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 بدون شک ســال 2015 میالدی 
برای تاریخ معاصر عربســتان سعودی 
معانی زیادی دارد؛ چراکه با درگذشت 
ملک عبداهلل، پادشاه پیشین این کشور 
در 23 ژانویه اتفاقاتی در حوزه سیاست 
داخلی این کشور رخ داد که نمی توان آن 
را نادیده گرفت. زمانی که ملک سلمان 
در همان سال 2015 به عنوان هفتمین 
پادشاه عربستان سعودی به روی کار آمد 
بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که او 
به نوعی همان روندهای قبلی را دنبال 
خواهد کرد. عده ای دیگــر هم اعتقاد 
داشتند که ملک سلمان به نوعی ممکن 
است در سیاســت خارجی عربستان 
سعودی تغییراتی را به وجود بیاورد اما 
چنین نشد؛ بلکه سیاست خارجی این 
کشور تابع اصل »شراکت با قدرت های 
غربی« بوده و هســت و همین حاال هم 
از این راهبرد تبعیت می شود. بر همین 

اساس ملک سلمان هم چندان نتوانست 
در این موراد تغییرات شگرفی را به وجود 
بیاورد امــا اتفاقی که در ســال 2017 
میالدی رخ داد، اساساً همه تحلیل های 
قبل از آن را دگرگون کرد. ریشــه این 
دگرگونی صرفاً به فوت ملک عبداهلل یا 
به روی کار آمدن ملک سلمان ربط ندارد، 
بلکه عزل و نصب هایی در این میان رخ 
داد که توانست همه چیز را برای همیشه 

تغییر دهد و جهانیان را به شگفتی وادارد. 
مهمترین عزل و نصبی که انجام شــد، 
گماشتن محمد بن ســلمان به عنوان 
ولیعهد عربستان ســعودی بود؛ کسی 
که به صورت مشــهود به جای محد بن 
نایف نشست و اساســاً تمام معادالت را 
بهم ریخت. این عزل و نصب بدون شک 
در نمای شــکلی، یک انتصــاِب عادی 
در ســاختار سیاســی دربار آل سعود 
به حســاب می آید اما از حیث ماهوی 
نمی توان آن را یــک واقعه معمولی در 
ساختار سیاست داخلی ریاض دانست. 
واقعیت این است که انتصاب بن سلمان 
در ابتدا و در همان سال 2015 به عنوان 
وزیر دفاع عربســتان مخابره یک پیام 
جدید بود؛ چراکه او در آن سال فقط 30 
سال سن داشت و انتصابش در این پُست 
باعث شد تا جنگ یمن به صورت علنی 
شروع شود. در همان ابتدای این بحران 
بسیاری از سیاستمداران غربی و حتی 
ژنرال های کهنه کار پنتاگون به صورت 
پنهانی و حتی برخی از آنها آشکارا اعالم 
کردند که این اقدامات نظامی وزیر دفاع 

عربستان به نوعی می تواند یک فاجعه به 
بار بیاورد که حاال از آن روزها حدود هفت 
ســال می گذرد و همان بحران به نوعی 
دیگر ادامه دارد. همه مشغول ناپختگی 
بن سلماِن جوان بودند که یکباره خبر 
آمد او ولیعهد عربستان شده است و اینجا 
بود که یکباره تحلیل ها به سمت و سویی 
دیگر رفت. بر اساس اسناد و متون موجود، 
اردوگاه غرب بر روی ولیعهد جوان ریاض 
سرمایه گذاری کرده است تا بتواند او را نه 
تنها در ُمشت خود داشته باشد، بلکه در 
نهایت بتوانند عربستان را وارد مجرای 
جدیدی از تاریِخ سیاسی اش کند. اینکه 
بن سلمان یکباره و پس از انتصابش به 
عنوان ولیعهد عربستان تمام رقبای خود 
را با الصاق برچســب هایی مانند مفسد 
اقتصادی یا مخالف سیاسی به حاشیه 
راند دقیقاً همان اعمال و مانور قدرت بود 
که الیه های مختلف )از سیاستمداران 
طیف سنتی گرفته تا شاهزادگان درجه 
سوم و چهارم( را دربرگرفت و حاال )چه 
خوش آیند ما باشد چه نباشد( او یکه تاز 

عرصه سیاسی عربستان است. 

جهان در انتظار انتقال قدرت!
در این سال ها ما شــاهد آن بودیم 
کــه اتفاقات شــگرفی در عربســتان 
سعودی )خصوصاً در عرصه اجتماعی 
و اقتصادی( رخ داده اســت. بن سلمان 
رویای بلندپروازانه خود را با نام »پروژه 
نئــوم« به دنیــا اعالم کــرد و تاکنون 
میلیاردها دالر بــرای آن هزینه کرده 
است اما در داخل هم تغییرات شگرفی 
ایجاد شده است که نمی توان گفت این 
تحوالت اتفاقی هســتند؛ بلکه در پِس 
آن یک برنامه ریزی مشــخص وجود 
دارد. به عنوان مثــال موانع رانندگی 
زنان در عربســتان برداشــته شــد و 
یکباره کنسرت های موسیقی رخ عیان 
کردند. زنان و مــردان در کنار یکدیگر 
پاسوربازی می کنند و حتی تصاویری 
از حضور مختلط آنها در کافه ها به همراه 
گران  قیمت ترین حیوانات خانگی دنیا 
در رسانه ها منتشر شده است. حاال هم 
عالوه بر تمام این موضوعات شاهد آن 
هستیم که تدریس موسیقی و ساز در 
مدارس در دســتور کار وزارت آموزش 
و پرورش عربســتان قرار گرفته است. 
از ســوی دیگر روز گذشته )یکشنبه( 
ایندیپندنت اعالم کرد که عربســتان 
سعودی یک پارک آبی 62 هکتاری را در 
قدیه )نزدیک به ریاض( افتتاح کرده که 
توسط شرکت »فالکونز کرییتیو گروپ« 
که یک شرکت توسعه سرگرمی مستقر 
در اورالندو ایالت فلوریدای آمریکا است، 
ساخته شده و سر و صدای زیادی به پا 
کرده است. نکته جالب این است که گفته 
می شــود این پارک قرار است پذیرای 
شهروندان سعودی به صورت مختلط 
باشد. از دیگر ســو هم دولت انگلیس 
در اقدامی به منظور تحکیم روابط این 
کشور با کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس، چهارشنبه گذشته از معافیت 
شهروندان ســعودی و بحرینی از روند 
اخذ ویــزا و جایگزینــی آن با معافیت 
ویزای الکترونیکــی در قبال پرداخت 
30 پوند خبر داد. این تحوالِت یکباره 
در عربستان در حالی صورت می گیرد 
که اخیراً پادشاه 86 ساله این کشور به 
دلیل بیماری راهی بیمارســتان شد و 

در همانجا بود که بسیاری از تحلیلگران 
باز هم گمانه زنی در مــورد انتصاب بن 
سلمان به عنوان پادشاه را مطرح کردند. 
روز گذشته )یکشنبه( هم خبرگزاری 
رویترز به نقــل از یک منبع عربی اعالم 
کرد که انتقال قدرت در عربستان قریب 
الوقوع است و حضور شاهزاده عبدالعزیز 
بن احمد در هیئت همــراه محمد بن 
سلمان که برای تسلیت به امارات سفر 
کرده، گواه این امر اســت. توجه داشته 
باشید که شاهزاده عبدالعزیز بن احمد 
پسر ارشد شاهزاده احمد بن عبدالعزیز، 
برادر پادشاه عربستان است که هم اکنون 
در بازداشت به سر می برد. به گفته رویترز 
حضور این فــرد به همراه بن ســلمان 
تعجب آور است، چراکه ناظران صحنه 
سیاسی عربســتان می گویند که این 
اقدام ارسال یک سیگنال از سوی ولیعهد 
سعودی برای نشان دادن وحدت خاندان 
حاکم است. بر همین اساس منابع رویترز 
این اقدام را نوعی مخابره پیام به منزله 
قریب الوقوع بودن به پادشاهی رسیدن 
بن سلمان قلمداد کرده اند. از سوی دیگر 
ممکن است که هدف بن سلمان ارسال 
پیام اتحاد در خانواده سلطنتی عربستان 
درپی فشــارها به او در پرونده بازداشت 
شاهزاده ها و در راس آنها محمد بن نایف، 
ولیعهد ســابق بوده باشد. به هر ترتیب 
به نظر می رسد که این اقدامات ولیعهد 
سعودی یک مانور قدرت جدید در عرصه 
سیاست داخلی و همچنین راهبردهای 
منطقه ای قلمداد شود که رصد تحوالت 
 هفته های آتــی را مهم تر از گذشــته

 جلوه می دهد. 

خبر انتقال قریب الوقوع قدرت در عربستان با دور جدید تجددگرایی همراه شد؛ 

بن سلمان و تکمیل پروژه گذار به مدرنیته
بر اساس اسناد و متون 
موجود، اردوگاه غرب 
بر ولیعهد جوان ریاض 

سرمایه گذاری کرده است تا 
نه تنها او را در سیطرة خود 

داشته باشد، بلکه بتواند 
درنهایت عربستان را وارد 

مجرای جدیدی از تاریِخ 
سیاسی اش کند

دیروز ایندیپندنت اعالم 
کرد که عربستان سعودی 
یک پارک آبی مختلط 62 
هکتاری را نزدیک ریاض 

افتتاح کرده است؛ همچنین 
موسیقی و ساز در مدارس 

عربستان جزء دروس اصلی 
قرار گرفته است و نیز 

شهروندان سعودی برای 
سفر به انگلیس از روند اخذ 

ویزا معاف شده اند

ریاست اقلیم کردستان عراق اعالم کرد که شورای امنیت سازمان ملل با درخواست اربیل برای اعزام فرستاده ای از 
سازمان ملل برای بهبود روابط با بغداد و حل اختالفات دو طرف موافقت کرده است. به گزارش روزنامه الشرق االوسط، 
احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق هفتم مه اعالم کرد: وزارت نفت اجرای حکم دادگاه فدرال در فوریه را آغاز خواهد 
کرد که اصول حقوقی بخش نفت و گاز در اقلیم کردســتان را غیرقانونی می داند. بعد از حکم دادگاه فدرال عراق از 
شرکت های نفت و گاز که در اقلیم کردســتان کار می کنند خواست قراردادهای 
جدید را با شرکت دولتی سومو به جای دولت اربیل امضا کنند. این اولین تماس 
مستقیم میان وزارت نفت عراق و شرکت های نفت در اقلیم کردستان بود. این اقدام 
بعد از چند سال تالش دولت فدرال برای سلطه بر درآمدهای دولت اقلیم کردستان 
صورت می گیرد. وزارت نفت عراق اعالم کرد که تدابیر قانونی را علیه شرکت هایی 

که در قراردادهای تولید غیرقانونی شرکت داشته باشند اتخاذ خواهد کرد.

منابع خبری عبری زبان از تالش یکجانبه وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی و گفت وگوی وی با فهرست مشترک 
عربی در کنست به منظور جلوگیری از فروپاشی کابینه دولت این رژیم پرده برداشتند. وبسایت عبری زبان آی-24 
عالم کرد که یائیر الپید، وزیر خارجه و شریک دولت ائتالفی نفتالی بنت، نخست وزیر این رژیم درپی خروج نمایندگان 
عرب از ائتالف دولت در اعتراض به تجاوزات رژیم صهیونیستی به فلسطینی ها بدون اطالع بنت، درحال گفت وگو با 
احمد الطیبی، نماینده عرب کنست )پارلمان رژیم اشغالگر( و فهرست مشترک 
عرب ها است. الپید که پس از تبدیل شــدن ائتالف دولت در کنست به ائتالف 
اقلیت، اکنون خطر فروپاشی کابینه را احســاس می کند، به نمایندگان عرب و 
الطیبی پیشــنهاد همکاری در داخل کنســت در ازای تامین بودجه جاده ها در 
شهرک های محل سکونت عرب های ساکن اراضی اشــغالی را داده است. طبق 

این گزارش، الطیبی 200 میلیون ِشکل برای این پروژه درخواست کرده است.

تالش الپید برای جلوگیری از فروپاشی کابینه اسرائیل ورود شورای امنیت سازمان ملل به پرونده اختالف بغداد و اربیل

سفیر روســیه در گروه همکاری شــمالگان دیروز 
)یکشنبه( گفت، با حضور فنالند و سوئد در ناتو، این منطقه 
به صحنه بین المللی عملیات نظامی تبدیل می شود. به 
گزارش اسپوتنیک، هلسینکی و استکهلم درخواست های 
عضویت خود را برای پیوستن به ناتو روز چهارشنبه گذشته 
به ینس استولتنبرگ، دبیرکل این ائتالف نظامی تحویل 
دادند. نیکوالی کورچونف، سفیر روسیه در گروه همکاری 
شمالگان با اشاره به این اقدام سوئد و فنالند گفت: ما شاهد 
افزایش فعالیت های نظامی بین المللی در منطقه شمالگان 
هســتیم. وی افزود: فعالیت های نظامی بین المللی در 
منطقه شــمالگان رو به افزایش هستند. تبدیل منطقه 
شــمالگان به صحنه بین المللی عملیات نظامی باعث 
ایجاد مزاحمت و دردسر می شود. ما نمی توانیم درباره این 
وضعیت بی تفاوت باشیم. این دیپلمات روس همچنین 
ادامه داد: سیاســت عدم تعهد به ائتالف های نظامی که 

همان سیاست دیرینه سوئد و فنالند است مدت هاست که 
باعث شده تا ثبات و صلح در منطقه شمالگان و عرض های 
جغرافیایی شمالی حفظ شــود. الحاق احتمالی این دو 
کشور به ناتو بعید اســت که با این هدف انطباقی داشته 
باشد. فنالند و سوئد روز چهارشنبه درخواست های خود 
را برای عضویت در ناتو به ینس استولتنبرگ، دبیرکل این 

ائتالف نظامی ارسال کردند. 

امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان با تام وســت، 
نماینده ویژه آمریکا در امور افغانســتان و رینا امیری، 
نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان 
در قطر دیدار و گفتگو کرد. او در بخشــی از این گفتگو 
به تام وست گفت که امنیت در افغانستان تامین شده 
و داعش شکســت خورده  اســت. به گزارش افق نیوز 
افغانستان، عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه 
طالبان، دیروز )یکشنبه( با نشر توییتی از این گفتگو 
خبر داده و گفته  است که وست در این گفتگو اطالعات و 
دیدگاه های خود را در مورد پیشرفت گفتگوهای کشور 
با بخش مالی افغانستان، به ویژه سیستم بانکی و پولی 
اشتراک گذاشت. به گفته بلخی، وزیر خارجه طالبان 
همچنین پیشرفت های صورت گرفته در بخش مالی 
افغانســتان با ایاالت متحده  را خوب توصیف کرده و 
افزوده  است که ما در بسیاری از زمینه ها دستاوردهای 

زیــادی داشــته ایم. از جمله، امنیت سرتاســری در 
افغانستان برقرار شده  است، داعش شکست خورده و 
هیچ کس اجازه ندارد تا از خاک افغانستان علیه دیگران 
اســتفاده کند. متقی افزوده  که سیستم بانکی کشور 
 علیرغم همه چالش ها فعال است، افغانی ارزش خود را 
حفظ کرده و دولت توانسته  است »بدون تبعیض« به 

500 هزار کارمند حقوق پرداخت بدهد

در گفت وگو با نماینده ویژه آمریکا مطرح شد؛

طالبان: امنیت در افغانستان برقرار شده است!
هشدار مجدد درباره عضویت سوئد و فنالند در ناتو؛ 

روسیه: شمالگان به صحنه عملیات نظامی تبدیل خواهد شد 

خبرخبر

فرشاد گلزاری

حمایت ده ها هزارنفر از سیاستمدار 
مخالف اردوغان در استانبول

در استانبول ترکیه دهها هزار نفر برای حمایت 
از جانان کفتانچی اوغلو، سیاستمدار مخالف دولت 
رجب طیب اردوغان تجمع کردند. کفتانچی اوغلو که 
رهبر حزب سکوالر جمهوری خواه خلق در استانبول 
است روز شنبه در میان هواداران خود حاضر شد و در 
میان فریادهای آنها لبخند زد و برایشان آغوش گشود 
و این در حالی است که او از ســوی دادگاه به علت 
اهانت به رجب طیب اردوغان با حکم حبس تعلیقی 
روبرو است. برخی از دالیلی که دادگاه بر مبنای آنها 
خانم کفتانچی اوغلو را محکوم کرده به توییت های 
10 سال پیش او باز می گردد. او بارها پرونده قضایی 
علیه خود را متاثر از انگیزه های سیاســی دانسته 
است. این سیاستمدار می گوید اتهامات علیه او با 
انگیزه های سیاسی شکل گرفته و با هدف ساکت 
نگه داشتن او طرح شده است. جانان کفتانچی اوغلو 
یکی از عوامل اصلی شکســت بزرگ حزب رجب 
طیب اردوغان، در انتخابات سال 201۹ میالدی به 
خصوص در انتخابات شهرداری استانبول رقم خورد. 
در آن انتخابات حزب سکوالر جمهوری خواه خلق 
که کفتانچی اوغلو رهبر آن در استانبول است پیروز 
شد.  اردوغان از سوی غرب بارها به استفاده از فضای 
امنیتی بعد از کودتای نافرجام سال 2016 میالدی 
برای سرکوب مخالفان خود و همراه کردن سیستم 
قضایی ترکیه با دولت تحت امر خود متهم شــده 
است. در سال 201۹ کفتانچی اوغلو از سوی دادگاه 
عالی ترکیه به ۹ سال و هشــت ماه و 20 روز حبس 
محکوم شد اما دادگاه تجدیدنظر آن را به کمتر از 5 
سال تقلیل داد و بر اساس قوانین ترکیه، احکام زیر 5 
سال اغلب به صورت تعلیقی در می آیند. در آن زمان 
خانم کفتانچی اوغلو متهم شده بود که در توییتر به 
رجب طیب اردوغان توهیــن کرده و همچنین به 
تشویش اذهان عمومی دست زده است. آن اتهام ها 
همگی بــه ناآرامی های حزب کارگر کردســتان 

پ.ک.ک کردستان در سال 2013 مرتبط بود. 
    

بایدن خطاب به رهبر کره شمالی: 
سالم... فقط همین!

جو بایدن روز گذشته )یکشنبه( قبل از سفر به 
ژاپن به عنوان بخشــی از سفرش به آسیا در سئول 
در پیامی ساده و معمولی، به رهبر کره شمالی گفت: 
»سالم...فقط همین!« به گزارش خبرگزاری رویترز، 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا دیروز )یکشنبه( 
در آخرین روز از ســفرش به خبرنگاران گفت که 
درخصوص آزمایش های هسته ای کره شمالی که 
پس از یک دوره پنج ساله، اولین آزمایش ها خواهد 
بود، نگران نیست. اما پاسخ کنایه آمیز بایدن وقتی 
که از او پرسیده شــد چه پیامی برای کیم جونگ 
اون، رهبر کره شمالی دارد، به نحوی بر رویکرد کم 
اهمیت دولت آمریکا در قبال تنش های حل نشده با 
کره شمالی تاکید کر. و این رویکرد با شیوه و نامه های 
عاشــقانه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ســابق 
آمریکا به کیم جونگ اون در تضاد کامل است. این 
در حالیست که هیچ کدام از این رویکردها در قبال 
کره شمالی کارساز نبوده و این کشور به آزمایش های 
موشک بالستیک قاره پیما خود ادامه داده است و 
گمانه زنی ها حاکی از آن است که کره شمالی آماده 
آزمایش جدید دیگری می شود. جو بایدن در این 
خصوص گفت: »ما آماده هر آنچه که کره شمالی 
مشغول آن است، هستیم. بایدن و رئیس جمهوری 
کره جنوبی روز شنبه توافق کردند تا مانورهای نظامی 
بیشتر و بزرگتری را انجام داده و در صورت لزوم برای 
بازدارندگی کره شمالی ضمن مقابله با چالش های 
جدید منطقه ای و بین المللی، تســلیحات بیشتر 
آمریکایی را مستقر کنند. طی همین سفر،  جو بایدن 
اظهار کرد که حاضر است با کیم جونگ اون پای میز 
مذاکره بنشیند، البته به شرطی که این مذاکرات به 
یک دســتاورد جدی منجر شود. کره شمالی بارها 
خواسته های آمریکا را ریاکارانه توصیف کرده و گفته 
که واشنگتن سیاستی خصمانه از جمله تحریم ها 
علیه کره شمالی دارد که به نظر می رسد به هیچ وجه 
قرار نیست کاهش پیدا کند و به راه اصلی وارد شود. 

جهاننما


