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یک هفته پس از افشای رسوایی آزار جنسی کودکان توسط 
روحانیون کلیسای کاتولیک در ایالت پنسیلوانیای آمریکا، پاپ 
فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان روز شنبه برای سفری دو 

روزه وارد ایرلند شد.
پاپ صبح روز شــنبه وارد فرودگاه دوبلین شد و قرار است 
با قربانیان آزارهای جنسی توسط روحانیون کلیسا مالقات 
کند. او هفته پیش در نامه ای خطاب به کاتولیک های جهان 
ضمن محکوم کردن آزار جنسی توسط کشیش ها و سرپوش 
گذاشتن بر این جرایم، خواستار پاسخگویی و مسئولیت پذیری 
شد. به تازگی هیأت منصفه ای در آمریکا جزییات هفت دهه 
آزار جنسی توسط روحانیون کلیســای کاتولیک در ایالت 
پنسیلوانیا را گزارش کرده است. این تحقیقات نشان می دهد 
که بیش از یک هزار نفر زیر ســن قانونی که قابل  شناسایی 

هستند هدف آزار 300 کشیش در این ایالت قرار گرفته اند.
در ایرلند نیز به گفته منابع انگلیسی، بیش از 9 هزار مورد 
آزار جنسی در کلیساها گزارش  شده که در این رابطه، سفر پاپ 
فرانسیس به دوبلین را می توان نقطه عطفی در واکنش به برمال 
شدن موارد پرشماری از ســوء رفتار کلیسای کاتولیک طی 
چندین دهه تلقی کرد. این مقام مسیحی در نامه اخیر خود 
با اشاره به درد دلخراش قربانیان که برای مدت های طوالنی 
نادیده گرفته شده، نوشته است: »ما به عنوان جامعه کلیسایی 
با شرم و ندامت اذعان می کنیم که به وظیفه خود عمل نکردیم، 
به موقع عمل نکردیم و ابعاد و عمق زیانی که بر زندگی بسیاری 

تحمیل شد را درک نکردیم. ما از کودکان مراقبت نکردیم و آنها 
را به حال خود رها کردیم.« مارگارت مک گاکین از موسسه 
»بازماندگان و قربانیان سوءاستفاده توسط نهادها« در ایرلند 
شمالی گفته است که واکنش پاپ »ناکافی و دیرهنگام« بوده و 
این نامه »چیزی را عوض نمی کند«. همزمان رئیس کلیسای 
کاتولیک ایرلند در گفت وگو با اسکای نیوز تأکید کرده است که 
پاپ بایستی در سفر به ایرلند به طور جدی مسأله آزار جنسی 
کلیســاها را مورد توجه قرار دهد. ایمــون مارتین می گوید: 
قربانیان آزار جنسی رنجی را تحمل می کنند که با آنها تا آخر 

عمر خواهد بود. حق نداریم از این رسوایی چشم پوشی کنیم.
پاپ در جریان ســفر خود به ایرلند همچنین قرار است در 
»نشست جهانی خانواده« که توسط کلیسای کاتولیک برگزار 
می شود، سخنرانی کند. این نشست هر سه سال و برای پیروان 

مذهب کاتولیک  برگزار می شود.
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و  
هفته نامه اکونومیســت در طرح صفحه نخست خود 
سوالی مهم را مطرح کرده؛ آیا ترامپ فراتر از قانون است؟ 
این هفته نامه بر این عقیده است که رفتار و اقدامات ترامپ 
به گونه ای اســت که قوانین آمریــکا و به خصوص قانون 
اساسی این کشور را به وضوح زیر سوال می برد. اخیرا نیز 
ترامپ تحت فشار فزاینده ای برای اقدامات غیر قانونی خود 

قرار گرفته است. 

روزنامه شــیکاگو تریبیون در تیتر نخســت خود به 
موضوع مذاکرات آمریکا و کره شــمالی پرداخته است. 
این روزنامه همچنین به ســخنان ترامپ اشاره کرده و 
گفته است که کره شمالی هیچ اقدامی در راستای خلع 
سالح هسته ای انجام نداده است. ترامپ همچنین سفر 
وزیر خارجه آمریکا به کره شــمالی را لغو کرد؛ اقدامی 

که کره جنوبی درباره آن ابراز تاسف کرد. 

روزنامه اسپورت میرور از خســتگی خوزه مورینیو از 
منچستر یونایتد نوشته است. خوزه مورینیو چندی پیش 
درباره موافقت نکردن مدیران منچســتر یونایتد برای به 
خدمت گرفتن بازیکنان جدید شکوه کرده بود. مدیران 
منچســتر نیز اعالم کردند هیچ محدودیت مالی وجود 
ندارد، اما بهتر اســت مورینیو از بازیکنان جوان مدرسه 

فوتبال منچستر استفاده کند تا بازیکنان خارجی.
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گاردین| در چند ســال گذشــته، گیاهخواری در بریتانیا 
فراگیر شده است. در سال 2016 در این کشور، نیم میلیون نفر 
گیاهخوار بوده اند و حاال بیــش از 3.5 میلیون نفر گیاهخوارند؛ 
یعنی 5 درصد جمعیت بریتانیا. مستندهای تاثیرگذاری مثل 
»Cowspiracy« که در مورد صنعت گوشت و لبنیات است، 
تاثیراتی بر نگاه مردم در مورد حیوانات و محیط زیست گذاشته  
است. به گزارش گاردین، اما اینکه از همه ما تقاضا می کنند تا به 
غذاهای کامال گیاهی روی بیاوریم، یکی از مهمترین ابزارهای ما 

را برای حفظ محیط زیست نادیده می گیرد: چراندن حیوانات.
به جای اینکه به ما توصیه کنند که مصرف محصوالتی مثل 
ذرت، سویا و غالت را بیشتر کنیم، باید ما را تشویق کنند که به 
تولید پایدار گوشت و حفاظت از چراگاه ها بر اساس سیستم های 
چرخشــی ســنتی روی بیاوریم. ما باید از این افراد که ما را به 
گیاهخواری تشویق می کنند، دست کم در مورد استفاده بیش از 
حد از کودها، قارچ کش ها، سموم دفع آفات و علف کش ها سوال 
بپرسیم؛ در حالی که اشکال پایدار دامداری می تواند خاک و تنوع 

زیستی را حفظ و کربن را از خاک جدا کند.
ایزابال تری و همسرش در سال 2000 تصمیم گرفتند مزرعه 
1400 هکتاری شان را به دامداری و پرورش گاومیش، خوک و 
گوزن اختصاص دهند. به مدت 17 سال درگیر این موضوع بودند 

تا این بیزینس را سودآور کنند.
در نهایت این تصمیم، آینده شــان را تغییر داد. حاال سالیانه 
می توانند 75 تن گوشــت تولید کنند و این دامداری برایشان 
سودآور شده است، خصوصا اینکه این حیوانات در تمام طول سال 
در بیرون طویله هستند و غذاهای زیادی برای خوردن دارند و 
نیازی به دادن غذای اضافی به آنها وجود ندارد، حتی به ندرت نیاز 

به حضور دامپزشک وجود دارد.
ایــن حیوانــات در گله های طبیعــی زندگــی و هرجا که 
می خواهند، چرا می کنند. آنها به مراتــع و رودخانه ها می روند. 
هرجا که دوســت دارند می مانند و استراحت می کنند و هرچه 
دوست دارند می خورند. حضور این حیوانات که در حوضچه های 
طبیعی آب و لجنزارها می روند، فرصت های زندگی را برای سایر 
حیوانات از جمله پستانداران و پرندگان کوچک فراهم می کند. 
مهمتر از همه اینکه آنها به این حیوانات، داروهای ضد کرم و انگل 

یا آنتی بیوتیک نمی دهند. به همین دلیل، کودهای تولیدشده 
آنها به همراه کرم ها و باکتری های مفید محیط زیست وارد زمین 

می شود و دوباره به خاک بازمی گردد.
این یک فرآیند طبیعی ترمیم اکوسیســتم اســت که مواد 
مغذی را به خاک بازمی گرداند. فرســایش و از بین رفتن خاک 
یکی از معضالت بزرگ امروز است. بر اساس گزارش سال 2015 
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل )فائو(، سالیانه در سراسر 
جهان بین 25 تا 40 میلیارد تن خاک سطحی به دلیل فرسایش 

حاصل از شخم زدن و کاشت فراوان از بین می رود.
طبق گزارش ســازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل، تنها راه 
برای معکوس کردن این وضعیت، این است که مانند کشاورزان 
سنتی، به صورت دوره ای به زمین های زراعی فرصت بازسازی 
بدهیم و از آنها به عنوان مراتع و چراگاه های حیوانات اســتفاده 

کنیم تا به این صورت بتوانیم جلوی فرسایش خاک را بگیریم.
حضور حیوانــات در این زمین ها نه تنها باعــث درآمدزایی 
کشاورزان می شــود، بلکه مدفوع حیوانات و نحوه چریدن آنها 
موجب تسریع روند بازسازی خاک می شود. کلید این مشکل این 
اســت که تعداد محدودی از حیوانات را در این مراتع قرار دهیم 
تا بیش از حد چرا نکنند. بیست سال پیش به دلیل کشاورزی 
بیش از حد و استفاده از کودهای شیمیایی و آفت کش ها، بسیاری 
از کرم ها و قارچ های مفید از بین رفتند و بســیاری از خاک های 

کشاورزی به لحاظ بیولوژیکی مرده به حساب می آمدند.
تنها 19 نوع کرم خاکی وجود دارد که مسئول تجزیه، چرخش، 
حاصلخیزی، آبرسانی و حتی سم زدایی خاک هستند. ایزابال تری 
و همسرش می گویند که ما در زمین دامداری مان انواع زیادی از 
این حشرات را پیدا کردیم که در 50 سال گذشته در این منطقه 
دیده نشده بودند. پرندگانی که از این حشرات تغذیه می کنند 
در این منطقه حضور پیدا کردند و همچنین پروانه های نادری 
دیده شــدند که تا به حال در اینجا حضور نداشته اند. همه این 
اتفاقات به دلیل اکوسیستمی است که از 17 سال پیش به واسطه 
حضور حیوانات در این مزرعه ایجاد شده است. این اکوسیستم 
تقویت شده، نه تنها باعث زندگی سالم تر و بهتر حیوانات می شود، 
بلکه بر گوشت و شیر آنها هم تاثیر می گذارد و محصوالت بهتری 

به دست می آید.

گیاهخواری
تنهاراهحلنجاتجهاننیست

ترامپورازفرزندنامشروع
دربان سابق برج جهانی ترامپ که مدعی است 
رئیس جمهوری آمریکا از رابطه جنسی  با خدمتکار 
برجش یک فرزند نامشــروع دارد، قراردادی با 
شرکت رسانه ای آمریکایی »نشنال اینکوئرر« را 
منتشر کرده که او را وادار به سکوت می کرده است.

شبکه ســی ان ان گزارش داده دینو ساج الدین 
در نوامبر ۲۰۱۵ با شــرکت مادر نشنال اینکوئرر 
قراردادی را به امضا رساند که در ازای پرداخت ۳۰ 
هزار دالر تمام حقوق انحصاری درباره این ادعا را به 
آنها واگذار می کرد. در این سند قید شده است که او 
حق ندارد این مطلب را در اختیار طرف دیگری قرار 
دهد و در غیر این صورت باید یک میلیون دالر به 

این شرکت موسوم به ای ام آی پرداخت کند.
این قرارداد همچنیــن تاکید دارد چنانچه این 
مطلب خبری منتشر شود، به ســاج الدین پول 
پرداخت می شــود. این مطلب اما هرگز به چاپ 
نرسید اما ساج الدین مجبور بود تا امسال سکوت 
اختیار کنــد. وکیل ســاج الدین می گوید: او به 
دلیل قراردادی که با این شرکت رسانه ای داشت 
نمی توانست علنا درباره آن صحبت کند اما اخیرا 
او از شرایط این قرارداد خالص شده است و اکنون 
می تواند درباره تجربیات شــخصی  و داستانش 
صحبت کند. ساج الدین امیدوار است که حقیقت 

در آینده بسیار نزدیک نمایان شود.
ساج الدین ۴۶ ساله تا بعد از انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۱۶ هم دربان یــک ملک ترامپ در 
منهتن بود. او نخســتین بار در آوریل امســال 
ادعاهایی درباره روابط جنســی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا بیــان کرد. طبق گزارش 
آسوشیتدپرس و نیویورکر، ســاج الدین در ازای 
دریافت ۳۰ هزار دالر از این قرارداد تمام حقوق این 
ادعا را که تاکید داشت رئیس جمهوری آمریکا پدر 
فرزندی نامشروع از یک کارمند برج ترامپ است، 

واگذار کرد.
او ملزم شــده بود تا از خانه دار سابق ترامپ، به 
دلیل روابط پیشــین این خانم با رئیس جمهوری 
آمریکا که به تولد یک بچه ختم شد، انتقاد نکند. 
هویت این زن فاش نشده است اما او در گفت وگویی 
 با آسوشــیتدپرس هرگونه ارتباط بــا ترامپ را

 تکذیب کرد. 

چهره

کانادا دیروز میزبان 
نخستین روز جهانی 

یادبود نسل کشی 
روهینگیایی ها بود و 

بسیاری از مردم این 
کشور و سایر کشورهای 

جهان در این مراسم 
حضور یافتند. در ۲۵ 

آگوست ۲۰۱۷، ارتش و 
نیروهای امنیتی میانمار با 
حمله به منازل روستایی 
در استان راخین واقع در 

غرب این کشور اقدام 
به سرکوب و کشتار 
روهینگیایی ها کرده 

و باعث شدند صدها 
هزار تن از این افراد از 
بیم جان به بنگالدش 

بگریزند. براساس 
گزارش عفو بین الملل، 
بیش از ۷۵۰ هزار نفر 

از مسلمانان روهینگیایی 
که اکثرا زن و کودک 

هستند، به بنگالدش 
گریخته اند.

 آژانس مهاجرت
سازمان ملل اعالم 

کرد خروج گسترده و 
دسته جمعی مردم ونزوئال 

از این کشور در حال 
نزدیک شدن به نقطه 

بحرانی است. به گزارش 
رویترز، افزایش رو به 

رشد مهاجرت از ونزوئال 
ناشی از بحران اقتصادی 
و سیاسی در این کشور 

باعث شده بسیاری 
از ساکنان این کشور 
به کشورهای همسایه 
شامل کلمبیا، اکوادور 

و پرو بروند. قرار است 
در روزهای آتی نشستی 

برای رسیدگی به این 
روند در بوگوتا، پایتخت 

کلمبیا برگزار شود.

 مراسم یادبود 
نسل کشی روهینگیاها

 هشدار درباره 
فرار مردم ونزوئال

عکس خبراخبار روز

نیال، سودان جنوبی- یک دختربچه که به همراه خانواده اش به تازگی مهاجرت کرده، 
در حال آوردن آب است.

Reuters

کشمیر، هند- چوپانان و مشتریان مسلمان در بازار مشغول خرید گوسفند برای عید 
قربان  هستند.
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 نایپیدا، میامار- یــک کارگر در زمان برداشــت ذرت ها، آنها را بیــرون می چیند تا 
خشکشان کند.
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گاه
ن آسوشیتدپرس گزارش داده طی سال های اخیر بیش از 40 هزار محموله پوست زرافه به آمریکا صادر شده 

تا از آن کفش، کیف و بالش ساخته شود. در تحقیقاتی که به طور مخفیانه در آمریکا در خصوص تجارت 
پوست زرافه انجام شده آمده است هر ژاکت ساخته شده از پوست زرافه در آمریکا به قیمت 5 هزار  و 500 

دالر به فروش می رسد. نسل زرافه های آفریقا در معرض خطر انقراض قرار دارد.

تجارتمخفیانه
پوستزرافه
درآمریکا

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرایی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

می توانـد  کمربنـد  بسـتن 
در  را  میـر  و  مـرگ  خطـر 
سرنشـینان صندلی عقب، ۲۵ 
تـا ۷۵ درصـد کاهـش دهـد.


