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طالق عروس ترامپ
با  5فرزند!

ونسا ترامپ،همسر دونالدجونیور ترامپ  ،فرزند ارشد رئیسجمهور آمریکا به دادگاه مراجعه کرد و خواستار طالق شد .این دو در سال  2005ازدواج کردند و پنج فرزند
دارند .دالیل درخواست طالق نامشخص است اما این درخواست در دادگاه ،بدون اعتراض دو طرف ثبت شده است که این حاکی از رضایت آن ها برای جدا شدن از
یکدیگر است.درخواست طالق عروس ارشد رئیسجمهور آمریکا در حالی صورت گرفته است که خود دونالد ترامپ سابقه سه ازدواج و دو طالق را در کارنامه اش دارد.

رقصتانگویجنگطلباندرکاخ سفید

امیرعلی ابوالفتح

international@khorasannews.com

مصائب یک «جابه جایی بزرگ»
زمانیکهجیمزمتیس،فردیکههمکارانشدرپنتاگونوی
را "سگ هار " می نامیدند به عنوان وزیر دفاع آمریکا منصوب
شد،بسیاریمعتقدبودندکهاینفردووزارتدفاعآمریکاعلیه
ایرانوتوافقهستهایعملخواهندکرد.اماباگذشتزمان
مشخصشدفشارسیستمینهاد(پنتاگون)برفرد(وزیردفاع
)درنهایتموجبتغییررویکردبرمبنایمصالحعالیهایاالت
متحده می شود و به همین دلیل متیس هم اکنون به یکی از
حامیانبرجاموحفظآمریکادرتوافقهستهایبدلشدهاست
 .می توان همین الگو را نیز بــرای مایک پمپئو در نظر گرفت .
وی در ســمت عضو کنگره یا حتی ریاست سیا مخالف جدی
توافقهستهایبوداماباجابهجاییصورتگرفتهونشستناو
برکرسیعالیترینمقامدستگاهدیپلماسیآمریکا،چهبسا
وزیر خارجه بعدی نیز تحت فشــار نهاد تحت مسئولیت خود
 ،ســرانجام به حامی برجام بدل شــود .به هر حال،وی باید به
منظور همراه ساختن وزارت امور خارجه با تصمیم احتمالی
ترامپ برای خــروج از برجام بر مخالفتهــای درونی وزارت
امورخارجهغلبهکند،آنهمدرروزهاییکهچشماندازجنگ
تجاریآمریکابامتحدانشازجملهاروپانمایانشدهاست.

خریدهای پهلوی گونه بن سلمان
اندیشکدهمطالعاتجهاناسالمنوشت:بنسلمانباسفربه
انگلیس آن چنان دست به جیب شد که داد بسیاری از آنتی
وارها ( ضدجنگ ها) را در آورد .بن سلمان با خرید جنگنده
ازانگلیسعمالچکسفیدامضایخریدتسلیحاتیرابرای
دولت انگلیس امضا کرد و رســما از افزایــش 500درصدی
فروش سالح توسط لندن به ریاض دفاع کرد .بن سلمان در
این سفر ضمن برجسته ســازی خط خرید سالح ،از حمایت
انگلیسدرمنطقهتشکرکرد.خریدسالحتوسطبنسلمان
در دو سال گذشته نشــان از الگو برداری خاندان بن سلمان
از خرید ســاح در دهه  50شمســی توســط پهلوی اســت؛
خریدهای گران سالح های نوین و دپو سازی این تسلیحات
در منطقه .به نظر می رسد موج فروش سالح به ریاض توسط
کشورهای اروپایی افزایش خواهد یافت و آلمان و فرانسه در
اینبینبیشازدیگررقبایاروپاییبهمیدانبیایند.افزایش
فروشسالحبهریاضدرحالیاستکهبنسلمانبامشکالت
بودجه ای و کسری شــدید بودجه مواجه شــده و جنگ یمن
هزینههنگفتیبراوتحمیلکردهاست.اقتصادریاضدرحال
فروپاشیاستونمیتوانبهراحتیازکنارآنعبورکرد.باید
دید این کســری بودجه که با کاهش قیمت نفت همراه شده
استچگونهتوسطبنسلمانجبرانمیشود.جذبسرمایه
گذاریهاتابهامروزنتوانستهاستاینکمبودراجبرانکند.

انگلیس :حمله به «جاسوس روس » احتماال تصمیم شخص
پوتین بوده است

لندن-مسکودراغما

لندن ومســکو وارد تلختريــن دوران روابطشــان از زمان جنگ ســرد تاكنون
شــده اند.حاال همان طور کــه انتظار می رفت ،روســیه نیز تأکید کرده اســت
که دیپلماتهای انگلیســی بــهزودی از این کشــور اخراج خواهند شــد .ترزا
می ،نخســتوزیر انگلیس به تازگی دســتور اخــراج 23دیپلمــات روس را از
خاک انگلستان صادر کرده و مدعی شده اســت این افراد ،عناصر اطالعاتی
اعالمنشدهبودهاند.ایندرحالیاستکهمسکوهرگونهدخالتدرمسمومیت
سرگئی اسکریپال ،جاسوس ســابق روس را رد کرده است .اسکریپال هفته
گذشته به همراه دخترش در شهر سالزبری در جنوب بریتانیا مسموم شد،با
این حال سران فرانســه ،آلمان ،انگلیس و آمریکا در بیانیه ای مشترک ضمن
محکومیتحملهباگازاعصاببهاسکریپال،روسیهرامسئولاینحادثهمعرفی
کردند.دراینبیانیهاستفادهازگازاعصابدرقارهاروپااولینحادثهاینچنینی
اززمانجنگجهانیدومتاکنونتوصیفشدهاست.بهگفتهسرانچهارکشور
غربی،نوعگازاستفادهشده،ساختروسیهبودهاست.حتیبوریسجانسون
وزیرخارجهانگلیسمیگویدکهحملهبهجاسوسروستبارانگلیسیاحتماال
تصمیم شــخص والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روســیه بوده اســت .به گفته
جانسون ،این حمله نشان داد که کرملین آشــکارا میخواهد بدون مالحظه
دســت به اقدام بزند و یک الگوی "رفتار بی مهابا" را از سوی پوتین ارائه دهد.
با این حال ماریا زاخارووا ،سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه این اتهام زنی
انگلیسیها علیه روسیه را "دیوانگی" خوانده اســت و لندن را به "اشاعه روس
هراسی"وپنهانکردنحقیقتدربارهپروندهاسکریپالمتهمکرد.

...
سوریه

اینروزهاباآمدنپمپئوبهوزارتخارجهآمریکا،باردیگرزمزمهبازگشتشورشیهای
افراطیبهکاخسفیدمطرحشدهاست.درحالیکهطیروزهایاخیرگمانهزنیهای
زیادی درباره احتمال برکناری «هربرت مکمســتر» مشــاور امنیت ملــی ترامپ در
رسانههای آمریکایی منتشر شده است ،برخی منابع از "سبیل" جایگزین احتمالی او
به عنوان یک "مشکل بزرگ" یاد کردهاند.جان بولتون ،جنگ طلب افراطی  ،مفسر
جنجالی فاکسنیوزو نماینده تندروی اسبق آمریکا در سازمان ملل که نام او به عنوان
جایگزیناحتمالیمکمسترمطرحشدهاست،پیشازاینیکباربهخاطرسبیلاش
نتوانست وارد دولت ترامپ شود!سال گذشته در ابتدای ورود ترامپ به کاخ سفید،
بولتون یکی از جدیترین گزینههای او برای تصدی وزارت خارجه آمریکا بود اما یک
منبع نزدیک به ترامپ بعدها فاش کرد که ترامپ او را تنها به این دلیل به عنوان وزیر
خارجه خود انتخاب نکرد که از سبیل او خوشش نمیآمد! در حالی که برخی کاربران
توئیتر به طنز اعالم کردهاند که شــاید بولتون برای این که این بار شــانس حضور در
دولت آمریکا را از دست ندهد ،به صورت داوطلبانه سبیلهای خود را بتراشد ،اما یک
منبع نزدیک به کاخ سفید گفته است ترامپ اگر برای انتخاب بولتون به جمعبندی
نهایی برســد ،او را مجبور به ایــن کار نخواهد کرد .بــا آمدن پمپئو در راس دســتگاه
سیاستخارجیآمریکاوهمچنینمطرحشدنزمزمههاییمبنیبرآوردنچهرههایی
همچون جان بولتون ،حلقه جنگطلبان در کاخ سفید تکمیل خواهد شد و ترامپ با
فراغ بال بیشتری خواهد توانست
سیاستهای تنشزا و
بحرانآفرین خود را به
پیش برد .بنابراین در
نهایت بایــد اذعان کرد
اگرچهبارفتنتیلرسون
و آمدن پمپئــو واحتماال
بولتون صدای یکســانتری
از آمریــکا در سیاســت خارجــی را
خواهیم شــنید اما بــه نظر میرســد این صدا
برای جهانیان گوش نواز نخواهد بود.

...
روسیه

اظهار نظر روز

سدی به نام «پمپئو»

پل پیالر:

به نظر می رسد «کیم جونگ اون» ،حلقه ای از شــاخه زیتون را بر سر
خود نهاده که دور تا دور آن را با ظرافتی عجیب تراشــیده است .او در
حالی که پشت میزش نشسته و به «دکمه اتمی» اش خیره شده است
به سرنوشت نامعلوم صلح می اندیشد .رهبر کره شمالی همزمان با
انجامآزمایشراکتورهستهایجدیددرکشورش،وزیرخارجهخودرا
بهسوئدفرستادهاست،تااینکشوراروپاییپلیباشدمیاندورجدید
روابطپیونگیانگوواشنگتن.سوئدبهطورسنتیبینکرهشمالیو
ایاالتمتحدهمیانجیگریکردهاستوگمانمیروداینسفربرای
فراهمکردنمقدماتدیداراونوترامپصورتگرفتهباشد.اینوسط
امایکجایکاردرهالهایازابهاماست.ترامپ،تیلرسونکهراهگفت
وگو با کره را باز کرده اســت ،از مقام وزیر خارجه عــزل کرد و پمپئوی
افراطیرابراینجایگاهنشاند.شخصیکهپیشتردرمقامرئیسسیا
بهفاکسنیوزگفتهبود«:هیچامتیازیدرمذاکراتآیندهبهکرهشمالی
نمیدهیم ».اگر امتیــازی در کار نیســت چرا اون باید چشــمانش را
روی کلید اتمی اش
ببندد؟ هنــوز معلوم
نیســت کــه کشــتی
صلحبهپیشمیراند
یا به گل می نشیند؟
سفر ری یونگ هو به
اســتکهلم بــه نوعی
اولین نشــانه تحرک
دیپلماتیک از ســوی
کره شــمالی از زمان
اعالم شــگفتانگیز
پذیــرش دیــدار بــا
اون از ســوی ترامــپ
محسوبمیشود.

...

عربستان سعودی

ویک  :تله اون برای ترامپ؟

اندیشکده روز

سفر غیرمنتظره وزیر خارجه کره شمالی
به سوئد ،حافظ منافع آمریکا

«جان بولتون» بین سبیل داشتن و مشاور ترامپ شدن کدام را
انتخاب می کند؟

تحلیل روز

3

...
آمریکا

خروج حدود  10هزار غیر نظامی از
«غوطه شرقی» دمشق

روسیه؛هدف تحریم های
جدید وزارت خزانهداری آمریکا

صدور حکم بازداشت دختر ملک
سلمان توسط دادگاه فرانسه

فعالیت های تجاری ترامپ زیر
ذره بین تحقیقات مولر

ارتش ســوریه دیروز مقدمات خروج هزاران نفر از
افراد غیر نظامی محاصره شــده در غوطه شــرقی
را فراهم کرد .شبکه االخباریه تعداد کسانی را که
از این منطقه در حال خروج هستند نزدیک به 10
هزار نفر اعالم کــرد .همزمان ،نیروهــای دولتی
این کشور کنترل شهرک حموریه ،از شهرکهای
اصلی در جنوب غوطه شــرقی دمشق را در دست
گرفتند بنابرین بیش از  70درصد غوطه شــرقی
به کنترل ارتش درآمده است.

آمریکا ۱۹فردوپنجسازمانروسیازجملهسرویس
امنیتیاینکشوررابهاتهامتالشبرایدستکاری
درانتخاباتسال ۲۰۱۶آمریکاوحملهسایبریبه
این کشور تحریم کرد .سازمانهای امنیتی ایاالت
متحده به این نتیجه رسیدند که روسیه با استفاده
از هــک کــردن و تبلیغــات گســترده ،در مبــارزات
انتخاباتی ســال  ۲۰۱۶این کشــور مداخله کرده
اســت .مداخلهای که به برهم زدن توازن آرا به سود
دونالدترامپانجامیدهاست.

دســتگاه قضایی فرانســه حکم بازداشت خواهر
ولیعهد ســعودی (حســه بنــت ســلمان) را صادر
کرد بــه ایــن دلیل کــه محافــظ شــخصیاش در
ســال  ۲۰۱۶یــک کارگــر را در آپارتمانــش در
پاریــس کتــک زده بــود .حســه تنها دختــر ملک
سلمان ،پادشاه عربستان اســت و  ۴۴سال دارد.
او هنگامی که کارگرش را در حال عکسبرداری
از آپارتمان  محل زندگی خود دید به محافظ اش
دستور داد تا این کارگر را کتک بزند.

«رابرت مولر» بازرس ویژه پرونده دخالت روسیه در
انتخابات ریاست جمهوری سال  2016آمریکا از
«سازمان ترامپ» خواست برخی مدارک از جمله
اسناد مربوط به روسیه را تحویل دهد .به گزارش
نیویورک تایمز ،این نخستین باری است که مولر
خواستار دریافت و بررســی مدارکی می شود که
به طور مستقیم به کسب و کارهای تجاری دونالد
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مربوط می شــود و
تحقیقات خود را به وی نزدیک تر می کند.

سرگرم سخنان دروغ شده ایم

تصور ترامپ و دروغ هــای بزرگ و تکــراری او ،به جز در عصر
دیجیتال ،غیــر ممکن اســت .فرصت هــای تکنولوژیک نیز
برای چنین شیطنت هایی در حال گسترش است .فناوری
قطعا موجب ترویج سخنان دروغ شده اســت.ترامپ قبل از
اینکهیکسیاستمدارباشد،یکبازیگربود.اوقبلازریاست
جمهوری ،ســتاره یــک برنامه تلویزیونــی بــود .در آن برنامه
تصویــری از ترامپ به عنــوان یک مدیر قاطع به مردم نشــان
داده شد .بعد از آن مردمی که فکر می کردند او مهارت های
تجاری و کاری دارد ،به او رای دادند تــا او به مدیر موثر دولت
تبدیلشود.اماواقعیتایناستکهاوحتیبیشترتصمیمات
مربوط به اخراج افراد را هم نگرفته است.اکنون هرج و مرج
در کارکنان کاخ سفید به راه افتاده است اماترامپ هنوز ما را
سرگرممیکندومیداندکهچگونهتوجههارابهسمتخود
جلبکند.اساسدروغگوییآشکاراوایناستکهبسیاریاز
مردم ترجیح می دهند سرگرم شوند تا این که با حقیقت تلخ
و خسته کننده روبه رو شوند،حاال حتی نادرست بودن منبع
سرگرمیبرایمردماهمیتندارد.

خبرهای متفاوت
"بنسلمان" به مادرش هم رحم نکرد
انبیســی نیوز 14:مقام کنونی و سابق ارشــد آمریکایی
به ان بی ســی نیــوز گفتنــد که اطالعــات نشــان میدهد،
شــاهزاده محمد بن ســلمان به مدت بیش از دو سال ،مانع
دیدار مادرخود با پدرش ملک سلمان شده است و در حالی
که شــاهزاده جوان به ســرعت در حال کســب قدرت بوده،
مادرش را از پدر دور نگه داشــته است .بن ســلمان این کار
را علیه مادر خودش انجــام داد چرا که او نگران بود مادرش
مخالف برنامههایش برای کســب قدرت باشــد و همچنین
نگران بود که مادرش با نفوذی که روی پادشــاه دارد ،شاید
مانع از تحقق برنامههایش شود.

کاخصدامدانشگاهآمریکاییمیشود
الصبــاح  :اداره امالک و مســتغالت عــراق کاخ "رضوانیه" و
محیط اطراف آن را به ساخت دانشگاه آمریکایی اختصاص
داده است که از سال جاری میالدی افتتاح میشود.پیشتر
وزارت آموزش عالی و پژوهش علمــی عراق اعالم کرده بود،
سالتحصیلیآیندهشاهدافتتاحدانشگاهآمریکاییدربغداد
خواهد بود.منطقــه رضوانیه واقــع در غرب بغــداد و نزدیک
فرودگاه بینالمللی این اســتان شــامل کاخهای ریاستی و
ساختمانهایدولتیاستکهدستگاههایامنیتیدرزمان
رژیمسابقازآنهااستفادهمیکردند.
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