
آناتولی خبر داد:

 حمایت آمریکا از حضور ایران
 در مذاکرات صلح سوریه 

خبرگزاری آناتولی به نقل از یک مقام وزارت امور 
خارجه آمریکا از حمایت واش��نگتن از حضور ایران 
در مذاکرات صلح سوریه خبر داد. به گزارش ایسنا، 
یک مقام وزارت امور خارج��ه آمریکا به خبرگزاری 
آناتولی گفت که آمریکا از گفت وگوهای جهانی برای 
یافتن یک راه حل سیاسی درخصوص بحران سوریه 
حمایت می کند حتی اگر این مذاکرات با حضور ایران 
باشد. این مقام آمریکایی ادامه داد: ما از تالش ها برای 
آغاز مجدد گفت وگوهای کارس��از برای یافتن این 
راه حل براساس مذاکرات صلح ژنو که در 2012 آغاز 
شد حمایت می کنیم. وی همچنین گفت: هرگونه 
راه حل سیاسی در سوریه باید توسط مردم این کشور 
به دست آید و اجرا شود و تمام کشورها ازجمله ایران 
باید نقشی س��ازنده در این میان ایفا کنند. استفان 
دی میتسورا نماینده س��ازمان ملل در امور سوریه 
روز جمعه از ایران دعوت ک��رد تا در مذاکرات صلح 
سوریه شرکت کند. جف راسکی سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا دراین باره گفت: اگر ایران خواهان 
ایفای نقشی سازنده برای پایان دادن به جنگ سوریه 
است باید حمایت هایش از دولت بشار اسد را متوقف 
کند. همچنین احمد فوزی س��خنگوی س��ازمان 
ملل به خبرگزاری آناتولی گفت: ای��ران باید در این 
رایزنی ها که قرار است به صورت جداگانه با کشورها 

صورت گیرد دعوت شود. 

شمخانی: 

 عربستان جایگاه خود را 
در جهان اسالم از دست داده است

سرلشکر فهد جاسم الفریج، وزیر دفاع سوریه صبح 
دیروز با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و 
دبیر شورایعالی امنیت ملی دیدار و پیرامون آخرین 
تحوالت س��وریه و منطقه گفت وگ��و و تبادل نظر 
کرد. به گزارش ایسنا، علی شمخانی در این دیدار با 
تحسین مقاومت و ایس��تادگی ارتش، ملت و دولت 
سوریه در برابر گروه های تروریستی طی سال های 
گذش��ته، هدف حمایت برخی کشورها از تروریسم 
را تأمین امنیت رژیم صهیونیستی دانست و افزود: 
کشورهای جبهه مقاومت از س��وریه در این مسیر 

حمایت قاطع به عمل خواهند آورد.
نماینده مقام معظم رهبری افزود: جامعه جهانی به 
این نتیجه رسیده است که تقویت خشونت و استفاده 
ابزاری از تروریسم تنها موجب تصاعد بحران می شود 
و هیچ راه حل��ی به جز مذاکره و دیپلماس��ی وجود 
ندارد. شمخانی با محکومیت رفتارهای غیراخالقی 
و غیراسالمی عربستان در تجاوز به خاک یمن، اعالم 
خاتمه عملیات پ��س از  26 روز و درعین حال ادامه 
بمباران مردم و زیرس��اخت های این کشور را نشانه 
تردید، سردرگمی و چند دستگی در سلسله مراتب 
قدرت و تصمیم گیری عربس��تان دانست. دریابان 
ش��مخانی گفت: عربس��تان که درگیر مشکالت و 
جنگ قدرت در س��اختار حکومتی خود می باش��د 
با هجوم به ضعیف ترین همس��ایگان خود و کشتار 
شهروندان بی گناه و مس��لمان یمن، جایگاه خود را 
در جهان اس��الم از دست داده است و دیگر کشورها 
نیز حاضر نیستند خود را شریک جنایات این کشور 

کنند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: 

توافق هسته ای راه را برای نقش 
متفاوت ایران در منطقه باز می کند 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: یک 
توافق هس��ته ای می تواند راه را برای نقش متفاوت 
ایران در منطقه باز کند. به گزارش آسوشیتدپرس، 
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا پی��ش از دیدارش با محمدج��واد ظریف، وزیر 
امور خارجه ای��ران در حاش��یه کنفرانس بازنگری 
معاهده  ان پی تی در نیویورک گفت: ایران می تواند 
نقشی مهم در مذاکرات صلح سوریه ایفا کند و بشار 
اسد رئیس جمهوری این کشور را برای مشارکت در 
روند انتقال قدرت ترغیب کند. مس��ئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به نقش مهم ایران در 
منطقه خاورمیانه اظهار کرد: من تقریبا از نگرانی های 
کش��ورهای عرب نس��بت به افزایش نفوذ ایران در 
نقاطی چون س��وریه، یمن، و لبنان آگاه هستم. اما 
مذاکرات درخصوص جنگ س��وریه که هم اکنون 
در پنجمین س��ال خود قرار دارد باید با حضور تمام 
طرف های دارای نفوذ باش��د. موگرینی تاکیدکرد: 
ایران یک دوست نزدیک به دولت سوریه است. وی 
همچنین گفت: در هر صورت ساده لوحانه است که 
تصور کنیم می توانیم کشوری همانند ایران را از این 

صحنه حذف کنیم.  

در واکنش به ممانعت از فرود هواپیمای ایرانی در یمن

افخم: اقدام عربستان کامال 
غیرانسانی و کینه توزانه است 

سخنگوی وزارت امور خارجه ممانعت هواپیماهای 
نظامی عربستان از فرود هواپیمای حامل کمک های 
داروی��ی هالل احمر جمهوری اس��المی ای��ران در 
فرودگاه صنعا را اقدامی کامال غیرانسانی و کینه توزانه 
توصیف کرد. به گزارش ایسنا، مرضیه افخم تحرکات 
نظامی هواپیماهای سعودی را در جهت وارد ساختن 
فشار هرچه بیش��تر به مردم بی گناه دانست. وی از 
سازمان های بین المللی به ویژه صلیب سرخ جهانی 
خواس��ت زمینه ه��ای الزم برای ارای��ه کمک های 
غذایی و دارویی به مردم یم��ن را فراهم آورند. طی 
روزهای اخیر هواپیماهای عربستانی از فرود دو فروند 
هواپیمای حامل کمک های دارویی و غذایی به مردم 

یمن جلوگیری کردند. 
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اخبار    دیپلماسی

 وزیر امور خارجه ای��ران با تاکید بر این که فرصت 
بس��یار خوبی برای ایران و جامعه بین المللی ایجاد 
ش��ده تا برای حل یک مش��کل مهم اق��دام کنند، 
گفت: درصورتی که مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 
شکست بخورد، فرصت بسیار مهمی برای دو طرف 
از دست رفته اس��ت. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دولت، محمدجواد ظریف که به منظور ش��رکت در 
اجالس بازنگری معاهده ان  پی تی به نیویورک سفر 
کرده است، در گفت وگوی زنده با شبکه تلویزیونی 
سی بی اس آمریکا، در پاسخ به س��وال »چارلی رز« 
مجری این ش��بکه که پرس��ید درصوت شکس��ت 
مذاکرات چه اتفاقی خواهد افتاد، تاکید کرد:  به طور 
قطع نمی توان گفت که فاجعه ای به بار خواهد آمد، اما 
به یقین یک فرصت مهم از دست خواهد رفت. ظریف 
خاطرنش��ان کرد: ملت ایران نزدیک به دوسال قبل 
پای صندوق های رأی رفتن��د و به رئیس جمهوری 
رأی دادن��د که همت خود را صرف حل این مس��أله 
کند و درواقع این فرصت به ایران و جامعه بین المللی 
داده شده تا به حل این مشکل کمر ببندند و حاال اگر 
این گفت وگو ها به نتیجه نرسد یقینا به نظر من یک 

فرصت مهم از دست خواهد رفت.

رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی ایران اظهار داشت:  
دستاوردهایی که ما در نوامبر 2013 داشتیم، چیزی 
بود که منفی بافان دس��ت یافتن به آن را غیرممکن 
می دانستند و بعد هم گفتند ایران هرگز به تعهدات 
خود عمل نخواهد کرد که ما عمل کردیم و هم آژانس 
بین المللی انرژی اتم��ی و هم خود رئیس جمهوری 
آمریکا اذعان کردند به این مسأله که ایران به تعهدات 
خودش عمل ک��رده و در نتیجه حاال ما تقریبا آماده 
یک توافق بلندمدت هس��تیم که ای��ن اطمینان را 
ایجاد خواهد ک��رد که برنامه های هس��ته ای ایران 
برای همیشه صلح آمیز خواهد بود. البته این از نظر 
ما اهمیت چندانی ندارد برای آن که ما هیچ وقت قصد 
دیگری نداشتیم. وزیر امورخارجه ایران در پاسخ به 
این سوال که در صورت شکست مذاکرات هسته ای 
چه اتفاق��ی خواهد افت��اد؟ گفت:  فک��ر نمی کنم 
فاجعه ای پیش بیاید اما به نظر من فرصت غنیمتی 
از دست خواهد رفت. ظریف اظهار داشت: این فرصت 
یگانه ای است و دلیلش هم این است که مردم ایران 
حدود یک س��ال و نیم پیش پای صندوق های رأی 
رفتند و رئیس جمهوری را انتخاب کردند که خواهان 

تعامل، گفت وگو و احترام متقابل بود. 

ظریف: مذاکرات شکست بخورد، فرصت بسیار مهمی از دست رفته است

س��خنگوی وزارت امور خارج��ه طی توضیحی 
درخص��وص توقیف یک فروند کش��تی تجاری با 
پرچم جزایر مارش��ال در آب های ایران گفت: این 
اق��دام درچهارچوب قوانین و مق��ررات جمهوری 
اس��المی ایران و مطابق ب��ا مق��ررات و رویه های 
بین المللی انجام ش��ده اس��ت و امیدواریم مطابق 
رویه های مش��ابه پس از حل وفص��ل بدهی مالی، 
کشتی یاد شده رفع توقیف ش��ده و به مسیر خود 
ادامه ده��د. افخم با اظهار این که توقیف کش��تی 
براساس حکم قبلی دادگاه و به درخواست شاکی 
خصوصی صورت گرفته است گفت: کشتی مذکور 
متعاقب توقیف به بندر شهید باهنر در بندرعباس 
منتق��ل ش��ده و کلیه 24 خدم��ه آن ک��ه از اتباع 
کشورهای مختلف هستند در سالمت کامل بسر 
می برند و محدودیتی در ارایه خدمات کنس��ولی 
به ایش��ان وجود ندارد. براساس اطالعات دریافتی 
کاپیتان کشتی تبعه بلغارس��تان و افسر دوم تبعه 
روسیه هستند و سایر خدمه: 13 نفرتبعه میانمار، 
4 نفر تبعه رومانی، یک نفر تبعه اوکراین، یک نفر 
تبعه انگلیس، 2 نفر تبعه سریالنکا و یک نفر تبعه 
لهس��تان هس��تند.  مقامات نظامی آمریکا اعالم 

کردند در پی توقیف یک کشتی آمریکایی توسط 
نیروهای سپاه پاسداران ایران در تنگه هرمز، آمریکا 
یک ناوشکن را به آب های خلیج فارس می فرستد. 
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، ایران روز سه شنبه 
یک کشتی تجاری آمریکایی را به اتهام تخلف در 
منطقه تنگه هرمز توقیف و آن را به سمت بنادر خود 
در خلیج فارس هدایت کرده است.  این کشتی که 
ریسک تیگریس نام دارد، 24 خدمه داشته و درحال 
عبور از تنگه هرمز بوده اس��ت که به گفته مقامات 
وزارت دف��اع آمریکا، این کش��تی در مس��یر های 
کشتیرانی بین المللی شناخته در حرکت بوده است.  
به نوش��ته نیویورک تایمز، این اتف��اق تا حدودی 
مذاکرات حس��اس درخصوص برنامه هس��ته ای 
ایران را تهدید کرده است اما مقامات آمریکایی به 
س��رعت تالش کردند که توقیف این کشتی را کم 
اهمیت جلوه دهند. استیو وارن، سخنگوی پنتاگون 
دراین باره گفت:  این کشتی درحال عبور از آب های 
ایران بوده که توافقات بین المللی برای عبورومرور 
کشتی های خارجی آزاد اس��ت.  وی ادامه داد:  اما 
هنوز زود اس��ت که بگوییم این اقدام ایران خالف 

آزادی های دریانوردی بین المللی بوده است. 

یادداشت

 خاندان سعود 
درحال انتقال قدرت به نسل بعد است

عربستان س��عودی به مرحله  تازه ای رسیده  
است و نسل اول پادشاهان سعودی که فرزندان 
ملک عبدالعزیز بودن��د وارد دوران کهنس��الی 
شده اند. پس از مرگ ملک عبداهلل نیز مشخص 
بود که انتخاب »مقرن بن عبدالعزیز« به عنوان 
ولیعهد عربستان با در نظر گرفتن سلیقه خاندان 
سلطنتی صورت گرفته است و حضور مقرن در 
مقام ولیعهد نیز موقتی خواه��د بود. اما حاال به 
نظر می رسد نس��ل اول پادش��اهان سعودی به 
سنی رسیده که آماده اند قدرت را به نسل بعدی 
خود واگذار کنند و احکام روز گذشته نخستین 
قدم در این راس��تا اس��ت. در حقیقت می توان 
گفت توافقی میان فرزندان مل��ک عبدالعزیز و 
نوادگان ملک عبدالعزیز صورت گرفته اس��ت. تا 
پیش از این ولیعهد عربس��تان از میان برادران 
پادشاه انتخاب می شد و این نخستین باری است 
که برادرزاده پادش��اه به این مقام دست  می یابد. 
اهمیت این تغییر رویکرد از آن رو است که این 
انتصاب مطالبات نسل دوم را که به دنبال قدرت 
است تا حدی پاسخ خواهد داد. تحوالتی که در 
یمن پیش آمد و مس��ائل اخیر میان عربستان و 
ایران در اندیشه های نسل دوم خاندان سلطنتی 
ریشه دارد که مواضع سرسخت تری را نسبت به 
پدران خود اتخاذ کرده اند و نس��ل نخست این 
خاندان نیز تحت ش��رایط فعلی، ناچ��ار به این 

انتقال قدرت رضایت داده است.
با این حال سیاس��ت کلی عربستان سعودی 
در رابطه با ایران تف��اوت چندانی نخواهد کرد، 
اما واقعیت این است که عربستان سعودی خط 
قرمزی را برای خود متصور شده است. عربستان 
بر این باور است که ایران به دنبال گسترش نفوذ 
خود در خاورمیانه اس��ت و یک جبهه شیعی را 
در کش��ور های عراق، س��وریه و لبنان تشکیل 
داده اس��ت که به تازگی حوثی ها در یمن نیز به 
آن پیوسته اند و می توان شیعیان بحرین و حتی 
عربس��تان را نیز ب��ه این جمع افزود. برداش��ت 
حاکمان عربستان س��عودی، چه در نسل اول و 
چه در نسل دوم این است که باید مانع گسترش 
این نفوذ شد چرا که آنها خود به دنبال تشکیل 
جبه��ه س��نی متش��کل از کش��ور های حوزه 
خلیج فارس و همچنین کشور هایی نظیر مصر، 
سوریه، پاکستان و ترکیه هس��تند. بنابراین به 
نظر نمی رسد در این خصوص تفاوتی میان این 
2 نسل وجود داشته  باشد، آنها می کوشند تا مانع 
به قدرت رس��یدن حوثی ها در یمن ش��وند و از 
تشکیل دولت شیعی هماهنگ با ایران در عراق 
جلوگی��ری می کنند. آنها همچنین خواس��تار 
پایان دوران حضور بشار اسد در صحنه سیاسی 
سوریه هستند و اقدامات حزب اهلل در لبنان نیز 
یکی دیگر از نگرانی های آل س��عود محس��وب 

می شود.
با بررس��ی رقابت ایدئولوژیک می��ان ایران و 
عربستان به نظر نمی رسد که نسل تازه حاکمان 
عربستان راه متفاوتی را نس��بت به پدران خود 
پیش گیرند، هرچند که مجموعه اخیر جوان تر 
است و ممکن است سیاست  س��خت تری را در 
قبال ایران اتخاذ کند، چرا که احساس می کند 
ایران درحال محاصره کردن عربستان سعودی 
اس��ت و این اتفاقی است که از نفوذ عربستان در 
منطقه می کاهد و موجب گسترش حوزه نفوذ 
ایران خواهد ش��د. این اتفاق همچنین جایگاه 
عربستان در جهان اسالم را متزلزل خواهد کرد 
و موقعیتی را که عربس��تان ب��ه جهت میزبانی 
از اماک��ن مقدس در می��ان اهل س��نت دارد با 
تهدیدی ج��دی مواجه می کند. ام��ا درنهایت 
تصور من این است که تغییرات در میان مقامات 
سعودی به همین جا محدود نمی شود و احتماال 
پس از ملک س��لمان قدرت به طورکلی به نسل 

دوم خاندان سعودی منتقل خواهد شد.

گزارش کوتاه

اعالم آمادگی دولت مستعفی یمن 
برای آغاز به کار در عدن

منابع یمنی اعالم کردند که دولت مس��تعفی 
یمن آماده است طی چند روز آتی فعالیت خود را 
از عدن از سر بگیرد، این درحالی است که جنبش  
انصار اهلل یمن نیرو ها و تجهیزات خ��ود را به طور 
گس��ترده ای در خیابان های یمن مس��تقر کرده 
 اس��ت. به گزارش ایس��نا، جنبش انصار اهلل یمن 
ایست های بازرسی را در خیابان صنعا ایجاد و تعداد 
زیادی خودروهای زرهی و تانک مستقر کرده اند تا 
برای مقابله با نیروهای حامی عبدربه منصور هادی، 
رئیس جمهوری مس��تعفی یمن آماده باش��ند. 
در همین حال راج��ح بادی، س��خنگوی دولت 
مستعفی یمن نیز اعالم کرد که دولت مستعفی 
آماده است تا طی روزهای آتی فعالیت خود را در 
شهر عدن از سر بگیرد. وی افزود: دولت در شرایط 
سختی به سر می برد، برخی از وزرا به خارج از یمن 
رفته اند و با تعیین نخست وزیر به سمت معاونت 
رئیس جمهوری بار سنگینی بر دوش خالد بحاح 
قرار گرفته است. اما با این حال طی چند روز آتی 

تغییرات چشمگیری صورت خواهد گرفت.

ش�هروند| »س��لمان ب��ن عبدالعزی��ز«، پادش��اه 
عربستان س��عودی روز گذش��ته و با ص��دور احکامی 
بازیگران اصلی صحنه سیاست این کشور  را تغییر داد و 
»مقرن بن عبدالعزیز«، ولیعهد عربستان را از سمت خود 
برکنار کرد و »محمد بن نایف بن عبدالعزیز آل سعود«، 
برادرزاده خود را به عنوان ولیعهد منصوب کرد. »ملک 
سلمان« به دنبال این احکام همچنین »سعود فیصل«، 
وزیر خارجه کهنه کار س��عودی را که به مدت 40 سال 
تصدی پست وزارت خارجه این کشور را برعهده داشت 
از سمت خود برکنار و به جای او »عادل بن احمد الجبیر«، 
سفیر پیشین عربستان در آمریکا را به عنوان وزیر خارجه 
عربستان س��عودی معرفی کرد. انتص��اب »محمد بن 
سلمان«، پسر 30 ساله ملک سلمان به عنوان جانشین 
ولیعهد عربستان نیز یکی دیگر از احکام تامل برانگیز روز 

گذشته پادشاه سعودی بود.
احکام روز گذشته ملک سلمان که اقدامی غیرمنتظره 
بود و موجب غافلگیری بسیاری شد تحلیل های متفاوتی 
را هم به دنبال داشت، با این حال نگاهی اجمالی به نام و 
نش��ان این افراد از انتقال قدرت از نسل نخست به نسل 
دوم خاندان آل سعود حکایت دارد. ملک سلمان درصدد 
است تا مرحله جدیدی از حکومت را در خاندان سعود 
آغاز و با روی کار آوردن نسل جوان تر قدرت را به نوادگان 
پادشاه موسس یعنی عبدالعزیز آل سعود منتقل کند و 
با برکناری مقرن بن عبدالعزیز، تنها مقام علی رتبه و به 
جامانده از دوران ملک عبداهلل، پادشاه پیشین عربستان 

نیز از صحنه  سیاسی این کشور خارج شد.
در بیانیه ای که از سوی خبرگزاری رسمی عربستان 
منتشر شده همچنین عنوان شده که مقرن عبدالعزیز 
از س��مت معاون نخس��ت وزیری نیز برکنار و به عنوان 
مشاور پادشاه منصوب ش��ده  است، سمتی که تا پیش 
از ای��ن وجود نداشته اس��ت. انتصابات اخی��ر از نگاهی 
بیانگر شکافی میان اندیشه ملک سلمان و میراث ملک 
عبداهلل، پادشاه پیشین عربستان است که در ماه ژانویه 
درگذشت. تا این جا تمامی پادشاهان عربستان از میان 
پسران »ملک عبدالعزیز«، بنیانگذار آل سعود انتخاب 
شده اند و »محمد بن نایف« 55 ساله نخستین نواده ملک 
عبدالعزیز به شمار می رود که در مسیر دستیابی به تاج و 
تخت پدربزرگ خود قرار گرفته  است. بن نایف به خاطر 
نقشی که در سرکوب القاعده در عربستان و سیاست های 
خارجی این کشور ایفا کرد از احترام ویژه ای نزد خاندان 

آل سعود برخوردار است.
برکناری سعود فیصل 75 ساله که با 4 دهه فعالیت 
پرسابقه ترین وزیر خارجه دنیا محسوب می شود یکی 
دیگر از نقاط عطف اقدامات ملک سلمان به شمار می رود 
و جالب آن که جایگزین شاهزاده فیصل، »عادل الجبیر« 

53 ساله، س��فیر پیشین عربس��تان در ایاالت متحده 
آمریکا است که از اعضای خاندان سلطنتی عربستان به 

شمار نمی رود.
عادل بن جبیر که از فوریه 2007 در آمریکا فعالیت کرده 
 است شخصیت پرحاشیه ای برای ایران محسوب می شود. 
دولت آمریکا در سال 2011 مدعی شد که »توانسته طرح 
ترور بن جبیر که از سوی ایران طرح ریزی شده بود« را خنثی 
کند و یک شهروند ایرانی-آمریکایی و یک شهروند ایرانی را 

به عنوان متهمان این پرونده معرفی کرد.
پایگاه خبری العهد لبنان در تحلیلی با عنوان دالیل 
»پشت پرده دستورات جدید پادشاه عربستان و تغییرات 
در مهره های قدرت آل سعود« نوشت: حاکمان عربستانی 
همواره نگران تخت پادشاهی خود هستند و آماده اند تا 
برای حفظ آن دست به هر اقدامی بزنند.  درواقع کرسی 
پادشاهی برای آنها مساله ای مقدس است که تغییر پذیر 
نیست. خاندان حاکم در عربستان تخت پادشاهی را از 
یکدیگر به ارث می برند و در زمانی که احس��اس کنند 
خطری متوجه آنهاست دست به تغییرات در حکومت 
می زنند. این تغییرات در خاندان حاکم عربستان دالیلی 
دارد که بی ارتباط با روند تجاوز عربستان به یمن نیست. 

فواد ابراهیم، نویسنده و روزنامه نگار عربستانی درباره 
این تغییرات اعالم کرده اس��ت ک��ه مواضع مختلف و 
متضاد در خاندان حاکم عربس��تان درباره جنگ علیه 
یمن یکی از دالیل این تغییرات است. پادشاه عربستان 
ناچار اس��ت عرصه داخلی این کش��ور را برای مقابله با 
جنگ در یمن یکپارچه سازد به ویژه این که نتوانسته به 
دستاورد نظامی در این جنگ دست یابد. درواقع ترس از 
واکنش ها علیه شکست عربستان در جنگ یمن پادشاه 

این کشور را به صدور چنین دستوراتی واداشته است. 
این روزنامه نگار عربس��تانی همچنی��ن از برنامه ای 
خبر داد که متعب بن عبداهلل و مق��رن به عبدالعزیز را 
برای ایجاد ش��ورش و آش��وب در ریاض علیه سلمان 
ب��ن عبدالعزیز به دلیل اقدامات یکجانب��ه اش خبر داد 
که احتماال به ویرانی خاندان آل س��عود منجر می شد 
اما سلمان بن عبدالعزیز پادش��اه عربستان در ساعات 
آخر متوجه این برنامه ش��د و دستور اعزام گارد ملی به 
مرز یمن را برای ممانعت از هرگونه شورشی در ریاض 
داد. پادشاه عربستان درواقع تالش می کند تا قدرت را 
میان خانواده های سلمان و نایف محدود کرده و خاندان 
متعب، پسر پادش��اه پیش��ین را از قدرت دور نگه دارد.  

وی هرگونه فرصتی را برای رس��یدن متعب بن عبداهلل 
به تخت پادشاهی از بین می برد و با برکناری مقرن بن 
عبدالعزیز فرصت دستیابی متعب به قدرت به طور کامل 

از بین رفت. 
به گزارش این روزنامه نگار عربستانی، برکناری سعود 
فیصل از پست وزارت خارجه نیز پیش بینی شده بود اما 
مس��اله ای که در ذهن نمی گنجد این است که فردی 
غیراز فرزندان فیصل چنین پس��ت مهمی را در اختیار 
بگیرد و این نش��ان می دهد که س��لمان بن عبدالعزیز 
این بار از روی خواسته های شخصی و در اقدام یکجانبه 
به دلیل دوستی بیشتری که نس��بت به الجبیر داشته 

دست به چنین تغییری زده است. 
 دیگر احکام ملک سلمان

- تعیین عبدالعزیز فالح به عنوان وزیر بهداشت 
- برکناری محمدبن سلیمان الجاسر وزیر اقتصاد و 
برنامه ریزی و تعیین او به عنوان مشاور دیوان پادشاهی 

با رتبه وزیری
- برکناری عادل بن محمد فقیه از وزارت کار و تعیین 

او به عنوان وزیر اقتصاد و برنامه ریزی
- تعیین مفرج بن سعد الحقبانی به عنوان وزیر کار

- برکناری خالد بن عبدالرحمن العیس��ی نایب رئیس 
دیوان پادشاهی و تعیین او به عنوان وزیر مشاور و عضو دولت

- تعیی��ن خالد بن محمد بن ناص��ر الیوس به عنوان 
رئیس دیوان مظالم با رتبه وزیری 

- تعیین حمد بن عبدالعزیز السویلم به عنوان رئیس 
دیوان پادشاهی با رتبه وزیری

- تعیی��ن ناصر بن راجج محمد الش��هرانی به عنوان 
نایب رئیس کمیته حقوق بشر با رتبه ممتاز 

- تعیین عمروبن ابراهیم رجب به عنوان نایب رئیس 
کمیته کارشناسی دولت با رتبه ممتاز

- تعیین منصور بن عبداهلل المنصور به عنوان معاون 
رئیس کل امور جوانان با رتبه ممتاز

- برکناری عبدالرحمن ب��ن عبدالعزیز الهزاع رئیس 
کمیته رادیو و تلویزیون عربستان و تعیین عبدالرحمن 
بن صالح الجاسر معاون وزیر فرهنگ و اطالع رسانی به 

جای او با حفظ سمت فعلی
- تعیین صالح بن محمد بن عبدالکریم الجاسر مشاور 

دیوان پادشاهی با رتبه ممتازی 
- برکناری نوره بنت عبداهلل الفایز و حمد بن محمد 
آل الش��یخ معاونان وزیر آموزش در ام��ور دانش آموزان 

دختر و پسر
- برکناری منصور بن ناصر بن عبداهلل الحواسی معاون 

وزیر بهداشت در امور بهداشت
- برکناری محمد بن حمزه بن بکر خشیم معاون وزیر 

بهداشت در امور برنامه ریزی و توسعه

طوفان عزل و نصب در کاخ خاندان سعود
 پادشاه عربستان ولیعهد خود  را برکنار کرد

س��ناتورهای تندرو آمریکایی که س��از مخالفت با 
توافق هسته ای با ایران را می زنند، روز گذشته در مقید 
کردن توافق هس��ته ای ایران و گروه 1+5 را منوط به 
رأی سنا کردند. جمهوریخواهان سنای آمریکا اصرار 
داشتند تا توافق هسته ای ایران و گروه  1+5 به عنوان 
یک پیمان بین المللی در سنا مورد بررسی قرار گیرد. 
چراکه براساس قوانین آمریکا سنا می تواند درخصوص 
پیمان های بین المللی نظر قطعی داش��ته باش��د. اما 
س��ناتورهای آمریکا به درخواست جمهوری خواهان 
برای تبدیل توافق هس��ته ای با ایران به ی��ک قرارداد 
رأی منفی دادند. س��ناتورهای آمریکا روز سه ش��نبه 
درخواس��ت جمهوری خواه��ان که ارای��ه یک توافق 
هسته ای با ایران به عنوان یک قرارداد به سنا را الزامی 
می کند، رد کردند. این متمم که پیشتر از سوی سناتور 
ران جانسون مطرح شده بود با 57 رأی منفی و 39 رأی 
مثبت از سوی مجلس سنا مورد مخالفت قرار گرفت. 
براس��اس این گزارش، این متمم در صورت تصویب، 
دولت آمری��کا را ملزم می کرد که توافق هس��ته ای با 
ایران را به عنوان یک قرارداد به سنا ارایه دهد که در این 

صورت تصویب آن به دست سنا الزام آور بود.
کمیته روابط خارجی س��نا به تازگی طرح سناتور 
باب کورکر و ب��ن کاردی��ن را به تصویب رس��اند که 

براساس آن، کنگره اجازه خواهد داشت تا 30 روز پس 
از حصول توافق هس��ته ای میان ایران و گروه 1+5 آن 
را م��ورد بازبینی قرار دهد و در ص��ورت نیاز قطعنامه 
مخالفت آمی��ز خود را ص��ادر کند. همچنی��ن باراک 
اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی ای��ن  30 روز اجازه 
لغو تحریم های کنگره علیه ایران را نخواهد داش��ت.

جمهوریخواهان در تالش هس��تند تا با اضافه کردن 
متمم هایی به این طرح حصول یک توافق هس��ته ای 
را س��خت تر کنند. اما س��ناتور کورکر پی��ش از آغاز 
رأی گیری درباره این متم��م گفت که این کار ممکن 
است تبدیل مصوبه کمیته روابط خارجی به یک قانون 
را به خطر بیندازد. وی دراین باره گفت: این اقدام توانایی 
ما برای حق اظهارنظر درخص��وص بزرگترین رویداد 
ژئوپولیتیک زمان م��ان را نابود می کن��د و در صورت 
تصویب این متمم ممکن است حتی نتوانیم نقشی در 
این میان داشته باشیم.کورکر همچنین اظهار کرد: من 
بس��یار مایلم که توافق با ایران را به یک قرارداد تبدیل 
کنم اما این امر غیرواقع بینانه است. باراک اوباما پیش 
از این گفته بود در ص��ورت تصویب قانونی که موجب 
تضعیف مذاکرات هسته ای شود آن را وتو خواهد کرد. 

وزی��ر امورخارج��ه آمری��کا نی��ز روز گذش��ته در 
مصاحبه ای با روزنامه بستون گالب، با انتقاد از تالش 

کنگره برای مانع تراش��ی در مذاکرات هسته ای گفت:  
اگر کنگره توافق را نابود کند هیچ کشوری تحریم ها را 
اجرا نخواهد کرد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا 
گفت: اگر روس��یه، چین، آلمان،  فرانسه و انگلیس که 
همگی شان برنامه هسته ای دارند، این توافق را بپذیرند 
و کارشناسان آنها بگویند این یک توافق خوب است اما 
کنگره به دالیل سیاسی بخواهد این توافق را رد کند، 
آنها کناره گیری خواهند کرد. وزیر امور خارجه آمریکا 
ادامه داد:  اگر آنها از مذاک��رات کنار بروند، پایان رژیم 

تحریم های بین المللی علیه ایران خواهد بود. 
جان کری تصریح کرد:  در این صورت هیچ تحریمی 
وجود نخواهد داش��ت چون هیچ یک از این کشورها 
حاضر نخواهند بود در صورت��ی که ما یک توافق قابل 
قبول داشته ایم، تحریمی را اجرا کنند اما تنها کنگره 
اس��ت که مخالفت می کند. وزیر امور خارجه آمریکا 
همچنین گفت: در چنین شرایطی آمریکا دیگر قادر 
نخواهد بود تا کشورهای عضو گروه 1+5 را برای ادامه 

چنین تالشی کنار یکدیگر نگه دارد. 
وی در این گفت وگو که روز یکش��نبه انجام ش��د و 
متن آن بامداد روز چهارش��نبه منتش��ر شده است، 
درباره احتمال مخالفت کنگره با توافق هسته ای گفت:  
گزینه های پیش روی آمریکا این نیست که میان این 

بسته و یک توافق حتی سخت تر یکی را انتخاب کند 
بلکه انتخاب آمریکا بین یک توافق یا عدم توافق خواهد 
بود. ک��ری درباره پیش بینی اش از زم��ان باقیمانده تا 
ضرب االجل 30 ژوئن، گفت:  به طور قطع جزییاتی که 
باید تا پایان ماه ژوئن تعیین شوند از اهمیت بسیاری 

برخوردارند. 
وزیر امورخارجه آمریکا در پاس��خ به سوالی درباره 
تناقض میان متن های منتشر شده از س��وی ایران و 
آمریکا درخص��وص چارچوب تفاهم به دس��ت آمده 
در لوزان س��وییس گفت که زیاد نسبت به این مسأله 
نگران نیس��تیم چون اگر ما بر این باور باشیم که آنچه 
توافق کردیم آنچه که باید انجام بدهیم، نیست بنابراین 
توافقی را امض��ا نمی کنیم. وی افزود: ما 25 س��ال که 
زمانی بس��یار طوالنی اس��ت بازرس��ی های روزانه از 
چرخه کامل سوخت آنها را به دس��ت آورده ایم. تمام 
اورانیوم آنها از معدن تا کیک زرد، تا گاز، تا سانتریفیوژ 
و تا پسماند. وزیر امور خارجه آمریکا درباره ایده افزایش 
فش��ار تحریم ها بر ایران گفت: تمام آنچ��ه که من از 
نتانیاهو نخست وزیر اسراییل و اعضای جمهوریخواه 
کنگره و سنا شنیده ام این است که تحریم ها را افزایش 
دهید و آنها را به زان��و در آورید اما چنین چیزی اتفاق 

نخواهد افتاد. 

سنای آمریکا به متمم »تبدیل توافق اتمی ایران به معاهده« رأی منفی داد

پیرمحمد مالزهی
کارشناس خاورمیانه

توضیحات سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص توقیف کشتی تجاری
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