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دولت پاکستان در واکنش به تصمیم آمریکا در تعلیق کمک های نظامی 
به اسالم آباد اعالم کرد، ضرب االجل های خودسرانه، اظهارنظرهای 
یک جانبه و تغییر اهداف در مواجهه با تهدیدهای مشترک غیر سازنده 
هستند. به نوش��ته روزنامه »گاردین«، وزارت امور خارجه پاکستان در 
بیانیه ای اعالم ک��رد: مقابله با گروه های نوظه��وری چون داعش در 
افغانستان نیازمند همکاری گسترده بین المللی است. این بیانیه پس ازآن 
منتشر ش��د که وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد، دولت واشنگتن 
اکثر کمک های امنیتی خود به پاکستان را به حالت تعلیق درمی آورد. 
هدر نائورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ادعای اینکه پاکستان 
مکان های امن برای تروریست های فعال در افغانستان تأمین می کند، 
به خبرنگاران گفت: تنها زمانی تجهیزات یا کمک های مالی برای تأمین 
امنیت به پاکستان ارسال می کنیم که آن ها از قوانین تبعیت کنند. وی به 
مبلغ کمک های آمریکا که قرار است به حالت تعلیق درآید،  اشاره نکرد 

اما این مبلغ می تواند 1.3 میلیارد دالر باشد.

 
فرس��تاده رئیس جمهور آمریکا در ائتالف ضد داعش با اشاره به اینکه 
امکان حفاظت از روند سیاس��ی و نیز تالش ها برای برقراری ثبات در 
س��وریه وجود دارد، تأکید کرد آمریکا آماده اس��ت تا زمان اطمینان از 
نابودی کامل داعش در س��وریه بماند. به نوشته روزنامه فرامنطقه ای 
»الق��دس العربی«، برت مک گورک، فرس��تاده وی��ژه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در ائتالف ضد داعش در پیامی خطاب به تمامی 
کش��ورهای عضو این ائتالف درباره پیشروی اخیر این نیروها در سال 
گذشته میالدی گفت: عملیات ائتالف همچنان در سوریه ادامه دارد و 
یگان های نیروهای سوریه دموکراتیک در عملیات نابودی داعش در 
اطراف رود فرات مشارکت دارند و انتظار می رود این عملیات در سه ماهه 
نخست سال ۲۰1۸ نیز ادامه داشته باشد و پس ازآن به عملیاتی متمرکز 
بر برقراری ثبات تبدیل می شود. مک گورک در ادامه از کشورهای عضو 
ائتالف خواست در روند حمایت از ثبات در سوریه مشارکت داشته باشد. 
وی تأکید کرد: برقراری ثبات، اقدامی غیرسیاسی و حرکتی برای نجات 
جان مردم بوده و شامل خنثی سازی مین ها و مواد منفجره باقی مانده از 
عملیات های جنگی و بازگرداندن خدماتی چون آب، برق و بهداشت به 

مناطق مختلف سوریه است.

 
»احمد شفیق«، آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک از زمان بازگشت 
به مصر و آن مصاحبه عجیب با تلویزیون این کشور که در آن شایعه ربوده 
شدنش پس از اخراج از امارات را تکذیب کرد، دیگر دیده نشده است. به 
نوشته مجله »اکونومیست«، به نظر می رسد شفیق اقامت راحتی در این 
هتل دارد که از آن زمان تاکنون دیده نشده و هر روزنامه نگاری هم که 
قصد مصاحبه با او را داشته باشد، از طرف گروهی با لباس شخصی بیرون 
می شود. این مجله نوشت، احمد شفیق، مطرح ترین چهره های سیاسی 
مصر که در "هتلی مجلل" اقامت دارد، در تاریخ ۲۹ نوامبر اعالم کرد که 
برای انتخابات کاندیدا خواهد شد. وی در انتخابات سال ۲۰1۲ در رقابت 
با محمد مرسی، کاندیدای اخوان المسلمین شکست خورد. چند ساعت 
پس از اعالم آمادگی شفیق برای شرکت در انتخابات، وی مدعی شد که 
اماراتی ها او را ممنوع السفر کرده اند اما اماراتی ها گفتند که او برای سفر آزاد 
است و هیچ کسی مانع او نمی شود و سپس او را سوار بر هواپیمایی کرده 
و درواقع او را از امارات بیرون کردند. قرار است اوایل سال جاری میالدی 
انتخابات ریاست جمهوری در مصر برگزار شود و مصری ها پیش بینی 
می کنند که این انتخابات تنها تکرار انتخابات سال ۲۰1۴ است که در آن 
عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر با کسب ۹۷ درصد آراء پیروز شد.

 
درحالی که احزاب متحد مسیحی و حزب سوسیال دموکرات در آستانه 
ش��روع مذاکرات مقدماتی جهت تش��کیل مجدد ائتالف بزرگ قرار 
دارند، نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می دهد که چنین ائتالفی از 
طرف اکثر شهروندان آلمانی با دیده شک و تردید نگریسته می شود. به 
گزارش روزنامه »دی ولت«، این نظرسنجی نشان می دهد که ۴5 درصد 
شهروندان آلمانی ائتالفی متشکل از اتحادیه احزاب متحد مسیحی و 
حزب سوس��یال دموکرات را به عنوان بس��یار خوب و یا خوب ارزیابی 
می کنند. 5۲ درصد شهروندان آلمانی هم آن را کم تر خوب و یا بد ارزیابی 
می کنند. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد اگر تشکیل ائتالف بزرگ 
در آلمان با موفقیت انجام نشود، 5۴ درصد شهروندان آلمانی خواستار 
برگزاری انتخابات مجدد هستند که تعداد آن ها حدود ۹ درصد نسبت 
به ماه پیش افزایش پیداکرده است. حدود ۴۲ درصد شهروندان هم از 
تشکیل دولت اقلیتی در کشورشان حمایت می کنند که تعداد آن ها حدود 

۹ درصد کم تر از ماه دسامبر است.

 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا از کنگره درخواست بودجه 1۸ 
میلیارد دالری برای ساخت دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک کرده 
است. طبق اسناد روزنامه »وال استریت ژورنال«، ترامپ خواستار پول نقد 
برای ساخت بیش از ۷۰۰ مایل از این دیوار را مطرح کرده است و وزارت 
امنیت داخلی آمریکا می گوید که دولت آمریکا قصد دارد که نرده ها را در 
امتداد مرز جنوبی افزایش دهد. دولت آمریکا خواستار مجموع 33 میلیارد 
دالر برای افزایش امنیت در امتداد مرز جنوبی این کشور است و باقی 15 
میلیارد دالر، قرار است نیازهای امنیت مرزی همچون فناوری و کارکنان 
را تأمین کند. رئیس جمهور آمریکا مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰16 را با وعده ساخت دیوار مرزی در امتداد مرز آمریکا و مکزیک پیش 
برد. پیش ازاین ترامپ بارها گفته بود مکزیک هزینه ساخت این دیوار را 

خواهد پرداخت اما مکزیک چنین چیزی را رد کرده است.

جلدروز

رئیس جمهور فرانس��ه می گوید 
ب��ا روند فعل��ی، شانس��ی برای 
پیوس��تن ترکیه به اتحادیه اروپا 
وجود ندارد و بهتر است این کشور 
به ج��ای عضویت دائ��م، به فکر 
شراکت با اتحادیه باشد. به گزارش 
فرانس پرس، »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهوری فرانسه بعد از دیدار 
با »رجب طیب اردوغان« همتای 
ترکیه ای، اذعان کرد: شانسی برای 
پیشرفت در مذاکرات پیوستن ترکیه 
به اتحادی��ه اروپا وجود ن��دارد. وی 
دراین باره گفت: عدم برآورده شدن 
انتظارات در زمینه توس��عه سیاسی، 

مانع از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا می شود. درنهایت، بعدازآنکه اردوغان 
گفت از انتظار کشیدن برای پذیرفته شدن ترکیه در اتحادیه اروپا خسته شده 
است؛ ماکرون پیشنهاد داد که بهتر است ترکیه به جای عضویت دائم به فکر 
شراکت با اتحادیه اروپا باشد چراکه روند فعلی )حداقل( در سال های پیش 
رو به نتیجه نخواهد رسید. گفتنی اس��ت اردوغان در راستای بهبود رابطه 
شکننده آنکارا و اتحادیه اروپا، راهی پاریس شد حال آنکه در دیدار با همتای 
فرانسوی تأکید کرد قرار نیست ترکیه تا ابد در صف انتظار برای پیوستن به 
اتحادیه اروپا بایستد. روابط ترکیه با اتحادیه اروپا، به دنبال کودتای نافرجام 
۲۰16 دستخوش تنش شد که اصلی ترین عامل آن انتقاد بروکسل از موج 
گسترده بازداشت مخالفین از سوی دولت آنکارا عنوان می شود. به گزارش 
روزنامه »ملیت«، درخواست رس��می ترکیه برای پیوستن به جامعه اروپا 
)نهادی که بعدها ب��ه اتحادیه اروپا تبدیل ش��د( در 1۴ آوریل 1۹۸۷ ارائه 
شد. ترکیه از 1۲ دسامبر 1۹۹۹ به طور رسمی به عنوان کاندید عضویت در 
اتحادیه شناخته شد و مذاکرات برای الحاق ترکیه از 3 اکتبر ۲۰۰5 آغازشده 
بود. بسیاری از ظواهر و زیرساخت های تمدنی ترکیه )همچون ساختار دینی 
و فرهنگی( و همچنین بخش عظیمی از جغرافیا )حدود ۹۸ درصد( آسیایی 
است و موضوعات مهم و حل نش��ده ای ازنظر اتحادیه اروپا در راه پیوستن 
ترکیه به اتحادیه اروپا وجود دارد. مخالفت های کش��ورهای مهم اروپایی، 
بخصوص فرانسه و آلمان بر چالش پیش روی ترکیه در پیوستن به اتحادیه 
اروپا افزوده اس��ت و در مقابل، برخی کش��ورهای اروپایی مانند انگلیس، 

اسپانیا، ایتالیا و لهستان موافق پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا هستند.

گزارش

اخبارکوتاه

 قتل هزار آمریکایی 
در سال گذشته به دست پلیس

بررسی گزارش های مربوط به شلیک های مرگبار افسران پلیس آمریکا 
نشان می دهد که طی سال گذشته میالدی ۹۸۷ شهروند این کشور در این 
تیراندازی های کشته شده اند و برای سومین سال متوالی، نیروهای پلیس 
آمریکا طی سال ۲۰1۷ در سرتاسر این کشور حدود 1۰۰۰ نفر را کشتند. 

تداوم این رکورد در کشتن افراد از سوی پلیس آمریکا در شرایطی است که 
طی سال های اخیر افکار عمومی این کشور به شدت نسبت به کاربرد زور از 
سوی افسران پلیس حساس شده و آن را زیر نظر گرفته اند. طبق گزارش 
واشنگتن پست، پلیس در سال گذش��ته ۹۸۷ را با شلیک گلوله کشت که 
حدود ۲۰ نفر بیشتر از سال ۲۰16 است. طی سه سال اخیر، افسران پلیس 

آمریکا درمجموع ۲۹۴5 نفر را با شلیک گلوله کشته اند.
گئوف آلبرت، استاد جرم شناسی دانشگاه کارولینای جنوبی در گفت وگو 
با واشنگتن پست می گوید: »این تعداد نشان دهنده یک روند نیست، بلکه 
نشان دهنده یک میزان ثابت از این تیراندازی ها است. ما اطالعاتی درباره 
حدود 3 هزار مورد شلیک داریم و می توانیم درک بهتری را از شلیک های 

مرگ بار افسران پلیس به عامه مردم ارائه کنیم«.
حساسیت مردمی نسبت به تیراندازی های مرگبار پلیس آمریکا از آنجایی 
ش��دت گرفت که یک افسر سفید پوس��ت آمریکایی در سال ۲۰1۴ یک 
نوجوان سیاه پوس��ت را در حومه شهر سنت لوئیس با شلیک گلوله به قتل 
رساند. کشته شدن این نوجوان منجر به تظاهراتی گسترده در شهرهای 

مختلف آمریکا شد.

  »مادلین آلبرایت« وزیر خارجه آمریکا در زمان ریاست جمهوری »بیل 
کلینتون« )1۹۹۷ تا  ۲۰۰1( »دونالد ترامپ« رئیس جمهور این کشور را 
فردی »دمدمی مزاج« خواند و عنوان داش��ت، بهتر است کنگره سیاست 

خارجی کشور را در دست گیرد.
  ش��ماری از نمایندگان پارلمان اروپا در نامه ای از نخست وزیر انگلیس 
خواستند که به منظور جلوگیری از وخامت اوضاع اقتصاد بریتانیا، این کشور 

تا سال ۲۰۲۰ در بازار واحد اروپایی بماند.
  منابع مصری گزارش دادند که در ساعات اولیه صبح روز گذشته عده ای 
سعی داشتند به یک مرکز پلیس در شرق قاهره هجوم ببرند که بین آنها با 

نیروهای پلیس درگیری رخ داد.

آمریکا
تظاهرات گس��ترده ای در نیویورک برای آزادی فوری عهد التمیمی، 
دختر نوجوان فلسطینی بازداشت شده توسط اسرائیلی ها برگزار شد و 
تظاهرکنندگان شعارهایی برای آزادی فوری وی سر دادند. معترضان 
با در دست داشتن تصاویری از این دختر فلسطینی که توسط سربازان 
رژیم صهیونیستی بازداشت شده خواستار آزادی وی شدند. همچنین 
تصاویری از عهد در ایس��تگاه های اتوبوس برخ��ی از پایتخت های 
کشورهای اروپایی منتشرشده که این امر خشم تل آویو را در پی داشته 
و این رژیم خواستار جمع آوری تصاویر این مبارز فلسطینی شد. دادگاه 
نظامی رژیم صهیونیستی عصر پنج شنبه مدت بازداشت این نوجوان 16 
ساله فلسطینی و مادرش را تا پنج روز دیگر تمدید کرد. بالل التمیمی، 
یکی از فعاالن حوزه حقوق بشر در گفت وگو با خبرگزاری صفا فلسطین 
گفت: دادگاه تصمیم به تمدید دوره بازداشت عهد و مادرش گرفت تا 
بتواند در این مدت کیفرخواست آن دو را آماده کند. در جلسه محاکمه ای 
که دادستان نظامی اسرائیل برگزار کرد، برخی اتهامات علیه عهد مطرح 
ش��د. در این دادگاه ادعا شد که عهد به دو سرباز اسرائیلی یورش برده 
و مانع از انجام وظیفه آن ها ش��ده و ضمن اهانت به آن ها به سمتشان 
سنگ پرتاب کرده است. از سوی دیگر نور التمیمی، دخترعموی عهد، 
روز جمعه آزادشده و به منزلش در روستای نبی صالح در کرانه باختری 
منتقل شد. نیروهای رژیم صهیونیستی نور ۲۰ ساله را با اتهام حمله به 

دو سرباز اسرائیلی بازداشت کرده بودند.

عکسنوشت

مسئوالن روسیه با اعالم حمله به یک پایگاه نظامی این کشور در سوریه 
اعالم کردند سناریوی دست داشتن آمریکا در این حمله را بررسی می کنند. 
رس��انه های روس��یه اخیراً به نقل از دو منبع نظامی این کشور خبر انهدام 
دستکم هفت فروند جنگنده این کش��ور در حمله مخالفان مسلح سوری 
به پایگاه هوایی حمیمیم را منتش��ر کرده بودند. به نوشته این روزنامه، در 
حمله مخالفان مسلح سوریه به پایگاه هوایی حمیمیم دستکم چهار فروند 
جنگنده س��وخو ۲۴، دو جنگنده س��وخو 35 اس، هواپیمای مس��افربری 
آنتونوف ۷۲ و نیز انبار مهمات نیروهای روس منهدم شده یا آسیب جدی 
دیده اند. تصاویری از یک پهپاد ابتدائی دست ساز نیز منتشرشده که ظاهراً 
در محوطه پایگاه حمیمیم س��قوط کرده است. مخالفان می گویند پایگاه 
را با استفاده از این "پهپاد مسلح" هدف گرفته اند اما احتمال می رود از این 
وس��یله برای تصویربرداری و جمع آوری اطالعات استفاده ش��ده باشد. 
فرانتس کلینتس��ویچ، معاون اول رئیس کمیسیون دفاع و امنیت شورای 
فدراسیون روس��یه نیز دراین باره گفت: روسیه س��ازمان اطالعاتی ویژه 

آمریکا را مشکوک به سازمان دهی این حمله می داند.

کتاب جنجالی اخیر که افشاگری هایی درباره امور 
داخلی دولت دونالد ترامپ و مس��ائل شخصی او 
مطرح کرده نشان می دهد او به حدی درگیر اوضاع 
نابس��امان در دولتش بوده که کمتر می توانس��ته 
زمانش را صرف روابط آمریکا با هم پیمانانش کند. 
در این کتاب جالب ترین موضوع برای بس��یاری از 
هم پیمانان آمریکا و جهان این اس��ت که تقریباً به 
هیچ رهبر یا کشور خارجی دیگری به جز روسیه و 
چین اشاره نشده است. نویسنده یک کتاب جنجالی 
درباره دونالد ترامپ گفته است با هر فردی که برای 
کتاب مصاحبه کرده، رئیس جمه��وری آمریکا را 
کودک��ی خوانده که نیازمند خش��نودی لحظه ای 
اس��ت. مایکل وولف، به ش��بکه خبری ان بی سی 
گفت، این چی��زی بود که تقریباً تمامی افرادی که 
در کاخ سفید با آن ها صحبت کرده روی آن توافق 
داشتند. وکالی ترامپ تالش کردند، جلوی توزیع 
کتاب را بگیرند، اما ناشر کتاب »آتش و خشم؛ درون 
کاخ سفید ترامپ« کتاب را زودتر از موعد ارائه کرد. 
وولف افزود: »این مرد )ترامپ( کتاب نمی خواند، )به 
چیزی( گوش نمی کند.« او درباره افرادی که صحت 
و دقت کتاب او را زیر س��ؤال می برند، گفت: »پای 
آنچه نوشته می ایستد.« وولف تأکید کرد، »دونالد 
ترامپ احتمااًل از هر فرد دیگری که روی کره زمین 
قدم زده کمتر اعتبار دارد.« از دیگر مس��ائلی که در 
این کتاب به آن ها پرداخته شده بود می توان به موارد 
زیر اشاره کرد:ترامپ از اینکه بسیاری از چهره های 
سرشناس از حضور در مراسم سوگند او سر باز زدند، 
خش��مگین بود. مالنیا ترامپ در ش��ب انتخابات 
گریان بود. رئیس جمهوری جدید، کاخ س��فید را تا 
حدی ترسناک می دانست. ایوانکا ترامپ به همراه 

شوهرش جارد کوشنر طرحی داشت که به موجب 
آن او اولین رئیس جمهوری زن آمریکا می شد. ایوانکا 
ترامپ، مدل موهای پدرش را مسخره می کرد و در 
جمع دوس��تانش فوت وف��ن آن را توضیح می داد. 
کتاب »آتش و خش��م در کاخ سفید« اما بالفاصله 
پ��س از عرضه، پرفروش ترین کت��اب روز آمریکا 
شد. برخی رسانه های آمریکایی نیز گزارش داده اند 
باوجود سرمای شدید در سراسر آمریکا، صف های 
طویلی در خارج از کتاب فروشی ها برای خرید این 
کتاب تشکیل شده است. مایکل وولف، مؤلف این 
کتاب در بخش هایی از آن دست به افشاگری هایی 
علیه ترامپ زده اس��ت. او در بخش��ی از این کتاب 
نوشته است ترامپ پس از اعالم ولیعهدی محمد 
بن سلمان در جمع دوس��تان خود گفته که وی به 
همراه دامادش »ج��ارد کوش��نر« کودتایی را در 
عربستان مهندسی کرده و مهره خودش را در رأس 
امور قرارداده اس��ت! مایکل وولف در کتاب »آتش 
و خش��م در کاخ سفید« از برخی بی بندوباری های 
جنس��ی ترامپ در تعامل با زنان نیز پرده برداشته 
است. این کتاب البته تنها حاوی این مطالب نیست 
و در موضوع��ات مختلف به بیان پش��ت پرده ها و 
اتفاقات رخ داده در کاخ س��فید در طول یک س��ال 

گذشته پرداخته است.

  اعتراف به وجود داشتن »قرارداد قرن«
یک��ی از مس��ائلی که به وض��وح در کت��اب به آن 
اشاره شده است، اظهارات مشاور سابق ترامپ درباره 
وجود داشتن »قرارداد قرن« در سیاست های آمریکا 
است که تأیید می کند غزه به مصر و کرانه باختری 
به اردن ملحق خواهد شد. به گزارش الوطن، استیو 

بنن در گفت وگوی خود با نویسنده این کتاب اعتراف 
کرده است که دولت دونالد ترامپ عزم کرده است تا 
با الحاق کرانه باختری به اردن و الحاق غزه به مصر 
به مسئله فلس��طین پایان دهد. نویسنده کتاب به 
نشستی بین بنن و »روجر ایلز«، یکی از مؤسسان 
ش��بکه تلویزیونی »فاکس نیوز« آمریکا در تاریخ 
ژانویه ۲۰1۷ اشاره می کند. طی این نشست، بنن   3
به ایلز می گوید: »از همان روز اول سفارت آمریکا 
را به ق��دس منتقل خواهیم کرد و بنیامین نتانیاهو 

]نخست وزیر اسرائیل[ در جریان آن است.«
به نوش��ته وبگاه خبری »الوطن«، مش��اور سابق 
ترام��پ در ادامه گفت وگو می گوید: »می دانیم که 
دراین مسیر به کجا می رویم و هدف چیست، برای 
همین، اردن کرانه باختری را به خود ملحق خواهد 
کرد و مصر غزه را؛ بگذار آن ها )اردنی ها و مصری ها( 
بااین مسئله کنار بیایند یا اینکه در آن غرق شوند.«

ایلز در واکنش به حرف های مشاور رئیس جمهور 
آمریکا می پرس��ید: »موضع رئیس جمهور ترامپ 
دراین باره چیست« که بنن جواب می دهد ترامپ 
خود با آن موافق بوده و موافقت وی بخشی از طرح 
است. اصطالح قرارداد قرن برای اولین بار از سوی 
»عبدالفتاح السیس��ی«، رئیس جمهوری مصر به 
هنگام سفر به آمریکا و دیدار با ترامپ در ماه آوریل 

استفاده شد.

  ترام�پ به دنب�ال وزیر خارجه ش�دن 
دامادش بوده است

 طبق اطالعاتی که در یک کتاب تازه منتشرشده 
آمده اس��ت، رئیس جمهور آمریکا معتقد است که 
داماد و مشاور ارشدش در کاخ سفید می تواند روزی 

وزیر خارجه آمریکا باشد. بر این اساس ترامپ نه تنها 
عملکرد »جارد کوشنر« داماد و مشاور ارشدش در 
کاخ سفید را تحسین می کند بلکه معتقد است وی 

می تواند روزی وزیر خارجه آمریکا باشد.
نش��ریه آمریکایی »نیوزوی��ک« در گزارش خود 
درباره این کتاب جنجالی نوش��ته اس��ت، »جان 
کلی«، درست مدت اندکی بعدازآنکه ریاست ستاد 
کارکنان کاخ سفید را برعهده گرفت، دیدارهایی با 
ترامپ برگزار کرد و از او خواست تا درباره نقش های 
پیش روی کوش��نر و »ایوانکا ترامپ« دختر ارشد 

ترامپ و همسر کوشنر در دولت ترامپ بحث کند.
»مای��کل وولف« می گوید، کلی ظاه��راً به دنبال 
ایجاد تغییرات و برقراری نظم در کاخ س��فید شود 
و تمایل به دسترس��ی به ترامپ و دفتر وی داشت. 
طبق این کتاب، کل��ی تمایل به یافتن راهی برای 
بیرون کردن کوش��نر و ایوانکا ترامپ بی تجربه از 
کاخ سفید داشته است و این در حالی است که ترامپ 
یک نقش بزرگ تری برای دام��اد خود در عرصه 
سیاس��ت ملی و جهانی در نظر گرفت��ه بود. وولف 
اینگونه نوشت: »ژنرال کلی در همان نشست اولیه 
با رئیس جمهور، جارد کوشنر و ایوانکا را در دستور 
کار قرارداد تا ببیند که رئیس جمهور نقش آن ها را 
چگونه می بیند و اینکه چ��ه چیزهایی به اعتقاد او 
کارس��از است و کارساز نیس��ت و چه چیزهایی در 
این خصوص پیش بینی می ش��ود«. وی ادامه داد: 
»هدف تمامی این بحث ها یک ش��یوه سیاس��ی 
برای آغاز کردن بحثی برای بی��رون کردن آن ها 
)از نقش سیاس��ی در کاخ سفید( بود«. وولف ادامه 
داد، این در حالی بود که ترامپ از تمامی جنبه های 
عملکرد کوشنر و ایوانکا رضایت داشت و معتقد بود 
که در نقطه ای از زمان ممکن است که جارد کوشنر 

به عنوان وزیر خارجه آمریکا منصوب شود.

  واکنش ترامپ به »آتش و خشم«
 رئیس جمهور آمریکا که به ش��دت از کتاب »آتش 
و خش��م: درون کاخ سفید ترامپ« عصبانی است، 
اظهارات تندی علیه نویسنده آن و همچنین »استیو 
بنن« استراتژیست ارشد سابقش مطرح کرده است.

او در حساب توییتری خود نویس��نده این کتاب را 
دروغگو خوانده و گفته است برکناری استیو بنن از 
سمتش باعث شده است که عقلش را از دست بدهد. 
ترامپ حتی دستور داده بود که از چاپ و انتشار این 

کتاب در آمریکا جلوگیری شود.
انتش��ار اظهارنظرهای بن��ن در کت��اب »آتش و 
خش��م: درون کاخ س��فید ترامپ«، واکنش شدید 
رئیس جمهور آمریکا را به دنبال داش��ت و ترامپ 
گفت که »استیو بنن عقلش را ازدست داده است.«

او در توئیتر نوشت: »مایکل وولف یک بازنده محض 
است و برای فروش این کتاب کسل کننده و عاری 
از واقعیت، داس��تان هایی را ساخت. او از استیو بنن 
شلخته و ول انگار استفاده کرد؛ کسی که وقتی من 
او را اخراج کردم، برای شغلش التماس کرده بود.« 
ترامپ افزود: »حاال استیو شلخته و ول انگار، شبیه 
به سگی است که تقریباً همه او را رها کرده اند. این 

خیلی بد است.«

 درحالی که تنش ها در فضای سیاست داخلی آمریکا بین دونالد ترامپ و مخالفانش ادامه دارد، این روزها کتابی با عنوان 
گروه

»آتش و خشم: درون کاخ سفید ترامپ« منتشرشده که در آن اظهارنظرهایی از »استیو بنن« استراتژیست ارشد سابق بینالملل
ترامپ در کاخ سفید هم آمده است. در بخشی از این کتاب، استراتژیست سابق رئیس جمهور آمریکا، دیدار پسر ترامپ 
با یکی از وکالی روس در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 را »خائنانه« خوانده بود. گفته شده که این کتاب بر مبنای 

بیش از 200 مصاحبه نوشته شده، اما بخش هایی از کتاب که پیش از انتشار عمومی در دسترس قرار گرفت با انتقادهایی مواجه شد.

چهرهخبر

بازداشت 11 شاهزاده معترض در کاخ سلطنتی عربستان
نیروهای امنیتی عربس�تان سعودی، یازده شاهزاده ای را که 
در کاخ س�لطنتی تجمع اعتراضی بر پا کردند، بازداشت و به 

بزرگ ترین زندان سیاسی این کشور منتقل کردند.

روزنامه الکترونیکی »سبق« عربستان سعودی روز گذشته از بازداشت 
حداقل یازده ش��اهزاده معترض خبر داد که در کاخ سلطنتی بازداشت 

شدند.
سبق نوشت: گردان »السیف االجرب« وابسته به گارد سلطنتی، یازده 
ش��اهزاده را در کاخ سلطنتی بازداشت کرد. بعدازآنکه آنان ترک کاخ را 
رد کردند برایشان دستور بازداشت صادر شد تا به زندان »الحائر« منتقل 

تا برای محاکمه آماده شوند.

به گفته این روزنامه س��عودی، علت اعتراض این افراد اقتصادی بوده 
است. سبق نوشت که این یازده شاهزاده در کاخ سلطنتی تجمع کردند 
و خواستار لغو دستوری شدند که پرداخت هزینه آب و برق شاهزادگان 
را متوقف کرده است. آن ها همچنین گفته اند که خواستار جبران مادی 
حکم قصاصی هس��تند که در حق یکی از ش��اهزاده های دیگر )یکی 
از عموزادگانش��ان( صادرشده اس��ت، اما در پاس��خ آنان گفته شده که 
خواسته ش��ان غیرقانونی است و س��رانجام گردان »السیف االجرب« 

گارد سلطنتی آنان را بازداشت کرده است.
طبق گفته این روزنامه، لیدر این ش��اهزادگان »س.ع.س بن سعود بن 

فیصل بن ترکی« است که به زندان الحائر منتقل شده اند.
زندان »الحائر« در ۴۰ کیلومتری جنوب شهر ریاض، بزرگ ترین زندان 

سیاس��ی این کشور محسوب می ش��ود که تحت نظر »اداره تحقیقات 
عمومی« اس��ت و بیش��تر محل نگاهداری محکوم��ان پرونده های 
تروریستی و زندانیان سیاسی است. این زندان تاکنون به طرز تردیدآوری 
چندین بار دچار آتش سوزی شده است. یک بار در سپتامبر ۲۰۰3 که به 
کشته و مجروح شدن 6۷ نفر انجامید و هفت یمنی در آن کشته شدند. 
در آوریل ۲۰۰۴ مس��ئولیت آن بر عهده زندانیان انداخته شد. در آوریل 
۲۰۰۴ نیز یک آتش سوزی دیگر به جراحت 13 نفر دیگر منجر شد که 

بازهم مسئولیت آن بر عهده یکی از زندانیان انداخته شد.
روزنامه س��بق مدعی شده است که علت اعتراض و تجمع شاهزادگان 
صرفاً پول آب و برق بوده و نوشت که دستورات سلطنتی تأکید کرده که 

همه مقابل قانون یکسان هستند.

مرکل به پایان کار خود رسیده استتهدید اردوغان به قطع روابط با آمریکا
در پی صدور حکم محکومیت معاون پیش��ین هالک بانک )بانک دولتی ترکیه( در آمریکا، رئیس جمهور 

ترکیه تهدید کرد روابط کشورش با واشنگتن را قطع می کند.
ب��ه گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه با رد ادعاهای سیس��تم قضائی 
آمریکا تهدید کرد که قراردادهای دوجانبه ترکیه را با این کشور لغو کند. روز چهارشنبه یک دادگاه آمریکا، 
معاون پیش��ین هالک بانک ترکیه را محکوم کرد. اردوغان در اولین اظهارنظر خود درباره این حکم، این 
پرونده را به عنوان »توطئه آمریکا برای زیرس��وال بردن دولت و اقتص��اد ترکیه« موردانتقاد قرارداد. وی 
گفت: اگر این حکم نشان دهنده درک عدالت از سوی آمریکا است پس جهان محکوم به نابودی است. با 

این شیوه قراردادهای دوجانبه ما اعتبار خود را از دست می دهد.
دادگاه آمریکا در حکمی مهمت هاکان آتیال، معاون اجرایی هالک بانک را به 
اتهام دور زدن تحریم های ایران محکوم کرد. برخی از شهادت های انجام شده 
در این دادگاه مقامات ارشد ترکیه ازجمله اردوغان را هدف گرفته است. آنکارا 
اعالم کرده اس��ت که این پرونده براساس شواهد جعلی تنظیم شده 
اس��ت. از سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه پس از صدور این حکم 
در بیانیه ای با محکوم کردن آن، این حکم را یک مداخله بی سابقه 

در امور داخلی ترکیه اعالم کرد.

روزنامه »واشنگتن پس��ت« آمریکا در تحلیلی پیش بینی کرد که آنگال مرکل، صدراعظم آلمان به پایان 
دوران رهبری خود در کش��ورش نزدیک می ش��ود. روزنامه واشنگتن پس��ت در این تحلیل نوشته است: 
پایان دوران رهبری آنگال مرکل در آلمان ممکن است سریع تر ازآنچه هرکسی پیش بینی می کرد اتفاق 
بیفتد و همه نش��انه ها حاکی از تضعیف قدرت و جایگاه سیاسی او هستند. این روزنامه در ادامه پیش بینی 
کرده که کناره گیری مرکل از قدرت منجر به یک خأل ناگوار نه فقط در آلمان بلکه در جهان غرب ش��ود؛ 
چراک��ه مرکل یکی از قدرتمندترین وزنه های متقابل حامی رویکرد بین المللی در برابر رویکرد حمایت از 
داخل دونالد ترامپ است. این روزنامه در ادامه می نویسد: دردسرهای مرکل با نتیجه مأیوس کننده او در 

انتخابات ماه سپتامبر آغاز شد و با شکست اولین تالشش در ایجاد یک دولت جدید 
در ماه نوامبر هرچه بیشتر تشدید شدند. این روزنامه نوشته که در روزهای اخیر 
بدترین خبر برای مرکل این است که نظرسنجی ها نشان دهنده رویگردانی 
آلمانی ها از او و خس��تگی آن ها از رهبری اش اس��ت. اواخر ماه دسامبر یک 

نظرس��نجی روزنامه بیلد نشان داد که حدود نیمی از آلمانی ها نمی خواهند 
که مرکل دوره چهارم صدراعظمی اش را تکمیل کند. چند روز بعد نیز 

یک نظرسنجی روزنامه دی ولت بدتر از آن نشان داد که حدود نیمی 
از آلمانی ها می خواهند او فوراً از قدرت کناره گیری کند.

هماهنگ کنن�ده کمک های بشردوس�تانه 
س�ازمان ملل در گزارش�ی اعالم ک�رد، در 
صورت عدم تغییر اوضاع یمن، این کشور 
در ۵0 س�ال آت�ی ش�اهد بدتری�ن فاجعه 

انسانی خواهد بود.

م��ارک لوک��وک،  هماهنگ کنن��ده کمک های 
بشردوستانه س��ازمان ملل در گزارشی نسبت به 
اوضاع فاجعه بار یمن هش��دار داد و گفت، در حال 
حاضر اوضاع نابس��امان مردم این کشور به دلیل 
افزای��ش جنگ و درگیری، کمبود م��واد غذایی و 
شیوع بیماری ش��بیه روز قیامت اس��ت. لوکوک 

ضمن اب��راز نگرانی درب��اره اوض��اع یمن گفت، 
صندوق اضطراری س��ازمان ملل ب��رای حمایت 
از یمنی ها و امدادرس��انی به این کش��ور مبلغ 5۰ 
میلیون دالر اختصاص خواهد داد. گزارش صادره 
از دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوس��تانه 
س��ازمان ملل حاکی از آن اس��ت که یمن با آغاز 
۲۰1۸ به ویژه همراه با افزایش جنگ و درگیری در 
این کشور به کمک های انسانی فوری نیاز دارد. در 
این گزارش آمده اس��ت، بیش از ۲۲ میلیون یمنی 
نیازمند حمایت و کمک های انسانی هستند و بیش 
از 11 میلی��ون تن از آنها بیش��تر از دیگران به این 
کمک ها نیاز دارند. طبق این گزارش، غیرنظامیان 

یمنی در خطر بزرگی ق��رار دارند تا جایی که تعداد 
مرگ  و میرها به بیش از ۸۰۰۰ تن رس��یده و س��ه 
میلی��ون تن مجبور به فرار ش��ده اند. بنابر گزارش 
مذکور، حدود 1۸ میلیون ت��ن از نبود مواد غذایی 
رنج برده و ی��ک میلیون یمنی دیگ��ر برای ادامه 
حی��ات نیازمند تضمین هس��تند. براس��اس این 
گزارش س��ازمان ملل، 16 میلی��ون یمنی از آب و 
خدمات و مراقبت ها بهداش��تی محروم هس��تند. 
لوکوک تاکید کرد، اجتناب از واقعه وخامت بار یمن 
با سه اقدام امکان پذیر است، نخست توقف جنگ 
در این کش��ور، دوم باز شدن همه بنادر، زیرا حدود 
۹۰ درصد مواد غذایی اصلی، سوخت و داروی مردم 

این کش��ور از بنادر وارد می شوند و سوم اجتناب از 
قحطی و گرسنگی با ارسال کمک های بیشتر و در 
س��ریع ترین زمان ممکن. گزارش مذکور سازمان 
ملل درب��اره اوضاع انس��انی یمن زمانی منتش��ر 
می شود که سازمان های بین المللی و کشورهای 
غربی ائتالف متجاوز عربی به رهبری عربس��تان 
را تحت فشار گذاشته اند تا دست از محاصره یمن 
برداشته و اجازه رساندن کمک های انسانی به مردم 
این کشور از طریق بنادر و حریم هوایی یمن را صادر 
کند.   لوکوک از طرف های درگیر در یمن خواست 
جنگ را در این کش��ور متوقف و از طریق سازمان 
ملل به راه حل سیاسی دائم در این زمینه دست یابند.

سازمان ملل: 22 میلیون یمنی نیازمند کمک های انسانی هستند
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