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آویگدورلیبرمن:

برای ضربه زدن به
حماس نیازی به
اشغال غزه نیست

»

»

ایسنا :آویگدور لیبرمن ،وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی در جریان مصاحبه با رادیو «مکان» اسرائیل ،پس
از پایان نشست کابینه امنیتی اسرائیل خواستار ارزیابی مجدد اوضاع نوار غزه پس از تنشها در مرزهای شرقی
آن در جریان راهپیماییهای فلسطینیها ش��د .لیبرمن گفت :پس از اینکه در س��ه هفته اخیر شاهد اقدامات
خش��ونتآمیز مس��تمر و بیوقفه در مرزهای نوار غزه با اراضی اشغالی هستیم ضروری اس��ت که وضعیت نوار
غزه مجددا ارزیابی شود .روز جمعه هفت تن از فلسطینیان به خاطر ش��لیک گلوله جنگی و گاز اشکآور علیه
تظاهرکنندگان فلسطینی به شهادت رسیدند .لیبرمن درخصوص پرونده س��وریه نیز گفت :سیاست اسرائیل
هرگز تغییر نمیکند و به ایران اجازه نمیدهیم که علیه ما در سوریه پایگاه داشته باشد و اسرائیل به اقداماتش
در سوریه ادامه میدهد.

برایان هوک:

»

اختالف آمریکا و
اروپا بر سر ایران
صرفا تاکتیکی
است
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فارس :برایان هوک ،مسئول کارگروه ایران در دولت آمریکا میگوید که هدف دولت آمریکا همچنان
به صفر رساندن صادرات نفت ایران اس��ت .بنابراین گزارش ،هوک که در لوکزامبورگ به سر میبرد گفته
اس��ت دولت آمریکا قصد دارد در اس��رع وقت صادرات نفت ایران را به صفر برس��اند و اطمینان دارد که
با وجود این بازار ثبات خود را از دس��ت نخواهد داد .این مق��ام آمریکایی ادعا کرده که ایران از تس��هیل
تحریمها در پی برجام برای ارتقای زرادخانه موشکی خود بهره برده و اکنون بیش از دوران قبل از توافق
هستهای تهدیدکننده اس��ت .برایان هوک با طرح این ادعا که بیش از  100ش��رکت از ادامه همکاری با
ایران سر باز زدهاند ،گفت که واش��نگتن به ش��رکتها هش��دار داده که با ادامه تجارت با ایران با «خطر
حیثیتی» مواجه میشوند.

«روزان» واپسین تحوالت پیرامون پرونده قتل جمال خاشقچی را بررسی کرد

خبر

کاهش فشارها بر ریاض با بازیگری ترامپ

بشار اسد:

شرایط منطقه و جهان به نفع سوریه و
عراق در حال تغییر است

ایلنا« :بشار اسد» رئیسجمهوری س��وریه ضمن استقبال از
«ابراهیم جعفری» وزیر خارجه ع��راق تأکید کرد که پیروزیهای
س��وریه و عراق در مقابله با گروه تروریس��تی داعش ،دستاوردی
مش��ترک اس��ت زیرا فضای هر دو کش��ور با خ��ون قهرمانان این
پیروزیها آمیخته است .رئیسجمهوری سوریه با تاکید بر اهمیت
افزایش سطح روابط تاریخی سوریه و عراق و تقویت آن به ویژه در
سطح مردمی گفت« :با وجود شرایط امنیتی دو کشور و همچنین
برخالفتمامتالشهایخارجیبرایایجادمانعدرمسیرگسترش
روابط دو جانبه ،همچنان هر دو کش��ور در تمام سطوح با یکدیگر
هماهنگبودهوبهدرکمشترکیازوقایعو تحوالتمنطقهو جهان
رسیدهاند» .بشار اس��د تأکید کرد« :شرایط منطقه و جهان به نفع
س��وریه و عراق در حال تغییر اس��ت و دلیل اصلی آن ،مشروعیت
موضوعی است که دو کشور برادر از آن دفاع میکنند .این موضوع
مستلزم تالش برای تحقق پیروزیهای بیشتر و استفاده از آ ن در
مسیرپیشرفتدوکشوروبهطورکلیمنطقهاست».

هیالریکلینتون:

رابطه همسرم با منشیاش مصداق
سوءاستفاده از قدرت نیست

تسنیم :هیالری کلینتون نامزد شکستخورده دموکراتها
در انتخابات ریاستجمهوری پیشین آمریکا میگوید که رابطه
جنسی همسرش ،بیل کلینتون  -رئیس جمهوری اسبق ایاالت
متحده  -با مونیکا لوینس��کی که یکی از منشیهای کاخ سفید
بوده اس��ت ،مصداق سوءاستفاده از قدرت نیس��ت؛ زیرا به گفته
هیالری کلینتون ،مونیکا لوینسکی که در آن زمان  22ساله بوده
است ،یک فرد بالغ بود .هیالری کلینتون که با سیبیاس گفتگو
میکرد ،بر این باور اس��ت که پس از رس��واییهای به بار آمده به
خاطر شهادت دروغ بیل کلینتون مبنی بر اینکه با مونیکا رابطه
جنسی نداشته است ،درس��تش هم این بود که همسرش بیل از
سمتش اس��تعفا نمیداد .هیالری در پاسخ به این پرسش که آیا
همسرش باید استعفا میداد ،صریحا پاسخ داد« :مطلقا خیر».

با حکم دادگاه فدرال عراق

«دستور» العبادی برای برکناری رئیس
سازمان الحشد الشعبی لغو شد

ف�ارس :دادگاه ف��درال عراق ،دیروز -دوش��نبه -دس��تور
نخستوزیر پیشبرد امور این کش��ور برای برکناری فالح الفیاض
از همه س��متهایش را لغو کرد .فالح الفیاض عالوه بر ریاس��ت
س��ازمان «الحشد الش��عبی» ،ریاس��ت ش��ورای امنیت ملی و
مسئولیت مشاوره امنیت ملی دولت عراق را نیز بر عهده داشت.
در بخشی از متن حکم دادگاه فدرال عراق در این خصوص آمده
است خواهان ،مس��ئول چند دس��تگاه امنیتی اس��ت که ترک
مس��ئولیت آن موجب بیثباتی این دس��تگاهها در سایه شرایط
امنیتی و تهدیدهای تروریستی میشود.

گروه دیپلماسی :با گذشت دو هفته از ناپدید
شدن جمال خاشقچی روزنامهنگار منتقد سعودی
و طرح س��ناریوهای مختلف پیرامون سرنوش��ت
او ،هن��وز پرونده این فعال عربس��تانی ،ترند اصلی
رسانههای جهانی اس��ت و حتی در سطح سیاسی
نیز میتوان ای��ن موضوع را مس��ئله اصلی منطقه
خاورمیانه طی روزهای گذش��ته ارزیابی کرد .طی
مدت گذشته در س��طح جهانی فشارهای بسیاری
بر مقامهای س��عودی ،بهویژه محمد بن س��لمان
ولیعهد جوان این کشور وارد شده است؛ به گونهای
که ش��اید هیچگاه حاکمان ری��اض انتظار چنین
واکنشی را در سطح جهانی نداشتند.
در سطح جهانی کش��ورهای مختلف اروپایی
و حتی آمریکا به ش��دت درگی��ر در پرونده جمال
خاشقچی هس��تند و مشخص ش��دن وضعیت و
آشکار شدن حقیقت را از عربستان طلب میکنند.
در این میان حتی کش��ور آمریکا نیز طی روزهای
گذشته با جدیت در پرونده ورود کرد و حتی ترامپ
ریاض را به اعمال تحریمهای جدی تهدید کرد .با
تمام این اوصاف ،در میانه مطرح شدن سناریوهای
مختل��ف پیرامون سرنوش��ت جمال خاش��قچی،
دیروز -دوش��نبه -موجی از تالشها و اخبار برای
آرامسازی نسبی اوضاع و کاهش فشارها بر ریاض
قابل مشاهده است که آغازگر آن را میتوان دونالد
ترامپ رئیسجمهوری آمریکا دانست .در حقیقت،
با گذش��ت  13روز پرفش��ار بر محمد بن س��لمان
و پادش��اه عربس��تان در ارتباط با پرون��ده جمال
خاش��قچی ،اکنون آمریکاییها ط��رح رفع اتهام و
کاهش فش��ارها را بر ریاض به طور جدی در پیش
گرفتهاند تا همچن��ان وفاداری خ��ود را به متحد
س��نتی خود اثبات کنند و از ای��ن طریق امتیازات
مالی بیشتری را به دست بیاورند.
رد و ع�دم اثبات س�ناریوهای مطرح
شده پیرامون سرنوشت خاشقچی
طی روزهای گذش��ته س��ناریوهای مختلفی
پیرامون سرنوشت جمال خاشقچی ،مطرح شده که
همگی بهصورت معماگونه طرح شدهاند .در همین
راستا ،بر اساس گزارش ارمنیوز ،رسانههای ترکیه
از همان زمان ناپدید ش��دن «جمال خاش��قجی»
روزنامهن��گار منتقد عربس��تانی در کنس��ولگری
کشورش در استانبول ،گزارشهایی امنیتی منتشر
میکنند که برخی از آنه��ا حاوی روایتهای ضد و
نقیضی اس��ت که کذب بودن آنها ثابت شده است.
بارزترین این تناقضگوییها به این ترتیب است:
مرخصی کارکن�ان محلی کنس�ولگری:
رس��انههای ترکی��های و قطری مدعی ش��دند که

»

با گذش�ت  13روز پرفش�ار بر محمد بن س�لمان و پادش�اه عربستان
در ارتب�اط ب�ا پرون�ده جم�ال خاش�قچی ،اکن�ون دول�ت آمری�کا
ب�ا تلاش ب�رای کاه�ش فش�ارها ب�ر ری�اض قص�د دارد همچن�ان
وف�اداری ب�ه متح�د س�نتی خ�ود را اثب�ات کن�د و از ای�ن طری�ق
امتی�ازات مال�ی بیش�تری را از حاکم�ان ای�ن کش�ور اخ�ذ کن�د.

کنسولگری عربستان س��عودی به کارکنان ترک
خ��ود در روز ناپدید ش��دن خاش��قجی ،مرخصی
ی اس��ت که «خدیجه
اجباری داده بود .این در حال 
چنگیز» نامزد این روزنامهنگار منتقد تأکید کرده
است که در همان روز با نیروهای امنیتی ترکیه در
کنسولگری گفتگو کرد و سراغ خاشقجی را از آنها
گرفت.
س�اعت اپل :روزنامه «صباح» ترکیه نوشت
که پیامهای ضبطشده در س��اعت اپل خاشقجی
نشان میدهد که او ظاهرا تحت شکنجه قرار گرفته
و به قتل رسیده است .کارشناسان فنی این سناریو
را زیر س��ئوال بردند؛ چرا که در ترکیه هنوز نسل
ساعتهای هوشمند اپل که سیمکارت دارند ،وارد
نشده اس��ت و س��اعتهای موجود برای اتصال به
اینترنت به آیفونی نیاز دارند که در نزدیکیش��ان
باش��د .با توجه به اینکه آیفون خاشقجی ،بیرون از
کنسولگری و در دست نامزدش بوده است احتمال
اینکه این اتص��ال به رغم فاصله رخ داده باش��د ،از
سوی برخی کارشناسان رد شده است.
متخصص کالبدش�کافی :رسانههای ترکیه
تصویر «صالح الطبیقی» ش��هروند عربس��تانی را
که متخصص کالبدشکافی است ،منتشر کردهاند
و گفتند ک��ه وی از اعضای تیم  ۱۵نف��ری بود که
در روز ناپدید ش��دن خاش��قجی ،وارد اس��تانبول

مناقصهعمومییکمرحلهای
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اداره کل راه و شهرسازی
استانخوزستان
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مبلغ برآورد براساس فهرست بهاء سال  97و فهرست بهاء
تجمیع

مبلغ تضمین شرکت
در مناقصه

97/50

اجرای رمپ و لوپهای روگذر بلوطک شیخان
(احداث تقاطع بلوطک شیخان (راههای طرفین)

ایذه

37/132/383/785

1/875/000/000

شناسهآگهی269573:

تحلیل روز

روابطعمومیادارهکلراهوشهرسازیاستانخوزستان

شد .این رس��انهها سعی داش��تند با انتش��ار این
تصویر ،تأکید کنند که خاشقجی به قتل رسیده و
جسدش در داخل کنسولگری تکهتکه شده است.
ولی رس��انههای ترکیه س��پس اعتراف کردند که
این تصویر ادعایی ،نادرست اس��ت و در واقع ،این
تصویر مربوط به سال  ۲۰۱۳است که وی به همراه
همسرش ،در سفر سیاحتی ترکیه بود.
فایله�ای صوت�ی و تصوی�ری تایی�د
کننده قتل خاش�قجی :گزارشهای رسانههای
ی اس��ت که ترکیه به مسئوالن
ترکیه و غربی حاک 
آمریکایی و برخی کش��ورهای غرب��ی اعالم کرده
اس��ت که فایلهای صوتی و تصویریای در اختیار
دارد که کش��ته شدن جمال خاش��قجی در داخل
کنسولگری کشورش در استانبول را ثابت میکند.
ی اس��ت که لن��دن ،پاری��س و برلین،
این در حال 
یکش��نبه در بیانیهای تأکید کردند که این ماجرا
را کامال وخیم میدانند و در راستای دفاع از حقوق
بشر باید روشن شود که این روزنامهنگار عربستانی
چه سرنوشتی یافته است.
مخالفت ترکی�ه ب�ا ف�رود دو هواپیمای
عربستانی :شبکه تلویزیونی «الجزیره» گزارش
داد که مسئوالن ترکیه اجازه ندادند دو هواپیمای
خصوص��ی س��عودی ،در ف��رودگاه «آتات��ورک»
استانبول بر زمین بنش��ینند .این خبر نیز از سوی
مقامهای هر دو طرف رد ش��د .هدف از این روایت،
القای این موضوع بود که روابط ری��اض و آنکارا به
دلیل سرنوش��ت مرموز خاشقجی رو به تنش رفته
است.
تلاش ترام�پ ب�رای رف�ع اته�ام از
حاکمان ریاض
«دونالد ترامپ» رئیسجمه��ور آمریکا دیروز
دوشنبه -در اظهاراتی که تالشی برای مبرا کردنسعودیها از اتهام دست داش��تن در مفقود شدن
«جمال خاش��قچی» روزنامهنگار منتقد سعودی
باشد ،مدعی ش��د که ممکن است کس��انی بدون
اطالع سران س��عودی این کار را انجام داده باشند.
ترامپ که دقایقی پس از گفتگوی تلفنی با پادشاه
عربس��تان س��عودی در جمع خبرنگاران صحبت
میکرد ،با تکرار اینکه س��لمان به کل��ی اطالع از
وضعیت خاش��قچی را انکار کرده ،گفت« :ش��اه به
من گفت که ترکیه و عربس��تان سعودی همکاری
نزدیکی در این م��ورد دارند و میخواهند س��ر در

تلگراف ایندیا:

بیاورند که چه اتفاقی افتاده اس��ت ».وی گفت به
«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا دس��تور داده
که فورا برای روش��ن ش��دن قضیه به عربس��تان
س��عودی و در صورت لزوم به ترکیه سفر کند .قرار
است پمپئو واشنگتن را به مقصد ریاض ترک کند.
رئیسجمهور آمریکا افزود« :شاه اطالع از وضعیت
او را کامال انکار کرد .ش��اید هم واقعا نمیدانست...
به نظرم آمد که شاید قاتلهای خودسری بودهاند
[که این کار را کردهاند] .چه کس��ی میداند؟ ته و
توی قضی��ه را در خواهی��م آورد ».ادع��ای ترامپ
درباره خودسر بودن قاتالن احتمالی خاشقچی در
حالی مطرح شده که بر اساس گزارشهای متعدد،
این حادثه در س��اختمان کنس��ولگری عربستان
سعودی در اس��تانبول رخ داده و قتل احتمالی این
روزنامهنگار توسط تیمی انجام شده که همان روز
از ریاض عازم استانبول ش��ده و ساعتی بعد هم به
عربستان بازگشتهاند .ش��ماری از اعضای این تیم،
از افراد نزدیک و محافظان «محمد بن س��لمان»
ولیعهد سعودی هستند.
تداوم واکنشهای جهانی به سرنوشت
خاشقچی
با وج��ود تالشهای رئیسجمه��وری آمریکا
دیروز -دوشنبه -همچنان پرونده خاشقچی یکی
از موضوعات اصلی سیاس��ی در کل جه��ان بود و
نهادها و کش��ورهای مختلف همچن��ان خواهان
شفافسازی عربستان در این ارتباط شدند .در یکی
از مهمترین واکنشهای جدید ،فدریکا موگرینی
مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت:
امیدوارم عربس��تان تحقیقات جامع و ش��فافی در
باره ناپدید شدن جمال خاش��قچی ارائه دهد .وی
گفت :بدون شک بررسی این موضوع در دستور کار
نشست آتی وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه
اروپا قرار دارد و ما به زودی سیاست اروپا را در قبال
این موضوع اع�لام خواهیم کرد .اظه��ارات دیروز
موگرینی در حالی است که روز گذشته نیز جرمی
هانت ،ژان ایو لودریان و هایکو ماس ،وزرای خارجه
انگلیس ،فرانسه و آلمان با صدور بیانیهای مشترک
با اعالم این مطلب که ناپدید شدن خاشقچی را با
بیشترین جدیت و حساس��یت پیگیری میکنند،
از مقامهای عربستان و ترکیه خواستند تحقیقات
معتبری در این باره اجرا کنند.
همچنین ،جرمی هان��ت وزیر خارجه انگلیس
با بیان اینکه عربستان س��عودی باید با تحقیقات
درباره سرنوش��ت روزنامهنگار مفقود عربس��تانی
همکاری کند ،گفت در صورتی که مش��خص شود
«جمال خاشقچی» به قتل رس��یده ،باید اقدامی
درباره این رفتار س��عودیها انجام داد .وی افزود:
«آنها باید به طور کامل با تحقیقاتی که ترکیهایها
از ما خواس��تهاند انجام دهیم ،همکاری کنند تا به
نتیجهای دقیق برسیم».
در واکنش��ی دیگر ،کانون روزنامه نگاران عرب
در بیانیهای با محکوم کردن ش��دید نحوه برخورد
با جمال خاشقچی خواستار ابهام زدایی از موضوع
ناپدید شدن این فعال رسانهای سعودی شد .بیانیه
این کان��ون ب��ا امض��ای «مویدالالمی»رئیس این
اتحادیه و در عین حال رئیس کانون روزنامهنگاران
عراق که روز دوشنبه نسخهای از آن در اختیار ایرنا
قرار گرفت ،به شدت هدف قرار گرفتن خاشقچی
را محکوم کرده و خواهان ابه��ام زدایی از موضوع
ناپدید شدن او ش��ده اس��ت .بیانیه اضافه کرد که
کانون روزنامه نگاران عرب با توجه به اهتمام افکار
عمومی منطق��ه و جهان به قضیه خاش��قچی و به
دلیل ش��بهههایی که در خصوص ناپدیدشدن او
وجود دارد با دقت روند این قضیه را دنبال میکند.

»

هند برای حفظ روابط با ایران
مراقب لغزندگی مسیر باشد

یک روزنامه هندی ضمن اش��اره به اینکه با نزدیک شدن 4
نوامبر (  13آبان) ،آمریکا تبلیغات ضد ایرانی خود را افزایش داده
است ،تاکید کرد هند برای حفظ روابط خود با ایران باید هشیار
بوده و مراقب لغزندگی این مس��یر باش��د .به گزارش ایرنا در روز
دوش��نبه روزنامه ‘تلگراف ایندیا’ ،در توجیه این هش��دار به این
نکته اشاره کرد که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا به کشورهای
جهان و از جمله هند اخطار داده اس��ت که زمانی که روز شروع
تحریمها فرا برسد ،قوانین کامال جدیدی در ارتباط با کشورهایی
که تصمیم بگیرند ب��ه تجارت خود با ایران ادام��ه دهند ،در نظر
گرفته خواهد شد.
این روزنامه نوشت :مانند س��ایر کشورها ،تحریمهای آمریکا
هند را نیز با چالش روبهرو ساخته است .اگرچه این کشور موضع
خود مبن��ی بر عدم پی��روی از تحریمهای یک جانب��ه آمریکا را
مشخص کرده اس��ت اما واقعیتهای موجود ،سایر اقدامات هند
را تعیین خواهد ک��رد .اگرچه به نظر نمیرس��د قطع کامل این
واردات امکان پذیر باش��د ،اما هند هم اکن��ون واردات نفت خود
از ایران را کاهش داده است .بر اس��اس گزارشهای منتشر شده
پاالیشگاههای هندی سفارشات نفتی خود از ایران برای ماههای
سپتامبر (شهریور) و اکتبر (مهر) را به نصف کاهش داده اند .این
اقدامات با هدف دریافت معافیت از س��وی واشنگتن انجام شده
است.
این روزنامه یکی از مس��ائل پیش روی هن��د درباره تصمیم
گیری در خصوص روابط با ای��ران را بحران ان��رژی در بازارهای
داخلی این کش��ور عنوان نمود .س��قوط ارزش روپیه در مقابل
دالر و قیمتهای گران نف��ت در بازارهای جهانی س��بب ایجاد
نارضایتی در این کشور شده است .در این زمینه نفت ایران برای
هند بسیار سودمند است زیرا تهران نفت خود را با قیمتی بسیار
جذاب و ارزان به هند میفروش��د .هند دومین مش��تری بزرگ
نفتی ایران پس از چین است و شرکتهای این کشور هم اکنون
فش��ار تحریمهای آمریکا علیه ایران را احس��اس میکنند .برای
رفع این چالش ها ،دهل��ی نو با دریافت نفت ایران با اس��تفاده از
نفتکشهای ایرانی موافقت کرده است و همچنین مجوز افتتاح
یک ش��عبه بانک پاس��ارگاد به منظور احیای دوباره مکانیس��م
روپیه-ریال را صادر کرده است.
اگر آمریکا به هن��د هیچ معافیتی در خص��وص ایران ندهد،
برنامه ری��زی سیاس��ی هند از جمل��ه رواب��ط انرژی ب��ا ایران،
س��رمایهگذاری در چابهار و همچنین منافع گستردهتر دهلی نو
در غرب آسیا مختل خواهد شد .بنابراین هند در باالترین سطح
ممکن تعامالت خود با آمریکا را حفظ کرده است .موضوع ایران
در طول مذاکرات موسوم به ‘’2+2هند و آمریکا در دهلی نو مورد
بررسی قرار گرفت .اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند نیز در نیو
یورک با مایک پمپئو وزیر ام��ور خارجه آمریکا در ارتباط با ایران
دیدار کرده است.
پمپئو همچنان از نگرانیهای هن��د حمایت میکند .پمپئو
اشاره کرد :همچنان یک س��ری تصمیمات در ارتباط با  4نوامبر
( زمان آغاز تحریمهای ای��ران) باقی مانده اس��ت و ما باید برای
اعطای معافیتها تصمیم گیری کنیم .ما بهصورت مرحلهای این
مس��ائل را حل میکنیم .با توجه به اهمیتی که دولت ترامپ به
روابط آمریکا و هند داده اس��ت ،انتظار میرود که واشنگتن یک
دیدگاه راهبردی در خصوص روابط هند و ایران داشته باشد.
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تحلیلگر برجسته جهان عرب مطرح کرد:

استراتژیهای احتمالی عربستان در پاسخ به تهدیدهای آمریکا
عربستان سعودی با انتشار بیانیهای تأکید کرده است که پاسخ سختی به تهدیدهای
آمریکا خواهد داد و در صورت اعمال تحریم ،قدرت اقتصادی و مالی س��عودی بهعنوان
یک سالح عمل کرده و چین و روس��یه محور اصلی معامالت تسلیحاتی عربستان قرار
خواهند گرفت .به گ��زارش ایلنا به نق��ل از رأی الیوم« ،عبدالباری عط��وان» تحلیلگر
برجسته جهانی عرب با اشاره به پرونده «جمال خاشقجی» روزنامهنگار منتقد سعودی
نوش��ت :در تبیین رویکردهای فعلی نس��بت به بح��ران پرونده خاش��قجی ابتدا طرح
فرضیههایی ضروری اس��ت :آیا محور اصلی تحریمهای ترامپ ،بلوکه کردن سرمایهها
و داراییهای عربستان است؟ آیا دولت عمیق آمریکا کاخ سفید را وادار به عقب نشینی
خواهد کرد؟ چرا بسیاری از ناظران پاسخ انتحاری عربس��تان به این تهدیدات را دور از
ذهن نمیداند؟ اردوغان پیش از انتشار ش��واهد تصویری منتظر چیست؟ بیانیهای که
دولت سعودی منتشر و در آن به تهدیدهای آمریکا برای اعمال تحریمهای اقتصادی یا
شاید سیاسی در صورت دست داش��تن ریاض در موضوع ربودن یا قتل خاشقجی پاسخ
داده است ،در وهله نخس��ت ،جدی بودن این تهدیدها و در گام بعد نگرانی عربستان از
آنها و در مرحله بعد ،گرایشهای انتحاری عربس��تان در پاسخ به این تهدیدها را بازتاب
میدهد .این برای اولین بار اس��ت ک��ه دو متحد مذکور چنین تهدیده��ای متقابلی را
بهصورت آشکار مطرح میکنند .به نظر میرسد «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا
در برابر فشارهای دولت عمیق آمریکا تسلیم و مجبور به عقبنشینی از مواضع پیشین

خود در کم اهمیت نشان دادن جنایت قتل خاشقجی و عدم امکان هر نوع اقدامی علیه
عربستان ش��ده اس��ت .او در مصاحبه با «فاکس نیوز» گفته بود« :خاشقجی آمریکایی
نبوده و این جنایت نیز در خاک امریکا اتفاق نیفتاده اس��ت،معامله تس��لیحاتی بیش
از  ۱۱۰میلیارد دالری با عربس��تان داریم که نمیتوان به هم زد،زیرا این مس��ئله رونق
اقتصادی آمریکا را رقم خواه��د زد» .ترامپ با تغییر لحن خود،عربس��تان را در صورت
اثبات قتل خاشقجی در کنسولگری به مجازات شدید بدون اشاره به چگونگی آن تهدید
کرد .وی همزمان اش��اره کرد که در حال حاضر قتل صورت گرفت��ه و متحدان ترکش
شواهد متقن و غیر قابل انکاری در اختیارش گذاشتهاند.
نکته مهم این است که ترامپ بیش از چهار بار در کمتر از دو هفته با روش باجخواهی
به عربس��تان س��عودی حمله و همان عبارتها را در مورد ثروت هنگفت آل س��عود و
حمایتهای رایگانش از این رژیم در قبال ایران به کار برده اس��ت .باید گفت ترامپ این
باجخواهی را در راستای مقاصد انتخاباتی حزب جمهوریخواه به کار گرفته است.
ترامپ دوس��ت سعودیها نیس��ت و از عربها و مس��لمانان بیزار اس��ت ،اما ثروت
عربستان و کشورهای حوزه خلیج(فارس) را دست کم نگرفته و معتقد است باید درصد
فراوانی از این ثروت را به ادعای حمایت از آنها به دست آورد .او هیچ تردیدی برای غارت
این ثروتها با روشهای قلدرمآبانه نداشته و چه در بحران فعلی پرونده خاشقجی و چه
در مراحل آینده از آن سوء استفاده خواهد کرد.

