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نگاهی متفاوت به «معامله قرن»

وقتی صلح و آپارتاید مترادف میشوند!
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دورنـــما

ایندیپندنت (بریتانیا):

نیویورک تایمز (امریکا):

مایــکل بلومبرگ کــه آخرین فردی اســت
کــه بــه نامزدهــای حــزب دموکــرات برای
انتخابــات  2020اضافه شــده ،طبق برخی
قوانین نمیتوانــد ،دایره حمایت کنندگان
خود را گســترده ســازد .امــا او آنقــدر پولدار
اســت که بدون نیاز به کمکهای مرســوم،
بتواندبهتنهاییواردرقابتهاشود.

شانگهایدیلی(چین):

چه حســی دارد ،از کشــوری که ســالها در
آن زندگی کردهاید ،اخراج شوید .این هفته
دههــا جامائیکایــی که ســالها درانگلیس
زندگــی کرده بودنــد اما بدون دلیــل از این
کشور اخراج شدند ،این احساس را داشتند
و هیچ چشماندازی هم برای اینکه بتوانند
زندگی خود را حفظ کنند ،وجود ندارد.

مقامات صــدور ویزا در چین برای کمک
به خارجیهایی کــه در بحبوحه کرونا در
چین به ســر میبرنــد ،خدمــات ویژهای
ارائه میکند تا بتوانند ســریعتر این کشور
را ترک کنند .این در حالی است که بهطور
معمول کارمندان خارجی برای خروج از
چین باید یک ماه صبر میکردند.

در پی اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و مخالفت عبداهلل و سایر مخالفان دولت رقم خورد

آغاز جنگ قدرت در افغانستان
ندا آکیش
خبرنگار

 4ماه و  23روز طول کشید تا نتایج نهایی
انتخابات ریاســت جمهوری افغانستان
اعالم شود اما این اتفاق نه تنها خوشایند
نبود بلکه بیم وقوع دو حادثه ناگوار را در
دل افغانهــا انداخت؛ نگرانــی از تحت
تأثیــر قرار گرفتن توافــق صلح احتمالی
بیــن طالبــان – واشــنگتن که گویا بســیار
نزدیــک اســت و بیم شــکلگیری دولت
موازی و بروز ناآرامیهای داخلی جدید و
آیندهای بسیار مبهمتر از گذشته.
بهگزارش الجزیره ،عصر سهشــنبه به
وقــت محلی بود که کمیســیون مســتقل
انتخابــات افغانســتان نتیجــه نهایــی
انتخابات ریاســت جمهوری افغانستان
را اعــام کــرد و نــام محمد اشــرف غنی،
رئیس جمهــوری فعلــی را بــا  ۹۲۳هزار
و  ۵۹۲رأی از مجمــوع یــک میلیــون و
 ۸۲۳هــزار و  ۴۸رأی معتبــر ،بهعنــوان
کاندیــدای پیروز قرائــت کرد .ایــن اتفاق
با واکنش ســریع عبداهلل عبداهلل ،رئیس
اجرایی دولت وحدت ملی افغانســتان و
رقیب انتخاباتی اشــرف غنی که به گفته
کمیسیون انتخابات  ۷۲۰هزار و  ۸۴۱رأی
کســب کرده ،مواجه شد .عبداهلل عبداهلل
با بیان ایــن عبارت کــه «کودتای تقلب»
رخ داده ،از تصمیــم خــود برای تشــکیل
«دولت همه گیر» یا در واقع دولت موازی
خبــر داد .او همچنیــن گفــت ،بر اســاس
آرای پــاک و شــفاف ،پیــروز انتخابــات
خــودش اســت نه اشــرف غنــی .عبداهلل
عبداهلل دیروز چهارشــنبه هم با استفاده
از اختیــارات قانونی خود بهعنوان رئیس

اجرایــی دولــت ،فرمــان ممنوعالخروج
شــدن تمام مقامات و رؤسای کمیسیون
مســتقل انتخابــات را صادر کــرد .دولت
وحــدت ملی افغانســتان تــا روز تحلیف
اشــرف غنــی کــه تاریخــش هنــوز اعــام
نشــده ،بــه کار خــود ادامــه میدهــد و تــا
آن روز عبــداهلل عبــداهلل اختیــارات خود
بهعنوان رئیس اجرایی دولت را دارد.
ëëهمصدایــی ژنــرال دوســتم و پــدرام با
عبداهلل
البته از رجل سیاسی افغانستان تنها
عبداهلل عبداهلل نبود که نتایج انتخابات
ریاســت جمهــوری را تقلبــی دانســت.
عبدالرشید دوســتم ،معاون اول اشرف
غنی هــم دیــروز چهارشــنبه از تصمیم
عبــداهلل عبــداهلل بــرای تشــکیل دولت
موازی اســتقبال کرد و گفــت که «دولت
همــه گیــر» یا بــه قــول افغانهــا «همه
شــمول» به رهبری عبــداهلل عبداهلل بنا
میشود .دوســتم در روزهای گذشته نیز
از دولت موازی سخن به میان آورده بود
و حتی چندی پیش در خانهاش میزبان
چهرههای سیاسی از جمله حامد کرزای،
رئیس جمهوری سابق افغانستان بود و
در ایــن بــاره با آنها مشــورت کــرده بود.
دوســتم دیروز چهارشنبه در گردهمایی
حامیان خود و حامیان عبداهلل در شــهر
شــبرغان ،مرکــز والیت جوزجــان گفت:
«متقلبان روسیاه تاریخند و ما حکومت
همهشمول تشکیل میدهیم ».او حتی
حاضــران در گردهمایی را تشــویق کرد،
امــروز پنجشــنبه در والیتهــای فاریاب
و ســر پل «جســورانه» پیروزی عبداهلل را
جشــن بگیرند .گلبدین حکمتیار ،دیگر
کاندیــدای انتخابات افغانســتان هم که

ماننــد ژنــرال دوســتم از جنگســاالران
نامدار ســابق افغانســتان اســت ،اگرچه
واکنش فوری به نتایج انتخابات نداشت
اما پیشــتر در مصاحبهای گفتــه بود ،اگر
در انتخابات تقلب شود ،به سنگر بازمی
گردد.
بهگزارش هشت صبح ،عبداللطیف
پــدرام ،یکــی دیگــر از کاندیداهــای
انتخاباتــی هم نتایــج را رد کــرد و تقلبی
خوانــد و گفــت ،ایــن نتیجــه و «دولــت
تقلبی» بــرای نیروهــای «عدالتخواه»
پذیرفتنینیست.
ایــن در حالــی اســت کــه حامیــان
اشــرفغنی سهشــنبه شــب و دیــروز
چهارشــنبه از پیــروزی اشــرف غنــی
اســتقبال کردنــد .ســرور دانــش ،معاون
دوم اشــرف غنــی از معترضــان و رقبای
شکســت خورده رئیس جمهوری فعلی
افغانستان خواست ،به نتیجه انتخابات
احترام بگذارند آن را بپذیرند زیرا «اکنون
زمــان رقابتها تمام شــده و وقت ایجاد
دولــت همهگیر ملی اســت .عطامحمد
نــور ،رئیــس اجرایــی حــزب جمعیــت
هم ضمن اســتقبال از نتیجــه انتخابات
به اشــرف غنــی تبریک گفت و از دســته
انتخاباتــی «ثبات و همگرایی» و در رأس
آن عبــداهلل عبــداهلل خواســت ،از ایجــاد
بحــران اجتنــاب و انــرژی خــود را صرف
تأمین صلح و امنیت در افغانستان کند.
ëëتوافق امریکا – طالبان در خطر
اگرچــه تهدیــد تشــکیل دولــت
مــوازی در افغانســتان آنهــم با حمایت
جنگســاالران ســابق از جملــه ژنــرال
دوســتم بــه خــودی خــود میتواند یک
خطر جدی برای ثبات این کشــور خسته
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در یک ماه اخیر طرح ترامپ برای خاورمیانه ،موسوم به «معامله قرن» محور اصلی
بحثرسانههاومحافلتحلیلیوقایعبینالمللیخصوصاًخاورمیانهبودهاست.حتی
بعضــی از نامزدهای انتخاباتی حــزب دموکرات از جمله الیزابت وارن و برنی ســندرز
مقابل این رویکرد اعالم موضع کردند و آن را اقدامی برای منضم کردن کرانه باختری
بهاراضیاسرائیلیخواندند.ایندونامزدحزبدموکراتباوجودهمهمحدودیتهای
گفتمان سیاسی در ایاالت متحده در مورد فلسطین و رژیم اشغالگر قدس ،به وضوح
موضع خود را در موردنژاد پرستی نتانیاهو ،طرح منضم کردن کرانه باختری به اراضی
اشغالی و قالبی بودن برنامه به اصطالح «صلح» ترامپ اعالم کردهاند که نشانه قابل
تأملی اســت .هرچند که نیک میدانیم در واقعیت؛ جناح لیبرال البیهای اســرائیلی
در امریکا (مثل جی استریت) نیز در این زمینه با جناح محافظه کار البی اسرائیل تنها
تفاوت نگرش دارند و نه تغییر استراتژی.
در واقــع یاد کــردن از طــرح ترامپ برای حل بحــران خاورمیانه بهعنــوان «برنامه
صلــح» ،چه از طرف چهرههای سیاســی و چه از طرف روزنامه نــگاران ،قصور در بیان
حقیقت و همچنین انجام وظیفه حرفهای است .چرا که نتیجه اجرای چنین برنامهای
تنها آپارتاید و استعمار مهاجرتی خواهد بود .روزنامه نیویورک تایمز  28ژانویه بعد از
رونماییترامپازطرحمعاملهقرن،درتوئیتیخواهاندرخواستازفلسطینیهابرای
دادن امتیازهــا و کوتاه آمدن بیشــتر کرد .فقط همین طرز نگــرش در ایاالت متحده در
مورد رژیم اشغالگر و فلسطین به اندازه کافی مذموم است .همان طور که اصل این ایده
که از ملتی در اشــغال که سرزمینشان از آنها دزدیده شده است ،انتظار داشته باشید،
سرزمین خود را به اشغالگر تقدیم کنند ،نیز جنونآمیز نشان میدهد.
این نوع رفتار در هیچ جای دیگری و هیچ مناقشــه و کشــمکش دیگری هرگز دیده
نشدهاست.ایننوعزبان،بهعنوانمثال،دربسترمنازعهاوکراین،روسیهوجزایرکریمه،
اســتفاده نمیشود .اما متأسفانه ســالها است ،در گفتمان عمومی غرب و بخصوص
ایاالت متحده در مورد فلسطین اشغالی مورد استفاده قرار میگیرد.
بههرحالآنچهجالباستآنکهدونالدترامپ،همانطورکهازعملکردهمیشگی
او انتظــار مــیرود و بــا بیکفایتی دلهــرهوار ،افراطیترین و تندتریــن مواضع ممکن را
درمورد هر موضوعی اتخاذ میکند ،با این کار آنهایی را که در انتخاب موضع خود مردد
هســتند ،وادار بــه انتخــاب میان بد و بدتر میکند .او با نوشــتن طرح خــود با محوریت
نتانیاهو ،مشــارکت بن ســلمان و دامادش ،شاید انسانها را مجبور کند چشم بندها را
بردارند و مسأله فلسطین و پایمال شدن گام به گام حقوق یک ملت مظلوم را آن طور
کههستببینند.
با این طرح ،دیگر مذاکره یا تعاملی بین فلســطین و رژیم اســرائیل وجود نخواهد
داشــت و یک جنگ یک طرفه و آپارتاید کامل علیه هویت ســرزمینی یک ملت آغاز
میشود .اکنون امریکاییها باید بین حمایت کردن یا حمایت نکردن از آپارتاید یکی را
انتخاب کنند .مهمل بافیهای «راه حل دو کشوری» نیز دیگر به آخر رسید .دیگر هیچ
کس نمیتواند این یک گزینه را گزینهای واقعی قلمداد کند .زیرا اگر بود طی دهههای
گذشته و طرحهای بیثمر ،به جایی میرسید .صورت مسأله واضح است :آیا از آپارتاید
حمایت میکنید یا نه؟ این سؤالی است که باید از نامزدهای دموکرات پرسیده شود و
روزنامهنگاراندرروزنامهها،یادداشتهاوبرنامههایتلویزیونیخودبهبحثبگذارند.
غالبابرخیسیاستمدارانامریکاییوبهطورخاصجمهوریخواهاندلیلحمایت
کورکورانه خود از اشــغالگری صهیونیستی و چشم پوشی از جنایات اسرائیل را دیدگاه
عمومــی در امریکا عنــوان میکنند و مدعی میشــوند ،عامه مــردم ،در دام تبلیغات
وارونهاسرائیلافتادهاندومیخواهداز«تنهادموکراسیخاورمیانه»(بهگفتهخودشان)
حمایتکنند.حالآنکهاگربهنظرسنجیهایچندینسالاخیردراینبارهرجوعکنیم،
متوجه میشویم ،اکثریت امریکاییها الاقل تمایل دارند دولتشان نه طرف اسرائیل را
بگیرد نه فلسطین را .بلکه میخواهند که دولتشان همان باشد که ادعا میکند یعنی
یک واسطه صادق و بیطرف و خواهان صلح و ثبات (که البته نیست).
تقریباً یک ســال پیش شبلی تلهامی استاد برجسته امریکایی در دانشگاه مریلند،
نظرســنجیهایی از جامعــه امریکا در مــورد خاورمیانــه انجــام داد .یافتههای جالب
این تحقیق نشــان میدهد تقریباً یک شــکاف برابر در جامعه امریکا بین «راه حل دو
کشوری» (مورد قبول طبقه حاکم در امریکا) و راه حلی که در آن یک کشور دموکراتیک
که در آن همه شــهروندان چه یهودی چه مســلمان حقوق مســاوی و یک رأی دارند،
وجــود دارد .یــک ســوم امریکاییها به مدل یک دولتی و یک ســوم به مــدل دو دولتی
اعتقاد و تمایل داشــتند .جالبتر آنکه وقتی به امریکاییها گفته میشــد ،اگر مدل دو
کشوری جزو گزینهها نباشد نظرشان چگونه تغییر خواهد کرد ،اکثریت قاطع آنها (دو
ســوم) گفتند که از راه حل یک کشــوری حمایت خواهند کرد .این راه حل ،به تعبیری
همان راهی است که حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقالب آیتاهلل خامنهای هم
بارها به آن اشــاره کردهاند و هماکنون موضع رســمی جمهوری اسالمی ایران در مورد
مسأله فلسطین ،برگزاری همه پرسی آزاد میان همه ساکنان این سرزمین است .جای
تعجب نیست که امریکاییها هم به ایده هر یک نفر یک رأی تمایل دارند .این همان
اصلی است که موجودیت ایاالت متحده نیز قرار است بر اساس آن ساخته شده باشد.
طبیعیاستکهاکثریتمردمامریکابهاستثمارمردمیدراشغالومحرومیتکاملو
مداوم آنها تمایل نداشته باشند و آن را محکوم کنند .طرح ترامپ که در واقع باید آن را
طرح جارد کوشنر ،داماد رئیس جمهوری امریکا دانست ،دقیقاًتثبیتکننده چنین قرار
منفوروغیرانسانیاست.
این طرح به زبان ســاده ،رژیم اسرائیل را مجاز میسازد ،هر آنچه میخواهد انجام
دهد و برای مردم فلسطینی هیچ حقوقی قائل نیست .یک نمونه از نکات عجیب این
طرح (که همانطور که گفته شد مورد حمایت میانگین مردم امریکا نخواهد بود) این
است که حتی یک پناهنده فلسطینی نه تنها جایگاهش را بهعنوان یک پناهنده از نظر
قانونی از دست خواهد داد ،بلکه اسرائیل این حق را خواهد داشت که بازگشت او را حتی
به سرزمینهایی که این طرح برای آنها در نظر گرفته نشدهاست ،وتو کند .این اتفاقات
یادآور سخنان ادوارد سعید در سال 1978است که گفت« :در امریکا و در غرب ،در میان
طبقه حاکم ،فرد فلسطینی از نظر سیاسی وجود خارجی ندارد ».در جلسه مطبوعاتی
کاخ سفید برای رونمایی از طرح معامله قرن نیز هیچ فرد فلسطینی حضور نداشت.
همانطور که در نگارش آن نیز هیچ فلســطینی (حتی با هر گرایشــی) وجود نداشت.
این طرز برخورد ،بار دیگر به وضوح از این واقعیت پرده بر میدارد که «معامله قرن»
سرکوبکاملفلسطینوفلسطینیهاتوسططبقهحاکمودستگاهسیاسیامریکااست.
حمایت تلویحی بعضی از دولتهای خلیج فارس از برنامه ترامپ نیز یادآور امری
است که عموماً مورد توجه عوام قرار نمیگیرد و آن این است که تنها دلیلی که اسرائیل
را قــادر به حفظ موقعیــت کنونی خود در خاورمیانه میســازد ،دموکراتیک نبودن اکثر
دولتهای عربی است .تنها کشورهایی میتوانند از این برنامه حمایت کنند که قادر به
سرکوب کامل نظر عمومی داخلی خود در مورد فلسطین هستند ،کشورهایی همانند
پادشاهیهایخلیجفارسشاملاماراتمتحدهعربی،عمانوبحرین،کهسفیرهایشان
در این مراســم شــرم آور در کاخ سفید حضور داشــتند .این کشورها (همانند کشورهای
دیگری همچون مصر) ممالکی هستند که به طرق متفاوت اداره و حکمرانی میشوند
امــا در یک وجه مشــترک هســتند :خارج کردن عملــی هر گونه مشــارکت ،نمایندگی،
دموکراسی،پارلمان،نظرعمومی،رسانهآزادوغیرهازپروسهتصمیمسازیوحکمرانی.
در مقابــل در کشــورهای عربی که این مبانی دموکراســی وجــود دارند (مثل لبنان،
کویت یا تونس) شــاهد خشم عمومی در پاســخ به آنچه در واشنگتن انجام میگیرد،
هستیم .غایب بودن دموکراسی در دنیای عرب پیش شرط امکان حمایتهایی از این
قبیل اســت .فقط رژیمهایی که ســرکوب صد درصدی نظر مردم خود در این زمینه را
دارند ،میتوانند از چنین انحرافی از قوانین بینالمللی ،حقوق اعراب و شــرافت آنان
حمایت کنند .نکته حیاتی درک این مطلب است که این عکسالعمل ،عکسالعمل
«اعراب» نیست ،این عکسالعمل گروهی کلپتوکرات (دزد ساالر) است که کشورهای
خویش را علیه خواست و اراده ملتهایشان کنترل میکنند و موجودیتشان در قدرت
مدیون حمایت ایاالت متحده اســت .بنابراین شایسته است که به خود یادآوری کنیم
که سفرای عربی که در روز اعالم این برنامه در اتاق کاخ سفید حضور داشتهاند ،نماینده
هیچ کس نیستند مگر طبقه حاکمی که بر این کشورها چیره شدهاند.
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از جنــگ و ناآرامــی باشــد اما وقــوع این
تقابــل داخلــی در شــرایطی که بــه گفته
برخــی منابــع آگاه توافــق صلــح بیــن
امریکا و طالبان به ایســتگاه آخر رســیده
و قریب الوقوع است ،بسیار نگرانکننده
بــه نظر می رســد .بویژه اینکــه ذبیحاهلل
مجاهــد ،ســخنگوی گــروه طالبــان در
واکنــش به اعالم نتیجه نهایی انتخابات
افغانســتان و پیــروزی اشــرف غنــی ،بــا
انتشــار بیانیهای انتخابات را «نمایشی و
جعلی» خوانــد و آن را در «تضاد با روند
جاری صلح» دانســت .این بیانیه نشان
داد که شــاخه زیتونی که اشــرف غنی در
ســخنرانی پیروزی اش سهشنبه شب به
ســوی طالبــان دراز کرد ،از ســوی طالبان
رد شده اســت .بهگزارش حریت ،اشرف
غنی در نخستین سخنرانی پس از اعالم

قهر دولت لیبی از مذاکرات ژنو

طوفان «برگزیت» در مسیر مهاجران انگلیس
زهره صفاری
خبرنگار

کمتر از سه هفته پس از جدایی انگلیس
از اتحادیــه اروپــا و آغــاز فرآینــد  11ماهه
انتقالــی ایــن کشــور ،دولــت «بوریــس
جانســون» -کــه از «برگزیت» بــه عنوان
شــعار تبلیغاتــیاش بیشــترین بهــره را
بــرد -تحــوالت را از بدنه دولــت آغاز و با
وجود اعتراضات ،کار را با اجرای قوانین
ســنگین علیه مهاجــران ،روابــط تجاری
بــا اروپــا و جهــان و ...آغاز و فرمــی اداری
را تنظیــم کــرد کــه کار را بــرای مهاجران
ســخت میکند .اقدامی کــه تحلیلگران
انگلیســی معتقدنــد ضربه ســنگینی به
بدنه اقتصادی و مشاغل وارد میکند.
به گزارش سایت روزنامه «گاردین»،
طرحــی کــه بریتانیــا بــه تقلیــد از
اســترالیاییها برای کنترل کامل مرزها و
جلوگیری از ورود مهاجران بدون مهارت
و آنهایی که زبان انگلیســی بلد نیستند،
پیش گرفته در واقع پایان دوره استخدام
کارگــران ارزان در هتلهــا ،کارخانههــا،
رستورانها و انبارها است .اما پیشگامان
صنعت و اقتصــاد ضمن محکوم کردن
آن ،معتقدند اجرای ایــن طرح ،بحران
بیــکاری و تعطیلــی کارخانههــا را در
پــی خواهــد داشــت .همزمان بــا تدوین
قوانین جدید مهاجرتی بریتانیا در دوران
پســابرگزیت ،دولــت اقــدام بــه برگزاری

کالسهــای توجیهی برای کارکنان دفاتر
مهاجرتــی کــرده اســت تــا رونــد جــذب
مهاجــرت در پایــان دوره انتقالــی بدون
هیچ مشکلی انجام شود.
در الیحــه  10صفحــهای قوانیــن
مهاجرتی جدید انگلیس ،عالوه بر اینکه
کارگــران فاقد مهــارت حــق ورود به این
کشــور را ندارند ،تسلط به زبان انگلیسی
شــرط ضــروری امــا قطعــی پذیــرش
نیســت .چراکه تنهــا مهاجرانی پذیرفته
میشــوند که پیش از ورود بــه بریتانیا در
مشــاغلی بــا حداقــل دســتمزد بیــن 20
تا  25هزار پوند اســتخدام شــده باشــند.
بنابراینمهاجرانبامشاغلخویشفرما
ماننــد لولهکشها ،نقاشــان ســاختمان
و پیمانکاران ســاختمانی شانســی برای
پذیرش مهاجــرت نخواهند داشــت .در
این میان تنها شــمار کمی از مهاجران با
قابلیت و مهارتهــای خاص میتوانند
ویــزای کار بریتانیا را به دســت آورند .اما
نکتــهای که جنجــال این الیحــه را داغتر
کرده ،بندی اســت که کارگــران اروپایی را
خارجی محسوب کرده و از اجرای قوانین
مهاجرتی برای آنها در پایان دوره انتقالی
خبرمیدهد.
ëëاستقبالازتبعاتسنگینیکطرح
تحلیلگــران اقتصــادی معتقدنــد
اجرای این طرح بیش از دیگر مشــاغل،
بــرای کارخانههــای مــواد غذایی متکی
بــر نیــــروی کار اروپایـــــی خســــارتبار

درصد کارگران اروپایی در مشاغل مختلف انگلیس

کارخانه ها و زیرساخت هایی که مهارت زیادی نیاز ندارند (  21درصد)
اپراتورهای ماشین آالت و کارخانهها ( 17درصد)
تهیه غدا و مشاغل مهارتی ( 13درصد)
سرویس ها و خدماتی که مهارت زیادی نیاز ندارند ( 12درصد)
رانندگان و اپراتورهای تلفن همراه ( 11درصد)
زیرساخت های مهارتی و صنعت ساختمان سازی ( 9درصد)
مشاغل متخصصان علوم و تکنولوژی ( 9درصد)
سرویس های خدمات تفریحی ،مسافرتی و شخصی ( 8درصد)
مشاوران متخصصان علوم و تکنولوژی ( 7درصد)
مشاغل مرتبط با فرهنگ ،رسانه و ورزش ( 7درصد)

خواهد بــود« .تا م هاردی» ،مدیر بخش
سیاســتگذاری کنفدراســیون استخدام و
اشتغال گفت« :مشاغلی که دولت آنها
را ارزان میداند ،از پایههای اصلی رشد
تجاری هستند .ما نیاز به کارگرانی داریم
که از سالمندان نگهداری کنند ،کارهای
ســاختمانی انجــام دهنــد و رونــد رشــد
اقتصادیمان را تقویت کنند».
«دایــن آبــوت» ،یکــی از نماینــدگان
حزب کارگر نیز با انتقاد از این طرح گفت:
«بســیاری از مردمی که در کشــور زندگی
میکننــد بــه زبــان انگلیســی صحبــت
میکنند اما آیا ما میتوانیم به طور مثال
مانع از ورود یک نابغه ریاضی شویم که
مهــارت زبانی پایینــی دارد؟ ایــن قانون
غیرانســانی و مخرب اســت .اجــرای این

طرح بدون شــک مشــاغل را بــا گزینش
ســختی بــرای اســتخدام کارگــر روبــهرو
خواهد کرد».
اما «یان رابینســون» یکــی از مقامات
سیاســی ســابق انگلیــس عــاوه بــر نقد
این طرح ،پیشــنهادی به دولت داشــت:
«به مردم فرصت بدهید با شــرایط کنار
بیاینــد .کمی از ســختگیریها کــم کنید.
این سختگیریها بشدت سنگین و گران
خواهد بود».
ëëتعدیل35هزارنفرازبانکبزرگبریتانیا
در همین حال سایت شبکه رادیویی
امریــکا از تصمیــم بانک بــزرگ بریتانیا
( )HSBCبرای تعدیل  15درصد معادل
 35هزار نیروی کار خود در سراسر جهان
ظرف سه سال پرده برداشته است.

اردوغان تهدید به انجام عملیات نظامی جدید در ادلب کرد
گــروه جهــان  /رجــب طیــب اردوغــان،
رئیس جمهــوری ترکیه تهدید کــرد ،در
صورتی که ارتش ســوریه نیروهایش را از
پیرامون مواضعی که نیروهای ترکیهای
در استان ادلب سوریه دارند عقب نراند،
تا پایان ماه جاری میالدی یعنی تا  10روز
آینده عملیات نظامی جدیدی در ادلب
انجــام میدهــد و بــا ارتش ســوریه وارد
جنگمیشود.
به گــزارش الجزیــره ،پــس از آنکه
مقامــات ترکیهای و شــخص اردوغان

اعــام کردند ،مذاکراتشــان با روســیه
بــر ســر ادلــب بــه «نتایــج مطلــوب»
نرســیده ،رئیــس جمهــوری ترکیــه
تهدیــد بــه انجــام عملیــات نظامــی
جدید در ادلب در «هرلحظه ممکن»
کرد .اردوغان که دیروز چهارشــنبه در
جمع قانونگــذاران هم حزبی اش در
پارلمان صحبت میکــرد ،گفت :یک
عملیــات نظامــی در ادلــب محتمــل
است .ما داریم آخرین هشدارهایمان
را میدهیم.

نتایــج انتخابــات گفــت :آغــوش دولت
بــرای طالبــان و دیگــر گروهها باز اســت.
مــا خواســتار صلــح آنهم صلــح پایدار
هســتیم .و به امید خدا این تیم صلح را
به افغانستان خواهد آورد.
ëëصلح یا اقتدار سیاسیون
روزنامه هشت صبح افغانستان هم
در تحلیلــی درباره نگرانیهــا از به خطر
افتادن توافق صلح نوشت :این نتایج در
حالیاعالمشدهکهتقابلمیاندوپروسه
حیاتی «صلح و انتخابات» ماهها پیش از
برگزاری انتخابات آغاز شــده بود .ایاالت
متحــده و شــماری از کشــورهای اروپایی
آمــدن صلح را به برگــزاری انتخابات در
افغانستانترجیحمیدادنداماحکومت
افغانســتان برگزاری انتخابات را بر همه
چیــز ترجیح مــیداد .در حالی که انتظار

میرفــت ،اولویــت بــرای تیــم حاکــم و
سیاسیون خارج از حکومت ،صلح باشد
بویژه اینکه حضور بســیار کمرنگ مردم
درانتخاباتمشروعیتنظامبرخاستهاز
این روند را نه تنها نزد مردم افغانستان،
بلکه در بسیاری از کشورها زیر سؤال برده
اســت .حضور کمرنگ مردم افغانستان
در انتخابــات نشــان میدهــد کــه آنهــا
دل خوشــی از وضعیــت جــاری ندارند.
نظرســنجیهایی کــه از ســوی نهادهای
مختلف منتشر شده ،نشــان داده است،
مردم افغانســتان صلح را بــه هر رویداد
سیاسی دیگر ترجیح میدهند .حاال این
نگرانــی بــه وجود آمــده که اعــام نتایج
انتخابات ریاستجمهوری افغانستان،
چــه تأثیری بر رونــد گفتوگوهای صلح
خواهدگذاشت.

وی بــا اشــاره بــه شکســت مذاکرات
ترکیه – روســیه درباره ادلب ،تأکید کرد،
کشــورش حتی با وجود ادامــه مذاکرات
با روســیه هم از ایجاد «منطقه امن» در
ادلب دســت نخواهد کشــید و بــه اعزام
نیروی نظامی به ادلب هم ادامه خواهد
داد .این سخنان اردوغان یک روز پس از
آن است که مقامات سازمان ملل متحد
نسبت به وقوع فاجعه انسانی در شمال
غربی سوریه هشدار دادند.
ایــن اظهــارات اردوغــان بــا واکنــش

دولــت کرملین مواجه شــد و دیمیتری
پســکوف ،ســخنگوی کرملین در پاســخ
بــه تهدیــدات روز چهارشــنبه رئیــس
جمهــوری ترکیه بــه خبرنــگاران گفت،
شکی نیســت این بدترین سناریو است.
توگوی
وی گفت :فعالً طرحی برای گف 
تلفنی بیــن اردوغــان و والدیمیر پوتین
رئیس جمهوری روســیه وجود ندارد اما
توگویی ممکن است بزودی
چنین گف 
انجام شــود و روســیه به ارتباط با طرف
ترکیه برای مهار بحران ادامه میدهد.

گــروه جهــان /مذاکــرات صلــح لیبــی در ژنو بــا بمبــاران بندر
طرابلس و اعالم خروج دولت وفاق ملی از فرآیند آتشبس،
افریــــقا نیمــه کاره مانــد و بــار دیگر ناقــوس جنگی ویرانگــر را به صدا
درآورد .بــه گــزارش شــبکه خبــری «الجزیــره» ،نشســت کمیته مشــترک نظامی
لیبی( )5+5روز سهشنبه در ژنو با محور آتش بس دو قطب شرق و غرب این کشور
آغاز شد اما زمانی که نیروهای ارتش ملی تحت فرمان خلیفه حفتر بندر طرابلس
را زیــر آتــش گرفتند ،نماینــدگان دولت وفاق ملی فایز ســراج ،ادامــه مذاکرات را
بینتیجه خوانده و از مذاکرات خارج شدند.
در حالــی کــه وقــوع این شــرایط مــردم طرابلس را به وحشــت انداخته اســت،
نیروهای خلیفه حفتر در بیانیهای هدف از این بمباران را ســرنگونی کشــتی حامل
تسلیحاتترکیهاعالمکردند.ادعاییکهازسویمقاماتترکیهتکذیبشد.امادولت
وفاق ملی نیز که از حمایت ترکیه و بســیاری از کشورهای جهان برخوردار است ،در
بیانیهای صلح زیر آتشبار دشمن را بیمعنا خواند و نوشت« :حضور ما در نشست
کمیته مشترک نظامی در ژنو تا اطالع ثانوی و تا زمانی که مواضع محکمی در قبال
خشونتهایارتشملیتعییننشودبهحالتعلیقدرمیآید.بدونیکآتشبس
طوالنی،مذاکرههیچمعنایینداردوهیچصلحیزیرآتشبهدستنمیآید».پس
ازاینبیانیه،رئیسجمهوریترکیهنیزازتصمیم«فایزسراج»استقبالکرد«.رجب
طیــب اردوغان» گفت« :ارتش ترکیه دولت وفاق ملی را در مرزهای لیبی حمایت
خواهد کرد ».روســیه نیز که یکی از شــرکتکنندگان در این مذاکرات بود ،روند پیش
آمده را ناراحتکننده خواند .بنا بر گزارشها نشست بعدی 5+5به هفته آینده(26
فوریه)موکولشد.روندصلح 5+5درحالینیمهکارهماندکهسرانکشورهایجهان
واروپانیزدرکنفرانسامنیتیمونیخونشستکشورهایاتحادیهاروپانتوانستندمهر
آتش بس را بر توافقنامه دو قطب موازی لیبی زده و میان آنها سازش برقرار کنند.
 ëëهیــل:برنــی ســندرز ،کاندیــدای پیشــتاز حــزب دموکــرات در
دوخط انتخابــات  ،2020در نطق خود حاکمان عربســتان را «جانیهای
خبـــر
قاتل» خواند و با وعده کشاندن ایران و عربستان پای میز مذاکره،
اعمال سیاست خارجی متعادلتر در خاورمیانه را از اهداف خود بیان کرد.
 ëëاســپوتنیک :یکی از نمایندگان پارلمان سوئد نســبت به ترویج زبان عربی در
بســیاری از پیش دبســتانیهای این کشــور و عربی شــدن مراکز آموزشی هشدار
داد .طبــق آمارهــا  60تــا  89درصــد دانشآموزان دو ســوم پیش دبســتانیهای
سوئد،غیرسوئدی و مهاجر هستند.
ëëخبرگزاریرسمیعراق(واع):عادلعبدالمهدی،نخستوزیردولتموقتعراق،
پارلمان این کشور را تهدید کرد در صورت تأخیر افتادن در روند تشکیل کابینه ،تا دوم
مارس از مسئولیتش کنارهگیری میکند .او در پیامی از نمایندگان پارلمان خواست
روندمأموریتنخستوزیروموانعجدیوساختگیپیشروی اوراتسهیلکنند.
 ëëیورو نیوز :یک روز پس از نامه سرگشــاده تعدادی از قانونگذاران سابق امریکا
بــرای اســتعفای «ویلیــام بــار» از وزارت دادگســتری ،یک مقام نزدیــک به وزیر
دادگســتری امریکا اعالم کرد «بــار» در اعتراض به توئیتهای دونالد ترامپ در
حال بررسی گزینه استعفا است.
 ëëفرانسپرس :امانوئل مکرون ،رئیس جمهوری فرانســه در راســتای پیشگیری از
آنچه که آن را ترویج افکار افراطی و مبارزه با «جدایی طلبی اسالم گرایانه» خواند،
پایان تدریجی فعالیت امامان جمعه خارجی و محدودیت تأمین مالی مساجد از
سویکشورهایبیگانهراازجملهبندهایطرحدولتبرایمقابلهبادخالتخارجی
در دین اسالم اعالم کرد.

