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ریاض و پنجمین سال پادشاهی ملک سلمان 
 جدال در داخل، 
انفعال در خارج

عربســتان ســعودی در تاریــخ ســوم 
ربیع الثانی هر سال به قدرت رسیدن »سلمان 
بن عبدالعزیز«، پادشــاه این کشــور را جشن 
می گیرد. اما جشن امسال درسایه شکاف های 
سیاســی و اقتصادی و بحران های دیپلماتیک 
و جنگ یمن و اوضاع حقوقی برگزار می شــود. 
عربســتان در حالی پنجمین سال بیعت ملک 
ســلمان را جشــن می گیرد که طی این پنج 
سال مشــکالت اقتصادی و تحوالت سیاسی 
پیش بینی نشده وخیم تر شــده و بحران های 
دیگری را برای این کشور به دنبال داشته است 
که همچنان بر آن ســایه می افکند.  همزمان با 
روی کار آمدن ملک سلمان، عربستان حقوق 
و دســتمزدهای بخش عمومی را کاهش داد و 
قیمت حامل های انرژی را باال برد تا از این طریق 
کســری بودجه خود را جبــران و بدهی های 
میلیاردها دالری به داخــل و خارج را پرداخت 
کند. همچنین در بخش هــای مختلف دولت 
سیاست ریاضت اقتصادی برای کاهش کسری 
بودجه باعث تأثیر منفی بر اقتصاد این کشور  و 
افزایش رکود شد و فرصت های اشتغال را کاهش 
داد. گزارش های بین المللی حاکی از آن است که 
سعودی ها پیش از پادشــاهی ملک سلمان به 
دلیل درآمدهای نفتی اوضاع اقتصادی بهتری 
داشتند اما طی پنج سال اخیر اوضاع معیشتی 
آنها رو به وخامت بوده اســت. شاخص تجارت 
خارجی این کشــور )نفتی و غیر نفتی( شاهد 
کاهش شش و یک دهم درصدی بوده و حمالت 
اخیر به تأسیسات آرامکو نیمی از تولیدات این 

شرکت را برای مدتی متوقف کرد. 
تنها یک ماه پس از به سلطنت رسیدن ملک 
ســلمان بدترین تصمیم وی اعالم جنگ علیه 
یمن برای حمایت از دولت مستعفی بوده است.  
ملک ســلمان بر این گمان باطل بود که جنگ 
یمن فقط چند هفته و یا چند ماه طول می کشد 
اما نتوانست از این باتالق نجات یابد و همچنان 
جام زهر جنــگ را با خســارت های هنگفت 
نظامی و اقتصادی جرعه جرعه ســر می کشد. 
در حال حاضر دیگر درباره تعداد موشــک های 
شلیک شــده از عربســتان به یمن و حمله به 
مواضع جنبش انصاراهلل پرسش نمی شود بلکه 
از تعداد ضد حمالت و موشک های شلیک شده 
به عربستان ســعودی که به آسانی در تیررس 

انصار اهلل قرار دارد، پرسش می شود.

جنایت ترور »جمال خاشقجی« روزنامه نگار 
منتقد سعودی در کنسولگری استانبول ضربه 
مهلکی برای حکومت سعودی بود و لکه ننگی 
برای »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان که 
به دخالت در این قتل متهم اســت، باقی ماند. 
موج خشم جهانی از قتل خاشقجی باعث انزوای 
بیشتر ملک سلمان و پسرش شد و حقوق بشر را 
در این کشور زیر ذره بین برد و ابعاد پنهان آن را 

آشکار و برمال کرد. 
البته جنایت قتل خاشــقجی تنها جنایت 
عربســتان نبوده اســت هر چند که بســیار 
برجسته تر و پیچیده تر ظاهر شد. بلکه می توان 
با قاطعیــت گفت که وضعیت حقوق بشــر در 
عربستان به صورت چشمگیری بحرانی شده و 
بازداشت صاحبان عقیده و اندیشمندان و فعاالن 
حقوقی به اتهامات ســاده ای که با احکام اعدام 
صادر شده هیچ تناسبی ندارد، تصویر روشنی 
از وضعیت اســفبار حقوق بشــر در این کشور 
ارائه می دهد. البته هنوز هیچ گروهی نتوانسته 
عربستان را برای احترام به حقوق بشر تحت فشار 
قرار دهد و گزارش سازمان عفو بین الملل حاکی 
از کوتاهی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در 

التزام به حمایت از مدافعین حقوق بشر است. 
»ناصر الدهبلی« نویســنده خلیج آنالین 
تأکید می کند که عربســتان سعودی در حال 
حاضر در بدترین حال ممکن به ســر می برد و 
نشانه هایی دال بر شکست مفتضحانه حکومت 
ملک سلمان وجود دارد. این نویسنده عرب در 
پایان تأکید می کند که عربستان در یمن بدون 
وجود هیچ افقی به قهقرا رفته و متحدانش آنرا 
رها کرده اند. حتی امارات آن را به سرنوشــتی 
نامعلوم ســپرده اســت و از یافتن راهکاری 
 برای خروج اســتراتژیک از این باتالق ناتوان 

مانده است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 نام بیش از ۳۰۰  شــاهد در ســه 
پرونــده اختــالس علیــه نتانیاهو، 
لیست شــده و این به معنای تنگ تر 
شدن حصاِر دســتگاه قضایی رژیم 
صهیونیســتی که از ماه هــا قبل به 
دور نتانیاهو کشیده است. این همان 
روندی است که ســکاِن آن در دست 
»آویخای مندلبلیت«، دادستان کل 
اســرائیل قرار دارد و دوشنبه اعالم 
کرده که کیفرخواست علیه نتانیاهو 
به کنســت ارسال شــده و قرار است 
طیف وســیعی از شــهود در رابطه با 
پرونده های فســاد شــهادت دهند. 
بر اساس آیین رســیدگی به جرایم 
دولتی که منظور آن کارکنان دولت 
هستند، نتانیاهو ۳۰ روز فرصت دارد 
مصونیت قضایی خــود را از اعضای 
کنســت دریافت کند که به معنای 
راه رفتن نخست وزیر اسرائیل بر لبه 
تیغ است. در کیفرخواستی که علیه 
نتانیاهو به پارلمان ارائه شده است، نام 
۳۳۳ شاهد برای پیگرد قانونی لیست 
شده اســت و کارشناســان حقوقی 
می گویند که این فهرست بلند باال به 
مفهوم آن است که فرایند تحقیق در 
خصوص پرونده نتانیاهو ممکن است 

ســال ها به طول بینجامد که به نظر 
می رســد در تل آویو »بسیِج پنهان« 
برای بیرون کشــیدن »بــی  بی« از 

منجالب فعلی صورت گرفته است. 
تردید وجود ندارد که در وضعیت 
کنونــی، نتانیاهــو با انواع و اقســام 
مشــکالت روبرو اســت که به تعبیر 
ناظــران و مفســران بین المللی باید 
آن را یک بحران بی ســابقه دانســت 
کــه مولفه های تشــکیل دهنده آن 
تنها در داخل سرزمین های اشغالی 
تجمیع نشده بلکه بخشــی از آن در 
بطِن سیاست خارجی اسرائیل نهفته 
است. مهمترین موضوعی که در مورد 
بحران فعلی اســرائیل باید موردنظر 
قرار بگیرد، بن بست در تشکیل دولت 
اســت. تا به امــروز دو دور انتخابات 
برگزار شده و حزب لیکود )به رهبری 
بنیامیــن نتانیاهو( و ائتــالف آبی و 
ســفید )به رهبری ژنرال بنی گانتز( 
به صــورت جداگانــه و در چارچوب 
دســتوری که رووین ریولین )رئیس 
رژیم صهیونیستی( به آنها داده بود، 
سعی کردند تا بتوانند کابینه را به هر 
ترتیبی که شده تشکیل بدهند؛ اما در 
کمال ناباوری این اتفاق تا به این لحظه 
رخ نداده است. انســداِد سیاسی در 
اسرائیل به حدی افسارگسیخته شد 
که نتانیاهو و گانتز علیرغم رایزنی های 
چندباره با »آویگدور لیبرمن«، رهبر 

حزب اسرائیل خانه ما که در گذشته 
به عنوان وزیر جنــگ کابینه نتانیاهو 
مشغول به کار بود، باز هم نتوانستند 
کابینه رژیم صهیونیستی را تشکیل 
دهند. این اختالف زمانی به اوج خود 
می رســد که لیبرمــن صریحا اعالم 
می کند که نتانیاهو و گانتز مشــغول 
انداختــن تقصیر بر گــردن دیگری 
هســتند و در حال حاضر عالقه ای به 

تشکیل دولت فراگیر ندارند!
پیش به سوی دور سوم؟! 

نــزاع و درگیــری میــان احزاب 
لیکود، اســرائیل خانه مــا و ائتالف 
آبی و ســفید باعث شــده سه ضلعی 
سیاســی مذکور که اتفاقاً به عنوان 
کهنه کاران ساختار سیاسی - امنیتی 
اسرائیل شناخته می شــوند، نه تنها 
در تشــکیل کابینه عاجز بمانند بلکه 
حس و حال تعلیــق در روند زندگی و 
بیم از مشــکالت بعدی به الیه بعدی 
که مردم و اجتماع آن هستند، سرایت 
کند. در این مقطــع زمانی که چنین 
اتفاقی در ســرزمین های اشغالی رخ 
می دهد و پایگاه  های اجتماعی احزاب 
و نظام سیاســی اســرائیل با مشکل 
روبرو می شــود، همه چیز به سمت و 
سویی می رود که حس ملی گرایی و 
ناسیونالیسم های چند پاره تحریک 
شــود. باید متوجه بود که اسرائیل از 
زمان تشــکیل تاکنون با بحران های 

سیاســی، اجتماعی و البته امنیتی 
زیادی روبرو بوده که اگر آنها را در زمان 
خودش مدیریت نمی کرد، مشخص 
نبود تا به امروز چــه اتفاقی برای این 
جغرافیا پیش می آمد. به عنوان مثال 
اتخاذ سیاســت مرکب و مستقل در 
عرصه امنیتی یکی از موضوعاتی است 
که اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای 
موضعی، منطقه ای و فرامنطقه ای در 
دستور کار خود قرار داده است و تا به 
امروز هم بدان اصــرار دارد؛ از تئوری 
دیوار فوالدیِن »بــن گورین« گرفته 
تا گنبد آهنین، همه و همه برای این 
منظور بوده که حس آرامش، امنیت 
و پایداری در جامعه اسرائیل به مردم 
تزریق شود اما متغیرهای اخیر نشان 
داده که گسســتگی فکری و عملی تا 
چه حد در این جغرافیا تعمیق شــده 

است. 

حال اگر وضعیت فعلی اســرائیل 
را نگاه کنیم به خوبــی می بینیم که 
بحران موجودیــت )به رغم تصور در 
داخل و خارج ( به تهدید تبدیل شده 
و به همین جهت اســت که در کمال 
ناباوری می بینیــم صحبت هایی از 
برگــزاری ســومین دور انتخابات به 
میان آمده است؛ به گونه ای که »اورلی 
عدس«، مدیرکل کمیتــه انتخابات 
اسرائیل روز گذشــته اعالم کرد، در 
صورت شکســت احزاب این رژیم در 
تشکیل دولت، آماده است تا انتخابات 
جدید را ۲۵ فوریه برگــزار کند. این 
اظهارات البته پشــتوانه قانونی دارد؛ 
چراکه مهلت ۲۱ روزه ای که به احزاب 
کنست برای تشکیل دولت داده شده 
۱۱ دسامبر )۲۰ آذر( به پایان می رسد 
و در صورت شکست احزاب در تشکیل 
دولت، کنست منحل شده و انتخابات 
جدید ظرف سه ماه باید برگزار  شود. 
این همان ناقوس ناامیدی اســت که 
با انتشــار اظهارات مدیرکل کمیته 
انتخابات اســرائیل در سراسر اراضی 
اشغالی به صدا در آمده است. در همین 
حال داده های سیاسی به خوبی نشان 
می دهد که احزاب اسرائیل تا یک هفته 
دیگر )۱۱دسامبر( نمی توانند کاری 
از پیش ببرند اما در این میان دســت 
و پا زدن نتانیاهو در حوزه سیاســت 

خارجی قابل تامل است. 
پنجه در پنجة اردن! 

کاماًل قابل درک است که نتانیاهو 
برای خالص شــدن از بحران کنونی 
)حتی به صورت مقطعی( دســت به 
حرکات هیجانی برای تحریک حس 
یهودی ها، خصوصاً راســت افراطی و 
تندروهای اسرائیل بزند. این تاکتیک 
اگرچه بسیار قدیمی و معمول بوده و 
از سوی تمام سیاستمداران استفاده 
می شود؛ اما به کار بردن آن در اسرائیل، 
آن هم از سوی نتانیاهو ماجرای دیگری 
دارد. نتانیاهو در هر دوره از انتخابات 
)به خصوص دو دور اخیر( سعی داشته 
تا با تحریک شــهروندان اســرائیل و 
برجسته کردن سایه تهدید بر سر آنها، 
به نوعی سبد آرای خود را پُر کند. این 
بار هم چنین اتفاقی رخ داده است. به 
عنوان مثال ارتش اردن هفته گذشته 
با انجــام تمرینات غیرعــادی که در 
آن حمله رژیم صهیونیســتی به این 
کشور شبیه سازی شــده بود، نه تنها 

توجه مقامات تل آویو را به خود جلب 
کرده بود بلکه زمینه نگرانی مسئوالن 
اســرائیلی را فراهم کرد. در این راستا 
شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی 
گزارش داده بود کــه این رزمایش به 
شکل گسترده ای در رسانه های اردن 
بازتاب داشــت و به نظر می رسد این 
رزمایش حامل پیام سیاســی برای 
اسرائیل در مورد عمق بحران موجود 

در روابط دو طرف است!
جالب اینجاست که رد و بدل پیام 
میان اَمــان و تل آویو بــه اینجا ختم 
نشد بلکه نتانیاهو برای نخستین بار 
گفت که تالش دارد در پست نخست 
وزیری باقی بمانــد اما نه برای اهداف 
حزبی یا منفعت شخصی؛ بلکه برای 
آنکه تصویب قوانیــن و اقدامات الزم 
جهت الحاق غور )دره( اردن به اراضی 
اشــغالی را تضمین کند! بــه دنبال 
ایــن وضعیت، »یســرائیل کاتس«، 
وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی در 
گفت وگو بــا رادیو ارتش اســرائیل 
اعالم کرده کــه هیأتی از اســرائیل 
در حــال حاضر در آمریکا مشــغول 
مذاکره درباره امضــای معاهده ها و 
توافقنامه هایی با کشــورهای عرب 
حــوزه خلیج فــارس بــرای پایان 
درگیری ها بین طرفین اســت. این 
دو موضوع که روز گذشــته خبر ان از 
سوی رسانه ها منتشر شده به خوبی 
نشــان می دهد که نتانیاهو و تیمش 
در حال محیا کــردن فضا برای جلب 
آرا به ســوی خود از طریق تشــدید 
بحران های خارجی هستند اما به هر 
حال او همچنان زیر تیغ است؛ یا باید 
به محاکمه تن دهد یا به هر ترتیب در 

ساختار سیاسی ابقا شود.

واکاوی ابعاد بحران سیاسی اسرائیل در گزارش »توسعه ایرانی«

بنیامین زیر تیغ!
در کیفرخواستی که علیه 

نتانیاهو به پارلمان ارائه 
شده، نام ۳۳۳ شاهد 

برای پیگرد قانونی لیست 
شده است و کارشناسان 
حقوقی می گویند که این 

فهرست بلند باال به مفهوم 
آن است که فرآیند تحقیق 
درخصوص پرونده نتانیاهو 
ممکن است سال ها به طول 

بینجامد

داده های سیاسی به خوبی 
نشان می دهد که احزاب 

اسرائیل تا یک هفته دیگر 
)11دسامبر( نمی توانند 

کاری از پیش ببرند، اما در 
این میان دست و پا زدن 

نتانیاهو در حوزه سیاست 
خارجی قابل تامل است 

رئیس جمهوری لبنان روز گذشته )سه شنبه( اعالم کرد، در روزهای آتی تحوالت مثبتی رخ خواهد داد. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، میشل عون، رئیس جمهوری لبنان گفت، در آینده نزدیک تحوالت مثبتی رخ خواهد داد. وی در اینباره توضیحات 
بیشتری نداد. عون در دیدار با هیئتی از گروه »گفت وگو و پل ها«  وضعیت کلی کشورش را با آنها بررسی کرد و در پاسخ به سؤاالتشان 
تأکید کرد: در آینده نزدیک تحوالت مثبتی رخ می دهد. در حالــی یک ماه و نیم از وقوع 
اعتراضات مردمی در لبنان به دلیل سیاست های اقتصادی می گذرد که هشدارهای جدی 
مبنی بر ورود لبنان به مرحله دشوار اقتصادی وجود دارد. پیش از نمایندگان جنبش »أمل« 
و »جریان آزاد ملی« در پارلمان لبنان پیش بینی کرده بودند که دولت جدید این کشور طی 
هفته جاری تشکیل شود. این در حالیست که خبر کمک ۱۰۰ میلیون دالری آمریکا به لبنان 

اخیراً از سوی بیروت تایید شد. 

حشد الشعبی عراق روز گذشته )سه شنبه( اعالم کرد که گروه تروریستی داعش اخیراً به نیروهایش در استان نینوی واقع 
در شمال عراق حمله کرده است. به گزارش روسیا الیوم، هیأت حشدالشعبی عراق امروز- سه شنبه - با انتشار بیانیه ای از حمله 
مجدد گروه تروریستی داعش به نیروهایش در استان نینوی واقع در شمال عراق خبر داد. در این بیانیه آمده است که یگانی از تیپ 
۴۴ فرماندهی عملیات بسیج مردمی نینوا با حمله عناصر تروریستی داعش در اواخر شب 
گذشته در شهر »الحضر« واقع در جنوب موصل، مرکز استان نینوی مقابله کردند. بر اساس 
این گزارش، هیأت حشد الشعبی عراق روز گذشته اعالم کرد که گروه تروریستی داعش 
با سوء استفاده از وضعیت امنیتی و سیاسی کنونی این کشور به تعدادی از مناطق شمال 
کشور حمالتی انجام می دهد. این در حالیست که با عمیق شدن بحران عراق، اخیراً اخباری 

از فعال شدن داعش منتشر شده بود. 

حمله مجدد داعش به نیروهای حشد الشعبی در نینوامیشل عون: روزهای آینده شاهد تحوالت مثبتی خواهیم بود

با شدت گرفتن مبارزات »جرمی کوربین« و »بوریس 
جانسون« سران حزب کارگر و محافظه کار انگلیس برای 
حضور قوی تر در انتخابات سراســری ۱۲ دســامبر )۲۱ 
آذرماه( روز گذشته روزنامه انگلیسی گزارشی افشاگرانه 
درباره مواضع کوربیــن علیه ناتــو و ائتالف های نظامی 
غربی منتشر کرده اســت. روزنامه دیلی میل روز گذشته 
)سه شنبه( گزارش داد: »شــب گذشته مشخص شد که 
جرمی کوربین گفته اســت که او آرزو می کرد ناتو و دیگر 
ائتالف های نظامی اصال وجود نمی داشت«. به گفته این 
رســانه، در یک فایل ویدئویی که مربوط به ســال ۲۰۱۴ 
اســت، جرمی کوربین در جریان یک تجمع اعتراضی در 
برابر ساختمان شبکه »بی بی ســی« در لندن، علیه ناتو و 
ائتالف های نظامی غربی موضع  گیری کرد و گفت: »کاش 
ناتو وجود نداشت.« طبق گزارش دیلی میل، در این فایل 
ویدئویی که به تازگی از اینترنت حذف شده است، کوربین 

طی گفت و گو با »کاترین وســت« و »دیوید المی« دو تن 
از هم حزبی های خودش در حــزب کارگر گفته بود: »من 
حامی ناتو نیســتم ای کاش اصاًل ناتو وجود نداشت. من 
حامی ائتالف های نظامی غربی نیستم و ای کاش آنها وجود 
نمی داشتند«. افشــاگری دیلی میل در حالی انجام شده 
که این کشور هم اکنون میزبان نشست سران کشورهای 

عضو ناتو است.

همزمان با برگزاری اجالس ســران ســازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( در لندن، سناتورهای آمریکایی به 
دولت ترامپ فشار آوردند تا ترکیه را به خاطر خرید سامانه 
پدافند موشکی از روسیه، تحریم کند. به گزارش رویترز، 
لیندزی گراهام جمهوریخواه و کریس ون هولن دموکرات 
در نامه ای از مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا خواستند 
تا ترکیه تحریم شود. در این نامه آمده است: زمان صبوری 
مدتهاست که به سر آمده و اکنون وقت اعمال قانون است. 
قصور در چنین عملی به دیگر کشورها نشان می دهد که 
می توانند بدون پیامدی قوانین آمریکا را بی ارزش شمارند. 
به نوشته رویترز، واشنگتن و آنکارا بر سر خرید سامانه های 
پدافند موشکی اس ۴۰۰ روســیه که آمریکا آنرا ناسازگار 
با ســامانه های دفاعی ناتو و تهدیدی علیه جنگنده های 
پنهانکار اف ۳۵ می داند، درگیر بوده اند. ترکیه با بی توجهی 
به تهدید تحریم های آمریکا، از ابتدای تابستان امسال اولین 

محموله های اس ۴۰۰ را تحویل گرفته و اعضای کنگره را 
خشمگین کرده است. واشنگتن در واکنش به این اقدام، 
آنکارا را از برنامه اف ۳۵ حــذف کرد. دولت ترامپ هنوز 
تحریم های قانون کاتسا علیه مشتریان محصوالت نظامی 
روسیه را بر ترکیه اعمال نکرده است. خشم قانونگذاران 
آمریکایی از ترکیه پس از حمله به مناطق کردنشــین 

شدت گرفت.

سخنان کوربین در مورد ناتو جنجال به پا کرد سناتورهای آمریکایی: ترکیه را تحریم کنید
خبرخبر


