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اندیشکده روز
سرنوشت بن نایف برای بن سلمان؟
اندیشکدهکارنگینوشت:درستاستکهبحرانخاشقچی
ممکن است خانواده آل ســعود را متزلزل کند اما بعید است
به تغییر سیاسی یا حکومت منتهی شود .فعاالن و مخالفان
عربستانی ،از جمله خود خاشــقچی ،گاهی خواستار تغییر
حکومت شــده اند .بــا این حــال ،جایگاه محمد بن ســلمان
چندان امن و باثبات نیســت .طبق ســناریوی ممکن ،او می
تواند به سرنوشــت محمد بن نایف ،ولیعهد سابق عربستان
دچارشود.باتوجهبهاینکهمحمدبنسلمان،ازاسالفخود
بسیار قدرتمندتر است و بیشتر شبیه یک پادشاه غیررسمی
عمل می کند ،چنین جابه جایی ممکن اســت خشــونت بار
باشد .در نتیجه ،کودتای احتمالی ممکن است بیشتر شبیه
برکناری شاه عربســتان از قدرت در سال 1964و شاید هم
سختترباشد.قتلخاشقچیدرکوتاهمدتموجبکاهش
نفوذ ولیعهد در محافل سیاســی در داخل و خارج می شود.
بحران خاشقچی بر سیاست های خارجی و داخلی نیز تاثیر
میگذارد.درسطحمنطقهای،اینپادشاهیمجبوراستدر
مقابلبرونرفتازاینآبروریزی،بهترکیهامتیازاتیبدهد.

قاب بین الملل

ترامپ به سلمان :اگر  ۵۰۰میلیارد (دالر) بدهید ،می
گوییم خاشقچی خارج از کنســولگری ُمرده .اگر یک
تریلیون بدهید ایران را برای کشتن او متهم می کنیم.
سلمان :اگر حزب ا ...و حوثی ها را هم به ایران اضافه
کنید دو تریلیون می دهم!

بن سلمان با اره مقابل کاخ سفید!

استانبولهفتهآیندهمیزباننشستچهارجانب هسرانچهار
کشور ترکیه ،روسیه ،آلمان و فرانسه با موضوع سوریه است.
ابراهیم کالن ســخنگوی ریاســت جمهوری ترکیه با صدور
بیانیهایضمنتاکیدبربرگزاریایننشستدرتاریخیادشده
گفت«:ایننشستاوضاعمیدانیسوریه،توافقنامهسوچی
درباره ادلب ،مراحل راهحل سیاســی و همه جوانب بحران
سوریهرابررسیمیکند».کالنبهدرستیوبدوناغراق،کار
نشسترابررسیوارزیابیاعالمکردهاست،نهتصمیمگیری
و با توجه به پیچیدگی اوضاع نمیتوان انتظــاری بیش از آن
داشت .اما این کل اهداف ترکیه از برگزاری نشست نیست.
در حالی که تحوالت میدانی ســوریه تا این جای کار سمت و
سویخاصیپیداکردهوبهنفعنظامحاکماست،اماروزبهروز
تحوالت سیاسی پیچیدهتر و بااهمیتتر از گذشته میشود.
در عین حال ،هنوز تحوالت میدانی ادلب و شــمال ســوریه
جهت مشخصی پیدا نکرده است و این مسئله آینده تحوالت
سیاسیرامبهمتروکارپیشبینیراسختترمیکند.ازاین
زاویه،تحرکاتترکیهقابلتوجهوتاملاست؛اینکهچهچیز
باعثشده،اینکشورمستقلازدوروندژنووآستانه،تحرکی
دراینسطحراکلیدبزند.فعالهممشخصنیستکهفرایند
دیگریازدلایننشستبیرونمیآیدیاخیر.بههرحال،این
تحرکنهژنویاستنهآستانهایوبهدورازهردوه منیست؛
حد وســطی میان این دو روند اســت .فعال ترکیه هم در روند
ژنو حضور دارد هم در آستانه .هم با آمریکا در منبج همبازی
اســت هم با روســیه و ایران در ادلب و غیره .با همــه دارد کار
میکند.هر چند تصمیم ترکیه برای برگزاری این نشست به
قبل از توافق سوچی درباره ادلب باز میگردد ،اما برگزاری
آن در این بازه زمانی نشــان میدهد که مسئله ادلب فعال در
راس توجهات آنکارا قــرار دارد و میخواهد با چنین تحرکی
قوام این توافق را استحکامی بیشــتر ببخشد .حضور آلمان
(قدرتمندترین اقتصاد اروپا) و فرانسه (به عنوان تنها قدرت
اتمی اتحادیه اروپا پس از خروج انگلیس) به معنای شــرکت
این اتحادیه در نشســتی اســت که امروزه مســئله مهاجرت
جدیتریندغدغهآنمحسوبمیشود.همینموضوععامل
مهمی در مخالفت جدی اروپاییها با حمله بــه ادلب بود .از
این رو ،ترکیه با برگزاری این نشست و دعوت از این دو قدرت
اروپاییوروسیهنهتنهاتالشمیکند،نقشخوددرتحوالت
سیاسیسوریهراتقویتوپررنگترازقبلکندبلکهمیخواهد
توافق سوچی را قوام و استحکام بخشد .نظر به تاثیرگذاری
زیاد روسیه در تحوالت سوریه ،شرکت پوتین ثقل خاصی به
نشستسرانچهارکشوردراستانبولمیبخشدومیتواند
هدف فعلی آنکارا در تثبیت توافق سوچی را که یک طرف آن
روسیهاست،تحققبخشد.ناگفتهنماندچنیننشستهایی
"میتواند"زمینهسازرسیدنبهراهحلسیاسیباشد،اماخود
راهحلازدلایننشستهابیروننمیآید؛مگرباشرکتدیگر
بازیگرانتاثیرگذاردربحرانسوریه.هروقتآمریکاوروسیهبه
عنواندوبازیگربینالمللیاثرگذاردربحرانسوریهوایران،
عربستانوترکیهبهعنوانسهبازیگرتاثیرگذارمنطقهایکه
هرکداممحوریرارهبریمیکنند،دریکنشستکنارهم
بنشــینند ،آن وقت میتوان انتظار داشت که خروجی آن راه
حلی مشترک باشد که به این بحران هفت ساله پایان دهد،
در غیر این صــورت هر طرفی در روند دیگری ســنگاندازی
میکند .چون فعال ارادهای برای رســیدن به چنین راه حل
توافقی مشــترک وجود ندارد ،همه طرفهــا به نوعی طبق
برنامهها و سیاســتهای خــودمدیریت بحــران میکنند تا
جای پای خود در تحوالت آینده را تثبیت کنند و محدوده آن
راافزایشدهند.لبکالماینکههرچنداوضاعمیدانیاین
انتظار را ایجاد کرده بود که ترجمان آن را در راه حلی و لو یک
جانبه ببینیم ،اما واقعیت این است که سوریه هنوز در مرحله
مدیریتبحرانقرارداردوواردفازحلبحراننشدهاست.

پادشاهی عربستان با پذیرش کشته شدن خاشقچی ،بن سلمان را
مسئول کمیته پیگیری ماجرا کرد

متهم ،بازجو شد!

رحیم پور-با وجود گذشت نزدیک به سه هفته از ناپدید
شدن جمال خاشقچی ،مقامات سعودی در نهایت مجبور
به اذعان به کشــته شــدن وی شــدند؛ اما مســئولیت این
جنایت آشــکار و فاجعه بار علیه یک روزنامــه نگار ـ منتقد
و نه مخالف ـ را برعهده نگرفتند .دادستان کل عربستان
اعالم کرد «جمال خاشقچی» در کنسولگری سعودی در
استانبول کشته شده است .وی در بیانیه ای ضمن تایید
خبر کشته شدن خاشــقچی اعالم کرد در روز دوم اکتبر
وی با مــردی در داخل کنســولگری ســعودی ها مالقات
کرده که در حین آن درگیری رخ داده و خاشقچی به قتل
رســیده است.دادســتان کل اعــام کرده افــراد مظنون
برای گفتوگو دربــاره احتمال بازگرداندن خاشــقچی
به عربســتان بــه اســتانبول رفتــه بودنــد .در همین حال
خبرگزاری دولتی عربستان سعودی «واس» در بیانیهای
به نقــل از دادســتان کل اعالم کــرد ۱۸ ،نفــر در ارتباط
بــا همین پرونــده دســتگیر شــدهاند .طبق اعــام منابع
سعودی« ،سعود القحطانی» و «احمد العسیری» از جمله
مقامات امنیتی -اطالعاتی هســتند که توســط مقامات
ریاض به دلیل دســت داشــتن در ماجرای خاشــقچی از
ســمت های خــود برکنار شــده انــد .این اجــرای همان
ســناریوی قاتالن خودسر اســت که دونالد ترامپ ،چند
روز قبل از آن سخن گفته بود .رئیسجمهور آمریکا گفته
بود« :چه کســی میداند ،مــن این گونه فکــر میکنم که
شــاید قاتالن خودســر ایــن کار را کرده باشــند».پیش از
خبر برکناری العســیری ،نیویورک تایمز فاش کرده بود،
عربســتان قصد دارد برای نجات بن ســلمان ،العسیری
را به عنــوان مقصر قتل خاشــقچی معرفی کند.پادشــاه
سعودی همچنین دستور تشکیل کمیته وزارتی به ریاست
«محمد بن سلمان» متهم ردیف اول ماجرا برای بازبینی
در تشــکیالت دســتگاه امنیتی عربســتان را صادر کرد.
پیشتر تصاویری منتشر شــده بود که نشان می داد یکی
از افــراد درگیــر در قتل خاشــقچی در ســفرهای زیادی
همراه بن سلمان بوده و در روز حادثه نیز چندین تماس با
دفتر بن سلمان داشته اســت .به نظر می رسد حاکمیت
عربستان سعودی ســعی دارد تهدید ناشی از شکست و
رسوایی بینالمللی را که در نتیجه ترور خاشقچی برای
عربستان به وجود آمد ،در عرصه داخلی برای خود به یک
فرصت تبدیل و ساختار مهم ترین سرویس امنیت داخلی
عربستان را بر اساس خواسته ها و تمایالت پادشاه آینده
این کشور بازسازی کند .نکته سوال برانگیز دیگر این که
اگر سرویس امنیتی عربستان خودســر عمل کرده ،چرا
عبدالعزیز الهویرینی رئیس ســازمان اطالعات سعودی
در میان برکنار شدهها دیده نمی شود؟ این موضوع نشان
می دهد ،محمد بن سلمان از این اتفاق برای پاک سازی
ســرویس های جاسوســی این کشور بر اســاس سالیق و
ارتباطــات این عناصــر با خود اســتفاده کــرده و در عین
حال تالش دارد مخالفانش را با چماق اتهامزنی در ترور
خاشقچی ساکت نگه دارد.

▪راهبرد  2جزئی ترامپ

اما«دونالد ترامــپ» نیز در فاصله کمــی از زمان صدور بیانیه
دادستانیعربستان،درخطمقدمحامیانروایتمیایستد
و آن را باورپذیر قلمداد می کند .بــرای این که بدانیم راهبرد
رئیسجمهــور ایــاالت متحــده در ادامه پرونده خاشــقچی
چیســت ،کافی اســت به همیــن یک جملــه او توجــه کنیم:
«عربســتان ســعودی متحدی فوقالعاده بــوده ،امــا آن چه
اتفــاق افتــاده غیرقابل قبــول اســت».به نظر می رســد این
راهبــرد دو جــزء مشــخص دارد:اول ایــن که ریــاض متحد
فوق العــادهای بــرای واشــنگتن بوده ،بــدان معناســت که
اولویت دولت آمریکا حفظ این اتحاد است .از همین روست
کــه رئیسجمهور آمریــکا قبال بــه صراحــت بیان کــرده که
از قراردادهای110میلیــاردی تســلیحاتی کشــورش بــا
سعودیهانخواهدگذشت.دوم«،آنچهاتفاقافتادهغیرقابل
قبولاست»؛پاسخیاستبهافکارعمومیداخلیآمریکاکه
بههرحال در تدوین سیاســت خارجی این کشور نقش قابل
مالحظهای داشته و دارد ،باالخص پس از پایان جنگ سرد.
ترامپ چارهای جز آن ندارد که مطالبه عمومی شکل گرفته
در ایاالت متحده مبنی بر پیگیری پرونده خاشــقچی و وضع
مجازاتعلیهآمرانوعامالنقتلاوراپیگیریکند.تصویری
کهکنارهمقرارگرفتنایندوگزارهنشانمیدهد،واضحبه
نظر میرسد :واشــنگتن نمیخواهد اتحاد با ریاض را بر هم
بزند،اتحادیکهبانزدیکشدنریاضوتلآویو،عمالبهمحور
سیاســتهای خاورمیانهای رئیسجمهور آمریکا بدل شده
است،اماممکناستبرایساکتکردناعتراضاتاحتمالی
درآمریکا،دستبهتدابیریعلیهسعودیهابزند.عالوهبراین
که مهرهای مانند جرد کوشــنر داماد و مشاور رئیس جمهور
آمریکاازمدافعاناصلیبنسلماندرکاخسفیداست.طبعا
ارســال  100میلیون دالر پول توســط عربســتان به آمریکا
همزمانباسفرمایکپمپئووزیرخارجهاینکشوربهریاضرا
نبایدبیارتباطباکارگردانیآمریکادانست.
▪ابهامات جدی در روایت سعودی

روایــت رســمی عربســتان ســعودی درباره کشــته شــدن
خاشــقچی با پرســشها و تردیدهایــی جدی رو به روســت
که پذیرفتن آن را دشــوار میکند .در روایت سعودی ،هیچ
توضیحی برای بسیاری از جزئیات مفصلی که رسانههای
ترکیــه و آمریکا درباره قتل خاشــقچی افشــا کــرده بودند،
ارائه نشــده اســت؛ مث ً
ال هیچ اشــارهای به سرنوشت جسد
خاشــقچی که به گــواه منابع متعدد تکه تکه شــده ،نشــده
است.دومینابهامدرروایترژیمسعودیاینموضوعاست
که آن ها ابتــدا قاطعانه تأکید کرده بودند که خاشــقچی به
فاصله کوتاهی بعد از ورود به کنسولگری از آن خارج شده،
در حالی که در بیانیه جدید روایت عربستان سعودی تغییر
کرده و گفته اند او داخل ساختمان کشــته شده است .این
موضوعموردتوجهنمایندگانمجلسسنایآمریکاهمقرار
گرفته اســت .به عنوان مثال« ،لیندســی گراهام» ،سناتور
آمریکایی در توئیترش نوشت« :ابتدا به ما گفته شد که آقای

خاشقچی ساختمان کنســولگری را ترک کرده و هر گونه که قتل خاشــقچی حاصل یک مشــاجره در کنســولگری
احتمال دخالت از ســوی سعودیها انکار شــد .حاال آن ها میانمامورانرژیمسعودیوشخصخاشقچیبودهاست،
میگویند که دعوایی داخل ســاختمان درگرفته و او بدون چرا رژیم ســعودی اعالم قتل را  18روز به تاخیر انداخت و
اطــاع ولیعهد ســعودی ،داخل ســاختمان کنســولگری اساسادرحالیکهازاولینلحظاتبهوقوعاینجنایتعلم
داشتازعهدهدارشدنآنطفرهرفت؟ ادعایعجیبدیگر
س کمیتــه روابط
کشــته شــده اســت»« .باب کورکر» ،رئی 
خارجی مجلس ســنا هم نوشــت« :روایتی که ســعودیها بیاطالعبودن«محمدبنسلمان»ازاینعملیاتبودهاست.
درباره ناپدید شــدن خاشــقچی گفتهاند ،روز به روز عوض سعودیهاادعاکردهاندکهاصلاینعملیات،برایرایزنیبا
شد،بنابراینمانبایدتصورکنیمکهداستانجدیدآنهاهم خاشقچیوبازگرداندناوبهعربستانبودهکهبدوناطالع
موثق است ».اشــکال دیگر روایت ســعودی که با اطالعات بنسلمانانجامشدهوبهصورتتصادفیبهجدالکشیده
موجودهمخوانیندارد،توضیحندادندربارهورود 15نفر ،وباعثقتلخاشقچیشدهاست.جداازاینکهبنسلمان،
ازجملهیکمتخصصبرایجداکردناعضایبدنپیشاز حاکم غیررسمی عربستان قلمداد میشود و پذیرفتن این
ورود روزنامهنگار سعودی به ساختمان کنسولگری است .کهچنینعملیاتیبدوندستورمستقیماوامکانپذیرنبوده،
آنطور که منابــع مختلف اطالعاتــی گــزارش دادهاند و بر درتصاویرمنتشرشدهازتیم 15نفره،افرادبسیارنزدیکبه
بن سلمان دیده میشــوند .یکی از
اساس فیلمی که ترکیه منتشر کرده،
این افراد «محمد ســعید الزهرانی»
تیمی  15نفره از نزدیکان بنسلمان
از اعضای گارد ســلطنتی اســت که
حدوددوساعتقبلازورودخاشقچی
بــه کنســولگری وارد ســاختمان گرچه عربستان هزینههای نمیتوان پذیرفت «خودســرانه» در
عملیاتی با این پیچیدگی شــرکت
شــدهاند و ســه ســاعت در ساختمان
بوده انــد .گزارش رســانههای معتبر مالی و سیاسی و دیپلماتیک
کــرده باشــد.از همــه ایــن هــا کــه
حاکی اســت که در میان اعضای این زیادی برای مهار بحران
بگذریــم ،قتــل خاشــقچی الگــوی
تیــم  15نفره یــک متخصــص کالبد خاشقچی متقبل شد ،اما به رفتاری اســت که با پیشینه رفتاری
رژیم ســعودی کام ً
ال انطبــاق دارد.
شکافی برای جدا کردن اعضای بدن
خاشقچیبودهوآنهاتجهیزاتیمانند نظر میرسد پذیرش جزئی
عربستان ســعودی حدود 40سال
ارهاســتخوانبربههمراهداشــتهاند؛ قتل خاشقچی و مجازات
پیش ،نصیر السعید یکی از مجریان
یکبرنامهرادیوییمخالفآلسعود
مسئلهای که نشــان میدهد این تیم نیروهای خودسر! و حتی
را ربود و هیــچگاه خبر دیگــری از او
با برنامهریــزی قبلی برای قتــل
وارد تالش برای مهار بحران و
نشد.به عنوان مثال دیگر ،این رژیم
استانبول شدهاند و مرگ خاشقچی،
آنطور کــه عربســتان ســعودی ادعا نجات محمد بن سلمان و
 15ســال پیش هم در ژنو ســلطان
میکند بــه صــورت تصادفی و بــر اثر حمایتهای قاطعانه ترامپ بــن ترکــی یکــی از شــاهزادههای
خواســتار اصالحات در عربســتان
نزاع از پیشبرنامهریزینشده ،اتفاق
از روایت سعودیها نیز
را ربــود .شــاهزاده ترکــی بــن بندر
نیفتادهاست«.تدلو»،نمایندهمجلس
جوی
به
را
رفته
آب
تواند
ی
نم
آلسعود که خواستار پناهندگی در
نمایندگانآمریکاهمبرهمیناساس
فرانسهشدهبودهمدرسال2015
روایتسعودیهارا«مضحک»خوانده
بازگرداند.
ناپدیدشد.اوهمخواستاراصالحدر
است .او در توئیترش نوشت« :روایت
کشــورش بود .این سرنوشت برای
عربستانسعودیکهخاشقچیبا18
نفریکهخیلیهایشانقاتالنکارآزمودهاندوارددعواشده ،شــمار بســیار زیادی از منتقدان رژیم ســعودی تکرار شده
کام ً
المضحکاست.راستی،آنهابرایچهارهاستخوانبر است.بههرروی،گرچهعربستانهزینههایمالیوسیاسی
داشتهاند؟» عالوه بر این ،حذف فیلم دوربینهای امنیتی ودیپلماتیکزیادیبرایمهاربحرانخاشقچیمتقبلشد،
از کنسولگری عربستان ســعودی و دادن مرخصی به تمام اما به نظر میرسد پذیرش جزئی قتل خاشقچی و مجازات
کارکنانترکیهایاینساختماندرروزحادثهموارددیگری نیروهای خودســر! و حتی تالش برای مهار بحران و نجات
هستندکهبرنامهریزیهایقبلیبرایقتلرانشانمیدهند محمد بن ســلمان و حمایتهای قاطعانه ترامــپ از روایت
و در روایت ســعودی به آن ها اشاره نشده است.با این فرض سعودیهانیزنمیتواندآبرفتهرابهجویبازگرداند.

فراخبر

توپ به زمین ترکیه برگشت!

گلعنبری-باوجوداینکهروایتعربستانازشیوهقتلخاشقچیباورپذیربهنظرنمیرسدامامحملخوبیبرایدونالد
ترامپ و هم پیمانان غربی عربستان به منظور کاستن از فشارها بر این کشور و خواباندن این غائله است.آن چه ریاض به
عنوان نتیجه تحقیقات خود درباره این حادثه اعالم کرده هیچ همخوانی با نکات درز یافته از منابع غیر رسمی ترکیه در
این مدت ندارد.با این که همین اعتراف سعودیها نتیجه فشارها و ادله قطعی ترکیه اســت اما این نوع روایت ریاض از
واقعه،توپرابهزمینآنکارابرگشتمیدهد.رجبطیباردوغانرئیسجمهورترکیهدرنخستینواکنشبهاعترافبه
قتلجمالخاشقچیدرکنسولگریعربستاندراستانبولازسویآلسعودگفت«:اینکاررانیمهکارهرهانمیکنیم».
واقعیتایناستکهترکیهتابهحالنتیجهتحقیقاتخودرارسمامنتشرنکردهاستوآنچهتااینلحظهازسویمنابع
آنکارادربارهنحوهقتلخاشقچیانتشاریافته،غیررسمیوبهنقلازمنابعناشناختهچهدردستگاههایاطالعاتی،چه
دادستانیوپلیساست.دولتترکیهتاکنونواکنشیبهاعترافعربستانبهقتلخاشقچیوایننوعروایتآنازماجرا
نداشتهاست.اکنونترکیهمیتواندباانتشارمدارکونوارهایصوتیوتصویریموجودبهکلینتیجهتحقیقاتریاضرا
بهچالشبکشاندوزیرسوالببرد.اماآیاآنکارااینکارراخواهدکرد؟پاسختاحدودزیادیمنفیاست.بله!ترکیههمنتایج
تحقیقاتخودرابهطورحتممنتشرخواهدکردامابعیدمیدانمبهگونهایباشدکهتحقیقاتعربستانراکامالزیرسوال
ببرد.بهاحتمالزیادروایتواقعیحادثهرابهنحویبیرونخواهددادکهتفسیرسعودیهارانهتاییدکندنهرد.بعیداست
دولت ریاض پس از اطالع از مدارک متقن آنکارا در جریان ســفر خالد فیصل ،مشاور ویژه ملک سلمان و رئیس دستگاه
اطالعاتیعربستانبهترکیهباریسکیخطرناک روایتیارائهکندکهاحتمالدهدباانتشارنتیجهتحقیقاتآنکاراکامال
زیرسوالرود.حالبایدمنتظربروندادهایاینمعاملهماندودیدآنکارهاچهامتیازاتیگرفتهاست.شخصابعیدنمیدانم
کهمهمترینآنهاگشایشیدربحرانمحورریاضباقطردرآیندهنزدیکباشد.برایمحمدبنسلمانمیارزدکهدرقبال
منتشر نشدن اصل فایلهای صوتی و تصویری که خود او را شخصا زیر سوال خواهد برد ،کوتاه بیاید و به محاصره دوحه
پایاندهد.تااینجایکاراردوغانبامدیریتاینبحرانتوانستهاستحداقلعربستانرامجبوربهپذیرشمسئولیتقتل
جمالخاشقچیکندوایندستاوردبزرگیاست.حالبایددیدریاضمجبوربهتقبلچهچیزهایدیگریهمشدهاست.
آنکارا با کمک رسانههای قطری چنان موج رسانهای در جهان به راه انداخت که هم اعتبار و آبروی پادشاهی عربستان
را برد و هم آن را مجبور به پذیرش قتل و تقویت روابطی کرد که در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود و هم دولت ترامپ
پ به منظور چپاول هر چه بیشتر
را مجبور به موضعگیری کرد.بر عکس عدهای که حادثه خاشقچی را نعمتی برای ترام 
اموال سعودی میدانند ،نگارنده بر این باور است که زمان وقوع حادثه هیچ به نفع ترامپ نبود؛ چون با توجه به نزدیکی
انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا و تالش وی برای فشار حداکثری بر ایران در آستانه دور دوم تحریمها مضرات این
واقعه بر منافع آن برای شخص ترامپمیچربد .بنابراین او نه با هدف باجگیری بلکه فقط از سر ناچاری مجبور به اتخاذ
چنینمواضعتندیعلیهریاضشد.

شــکایات ،بینظمیهــای غیرقابــل چشمپوشــی نیز در
روندبرگــزاری رخ داده اســت.مقامهای برگزارکننــده
انتخابات پارلمانی اعالم کرده اند که با توجه به بروز برخی
مشکالت اجرایی ،روند اخذ رای از مردم در برخی مناطق
این کشور روز یک شــنبه(امروز) نیز ادامه خواهد داشت.
با توجه به نقش مجلــس ملی در تصویــب قوانین و نظارت
بر عملکرد دولت و وزیران که از طریق پرسش و استیضاح
اعمــال می کنــد ،بــدون تردید تشــکیل مجلس قــوی در
افغانستان می تواند در پیشبرد برنامه های آینده این کشور
بسیار موثر باشد.
▪نظام انتخاباتی

مردم افغانستان دیروز باوجودچندین انفجار پای صندوق های رای رفتند

دموکراسی درخون

کامیار-انفجارهای پیاپی طالبان هم مانع روند برگزاری
انتخابــات افغانســتان نشــد هرچنــد در برخــی مناطــق
برگــزاری انتخابات با وقفــه هایی حتی به مــدت یکی دو
روز مواجه شد.ســومین انتخابات مجلس ملی افغانستان
از ســاعت  7صبح دیــروزدر  32والیــت از  34والیت (به
جز غزنی و قندهار) برگزار شــد.همزمان بــا برگزاری این
انتخابات،انفجارهایــی پیاپــی در مناطــق مختلف شــهر
کابل و دیگر مناطق سراســر افغانســتان رخ داد که دست
کم  29کشــته به جا گذاشــت با طوالنیتر شدن فهرست
نامزدهایی که حمله اعضای گروه طالبان به آن ها فرصت
ورود به گود رقابت بر سر کرســیهای انتخابات پارلمانی
افغانســتان را نــداد ،نگرانیها دربــاره امنیــت انتخابات
پارلمانی افغانســتان که از ســال  2010تاکنــون برگزار
نشــده اســت ،شــدت گرفته بود .طی روزهــای منتهی به
زمان رأیگیــری ،دامنه این نگرانی آن قدر شــدید شــده
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بود کــه حتی زمزمههــای به تعویــق افتادن چندبــاره این
انتخابات بــه گوش میرســید .از آغاز ثبتنــام نامزدهای
انتخابات پارلمانی ،کارزارهای انتخاباتی به اهداف بالقوه
حمله طالبان تبدیل شــده بود و دســت کــم  10نامزد در
رویدادهای گوناگون جان شان را از دست دادند اما دیروز
و به رغم تهدیدهای طالبان ،حضور شهروندان افغانستان
به خصوص جوانــان در پای صندوقهــای رای قابل توجه
گزارش میشود .حدود  ۵۰هزار پلیس و نیروی انتظامی
وظیفه تامین امنیــت انتخابات پارلمانی افغانســتان را بر
عهده داشــتند.البته یــک روز پس از کشــته شــدن ژنرال
عبدالــرازق ،فرمانده پلیس قندهار جو امنیتی ســنگینی
بر قندهار حاکم شده اســت ،همچنین بازار و مغازهها نیز
تعطیلشدهاندوسخنگویکمیسیونانتخاباتافغانستان
اعالم کرد که انتخابات در والیــت قندهار وغزنی با تأخیر
برگزار میشود.این در حالی است که به گفته کمیسیون

در میانــه ناآرامــی و افزایــش فعالیتهای طالبــان ،مردم
صاحبــان  250کرســی پارلمانــی را انتخــاب کردند که
برای پنــج ســال روی آن باقــی بماننــد 239 .کرســی به
نها 10 ،کرســی به عشــایر و یک کرسی به سیکها
استا 
تعلــق دارد و بیــش از هفت هزار پایــگاه اخــذ رأی پذیرای
حضور مردم هســتند .برای انتخاب نماینــدگان پارلمان
و رئیسجمهــوری بــه ترتیب از نظــام انتخاباتــی تکرأی
غیرقابل انتقال و سیستم انتخاباتی دو مرحلهای استفاده
میشــود .به این صورت که پــس از شــمارش آرای مردم،
نامزدهایی که در حوزه انتخابی خود بیشترین آرا را کسب
کرده باشند ،پیروز انتخابات هستند .کمیسیون انتخابات
افغانستان پیش از این اعالم کرده بود ،برای روز انتخابات
پارلمانــی 125 ،هــزار کارمنــد را اســتخدام میکند .در
کنار این 21 ،هزار کارمند دیگر برای اســتفاده از سیستم
انگشــتنگاری در مراکز رأیدهی مشــغول کار خواهند
شد.کمیسیونانتخابات،بودجهانتخاباترا 115میلیون
دالر اعالم کرده است .ژاپن بیش از یک میلیون دالر به این
کشور کمک کرده تا روند انتخاباتش طی شود.

گرفتن در جایگاه تصمیمگیری برای آینده کشورشان آن
قدر زیاد اســت که رکوردی به جا گذاشــته اســت .پشتانه
عربزای میگوید ،هر آن چه از دست اش برمیآمده انجام
داده است و باید فقط منتظر نتایج رأیگیری باشد .او طی
ســه هفته اخیر ،به تمام خیابانهای کابل رفته تا کوچه به
کوچه با مردم صحبــت و آن ها را متقاعد کنــد که چرا باید
به زنان رأی بدهنــد .او یکی از  118زنی اســت که تالش
میکنند سهم  9کرسی زنان کابل در پارلمان را به دست
آورند .کابــل در مجموع  33کرســی دارد که  24صندلی
باقیمانده در اختیار مردان قرار میگیرد .پشتانه که پیش
از این مجری تلویزیونی بــوده ،میگوید«:حاال نوبت زنان
است .نوبت جوانهاســت .نوبت این اســت که آیندهمان
را رقم بزنیم .وقت تغییر رسیده اســت و زنان میتوانند به
دور از فساد ،دریچهای باشند که دنیای بهتری را به مردم
نشان دهند».

...

باانتخابات2018کنگره
امیرعلی ابوالفتح
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ترامپ؛ بازیگر «بازی تاج و تخت»

آمریکایی هایی که برای نخســتین بار قســمت اول سریال
پربیننده «بازی تاج و تخت» را دیده اند ،احتماال هرگز تصور
نمی کردند موجودات تخیلی موسوم به «وایت واکرها» که
آمده بودند تا از دیوار جادویی شــمالی عبــور کنند و تمدن
بشری را در قاره های تخیلی " وستروس " و " اسوس " از بین
ببرند ،در عالم واقع ،عینیت یابند .ســخنان دونالد ترامپ،
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا که عمیقا شیفته احداث
دیوار مــرزی با مکزیــک اســت ،در آریزونا ،ایالت هــم مرز با
مکزیک ،یادآور صحنه هایی از ســریال " بــازی تاج و تخت "
بود ؛ آن جایی که فرمانده دیوار ،به نیروهای زیر دست خود
از نیروی جادویی و ویرانگر " وایت واکرها " می گفت .ترامپ
که گویی در نقش فرمانده دیوار فرورفته بود ،در جمع اهالی
وحشتزدهآریزوناگفت«:مابهیکدیوارمرزینیازداریم.ما
اکنون در حال ساخت این دیوار هستیم ولی باید آن را بسیار
ســریع بســازیم .ما باید این دیوارها را حتی بلندتر بســازیم
زیرا این هــا (مهاجران غیــر قانونی) افرادی شــگفت انگیز
هســتند .آنان می توانند از آن دیوارها باال بروند .آن ها می
توانند کارهایی بکنند که شــما حتی نمــی توانید تصورش
را بکنید».اما بر خالف «وایــت واکر»های بی رحم و خونریز
ســریال «بازی تاج و تخت» ،آن چند هزار تنــی که مرزهای
آمریکا و مکزیک را پشــت ســر مــی گذارنــد تا بــرای یافتن
زندگیبهترواردایاالتمتحدهشوند،اغلبزنان،کودکانو
مردانیهستندکهغیرقانونیآمدهاند،اماخونخواروهیوال
نیستند .آنان به دلیل فقر ،تبعیض و ناامنی که تقریبا بخش
وســیعی از ســرزمین های گســترده در مرز جنوبی ایاالت
متحده را در برمی گیــرد ،فرار را بر مانــدن ترجیح داده اند
تا سوار بر قطاری شوند که روی آن شعار «رویای آمریکایی»
نوشــته شــده ،هر چند که از ســال ها پیش این شــعار دیگر
رنگ باخته اســت .در میان این مهاجران غیر قانونی شاید
گروهی جنایتکار ،بیمار روانی و متجاوز به حریم شهروندان
آمریکایی باشــند ،اما اغلب آنان ،آن گونه که دونالد ترامپ
توصیف می کند ،نیســتند .بســیاری از این افراد در مســیر
جان خود را از دست می دهند ،گروهی سر از زندان در می
آورند و فرزندان برخی نیز با اجرای سیاست " تحمل صفر "
دولت ترامپ به زور گرفته می شــوند .با این حال ،همچنان
سیلمهاجرتغیرقانونیازمرزهایجنوبیبهداخلآمریکا
جریان دارد .مرز آمریکا و مکزیک را نابرابرترین مرز در جهان
توصیف کرده اند که در یک سوی آن فقر و ناامنی و ناامیدی
موج می زند و در سوی دیگر آن ،رفاه و امنیت و امید به چشم
می خورد .دونالد ترامپ در تالش است با تخصیص چند ده
میلیارد دالر بودجه ،دیــواری در مرز با مکزیک احداث کند
تا مانــع ورود جنایتکاران شــود .با این حال ،هنوز ســاخت
این دیوار شروع نشده اســت .ترامپ اذعان می کند« ،آنان
می تواننــد از آن دیوارها باال بروند ».بــه همین دلیل رئیس
جمهوری آمریــکا خواهان بلندتر شــدن دیواری اســت که
پیش بینی می شود حداقل شــش متر ارتفاع داشته باشد.
اماحتیدرسریالتخیلی«بازیتاجوتخت»دیوارسربهفلک
کشیده از یخ و جادو نیز نتوانست جلوی مهاجمان را بگیرد.
در عالم واقع نیز ،دیوار برلین به عنــوان امنیتی ترین بنای
ساخته شده در عصر معاصر ،مانع فرار اتباع جان به لب آمده
آلمان شرقی به غرب نشد و عاقبت فروریخت .دیوار ترامپ
نیز احتماال سرنوشتی بهتر از این دو دیوار نخواهد داشت ؛
هرچند اگر در نهایت نتواند مانع ورود مهاجران غیر قانونی
به داخل ایاالت متحده شــود ،اما می تواند دونالد ترامپ را
بر موج وحشت اجتماعی ســوار کند و پیروزی در انتخابات
میان دوره ای را برای وی و حامیــان جمهوری خواهش به
ارمغان آورد.
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پیشخوان بین الملل

ویک :چرا ترامپ خریدار انکار ســعودی ها در دســت
داشتن به قتل خاشقچی است؟

▪حضور پررنگ زنان

خشونتهای بیسابقه بر بســتر انتخابات افغانستان هم
مانع حضــور  417زنی که خــود را نامــزد ورود به پارلمان
 250نفره کردهاند ،نشــده اســت؛ اشــتیاق زنــان به قرار
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