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رئیس کمیته حزب دموکرات به رغم پیروزی 
بوتجج  خواستار شد

بازبینی نتایج انتخابات مقدماتی 
حزب دمکرات در آیووا!

بعد از آن که حزب دموکرات آمریکا اعالم 
کرد آرای مربوط بــه 100 درصد حوزه های 
رای گیری در انتخابات مقدماتی این حزب در 
ایالت آیووا شمرده شد، »پیت بوتجج« با یک 
برتری بســیار ناچیز در این دوره از انتخابات 
درون حزبی پیروز شــده و در جایگاه دوم نیز 
برنی سندرز قرار گرفته است. به گزارش شبکه 
سی.ان.ان، این شهردار سابق شهر ساوت بند 
در ایالت ایندیانا تنها با رقــم ناچیز یک دهم 
درصد بر برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت در 
آیووا پیروز شده است. این برتری برای بوتجج 
بعد از آن اتفاق افتاد که برنی سندرز در بخش 
آرای مردمی در این انتخابــات مقدماتی رای 
بیشتری به دست آورد اما بوتجج در بخش آرای 
نمایندگان اعزامی به مجمع انتخاباتی حزب 
دموکرات توانســته رای بیشتری داشته باشد 
و در مجموع بوتجج پیروز شــود. در عین حال 
در رده های بعدی الیزابت وارن، سناتور ایالت 
ماساچوست، جو بایدن، معاون رئیس جمهور 
سابق آمریکا و سناتور امی کلوبوچار، از ایالت 
مینه ســوتا قرار گرفته اند. نامزدهای ریاست 
جمهوری حزب دموکرات تا ســاعات 12 بعد 
از ظهر روز گذشــته )جمعه( بــه وقت محلی 
فرصت درخواســت بــرای بازشــماری آرا را 
دارند و اگر تا آن زمان درخواســتی ثبت نشود 
این نتیجه نهایی خواهد شــد. بوتجج در یک 
مراسم برگزار شده توسط ســی ان ان گفت: 
این یک خبر شــگفت انگیز است، اول از همه 
من می خواهم بگویم که ســناتور سندرز نیز 
آشکارا شــب بزرگی را تجربه کرد و من به او و 
حامیانش تبریک می گویم. رای گیری مربوط 
به این دوره از انتخابــات مقدماتی آمریکا دو 
روز قبل برگزار شد اما به دلیل بروز آن چه که 
مشکالت فنی اعالم شد، اعالم نتیجه نهایی با 
تاخیر صورت گرفت. اختالف بر ســر موضوع 
شمارش آرا باعث شد رئیس کمیته ملی حزب 
دموکرات آمریکا خواستار بازبینی در شمارش 
آرا شود. بوتجج که 38 ســال سن دارد، اعالم 
کرده که همجنسگرا اســت و فارغ التحصیل 
دانشگاه هاروارد و آکســفورد است و به عنوان 
افسر اطالعاتی ارتش در افغانستان نیز خدمت 

کرده است.

در این راســتا ادامه تأخیر در اعالم نتایج 
نهایی رقابت دموکرات هــا در ایالت »آیووا« و 
افشای وجود اشتباهات و تناقضات متعدد در 
نتایجی که تاکنون اعالم شــده، موجب شد تا 
رئیس کمیته ملی حزب دموکرات »بازبینی« 
نتایج را خواستار شود. ســاعاتی پس از آنکه 
روزنامه »نیویورک تایمز« روز پنج شــنبه از 
وجود اشتباهات و ناهمخوانی های متعدد در 
نتایج اعالمی رقابت نامزدهای حزب دموکرات 
در ایالــت »آیووا« پرده برداشــت، »تام پرز« 
رئیس کمیته ملــی حزب دموکــرات گفته 
از مســئوالن حزب دموکــرات در ایالت آیووا 
خواسته فورا نتایج اعالم شده را مورد »بازبینی« 
قرار دهند. پرز در توییتر نوشته است: »دیگر 
کافی است. با توجه به مشکالتی که در اجرای 
طرح تخصیص وکال )آرای ایالتی( ظاهر شده و 
برای آنکه به عموم درباره نتایج اطمینان داده 
شــود، از حزب دموکرات آیووا می خواهم که 
فورا بازبینی را شروع کنند«. به موازات تحلیل 
نیویورک تایمز، شبکه »سی ان ان« نوشته است 
که اظهارات پرز این سؤال را مطرح می کند که 
نتایج آیووا قرار اســت تا چه زمان نامشخص 
بماند. در فرآیند موسوم به بازبینی نتایج تمام 
ارقام اعالم شده از سوی حزب با نتایج ثبت شده 

در شعب و حوزه تطبیق داده می شود. 
آیووا اولین ایســتگاه رقابــت درون حزبی 
دموکرات ها برای تعیین نامــزد این حزب در 
انتخابات ریاســت جمهوری امسال است و از 
این رو از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. 
در حالی که این رقابت روز دوشنبه برگزار شد 
و انتظار می رفت نتایج آن ظرف چند ســاعت 
مشــخص شــود، اما اعالم نتایج به بهانه بروز 
نقص فنی در نرم افزار گزارش گیری از شعب، 
به تعویق افتاد و با گذشت ســه روز، هنوز هم 

نتایج نهایی اعالم نشده است. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

حدود دو ماه است که اخباری در مورد 
شروع عملیات پاکسازی ارتش سوریه در 
مناطق شمال غربی این کشور منتشر 
می شــود که در ابتدا بحث پاکسازی 
جاده دمشق - حلب در دستور کار بود. 
در این مدت هر چنــد روز یکبار اخبار 
مربوط به تحوالت میدانی ســوریه به 
تیتر یک خبرگزاری های عربی و غربی 
تبدیل شده اما طی چند روز اخیر میزان 
این اخبار به حدی رســیده کــه واقعاً 
می توان آن را غیرعادی دانست. همین 
موضوع به خوبی نشان می دهد که توجه 
رســانه های مطرح جهان به پیشروی 
ارتش سوریه، درون مایه هایی دارد که 
گویا برای بسیاری از کشورهای منطقه  
و فرامنطقه مهم و حتی حیاتی اســت. 
این توجه بیش از اندازه می تواند دالیل 
بســیار زیادی داشته باشــد؛ اما دلیل 
اصلی و به عبارتی دیگر ستون فقراِت این 
مساله چیزی نیست جز ارزش و ماهیت 
»ادلب«. از هشت سال پیش تاکنون که 
بهم ریختگی امنیتی و سیاسی در سوریه 
به جریان افتاد، شــاهد انواع و اقســام 

تحوالت خشن و خون آلودی بودیم که 
شورای امنیت ســازمان ملل را مجبور 
به صدور قطعنامه هــای متعدد کرد. 
به عنوان مثــال قطعنامه 2170 که در 
سال 2014 صادر شد هرگونه استخدام 
جنگجویان خارجی برای عضویت در 
گروه های تروریســتی داعش و جبهه 
النصره )شــاخه ســازمان تروریستی 
القاعده در ســوریه( را ممنوع و در 24 
سپتامبر همان سال با صدور قطعنامه 
2178 وضعی را مشخص می کند که به 
تروریست های خارجی پاسخ داده شود. 
این روند به هر ترتیب و شکلی که بود، 
ادامه داشت و حتی در 12 فوریه 2015 
قطعنامه 2199 صادر شد که در موضوع 
آن ممنوعیت تامیــن مالی غیرقانونی 
داعش و جبهه النصره از طریق صادرات 
نفت، قاچاق میراث فرهنگی، پرداخت 
باج و کمک های خارجی را متذکر شده 
بود. شاید عده ای از مخاطبان بپرسند که 
این قطعنامه ها و سایر آنها چه ارتباطی 
به وضعیت فعلی سوریه و پرونده ادلب 

دارد؟ پاسخ را باید در درون ادلب یافت!
کلکسیون تروریست ها! 

باید متوجه بود که در وضعیت فعلی، 
داعش خالفت خود که در شهر رقه بود 
را از دست داده و بیشترین محیطی که از 

سرزمین سوریه در دست داشته، واگذار 
کرده است. به همین جهت تنها گروهی 
که اتفاقاً رقیب داعش به حساب می آمده 
و خواهد آمد، همان جبهه النصره سابق 
اســت که با نام و پرچم جدید »هیئت 
تحریرالشام« مشغول به فعالیت های 
مخرب خود است. این جریان )همانگونه 
که پیش تر گفته شد( شاخه القاعده در 
سوریه به حساب می آید که رهبری آن 
را »ابومحمد الجوالنی« به عهده دارد. 
از روزی که اوضاع داخلی در سوریه بهم 
ریخت و نهایتاً این دو جریان تروریستی 
)داعش و النصره( در این کشور شروع 
به فعالیت های خود کردند تا به امروز، 
جابجایی های زیادی بر زمین انجام شد؛ 
به این معنا که ارتش روسیه از آسمان و 
ارتش سوریه روی زمین به مقابله با این 
جریان ها پرداختند و طیف گسترده ای 
از آنها خود را تسلیم دولت کردند. در آن 
هنگام، ادلب نقطه ای بود که بر اساس 
کنفرانس های آســتانه و سوچی قرار 
شد به دپوی تروریســت های تسلیم 
شده تبدیل شود. در این برهه، داعش تا 
دقایق نهایی که کشتند یا کشته شدند 
هیچ مسامحه ای را نپذیرفت و اما القاعده 

بازی خود را از داعش جدا کرد! 
جبهه النصــره یــا همــان هیئت 

تحریرالشام فعلی، زیرمجموعه هایی 
داشــت که می توان به فیلق الرحمان، 
فیلق الشام، لواء الحق، جریان نورالدین 
زنکی و غیره اشــاره کــرد. رفته رفته 
اختالف  میان این گروه ها باال گرفت و 
اوضاع به ســمتی پیش رفت که طیف 
گســترده ای از آنها یکدیگــر را تکفیر 
کردند و حتــی درگیری های خونین 
میان آنها در ادلب رخ داد اما به هر ترتیب 
این النصره بود که تا به امروز پابرجا باقی 
مانده اســت. اینکه چرا چنین جریانی 
در سوریه با وجود اینکه خیلی حساب 
شــده تر از داعش )محافظه کارانه تر( 
اقدام می کرد، هنوز به عنوان یک بازیگر 

مخرب در صحنه میدانی سوریه حضور 
دارد، دو دلیل را در خود جای داده است: 
نخست اینکه این جریان در اصل همان 
القاعده است و به همین دلیل از تجربه و 
استراتژی متفاوت تری نسبت به داعش 
و سایر جریان ها برخوردار است.دوم و 
مهمترین دلیل این است که این جریان 
از ســال ها پیش تحت حمایت ترکیه 
قرار داشــته اســت. واقعیت این است 
که تمام معادالت فعلی ســوریه و زد و 
خوردهایی که بین طرفین در چند روز 
اخیر مشاهده کردیم، به دلیل حمایت 

ترکیه از طیِف تروریست ها است. 
آنکارا و منافعش  

در چند روز اخیر اخبار مختلفی از 
درگیری میان نیروهای ارتش سوریه و 
ترکیه در اطراف ادلب منتشر شده که 
روســیه هم به جرگه آنها پوسته است. 
اگر بخواهیم خیلی خالصه و مفید دلیل 
این درگیــری را تحلیل کنیم باز هم به 
»ادلب« و اهمیت سیاسی و میدانی این 
شهر می رسیم. ارتش سوریه در دو سال 
گذشته بارها و بارها به دنبال آن بوده تا 
آخرین سنگر تروریست ها یعنی ادلب را 
پاکسازی کند تا بتواند حاکمیت سیاسی 
خود بر تمام خاک کشور را تثبیت کند 
که به غیر از آن دلیل های دیگر سیاسی و 
خصوصاً مسائل ژئوانرژی را در بطن خود 
دارد که ذکر آن در این متن نمی گنجد. 
در مقابل ترکیه از گذشته تاکنون معتقد 
است که دولت اسد نامشــروع است و 
شاهد بوده ایم که مخالفت های علنی 
خود را بارها در ضدیت با دمشق اعالم 
کرده اســت. به همین جهت و با توجه 
به اینکه آنکارا کردهای سوریه را تهدید 
شــماره یک امنیت ملی خود می داند، 
سه عملیات با نام های سپر فرات، شاخه 
زیتون و چشمه صلح را در خاک سوریه 
به اجرا گذاشت که عالوه بر استقرار در 
خاک همســایه جنوبی خود، چیزی 
حدود 15 پست نظارتی ثابت در حومه 
ادلب برای کنترل اوضــاع این منطقه 
و جلوگیری از پیشــروی ارتش سوریه 
برای پاکســازی آن احداث کرده است 
البته دلیل دیگر احداث این پست های 
نظارتی ایجاد یک پوشش امنیتِی آشکار 
برای النصره و زیرمجموعه های آن در 
ادلب است؛ چراکه روز گذشته )جمعه( 
شــاهد آن بودیم که مقامات امنیتی 

ترکیه به رویتــرز گفتند که نه تنها این 
پست های نگهبانی برچیده نمی شوند 
بلکه اگر ارتش سوریه به پیشروی خود 
در اطراف این مکان  ادامه دهد با آنها به 
صورت مستقیم وارد درگیری می شوند! 
اردوغان هم این موضوع را تایید کرده 
اما سوال این است که چرا ترکیه تا این 
حد روی ادلب حساس است؟ واقعیت 
این است که آنکارا با حفظ ادلب و حتی 
زنده کردن جریان »کاله سفیدها« در 
این منطقه به دنبال آن اســت تا عالوه 
بر ایجاد هجمه های رسانه ای قوی علیه 
بشار اسد، کاری کند تا از حیث سیاسی 
دمشق را زیر شــدیدترین فشارها قرار 
دهد تا در نهایت سهم بیشتری از سوریه 
کسب کند و از سوی دیگر دولت سوریه را 
مجاب کند تا کردهای سوریه را از مناطق 
مرزی شمال )بر اساس سناریوی ترکیه( 
عقب براند. از سوی دیگر توجه داشته 
باشید که ترکیه سال ها هزینة سیاسی، 
مالی و لجستیکی تروریست های ساکن 
ادلب را پرداخت کــرده و حاال به دنبال 
چیدن میوة آن برآمده اســت. تا جایی 
که شاهد هستیم اخیراً تعداد زیادی از 
عناصر ارتش آزاد سوریه که اعضای جدا 
شده از النصره هستند توسط ترکیه به 
لیبی منتقل شــده اند. به همین دلیل 
آنکارا به دنبال آن است تا با تشکیل یک 
کمربند امنیتِی امن برای ادلب در وهله 
نخست، پاکســازی این منطقه توسط 
ارتش ســوریه را به تاخیر بیندازد و از 
سوی دیگر رایزنی های خود با روسیه و 
آمریکا در مورد پرونده هایی مانند لیبی، 
خرید تســلیحات، تحریم اقتصادی و 

غیره را به سرانجام برساند. 

پیش نیاز تحقق سناریوی چند ضلعی ترکیه در ادلب؛

تشکیل کمربند امنیتی برای تروریست ها 
آنکارا با حفظ ادلب و 

حتی زنده کردن جریان 
»کاله سفیدها« در این 

منطقه به دنبال آن است که 
عالوه بر ایجاد هجمه های 
رسانه ای قوی علیه بشار 

اسد، از حیث سیاسی 
دمشق را زیر شدیدترین 

فشارها قرار دهد و در 
نهایت سهم بیشتری از 

سوریه کسب کند

ارتش سوریه در دو سال 
گذشته بارها و بارها به 

دنبال آن بوده تا با پاکسازی 
آخرین سنگر تروریست ها 

یعنی ادلب، حاکمیت 
سیاسی خود را بر تمام 

خاک کشور تثبیت کند 
که این امر دالیل سیاسی و 
خصوصاً مسائل ژئوانرژی 
بسیاری در بطن خود دارد 

رئیس جمهور چین روز گذشته )جمعه( در گفتگو با همتای آمریکایی خود به وی اطمینان داد کشورش تمامی تالش 
خود را انجام خواهد داد تا جلوی گســترش ویروس ُکرونا که تاکنون تقریباً 640 تن از جمله اولین پزشک هشدار دهنده 
درباره شیوع این ویروس را کشته است، بگیرد. به گزارش رویترز، بر اساس اعالم تلویزیون دولتی چین، شی جینپینگ، 
در یک گفتگوی تلفنی به دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود گفت، پکن به تدریج در 
حال نتیجه گرفتن در تقبال با گسترش ویروس ُکرونا است و می تواند جلو این بیماری 
را بدون آنکه تبعات بلندمدتی برای توسعه اقتصادی آن ایجاد شود بگیرد. خبرگزاری 
شینهوا گزارش داد، شی جینپینگ پیشتر به اعالن آنچه که »جنگ خلق« علیه این 
ویروس خواند پرداخته و گفت، کل کشــور با تمام قوا و با به کارگیری تدابیر جامع و 

سفت وسخت پیشگیری و کنترل به این بحران پاسخ داد.

جسد یک وبالگ نویس چچنی مخالف دولت روسیه در حالی در اتاق هتلی در فرانسه کشف شد که گردن وی را بریده بودند. به 
گزارش بیزنس اینسایدر، پلیس فرانسه می گوید، کشته شدن »عمران علیف«، وبالگ نویس چچنی که مطالبش عموما مخالف 
دولت والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بوده، با انگیزه سیاسی صورت گرفته است. جسد این وبالگ نویس 44 ساله مخالف 
سرسخت پوتین و رمضان قدریف، رهبر چچن را در هتلی در لیل فرانسه کشف کردند. 
پلیس فرانسه می گوید، به دنبال فردی است که از بلژیک با این وبالگ نویس همراه بود و 
کمی پس از کشته شدن علیف ناپدید شده است. این وبالگ نویس به دلیل تهدید شدن از 
سوی چچن و روسیه بابت مطالب انتقادی اش تحت حمایت پلیس فرانسه بود. مقام های 
اطالعاتی و پلیس اروپا همچنان به شدت نگران ترور مخالفان رهبری چچن و پوتین در 

سراسر اتحادیه اروپا و انگلیس هستند. 

کشف جسد بالگر مخالف پوتین در یکی از هتل های فرانسه گفتگوی تلفنی رئیس جمهور چین با ترامپ با محوریت کرونا

یک رســانه  عبــری زبــان از تماس هــای محرمانه 
جهت آماده ســازی مقدمات دیدار نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی و ولیعهد عربستان در قاهره پرده برداشت. 
روزنامه عبری زبان اســرائیل الیوم، با انتشــار خبری در 
وبسایت خود، به نقل از یک منبع دیپلماتیک عربی که آن 
را یک مقام بلند پایه خوانده، نوشت: تماس های محرمانه 
زیادی میان مقامات واشنگتن،  اسرائیل، مصر و عربستان 
جهت آماده ســازی مقدمات دیدار بنیامیــن نتانیاهو، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی و محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربســتان طی چند هفته آتی در قاهره در حال 
انجام است. طبق گزارش این روزنامه، مایک پامپئو، وزیر 
خارجه آمریکا از چند ماه گذشته تاکنون درحال تماس با 
طرف های مختلف برای انجام این دیدار است و ممکن است 
که نشست نتانیاهو و بن سلمان پیش از انتخابات کنست 
اسرائیل انجام شــود. منبع مذکور اعالم کرد: نمایندگان 

امارات، ســودان، بحریــن، و عمان هم در این نشســت 
مشارکت خواهند کرد. اســرائیل الیوم در ادامه نوشت، 
اردن نیز به حضور در نشست نتانیاهو با بن سلمان دعوت 
شده است اما عبداهلل دوم، پادشاه این کشور تا بدین لحظه 
تأیید نکرده اســت که در این نشســت مشارکت خواهد 
کرد، چراکه وی خواســتار حضور محمود عباس، رئیس 

تشکیالت خودگردان فلسطین در نشست مذکور است.

رئیس جمهوری آمریکا اخبار منتشــر شــده درباره 
کشته شــدن رهبر القاعده در شــبه جزیره عربستان را 
تأیید کرد. به گزارش اســپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری آمریکا بامداد روز گذشته )جمعه( تأیید کرد که 
»قاسم الریمی«، رهبر القاعده در شبه جزیره عربستان در 
جریان یک عملیات هوایی واشنگتن در یمن کشته شده 
است. ترامپ در اینباره گفت: شاخه القاعده در شبه جزیره 
عربستان به رهبری قاسم الریمی مرتکب خشونت های 
غیرقابل تصوری علیه شــهروندان یمنی شــد و درصدد 
انجام عملیاتی هایی علیه آمریــکا و نیروهای ما بود. وی 
ادامه داد: کشته شدن قاسم الریمی باعث تضعیف هرچه 
بیشتر شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان و تشکیالت 
بین المللی آن خواهد شد و ما را به از بین بردن تهدیدات 
این گروه علیه امنیت ملی مان نزدیــک می کند. رئیس 
جمهوری آمریکا به زمان کشته شدن الریمی هیچگونه 

اشــاره ای نکرد. پیشتر منابع آگاه از کشــته شدن رهبر 
القاعده در شبه جزیره عربســتان در حمله هوایی آمریکا 
خبر داده بودند. در همین راســتا، یــک  مقام  آمریکایی 
گفته بود، اطالعات این کشور محل استقرار قاسم الریمی 
را از یک مخبر در یمن سال گذشــته ردگیری کرد و این 
اطالعات، آمریکا را قادر ســاخت تــا از طریق پهپادهای 

شناسایی این تروریست را ردگیری کند.

کاخ سفید  تأیید کرد؛

کشته شدن رهبر القاعده در شبه جزیره عربستان
یک رسانه  عبری زبان  پرده برداشت

ترتیبات محرمانه برای دیدار بن سلمان و نتانیاهو در قاهره

خبرخبر


