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یادداشت

دیدار محمد بن
سلمان با مقتدی صدر
در جده

به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس) ،مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر عراق که روز یکشنبه به عربستان رفت برای نخستین بار با محمد بن سلمان ،ولیعهد این کشور در جده دیدار و درباره
روابط دو جانبه و مسائل مشترک گفتوگو کرد .این نخستین سفر مقتدی صدر به عربستان پس از  ۱۱سال است .وی در سال  ۲۰۰۶به عربستان رفته بود .صدر بنا به دعوت رسمی ریاض به عربستان رفته و مدت
زمان سفر وی مشخص نیست .مقتدی صدر رهبر جریان صدر است که  ۳۴کرسی در پارلمان عراق دارد .وی همچنین رهبری گروه مسلحی به نام "سرایا السالم" را برعهده دارد .روزنامه فرامنطقهای الشرق االوسط
روز یکشنبه نوشت ثامر السبهان ،وزیر مشاور در امور کشورهای خلیج فارس در وزارت خارجه عربستان در جده به استقبال مقتدی صدر رفت .این روزنامه به نقل از دفتر صدر نوشت :ما از گشایش در روابط عربستان و
عراق خرسندیم و امیدواریم سرآغازی برای برچیدن طایفهگرایی در منطقه باشد.

آیا روسیه برای همیشه در سوریه خواهد ماند؟

ســایت خبری-تحلیلی «راس بالت» روسیه در تحلیلی نوشته است :به نظر می رسد که
نظامیان روســی قصد دارند حداقل برای نیم قرن در منطقه خاورمیانه و در خاک ســوریه
بمانند ،البته مســلما این مسئله به سرنوشت "بشار اسد" نیز مربوط خواهد بود .هفته گذشته
"والدیمیــر پوتین" پروتکل مربوط به توافقنامه دوجانبه با ســوریه در مورد تبدیل فرودگاه
نظامی «حمیمیم» بعنوان پایگاه نظامی روســیه را امضاء کرد .بر اساس تصمیم "بشار اسد"
رئیس جمهوری سوریه ،روسیه اجازه آن را پیدا کرده است تا حداقل برای  49سال از فرودگاه
نظامی «حمیمیم» در خاک این کشــور استفاده کند ،ضمن اینکه مسکو اجاره ای هم بابت
آن نخواهد پرداخت .در آینده نیز اگر مقامات هر دو کشــور در خصوص حفظ پایگاه نظامی
روسیه در خاک سوریه توافق داشته باشند ،این توافقنامه بطور اتوماتیک برای  25سال دیگر
تمدید خواهد شد .این توافق تنها در صورت اختالف دو کشور بر سر این مسئله ،بعد از یک
سال مهلت به طرف روســی ،لغو خواهد شد .اتباع روسی ،اعم از نیروهای نظامی و پرسنل
غیرنظامی و اعضای خانواده های آنها ،طبق قوانین روسیه (و نه جمهوری عربی سوریه) در
این پایگاه زندگی خواهند کرد و اگر اتفاقی هم بیفتد ،بر اساس قوانین روسیه محاکمه خواهند
شد ،در واقع اتباع روسی در سوریه ،وضعیتی شبیه مصونیت دیپلماتیک خواهند داشت .الزم
به یادآوری اســت که نیروهای نظامی-فضایی روسیه از تاریخ  30سپتامبر سال  2015بطور
رسمی در سوریه حضور داشته و مرکز هماهنگی آشتی طرفین مناقشه نظامی در خاک سوریه
 ،به عقیده ناظرین خارجی ،در واقع توسط مشاورین نظامی روسی اداره می شود .ضمن اینکه
اگر بتوان به اخبار رســانه های گروهی غربی اعتماد کرد ،نیروهای نظامی روســیه چند ماه
قبل از اینکه کرملین بطور رســمی این مسئله را اعالم کند ،برای کمک به نیروهای دولتی
سوریه ،در خاک این کشور حضور داشتند .عالوه بر این ،امضای توافقنامه مربوط به استفاده
از فرودگاه نظامی «حمیمیم» توســط نظامیان روســی و پروتکل مربوط به آن ،ارتباطی به
موضوع استقرار سامانه های دفاع ضدهوایی و ضدموشکی ،از جمله موشکهای «اس»300-
در خاک سوریه ندارد که وزارت دفاع روسیه برای پوشش حفاظتی نیروهای نظامی این کشور
در برابر تهدیدات احتمالی در سوریه مستقر کرده است .این در حالی است که «حمیمیم» تنها
پایگاه نظامی روسیه در خاک سوریه نبوده و در ماه ژانویه سال جاری مقامات مسکو و دمشق
توافقنامه ای را در مورد ایجاد یک پایگاه نظامی جدید در نزدیکی بندر طرطوس ،جایی که از
قبل یک مرکز تدارکاتی و تعمیری کشتی های نظامی روسی از زمان اتحاد جماهیر شوروی
به اینطرف ،وجود داشته ،امضاء کردند .بر اساس این توافقنامه در آنجا نیز سامانه های دفاع
ضدموشــکی مدرن ،از جمله «اس »300-اســتقرار یافته است .البته گفته می شود که قرار
است در پایگاه «حمیمیم» ســامانه های موشکی «اس »400-نیز استقرار یابد .در رابطه با
مرکــز تدارکاتی و تعمیراتی ناوگان دریایی روســیه در بندر طرطوس هم باید گفت که این
مرکز به دلیل بســیار قدیمی بودن ،نیاز به بازسازی اساسی دارد .طرف روسی مایل است که
در آنجا حداقل  11کشتی نظامی بطور همزمان امکان توقف داشته باشند .الزم به ذکر است،
بر اساس توافقات با دولت سوریه ،این کشتیهای نظامی می توانند اتمی نیز باشند .بعد از آنکه
دومین پایگاه نظامی روسیه در خاک سوریه ایجاد شود ،این پایگاه به مهمترین پایگاه نظامی
خارجی روسیه تبدیل خواهد شد .عالوه بر سوریه ،از جمله کشورهایی که روسیه در آنها حضور
نظامی دارد ،می توان به کشور ویتنام اشاره کرد که روسیه پایگاه قدیمی «کامرانی» متعلق
به اتحاد جماهیر شوروی برای ناوگان نظامی-دریایی خود را همچنان حفظ کرده است .البته
روسیه در خاک جمهوری ارمنستان نیز پایگاه نظامی بزرگی دارد .پایگاههای نظامی روسیه
در خاک جمهورهای تاجیکســتان ،قرقیزستان و بالروس نیز وجود دارد .ضمن اینکه روسیه
در خاک جمهوری قزاقستان هم دارای تاسیسات بزرگ فضایی «بایکانور» است که مسکو
برای دهها سال آینده نیز مجوز استفاده از آن را بدست آورده است .بغیر از اینها ،روسیه دارای
چند تاسیسات نظامی کوچک در خاک جمهوریهای خودخوانده آبخازیا ،اوستیای جنوبی (در
خاک گرجستان) و منطقه خودمختار پریدسترویه (در خاک مولداوی) نیز می باشد .پایگاههای
نظامی روســیه در خاک سایر کشورها بیشتر یادآور پایگاههای نظامی فرانسه در مستعمرات
این کشــور در قرون گذشته است که اکثرا در کشورهای متحد روسیه و یا در مناطقی که از
سوی این کشور کنترل می شود ،مستقر هستند .در این بین قضیه پایگاههای نظامی آمریکا
که دارای بیشترین پایگاههای نظامی خارجی در جهان است ،کامال متفاوت است .صحبت
بر ســر هزاران تاسیسات نظامی نیست که در سراسر جهان پراکنده هستند .در واقع ایاالت
متحده آمریکا بعد از پایان دوران «جنگ سرد» بسیاری از پایگاههای نظامی خارجی خود را
تعطیــل کرد .ولی با این وجود همچنان حدود  100پایگاه نظامی هوایی-دریایی آمریکا در
خاک کشورهای دیگر مستقر هستند .در پایان باید به این مسئله اشاره کرد که ایجاد پایگاه
نظامی جدید روسیه در خاک سوریه ،موضوع جدید و غیرقابل تصوری نیست .ولی تاسیس این
پایگاه گویای این واقعیت است که این کشور قصد دارد حداقل برای نیم قرن آینده در سوریه
بماند و مسکو با این اقدام به غرب نشان می دهد که منطقه دریای مدیترانه نیز اکنون به منزله
«خارج نزدیک» و منطقه دارای منافع خاص برای روسیه بشمار می رود که این کشور حق
دارد از آن دفاع کند .البته مشــکل در اینجاست که اوضاع در سوریه بی ثبات است و روسیه
برای باقی مانده در این کشور باید برای مدت نامشخصی از رژیم سیاسی «بشار اسد» دفاع
کند ،در غیراین صورت باید خاک این کشور را ترک کند.
پاورقی

سردرگمی در تصمیم ترامپ در قبال ایران

ما در برههای تاریخی از دوران حیاتمان هستیم .معامله هستهای با ایران ،که برجام شناخته میشود،
وارد ســومین سال خود شده است .همانطور که ترامپ سیاستهای خود در قبال ایران را در حالت
نامعلوم نگهداشــته اســت ،حمایتها از ایجاد تغییر و دخالت در حکومت ایران در بین سیاستمداران
ایاالتمتحده رو به افزایش اســت .درحالیکه هرگونه دخالت و حرکت خشــونتآمیز در قبال ایران
میتواند به جنگی پرهزینه تبدیل شود .سؤال این است که آیا حزب حاکم در ایاالتمتحده با اقداماتش
حقیقت ًا میخواهد جنگی برافروزد یا واقع ًا میخواهد از بروز جنگ جلوگیری کند.
مخالفان موســوم به شورای ملی مقاومت ایران (منافقین) اخیراً اجالس ساالنه خود را در پاریس
برگزار کردند .برخی از فرستادهها و طرفداران ترامپ ازجمله رودی جولیانی ،شهردار سابق نیویورک و
نیوت گیکریج ،رئیس مجلس سابق سخنرانیهای تندی را در این اجالس انجام دادند .جان بولتون،
سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد نیز در اظهاراتی عجیب در این اجالس اعالم کرد که حکومت
ایران  40سالگی خود را در فوریه  2019مشاهده نخواهد کرد.
در پاســخ ،ایران و البیهای این کشور در غرب ،سکوت نکرده و به تاکتیک هشدار در مورد بروز
جنگی خانمانسوز در خاورمیانه رو آوردند .هماکنون خاورمیانه در جنگ فرورفته است .عراق و سوریه
هنوز با جنگ دستبهگریبان هستند و اوضاع در یمن بحرانی است .جنگ در افغانستان وارد شانزدهمین
سال خود شده است بدون اینکه پایانی بر آن وجود داشته باشد و طالبان و القاعده هنوز در این کشور
فعالیت دارند .لبنان درحالیکه ثبات سیاسی را بعد از دههها تجربه میکند که حزباهلل را بهعنوان یک
حزب سیاسی طرفدار ایران پذیرفته است.
مخالفت با ایران اما در بین کشورهای عربی خلیجفارس بسیار باالست .تعدادی از کشورها بعدازاین
که کویت سفیر ایران و بیش از  12دیپلمات را از خاک خود به اتهام جاسوسی اخراج کرد ،درصدد هستند
تا راهی مشابه را طی کنند .از نگاه این کشورها ،البیهای ایران در غرب و جبهه اعتدالگرای ایران
تالش دارند تا فرصتی در اختیار تهران قرار دهند تا به همه کشورهای خاورمیانه نفوذ کرده و به منطقه
خسارت وارد کند .پت باچنان ،تحلیلگر تاون هال استدالل میکند« :پس از افغانستان ،عراق ،لیبی،
سوریه و یمن آیا آمریکا تمایل دارد وارد جنگی با ایران شود که میتواند آتش اختالف شیعه و سنی را
در خاورمیانه مشتعل کند؟» او در العربیه مینویسد800« :هزار نفر تنها در موصل بیخانمان شدهاند.
میلیونها نفر از رمادی و فلوجه گریختهاند .هزاران شهروند کشته و دهها هزار نفر زخمی شدهاند .آیا
جهان و منطقه آمادگی جنگی دیگر و موج مهاجرین بعدی را دارد؟» هیچ شکی وجود ندارد که جنگ
عراق در سال  2003یک اشتباه استراتژیک بود .اما تندروها معتقدند که چرا تخلفات ایران پس از خروج
نیروهای آمریکایی در زمان اوباما در عراق در سال  2011نادیده گرفتهشده است؟ آیا باید عراق را در
اختیار ایران قرار داد تا عروسکهای خیمهشببازی خود را در سمت نخستوزیر قرار دهد و اعضای
مجلس را با شیعیان پر کند؟ نمیتوان بهسادگی این حقیقت را انکار کرد که المالکی در عراق ،بشار اسد
در سوریه ،حزباهلل در لبنان همه ازلحاظ مالی و فکری از سوی ایران پشتیبانی میشوند .سنیهای
سوریه بهموازات سنیهای عراق سرکوبشدهاند .این امر به گسترش داعش منجر شد و برای اولین بار
داعش عراق ،سوریه و درنتیجه تمام خاورمیانه و فراتر از آن اروپا را نیز فراگرفت .البیهای ایران در غرب
معتقدند که باال بردن پرچم جنگ علیه ایران برای اقتصاد و تجارت غرب بد خواهد بود و باید دیپلماسی
تجاری را تشویق و صلح را برقرار کرد .همه اینها گفته میشود اما چیزی که مهم است وزنی است که
دولت ترامپ برای این تحلیلها قائل میشود .باید دید که درنهایت این دولت میخواهد چه سیاستی
را در قبال ایران پیش بگیرد .جنگ در خاورمیانه به یک فاجعه تبدیلشده است .ما نمیخواهیم همین
مسیر را ادامه دهیم و نیازی نیست که این مسیر را ادامه دهیم.

بینالملل

روز خونین انتخابات در ونزوئال

میزان مشارکت  ۴۱.۵درصد اعالم شد

درگیریهای مرگبار میــان معترضان ونزوئالیی و
پلیس در روز انتخابات جنجالی این کشــور آمریکای
التین ،شش کشــته برجای گذاشــت و با درخواست
رهبران اپوزیســیون برای برگزاری اعتراضات گسترده
در ظهــر امــروز (دوشــنبه) ،احتمال مــیرود دامنه
خشونتها گسترش یابد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری سیانان،

خالد بــن احمد بن محمد آل خلیفــه وزیر امور خارجه
بحرین در پایان نشســت مشــترک وزرای امور خارجه چهار
کشــور تحریم کننده قطر در منامه گفــت  :بار دیگر از قطر
می خواهیم حمایت از تروریســم را متوقف کند .از نقش امیر
کویت در حل بحران قطر قدردانی می کنیم.
خالد بن احمد که بیانیه نشست منامه را قرائت می کرد،
افزود :کشــورهای تحریم کننده کارشکنی دوحه در رسیدن
حجــاج قطری را محکوم می کنند .چهار کشــور بر آمادگی
خود برای گفتگو به شــرط آنکه قطر تمایل عملی و صادقانه
خود را در متوقف کردن حمایت از تروریسم نشان دهد ،تاکید
کردند .وزیر امور خارجه بحرین گفت :نشســت امروز مکمل
نشســت قاهره برای ارزیابی جدیت قطر در تعامل با بحران
بود .وی افزود :وزرای امور خارجه چهار کشور در این نشست،
موضع گیــری های اخیر قطر را ارزیابــی کردند .هماهنگی

انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی ونزوئال با ۵۴۵
عضو که روز گذشــته برگزار شــد به نیکوالس مادورو
اجازه میدهد تا قانون اساســی را بازنویســی کرده و
نهادی رقیب مجلس ملی ونزوئال به وجود آورد که در
کنترل اپوزیسیون است.
برگــزاری این انتخابــات با وجــود چندین هفته
اعتراضــات خیابانی انجام شــد که چندین کشــته و
مجــروح به دنبال داشــت .تلفــات درگیریهای روز
شــنبه دســتکم به شش مورد رســیده که دو تن از
آنها نوجوانانی بودند که حین اعتراضات کشــته شدند.
همچنین یک افســر گارد ملی ونزوئال نیز طبق اعالم
دفتر دادستانی کشته شده است.
براســاس بیانیه دفتر دادستانی کل ونزوئال ،تعداد
کشتهها از آغاز ناآرامیهای جاری از اوایل آوریل ۱۲۵
مورد بوده اســت .این آمار شامل دستکم دو مورد از
کشــتههای روز یکشنبه نیســت چراکه تحقیقات در
رابطه با آنها همچنان ادامه دارد.
با این حال مادورو در پیامــی در توئیتر انتخابات
مجلس موسســان را کــه وظیفه بازنگــری در قانون
اساسی را بر عهده دارد ،لحظهای تاریخی توصیف کرد

و گفت :امروز روزی موفقیتآمیز با مشــارکت مردمی
باال بود .امروز روز پیروزی است.
ســخنان نیکوالس مادورو ،رئیسجمهوری ونزوئال
در حالی مطرح میشــود که انریکه کاپریلس ،یکی از
چهرههای شاخص اپوزیسیون میزان مشارکت مردمی
را کمتــر از  ۱۵درصد اعالم کرد .او همچنین انتخابات
را جعلی خواند و خواستار برگزاری اعتراضات گسترده

در ظهــر امروز به وقــت محلی شــد .او گفت :میزان
مشــارکت مردمی در همهپرســی نمادین مخالفان در
دو هفته پیش ســه برابر مشارکت مردمی در انتخابات
مورد حمایت دولت در روز یکشــنبه بــود .در همین
حال کمیســیون انتخابات ونزوئال میگوید که میزان
مشــارکت در انتخابات روز گذشــته این کشور ۴۱.۵
درصد بوده اســت .روز یکشــنبه با شــروع رایگیری
معترضــان به خیابانها ریختند کــه علیرغم ممنوعیت
دولتی علیه اینگونه تظاهرات بود.
قانون اساســی ونزوئال پیشتر در سال  ۱۹۹۹و در
دوران زمامداری هوگو چاوز ،رییس جمهوری ســابق
این کشور بازنگری شده بود.
نیکوالس مادورو که در دوران ریاســت جمهوری
چاوز وزیر خارجه بود ،پس از مرگ او در ســال ۲۰۱۳
به ریاست جمهوری رسید.
رئیسجمهوری ونزوئال که شــدیدا به دلیل "عدم
مدیریــت اقتصادی صحیح" مورد انتقاد اســت ،وعده
داده که مجلس موسسان آرامش را به کشور بازگرداند
امــا منتقدان میگویند این اقدام تنها بر قدرت مادورو
برای کنار زدن مخالفان خود منجر میشود.

سخنان تکراری در نشست تحریمکنندگان قطر

برای محافظت از امنیت ملی عربی و نابودی تروریسم ادامه
پیدا می کند .کشــورهای تحریم کننده قطر بر خواسته های
خود که قطر آنها را اجرا نکرده است ،تاکید کردند .کشورهای
تحریم کننده قطر بر ســیزده خواســته خــود از دوحه تاکید
کردند .اما عبداهلل بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات
هم در نشست مشترک خبری با وزرای امور خارجه عربستان،
بحرین و مصــر در منامه گفت :برای کاســتن از پیامدهای
تاثیر اقدامات کشــورهای تحریم کننده بر شهروندان قطری
تالش می کنیــم .بعضی از اقدامات بر شــهروندان قطری
تاثیر گذاشــته است .می توانیم گام های جدیدی برداریم اما
مســئله مهم آن اســت که از تاثیر آن بر شهروندان قطری
بکاهیم .عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربســتان هم در این
نشســت خبری مدعی شد :تالش های قطر را برای سیاسی
کردن اعزام حجاج قطری به عربستان رد می کنیم .اقدامات

کشــورهای تحریم کننده قطر ،در چارچــوب حاکمیت ملی
این کشورهاســت .تدابیر علیه قطر به این علت اتخاذ شــد
که دوحه بندهای توافقنامه ریاض را اجرا نکرد و به سیاســت
های خصمانه خود علیه کشــورهای منطقه ادامه داد .الجبیر
افزود :خواســت ما آن است که قطر به سیاست های خود در
حمایت از تروریســم پایان دهد .قطر باید به سیاســت های
حسن همجواری پایبند باشد و با تروریسم و افراط گرایی در
عمل مبارزه کند .عادل الجبیر بار دیگر در اظهاراتی گستاخانه
مدعی شد :همه خرابیها در منطقه زیر سر ایران است .وزیر
امور خارجه مصر هم در این نشســت خبری تاکید کرد چهار
کشــور تحریم کننده قطر حاضر به مذاکــره با دوحه درباره
اصل خواسته هایشان از این کشور نیستند .سامح شکری در
نشست مشترک خبری با وزرای امور خارجه امارات ،عربستان
و بحریــن در منامه گفت :گفتگو به طور اساســی مبتنی بر

کردستان عراق برای مذاکره با بغداد درباره
استقالل هیئت تشکیل میدهد
در پی درخواست
حزب اتحادیه میهنی
کردستان عراق درباره
تشــکیل هیئتــی از
طرفهــای سیاســی
جهــت گفتوگــو و
مطالبــه حقوق مردم
کردســتان با بغداد،
رئیس اقلیم کردستان
عــراق اعــام کرد،
شورای عالی همهپرسی اقلیم تصمیم گرفته این هیئت را تشکیل
دهد .به گزارش ایســنا ،به نقل از شــبکه خبری اسکای نیوز،
مسعود بارزانی ،رئیس اقلیم کردستان عراق اعالم کرد ،شورای
عالی همهپرســی استقالل کردســتان در نشست خود تصمیم
گرفت هیئتی برای گفتوگو با بغداد درباره برگزاری همهپرسی
اســتقالل و آغاز بــه کار مجدد پارلمان کردســتان تشــکیل

اجرای شروط مورد نظر چهار کشور تحریم کننده قطر است.
بیانیه قاهره بر ســیزده خواسته کشورهای تحریم کننده قطر
تاکید کرد .اجرای خواسته ها مستلزم آن است که سازوکاری
با مشارکت چهار کشور تحریم کننده قطر تعیین شود .حاضر
به مذاکره بر ســر خواســته های خود از قطر در برابر پایان
بحران نیستیم.

انصاراهلل یمن خواهان آتشبس در موسم حج شد

دهد .در بیانیه پایانی نشســت رئیس اقلیم کردســتان عراق با
احزاب سیاســی ،طایفههای مختلف و کسانی که گرایشهای
مذهبی مختلــف دارند در اســتان صالح الدین آمده اســت،
بارزانی و معاون وی کوســرت رسول علی مامور شدند که یک
هیئت کرد برای مذاکره با بغداد پیرامون همهپرســی استقالل
و آغاز به کار مجدد پارلمان کردســتان جهت حل مشکالت و
حمایت از طرح همهپرســی در دو هفته آینده تشــکیل دهند.
در این بیانیه تصریح شــده است که شــورای عالی همهپرسی
نظرات و پیشــنهادات خود را درباره اصول اساســی همهپرسی
بیــان کرده اســت .بارزانی در ایــن بیانیه تاکید کــرد ،اقلیم
کردســتان تصمیم قاطــع گرفته تا علی رغم مخالفت شــدید
دولــت بغداد ،همهپرســی اســتقالل را  ۲۵ســپتامبر برگزار
کند .پارلمان کردســتان به طور کامل از دو سال پیش در پی
اختالفات سیاسی حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود
بارزانی و جنبش گوران یا تغییر بزرگترین حزب مخالف اقلیم تعطیل
شد.

محمــد علی الحوثــی ،رئیس کمیته
عالی انقالب یمن
انصاراهلل یمن از عربســتان خواســت
در موســم حج جنگ و حمــات خود را
در یمن متوقف ساخته و آتشبس برقرار
کند .به گزارش ایســنا ،به نقل از شــبکه
خبری روســیا الیوم ،محمد علی الحوثی،
رئیــس کمیته عالی انقــاب یمن گفت:
ما از عربســتان میخواهیم در موسم حج

آتشبــس در یمن را برقــرار کند .تمامی
طرفها به آتشبــس پایبند خواهند بود
و حمــات را در تمامی جبههها متوقف و
محاصره را لغو خواهند کرد.
وی همچنین از عربستان خواست به
حجاج یمنی اجازه بــه جا آوردن فریضه
حج را بدهد.
وی افزود :درخواســت مــا به خاطر
احترام بــه ماههای حرام اســت .مقامات
عربســتان باید ثابــت کنند کــه دنبال
خصومــت نیســتند و بــرای مبــارزه با
تروریسم تالش میکنند.
بیانیــه رســمی از ســوی جنبش
انصــاراهلل یا دولت مســتعفی یمن درباره
این درخواســت صادر نشــده است .این
درخواســت در حالی صــورت گرفته که
جنگ در تمامی جبهههای یمن همچنان
ادامه دارد.

پوتین:

بهبود روابط با واشنگتن فعال ممکن نیست
به گزارش ایســنا ،والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری
روســیه در گفتوگو با شــبکه تلویزیونی «روسیه یک»
خاطرنشان کرد :مســکو از مدتها پیش به دنبال بهبود
روابط با آمریکا بوده و در این راستا امید داشته اما به نظر
میرسد که تغییر خاصی در آینده نزدیک به وجود نیاید.
به گزارش راشا تودی ،وی تصریح کرد :ما از مدتها پیش
منتظر این بودیم که شاید تغییر مثبتی حاصل شود اما به
نظر میرســد حتی اگر امکان وقوع تغییری وجود داشته
باشد ،این اتفاق به این زودی رخ نخواهد داد .وی ادامه داد:

من درباره دالیل مربوط به مشــخصههای سیاست داخلی
آمریکا صحبت نمیکنم اما به هر حال نباید پرســشها را
بدون پاسخ بگذاریم.
رئیسجمهوری روســیه در تشــریح دالیل واکنش
کشــورش به تحریمهای جدید آمریکا ،اظهار کرد :طرف
آمریکایی بار دیگر اقدامی یکجانبه علیه روابط مســکو و
واشنگتن و در چارچوب اعمال محدودیتهای غیرقانونی
و تالش برای تاثیرگذاری بر ســایر کشورها علیه مسکو به
عمل آورد .وی ادامه داد :روسیه بارها پیشنهاد داده که با

آمریکا رویکرد مبتنی بر تعامل و همکاری داشته باشد اما
در واکنش تنها با اتهامهایی بیاســاس مواجه شده است.
به گفته پوتین ،روســیه و آمریکا در حوزههای متفاوتی از
جمله انرژی ظرفیت همکاری دارند و شرکتهای دو کشور
میتوانند اقدامات بسیاری برای توسعه روابط دوجانبه به
عمل آورنــد .والدیمیر پوتین همچنیــن گفت که ۷۵۵
دیپلمات و وابســته دیپلماتیک آمریکا باید خاک روسیه
را ترک کنند .این تصمیم بعد از آن اعالم شــد که آمریکا
در روزهای گذشته تحریمهای تازهای را علیه روسیه وضع

مورالس آمریکا را تهدیدی علیه قوانین
بینالملل و سازمان ملل دانست
رئیسجمهوری بولیوی از آمریــکا به عنوان "تهدیدی
علیه چنــد جانبهگرایی ،قوانین بینالملل و ســازمان ملل
متحد" انتقاد کرده و جدیدترین دور از تحریمها علیه روسیه
را محکوم کرد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری راشا تودی" ،اوو
مورالس" رئیسجمهــوری بولیوی در پیامی توئیتری گفت:
ایــاالت متحده آمریکا بــار دیگر تحریمهــای یکجانبهای
علیه روســیه اعمال کرد .اقدامات آنهــا در تناقض با قوانین
بینالمللی است و بولیوی آنها را رد میکند.
او در پیام دیگری نوشــت :با اینگونه تحریمها ،میتوان
آمریکا را به عنــوان تهدیدی علیه چند جانبهگرایی ،قوانین
بینالملل و سازمان ملل متحد توصیف کرد.
اظهارات مورالس در واکنش به اقدام سنای آمریکا برای
اعمال تحریمهای جدید علیه روســیه ،کرهشــمالی و ایران
مطرح شد .اکنون تنها امضای دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری

آمریکا نیاز اســت تا این تحریمها رســما اجرایی شوند .کاخ
سفید گفته اســت ،ترامپ از این الیحه رضایت دارد و قصد
دارد تا به زودی آن را امضا کند .با این حال حمایت جهانی از
این تحریمها اندک است .نظرسنجی جدید اشپیگل در اوایل
ژوئیه نشان میدهد ،اکثر آلمانها ( ۸۳درصد باالی  ۱۸سال)
مخالف تحریمهای جدید آمریکا علیه روسیه هستند .دولت
آلمان هم مخالف این تحریمهاســت و نگران اســت که این
تحریمها دامان اتحادیه اروپا را هم بگیرد .شرکتهای اروپایی
بسیاری در حوزه انرژی با روسیه همکاری دارند که همین امر
نگرانیهایی را ایجاد کرده است .سخنگوی صدراعظم آلمان و
نیز صدراعظم اتریش هم این الیحه را محکوم کردهاند .موضع
اتریش هم همانند برلین اســت .رئیس اتاق اقتصادی فدرال
اتریش میگوید :اروپا نباید اجازه دهد چنین اتفاقی رخ دهد.
اگر این محدودیتها علیه مســکو در واشنگتن تایید شود،
تردیدی نیست که اروپا قاطعانه علیه آنها متحد خواهد شد.

کرد .وزارت خارجه روسیه پیشتر از آمریکا خواسته بود تا
تعداد دیپلمات های خود را تا ماه سپتامبر امسال به ۴۵۵
نفر کاهش دهد؛ به تعداد دیپلماتهای روسیه در آمریکا.
روسیه دو روز پیش همچنین به آمریکا اطالع داده بود که
دو ســاختمان دیپلماتیک آمریکا را هم در اختیار خواهد
گرفت .رئیسجمهوری روســیه در گفتوگو با تلویزیون
روسیه ۲۴-اعالم کرد :بیش از هزار دیپلمات آمریکایی در
روسیه کار میکردند و هنوز کار میکنند که  ۷۵۵نفر آنها
باید فعالیت خود را در روسیه متوقف کنند.

معاون ترامپ :مسکو رفتارش را تغییر دهد
مایک پنس به شــبکه فاکــس نیوز گفت:
دونالد ترامــپ تاکید کرده که خیلی زود طرح
تحریمهای کنگره علیه روســیه را امضا خواهد
کرد.
طرح جامع تحریمهای روسیه ،ایران و کره
شــمالی هفته گذشــته در مجلس نمایندگان
آمریکا و سپس در سنا به تصویب رسید.
طرح اولیه تنها شامل تحریمها علیه ایران
بــود ،اما نمایندگان دموکرات به شــرط اینکه
تحریمهــا علیه روســیه نیــز در آن گنجانده
شــود موافقــت کردنــد کــه آن رای مثبت
دهند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به
تازگی بــا والدیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرده
بــود ،مخالف اعمال تحریم علیه مســکو بود و
گفته میشد که آن را وتو خواهد کرد.
با این حال کاخ سفید اخیرا اعالم کرد که

به دلیل تغییرات مورد نظر ترامپ وی احتماال
این طرح را امضا خواهد کرد.
پنس که به اســتونی ســفر کرده اســت
همچنین به خبرنگاران گفت :من و آقای رئیس
جمهور خیلی امیدوار هستیم که رفتار متفاوتی
از دولت روســیه در آینده ببینیم ،در ارتباط با
اوکرایــن ،و در ارتباط با حمایت از "رژیم های
سرکش" مانند ایران و کره شمالی
وی افزود :اگر روســیه رفتــارش را تغییر
دهد رهبــری آمریکا میتوانــد روابط خود را
با مســکو بهبود ببخشــد چرا که به نفع هر دو
طرف و به نفع صلح و ثبات در منطقه و جهان
است.
معــاون رئیس جمهــور آمریــکا در ادامه
گفت :ترامپ بارها تایید کرده اســت که روسیه
در جریان انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا
مداخله کرده است

