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آنالیزنیوهمشایر
بــرنــی ســنــدرز ،در شبی کــه جــو بــایــدن معاون
رئیسجمهور سابق آمریکا نتایج کابوسواری را
کسب کرد ،برنده دومین انتخابات درون حزبی
دموکراتها در ایاالت نیوهمشایر شد و خود را در
مراحل اولیه انتخابات بهعنوان یکی از نامزدهای
امیدوارمطرحکرد.درادامهخالیازلطفنیستکه
به بررسی وتحلیل تک تک نامزدها بپردازیم- 1 .
برنیسندرز:همانگونهکهنظرسنجیهاپیشبینی
کردهبودند،برنیسندرزدرنیوهمشایرپیروزشداما
به دلیل فاصله اندک با نفر دوم  ،نتوانست اکثریت
دلیگیت های ایالتی را از آن خود کند و همچنان
در جدول دلیگیت ها در رتبه دوم باقی ماند  .تا این
جا  ،پیروزی های سندرز در انتخابات مقدماتی
 2020همانند انتخابات مقدماتی سال 2016
استکهایالتآیووارابههیالریکلینتونباختودر
نیوهمشایر پیروز شد  .با این حال  ،پیروزی سندرز
درانتخاباتمقدماتی 2020تاکنون،موفقیتوی
در دور رقابت های پیش رو را تضمین نکرده است .
 - 2پیت بوتیجیج  :ستاره رو به اوج دموکرات ها در
انتخابات نیوهمشایر دوم شد اما توانست به اندازه
سندرزازدلیگیتهایایالتیسهمببردوازجایگاه
خود در رتبه نخست دلیگیت های حزب دموکرات
حراست کند  .بوتیجیج با دو انتخابات در آیــووا و
نیوهمشایر نشان داد رقیبی قدر برای چهره های
قدرتمندحزبدموکراتاستوتکراراینموفقیتها
در دو انتخابات نوادا و کارولینای شمالی  ،وضعیت
ویرابرایورودبهسهشنبهبزرگکهدرآنانتخابات
در 14ایالتبرگزارمیشود،بهشدتتقویتخواهد
کرد  - 3 .جو بایدن  :انتخابات نیوهمشایر  ،لطمه
بسیارسنگینیبهوجههمعاونرئیسجمهورسابق
وارد کرد  .بایدن در نیوهمشایر نتوانست از رتبه
پنجمباالتربیایدوحتیبهجایگاهسندرزوبوتیجیج
هم نزدیک نشد  .بایدن حتی نتوانست از کیک
دلیگیتهایایالتنیوهمشایرسهمیبهدستآورد
ودرجدولدلیگیتهایتوزیعشدهبعدازانتخابات
آیووا و نیوهمشایر شش دلیگیت به دست آورد که
به همراه ایمی کلوبوچر در رتبه چهارم قرار گرفت .
البتهبهنظرمیرسدپویشانتخاباتیبایدنهنوزبه
موفقیتهادرایالتهایمحافظهکاروجنوبیچشم
امید دوخته اند  .با این حال  ،سنت سیاسی نشان
داده است که نامزدهای ناموفق در دو انتخابات
آیووا و نیوهمشایر برای ماندن در گردونه رقابت ها
شرایط بسیار دشوار و سختی را پیش رو خواهند
داشت  - 4 .ایمی کلوبوچر  :در مقایسه با انتخابات
آیووا،کلوبوچربهموفقیتقابلتوجهیدستیافت
وتوانستازرتبهپنجمبهرتبهسومصعودکند.بااین
حال  ،به دلیل عملکرد ضعیف در آیووا  ،کلوبوچر به
همراهبایدن،کمترینمیزانازدلیگیتهایایالتی
را در اختیار دارد و برای ماندن در دور رقابت ها باید
در انتخابات پیش رو  ،عملکرد بهتری را از آن خود
کند  - 5 .الیزابت وارن  :همچون انتخابات آیووا ،
وارن در نیوهمشایر نشان داد توان مناسبی برای
جلبرایدهندگاندموکراتبهاندازهایکهبتواند
خطریرامتوجهسندرزوبوتیجیجکند،ندارد.بااین
حال،ماندندردوررقابتها،شانسویراهمچون
دیگرزنانتخابات،کلوبوچربرایکسبسمتنامزد
احتمالیمعاونتریاستجمهوریتقویتمیکند.

افغانستاندریکقدمیصلح

وزیر دفاع آمریکا :ایاالت متحده و طالبان به یک توافق کاهش خشونت  ۷روزه رسیدند
18ســال پس از حمله آمریکا به افغانستان،
نشانههایی از احتمال توقف درگیریها در این
کشور دیــده میشود تا شاید جنگی که اکنون
بـهعــنــوان طــوالنـیتــریــن جنگ تــاریــخ آمریکا
شناخته میشود ،به پایان نزدیک شود .همزمان
با اظهارات یک مقام طالبان و وزیر دفاع آمریکا

رئیسحزبحاکمآلمان ۱۰روزدیگرنامزدجانشینخودرامعرفیمیکند

حزب صدراعظم همچنان در بحران
امارات:بعدازگذشت 5سال،بهطورکاملازیمنخارجمیشویم

فریبتاکتیکیابوظبی

خبر خروج سربازان امــارات متحده عربی
از یمن بــازتــاب وسیعی در رســانـههــای
عربی داشته است .این خبر ابتدا از سوی
خبرگزاری رسمی امارات "وام" منتشر شد.
پس از آن ،فرستندههای تلویزیونی امارات
تصاویری از ورود ســربــازان ایــن کشور به
شهرکنظامیزایددرابوظبیپخشکردند.
درطولیکسالگذشتهاماراتدرمقاطعی
که احساس تهدید کــرده که ممکن است
هدف حمالت موشکی انصارا ...قرارگیرد
اعالم کرده که نیروهایش را از یمن خارج
خواهد کرد اما هر بار بر خالف وعده های
دادهشدههمچنانبهتقویتمزدورانمحلی
در جنوب یمن مبادرت کرده است.به نظر
میرسداکنوننیزکهدولتاماراتازخروج
نظامیانش از یمن سخن می گوید تاکتیکی
بیش نیست و همچنان این کشور در جنوب
یمنبهمداخلهوتجهیزوسازماندهیارتشی
از شبه نظامیان وابسته به شورای انتقالی
جنوب ادامه می دهد.ادعای امارات مبنی
بر خروج از یمن را نمی توان باور کرد یا برای
ادعایانورقرقاشوزیرمشاوراینکشورنمی
توان ارزشی قائل شد که گفت ورود امارات
بهکارزارجنگیمن،مقابلهباگسترشنفوذ
ایران در این کشور بود چرا که محمدبن زائد
ولیعهد امــارات که یکی از معماران اصلی
تجاوز نظامی به یمن است از اضالع اجرای
طرح معامله قرن نیز است که برای منطقه
از جمله یمن نقشه هایی را تــدارک دیده
است.تجزیه یمن از جمله مواردی است که
در چارچوب طرح معامله قرن برای نابودی

پیشخوان بین الملل

هفتهنامه "اکونومیست" در شماره جدید خود با
تیتر "به سوی ناکجاآباد" به آینده بریتانیا پس از
جدایی از اتحادیه اروپا پرداخته است.

خبر آخر

رژیمصهیونیستیحریمهواییجوالن
رابست
رژیم صهیونیستی بعد از حمله موشکی به فرودگاه
دمشقوبرایمقابلهباهرگونهپاسخاحتمالیسوریه
حریم هوایی جوالن را بست.ارتش سوریه دیروز در
بیانیهای اعالم کرد سامانههای دفاع هوایی سوریه
توانستندموشکهاییرابرفرازجوالنرصدکنند.
جزئیات بیشتری در این باره گزارش نشده است.
حومهدمشقهفتهگذشتهنیزهدفحمالتهوایی
رژیمصهیونیستیقرارگرفت.

آرمــان فلسطین تــدارک دیده شده است و
اماراتاجرایآنرابهعهدهداردواکنوننیز
شواهدحاکیازآناستکهاینکشوردست
از اجــرای چنین توطئه ای علیه ملت یمن
برنداشته است.دولت امارات خود اعتراف
کردهاستکهماموریتنیروهایاماراتیرابه
سربازانیمنیتحتآموزشخود،میسپارد
که تعدادشان به  200هزار نفر می رسد.
تردیدینیستکهپرداختهزینههایارتش
 200هزارنفریوتجهیزوآموزشآنهاهمه
به عهده امارات است و این شرایط یعنی این
کهاماراتهمچناندرجنگافروزیدریمن
مشارکت دارد و این بار برای این که خود را
از حمالت دفاعی یمنی ها در امان نگه دارد
وظایف میدانی رابه مــزدوران محول کرده
است .ضمن این که در خصوص ادعاهای
انور قرقاش بد نیست اشاره شود که سازمان
مللدرردادعاهایائتالفسعودیکهمدعی
بود ایران به حوثی ها موشک می دهد اعالم
کرد هیچ مدرکی دال بر ارسال موشک از
سوی دیگر کشورها یا گروهها به حوثیها
در یمن یافت نشده است.بنابر این طرح
چنین ادعاهایی از سوی مقام های اماراتی
یا سعودی نمی تواند مسئولیت آن ها را در
تجاوز نظامی به یمن و نابودی زیر ساخت
های این کشور وکشتار هــزاران شهروند
یمنینادیدهبگیرد.درجنگیمن ۱۰۸نفر
ازنظامیاناماراتیکشتهشدند.عالوهبراین،
امارات از جانب نیروهای انصارا ...و ارتش
یمن به طور جدی تهدید شد .تهدیدی که
ازبهار ۲۰۱۹روندتصاعدیداشتهاست.

اظهار نظر روز

رئیسجمهوربعدیآمریکا
کیست؟

بهسویناکجاآباد

دربــاره توافق بــرای آتش بس یک هفتهای که
از دیروزجمعه آغــاز شده اســت ،رئیس جمهور
آمریکا هم در مصاحبهای اعالم کرد توافق صلح
با طالبان افغانستان «بسیار نزدیک» است.
پیشتر،مارک اسپر ،وزیــر دفــاع آمریکا اعالم
کرده بود که نمایندگان این کشور و طالبان در

خصوص طرح کاهش هفت روزه خشونتها در
افغانستانمذاکرهکردهاند.بهنوشتهرویترز،یک
مقام طالبان نیز به خبرنگار انبیسی در پیشاور
پاکستانگفت،اینگروهبرقراریآتشبسهفت
روزه در افغانستان را پذیرفته است .وی با انتقاد
تلویحی از بدقولی ایــاالت متحده گفت« :شما
میتوانید انتظار هرچیزی از آمریکاییها داشته
باشید ،همان طور که ما تجربیات بسیار بدی از
آنها داریم ».این اظهارات در حالی مطرح شد
کهپمپئو نیزدرمسیرعزیمتبهکنفرانسامنیتی
مونیخ که در آن جا قرار است با اشرف غنی دیدار
کند ،اظهار کــرد :در دو روز گذشته مذاکرات
صلح افغانستان پیشرفتی واقعی دیده است.
پیشتر،ذبیحا ...مجاهد ،سخنگوی طالبان،
اردیبهشت امسال همزمان با ادامــه مذاکرات
در دوحــه اعــام کــرده بود که طالبان تا زمانی
که نیروهای آمریکایی خاک افغانستان را ترک
نکنند ،دست از اسلحه برنخواهد داشت .برای
آمریکاییها اعالم آتشبس پیششرط توافق
صلح و برای طالبان خط قرمز بوده است .طی
مذاکرات ،مدل پیشنهادی آمریکا برای صلح
افغانستان شامل سه مرحله اعــام آتــش بس

سراسری،تعیینجدولزمانیبرایخروجنیروها
و آغــاز مذاکرات بیناالفغانی بــود ،اما طالبان
خروج نیروها از خاک افغانستان را پیششرط
اعــام آتشبس و آغــاز مذاکرات بیناالفغانی
میدانست .در نهایت این هیئت مذاکرهکننده
طالبان به سرپرستی مال برادر بود که پیشنهاد
توقف موقت درگیریها و آغاز خروج نیروها را
مطرح کرد تا شاید بنبست مذاکرات شکسته
شــود .آمریکاییها تحت فشار ادامــه حمالت
نظامیطالباندرنقاطمختلفافغانستانبهاین
مدل بسنده کردند .هیئت مذاکرهکننده آمریکا
بهسرپرستیزلمایخلیلزادحتیپذیرفتکهبه
جایاستفادهازعنوان«آتشبس»برایهفتروز
توقف درگیریها از عنوان «کاهش خشونتها»
استفاده کند .بهنظر میرسد ،طالبان در مقابل
این امتیاز ،پذیرفته است که ماجرای آتشبس
موقت هفت روزه بهعنوان پیششرطی از سوی
ترامپ اعالم شود تا رئیسجمهور آمریکا طبق
عالقهای که دارد ،از موضع پیروز وارد میدان
توافق شود اماماجرای آتشبس موقت هرچه
باشد،اینباربهنظرمیرسدامضایتوافقبیندو
طرفجدیتراست.

تــومــاس فــریــدمــن ،روزنــام ـهنــگــار معروف
آمریکایی معتقد اســت که شکست برنی
سندرز (کاندیدای پیشتاز دموکراتها)
در مقابل ساکن فعلی کــاخ سفید حتمی
است؛ چراکه فقط کافی است فاش شود که
این پیرمرد سوسیالیست  ۱۰روز ماه عسل
خود را با همسرش در اتحاد جماهیر شوروی
بوده است .فریدمن نوشت :حزب دموکرات
برای پیروزی باید آرای جمهوریخواهان
میانهرو ،زنــان حومهنشین و مستقلها را
بهدست آورد و این کار از طریق قطبیسازی
جامعهامکانپذیرنیست.دموکراتهانیازبه
نامزدی دارند که راهبرد فراگیر داشته باشد
و این فرد کسی جز بلومبرگ نیست.مایکل
بلومبرگ ،شهردار سابق نیویورک که دیر به
کارزارانتخاباتیدموکراتهاپیوست،سودای
شکست دونالد ترامپ را در سر دارد و اگر وی
نامزد دموکراتها شــود ،باید آن را «جنگ
تایتانها»یادوغولپولداردانست«.هموطنان
آمریکایی من! ما با یک فوریت ملی
روبهرو هستیم .پیش از این هرگز
رئــیـسجــمــهــوری نداشتیم که
فاقد صداقت شخصی باشد و این
همه از موقعیت خود سوءاستفاده
کند و دروغ بگوید و تا این
حــد هــم کــورکــورانــه از
ســـوی ه ـمحــزب ـیهــا
و دادســتــان عمومی

حمایت شـــود ».بــدون شــک در انتخابات
 ،۲۰۲۰چین و روسیه به این سه دلیل به
ترامپ رای میدهند -1 :ترامپ آمریکا را در
آشفتگیمحضنگهمیدارد-2.هردوکشور،
چین و روسیه به خوبی میدانند که ترامپ
محبوب متحدان کلیدی آمریکا نیست ،به
همیندلیلقادرنیستکهاتحادجامعیعلیه
روسیه و چین بهدست آورد -3.پکن و مسکو
میدانند که ترامپ اهل معامله است و هرگز
آنهارادرزمینهحقوقبشربهچالشنخواهد
کشید.بهگفتهفریدمن،ترامپنیمهگمشده
چین و روسیه است و به این راحتی اجازه
نخواهند داد که وی کاخسفید را ترک کند.
همزمان اعالم شد که طبق گزارش موسسه
معروف "گالوپ" خوشبینی و رضایت مردم
آمریکا از وضعیت اقتصادی شان به باالترین
میزان طی  45سال گذشته رسیده است.
بر اساس این گزارش59درصد مردم آمریکا
اعتقاددارندوضعیتاقتصادیآنهانسبتبه
سالقبلبهتر شدهاستکهاینرقمدرطول
 45سالگذشتهبینظیربودهاست.براساس
این نظرسنجیها74 ،درصد ازمردم آمریکا
امیدوارندوضعیتاقتصادیشان درسال
آینده بهتر شــود .همچنین گالوپ در
گزارش دیگری می گوید 90درصد از
مردمآمریکاازوضعیتزندگیشخصی
خود راضی هستند
کــه ایــن رقــم از
ســــال 1980
تا کنون بی سابقه
بودهاست.

مرکل و حزبش همچنان در دردسر به سر می برند.
گرت کرامپ-کارنباوئر که تا کنون به عنوان نامزد
جانشینیآنگالمرکلبرایصدراعظمیبعدیاین
کشورتلقیمیشدوبهتازگیبهدلیلاختالفاتدر
داخل حزبش از نامزدی برای این جانشینی کناره
گرفت ،اعالم کرده  ۱۰روز دیگر گزینه جانشین
خود را معرفی میکند.کرامپ-کارنباوئر که از
افراد نزدیک به مرکل صدر اعظم آلمان محسوب
می شود چند روز پیش اعالم کرد دیگر نامزد صدر
اعظمی بعدی کشورش و جانشینی مرکل در
انتخابات فدرال سال آینده میالدی نخواهد
بــود .ایــن اتفاق بعد از آن افتاد که شاخه
حزب اتحاد دموکرات مسیحی در ایالت
تورینگیایآلماندستوراتکرامپ-کارنباوئر
درطرفدارینکردنازراستهای
افراطی در انتخابات تعیین
یکفرمانداررانادیدهگرفت.
آندره رومله ،پروفسور علوم
سیاسیدردانشگاهبرلین

بهنیویورکتایمزگفت«:مابهشدتبهیکچشمانداز
نیازداریم،بهیکراهبردعظیم.بهطورخالصهمابه
یک رهبری نیاز داریم ».به گفته وی اما آلمان خود
سال بعد به شدت درگیری داخلی دارد .به اعتقاد
رومله این برای آلمان بسیار خطرناک است .در
واقع آن چه برای آنگال مرکل و کار نباوئر شکست
به حساب میآید برای راست افراطیها پیروزی
بزرگمحسوبمیشود.رایهفتهگذشتهبهحزب
راستافراطینشانمیدهدکهاینحزببهجریانی
بانفوذ در داخل این کشور تبدیل شده است.
به نوشته روزنامه نیویورکتایمز ،آلمان
به دردسر افتاده است .این دموکراسی
آلمان است که مورد آزمایش قرار گرفته
اســت .دو حزب اصلی چپ و راســت در
اینکشوربهسرعتدرحالکوچکشدن
هستند و آنگال مرکل پس
از  ۱۴ســال حکمرانی
درضعیفترینوضعیت
ممکنقرارگرفتهاست.

3
توئیت روز

بلومبرگکوتولهیاسندرزدیوانه؟!
دونالد ترامپ در دو توئیت نوشت« :مایک بلومبرگ
کوچولویبازندهایاستکهپولدارد،امانهمیتواند
بحث کند و نه شخصیتی دارد .خواهید داد .او مرا
یاد نسخهای کوتاهقامتتر از جب بوش [فرماندار
پیشینفلوریدا]میاندازد.بااینفرقکهجبمهارت
سیاسی بیشتری داشت و بهتر از مایک کوچولو با
جامعه سیاهپوستان رفتار کرد« ».قد بلومبرگ پنج
فوت و چهار اینچ است .او نمی خواهد روی صحنه با
سیاستمداران [به دلیل کوتاهی قد] مناظره کند.
بهاوجعبه[برایگذاشتنزیرپا]ندهید.اوازسندرز
ی جلوی
دیوانه متنفر است و امکان دارد با پول کاف 
برنی [برای گرفتن نامزدی دموکرات ها] را بگیرد.
[اگر چنین شود] طرفداران برنی دیوانه خواهند
شد ».بلومبرگ 20دقیقه بعد در توئیتی نوشت:
«ما بسیاری از آدمها را در نیویورک میشناسیم که
آنهاپشتسرتانبهشمامیخندندوشما[ترامپ]
را یک "دلقک واق واق کن کارناوال" میدانند آنها
میدانند که شما وارث یک ثروت بودید که آن را با
بیکفایتیومعاملههای"احمقانه"تلفکردید».

نمای روز

هند در آستانه سفر دونالد ترامپ به این کشور در
حال احداث دیوار  ۴۰۰متری در شهر احمد آباد
استتامنطقهفقیرنشیناینشهرراپنهانکند.این
دیوار  400متری با ارتفاع سه متر موجب خواهد
شد تا ترامپ شاهد حضور  ۸۰۰خانوار در منطقه
زاغهنشینشهراحمدآبادنباشد.ترامپکهساخت
یک دیوار در مرزهای آمریکا با مکزیک را به عنوان
دستاوردریاستجمهوریخودمیداند،قراراست
در ۲۴و ۲۵فوریه( ۵و ۶اسفند)بههندسفرکند.

