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گزارش روز

خانواده خاشقجي با لغو ممنوعيت خروج
از عربستان خارج شدند

استانبول ميزبان رهبران
روسيه ،تركيه ،فرانسه و آلمان

روايت تازه سعودي از نقشه ترور

عربس��تان س��عودي بار ديگر روايت خود را از ترور جمال
خاشقجيتغييرداد،قتليكهاوايلهفتهنتيجه«زدوخورد
تصادفيدرونساختمانكنسولگري»توصيفميشد،حاال
به روايت رسمي دادستان عمومي عربستان سعودي يك
«قتل برنامهريزي شده» توصيف ميشد ،موضوعي كه از
ابتداازسويرسانههايتركيهومقامهايرسمياينكشور
ازجملهرييسجمهورمورداشارهقرارميگرفت.مشخص
نيس��ت كه با توجه به اعتراف عربس��تان در مورد از قبل
برنامهريزي شده بودن ترور جمال خاشقجي ،آيا تغييري
در موضع اين كشور در مورد آمران و عامالن اين ترور ايجاد
ميشوديانه.همزمانبااظهارنظرجديددولتعربستاندر
مورد قتل برنامهريزي شده جمال خاشقجي ،روزنامهنگار
منتقد سعودي س��اكن واشنگتن ،پسر ارشد و چند نفر از
اعضايخانوادهخاشقجي،اجازهپيداكردندتاخاكعربستان
راتركوبهامريكاسفركنند.پسرارشدخاشقجي،تابعيت
مضاعف امريكايي دارد ،اما به نوشته رسانهها تاكنون اجازه
خروج از كش��ور را پيدا نكردهب��ود .چهار روز پيش ،صالح
خاشقجيبههمراهعموزادهاشبهكاخيمامهدررياضبرده
شدندتاباسلمانبنعبدالعزيز،پادشاهومحمدبنسلمان،
وليعهد س��عودي ديدار كنند .به گ��زارش گاردين رابرت
پاالدينو ،از سخنگويان وزارت خارجه امريكا به خبرنگاران
گفتهاستكهمايكپومپئودرگفتوگوهايشبامقامهاي
سعودي «به وضوح به آنها گفته است» كه خواهان صدور
اجازهخروجخانوادهخاشقجيازخاكعربستاناست.
روزپنجشنبه،جيناهسپل،رييسسازماناطالعاتمركزي
اياالت متحده امريكا (سيا) كه براي قرار گرفتن در جريان
تحقيقات مربوط به ترور جمال خاشقجي به تركيه سفر
كردهبوددركاخسفيدبادونالدترامپ،رييسجمهورامريكا
ديدار كرد تا او را در جريان جزييات اين پرونده قرار دهد .به
نوشته رسانهها جينا هسپل در اين سفر ،فايل صوتي كه از
لحظات شكنجه و ترور جمال خاشقجي درون ساختمان
كنسولگري عربستان س��عودي در استانبول ضبط شده
را ،شخصا شنيده است .همزمان با وجود گزارشهايي كه
در مورد بركناري و بازداشت تعدادي از نيروهاي امنيتي از
حلقهنزديكانمحمدبنسلمان،بهدستورپادشاهعربستان
سعودي ميرسد ،وليعهد س��عودي روز پنجشنبه اولين
جلس��ه كميته وزارتي براي تغيير س��اختار دستگاههاي
اطالعاتي اين كش��ور را برگزار كرد .بر اساس دستوري كه
بامداد شنبه هفته گذشته از سوي پادشاه عربستان صادر
شدهبود،اينكميتهبرايتضمينجلوگيريازبروزاتفاقات
مشابه تشكيل شده است .پنجش��نبه شب ،آنگال مركل،
صدراعظم آلمان در تماس تلفني با پادشاه عربستان به او
هش��دار داد كه آلمان «آماده اس��ت در همكاري با جامعه
بينالمللياقداماتمتقابليعليهعربستانسعودياجرايي
كند».بهگزارشگاردين،دفترصدراعظمآلمان،اينتماس
تلفنيراابزاريبراي«اطمينانازتحقيقاتشفاف،معتبرو
دقيق» در مورد پرونده خاشقجي عنوان كرده است .آلمان
به تازگي تهديد كرده اس��ت كه فروش سالح به عربستان
س��عودي را متوقف خواهد كرد .هايكو ماس ،وزير خارجه
آلمان به تازگي اعالم كرده بود كه سفر خود به رياض براي
گفتوگو با مقامهاي س��عودي را لغو كرده است .همزمان
با اقدامات كش��ورهاي اروپايي براي قطع صادرات سالح
به عربستان س��عودي ،به گزارش فارس ،امانوئل ماكرون،
رييسجمهورفرانسهروزجمعهمدعيشدكهقطعفروش
تسليحات به سعوديها عوامفريبي اس��ت .اين اظهارات
ماكرون،مشابهاظهاراترييسجمهوراياالتمتحدهاست
كه تاكيد كردهبود هر اقدامي عليه عربس��تان انجام دهد،
صادرات سالحهاي نظامي به اين كشور را متوقف نخواهد
كرد،چراكهايناقدام«آسيببهخود»است.
عمان

سفر مخفيانه نتانياهو به عمان

انتشارخبرسفراعالمنشدهبنياميننتانياهو،نخستوزير
اسراييل به عمان بازتابي وسيع در رسانهها داشته است .از
آخرين باري كه يكي از مس��ووالن ارشد دولت اسراييل به
شيخنشين عمان سفر كرده بيش از ۲۲سال ميگذرد .به
گزارشخبرگزاريدويچهوله،خبرسفرنتانياهوبهعمانو
ديداراوباسلطاناينشيخنشين،سلطانبنسعيدقابوس
زماني رسانهاي شد كه نخستوزير اسراييل به كشور خود
بازگش��ته بود .رويترز روز جمعه  ۴آبان با انتشار گزارشي
كوتاه از قدس اش��غالي خبر سفر و ديدار رهبران دو كشور
اسراييلوعمانرامنتشركردهاست.نخستوزيراسراييل
روز پنجشنبه  ۳آبان راهي عمان ش��ده بود .خبري كه تا
زمان بازگش��ت او محرمانه باقي ماند .در اطالعيه منتشر
شده از سوي دفتر نخس��توزيري اسراييل آمده است كه
هدف از ديدار رهبران دو كشور ،گفتوگو و مذاكره بر سر
روند صلح خاورميانه بوده است .در بيانيه مشترك منتشر
شده پس از ديدار رهبران دو كشور آمده است كه مذاكرات
از جمله شامل منافع مشترك دو كشور بوده است .رويترز
و ديگر خبرگزاريهايي كه خبر س��فر نتانياهو به عمان را
پوششدادهاند،توضيحبيشتريدرباره«منافعمشترك»
وگفتوگوهاينتانياهووسلطانقابوسندادهاند.تنهاگفته
شده كهگفتوگويرهبراندوكشور«طوالني»بودهاست.
اس��راييل و عمان با يكديگر رابطه ديپلماتيك ندارند .اين
نخستين ديدار رهبران دو كشور پس از  ۲۲سال است .در
سال ۱۹۹۶شيمونپرز،نخستوزيرآنزماناسراييلبراي
گشايشنمايندگيبازرگانياينكشوربهعمانوقطرسفر
كردهبود.نخستينسفريكنخستوزيراسراييلبهعمان
بهواپسينسالهايزمامدارياسحاقرابيندرسال۱۹۹۴
برميگردد .به گزارش فارس خبرگزاري رسمي عمان روز
جمعهضمنانتشاراينخبرنوشتهاست«:سلطانبنسعيد
قابوسديروزدركاخالبركهازنتانياهواستقبالكرد.دوطرف
درزمينهپيشبردفرآيندصلحدرغربآسياوبرخيمسائل
دوجانبهرايزنيكردند».بنياميننتانياهونيزطيبيانيهاي
دراينزمينهنوشت«:امروزجمعهازسفربهعمانبرگشتم؛
جاييكهباسلطانبنسعيدقابوسديداروگفتوگوكردم.
منوهمسرمبهدعوتسلطانقابوسبهمسقطرفتيم.اين
اولينسفررسميازسال 1996بود».ويتاكيدكردكهاين
سفر در راستاي سياس��تهاي تلآويو براي تقويت روابط
با كشورهاي منطقه و تضمين منافع امنيتي ،اقتصادي و
تكنولوژيكاسراييلاست.

عربستان چگونه از البيهاي خود در امريكا بهرهبرداري ميكند؟

دست پنهان رياض در واشنگتن

ميثم سليماني
اينروزهاالبيهانقشيتعيينكنندهدرروابطخارجيميان
كشورها ايفا ميكند .به خصوص در كشوري مانند اياالت
متحده اهميت اين البيها دوصد چندان ميشود .چرا كه
مذاكراتپشتپردهاينالبيهاباكنگرهامريكاوكاخسفيد
ميتواندبرتصميمگيريايندونهادمهمامريكاتاثيرگذار
باش��د .از همين رو به طور معمول نزديكترين متحدان
امريكا در طول ساليان متمادي بيشترين سرمايهگذاري
را در زمينه البيها براي تاثيرگذاري بر نهادهاي قدرت در
اياالتمتحدهانجامدادهاندوليدراينبينسايركشورهاي
غيرمتحدنيزچارهايجزحضوردرعرصهالبيگريدرامريكا
برايتغييرفضابهسودخودندارند.تجزيهوتحليلالبيهاي
خارجي طي يك س��ال گذشته كه توسط مركز البيهاي
نمايندگان خارجي FARAبه ثبت رسيده نشان ميدهد
كهدرداخلاينالبيهاگردشماليبسيارباالييوجوددارد.
برخيمنابععنوانميكنندكهاينالبيهابرايتاثيرگذاري
برسياستامريكابهطوررسميبيشازنيمميليارددالردر
مجموعهزينهميكنندكهميتوانآنرارقمقابلتوجهي
دراينعرصهدانستوكشورهايخارجينيزبراياثرگذاري
دراينزمينههزينهميكنند.
بزرگترينسرمايهگذاراندراينعرصهكرهجنوبيوژاپن
هستندكهميتوانآنهارانزديكترينمتحداياالتمتحده
دانست .كشورهايي همچون ،كانادا ،آلمان ،امارات متحده
عربي و عربستان نيز در رتبههاي بعدي قرار دارند و در اين
بينچينيهاكهمتحدامريكامحسوبنميشوندنيزسعي
كردهاندسرمايهگذاريگستردهايدراينزمينهانجامدهند.
گفتهميشودكرهجنوبيبهعنواناولينالبيگردراياالت
متحدهساالنه 62ميليوندالربراياينامرهزينهميكند.
هر كش��وري به اندازه بضاعت ،منافع و چالشهايي كه در
امريكاداردواردعرصهسرمايهگذاريبرايالبيهادراياالت
متحده ميشود .حتي برخي گزارشها حاكي از آن است
كشورهايي مانند روسيه و چين نيز بخشي از پول خود را
صرف اقدامات مخفيانه و غيررسمي براي البي در اياالت
متحدهميكنندتابهطورعموميدربحثهاحضوررسمي
نداشتهباشند.
جيمز تروبرگ استاد دانشگاه كه در زمينه البيها فعاليت
ميكند معتقدند است كه اطالعات ثبت شده در FARA
تنها نوك يك كوه يخ اس��ت .البيها روشهاي متعددي
براي تاثيرگذاري بر نگرشها در اياالت متحده دارند .حتي
مشخص نيس��ت كه اين البيها تا چه حد شفاف هستند
و ممكن است رقمهايي كه به صورت غيررسمي جابهجا
ميشود بس��يار فراتر از چيزي باشد كه به صورت رسمي
اعالمميشود.حتيممكناستافرادينفوذداشتهباشند
كهدرليستالبيگرانبهصورترسميثبتنشدهباشند.
عربستانسعوديورژيماسراييلسابقهبسيارگستردهاي
در تبليغات خود در عرص��ه افكار عمومي امريكا دارند ،در
حالي كه البيهاي مجزايي هم براي حمايتهاي نظامي
بيش��تر اياالت متحده از خود دارند تا امريكا ارتباطاتي در
باالترين سطح با آنها داشته باشد كه از جمله مهمترين آن
فروش س�لاح است .ريچارد پولز يك استاد قانون اساسي
در دانش��كده حقوق نيوي��ورك به يواسني��وز ميگويد:
«شگفتآوراستكشورهاييدرامريكاالبيبسيارقدرتمند
دارند كه روابط بسيار فشرده و نزديك نظامي و اقتصادي
با اياالت متحده دارند ».به نظر ميرس��د كش��وري مانند
عربستانسعوديبهراحتيازفضايبهوجودآمدهدرالبيها
استفادهميكندتانگاهيمتفاوتازآنچيزيكههستدر
امريكا و حتي ساير كشورهاي جهان به نمايش بگذارد .از
همين رو در بخشي از اقدامات خود نيز موفق است و حتي
برخيقوانينعليهخودرايادورميزندياخنثيميكند.
البيها به نفع عربستان سعودي
درگزارشيكهواشنگتنپستبهتازگيمنتشركردهدرماه
مارس  2018سفير وقت عربستان سعودي در واشنگتن
يككادرالبيگررابهسفارتدعوتكردتايكچالشجدي
را رفع و رجوع كنند .محمدبن س��لمان وليعهد عربستان
سعودي قصد داشت بهطور رسمي به اياالت متحده سفر
كند و اين در حالي بود كه چهارماه پيش از آن تعداد زيادي
از خانواده سلطنتي و نخبگان عرصه كسب و كار كه قدرت
زيادي در اين كشور داش��تند توسط وي دستگير شدند.
همزمانكنگرهامريكاطياليحهايدوحزبيتالشكردتابه
حمايتاياالتمتحدهدرحمالتعربستانسعوديبهيمن
پايان دهد .حمايتي كه از سال 2015آغاز و تا به امروز ادامه
دارد.خالدبنسلمانسفيرعربستانسعوديدرنشستيكه
ظهرروز 12مارسبرگزارشددرجلسهايطوالنيجزييات

سفرشاهزادهسلمانرابهامريكاشرحميدهد.درايننشست
تعداديازالبيگرانمهمامريكاييكهدرتيمانتقاليترامپ
نيزحضورداشتندبهكمكسفيرسعوديآمدند.هشتروز
پس از آن طرح كنگره به شكست انجاميد .اتفاقي كه عمال
گزارش سازمان ملل در خصوص يمن كه آن را بزرگترين
بحران انس��اني در جهان خوانده بود را ناديده گرفت .اين
اتفاق در حالي رخ داد كه محمدبن س��لمان در كاخ سفيد
مورداستقبالباشكوهتوسطدونالدترامپقرارگرفت.اين
موفقيتنشاندادكهيكالبيقدرتمندتاچهحدميتواندبه
نفعيككشورعملكند.عربستاناكنوندرامريكانهتنهااز
طريقسرمايهگذاريوخريدتجهيزاتنظاميازپيمانكاران
امريكاي��ي نفوذ خود در امريكا را حف��ظ ميكند ،بلكه در
سال  2017پرداختهاي عربستان به البيها و مشاوران
در واشنگتن بيش از  3برابر گذش��ته شده است .عالوه بر
همه اين هزينهها و س��رمايهگذاريها ،عربس��تان از يك
مزيت مهم برخوردار است چرا كه توانسته يك رابطه گرم
با رييسجمهور اياالت متحده برقرار كند و از همه مهمتر
محمدبن س��لمان روابطي بسيار صميمي با جرد كوشنر
مش��اور و داماد ترامپ برقراركرده تا عمال در سياستهاي
خاورميانهاياياالتمتحدهبسيارتاثيرگذارباشد.اينروابط
راميتوانفرايآنچيزيدانستكهپيشازاينمياناياالت
متحدهوعربستانسعوديوجودداشتهاست.
از همين روس��ت كه جنايتهاي عربستان در يمن ديده
نميش��ود و حتي با وج��ود جنايتي مانن��د قتل جمال
خاشقجي روزنامهنگار سعودي در كنسولگري عربستان
سعوديدراستانبول،اياالتمتحدهسعيميكندنرمترين
موضعممكنرااتخاذكند .خالدبنسلمانسفيرعربستان
سعوديكهاكنونبهكشورخودبازگشتهوگفتهميشودكه
بهاحتمالزيادديگربهواشنگتنبازنخواهدگشت،درطول
يكسالگذشتههموارهتالشكردهباقانونگذارانامريكاييو
البيهايامريكاييجلساتمتعدديبرگزاركندوحتيازاو
عكسهاييمنتشرشدهكهنشانميدهدرفتوآمدفراواني
به ساختمان كپيتول هيل _محل كنگره امريكا -داشته
است.حتيگفتهميشودكهعربستانيهاپيشنهاداتيبراي
خبرنگاراندرسيانانوفاكسنيوزارايهدادندكهآنهارابه
مسابقاتراگبيباپروازهاياختصاصياعزامكنند،كهگفته
ميشودجيكتپرازسيانانوبرتبايرازفاكسنيوزآنرا
قبولنكردند.طبقگزارشواشنگتنپستشايدبتوانگفت
تعدادكمي ازگروههاي البي و اتاق فكرها اعالم كردهاند كه
پيشنهادهاي دريافت پول از سوي عربستان سعودي را رد
كردهاند .از همين رو به نظر ميرسد كه عربستان سعودي
به هر گروهي كه نفوذي در امريكا داش��ته يك پيشنهاد
مالي داده است .يكي از عوامل البيگر عربستان سعودي
در واشنگتن عنوان كرد :رابطه عربستان سعودي با اياالت
متحده بسيار مهم است و مشاركت عربستان در مقابله با
تهديد ايران براي امنيت جهاني ،امنيت منطقه و از جمله
امنيتاسراييلبسيارمهماست.
درطولدوسالگذشتهوبهخصوصبارويكارآمدندونالد
ترامپدرامريكا،سعوديهاتالشهايخودرابرايتقويت
روابط با اياالت متحده تشديد كردهاند .گفته ميشود كه
هزينههاي پادشاهي عربستان در زمينه البي و مشاوره كه
از  14/3ميليون دالر در س��ال  2015به  7/7ميليون دالر
در س��ال  2016كاهش يافته بود و براساس گزارشهاي

Reuters

عمومي در س��ال گذش��ته اين رقم به 27/3ميليون دالر
رسيدهاست.طبقاسنادمركزثبتالبيگرانازسال2016
به اين سمت بيش از  200نفر بهعنوان نمايندگان منافع
عربستان ثبتنامكردهاند .البتهدركنارعربستان سعودي
امارات متحده عرب��ي نيز حتي حض��وري قدرتمندتر و
پرهزينهتردرامريكادارد.اماراتمتحدهعربيسال2014با
بيش از 14ميليون دالر س��رمايهگذاري دولتي در بخش
البي توانس��ت در رتبه اول دولتهاي سرمايهگذار در اين
چارچوبقرارگيرد.اكنوننيزدرسال 2017طبقآخرين
گزارشه��ا امارات متحده عربي حدود 30ميليون دالر به
صورت س��االنه در اين زمينه هزينه ميكند و پس از كره
و ژاپن بزرگترين سرمايهگذاري را در بخش البي امريكا
دارد .عربستان و امارات با سرمايهگذاريهاي مشترك در
موسسهبروكينزوموسسهخاورميانهتوانستهاندبهمخازن
بزرگتحليليدستپيداكنند.هرچنداينموسساتپس
از قتل خاشقجي عنوان كردند كه درخصوص كمكهاي
عربستانبازنگريانجامخواهندداد .كريسمورفيسناتو
دموكرات ايالت كانتيكت كه مخالف جدي جنگ در يمن
محسوب ميشود ،معتقد اس��ت كه يكي از سياستهاي
مفتضحدرسياستخارجيكنونيواشنگتنروابطخاص
و خدش��هناپذير ميان اياالت متحده و عربستان است .او با
طعنهبهترامپميگويد:افرادباهوشيكهسياستخارجي
ميدانند و به دفتر شما رفت و آمد ميكنند اين موضوع را
ميدانند.امابهنظرميرسدكهآنهاپولزياديازكشورهاي
حاشيهخليجفارسدريافتميكنند.
طبقگزارشواشنگتنپستيكيازبزرگترينومهمترين
موسسات مهمي كه عربستان س��عودي در آن نفوذ دارد
موسسه خاورميانه است كه يكي از منابع مهم اطالعاتي و
تهديديدراينمنطقهبحرانيوحساساست.اينموسسه
توس��ط ريچارد كالرك اداره ميش��ود و در طول ساليان
گذشته مش��اورههاي جدي در تنظيم سياست خارجي
دولتهايرونالدريگان،بوشوبيلكلينتوندرخاورميانه
ارايه داده است .اين موسسه بين سالهاي 2016و2017
بين 1/25ميليوندالرتا 4ميليوندالردرحمايتازمنافع
عربستانسعوديپولدريافتكردهاست.
در س��ال 2016نيز اين موسسه حدود 20ميليون دالر از
امارات متحده عربي دريافت كرده اس��ت .گروه MSLكه
يكي از گروههاي البيگر محسوب ميشود بين سالهاي
 2016و 2017حدود 6/3ميليون دالر پول دريافت كرده
اس��ت كه برخي اعضاي آن نيز تا اوايل س��ال جاري عضو
هياتمديرهموسسهخاورميانهبودند.
گفتني اس��ت البي طرفداران عربس��تان در سال 2016
متحمل يك شكست بزرگ ش��د .آن هم هنگامي بود كه
يك اليحه در حمايت از خانوادههاي جانباختگان حادثه
تروريستي 11س��پتامبر در كنگره امريكا به نام جاستا به
يدادخانوادههايقربانيان
تصويبرسيد.قانونيكهاجازهم 
عليه عربستان سعودي شكايت كنند .اما با حضور دونالد
ترامپ در راس قدرت امريكا و بازيابي دوباره البي عربستان
سعوديدرامريكاعمالاينقانونكاراييچندانيپيدانكرد.
تري اس��ترادا كه شوهرش در مركز تجارت جهاني كشته
شده بود يكي از شاكيان اصلي دادرسي در برابر پادشاهي
سعوديبود.اوگفتسعوديهادرمبارزهخودبسياركثيف
هستند .چرا كه گفته ميشود عربستان سعودي از كهنه

سربازانجنگبرايالبياستفادهميكند،زيراايناحساس
وجود دارد آنها تنها افرادي هس��تند كه ميتوانند در برابر
خانوادههاي قربانيان 11سپتامبر موفق عمل كنند .گفته
ميشوداينكهنهسربازانبراساسپروندههاييكهازمنافع
سعودي حمايت ش��ده است ،به هتل ترامپ در واشنگتن
دعوت ميشدند و در نهايت 270هزار دالر براي اقدامي كه
در اين پروندهها انجام داده بود دريافت ميكنند .اين كهنه
س��ربازان حتي نميدانند كه اين اقدام از سوي عربستان
سازماندهي ش��ده چراكه گروه البي  MSLاين پرونده را
پيشميبرد.
ارتباطات شخصي
هنگاميكهدونالدترامپنامزدرياستجمهوريامريكابود،
اقدام اوباما در وتوي قانون جاستا را شرمآور خواند اما خود
اوبالفاصلهسعيكردتاروابطنزديكيباعربستانسعودي
ايجاد كند .ابتدا توماس جي باراك يكي از دوستان ترامپ
كهطي 3دههدرخاورميانهكسبوكارداشتهوباچهرههاي
قدرتمندسعودي،قطرواماراتمتحدهعربيارتباطداشت
اولينارتباطهارابرقراركرد .درماهمي 2016باراك،كوشنر
را به س��فير بانفوذ امارات متحده عربي در اياالت متحده
يعني يوسف العطيبي معرفي ميكند كه يكي از متحدان
عربستاننيزشناختهميشود.باراكدربارهديداربارهبران
منطقهاي ديگر از جمله امير قط��ر صحبت كرد .او حتي
وعده ديدار با شاهزاده قدرتمند سعودي يعني محمد بن
سلمانرابهترامپداد .چندماهپسازحضورترامپدركاخ
سفيد كوشنر و محمد بن سلمان در يك ناهار كاري باهم
مالقات كردند .آنها بالفاصله روابط نزديكي برقرار كردند و
تماسهايمتعددتلفنيبايكديگرداشتند.برخيمقامهاي
امنيتينيزنگرانايناتفاقبودندكهكوشنرارتباطيبدون
چارچوبراپيشببرد.
يك معادله ساده
اتحاد 75ساله ميان عربستان سعودي و اياالت متحده بر
اساس يك نظم ساده س��اخته شده است .تقاضاي امريكا
براي نفت عربستان و درخواس��ت عربستان براي فروش
تس��ليحات و حمايت نظامي از اين كش��ور .معادلهاي كه
ميتوان تمامي حواشي رابطه دو كشور را بر مبناي آن حل
كرد .ليدا دنت محقق نظارت بر البيهاي امريكا ميگويد:
پادشاهي عربستان سعودي يك ارتش واقعي از البيگران و
شركتهاي قوي دارد كه از اين طريق منافع خود را در اين
راه ترويج ميكنند .از طرفي ديگر موسسه تحقيقات صلح
بينالمللياستكهلمگزارشدادهاستكهعربستانسعودي
تقريبايكپنجمصادراتسالحامريكارادرپنجسالگذشته
بهخوداختصاصدادهاست.مجموعهشرايطدرروابطميان
عربستانواياالتمتحدهنشانميدهد،كهسعوديهاپس
از روي كار آمدن دونالد ترامپ بيشترين سرمايهگذاري را
رويالبيهاانجامدادندتابتوانندچهرهايمتفاوترا ازخود
بهنمايشبگذارند.ازهمينروجايتعجبنداردبااينحجم
ازسرمايهگذاريعربستاندرامريكاجنايتهادرجنگيمن
ديدهنميشودوهمهچيزبهنحويازسمتامريكاسرپوش
گذاشته ميشود .اين معادلهاي است كه روابط عربستان
و اياالت متحده را هرچند در ش��ماي كلي ساده اما در هم
تنيدهكردهاست.
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سخنگوي كرملين روز گذش��ته اظهار كرد ،رهبران
روس��يه ،فرانس��ه ،آلمان و تركيه به همراه اس��تفان
ديميس��تورا ،نماينده س��ازمان ملل در پي نشستي
كه با موضوع سوريه در استانبول برگزار خواهد شد،
بيانيه مشتركي صادر خواهند كرد .به گزارش ايسنا،
دميتري پسكوف ،س��خنگوي كرملين ضمن اعالم
اين خبر اظهار كرد ،والديمير پوتين ،رييسجمهور
روس��يه نيز طي ديدار خود از تركيه براي ش��ركت
در اين نشس��ت ،در چند ديدار دو جانبه نيز شركت
خواهد داشت.
پس��كوف اظهار كرد :رييسجمهور روسيه شنبهاي
كاري خواه��د داش��ت .او دس��تور كار خارج��ي و
بينالمللي خواهد داش��ت كه به طور عمده بر مساله
س��وريه متمركز خواهد بود .در استانبول نشست با
حضور روسيه ،تركيه ،فرانسه و آلمان برگزار خواهد
شد .اين مذاكرات حدود ساعت  ۲بعد از ظهر به وقت
محلي برگزار خواهد شد .انتظار ميرود رهبران اين
كشورها در پي مذاكرات خود بيانيهاي مشترك ارايه
كنند .همچنين براي چندين ديدار دوجانبه با حضور
رييسجمهور روسيه برنامهريزي كردهايم .سخنگوي
كرملين افزود ،همه ش��ركتكنندگان در نشس��ت
پيشرو به دنبال راهكاري سياسي براي مساله سوريه
هس��تند اما احتمال دارد در روشه��اي اعمال اين
راهكار اختالف نظرهايي داشته باشد.
او در اين باره گفت :چنين مسائل عدم توافق محسوب
نميشوند ،بلكه رويكردهاي متفاوت درخصوص يك
مس��اله هس��تند .در كل همه ما به روشني به دنبال
راهكاري سياسي در خصوص مساله سوريه هستيم
و اين هدفي مش��ترك اس��ت اما در زمينه روشها و
تاكتيكها ممكن اس��ت اخت�لاف نظرهايي وجود
داشته باش��د .در همين حال سخنگوي رجب طيب
اردوغان ،رييسجمهور تركيه نيز اظهار كرده است،
آنكارا پيشبينيميكند به دنبال اين نشس��ت كه با
حضور روسيه ،فرانسه ،تركيه و آلمان برگزار خواهد
شد ،نقش��ه راه و يك پيشنويس براي قانون اساسي
تنظيم شود.

ترامپ ،پوتين را به واشنگتن
دعوت كرد

مش��اور امنيت ملي امريكا روز گذش��ته گفت ،امريكا
از پوتين براي س��فر به واش��نگتن دعوت كرده است.
به گزارش ايس��نا ،به نقل از خبرگ��زاري رويترز ،جان
بولتون ،مش��اور امنيت ملي امريكا در جريان نشست
خبري در گرجس��تان گفت ،دولت اي��االت متحده از
والديمير پوتين ،رييسجمهوري روسيه دعوت كرده
تا به واشنگتن سفر كند .وي همچنين ادامه داد :دونالد
ترامپ ،رييسجمهوري امريكا و همتاي روس��ش در
پاريس و در تاريخ  11نوامبر س��ال جاري ميالدي نيز
ديداريخواهندداشت.
ادامه از صفحه اول

عربستانپساخاشقجي
در اي��ن بازي زيباي سياس��ي مهرههايي به س��رعت
تبديل به مهرههاي س��وخته ش��ده و با همان سرعت
نيز بايد صحنه سياس��ي را ترك كنند .هر مهرهاي در
دنياي سياس��ت ،تاريخ مصرفي دارد .اين بار قرعه به
نام محمد بن سلمان ،وليعهد سعودي افتاد و ناپختگي
و شتابزدگي او در استحاله سياسي كشورش در ابعاد
داخلي و خارجي وي را به تنها گزينه براي حذف شدن
بدل كرد .صحنه پيچيده سياست ،جاي بازي كودكان
نيست .تالطم به وجود آمده بر سر ماجراي خاشقجي
كل خاندان س��لمان را لرزاند و اين نش��ان از دقت در
طراحي و مهارت باالي اردوغان در اجرايي كردن اين
پروژه چند جانبه داش��ت .در اين داس��تان محمد بن
سلمان به عينه ديد كه امريكا زير پايش را خالي كرد و
در زمان كوتاهي بسياري از پشتيبانيهاي بينالمللي
را كه از راه پول به دس��ت آورده بود به يكباره از دست
داد .مقبوليت و هژموني عربس��تان بي��ش از هر زمان
ديگري حتي در ميان دوستان سنتياش كاهش يافته
اس��ت تا جايي كه حتي بر كنفرانس اقتصادي رياض
موسوم به داووس صحرا سايه سنگين خود را افكنده
است .ملكسلمان با واگذاري تصميمگيري به وليعهد
خردهنگرش همس��ايگان خود را بيجهت ،رنجاند و
آتش جنگ و خشونت را به خاطر خوشايند امريكا هر
روز شعلهورتر كرد .عربستان امروز راهي جز بازگشت
به خاورميانه و ترميم پلهاي خراب ش��ده پشت سر
خود و دست كشيدن از سياس��تهاي خودمحورانه
و خاتم��ه دادن به جنگ يمن ندارد .بدون ش��ك كار
محمد بن سلمان به انتهاي خود رسيده و ساختار از هم
پاشيده عربستان نياز به بازسازي فوري و اساسي دارد.
سكوتمعناداراعضايشورايهمكاريخليجفارسدر
رسواييقتلخاشقجيوسياستهايغلطواشتباهات
استراتژيك پيدرپي بن سلمان ،حاكي از افول اقتدار
اين خاندان در داخل و خارج از مرزهاي عربستان دارد.
به زودي دولت امارات و عربس��تان به اين نتيجه تلخ
خواهند رسيد كه راه خطايي را در مقابل همسايگان
خود در پيش گرفته بودند و بايد با شرمس��اري دست
استيصال و استمداد به سوي هر يك از آنها دراز كنند.
براي كوتاه كردن دست امريكا از منطقه فرصت بسيار
مناسبي براي احيا و اصالح روابط بين همه كشورهاي
منطقه حاشيه خليجفارس است .حاكمان عربستان
بايد بدانند اين آخري��ن و تنها فرصت باقيمانده براي
استمرارحياتسياسيشاناستوتاديرنشدهدوستي
صادقانه همسايگانش را بايد به دوستي منفعتطلبانه
حاميان دروغينش ترجيح دهد .در اين ميان فرصت
مهياس��ت تا صلح پاي��دار بدون دخال��ت قدرتهاي
فرصتطلب بر منطقه حاكم شود .اكنون زمان ايفاي
نقش مقتدران��ه و مدبرانه ايران در خاورميانه اس��ت.
سياستاعتدالگرايانهدكترروحانيميتواندتنهاروزنه
رهاييبخش از تنشهاي كنوني در منطقه باشد و اين
مهم را دولتمردان ايران بايد با تيزبيني هدايت كنند.

