׳׳تصور کنید ،فقط تصور کنید
ایران خاشقچی را وحشیانه داخل
کنسولگری خود میکشت ،دو هفته
انکارشمیکردوبعداینقدرمضحک
آن را گردن میگرفت .تصور کنید
بیانیه آمریکا آن موقع چطور بود
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برای یاد گرفتن آنچه میخواستم بدانم به پیری احتیاج داشتم

ترجی��ح میدهیم ق��رارداد  ۱۱۰میلی��ارد دالری را
دس��تمایه تحریم قرار ندهیم و در ادامه از نیاز شدید
به عربستان برای مقابله با ایران در خاورمیانه سخن
گفت .این موضع ترامپ در س��اعتهای اولیه تعجب
بسیاری از سیاس��تمداران آمریکایی را برانگیخت و
گمانهزنیها درباره یک توافق پش��ت پرده س��عودی
 آمریکایی ب��رای حمایت بینالمللی آمریکاییها ازبنس��لمان و عربس��تان را بیشازپیش تقویت کرده
است .دام شف عضو دموکرات و نايب رئیس کمیته
اطالعاتی مجلس نماین��دگان آمریکا در توئیتر خود
ضمن ابراز ش��گفتی از صحبتهای ترامپ ادعای نزاع
 ۱۵نفر با یک نفر در یک کنس��ولگری را غیرقابلباور
دانست و آن را یک نمایش مسخره دانست .لیندسی
گراهام سناتور جمهوریخواه نیز روایت عربستان از
قتل جمال خاش��قجی را مش��کوک خواند و اظهارات
مقامات س��عودی را فاقد مصداقیت دانست چرا که
آنها قبلًا بر خروج خاش��قجی از ساختمان کنسولگری
و بیاطالعی کامل از سرنوش��ت وی اصرار داشتند.
مجله نیوزویک هم چند س��اعت پس از اعالم رسمی
مرگ خاش��قجی از سوی عربس��تان با انتشار طرحی
از بنس��لمان و ترامپ بر روی جلد خود نوش��ت که
ترامپ در ازای ناديده گرفتن قتل خاشقجی چه چیزی
دریافت میکند؟ كاخ س��فيد نیز ب��ه تأييد خبر قتل
خاشقجی از سوی عربس��تان با سردی برخورد کرد
و ضمن ابراز تأس��ف ،از پیگیری کشورش برای ادامه
تحقیق��ات درباره قتل خاش��قجی خبر داد .اما مهدی
حس��ن ،مجری و خبرنگار شبکه الجزیره انگلیسی در
آمریکا ضمن انتقاد شدید از واکنش کاخ سفید درباره
قتل خاش��قجی در صفحه توئیترش نوش��ت :׳׳تصور
کنید ،فقط تصور کنید ایران خاش��قچی را وحش��یانه
داخل کنس��ولگری خود میکشت ،دو هفته انکارش
میکرد و بعد اینقدر مضحک آن را گردن میگرفت.
تصور کنید بیانیه آمریکا آن موقع چطور بود .׳׳
اگرچه پس از فش��ارهای داخل��ی و خارجی ترامپ
احتمال تحریم عربس��تان برای پرونده خاشقجی را
بعید ندانس��ت اما به نظر میرس��د آمریکا عالوه بر
تحریم س��عودیها به دنبال امتیاز گرفتن از مقامات
این کش��ور برای همراهی بیش��تر با آنه��ا در برابر
فشارهای بینالمللی است.
اردوغان :جسد کجاست؟
اين در حالي اس��ت كه رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمهوری ترکیه میگوید که عربستان سعودی باید
محل جنازه جمال خاش��قجی ،روزنام��ه نگار منتقد
سعودی که در کنس��ولگری این کشور در استانبول

به قتل رس��ید را اعالم کند.آقای اردوغان
در س��خنرانی خود در جمع اعضای حزب عدالت و
توسعه در آنکارا از مقامات ریاض خواست تا هویت
׳׳همدس��تان محلی׳׳ این قتل را را نی��ز اعالم کنند.
رئیس جمه��وری ترکیه ضمن تاکید بر نقش تالش
پلیس و تحقیقات ترکیه در مشخص شدن ابعاد قتل
آقای خاش��قجی از عربستان خواست تا  ۱۵فردی را
که از س��وی مراجع قضایی ترکیه به عنوان مضنون
این قتل ش��ناخته ش��دهاند به ترکی��ه تحویل دهد.
وی افزود :چه کسی دس��تور داد تا این  ۱۵نفر وارد
ترکیه ش��وند؟وی همچنین با اشاره به اینکه  ۱۸نفر
بازداشت شده در عربس��تان ،کلید حل این پرونده
هس��تند ،گفت که این افراد قاتل جمال خاشقجی را
میشناسند .آقای اردوغان افزود مهم این است که
چه کسی دستور قتل را صادر کرده است.
گزارشگر سازمان ملل متحد نيز میگوید که جمال
خاشقجی ،روزنامه نگار منتقد سعودی قربانی اعدام
فراقانونی ش��ده و طراحان آن ׳׳به اندازهای قدرت
داشتند׳׳ که بتوان آنها را نماینده حکومت دانست.
اگنس کاالمارد ،گزارش��گر ویژه س��ازمان ملل در
موضوع اعدامهای فراقانونی ،در مقر س��ازمان ملل
در نیویورک گفت که برای رس��یدن به این نتیجه
که قتل آقای خاشقجی یک ׳׳اعدام فراقانونی׳׳ بوده،
نیازی به مش��خص شدن هویت افراد مرتبط با این
جنایت نبوده است.خانم کاالمارد همچنین خواستار
انجام تحقیقاتی مس��تقل برای راستیآزمایی نتایج
تحقیقات عربستان و ترکیه درباره پرونده قتل این
روزنامهنگار سعودی شد.
تم��ام اين ماجراها در حالي اس��ت ك��ه محمد بن
سلمان ،ولیعهد عربس��تان میگوید :پرونده جمال
خاش��قجی ،روزنامه نگار به قتل رسیده پرونده ای
׳׳دردناک׳׳ است.
ولیعهد عربستان در عین حال تاکید کرد ׳׳عدالت׳׳
اجرا خواهد شد .به گفته ولیعهد عربستان ،ریاض و
آنکارا تا دس��تیابی به نتیجه این پرونده به همکاری
خود ادامه خواهند داد.
همچنين به دنبال قتل خاش��قجی ،آلمان خواس��تار
توقف فروش اس��لحه به ریاض از سوی کشورهای
عضو اتحادیه اروپا شده است.
پیتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان هفته گذش��ته گفت:
فروش تس��لیحات تازمانی که جزئی��ات قتل جمال
خاش��قجی روزنامه نگار منتقد ریاض مشخص نشده
بای��د متوقف ش��ود .او همچنین گفته اس��ت که این
تصمیم می تواند باعث افزایش فشارها به ریاض شود
تا درباره خاشقجی اطالعات بیشتری منتشر کنند.

ژوبرت

نق��اط تاریک فعالیت وی در س��الهای اخیر
بود .خاشقجی همچنین در سال  ۲۰۱۶با تايید اعدام
روحانی س��عودی شیخ باقر النمر وی را از جمله افراد
نفوذی ایران در عربستان میدانست که با ترویج فکر
براندازی به دنبال ضربه زدن به حاکمان س��عودی
بوده اس��ت .اما به تدریج با دور ش��دن خاش��قجی از
حلقه حاکمیت سعودیها از سال  ،۲۰۱۶تغییر عقاید
وی نیز آغاز شد .او در اندیشکدهای در واشنگتن از به
قدرت رس��یدن فردی مانند دونالد ترامپ بر مسند
ریاست جمهوری آمریکا و سیاستهای جنگافروزانه
در خاورمیانه انتقاد ش��دیدی از خود نش��ان داد که
ب��ه دلی��ل معروف ب��ودن وی به عن��وان یک چهره
نزدیک به دربار س��عودی ،یک مقام رسمی سعودی
اظهارات او را دیدگاه شخصی خاشقجی قلمداد کرده
و آنها را رد کرد .با این اظهارات فش��ار دستگاههای
امنیتی س��عودی بر وی بیشتر شد که در نهایت او از
فعالیت رس��انهای در عربس��تان منع شد .خاشقجی
پس از بازداشت شاهزادگان متمول سعودی توسط
بنس��لمان ابتدا سکوت اختیار کرد ولی در ادامه این
رفتار ولیعهد را یک نمای��ش قدرت در بین اعضای
خاندان آلس��عود و زهر چش��م گرفت��ن از منتقدان
دانس��ت و آن را به شدت محکوم کرد .او در نهایت
با خروج از ریاض در واش��نگتن مس��تقر شد و ضمن
همکاری با رسانههای مش��هوری از جمله فایننشال
تایمز و اش��پیگل یادداشتهای انتقادی زیادی درباره
سیاست خارجه سعودی از جمله جنگ علیه یمن که
روزی خود از موافقان آن بود نوش��ت .خاشقجی در
مطالب خود در روزنامه واش��نگتن پس��ت از تمرکز
قدرت و س��رکوب منتقدان توس��ط بنس��لمان به
ش��دت انتقاد میکرد و در صدد همکاری با شاهزاده
ثروتمن��د س��عودی ولید بن طالل ب��رای راهاندازی
شبکه ماهوارهای العرب بود تا با افشاگریهای خود به
مقابله به حکومت آل سعود بپردازد.
باجخواهی آمریکا برای سکوت؟
اما با اعالم رس��می مرگ خاش��قجی اظهارنظرهای
رس��می و غیر رسمی دولتها و سیاس��تمداران دنیا تا
حد زیادی از معادالت پرده برداش��ته است .دونالد
ترامپ به عنوان حامی اصلی سیاستهای جنگطلبانه
س��عودیها در خاورمیانه در جمع خبرنگاران ،روایت
عربستان س��عودی در مورد مرگ خاشقچی را گامی
بزرگ دانست که باید ارزیابیهای بیشتری صورت
بگیرد .ترامپ در پاس��خ به یکی از خبرنگاران درباره
احتمال تحریم عربس��تان از سوی برخی از نهادهای
آمریکای��ی اعالم ک��رد که از نزدیک پیگیر روش��ن
ش��دن همه ابعاد کشته شدن خاش��قچی هستیم اما

مجله نیوزویک هم چند ساعت پس از
اعالم رسمی مرگ خاشقجی از سوی
عربستان با انتشار طرحی از بنسلمان
و ترامپ بر روی جلد خود نوشت
که ترامپ در ازای ناديده گرفتن قتل
خاشقجی چه چیزی دریافت میکند؟

