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بنن برای پیشبرد سیاستهای ترامپ از یهودیان آمریکا کمک خواست

روﯾﺪاد

نبرد با اخوان ادامه دارد

علیه جمهوریخواهان

درخواست عربستان
برای تعلیق عضویت لبنان

 خبرنــگار شــبکه »فرانــس  «۲۴در مصاحبه
با عبدالفتاح السیســي پرســید آیا امکان آشــتي
بــا اخوانالمســلمین وجــود دارد؟ پاســخ
رئیسجمهــوري مصــر به این ســؤال ایــن بود
کــه »جــواب آن بــا ملت مصــر اســت«؛ یعني
تصمیمگیري دراینباره فقط در اختیار مردم مصر
اســت و نه هیچکس دیگر .زیرا بعد از نخســتین
تجربه اخوانيها در قدرت و شکستشان وضعیت
این گروه با قبل تفاوت پیدا کرد .آن تجربه ملت را
در مرکــز یک معادله قرار داد که از یک طرف بین
نظام و از طرف دیگر بین اخوان برقرار ميشــد .از
این رو حوادث خشــونتباري که بعد از آن اتفاق
افتــاد و گروه اخوان در آن به صورت مســتقیم یا
غیرمستقیم حضور داشت ،تصویر ذهني این گروه
را به عنوان یک گروه سیاسي مسالمتجو در افکار
عمومي جامعه از بین برد.
با وجود اینها ،طرح چنین سؤالي از رسانههاي
جهاني بامعنا بوده و به دو مســئله اصلي اشاره
ميکنــد :یکي اینکه مســئله همچنان در ســطح
بینالمللي و به طور مشخص در دولتهاي غربي
از جملــه ایــاالت متحده و اتحادیــه اروپا مطرح
اســت و آنها این موضوع را به مسئله آزاديها و
حقوق بشر مرتبط ميکنند و دیگري اینکه حوادث
۳۰ژوئن تنها یک حلقه از حلقههاي تقابل بین این
گروه و دولت سیاســي بوده اســت زیرا در گذشته
نیــز بارها اتفاق افتاد که این گــروه خود را منحل
کرده و باز از نو فعالیتش را از ســر گرفته اســت؛
براي مثال در اواخر دهه  ۴۰در دوران پادشــاهي
مصر یک بار این اتفاق افتاد .به دنبال آن در ســال
 ۱۹۶۵بعد از تالش براي ترور عبدالناصر نیز همین
اتفاق تکرار شــد .آن سوءقصد در نهایت به اعدام
ســید قطب نظریهپرداز این گروه ختم شد .اخوان
در دوران ســادات دوباره به صحنــه آمد هرچند
نتوانست به صورت قانوني فعالیت خود را داشته
باشــد .در دوران مبارک نیز تقریبا به همین منوال
بود با ایــن تفاوت که آنها توانســتند این اواخر از
آزادي عمل سیاســي برخوردار شــوند و حتي در
انتخابات شــرکت و از نظر اقتصادي نیز پیشرفت
کنند .تجربه گذشته نشــان ميدهد اخوانيها در
داخل جایگاهي ندارند.

بعــد از ترک کاخ ســفید ،خبر زیــادی از او نبود؛
اما اســتیو بنن ،استراتژیســت ارشــد ســابق دونالد
ترامپ ،روز گذشــته بار دیگر خبرســاز شد .او که در
همان زمان ترک کاخ ســفید وعده مبــارزه با برخی
چهرههــای جمهوریخواه را داده بــود ،حاال برای
عملیکردن ایده خود ،دست یاری به سوی یهودیان
آمریــکا دراز کرده اســت .البته او جنــگ خود علیه
جمهوریخواهان را بــا حمایت از روی مور در برابر
لوتز اســترینج ،کاندیدای اصلــی جمهوریخواهان،
وارد فــاز عملــی کــرد .بنن بارهــا علــت ناکامی
سیاســتهای ترامپ را کارشکنی جمهوریخواهان
در سنا و مجلس نمایندگان عنوان کرده و روز گذشته
نیز توافق هستهای با ایران را نتیجه همین کارشکنی
جمهوریخواهان دانست.
این ســخنان بنن در شرایطی مطرح میشود که
هر دو حزب آمریکا خــود را برای انتخابات مجلس
نمایندگان و ســنا در ســال آتــی آمــاده میکنند و
ایــن موضع تنــد میتوانــد برخی از حامیــان مالی
جمهوریخواهــان را دچــار تردیدهــای جدی کند.
او به نظر توانســته رابرت مرســر ،یکــی از حامیان
مالی بــزرگ جمهوریخواهــان را متقاعد کند تا در
دفــاع از ترامــپ ،میلیونها دالر بــرای مبارزه علیه
تشکیالت حزب جمهوریخواه هزینه کند؛ بااینحال
جمهوریخواهان با این استدالل که موفقیتنداشتن
جمهوریخواهــان زمینــه را بــرای قدرتگرفتــن
دموکراتها فراهم مــیآورد ،این اقدام را در نهایت
امر به ضرر ترامپ تفسیر میکنند.
هرچنــد ســخنان بنــن مــورد اقبــال انجمــن
صهیونیســتی آمریکا قــرار گرفته اســت؛ اما برخی
رهبران یهــودی درباره انگیزههای بنــن تردیدهایی
دارند .بنن درحالحاضر اداره سایت خبری-تحلیلی
»بریتبــارت« را برعهده دارد که در میان برتریطلبان
سفیدپوســت ،ضدیهودیــان و گروههــای افراطی و
نژادپرســت از محبوبیــت باالیی برخوردار اســت.
همسر ســابق بنن نیز پیشتر با انتشــار بیانیهای در
سال  ۲۰۰۷میالدی ،بر اظهارات ضدیهودی او صحه

گذاشــته بود .از بنــن بهعنوان یکــی از ایدهپردازان
پویش »اول آمریکا«ی ترامپ نام برده میشــود که
در پشت بسیاری از طرحهای جنجالی دونالد ترامپ
بوده اســت .ورود بنن به عرصه عملی سیاســت از
همان ابتــدا جنجالآفرین بود .انتخــاب او بهعنوان
مأمور استراتژیســت ارشــد رئیسجمهور ،اعتراض
و مخالفــت نهادهــای مدنی مانند شــورای روابط
مســلمان آمریکا و چهرههایی مانند هری رید ،رهبر
اقلیت دموکراتها در ســنا را به دنبال داشت .چند
روزی از حضور ترامپ در کاخ ســفید نگذشــته بود
که او در اظهارنظری جنجالی با متهمکردن رسانهها
به درکنکردن مسائل کشور ،از آنها خواست تا برای
مدتی دهانشان را ببندند.
بســیاری از او بهعنوان یک ناسیونالیست افراطی
یاد میکننــد که عقاید و اظهاراتش آب به آســیاب
گرایشهای نژادپرستانه میریزد .در مقابل ،بنن خود
را یک ملیگرای اقتصادی توصیف میکند که هدف
اصلیاش حمایت از تولید داخلی در آمریکاســت.
اعمال محدودیت بر تجارت آزاد بهویژه با دو کشــور
چیــن و مکزیک ،افزایــش مالیات افــراد پردرآمد و
افزایــش ســرمایهگذاری در زیرســاختها ازجمله
سیاستهایی بوده که بنن خواستار اجرائیکردنشان
در ایالــت متحــده بوده اســت .مواضعی کــه او را
درســت در نقطه مقابل سیاســت جهانیشــدن و
بازار آزاد قرار میدهد کــه برخی چهرههای نزدیک
به ترامــپ ازجمله دامــادش ،جرد کوشــنر دنبال
میکننــد .از دیگــر ســو ،از بنن بهعنوان فــردی یاد
میشــود که در تدوین قانون محدودکردن مهاجرت
و ســفر مســلمانان به آمریکا نیز نقــش مؤثری ایفا
کرد .در عرصه بینالمللی نیــز بنن خواهان کاهش
حضــور نظامی ایاالت متحده در خــارج از مرزهای
این کشــور ازجمله افغانســتان و سوریه و همچنین
بحران ونزوئال بوده اســت .درواقع خروج او از کاخ
ســفید ،راه را برای افزایش شمار نظامیان آمریکایی
در افغانستان در قالب استراتژی جدید آمریکا در این
کشور باز کرد.

 عربستان از احمد ابوالغیط ،دبیرکل اتحادیه عرب
خواســته عضویت لبنان را در ایــن اتحادیه به حالت
تعلیــق درآورد .ابوالغیط نیز با عبدالفتاح السیســی،
رئیسجمهور مصر دراینباره گفتوگو کرده اســت.
سیســی به ابوالغیط ابالغ کرده که ایــن موضوع در
شــورای اتحادیه عرب مطرح نشــود .او تماسهای
زیادی را با رهبران عربســتانی خواهد داشــت چراکه
اخراج لبنان از اتحادیه عرب این اتحادیه را ضعیفتر
خواهد کرد.

راهپیمایی حامیان استقالل
کاتالونیا در بروکسل

ترامپ بازی خورده است
تقریبــا هر اظهارنظری از ســوی دونالد ترامپ با
انتقاداتی گســترده در ســطح داخلی و بینالمللی
همــراه میشــود .اینبار نوبــت دو نفر از رؤســای
ســابق ســازمانهای امنیتــی آمریــکا بــود که از
مواضــع اخیر او انتقــاد کننــد .دو روز پیش بود که
رئیسجمهور آمریکا در حاشــیه اجالس ســازمان
همکاریهای آسیا-اقیانوسیه ،با حمایت از پوتین بر
مداخلهنکردن روسیه در انتخابات ریاستجمهوری
آمریــکا صحه گذاشــت .جیمز کالپر ،رئیس ســابق
ســازمان امنیت ملی ،با بیان اینکــه پوتین به دنبال
تضعیف آمریکاســت ،اظهارات و مواضع ترامپ در
تأیید ســخنان پوتین را برای ایاالت متحده خطرناک
خواند .جان برنان ،مدیر ســابق ســیا نیز بر این باور
اســت که موضع ترامپ عمــال راه را برای مداخله
بیشتر پوتین در امور آمریکا باز میکند .از نظر این دو
رئیس ســابق سیا ،ترامپ میتواند بهراحتی از سوی
روسها بازی داده شــود .به نظــر موضع ترامپ در
دفاع از پوتین را باید واکنشــی به پیشرفتهای اخیر

در پرونــده مداخله احتمالی روسهــا در انتخابات
آمریکا و صدور حکم بازداشــت برای افرادی مانند
جورج پاپادوپولوس ،مشــاور اقتصادی ستاد ترامپ
و پل مانافورت ،رئیس ســتاد ترامپ ،دانست .ترامپ
همچنین منتقدیــن اظهارات خود دربــاره پوتین را
»نفرتانگیز و احمق« خوانده و در ادامه دلیل تالش
برای نزدیکی به روسیه را نقش مهم روسیه در حل
مشکل کرهشمالی ،سوریه ،اوکراین و تروریسم عنوان
کرد .از دیگر ســو ،روابط واشنگتن و مسکو در حالی
در نتیجه تحریمهای جدید علیه روســیه به کمترین
سطح خود در سالهای اخیر رسیده است که ترامپ
در دوران فعالیت انتخاباتیاش وعده بهبود روابط با
روســیه را داده بود .استیو منوچین ،وزیر خزانهداری
آمریکا ،نیز در گفتوگو با »ســیانان« ،با اشــاره به
اینکــه هیچکــس نمیتواند ترامپ را بــازی دهد و
اینکه رئیسجمهور باید بر مســائل بسیار مهمی در
کرهشــمالی و سوریه تمرکز کند ،کوشید تا به کاپلر و
برنان پاسخ دهد.

پیروزي دوباره رئیسجمهور
اسلوونی در انتخابات
 بوروت پاهور ،رئیسجمهور اسلوونی در دور دوم
انتخابات ریاستجمهوری این کشور توانست رقیبش
را که یک کمدین سابق بوده و در حال حاضر شهردار
شهری در شمال این کشور است ،شکست دهد و برای
دومین بار به ریاســتجمهوری برســد .بوروت پاهور
۵۴ساله یک سیاستمدار باسابقه است که از او تحت
عنوان »پادشاه اینستاگرام« به دلیل استفادهاش از این
رسانه یاد میشود.

تأکید مصر بر اجرای شروط
ارائهشده به قطر

کشورهاي اروپایي پیماني را براي افزایش همکاريهاي نظامي امضا کردند

دژ دﻓﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در مقابل اما این گروه به شــرایط منطقهاي و
بینالمللي چشــم دوخته اســت .روابط اخوان با
قطر همچنان برقرار اســت کمااینکه این گروه به
بخشــي از نبرد بین دوحه و عربســتان و مســئله
شیخ یوسف قرضاوي و شبکه الجزیره تبدیل شده
است .از ســوي دیگر ،ترکیه نیز همچنان پشتیبان
این گــروه بوده و تالش ميکنــد الگوي حکومتي
اخواني خود )حزب عدالت و توســعه( را به کل
منطقــه خاورمیانه صادر کند تــا مرکز ثقلي براي
آینده آن باشد.
در همیــن رابطه اخوانيها ســعي ميکنند از
غرب و به طور خاص آمریکا که نفوذ بیشــتري در
منطقه دارد اســتفاده کنند تا این گروه را در زمره
طرفهاي مهم در مســیر اجــراي طرح معروف
خود یا همان »خاورمیانه بزرگ« قرار دهد .رکس
تیلرسون ،وزیر خارجه آمریکا یک بار گفته بود این
کشور از پشــتیباني نیروهایي در منطقه برخوردار
است .ســؤال اصلي این است که اخوان با اتکا به
چیزي خود را در این سطح مطرح ميکند؟
تردیدي وجود نــدارد که بخشــي از این توان
به شــاخه بینالمللي این گــروه در اروپا و آمریکا
مربوط ميشود که بر مراکز تصمیمگیري سیاسي
و مراکــز تحقیقاتــي و رســانهاي غــرب تســلط
دارند .از آن گذشــته آنها شبکهاي وسیع از مراکز
اســالمي و جمعیتهاي خیریه دارند که فعالیت
سیاسيشان را پوشش ميدهد .این جدا از حضور
خاص خود آنها در ســازمانهاي حقوقبشري از
جمله »دیدهبان حقوق بشــر« است که بزرگترین
ســازمان بینالمللي فعال در زمینه حقوق بشــر
به شــمار ميرود و اتفاقا بســیار نزدیک به وزارت
خارجــه آمریکاســت .همیــن گروه اســت که با
گنجاندن اخوانالمســلمین در فهرست گروههاي
تروریستي بهشدت مخالفت ميکند.
به همین دلیل بود که مســئله تروریستيبودن
این گروه در واشــنگتن با بحثوجدلهاي زیادي
مواجه شد و دولت باراك اوباما به این دلیل با آن
مخالفت کرد که مســتندات کافي براي آن وجود
نداشــت یا ميگفت هنوز ثابت نشده که این گروه
به خشونت روي آورده باشد .طرحها و برنامههاي
دیگري نیز از ســوي کنگره دنبال ميشــود ،مثل
طرح ســناتور تد کــروز در دولــت دونالد ترامپ
که در جهت حمایت از آنهاســت امــا هنوز کاخ
ســفید و وزارت خارجــه بــا این درخواســتها
موافقت نکردهاند .همه اینها نشــان ميدهد نبرد
با اخوانالمســلمین در مصر تا اطالع ثانوي ادامه
خواهد داشت.
منبع :االهرام

 چنــد صد نفــر از مردم بروکســل با شــرکت در
راهپیمایی از تالش کاتالونیا برای اســتقالل حمایت
کــرده و ضمن انتقــاد از اتحادیــه اروپا ،از اســپانیا
خواستند مقامهای منطقهای زندانیشده را آزاد کنند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه ،کارلس
پوجدمون ،رهبر کاتالونیا که در تبعید خودخواسته در
بلژیک به ســر میبرد ،در این راهپیمایی که با حضور
اعضای حامی اســتقالل پارلمــان اروپایی و چندین
نفر از اعضای دولت منطقهای تبعیدی برگزار شــد،
حضور نداشت.

پس از شکســت تالشهاي چنــد دههاي کشــورهاي اروپایي براي
تقویت همکاريهاي نظامي ،روز گذشــته در نهایت بیش از  ۲۰کشــور
اروپایي براي کاهش اتکاي نظامي به ایاالت متحده و ایجاد همبســتگي
پــس از خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپــا پیماني دفاعي را موســوم به
همکاري ســاختاري دفاعي دائمي ) (PESCOدر بروکسل امضا کردند.
تالشهاي مشابه پیشین براي چنین توافقنامهاي اغلب بهدلیل مخالفت
بریتانیا با هرگونه تالشــي براي ایجاد ارتشي اروپایي شکستخورده بود.
با اینهمه ،خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپــا و انتقادهاي دونالد ترامپ،
رئیسجمهــوري ایــاالت متحــده ،از هزینههــاي مالي ناتو ،بــار دیگر
کشورهاي اروپایي را به صرافت تقویت پیوندهاي نظامي در این منطقه
انداخت .این توافق بخشي از تالشهایي به رهبري آلمان و فرانسه براي
تحکیــم مجدد اتحادیه اروپــا پس از تصمیم بریتانیــا مبني بر ترک این
اتحادیه و پس از اعالم راهاندازي صندوق دفاعي اروپا با بودجهاي بیش
از پنج میلیارد یورویي در ماه ژوئن است .حامیان این توافقنامه ميگویند
توافق اخیر مکمل ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالي) ناتو( است و این
سازمان همچنان نقش اصلي را در دفاع از اتحادیه اروپا برعهده خواهد
داشــت .ماریا دولورس ده کاســپدال ،وزیر دفاع اســپانیا ،هفته گذشته
توافق همکاري ســاختاري دفاعي دائمي را بلندپروازانهترین پروژه حال
حاضر اتحادیــه اروپا خوانده بود .فدریکا موگریني ،مســئول سیاســت
خارجي اتحادیه اروپا ،هم روز گذشــته گفــت :امروز روزي تاریخي براي

دفاع اروپا خواهد بود ،زیرا پس از سالهاي بسیار عاقبت این بند از توافق
لیســبون این امکان را براي کشــورهاي عضو اتحادیه اروپا فراهم آورد
که همکاريهایي ســازمانیافته و دائمي در زمینه دفاعي داشته باشند.
موگریني با بیان اینکه کشورهاي عضو ،پیش از این  ۵۰پروژه واقعي ،هم
در زمینه توانایيها و هم در زمینه همکاري ارائه کردهاند ،افزود :بیش از
 ۴۲راهکار واقعي تاکنون اجرائي شدهاند .همچنین زمینههاي همکاري
آینده را بررسي خواهیم کرد .پیماني که وزراي خارجه کشورهاي اروپایي
روز گذشــته در پایتخت بلژیک امضا کردند ،کشورهاي اروپایي را متعهد
ميکنــد که مأموریتهاي نظامــي اتحادیه اروپا را با دراختیارگذاشــتن
پرسنل ،تجهیزات ،زیرساخت و آموزش ،پشــتیباني کنند .این توافقنامه
کشــورهاي عضــو را متعهد ميکند که بودجه دفاعــي را مرتبا افزایش
دهنــد و همچنیــن  ۲۰درصد هزینههــاي دفاعي خود را بــه تدارکات
اختصاص دهند و دو درصد را هم در زمینه تحقیقات و تکنولوژي هزینه
کنند .یک مقام ارشــد اتحادیه اروپا گفت :هیچگاه تا به این حد پیشرفت
نداشــتیم .تالشهایي در راستاي ایجاد همبســتگي دفاعي در اتحادیه
اروپا از دهه  ۵۰میالدي با شکســت مواجه شده بود .ما اکنون در شرایط
جدیدي هستیم .انتظار ميرود رهبران اتحادیه اروپا ماه دسامبر حمایت
خودشــان را از این پیمان اعالم کنند تا به قانوني در اتحادیه اروپا تبدیل
شــود .یک سیستم براي شناسایي ضعفهاي نیروهاي مسلح در سراسر
اتحادیه اروپا با هماهنگي ناتوي تحت رهبري آمریکا بهصورت آزمایشي

به مرحله اجرا درميآید و همزمــان یک بودجه چندین میلیارد یورویي
اتحادیه اروپا براي حمایت از این معاهده در دست بررسي است.
لندن بخشي از این ابتکارعمل نیست اما مقامهاي بریتانیایي ميگویند
به دنبال مشــارکت به عنوان کشور سوم هســتند .به گفته دیپلماتها،
صنعــت هوافضــاي بریتانیــا و بزرگترین شــرکت دفاعي آن موســوم
به »بــياياي سیســتمز« نگراناند متضرر شــوند .اروپایيها ميگویند،
درصورتيکه شرایط استثنائي براي بریتانیا قائل شوند و این کشور بودجه
و دانــش مناســبي ارائه کند ،ممکن اســت به آن اجــازه حضور دهند.
ازسويدیگر آنتونیو تایاني ،رئیس پارلمان اروپایي معتقد است که بریتانیا
باید دســتکم  ۶۰میلیارد یورو بابت خــروج از اتحادیه اروپا پرداخت و
به تعهدات مالي خودش عمل کند .الیحه جدایي پردردســرترین بخش
مذاکرات خروج است که مشکالتي را در این مسیر ایجاد کرده است.
بر اســاس گزارشها عضویــت در این پیمان داوطلبانه اســت و آن
کشورهایي که درحالحاضر عضو نیستند ،بعدها ميتوانند به این پیمان
ملحق شوند .کشورهایي که عضو اتحادیه اروپا نیستند هم ميتوانند در
مأموریتهاي مشــخصي شــرکت کنند و همین امر راه را براي عضویت
بریتانیا که قدرت هستهاي اروپا است ،پس از خروج این کشور از اتحادیه
اروپا در ســال  ،۲۰۱۹باز ميکند .درحالحاضر کشورهایي مانند فرانسه،
آلمان ،اســپانیا و ایتالیا جزء کشــورهاي امضاکننده این پیمان هســتند و
بریتانیا و دانمارک در کنار ایرلند عضو این پیمان نیستند.

آوازخوانی »دوترته« برای ترامپ

کنارهگیرینکردن ملک سلمان از قدرت

مصاحبه حریری زیر ذرهبین

رئیسجمهوری فیلیپین که میزبانی
نشســت آســهآن را برعهــده دارد،
در اولیــن دیدار بــا رئیسجمهوری
آمریــکا ،بــرای دونالد ترامــپ آواز
خواند .بــه گزارش خبرگــزاری مهر
به نقل از راشــاتودی ،دونالد ترامپ،
رئیسجمهــوری آمریــکا کــه برای
شرکت در نشست آسهآن به فیلیپین
رفته است ،روز گذشــته با »رودریگو
دوترته« ،همتای فیلیپینی خود ،دیداری رســمی داشــت .حال آنکه
ظاهــرا یکشنبهشــب در جریــان ضیافت شــامی که با حضور ســایر
میهمانان این نشســت برگزار شــد ،از میزبانی دوترته مستفیض شده
اســت .از قرار ،دوترته که به بیپروایی در بیان نظراتش درباره ســایر
رهبــران جهان معروف اســت و درگیریهای لفظی شــدیدی هم با
»باراک اوباما« ،رئیسجمهوری ســابق آمریکا ،داشت ،در این ضیافت
حضــار را به یک دهــن آواز میهمان کرده و بعــد از خواندن آهنگی
عاشقانه از یکی از خوانندگان محلی به شوخی گفته است :این آهنگ
را به خواست رئیسجمهوری آمریکا خواندم.
این در حالی اســت که دوترته چند روز پیش گفته بود اگر ترامپ
مسائل ضدحقوقبشری را که به او نسبت میدهند ،پیش بکشد ،تأکید
خواهد کرد؛ دیگر بس است؛ این موضوع به تو مربوط نیست ،مربوط
به کشور من است .من از کشور خود مراقبت میکنم.
از ســوی دیگر ،رئیسجمهوری آمریــکا گفت فردا بیانیه بســیار
جامعی در شــرح دستاوردهای ســفرش به آسیا ارائه خواهد کرد که
شامل مسائلی درباره کرهشــمالی ،تجارت و دیگر موضوعات خواهد
بود .او که  ۱۱روز در آســیا بوده اســت ،این اظهارات را هنگام دیدار با
»مالکوم ترنبول« و »شــینزو آبه« نخستوزیران استرالیا و ژاپن مطرح
کرد و گفــت :این بیانیه کاملــی درباره تجارت ،کرهشــمالی و خیلی
مسائل دیگر خواهد بود.

یک مســئول ســعودی عالیرتبه
اعــالم کرد پادشــاه عربســتان هیچ
قصدی بــرای کناررفتــن از قدرت به
نفع پسرش بنســلمان ندارد .این در
واکنش به برخــی گزارشها مبنی بر
کنارهگیری قریبالوقوع ملک سلمان
از قدرت مطرح شد .به گزارش ایسنا،
این مســئول عالیرتبه ســعودی به
خبرگزاری بلومبرگ گفت :کنارهگیری
ملک ســلمان بنعبدالعزیز ،پادشــاه عربســتان از قــدرت فرضیهای
غیرمحتمل است.
او در واکنــش به گمانهزنیهــا مبنی بر اینکه محمد بنســلمان
بهزودی به قدرت میرســد ،این اظهارات را مطرح کرد .این مســئول
سعودی که خواست نامش فاش نشود ،گفت :پادشاهان عربستان در
قدرت میمانند؛ حتی اگر وضعیت سالمتیشان نامساعد شده و مانع
از فعالیتهای مستقیمشان شود.
ایــن منبع دراینباره وضعیت ملک فهد را شــاهد مثال آورد که تا
زمان مرگش در ســال  ۲۰۰۵با وجود بیماری حادی که در ســالهای
آخر عمرش داشــت ،پادشاه باقی ماند .این مســئول خاطرنشان کرد،
ملک سلمان ۸۱ساله از سالمت بدنی و ذهنی عالی برخوردار است و
کسانی که خالف آن فکر میکنند ،عادات و رسوم سلطنتی عربستان را
درک نمیکنند .بلومبرگ گزارش داد ،هیچ پادشــاه سعودی در حالی
که زنده باشــد ،از قدرت کنارهگیری نکرده اســت .به اســتثنای ملک
ســعود بنعبدالعزیز که به نفع برادرش شــاهزاده فیصل در اواســط
 ۱۹۶۰بعد از فشــارهای خانواده سلطنتی از قدرت کنار رفت .روزنامه
فارن پالیســی آمریکا نوشــته بود ،محمد بنسلمان پایان هفته جاری
خود را برای سلطنت آماده میکند؛ درحالیکه رویترز به نقل از برخی
منابع گــزارش داده بود ،قیمت نفت به چند دلیل ازجمله شــایعات
مربوط به اینکه پادشاه عربستان از قدرت کنار میرود ،باال رفت.

»نخستوزیر مســتعفي لبنان که
همچنان در عربســتان است ،مدعی
اســت که آزاد اســت؛ امــا مصاحبه
جدید او هم نتوانست پرده از رازهای
مگویی که موجب شــده تا او دور از
وطنش استعفا دهد ،بردارد« .روزنامه
نیویورکتایمز نوشــته اســت :سعد
حریری ،نخستوزیر لبنان که اقامت
مرمــوز او در عربســتان ،خاورمیانــه
را به تالطم انداخته اســت ،یکشنبهشــب در مصاحبــهای تلویزیونی
مدعی شد قادر اســت آزادانه حرکت کند و اینکه لبنان را ترک کرد تا
از خــودش حفاظت کند و تا »چند روز« دیگر به خانه بازمیگردد .اما
به نظر میرســد اظهارات او برای ابهامزدایی و کاهش تنشها بر سر
اینکه آیا او آزادانه عمل کرده است یا گروگان سعودیهاست یا اینکه
آنها در بخشی از استراتژی گستردهتر خودشان او را مجاب به استعفا
کردند تا به رقیب منطقهای خودشــان ایران فشــار آورند ،کافی نبوده
باشد .چنین سؤاالتی را نمیتوان تنها با مصاحبه در یکی از شبکههای
حزب سیاسی سعودیگرای حریری و با حضور پائوال یاکوبیان ،مجری
تلویزیونی که مطابق خطمشی سعودیها حرکت میکند ،پاسخ داد.
آن کسانی که در مصاحبه یکشنبه حریری به دنبال سرنخهایی از نیات
میزبان ســعودی او میگشــتند ،به این نکته اشــاره کردند که حریری
مشــارکت حزباﷲ در یمن ،جایی را که ائتالف تحت امر عربســتان با
نیروهای متحد با ایران میجنگند ،مشکل دانسته است .درهمینحال،
میشــل عون ،رئیسجمهور لبنان ،در ســخنانی گفت :اشــاره ســعد
حریری ،نخســتوزیر لبنان ،به احتمال عقبنشینیاش از استعفا یک
اتفاق مثبت اســت .اظهارات حریری نشــان میدهــد که حلوفصل
سیاســی که از دولت ائتالفی حمایت میکند ،همچنان پابرجاست .او
تأکید کرد :از اینکه شنیدم حریری گفت بهزودی به کشور بازمیگردم،
خوشحال شدم.

 احمد ابوزید ،سخنگوی وزارت خارجه مصر اظهار
کرد سامح شکری ،وزیر امور خارجه این کشور در دیدار
با حمد بن عیسی آل خلیفه ،پادشاه بحرین تأکید کرد:
قاهره بر اجرای  ۱۳خواسته کشورهای تحریمکننده از
ســوی قطر تأکید داشته و اجرای آنها را معیاری برای
تغییر موضعگیریهای قطر درخصوص کشــورهای
منطقه میداند.

سفر هیئت پارلمانی عراق
به عربستان
 روزنامه الصباح عراق فاش کرد هیئتی از پارلمان
عراق امروز به عربستان میرود و قرار است با محمد
بن ســلمان ،ولیعهد و عادل الجبیر ،وزیر خارجه این
کشور و مقامات دیگر دیدار کند .اعضای این هیئت این
سفر را مهم و با هدف آغاز مرحله جدیدی از همکاری
میان نمایندگان دو کشور دانستند.

اعتراضات جدید مردم رومانی
علیه اصالحات
 نزدیک به هزار نفر در بخارست پایتخت رومانی با
انتقاد از اصالحات قضائی پیشنهادشده اعتراض خود
را اعالم کردند .به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری
فرانسه ،در همین راستا یکی از معترضان در گفتوگو
با این خبرگزاری اعــالم کرد :ما نمیتوانیم به رهبران
خــود اعتماد کنیم ،آنهــا میخواهند عدالت را تحت
کنترل سیاسی خود درآورند.

تحریم اقتصادی
و تسلیحاتی ونزوئال
 وزرای خارجــه اتحادیه اروپا با اعمال تحریمهای
اقتصادی-تســلیحاتی علیه ونزوئال موافقت کردند؛
حــال آنکه ارائه فهرســت افراد مشــمول تحریم به
زمانی دیگر موکول شد.

بازگشایي بنادر و فرودگاههای یمن
 چند روز پس از آنکه عربســتان ســعودی بنادر
و فرودگاههــای یمــن را بــه دلیل حمله موشــک
بالســتیک انصاراﷲ به ریاض بســته بود ،اعالم کرد
آنهــا را بازگشــایی خواهد کرد .به گــزارش ایلنا به
نقل از ایبیســینیوز ،نماینده عربستان در سازمان
ملل ایــن خبر را پس از آن اعالم کرد که عربســتان
با انتقادات گســترده بینالمللی بر سر تعطیلکردن
بنادر و فرودگاههای یمن مواجه شد و سازمان ملل و
بیش از  ۲۰گروه حقوقبشری عنوان کردند این اقدام
ائتالف ســعودی میتواند مردم یمن را به قحطی و
مرگ نزدیکتر کند.

درگیری نظامی  ۲کره
در مرزهای مشترک
 کرهجنوبی اعالم کرد سربازان کرهشمالی با شلیک
گلوله یک سرباز ارتش کره جنوبی را زخمی کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشــیتدپرس ،این ســرباز
کرهجنوبی در شــرایطی که در یک روستای مرزی دو
کره در حال فرارکردن بود ،زخمی شد.

