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کــارگــر استعفای نخست وزیــر محافظه کار
را خواستار شد .استارمر با اشــاره به این که
اقدامات نخست وزیر بریتانیا ،اعتماد مردم به
دولت را تضعیف کرده و توان وی را برای هدایت
کشور کاهش داده است ،تاکید کرد که اخراج
جانسون از سمت نخست وزیری به سود منافع
بریتانیاست.
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پیام های یک گشت هوایی مشترک
بــرای اولین بــار پس از ورود روسیه به جنگ
سوریه  ،جنگنده های این قدرت نظامی شرقی
با نیروی هوایی سوریه گشت های مشترکی را
در مناطق جنوبی و غربی سوریه آغاز کرده اند .
این گشت ها که بنا به اطالعات اعالم شده قرار
است چند ساعت در روز انجام شود ،از چند نظر
حائز اهمیت است که در ذیل به آن ها پرداخته
می ش ــود -1:ایــن رخــداد پس از سفر رئیس
جمهور ایران و دیدارش با پوتین اتفاق افتاد ؛
بسیاری معتقدند یکی از گالیه های همیشگی
جمهوری اسالمی  ،دخالت نکردن روس ها در
پاسخ به تجاوزهای مکرر اسرائیل به مواضع
ارتــش سوریه و گــروه هــای مقاومت عراقی ،
پاکستانی و افغانی بوده و یک روزنامه نزدیک
به حزب ا ...نیز از هشدار جدی ایران و سوریه به
روس ها مبنی بر فعال شدن پدافند هوایی ایران
برای مقابله با تعرض صهیونیست ها در صورت
ادامه این حمالت خبر داده است -2.این گشت
زنی ها به جای این که در مناطق شمالی ( مکان
استقرار تروریست های مورد حمایت ترکیه در
ادلب ) و شرقی سوریه ( محل حضور تروریست
هــای مــورد حمایت آمریکا) باشد در نقاطی
انجام خواهد شد که اوال تروریستی وجود ندارد
و دوم این که دقیقا نقاطی است که هواپیماهای
اسرائیل از آن جا به مواضع ارتش سوریه حمله
می کنند .نکته ای که باید ذکر شود این است
که عمده حمالت اسرائیل از طریق هواپیما
و موشک های هوا به زمین انجام می شود نه
موشک زمین به زمین.همچنین این تجاوزها
معموال از غرب سوریه ( مدیترانه و آسمان لبنان )
و همچنین جنوب این کشور (جوالن ) اِعمال
می شود .به همین دلیل اسرائیل نیز به این
گشت مشترک هوایی حساس شده است-3.
در باره میزان کارامدی این اقدام و تاثیرات آن
هنوز برای قضاوت زود است و در صحنه عمل
باید دید که آیا روس ها برای مقابله با حمالت
اسرائیل عزم جدی دارند یا خیر .

▪کاهش حمایت از حزب محافظه کار

روزهای افول آقای نخست وزیر

جنجالبرگزاریچندمهمانیدرمقرنخستوزیریانگلیسدردورهمحدودیتهای
سختگیرانهکرونایی،بهتحقیقاتپلیسکشیدهشد،یکیازاینمهمانیها،جشن
تولدبوریسجانسونبودهاست
بــه دنــبــال افــشــای نقض احتمالی مــقــررات
محدودیت کرونا در دفتر نخست وزیر انگلیس،
پلیس لندن اعالم کرد که در این باره تحقیقاتی
را انجام خواهد داد.تحقیقات پلیس در باره
زمانی است که به دلیل شیوع کرونا ،دولت
بریتانیا مقررات محدودیت اجتماع افــراد از
جمله در مهمانیهای خصوصی را به اجرا
گذاشته و برای نقض این مقررات ،مجازاتهایی
نیز تعیین کرده بود.روزنامه «گاردین» چندی
پیش عکسی از «بوریس جانسون» نخست وزیر

بریتانیا را به همراه بیش از ده ها نفر دیگر در
باغ محل سکونت نخست وزیری در ساختمان
شماره  10داونینگ استریت منتشر کرد که
به نوشته این روزنامه ،در طول قرنطینه کرونا
در ماه می  2020گرفته شده بود.افشای این
ماجرا و حواشی آن طی هفته هــای گذشته
به جنجال سیاسی بزرگی در بریتانیا تبدیل
شــده اســت و موقعیت نخست وزی ــر و حزب
محافظه کار را به شدت به خطر انداخته است.
چند روز پیش« ،کی یر استارمر» رهبر حزب

افزایش اعتراضها به عملکرد جانسون حتی
سبب کاهش حمایت و محبوبیت شهروندان
ایــن کــشــور از حــزب محافظه کــار نیز شده
است .بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید،
میزان حمایت از حزب محافظه کار بریتانیا
به  42درصــد رسیده است.افشای برگزاری
مهمانی،جشن تولد و گردهماییهایی در
خــانــه شــمــاره  10داونــیــنــگ استریت کــه به
رسوایی «پارتی گیت» مشهور شده ،سبب شده
است جانسون عذرخواهی و بــرای برکناری
برخی وزیـــران دولــتــش تــاش کند ،امــا این
اقدامات نه تنها تاکنون بی نتیجه بوده ،بلکه
شرایط را وخیم تر کــرده اســت .جانسون در
جلسه پرسش و پاسخ پارلمان بریتانیا در پاسخ
به سوال نمایندگان اعالم کرد که شرکت در
این دورهمی یک رویداد کاری بوده و از لحاظ
فنی در چارچوب قوانین صورت گرفته است.در
همین حال« ،دومینیک کامینگز» مشاور ارشد
پیشین جانسون ،وی را به دروغگویی متهم و
اعالم کرد :جانسون از قبل می دانسته که قرار
است در این مهمانی شرکت کند.استارمر رهبر

پایانحریریسم درلبنان؟!

عربستانسعودیوتایلندپسازگذشت 3دههازاحیایروابطدیپلماتیک
خودخبردادند

سعدحریری،رئیسجریانالمستقبلونخستوزیراسبقلبنانفعالیتهایسیاسیخودراتعلیقکردو
خواستارمشارکتنکردنجریانالمستقبلدرانتخاباتپارلمانیآیندهشد

نمای روز

توافقنامهاتصالشبکهبرقاردنبهلبنانازطریق
خاکسوریهبرایتامینبرقموردنیازلبناندیروز
دربیروتامضاشد.غسانالزامل،وزیربرقسوریه
گفت:دمشقهمهتدابیرالزمرابرایاتصالشبکه
برقاردنبهلبنانازطریقسوریهانجامدادهاست
و همه تسهیالت الزم را نیز برای اجرایی شدن
کاملاینتوافقنامهارائهخواهدکرد.

توییت روز

بنی جانسون ،مجری شبکه نیوزمکس«:وقتی
متوجه میشوید که الیتهای آمریکایی از
اوکراین بهعنوان محلی برای انجام میلیاردها
دالر معامالت فاسد استفاده میکنند ،ماجرای
اوکراین-روسیه معنای بیشتری پیدا میکند.
پلوسی ،کلینتون و بایدن در صدر این مسئله
هستند.طبقه حاکمه آمریکا از این که کسی
محل پول شویی آن ها را تهدید به تعطیل کردن
می کند ،عصبانی هستند!»
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صاحبان مشاغل در شهر سئول کره جنوبی
در اعتراض به اعمال محدودیت های کرونایی
بر مشاغل ،در نزدیکی ساختمان پارلمان کره
جنوبی موهای خود را می تراشند /.رویترز

صابر گل عنبری-سعد حریری نخست وزیر پیشین
لبنان و رهبر جریان «المستقبل» سخنانی کوتاه در
مقابل دفترش در مرکز بیروت ایــراد کرد که بیشتر به
خطابهخداحافظیازعالمسیاستشباهتداشت.وی
اعالمکردکهنهخوداوونهجریانالمستقبلدرانتخابات
پارلمانی پیشرو در  15می آینده شرکت نخواهند
کرد .سعد حریری سیاستمدار نبود و «ژن خوب» بودن
و موقعیت احساساتی ناشی از تــرور رفیق حریری در
سال 2005پای او را به سیاست باز کرد و در جایگاه یک
سیاستمدار نشاند .حریری پس از ترور پدرش با تشکیل
ائتالف  14مارس ،اعتراضات معروف به «ثوره االرز» یا
«انتفاضه استقالل» را هدایت کرد که در نهایت به خروج
ارتش سوریه از لبنان ختم شد .سپس دو دوره نخست
وزیر لبنان شد و دور دوم نخست وزیری او با استعفای
جنجالیو«اجباری»ازریاضدرسال 2017همراهشد.
کنارهگیری حریری ولو موقت از سیاست یک روز پس
از سفر وزیر خارجه کویت و در بحبوحه بحران در روابط
لبنان و عربستان و چند کشور عربی دیگر رخ میدهد.
کل ماموریت سفر در سنجش تاثیرات احتمالی قطعی
روابطورساندناینپیامیاشرطخالصهمیشدکهحزب
ا ...از مشارکت در قدرت کنار گذاشته شود و لبنان از
ایران فاصله بگیرد .سعد حریری حدود دو سال است که
بانوعی«تحریمسیاسی»ازجانبعربستانروبهرواستو
همینتحریمیاوتورامیتوانعاملاصلیکنارهگیریوی
دانست.ریاضطیدوسالاخیر،بانخستوزیریمجدد
حریریمخالفتکرد؛حتیپسازمامورشدنبهتشکیل
کابینهدرسال 2020درپیاستعفایحسندیاب،پس
از ۹ماهنتوانستدولتراتشکیلدهد.هرچندگفتهشد
که اختالفات با میشل عون و حزب ا ...علت اصلی این
ناکامیبودهاستامادرعینحالبرخیمنابعدیگرتاکید
داشتند که نامزدی حریری بر خالف رغبت ریاض بوده و
بههمیندلیلتمایلیبرایموفقیتویدرتشکیلکابینه
نبودهاست.دلخوریریاضازحریریبهقبلازاستعفای

حزب کارگر نیز با اشاره به این که عذرخواهی
جانسون بابت رسوایی های اخیر کافی نیست،
گفت :اظهارات نخست وزیر در پارلمان بریتانیا
برای عذرخواهی« ،اهانت» به مردم این کشور
بوده است.اکنون نه تنها موقعیت جانسون بلکه
موقعیت حزب محافظه کار برای ادامه حضور در
مسند قدرت به شدت با خطر مواجه شده است.
«ویلیام وراگ» رئیس کمیته مدیریت دولتی و
امور قانون اساسی مجلس و عضو حزب حاکم
محافظه کار اعالم کرده است که علیه جانسون
به اتهام تهدید و ارعاب اعضای پارلمان شکایت
خواهد کرد.این درحالی است که طرفداران
جانسون تاکید دارنــد اکنون زمــان مناسبی
برای برکناری نخست وزیر بریتانیا نیست .به
همین دلیل «جیمز هیپی» وزیر دفاع بریتانیا
از همکاران خود در حزب محافظه کار خواسته
اســت در مواجهه بــا ایــن رســوایــی سیاسی،
درایت به خرج دهند.اما اکنون با ورود پلیس
لندن به پرونده مهمانی های جنجالی دفتر
نخست وزیری ،به نظر می رسد بحران سیاسی
علیه جانسون روزبه روز عمیق تر شود«.راجر
گیل» نماینده حزب محافظه کار بریتانیا در این
زمینه گفت« :جانسون در واقع از نظر سیاسی
یک مرده متحرک است ».این درحالی است که
در صورت سقوط دولت جانسون در شرایطی که
بحران اوکراین ،غرب را در برگرفته و پنجمین
اقتصاد بــزرگ جهان با موج بی سابقه تــورم و
ادامــه همه گیری کرونا دست و پنجه نرم می
کند ،بریتانیا را مدت ها در وضعیت نامعلومی
قرار خواهد داد.

جنجالی 2017بازمیگرددوعلتالعللآننیزایناست
که از نگاه ریاض ،حریری در یک دهه گذشته ،در مقابل
حزبا...کوتاهآمدهاستوگسترشنفوذمتحدانایران
درساختارقدرتدرلبنانرانتیجه«اشتباهات»و«کوتاه
آمدنها»ی او میدانند .قبل از عزیمت به عربستان و آن
استعفا در نوامبر  ،2017از حریری خواسته شده بود
که برای تشدید فشار به حزب ا ...استعفا کند ،اما سرباز
میزد تا این که این اتفاق «ناچاری» در آن سفر افتاد و
اتهاماتیمتوجهریاضشدودوبارهحریریپسازبرگشتن
به لبنان به قدرت بازگشت .از همان زمــان ،ناراحتی
محمد بن سلمان از حریری شدت یافت .در این دو سال
اخیر،حریریبخشیازثروتخودراازدستدادوبیشتر
اوقات را در ابوظبی سپری میکرد .گفته میشود که
محمد بن زاید نقش مهمی در ترغیب وی به کناره گیری
داشته است .اما فارغ از انگیزهها و عوامل پشت و پس
پرده ،تحریم انتخابات آینده لبنان از سوی المستقبل به
عنوانبزرگترینتشکیالتسیاسیاهلسنتنشانهای
از تشدید بحران داخلی لبنان و در عین حال پیچیدهتر
شدن راهحلهای آن است.مخلص کالم این که بحران
لبنانازجهاتیشبیهبحرانعراقاستوهرچندحریری
از منتقدان سرسخت حزب ا ...و ایران بود و کنار رفتنش
هماحتماالبرایاینبلوکمسرتبخشخواهدبود،اما
این تغییر را میتوان در چارچوب یک تجدید قوا و طرح
ریزیجبههمنطقهایمخالفایرانبرایمعادلهجدیدی
در لبنان دانست .حاال باید دید آیا حریری کامال با جهان
سیاست خداحافظی کــرده اســت؟ اگــر چنین باشد،
آلترناتیوحریریکیست؟بهاءحریریبرادربزرگتروی؟
یا شاهد تشکیالت سیاسی نوظهوری در لبنان خواهیم
بود؟آیابهاینشکلحزبا...ومتحدانشبهسمتقبضه
کاملقدرتهلدادهخواهندشدکهمستقیمدرمواجهه
با بحرانهای پیچیده اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
در سایه تحریمهای سیاسی و اقتصادی و پیامدهای
خطرناکآنقرارگیرند؟

چشم پوشی از پرونده «الماسآبی»

عربستان و تایلند توافق کردند روابط
دیپلماتیک خود را که از  ۳۰سال پیش
قطع شده بود ،از سر بگیرند .این تحول
دیپلماتیک در پی سفر «پرایوت چان
اوچا»،نخستوزیرتایلندبهریاضودیدار
با «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان
انجام شد .تنش بین دو کشور در سال
 ۱۹۸۹و زمانی آغاز شد که یک تایلندی
شاغل در کاخ یک شاهزاده سعودی،
میلیونها دالر جــواهــر از جمله یک
الماس آبی  ۵۰قیراطی بسیار کمیاب
را به سرقت برد .کریانکرای تچامونگ،
آن کارگر تایلندی بود که نزدیک به ۹۱
کیلو جواهرات و سنگهای قیمتی از
قصر امیر فیصل بن فهد ،پسر پادشاه
وقت عربستان سعودی دزدیــد .ارزش
ایــن جــواهــرات بیش از  ۲۰میلیون
دالر تخمین زده شــد .پــس از ربــودن
این جواهرات بود که روابــط دو کشور
به ســردی گرایید .از آن پس رسانهها
برای پرونده روابط عربستان و تایلند نام
« الماس آبی» را برگزیدند .این جواهرات
آن قدر مهم بود که در سال ۱۹۹۰دولت
عربستانسعودییکبازرگانرابهتایلند
فرستاد تا در این باره تحقیق کند اما او
ناپدید شد .چند روز پیش از ناپدید شدن
او ،سه دیپلمات سعودی در بانکوک به
ضرب گلوله کشته شده بودند .پنج مرد
از جمله یکی از مــامــوران ارشــد پلیس
تایلند ،به اتهام دســت داشتن در این
پــرونــده محاکمه شــدنــد ،امــا در سال
 ۲۰۱۴دادگـــاه به علت نبود شواهد
کافی آنها را آزاد کرد .در دهه  90و با

پیچیده شدن اوضــاع ،پلیس تایلند در
تجسسی بــزرگ خیلی زود جواهرات
و سنگهای گران بها  -که کریانکرای
بخشیازآنرانگهداشتهوبخشیدیگررا
فروخته بود -باز پس گرفت .اما در فاصله
میان بازپسگیری و پس فرستاده شدن
به ریاض ،اتفاق دیگری رخ داد .به گفته
مقامات سعودی نزدیک به  ۸۰درصد
اشیا گم شدند و بخش زیادی از آن چه
به مقصد رسید هم تقلبی بود .کمی بعد
همه جا تصویر همسر یکی از مقامات
بلندپایه تایلندی با گردنبندی منتشر
شد که شباهت عجیبی به یکی از این
جواهرات گم شده داشت .با این حال،
«الماس آبی» هرگز پیدا نشد .اکنون،
باالخره پس از  30سال دوری و قهر دو
کشور ،دولت تایلند در بیانیهای گفت
که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان
سعودی ،از «پرایوت چان او چا» نخست
وزیر تایلند دعوت کرده است که به ریاض
بــرود .در پی ایــن سفر ریــاض پذیرفت
پــس از ســه دهــه در راســتــای «احیای
کامل روابــط دیپلماتیک» سفیرش را
به تایلند اعزام کند .شرکت هواپیمایی
عربستان سعودی نیز از پروازهای خود
به تایلند از ماه می آینده خبر داده است.
به گفته دولت تایلند ،عربستان نیاز به
 8میلیون کارگر ماهر از جمله در پروژه
های هتلداری ،مراقبتهای بهداشتی
و ساختمانی دارد و آن گونه که راچادا
دانادیرک،معاونسخنگویدولتتایلند
گفته  ،این کشور امیدوار است بتواند
بخشی از این نیاز را برآورده کند.

بایدن:روسیهبهاوکراینحملهکند،شخصپوتینتحریممیشود

ریشخندکرملینبهتهدید؟

جو بایدن حمله احتمالی روسیه به اوکراین را
«بزرگ ترین تهاجم زمینی پس از جنگ جهانی
دوم»توصیفکردوگفت:درصورتوقوعچنین
رویدادی،تحریمهاییراعلیه«شخصوالدیمیر
پوتین» اعمال خواهد کــرد .ایــن هشدار در
حالی داده میشود که غرب همچنان به تجهیز
نظامی اوکراین و همزمان آماده باش نیروهای
خود برای پشتیبانی از این کشور در قبال حمله
احتمالی ادامه میدهد و در کنار آن ،خود را
بــرای شــوک تامین انــرژی که احتماال در پی
این حمله روی خواهد داد نیز آماده میکند.
با ایــن حــال ،وضــع تحریمهایی که مستقیم
رهبران خارجی را هدف قرار دهد ،اقدامی نادر

است اما بیسابقه نیست .به گزارش یورونیوز،
پیش از این نیکالس مادورو ،بشار اسد و معمر
قذافی،رؤسایجمهورکنونییاپیشینونزوئال،
سوریه و لیبی نیز تحریم شده بودند .کرملین
در واکنش به سخنان جو بایدن ،رئیس جمهور
آمریکا اعالم کرد که تحریم والدیمیر پوتین،
آسیبی به او نمیزند اما «از لحاظ سیاسی»
برای روابط دو کشور مخرب است .دیمیتری
پسکوف ،سخنگوی کرملین که پیش از این
گفتهبودتحریمپوتینمیتواندباعثقطعروابط
دیپلماتیک دو کشور شود ،در اظهارنظر جدید
خود دیروز گفت« :آمریکا در حالی دربارۀ تحریم
رئیسجمهوروالدیمیرپوتینسخنمیگویدکه

قوانین روسیه مقامات ارشد را از داشتن دارایی
در خارج از کشور منع کرده است ».شدت تنش
در خطوط مرزی اوکراین همچنان باالست و
تحلیلگرانازاختالفبیشترکشورهایاروپابا
موضع گیری های آمریکا در قبال روسیه سخن
می گویند .آدام تیلور در واشنگتن پست می
نویسد :زمانی که نوبت به ارزیابی خطر حمله
احتمالی روسیه به اوکراین میرسد شکاف
ژئوپولیتیک بزرگی وجود دارد .ایاالت متحده
همراه با متحد همیشگی خــود در سیاست
خارجی یعنی بریتانیا هشدار داده که استقرار
نیروهای نظامی روس در مرز اوکراین نشان
دهنده آن است که مسکو میتواند درگیری

بزرگی را در خاک اروپا آغاز کند .با این حال،
حتی برخی از کشورهای اروپایی که به این
احتمال نزدیکتر هستند درباره امکان تحقق
آن تردید دارند .به طور خاص ،آلمان در برابر
منطق غالب در واشنگتن و لندن مقاومت
کرده است و با آمریکاییها و بریتانیاییها هم
نظر نیست .برلین تاکنون تامین تسلیحات
دفاعی برای اوکراین را رد کرده است .حتی
هواپیماهای نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا
هنگام تحویل تسلیحات ضد تانک به اوکراین از
پروازدرحریمهواییآلمانخودداریودرعوض
مسیر طوالنیتری را بر فراز دریــای شمالی و
دانمارک انتخاب کردند.
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پیشخوان بین الملل

اکونومیست در پرونده ای با عنوان «نمونه
بــوریــس جانسون» تــاش کــرده تــا از زوایــای
متفاوتی به شرایط نخست وزیر بریتانیا در میان
تمام هجمه ها علیه او برای کنار گذاشتن اش
نگاهی بیندازد.

چهره روز

مقامات روسیه نام الکسی ناوالنی ،مخالف
سرشناس والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور این
کشور را که در زندان به سر میبرد به فهرست
«تروریستها و افرا طگراها» اضافه کردند.
عالوه بر الکسی ناوالنی نام لیوبوف سوبول،
همکار نزدیک او که در خارج از روسیه زندگی
میکند نیز به این فهرست اضافه شد.این در
حالی است که بنا بر اعالم «صندوق مبارزه با
فساد» دست کم اسامی  ۹فرد دیگری که با وی
همکاری داشتهاند به فهرست «تروریستها و
افراطگراها» افزوده شده است /یورونیوز

خبر متفاوت

اشرف غنی سکته کرده است؟
سیاستمدار افغانستانی ،رئیس شورای عالی
کوچیها و برادر اشرف غنی در پی انتشار خبری
در سایت روزنامه «کابل تایمز» مبنی بر سکته
مغزی او با انتشار توئیتی اعالم کرد :اشرف غنی
در صحت و سالمت است.پیشتر سایت روزنامه
کابل تایمز خبر سکته مغزی اشرف غنی را اعالم
و منابع بی بی سی نیز آن را تایید کردند.

اظهارنظر روز

مهدی حسن ،مجری شبکه :MSNBCبه دلیل
جنگ در یمن سازمان ملل در سال 2020
اعــام کــرد حــدود ربــع میلیون نفر انسان در
آن جــا کشته شــدنــد .جنگی کــه بــه دلیل آن
ســازمــان یونیسف ســال گذشته اعــام کرد
بیش از 10هزار کودک در آن کشته یا مجروح
شدهاند .آماری که میشود چهار بچه یمنی در
هر روز! برگردیم به سال  2018و زمانی که
هنوز تعداد کمی در یمن کشته شده بودند .در
آن زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود
و هم دموکرا تها و هم لیبرا لها ،هر دو خط
سرزنش ترامپ را به دلیل حمایت از عربستان به
خصوص حمایت از شاهزاده محمد بن سلمان،
معمار حمالت هوایی وحشیانه به یمن ،در
پیش گرفته بودند .در این بین حتی تعدادی از
نامزدهای ریاست جمهوری حزب دموکرات،
متعهد شدند که عربستان سعودی را به عنوان
مقصر اوضاع یمن نشان دهند .وقتی ترامپ
کاخ سفید را ترک کرد ،جنگ سعودی با یمن
متوقفنشد.یمنیهاهمچنانکشتهمیشدند.
شاید بزرگ ترین شکست و ناامیدی در کارنامه
یک ساله جو بایدن ،به عنوان رئیس جمهور
آمریکا ،پایان ندادن به ادامه حمایت آمریکا از
جنگ عربستان در یمن بود و یمنیها همچنان
کشته شدند!

