
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که این 
کشــور پس از نابودی داعش برای ماندن در ســوریه 
برنامــه ای ندارد و ســوری ها باید خودشــان هدایت 

کشورشان را به دست بگیرند.
به گزارش ایســنا، هدر ناوئرت، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در کنفرانسی مطبوعاتی گفت:  هدف ما 
شکست داعش و عدم اقدام به انجام هیچ کار دیگری 
جز این است، ما می خواهیم تنها مردم سوریه هدایت 
کشورشــان را به دســت بگیرند، نه آمریکا و یا دیگر 

قدرت ها. این )ماندن در سوریه( هدف ما نیست،  هدف 
ما تنها نابودی داعش است.

طالل ســلو، پیشتر ســخنگوی نیروهای سوریه 
دموکراتیــک بــا اشــاره به اینکــه آمریــکا منافعی 
اســتراتژیک در مانــدن در ســوریه دارد، گفته بود:  
نیروهای آمریکایی تا پس از نابودی داعش در شــمال 

سوریه باقی خواهند ماند.
رابرت جونز، مسئول دوم و معاون فرمانده نیروی 
ماموریت های مشترک در ائتالف تحت امر آمریکا هم 

در تاریخ 23 ژوئیه گذشته گفته بود:  ماموریت ائتالف 
ضد داعش  در سوریه هرگز با بیرون راندن داعشی ها 
از رقه تمام نخواهد شد، بلکه کار بزرگ تری در سوریه 

منتظر آن ها است.
ائتــالف ضد داعش نیروهای خــود را در مناطق 
مختلف شــمال ســوریه از جمله پایگاهی هوایی در 
نزدیکی شــهرک کوبانی مســتقر کرده اســت. گفته 
می شــود شــمار پایگاه های نظامی آمریکا در شــمال 

سوریه به 10 پایگاه کوچک و بزرگ می رسد.

بــه گزارش پایگاه خبری روســیا الیــوم روزنامه 
»یدیعــوت احرنوت«، چاپ رژیم صهیونیســتی در 
ســرمقاله امروز خود به قلم »نداف ایال«، کارشناس 
امور بین المللی نوشــت ترامپ بــا حرف زدن درباره 
طرح پوچ و بی محتوای تأمین بودجه زیرساخت های 
رو بــه نابودی آمریکا، به جامعــه آمریکا بقبوالند که 

کاری انجام داده است.
این روزنامه در ســرمقاله امروز خود می نویســد: 
»جف سشنس، دادستان کل آمریکا تأکید کرده است 
که دولت ترامپ از ژانویه گذشته تا کنون، کار چندانی 
نکرده است«. شــایان ذکر است که ترامپ سعی در 

برکناری جف سشنس دارد.
رئیــس جمهور آمریکا در جریــان یک کنفرانس 

مطبوعاتــی که این هفته در بــرج ترامپ ترتیب داده 
بوده است، با روزنامه نگاران درگیر شد. آن ها خواستار 
پاســخ وی در زمینه واکنش ُکنــد و بدون قاطعیت 
درباره ناآرامی های شــارلوتزویل شــده بودند. یکی از 
مقامات کاخ سفید در توصیف صحنه درگیری ترامپ 
با روزنامه نگاران گفت: »رئیس جمهور به راحتی فریاد 

می کشید«.
یدیعــوت احرنوت در ادامه می نویســد: »از دهه 
شصت به بعد هیچ سیاســت مدار برجسته آمریکایی 
این گونه از نژادپرستی و برتری نژاد سفید دفاع نکرده 
بــود که ترامپ در این کنفرانــس دفاع کرد، در واقع 
این جلسه دفاع از بخشی از ادعاهای نازیسم آمریکایی 

بود«.

این روزنامه صهیونیســتی دربــاره دفاع »دیوید 
دیوک«، نژادپرست معروف و مسئول سابق در گروه 
کوکالکس کالن از عملکرد ترامپ نوشت: »به بگو چه 
کســی از تو تعریف و تمجید می کند تا بگویم چه طور 

آدمی هستی«.
طبق نظرســنجی ها »از زمان ریاســت جمهوری 
جورج بــوش که به دلیل حمله بی ثمر به عراق منفور 
شد، ترامپ بدترین وضعیت را در میان رؤسای جمهور 
قبلی دارد. این در حالی اســت که باراک اوباما، رئیس 
جمهور سابق و بیل کلینتون حتی پس از هشت سال 
ریاســت جمهوری تا این حد تنزل نکــرده بودند. اما 
ترامپ فقط پس از گذشــت چند مــاه به خاطر نوع 
واکنــش در قبــال حوادث شــارلوتزویل بــه چنین 

جایگاهی تنزل کرده است«.
این رونامه اسرائیلی می نویسد اوضاع ترامپ بسیار 
بد اســت حتی فاکس نیوز هم این هفته از وی انتقاد 
کرد؛ اکنون ســؤال در دوایر سیاسی در ایاالت متحده 
این اســت که اکنون باید با ترامپ چه کار کرد؟ این 
روزنامه در پایان ســرمقاله می نویسد: این فرضیه که 
طرح تعــادل و مهار در آمریکا می تواند ترامپ را مهار 

کند، شکست خورده است.
یدیعوت تصریح می کند کــه در چنین وضعیتی 
وقتــی که رئیس جمهــور آمریکا وقت خــود را پای 
تلویزیون می گذراند و به حرف مشــاوران خود گوش 
نمی کند آمریکا باید به طور جدی به دنبال راهی برای 

حفظ جایگاه خود به عنوان رهبر جهان باشد.

در اولین ســاعات پس از حمله ون در شــهر بارســلون 

اســپانیا، گروه داعش مسولیت حمالت را برعهده گرفت و به 
نظر می رسد در یک سال اخیر، حمله با خودرو به رهگذران به 
اصلی ترین روش ترور از ســوی اعضای گروه داعش در اروپا 

تبدیل شده است. 
آغاز این حمالت در شــهر نیس فرانسه در روز ملی این 
کشور بود. محمد بوهالل یک تونسی فرانسوی با یک کامیون 
به ســوی جمعیت حمله ور شد و جان ۸۶ نفر را گرفت. راننده 

کامیون توسط نیروهای پلیس از پای درآمد. 

در ماه دسامبر گذشــته در روزهای پایانی سال، نوزدهم 
دســامبر،  یکی دیگر از اعضای گــروه داعش با یک کامیون 
اسکانیا وارد بازار کریسمس برلین پایتخت آلمان شد و جان ۱۲ 
نفر را گرفت. راننده اسکانیا مدتی بعد در ایتالیا توسط نیروهای 

پلیس از پای درآمد. 
در ماه ژوئن گذشــته ســه مهاجم ابتدا با یک ون روی 
پــل الندن بریج در مرکز لندن، به عابــران حمله کرد و راننده 
و همراهش از خودرو پیاده شــدند و به مشتریان رستوران های 

اطراف حمله کردند. در جریان این حمالت ۷ نفر کشــته و ۴۸ 
نفر مجروح شدند. شبه نظامیان اغلب اروپایی گروه داعش هر 
اندازه در سوریه و عراق قلمروهای تحت کنترل خود را از دست 
می دهند سعی دارند عملیات تروریستی در مناطق مختلف اروپا 
بویژه شهرهای بزرگ و پایتخت های اروپایی اجرا کنند. حمله با 
خودرو به رهگذران به نظر یکی از کارآمدترین روش های ترور 
گروه داعش است. روشی ساده اما فجیع که تاکنون به اهدافش 

رسیده است.

نگار برجســته  »عبدالبــاری عطــوان« روزنامه 
و تحلیلگر سرشــناس جهــان عــرب در مقاله ای به 
بررســی دالیل عصبانیت عربســتان و انکار غافلگیره 
کننده میانجی گری عراق با ایــران پرداخت. عطوان 
در ســرمقاله روزنامه الکترونیکی »رأی الیوم« از قول 
یک مقام سعودی نوشت: »عربســتان به هیچ عنوان 
درخواســت میانجی گــری با ایــران نکــرده و اخبار 
منتشر شــده در این باره بی پایه و اساس است و ریاض 
همچنــان به موضع مخالف خود بــا نزدیکی به نظام 
ایران پایبند اســت«. او در ادامه نوشته این اظهارات 
غافل گیرکننــده و تکان دهنده بود و در واقع به وجود 
نظریــات خوش بینانه درباره به وجود آمدن گشــایش 
در روابط ایران و عربســتان خط بطالن کشــید. وی 
اشاره کرد که عربســتان اخیرا با آغوشی باز تعدادی 
از رهبران و سیاســتمداران شــیعه عراق که برخی از 
آن ها از نزدیکان به ایران هستند و حتی به فرماندهی 
ژنرال »قاســم ســلیمانی« مبارزه کرده اند، به حضور 
پذیرفته اســت و منظور ما نیز »قاسم األعرجی« وزیر 
کشور عراق است که روز 18 جوالی به عربستان سفر 
کرد و مورد اســتقبال گرم محمد بن سلمان ولی عهد 
عربستان قرار گرفت. عطوان همچنین به برخی موارد 

بهبود روابط عربســتان و ایران در ســه ماهه گذشته 
اشاره کرد که عبارتند از:

1-موافقت با حضور حجاج ایرانی در حج امسال و 
پاسخگویی عربستان به خواسته های ایران با انعطافی 
بی ســابقه و حتی اســتقبال وزیر حج عربســتان از 

نخستین گروه حجاج ایرانی
2-مصافحه و اســتقبال گرم »عادل الجبیر« وزیر 
خارجه عربســتان با »محمد جــواد ظریف« همتای 
ایرانی خود در اوایل جوالی در اســتانبول در حاشیه 

کنفرانس سازمان همکاری اسالمی
3-اعطای اجازه عربســتان به 10 دیپلمات ایرانی 
برای حضور در سه شهر این کشور برای ارائه تسهیالت 
بیشــتر به حجاج با وجود تعطیلی ســفارت خانه ها و 

کنسول گری های دو کشور از سال 2015
4-بازگشــایی گذرگاه مرزی عرعــر بین عراق و 

عربستان برای نخستین بار طی 20 سال گذشته
5-اقــدام »تامر الســبهان« در تاریخ 13 جوالی 
مبنی بر حذف توییت توهین آمیز به بنیان گذار انقالب 
اسالمی ایران . السبهان که به عنوان سفیر عربستان در 
بغداد تعیین شده بود به دلیل دخالت های »فرقه ای« 

در امور داخلی عراق، کنار گذاشته شد.

6-اســتقبال عربستان از شــیعیان عرب در عراق 
که نمونه آن ســفر مقتدی صدر به عربستان و اعالم 
بازگشایی کنســولگری عربســتان در نجف اشرف و 
سخن گفتن درباره طرح سعودی-اماراتی برای احیای 

هویت عربی عراق و مقابله با نفوذ ایران بود.
عطــوان در ادامــه بــه برخی دالیــل عصبانیت 
عربســتان با وجــود کاهش تنش به وجــود آمده در 
روابط دو کشــور اشــاره کرد و نوشت: نخست این که 
عربستان که به مخفی کاری معروف است از اظهارات 
قاســم األعرجی وزیر کشور عراق در کنفرانس خبری 
در تهــران که از تمایل عربســتان بــرای ایفای نقش 
میانجی گری حیدر العبادی نخست وزیر عراق با ایران 

ســخن به میان آورده بود، ناراحت شده است زیرا این 
سخن عربستان را در موضع ضعیف نشان داد.

دوم: عصبانیــت ایران از تالش عربســتان برای 
تشکیل جبهه عربی متشکل از ُسنی های عراقی برای 
نفوذ در عراق و درخواســت ایــران از األعرجی برای 
افشــای تمایل عربســتان برای گفت وگو بــا ایران با 

میانجی گری حیدر العبادی
ســوم: بعید نیست که آمریکا پشــت این موضع 
غافل گیرکننده و عصبانیت عربستان باشد همچنان که 
احتمال این وجود دارد آمریکا از عربســتان خواسته 
باشــد که از رهبران شــیعه عراق برای مقابله با نفوذ 

ایران، استقبال کند.
چهارم: شاهزاده بن سلمان که این روزها به روابط 
با کشــورها از منظر نزدیکی و یا دوری آن با قطر نگاه 
می کند و شــکی نیســت که نزدیکی ایران با دوحه و 
بازگشــایی گذرگاه های خود به روی کاالهای خود که 
از ترکیه، کشــورهای آسیایی و اروپایی به قطر منتقل 

می شود، عصبانیت عربستان را به دنبال داشته است.
عطوان همچنین پیش بینی کرد که عربســتان و 
ایران در چندین جبهه از جمله عراق، یمن و ســوریه 

شاهد تشدید تنش باشند.
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به نظر می رسید که ایاالت متحده و چین بر سر قطعنامه پیشنهادی تحریم های 
جدید علیه کره شمالی به توافق دست پیدا کرده باشند. منابع دیپلماتیک ناشناس 
می گویند که دو کشــور قصد داشــته اند مذاکراتی را در این زمینه برگزار کنند. 
واشــنگتن پیش نویس تحریم هــای جدید را مدتی کوتاه پــس از اولین آزمایش 
موشک های بالســتیک بین قاره ای کره شمالی، به چین تحویل داد. ایاالت متحده 
اصرار داشــت که با این کار می خواهد از تحریم هایی که در گذشته نادیده گرفته 
شــده اند، پیش گیری کند. این کار آمریکا اشــاره ویژه ای به الگوی بازی چینی در 
سازمان ملل متحد بود تا اطمینان پیدا کند که تحریم ها به اندازه کافی برای مقابله 

با کره شمالی محکم باشند.
کمی پس از جلســه 5 جوالی ســازمان ملل متحد، لیو جی، ســفیر چین در 
سازمان ملل در قبال اقدامات عجوالنه، هشدار داد و گفت که بهبود وضعیت ممکن 
اســت فوریت موجود را کاهش دهد به خصوص که تمایل کره شمالی برای انجام 
آزمایش های بیشتر با استفاده از روش های دیپلماتیک قابل جلوگیری است. با این 
حال در 28 جوالی، کره شمالی دومین تست موشک های بالستیک قاره پیمای خود 
را نیز انجام داد تا فشار روی چین و عکس العمل هایش در این زمینه بیشتر شود. 
هفته جاری ایاالت متحده اعالم کرد که تحقیقات جدیدی را در مورد شــیوه های 
تحاری چین آغاز خواهد کرد. نشانه ای که به نظر امیدی برای ادامه همکاری ها برای 
انجام اقدامی مشــترک را نابود می کند. این تحقیقات به دولت ایاالت متحده اجازه 
می دهــد که اقداماتی تالفی جویانه علیه چین را برگزیند البته به کارگیری چنین 

راه کارهایی به این بستگی دارد که در ذهن پکن درباره کره شمالی چه می گذرد.
به گفته دیپلمات های ناشــناس، تحریم های مورد نظر ایاالت متحده از افزایش 
پذیرش تعداد کارگران کره شمالی در دیگر کشورها جلوگیری می کند و شرکت در 
ســرمایه گذاری های مشترک جدید این کشور با کشورهای دیگر را ممنوع خواهد 
کرد. آن ها همچنین زغال سنگ، آهن، غذاهای دریایی و صادرات سرب را به منظور 
کاهش یک ســوم از صادرات کره شمالی هدف قرار داده اند. در مذاکرات دو جانبه، 
چین موافقت خود با گسترش تحریم ها را اعالم کرد اما در قبال اقداماتی که مردم 
کره شمالی را هدف خواهند گرفت ایستادگی کرد. با این حال در اوایل سال 2017، 
چین اقدامات محدودی در زمینه ممنوعیت واردات زغال ســنگ از کره شمالی را 

اعمال کرد که می تواند برای مردم کره شمالی گران تمام شود.
قطعنامه پیشنهادی برای اینکه ضمانت اجرایی پیدا کند نیاز به تصویب 9 کشور 
عضو شورای امنیت سازمان ملل دارد. همچنین هیچ یک از اعضا نباید این قطعنامه 
را وتو کنند. وتو شــدن قطعنامه بزرگ ترین نگرانی ایاالت متحده است که قدرت 
بیشــتری را در اختیار روسیه قرار خواهد داد. مسکو نشان داده است که می تواند 
برای نابود کردن طرح های ایاالت متحده در منطقه برای مقابله با تهدید کره شمالی، 
از حق وتو اســتفاده کند. اکنون سؤال این جا است که آیا روسیه حق وتو را به کار 
خواهد برد یا می گذارد که اقدامات سازمان ملل با هدف ایجاد فشار بر کره شمالی 
اجرایی شود. انگیزه مسکو برای وتو زمانی قوی شد که قانون تحریم روسیه در تاریخ 
2 آگوســت در در مجلس ایاالت متحده به تصویب رسید. عالوه بر این تحریم های 
جدید علیه کره شمالی، حمل و نقل انرژی از سوی روسیه به کره شمالی را نیز هدف 

قرار خواهد داد. 
ســفیر روسیه در سازمان ملل در تاریخ 3 آگوست با همتای چینی خود دیدار 
کرد و گفت که توافق دوجانبه میان ایاالت متحده و چین، به هیچ وجه جنبه جهانی 
ندارد. با بیشــتر شدن نشانه های اینکه آمریکا فشارهای اقتصادی خود را بر چین 
افزایــش خواهد داد، پکــن در نظر دارد که با تحریم ها کنار بیاید و تجارت خود با 

کره شمالی را کنترل کند.
 در این شرایط پشت کردن روسیه به تحریم، به نفع چین خواهد بود و به پکن 
چیزی را خواهد داد که واقعا می خواهد و دیگر نیازی نیست که برای به دست آوردن 
آن تالش کند. چین درحالی که در یک اتاق در کنار آمریکایی ها نشسته و با آن ها 
مذاکره می کند، همکاری نزدیکی هم با مســکو دارد و حاال توپ در زمین روسیه 

است.

روش چین برای دور زدن تحریم 
کره شمالی

به گزارش ایســنا، به نقل از روزنامه دیلی میل، استیو 
بنن در مصاحبه ای بعد از اخراج شــدن در روز جمعه گفت: 
این دوره از ریاست جمهوری دونالد ترامپ به پایان رسیده 

است.
او دشــمنانش را »دموکرات هــای بــال غربــی« و 
»جمهوری خواهان تشکیالتی« خوانده و علیه آن ها اعالم 

جنگ کرد.
او در ابتدا سریع به سمت ریاست وب سایت به اصطالح 
راســت آلترناتیو »بریتبارت« بازگشــته و این وب ســایت 
در همان ابتــدا در مطلبی از او به عنــوان »یک قهرمان 

پوپولیست« تحسین کرد.
پس از آن او در مصاحبه با نشــریه ویکلی اســتاندارد 
گفت: من دوباره ســالح های سابقم )بریتبارت( را در دست 
دارم. من در بریتبارت یک ماشین لعنتی ساختم و اکنون به 
آن بازمی گردم و می دانم که باید این ماشین را تقویت کنم.

او معتقــد اســت که دشــمنانش در نابودی ریاســت 
جمهــوری ترامپ که برایش جنگیده و در آن برنده شــد، 

گناه کار هستند و به آن ها اخطار داد.
ایــن صحبت های بنن اکنون او را بــه نوعی در تقابل 
با جارد کوشــنر، داماد ترامپ،  ایوانکا ترامپ، گری کوهن، 
مشــاور اقتصادی ارشــد ترامپ، هربرت مک مستر، مشاور 
امنیت ملی ترامــپ، پل راین، رئیس مجلــس نمایندگان 
آمریــکا و میچ مک کانل، رهبر اکثریت ســنای آمریکا قرار 

می دهد.
او گفت: مــا هنوز یک جنبش بــزرگ داریم و از این 
ریاســت جمهوری ترامپ نیز چیزی به دست خواهیم آورد 
اما آن دوره ریاست جمهوری قبلی دیگر تمام شده و از االن 
به بعد چیز دیگری خواهد بود. از االن به بعد ما شــاهد هر 
نوع درگیــری خواهیم بود و روزهای خوب و روزهای بدی 

پیش  رو خواهیم داشت اما آن ریاست جمهوری قبلی دیگر 
تمام شد.

وب ســایت بریتبارت در مطلبی پس از بازگشت بنن از 
او به عنوان یک قهرمان پوپولیست تحسین کرده و آلکس 
مارلو، ســردبیر ارشد این وب سایت گفت: جنبش پوپولیست  
ملی گرا امروز خیلی قدرتمندتر شــد. اکنون بریتبارت مدیر 

اجرایی دارد که نبض دستورکار ترامپ را می داند.
همچنین الری سولوو، رئیس و مدیر اجرایی بریتبارت 
گفت: با بازگشت اســتیو بنن دیگر ما محدودیتی نداریم و 

سرعت توسعه جهانی بریتبارت بیشتر می شود.
بنن با اشــاره به دوره بعد از خــودش گفت: من فکر 
می کنم که مســیر پیــش  روی ترامپ بــرای عمل کردن 
وعده هایــش دربــاره ملی گرایــی اقتصــادی، مهاجرت و 
همچنین قابلیــت او برای آزادی عمل بــه ویژه در زمینه 
مسائل بزرگ مثل ســاخت دیوار مرزی و مسائل کلی تری 

که ما برایشان جنگیدیم بسیار سخت تر خواهد بود.
بنن از جمهوری خواهان میانه رو چه در کنگره و چه در 
بال غربی کاخ ســفید به خاطر بازگرداندن ترامپ به مرکز 
سیاســی آمریکا انتقاد کرد و گفــت: این جمهوری خواهان 

نســبت به وعده های ترامپ از جمله ســاخت دیوار مرزی 
چــه کاری کرده اند و بودجــه این دیوار کجاســت؟ آیا از 
الیحه مهاجرت دولت ترامپ حمایت کردند؟ به جز مســئله 
کاهش هــای مالیاتی که آن هم یک کاهش حاشــیه ای و 
استاندارد اســت این جمهوری خواهان نسبت به کدام یک 

از عناصر برنامه های ترامپ حمایت خود را اعالم کردند؟
این درحالی اســت که یک مقام ارشــد دولتی به دیلی 
میل گفت که جان کلی، رئیس دفتر ترامپ تصمیم به اخراج 

بنن گرفته و موافقت ترامپ را جلب کرده است.
سارا سندرز،  سخنگوی کاخ سفید در بیانیه خود در روز 
جمعه گفت: جان کلی، رئیس دفتر کاخ ســفید و استیو بنن 
به طور دوجانبه به این توافق دست یافتند که امروز آخرین 
روز اســتیو بنن در کاخ سفید باشــد. ما از خدمات او تشکر 

کرده و بهترین آرزوها را برایش داریم.
با این حال خود بنن به ویکلی اســتاندارد گفت که در 
تاریخ ۷ اوت اســتعفایش را اعالم کــرده اما قبول کرد که 
کناره گیــری اش را به تاخیر بیندازد و بعــد روز جمعه نظر 
کلی را که باید برود، پذیرفت. این در حالی اســت که گفته 
شــده معدود هم پیمانان بنن در کاخ سفید که همه آن ها در 
درجه های پایین تر هستند نیز در معرض گمانه زنی نسبت به 
آینده کاری خود قرار گرفته اند. بنن ششمین نفر از دستیاران 
و نزدیکان ترامپ که از زمان آغاز ریاســت جمهوری او در 
۲0 ژانویه گذشته از دولتش کناره رفته اند.  افرادی که قبل 
از او کنــار رفتند عبارت اند از: ژنرال مایکل فلین، مشــاور 
امنیت ملی سابق ترامپ، رینس پریباس، رئیس دفتر سابق 
ترامپ، شون اسپایســر،  دبیر مطبوعاتی سابق ترامپ و دو 
مدیر ارتباطات سابق کاخ سفید یعنی مایک دابکه و آنتونی 

اسکاراموچی می شوند.
یک منبع وابسته به کاخ سفید روز جمعه به دیلی میل 

گفت: کوشــنر و همســرش ایوانکا ترامپ، هوپ هیکس، 
مدیر ارتباطات موقت کاخ سفید، کلیان کانویل، وکیل ارشد 
ترامپ و ســارا سندرز، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید همگی در 

سمت فعلی خود باقی خواهند ماند.
روز سه شنبه گذشته یک دســتیار ارشد کاخ سفید به 
دیلی میل گفته بود که اســتیو بنن همچنان به کارش ادامه 
می دهد اما بعد از آن او سکوتش را شکسته و در مصاحبه ای 
با یک مجله لیبــرال مواضعی مغایر با موضع ترامپ درباره 
کره شــمالی اتخاذ کرد و از برخی همــکاران خود به دلیل 
دیدگاه هایشان برای یک جنگ اقتصادی با چین انتقاد کرد.

او همچنین این حرف هایش را مایه یک پیروزی برای 
ترامــپ خواند و گفت که مناقشــه ناشــی از این مصاحبه 
توجه ها را از پاســخ مناقشه برانگیز ترامپ به خشونت های 
نژادی در شــارلوتزویل منحرف کرد. این در حالی است که 
روز جمعه گزارش شد که ترامپ نسبت به عادت استیو بنن 
برای اعتبار بخشــیدن به خود از بابــت پیروزی ترامپ در 
انتخابات سال ۲0۱۶ خشــمگین شده و به یک فرد معتمد 
گفته است: این اســتیو بنن لعنتی اعتبار مربوط به انتخاب 

شدن من به ریاست جمهوری را به خودش ربط می دهد.
با این حال ترامپ روز سه شــنبه گذشــته در اظهاراتی 
در یــک کنفرانس خبری تالش کرد که از حمایت قاطعانه 
از بنــن پرهیز کند و تنهــا از او در مقابــل اتهاماتی نظیر 
نژادپرســتی دفاع کــرد. با این حــال دموکرات ها از کناره 
گیری بنن بســیار خوشحال شدند و از جمله نانسی پلوسی، 
رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه ای 
گفت: اخراج استیو بنن یک خبر خوشحال کننده است. یک 
دستیار نزدیک به بنن به دیلی میل گفت که انتظار می رود 
وب ســایت بریتبارت از االن به بعد جنگی تمام عیار را علیه 

کاخ سفید آغاز کند و با ترامپ نیز مثل اوباما رفتار کند.

پس از برکناری از کاخ سفید؛

استیو بنن: ریاست جمهوری ترامپ از االن به بعد چیز دیگری خواهد بود

به گزارش الجزیره، اقداماتی که در زندان ابو غریب عراق توسط آمریکایی ها انجام می شد اکنون در ۱۸ زندان مخفی امارات در یمن که بیش از ۲000 زندانی در آن ها هستند در حال تکرار است.
بر اساس این گزارش، زندان های امارات در شهرهای عدن، مقال، حضرموت، سقطره و نیز بندر عصب اریتره بر پا شده اند. محل ایجاد این زندان ها نیز پایگاه های نظامی، بنادر، فرودگاه ها، ساختمان های 
دولتی و مسکونی، هتل ها و باشگاه های شبانه بر پا شده اند که برخی مستقیم توسط اماراتی ها وبرخی دیگر توسط نیروهای یمنی وابسته به این کشور اداره می شوند. یکی از افرادی که مدتی را در این زندان ها 

به سر برده است به الجزیره گفت: »دکتری اماراتی بود که متخصص شکنجه بود«. او افزود که شیوه های شکنجه شامل ضرب و شتم، استفاده از برق، تجاوز جنسی و سوزاندن با آتش می شود.

ساخت ابوغریب امارات 
در یمن

پاورقی 

مرکــز »آنه فرانک« برای احترام متقابل، ســازمانی غیرانتفاعی در شــهر 
نیویورک اســت که توسط پدر آنه در سال 1959 بنیان نهاده شد. این بنیاد 
با به انتشــار گذاشتن عکس هایی در توییتر از شــباهت میان ترامپ و رهبر 
نازی هــا، آدولف هیتلر صحبــت به میان آورده اســت. در بین این عکس ها 
می تــوان به این موضوعات اشــاره کرد: »رئیس جمهور رســانه های خود را 
ســاخته است«، »او از خشــونت پلیس حمایت می کند« و »او مردمی را که 
متفاوت از او فکر می کنند، نــگاه می کنند و باور دارند، تهدید می کند.« این 

مرکز می نویسد: »خطر تکرار تاریخ رو به افزایش است.«
اســتیون گلدشتین، مدیر اجرایی این ســازمان به نیوزویک گفت که این 
توییت هــا به طور مســتقیم ترامپ و هیتلــر را مقایســه نمی کنند و هیتلر 
میلیون ها یهودی و افــراد معلول را در دهه 1930 و 1940 مورد هدف قرار 
داد و کشــت. گلدشــتین می گوید: »یک جا دانستن ترامپ و هیتلر، در واقع 
تخفیف هولوکاســت خواهد بود.« با این حال گلدشــتین انکار نمی کند که 
عکس ها و متن های گذاشته شده از سوی این شرکت در توییتر اتفاقی باشد.

گلدشــتیاین می گوید: »این مســئولیت و در نهایت الزام اخالقی ما است 
که به این نکته اشــاره کنیم که با توجه به اقدامات بین المللی دولت ترامپ 
مشابهت ها و خطوطی موازی با اقدامات آلمان هیتلری در دهه 1930 قبل از 

هولوکاست دیده می شود«.
 او افزود: »در ســال های 1930، آلمان یک ســری قدم هــای ظالمانه و 
شــیطانی برداشــت که تبعیض و انزوای جامعه این کشور را بیشتر کرد. این 
اقداماتی اســت که امروزه شاهد آن هستیم. اقداماتی که تحریک آمیز است. 
این مقایسه درست است. این وظیفه ماست که مطمئن شویم چنین فجایعی 

هرگز برای هیچ کس به وقوع نپیوندد.«
این نخستین باری نیست که مرکز آنه فرانک مستقیما کاخ سفید را خطاب 
کــرده و درباره آن ها صحبت می کند. این انتقاد از ترامپ و تیمش برای آن ها 
عادی شده اســت. آن ها پیش از این به شکلی گسترده از تالش ترامپ برای 

ساختن دیوار در امتداد مرز با مکزیک به شدت انتقاد کرده بودند. 
این انتقادها حتی شــکایت معاون مطبوعاتی ســابق کاخ ســفید، شــان 
اسپایســر را نیز در پی داشت. صداهای این مرکز هرچقدر که بلندتر می شود 

بیشتر آن ها را در مرکز توجه قرار می دهد. 
ایــن اتفاق آن قدر اثرگذار بوده که مرکــز تحقیقی کاپیتال، یک اتاق فکر 
محافظه کار، بنیاد آنه فرانک را متهم کرده و صداقت آن ها را زیر ســوال برده 
است. این اتاق فکر معتقد است که بنیاد مذکور از نام خود برای »پیش بردن 

برنامه ضدترامپ« سوءاستفاده می کند.
گلدشــتین در برابر این فشارها مقاومت کرده و این انتقادات و اتهامات را 
رد می کند. او گفت: »خدا شاهد است که اگر دونالد ترامپ دموکرات هم بود 
مــن چنین انتقاداتی از او می کردم و همین چیزها را توییت می کردم.« فارغ 
از این اتفاقات جدید، رئیس جمهور مکزیک، انریکو پینانیتو در ســال 2016 
گفته بود که »لفاظی های جدید ترامپ شــبیه به حرف های هیتلر اســت«. 
آنچه بیش از همه به این انتقادات قوت بخشــیده است سخنرانی اخیر ترامپ 
در جمع پیشــاهنگ های آمریکایی بوده که همگان را به یاد سازمان جوانان 

هیتلر، شاخه ای از حزب نازی انداخت.

ترامپ و هیتلر

آمریکا:  مردم سوریه باید هدایت کشورشان را به دست بگیرند

روزنامه صهیونیستی: ترامپ، آمریکا را نابود می کند!

روش اصلی داعش برای ارعاب در اروپا

عصبانیت عربستان و انکار میانجی گری عراق با ایران


