دختر المهندس :پدرم آمریکا را خسته كرده بود

پنجشنبه  24بهمن 1398
وطنامروز شماره 2865

منار جمال جعفر ،دختر ابومهدی المهندس ،معاون رئیس سازمان حشدالشعبی در مصاحبه با المیادین گفت :هدف از ترور شهید سردار قاسم
سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران و شهید المهندس هدف قرار دادن حاکمیت عراق و محور مقاومت است و اطمینان دارم اشخاص
مخلص و وفادار راه این دو شهید را ادامه خواهند داد .وی افزود :شهید المهندس واقعا آمریکا را خسته کرده بود و به همین دلیل او را ترور کردند.

بینالملل

بر اساسنتایج انتخابات درونحزبی دموکراتها درنیوهمپشایر،سندرز دررده اولوبوتیجیجدرردهدومقرارگرفتند ،بایدنهمپنجمشد

شکست دار و دسته اوباما

گروه بینالملل :دومین انتخابات درونحزبی دموکراتها برای تعیین
نامزد نهایی این حزب در رقابتهای ریاس��تجمهوری  2020در
ایالت نیوهمپش��ایر با پیروزی برنی سندرز به پایان رسید .سندرز
در جمع حامیانش در شهر منچستر این ایالت اعالم پیروزی کرد
و پت بوتیجیج نزدیکترین رقیب انتخاباتی او نیز در سخنانی به
سندرز بابت پیروزی در نیوهمپشایر تبریک گفت .جو بایدن ،معاون
رئیسجمهور پیشین آمریکا که به عنوان نامزد اصلی البی قدرت
حزب دموکرات خوانده میشود در جایگاه پنجم آرای دموکراتها در
نیوهمپشایر ایستاد .وی در آیووا هم چهارم شده بود .پیروزی سندرز
در نیوهمپش��ایر از این جهت حائز اهمیت است که وی بر خالف
خواسته البی قدرت دموکراتها که خواهان پیروزی بایدن هستند،
توانست بر رقبای خود غلبه کند .به گزارش شبکه خبری «سیانان»
سندرز توانست در دومین دور انتخابات مقدماتی درونحزبی ،در
ایالت نیوهمپشایر با به دست آوردن  25/7درصد آرا برنده انتخابات
در این ایالت آمریکا ش��ود .بنا بر این گزارش ،پیت بوتیجیج دیگر
رقیب انتخاباتی سندرز نیز با کسب  24/4درصد آرا در رده دوم قرار
گرفت .ایمی کلوبچار ،سناتور دموکرات از ایالت مینهسوتا که در
نخستین شمارش اولیه نیمهشب سهشنبه  ۲۲بهمنماه در  3شهر
دیکس ویلناچ ،هارتسلوکیشن و میسفیلد توانسته بود با کسب
 ۸رای نمایندگان منطقهای در صدر قرار گیرد ،با اعالم نتایج نهایی،
با  19/8درصد آرا در رده س��وم قرار گرفت .الیزابت وارن ،س��ناتور
دموکرات ایالت ماساچوست آمریکا نیز با کسب  9/3درصد آرا در
رتبه چهارم در ایالت نیوهمپش��ایر قرار گرفت .جو بایدن هم که
حمایت هیالری کلینتون ،جان کری و شخص باراک اوباما به عنوان
 3بازوی قدرتمند حزب دموکرات را پشت سر خود داشت ،با کسب
تنها  8/4درصد آرا جایگاه پنجم دموکراتها را از آن خود کرد .جو
بایدن که خود را در وضعیت خطرناکی میبیند ،پیش از دیگر رقبا
به ایالت کارولینای جنوبی رفت تا در آنجا تبلیغات انتخاباتی خود را
آغاز کند .بایدن امیدوار به کسب نتایج خوب در ایالتهای جنوبی
آمریکاست؛ ایالتهایی که محافظهکارتر هستند و رایآوری سندرز
در این ایالتها مشکلتر است .استیر ،گابارد و یانگ هم در رتبههای
بعدی آرای دموکراتها در نیوهمپشایر قرار گرفتند.
■■افتضاح بزرگ در آیووا

انتخابات قبلی دموکراتها در آیووا برگزار شد که بهواسطه تاخیر
 2روزه در اع�لام نتایج حرف و حدیثهای زیادی پیرامون آن به
وجود آمد .هواداران سندرز دلیل این تاخیر را دستکاری البی قدرت
حزب دموکرات در آرا میدانستند اما مسؤوالن انتخاباتی این حزب
مشکالت نرمافزاری را دلیل این تاخیر اعالم کردند .مسؤوالن رسمی
حزب دموکرات در آیووا در نهایت بوتیجیج را برنده نهایی آیووا اعالم
کردند اما حرف و حدیثها آنقدر ادامه یافت تا اینکه س��ندرز در
آستانه انتخابات نیوهمپشایر خواستار بازشماری آرای آیووا شد .این
موضوع دلیلی جز بیاعتمادی کمپین سندرز به نتایج اعالم شده از
سوی حزب دموکرات ندارد.

■■پشتگرمی سندرز به چه کسانی است؟

حتی اگر کارش��کنیهای حزب دموکرات در اعالم نتایج آیووا
و بعد پیروز اعالم کردن نفر سوم نظرسنجیها و در نهایت اعالم
تشکیک سندرز در نتایج اعالم شده آیووا را نادیده بگیریم ،چند
بار سخنرانی هیالری کلینتون علیه برنی سندرز ،سخنان حمایتی
جان کری درباره جو بایدن و در نهایت اظهارات باراک اوباما درباره
اینکه نمیگذارد سندرز کاندیدای نهایی دموکراتها باشد ،برای
تحلیلگران یک پیام دارد :س��ندرز کاندیدای محبوب البی قدرت

حزب دموکرات نیست .سندرز اگرچه  79سال سن دارد اما حامیان
بسیاری در بین جوانان برای خود دست و پا کرده که به نوعی بازوان
تبلیغاتی وی هستند و با نوع نگاه خود به سیاست ،حاضر به تبعیت
از نگاه البی قدرت حزب دموکرات نشدهاند .تبلیغات چهره به چهره
برای س��ندرز قبل از آغاز رقابتهای هر ایالت مهمترین شاخصه
طیف جوانان حامی س��ندرز است که خود به معضلی برای دیگر
کاندیداهای حزب دموکرات تبدیل شده است .برای بیان اهمیت
این جوانان برای کمپین سندرز همین بس که این جوانان در یک
روز قبل از انتخابات نیوهمپش��ایر به خانه  150هزار ساکن ایالت
نیوهمپشایر(یکچهارم خانههای این ایالت) رفته و سندرز را معرفی
و تبلیغ کردند .بر اساس آنچه خبرگزاریها نوشتهاند ،در حالی که
هنوز مدت زیادی تا انتخابات برخی دیگر از ایالتها مانده ،در برخی
ایالتها مثل نوادا طیف جوانان حامی سندرز با اسب و سایر وسایل
نقلیه به در خانههای مردم میروند و برای وی تبلیغ میکنند.

برنی سندرز در مجموع 2ایالت نیوهمپشایر و آیووا دست برتر
کاندیداهای دموکرات در راه فینال رقابت ریاستجمهوری2020
را دارد .طبیعی است صهیونیستها هم با دقت و پیگیری فراوانی
اخبار انتخابات آمریکا را دنبال کنند .اگرچه در حمایت از رژیم
اشغالگرقدس،تفاوتچندانیبیندموکراتهاوجمهوریخواهان
وجود ندارد اما رفتار ترامپ در مدت ریاستجمهوری خود به
گونهای بوده است که صهیونیستها خواستار بقای او در قدرت
باشند .این موضوع زمانی حساستر میشود که بدانیم سندرز
با وجود حمایت کامل از جنایتهای اسرائیل علیه مردم مظلوم
فلسطین ،در برخی موارد مثل شهرکسازیها یا موضوع صلح
ادعایی آمریکا ،انتقاداتی هم به اس��رائیل دارد .همین موضوع
بهانهای شد تا روزنامه صهیونیستی هاآرتص دیروز در گزارشی
به بررسی سیاست شورای امور عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک)
علیه برنی سندرز بپردازد.
در گزارش هاآرتص آمده است :هماکنون زمان آن است که به
این موضوع اعتراف کنیم در انتخابات  2020سال جاری ،آیپک
وظیفه غیرممکن با مسیر ناممکنی برای موفقیت دارد .مشکلی
که البی حامی طرفدار اسرائیل با آن مواجه است ،این است که
فضای سیاسی کنونی در مسیری قرار ندارد که ماموریت این
گروه برای چند دهه گذش��ته بوده است .هاآرتص افزود :پس

كشته شدن  150غيرنظامي
در ادلب

ستاد مش��ترک ارتش سوریه و روس��یه در بیانیهای
مشترک اعالم کردند در جریان حمالت افراد مسلح در
ادلب که ماه گذشته میالدی صورت گرفت ،بیش از ۱۵۰
غیرنظامی کشته شدند .در این بیانیه آمده است :عملیات
ارتش سوریه در ادلب طی یک ماه گذشته در واکنش به
اقدامات افراد مسلح انجام شد .در ادامه بیانیه گفته شده
اس��ت اقدامات تحریکآمیز گروههای تروریستی ،ارتش
سوریه را وادار کرد با هدف حفظ امنیت در مناطق تحت
کنترل دولت سوریه به مقابله با تروریستها بپردازد .در این
بیانیه آمده است گروههای مسلح برای ایجاد مانع بر سر راه
خروج غیرنظامیان از ادلب ،مسیری که از سوی روسیه و
سوریه اختصاص داده شده بود را مینگذاری کرده بودند.

صدور فتوای تحریم معامله قرن

■■بوتیجیج در صدر آرای وکالی ایالتی

عصر دیروز و با مش��خص ش��دن نتایج مرحله دوم انتخابات
درونحزبی دموکراتها در ایالت نیوهمپشایر ،دفتر مرکزی این حزب
تعداد آرای وکالی ایالتی هر نامزد را اعالم کرد .به نوشته خبرگزاری
آسوشیتدپرس ،بوتیجیج توانس��ته رأی  ۲۲وکیل ایالتی(روایت
 23 CNNرای است) و برنی سندرز رأی  ۲۱وکیل ایالتی را به
دست آورد و به این ترتیب این دو با اختالف قابل توجه در صدر
نامزدهای دموکرات قرار گرفتهاند؛ دیگر نامزدهای حزب دموکرات
یعنی سناتور الیزابت وارن با  ۸رأی ،ایمی کلوبچار با  ۷رأی و جو
بای��دن با  ۶رأی در رتبههای بعدی ق��رار دارند .هنوز  ۱۹۹۰رأی
موکل در  ۴۸ایالت دیگر آمریکا باقی مانده تا بعد از تقسیم شدن
بین نامزدهای حزب دموکرات ،کسی که بیشتری آرای ایالتی را
دارد ،به عنوان نامزد اصلی این حزب برای انتخابات ریاستجمهوری
 ۲۰۲۰این کشور انتخاب شود.

دور دنیا

ترامپ :دوست ندارم با سندرز رقابت کنم

دونالد ترامپ میگوید دوست دارد به جای سندرز با مایکل بلومبرگ ،میلیاردر مشهور آمریکایی رقابت کند .ترامپ در نشست
خبری در کاخ سفید به خبرنگاران گفت :صادقانه بگویم من رقابت با بلومبرگ را به رویارویی با سندرز ترجیح میدهم ،زیرا
سندرز طرفدارانی واقعی دارد ،خواه از او خوشتان بیاید یا خیر .من فکر میکنم این حرفها وحشتناک باشد اما او طرفدار دارد.
حال آنکه بلومبرگ تنها با پول هواخواه میخرد .وی با اشاره به هواخواهان سندرز تاکید کرد اینها همان طرفدارانی هستند که
سال  ۲۰۱۶هم برای هیالری کلینتون چالشهای بسیاری درست کردند.

تالش آیپک برای شکست سندرز

از اقدام ترامپ در به رسمیت شناختن بیتالمقدس به عنوان
پایتخت اسرائیل ،حمایت از حق حاکمیت اسرائیل بر جوالن،
درخواست از تشکیالت خودگردان فلسطین در متوقف کردن
حمایت از خانواده مبارزان فلس��طینی و هماکنون حمایت از
طرح صلحی که بشدت به نفع اسرائیل است ،هیچ فضایی برای
دموکراتها باقی نگذاشته تا به رقابت با وی برای کسب عنوان

دوست اسرائیل بپردازند .در ادامه گزارش هاآرتص آمده است :در
دورهای که به انتخابات آیووا منتهی میشد ،گروه «دموکراتهای
حامی اسرائیل» که عمری یک ساله دارند ،به طور گستردهای در
راستای از دور خارج کردن برنی سندرز ،سناتور ایالت ورمونت از
رقابتها فعالیت کردند.
مارک ملمن ،اس��تراتژیت کهنهکار دموک��رات که رهبری
این گروه را بر عه��ده دارد به هدایت افکار رایدهندگان برای
عدم حمایت از س��ندرز کمک کرد .هاآرتص نوش��ت :مشکل
دموکراتهای میانهرو طرفدار اسرائیل ،با سندرز این نیست که
وی بیشترین انتقادها را از اسرائیل در مقایسه با دیگر دموکراتها
دارد ،بلکه به این دلیل است که چپگرایان طرفدار وی ،رویکرد
خصمانهای نس��بت به اس��رائیل دارند .آیپک در حال حاضر از
فعالیت گروه «اغلب دموکراتها برای اسرائیل» و تالشهایش
برای متوقف کردن سندرز حمایت میکند .هاآرتص افزود :در
صورتی که برنی سندرز به عنوان نامزد نهایی دموکراتها برای
انتخابات ریاس��تجمهوری آمریکا معرفی شود ،بسیار سخت
خواهد بود تا آیپک همچنان به موضع بیطرف خود در قبال
این دو حزب ادامه دهد .این موضوع امکانپذیر نخواهد بود که
به دموکراتهایی که ضد اسرائیل هستند حمله کنند ،بدون آنکه
از ترامپ حمایت نکنند.

چرا سندرز در نیوهمپشایر برنده شد؟

«شیخ محمدحس��ین» مفتی کل قدس و فلسطین
فت��وای تحریم معامله قرن را صادر کرد .وی در بیانیهای
ب��ا اعالم این حکم گفت :هر کس��ی ک��ه با معامله قرن
تعامل داشته باشد خائن به پروردگار و رسول اکرم(ص)،
مسجداالقصی،قدسوفلسطینمحسوبمیشود.درادامه
بیانیه گفته ش��ده است :معامله قرن ،قدس را از اصحاب
مشروع آن سلب و مسلمانان را از سومین مسجدشان و
نخستین قبلهشان محروم میکند .این قرارداد همچنین
حقوق آوارگان فلسطینی را از بین میبرد و حقوق ملت
فلسطین و مشروعیت مطالباتشان را نادیده میگیرد.

رایزنی مقامهای مصری و آمریکایی

س��امح شکری ،وزیر خارجه مصر با «رابرت اوپراین»
مشاور امنیت ملی آمریکا در واشنگتن دیدار کرد .در جریان
این دیدار دو طرف درباره مسأله سد النهضه رایزنی کردند.
آنها در این نشست ،بر ضرورت تقویت همکاریها میان
مصر و آمریکا درباره تحوالت منطقه بویژه بحران سوریه و
اوضاع لیبی و روند مبارزه با تروریسم تاکید کردند .اوپراین
و شکری همچنین بر لزوم تقویت همکاریهای دو جانبه
ب��رای تحقق امنیت و ثبات در قاره آفریقا و از بین بردن
تروریسم تاکید کردند.

مقتدا صدر کالهآبیها را منحل کرد

مقتدا صدر ،رهبر جریان صدر عراق گروه موس��وم
به «کاله آبیها» که از طرفداران این جریان محسوب
میش��وند را منحل کرد .بر اساس این گزارش ،مقتدا
ص��در در این باره اعالم ک��رد :از این پس نباید از نام
جریان صدر در تظاهرات استفاده و به آن اعالم وابستگی
شود .صدر گفت :از انقالبیون انتظار میرود خود را از
صف کارش��کنان و خرابکاران دور کنند؛ اقدام برخی
انقالبیون در برائت جس��تن از آش��وبطلبان ستودنی
اس��ت .رهبر جریان ص��در همچنین اعالم کرد برخی
اخبار مبنی بر اعمال فش��ارهای حزبی بر نخستوزیر
مکلف از دیدگاه ما مردود است.

تالش آمريكا
براي تقویت نقش ناتو در عراق

مارک اسپر ،وزیر دفاع آمریکا گفت :آنچه میخواهیم
در عراق انجام دهیم ،تقویت نقش��ی است که نیروهای
پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) ایفا میکنند و نیز اطمینان
از قدرتم��ان در برابر حجم چالشهایی که با آن مواجه
هس��تیم .اس��پر گفت :مایلیم ش��اهد همکاری بیشتر
همپیمانان ناتو در خاورمیانه باشیم.
نتایجانتخاباتنیوهمپشایر

اگر آنچه در 8سال اخیر بر شامات گذشته
ترکیه
را جنگ نیابتی علیه دولت و ملت سوریه
برشماریم ،از این هفته به بعد شاهد جنگ مستقیم و بیپرده
یک عضو ناتو با این کشور هستیم .روز پنجم فوریه رجب طیب
اردوغان در مقابل نمایندگان  4حزب تشکیلدهنده مجلس که
 3حزب آن عدالت و توسعه ،جمهوریخواه و حرکت ملی با در
اختیار داشتن بیش از  92درصد کرسیها تمایالت پانترکیستی
دارن��د ،یعنی یا حامی نوعثمانیگری حزب حاکم یا ملیگرایی
افراطی به سبک آتاتورک هستند ،نطقی متعصبانه ایراد کرد که
با ابراز احساسات اغلب حاضران مواجه شد؛ واقعهای که نمیشد
هیچ برداشتی از آن کرد جز همگرایی حاکمیت آنکارا برای توجیه
اشغال نواحی شمالی همسایه جنوبی .بویژه این حرف شخصیت
متوهمسلطان-رئیسجمهورترکیه-مبنیبراینکههیچحملهای
به ارتش خود را حتی در حال پیشروی غیرقانونی به عمق 30
کیلومتری خاک یک کشور دیگر تحمل نخواهد کرد ،در قصر
الروضه دمشق و کاخ کرملین مسکو به عنوان «اعالن جنگ» به
هر دوی این کشورهای متحد برداشت شد.
یک هفته بعد متعاقب اعزام  5هزار نیروی ویژه ارتش ترکیه
به اس��تان ادلب سوریه برای حمایت از تروریستهای تکفیری
القاعده و شاخههای پانترک و اویغوری آن و قل عوقمع بخشی
از آنها توسط واحدهای هوانیروز و توپخانهای ارتش سوریه که
دستکم  14کشته و چندین زخمی برجای گذاشت و مهمتر
از آن ژست سلطانی اردوغان را در هم شکست ،چندین بیانیه
خصمانه دیگر از آنکارا ،واشنگتن و بروکسل ثابت کرد این جنگ
ناتو علیه یک کشور مستقل است .به عبارت دیگر ،در همان حال
که اردوغان برای جلب توجه افکار عمومی داخلی در حال زین
کردن خر خود برای یک جنگ بینتیجه با کش��وری است که
متحد متحدان واقعی شرقیاش محسوب میشود که او را از معرکه
کودتای  2016نجات دادند ،آمریکا و ناتو که همان کودتا را علیه
رئیسجمهور ترکیه و حزب عدالت و توسعه ترتیب داده بودند،

میزان اعتماد مردم نیوهمپشایر به ساختار انتخاب نماینده واقعی توسط دموکراتها

گرایش سیاسی رأیدهندگان در نیوهمپشایر

حمایتغربیها ازجنگافروزیترکیهدرخاکسوریه

مرکب جنگی نامطمئن اردوغان
این پهلوان پنبه را برای شعلهور کردن دوباره معرکه شام شیر
میکنند تا از او در راستای اهداف استعماری خود سواری بگیرند.
ابتدا بیانیه رسمی ارتش ترکیه در روز یکشنبه گذشته بود که
مدعی کشتن  51نظامی سوری (که در واقع نصف تعدادی بود که
ابتدا توسط آنکارا اعالم شد) در پاسخ به حمالت دفاعی سوریه
آن هم در خاک خود این کشور شد؛ ادعایی که شواهد میدانی
حاکی از دروغ بودن آن است ،چرا که در تعاریف بینالمللی هیچ
معنایی جز تجاوز جنگی ندارد .اردوغان سپس بار دیگر به مجلس
رفت تا این بار در حضور نمایندگان همحزبی خود رسما مرتکب
اعالن تجاوز به کشور سوریه شود .او گفت« :از امروز بدون توجه
به مفاد روند آس��تانه و سوچی ،نیروهای اسد را در هر نقطهای
هدف قرار خواهیم داد».
او همچنین مدعی ش��د تا پایان ماه جاری میالدی (فوریه)
نیروهای س��وری را از برجهای دیدهبانی موقت ارتش ترکیه در
استان ادلب دور کرده و در این زمینه هر اقدام هوایی و زمینی
که الزم باشد انجام میدهد.

در مقابل کرملین نیز با رد اظهارات مقامات ترک نسبت به
عدم پایبندی خود و سوریها به معاهده سوچی ،حمایت آشکار
آنکارا از تروریستها و ناکامی ترکیه در حفاظت از امنیت در ادلب
بویژه بزرگراهها و حمالت مسلحانه به مناطق مسکونی را دلیل
عملیات اخیر پاکسازی عناصر تروریست از این استان برشمرد.
ام��ا عربده جنگطلبانه اردوغ��ان و پانترکها در حالی در
منطقه بلند شده است که این رفتار ضمن دور کردن ترکیه از
ایران ،روسیه ،چین و حتی عراق ،مطمئنا به آرامش در مرزهای
اروپایی فالت آناتولی نیز منجر نخواهد شد و ناتو با وجود تشویق
این سلطان ابله عثمانی به ورود مستقیم به جنگ سوریه ،برای
او در مدیترانه بویژه در مرزهای متش��نجش با یونان و قبرس،
ناآرامیهای دیگری تدارک دیده است.
مایک پمپئو ،وزیر خارجه ترامپ با انتشار بیانیهای ،به جای
محکومیت مداخله نظامی ترکیه در سوریه ،عملیات مشترک
ارتش سوریه با روسیه ،ایران و حزباهلل لبنان علیه تروریستهای
تابلودار و مشهور النصره و ترکمانی در ادلب را محکوم کرد .در

هالکت یک نظامی آمریکایی به دست مردم سوریه

همزمان با تجاوز آش�کار ارتش ترکیه به اس�تان ادلب در شمال سوریه ،دیروز مردم شمال شرق این کشور علیه جنایت
اشغالگران یک عضو دیگر ناتو شوریده و یک نظامی آمریکایی را به هالکت رساندند .بر اساس گزارش رسانههای محلی ،صبح
دیروز نظامیان تروریست آمریکایی قصد داشتند به زور از روستایی در منطقه قامشلی رد شوند که اهالی آنجا به آنها اجازه
عبور نداده و با سنگ به زرهپوشهایشان حملهور شدند .آمریکاییها هم یک جوان را به ضرب گلوله کشتند .اهالی روستا به
خونخواهی او بالفاصله سالحها را بیرون آورده و با نظامیان اشغالگر درگیر شدند که در این حادثه یک نیروی تروریست ویژه
سنتکامپنتاگونبههالکتمیرسد؛نکتهایکهنشانمیدهدنیروهایویژهپنتاگونحتیحریفمردممحلینمیشوند.اماجنایت
آمریکاییها ادامه مییابد و در پی این حادثه جنگندههایشان بر فراز منطقه به پرواز درآمده و  3بار روستا را بمباران کردند.

این بیانیه آمده است« :ما از ترکیه ،متحد خود در سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی( ،ناتو) که نیروهایش در ادلب هدف حمالت
خمپارهای قرار گرفتند ،حمایت میکنیم».
جیم��ز جفری ،نماین��ده ویژه ترامپ در امور س��وریه نیز با
همان توجیه پمپئو که ترکیه متحد آمریکا در پیمان ناتو است
به شکلی مضحک مدعی شد نیروهای این کشور در ادلب (در
خاک سوریه) با تهدید بزرگی ناشی از روسیه و حکومت [قانونی]
سوریه مواجهند! او همچنین در یک اقدام تبلیغاتی مسخرهتر به
سربازان متجاوز ترکیه که توسط ارتش سوریه به هالکت رسیدهاند
عنوان «شهید»(!) را اطالق کرده که در جهانبینی آمریکایی هیچ
جایگاهی ندارد و به خانوادههای آنها تسلیت گفته است.
ینس استولتنبرگ ،دبیرکل دانمارکی سازمان پیمان آتالنتیک
شمالی (ناتو) نیز پیش از آغاز نشست وزرای دفاع کشورهای عضو
در بروکسل ،برای تجاوز نظامی ترکیه به سوریه هلهله کشید و
گفت« :حمالت به ادلب را محکوم و اس��د و روسیه را به توقف
فوری حمالت فرامیخوانم».
ترکیه نیز که پیش از این در آستانه طالق از ناتو قرار داشت
این پیام محبتآمیز استولتنبرگ را غنیمت شمرده به طوری که
«خلوصی آکار» وزیر دفاع و نماینده این کشور در نشست ناتو
خواهان حمایت اعضا از جنگافروزی آنکارا شده است.
س��وابق قبلی نش��ان میدهد غربیها پس از شکس��ت در
جنگافروزی  8سالهشان در سوریه ،حال آن را همچون چاهی
میبینند که اردوغان متحد غیرقابل پیشبینیشان را باید داخل
آن بیندازند .آنها که امروز سلطان پرزیدنت را به زین کردن مرکب
جنگی نهچندان رهوارش تشویق میکنند -کهبیشتر به االغ شبیه
است تا نقاشیهای اسبهای سربازان سلطان محمد و سلطان
سلیمان -مطمئنا همزمان به این فکر میکنند که چگونه مانند
آن ش��ب داغ تابس��تان  ،1395اردوغان را بار دیگر از روی زین
پایین بیندازند و سوال اینجاست :آیا در این صورت دیگر کسی
در تهران ،مسکو و پکن به حال او دل خواهد سوزاند یا خیر؟

افت شدید محبوبیت اردوغان

نتای��ج یک نظرس��نجی جدی��د نش��ان داد ،میزان
محبوبی��ت رجب طیب اردوغان ب��ه پایینترین میزان
خود از اکتبر  2018تاکنون رس��یده اس��ت .ش��رکت
نظرس��نجی متروپل در این نظرسنجی خود نشان داد
میزان محبوبیت رجب طی��ب اردوغان ،رئیسجمهور
ترکیه به میزان حدود  2درصد نسبت به میزان مربوط
به دسامبر  2019کاهش یافته و از  43/7درصد به 41/9
در ژانویه  2020رسیده است .همچنین نظرسنجی جدید
این شرکت مشخص کرد  82/3درصد از رایدهندگان
حامی حزب دموکراتیک خلق 87/4 ،درصد از حامیان
حزب مردم جمهوریخواه و  83/3درصد از رایدهندگان
حامی «حزب خوب» ترکیه از نحوه رهبری اردوغان در
ترکیه ناراضی هستند.

خط و نشان نتانياهو براي رهبران حماس

بنیامیننتانیاهو،نخستوزیررژیمصهیونیستیرهبران
جنبش حماس در نوار غزه را به غافلگیری بیس��ابقهای
تهدی��د کرد .وی مدعی ش��د این تهدید در پی حمالت
موشکی گروه مقاومت حماس از نوار غزه به سوی اراضی
اشغالی فلسطین صورت میگیرد .نتانیاهو در ادامه ادعاهای
خود گفت :ما بر طبل جنگ نمیکوبیم و به دنبال درگیری
مسلحانه جدید با جنبش حماس نیستیم اما برای اینکه
بزرگترین غافلگیری را به جنبش حماس وارد کنیم آماده
میشویم .به جزئیات این غافلگیری اشارهای نمیکنم اما
بسیار متفاوتتر از قبل خواهد بود.

