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دومین اتهام فساداخالقی
علیه قاضی پیشنهادی ترامپ

در حالی که قرار است روز پنج شنبه سنا جلسه ای را در خصوص اتهام فســاد اخالقی نامزد مد نظر «ترامپ» برای عضویت در دیوان عالی ایاالت متحده برگزار کند ،وی با یک
اتهام جدید مواجه شده است .دبورا رامیرز ،زنی که در دانشگاه ییل با کاوانا همکالس بوده در گفت و گو با روزنامه نیویورکر اعالم کرد از سوی وی مورد بدرفتاری جنسی قرار
گرفته است .این در حالی اســت که به دلیل اتهامی مشابه ،کمیته قضایی سنای آمریکا مراســم تحلیف برت کاوانا به عنوان قاضی دیوان عالی آمریکا را به تعویق انداخته بود.
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تحلیل روز
امیرعلی ابوالفتح

international@khorasannews.com

لبخند تدریجی دموکرات ها
تازهترین نظرسنجی شبکه «سیبیاسنیوز» یکی از بزرگ
ترین شــبکههای رادیویی و تلویزیونی آمریکا نشان میدهد
دموکراتهــا 224کرســی را در انتخابــات پیشرو کســب
خواهند کرد کــه این رقم بیشــتر از 218کرســی الزم برای
کسباکثریتمجلسنمایندگانآمریکاست.آخرینآمارها
نیزنشانمیدهدکهدموکراتهادرکلکشوربهطورمتوسط
 10درصد امتیاز بیشتری را برای پیروزی در انتخابات آینده
در مقایســه با جمهوری خواهان به خود اختصاص دادهاند.
محقق نشدن برخی از وعده های انتخاباتی ترامپ به همراه
آشــفتگی هــای درون دولــت و نارضایتــی هــای عمومی از
عملکرد حزب حاکم ،احتمال شکست جمهوری خواهان را
افزایشدادهاست.هنوزوعدههاییهمچونجایگزینیقانون
اوباماکر،اصالحاتمهاجرتیواحداثدیوارمرزیبامکزیک
بهطورکاملانجامنشدهاست.ضمناینکهباادامهتحقیقات،
هر روز بر شــائبه تبانی ســتاد انتخاباتی ترامپ با روس ها در
جریان انتخابات سال 2016افزوده می شود و این موضوع
عالوه بر ایجاد شــکاف در میان جمهــوری خواهان ،موجب
سرخوردگی بســیاری از رای دهندگان مستقل و جمهوری
خواهــان کمتر متعصب شــده اســت .عــاوه بر این مــوارد،
مواضع نژادپرستانه ،بیگانه ســتیزانه و ضد مهاجرتی دولت
کنونی آمریکا بر نگرانی های لیبرال ها و شهروندان مهاجر
تبارافزودهاستتادرانتخاباتماهنوامبربارایبهنامزدهای
رقیب،شانسپیروزیمحافظهکارانراکاهشدهند.نتیجه
نظرســنجی مرکز تحقیقاتــی آمریکایی هــای آفریقایی تبار
نشــان می دهد  79درصد از سیاه پوســتانی که قصد دارند
درانتخاباتماهنوامبرشرکتکنندازعملکرددونالدترامپ
ناراضی هستند.ضمن این که به تدریج نشــانه هایی از افت
شاخص های اقتصادی ،به ویژه در عرصه ایجاد فرصت های
شغلیورشدتولیداتصنعتینمایانشدهاست.

پیشخوان بین الملل

روسیه :ظرف  ۲هفته سوریه را
به «اس  » ۳۰۰مجهز می کنیم

کامیــار -ظاهــرا تــا پایــان داســتان تحویــل
س » ٣٠٠روسیه به سوریه راه زیادی نمانده
«ا 
است.مسکو سرانجام رسما اعالم کرد سوریه
را به ســامانه پدافند هوایی «اس »۳۰۰مجهز
میکند.به گفته «سرگئی شــویگو» وزیر دفاع
روسیه،اینسامانهکهقبالظاهرابهدرخواست
رژیم صهیونیســتی تحویل آن به تعویق افتاده
بود ،ظرف دو هفته آینده در اختیار سوریه قرار
میگیرد.بهنظــر میرســد پاســخ روسها به
رفتارهای رژیم صهیونیستی ،شامل اقدامات
عملیاتیوتالفیجویانهمستقیمنخواهدشد،
همان گونه که تا االن نبوده اســت اما روسها
یــک ســامانه اس 300را در ســوریه مســتقر
خواهند کــرد و به احتمــال زیاداپراتــور آن نیز
خودشــان خواهند بود،هرچند اگر شــلیکی
هم انجام شود به نام ســوریها تمام میشود.
پس از حادثه ایلیوشین  20و کشته شدن 15
نظامیروسی،تلآویوهیچعذروبهانهایبرای
فشار بر مسکو برای تحویل ندادن این سامانه
نخواهد داشت.نسخ ه اس 300که قرار است
روسهــا در اختیار طرف ســوری قــرار دهند،
به احتمال زیاد ،نســخه آنتی 2500است که
بیشتربرایرهگیریوانهدامموشکهابهکار
میرود.سامانهپدافندهواییاس ٣٠٠قابلیت
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اندیشکده روز
نسخه جدید داعش در ادلب ؟
اندیشکده بروکینگز نوشت :در هیچ یک از استراتژی های
ایاالت متحده در قبال سوریه ،نمی تواند جایی برای سرمایه
گذاری گسترده انسانی و مالی وجود داشته باشد ،چراکه
آمریکایی ها دیگر تحمل جنگ های خارجی را ندارند .اما
شــاید ایاالت متحده با ایجاد تغییراتی در اســتراتژی های
قبلی و توجه به شرایط کنونی در منطقه ،بتواند به نجات آن
چه از سوریه باقی مانده کمک کند .مشکل بزرگ کنونی،
جلوگیری از بروز فاجعه ای تمام عیار در ادلب و ریشــه کن
کردن آخرین جنگجویان افراطی اســت که در این اســتان
پناه گرفته انــد .در آغاز درگیــری های داخلی در ســوریه،
آمریکا بــا حمایت از عناصر مخالــف و جنبش های افراطی
به ظهور داعش کمک کرد ،اما این بار نســخه جدید داعش
یا هر جنبش افراطی مشابه دیگری می تواند در نتیجه رها
شدن سوریه و خودداری آمریکا و دیگر کشورها به بازسازی
این کشــور جنگ زده ،رخ بدهــد .اما همچنان این ســوال
باقی اســت که چطور می توان از بروز یک فاجعه تمام عیار
در ادلب ممانعت و در عین حال آخرین جنگجویان افراطی
پناه گرفتــه در این اســتان را ریشــه کن کرد.ممکن اســت
دولت اسد یا مسکو بالفاصله با پیشنهادهای واشنگتن در
این زمینه موافقت نکنند ،اما روسیه به شدت تمایل دارد که
جنگ در سوریه هرچه سریع تر پایان یابد و از کمک های بین
المللی برای بازسازی این کشور پس از جنگ هم استقبال
می کند .آغاز روند بازسازی ســوریه ،بازگشت پناهجویان
به این کشــور را ممکن می کنــد و در عین حــال ،می تواند
احتمال ظهور مجدد داعش را کاهش بدهد.

نمای روز

کمتر از45روز مانده به انتخابات حساس میان دوره ای
آمریکابرآنشدیمکهستونیراتاروزانتخاباتبهپوشش
آخریناخبار،تحلیلهاونظرسنجیهااختصاصدهیم.

چرا دموکرات ها پیروز خواهند شد؟

▪رادار جنگندههای مهاجم به سوریه کور
یشوند
م 

وزیردفاع روســیه با بیان این کــه «همان طور
کــه پوتیــن فرمــان داده اســت ،اقداماتــی را
برای تقویــت پدافنــد هوایــی ســوریه لحاظ
خواهیم کرد»افزود« :در مرحله اول ،سامانه
مدرن پدافنــد هوایی «اس »300به ســوریه
منتقل خواهد شد ».وی ادامه داد« :در سال
 2013آمادگی داشــتیم که این ســامانه را
به ســوریه منتقل کنیم و نیروهای متخصص
سوریه نیز برای استفاده از این دستگاه تحت
آموزش قرار گرفتند اما اسرائیل از ما خواسته
بود تا ایــن اقدام را به حالــت تعلیق درآوریم و
ما نیز این کار را کردیم اما حــاال اوضاع تغییر
کرده است و این موضوع کامال قانونی است».
شــویگو همچنیــن گفــت« :در مرحلــه دوم،

اردوغان :در شرق فرات عملیات نظامی انجام می دهیم

جبههجدید سلطان

ترکیه بنا دارد در کرانه شــرقی رود فرات در ســوریه «منطقه
امــن» ایجاد کنــد .هفته گذشــته نیز روســیه و ترکیــه اعالم
کرده بودند ارتش هر دو کشور در شمالغربی ادلب «منطقه
امن» ایجــاد خواهنــد کرد.حاالرئیس جمهــور ترکیه گفته
اســت که در ادامه عملیات «ســپر فــرات» و «شــاخه زیتون»
در شــمال ســوریه ،در شــرق رود فرات نیز عملیــات نظامی
مشابهی را انجام خواهیم داد .ترکیه دو سال پیش عملیات
ســپر فرات را به بهانه مبــارزه با گــروه تروریســتی «داعش»
در شــمال ســوریه آغاز کرد و در جریان آن با اشــغال دو هزار
طرح روی جلد شــماره جدید هفته نامه نیوزویک/فشار بر
پوتین؛ آمریکا با اعمال تحریمهای سخت بر روسیه ،جنگ
اقتصادی را علیه این کشور آغاز کرده است.

با انتخابات  ۲۰۱۸کنگره

چیدهشدنبال
صهیونیستها ازفرازسوریه؟
استفاده در تمامی ارتفاعات و قدرت پیگیری
همزمــان 100هــدف در بــرد250کیلومتر
را دارد .اس ٣٠٠همچنیــن میتوانــد در آن
واحد١٢هدف از  100هدف رهگیریشــده
را معدوم کند .تحویــل اس ٣٠٠به ســوریه از
یکســو معارضان ســوری را ضعیف میکند و
بزرگترین خطر پیش روی سوریه یعنی ایجاد
منطقهپروازممنوعرابیاهمیتجلوهمیدهد.
از سوی دیگر تجهیز ارتش سوریه به اس٣٠٠
بهطور جدی تــوازن قوا در ناحیه جــوالن را به
سود نظام سوریه بر هم خواهد زد« .میخائیل
بوگدانوف»معاون وزارت خارجه روسیه مجهز
کردن ســوریه به این ســامانه را حق مســکو و
حق دمشق اعالم کرده اما گفته است که این
مســئله به روابط با رژیم صهیونیستی آسیبی
نمیزند.با این حال،به گفته تحلیل گر کانال
 ۱۰تلویزیــون رژیــم صهیونیســتی،تحویل
«اس »۳۰۰به ســوریه تحولی «بسیار منفی»
برای تلآویو است .نکته جالب در این زمینه،
سکوت رسانهها و مقامات رژیم صهیونیستی
اســت که معموال برای همــه مســائل و موارد
چیزی برای گفتن در آستینشــان داشــتند.
حاالبهنظرمیرسددرحالفکرکردنهستند
که اوضاع از چه قرار است .
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کیلومتر مربع از خاک این کشور ،شــهرهای «اعزاز ،الباب و
جرابلس» را به تصــرف خــود در آورد.ارتش ترکیه همچنین
در اوایل بهمن مــاه  96با هــدف مبارزه با نیروهــای «حزب
کارگــران کردســتان ترکیــه»(پ.ک.ک) ،عناصــر «حزب
اتحاد دموکراتیک سوریه»(پ.ی.د) و «نیروهای یگان های
مدافع خلق ســوریه»(ی.پ.گ) عملیاتی را با عنوان شاخه
زیتون در شمال سوریه آغاز و با تصرف دو هزار کیلومتر مربع
دیگر از مناطق شمالی سوریه ،شهر «عفرین» را اشغال کرد.
حاالخبرگــزاری «آناتولی» به نقــل از اردوغان گــزارش داد

فرماندهــی و مرکــز کنتــرل نیــروی هوایــی
ســوریه بــه ســامانه کنترل خــودکار روســی
مجهز خواهند شــد ،تا کنون این سامانه تنها
در اختیــار نیروهــای روســیه قرار داشــت .با
وجود این ســامانه جدید ،فرماندهی پدافند
هوایــی ســوریه قــادر خواهد بــود تــا هدایت
مرکزی تمام عملیات نیروی هوایی را برعهده
بگیرد و اهداف را به طور موثر مشخص کند».
وزیر دفاع روســیه ادامه داد« :از همه مهم تر،
ســامانههای پدافند هوایی سوریه هماکنون
قادرند تمام هواپیماهای روسی را به درستی
در منطقــه شناســایی کنند».شــویگو افزود:
«در مرحله ســوم ،در منطقه دریای مدیترانه،
محدوده منتهــی به ســوریه ،از ســامانههای
الکترونیکــی مقابلــهای اســتفاده خواهیــم
کرد و تمام سامانه های ماهواره ای ناوبری و

که رئیس جمهور ترکیه که برای شــرکت در هفتاد و سومین
مجمع عمومی ســازمان ملــل در نیویورک حضــور دارد ،در
یکسخنرانیدرضیافتشام«بنیادترکیه»ازاحتمالانجام
عملیات جدید در شمال سوریه و در مناطق شرقی رود فرات
باهدفایجادمناطقامندرادامهعملیاتسپرفراتوشاخه
زیتون خبر داده اســت.وی به صورت تلویحی مدعی تحویل
 18هزار کامیون و ســه هزار فروند هواپیمای ترابری حامل
تسلیحاتومهماتبهگروههای«پ.ک.ک»«،پ.ی.د»و
«ی.پ.گ»ازسویآمریکاشدوگفت:اینموضوعرابه
آنهاگفتیموازشریکاستراتژیکخودانتظارچنین
کاریرانداشتیم.ویباانتقادازخودداریآمریکااز
استرداد«فتحا...گولن»متهمکودتایدوسالقبل
ترکیهگفت:گولندرآمریکاپروندهقضاییندارد،
ولی دو کشــور قانون اســترداد محکومان را امضا

ارتباطی هواپیماهای نظامی را که قصد حمله
به سوریه داشته باشــند ،کور می کنیم ».وی
همچنین تأکید کرد« :این اقدامات میتواند
تا حدودی افراد بیپــروا را کنترل کند و مانع
از اقداماتی شــود کــه نیروهای نظامــی ما را
به خطــر میانــدازد ،در غیــر این صــورت ما
مجبــور خواهیــم بــود تا بــر اســاس اوضاعی
که پیش خواهد آمد پاســخ دهیم».دوشــنبه
گذشــته جنگنده هــای اف  16اســرائیلی از
هواپیمای روس به عنوان سپر استفاده کردند
و موجب شــدند که آتش پدافند ارتش سوریه
ایــن هواپیمــا را کــه در آن  15نظامــی روس
بودند ،ســرنگون کنــد .در این حملــه وزارت
دفاع روســیه اعالم کرد ،رژیم صهیونیستی
مقصر این حادثه اســت و برای دولت روسیه
حق پاسخ گویی وجود دارد.

کرده اند و او در کشور ترکیه محکوم اعالم شده و حال با این
وضعیت،خودداریازاستردادویسوالبرانگیزومعنیدار
است.

بر اساس نظرســنجی ها  ،دموکرات ها در موقعیت بهتری
در مقایسه با جمهوری خواهان برای کسب اکثریت مجلس
نمایندگان هســتند و شــانس آن ها در تابســتان به تدریج
بهبود یافته است .یک دلیل برای پیشتازی دموکرات ها در
انتخابات کنگره که به طور مداوم دیده می شود این است که
افرادی که به هیالری کلینتون در انتخابات ســال 2016
رای دادنــد ،در حمایــت از نامزدهــای دموکــرات کنگــره
نســبت به رای دهنــدگان به ترامــپ و جمهــوری خواهان
متحد تر و منسجم تر هستند .در حالی که تعداد کمی از رای
دهندگان درباره رای خود تصمیم نگرفته اند  ،به نظر می
رسد بسیاری از این افراد به برتری دموکرات ها کمک کنند.
 6درصد از رای دهندگان به ترامپ می گویند به دموکرات
ها رای خواهند داد .این در حالی است که تنها  2درصد از
رای دهندگان به هیالری کلینتون می گویند می خواهند
به جمهوری خواهان رای دهند.یکی از عواملی که ســبب
می شود دموکرات ها به نتایج انتخابات آینده امیدوار شوند
این اســت که آن ها به رای افرادی که تاکنون در انتخابات
میان دوره ای رای نداده اند  ،تکیه می کنند .این در حالی
است که بیشتر آن ها می گویند قصد دارند در این سال رای
دهند .برآورد می کنیم که اگر آن ها رای دهند  ،دموکرات
ها به اهــداف خــود خواهنــد رســید.راهی کــه جمهوری
خواهان پیش رو دارند این است که آن ها نظر افرادی را که
به ترامپ رای داده اند و می گویند به جمهوری خواهان در
انتخابات آینده رای نخواهند داد  ،تغییر دهند .اما دموکرات
ها همچنــان در مناطقی که این افراد حضــور دارند  ،پیش
خواهنــد بود .مطمئنــا آرای افــرادی که هنوز دربــاره رای
خود تصمیم گیری نکرده اند برای پیروزی دموکرات ها بر
جمهوری خواهان بســیار موثر خواهد بود .بسیاری از این
افراد حتی اگر در انتخابات ریاست جمهوری به ترامپ رای
داده باشند  ،اکنون از دموکرات ها پشتیبانی و حمایت می
کنند .برآورد می کنیم که آرای دموکــرات ها حتی در این
بخش بیشتر باشد.رأی دهندگانی که احتماال در مناطق
کلیدی درباره رای خود مطمئن نیســتند و تصمیم گیری
نکرده اند  ،مــی توانند در نتیجه آرا اثرگذار باشــند .گرچه
بیشــتر این افراد در انتخابات ریاســت جمهوری به ترامپ
رای دادند اما اوضاع فرق کرده اســت .شــاید از نظر آن ها
اقدامات اخیــر جمهوری خواهان در زمینــه مراقبت های
بهداشــتی و سیاســت های تجاری مثبت باشــد اما آن ها
درباره الیحه مالیــات جمهوری خواهــان نظری مخالف
داده اند و نیمــی از آن ها گفته اند که آثــار آن را در زندگی
سی بی اس نیوز
خود احساس نمی کنند.

زمزمه های بارزانی برای برگزاری همه پرسی دوم در کردستان عراق

اهرم فشار مسعود

رئیس دفتر بارزانی نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری شد
«مســعود بارزانــی» رئیــس حزب دموکــرات کردســتان و
مجری اصلی برگزاری همهپرســی جدایی این منطقه در
 25ســپتامبر ســال ،2017اعالم کرد که برای برگزاری
همهپرسیدومدراینمنطقهآمادگیدارد.منابعرسانهای
عراقیازجمله«بغدادالیوم»«،المربد»و«واع»باانتشاراین
خبر به نقل از بارزانی نوشتند :وی تاکید کرده که تصمیم
به برگزاری همهپرســی درســت بــوده و او شــخصا حاضر
استباردیگراینهمهپرسیرااجراکند.برخیمعتقدند،
مسعود بارزانی که در تالش است ،پست ریاستجمهوری
رابرایحزبشازدولتمرکزیعراقبگیرد،باردیگرگزینه
برگزاری همهپرســی را مطرح کرده اســت تا اهرم فشاری
برای گرفتــن امتیازهای الزم باشــد .رقابتهای دو حزب
حاکم منطقه کردســتان با هدف رســیدن به کاخ ریاست
جمهوریعراقدرحالافزایشاست.مسعودبارزانی،فؤاد
حســین رئیس دفتر خود را به میدان رقابت با برهم صالح
نامزد اتحادیه میهنی فرســتاده اســت .در طول 13سال
گذشته این نخستین بار است که دو حزب اتحادیه میهنی
کردستانودموکراتکردستانعراقتحرکاتجداگانهای
را با هدف کسب رضایت مندی دیگر جریان های سیاسی
عراقی و حمایت از نامزد معرفیشــده خود آغاز کردهاند.
اماانگیــزه مســعود بارزانــی از نامزد کــردن رئیــس دفتر
خود و تالش بــرای انتخاب وی بهعنــوان رئیسجمهوری
جدید عراق چیست؟ کسی که سال گذشته بارها بر طبل
جدایی از عراق کوبیده ،اینک چهاهدافی در پس نامزدی
نماینده وی نهفته است؟ نخستین
پیــام نامــزدی فؤاد حســین
این اســت که رئیــس دفتر
بارزانــی و نــه شــخص وی
بهعنوان ریاست جمهوری
عراق انتخاب خواهد شد،
در حالی کــه جریــان های
سیاسیعراقدرسال
گذشـتـــه

بهصراحتبابرگزاریهمهپرسیبارزانیمخالفتکردند،
اینکوییکیازتئوریسینهایهمهپرسیخودرابهعنوان
رئیس جمهوری عراق مطرح خواهد کرد و اینگونه نشان
خواهددادکهبخشیازارادهوتصمیمگیریهایسیاسی
عراقدرایندورهباویخواهدبود،پستیکهاگرچهدارای
اختیارات کمتری اســت اما اعتبار سیاســی خاصی دارد.
دومین پیام و البته هــدف بارزانی از نامزدی فؤاد حســین
ایناستکهویمیتواندمعرفو ُمبلغسیاستهایرئیس
سابقاقلیمکردستانبهسراندیگرکشورهاونهادهایبین
المللیباشد.سرانومسئوالنعالیدیگرکشورهاکهنزد
ریاستجمهوریعراقخواهندآمدبهخوبیازسیاستهای
مســعود بارزانی اطــاع خواهند داشــت و ممکن اســت
رفتوآمدهای سیاسی به اربیل و نزد بارزانی افزایش یابد
و رئیس سابق اقلیم بار دیگر بهعنوان مرجع سیاسی کرد
خود را مطرح کند .در نهایت اینکه بارزانی میخواهد از
منطقهکردستان،ریاستجمهوریعراقراادارهکندزیرا
واضح اســت که فؤاد حســین مرید حلقهبهگوش بارزانی
است و اراده مســتقل سیاســی از خود نخواهد داشت.به
هرروی،بارزانیوحزبدموکراتکردستانعراقمخالف
نامزدی برهم صالح هســتند ،در مقابــل ،اتحادیه میهنی
کردســتان هم راهی جز رضایــت به نامزد شــدن نماینده
بارزانــی و رقابت وی بــا برهم صالــح نــدارد .راه دیگر این
استکهدوحزبحاکماقلیمکردستانعراق،نامزدمورد
توافقضعیفیرابهبغدادمعرفیکنند،شخصیکهدرحد
و اندازههای برهم صالح نباشد .حزب
دموکرات کردســتان در آخرین
پیام خود تأکید کرده است که
پستریاستجمهوریعراقاز
آناینحزبخواهدبودیانامزد
ِ
بیطرف مشترک که حاصل
توافق بــا اتحادیه میهنی
کــردسـتــــان
باشـد.

میشل اوباما همسر باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا
در تجمــع انتخاباتی در الس وگاس  :شــش هفتــه تا زمان
برگزاری انتخابات باقی مانده اســت .من کامال احســاس
ناامیدی را درک می کنم .زیرا من هم ناامید شده ام .من از
همه هرج و مرج ها و زشتی سیاست مان ناامید هستم .این
طاقت فرساست و صراحتا بگویم این افسرده کننده است.
شما شاید دوست نداشته باشید در ســایه پیامد آرای دیگر
افراد زندگی کنید ،اما وقتی شــما در خانــه بمانید (و رأی
ندهید) ،این همان چیزی است که اتفاق می افتد .آیا شما
آینده خودتان را به دست دیگران می سپارید؟
CMYK

