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آتش هــای زیادی در اطــراف دونالد ترامپ برافروخته شــده
است که بعضی از آن ها در کالیفرنیاست ،اما خطرناکترین
آتشدرخاندانسعودیشعلهورشدهاست.صدایزجهوناله
خاشقچیهنگامیکهتوسطتیمسعودیبهقتلمیرسد،آن
قدر دلخراش بوده که دونالد ترامپ مــی گوید «دلیلی ندارد
به این نوار گوش کنــم» اما این باعث نمی شــود ترامپ رابطه
صمیمانهاشرابابنسلمان،اصلیترینادارهکنندهسعودی
«متحد واقعا دوست داشــتنی» آمریکا به هم بزند .ترامپ می
داند جنایتی که خودش آن را هولناک توصیف کرد به کشور
ثروتمندی ارتباط دارد که او آن را به عنوان نخســتین مقصد
سفرخارجیاشپسازورودبهکاخسفیدانتخابکرد .حاالبا
مرگخاشقچییکدوقطبیبزرگمیانرئیسجمهورآمریکا
بادستگاهاطالعاتیاینکشورایجادشدهاست.سازمانهای
اطالعاتی با توجه بــه نوار های صوتی کــه اردوغان در اختیار
جینا هاسپل ،رئیس سیا قرار داده ،در پی به چالش کشیدن
بنسلمانولیعهدخودکامهسعودیهستند.درمقابلترامپ
حاضر نیســت به خاطر یک قتل ،از ســودی که سعودی برای
دولت اش به ارمغان آورده چشم پوشی کند .سالح هایی که
سعودیهادرسهسالگذشتهازآمریکاخریدهاند،باعثرونق
گرفتنکارخانههاوایجاداشتغالشدهاست.ایجادشغلنیز
همانشعاریبودکهترامپدرسال 2016بارهاتکرارکرده
بود.عالوهبراین،چندروزپسازقتلخاشقچی،مایکپمپئو،
وزیر خارجه آمریکا توانســته بود حق السکوتی 100میلیون
دالری از ســعودی ها دریافت کند .در این میان چه کسی جز
بن ســلمان جوان که کارنامه اش پر از خطاهای استراتژیک
است می تواند برای ترامپ جذاب باشد؟ به نظر می رسد که
در صورت زنده ماندن ملک سلمان ،پســرش تا سال2020
کهانتخاباتآمریکاستدرقدرتبماند.ترامپخوبمیداند
که می تواند بابت هر خطا این گاو شــیرده را بدوشد مگر این
که تشخیص دهد بن ســلمان تمام شده اســت وشیری برای
آمریکاندارد.

رویترز  :واشنگتن از والیتعهدی احمد بن عبدالعزیز حمایت خواهد کرد

بوی سقوط بن سلمان

گروهبینالملل-اینروزهابویسقوطولیعهدبهمشاممی
رسد .در هزارتوی دنیای سیاســت در پادشاهی سعودی،
شایعات پیشقراول تحوالت مهم و اساســیاند اما گذشته
از ایــن خبرهــای درگوشــی،حاال منابــع نزدیک بــه دفتر
سلطنتی عربستان به خبرگزاری رویترز گفته اند که دهها
شاهزاده و عموزاد ه از شاخههای اصلی آل سعود خواهان
مشاهده تغییری در مســیر جانشینی هســتند اما تا وقتی
ملک ســلمان بن عبدالعزیز  ۸۲ســاله در قید حیات است
کاری نخواهنــد کرد،چــرا که به نوشــته رویتــرز ،احتمال
نمیرود ملک سلمان پسرش را که برایش ارجحیت دارد ،
کنار بگذارد .بنابراین شاهزادهها امکان عملی کردن این
طرح را برای بعد از مرگ ملک سلمان بررسی میکنند.به
گفته آن ها ،شــاهزاده احمد بن عبدالعزیز  ۷۶ساله برادر
کوچکتــر ملک ســلمان ممکن اســت بر تخت پادشــاهی
بنشیند .در این صورت شــاهزاده احمد از حمایت اعضای
خاندان سلطنتی ،سازمانهای امنیتی و برخی گروههای
غربیبرخوردارخواهدبود.رویترزمینویسد:حتیمقامات

ارشــد آمریکایی نیزحمایت خــود را از شــاهزاده احمد که
برای حدود ۴۰سال معاون وزیر کشور بوده اعالم کردهاند.
آمریکا اطمینان دارد که شاهزاده احمد اصالحات سیاسی
و اقتصادی را که محمد بن ســلمان آغاز کرده است ،تغییر
نخواهد داد یا معکوس نخواهد کرد .همزمان یک مسئول
در وزارت خارجه آمریکا که خواســت نامش فاش نشود ،به
شبکهایبیسیاینکشورگفت:دستداشتنبنسلمان،
در قتل خاشقچی کامال علنی است .واشنگتن پست نیز در
سرمقاله دیروز خود نوشت «:دولت آمریکا درست میگوید
که رابطه با عربستان که آغاز آن به دوران ریاست جمهوری
فرانکلین روزولت بازمیگــردد ،ارزش حفاظت را دارد اما
دولت در اهمیت کشوری که بسیار بیشــتر از دادههایش،
از آمریــکا میگیرد ،اغــراق میکند .ایــن دولت همچنین
حکومت عربســتان را با ولیعهد  33سالهاش(بن سلمان)
اشــتباه گرفته؛ مــردی که طی ســالهای انگشتشــمار،
ســابقهای زهراگین از اقدامات بیمحابا را برای خود رقم
زده است».

اندیشکدهروز

یمن
عربستانآتشبسباانصارا...راردکرد

ازسرگیرینبرددرحدیده

بــه رغــم بارقههــای صلــح ،آتــش جنــگ در یمــن دوبــاره
شــعلهور شــد .ائتالف ســعودی درحالــی که تــاش های
دیپلماتیک برای پایان یافتن جنگ در یمن شتاب مضاعفی
گرفته،همزمان با بمباران دوباره بنــدر «حدیده» آتشبس
با انصارا ...را رد کرد .جنگنده های ائتالف ســعودی شــب
گذشته مواضعی از بندر حدیده را بیش از 10نوبت بمباران
کردند .این در حالی اســت که انتشار خبر آمادگی جنبش
انصارا ...برای توقف حمالت موشکی و پهپادی به عربستان
و امارات با هدف آغاز روند گفت وگوهای صلح ،امید تازه ای
را در جامعه جهانی برای بازگرداندن آرامش به این کشــور
احیا کرده بود .همچنین دولت مســتعفی یمن به ریاســت
«عبد ربه منصور هادی» با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز تمایل
برای از ســرگیری گفت وگوهای سیاســی ،تصریح کرد که
در مذاکرات صلح شــرکت می کند .با این حــال به نظر می
رســد تداوم درگیری ها در بندر الحدیــده و حمله جنگنده
های ســعودی به این بنــدر همچنان بــه نگرانی هــا درباره
کند کردن سرعت روند صلح در این کشور دامن زده است.
ژنــرال ترکی مالکــی ،ســخنگوی ائتالف ســعودی بامداد
سهشــنبه در یک کنفرانس خبــری با رد توقــف درگیریها
گفت« :ائتالف هماکنون خط نبــرد را به  ۴کیلومتری بندر
و 3کیلومتری مرکز حدیده رسانده است .همزمان عملیات
نظامی به پیش میرود و هدف اولیه آن نابود کردن راههای
تامین حوثیها(انصــارا )...در مناطق مختلف اســت .تنها
برنامه زمانی پیشــرفت در شــهر حدیده ممکن است تغییر
کند ».بمبارانشبگذشتهبندرالحدیدهنشانداد،ائتالف
سعودی همچنان چشم از این بندر برنداشته و خیالی برای
کوتاه آمدن از این جنگ ندارد.

احمد بن عبدالعزیز یکی از 45پســر ملک عبدالعزیز بنیان
گذار پادشاهی عربستان سعودی است .البته شمار پسران
ملک عبدالعزیز به دلیل تعدد ازدواجهای وی روشن نیست
و برخی منابع از  150پســر نیز نام میبرند اما از میان تمام
فرزنــدان ذکــور وی تنهــا 45نفر توانســتهاند به ســن بلوغ
برســند .احمد بن عبدالعزیز متعلق به حلقهای از فرزندان
ملک عبدالعزیز است که از آن ها بهعنوان هفت سدیری نام
میبرند.هفتبرادرکهمادرآنهامحبوبترینهمسربنیان
گذارحکومتسعودی،حصهبنتاحمدالسدیریاست.این
حلقه از پسران ملک عبدالعزیز با داشتن سمتهای مهمی
چون وزارت دفاع ،وزارت کشــور و منصب ولیعهدی تبدیل
به قدرتمندتریــن تیره خاندان ســعودی شــدهاند .از جمله
اعضای این حلقه میتــوان به نایف بــن عبدالعزیز ولیعهد و
وزیر کشور سابق عربستان ،ملک فهد پادشاه عربستان بین
سالهای  1980تا  2006و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه
عربستانسعودیاشارهکرد.احمدبنعبدالعزیز 76ساله
حاال تنها بازمانده از این حلقه هفت نفره اســت .بهرغم این
که 76ســال برای یک رهبر سیاسی ســن زیادی است ،اما
درقیاسباپادشاهانسعودیهمچنانقابلتاملاست.در
بحبوحهدستگیریشاهزادگانسعودیبهجرمفساد،احمد
بنعبدالعزیزدرآخرینلحظهازریاضباهواپیمایشخصی
فرارکردوبهتبعیدیخودخواستهدرلندنرفت.حتیزمانی
کهمعترضانبهکشتارمردمیمندرمقابلخانهویدرلندن
تجمعکردند،ویبهمیانمعترضانرفتواینکشتارهارابه
گردنمحمدبنسلمانولیعهدجوانانداخت.حاالنزدیک
بهیکماهاستکهبرادرپادشاهباتضمینامنیتیبریتانیابه
ریاضبرگشتهاست.استقبالگستردهدیگراعضایخاندان
سعودی از وی در فرودگاه نشــاندهنده محبوبیت اوست.
احمد بن عبدالعزیز نمادی از همان محافظهکاری سعودی
است که شاید خیلی از ساکنان عربســتان آرزوی بازگشت
بهآنرادارند.
▪آخرینمتحدانبنسلمان

اما بهطور حتم محمد بنسلمان در مقابل تمام این تحوالت
دســت و پا بســته نخواهد بود .ولیعهد جوان ســعودی تمام
توان خود را برای تثبیت وضعیت فعلی بســیج کرده است.

وی در داخل عربســتان متحدان چندانی ندارد بهخصوص
این که در پی فضاحت قتل خاشقچی مجبور شده برخی از
جدیترین متحدان خــود از جمله محمد القحطانی رئیس
شــورای ســایبری عربســتان را برکنار کند .امادر بیــرون از
مرزهای ریــاض ،بنیامیــن نتانیاهو و عبدالفتاح السیســی
شایدمهمترینمتحدانبنسلمانباشند.السیسیکهادامه
حیات اقتصادی کشور خود را در گرو کمکهای اقتصادی
عربســتان میبیند ،در تماس با ترامپ خواســتار حمایت از
موقعیتبنسلمانبودهاست.البتهدونالدترامپبهواسطه
قراردادهایتسلیحاتیچندصدمیلیاردیکهباسعودیها
دارد،حکمرانیمحمدبنسلمانبیتجربهرافرصتخوبی
برایپرکردنجیبشرکتهایآمریکاییمیبیندوبهراحتی
حاضربهپذیرشجایگزینیبرایاونیست.درکناراینولیعهد
ســعودی امیدوار اســت که حمایت البی صهیونیســتی در
آمریکا به نفع وی تمام شود .شاید بیدلیل نیست که هیئت
مســیحیان پروتســتان آمریکایی که رابطه نزدیکــی با رژیم
صهیونیســتی دارند به دیدار بنســلمان رفتهاند؛ دیداری
که در آن ولیعهد ســعودی بر این نکته تاکید کرده اســت که
اخوانالمسلمین،حزبا...لبنان،ایرانوحماسمهمترین
دشمنان عربستان هستند .جالب این جاست که گروهها و
کشورهایی که محمد بنسلمان از آن ها نام برده هر کدام به
نحوی با ایران مشــکل دارند .البته از آن سو صهیونیستها
هم امید فراوانی به بنسلمان بســتهاند.روزنامه «هاآرتص»
درگزارشیبهایننکتهاشارهکردکهصهیونیستهانزدیک
به 50سال منتظر روی کار آمدن شخصی مانند بنسلمان
بودنــد و با کنــار رفتــن احتمالی وی تمــام ســرمایهگذاری
صهیونیستهابربادمیرود.محمدبنسلمانحتیمیتواند
روی همــکاری احتمالــی چین و روســیه هم حســاب کند.
از همیــن رو در اجالس اخیــر داووس صحرا ،شــرکتهای
روسیوچینیقراردادهایبزرگیراتصاحبکردند.بااین
حال اگرچه محمد بن ســلمان به دلیل رفتار غیرمتعارفش
در سیاست داخلی و خارجی عربستان همواره مورد انتقاد
و مخالفت بسیاری از چهرههای قدرتمند خاندان سعودی
بوده اســت ،اما اکنون به نظر میرســد با افزایش فشارها بر
ولیعهد عربستان بر ســر رسوایی قتل خاشــقچی و جنایت
هایش درجنگ یمن ،هم آینده سیاسی محمدبن سلمان و
همعربستانواردتونلتاریکیخواهدشد.

واشنگتن پست :ایوانکا از
ایمیل شخصی برای امور
دولتی استفاده کرده بود

قتلخاشقچیوآیندهبنسلمان

اندیشــکده راهبردی تبییــن نوشــت:به دنبال قتــل جمال
خاشــقچی ،محمدبن ســلمان با چالش های جــدی مواجه
شده اســت .ســناریوهای محتمل برای آینده او ،از براندازی
تا مصالحه وحتی رادیــکال تر شــدن رفتــار وی را دربردارد؛
ســناریوی اول :درصورت تقویت فشــارهای بیــن المللی بر
محمدبن سلمان برای کناره گیری از قدرت ،ممکن است که
با واکنشها یا کرنشهای بیشتر در داخل و خارج ،وی سعی
در منصرف ساختن دوســتان و همپیمانان غربی خود از این
تصمیموکسبحمایتهمهجانبهآنانبرایماندندرقدرت
داشــته باشد.ســناریوی دوم :تجربه نشــان داده است که در
مواقعحساس،بهویژهدرمقطعکنونیبهدلیلرقابتقدرت
میان شاهزادگان سعودی ،همواره حمایت آمریکا از مقامات
عربســتان و اثرگذاری آنان در تعیین یا جایگزینــی افراد این
خانواده در پست های کلیدی ،به عنوان یک عامل اساسی و
پذیرفتهشده،نقشآفرینبودهاست.سناریویسوم:بهنظرمی
رسدکهدوستانوهمپیمانانمنطقهایوبینالمللیمحمدبن
سلمان به شدت در تالش هســتند تا با طراحی های پیچیده
و به کارگیری راهکارهای مختلف ،با هدف تلطیف تدریجی
اوضاع کنونی ،کاهش فشــارها و درنهایت خــروج از بحران و
حفظمحمدبنسلماندرقدرت،اقداماتیراصورتدهند.

محاکمه وزیر اسرائیلی
به اتهام فساد و پول شویی
▪احمد؛آخرینبازماندهسدیریها

تحلیلروز

بازگشت معشوقه «بیل»بهقابتلویزیون

مونیکا لوینسکی :اف بی آی تهدید کرده بود مادرم را بازداشت می کند
خ ســفید که در اواخر دهه 90میالدی
کارآموز پیشــین کا 
به دنبال افشای رابط ه اش با «بیل کلینتون» شهرت یافت،
پس از 23سال بار دیگر در انظار ظاهر شده و این بار برنامه
مستندیازخاطراتدوران 22سالگیخودآوردهاست.به
گزارشدیلیمیلاینمستندسریالی«،ماجرایکلینتون»
نام دارد و پخش آن از شــبکه  A&Eآغاز شــده است.در این
مستند 20ســاعت مصاحبه با لوینسکی پخش می شود.
رسوایی رابطه جنسی مونیکا لوینســکی با چهل و دومین
رئیس جمهور آمریکا در اواخر دهه  1990میالدی منجر
به استیضاح بیل کلینتون در مجلس ســنا شد.پخش این
مســتند در حالی آغاز شده اســت که طی روزهای گذشته
اخباری مبنی بــر آمادگی هیالری کلینتــون برای حضور
در انتخابات ریاســت جمهوری 2020منتشــر شده بود.
مونیکا لوینسکی در این مســتند از کارهای «احمقان ه ای»
سخنگفتهکهدرآندوران،برایجلبتوجهبیلکلینتون
انجام داده اســت.او اذعان کرد کــه در آن زمان به دلیل آن
که مجذوب بیل کلینتون بوده ،به گونــهای رفتار کرده که
س جمهور وقت را به خود جلب کند.او همچنین
توجه رئی 
ی کند
از مهمانی تولد یکی از کارکنان کاخ سفید تعریف م 
کهدرآنتوجهبیلکلینتونرابهخودجلبکردهاست.این
بازگشت« ،یک بازگشت بزرگ و متفاوت» برای لوینسکی
محسوب می شــود زیرا خود را از نگاه ها پنهان و تالش می
کردمحتاطانهدربارهخانوادهکلینتونسخنبگوید.برنارد
لوینسکیوهمسرشمارسیا،پدرومادرمونیکالوینسکیدر
اپیزوددوماینمستندگفتند،زمانیکهدخترشانوارددوره
کارآموزیدرکاخسفیدشد،بسیارهیجانزدهبودند.برنارد
لوینسکی که پدرش از یهودیان آلمانی فراری به آمریکای
مرکزیدرزمانجنگجهانیدومبوده،گفت:منمهاجری
بودم که از الســالوادور به آمریکا آمده بودم و برایم بســیار
فوقالعادهوباورنکردنیبودکهدخترمشروعبهکاردرکاخ
سفید کرد.با این حال ،این دوره کارآموزی به سرعت وارد
روزهای تاریک خود شد؛ زمانی که مونیکا لوینسکی وارد
رابطهایبارئیسجمهوریآمریکاشدوافبیآیاورامجبور
کردکهدرروندتحقیقاتدربارهبیلکلینتونهمکاریکند.
خودمونیکالوینسکیفاشمیکندکهمقامهایافبیآیبا
تهدیدکردنویبهمجازاتمادرش،اورامجبوربههمکاری
کردند.او در این مستند در حالی که اشک میریزد ،به یاد
میآورد که چطور تیم کنت استار و مأموران فدرال گفتند
که او و مادرش هر دو به خاطر دروغ گفتن درباره این رابطه
بامجازات ۲۷سالحبسروبهروهستند.مونیکالوینسکی
گفت :من در آن زمان به طور مکرر درخواست میکردم که
میخواهمبامادرمتماسبگیرم.آنهابهمدت ۱۲ساعتاز

مندریکیازاتاقهایهتلریتز-کارلتونبازجوییکردند
و دایم به درخواستم پاسخ منفی میدادند .یکی از آنها به
من گفت :تو  ۲۴ساله هستی و نیازی نداری که به مادرت
زنگبزنیوبایدتصمیمبگیریکهمیخواهیچکارکنی.
مونیکا لوینســکی  45ســاله از فعاالن مبارزه با قلدری در
فضای مجازی است.لوینسکی به تازگی هم در یادداشتی
کهدرمجله«ونتیفر»منتشرشد،گفتهبوددرصورتدیدار
با«هیالریکلینتون»بانویاولپیشینآمریکاازاوباردیگر
یاشبابیلکلینتونعذرخواهیخواهد
بابترابطهجنس 
کرد.لوینسکینوشت«:اولیناظهاراتمنبعدازرسوایی،
عذرخواهی مســتقیم از «چلســی» (دختر بیــل و هیالری
کلینتون) و خانم کلینتون بود».وی افزود« :اگر قرار باشد
ی دانم
امروز نیز شخصا هیالری کلینتون را مالقات کنم م 
که تمام نیرویم را جمع خواهم کرد تا بــار دیگر صادقانه به
او بگویم تا چه حد متاســف هســتم».او در بخش دیگری از
یادداشــت خود برای مجله «ونتی فر» نوشته است« :بیش
از این که من سزاوار عذرخواهی هستم یا [این پرسش که]
بایدعذرخواهیکنمیانه،آنچهاهمیتداردایناعتقادمن
استکهبیلکلینتونبایدبپذیردکهعذرخواهیکند».این
در حالی اســت که بیل کلینتــون در مــاه ژوئن امســال به
شبکه«انبیسی»گفتهبودکهباورنداردبهلوینسکییک
عذرخواهی شــخصی بدهکار است.رسوایی جنسی بیل
کلینتونومونیکالوینسکیدراواخردهه 1990میالدی
سجمهور
یخواهانکنگرهرامصممساختتارئی 
جمهور 
دموکراترااستیضاحکنند.باانتصاببازرسویژه،تحقیق
و تفحــص مفصلی در ایــن باره آغاز شــد امــا در نهایت بیل
کلینتوندرقدرتباقیماند.
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رسوایی به
سبک هیالری
ایوانکا ترامپ گرفتار همان چالشی شد که پدرش دونالد
در انتخابات  2016توانسته بود با استفاده از آن ،رقیب
اش هیــاری کلینتــون را از پــای درآورد .دختــر رئیس
جمهوری آمریکا ،برخالف مقررات امنیتی ،از یک حساب
ایمیل شــخصی برای امور اداری اســتفاده کرده است.
روزنامه واشــنگتن پســت در گزارشــی به نقــل از منبعی
ناشناس نوشته اســت که این موضوع در جریان بررسی
ایمیلهــای ارســالی کاخ ســفید توســط مقامــات دفتر
ریاست جمهوری کشــف شــد .ایوانکا ترامپ در واکنش
به هشــدار امنیتی کاخ ســفید گفته اســت که از مقررات
مربوط به ایمنــی مکاتبات از طریق ایمیــل اطالع کامل
نداشــته و پس از آگاهی از این مقررات ،از ایمیل دولتی
برای مکاتبات اداری استفاده کرده است .این در حالی
اســت که در ســال  ۲۰۱۶و در جریان کارزار انتخاباتی
ریاســت جمهوری آمریکا ،دونالد ترامپ به عنوان نامزد
ریاســت جمهوری بارها از رقیب خود هیالری کلینتون
انتقاد کرده و مدعی شده بود ،استفاده کلینتون از ایمیل
شــخصی برای امــور کاری «آمریــکا را به خطــر انداخته
است ».دونالد ترامپ متهم است در همان زمان از روسیه
برای دسترسی به سه هزار ایمیلی که وکالی کلینتون به
پلیس فدرال نداده بودند ،کمک خواسته بود .هواداران
ترامپ با انتقاد از هیالری کلینتون ،در کارزارهای دونالد
ترامپ شعار «او را زندانی کنید» سر میدادند .واشنگتن
پســت به نقل از وکیــل دونالــد ترامپ نوشــته اســت که
ایمیلهای ارسالی از این مسیر حاوی اطالعات محرمانه
یا ویژه نبوده اما در هر حال ،مکاتبات اداری محســوب و
باید در چارچوب مقررات مبادله میشد .پس از انتخاب

اظهارنظرروز
لورابیکر:

ارتباط از نوع «ترامپ»«-اون»

یادتان هســت دونالــد ترامپ ،رئیــس جمهــوری آمریکا چه
زمانیگفت،اووکیمجونگاون،رهبرکرهشمالیعاشقهم
شدهاند؟ بله 29.ســپتامبر یعنی حدود یک ماه و نیم قبل در
یکسخنرانیانتخاباتیبودکهترامپگفت«:او[کیم]برایم
نامههایزیبامینویسد.آنهانامههایمحشریهستند.ما
عاشق هم شدیم ».اما االن به نظر میرسد میانشان شکرآب
شــده و آن ها دیگر با هم حــرف نمیزنند .در عــوض ،آمریکا
و کره شــمالی به هم خیره شــدهاند و منتظر هســتند ببینند
کدام یک چشمک اول را میزند یا حرکتی میکند و البته به
نظر میرسد هیچکدام تمایلی به تســلیم شدن و کوتاه آمدن
ندارند.مذاکراتی که قرار بود با هدف زمینهسازی دیدار دوم
دو رهبر (ترامپ و اون) این هفته بین کیم یونگ چول ،مشاور
عالی رهبر کرهشــمالی و مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا در
نیویورک انجام شــود ،اتفاق نیفتاد زیرا وزارت خارجه آمریکا
دریافت که مقامــات پیونگ یانگ طبق برنامه ســوار هواپیما
نشدهاند.خطدیپلماتیکیکهآمریکادرپیشگرفته،اینگونه
است که برای این مذاکرات دوباره برنامهریزی خواهد شد و
ترامپهمگفتهاستاوازسیرتحوالت«بسیارخرسند»است
و تا زمانــی که تحریمها علیه کره شــمالی به قــوت خود باقی
اســت ،او «هیچ عجله ای» ندارد .مقامات کره جنوبی ،متحد
آمریکا نیز به خبرنگاران گفتهاند لغو شدن دیدار دو مقام کره
شــمالی و آمریکا در نیویورک را برجســته نکنند اما مقاماتی
در وزارت خارجه این کشور «ناامیدی» خود را از این اتفاق به
زبان آوردهاند .در چنین شــرایطی این حس به انسان دست
توگوها و هــم فرصت رفع بحران
میدهد که هم فرصت گف 
کره شمالی ممکن اســت در حال از دست رفتن باشد.حتی
درسطوحپایینتر،استفانبیگان،نمایندهویژهجدیدآمریکا
درکرهشمالیبیشازدوماهاستکهکارخودراآغازکردهاما
هنوز با همتای خود در کره شمالی یعنی چویی سان هوئی،
معاون وزیر خارجه دیدار نکرده اســت .ریشه این «گریزانی از
یکدیگر»دراینمسئلهاستکهکرهشمالیوآمریکاهرگزواقع ًا
درباره غایت «خلع سالح هسته ای» توافق نکردهاند .پیونگ
یانگ از همان ابتدا شفاف گفت ،خلع سالح هستهای را یک
جانبهانجامنمیدهدوخواستارخلعسالحهستهایمرحله
به مرحله و تعهد دوجانبه است.شــاید هــر دو طرف اینگونه
محاسبهکردهاندکهمیتوانندبهسادگی«اتالفوقت»کنند
وبگذارندزمانبگذردبدونآنکهکاریبکنند.آمریکامیتواند
تحریمهاراتازمانیکهکرهشمالیگامهایبیشتریبرنداشته
حفظکندوپیونگیانگمیتواندبههشدارهایهستهایخود
ادامهودرعینحالروابطدیگرخودراگسترشدهد.

خبرمتفاوت
تاسیسدانشکدهجاسوسیمشترکاروپایی

ترامپ بارها از رقیب خود ،کلینتون،
انتقاد کرده و مدعی شده بود،
استفاده کلینتون از ایمیل شخصی
برای امور کاری «آمریکا را به خطر
انداخته است
دونالد ترامــپ به ریاســت جمهــوری ،ایوانــکا ترامپ به
عنوان «مشاور» به کاخ سفید رفت و بعدا به عنوان یکی از
کارمندان دولت فدرال ،استخدام شد هرچند برای این
شــغل ،حقوقی دریافت نمیکند .او پیــش از تصدی این
ســمت ،به خاطر جلوگیری از تضاد منافع ،از شغل خود
در تشکیالت تجاری پدرش کناره گرفته بود .به گزارش
یورونیوز ،استفاده کارکنان کاخ سفید از ایمیل شخصی
بــرای امــور کاری غیرقانونی نیســت امــا طبــق قوانین
بایگانی فدرال و ریاســت جمهوری ،مقامات دولتی باید
طی  20روز یک نســخه از مکاتبات کاری را که از ایمیل
شخصی فرستاده اند ،به ایمیل کاری بفرستند تا بایگانی
شــود .عالوه بر این ،برای مکاتباتی با اطالعات خاص یا
محرمانه نباید از ایمیل شخصی استفاده کرد.

پولیتیکــو -چند هفتــه پس از اظهــارات ماکــرون ،رئیس
جمهور فرانســه ،برای تشــکیل «ارتــش اروپایــی» ،وزیران
دفاع 25کشور عضو اتحادیه اروپا ،با تاسیس یک دانشکده
«اطالعاتی و جاسوسی مشترک» و  16پروژه دیگر موافقت
کردند .این پروژه ها که در چارچوب پیمان همکاری دایمی
ساختاری ( )PESCOبه تایید وزیران دفاع تمام کشورهای
عضو اتحادیه اروپا به جز دانمارک ،مالت و انگلستان رسید،
مــواردی از بهبود آمــوزش و تاسیســات تا تقویــت عملیات
دریایی و سامانه های هوایی را در بر می گیرد .تاسیس یک
دانشکده جاسوسی مشترک دراتحادیه اروپایک گام مهم
رو به جلو برای جامعه اطالعاتی اتحادیــه اروپاخواهد بود.
تا این اواخر ،انگلستان مسیر تعمیق همکاری اطالعاتی در
اتحادیهاروپارامسدودمیکردزیرالندنایناقدامرارقابتی
نامطلوب با ائتالف اطالعاتی «پنج چشم» مرکب از آمریکا،
استرالیا ،کانادا ،نیوزیلند و انگلستان می دانست .با نزدیک
شدن «برگزیت»  ،لندن دیگر مانعی در این مسیر نیست.

نمای روز

میلیون ها یمنی با شعار علیه آمریکا و عربستان میالد
پیامبراعظم(ص)راجشنگرفتند.

ترکیه
جزئیاتجدیدازفایلهایصوتیمنتشرشده
ازقتلخاشقچی

"کیسه روی سرم نکشید نفسم می گیره"

رســانههای ترکیــه دســت بــردار نیســتند.آن هاجزئیات
ل صوتی درخصوص قتل جمال خاشقچی
جدیدی از دو فای 
و نحوه کشــته شــدن و قطعه قطعــه کردن جســدش فاش
کردند.بــر اســاس اطالعــات بــه دســت آمــده ،دو فایل از
فایلهای صوتی مربوط به قتل جمال که یکی از آنها چهار
دقیقه و دیگری هفت دقیق ه است ،مربوط به جزئیات دعوا
و مشاجره در داخل کنســولگری بین خاشقچی و تیم ترور
اســت.فایل هفت دقیقهای مربوط به چهار تــن از اعضای
تیم ترور اســت که به اســتقبال خاشــقچی رفته و وی را در
کنسولگری عربستان در استانبول همراهی کردهاند .این
فایلهای صوتی همچنیــن از برخی وقایع بعــد از قتل نیز
پرده برمیدارند بــه طوری که گفتوگویــی بین مصطفی
المدینی (شخصی که ماموریت پوشیدن لباس خاشقچی
و خروج از کنسولگری را داشته) و یک عنصر دیگر در دست
اســت" .کیسه روی ســرم نکشید نفســم می گیره" آخرین
جمله خاشــقچی قبل از مرگ بوده است.تحقیقات نشان
میدهد ،دیوارهای تمام ســه اتاقی که در طبقــه باال بوده
رنگ و کف اتاقها که مرمر بوده با دو ماده شیمیایی متفاوت
تمیز شــدهاند .بازرســان این مســئله را از باقیماندههای
مواد شــیمیایی کــه روی زمیــن و روی جاروها مانــده بود،
دریافتهاند.
CMYK

