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همزمان با نزديک شــدن طوفان فلورنس به سواحل 
آمريکا به يک ميليون نفر از ســاکنان منطقه گفته شد 
خانه هايشان را ترک کرده و در مکان های امن پناه بگيرند. 
انتظار می رود ســرعت باد در زمان بــروز اين طوفان به 
٢٢٠ کيلومتر در ساعت برسد. اين طوفان روز پنجشنبه 
به نواحی سرزمينی آمريکا خواهد رسيد و در اين روز در 
قدرتمند ترين حالت خود خواهــد بود. نواحی جنوب و 
جنوب شرق کارولينا در معرض اين طوفان سهمگين قرار 
دارند. همزمان با اين طوفان انتظار می رود دريا در نواحی 
ساحلی بشدت طوفانی شــوند و ميزان باران نيز به طرز 
قابل مالحظه ای افزايش يابد. فرماندار کارولينا با حضور در 
يک کنفرانس مطبوعاتی با صراحت اعالم کرد که انتظار 

می رود اين طوفان بشدت خطرناک باشد. در ايالت های 
ويرجينيا، مريلند و کارولينا وضع فوق العاده اعالم شده 
است. خبرها حاکی از آن است که مردم منطقه درحال 
محکم کردن و بستن پنجره ها هستند، همچنين هجوم 
مردم به فروشــگاه های مواد غذايی و ســوپرمارکت ها 
برای خريد مايحتاج اوليه گزارش شده است. گفته شده 
دستور فاصله گرفتن يک ميليون نفر جمعيت ساحلی در 
کارولينا دستوری اجباری است و مردم مجبور به رعايت 
آن هستند. در حال حاضر اخبار حاکی از آن است که دريا 
به شکلی مواج درآمده و سيل مردمی که درحال خروج 
از منطقه هستند، ترافيکی ١٤ کيلومتری در مسيرهای 

خروجی ساحل ايجاد کرده است. 

دستور خروج اجبارى یک میلیون نفر از سواحل کارولینا
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مایکل بارنیر، مذاکره کننده ارشد انگلیس با اتحادیه اروپا 
در امر خروج از این اتحادیه اعالم کرده است؛ احتماال بین 
6 تا 8 هفته دیگر انگلیــس و اروپا با هم به توافق خواهند 
رسید. روزنامه مترو چاپ لندن با اعالم این خبر نوشته: تنها 
نگرانى باقیمانده ارزش پول ملى انگلیس در مقایسه با یورو 
است که هنوز مذاکرات در این خصوص میان انگلیس و 

اتحادیه اروپا در جریان است.» 

روزنامه یو اس اى تودى با برشمردن بالیاى طبیعى در 
آمریکا نظیر آتش سوزى هاى اخیر و فوران آتش فشانى 
در  هاوایى نوشته است که همه این بالیا موجب نشده 
که نهادهاى مسئول در آمریکا براى برخورد با این بالیا 
آماده باشند. این روزنامه نوشته که حتى به رغم وقوع 
همه این بالیا هنوز آمریکایى ها به این نتیجه نرسیده اند 

که باید آمادگى پیش از وقوع داشته باشند. 

روزنامه وال اســتریت ژورنال با چاپ یک عکس ماهواره 
از نزدیک شــدن یک طوفان ســهمگین به نام فلورنس به 
ســواحل آمریکا خبر داده اســت. آنطور که ایــن روزنامه 
نوشــته، این طوفان یکى از ســهمگین ترین طوفان هایى 
که تابه حال آمریکا به خود دیده اســت. مقامات مسئول به 
بیش از یک میلیون نفر از مردم منطقه هشــدار داده اند که 
خانه هایشان را ترك کرده و در مکان هاى امن مستقر شوند. 
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سی.ان.ان| ترجمه: مجتبی پارسا | نخستين کتابی که 
«جان بون» در زندانی فوق امنيتی اش در نيويورک خواند و 
عاشقش شد، رمان «سردترين زمستان زندگی» اثر خواهر 
ســوليا بود. اين کتاب در مورد زنی بود که برای بهبود وضع 
زندگی سياهپوستان دچار زندان و خشونت و چرخه بی پايان 

فقر شده بود.
بون می گويد: «اين کتاب از خيلی جهات شبيه زندگی من 

است.»
جان می داند که با بی عدالتی شــديدی روبه رو شده است. 
او به اتهام جرمی که مرتکب نشده بود، به عنوان يک نوجوان 
در نيويورک به زندان افتاد و ١٧ سال را در آن جا سپری کرد. 
سپس به خاطر آنکه عذرخواهی و ابراز پشيمانی نکرده بود، 
١٠ سال ديگر هم حکمش تمديد شــد. در آن زمان او يک 
نوجوان ١٦ساله بود که با چندتن ديگر برای خواندن و نوشتن 
و اجازه داشــتن کتاب، با پليــس و دادگاه و مقامات زندان، 
چالش های زيادی داشــت. او حاال ٤١ سال دارد و آزاد شده و 

مهمترين کارش اين است که به زندان ها کتاب ببرد.
مصيبت جان از ١٤ آگوست ١٩٩١ آغاز شد، زمانی که در 
آشپزخانه آپارتمان مادرش در بروکلين نشسته بود. مادرش 
درحال پخت کيک بود و خواهر دوساله اش اينديا نيز، روی 
صندلی نشســته بود.آن زمان جان ١٤ ســال داشت که در 
تعطيالت تابستانی به سر می برد. ناگهان صدای کوبيدن در 
آمد. پليس پشت در بود. جان به ياد می آورد: «آنها گفتند که 
می خواهند من را به ساختمان پليس ببرند تا سواالتی از من 
بپرسند.» او را به اداره پليس در خيابان ٧٧ بروکلين بردند و در 

يک اتاق، به او دستبند زدند.
جان می گويد: «لوئيس اسکارسال نام مسئول پرونده من 
بود و مرا تهديد کرد که اگر آن چيزهايی را که می خواهد به 
او نگويم، هيچ گاه به خانــه بازنمی گردم. او همچنين به من 
گفت که آنها متهم همدســت را کتک زده اند و سرش را به 
ديوار کوبيده اند. بنابراين، ســعی نکن دروغ بگويی.» متهم 
همدست؟ او يک پسربچه ١٧ساله به نام روزين  هارگريو بود. 
جان می دانست او اين پسربچه، يکی از همسايگان آنهاست. 
حاال آنها متهم به يک جرم مشترک بودند: کشتن يک افسر 
وظيفه به نام رونالدو نايشر.جان چندين بار به آنها گفت که 
هيچ اطالعی از اين موضوع ندارد اما افســر پليس حرف او را 
باور نکرد.هنوز هم وقتی جان اين خاطره را تعريف می کند، 

چشمانش پر از اشک می شود.
آنها جان را داخل اتاقی بردند و يک شماره به دست او دادند. 
چند دقيقه بعد اسکارســال به اتاق آمد و گفــت: «امروز روز 

خوش شانسی من است که توانستم تو را گير بيندازم.»جان 
می گويد: «از آن روز به بعد مــن تقال می کردم تا بی گناهی 

خودم را ثابت کنم.»
او کالهی بر سر گذاشته که با حروف درشت روی آن نوشته:   
«محکوم اشــتباهی» و در طرف ديگرش نوشــته: «قربانی 
بازرس لوئيس اسکارسال». جان متهم به قتل بود. او را به مرکز 
بازداشت نوجوانان فرســتادند. جايی که در  سال ٢٠١١ به 
خاطر خشونت و سوءاستفاده بسته شد. او ١٦ماه در آن جا بود.

او می گويد: آن جا خشونت بارترين مکانی بوده که تا به حال 
تجربه کرده. کارکنان، نوجوانان را اذيت می کردند. ما مجبور 

بوديم روزی ٣ يا ٤بار دعوا کنيم.»
دادگاه جان در  ســال ١٩٩٢ برگزار شــد و در همان روز 
جان و روزين، گناهکار شناخته شــدند. جان و مادرش که 
اميد داشــتند دادگاه حقيقت را نمايان سازد، نااميد شدند. 
جان می گويد:   «حقيقت، نمايان نشــد. من حتی شــانس 
صحبت کردن هم پيدا نکردم.»جان به ٢٠ سال زندان محکوم 
شد. مادرجان با شنيدن اين حکم، سکته قلبی کرد. اگرچه 
بعدها به خاطر اينکه جان زير سن قانونی بوده، حکمش کمی 
کاهش يافت.جان به سرعت به يک زندان امنيتی منتقل شد 
که هيچ ارتباط فيزيکی يا کالمی با خانواده اش نداشــت. او 
می گويد: «آن روزها خيلی دلم برای مادرم تنگ شده بود. دلم 
می خواست که او را ببينم و با او صحبت کنم و بگويم شرايطم 

چگونه است؛ حالم چطور است.»
جان کم کم با استفاده از فرهنگ لغت و کتاب های کودکان، 
شروع به خواندن و نوشتن کرد. او به سرعت خواندن را آموخت 
و هرچه که به دستش می رســيد را می خواند. زمانی که او 
١٧ساله شد، او را به بخش بزرگساالن بردند. جان می گويد: 

«آنجا مخوف ترين جايی بود که به عمرم ديده بودم.»
جان در  ســال ٢٠٠٨ به خاطر مشکالت شديد افسردگی 
به بيمارســتان منتقل و دوباره به زندان منتقل شد. در  سال 
٢٠١٠، يک موسسه خصوصی که برای آزادی زندانيانی که 
به اشتباه محکوم شده بودند فعاليت می کرد، به دنبال دادگاه 
جان افتاد. بسياری از متهمان بازرس اسکارسال، در دهه ٨٠ و 
٩٠ ميالدی يکی يکی بی گناه شناخته شدند و نوبت به جان 
رسيد. درنهايت در سال ٢٠١٤، شواهدی از طريق اين موسسه 
پيدا شد که جان را تبرئه می کرد. با اين حال آنها موفق نشدند 
او را در دادگاه تبرئه کنند و جان، ٤ سال ديگر را در زندان ماند 

تا درنهايت در  سال ٢٠١٨، در دادگاه ديگری تبرئه شد.
حاال جان پس از ٢٧ ســال زندان می گويد: «من بی گناه 

بودم. من در تمام اين ٢٧ سال بی گناه بودم.» 

پس از سه دهه متهمان پرونده هاى بازرس اسکارسال یکى یکى تبرئه مى شوند 

27 سال زندان براى جرم مرتکب نشده

دستیار سابق ترامپ: 

در 2016 همدست سرقت از 
کلینتون شدم

اوماروســا مانيگو نيومن، دستيار سياسی 
سابق دونالد ترامپ دوشنبه در برنامه «ديدگاه» 
ای بی ســی از اينکه عضو «همدست» در تيم 
ترامپ بوده است، ابراز تاسف کرد. او در همهمه 
تشــويق حضار تاکيد کرد: خــب می دانيد، 
هيالری کلينتون هدف سرقت قرار گرفت و من 

در آن سرقت يک مشارکت کننده بودم.
اين کارمند ســابق کاخ سفيد که دسامبر 
گذشته بر سر اختالفات با ترامپ اخراج شد، به 
توضيح سخنانش پرداخت. او گفت که کلينتون 
هدف سرقت قرار گرفت؛ چون جامعه اطالعاتی 
آمريکا به وضوح در گزارشــش تاکيد کرد که 
روســيه به نفع ترامپ در انتخابات مداخله 
کرده است. خانم اوماروسا که با اسم کوچکش 
مشهور است، تاکيد کرد: «شايد او (ترامپ) 
اينها را ناديده بگيرد؛ اما من به جامعه اطالعاتی 
و يافته های آنهــا در اين گــزارش احترام 
می گذارم. اين گزارش درباره مداخله انتخاباتی 

روسيه نفسگير است.»
او می گويد که تا پايــان عمرش از اينکه به 
پيروزی ترامپ در انتخابات کمک  کرده است، 

پشيمان خواهد ماند.
اوماروســا که پيش از پيوستن به کمپين 
رياست جمهوری ۲۰۱۶ با شــرکت در شوی 
کارآموز دونالد ترامپ به شهرت رسيده بود، 
تاکيد کرد: در برهه هايی بايد يک روابط سمی 
را متوقف کنيد. من هم در يک روابط سمی با 
دونالد ترامپ بودم و متاســفم که تا اين حد 

همدستی کردم.
اوماروســا همچنين مکالمات جديدی از 
جلسه خصوصی اکتبر ۲۰۱۷ ترامپ با تيم های 
ارتباطاتی و مطبوعاتی کاخ سفيد منتشر کرد 
که او درباره ارتباطات کلينتــون با روس ها 
سخن می گفت. ترامپ در اين مکالمات مدعی 
است که «داســتان واقعی روسيه، هيالری و 
همدستی» است. او کمپين وزير خارجه دوران 
اوباما را  به پرداخت ۹ ميليون دالر بابت تهيه 
يک «گزارش ساختگی» متهم کرد. اوماروسا 
معتقد اســت اين فايل ها ادعــای او درباره 

بی ثباتی ذهنی ترامپ را اثبات می کند.
ترامپ در اين جلسه خصوصی همچنين به 
حمله مرگبار سال گذشته در نيجر پرداخت 
که جان چهار سرباز آمريکايی را گرفت. در اين 

فايل ها صدای رئيس جمهوری 
آمريکا شنيده می شود که 

کار ارتش را «خشــن» 
توصيــف می کند و در 

ادامــه می گويد که 
می  شــبه نظا

دخيل در اين 
هم  حمله 

«خشن» 
بودند.

چهره

سخنگوى کاخ 
سفید اعالم کرد، 

رئیس جمهورى آمریکا 
نامه اى از سوى کیم 
جونگ اون دریافت 

کرده که در آن رهبر 
کره شمالى خواستار 

دیدار دیگرى با دونالد 
ترامپ شده است. سارا 
سندرز، سخنگوى کاخ 

سفید با اشاره به
 این درخواست کیم 

جونگ اون، رهبر 
کره شمالى اظهار 

کرد که کاخ سفید 
درحال بررسى 

امکان برنامه ریزى 
براى برگزارى چنین 

دیدارى است.

 رئیس شوراى 
مشاوران اقتصادى 

کاخ سفید در 
اظهارنظرى مغایر پیام 
توییترى دونالد ترامپ 
مى گوید: افزایش نرخ 
تولید ناخالص ملى در 

10 و نه، 100 سال 
اخیر بى سابقه 

است. کوین هاست 
روز دوشنبه در نشست 

خبرى خود که در 
سالن نشست خبرى 
سخنگوى کاخ سفید 

برگزار شد، افزود: این
 گفته که افزایش 

جى دى پى در 
100 سال اخیر 

بى سابقه 
بوده، اشتباه است. 

وى ادامه داد: یک نفر 
صفرى به این

 عدد اضافه کرده 
است که نباید
انجام مى داد.

درخواست اون 
براى دیدار دوباره با ترامپ

دروغ ترامپ 
که برمال شد

عکس خبراخبار روز

لندن، بريتانيا- مخالفان برگزيت پرچم ها و پالکاردهايشــان را در بيرون ساختمان 
پارلمان انگليس برافراشته اند.

Reuters

کانگا داونيس، اسپانيا- يکی از طرفداران مسابقه دوچرخه سواری ولتا اسپانا در مرحله 
پانزدهم در کنار مسير با لباس دوچرخه سواران منتظر مانده است.

AFP

تبوک، عربستان سعودی- مردی که تمام بدن او را زنبورها پوشانده اند، در حال گرفتن 
عکس است.

Reuters

چهارشنبه  21 شهریور 1397 |  سال ششم |  شماره 1497

گاه
ن فدراســيون بين المللی تنيس با صدور بيانيه ای از داور بازی سرنا ويليامز و نائومی اوزاکا 

و تصميماتش دفاع کرد. ويليامز در اين بازی ســه اخطار از سوی داور دريافت کرد و همين 
مسأله موجب عصبانيت و توهينش  به داور شد. فدراسيون بين المللی تنيس اما اعالم کرد که 
تصميمات داور بازی کامال مطابق با قوانين مسابقات تنيس بوده  و جريمه ويليامز نيز کامال 

براساس قوانين مسابقات اوپن آمريکا انجام شده است. 

حمایت 
فدراسیون تنیس 

از داور بازى 
سرنا ویلیامز

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 


