بین الملل

دوشنبه  5اسفند 1398
 29جمادی الثانی .1441شماره 20326

تحلیل روز

سرانجام سندرزها
امیرعلیابوالفتح-سومینانتخاباتبرایتعیین
نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات ریاست
جمهوری  2020در ایالت نوادا با پیروزی سندرز
پایانیافت.پیروزیچشمگیربرنیسندرزدرنوادا،
به وی کمک خواهد کرد تا شانس پیروزی خود را
در رقابتهای موسوم به «سهشنبه بزرگ» (۱۳
اسفندماه)افزایشدهد.انتخاباتدرنواداهمچون
انتخابات در آیووا به شکل انجمن های حزبی بود و
حامیان نامزدها در صدها مرکز رای گیری برای
ساعت ها درباره نامزدهای مد نظر خود صحبت
و رای گیری کردند .نکته این جاست که برخالف
دو انتخابات قبلی در آیووا و نیوهمپشایر ،در ایالت
نــوادا ،اقلیت های پرشمار سیاهپوست ،رنگین
پوستوالتینتبارزندگیمیکنندونتایجانتخابات
در این ایالت شاخصی مبنی بر میزان توانمندی
نامزدها در جلب آرای اقلیت های نژادی محسوب
میشود.جذابیتسندرزبرایغیرآمریکاییها نه
ازنظردموکراتبودنیاچپگرابودنیاحتییهودی
بودناینسناتورایالتورمونتاستبلکهازایننظر
است که وی معضالت و مشکالت متعدد آمریکا را
به تصویر می کشد همان گونه که ترامپ در سال
 2016به تصویر کشید.بنابراین الزم است بعد از
هر پیروزی سندرز در انتخابات مقدماتی این نکته
در نظر گرفته شود":مهم نیست که آیا سندرز در
انتخابات 2020پیروزخواهدشدیاخیر"؛مهماین
استکه"عدالتخواهیومبارزهبافسادوتبعیض"
بهمطالبهاصلیاجتماعیدرآمریکابدلشدهاست
وسرانجامسندرزهاپیروزخواهندشد.

پیشخوان بین الملل
ایندیپندنت:کاری
کــه جــولــیــان آســانــژ
انجامداد،فاشکردن
اطــاعــاتــی دربــــاره
کارهاواقداماتدولت
آمریکا بود .اطالعاتی
کـــه مـــعـــنـــادارتـــر از
اطالعاتی بود که اسناد پنتاگون به ما میگویند .به
همیندلیلهممقاماتآمریکاییبهدنبالاوهستند.
اماسؤالایناست:پسکجاستآزادیبیان؟

ارتش و کمیته های مردمی یمن از چهار سامانه
جدید پدافند هوایی ایــن کشور به نــام های
«ثاقب«،»1ثاقب«،»2فاطر»1و«فاطر»2رونمایی
کردند.اینموشکهاکامالساختداخلاست.
ثاقب موشکی اســت که به نظر میرسد قاتل
بالفطره هواگردهای سعودی در طول ماههای
گذشته بوده است .این موشک در واقع همان
موشک آر  ۷۳ساخت روسیه اســت که برای
جنگندههای روسیتحویل یمنیها شد و حاال
مهندسانوزارتدفاعیمنباکاررویآنوایجاد
تغییراتی در این موشک هوا به هوا ،آن را به یک
موشکپدافندیزمینبههواتبدیلکردهاند.به

انصارا...از 4سامانهپدافندی«ثاقب»و«فاطر»رونماییکرد

تغییرمسیرنبردیمن

گفته مشاط ،رئیس شورای عالی سیاسی یمن
اینسامانههابرخوردارازفناورینوینوپیشرفته
بودهوآزمایشهایموفقینیزداشته وموفقشده
تعدادزیادیجنگندهیاپرندهشناساییجنگنده
راسرنگونکند.مشاطضمنمشاهدهمستندی
از مراحل توسعه سامانههای پدافند هوایی طی
پنج سال تجاوز ائتالف متجاوز ،از تالش «وزارت
دفــاع و ریاست ستاد مشترک» در حوزههای

مختلف،تقدیرکردوگفت«:ایندستاوردترجمه
عملی وعــده رهبر انــصــارا ...سید عبدالملک
الحوثی در تقویت و توسعه توانمندی دفاعی
و تأکید بر ایــن اســت که امسال ،ســال پدافند
هوایی است».به گفته این مقام عالیرتبه یمنی
« ،سامانههای دفاعی جدید ،مسیر نبرد را تغییر
خواهد داد و مقدمهای است برای سامانههای
دفاعیپیشرفتهومؤثرتردرمقابلهبااهدافهوایی

متخاصم».یمن تاکنون ده ها پهپاد جاسوسی
و شناسایی ائتالف سعودی را در یمن ساقط
کرده است .در جدیدترین مورد ،بیستوپنجم
بهمن ماه ( ۱۵فوریه) ،ارتش یمن موفق شد یک
جنگندهتورنادویعربستانسعودیرادرآسمان
استان «الجوف» ساقط کند .با این اتفاق به نظر
میرسد جنگ یمن وارد مرحله جدیدی خواهد
شدزیراعربستاندرتجاوزنظامیبهیمنفقطاز
برتریهواییبهرهمندبودکهبادستیابیکمیته
های مردمی و ارتش یمن به این سامانه دفاعی
جدید و آزمایش موفق آن ،برتری هوایی ائتالف
سعودینیزبهچالشکشیدهمیشود.

هزاراننفردرکردستانعراقتظاهراتضددولتیبرگزارکردند

علیهفساد بارزانیها

سندرزدرانتخاباتدرونحزبیدموکراتهادر«نوادا»همپیروزشد

بهسویسهشنبهبزرگ

گروهی از طــرفــداران سندرز معتقدند وی
در انتخابات مقدماتی سال  2016در یک
کودتای حزبی کنار گذاشته شده و اکنون نیز
نخبگان حزب دموکرات دل خوشی از وی
ندارندونمیخواهندسندرزنامزدنهاییحزب
دررقابتباترامپباشد.نامزدیکهتوانستدر
پیروزیهایپیاپی،آرایشهرونداندموکرات
ایالت«نوادا»رادرسبدخودجمعکند.سندرز
که حاال در انتخابات مقدماتی در نوادا پیروز
شده  ،یک پیروزی در ایالت نیوهمپشایر و
قرارگرفتندررتبهدومایالتآیووارادرکارنامه
اشبهثبترساندهاست.همچنین،آمارنشان
میدهد که جو بایدن و پیت بوتجج پس از او
قرار دارند و الیزابت وارن نیز در مکان چهارم
انتخابات سوم به میزبانی نواداست .پیروزی
چشمگیر در نوادا به نامزدها کمک میکند
تا بخت خود را برای پیروزی در رقابتهای
موسوم به «سهشنبه بـــزرگ» ( ۱۳اسفند)
افزایش دهند«.کالیفرنیای جنوبی» شنبه و
چندایالتبزرگآمریکاسهشنبهآینده شاهد

برگزاری رقابتهای درون حزبی خواهند
بود.گوناگونی اقلیتها و تبارهای ساکن در
ایالت نوادا ،بهمراتب بیشتر از دو ایالت قبلی
یعنی آیووا و نیوهمپشایر است که ایالتهای
عمدتاسفیدپوستبهشمارمیروند.حاالبرنی
سندرز،سناتورایالتورمونتونامزدچپگرای
دموکرات توانسته صاحب 28رای از مجموع
71رایوکالیانتخاباتیموسومبه«دلیگیت»
( )Delegateشود .نامزدهای انتخابات باید
 1,991رایبرایپیروزینهاییحزبدراین
راه ،به دست آورند .کریس متیوز ،تحلیل گر
سیاسیومجریمشهورشبکهخبری«اماس
انبیسی»پیشنهادکردکهدموکراتهاچهار
سالدیگردونالدترامپراتحملکنندبهجای
این که اجازه دهند فردی مانند برنی سندرز
واردکاخسفیدشود.متیوزمیگوید:اگرمیانه
روهای حزب دموکرات بخواهند فردی مانند
برنی سندرز رئیس جمهور شود ،شاید آن ها
ترجیح می دهند چهار سال دیگر صبر کنند و
فردیراکهمیخواهند،انتخابکنند.

عراق از یکم اکتبر  2019شاهد اعتراض های
ضد دولتی است .ریشه این اعتراض ها مسائل
معیشتی،ضعفخدماتاجتماعیوفسادگسترده
است.منطقه کردستان در حدود پنج ماه گذشته
آرامش ،ثبات و امنیت داشت ،اما روز گذشته این
منطقه نیز شاهد تظاهرات مردمی بود.تفاوت در
ایناستکهاعتراضهادرمناطقجنوبیومرکزی
عراق به طور خودجوش آغاز شد ،اما در منطقه
کردستان فراخوان "شاسوار عبدالوحده" رئیس
جنبش «نسل جدید» سبب برگزاری تظاهرات
شــد.مــعــتــرضــان در
منطقه کردستان به
گسترش فساد و نبود
خـــدمـــات و فــرصــت
های شغلی اعتراض
کردند .بنابراین ریشه
ت ــظ ــاه ــرات در ایــن
منطقه با تظاهرات در مناطق جنوبی و مرکزی
عــراق ،یکسان اســت.در سالهای گذشته بارها
مردم در منطقه کردستان علیه فساد و اوضاع بد
معیشتیاعتراضکردهبودند.ریشهفساددرمنطقه
کردستان بیش از همه به ماهیت قدرت در این
منطقه و به خصوص عدم چرخش نخبگان باز می
گردد،موضوعیکهسببشداحزابجدیدیشکل
بگیردوحزبدموکراتواتحادیهمیهنیکردستان
رابهطورجدینقدکنند.همزمانباافزایشفساد،
شرایطمعیشتیمردمنیزدراینمنطقهروندنزولی
دارد .بر اســاس تــازه ترین گــزارش سازمان ملل
متحد  36درصد از جمعیت منطقه کردستان با

درآمد ماهانه کمتر از 400دالر زندگی می کنند.
با این حــال ،دولــت محلی منطقه کردستان در
سالهایگذشتهدرپرداختحقوقکارمنداناین
منطقهمشکالتجدیداشته،بهنحویکهحقوق
کارمندانباچندماهتاخیرپرداختمیشد.باتوجه
به این وضعیت" ،شاسوار عبدالوحده" روز گذشته
طیسخنانیدرجمعمعترضاندرسلیمانیهگفت:
مقامهایاقلیمطیسالهایگذشتهدرادارهاین
منطقهموفقنبودند.نکتهحائزاهمیتایناستکه
مشکالت اقتصادی در حالی در منطقه کردستان
افزایشیافتهکهدولت
"عــادل عبدالمهدی"
در یک ســال گذشته
بیشترین همکاری
را بــا اربــیــل در زمینه
بودجه و نفت داشت.
از سوی دیگر ،به نظر
میرسدتضعیفموقعیتدولتدرعراقوناکامی
در تشکیل کابینه جدید بر اوضاع همه مناطق این
کشورازجملهمنطقهکردستانتاثیرگذاشتهاست
زیراتعامالتدولتمرکزیرابااینمنطقهکاهش
می دهد.شکل گیری تظاهرات ضد دولت محلی
کردستان عراق نشان می دهد که اربیل و مناطق
سنی نشین عراق نمی توانند خود را از ناامنیها
در مناطق شیعه نشین دور نگه دارنــد زیــرا همه
این مناطق در تمامیت ارضی عراق حضور دارند.
گروههای کردی از جمله گروههایی هستند که
هنوزبا«محمدتوفیقعالوی»برایتشکیلکابینه
جدیدبهتوافقنرسیدهاند.
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توئیت روز

تبریک به برنی دیوانه!
دونالد ترامپ در توئیتر  :به نظر می رســد برنی
{ سندرز } دیوانه در ایالت بزرگ نوادا وضع خوبی
دارد .بایدن و بقیه ضعیف به نظر می رسند و به هیچ
وجه مایک کوچولو { بلومبرگ } نمی تواند پس از
بدترینعملکرددرتاریخمناظراتریاستجمهوری،
فعالیتانتخاباتیخودراازسربگیرد.تبریکبرنیو
اجازهندهکهآنهااینبردراازدستتوخارجکنند!

نمای روز

جنایت جنگی صهیونیستها
صهیونیستها پس از به شهادت رساندن یک
فلسطینیدرجنوبغزه،پیکرویرابابیلمکانیکی
مورد اهانت قرار دادنــد.در ویدئویی که از تالش
صهیونیستهابرایانتقالپیکرشهیدمنتشرشده،
دیده میشود که نظامیان صهیونیستی با آویزان
کردن پیکر شهید از بیل مکانیکی ،او را منتقل
میکنند .ساعاتی پس از این اقدام شنیع رسانه
های صهیونیستی گزارش دادند که بیش از 20
راکتبهسمتشهرکهایحومهغزهشلیکشده
است .جنبش فتح نیز از اقدام رژیم صهیونیستی
درانتقالپیکرشهیدفلسطینیبابولدوزربهشدت
ابرازانزجاروآنراجنایتجنگی توصیفکردند.

