
گزارش »الجزیره« از سرنوشت 
بن سلمان پس از قتل 
روزنامه نگار منتقد سعودی؛

گزارشخبری
| محمد العمر در الجزيره نوشت: هر روز كه مى گذرد نكات پنهان 
بيشترى در مورد قتل خاشــقجى روشن مى شود. اما مساله ثابت آن است 
كه روزنامه نگار سعودى در كنسولگرى عربستان به دست گروه ترور نزديك 
به باالترين نقطه هرم قدرت در عربســتان، به قتل رسيده است. آنچه باقى 
مى ماند، اثبات يا نفى رابطه ولى عهد سعودى با اين عمليات است. در اين 
مقاله سناريوهايى را بررســى مى كنيم كه در مورد بسته شدن اين پرونده 
وجود دارد. تمام قرائن اشاره واضحى به اين مهم دارد كه محمد بن سلمان 
رابطه مستقيمى با ترور خاشقجى داشته است. در اين جا نه تنها در مورد 
مدارك ارتكاب جــرم، از قبيل وجود عناصر نزديك به ولى عهد ســعودى 
در گروه ترور، كه از داليل و قرائن سياســى كه در اين خصوص وجود دارد 
صحبت مى كنيم. به گزارش كائنات به نقل از انتخاب، اين رسانه عرب زبان 
ادامه داد: تحليل ساده اى از شيوه اداره اين بحران از سوى دولت تركيه و 
مضمون سخنرانى هاى مسئوالن اين كشور و در رأس آنها اردوغان، نشان 
مى دهد كه تركها داليل قاطعى در دســت دارند كه از دخالت مستقيم بن 
سلمان در جنايت كنسولگرى حكايت دارد. تركها در اين مورد يقين دارند، 
تا آنجا كه مى توانند با داليل منطقى ديگران را نيز قانع كنند. اگر ايشــان 
مدرك محكمى در اختيار نداشــتند، يا مدركى داشتند و به دنبال معامله 
سياسى يا اقتصادى با عربستان بودند، مســاله كنسولگرى تا به حال حل 
شده و به فراموشى سپرده شده بود؛ همانطور كه ديگر جنايت هاى سعودى 

فراموش شده است.

اما بايد گفت شــيوه دولت تركيه در اداره بحران، از آغاز، نشــان دهنده 
تالش آنكارا براى روشن شــدن واقعيت و هويت مسئوالن سعودى درگير 
در اين ماجرا بوده است.با استناد به اين داليل و مدارك سياسى و جنايى، 
رابطه بن سلمان با اين جنايت، به صورت غير رسمى، به مرحله يقين رسيده 
است. حال يك ســوال باقى مى ماند:آيا اين مساله به صورت رسمى اعالم 
مى شود؟ يا براى سرپوش گذاشــتن بر آن تالش مى شود؟در حقيقت و با 
توجه به اينكه آنكارا مدارك الزم را در اختيار داشته و تمام سرنخ هاى اين 
جنايت را در دست دارد، احتماال سرپوش گذاشتن بر جنايت بن سلمان به 
دور از اراده تركيه و مجبور كردن آن براى عقب نشــينى از موضع خود در 
اين باره، صورت مى گيرد. گره اين سناريو آن است كه انكارا تمايل يا قدرت 
الزم براى عقب نشينى را ندارد؛ چرا كه در اين صورت اعتماد افكار عمومى 
را از دست مى دهد و حتى ممكن است با تبرئه بن سلمان انگشتهاى اتهام 

متوجه خود تركها شود.
ســناريوى اول: باقى ماندن بن ســلمان در منصب ولــى عهد و اعمال 
تحريمهاى بين المللى براى شــخص او: در صورت اثبات جرم بن سلمان، 
احتمال مانــدن او در منصب واليت عهدى ضعيف اســت؛ اما اگر به رفتار 
سرسخت و مقاومت بن سلمان و محبت پدرش، ملك سلمان، نسبت به او 
نظرى داشته باشيم، ماندن او در عنوان ولى عهد، ممكن مى شود.ولى عهد 
ســعودى امروز مى داند كه بقاى او در قدرت، مساله اى بسيار مهم است؛ 
از اين رو تمام تالش خــود را مى كند تا از هر طريقى كه مى تواند، در برابر 

بركنــارى اش مقاومت كند؛ حتى اگر مجبور به تمرد و سركشــى در برابر 
اعضاى خاندن سعودى شود كه خواستار عزل او هستند.با اينكه ترامپ بهره 
كشى هاى هنگفتى از بن سلمان كرده است، اما در شرايط فعلى قادر به دفاع 
از او نيست؛ بويژه انكه تحت فشار افكار عمومى و رسانه هاى آمريكايى قرار 
دارد. اين در حالى است كه خود سعوديها هم بعنوان يك دولت نمى توانند 

هزينه بقاى بن سلمان در قدرت را بپردازند.
سناريوى دوم:بركنارى بن ســلمان از واليت عهدى: اين سناريو، پادشاه 
ســعودى را در برابر دو گزينه سخت انتخاب بين بد و بدتر قرار مى دهد، يا 
بايد شاهزاده سعودى را بركنار كند تا از غرق شدن كامل او جلوگيرى كند 
و يا اجازه دهد در سيل ناشــى از بحران موجود غرق شود. به نظر مى رسد 
بازگشت احمد بن عبدالعزيز به عربســتان، كه با ضمانتهاى غربى صورت 
گرفته است، نشان دهنده وجود گزينه بركنارى بن سلمان، روى ميز است.
اما يكى از گزينه هايى كه براى جانشــينى بن سلمان وجود دارد، برادر او، 
خالد بن سلمان است كه مورد حمايت آمريكاست و آمريكايى ها مى توانند 
معامله قرن را با او ادامه داده و معامالت اقتصادى خود با سعوديها را استمرار 
بخشند. گزينه بعدى، شاهزاده احمد بن عبدالعزيز است كه مورد حمايت 
انگليس است و شايد بتواند امور را در داخل خاندان سعودى سامان دهد.
اما به عقيده ما، انتخاب گزينه اول محتمل تر اســت و اين تغيير مى تواند 
تاثيرات زيادى را در سياســتهاى خارجى عربســتان در مورد پرونده هاى 

مختلف منطقه داشته باشد.

ســرمقاله

بەرھەم ئه حمەد ساڵح
| مجتبــی ملکــی- بَرَهم 
احمد صالح از سياســت مداران كرد و 
هشــتمين رئيس جمهور عراق است. 
او از ســال 1976 ميالدى تا سپتامبر 
2017 ميالدى، يكى از اعضاى حزب 
اتحاد ميهنى كردســتان بــه رهبرى 
جالل طالبانــى بود. او نخســت وزير 
پيشين كردســتان عراق بود و پيشتر 
معاون نخست وزير عراق نورى مالكى 
بوده است.او در ســال 1987 ميالدى 
موفق به دريافت درجــه پى اچ دى در 
رشــته آمار و كاربردهاى كامپيوتر در 
مهندسى از دانشگاه ليورپول شد. وى 
در سپتامبر 2017 ميالدى، از تمامى 
پســت هاى حزبى در اتحاديه ميهنى 
كناره گرفت. او سپس به ايجاد ائتالفى 
به نام «ائتالف به خاطر دموكراســى و 
عدالت» دســت زد.برهم احمد صالح 
سياســتمدار ُكرد عراقى متولد ســال 
1960 در شهر سليمانيه است، دو بار از 
سوى رژيم بعثى سابق به اتهام وابستگى 
به جنبش رهايى بخش كردى دستگير 
شد و 43 روز در بازداشتگاه هاى امنيتى 
صدامى در معرض شكنجه قرار داشت.
برهم صالــح در كارنامه خــود عنوان 
نخست وزير ســابق منطقه كردستان 
عراق را به خود اختصاص داده اســت، 
وى از ژانويه 2001 تا اواســط ســال 
2004 نخســت وزيرى دولت منطقه 
كردســتان عراق را به عهــده گرفت و 
پــس از ســقوط رژيم بعثــى صدام، 
مسئوليت هاى متعددى در دولت فدرال 
عراق در بغداد از جمله معاون نخست 
وزير در دولــت اياد عالوى در ســال 
2004، معاون نخست وزيرى در دولت 
نخســت نورى المالكى طى سال هاى 
2006 تــا 2009، وزيــر برنامه ريزى 
در دولــت ابراهيم الجعفرى در ســال 
2005 داشته است. برهم صالح پيش 
از سال 2003 (سرنگونى صدام) رياست 
دولتى محلى در اســتان سليمانيه در 
شرق منطقه كردستان عراق را به عهده 
داشت.برهم صالح هم مانند بسيارى از 
رهبران كردها در زمان رژيم ديكتاتورى 
صدام مجبور شــد از تــرس اقدامات 
سركوبگرانه رژيم وى با ترك سليمانيه 
به كوه ها و در ادامه اروپا پناه برد، آنجا 
به تحصيل پرداخت و دكتراى خود را 
در رشــته آمار و كامپيوتر از دانشگاه 
لندن در ســال 1983 اخــذ كرد و در 
طول مدت حضورش در اروپا يك فعال 
غيرنظامى و سياسى صرف بود به طورى 
كه مديريت برنامه ها و طرح هاى اتحاديه 
ميهنى به عنوان يكــى از احزاب اصلى 
كردها را به عهده داشــت.وى در سال 
1976 به صورت سّرى به اتحاديه ميهنى 
كردستان پيوست. وى اولين نماينده 
دولت منطقه كردستان عراق در آمريكا 

شد.
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نابینابودن و بینابودن
دو بيمار در يك اتاق بســترى بودنــد. يكى از بيماران 
اجازه داشــت كه هــر روز بعد از ظهر يك ســاعت روى 
تختش كه كنار تنها پنجره اتاق بود بنشــيند. ولى بيمار 
ديگر مجبور بود هيچ تكانى نخورد و هميشــه پشــت به 
هم اتاقيــش روى تخت بخوابد. آن ها ســاعت ها با هم 
صحبت مى كردند؛ از همســر، خانواده، خانه، سربازى يا 
تعطيالتشــان با هم حرف مى  زدند و هر روز بعد از ظهر، 
بيمارى كه تختش كنار پنجره بود، مى  نشســت و تمام 
چيزهايى كه بيــرون از پنجره مى  ديد، براى هم اتاقيش 
توصيف مى  كرد. پنجره، رو به يك پارك بود كه درياچه 
زيبايى داشت. مرغابى ها و قوها در درياچه شنا مى  كردند 
و كودكان با قايق هاى تفريحى شان در آب سرگرم بودند. 
درختان كهن، به منظره بيرون، زيبيايى خاصى بخشيده 
بود و تصويرى زيبا از شهر در افق دور دست ديده مى  شد. 
همان  طور كه مرد كنار پنجره اين جزئيات را توصيف مى  
كرد، هم اتاقيش جشمانش را مى  بست و اين مناظر را در 
ذهن خود مجسم مى  كرد و روحى تازه مى  گرفت. روزها 
و هفته  ها سپرى شــد. تا اينكه روزى مرد كنار پنجره از 
دنيا رفت و مســتخدمان بيمارستان جســد او را از اتاق 
بيرون بردند. مرد ديگر كه بسيار ناراحت بود تقاضا كرد 
كه تختش را به كنار پنجره منتقل كنند. پرستار اين كار 
را با رضايت انجام داد. مرد به آرامى و با درد بسيار، خود را 
به سمت پنجره كشاند تا اولين نگاهش را به دنياى بيرون 
از پنجره بيندازد. باالخره مى  توانســت آن منظره زيبا را 
با چشــمان خودش ببيند ولى در كمــال تعجب، با يك 
ديوار بلند مواجه شــد! مرد متعجب به پرستار گفت كه 
هم اتاقيش هميشــه مناظر دل انگيزى را از پشت پنجره 
براى او توصيف مى  كرده اســت. پرستار پاسخ داد: ولى 

آن مرد كامال نابينا بود!

کاتومات
نویسنده:کیشمیش

 منافع ملی
در گذر زمان

منافع ملى يكى از بنيادى ترين و رايج ترين مفاهيم و واژه 
هاى سياسى كنونى به ويژه در ادبيات مربوط به سياست 
خارجى كشورهاست.اين مفهوم از تركيب دو واژه منافع 
(Interest) و ملى (National) تشكيل شده است كه هر 
كدام از آنها به نوبه خود از گستردگى معنايى زياد برخوردار 
هستند. اين امر از جهاتى باعث ابهام در مفهوم منافع ملى 
گرديده است. با اين وجود منافع ملى آن دسته از منافعى 
تلقى مى شــوند كه دولتها به عنوان يــك مجموعه و به 
نمايندگى از ملت هايشان در روابط خود با ساير كشورها در 
پى تحقق آن مى باشند.منافع ملى به اهداف كه يك دولت 
در سطح بين المللى براى حفظ آن ها تالش مى كند اطالق 
مى شــود. منافع ملى از لحاظ درجه اهميت به سه دسته 
تقسيم مى شوند: منافع حياتى: منافعى كه با موجوديت يك 
دولت در ارتباط است و به هيچ وجه قابل مذاكره نيست. 

منافع مهم: منافعى كه دولت ها براى حفظ و صيانت آن ها 
در مذاكرات تالش مى كنند. منافع حاشيه اى: منافعى كه 
تنها براى باال بردن قدرت چانه زنى يك دولت در مذاكرات 
ايجاد شده و قابل چشم پوشى اند.منافع ملى ممكن است به 
مثابه هدف هاى اوليه و هميشگى كشور تعريف شوند واين 
هدف هاى هميشگى به ارزش هاى چهارگانه زير اطالق مى 
شود: امنيت وجودى؛ امنيت رفاهى؛ حفظ و ازدياد قدرت 
كشور در روابط با كشورهاى ديگر؛ پرستيژ. از ديدگاه واقع 
گرايانه هانس جى مورگنتا، دو مفهوم اساســى امنيت و 
منافع ملى، نيروى محركــه هدايت امور دولت-ملت ها در 
جهان پرهرج ومرج امروزند. منافع يك كشــور از همان 
منظر قدرت در علم سياســت تعريف مى شود و در تبيين 
منافع ملى، هيچ گونه ارزشگذارى خوب و بد قابل تشخيص 
وجود ندارد. آيا منافع ملى به تعداد كشورهاى موجود در 

نقشه سياسى دنياى كنونى تعريف دارد يا مى توان مفهوم 
واحدى را از آن ارائه كرد و به همه كشــورها تعميم داد؟ 
منافع ملى در دنياى كنونى داراى چه ابعادى است و چگونه 
يك دولت مى تواند براى ملت خود آن را محقق كند. شايد 
درباره اين موضوع بتوان سواالت زيادى را فهرست كرد و 
به بحث گذاشت اما در ميان انبوهى از اين پرسش ها، اين 
موضوع كه «منافع ملى چيســت؟» داراى اهميت زيادى 
است و هنوز به طور دقيق به آن پاسخى داده نشده است.
سياستمداران در رده هاى گوناگون عموما در سخنرانى هاى 
خود از منافع ملى نام مى برند و از زاويه مسووليت شان به آن 
نگاه مى كنند اما آيا اگر آنان در يك ميز بنشينند مى توانند 
تعريف واحدى از منافع ملى ارائه دهند و استراتژى كشور 
در زمينه هاى مختلف سياســى، اقتصــادى، فرهنگى و 

اجتماعى را طراحى كنند؟
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عراقچی :

تحریم ها مغایر با حاکمیت و اعتبار اروپا است
| ســيد عباس عراقچى  معاون سياســى وزارت امور خارجه گفت :تحريم هاى آمريكا قبل از اينكه 
اقتصاد ايران را هدف قرار دهد، مغاير با حاكميت، امنيت و اعتبار اروپا مى  باشد .طى نشست خبرى با مديران 
رسانه هاى مهم اسپانيايى، معاون وزير خارجه كشورمان به روابط تاريخى دو كشور اشاره كرد و گفت: بعد 
از توافق برجام، روابط تهران و مادريد وارد مرحله جديدى شــده و بيش از سه هزار شركت اسپانيايى براى 
همكارى هاى دراز مدت با ايران وارد عمل شدند.وى تاكيد كرد كه بازگشت تحريم هاى آمريكا كامال يك امر 
غير قانونى و برخالف قطعنامه شوراى امنيت و تصميم اخير دادگاه بين المللى الهه مى  باشد و جامعه بين 
المللى به جز يكى  دو كشور، اين اقدام را محكوم كرده ا ند، ولى  متاسفانه آمريكا از قدرت اقتصادى و دالر براى 
تحميل خواسته هاى خود استفاده مى  كند و به نظر مى  رسد شركت هاى اروپايى از دستورات آمريكا بيشتر 
از دولت هاى محلى خود پيروى كرده ا ند .عراقچى  ادامه داد: برجام تنها دستاورد سياست خارجى  اروپاى 
متعهد و حاصل سالها مذاكره ميان ايران و قدرت هاى بين المللى مى  باشد.معاون وزير امور خارجه گفت: 
چهار روز قبل براى سيزدهمين بار پايبندى ايران به برجام توسط آژانس بين المللى انرژى هسته اى مورد 
تاييد قرار گرفت ولى  خروج بدون دليل و منطق آمريكا از برجام باعث خواهد شد كه در آينده هيچ كشورى 
به مذاكره و ديپلماسى و ساز و كارهاى شوراى امنيت اعتماد نكند .وى تصريح كرد: تحريم هاى آمريكا قبل 
از اينكه اقتصاد ايران را هدف قرار دهد، مغاير با حاكميت، امنيت و اعتبار اروپا مى  باشد .عراقچى تاكيد نمود 
كه برجام يك توافق امنيتى در حوزه عدم اشاعه است كه فروپاشى آن، بحران ديگرى بر بحران هاى منطقه 
خاورميانه خواهد افزود و وضعيت امروز منطقه، امنيت اروپا و نظام بين المللى را به چالش خواهد كشيد .وى 
ادامه داد : ما همچنان اميدواريم كه اروپا بتواند وضعيت موجود را مديريت كند و مى  دانيم كه اتحاديه و سه 

كشور اروپايى به شدت در تالش هستند و تحت فشار آمريكا قرار دارند.

رئیس دادگستری گلستان:

عمدی بودن سانحه منجر به فوت نوربخش تکذیب می شود
| هادى هاشــميان در پاســخ 
بــه اين ســئوال كه برخــى مطالب در 
فضاى مجازى منتشــر شــده مبنى بر 
اينكه راننده نفتكش ســانحه رانندگى 
در گرگان كه منجــر به فوت مديرعامل 
تامين اجتماعى و معــاون پارلمانى وى 
شــد، اعتراف كرده اين سانحه عمدى و 
هدف از آن شريعتمدارى وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى بوده اســت، اظهار كرد: 
اين مسئله به شــدت تكذيب مى شود و 
حرف هايى است كه برخى افراد و سايت هاى معاند نظام مى زنند. به گزارش كائنات به نقل از تسنيم، رئيس 
كل دادگسترى استان گلستان گفت: تصادف منجر به فوت مرحوم نوربخش و تاج الدين، يك سانحه رانندگى 
اتفاقى بود.هاشميان در پاسخ به اين سئوال كه آيا خودروى مقصر در اين حادثه مشخص شده است يا خير 
افزود: حادثه روز گذشته واقع شــده و امروز هم مراسم تشييع و خاكسپارى است؛ بنابراين بايد منتظر نظر 

كارشناسى طى روزهاى آينده باشيم.
ســيد محمدتقى نوربخش مديرعامل ســازمان تامين اجتماعى و عبدالرحمن تاج الدين معاون پارلمانى 
وى، 24 آبان در جريان ســفر وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى به گلستان، بر اثر سانحه رانندگى جان خود 

را از دست دادند.

ذرهبیندیدگاه

3میلیون تومان!
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| عضو هيات مديره انجمن انبوه ســازان تهران درباره وضيت 
بازار مسكن گفت: در چند سال گذشته هيچ گونه پيشرفتى در توليد 
مسكن نداشته ايم و عرضه مسكن در كمترين مقدار خود در طول اين 
سال ها بوده است. محمدعلى ربانى با بيان اين مطلب افزود: سياست 
هاى دولت هم در ساخته نشدن مسكن تاثيرگذار بوده است و در كنار 
آن سياســت هاى شــهردارى در افزايش هزينه هاى مربوط به صدور 
پروانه هاى ساخت، افزايش ماليات و بيمه و… در مجموع باعث شده 
تا توليد مســكن در حداقل ميزان قرار گيرد. به گزارش كائنات به نقل 
از خبرآنالين، وى تصريح كرد: بايد توجه كنيم كه توازن ميان عرضه 
و تقاضا اتفاق بيافتد تا بتوانيد بازار را متعادل كند. متاسفانه اين توازن 
صورت نگرفته و هميشه نياز انباشته اى از ساليان قبل داريم كه اين نياز 
انباشته به اصطالح نه تنها جبران نشده بلكه با عدم ساخت واحدهاى 
مسكونى جديد باعث شده ايم نياز شديد شــود و در مقابل عرضه كم 
باشد و به صورت طبيعى شــاهد افزايش قيمت ها باشيم. ربانى درباره 
تسهيالت دولت و بانك مســكن به انبوه ســازان بيان كرد: در مورد 

تسهيالتى كه دولت و بانك مسكن اعالم مى كنند بايد گفت در 2ماه 
گذشته قيمت مسكن نسبت يه سال قبل در همين زمان بسيار افزايش 
يافته كه غير قابل كنترل است و تقريبا مى توان گفت اين مساله را مى 
توان متاثر از بازار سكه و ارز هم دانست. وى درباره ميزان افزايش قيمت 
در بازار مسكن گفت: قيمت مسكن در اين مدت نسبت به مدت زمان 
مشابه سال قبل 100درصد افزايش يافته است. دبير انجمن انبوه سازان 
قم ادامه داد: بنابراين با توجه به افزايش قيمت هاى اتفاق افتاده ميزان 
تسهيالتى كه دولت و بانك مسكن قرار است، پرداخت كنند متناسب 
با قيمت فعلى مسكن نبوده و تاثير بااليى در بازار ساخت و ساز و قيمت 
تمام شده مســكن ندارد.وى توضيح داد: سال هاى قبل معموال قيمت 
ساخت هر متر مربع مسكن برابر با يك ميليون و 400 تا يك ميليون و 
500هزار تومان بود اما در ماه هاى گذشته و با توجه به افزايش قيمت 
مصالح قيمت ساخت هر متر مربع مســكن به 2ميليون و 500هزار تا 
3ميليون تومان رسيده است كه متاســفانه دولت اصال توجهى به اين 

مساله نداشته و ندارد.
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هزینه ساخت هر مترمربع مسکن چقدر است؟

ge
tty

 im
ag

es
س:

عک
 

| عبداهللا جاویدی- عراق دیپلماسی منطقه ای را در راستای تعامل 

با همسایگان خیلی زود آغاز کرده است. این رفتار با توجه به موج 
جدید تحریم های امریکا علیه ایران می تواند حاکی از تالش برای 
حفظ منافع ملی و همچنین میانجی گری برای حفظ منطقه توسط 
کشورهای منطقه محسوب شود. برهم صالح که دارای درجه پی اچ دی 
در رشته آمار و کاربردهای کامپیوتر در مهندسی از دانشگاه لیورپول 
است امروز با حسن روحانی که دارای دکتری در رشته حقوق اساسی 
از دانشگاه کلدونین گالسگوست دیدار می کند

در جست وجوی منافع ملی!
     پاسخ به دعوت جهانگیری از رییس جمهور عراق برای سفر به تهران؛

بازداشت 
راننده کامیون 
حادثه تصادف 
»نوربخش«
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