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دورنــما

وزیر آموزش عالی لبنان سرپرست موقت وزارت اطالعرسانی شد

editorial@irannewspaper.ir

خاورمیانه

فویا دی سائوپائولو(برزیل)

واشنگتنپست(امریکا)

حریت دیلی نیوز(ترکیه)

«ژائــر بولســونارو» رســانههای برزیــل را
به انتشــار اخبــار کذب متهم کــرد .رئیس
جمهــوری برزیل پیشتر نیز بارها مدعی
شــده بود شــبکههای اینترنتی با سانســور
حرفهــای دولــت ،اخبار کذب را منتشــر
میکنند .این اظهارات در حالی در حاشیه
نشســت دموکراسی در واشنگتن بیان شد
که یکی از اهداف این گردهمایی ،حمایت
از حقوق خبرنگاران حرفهای بود.

در حالی که تصاویر ماهوارهای از افزایش
تنشها در مرز مشــترک روسیه و اوکراین
خبر میدهد ،سازمان اطالعات امریکا با
استناد به اسنادی تازه ،هشدار داد کرملین
با گســیل نیروهای نظامی برای حملهای
در آغاز ســال جدیــد میالدی بــه اوکراین
آماده میشــود .این در شرایطی است که
روسیه در انتظار تضمین واشنگتن درباره
لغو عضویت اوکراین در ناتو است.

در پی جدی شــدن بحــران مهاجران در
مرز مشــترک بالروس و لهستان؛ امریکا،
کانادا و شرکای اروپاییشان برای اعمال
فشــار بیشــتر بر «الکســاندر لوکاشــنکو»،
تحریمهای سیاســی و تجاری جدیدی را
علیه این کشــور اعــام کردند .هدف این
تحریمها شــخصیتهای ارشد سیاسی،
کارخانههــای تســلیحاتی و بزرگتریــن
شرکت صادرات بالروس است.

دیدار مکرون با محمد بن زاید و محمد بن سلمان چالش برانگیز شد

الیزه در گرداب انتقاد

بنفشــه غالمی« /امانوئل مکــرون» رئیس جمهور
فرانســه کــه تنها چند مــاه دیگر انتخابات ریاســت
جمهوری  2022کشــورش را پیش رو دارد ،روزهای
جمعه و شــنبه به دو کشور امارات و عربستان سفر
و تالش کرد نظر مردم کشور خود را با عقد قرارداد
تســلیحاتی کالنی با امــارات و دعوت از عربســتان
بــرای مبــارزه بــا تروریســم جلــب کــرده و خــود را
رئیس جمهوری فراتر از مرزهای کشــور خود نشان
دهد کــه با تروریســم ،مســأله نگــران کننــده برای
فرانسویهایی که هنوز خاطره حمالت تروریستی
در این کشــور را فراموش نکردهاند ،میســتیزد .اما
همه چیز آن طور که او میخواســت پیش نرفت و
سیل انتقادات روانه الیزه شد.
به گزارش «رویترز» ،ســفر «مکــرون» به امارات
و عربســتان در حالی انجام شد که کشورهای عربی
حاشــیه خلیــج فــارس ،نســبت بــه آینــده حضــور
امریکا در خاورمیانه دچار تردید شدهاند و با فرض
اینکــه امریــکا بعد از خــروج از افغانســتان و خروج
احتمالــیاش از عــراق طی این مــاه ،خواهان پایان
حضور در خاورمیانه است ،نگران آینده خود هستند
و از همیــن رو بیش از هر زمــان عالقهمند به خرید
ســاح و تجهیزات نظامی هســتند .از همین رو هم
بود که در جریان ســفر «مکرون» به امارات ،شــاهد
بســته شــدن قــرارداد نظامــی کالنی بین دو کشــور
بودیم .بــه گزارش خبرگــزاری «آسوشــیتدپرس»،
«امانوئــل مکــرون» کــه هنــوز هــم بابــت قــرارداد
تسلیحاتی امریکا با استرالیا در شوک به سر میبرد،
روز جمعــه در گام اول تــور دو روزه خود ،به امارات

رفــت و در دیــدار بــا «محمــد بــن زایــد آل نهیان»
قــرارداد تســلیحاتی کالنی را منقعد کــرد که ارزش
آن به  18میلیارد دالر میرســد و میتواند بخشی از
آالم او از قــرارداد «آکواس» را که باعث لغو قرارداد
 66میلیارد دالری اســترالیا با فرانســه شــد ،کاهش
دهــد .در ایــن قــرار داد امــارات  80فرونــد جنگنده
رافال و  12بالگرد جنگی ســاخت ایرباس از فرانسه
تحویــل خواهــد گرفــت .بــه گفتــه «چارلز فاســتر»
تحلیلگر سرویس اطالعاتی «جینز» که یک کمپانی
بینالمللی تحقیقاتی در امور نظامی و امنیت ملی
و فضایی در انگلیس است« ،این خرید تسلیحاتی
میتواند حکم ابزاری را داشــته باشــد کــه امارات با
اســتفاده از آن اســتقاللی عملیاتی به دست آورد و
دیگر نیازمند اتحاد و ائتالف با عربستان نباشد».
بهگزارش ســایت شــبکه خبــری «فرانــس ،»24
«مکــرون» در مرحلــه دوم تــور خود ،نزدیــک به دو
ماه بعد از ســفر «ژان ایو لودریان» ،وزیر خارجهاش
بــه ریاض ،به جده ســفر و با «محمد بن ســلمان»،
ولیعهد این کشــور دیــدار کرد .او که نخســتین رهبر
غربی اســت کــه از ســال  2018و زمــان قتل «جمال
خاشقجی» در کنسولگری عربستان در استانبول به
عربستان سفر میکند ،دردیدار با ولیعهد عربستان
ســعودی و رهبر دو فاکتوی این کشور درباره مسائل
مهم منطقهای همچــون روابط عربســتان با لبنان
و همیــن طــور ایــران ،مذاکــره و از او دعوت کــرد ،در
مبارزه با وهابیهایی که در غرب آفریقا فعال هستند
و نحلــه فکــری آنــان ریشــه در تفکــرات مفتیهای
افراطی عربستان دارد ،با پاریس همراه شود.

ëëانتقادبهسکوتمکرون
باایــن حال هر دو ســفر بــا انتقادهای گســترده
همــراه شــده اســت«.مکرون» درحالــی بــا «بــن
ســلمان» مذاکره و دیدار کرد که بسیاری در جهان
معتقدنــد ولیعهــد عربســتان ،اگــر فرمــان قتــل
«خاشــقجی» را صــادر نکــرده باشــد ،حداقــل در
جریــان صفــر تــا صد آن بــوده اســت .با ایــن حال
«مکــرون» دردفــاع از خود و با اشــاره بــه اینکه این
ســفر و دیــدار بــه معنای آن نیســت کــه همه چیز
مــورد تأیید او باشــد ،مدعی شــد« :این غیرممکن
اســت که بخواهیــد وارد مســائل سیاســی و بحران
خاورمیانه بشوید اما عربستان را نادیده بگیرید .چه
کســی میتواند حتی برای یک لحظه تصور کند که
میتواند به لبنان و بحران سیاسی این کشور کمک
کند و یا صلح و ثبات را به خاورمیانه بازگرداند اما با
عربستان وارد مذاکره نشود؟»
امــا گروههــای حقــوق بشــری ایــن بهانههــای
«مکرون» را نپذیرفتهانــد .در همین ارتباط روزنامه
انگلیســی «گاردین» خبــر داده« ،اگنــس کاالمارد»،
رئیس عفو بینالملل که ملیت فرانسوی دارد ،همه
دالیلی که «مکرون» برای ســفر به عربستان و دیدار
با «بن ســلمان» آورده است را بهانه خوانده و گفته
است« :فرانسه هر قدر هم در عربستان منافع داشته
باشد ،هیچ چیز نمیتواند به کسی که خبرنگاران را
به قتل میرساند ،فعاالن سیاسی را مورد تهدید قرار
میدهد ،زنان مدافع حقوق بشــر را زندانی میکند،
شــهروندان یمنی را میکشــد و جامعه بینالمللی
را فریــب میدهــد ،مشــروعیت بخشــد« ».بــروس
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زهره صفاری /وزیر اطالعرسانی لبنان در حالی برای رهایی کشورش از شکاف
دیپلماتیک اخیر با عربستان و همپیمانان عرب ثروتمند سعودیها در خلیج
فارس تن به استعفا داد که به رغم پادرمیانی فرانسه در این هیاهو ،همچنان
حل بحران بیروت با اما و اگرهای بسیاری همراه است.
بــه گزارش شــبکه خبــری «الجزیره» ،گرچه اســتعفای «جــورج قرداحی»
ماههــا اســت که نه تنهــا در روابط لبنان با برخی کشــورهای منطقــهای ،که در
حوزه داخلی نیز مورد مناقشه و بحث بود اما با حواشی و واکنشهای بسیاری
همراه شده است .در حالی که شماری از رسانههای وابسته به عربستان ،پیشتر
مدعی شده بودند عربستان به «قرداحی» پیشنهاد داده بوده در ازای دریافت
مبلغی حدود یک میلیون دالر استعفا کند ،وزیر اطالعرسانی مستعفی لبنان
ضمــن رد این اتهامات ،صراحتاً در نشســت خبری درباره اســتعفایش گفت:
«من نمیخواهم ابزاری برای آســیب رســاندن به لبنان و برادران لبنانیام در
عربســتان و کشــورهای حوزه خلیج فارس باشم .منافع کشــور و مردمانمان و
کســانی که از من حمایت کردند به منافع شــخصیام و حتی جایگاه وزارتیام
ارجحیــت دارد ».امــا در شــرایطی کــه «نجیب میقاتــی» ،نخســتوزیر لبنان
اســتعفای «قرداحی» را پیــش درآمدی برای رایزنیهــای «امانوئل مکرون»،
رئیس جمهور فرانسه در سفر پیش رو به عربستان برای رفع مناقشات با لبنان
خوانــد و «مکرون» نیز از این اســتعفا به عنوان «بــرگ برنده» مذاکرات پیش
رو با طرف سعودی تعبیر کرده است اما «بشار الحلبی» ،تحلیلگر سیاسی در
اینباره به الجزیره گفت« :من چندان به این شــرایط خوشــبین نیستم چراکه
تصور نمیکنم این امر چندان در رفتار عربستان تأثیرگذار باشد و سعودیها به
این استعفا اهمیتی بدهند ».اما این استعفا با واکنشهای مختلفی در داخل
و خــارج از لبنــان همراه بود .به گزارش «الشــروق» ،جمعی از سیاســتمداران
اهــل تســنن ایــن کشــور از جملــه نخســتوزیران ســابق آن همچون «ســعد
حریری»« ،فؤاد ســینیورا» و «تمام سالم» ،دیدگاه «قرداحی» را مسیری برای
تقویت روابط برادرانه و تســهیل منافع عمومی اعراب در حوزه روابط لبنان و
کشــورهای عرب اعالم کردند« .نجیب میقاتی» نیز مانند اســاف خود از این
اســتعفا اســتقبال کرد اما «عبداهلل بوحبیب» ،وزیر خارجــه لبنان با موضعی
محتاطانه گفت« :ما درگیر بحرانی پیچیده هســتیم که باید حل و فصل شود.
وزیــر اطالعات ما نیز دیدگاهــش را قاطعانه بیان کرد؛ برخی آن را پذیرفتند و
بعضیهای دیگر مقابل آن قرار گرفتند .امیدواریم این شــرایط مسیری برای
مذاکره باشد و نه دیکته شدن سیاستها با کشورهای (عرب) خلیج فارس».
همزمان حزباهلل لبنان که از ســوی رســانههای وابســته به سعودیها به
بازیگردانــی این اســتعفا متهم شــده بود با تقدیــر از بیانیههــای «قرداحی»،
عربستان را به فرافکنی و ایجاد کمپینهای ناعادالنه علیه او متهم کرد« .سید
حسن نصراهلل» نیز در توئیتی نوشت« :حزباهلل شجاعت جورج قرداحی در
دفاع از مظلومیت مردم یمن را ســتوده و آن را پرافتخار میداند ».به نوشــته
ایســنا به نقل از المیادین« ،عبدالملک العجزی» ،عضو هیأت مذاکرهکننده
صنعــا نیــز گفت« :اســتعفای قرداحی گواهی بــرای تبرئه متجاوزان نیســت.
وی موضعــش را در وزارتخانــهاش اعــام کــرده اســت اما این اســتعفا برای
عربســتان بیش از پیروزی به شکســت نزدیک بوده و نشــاندهنده شــکنندگی
روابط لبنان با برادران عربش است ».با پذیرش استعفای «جورج قرداحی»
از سوی «میشل عون» ،رئیس جمهور لبنان« ،عباس الحلبی» ،وزیر آموزش
عالی این کشور به دستور نخستوزیر به صورت موقت و تا زمان معرفی وزیر
جدید ،سرپرستی وزارت اطالعرسانی را عهدهدار شد.
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ریــدل» ،از کارشناســان اندیشــکده «بروکینگــز» که
زمانی از تحلیلگران ســازمان ســیا در امور عربستان
بوده اســت ،نیز ایــن دیدار را «مهر تأیید فرانســه بر
محمــد بن ســلمان و جنــگ او در یمــن» خوانده و
تأکید کرده اســت« :بــا این دیدار مخالفــت غرب با
بن ســلمان و جنــگ او در یمن به پایان رســید .این
بزرگترین خیانتی بود که یک رهبر غربی میتوانست
در قبال مردم یمن مرتکب شود« ».ریدل» با اشاره
بــه گزارش جدید ســازمان ملل که اعــام کرده 400
هزار کودک یمنی در آستانه مرگ ناشی از گرسنگی
هســتند ،گفــت« :ایــن فاجعــهای اســت که توســط
محمد بن سلمان رقم خورده است».
اما «الویر فونداچی» ،تحلیلگر ســایت سازمان
دیدبان حقوق بشــر پا را فراتر گذاشته و تأکید کرده

حذف کرهشمالی از طرح کمکهای بشردوستانه  2022سازمان ملل

پیرو آگهی شماره  55/۰۰/20209مورخ  1400/09/13موارد زیر اصالح می گردد:

ســازمان ملــل ،کرهشــمالی را از طــرح کمکهــای
بشردوســتانه جهانــی خــود در ســال  ۲۰۲۲کنــار
گذاشــته اســت؛ اقدامــی کــه ظاهــراً از بســته بودن
مرزهای این کشور در همهگیری کرونا نشأت گرفته
است.
بهگــزارش ایســنا ،بهنقــل از خبرگــزاری رویتــرز،

در خالصــه برنامــه کمکهــای بشردوســتانه جهانی
سازمان ملل در سال  ۲۰۲۲آمده است« :افغانستان،
کرهشمالی و میانمار با ناامنی غذایی شدیدی مواجه
هســتند کــه احتمــاالً تــا اواخــر ســال آینــده میالدی،
وخیمتر خواهد شد».
بــا این حــال ،ســازمان ملــل در بخش مربــوط به

اســت« :فــروش تســلیحات به امــارات و شــراکت
نظامی با عربســتان به بهانه مبارزه با تروریسم به
قیمت نادیده گرفتن حقوق بشــر ،لکه ننگی است
که در کارنامه امانوئل مکــرون باقی خواهد ماند».
او کــه معتقــد اســت حمایت فرانســه از امــارات و
عربســتان ،گناهــی نابخشــودنیتر از آن اســت کــه
رهبــران ایــن دو کشــور مرتکــب میشــوند ،تأکیــد
میکنــد« :مکــرون حداقــل میتوانســت در دیدار
خــود در امارات از ســران این کشــور بخواهد احمد
منصــور و دیگر مخالفــان را آزاد کنــد .او همچنین
میتوانســت در عربســتان نیــز پیگیــر قتــل جمال
خاشقجی باشــد .ســکوت در قبال این موضوعات
به منزله چشمپوشــی از نقض حقوق بشــر در این
کشورهااست».

طرحهای خود برای مقابله با این مســائل در منطقه
آسیا-اقیانوسیه ،نامی از کرهشمالی نیاورده و تنها به
مسائل میانمار و افغانستان پرداخته است.
این دومین ســال متوالی است که سازمان ملل در
برنامــه کمکهــای خود ،نامی از کرهشــمالی نیاورده
است.

