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افشای همکاری معارضان سوری با تل آویو
در عملیات ترور «سمیر قنطار»

شبکهدورژیمصهیونیستی،پردهدیگریازترور«سمیرقنطار»ازمبارزانشهیرجنبشحزبا...لبنانبرداشت.اینشبکهاعالمکردکهیکیازمعارضانسوری،اطالعاتیرا
دراختیارسرویسجاسوسیرژیمصهیونیستی(آمان)قراردادهبودکهبهشهادتقنطارمنجرشد.اقدامیکهبیانگرهماهنگیاینرژیمبامعارضاناست.مأموریتقنطار،
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تحلیل روز
مصطفی غنی زاده -حــدود یک سال و نیم
پیش و پس از توافقات سه دولت روسیه ،ایران
و ترکیه مبنی بر مناطق کاهش تنش در ادلب
نگرانی هایی دربــاره نقش ترکیه در موضوع
آتشبسمطرحبود.دولتیکهنشاندادهنمی
توان درباره مسئله سوریه به او اعتماد کرد .به
ویژه آن که قرار بر استقرار رسمی ارتش های
سه کشور در داخل خاک سوریه بود و همین
موضوعحضورنظامیترکیهراتاحدیرسمیت
میداد.درطولیکسالونیمگذشتهدرگیری
هایدوطرفهایدرجنوبادلببینتروریست
های تحریرالشام و ارتش سوریه اتفاق افتاده
بود ،اما عموما با شلیک چند گلوله توپ از یک
طرف و پاسخ چند خمپاره از طرف مقابل به
پایان می رسید؛ تا دو هفته پیش که درگیری
ها بسیار جدی تر اتفاق افتاد و در نهایت ارتش
سوریه در یک فشار نظامی سنگین توانست
شهر مهم "کفرنبوده" در جنوب غربی استان
ادلب را فتح کند .در طرف مقابل ،تمامی گروه
های تروریستی با قرار دادن همه توان خود
عملیاتیبزرگرابرایبازپسگیریشهربهراه
انداختندکهدرنهایتباتمامیتلفاتبهنتیجه
رسید و خطوط درگیری به حالت ثابت خود
بازگشت .خبرهای دریافتی از «کفرنبوده»
نشانمیدادترکیهدرهمینروزهایآتشبس
به تجهیز و تسلیح تروریستها پرداخته است.
به عبارت دیگر ،بازپسگیری این شهر و توقف
پیشرویهای ارتش سوریه تا انــدازهای برای
اردوغان مهم بوده که در زمان کوتاه آتشبس،
با تمام قدرت برای تغییر معادالت ورود کرده و
به تسلیح و تجهیز بیشتر تروریستها پرداخته
است.روزجمعهنیزتروریستهابهنبلوالزهرا
حملهکردندکهنتیجهبخشنبود.ایندرگیری
ها کامال قابل پیشبینی بود .تروریست ها که
عنوانجعلیجهادرابرخودگذاشتهاند،حیات
خودرادردرگیریوجنگمداوممیبینندواگر
برای مدتی جنگ بیرونی اتفاق نیفتد به جان
هم خواهند افتاد ،اتفاقی که در این یک سال و
نیمچندباردرادلبرخدادهاست.اینگروهها
قطعا به آتش بس های بیرونی پایبندی مداوم
نخواهندداشت.درطرفدیگردولتسوریهنیز
پسازفارغشدنازموضوعداعشدرشرققطعا
به دنبال بازپس گیری سرزمین های ملی اش
استوبهاشغالآنتوسطگروههایتروریستی
رضایت نمی دهــد .از این جهت درگیری در
ادلب امری غیرقابل اجتناب است .اما آن چه
موضوع را پیچیده کرده حضور نیروهای ترکیه
ایدرمنطقهوهمچنینتجهیزشدیدنیروهای
تروریستیدرمناطقادلباست.نیروهاییکه
حاالدارایبهترینموتورهایعملیاتی،دوربین
هایدیددرشبوتجهیزاتنظامیهستند.این
موارد موضوع را با دشواری های خاص مواجه
کردهاست.بدونشکهرگونهدرگیرینظامی
بینارتشسوریهوارتشترکیهبهضرردوکشور،
ایرانومحورمقاومتاستومشکلاینجاست
که برای بازپس گیری ادلب باید از ایست های
کاهش تنش ترکیه گذر کــرد .فعال وضعیت
خطوط درگیری به همان حدودی برگشته که
در زمان توافقات آستانه بود ،باید دید دو طرف
دوباره وضعیتی با آتش بس نیم بند را درپیش
میگیرندیاجنگیشدیدشکلخواهدگرفت.
در هر صورت باید مطمئن بود که چه امروز چه
در آینده قطعا درگیری بزرگی در ادلب اتفاق
خواهدافتاد.

پیشخوان بین الملل

برق انداختن!

طرح جلد نشریه نیویورکر که سناتور
جــمــهــوری خـــواه لیندسی گــراهــام،
ویلیام بار دادستان کل ایاالت متحده
ک کانل رهبر اکثریت جمهوری
و میچ م 
خواهان سنا را در حال برق انداختن
کــفـشهــای تــرامــپ نــشــان مــی دهــد.
نمایشی از وفاداری حامیان ترامپ.

انگلیس

سفارتونزوئالدرواشنگتنبهدستمخالفانوافسرانآمریکاییاشغالشد

غارتسفارت

بازی اردوغان با «کارت آتش بس»

آن هــا کــه روزی بــرای اشــغــال ســفــارت شان
توسط دانشجویان معترض خــود را به آب و
آتش می زدند و از قانون سخن می گفتند ،حاال
خود شریک مخالفان مادورو شده و با یورش
نظامی به سفارت ونزوئال در واشنگتن آن جا را
غارت می کنند .حاال پس از کودتای آمریکایی
نافرجام در ونزوئال ،واشنگتن حمالت علیه
منافع دولت کاراکاس را در دستور کار خود
ق ــرار داده اس ــت .دیــــروز ،کــارلــوس ِوچــیــو،
سفیر منصو بشده از ســوی خــوان گوایدو،
رهبر مخالفان دولــت ونــزوئــا ،با همکاری
پلیس آمریکا کنترل سفارتخانه این کشور در
واشنگتن را بهدست گرفت .اشغال سفارتخانه
ونزوئال در پایتخت آمریکا توسط مخالفان در
حالی صورت میگیرد که فعاالن صلحطلب
به درخــواســت دیپلما تهای دولــت قانونی
ونزوئال از چند هفته پیش در این ساختمان
سکنی گــزیــده و از آن در بــرابــر اشغالگران

محافظت میکردند .به گزارش اسپوتنیک،
بعد از این اتفاق ،ایاالت متحده که همواره از
امنیت سفارتخانههای خود در دیگر کشورها
شاکی است ،اقدامات ضد دیپلماتیکی را علیه
سفارت ونزوئال در واشنگتن آغاز کرد .از جمله
این اقدامات میتوان به
قطع آب و برق و ممانعت
از ورود غ ــذا بــه داخــل
ساختمان اش ــاره کــرد.
این روزهــا بــرای ونزوئال
روزهایی سرنوشت ساز
اس ــت .ایــن کــشــور سال
هــاســت کــه در بــحــران
عمیق سیاسی اقتصادی
فــرورفــتــه و شکا فهای
قابل توجهی میان نخبگان ،طبقه متوسط و
شهروندان کم درآمد در این کشور وجود دارد.
در عین حال در بحران اخیر ،به رغم این که

چهکسیجانشینترزامی
نخستوزیرمستعفیمیشود؟
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نیکالس مادورو با چالشی جدی روبهرو شده،
اما طرفدارانش میگویند که اقدامات مخالفان
قانونی نیست.در ایــن میان ،نقش ارتــش و

پلیس این کشور که میتواند سرنوشت قدرت
سیاسی را تعیین کند نیز اهمیت ویژهای دارد.
تا این لحظه ،ارتش پشت مادورو را خالی نکرده
اســت .این بدین معناست که او عمال قدرت
را در ونزوئال در دست دارد و ادعــای ریاست
جمهوری خوان گوایدو از یک ادعــای لفظی
فراتر نرفته است.

▪حزبمردم

جریان شناسی و وزن سنجی احزاب در انتخابات پارلمانی اروپا

پایان سیادت احزابکالسیک

گروه بین الملل-نهمین انتخابات پارلمان اروپا از
دوم خرداد با مراجعه شهروندان بریتانیا و هلند به
شعبههایرایگیریآغازشدوتاامروزدرکشورهای
دیگر عضو اتحادیه اروپا نیز ادامه خواهدداشت.
قرار است با پایان رایگیری در همه کشورها نتایج
قطعی انتخابات شامگاه یک شنبه آینده اعالم
شود .در این انتخابات  400میلیون نفر شهروند
اتحادیهاروپامیتوانندشرکتکنند.کلکرسیها
بااحتسابنمایندگانبریتانیا 751کرسیاست.
نهمیندورهازانتخاباتپارلماناروپابهدلیلرقابت
طرفداران اروپای قوی با احزاب ملیگرا و مسئله
برگزیت حساس ترین دوره محسوب می شود .از
سال  2014به بعد ترکیب نیروهای سیاسی در
کشورهای مجارستان ،ایتالیا ،لهستان و بخش
هاییازآلمان،بریتانیاوفرانسهبهنفعراستگرایان
ملی گرا تغییر کرده است بنابراین باید در نهمین
دورهازانتخاباتشاهدرشدتعداداعضای اینگروه
هادرپارلماناروپاباشیم.
▪احزابراستافراطی

ایناحزاببااحزابمحافظهکارسنتیتفاوتدارند.
احزاب محافظه کار بر پایبندی به حاکمیت قانون
تاکید دارند و سختگیری کمتری راجع به مسئله
مهاجرت دارند« .استیو بانون» مشاور ارشد سابق
ترامپ از یک سال پیش سعی کرد احزاب راست

توئیت روز

ســارا عــبــدا ...کارشناس ژئوپلیتیک
لبنانی :در دنیای دیوانه ای زندگی
می کنیم! جولیان آسانژ صرفا به خاطر
افشای جنایت جنگی آمریکا با ۱۷۰
ســال زنــدان بر مبنای  ۱۷فقره اتهام
روبــه روســت .همزمان آن هایی که با
مشتی دروغ به عــراق حمله کردند نه
فقط هنوز راست راست راه می روند بلکه
مشغول طرح ریزی جنگ های جدید
علیه ونزوئال و ایران هستند.
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شعارهای مردم علیه خود بکاهد.
افراطی را با هم متحد کند و در این
وی در ایــن راستا اعــام کــرد« :ما
زمینهرویایتالیاتمرکزکرد.اوایتالیا
را مرکز سیاست مدرن نامید .احزاب احتمالدارداحزاب می خواهیم اتحادیه اروپا را اصالح
راست گرا تحت عنوان «اروپای ملل راستافراطی یکیاز کنیم بدون آن که نابودشان کنیم
ما خواهان تغییرات عمیق در آن
وآزادی » ( )ENFدر پارلمان حضور  4فراکسیونبزرگ
هستیم» -2 .این گروه ها باوجود
مییابندکهاحزابیمثل حزبآزادی
اتریش« ،حزب لگا»ی ایتالیا و جبهه پارلماناروپاشوندو
شعارهای ناسیونالیستی واحد اما
ملی فرانسه با نــام جدید «اجتماع دراینصورتدرمسیر برنامههایاقتصادیمتفاوتیدارند
ملی» عضو آن هستند .چند روز قبل برخیسیاستهاو  .احزاب راست به شدت تالش می
از انتخابات آن ها که متشکل از گروه قوانیناتحادیهاروپا کنندبیشترینکرسیهارابهدست
های راست  11کشور اتحادیه اروپا موانعیایجادکنند آورند.اینگروههادراینترنتوفیس
بوک به طور عمده  500صفحه با
بودند در یک گردهمایی در میالن
جمعشدندهمانگونهکهپیشبینیمیشدحزب  32میلیون دنبال کننده و  67میلیون نظر و الیک
لگا به رهبری «ماتئو سالوینی» معاون نخست وزیر تاروزگذشتهساماندهیکردهاندوعلیهمهاجرت
و وزیر کشور در ایتالیا لیدر سایر احزاب ملی گرای و سیاست های احزاب دموکرات ومیانه تبلیغ می
افراطی شد .حزب راست افراطی آلمان ( )AFDکنند .طبق پیش بینی ها و نظر سنجی ها تعداد
و«مارینلوپن»رهبرحزب«اتحادملیفرانسه»جزو کرسی هــای احــزاب راســت از  41کرسی قبلی
شرکتکنندگانمهمبودند.شعارهایایناحزاب احتماالبه67کرسیافزایشپیدامیکند.درخوش
اسالمستیزی،تضعیفاتحادیهاروپاومقابلهباورود بینانهترینپیشبینیکهاحتمالآنبسیارکماست
پناهجویاناست.اماچندمسئلهباعثتضعیفاین  20درصد کرسی ها را که شامل  150کرسی می
ائتالف می شود-1:دخالت آمریکا در انتخابات شود به دست می آورد اما آن چه مسلم است اگر چه
پارلمان اروپــا باعث واکنش مردم و رهبران اروپا اکثریت را به دست نمی آورد اما احتمال دارد یکی
و افزایش نفرت از احــزاب راســت می شــود .ماتئو از 4فراکسیون بزرگ پارلمان شود و در این صورت
سالوینی رهبر حزب ملی گرای ایتالیا در برابر این در مسیر برخی سیاست ها و قوانین اتحادیه اروپا
موج نفرت سعی کرد با سخنانی مبهم از شدت موانعیایجادمیکند.

ائتالف راست میانه یا«حزب مردم اروپا »()EPP
که مرکل از آلمان به عنوان بــزرگ ترین کشور
اتحادیه جزو موسسان اصلی اتحادیه اروپاست
هم اکنون اکثریت پارلمان را با  217عضو در
اختیار خود دارد .تقویت اتحادیه اروپا ،مقابله با
نژاد پرستی  ،تقویت رژیم های بین المللی و حل
مسئله مهاجرت در مبدأ از جمله مواضع این
احــزاب است  .بحران جلیقه زردهــا در فرانسه،
ظهور راست گرایی در ایتالیا و چند کشور دیگر
این حزب را با چالش مواجه کرده است.اما چند
عامل در موفقیت این حزب موثر اســت-1 :دو
قطب اصلی آن فرانسه و آلمان هستند که بزرگ
ترین کشورهای این اتحادیه بوده و باعث به دست
آوردن کرسی های بیشتر می شود اگر چه فرانسه
با چالش جدی مواجه شده است اما با توجه به
ائتالف ها و همفکری های قبلی پیش بینی می
شود حداقل در 17کشور آرای قابل قبولی به
دســت آورد .نظرسنجی ها نشان می دهــد در
بدترین سناریو  23درصد و در بهترین سناریو
 29درصد آرا را به دست خواهد آورد که در هر دو
صورت اکثریت کرسی ها را نسبت به سایر احزاب
خواهدداشت-2.تجربهتلخراستگراییدراروپا
که باعث جنگ جهانی دوم شد هنوز از حافظه
تاریخی مردم پاک نشده است .با اتحاد حزب
راست افراطی آلمان و حزب لگای ایتالیا بسیاری
از مردم با شعار فاشیست ،خواستار خروج احزاب
راســت این نشست ازایتالیا شدند  -3اصالح
رویه ها :این حزب نتیجه اشتباهاتی مثل تحت
فشار قرار دادن یونان و ایتالیا را که منجر به ظهور
پوپولیسم در این کشورها شد به خوبی درک کرد.
در شعارهای انتخاباتی این ائتالف سعی کرده
این سیاست های اشتباه را اصالح کند که باعث
جلبآرایبیشتریمیشودامابرخینظرسنجی
ها پیش بینی می کنند نسبت به دوره قبل حدود
30کرسی را از دست بدهد و با بیش از 185عضو
اکثریت این دوره را نیز به دست آورد .در صورتی
کهدرانگلستاناحزابراستموفقنشوند،تعداد
آرای  EPPبیشتر می شود.اکنون همه چیز در
اروپا درحالت سیالیت قرار دارد و کسی نمیداند
سرنوشت اروپا به کدام سو میرود .اما یک چیز
مسلم است :تغییراتی در راه است و چینشهای
جدید سیاسی هم دور از نظر نیست.

انگلیس اولین کشور در اتحادیه اروپاست که
قصد خروج از آن را دارد .قصدی که اکنون به
استعفای دو نخست وزیر انجامیده است .حاال،
ژان ایو لودریان ،وزیر امور خارجه فرانسه می
گوید:اتحادیهاروپاباخطرفروپاشیوخارجشدن
از تاریخ روبه روست .این سخنان لودریان پس از
آن مطرح شد که ترزا می ،نخست وزیر انگلیس
پس از شکست در تصویب طرح خروج انگلیس
از اتحادیه اروپا (برگزیت) ،اقدام به استعفا کرد.
استعفاییکهبهرقابتیداغمیانسیاستمداران
محافظهکاربریتانیابرایرهبریحزبوسکونت
در خانه شماره 10خیابان داونینگ انجامیده
است .حاال  ۱۲۰هزار عضو حزب محافظهکار
شش هفته وقت دارند از میان نامزدها یکی را
به عنوان رهبر جدیدشان ونخستوزیر کشور
انتخابکنند.هرعضوحزبمحافظهکارتازمانی
که حمایت دو نماینده پارلمان را داشته باشد،
میتواند در این رقابتها شرکت کند .نامزدها
در چندین مرحله رای گیری شرکت کــرده و
سرانجام رای گیری نهایی بین دو کاندیدای
باقی مانده در ماه ژوئیه برگزار میشود .برنده
این رایگیری به رهبری حزب انتخاب شده و
نخستوزیرمیشود.درادامهشانسنامزدهای
احتمالی ریاست حزب محافظه کار بریتانیا و
نخست وزیری انگلیس را بررسی می کنیم-1:
بوریس جانسون اعالم کرده است که در رقابت
برای ورود به خانه شماره ۱۰داونینگ استریت
شرکتمیکند.جانسون ۵۴سالهچهرهرسمی
و شناخته شده کارزار خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپاستکهدرماهژوئیهسالگذشتهدرپیانتقاد
ازمواضعترزامیدرمذاکراتبرگزیت،ازسمت
وزیرخارجهاستعفاکرد.اونخستینکسیاست
که در ماه جاری اعالم کرده است که وارد رقابت
برای جانشینی ترزا می می شود .او محبوبیت
زیــادی در میان هـــواداران حزب محافظه کار
بریتانیا دارد و خواستار بازگشت حزب محافظه
کاربهارزشهایسنتیحزبچونمالیاتپایین
وبرقرارینظماست.بااینحالبسیاریدرحزب
محافظه کار درباره این که شهردار سابق لندن
فرد مناسبی بــرای پست نخست وزیــری است
تردید دارند و نگران گافهایی هستند که او گاه
در سخنرانیها و مصاحبه هایش می دهد-2.
دومینیک راب  ۴۵ساله دومین فردی است که
احتمال دارد بتواند رهبری حزب محافظه کار
بریتانیارابهدستبگیرد.رابتازماناستعفایش
درنوامبر ۲۰۱۸بهعنوانوزیربرگزیتدرکابینه
ترزا می انجام وظیفه می کرد .عدم توافق راب
با مواضع کابینه می دربــاره برگزیت باعث شد
که استعفا کند .او پیشتر گفته بود که سناریوی
برگزیتبدونتوافقبااتحادیهاروپاگزینهمطلوب
او نیست اما خروج از اتحادیه اروپا بهتر از تمدید
برگزیتاست-3.دراینمیان،جرمیهانت۵۲
ساله بعد از دومینیک راب ،شانس سوم پست
نخست وزیری بریتانیاست .او هم اکنون وزیر
خارجه است و رسما خود را نامزد جانشینی ترزا
میکردهاست.اودرهمهپرسیخروجبریتانیااز
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶حامی کارزار باقی
ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود -4.مایکل
گوو  ۵۱ساله که اکنون وزیــر محیط زیست و
کشاورزی است از دیگر نامزدهای پست نخست
وزیری است .او از جمله رهبران بلند پایه حزب
محافظهکاراستکهدرهمهپرسیخروجبریتانیا
از اتحادیه اروپا جانب خروج از اتحادیه اروپا را
گرفت -5.ساجد جاوید  ۴۹ساله که در یک
خانواده مهاجر پاکستانی متولد شده و اکنون
وزیرکشوراستدیگرنامزدپستنخستوزیری
اســت .او در جریان همهپرسی خــروج بریتانیا
از اتحادیه اروپــا از کــارزار باقی ماندن بریتانیا
در اتحادیه اروپا دفاع کرده بود .با این حال بعد
از برنده شدن کارزار خروج ،گفت که به گزینه
برگزیت نرم چندان خوشبین نیست -6.آندریا
لیدسون  ۵۶ساله که روز چهارشنبه از کابینه
ترزامیاستعفاکردنیزآخرینجایگزیناحتمالی
خانمنخستوزیراست.اوکهدرآخرینرقابتها
بر سر پست ریاست حزب محافظه کار بریتانیا
از ترزا می شکست خورده بود گفته است که بار
دیگروارداینرقابتمیشود.اوازحامیانخروج
بریتانیاازاتحادیهاروپابودهاست.

