ايران و جهان
٭ رهب��ر معظ��م انق�لاب در دي��دار جمع��ي از
خانوادههاي شهداي مدافع حرم:
شهداي مدافع حرم بال را از سر اسالم و مسلمين
رفع كردند
٭ رئيسجمه��وري :نميگذاريم ع��دهاي حقوق
مردم را پايمال كنند
٭ مجلس به هر  4وزير پيشنهادي رئيسجمهوري
راي اعتماد داد
٭ وزارت خارجه ادعاي تمايل به مذاكره با آمريكا
را تكذيب كرد
٭ رويترز :س��از و كار اروپا ب��راي تجارت با ايران
آماده است
٭ ترام��پ :قتل وحش��تناك ׳׳خاش��قجي׳׳ كار بن
سلمان است
٭ همتي رئيس كل بانك مركزي :كانال مالي اروپا
با ايران در بروكسل ايجاد ميشود
٭ بنياد تعاون س��پاه از مخابرات ايران و همراه اول
خارج شد
٭ پارلمان اروپا راي به تحريم تسليحاتي عربستان داد
٭ اس��تفاده از ظروف پالستيكي يكبار مصرف در
اروپا ممنوع شد
٭ اردوغ��ان :قات�لان خاش��قجي باي��د در تركيه
محاكمه شوند
٭ عربس��تان درخواست آنكارا براي محاكمه قتل
قاشقجي در تركيه را رد كرد
٭ ظري��ف وزير امور خارجه :اروپا قول داد ارتباط
مالي باايران از  13آبان برقرار شود
٭ پرس��پوليس به فينال ليگ قهرمانان آس��يا راه
يافت
٭ بازسازي روستاهاي زلزله زده كرمانشاه امسال
پايان مييابد
٭ رئيس شوراي استان :فرونشست تهران از آنچه
اعالم شده بيشتر است
٭ وزي��ر نفت عربس��تان :نميتوانيم كاهش توليد
ايران را جبران كنيم
٭ ي��ك زن ب��راي نخس��تين بار در تاري��خ اتيوپي
رئيسجمهوري شد
٭ پوتين :اگر آمريكا موش��كهاي ميان برد در اروپا
مستقر كند ،چارهاي جز انهدام آنها نداريم
٭ ملكه انگليس براي نخس��تين بار حمايت خود را
از برگزيت علني كرد
٭ س��ازمان ملل :حمالت عربستان متوقف نشود،
نيمي از جمعيت يمن از گرسنگي ميميرند
٭ عمليات س��اخت بزرگترين نيروگاه هس��تهاي
جهان توسط روسيه در مصر اجرايي شد
٭ موگريني رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا:
اي��ن اتحاديه هيچ گون��ه حمله نظامي به ونزوئال
رانمي پذيرد
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خون خاشقجی بالی جان سعودی ها

از جهان سياست
رضا كيان

با اعالم رس��می مرگ جمال خاشقجی ،روزنامه
ن��گار منتقد س��عودی از س��وی عربس��تان ابعاد
تازهای از کشتن وی در کنسولگری عربستان در
اس��تانبول ترکیه منتشر شد اما هنوز از سرنوشت
جس��د وی اطالع دقیقی در دس��ترس نیست و به
نظر میرسد روایت دس��تگاههای امینتی ترکیه
از مثله کردن جسد وی پس از قتل در ساختمان
کنسولگری به سمت تایید نزدیک میشود.
پس از فش��ارهای بینالمللی از  ۲اکتبر ۱۰( ۲۰۱۸
مهر  )۱۳۹۷عربستان در نهایت به صورت رسمی
از سرنوشت جمال خاش��قجی روزنامهنگار و فعال
رسانهای س��عودی پرده برداشت و اعالم کرد که
بر اس��اس نتایج اولیه تحقیقات ،جمال خاشقجی در
جریان یک دعوا در داخل کنس��ولگری عربستان
کشته شده است .پس از اعالم این خبر ،خبرگزاری
رس��می عربس��تان نیز اعالم کرد پادشاه سعودى
فرمانده ارتش و مدير ديوان عدالت را بركنار كرده
و تعدادى مظنون دستگير شدهاند .این خبرگزاری
همچنین از ابالغ فرمان رس��می پادشاهی به محمد
بنس��لمان برای تش��کیل یک کمیته ملی زیر نظر
ولیعهد به منظور بازس��ازی سازمان اطالعات این
کش��ور و مقررات و قوانین آن به طور دقیق شد و از
برکناری احمد االس��یری ،معاون وزارت اطالعات
این کش��ور و س��عود القحطانی ،از دستیاران محمد
بن س��لمان ،ولیعهد این کشور و دستگیری  ۱۸نفر
ه��م در رابطه با قتل جمال خاش��قجی خبر داد .اما
تمام اقدامات دربار و نظام حاکمیت س��عودی بعد
از فش��ارهای بینالمللی نش��ان از بیتجربگی آنها
در اعالم اولیه خبر حضور خاش��قجی در ساختمان
کنس��ولگری و خ��روج از آن دارد ک��ه در تناقضی
بیس��ابقه کلیه نمایشهای مقامات این کشور را در
 ۱۸روز گذش��ته زیر س��ؤال برده و به موضوع یک
رسانههای جهان تبدیل شده است.
مملکت دروغ
پس از مرگ ملک عبداهلل پادش��اه س��ابق سعودی
و به قدرت رس��یدن ملک س��لمان ب��رادر ناتنی او
در ژانوی��ه ۲۰۱۵صفح��ه جدی��دی در تاریخ این
کش��ور رقم خورد كه سیاست داخلی و خارجی این
کشور را با فراز و نشیبهای بیسابقهاي همراه کرده
اس��ت .با انتخاب محمد بن سلمان به عنوان نایب
ولیعهد و نیز وزیر دفاع ،بس��یاری از کارشناس��ان
از آغ��از فصل جدیدی در این کش��ور با اصالحات
جدید اجتماعی و فرهنگی خبر دادند ولی اقدامات
نابخردانه حلقه حاکمیتی س��عودیها که اغلب به
محمد بن س��لمان ختم میشد از وخامت اوضاع در
عربس��تان خبر میداد .مهمترین ایرادات ولیعهد
جوان و خام س��عودی بلندپروازیهای سیاس��ی و

اقتصادی با تکیه بر دالرهای نفتی بود که عربستان
را در میدانهای مهمی س��رافکنده کرد که سرآمد
آنها سیاست خارجی این کشور بود .بن سلمان تنها
دو م��اه پس از روی کار آمدن به عنوان وزیر دفاع
با آغاز جنگ علی��ه یمن در مارس  ۲۰۱۵به بهانه
حمایت از نخس��توزیر مستعفی و غیرقانونی یمن
میلیاردها دالر هزینه بر دس��ت سعودیها گذاشت
که با گذش��ت سه س��ال و نیم از این جنگ ،بحران
یمن به معضلي جدی برای امنیت داخلی و خارجی
سعودیها تبدیل ش��ده که اقدام متقابل یمنیها با
هدف قرار دادن تأسیس��ات سعودیها به خصوص
تأسیس��ات نفتی از مهمترین شکستهای این جنگ
برای بنسلمان به شمار میرود.
تناقض و دروغ در سیاس��ت خارجه عربس��تان در
سالهای اخیر به مهمترین عامل رسوایی آنها تبدیل
شده که از جمله این سیاستها ،فراخوان نخستوزیر
قانونی لبنان به این کش��ور و گروگانگیری وی و به
راه انداختن نمای��ش موضعگیری او علیه برخی از
کش��ورهای منطقه و جریانهای سیاسی با خواندن
ی��ک مت��ن در مقابل دوربی��ن تلویزیون��ی دولتی
عربس��تان بود که ب��ا دخالت صریح بس��یاری از
کش��ورهای اروپایی از جمله فرانس��ه و بریتانیا در
نهایت الحریری به کش��ورش بازگشت و هیچگاه
حاضر نشد به صورت رسمی و شفاف درباره زمان
حضورش در خاک عربس��تان و موضع گیریهای
تند خود در آن زمان صحبتی به میان آورد .از دیگر
سیاستهای شکس��ت خورده عربستان میتوان به
محاصره قطر با همراهی برخی از کشورهای حاشیه
خلیجفارس از جمله امارات و بحرین اشاره کرد که
عملًا با شکست همراه شد.
خاشقجی مرد خاکستری سعودی
اما جمال خاش��قجی که در روزهای اخیر گزارشهای
متعددیدربارهویمنتشرشد،چهرهکاملًاخاکستری
داش��ت .پدربزرگ او محمد خاش��قجی ،ترکتبار و
پزش��ک مخصوص شاه عبدالعزیز مؤسس آلسعود
و عم��وی او عدنان خاش��قچی دالل اس��لحه و تاجر
بینالمللی عربستانی بود .او از معدود روزنامهنگاران
س��عودی ب��ود که با بس��یاری از چهرهه��ای با نفوذ
 Cدر عربس��تان س��عودی
دنیا و برخی از عوامل IA
و آمریکا ارتباط نزدیکی داش��ت .خاش��قجی در بین
س��الهای  ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۲و به واسطه ارتباط نزدیک
با حاکمان س��عودی ،از جمله افراد رس��انهای موافق
سیاس��تهای عربس��تان بود و از اغلب این سیاس��تها
حمایت میکرد و در روزنامههای الش��رق االوسط و
الوطن خدمات زیادی به دربار س��عودی انجام داد.
حمایت اولیه خاش��قجی از اقدام��ات اصالحطلبانه
بنسلمان ولیعهد سعودی و جنگ علیه یمن از جمله

