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تحلیل روز

شاید4سالدیگر
مصطفیغنیزاده-پسازشکستدموکراتهادر
شرطبندیبرسرموضوعاستیضاحترامپدرسنا،به
نظر میرسد حاال این جمهوری خواهان هستند که
برشرایطسیاسیسوارشدهاند.درحالیکهموضوع
بهجریانانداختنپرونده اوکرایندرکنگرهازهمان
اولهممسئلهایپرمناقشهبودوبرخیازداخلحزب
دموکراتراجعبهشکستآنهشداردادهبودند ،در
واقع قماری به جریان افتاد که امید می رفت حتی
در صورت شکست در پایین کشیدن ترامپ از مسند
قدرت ،حداقل بتواند جمهوری خواهان را در عرصه
افکار عمومی رسوا کند .امری که به نظر می رسد در
وضعیت کنونی چندان موفق نبوده است.از طرف
دیگر رشد بی سابقه ایجاد شغل در آمریکا در ماه
گذشته میالدی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی
خرد در آمریکا که در نظرسنجی ها نشان داده اکثر
مردمآمریکاحسبهترینسبتبهشرایطاقتصادی
سال گذشته شان دارند ،وضعیت برای ترامپ بهتر
از گذشته است.گرچه بخش نخبگانی و شهری
آمریکاکهدرانتخاباتگذشتهحضورکمیداشتند،
ممکناستدرایندورهاثربیشتریبگذارنداماباید
توجه داشت که این گروه از لحاظ اقتصادی وضعیت
بهتری نسبت به گذشته و در کوتاه مدت به دست
آورده انــد.در این میان اردوگــاه دموکرات ها نیز از
وضعیت نه چندان خوبی برخوردار است .نفر اصلی
رهبران سنتی در این حزب یعنی بایدن تقریبا در
جریانرقابتدرونحزبیحضورنداردونفرترسناک
برای این رهبران یعنی سندرز وضعیتی بهتر دارد.
ورود بلومبرگ -میلیونر نیویورکی -به رقابت ها نیز
میتواندشرایطرابدترازاینهمبکند.

نمای روز

استقبالبا کتکازگوایدو

رئیسجمهورخودخواندهونزوئالکهبهآمریکا سفر
کردهبود،هنگامبازگشتبهکاراکاسباخشممردم
وکارکنانفرودگاهمواجهشد.

گوی پیروزی در ایالت آیووا و سپس نیوهمپشایر
میان جوان ترین و مسن ترین نامزدهای حزب
دموکراتدرانتخاباتمقدماتیریاستجمهوری
دستبهدستشدهاست.برنیسندرز 78ساله،
سناتور سوسیالیست آمریکایی که در نخستین
مرحله از این رقابتها در آیووا با اختالفی بسیار
اندک نتیجه را به پیت بوتجیج  38ساله واگذار
کرده بود ،در نیوهمپشایر بیشترین آرا را به خود
اختصاص داد .این در حالی بود که جوبایدن،
معاونرئیسجمهورسابقآمریکا،کهسرانحزب
دموکرات پیش از شروع رقابت ها روی پیروزی
نهایی او حساب باز کرده بودند ،با سقوط به پله
پنج نتایج آرا ،شکستی پیاپی را تجربه کرد .نتایج

گالوپ ۷۶:درصدازدموکراتهاموافقنامزدسوسیالیستبرایریاستجمهوریهستند

صعودسندرز؛سقوطبایدندرنیوهمپشایر

شمارش آرا نشان میدهد که سندرز  ۲۶درصد
آراوپیتبوتجیجشهردارسابقشهرکوچک«سات
بند»ایندیانا 24.4درصدآراراکسبکردهاست.
سناتور سوسیالیست و محبوب جوانان پس از
برتریبررقبادرنیوهمپشایراینپیروزیرا«آغازی
برای پایان دوران ترامپ» تلقی کرد و گفت« :ما
متحدخواهیمشدوخطرناکترینرئیسجمهور
در تاریخ معاصر این کشور را شکست خواهیم

تهدیدرئیسجمهورترکیه:نظامیانسوریهراهمهجاهدفمیگیریم

آرایشجنگیآنکارا

لحن اردوغــان بعد از درگیریهایی كه منجر
به كشته شدن تعدادی از نظامیان این كشور
در خاك سوریه شده ،روی دور تند قرار گرفته
است.رئیسجمهورترکیهگفتهدرصورتادامه
حمالت نظامیان سوریه به نیروهایش ،ارتش
ترکیه آنــان را "همهجا" هــدف قــرار میدهد.
وی در جمع نمایندگان حزب حاکم "عدالت
و توسعه" در پارلمان این کشور گفت" :اعالم
میکنمدرصورتکمترینآسیبیبهسربازانمان
در مقرهای نظارتی یا هر جای دیگر ،نیروهای
حکومتی[سوریه]راازحاالبدونتوجهبهتوافق
سوچی هدف حمله قرار میدهیم".اردوغان
در حالی تهدید به اقدام تالفیجویانه کرده که
در  ۱۰روز گذشته دستکم  ۱۳نظامی ترکیه
بر اثر شلیک خمپاره در استان ادلــب کشته و
 ۴۵تن دیگر مجروح شدهاند .رئیس جمهوری
ترکیه بار دیگر تکرار کرده که آنکارا میخواهد
تا پایان ماه جــاری میالدی (فوریه) نظامیان
سوریه را به پشت مقرهای نظارتی ترکیه در

شمالغرباینکشورعقببراند.تركیهدرطول
هفتهگذشتهصدهاخودرویزرهیویگانهای
نظامی خود را به درون خاك سوریه منتقل كرده
است.دولت تركیه نظامیان خود را بر اساس
توافقسهجانبهآستانهمیانایران،روسیهوتركیه
باهدفكاهشتنشدراستانادلبمستقركرده
امامسكوودمشقاینكشوررامتهممیكنندكه
وظایفخوددركنترلگروههایشورشیمسلح
و مسئولیت جدا كــردن گروههای تروریستی
را از گروههای مخالف دولت به درستی انجام
ندادهاست.ازسویدیگر،اهالیروستای«خربه
عمو» در حومه قامشلی در شمال شرق سوریه با
نظامیان آمریکایی درگیر شده و آنان را مجبور
به عقبنشینی از منطقه کردند .پیش از تجمع
مردم ،این ارتش سوریه بود که مانع عبور چهار
خودروینظامیآمریکاشدهواهالیاینروستاها
در واقع برای حمایت از نیروهای ارتش سوریه
خود را رسانده بودند و با سنگ به خودروهای
آمریکاییحملهکردند.

داد ».در این زمینه ،موسسه گالوپ در نتایجی
که روز  22بهمن منتشر شده ،از رای دهندگان
پرسیده آیا «به نامزدی از حزب خود که به طور
کلی فردی با صالحیت اما سوسیالیست است»
رای خواهند داد؟ این نظرسنجی نشان داد که
 ۷۶درصد از دموکراتها به نامزد سوسیالیست
و فقط  ۱۷درصــد جمهوری خواهان به نامزد
سوسیالیست رای میدهند .نتایجی قابل توجه

برایسندرزکهکمپینانتخاباتیاشبردوبرنامه
«آمــوزش رایــگــان» و «بیمه بهداشتی فراگیر و
عمومی» تأکید دارد .گفتنی است پیت بوتجیج
به رغم شکست مقابل سندرز در نیوهمپشایر
پس از مشخص شدن نتیجه دو مرحله نخست از
رقابتهای مقدماتی دموکراتها هم اکنون با
کسب« ۲۲رایایالتی»باالترازبرنیسندرزبا21
رای ایالتی قرار گرفته است .پیروز نهایی رقابت
مقدماتی دموکراتها بــرای انتخابات ریاست
جمهوری پیش رو باید در مجموع  ۱۹۹۰رای
ایالتیرابهحسابخودواریزکند.سومینمرحله
ازرقابتمقدماتیدموکراتهاهفتهآیندهدرایالت
نوادابرگزارخواهدشد.

ترامپپذیرشتوافقصلحرابهآتشبسآزمایشیطالبانمشروطکرد

آمریکا-طالبان دریک قدمیتوافق؟
آمریکا و طالبان در مذاکرات دوحه قطر به
حصول توافق دربــاره کاهش خشونتها
در افغانستان نزدیک شدند .با گذشت
بیش از  ۱۸سال از حمله ایاالت متحده به
افغانستان ،دونالد ترامپ به طور مشروط
یک توافق صلح با طالبان که آخرین نیروهای
آمریکایی را از این کشور خــارج میکند،
تایید کــرده اســت و به ایــن صــورت ،پایان
طوالنیترین جنگ آمریکابه طــور بالقوه
آغاز میشود .به گزارش روزنامه نیویورک
تایمز ،این توافق اما تنها در صورتی به امضا
میرسد که طالبان تعهد خودش را به کاهش
بــادوام خشونت ،طی یک دوره آزمایشی
هفت روزه در اواخــر همین مــاه به اثبات
برساند .چنان چه طالبان به خصومتها
پایان دهد و توافقی امضا کند ،ایاالت متحده
بعد از آن خروج تدریجی نیروهای آمریکایی
را آغــاز میکند و مذاکرات مستقیم میان
رهبران افغان و طالبان بر سر آینده این

کشور آغاز میشود .شایان ذکر است ،سند
توافقی ابتدایی که پیشتر قرار بود ابتدای
ماه سپتامبر به تایید و امضای دونالد ترامپ
برسد در پی کشته شدن یک سرباز آمریکایی
در جریان یکی از حمالت گروه طالبان ،در
آخرین لحظات با مخالفت رئیس جمهوری
آمریکا معلق ماند .حاال ،اشرف غنی ،رئیس
جمهور افغانستان میگوید در گفت وگوی
تلفنی سه شنبه شب با مایک پمپئو ،وزیر
خارجه آمریکا وی را از پیشنهاد طالبان
برای کاهش چشمگیر و پایدار خشونت در
کشورش مطلع کرده است .گفته میشود
که طالبان بر سر خروج نیروهای آمریکایی
از خاک افغانستان با نمایندگان واشنگتن
مذاکره میکند و تضمین داده است که
در صــورت تحقق ایــن امــر تضمینهایی
عملی برای تامین امنیت ،کاهش خشونت
و گشایش دیالوگ و گفت وگوهای بین
افغانی به طرف مذاکره خود بدهد.

3
چهره روز

 ۲۰۲۰همانند۲۰۱۶
«فــریــد زکــریــا» تحلیل گر
شبکه تلویزیونی سیانان:
ن ــام ــزده ــای فــعــلــی حــزب
دمــوکــرات نشان دادهانـــد
از شــــرایــــط الزم بــــرای
تاثیرگذاری بر رایدهندگان برخوردار نیستند .آن
چهدرانتخاباتانجمنهایحزبیایالتآیووارخداد
برای دموکراتها بسیار نگرانکننده است .حضور
رایدهندگان آیووا در انتخابات میاندورهای سوم
فوریه به مراتب پایینتر از حضور آن ها در انتخابات
 ۲۰۰۸میالدیبودکهباراکاوباماآنهاراتشویقبه
شرکتدراینکارکردهبود.بهنظرمیرسدانتخابات
 ۲۰۲۰همانند انتخابات ۲۰۱۶خواهد بود .چنان
چه به انتخابات مقدماتی  ۲۰۱۶آمریکا نگاه کنیم،
میبینیم همه  ۱۲نامزد جمهوریخواه علیه ترامپ
تالش کردند ،به طوری که لیندزی گراهام ،سناتور
کهنهکارآمریکایی،اوراخطریبرایکشورتلقیکرد
امادرنهایتزمانیکهترامپبهعنواننامزدبرگزیده
این حزب اعالم شد ،همه جمهوریخواهان پشت
سراوقرارگرفتندوامروزشاهدحمایت ۹۵درصدی
آن ها از ترامپ هستیم .دموکراتها به داوطلبی
نیازمندندکهبهاینحزبوطرفدارانآننیرووانرژی
بدهد و چپها و راستها را گردهم آورد اما شواهد
تاکنوننشاندادهاستدموکراتهاازچنیننامزدی
برخوردارنیستند.

توییت روز

توئیت سامی ابوزهری از روسای جنبش حماس:
حمله نماینده رژیــم صهیونیستی در نشست
شورای امنیت به محمود عباس ،رئیس تشکیالت
خودگردانفلسطین،بیانگرایناستکهاستفاده
از زبان سازش و مذاکره فقط به قلدرمآبی رژیم
اشغالگر و اهانت به ملت فلسطین منجر می شود
و بهترین گزینه ملت فلسطین ،تقویت اتحاد ملی
و مقابله با اشغالگری است.

