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واشنگتن پست: 
بن سلمان درصدد جانشینی 

پدرش تا پایان سال جاری است!
عبارت عربی آن »منع السفر« یا »ممنوعیت 
مســافرتی« اســت؛ اما اثر عملی سیاســت 
محدودیت های سفر به خارج از کشور از سوی 
محمد بن ســلمان، ولیعهد ســعودی از نظر 
هزاران ســعودی، برای ترساندن کسانی است 
که او تهدیدهای سیاســی در نظــر می گیرد. 
روزنامه واشنگتن پســت در گزارشی نوشت: 
خالد الجبری، متخصص قلب و عروق سعودی 
که ســاکن تورنتوی کانادا است، می گوید: این 
گروگانگیری به عنــوان ابزاری برای حکمرانی 
است. دو خواهر و برادر او به نام های عمر و سارا 
که در اوایل دهه ۲۰ زندگی خودشــان به سر 
می برند، اندکی پس از آنکه محمد بن ســلمان 
به ولیعهدی رســید، در ژوئن ۲۰۱۷منع سفر 
شدند. بن سلمان می خواست به پدر آن ها که از 
مقام های اطالعاتی سابق سعودی به نام سعد 
الجبری بود، فشــار آورد و امید داشت که او را 
برای بازگشت و مواجهه با اتهامات فسادی که او 
رد می کرد، وادار کند. نتایج یک تحقیق نشان 
می دهد، این شــیوه محدود کردن ســفرهای 
خارجی بســیار گســترده تر از آن است که به 
طور کلی شناخته شده باشــد و بخشی از یک 
سیستم سرکوب سازمان یافته در این پادشاهی 
اســت. محمد بن ســلمان از این ابزارها برای 
تحکیم قدرت استفاده کرده است و در مسیری 
حرکت می کند که از دیدگاه  برخی از مقام های 
ایاالت متحــده، تالش برای به دســت گرفتن 
کامل قدرت از پدر بیمارش احتماال طی ســال 
جاری باشد. طبق گفته تحلیلگران سعودی و 
آمریکایی، تعداد کل سعودی هایی که مشمول 
محدودیت سفر هستند، احتماالً به هزاران تن 
رسیده است. افرادی که ممنوع  الخروج هستند 
معموالً از وضعیت خود اطالعی ندارند، تا زمانی 
که به فرودگاه بروند یا سعی کنند از یک گذرگاه 
مرزی عبور کنند و در آنجا متوقف شده و به آن ها 
می گویند که خروج آن ها به دســتور سازمان 
امنیت کشــور که در کنترل دیوان پادشاهی 
است، ممنوع شده است. معموالً هیچ توضیحی 
رسمی و کتبی ارائه نشــده است. چندین عضو 
از خانواده های ممنوع السفر گفتند، به اعتقاد 
آن ها چنین محدودیتی تالش برای فشار وارد 

آوردن برای بازگشت به این پادشاهی است.

ســعودی ها از مدت ها قبــل از ولیعهدی 
بن ســلمان هم محدودیت هایی در سفرهای 
خارجی داشته اند و آن ها صرفا تنها کشوری در 
خاورمیانه نیستند که این کار را انجام داده اند. 
محمد بن ســلمان در برخی حوزه هــا مانند 
ســفرهای بی همراه زنان، سیستم سعودی را 
آزاد کرده اســت. اما تحلیلگــران آمریکایی و 
ســعودی می گویند، او از کنترل سفر به عنوان 
بخشــی از تالش های گســترده تر خود برای 
ســرکوب هرگونــه چالــش از درون خاندان 
ســلطنتی و نخبگان تجاری اســتفاده کرده 
است. لیست ســعودی های ممنوعه با خاندان 
عبداهلل بن عبدالعزیز، پادشاه پیشین سعودی 
آغاز می شــود ، که مرگ او در سال ۲۰۱۵ یک 
رقابت »بازی تاج و تخت« را در این پادشــاهی 
بــه راه انداخت که تا بــه امروز ادامــه دارد. به 
گفته یک تاجر مطلع غربــی نزدیک به طایفه 
عبداهلل، از ســال ۲۰۱۷ تعداد ۲۷ پسر و دختر 
پادشاه سابق از سفر به خارج از این کشور منع 
شده اند. عالوه بر این، بین ۵۲ تا ۵۷ نوه و هشت 
نتیجه از سفر منع شده اند. این منبع که به دلیل 
حساسیت اطالعات در مورد آل سعود خواست 
نامش فاش نشود، به اســامی اعضای خاندان 
عبداهلل که با منع ســفر مواجه شدند، اشاره ای 
نمی کند. ممنوعیت مسافرتی همچنین شامل 
حال همسر و دو دختر محمد بن نایف، ولیعهد 
پیشین ســعودی شــد که بعدا بن سلمان در 
ژوئن ۲۰۱۷ جای او را گرفت. به گفته یک منبع 
سعودی و غربی، همسر نایف سال گذشته برای 
درمان مدت کوتاهی اجازه خــروج گرفت اما 
فرزندان او اجازه خروج پیدا نکردند. این منابع 
همچنین گفتند، برخــی از اعضای خاندان بن 
سلمان هم اجازه خروج از این کشور را ندارند. 
حدود ۳۰۰ سعودی که در هتل ریتز-کارلتون 
گرفتار شده بودند، بخش بزرگی از این جامعه 

ممنوعه را تشکیل می دهند.
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فرشاد گلزاری

ترکیه به عنوان یکی از بازیگران 
منطقــه ای و فرامنطقه ای طی دهه 
اخیــر )به خصــوص در پنج ســال 
گذشته( ســعی کرده به هر ترتیب 
که شده از طریق رایزنی های سیاسی 
یا مداخله های نظامــی منافعش را 
در منطقــه تامین کند. بســیاری از 
تحلیلگران و استراتژیست های مطرح 
دنیا، بر این باورند که ترکیه در معنای 
عام به دنبال آن اســت تــا با چنین 
مانورهایی مجدداً نمایی از امپراطوری 
عثمانی را به نمایش بگذارد و نام و یاد 
آن دوران را زنده کنــد. اگرچه لفظ 
»احیای امپراطوری عثمانی« را بارها 
و بارها در رسانه ها و مطبوعات داخلی 
و خارجی شنیده ایم اما واقعیت این 
است که آنکارا به رهبری رجب طیب 
اردوغان از سال ۲۰۱4 تاکنون بیش 
از هر زمان دیگر بر سیاست خارجی 
خــود تمرکز کــرده اســت. زمانی 
که اردوغــان در ۲۰۱4 به ریاســت 
جمهوری رســید، احمد داوود اوغلو 
را به عنوان نخست وزیر خود برگزید و 

برای این اقدامش دلیل داشت. داوود 
اوغلو به دلیل دید بــاز و تحصیالت 
آکادمیکــش و همچنیــن به دلیل 
تخصص و کارنامه مثبتش در سیاست 
خارجی، به تکیــه گاه و پرنفوذ ترین 

مشاور اردوغان تبدیل شد. 
زمانی کــه داوود اوغلو با اردوغان 
وارد چالش شــد و درنهایت در سال 
۲۰۱6 میالدی توسط اردوغان کنار 
گذاشته شد، بســیاری از مخالفان 
و حتــی هم حزبی هــای اردوغان از 
آینده سیاســت خارجی کشورشان 
ابراز نگرانی کردنــد. آنها در آن برهه 
به خوبی فهمیده  بودنــد که با کنار 
رفتن مغز متفکِر سیاســت خارجی 
ترکیه، اردوغان با شدت تمام دست 
به حرکاتــی می زند کــه اوالً در فاز 
منطقه ای خود را به همســایگانش 
اثبــات کنــد و ثانیــا در عرصــه 
فرامنطقه ای برای خود شــرکایی را 
دست و پا کند. ازسوی دیگر به صورتی 
جلو برود که بتواند بر اساس ایدئولوژی 
اخوان المسلمین خود را احیاکنندة 
نوظهورِ این مکتب به جهان و خصوصاً 
کشورهای عربی معرفی کند. این سه 
محور را باید در کنار تامین منافع ملی 
که فکر و ذکر اردوغان و تیمش است، 

قــرار داد تا به خوبی متوجه شــویم 
که چرا هر چند وقــت یکبار، ترکیه 
دســت به انجام اقدامــات میدانی و 
نظامی علیه همسایگان کشورهای 
دیگر می زند. نکته مهم تر که باید به 
آن اشــاره کرد این است که اردوغان 
و استراتژیست های نظامی، امنیتی 
و سیاسی ترکیه، مولفه دیگری به نام 
»امنیت ملی« را بــه عنوان یک ابزار 
مورد اســتفاده قرار داده اند که طی 
پنج سال گذشته به زعم خودشان، 
دائــم در حال نقض شــدن و تهدید 
است! عمده تهدید امنیت ملی ترکیه 
بر اســاس آنچه که خودشان مطرح 
می کنند، کردهای عراق و ســوریه 
هستند. ترکیه بارها از عملیات های 
هوایی علیه مواضــع حزب کارگران 
کردستان )پ.ک.ک( در نوار جنوبی 
خود خبر داده  اســت؛ اما گویا آنها از 
این مدل عملیات هــا راضی نبودند. 
پس از لشگرکشی داعش در سوریه و 
شیوع ویروس ترور توسط این جریان 
تروریستی، ترکیه باز هم امنیت ملی 
خود را بهانه کرد ولــی این در حالی 
بود که یکــی از روزنامه های ترکیه 
تصاویری از نقل و انتقال تسلیحات 
سنگین و سبک توســط ارتش این 

کشور به داخل ســوریه منتشر کرد 
و مشخص شــد که ترک ها در حال 
حمایت علنی از ارتش آزاد ســوریه 
و داعش هســتند. در اینجــا بود که 
بهانه امنیت ملی ترکیه از تروریسِم 
تکفیری به کردهای ســوریه تبدیل 
شد. همین مساله مجوزی شد برای 
ورود نظامی و لشگرکشی ترک ها به 
خاک سوریه که نتیجه آن دو عملیات 
با نام های »شــاخه زیتون« و »سپر 
فرات« علیه کردهای سوریه و اشغال 
برخی مناطق تحت سیطره آنها بود 
که البته آمریکایی ها هم چندان با آن 
مخالفت نکردند. در لیبی هم چنین 
وضعیتی استوار است و آنکارا نه تنها 

نظامیان و تسلیحات خود را به بهانه 
دفاع از دولت فائزالسراج وارد طرابلس 
کرد، بلکه این بار هم از تروریست های 
ارتش آزاد سوریه در آنجا به نفع خود 

بهره برد.
پنجه ببر: جدیدترین سناریوی 

ترکیه در عراق! 
با گذر از اقدامات ترکیه در سوریه 
و لیبی باید بــه جدیدترین عملیات 
نظامی این کشور در منطقه و آن هم 
در همسایگی ایران اشاره کنیم. اخبار 
مخابره شــده از بغداد حکایت از آن 
دارد که این بار هم ترکیه به بهانه دفِع 
تهدید امنیت ملی خود و هدف قرار 
دادن مواضع حزب کارگران کردستان 
)پ.ک.ک(، دست به انجام عملیات 
گسترده در کوه های قندیل و مناطق 
شمالی عراق زده اســت. در گذشته 
هم این اقدام از ســوی ترکیه و بدون 
اطالع به مقامات عراق انجام شده بود 
و تبعات زیانباری بر روابط دو کشور 
داشــت، اما اینبار وسعت عملیات و 
مواضعی که منهدم شــده به حدی 
باال اســت که به نظر می رسد بغداد، 
بیش از حد نگران و عصبانی اســت. 
بر اســاس داده های موجود تاکنون 
دو عملیات جداگانه علیه پ.ک.ک 
از سوی ترکیه در شمال عراق انجام 
شد. بخش اول این عملیات که توسط 
جنگنده های نیــروی هوایی ترکیه 
انجام شــد به نام »پنجه عقاب« بود 
که به گفته آنــکارا حدود 8۱ موضع 
پ.ک.ک در این عملیات مورد هدف 
قرار گرفته اســت. عملیات دیگر در 
شــامگاه چهارشنبه گذشــته با نام 
»پنجه ببــر« در منطقه هفتانین در 
شمال عراق توسط کماندوهای نیروی 
زمینی ترکیه انجام شد که در مجموع 
بر اســاس اعالم خبرگزاری دولتی 
ترکیه )آناتولی(، حدود ۷۰۰ هدف 
از پ.ک.ک در این حمــالت از بین 

رفته اند. 
فــارغ از اعداد و ارقــام، اوضاع به 
حدی برای بغداد نگران کننده است 
که ســفیر ترکیه در عــراق دو بار به 
وزارت خارجه این کشــور احضار و 
مراتب اعتراض بــه این عملیات ها و 
پیامدهای آن به وی ابالغ شــد. در 
این راستا احمد الصحاف، سخنگوی 
وزارت خارجه عــراق در گفت وگو با 
شبکه المیادین صریحا اعالم کرده 

که بغداد هیچ اطالعی از این حمله ها 
نداشته است و ما معتقدیم که ترکیه 
برای انجام عملیات هایش در شمال 
عــراق حفاظت از امنیــت ملی اش 
را بهانه می کند. انتقــاد عراقی ها از 
عملیات ترکیه در مرزهای شــمالی 
این کشــور به اینجا ختم نشد بلکه 
تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق 
روز گذشته )شنبه( برای مهار ترکیه 
پیشنهاد بازنگری در توافق ها و و حتی 
قطع معامالت تجاری را مطرح کردند. 
به عنوان مثال کریــم علیوی، عضو 
کمیســیون امنیت و دفاع پارلمان 
عراق بر لزوم توقف اینگونه نقض ها، 
بازنگری توافقات امضا شــده میان 
دو کشور و نیز اشاره ضمنی به قطع 
معامله های تجاری و اقتصادی با هدف 
تحت فشــار قرار دادن آنکارا جهت 
ممانعت از اینگونه نقض ها تاکید کرده 
که البته ترکیه هیچگونه موضعی در 
قبال ســخنان مقامات عراق اتخاذ 
نکرده است. از سوی دیگر دولت اقلیم 
کردستان عراق حمالت اخیر ترکیه 
به مناطــق مرزی را محکــوم کرده 
و خواســتار خروج نیروهای حزب 
کارگران کردستان ترکیه )پ ک ک( 

از این اقلیم شده است. 
نکته دیگر آنکه حامی آکســوی، 
سخگوی وزارت امور خارجه ترکیه 
عملیات های اخیر ارتش کشورش را 
»عملیات ضد تروریسم« خواند و در 
ادامه مواضع اتحادیــه عرب را به باد 
انتقاد گرفت. امری که نشان می دهد 
ترکیه برای تامیــن منافع و امنیت 
ملی اش قرار اســت نه تنها با بغداد 
بلکه با بسیاری دیگر از رقبای خود در 
حاشیه خلیج فارس وارد تنِش چند 

ضلعی شود.

نگاهی به عملیات نظامی ترکیه علیه پ.ک.ک در شمال عراق 

بهانه ای به نامِ »امنیت ملی«! 
انتقاد عراقی ها از عملیات 
ترکیه در مرزهای شمالی 
این کشور به احضار سفیر 

ترکیه ختم نشد، بلکه 
تعدادی از نمایندگان 

پارلمان عراق، برای مهار 
ترکیه پیشنهاد بازنگری 
در توافق ها و و حتی قطع 
معامالت تجاری را مطرح 

کردند

اردوغان و 
استراتژیست های نظامی، 

امنیتی و سیاسی ترکیه، 
مولفه دیگری به نام »امنیت 

ملی« را به عنوان یک ابزار 
مورد استفاده قرار داده اند 
که طی پنج سال گذشته به 

زعم خودشان، دائم در حال 
نقض شدن و تهدید است! 

صدها تن در الجزایر با برگزاری تظاهراتی خواهان آزادی فوری فعاالن سیاسی و برکناری دولت فعلی و تشکیل دولت مدنی 
شدند. به گزارش العربی الجدید، شرکت کنندگان در تظاهرات منطقه تیزی وزو در حالی که بیشترشان ماسک نداشتند، شعارهای 
سیاسی علیه حاکمیت و ژنرال ها سر می دادند و خواستار آزادی فوری فعاالن بازداشت شدند. آنها همچنین مسؤوالن را به دلیل 
بازداشت ده ها فعال از زمان تعلیق تظاهرات ها در مارس گذشته، ترسو و مجرم خوانده و 
شعارهایی درباره دولت مدنی، ایجاد دموکراسی و مخالفت با دخالفت ارتش در امور سیاسی 
سر دادند اما در ادامه پلیس الجزایر وارد عمل شده و با استفاده از باتوم سعی در متفرق کردن 
تظاهرکنندگان داشت و تعدادی از آنها را بازداشت کرد. صدها تن دیگر هم در شهر بجایه 
به فراخوان فعاالن برای تظاهرات پاسخ داده و با در دست داشتن پالکاردهایی بر استمرار 

خواسته های سیاسی خود تا تغییر کامل حاکمیت تاکید کردند. 

همزمان با ابراز نگرانی های بین المللی درباره رو به انقضا بودن مهلت »پیمان استارت جدید« بین آمریکا و روسیه، مسکو از 
رایزنی دو روزه نمایندگان این دو کشــور در اتریش طی هفته جاری خبر داد. به نوشته رویترز، وزارت خارجه روسیه اعالم کرد، 
روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته »مارشال بیلینگزلی« نماینده ویژه دونالد ترامپ در اتریش با »سرگئی ریابکوف« درباره 
موضوعات توافق شده بین دو طرف )آمریکا و روسیه( در رابطه با آینده توافق های کنترل 
تسلیحاتی صحبت می کنند. این وزارتخانه افزود: ایاالت متحده از جمهوری خلق چین 
هم برای پیوستن به این مذاکرات دعوت و به صورت شفاف اعالم کرده است که هر سه کشور 
با حسن نیت مذاکرات کنترل تسلیحاتی را در پیش بگیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا پیش از این بارها از چین خواسته بود به مذاکرات آمریکا و روسیه در خصوص توافق 

کنترل تسلیحات اتمِی جایگزین پیمان استارت جدید بپیوندد.

رایزنی اتمی آمریکا و روسیه در اتریش ازسرگیری اعتراضات در الجزایر در هنگامه شیوع کرونا 

نخست وزیر هند با اشاره به درگیری ها در دره گالوان، 
واقع در لداخ )شمالی ترین قســمت کشمیر هند( گفت 
ارتش کشورش برای هرگونه اقدام مناسب مختار است. 
به گزارش ایندیا دات کام، نارندرا مودی، نخست وزیر هند 
جمعه در نشستی مهم در رابطه با تنش مرزی هند-چین 
در دره گالوان گفت هر آنچه نیروهای مسلح ما باید برای 
حفاظت از کشــورمان انجام دهند، انجــام خواهند داد. 
او گفت: هند خواســتار صلح و دوستی اســت اما تاکید 
بر حاکمیت در وهله نخســت قــرار دارد. آزادی کامل به 
نیروهای مسلح خودمان داده ایم تا هر اقدامی که ضروری 
اســت، انجام دهند. به دنبال گفت وگوی مجازی با تمام 
رهبران سیاســی حاضر در این نشست، نخست وزیر هند 
تاکید کرد که چین نه وارد مرز ما شــده است و نه اینکه 
آن ها )چین( پستی را از کنترل ما خارج کرده اند. او تاکید 

کرد: قابلیت گشــت زنی ما با توجه به ساخت زیرساخت 
جدید، خصوصا در امتداد خط کنترل )مرز دوفاکتو میان 
چین و هند( افزایش یافته است. کل کشــور از اقدامات 
چین در مرز ناراحت و خشمگین است. ۲۰ تن از جوانان ما 
شهید شدند. سربازان شجاع درسی به آنان که به خودشان 

اجازه دادند به سرزمین مادری ما نگاه کنند، آموختند.

رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای با موضوع روز پدر 
در حالی که در کنار پســر بزرگش نشسته بود، تصویری 
هولناک از آمریکا تحت ریاست جمهوری جو بایدن ارائه 
داد. به نوشــته روزنامه دیلی میل، دونالد ترامپ، هشدار 
داد: اگر من در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۲۰ 
پیروز نشــوم و جو بایدن رئیس جمهور شود، کل کشور 
به مینیاپولیس تبدیل خواهد شد. احساس می کنم اگر 
دموکرات ها وارد کاخ سفید شــوند، عاقبت کشورمان به 
معنای واقعی کلمه رکود و افســردگی خواهد بود شبیه 
چیزی که تاکنون شاهد آن نبوده اید. مینیاپولیس شهری 
است که در آن جورج فلوید، یک مرد سیاه پوست به دست 
یک افسر سفید پوست کشته شد؛ رویدادی که موجی از 
اعتراضات ضد نژاد پرستی با شعار »زندگی سیاه پوستان 
مهم است« را در سراســر آمریکا و غارت و آشوب در شهر 

مینیاپولیس را به راه انداخت. از آن زمان تا کنون ترامپ 
تالش کرده تا خود را به عنوان رئیس جمهور نظم و قانون 
به مردم ثابت کند و به همین دلیل از گارد ملی خواســته 
تا برای آرام کردن اوضاع در شــهر مینیاپولیس مداخله 
کند. ترامپ گفت: وقتی گارد ملــی مداخله کرد، اوضاع 

خیلی خوب شد.

ترامپ:

اگر من پیروز انتخابات نشوم، کل کشور مینیاپولیس می شود!
دره گالوان مرکز درگیری هاست؛

چراغ سبز مودی به ارتش هند برای برخورد مرزی با چین 

خبرخبر


