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دونالــد ترامــپ بــه عنــوان یــک کارگــزار ضــد سیســتم
( )Anti-Establishmentدر نظــام سیاســی آمریــکا
محســوب می شــود .فردی که با شــعارهای پوپولیستی و
محکومیت فســاد موجود در رژیم حاکم ،توانست باال ترین
مقام سیاسی و اجرایی این کشور را به دست آورد .او وعده
داده بود بــه جنگ البی ها مــی رود ،در مقابل الیگارشــی
حاکم می ایستد و حکومت را دوباره به مردم باز می گرداند.
ترامپ برای تحقق وعده هایش کابینه ای از شورشی های
آمریــکا تشــکیل داد و جنگــی جدی را هــم با رســانه های
جریان اصلی هم با احزاب سیاســی آغاز کــرد .با این حال
گذر زمان نشــان داد در آمریکا  ،رئیس جمهور هرچند هم
که پوپولیست و ضد سیستم در ساختار سیاسی هضم می
شود .برکناری استیو بنن ،استراتژیست ارشد کاخ سفید و
فردی که نقش جدی در پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست
جمهوری  2016داشت ،مهر تاییدی بر چنین امری است.
بی جهت نیســت کــه بنــن در اولیــن مصاحبه خــود بعد از
خروجش از کاخ سفید تاکید کرد ،رئیس جمهوری که می
شناختیم به پایان رسید .فشار بدنه سنتی حزب جمهوری
خواه بــه تدریج ترامپ را در ســاختار سیاســی آمریکا جای
خواهد داد .در غیر این صورت رئیس جمهور مجبور خواهد
بود قبل از به پایان رســیدن دوره ریاســتش از قدرت کناره
گیریکند.اینیکواقعیتاستکهدرنظامسیاسیآمریکا
با وجود انعطاف پذیری باال ساختار بر کارگزار غلبه دارد.
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اندیشکده روز
نگرانیآمریکاازحضورالحشدالشعبیدرتلعفر
اندیشــکده مطالعات جهان اسالم نوشت :نیروهای بسیج
مردمی عراق(الحشدالشعبی) توانستند جایگاه خود را در
جامعه عراق نشــان دهند اما برخی از جریانهای سیاسی
عراقمثلجریانمقتدیصدرعالقهمندنیستندکهالحشد
الشعبی در صحنههای نظامی و امنیتی عراق ایفای نقش
کند ،به همین دلیل مقتدی صدر در روزهای گذشته اظهار
کرده است الحشد باید در نیروهای مسلح عراق ادغام شود
که این امر بــا مخالفت حیــدر العبادی نخســتوزیر عراق
مواجه شده است.اکنون نیزآمریکاییها عالقهمند نیستند
کهالحشدالشعبیدرعملیاتآزادسازیتلعفرشرکتکند؛
چرا که اگر تلعفر آزاد شود و نیروهای الحشد الشعبی در این
منطقه متمرکز شوند ،میتوانند بر مرز مشترک بین سوریه
و عراق تسلط داشته باشند.

بارزانی:روابطمان با عربستان عمیق
و با بغداد صحیح است

فروپاشی خط دفاعی اول داعش در تلعفر ساعاتی پس از آغاز عملیات

پرونده داعشدرنینوا بستهمیشود

غلبه ساختار بر کارگزار

گروه بین الملل-نیروهای عراقی در نخستین
ساعاتآغازعملیاتزمینیدرتلعفر،ازفروپاشی
خطوطدفاعیاولداعشدرمحورهاینزدیک
به این شــهر خبر دادند .داعــش خطوط دفاعی
خود از تلعفر را در چند الیه چیده اســت که خط
اول کیلومترهــا دور تر از شــهر و در روســتاهای
اطراف واقع اســت .قرار گرفتن تلعفــردر مرکز
مثلث موصــل ،ترکیه و ســوریه و نزدیکــی آن به
مرزهای دو کشــور اشــاره شــده ،اهمیــت فوق
العادهجغرافیاییونظامیبهآنمیدهد .تلعفر
در مسیر راهبردی دیالی ،صالح الدین ،موصل
و ســوریه قرار دارد .این گذرگاه بــرای ایران نیز
اهمیت فوق العــاده ای دارد چرا که در نهایت به
ســوریه و لبنان منتهی می شود.بافت جمعیت
اینشهروتنوعقومیتیومذهبیآنبیشباهت
به موصل نیســت .با ایــن تفاوت کــه اکثریت آن

را ترکمن ها تشــکیل مــی دهند .همیــن بافت
ترکمننشینتلعفروادعایتاریخیترکیهبراین
منطقهباعثحساسیتآنکارابهاینشهربهبهانه
دفاعازحقوقترکمنهاشدهاست.تلعفرپساز
شکست داعش در موصل به پایتخت موقت این
گروه در عراق نیز معروف شده است .وجود هزار
تروریست داعشی در شهر که  600نفر از آن ها
خارجیهستندوتعدادزیادیازفرماندهانرده
باال،اهمیتآزادسازیآنرابیشترمیکند.البته
وجود 400خانواده در این شهر به خودی خود
مانعیبرایتحققسریعاهدافنیروهاینظامی
به شمار می رود.نکته دیگر اهمیت این شهر در
نگاهتهرانوآنکاراست.تهرانافزونبرحمایتاز
اقلیتترکمنشیعیتلعفر،دسترسیبهاینشهر
از طریق الحشد الشعبی را به عنوان دستاوردی
بزرگ بــرای تکمیــل اتصال عــراق به ســوریه و

کنترل مرز می بیند اما این موضــوع برای ترک
ها نگران کننده است .آن ها همراه با آمریکایی
ها بارهــا تهدید کــرده بودند چنان چه الحشــد
الشعبیمدیریتعملیاتآزادیتلعفررابهدست
بگیرد،نیروهایویژهخودرااعزامخواهندکرد.
افزون بر این تلعفر فاصله بسیار کمی با مناطق
موردمنازعهکردهابادولتمرکزیدارد.بخش
قابل توجهی از این مناطق در مدت زمان مبارزه
نیروهای عراقی از جمله پیشــمرگه های اقلیم
کردستان،بهتصرفاربیلدرآمد.کردهاحاضر
بهعقبنشینیازاینمناطقوشهرهاوروستاها
نیستند.حضورالحشدالشعبیدرتلعفرمیتواند
به نگرانی بارزانــی از وجود یک نیــروی نظامی
قدرتمند وابســته بــه دولت مرکــزی در مناطق
اشغال شده توســط پیشــمرگه ها بیفزاید .آزاد
ســازی تلعفر ادامه تصرف دو شــهر مهم ربیعه و
سنجارازدستپیشمرگههایاقلیمراباچالش
و نگرانی مواجه خواهد کرد .شهر ربیعه شهری
کامال عرب نشین و سنجار شهری ایزدی نشین
اســت و هــر دو اکنــون در تصرف کردهاســت.
بنابراین آزادی تلعفر می توانــد مقدمه ای برای
بازگشتایندوشهربهاهالیاصلیآنهاباشد.
درهرصورتباآزادیتلعفروروستاهاوشهرهای
کوچکاطرافآن،پروندهداعشدراستاننینوا
بسته می شــود و بخش بزرگی از توان مدیریتی
و فرماندهی داعش در عراق از بین خواهد رفت
و این گروه تروریستی در مناطق کوچکی مانند
حویجه وقائم دراســتان های کرکــوک و االنبار
محدودخواهدشد.

افغانستان
سازمان ملل :طالبان و داعش در میرزا اولنگ  ۳۶غیرنظامی را کشتند
دفتر ســازمان ملــل در افغانســتان به دنبــال تحقیق
درباره کشــتار میــرزا اولنــگ ،تایید کرده اســت ۳۶
غیرنظامــی و افراد خــارج از میــدان نبــرد را طالبان
و داعش کشــتهانــد .در ایــن گزارش
آمده است :این هیئت با "شاهدان
عینــی و مقا مهــای رســمی"
در والیــت شــمالی ســرپل
مصاحبــه کــرده و دریافتــه
اســت گــروه طالبــان و
داعش مرتکــب قتل افراد
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"غیرنظامــی" و "خــارج از جنگ" شــدهاند.قربانیان
کشــتار در میرزااولنگ در شمال افغانســتان همه از
هزارههای شــیعه هستند.براســاس قوانیــن جنگ و
حقوق بینالملل ،افراد "خارج از جنگ" (hors
 )de combatبه کسانی گفته میشود که در
جنگدخیلیادرمیداننبردنیستند.در
این گزارش آمده است :این افراد
در روزهــای  ۱۲تــا  ۱۴مرداد
کشته شدند و در حال فرار
از درگیــری هــا بــوده اند.

خیزشعلیهنفرت
تظاهرات گسترده مخالفان نژادپرستی در سراسرآمریکا
ســایه نزاع نــژادی آمریــکا را رها نمــی کند .همزمــان با برگــزاری راهپیمایــی ده ها
هزارنفــری بوســتون علیه گــروه هــای نژادپرســت ،شــهرهای ایالــت هــای آالباما،
ویسکانسین ،کالیفرنیا ،نیوجرسی ،کارولینای شمالی ،ایلینوی و نیویورک نیزشاهد
برگزاری تجمع و راهپیمایــی در اعتراض به دیدگاه هاینژادپرســتانه دونالد ترامپ
و فعالیت گروه های افراطی سفیدپوســت در این کشــور بود. به گزارش ســی بی اس
،صدها نفر در شهر «لگونا بیچ» ایالتکالیفرنیا به راهپیمایی علیه ترامپ و گروه های
نئونازی و نژادپرســت پرداختند.در پاســخ به این تجمع ،طرفداران ترامپ نیز در این
شهر دست به تجمع خواهند زد تا حمایت خود را از سیاست های ضدمهاجرتی ترامپ
اعالم کننــد .این تجمع را گروه آمریکا فرســتAmerica First برپــا خواهد کرد. در
شهر «مدیسون» ایالت ویسکانسین نیز صد ها نفر از فعاالن گروه های سوسیالیستی و
کارگری و همین طور دانشجویان دانشگاهویسکانسین در محوطه این دانشگاه تجمع
کردند و علیه «نفرت پراکنی» و «نژادپرستی» شعار سر دادند.آن ها پالکاردهایی علیه
گروه های فاشیســتی و ضد سیاه پوست در دست داشــتند که روی آن ها نوشته شده
بود :نژادپرستی در این جاجایگاهی ندارد.در ایالت نیوجرسی نیز ،صدها نفر در برابر
زمین بازی گلف ترامپ تجمع کردند و علیه وی شعار
دادند .آنهاپارچهبزرگیحملمیکردندکهروی
آن نوشته شــده بود :نفرت در ایالت (نیوجرسی)
جایگاهی ندارد.راهپیمایی در شهرهای مختلف
آمریــکا همزمــان بــا راهپیمایــی بــزرگ ضــد
نژادپرســتی در شهر بوستون
برگزار شــده است.معترضان
که بــه دعــوت گروههای چپ
گرا دســت به تظاهــرات زده
بودند،پالکاردهایــی بــا
نوشــته هــای "زندگــی
ســیاهان درســت همانند
بقیه مهم اســت" و "مقاومت
در برابر نژادپرستی ترامپ"
در دست داشتند .

آمریکا
با تهدید هنرمندان به تحریم؛ ترامپ به جشن نمیرود
در اقدامی نــادر ،دونالد ترامپ و همســرش به جشــن
بزرگداشــت هنرمندان کــه در مرکــز فرهنگی هنری
جان.اف.کندی واشنگتن برگزار میشود،
نمیروند.برخی از هنرمندان برجســته
چون الینل ریچی ،تهدیــد کرده بودند
در صــورت حضــور ترامپ ،مراســم را
تحریــم خواهنــد کرد.قرار اســت در
این مراســم به چند هنرمند برجسته
آمریکایی نشــان افتخار اعطا شــود.
اما بســیاری از هنرمنــدان آمریکایی

که از سیاستهای ترامپ ناراضیاند از حضور در این
مراسمدرصورتآمدنرئیسجمهور،اظهارنارضایتی
کــرده بودند.بخشــی از اعتــراض هنرمنــدان به
تالش ترامــپ مربوط می شــود که قصــد دارد
بودجه فــدرال رســانههای عمومــی و کمک
هزینههــای پروژههــای هنــری را قطع
کند اما بخشی از این اعتراضها هم
به موضعگیریهای هفته گذشته
او در برابر وقایع خونین نژادپرستی
ویرجینیامربوطمیشود.
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اظهار نظر روز
اسد:

اردوغان گدای سیاسی است

رئیس جمهورســوریه با بیان این که بهای مقاومت بســیار
کمتر از بهای سازش اســت ،گفت :موفقیتهای میدانی
به لطــف ارتــش و نیروهــای متحد رقــم خــورده و حمایت
دوستان ما کمک کرده اســت که تلفات و زیان ما کاهش و
موفقیتهای ما افزایش یابد .باید مشــخصا اعالم کنم که
از ایران و حضرت خامنهای ،روسیه و رئیس جمهور پوتین،
حزبا ...و سید حســن نصرا ...تشــکر میکنم .حزبا...
نیازی بــه تعریف نــدارد .هر یــک از رزمندگانــش کمتر از
ســوریها تالش نکرده اند .ما بــه رزمندگان حــزب ا ...و
شــهدای آنان افتخــار میکنیم.ایــران نیــز از هیچ چیزی
برای ســوریه دریغ نکرده و برای ما ســاح ارســال و کمک
بی حدومرزی به ما کرده است.بشاراســدافزود :اردوغان
هنوز در حمایت از تروریسم در سوریه نقش دارد.اودرواقع
گدای سیاسی است و چون توازن خود را در ترکیه از دست
داده  ،به دنبال نقشی سیاسی است .برخی فکر میکنند
وقتی چنــد ســفارتخانه را بســتند ،در حقیقــت راه تنفس
و اکســیژن ما را مســدود کردند اماما همیشــه گفتهایم که
نمی شود برخی کشورها همچنان از تروریستها حمایت
کنند اما در ظاهر دنبال حل مشکل و باز کردن سفارت در
سوریه باشند.
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خبرهای متفاوت
ترامپ هیالری را "کج و کوله" خواند!
دیلی میل :دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا در پیامی در
توئیتر طی کمتر از  ۲۴ساعت بعد از برکناری مشاور ارشد
کاخ سفید نوشــت «:من میخواهم از اســتیو بنن به خاطر
ت من با هیالری
خدماتش تشــکر کنم .وی در دوران رقابــ 
کلینتون "کــج و کوله" به کمپیــن انتخاباتی مــن آمد .این
اتفاق بسیار خوب بود .ممنون! »

عروس ترامپ گوینده خبرشد!
ســان:خانواده ترامپ ســرویس «اخبار واقعی» راه اندازی
کردند.نخستین ویدئوی این «اخبار واقعی» منتشر و در آن
الرا ترامپ  ،همسر اریک ترامپ  ،پســر سوم رئیس جمهور
آمریکا در نقش گوینده خبر تلویزیونی ظاهر شد  .وی گفت:
«ســام به همگی ،من الرا ترامپ هســتم .مطمئن هســتم
که بــه علت همه ایــن خبرهای جعلی شــما چیــزی درباره
دستاوردهای این هفته رئیس جمهور نشنیدهاید!»
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