
منظ�ور  ب�ه  ونزوئ�ا  رئیس جمه�ور 
آنچ�ه ک�ه »بازس�ازی بنیادی�ن « کابین�ه 
خواس�ته  دولت�ش  وزرای  از  خوان�ده 
کنن�د.  اس�تعفا  خ�ود  س�مت  از  اس�ت 
به گزارش فارس به نقل از میامی هرالد، نیکالس 
مادورو، رئیس جمهور ونزوئللال از اعضای کابینه 
خود خواسته است که در راستای انجام تغییرات 
بنیادین بللرای مقابله با تهدید    ها از سللمت خود 

استعفا کنند. 
»دلسی رودریگوئز « نخست وزیر ونزوئال در یک 
پیام توئیتری گفللت: مادورو از وزرا خواسللته به 
منظور انجام بازسازی عمیق در دولت برای تقویت 
دولت و سرزمین پدری علیه هرگونه تهدیدی از 

سمت خود استعفا کنند. 
به گزارش رویترز، ترمیم کابینه پس از آن صورت 
می گیرد که ونزوئال به مللدت 10 روز با قطع برق 
سراسللری با مشللکالت عدیده ای بعد از بحران 
سیاسی چند ماهه در این کشور مواجه شده بود. 
نیکالس مادورو علت قطع برق را حمله سایبری 
امریکا با کمک مخالفان داخلی برای سللرنگونی 

حکومت خوانده است. 
رئیس جمهور ونزوئال هفته گذشته در سخنرانی 
خود در جمللع هوادارانللش در کاراکاس، ایاالت 
متحده را به »جنگ برق « متهم و قطعی غیرعادی 

جریان برق را نتیجه دخالت عوامل امپریالیسللم 
توصیف کرده بود. 

اواخر ماه ژانویه و اندکی پس از برگزاری مراسللم 
تحلیف مادورو به عنللوان رئیس جمهور برآمده 
از رأی مردم این کشللور، »خوان گوایدو « رهبر 
مخالفان ونزوئال خود را رئیس جمهور خودخوانده 

این کشور اعالم کرد. 
امریکا، کانادا و تعدادی از کشللورهای هم پیمان 

با واشنگتن گوایدو را به رسمیت شناختند. این 
در حالی است که روسللیه، چین، مکزیک، کوبا، 
نیکاراگوئلله، بولیوی، ترکیه، ایران، صربسللتان، 
سوریه و چندین کشللور دیگر در سرتاسر جهان 
حمایت خللود را از دولت منتخللب ونزوئال اعالم 
کرده و خواستار عدم مداخله قدرت های خارجی 
در امور داخلی کشورهای امریکای التین شدند. 

در شللرایطی کلله اکثریللت جامعلله جهانی از 

ریاسللت جمهوری مللادورو در ونزوئللال حمایت 
می کننللد، »الیللوت آبرامللز« نماینللده ویللژه 
رئیس جمهللور امریکا در امللور ونزوئللال گفته، 
طرف های سللومی که از تغییر دولت در ونزوئال 
حمایت نمی کنند، احتماالً تحریم خواهند شد. 

 دیدار دیپلمات های روسیه و امریکا 
نماینده ویژه امریکا برای ونزوئللال و معاون وزیر 
خارجه روسیه قرار است امروز نشستی در پایتخت 
ایتالیا به منظور بررسللی اوضاع ونزوئال داشللته 

باشند. 
به گزارش ایسللنا، به نقل از خبرگللزاری رویترز، 
ونزوئال که متحد نزدیک مسکو است، در بحران 

اقتصادی و سیاسی به سر می برد. 
بر اساس گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، 
سللرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسللیه 
گفللت، روز اصلی مذاکللرات او با الیللوت آبرامز، 
نماینده ویژه امریکا در امور ونزوئال سه     شنبه است 
و دو طرف به بررسی چگونگی حمایت از برگزاری 
مذاکرات میان دولللت ونزوئللال و مخالفان آن و 

ترغیب آنها برای چنین مذاکراتی می پردازند. 
معاون وزیر خارجه روسیه همچنین گفت: مواضع 
مسکو و واشنگتن درباره این مسئله کاماًل متفاوت 
است اما این دلیلی نمی شود که دو طرف در این 

مورد گفت وگو نکنند. 

ایله�ان عم�ر، نماین�ده مس�لمان مجل�س 
نماین�دگان امری�کا در واکن�ش به بازنش�ر 
توئیتی از سوی »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
امریکا درباره ت�اش دموکرات  ها برای اخراج 
وی از کنگ�ره، خط�اب ب�ه ترام�پ نوش�ت: 
نمی توانید مس�لمانان را از کنگره منع کنید. 
به گزارش پایگاه هیل، ایلهان عمر روز یک   شنبه 
در صفحلله کاربری اش در توئیتر نوشللت: جدی 
می گویم. شللما نمی توانید مسلمانان را از کنگره 
منع کنید. عمر در این توئیت به بازنشللر توئیت 
ترامپ با استناد به گزارش تارنمای هیل واکنش 

نشان داد. هیل پیش تر گزارش داده بود که برخی 
از دموکرات های ایالت مینه سللوتا اقدامات اولیه 
را برای تعیین نامللزد دیگری بلله منظور رقابت 
با »ایلهللان عمللر « در انتخابات مقدماتی سللال 
آینده به کار بسته اند. ظاهراً اظهارات ایلهان عمر 
که به تعبیللر این گروه از قانونگللذاران امریکایی 
یهودستیزانه بوده اسللت، باعث خشم آنها شده 
اسللت. هیل در گزارش خود آورده است: عمر با 
بیان اینکه سیاستمدارانی که از اسرائیل حمایت 
می کنند، به دالیل مالی چنین حمایتی را مبذول 
می دارند، جنجال   هایی را برانگیخت. اظهارات او 

درباره »وفاداری به یک کشور خارجی « از سوی 
برخی البی   ها نیز انتقاد   هایی را به دنبال داشللت. 
این نماینده مسلمان گفت معتقد است که انتقاد 
از روابط امریکا و اسرائیل به معنای یهودستیزی 
نیست. توئیت روز یک   شنبه ایلهان عمر به دستور 
ترامپ درباره منع ورود اتباع پنج کشللور عمدتاً 
مسلمان به امریکا اشاره داشت. ترامپ فقط چند 
روز بعد از ورود به کاخ سفید، دستور ممنوعیت 
ورود مسلمانان به امریکا را صادر کرد که بالفاصله 
چنین تصمیمی در دادگاه های امریکا و به دلیل 
هدف قرار دادن مسلمانان به چالش کشیده شد. 

هیل نوشللت: ترامپ در حالی گزارش مربوط به 
اقدام احتمالی دموکرات  ها علیلله ایلهان عمر را 
بازنشر کرده است که به اندازه کافی اقدامات علیه 
مسلمانان را به دنبال تیراندازی مرگبار دو مسجد 
در نیوزیلند محکوم نکرده است. به گزارش ایرنا، 
ترامپ و برخی از مقامات کاخ سللفید در واکنش 
به حمالت مرگبار در مساجد نیوزیلند که جمعه 
هفته گذشته را به جمعه ای سیاه برای مسلمانان 
جهان تبدیل کرد، حاضر نشدند نامی از اسالم یا 
مسلمانان ببرند؛ اقدامی که در واقع از عمق کینه 

آنها نسبت به مسلمانان حکایت دارد. 
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مادورو خواستار استعفای همه اعضای کابینه ونزوئال شد

نماینده مسلمان کنگره: نمی توانید مسلمانان را از کنگره منع کنید

اولی�ن نشس�ت    گزارش  یک
رؤسای ستادهای 
ارتش ایران، سوریه و عراق در دمشق برگزار 
شد؛ نشستی که پیکان آن مشخصًا به سمت 
ادامه حضور امریکا در س�وریه و هماهنگی 
مقاب�ل بقای�ای گروه ه�ای تروریس�تی 
نشانه گیری شده است. زمزمه هایی به گوش 
می رسد درباره اینکه سه کشور ممکن است 
رزمایش مشترک برگزار کنند. همزمان با این 
نشست، رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا 
گزارش های رس�انه ای را تکذی�ب کرده که 
مدعی شده اند امریکا قصد دارد هزار نیروی 

خود را در سوریه نگه دارد. 
به گزارش »جوان« بلندپایه ترین مقام های نظامی 
سللوریه، ایران و عراق دیروز در بی سللابقه    ترین 
نشست مشترک در دمشق گردهم آمدند؛ نشستی 
که هدف اصلی آن، ایجاد ترتیباتی برای مبارزه با 
تروریسم در فضایی اسللت که ائتالف امریکایی 
مبارزه با تروریسللم به نقطه پایانی خود رسیده 
اسللت. علی عبداهلل ایوب، وزیر دفاع سللوریه در 
کنفرانس مطبوعاتی مشترک در پایان این نشست 
که با حضور سرلشکر علی باقری، رئیس ستاد کل 
نیروهای مشترک ایران و سرلشکر عثمان الغانمی، 
 رئیس ستاد مشترک عراق برگزار شد، این نشست 
را »فراتر از یک مأموریت«  خواند و گفت که امریکا 
و دیگران از سوریه خارج خواهند شد: » حضور آنها 

غیرقانونی اسللت. آنها نیروهای اشغالگر هستند. 
هیچ کسللی نمی تواند ما را از اجرای گزینه های 
خود بر اساس خواسته های سوری   ها منع کند.« 
 سه کشور کمیته   هایی مشللترک برای گسترش 
همکاری های امنیتی تشکیل داده اند و به گفته 
طرف عراقی، دمشللق و بغداد توافق کرده اند در 
اقدامی بی سابقه پس از آغاز بحران سوریه در سال 
2011، یک گذرگاه مرزی سوریه و عراق را طی 
روز های آینده بازگشایی کنند. وزیر دفاع سوریه 
گفته که طبیعی اسللت ببینیم سللوریه، عراق و 
ایران برای بررسی تحوالت منطقه، پشت یک میز 
بنشللینند:»حضور نظامی هر کشوری در سوریه 
بی آنکه دمشق خواستار آن باشد، غیرقانونی است 
و این حق سوریه اسللت که از امنیت و استقالل 
خود دفاع کند. کشللور سللوریه از طریق دو کار 
صلح و آشللتی و جنگ با تروریست های مخالف 
صلح و آشللتی، توانست مناطق گسللترده ای از 
سوریه را بازپس بگیرد. نیروهای مسلح ما آماده 
هسللتند و هیچ نقطه ای از خاک سوریه خارج از 
کنترل نخواهد ماند.«  احمد عبداالله، گزارشگر 
العالم درباره این نشست گفته که این نشست که 
نخستین نشست در نوع خود به شمار می آید، پس 
از سفر بشار اسد رئیس جمهور سوریه به تهران و 
سفر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به عراق 
برگزار می شللود که هدف آن رفللع نگرانی    ها از 
تالش های امریکا برای بیرون راندن تروریست    ها 

از منطقه الباغوز و اسللتقرار دوباره آنها در خاک 
عراق یا دیگر مناطق سوریه اسللت؛ به ویژه آنکه 
برخی گزارش های ایران و روسللیه فاش کرد که 
امریکا شللماری از تروریسللت    ها را به افغانستان 

انتقال داد. 
 زمزمه رزمایش مشترک

سرلشللکر علی باقری، رئیس ستاد کل نیروهای 
مشترک که به عنوان عالی رتبه ترین مقام نظامی 
ایران در نشست سه جانبه شرکت کرده، گفته که 
در جریان برگزاری جلسه سلله جانبه ، سه کشور 
بیشللتر از گذشللته اهداف و برنامه هللای خود را 
هماهنگ کرده انللد. وی نیز هدف این نشسللت 
سلله جانبه را تأمین امنیتی مشللترک دانست و 
گفت:»مجموعه اطالعات و تحلیل   ها نشان دهنده 
آن است که موجودی به نام داعش و جبهه النصره 
دست پرورده اسللتکبار جهانی برای به هم زدن 
امنیت منطقه و برقراری ظلم و تجاوز اشغالگری 
اسرائیل اسللت «. موضوع تأمین امنیت از طریق 
همکاری های مشللترک مورد تأکیللد الغانمی، 
 وزیر دفاع عراق نیز قرار گرفت. او گفت: » اکنون 
امنیت در مرزهای بین دو کشللور بسیار اهمیت 
دارد چون ما همیشه می گوییم که امنیت سوریه 
و امنیت عراق از هم جدا نیسللتند و سوریه عمق 
اسللتراتژیک برای عراق و عراق عمق استراتژیک 
برای سللوریه اسللت« . به گفته وزیر عراقی، سه 
کشور قصد دارند هماهنگی در مرکز چهارگانه را 

بیش از پیش افزایش داده تا امور آن پیشرفت های 
زیادی را شاهد باشد و در جلسه امروز نیز پیشرفت 
این مرکز در آینده بررسللی شللد. برخللی منابع 
عراقی دیروز همزمان با این نشسللت مشللترک ، 
احتمال رزمایش مشترک سه کشور را نیز منتفی 
ندانسللتند. »حنین قدو « نماینللده ائتالف البنا 
در پارلمان عللراق گفته که برگللزاری رزمایش 
سه جانبه ایران، عراق و سللوریه مسئله ای مبرم 
و ضروری است. قدو به پایگاه خبری »المعلومه « 
عراق گفت که در صورت برگزاری این رزمایش ها، 
راه به روی واشللنگتن که قصد دارد نفوذ خود را 
تحمیل و از داعش حمایت کند، بسته خواهد شد. 
وی با بیان این مطلب افزود: »امنیت عراق ارتباط 
مستقیمی با امنیت سوریه و ایران دارد و برگزاری 
رزمایش مشترک برای همه کشورهای منطقه، 
ثبات امنیتی و نجات یافتن از تحرکات تروریستی 
در منطقه را به همراه خواهد داشت«. قدو ادامه 
داد: »دولت عراق به صورت جللدی بر انجام این 
رزمایش    ها با همکاری سوریه و ایران تأکید دارد تا 
از میزان آمادگی نیروهای امنیتی خود  در حفظ 
مرز   ها بدون مداخله کشللورهای خارجی آگاهی 
پیدا کند و از خألهای موجود در مرزهای عراق و 

سوریه اطالع یابد. «
  حضور امریکا کم رنگ تر می شود

رئیس سللتاد مشللترک ارتش امریکا همزمان با 
نشست سلله جانبه ایران، عراق و سوریه، رئیس 
سللتاد ارتش امریکا خبر روزنامه »وال استریت 
ژورنال « در خصوص نیت این کشور برای باقی نگه 
داشتن هزار نفر از نظامیان امریکایی در سوریه را 
رد کرد. »جوزف دانفورد« تأکید کرد: طرحی که 
ماه فوریه در این خصوص اعالم شد تغییری نکرده 
است و ما به اجرای تصمیم رئیس جمهور امریکا 
در خصوص کاهش تعداد نظامیان این کشور ادامه 
می دهیللم. پیش تر روزنامه وال اسللتریت ژورنال 
در گزارشللی از تمایل امریکا برای حفظ نیمی از 
نیروهای نظامی خود در سللوریه خبللر داده بود. 
به گفته این رسللانه امریکایی، ارتش این کشور 
به دنبال حفظ حدود یک هزار نیروی نظامی در 
سوریه است حال آنکه  سه ماه پیش، وقتی برای 
نخستین بار دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
تصمیم برای خروج از سللوریه را اعالم کرد، این 
رقم به مراتب کمتر بود. ترامپ در 1۹ دسللامبر 
از خروج حدود 2هزار سللرباز از سوریه خبر داد و 
مدعی پیروزی کامل بر داعش شد. در 22 فوریه 
کاخ سفید اعالم کرد، نیروهای محدودی از امریکا 
برای حفظ صلح باقی می مانند که تعدادشان 200 
سللرباز اسللت. ترامپ چند روز بعد از تصمیمش 
اعالم کرد، ۴00 سللرباز در سوریه باقی می مانند 
که در منطقه امن در شمال شرق سوریه و پایگاه 
التنف امریکا در نزدیکی مرزهای مشترک عراق، 

اردن و سوریه تقسیم می شوند. 

  گزارش  2

  واکنش

»بنسلمان«عليه»سلمان«کودتاميکند؟
دستگاه حکومتی خاندان آل سعود نه یک سازمان متعارف سیاسی است 
و نه حتی شبیه یک گروه اولیگارشی استبدادی بلکه بیشتر از همه شبیه 
به یک دار و دسته مافیایی است که همه چیز آن درون خانوادگی و پنهان 
از دیگران است و معدود مواردی پیش می آید که خبر    هایی از درون این 
خانواده درز کند. گزارش گاردین یکی از این معدود موارد است که خبر 
از تحوالت قابل توجهی در این خانواده به خصوص در مورد ولیعهد و وزیر 
دفاع آن دارد. خالصه  این گزارش این است که محمد بن سلمان احتماالً از 
طرف  پدرش و پادشاه آل سعود از مسئولیت هایش برکنار شده و دلیل این 
احتمال را هم عدم حضور او در چندین جلسه دیپلماتیک و کاری می داند 
که یکی از آنها جلسه کابینه بوده که ملک سلمان خواسته بود او حاضر شود 
اما نیامده بود و همین نیز باعث ناراحتی پادشاه سعودی شده است. درز این 
گزارش به خودی خود داللت بر شکافی قابل توجه بین پادشاه و ولیعهدش 
و به عبارت دیگر، بین پدر و پسر دارد و همین نیز احتمال کودتای پسر 

علیه پدر را پیش می کشد. 
باید توجه داشت که موضوع کودتای بن سلمان علیه پدرش چیز تازه ای 
نیست و تقریباً از همان اوایل رسیدن او به مقام ولیعهدی، این موضوع بر 
سللر زبان     ها افتاده بود و هر از چند گاهی هم جدی     می شد. آخرین باری 
که این موضوع به صورت جدی مطرح شد در جریان سفر ملک سلمان به 
شرم الشیخ مصر بود که برای شرکت در کنفرانس مشترک اتحادیه عرب با 
اتحادیه اروپا به آنجا رفته بود. غیبت بن سلمان در آن سفر و عدم همراهی 
پدرش به اندازه کافی تحریک کننده بود که بعد اخباری مربوط به تغییر 
تیم حفاظتی شاه سعودی در آن سفر منتشر شد و به گمانه زنی     هایی در 
مورد اختالف این دو دامن زد. گفته شده که شاه سعودی در مدت اقامتش 
در مصر اخباری از عربستان دریافت کرده بود که پسرش در حال انجام 
اقداماتی علیه او اسللت و به همین خاطر هم تیللم حفاظتی دیگری را از 
عربستان فراخواند و حتی مأموران مصری اطراف خود را هم مرخص کرد. 
از سوی دیگر، بن سلمان نه تنها موقع ورود پدر به استقبال او نرفت بلکه یک 
سفر دوره ای به پاکستان، هند و چین انجام داد تا با بذل و بخشش     هایی در 

این کشور    ها نشان بدهد چه کسی در عربستان حرف اول را می زند. 
عالوه بر این، رقابت این پدر و پسر خود را در عزل و نصب     ها نشان داده 
است. در حالی که شاه سللعودی در عزل و نصب های اخیر خود عادل 
الجبیر را از مقام وزارت خارجه برکنار کرد تا فرد تا اندازه ای معتدلی به 
نام ابراهیم العساف را جای او بگذارد اما معلوم بود که انتصاب عادل الجبیر 
به مقام وزیر مشاور در امور خارجی به اصرار پسر بوده تا همچنان مهره 
وفادار به خودش را حفظ کند و در آن سفر دوره ای هم او را با خود برد تا 
همچنان همان نقش وزیر خارجه را بازی کند و نه یک مقام تشریفاتی 
به نام وزیر مشاور. عالوه بر این، پسر در زمان سفر پدر به مصر از غیبت 
او استفاده کرد تا برادرش، خالد بن سلمان را به عنوان معاون وزیر دفاع 
منصوب کند و ریما بنت بندر را هم به امریکا فرستاد تا نخستین زن سفیر 
آل سعود باشد. شاید این خودسری     ها یا خودسری پسر در قتل جمال 
خاشقجی یا جاه طلبی های او در زمینه های اقتصادی و دیگر مسائل بوده 
که بنابر گزارش گاردین صدای پدر را درآورده است. او در جلسه سه     شنبه 
کابینه ناراحتی خود را از اوضاع مخفی نکرده بود، از مشکالت بی شمار 
کشور گفته بود و به خصوص نسبت به از دست رفتن سرمایه گذاری های 
کشور ابراز نگرانی کرده بود. باید گفت که این انتقاد پدر متوجه کسی 
نیست جز پسرش که از زمان رسیدن به مقام ولیعهدی عماًل عهده دار 
تمامی تصمیم گیری های اقتصادی شده و می خواهد یک شبه راه صد 
سللاله اقتصادی را بپیماید. به هر حال، اختالف این پدر و پسر به جایی 
رسیده که دیگر قابل پرده پوشی و پنهان کردن در تشکیالت مافیایی 
خانواده نیسللت اما موضوع مهم در حال حاضر نلله این اختالفات بلکه 
نتایج این اختالفات است به این معنا که آیا اختالف بین این دو به حدی 
می رسد که یکی علیه دیگری دست به کودتا بزند؟ ظاهراً پسر نتوانسته 
هنگام سفر پدر به مصر در انجام کودتا موفق شود اما اگر گزارش گاردین 
درست باشد، احتمال دارد نوبت به پدر رسیده باشد تا با حذف برخی از 
مسئولیت های پسر او را به طورکامل از قدرت ساقط کند. این نوع کودتا 
نیز درست همانند توطئه چینی     هایی است که در خانواده های گانگستر 
مافیایی اتفاق می افتد و شللاید هللم مثل تصفیه حسللاب های همان 
گانگسترها، تصفیه  حسابی ساکت و خونین در ریاض اتفاق بیفتد؛ یا پدر 

از شر پسر راحت شود و یا پسر، پدر  را از سر راه خود بردارد. 
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 رئیس جمهور اتریش: اروپایی      ها به ساز ترامپ نرقصند
رئیس جمهور اتریش گفته که کشللورهای اروپایی نباید به ساز دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا برقصند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
الکساندر فان دربلن، رئیس جمهور اتریش اعالم کرد: کشورهای اروپایی 
باید مستقل تر رفتار کرده و در برابر فشار واشنگتن تسلیم نشوند. وی 
اداملله داد: دونالد ترامللپ، رئیس جمهور امریکا بللدون هیچ دلیلی از 
توافق هسته ای ایران خارج شد، توافقی که بعد از سال      ها مذاکرات که 
واشنگتن در آن شرکت کرده بود، به دست آمد. سپس وی شرکت های 
اروپایللی را از انجام تجارت با ایران با تهدیللد اعمال تحریم های جدی 
منع کرد. او اضافه کرد: من فکر می کنم این اقدامات بیش از حد است. 

اروپایی      ها نباید به ساز ترامپ برقصند. 
-----------------------------------------------------
  تحرکات ب�رای پر ک�ردن وزارتخانه های بدون سرپرس�ت 

عراق
احزاب عراق چهار ماه بعد از رأی اعتماد به دولت جدید، در حال رایزنی 
هسللتند تا بتوانند وزرای چهار وزارتخانه بی وزیر را نیز معرفی کنند. 
به گزارش فارس، از آبان ماه گذشللته که دولت جدید عراق به ریاست 
»عادل عبدالمهدی « رأی اعتماد گرفت، وزارتخانه های دفاع، کشور، 
آموزش و پرورش و دادگستری هنوز بی وزیر باقی مانده است. محمد 
البلداوی، نماینده ائتالف »البنللا « اعالم کرد که احتمللاالً دو ائتالف 
اصلی در عراق یعنی »االصالح « و البنا پیش از برگزاری جلسه پارلمان 
در      شنبه آتی، نشست مشللترکی برای هماهنگی برگزار خواهند کرد. 
البلداوی تأکید کرد که هدف از نشست بین این دو ائتالف، توافق بر سر 

معرفی نامزدهای وزارتخانه های بدون وزیر است.  
-----------------------------------------------------

  ماکرون منع تظاهرات در »شانزه لیزه« را بررسی می کند
یک منبع دفتر ریاست جمهوری فرانسلله اعالم کرد که رئیس جمهور 
این کشور منع برگزاری تظاهرات در خیابان »شانزه لیزه« در پایتخت 
را بررسی می کند. بر اساس گزارش العربیه پیش تر در خبر     ها آمده بود 
که به دنبال تشدید اعتراض      ها در فرانسه و برگزاری هجدهمین » شنبه 
اعتراضی« در این کشور، نخسللت وزیر فرانسه قرار است برای مقابله با 
موج های بعدی شورش تدابیر امنیتی بیشتری اتخاذ کند. دفتر »ادواردو 
فیلیپ « نخست وزیر فرانسه اعالم کرد که درگیری     ها و خشونت های 

اخیر نشان داد که تدابیر و ترتیبات امنیتی ناکافی هستند. 
-----------------------------------------------------

  انصاراهلل: ریاض در روند تبادل اسیران کارشکنی می کند
یک عضو هیئت مذاکره کننده انصاراهلل گفته که ریاض اجازه نمی دهد 
ارتش دولت مسللتعفی یمن هیچ گونه عملیات تبادل اسرا را از طریق 
میانجی های محلی با این جنبش انجام دهد. به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، عبدالقادر المرتضی، در صفحه شخصی 
خود در فیس بوک اعالم کرد، در شرایطی که نیروهای دشمن همچنان 
وقت کشی کرده و از اجرای توافقنامه تبادل اسرا طفره می روند، آنها بر 
اساس دستورات صادر شده از سوی ریاض مانع اجرای هرگونه عملیات 

تبادل اسرا از طریق میانجی های محلی می شوند. 

گاردین:پادشاهسعودیبخشی
ازاختياراتبنسلمانراسلبکردهاست

روزنام�ه »گاردی�ن« ب�ه نق�ل از مناب�ع آگاه نوش�ته اس�ت 
ک�ه پادش�اه س�عودی ناراض�ی از عملک�رد ولیعه�د خ�ود، 
برخ�ی از اختی�ارات محم�د بن س�لمان را س�لب ک�رده اس�ت. 
دو هفته پس از آنکه گزارش   هایی درباره تشدید اختالفات بین سلمان بن 
عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد این کشور منتشر شد، دیروز 
روزنامه گاردین ابعاد جدیدی از اختالفات پشللت پرده خاندان سعودی 
را افشا کرد. روزنامه »گاردین« روز دو   شللنبه به نقل از منابع آگاه نوشته 
است:»در طول دو هفته گذشته، بن سلللمان در چند جلسه سطح باالی 
وزارتی و دیپلماتیک شرکت نکرده است. آنطور که به گاردین گفته شده، 
شاه سعودی هفته گذشته خبر کاهش اختیارات بن سلمان را به گروهی از 
وزرای ارشد کابینه اطالع داده است. هنوز مشخص نیست که این کاهش 
اختیار موقتی است یا دائم«. پادشاه سعودی گفته است که از بن سلمان 
خواسته در نشست های کابینه حضور داشته باشد، اما او از این کار خودداری 
کرده است. به نوشته گاردین، مسئولیت نظارت بر تصمیم گیری در مورد 
سرمایه گذاری اقتصادی عربستان سعودی به صورت غیررسمی و بدون 
اعالم عمومی، به »مساعد العیبان « یکی از مشاوران مورد اعتماد سلمان 
واگذار شده است. چندی پیش اعالم شد که العیبان به عنوان مشاور امنیت 
ملی پادشاهی سعودی منصوب شده است. سفارت عربستان سعودی در 
واشنگتن از پاسخ به سؤاالت گاردین در مورد این گزارش، خودداری کرده 
است. سخنگوی دولت سعودی در واشنگتن به سؤال این روزنامه در مورد 
غیبت بن سلمان در نشست های دیپلماتیک اخیر و اینکه وی اکنون کجا 
حضور دارد، پاسخ نداده اسللت. گاردین در این مورد نوشته است که »در 
حالی که اغلب ناظران انتظار دارند شللاهزاده محمد به پادشاهی برسد، 
نشانه    هایی وجود دارد مبنی بر اینکه پادشاه تالش می کند پسر جنجالی اش 
را مهار کند«. بر اساس اطالعاتی که این روزنامه به دست آورده، بن سلمان 
در دو نشست هفتگی اخیر کابینه سعودی که به ریاست پادشاه برگزار شده، 
شرکت نکرده است. وی همچنین در مذاکرات با مهمانان خارجی از جمله 
»سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه که اخیراً به عربستان سعودی سفر 
کرده بود، حضور نیافته است. به نوشته گاردین، پادشاه سعودی به صورت 
مشخص از غیبت بن سلمان در جلسه ای که سه    شنبه هفته گذشته برای 
بررسی چالش های اقتصادی عربستان سعودی برگزار شده، ناخرسند است. 
گفته می شود سلمان در این نشست دو ساعته، از انصراف سرمایه گذاران 
خارجی از ورود به بازار عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده است. بر اساس 
این گزارش، پادشاه سعودی در همین جلسه اعالم کرده تا اطالع ثانوی، 
تمام تصمیمات اقتصادی از جمله موارد مربوط به سللرمایه گذاری های 
عمده عربستان سعودی و دیگر قراردادهای اقتصادی این کشور، باید به 

تأیید شخص او برسد. 

سئول:دربارهفعاليتمجددموشکی
کرهشمالیقضاوتعجوالنهنشود

کره جنوبی نگران�ی درباره فعالیت مجدد موش�کی و هس�ته ای 
کره شمالی را ناش�ی از قضاوت عجوالنه در این باره توصیف کرد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع کره جنوبی گفت: 
هنوز برای اینکه نتیجه  بگیریم کره شللمالی با توجه به فعالیت های اخیر 
در سایت های موشکی اش در تدارک برای شلیک یک موشک است، زود 
است.  چندی پیش چند اندیشکده امریکایی و چند مقام کره جنوبی اعالم 
کردند، براساس تصاویر ماهواره ای جدید، کره شمالی احتماالً در حال انجام 
تدارکاتی برای شلیک یک موشک از تأسیسات موشکی » سوهائه « واقع در 
منطقه » تونگچانگ-ری « است. این تأسیسات قبالً از سوی کره شمالی برای 
پرتاب موشک های ماهواره بر مورد استفاده قرار گرفته اما کره شمالی در آنجا 
موشک بالستیک قاره پیما با قابلیت کالهک هسته ای شلیک نکرده است. 
جئونگ کیه ئونگ دو، وزیر دفاع کره جنوبی خطاب به یک کمیته دفاعی 
پارلمان این کشللور گفت: هنوز زود اسللت که بخواهیم این فعالیت های 
کره شمالی را مرتبط با پرتاب موشک بخوانیم. او در ادامه گفت: تأسیسات 
واقع در تونگچانگ-ری مخصوص پرتاب موشک است اما ما فعاًل فعالیتی 
در آنجا برای اجرای یک پرتاب موشکی نمی  بینیم.  وزیر دفاع کره جنوبی 
در پاسخ به این سللؤال که آیا او فعال شللدن دوباره تأسیسات سوهائه را 
تأیید می کند گفت: این مناسب نیست که مقامات اطالعاتی در خصوص 
هر گزارش رسانه ای بخواهند به نحوی اظهار نظر کنند.  او بدون توضیح 
بیشتر گفت: نشانه     هایی در خصوص تداوم فعالیت هسته ای در کره شمالی 
وجود دارد.   چو مینوگ گیون وزیر اتحاد کره جنوبی نیز به یک کمیته دیگر 
پارلمان این کشور خاطرنشان کرد که این احتمال مطرح است که تحوالت 
اخیر در این سایت موشکی با انگیزه تقویت اهرم کره شمالی در مذاکرات 
صورت گرفته اند.  چو خاطرنشللان کرد: با توجه به تداوم این فعالیت های 
کره شمالی تحلیلی جامع برای مشخص کردن نیات دقیق این کشور الزم 
است.  روز جمعه چوئه سون هوی، معاون وزیر خارجه کره شمالی خطاب به 
دیپلمات های خارجی و خبرنگاران در شهر پیونگ یانگ گفت: کیم جونگ 
اون رهبر کره شمالی مشغول بررسی امکان تعلیق کردن مذاکراتش با امریکا 
و تجدیدنظر در تعلیقی که برای آزمایش های موشللکی و هسته ای خود 

اعمال کرد، است مگر آن که امریکا امتیازاتی را به کره شمالی بدهد. 
 کره شمالی تمایلی ندارد!

مشاور امنیت ملی امریکا در مصاحبه خود به شدت از کره شمالی انتقاد کرده و 
گفت که رهبری این کشور به انجام اقدامات الزم برای دستیابی به یک توافق 
هسته ای با امریکا تمایلی ندارد.  به گزارش ایسنا، جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی امریکا در مصاحبه ای با ایستگاه رادیویی AM970 در نیویورک گفت: 
کره شمالی     ها متأسفانه به انجام آنچه که برای دستیابی به توافق هسته ای 
ضرورت دارد، تمایلی ندارند. درست همین شب گذشته بود که آنها بیانیه 
ناامید کننده ای را منتشر کردند که مربوط به بازگشت به برنامه های آزمایش 
موشک بالسللتیک و اتمی بود و این اصاًل ایده خوبی نیست.  وی ادامه داد: 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا به دنبال حل این تهدید از طریق مذاکرات 

است. او می خواهد کره شمالی عاری از سالح اتمی شود. 

نشست  بلندپایه ترین فرماندهان نظامي سه کشور برگزار شد

هماهنگينظاميبغداد-تهران-دمشقبرايخروجامریکا
واشنگتن خبر ماندن 1000 امریکایي در سوریه را تکذیب کرد

رحماننعيمی

وزیر انرژی روسیه: 

تحریمایرانبهبازارجهانیانرژی
ضررزدهاست

وزیر انرژی روس�یه گف�ت ک�ه تحریم ه�ای امریکا ب�ر ونزوئا و 
ای�ران تأثیری منف�ی ب�ر بازارهای جهانی انرژی داش�ته اس�ت. 
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز ، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه 
گفت که تحریم های امریکا بر ونزوئال و ایران تأثیری منفی بر بازارهای 
جهانی انرژی داشللته اسللت و مانع برنامه ریزی بلندمدت می شللود و 
تصمیمات سرمایه گذاری را برهم می زند .  نواک گفت برنامه ریزی حتی 
چند ماه زودتر هم به خاطر تحریم های احتمالی سخت است. وی اضافه 
کرد که کشور اعمال کننده این تحریم    ها )امریکا( این کار را برای افزایش 
منافع خود انجام می دهد .  روسللیه که طبق قرارداد اوپک، تولیدش را 
کاهش داده، اعالم کرد این کاهش تولید حداقل تا ژوئن ادامه می یابد، 
یعنی تا وقتی که قدم های بعدی واشنگتن در کاهش صادرات ایران و 
ونزوئال مشخص شود .  امریکا صادرات نفت خود را در ماه های اخیر به 
شدت افزایش داده ، در حالی که ایران و ونزوئال را تحریم کرده تا عرضه 

نفت شان به بازارهای جهانی کاهش یابد . 

مرتضي فخري ن ژاد| خبرگزاري صدا و سیما


