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انتخابات آمریکا و"افکار عمومی جهانیان "
نهادهــای اطالعاتــی در ایــاالت متحــده دربــاره دخالــت
کشــورهای خارجی در انتخابات این کشور هشــدار دادند و
اعالم کردند « :ما از تــداوم کارزارهای روســیه ،چین و دیگر
کشورهای خارجی از جمله ایران با هدف تضعیف اعتماد به
نهادهای دموکراتیک و نفوذگذاری بر احساسات عمومی و
تصمیماتدولتینگرانهستیم».ایننهادهاتاکیدکردند«:
اکنونهیچگونهشواهدیدالبرنفوذیااخاللدرزیرساخت
هابهنحویکهبتوانددشمنانراقادربهممانعتازرایدادن،
تغییر شــمارش آرا یا اخالل در توانایی ما برای نظارت بر آمار
انتخابات میان دوره ای کند » دردست ندارد اما درباره شیوه
های تاثیرگذاری آن اعالم کردند«:عناصر این کارزارها می
توانداشکالمختلفیبهخودبگیردکهازآنجملهمیتوانبه
استفادهازرسانههایاجتماعیبرایتقویتموضوعاتتفرقه
برانگیز ،حمایت از محتوای خاص در رســانه های انگلیسی
زبان از جمله راشاتودی و اسپوتنیک ،انتشار اطالعات غلط
و گمراه کننده از طریق سخنگویان حامی درباره نامزدهای
سیاسیواشاعهتبلیغاتدروغینخارجیاشارهکرد».باتوجه
بهگزارشدستگاههایاطالعاتیآمریکانتایجزیرحاصلمی
شــود  – 1:ایاالت متحده در صدر کشــورهای مداخله گر در
فرایند انتخابات در دیگر کشــورهای جهان است و گفته می
شود در دو دهه اخیر در 80انتخابات در جهان تاثیرگذاشته
است– 2.درجهانامروز،تمامیکشورهاتالشمیکنندبر
فرایندانتخاباتدرکشورهایهدفبهگونهایتاثیربگذارند
که مقامات منتخب  ،سیاست های همسو یا غیر خصمانه را
دنبال کنند  – 3 .با تشدید انفجار اطالعاتی در دو دهه اخیر
ابزارهــای تاثیرگــذار بر افــکار عمومی از دســت دولت های
اروپایی – آمریکایی خارج شده و در اختیار اغلب کشورهای
جهان قرار گرفته اســت  – 4 .جریان یک سویه خبررسانی و
بالطبع،تاثیرگذاریبرفرایندانتخابات،ازکشورهایتوسعه
یافتهبهسمتکشورهایدرحالتوسعهیاکمترتوسعهیافته
تغییر کرده و به شکل دوجانبه در آمده است  – 5.شبکه های
اجتماعیهمچونفیسبوک،توئیتر،اینستاگرامویوتیوبدر
اختیار جریان های منتقد و معارض با سیاســت های رسمی
در اروپا و آمریــکا قرار گرفتــه و زمینه را بــرای تاثیرگذاری بر
ذهن رای دهندگان در این مناطق فراهم کرده است  – 6.با
جهانی شــدن بازیگری سیاســی  ،بازیگران غیــر دولتی در
عرصهتاثیرگذاریبرسیاستقدرتمندترشدهاند– 7.ایاالت
متحدهآمریکاعمدهترینکشورتاثیرگذاربرسیاستدرجهان
استوبالطبع،اینکشورهدفتاثیرگذاریدیگرانبرفرایند
انتخابات و نظام تصمیم گیری خود قرار می گیرد  – 8.فارغ
از تایید یا تکذیب ادعای دســتکاری خارجی ها در انتخابات
آمریکا،عنصرجدیدیدرعرصهسیاستوحکومتدرایاالت
متحدهواردشدهاستوآنهم"افکارعمومیجهانیان"است.
اینعاملنقشخودرابرتحوالتسیاسی–اقتصادیآمریکااز
جملهدرفرایندانتخاباتتحمیلخواهدکرد؛حتیاگردولت
آمریکا،قویترینمکانیزمهایدفاعیرانیزدرپیشگیرد.

تظاهرات نیم میلیون نفری مخالفان برگزیت در لندن

«دوباره از من بپرس

»

گروه بین الملــل -تنها پنج مــاه فرصت تا خــروج کامل
بریتانیا از اتحادیه اروپا باقی مانده است .اما ،آینده توافق
میان دو طرف بر سر چگونگی این «جدایی» مبهم است.
درست زمانی که دو طیف طرفدار برگزیت (خروج سخت
به رهبری بوریس جانســون و خروج نرم بــه رهبری ترزا
می) بر سر فرایند خروج با یکدیگر می جنگند ،گفته می
شود که مذاکرات بریتانیا با اتحادیه اروپا به دلیل مسائل
داخلی و نیز حل نشدن مسئله مرزی ایرلند ،به بنبست
رسیده اســت .در این زمان مخالفان برگزیت به خیابان
های لندن آمده اند .مخالفانی که به نظر می رسد بخشی
از آن ها در همه پرسی رای به خروج داده بودند اما از نتایج
خسته شده اند .حاال پس از مدت ها می توان تعداد زیادی
از پرچم های آبی اتحادیه اروپا با ستاره های طالیی روی
آن نقش بسته را مشاهده کرد .به گزارش دویچه وله بیش
از نیم میلیون نفر در لندن در مخالفت با جدایی بریتانیا
از اتحادیــه اروپــا تظاهــرات کردند .بــا این حــال برگزار
کنندگان شــمار معترضــان را تا  700هــزار نفر گزارش
کرده اند .معترضان خواســتار برگزاری یک همهپرسی
دیگر هستند؛ ترزا می ،نخستوزیر بریتانیا تا کنون با این
درخواست مخالفت کرده است .شرکتکنندگان که از
سراسر شهرهای بریتانیا در این حرکت اعتراضی شرکت
کرده بودند ،شــعار نوشتههایی را در دســت داشتند که
روی آن عبارتهایی همچون«برگزیت را متوقف کنید»،
«برگزیت آینده مرا دزدید» یا «دوباره از من بپرس» و «وقت
عقبگرد از برگزیت است» نوشت ه شده بود .این راهپیمایی
از سوی گروه موســوم به «رای مردم» سازماندهی شده
بود که مخالــف خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا ،موســوم

به برگزیت اســت .این گروه میگوید« :این بزرگ ترین،
مهم ترین و پرســروصداترین تظاهرات علیه برگزیت» از
زمان برگزاری همه پرســی خروج از اتحادیــه اروپا بوده
است .شــرکتکنندگان پس از تجمع در خیابان «پارک
لین» در مرکــز لندن در یــک روز کام ً
ال آفتابی به ســمت
میدان پارلمــان راهپیمایی کردند .شــماری از رهبران
احــزاب سیاســی ،اتحادیههــای صنفــی ،دانشــجویی،
نمایندگان مجلس و شــهردار لندن نیز در این تظاهرات
شرکت کردند« .صادق خان» ،شهردار لندن که در میان
مخالفان برگزیت بــود گفت« :امروز یــک لحظه تاریخی
دردموکراســی این کشور است ».بر اســاس گزارش ها،
نمایندگان تمام احزاب سیاســی بریتانیا از درخواســت
مردم بــرای برگــزاری دومین همه پرســی برســرخروج
بریتانیــا از اتحادیه اروپــا حمایت کردهاند .بــا این حال،
ترزا می ،نخســت وزیر بریتانیا ،ازجانــب نمایندگانی که
خواســتار حفظ روابط نزدیــک بــا اتحادیه اروپــا و گروه
دیگری که حاضر به نرمش در این باره نیستند تحت فشار
قراردارد اما برگزاری دومین همه پرسی را منتفی دانسته
اســت .این مســئله وقتی بیشــتر قابل درک می شود که
مخالفان درون حزبی ترزا می که شیوه و راهکار وی برای
تعامل با اتحادیــه اروپا را نمی پســندند ،تهدید کرده اند
حتی در صورت دستیابی نخست وزیر به توافق با اروپایی
ها به ایــن توافق رای مثبت نخواهنــد داد .تظاهرات روز
شنبه در لندن که از ســوی حامیان اتحادیه اروپا تدارک
دیده شــده بود بزرگ تریــن تظاهــرات در بریتانیا پس از
راهپیمایی بزرگ مخالفان جنگ با عراق در سال۲۰۰۳
توصیف شده است.
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باصاحب نظران
ریچارد هاس:

بایدبینعربستانوبنسلمانتمایزقائلشویم

قریب بــه یقین دولت عربســتان 'جمــال خاشــقچی' را در
کنسولگریاینکشوردراستانبولبهقتلرساند.اما،ممکن
است هیچ گاه مدرکی مســتدل دال بر مداخله ' محمد بن
ســلمان' ،ولیعهد عربســتان ،در این قتل ارائه نشود .حتی
اگر فرض شود که بن سلمان بر این باور بود که با کشته شدن
خاشقچی می تواند از شــر او راحت شود ،معلوم نیست چرا
ولیعهد عربستان دســت به چنین کاری زد .شــاید این کار
ناشــی از نارضایتــی او از روزنامه نگاری بود کــه حکومت را
به خاطر اصالحات ناکافی زیر ســوال می برد و شاید هم او
می خواســت با این کار از دیگر منتقدان زهر چشــم بگیرد.
احتمال دیگر این اســت که این قتل ناشــی از نزاع سیاسی
بود زیرا خاشــقچی با عواملی از خاندان ســلطنتی ارتباط
داشــت که با به قدرت رسیدن بن ســلمان ،از قدرت برکنار
شــدند .امانحوه واکنش به این قتل ،مهم ترین سوال پیش
روی آمریکا و دیگر دولت هاســت .به نظر می رســد 'دونالد
ترامپ' فعال ســعودی هــا و ولیعهد ریــاض را به حــال خود
گذاشته و این کامال همسو با سیاست خارجی اش مبنی بر
ایستادندرکنارمردانقدرتمندوپذیرشدنیایآنهاست.
با وجود همه حقایق ذکر شده ،نادیده گرفتن واقعیتی به نام
کارهای نسنجیده و غیرعقالنی ولیعهد عربستان به منافع
آمریکا ضربه می زند یــا مانع از تحقق این منافع می شــود.
جنگ یمن یا همان ویتنام عربســتان ،فاجعه ای انســانی و
راهبردی است .تالش بن سلمان برای بی ثبات کردن قطر
باعث تضعیف کشوری شده است که میزبان پایگاه نظامی
آمریکاست .ربودن و بازداشت نخســت وزیر لبنان در سال
گذشــته را نیز به ایــن اقدامــات اضافه کنید .عربســتان در
آشتی دادن اسرائیل و فلسطین شکست خورد.سرنوشت
خاشقچیجلبحمایتبینالمللیبهمنظوراعمالفشاربر
ایرانرابسیاردشوارترمیسازد.بهنظرمیرسدریاضبرای
بسیاری از افراد دست کم مشکلی مانند ایران است .محمد
بنسلمانشایدتاحدیاصالحطلبباشداما،خودکامهنیز
است .مسائل اخیر انجام اصالحات در کشورش را دشوارتر
می ســازد.با وجود گزینه های دشــوار پیــش روی آمریکا و
دیگر دولت ها ،این تجربیات حاوی درس هایی است که راه
و چاه را به ما نشان می دهد .باید عاقل بود و بین عربستان
و ولیعهــد آن تمایــز قائــل شــد.این حاکــی از توقــف همه
مواردی اســت که حکایت از پذیرش بی قید وشرط محمد
بن ســلمان دارد .کاخ ســفید یــا داونینگ اســتریت(دفتر
نخســت وزیری انگلیس) نباید از او دعوتی به عمل آورند.
مدیــران ،ســهامداران و کارکنان شــرکت ها و موسســات
باید تا زمانی که ولیعهد عربستان قدرت را در دست دارد،
در شــراکت با این دولــت تجدیدنظر کنند .کنگــره آمریکا
باید در زمینه اســتفاده دولت ریاض از تجهیزات نظامی و
اطالعات آمریکا محدودیــت هایی اعمال کنــد .دولت ها
باید خواستار تحقیقی مستقل و بی هیچ محدودیتی درباره
حادثه استانبول شوند .تالش عربستان برای قربانی کردن
'عوامل خودسر' به عنوان عامل قتل خاشقچی نباید ما را
از پیگیری مسئله بازدارد.

قشونکشیبنسلمانبا«ترولهایاینترنتی»
نیویورک تایمز:کارمند "توئیتر" جاسوس ولیعهدسعودی از آب درآمد
ســعودی ها با تطمیع یکی از مهندسان شــاغل در توئیتر
به نام «علی الذباره» از وی خواســته بودند تا حساب های
کاربری ناراضیان و منتقدان ایــن حکومت دیکتاتوری را
کنترل کند .روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد ،عربستان
آل سلمان در داســتان سرایی هم ناشــی است.پادشاهی
سعودی پس از گذشت دو هفته از تکذیب قتل خاشقچی ،
تحت فشار بین المللی و افشــاگری های ترکیه مجبور شد
اعترافکندکهجمالخاشقچیکشتهشدهاست،اماروایتی
که از سوی پادشاهی سعودی منتشر شد به قدری سست و
بی پایه بود که به سرعت مقام های بیشتر کشورهای غربی
وسازمان های بین المللی از جمله دبیر کل سازمان ملل و
همچنینعفوبینالمللبانامعتبردانستنروایتپادشاهی
سعودی از نحوه کشته شــدن خاشقچی ،تحقیقات عمیق
و شــفاف را در این زمینه خواستار شــدند .ترامپ هم تحت
فشار داخلی و در آســتانه انتخابات کنگره با سران اروپایی
همصداشدهوگفتهاستکهخواهانجوابیبیشترازسوی
سعودیها درخصوص این پرونده است.از این رو پادشاهی
ســعودی یک روز پس از اعتراف به قتل جمال خاشــقچی،
برایتبرئهمحمدبنسلمانولیعهدعربستاندراینجنایت،
روایت دیگری را نقل کرد که نشــان می دهد روایتی کامال
ساختگیاست.براساسروایتجدیددربارسعودی،ماجرا

یک کارزار اینترنتی برای مرعوب کردن منتقدان آل سعود
در شــبکه های اجتماعــی بــه راه انداختــه و در این زمینه
یک جاسوس در شرکت توئیتر را به خدمت گرفته بود.به
نوشته نیویورک تایمز ،عربستان به منظور مرعوب کردن
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روسیه:خروج آمریکا از پیمان منع موشک های میان برد خطرناک است

بازگشت کابوس جنگ اتمی
ترامپ مرد عجیبی است .او در حالی که برای کیم جونگ
اون نامه های عاشــقانه می فرســتد و برای مــردم آمریکا
از امن شــدن کشــورش در برابر حمالت اتمی و از خواب
آرام ســخن می گوید ،خود برای جنگ اتمــی با روس ها
آماده می شود!رئیس جمهور آمریکا قصد دارد این کشور
را پس از بیش از ســه دهه ،از پیمان منــع تولید و آزمایش
موشــکهای هســتهای میانبــرد و کوتاهبــرد ( )INFبــا
روســیه خارج کند .پیمانی که خوابی آرام را بدون جنگ
اتمی برای مردم جهان به ارمغــان آورده بود .پیمان منع
موشکهای هستهای میانبرد در زمان ریاستجمهوری
رونالد ریگان با میخائیل گورباچف ،رهبر اتحاد جماهیر
شوروی سابق ،به امضا رسید .این پیمان در سال ۱۹۸۸
به تصویب مجلس ســنای آمریکا رسید .پیمانی که باعث
شــد آن زمان حدود  ۲۷۰۰موشک هســتهای کوتاهبرد
و میانبــرد از بیــن برونــد کــه گام بزرگی در خلع ســاح
هستهای محسوب میشــد.ترامپ معتقد است ،روسیه
به این پیمان متعهد نبوده و بارها با آزمایش موشکهای
جدیــد آن را نقض کــرده اســت .بر ایــن اســاس او اعالم
کرده که آمریکا از این پیمان خارج میشــود .او می گوید
آمریکا به روســیه اجازه نمیدهد که «فعالیت تسلیحاتی
خودش را بکند در حالی که ما خودمان را منع میکنیم.
من نمیدانم چــرا پرزیدنــت اوبامــا در این بــاره مذاکره
نکرده بود یا از آن خارج نشــده بود ...آن ها سالهاســت
که این پیمان را نقــض میکنند ».پیش تر بــاراک اوباما،
رئیسجمهــوری پیشــین آمریــکا نیــز ادعــای ترامــپ را
مطرح کرده ولی اعالم کرده بود که با هدف جلوگیری از
رخداد یک جنگ تســلیحاتی از آن پیمان خارج نخواهد
منتقدانی مانند «جمال خاشقچی» و تغییر افکار عمومی
به نفع خود ،یک مرکز 'تــرول' (اوباش های اینترنتی) در
ریاض ایجاد کرده و یک جاسوس در توئیتر را به کار گرفته
بود تا بر حساب های کاربران نظارت داشته باشد.عناصر
ســعودی پویش خود در شــبکه های اجتماعی را از ســال
 2010آغاز کردند« .سعود القحطانی» مشاور برکنار شده
«محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی این راهبرد سایبری را
تدوین کرده بود .قحطانی یکی ازپنج مقام سعودی است
که درپی اذعان عربســتان ســعودی به قتل خاشقچی در
کنســولگری خود در استانبول ،برکنار شــدند.نیویورک
تایمز در گزارش خــود همچنین فاش کرد که عربســتان
یک کارمند سعودی را در شــرکت توئیتر به کار گرفته بود
تا به جاسوســی ریاض از حســاب های کاربری معارضان
کمک کند.مقام های غربی در سال 2015به توئیتر گفته
بودند که یکی از کارمندان این شــرکت برای جاسوســی
از حســاب های کاربــران معارض عربســتان آماده شــده
اســت .دکتر الزباره پس از اخراج از توئیتر و بازگشــت به
عربستان در حلقه نزدیکان ولیعهد و در کنار چهرههایی
همچون ســعود القحطانی وعبدالرحمن الراشد مشغول
بــه کار شــده ومدیر اجرایــی ســازمان خیریه مســک ،زیر
نظر محمد بنسلمان میشــود.این بخشی از تالش های
خاندان سلطنتی عربســتان برای به کارگیری صدها نفر
به منظور انتشــار پیام های حمایتی از آل سعود در شبکه
های اجتماعی و ســرکوب صــدای مخالفان بوده اســت.

خدشه جهانی به روایتسعودی
مرکل :توضیح عربستان درباره کشتن خاشقچی را نمی پذیریم

ازاینقراربودهکهنفراتاعزامیازعربستانبهکنسولگری ســرویسهای اطالعاتی عربستان ســعودی است و نشان
میدهد ریاض برنامهای بــرای بازگرداندن
این کشــور در اســتانبول قصد داشــتند
ترکیه:
حاکم
حزب
معارضین ،از جمله خاشقچی داشته است.
خاشقچی را راضی کنند که به کشورش
باز گردد که بر اثر درگیری او کشــته می تبرئه دولت سعودی حتیبهنوشتهینیشفق،بنسلماندرداخل
کنسولگریباخاشقچیمکالمهتلفنیداشته
شــود .با این حــال تنها یک ســاعت
پس با طرح نام بعضی
و از او خواســته به عربســتان برگردد و بعد از
از صــدور آن بیانیه ،یک مقام ســعودی با
رسانههاگفتوگوکردوگفتخاشقچی اشخاص درماجرای مخالفت خاشقچی ضرب و شتم او آغاز شده
خفه شده است .مقام سعودی که رویترز خاشقچی غیرقابل اســت.در همین حال ،ژان ایو لودریان ،وزیر
خارجه فرانســه ،ضمن محکوم کــردن قتل
با او مصاحبه کرده هم این حرف را تایید
پذیرش است
خاشقچی ،بیانیهسعودیرا«نخستینگام»
کرده اســت.به نوشــته رویترز ،این مقام
سعودی اسنادی را نشــان داده که به گفته او اسناد داخلی خواند و در عین حال با یادآوری «سواالت بیپاسخ مانده»،

شد.حاالســرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روســیه،
ایــن اقــدام را «قدمی بســیار خطرنــاک» توصیــف کرده
اســت .خبرگزاری اینترفاکس به نقل از ریابکوف نوشته
است« :ما شاهد تالشی مستمر برای دادن ضرب االجل
به روسیه هســتیم...البته که ما هیچ ضرب االجل و هیچ
روشتحقیرآمیزیرانمیپذیریم».یکمقاموزارتخارجه
روسیهنیزبهخبرگزاریدولتی«ریانووستی»گفته«انگیزه
اصلی واشــنگتن تحقق رویای جهان تکقطبی است که
اینرؤیاتحققپذیرنخواهدبود».بااینحال،دولتآمریکا
گذشته از این که نگران افزایش توان نظامی روسیه برای
برخوردباکشورهایعضوناتواست،معتقداستکهادامه
اجرای این پیمان میان روســیه و آمریکا بــدل به فرصتی
برای چین شده تا توان موشکی خود را با هدف گسترش
سلطه نظامی بر شرق آســیا افزایش دهد .بر این اساس،
ترامپ اعالم کرده که با وجود تالش روســیه و چین برای
تولید و توسعه موشکهای هستهای کوتاه برد و میان برد،
ادامه تعهد یک جانبه آمریکا به پیمان قدیمی این کشور با
روسیه ،منطقی نیست .چین جزو امضاکنندگان پیمان
آیاناف به شمار نمیرود .با این حال پکن در چارچوب
سیاستهایمنطقهایخودسرمایهگذاریهنگفتیرادر
برنامههای موشکی انجام داده است ،در حالی که آمریکا
طبق تعهداتــش در پیمان آیاناف از در اختیار داشــتن
موشکهای بالستیک زمینی یا موشکهای کروز با برد
 ۵۰۰تا  ۵۵۰۰کیلومتری منع شده است .جان بولتون،
مشاور امنیت ملی ترامپ قصد دارد در جریان سفر هفته
آینده خود به مســکو ،والدیمیر پوتیــن ،رئیسجمهوری
روسیه را در جریان این تصمیم آمریکا قرار دهد.
به گفته چندین منبــع آمریکایی و عربســتانی ،مقام های
سعودی ازسال  2010که اعتراض های جهان عرب آغاز
شــد ،عناصری را برای مرعوب کردن معارضان در توئیتر
به کار گرفتند.کارشناسان فضای مجازی آگهی هایی در
شــبکه های اجتماعی یافته بودند که خواستار استخدام
مردان جوان برای انتشــار توئیــت در ازای 10هزار ریال
ســعودی (حدود ســه هزار دالر آمریکا) در ماه شــده بود.
افشاگری نیویورک تایمز در حالی است که شبکه ان.بی.
سی هفته گذشــته گزارش داد ،توئیتر شبکه ای از روبات
ها را کــه محتواهایــی در حمایت از حکومت ســعودی در
موضوع پرونده خاشقچی منتشر می کردند ،حذف کرد.
به گزارش این شــبکه آمریکایی ،فهرســتی از روبات های
توئیتری که در موضوع ناپدید شــدن خاشــقچی مطالبی
در حمایت از آل ســعود منتشــر می کردند ،به توئیتر ارائه
شده و این شرکت به تعلیق این حساب های کاربری اقدام
کرده اســت.برخی از این روبات ها مطالبی در حمایت از
بن سلمان نشر و بازنشر می کردند ،به طوری که روز اعالم
گم شــدن خاشــقچی هشــتگی با مضمون «ما بــه محمد
بن ســلمان اعتماد داریم» و روز اعتراف به کشــته شــدن
خاشقچی هشتگ «مملکت عدل سعودی !» از سوی این
روبات ها ترند جهانی شده بود.بن سلمان از سوی رسانه
ها متهم به صدور دستور قتل خاشــقچی در ترکیه شده و
در روزها و هفته های اخیر تحت فشــار شدید رسانه های
بین المللی بوده است.
خواســتار تحقیقات عمیــق دربــاره این ماجرا شــد.آنگال
مرکل ،صدر اعظم آلمان نیز توضیحات عربســتان درباره
کشتهشدنجمال را«ناکافی»دانستوخواستاراطالعات
شــفاف در این بــاره شــد .همچنیــن در ترکیه شــماری از
مقامهای ارشــد حزب حاکــم نیــز از بیانیه ریــاض انتقاد
کردهاند .در این میان نومــان کورتولموش ،معاون رئیس
حزبحاکمدرترکیه(حزبعدالتوتوسعه)گفتهاستکه
ترکیه «هرگز» نمیگذارد در خصوص این قتل پنهانکاری
شودوافزودهاست«:کارمندانیککشورنمیتوانندبدون
صدور فرمان از سوی مســئوالن آن کشور مرتکب جنایتی
شــوند و تبرئه دولت ســعودی با طرح نام بعضی اشخاص
غیرقابل پذیرش است ».باب کورکر ،رئیس کمیته روابط
خارجی ســنای آمریکا ،نیز بیانیه عربستان سعودی را زیر
سوال برده است.وی گفته است« :داستانی که سعودیها
دربــاره ناپدید شــدن خاشــقچی میگویند هــر روز تغییر
میکند ،بنابراین نباید فرض را بر این بگذاریم که داستان
اخیر آنها نیز واقعی باشد».

...

باانتخابات2018کنگره
انتخابات کنگره؛ نقطه تغییر سیاست ترامپ
عضو اندیشــکده آتالنتیک پیــش بینی کرد دموکــرات ها با
پیــروزی در مجلس نماینــدگان و افزایش فشــار بــر ترامپ،
انتخاباتمیاندورهایکنگرهرابهنقطهتغییریدرسیاست
هایداخلیوخارجیویتبدیلخواهندکرد.بهگفته«باربارا
اسالوین»،نظرسنجیهاحکایتازپیشتازیحزبدموکرات
آمریکا در حداقل یکی از دو مجلس کنگره دارد و به احتمال
زیاد ،آن هــا در انتخابات ماه نوامبر (آبــان) ،اکثریت مجلس
نماینــدگان را از آن خود خواهند کرد و احتمــال دارد پس از
انتخاباتماهنوامبر،رئیسجمهوریآمریکادستبهدورتازه
ای از تغییرات و برکناری ها در کابینه خــود بزند  .وی افزود:
به دلیل شــخصیت ترامپ ،انتظار ثبات در کابینه وی ،توهم
خواهدبود.
▪متیسودیگراندرفهرستبرکناری

اسالوینبرادامهتغییراتدرکابینهترامپتاکیدکردوگفت:
تعداد جابه جایــی ها در کابینــه ترامپ به هیچ عنــوان قابل
قیاس با کابینه روسای جمهور پیشین نیســت .بی تردید او
تعداد دیگری را پس از انتخابات مــاه نوامبر جابه جا خواهد
کرد .به نظر می رســد که جف سشنز دادســتان کل در راس
اخراجیهاباشد.منمطمئنماینفهرستکساندیگریرا
هم در برخواهد گرفت .اســاوین برکناری وزیر دفاع آمریکا
را نیز دور از انتظار ندانست و افزود :جیمز متیس ،یک ژنرال
با تجربه است و خروج وی از کابینه نگران کننده خواهد بود.
البتهاوبااحتیاطعملمیکندوترامپهمبرایاوحریمقائل
شدهاست.بایددید!
▪تاثیرانتخابکاوانابرانتخابات

این روزنامه نگار آمریکایی در پاسخ به این که آیا این تغییرات
پیدرپیدرکاخسفید،برموقعیتترامپدرانتخاباتنوامبر
اثرمنفینگذاشتهاست،گفت:تاثیرخاصیبررایدهندگان
نخواهد گذاشت .کسانی که طرفدار ترامپ هستند ،به این
مســئله توجه نمی کنند .اســاوین افزود :بی تردید خشــم
گستردهایازعملکردترامپدرکشور،درمیاندموکراتها
وزنان،وجوددارد.ازطرفدیگراوحامیانپروپاقرصخودرا
هم داراست .ما در واقع با یک فضای جدی دو قطبی روبه رو
هستیم .مسئله انتخاب کاوانا برای عضویت در دیوان عالی
احتماالبیشازموضوعکنارهگیرینیکیهیلیبرانتخابات
تاثیر گذار خواهد بود .اسالوین گفت :پرسش مهم این است
کهمیزانمشارکتطرفداراندوحزبدراینانتخاباتچگونه
خواهدبودوکدامطرفتوانبیشتریبرایبسیجپایگاهخود
برایرفتنبهپایصندوقهایرایخواهدداشت.ویاضافه
کرد:بایددیدکدامیکازآنهاییکهازترامپمتنفرهستندیا
آنهاییکهاوراباتماموجودمیستایند؛مشارکتبیشتری
خواهند داشت؛ البته برخی از نظرسنجی ها پیش بینی می
کندکهدموکراتهاحداقلاکثریتیکیازدومجلسکنگره
رادراختیارخواهندگرفت؛منظورمبهاحتمالزیاد،مجلس
نمایندگاناست.اینروزنامهنگارباابرازخوشبینیازنتیجه
انتخاباتبرسیاستخارجیترامپ،اظهارکرد:همیناالن
کنگره چند مصوبه را پیشنهاد داده اســت که هرگونه اقدام
نظامیعلیهایرانرامنوطبهکسبمجوزکنگرهخواهدکرد.
اگر دموکرات ها اکثریت مجلس نماینــدگان را در انتخابات
نوامبر به دســت آورند ،این قانون گذاری ها و فشــارها برای
مقیدکردندولتترامپبیشترخواهدشدکهمیتواندروی
برخیسیاستهایبینالمللیترامپموثرباشد.انتخابات
میاندورهایکنگرهآمریکاشاملبخشیازسناوتماممجلس
نمایندگاندرششمنوامبر( 15آبانماه)برگزارمیشود.
اسالویندرپاسخبهاینسوالکهتاثیرکناررفتننیکیهیلی
ازسمتنمایندگیآمریکادرسازمانمللوپیامدهایداخلی
چه خواهد بود ،اختالف بــا جان بولتون مشــاور امنیت ملی
کاخسفیدرایکیازدالیلاستعفایهیلیدانست.ویگفت:
هیلیتندترینمواضعراعلیهایرانداشت.رفتنویفرقیدر
سیاســت ها ایجاد نخواهد کرد .کنار رفتن وی ،زمینه سازی
برایآیندهسیاسیخودشبود.نهدربارهایرانونهدربارهدیگر
مسائل منطقه ای همچون فلسطین ،تغییری ایجاد نخواهد
شد .اسالوینبااشارهبهسابقهطوالنیسیاسیجانبولتون
گفت :وی فردی با تجربه در درون دولت است .او سابقه کار
در سمت های مهم دولت های ریگان و بوش را دارد .طبیعی
بود که نیکی هیلی در برابر او و پمپئو ،خود را منزوی دیده و
احساس کند که اهمیتش را نسبت به دوران پیش از تعیین
بولتون به سمت مشاور امنیت ملی ،از دســت داده است .با
رفتن مک مستر و تیلرسون ،وضع برای وی دشوار شده بود.

قاب بین الملل
توئیت جدید
توکل کرمان فعال
زن یمنی و برنده
جایزه صلح نوبل
(جایگزینی اره
به جای شمشیر
در اشاره ای به
مثله کردن جسد
خاشقچی).

زنی که قرار بود به سرنوشت خاشقچی دچار شود
منــال الشــریف ،فعــال حقوقــی عربســتانی کــه جوایز
بینالمللی زیادی در زمینه حقوق زنان عربستانی کسب
کــرده ،از صحبتهایی که با ســعود القحطانی ،مشــاور
سابق دفتر ســلطنتی عربســتان داشــته پرده برداشت.
وی در صفحه خود در توئیتر نوشــت :سپتامبر  ۲۰۱۷با
ســعود القحطانی صحبت کردم و برای پسرم حمزه ویزا
خواســتم .بعد از گفتوگوی تلفنیمان او مرا به عبدا...
الفهد از مسئوالن دستگاه امنیت کشور وصل کرد .آنها
خواهان مهر اســناد و مدارک پسرم در سفارت عربستان
در استرالیا شدند.وی گفت :عبدا ...الفهد همان کسی
اســت که حدود یک هفته قبلتر با او صحبت کرده بودم
و به من گفته بود که براساس دستور مقامات ارشد نباید
توئیتکنم.منمخالفتکردم.عبدا...الفهدبسیارپیگیر
و دایما در تماس بود تا بفهمد اسناد پسرم حمزه چه شد.
اگر لطف خدا نبود من هم از کسانی میشدم که به آنها
خیانت شد.روزنامه واشنگتنپســت به تازگی نوشت که

به نوارهای صوتی دست یافته که عمر عبدالعزیز ،مخالف
عربســتانی آن را فــاش کــرده اســت .این فایلهــا فاش
میکنند که مقامات عربســتان میخواهند مخالفان در
ت و حفظ جانشــان
خــارج را با وعده پــول و تامیــن امنی 
به عربســتان بازگردانند .از زمانی که محمد بن ســلمان
ولیعهد عربستان شده ،این تالشها بیشتر شده است.
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