بينالملل

سهشنبه  17مهر 1397

گزارش
پیروزی سوریها
به شکست طرح «معامله قرن» منجر میشود

اسد :توافق ادلب موقتی است

گروه بینالملل :رئیسجمهوری س��وریه با اعالم
موضعگیری خود درباره توافق روس��یه و ترکیه
درب��اره ادلب گفت :توافق روس��یه و ترکیه برای
اجتناب از حمله نظامی در استان ادلب در شمال
غرب س��وریه توافقی «موقتی» برای ممانعت از
خونریزی اس��ت اما دولت س��وریه هدف بازیابی
تمام مناطق خاک سوریه را دنبال میکند .بشار
اسد ،یکش��نبه در نشست کمیته مرکزی حزب
بعث سوس��یال حاکم ی��ادآوری ک��رد :آنچه در
س��وریه رخ میدهد را نمیتوان از آنچه به عنوان
«معامله قرن» مطرح میشود ،جدا دانست .این
موضوعی قدیمی در مس��اله فلسطین است اما
اخی��را با هدف بهرهبرداری از خروج بس��یاری از
کش��ورها از تقابل با دشمن اس��رائیلی دوباره رو
شده است .رئیسجمهور سوریه درباره عملیات
ادلب نیز گفت :آنچه امروز از جار و جنجالهای
پیش از عملیات ادلب شاهد هستیم به این خاطر
اس��ت که این عملیات برای آنها سرنوشتس��از
است ،چرا که پیروزی سوریها موجب شکست
برنامههایشان میشود و بازگشت ادلب به آغوش
سوریه خطری در مقابل طرحهایشان در منطقه
است .طرحهایی از جمله «معامله قرن» یا دیگر
طرحها .وی تصریح کرد :موضع کش��ور در قبال
تواف��ق ادلب و بقیه مناطق و خاک س��وریه که
هنوز تحت سیطره تروریستها هستند ،مشخص
اس��ت ما تمام خاک س��وریه را پس میگیریم و
توافق ادلب موقتی اس��ت .اسد اعتراض غرب به
حمله علیه ادلب را «اقدامی هیستریک» توصیف
کرد و افزود :هیس��تریک غرب قبل از آغاز کارزار
ادلب ناش��ی از این است که این استان برای آنها
سرنوشتساز است و پیروزی نظامی دولت سوریه
طرحهای آنها علیه کش��ور را با شکست روبهرو
میکند.
استقبال شبکه روسی از سخنان سردار سالمی

تمرین شنای نتانیاهو در مدیترانه

شبکه آرتی(راشا تودی س��ابق) به استقبال
س��خنان طعنهآمیز یک��ی از فرماندهان س��پاه
پاسداران انقالب اسالمی خطاب به نخستوزیر
رژیم صهیونیستی رفته و آن را واکنش ایرانیها به
ایرانهراسی رهبران اسرائیلی دانسته است.
این در حالی است که به دنبال حمله  2هفته
پیش جنگندههای رژیم صهیونیستی به نزدیکی
پایگاه نظامی روسها در الذقیه و سپس عملیات
ایذایی یک اف 16اس��رائیلی که منجر به انهدام
یک هواپیمایی شناسایی ایل 20ارتش روسیه و
کش��ته شدن  15افسر اطالعاتی این کشور شد،
رس��انههای روسیه خود به دنبال تسویه حساب
با اسرائیلیهایی هستند که حال آنها را دیگر نه
دوس��ت ،بلکه خیانتکار میخوانند .تارنمای این
ش��بکه روس��ی در بخش انگلیسی خود عکسی
از بنیامی��ن نتانیاهو را در حال ش��نا در آبهای
مدیترانه در ساحل بندر قیصریه که مربوط به 16
آگوست  1997است ،منتشر کرده و تیتر «تمرین
شنای نتانیاهو» را برای نقل سخنان جمعه پیش
سردار حسین سالمی در جمع فرماندهان سپاه
در اصفهان برگزیده است .در این گزارش به نقل
از سالمی آمده است« :نتانیاهو باید بداند که هیچ
راهی جز فرار از منطقه ندارد ،پس الزم است شنا
کردن در دریای مدیترانه را یاد بگیرد».
در ادام��ه گزارش آرتی میخوانیم« :اظهارات
او (سالمی) به دنبال سخنرانی یک هفته قبلتر
نتانیاهو در مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد
ایراد ش��د که در آن مدعی شد دشمنش ،ایران
«تسلیحات هس��تهای مخفی دیگری در تهران
دارد؛ یک زرادخانه اتمی برای ذخیره حجم زیادی
از تجهی��زات و مواد قوی به جا مان��ده از برنامه
هس��تهای مخفی ایران!» وزیر امور خارجه ایران
نیز با بیان اینکه آن حرفهای نتانیاهو تنها باعث
ش��ده «جهان با صدای بلن��د به چنین اظهارات
اش��تباه ،بیمعن��ا و بیهوده و نمای��ش دروغین
بخن��دد» به او ج��واب داده اس��ت .محمدجواد
ظریف همچنین در صفحه توئیتر نوش��ته است
که اسرائیل تنها کش��ور در منطقه (خاورمیانه)
است که برنامه تسلیحاتی هستهای مخفی شامل
س�لاحهای هس��تهای واقعی دارد .سوریه محور
اختالف دیگری بین ایران و رژیم صهیونیس��تی
اس��ت و تنشها پس از آنکه طرف اس��رائیلی به
بهانه جلوگیری از احداث پایگاههای نظامی ایران
در سوریه ،این کشور را مورد حمله قرار میدهد
شده است .چند روز پیش بود که نتانیاهو
بیشتر 
کمک نظامی تاریخی  38میلیارد دالری از سوی
واشنگتن را مورد تقدیر قرار داد ،بویژه که وزارت
خارجه آمریکا اعالم کرده بود این کمکها برای
حفاظت از اسرائیل در مقابل همهگونه خصومت
بویژه از سوی «گروههای تروریستی مورد حمایت
ش��ده است .نتانیاهو قدردانیاش از

ایران» انجام
حمایتهای بیس��ابقه آمریکا را در توئیتر نشان
داد ،حال آنک��ه ایران کماکان آمریکا را متهم به
دخالت در اوض��اع خاورمیانه میکند و در عین
ح��ال ترام��پ را نصیحت میکند ک��ه اگر نفت
ارزانت��ر میخواه��د باید دس��ت از تحریمهای
ضدایرانیبکشد.

وطن امروز

چهارگوشه

گزارش «وطنامروز» از ابعاد جدید و پیامهای قتل فجیع و عجیب
روزنامهنگار منتقد بنسلمان در کنسولگری سعودی در استانبول

چین :رئیس اینترپل فاسد است

بن سالخ

گ�روه بینالمل�ل :پرونده مبهم سرنوش��ت جمال
خاشقجی ،روزنامهنگار منتقد رژیم سعودی از هفته
پیش به تیتر اول بیشتر رسانههای منطقهای تبدیل
شده است .خاشقجی که به دلیل سرکوبهای اخیر
در کش��ورش به آمریکا مهاجرت ک��رد ،در روزنامه
واشنگتنپست فعالیت میکرد و مقاالت او به صورت
منظم در این نشریه چاپ میشد .او سهشنبه هفته
پیش برای انجام امور مربوط به ثبت ازدواج رسمی
خود به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه
کرده بود و در حالیکه نامزدش در بیرون به مدت 11
ساعت منتظر او بود ،هرگز از این مکان خارج نشد.
برخی مقامات به روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز
گفتهاند تیم تحقیقات ترکیه میگوید تیمی متشکل
از  15عام��ل س��عودی او را در داخل کنس��ولگری
کشتهاند .توران قیشالقچی ،رئیس انجمن رسانههای
ع��رب ترکیه گفت مقامات به او گفتهاند «آنها او را
کش��ته و جس��دش را مثله کردهاند» .کارشناسان
میگویند احتمال قتل خاشقجی میتواند به بروز
تنش در روابط ریاض و آنکارا منجر شود .این رخداد
همچنی��ن میتوان��د تالشهای انجام ش��ده برای
ترس��یم چهرهای به اصطالح «اصالحگر» از محمد
بنس��لمان ولیعهد بیپروای سعودی را به باددهد
و بشدت به ادعای مصلح بودن این شاهزاده ،ضربه
بزند« .کریستین اولریکسن» عضو اندیشکده بیکر
دانش��گاه رایس در آمریکا میگوید« :این ضربهای
شدید به تصویری است که حامیان عربستانسعودی
به دقت تالش کردهاند در غرب بویژه واشنگتن ایجاد
کنند» .هرچند بنسلمان برخی تغییرات را در امور
داخلی عربس��تان ایج��اد کرده اما رژیم س��عودی
تحت حاکمیت او و پدرش ،ش��مار زیادی از فعاالن
اجتماعی و سیاسی را بازداشت کرده است .او پارسال
هم متهم شد سعد حریری ،نخستوزیر لبنان را در
ریاض تحت بازداشت خانگی قرار داده است .همان
زمان ،دهها نفر از مقامهای س��عودی نیز در جریان
آنچه تالش برای مقابله با فساد خوانده شد ،در یک
هتل بازداشت شدند .به گفته کارشناسان ،تایید قتل
خاش��قجی میتواند روابط ترکیه و عربستان را که
همین حاال هم با تنش همراه است ،بیش از پیش
به سمت وخامت س��وق دهد .اولریکسن میگوید:
«این مساله احتماال به بروز یک بحران دیپلماتیک با

گفتوگو عربس�تان ک�ه پیشتر س�رکوب
برخی کش�ورهای منطق�ه از یمن
گرفته تا قطر را در کارنامه داشت ،اینبار در چارچوب
سیاست و راهبردی جدید ،حذف مخالفان و نیروهای
منتقد خ�ود را نیز در دس�تور کار قرار داده اس�ت.
چهارشنبه3اکتبرروزنامهنگارمنتقدسعودی«جمال
خاشقجی» در س�اختمان کنسولگری عربستان در
استانبول ناپدید شد و تاکنون از سرنوشت وی هیچ
خبری وجود ندارد ،اگرچه برخی رسانهها خبر کشته
شدن وی را منتشر کردهاند .چرا عربستان خاشقجی
را ترور کرده یا ربوده است؟ آیا حذف صداهای منتقد
و معترض در داخل عربس�تان به بخشی از سیاست
جدید ولیعهد جوان این کشور تبدیل شده است؟ یا
اینکه مسائل دیگری ورای انتقاد و دیدگاه اعتراضی
در پش�ت پرونده خاش�قجی وجود دارد؟ ترکیه در
این باره چه سیاست و موضعگیری در پیش خواهد
گرفت؟ آیا این مس�اله باعث ش�روع دور جدیدی از
اختالفات در میان ریاض و آنکارا خواهد ش�د؟ برای
پاسخ دادن به این س�واالت روزنامه «وطنامروز» با
«صباح زنگنه» کارشناس مسائل خاورمیانه گفتوگو
کرده است که در ادامه خواهید خواند.
چهارش�نبه  3اکتبر روزنامهنگار منتقد س�عودی
«جم�ال خاش�قجی» در س�اختمان کنس�ولگری
عربس�تان در استانبول ناپدید شد ،اکنون خبرهای
ضد و نقیضی از کش�ته ش�دن وی منتشر میشود،
بس�یاری انگشت اتهام را به سوی دولت عربستان و
شخص «محمد بنسلمان» ولیعهد این کشور نشانه
میروند؛ جمال خاشقجی کیست و چرا ریاض وی را
به عنوان یک تهدید امنیتی قلمداد کرده است؟

جم��ال خاش��قجی از خانوادهه��ا و خاندانهای
معروف عربس��تان در زمینه تجارت ،امور فرهنگی
و اجتماعی محس��وب میش��ود .جمال خاشقجی
پسرعموی «عدنان خاشقجی» است که این شخص
تاجر بزرگ معامالت نفت و اسلحه در سراسر جهان
محسوب میشود و طی سالهای گذشته به عنوان
یک از ش��خصیتهای مهم عرصه قراردادهای نفتی
و تسلیحاتی عربس��تان مطرح بوده است .برخالف
عدنان خاشقجی ،جمال بیشتر به مسائل رسانهای،
سیاس��ی و امنیتی میپرداخت و خود را از مس��ائل
اقتص��ادی و قرارداده��ای کالن مال��ی ب��ه دور نگه
میداشت .وی مدتی مشاور و معاون «ترکی فیصل»
رئیس سابق سازمان امنیت خارجی عربستان بود و
در دوران وی ب��ه یکی از ش��خصیتهای مهم و تراز
اول ساختار امنیتی عربستان تبدیل شد .همچنین
جمال خاش��قجی با روزنامههای «الشرق الوسط» و
«الحیات» همکاری میکرد و سرمقالههای زیادی از
وی در این دو روزنامه چاپ شده است .مدتی نیز به
عنوان سردبیر روزنامه «الوطن» کار کرد .این روزنامه

ترکیه منجر میشود و در واشنگتن دیدگاه کسانی
را تقوی��ت میکند که محمد بنس��لمان را فردی
میدانند که حاضر اس��ت قمارهای��ی را آغاز کند،
بیآنکه به تبعاتش بیندیشد ،چه در بحث محاصره
قطر ،چه در بازداش��ت س��عد حریری ،چه در قطع
رابطه ب��ا کانادا و از همه واضحتر در یمن»« .جیمز
دورسی» از کارشناسان امور بینالملل هم میگوید
مفقود ش��دن خاشقجی میتواند به «وخامت قابل
توجه» روابط آنکارا و ریاض منجر ش��ود .در حالی
که بنسلمان جمعه در مصاحبه با شبکه بلومبرگ
از وضعیت خاشقجی ابراز بیاطالعی کرده و گفته
بود عربس��تان حاضر اس��ت به مقامهای ترکیهای
اجازه دهد کنس��ولگری عربستان را تفتیش کنند
اما مجتهد ،افشاگر سعودی یکشنبهشب در صفحه
توئیتر نوش��ت بن سلمان به طور کامل از وضعیت
خاش��قجی مطلع است و فیلم جنازه او را هم دیده
اس��ت .به گفت��ه مقامهای ترکی��های ،قتل جمال
خاش��قجی در ساختمان کنسولگری این کشور در
اس��تانبول به دس��ت تیمی ویژه که از ریاض آمده
بودند ،انجام ش��ده است .به نوشته روزنامه گاردین،
مسؤوالن دولت ترکیه به ویدئوهایی دست یافتهاند
که نشان میدهد صندوقهایی از داخل ساختمان
کنس��ولگری به داخ��ل خودرویی با شیش��ههای
دودی منتقل ش��ده و این عملیات در ساعاتی پس
از ناپدید ش��دن خاش��قجی رخ داده است .پس از
اتهامات ترکیه مبنی بر اینکه خاش��قجی به دست
دولت عربستان کش��ته و جسدش پس از آن نابود
شده است ،مسؤوالن آنکارا روز یکشنبه اعالم کردند
بر اس��اس تحقیقات پلیس و سازمان اطالعات این
کشور و نیز بررسی فیلمهای دوربینهای مداربسته
و گفتوگو با برخی افراد مطلع در داخل کنسولگری
به این نتیجه رس��یدهاند که خاشقجی در جنایتی
که ریاض ترتیب داده به قتل رس��یده است .رجب
طی��ب اردوغ��ان ،رئیسجمهوری ترکی��ه نیز روز
یکشنبه هشدار داد و گفت از ناپدید شدن خاشقجی
ناراحت است و منتظر نتایج تحقیقات در این زمینه
میماند .لحن اردوغان اینگونه به نظر میرسید که
او تصمیم دارد بحران دیپلماتیکی را که احتماال با
اتهامزنی مستقیم به ریاض شکل خواهد گرفت به
تاخیر بیندازد« .یاسین اوکتای» از مشاوران اردوغان

دولت چی��ن اعالم کرد «من��گ هونگوی»
رئیس پیشین پلیس بینالملل (اینترپل) به اتهام
دریافت رشوه و قانونشکنی در این کشور تحت
بازداشت اس��ت .این در حالی است که سازمان
مبارزه با فس��اد مالی چین دیروز تایید کرد وی
در چین بازداشت شده و تحقیقات از او به اتهام
قانونش��کنی در جریان است .پلیس بینالملل
دیروز اعالم کرد «منگ هونگوی» از سمت خود
استعفا کرده و قرار است تا انتخابات جدید در ماه
نوامبر یکی از مقامات کرهجنوبی ریاست اینترپل
را برعهده داشته باشد .وزارت امنیت ملی چین
که «منگ هونگوی» معاون آن بود در بیانیهای
بازداش��ت او را درست و عاقالنه توصیف و اعالم
کرد این اقدام نشاندهنده عزم دولت برای ادامه
مبارزه با فساد است.

به شبکه سیانان ترکیه گفته بود :اطالعات خوبی
وج��ود دارد و این پرونده حل نش��ده باقی نخواهد
ماند .اگر مسؤوالن عربستانی گمان میکنند ترکیه
همانند دهه  ۹۰است ،در اشتباه هستند .تیم تحقیق
هیچگونه اطالعاتی درباره محل جسد خاشقجی ارائه
نکردهاند و برخی یگانهای پلیس هنوز بر این باورند
دالیل کافی برای کش��ته ش��دن ای��ن روزنامهنگار
مخالف عربستانی وجود ندارد اما همه آنها اتفاق نظر
دارند که دس��تکم او ناپدید شده است و احتماال
این مساله پیامدهای گستردهای در ترکیه و خارج
آن خواهد داشت.
■■احضار مجدد سفیر سعودی در ترکیه

وزارت خارج��ه ترکیه روز گذش��ته برای دومین
بار طی هفته اخیر ،س��فیر عربستانسعودی را برای
توضیح درباره سرنوش��ت مرموز فعال رس��انهای ضد
س��عودی ،احضار ک��رد .وزارت خارج��ه ترکیه بعد از
احضار مجدد س��فیر ریاض در آنکارا ،از آنها خواست
س��اختمان کنس��ولگری این کشور در اس��تانبول را
تفتیش کنند .دولت ترکیه همچنین از دیپلماتهای
سعودی خواست نهایت همکاری را با نیروهای امنیتی
در تحقیقات برای مش��خص شدن عاقبت خاشقجی
انجام دهند.
■■درخواست سازمان ملل درباره خاشقجی

گزارش��گر ویژه آزادی بیان س��ازمان ملل متحد
بامداد دوشنبه در واکنش به قتل «جمال خاشقجی»
روزنامهنگار منتقد رژیم س��عودی در کنسولگری این
کش��ور در اس��تانبول گفت :دقیقا نمیدانم اگر ثابت
ش��ود عربس��تان این روزنامهنگار را ترور کرده است،
چه اقداماتی درباره ریاض اتخاذ میشود اما اطمینان

دکتر صباح زنگنه در گفتوگو با «وطن امروز» عنوان کرد

حذف مخالفان بنسلمان در خارج ،پرده جدید سناریوی ریاض
به عنوان یک روزنامه میانهرو
با فضای نسبتا باز سیاسی و
انتقادی معروف بود .زمانی
که خاشقجی در الوطن بود،
از حمای��ت «ملک عبداهلل»
پادش��اه اس��بق عربستان
برخوردار بود .پس از آن خاش��قجی به عنوان مدیر
شبکه تلویزیونی تازهتاسیس «العرب» شروع به کار
کرد .در کارنامه این روزنامهنگار سعودی همکاری با
روزنامههای مشهور جهان همچون «واشنگتن پست»
نیز وجود دارد.

شما به س�ابقه کاری و خانوادگی این روزنامهنگار
اشاره کردید اما چرا وی بهعنوان یک شخصیت مهم
و تأثیرگذار مورد غضب دولت جدید و تیم مدیریتی
محمد بنسلمان قرار گرفت؟

ریش��ه این مساله را باید در س��ال  2015و پس
از آن جستوجو کرد .سال  2015محمد بنسلمان
ب��ه عنوان وزیر دفاع عربس��تان معرفی ش��د .وی از
این دوره به بعد به ص��ورت تصاعدی قدرت خود را
افزایش داد و سال  2017به عنوان ولیعهد این کشور
شروع به کار کرد .در جریان جابهجایی والیتعهدی
از «محم��د بننایف» به محمد بنس��لمان ،جمال
خاش��قجی نیز همچون جمع کثیری از شاهزادگان
و نویسندگان به این مس��اله معترض بود .این رویه
اعتراضی و انتقادی خاش��قجی را به یک مهره مورد
نفرت دولت عربس��تان تبدیل کرد .وی بعدها و در
نتیجه فشارهای دولت عربستان مجبور به ترک این
کشور و مهاجرت به لندن شد .در آنجا نیز خاشقجی
به رویه انتقادی خود اما با ش��کل معتدل ادامه داد و
مقاالتی در ارتباط با سیاستهای دولت عربستان در
داخل این کشور و در سطح خاورمیانه منتشر کرد .در
این مساله خاشقجی تنها نبود؛ سرنوشت وی مشابه
سرنوشت صدها و هزاران شاهزاده و منتقدی بود که
سیاستهای بنس��لمان را مورد نقد قرار میدادند.
تعداد زیادی از شاهزادگانی که منتقد سیاستهای
بنس��لمان بودند ،مهاجرت کردند و در کش��ورهای
مختلف اروپا و آمریکا مس��تقر شدند ،البته بعضی از
آنان حتی در اروپ��ا و آمریکا نیز از امنیت برخوردار
نیستند .از طرفی ،خاشقجی به لحاظ مشی و رفتار
مذهبی ارتباط نزدیکی با گروه «اخوانالمسلمین»
داش��ت .طی س��الهای گذش��ته دولت عربستان
سیاستهای رادیکالی در قبال این جریان مذهبی در
پیش گرفته است و حتی با برخی کشورها که به این
جریان فکری نزدیک هستند و خود را در چارچوب
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اصول آن تعریف میکنند،
روابط مطلوبی نداشته است
که در ای��ن ارتباط میتوان
به ترکیه و قطر اشاره کرد.
در هفتههای اخیر رویکرد
خاش��قجی در قبال مساله
فلسطین نیز خشم دولتمردان سعودی را برانگیخته
بود .خاشقجی در چندین توئیت به مساله فلسطین،
قدس ش��ریف و آینده آن پرداخته بود و سیاس��ت
معامله قرن را رد کرده و آن را مورد حمله قرار داده
بود.

ام�ا آیا تنه�ا رویکرد انتقادی نس�بت ب�ه برخی
مسائل باعث میشود که دولت عربستان نابودی این
شخصیت را در دستور کار قرار دهد؟

عربس��تان و دولتمردان آن بیش از هر مس��اله
دیگری از موضوع انتقاد و اعتراض نگران هس��تند.
آنان نشان دادهاند به هیچ عنوان از مقالهها ،دیدگاهها
و نظرات انتقادی که در رس��انهها منتش��ر میشود
استقبال نخواهند کرد و بشدت برای خاموش کردن
اینگونه دیدگاهها چه از راه تطمیع و چه از راه تهدید
تالش میکنند .خاشقجی نیز طی ماههای گذشته
به یکی از چهرههای ش��ناخته ش��ده منتقد دولت
عربس��تان تبدیل ش��ده بود و این قطعا برای دولت
عربستان و شخص محمد بنسلمان خوشایند نبود.
در نتیجه هیچ بعید نیس��ت آنان دس��ت به چنین
اقداماتی بزنند تا منتقدان را سرکوب کنند .حال آیا
این اقدام در داخل سرکنس��وگری ترتیب داده شده
اس��ت یا در خارج از آن وی را کشتهاند ،همچنان در
هال��های از ابهام ق��رار دارد اما به طور قطع به یقین
کنس��ولگری به عنوان یک دام در این ارتباط مطرح
ب��وده و ریاض از س��اختمان کنس��ولگری خود در
استانبول برای اجرای این برنامه استفاده کرده است.
دولت ترکیه چه واکنش�ی نس�بت به این موضوع
خواهد داش�ت؟ آیا آنان به س�عودیها در سرپوش
گذاش�تن به این مس�أله کمک خواهند کرد یا راه را
برای تحقیقات مستقل باز خواهند کرد؟

موضوعگی��ری و واکنش ترکیه در این مس��اله
بسیار مهم و سرنوشتس��از خواهد بود .باید در این
زمینه منتظر ماند اما در چند روز گذش��ته مقامات
عالیرتبه دولت ترکیه در اینباره اظهارنظر کردهاند.
«رجب طیباردوغان» در این باره گفت« :به عنوان
رئیسجمهور ترکیه پیگیر این مسأله هستم و نتیجه
را ما به اطالع عموم خواهیم رساند .تمام موارد ورود
و خروج از کنسولگری بررسی میشود .قصد داریم در

دارم جامعه جهانی به آسانی از کنار این قضیه نخواهد
گذشت« .دیوید کای» افزود در کنار اخبار و اطالعاتی
که حکایت از قتل جمال خاش��قجی در کنسولگری
س��عودی در اس��تانبول ترکیه دارد ،باید تحقیقاتی
مس��تقل و بینالمللی در این باره آغاز شود .به گفته
کای ،اگر قتل خاشقجی تایید شود ،کمیته آزادی بیان
سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواهد خواست
از طریق برخی مکانیزمهای مستقل برای مجازات و
پیگیرد عامالن این عملیات ،اقداماتی را انجام دهد.
■■پیامهایقتلخاشقجی

اگر قطعیت دستداش��تن عربستانس��عودی در
ناپدیدشدن خاشقجی تایید شود ،این موضوع حاوی 2
پیام است؛ نخست اینکه سعودیها از طریق گزینش
شخصی مشهور و معروف در سطح رسانهای ،عربی و
جهانی مانند جمال خاشقجی میخواهند به مخالفان
خود بگویند به هیچوجه با آنها مسامحه نخواهند کرد
و عربستانس��عودی تغییر کرده اس��ت و کسی که با
ما نباش��د علیه ما است و همه اقدامات الزم از جمله
ربودهشدن و کشتهشدن علیه او انجام خواهد شد .پیام
دوم این اس��ت که میخواهد بیشترین سطح ممکن
از خبرس��ازی رس��انهای را در چارچوب طرح خود به
منظور دس��تیابی به همه مخالفان و ترس��اندن و به
وحشت انداختن آنها به کار بگیرد .در تایید این مقوله،
مدیر اجرایی بخش غرب آسیای دیدهبان حقوق بشر
میگوید« :اینگون��ه اقدامات نمایانگر ماهیت (معمر)
قذافیگونه ولیعهد سعودی است و فراتر از آن حاوی
این پیام او به عربس��تانیهای داخل و خارج از کشور
است :بهتر است دهانتان را ببندید ،جان شما در امان
نیست ،قانونی برای حفاظت از شما وجود ندارد».
اسرع وقت به نتیجه برسیم» .البته این نکته را باید
در نظر داش��ت که رابطه ترکیه و عربستان مقداری
تنشآلود اس��ت و بخوبی سالهای گذشته نیست.
عوامل مختلفی باعث تنش میان  2کشور شده است.
از طرفی مطلبی که محمد بنس��لمان روز شنبه در
یک مصاحب��ه مطبوعاتی اعالم کرد نیز باعث ایجاد
س��واالت زیادی در این ارتباط شده است .وی گفت:
«عربس��تان حاضر اس��ت به نیروهای ترکیه اجازه
دهد وارد کنس��ولگری س��عودی در استانبول شوند
و آنجا را بازرس��ی کنند» .این مطالب نشان میدهد
بنسلمان مطمئن شده است جمال خاشقجی دیگر
در ساختمان کنسولگری نیس��ت .از سوی دیگر در
ترکیه خبرهایی مبن��ی بر فرود  2هواپیما چند روز
قبل از این حادثه منتش��ر شده است 2 .هواپیمایی
که حامل  15نیروی امنیتی دولت عربستان بودهاند
که در اس��تانبول مس��تقر ش��دهاند .قاعدت��ا آنان با
کنسولگری سعودی در این شهر ارتباط داشتهاند و
باید این سرنخهای را جمع و به همدیگر متصل کرد،
اگرچه تصاویر ماهوارهای و دوربینهای مداربسته نیز
میتواند به دولت ترکیه در اینباره کمک کند.

از زمان�ی ک�ه بن س�لمان وارد عرصه ق�درت در
عربس�تان ش�ده اس�ت این کش�ور سیاس�تهای
خش�ونتآمیزی در س�طح منطق�ه در پیش گرفته
اس�ت ،اکنون نیز ماش�ین س�رکوب این کش�ور به
داخل عربس�تان کش�یده شده اس�ت؛ آیا میتوان
گفت عربس�تان آینده ،به ماشین سرکوب داخلی و
منطقهای تبدیل خواهد شد؟

عربستان در  4سال گذشته سیاستهای رادیکالی
برای سرکوب کشورهای منطقه در پیش گرفته است.
س��عودیها از مارس  2015وارد یمن ش��دهاند و به
بمباران این کشور و کشتار مردم بیگناه میپردازند.
آنان در تالش بودند همین سیاس��ت را در قبال قطر
نیز در پیش گیرند .س��ناریوی آن��ان در قبال قطر 5
ژوئ��ن  2017و به طور هماهنگ با  3کش��ور عربی
دیگر آغاز شد اما برخی مسائل مانع از تحقق سیاست
ریاض در قبال دوحه ش��د و این کش��ور نتوانست به
صورت نظامی و میدانی وارد قطر ش��ود اما همچنان
این کش��ور در معرض تهدید عربستان قرار دارد .این
سیاست جاهطلبانه به نوع دیگری در سوریه ،عراق و
لبنان نیز ادامه دارد و احتماال در آینده ابعاد جدیدی
نیز به خود خواهد گرفت .در سریال جدید سرکوب
و سیاس��تهای خشونتآمیز عربس��تان ،این کشور
ح��ذف مخالفان در داخل را نی��ز به برنامههای خود
افزوده است و احتماال موضوع خاشقجی به عنوان یک
برنام��ه جدی در آینده نیز ادامه پیدا میکند .بهطور
کلی میتوان گفت ماشین سرکوب سعودیها چه در
داخل و چه در سطح منطقه از این به بعد و به صورت
مستقیم مخالفان را مورد هدف قرار خواهد داد.

اون به مسکو میرود

دیمیتری پس��کوف ،س��خنگوی ریاس��ت
جمه��وری روس��یه اعالم کرد مس��کو از «کیم
گ اون» رهبر کرهشمالی برای سفر به روسیه
جون 
دعوت کرده اس��ت .سخنگوی ریاستجمهوری
روسیه ضمن اعالم این خبر به خبرنگاران ،تاریخ
دقیق این س��فر را مشخص نکرده است .این در
حالی است که «مون جائه این» رئیسجمهوری
کرهجنوبی اعالم کرد :در راستای تحوالت جدید
شبهجزیره« ،کیم جونگ اون» رهبر کرهشمالی
به روسیه و «شی جینپینگ» رئیسجمهوری
چین نیز در آینده به کرهش��مالی سفر خواهند
کرد.

پاول :ترامپ خودمحور است

کایل پاول ،وزیر خارجه سابق آمریکا میگوید
دوران ترامپ گفتمان دولتی در این کشور را تغییر
داده است .پیش از این در آمریکا عرف بر این بود
که «ما مردم آمریکا» در میان سیاستمداران رواج
داش��ت اما ترامپ این گفتمان را به «من رئیس
جمهور آمریکا» تغییر داده اس��ت .او در همین
حال تاکید دارد ترامپ آمریکا را منزوی کرده و
با خطاب کردن رسانهها به عنوان دشمنان ملت،
هرج و مرج ایجاد کرده است.

آمادهباش رژیم صهیونیستی
برای جنگ در غزه

نخس��توزیر اسرائیل به کابینه امنیتی این
رژیم اعالم کرده اس��ت اس��رائیل برای عملیات
نظامی در نوار غزه آماده است .کانال  ۱۳تلویزیون
اسرائیل به نقل از بنیامین نتانیاهو ،اعالم کرد« :ما
برای عملیات نظامی در نوار غزه آماده میشویم
و این ،فقط حرف توخالی نیس��ت» .رسانههای
عبریزبان گزارش دادند اسرائیل درباره تعامل با
وضعیت کنونی در نوار غزه به بنبس��ت رسیده
ی که «حماس» موفق به دریافت
است؛ در صورت 
امتیازاتی از اسرائیل نشود تظاهرات و درگیریها
همچنان طی ماههای آینده ادامه خواهد داشت.
ارتش اش��غالگر ط��ی روزهای اخی��ر نیروهای
نظام��یاش در نوار غزه را تقویت و س��امانههای
گنبد آهنین بیشتری مستقر کرده است.

ل شدن بحرین
هشدار درباره تبدی 
به «روهینگیای کوچک»

م��ردم بحرین ب��ا برگزاری تظاه��رات در
منطق��ه ابوصبی��ع ،حمله رژی��م آلخلیفه به
مراسم عاشورایی و بازداشت خطیبان و متولیان
حسینیهها و بازداشت شهروندان و پایین آوردن
نش��انهها و پالکارده��ای مربوط به ع��زاداری
امام حس��ین(ع) را محکوم کردند .بر اس��اس
گزارش انجمن حقوق بش��ر بحرین ،تجاوزات
ش��امل  ۳۳منطقه در استانهای مختلف بود
و  ۱۴۵م��ورد نق��ض حقوق ش��هروندان ثبت
شده است .باقر درویش ،رئیس انجمن حقوق
بش��ر بحرین تأکید کرد که ظل��م طایفهای و
تبعیض دینی و به حاشیه راندن باعث میشود
بحرین به «روهینگیای کوچک» تبدیل شود.
مقامات رژیم آل خلیفه از سال  ۲۰۱۱کمپین
گستردهای را علیه شیعیان و مخالفان و فعاالنی
که خواهان دموکراسی در کشور هستند ،به راه
انداختهاند.

انفجارهای تروریستی در بغداد

روز گذش��ته بر اثر انفجارهای تروریستی در
پایتخت عراق  3نفر زخمی شدند .روز یکشنبه
نیز انفج��ار یک خودروی ش��خصی در منطقه
«النص��ر و الس�لام» واقع در غرب بغ��داد ،یک
زخمی برجای گذاش��ت .در همین حال ستاد
فرماندهی عملیات بغداد روز یکشنبه اعالم کرد
 3فرد تروریست که با کمربندهای انفجاری قصد
حمله ب��ه زوار اربعین حس��ینی(ع) در منطقه
«رضوانیه» در جنوب بغداد را داش��تند در اقدام
نیروهای امنیتی به هالکت رس��یدند .وضعیت
امنیت عمومی عراق از جمله بغداد پایتخت در
طول سال جاری نسبت به گذشته آرامتر بوده اما
هر از چندی عناصر پراکنده گروههای تروریستی
از جمله داعش دس��ت به عملیات ناامنی برای
برهم زدن ثبات در عراق میزنند.

