
دهه�ا ه�زار نف�ر از 
روح اهلل صالحي
  گزارش  يك

معترضان امريکايي 
که از خش�ونت هاي 
نژادي اخير در ويرجينيا خشمگين بودند، به دعوت 
گروه هاي حقوق بشري در شهرهاي مختلف اين 
کشور به خيابان ها آمدند و نژادپرستي، برتري طلبي 
سفيدپوس�تان و نازيس�م را محکوم کردند. اين 
تظاهرات هرچند به صورت مسالمت آميز برگزار 
ش�د، ام�ا پلي�س 30 نف�ر را دس�تگير ک�رد. 
ماه آگوست در امريكا همچون سال هاي گذشته با 
اعتراضات گسترده عليه نژادپرستي همراه است. 
يک هفته پس از خش��ونت هاي نژادپرس��تانه در 
شهر شارلوتزويل در ايالت ويرجينياي امريكا، دهها 
هزار نفر در اعتراض به نژادپرس��تي در شهرهاي 
»بوستون، داالس، هيوس��تون، ونيز، کاليفرنيا و 
دورهام« تظاهرات ضدنژادپرستي برگزار کردند. به 
گزارش شبكه  اي بي سي نيوز، شهر بوستون در ايالت 
ماساچوست صحنه يكي از بزرگ ترين تظاهرات 
ضدنژادپرستي در سال هاي گذشته در امريكا بود و 
اين تظاهرات که در واکنش به گردهمايي گروه هاي 
راس��ت افراطي تحت عنوان »گردهمايي آزادي 
بيان« برگزار مي  شد، سبب شد صدها فعال راستگرا 
زودتر از موعد مقرر بس��اط خ��ود را جمع و محل 
تجمع خود را ترک کنند. طبق برآورد پليس، در 
بوستون ۴۰ هزار تن در اعتراضات مشارکت داشتند. 
حضور نيروهاي امنيتي خصوصاً پس از انتقاداتي 
که به آنها درخصوص حادثه ش��ارلوتزويل مطرح 
شد، به شدت سنگين بود. رئيس پليس بوستون 
از بازداشت 27 نفر در جريان درگيري ها خبر داد. 

وي گفت: »تعداد زيادي از نيروهاي پليس که سعي 
در برقراري امنيت داشتند با اشياي مختلف مورد 
حمله قرار گرفتند.«  شبكه سي بي اس، از حضور 
گسترده پليس در بوستون با هدف حفظ امنيت 
خبر داد. بر اين اس��اس، نيروهاي امنيتي مجبور 
به جدا کردن تظاهرات کنن��دگان و مخالفان آنها 
به منظور جلوگيري از هرگونه درگيري شدند.  به 
گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، در تظاهرات 
بوس��تون برخي از معترضان شعار »نه به نازي ها، 
نه به کوکالس کالن ها، نه به فاشيس��ت ها« س��ر 
مي دادند. آنها همچنين پالکاردهايي در دس��ت 
داشتند که روي آنها نوشته شده بود: »به ترکيب 
وطن پرستي با نژادپرستي خاتمه دهيد.« بسياري از 
مخالفان نژادپرستي نمادهايي با تصاوير هيتر هي ير، 
زني که در جريان وقايع ش��ارلوتزويل کشته شد، 
روي سينه خود نصب کرده بودند.  کوکالس کالن 
به معني »طايفه حلقه  اي« پس از پايان جنگ هاي 
داخلي امريكا توسط جمعي از نژادپرستان متعصب 
تروريست و با هدف نابودي و ارعاب سياهپوستان 
در جنوب امريكا تأسيس شد. اين سازمان به  سرعت 
توسعه يافت و گروه گروه مردمي که از برده داري 
محروم شده بودند به اين سازمان مخوف پيوستند 
پس از مسلح ش��دن، به جان س��ياهان افتادند و 
صدها تن را به شكل فجيعي کش��تند و اين روند 
تاکنون ادامه داشته است و حمايت دولت امريكا 
از اين گروه ها سبب ش��ده  آزادانه به فعاليت هاي 

نژادپرستانه خود ادامه دهند. 
   تظاهرات در شهرهاي ديگر 

عالوه بر بوس��تون، بي��ش از ه��زار معترض در 

ايالت اورگان امريكا هم ب��ه خيابان ها آمدند. در 
ايالت آرکانزاس گرچ��ه گروهي اندک از حاميان 
کنفدراسيون جنوب يعني سفيدبرترپندارها در 
خيابان ها حضور داشتند اما مخالفان آنها هم به 
خيابان ها آمدند و دونال��د ترامپ، رئيس جمهور 
امريكا و نژادپرس��تي را محكوم کردن��د. در اين 
اعتراضات دست کم سه تن بازداشت شدند. صدها 
تن از مردم مانتين کيو در ايالت کاليفرنياي امريكا 
هم در اعتراض به نژادپرستي و سياست هاي دولت 

ترامپ در اين خصوص تظاهرات کردند. 
   زد و خورد مخالفان و موافقان 

تظاهرات ضدنژادپرستي در برخي شهرها با دخالت 
پليس به خشونت کشيده ش��د و پليس برخي از 
تظاهرات کنندگان را با باتوم و تجهيزات ضدشورش 
سرکوب کرد. به گزارش روزنامه نيويورک تايمز، در 
پي بروز درگيري ميان صدها تن از شرکت کنندگان 
در تظاهرات ضدنژادپرس��تي در يک گورس��تان 
مربوط به جنگ داخلي امريكا در شهر »داالس« 
و گروهي از طرفداران برتري نژادي سفيدپوست ها 
بر س��ر حفظ يک بناي نماد نژادپرستي، مأموران 
پليس ضدشورش وارد محل شدند و معترضان را 
از گورس��تان بيرون کردند. برخي از افراد از ميان 
هر دو گروه ضدنژادپرس��تي و طرف��داران برتري 
نژادي سفيدپوس��ت ها در داالس با خود س��الح 
حمل مي كردند، ولي گزارش��ي از وقوع تيراندازي 
در اين تظاهرات منتشر نشده است. هفته گذشته 
تظاهرات راستگرايان و طرفداران برتري نژاد سفيد 
و مخالفان آنها در شارلوتزويل به خشونت کشيده 
ش��د و در اين زد و خودروها يكي از راستگرايان با 

خودرو مخالفان را زير گرفت که در نتيجه آن يک 
زن 32 ساله کشته ش��د و دهها نفر ديگر زخمي 
شدند. ترامپ هم با  محكوميت نكردن نژادپرستان 
به خاطر حمله ب��ه مردم، هر دو ط��رف را به دليل 
اعمال خش��ونت عليه يكديگر مذمت کرده بود و 
همين مسئله خشم بخش گس��ترده اي از مردم 
امريكا را برانگيخته اس��ت. گفته مي شود بخشي 
از رشد اخير گروه »س��فيدبرترپندارها« ناشي از 
شعارهاي تبليغاتي مهاجرس��تيز و نژادپرستانه 
دونالد ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتي اش است. 
هرچند ترامپ وابستگي راست افراطي به خود را 
رد کرده، اما ناظران سياسي با بيان اينكه گروه هاي 
سفيدبرترپندار بعد از رياست جمهوري ترامپ در 
صحنه سياسي و اجتماعي امريكا فعال تر شده  اند، 
حوادث ش��ارلوتزويل را آغاز خيزش نژاد راست و 

نقطه عطف نبرد نژادها در امريكا مي  دانند. 
   پيام هاي ضد و نقيض ترامپ 

دونال��د ترامپ ک��ه ب��ه دنب��ال درگيري ها در 
ش��ارلوتزويل به دلي��ل محكوم نك��ردن قاطع 
طرفداران نژادپرس��تي، مورد انتقادات ش��ديد 
قرار گرفته، به تظاه��رات موافق��ان و مخالفان 
نژادپرستي واکنش نشان داده است. به گزارش 
س��ي ان ان، ترامپ در صفحه خود در توئيتر در 
پيامي از معترضان در بوستون که عليه »تعصب و 
تنفر« به خيابان ها آمدند، ابتدا آنها را »اخاللگر« 
خواند و س��اعتي بعد با اصالح اظه��ارات خود از 
معترضان تش��كر کرد و نوش��ت: کش��ورمان به 
زودي يكپارچه مي شود. ترامپ که پس از واقعه 
ش��ارلوتزويل همه طرف هاي درگير را مسئول 
دانسته و متحمل موج گسترده اي از انتقادها شده 
بود، ش��نبه در پيام ديگري تأکيد کرد: »کشور 
بزرگمان چندين دهه اس��ت دچار تفرقه ش��ده 
است. گاهي به اعتراض نياز است تا مرهمي شود 

و ما بهتر مي شويم و قوي تر از هميشه!« 
   تظاهرات در كانادا و اروپا 

اظهارات جانبدارانه رئيس جمهور امريكا درباره 
نژادپرس��تان »س��فيدبرتر پن��دار« و تظاهرات 
خش��ونت بار آنان در ش��هر ش��ارلوتزويل ايالت 
ويرجينيا موج جديدي از اعتراض ها را در داخل و 
خارج امريكا به راه انداخته است. شهر »ونكوور« 
در ايالت »بريتي��ش کلمبيا« کان��ادا نيز ديروز 
صحنه تظاهرات گروهي از مخالفان نژادپرستي 
در مرکز ش��هر بود. در برلين آلمان نيز ديروز دو 
گروه نئونازي ها و مخالفان آنها با برپايي تجمعاتي، 
تظاهرات کردند که پليس تالش داشت از برخورد 
دو گروه با هم جلوگيري کند. در لندن نيز ديروز در 
اعتراض به موضع گيري ترامپ در قبال رويدادهاي 
اخير در ويرجينياي امريكا )ش��هر شارلوتزويل( 
تظاهراتي برپا شد. اين تظاهرات و تجمع در مقابل 
ساختمان س��فارت امريكا انجام شد و گروه هاي 
ضدجنگ عليه ترامپ شعار سر دادند. در ماه هاي 
اخير بسياري از مردم در سراسر جهان با انتقاد از 
سياست هاي ضدمهاجرتي و نژادپرستانه ترامپ، 

بارها عليه وي تظاهرات کرده اند. 

نيروهاي دولتي سوريه و متحدانشان روي نوار 
پيروزي قرار دارند؛ در ش�رق نيروهاي متحد 
گام به گام در حال نزديك ش�دن به ديرالزور 
هستند، در غرب کش�ور نيز آخرين مناطق 
تحت کنترل تروريست ها در نزديکي مرزهاي 
شرقي لبنان هدف حمالت گسترده نيروهاي 
مقاومت قرار دارد، اين تحوالت باعث شده تا 
رهبران س�وريه با اعتماد به نفس بيشتري از 
شکس�ت برنامه هاي دولت هاي غربي حرف 
بزنند و از نزديك بودن پيروزي نهايي در اين 
جن�گ چندبعدي و چندجانب�ه وعده دهند. 
جديدترين گزارش ها از عمليات مقاومت لبنان 
و ارتش سوريه حاکي از آن است که اين نيروها 
موفق شده اند کنترل محور جنوبي قلمون غربي 
را به دس��ت بگيرند. نيروهاي مقاومت و ارتش 
س��وريه با پش��تيباني توپخانه و موشكي از سه 
محور جنوبي، شمالي و شرقي به سمت مواضع 
تروريست ها پيش��روي داشتند.  اين مناطق که 
مح��دوده مرزي لبنان و س��وريه ق��رار دارد در 
همان اولين س��ال هاي بحران سوريه به کنترل 
گرو  ه هاي تروريس��تي درآمد، هرچند حزب اهلل 
از زمان ورود به جنگ سوريه تاکنون به صورت 
تدريجي و مرحله به مرحله بخش هاي زيادي از 
اين مناطق را پس گرف��ت. در طول چند هفته 
گذشته عمليات نيروهاي مقاومت در دو سوي 
مرز لبنان و سوريه تشديد شده تا آخرين مراکز 
تروريس��ت ها در اين مناطق ريش��ه کن ش��ود.  
عالوه بر منطقه قلمون، نيروه��اي مقاومت در 
شرق سوريه همچنان به پيشروي خود به سمت 
ش��هر ديرالزور ادامه مي دهند. ديرالزور که در 
نزديكي مرزهاي عراق قرار دارد از اهميت زيادي 
برخوردار اس��ت و آخرين پايگاه داعش پس از 
س��قوط موصل و رقه محسوب مي شود. ناظران 
معتقدند صحن��ه پاياني جنگ س��وريه در اين 
شهر رقم خواهد خورد. روزنامه البنا چاپ لبنان 
که به حزب اهلل نزديک است، نوشت: »بر اساس 
پيش بيني ها و تحليل ها معلوم مي شود که پايان 
س��ال 2۰17 با آزادي ديرالزور و پايان داعش، 

طومار متجاوزان عليه سوريه درهم مي پيچد و به 
دنبال آن ائتالف نيروهاي امريكايي مزدورانش 
را رها مي کند و ارتش سوريه بر دورترين نقطه از 
خاک سوريه نيز مسلط مي شود.« روند پيشروي 
نيروهاي مقاومت در سرتاس��ر سوريه با سرعت 
قاب��ل توجهي پيش م��ي رود و همين مس��ئله 
باعث ش��ده تا رهبران اين کش��ور با قاطعيت از 
نزديک بودن پيروزي حرف بزنند. بش��ار اسد، 
رئيس جمهور سوريه در سخنراني در افتتاحيه 
کنفرانس وزارت خارجه گفت: سوريه در طول 
تاريخ همواره هدف بوده اس��ت و کس��ي که بر 
اين هدف تس��لط يابد به طور قاب��ل توجهي بر 
تصميم گيري ها در خاورميانه مس��لط مي شود 
و کسي که بر تصميم گيري در خاورميانه تسلط 
داشته باش��د، در عرصه بين المللي تأثيرگذار و 
حائز اهميت خواهد بود. وي در ادامه بيان کرد: 
ما در سوريه به علت سياست هاي سلطه طلبانه 
غرب بهاي سنگيني پرداخت کرده ايم. طرح هاي 
غربي  شكست خورده است اما نبرد ادامه دارد. 
رئيس جمه��ور س��وريه در ادامه اف��زود: تغيير 
لحن غربي ها که به تازگي اتفاق افتاده به خاطر 

انگيزه  هاي انساني نيست بلكه ناشي از پايداري 
نيروهاي مسلح و حمايت دوستان است. تا زماني  
که حتي يک تروريست در سوريه وجود دارد به 
جنگ با تروريسم ادامه خواهيم داد. منظور اسد 
اشاره به اظهارات بعضي مقامات غربي است که 
اعالم کرده اند از ش��رط خود براي کناره گيري 
بشار اسد کوتاه آمده ايم، اين در حالي است که 
دولت هاي غربي در طول ش��ش س��ال گذشته 
هر آنچه در توان داش��تند از جمله اس��تفاده از 
تروريسم تكفيري براي نابودي سوريه و ساقط 
کردن نظام سياسي اين کشور به کار گرفته اند.  
رئيس جمهور س��وريه با بيان اينكه دش��منان 
س��وريه تاکنون در تحقق هدف اصلي خود که 
براندازي س��وريه بود شكست خورده اند، گفت: 
زماني که ما از شكست طرح غرب در سوريه صحبت 
مي کنيم، به معناي اين نيست که ما پيروز شده ايم. 
ما هم به طور کامل پيروز نشده ايم اما نشانه هاي 
پيروزي به چشم مي خورد. نشانه پيروزي يک چيز 
است و خود پيروزي چيزي ديگر. بشار اسد با اشاره 
به مقاومت کش��ورش در مقابل طرح غربي تأکيد 
کرد، طرح غرب تاکنون در سوريه شكست خورده 

است. او افزود: هزينه مقاومت بسيار کمتر از هزينه 
تسليم شدن ]در برابر طرح هاي غربي[ است. امروز 
آنچه در منطقه در جريان است، در حقيقت خطر 

گيوتين براي سر همه در منطقه است. 
   تشكر اسد از ايران، حزب اهلل و روسيه

بشار اسد با اشاره به کمک ايران، روسيه و حزب اهلل 
در کمک به ارتش سوريه گفت: برادران ما بخش 
مهمي از موفقيت هاي ما هستند. حزب اهلل نيازي 
به تعريف ندارد. هر ي��ک از رزمندگانش کمتر از 
سوري ها تالش نكرده، ما به رزمندگان حزب اهلل و 
شهداي آنان افتخار مي کنيم. اينجا بايد مشخصاً 
اعالم کنم که از اي��ران، امام خامنه اي، روس��يه 
و رئيس جمه��ور پوتين، حزب اهلل و سيدحس��ن 

نصراهلل تشكر مي کنم. 
    ديدار نتانياهو با پوتين

يديعوت آحارونوت در گزارش��ي نوشت: نتانياهو 
و پوتين قرار است به زودي در مورد حضور ايران 
در سوريه ديدار کنند. بر اساس اين گزارش، اين 
ديدار ششمين ديدار آنها در دو سال اخير است و 
در اين ديدار در مورد تغييرات منطقه اي، خصوصاً 
آتش بس اخير گفت وگو خواهد شد. گفته مي شود 
اس��رائيل از آتش بس اخير که در س��وريه انجام 
شده، راضي نيس��ت و اين را به نفع ايران مي داند. 
نتانياهو بر اين باور است آتش بس اخير موجب شده 
نيروهاي نيابتي ايران در منطقه قدرتمندتر شوند. 
اين منبع صهيونيستي افزود: نتانياهو پيش از اين 
هم از حضور ايران در س��وريه ابراز نگراني کرده و 
مدعي ش��ده بود تهران قصد دارد حضور خود در 
نزديكي اس��رائيل را تثبيت کن��د. وي همچنين 
توافق امريكا و روس��يه براي برق��راري آتش بس 
در مناطق نزديک به جوالن را م��ورد انتقاد قرار 
داده و آن را موجب تقويت اي��ران توصيف کرده 
است. اين وب سايت نوشت: عالوه بر اين ديدارها، 
گفت وگوهاي تلفني زيادي نيز در اين باره صورت 
گرفته و مقامات اسرائيلي با همتايان خود در امريكا 
و روسيه در مورد برنامه ايران براي تثبيت قدرت 
هوايي، زميني و دريايي در منطقه و به خصوص در 

سوريه مورد بحث قرار گرفته است.
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   سند حمايت عربستان از القاعده و داعش در يمن
سند افشا شده از سازمان ملل نشان مي دهد سعودي و امارات از گروهک هاي 
تروريستي مانند القاعده در جنوب يمن حمايت مالي کرده اند.  شبكه خبري 
الجزيره وابسته به قطر که در مناسبات خود با عربستان و امارات دچار بحراني 
شديد است، سندي جديد عليه اين دو کشور منتشر کرد. شبكه خبري 
الجزيره اعالم کرد اين سند وابسته به کارشناسان کميته تحريم سازمان 
ملل است و ثابت مي کند عربستان و امارات از سازمان تروريستي القاعده در 
جنوب يمن حمايت کرده اند. بنا بر اين خبر، جنگ در يمن و مشخصاً در شهر 
عدن در جنوب يمن، نقش شخصي به نام »ابوعباس« را که مورد حمايت 
مالي مستقيم امارات است، تقويت کرده و اين شخص به عناصر سازمان 

تروريستي القاعده اجازه داده موضع خود در عدن را تقويت کنند. 
-------------------------------------------------------------

   اردوغان خطاب به وزير خارجه آلمان: حدت را بدان!
رئيس جمهور ترکيه با انتقاد شديد از اظهارات اخير زيگمار گابريل، وزير 
امور خارجه آلمان عليه ترکيه خطاب به وي هشدار داد: حد خودت را بدان.  
به گزارش خبرگزاري فرانسه، رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه 
در اظهاراتي خطاب به زيگمار گابريل، وزير امور خارجه آلمان گفت: حد 
خودت را بشناس. شما چه کسي هستيد که درباره رئيس جمهور ترکيه 
صحبت مي کنيد؟ گابريل تالش مي کند که به ما درس بدهد، اما چه زمان 
در حوزه سياست بوده است؟ چند سال دارد؟ روز گذشته زيگمار گابريل 
در اظهاراتي در واکنش به حرف هاي اخير اردوغان اعالم کرد، اين اظهارات 
دخالت در امور داخلي آلمان است. وي در ادامه اظهاراتش بار ديگر خطاب به 
ترک هاي مقيم آلمان گفت: در انتخاب پيش رو در آلمان به آنها درس بدهيد. 
آنها کمپيني را عليه ترکيه به راه انداختند. به کساني رأي دهيد که خصومتي 
با ترکيه ندارند. براي ما مهم نيست که آيا آلمان درهاي خود را به سوي ما باز 

کند يا نه. درها به ميزان کافي به سوي ما باز شده است. 
-------------------------------------------------------------

   حكم بازداشت نتانياهو صادر شد
دادگاهي در اسپانيا براي نخست وزير رژيم صهيونيستي و هفت نفر ديگر از 
مقامات اين رژيم به موجب اقدام صهيونيست ها در حمله به کشتي »ماوي 
مرمره« در س��ال 2۰1۰، حكم بازداش��ت صادر کرد.  به گزارش مهر، قاضي 
دادگاهي در اسپانيا احكامي را منتشر کرد که بر اساس آن بنيامين نتانياهو و 
هفت نفر ديگر از مقام هاي کنوني و پيشين اسرائيل به اتهام حمله به کشتي 
کوچک ماوي مرمره در سال 2۰1۰ مجرم شناخته شدند و اگر پاي آنان به خاک 
اسپانيا برسد به محض ورود بازداشت خواهند شد. سخنگوي وزارت امور خارجه 
رژيم صهيونيستي امانوئل ناشچون شنبه شب گفت: ما اين اقدام )دستور قاضي( 
را تحريک آميز مي دانيم و تالش مي کنيم در همكاري با مسئوالن اسپانيايي، 
فرمان قاضي را لغو کنيم. در سال 2۰1۵ نيز دادگاهي در اسپانيا براي نتانياهو به 

دليل اقدام اسرائيل در حمله به غزه قرار بازداشت صادر کرده بود. 
-------------------------------------------------------------

    اقدام تحريك آميز امريكا در روماني
يک مقام روس تصميم امريكا در خصوص تحويل سامانه موشكي »هيمارس« به 
روماني را عملي تحريک آميز خواند.  به گزارش اسپوتنيک، فرانتس کلينتسويچ، 
معاون اول رئيس کميته شوراي فدراسيون روسيه در امور دفاع و امنيت، تصميم 
امريكا را در خصوص تحويل سامانه موش��كي »هيمارس« به روماني عملي 
تحريک آميز خواند و هدف از آن را وخيم کردن مناس��بات روسيه - روماني 
دانست. به عقيده کلينتسويچ، امريكا سعي مي کند در اروپا دست به اقدامات 
تحريک آميز بزند و هر جا که ممكن باشد به درگيري دامن مي زند تا روسيه را به 

آن بكشاند. وي اطمينان داد پاسخ روسيه متناسب با اوضاع جديد خواهد بود.

دکترسيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

اسد: شكست غرب قطعي است
هزينه مقاومت بسيار کمتر از هزينه تسليم شدن است

ترامپ رام مي شود يا نيكسون؟
همه مردان رئيس جمهور نام فيلمي است ساخته آلن جي پاکوال و در مورد 
رسوايي واترگيت که اين رسوايي منجر به استعفاي ريچارد نيكسون از 
مقام رياست جمهوري امريكا شد. حاال به نظر مي رسد فيلمي با همين تم 
اما از جنس واقعي در جريان است، چون دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا 
هم يک به يک مردان خود را از دست مي دهد. مايكل فلين نخستين فرد 
از اين مردان بود که 1۴ فوريه از مقام مشاور امنيت ملي کنار رفت، بعد 
شان اسپايسر در 21 جوالي از سخنگويي کاخ سفيد و رينس پريبيوس 
هم چند روز بعد در 28 جوالي از رياس��ت کارکنان کاخ سفيد استعفا 
کردند، حاال نوبت به استيو بنن رس��يده تا جاي استراتژيست ارشد در 
کاخ سفيد را خالي کند و از حلقه  پيراموني ترامپ خارج شود؛ حلقه اي که 
در روزهاي اول با همين افراد تشكيل شده بود اما از آن حلقه فقط معاون 
ترامپ، مايک پنس مانده و خودش. تحليل رفتن مردان ترامپ مي تواند 
براي منتقدانش خوشايند باشد، چنانكه نانس��ي پلوسي، رهبر اقليت 
دموکرات در مجلس نمايندگان نتوانست خوشحالي خود را از رفتن بنن 

پنهان کند، اما مسئله براي خود ترامپ چگونه خواهد بود. 
ترام��پ در کمت��ر از 2۴ س��اعت بع��د از رفتن بن��ن و با انتش��ار پيامي 
 در توئيتر، از خدم��ات او در دوران رقابت با هي��الري کلينتون کج و کوله

)Crooked Hillary Clinton(  تشكر کرد. اين پيام مي تواند 
حكايت از عالقه ترامپ به بنن باشد اما موضوع از نظر بنن به اين نحو نيست، 
چراکه او بعد از رفتن از کاخ سفيد گفت: »رياست  جمهوري ترامپ که ما 
برايش مبارزه کرديم و پيروز شديم ديگر تمام  شده است.« اين حرف بنن 
مي تواند زنگ خطري براي ترامپ باشد به اين معنا که بنن در بيرون از کاخ 
سفيد ديگر آن متحد سابق ترامپ نخواهد بود و حتي امكان دارد در مقابل او 
قرار بگيرد. به عبارت ديگر کنار گذاشتن بنن هرچند محصول جنگ قدرت 
در کاخ س��فيد و رقباي او مثل جان کلي بود، اما خود بنن بيشتر ترامپ را 
مقصر مي داند که در مقابل فشارها گام به گام عقب رفته تا کار به جايي برسد 
که ديگر نشاني از آن ترامپ روزهاي اوليه را در او نبيند. بنن با اين عقيده به 
کار سابق خود در نشريه راستگراي افراطي برايت بار برگشته و وعده داده عليه 
دشمنانش بجنگد و گفته »اپوزيسيون را درهم خواهم شكست.« اين وعده او 
عليه جبهه اي گسترده از دموکرات ها و نخبگان جمهوريخواه است که در اين 
هشت ماه از حضورش در کاخ سفيد هم به نوعي با آنها سر جنگ داشت، اما به 

نظر مي رسد يک نفر ديگر هم مقابل خود مي بيند، دونالد ترامپ. 
در واقع اين مشكل اساسي ترامپ است، چون او مي داند بخش قابل توجهي 
از حاميانش مثل بنن از همين جبهه هستند که به شعارهاي ملي گرايانه 
او دل بس��ته بودند، اما در صورت ادامه عقب نش��يني ها از او رويگردان 
خواهند ش��د و ترامپ نخواهد توانس��ت روي حمايت آنها حساب کند. 
موضع گيري هاي متزلزل ترام��پ در اين يک هفت��ه و به خصوص روز 
گذش��ته در مورد تظاهرات دو طيف مخالفان و موافقان نژادپرستي در 
شهر بوستون ناشي از همين مسئله است. از سوي ديگر ترامپ افسار کاخ 
سفيد را در وضعيت فعلي به دست افرادي مثل کلي داده که به ميانه روي 
مش��هور هس��تند و ترامپ را مجبور به تداوم عقب نشيني ها مي کنند. 
اين روند جدايي راه ترامپ از حاميانش در بيرون کاخ س��فيد را تشديد 
مي کند و باعث مي شود او بيشتر به عاملي بي اختيار در دست کهنه کاران 
جمهوريخواه مبدل شود تا آن ترامپي که در روزهاي نخستين رياست 
جمهوري سري پرشور داشت. در اين بين، نبايد به حلقه خانوادگي ترامپ 
بي توجه بود که به نظر مي رسد رفتن بنن فضاي بيشتري را به داماد ترامپ، 
کوشنر داده تا حاال به جاي او نقش مرد سايه را در کاخ سفيد بازي کند. 
نبايد فراموش کرد کوشنر در ابتدا سر ناسازگاري با بنن داشت، هرچند 
در ماه آوريل و با پادرمياني پريبيوس با او آشتي کرد، اما گفته مي شود 
اختالفات همچنان ادامه داشته و کوشنر هم دس��تي در برکناري بنن 
داشته است. قدرت گرفتن کوشنر مي تواند اتصال حلقه خانوادگي ترامپ 
با جمهوريخواهان سنتي را تقويت کند و اين نيز عامل مضاعفي بر دوري 
ترامپ از حاميان افراطي اش مي شود. در اين ميان، يک چيز باقي مي ماند 
و آن خود ترامپ است که با دور ش��دن بنن و ديگر مردانش، او هم آرام 
مي شود تا بر مسند خود بماند يا همچنان به جنجال آفريني ادامه مي دهد 

تا مبتال به عاقبت نيكسون در همه مردان رئيس جمهور شود. 

زياده خواهي امريکايي ها پايان ندارد
کيسينجر: در توافق هسته اي به اندازه کافي 

از ايران امتياز نگرفتيم
وزير امور خارجه و مشاور امنيت ملي اسبق امريکا گفت واشنگتن 
در توافق هسته اي با ايران به اندازه کافي از تهران امتياز نگرفت. 
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، هنري کيسينجر در گفت و گو با چارلي رز 
در شبكه بلومبرگ گفت که واشنگتن در توافق هسته اي با ايران به اندازه کافي 
از تهران امتياز نگرفت.  کيسينجر همچنين کره شمالي را عامل گسترش 
تسليحات هسته اي مي داند و گفته که چندين س��ال پيش مقاديري مواد 
هسته اي در اختيار سوريه قرار داده و چنين شايع شده که شماري از موتورهاي 
)موش��ک( خود را نيز به ايران داده است. مشاور امنيت ملي سابق امريكا در 
خصوص توافق هسته اي ايران )برجام( گفت: »به نظر من، براي اين توافق 
به اندازه کافي از ايراني ها امتياز نگرفتيم، اما اين توافق حداقل ظهور قابليت 
هس��ته اي آنها را به تعويق انداخت و از اين نظر مثبت بود.« همزمان ديويد 
کوهن، معاون سابق سيا در گفت و گو با فريد زکريا در سي ان ان گفته خروج 
امريكا از توافق برجام اشتباه است. ديويد کوهن معتقد است: تالش ترامپ براي 
اعالم پايبند نبودن ايران به توافق هسته اي موجب نمي شود جامعه بين الملل 
در اعمال مجدد فشار بر ايران با امريكا همراهي کند. ديويد کوهن مي گويد: 
بسيار ناراحت کننده است که ترامپ پيش از يافتن اطالعات کافي در تأييد 
نظراتش، تصميمي درباره ايران بگيرد. وي گفت: تحليلگران اطالعاتي ما که 
به همه اطالعات محرمانه متحدان ما در سراسر جهان را جمع آوري مي کنند و 
به گزارش هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي و ديگر منابع اطالعاتي دسترسي 
دارند، بهتر مي توانند ارزيابي کنند که آيا ايران به توافق هسته اي پايبند است 
يا خير. کوهن گفت: اگر دستگاه اطالعاتي به علت سياسي کاري فاسد شود و 
به گونه اي به نظر برسد که هرچه رئيس جمهور مي خواهد انجام مي دهد، آنگاه 
سودمندي اين اطالعات در سراسر جهان تضعيف خواهد شد. اگر دستگاه 
اطالعاتي ما سياسي شود، اعتبار و اعتماد به آن نيز تضعيف مي شود. کوهن 
ادامه داد: جامعه بين الملل احتماالً با تحريم عليه ايران همراهي نخواهد کرد، 
حتي اگر امريكا پايبند نبودن ايران به توافق هسته اي را اعالم کند. معاون سابق 
سيا در ادامه افزود: در واقع، ما همراهي جامعه بين المللي، متحدانمان در اروپا، 
روس ها و چيني ها را در اعمال مجدد فشار واقعي بر ايراني ها نخواهيم داشت، 
بنابراين ما در وارد کردن مجدد فشار بر ايران با بقيه جهان اختالف پيدا خواهيم 
کرد. وي گفت: از طرف ديگر، با عقب نش��يني امريكا از اين توافق، ايراني ها 
احساس خواهند کرد از پايبندي به تعهدات خود به برجام آزاد شده اند، در 

نتيجه ممكن است سانتريفيوژهاي بيشتري را به راه بيندازند.

 اصرار بارزاني بر جدايي 
همزمان با شروع پايان داعش

باالخره عمليات تلعفر يکي از معدود دژهاي داعش در عراق، آغاز شد. به 
نظر داستان داعش در حال رسيدن به پايان خود در عراق است اما داستان 
تجزيه عراق البته اين بار از سوي اقليم کردستان همچنان ادامه دارد.
صبح ديروز حيدر العبادي، نخس��ت وزير عراق که لباس يک دست سياه 
فرماندهي نظامي بر تن کرده بود در حالي که روبه روي پرچم کش��ورش 
ايستاده بود در س��خناني که از تلويزيون اين کشور پخش شد، رسماً آغاز 
»عمليات آزادس��ازي تلعفر« را اع��الم کرد. العبادي تأکي��د کرد اعضاي 
گروه هاي تروريستي يا بايد تسليم ش��وند يا بميرند.  پس از بازپس گيري 
موصل که پايتخت گروه موسوم به دولت اسالمي در عراق ناميده مي شد، 
تلعفر در ۵۵کيلومتري غرب اين ش��هر، يكي از آخرين مناطقي است که 
داعش همچنان کنترل آن را دست دارد.  تلعفر که يک شهر اغلب شيعه نشين 
است از سه سال پيش در کنترل داعش بوده است. اين شهر دقيقاً بر سر راه 
مواصالتي ميان موصل و سوريه واقع شده و براي برقراري ارتباط و پشتيباني 
نيروهاي داعش که در سوريه مستقرند، اهميت استراتژيک دارد.  پيش از 
آغاز عمليات زميني، جنگنده هاي ارتش عراق در چند روز گذش��ته بارها 
مواضع داعش در اين شهر را هدف قرار داده بودند.  ساعتي پيش از سخنراني 
العبادي، هواپيماهاي ارتش عراق با ريختن اطالعيه بر فراز تلعفر به ساکنان 
اين شهر اطالع دادند خود را براي ورود ارتش آماده کنند.  اين در حالي است 
که نيروهاي امريكايي يک پايگاه نظامي در نزديكي شهر »تلعفر« واقع در 
غرب موصل ايجاد کرده اند تا با نيروهاي عراقي در عمليات آزادسازي اين 
شهر مشارکت داشته باشند.  به نظر مي رسد امريكايي ها مي خواهد مانند 
موصل با ورود به مرحله پاياني آزادس��ازي تلعفر نقش حشدالشعبي در 
محاصره و تحت فشار گذاشتن داعش در اين شهر را کمرنگ جلوه دهند.

   بارزاني: از همه پرسي عقب نشيني نمي كنيم
مسعود بارزاني، رئيس منطقه کردس��تان عراق در گفت وگوي اختصاصي با 
روزنامه سعودي »عكاظ«،  در پاسخ به سؤالي درباره روابط و دوستي با ملک 
سلمان و روابط اربيل و رياض گفت: عربستان در قلب ما در کردستان جايگاه 
ويژه اي دارد. اين مسئله نيز به نقش عربس��تان و جايگاه آن در جهان اسالم 
بازمي گردد.خبرنگار عكاظ در ادامه با بيان اينكه عرصه سياس��ي اين روزها 
مشغول همه پرسي 2۵ سپتامبر و آمادگي براي اعالم موجوديت کشور کردي 

است، پرسيد آيا شما همچنان بر برگزاري اين همه پرسي تأکيد داريد؟
بارزاني گفت: پروژه استقالل طرح ملت کرد در کردستان عراق است و به 
مسعود بارزاني منحصر نمي شود. من افتخار آن را داشته ام که اين پروژه را 
هدايت کنم اما پيش از سخن گفتن درباره همه پرسي، اجازه دهيد کمي 
به گذش��ته بازگردم و بگويم چگونه به اين مرحله رسيديم و به برگزاري 
همه پرسي متقاعد شديم.  رئيس منطقه کردستان در بخش ديگري از 
سخنانش افزود: من معتقدم ترکيه طي تجربه 2۵ سال روابط راهبردي با 
ما را درک کرده که رابطه با منطقه کردستان تهديدي براي او نيست بلكه 
حتي تحول سياسي، اقتصادي و امنيتي در منطقه کردستان به نفع ترکيه 
است و به ثبات وضعيت اين کشور کمک خواهد کرد. ما منافع مشترک 
زيادي به وي��ژه در بخش تجاري داريم. ما ثاب��ت کرده ايم تهديدي براي 
ترکيه و ايران نيستيم که بالعكس، در نزديک شدن کردهاي ترکيه و ايران 
به کشورهايشان سهيم بوده ايم.  بارزاني تأکيد کرد: مسئله همه پرسي به 
منطقه کردستان عراق بازمي  گردد و هيچ ربطي به کردهاي ترکيه ندارد، 
هرچند اميدوارم کردهاي ترکيه نيز به حقوق خود دس��ت يابند اما اين 
امر با تفاهم با دولت شان و بر اساس ش��رايط ويژه خودشان ميسر است، 
اما همه پرسي امري مختص منطقه کردستان است و به کردهاي ايران و 
ترکيه ارتباطي ندارد.  بارزاني در پاسخ به اين سؤال که آيا به راستي دولت 
بغداد تحت اشغال ايران است، گفت: نه من نمي گويم که تحت اشغال است، 
اما به روشني نفوذ ايران در بغداد بيش از هر کشور ديگري در عراق است.  
خبرنگار عكاظ در ادامه ادعا مي کند: تفاوت هايي در روابط اس��تان هاي 
مختلف منطقه کردستان با ايران ديده مي شود. در سليمانيه دخالت ايران 
کامالً آشكار است و بسياري از رهبران کرد در اين منطقه در مسير سياست 
ايران هستند اما در اربيل موضع آشكاري در مقابل ايران گرفته مي شود، آيا 
اين تفاوت براي شما نگران کننده نيست؟  بارزاني گفت: اصل ما اين است 
که رابطه با ايران بر اساس حسن همجواري و منافع مشترک باشد و هيچ 
طرفي در امور طرف مقابل دخالت نكند، اما من بار ديگر تأکيد مي کنم 
که قيموميت هيچ طرفي را نمي پذيريم. درست است سليمانيه به حكم 
موقعيت جغرافيايي اش داراي روابطي متفاوت از اربيل با ايران است، اما 
اصل ثابت در سياست منطقه کردستان اين است که دخالت يا قيموميت 
ايران قابل قبول نيست.  سؤال بعدي عكاظ اين بود که پيش از اين مقامات 
ايراني گفته بودند چهار پايتخت عربي )عراق، س��وريه، لبنان و يمن( در 
دست آنهاست. آيا شما از اين تحرکات ايراني و حضور سليماني در خاک 

عراق که مي تواند خطري براي منطقه کردستان باشد، نمي ترسيد؟
بارزاني نيز گفت: موضع ما روشن اس��ت. ما نمي خواهيم با ايران برخورد 
کنيم يا با آن درگير شويم. حال اين تحرک يا ساير تحرکات ايران نمي تواند 
موجب شود ما اجازه دهيم ]پاي ايران[ به منطقه کردستان برسد. دخالت 
ايران در منطقه، مطلقاً مردود است و حتي اگر اين دخالت ها در کشورهاي 

عربي ادامه يابد، ما اجازه نخواهيم داد منطقه کردستان شامل آن شود. 
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گسترش اعتراضات عليه برتري طلبي سفيدان امريكا
دهها هزار نفر به خيابان هاي شهرهاي بزرگ آمدند


