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روزنامه نيويورک تايمز روز پنجشنبه يادداشتی به قلم 
يک فرد ناشناس که منبعی آگاه درون کاخ سفيد است، 
منتشر کرد که در آن افشاگری هايی درباره خلق وخوی 
ترامپ و نحوه تصميم گيری او درباره مسائل مهم درج 
شده اســت. انتشــار اين مقاله زلزله ای در کاخ سفيد 
به پا کرد، تا آنجا که بســياری از کارکنان کاخ ســفيد 
مجبور شــدند در گفت وگوها با رســانه های مختلف 
ابراز بی گناهی و اعالم کنند که آنها اين يادداشــت را 

ننوشته اند. 
نويسنده در اين يادداشــت نوشته است او بخشی از 
نيرويی در دولت است که سعی دارند در برابر «بدترين 
تمايالت» رئيس جمهوری از کشــور محافظت کنند. 
اين مقام گفته اســت که ترامپ «فاقد اصول اخالقی» 
و «دمدمی مزاج» اســت؛ وضعيتی که به تصميم های 
نادرســت و بی خردانه منجر می شــود. ترامپ ضمن 
ابراز ترديد نســبت به وجود چنين مقامی در دولت از 
نيويورک تايمز خواسته نويســنده را معرفی کند، اما 
در عين حال نويســنده اين مقاله را بی جربزه و مقاله 
نيويورک تايمز را بی مايه خوانده اســت. ســخنگوی 
کاخ سفيد هم اين نويسنده را ترسو توصيف کرد و گفت 

بايد کناره گيری کند.
اين مقاله در صفحه ستون آزاد نيويورک تايمز و يک 

روز پس از آن منتشــر شد که بخش هايی از کتاب باب 
وودوارد درباره کاخ ســفيد تحت رياست دونالد ترامپ 
منتشر شد. کتاب باب وودوارد، از روزنامه نگاران رسوايی 
واترگيت می گويد که مقام های ارشد دولت ترامپ دست 
به کار يک «کودتــای اداری» برای حفاظت از مردم در 

برابر رئيس جمهوری آمريکا شده اند. 
نويســنده مقاله نيويورک تايمز نوشــته است: ما 
اعتقاد داريم که وظيفه نخســت ما خدمت به کشور 
اســت و رئيس جمهوری به رفتاری ادامه می دهد که 
برای ســالمت جمهوری ما زيانبار است، برای همين 
بســياری از منصوبان ترامپ قــول داده اند آن چه در 
توان دارند برای حفاظــت از نهادهای دموکراتيک و 
در عين حال خنثی کردن هوس های ناگهانی و غلط 
ترامپ انجام دهند.اين مقام می گويد که بســياری از 
تحريم ها و اقدامات عليه روســيه برخالف خواسته 
رئيس جمهوری اعمال شده است. او درنهايت نسبت 
به سقوط ارزش های آمريکا ابراز نگرانی کرده و گفته 
اســت:   نگرانی بزرگتر کاری نيست که ترامپ با مقام 
رياست جمهوری کرده، بلکه کاری است که ما به عنوان 
يک ملت اجازه داده ايم او با ما بکند. ما هم با او سقوط 
کرده و اجازه داده ايم گفت وگوی مــا از ادب و نزاکت 

خارج شود.

قدرت نمایى یک روزنامه علیه پادشاهى ترامپ دولت را برآشفت  

زلزله در کاخ سفید  که
 این

و  
روزنامــه ديلی ميــل در تيتر نخســت خود به 
ســرقت اطالعات بيش از ٣٨٠ هزار کارت اعتباری 
مشــتريان خطوط هوايی بريتيش ايرويز انگليس 
پرداخته اســت. ايــن روزنامه نوشــته اين حمله 
ســايبری ١٦روز پيش صورت گرفته، اما اين خط 
هوايی انگليسی روز چهارشنبه هفته گذشته از اين 

حمله مطلع شده است. 

روزنامه وال اســتريت ژورنــال در عکس صفحه 
نخست خود به نوشــته ای جنجالی منتشرشده از 
سوی يک منبع ناشناس در روزنامه نيويورک تايمز 
پرداخته است. نويســنده اين مقاله افشاگری هايی 
درباره خلق وخــوی ترامپ کرده بــود. افرادی که 
عکسشــان در اين روزنامه منتشر شده، نوشتن اين 

يادداشت را تکذيب کرده اند. 

 روزنامه ايونينگ اســتاندارد در صفحه نخســت خود 
کمپينی جديد را به نفع کودکان جنگ زده ای که فرصت 
مدرســه رفتن ندارند، آغاز کرده است. آغاز کمپين های 
بشردوستانه و سياســی- اجتماعی در ميان روزنامه های 
انگليس معمول اســت. اين روزنامه از خوانندگان خود 
خواسته است به کمک کودکانی بشتابند که به دليل جنگ 
نمی توانند مدرسه بروند و از حق تحصيل محروم هستند. 

ک
وس

 کی

انتشار اخبار جنجالی از دونالد ترامپ يا از داخل کاخ سفيد، 
از همان روزهای اول دولت ترامپ آغاز شــد؛ موضوعاتی که 
باعث انتقادهای زيادی نســبت به او شده است؛ از ارتباطات 
نامشروعش با زنان گرفته تا ارتباط با روسيه، اما اخيرا موضوعی 
در مورد او از سوی يک فرد ناشناس در روزنامه نيويورک تايمز 

منتشر شده که سطح اخبار منتشرشده را تغيير داده است.
البته انتشــار چنين خبرهايی مختص بــه دونالد ترامپ 
نيست. پيشتر در مورد روسای جمهوری ديگر هم اين اتفاق 
افتاده است، اما چيزی که ترامپ را از ديگر روسای جمهوری 
آمريکا متفاوت می کند، حاشيه های بسيار زياد او نسبت به 
ديگران است که ظاهرا پايان يافتنی نيست. در اينجا به ٥ مورد 

جنجالی در مورد ترامپ اشاره می کنيم:
ديدار مايکل فلين با روس ها

کمتر از يک مــاه از آغاز رياســت جمهوری دونالد ترامپ 
نگذشته بود که او مجبور شد مايکل فلين، مشاور امنيت ملی 
خود را اخراج کند. اين موضوع از آنجا آغاز شد که خبرهايی 
در رسانه ها منتشر شــد مبنی بر اينکه مايکل فلين از زمان 
انتخابات تا مراسم تحليف دونالد ترامپ، با سفير روسيه ديدار 
کرده است. موضوعی که سوال های زيادی را در اذهان عمومی 
نسبت به ارتباط دونالد ترامپ و اطرافيان او با روس ها ايجاد 
کرد. برای هفته ها ترامپ و مقامات کاخ سفيد اين موضوع را 
انکار می کردند که فلين با دولت روسيه صحبت کرده است، 

اما سرانجام مجبور شدند اين موضوع را تاييد کنند.
ترامپ آفريقا را چاه مستراح ناميد

سخنان ترامپ در تمام دنيا شنيده شــد. او در جلسه ای 
خصوصی با نماينــدگان جمهوريخــواه در مورد مهاجرت 
صحبت می کرد که کشورهای آفريقايی را چاه مستراح ناميد. 
او گفته بود: «چرا ما بايد اجازه دهيم که اين آدم ها از کشورهای 
چاه مستراحی به اينجا بيايند؟» طبق گفته ها، اشاره ترامپ 
به آفريقا و کشورهای السالوادور و هاييتی بوده است. پس از 
انتشــار اين خبر، رهبران جهان واکنش های سختی به اين 

سخنان نشان دادند.
آتش و خشم

می توان کتاب هــای زيادی در مــورد دونالــد ترامپ و 
دولت او نوشــت. اما بزرگترين اتفاقی که تا به حال رخ داده، 
افشاگری های مايکل ولف در کتاب «آتش و خشم» در مورد 
رياست جمهوری ترامپ بوده است. نويسنده اين کتاب برای 

ماه ها به کاخ سفيد و اسناد مکالمات اعضای ارشد کاخ سفيد 
دسترسی داشته است. به طور کلی، کتاب آتش و خشم نشان 
می داد که کاخ سفيد درگير هرج و مرج و نزاع های گسترده 
است که توسط ترامپ ايجاد يا تقويت می شود. البته ترامپ 
اين کتاب را کتابــی «پر از دروغ» خوانده اســت. در يکی از 
بخش های اين کتاب، استيو بنن، مشاور ارشد پيشين ترامپ، 
ارتباط پســر ترامپ را با مقامات روس که ارتباط نزديکی با 

کرملين داشته اند، «خيانت» ناميده است. 
صحبت های ترامپ با مکزيک و استراليا

در آگوســت ٢٠١٧، روزنامه واشينگتن پست دو مکالمه 
جداگانه بين ترامپ با رهبران مکزيک و استراليا را افشا کرد. 
مکالمه منتشر شده ترامپ با رئيس جمهوری مکزيک نشان 
می داد که ترامپ بســيار نگران وجهه عمومی خود است. او 
در کمپين های انتخاباتی اش گفته بــود که يک ديوار در مرز 
مکزيک می ســازد و مکزيک را مجبور می کند پول ساخت 
آن را بدهد. در اين مکالمه، پنا نيتو، رئيس جمهوری مکزيک 
می گويد کــه او هيچ گاه اين پــول را نخواهــد داد و ترامپ 
می گويد:« اشکالی ندارد، اما اين موضوع را علنی نکن! چراکه 
رسانه ها آن را دســت می گيرند و من نمی توانم با آنها مقابله 
کنم.»مکالمه بين ترامپ با مالکلم ترنبل، نخست وزير پيشين 
استراليا هم از اين قرار بوده که ترامپ نسبت به قراردادی که 
باراک اوباما با استراليا منعقد کرده بود، مبنی بر اينکه برخی از 
مهاجران در استراليا می توانند وارد آمريکا بشوند، انتقاد داشته 
است. او می گويد: «من قوی ترين فرد دنيا هستم و نمی خواهم 
مهاجران به کشورم وارد شوند.» او سپس به ترنبل می گويد که 

صحبت با او بدترين مکالمه ای بوده که تا به حال داشته است.
ديدار با کيم جونگ اون

ترامپ عــادت دارد هر خبر مهمی را خــودش در توييتر 
منتشــر يا به طور ناگهانی به خبرنگاران اعالم کند. برايش 
اهميتی ندارد که چقدر اين خبر مهم است يا چه واکنش هايی 
را به دنبال خواهد داشت. از جمله اين موضوعات، بحث ديدار 
ترامپ با کيم جونگ اون بود. در ماه مارس، يکی از نمايندگان 
کره جنوبی به ديدار ترامپ آمد و دعوتنامه کيم جونگ اون را 
به عنوان درخواست برای ديدار به ترامپ داد. هيچ خبرنگاری 
از اين موضوع اطالع  نداشت تا اينکه ناگهان ترامپ در همان 
بعداز ظهر، در اتاق خبرنگاران به آنها اين موضوع را اعالم کرد، 

چيزی که اواخر همان روز از سوی کره جنوبی نيز تاييد شد.

5 افشاگرى بزرگ در مورد ترامپ

پایان زندگى مردى که هیچگاه 
جیمز باند نشد!

برت رينولدز، هنرپيشــه محبوب دهه ۷۰ 
ميالدی سينمای آمريکا که سابقه نامزدشدن 
برای جايزه اسکار را در کارنامه داشت، در ۸۲ 

سالگی چشم از جهان فروبست.
اين بازيگر ســال ۱۹۷۲ با بــازی در فيلم 
«بازماندگان» جان بورمن به شهرت رسيد. اين 
فيلم داستان چهار دوست را روايت می کند 
که در يک ســفر تفريحی مورد حمله قرار 
می گيرند. «بازماندگان»  اکران موفقی داشت و 
در سه رشته نامزد جايزه اسکار شد. رينولدز 
سال ۱۹۷۷ با بازی در فيلم «اسموکی و راهزن» 
به يکی از بازيگرانی تبديل شــد که فروش 
فيلم را تضمين می کرد. در آن سال فقط فيلم 
«جنگ ستارگان»  بود که در گيشه موفق تر از 
« اسموکی و راهزن» ظاهر شد. او در اين ميان 
فيلم های خاطره انگيز ديگری هم بازی کرد که 
برای نمونه از بين آنها می توان به «طوالنی ترين 
فاصله»  در سال ۱۹۷۴ اشاره کرد که رينولدز در 
آن نقش يک بازيکن سابق فوتبال آمريکايی 
را بازی می کرد که از بد روزگار به زندان افتاده 
است. اين فيلم ســال ۲۰۰۵ بازسازی شد و 
رينولدز اين بار نقــش مربی را در آن به عهده 
گرفت. برت رينولدز همان اندازه که برای بازی 
کردن در برخی نقش ها مشــهور شده است، 
برای رد کردن برخی از ماندگارترين نقش های 
ســينمايی هاليوود هم مشــهور است. از 
نقش های مهمی که او بازی در آنها را نپذيرفت، 
می توان به جيمز باند، هان ســولو در «جنگ 
ستارگان» و نقش اصلی فيلم «زن زيبا»  که در 

نهايت به ريچارد گير رسيد، اشاره کرد.
با پايان دهه ۸۰، دوران افت رينولدز شروع 
شد و او عالوه بر افت شديد در دنيای بازيگری 
در زمينه تجاری هم شکست خورد و فقط سال 
۱۹۹۷ برای بازی در فيلم «شب های عياشی» 
به کارگردانی پل  توماس اندرسون نامزد جايزه 

اسکار شد.
آرنولد شــوراتزنگر، مارک والبرگ و ريکی 
جرويــس برخی از چهره های سرشناســی 
هستند که با ارسال  پيام هايی در شبکه های 

عــی  جتما درگذشــت ا
تسليت رينولــدز را 

گفتند.

چهره

سازمان «آکسفام» 
اعالم کرد که ماه 
اوت خ ونین ترین 

ماه در سال 2018 
براى غیرنظامیان 

یمنى  به ویژه کودکان 
بوده است. صدیقى، 

مدیرسازمان 
امدادرسانى «آکسفام» 

در یمن در بیانیه اى 
اظهار داشت: براساس 

گزارش منتشرشده 
توسط سازمان نظارت 

بر آثار جنگ بر 
غیرنظامیان سازمان 
ملل، در 9 روز اول 

ماه اوت گذشته بیش 
از 450 غیرنظامى، 

ازجمله 131 کودك 
جان باختند. این در 
حالى است که فقط 
در سى ویکم همین 

ماه بیش از 981 
غیرنظامى ازجمله 300 
کودك کشته و زخمى 

شدند.

نخست وزیر جدید 
پاکستان تأکید کرد 

که کشورش در آینده 
وارد هیچ جنگى 

نخواهد شد. عمران 
خان، نخست وزیر 

پاکستان در مراسمى 
که توسط ارتش این 

کشور برگزار شده بود، 
تصریح کرد: ما هرگز 

وارد جنگ با هیچ 
کشور دیگرى نخواهیم 

شد. وى ادامه داد: 
سیاست خارجى ما 

مبتنى بر تأمین منافع 
ملت پاکستان به نحو 

احسن است.

اوت 
خونین ترین ماه یمنى ها

وارد هیچ جنگى 
نمى شویم

عکس خبراخبار روز

خان االحمر- کرانه باختری- دانش آموزان از زير پل رد می شوند تا به مدرسه شان 
که بين کرانه باختری و بيت المقدس است، بروند. 

EPA

گراند سينت، فرانسه- مهاجرانی که توسط مقامات فرانســوی از کمپ آوارگان 
نزديک دانکرک اخراج شــده اند، آنجا را ترک می کنند. پليس حدود ٥٠٠ نفر از 
مهاجران را که ٩٥ درصد آنها کردهای عراقی هستند، از اين کمپ خارج کرده است.
Getty Images

آتسوما، ژاپن- تصويری که پس از زمين لرزه منتشر شده و رانش گسترده زمين 
را در هوکايدو نشان می دهد. زمين لرزه ای به بزرگی ٦,٧ ريشتر جزيره هوکايدو را 

لرزاند و باعث رانش گسترده زمين در اين منطقه شد.
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گاه
ن

جار بولســونارو، کانديدای راستگرای انتخابات رياســت جمهوری برزيل در جريان يک راهپيمايی 
انتخاباتی با چاقو مورد حمله قرار گرفت. اين اتفاق چند هفته قبل از برگزاری انتخابات رياست جمهوری 
برزيل رخ می دهد. پليس يک مظنون را در اين رابطه دستگير کرده است. مظنون که ٤٠  سال دارد، در 

صفحه فيس بوک خود مطالبی عليه بولسونارو درج کرده بود. 

ترور کاندیداى 
ریاست جمهورى 
برزیل در خیابان

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در روزهـاى پـس از بـروز یک 
حادثـه، کودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـترى نیـاز دارند. 
ممکن اسـت خیلى بترسـند 
و فشـار زیـادى به آنهـا وارد 

باشد. شـده 


