
ترکیه هویت همدست محلی سر به نیست کردن جسد 
خاشقجی را فاش کرد

دادستان کل ترکیه در استانبول اعالم کرد، بررسی اطالعات مشخص 
می کند شهروند سعودی به نام محمد احمد الفوزان به مظنونان قتل 
جمال خاشقجی در سر به نیست کردن جسد این روزنامه نگار سعودی 
کمک کرده و تیم تحقیق و تفحص دو ویالی متعلق به الفوزان را در 

استان یالوا شناسایی کرده  است.
به گزارش ایسنا، دادستان کل ترکیه اظهار کرد، منصور عثمان ابا حسین یکی 
از ۱۵ مظنون به قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی یک روز قبل 
از کشته شدن جمال خاشقجی با الفوزان در یکی از دو ویالیی که در روستای 
سامانلی در استان یالوا در جنوب استانبول واقع و مورد تفتیش قرار گرفته است، 

تماس برقرار کرده بود.
الجزیره به نقل از بیانیه دادستانی کل ترکیه گزارش داد، الفوزان تاجر سعودی 
مقیم ترکیه در سر به نیست کردن جسد خاشقجی بعد از کشتن و مثله کردن 
جسدش توسط تیم سعودی در داخل کنسولگری عربستان در استانبول در 

تاریخ دوم اکتبر دست داشته است.
با  که  محلی  همدست  این  هویت  کردن  فاش  ضمن  ترکیه  کل  دادستان 
تیم ترور همکاری داشته آورده است، تیم ترور با او برای رهایی از شر جسد 

خاشقجی هماهنگ کرده بود.
قتل  درباره  را  سعودی  مقامات  روایت  عناصر  از  عنصر  دو  افشاگری  این 
خاشقجی زیر سوال می برد، اول اینکه جوخه مرگ به نیت قتل خاشقجی به 
استانبول آمده بود و دوم اینکه همدست محلی آنطور که ریاض مدعی شده بود 

ترکیه ای نبوده بلکه تابعیت سعودی داشته است.
خبرگزاری آناتولی ترکیه نیز گزارش داد، ادعاهایی وجود دارند مبنی بر اینکه 
الفوزان بعد از تماس با مظنونان ترکیه را ترک کرده و تقریبا از دو ماه پیش 

بازنگشته است.
الجزیره نیز در ادامه آورده است، تفتیش دو ویالی متعلق به الفوزان همچنان 
ادامه دارد و تیم تحقیقات جنایی به دنبال سرنخ های جدید است. تیم تحقیقات 
و پلیس و نیروهای ژاندارمری تدابیر امنیتی گسترده ای را در اطراف این دو 
ویال لحاظ کرده اند و نیروهای پلیس و اطفاء حریق در حال جستجوی مکان با 
مشارکت سگ های آموزش دیده و پهپاد هستند و یک چاه نزدیک به باغ یکی 

از ویالها را تفتیش کرده اند.
مکان های  یالوا  شهر  در  مناطقی  بودند،  گفته  پیشتر  ترکیه  امنیتی  منابع 

احتمالی برای سر به نیست کردن جسد خاشقجی هستند.
در  آنکارا  کرد،  اظهار  ترکیه  وزیر خارجه  مولود چاووش اوغلو،  دیگر سو،  از 
صورت آغاز تحقیقات بین المللی درباره پرونده خاشقجی به طور کامل همکاری 
خواهد کرد و درخواست ها برای انجام تحقیقات بین المللی به دلیل پیدا نشدن 
پاسخ هایی برای سوال های مهم از جمله اینکه آمر قتل چه کسی بوده، افزایش 

یافته است.
وی افزود: تحقیقات ترکیه در این پرونده به شدت ادامه دارد و من از دادستانی 
کل می خواهم اطالعات این پرونده را ارائه کند چراکه متهمان بازداشت شده در 

قبضه مقامات سعودی هستند.

همکاری آلمان و فرانسه در ایجاد کانال مالی اتحادیه 
اروپا برای ایران

آلمان و فرانسه احتماال در طرحی مشترک، میزبانی کانال مالی اتحادیه 
اروپا را بر عهده خواهند گرفت.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال از بروکسل، در این طرح 
اگر فرانسه میزبان این کانال مالی شود، یک مقام آلمانی ریاست آن را برعهده 
خواهد گرفت و اگر این مسئولیت را آلمان برعهده بگیرد، ریاست کانال مالی را 

یک مقام فرانسوی بر عهده خواهد گرفت.
ایران  با  معامله  برای  اروپا  اتحادیه  مالی  کانال  یورونیوز،  گزارش  اساس  بر 
موسوم به SPV، کانالی خواهد بود که تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا در 

شرایطی که آمریکا ایران را تحریم کرده است، تسهیل خواهد کرد.
این کانال مالی تالشی است از سوی اتحادیه اروپا برای نجات برجام که در 
سال ۲۰۱۵ میان قدرت های جهانی و ایران امضاء شد. با خروج دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا از این توافق، اتحادیه اروپا تالش دارد با باز 
کردن مسیری ویژه و خارج از نفوذ ایاالت متحده آمریکا برای معامالت تجاری با 

ایران، تهران را تشویق کند که همچنان پایبند به برجام باقی بماند.
پیش از این برخی کشورهای اروپایی از جمله اتریش و لوکزامبورگ حاضر به 

میزبانی این کانال ویژه مالی نشدند.
دلیل عدم رغبت برخی کشورهای اروپایی برای میزبانی این کانال ویژه، هراس 
آن ها از تحریم های ایاالت متحده آمریکاست. اروپا نگران است که اقدام به باز 
کردن این کانال مالی باعث تحریک آمریکا و اقدامات تنبیهی واشنگتن علیه 

بانک هایی شود که قرار است در این نظام مالی با ایران کار کنند.

 »محمد بن سلمان « ولیعهد سعودی دیروز )دوشنبه( در 
چارچوب دیداری دو روزه وارد قاهره شد و مورد استقبال 
»عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهوری مصر قرار گرفت، 
هایی،  کمپین  انداختن  راه  با  ها  از مصری  بسیاری  ولی 

مخالفت خود را با این دیدار اعالم کرده بودند.
به گزارش ایرنا، »بسام راضی« سخنگوی ریاست جمهوری مصر 
پیش از این دیدار در صفحه فیس بوک خود نوشته بود، دیدار بن 
سلمان از قاهره در چارچوب شراکت راهبردی مصر و عربستان 
انجام می شود و دو طرف به بررسی پرونده های سیاسی مورد 

عالقه و راه های تقویت مناسبات دوجانبه می پردازند.
مقام های مصر پیش از این دیدار نوعی آماده باش در فرودگاه 
قاهره اعالم کرده بودند و السیسی رئیس جمهوری این کشور 
در فرودگاه قاهره به صورت رسمی از بن سلمان استقبال کرد. 
السیسی برای دومین بار با زیر پا گذاشتن پروتکل های تشریفاتی 
در خصوص استقبال از مقام های خارجی، به پای پله های هواپیما 

رفت و از بن سلمان زمان پیاده شدنش از هواپیما استقبال کرد.
 ششمین دیدار بن سلمان از مصر

این ششمین دیدار بن سلمان از قاهره و دومین دیدار او از 
مصر از زمان تعیین شدنش به عنوان ولیعهد سعودی است. بن 
سلمان سال ۲۰۱۵ سه دیدار از مصرانجام داد؛ نخست در ماه 
آوریل ۲۰۱۵ که آن زمان وزیر دفاع و مشاور و مخصوص شاه بود 
. در ماه جوالی هم دیداری از این کشور به عنوان جانشین ولیعهد 
و وزیر دفاع داشت و سومین دیدار او از مصر در این سال در ماه 

دسامبر ۲۰۱۵ انجام شد.
بن سلمان در سال ۲۰۱6 یک بار از مصر دیدار کرد که طی 
آن ۲۱ توافقنامه و یادداشت تفاهم میان مصر و عربستان به امضا 
رسید که ایجاد منطقه آزاد در »سینا« از جمله این توافق ها بود و 
پنجمین دیدار او از مصر در ماه مارس گذشته بود و اکنون نیز در 

حال ششمین دیدار خود از این کشور آفریقایی است.
 تالش سفارت عربستان برای با اهمیت جلوه دادن دیدار 

بن سلمان
سفارت عربستان در قاهره پیش از این دیدار، هشتگی با عنوان 
»دیدار بن سلمان از کشور دوم خود مصر« در جهت تبلیغات برای 
این دیدار به راه انداخته بود و سعی داشت این دیدار را بسیار مهم 
و خواسته همه مردم مصر نشان دهد، هر چند رسانه های رسمی 
این کشور به پوشش دیدار بن سلمان و تعریف و تمجید از روابط 

دو کشور پرداختند، اما این دیدار مخالفانی هم داشت.
 مخالفت مصری ها با دیدار بن سلمان از کشورشان

هرچند رسانه های مصری تالش می کنند همه مصر را طرفدار 
دیدار بن سلمان از قاهره نشان دهند، اما برخی احزاب و گروه ها 
و شخصیت های مصری با روش های مختلف، مخالفت خود را با 
این دیدار اعالم کرده اند. چند روز پیش ۱۰۰ روزنامه نگار مصری 
با امضای بیانیه ای مخالفت خود را با دیدار ولیعهد سعودی از 
کشورشان اعالم و تاکید کردند به دالیل انسانی، حرفه ای و ملی 

مخالف ورود بن سلمان به مصر هستند.
در این بیانیه آمده بود، نظام حاکم بر عربستان اهمیتی برای 
ارزش های انسانی و از جمله حق حیات برای عربستانی ها و 
عربستان شاغل  در  که  دیگر کشورها  و شهروندان  ها  مصری 
هستند، قائل نیست، این کشور قانون دستگاه قضایی مستقل و 
مورد اعتماد برای اجرای عدالت ندارد و قانون نیز در این عربستان 

حکمفرما نیست .
روزنامه نگاران مصری قتل فجیع »جمال خاشقچی« به دستور 
مقام های سعودی را یکی از دالیل مخالفت خود با این دیدار اعالم 

و تاکید کردند، رژیم حاکم بر ریاض مسئول این جنایت است و 
به همین دلیل روزنامه نگاران در مصر و همه جهان باید سیاست 
های شاه عربستان و ولیعهدش را که دشمن آزادی بیان هستند، 

محکوم کنند.
نگاران  روزنامه  اتحادیه  از سکوت  بیانیه  این  کنندگان  امضا 
مصر در خصوص دیدار متهم نخست جنایت قتل خاشقچی از 
کشورشان را نیز محکوم کردند و گفتند، این تصادفی نیست که 
رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی آشکارا 
از جنایت های آل سعود دفاع می کنند، جنایت های عربستان 
و متحدانش در یمن نیز بر کسی پوشیده نیست و به این دلیل 
روزنامه نگاران مصری می گویند، جای بن سلمان در زندان پس 

از محاکمه شدن در دادگاه های بین المللی است، نه در قاهره.
از سوی دیگر »جنبش مدنی دمکراتیک مصر« شنبه گذشته در 
بیانیه ای که در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد و در رسانه ها 
بازتاب زیادی داشت، با ابراز ناخرسندی از دیدار ولیعهد سعودی از 
مصر، مخالفت خود را با این دیدار اعالم و تاکید کرد، بن سلمان از 
جمله افرادی است که دو جزیره »تیران و صنافیر« را از چنگ مصر 

بیرون آورد و امنیت ملی مصر را به خطر انداخت.
این جنبش افزود، دیدار این شاهزاده سعودی از مصر برای 
»بزک کردن« تصویر زشت او به دلیل جنایتهایش و از جمله 
قتل خاشقچی است، همه شواهد و قرائن حاکی از آن است که 
او شخصا دستور کشتن خاشقچی را داده بود. جدا از این، او از 
جمله مهم ترین حامیان رژیم صهیونیستی است و می خواهد کار 
فلسطین را یکسره کند، ترامپ در مورد نظام سعودی گفته است، 

اگر عربستان نبود، »اسراییل« در تنگنای سختی گرفتار می شد.
جنبش مدنی دمکراتیک مصر در ادامه، بزرگترین جنایت بن 

سلمان را جنگ یمن دانست و تاکید کرد که این اقدام باعث یک 
فاجعه بشری بزرگ شده و اکنون میلیون ها یمنی با مشکالت 
وحشتناکی مانند گرسنگی و بیماری های مختلف دست و پنجه 
نرم می کنند و ده ها هزار نفر نیز در این کشور کشته شده اند و به 

این دالیل به بن سلمان خوش آمد نمی گوییم.
رژیم  با  روابط  سازی  عادی  برابر  در  مقاومت  ملی  »کمیته 
صهیونیستی« نیز دیدار بن سلمان از مصر را خطرناک دانست و 
اعالم کرد که این دیدار در شرایطی انجام می شود که عربستان 
دوست رژیم صهیونیستی می خواهد وضعیت خود را در منطقه 

بهبود بخشد .
این کمیته افزود که به هیچ عنوان موافق دیدار این مقام سعودی 
از مصر نیست زیرا نظام حاکم بر عربستان اکنون اجرا کننده 

سیاست های آمریکا در منطقه است .
حزب »فردای انقالب« مصر نیز مخالفت خود را با دیدار بن 
سلمان از قاهره اعالم و از مصری ها و عرب های آزاده خواست 
با آن مخالفت کنند، زیرا هدف از این اقدام تبرئه بن سلمان از 
جنایتهایش است، کسی که دستانش به خون بیگناهان زیادی 

آلوده شده است.
این حزب بن سلمان را سارق ثروت های مصر، قاتل برادران 
مصری ها و غصب کننده پست و مقام ها در عربستان و حامی 

خشونت و تروریسم و مزدوری برای اسراییل دانست.
»جمال عید« فعال سیاسی و حقوقدان مصری نیز با اشاره به 
مخالفت مردم کشورهای مختلف با دیدار بن سلمان از قاهره در 
صفحه توییتر خود با لحنی تمسخر آمیزنوشت که وقتی مردم 
»اره« ) بن سلمان ( را نمی خواهند، نظام حاکم باید به این 

خواسته مردم پاسخ مثبت دهد.

وی افزود، ممکن است حکام در برخی کشورها از بن سلمان 
استقبال کنند، اما آن ها باید بدانند نمی توانند با پول باعث شوند 

مردم به آن ها احترام بگذارند.
عید در مورد دیدار بن سلمان از مصر نیز نوشت، از ملت بزرگ 
عذرخواهی می کنیم، از خاشقچی و همه قربانیان بن سلمان 
جنایتکار عذرخواهی می کنیم که نتوانستیم مانع دیدار او از مصر 

شویم ، نظام سرکوبگر و پلیسی چنین اجازه ای به ما نداد.
 امضای توافقنامه های تجاری میان مصر و عربستان

هرچند به نظر می رسد بن سلمان بیشتر برای شکستن انزوای 
سیاسی خود و کاستن فشارها بر خود به دلیل جنایتهایش در یمن 
و همچنین قتل خاشقچی، اقدام به انجام چند دیدار از کشورهای 
عربی می کند، اما برخی رسانه ها از امضای چند توافقنامه در دیدار 

از مصر خبر داده اند.
»عبداهلل بن محفوظ« رئیس شورای کارگزاری عربستان - مصر 
در این خصوص گفت، طی این دیدار، توافقنامه های بزرگی میان 
مصر و عربستان و از جمله توافقنامه ای میان دو شرکت »آرامکو« 
و »سابک« با شرکت های پتروشیمی مصری به امضا می رسد و 
دو کشور توافقنامه هایی در حوزه معادن و کشاورزی نیز به امضا 

می رسانند.
با اینکه رسانه های سعودی تالش می کنند این دیدارها را در 
چارچوب روابط دوجانبه عربستان با کشورهای مختلف معرفی 
کنند، اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که هدف اصلی بن 
سلمان شکستن انزوای سیاسی خود است و در این میان فعاالن 
حقوقی در کشورهای مختلف و از جمله تونس، الجزایر و مصر نیز 
دست به کار شده و اقدام به رسوا کردن مقام های سعودی به دلیل 

نقش منفی آن ها در منطقه کرده اند.
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بازداشت مشاور سابق ترامپ درباره پرونده مداخله ادعایی روسیه در انتخابات
یک قاضی فدرال آمریکا با درخواست برای به تاخیر افتادن محکومیت زندان برای مشاور سابق رئیس جمهوری آمریکا مخالفت کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی،  جورج پاپادوپولوس 31 ساله و مشاور سابق دونالد ترامپ، 

رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه محکومیت حبس دو هفته ای خود را آغاز کرد. پاپادوپولوس سال گذشته میالدی به جرمش در دروغ گویی به اف.بی.آی درباره زمان بندی دیدارهای میان مقام های روس و کمپین انتخاباتی ترامپ اعتراف کرد و 
در سپتامبر 2۰18 محکوم شد. وکیل وی گفته است که موکلش به دنبال تجدید در نظر و تصمیم دادگاه نیست.

اخبار  دیدار بن سلمان از مصر

از استقبال رسمی تا مخالفت مردمی

خشم وزیر خارجه آمریکا از اظهارات ضد صهیونیستی روحانی
به اظهارات رئیس جمهور کشورمان  امورخارجه آمریکا در واکنش  وزیر 
درباره رژیم صهیونیستی بدون اشاره به سیاست های جنگ طلبانه واشنگتن 
و متحدانش در منطقه مدعی شد که این رویکرد به افزایش تنش در منطقه 

منجر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای به سخنرانی 
روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان در کنفرانس بین المللی وحدت 
اسالمی در تهران واکنش نشان داد و خشم خود را از اظهارات ضد صهیونیستی 

روحانی ابراز کرد.
بنابر گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امورخارجه آمریکا، در این بیانیه با بیان این که 
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران بار دیگر خواستار نابودی اسرائیل شد. او اسرائیل 
را غده سرطانی و رژیم تقلبی توصیف کرد، ادعا شده است: چنین اظهاراتی تنش ها 
در منطقه را افزایش می دهد. روحانی همچنین در یک کنفرانس درخصوص وحدت 
اسالمی از مسلمانان سراسر جهان خواست تا در برابر آمریکا متحد شوند. این یک گام 

خطرناک و غیر مسئوالنه است که انزوای ایران را بیشتر می کند.
پمپئو در ادامه با ادعای اینکه ایران مکرر خواستار مرگ میلیون ها نفر از جمله 

مسلمانان می شود، گفت که در این صورت ایران دوست آمریکا و اسرائیل نیست.
وی مدعی شد که مردم ایران بهتر می دانند و با دولتشان که آنها را در این ۳۹ 
سال به جهان بد معرفی کرده ، موافق نیستند. این مردم مدت زیادی است که از این 

حکومت که آن را مستبد خواند، رنج می برند.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور ایران روز شنبه در سخنرانی خود با اشاره به این که 
مسلمانان امروز باید دست یکدیگر را بگیرند، تاکید کرد که بیگانه اتکایی از بزرگ ترین 

اشتباهات تاریخ است و خواستار اتحاد مسلمانان در برابر آمریکا شد.
روحانی در بخشی از سخنانش با بیان اینکه یکی از آثار شوم بعد جنگ جهانی دوم 
تشکیل غده سرطانی رژیم صهیونیستی در منطقه بود، خاطر نشان کرد: غرب می گفت 
به ملت ها و دولت های منطقه اعتماد ندارد؛ بنابراین باید یک قدرت دست نشان ده 
مستقر کند که کامال دوست و فرمان آنها باشد.این گونه یک رژیم جعلی تشکیل شد 

و ملت بزرگ فلسطین از خانه های خود رانده شدند.
وی با بیان این که اگر آمریکا به برخی از کشورهای منطقه اعتماد دارد چرا می گوید 
حفظ رژیم فالن کشور برای امنیت اسرائیل را الزم می داند، گفت: همه چیز در منطقه 
بر گرد یک مساله یعنی حفظ صهیونیسم است. چون حق وتو هم دارند آزادند هر 

اقدامی که می خواهند انجام دهند.
روحانی گفت: ما در مقابل غرب دو راه بیشتر نداریم یا باید از هویت دینی و بیعت با 
پیامبر )ص( دست برداشته و در برابر غرب تسلیم شویم؛ این یعنی که ما به آرمان ها، 
دین، سعادت و آینده نسل های خود خیانت می کنیم تا آسوده زندگی کنیم و برای 
جنایتکاران تاریخ فرش قرمز پهن می کنیم؛ راه دیگر این است که با همه توان در برابر 

ظلم با قدرت بایستیم. دست از دین، قرآن و پیامبرمان برنداریم.

گروه های حقوق بشری می گویند که عربستان سعودی 
نقش اصلی را در ایجاد بدترین بحران انسانی در جهان در 
یمن داشته است. با این حال، برخی از جمهوریخواهانی که 
در گذشته با ترامپ همکاری داشته اند نیز از عدم اقدام 
موثر ترامپ در مواجهه با نقض حقوق بشر توسط حکومت 
عربستان خشمگین شده اند./یک پیشنهاد اساسی در 
سنای امریکا اعمال تحریم بیشتر علیه عربستان و توقف 
فروش تسلیحات به عربستان تا زمانی است که جنگ در 
یمن متوقف شود. سناتور لی درباره این طرح می گوید 
امیدوار است که تالش های کنگره سبب توقف جنگ در 

یمن شود.
سرویس بین الملل- روزنامه امریکایی "واشنگتن پست" نوشته 
است که تعداد نمایندگان جمهوریخواه بیشتری در کنگره از 
رویکرد ترامپ در حمایت از "محمد بن سلمان" ولیعهد عربستان 
سعودی بخاطر قتل "جمال خاشقجی" روزنامه نگار سعودی انتقاد 

می کنند. 

به گزارش آفتاب نیوز؛ این روزنامه می نویسد: "سناتور "مایک 
لی" از حزب جمهوریخواه از ایال یوتا در برنامه شبکه خبری " 
ان بی سی" گفت که با ارزیابی رییس جمهوری امریکا مخالف 
است و این نظر ترامپ در تناقض با ارزیابی های جامعه اطالعاتی 

امریکا است". 
او می گوید با اطالعاتی که دریافت کرده برایش ثابت شده 
که قتل به دستور ولیعهد بوده است. لی در گذشته نیز مخالف 
رویکرد ترامپ در حمایت از عربستان سعودی در جنگ علیه 

یمن بوده است. 
گروه های حقوق بشری می گویند که عربستان سعودی نقش 
اصلی را در ایجاد بدترین بحران انسانی در جهان در یمن داشته 
است. با این حال، برخی از جمهوریخواهانی که در گذشته با 
ترامپ همکاری داشته اند نیز از عدم اقدام موثر ترامپ در مواجهه 
با نقض حقوق بشر توسط حکومت عربستان خشمگین شده اند. 

سناتور "جان ارنست" جمهوریخواه از آیووا در برنامه شبکه 
خبری "سی ان ان" گفت که عربستان شریک استراتژیک بزرگی 

برای امریکا است با این حال، او اشاره کرد که امریکا به حقوق بشر 
و حاکمیت قانون متعهد است و کنگره باید اقدامات بیشتری را در 
این باره انجام دهد. ارنست گفت که رییس جمهوری امریکا باید 
به طور مستقیم با سعودی ها صحبت کند و به آنان برای انجام 

اقدامات کافی بگوید. 

پیشنهاد  اشاره می کند که یک  ادامه  در  "واشنگتن پست" 
اساسی در سنای امریکا اعمال تحریم بیشتر علیه عربستان و توقف 
فروش تسلیحات به عربستان تا زمانی است که جنگ در یمن 
متوقف شود. سناتور لی درباره این طرح می گوید امیدوار است که 

تالش های کنگره سبب توقف جنگ در یمن شود. 
توقع  و  نشده  برآورده  انتظارات اش  می گوید  ارنست  سناتور 
داشت تا سناتورهای بیشتری از طریق مقام های اطالعاتی امریکا 
در جریان نقش محمد بن سلمان در قتل خاشقجی قرار گیرند. 

"واشنگتن پست" در پایان می نویسد: "نمایندگان دموکرات 
نیز همصدا با جمهوریخواهان به طور گسترده از رویکرد ترامپ 
در قبال عربستان انتقاد می کنند. برای مثال، "ماکسین واترز" 
نماینده دموکرات از کالیفرنیا می گوید: "چرا ترامپ تا این اندازه 
از  از پوتین حمایت می کند،  او  از مستبدان حمایت می کند؟ 
کیم جونک اون ستایش به عمل می آورد، دوترته در فیلیپین را 
تحسین می کند و اکنون حاضر به پذیرش یافته های سیا درباره 
دست داشتن محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقجی نیست".

جمهوری خواهان بیشتری خواستار رویکرد محکمتر از سوی ترامپ در قبال عربستان هستند

چالش ترامپ و کنگره بر سر عربستان و بن سلمان


