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جهاننما
عقبنشینی گانتس از توافق با نتانیاهو و
اعالم شروط جدید

اسرائیل درآستانه انتخابات چهارم

رسانههای رژیم صهیونیســتی گزارش دادند
بنی گانتس ،وزیر جنگ و رئیس ائتالف آبی سفید
از توافق با لیکود برای تمدید زمان تصویب بودجه
دستکمتا۳۱دسامبرعقبنشینیکردهوایننشانه
شکســت مذاکرات بین حزبهای لیکود و آبی و
سفیدوحرکتاسرائیلبهسویچهارمینانتخابات
در عرض کمتر از دو سال است .شبکه آی 24.نیوز
اسرائیلگزارشداد،دوشنبهشببنیگانتساعالم
کرد از تفاهمات قبلی با بنیامین نتانیاهو در مورد
تاخیر در انحالل کنســت (پارلمان) عقب کشیده
است.گانتسشرایطجدیدیراپیشرویبنیامین
نتانیاهو قرار داده که بعید است وی آنها را بپذیرد و
اینمیتواندبهانحاللکنست طیامروزسهشنبهو
رفتنبهانتخاباتجدیدمنجرشود.ازجملهشروط
گانتسکسباطمینانازتصویببودجهبرایسال
های  ، ۲۰۲۱-۲۰۲۰حفظ آوی نیســنکورن در
سمت خود به عنوان وزیر دادگستری  ،تعیین همه
پستهای خالی در دولت و تعهد عدم فرار از توافق
نخستوزیرینوبتیوبستنهمهروزنههاییاست
که نتانیاهو میتواند برای خروج از معامله چرخش
استفادهکند.توافقنامهدولتائتالفیبیننتانیاهوو
گانتسآوریلگذشتهامضاشدکهمنجربهتشکیل
دولت در ماه بعد شــد وطبق آن هر یک از گانتس و
نتانیاهو به طور چرخشی برای یک دوره  ۱۸ماهه
نخست وزیر می شــوند .دلیل دقیق عقبنشینی
گانتس مشخص نیست اما رسانههای عبری اوایل
روز دوشنبه از اختالفات در حزب متبوع وی درباره
تفاهماتاخیرویبانتانیاهوگزارشدادند.درهمین
راستا شبکه کان گزارش داد بنی گانتس از کسب
آرایالزمازسویهمحزبیهایخودبرایموافقتبا
بهتاخیرافتادنانحاللپارلمانحداقلتا ۳۱دسامبر
ناکام ماند .اسرائیل شــاهد دو انتخابات در آوریل و
سپتامبر  ۲۰۱۹بود ،ســپس سومین انتخابات در
مارس  ۲۰۲۰بود که منجر به تشکیل دولت فعلی
درماهمههمانسالشد.

ترامپ به دنبال اعطای مصونیت
قضایی به بنسلمان

روزنامه واشنگتنپســت گزارش داد که دولت
دونالدترامپ،رئیسجمهورآمریکادرحالبررسی
درخواست اعطای مصونیت به محمد بن سلمان،
ولیعهد سعودی از پیگرد قانونی در پروندهای است
که توسط ســعد الجبری ،مشــاور امنیتی سابق
عربستانعلیهویتنظیمشدهاست.اینروزنامهبه
نقل از یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود
نوشت ،وزارت امور خارجه ایاالت متحده خواهان
ارزیابی درخواست عربستان برای اعطای مصونیت
به ولیعهد سعودی در مقابل پرونده سعد الجبری،
مشاورامنیتیسابقسعودیاست.گویاوزارتامور
خارجهآمریکاقراراستپسازمشورتباطرفهای
دیگردراینباره،توصیهخودراصادروآنرابهوزارت
دادگستریارائهکندکهدرخواستویبرایدادگاه
فدرال الزم االجرا خواهد بود اما پیشبینی میشود
وکالیالجبریبااینمسالهمخالفتکنند.ایناقدام
منجر به حذف محمد بن سلمان از لیست متهمان
سایر پروندههای مطرح شــده علیه وی در ایاالت
متحدهبهویژهپروندهقتلجمالخاشقجیروزنامه
نگار منتقد سعودی می شود .الجبری مقام سابق
امنیتیعربستانپیشترباطرحشکایتیازولیعهد
سعودی گفت ،محمدبن ســلمان در سال ۲۰۱۸
تیمی را برای ترور وی به کانادا فرستاده است .این
شکایتبهصدوراحضاریهبرایبنسلمانمنجرشد.
واشنگتنپستگزارشکردکهوکالیالجبریوبن
سلمان از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند.
اینروزنامهبهنقلازخالدالجبری،فرزندمقامامنیتی
سابقنوشت:درصورتتأیید،ایاالتمتحدهمتعاقباً
به بن سلمان درخصوص اقداماتش در ترور جمال
خاشقجی و تالش برای ترور پدرم مصونیت خواهد
داد.ویایناقدامرابهمثابهچراغسبزیبهترورهای
بعدیتوسطبنسلماندانست.

جهان 5

سیل واکنشهای بینالمللی و داخلی نسبت به پیدایش گونه جدید کرونا در بریتانیا

جهش کووید ،برگزیت؛ و روزهای سخت جانسون

فرشاد گلزاری

هنوزجهانازشرکووید 19خالص
نشده که یکباره خبر آمد نسخه جهش
یافتهاینطاعونِ قرنبیستویکمحاال
در بریتانیا کشف شده است .خبری که
همانند بمب تمــام دنیا را ظرف چند
ساعت در شــوک و فشــار روانی فرو
برد و آثار اعالم آن ،تا به این ســاعت
پایدار و قابل رویت اســت .هیچ منبع
رسمی پزشکی هنوز نتوانسته عالئم
نســخه جدید کرونا را با قاطعیت به
رسانهها اعالم کند و همین مساله باز
هم به چالش دیگری در آستانه سال نو
میالدی برای بریتانیا و سپس اتحادیه
اروپا تبدیل شده است.
جالب اینجاست که پس از انتشار
خبر کشف نسخه جدید کرونا توسط
رسانههای بریتانیا ،بسیار از کشورها
این مساله را یک شــوخی آخ ِر سالی
قلمداد کردند .به عنوان مثال نشریه
دیسایتآلماندرگزارشروزگذشته
خود نوشته اســت که در شبکههای
اجتماعیِ آلمان ،بسیاری از کاربران با
انتشار پرچم بریتانیا یا تصویر بوریس
جانســون ،نخســتوزیر این کشور،

اقدام به تمســخر کردنــد .در جای
دیگری از این گزارش نوشته شده که
سیاســتمداران محافظهکا ِر اروپایی
با دید بدبینی به لنــدن نگاه کردند و
معتقد بودند که بریتانیاییها به دنبال
آن هســتند تا از این موضوع برای به
حاشــیه راندن تاثیر مذاکرات جاری
برگزیت استفاده کنند.
تنها یــک نفر توانســت بــر این
تحلیلها خــط بطالن بکشــد و آن
کســی نبود جز ،مت هنــکاک ،وزیر
بهداشت بریتانیا .او سحرگاه دوشنبه
در گفتوگو با شــبکه خبری اسکای
اعالم کرد که شیوع گونه جهشیافته
و جدید ویروس کرونا از کنترل خارج
شدهاستومردمبایدمانندکسیرفتار
کنند که به این ویروس مبتال شدهاند؛
«چون فقط از این طریق میتوان مانع
شیوع آن شد».
اظهارات ارشدترین مقام مسئول
بهداشــتی و درمانی بریتانیا به خوبی
به ما میفهماند که لندن در یک بحران
ی ســر و تــه قــرار دارد و این
ویژه و ب 
دقیقاً همــان نقطهای بــود که تمام
دولتهای اروپایی یکباره علیه بریتانیا
موضعگرفتند؛اینموضعشایدصریحا
از زبان دولتمردان قاره ســبز بیرون
نیامده باشد ،اما در عمل چنین است.

برای اثبات این موضوع کافی اســت
نیمنگاهی به یک آما ِر جزئی داشــته
باشیم.
روزنامه گاردین با انتشار گزارشی
عنوان کــرد کــه در اروپــا تاکنون
کشورهایی همچون فرانسه ،آلمان،
ایتالیا ،ســوئیس ،پرتغــال ،بلژیک،
اتریش ،بلغارستان ،دانمارک ،ایرلند،
فنالند ،رومانی ،سوئد ،کرواسی ،هلند
و لهســتان اعالم کردهانــد که تمام
پروازهایشانراازمقصدبریتانیامتوقف
خواهند کرد .این تدابیــر در اروپای
شرقی هم به چشــم میخورد .دولت
جمهوری چک تدابیر ســختگیرانه
قرنطینه را برای افرادی که از بریتانیا
وارد میشوند اعمال کرده و کشورهای
اســتونی ،لتونی و لیتوانی نیز تمامی
پروازها از انگلیس را لغو کردهاند.
لتونی همچنیــن رفتوآمدهای
زمینــی از بریتانیا به این کشــور را
ممنــوع اعالم کــرد .هنگکنگ هم
پروازهای مســافرتی خود از مقصد
بریتانیا را متوقف کرده است و وحشت
به حدی در سراسر جهان باال گرفته که
کشــورهای آمریکای التین از جمله
آرژانتین،کلمبیا،شیلیوپروپروازهای
ورودی و خروجی از انگلیس را به حالت
تعلیق درآوردنــد .دولتهای ترکیه

در اروپا تاکنون کشورهایی
همچونفرانسه ،آلمان،
ایتالیا،سوئیس،پرتغال،
بلژیک،اتریش،بلغارستان،
دانمارک ،ایرلند،
فنالند ،رومانی ،سوئد،
کرواسی،هلندولهستان
اعالم کردهاند که تمام
پروازهایشان را از مقصد
بریتانیامتوقفخواهند
کرد و در آمریکای التین
و اروپای شرقی هم همین
روال اجرا شده است

و مراکش نیز اعالم کردند ســفرهای
هوایی از بریتانیــا را تعلیق میکنند
و همچنیــن عربســتان پروازهای
بینالمللی را برای یــک هفته تعلیق
خواهد کرد .کانادا هم اعالم کرده است
پروازها از بریتانیا را برای  ۷۲ساعت به
حالت تعلیق درآورده است .ایران هم با
تشریح جزئیات لغو پروازها بین ایران و
بریتانیا اعالم کرد که همه بلیتهای
فروخته شــده به مقصد این کشــور
باطل است و اگر پروازی به سمت لندن
وجود دارد باید بدون مسافر بازگردد.

اینها بخشی از واکنشهای عملی به
کشف نسخه جهش یافته از کرونا در
لندن اســت و پیامدهای این مساله تا
بازار بورس جهانی ادامه داشته است.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی
بیزینس اینسایدر ،شــاخص اصلی
بورس لندن موسوم به «فوتسی»۱۰۰
پس از انتشــار خبر مربوط به کرونای
جدید سقوط کرد .گفته شده شاخص
«فوتســی  »۱۰۰و «فوتسی »۲۵۰
 ۱.۷درصد از ارزش ســهام خود را از
دست داده و نرخ برابری پوند بریتانیا
در مقابل یورو و دالر هم به ترتیب  ۱و
 ۱.۶درصد کاهش یافته است .سهام
شــرکت هواپیمایی ایرفرانس هم در
معامالت اولیه به میزان  ۱۰.۲درصد
و ســهام گروه هتلداری فرانســوی
«آکور» نیز به میزان  ۴.۴درصد نزولی
شد.
و اما جانسون...
بــدون تردیــد پیدایــش چنین
ویروســی در بریتانیا تاب و توان تمام
کشــورهای دنیا را از آنها ربوده است؛
چراکه تمــام کره خاکــی نزدیک به
یکسال است که با کرونای نوع اول در
حال دست و پنجه نرم کردن هستند و
دیگر ظرفیت تجربه یک فاجعه جدید
را ندارنــد .این نگرانــی بینالمللی تا
حدی افزایش پیدا کــرده که هانس
کلوگ ،مدیر منطقه اروپای سازمان
بهداشت جهانی اعالم کرده که برای
بررســی راههای مقابله با گونه جدید
ی ویروس کرونا در
و بهشدت مســر 
بریتانیا تشکیل جلسه خواهد داد اما
به زمان دقیق برگزاری این نشســت
اشارهای نکرده اســت .این مسائل را
حاال باید در کنار وضعیت فعلی بوریس
جانسون ،نخستوزیر سرزمین ملکه
قرار دهیم.
به گمان بســیاری از تحلیلگران
حال سیاســی او ایــن روزها خوب
نیســت ،چراکه مهمتریــن حامی او
یعنــی «دونالد ترامپ» کــه طرفدار
خــروج بریتانیا از جمع کشــورهای
اروپاییبود،حاال قراراستازکاخسفید
خارج شود و جانسون در برابر برگزیت
و آثار اقتصادی ،سیاســی ،سرزمینی
آن تنها مانده اســت .طی هفتههای
اخیر اخبــاری از شکســت خوردن

بوریس جانسون از یک
جهتبایدباتبعات اجرای
برگزیتمانندهمهپرسی
استقاللاسکاتلند،
بالتکلیفیسهمیلیون
کارگر بریتانیایی در اروپا،
تبعاتسرزمینیبرایرلند
و مشکالت اقتصادی دست
و پنجه نرم کند و از طرفی
دیگر او عالوه بر جامعه ملل
بایدپاسخگویمخالفان
داخلی در زمینه ظهور
نسخهجدیدکروناباشد
مذاکرات پســابرگزیت میان لندن و
بروکسلمنتشرشدوکمیبعدطرفین
اعالم کردند که مجددا ً به میز مذاکره
بازگشــتند .به هر ترتیب کمتر از یک
هفته تا پایان ســال  2020میالدی
زمان باقیســت و بریتانیا اعالم کرده
که احتمال خروج بدون توافق لندن
از اتحادیه در یکم تا سوم ژانویه 2021
وجود دارد.
بر این اســاس از یک سو بوریس
جانســون باید بــا تبعــات برگزیت
مانند همهپرســی احتمالی استقالل
اسکاتلند،بالتکلیفیسهمیلیونکارگر
بریتانیایــی در کشــورهای اروپایی،
تبعات سرزمینی بر ایرلند و مشکالت
اقتصادی دســت و پنجه نرم کند و از
طرفی دیگر او عالوه بــر جامعه ملل
باید پاسخگوی مخالفان داخلی باشد
تا جایی که کِر اســتارمر ،رهبر حزب
کارگر بریتانیا و رقیب جدی جانسون
در پارلمان با هشدار درباره شیوع نوع
جدیدی از ویروس کرونــا در بریتانیا
اعالم کرد که «نخستوزیر باید با مردم
درباره اینکه دقیقاً چه اتفاقی در حال
وقوع است و اینکه او قرار است در برابر
آن چه اقدامی داشته باشد ،روراست
باشد».حالبایددیدکهآیاچسبندگی
مشکالتِ منشعب از اجرای برگزیت
و پیدایش نوع جهــش یافته ویورس
کرونا میتواند جانسون را به لبه پرتگا ِه
انحالل پارلمــان و برگزاری انتخابات
زودهنگام بکشاند یا خیر؟
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آبه داوطلبانه مقابل دادستانهای ژاپن قرارگرفت

انفجار بمب در افغانستان جان  4پزشک را گرفت

خبرگزاری رســمی ژاپن روز گذشــته (سهشنبه)
گزارش کرد ،نخست وزیر ســابق این کشور به صورت
داوطلبانه مورد بازجویی دادســتانهای توکیو درباره
ی خودش درباره منابع مالی گزارش
پروندهای علیه منش 
نشده سیاسی قرار گرفته است .به گزارش خبرگزاری
رویترز ،شینزو آبه ،نخستوزیر سابق ژاپن که به خاطر
مسائلمربوطبهسالمتشدرسپتامبر ۲۰۲۰ازسمتش
کنارهگیریکرد،بابتتردیدهایمربوطبهاینکهدفترش
به الپوشانی هزینههای ضیافتهای شام برای حامیان
حزب کمک کرده ،به شدت مورد انتقاد است؛ این مساله
احتماال نقض قوانین تامین مالی محسوب میشود که
آبه سال گذشته میالدی از پاسخگویی به آن در پارلمان
طفره رفت .دادستانهای توکیو پروندهای را علیه منشی
آبه بابت تامین مالی گزارش نشده به ارزش  ۴۰میلیون
ین تنظیم کرده و از نخستوزیر ســابق خواستهاند تا
به صورت داوطلبانه درباره ایــن پرونده مورد بازجویی
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قرار گیرد .دادستانهای توکیو گفتند ،آنها درباره این
تحقیقات اظهارنظر نمیکنند .دفتر آبه نیز اظهارنظری
نکرده است .این مساله همچنین برای یوشیهیده سوگا،
نخستوزیر کنونی ژاپن نیز دردســر درست میکند
چون در زمان نخست وزیری آبه ،دست راست وی بود
و در پارلمان از آبه دفاع کرد .این در حالیست که میزان
رضایتمندی از سوگا بابت عملکرد دولتش در مواجهه با
پاندمی کووید ۱۹-کاهش داشته است.

سخنگوی کرملین گفت :هیچکس نمیتواند با قطعیت بگوید که الکسی ناوالنی ،چهره اپوزیسیون مسموم شده
است .روسیه هیچ اطالعاتی در این باره ندارد .به گزارش اســپوتنیک ،دیمیتری پسکوف اظهار کرد :روسیه مکررا ً
گفته است قادر به دریافت اطالعات ضروری از برلین ،سوئد و فرانسه نبوده است .پسکوف به خبرنگاران گفت :مدتی
است که نتوانستهایم اطالعاتی را که درخواست داده بودیم از سازمان منع تسلیحات شیمیایی دریافت کنیم .بنابراین
نمیتوانیم در مورد مسمومیت با قطعیت صحبت کنیم ،اطالعی درباره آن نداریم .در این راستا سرویس امنیت فدرال
اعالم کرد تحقیق در مورد سوءقصد ادعایی به ناوالنی ،فتنهانگیزی بوده است .این
سرویس همچنین اعالم کرد گفتوگو با یک مقام دولتی ادعایی که ناوالنی منتشر
کرده ،جعلی است .به گفته سخنگوی کرملین ،تازهترین ادعای ناوالنی در مورد
درگیری سرویس امنیت فدرال روسیه ،نمیتواند خدشهای به اعتبار این آژانس،
که از روسها در برابر خطرات مختلف حفاظت میکند ،وارد کند.

پلیس افغانســتان میگوید ،در انفجــار بمب کنار
جادهای که روز گذشته (سهشنبه) رخ داد  5تن شامل
 4پزشک کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری آسوشــتیدپرس ،پزشکان
در زندان پــل چرخــی در کابــل کار میکردند و در
نتیجه انفجــار این بمب کشــته شــدند البته هنوز
مشــخص نیســت که آیا هدف از انفجــار این بمب،
پزشــکان بودند یا خیــر .روی خــودروی آنها هیچ
عالمتی که نشــان دهد سرنشــینانش پزشک بودند،
وجود نداشت.
خودروی مذکور در جریان این انفجار کامال منهدم
شده است .فردوس فرامرز ،ســخنگوی رئیس پلیس
کابل گفته که دو تن دیگر هم در ایــن انفجار زخمی
شــدهاند .فرهاد بیانی ،ســخنگوی اداره زندانهای
افغانســتان نیز گفت 5 ،کارمند زنــدان در این انفجار
کشته شدند که شامل  4پزشک و یک راننده میشود.

همچنین هنوز هیچ گروهی مســئولیت این انفجار را
برعهده نگرفته است .داعش در ماههای اخیر مسئولیت
حمالت را در کابل برعهده گرفته که شــامل حمله به
موسسات آموزشی با  ۵۰کشته میشود .خشونتها در
افغانســتان از دو هفته پیش تاکنون با وجود برگزاری
مذاکرات طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در قطر
افزایش یافته و بیم شکست این مذاکرات مجددا ًمطرح
شده است.

کاهش ارزش دینار ،مردم عراق را به خیابانکشاند

صدها شهروند خشــمگین عراقی در چندین شهر این کشــور در اعتراض به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش
ارزش پول ملی تظاهرات کردند .به گزارش یورونیوز ،تظاهرکنندگان معتقدند که با این تصمیم قدرت خریدشــان
در میانه بحران اقتصادی ناشــی از کرونا کاهش پیدا خواهد کرد .بانک مرکزی عراق آخر هفته گذشته ارزش دینار
عراق را به میزان یک پنجم نســبت به دالر آمریکا کاهش داد و به صورت رسمی نسبت دینار به دالر را  ۱.۴۶۰اعالم
کرد .به این ترتیب معترضان خشمگین روز دوشــنبه در میدان نمادین تحریر بغداد تجمع کرده و خواستار تغییر
رویه دولت عراق شدند .افراد ســالخورده و بازنشســته که تصمیمهای دولت
را باعث کاهش حقوق بازنشستگیشــان ارزیابی میکردنــد نیز در این تجمع
اعتراضی شرکت داشــتند .میدان تحریر بغداد بارها شاهد اعتراض شهروندان
عراقی به اقدامهای دولت این کشــور بوده است .گفته شــده مراکز فروش دالر
با هجوم عراقیها مواجه است.

