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انتقاد به ریاض همزمان با برگزاری دادگاه 
قتل خاشقجی؛

عربستان پلیسی ترین کشور جهان! 
هنوز ده ها مخالف و فعال عربستانی تنها به 
دلیل انتقاد علنــی از دولت و یا فعالیت حقوقی 
مسالمت آمیز در بازداشتگاه های این کشور با 
محاکمه های ظالمانه روبه رو هستند. به گزارش 
المیادین، به تازگی بازداشت ها و محدودیت های 
اعمال شده از سوی مسئوالن عربستانی افزایش 
داشته اند به شکلی که سازمان های حقوقی از 
شــکنجه زندانیان عقیدتی در زندان های این 
کشور و بازداشت اعضای خانواده مخالفان این 
کشور که به خارج گریخته اند، خبر می دهند. 
مسئوالن عربســتانی به این بازداشت ها اکتفا 
نکرده بلکه در بســیاری از موارد اقدام به قتل 
مخالفان خود می کننــد همانگونه که در مورد 
یکی از اعضای قبیله الحویطات این کشور رخ داد 
و مسئوالن ریاض او را به دلیل اینکه حاضر نشد 
خانه خود را برای راه انــدازی پروژه نیوم تخلیه 
و ترک کند، به قتل رســاندند. خالد بن فرحان 
آل سعود، شاهزاده عربســتانی، کشور خود را 
کشور سکوت و بردگی خواند و گفت: عربستان را 
در رده پلیسی ترین کشورهای جهان قرار دارد. 
این شاهزاده عربستانی در ادامه اظهار کرد: تفکر 
عربستانی نشــأت گرفته از فرهنگ سرکوب و 
ستم است، این کشور نه از بعد استراتژیک و نه 
آگاهی فرهنگی برخوردار است. در همین راستا، 
دکتر معن الجربا، رئیس ســازمان »کرامت«، 
مخالف با حاکمیت عربســتان گفت: زمانی که 
از حاکمیت فعلی عربســتان سخن می گوییم، 
درباره یــک فاجعه انســانی و حقوقی صحبت 
می کنیم، این حاکمیــت در نوع خود منحصر 
به فرد است، به این شــکل که پادشاه بر تمامی 
مسؤوالن کنترل دارد و این امر می تواند مانعی 
در تحقق عدالت در داخل این کشور باشد. الجربا 
در گفتگو با المیادین با اشاره به اینکه زندان های 
عربستان پر از افرادی از تمامی طبقات جامعه 
هســتند، اظهار کرد: همه سازمان های عربی، 
منطقه ای و بین المللی حقوق بشر تایید می کنند 
که حاکمیت فعلی عربستان از اعتبار کافی برای 

اجرا و رعایت حقوق بشر برخوردار نیست.

تعداد زیادی از  مخالفان عربستانی سال ها 
قبل تصمیم گرفتند برای جلوگیری از بازداشت 
و پیگردهای حقوقی مســئوالن به خارج این 
کشور فرار کنند، با این وجود از این پیگردها در 
امان نماندند، مهمترین آنها جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار مخالف این کشــور بود که بدنش 
در کنسول این کشــور در ترکیه تکه تکه شد 
و آخرین مورد نیز هشدار مسؤوالن کانادایی 
به عمــر بــن عبدالعزیز، مخالف عربســتانی 
درباره این بود که هدف احتمالی مســؤوالن 
عربستانی است و نیز تالش مسؤوالنی از دولت 
عربستان برای کشاندن او به سفارت این کشور 
در کانادا بود. داستان های مخالفان عربستانی 
با مسؤوالن کشورشان بســیار است، یکی از 
آنها علی الهاشــم، مخالف عربستانی با روایت 
داستان خود گفت که چگونه مسؤوالن ریاض با 
اعمال اقامت اجباری برای او، مانع از دیدار او با 
فرزندان و همسرش شدند. الهاشم به المیادین 
گفت: سازمان ملل به بهانه فشارهای عربستان 
از کمک به او خودداری کــرد. او افزود: یکی از 
کارمندان ســازمان ملل به من شفاهی گفت 
که نمی توانیم به تو کمک کنیم ما حقوق مان 
را از عربســتان دریافت می کنیم! بسیاری از 
مخالفان عربســتانی و سازمان های حقوقی از 
سرسختی مسؤوالن این کشور در آزادسازی 
بازداشــتی ها و یا کاهــش مجازات ها در حق 
آنها و خانواده هایشــان سخن می گویند. علی 
الدبیسی، مدیر ســازمان اروپایی- عربستانی 
اظهار کرد: حاکمیت ســرکوبگر عربستان در 
دوره پادشــاهی ملک ســلمان در بسیاری از 
پرونده ها از حدود و استانداردهای معمول فراتر 
رفته است و این عبور از خطوط به حقوق بشر 
و نهادهای حقوقی ضربه زده اســت. الدبیسی 
افزود: حاکمیت عربســتان در سال های اخیر 
راه های جدیدی را برای اخــاذی از مخالفان 
خــارج از این کشــور در پیــش گرفته اند که 
از جمله آنها بازداشــت خانواده هــای آنها و 
محرومیت آنها از تمامی حقوق شــان است، 
اقداماتی که نهادهای حقوقــی جهان آنها را 

قبول نمی کنند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 فرانســه به عنوان یکی از اعضای 
دائم شــورای امنیت ســازمان ملل و 
مهره موثر در ســاختار اتحادیه اروپا 
این روزها دچار تالطم شــدید است. 
اگر از خارِج جغرافیای فرانسه به این 
موضوع نگاه کنیــم درنهایت به این 
نتیجه می رسیم که یک به هم ریختگی 
ســطحی به وجود آمده که برخی ها 
شروع آن را خلق جنبش جلیقه زردها 
می دانند. در این میــان عده ای دیگر 
معتقدند کــه جلیقه زردها فاقد یک 
رهبری منســجم بودند و نتوانستند 
حرف خود را به کرســی بنشــانند و 
به همین جهــت معتقدنــد که این 
جریان شکست خورده است. در این 
مورد باید توجه داشــته باشــیم که 
جلیقه زردها چه به اهداف خود رسیده 
باشند یا نرسیده باشند، به یک تهدید 
برای دولت فعلی فرانســه به رهبری 
»امانوئل مکرون« تبدیل شده اند. فارغ 
از تخریب ها و آسیب  به اماکن و منافع 
عمومی، جلیقه زردها باعث شدند که 
بسیاری از سندیکاهای کارگری پس 

از تغییر قوانین بازنشستگی و افزایش 
مدت آن توســط دولت، به خیابان ها 
بیایند. درست است که سندیکاهای 
کارگری و جلیقه زردها از حیث ماهیت 
و همچنین از منظر خواسته هایشان 
با یکدیگر تفاوت هــای فاحش دارند 
و اساســاً نمی توان انهــا را با یکدیگر 
جمع زد، اما به هر ترتیب هر دو جناح 
طی ماه های اخیر به خصوص ســال 
گذشــته، چنان عرصــه را بر مکرون 
سخت کردند که بسیاری از موسسات 
نظرسنجی و همچنین منتقدان او به 
صورت رسمی اعالم کردند که حاکِم 
الیزه در آینده ای نزدیک با مشــکل 
روبرو می شــود. دلیل این تحلیلگران 
مسائل و مشــکالت اقتصادِی بود که 
بر پاریس فشــار آورد و فضای داخلی 
فرانسه را ملتهب کرد. اما این وضعیت 
یک بازیگر جدید هم داشت؛ بازیگری 
که معادالت را بر هم زد و اوضاع مکرون 
را بســیار پیچیده تر کرد. این بازیگر 
ویروسی کرونا بود! کووید-19 نه تنها 
در فرانسه بلکه در آمریکا و بسیاری از 
کشورهای دیگر به بالی جاِن روسای 
جمهور یا نخست وزیران آنها تبدیل 
شد؛ چراکه کرونا طغیان و نارضایتی 
از نظام هــای حاکم را به بــار آورد که 

ریشه در ضعف سیستماتیک کشورها 
در عرصه بهداشــت دارد و سپس این 
نارضایتی به صورت مســتقیم نظام 
حاکم را مورد هدف قرار داد. مکرون هم 
از این امر مستثنی نیست و حاال همین 
موضوع باعث شد تا اختالف های زیادی 
در دولت فرانســه به وقــوع بپیوندد. 
نتیجه ایــن اختالف ها بامــداد روز 
جمعــه نمایان شــد و ادوارد فیلیپ، 
نخست وزیر فرانســه استعفای خود 
و دولتش را تحویــل امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری این کشــور داد و در 
نهایت کاخ الیزه با انتشــار بیانیه ای 
این خبر را تایید کرد. بنا بر اعالم کاخ 
الیزه، فیلیپ اطمینان داده اســت که 
به همراه اعضــای دولت خود، تا زمان 
بر ســر کار آمدن دولــت جدید، به 
رســیدگی امور اجرایی فرانسه ادامه 
دهد اما اســتعفای فیلیپ در زمانی 
انجام شد که گمانه زنی های بسیاری 
درباره جدا شــدن مســیر سیاسی 
رئیس جمهور و نخســت وزیر فرانسه 
از یکدیگر، در راســتای انجام تغییر و 
تحوالت گسترده در کابینه این کشور 
مطرح بود. توجه داشته باشید که در 
دوران شــیوع ویروس کرونا، عملکرد 
ماکــرون، محبوبیــت ادوارد فیلیپ 

را در جامعه فرانســه افزایــش داد و 
بر اســاس آخرین نظرسنجی ها ۵۷ 
درصد از فرانسوی ها همچنان خواستار 
ادامه فعالیت او در مقام نخست وزیری 
بودند؛ این به معنــای کناره گیری از 
قدرت در دوران اوج است که می تواند 
نشان دهنده این باشد که فیلیپ قصد 
دارد در آینده خــود را برای انتخابات 

ریاست جمهوری آماده کند. 
چرا مکرون ضعیف شد؟

برخــی از تحلیلگــران معتقدند 
کــه دلیــل اســتعفای فیلیــپ از 
نخست وزیری، شــکاف ایجاد شده 
در الیزه و ادامه مشــکالت داخلی در 
فرانســه بوده که تا حدودی درست 

اســت. برخی دیگر دلیــل پذیرش 
اســتعفای فیلیپ را ســخنان اخیر 
مکرون در مورد تغییر آرایش دولتش 
می دانند؛ به گونه ای کــه او پیش از 
این اعالم کرده بود مایل اســت در دو 
ســال پایانِی زمامداری اش و تا زمان 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۲۰۲۲ میالدی، تیمی جدید را 
برای اداره امور بر سر کار آورد و مسیر 
سیاسی جدیدی را در پیش بگیرد! اما 
واقعیت این است که ریشه تمام این 
عزل و نصب ها را باید در انتخابات اخیر 
شهرداری های فرانسه و به خصوص 
دور دوم آن دانســت. انتخابــات دور 
دوم شهرداری ها در فرانسه به نوعی 
یک همه پرسی درباره عملکرد دولت 
امانوئــل ماکــرون رئیس جمهوری 
فرانســه بود. نتیجه ایــن انتخابات 
نشان داد، که شــهروندان این کشور 
از سیاست های حزب »جمهوری به 
پیش« به رهبری ماکــرون ناراضی 
هســتند. نامزدهای شــهردار شدن 
»جمهوری بــه پیــش«، حزبی که 
جوانترین رئیس جمهوری فرانسه آن 
را تاسیس کرده است، در هیچ یک از 
شهرهای بزرگ کشور نتوانستند پیروز 
باشند. هر چند نامزدهای این حزب 
در برخی از این شهرها از جمله لیون 
)دومین شهر فرانســه( با راست های 
میانه رو هم ائتالف کردند اما در نهایت 
این سبزها بودند که با اقتدار به پیروزی 
رســیدند! با وجود آنکه قرار بود دور 
دوم انتخابات شهرداری ها در آخرین 
هفته ماه مارس برگزار شود اما شیوع 
کرونا، آن را بیش از ســه ماه به تعویق 
انداخت که همین مســاله باعث شد 
مشــارکت در انتخابات کم شود اما 
مشارکت پایین باعث نشد نامزدهای 
مورد نظر ماکرون به پیروزی برسند. 
در پاریس شهردار کنونی )آن ایدالگو( 
از حزب سوسیالیســت و مورد تایید 
سبزهای فرانســه موفق شد با اقتدار 
دو رقیــب دیگر خــود، انیس بوزین 
)از حزب مکرون( و رشــیدا داتی )از 
حزب جمهوریخواهان( را کنار بزند و 
پایتخت را تسخیر کند. توجه داشته 
باشید که شهردار کنونی پاریس که 
به پیروزی رسیده اســت، هم حزبِی 
نخست وزیر مستعفی فرانسه است و 
این موضوع می تواند اردوگاه فیلیپ 
برای انتخابات ریاست جمهوری آینده 

را تقویت کند. 

نخست وزیر جدید فرانسه کیست؟
به هر ترتیــب ادوارد فیلیپ در اوج 
محبوبیت کنار رفت و جــای خود را به 
»ژان کاستکس« ۵۵ ســاله داد. او حاال 
مامور تشــکیل کابینه اســت اما نکته 
اینجاست که کاستکس از معتمدان نیکال 
سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه 
اســت. او به جبهه راست و محافظه کار 
تعلق دارد و نزد افــکار عمومی چندان 
شناخته شده نیست. کاستکس شهردار 
شــهر جنوبی پراد اســت و رسانه های 
فرانسه به او لقب »موسیو ِدکونفنمان« 
داده اند؛ لقبی که به مســئولیت او برای 
کاهش محدودیت های کرونایی و رفع 
قرنطینه اشــاره دارد و به معنِی »آقای 
گشایش« اســت. انتخاب او به عنوان 
نخست وزیر عماًل نشــان می دهد که 
مکرون بر خــالف آنکه در کمپین های 
انتخاباتی اش تمام احزاب فرانسه را نقد 
می کرد، حاال باید به یک جمهوریخواِه 
راســتگرا تکیه کند تا بتواند مشکالت 
کشورش را حل کند. اینکه ژان کاستکس 
به عنوان معمار خروِج فرانسه از قرنطینة 
کرونا به نخســت وزیری منصوب شده 
نشــان می دهد که مکرون همچنان از 
جوالِن این ویروس مهلک در کشورش 
نگران است و می داند که اگر نتواند اعتماد 
عمومی را جلب کند، اتفاق های بدتر از 
خیزش جلیقه زردها را شــاهد خواهد 
بود. این در حالیست که دادگاه فرانسه 
اخیراً فرانسوا فیون، نخست وزیر پیشین 
فرانسه را به دلیل سوءاستفاده از قدرت به 
سه سال حبس تعلیقی و دو سال حبس 
قطعی بعالوه ۳۷۵ هــزار یورو جریمه 
نقــدی و انفصال 1۰ ســاله از خدمات 
دولتی محکوم کرده است. امری که باعث 
شده اعتماد عمومی به سیاستمداران 
فرانسه کم شود و مکرون را بیش از پیش 

ترسانده است. 

نگاهی به دالیل استعفای نخست وزیر فرانسه 

حاشیه نشینی؛ بهای پیروزی در انتخابات 
انتخاب ژان کاستکس 
به عنوان نخست وزیر 
عماًل نشان می دهد که 

مکرون برخالف آنکه در 
کمپین های انتخاباتی اش 
تمام احزاب فرانسه را نقد 

می کرد، حاال باید برای حل 
مشکالت کشورش به یک 

 جمهوریخواِه راستگرا 
تکیه کند 

در دوران شیوع کرونا، 
عملکرد ماکرون، محبوبیت 
ادوارد فیلیپ را در فرانسه 

افزایش داد و بر اساس 
آخرین نظرسنجی ها 

۵۷ درصد از فرانسوی ها 
همچنان خواستار ادامه 

فعالیت او در مقام 
نخست وزیری هستند

کره شمالی روز گذشته )شنبه( بار دیگر تاکید کرد که برنامه ای فوری برای از سرگیری گفتگوهای اتمی با آمریکا ندارد مگر 
آنکه واشنگتن سیاست های خصمانه خود در قبال پیونگ یانگ را متوقف کند. به گزارش آسوشیتدپرس، این اظهارنظر از سوی 
چو سون هویی، معاون اول وزیر خارجه کره شمالی چند روز پس از آن مطرح شد که جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا 
به خبرنگاران گفت، دونالد ترامپ شاید به دنبال برگزاری نشستی دیگر با کیم جونگ اون، 
رهبری کره شمالی به عنوان »سورپرایز اکتبر« پیش از انتخابات آمریکا باشد. ترامپ و کیم 
سه بار با یکدیگر دیدار داشته اند. اظهارات معاون اول وزیر خارجه کره شمالی در پی یکسری 
اظهارات مشابه از سوی پیونگ یانگ اســت که اعالم کرده دیگر به ترامپ اجازه برگزاری 
نشست هایی با حضور مقام های عالی رتبه را نمی دهد که بتواند از آنها به عنوان دستاوردهای 

سیاست خارجی استفاده کند مگر آنکه چیز با ارزشی در ازای آن بدهد.

دویچه وله گزارش داد که الیور سالت )خبرنگار این خبرگزاری( در یادداشتی، نوشته است همزمان که ایاالت متحده روز استقالل 
خود را جشن گرفت، این کشور شاهد افزایش مبتالیان به کرونا بود و میزان محبوبیت ترامپ، رئیس جمهور این کشور نیز رو به افول 
است. در این یادداشت آمده است، درخشش این ملت )آمریکا( در حال کمرنگ شدن است. به آزادی مطبوعات )در این کشور( ضربه 
خورده و دموکراسی نیز تهدید می شود. بیماری همه گیر )کرونا( که اگر اراده ای در کار بود 
بهتر می توانست مدیریت شود، روزانه ده ها و هزاران نفر را مبتال می کند. دویچه وله در این 
یادداشت نوشت، این کشور هفته ها درگیر ناآرامی های مدنی به دلیل قتل یک سیاهپوست 
به دست یک مأمور پلیس بود که رئیس جمهور آن به جای اینکه در جست وجوی وحدت و 
صلح باشد نفرت )مردم( و خشونت  را برانگیخت. نویسنده معتقد است، میزان محبوبیت 

دونالد ترامپ کاهش یافته است. 

دویچه وله: دونالد ترامپ در وضعیت بحرانی قرار دارد!کره شمالی: برنامه ای برای گفتگو با آمریکا نداریم

رهبــران احــزاب مختلــف عــراق توهیــن روزنامه 
الشرق األوسط به مرجعیت شــیعیان را محکوم کردند. به 
گزارش اســپوتنیک، هادی العامری، رهبــر ائتالف الفتح 
عراق در ســخنانی در واکنش به توهین روزنامه ســعودی 
الشرق ألوسط به آیت اهلل ســیدعلی سیستانی، مرجعیت 
شیعیان در عراق، ضمن محکوم کردن این اقدام اظهار کرد: 
بار دیگر نظام جاهل آل ســعود پس از توهین بی شرمانه به 
مرجعیت از طریق روزنامه الشــرق األوسط تمامی خطوط 
قرمزهای عراق را زیر پا گذاشت. در همین حال، نوری المالکی، 
نخست وزیر اســبق عراق نیز در بیانیه ای در این باره ضمن 
محکوم کردن این اقدام، تأکید کرد: مرجعیت عالیقدر دینی 
قلعه امت در دفاع از عقیده، حفظ هویت و حفاظت از حقوق آن 
است. وی افزود: مرجعیت رمز قدرت ملت ما و پرچم وحدت 
آن است و توهین به ایشان به هر شکلی نقض آشکار ارزش های 

ملت ماســت. این اقدام همچنین به منزله هدف قرار دادن 
وحدت ملت عراق و تحریک احساسات میلیون ها مسلمان به 
ویژه در عراق است. نصر الشمری، سخنگوی جنبش النجبا 
هم در توئیتی نوشت که مواضع ضد شیعی آل سعود و دیگر 
مزدوران آمریکا و اسرائیل مسأله عجیبی نیست؛ آنها کسانی 

هستند که خون پاک مسلمانان را به ناحق ریخته اند.

نخست وزیر رژیم صهیونیســتی مجددا ائتالف آبی - 
ســفید به رهبری بنی گانتس را تهدید به انحالل دولت و 
برگزاری انتخابات زودهنگام کرد. به گزارش ایسنا، شبکه 
1۲ تلویزیون اسرائیل اعالم کرد که بنیامین نتانیاهو، تهدید 
کرده که اگر ائتالف آبی سفید با تصویب بودجه یک ساله 
برای دولت طی یک هفته آینده مخالفت کند، دولت ائتالفی 
را منحل کرده و انتخابات زودهنگام را برگزار خواهد کرد. 
تصویب بودجه دولت جدیدترین بحــران و اختالف بین 
دو طرف دولت ائتالفی رژیم صهیونیستی یعنی نتانیاهو 
و گانتس اســت.گانتس درصدد است تا تأیید طرح الحاق 
را مشــروط به تصویب بودجه دوساله دولت اسرائیل کند. 
نتانیاهو خواهان آن اســت که بودجه اسرائیل فقط برای 
سال آتی تدوین و تصویب شود اما بنی گانتس اصرار دارد که 
باید بودجه برای دو سال آتی تصویب شود. به گزارش مرکز 

اطالع رسانی فلسطین، قبل از این دو طرف بر سر طرح الحاق 
کرانه باختری و زمان و شیوه اجرای آن هم با هم اختالف نظر 
داشتند و نتانیاهو سر این مساله هم بارها تهدید به انحالل 
دولت و برگزاری انتخابات جدید کرده بود. نتانیاهو و گانتس 
دو هفته پیش برای بررسی تصویب بودجه دولت به مدت 

یک سال با هم دیدار کردند.

رهبران سیاسی عراق توهین به آیت اهلل سیستانی را محکوم کردند نتانیاهو  باز هم تهدید به انحالل دولت کرد

خبرخبر


