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Бајденова администрација скинула је ознаку тајности са извештаја америчке
обавештајне службе о убиству саудијског новинара Џамала Кашогија. У извештају се
сугерише да је саудијски принц Мохамед бин Салман одобрио операцију у Истанбулу да
се новинар „зароби или убије“. Те процене су, како се наводи у извештају који је објавила
Канцеларија директора националне обавештајне службе, базиране су на основу
„контроле при доношењу одлука“ коју саудијски принц има у земљи.

  

  

Те процене су, како се наводи у извештају који је објавила Канцеларија директора
националне обавештајне службе, базиране су на основу „контроле при доношењу
одлука“ коју саудијски принц има у земљи.

  

„Од 2017. године, принц има апсолутну контролу над безбедносним и обавештајним
организацијама, због чега је мало вероватно да би саудијски званичници извели
операцију такве врсте без његовог одобрења“, пише у сажетку извештаја.
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Додаје се да је принц сматрао да Кашоги представља претњу по краљевину, као и да је
подржавао насилне мере да се новинар ућутка.

  

Бела кућа је под притиском активиста и бораца за људска права и саудијских
дисидената да стане на крај кршењу људских права у Саудијској Арабији новим
санкцијама које ће обуздати принца Мухамеда и бити знак да су САД одустале од
политике “грљења деспота”.

  

Пре избора у САД, Бајден је рекао да Саудијска Арабија заслужује да је третирају као
“парију” због убиства Кашогија који је критиковао саудијску владу, али и због начина на
који се принц Мухамед обрачунава са критичарима. Аналитичари, међутим, сада оцењују
да ће као председник Бајден заузети мало умеренији став.

  

Подсетимо, Џамал Кашоги, колумниста “Вашингтон поста”, убијен је пре две године у
конзулату те земље у Истанбулу. Жестоки критичар саудијске владе у конзулат је
позван како би добио документацију потребну за венчање. Кашогија је из заседе напало
15 убица, који су га угушили и на крају раскомадали, а цео напад је снимљен и у јавности
су се касније појавили транскрипти тих аудио снимака.
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  Став званичног Ријада је да су убиство починили одметнути припадници тајне службекоји су ухапшени и до данас је осуђено осам људи на седам до 20 година затвора.  Турска тврди да је Кашогија убила саудијска група плаћених убица након што је ушао уконзулат да среди папире за своје венчање а да је после његово тело раскомадано.  Групе за заштиту људских права и независни истражитељ УН критиковали су суђење,приметивши да ниједан високи званичник, нити било ко за кога се сумња да је наредиоубиство, није проглашен кривим. Независност суда је такође доведена у питање.  (Агенције)  
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