
بولتون: ترامپ رفتارهای بسیار بد و 
غیر قابل قبولی داشت

رئیس  آمریکا  سابق  ملی  امنیت  مشاور 
 جمهوری کنونی کشورش را به »رفتار غیر قابل 

قبول« متهم کرد.
به گزارش ایسنا، جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی سابق آمریکا، در مصاحبه ای با فاکس نیوز 
در پاسخ به این سوال که چرا دموکرات ها نیز 
جدیدش  کتاب  نوشتن  برای  را  او  تصمیم 
»من  گفت:  دانستند،  »غیروطن پرستانه« 
نمی گویم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
ترامپ  می گویم  من  می شد.  استیضاح  باید 
رفتارهای بسیار بد و غیر قابل قبولی داشت که 
البته همه آنها سزاوار استیضاح نبودند. حقیقت 
دنبال  را  استراتژی  دموکرات ها  که  بود  این 
ختم  چاه  یک  به  مستقیم  که  می کردند 
می شد.«بولتون همچنین این مسأله را رد کرد که 
با سوزاندن تمامی یادداشت هایی که در جریان 
تصدی اش در این پست دریافت می کرد، قانون 
سوابق ریاست جمهوری را نقض کرده است. او 
گفت:   »به نظر من اینها سوابقی نبودند که باید 
بایگانی و حفظ می شدند. مقامات بسیار دیگری 
نیز همین روش را دنبال کرده اند.« بولتون افزود: 
»من حافظه بسیار خوبی دارم و همین موهبت 
به من اجازه داد تا یک کتاب ۵۰۰ صفحه ای پر از 
جزئیات و نقل قول های بدون نیاز به تکیه بر 
بنویسم.«  جمهوری  ریاست   سوابق 

عربستان حمالت انصاراهلل یمن را 
تأیید کرد

کابینه عربستان سعودی حمالت ارتش و 
کمیته های مردمی یمن را با استفاده از هشت 
به  کرد.  تأیید  بالستیک  پهپاد و سه موشک 
گزارش رویترز، کابینه عربستان  سعودی اعالم 
کرد که حمله  ارتش و کمیته های مردمی یمن به 
اهدافی در این کشور را با استفاده از هشت پهپاد 
تأیید  بالستیک  موشک  سه  و  بمب  حامل 
می کند. در این بیانیه آمده است که عربستان 
حمالت حوثی ها را به مثابه »اقدامات تروریستی« 
می داند که غیرنظامیان را هدف قرار داده و جان 
چندین تن را به خطر انداخته است. نیروهای 
ائتالف عربی به رهبری عربستان  سعودی که در 
جنگ علیه یمن هستند از رهگیری سه موشک 
بالستیک که به وسیله ارتش یمن به سمت 
شهرهای مرزی نجران و جیزان شلیک شده بود 
و همچنین پرواز چند پهپاد حامل بمب  در حریم 

هوایی این شهرها خبر دادند.

 »اون« اقدامات نظامی
 علیه کره  جنوبی را متوقف کرد

از  پس  کره  شمالی  رهبر  اون،  جونگ  کیم 
جلسه  کمیسیون عالی نظامی اقدام به تعلیق 
کره  علیه  کشور  این  نظامی  برنامه های  تمام 
 جنوبی کرد. رسانه  دولتی کره  جنوبی )یونهاپ( 
اعالم کرد که کیم جونگ اون، رهبر کره  شمالی 
انجام تمام عملیات  و برنامه های نظامی علیه کره  
است.به  درآورده  تعلیق  حالت  به  را  جنوبی 
گزارش آژانس خبری مرکزی دو کره )KNCA( طی 
جلسه مقدماتی کمیسیون نظامی، کیم جونگ 
اون »تمام طرح و برنامه های عملیاتی نظامی علیه 
کره جنوبی« را متوقف کرد و به حالت تعلیق 
درآورد.در اوایل ماه جاری کره  شمالی اعالم کرد که 
تمام راه های ارتباطی خود ازجمله خطوط هوایی و 
دیپلماتیک و مناسبات نظامی با کره  جنوبی را 
قطع خواهد کرد و به آنها پایان خواهد داد. کره 
شمالی همچنین در بیانیه ای اعالم کرده بود که با 
شروع این اقدامات علیه کره  جنوبی با این کشور 

به  عنوان »دشمن« روبه رو خواهد شد.

ح الحاق  نمایندگان پارلمان اروپا طر
کرانه باختری را محکوم کردند

نمایندگان  از  نفر  یک هزار  از  بیش  ]ایرنا[ 
پارلمان اروپا طرح رژیم صهیونیستی را برای الحاق 
به  اردن  دره  و  باختری  کرانه  از  بخش هایی 
سرزمین های اشغالی محکوم کردند. نمایندگان 
اروپایی  رهبران  از  پارلمان  در  اروپایی  کشور   ۲۵
و  شوند  الحاق  طرح  اجرای  مانع  خواستند 
دهند.در  نجات  را  دولت  دو  راهکار  چشم انداز 
نامه ای که از طرف نمایندگان پارلمان اروپا منتشر 
شد، با اشاره به اینکه تصاحب قلمرو با زور در  سال 
۲۰۲۰ جایگاهی ندارد و باید تبعات متناسبی داشته 
باشد، از رهبران اروپایی خواسته شد در پاسخ به 
نمایندگان  شود.  رفتار  قاطعانه  چالش،  این 
پارلمان اروپا در آستانه نشست شورای امنیت 
سازمان ملل که بر طرح الحاق متمرکز است، این 

طرح را محکوم کردند. 
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تیترنخستخود  روزنامهگاردیندر
بینبوریسجانسون، بهاختالفنظر
انگلیسوجامعهعلمی نخستوزیر

پرداختهاست.جانسون اینکشور
بایدواردفاز معتقداستکهکشور
اقتصادی بازگشاییصنایعومراکز

شودامامتخصصانپزشکیمعتقدند
بایدخیلیمحتاطانهعملکرد. هنوز

 روزنامهیواسایتودیدرعکس
آمریکارا  نخستخودنقشهایاز

بسیاریاز کردهونوشتهدر منتشر
شهرهایمهمآمریکااعتراضاتضد

نژادپرستیموجبشدهکهاصالحاتی
نیرویپلیسصورتگیرد. درساختار

روینقشه اینروزنامهاینشهرهارابر
مشخصکردهاست.

روزنامه وال استریت ژورنال در تیتر 
دوم صفحه نخست خود از گسترش 

سریع ویروس کرونا در بسیاری از 
ایاالت آمریکا خبر داده است. برخی از 

متخصصان بهداشت و درمان آمریکا 
معتقدند آمریکا وارد فاز دوم شیوع 

شده اما برخی نیز معتقدند هنوز فاز 
نخست به پایان نرسیده است.

اخبار  روزگزارش کوتاه

AFP

از احساسات ملی تا انتخابات سراسری

و  تانک ها  ستون  دوم،  جهانی  جنگ  بزرگداشت  مراسم  در  ]شهروند[ 
رژه  رئیس جمهوری روسیه،  سربازان در مسکو در حضور والدیمیر پوتین، 
رفتند؛ رژه ای که قبل از رأی گیری برای تمدید حکمرانی پوتین صورت می گیرد 
و احساس ملی گرایانه ای را در میان بسیاری از مردم روسیه برانگیخته است. 
پوتین در میدان سرخ، در کنار کهنه سربازان جنگ نشسته بود؛ سربازانی با 
یونیفرم ها و مدال هایی که از آن آویزان شده بود. در مقابل آنها هزاران سرباز با 
حمل کالشنیکف هایی در زیر نور سوزان خورشید رژه می رفتند تا یاد و خاطره 
 پیروزی اتحاد جماهیر شوروی و شکست آلمان نازی را در جنگ جهانی دوم

 گرامی بدارند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مراسم که هر ساله در روز نهم ماه می  برگزار 
می شد، امسال به خاطر کرونا با 46 روز تأخیر برگزار شد. تنها یک هفته تا برگزاری 
انتخابات عمومی در یک جوالی باقی  مانده است؛ انتخاباتی که قرار است 

سرنوشت اصالحات اساسی و چالش برانگیز قانون اساسی را مشخص کند.
در میان تغییرات محتمل تغییر بزرگی ممکن است روی دهد و آن صفرشدن 
محدودیت زمانی پوتین برای ریاست جمهوری است؛ به این معنا که او می تواند 

برای مدت دو دوره دیگر؛ یعنی تا  سال ۲۰36 رئیس جمهوری باقی بماند. 
سربازان  احترام  به  سکوت  دقیقه  یک  از  پس  روسیه  رئیس جمهوری 
کشته شده در جنگ سخنان خود را آغاز کرد. او گفت: »تصور اینکه جهان چگونه 

می بود اگر ارتش سرخ برای شکست نازی ها نیامده بود بسیار دشوار است.«
پوتین با تحسین نقش اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم، از ارتش 
سرخ به خاطر »آزادسازی اروپا، پایان دادن به هولوکاست و نجات آلمان از دست 
نازی ها« تشکر و اضافه کرد:   »وظیفه ما این است که همه اینها را در خاطرمان نگه 
داریم«. او اعالم کرد که تاریخ جدید برای برگزاری رژه و رأی گیری برای آوریل تعیین 
شده بود که به خاطر کرونا به تعویق افتاد. این در حالی است که روسیه هنوز 

روزانه ابتالی هزاران نفر را ثبت می کند.
میزان ابتالی جدید در هفته های گذشته کاهش یافته و شهرهایی ازجمله 
مسکو محدودیت های قرنطینه ای را برداشته  اند، اما منتقدان پوتین را متهم 
 می کنند به اینکه او با وسیله قرار دادن اتفاقات ملی، اهداف سیاسی خود را

 دنبال می کند.
رژه امسال هفتادوپنجمین سالگرد شکست نازی ها بود که با 14 هزار سرباز از 

13 کشور مختلف با استفاده از جدیدترین سخت افزارهای نظامی و قابلیت های 
جنگی روسیه برگزار شد.

مقامات می گویند که تاریخ برگزاری این مراسم این گونه انتخاب شده تا با 
تاریخ حادثه شکست نازی ها در مقابل مقبره لنین در بیست وچهارم ژوئن 194۵ 

مصادف شود.
پوتین در دو دهه حضور در کرملین، همواره از میراث پیروزی اتحاد جماهیر 
شوروی برای تقویت احساسات میهنی به منظور افزایش حمایت ها از دولتش 
استفاده کرده است. او همچنین غرب را به خاطر »توهین به روسیه« با کم 

نشان دادن نقش اتحاد جماهیر شوروی در پیروزی در جنگ سرزنش کرد.
مکرون،  ایمانوئل  و  چین  رهبر  جیپینگ،  شی  تا  بود  قرار  این  از  پیش 
رئیس جمهوری فرانسه نیز شانه به شانه پوتین بایستند، اما همه گیری کرونا 

این برنامه را تغییر داد.
در عوض به جای آنها، برخی از سران کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق 
مانند الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بالروس در این مراسم پوتین 
را همراهی کردند.روسیه با بیش از 8 هزار کشته و بالغ بر 6۰۰ هزار مبتال به کرونا 
سومین کشور درگیر ویروس کووید-19 است. ایاالت متحده آمریکا و برزیل به 

ترتیب در جایگاه اول و دوم ایستاده اند.
کرملین می گوید که موارد احتیاطی ِاعمال شده تا این رژه برگزار شود. اما در 
تصاویر منتشرشده می بینیم که شرکت کنندگان این مراسم ماسک بر صورت 
نداشتند و در مسکو هنوز برگزاری تجمعات ممنوع است. مشخص نیست که 

منظور مقامات کرملین در مورد اقدامات احتیاطی چه بوده است.
با این اوصاف سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو و دیمیتری پسکوف، 
سخنگوی کرملین، به مردم توصیه کرده اند تا به جای شرکت در این مراسم رژه را 
از تلویزیون ببینند.  به گفته مقامات کرملین، اقدامات احتیاطی برای برگزاری 
رأی گیری در روز یکم جوالی نیز در نظر گرفته شده است. با این حال، رأی گیری 
پیش از موعد در بعضی از مناطق از روز پنجشنبه آغاز شده است. همین امر 
انتقاد افرادی مثل الکسی ناوالنی، چهره اصلی مخالف دولت پوتین را به دنبال 
داشته است. او از طرفدارانش خواسته بود تا در این رأی گیری شرکت نکنند و آن را 
بایکوت کنند: »یک مرد حریص که مست قدرت است می خواهد همه کشور را 

درگیر کند«.

در میان تغییرات محتمل 
تغییر بزرگی ممکن است 
روی دهد و آن صفرشدن 
محدودیت زمانی پوتین 

برای ریاست جمهوری 
است؛ به این معنا که او 

می تواند برای مدت دو دوره 
؛ یعنی تا  سال 2036  دیگر

رئیس جمهوری باقی بماند. 

نوامچامسکی:
 ترامپ بدون تردید 

یکی از بدترین جنایتکاران تاریخ است 
نوام چامسکی، فعال سیاسی و روشنفکر 
انتقادات  تشدید  با  مردمی،  شناخته شده 
»بدون  را  او  ترامپ،  دونالد  به  نسبت  خود 
تاریخ  جنایتکاران  بزرگ ترین  از  یکی  شک« 
دانست. چامسکی در آخرین اظهارات خود 
فصلنامه  به  آمریکا  رئیس جمهوری  درباره 
دارد،  سوسیالیستی  گرایش  که  جاکوبین 
گفت که ترامپ یک دیکتاتور خودبزرگ بین 
از  بدتر  جمهوری خواهان  عملکرد  و  است 

حزب کمونیست در گذشته بوده است. 
تند  است  »ممکن  می گوید:  چامسکی 
به نظر برسد اما درست است ترامپ بدون 
تردید یکی از بدترین جنایتکاران تاریخ است. 
در طول تاریخ هیچ شخصیتی را نداشتیم که 
برای نابودی پروژه هایی که برای ساماندهی 
آینده  در  زمین  کره  روی  انسان  زندگی 
داشته  فراوانی  اشتیاق  هستند،  نزدیک 
باشد.« چامسکی در ادامه می گوید:   »اغراق 

نمی کنم.« 
جایگاه ترامپ در میان جنایتکاران تاریخ 
و  بدنام  شخصیت های  از  قبل  و  رأس  در 
میداف،  برنی  مانند  افرادی  است؛  معروف 
آزوالد،  لی هاروی  پانزی،  ترفند  کالهبردار 
 ، گانگستر آل کاپون  کندی،  اف  جان  قاتل 
، جفری  ، قاچاقچی مواد مخدر پابلو اسکوبار
را  کودکان  که  )کسانی  پدوفیل  اپستین 
آزار و اذیت جنسی قرار می دهند(، تد  مورد 
کمپین  که  یونابامبر  به  ملقب  کزینسکی 
بمب گذاری علیه افرادی را هدایت می کرد که 
در فناوری مدرن کار می کردند، جسی جیمز 
و  بانی  زنجیره ای،  قاتل  باندی،  تد   ، تبهکار
قاتل  قصاب،  جک  و  بانک  سارقان  کالید، 

زنجیره ای. 
انتشار  از  بعد  چامسکی  اظهارات  این 
می  در  که  گاردین  روزنامه  با  گفت وگویش 
آن  در  که  شد  ح  مطر شد،  منتشر   گذشته 
گفته بود که رئیس جمهوری به دلیل کاهش 
واگذارکردن  و  سالمت  و  بهداشت  بودجه 
مسئولیت های کنترل شرایط به فرماندهان 
کرونا،  ویروس  همه گیری  دوران  در  ایالتی 

مقصر مرگ »هزاران« نفر است. 
بهترین  »این  می گوید:  چامسکی 
از مردم و  استراتژی برای کشتن عده زیادی 

توسعه سیاست های الکتورالش است.«
واکنش  رویکرد  از  همواره  چامسکی   
انتقاد  کرونا  ویروس  با  مقابله  در  جهانی 
اروپا  آمریکا و رهبران  رویکرد  او  کرده است. 
برنامه  با  گفت وگویی  در  و  کرده  محکوم  را 
»بسیار  گفت:  آوریل  در  دموکراسی«  »اینک 
ناراحت کننده است که از انجام وظیفه  خود 

تخطی کرده اند«. 
خود  مصاحبه  آخرین  در  چامسکی 
با هزینه  کرونا  از همه گیری  می گوید که دنیا 
در  ترامپ  جنایت  اما  می شود  ج  خار گزافی 
نخواهد  سر  پشت  را  هوایی  و  آب  تغییرات 

گذاشت. 
واسطه  به  هزینه  »این  می گوید:  او 
گانگستری که در کاخ سفید است به شدت 
ده ها هزار  که  فردی  است.  یافته  افزایش 
آمریکایی را قربانی کرده و اینجا را به بدترین 
کرونا(  ویروس  دلیل  )به  زندگی  برای  مکان 

تبدیل کرده است.«
 استاد زبان شناسی در دانشگاه ام آی تی در 
ادامه می گوید که جمهوری خواهان به  عنوان 
از  برخی  برابر  در  و  شدند  ناپدید  حزب  یک 
اقدامات ترامپ مانند اخراج بازرسان عمومی 
وقت سکوت کردند که وظیفه آنها نظارت بر 
از  بدتر  »این  می گوید:  چامسکی  بود.  فساد 
است؛  گذشته  در  موجود  کمونیست  حزب 

رهبر دستور می دهد و ما به زانو می افتیم.«
منبع : ایندیپندنت

کیوسک

  یک هفته مانده به انتخابات سراسری در مورد اصالحات اساسی، پوتین مراسم بزرگداشت 
پیروزی شوروی را در جنگ جهانی دوم برگزار کرد


