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ترامپ؛ تاریخ بخوان!
در سه سال گذشته که ترامپ در جایگاه
ریاست جمهوری قــرار گرفته ،آمریکا در
حال بازکردن جبهه های جنگی در اقصی
نقاط جهان بوده است .جنگ تجاری شدید
با چین که حتی با وجود مذاکرات مفصل
و چند دوره ای و کوتاه آمدن چینی ها در
چند مرحله هنوز بر شدتش اف ــزوده می
شود ،درگیری سیاسی-اقتصادی با ایران
و کارزار فشار حداکثری ،فشار به متحدان
سنتی در اروپا و تهدید هرروزه آنان ،تحقیر
دوســتــان عــرب به انحای مختلف ،جنگ
تعرفه ای با برخی کشورهای بزرگ و دوست
آمریکا مثل ترکیه و هند ،تهدید کره شمالی
و سپس دعوت به مذاکره ،ایجاد آشوب در
ونزوئال ،کنار گذاشتن راهبرد دو دولت در
فلسطین و در آخرین مورد درگیری تعرفه
ای با مکزیک از مهم ترین این موارد بوده
است .نکته مهم و جالب آن است که روسیه
را نمی توان به راحتی در این فهرست قرار
داد .گرچه برخی تحریم های کم دامنه در
موضوع اوکراین و لغو معاهده بمب های
هسته ای در دوران ترامپ رخ داده است،
اما این موارد به اندازه درگیری های جدی
با دیگر کشورها و حتی متحدان و دوستان
آمریکا نیست ،درحالی که روسیه به صورت
سنتی رقیب آمریکا بوده است.شخصیت
ترامپ نشان داده که وی نسبت به قدرت
آمریکا در اجبار دیگر کشورها به تبعیت ،از
اعتماد به نفس بسیار باالیی برخوردار است.
به بیان دیگر او روی توان خود خیلی حساب
باز کرده اما موضوع بسیار مهم آن است که
به اعتراف نهادهای تصمیم ساز آمریکایی
و تحلیل گــران داخلی آمریکا ،تــوان این
کشور برای این میزان از ماجراجویی کافی
نیست .آمارهای اقتصادی نشان می دهد
سهم آمریکا در تولید جهانی بسیار کمتر از
گذشته است .شرایط سیاسی بین المللی
نیز نشان از کاهش نقش آمریکا در بسیاری
از مسائل مهم جهانی دارد .در همین دوران
سه ساله ،شکست در به زانو درآوردن کره
شمالی و ونزوئال نمونه هایی از ناتوانی
آمریکا در اعمال قــدرت اســت .گرچه این
کشورها زیر فشار همین میزان از قدرت
آمریکا شرایط سختی را می گذرانند اما مهم
آن است که نتیجه ای حاصل نشده است.
از طرف دیگر دوستان و متحدان آمریکا در
خصوص رهبری این کشور دچار تردید شده
اند و سیاست های دم دمی مزاج رهبران
کنونی موجب دلسردی آنان از همراهی
جدی با آمریکا شده است .در واقع اطمینان
به رهبری آمریکا در این دسته از کشورها با
مشکالت جدی مواجه شده است.باوجود
همه این واقعیت ها ترامپ با اعتماد به نفس
باال هنوز در حال باز کردن جبهه های جدید
بــرای درگیری و جنگ اســت .احتماال او
تاریخ را نخوانده و نمی داند که بزرگ ترین
امپراتوری های جهان دقیقا به علت همین
اعتماد به نفس باال و رفتارهای تهور آمیز
سقوط کرده اند.
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ضرب االجل آمریکا به ترکیه برای لغو قرارداد
خرید موشک های اس ۴۰۰روسی

چالش جانشینان «می» یک روز پس
از پایان نخست وزیری وی

محافظهکاران
در دام «دراگز»

گــروه بین الملل-مسئولیت تــرزا می در مقام
رهبر حزب محافظهکار و نخست وزیر بریتانیا روز
جمعهرسمابهپایانرسیدامااوکهدوهفتهپیشبا
چشمانیگریانوبغضیدرگلواستعفایشرااعالم
کرده بود ،تا زمان تعیین فردی به عنوان جانشین
( ۲۲ژوئیه) ،در این مقام باقی میماند .افرادی
که خواهان جانشینی خانم می هستند باید تا
روز دوشنبه  ۱۰ژوئن ( ۲۰خرداد) نامزدی خود
را اعالم کنند .تاکنون  11تن از هم حزبیهای
او برای رسیدن به مقام نخستوزیری و رقابت
با یکدیگر اعالم آمادگی کرده اند .در این میان
اما مــواد مخدر ( )drugsبه کلید واژه رسوایی

کاندیداهای مطرح حزب محافظه کار بدل شده
است .روزنامه دیلی میل ،روز جمعه نقل قولی
را از «مایکل گوو» منتشر کرد که طبق آن ،این
سیاستمدار محافظهکار گفته است ،زمانی که

«کوچک ترین زندانی سیاسی» عربستان با مجازات اعدام روبه رو ست

ریلگذاریجنایتپسازخاشقچی

خادم -وقتی فریاد «دارم خفه می شم» جمال
خاشقچی و صدای اره ای که استخوان های این
روزنامه نگار منتقد را می برید به رسانه رسید و
سیاستمداران غربی واکنشی نشان ندادند ،بن
سلمان گستاخانه تر و وقیحانه تر پــروژه حذف
مخالفان را در پیش گرفت .ولیعهد و وزیر دفاع
سعودی دو ماه پس از اعدام  33شیعه عربستانی
کهراشاتودیآنرابزرگتریناعدامدستهجمعی
شیعیان در عربستان نامید ،حاال سعی در حذف
«کوچک ترین زندانی
سیاسی» کشورش را
دارد .دیروز سیانان
شداد« ،مرتجی
گزار 
الـــقـــریـــریـــص» ۱۸
ســالــه بــعــد از چهار
ســـــــال حــــبــــس بــه
اتــهــام مــشــارکــت در
«تــــظــــاهــــرات روی
دوچرخه با کودکان» در منطقه العوامیه در شرق
عربستان ،با مجازات اعدام روبهروست .براساس
فهرست اتهام مرتجی ،او اولین «جرم» خود را در
 ۱۰سالگیمرتکبشدهاست؛زمانیکهبههمراه
 ۳۰کودک دیگر با دوچرخه در جریان اتفاقات
منطقه شیعهنشین العوامیه همزمان با شروع
حوادث موسوم به «بهار عربی» در سال ۲۰۱۱
این گروه را هدایت کرده بود .او سه سال بعد از
این تظاهرات توسط نیروهای امنیتی سعودی در

گذرگاه زمینی ملک الفهد در حالی که به همراه
خانوادهاش عازم بحرین بود ،بازداشت شد .به
گزارش سی ان ان ،وکال و فعاالن حقوقی در آن
زمان مرتجی را «کوچک ترین زندانی سیاسی
سعودی» خواندند .چهار سال بعد از بازداشت ،او
که اکنون  ۱۸ساله شده است ،در دادگاه «جرایم
تروریستی» به اتهام دوچرخه سواری با برادرش
و پرتاب کوکتل مولوتف به مرکز پلیس العوامیه
محاکمه میشود .سازمان اروپایی حقوق بشر
در حــوزه عربستان
پیشتر اعــام کرده
بود ریــاض ،مرتجی
القریریص را برای
یــک م ــاه در سلول
انفرادی نگه داشت
و بــــــرای گــرفــتــن
اعــــتــــراف دربـــــاره
اتـــهـــامـــات مــطــرح
شده علیه او مورد شکنجه و بدرفتاری قرار داد.
سی ان ان پس از اعدام 33شیعه در عربستان نیز
اعالم کرده بود« ،اقرارنامههای اعدام شدگان
ساختگی بــوده و زیر شکنجه های شدید ثبت
شده اســت ».حتی منابع آگــاه به نقل از برخی
محکومان به اعدام به این شبکه گفته بودند به
جز اثر انگشت ،اطالعی از این اعترافنامهها
نداشتهاند و ایــن اعترافات را افـــرادی که به
دستشان شکنجه شدند ،ثبت کردند.

انتشار کتاب جدیدی درباره کودکی رهبر کره شمالی

وقتی«اون»بچهبود

انتشار کتاب جدیدی از کودکی رهبر کره شمالی
جزئیاتتازهایازکیممنزویوتنهادردورانکودکی
را به تصویر کشیده است .کیم جونگ اون ،رهبر
کرهشمالی وقتی سال  ۲۰۱۱قدرت را به ارث برد
 ۲۷سال داشت و جایگاهش را در سلسله کیم که
پدربزرگش بنیان گذار آن بود ،باز کرد .در کتاب
جدید رئیس دفتر واشنگتن پست در پکن با عنوان
«جانشین کبیر :سرنوشت بینظی ِر الهی رفیق کیم
اون درخشان» جزئیاتی از کودکی عجیب و
جونگ ِ
تنهایی کیم جونگ اون که حول قدرت ،امتیازات و
اختیارات میچرخید ،فاش شده
است .به گزارش ایسنا ،براساس
گزیدههای ایــن کتاب ،کودکی
کیم جونگ اون مملو از سفر و
درسهایی از حاکمیت ظالمانه
بوده است .او و برادر بزرگ ترش،

کیم جونگ چــول ،لباس نظامی کوچکی به تن
میکردند تا ژنرالهای کوچک شوند .اهل خانه
هم آن ها را «شاهزادههای کوچک» مینامیدند.
سرآشپز کنجی فوجیموتو که از ژاپن به کرهشمالی
رفته بود تا در دربــار سلطنتی سوشی تهیه کند،
در اولین برخورد با کیم جونگ اون کوچک ،او را
دارای «چشمان نافذ» یافت .این آشپز  ۴۰ساله از
برخورد این کودک شگفتزده و خجالتزده شده
بود .او میگوید :در چشمانش که به من زل زده بود،
حرفش خوانده میشد« :ژاپنی شنیع» .پس از چند
دقیقهکیمجونگایلمداخلهکردتا
اوضاعرابهدستبگیرد.فوجیموتو
تنها یکی از چندین سرآشپزی بود
که غذاهای تشریفاتی برای کیم
جونگ ایل ،رهبر وقت کرهشمالی
و خانواده او سرو میکرد .آن ها
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روزنامهنگار جوانی بود در برخی گردهماییها
«کوکائین» مصرف میکرد .مایکل گــوو ،وزیر
محیط زیست بریتانیا ،دیــروز در واکنش به این
گزارشگفت ۲۰«:سالپیشبودوبله،اشتباهبود

اما اعتقاد ندارم که اشتباهات گذشته میتواند
صالحیت فعلی شما را زیر سوال ببرد ».او تاکید
کرد« :قطعا همکارانم در پارلمان و اعضای حزب
محافظهکار باید تصمیم بگیرند که آیا من رهبر
حزب باشم یا نه .فکر میکنم همه سیاستمداران
قبلازورودبهسیاست،زندگیخودراداشتهاند».
چند روز پیش نیز« ،روری استوارت» وزیر توسعه
بینالمللیودیگرنامزدرهبریحزبمحافظهکار
بریتانیا هم به خاطر کشیدن «تریاک» در سفر
سال های دورش به خاورمیانه عذرخواهی کرد.
«جرمی هانت» ،وزیر امور خارجه بریتانیا که او هم
نامزد رهبری حزب محافظهکار است به روزنامه
تایمزلندنگفتهدرجریانکولهپشتگردیدرهند
نوشیدنیبانگلیسی(حاویماریجوآنا)خورده
است .حاال ،خبرنگار بیبیسی میگوید چون
شانسپیروزیگوودرانتخاباتدرونحزبیباالتر
از استوارت است ،به همین دلیل ،اعتراف او در
زمینهمصرفکوکائین«،چشمگیرتر»است.گوو
در کنار بوریس جانسون که مورد حمایت ترامپ
است از گزینه های مطرح بــرای رهبری حزب
محافظهکارهستند.

سازمان ملل ۴ :میلیون ونزوئالیی در  ۴سال از کشورشان فرار کرده اند

سفرآنجلیناجولی بهمرز ونزوئال

نوروزی -دستان خالی خانواده های ونزوئالیی
بهدلیلتورم 2میلیوندرصدی،قفسههایخالی
مراکز خرید به دلیل گرانی کاال (ناشی از تحریم،
تورم و سرقت) و شکم های گرسنه ،شهروندان
این کشور بحران زده را ناچار به مهاجرت کرده
اســت .کمیساریای عالی سازمان ملل در امور
پناهندگان(آنکر)درتازهترینگزارشخوداعالم
کرد که تعداد آوارگــان ونزوئال به دلیل بحران
اقتصادی از مرز چهار میلیون نفر گذشته است.
اینیعنیازهرهشت
شهروند ونزوئالیی
یکنفردرچهارسال
گذشته کشورش را
ت ــرک کـــرده اســت.
تنها کلمبیا ،کشور
همسایه حــدود یک
میلیون و  ۳۰۰هزار
نفر از مردم ونزوئال را
در خود جا داده است .پرو نیز۷۶۸هزار نفر دیگر
راپذیرفتهاست.شیلی،اکوادور،برزیلوآرژانتین
هرکدامصدهاونزوئالییراپذیراشدهاند.نماینده
آنکردرامورونزوئالمیگوید«:کشورهایآمریکای
التین و حــوزه کارائیب سهم خود در رویارویی
با ایــن بحران بیمثال را انجام میدهند ».به
گزارش (آنکر)  ،تنها از نوامبر سال ( 2018آبان
 )97تاکنون یک میلیون ونزوئالیی ترک وطن
کردهاند .در میانه افزایش بحران در این کشور
قرقاولکبابی،سوپبالهکوسه،گوشتبزکبابیبه
سبک روسی ،الکپشت بخارپز ،مرغ و خوک سرخ
شده و پنیر راکلت سوئیسی با سیب زمینی تهیه
میکردند .خانواده سلطنتی تنها برنج تولید شده
درمنطقهویژهایازکشورشانرامصرفمیکردند.
کارگران زن تکتک دانهها را انتخاب میکردند و
مراقب بودند که تنها از دانههای بیعیب با اندازه
برابراستفادهکنند.حتیدردهه ۸۰میالدی،پیش
از فروپاشی شوروی و وقوع قحطی در کرهشمالی،
جمعیت این کشور گرفتار گرسنگی بود .براساس
خاطرات دو تن از بستگانی که با برادر بزرگ تر کیم
جونگاونزندگیمیکردند،کیمجونگاونهرگز

آنجلینا جولی ،سفیر حسن نیت کمیساریای
عالیپناهجویانسازمانمللوستارههالیوودی،
در سفری دو روزه به مرز کلمبیا به ونزوئال رفت تا
بحرانمهاجرتیاینکشورراارزیابیکند.اودیروز
از یک اردوگاه مرزی که مهاجران ونزوئالیی در
آن در چادر زندگی میکنند ،بازدید و در نشستی
مطبوعاتیدرکلمبیاشرکتکرد.حاالبهگزارش
خبرگزاری آناتولی ،نیکالس م ــادورو ،رئیس
جمهور ونزوئال روزگذشته با انتشار پیامی در
شبکههایاجتماعی
دســتــور بازگشایی
مرزکشورباکلمبیااز
طریق ایالت تاچیرا
را صادر کرده است.
دولـــت مــــادورو 22
فــوریــه س ــال جــاری
یـــک روز پــیــش از
اقدام خوان گوایدو،
رهبر مخالفان دولت که برای آوردن «کمکهای
بشردوستانه»بهونزوئالعازمکلمبیاشدهبود،مرز
مشترک ونزوئال با این کشور را مسدود کرد .این
اقدامدرحالیاستکهآسوشیتدپرسدرگزارشی
اعــام کــرده مــذاکــرات اپوزیسیون (بــه رهبری
گوایدو)ودولتونزوئال(بهرهبریمادورو)درنروژ
به دلیل خودداری نیکالس مادورو از تعیین یک
دولت انتقالی و برگزاری انتخابات آزاد برای حل
بحرانونزوئالشکستخوردهاست.

گرسنگیکشیدنهممیهنانخودراندید.بهجایآن
اومیانساختمانهایمحصوربزرگشدوهمهچیز
دراطرافشداشتوزندگیتجملیراتجربهمیکرد.
این کودکان اتاقهای بازی مملو از اسباب بازی
ب بازی فروشی
داشتند که بیشتر از هر مغازه اسبا 
در اروپا وسیله داشت .هر وسیله چهار چرخی در آن
جا پیدا میشد اما کیم جونگ اون در هفت سالگی
یکماشینواقعیودر 11سالگییکسالحواقعی
داشت .طبق گزیده این کتاب ،کیم جونگ اون در
کودکی منزوی بود ،در خانه معلم خصوصی داشت
و دوستی در اطرافش دیده نمیشد .او حتی با برادر
ناتنیبزرگترشجونگنامهمبازینمیکرد.

...

نمای روز

اردوغان «ساقدوش»
مسعود اوزیل شد

رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه
با حضور در مراسم عروسی مسعود اوزیل،
فوتبالیستترکتباروملیپوشسابقآلمان
بــه او و همسرش تبریک گفت و در نقش
ساقدوش داماد ظاهر شد .ویدئوی مربوط
به حضور اردوغـــان در جشن عروسی این
فوتبالیست معروف با «امینه گولز» دختر
شایسته سابق ترکیه ،با واکنش های فراوان
روبهروشدهاست.مسعوداوزیلسالگذشته
همباانتشارعکسیازخودشدرکناراردوغان
موجب به راه افتادن جنجال در شبکههای
اجتماعی شده بود .مخالفان اردوغــان این
فوتبالیستمعروفرامتهمکردنددردورانی
کهاردوغانبهعلتسرکوبمخالفانوحرکت
بهسویاقتدارگراییموردانتقادجهانیقرار
گرفته از او حمایت کرده است .مسعود اوزیل
که در  ۳۰سالگی از تیم ملی آلمان و فوتبال
بینالمللی خداحافظی کرده گفته انتشار
این عکسها موجب بیاحترامی و حمالت
نژادپرستانه علیه او در آلمان و حتی از سوی
فدراسیونفوتبالاینکشورشدهاست.

...

توئیت روز

تــرامــپ :بــا ایــن همه پولی کــه هزینه
میکنیم ناسا نباید درباره رفتن به ماه
حرف بزند ،ما این کار را  ۵۰سال پیش
انجام دادهایــم .آن ها باید تمرکزشان
را روی کارهای بزرگ تری قرار دهند
که ما انجام میدهیم؛ از جمله مریخ
(که ماه هم بخشی از آن است) مسائل
دفاعی و علوم.

