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بازداشت ۱۲ فلسطینی از جمله خانواده مجری عملیات برکان در کرانه باختریبینالملل

| «عربســتان همچنان متهم به قتل جمال 
خاشقجى اســت. اگر اين اتهام درســت باشد، براى 
حكومت محمــد بن ســلمان يك فاجعــه خواهد 
بود.» تومــاس ال. فريدمن، ســتون نويس روزنامه 
نيويورك تايمز در حوزه سياســت خارجى به دنبال 
ناپديد شدن جمال خاشــقجى، روزنامه نگار منتقد 
سعودى يادداشتى نوشته كه در اين روزنامه منتشر 
شده اســت.او در يادداشــت خود مى نويسد: هفتم 
نوامبر سال گذشته درباره محمد بن سلمان، وليعهد 
جديد سعودى ستونى نوشتم كه اين طور تمام شد: 
همانطور كه يك روزنامه نگار كهنه كار سعودى درباره 
محمد بن ســلمان به من گفت، اين مرد عربستان را 
از مرگ تدريجى نجات داد امــا او بايد پايگاه خود را 
گسترش دهد. خوب است كه او خاندان آل سعود را 
از نفوذ روحانيت وهابى آزاد مى كند اما ديدگاه ديگرى 
را هم درخصوص تصميمات سياسى و اقتصادى خود 

نمى پذيرد.
فكر نمى كنم آن روزنامه نگار سعودى كه دوست من 
هم بود، ناراحت شود كه حاال هويتش را فاش كنم. نام 

او «جمال خاشقجى» بود.
جمال چند روز پيش از آن بــه دفترم آمده بود تا 
گفت وگويــى طوالنى درباره عربســتان و محمد بن 
سلمان داشته باشــيم. ديدگاه من درباره عربستان 
مربوط به خودم است اما جمال تاثير زيادى روى آن 
داشت. او داخل دولت بوده است. او فهميده بود كه 

آن جا هيچ گزينه بى نقصى وجود ندارد و بايد با چيزى 
كه دارى كار كنى. او عاشق كشورش بود و مى خواست 
موفقيت آن را ببيند و باور داشت كه محمد بن سلمان 
مى تواند تكانى به اوضاع بدهد و اصالحات تندرويانه  
مورد نياز را انجام دهد اما در عين حال معتقد بود كه 
بن ســلمان به راهنمايى هاى زيادى نياز دارد چون 
روى تاريكى دارد و در حلقه حاكميت كوچك سعودى 

بسيار منزوى است.
با گذشــت يك ســال، جمال كم كم بــه اين باور 
مى رسيد كه روى تاريك بن ســلمان به تديج كامال 
خود را نشان مى دهد. او در آخرين گفت وگويمان در 
ماه اوت به لطف برخوردى تصادفى در واشنگتن، به 
من گفت، قرار است با يك زن تركيه اى ازدواج كند و 
نمى تواند فعال به عربستان بازگردد. او گفت، من بايد 
زنگ هشدارى را درباره ســركوب هاى رو به رشد و 
دستگيرى منتقدان چپ و راست و ميانه در عربستان 

به دست محمد بن سلمان به صدا درآورم.
بنابراين در 4 ســپتامبر ستونى نوشتم كه  ديدگاه 
سال گذشته ام درباره عربســتان و محمد بن سلمان 
را با جديت بيشــتر بيان مى كرد. در اين ستون آمده 
است: تقريبا مطمئنم كه محمد بن سلمان تنها عضو 
خانواده اش اســت كه اصالحات اساســى اجتماعى، 
مذهبى و اقتصادى كــه او يك جا انجام داد را مطرح 
كرده و همچنين (از طرف ديگر) تنها عضو خانواده اش 
است كه طرح هاى سياست خارجى قلدرمآبانه ، بازى 

قدرت داخلى و خوش گذرانى شخصى بيش از حدى 
را كه او يك جا انجام داده، صورت داده است. اقدامات 
محمد بن سلمان دو بخش دارد و همانطور كه گفته ام، 
كار ما اين است كه به كاهش بخش هاى بد آن كمك 
كنيم و قسمت هاى خوب آن را پرورش دهيم. ترامپ 
كه هنوز در عربستان سفيرى ندارد اما از اين صحنه 

دور است.
در ادامه توضيح دادم كه هيــچ گاه تصور نكرده ام 
كه دموكراسى در دســتور كار بن سلمان قرار داشته 
باشــد اما ايجاد اصالحات اجتماعــى، اقتصادى و از 
همه مهم تر، مذهبى در برنامه او وجود داشــته اند و 
اين مورد آخر براى من مهم ترين بخش اصالحات بن 
سلمان بود اما به اين بستگى داشت كه دو مورد اول 
(اصالحات اجتماعى و اقتصادى) اجرايى شوند. با در 
نظر گرفتن نقش ويرانگر گسترده اى كه عربستان در 
جهان اسالم عربى داشــته و آغاز گسترش تهاجمى 
اسالم وهابى از ســال 1979 كه بذر 11 سپتامبر را 
كاشت، اين كه سلطنت سعودى روزى رهبرى داشته 
باشد كه اسالم سنى سعودى را به رويه اى بازتر سوق 
دهد كه ممكن است اســالم گرايان افراطى را به انزوا 
بكشاند و ميانه روى را تقويت كند، يك انگيزه اساسا 
آمريكايى بود. اين رويه بايد از عربســتان و سرزمين 

مكه و مدينه آغاز مى شد.
اين مســاله روشــن بود، با اين حال خاطرنشــان 
كردم كه در ماه هاى اخير محمد بن سلمان گام هاى 

اشتباهى برداشــته كه به او، عربســتان و ما آسيب 
زده اند. در آن يادداشــت توضيح دادم كه بن سلمان 
مشــاوران تندرويى هــم دارد كــه از او مى خواهند 
از «الگوى چيــن» پيروى كند. اين مشــاوران به او 
يادآورى كرده انــد كه چه اتفاقى افتــاد وقتى چين 
مدعى مالكيت درياى چين جنوبى شــد. پس از آن 
كه چين جزيره ها را تصــرف كرد، جهان آن را متهم 
كرد اما وقتى چين در واكنش به آن ها گفت «برويد 
گم شويد»، جهان از اين كار دست كشيد. پس وقتى 
كانادا انتقاد ماليمى از سوء استفاده از حقوق بشر در 
عربستان كرد، محمد بن سلمان رويكرد چين را پيش 
گرفت، سخت و سفت شد و عمال روابطش را با كانادا 
متوقف كرد. اين اما يك «واكنش هيجانى نامعقول» 
بود. در آن يادداشت نوشتم: عربستان چين نيست. 

اين كشور به دوستانى نياز دارد. نياز دارد كه بيشتر 
شبيه دوبى باشد تا شــانگهاى؛ با قدرت نرم بيشتر و 

قلدرى كمتر.
همچنين در اين مطلب نوشــتم كه هر نيت خوبى 
كه محمد بن سلمان براى مجاز دانستن رانندگى زنان 
داشت، با دستگيرى فعاالن طرفدار رانندگى زنان به 
اتهام وابستگى به برخى گروه هاى مخالف سعودى در 
لندن از بين رفت و پرسيدم: آيا واقعا فعاالن رانندگى 
زنان، عربستان را تهديد مى كنند؟! جنگ عربستان و 
امارات در يمن نيز آنقدر بد ســرهم بندى شده است 
كه ســعودى ها به احتمال ارتــكاب جنايت جنگى 

متهم شده اند.
ثبات آينده عربستان و خليج فارس به موفقيت روند 
اصالحات عربستان وابسته است و بدون سرمايه گذارى 

قابل توجه از سوى خارجى ها و سعودى ها براى ايجاد 
بخش خصوصى با رونــق و تنوع بيشــتر كه بتواند 
مشاغل مناسبى را براى همه جوانان و زنان و مردان 
عربستان ايجاد كند، موفق نمى شود. محمد بن سلمان 
هنوز هم براى بسيارى از اين جوانان محبوب است اما 
اگر آن ها نتوانند شغلى پيدا كنند، تندروهاى سعودى 

آن ها را استخدام خواهند كرد.
عربستان و سرمايه گذاران خارجى اما بنا به داليل 
معقولــى محتاط تر شــده اند. آنان در مــدت اخير 
شاهد آن بوده اند كه بن ســلمان بنا بر مشاوره هاى 
تندروهاى اطرافش مســاله «امنيــت» را بر نياز به 
جذب سرمايه گذاران و استعدادها اولويت داده است 
و به جاى آن كه پول به كشور وارد شود، از آن خارج 

شده است.

یادداشتنیویورکتایمز:

نهادهای اطالعاتی انگلیس: پوتین لیبی را »سوریه جدید« خواهد کرد
| رسانه هاى محلى گزارش داده اند كه نهادهاى اطالعاتى انگليس به نخست وزير اين كشور گفته اند، روسيه مى خواهد «ليبى را به سوريه اى جديد تبديل كند» 

تا بر هجوم مهاجران به اروپا تسلط يابد و به اين ترتيب نفوذش بر غرب را افزايش دهد.
پس از آنكه معمر قذافى، ديكتاتور سابق ليبى در سال 2011 سرنگون شد، اين كشور درگير جنگ داخلى شد و كنترل آن اكنون در دست دو جناح رقيب قرار دارد. 
دولت طرابلس كه سازمان ملل آن را به رسميت مى شناسد، كنترل بخش غربى ليبى را در دست دارد و بخش شرقى ليبى نيز در كنترل پارلمان منتخب تحت حمايت 

ارتش موسوم به ارتش ملى ليبى است.
روزنامه «سان» به نقل از يك منبع عالى رتبه در دولت انگليس نوشته است كه مســكو از خليفه حفتر كه رهبرى ارتش ملى ليبى را بر عهده دارد، پشتيبانى كرده و 
«سربازان و تجهيزات سنگين آن را تامين مى كند.»بر اساس اين گزارش، ده ها تن از مقامات سرويس اطالعاتى ارتش روسيه و نيروهاى ويژه آن هم اكنون در شرق ليبى 
مستقر شده اند و با نيروهاى ارتش ملى ليبى همكارى داشته و به آن ها آموزش مى دهند.اين روزنامه مدعى شده است كه دو پايگاه نظامى روسيه هم اكنون در بنغازى و 

طبرق در حال عمليات هستند كه تحت پوشش شركت نظامى خصوص «واگنر» روسيه فعاليت مى كنند.

بشار اسد دستور عفو عمومی برای فراری های ارتش سوریه صادر کرد
| رئيس جمهورى سوريه دستور عفو عمومى افراد فرارى از خدمت سربازى چه در داخل و چه در خارج از اين كشور را صادر كرد.

بشار اسد، رئيس جمهورى سوريه امروز در حكمى اعالم كرد: تمام كسانى كه بعد از شروع اعتراضات در سال 2011 چه در داخل و چه در خارج كشور از خدمت 
سربازى فرار كرده  و از ارتش جدا شده اند شامل عفو عمومى مى شوند.

رياست جمهورى سوريه در بيانيه اى تاكيد كرد كه اين عفو عمومى شامل تمام كسانى مى شود كه قبل از اين تاريخ از خدمت ارتش سوريه فرار كرده اند و شامل 
افرادى كه متوارى شده و از دست عدالت فرار كرده اند نمى شــود، مگر در صورتى كه اين افراد خود را تا چهار ماه (براى افراد فرارى در داخل كشور) و شش ماه 

(براى افراد خارج از كشور) به مراجع مربوطه معرفى كنند.
اين دستور همچنين شامل عفو عمومى كل مجازات  مربوط به جرايم ذكر شده در قانون خدمت زير پرچم شماره 30 مصوب 2007 و اصالحيه هاى آن مى شود.
سرگئى الوروف، وزير خارجه روسيه نيز در واكنش به اين اقدام رياست جمهورى سوريه گفت: اين اقدام گامى است در جهت تحقق آشتى ملى سوريه و فراهم 

كردن شرايط مناسب براى بازگشت پناهندگان و آوارگان سورى در خارج وداخل اين كشور  به خانه هاى خود و مسكو نيز از آن استقبال مى كند.

خبرنامه

 محمد بن سلمان باید
برای خاشقجی دعا کند

| نظاميان ارتش رژيم صهيونيستى صبح امروز سه شنبه با حمله به مناطق مختلف كرانه باخترى دست كم 12 فلسطينى را بازداشت كردند.مركز 
اطالع رسانى فلسطين گزارش داد، ارتش رژيم صهيونيستى از دو روز پيش بازداشت گسترده فلسطينيان در كرانه باخترى را در دستور كار خود قرار داده 

است و به هر شيوه اى در تالش براى شناسايى محل اختفاى مجرى عمليات بركان در سلفيت است.
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