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نمیتوانیم روی همبستگی و پیوستگی دیگران حساب باز کنیم

حســین کمالی دبیرکل حزب اسالمی کار ،درباره اوضاع اقتصادی
ایران بعد از خروج آمریکا از برجام گفت :قبل از خروج آمریکا از برجام
این کشور هیچ گونه نقش مثبتی در رفع تحریمها و یا همکاری با
جمهوری اسالمی ایران نداشت؛ در واقع در مدتی که قرارداد برجام به
امضا رسید ،همکاری بین کشورمان و ایاالت متحده صورت نگرفت.
کمالی تاکید کرد :حقیقت این است که آمریکا در برجام نیامده بود،
حضور مثبتی نداشــت که حال بخواهد خارج شود که این خروج
برای ما مشــکل ایجاد کند در حقیقت این کشور به دلیل آن که

قدرت بازدارندگی در مقابل کشــورهای اروپایی دارد،
میتوانــد اختالل ایجاد کند.وی با اشــاره به این که
سرمایهگذارانخارجیکهطرفمعاملهباآمریکاهستند
با مشکالتی روبهرو شدهاند ،گفت :در حال حاضر برخی
از شــرکتهای بزرگ که در نفت و پتروشــیمی قرار
داشتند از قراردادهای خودشــان خارج شدهاند و یا در حال خارج
شدن هستند .کمالی تاکید کرد :این رفتارها برای این است که ما
خودمان به این نتیجه برسیم که برجام برای ما ضرورتی ندارد و ما از

سیاسی

مجموعه خارج شویم تا اختالفات وارد فاز جدید شود .به
گزارش ایلنا ،وی خاطرنشان کرد :در حال حاضر قدرت
مســلطی در دنیا وجود ندارد که بخواهیم روی مقابله
با آمریکا حساب کنیم ،به طور مثال زمانی که شورای
امنیت قطعنامههایی را علیه ما صادر میکرد چین و
روسیه هم موافقت خود را اعالم کردند؛ چینی که در بحث سوریه
مخالفت میکرد در زمان قطع نامه چنین کاری را انجام نداد بنابراین
ما نمیتوانیم روی همبستگی و پیوستگی دیگران حساب کنیم.

کانادا مذاکرات با ایران را قطع کرد

تالش اوتاوا برای
بهدستآوردن دل ترامپ!
نکته تعجب برانگیز آنکه جاستین ترودو نخست وزیر لیبرال کانادا که تاکنون
چندین بار از بازسازی رابطه با ایران سخن گفته بود و تلویحا دولت محافظه کار
پیش از خود را مورد انتقاد قرار داده بود اولین فردی بود که در حمایت از این
طرح در جای خود ایستاد

شــاید برخی انتظار داشتند که کانادا
نیز به تبعیــت از اروپا و در واکنش به
اختالفات خود با واشــنگتن همچنان
رویه تعاملی خود با تهران را ادامه دهد
اما در نهایت این چنین نشد .هرچند
هنوز مشخص نیست علت این طرح
چیست اما به نظر میرسد یک خوش
رقصی برای کاخ ســفید خواهد بود
که کانادا تمایلی به مقابله همه جانبه
با ایــاالت متحده نــدارد و همچنان
در موضوعات مختلفی سیاســتهای
آمریکا در جهان را مقبول خود میداند
آفتاب یزد -گروه سیاسی :روابط ایران و کانادا
بعد از انقالب اســامی هرچند با فراز و نشیب،
همراه با تنش بوده اســت .اگر به همین دو دهه
اخیر نگاهــی بیندازیم از ابتدای دهه هشــتاد
شمســی تنشها بیشتر شــد یعنی از زمانی که
زهرا کاظمی حین بازداشــت درگذشــت .البته
فقط این موضوع نبود چرا که در اکتبر  2005و
پس از سخنرانی احمدینژاد ،رئیسجمهور وقت
ایران ،در کنفرانس «جهان بدون صهیونیســم»
پل مارتین ،نخستوزیر وقت دولت کانادا ، ،سفیر
ایران در کانادا را فرا خواند و اعتراض رســمی را
ل  ،2007پس از اینکه
به وی ابالغ کرد .در ســا 
دولت کانــادا در اعتراض به پرونــده مرگ زهرا
کاظمی ســفیر خود را فرا خواند ،تالش شــد تا
بار دیگر دو دولت ســفرای خود را مبادله کنند.
کانادا دو ســفیر ایرانی را با ادعاهای مشــارکت
آنها در تســخیر ســفارت آمریکا در سال 1979
نپذیرفت .ایران نیز استوار نامه سفیر معرفی شده
کانادا را رد کرده و او مجبور شــد تهران را ترک
کند .از همان نخســتین قطعنامههای تحریمی
علیه ایران به دلیل برنامه هستهای نیز کاناداییها
پیشقراول حمایت از تحریــم بودند .اختالفات
میان دو طرف در طول ســالهای اخیر افزایش
یافــت تا در نهایت در ســال  2012قطع کامل
روابط از سوی این کشور انجام شد .استیونهاپر،
نخستوزیر پیشین کانادا از حزب محافظهکار در
سپتامبر  ۲۰۱۲مناسبات دیپلماتیک این کشور
با ایران را قطع کرد .سفارت کانادا در تهران بسته
شد و دیپلماتهای ایران نیز کانادا را ترک کردند.
سیگنالهای مثبت به مدد برجام

با این حال بعد از آغاز ریاســتجمهوری حسن
روحانی و سیاستهای تعاملی او گمانه زنیهایی
برای تغییر شرایط و شــکل گیری دوباره روابط
دیپلماتیــک میان تهــران و اوتاوا مطرح شــد.
در اولیــن اظهارات مقامهــای کانادایی هرچند

محافظهکارانه اما تمایل به بهبود روابط را مطرح
کردند .از جمله در ســال  93وزیر خارجه وقت
کانادا در سفر به عمان گفت«:از توانمندی عمان
به عنوان میانجی بین کشــورهای دیگر به ویژه
نقش این کشــور در تعامل با ایران بسیار شگفت
زده شده و مایل به شنیدن دیدگاههای عمان در
رابطه با میانجیگری میان کانادا و ایران است اما
ایران هم باید تغییراتی اساسی در رویه خود ایجاد
کند ».جان برد اینگونه ادامه داد« :ما به طور قطع
چالشهــای زیادی در روابط با ایران داریم .برای
ما ،سیاســت و حرفهای ایران جالب اســت اما
آنچه مهم است ،اقدام و عمل واقعی است ».اما به
نظر میرســد فاکتوری که بیش از همه منجر به
بارقههای امید در روابط دو کشــور شد به نتیجه
رســیدن مذاکرات هستهای و شکلگیری برجام
بود .به ویژه بعد از توافق هســتهای که منجر به
آغاز فصل جدیــد روابط ایران با جهان و به ویژه
غرب ذیل سیاستهای خاص باراک اوباما ،کانادا
نیز بیــش از قبل مایل به از ســرگیری رابطه با
ایران شــد .از جمله «اســتفان دیون» وزیر امور
خارجــه کانادا در خرداد ســال  95یعنی حدود
دو ســال پیش تأیید کرد که کشورش مذاکره با
ایران در خصوص از سرگیری روابط را آغاز کرده
اســت .ایران بعد از توافق هستهای با گروه 5+1
(آمریکا ،انگلیس،فرانســه ،روسیه ،چین به عالوه
آلمان) ،تجــارت بینالمللی و همکاری در زمینه
سرمایهگذاری با کشــورهای خارجی را افزایش
داد .در پی اجرای توافق هســتهای در  16ژانویه
 26( 2016دی  )1394کریســتیا فریلنــد وزیر
بازرگانی کانادا ،اعالم کرد که کشورش تحریمهای
اقتصادی علیه ایران را لغو کرده و شــرکتهای
کانادایی خواهند توانســت با ایران ارتباط برقرار
کنند .با ایــن حال تحریمهای مرتبط با کاالها و
تکنولوژیهای هســتهای و نیز هر چیزی که به
برنامه موشــکی ایران کمک کنــد باقی خواهند
ماند .با ادامــه روند تعاملی دو طرف ،دیون ،وزیر
خارجه کانادا در آن تاریخ در گفتوگو با شــبکه
«سی بی سی» این کشور تأیید کرد« :مذاکرات
در سطح رسمی با ایران آغاز شده است».
حضور در تهران برای از سرگیری روابط

مقامــات کانادایی حتی به تهــران هم آمدند تا
مذاکرات از ســرگیری روابط را تعمیق بخشند.
چنــد روز مانده به انتخابات ریاســت جمهوری
پارســال خبرگزاری رسمی روسیه "اسپوتنیک"
گزارش داد«:ســفر مقامات ارشد کانادا به ایران،
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور
در حالــی رخ میدهد که دولت کانادا در ســال
 2012ســفارت خــود را در این کشــور بزرگ
خاورمیانــه تعطیل کرد .به گفتــه منابع خبری
تلویزیونی ،در جریان این دیدار نمایندگان کانادا

درباره وضعیت شهروندانی که به نحوی با قوانین
ایران مشکل پیدا کردهاند گفتوگو خواهند کرد.
به گفته منابع ،مسائل مربوط به روابط کنسولی
دو کشــور نیز در جریــان گفتوگوهای تلفنی
بیــن وزرای خارجه ایران و کانادا مطرح شــده
کــه در این دیدار به طور مفصل تر بحث خواهد
شد .ســفر هیئت کانادایی به ایران گامی جهت
بهبــود روابط بین کانادا و ایران اســت .در یکی
از آخرین ســیگنالهای مثبت نســبت به بهبود
روابط با این کشور در تیر ماه سال  96سخنگوی
وزارت خارجــه از ادامه گفــت و گوهای مثبت
برای از ســرگیری روابط با این کشور خبر داد و
گفت«:پیش از برگزاری انتخابات آقای ظریف به
صورت تلفنی با وزیر خارجه کانادا صحبت کرد و
در همان ایام هیئتی کانادایی در سطح مدیرکل
برای گفتوگــو به تهران آمد ».بهرام قاســمی
افزوده بود«:در نتیجه این گفتوگوها قرار شــد
مذاکرات دو طرف ادامه پیدا کند و تاریخ جدیدی
بــرای دور بعدی از مذاکرت بیــن ایران و کانادا
مشخص شود ».قاسمی با بیان اینکه فکر میکنم
دور بعــدی این مذاکرات در اوتاوای کانادا برگزار
میشود ،تصریح کرده بود«:خوشبین هستیم که
این مذاکرات ادامه یافته و به نتایج مطلوبی دست
پیدا کند».
چرخش ناگهانی

اما این خوشــبینی بــا تغییر دیــدگاه ناگهانی
کاناداییهــا حاال باید پایان یافته قلمداد شــود.
دیروز خبر رســید کــه مجلس کانــادا تصمیم
گرفته روند مذاکرات با ایران برای از ســرگیری
روابط را پایان دهد و همچنین ســپاه پاسداران
را در لیست ســازمانهای تروریستی قرار دهد.
به نوشــته روزنامــه تورنتوســان ،کابینه لیبرال
کانادا روز سهشــنبه با حضور در پارلمان به طرح
قانونگذاران برای عدم احیای روابط با ایران رای
مثبت داد .چرخشــی غیرمنتظره کــه بار دیگر
هرگونــه احتمال ایجاد رابطه را به کما برد .نکته
جالب آنکه جاســتین ترودو نخست وزیر لیبرال
کانادا که تاکنون چندین بار از بازسازی رابطه با
ایران سخن گفته بود و تلویحا دولت محافظهکار
پیش از خود را مــورد انتقاد قرار داده بود اولین
فــردی بود که در حمایــت از این طرح در جای
خود ایستاد ،سپس دیگر اعضای کابینه به طرح
گارنت جنیوس نماینده محافظهکار پارلمان کانادا
علیه روابط کشورش با ایران رای مثبت دادند .در
واقع این طرح از سوی گارنت گینویس ،نماینده
حــزب محافظهکار بــه مجلس عوام ارائه شــد.
برخی از محافل سیاســی پیشتر گمانهزنی کرده
بودنــد که این طرح از حمایــت حزب لیبرال به
رهبری جاستین ترودو برخوردار نشود .رایگیری
برای این طرح در پارلمان کانادا نخســت با قیام

نماینــدگان محافظهکار مــورد تایید قرار گرفت
و جاستین ترودو ،نخســتوزیر کانادا نخستین
نماینده حــزب لیبرال بود که با قیام خود از این
طرح پشتیبانی کرد.
به گفته ناظران سیاســی ،این اقدام ترودو باعث
شــگفتی شده اســت .ترودو پس از توافق اتمی
میــان ایران و گــروه  ۱+۵اعالم کــرده بود که
کانادا آماده برقــراری روابط دیپلماتیک با تهران
اســت .ارین اوتول ،نماینده حــزب محافظهکار،
پــس از رایگیری گفت« :رایگیــری امروز که
محکومیت ایران و قرار گرفتن سپاه پاسداران در
لیســت گروههای تروریستی را در بر داشت ،یک
رایگیری تاریخی بود ».به نوشــته تورنتوسان،
سخت است بتوان این تناقض را درک کرد .ترودو
پیش از ایــن از بازگرداندن روابط دیپلماتیک با
ایــران حمایت کرده بود اما ایــن طرح از دولت
میخواهــد برنامههای کنونی خــود برای بهبود
روابــط را متوقف کنــد و تمامــی مذاکرات یا
رایزنیهــا با جمهوری اســامی ایــران درباره
بازگرداندن روابــط دیپلماتیک را کنار بگذارد از
این رو نمیتــوان درک کرد که چــرا ترودو در
حمایت از این طرح ایســتاد تا نشان دهنده یک
تغییر کامل در سیاســت دولت کانــادا در قبال
ایران باشــد .نکته مهم دیگری که در این طرح
مغرضانه و غیر واقعی وجود دارد این اســت که
نام سپاه پاسداران ایران را در فهرست نهادهایی
که تروریستی شناخته میشــوند ،قرار میدهد.
جاســتین ترودو همچنیــن در اقدامی خصمانه
به بازرگانان کانادایی کــه برخی از آنها در حال
مذاکره با ایران بودند پیام داده اســت که با این
کشور تجارت نکنند!
چراغ سبز به آمریکا

نکتــه جالب در تصویب طرح این اســت که در
حال حاضر کانادا و ایــاالت متحده در وضعیتی
همراه با اختالفات مختلــف روابط خود را ادامه
میدهند .جاستین ترودو سخنانی را در اجالس
جی هفت داشــت که منجر به عصبانیت دونالد
ترامــپ و برخی دیگر از سیاســتمداران در کاخ
ســفید و کنگره شــد .درحالی که ایران یکی از
محورهای اختالف اروپا و آمریکا به شمار میرفت
شــاید برخی انتظار داشــتند که کانــادا نیز به
تبعیــت از اروپا و در واکنش به اختالفات خود با
واشنگتن همچنان رویه تعاملی خود با تهران را
ادامه دهد اما در نهایت این چنین نشد .هرچند
هنوز مشخص نیست علت این طرح چیست اما
به نظر میرسد یک خوش رقصی برای کاخ سفید
خواهد بود که کانادا تمایلی به مقابله همه جانبه
با ایاالت متحــده ندارد و همچنان در موضوعات
مختلفی سیاستهای آمریکا در جهان را مقبول
خود میداند.

کواکبیان:

مصطفی کواکبیــان نماینده اصالحطلب مردم
تهران در جریان بررســی طرح مبارزه با قاچاق
کاال و با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار
داشــت :واقعیت این است که وضع قاچاق کاال
در حال حاضــر بهاندازهای اوضاع وخیمی دارد
که بنده به عنوان نماینده خجالت میکشــم از
دولت حمایت کنم ،از وضعیت اقتصادی اکنون
خجالتزده هستم ،شب میخوابیم صبح بیدار
میشــویم دالر چند هزار تومــان افزایش پیدا
کرده است.
خب واضح اســت عدهای در این میان تشویق
بــه قاچــاق ارز میشــوند .در وضعیت فعلی
تفاوت قیمت خودروها با ماه پیش  ۲۰میلیون
تومان اســت.کواکبیان با بیــان اینکه مردم به

افرادی که کاال قاچاق میکنند را ما نمیبینیم

به گــزارش ایلنــا ،این
ما میگوینــد برای چه
به مجلــس میروید و در قدیــم میگفتنــد در چهارراه عضو فراکســیون امید
در مجلس چــه کاری استانبول یک جمشید بسماهلل است با بیان اینکــه کولبران
انجام میدهید ،تصریح که باعث افزایش قیمت ارز میشــود ،نمیتواننــد آن طور که
کرد :ما بــا لوایحی که حاال که این جمشید بسماهللها نیستند اشــخاص دیگر قاچاق
میکننــد بــه اقتصاد
بــه مجلــس آوردهایم،
پس چرا وضع اقتصاد اســفبار است؟
ضربه بزنند ،خاطرنشان
نمیتوانیم بــه اقتصاد
سروســامان دهیم .من بخشی از علت اصلی گرانی این است کــرد :امیدواریم آماری
معتقــدم اســکلههای که صرافیهای ما به وظایف خود عمل که دولتمردان میدهند
درست باشد و وضعیت
غیرقانونی در این لوایح نمیکنند
قاچاق کاهش داشــته
دیــده نمیشــوند.وی
باشد اما وضعیت جامعه غیر از این آمار را نشان
افزود :افرادی در این کشور کاال قاچاق میکنند
میدهد.
که مــا آنها را نمیبینیم امــا میرویم به افراد
علت مخالفت من با این الیحه این است که این
بینوای کولبر گیر میدهیم.

الیحه به علت اینکه  ۱۹ ،۱۸ماه قبل تهیه شده
با وضعیت فعلی تناسب ندارد و باید با توجه به
زمان فعلی دوباره بررسی و تهیه شود.کواکبیان
با بیان اینکه افرادی کــه برای افزایش حقوق
چند درصدیشان ســاعتها در مجلس بحث
میکنیم یک شبه قدرت خریدشان نصف شده،
ابراز داشــت :در قدیم میگفتنــد در چهارراه
اســتانبول یک جمشید بسماهلل است که باعث
افزایش قیمت ارز میشود ،حاال که این جمشید
بسماهللها نیستند پس چرا وضع اقتصاد اسفبار
است؟ بخشی از علت اصلی گرانی این است که
صرافیهای ما به وظایف خود عمل نمیکنند.
وی در پایان خواســتار ارجاع مجدد این الیحه
به کمیسیون اقتصادی مجلس شد.

توئیت بازی سیاسی
> جمشید انصاری -معاون رئیس جمهور

> فیض اهلل عرب سرخی -فعال سیاسی اصالح طلب

> سید ابراهیم رئیسی -تولیت آستان قدس رضوی
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به زودی با مردم درباره مشکالت دولت صحبت خواهیم کرد
اسحاق جهانگیری  ،معاون اول رئیس جمهور درسخنانی گفت :دولت کنار خیرین خواهد
بود ،البته شرایط دولت راهم باید در نظر گرفت؛ باید بیشتر بعد از ماه رمضان در مورد شرایط
کشور با مردم صحبت کنیم تا مردم در جریان شرایط دولت قرار بگیرند.به گزارش ایسنا ،وی
افزود :شاخص اقتصادی تهران با هیچ استانی قابل مقایسه نیست ،به نظر من استانهایی که
این چنین هستند باید بیشتر به سایر استانهای محروم کمک کنند.

چهره روز
ابتکار:

مخالفان
داخلی و خارجی دولت
بهگفتمانمشترکرسیدهاند
در فضای (امروز) ،مطالبه گری
باال میرود .افزایش مطالبه گری،
نتیجه طبیعی دولتهایی است که
دموکراتیک تر برخود میکنند
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور
زنان و خانــواده ،در گفتوگو با جماران ،از
مشکالت موجود در کشور و لزوم جوانگرایی
ســخن گفت که در ادامه بخشهایی از این
گفتوگو را میخوانید:
*متاســفانه ما به بهانههای امنیتی ،اجازه
تفکر نقادانه را ســلب کردیم .مگر در برخی
موارد خاص بــه دلیل نگاه پیشــرویی که
رئیــس دولت و دســتگاه اجرایی در برخی
مقاطع داشتند.
*واقعیت این اســت که عــدهای به دلیل
غلبه نگاههای امنیتــی ،اجازه تفکر نقادانه،
طرح ســوال و گشــایش بحثها را ندادند.
در صورتــی که باید اجازه دهند؛ باید همان
شــکی را که مــا کردیم تا بــه یقین امام
برسیم ،نســل بعد نیز همان شک را داشته
باشــد و برای پاســخهای خود جستوجو
کند .باید بگذارند نســل جدید انتخاب کند
و بتواند مســیر خــودش را مبتنی بر درک
و شناختی درســت انتخاب کند .چه کسی
گفته ما در اصول و مبانی باید تبعیت محض
داشته باشــیم؟ چرا عدهای این تفکر را در
نظام آموزش و پرورش ،نظام سیاسی ،نظام
فرهنگی و ...ترویج میکنند؟
*مشــکالت آنقدر غلبه پیــدا نکرده که ما
بگوییم راه امام واندیشه ایشان به فراموشی
سپرده شــده اســت .با اینکه آلودگیهایی
دیده میشود ،اما آن مسیر و آرمانها هنوز
وجود دارند .ما باید بپذیریم که یک جاهایی
اشکال وجود دارد و باید از مردم عذرخواهی
شود و گفته شود که برخی آرمانها محقق
نشده است.
*اگر ما فکر کنیم ،رکود و ســکون داشــته
باشــیم و در آن جایــی که قــرار داریم با
برخوردهای امنیتی و تعصب پافشاری کنیم
و به هر قیمتی شرایط موجود را حفظ کنیم
و حاضر به اصالح و تحول و بهبود شــرایط
و روی کارآمدن نســل جوان در کار نشویم،
مرتکب خطا شــده ایم .بنابراین رویکردی
که آقای روحانی در بــه کارگیری مدیران
جــوان و زنان دارند ،بخشــی از همین نگاه
اصالحگری است که باید از سالها قبل شروع
میشد .اما امروز نزدیک به دو دهه از چنین
رویکردی عقب هستیم.
*امــروز دو جریان خارجــی و داخلی علیه
نظام شــکل گرفته اســت .مایک پمپئو و
تمامی جریانهای مخالف جمهوری اسالمی
به عنوان عامل خارجــی ،حول محور وزیر
امور خارجه آمریکا جمع شدند .کشورهایی
مانند عربســتان ســعودی و امارات نیز در
منطقه با آنهــا همراهی میکنند .در داخل
نیــز جریانی وجــود دارد کــه ضدبرجام و
دولــت ،به هر قیمتــی میخواهد به دولت
آسیب بزند .متاسفانه گفتمانهای مشترکی
میــان این دو جریان داخلی و خارجی برای
القــای ناامیدی و نفــرت پراکنی در جامعه
شــکل میگیرد .آنها میخواهنــد با دروغ،
شانتاژ ،تهمت و با هر قیمتی چنین فضایی
را در جامعــه ایجــاد کننــد .مدتی که من
رئیس محیط زیســت بودم ،در آن  4سال،
هم پایِ ســازمان حفاظت از محیط زیست،
ســازمان شانتاژ و دروغ پردازی علیه آن ،به
نحو کام ً
ال سیســتماتیک شکل گرفته بود و
امروز هم همان خط ادامه دارد.
*در فضــای (امــروز) ،مطالبه گــری باال
مــیرود .افزایــش مطالبه گــری ،نتیجه
طبیعی دولتهایی اســت کــه دموکراتیک
تر برخود میکنند .ضمن اینکه شــبکههای
اجتماعــی نیز تبدیل به ابــزاری قوی برای
طرح مطالبات و بازتاب واکنش مردم شدند
و گفت و گوی بیشــتری در این فضا شکل
میگیرد و در آن ،امکان مقایســه کشور با
کشورهای دیگر به وجود آمده است.
*کــودک آزاری میتواند در همه جای دنیا
اتفاق بیفتــد .آیا واقعاً به مجــرد اینکه در
یکی از مــدارس آمریکا کودک آزاری اتفاق
میافتد ،فردی دعوت به براندازی میکند؟
در اینجا اما طرفداران آقای پمپئو با چنین
اتفاقی ،دعــوت به برانــدازی میکنند .در
آمریــکا و اروپــا از این
حوادث بســیار اتفاق
میافتد .ولــی چنین
مسائلی هیچگاه تبدیل
به جریانی سیاســی
یا طرح براندازی
نمیشود.

در حاشیه

رکورد بوش پدر در تاریخ آمریکا

باخبر شــدیم در یک اتفاق بیســابقه
رئیسجمهــوری پیشــین آمریکا روز
سهشنبه  ۹۴سالگی خود را جشن گرفت.
وی نخستین رئیسجمهوری آمریکا است
که به این سن رسیده است.به گزارش ایلنا
به نقل از اسکای نیوز عربی« ،جرج دبلیو
بوش» رئیسجمهوری پیشــین آمریکا
در صفحه خود در شــبکه اینستاگرام
عکسی از خود و پدرش را منتشر کرد و
نوشت از اینکه اسم پدرش را روی خود
دارد ،خوشبخت است.به گزارش روزنامه
«دیلی میل» ،بوش پدر جشن تولد خود
را در خانــهاش در ایالت «مین» با حضور
خانوادهاش برگزار کرد.

افزایش دارایی دختر و داماد ترامپ

شنیدیم تارنمای خبری بی بی سی نوشت:
در پی انتشار ارقامی از درآمدهای دختر
و داماد دونالد ترامپ که نشــان میدهد
درسال اول ریاست جمهوری وی بیش از
82میلیون درآمد داشتهاند ،خانواده ترامپ
به اســتفاده از مقام ریاست جمهوری در
راستای تامین منافع شخصی متهم شدند.
به گزارش ایرنا ،از تارنمای این شبکه خبری
انگلیس ،رسانههای آمریکا افشا کردند که
ایوانکا دختر ترامپ و جرد کوشنر دامادش
در نخستین سال خدمت خود به عنوان
مشــاوران ارشد رئیس جمهوری آمریکا،
از راه تجــارت 82میلیــون دالر درآمد
داشتهاند.به عبارتی دیگر ،ایوانکا ترامپ و
جرد کوشنر پس از ورود به کاخ سفید نیز
به سرمایه گذاریهای سنگین و تجارت
در حوزه امالک ادامه دادهاند.سرمایههای
جانبی که به جیب این مشاوران ارشد کاخ
سفید رفته ،شبهاتی را در مورد احتمال
تعارض منافع به وجود آورده است و به این
ترتیب خانواده ترامپ به استفاده از مقام
ریاست جمهوری برای منافع شخصی متهم
شدهاند.

هک شدن روزنامه "الشرق" قطر

باخبر شــدیم منابع قطری از هک شدن
روزنامه "الشرق" این کشور توسط افراد
ناشــناس خبر دادند .به گزارش ایسنا،
روزنامه الشرق قطر اعالم کرد که سایت
این نشریه در معرض هک قرار گرفت و دو
خبر اشتباه در این سایت منتشر شد.این
روزنامه نوشت که حمله هکری ساعت سه
بعد از ظهر به وقت محلی رخ داد و هکرها
زمان انتشار این دو خبر را تغییر دادند.

ترامپ و اون ،برندگان نوبل صلح؟!

شنیدیم برخی از مفسران و سیاستمداران
پیشنهاد دادند جایزه صلح نوبل به دونالد
ترامپ،رئیسجمهوریآمریکاوکیمجونگ
اون ،رهبر کرهشمالی بابت تالشهایشان
برسد .اما کارشناسان میگویند دستیابی
آنها به این جایزه ،دســتکم برای االن،
بسیار زود اســت .به گفته آنها ،زمان و
خصوصیات شــخصی علیه هر دو رهبر
است.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
فرانسه ،ترامپ با خروج ناگهانی از توافق
هستهای ایران دیپلماسی بینالمللی را در
شوک فرو برد ،در حالی که رهبر کرهشمالی
در نقضهای مکرر حقوق بشری همدست
است و بعد این ســوال به وجود میآید
که آیا تالش آنها مثمرثمر اســت یا خیر.
دیپلماسی خلع ســاح به صورت بالقوه
مملو از خطر ،پیچیده و طوالنی است.آسله
اسوین ،تاریخدانی که متخصص صلح نوبل
است ،درباره چشمانداز اعطای نوبل به کیم
و ترامپ میگوید :هنوز خیلی زود است.
اما اگر این توافق به خلع سالح واقعی در
شــبهجزیره کره ختم شود ،عدم اعطای
جایزه به آنها بسیار سخت میشود .شرایط
سختی خواهد بود اما این در گذشته هم رخ
داده و افرادی با گذشته بسیار پرخشونت
جایزه صلح نوبل گرفتهاند.

از اس  ۴۰۰استفاده میکنیم

باخبرشدیمرئیسجمهورترکیهاعالمکرد:
آنکارا در صورت نیاز از سیستم اس – ۴۰۰
استفاده خواهد کرد .به گزارش ایسنا ،به
نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،رجب طیب
اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه در گفتوگو با
یک شبکه ترک زبان اعالم کرد :ما سیستم
اس –  ۴۰۰را از روســیه برای ذخیره آن در
زرادخانهها نخریدهایم .در صورت نیاز از این
سیستم استفاده میکنیم .زیرا اگر از آن
استفاده نکنیم چه کار باید انجام دهیم؟ آیا
باید به مرحمت آمریکا تکیه کنیم؟آنکارا
به عنوان عضو ناتو در اقدامی غیرمعمول
توافقی را با روسیه در ماه دسامبر گذشته
برای خرید سیســتم دفاع موشکی اس –
 ۴۰۰امضا کرد.این توافق باعث ناخرسندی
آمریکا شد و واشنگتن ،آنکارا را تهدید کرد
که مشمول تحریم ایاالت متحده میشود.
واشنگتن هشــدار داده که این سالح با
سیستمهای دفاعی ناتو ناسازگار است.

