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چاووش اوغلو :آیا ریاض
از افشای مقام پشت قتل خاشقچی بیم دارد؟

لسعودرابهانجاماینجنایتمتهمکرد.چاووشاوغلوضمنبیاناینکههمکاریتحقیقاتی
وزیرخارجهترکیهباتکرارانتقاداتازنحوههمکاریسعودیدرخصوصپرونده«خاشقچی»،یکمقامعالیرتبهآ 
سعودیها هیچ کمکی به مشخص شدن ابعاد قتل خاشقچی نکرده ،پرسید« :آیا عربستان میترسد که نام مقام عالیرتبه پشت این جنایت را افشا کند؟»به نوشته «آناتولی» وی با اشاره به این که ترکیه
مدارکبهدستآمدهدرتحقیقاتازقتلخاشقچیرادراختیارتمامشرکایبینالمللیخودازجملهریاضنیزقرارمیدهد،ازمذاکرهباسازمانهایجهانیبرایآغازتحقیقاتوسیعتردراینبارهخبرداد.
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تحلیل روز
نبی شریفی
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موج سواری ســلطان در روزهای بحران
هیچ گاه روزگــار همچون روزهــا و هفته های
اخیر به کام اردوغــان نبوده است 21 .سال از
درخواست ترکیه بــرای عضویت در اتحادیه
اروپا و  13سال از آغاز مذاکرات می گذرد .اما
ترک ها سال هاست که به دالیل مختلف پشت
درهای اتحادیه اروپا مانده اند .استانداردهای
اجتماعی ،آزادی بیان ،حقوق بشر ،تضاد
دینی ترکیه مسلمان با اروپای مسیحی و ...از
جملهایندالیلبودهاست.اماترکیهبهرهبری
اردوغــان که با گذشت این همه سال ناامید از
ورود به این اتحادیه اســت ،سعی می کند به
انتقادات اروپــا و غرب پاسخ دهد .انتقاداتی
از جمله رفتار سرکوبگرانه با عوامل کودتای
سال  2016و معترضان پارک گزی (در سال
 ،)2013سرکوب کردهای ترکیه و زندانی
کــردن صــاح الدین دمیرتاش ،رهبر حزب
دموکراتیک خلق ،اخ ــراج و زنــدانــی کردن
روزنامه نگاران منتقد (از جمله سردبیر روزنامه
جمهوریت) و سرکوب مخالفان با برچسب
ارتباطباجنبشفتحا...گولن.اردوغاناکنون
با موج ســواری روی بحران های اروپــا و غرب
برای انتقام آماده است .او برای اولین گام ،در
سال  2015موجی از پناهجویان خاورمیانه
ای را راهــی اروپــا کــرد .مهاجرانی که هنوز
بخشی از آن ها در مرزهای اروپا سرگردانند.
اومرحلهدومحمالتخودراازچندهفتهپیش
با افشاگری دربــاره مرگ جمال خاشقچی،
روزنامهنگارمنتقدسعودیآغازکرد.اردوغان
با اشاره به سکوت دولت ترامپ درباره جنایت
عربستان که متحد آمریکا محسوب می شود،
همزمان ژســت آزادی بیان اروپــا و غــرب را
«تخریب» و سعی در «تطهیر» خود در اتهام
های مشابه کرد .او در روزهای اخیر با اشاره
به رفتار خشونت آمیز دولتمردان اروپایی با
«جلیقه زرد» ها حــوادث سال های گذشته
استانبول را یــادآوری کــرده و گفته است که
«دیگر کسی نمیتواند به کشور من درس
دموکراسی،حقوقبشروآزادیبدهد».ترکیه
و اروپا هردو ناقض دموکراسی و آزادی بیان
هستند .هرچند که در سال های اخیر نقاب از
چهرهاروپابرداشتهشدهاست.

قاب بین الملل

گرز طالیی،نماد ملکه !
تصمیم دولت ترزا می به تعویق مذاکره
و رایگــیــری دیـــروز دربــــاره برگزیت،
با انتقاد و ناخرسندی احــزاب مخالف
مواجه شد .راســل مویل نماینده حزب
کارگردریکحرکتنمادین«گرزطالیی
تشریفاتی» را که نماد اقتدار ملکه در
پارلمان بریتانیاست برداشت و به سمت
در خروجی صحن پارلمان رفت .در این
زمــان جــان برکاو ،رئیس مجلس عوام
بریتانیا با استرس فریاد می زد« :دستور
می دم ،اونو بذار سرجاش» چند لحظه
بعد ،یکی از نمایندگان گرز را گرفت و
در محل مشخص آن گذاشت .اگر «گرز
طالیی تشریفاتی» در صحن پارلمان
نباشد ،نمایندگان نمیتوانند به قوانین
رایدهند!

پیشخوان بین الملل

تایم عنوان شخصیت سال را به چهار
خبرنگار اختصاص داد که یکی از آن ها
جمالخاشقچیاست.

«رئیسجمهورثروتمندان»برایخاموشکردناعتراضاتبهفرانسویهاچهگفت؟

عقبنشینیدوباره با چاشنیوعده

جلیقهزردها:ماکرونمیخواهدبهماچندخردهنانبدهد...ماکلنانرامیخواهیم

گروه بین الملل-چهار هفته اعتراض و ناآرامی در
خیابانهای پاریس باالخره دوشنبه شب «امانوئل
ماکرون»رئیسجمهورفرانسهراوادارکردتابرصفحه
تلویزیونظاهرشودوبهمردماینکشوربگویدصدای
اعتراض آنها را شنیده و میداند آن طور که انتظار
میرفته ،عمل نکرده است.ماکرون که یک سال
و نیم پیش به عنوان نماینده سیاستمداران جوان
و ترقیطلب در فرانسه ظهور کرد ،حاال به واسطه
سیاستهایی که او آنها را حمایت از کارآفرینی
میخواندومردمعادیفرانسهآنهاراحمایتازطبقه
پردرآمدجامعهمیدانند«،رئیسجمهورثروتمندان»
لقب گرفته است .او که از شروع اعتراضات سکوت

کــرده بــود ،دوشنبه شب تــاش کــرد با وعدههای
اقتصادی ،ایــن تصویر را تغییر دهــد و از گستره
اعتراضات بکاهد.وعده هایی که  59درصد مردم
فرانسهرابراساسآخریننظرسنجیهاقانعنکرد.
▪ماکرونچهگفت؟

نطقرئیسجمهورفرانسهترکیبیبودازعقبنشینی
و تالش برای آرام کردن اوضاع ،همراه با مقاومت در
برابرتغییراساسیسیاستها.اودرنطق۱۳دقیق های
خود ،اعتراضات عمومی را «از جنبههای مختلف
مشروع» و قابل توجیه خواند و گفت« :خشم عمومی
در فرانسه سابقهای  ۴۰ساله دارد و حاصل ناکامی

آغاز تور اروپایی نخست وزیر انگلیس برای نجات برگزیت

ترزا؛تنها درخانه

سرنوشت،درحالتبدیلکردننخستوزیربریتانیا
از «بانوی آهنین» به بانوی ورشکسته است« .ترزا
می»کهفهمیدهبودعالوهبراحزابمخالف،شماری
از نمایندگان عضو حزب حاکم محافظهکار نیز به
توافقبرگزیترایمثبتنخواهندداد،آنرابهتعویق
انداخت .پس از آن تصمیم گرفت برای تغییر چند
بندازتوافقنامه،بامقاماتاروپاییگفتوگوکند.او

گفتهکهبرایجلبنظرمساعدمخالفانبرآناستتا
بانمایندگاناتحادیهاروپامجددبرسرتوافقبرگزیت
مذاکرهکند«.می»دیروزدرالههبامارکروته،نخست
وزیرهلندمالقاتکردوپسازآن،برایدیدارباآنگال
مرکل،صدراعظمآلمان،عازماینکشورشد.دراین
میان،دونالدتاسک،رئیسشورایاروپا گفتهاست
نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه در روزهای

تحلیل رسانه ها

هدفترامپسپردنافغانستان به طالبان است
چندیپیشراهبردتازهآمریکابرایافغانستان،پس
از ماهها بحث و رایزنی ،اعالم شد .در این راهبرد،
برخالف پندارها ،حضور آمریکا در افغانستان
ضروریخواندهشد.دونالدترامپ،خروجنظامیان
آمریکایی از افغانستان را عامل قــدرت گیری
گروههای هراس افکنی مانند داعش خواند اما
حاال لس آنجلس تایمز نوشته است:دولت دونالد
ترامپ تمام تالش خود را بــرای انجام مذاکرات
صلح رسمی تا ماه آوریل سال آینده (دو ماه پیش از
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان) با طالبان
بهکاربستهاست؛اینزمانمقررشدهتوسطرئیس
جمهور آمریکا که برای پایان دادن جنگ 17ساله
افغانستان بسیار عجوالنه رفتار می کند ،بسیار
نا امید کننده است .به گفته مقامات آمریکایی،
هدف کوتاه مدت از این مذاکرات ،دستیابی به
توافقنامهآتشبسباهدفکاهشحمالتفزاینده
طالبان به نظامیان و غیرنظامیان است .اما چشم
انداز حل و فصل سیاسی گسترده هنوز به نظر کم
رنگ است ،بدون وجود نشانه هایی از پیشرفت
روند صلح در ماه های اخیر ،مانند روسای جمهور
پیشین این کشور دو راه پیش روی ترامپ قرار می
گیرد :عقب نشینی و خارج کردن تمام  14هزار

نیرویآمریکاییازافغانستانومتحملشدنخطر
تسخیرافغانستانتوسططالبانیاماندنسربازان
آمریکایی در این کشور به طور نامحدود حتی با
وجود این که او و مشاورانش این جنگ را جنگی
پایان ناپذیر و بدون پیروزی می دانند« .زلمی
خلیل زاد» نماینده ایاالت متحده در زمینه صلح
افغانستانبهشدتدرتالشبرایخاتمهدادنهر
چه سریع تر -حتی به ظاهر -به جنگ افغانستان
است.اوبهمقاماتافغانکهتمایلیبرایمذاکره
ازخودنشاننمیدهنداعالمکردهکهنمیتوانند
همیشهبرپشتیبانیوکمکاینکشورتکیهکنند.
رهبران طالبان سال هاست که می گویند هدف
شان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و
دخالت نکردن در امور این کشور است؛ به نظر
می رسد به تدریج این موضوع به هدف ترامپ نیز
تبدیل شده است .موضوعی که کامال مشخص
است این است که ترامپ از جنگ طوالنی مدت و
هزینهبرافغانستانخستهشدهومیخواهدعقب
نشینی و این کشور را ترک کند و این دقیقا همان
چیزیاستکهشورشیانمتعصبطالبانرابرسر
میزمذاکرهمیآورد؛شایدهدفترامپنیزسپردن
افغانستانبهدستطالبانباشد.

اندیشکده روز

بازیبیپایانمقتدیصدر
اندیشکده راهبردی تبیین نوشت:هر چند رأی
موافقپارلمانعراقبه 14وزیرپیشنهادیوتوافق
ائتالففتح وسائرون،امیدواریزیادیدرتسهیل
وتسریعانتخابهشتوزیرباقیماندهایجادکرد،
حفیاضبرای
امامخالفتصدریون باانتخابفال 
وزارت کشور ،تحریم جلسه پارلمان و تنشهای
لفظی آنهــا با نمایندگان ائتالف فتح در البی
پارلمان،درکنارمخالفتنمایندگانسنیبامعرفی
فیصل الجربا گزینه ائتالف الوطنیه برای وزارت
دفاع ،چشم انداز مثبت برآمده از انتخاب رئیس
جمهور ،نخست وزیر ،ریاست پارلمان و  14وزیر
قبلی را تاریک کرده و آینده دولت در عراق را در
هالهایازابهامفرو ُبردهاست.برایناساسانتظار
میرودروحیهانتقادیوخودتطهیریمقتدیصدر
همچوندولتهایقبل،دامنعادلعبدالمهدیرا
نیزبگیردوروندتشکیلکابینهوانجامکارویژههای

دولتبهویژهدرحوزهزیرساختوخدماتعمومی
راباچالشمواجهسازد.صدریونهموارهدرمعرفی
و تعیین وزیران مهم در دولتهای مختلف عراق،
حضورپررنگیداشتهاند،بااینحال،بهجایپاسخ
گوییبهافکارعمومی،درنقشاپوزیسیونظاهر
شده و با تحصن و فراخوان عمومی در راستای
تضعیفوتخریبدولتهاگامبرداشتهاند.بیانیه
اخیر مقتدی صدر ملغمهای از تمجید و توصیه به
هادیالعامریدرکنارهشداروتهدیدبود.درواقع
مقتدیصدرنگرانیعمیقخودازانتخاباحتمالی
فالحفیاضدرائتالفمیانفتحودیگرگروههارادر
ظاهریازاقتداروتهدیدبیانکردهوسعیبرترغیب
العامریبهحفظتوافقسائرون-فتحباعبورازفالح
فیاضدارد.بهنظرمیرسدوقوعایناتفاقنتیجهای
به مراتب ناگوارتر از دولتهای قبل را برای آینده
سیاسیعادلعبدالمهدیودولتویرقمخواهد
زد،چراکهفضایامنیتیحاکمبردولتهایقبل
دراینمرحلهجایخودرابهمطالباتاجتماعیو
رفاهیدادهاست.
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دولتها ،یکی پس از دیگری ،در پاسخ به خواست
اقشار ضعیفتر جامعه است .رئیسجمهور فرانسه
گفت«:شایدطوریرفتارکردهامکهاحساسکردهاید
این مسئله دغدغه من نیست و اولویتهای دیگری
دارم .سهمم از مسئولیت را میپذیرم و میدانم با
حرفهایم شما را آزردهام».مــاکــرون در عین حال
اظهار کرد :از سیاست کاهش مالیات ثروتمندان
عقبنشینی نمیکنم و «به عقب بازنمیگردیم».
بخشهایی از صحبتهای او بوی تهدید و مؤاخذه
هم داشــت .آن جا که خشونتهای پیش آمــده را
«غیرقابلقبول»خواندوافزود«:هیچخشمی،حمله
بهنیروهایپلیسیاتخریباماکنعمومیومغازهها
را توجیه نمیکند .زمانی که خشونت آغاز میشود،
آزادیپایانمییابد».

معاف میشوند( .مستمری معاف از مالیات اکنون
 ۱۲۰۰یورودرماهاست).
▪چهخواهدشد؟

رئیسجمهور فرانسه که پیش از این در اقدامی که
«کمودیر»توصیفشده،افزایشمالیاتبرگازوئیل
راتعلیقکردهبود،درنطقشبگذشتهاشهمچهار
وعدهاقتصادیدادکهاگرپارلمانآنهاراتاییدکند،
از ابتدای سال آینده میالدی ،یعنی کمتر از یک
ماه دیگر ،اجرایی میشوند-1:حداقل دستمزد
ماهانه کارگران  ۱۰۰یورو افزایش مییابد (عالوه
بر  1.8درصــدی که پیش از این اعــام شده بود)
 -2ساعات اضافه کار از مالیات معاف میشوند  .
-3از کارخانهدارها خواسته میشود در انتهای
سال «در صورت توان» ،به کارگران پاداش پرداخت
کنند -4.بازنشستههاییکهکمترازدوهزاریورودر
ماه مستمری دریافت میکنند ،از پرداخت مالیات

حاال ،اولین گام دولت ماکرون در مسیر آرام کردن
اعتراضات ،تصویب امتیازات وعــدهداده شده ،در
پارلمان خواهد بود .قرار است نخستوزیر فرانسه
فردا این پیشنهادها را به نمایندگان پارلمان ارائه
کند .هرچند ماکرون گفت به عقب بازنمیگردد و
درحذفمالیاتسرمایهدارانتجدیدنظرنمیکند،
اما شاید تنها کارت بازی باقی مانده برای او ،همین
مسئله باشد و اگــر اعتراضات ادامــه یابد ،ممکن
اســت او بــار دیگر مالیاتهای سنگینی را که در
دوره اوالند بر درآمدهای باال وضع شده بود ،احیا
کند .هنوز مشخص نیست که این امتیازات چقدر
میتواند مخالفان دولت و مردم فرانسه را راضی
کند و آیا ماکرون خواهد توانست بر گستردهترین
موج اعتراضات عمومی چند دهه اخیر فرانسه غلبه
کند یا نه؟ آن چه مسلم به نظر میرسد ،این است که
با افزایش بیاعتمادی عمومی به سیاستمداران
جریان اصلی در اروپا و خیزش جریانهای جایگزین
مانند راست و چپ افراطی ،اروپا در آینده هم شاهد
مــوجهــای اعتراضی مشابهی بــاشــد.گــاردیــن به
نقل از یکی از سخنگوهای غیررسمی معترضان
فرانسوی ،نوشته«:ماکرون میخواهد به ما چند
خردهنانبدهد...ماکلنانرامیخواهیم».همزمان،
سندیکای اتحاد ملی دبیرستانیها در پی سخنان
ماکرونروزسهشنبهرا «سهشنبهسیاه»اعالمکردند
ودستبهاعتصابزدند!

پنج شنبه و جمعه این هفته برگزار می شــود؛ اما
دستور کار آن تصمیم گیری درباره جزئیات حقوقی
خروج بریتانیا خواهد بود .او تاکید کرده است که «ما
چ یک از اجزای آن از
بر سر توافق به دست آمده و هی 
جمله وضعیت ایرلند شمالی پس از خروج بریتانیا
مذاکرهمجددنخواهیمکرد».بسیاریازنمایندگان
محافظهکارپارلمانابرازنگرانیکردهبودندکهایجاد
«مرز سخت» میان ایرلند شمالی و جنوبی احتمال
دارد منجر به باقی ماندن بریتانیا در نظام گمرکی
مشترک با اتحادیه اروپا شود .بدینترتیب ،بریتانیا
که قصد داشــت به طور مستقل با کشورها روابط

تجاری داشته باشد ،خود را در میان توافقهای داد
و ستدی خواهد یافت که  27کشور اتحادیه اروپا به
آن رای داده اند و بریتانیا در آن نقشی نداشته است.
ژانکلودیونکر ،رئیسکمیسیوناروپا نیزمیگوید:
«توافقحاصلشده،بهترینتوافقممکنبودهاست
و امکان انجام دوبــاره مذاکرات به هیچ وجه وجود
نــدارد ».تحلیلگران سناریوهای مختلفی را برای
آینده برگزیت پیشبینی کردهاند؛ از خروج بریتانیا
بدون توافق گرفته تا برگزاری دوباره همه پرسی .در
هرصورتبرگزیتبرآیندهپنجمیناقتصاددنیاتاثیر
غیرقابلبازگشتیخواهدگذاشت.

▪وعدههایماکرونچهبود؟

یادداشت
صابرگل عنبری

international@khorasannews.com

یا کار کنید یا یارانه بی یارانه!
برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در
مسیر تحقق چشماندازهای اقتصادی خود
با مشکل توسعه منابع انسانی بومی مواجه
هستند .یکی از دالیل عمده این مشکل این
است که بخشی از مردمان این کشورها به ویژه
در امارات ترجیح میدهند با مبالغ زیادی که
ماهانه از دولت دریافت میکنند ،زندگی را
بگذرانند و از رفتن سر کار استنکاف میکنند.
همین مسئله ،اقتصاد این کشورها را به نیروی
کــار خــارجــی وابسته ک ــرده اس ــت .ابوظبی
ثروتمندترینامارتکشوراماراتمتحده،برای
حلاینمعضلدوراهکاربهبیکارانبومیخود
پیشنهادکردهاست؛یایکیازسهفرصتشغلی
پیشنهادیرابپذیرندیااحتماالمبالغدریافتی
ماهانه آنها قطع خواهد شد.هر اماراتی بیکار
ماهانهششهزاردرهممعادلهزارو ۶۳۴دالر
نمبلغزیادباعث
ازدولتدریافتمیکندوهمی 
شدهاستخیلیازافرادازرفتنسرکاروپذیرش
فرصتهای شغلی خــــودداری کنند.مغیر
الخییلی رئیس اداره توسعه اجتماعی ابوظبی
دربارهاینطرحگفتهاست":نمیخواهیمجامعه
متکی به رفاه اجتماعی داشته باشیم .ما نیاز
داریم خود را برای دوران پسا نفتی آماده کنیم
و مشوقهایی به مردم میدهیم تا مجدانه کار
کنند".ازجمعیتدومیلیونو 900هزارنفری
ابوظبی بر اســاس سرشماری سال ،۲۰۱۶
حدود ۸۱درصدخارجیهستند.از ۱۹درصد
جمعیت شهروندان اماراتی در ابوظبی ۳۹
هــزار نفر ماهانه  ۲۱۹میلیون دالر از دولت
حقوق بیکاری میگیرند .البته این مبلغ برای
مجردهاستومتاهالنبیکاربیشترمیگیرند.
حال دولت امــارات میکوشد به هر شیوهای
"بیکاران قانع و خوشگذران" را به
که شده این
ِ
سمتاشتغالسوقدهد.

