
 نتایج نظرسنجی دانشکده شار و واشنگتن پست:

گرایش رای دهندگان جمهوریخواه به دمکرات ها در 
آمریکا

نشریه واشنگتن پست بنابر نتایج تازه ترین نظرسنجی از رای دهندگان 
رای  گرایش  اکنون  هم  نوشت:  کنگره  انتخابات  با  درارتباط  آمریکایی 
دهندگان درحوزه های انتخابیه جمهوریخواهان به دمکرات ها دیده می 

شود که این امر موجب نگرانی مقامات این حزب شده است.
به گزارش روزسه شنبه ایرنا،نتایج نظرسنجی که ازسوی واشنگتن پست ودانشکده 
'شار')Schar School(دانشگاه'جرج میسون')George Mason( انجام شده، 
نشان می دهد:رای دهندگانی که در 69 حوزه رقابتی در سراسر آمریکا احتماال رای 
خواهند داد، بطور قابل مالحظه ای به نامزدهای دمکرات عالقه نشان داده و آنها را 
ترجیح می دهند، این موضوع برای جمهوریخواهان هشدار دهنده است، چرا که اکثر 

این حوزه های انتخاباتی در حال حاضر در کنگره دراختیار آنان قرار دارد.
این روزنامه آمریکایی نوشت:این نظرسنجی نشان داد که در بین رای دهندگان 
احتمالی در این 69 حوزه، 50درصد عالقه مند به نامزدهای حزب دمکرات و تنها 

46 درصد نامزد حزب جمهوریخواه را ترجیح می دهند.
این تارنمای خبری آمریکایی درادامه نوشت: از سوی دیگر طبق بررسی صورت 
گرفته، از 69 حوزه رقابتی، 63 حوزه در اختیار جمهوریخواهان بوده و تنها شش 
حوزه در اختیار دمکرات ها است. نکته حائز اهمیت این است که ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری توانسته آرا 48 حوزه از این 69 حوزه رقابتی را به خود اختصاص 
دهد و هیالری کلینتون نیز در آن زمان تنها آرای 21 حوزه دیگر را به خود اختصاص 

داده بود.
واشنگتن پست نوشت: دمکرات ها برای به دست آوردن اکثریت و کنترل کنگره 
درانتخابات ماه نوامبر تنها به 23 کرسی نیاز دارند که بنابر تحقیقات صورت گرفته 
بر روی این نظرسنجی، این موضوع بدان معنا است که در این حوزه های انتخاباتی 
نیاز به تالش شدیدی ندارند و تنها باید در کمتر از نیمی از این حوزه ها نامزد آنها 
برنده شود، در واقع این حوزه ها در گذشته دراختیار جمهوریخواهان بوده و به همین 
خاطر بسیاری از استراتژیست های جمهوریخواه نسبت به چشم انداز کنترل دوباره 

کنگره توسط این حزب خوشبین نیستند.
این  ازنتایج  جمهوریخواهان  نگرانی  درباره  پست  واشنگتن  خبری  تارنمای 
نظرسنجی نوشت: چنانچه جمهوریخواهان بخواهند بار دیگر کنترل کنگره را در 
اختیار بگیرند، نیازمند آن هستند که میزان محبوبیت شخص رئیس جمهور حداقل 

به 45 درصد برسد.
طبق آخرین نظرسنجی صورت گرفته، دونالد ترامپ هم اکنون در بین رای 

دهندگان آمریکایی در این حوزه ها از محبوبیت 43درصدی برخوردار است.
نظرسنجی مشترک واشنگتن پست و دانشکده شار نشان می دهد که اختالف بین 
بانوان رای دهنده با مردان در رای دادن به نامزدهای دمکرات در این حوزه ها بیشتر 
است، چراکه 54 درصد بانوان و 40درصد مردان به دمکرات ها رای می دهند، اما 
تمایل رای دهندگان مرد در این حوزه های رقابتی به نامزدهای جمهوریخواه نسبت 

به بانوان بیشتر یعنی 51 درصد به 46 درصد است.
بین رای  بنابر پژوهش صورت گرفته شکاف  واشنگتن پست درادامه نوشت: 
دهندگان تحصیل کرده با آنهایی که تحصیالت دانشگاهی ندارند بیشتر شده و این 
روند از زمان به پیروزی رسیدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، هرچه 
بیشتر عمیق تر می گردد. رای دهندگان تحصیل کرده، جدای از نوع تحصیالت، 
دراین حوزه ها نیز به دو دسته تقسیم شده اند. 49 درصد می گویند که از نامزد 

جمهوریخواه حمایت می کنند و 47 درصد می گویند حامی دمکرات ها هستند.
نظرسنجی مشترک واشنگتن پست با دانشکده شار از 2هزار و 672 رای دهنده 
احتمالی آمریکایی در بازه زمانی 19 سپتامبر تا پنج ماه اکتبر برابر با 28 شهریور ماه 

تا 13 مهرماه و با خطای دو درصد به عمل آمده است.
به گزارش ایرنا،انتخابات کنگره آمریکا قرار است سه شنبه ششم نوامبر 2018 برابر 
با 15 آبان 1397 برگزار شود، دراین انتخابات تمامی 435کرسی مجلس نمایندگان 

و 35 کرسی از یکصد کرسی مجلس سنا به رای گذارده شود.
برگزاری این انتخابات درست درمیانه دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ خواهد 
بود که درصورت پیشی گرفتن دمکرات ها دراین انتخابات و به دست آوردن اکثریت 
کرسی ها در مجلس نمایندگان، کار برای دولت ترامپ که هم اکنون اکثریت سنا و 

مجلس نمایندگان را در اختیار دارد، به مراتب دشوار تر خواهد ساخت.
درحال حاضر از 435 کرسی مجلس نمایندگان آمریکا، جمهوریخواهان با در 
اختیار داشتن 240 کرسی در برابر 194 کرسی حزب دمکرات، از اکثریت برخوردار 

هستند.
درصورتی که حزب دمکرات بتواند دراین انتخابات 24 کرسی دیگر را از حزب 
جمهوریخواه پس بگیرد، آنگاه با کسب 218 کرسی در قبال 216 کرسی و تنها 
با اختالف دو کرسی این حزب قادر خواهد بود اکثریت مجلس نمایندگان را از آن 

خود کند.
در سنا نیز دمکرات ها به سه کرسی و جمهوریخواهان نیز به هشت کرسی برای 

کنترل و داشتن اکثریت در این مجلس از کنگره آمریکا نیاز دارند.

دبیرکل آینده سازمان شانگهای با ظریف دیدار کرد
دبیرکل آینده سازمان همکاری شانگهای و رییس موسسه استراتژیک 
ازبکستان با وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو 

کرد.
به گزارش ایرنا از مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه »والدیمیر نوروف« 
رئیس موسسه استراتژیک ازبکستان بعد از ظهر امروز - دوشنبه - با »محمد جواد 

ظریف« وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار طرفین در خصوص موضوعات دو جانبه و منطقه ای تبادل نظر و 
بر تقویت مناسبات ایران و ازبکستان در زمینه های سیاسی، مطالعاتی، اقتصادی، 

فرهنگی ترانزیت، گردشگری تاکید کردند.
مبارزه با داعش و گروه های تروریستی از جمله محورهای مورد تاکید طرفین در 

این گفت وگو بود.
وزیر امور خارجه همچنین انتخاب والدیمیر نوروف به عنوان دبیرکل آینده سازمان 

همکاری های شانگهای را تبریک گفت.
نوروف نیز در این دیدار ضمن تشکر ابراز امیدواری کرد که همکاری های ایران و 
سازمان همکاری های شانگ های در دوره مسئولیت وی بیش از پیش افزایش یابد.
به گزارش ایرنا، سازمان همکاری شانگهای سازمانی میان  دولتی است که برای 

همکاری های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده  است.
اجالس آتی سازمان همکاری شانگهای اواخر این هفته در تاجیکستان برگزار 

می شود.

علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی ایران مشکالت 
جهانی را نتیجه یکجانبه گرایی آمریکا عنوان کرد و خواستار 
اتحاد کشورها در برابر اقدامات فراقانونی و یکجانبه گرایانه شد.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، علی الریجانی طی سخنرانی در سومین 
اجالس بین المجالس اوراسیا در شهر آنتالیای ترکیه گفت: آمریکا و رژیم 
اسرائیل عامل به هم ریختگی امنیت جهانی هستند و اقدامات یکجانبه 
قدرت هایی مانند آمریکا در برخورد با مسائل بین المللی، مشکالت و 

چالش های گسترده ای را برای جامعه بین المللی ایجاد کرده است.
وی خروج غیرقانونی از برجام، تصمیم غیرقانونی دولت آمریکا در 
مورد مساله فلسطین مبنی بر اعالم قدس شریف به عنوان پایتخت یک 
رژیم نامشروع، اشغالگر و متجاوز، خروج از پیمان آب و هوایی پاریس 
و به هم زدن نظام تعرفه ای تجارت جهانی را نمونه هایی روشن از این 

گونه اقدامات ذکر کرد.
رییس مجلس ایران مبارزه منفی آمریکا با پیمان آب و هوایی پاریس، 
زیر پا گذاشتن یکی از موضوعات حساس محیط زیستی و جهانی 
دانست و بیان کرد: این امر بی اعتنایی به حقوق همه ملتها خواهد بود.

وی اقدام خودخواهانه، یکجانبه و غیر قانونی دولت آمریکا در خروج 
از برجام و برقراری مجدد تحریم های ظالمانه علیه ملت بزرگ ایران را 
از جمله عالیم هشدار دهنده ظهور مجدد گفتمان پوسیده و مندرس 

یکجانبه گرایی در روابط بین الملل ذکر کرد.
الریجانی تاکید کرد: بدون تردید این گونه نگرشها و برخی 
سیاستهای چالش برانگیز و تنش زا در حوزه های مختلف از سوی 
برخی کشورها، فرآیند رشد و توسعه همه جانبه را تحت تأثیر 
قرارداده و اصل حاکمیت جهانی، چندجانبه گرایی و تجارت آزاد را 

با چالش رو به رو ساخته است.
وی اظهار کرد: متأسفانه این نگرش های به شدت خودپرستانه و 
استکباری، با ادبیات نازی همراه شده و برگرفته از توهم استراتژیک است 
که به گواه تاریخ، نتیجه آن، بی ثباتی و ناامنی جهانی، اشاعه هرج و مرج 

گرایی و تهدید صلح و امنیت بین المللی است.
ایران اضافه کرد: محیط و فضای  رییس مجلس شورای اسالمی 
جهانی همکاریهای اقتصادی و توسعه ای، در حال تغییر است و رشد و 
توسعه همه جانبه، مبنایی برای همکاری در زمینه توسعه منطقه ای و 
بین المللی شده که بیانگر یک تغییر پارادایمی در حوزه روابط اقتصادی 

منطقه ای و بین المللی است.
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران تأکید می کند که به دلیل این 
چالش، ایستادگی در برابر یکجانبه گرایی، همکاری بین اعضای مجالس 

اورآسیا را بیش از هر زمانی ضروری کرده است.
الریجانی خواستار امضای توافقات تجاری میان اعضاء برای از میان 
برداشتن تعرفه ها و تجارت آزاد توسط کشورهای عضو مجالس اوراسیا 
شد و گفت: این اقدام عملیاتی مؤثر برای ایستادگی در برابر یکجانبه 

گرایی تجاری آمریکا به شمار می رود.
وی تاکید کرد: بر این اساس، جمهوری اسالمی ایران معتقد است 
که اعضای این نشست باید با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه، متوازن و 
فعال، روند چندجانبه گرایی را بیش از گذشته تقویت کنند و حوزه 
همکاریهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجاری خود را بازتعریف کرده 

و توسعه دهند.
رییس مجلس ایران، مجالس اوراسیا را نهادی برای تعامل و تبادل نظر 
دانست و اظهار کرد: بدون شک این نشست با شعار 'همکاری اقتصادی، 
محیط زیست و توسعه پایدار' فرصت مناسبی است تا گفت و گوهای 
سازنده ای درباره تغییرات ایجاد شده در همکاریهای اقتصادی منطقه 
ای و بین المللی و توسعه همه جانبه داشته باشیم و اقدامات جدی تری 

را برای از میان بردن چالشهای پیش رو انجام دهیم.
وی گفت وگوهای اعضا در دو نشست قبلی در مسکو و سئول را عالوه 
بر عمیق تر کردن فهم و برداشت مشترک اعضاء از همکاری و مشارکت، 
مسیر جدیدی برای شکل گیری منطقه اوراسیا به عنوان یک قطب مؤثر 

برای توسعه پایدار اجتماعی و فرهنگی باز عنوان کرد.
وی ادامه داد: فکر می کنم مسیر جدید، با حضور چشمگیر رؤسای 
محترم مجالس و هیاتهای پارلمانی هموارتر شده و بیانگر یک عزم و اراده 
سیاسی و اقتصادی قوی تر برای ورود به مرحله عملیاتی و اجرایی است.

رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد: امروز مقابله با بحران های 
زیست محیطی نیازمند توجه ویژه و همکاری جمعی است و جمهوری 
اسالمی ایران نیز همانند سایر کشورهای منطقه از پیامدهای سوء زیست 
محیطی در جهان معاصر رنج می برد که از جمله این پیامدها می توان 
به وضعیت دریاچه تاریخی و زیبای ارومیه اشاره کرد و عالوه بر این عدم 
توجه به مسائل محیط زیست منطقه، بخش های وسیعی از استان های 
غربی جمهوری اسالمی ایران را با پدیده ریزگردها، غبار و آلودگی هوا 

مواجه ساخته است.
وی خطاب به رئیس مجلس ترکیه ادامه داد: بحران سوریه، در حال 
تبدیل شدن به زخمی کهنه و بسیار پیچیده است و سال هاست که 
مردم این کشور از بی ثباتی و فقدان امنیت رنج می برند و همین قدرت 
های مزاحم و ماجراجو باعث طوالنی شدن بحران سوریه شده و مانع 

اعمال حق تعیین سرنوشت مردم این کشور هستند.

الریجانی افزود: جمهوری اسالمی ایران از آغاز بحران سوریه تاکنون 
با درخواست دولت سوریه، به یاری مردم سوریه در مقابله با تروریسم 
شتافت و همواره بر نقش حق مردم سوریه برای تصمیم گیری در 
خصوص آینده کشور خود و ضرورت دستیابی به یک راه حل سیاسی 

درون زا و سوریه محور، تاکید کرده است.
وی اظهار کرد: همکاری های ایران، ترکیه و روسیه برای سامان 
بخشی شرایط سوریه، تالشی منطقه ای در راستای مبارزه با تروریسم و 
افراط گرایی و کمک به مردم و دولت سوریه است و ما از همکاری سایر 

کشورها در این مسیر استقبال می کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: باید همه همکاران 
بدانند مساله تروریسم خاتمه نیافته است کما این که در اهواز 

اتفاق افتاد.
وی تاکید کرد: از نظر جمهوری اسالمی ایران تنها مردم یمن حق 
تصمیم گیری در مورد آینده کشور خود را دارند و ما از یمن مستقل، 
متحد، با ثبات، امن و یکپارچه در مسیر توسعه حمایت می کنیم و 
توقف تداوم تجاوز خارجی، محاصره غیرقانونی و کشتار بی رحمانه مردم 
یمن و بازگشت به مسیر گفت وگوهای یمنی- یمنی را راه حل بحران 

می دانیم.
الریجانی بیان کرد: جمهوری اسالمی ایران از سازمان ملل متحد و 
کشورهای موثر در بحران یمن می خواهد به جای صدور قطعنامه های 
کم اثر یا طرح های غیرعملی که بیشتر متجاوزان را برای ادامه حمالت 
غیرقانونی خود تشجیع می کند، تالش های خود را در جهت توقف فوری 
حمالت، اتخاذ تدابیر الزم برای انجام اقدامات فوری و موثر در حفاظت 
از جان و مال و امنیت غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان افزایش دهند.

رییس مجلس شورای اسالمی ایران تأکید کرد: امروز به دلیل رفتار 
غیرمسئوالنه آمریکا و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی، مردم 
فلسطین از نظر شرایط زیستی در وضعیت دشواری قرار گرفته اند و 

آمریکا تحت عنوان مبهم و مجعول 'معامله بزرگ قرن' به شیوه های 
غیرانسانی قصد دارد مردم مظلوم فلسطین را از زندگی در سرزمین 
خویش محروم کند و این رفتار ستمکارانه به نتیجه نخواهد رسید و 

باعث توسعه درگیری ها در منطقه خواهد شد.
وی اضافه کرد: اگر آمریکا به دنبال معامله بزرگ قرن است، باید گام 
در راه توافق بزرگ قرن بر سر حکومت مردم فلسطین برای انتخاب 
سرنوشت خود به صورت دمکراتیک بگذارد ولی ظاهراً عقل سیاسی آنها 

با هرگونه توافق، ستیز دارد.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: آمریکا اقدام مخرب دیگری 
را در منطقه دنبال کرده و با ایجاد هراس های تصنعی منطقه ای، از 
کشورهای منطقه اخاذی می کند و با کمال تأسف این اقدام همراه با 
ادبیات سخیف و تحقیرآمیزی نسبت به برخی کشورهای منطقه است 
و گاه سخن از استراتژی جدید امنیتی منطقه بیان می شود که هدفی 
جز اخاذی در آن نهفته نیست البته این سیاست  رسوایی است و بیداری 
در منطقه عمیق تر از آن است که با این لفاظی ها دچار اشتباه محاسباتی 

شود اما برای طراحان توطئه، پرهزینه خواهد بود.
رفتار  نوع  با  که  است  شده  روشن  امروز  کرد:  تصریح  الریجانی 
غیرمتعهدانه آمریکا بیان ایجاد هرگونه انضباط، چه اقتصادی و چه 
امنیتی از زبان سیاستمداران آمریکا به طنز بیشتر شباهت دارد تا 
واقعیت و معموالً هم به بد سرانجامی منجر می شود و این اقدامات 
سخن مارکس را به ذهن متبادر می کند که تکرار وقایع تاریخ با کمدی 

آغاز و به تراژدی ختم می شود.
وی در ادامه آمادگی کامل مجلس شورای اسالمی ایران را برای 
همکاری در جهت تحقق اهداف و راهکارهای تعیین شده همکاری های 
چند جانبه و کمک به ایجاد یک نظم امنیتی پایدار در منطقه اوراسیا 

اعالم کرد.
ترکیه  مجلس  رئیس  پیشنهاد  از  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
مبنی بر ایجاد کمیته های تخصصی برای برگزاری اجالس حمایت کرد 
و همچنین به ملت عراق و رئیس پارلمان این کشور برای برگزاری 

انتخابات دموکراتیک و شکل گیری مجلس این کشور تبریک گفت.
به گزارش ایرنا، علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی ایران 
در راس یک هیات پارلمانی از طرف ایران در این اجالس حضور یافته 
است و عالوه بر سخنرانی، دیدار دو جانبه ای با برخی از روسای مجالس 

کشورهای شرکت کننده داشت.
افضلی )نماینده اقلید(، خامکانی )نماینده زرند وکوه بنان( و علیرضا 
بیگی )نماینده تبریز(، رئیس مجلس ایران را در این سفر همراهی می 

کنند.
کشورهای ویتنام، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه، تایلند، تاجیکستان، 
سریالنکا، اسلواکی، صربستان، عربستان سعودی، روسیه، قطر، فیلیپین، 
پاکستان، مغولستان، لیتوانی، الئوس، کویت، قرقیزستان، کره جنوبی، 
قزاقستان، اردن، ژاپن، عراق، ایران، اندونزی، مجارستان، چین، کامبوج، 
بوسنی و هرزگوین، بالروس، بحرین، جمهوری  برونئی،  بلغارستان، 
آذربایجان، ارمنستان، افغانستان برای حضور در این اجالس حضور دارند.

پیش از این دوره اول و دوم اجالس مجالس اوراسیا در کره جنوبی و 
مسکو برگزار شده بود.
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بشار اسد دستور عفو عمومی برای فراری های ارتش سوریه صادر کرد
رئیس جمهوری سوریه امروز )سه شنبه( دستور عفو عمومی افراد فراری از خدمت سربازی چه در داخل و چه در خارج از این کشور را صادر کرد. به گزارش ایسنا به نقل از سایت النشره، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه امروز در حکمی اعالم کرد: تمام کسانی که بعد 

از شروع اعتراضات در سال 2۰11 چه در داخل و چه در خارج کشور از خدمت سربازی فرار کرده  و از ارتش جدا شده اند شامل عفو عمومی می شوند. ریاست جمهوری سوریه در بیانیه ای تاکید کرد که این عفو عمومی شامل تمام کسانی می شود که قبل از این تاریخ از 
خدمت ارتش سوریه فرار کرده اند و شامل افرادی که متواری شده و از دست عدالت فرار کرده اند نمی شود، مگر در صورتی که این افراد خود را تا چهار ماه )برای افراد فراری در داخل کشور( و شش ماه )برای افراد خارج از کشور( به مراجع مربوطه معرفی کنند. 

اخبار  الریجانی: 

 مشکالت جهانی نتیجه یکجانبه گرایی آمریکاست

چه اتفاقی برای روزنامه نگار عربستانی افتاده است؟

 معمای »جمال خاشقجی« 

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، تالش های بسیاری کرده که از خودش 
یک تصویر اصالح طلب در غرب ترسیم کند؛ بنابراین با توجه به واکنش های 
گسترده جهانی به ماجرای خاشقجی، این پرسش مطرح می شود که آیا 
تالش های بن سلمان برای ترسیم یک تصویر مثبت از خود با قتل خاسقجی 
بر باد نخواهد رفت؟ آیا قتل خاشقجی در کنسولگری، روابط بن سلمان را با 

غرب و آمریکا "ویران" نخواهد کرد؟
شاید تصمیم گیران ریاض با در نظر گرفتن این پرسش ها، تصمیم گرفته اند خاشقجی 
را به ریاض برگردانند و او را با تطمیع و تهدید ساکت کنند. اگر این سناریو صحیح 
باشد، آیا خاشقجی با نوشتن یادداشت در روزنامه "الحیات" یا یک روزنامه دیگر، همه 
را غافلگیر خواهد کرد؟ تاریخ انتشار: 17:43 - 17 مهر 1397 پ فرارو- از روزی که 
خبر ناپدید شدن روزنامه نگار برجسته سعودی مثل آتش در خرمن منتشر شد، 
گمانه زنی های متعددی درباره قتل و حتی تکه تکه شدن او مطرح شده است، اما در 
این باره هیچ مدرکی ارائه نشده است. به گزارش فرارو، در یک هفته گذشته جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی و ستون نویس روزنامه واشنگتن پست، در صدر 
اخبار رسانه های جهانی و منطقه ای بوده است. برخی حتی ناپدید شدن خاشقجی را 
با فروپاشی "نظم جهانی" هم مرتبط کرده اند. سه شنبه دوم اکتبر حوالی ساعت 
13:30 ظهر خاشقجی به همراه نامزدش، خدیجه چنگیز، برای دریافت مدارکی که 
نشان می دهد او از همسر سابقش جدا شده است، به ساختمان کنسولگری عربستان 
در استانبول وارد شد. طبق قانون ترکیه، ازدواج با یک شهروند ترکیه مستلزم ارائه 
سندی است که نشان می دهد فرد متاهل نیست. بنا به گفته برخی منابع، خاشقجی 
که از همسر سابقش در عربستان جدا شده بود، به شدت از تنهایی ناراحت بود و به 
دنبال ازدواج و سکونت در استانبول بود. او در این اواخر حتی در استانبول یک منزل 
خریده بود و داشت برای ازدواج آماده می شد.   خاشقجی در کنار اردوغان خاشقجی 
قبل از ورود به کنسولگری، گوشی تلفن و یک شماره تلفن را به نامزدش داد و به او 
گفت: در صورتی که اتفاق ناخوشایندی برایش بیافتد، به مشاور رئیس جمهور ترکیه 
اطالع بدهد. حدود سه ساعت و نیم پس از ورود خاشقجی به کنسولگری، یعنی در 
ساعت 16، خدیجه به تدریج نگران شد و ساعت کاری کنسولگری عربستان را در 
اینترنت جستجو کرد. این جستجو نگرانی او را بیشتر کرد چرا که معموال ساعت 
15:30 کنسولگری تعطیل می شود. خدیجه سراغ خاشقجی را از حراست کنسولگری 
گرفت، اما آن ها اظهار بی اطالعی کردند. چه اتفاقی برای این روزنامه نگار افتاد؟ او 
کجاست؟ آیا هنوز زنده است؟ یا واقعا تکه تکه شده است؟ تحقیقات رسمی ترکیه 

درباره سرنوشت خاشقجی هنوز در جریان است و نتیجه نهایی آن هنوز اعالم نشده 
است. به همین دلیل نمی توان با قاطعیت درباره سرنوشت مبهم این روزنامه نگار سخن 
گفت. با این حال، تاکنون یک سری شواهد و قراین مشخص شده است که نشان 
می دهد به طور حتم برای خاشقجی اتفاقی افتاده است. اما اینکه این اتفاق چیست و 
چگونه رخ داد، هنوز یک معماست.   خدیجه چنگیز   بخوانید: جمال خاشقجی کیست 
و چرا ربوده شد؟ شواهد زیر نشان می دهد که اتفاقی برای خاشقجی رخ داده است: 
1- خاشقجی در روز جمعه 28 سپتامبر برای نخستین بار به کنسولگری رفت، اما به 
او گفته شد که برای دریافت مدارک مورد نظر یک هفته بعد دوباره مراجعه کند. او پنج 
روز بعد، یعنی در دوم اکتبر، به کنسولگری رفت، اما دیگر خبری از او شنیده نشد. آیا 
در این مدت، سعودی ها برای ربودن یا قتل خاشقجی برنامه ریزی کردند؟ شواهد بعدی 
این گمانه زنی را تقویت می کنند. 2- در روز ناپدید شدن خاشقجی، 15 مامور اطالعاتی 
سعودی، از طریق دو هواپیمای خصوصی عربستانی به کنسولگری کشورشان در  
استانبول رفتند. یکی از این دو هواپیما چند ساعت بعد از فرود، استانبول را ترک کرد 
و دومی هم در ساعات اولیه شب همان روز از فرودگاه آتاتورک استانبول پرواز کرد. آیا 
این گروه با ناپدید شدن خاشقجی ارتباط دارد؟   آخرین تصویر از خاشقجی قبل از 
ورود به کنسولگری 3- خالد بن سلمان، سفیر عربستان در واشنگتن، که پسر پادشاه 
و برادر ولیعهد است، گفته دوربین های مدار بسته کنسولگری در روز ورود خاشقجی 
به آن خاموش بودند. آیا دوربین ها عمدا خاموش شده اند؟ امروز روزنامه واشنگتن پست 
یک تصویری از یکی از دوربین های مدار بسته مجاور کنسولگری منتشر کرد که نشان 
می دهد خاشقجی وارد آنجا شده است. 4- در روز ورود خاشقجی به کنسولگری، 
مقامات سعودی آنجا به نگهبانان ترکیه ای کنسولگری مرخصی داده بودند. 5- به گفته 
روزنامه گاردین، در روز ناپدید شدن خاشقجی، شش خودروی دیپلماتیک، از جمله 
یک ون مشکی، به کنسولگری رفته و پس از ورود خاشقجی به آنجا، محل را ترک 
کرده اند. مسیر حرکت این خودروها، که گمان می رود جنازه خاشقجی در یکی از آن ها 
است، مشکوک است. محققان ترکیه ای معتقدند یکی از این شش خودرو متعلق به 
گروه 15 نفری مزبور است. مقامات ترکیه گفته اند این خودرو ها دو ساعت پس از ورود 
خاشقجی به کنسولگری، آنجا را ترک کردند. دوربین های امنیتی نشان داد که 
جعبه های دیپلماتیک به داخل ون گذاشته می شد. پس از ترک کنسولگری، سه 
دستگاه از این خودرو ها به یک جاده اصلی و سه دستگاه دیگر به مسیر دیگری رفتند. 
ون مشکی، توجه محققان را به خود جلب کرده است. الجزیره، روایت کم وبیش 
مشابهی مطرح کرده است. وبگاه این شبکه گفته مقامات ترکیه، 26 خودرو کنسولگری 
را شناسایی کرده اند که از چهار دستگاه از آن ها در روز ناپدید شدن خاشقجی، تحرکات 
مشکوک داشته اند. این خودروها، یک ساعت پس از ورود خاشقجی به کنسولگری، 
آنجا را ترک کردند. دوربین ها نشان داد که این خودروها، از مسیر های غیرمعمولی 
حرکت کرده اند.   خاشقجی در کنار نوه هایش عالوه بر این شواهد، خود خاشقجی هم 
قبل از ورود احساس خطر می کرد. به همین دلیل به نامزدش گفته که با مشاور 
رئیس جمهور ترکیه تماس بگیرد. به هرحال همه این شواهد قویا نشان می دهد که 
برای خاشقجی اتفاقی افتاده است. اما این اتفاق چیست؟ در این باره دو سناریو مطرح 
است. سناریوی اول چند روز پس از ناپدید شدن خاشقجی، دو منبع ترکیه ای به 
خبرگزاری رویترز گفتند که مقامات ترکیه معتقدند که این روزنامه نگار عمدا در درون 
کنسولگری کشته شده است. یکی از این منابع به رویترز گفت:" ارزیابی اولیه پلیس 
ترکیه این است که آقای خاشقچی در داخل کنسولگری عربستان به قتل رسیده است. 
ما معتقدیم که این قتل از پیش برنامه ریزی شده بوده و سپس جسد به خارج از 
کنسولگری منتقل شده است". یاسین آکتای، مشاور رجب طیب اردوغان و دوست 
خاشقجی، دیدگاه مشابهی مطرح کرده است. او گفته:" احساس من این است که او در 

کنسولگری کشته شده است".   ماهیگیری خاشقجی در دریا یک منبع سعودی در 
کنسولگری خبر قتل خاشقجی در آنجا را تکذیب کرده و با صدور بیانیه ای، اتهامات را 
"بی اساس" توصیف کرد. اما با وجود این تکذیب برخی حتی از شکنجه، قتل و تکه تکه 
شدن خاشقجی در کنسولگری سخن گفتند. همزمان با انتشار خبر قتل خاشقجی در 
رسانه ها، یک منبع بلندپایه پلیس ترکیه به وبگاه خبری-تحلیلی میدل ایست آی گفته 
خاشقجی قبل از قتل به طرز وحشیانه ای شکنجه شده و سپس جسد او قطعه قطعه 
شده است. این منبع تصریح کرد: خاشقجی " به طرز وحشیانه ای شکنجه، کشته و 
سپس قطعه قطعه شد. از همه چیز فیلم برداری شد تا ثابت شود ماموریت انجام شده 
است و نوار هم از کشور )ترکیه( خارج شد". سناریوی دوم از دو روز پیش، خبر قتل 
خاشقجی در صدر رسانه ها بوده و روایت های متعددی در این باره منتشر شده است، 
اما در این زمینه چهار نکته را باید مد نظر قرار داد. نخست آنکه علیرغم انتشار گسترده 
خبر قتل، هنوز هیچ مدرک محکمه پسندی که نشان دهد خاشقجی به قتل رسیده 
است، منتشر نشده است. حتی مقامات ترکیه، هم که معتقدند خاشقجی کشته شده، 
هنوز هیچ مدرکی در این باره ارائه نکرده اند. دوم؛ تاکنون هیچ اثر یا جنازه ای از 
خاشقجی پیدا نشده است حتی خانواده و نامزد او که ماجرایش را دنبال می کنند، هنوز 
به طور رسمی مرگ او را اعالم نکرده اند.   خاشقجی در کنار ترکی الفیصل و محمد 
علی کلی سوم، همانطور که احتمال دارد ون مشکی، جنازه خاشقجی را حمل کرده، 
این احتمال نیز وجود دارد که خاشقجی بیهوش شده و توسط این ون به جای دیگری 
-یا حتی شاید خارج از ترکیه - منتقل شده است. چهارم؛ مسئله خاشقجی مانند 
بسیاری مسائل دیگر در خاورمیانه، سیاسی شده است. یکی از اتهامات غیررسمی 
خاشقجی در عربستان این بود که او از جریان اخوان المسلمین جانبداری می کند. 
گروهی که به شدت با دولت های امارات و عربستان مخالف است و در این دو کشور به 
عنوان گروه تروریستی تعیین شده است. رسانه های قطر و ترکیه، که هر دو ارتباط 
تنگاتگی با جریان اخوان المسلیمن دارند، به طور گسترده ماجرای قتل خاشقجی را 
برجسته کرده اند.   خاشقجی در اسلو مقامات ترکیه در ابتدا اعالم کردند که خاشقجی 
در کنسولگری کشته شده، اما بعد ها رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با اشاره 
به تحقیقات گسترده مقامات ترکیه، گفته "توقعاتش هنوز مثبت است". همه این 
دالیل، احتمال دومی را مطرح می کنند که خاشقجی ربوده شده است. بویژه آنکه 
عربستان در زمینه ربودن شاهزادگان سعودی از اروپا و جا های دیگر چندین سابقه 
دارد. در سال 2003، شاهزاده سلطان بن ترکی عبدالعزیز، که از حکومت عربستان 
انتقاد می کرد، از ژنو ربوده و به ریاض بازگردانده شد.   در سال 2014، این ماجرا با 
ایتالیا به عربستان  از  النصر  شاهزاده دیگری تکرار شد. شاهزاده سیف بن سعود 
بازگردانده شد. شاهزاده سوم که علیرغم میل باطنی اش از پاریس به ریاض برگشت، 
ترکی بن بندر بود؛ بنابراین احتمال ربوده شدن و زنده ماندن خاشقجی هنوز منتفی 
نیست.   کشتن ستون نویس واشنگتن پست برای عربستان بدون تبعات نخواهد بود. 
بدون شک طراحان عملیات ربودن یا قتل خاشقجی واکنش های جهانی به این امر را 
بررسی کرده اند. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، تالش های بسیاری کرده که از 
خودش یک تصویر اصالح طلب در غرب ترسیم کند؛ بنابراین با توجه به واکنش های 
گسترده جهانی به ماجرای خاشقجی، این پرسش مطرح می شود که آیا تالش های بن 
سلمان برای ترسیم یک تصویر مثبت از خود با قتل خاسقجی بر باد نخواهد رفت؟ آیا 
قتل خاشقجی در کنسولگری، روابط بن سلمان را با غرب و آمریکا "ویران" نخواهد 
کرد؟ شاید تصمیم گیران ریاض با در نظر گرفتن این پرسش ها، تصمیم گرفته اند 
خاشقجی را به ریاض برگردانند و او را با تطمیع و تهدید ساکت کنند. اگر این سناریو 
صحیح باشد، آیا خاشقجی با نوشتن یادداشت در روزنامه "الحیات" یا یک روزنامه 

دیگر، همه را غافلگیر خواهد کرد؟


