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نظرسنجی موسسه گالوپ پس از پیروزی 
برنی سندرز در نیوهمپشایر

آمریکایی ها مخالف نامزد 
سوسیالیسم هستند! 

نتایج جدیدترین نظرســنجی موسسه گالوپ 
نشــان می دهد که ۵۳ درصد آمریکایی ها با رای 
دادن به یک نامزد سوسیالیست در انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۰ مخالف هستند. به گزارش تارنمای 
هیل، نتایج نظرسنجی جدید موسسه گالوپ که 
سه شنبه )۲۲ بهمن ماه( منتشر شــد، بیانگر آن 
است که بیشتر آمریکایی های شرکت کننده در این 
نظرسنجی به نامزد سوسیالیست رای نمی دهند. 
بیشــترین مخالفت هــا از ســوی رای دهندگان 
جمهوریخواه مطرح شد. وقتی از آنها پرسیده شد 
آیا به نامزدی از حزب خود کــه به طور کلی فردی 
با صالحیت اما سوسیالیســت است، رای خواهند 
داد؟، فقط ۴۵ درصد پاسخ مثبت دادند و ۵۳ درصد 
مخالفت کردند. میزان پذیرش نامزد سوسیالیست 
نزد رای دهندگان آمریکایی در این نظرســنجی 
نسبت به پرسش مشابهی از سوی موسسه گالوپ 
در ژوئن)خرداد-تیــر( ســال ۲۰۱۵، دو درصــد 
کاهش نشان می دهد. براســاس این نظرسنجی، 
احتمال بیشــتری وجود دارد که دموکرات ها به 
نامزد سوسیالیســت رای دهند. این نظرسنجی 
نشــان داد که ۷۶ درصد از دموکرات هــا به نامزد 
سوسیالیســت و فقط ۱۷ درصد جمهوریخواهان 
به نامزد سوسیالیســت رای می دهنــد. در بین 
رای دهندگان مستقل، ۴۵ درصد موافقت خود را 
با رای دادن به نامزد سوسیالیست ابراز کرده اند. به 
نوشته هیل، این وضعیت می تواند در انتخابات آبان 
۹۹ )نوامبر ۲۰۲۰( خود را نشان دهد به ویژه اینکه 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و متحدانش، 
تاکنون دموکرات ها را به عنوان سوسیالیست محکوم 
کرده اند. برنی ســندرز نامزد پیشــتاز رقابت های 
انتخاباتی پیش رو نیز به طور علنــی، خود را یک 
دموکرات سوسیالیســت معرفی کرده است که با 
وجود مستقل بودن از حزب دموکرات در انتخابات 
آمریکا شرکت می کند. گالوپ در نظرسنجی خود از 
واژه »سوسیالیست دموکرات« استفاده نکرده است.
جو بایدن دیگر نامزد دموکرات انتخابات آمریکا 
و معاون رئیس جمهوری پیشــین این کشور که از 
مخالفان اصلی نامزدی سندرز است، در شدیدترین 
انتقاد از او گفته که نامزدی ســندرز، برچســب 
سوسیالیســم را به نامزدهای دموکــرات می زند. 
براســاس نتایج نظرســنجی گالوپ، ۹۳ درصد 
آمریکایی ها به نامزد زن رای می دهند که نســبت 
به ســال ۲۰۱۵یک درصد افزایش نشان می دهد. 

در این سال هیالری کلینتون خود را آماده می کرد 
که از حزب دموکرات خود را برای انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۱۶ نامــزد کند. گالــوپ از افزایش 
یکنواخت تمایل آمریکایی ها برای رای دادن به نامزد 
زن از زمان طرح این پرسش از سوی این موسسه در 
سال ۱۹۵۸ خبر داده است. در سال ۱۹۸۵ میالدی 
فقط ۵۴ درصد از آمریکایی ها گفتند که به نامزد زن 
رای می دهند. به دنبال تعداد بی سابقه نامزدهای 
زن در آغــاز انتخابات مقدماتــی، تاکنون الیزابت 
وارن سناتور دموکرات از ایالت ماساچوست، ایمی 
کلوبشار نامزد دموکرات از ایالت مینه سوتا و تولسی 
گاباراد از هاوایی به عنوان ســه نامزد زن انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ باقی مانده اند. نظرسنجی 
گالوپ همچنین نشان داد که ۹۳ درصد آمریکایی ها 
به نامزدی یهودی رای می دهند. سندرز نخستین 
نامزد یهودی ریاست جمهوری خواهد بود و اگر در 
انتخابات پیروز شود، اولین رئیس جمهوری یهودی 
در آمریکا خواهد بود. این نظرسنجی با شرکت یک 
هزار و ۳۳ نفر از رای دهندگان آمریکایی در فاصله 
زمانی بیــن ۲۶ دی تا ۹ بهمن )۱۶ تــا ۲۹ ژانویه( 
با ضریب خطای چهار درصد انجام شــده اســت. 
انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا پنجاه 
و نهمین انتخابات ریاســت جمهــوری در ایاالت 
متحده خواهد بود که قرار است ۱۳ آبان ۹۹ )سوم 
نوامبر ۲۰۲۰( برگزار شود.  این نظرسنجی در حالی 
منتشر می  شود که »برنی سندرز«، سناتور چپگرای 
آمریکایی در رقابت درون حزبــی دموکرات ها در 
ایالت نیوهمپشایر توانســت به برتری دست پیدا 
کند. بر اساس گزارش رویترز، سندرز با اختالفی کم 
نسبت به »پیت بوته جج«، در نیوهمپشایر پیروز شده 
است. بوته جج که هفته گذشته انتخابات درون حزبی 
پربحث در ایالــت آیووا را با اختالفی بســیار کم از 
ســندرز برده بود، در جایگاه دوم قرار گرفته است. 
سندرز گفت: »این پیروزی آغازی بر پایان دونالد 

ترامپ است.«

جهاننما

فرشاد گلزاری

 اخیراً روزنامه تایمز اســرائیل در 
خبری کوتــاه اعالم کــرده که رژیم 
صهیونیستی در حال شروع عملیات 
نقشه برداری از کرانه غربی رود اردن 
اســت. این روزنامه در متن گزارش 
خود اعالم کرده که بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر اســرائیل منبــع این 
خبر اســت. کمی بعد مشخص شد 
که نتانیاهو در یکــی از کمپین های 
انتخاباتی خود اخیراً همین موضوع 
را به صورت علنی اعالم کرده اســت. 
او در میــان هواداران حــزب لیکود 
گفته اســت که پس از اعالم رسمی و 
رونمایی از معامله قرن توسط ایاالت 
متحده، تل آویو به دنبال آن اســت تا 
در کوتاهترین زمان نقشــه برداری از 
کرانه غربی رود اردن را در دستور کار 
بگذارد که این اقدام دقیقاً هم راستا با 
طرح ترامپ مبنی بر الحاق کرانه غربی 
رود اردن )دره اردن کــه به غور اردن 
هم معروف اســت( به سرزمین های 
اشــغالی اســت. نتانیاهو در کمپین 
انتخاباتــی اش در اســرائیل صریحا 
اعالم کرده که این اقدام، چند روزی 
است شروع شده و زمان زیادی صرف 
آن نخواهد شد، بلکه ظرف چند هفته 

عملیات نقشه برداری به پایان می رسد 
و مقدمات بعدِی الحــاق دره اردن به 

خاک اسرائیل شروع خواهد شد! 
بی بی به دنبال حمایِت افراطی ها

بــرای تحلیل این اظهــارات باید 
به این نکته مهم توجه داشته باشیم 
که دور ســوم انتخابات کنست قرار 
اســت دوم مارس ۲۰۲۰ )دوازدهم 
اســفند ۱۳۹۸( برگزار  شود و همین 
موضوع به خوبی نشان می دهد که چرا 
نتانیاهو تا به این حد در حال جنب و 
جوش با محوریت کرانه باختری و دره 
اردن است. واقعیت این است که او به 
خوبی می داند قوه قضائیه اســرائیل 
و ساختار قانونی رژیم صهیونیستی 
او را در مــورد پرونده هــای ۱۰۰۰ و 
۲۰۰۰ به این راحتی ها رها نمی کنند 
و به همین دلیل به دنبال آن است تا به 
هر صورتی که شده از این معرکه فرار 
کند. طبیعی است که او برای رهایِی 
موقت باید محبوبیت خود را در آستانه 
انتخابات دور ســوم به باالترین حد 
برساند و طبیعی است که موضوعاتی را 
در دستور کار خود قرار می دهد که به 
حیات و ممات اسرائیل مربوط است؛ به 
همین دلیل است که می بینیم نتانیاهو 
روز و شــبش را برای اجرایی شــدن 
معامله قرن )حتی اجرای جزئی آن( 
به هم دوخته است. در این مسیر شاید 
برای مخاطبان این سوال پیش بیاید 

که چرا نتانیاهو و تیمش انگشتشان 
را روی گزینه الحــاق کرانه باختری 
رود اردن گذاشــته اند؟ پاسخ به این 
پرسش را باید هم از حیث سیاسی و هم 
از حیث جغرافیایی ارائه کرد. در بحث 
سیاسی همانطور که پیش تر گفته شد، 
نتانیاهو نیاز به جلب رای دارد تا بتواند 
در انتخابات اسفند ماه پیروز شود. اگر 
او در دور ســوم انتخابات هم شکست 
بخورد بدون تردید نــه تنها ماندنش 
در اریکه قدرت و ســاختار سیاسی 
اسرائیل با مشکل روبرو می شود، بلکه 
توسط قوه قضائیه رژیم صهیونیستی 
به جرم فســاد مالی و اداری محکوم 
می شود که درنهایت برای طی دوران 
محکومیتش راهی زندان خواهد شد.

بر این اساس، او برای اینکه بتواند 
از رخ دادن چنیــن رویــدادی علیه 
خود جلوگیری کنــد، باید بتواند که 
آرای مربــوط به دست راســتی های 
اســرائیل را به صندوق خــود بریزد. 
در این میان طیف زیــادی از احزاِب 
کوچک مذهبِی اسرائیل که اندیشه 
آنها ریشه در سرزمین موعود یا دولت 
یهود دارد بهترین گزینه برای نتانیاهو 
به حســاب می آیند تا بتواند با توسط 
به آنها پیروزی خــودش را رقم بزند. 
ســخت ترین کاری که باید نتانیاهو 
برای جــذب این طیف انجــام دهد، 
انگشت گذاشتن روی گزینه ای است 

که بتواند حس ناسیونالیستی و یهودِی 
آنهــا را تحریک کند کــه در فضای 
فعلی بهترین مولفه، برجسته کردن 
»الحــاق کرانه باختــری رود اردن« 
اســت. هیچ شــکی وجود ندارد که 
ترامپ با رونمایــی از معامله قرن در 
خاک ایاالت متحده هدیه ای بســیار 
ارزنده در آستانه انتخابات کنست به 
نتانیاهو داد، اما مهمتــر از آن، تاکید 
بر الحاق کرانه باختــری بود که باید 
آن را شــاهرگ این موضوع دانست. 
از اینرو، نتانیاهو با برجســته کردن 
این موضوع قصــد دارد این پیام را به 
افراطیون اسرائیل و احزاب تندروی 
سرزمین های اشغالی مخابره کند که 

در حال طرح ریزی برای الحاق کرانه 
غربی رود اردن است تا آنها این موضوع 
را یک پیروزی برای ملت یهود بدانند و 
آرای خود را به سبد نتانیاهو بریزند. اما 
در فاز جغرافیایی سه دلیل اصلی برای 
الحاق کرانه باختری رود اردن وجود 
دارد که یک دلیل آن بیشتر از دو دلیل 

دیگر اهمیت دارد. 
بحران مسکن و آب در کمین 

اسرائیل!   
نخستین دلیل نتانیاهو برای الحاق 
کرانه غربی رود اردن به سرزمین های 
اشغالی مســاله بحران مسکن است. 
توجه داشــته باشید که اســرائیل از 
اولین روز خود به دنبال یک سرزمینی 
بود تا بتواند مردمان خود را از سراسر 
دنیا به آنجا دعوت کنــد و همه آنها را 
بر اســاس پروتکل های یهود در کنار 
یکدیگر قرار دهد و به دنیا بگوید که ما 
یک کشور تماماً یهود هستیم. طبیعتاً 
انباشت جمعیت در این ناحیه مستلزم 
آن است که خانه و کاشــانه ای برای 
دعوت شدگان از سراسر دنیا مهیا شود 
و به همین دلیل است که شهرک سازی 
اسرائیل طی این مدت )حتی با وجود 
عملیات های پــی در پی جریان های 
فلسطینی( متوقف نشده است. از سوی 
دیگر ما شاهد آن هستیم که اسرائیل 
در تمام اجالس هــا و مذاکراتی که با 
طرف های گوناگــون انجام می دهد، 
به هیچ وجه در مورد شهرک سازی ها 
مذاکره نمی کند و آن را نقطه حیاتی و 
وجودی خود می داند. به همین دلیل 
و برای آنکه پروژه کشور یهود تکمیل 
شــود، اســرائیلی ها نیازمند فضای 
بیشتری هستند تا ساخت و سازهای 
خود را پیش ببرند و تعــداد زیادی از 
یهودیان را در آنجا مستقر کنند. از این 
منظر کرانه باختری رود اردن بهترین 
مکان برای شهرک سازی های مجدد 
اســرائیل به حســاب می آید و از این 
طریق می تواننــد موجودیت خود را 

تثبیت کنند.
دو دلیــل فرعی دیگر کــه البته 
در جــای خود مهم و حیاتی اســت، 
به مســائلی از جمله ذخایــر آبی و 
زمین های کشــاورزی مربوط است. 
توجه داشته باشــید که زمین های 
کرانه غربی رود اردن، خاِک بســیار 
حاصلخیزی دارد و از این جهت برای 
اسرائیلی ها بسیار مهم است و حتی 

می تواند تراز صــادرات محصوالت 
کشاورزی آنها )خصوصاً به اروپا( را در 
دنیا افزایش دهد و منبع مالی خوبی 
برای آنها به حساب می آید. در مورد 
ذخایر آبی هم باید به این نکته اشاره 
کرد که منابع آبی و ذخایر اســرائیل 
)خصوصاً منابع آبی جوالن( محدود 
است و اسرائیل از این ناحیه احساس 
خطر می کند. بــه همین دلیل کرانه 
باختری به دلیل منابــع آبی که دارد 
می تواند این نیاز را برطرف و تاحدودی 
بحران آبی اسرائیل را تقلیل دهد. به 
همین دلیل اســت که شاهد شروع 
نقشه برداری از کرانه باختری رود اردن 
توسط اسرائیلی ها هستیم و نتانیاهو 

علناً آن را اعالم کرده است. 
مســاله ای که در این میان نباید 
فراموش شــود اعتراض اروپایی ها به 
الحاق دره اردن اســت. اخیراً جوزپ 
بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در سخنرانی خود در پارلمان اروپا 
اعالم کرد، الحاق غــور اردن مطمئناً 
پیامدهــای مثبتی نخواهد داشــت 
و حتی ممکن اســت بــه درگیری و 
خشونت منجر شود. همچنین نبیل 
ابوردینه، ســخنگوی نهاد ریاســت 
تشــکیالت خودگردان فلســطین 
تأکید کرد، نقشه کشــور فلسطین 
همان نقشه ای است که جهان طبق 
قطعنامه های ســازمان ملل آن را به 
رسمیت شناخته اســت و هر نقشه  
دیگری به معنای تداوم اشــغال گری 
است. با نگاهی به این مولفه ها به خوبی 
می فهمیم که پشــت پرده سناریوی 
نتانیاهو برای الحاق کرانه باختری رود 

اردن چیست.

نگاهی به دالیل شروع نقشه برداری اسرائیل از کرانه غربی رود اردن 

نتانیاهو و سناریوی الحاق
اسرائیلی ها نیازمند فضای 

بیشتری هستند تا ساخت و 
سازهای خود را پیش ببرند 

و تعداد زیادی از یهودیان 
را در آنجا مستقر کنند و از 

این منظر کرانه باختری رود 
اردن بهترین مکان برای 

شهرک سازی های مجدد 
اسرائیل به حساب می آید 

و از این طریق می توانند 
موجودیت خود را تثبیت 

کنند

سخت ترین کاری که باید 
نتانیاهو برای جذب طیف 
افراطی و مذهبی اسرائیل 

انجام دهد، انگشت 
گذاشتن روی گزینه ای 

است که بتواند حس 
ناسیونالیستی و یهودِی 

آنها را تحریک کند که در 
فضای فعلی بهترین مولفه، 

برجسته کردن »الحاق 
کرانه باختری رود اردن« 

است 

وزرای دفاع ناتو در حال بررسی طرحی هستند که براساس آن در راستای ماموریت آموزشی این سازمان، بیش از ۲۰۰ نظامی 
جدید به عراق اعزام کنند. پایگاه خبری دویچه وله آلمان گزارش داد که ممکن است نیروهای جدیدی به نیروهای ناتو در عراق 
اضافه شوند و طرح آن قرار بود روز گذشته )چهارشنبه( در نشست وزرای دفاع اعضای ناتو در بروکسل مورد بحث و بررسی قرار 
بگیرد. براساس این گزارش، در چارچوب این طرح، نظامیان عضو ائتالف بین المللی داعش 
که در برخی کشورهای دیگر غرب آسیا مثل ســوریه و کویت حضور دارند از آنجا به عراق 
منتقل خواهند شد. همچنین طبق این طرح، نظامیانی که در عراق نقش رزمی دارند ممکن 
است تغییر نقش داده شوند و ماموریت آنها به ماموریت آموزشی تغییر کند.  یک منبع در 
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی گفته است که احتماال بیش از ۲۰۰ نظامی در این طرح به 

عراق منتقل خواهند شد. 

رهبر اپوزیسیون ونزوئال پس از سه هفته سفر که شــامل حضور در مراسم سخنرانی ساالنه ترامپ و نشست جهانی اقتصاد 
در داووس می شد، به ونزوئال برگشت. به گزارش رویترز، این سفر از سوی خوآن گوآیدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئال با هدف جلب 
حمایت های بین المللی به منظور براندازی دولت نیکوالس مادورو، رئیس جمهوری این کشور آمریکای التین صورت گرفت. 
گوآیدو از طریق فرودگاه اصلی ونزوئال وارد این کشور شد و با وجود ممنوعیت سفر به خارج 
از کشور که از سوی دولت علیه وی وضع شده بود، ماموران فرودگاهی به وی اجازه ورود 
دادند؛ وی مورد استقبال حامیان و همچنین گروه های حامی دولت مادورو قرار گرفت که 
به گوآیدو دشنام می دادند و به سمت خودرویش چوب پرتاب می کردند. گوآیدو سپس در 
یک نشست خبری در مقر اپوزیسیون در کاراکاس حضور یافت و گفت:  من آنها را به چالش 

کشیدم و وارد ونزوئال شدم. ما آنها را به چالش کشیده ایم. 

گوآیدو به  ونزوئال  برگشتناتو 200 نیروی جدید به عراق می فرستد

رئیس جمهور ترکیه با هشدار به ارتش سوریه در مورد 
هدف قرار دادن سربازان این کشور در ادلب، تاکید کرد که 
هر کاری که الزم باشد برای راندن نیروهای ارتش سوریه 
به پشت پایگاه های نیروهای ترکیه در ادلب انجام خواهد 
داد. به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه  روز گذشــته )چهارشنبه( 
در کنفرانس مطبوعاتی با اشــاره به اینکه در حمله ارتش 
سوریه به ادلب ۱۴ تن کشته و ۴۵ تن دیگر زخمی شدند، 
به ارتش سوریه درباره هدف قرار دادن سربازان ارتش این 
کشور در ادلب هشدار داد. اردوغان گفت: گروه های تحت 
حمایت ترکیه برای خارج شــدن نیروهای سوری از ادلب 
بسیج شده اند. رئیس جمهور ترکیه افزود: ترکیه قصد دارد 
تا اواخر فوریه، نیروهای ســوری را از مرزهای ذکر شده در 
توافق سوچی بیرون کند و آنها را به پشت پایگاه های کنترلی 

خود در ادلب براند و تمام اقدامات الزم را علیه ارتش سوریه 
در پیش خواهد گرفت. اردوغان هشــدار داد، در صورتی 
که ارتش سوریه حمالت خود علیه ســربازان ترکیه ای را 
تکرار کند، ارتش ترکیه نیروهــای آن را هدف قرار خواهد 
داد حتی اگر آنها بیرون از مناطق ذکر شــده در توافقنامه 

سوچی باشند.

به گفته مقام های آمریکایی و افغان، با گذشت بیش از 
۱۸ سال از حمله ایاالت متحده به افغانستان، دونالد ترامپ 
به طور مشــروط یک توافق صلح با طالبــان را که آخرین 
نیروهای آمریکایی را از این کشور خارج می کند، تایید کرده 
است و به صورت بالقوه پایان طوالنی ترین جنگ آمریکا آغاز 
می شود. به نوشــته روزنامه نیویورک تایمز، این توافق اما 
تنها در صورتی به امضا می رســد که طالبان تعهد خودش 
را به کاهش بادوام خشونت، طی یک دوره آزمایشی هفت 
روزه در اواخر همین ماه به اثبات برساند. چنانچه طالبان به 
خصومت ها پایان داده و توافقی امضا کند، ایاالت متحده بعد 
از آن خروج تدریجی نیروهای آمریکایی را آغاز می کند و 
مذاکرات مستقیم میان رهبران افغان و طالبان بر سر آینده 
این کشور آغاز می شــود. به گفته یک مقام ارشد و مطلع 
افغان، مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا سه شــنبه در 

تماس های تلفنی جداگانه به رهبران ارشــد افغانســتان 
اطالع داد که ترامپ موافقت مشــروط با ایــن رویکرد را 
اعالم کرده است. یک مقام ارشد طالبان که به گفت وگوها 
اشراف دارد، گفت تحرکات مثبتی در جریان است اما درباره 
جزئیات صحبتی نکرد چون رایزنی های داخلی این گروه 

همچنان ادامه دارد. 

اردوغان: هر کاری الزم باشد در ادلب انجام می دهیم!موافقت مشروط ترامپ با توافق صلح با طالبان
خبرخبر


