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بینالملل

آلمان همچنان به عربستان سعودی سالح میفروشد

بهگزارشروزنام هآلمانی«زوددویچه»،وزارتاقتصادآلماندرقبالپرسشیکتبیکه
فراکسیون حزب چپ آلمان در پارلمان این کشور مطرح کرده ،پاسخ داده که دولت آلمان در
سومینسهماه هامسالمجوزصادراتتسلیحاتبالغبر ۱۴۸میلیونیوروبهکشورعربستان
سعودی را صادر کرده است .این رقم در همان باز ه زمانی سال گذشته بالغ بر ۴۱میلیون یورو بوده
است .آلمان در سال ۲۰۱۶روی هم ۵۳۰میلیون یورو سالح به عربستان سعودی فروخته است.

تحلیل
قاسممحبعلیکارشناسخاورمیانهبررسیکرد

تغییرتاکتیک«ریاض»

آفتاب یزد ـ گروه بین الملل :سعودیها که
سالها اســت با کشورهای منطقه چالشهای
فراوانی داشــتهاند و ســوابق کهنه تنشهای
دیپلماتیک با اروپاییــان و امریکا بخصوص در
امر اصالحات داخلی دارند ،در یک هفته اخیر
با کشاندن ســعد حریری به ریاض و استعفای
او ،با چالش تازهای در روابط خود با کشورهای
منطقه و فرامنطقه روبه رو شدهاند .اما سعودیها
در چنین شرایطی راهکار ویژه خود را دارند.
آنها طی سالهای متمادی نشــان دادهاند در
چنین شــرایطی باید با اســتفاده از ابزارهای
سیاست داخلی و خارجی دست به بزرگنمایی
بزنند تا از این طریق برون رفتی برای مواجهه
با فشــارهای داخلی و خارجی خود بیابند .اما
تحوالت پس از روی کار آمدن ملک ســلمان
پادشــاه عربستان و جانشــین وی (محمد بن
ســلمان) متفاوت از همه رویدادهایی است که
عربستان در تاریخ خود با آنها مواجه بوده است.
رهبران جدید عربســتان سعودی در این مدت
تــاش کردند خود را همــراه با تحوالت پیش
ببرند .اما با توجه به اینکه هر تحولی هزینه بردار
اســت ،ناچار شــدند تحوالت داخلی خود را با
تحوالت بینالمللی پیوند بزنند .در چنین فضایی
لبنان که به شکلی تاریخی به تفاهمی داخلی و
بینالمللی دست یافته بود و توازن قوای تازهای
را تجربه میکرد و با آرامش سیاست خود را در
منطقه پیش میبرد ،در سبد تحوالت سیاسی
عربســتان قرار گرفت .ملک سلمان و پسرش
برای رهایی از فشارهای داخلی ،دست به ایجاد
بحرانی دیگر زده و با انتخــاب لبنان بهعنوان
گزینهای برتر تالش کردند تا بحران حذف رقبا
در داخل کشورشــان را در وضعیت بهتری به
پیش ببرند .این نخستین بار نیست که سلمان و
پسرش از این شیوه بهره میگیرند .آنها بیش از
دو سال و نیم پیشتر با ایجاد بحران یمن تالش
کرده بودند تا تحوالت داخلی خود را با تحوالت
منطقهای پیوند بزنند .اما با گذشت چندین سال
از آغاز این جنگ و افزایش انتقادات و شکست
نسبی ائتالف در یمن ،راه چاره را در ایجاد بحران
خارجی دیگری جســتو جو کردند .در همین
راستا به همراه متحدان خود وارد چالشی جدید
با قطر شــدند .ریاض پس از اینکه این موضوع
تازگی خود را از دست داد ،در ابتدا تالش کرد تا
پای ایران را به بحران لبنان باز کند اما با توجه

ایننخستینبارنیستکهسلمانو
پسرش از این شیوه بهره میگیرند.
آنها بیش از دو سال و نیم پیشتر با
ایجاد بحران یمن تالش کرده بودند
تا تحوالت داخلی خود را با تحوالت
منطقهای پیوند بزنند .اما با گذشت
چندین ســال از آغاز این جنگ و
افزایش انتقادات و شکست نسبی
ائتالف در یمن ،راه چاره را در ایجاد
بحران خارجی دیگری جستو جو
کردند .در همین راســتا به همراه
متحدان خود وارد چالشی جدید با
قطرشدند
به مدیریت صحیح و عدم عالقهمندی مقامات
جمهوری اســامی و متحدین منطقهای اش،
طرح اولیه عربســتان در نطفه خفه شد ،اکنون
نیز راه فرار از مشکالت را در به آشوب کشاندن
صحنــه داخلی لبنان میجوید .اما واقعیت این
است که سعودیها در محاسبات خود در شرایط
خاص منطقه اشتباه بزرگی را مرتکب شدند و
در نتیجه آن فشارهای بینالمللی علیه خود را
افزایش دادند .بر این اساس در حال حاضر سمت
و سوی بحران به سمتی پیش میرود که فشارها
از ســوی نیروهای داخلی لبنان و کشــورهای
منطقه و نظــام بینالملل در حال بازگشــت
به سوی مقامات سعودی است.
پیشبینی میشــود مقامات سعودی در برون
رفت از چنین چالشــی دو گزینه را پیش روی
خود ببیننــد .اول اینکه موافقت کنند ســعد
حریری از ریاض به بیروت بازگردد تا شــاید به
این ترتیب بحران لبنان از تحوالت عربســتان
به گونهای تفکیک شــود .این گزینه علی رغم
اینکه بسیار کم هزینه است ،به لحاظ حیثیتی
اهمیتی ویژه برای آنان دارد و بار سنگینی را بر
دوش ریاض تحمیل خواهد کرد .گزینه دیگر با
توجه به همان سابقه گذشته ایجاد بحرانی دیگر
در منطقه اســت تا ضمن رهایی خود از بحران
لبنان ،توجه اذهان عمومی را از بحران حاضر به
سمت و سویی دیگر هدایت کنند.

سوریه

در حمل ه هوایی در سوریه  ۵۳غیرنظامی کشته شدند

به گفت ه ناظران حقوق بشر سوریه ،در حمل ه هوایی
به بازار شــهر اتارب در این کشور  ۵۳غیرنظامی
کشته شــدند که  ۵تن آنان کودک بودهاند .این
بازار سه بار هدف قرار گرفته است .اتارب در کنترل
نیروهای شورشــی سوریه اســت و هنوز معلوم
نیست بمباران توسط جنگندههای ارتش سوریه
صورت گرفته یا روسیه .فعاالن سوری ویدئوهایی
از اتارب منتشر کردهاند که بالفاصله پس از حمله
هوایی برداشته شــده و در آن میتوان تعدادی
کشــته و چندین خان ه ویران شده و انسانهای

سراسیمه را دید .شهر اتارب در استان حلب و در
منطقهای واقع شده است که برپای ه توافقی میان
روسیه ،ایران و ترکیه ،جزو مناطق عاری از تنش
و درگیری به شمار میرود .مقر ناظر حقوق بشر
سوریه در بریتانیاست و به نیروهای مخالف دولت
سوریه نزدیک اســت .این نهاد اطالعات خود را
از شبکهای از شاهدان محلی در سوریه دریافت
میکند و منابع مستقل نمیتوانند دادههای آن
را تایید یا تکذیب کنند .اما اطالعات این نهاد در
گذشته غالبا درست بوده است.

یمن

هشدارسازمانمللدربارهوخامتاوضاعانسانیدریمن
ســازمان ملل درباره پیامدهای بســته شدن
بندرگاههای اصلی یمن بر اوضاع انسانی در این
کشور هشدار داد .شبکه خبری العالم در خبری
فوری اعالم کرد نماینده ســازمان ملل در امور
بشردوستانهدریمنتصریحکردهاستکهبستهشدن

بندرگاههایاصلییمننتایجبهدستآمدهدرزمینه
مبارزه با گرسنگی در این کشور را تهدید می کند.
وی اعالم کرد :ذخیره سوخت دیزل در شمال یمن
فقــط برای 20روز و بنزین برای 10روز جوابگوی
نیازهایمردماست.

آفتــاب یزد ـ گروه بین الملــل :روزنامهنگار و نویســنده
سرشناس انگلیسی با اشاره به نیات پشت پرده ولیعهد عربستان
در لبنان میگوید ،هدف کلی تحرکات جدید حمله به تمامیت
ارضی لبنان ،ســاقط کردن دولت آن ،برگزاری انتخابات جدید
و اخــراج وزرای حــزباهلل از کابینه اســت تا قــدرت ایران در
لبنان شکسته شــود .رابرت فیســک در تحلیلی برای روزنامه
ایندیپندنت مینویســد" :سعد حریری گفت پس از بازگشت به
لبنان استعفایش را طبق قانون اساسی این کشور تقدیم میکند
اما نگفت با چه منطقی فکر کــرد که میتواند لبنان را با اعالم
استعفایش از ریاض ،پایتخت عربستان شوکه کند؟ سعد حریری،
نخستوزیر لبنان یک "مصاحبه" عجیب و غافلگیرانه در کانال
تلویزیونی متعلق به خود داشــت که تحت فشارهای سعودیها
در ریاض انجام شــد .حریری در این "مصاحبه" ادعا کرد مدتها
پیش متن استعفایش را نوشته و در عربستان "آزادی کامل" دارد
اما میخواســته "مراقب خانواده"اش هم باشد .مصاحبه پس از
آن انجام شــد که سعودیها حاضر به دعوت از کارکنان شبکه
تلویزیونی  Future TVمستقر در بیروت نشدند و اصرار داشتند
که کارکنان تلویزیون خودشان از او فیلمبرداری کنند .بنابراین
زمانی که او توســط مجری محبوب لبنانــی پائوال یاکوبیان در
حضور مدیر خبر لبنانی شــبکه فیوچر در ریاض مورد ســوال
قرار گرفت ،سعودیها در موضعی قرار گرفتند که بتوانند سخنان
او را قطع کرده و یا در صورت تخطی او از متن آماده شده ،آن را
س کننده
ویرایش کنند .این "مصاحبه" در نوع خود تنها منعک 
دیدگاههایی که حریری به طور مــداوم در لبنان بیان میکرد،
نبود بلکه انعکاس دیدگاههای دولت عربستان تحت رهبری موثر
شاهزاده محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان به شمار میرفت.

اسپانیا ادعا میکند مدارکی در اختیار دارد که تالش
گروههای روسی برای تاثیرگذاری بر رفراندوم کاتالونیا
را نشــان میدهد .به گزارش خبرگزاری رویترز ،خانم
ماریا دولورس د کاسپدال ،وزیر دفاع اسپانیا ،در نشست
وزیران اتحادی ه اروپا در بروکسل گفته است« :ما امروز
میدانیم که منشاء بسیاری از این اقدامات در خاک روسیه است».
به گزارش خبرگزاری آسوشــتیدپرس ،وزیر دفاع اســپانیا گفته
است ،هنوز نمیتوان دقیقا تعیین کرد که منبع اینگونه اطالعات

اسپانیادربحرانکاتالونیااز"کارزارروسیه"سخنمیگوید

چه کسی است و آیا دولت روسیه در آن شرکت دارد
یا نه .اسپانیا تا کنون مستنداتی در زمینهی ادعاهای
خود ارائه نکرده است .آلفونسو داستیس ،وزیر خارجه
اسپانیا ،در برابر پرسش خبرگزاری رویترز مبنی بر
مستندات گفته است« :آری ما مستنداتی داریم».به
گفت ه او در شــبکههای اجتماعی حســابهای کاربری جعلیای
کشــف شده است که ســرنخ نیمی از آنها به روسیه و  ۳۰درصد
از آنها به ونزوئال ختم میشــود .خانم کاســپدال هم از مدارکی

سخن میگوید که طبق آنها گروههای دولتی و خصوصی روسی
در پایگاههای اینترنتی مانند توئیتر و فیسبوک از جداییطلبان
کاتالونیا حمایت کردهاند.به گزارش آسوشیتدپرس ،وزیر خارجه
اســپانیا همچنین به نشستی از شــخصیتهای رهبری جنبش
استقاللطلبان ه کاتالونیا با جولیان آسانژ ،بنیادگذار سایت افشاگر
ویکیلیکس ،اشــاره کرده است .به گفت ه او مستنداتی وجود دارد
که نشان میدهد آسانژ و دیگران تالش کردهاند در بحران کاتالونیا
"دخالت و آن را دستکاری کنند".

سرمقاله روزنامه مستقل رای الیوم:

چراکنارهگیریملکسلمانازسلطنتبهتعویقافتاد؟
آفتاب یزد ـ گروه بین الملل :عجیب نمیدانیم
که نام محمد بن ســلمان ،ولیعهد عربستان این
روزها در موتورهای جستجو همانند گوگل بیش از
هر موضوع دیگری جستجو شده و اخبار مربوط
بــه او در صدر اخبار بیشــتر روزنامههای جهان
تقریبا به تمامی زبانها درج شده باشد.
روزنامــه مســتقل رای الیوم در ســرمقاله خود
نوشت :محمد بن سلمان براساس حکم سیاسی
و جایگاهی که دارد در طول دو ســال توانســته
نه فقط عربستان بلکه کل منطقه را به شکلی مثبت
و یا منفی تغییر دهد .شعله جنگی را در یک جا
روشن نکرده سراغ جای دیگر میرود و طرحی را
آغــاز نکرده طرحی دیگر را کلید میزند ،در این
راستا سلســله بازداشتهایی علیه دشمنانش در
داخل عربستان از جمله شــاهزادگان ،تاجران و
وزرا آغاز شــده و به خارج این کشور نیز منتقل
میشود تا اینکه یک رئیس عربی (محمود عباس)
فراخوانده شــده و چهره سیاسی دیگری (سعد
حریــری) تحت اقامت اجباری قرار میگیرد و به
جمع کردن طرفها علیه ایران و همپیمانانش در
یمن و لبنان ادامه میدهد و اقدام بعدی بزرگتر
است.
در غرب و شــرق کســی در ابراز نگرانی و ترس
خود از بابت ســرعت این تغییــرات و پیامدهای
منفــی احتمالــی آن تردیــد نــدارد ،البته این
نگرانیها بجاست زیرا این تغییرات بر پایه تفاوت
اســتانداردها و مالکهایی است که در گذشته
اعمال میشــد چون در طول  ۸۰سال با ریتمی
ُکند و هشدار شــدید و ترس از تغییر و اقدامات
احتمالی علیه امنیت کشور و ثبات آن که اولویت
مسئوالن عربستانی است ،ادامه داشتند.
ثبات حکمرانی و توازن قدرت در عربستان بر پایه
سه اصل است :اول انســجام و توازن در خاندان
حاکم ،دوم تکیه بر نهادهای دینی وهابی و سوم
تامین رفاه و آســایش برای شــهروند عربستانی
توسط دولت به دور از هرگونه مالیاتی در مقابل
اطاعت از دستور ولی امر.
این سه پایه اکنون متزلزل و از هم جدا شدهاند،
انسجام و توازن در خاندان حاکم تغییر کرده و یا
در اثر "کودتا"یی که بن سلمان آغاز کرد ،کامال
متحول شــد ،در جریان ایــن کودتا بیش از ۱۱
شاهزاده از نوادگان عبد العزیز آل سعود ،بنیانگذار
عربستان سعودی از جمله محمد بن نایف ،ولیعهد
برکنار شده ،ولید بن طالل ،میلیاردر و مهمترین
چهر ه اقتصادی عربســتان از منظر بســیاری در
غرب ،متعب بن عبداهلل به عنوان فرمانده گروهی
به نــام پدرش ،فرمانده گارد ریاســت جمهوری
و قــدرت نظامــی مــوازی که شــامل بیش از
 ۱۰۰هزار سرباز با مهمات سنگین و هلیکوپترها
که به منزله چتر حمایتی برای شاهزادگان درجه
دو و برخی روســای قبایل محســوب میشــد،
سرکوب شدند.
با گذشــت بیش از  ۱۰روز از تحوالت پی در پی

این کودتا یعنی بازداشــت بیــش از  ۲۰۰تن از
شاهزادگان ،وزرا و تاجران به بهانه مبارزه با فساد
و بلوکــه بیش از  ۴۰۰میلیارد دالر از داراییها و
موجودی حسابهای بانکی آنها بدون هیچ گونه
محاکمه و یا دفاع حقوقی ،بیشتر کارشناسان بر
این باورند که ضربه محکمی که علیه شاهزادگان
عربستانی آغاز شده نتیجه داده است.
تنهــا گامی که برای بن ســلمان باقی مانده و او
هنوز برنداشــته جهش روی کرسی پادشاهی و
به دست گرفتن تمامی مسئولیتها و اختیارات
حاکمیتی به صورت رســمی پس از آن است که
در عمل بر آنها کنترل یافت.
در این راستا دو دیدگاه وجود دارند که هر کدام
متناقض با یکدیگرند:
اول :این رویکرد میگوید ،راه برای بن ســلمان
جهت تکیه زدن بر تخت پادشاهی هموار و بحث
روز اســت و حکم پادشاهی مبنی بر کنارهگیری
ســلمان بن عبد العزیز ،پادشــاه عربســتان به
نفــع ولیعهدش میتواند در هــر لحظهای اتفاق
بیفتد .شبکه ماهوارهای العربیه همسو با ولیعهد
عربســتان نیز اخیــرا خبری با ایــن مضمون را
در خروجی ســایتش قرار داد امــا دوباره آن را
حذف کرد ،همچنین نزدیکان به کاخ پادشــاهی
عربســتان توئیتهایی را منتشر کردند که تایید
میکرد کنارهگیری سلمان بن عبد العزیز احتماال
ظرف چند ساعت آتی انجام شود اما ساعتها و
شــبها گذشت و این پیشبینیها درست از آب
درنیامدند و هیچ گونه اطالعات و یا بیانیهای در
شرح دالیل آن صادر نشد.
دوم :میبینید که کنارهگیری از قدرت رســم و

ســنت خاندان حاکم در عربستان نیست و این
امر تنها یک بار در دهه  ۶۰قرن گذشته رخ داد.
در آن زمان ملک سعود ،بزرگترین پسر بنیانگذار
عربســتان ســعودی به نفــع بــرادر کوچکتر و
ولیعهدش ،فیصل بن عبــد العزیز از قدرت کنار
گذاشته شــد .این اتفاق با حمایت نهاد مذهبی
(هیئت علمای برجسته وهابی) و بیشتر اعضای
خانــدان حاکم کــه تعداد آنهــا در آن زمان در
مقایسه با امروز بسیار اندک بود ،انجام شد.
پیــروان این دیدگاه در تاییــد رویکرد آنها ملک
فهــد بن عبد العزیز را مثال میزنند که بیماری،
او را  ۱۰ســال از سال  ۱۹۹۵تا  ۲۰۰۵از قدرت
دور کرد اما با ایــن حال او از قدرت کنارهگیری
نکرده و شــاهزاده عبــد اهلل ،ولیعهــدش را به
جای خود تعیین نکــرد ،ملک فهد در طول این
 ۱۰ســال امور کشــور را از داخل بســترش و از
طریــق پســرش عبدالعزیز که به نظر میرســد
اکنون بازداشــت شــده و یا تحت اقامت اجباری
است ،مدیریت کرد ،چه بسا شاید همین امر باعث
شد ملک عبداهلل هیئت بیعت متشکل از جمعی
از شــاهزادگان خاندان حاکم را برای جلوگیری از
تکرار این مسئله تاسیس کند اما در ادامه فعالیت
این هیئت به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم
متوقف شد.
برای مــا ترجیــح دادن دیدگاهی بــر دیگری
دشــوار اســت اما ما بعید نمیدانیم که دیدگاه
اول فرصتهایی برای موفقیت داشــته باشد و از
دیدگاه دوم پیش بیفتد چراکه عربســتان تغییر
کــرده و آنچه در دهههــای  ۶۰یا  ۹۰صالح بود
اکنون نمیتواند مالک و معیاری باشد ،عالوه بر

دبیرکل سازمان ملل خواهان بازگشت روهینگیایی ها به میانمار شد

آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل متحد طی سخنانی
در سی و یکمین اجالس سران اتحادیه کشورهای جنوب
شرق آسیا (آ.ســه.آن) در مانیل پایتخت فیلیپین گفت:
«بحران میانمار موجب رادیکالیسم و بی ثباتی در منطقه
خواهد شــد .نمی توانم نگرانی خود از مهاجرت غم انگیز
صدهــا هزار نفر از میانمار به بنــگالدش را پنهان کنم».

وی همچنین با قدردانی از کمک های انسانی کشورهای
عضو آ.ســه.آن تصریح کرد«:وضعیت تراژیک موجود در
روهینگیا منبع احتمالی بی ثباتی و رادیکالیزه کردن در
منطقه اســت .خواهان فراهم شدن شرایط برای بازگشت
کســانی که از خشــونت ها به بنگالدش فــرار کردهاند،
هستیم».

آگهي مناقصه عمومي يك مرحلهاي با ارزیابی شکلی

نوبت اول

نیات پشت پرده بنسلمان

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

* مناقصهگزار :شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه لرستان
* موضوع مناقصه :واگذاري اداره امور جايگاه شركتي دومنظوره شماره سه خرمآباد (بنزين و )CNG
* مبلغ برآوردي و مدت اجراي قرارداد  :مطابق آناليز هاي ارائه شده در اسناد مناقصه از تاريخ  96 /11 /01لغايت 97 /10/30به مدت يك سال شمسي .
* شرايط متقاضيان شركت در مناقصه :دارابودن و رعايت تمامي شرايط مندرج در اسناد منتشره براي موضوع مناقصه از جمله :
 -1داشتن گواهينامه صالحيت اداره كار  -2ارائه گواهي صالحيت ايمني معتبر از اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي  -3الزامي بودن حضور در جلسه
توجيهي براي شركت كنندگان يا نمايندگان آنها
* نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :ارائه رسيدوجه مبني بر واريز مبلغ ( 280،000،000دويست و هشتاد ميليون ) ريال به حساب جام بانك ملت به
شماره  88/92000351با كد شناسه  35161بهنام شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي منطقه لرستان يا ارائه ضمانتنامه هاي بانكي معتبر ( مطابق ايين
نامه تضمين معامالت دولتي مصوب . ) 96/9/22
* محل  ،زمان و مهلت دريافت اسناد و تحويل پيشنهادات:
الف) شركتكنندگان در مناقصه ميتوانند براي دريافت اسناد مناقصه از تاريخ انتشار اين آگهي حداكثر تا روز چهارشنبه مورخ  96/09/01به سايت هاي
مربوطه مراجعه نمايند .جلسه توجيهي مربوط به اين مناقصه نيز ساعت 10صبح روز يكشنبه  96/09/05در ستاد منطقه برگزار مي گردد .مناقصهگران
بايستي پس از تكميل اسناد ،پاكات مناقصه را حداكثر تا ساعت  15روز يكشنبه  96/09/12تحويل و رسيد دريافت نمايند.
ِ
پاكات رأس ساعت  14روز دوشنبه  96/09/13در سالن جلسات ستاد منطقه تشكيل ميشود و حضور
ب) تاريخ بازگشــائي پاكات :جلسه بازگشايي
مناقصهگران با معرفينامه كتبي بالمانع است.
ج) آدرس شركت جهت تحويل پاكات  ،جلسات توجيهي و بازگشايي پاكات:
خرمآباد ،خيابان شريعتي (جنب اداره پست) ،كد پستي ،681864347صندوق پستي 568ستاد شركت پخش فرآوردههاي نفتي منطقه لرستان .
* تلفن تماس  :آقاي مسعود بهاري و خانم پورسليم 3319596066 – 33335850
http://monaghese.niopdc.ir
http://iets.mporg.ir
* آدرس سايت:

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه لرستان
شبكه اطالعرساني نفت و انرژي (شانا)
شماره مجوز 139603810 :
www.shana.ir

تاریخ انتشار چاپ اول96/8/24 :
تاریخ انتشار چاپ دوم 96/8/25 :

در غرب و شرق کسی در ابراز نگرانی
و تــرس خود از بابت ســرعت این
تغییرات و پیامدهای منفی احتمالی
آن تردید ندارد ،البته این نگرانیها
بجاســت زیرا این تغییرات بر پایه
تفاوت استانداردها و مالکهایی است
که در گذشته اعمال میشد چون در
طول  ۸۰سال با ریتمی ُکند و هشدار
شــدید و ترس از تغییر و اقدامات
احتمالی علیه امنیت کشور و ثبات آن
که اولویت مسئوالن عربستانی است،
ادامه داشتند

این بن سلمان علی رغم اختیارات مطلقش و در
حالی که هیچ گونه نشــانه آشکاری از مخالفتی
جدی در مقابله بــا او و رویکردهای اقتصادی و
سیاسیاش در داخل خاندان و بیرون آن حداقل
تا این لحظه وجود نداشته برای به دست گرفتن
امور کشــور شــتاب دارد و ما بر این باوریم که
سیاست مشت آهنین و عدم تردید در بازداشت
دشــمنان و مخالفان در هر جایگاه سیاســی که
هستند ،نقش مهمی در این چارچوب ایفا میکند.
عربستان اکنون در چهارراهی تاریخی و در مقابل
گزینههای متعددی قرار دارد که اگر خطایی در
محاسبات رخ دهد ،برخی از آنها میتوانند بسیار
پرخطر باشــند .ما در پیشبینــی و صدور حکم
هرگز شــتاب نخواهیم کــرد و ترجیح میدهیم
منتظر بمانیم و تحــوالت را دنبال کنیم ببینیم
چه میشود.

