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چراسعودیقانونکفالترالغوکرد؟
دولت سعودی پس از  70سال ،سیستم کفالت
میان کارگر خارجی و کارفرما در عربستان
سعودی را لغو کرد .عربستان بزرگترین کشور
عربی مهاجرپذیر است .از جمعیت بیش از 34
میلیونی عربستان سعودی حدود  13میلیون را
کارگران خارجی تشکیل میدهند .به عبارت
دیگر 37 ،درصد از جمعیت عربستان سعودی
را اتباع دیگر کشورها تشکیل میدهند که
برخی از این افراد از دهههای گذشته در این
کشور ثروتمند عربی حضور دارند .به طور کلی
بیش از  80درصد نیروی کار بخش خصوصی در
عربستان سعودی را کارگران خارجی تشکیل
میدهند .حکومت عربستان سعودی کارگران
مهاجر در این کشور را به طبقههای فرادست و
فرودست تقسیم میکند .شهروندان آمریکا،
فرانسه و بریتانیا نیز در عربستان سعودی حضور
دارنــد اما این افــراد بیشتر در بخش نفت این
کشور هستند و وضعیت حقوقی آن ها کام ً
ال
متفاوت از اتباع دیگر کشورهاست .ایــن در
حالی است که اتباع کشورهای آسیایی عمدت ًا
به عنوان طبقه فرودست محسوب می شوند
و بیشتر شغلهای خدماتی را بر عهده دارند.
عالوه بر این ،به لحاظ میزان و چگونگی دریافت
حقوق و همچنین امکانات رفاهی تفاوت بسیار
زیــادی میان مهاجران اروپایی و آمریکایی با
مهاجران آسیایی در عربستان وجود دارد .اما
یکی از حقوق مدنی کارگران خارجی که از سوی
حکومت سعودی نقض میشود ،ضبط مدارک
شناسایی آن ها از جمله گذرنامه است که از
سوی «کفیل» انجام میشود .در واقــع ،نظام
کفالت اجازه توقیف مدارک شناسایی کارگران
خــارجــی را م ـیدهــد .کــارفــرمــایــان سعودی
گذرنامه و مدارک شناسایی کارگران خارجی
را مصادره میکنند و این برای کارگران تبعاتی
دارد که از جمله آن امکانناپذیری شکایت از
کارفرما به علت نداشتن مدارک شناسایی است.
مطابق نظام کفالت ،حکومت عربستان سعودی
خروج کارگران خارجی از این کشور را به مجوز
کارفرما مشروط کرده است .کارگرانی که بدون
رضایت کارفرمای خــود ،کارشان یا کشور را
ترک میکنند ممکن است با «عدم پذیرش» یا
حبس و تهدید مواجه شوند .حکومت سعودی
اکنون پس از  70سال در شرایطی نظام کفالت
را برای کارگران خارجی لغو کرده است که در
نوامبر  2017مبارزه با کارگران خارجی که
قوانین موجود را نقض کنند ،آغاز کرد .حکومت
عربستان  23نوامبر  2018اعالم کرد که در
پی این فرایند 2.1 ،میلیون نفر بازداشت شدند
که بیش از  1.6میلیون نفر یا مقررات مربوط
به سکونت یا حقوق کار را نقض کرده بودند.
عربستان سعودی که از بازندگان شکست
«دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا بود ،در دو ماه اخیر تحت فشار ناشی از
تصمیم دولت بایدن برای انتشار پرونده قتل
«جمال خاشقچی» قرار داشت که این فشار هم
اکنون نیز به خصوص علیه محمدبن سلمان،
ولیعهد ادامه دارد .عامل اصلی تصمیم دولت
سعودی بــرای لغو قانون کفالت این است که
تالش میکند با دادن برخی امتیازهای حقوق
بشری ،از زیر فشارهای خارجی که علیه این
کشور به خصوص در ماههای اخیر وجود داشت،
خالص شود یا این فشارها کاهش یابد.

تمرکزبرآسیاوافزایش 40درصدیکالهکهایهستهای
دراولویتهایبریتانیایپسابرگزیتقرارگرفت

روسیهامروزمیزباننمایندگانافغانستانوطالبان
برایپیشبردمذاکراتصلحاست

گره دوحه درمسکو بازمیشود؟

مخاطرات بینالمللی؛ حربهای
برای ساخت تسلیحات اتمی
گــروه بین الملل -دولــت بریتانیا به ریاست بوریس
جانسون ،اولویتهای سیاست خارجی و دفاعی خود
پس از جدایی این کشور از اتحادیه اروپــا (برگزیت) را
اعالم کرد .بوریس جانسون ،نخست وزیر این کشور،
روز سه شنبه هنگام رونمایی از سند تغییرات اساسی در
اولویتهای سیاست خارجی و دفاعی گفت که تعامل
دیپلماتیک با کشورهای آسیایی از اولویت های دهه
آینده لندن خواهد بود .در این اسناد  100صفحهای
که با عنوان «بریتانیای جهانی در عصر رقابتی» منتشر
شده،آمدهاستکهاینکشوربهسمتمنطقههند-
اقیانوس آرام متمایل شود .بر اساس این سند،
بریتانیا میخواهد با توجه به تغییر مرکز ثقل
ژئوپلیتیک و اقتصادی جهان به سمت
شرقوکشورهاییمانندچین،هندو
ژاپن،بهبازیگرمهمیدراینمنطقه
تبدیلشود.دولتمردانبریتانیایی
اگــر چه به صراحت از روسیه به
عنوان «فوریترین تهدید برای
امنیت شان» یاد میکنند ،اما در
برابرچینبالحنمالیمتریسخن
میگویند.جانسوندرراستایسیاست
جدید لندن ماه آینده در اولین سفر بینالمللی
اش که پسا «برگزیت» خواهد بود به هند سفر
میکند .تصمیم برای اعزام ناو هواپیمابر نیروی
دریایی بریتانیا به شرق آسیا در اواخر سال جاری
میالدی نیز در راستای بازنگری در سیاستهای

دفاعی این کشور ارزیابی میشود .بوریس جانسون،
همچنینگفتهکهاینکشوربرایتضمینامنیتخوددر
فضای پر مخاطره بینالمللی و تهدیدهای تکنولوژیکی
جدید ،تعداد کالهکهای هستهای خود را بیش از ۴۰
درصد افزایش میدهد .حکومت بریتانیا در گذشته این
نوع تسلیحات هستهای را کاهش داده بود و در سال
 ۲۰۱۰نیز اعالم کرد که تعداد کالهکهای هستهای
خود را در دهه ۲۰۲۰به ۱۸۰مورد محدود خواهد کرد
ولی دولت بوریس جانسون این محدودیت را لغو و اعالم
کردکهتعدادکالهکهایهستهایبریتانیادرسالهای
آیندهبه ۲۶۰موردافزایشخواهدیافت.دولتبریتانیا
در عین حال اعالم کرد که کالهکهای هستهای
فعلیراباکالهکهایجدیدیجایگزینخواهد
کرد که با زیردریاییهای اتمی جدید این
کشورهمخوانیعملیاتیدارند.اینچهار
زیر دریایی هستهای جدید در حال تولید
هستند و قرار است حدود ۱۰سال دیگر
به نیروی دریایی بریتانیا بپیوندند .اما
اینتصمیمدولتجانسونانتقادگروهی
ازسیاستمدارانورهبرانقدیمیجهان
را به دنبال داشت .از جمله مری رابینسون،
رئیسجمهوراسبقجمهوریایرلندکهگفته«:دولت
بریتانیااینتصمیمراباافزایشتهدیدهایامنیتیدر
جهان توجیه میکند ولی واکنش مناسب و مطلوب،
اقداماتچندجانبهوبینالمللیبرایکنترلوکاهش
سالحهایهستهایموجوداستونهافزایشآن».

انصارا:...موضعبایدندریمنتفاوتی
بادورانترامپندارد
سخنگویجنبشانصارا...یمندربارهطرحاخیر
آمریکاییها برای یمن طی مصاحبهای با شبکه
الجزیرهاعالمکرد،آمریکاییهاازطریقعمانیها
یکطرحقدیمیونهطرحیجدیدبرایحلبحران
تحویلمادادند.بهگفتهعبدالسالم،طرحیکهآن
ها تحویل ما دادند ،طرح اعالمیه مشترکی است

که سازمان ملل قبال ارائــه داده بــود .وی تاکید
کرد :ما خواستار بازگشایی بندر و فرودگاه قبل از
رسیدنبهروندتدریجیآتشبسهستیمومنتظر
پاسخ آمریکاییها از طریق واسطه عمانی درباره
دیدگاهمانبرایحلبحرانماندهایم.سخنگوی
انصارا ...یمن اظهار کرد :موضع آمریکا در جنگ

مسکو که از طرح دولــت بایدن برای
تشکیل دولت انتقالی در افغانستان با
مشارکت طالبان حمایت کرده ،امروز
میزبان اجالسی با حضور نمایندگان
دولــت افغانستان ،آمریکا ،طالبان،
چــیــن و پــاکــســتــان اســـت .نماینده
دولــت قطر نیز به عنوان مهمان در
ایــن اجــاس حضور دارد .در همین
زمینه ،هیئت دولتی افغانستان به
ریاست عبدا ...عبدا ،...رئیس شورای
عالی مصالحه ملی این کشور برای
شــرکــت در نشست مــســکــو ،دی ــروز
رهسپار روسیه شد .نشست مسکو به
منظور سرعت بخشیدن به مذاکرات
مــتــوقــف شـــده دوحــــه مــیــان دولــت
افغانستان و طالبان برگزار میشود.
محمد اشرف غنی و عبدا ...عبدا...
اعالم کرد هاند که در اجالس مسکو
شرکت میکنند« .جالیانا پورتر»،
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
گفت« :اج ــاس مسکو مکمل همه
تال شها در فرایند صلح افغانستان
است .در این کنفرانس نگرانیهای
جامعه بینالمللی از پیشرفتهایی
که در این زمینه حاصل شده بازتاب
دارد ».مذاکرات صلح دوحه قطر به
بنبست رسیده که دولت آمریکا طرح
تشکیل دولــت انتقالی و بــرگــزاری

یمن تفاوتی با دوران دونالد ترامپ ندارد .زمانی
کهمسئلهبشردوستانهازاوضاعسیاسیونظامی
جدا شود ما آمــاده مذاکره هستیم .محمد
عبدالسالم تصریح کــرد ،ما هیچ دیدار
مستقیمی با آمریکاییها نداشتهایم .به
برخی اشتباهات خود معترف هستیم و
از همه برای حل و فصل بحران دعوت
میکنیم .وی تاکید کرد ،ما بار
دیگردرخواستخودرابرای
توقف اقــدامــات نظامی و
فـــعـــالســـازی پ ــرون ــده

انتخابات را به ارگ و سپیدار تسلیم
کــرده امــا ایــن طــرح با مخالفتهایی
در بین رهبران سیاسی افغانستان
مواجه شده است .جاوید احمد ،سفیر
افغانستان در امــارات متحده عربی
پیشتر گفته بود که طالبان در دوحه
بیش از حد احساس آسایش میکنند.
بنابراین بهتر است که مذاکرات صلح
افغانستان در آینده در کشورهای
مختلف اروپایی و آسیایی برگزار شود.
در ترکیب هیئت دولتی افغانستان
در مــذاکــرات مسکو حــامــد کــرزای
رئیسجمهوری پیشین ،عبدالرشید
دوستم معاون پیشین رئیسجمهوری،
میررحمان رحمانی رئیس مجلس
نمایندگان ،ســیــدســعــادت منصور
نـــادری وزیـــر دولـــت در امـــور صلح،
محمدکریم خلیلی مــعــاون پیشین
رئیسجمهوری و گلبدین حکمتیار
رهبر حــزب اســامــی حضور دارنــد.
عبدا ...عبدا ...پیش از سفر به روسیه
گفت ،نشست مسکو در حمایت از
مذاکرات دوحه و پیشزمینهای برای
نشست ترکیه است .قرار است نشست
دیــگــری هــم در ارتــبــاط بــا مــذاکــرات
صلح افغانستان شنبه  ۲۷مارس ( ۷
فروردین  )۱۴۰۰در استانبول ترکیه
با نظارت سازمان ملل برگزار شود.

بشردوستانه تکرار میکنیم .محمد عبدالسالم
در ادامــه گفت ،عربستان با جلوگیری از ورود
مشتقات نفتی به یمن برای در تنگنا قرار دادن
اینکشورتالشمیکند.ویدرپایاناعالم
کرد ،عربستان طی ماه گذشته هزار بار
با حمالت هوایی ما را هدف قرار داده که
 90درصــد آن ها در مــأرب بــوده است.
اگر عربستان تجاوزات خود را
متوقف کند ما نیز حمالت
موشکی و پهپادی ضد آن
رامتوقفمیکنیم.
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پیشخوان بین الملل
روزنــــامــــه الــعــربــی
الــــجــــدیــــد :جــنــگ
ژنــــرالهــــای کــودتــا
علیه میانمار ابعاد
خونینی پــیــدا کــرده
اســــت؛ بـــه گــونــهای
کــه تــعــداد قربانیان
کودتا افزایش یافته و
نگرانیها درباره موج
شدیدتری از سرکوب نیز در حال شکلگیری
است .در گــزارش این روزنامه آمده است :هم
سویی با منافع چین ،مهم ترین توجه ژنرالها
برای سرکوب و کشتار مردم است .از سوی دیگر
واکنش جامعه جهانی و آمریکا به این تحوالت
بسیار ضعیف بوده است.

توئیت روز

خبرنگار خبرگزاری فرانسه /دونالد ترامپ در
پاسخ به پرسشی درباره نامزدی احتمالیاش در
انتخابات ریاستجمهوری سال  2024آمریکا
ادعا کرد« :براساس همه نظرسنجیها ،آنان
میخواهند که دوباره نامزد شوم».
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بازگشت شاهزاده فیلیپ همسر  99ساله ملکه
بریتانیا به قلعه وینسور پس از بستری یک ماهه
در بیمارستانی در لندن /گاردین

