن عروسی کردها در منطقه السنابل در شهر حسکه سوریه
خبر دادند .در این انفجار انتحاری که در س�الن یک مراس�م عروسی در روستای صفیه در حسکه صورت
گرفت ،دستکم  ۳۰تن کشته و  90تن زخمی شدند .داعش در بیانیهای مسؤولیت این انفجار را برعهده گرفت
به طوری که خبرگزاری اعماق وابسته به این گروه اعالم کرد :یک عامل انتحاری تجمع نیروهای یگان مدافع
خلق کرد را با یک جلیقه انتحاری در روستای صفیه در اطراف شهر حسکه هدف گرفت.

خواستار فاش نشدن نام خود شدند ،در مصاحبههای
مطبوعاتی اعالم کردند هدف روسیه مقابله با حمله
موشکی احتمالی آمریکا به س��وریه است .یکی از
مسؤوالن آمریکایی گفت« :گروههای افراطی فعال
در سوریه ،بویژه جبهه النصره و داعش ،موشکهای

دوربرد ندارند و شاید روسیه از این میترسد آمریکا
از خاک یکی از متحدان خود در منطقه خاورمیانه
موش��کی به سوی س��وریه ش��لیک کند» .منابع
اطالعاتی آمریکا میگویند سامانههای ضد موشکی
روس��یه روز شنبه از راه دریایی به سوریه منتقل و

در پایگاه دریایی این کش��ور در شهر
طرطوس (در سواحل دریای مدیترانه)
مستقر ش��ده است .روس��یه چندی
پیش هش��دار داده بود هر گونه اقدام
نظامی آمریکا علیه سوریه پیامدهای
وحش��تناک و بزرگی را در خاورمیانه
درپی خواهد داشت .در واقع ،این اقدام
روسیه پس از آن صورت میگیرد که
وزارت خارجه این کش��ور اعالم کرده
است تصمیم واشنگتن به قطع ارتباط
با مس��کو به معنای توج��ه آمریکا به
گزینه نظامی در سوریه است .سرگئی
ریابکوف ،معاون وزیر خارجه روس��یه
روز دوش��نبه اع�لام کرد واش��نگتن
ب��ه گزینه نظامی ب��رای تحقق هدف
دیرین خود که همان سرنگونی دولت
قانونی سوریه و سنگرسازی سیاسی
در س��وریه و خارج از آن است ،توجه
دارد .همزمان سرگئی الوروف ،رئیس
دس��تگاه دیپلماسی روسیه نسبت به
تحوالت س��وریه و چگونگی اجرای قطعنامههای
شورای امنیت سازمان ملل بشدت ابراز نگرانی کرده
و گفته است در اظهارات سران آمریکا و برخوردشان
درباره سوریه تناقض وجود دارد و مسکو مایل است
این ابهام برطرف ش��ود .الوروف تأکید کرد ایاالت
متح��ده آمادگ��ی دارد برای س��رنگونی اس��د ،با
گروههای تروریستی که وی آنان را «شیطان» نامید
نیز همکاری کند.
■■حمله خمپارهای به سفارت روسیه

همزمان با تش��دید درگیریهای مسلحانه در
س��وریه ،گروههای تروریستی روز دوشنبه سفارت
روس��یه در دمشق را بمباران کردند .وزارت خارجه
روسیه با تایید این خبر ،در بیانیهای اعالم کرد در
این حمله به هیچیک از کارکنان س��فارت آسیبی
وارد نشده است.

سقوط آزاد پوند

واحد پول بریتانیا سقوط بیسابقهای
را در برابر س��ایر ارزهای بینالمللی
تجربه میکن��د .این هفت��ه ارزش پوند انگلیس
به پایینترین س��طح خود از سال  1985رسید.
ب��ه دنبال اظه��ارات اخیر ترزا می نخس��توزیر
انگلی��س ،درباره آغاز فرآیند خروج کش��ورش از
اتحادیه اروپایی در  3ماهه نخس��ت سال ،2017
بهای پوند بش��دت کاهش یافت .بهای پوند طی
روزهای دوش��نبه و سهشنبه این هفته با  0/5و
سپس  0/3درصد کاهش ،به  1/2938دالر رسید.
رأی غیرمنتظره  52درص��د از مردم انگلیس به
خروج از اتحادیه اروپایی در همهپرسی  23ژوئن
( 3تیر) ارزش پوند را به پایینترین سطح در 31
س��ال گذشته رساند .اکنون پس از گذشت  3ماه
بار دیگر ارزش پوند س��قوط کرد .طبق بررس��ی
کارشناس��ان ،واحد پول انگلی��س از زمان اعالم
نتیجه همهپرسی خروج از اتحادیه اروپایی به طور
میانگین 14درصد از ارزش خود را در برابر ارزهای
دیگر از دست داده است.

تبرئه نماینده کویتی
متهم به توهین به عربستان

دادگاه جنایی کویت چهارش��نبه
عبدالحمیددشتی،نمایندهکویتی
را در پرونده «اهانت به عربستان» تبرئه کرد .در
همین راستا ،وکیل سفارت عربستان در کویت
از عدم رضایت این کش��ور برای تبرئه دش��تی
خبر داد و اف��زود به این حکم اعتراض خواهد
شد .دادگاه کویت  22سپتامبر جاری به صورت
غیابی دشتی را به گذراندن  11سال حبس به
اتهام توهین به عربس��تان و نیز مسال ه امنیتی
مربوط به این کشور محکوم کرد.
سقوط سعودی

گزینههای سعودیها در برابر جاستا
یکی تلختر از دیگری

احتمال خروج دالر
از چرخه معامالت عربستان

افشای فرار مالیاتی  2دههای ترامپ کار او را یکسره میکند؟

شب مناظره معاونان

اس��ناد مالیاتی دونالد ترامپ نش��ان میدهد او
احتماال حدود  18س��ال مالیات بر درآمد پرداخت
نکرده است .به گزارش روزنامه نیویورکتایمز ،نامزد
جمهوریخواه��ان در انتخابات ریاس��تجمهوری
آمریکا حدود  2دهه پیش در اظهارنامه مالیاتی خود
یکمیلی��ارد دالر ضرر گزارش کرده بود و به همین
دلیل ممکن اس��ت در طول همه این سالها از نظر
قانون��ی از پرداخت مالیات معاف بوده باش��د .بدون
تردید افشای این موضوع که ترامپ از پرداخت صدها
میلیون دالر مالیات فرار کرده به مبارزات انتخاباتی
او و هیالری کلینتون کش��یده خواهد شد بویژه که
این افش��اگری درست در آس��تانه مناظره مستقیم
مع��اون او «مایک پن��س» با همت��ای دموکراتش
«تیمکین» انجام گرفت که در نخس��تین س��اعات
ام��روز برگزار میش��ود .اظهار ض��رر چند میلیارد
یک کارش��ناس فیلم در انگلی��س فاش کرد
ویدئوهای وحشتناک القاعده در عراق و افغانستان،
توس��ط او و زیر نظر پنتاگون و کاخ سفید تولید
میش��د .وقتی مارتین ولز به س��اختمان نیروی
دریایی انگلیس فراخوانده شد ،نمیدانست برای
ایجاد ترس و وحشت در جامعه جهانی به منظور
توجیه حمالت نظامی به عراق ،یمن ،پاکس��تان،
افغانستان و س��ومالی انتخاب شده است .پس از
توضیح مأموریت ،به ولز  48س��اعت فرصت داده
شد خود را آماده کند .او پس از سوار شدن به یک
هواپیمای نظامی ،خود را در عراق یافت و متوجه
شد باید از داخل دفتر کوچک خود ،تمام جهانیان
را به وحشت بیندازد.
ولز پس از سالها گوشهگیری و انزوا ،سرانجام
جعبه اسرار خود را برای روزنامه ساندیتایمز و دفتر
تحقیقات مطبوعاتی گشود و از ماجرای هراس از
القاعده با فیلمه��ای تولیدی پنتاگون ،تحتنظر
کاخ سفید ،پرده برداشت .مارتین ولز ،کارشناس
فیلم است و برای مدتی طوالنی ،در شرکت «پل
بوتنیگر» مشغول به کار بود که نیروهای آمریکایی
در س��ال  2003در حمله به ع��راق ،از آن کمک
گرفتند .در فاصل��ه س��الهای  2007تا ،2011
پنتاگون  450میلیون دالر به شرکت پل بوتنیگر
پرداخت کرد تا فیلمهای وحشتناکی به زبان عربی
تولید کند و به القاعده نسبت دهد .لورد تیم بیل،
رئیس سابق شرکت پل بوتنیگر اعتراف کرد این
شرکت برای پیشبرد پروژه تبلیغاتی محرمانهای در
عراق ،همکاری تنگاتنگی با دولت آمریکا داشت .به
گفت��ه ولز ،مهمترین بخش از این طرح محرمانه،
تولید ویدئوهای س��اختگی کمتر از  10دقیقه و
نسبت دادن آنها به س��ازمان القاعده بود .ولز کار
خود را «شوکآور» توصیف کرد و درباره فیلمهای
ساختگی شرکت گفت« :تولیدات به امضای دیوید
پترائوس ،فرمانده وقت نیروهای آمریکایی در عراق

دالری در برگههای مالیاتی،همه ادعاهای ترامپ را
در این باره که تاجری موفق بوده و میتواند اقتصاد
آمریکا را نجات دهد زیر س��وال میبرد .جالب اینکه
صداقت او نیز مورد تردید قرار میگیرد ،چرا که بارها
در توئیتر اقدام کس��انی را که فرار مالیاتی میکنند
محکوم کرده بود .همچنین بابت درس��ت استفاده
نکردن دولت از مالیاتهایی که پرداخت کرده شکوه
ک��رده بود .اما حاال نامزد جمهوریخواهان متهم به
دور زدن قانون برای فرار مالیاتی اس��ت و این قطعا
خش��م هواداران او را هم که تصور میکردند فردی
ض��د نظام فاس��د اداری آمریکاس��ت در پی خواهد
داشت .تنها واکنش ستاد انتخاباتی ترامپ اعالم این
بوده که نیویورک تایمز ،مدارک مالیاتی او را به طور
غیرقانونی به دست آورده و این روزنامه را به هواداری
از نام��زد دموکراتها متهم کرده اس��ت .مناظره 2

معاون انتخاباتی نامزدهای دموکرات و جمهوریخواه
در فاصل��ه زمانی بین مناظره اول و دوم کلینتون و
ترامپ و راس س��اعت  9دوشنبهشب به وقت ایالت
ویرجینیای آمریکا در دانش��گاه «النگوود» برگزار
میش��ود .البته بعید به نظر میرس��د محتوای این
مناظ��ره بتواند تغیی��ری در نگ��رش رایدهندگان
آمریکایی نسبت به نامزدهای اصلی ریاستجمهوری
امس��ال ایج��اد کن��د .طبق نظرس��نجی ش��بکه

افشاگری یک کارشناس فیلم در انگلیس

ویدئوهای القاعده ساخت آمریکا بود

و گاه به امضای کاخ سفید میرسید» .رئیس سابق
شرکت پل بوتنیگر که به کار خود افتخار میکند،
گفت« :ما برای س��امان دادن به اوضاع کار کردیم
اما برای متوقف کردن هرج و مرجی که به وجود
آمد ،کاری نکردیم زیرا این بخشی از روند تبلیغات
آمریکا بود» .بیل اعتراف میکند تولیدات شرکت،
اعم از فیلمهای کوتاه به شیوه فیلمهای تلویزیونی
و فیلمهای وابس��ته به القاعده ،به پنتاگون ،سیا و
ش��ورای امنیت ملی عرضه میش��د .این شرکت
نمیتوانس��ت ب��رای رس��انههای آمریکایی فیلم
پازل

بس��ازد ،زیرا قانون آمریکا ش��هروندان را در برابر
تبلیغات اطالعاتی ساختگی حفاظت میکند .به
جای این کار ،این شرکت فیلمهایی به زبان عربی
تولید و آنها را به القاعده منسوب میکرد و به این
شیوه ،پیش از هر کسی ،آمریکاییها آن را دریافت
میکردند .ع�لاوه بر تبلیغات منفی ،این ویدئوها
شامل ویژگیهایی بود که پنتاگون را قادر میکرد
از مناطق دیده شدن این ویدئوها خبردار شود و به
این ترتیب پنتاگون میتوانست از بازتاب تبلیغات
خود باخبر شود .در نهایت ،ویدئوهای تولید شده

ترکیه پنتاگونمیسازد

مس�ؤوالن ترکی�های درصددند مجتمع نظامی یکپارچ�های را ایجاد کنند که فرماندهان ارتش و س�ازمان
اطالعات را در خارج از محدوده آنکارا گرد هم آورد و بدین ترتیب این مجتمع «پنتاگون ترکیه» در حومه
پایتخت خواهد بود .روزنامه صباح گزارش داد که مس�ؤوالن این کشور تصمیم گرفتهاند دستگاه اطالعات
داخلی و خارجی را از یکدیگر تفکیک کنند که این امر در چارچوب اصالحات در دستگاههای امنیتی ترکیه
در پی کودتای ناکام در جوالی گذش�ته انجام میش�ود تا دستگاههای اطالعات تحت نظارت رئیسجمهور
ترکیه و تحت امر نخستوزیر قرار بگیرند.

ایبیسینیوز 41 ،درصد مردم آمریکا بر این باورند
که هیچ تش��ابهی میان پنس و ترامپ وجود ندارد.
این در حالی است که نتایج نظرسنجیهای مختلف
درباره مناظره نخست ترامپ و هیالری در نیویورک
متفاوت اس��ت .از یک سو س��یانان مدعی برتری
62درصدی کلینتون بر 27درصدی رقیبش ش��ده،
از س��وی دیگر نظرسنجیهای باز و برخط حاکی از
برتری مشابه ترامپ بر کلینتون هستند.
به دست آمریکاییها و دیگران میرسید و غرض
اصلی آمریکا که ارائه چهرهای خش��ن و وحشی
از القاعده اس��ت ،حاصل میش��د تا در حمله به
القاعده در جای جای جهان ،به این ویدئوها استناد
ش��ود .تازهترین تحقیقات حاکی از آن اس��ت که
خشونتهای القاعده ،در اتاقهای در بسته ساخته
ش��ده اس��ت و وجود خارجی ندارد اما وضعی که
آمریکا به این وسیله در عراق به وجود آورد ،کامال
واقعی است .ناظران تاکید میکنند که آمریکا به
هدف��ی که از ایجاد «هرج و مرج» در عراق دنبال
میکرد ،رسید؛ زیرساختهای این کشور را نابود
کرد ،پیوندهای آن را از هم گسس��ت ،قومگرایی
و طایفهگرای��ی را به جان مردم آن انداخت و این
کش��ور را به پناهگاهی برای تندروها تبدیل کرد.
در این میان ،سازمانهای حقوق بشری بارها تاکید
کردند ک��ه حمالت هوایی آمریکا معموالً القاعده
را ه��دف نمیگیرد بلکه فقط مردمان روس��تایی
را در عروسیها و اعیادش��ان هدف قرار میدهد.
مطالعات حقوقی ثابت کرد که پهپادهای آمریکایی
در اکثر مواقع ،غیرنظامیان را در یمن ،پاکس��تان
و افغانس��تان هدف قرار میدهند و قربانیان این
حم�لات ،همچنان در راهروه��ای بینالمللی در
جستوجوی عدالت هستند .براساس اسناد وبگاه
اینترسپت که توسط یکی از عناصر سابق سازمان
اطالعات آمریکا افش��ا کرد ،طی  5ماه گذش��ته
90درصد از کسانی که در حمالت پهپادها کشته
شدند ،هدف تعیین شده نبودند .دنیس کسینیچ،
نماینده کنگره آمریکا در سال  2012گفته است
شمار کش��تههای پهپادها در یمن به  1952نفر
رس��ید که تنها  2درصد از این تعداد ،سرکردگان
القاع��ده بودند .نماینده کنگره آمریکا در آن زمان
گفت« :ما علیه پاکس��تان ،یمن و سومالی اعالم
جنگ نکردهایم اما س�لاحهای م��ا غیرنظامیان
بیگناه را در این کشورها کشت».

عربستانسعودی که دارای ذخایری کالن در
آمریکا بهارزش بیش از  900میلیارد دالر است،
با اجرای قانون عدالت در برابر حامیان تروریسم
موسوم به جاستا متحمل خسارتهای سنگینی
ش��ده و داراییهای این کش��ور در معرض خطر
بلوکه ش��دن قرار گرفته اس��ت .در واقع ،قانون
جاس��تا زمینه را برای بلوکه ک��ردن داراییها و
سرمایههای عربس��تان در آمریکا فراهم خواهد
ک��رد .در چنین ش��رایطی ،با توج��ه به افزایش
تیرگی روابط این دو متحد عربی و غربی ،شاید
س��عودیها داراییهای خود را بفروش��ند یا به
دیگ��ری واگذار کنند .از راهکارهای دیگری که
کارشناس��ان اقتصادی در عربستان برای مقابله
با سیاس��ت جدید آمریکا پیش روی ریاض قرار
دادهاند تا به نوعی جبران مافات کنند ،این است
که دولت س��عودی تعامل خود ب��ا دالر را کامال
قط��ع و به ارزهای دیگر چون یورو و یوآن چین
روی آورد .روزنامه والاستریت ژورنال این گزینه
را برای س��عودیها تلخ توصیف کرد و نوش��ته
است اگر عربستان در رابطه پولی خود با آمریکا
بازنگری کند ،خطرات بزرگی پیش خواهد آمد
زیرا این امر تأثیر خود را بر ارزش س��رمایههای
عربس��تان خواهد گذاش��ت .خطرات ناش��ی از
بیثباتی ارز بویژه افزایش نرخ واردات نیز بیشتر
خواهد ش��د .البته والاس��تریتژورنال راهکار
دیگری را مطرح کرد و نوشت شاید عربستان در
موضوع ثبت شرکت آرامکو در بازار بورس آمریکا
بازنگ��ری کند تا داراییهای خ��ود را از هرگونه
پیگرد قضایی مصون نگه دارد .تصمیم عربستان
در سال میالدی کنونی برای فروش اسناد مالی
چندین میلیارد دالری خود به س��رمایهگذاران
بینالمللی شاید یکی از تأثیرات کنونی تصویب
قانون جاستا باشد .مساله دیگر اینکه وام گرفتن
نیز برای عربس��تان به یک مشکل تبدیل شده
اس��ت ،زیرا وامدهندگان میترسند دادگاههای
آمریکا حکم��ی برای بلوکه ک��ردن داراییهای
عربس��تان صادر کنند .کارشناس��ان سیاسی و
اقتصادی در عربس��تان راهکارهای دیگری نیز
مطرح کردهاند از جمله اینکه کش��ورهای عربی
حوزه خلیجفارس در همبستگی با ریاض ،حضور
نظامی آمریکا در پایگاههای خود را کاهش دهند
که ضربه ش��دیدی به منافع ای��االت متحده در
منطقه تلقی خواهد ش��د .بهعقیده کارشناسان
اجرای هر یک از این سناریوها ضربه استراتژیکی
به روابط آمریکا و عربستانسعودی وارد خواهد
کرد و نگرانی ش��دید ریاض از پی��روزی دونالد
ترامپ در انتخابات ریاس��تجمهوری آمریکا با
توجه به ش��هرت وی در مواضع علیه ریاض ،بر
نگرانیهای نظام سعودی میافزاید.

