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۴کرسیدیگردرانتخاباتمیاندورهای
بهنامدموکراتهاثبتشد

شکست ترامپ 
در کارزار بازگشت به قدرت

بر اســاس نتایجی که تا عصر دیروز از شمارش 
آرای انتخابات کنگره آمریکا منتشــر شده، حزب 
جمهوری خواه ۲۱۱ کرسی و حزب دموکرات ۱۹۷ 
کرســی مجلس نمایندگان را به خــود اختصاص 
داده اند و در مجلس ســنا هر دو حزب ۴۸ کرسی به 

دست آورده اند.
به گزارش فرارو، دستاورد های جمهوری خواهان 
بســیار کمتر از آن چه پیش بینی می شد بوده و در 
حالی که به نظر می رسد آنان آماده به دست گرفتن 
کنترل مجلس نمایندگان با کنترل ســنا هستند 
برخی پیامد ها برای انتخابات سال ۲۰۲۴ میالدی 
وجود دارد که احتماال با شمارش آرای نهایی تغییر 

نخواهد کرد.
در ادامه به برخی مــوارد از آن پیامد ها اشــاره 

خواهد شد:
نخستین تاثیر بر رقابت دموکرات ها خواهد بود. 
اگر دموکرات ها دچار یک تغییر اساسی شده بودند 
فشار بر بایدن برای کناره گیری به نفع چهره ای تازه 
شدت پیدا می کرد. در عوض، اکنون انتخاب با بایدن 
اســت و نتایج انتخابات میان دوره ای احتماال شک 
و تردید هایی را که او در مــورد نامزدی مجدد برای 

انتخاب مجدد داشت برطرف خواهد کرد.
انتخابات میان دوره ای ایاالت متحده تســکین 
اندکی را ارائه کرده است. با این وجود، معضالت پیش 
روی متحدان ایاالت متحده از اوکراین تا بریتانیا هم 
چنان باقی مانده است. برای ران دیستانتیس جزر 
و مد باالست و اگر لحظه ای را از دست بدهد ممکن 

است لحظه ای را به خوبی به دست نیاورد.
برعکس، انتخابات ۲۰۲۲ باعث تضعیف دست 
ترامپ شده اســت. در مجموع، نامزد های انتخاب 
شــده او خوب عمل نکردند و این موضوع می تواند 
دومین انتخابات متوالی باشد که در آن مداخله او در 
انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان برای حزب اش 

در سنا هزینه زا بوده است. 
در مجمــوع، انتخابات میــان دوره ای زمینه را 
برای یک مبارزه بزرگ بین ترامپ و دیسانتیس به 
منظور نامزدی جمهوری خواهان فراهم کرده است 
و این احتمال را افزایش داده که برنده این رقابت با 
رئیس جمهور فعلی دموکرات روبرو شود که تالش 
کرده برای نامزدی و انتخاب مجدد از هرگونه چالش 

مخربی اجتناب ورزد.

موجیکهبتواندترامپرابهکاخسفید
بازگرداندایجادنشد

دموکراسی آمریکایی ناقص و در معرض تهدید 
است. البته باید توجه داشت برای جمهوری خواهان 
به دست آوردن کنترل مجلس نمایندگان به ویژه 
پس از شــورش رخ داده علیه کنگره ایاالت متحده 
در ۶ ژانویه ســال گذشــته یک تحول واقعا جدی 
محسوب می شود. اگر جمهوری خواهان در نهایت 
کنترل سنا را نیز به دست گیرند این موضوع حتی 

جدی تر خواهد بود.
در هر صورت، این موضوع پیامد های مستقیمی 
برای دســتور کار قانونی جو بایدن به همراه خواهد 
داشت. تاثیر این امر در اوکراین احساس خواهد شد، 
زیرا برنامه های تهیه تسلیحات در نظر گرفته شده 
برای کی یف متوقف شده است. هم چنین، آن دسته 
از نمایندگان کنگره که معتقدند یا در انظار عمومی 
می گویند کــه بایدن نتیجه انتخابــات ۲۰۲۰ را از 

دونالد ترامپ دزدیده تقویت خواهد کرد.
با توجه به آن که انتخابات میان دوره ای همواره 
به مثابه یک همه پرسی برای رئیس جمهور مستقر 
و در قدرت بوده این رقابت ها همــواره رقابت های 
سختی بوده اند. همچنین، بدتر شدن وضعیت تورم 
در امریکا )در حال حاضر حدود ۸ درصد در ایاالت 
متحده، باالترین میزان در ۴۰ سال گذشته( به عنوان 
مهم ترین مسئله توســط اکثر رای دهندگان برای 

دموکرات ها واقعا قابل توجه بود.
وضعیت فعلی باید هشــداری برای دموکرات و 
همزمان یک تسکین موقت باشد. اگر دموکرات ها 
این بار توانستند ضرر های وارد شده بر خود را محدود 
ســازند به دلیل آن بود که برای رای دهندگان عدم 
تایید ترامپ بر نمایش نارضایتــی از بایدن برتری 
داشــت. در نتیجه، این بار بایدن خوش شانس بود، 
اما زمانی که نامزدی جدید مانند دیســانتیس وارد 
عرصه شود چالشــی متفاوت و موثرتر برای بایدن 

ایجاد خواهد شد.

جهان نما

فرشادگلزاری

ایــن روزهــا رســانه های دنیا 
اخبار عجیــب و غریبــی را مخابره 
می کننــد. از زمانی که روســیه به 
اوکراین حمله کرد و ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ 
میالدی در تاریــخ روابط بین الملل 
به عنوان ســرآغاز اعمــال تغییرات 
ژئوپلیتیکی در قرن بیســت و یکم 
ثبت و ضبط شــد، تا به امروز نه تنها 
رسانه ها و سیاستمداران، بلکه عوام 
هم اظهــارات و رفتارهای عجیب و 
غریبی را مشــاهده و تجربه کرده اند 
که باور آن بســیار سخت است. یکی 
از این رفتارهــا و اظهــارات را باید 
ســخنان اخیر جو بایــدن، رئیس 
جمهوری ایاالت متحده دانست. او 
روز پنجشنبه در پاســخ به اتهامات 
برخی از قانونگــذاران جمهوریخواه 
مبنی بر اینکه کمک ایاالت متحده 
به اوکراین بیش از حد بوده و آیا این 
کمک ها بدون وقفــه ادامه خواهد 

داشــت یا خیر، به خبرنگاران گفت 
که »ما یک چک ســفید به اوکراین 
نداده ایم، اوکراین خواسته های زیادی 
دارد که ما انجام ندادیم و نمی دهیم«. 
این موضــع بایدن به خوبی نشــان 
می دهد که عالم روابــط بین الملل 
مملو از مولفه های ریز و درشتی است 
که هر زمان می تواند راهبردهای کلی 

را در دنیا تغییر دهد. 
این اظهارات بایدن البته ریشه در 
نتایج انتخابات میان دوره ای ایاالت 
متحده هم دارد. زمانی که حزب حاکم 
یا همان دموکرات ها نتوانند بر رقبای 
خود در کنگــره آمریکا )به خصوص 
مجلس نمایندگان( چیره شوند، بدون 
شــک این جمهوریخواهان هستند 
که سعی می کنند در عرصه داخلی 
دموکرات ها را زیر فشار قرار دهند. این 
فشار بدون شک در شرایط فعلی دنیا 
و ایاالت متحده، اقتصادی و اجتماعی 
خواهد بــود. جمهوریخواهان برای 
اینکه بتوانند بایدن و تیمش را برای 
انتخابات ۲۰۲۴ ریاســت جمهوری 
کنار بزنند، ســعی می کننــد به هر 

ترتیب که شــده از طریق انتقادهای 
خودشــان بــا محوریــت کمــک 
دموکرات ها به اوکراین، افکار عمومی 
داخل آمریکا را علیه بایدن بســیج 
کنند. این بسیج اگرچه به معنای عاِم 
کلمه در آمریکا تاثیرگذار خواهد بود، 
اما بدون شک برخارج ایاالت متحده 
هم آثاری به جا می گذارد. اصلی ترین 
نقطه ای که ممکن است از این تئوری 
جمهوریخواهان تاثیر بپذیرد اتحادیه 
اروپا و کشــورهای عضو آن هستند. 

توجه داشته باشید اروپایی ها حدود 
یکماه است که به نوعی در حال اتخاذ 
مواضعــی عجیب در مــورد پرونده 
اوکراین و همکاری بــا آمریکا علیه 
روسیه هستند. آنها اعتقاد دارند که 
وضعیت فعلی اقتصادی و همچنین 
تورم بین المللی باعث شــده تا آنها 
در شــراکت با ایاالت متحده ضربه 
بخورند. آنچه در این فاصله به صورت 
مشهود دیده می شــود این است که 
اروپایی ها بسیار مایلند تا هرچه زودتر 
جنگ روسیه و اوکراین به پایان برسد 
و همه چیز به حالــت اول بازگردد. 
اینکه دیده می شود صدراعظم آلمان 
یعنی اوالف شــولتس در میانه تمام 
انتقادهای داخلی و خارجی به چین 
سفر می کند و قراردادهای بی سابقه 
به امضا می رساند، نشان می دهد که 
اروپا هنوز هم نیم نگاهی به شرق دارد 
و می خواهد در این جنگ همه جانبه 
که یک سوی آن روسیه و سوی دیگر 
آن آمریکا )اوکراین هم در این میان 
به عنوان طعمه و محل درگیری دو 
طرف( قرار دارد، به هــر ترتیب که 

شده هم منافعش را تامین کند و هم 
بتواند نیازهای خود را از بازار جهانی با 

چینی ها به دست بیاورد. 

هشدارفرانسوی
دربابامنیتجمعی

اینکه آلمان ها اعــالم می کنند 
نمی توان از چین دور شد یا نمی توان 
این کشــور را در عرصه بین المللی از 
معادالت خود کنار گذاشــت، نشان 
می دهد اروپا در حــال حس کردن 
تکانه هایی اســت که بدون شــک 
می تواند ایــن قــاره را بلرزاند. حاال 
اما در امتداد ایــن وضعیت، امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانســه 
اخیراً موضعــی را اتخــاذ کرده که 
نه تنها اروپایی ها نســبت به جنگ 
اوکراین نگران تر شــده اند، بلکه به 
نظر می رســد حاکم الیــزه حتی به 
صلح در اوکرایــن و روزهای پس از 
آن هم خوش بین نیســت. امانوئل 
ماکــرون، رئیس جمهور فرانســه با 
هشدار نسبت به خطر تشدید تنش 
و ســایر آثار جهانی حمله روسیه به 
اوکرایــن اعالم کرد که اســتراتژی 
نظامی باید این کشــور )فرانسه( را 
به عنوان یک قدرت مستقل و معتبر 
مجهز به سالح هسته ای تا پایان دهه 
تقویت کند. ماکرون از روی عرشه ناو 
هلیکوپتربر Dixmude، در پایگاه 
نظامــی مدیترانه تولــون که محل 
استقرار بیش از ۲۴۰۰۰ سرباز است، 
با اعالم »بازنگری اســتراتژی ملی« 
فرانسه به همه اعالم کرد که اروپا دیگر 
در برابر حمالت موشــکی و پهپادی 
در امان نیســت و ما باید این واقعیت 
را بپذیریم؛ چراکه تجاوز روســیه به 
اوکرایــن ممکن اســت رقابت های 
ژئوپلیتیکی گســترده تر را موجب 
شود و آینده ای را داشته باشیم که ما 
هیچ دلیلی برای پذیرش آن نداریم. 

واشنگتن پست در اینباره نوشته 
است که با بازگشــت جنگ به قاره 
اروپا، فرانســه می خواهد بر تقویت 
ظرفیت دفاعی اتحادیه اروپا تمرکز 
کند؛ چراکه امنیت بلوک ۲۷ کشور 
اروپایی هنوز تا حد زیادی به ایاالت 
متحده و ناتو وابســته اســت. اینکه 
ماکرون اعــالم می کنــد جنگ به 
اروپا باز خواهد گشــت و وقتی صلح 

به اوکرایــن بازگردد، مــا باید تمام 
پیامدهای آن را از طریق »معماری 
امنیتی جدیــد« در این قاره ارزیابی 
کنیم، نوعی هشــداِر زیرســاختی 
و ماهوی بــه کشــورهای اروپایی 
تلقی می شــود. او می گوید فرانسه 
می خواهــد یک »قدرت مســتقل، 
قابل احترام و ســریع در قلب اروپای 
استراتژیک مســتقل« با پیوندهای 
قوی با اتحاد آتالنتیک باشــد که به 
نظر بسیاری از کارشناسان امنیتی 
در اروپا این اظهــارات را باید تکرار 
همان سناریویی دانست که ماکرون 
ناتو را در حالت »مرگ مغزی« تشریح 

کرده بود. 
او در جایــی دیگــر از اظهاراتش 
تاکید کرد که بازدارندگی هسته ای، 
»معتبر و مدرن« کلیدی است و باید 
آن را جدی گرفت؛ چراکه فرانسه تنها 
کشور اتحادیه اروپا به حساب می آید 
که دارای سالح هسته ای است. اینکه 
چرا در شرایط فعلی ماکرون مجدداً 
این ســخنان را به زبان آورده است تا 
حدودی می تواند به اظهارات وی در 
مورد روسیه هم مربوط شود. ماکرون 
اخیراً در اظهارنظری نــادر در مورد 
این موضوع، پیشنهاد کرد که حمله 
هسته ای احتمالی روسیه در منطقه 
هیچ واکنش هسته ای از سوی پاریس 
به همراه نخواهد داشــت و دکترین 
فرانسه بر چیزی استوار است که آن را 
منافع اساسی ملت می نامند. منظور از 
این مواضع دقیقاً همان چیزی است 
که بسیاری آن را هماهنگی با روسیه 
می خوانند و عــده ای دیگر معتقدند 
باید یک هشــدار به سبک فرانسوی 
برای امنیت جمعی اروپا قلمداد کرد. 

اروپاییهااعتقاددارندکه
وضعیتفعلیاقتصادیو
همچنینتورمبینالمللی

باعثشدهتاآنهادرشراکت
باایاالتمتحدهدرپرونده
اوکراینودرمجادلهوتقابل

باروسیهضربهبخورندو
حاالبهدنبالسناریوی

جایگزینهستند

اینکهماکروناعالممیکند
جنگبهاروپابازخواهد
گشتووقتیصلحبه

اوکراینبازگردد،مابایدتمام
پیامدهایآنراازطریق

»معماریامنیتیجدید«در
اینقارهارزیابیکنیم،نوعی
هشدارزیرساختیوماهوی

بهکشورهایاروپایی
تلقیمیشود

وزارت دفاع ارمنستان اعالم کرد، درگیری ها میان 
نیروهای این کشور با نیروهای جمهوری آذربایجان در 
مرز غربی ارمنستان شدت گرفته و چندین سرباز مجروح 

ارمنستان در وضعیت بدی قرار دارند.
به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری ریپابلیک 
ورلد، نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان در نشست 
دولت اعالم کرد، نیروهای جمهوری آذربایجان حمله ای 
را با هدف متهم کردن ایروان آغاز کردند. وی خواستار 
ایجاد یک منطقه غیرنظامی سه کیلومتری پیرامون قره 

باغ کوهستانی شد.
این در حالیســت که این دو کشــور روز دوشنبه با 
میانجی گری آمریکا در گفت وگوی صلح شرکت کردند. 
همچنین پس از آن در نشســتی به میزبانی والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه، طرفین متعهد شدند 
که از اعمال زور خــودداری کرده و این مناقشــه را از 

طریق گفت وگو حل کنند. با این حال، روز پنجشــنبه 
بار دیگر آتش بس زیر پا گذشــته شــد و الهام علی اف، 
رئیس جمهوری آذربایجان طرف ارمنــی را به رعایت 
نکردن توافق صلح ۲۰۲۰ با میانجی گری روسیه متهم 
کرد. باکو، ایروان را متهم کرد که با اجتناب از خارج کردن 
کامل نیروهایش از منطقه مورد مناقشــه قره باغ، مفاد 

توافق صلح را نقض کرده است.

تشدید درگیری ها بین نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان
خبر

یک مقام افغان روز پنجشنبه گفت که طالبان حضور 
زنان در سالن های ورزشی در افغانستان را ممنوع می کند. 
همچنین مقامات دســتور داده اند که زنان افغان دیگر 

نباید اجازه ورود به پارک های تفریحی را داشته باشند.
به گزارش آسوشیتدپرس، این تازه ترین فرمان گروه 
طالبان افغانستان برای ســرکوب حقوق و آزادی های 
زنان از یک سال پیش است که قدرت را در دست گرفتند.

طالبان به  رغم وعده های اولیه، دختران را از تحصیل 
در مقاطع دبیرستان و پیش از آن منع کرده، زنان را در 
بیشتر زمینه های شغلی محدود کرده و به آنها دستور 
داده اند تا در بیرون منزل لباس های کامال پوشــیده به 

تن کنند.
ســخنگوی وزارت امر بــه معروف و نهــی از منکر 
طالبان گفت که این ممنوعیت به این دلیل اســت که 
مردم دستورات تفکیک جنسیتی را نادیده می گیرند و 

زنان حجاب یا پوشش الزم سر را ندارند. حضور زنان در 
پارک ها هم ممنوع است.

این فرمان، پــس از یک اعالمیه گســترده تر برای 
محدود کردن دسترسی زنان افغان به فضاهای عمومی 
صادر شد. »پلیس اخالق« افغانســتان هم دستور داد 
که همه پارک های تفریحی در این کشــور از ورود زنان 

جلوگیری کنند.

خبر

پارک و سالن های ورزشی برای زنان افغان ممنوع شد

دو جنگنده اف-۳۵ اســرائیلی دو فروند بمب افکن 
بی-۵۲ آمریکا را حین پرواز بر فراز این کشور همراهی 

کرده اند.
بنا بر اعالم ارتش اسرائیل، بمب افکن های آمریکایی 
از یک ماموریت مربوط به قرارگاه مرکزی ارتش آمریکا 

در خاورمیانه، سنتکام، از خلیج فارس برمی گشتند.
این نخستین پرواز مشترک بمب افکن های آمریکایی 

و جنگنده های فوق پیشرفته اف-۳۵ اسرائیل است.
پیش از این جنگنده های اف-۱۵ یا اف-۱۶ عهده دار 

چنین ماموریت هایی بودند.
ارتش اسرائیل در بیانیه ای اعالم کرد: »این پرواز در 
راستای همکاری فزاینده با ارتش آمریکا صورت گرفت 
که برای امنیت ملی اســرائیل، حفظ ثبات منطقه ای و 

خنثی کردن تهدیدها ضروری است.«
بر اســاس ایــن بیانیه، ایــن ماموریت بخشــی از 
تمرین های مشترک دو کشور برای »تقویت قابلیت های 

عملیاتی ارتش اســرائیل و آمادگی آن بــرای اجرای 
سناریوهای مختلف« عنوان شده است.

رسانه های اسرائیل این ماموریت را حامل پیام برای 
ایران دانسته اند.

به گــزارش بعضــی منابع خبــری در اســرائیل، 
جنگنده های اف-۳۵ این کشور پیش تر در عملیات علیه 
مواضع ایران و متحدانش در سوریه به کار گرفته شده اند.

هم زمان با اعالم وزارت دفاع روسیه درخصوص تکمیل 
خروج نیروها از خرسون، نیروهای اوکراینی کنترل منطقه 

را در دست گرفتند.
به نوشته خبرگزاری »آسوشیتد پرس«، این وزارتخانه 
در بیانیه ای اعالم کرد خروج نیروها ســاعت پنج صبح 
)به وقت محلی(روز جمعه به اتمام رسید و حتی یکی از 

تجهیزات نظامی جا گذاشته نشد.
بخش های تخلیه شده شامل شهر خرسون می شود 
که یکی از مناطق کلیدی تصرف شده از سوی نیروهای 

روس محسوب می شود.
با این حال، »دمیتری پسکوف« سخنگوی کاخ کرملین  
روز جمعه با بیان اینکه خــروج نیروهای روس از منطقه 
ِخرسون تصمیم وزارت دفاع روســیه بود، اظهار داشت: 
»علی رغم این عقب نشینی، خرســون بخشی از خاک 

روسیه است و این وضعیت تغییر نخواهد کرد«.
»ولودیمیر زلنســکی« رئیس جمهــور اوکراین در 

این باره گفت: »بسیاری هر ساعت اخبار را چک می کنند 
که واحد های نظامی ما به کدام نواحی رسیده اند و پرچم 

کشورمان را دوباره در آن مناطق بر افراشته اند«.
شبکه »اسکای نیوز« به نقل از یک عضو شورای محلی 
خرسون اعالم کرد، تمام شــهر تحت کنترل نیروهای 
مسلح اوکراینی بوده و پرچم اوکراین دوباره در این شهر 

نصب می شود.

خروج کامل نیروهای نظامی روسیه از خرسونپرواز بمب افکن های بی-52 آمریکایی بر فراز خاورمیانه

ماکروندرجمعنظامیانکشورشمدعیبازگشتجنگبهاروپاشد؛

هشدار ناامنی از عمق الیزه


