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رابرت كاگان در س��تون ديدگاه روزنامه واشنگتن پست 
مقاله اي منتش��ر كرده با اين عن��وان: »به جنگل خوش 
آمديد«. منظور او از جنگل وضعيتي است كه در صحنه 
بين المل��ل و از زم��ان ورود دونالد ترامپ به كاخ س��فيد 
ايجاد شده و او اين وضعيت را شبيه دهه 30 قرن بيستم 
و دوران بين دو جنگ جهان��ي مي داند. به عقيده او، نظم 
قديمي اروپايي در آن دوران از بين رفته بود و امريكا هم 
حاضر به حفظ آن نظم يا جايگزيني نظم جديدي نشد و 
با خأل حاكم در صحنه بين الملل شرايط جنگلي به وجود 
آمد كه از دل آن كساني مثل هيتلر، موسوليني و استالين 
سر برآوردند. كاگان ش��رايط فعلي را هم مثل آن دوران 
مي داند كه به دس��ت ترامپ ايجاد ش��ده و جنگلي را به 
وجود آورده كه كشور كوچكي مثل عربستان سعودي به 
خود اجازه مي دهد تا جمال خاشقجي را به قتل برساند. 
البته نشان هاي ديگري نيز براي وجود اين جنگل هستند 
مثل بازداش��ت رئيس اينترپل به دست چين يا قتل عام 
مسلمانان روهينگيايي به دس��ت ارتش ميانمار اما قتل 

خاشقجي نماد اين جنگل است. 
   خاشقجي كيست؟

نكت��ه قاب��ل توج��ه در اق��دام س��عودي ها ب��راي قتل 
خاش��قجي اين اس��ت كه او نه تنها ف��ردي مخالف آنها 
نبود بلكه سابقه اش نش��ان مي دهد كه از روزنامه نگاران 
نزديك به دربار آل س��عود بود و حتي موافق با بسياري از 
جاه طلبي هاي فعلي سعودي ها در منطقه هم بود. او كه 
از تبار خاندان تركيه اي خاشقجي در مدينه بود در رشته 
روزنامه نگاري در دانشگاه ايندياناي امريكا درس خوانده 
بود و خبررساني جنگ افغانستان، وقايع دهه 80 الجزاير، 
پيروزي و افول جبهه نجات اسالمي و جنگ كويت را در 
كارنامه داشت و قبل از حمله 11 سپتامبر هم مصاحبه اي 
با اسامه بن الدن داشت. اين كارنامه نام او را در رسانه هاي 
عربستان بر سر زبان انداخته بود و به همين جهت هم بود 
كه توانست سردبيري روزنامه هاي عرب نيوز و الوطن را به 
دست آورد و به دنبال اين، راه او به سوي محافل سياسي 
و حلقه حاكم آل سعود باز شد. خاشقجي براي سال هاي 

متمادي مشاور رس��انه اي سفراي س��عودي در لندن و 
واش��نگتن بود و همين نقش را هم براي تركي الفيصل، 
رئيس پيش��ين اطالعات و امنيت عربس��تان، و دوستي 
نزديك با وليد بن طالل، ش��اهزاده ثروتمند س��عودي، 
داشت. به اين ترتيب، خاشقجي از يك روزنامه نگار مبدل 
به مشاور رسانه اي در حلقه قدرت آل سعود شد و دستكم 
تا قبل از به قدرت رسيدن محمد بن سلمان، اين نقش را 
به عهده داشت. مرگ ملك عبداهلل و به پادشاهي رسيدن 
سلمان بن عبدالعزيز در سه سال قبل نقطه شروعي بود 
براي بن سلمان تا در زير سايه پدرش بتواند رقبايش را يك 
به يك كنار بزند. بن س��لمان با حمايت پدرش در مرحله 
نخس��ت فرزندان و نزديكان پادشاه سابق را از قدرت دور 
كرد و بعد هم نوبت به مقرن ب��ن عبدالعزيز و محمد بن 
نايف رسيد تا با حذف اين دو، مقام وليعهدي آل سعود را 
به دست بياورد و روشن است كه خاشقجي از اين امواج پر 
تب و تاب از تغييرات سياسي در امان نماند. او كه در زمان 
شاه س��ابق به حلقه تنگ قدرت راه يافته بود به تدريج نه 
تنها از اين حلقه كنار زده شد بلكه بن سلمان ديگر تحمل 
نوشته هاي او را نداشت و به او دستور داده شد كه ساكت 
شود. خاشقجي درست س��ال قبل در مصاحبه با بخش 
خبري شبكه سي ان ان گفت: »روزي با من تماس گرفتند 
و دستور دادند كه ساكت باشم. بدون حكم قضايي. تماس 
از جانب فردي در ديوان سلطنتي نزديك به سران بود كه 
دستور داد ساكت بمانم.« او ابتدا از اين حكم تبعيت كرد و 
سكوت چند ماهه اي را پشت سر گذاشت اما بعد با تبعيدي 
خودخواسته در امريكا ش��روع به كار كرد و به نوشتن در 

روزنامه واشنگتن پست ادامه داد. 
   مشكل خاشقجي

نوشته هاي خاش��قجي حتي در يك سال اخير هم نشان 
مي دهد او به ص��ورت كلي به صف مخالفان با دس��تگاه 
حاكمه در عربستان نپيوسته بود و همچنان كه خودش 
اصرار داشت، بيش��تر منتقد برخي برنامه هاي بن سلمان 
بود تا مخالف. عالوه بر اين، حمايت هاي او از سياست هاي 
منطقه اي س��عودي ها حتي در اين سه سال از پادشاهي 

س��لمان بن عبدالعزيز در موضوعاتي مثل جنگ سوريه، 
تقابل با ايران و مخالفت ب��ا برجام، انقالب بحرين، جنگ 
يمن و سركوب معارضان داخلي از جمله اعدام شيخ نمر 
نش��ان مي دهد كه او هم در اين موارد از حاميان اصولي 
حكام سعودي بوده است. او از جمله كساني بود كه يك روز 
بعد از خروج ترامپ از برجام با حكام سعودي هم صدا شد 
و كاري بيشتر از اين را مطالبه كرد و در صفحه توييتري 
خود نوشت: »زياده روي در خوشحالي از خروج ترامپ از 
توافق هسته اي هنوز زود است. آنچه براي عربستان مهم 

است باز بودن دست ايران در منطقه اس��ت« و در ادامه 
پرس��يد: »آيا براي اين كاري خواهد ش��د؟ شايد.« بنابر 
اين، خاشقجي از جمله كساني نبود كه مخالفت اصولي 
با جاه طلبي هاي منطقه اي بن سلمان داشته باشد و براي 
بررسي انگيزه هاي احتمالي بن سلمان براي كشتن او بايد 
به سراغ علل و عوامل ديگري رفت. به عبارت ديگر، مشكل 
خاشقجي براي بن سلمان و پادشاهي مطلقه آينده او بيش 
از اينكه مربوط به سياس��ت ها منطقه اي رژيم س��عودي 
باشد، موضوع داخلي است و بايد از اين منظر ديده شود. از 
سوي ديگر، گفته مي شود كه انتقادهاي خاشقجي از نحوه 
اجراي اصالحات سياسي و اقتصادي از سوي بن سلمان 
و البته جريان دستگيري ش��اهزادگان سعودي و حبس  
آنها در هتل ريت��ز- كارلتون از عواملي بوده كه س��لمان 
بن عبدالعزيز را واداشته تا دستور قتل او را صادر كند و تيم 
ترور 15 نفره اي را براي انجام اين كار به استانبول تركيه 
بفرستد. بايد گفت اين توجيه مناسبي براي دستور قتل 
او نيست چراكه خاشقجي از ابتداي كار خود سعي در به 
نمايش درآوردن چهره متفاوت از روزنامه نگاري داشت و 
زبان انتقادي او نه چيز تازه اي است و نه محدود به اقدامات 
بن سلمان كه باعث مرگش شده باشد بلكه ديدگاه و ربط 
و ضبط سياسي خاش��قجي را بايد عامل اصلي در پرونده 

او دانست كه باعث شد اين پرونده در گلوگاه يك رقابت 
سخت منطقه اي قرار بگيرد. 

   قرباني رقابت منطقه اي
درست است كه خاشقجي در جريان كار خود سعي داشت 
تا روزنامه نگاري با ديدگاه متفاوت از نگرش سنتي حاكم 
بر عربستان باشد و به همين دليل هم نگارش مقاله اي در 
نقد سلفي گري در هشت س��ال قبل باعث بركناري او از 
سردبيري روزنامه الوطن ش��د. با وجود اين، خط فكري و 
سياسي او بيش از نگاه نوآورانه و انتقادي محصول ارتباط 
نزديكي بود كه با جريان اخوان المسلمين داشت و به واسطه 
اين ارتباط بود كه يكي از سه كتاب نوشته شده به دست 
او اين عنوان را دارد: بهار عربي زمان اخوان المس��لمين، 
ربيع العرب زمن اإلخوان المسلمين. او به واسطه اين خط 
فكري بود كه وقتي برخي س��ران حزب يمني االصالح، 
شاخه اخوان المس��لمين در يمن، در نوامبر سال گذشته 
با بن س��لمان ديدار كردند، در پيام توييتري از اين ديدار 
استقبال كرد و نوش��ت: »ديدار وليعهد با سران االصالح 
كه از ابتداي بحران مقيم رياض هس��تند، كار درس��تي 
اس��ت و يمن با به حاش��يه راندن آنان كه قدرت مردمي 
معتبري هستند، به راه حل نخواهد رسيد«. مخالفت او با 
ادامه جنگ يمن و درخواست از حكام سعودي در جهت 

پيشقدم ش��دن براي دس��تيابي به صلحي در اين كشور 
درست از همين جهت بود تا اينكه صرف يك نظر شخصي 
باشد و وقتي هم كه بن سلمان سراغ قطر آمد و اين كشور 
را به همراه امارات، مصر و بحرين محاصره كرد، او به دليل 
همين ارتباطش با جريان اخواني نظ��رات انتقادي خود 
را مطرح كرد. بنابر اين، خاشقجي بيشتر از اينكه قرباني 
انتقادهايش از نحوه عملكرد بن سلمان شده باشد، قرباني 
رقابتي ش��ده كه از سال ها پيش وجود داش��ت و از زمان 
بهار عربي و قدرت نمايي جري��ان اخواني در جهان عرب 
ش��كل تازه اي به خود گرفت تا اينكه ب��ا محاصره قطر در 
ژوئن 2017 مبدل به رقابتي بين عربستان و متحدينش 
از يك سو و قطر و تركيه در سوي ديگر بشود. رمزگشايي 
از واكنش تند و جدي مقامات تركيه و به خصوص رجب 
طيب اردوغان در اين چند روزه نسبت به پرونده خاشقجي 
از اين جهت قابل بررسي است و به اين جهت است كه اغلب 
تحليلگران اين نوع واكنش را بر مبناي رقابت منطقه اي 
تركيه و قطر با عربستان تحليل مي كنند تا صرف مفقود 
شدن و قتل احتمالي يك خبرنگار منتقد به دست عوامل 
ترور آل سعود. در اين ميان، حمايت بي دريغ دولت امريكا 
از بن س��لمان همان گونه كه به او ج��رأت داد تا قطر را به 
محاصره درآورد، حاال هم به او جرأت قتل خاشقجي را در 
يك سناريوي مافيايي داده است. اين نكته اي است كه اكثر 
قريب به اتفاق تحليلگران بر آن اتفاق نظر دارند چنان كه 
واكنش ديرهنگام و البته نه چندان جدي ترامپ و ديگر 
مقام هاي ارشد دولت امريكا به قتل خاشقجي اين موضوع 
را تأييد مي كند. كاگان از جمله همين تحليلگران است كه 
مي نويسد هيچ رهبر سعودي به خود جرأت نمي داد چنين 
گس��تاخي بكند اگر اين اطمينان را نداشت كه واشنگتن 
كاري انجام نخواهد داد و به همين جهت هم قتل خاشقجي 
را به عنوان نمادي از جن��گل ترامپ توصيف مي كند و در 

پايان مي نويسد: به اين جنگل خوش آمديد.

اغلب تحليلگران واكن�ش تند و جدی 
مقامات تركيه در این چندروزه به پرونده 
خاشقجی را بر مبناي رقابت منطقه اي 
تركيه و قطر با عربستان تحليل مي كنند 
تا صرف مفقود شدن و قتل احتمالي یك 
خبرن�گار منتقد به دس�ت عوامل ترور 

آل سعود
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 قتل خاشقجي 
در جنگل ترامپ

  روزنامه نگار سعودي قرباني رقابت منطقه اي سعودي ها شد 
نه انتقاد از بن سلمان

مرگ ملك عبداهلل و به پادشاهي رسيدن 
سلمان بن عبدالعزیز در س�ه سال قبل 
نقطه شروعي بود براي بن سلمان تا در زیر 
سایه پدرش بتواند رقبایش را یك به یك 
كنار بزند. بن سلمان با حمایت پدرش در 
مرحله نخست فرزندان و نزدیكان پادشاه 
سابق را از قدرت دور كرد و بعد هم نوبت 
به مقرن بن عبدالعزی�ز و محمد بن نایف 
رس�يد تا با حذف این دو، مقام وليعهدي 
آل سعود را به دست بياورد و روشن است 
كه خاشقجي از این امواج پر تب و تاب از 

تغييرات سياسي در امان نماند
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