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لبنان،یکقدمتافروپاشی!

بحران لبنان در آستانه یک ساله شدن قرار دارد.
چهارم اوت  2020بود که انفجار بزرگی در بندر
بیروت رخ داد .پس از این انفجار بزرگ ،تظاهرات
ضد دولت «حسان دیــاب» شکل گرفت و دیاب
از نخست وزیــری لبنان استعفا کرد«.میشل
عون» رئیس جمهور لبنان ابتدا «مصطفی ادیب»
را مأمور به تشکیل کابینه کــرد ،اما ادیــب پس
از یک مــاه انصراف داد و اعــام کــرد خواستار
سیاسی نشدن تشکیل کابینه بودم ،اما محقق
نشد.با استعفای مصطفی ادیــب ،طبق انتظار
سعد الحریری بار دیگر مأمور به تشکیل کابینه
شد .الحریری از اکتبر  2020تاکنون یعنی به
مــدت حــدود هشت مــاه نتوانسته اســت کابینه
جدید لبنان را تشکیل دهد .طبق آن چه محافل
لبنانی اعالم کردند دلیل تشکیل نشدن کابینه
به سهمخواهیهای سیاسی در این کشور به
خصوص میان سعد الحریری و میشل عون باز
میگردد .این وضعیت سبب تشدید مشکالت
مردم لبنان به ویژه در بعد اقتصادی شده و مردم
بارها با برگزاری تظاهرات ،اعتراض خود را به
جدالهای سیاسی در این کشور اعالم کردند.
در حالی کــه امیدها بــرای تشکیل کابینه به
شدت کاهش یافته و حتی موضوع انصراف سعد
الحریری برای تشکیل کابینه مطرح شده« ،نبیه
بری» رئیس پارلمان لبنان به تازگی طرحی را
برای برون رفت از بن بست سیاسی حاکم بر این
کشور ارائه کرد.طرح نبیه بری تشکیل دولتی
متشکلاز 24وزیربهجای 18وزیراست.عالوهبر
این،یکسوممعطل(کرسیهایموردمناقشه)به
هیچ گروه سیاسی در لبنان تعلق نخواهد گرفت.
در واقع ،در طرح نبیه بری ،یک سوم کرسیهایی
که میان الحریری و عون مورد مناقشه بود ،به هیچ
گــروه سیاسی تعلق نخواهد گرفت تا عم ً
ال بن
بستتشکیلکابینهپایانیابد.روزنامهالجمهوریه
لبنان نوشت« :گروههای لبنانی تا حدود زیادی با
طرح نبیه بری موافق هستند و احتمال دستیابی
به توافق برای تشکیل کابینه وجود دارد .با این
حال ،هنوز این اطمینان وجود ندارد که آیا سعد
الحریری با طرح رئیس پارلمان موافق است یا
خیر؟بهایندلیلکهالحریریبرتشکیلکابینهای
تکنوکرات و بدون در نظر گرفتن سهم گروههای
سیاسی لبنانی تأکید دارد».در همین زمینه،
«ماریونعون» نمایندهپارلمانلبنانگفت«:سعد
الحریریخواهانتشکیلکابینهنیست».موضوع
مهمدیگرایناستکهاگرگروههاوشخصیتهای
لبنانی با طرح نبیه بری برای تشکیل کابینه که
جدیدترین طرح است ،موافقت نکنند ،بحران
تشکیل کابینه ممکن است به شکل دیگری ادامه
یابد از جمله برکناری الحریری از تشکیل کابینه.
در صورت وقوع این وضعیت نیز تحوالت گذشته
لبنان نشان میدهد جریان المستقبل که تحت
ریاست الحریری قرار دارد ،به همراه حامیانش،
هم در مسیر تشکیل کابینه به ریاست شخص
دیگری کارشکنی خواهند کــرد و هم ایــن که
احتمال شکلگیری آشوبهای اجتماعی زیاد
است.بر این اساس« ،ایهاب حموده» نماینده
پارلمان لبنان با هشدار درباره شکست احتمالی
طــرح بــری ،اعــام کــرد ایــن کشور وارد بحران
عمیقی در همه سطوح شــده و راه بــرون رفت
از ایــن بحران هم تنها با تشکیل دولــت میسر
خواهد شد.

توئیت روز

الکساندریا اوکازیو کورتز ،نماینده ترقیخواه
کنگره به سخنان کامیال هریس ،معاون اول جو
بایدن که در گواتماال به مهاجران مرزی گفته بود
به آمریکا نیایند ،واکنش نشان داد.او در توئیتی
نوشت :دیدن این موضوع ناامیدکننده است.
او ًال ،درخواست پناهندگی در هر مرز ایاالت
متحده 100درصد روشی قانونی برای ورود به
آمریکاست.ثانیا ،ایاالت متحده دههها به تغییر
رژیم و ایجاد بی ثباتی در آمریکای التین کمک
کردهاست.مانمیتوانیمخانهشخصیرابهآتش
بکشیموسپساورابهخاطرفرارمقصربدانیم!

«گروه  » 7در برابر آزمونی بزرگ

سرانگروه 7بهمطالباتموجودبرایتامینهزینهواکسیناسیونکشورهایفقیر
ضدکروناعملمیکند؟

بیش از صد تن از رهبران سابق جهان از سران
گروه  7خواسته اند طی دو سال  60میلیارد دالر
برایتامینهزینهواکسیناسیونکشورهایفقیر
علیه کرونا بپردازند .رهبران سابق جهان خطاب

بهنشستسرانگروه 7کهقراراستروزهای21
و22خرداددرانگلیسبرگزارشود،تصریحکرده
اند که این کمک را به عنوان اعانه تلقی نکنند و در
جهت تامین منافع راهبردی خود بدانند .معلوم

خانواده مرموزکاخکرملین

بیزینساینسایدر:پوتین 2یاشاید 3دخترداردکهبهندرتدربارهآنهاصحبتمیکند
افسر سابق سرویس اطالعاتی کــا.گ.ب که
سال هاست در کاخ کرملین سکونت دارد،
همچنان تــاش می کند زندگی خــود را در
رمز و راز پیش ببرد ،اما از زندگی والدیمیر
پوتین ،رئیس جمهور  ۶۸ساله روسیه ،چه می
دانیم؟ به گــزارش بیزینس اینسایدر ،به جز
چند خبر و تصویری که از پوتین سوار بر اسب،
در حال وزنـهبــرداری یا بدون پیراهن منتشر
شده ،اطالعات کمی درباره زندگی شخصی و
خانوادگیویموجوداست.پوتیننهایتتالش
خود را انجام داده تا فرزندانش را از مرکز توجه
دور نگه دارد و باعث شده برخی حتی بپرسند
که آیا او اصال فرزندی دارد یا خیر.شایعاتی که
طی سالهای گذشته به گوش رسیده ،حاکی
از آن است که پوتین از همسر سابقش دو دختر
و احتماال از دوست دخترش که در سال۲۰۱۵
با یکدیگر رابطه داشتند ،یک دختر دیگر دارد.
یکی از این دخترها «کاترینا تیخونووا» است که
به تازگی پروفایلی ساخته و در مجمع اقتصادی
بینالمللی سن پترزبورگ سخنرانی کرده
اســت .پوتین از ازدواج اولش
بــا «لــیــودمــیــا شکربنوا»،
مهماندار هواپیما دو دختر
دارد .این ازدواج در سال
 ۲۰۱۳میالدی پس
از  ۳۰سال زندگی
مشترک به طالق

ختم شد« .ماریا» و «کاترینا» ثمره این ازدواج
هستند .ماریا در ســال  ۱۹۸۵میالدی در
لنینگراد (سنپترزبورگ کنونی) و کاترینا
در ســال  ۱۹۸۶مــیــادی هنگامی کــه این
خانواده در دوران کاری پدر در کــا.گ.ب در
آلمان زندگی میکردند ،در آن جا متولد شد.
نام مستعار ماریا «ماشا» و نام مستعار کاترینا
«کاتیا»ست .ماریا در کالج رشته ایدئولوژی
خواند و در مسکو به دانشکده پزشکی رفت
در حالی که کاترینا در کالج مطالعات آسیایی
خواند .هر دو دختر با هویتهای جعلی در
دانشگاه شرکت کردند .ماریا اکنون  ۳۶سال
دارد و یک محقق پزشکی اســت و به همراه
همسر هلندیاش «یوریت فاسن» در مسکو
زندگی میکند .کاترینا  ۳۴سال دارد و یک
رقصنده آکروباتیک برجسته محسوب میشود
و یکی از استادان ارشــد در دانشگاه دولتی
مسکواست .با این حال هیچ عکس رسمی از
این دخترها وجود ندارد .پوتین همچنین از
«آلینا کابایوا» ،فرزند یا فرزندانی دارد که سال
 2018متولد شــده انــد.
«آلینا کابایوا» برنده مدال
طالی المپیک  2004آتن
بودهواکنونریاستیک
هولدینگرسانهای
بزرگ در مسکو را
بر عهده دارد.

نیستکهآیانشستگروه 7بهایندرخواستتوجه
خواهدکردیانهاماچندنکتهوجودداردکهممکن
استدرتصمیمگروه 7موثرباشد:نخست،رقبای
چینی و روسی گروه  7در استفاده از دیپلماسی
واکسنپیشافتادهاندوازآنبرایتوسعهوتقویت
حضور و نفوذ خود در کشورهای مختلف جهان از
جمله کشورهای در حال توسعه و فقیر استفاده
کرده اند بنابراین کشورهای گروه 7برای جبران
عقب ماندگی خــود در ایــن زمینه امکان دارد
کمک هایی را به همین منظور اختصاص دهند.
دوم این که اعضای گروه 7از جمله آمریکا در روند
واکسیناسیون داخلی به مرز نهایی نزدیک شده
اندبنابراینبهتدریجدرموقعیتصدورواکسنقرار
میگیرندوپیشازایننیزدولتبایدناعالمکرده
بود بخشی از واکسن های تولید داخل این کشور
رادراختیارسازمانبهداشتجهانیقرارخواهد
داد تا به طور مساوی بین مناطق مختلف جهان
توزیعکندکههمینموضوعباانتقادهاییدرداخل
مواجهشدومنتقداناینانتقادرامطرحکردندکه
حتیاگربنابودچنینکمکیارائهشودبایدآمریکا
آن ها را در اختیار کشورها به ویــژه کشورهای

دوست و متحد قرار می داد و از این طریق روابط
دو جانبه خود را با این کشورها تقویت می کرد و
باالخرهنکتهسومکهبهنوعیدربیانیهدرخواست
کنندگان کمک از گروه  7نیز تصریح شده این
است که کمک به کشورهای فقیرنه تنها هزینه
نیستبلکهنوعیسرمایهگذاریبرایآیندهاست
و کرونا با تمام هزینه های سنگینی که به همراه
داشته،ایندرسرانیزبهبشریتدادکههمکاری
نه یک انتخاب بلکه ضرورت اجتناب ناپذیر است
بنابراین در هر جایی که همکاری وجود داشته (
چهدرداخلوچهدرمیانکشورها)مبارزهباکرونا
از ضریب موفقیت باالیی برخوردار بوده و درست
برعکس در هر جایی که همکاری وجود نداشته
یا کم بوده به همان میزان هم ضریب موفقیت در
مبارزه با کرونا کم بوده است چنان که خود پدیده
کرونا هم از دل جنگ تجاری دولت ترامپ علیه
چین بیرون آمد و به همین دلیل آمریکایی ها
چه دولت وقت ترامپ و چه دولت کنونی بایدن
اتهاماتی را علیه دولت پکن در کم کاری در مهار
کروناوخروج آنازمرزهایاینکشورمطرحکرده
اندکههمچنانادامهدارد.

رانندهکامیوندرکانادا 4عضویکخانوادهمسلمانرازیرگرفتوکشت

کانادا قاتل را تروریستمعرفیمیکند؟
پلیس کانادا اعالم کرد یک راننده کامیون
عامدانه و با انگیزه «نژادپرستانه» اعضای یک
خانواده مسلمان را در لندن ،شهری نه چندان
دور از تورنتو زیر گرفت .به گفته پلیس استان
انتاریو شواهدی وجود دارد که نشان میدهد
این حمله یک عمل از پیش برنامهریزی شده
بوده و «اعتقاد بر این است که این قربانیان به
دلیل مسلمان بودن هدف قرار گرفته اند ».بر
اساس گزارش ها« ،ناتانیال ولتمن» راننده
 ۲۰ساله کامیون در پیادهرو با پنج نفر برخورد
کرد و سپس از محل گریخت اما بعد پلیس او را
دستگیر کرد .حاال سوال این است که آیا این
مهاجم با اتهام «تروریسم» مواجه خواهد شد
یا دولت های غربی تنها حمالت گروه های
افراطی را تروریستی می دانند .پلیس بنا بر
درخواست بازماندگان این خانواده اسامی
آن ها را منتشر نکرده است  .یک مادربزرگ
 ۷۴ساله ،یــک زن  ۴۴ساله به همراه یک
مرد  ۴۶ساله و دختر نوجوان  ۱۵ساله آن
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پیشخوان بین الملل
تــیــتــر یـــک روزنـــامـــه
فــــــــرانــــــــســــــــوی
«لومانیته»«زندگی
تحت اشغال در قدس
شرقی»«یک ماه پس
از انــفــجــار خشونت
در شــهــر مــقــدس،
فلسطینیان در برابر
شتاب مستعمره سازی مقاومت می کنند»

کارتون روز

عالء اللقطه هنرمند فلسطینی کاریکاتوری
را درب ــاره جانبداری جامعه جهانی از رژیم
صهیونیستی ترسیم کــرد و در صفحه خود
در فیس بــوک بــه اشــتــراک گــذاشــت.در این
کــاریــکــاتــور نــمــاد رژیـــم تــا بــن دنـــدان مسلح
صهیونیستی از تیروکمان کودک فلسطینی
نزد جامعه جهانی شکایت می کند.

قاب بین الملل

ها ،قربانیان این حمله بود هاند .تنها نجات
یافته این حمله یک پسر  ۹ساله است که به
شدت آسیب دیده اما مقامها می گویند زنده
خواهد ماند .سرشماری سال  ۲۰۱۶نشان
میدهد شهر لندن کانادا که در حدود ۲۰۰
کیلومتری جنوب غربی تورنتو قرار گرفته ،به
لحاظ جمعیتی بافتی متنوع دارد .در این شهر
از هر پنج نفر یک نفر در خارج متولد شده است
و شهروندان عربتبار بزرگ ترین اقلیت این
شهر را تشکیل میدهند.

حامیان ترامپ در گردهمایی حزب جمهوری
خــواه آمریکا در ایالت کارولینای شمالی/
رویترز

