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جانسون خواستار واکسیناسیون 
جهان تا پایان ۲۰۲۲ شد

نخســت وزیر انگلیس از رهبران کشــورهای 
ثروتمند گــروه هفت خواســت تا در نشســت 
قریب الوقوع شان در این کشــور متعهد شوند که 
کل جهــان را تا پایان ســال ۲۰۲۲ در برابر کووید 
۱۹ واکسینه می کنند. به گزارش رویترز، بوریس 
جانسون، نخست وزیر انگلیس روز جمعه میزبان 
نخستین نشست حضوری رهبران گروه هفت پس 
از تقریبا دو سال خواهد بود و تاکید کرد: من به دنبال 
وعده ای برای رسیدن به هدف واکسیناسیون جهانی 
هستم. جانسون در بیانیه ای گفت: واکسیناسیون 
جهان تا پایان سال آتی میالدی بزرگ ترین شاهکار 
در تاریخ پزشکی خواهد بود. من از رهبران گروه هفت 
می خواهم تا به ما بپیوندند تا به این پاندمی هولناک 
پایان دهیم و متعهد شویم که هرگز اجازه نخواهیم 
داد ویرانی که ویروس کرونا مسبب آن بود مجددا 
تکرار شود. رهبران آلمان، فرانسه، آمریکا، ایتالیا، 
ژاپن، اتحادیه اروپا و کانادا برای این نشست سه روزه 
در شهرستان کورن وال واقع در جنوب غربی انگلیس 
که روز جمعه آغاز می شــود، به جانسون خواهند 
پیوست. این نخستین سفر برون مرزی جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا از زمان روی کار آمدنش در 
کاخ سفید در ژانویه سال جاری میالدی خواهد بود.

در حالی که ثروتمندترین کشــورهای جهان 
بخش اعظم جمعیت شان را واکســینه کرده اند، 
بســیاری از کشــورهای فقیر از دسترسی مشابه 
به واکســن های کووید ۱۹ برخــوردار نبوده اند. 
کارشناسان بهداشــتی هشــدار داده اند که اگر 
واکسن های کووید ۱۹ بیشــتری اهدا نشوند، این 
ویروس به گســترش و جهش ادامــه خواهد داد. 
جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا که برای حضور 
در نشست وزرای دارایی گروه هفت در لندن است، 
گفت: برای کشورهای ثروتمند ضروری است تا به 
کشورهای فقیری که استطاعت مالی برای خرید 
واکسن کووید ۱۹ را ندارند، واکسن اهدا کنند. وی 
ضمن تاکید مجدد بر موضــع آمریکا درخصوص 
حذف حق امتیاز برای واکسن های کووید ۱۹، افزود: 
ما هر کار بتوانیم انجام می دهیم تا مشکالت زنجیره 
تامین واکسن را که مانع توزیع واکسن ها در دیگر 

بخش های جهان می شود، حل کنیم.
    

 ترکیه: حدود ۳۵۲ تروریست 
در سوریه و عراق کشته شدند

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، از کشته شدن 
۳۵۲ تروریست در سوریه و شمال عراق از ۲۳ آوریل 
گذشته خبر داد. خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه در 
سخنانی در پایان رزمایش »گرگ دریا۲۰۲۱« در 
شرق دریای مدیترانه، گفت که نیروهای ترکیه ای 
توانســتند وارد همه پناهگاه های حزب کارگران 
کردســتان )پ ک ک( بشــوند. او افزود که از آغاز 
سال جاری میالدی هزار و ۲۱۲ تروریست کشته 
شــده اند. آکار افزود که آنکارا به حاکمیت ارضی 
همسایگانش احترام می گذارد و تنها هدفش مبارزه 
با تروریست هایی اســت که تهدیدی برای امنیت 
ترکیه و کل منطقه هستند. وزیر دفاع ترکیه گفت 
که کشورش به مبارزه با تروریسم در داخل و خارج 
ترکیه ادامه خواهد داد. به گزارش میدل ایســت 
نیوز، تاکنون عراق و سوریه بارها نسبت به اقدامات 
یکجانبه ترکیه در خاک کشورشان اعتراض رسمی 

خود را اعالم کرده اند. 
در تازه تریــن مورد،  رئیس جمهــور عراق، با 
انتشار بیانیه ای رســمی بر ضرورت جلوگیری از 
نقض حاکمیت ارضی عراق و لزوم خروج نیروهای 
ترکیه از اقلیم کردســتان و موصل تأکید کرده و 
حضور این نیروها را نقض اصول حسن هم جواری 
و خالف معاهده های بین المللی دانســته است. 
برهم صالح همچنین حمله اخیر ترکیه به مناطق 
اطراف اردوگاه مخمور را اقدامی پرمخاطره خوانده 
که جان شهروندان و پناهجویان را با خطر مواجه 
می کند و خالف قوانین بین المللی و موازین انسانی 
اســت. رئیس جمهور عراق جدا از این بر ضرورت 
تقویت روابط با ترکیه براســاس منافع مشترک و 
حل اختالفات مرزی و همــکاری و هماهنگی در 
پرونده های امنیتی و مخالفت با اقدامات یکجانبه 
ترکیه و لزوم احترام به حاکمیت ارضی عراق تأکید 
کرده است. او افزوده که عراق همواره تأکید کرده 
که حاضر نیست میدان نزاع دیگران باشد و اجازه 
تعرض به خاکش را نمی دهــد و نمی گذارد که از 

خاکش برای اقدام علیه همسایگان استفاده شود.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

طی روزهــای اخیر بیشــترین 
حجم اخبار در رســانه های جهان 
به موضوع تشــکیل کابینــه رژیم 
صهیونیستی مرتبط بود که به نوعی 
می توان آن را بی سابقه و نادر دانست. 
بســیاری معتقدند که پرداختن به 
بحث تشکیل کابینه اسرائیل به این 
دلیل اهمیــت دارد که باالخره قرار 
است بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی پس از ۱۲ سال 
از این مقــام کناره گیــری کند که 
این موضوع چندان درســت به نظر 

نمی رسد. 
درست اســت که کنار گذاشته 
شــدن نتانیاهو از ســاختار قدرت 
سیاسی در سرزمین های اشغالی یک 
موضوع بسیار مهم قلمداد می شود 
اما آنچه در این میان بیش از هر نکته 
دیگر اهمیت دارد، پشت پرده هایی 
است که طی دو ماه گذشته باالترین 
ســطح از نزاع در داخــل و خارج از 
اسرائیل را رقم زده است. اصل ماجرا 
این است که از زمان برگزاری مراسم 

تحلیف جــو بایــدن در ۲۰ ژانویه 
۲۰۲۱ میالدی تاکنون، او به نوعی 
در حال مخابره ایــن پیام به تل آویو 
است که اگر حمایت ایاالت متحده 
را خواستار هســتید، باید دست از 
تحرکات مخرب و شــدید بردارید. 
تیم بایدن طی شش ماه گذشته بارها 
یه صورت آشکار یا پنهان به مقامات 
اســرائیل اعالم کردند که خواهان 
حل و فصل تنش در ســرزمین های 
اشغالی هستند ولی به نظر می رسد 
کــه نتانیاهو نه تنها بــه این پیام ها 
بی اعتنا بود، بلکه نــزاع جدیدی را 
از قدس و کرانه باختری تا غزه به راه 
انداخت که جنگ ۱۱ روزه را رقم زد. 
طبیعی اســت که با شــروع این 
جنگ، ایــاالت متحده بــه عنوان 
قدیمی تریــن و اصلی ترین حامی 
رژیم صهیونیستی، دفاع متقابل را 
تایید و آن را حق تل آویو دانســت، 
اما اینکه آنتونی بلینکن و جو بایدن 
در پشت صحنه اقدام به اعمال فشار 
علیه نتانیاهو و اقدامــات اخیر وی 
کردند، نشان می دهد که کاخ سفید 
چندان مایل به مانــدن نتانیاهو در 
قدرت نیست. در این راستا هاآرتص 
به نقل از چند مقام امنیتی اسرائیل 

اعالم کرده که بایدن طی هفته های 
گذشــته چندیــن بار بــه صورت 
غیرمستقیم به روون ریولین، رئیس 
پیشین رژیم صهیونیستی که چند 
روز پیش جای خود را به اســحاق 
هرتزوگ داد، اعالم کــرده که بهتر 
است نتانیاهو از گردونه قدرت حذف 
شــود. اینکه گزارش مذکور تا چه 
حد درست است، مهم نیست؛ بلکه 
مهم تر از آن این اســت که ما شاهد 
یک خانه تکانی در ساختار سیاسی 
اسرائیل هستیم. از یک سو نشستن 
اسحاق هرتزوگ بر صندلی ریاست 
این رژیــم را به دلیــل آنکه مدتی 
ریاســت آژانس یهود را بــه عهده 
داشــته، باید یک امر مهــم قلمداد 
کنیم و از ســوی دیگر ائتالف یائیر 
الپید، رئیس حزب آینده ای هست و 
نفتالی بنت، رئیس حزب یمینا برای 
تشکیل کابینه جدید هم یک موضوع 
مهم به شــمار می آید؛ چراکه تایید 
این کابینه می تواند نتانیاهو را به هر 

ترتیب گوشه نشین کند. 
در این راستا دفتر رئیس پارلمان 
رژیم صهیونیستی )کنست( اعالم 
کرد که قصد دارد امروز )دوشــنبه( 
توافق مخالفــاِن نتانیاهــو درباره 

تشــکیل دولــت ائتالفــی و برای 
برکنــاری او  پس از ۱۲ ســال را به 
طور رســمی به نماینــدگان ابالغ 
کند. این به معنــای کلیدخوردن 
رونــد رأی گیــری بر ســر دولت 
 آتی و تعیین سرنوشــت سیاســی 

نتانیاهو است. 
بدون تردید ابالغیه یاریو لیوین 
که در وضعیت کنونی ریاست کنست 
را به عهــده دارد، یــک زنگ خطر 
برای نتانیاهو و حتــی حزب لیکود 
به حساب می آید؛ چراکه حتی اگر 
امروز ایــن اتفــاق رخ ندهد، بدون 

تردید چهارشــنبه هفته جاری این 
اقدام عملیاتی خواهد شد و در نهایت 
دولت ائتالفی روی کار می آید. قبل 
از آن هم، در روز گذشته )یکشنبه( 
رئیس کنست از یائیر الپید، رئیس 
حزب آینــده ای هســت و نفتالی 
بنت، رئیس حزب یمینا خواســته 
تا توافقنامه های مربــوط به دولت 
ائتالفی را ارائه دهند و خاطرنشــان 
کرده که الزم است در مورد جزئیات 
توافقنامه هــا بحــث عمومی انجام 
شود تا نمایندگان قبل از رأی گیری 

از ماهیت دولت مطلع شوند. 
احتمال فروریزش دولت

بدون شک ساکنان سرزمین های 
اشــغالی از اینکه پس از گذشت دو 
سال و برگزاری چهار دور انتخابات، 
باالخره قرار اســت دولــت جدید 
را ببینند، خوشــحال هســتند اما 
واقعیت این اســت که بســیاری از 
تحلیلگران و حتی احزاب سیاســی 
تل آویو نسبت به این دولت ائتالفی 
و آینــده آن، خوش بین نیســتند. 
براســاس توافق صورت گرفته بین 
الپید و بنت، با وجود ماموریت الپید 
برای تشــکیل حکومت، نخســت 
نفتالی بنت رهبر حــزب یمینا در 
دو ســال اول این حکومــت چهار 
ساله، نخست وزیری رژیم را برعهده 
خواهد گرفت و الپید وزیر خارجه او 

خواهد بود. 
در دو سال بعدی نیز پست های 
آنها با یکدیگر جابه جا خواهد شــد، 
اما سوال این است که آیا این دولت 
می تواند راه چهار ســاله خود را طی 
کند؟ وضعیت کنونی نشان می دهد 
که یائیر الپید نماینده چپ گراهای 
میانه رو به حســاب می آید و نفتالی 
بنت هم به نوعی پرچم داِر ایدئولوژی 
راسِت افراطی در این دولت خواهد 
بود. عــالوه بر آن، حزب فهرســت 
متحد عربی به رهبری منصور عباس 
هم در ایــن ائتالف حضــور دارد و 
همین مساله می تواند سیاست های 
تند و تیز نفتالی بنت در قبال اعراب 
و به خصوص ساکنان قدس شرقی 
که در چند هفتــه اخیر درگیر نبرد 
نفر به نفر با نظامیان اسرائیل بودند 
را با مشــکل مواجه کند. از منظری 
دیگر بایــد توجه داشــت که بدون 

شــک حامیان نتانیاهو در کنست و 
به خصوص حزب لیکود، در جلسه 
رای گیــری درباره تشــکیل دولت  
ائتالفی جدید ســعی می کنند که 
نهایت تالش خــود را انجام دهند تا 
چنین کابینه ای تشکیل نشود. اینکه 
رئیس کنست اسرائیل از الپید و بنت 
می خواهد که طرح های عمومی خود 
را برای همه بازگــو کنند به همین 
دلیل است؛ چراکه او می خواهد یک 
حمایت مردمی از کابینه در بیرون 
از کنست ایجاد شــود تا در نهایت 
بتوانند نتانیاهو را از دور خارج کنند. 
این در حالیســت کــه از منظر 
قانونی یائیر الپید، رهبر اپوزیسیون 
اســرائیل بایــد تــا قبــل از پایان 
مهلت در نیمه شــب چهارشــنبه، 
رای اکثریت کنســت را برای تایید 
نهایی کابینه اش کســب کند، ولی 
برخــی معتقدند که ممکن اســت 
دودســتگی هایی در ایــن ائتالِف 
متناقض شــکل بگیرد؛ چراکه تنها 
عامل وحدت و به وجــود امدن این 
ائتالف، دشمنی مشترک با نتانیاهو 
است! با این پیش فرض که احتمال 
دارد دولت الپید و بنت رای اعتماد 
کنســت را کســب نکنــد، آنوقت 
احتمال می رود که اســرائیل برای 
برگزاری پنجمیــن انتخابات طی 
دو سال و نیم آماده شود که بسیاری 
آن را فاجعه تاریخی می دانند. حال 
صرفاً یک گام تا حذف بنیامین باقی 

مانده است.

کنست اسرائیل توافق بر سر تشکیل کابینه جدید را به رأی می گذارد؛ 

یک گام تا حذف بنیامین 
از منظر قانونی یائیر الپید 
باید تا قبل از پایان مهلت 
در نیمه شب چهارشنبه، 

رأی اکثریت کنست را برای 
تایید نهایی کابینه اش 
کسب کند، ولی برخی 

معتقدند که ممکن است 
دودستگی هایی در این 

ائتالِف متناقض شکل 
بگیرد؛ چراکه تنها عامل 

وحدت و به وجود امدن این 
ائتالف، دشمنی مشترک با 

نتانیاهو است!

هاآرتص به نقل از چند مقام 
امنیتی اسرائیل گزارش 

داد که بایدن طی هفته های 
گذشته چندین بار به صورت 

غیرمستقیم به روون 
ریولین، رئیس پیشین رژیم 

صهیونیستی که چند روز 
پیش جای خود را به اسحاق 

هرتزوگ داد، اعالم کرده 
که بهتر است نتانیاهو از 

گردونه قدرت حذف شود

اسکای نیوز عربی گزارش داد در حمله افراد مسلح به روســتایی در بورکینافاسو بیش از یکصد نفر کشته شدند. 
دولت بورکینافاسو در بیانیه ای اعالم کرد که افراد مسلح تروریست در حمله شبانه به یک روستا در شمال این کشور 
حدود ۱۰۰ غیرنظامی را کشتند. مهاجمان ساکنان روستای سولهان در استان یاغا در همسایگی نیجر را قتل عام 
کردند و خانه ها و بازار را به آتش کشدند. با دو برابر شدن تعداد حمالت تروریستی، اوضاع امنیتی در ماه می گذشته در 
بورکینافاسو به شدت وخیم شد و به ویژه غیرنظامیان روستاهای در شمال کشور 
هدف قرار گرفتند. شمال بورکینافاســو به ویژه در نزدیکی نیجر و مالی به شدت 
متاثر از حمالت مسلحانه توسط شبه نظامیان القاعده و داعش است. حدود یک 
ماه پیش نیز در حمله مسلحانه به روستایی در شــمال بورکینافاسو در مرز نیجر 

۳۲نفر کشته شدند. در این حمله ۱۷ تن نیز زخمی شدند.

مقامات عراقی روز گذشته )یکشنبه( از حمله پهپادی به پایگاه نظامی عین االسد در غرب این کشور خبر دادند. به 
گزارش شفق نیوز، تیم رسانه امنیتی عراق از سرنگونی دو پهپاد در پایگاه هوایی عین االسد در غرب عراق خبر داد. این 
تیم در بیانیه ای اعالم کرد که سیستم دفاع هوایی پایگاه هوایی عین االسد در استان االنبار  بامداد دیروز ششم ژوئن 
دو فروند پهپاد را سرنگون کرد. صبح نیروهای آمریکایی همزمان با حمالت موشکی به دفتر پشتیبانی دیپلماتیک 
بغداد و به صدا درآمدن آژیرهای خطر در پایگاه عین االسد واقع در استان االنبار 
در این منطقه مستقر شدند. همچنین یک منبع امنیتی به خبرگزاری شفق نیوز 
گفت ، حالت آماده باش حداکثری در پایگاه عین اسد شامل فعال شدن آژیرها و 
هشدار برای پیشگیری از اقدامات موشکی برقرار است. از سوی دیگر منابع محلی 

از شلیک موشک به پایگاه ویکتوریا در نزدیکی بغداد خبر دادند.

حمله به پایگاه نظامی عین االسد در عراققتل عام بیش از یکصد نفر در بورکینافاسو 

مقامات بالروس اعالم کردند که یک سری اقدامات 
را در واکنش به محدودیت های تحمیل شــده توسط 
اتحادیه اروپا، اتخاذ کرده اند. به گزارش اســپوتنیک، 
مقامات بالروس اعالم کردند که مجموعه ای از اقدامات 
را که می توانند در پاســخ بــه محدودیت های اعمال 
شــده توســط اتحادیه اروپا پس از فرود غیرمنتظره 
پرواز رایان ایر در مینسک انجام دهند، آماده کرده اند. 
رومان گولوچنکو، نخســت وزیر بالروس، در شــبکه 
تلویزیونی این کشــور بیان کرد: بــالروس طرحی را 
در پاســخ به تحریم های اروپا آماده کرده اســت، اما 
مینسک امیدوار است که غرب از طرح تحریم بالروس 
منصرف شود. وی همچنین با تأکید بر اینکه بالروس 
از صلح در منطقه برای سیاســت حســن همجواری 
حمایت می کنــد، اظهار کرد: امیــدوارم که همه آرام 
شــوند و منافع شرکت هایشــان در بالروس را در نظر 
بگیرند. مــا می خواهیم روابط شــراکت برابر را برقرار 

کنیم. نخســت وزیر بالروس با اشــاره به اینکه تنها 
چین می تواند جایگزین ۹۰ درصــد تکنولوژی های 
اروپایی و آمریکایی شــود و فناوری های روســیه نیز 
درحال پیشــرفت هســتند، تأکید کرد که کشورش 
می تواند فناوری هــای اروپایی و آمریکایــی را کنار 
بگذارد و از فناوری های روسی و آسیایی استفاده کند 
 و محدودیت هایی را برای محصــوالت مصرفی غربی 

اعمال کند.

هزاران تن از مردم مجارســتان در بوداپســت به 
خیابان ها آمدند تا به طرح دولت درباره ســاخت یک 
پردیس دانشــگاهی چین در پایتخت اعتراض کنند. 
به گــزارش فرانســه، چندین هزار مجارســتانی روز 
شــنبه در بوداپســت علیه طرح دولت نخست وزیر 
ویکتور اوربان برای ســاخت پردیس دانشگاه چینی 
در پایتخت، پــروژه ای که به گفته مخالفان نشــانگر 
سیاســت طرفدار چیــن از طریق حاکمیت اســت، 
تظاهرات کردند و آن را اسب تروا پکن در اتحادیه اروپا 
خواندند. به گفته عکاس خبرگزاری فرانســه حدود 
۱۰ هزار نفــر در خیابان های پایتخــت در اعتراض به 
این پروژه دانشــگاه فودان شــانگهای که ساخت آن 
 در سال ۲۰۲۴ به پایان می رســد، راهپیمایی کردند. 
طبق توافقنامه ای که مجارســتان و رئیس دانشــگاه 
فودان امضا کرده انــد، این پردیس، اولین دانشــگاه 
چینــی در یک کشــور اروپایی اســت و ۵۰ هکتار را 

تحت پوشــش قرار خواهد داد. طبق اســناد داخلی 
منتشر شده توسط یک وب ســایت، مجارستان برای 
تأمیــن مالی این پروژه بــا هزینه کلــی ۱.۵ میلیارد 
یورو از پکن وام ۱.۳ میلیارد یورویی دریافت می کند. 
بنابر نظرســنجی صورت گرفته به وســیله موسسه 
ریپوبلیکون که یک اتاق فکر لیبرال اســت،  دو ســوم 
 مردم مجارســتان مخالف تاســیس دانشگاه چینی 

در کشورشان هستند.

بالروس: آماده واکنش به تحریم های اتحادیه اروپا هستیمتظاهرات مجارستانی علیه ساخت یک دانشگاه چینی در بوداپست
خبرخبر


