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رصدخانه

هفت از هشت!
ادامهپیروزیهایسندرزدرانتخاباتمقدماتیدموکراتها

در ادامــه رقابت های مقدماتــی انتخابات ریاســت جمهوری در آمریکا، 
انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ایالت وایومینگ برگزار شــد که در 
آن، برنی سندرز توانست بار دیگر رقیب خود، هیالری کلینتون را شکست 
دهد. ســندرز در این ایالت 56 درصد و کلینتون 44 درصد آرا را به دســت 
آورده اند. برنی ســندر از هشــت ایالتی که اخیرًا در آن ها انتخابات برگزار 
شده، در هفت تای آن ها پیروز شده و اکنون باید در نیویورک - که کلینتون 
در آنجا موقعیت بهتری دارد - بخت خود را برای پیروزی به آزمون بگذارد. 
این در حالی است که با وجود پیروزی سندرز در ایالت وایومینگ، کلینتون 
هنوز تعداد وکالی انتخاباتی )دیلیگیت( بیشتری داشته و در این زمینه از 
رقیب خود پیش است. از سوی دیگر، با وجود برتری عددی و نسبی سندرز 
بر کلینتون در ایالت وایومینگ، با توجه به قوانین خاص انتخاباتی، در این 
ایالت نیز سندرز از مجموع 18 وکیل انتخاباتی، تنها 7 تای آن ها را به دست 

آورد و کلینتون توانست 11 وکیل را به نام خود ثبت کند.
به این ترتیــب، در ادامه رقابت های فشــرده درون حزبی بــرای انتخاب 
نامزدهای نهایی دو حزب، در چند روز آینده برنی سندرز و هیالری کلینتون 
در دو ایالت مهم نیویورك و پنســیلوانیا زورآزمایی جدی خواهند داشــت. 
هیالری کلینتون که اواخر هفته گذشــته به نظر می رسید از پیروزی های 
اخیر رقیــب هم حزبی خود در چند ایالت عصبی شــده اســت، حمالت 
خود را بــه وی تندتر کرد و در مصاحبه با شــبکه »ام.اس.ان.بی.ســی« 
گفت: »به نظر من، ســندرز در یك سال گذشته مطالبی را مطرح کرده که 
آشــکار است یا به درستی آن ها را نمی فهمد و یا به قدر کافی در مورد آن ها 
مطالعه نکرده و این پرسش برانگیز است«. سندرز در واکنش به اظهارات 
کلینتون این گونه پاســخ داد: »این شما هستید که به خاطر دریافت ده ها 
میلیون دالر از حامیان خود در منطقه اقتصادی وال استریت، صالحیت 
نداریــد. به اعتقاد من، به خاطر دریافت 15 میلیون دالر از "ســوپر پك ها" 
فاقد صالحیت هستید«. »سوپر پك ها«، کمیته های سیاسی هستند که 
با هدف تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابــات آمریکا، کمك های مالی فراوانی 
از نهادها، سازمان ها و سرمایه داران دریافت کرده و در اختیار نامزدهای 

مورد حمایت خود قرار می دهند. هیالری کلینتون روز پنجشنبه با سفر به 
ایالت نیویورك که هشــت سال به عنوان سناتور آن ایالت فعالیت می کرد،  
در منطقه »برانکس« و در مترو با مردم صحبت کرد. نیویورك که به صورت 
سنتی حامی دموکرات ها اســت، به عنوان یکی از ایالت های پرجمعیت، 
نقش مهم و سرنوشت ســازی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارد. 
از این رو، پیش بینی می شود هفته آینده شاهد رقابت سختی بین دو نامزد 
دموکرات باشــیم. ســندرز در محله بروکلین نیویورك متولد شــده است و 
هیالری کلینتون هم هشت ســال نماینده این ایالت در مجلس سنا بوده 
و هر دو برای پیروزی در این ایالت پرجمعیت، حساب ویژه ای باز کرده اند. 
این دو نامزد همچنین باید در ایالت پنســیلوانیا که اواخر قرن 18 به مدت 
10 سال پایتخت آمریکا بوده،با هم رقابت کنند که این ایالت هم با توجه به 
گستردگی جمعیت و تعداد باالی »الکترال کالج« )هیئت های انتخاباتی 

نهایی(، از ایالت های مهم به حساب می آید.
گفتنی است ســه نامزد از حزب جمهوری خواه نیز هنوز در دور مقدماتی با 
یکدیگر رقابت می کنند. دونالد ترامپ با 7۳۹ وکیل انتخاباتی، ســناتور تد 
کروز از ایالت تگزاس با 50۲ وکیل و جان کیسیک با 14۳ وکیل، به ترتیب 
در رده های اول تا سوم قرار دارند. نامزد نهایی حزب جمهوری خواه به 1۲۳7 
وکیل انتخاباتی نیاز دارد. این در حالی است که مطابق روندی که از ابتدای 
رقابت های مقدماتی انتخاباتی در میان جمهوری خواهان شــکل گرفته، 
سیاستمداران گروه های مختلف، از جمله رهبران و همچنین نامزدهای 
حزب جمهوری خواه، همچنان نســبت به احتمــال معرفی دونالد ترامپ 
به عنوان نامزد نهایی این حزب نگران بــوده و چنین امری را »فاجعه بار« 
می دانند. از سوی دیگر، آن ها اشاره می کنند که در صورت معرفی ترامپ، 
وی هیچ بختی برای پیروزی نهایی در مقابل دموکرات ها نخواهد داشت. 

باید اشاره کرد که در میانه رقابت های انتخاباتی در هر دو حزب، این موضوع 
مورد توجه ناظران قرار گرفته که با توجه به شرایط برآمده از نظام انتخاباتی 
آمریکا، شــاید در عمل شاهد تضادی میان خواســت و آرای واقعی مردم و 
کسانی که به عنوان نامزد نهایی و حتی رئیس جمهور معرفی می شوند، وجود 
داشته باشــد. روزنامه »نیویورک تایمز« امروز در مطلبی به همین موضوع 
پرداخته و می نویسد وقتی موضوع نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا مطرح می شــود، مشخص می شود که شــاخص ترین دموکراسی 
جهان، چندان هم دموکراتیک نیست. چندین دهه است که دو حزب اصلی 
آمریکا از یک پروسه پیچیده برای انتخاب نامزدهای خود استفاده می کنند و 
در این پروسه، مردم عادی تنها به شیوه  غیرمستقیم در روند انتخابات نقش 
دارند. این گزارش می افزاید، یک هفته پیش در شهر »ناشویل«، حامیان 
دونالد ترامپ، نامزد پیشــتاز جمهوری خواهان، رهبــران جمهوری خواه 
را متهــم کردند که تــالش می کنند تا لیســت وکالی انتخاباتی این ایالت 
را با افراد ضدترامپ پــر کنند. از طرف دیگر، حامیان برنی ســندرز، رقیب 
دموکرات هیالری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری ۲016 آمریکا نیز 
سردرگم هستند که به چه دلیل علیرغم آنکه سندرز همچنان در انتخابات 
درون حزبی ایاالت مختلف آمریکا پیروز می شــود، ظاهرًا نمی تواند تعداد 
وکالی انتخاباتی )دلیگیت( کلینتون را به واســطه پیشتازی او با »وکالی 
انتخاباتی ارشــد« )super delegates( کاهش دهــد. در نظام پیچیده 
انتخابات آمریکا، در واقع مردم به طور مســتقیم نامــزد دلخواه خود برای 
ریاست جمهوری را انتخاب نمی کنند و این وکالی انتخاباتی هستند که با 
رأی به نامزدها به نمایندگی از مردم، تعیین می کنند چه کسی می تواند نامزد 
یک حزب برای شرکت در انتخابات )در انتخابات مقدماتی( یا رئیس جمهور 
بعدی آمریکا )در انتخابات سراسری( باشد. حامیان ترامپ و سندرز احساس 
ناخوشایندی از فرایند انتخاباتی دارند؛ زیرا این فرایند سال ها پیش به دقت 
طراحی شده تا شرایط را برای افرادی همچون ترامپ و سندرز، دشوار کند؛ 
زیرا این ها، نامزدهایی هستند که رهبران حزب آن ها معتقدند که هرگز نمی 

توانند در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر پیروز شوند.

نگرانی عربستان و ترکیه از پیشروی های ارتش سوریه
پس از بازپس گیری شــهر تاریخی و باســتانی پالمیرا )تدمر( و مناطق اطراف آن توسط ارتش سوریه، نیروهای این کشور هم اکنون در منطقه الطیبه در جنوب رقه در حال جنگ با داعش و بیرون راندن کامل این گروه تروریستی از استان 
حمص در جنوب رقه هستند. به نظر می رسد پس از آزادسازی منطقه الطیبه در جنوب رقه، باید منتظر عملیات گسترده ارتش سوریه در رقه، یعنی پایتخت خودخوانده گروه تروریستی داعش باشیم. این مسئله ای است که برخی کشورهای 

منطقه راـ  که به چیزی غیر از سقوط بشار اسد نمی اندیشندـ  به مانند پیشروی های ارتش سوریه در حلب، نگران کرده است.
در همین راســتا، جمال خشوجی، تحلیلگر وابسته به پادشاهی سعودی در مطلبی با نام »رقابت در رقه« که در سایت شبکه خبری »العربیه« منتشر کرده، خواهان مداخله مستقیم عربستان سعودی و ترکیه برای تسلط بر رقه شده است. 
در این مطلب آمده است که عربستان و ترکیه فرصت های زیادی را یکی پس از دیگری در سوریه از دست داده اند و نمی خواهند هزینه سنگینی برای مداخله در سوریه پرداخت کنند؛ اما وقت آن رسیده که این دو کشور از هر فرصت برای 
تســلط و به دســت گرفتن رقه استفاده کنند. در همین حال، ایران با متحدان خود یعنی روسیه و حزب الله در حال بحث بر سر آزادسازی و کنترل رقه به عنوان مرحله بعد از آزادسازی پالمیرا است. لذا عربستان و ترکیه و متحدان آن ها، باید 

بدون هیچ گونه درنگ و بهانه و پیش از اقدام ایران و متحدانش، به سمت رقه و تصرف این شهر حرکت کنند.

حادثه برای سوارکار در مسابقه اسب سواری لیورپول، انگلیس

تظاهرکنندگان در جریان اعتراض به 
اصالحات قانون کار؛ تولوز، فرانسه

نقاشی شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون پیش از سفر خانواده سلطنتی انگلیس به هند؛ امریتسار

بازی کودکان سوری در حومه 
شرقی دمشق

  موانع پیش روی 
آتش بس در یمن

احتمال موفقیت آتش بس جدید در یمن بسیار بیشتر از آتش بس های 
مشابه در گذشته است؛ اما این آتش بس با چندین مانع رو به روست 
که امکان موفقیت آن را در هاله ای از ابهام قرار می دهد. نخست، 
به حاشیه راندن نقش حزب کنگره مردمی که علی عبدالله صالح، 
رئیس جمهوری ســابق یمن، ریاســت آن را به عهــده دارد. دوم، 
مخالفت خالد بحاح، معاون و نخست وزیر سابق عبدربه منصور 
هادی، رئیس جمهوری مسعفی و فراری یمن با دستور برکناری اش 
از دو پســتی که در اختیار داشــت. ســوم، پایبند نبودن گروه های 

تروریستی القاعده و داعش و دیگر گروه های تندرو به آتش بس.

روسیه: ترکیه در مناقشه قره باغ 
دخالت می کند

دیمیتری مدودیف، نخست وزیر روســیه، روز شنبه از احتمال 
دخالــت ترکیه در درگیری های قره باغ ســخن گفت. مدودیف 
اظهار داشــته: »گروه های زیادی تأثیر درگیری های قره باغ را 
بر شرایط خاورمیانه و روسیه بررسی می کنند. همه درگیری ها در 
هر زمان ممکن است در تصمیم گیری های سیاسی تأثیر گذار 
باشند«. وی افزود: »بنابراین، من وجود عوامل خارجی مؤثر در 
درگیری های قره باغ را منتفی نمی دانم. احتمااًل یکی از عوامل 
خارجی مؤثر بر این درگیری ها، ترکیه است، زیرا ترکیه پیشتر در 

این باره اعالم موضع کرده است«. 

 آیا حضور ایران در سوریه 
کم شده است؟

این ایران اســت که در سوریه قدرت نمایی نظامی می کند؛ آن هم 
درســت تنها کمی بعد از این که جان کری، وزیر خارجه آمریکا در 
کنگره گفت، ایران به عنوان یکی از حامیان اصلی بشار اسد، رییس 
جمهور سوریه، در حال بیرون آوردن نیروهای خود از این کشور است. 
ایران نیروهایش را در داخل و خارج سوریه جابجا می کند؛ اقدامی که 
باعث تقویت مواضع یگان های بشار اسد شده و شاید موجب افزایش 
توانایی نظامی ایران در خارج از مرزها شود و شاید تعبیر جان کری نیز 
از این واقعیت شکل گرفت که تعداد نیروهای نظامی ایران در سوریه 

نسبتًا کم شده، اما این نیروها در عمل جابجا می شوند.

 واگذاری دو جزیره مصر 
به عربستان سعودی

دولت مصر عصر شــنبه در بیانیه ای اعالم کــرد »بعد از امضای 
توافقنامه ترســیم مرزها بین مصر و عربستان سعودی، دو جزیره 
صنافیر و تیران واقع در دریای سرخ، در داخل آب های منطقه ای 
عربستان قرار گرفتند«. درباره جزئیات تکمیل توافقنامه عربستان و 
مصر که انتقادهای مخالفان مصری را برانگیخته است، دولت قاهره 
تصریح کرد: »این دستاورد بعد از تالشی سخت و طوالنی که بیش از 
شش سال به طول کشید، حاصل شد. در این مدت، یازده دور نشست 
بین کمیته های تعیین مرزهای دریایی هر دو کشور برگزار شد که سه 

دوره اخیر از ماه دسامبر ۲015 تاکنون بوده است«.

بین الملل


