
پس از آمریکا؛

انگلیس هم مظنونان به قتل خاشقجی را ممنوع الورود 
کرد

در بحبوحه جنجال کشته شدن روزنامه نگار منتقد آل سعود، نخست وزیر 
انگلیس اعالم کرد:مظنونان به قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 

عربستانی اجازه ورود به انگلیس را ندارند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ترزا می، نخست وزیر انگلیس در 
جلسه پارلمان گفت: شخصا انتظار دارم که اواخر امروز با ملک سلمان گفت وگو کنم.
نخست وزیر انگلیس همچنین تاکید کرد از ورود تمامی مظنونان به قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی به این کشور جلوگیری خواهد کرد. او در 
پارلمان گفت: نیاز مبرمی وجود دارد که دقیقا مشخص شود چه اتفاقی افتاده است. 
وزارت کشور هم علیه تمام مظنونان دست به کار می شود تا از ورود آنها به انگلیس 
ممانعت به عمل آید و اگر این افراد اخیرا ویزا گرفته باشند، ویزای آنها لغو خواهد شد.

برنامه پنجساله عبدالمهدی اعالم شد؛

دولت جدید عراق با تحریم های آمریکا همراهی 
نخواهد کرد

'عادل عبدالمهدی' نخست وزیر منتخب عراق در برنامه مدونی که برای 
دولت خود اعالم کرده، بر عدم همراهی با تحریم های یکجانبه و غیر قانونی 

آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران تاکید کرده است.
به گزارش ایرنا، عبدالمهدی که بتازگی مامور تشکیل کابینه جدید عراق شده 
است، در این برنامه که با عنوان رویکرد پنجساله )2018 - 2022( منتشر کرده، 

محورهای اصلی برنامه دولت خود و وزارتخانه های متبوع را مشخص کرده است.
این نخستین بار است که یک نخست وزیر منتخب در عراق، طرحی جامع برای 

اداره کشور اعالم و منتشر می کند.
طرح مذکور درحالی منتشر شده است که پارلمان عراق قرار است عصر امروز سه 

شنبه، با موضوع بررسی و رای گیری به کابینه عبدالمهدی تشکیل جلسه دهد.
براساس این برنامه که نسخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفته در بخش »رویکرد 
عمومی دولت« در فقره دوم موضوع »حاکمیت قانون و نظم عمومی و ارتقا امنیت 
در داخل و خارج « صفحه 9 آن تاکید کرده است: عراق هرگز در صف هیچ محوری 
برای اعمال مجازات یا تحریم علیه کشور دیگر خارج از چارچوب های قوانین بین 

المللی قرار نمی گیرد.
وی تاکید کرده است که عراق هرگز بخشی از یک محور علیه کشورهای دوست 
و دیگر کشورها نیست که با آنها منافع و مصالح و طرح های مشترک برای مبارزه با 

تروریسم و برقراری صلح منطقه ای و جهانی دارد.
عبدالمهدی با اشغال کشورش توسط آمریکا در 2003 مخالفت کرده و گفته است 
که دولت جدید عراق مخالف هرگونه اشغالگری است – خواه این اشغال، اشغال عراق 

باشد یا سرزمین مردم فلسطین و یا هر کشور دیگر.
عبدالمهدی همچنین تلویحا تعرض به کنسولگری ایران در بصره را در تابستان 
امسال محکوم کرده و افزوده است که عراق با هرگونه تعرض به سفارتخانه ها 
و نمایندگی های خارجی موجود در اراضی اش مخالف است و آن را تعرض به 

حاکمیت خود می داند.
وی تاکید کرده است که دولت عراق ابتداء به ساکن این گونه تعرض ها را ناشی 
از رفتارهای فردی می داند اما اگر ثابت شود که در پشت این گونه تعرض ها دست 
برخی دولت ها یا پاره ای گروه ها قرار دارد، آنها را تعرض به خود قلمداد کرده و 

براین اساس با آن برخورد می کند.
عبدالمهدی همچنین در خصوص وجود گروه های مسلح خارجی ضد کشورهای 
همجوار بر روی اراضی عراق گفته است که پناه بردن گروه های مسلح خارجی به 
خاک عراق از نگاه دولت جدید قابل قبول نیست اما اگر ثابت شود که برخی از این 
گروه های خارجی در خاک عراق به صورت غیر قانونی مستقر هستند، هر گونه 

کاربرد سالح از طرف آنها، غیر قابل قبول است.
عادل عبدالمهدی در رویکرد دولت خود بر خالف برخی رسانه ها که گفته بودند، 
کابینه اش را در قالب 15 وزارتخانه شکل خواهد داد 22 وزارتخانه را تعریف کرده 

است.
وی برای رویکرد عمومی دولت و هر یک از این وزارتخانه ها در سه سطح کوتاه 
مدت یا فوری با بازه زمانی 3 تا 6 ماهه، میان مدت بین 6 تا 18 ماه و بلند مدت 19 

تا 48 ماه و بیشتر برنامه کاری تعریف کرده است.
نخست وزیر مامور تشکیل دولت عراق خاطرنشان ساخته است که در تدوین 
برنامه برنامه دولت خود از قانون اساسی، دیدگاه های شخصی اش، گزارشی از دفتر 
نمایندگی سازمان ملل در عراق، طرح چشم انداز توسعه عراق در 2030، برنامه 
توسعه عراق )2018 – 2022(، گزارش ها و دیدگاه های گروه های سیاسی عراق و 

همچنین برنامه ها دبیرخانه هیات دولت کمک گرفته است.
وی از چهار ائتالف انتخاباتی »الفتح«، »سائرون«، »حکمت« و »النصر« به خاطر 
دادن آزادی اختیار به او در انتخاب وزیران و همچنین جریان های زیر مجموعه 
فراکسیون »اصالح« و »سازندگی« و فراکسیون کردها و فراکسیون اقلیت ها به 
خاطر معرفی چند نامزد برای انتخاب وزیران مناسب از بین آنها برای پست های 

وزارتی تقدیر کرده است.
عادل عبدالمهدی تاکید کرده است که وزیران کابینه او از بین افراد مستقل یا با 
گرایش های حزبی هستند اما مهمترین ویژگی همه آنها شایسته ساالری و تجربه 

و قدرت تصمیم گیری است.
زنان و  به دولت آتی خود را ضعف حضور  ایراد  وی در عین حال مهمترین 

نمایندگان از اقشار مختلف مردم عراق ذکر کرده است.
وی اضافه کرده است که بعد از گرفتن رای اعتماد از پارلمان به همه وزیرانش 
دستور می دهد که ظرف 100 روز رویکرد پنجساله او را برای توسعه و پیشرفت 
عراق دقیقتر کرده و دیدگاه روشن تری درباره بازه های زمانی که او تعریف کرده 

است، بدهند.
نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید عراق تاکید کرده است که در بازه زمانی 
فوری 3 تا 6 ماهه هرگز دست به هیچ سفر خارجی نمی زند و به طور ویژه بر روند 

اجرای برنامه اش، تمرکز، نظارت و برای آن تالش خواهد کرد.
وی همچنین گفته است که در برابر هرگونه رفتار خالف قانون در کشور که در 

حین تشکیل این دولت و یا بعد از آن صورت گرفته مسامحه نخواهد کرد.
مبارزه با فساد اداری و مالی و ایجاد دولت الکترونیک و تسریع در روند کارهای 
اجرایی دولت و فراهم کردن رفاه عمومی و افزایش صادرات نفت و حل تمامی 
مشکالت باقی مانده از 2003 تا به امروز به عالوه تقویت نیروهای امنیتی و نظامی 
اعم از ارتش، پلیس، الحشد الشعبی و پیشمرگه از دیگر برنامه عبدالمهدی ذکر 

شده است.

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد مکانیسم 
ویژه اتحادیه اروپا برای حفظ کانال های پرداخت به ایران تا 

ابتدای سال آینده میالدی عملیاتی نخواهد شد.
از خبرگزاری رویترز، سه دیپلمات  به نقل  ایسنا  به گزارش 
گفته اند که مکانیسم جدید اتحادیه اروپا برای تسهیل پرداخت 
دوم  بخش  که  زمانی  نوامبر   4 در  باید  ایران  صادرات  برای 
تحریم های آمریکا علیه این کشور اعمال می شود از لحاظ قانونی 
به مرحله اجرا درآید اما این مکانیسم تا اوایل سال آینده عملیاتی 

نخواهد شد.
هدف از این مکانیسم دور زدن تحریم هایی است که از اوایل 
نوامبر اجرایی می شود و به واشنگتن اجازه می دهد هر بانکی که 
تراکنش های مالی با ایران برای خرید نفت از این کشور را انجام 

می دهد هدف اقدامات تنبیهی خود قرار دهد.
بنابراین گزارش این مکانیسم به عنوان یک سیتم تهاتر عمل 
می کند که با استفاده از یک واسطه اروپایی برای حفظ تجارت با 

ایران از نظام مالی آمریکا پرهیز می کند.
یک دیپلمات اروپایی در این باره گفت: ما در تالشیم تا این 
مکانیسم را تا پیش از چهارم نوامبر به مرحله اجرا برسانیم و تقریبا 
اطمینان داریم که این کار انجام خواهد شد اما عملیاتی شدن آن 

زمان می برد و این زمان ممکن است ماه ها به طور بیانجامد.
این دیپلمات همچنین گفت: مکانی که قرار است دفتر اصلی 
اجرای این مکانیسم و دیگر مسائل مربوطه باشد هنوز مشخص 

نیست.
شروع  برای  چیز  همه  داشت:  اظهار  دیگر  دیپلمات  یک 
که  دهد  نشان  تا  است  آماده  مکانیسم  این  اجرای  نمادین 
تهران و اتحادیه اروپا به وعده های خود عمل می کنند. فدریکا 
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر 
در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک از توافق 
طرف های برجام و اتحادیه اروپا برای ایجاد یک مکانیسم ویژه 
جهت حفظ کانال های پرداخت به ایران برای ادامه تجارت با 

این کشور خبر داد.

اتحادیه اروپا با حمایت چین و روسیه امیدوار است پس از اجرای 
این تحریم های آمریکا از طریق ادامه تجارت با تهران این کشور را 

در توافق هسته ای که در 2015 حاصل شد نگهدارد.
همچنین یک دیپلمات دیگر در این باره گفت: ما باید به ایرانی ها 
نشان دهیم که برای حفظ توافق هسته ای با وجود تحریم های 
آمریکا تالش می کنیم تا آنها در این توافق بمانند و به عالوه بگوییم 

که می توانیم به سرعت رو به جلو حرکت کنیم.
با این حال این دیپلمات های اروپایی گفته اند که این مکانیسم 

جدید برای حفظ تمام تجارت )با ایران( کافی نخواهد بود. هدف 
این است که ایران را متقاعد به ادامه پایبندی به تعهداتش تحت 
توافق هسته ای کنند. توافقی که رئیس جمهور آمریکا در ماه مه 
خروج خود از آن را اعالم کرد و در ادامه این تصمیم خود گفت که 

تحریم ها علیه ایران را باز می گرداند.
به گزارش رویترز، مکانیسم ویژه اتحادیه اروپا از دیگر ابتکار 
عمل های این اتحادیه برای حفظ تجارت شرکت های اروپایی با 
ایران و محافظت از آنها در برابر تحریم های آمریکا پیروی می کنند.

یکی از این دیپلمات ها عالوه بر این گفت: اینکه آنها ببینند 
ما در حال انجام این کار هستیم حامل یک پیام مهم است. آنها 
شاهد قوانین مسدود کننده و دیگر تالش های اتحادیه اروپا بوده اند؛ 

بنابراین این کار نیز پیامی به آن ها ارسال می کند.
این دیپلمات اروپایی به یکی از اقدامات اتحادیه اروپا برای حفظ 
توافق هسته ای اشاره دارد که بر اساس آن اتحادیه اروپا با اجرای 
قوانین مسدود کننده خود به شرکت های اروپایی اجازه می دهد با 

تحریم های فرامرزی آمریکا همکاری نکنند.
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 پاریس: عربستان را تحریم می کنیم
 سخنگوی دولت فرانسه روز چهارشنبه در نشستی خبری تاکید کرد، اگر اتهامات علیه دولت عربستان ثابت شود، پاریس اقدامات مناسبی علیه این کشور اتخاذ خواهد داد و سریعا تحریم هایی را علیه ریاض در نظر خواهد گرفت. به گزارش 

خبرگزاری رویترز از پاریس، 'بنیامین گریوو' که در نشست هفتگی خود به پرسش های خبرنگاران پاسخ می داد، گفت: اگر اتهام هایی که رسانه ها علیه نظام عربستان سعودی مطرح می کنند، ثابت شود و مقامات این کشور در ماجرای مشکوک 
ناپدید و کشته شدن جمال خاشقچی نقش داشته باشند، بدون شک پاریس اقدامات مناسبی را علیه عربستان اتخاذ خواهد کرد.

اخبار رویترز: 

مکانیسم ویژه اتحادیه اروپا تا سال آینده عملیاتی نمی شود

تحلیلگران مسائل بین المللی بررسی کردند : 

چرخش مشکوک آمریکا

حکمتیار: افغانستان در برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه ناکام ماند

ای،  درجه  با چرخش 1۸۰  ترامپ  دونالد  ماه  یک  از گذشت  بعد  باالخره 
موضع گیری سختگیرانه ای نسبت به عربستان در خصوص قتل خاشقچی 
اتخاذ کردند، اما آیا به راستی آن ها قصد برخورد جدی با بن سلمان دارند یا 

این صرفا یک نمایش با اجرای مقامات کاخ سفید است؟
  دیدار دونالد ترامپ و کوشنر با محمد بن سلمان   به گزارش فرارو بعد قتل جمال 
خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستانی، کاخ سفید برخالف باقی کشور ها به خصوص 
اعضای اتحادیه اروپا، بعد از مدتی سکوت موضع گیری بسیار خنثی نسبت به ماجرا 
داشتند. به طوری که ترامپ در این باره گفت: »ما عربستان را برای مبارزه با تروریسم 
و همه اتفاق هایی که در ایران و مناطق دیگر می افتد نیاز داریم.« ترامپ در عین حال 
ابراز امیدواری کرد که خاندان سلطنتی عربستان در ماجرای ناپدید شدن جمال 
خاشقجی دست نداشته باشد. او ابراز امیدواری کرد که سرنوشت خاشقجی معلوم شود 
و گفت: اصل موضوع تا آخر پیگیری خواهد شد. او گفت: »امیدوارم پادشاه و ولیعهد 
)عربستان( از این ماجرا بی خبر بوده باشند.« بنابراین ترامپ صرفا خواستار توضیح از 

مقامات عربستان شد. معتقد بود دلیلی وجود ندارد که به خاطر ناپدید شدن یک 
خبرنگار، جلوی سرمایه گذاری عربستان سعودی در ایاالت متحده گرفته شود. این 
اظهار نظر وی زمینه ساز انتقاد های شدید به کاخ سفید و موج جدیدی از حمالت به 
ترامپ و عربستان آغاز شد. با اینحال تا مدت ها در بر همان پاشنه چرخید و خبری از 
موضع گیری سختگیرانه در قبال عربستان نبود و حتی زمانی که پمپئو به ریاض سفر 
کرد عکس هایی از خوش و بش و ی با مقامات عربستانی منتشر شد که واکنش های 
بسیاری به همراه داشت. اما حاال چند روزی است که مواضع آمریکا تغییر فاحشی 
داشته و به نظر می رسد آن ها سعی دارند محمد بن سلمان را در جایگاه متهم قرار 
دهند. به طوری که ترامپ در جدیدترین اظهار نظر خود گفت: »محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان در این مرحله عربستان را به شکل گسترده اداره می کند و اگر کسی 
در قتل خاشقجی دست داشته باشد او خواهد بود. من معتقدم سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربستان اطالع قبلی از این قتل نداشته است. رئیس جمهور آمریکا افزود که هر 

کسی این توطئه را ترتیب داده، در مخمصه بدی است

گلبدین حکمتیار رییس یکی از مهم ترین و قدرتمندترین احزاب سیاسی 
افغانستان، تاخیر در اخذ رای در حوزه های رای گیری انتخابات پارلمانی را 

رسوایی خواند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این اظهارات پس از آن بیان شد 
که گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی در نشستی با کاندیداهای این حزب در 

استان های مختلف دیدار کرد و شکایات و نظرات آن ها را شنید.
وی در بیانیه ای گفت: ما شکایت های بیشماری را درباره انتخابات و رسوایی های به 

بار آمده دریافت کرده ایم.
کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرد که نزدیک به 4 میلیون نفر رای دادند 

اما حکتیار گفت، بسیاری از مردم به دلیل تخلف های رخ داده در روند رای گیری 
نتوانستند در انتخابات شرکت کنند.

به نوشته این بیانیه، کمیسیون انتخابات در برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه ناکام 
ماند.

روز شنبه وزارت کشور افغانستان بیش از 190 مورد حادثه امنیتی را همزمان 
با برگزاری اولین انتخابات پارلمانی این کشور در هشت سال گذشته، ثبت کرد. به 
گزارش رسانه های محلی افغانستان، این خشونت ها بیش از 44 کشته و 240 زخمی 
بر جای گذاشت و موجب شد تا در برخی مناطق رای گیری در روز یکشنبه هم 

برگزار شود.

کاخ سفید دوشنبه در بیانیه ای اعالم کرد، مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
مقام های انتخاباتی و نظامی افغانستان را بابت رهبری و مدیریت روند انتخاباتی و 

همچنین آمریکا و نیروهای بین المللی را برای حمایت از دولت کابل ستود.  
در بیانیه کاخ سفید آمده است، میلیون ها تن از شهروندان افغان به رغم تالش های 

طالبان برای ایجاد رعب و وحشت به پای صندوق های رای رفتند.    
نتایج اولیه انتخابات پارلمانی افغانستان ماه نوامبر منتشر می شود.

این انتخابات در واقع اولین رای گیری برای پارلمان افغانستان از سال 2010 
بود. در سال 2016 انتخابات به دلیل شرایط امنیتی ناپایدار در این کشور به 

تعویق افتاد.

اینکه پرونده  بر  اعتقاد  با  بین الملل  یک کارشناس مسائل 
به همراه خواهد  برای عربستان  تبعات سیاسی  خاشقجی 
داشت ولی باعث ایجاد زلزله ای در ارکان قدرت در این کشور 
نخواهد شد، اظهار کرد: ترک ها در پرونده این روزنامه نگار 
منتقد سعودی به دنبال این هستند که رهبری خود در جهان 
اسالم را تثبیت کنند و نفوذ عربستان در جهان عرب و اسالم 

را به حداقل برسانند.
مهدی ذاکریان در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که برخی 
معتقدند تبعات پرونده جمال خاشقجی برای سعودی ها بسیار گران 
خواهد بود و ممکن است باعث ایجاد تغییرات اساسی در ارکان قدرت 
در این کشور شود، گفت:  بعید می دانم که این اتفاق باعث ایجاد زلزله 
در ارکان قدرت در عربستان و تغییر جایگاه محمد بن سلمان به عنوان 

ولیعهد عربستان شود.
وی با بیان اینکه طبیعی است که در پی این اتفاق ها از جایگاه 
محمد بن سلمان در عرصه بین المللی و منطقه ای کاسته شد و 
روند رو به صعود او سیر افولی به خود گرفت، خاطرنشان کرد: او 
با دادن برخی از امتیازات اجتماعی به مردم عربستان از جمله دادن 
حق رانندگی به زنان و حضور آنها در تلویزیون به صورت ظاهری 
اصالحاتی را در عربستان انجام داد ولی این اقدامات کلیدی نبود و 

جنبه شکلی داشت.
وی ادامه داد: ولی همین اقدامات شکلی باعث ایجاد مشروعیت 
برای وی در نظام بین الملل شد ولی این مشروعیت با وقوع پرونده 
جمال خاشقجی زیر سوال رفت و ابهاماتی در مورد آینده عربستان 
وجود  به  عمومی  اذهان  در  کشور  این  در  سیاسی  روند  ادامه  و 
آورد. البته علی رغم این موضوعات، باید به این مسئله  نیز توجه 
داشت که نظام های دیکتاتوری در منطقه خاورمیانه متحدی به نام 
کشورهای غربی دارند و این متحدان اجازه نمی دهند که این نظام های 
دیکتاتوری به راحتی دچار تغییر و تحول شوند؛ چرا که کشورهای این 
منطقه برای غربی ها مهم و حساس هستند و  آن ها می دانند که اگر 

دموکراسی در این کشورها حاکم شود و مردم بتوانند حاکمان خود را 
انتخاب کنند کسانی را انتخاب خواهند کرد که چندان همسو با غرب 
نیستند. بنابراین غربی ها ترجیح می دهند که نظام های دیکتاتوری در 

کشورهای منطقه از جمله عربستان همچنان باقی بمانند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا ممکن نیست که 
دولت های غربی تحت فشار افکار عمومی کشورهای شان مجبور به 
تغییر سیاست  در مورد عربستان شوند و دست از حمایت از محمد بن 
سلمان بکشند، گفت: در حال حاضر افکار عمومی غرب ، مانعی در 
برابر  دولت های غربی ها جهت حمایت رسمی از دیکتاتورهای موجود 
در منطقه است. بسیاری از  دولت های دیکتاتورها نیز  به مانند قبل 
نمی توانند به اعمال ضد حقوق بشری خود ادامه دهند؛ چرا که افکار 
عمومی نسبت به اینگونه اقدامات آنها حساس هستند. در کشورهای 
عمومی  افکار  حساسیت  انگلیس  فرانسه،  آلمان،  جمله  از  غربی 
نسبت به مسائل حقوق بشری و اینگونه مسائل باال است و قطعا این 
حساسیت ها در نوع رفتار مقامات کشورهای شان نیز تاثیرگذار خواهد 
بود ولی در آمریکا مردم چندان به مسائل بین المللی فکر نمی کنند و  

بیشتر  توجه شان معطوف به مسائل داخلی  آمریکا است .
ذاکریان با بیان اینکه همانطور که اشاره شد حساسیت افکار عمومی 
در نوع رفتار و تعامل  کشورهای غربی با نظام های دیکتاتور در دنیا 
موثر است ولی نباید انتظار داشت که آنها به خاطر یک روزنامه نگار 
بخواهند خاندان حاکم در عربستان را آنچنان تحت فشار قرار دهند 
تا تغییرات عمده ای در ساختار قدرت در این کشور به وجود آید، 
تصریح کرد : مهمترین مولفه برای این کشورها منافع شان است و 
آنها تا کنون در جریان تعامل با عربستان منافع اقتصادی زیادی را به 
دست آورده اند. بنابراین منافع اقتصادی از اهمیت بیشتری برای آنها 

برخوردار است تا مسائل حقوق بشری.
وی با بیان اینکه عربستان در این قضیه شخصیت های درجه یک 
و دو خود را دخیل نخواهد کرد و به پای میز محاکمه نخواهند نشاند 
بلکه سعی می کند افرادی در سطوح پایین را در این ماجرا قربانی کند 

در پاسخ به این سوال که دولت ترکیه در مورد پرونده جمال خاشقجی 
به دنبال  چه اهداف و منافعی است، اظهار کرد: دولت ترکیه در قضیه 
بهار عربی خواهان این بود که دولت هایی در کشورهای منطقه بر روی 
کار بیایند که مدلی از حکومت سیاسی در ترکیه باشند و بر اساس 
اندیشه های اخوانی عمل کنند. در واقع اردوغان تالش داشت که به 
گونه ای ترکیه برنده تحوالت جهان عرب باشد ولی کودتایی که در 
ترکیه رخ داد ، روند تحقق خواسته را نابود کرد و ضربه بزرگی به 
ترکیه وارد کرد؛ چرا که مقامات ترکیه بعد از کودتا اقدام به دستگیری 
تعداد زیادی از مخالفان خود کردند و شرایط امنیتی جدی در ترکیه 
به وجود آوردند. در آن شرایط دیگر مدل حکومت ترکیه مدل مطلوب 
در جهان عرب و اسالم نبود و این کشور به رتبه پنجم و ششم در 
این عرصه تبدیل شد. در این فرآیند رقیب اصلی ترکیه ، عربستان 
و شخص محمد بن سلمان بود. کسی که اردوغان با او چندان رابطه 

گرمی ندارد .
این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه در این مدت عربستان 
به رهبری محمد بن سلمان تالش می کرد که خود را به عنوان  محور 
جهان اسالم و جهان عرب معرفی کند و قطعا این موضوع، مطلوب 
ترک ها نبود، گفت:  در حال حاضر  ترکیه با استفاده از پرونده جمال 
خاشقجی سعی دارد که بار دیگر کشورش را به جایگاه قبلی ارتقاء 
دهد و جایگاه خود را به عنوان یک کشور محوری در جهان اسالم 
و منطقه تثبیت کند و نفوذ عربستان در جهان عرب و اسالم را به 
حداقل برساند. ذاکریان تصریح کرد : مقامات ترکیه در پرونده جمال 
خاشقجی به گونه ای عمل کردند که به افکار عمومی  دنیا نشان دهند 
که به صورت جدی پیگیر این پرونده هستند و حاضر نیستند بده و 
بستانی را با طرف های درگیر در این ماجرا داشته باشند و همین ژست 
باعث شده که آنها اعتباری در جهان اسالم، منطقه و حتی اتحادیه 

اروپا کسب کنند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در عین حال باید به این موضوع 
نیز توجه داشت که ترک ها عموما فرصت طلب هستند و با برنامه 

ریزی مناسب از این گونه پرونده ها و بحران ها به نحو مناسب استفاده 
می کنند. در جنگ ایران و عراق نیز دیدیم که ترک ها چگونه پول های 
زیادی را به جیب خود زدند یا در قضیه اختالفات بین ایران و آمریکا 
تالش بسیار کردند که از این اختالفات در راستای منافع خودشان 
استفاده کنند. بنابراین در قضیه جمال خاشقجی در حال حاضر 

منفعت ترکیه در تداوم این بحران است.
ذاکریان در بخش دیگری از صحبت های خود با اعتقاد بر اینکه 
نحوه رفتار ترک ها در پرونده جمال خاشقجی باید درسی برای ما 
ایرانی ها باشد به مقایسه عملکرد ایران و ترکیه در پرونده های شیخ نمر 
و جمال خاشقجی پرداخت و گفت: حدود سه سال پیش یک عالم 
شیعه بی گناه توسط دولت ضد حقوق بشری عربستان به شهادت 
رسید و این فرصت بسیار مناسبی برای ایران بود که به خاطر این 
اقدام ضد حقوق بشری عربستان را در گوشه رینگ بیندازد ولی 
متاسفانه عده ای خودسر به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری 
این کشور در مشهد حمله کردند و به نوعی رفتار کردند که باعث شد 
ایران در عرصه بین المللی زیر سوال برود و عربستان نیز به راحتی از 
گوشه رینگ خارج شود و دیگر جوابگوی اقدام ضد حقوق بشری 
خود در اعدام شیخ نمر نباشد. وی افزود: نوع برخورد ترکیه با پرونده 
خاشقجی برای ما درسی است که چگونه از بحران ها برای احقاق 
حقوق و کسب منافع استفاده کنیم. ترکیه در این پرونده حتی برای 
حفظ ظاهر هم که شده برای  مشخص شدن واقعیت تالش می کند، 
وارد معامله سیاسی نشده و از طرف دیگر در عین حال که دنیا با این 
کشور همراهی می کند به دنبال کسب امتیازاتی از اروپا، آمریکا و حتی 
عربستان است ولی ما در قضیه شیخ نمر دو دست و دو پای خود را 

قطع کردیم و فقط شعار دادیم.
ذاکریان همچنین با بیان اینکه ایران در مورد این پرونده سیاست 
سکوت در پیش گرفته، گفت: اقدام صورت گرفته از سوی عربستان 
مغایر با تمام قوانین بین المللی و معیارهای حقوق بشری است و ایران 

می تواند در همین چارچوب یک موضع رسمی بگیرد.

یک کارشناس مسائل بین الملل: محمد بن سلمان رفتنی نیست

منفعت ترک ها، تداوم بحران خاشقجی است


