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میدل ایست آی: 
آینده عربستان هرگز تا این اندازه 

تیره نبوده است!
میــراث ملــک ســلمان بــن عبدالعزیز 
پارادوکسی اســت که بر مبنای تناقض آشکار 
میان سیاست های اصالح طلبانه و سرکوبگرانه 
ساخته شده اســت. پایگاه میدل ایست آی در 
مطلبی به قلم »مداوی الرشید« نوشته است: 
هر دو دســته سیاســت های حکومت وی بر 
طیف وسیعی از شــاهزاده های با نفوذ و مردم 
عادی تاثیر گذاشــته است. به یاد ماندنی ترین 
مورد از این تاثیرات مربوط به محبوس کردن 
اعضای با نفوذ خاندان ســلطنتی در هتل های 
پنج ســتاره و زندان ها از ســال ۲۰۱۸ است. 
ملک سلمان در حالی خاندان سلطنتی را ترک 
خواهد کرد که ایــن خاندان در وضعیتی از هم 
گسیخته و ترمیم نشدنی رها خواهد شد. پسر 
تندروی او، محمد بن سلمان، تحقیرآمیز ترین 
شیوه ها و دسیسه ها را علیه رقبایش و طوایف 
گسترده آنها به کار گرفته است. این کار ممکن 
است در آینده در صورتی که تاج و تخت را بعد 
از کنار رفتن پدرش از صحنه به دســت بیاورد 
برای او تبعاتی را در پی داشته باشد. حکومت 
سلمان عالوه بر متخاصم ساختن اعضای با نفوذ 
خاندان ســلطنتی همچنین باعث رویگردان 
شدن همپیمانان اجتماعی سنتی آنها مشخصاً 
گروه های مذهبی همــواره حمایت کننده از 
رهبران و همچنین گروههای نیمه مســتقلی 
که به طــور تاریخی بین مصالحــه و مخالفت 
در نوسان بوده اند شده اســت. این گروه ها هم 
اکنون قاطعانه تمام سیاست های بازاری سطح 

متوسط او را رد می کنند.
گروه های قبیله ای که تا پیش از این همواره 
وفاداری خود را به شــاه نشان می دادند و برای 
ســوگند بیعت عجله می کردند، هم اکنون نه 
فقط نادیده گرفته می شــوند بلکه تحقیر می 
شوند. آنها اغلب در معرض خشونت علیه جان و 
اموالشان قرار می گیرند. در پادشاهی سلمان از 
الحویطات در شمال تا عتیبه در مرکز، شیخ های 
قبایل و اعضای آنها یا نادیده گرفته شده اند یا به 
عنوان عتیقه های مربوط به گذشته دوردست 
کم اهمیت شمرده شده اند. رهبران آنها صرفاً 
بعد از آنکه هم پادشاه و هم پسرش آنها را تحت 
اطاعت درآورده و خاموش ساختند چهره هایی 
دکوری هستند. هیچ کس نمی داند آنها تا کی 
در برابر این به حاشیه رانده شدن و تحقیر کامل 

ساکت می مانند. 

پادشــاهی ملک ســلمان وعده پروراندن 
شهروندان جوان جدید به جای باقیمانده های 
یک گذشته قبیله ای را داد. تبلیغات چی های 
زرنگی همچون سعود القحطانی، دست راست 
ولیعهد و بازوی دسترســی جهانــی او، ارتقا 
یافته و مورد حمایت قرار گرفتند. در حالی که 
پادشاهی ملک سلمان به سراغ زنان رفته و وعده 
قدرتمند ســاختن آنها را داد زنان فعال در این 
عرصه که آزادی واقعی را مطالبه می کردند در 
سراسر کشور به زندان افتادند. سلمان و پسرش 
چندین زن را در مناصب ســطح باال منصوب 
کرده و در عین حال به زنان عربســتانی اجازه 
رانندگــی و افزایش حضورشــان در جامعه را 
دادند. بخت و اقبال مردان جوان نیز در عربستان 
به همان اندازه خواهرانشــان تیره و تار است. 
پادشاهی ملک سلمان به طور ناخواسته باعث 
تسهیل موج مهاجرت زنان و مردان جوانی شد 
که برای آنها پناهجویی در خارج به ســکوت و 
یا بدتر از آن زندانی شــدن در کشور ثروتمند 
بیابانی آنها قابل ترجیح اســت. ملک سلمان 
حکومت پادشاهی را  در حالی ترک خواهد کرد 
که پسرش مصمم به شکل دادن به آن بر طبق 
تصویر خودش است. میراث او بر پایه وعده به راه 
انداختن یک دوران جدید گشایش، موفقیت، 
تنوع اقتصادی و فرصت های گســترده برای 
سرمایه گذاری و گردشــگری است. حکومت 
ملک ســلمان و آینده آن با کاهش اتکایش به 
درآمدهای نفتی مورد استفاده برای خاموش 
ساختن صداهای مخالف بالقوه و مواجه شدن 
با تهدیدهای ادامه دار ناشی از خطرات جهانی 
همچون کووید ۱۹ هرگز تیره و تارتر از این به 
نظر نرسیده است. تردید وجود دارد که ولیعهد 
بتواند با از دنیــا رفتن پــدرش اصالحات راه 

بیاندازد و موفقیت کسب کند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 روز شــنبه )۱۱ مرداد( یک خبر 
بسیار کوتاه از سوی رسانه های آمریکا 
و ســایر منابع خبری منتشر شد که 
بسیاری از تحلیلگران و حتی مخاطبان 
هیچ اعتنایی به آن نکردند. خبر خیلی 
کوتاه بود؛ اما اهمیت آن در بازه زمانی 
فعلی به حدی اســت کــه می تواند 
تبعات گسترده و مهمی را در منطقه 
خاورمیانه رقم بزند. داســتان از این 
قرار است که لیندسی گراهام )سناتور 
جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی( 
پنجشنبه گذشــته در جلسه کمیته 
روابط خارجی ســنا در حضور مایک 
پامپئو، وزیر خارجه این کشور صریحا و 
برای اولین بار به صورت مستقیم اعالم 
کرد مظلوم عبــدی )مظلوم کوبانی(، 
فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک 
)قســد( به او خبر داده که توافقی را با 
یک شرکت نفت آمریکایی برای توسعه 
میادین نفتی در شــمال شرق سوریه 
امضا کرده است. اینکه مظلوم کوبانی 
چنین خبری را به یکی از ارشــدترین 
ســناتورهای ایاالت متحده که اتفاقاً 

از افراد نزدیک به ترامپ هم به شــمار 
می رود، داده اســت، به این معناست 
که توافق مذکور بیــش از اندازه برای 
کردهای ســوریه با محوریت قسد یا 
همان نیروهای ســوریه دموکراتیک 
)SDF( اهمیت دارد و از سوی دیگر 
نشان دهنده اولویت های ایاالت متحده 
در نوار شمالی سوریه است. در همان 
جلسه، لیندسی گراهام از پامپئو صحت 
و ســقم این قرارداد را پرسید که وزیر 
خارجه آمریکا هم این موضوع  را تایید 
کرد. پامپئو اعالم کرده که امضای این 
توافق بیش از حــد انتظار زمان برد اما 
این قرارداد حاال در مرحله اجرا است! 
اینکه مبدأ زمینه چینی  برای امضای 
این توافق چــه تاریخی بــوده، مهم 
نیســت؛ چراکه آمریکایی ها حدود 4 
ماه پیش زمانی که وارد منطقه شمال 
شرق سوریه شدند، یک راست و بدون 
توقف، ادوات و خودروهای نظامی شان 
را در کنار چاه های نفت شــماِل شرق 
سوریه مســتقر کردند. همان هنگام 
)اردیبهشت ماه ســال جاری( بود که 
ترامپ با صــدای بلند و بــرای طفره 
رفتن از پرسش یک خبرنگار در مورد 
شکســت خوردن سیاســت »شعاِر 
بازگشت سربازان به خانه«، اعالم کرد: 

حضورمان در ســوریه برای حفاظت 
از نفت است! این اظهارات ترامپ آِب 
پاکی را روی دست بسیاری از بازیگران 
موجود در شامات به خصوص روسیه و 
ترکیه ریخت؛ چراکه کاخ سفید با این 
اظهارات رئیس جمهورش صریحا این 
پیام را به همه داد که هدف اول و آخر 
ما، تصرف نفت است. از اینرو متحدان 
اســتراتژیک واشــنگتن در شــمال 
ســوریه که همان کردهــا به رهبری 
مظلوم کوبانی هستند هم در این میان 
پیمانکار قرارداد نفتــی جدید خود با 
آمریکا هستند و این یعنی تهدیِد واِضِح 
ترکیه. وزارت خارجــه ترکیه، اقدام 
شرکت آمریکایی در امضای توافقنامه  
با نیروهای سوریه دموکراتیک )قسد( 
در حوزه منابع نفتی سوریه را محکوم 
کرد و آن را به معنــای نادیده گرفتن 
قوانین بین المللی دانســت! خنده دار 
اینجاســت که آنکارا تجــاوز نظامی 
خود به سوریه، حمایت از جریان های 
تروریستی مانند احرارالشام در ادلب 
و همچنین هدف قرار دادن کردهای 
این کشــور را نقض قوانین بین المللی 
نمی داند، ولی توافق نفتــی کردها با 
آمریکا را به ســرعت محکوم می کند! 
وزارت خارجه ترکیــه در بیانیة خود 

اعالم کرده کــه جریان های ی.پ.گ 
و پ.ک.ک با به دســت گرفتن منابع 
طبیعــی متعلق به »مردم ســوریه« 
آرزوی خود برای جدایی از ســوریه را 
آشکارا نشان دادند. اینکه آنکارا از لفِظ 
مردم سوریه طی هشت سال گذشته 
استفاده دوگانه کرده، بر هیچ شخصی 
پوشیده نیست اما به نظر می رسد ترکیه 
به خوبی می داند زمانی که صحبت از 
نفت می شود و کسی مانند ترامپ در 
کاخ سفید نشسته است، هیچ چیز برای 

او و تیمش معنا ندارد، جز منابع مالی!
 کردها و پیامد توافق نفتی

بســیاری بر این باورنــد که عقد 
توافق میان کردهای سوریه و شرکت 

 Delta Crescent نفتی آمریکایی
Energy LLC، بــرای این اســت 
که آمریکایی ها بتوانند با قبضة منابع 
نفتی شمال سوریه، نسبت به دمشق از 
حیث اقتصادی اعمال فشار کنند. اینکه 
نفِت ســوریه مصادره شده و کردهای 
این کشــور هــم در آن نقش محوری 
دارند نشــان می دهد که آمریکایی ها 
به دنبال آن هســتند تا همانند اقلیم 
کردستان عراق، یک منطقه خودمختار 
در شمال ســوریه و جنوب ترکیه به 
وجود بیاورند تا بتوانند جای پای خود 
را در نقشة جدید سوریه محکم کنند. 
طبیعی است که اگر قرار باشد چنین 
منطقه ای در شمال ســوریه به وجود 
بیاید، بدون شک ترکیه خودش را به 
آب و آتش خواهد زد؛ چراکه خط قرمز 
به اصالح امنیت ملی آنــکارا تجدید 
حیات کردهای سوریه و نفوذ این تفکر 
به داخل خاک ترکیه است. اینکه دیده 
می شود دولت حاکم بر دمشق توافق 
مذکور را باطل، فاقــد وجاهت قانونی 
و ســرقِت منابع طبیعی سوریه اعالم 
کرده، یک طرف ماجرا اســت. سوی 
دیگر مساله این  است که دولت سوریه 
به خوبی می داند که ترامپ و مجموعه 
ایاالت متحده هدفشــان از عقد این 
قرارداد، باال بــردن میزان چانه زنی در 
مذاکرات آتی از ســوی آمریکا است. 
توجه داشته باشید که میادین شمال 
شرق ســوریه )شــرق فرات( یکی از 
مهمترین منابع درآمد دولت ســوریه 
به حســاب می آید و همچنین میدان 
نفتی »رمیالن« هم در این منطقه قرار 
دارد که حجم باالیی  از نفت را در خود 
دارد. بر اســاس آمار، دولت سوریه تا 
پیش از سال ۲۰۱۱ به میزان ۳۸۰ هزار 
بشکه نفت در روز از میادین نفتی خود 
بهره برداری می کــرد اما اکنون طبق 
گفته منابع غیر رسمی، این میزان به ۶۰ 
هزار بشکه در روز رسیده است. برخی از 
صاحب نظران حوزه اقتصاد سیاسی بر 
این عقیده هستند که قرارداد مذکور 
ارزش چندانی از منظر اقتصادی ندارد و 
بیشتر اهمیت سیاسی و ژئوپلیتیک آن 
موردنظر آمریکایی ها است.  این قرارداد 
می تواند کارت های بازی بیشــتری 
در اختیار کردها جهت اســتفاده در 
مذاکرات آتی چه با آنکارا یا دمشق قرار 
دهد و چه بسا آن ها از این پس بخواهند 
سقف درخواست های خود را افزایش 
دهند. در این میان روســیه هم یکی 

دیگر از بازیگرانی است که توافق مذکور 
برای آن بسیار مهم است. روسیه طی دو 
سال گذشته سعی کرده تا در سوریه، 
رویکرد و سیاست تعاملی را در دستور 
کار خود قرار دهد؛ به گونه ای که مسکو 
از مدت ها پیش با کردهــا وارد تعامل 
شــده و در مواردی نیز میانجی گری 
میان آن ها با ترکیه را به دست گرفته  
است. در مســأله گفت وگوهای میان 
کردها با دولت دمشق نیز روس ها نقش 
واسطه گری دارند. روس ها برای آنکه 
نفوذ خود در شمال شــرق سوریه به 
خصوص در منطقه »تل تمر« و بزرگراه 
»ام-4« را تعمیق کنند، وارد همکاری 
با کردها شدند و به نظر می رسد روسیه 
قراداد نفتی جدیــد کردها با آمریکا را 
سد محکم برای گسترش نفوذ خود در 

میان کردها می داند. 
به هر ترتیب آمریکایی ها بر خالف 
تصورات بســیاری از روزنامه نگاران، 
تحلیلگران و حتی مقامات کشورهای 
منطقه، نه تنها از سوریه و عراق خارج 
نخواهند شــد، بلکه آرام آرام در حال 
فعال کــردن نقــش خود در شــام و 
عراق هســتند. ترامپ و تیمش پس 
از آنکه درگیری ها در ســوریه تقریباً 
فروکش کــرد، ابوبکر البغــدادی که 
رهبر بزرگترین و مدرن ترین سازمان 
رادیکاِل جهان به حســاب می آید را 
حذف کــرد تا به همه بگویــد، ایاالت 
متحده همچنــان در خاورمیانه زنده 
اســت. حاال هم واشــنگتن در حال 
طراحی جدیــد خود برای ســوریه و 
آینده آن است؛ امری که می تواند دولت 
ترامپ را برای اقنــاع دولت ترکیه در 
مورد کردهای سوریه به زحمت بیندازد 
و در ادامه به سوریه و روسیه هم اعالم 
کند که این قرارداد می تواند »پرده اوِل 
نمایش واشــنگتن« در منطقه باشد، 

نه آخر! 

نگاهی به ابعاد و تبعات توافق نفتی آمریکا و کردهای سوریه 

کارتِ جدید واشنگتن برای بازی در دمشق
واشنگتن در حال اجرای 
طرحی جدید برای آینده 

سوریه است؛ امری که 
می تواند ترامپ را برای 

اقناع دولت ترکیه در مورد 
کردهای سوریه به زحمت 

بیندازد ولی به دمشق و 
مسکو اعالم می کند که این 

قرارداد اول کار است

آمریکایی ها حدود 4 ماه 
پیش زمانی که وارد شمال 
شرق سوریه شدند، ادوات 

و خودروهای نظامی شان 
را در کنار چاه های نفت 

این منطقه مستقر کردند و 
ترامپ اعالم کرد که برای 

محافظت از نفت، در سوریه 
هستیم!

وزارت دفاع افغانستان طی بیانیه ای اعالم کرد که نیروهای نظامی و امنیتی این کشور ساختمانی را که تروریست های داعش 
در آن سنگر گرفته بودند و نیز زندان والیت ننگرهار را از وجود آنها پاکسازی کردند. به گزارش اسپوتنیک، در ادامه این بیانیه آمده 
است؛ در عملیات پاکسازی تمامی ۱۰ تروریست، کشته شدند و همچنین پنج زندانی توسط تروریست ها کشته و شش زندانی 
دیگر هم زخمی شدند. طبق این بیانیه، نیروهای امنیتی افغانستان توانستند، 4۰ خانواده را 
از ساختمانی که تروریست ها در آنجا پناه گرفته بودند، نجات دهند. نیروهای امنیتی افغان 
۱۰۲۵ تن از زندانیان را نجات دادند و اکنون این زندانیان در کنترل نیروهای افغانســتان 
هستند. سخنگوی والی ننگرهار می گوید در این حمله ۲۹ تن به شمول نیروهای امنیتی 
و غیرنظامیان جان باخته  و نزدیک به ۵۰ تن دیگر زخمی شــدند. گفته می شود حدود 

۳۰۰زندانی داعش، فرار کرده اند. 

ناوچه آلمانی »هامبورگ« روز گذشته )سه شنبه( راهی دریای مدیترانه می شود تا در ماموریت اروپا »ایرینی« جهت نظارت بر 
ممنوعیت تسلیحاتی لیبی مشارکت کند. اسکای نیوز گزارش داد، قرار است این ناوچه آلمانی که حامل حدود ۲۵۰ نظامی است، 
ماموریت خود را در ۲۰ دسامبر آتی پایان دهد. در مه گذشته پارلمان آلمان به ارتش اختیاراتی داد که طبق آن امکان مشارکت 
در مأموریت اتحادیه اروپا برای نظارت بر ممنوعیت تسلیحاتی لیبی )ایرینی( را می دهد و 
این اعطای اختیار تا اواخر آوریل آتی ادامه دارد. اتحادیه اروپا عملیات ایرینی را رسماً برای 
حمایت از ممنوعیت تسلیحاتی اعمال شده بر لیبی در دریای مدیترانه در آوریل گذشته 
آغاز کرد تا جایگزین ماموریت دریایی پیشین اتحادیه اروپا شود که کشتی های آن در سال 
گذشته توقیف شدند. اعزام این ناوچه در حالی انجام شد که بسیاری از منابع، خبر از آرایش 

نهایی نیروهای دوطرف در اطراف شهر سرت دادند.

ناوچه آلمانی برای ماموریت در لیبی راهی مدیترانه شدپایان درگیری والیت ننگرهار  افغانستان با 29 کشته و 50 زخمی 

رئیس جمهوری آمریکا با طرح این ادعا که کشــورش 
در بحث آمار ویروس کرونا پایین تر از جهان اســت، گفت 
آمارهای کره جنوبی بسیار پایین است، چون آن ها آمارها 
را دســتکاری می کنند! دونالد ترامپ در مصاحبه با پایگاه 
خبری آکسیوس، یک سری نمودار و گراف به این خبرنگار 
نشان داد تا بگوید میزان شیوع کروناکرونا در آمریکا پایین تر 
از جهان است. این خبرنگار متحیر به طور شفاف گفت که او 
درباره مرگ به نسبت جمعیت سوال می پرسد نه مرگ به 
نسبت موارد شناسایی شده. جاناتان سوآن درباره مرگ به 
نسبت موارد گفت: این مساله ای است که آمریکا واقعا در آن 
بد است. بسیار بدتر از کره جنوبی، آلمان و غیره. ترامپ اما 
پاسخ داد: نه شما نمی توانید این طوری بگویید. این بحث 
تا جایی پیش رفت که خبرنگار آکسیوس متوجه شد آنها 
درباره یک ســری آمارهای متفاوت صحبت می کنند. در 

ادامه رئیس جمهوری آمریکا این سوال را مطرح کرد که آیا 
کره جنوبی کامال تعداد مرگ های مرتبط با ویروس کرونا را 
درســت گزارش می کند یا خیر. خبرنگار آکسیوس از این 
پرسش متحیر شــد اما ترامپ وارد این مساله نشد، چون 
روابط بسیار خوبی با این کشور دارد. او مدعی است که میزان 

مرگ و میر، رو به کاهش است

هزاران نفر برای بیست وچهارمین روز متوالی دوشنبه به 
خیابان های شهر خاباروفسک در شرق دور روسیه آمدند و 
به این ترتیب، طغیان کم سابقه ای از تظاهرات ضد کرملین 
که با دستگیری یک سیاست مدار محلی کلید خورد، ادامه 
پیدا کرد. به گزارش ســی بی اس نیوز، سرگئی فرگال، که 
در رقابت بر ســر فرمانداری منطقه در سال ۲۰۱۸ نامزد 
حزب حاکــم والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه را 
شکست داده بود، ماه گذشــته به اتهام قتل هایی در سال 
۲۰۰4 و ۲۰۰۵ دستگیر شده و به زندانی در مسکو منتقل 
شد. پوتین پس از آن، فردی به نام میخائیل دگتیاریوف را 
به فرمانداری خاباروفسک منصوب کرد که هیچ ارتباطی 
با این منطقه ندارد. در حالی که دســتگیری فرگال از نظر 
بسیاری با انگیزه سیاسی انجام شده، انتصاب دگتیاریوف 
که از نظر محلی مورد استقبال واقع نشده، تظاهرات را به 

مسیری هدایت کرد که بیش از پیش، ضد کرملین شود. بنا 
بر گزارش رسانه های محلی، شعارهای روسیه بدون پوتین، 
ما اینجا قدرت هســتیم، و فرگال را به مــا پس بدهید، در 
اعتراضات  که با وجود باران ۱۰ هزار نفر را به خیابان  آورده 
بود، شنیده می شد. رسانه های رسمی جمعیت معترضان 

را حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر تخمین زدند.

ترامپ: در آمار کرونا پایین تر از سطح جهانی هستیم!تداوم اعتراضات علیه کرملین در شرق دور روسیه 

خبرخبر


