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ترامپ و اهداف دور از دسترس مانده
تحلیل
روز

 ویلیام الن راینش ،جاناتان رابینسون ،جیمز هییر بنگ و مادلین وادوپس
مشاوران و کارشناسان ارشد در اقتصاد بینالملل
مترجم :وصال روحانی
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یکسالونیمازطرححقوقبازنشستگی
ودرخواستکانونهایبازنشستگیبرای
اصالح آن ،میگذرد ،اما در آســتانه پایان
مهلت قانونی ،دولت فرانســه هنوز روی
خوشی به آن نشان ندادهاست.

خداحافظی «ترزا» با «برگزیت»

باشکستدوبارهنخستوزیرانگلیسدررأیگیریپارلمان،پروندهبرگزیتازدستدولتخارجشد
ندا آکیش
خبرنگار

تنها  17روز مانده به اجرایی شدن طرح
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ،ترزا می،
نخستوزیر انگلیس برای دومین بار در
جلــب آرای موافق نماینــدگان پارلمان
کشــورش دربــاره چگونگــی ایــن خروج
بشــدت شکســت خــورد و حــاال دیگــر
سرنوشت برگزیت از دست دولت خارج
شده و در اختیار پارلمان قرار گرفته و این
پارلمان است که باید تصمیم بگیرد آیا
قصد دارد بــدون توافق بــا اتحادیه اروپا
از ایــن اتحادیه خارج شــود یا میخواهد
تاریخ اجرایی شــدن برگزیت را به تأخیر
بیندازد.
بــه گــزارش ســایت شــبکه خبــری
الجزیره ،در رأیگیری عصر روز سهشنبه
پارلمان انگلیــس درباره نســخه اصالح
شــده طــرح برگزیــت  391نماینــده رأی
مخالف و  242نماینده رأی موافق دادند
ی برای دومین بار در
و طــرح خانم ترزا م 
ســالجاری میالدی در پارلمان شکست
ســختی خــورد .ایــن در حالی بــود که در
ی با
ساعات پایانی دوشنبه شب ،خانم م 
ژانکلودیونکر،رئیسکمیسیوناتحادیه
اروپا بر ســر نســخه اصالح شده برگزیت
به یــک توافق دقیقه نودی رســیده بود و
امید داشــت تغییراتی کــه در طرح اولیه
برگزیت اعمــال کرده توجــه نمایندگان
را هــم جلــب کنــد و خانم نخســتوزیر
ی پس از این
نفس راحتی بکشد .البته م 

شکســت فاجعــه بــار بالفاصله خــود را
جمع و جــور کرد و روی پاهایش ایســتاد
و گفــت« ،عمیقــاً متأســف» اســت کــه
طرحش بــرای دومین بار رأی نیــاورد .او
افزود ،نماینــدگان باید فرصت بحث بر
ســر نسخه اصالح شــده برگزیت را تا روز
چهارشــنبه میدادند و سپس رأیگیری
میکردنــد .او گفــت« ،شــخصاً دارد بــا
این ســؤال در ذهنش کلنجــار میرود که
خــروج بــدون توافق بــا اتحادیــه اروپا به
صالح است یا نه» .نخستوزیر انگلیس
تصریح کــرد :من همچنیــن به وظایفم
بهعنــوان نخســتوزیر بریتانیــای کبیر و
ایرلندشمالیواقفونگرانآسیببالقوه
خروج بدون توافق از اتحادیه هستم.
جرمــی کوربیــن ،رهبــر حــزب کارگر
انگلیــس نیز سهشــنبه شــب به محض
پایان رأیگیری پارلمان و شکست دوباره
ی اظهار نظر کرد و گفت :دولت
خانم م 
دوباره با یک اکثریت قابل توجه شکست
خــورد و بایــد بپذیرد که طرحــش کامالً
مــرده اســت و در پارلمان حامــی ندارد.
کوربین بدون اشــاره بــه اینکه از برگزیت
بــدون توافق بــا اتحادیــه اروپــا حمایت
میکنــد یا از بــه تأخیر افتــادن برگزیت،
خواســتار برگــزاری انتخابات سراســری
زودهنگامشد.
مقامــات و نماینــدگان انگلیســی در
حالــی از دو گزینه یعنــی برگزیت بدون
توافق با اتحادیــه اروپا و به تأخیر افتادن
برگزیــت بهعنوان گامهــای بعدی خود
یاد میکنند و حتی قصد داشــتند دیروز

چهارشنبه و امروز پنجشــنبه درباره این
دو گزینه رأیگیری کنند که طرف اروپایی
ممکن است تأخیر در اجرای برگزیت را
نپذیــرد و تنها یک گزینــه برای انگلیس
باقی بماند .گواه این ادعا سخنان دونالد
توســک ،رئیــس شــورای اروپــا اســت که
سهشــنبه شــب دقایقی پس از شکست
یدرپارلمانبالحنیهشدارآمیزاعالم
م 
کــرد ،انتظــار دارد انگلیــس یــک دلیــل
«قابــل قبول» بــرای به تأخیــر انداختن
روند برگزیت ارائه دهد .دوشنبه شب نیز
ژانکلودیونکر،رئیسکمیسیوناتحادیه
ی بر سر
اروپا پس از به توافق رسیدن با م 
نسخه اصالح شده برگزیت به او هشدار
داد کــه ایــن دومیــن و آخریــن شانســی

است که اتحادیه اروپا به دولت انگلیس
میدهــد و اگــر پارلمــان از ایــن فرصت
بخوبی بهره نبرد دیگــر هیچ توافقی در
کار نخواهد بود.
به عقیده بســیاری از تحلیلگران ،به
احتمال بســیار زیاد پارلمــان انگلیس از
برگزیــت بــدون توافــق با اروپــا حمایت
نمیکند و بــه تأخیر اجرای برگزیت رأی
میدهد و پس از آن خانم نخســتوزیر
فرصت خواهد داشــت که برای بار سوم
بــا طــرف اروپایی بر ســر طــرح برگزیت
مالیمتر مذاکــره کند .هرچنــد که یونکر
دوشــنبه شــب تأکید کرد ،اتحادیــه اروپا
دیگردربارهبرگزیتباانگلیسواردهیچ
مذاکرهاینمیشود.

پنجمین دور مذاکرات طالبان و امریکا با توافق بر سر دو بند به پایان رسید

خوشبینیامریکابهوعدههایطالبان
فروغ احمدی
خبرنگار

مذاکره میان نمایندگان ایاالت متحده
امریــکا و طالبــان در دوحه که قــرار بود
در  4روز انجــام شــود تبدیــل بــه یکــی
از طوالنیتریــن مذاکــرات دو طــرف
شــد ،ســرانجام پــس از شــانزده روز بــه
پایان رســید و دو طــرف به پیشنویس
توافقنامهای دســت یافتند و از مجموع
 4موضوعــی کــه در دســتور کار قــرار
داشــت ،بــر ســر دو موضــوع خــروج
نیروهای خارجی از افغانستان و متعهد
شــدن طالبان بــه قطــع روابط خــود با
گروههــای تروریســتی نظیــر القاعــده
بــه توافــق رســیدند .زلمــای خلیــلزاد
بــا تکیــه بــر وعدههــای طالبــان در این
مذاکــرات ،مدعــی اســت ،صلح جامع
در افغانســتان دور از دسترس نیست و
شرایط برای صلح بهبود یافته است.
بــه گــزارش رســانه افغانســتانی
«طلــوع نیــوز» برخــی منابــع نزدیک
بــه طرفیــن مذاکــرات در دوحــه خبــر
دادهانــد ،توافقــی کــه بیــن طالبــان و
نماینــده امریکا به دســت آمــد ،به دو
زبان انگلیســی و پشــتو نوشته و سپس
امضا شــد .بنابراین گــزارش ،پنجمین
دور مذاکــرات امریــکا و طالبــان25 ،
فوریه ( 6اســفند ماه) با  4محور خروج
نیروهای خارجی از افغانستان ،مبارزه
با تروریســم ،مذاکره طالبــان با دولت
و آتشبــس جامــع آغــاز شــد و روز

سهشــنبه بــا توافق بــر ســر دو محور به
پایان رسید .بر این اساس گروه طالبان
توافــق کردهانــد ،ضمــن پایــان دادن
به روابــط خود با گروههای تروریســتی
از جملــه القاعــده ،بــا همــه گروههای
تروریســتی مبــارزه کننــد .همچنیــن
دو طــرف بــر نحــوه خــروج نیروهــای
امریکایــی از افغانســتان توافق کردند.
اما هنوز جدول زمانی برای خروج آنها
اعالم نشده است.
بــا ایــن حــال طرفیــن همچنــان
بــه توافقــی حتــی ابتدایــی بر ســر آغاز
مذاکرات طالبان با دولت افغانستان و
اعالم آتشبس جامع دســت نیافتند و
قراراستاینمباحثدرنشستبعدی
طالبان با نماینده امریکا که در پایان ماه
مارس برگزار میشود ،به بحث گذارده
شــود .در همین راستا زلمای خلیلزاد،
نماینده ویژه امریکا در افغانســتان قرار
اســت در سفر به واشــنگتن ،با مقامات
ارشد امریکایی مشورت کرده و سپس با
دستور کار جدید در دور بعدی مذاکرات
شرکتکند.
زلمــای خلیــلزاد پــس از ایــن
توگــو بــا خبرنــگاران
مذاکــرات در گف 
تأکیــد کــرد :کامالً مشــخص اســت که
همــه طرفها تمایــل به پایــان جنگ
دارنــد .مذاکــرات طوالنــی در قطر نیز
بــا همیــن نیــت برگــزار شــد و اکنــون
مشــخص اســت کــه بــا وجــود فــراز و
نشــیبهای موجــود شــرایط بــرای
صلــح بهبــود یافتــه اســت .وی درباره
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ســازمان عفــو بینالملل از سیاســت اتحادیه اروپا در قبــال پناهجویانی که در
مرز کرواسی هستند ،بشدت انتقاد کرد و درباره آن هشدار داد.
بــه گــزارش دویچه وله ،عفــو بینالملل در ایــن بیانیه اتحادیه اروپــا را متهم
کرده اســت که به جای کمکرسانی به پناهجویان ،از پلیس مرزی کرواسی برای
بازگردانــدن پناهجویان حمایت مالی میکند .این گزارش با اشــاره به وضعیت
اســفبار پناهجویان در کمپهای پناهندگی در مرز کرواسی تأکید کرده ،این افراد
از اساســیترین حقــوق خــود محروم هســتند و امنیت جانی آنها تأمین نیســت.
در ایــن بیانیه همچنین به بیتوجهی مســئوالن اتحادیه اروپــا در قبال بدرفتاری
پلیــس مــرزی کرواســی بــا پناهجویــان اشــاره شــده اســت .بیانیــه ســازمان عفو
بینالملل از جمله متکی بر اطالعاتی اســت که درباره وضعیت این پناهجویان
در کمپهای شهر «بیهاچ» و «ولیکا کلدوشا» منتشر شدهاند.

روند مذاکرات نیز گفت :برای رســیدن
بــه صلــح الزم اســت طرفهــا روی
چهــار مســأله ،مبــارزه بــا تروریســم،
خــروج نیروهــای خارجــی ،گفتوگــو
بــا افغانســتان و آتشبــس جامــع بــه
توافق برســند .ما در ماه ژانویه روی هر
چهــار موضوع به توافق کلی رســیدیم
امــا در ایــن توافق کــه اکنون به دســت
آمده ،تنهــا در دو مورد موفقیت کامل
داشــتیم .خلیلزاد ســپس تأکیــد کرد:
زمانــی که جــدول زمانی بــرای خروج
نیروها و اقدامات ضد تروریسم به طور
رسمی اعالم شود ،دولت افغانستان و
طالبــان مذاکرات خود درباره ســازش
سیاسی و آتش بس را آغاز خواهد کرد.
در همیــن حــال ،طالبــان نیــز در
بیانیهای گفته اســت که نمایندگان این
گــروه و ایاالت متحــده روی دو موضوع
خروج نیروهای خارجی از افغانستان و
استفادهنشدنخاکافغانستاندربرابر
کشــوری دیگــر ،رایزنی داشــتهاند که به

اگــر اروپــا حاضــر بــه مذاکــره ســوم
ی باید آنقدر همین نســخه
نشــود ترزا م 
از برگزیــت را در پارلمان بــه رأی بگذارد
تــا هر بار شــمار مخالفــان آن کم و کمتر
شود و در نهایت به حدنصاب پارلمانی
الزم بــرای اجرایــی کردن همین نســخه
از برگزیت دســت یابــد .بنابراین ممکن
اســت همین نســخه موجود از برگزیت
تا  5یا حتی  6بــار هم در پارلمان به رأی
گذاشتهشود.
ی هم بر این باور است اگر
خود خانم م 
نمایندگان ببینند اروپا حاضــر به مذاکره
مجدد نیســت و تأخیــر در رونــد برگزیت
را هــم نمیپذیرد بــه رأی دادن به همین
نسخه موجود از برگزیت تن میدهند.

ëëچرا توافق با اروپا بر ســر برگزیت مهم
است
ازآنجاکهکشورهایعضواتحادیهاروپا
بویژه کشورهای ثروتمند شامل انگلیس،
فرانسه و آلمان بواسطه این اتحاد از نظر
اقتصــادی و حقوقــی عمیقــاً به هــم گره
خوردهانــد .جدایی یک عضــو از اتحادیه
مســتلزم رســیدن به توافق با دیگر اعضا
بر سر بسیاری مســائل است .دو موضوع
مهمــی که توافــق انگلیس با اروپا بر ســر
برگزیت را ضروری میکند ،میزان بدهی
انگلیس بــه اتحادیه اروپا و وضعیت مرز
ایرلند شمالی وجمهوری ایرلند است.
حقوقانگلیسیهاییکهبهکشورهای
دیگــر عضــو اتحادیــه اروپــا مهاجــرت
کردهاند و نیــز حقوق اروپاییهایی که به
انگلیس مهاجــرت کردهانــد را میتوان
در زمــره بدهیهای انگلیس به اتحادیه
اروپا قرار داد .درباره وضعیت مرز ایرلند
شــمالی و جمهــوری ایرلنــد هــم طبــق
طــرح برگزیــت ،انگلیس پــس از خروج
از اتحادیــه اروپا وارد یــک دوره تقریباً دو
ساله «گذار» میشود که در آن وضعیت
فعلی روابط تجاری حفظ میشود تا دو
طرف بتوانند درباره امضای یک پیمان
تجارت آزاد مذاکره کنند.
همچنین دو طرف در کنار توافقنامه
خروج ،یک «بیانیه سیاســی» مشــترک
هــم امضــا کردهاند کــه از نظــر حقوقی
الــزامآور نیســت و هدفــش اعــام
خواستههای دو طرف در روابطشان پس
از برگزیت است.

قیام از راه دور علیه خاندان آل سعود

Reuters

نــــما

هشــدار دربــاره افزایــش شــتابان زبالههای پالســتیکی
در اقیانوسهــا و تأثیر آن بر زندگــی موجودات دریایی
و بــه تبع آن انســانها هــر روز بیشــتر از روز قبل مطرح
میشــود .یک خرچنگ در یک بســته پالســتیکی که در
اقیانوس رها شده ،گیرافتادهاست.

ادلــب در ســوریه از جملــه مکانهــای
حساســی اســت کــه بیثباتــی در آن با
وجــود ســه و نیم میلیــون جمعیتی که
دارد ،باعــث به راه افتــادن موج جدید
مهاجران به سمت غرب میشود.

همــه از کاندیداتوری احتمالــی جو بایدن
و بتــو اورورکــه در حــزب دموکــرات بــرای
انتخابــات  2020میگویند .اما شــاید برای
پستریاستجمهوریامریکابایدنبیش
از حد پیر و اورورکه بیش از حد جوان باشد.

انتقاد عفو بینالملل از وضعیت پناهجویان در کرواسی

اسیر دامهای پالستیکی

دیلیصباح(ترکیه):

AP

دونالد ترامپ قول داده نرخ کسر تجاری و فریز اقتصادی امریکا را در معاملههای
بینالملل خود کاهش بدهد و براســاس اینکه به کدامین شــکل به فرآیندهای کار
دولت او نگاه کنیم ،میتوانیم وی را موفق یا ناکام بنامیم.
آمار نشان میدهد امریکا در سال پایان یافته  2018به یک سری رکوردها رسید .رقم
مجموع کســر تجاری امریکا در این ســال به  621میلیارد دالر رسید که این باالترین
رقم در  10سال اخیر است و در قیاس با آمار  552/3میلیارد دالری یک سال پیشتر
بسیارزیادبهنظرمیرسد.یکرشدمنفی 70میلیارددالریچیزینیستکهترامپ
بپسندد و یا تأییدی بر اهداف سیاسی وی باشد .امریکا در سال  2018چیزی حدود
 2/5تریلیون دالر کاال و وسایل خدماتی به سایر کشورها صادر کرد و در نقطه مقابل
 3/1تریلیون دالر کاالی مختلف را وارد و به بخشهای مختلف خود تزریق کرد.
مســائل مالیاتی و تعرفهگذاریهای اقتصادی روی اجناس وارداتی نیز از مســائلی
بوده که بر ســاختار اقتصادی مورد نظر ترامپ اثر گذاشــته و او را از برخی اهدافش
دور نگه داشــته اســت .تعرفه گذاریهای کالن ترامپ روی اجناس چینی به قصد
فشار آوردن به اقتصاد شکوفای این «قدرت» شرق آسیایی نیز از معادالتی بوده که
به سود ترامپ عمل نکرده است .موارد چهارگانه ذیل به درک بهتر این روال یاری
میرساند.
ëëنیاز و وابستگی امریکا
 – 1آمــار میگویــد نرخ ضرر اقتصادی و کســر تجاری امریکا در ســال گذشــته که در
صورت اســتناد به کاالهای ارشــد تجاری وارد شــده به امریکا به  891/2میلیارد دالر
بالــغ میشــود .ایــن بزرگترین ضــرر وارده بــه این کشــور در تاریخ حیــات امریکا به
حساب میآید .آمار همچنین به ما میگوید اگر امریکا در سال  2018چیزی حدود
 6/3درصد بیشتر از گذشته کاالهای صادراتی داشته 7/5 ،درصد نیز بیشتر اشیای
وارداتی را به بخشها و بازارهای مختلف خود وارد کرده که مورد دوم نشانگر نیاز و
وابستگی اقتصاد این کشور به محصوالت سایر کشورها بوده و با اهداف و شعارهای
ترامــپ همخوانی نــدارد .ایراد این جور تضادها زمانی بیشــتر جلــوه میکند که در
نظر بگیریم حســن اصلی و نقطه قوت ترامپ طی  26ماه زمامداری وی همیشــه
راهبردهای اقتصادی او به شمار آمده و وی به سبب سالها فعالیت در عرصههای
اقتصادی ،در ظاهر مهارت الزم را برای افســار زدن به تورمهای بزرگ و بیهوده در
زمانهای حکومت اوباما و بوش پسر و انتقال آنها به عصر حکومت خویش داشته
است .البته آمار از مهار نسبی این تورمها میگوید اما این روند به آن حد از کمال و
رشد نرسیده که ترامپ و تیم کاری وی وعده آن را داده بود.
در مورد تعرفههای گذاشــته شده روی کاالهای چینی نیز این نکته گفتنی است که
نرخ ضرر اقتصادی امریکا در ارتباط با این کاالها در سال  2018به  419میلیارد دالر
رسید که باالترین رقم در تاریخ داد و ستدهای اقتصادی دو کشور است.
 – 2پیدا کردن دالیل کسر تجاری مرتبط با فعالیتهای امریکا در فرامرزها چندان
هم سخت نیست .اقتصاد امریکا در سال 2018که سال دوم پیاده شدن فرمولهای
کاری ترامپ بود به نسبت  2/9درصد رشد کرد که این بیشتر از رشد  2/2درصدی در
ســال  2017بود .امریکا در شرایطی به تعرفهگذاریهای کالن روی متاعهای چینی
پرداخته که پیش از هر زمانی به دریافت این کاالها برای توازن بخشیدن به معادالت
و ارقام داخلی اقتصاد خویش نیاز داشته است .دولت ترامپ یک سال پیش به کم
کردن نرخ مالیاتها به قصد تشویق بخش خصوصی به مشارکت هر چه بیشتر در
امر فعالیتهای بینالملل همت گماشــته بود اما بزرگ و انباشته کردن بازارهای
چینی و دور از دســترس ســاختن بعضی کاالها در شــرایط فعلی از همســو نبودن
ترامپ و برخی نهادهای اقتصادی خصوصی و حتی دولتی خبر میدهد.
این تنزلها زمانی جدیتر و وســیعتر و بدتر میشود که در نظر بگیریم دالر امریکا
یک دوره قدرت اقتصادی را طی میکند و فراتر از سایر ارزهای رایج کشورهای عمده
غربی عمل میکند و به تبع آن انتظار میرفت که ترامپ از این سالح بیشتر و بهتر
از اینها بهره گیرد.
 – 3بســیاری از کارشناســان اقتصاد امریکا میپرسند با توجه به ثبات اکثر بازارهای
داخلی این کشور و سودی که صاحبان کاالها از فروش پیوسته اجناسشان میبرند،
آیا باال رفتن کسر تجاری امریکا و کم شدن بهرههای این کشور از ارتباطات بینالملل
واقعاً کســی را متأثر و زندگی مردم را ســختتر میکند .در فرانسه و حتی آلمان که
پویاترین اقتصاد اروپا را در سه دهه اخیر داشته ،وجود کسری تجاری ولو چشمگیر
در هر یک از ســنوات اخیر امری مرســوم و حتی از دید برخی اهالی فن ،مســألهای
الزامی بوده زیرا معامالت و معادالت را همپا ساخته و صاحبان کاالها را از دریافت
ســودهای بیــش از حد و افتادن در ورطه تورمهای افراطی باز داشــته اســت .مردم
امریکا و بویژه طبقه متوســط این کشــور که قدرت خریدشــان به حد قابل توجهی
میرسد ،بندرت بابت افتادن دولت کشورشان به ورطه چالشهای بینالملل ضرر
دیدهاند و امروز هم پیش از آن که نرخ سود و ضررهای دولت ترامپ در باال و پایین
کردن معادالت اقتصادی برایشــان مهم باشــد ،مسائل سیاسی مهم و رتق و فتق
این گونه نکات اهمیت دارد .چیزی که ترامپ با خارج کردن بخشــی قابل توجه از
زرادخانه «درگل مانده» امریکا از باتالقهای سیاسی و نظامی افغانستان ،عراق و
سوریه در انجام آن توفیق نسبی داشته است.
 – 4چگونه باید از نرخ رشد امور اقتصادی منفی جلوگیری و کسر تجاری یک کشور در
سطحامریکارامدیریتکرد؟ترامپباتیمکارشناسیاقتصادیدوروبرخودطرحهای
متنوعی را ریخته و ســنجیده اســت اما نیک میداند قدری کاســتن از این معادله نیز
یک پیروزی خواهد بود .مردم عادی و رسانههای کمال طلب دیدگاه مشابهی ندارند
و اگر قرار باشــد این روند به طرز محسوســی تغییر یابد به سیاستهای کالن وسیعی
نیازمند اســت که هر یک به گوشهای دیگر از سیاستهای ارزی و مکانیسم اقتصادی
امریکا لطمه وارد خواهند کرد .حتی در دهه 1930که اوضاع بسیار بد اقتصادی و عصر
موسوم به رکود اقتصادی در امریکا حادث شد ،دولت وقت این کشور وقت زیادی روی
حذف کامل آن رویداد نگذاشت زیرا میدانست بر پایه آن فشار بخشهای غیر مفید
اقتصادی امریکا به خودی خود مضمحل خواهد شد و در پایان عمر مفید دیپرشن،
میشــد عمارتهایی نو برای اقتصاد امریکایی ریخت .نود ســال بعد از آن در امریکا
ترامپ مشــغول خوشــه چیدن از محصوالت اقتصادی خویش به قصد آمادهسازی
عملیاتوسیعتربرایدورهدومریاستجمهوریخویشدرصورتتحققاینتوفیق
است .او وقت دارد که از  2020تا  2024نرخ پسرفت اقتصادی امریکا را بسیار بهتر سازد
و در این راه حاضر نیست از زمان و امکانات کمتر فعلی خود هزینه کند .او این دستاورد
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تهاییرسیدهاند.
پیشرف 
زلمــای خلیــلزاد از ســوم دســامبر
 2018برابــر بــا  12آذر مــاه کار خــود را
برای روند مذاکرات صلح افغانســتان
آغــاز و بالفاصلــه اعــام کرد کــه برای
این مذاکرات به  8کشــور ســفر خواهم
کرد که افغانســتان ،پاکســتان ،روســیه
و امــارات از جمله این کشــورها بودند.
خلیلزاد سپس  22ژانویه (دوم بهمن
مــاه) اولیــن دیدار خــود بــا نمایندگان
طالبــان در دوحــه را آغــاز کــرد و
امیدهای بســیاری به آن بســته اســت.
اما «فرانس پــرس» در تحلیلی بر این
مذاکــرات نوشــته اســت ،تحلیلگران و
ناظران منطقــهای هشــدار دادهاند که
نبایــد دلخوش بــه این مذاکــرات بود.
زیرا تصور میشــود ،طالبــان همزمان
با پیگیری مذاکرات صلح ،به رسم هر
ســال از عملیات بهاره خــود نیز غافل
نشــود و از ایــن حمالت بهعنــوان ابزار
فشار برای مذاکرات استفاده کند.

گزینه نظامی راه حل سوریه برای حفظ جوالن

وزارت خارجــه ســوریه بــا صــدور بیانیهای ســخنان لیندســی گراهام ،ســناتور
امریکایی را که خواهان به رسمیت شناخته شدن حاکمیت اسرائیل بر جوالن شده
بود ،بشدت محکوم کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه رأی الیوم ،به جز بیانیه وزارت خارجه سوریه،
فیصــل مقــداد ،معاون وزیر خارجه ســوریه نیز در پیامی غیرمســتقیم که از طریق
ژنرال کریســتین لوند ،فرمانده نیروهای ویژه بینالمللی ،اعالم شــد ،تأکید کرد که
در صورتی که نیروهای رژیم صهیونیستی از بلندیهای جوالن عقب نشینی نکنند،
سوریه در استفاده از زور و قدرت برای آزادی این منطقه تردید نخواهد کرد .در همین
ارتبــاط برخی منابع اعالم کردند رهبری ســوریه چند روز پیش تجهیزاتی به پایگاه
نظامیاش در قنیطره در مرزهای جوالن ارسال کرده و سامانههای دفاع هوایی را به
منظور مقابله با هرگونه تجاوز دشمن اسرائیلی به حالت آمادهباش درآورده است.

گروه جهان /پس از کشــته شــدن جمال خاشقجی ،روزنامه
نــگار منتقــد ســعودی به دســت مقامهــای دولــت ریاض،
خاورمیانه
یک شــاهزاده ســعودی تبعیدی یک جنبش اپوزیسیون راه
انداخته و خواستار تغییر رژیم شده و وعده داده است از منتقدان سعودی که از
کشور فرار میکنند ،حمایت میکند.
شــاهزاده خالد بن فرحان آل ســعود که بیش از یک دهه قبل از عربســتان فرار
کــرده بــه ایندیپندنــت گفت ،میخواهد شــاهد حاکمیت پادشــاهی مشــروطه
(مبتنــی بر قانــون اساســی) در وطنش باشــد و از طریق انتخابات نخســتوزیر
و اعضای کابینه انتخاب شــوند و با نقض حقوق بشــر و بیعدالتی در عربستان
بجنگند .این شاهزاده که در آلمان در تبعید خودخواسته به سر میبرد ،امیدوار
است جنبشاش که «جنبش آزادی مردم شبه جزیره عرب» نام دارد با معرفی
وکیل ،کارشناس و مترجم به آنهایی که از عربستان فرار میکنند ،کمک کند.
فکــر راهانــدازی یــک جنبش اپوزیســیون پس از آن در ذهن شــاهزاده ســعودی
جرقه زد که مقامات ریاض در ماه اکتبر جمال خاشقجی ،روزنامه نگار منتقد را
در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رساندند .برخی مقامات اطالعاتی
ترکیهوامریکاوهمچنینبرخینمایندگانامریکاییمعتقدهستندکهتنهاکسی
که میتوانســته فرمان قتل خاشقجی را صادر کند ،محمد بن سلمان ،ولیعهد
ســعودی اســت .البته مقامات ســعودی مدام ایــن اتهامها علیه ولیعهــد را رد
میکنند و میگویند مقامات سعودی خودسر در قتل خاشقجی دست داشتهاند.
این شــاهزاده  41ساله به ایندیپندنت گفت :در عربستان سعودی ما نیاز به یک
سیســتم جدید مثل دیگر دموکراســیها داریم؛ سیســتمی که در آن مردم حق
انتخاب یک دولت و خلق یک عربستان سعودی جدید را داشته باشند .ما برای
سیستم قضایی ،حقوق بشر و پاسخگو بودن [در قبال مردم] دیدگاه داریم اما در
حال حاضر الزم است تمرکز خود را بر قانون اساسی و فعالیت مدنی بگذاریم تا
از این طریق به سعودیهای ساکن در اروپا کمک کنیم .او گفت ،خاندان سلطنتی
و کاخ آل سعود میتوانند به صورت دیپلماتیک و سمبولیک همچنان در رأس
کشــور بمانند مانند ملکه در انگلیس اما قدرت در نهایت باید در دســت مردم
باشــد .این ایده همچنین پس از آن که رحف القنون ،دختر  19ساله سعودی که
در ماه ژانویه در مســیر فرار از کشــورش خود را در توالت یک فرودگاه در بانکوک
حبس کرده بود ،در ذهن شاهزاده سعودی تقویت شد.
شــاهزاده خالد که از ســال  2007در آلمان در تبعید خودخواسته به سر میبرد،
گفت :هنگامی که فهمیدم به خاطر انتقادهایم از دولت برایم حکم بازداشت
صادر شده عربستان را ترک کردم .من سختیها و رنج پناهجویی را کشیدهام و
میخواهم به افرادی که با مشکالت مشابه من مواجه هستند کمک کنم.
ایــن شــاهزاده شورشــی که عضوی از خاندان ســلطنتی اســت اما بــا محمد بن
سلمان دچار چالش شده گفت ،پدر و خواهرش در عربستان در حبس خانگی
هستند .شــاهزاده خالد پیشتر نیز به ایندیپندنت گفته بود که مقامات سعودی
 10روز قبــل از ناپدید شــدن خاشــقجی قصد ربــودن او را داشــتند .او که مادرش
مصری االصل اســت ،مدعی است ،حکومت عربســتان به او وعده داده بود اگر
به مصر برود و در کنسولگری عربستان در قاهره با مقامات سعودی دیدار کند،
یک فقره «چک بزرگ» و میلیونها دالر دریافت میکند .عربســتان ســعودی
تحت رهبری دو فاکتوی محمد بن سلمان با انتقادهای بینالمللی فزاینده به
خاطر شرایط حقوق بشریاش مواجه است .در ماه ژانویه گروهی از نمایندگان
انگلیســی خواستار دسترســی به گروهی از زنان فعال مدنی سعودی که زندانی
و شــکنجه شــده بودند ،شــدند .این در حالی است که ســنای امریکا هم قرار بود
دیروز چهارشــنبه به خاطر مســائل حقوق بشــری عربســتان دربــاره قطعنامه
پایان حمایت واشنگتن از ائتالف متجاوز عربی تحت رهبری عربستان در یمن
رأیگیریکند.

