
جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس شد
به دنبال استعفای بوریس جانسون در اعتراض به برنامه های دولت لندن برای همکاری تجاری نزدیک با اتحادیه اروپا پس از بریگزیت، نخست وزیر انگلیس جرمی هانت را به عنوان وزیر امور 

خارجه جدید کشورش منصوب کرد. به گزارش ایسنا، انتصاب جرمی هانت که سال ها به عنوان وزیر بهداشت انگلیس خدمت کرده به عنوان جایگزین یکی از متحدان نزدیک ترزا می، نخست وزیر 
انگلیس، ممکن است تعادل تیم وزرای ارشد ترزا می درخصوص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا )بریگزیت( را تغییر دهد. اگرچه جانسون یکی از فعاالن عالی رتبه بریگزیت بود اما جرمی هانت در 

جریان رفراندوم سال 2016 میالدی از ماندن در اتحادیه اروپا طرفداری کرد. با این حال جرمی هانت در اکتبر سال 2017 میالدی در مصاحبه ای گفته بود که به خاطر مالحظه تکبر ناامید کننده در 
رفتار اتحادیه اروپا در جریان مذاکرات، درخصوص بریگزیت تغییر عقیده داده است.

داماد اردوغان وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه شد

اولین  عنوان  به  اردوغان  طیب  رجب  تحلیف  مراسم  برگزاری  پی  در 
رئیس جمهوری سیستم جدید ریاستی ترکیه، وی کابینه خود را معرفی 
کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان با حضور در پارلمان 
ترکیه به عنوان رئیس جمهوری جدید سوگند یاد کرد. بدین ترتیب سیستم 
پارلمانی در این کشور به پایان رسید و نظام ریاستی رسماً جایگزیِن آن شد. 
بر اساس اسامی کابینه جدید اردوغان، مولود چاووش اوغلو در وزارت خارجه 
ابقا شد و برات آلبایرات داماد اردوغان به عنوان وزیر دارایی و خزانه داری 
ستاد  رئیس  این  از  پیش  که  آکار  خلوصی  همچنین  معرفی شد.  ترکیه 

مشترک ارتش ترکیه بود به عنوان وزیر دفاع معرفی شد.
به گزارش ایسنا، گزینه های پیشنهادی اردوغان برای تصدی وزارتخانه های دولت 
ترکیه به این شرح است: عبدالحمید گل، وزیر دادگستری؛ زهرا زمرد سلچوک وزیر 
کار و امور اجتماعی؛ محمد قصاب اوغلو وزیر ورزش و جوانان؛ فاتح دونمز وزیر انرژی 
و منابع طبیعی؛ سلیمان سویلو وزیر کشور؛ محمد ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری؛ 
خلوصی آکار وزیر دفاع؛ یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش؛ مصطفی وارانک وزیر 
تکنولوژی و صنایع؛ فخرالدین کجا وزیر بهداشت؛ ضیا سلچوق وزیر آموزش ملی؛ بکر 
پاک دمیرلی وزیر جنگل ها و محیط زیست؛ برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه داری؛ 
مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه؛ روحسار پکجان وزیر تجارت؛ جاهد توران وزیر 

ارتباطات و مراد کوروم وزیر شهرسازی.

 از همه ظرفیت های حقوقی و دیپلماتیک 
برای آزادی ایرانیان در بند استفاده می کنیم

جمعی از خانواده های زندانیان ایرانی که به بهانه تحریم های ظالمانه و 
نامشروع و بنا به درخواست دولت آمریکا در کشورهای مختلف به طور غیر 
قانونی بازداشت و زندانی شدند، صبح امروز با دکتر محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه دیدار و در خصوص آخرین وضعیت پرونده آنان و پیگیری های 

به عمل آمده گفت وگو کردند.
به گزارش ایسنا، در این دیدارهای جداگانه خانواده های این هموطنان دربند، 
گزارشی از آخرین وضعیت پرونده ها و موانع پیش رو ارائه کردند. در این دیدارها 
دکتر ظریف با تمجید از صبر خانواده ها ضمن بر شمردن تالش ها و اقدامات حقوقی و 
دیپلماتیک به عمل آمده در خصوص هر یک از پرونده ها، بر ادامه تالش های دستگاه 
دیپلماسی تا آزادی این هموطنان تاکید کرد. وزیر امور خارجه همچنین با غیر قانونی 
و سیاسی خواندن دستگیری های انجام شده و تقاضای بالوجه استرداد آنها به آمریکا 
اظهار داشت: وزارت امور خارجه با همه توان و ظرفیت های خود این پرونده های 
بازداشت را که کامال نامشروع و ظالمانه و نوعی گروگانگیری برای باجگیری است را تا 

حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

دولت سوریه در آستانه کنترل کامل بر درعا

اعالم کرد:  از دیده بان حقوق بشر سوریه  نقل  به  االوسط  الشرق  روزنامه 
نیروهای وابسته به دولت سوریه در تمامی طول مرزهای مشترک این کشور با 
اردن مستقر شده و با پیشروی در حومه غربی درعا توانستند کنترل مناطق 
تل شهاب، زیزون و حیط را به دست گرفته و برای اولین بار در پنج سال 
گذشته در خطوط تماس با ارتش خالد بن ولید وابسته به داعش قرار گرفتند.

نیروهای دمشق خودروهای زرهی و نیروهای نظامی خود را در طول این نوار مرزی 
مستقر کردند و به این ترتیب این نوار مرزی از استان سویداء تا مناطق تحت کنترل 

این گروه تروریستی و گذرگاه نصیب در مرز با اردن تحت کنترل دمشق درآمدند.

 برای متحد کردن کشورهای مخالف 
با ایران به امارات آمده ام

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه ای هدفش از سفر به امارات را 
متحد کردن کشورهای مخالف با ایران عنوان کرد.   پمپئو در پاسخ به سوالی 
اقداماتش مسئول کرد گفت:  بابت  ایران را  اینکه چگونه می توان  درباره 
راه های زیادی هستند. اول از همه، داشتن مخالفان متحد خیلی مهم است. 

این یکی از دالیل آمدن من به اینجا است.
به گزارش فارس، وی همچنین مدعی شد: »ابزارهایی که از آنها استفاده خواهیم 
کرد، اغلب متنوع هستند؛ این ابزارها، اغلب دیپلماتیک خواهند بود. شما رهبری آمریکا 

در موضوع تحریم ها را می بینید.«

اخبار در گفت و گو با یک کارشناس ارشد حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه پایدار بررسی شد

از حرف تا عمل تجارت بدون دالر با اروپا

در بحبوحه کشمکش های ایجاد شده میان اروپا و آمریکا در 
مورد خروج این کشور از توافق هسته ای و چالش هایی که در 
مسیر مبادالت تجاری میان ایران و سایر شرکای برجام با 
توجه به بحث بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا ایجاد شده 
است، دو روز قبل خبرگزاری راشاتودی به نقل از سرگئی 
الوروف وزیر خارجه روسیه اعالم کرد که سه قدرت بزرگ 
اروپایی یعنی آلمان، انگلیس و فرانسه برای تجارت بدون 
دالر با ایران به توافق رسیده اند. این امر در حالی اتفاق افتاد 
که جمعه قبل و همزمان با برگزاری نشست کمیسیون مشترک 
میان وزرای خارجه ایران و 1+4 در وین، بسته اقتصادی اروپا 
به ایران ارائه شد؛ بسته ای که حسن روحانی رئیس جمهوری 
کشورمان طی گفت و گویی تلفنی با آنگال مرکل صدراعظم 
آلمان و امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه آن را مایوس 
کننده توصیف کرده و بر لزوم ارائه پیشنهادهای عملیاتی و 

الزم االجرا توسط اروپا تاکید کرده بود.
گام های اروپایی برای حفظ برجام

اروپایی  طرف  برجام  مشترک  کمیسیون  پایانی  بیانیه  در 
روابط  ارتقاء  و  حفظ  همچون  مواردی  که  بود  کرده  تصریح 
و  حفظ  ایران؛  با  مختلف  حوزه های  در  اقتصادی  گسترده تر 
استمرار کانال های موثر مالی برای تعامل با ایران؛ تداوم صادرات 
نفت و میعانات گازی و محصوالت نفتی و پتروشیمی؛ تداوم 
روابط حمل و نقل دریایی از جمله کشتیرانی و بیمه، زمینی، 
حمایت  صادراتی،  اعتبار  پوشش های  تقویت  ریلی   و  هوایی 
روشن و موثر از کنشگران اقتصادی که با ایران تجارت می کنند، 
به  ویژه شرکت های کوچک و متوسط که شاکله اصلی بسیاری 
سرمایه گذاری های  تشویق  می شوند،  محسوب  اقتصادها  از 
سرمایه گذاری  و  تجارت  از  عملی  حمایت  ایران،  بیشتردر 
در ایران و نیز حمایت از شرکت ها در برابر آثار فراسرزمینی 
تحریم های ایاالت متحده را در دستور کار خود قرار دهند. در 
این میان استفاده از یورو به جای دالر و همچنین استفاده از 
قوانین مسدود سازی تحریم ها که نخستین بار در سال ۱۹۹۶ 
برای محافظت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برابر اجبار به 
تبعیت از تحریم های آمریکا علیه ایران و کوبا وضع شد، از جمله 
پیشنهادهایی هستند که به عقیده برخی تحلیل گران می تواند 
برای مقابله با کارشکنی های آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد. 
از سوی دیگر چهارشنبه گذشته نیز نمایندگان پارلمان اروپا 
طرحی را تصویب کردند که اجازه می دهد بانک سرمایه گذاری 
اروپا )EIB( به عنوان یکی از رکن های اساسی سرمایه گذاری در 

اتحادیه اروپا با ایران داد و ستد مالی داشته باشد. 
تاکنون صورت  که  اقداماتی  به  توجه  با  و  راستا  در همین 
گرفته و اخباری که مبنی بر موافقت اروپا برای تجارت بدون 
دالر و نیز تصویب داد و ستد مالی بانک سرمایه گذاری اروپا 

با ایران منتشر می شود، برخی از کارشناسان این عوامل را به 
عنوان گام های بزرگ اروپا برای همکاری با ایران تعبیر کرده و 
برخی دیگر نیز این موارد را تنها بر روی کاغذ معتبر دانسته و 
جنبه اجرایی آن را زیر سوال می برند. به عنوان نمونه خبرگزاری 
دویچه وله آلمان در این خصوص گزارش می دهد که هر چند 
طرح مراودات مالی )EIB( با ایران توسط پارلمان اروپا تصویب 
شده است، اما مصوبه پارلمان اروپایی برای این بانک الزام آور 
نبوده و ممکن است عالوه بر تهدید تحریم های آمریکا برای این 
نهاد مالی، شرکت های آمریکایی نیز سرمایه گذاری خود را در 

آن متوقف کنند.
بازی سیاسی که منجر به لطمه خوردن اقتصاد 

کشورهای وارد کننده می شود
در همین راستا دکتر ابراهیم عماد متخصص حقوق اقتصاد 
بین الملل و توسعه که سال ها است در پاریس به تحقیق، پژوهش 
و مشاوره به نهادهای مختلف مشغول است، در پاسخ به سوالی 
در خصوص این اقدام اخیر سه کشور اروپایی برای آغاز تجارت 
بدون دالر با ایران،  اظهار داشت: در ارتباط با برخی مبادالت 
الماس و  تجاری مربوط به محصوالتی مانند نفت، گاز، طال، 
یکسری از مواد اولیه که در بازار سوم به عمل می آید، الزم است 
خاطرنشان شود که از زمان جنگ جهانی دوم به این سو، تمامی 
مبادالت به دالر صورت گرفته و هنگامی که بحث تجارت بدون 
 )Exchange( دالر مطرح می شود در عمل نوعی معاوضه یا
به آن تعلق می گیرد. در چنین حالتی برای مصرف کننده، مابه 
التفاوت سایر ارزها با دالر باعث می شود که کاال برای مصرف 
کننده گران تر تمام شود. به طور کلی وقتی وابستگی به هر 

پولی وجود داشته باشد ) دالر یا ارزهای دیگر تفاوتی ندارد( با 
توجه به وضعیت اقتصادی و اقتصاد تعریف شده در سطح جهانی 
)Globalization(، نگاه اقتصادی- پولی به یک نگاه سیاسی، 
اقتصادی و پولی تقلیل می یابد که بر اساس حکمرانی و رقابت  
میان کشورهای مختلف شکل می گیرد. در چنین وضعیتی، 
مواردی از این دست مانند موافقت اروپایی ها برای تجارت بدون 
دالر با ایران ، نوعی بازی سیاسی، رسانه ای و مقطعی است که 
بیشتر منجر به لطمه خوردن اقتصاد کشورهای وارد کننده مانند 

ایران خواهد شد.
 برنامه مگا اکونومی راهکاری 
برای خروج از وضعیت کنونی

این مشاور حقوقی- اقتصادی بین الملل و توسعه پایدار در 
این  از  خروج  راهکار  خصوص  در  و  خود  صحبت های  ادامه 
وضعیت تصریح می کند: وقتی قرار است شرایط فعلی اقتصادی 
تحمیل شود، این یک مساله جداگانه است؛ اما برای خروج از 
چنین وضعیتی ما سال ها است در سطح بین المللی یک برنامه 
تعریف  تکنیکی  کاربردی  علمی  نگرش  پایه  بر  اکونومی  مگا 
کرده ایم که در این برنامه ضمن ارائه تعریف جدیدی از »اقتصاد 

بین الملل«، بدهی نیز برای کشورها ایجاد نخواهد شد.
برای سایر مواردی که تزهای اقتصادی مطرح شده، باورم بر 
این است که »برنامه بهینه سازی زیر بنایی صندوق بین المللی 
پول« که در داخل کشور تحت عنوان طرح تعدیل اساسی مطرح 
شده است، منجر به ایجاد بدهی برای کشورها شده و شرایط 
اقتصادی را پس از جنگ جهانی بر کشورها تحمیل کرده که 
تا به امروز، روز به روز بدتر شده و در صورت ادامه نیز وخیم تر 

خواهد شد. البته اکنون و با توجه به محدود بدون زمان و فضای 
برنامه  این  اقتصادی  بررسی درون سیستمی  مصاحبه مجال 
صندوق بین المللی پول که در سال 2008 بحران سیستمیکی 
اما طی  ایجاد کرده است وجود ندارد،  را در سطح بین الملل 
سال های گذشته برای برخی از مسئولین اقتصادی بانک های 
مرکزی کشورهای مختلف )نه وزرای اقتصادی آنها( کاستی های 

این سیستم بین المللی توضیح داده شده است.
در همین رابطه در نظر داشته ایم تا با ایجاد بسترهای علم 
کاربردی حقوقی اقتصادی، در کشورها توسط نهادهای ذیربط 
صالحیت دار آنها برنامه مگا اکونومی را عملیاتی کنیم. اجرایی 
شدن این برنامه که بدهی برای کشورها ایجاد نمی کند نیاز به 
یک بسترسازی حقوقی- اقتصادی- اساسی دارد. مخصوصاً در 
این مورد بازبینی برخی از اصول قانون اساسی کشورها ضروری 
است تا از این منظر تعریف متناسبی برای نظام اقتصادی بدون 

ایجاد بدهی برای کشورها ارائه شود.
بانک های  که  تماس هایی  طی  گذشته  سال های  طول  در 
مرکزی کشورهای مختلف با اینجانب داشته اند، این برنامه که 
قابل کپی برداری هم نیست به مرور برای آنها تشریح شده است. 
اینکه آنها با توجه به بسترهای موجود اقتصادی شان تا چه میزان 
توان اجرایی آن را به صورت کامل داشته باشند امری است که 
مربوط به خودشان خواهد شد، اما الزم است تصریح کنم تا 
این برنامه وارد قانون اساسی به عنوان یک اصل مستقل نشده 
دارایی  وزارت  و  قوه مجریه  از  )مرکزی(  بانک  آن  استقالل  و 
به صورت  آن  پیاده سازی  و  عملیاتی  قابلیت  نشود،  مشخص 

کامل زیر سوال خواهد رفت.

تالش آمریکا برای جلوگیری از انتقال پول از آلمان به ایران
 ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در آلمان، از دولت آلمان خواست تا از برنامه 
ایران برای انتقال ۳00 میلیون یورو پول نقد از برلین به تهران جلوگیری 
کند. گرنل طی سخنانی که دیروز در روزنامه آلمانی بیلد منتشر شده، 
تا  ترغیب می کنیم  را  آلمان  باالترین سطح دولت  در  »ما  گفته است: 

مداخله کرده و جلوی چنین اقدامی را بگیرند«.
به گزارش دویچه وله، سفیر آمریکا در آلمان افزود: ما به شدت از اخبار مربوط به 
تالش ایران برای انتقال صدها میلیون یورو پول نقد از یک بانک آلمانی به آن کشور 
نگرانیم. ایران می خواهد ۳00 میلیون یورو را به شکل نقدی با هواپیما از آلمان به 
تهران منتقل کند تا بدین طریق بتواند جلوی مسدود شدن انتقال بانکی آن را 
به خاطر تحریم های آمریکا بگیرد. در همین رابطه یکی از سخنگویان وزارت دارایی آلمان گفته است که قصد ایران اینک در حال 
بررسی است. مأمور رسیدگی و مرجع بررسی چنین اقدامی نیز سازمان فدرال نظارت بر فعالیت های مالی آلمان )BaFin( مستقر در 
فرانکفورت و بن است. روشن نیست که سازمان فدرال نظارت بر فعالیت های مالی آلمان چه هنگام نتیجه بررسی های خود را اعالم 
خواهد کرد. این سازمان  دو روز قبل به دویچه وله گفته بود: در مورد زمان مورد نیاز برای بررسی یک درخواست نمی توان پاسخی 

عمومی داد. این زمان به نوع درخواست و مواردی که باید بررسی شوند، بستگی دارد.

چین بیست میلیارد دالر به خاورمیانه وام می دهد
شی جین پینگ رئیس جمهوری چین اعالم کرد این کشور متعهد شده 
است 20 میلیارد دالر به شکل وام و 106 میلیون دالر را به شکل کمک 
مالی، برای رشد اقتصاد غیرنفتی به مجموعه  کشورهای عرب خاورمیانه 

کمک کند.
رئیس جمهوری چین که در جمع نمایندگان 2۱ کشور عرب در پکن سخن 
می گفت اظهار داشت: باید رو راست با هم تجارت کنیم، نه از تفاوت هایمان بترسیم 
و نه از مشکالت مان رو بگردانیم و در زمینه سیاست خارجی و راهبردهای توسعه به 
تفصیل گفت وگو کنیم. چین که برای تأمین انرژی با کشورهای خاورمیانه همواره در 
تجارت بوده است به تازگی تالش می کند با تقویت روابط تجاری خود با کشورهای 
خاورمیانه مسیر نفوذ اقتصادی خود را از مرکز به سوی جنوب شرق آسیا هموارتر کند. با این طرح چین بنا دارد ۱۵ میلیون دالر برای 
توسعه اقتصادی به فلسطین کمک کند و همزمان ۹۱ میلیون دالر نیز برای کمک به کشورهای سوریه، یمن، اردن و لبنان در نظر 
گرفته است. همچنین بناست همکاری های بانکی میان این کشورها با تشکیل یک بانک مشارکتی افزایش پیدا کند. به گزارش یورو 
نیوز، شی جین پینگ مدعی است که کشورش به سیاست عدم مداخله خود ادامه می دهد در حالیکه باور دارد اعطای کمک  مالی 
به کشورهای در حال توسعه می تواند با افزایش رشد و توسعه این کشورها، از تنش های سیاسی، مذهبی و فرهنگی در منطقه بکاهد.
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رویترز گزارش داد

بن بست سعودی ها در حمله به بندر الحدیده
ائتالف  حمله  آغاز  از  ماه  یک  از  بیش  که  حالی  در 
یمن  بندرالحدیده  به  سعودی  عربستان  رهبری  به 
و  صالح  عبداهلل  علی  به  وفادارا  ارتش  می گذرد، 
دستاورد  هیچ  تاکنون  سعودی  و  اماراتی  نیروهای 

عمده ای در این منطقه نداشته اند.
عربستان با حمالت هوایی به الحدیده سعی می کند تا 
شریان اصلی تدارکاتی حوثی ها را قطع کند. به گزارش یورو 
نیوز به نقل از خبرگزاری رویترز، کشورهای عربی حاضر در 
ائتالف از جمله امارات وعده داده بودند که حمله به بندر 
الحدیده به سرعت انجام شود. فرماندهی ائتالف می گوید، 
نیروهای تحت امرش تالش کرده اند با حمالت هوایی و 
دریایی و بدون وارد شدن به مرکز این بندر تلفات غیرنظامیان 

را کاهش دهد.
بندر الحدیده یمن نقشی حیاتی برای این کشور جنگ زده 
دارد؛ کشوری که بر اساس آمارها بیش از 8 میلیون نفر از شهروندان آن از گرسنگی رنج می برند. ائتالف به رهبری سعودی تاکنون 
پیشرفت اندکی در رسیدن به اهداف تعریف شده در این عملیات داشته است. ریاض و متحدانش می گویند هدف این عملیات قطع 
شریان اصلی تدارکاتی حوثی هاست تا آنها مجبور شوند به میز مذاکره بازگردند. این ائتالف در تاریخ 20 ژوئن اعالم کرده بود که 
فرودگاه الحدیده را به کنترل خود در آورده است با این حال نظامیان محلی و منابع گوناگون به رویترز گفته اند که هیچ یکی از 
طرف  ای درگیری تاکنون کنترل کامل این فرودگاه را در دست ندارند. منابع حوثی و ائتالف روایت های متناقضی از موقعیت این 
فرودگاه ارائه کرده اند و به نظر می رسد درگیری برای کنترل آن ادامه دارد. شرایط جنگ یمن از نگاه ائتالف به رهبری عربستان 
سعودی در بن بست کامل است و به همین خاطر ائتالف تالش داد در شرایط عدم وجود یک راه حل سیاسی، با توسل به نیروی 
نظامی بندر الحدیده را تصرف و موقعیت حوثی ها را تضعیف کند. حوثی ها اکنون صنعا پایتخت و پرجمعیت ترین مناطق یمن را 

تحت کنترل خود دارند و در جنگ چریکی بسیار زبده هستند.
درگیری ها در حالی در یمن ادامه دارد که گزارش می شود حوثی ها پیشنهاد کرده اند که به عنوان بخشی از یک آتش بس 
سراسری در استان حدیده، سازمان ملل متحد کنترل بندر حدیده را بدست بگیرد اما ائتالف به رهبری عربستان سعودی گفته اند 

که حوثی ها باید ساحل غربی یمن را ترک کنند.

ترامپ خطاب به پوتین

مشاوران من احمق هستند!
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز خبر داد که رئیس 
ایاالت متحده آمریکا در گفت وگوی تلفنی با والدیمیر 
پوتین، مشاوران خود را احمق خواند و تاکید کرد که 
توصیه آنان برای تبریک نگفتن پیروزی همتای خود 
در انتخابات ریاست جمهوری روسیه را نادیده گرفته 

است.
در گزارش این روزنامه آمده که دونالد ترامپ از پوتین 
خواسته بود به »آدم های احمق« دولت آمریکا که توصیه 
کرده بودند، انتخاب مجدد او را تبریک نگوید، توجهی نکند. 
گفتنی است این گفت وگوی تلفنی چند روز پس از پیروزی 
پوتین در انتخابات مارس گذشته )اسفندماه ۹۶( انجام شد.  
به نوشته نیویورک تایمز بسیاری معتقدند در آن انتخابات که 

پوتین 77 درصد آرا را به دست آورد، تقلب شده بود.
در پی این انتخابات، مشاوران ترامپ به او هشدار دادند این 
موفقیت را به پوتین تبریک نگوید و حتی در گزارش های روزانه این هشدار را با حروف درشت به رئیس جمهوری آمریکا یادآوری 
کردند، اما وی توجهی نکرد و به همتای روس گفت که مسئوالن کاخ سفید می خواستند از برقراری تماس تلفنی من با کرملین 

جلوگیری کنند.
به نوشته نیویورک تایمز، ترامپ در این تماس در باره مشاوران خود به پوتین تاکید کرد: آنها آدم های احمقی هستند و شما 
نباید به حرف آنان گوش کنید. رسانه آمریکایی همچنین به نقل از منابع ناشناس خود نوشت که ترامپ در این گفت وگو افزون بر 
تبریک انتخاب مجدد پوتین به سمت ریاست فدراسیون روسیه، از ناتوانی دو کشور در بهبود روابط ابراز تاسف کرد. ترامپ که به 
دلیل اتهام ارتباط پنهانی نزدیکان خود با مسکو هدف انتقادهای گسترده ای قرار دارد، پیشتر گفته بود کنار آمدن با پوتین اشکالی 
ندارد و حتی پیشنهاد کرده بود روسیه به جمع گروه 7 بازگردد. سال 20۱4 که شبه جزیره کریمۀ در کناره دریای سیاه از اوکراین 
جدا و به خاک روسیه پیوست از این گروه قدرتمند اقتصادی اخراج شد. به گزارش ایرنا، نیویورک تایمز در پایان نوشته است: 
بسیاری انتخابات اخیر روسیه را تقلب آمیز دانسته و واهمه دارند این رخداد گامی دیگر به سوی همیشگی شدن ریاست جمهوری 
پوتین باشد. از سوی دیگر ترامپ که )فردا( برای شرکت در اجالس دو روزه سران کشورهای عضو پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 

وارد بروکسل می شود در هلسینکی پایتخت فنالند نیز با پوتین دیدار خواهد کرد.


