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چندنکتهدربارهاستعفایوزیرلبنانی
باالخره جورج قرداحی وزیر اطالع رسانی لبنان
پس از گذشت حدود یک ماه از بحران سیاسی
میان کشورش و عربستان و قطعی روابط چهار
کشور عربی خلیج فــارس با بیروت در نتیجه
انتقاداتش به جنگ یمن استعفا کرد  .استعفای
قرداحی در چارچوب ابتکار فرانسه مبتنی بر
وعدههای ماکرون صورت گرفته است .ماکرون
به دولت لبنان وعده داده بود که در سفرش به
خلیج فارس برای آشتی عربستان و سه کشور
امــارات ،کویت وبحرین با لبنان تالش کند و
گویا قولهایی هم دریافت کرده است .پاریس
موفقیت این ابتکار خود را مشروط به استعفای
قرداحی کرد که این مسئله روز جمعه اتفاق
افتاد .حال پرسش این است که آیا بخش دوم
ابتکار ماکرون عملیاتی میشود و این آشتی
صــورت میگیرد؟ فعال عربستان در این باره
موضع خود را اعالم نکرده است اما بعید نیست
به خاطر ماکرون روابط خود و حداقل سطحی
از آن را با لبنان از سر گیرد .با این حال ،واقعیت
این است که سیاست ریاض در قبال دولت لبنان
تغییر نخواهد کرد .در زمان شروع بحران حدود
یک ماه پیش هم نگارنده گفت که مسئله فراتر
از قرداحی است و با استعفای او شاید تنش تا
حدودی فروکش کند اما پایان نمییابد .مشکل
اصلی عربستان مشارکت حزب ا ...در قدرت
است و تا زمانی که این حضور در قدرت ادامه
دارد تغییری اساسی در سیاست عربستان در
قبال دولــت لبنان رخ نمیدهد؛ تحریمهای
پیدا و پنهان و فشارها بــرای باال بــردن هزینه
حضور حزب ا ...در قدرت ادامه خواهد یافت.
از طرفی ،فرانسه به لبنان به عنوان یکی از حوزه
های نفوذ مهم خاورمیانهای خود مینگرد و
مواضعی همسو با ریاض در قبال تحوالت داخلی
لبنان دارد اما به شکلی آرامتر بروز میدهد و بر
عکس ریاض نمیخواهد تنشهای داخلی در
این کشور از کنترل خارج شود ،بلکه میخواهد
مدیریت شده پیش برود .به هر حال ،استعفای
قــرداحــی امتیازی اســت که مــاکــرون در سفر
عربستان تقدیم مقامات این کشور میکند و
نباید انتظار داشت که متعاقب آن تحولی مهم
در جهت تغییر سیاست ریاض در قبال لبنان
رخ دهد.استعفای جورج قرداحی اما چند پیام
مهم درباره وضعیت داخل لبنان دارد :نخست
این که این اقدامحجم تاثیرگذاری عربستان
در این کشور را نشان میدهد .دوم این که این
استعفا به دنبال مخالفت حزب ا ...اما موافقت
شرکای آن در قدرت به ویژه جریان آزاد ملی
حزب میشل عون رئیس جمهور این کشور رخ
داد و همین نشان از وجود یک شکاف خزنده
در جبهه حزب ا ...در مدیریت و شیوه مواجهه
با مسائل و مشکالت دارد .سوم این که واکنش
شدید عربستان به اظهارات جورج قرداحی و
همچنین استعفای وی متعاقب این پیامدها،
عرصه را بر مخالفان و منتقدان ریاض به ویژه در
میان سیاستمداران تنگ میکند و هزینههای
سنگین اظهارات علیه آن ،چه در بعد شخصی و
چه ملی باعث میشود هم دولتهای متشتتی
چون لبنان و هم این سیاستمداران دست به
عصا در قبال عربستان موضع بگیرند.

کارتون روز

کاریکاتور نشریه فرانسوی لیبراسیون درباره
تهدید روسیه به حمله نظامی به اوکراین.

آمریکا

اظهارنظرجنجالیپلوسی
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
گفت :مــن دربـــاره ایــن مــوضــوع (مسلمانان
اویغور) با ترامپ صحبت کرده بودم .وقتی که
او چند سال پیش میخواست به ژاپن برود ،به
او گفتم که تو باید به چین بروی چون هم مجلس
سنا و هم مجلس نمایندگان ،هم جمهوری
خــواهــان و هــم دمــوکــراتهــا ،همگی دربــاره
رفتار شی جین پینگ ،رئیس جمهور چین
با مسلمانان اویغور جــد ًا نگران هستند .روز
بعدکه همدیگر را دیدیم ترامپ به من گفت
که رئیس جمهو ِر چین به او گفته که اویغورها
دوست دارند که در کمپها (زندانی) بمانند!

گروه بین الملل -جو بایدن ،رئیس جمهور
آمریکا در دیداری مجازی با شی جین پینگ،
همتای چینی اش که مــاه گذشته میالدی
انجام شد ،گفته بود که طرفین باید «نردههای
محافظ» ایجاد کنند تا «اطمینان حاصل شود
کــه رقــابــت بین کــشــورهــای مــا ،خــواســتــه یا
ناخواسته» به درگیری تبدیلنشود .حاال سوال
این است که کاخ سفید در تعاملش با دولت پکن
به دنبال نصب حفاظ برای جلوگیری از جنگ
است ،یا ریل گذاری به سمت تنشی که کسی
سرانجام آن را نمی داند .آن چه مشخص است،
آمریکا نمی خواهد عملکردش به آغاز جنگ
بین دو ابــرقــدرت اقتصادی و نظامی جهان
بینجامد ،اما همزمان حاضر نیست از تحریک
و ایجاد تنش با دشمن خود ،دست بردارد .در
همین راستا ،آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه
آمریکا به چین هشدار داد «اگر بحرانی در تنگه
تایوان پدید آید عواقب وحشتناکی در انتظار
چین خواهد بود ».بلینکن با اشاره به این که
پکن در سال های اخیر در حال تالش برای
تغییر وضع موجود در تنگه تایوان بوده است،
در پاسخ به این سوال که آیا چین آماده حمله به

تایوان است ،گفت« :این تصمیمی فاجعه آمیز
است ».او همچنین بار دیگر موضع واشنگتن در
قبال این مسئله را تکرار و تاکید کرد که ایاالت
متحده قطعا متعهد است که اطمینان یابد
تایوان توان ،وسایل و امکانات الزم برای دفاع
را دارد .تنشها میان چین و تایوان در هفته
های اخیر افزایش یافته و وزیر دفاع تایوان آن
را حادترین تنشها در بیش از  ۴۰سال اخیر
نامیده است .به گزارش یورونیوز ،مقامهای
تایوانی ابــراز نگرانی کرد هاند که چین قادر
است تا سال ۲۰۲۵یک تهاجم تمام عیار به این
جزیره داشته باشد .چین یکی از اولویتهای
سیاست خارجی دولت جو بایدن باقی مانده
و با رفتن دونالد ترامپ همچنان این مسئله
یکی از چالشهای اساسی سیاست خارجی
واشنگتن ارزیابی میشود .در کمتر از یک سال
از زمان روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید
در کاخ سفید ،تالشهایی برای تنشزدایی
و گفت وگــو میان رهبران و ســران دو کشور
صورت گرفته است اما به نظر میرسد همچنان
حوزههای تنش میان پکن و واشنگتن گسترده
اســت .در مــا ههــای اخیر تحرکات چین در

نزدیکی جزیره تایوان و همچنین بیم اشغال
این جزیره از سوی حاکمان چین نگرانیهای
گستردهای را در سطح جهان برانگیخته است.
چین ،تایوان را به عنوان یک کشور مستقل به
رسمیت نمیشناسد و آنرا یکی از استانهای
خــود مینامد .ایــن در حالی اســت که مردم
تایوان چنین نظری ندارند و دولت این جزیره
خودمختار همواره درخصوص نیات و اهداف
توسعه طلبانه رهبران پکن هشدار دادهانــد.
مخالفت های تایوان در حالی است که هنری
کیسینجر ،وزیر امور خارجه پیشین آمریکا ،دو
هفتهپیشدرمصاحبهایبهمیزبانیفریدزکریا
گفتهبود«:معتقدمپیوستننهاییتایوانوچین
و ایجاد چین واحد ،هدف پکن است و احتماال
در هر دوره ای از دولت چین ،تایوان به عنوان
بخشی تاریخی از چین در نظر گرفته شده که
توسط ژاپن به زور اشغال شده بود .این دقیقا
همان موقعیتی بود که من و نیکسون در اولین
تماس با چین با آن مواجه شدیم ».او همچنین
سخنی از مائو در دیدار با ریچارد نیکسون را
نقل کرد که گفته بود« :ما می توانیم صد سال
منتظر بمانیم ،اما در نهایت زمانی تایوان را به
دست خواهیم آورد  ».
▪رویترز :آمریکا در حال آزمودن خط قرمز
پکن در تایوان است

با اشــاره به تحوالت مرتبط با تایوان و چین و
اقدامات آمریکا ،رویترز در گزارشی نوشت:
آمریکا در حال آزمودن خط قرمز پکن در تایوان
است .افزایش تعداد نظامیان آمریکایی در بازه
زمانی  ۳۱دسامبر تا  ۳۰سپتامبر سال جاری
میالدی هیاهوی زیادی نداشت اما با اذعان
بیسابقه تسای اینگ ون ،رئیس جمهوری
تایوان در اکتبر تالقی زمانی پیدا کرد که گفته
بود ارتش آمریکا با تعداد کم نیرو و پرسنل در
تایوان میماند .رایزن امور سایبری و نظامی در

البراتوار ( )DoubleThinkدر تایوان ،گفت:
درحالی که آمریکا نگفته این نظامیان در تایوان
مشغول چه کاری هستند اما این میتواند یک
سیگنال قوی برای چین باشد .جنگی که باید
از آن دوری کرد .هنری کیسینجر ماه گذشته
گفته بود« :چالش در هر درگیری این نیست
که چگونه آن را شروع کنید ،بلکه این است که
آیا میدانید چگونه آن را پایان دهید ».حاال،
احتمال بروز تشدید تنشها وجود دارد .حضور
این افراد اکتبر توسط رئیس جمهوری تایوان و
پس از آن تایید شد که وال استریت ژورنال دو
مطلب را درباره این مسئله منتشر کرد که این
افراد دستکم یک سال است که در تایوان به
سر میبرند .آمریکا هزاران نیروی نظامی را از
دهه  ۵۰تا  ۷۰میالدی در تایوان و در نخستین
بحران تنگه تایوان در  ۱۹۵۴مستقر کرد اما آن
ها در ۱۹۷۲تایوان را ترک کردند ،پس از آن که
چین و آمریکا ابالغیه رسمی شانگهای را امضا
کردند و روابط بین دو کشور عادی شد .پس از
آن که در سال  ۱۹۷۹آمریکا رسما روابطش را
با تایوان قطع کرد ،تعداد کمی از تفنگداران
آمریکایی به عنوان وابسته در موسسه آمریکایی
در تــایــوان که سفارت غیر رسمی آمریکا در
این جزیره است ،ماندند .رایزن امور سایبری
و نظامی در البــراتــوار ( )DoubleThinkدر
تایوان همچنین گفت :حضور ارتش آمریکا اگر
به طور رسمی تایید شود ،به نوعی آزمایش خط
قرمز چین است چرا که یکی از شروط اصلی
برای نزدیکی اولیه آمریکا و چین در دهه ۷۰
میالدی این بود که واشنگتن باید نیروهای
خود را از تایوان خارج کند .روابط بین تایپه و
پکن از زمان انتخاب تسای اینگ ون به عنوان
رئیسجمهوریتایوانکهرسانههایچینیاورا
«جداییطلب» معرفی میکنند ،تیره و تار شده
چرا که حزب سیاسی او اتحاد نهایی با چین را
تاییدنمیکند.
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تصویری از بــوریــس جانسون ،نخست وزیــر
بریتانیا ،سوار بر دوچرخه و در راه خرید از بازار در
خیابان داونینگ لندن .عکس :آسوشیتدپرس

چهره روز

بایدن:فائوچیرئیسجمهورواقعی
آمریکاست!
رئیس جمهور آمریکا در جریان اعــام قوانین
سفت و سختتر برای سفر در بحبوحه نگرانیها
از سویه جدید کرونا به نام امیکرون ،به طنز مدیر
موسسهملیآلرژیوبیماریهایعفونیومشاور
ارشدپزشکیکاخسفیدرا«رئیسجمهورواقعی»
این کشور دانست .جو بایدن گفت« :من دکتر
آنتونیفائوچیرابیشترازهمسرخودممیبینم.
ما با هم شوخی داریم اما او رئیس جمهور واقعی
آمریکاست».جیمجردن،سناتورجمهوریخواه
از ایالت اوهایو کمی پس از این اظهارات بایدن
به شبکه فاکس نیوز گفت :خطاب کردن دکتر
فائوچیبهعنوانرئیسجمهورآمریکایکجوک
نیست بلکه بــرای بسیاری از آمریکاییها یک
کابوس است .منظورم این است که فائوچی چه
زمانینامزدانتخاباتشدومامردمآمریکابهاورای
دادیم که خودمان خبر نداریم؟! اما با این حال،
فائوچیاختیارتامدارد.

اظهار نظر روز

دیدهبانحقوقبشرونمایندهآمریکابهفرمانرهبرطالباندربارهحقوقزنان
واکنشنشاندادند:

سطحی و ناکافی

آخر هفته گذشته فرمان  ۶مــاد های از رهبر
طالبان دربــاره حقوق زنان صادر شد که در
آن زنان را انسان های آزاد و مستقل خوانده و
خواستار اقدام جدی درباره تامین حقوق زنان
بر اســاس شریعت شده اســت .در فرمان مال
هبت ا ...آخوند زاده ،به طور کلی دستوراتی
بــر مبنای شریعت دربـــاره شــرایــط ازدواج،
خانواده و حق ارث زنــان و حقوق زنــان بیوه
صادر شده است .در این فرمان اما درباره حق
کار و تحصیل زنان هیچ اشاره ای نشده است.
هرچند از این اقدام طالبان به عنوان تصمیمی
رو به جلو و خالف سنت این گروه یاد می شود
اما حواشی مهمی را نیز به همراه داشته است.
تام وست ،نماینده ویژه آمریکا در افغانستان در
توئیتی نوشته است ،از پیام جدید رهبر طالبان
استقبال میکنیم که به زن حق داده که با
چه کسی ازدواج کند .او افزوده که «در عین
حال ،تضمین حقوق زنان در تمام جنبههای
جامعه افغانستان از جمله مدارس ،محلهای
کار ،سیاست و رسانهها ،بسیار بیشتر مورد
نیاز اســت ».به گــزارش بی بی سی ،شماری
از زنان فعال در کابل میگویند فرمان رهبر
طالبان «نیک است اما اعتراض ما به حقوق
اساسی زنان است که تحصیل ،کار و مشارکت
سیاسی است ».شماری از فعاالن حقوق زنان
نیز آن را ناکافی دانستهاند یا چارچوبی برای
محدودیت زنان در خانه ارزیابی میکنند.
هیثر بار ،مسئول بخش زنان دیده بان جهانی
حقوق بشر نیز در گفت وگو با رادیو بین المللی
فرانسه ،فرمان تازه رهبر طالبان را یک اقدام
«عوامفریبانه» میداند و میگوید این فرمان،
زمانی صــادر شده که طالبان ساختارهایی
چون وزارت زنان افغانستان را از بین بردند.
این فرمان که روز جمعه منتشر شد ،در  6ماده
صــادر شــده اســت و بیشتر به مسائل حقوق
ازدواج ،خانواده و میراث زن تمرکز دارد و
در برخی موارد سنتهای ناپسند فرهنگی
را نکوهش کــرده اســت .ذبیح ا ...مجاهد،
سخنگوی طالبان در گفت وگو با بیبیسی
در پاسخ به این ســوال که آیا طالبان حقوق
زنان را محدود به موارد این فرمان میداند؟

گفت« :ضایع کردن این حقوق در افغانستان
بسیار عام است ،بیشتر خانمها در افغانستان
با این موارد مواجه هستند و دوم مکلف بودن
تمام افغان هاست ».او افزود که مسائل دیگر
حقوق زنــان «مسئولیت حکومت اســت که
زمینه سازی کند و آهسته آهسته حقوق تمام
مردم را بدهد ».مجاهد مدعی شد که وزارتی
به اسم زنان در  ۲۰سال گذشته وجود داشت
اما خانمها حتی در کابل هم از همین حقوق
برخوردار نبودند.
▪کشورهای اروپایی به دنبال تاسیس دفتر
مشترک نمایندگی در افغانستان

بــرخــی عــقــب نشینی طــالــبــان از مــواضــع
سرسختانه اش در بــرابــر زن ــان را اقــدامــی
در جهت جلب نظر جامعه جهانی ارزیابی
مــی کنند .آخــر هفته گــذشــتــه ،آنــا کارین
انستروم ،سفیر سوئد در سازمان ملل اعالم
کرد که مذاکرات تصمیمگیری درباره نماینده
طالبان به عنوان سفیر افغانستان در سازمان
ملل به تعویق افتاده است .پذیرش فرستاده
طالبان بــرای نمایندگی افغانستان ،گامی
جدی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان
به عنوان حکومت رسمی افغانستان خواهد
بود .رویدادی که جامعه جهانی هنوز تصمیمی
برای آن نگرفته است .حاال ،امانوئل ماکرون،
رئیس جمهور فرانسه میگوید چندین کشور
اروپایی در حال کار روی افتتاح یک نمایندگی
دیپلماتیک مشترک در افغانستان هستند که
سفرای آن ها را قادر می سازد به این کشور
بازگردند .پس از تسلط طالبان بر افغانستان
در مــاه اوت ،کشورهای اروپــایــی هــمــراه با
نیروهای آمریکا این کشور را ترک کردند و با
گذشت چند ماه هنوز ساز و کا ر مشخصی برای
چگونگی تعامل با طالبان در نظر گرفته نشده
است .ماکرون ،دیروز پیش از عزیمت به جده
به خبرنگاران در دوحه گفت« :ما به سازمانی
بین چند کشور اروپایی فکر میکنیم .یک
مکان مشترک برای چندین دولت اروپایی
که به سفرای ما امکان میدهد در آن حضور
داشته باشند».

ماکرون در جده

ریاضبهحمایتازاصالحاتدرلبنانمتعهدشد
امانوئلماکرون،رئیسجمهوریفرانسهعصر
دیروز ،در آخرین مرحله از سفر دو روزه اش به
کشورهایعربیحاشیهخلیجفارس،درجده
بامحمدبنسلمان،ولیعهدعربستانسعودی
دیــدار کــرد .بحرانهای متعدد در لبنان و
جنگ جاری در یمن و پرونده هسته ای ایران
از محورهای اصلی این دیدار دو جانبه اعالم
و این دیــدار پشت درهــای بسته انجام شده
است .ماکرون در کنفرانس خبری در پایان
سفرش به عربستان توضیح داد که با محمد
بن سلمان پرونده لبنان را بررسی کرده است.
او اعالم کرد که ریاض به حمایت از اصالحات
و کمک به حفظ حاکمیت لبنان متعهد شده
و قرار است دو کشور با ابتکاراتی حل بحران
لبنان را تضمین کنند .لبنان در ماههای
اخیر با فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک
بیشتری از ســوی کشورهای عربی خلیج
فــارس ،بهویــژه عربستان سعودی ،مواجه
شده است .مقامهای سعودی طی روزهای
اخیر مدعی شده اند که ریشه اصلی بحران با
لبنان به تسلط گروه حزبا ...بر این کشور باز
میگردد و رهبران سیاسی و مردم لبنان باید
با نفوذ این گروه مقابله کنند .سفر ماکرون به
جده ،یک روز پس از آن انجام شد که جورج
قرداحی ،وزیر اطالعرسانی لبنان از مقام
خود به دلیل حمایتش از نیروهای مقاومت
یمن که باعث تنش بین لبنان و کشورهای
عربی شده بود ،استعفا کرد.بن سلمان در
ایــن دیــدار به رئیس جمهور فرانسه گفته،
مطالباتعربستاندرزمینهقاچاقموادمخدر
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از لبنان و موضوع استعفای جورج قرداحی،
وزیر اطالعرسانی لبنان را مورد توجه قرار
داده اســت .همچنین ،با ولیعهد عربستان
مذاکراتی درباره اولویتهای سیاسیمان
از جمله امنیت و ثبات منطقه داشته است.
مــاکــرون گفت که تماسی تلفنی با نجیب
میقاتی داشته و به او گفته ،فرانسه و عربستان
خواهان حمایت از ملت لبنان هستند و در این
تماس تعهدات رد و بدل شد .امانوئل ماکرون
در توجیه دیدارش با محمد بن سلمان گفته
است که گفت وگو با ریــاض بــرای کمک به
«ثبات» در منطقه خاورمیانه ضروری است.
ایندرحالیاستکهبسیاریازرهبرانغربی
از جمله جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا
هنوز حاضر به تماس با محمد بن سلمان
نیستند .رئیسجمهوری آمریکا تاکنون تنها
باسلمانبنعبدالعزیز،پادشاهعربستانوپدر
محمدبنسلمانتلفنیگفتوگوکردهاست.
رئیسجمهوری فرانسه یکی از اولین رهبران
غربی است که پس از قتل جمال خاشقچی،
روزنامهنگار اهل عربستان در سال  ۲۰۱۸با
محمدبنسلماندیدارمیکند.وجههولیعهد
عربستان در کشورهای غربی پس از قتل
جمال خاشقچی در ساختمان کنسولگری
عربستان در استانبول آسیب زیــادی دید.
خبرگزاری فرانسه میگوید که همزمان با
این سفر ،شرکت ایرباس از امضای قرارداد
فروش  ۲۶فروند بالگرد غیرنظامی به یک
شرکتسعودیخبردادهامامبلغاینقرارداد
اعالم نشده است.

بارزانی«:خطربزرگی»درکمین
کردستانعراقاست
مسعودبارزانی،رئیسحزبدموکراتکردستان
عراق در سخنانی در واکنش به حمله روز جمعه
داعــش به منطقهای در «مخمور» دربــاره خطر
بزرگی که با افزایش این حمالت در کمین اقلیم
کردستانعراقاست،هشدارداد.بارزانیگفت:
مابهمردمکردستاناطمینانمیدهیمکهانتقام
آن ها را خواهیم گرفت و خون آن ها هدر نخواهد
رفت .این اظهارات پس از آن مطرح شد که حمله
تروریستهای داعــش به دو روستا در منطقه
مخمور از توابع اربیل  13کشته از جمله سه
غیرنظامیبهجاگذاشت.

قاب بین الملل

پاپ فرانسیس ،رهبر کاتولیک های جهان در
دومینمرحلهازسفرخودباهدفجلبتوجهات
به وضعیت اسفبار پناهجویان وارد آتن ،پایتخت
یونان شد .او این سفر را در حالی انجام می دهد
که موج جدید پناهجویانی که از جنگ و فقر در
خاورمیانه ،آسیا و آفریقا می گریزند به سوی
کشورهای اروپایی در حال افزایش است.

