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اختیاراتیکهپابرجاماند!
همان گونه که انتظار می رفت ،دونالد ترامپ،
رئیس جمهور آمریکا ،قطعنامه کنگره در باره
محدودسازی اختیارات ریاست جمهوری برای
جنگ با ایــران را وتو کرد.ترامپ در بیانیه ای
که کاخ سفید آن را منتشر کرد ،نوشت «:امروز
قطعنامه اس جی  68را که هدف اش هدایت
من برای خاتمه دادن به استفاده از نیروهای
مسلح آمریکا در خصومت ها علیه ایران بود ،وتو
کردم» .وی توهین آمیز بودن ،غیر منطقی بودن
و اقدام در جهت نادیده گرفتن اختیارات جنگی
رئیس جمهور آمریکا از ســوی کنگره را علت
تصمیم خود برای وتوی این قطعنامه اعالم کرد.
کنگره آمریکا چند ماه پیش با هدایت اعضای
دموکرات ،قطعنامه ای را به تصویب رساند که
در صورت امضای آن از سوی ترامپ ،اختیارات
رئیس جمهور آمریکا بــرای جنگ با جمهوری
اسالمی ایران را محدود می ساخت .بر اساس
این قطعنامه  ،انجام هرگونه اقدام نظامی علیه
ایران به کسب مجوز از کنگره موکول شده بود.
این قطعنامه پس از آن در کنگره به تصویب رسید
اما دونالد ترامپ در اقدامی به شدت مخاطره
آمیز ،فرمان ترور سردار قاسم سلیمانی ،فرمانده
وقت سپاه قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی
را هنگام سفر به عراق صادر کرد .شهادت سردار
سلیمانی ،سیلی محکمی را از جانب جمهوری
اسالمی ایــران به دنبال داشت به گونه ای که
در حمله موشکی ایــران به پایگاه عین االسد
درغرب عراق ،بیش از  100نظامی آمریکایی
دچار آسیب دیدگی مغزی شدند .گرچه ترامپ
پس از اقــدام قاطع ایــران ،از اجــرای تهدیدات
خود از جمله حمله به  52مرکز فرهنگی ایران
عقب نشینی کرد با این حال ،تا چند روز احتمال
بــروز جنگی بــزرگ در منطقه غرب آسیا وجود
داشــت .این اتفاقات ،اکثریت کنگره آمریکا را
واداشــت که بــرای جلوگیری از ورود آمریکا به
جنگی دیگر درمنطقه ،اختیارات رئیس جمهور
این کشور را محدود سازند اما ترامپ همچون
دیگر روسای جمهور آمریکا که به شدت در باره
کاهش اختیارات جنگی خود مقاومت کرده
بودند ،با تصمیم کنگره مخالفت و در نهایت
آن را وتو کــرد .ترامپ و مشاورانش ،قطعنامه
کنگره را نادیده گرفتن اختیارات رئیس جمهور
برای حفظ امنیت ملی آمریکا ،سربازان آمریکا و
متحدان این کشور توصیف کرده اند .در حالی
که قانون اساسی آمریکا ،اعالن جنگ و صلح را
در اختیار کنگره این کشور گذاشته است .با این
حال ،روسای جمهور آمریکا در طول  230سال،
اختیارات کنگره را مصادره کرده و در انحصار
خود گرفته اند .این تعدی به اختیارات کنگره نیز
سبب شد جز در پنج مورد ،تمام چند صد جنگی
که دولت آمریکا به راه انداخته ،فاقد مجوز کنگره
باشد .هر یک از ایــن جنگ ها نیز لطمه های
سنگین جانی و مالی به ملت آمریکا وارد کرده
است که از جمله می توان به  7تریلیون دالر هزینه
های جنگ در افغانستان و عــراق اشــاره کرد.
برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی ،برخی از
اعضای کنگره در تالش هستند اختیارات رئیس
جمهور آمریکا را بر اساس نص قانون اساسی
محدود سازند که البته تاکنون موفق نبوده اند.
از آن جا که کنگره کنونی نیز تعداد آرای الزم را
برای ابطال وتوی رئیس جمهور ندارد ،بعید به
نظر می رسد قطعنامه مصوب کنگره در نهایت از
سد ریاست جمهوری آمریکا بگذرد  .

توئیت روز

سیلوستراستالونه 10سالپیشیکفیلمساخت
بهاسم.TheExpendablesداستانفیلماینبود
که  13آمریکایی ،به یک کشور آمریکای جنوبی
می روند و مردم آن کشور را از استبداد نجات می
دهند .دو روز پیش این اتفاق در واقعیت افتاد؛13
نفررفتندتامردمونزوئالراازدستنیکالسمادورو
نجاتبدهندامادستگیرشدند.

پساز 5ماه،دولتجدیدعراقبا 15وزیرتشکیلشد

آغازماموریتسختالکاظمی

کامیار-سحرگاه پنج شنبه و  ۱۵۷روز
پس از استعفای عادل عبدالمهدی،
ســرانــجــام «مــصــطــفــی الــکــاظــمــی»
توانست رأی اعتماد پارلمان عراق
را بــرای نخستوزیری کسب کند.
امـــا چــنــد نکته دربــــاره جلسه رأی
اعتماد به الکاظمی و کابینه جدید:
- 1از فهرست پیشنهادی  ۲۲نفره
الــکــاظــمــی ۱۵ ،نــفــر رأی اعــتــمــاد
پارلمان را کسب کردند ،پنج گزینه
از راهیابی به دولت جدید بازماندند
و تعیین تکلیف وزارتخانههای نفت
و ام ــور خــارجــه نیز بــه زم ــان دیگری
موکول شــد -2.در مقایسه با جلسه
رأی اعتماد به کابینه عبدالمهدی ،به
نظر میرسد الکاظمی موفقتر بوده
است .درحالی که عبدالمهدی توانسته
بــود بــرای  ۱۴وزیــر خــود رأی اعتماد
بگیرد و وزارتخانههای مهمی چون
دفــاع و کشور بــدون وزیــر باقی مانده
بود ،الکاظمی توانست  ۱۵گزینه خود
ازجمله در وزارتخانه دفاع و کشور را از
سد پارلمان عبور دهد .با این حال در
مقایسه با حمایت تقریب ًا همه احزاب
سیاسی از نخستوزیری وی ،عدم
تعیین تکلیف هشت وزارتخانه ،نوعی

ناکامی محسوب میشود .بنابراین به
نظر میرسد سهمخواهیها بهویژه
برای جریانهایی نظیر کردها همچنان
تـــداوم خــواهــد داشــت-3.تــقــریــب ـ ًا تا
ساعاتی پیش از آغاز جلسه رأیگیری،
برخی گزینههای اعالمی به پارلمان
تغییر کــرد کــه نــشــان دهــنــده تالش
الکاظمی بــرای جلب نظر گرو ههای
سیاسی ب ــود .بــا ایــن ح ــال ،ائتالف
دولت قانون با صدور بیانیهای اعالم
کرد در رأ یگیری پارلمان مشارکت
نمیکند کــه مـیتــوانــد نــشــانـهای از
نارضایتی برخی جریا نهای سیاسی
باشد -4.با وجود استقبال بازیگرانی
نظیر ایران و آمریکا از استقرار دولت
جدید در عراق ،فضای دوقطبی درباره
نخستوزیر حتی پس از جلسه پارلمان
نیز تــداوم یافت .کتائب حـــز با ...با
صدور بیانیهای با بیان این که فشارها
بــه بــرخــی نمایندگان ب ــرای رأی به
الکاظمی را درک میکند ،همچنان
بر پیگیری رویداد ترور «شهدای نصر»
تأکید کــرد .بــه نظر مـیرســد فضای
موجود بهویژه میان گروههای نزدیک
به محور مقاومت در آینده مسئلهساز
شــود -5.امــا مقتدی صــدر همچنان

نسبت به نخستوزیر جدید ساکت
اســت .پیش و پــس از رأ یگــیــری (تا
زمان نگارش این گــزارش ) ،موضعی
از وی منتشر نشده است .صدر که این
روزها بیشتر درباره موضوعات دینی و
اخالقی اظهار نظر میکند ،مشخص
نیست تا چه زمانی به الکاظمی فرصت
میدهد .وی از حامیان عبدالمهدی
نیز بود ،اما به یکی از عوامل سقوط وی
تبدیل شد .الکاظمی نیز احتما ًال به
خوبی دریافته است که آرامش مقتدی،
چندان بــادوام نیست-6.آمریکا در
س ــاع ــات ابــتــدایــی نــخــس ـتوزیــری
الکاظمی اعالم کرد معافیت بغداد در
خرید برق و گاز از ایــران را  ۱۲۰روز
تمدید میکند؛ در حالی که کاهش
این معافیتها به  ۳۰روز رسیده بود.
به نظر میرسد واشنگتن تمایل دارد
در فضایی دوســتــانــه گفتوگوهای
راهــبــردی بــا نــخــسـتوزیــر جــدیــد را
آغاز کند.در مجموع و ضمن پذیرش
اهمیت این مسئله که نخستوزیر در
عــراق کیست و کابینه از چه وزیرانی
تشکیل شــده اســـت ،ســاخــتــارهــا در
عــراق مهمتر از کــارگــزاران هستند.
بنابراین بعید است دولــت الکاظمی
آنچــنــان کــه خــود گفته« :دول ــت راه
حلها باشد؛ نه بحرا نها»«.هشام
الهاشمی» تحلیل گر سیاسی عراق
نیز در خصوص تهدیدهای پیش روی
دولت جدید گفت« :در خصوص بحران
شیوع ویــروس کرونا ،انحصار سالح
در دســت دولــت ،مقابله با بازگشت
داعش ،روابط با ایاالت متحده آمریکا
و خروج این کشور از عــراق ،بدهیها
به صندوق بینالمللی پول ،بازگشت
اعتراضات مردمی و محاکمه عامالن
تیراندازی به سوی مــردم ،انتخابات
زودهنگام ،بودجه مالی برای امسال،
بحران مالی در پی سقوط قیمت نفت
و تأمین بــودجــه حقوق کــارمــنــدان و
بازنشستگان و  ...صحبت میکنیم که
تمام آنها تهدیدات بزرگی برای دولت
محسوب میشود».

فرا خبر

کورسویامیددرتالطمسهمخواهیها

سید رضا قزوینی غرابی-اقدام پارلمان در رأی اعتماد به کابینه
الکاظمیهرچندبهدلیلپایاندادنبهپنجماهبالتکلیفیونابسامانی
سیاسیواختالفاتشدیدحزبیمثبتتلقیمیشودومانندگذشتهبا
واکنشهاوبیانیههایعموماتبریکآمیزداخلیوخارجیمواجهشده
استاماواقعیتآناستکهتحوالتسیاسیبیسابقه درماههایاخیر
بر سر معرفی سه نخست وزیرمکلف و اختالفات و درگیری های بسیار
شدیداحزاببرسرسهمومنافعگروهینشانههایروشنوخوبیبرای
امیدواریبهکابینهونخستوزیرجدیدبهدستنمیدهد.درحالیکه
جلسه مکلف شدن کاظمی ،صحنه حضور عمده گروه های سیاسی
عراق بود و بسیاری آن را نشانه حمایت همه جانبه احزاب و مأموریت
راحتالکاظمیدرمعرفیکابینهوکسبرأیاعتمادآنمیدانستنداما
تنهاچندروزپسازتکلیفوی،باردیگرزنگخستهکنندهاختالفاتزده
شد و همان احزابی که از حمایت خود از الکاظمی می گفتند در نهان،
برسرکسبسمتهایوزارتیالبیگریهایپیچیدهسیاسیخودرا
از سرگرفتند .برخی هم که ادعای توجه به حقوق مردم و معترضان را
داشتند به دلیل ناکامی در کسب سهم های مد نظر ،دست از حمایت
خودبرداشتند.وزیرانپیشنهادیمعرفیشدهتوسطالکاظمیبهدلیل
اختالفاتشدیداحزاببایکدیگروهمینطوراختالفاحزابباشخص
الکاظمیبرسربرخیاسمهاتاآخرینلحظاتدرمعرضتغییربودند.
این که پس از پنج ماه ،کابینه ای ناتمام به پارلمان معرفی می شود که
پنجوزارتآنرأیاعتمادکسبنمیکندودرنهایتنیزیکسومکابینه
بدونوزیرباقیمیماند،نشاندهندهادامهرویهاحزابسیاسیفاسدو
تمامیتخواهدرعراقاستکهباوجودشرایطویژهکشورواعتراضاتبی
سابقهایکهمنجربهکشتهشدنصدهاومجروحشدنهزاراننفرشدو
حیثیتنظامسیاسیحاکمبرکشورراباچالشهایجدیمواجهکرد،
بی توجه به منافع ملی ،به منافع شخصی و گروهی خود می اندیشند.
همانطورکهاشارهشدهرچندرأیاعتمادبهکابینهوآغازدولتجدید،
تحولی مثبت تلقی می شود ولی نمی توان این رویداد را با خوش بینی
مطلقنظارهکرد.ساختارسیاسیحاکمبرکشورهمچنانویژگیهای
نامطلوبخودراداردوهیچتحولبنیادینیکهنویددهندهگذارعراق
از آن شرایط به شرایط جدید باشد روی نداده است .بنابراین به دولت
الکاظمی تنها باید به عنوان یک دولت گذار -چنان چه تحول غافلگیر
کنندهایرخندهد -باحجمانبوهیازچالشهایسیاسیواقتصادی
و نه بیشتر نگریست .دولتی که در دوران آن ،باید زمینه های برگزاری
یک انتخابات کامال شفاف و مبتنی بر قانون انتخابات عادالنه و دور از
سلطه جویی احزاب بزرگ و همین طور یک قانون اساسی ایده آل که
ایجادتغییردرشکلنظامسیاسیحاکمرابهسودپاسخگوییمستقیمبه
مردممدنظرقراردادهباشدفراهمشود.تحوالتیکهتحققآنهاسخت
و زمان بر به نظر می رسد ولی با حضورمسالمت آمیز مردم می توان به
تحققتدریجیآنهاامیدواربود.
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چهره روز
مایک فلین ،اولین مشاور امنیت
ملی ترامپ که به دلیل تخلفات
محرز و پیوندهای اقتصادی و
سیاسیمخربباروسیهبدنامودر
نهایت با پرونده مشخص ،زندانی
شده بود ،با نفوذ گسترده ای که
ترامپ در دو سال اخیر بر دادستانی فدرال یافته
است،درنهایتبالغوپرونده،رهاشدوحاالخبرمی
رسدکهکمپینرئیسجمهورآمریکامیخواهدبه
سرعت او را دوباره به کنار ترامپ بازگرداند .فلین،
یکیازمهمترینپیوندهایپوتینباترامپبهشمار
می رود.ویلیام بار ،دادستان فدرال در مصاحبه
با  CBSدربــاره این موضوع قضایی مورد مؤاخذه
قرار گرفت و وقتی خبرنگار از او پرسید که تاریخ
دربارهاینحرکتاوچهقضاوتیخواهدکرد،پاسخ
داد«:تاریخرابرندهمینویسدوطبیعتابستگیدارد
تاریخراچهکسیبنویسد».

پیشخوان بین الملل

رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا
دربــاره کتاب جدید خود این گونه توئیت کرده
اســت :کتاب جدید مــن« ،جــهــان :یک مقدمه
مختصر» نوشته شده است تا به شما در درک
چالش های جهانی (از همه گیری ها و تغییرات
آب و هــوایــی گرفته تــا چین و ایـــران) کمک
کند.ریچارد هــاس دربـــاره بــحــران کــرونــا نیز
می گوید:دشواری برای عبور از این بحران برای
افزایش شما ِر دولتهای
کشورهای مختلف به
ِ
درمانده و تضعیف شده خواهد انجامید  .وخیمتر
شدن روابــط چین و آمریکا نیز تضعیف فرایند
همگرایی اروپایی را به دنبال خواهد داشت.

نمای روز

سیاهی نفت در بخت بن سلمان
آمریکا 2سامانهپاتریوت 2،اسکادرانجنگندهو 300سربازخودرا
ازعربستانخارجمیکند

نبی شریفی 14 -ماه پیش سنای آمریکا بر
خالف نظر رئیسجمهور این کشور اعالم کرد
که جلوی  ۲۲معامله تسلیحاتی به ارزش 8
میلیارد و ۱۰۰میلیون دالر با عربستان سعودی
را می گیرد .تصمیمی که ترامپ اعالم کرد آن
را وتو می کند .اما با گذر زمان به نظر می رسد
ماه عسل کاخ پادشاهی سعودی و کاخ سفید
رو به پایان است و روابط آن ها به تیرگی گراییده
است.بهگزارشبلومبرگیکمقامآمریکاییکه
نامش ذکر نشده ،گفته است :آمریکا دو پاتریوت
را از عربستان (که از تاسیسات نفتی عربستان
محافظت میکردند) و دو پاتریوت دیگر را از
منطقهخارجکردهاست.همچنینگفتهشدهکه
دو اسکادران از جنگندههای نیروی دریایی و
حدود۳۰۰نیروینظامیاینکشورنیزعربستان
را ترک خواهند کرد .در این گزارش همچنین
آمدهاستکهآمریکادرحالبررسیکاهش«سایر
قابلیتهای نظامی» خود در عربستان سعودی
است .منبع نظامی آمریکایی اما تاکید کرد که
 ۱۲آتشبار از موشکهای پاتریوت (از جمله دو
سامانه ضدموشکی جدید در پایگاه عین االسد
عراق) ویکآتشبارازموشکهایپدافندهوایی
«تــاد» به همراه سایر سیستمهای دفاع هوایی
و جتهای جنگی در منطقه باقی میماند ،از
جمله «دو پاتریوت در پایگاه هوایی شاهزاده
سلطان در صحرای سعودی ».آمریکا در حالی
حضور خود در عربستان را کاهش میدهد که
اکتبر ( 2019مهر  )98در واکنش به حمله به
تاسیسات نفتی آرامکو ،مجموع نیروهایش در
عربستانرااز 2500بهحدودسههزارنفررساند.
بر اساس بیانیه پنتاگون در آن زمان ،دو سامانه
جدیدموشکهایپاتریوت،یکسیستماختالل
موشکی تاد ،دو اسکادران جنگنده هوایی و یک
واحد تجسس هوایی ،از تجهیزاتی بود که برای
کمکبهعربستانبهاینکشورارسالشدهبود.
▪چرابنسلمانتنهامیشود؟

گاوی که شیر نــدارد و سربازی که حرف گوش
کن نیست ؛ شاید این توصیفی باشد از روزهای

سخت بن سلمان ،ولیعهد سعودی در ارتباطش
با واشنگتن و اداره کشور .سقوط بهای نفت در
حالخالیکردنتهماندهخزانهبزرگاینکشور
است .در آمدی که می شد آن را برای دلبری از
سیاستمداران آمریکایی به کار بست .اما چالش
خارجیدیگرسعودیحجمباالیتولیدنفتطی
سال های اخیر در آمریکاست که باعث می شود
ریاضخودبهچالشیبرایتجارتواشنگتنبدل
شود .در هفته های گذشته زمانی که عربستان
تولیدنفتخودراافزایشداد،قیمتنفتکاهش
یافتکهاینموضوعباعثشدجمهوریخواهان
آمریکا پادشاهی عربستان را متهم به «تشدید
بیثباتی در بــازار نفت» کنند؛ بــازاری که پیش
از آن به دلیل شیوع کرونا آسیب دیده بود .روز
شنبه  ۲۳فروردین ( ۱۱آوری ــل) ۱۱ ،سناتور
جمهوریخواهازایالتهاینفتخیزآمریکاباسه
مقام سعودی تماس گرفتند و خواستار کاهش
تولید نفت شدند .آنها پیشتر با ارائه طرح خروج
نیروهای آمریکایی از عربستان خواستار افزایش
فشار بر این کشور شده بودند .این تهدید پس
از آن مطرح شــده بــود که قیمت نفت همزمان
با رقابت عربستان و روسیه بر سر تولید نفت به
پایینترحدخوددرطول ۱۸سالگذشتهرسید.
کاهش تقاضای نفت در جهان باعث شد آمریکا
بزرگترینتولیدکنندهنفتدرجهان،تولیدنفت
خود را بهتدریج به میزان دو میلیون بشکه در روز
کاهشدهد .به نظر میرسد خروج سامانههای
ضدموشکی پاتریوت از عربستان سعودی پس از
تماستلفنیتهدیدآمیزترامپبابنسلمانباشد.
این بدین معناست که آمریکا در حال رها کردن
متحدانعربیخوداستیااینکهمیخواهدآنها
رابرایخریدتسلیحاتبیشترتحتفشاربگذارد.
مسئلهایکهبهنظرمیرسدعصبانیتعربستان
ضعیفشدهوشکستخوردهرابرانگیختهاست.
تعلیقپروژهبلندپروازانهتوریستی«نئوم»بهدلیل
کسریبودجه،شکستدرجنگفرسایشییمن
و اختالفات رو به افزایش با امارات ،سقوط بهای
نفت و صعود مبتالیان به کرونا در این کشور دارد
بنسلمانراازپایدرمیآورد.

کابینه  7رنگ رژیم صهیونیستی

پارلماناسرائیلنتانیاهورابهرغممحاکمهآیندهویبهاتهامفساد،برایتشکیلدولت
ائتالفیجدیدرسمانامزدکرد
هنوز هم جدل و چالش برای تشکیل کابینه در
اسرائیلدرجریاناست؛اینبارمخالفاننتانیاهو
بهدیوانعالیاسرائیلبرایتوقفنخستوزیری
نتانیاهو بعد از سه انتخابات دلبسته بودند
که به رغم هیاهوی زیــاد رسانهای خیلی زود
تــمــام شــد.دیــوان عــالــی رژی ــم صهیونیستی
بامداد پنج شنبه اعالم کرد «بنیامین نتانیاهو»،
نخستوزیر رژیم صهیونیستی بهرغم اتهامات
مطرحشده علیه او میتواند کابینه تشکیل
دهد .هیئت منصفه ۱۱نفره این دادگاه ،پیشتر
نیز استداللها درباره غیرقانونی بودن تشکیل
کابینهتوسطنتانیاهوراکهبهارتشاوسوءاستفاده
ازقدرتمتهمشده،شنیدامادرپایاناعالمکرد
تازمانیکهحکممحکومیتنتانیاهوصادرنشود
نمیتوان مانع نخستوزیریاش یا مشارکت او
در یک توافق برای تشکیل دولت شد.چرخشی
کردن نخستوزیری میان دو نفر و مفاد توافق و
زمانش و ...همگی یک ابتکار ساختگی است نه
بر مبنای قانون .این مسئله چالش ورود دیوان
را جدیتر کرده بود و برخی معتقد بودند اص ً
ال
دیــوان حق ورود به ابطال توافق میان گانتز و
نتانیاهورانداردزیراقانوندرخصوصچگونگی
توافق احزاب کنست برای تشکیل دولت هیچ
چیزی نگفته است.این که کابینهای که قرار
اســت شکل بگیرد در تاریخ اشغال فلسطین
سابقه نداشته  ،به چینش ناموزونی باز میگردد
که در حال شکل گیری است .کابینه کنونی از
سهجریانکام ً
المخالفشکلگرفتهاست:اول،
راست گرایانی که خود مجموعهای از دو جریان
نه چندان هم مسیر هستند .راســت گرایان
اکنون جمع لیکود و احزاب مذهبی تندرو مثل
شاسویهودیانتوراتیهستند.خوداینترکیب
راست گرایان تناسخی با راست گرایان سنتی
رژیم صهیونیستی ندارند چرا که راست گرایان
سنتی رژیم صهیونیستی مجموعهای از احزاب
سکوالر با دیدگاههای سرمایهداری را تشکیل
می دادنــد .دوم ،به اصطالح میانههایی که در
کنار چپ گرایان سنتی ،اپوزیسیون نتانیاهو
را پیش از این تشکیل داده بودند .میانهها که با

نام ائتالف «آبی -سفید» به ریاست بنی گانتز
و با حضور «یائیر الپید»« ،موشه یعلون» و گابی
اشکنازی با نگاه مقابله با نتانیاهو وارد عرصه
انتخابات شده بودند مجموعهای از مخالفان
نتانیاهو را تشکیل میدادند .همه آن ها اعضای
گذشته لیکود و همراهان نتانیاهو بودند که با
کارشکنیهاینتانیاهوازاوفراریبودند.سوم،
چپگرایانسنتیرژیمصهیونیستیکهتااواخر
دهه،1970قدرتبالمنازععرصهسیاسیرژیم
صهیونیستی بودهاند .حاال چپ گرایان سنتی
رژیمصهیونیستیهمباانشقاقیکهموجبشده
ِم ِرتسبهسمتاپوزیسیونبرود،درکابینهجدید
حضوردارند.
▪فرارازانتخاباتچهارم

این کابینه متشتت موجب شد صهیونیستها
چهارمین انتخابات پی در پی را برگزار نکنند و
کابینهای جدید با دو نخست وزیر داشته باشند.
اول نتانیاهو که  18ماه نخست این دولــت را
ریاست خواهد کرد و دوم گانتز که از سپتامبر
 2021نخست وزیر دوره دوم این دولت خواهد
بود.
پیشرویکابینهجدید
▪افق ِ

با تشکیل کابینهای که قرار است طی چند روز
آینده شکل گیرد  ،نتانیاهو برای پنجمین بار
ریاست دولت و کابینه را در رژیم صهیونیستی
در اختیار میگیرد .او رکورد بن گوریون را پیش
از این از او گرفته بود و حاال این رکورد را به دلیل
مدت زمان طوالنی نخست وزیــری طوالنیتر
میکند .اما معلوم نیست این کابینه چقدر عمر
کند .بسیاری از تحلیل گران معتقدند نتانیاهو
بهگانتزاجازهنخواهددادبهنخستوزیریبرسد
و به هر بهانهای که باشد پیش از نخست وزیری
گانتز دولت را منحل خواهد کرد.از سوی دیگر
اینکابینهاپوزیسیونیرامقابلخودمیبیندکه
همگیازنتانیاهووگانتززخمخوردهاندوازهیچ
اقدامی علیه آن ها دریغ نخواهند کرد .به نظر
میرسدعمراینکابینهچندانطوالنینباشد.

افطار ماه مبارک رمضان خانواده سوری در میان
آوارهای به جا مانده از خانه شان

قاب بین الملل

روزنامه مترو نوشت« :مت رو»  ۳۸ساله که ۱۳
فوریه ( ۲۴بهمن) پس از گذراندن دوران قرنطینه
در بیمارستانی در «مرسیساید» فریاد شادی «من
آزاد شدم» سر م ـیداد ،اکنون میگوید خود را از
چالهبهچاهانداختهاست.اومیگوید:منوهمسرم
نباید چین را ترک میکردیم .اولین مورد مثبت در
بریتانیا زمانی که در قرنطینه بودم اعالم شد و فکر
میکردم مسئوالن انگلیسی بهسرعت دست به کار
میشوند اما هیچ کاری نکردند .چین در مقابله با
شیوع کرونا سریعتر و با شدت بیشتری در مقایسه با
بریتانیا برخورد کرد.

کارتون روز

بوریسجانسون،نخستوزیربریتانیادرحالیکه
دست هایش را می شوید  ،به شمار کشته شدگان
کرونا در کشورش فکر می کند .آمار فوت شدگان
ویروسکرونادرآخرهفتهاز ۳۰هزارنفرگذشت.

