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اخبار

در همهپرسی شرکت کنید
رئیس فدراسیون روسیه روز سهشنبه از
شهروندان این کشور خواست تا در همه پرسی
قانون اساسی شرکت کنند و تاکید کرد که این
اصالحات تنها زمانی اجرایی میشوند که همه
مردم از آنها حمایت کنند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،والدیمیر پوتین ،رئیس فدراسیون
روسیه در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به
ملت گفت :اول ژوئیه روز اصلی این همه پرسی
است .من از شما دوستان عزیزم میخواهم تا
عقیده خود را بیان کنید .وی ادامه داد :صدای
هر کدام از آنها بسیار مهم است .من یکبار دیگر
موضع خود را اعالم میکنم .این موضع واضح،
غیرقابل تغییر و کامال قاطع است :قانون اساسی
به روز شده ،تمامی اصالحات و متممها به اجرا
در میآید ،اگر که شما آن را تایید و حمایت کنید.
به منظور مقابله با همهگیری ویروس کرونا،
همهپرسی قانون اساسی روسیه از پنج روز پیش
آغاز شده .بر اساس اصالحات مطرح در قانون
اساسی امکان ریاست جمهوری پوتین برای دو
دوره  6ساله دیگر فراهم شده است.

قاضی صادرکننده رای علیه سفیر
آمریکا استعفا کرد
قاضی امور فوریتی در صور لبنان روز سهشنبه
استعفای خود را تقدیم شورای عالی قضا کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه المنار وابسته
به حزبالله لبنان ،قاضی محمد مازح ،قاضی
امور فوریتی در صور واقع در جنوب لبنان بعد از
اینکه برای بازجویی قضایی احضار شد ،استعفای
خود را تقدیم کرد.
این قاضی درباره ممنوعالمصاحبه کردن
دوروتی شیا ،سفیر آمریکا که اظهاراتی
مداخلهجویانه علیه لبنان و حزبالله مطرح کرده
بود ،گفته است ،وجدانش آسوده است و برای
جلوگیری از فتنه این حکم را داده است.
او همچنین افزود :افتخار من این است که
وابستگی ملی دارم و عنصر حزبالله نبوده و
وابسته این حزب نیستم .حکم من جنبه قضایی
و حقوقی دارد و هر کس که از حکم قضایی من
خوشش نیامده میتواند براساس قانون به آن
اعتراض کند .هیچ کس نمیتواند مرا مجبور به
کاری کند و من بر اساس نتیجهگیریهای خودم
عمل میکنم.

موسوی:

ترامپ ،ترامپیتر از همیشه

هرگز اسرائیل را به رسمیت
نخواهیم شناخت
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رئیس جمهوری که از خودش تندروتر شد

ماهاتیرمحمد:

نخستوزیر سابق مالزی تأکید کرد این کشور
با عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالف
است و هرگز این رژیم را به رسمیت نخواهد
شناخت.
به گزارش ایسنا ،ماهاتیر محمد ،نخستوزیر
سابق مالزی در مصاحبه با المیادین گفت:
مسئله فلسطین باید از طریق مذاکرات حل شود
اما اقدامات اسرائیل نقض قوانین بینالمللی
است و سازمان ملل باید این پرونده را به دادگاه
بینالمللی ببرد تا مشخص شود اسرائیل برحق
است یا اشتباه میکند؟ وی افزود :اعالم قدس
به عنوان پایتخت اسرائیل یک اقدام غیرقانونی
است که با قوانین بین المللی تناقض دارد .در هر
مکانی هیچ کسی نمیتواند کنترل اراضی دیگران
را در دست بگیرد و بعد ادعا کند که ملک اوست.
اسرائیل از طریق سلطه بر اراضی فلسطین به
وجود آمده است .به یاسر عرفات ،رئیس فقید
تشکیالت خودگردان فلسطین گفتم که مبارزه
طوالنی خواهد بود و برای شما بهتر است به
مبارزه نه تنها در سطح نظامی و مادی از طریق
جنگ خیابانی بلکه از طریق راههای دیپلماتیک
ادامه دهید .مالزی هرگز به عادیسازی روابط
خود با اسرائیل نمیپردازد .ما از آغاز اسرائیل را به
رسمیت نشناختیم و بین ما و اسرائیل هیچ گونه
روابط دیپلماتیکی وجود ندارد و همواره این روابط
را محکوم کردهایم اما متأسفانه برخی کشورها
سیاستهای متفاوتی دارند .ماهاتیر محمد درباره
تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان در آمریکا گفت:
دموکراسی واقعی در آمریکا وجود ندارد بلکه این
کشوری است که سیاستهای ناعادالنهای علیه
سیاهپوستان دارد .باید از سیاهپوستان حمایت
کنیم چراکه با این روش میتوانیم نشان دهیم که
آمریکا عادالنه با شهروندانش برخورد نمیکند.
وی درباره کرونا گفت :ما با چین برای مقابله
با این ویروس همکاری میکنیم و دقت و مهارت
این کشور را میستاییم چرا که این اقدام چین
برخالف کشورهایی مثل آمریکا و برزیل در مبارزه
با کرونا نقش داشته است.
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روز یکشنبه به وقت آمریکا ،ترامپ ویدئویی
را توئیت کرد که جنجال زیادی به پا کرد و نهایتا
مجبور به حذف آن شد .در این ویدئو ،شخصی
شعار نژادپرستانه «قدرت سفید» را سر داده بود؛
شعاری که متعلق به سفیدبرترپندارها است و
انتشار آن به تنشهای نژادی در آمریکا دامن زد .در
پی اوج گیری انتقادها از این ویدئو ،ترامپ تقریبا
چهار ساعت بعد ،آن را حذف کرد .کاخ سفید
مدعی شده است که ترامپ این شعار را نشنیده
بود.
به گزارش فرارو ،توئیت جنجالی ترامپ ،نشانه
دیگری بود که او حساسیت اوضاع آمریکا را به اندازه
کافی درک نکرده است .در هفتههای اخیر ،آمریکا
درگیر اعتراضات نژادی گستردهای بود که پس از
قتل یک شهروند سیاه پوست به نام جورج فلوید به
دست یک افسر سفیدپوست در شهر مینیاپولیس
ایالت مینه سوتا شعلهور شد .ترامپ در مواجهه
با اعتراضات نژادی تالش زیادی برای التزام به بی
طرفی انجام نداد و در بسیاری مواقع ،اظهاراتی بیان
کرد که بیانگر طرفداری او از سفیدپوستان است.
او بارها معترضان جنبش «جان سیاهپوستان مهم
است» را تهدید به برخورد خشن و نظامی کرد و
بر لزوم برقراری نظم و امنیت تاکید کرد .بسیاری
از ناظران معتقدند که ترامپ به جای اینکه عامل
وحدتبخش در جامعه باشد ،به تفرقه و شکاف در
جامعه دامن زده است.
اما رویکرد ترامپ در مقابل سایر بحرانها مانند
بیماری کرونا ،تفاوت چندانی با رویکردش در مقابل
اعتراضات نژادی ندارد .ترامپ در بحران کرونا نیز
مواضع جنجالی اتخاذ کرد که شاید بارزترین آنها
تشویق مردم به تزریق موادضدعفونی کننده
است .بیماری کرونا در صدسال گذشته بینظیر
بود و باعث بدترین سقوط اقتصادی از زمان
«رکود بزرگ» شد؛ به نحوی که در یک مدت
زمان نسبتا کوتاه ،اقتصاد آمریکا از مسیر رونق
و شکوفایی وارد مسیر رکود و بیکاری شدید شد.
عالوه بر خسارتهای اقتصادی ،کرونا جان بیش
از  ۱۲۰هزار آمریکایی را نیز گرفت .در بحبوحه این
تالطمها و مشکالت بهداشتی و اقتصادی ،آمریکا از
نظر اجتماعی نیز درگیر آشوب و اعتراضات نژادی
شد .از دیدگاه برخی ناظران آمریکایی ،ترامپ نیاز
داشت که این تغییرات بزرگ را درک کند و متناسب
با آنها رویکرد و رفتارش را تغییر دهد یا به عبارتی،
با اوضاع فعلی سازگار شود .اما ترامپ ،رویههای
قدیمی خود را ادامه داد.

به عنوان نمونه ،دادههای «مرکز پژوهشی پیو»
نشان میدهد که اکثر مردم آمریکا از جنبش
«جان سیاه پوستان مهم است» حمایت میکنند.
این حمایت حتی میان افراد «نسبتا محافظه کار»
نیز افزایش پیدا کرده است .با این حال ،ترامپ

تغییرات نسلی به کدام سو میرود؟

امنیت منطقه با اطاعت از آمریکا
تامین نمیشود

آمریکا در ماههای اخیر درگیر بحرانهای کم سابقهای شده است که مستلزم تغییر رویکردهای دونالد ترامپ بود ،اما رئیس جمهور آمریکا در مواجهه
با این بحران ،به جای تغییر رویهاش ،به عادتهای قدیمی خود بازگشته است.

ترامپ بارها
معترضان
جنبش «جان
سیاهپوستان
مهم است»
را تهدید به
برخورد خشن
و نظامی کرد و
بر لزوم برقراری
نظم و امنیت
تاکید کرد
همچنان از اتخاذ مواضعی به نفع سیاه پوستان
خودداری میکند« .مرکز پیو» میگوید محبوبیت
ترامپ به خاطر نحوه مواجهه با اعراضات نژادی
کاهش یافته است .از هر  ۱۰آمریکایی ،شش
نفر میگویند که رئیس جمهور در پاسخ به این
اعتراضات پیام اشتباهی صادر کرده است .طبق
دادههای «مرکز پژوهشی پیو» ۴۸ ،درصد مردم
آمریکا معتقدند که ترامپ روابط نژادی را بدتر کرده
است ۱۹ .درصد میگویند ترامپ در بهبود روابط
نژادی پیشرفت کرده ،همچنین  ۱۹درصد بر این
باور هستند که ترامپ برای بهبودی روابط نژادی
تالش کرده ،ولی موفق نبوده است ۱۲ .درصد
نیز میگویند که ترامپ اصال به موضوع نژادی
نپرداخته است.
تندروتر از خود
در ماجرای کرونا نیز رویکرد ترامپ تغییری نکرده
است .او در ابتدای شیوع این بیماری در آمریکا،
ابتدا سعی کرد آن را کم اهمیت نشان دهد .سپس،
وقتی اوضاع بحرانی شد مواضع ضدونقیضی گرفت
و چندین بار تاکید کرد که این بیماری بزودی از
بین خواهد رفت .اما حاال که این بیماری از بین
نرفته و در برخی ایالتها حتی اوج گرفته ،ترامپ

نسبتا سکوت کرده است .این روزها ترامپ مشغول
توئیت کردن علیه جو بایدن و دموکراتهاست.
ترامپ بیش از همه چیز روی انتخابات تمرکز
کرده و مدام در این خصوص توئیت میکند .اما
برخی معتقدند که اگر ترامپ در برابر بحرانهای
بزرگ آمریکا تغییر نکند ،ممکن است در انتخابات
شکست بخورد .مجله آتالنتیک اخیرا در طی
یادداشتی به قلم پیتر بینارت ،استاد روزنامه نگاری
در دانشگاه شهری نیویورک نوشت« :اگر دونالد
ترامپ در انتخابات شکست بخورد ،به این خاطر
خواهد بود که کشور تغییر کرده ،ولی او تغییری
نکرده است».
بینارت با بیان اینکه ترامپ در شرایط پراسترس
فعلی ،ترامپیتر شده است ،به دالیل عدم تغییر
رویکرد ترامپ پرداخت و نوشت« :همه آنچه
افکار عمومی از ترامپ میدانند ،نشان میدهد
که احتمال تحقیر شدن توسط وقایعی خارج از
کنترلاش ،استرس عظیمی به او وارد میکند و
همه آنچه دانشمندان درباره استرس میدانند،
نشان میدهد که استرس باعث میشود افراد به
عادتهای قدیمی خود روی بیاورند .استرس ،تغییر
کردن را برای افراد دشوار میکند ،با وجود اینکه

آنها به شدت به تغییر نیاز دارند».
به گفته بینارت ،استرسی که در نتیجه بحرانهای
گوناگون به ترامپ وارد شد ،باعث شد که ترامپ به
جای به کارگیری روشهای جدید در ارزیابی گزینه
ها ،به عادتهای قدیمی خود در شخصی کردن
مسائل بازگردد .او با ادبیاتی نژادپرستانه ،چین
را مقصر کرونا اعالم کرد ،معترضان را به برخورد
قهرآمیز تهدید کرد و از مجسمههای فدرالی در برابر
معترضان دفاع کرد .همچنین او به کرات سعی
کرد از طریق حمالت به باراک اوباما ،جو بایدن و
رئیس سازمان بهداشت جهانی ،بحران کرونا ،رکود
اقتصادی و اعتراضات را به نزاعهای شخصی تبدیل
کند .نزاعهایی که در آنها بسیار احساس راحتی
میکند.
بینارت در پایان نوشت« :اما این رویکرد ،نتیجه
عکس داد .همزمان با آسیب دیدن وجهه سیاسی
ترامپ در اثر وقایع ملی ،او از طریق تبدیل شدن به
یک نسخه تندروتر از خود به استرس فزاینده پاسخ
داد .امری که آمریکاییهای بیشتری را متقاعد کرد
که او مرد مناسبی برای مرحله فعلی نیست .این
یک چرخه بیرحمانه است و احتماال تا روز انتخابات
و حتی بعد از آن ،ادامه خواهد داشت».

پیروزیهای چپگرایان بین دموکراتهای آمریکا

آمریکا در حالی آماده انتخابات ریاست جمهوری سال جاری
میشود که تغییرات نسلی در جامعه این کشور به تدریج در حال
قدرتنمایی در عرصه سیاست است و به این ترتیب کنگره سناتورها
و نمایندگانی متفاوتتر از سالهای گذشته خواهد داشت.
در سال  2018زمانی که «اوکاسیو کورتز» در انتخابات میاندورهای
مجلس نمایندگان آمریکا با کمتر از  30سال سن توانست «جو
کراولی» سیاستمدار با سابقه نیویورکی را شکست دهد ،کمتر کسی
تصور میکرد که موج گسترده و قدرتمندی که وی را به سمت
نمایندگی رسانده همچنان بتواند در فضای سیاسی آمریکا استمرار
پیدا کند.
با این حال کارزار «برنی سندرز» که توانست بایدن را تا یک
قدمی شکست پیش ببرد و جنبش قدرتمندی که اعتراضات گسترده
شهرهای مختلف آمریکا در اعتراض به قتل «جورج فلوید» را پیش
برد حاال در عرصه سیاسی قدرتنمایی میکند.
هفته گذشته نامزدهای جناح چپ حزب دموکرات توانستند،
پیروزیهای جدیدی را در عرصه سیاسی کسب کنند و در یک
نمایش قدرت عجیب در سه حوزه انتخابیه توانستند نمایندگان
قدیمی و استخوانخردکرده حزب دموکرات را شکست دهند.
دار و دسته نیویورکیها
در مهیجترین بخش این رقابتها یک مدیر مدرسه راهنمایی
به نام «جمال بومن» توانست «الیوت انگل» رئیس کمیته امور
خارجی مجلس سنا را در رقابتهای انتخاباتی درونی حزب دموکرات
شکست دهد .این شکست برای انگل که سابقه نزدیک به  30سابقه
خدمت در کنگره را دارد ،فوقالعاده تلخ بود .شاید از همین رو ستاد
انتخاباتی انگل ،خواهان باز شماری آرا به خصوص آرای پستی شده
اما طرفداران بومن از هماکنون جشن پیروزی گرفتهاند و از نتایج
شمارش آرای اولیه مطمئن هستند.
در منطقه «برانکس» به عنوان یکی از  5منطقه شهری بزرگ
در نیویورک نیز «ریچی تورس» توانست نامزدی حزب دموکرات
در منطقه پانزدهم کنگره را به دست آورد .هر دو نماینده عالوه بر
حمایت گسترده اوکاسیو کورتز روشهای جدید تبلیغاتی را به عنوان
راهکاری جدی برای مقابله با رقبای قدیمی خود به کار گرفتهاند.
بومن مهمترین روش تبلیغاتی خود را گفتوگوی تلفنی با مردم
بدون اینکه در ابتدا بحث انتخابات کنگره را مطرح کند ،میداند.
بومن میگوید مردم تشنه این هستند که یک نفر به حرف آن گوش
کند.
برخالف بومن الیوت تنها بر سابقه گسترده خود برای حضور در
انتخابات تأکید میکرد.
کنگرهای متفاوت برای بایدن
اگر بومن و تورس بتوانند رقبای جمهوریخواه خود را شکست
دهند که نظرسنجیهای فعلی نشان میدهد این اتفاق محتمل

خواهد بود ،کنگره آمریکا برای بایدن [درصورت پیروزی در انتخابات]
متفاوتتر از اوبامای سال  2009خواهد بود.
در آن سال اوباما با ترکیبی از نمایندگان کنگره در مجلس نمایندگان
و سنا که از سیاستهای کالسیک حزب دموکرات حمایت میکردند
روبهرو بود اما اوضاع برای بایدن متفاوت است .بایدن با نمایندگان
دموکراتی روبهرو خواهد که اولویت بیشتری برای سیاستهایی
همچون بیمه بهداشتی رایگان ،تأمین اجتماعی گستردهتر و همچنین
توجه هرچه بیشتر به فناوریها قائل خواهند بود.
«توافق سبز» که مبنایی برای متحولکردن ساختار اقتصاد و
کمکهای اجتماعی از سوی جناح چپ حزب دموکرات است نیز
با اقبال بیشتری روبهرو خواهد شد .البته همانقدر که این مسئله
فرصتی برای بایدن در راستای جذب نسل جوان حزب دموکرات
است ،تهدیدی برای وی نیز محسوب میشود.
بایدن امیدوار است که بتواند بخشی از حزب جمهوریخواه را
برای مقابله با دولت ترامپ جذب کند و گامهایی نیز در این مسیر
برداشته شده اما راهیابی افرادی مثل بومن و تورس میتواند بهانه
خوبی برای دموکراتهراسی ترامپ فراهم کند.
به طور حتم هیچکدام از جمهوریخواهان ترجیح نمیدهند
به کاندیدایی رأی دهند که طرحهایی همچون گسترش چندین
برابری انرژیهای تجدیدپذیر را اجرایی کند اما ایستادن در مقابل
درخواستهای نسل جوانتر حزب دموکرات ریسک بزرگتری را در
بردارد.
نسل «زومر» وارد میشود
شاید زمانی که ستاد انتخاباتی ترامپ با فعالیت چند نوجوان
آمریکایی برای رزرو کردن محل گردهمایی وی در «تالسا» سر کار
رفت ،تحلیلگران با توان زومرها آشنا شدند؛ نسلی که به تدریج در
اواخر قرن بیستم به دنیا و حاال وارد عرصه فعالیتهای سیاسی
شدهاند.
تمایالت و گرایشهای سیاسی این نسل با نسل «بومرها» یا
کسانی که بعد از پایان جنگ جهانی دوم به دنیا آمدهاند بسیار
متفاوت است .نسل کسانی که بعد از جنگ جهانی دوم به دنیا
آمدهاند تمایل بیشتری به حفظ شرایط و ساختار گذشته دارند .نسلی
که به قول اوباما بیش از آن که به دنبال انقالب باشند به دنبال
پیشرفت هستند .همین طیف بود که در انتخابات کارولینای شمالی
توانست برای اولین بار بایدن را از رقیب سرسخت خود سندرز جلو
بیندازد .با این حال حاال نسل «زومر» هم در حال قدرتنمایی است.
برخی جوانان آمریکایی با گرایشهای مختلف تجمعات گستردهای را
در خیابانهای آمریکا تدارک دیدند .شاید از همین رو باراک اوباما،
رئیسجمهوری سابق آمریکا با لحنی نصیحتآمیز از آنها خواست
تا به جای تجمعات اینچنینی به دنبال ایجاد یک تحول واقعی در
آمریکا باشند .با این حال سوال اینجاست که نسل زومر اعتقادی به

آرمانهای فعلی حزب دموکرات خواهد داشت؟
واقعیت این است که در غیاب یک حزب سوم ،زومرها برای
نقشآفرینی در ساختار سیاسی آمریکا چارهای جز ورود به حزب
دموکرات نخواهند داشت و همین نکته در حال متحولکردن ساختار
اعضا و نمایندگان این حزب است .برخی از پیشبینیها حاکی از
این است که در هر صورت حزب دموکرات چارهای نخواهد داشت
که یا در انتخابات سال  2024و یا در انتخابات  2028نماینده چپگرا
معرفی کند.
حتی برخی از استراتژیستهای حزب دموکرات این بحث را مطرح
میکنند که ممکن است این کاندیدا شخصی جز کورتز نباشد .این
دقیقا ً همان نکتهای است که سبب شد حزب جمهوریخواه در
انتخابات سال  2016به سمت ترامپ حرکت کند .کاندیدایی که
بتواند گروههای طرفدار و البته منزوی حزب جمهوریخواه را به پای
صندوقهای رای بکشاند .حاال هم حزب دموکرات به دنبال گزینهای
است که بتواند زومرها را به درون صفوف حزب دموکرات بکشاند.
تغییرات جمعیتی در آمریکا همانند افزایش جمعیت مهاجران،
باالتر بودن زاد و ولد در بین اسپانیولیتبارها و گسترش طرفداران
برخی گرایشهای دیگر ،بهتدریج طرفداران جمهوریخواهان را در
اقلیت قرار خواهد داد و این میتواند مقدمه یک تغییر جدی در
داخل ساختار آمریکا باشد.
جهت تغییرات در آینده آمریکا
شاید سؤال اصلی این باشد که آیا تغییری جدی در سیاست
خارجی آمریکا با این اتفاقات روی خواهد داد و یا نه؟
طبیعی است که اولویت اصلی نسل جدید حزب دموکرات بر
اصالحات ساختاری و تالش برای گسترش عدالت اجتماعی متمرکز
خواهد و پس از آن سیاست خارجی در اولویت قرار خواهد گرفت.
با این حال هسته اصلی اعتقادات این نسل دوری از جنگ افروزی و
دخالتهای بیجا در سایر کشورهای دنیاست .طبیعی است که با یک
بودجه گسترده نظامی امکان اختصاص مبالغ بیشتر به برنامههای
اجتماعی وجود ندارد .چندی پیش نیز برنی سندرز به عنوان پدر
معنوی این جریان تأکید کرد که باید از بودجههای نظامی کاسته
شده و مبالغ بیشتری به برنامههای اجتماعی اختصاص یابد.
چنین اقدامی نیز در گرو تضعیف البی شرکتهای اسلحهسازی و
صنایع مرتبط با آن است که تاکنون جلوی چنین اقدامی را گرفتهاند و
توافق سبز به عنوان هدف اصلی چپگرایان دموکرات در کنگره آینده
میتواند نقطه شروعی برای آن باشد.
یکی از نمونههای تفاوت نگاه درخصوص سیاست خارجی با بررسی
دیدگاههای انگل و بومن به راحتی به دست میآید .در حالی که انگل
همچون یک طرفدار حزب لیکود از حفظ امنیت رژیم صهیونیستی
دفاع کرده و بر برجام می تاخت ،در مقابل بومن به عنوان یک
سیاهپوست خواستار حفظ برجام و بازگشت آن به این توافق است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به
اتهامات مداخله جویانه عربستان سعودی و
بحرین خطاب به برخی کشورهای منطقه تاکید
کرد امنیت منطقه با اطاعت از آمریکا تامین
نخواهد شد.
به گزارش ایسنا ،سیدعباس موسوی،
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در
پاسخ به اتهامهای بیاساس و اظهارات مداخله
جویانه مقامهای برخی از کشورهای منطقه از
جمله عربستان سعودی و بحرین اظهار کرد:
جای بسی شگفتی است که کشورهای همچون
عربستان سعودی که خود منبع تروریسم
و افراطیگری در منطقه هستند و سالها
با حمایت از گروههای تروریستی همچون
القاعده و داعش به بیثباتسازی در منطقه
دامن زدهاند ،اتهامهای بیاساسی به جمهوری
اسالمی ایران که با رفتار مسئوالنه خود شر
گروههای تروریستی را از سر کشورهای منطقه
کوتاه کرده است ،وارد میکنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد:
حمایت از خواسته نماینده آمریکا در تور
دوره گردی وی در منطقه برای استمرار
محدودیتهای تسلیحاتی کشورمان از سوی
کشورهایی که بیش از پنج سال است با سالح
های آمریکایی هزاران نفر از جمله زنان و
کودکان یمنی را به خاک و خون کشیده اند،
طنز تلخی است که در این روزها شاهد آن
هستیم.
موسوی با تصربح بر اینکه زمان آن فرا رسیده
است که این کشورها از اظهارات نابخردانه و
پیروی کورکورانه از آمریکا که خود مظهر ظلم
و بی عدالتی در جهان است دست برداشته و
به این باور برسند که امنیت با اطاعت از آمریکا
تامین نخواهد شد ،افزود :تنها راه ایجاد ثبات و
امنیت در منطقه تغیییر رفتار های خصمانه و
روی آوردن به همکاری های منطقه ای است.

ادعای خالد بن سلمان علیه ایران
در دیدار با هوک
معاون وزیر دفاع عربستان در دیدار با برایان
هوک ،ادعاهای بیاساسی علیه جمهوری
اسالمی ایران مطرح کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از العربیه ،خالد بن
سلمان بن عبدالعزیز ،برادر و معاون ولیعهد
عربستان در دیدار با برایان هوک ،مسئول ویژه
امور ایران در وزارت خارجه آمریکا مدعی شد
که عربستان در کنار آمریکا برای حفظ صلح و
امنیت در منطقه و جهان تالش خواهد کرد و از
تالش های آمریکا برای مقابله با آن چه اقدامات
تخریبی و تروریستی ایران در منطقه خواند،
حمایت خواهد کرد.
در این دیدار دو طرف در رابطه با حمالت
موشکی اخیر انصارالله یمن به عربستان نیز
بحث و تبادل نظر کردند.
خالد بن سلمان همچنین از اقدام آمریکا در
ارسال نیروها و سامانه های دفاعی به عربستان
با هدف مقابله با تهدیدات مشترک تقدیر و
تشکر کرد.
بر اساس این گزارش دیگر مقامات کشورهای
عربی حاشیه خلیج فارس از جمله عبدالله بن
زاید وزیر خارجه امارات ،عبداللطیف بن راشد
الزیانی وزیر خارجه بحرین و عادل الجبیر ،وزیر
مشاور دولت عربستان در امور خارجه در دیدار
با برایان هوک ،مسئول ویژه امور ایران در وزارت
خارجه آمریکا ادعاهای بی اساسی علیه ایران
مطرح کردند.
این ادعاها درحالی است که جمهوری اسالمی
ایران همواره به دنبال ایجاد صلح و ثبات و
امنیت در منطقه بوده و برای حل بحرانهای
عربی تالش فراوانی کرده است.

گفتوگوی ویدئویی روحانی،
پوتین و اردوغان
کاخ کرملین اعالم کرد که روسای جمهور
ایران ،روسیه و ترکیه یک ویدئو کنفرانس درباره
موضوع سوریه برگزار خواهند کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز،
کاخ کرملین روز سهشنبه اعالم کرد که والدیمیر
پوتین ،رجب طیب اردوغان و حسن روحانی
رؤسای جمهور روسیه ،ترکیه و ایران امروز
چهارشنبه کنفرانسی ویدئویی برگزار کرده و
درباره درگیریهای سوریه مذاکره خواهند کرد.
این سه رئیس جمهور پیش از این در سال
 ۲۰۱۸در آستانه ،پایتخت قزاقستان با محوریت
کاهش تنشها در سوریه مذاکره کردند.

