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معرفیکتاب
معرفی آخرین کتاب درباره خلقیات
رئیسجمهوریآمریکا

روانی!

گروه بینالملل« :اوماروسا
مانیگو نیومن» نویسنده
کتاب��ی با ن��ام «روانی»
اس��ت .این کت��اب که
ب��ه اخت�لاالت روان��ی
رئیسجمهوری آمریکا
اش��اره میکن��د ،روز
چهارش��نبه در آمری��کا

منتشر شد.
کتاب روان��ی از قلب کاخ س��فید گزارش
میدهد .اوماروس��ا در آغاز کتاب از جلسه
وی��ژهای که با ژنرال کل��ی در اتاق عملیات
محرمان��ه داش��ت صحبت میکن��د .او در
مقدمه کت��اب مینویس��د به اتاق��ی برای
ساعت  5بعد از ظهر دعوت شدم که در آن
عملیات علیه اسامه بن الدن توسط اوباما و
تیمش رهبری ش��د .این اتاق مخصوص که
من ب��ه همراه رئیس دفترم ب��ه آن رفتیم،
پیش از این روس��ای جمهوری آمریکا بعد
از جان اف کندی زمانی که میخواس��تند
ب��ا یک رهبر خارجی صحب��ت کنند و این
مذاک��رات کام�لا محرمان��ه باش��د ،به آن
میرفتند .ژنرال کل��ی در این دیدار رئیس
دفت��ر م��ن را از ات��اق بیرون ک��رد و گفت
میخواه��د با من به تنهای��ی صحبت کند.
پرس��ش و پاسخ ما خیلی سریع پیش رفت
و ژنرال کلی از من خواس��ت بیس��ر و صدا
کاخ س��فید را ترک کنم .او گفت برای همه
بهتر اس��ت تا من بدون درگیری این کار را
در فضایی دوس��تانه انجام دهم .من سوال
کردم آیا میتوانم در این باره مذاکره کنم؟
و ژنرال در اتاق «موقعیت حساس» به من
گفت :موضوع غیرقابل مذاکره اس��ت .اینها
بخش نخست از کتاب  272صفحهای است
که توس��ط اوماروس��ا پس از اخراج از کاخ
سفید نوش��ته شده اس��ت .ترامپ پیش از
انتش��ار این کتاب بارها به آن و محتوایش
حمل��ه کرده ب��ود .آسوش��یتدپرس هم در
نس��خهای که پیش از انتشار عمومی کتاب
خریداری کرد ضمن اش��اره به بخشهایی
از آن نوش��ته بود :ترامپ و اوماروسا روابط
نزدیک��ی داش��تهاند ب��ه طوری ک��ه حتی
اوماروسا مراسم جشن ازدواج خود را نیز در
هتل ترامپ برگزار کرده اس��ت .سخنگوی
کاخ س��فید البته کتاب روانی را یک حمله
به رئیسجمه��ور در حالی که او قصد دارد
امنی��ت ب��رای آمریکاییها را ب��ه باالترین
سطح ببرد توصیف کرده است.
■■اینجا همه برای من کار میکنند!

اوماروس��ا در بخش نخست کتاب درباره
اخراجش صحب��ت میکند ،چگونگی رفتار
ژن��رال کلی را ک��ه یک نظامی بازنشس��ته
اس��ت توصیف میکن��د .او میگوید ژنرال
کلی به او گفته اس��ت اینجا همه برای من
کار میکنن��د و نه ب��رای رئیسجمهور به
همین منظور بهتر اس��ت بیدردسر بروی!
وی در همی��ن حال با ای��ن کتاب چهرهای
انتقادبرانگیز از ترامپ ترس��یم کرده است.
اوماروسا میگوید در بس��یاری از رویدادها
شاهد رفتاری نامناسب از ترامپ بوده است.
اوماروس��ا مانیگو در بخ��ش دیگری از این
کتاب نوش��ته اس��ت زمانی که یک بار وارد
دفتر ترامپ در اتاق بیضیش��کل شده ،او را
در حال خوردن یک تکه کاغذ دیده اس��ت!
او میگوید ترام��پ در اکثر مواقع از جمله
در تفریحگاهش در فلوریدا ،در جش��نهای
تولد و مسابقات گلف بدون همسرش حاضر
میشود .مشاور س��ابق کاخسفید همچنین
فاش کرد ترامپ قصد داش��ته در مراس��م
تحلی��ف خود ،به ج��ای کت��اب مقدس از
نس��خهای از یکی از کتابه��ای خود برای
س��وگند اس��تفاده کند(!) به گفته نیومن،
ترامپ قصد داشته است در مراسم تحلیف
ریاستجمهوری روی کتاب «هنر معامله»،
از نوشتههای خودش ،سوگند یاد کند.
مقام س��ابق کاخ س��فید ام��ا در صفحه
 42کتاب ب��ه نکته جالبی اش��اره میکند
ک��ه باید آن را به طور دقیق بررس��ی کرد؛
او میگوید :برای آنکه ترامپ را بشناس��یم،
بای��د تم��ام کتابه��ای او را بخوانیم ،باید
تمام مج�لات و برنامههای تلویزیونیاش را
بارها و بارها ببینیم تا متوجه شویم چگونه
فک��ر میکن��د و چگونه تصمی��م میگیرد.
نویس��نده که اشاره به تالش برای فهمیدن
ترامپ میان اف��کار عمومی آمریکا میکند،
همچنین میگوید من او را با دقت مطالعه
کردم تا بتوانم نمونه زنانهاش را عرضه کنم،
من بازی تقلی��د را به راه انداختم تا ترامپ
را از ای��ن طری��ق به افکار عموم��ی آمریکا
بشناسانم .این کتاب در حال حاضر از سوی
کاخ س��فید با حمالت بسیاری مواجه شده
اس��ت و دولت آمریکا میگوی��د این کتاب
سراسر دروغپراکنی است.

وطن امروز

چهارگوشه

سیدحسن نصراهلل در سالروز پیروزی در جنگ  33روزه:

مقاومت قویتر از ارتش اسرائیل است
گروه بینالملل :دبیرکل حزباهلل لبنان
سهش��نبه در س��خنرانی به مناسبت
دوازدهمین سالروز پیروزی نیروهای
مقاومت در جنگ  33روزه تاکید کرد
جنگ س��ال  2006در راستای تحقق
اه��داف آمریکا در زم��ان جرج بوش،
رئیسجمهوری آمریکا برای تس��لط
ب��ر منطقه انجام ش��د و وقتی آنها در
این جن��گ ناکام ماندند ،این نقش��ه
نیز شکست خورد .سیدحسن نصراهلل
افزود :هدف آن جنگ ،زیر پا گذاشتن
مقاومت بود؛ چه به لحاظ نظامی و چه
با بر زمین گذاش��تن سالح که این را
همان ابتدای جنگ از ما خواس��تند.
اگر لبنان در آن جنگ سقوط میکرد،
طرح آمریکا باید در سوریه ،غزه و ایران
ادامه مییافت و ای��ن محور را از بین
میبرد .دبیرکل حزباهلل یادآور ش��د:
رخدادهای  7س��ال اخیر در س��وریه،
تک��رار جنگ «تم��وز» دیگر با همان اه��داف و با رژیم صهیونیستی درباره سوریه را «معرکهگردانی»
محوریت تقویت اسرائیل بود .نصراهلل تصریح کرد :او ب��ا هدف خارج کردن ایران و حزباهلل از س��وریه
پایداری در لبنان ،نقشه آنها و طمعورزیهای آمریکا عنوان کرد .نصراهلل گفت :در وقاحت اسرائیلیهای
و اسرائیل را به تأخیر انداخت و تحوالتی پدید آورد شکستخورده همین بس که میخواهند شروطی را
که مقاومت را تقویت کرد .لبنان و رژیم صهیونیستی برای سوریه یا حزباهلل و ایران پیروز مشخص کنند!
در س��ال  2006به م��دت  33روز با هم جنگیدند نصراهلل در ادامه سخنانش به تحوالت غزه اشاره کرد
که ب��ه اذعان بس��یاری از ناظ��ران ،افزایش قدرت و گفت :آمریکا و اس��رائیل توقع داشتند که غزه در
بازدارندگ��ی لبنان مهمترین نتیجه این جنگ بود .برابر جنگ و محاصره همهجانبه ،س��ر تسلیم فرود
آورد اما اینگونه نشد و با وجود
نصراهلل در ادامه به تالشهای
رژیم صهیونیستی برای جبران آنکه خون کودکان را در یمن میریزد ،فش��ارها از طرف همه جهان،
ناکام��یاش در جنگ  33روزه همان است که خون لبنانیها را ریخت .این اتفاق نیفتاد .غزه با یکدلی
اش��اره ک��رد و گفت :از س��ال همانگونه که خون کودکان لبنانی پیروز و جانفش��انیهای ه��ر روزه
 2006اس��رائیل در برابر توان ش�د ،خون فرزندان و کودکان شما در ایستاده اس��ت .وی همچنین
ب��ه طرح س��ازش موس��وم به
بازدارندگی لبنان قرار گرفته و یمن هم به پیروزی خواهد رسید
«معامله قرن» برای پایان دادن
در حال بازس��ازی قدرت خود
در سایه آن شکست و پیامدهای آن است .نصراهلل به مسأله فلسطین اش��اره و یادآوری کرد :با آمدن
در ادامه با بی��ان اینکه نیروهای مقاومت به مراتب ترامپ بر س��ر قدرت در آمریکا و محمد بنسلمان
از ارتش رژیم صهیونیس��تی قویتر هستند ،اعالم در عربس��تان س��عودی ،طرح معامله قرن را شروع
ک��رد :در لبن��ان قدرتی وجود دارد ک��ه برای رژیم کردند .بهترین رویایی که اسرائیل میتواند روزی از
صهیونیس��تی تهدیدی جدی محس��وب میشود .روزها در خواب ببیند ،تحقق معامله قرن است .سید
دبیرکل حزباهلل در ادامه به تحوالت سوریه اشاره مقاومت لبنان در عین حال تأکید کرد طرح معامله
کرد و گفت :اگر مقاومت در س��ال  2006شکست قرن با مشکالت واقعی روبهرو است و بسیار احتمال
خورده بود ،س��رنگونی س��وریه را میخواس��تند؛ م��یرود که اگر مقاومت ،مع��ادالت خود را تثبیت
همانگون��ه که در طول س��الهای گذش��ته هدف ،کند ،این طرح ناکام بماند .وی گفت :در فلسطین،
سرنگونی س��وریه از راهی دیگر بوده است .نصراهلل ،مقامی نیست که ممکن باشد امضای معاملهای را
رژیم صهیونیستی را شریکی کامل در جنگ علیه بر عهده بگیرد که قدس را پایتخت اس��رائیل قرار
سوریه توصیف و خاطرنشان کرد :این رژیم بود که میدهد .نصراهلل خاطرنشان کرد :ایستادگی محور
همه حمایتهای الزم را برای گروهکهای مسلح در مقاومت و پیروزی ایران ،عراق ،س��وریه و مقاومت
جنوب سوریه فراهم کرد .همه مقامهای صهیونیست یمن و نیز لبن��ان ،از اجرای معامله قرن جلوگیری
میگفتند به نفع اسرائیل است که نظام سوریه از بین میکند .تحوالت یمن بخش دیگر سخنان دبیرکل
برود .وی تحرکات اخیر بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر حزباهلل بود .وی توسل جستن عربستان به کشتار
کیوسک گروه بینالمل�ل :آمریکا جنگ
اقتص��ادی تمامعی��اری را علیه
جه��ان آغاز ک��رده اس��ت .این
جنگ اقتص��ادی ارزش دالر را
در براب��ر ارزه��ای دیگر جهان
بش��دت افزایش داده و در حال
حاضر ش��اهد س��قوط ارزهای
محل��ی چون لیر ترکیه در مقابل ارز ملی ایاالت
متحده هس��تیم .پراودا ،نش��ریه روس��ی که به
معنای «حقیقت» است در تحلیلی در شماره روز
چهارشنبه خود مینویسد گامهای فیل (آمریکا)
در مقابل فریادهای ترکیه منجر به افزایش قدرت
دالر شده است اما صادرات آمریکاییها را بشدت
کاهش و قیمت تمامش��ده کااله��ای آمریکایی
را در جه��ان افزایش خواهد داد .این مس��اله به
نوب��ه خود در صنایع الکترونیکی و گوش��یهای
تلف��ن همراه میتواند نمود عینی یابد .ترکیه از
س��وی دولت آمریکا در حال حاضر تحت فش��ار
ق��رار دارد و خط دفاعیاش با چالشهای جدی
روبهرو است به طوری که در سوریه آمریکاییها

مناطق مختلف ،پ��س از جنگ علیه
یمن و بحران انسانی در آنجا در حال
افول است .بخش دیگر سخنان نصراهلل
درب��اره ایران و تقابل آن با آمریکا بود.
به گفته دبیرکل حزباهلل ،ایران پایگاه
قدرت اصلی محور مقاومت است و این
کشور در کنار س��وریه ،عراق ،لبنان و
فلس��طین ایس��تاده و همواره موضع
آن در قب��ال آنچ��ه در یمن و منطقه
میگذرد روش��ن است .وی با اشاره به
تحریمهای آمریکا علی��ه ایران گفت:
تحریمه��ا با این نیت بر ایران تحمیل
میش��ود تا وضعی را از نظر اجتماعی
و اقتصادی پدی��د آورد که ملت را به
سمت س��رنگونی نظام س��وق دهد و
اینگونه کل مح��ور مقاومت تضعیف
شود.
نص��راهلل تنه��ا گزین��ه باقیمانده
ب��رای ترام��پ و همراه��ان وی را
و قتل عام در این کش��ور را دلیل و نش��انهای برای حس��اب باز کردن روی تحریمها دانست و تأکید
شکست محور سعودی در این جنگ دانست .نصراهلل کرد :برنامهریزی روی س��رنگونی نظ��ام در ایران
گفت :آنکه خون کودکان را در یمن میریزد ،همان یا تغییر رویکرد آن به وس��یله محاصره و تحریم،
است که خون لبنانیها را ریخت .به عزیزان و اهل هرگز محقق نخواهد ش��د .ایران امروز از هر زمان
کرامت و شرافت ،بویژه خانوادههای شهدای ضحیان دیگری قدرتمندتر و قویترین کش��ور در منطقه
یمن میگوییم همانگونه که خون کودکان لبنانی اس��ت و نظام آن مقتدر ،مستحکم و باثبات است.
پیروز ش��د ،خون فرزندان و کودکان شما در یمن به گفته دبیرکل حزباهلل لبنان ،همه حماقتهایی
هم به پیروزی خواهد رسید .دبیرکل حزباهلل افزود :که دولتهای آمریکا مرتکب ش��دهاند ،به افزایش
محوری که عربستان سعودی
قدرت ایران منجر شده است.
در منطق��ه رهب��ری میکند ،به رهبران دیگری ک�ه ما با آنان در نصراهلل ب��ا بینتیجه خواندن
همانطور که در سوریه و عراق موض�وع رابط�ه با س�وریه اختالف سیاس��ت فش��ار و تحری��م
شکس��ت خورد و در بس��یج نظ�ر داریم ،نصیح�ت میکنم روی علیه محور مقاوم��ت ،گفت:
ک��ردن جهان ب��رای محاصره مواضعی که بعدا ً از آن عقبنشینی ما ام��روز با پی��روزی عراق و
ای��ران و تحمی��ل تحریمها با میکنند،پافشارینکنند
نزدیک بودن پیروزی نهایی در
ترام��پ ناکام مان��د ،در جنگ
سوریه و با ایستادگی در یمن
یمن نیز سرافکنده خواهد شد .نصراهلل ،محور تحت و ثب��ات رهبری و ملت ای��ران ،از هر زمان دیگری
سرکردگی عربستان سعودی را در حال افول عنوان قدرتمندتر هستیم .دبیرکل حزباهلل لبنان بخش
کرد و گفت :تصویر عربستان ،امروز در جهان عرب پایانی سخنان خود را به تحوالت داخلی این کشور
و جهان اس�لام در ذهن همه اینگونه است که این و رایزنیهای  2ماه و نیم اخیر برای تشکیل دولت
کشور ،جهان را تهدید میکند .نصراهلل تاکید کرد :اختص��اص داد .وی گفت :در صورتی که کس��ی
ائتالف س��عودی که در یمن ،س��وریه و عراق ناکام در داخ��ل یا خارج بر تحوالت منطقهای حس��اب
ماند ،در هیچ جای دیگر نیز موفق نمیشود .به گفته باز کرده تا روی تش��کیل دولت ،تأثیر بگذارد ،در
وی ،آنها در هر جنگی که به آن فکر کنند و به سوی اشتباه اس��ت .نصراهلل ادامه داد :به رهبران دیگری
آن بروند ،شکست خواهند خورد .نصراهلل تاکید کرد ک��ه ما با آنان در موضوع رابطه با س��وریه اختالف
عربستان سعودی با مشکالت بزرگی در خلیجفارس نظر داریم ،نصیحت میکنم روی مواضعی که بعدا ً
و جهان از جمله در روابط با قطر و کشورهای دیگر از آن عقبنشینی میکنند ،پافشاری نکنند .به نظر
در ش��ورای همکاری ،کانادا ،ترکیه و مالزی روبهرو میرسد اش��اره نصراهلل به اظهارات سعد حریری،
اس��ت .وی همچنین عربستان را به دخالت در امور نخستوزیر مأمور به تشکیل کابینه لبنان باشد که
سوریه ،عراق ،یمن و لبنان متهم کرد و گفت :محور مخالفت خود را با عادی شدن روابط لبنان و سوریه
سعودی در منطقه و جهان و تصویر این کشور بهرغم بیان داش��ت و گفت :در صورتیکه دیگران بر آن
هزینههای هنگفت و اعزام گروههای تروریستی به اصرار کنند ،دولت جدید تشکیل نخواهد شد.

جنگ دالر علیه جهان

قدمهای فیل ضعیف برای فرار از بحران اقتصادی
از کردهای  PYDحمایت میکنند که دش��من
اصلی دول��ت اردوغان هس��تند اما رجب طیب
اردوغان برخالف آنچه تصور میشد تحریمهای
آمریکا علیه ای��ران را اجرا نمیکند .آمریکاییها
فک��رش را هم نمیکردند که طرح ترامپ مبنی
بر انتقال س��فارت آمریکا به ق��دس تا این اندازه
توس��ط دولت ترکی��ه به باد انتقاد گرفته ش��ود
و آنکارا نخس��تین پایتختی بود که به این اقدام
واکنش منفی نش��ان داد و در همین حال دولت
ترکیه ب��ه خرید س��امانههای  S400اصرار دارد
که برخالف معاهدات و پروتکلهای ناتو اس��ت.
سقوط  30درصدی لیر در مقابل دالر آمریکا اما
معاهدات را در منطقه بر هم زده است به طوری
که جنگ اقتصادی تمامعی��اری در حال حاضر
میان قدرتهای اقتصادی خاورمیانه و آمریکا در
گرفته است .از یک سو یکهتازی آمریکا در مقابل

ایران و از س��وی دیگر وضع تعرفههای  20تا 50
درصدی بر آلومینیوم و آهن ترکیه عمال وضعیت
را کمی پیچیده کرده اس��ت .دولت ترکیه اما در
دهه  1970هم با شرایط مشابهی مواجه بوده و
امروز جهان استواری اقتصادی خود را با عیار دالر
نمیسنجد ،بلکه با عیارهای دیگری چون ین و
روبل قابل سنجش است .چین و روسیه به کمک
ترکی��ه خواهند آمد و در ای��ن جنگ اقتصادی
دالر همانند آنچه پیشتر به آن اش��اره شد تنها
خواهد ماند .اما ترکیه چگونه قادر خواهد بود به
دولت آمریکا ضربه بزند؟ با توجه به دوس��تی و
نزدیکی مناسبات اقتصادی میان روسیه و ترکیه
طی سالهای گذشته خروج ترکیه از پیمان ناتو
میتواند به س��رعت ت��وازن را بر هم بزند .ترکیه
اکنون دیگر کمکهایی ک��ه مبنی بر کمک به
کشورهای جهان سوم از سوی کاخ سفید میشد

را دریاف��ت نمیکند پس ضمن قطع کمکهای
خ��ود به ناتو و در عین ح��ال اخراج آمریکاییها
از پایگاه اینجرلیک ،از واشنگتن خواهد خواست
سامانههای اتمی خود را از این کشور برچیند .این
برچیدن میتواند با حضور نظامی چین و روسیه
جایگزین ش��ود که توازن منطقهای را به سمت
روسیه تغییر میدهد به همین جهت اگر اردوغان
و دولت ترکیه در محاس��بات خود خروج از این
پیمانهای امنیتی منطقهای را در دستور کار قرار
دهند میتوان ش��اهد تغییرات گستردهتری در
منطقه خاورمیانه بود که عمال به زیان واشنگتن
خواهد ش��د .اما اردوغان پی��ش از این مقاومت
خود را در مقابل فش��ار با سقوط جت سوخوی
 24سنجیده بود .این سقوط به اردوغان و ترکیه
آموخت چگونه مقابل فشارهای بینالمللی و حتی
فشار همپیمانان باید رفتار کرد .در بعد اقتصادی
باید شاهد یک رشد دیگر از سوی ترکیه باشیم
به طوری که این کشور با پایین آوردن نرخ بهره
بانکی به تولید خود خواهد افزود که میتواند آن
را در مقابل آمریکا مستحکم کند.

بحران مشروعیت ریاض در مجامع بینالمللی

خاورمیانه گروه بینالملل :وزارت دفاع یمن
شامگاه سهشنبه از تلفات سنگین
ائتالف متجاوز س��عودی در جبهه الدریهمی واقع
در جنوب اس��تان الحدیده خبر داد .وزارت دفاع
یمن در بیانی��های اعالم کرد تالشهای نیروهای
ائتالف سعودی برای اشغال شهرستان الدریهمی
ناکام مانده و این ائتالف متحمل شکست سختی
ش��ده اس��ت .وزارت دفاع یمن گف��ت طی  3روز
گذش��ته  ۱۸۰نفر از نظامیان ائتالف سعودی در
جبهه الدریهمی کش��ته و  ۱۳۶تن دیگر زخمی
ش��دهاند .براساس بیانیه وزارت دفاع یمن ،ائتالف
سعودی شهرستان الدریهمی را با حمالت هوایی،
موش��کی و توپخانهای خود ب��ه محاصره درآورده
و مانع از امدادرس��انی به زخمیهای یمنی شده
اس��ت .وزارت بهداش��ت یمن نی��ز در بیانیهای
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اع�لام ک��رد در حم�لات
سهش��نبه ائتالف سعودی
به الدریهمی  ۱۳نفر شهید
و  ۲۶تن زخمی ش��دهاند
که بیش��تر ای��ن قربانیان
ک��ودک و زن هس��تند.
ائت�لاف متجاوز س��عودی
بعد از شکست نخستین عملیات نظامی خود برای
اشغال ش��هر و بندر الحدیده در خردادماه ،از روز
یکش��نبه عملیاتی را از جنوب الحدیده و منطقه
الدریهمی آغاز کرده است .با این وضعیت ساکنان
الدریهمی از سازمانهای بینالمللی خواستهاند به
منظور ایجاد گذرگاههای امن برای خروج ساکنان
وارد عمل شوند اما هیچ پاسخی دریافت نکردهاند.
برخی منابع به الجزیره گفتند ،دهها غیرنظامی در

شهرس��تان الدریهمی در
جریان حم�لات بیهدف
ی
ائت�لاف کش��ته و زخم 
ش��دهاند .در س��ایه ای��ن
وضعیت تراژیک یمنیها،
ائتالف متجاوز سعودی به
حمالت خود برای نابودی
ظرفیتهای باقیمانده ملت یمن ادامه میدهد و
این در حالی استکه قدرتهای غربی همچنان
عربس��تان و ام��ارات را با مدرنترین س�لاحهای
پیش��رفته تجهیز میکنند تا دق��ت و کارایی آنها
را روی مل��ت یمن امتحان کنند و هر بار که این
حمالت با کش��ته شدن صدها ش��هروند بیگناه
در یم��ن همراه میش��ود به انتقادی س��طحی از
عامالن آن اکتفا میکنند تا معامالت نظامیشان

شماره 15 2513

با عربس��تان و امارات به هم نخورد .در این میان
ی با به راه انداختن کمپینی خواستار
فعاالن حقوق 
اخراج فوری عربس��تان از ش��ورای حقوق بش��ر
س��ازمان ملل و اعمال تحریمها علیه این کش��ور
در صورت تداوم احترام نگذاشتن ریاض به حقوق
بش��ر شدند .جنگندههای عربستان اخیرا نیز یک
اتوبوس مدرس��ه را که حامل ک��ودکان یمنی در
صع��ده یمن ب��ود ،بمباران کردند ک��ه در نتیجه
آن دهها کودک کش��ته و زخمی ش��دند .در این
درخواس��ت همچنین آمده است :زمانی که کانادا
از بازداش��ت فعاالن زن عربستان انتقاد کرد بحث
و جدلهای��ی در عربس��تان به راه افت��اد و ریاض
اقدامات غیرقابل توجیهی را علیه کانادا اتخاذ کرد
که این مسأله تاکید واضحی بر سیاست زورگویانه
عربستان علیه منتقدانش است.

تنگتر شدن حلقه محاصره داعش
در بادیه سویدا

یگانه��ای ارتش س��وریه مس��تقر در محور
تلالصف��ا در بادی��ه س��ویدا و واق��ع در مرزهای
اس��تان س��ویدا و صحرای ریف دمش��ق حمله
شدید داعشیها را ناکام گذاشتند .ارتش سوریه
همچنی��ن با هم��کاری همپیمان��ان خود حلقه
محاصره تروریستهای باقیمانده داعش در بادیه
سویدا را تنگتر کرد و تعدادی از تروریستها را از
پای درآورد .خبرگزاری سانا اعالم کرد واحدهایی
از ارتش عربی سوریه و نیروهای همپیمان همزمان
با تنگتر کردن حلقه محاصره تروریس��تهای
حاضر در تپههای الصفا ،اس��تحکامات و مواضع
تروریستها را در تپهها هدف قرار دادند.
از سوی وزارت خزانهداری آمریکا
صورت گرفت

اعمال تحریمهای جدید
علیهکرهشمالی

وزارت خزانهداری آمریکا میگوید تحریمهای
جدیدی علیه کرهش��مالی وضع کرده است .این
تحریمها ش��امل  3ش��رکت و یک فرد است که
با کرهش��مالی در ارتباط هستند .در همین حال
گفته میشود کرهشمالی طی ماههای گذشته و
پ��س از گفتوگوهای میان ترامپ و کیم جونگ
اون چندین مرحله مورد تحریمها و فش��ارهای
آمریکا قرار گرفته اس��ت .در همین حال نشریات
آمریکایی طی روزهای گذشته و درباره تحریمهای
کاخسفید علیه کرهشمالی نوشتهاند :تحریمهای
آمریکا علیه کرهشمالی کارآیی نخواهند داشت،
زیرا چین بزرگترین ش��ریک تجاری این کشور
است که به نظام تحریمها پایبند نیست.

رسواییکلیسای پنسیلوانیا

دیوان عالی پنسیلوانیا گزارشی مفصل از موارد
آزار جنسی در کلیسای کاتولیک منتشر کرد که
ش��امل فهرستی از بیش از  ۳۰۰کشیش متهم و
جزئیات تالشهای «سازمانیافته» رهبران کلیسا
برای الپوش��انی این اتفاقات در  70سال گذشته
است .دادستان کل این ایالت گفت تاکنون بیش
از  ۱۰۰۰کودک قربانی شناس��ایی ش��دهاند .این
گ��زارش نتیجه جامعترین تحقیقاتی اس��ت که
تاکن��ون در آمریکا درباره موارد آزار جنس��ی در
کلیسای کاتولیک انجام ش��ده است .نمونههای
تازه آزار جنسی در کلیسا ،عملکرد پاپ فرانسیس
رهبر کاتولیکهای جهان را نیز زیر س��وال برده
است .در روزهای نخس��ت انتخاب وی به عنوان
پاپ ،یکی از وعدههای او مبارزه با پدیده ش��ایع و
شنیع آزار جنسی کودکان در کلیسا بود.
گزارش

دستور اردوغان برای اعمال تعرفه
سنگین بر محصوالت آمریکایی

اندرو برانسون ،یک کشیش آمریکایی است که
با اتهامات مرتبط با تروریس��م در ترکیه محاکمه
میش��ود .پرونده او اکن��ون در کانون یک بحران
دیپلماتیک است که میانه ترکیه و ایاالت متحده
را برهم زده و موجب سقوط ارزش لیر شده است.
رسانههای محلی دیروز اعالم کردند دادگاه ترکیه
با درخواس��ت اس��تیناف برای لغو حبس خانگی
برانس��ون مخالفت ک��رد .دادگاه ش��هر ازمیر این
درخواس��ت را رد و تاکید کرد برانسون در حبس
ی است که پیشتر
خانگی خواهد ماند .این در حال 
کاخ س��فید ،آنکارا را به اعمال تحریمهای بیشتر
تهدید کرد .یک روز بعد از انتشار خبر دیدار مشاور
امنیت ملی کاخ سفید ،با سفیر ترکیه در آمریکا،
یک مقام واشنگتن به آنکارا هشدار داد در صورت
آزاد نکردن اندرو برانسون ،کشیش بازداشتشده
آمریکای��ی در ترکی��ه با تحریمهای ت��ازه ایاالت
متحده مواجه خواهد ش��د .این مق��ام آمریکایی
گف��ت« :دولت آمریکا درباره این موضوع بس��یار
قاطع خواهد بود .رئیسجمهور  100درصد متعهد
به بازگرداندن کشیش برانسون به خانه است و اگر
ما طی چند روز آینده یا یک هفته آینده ،اقداماتی
را [از سوی ترکیه] شاهد نباشیم ،اقدامات بیشتری
برای فشار بر آنکارا اتخاذ خواهیم کرد» .این مقام
کاخ سفید با تاکید بر احتمال اعمال تحریمهای
تازه علیه ترکیه افزود« :اگر ما ش��اهد رسیدن به
نتایجی نباشیم ،فشار [بر ترکیه] ادامه مییابد».
اندرو برانس��ون  50س��اله در پی کودتای نافرجام
س��ال  ۲۰۱۶به اتهام جاسوس��ی و تروریس��م و
ارتباط با شبکه فتحاهلل گولن ،تبعیدی ترک مقیم
آمریکا و گروههای شورش��ی کرد بازداشت شده و
همین امر باعث تش��دید تنش بین  2کشور شده
اس��ت .واش��نگتن محاکمه کش��یش برانسون را
ناعادالنه خوانده و گفته است تداوم این بازداشت
غیرقابل قبول است .آمریکا عبدالحمید گول ،وزیر
دادگستری و سلیمان سویلو ،وزیر کشور ترکیه را
به خاطر نقشش��ان در بازداشت برانسون ،تحریم
ک��رده و تعرف��ه واردات فوالد و آلومینی��وم از آن
کش��ور را دوبرابر کرده است .در مقابل ،سخنگوی
ریاستجمهوری ترکیه اعالم کرد کشورش در برابر
نبرد تجاری آمریکا دستبس��ته نخواهد نشست.
همزمان منابع ترکیه اعالم کردند بر اساس حکم
رئیسجمهوری ترکی��ه ،آنکارا تعرفه چند کاالی
وارداتی از آمریکا را بشدت افزایش داده است.

