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یونیسف هشدار داد؛
کودکان افغان 

نیازمند کمک های فوری
صندوق حمایت از کودکان ســازمان ملل 
)یونیســف( اعالم کرده چهار میلیون کودک 
در افغانســتان به کمک نیاز دارنــد و درمیان 
این کودکان، ۵۰۰ هزار کودک به کمک فوری 

نیازمندند.
این نهاد بین المللی با برگزاری نشســتی 
در والیت هرات در غرب افغانســتان از جامعه 
جهانی خواست برای رسیدگی به وضعیت این 

کودکان، ۵۰ میلیون دالر کمک کنند.
به گفته یونیسف، این کودکان به دلیل ادامه 
جنگ، ناامنی و خشک ســالی به ویژه در غرب 

افغانستان با مشکالت جدی روبرو هستند.
قرار است از این مقدار پول حدود ۲۶ میلیون 
دالر برای مبارزه با سو تغذیه، هفت میلیون دالر 
برای تهیه آب آشامیدنی سالم، هفت میلیون 
دالر برای آمــوزش، پنج میلیــون دالر برای 
حفاظت از کودکان، دو و نیم میلیون دالر برای 
بهداشت و دو میلیون دالر نیز برای هماهنگی 

و وضعیت اضطراری مصرف شود.
کودکان بی سرپرست و آینده ای نامعلوم در 
کشور جنگ زده ای چون افغانستان دارند که 
هنوز هم بمباران ها باوجود نیروهای خارجی 
ادامه دارد. حمالت انتحاری جان صدها کودک 
را در سال می گیرد. کودکانی که والدینشان را 
در بدترین شــرایط ممکن ازدست داده اند؛ و 
این وضعیت برای کودکان بی سرپرست بسیار 

نگران کننده است.
کمسیون مســتقل حقوق بشر که در مورد 
وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی افغان ها 
فعالیت می کند در بیانیه ای رسمی گفته است 
بیشــتر از ۶ میلیون کودک در سراسر کشور 
در معرض خطر قرار دارنــد؛ که 1۶ هزار نفر از 
آن ها کودکان بی سرپرست هســتند؛ اما این 
بیانیه رســماً از ســوی جامعه جهانی نادیده 
گرفته شده اســت. از سوی دیگر سازمان های 
حمایت از کودکان نیز آمار اطفال بی سرپرست 

افغانستان را 11۰ هزار تن اعالم کرده اند.

فریدون آرین، سخنگوی یونیسف در کابل 
به بی بی ســی نیز گفت: این کمک ها بیشــتر 
در والیت های هرات در غرب، غــور در مرکز 
و بادغیس در غرب افغانســتان بــه کودکانی 
که وضعیت بســیار بدتری نســبت به سایر 
مناطق دارند؛ داده خواهد شد. بر اساس اعالم 
یونیسف هزاران خانوار در این والیت ها به دلیل 
خشک ســالی و ناامنی در اثر جنگ  ســال ها 

پیش، آواره شده اند.
به گفته آرین خشکســالی، ناامنی و جنگ 
باعث شــده که ایــن کــودکان از محل های 
اصلــی زندگی خــود رانده شــوند و به جایی 
نه چندان بهتر و مناسب تر از محل زندگی خود 
نقل مکان کنند. نبود امکانــات اولیه زندگی، 
عدم دسترســی به آب آشــامیدنی سالم، سو 
استفاده جنســی از کودکان و انجام کارهای 
شــاق، محرومیت از آموزش، مشکالت عمده 

کودکان افغانستان است.
یونیسف می گوید در سال گذشته میالدی 
)۲۰18( برای یک میلیــون کودک افغان آب 
آشــامیدنی ســالم فراهم کرده، 1۳ میلیون 
کودک را نیــز در برابر بیمــاری فلج کودکان 
واکسن زده و زمینه رفتن یک میلیون کودک 

را به مدرسه فراهم کرده است.
بر اســاس اعالم ایــن نهاد به حــدود 1۰ 
میلیون کودک نیز برای نجات از سو تغذیه غذا 
و دارو کمک شده است. با تمام تالش های که 
انجام شده صندوق حمایت از کودکان سازمان 
ملل معتقد است هنوز کودکان افغانستان در 
وضعیت بدی به سر می برند و نیاز به کمک های 
بیشتری دارند. بر اســاس آمار رسمی دولت 
افغانستان بیش از دو میلیون کودک به دلیل 
فقر و تنگ دســتی خانواده ها در این کشــور 
مشــغول کارند. وزارت کار و امــور اجتماعی 
افغانستان هفته پیش اعالم کرد برای نخستین 
بار استراتژی ملی کار کودکان را تدوین کرده 
براساس این استراتژی باید تا سال ۲۰۲۵ کار 
سخت و تا ۲۰۳۰ به کار کودکان در این کشور 
پایان داده شــود. هنوز مشــخص نیست که 
دولت افغانستان تا چه حد به اجرایی شدن این 

استراتژی موفق خواهد شد.
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رئیس فراکسیون اصالح و سازندگی 
در پارلمان عراق به عنــوان یکی از دو 
فراکسیون بزرگ پارلمانی حامی دولت 
در واکنش به اظهارات مداخله جویانه 
رئیس جمهوری آمریکا خواستار تسریع 
فوری در تصویب طــرح قانونی خروج 

نظامیان امریکا از خاک عراق شد.
شیخ صباح الساعدی که از اعضای 
برجســته فراکسیون ســائرون مورد 
حمایت مقتدا صدر است، روز دوشنبه 
)پانزدهم بهمن ماه( در بیانیه ای گفت 
از نمایندگان پارلمان و هیات رئیســه 
پارلمان می خواهــد در تصویب الیحه 
قانونی پیشنهاد شده برای پایان دادن 
و لغو توافقنامه امنیتی و بخش ســوم 
توافقنامه راهبردی بین عراق و آمریکا 

شتاب کنند.
توافقنامــه امنیتــی و توافقنامه 
همکاری های راهبــردی بین آمریکا 
و عراق در ۲۰۰8 بــرای پایان دادن به 
حضور اشغالگران آمریکا و ترسیم نقشه 
راه همکاری های راهبردی بین دو کشور 
بعد از خروج نظامیــان آمریکا از عراق 
تدوین شده و به تصویب پارلمان عراق 

رسیده است.
بعد از حمله گروه تروریستی داعش 
در ۲۰14، دولت عــراق در چارچوب 

توافقنامــه امنیتی خواســتار کمک 
نیروهای آمریکایی در این جنگ شد که 
به موجب آن، آمریکا ائتالف بین المللی 

برای مبارزه با داعش را تشکیل داد.
واشــنگتن برخــالف بندهــای 
توافقنامه امنیتی و همچنین توافقنامه 
همکاری های راهبردی، قضیه مبارزه با 
داعش را بهانه ای برای بازگشت و اشغال 
مجدد اراضی عراق قرار داد و اظهارات 
روز گذشــته )چهاردهــم بهمن ماه( 
رئیس جمهوری آمریکا که هدف حضور 
نظامیانــش را در داخل خــاک عراق، 
زیر نظرگرفتن ایران عنوان کرده بود، 
بیش ازپیش اهداف مخوف این حضور 
نظامی بیگانه را در داخل عراق آشــکار 
کرد و همین امر موجی از اعتراضات را در 

این کشور به دنبال داشته است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
روز یکشنبه )چهاردهم بهمن ماه( در 
یــک گفت وگــوی تلویزیونی گفت 
نیروهای آمریکایی در عــراق باهدف 
زیرنظر داشــتن ایران، باقی خواهند 
ماند. این دومین بار اســت که ترامپ از 
این نیت مداخله جویانه واشنگتن پرده 

برمی دارد.
سخنان وی در جریان سفر مخفیانه 
سپتامبرگذشته )شــهریور ماه( سال 

۲۰18 میالدی بــه پایگاه نظامی عین 
االسد در استان االنبار عراق پیش تر با 
واکنش های شــدید مقامات و احزاب 
عراقی مواجه شد و فراکسیون های بزرگ 
پارلمان درصــدد تصویب قانونی برای 
تعیین تکلیف نیروهای نظامی آمریکا در 
عراق برآمده اند. این طرح قرار است در 
روزهای آینده و با پایان تعطیالت فصلی 

پارلمان عراق به جریان بیفتد.
بسیاری از گروه های سیاسی و حتی 
مقامات بلندپایه عراق بعدازاین اظهارات 
مداخله گرانه ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا در امور داخلی عراق، علیه وجود 
نظامیان آمریکا موضع گرفته و خواهان 
پایان بخشیدن ســریع به این حضور 
نظامــی بیگانه در خاک کشورشــان 

شده اند.
برهم صالــح، رئیس جمهور عراق 
به ســخنان همتای آمریکایی درباره 
ماندن نظامیان این کشور در خاک عراق 
باهدف مراقبت از ایران، واکنشی جدی 

نشان داد.
برهم صالح گفــت: دونالد ترامپ 
از عراق اجــازه ای نگرفته که نیروهای 
آمریکایی در خاک این کشــور مراقب 

ایران باشند.
صالح افزود: رئیس جمهور آمریکا با 

هیچ کس در دولت عــراق درباره نقش 
اضافــه نیروهای آمریکایــی در عراق 

صحبت نکرده است.
رئیس جمهــور عــراق کــه صبح 
دوشــنبه )پانزدهــم بهمن مــاه( در 
همایــش گفت وگوی مرکــز رافدین 
صحبــت می کــرد، توضیــح داد که 
نیروهای آمریکایی در عراق بر اســاس 
توافق نظامی بغداد واشنگتن، در عراق 
حضور دارنــد و مأموریت آنان مبارزه با 
تروریسم است. دولت منتظر است که 
از طرف آمریکایی درباره تعداد نیروهای 
آمریکایی و مأموریت آنــان در عراق، 

توضیحاتی بشنود.

هیات هایی از ۲۲ کشور در همایش 
رافدین که مرکــز گفت وگوی رافدین 
R.C.D برگــزار می کنــد، حضــور 

خواهند یافت.
صالح همچنین بابیان این که ثبات 
عراق، ثبــات منطقه اســت؛ توضیح 
داد، عراق بعد از پیــروزی بزرگی که با 
هم بستگی همه عراقی ها و با حمایت 
بین المللی بر تروریسم به دست آورد، 

در مرحله انتقالی بزرگی به سر می برد.
رئیس جمهور عــراق بابیان این که 
دولت عراق به دنبال اجرای اصالحات 
اقتصادی است، از جریان های سیاسی 
کشورش خواست تا آنچه در توان دارند 

برای اجرای برنامه دولت به کار بگیرند.
به گفتــه صالــح منطقــه دچار 
کشــمکش ها و دیدگاه های مختلفی 
اســت؛ و دیگر زمــان آن رســیده که 
منطقه درک کند که ثبات عراق ثبات 
منطقه است و هر خللی بر کل منطقه 

اثر می گذارد.
در همین راستا شیخ صباح الساعدی 
خواســتار وحدت صفوف همه اقشار 
ملت عــراق در برابر این نقض آشــکار 
حاکمیت ملی عراق توسط آمریکا شده 
و گفته است که همه گروه های سیاسی، 
نخبگان و فرهیختگان دانشــگاهی و 
ملت عراق را به وحدت صفوف در برابر 
ممانعت از نقــض حاکمیت ملی عراق 

توسط واشنگتن فرا می خواند.
الساعدی اضافه کرده است از برهم 
صالح به عنوان رئیس جمهوری و نماد 
حاکمیت ملی و دفاع از تمامیت ارضی 
عراق می خواهد که تمامی اقدامات الزم 

برای تضمین حاکمیت ملی اتخاذ کند.
به گفته وی، به موجب قانون اساسی 
عراق رئیس جمهوری عراق باید پاسخ 
قاطع به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا 
بدهد زیرا ســمبل نظام و حاکمیت و 
تضمین کننده وحدت و سالمت اراضی 

عراق است.
رئیس فراکسیون اصالح و سازندگی 
در پارلمــان عــراق گفــت از عــادل 
عبدالمهدی نخســت وزیر می خواهد 
تمامی تدابیر الزم بــرای منع تحرک 
نظامیــان آمریکایی و هر نــوع نیروی 
خارجی دیگر را در خاک عراق تا زمان 
تصویب قانون پیشنهاد شده در پارلمان 
اتخاذ کنــد. وی از محمد علی الحکیم 
وزیر امور خارجه عراق نیز خواسته است 
براساس عرف بین المللی و دیپلماتیک 

تمامی تدابیر الزم را در خصوص اظهارات 
توهین آمیز رئیس جمهوری آمریکا به 
حاکمیت ملی عراق و امنیت این کشور 

اتخاذ کند.
الســاعدی تأکید کرد: باید حجم 
مســئولیت ملی که بر دوشمان برای 
حفاظت از عراق و دور نگه داشــتن آن 
از درگیری های منطقه ای و بین المللی 

نهاده شده است، بدانیم.
وی بر ضــرورت جلوگیری از نقض 
حاکمیت ملی و در معرض تهدید قرار 
دادن امنیت آن و ممانعت از تبدیل شدن 
عراق به صحنه نفوذ و زدوخورد تأکید 

کرده است.
عضو فراکسیون ســائرون افزود به 
ترامپ و نه هیچ قدرت یا کشور دیگری 
اجازه نمی دهیم خاک عراق را بهانه ای 

برای تهدید کشورهای دیگر قرار دهد.
وی ادامه داد به نیروهای آمریکایی 
که مرتکب جنایات فجیع و شرم آوری 
در عراق در دوره اشغال ۲۰۰۳ - ۲۰11 
علیه ملت عراق شــده هرگــز اجازه 
نمی دهیم امنیت و صلح جامعه را برهم 
زده و دســت به اقدامات تحریک آمیز 

بزنند.
در همین راستا هوشیار زیباری وزیر 
خارجه اسبق عراق با اشاره به اظهارات 
دونالد ترامپ دربــاره حضور نظامیان 
آمریکایی در خاک عراق گفت: اظهارات 
رئیس جمهور آمریکا دربــاره حضور 
نیروهای آمریکایــی در عراق برای زیر 
نظر داشــتن ایران بــرای دولت بغداد 
شرم آور و مایه خجالت است. وی در ادامه 
تأکید کرد چنین اظهاراتی انتخاب های 
سختی پیش روی عراق قرار خواهد داد.

مقامات عراقی در واکنش به اظهارات مداخله جویانه ترامپ خواستار شدند؛

خروج نظامیان آمریکایی از خاک عراق

خبر

شرکت خودروسازی نیسان ژاپن اعالم کرد به 
دلیل ابهام در وضعیت خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا و احتمال خروج بدون توافق، برنامه خود را 
برای ساخت خودروی مدل جدید در این کشور  

متوقف می کند.
به نقل از شبکه خبری سی ان ان، روز دوشنبه 
)پانزدهم بهمن ماه( شرکت خودروسازی نیسان 
ژاپن که پیش تر از ابهام در وضعیت خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده بود، تائید کرد 
به همین دلیل برنامه ســاخت یک مدل جدید 
خودرو در شــهر ســاندرلند انگلیس را متوقف 

می کند.
این شرکت در ســال ۲۰1۶ اعالم کرده بود 
مدل جدید خودروی X-Trail را در کارخانه 
خود در شهر ساندرلند انگلیس پس از دریافت 
تضمین های الزم از دولت این کشور در خصوص 

برگزیت تولید خواهد کرد.
نیسان اعالم کرد که این برنامه را لغو کرده و 
قصد دارد این مدل از خودروهای خود را در ژاپن 
تولید کند؛ اقدامی که ضربه ای به اقتصاد اروپا به 

شمار می آید.
این اعالم شرکت نیسان همچنین بهانه ای 
به اعضای مخالف برگزیت در پارلمان انگلیس 
داد تا دولت ترزا می نخســت وزیر این کشور را 
که همچنان در پی رسیدن به توافقی با اتحادیه 

اروپاست، بیشتر تحت فشار قرار دهند.

کارخانه شــرکت نیســان در ســاندرلند 
بزرگ ترین کارخانه خودروسازی انگلیس است 
که بیش از هفت هزار نیرو دارد و کاهش تولیدات 
آن می تواند در بازار مشاغل این کشور تأثیرگذار 
باشد. نیسان در سال گذشــته ۲۰18 میالدی 
معادل یک سوم مجموع خودروهای انگلیس را 

تولید کرده است.
صنعت خودروسازی انگلیس از زمان اعالم 
نتایج همه پرســی خروج از اتحادیــه اروپا در 
سال ۲۰1۶ شاهد افت شدید بوده است. میزان 
ســرمایه گذاری در مدل های جدیــد خودرو 
در سال ۲۰18 نسبت به ســال پیش از آن ۵۰ 
درصد کاهش داشــت. این خود نشــان دهنده 
افت اقتصادی باال در سرمایه گذاری و تولیدات 

اقتصادی این کشور است.
پیش ازاین شرکت خودروسازی بی.ام.دبلیو 
و تویوتا نیز از احتمال تعلیق فعالیت کارخانه های 

خود در انگلیس خبر داده بودند.
بــی ام دبلیو اعالم کــرده بود کــه از ترس 
سناریوی عدم دستیابی به توافق میان انگلیس 
و اتحادیه اروپا، تصمیم گرفته است  فعالیت یکی 
از کارخانه های تولیدی خود را در این کشور به 

حال تعلیق درآورد.
بر اساس اعالم این شــرکت، کارخانه تولید 
خودروی بی ام دبلیو مینی در شــهر آکسفورد 
قرار است از یکم آوریل ســال آینده )دوازدهم 

فروردین ماه( سال 1۳98 شمسی یعنی درست 
یک روز پس از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه 

اروپا حداقل یک ماه تعطیل شود.
سخنگوی شرکت بی ام دبلیو دراین باره اظهار 
کرد که این شــرکت برنامه تعمیرات کارخانه 
آکســفورد را به ماه آوریل )فروردین ماه( سال 
آینده موکول کرده تا در صــورت عدم حصول 
توافق برگزیت، اختالل در فرآیند تولید خودرو را 

به حداقل برساند.
مدیر اجرایی خودروسازی تویوتا نیز هشدار 
داده سناریوی عدم توافق، کارخانه این شرکت 
واقع در منطقه دربی شــایر بــا نزدیک به ۶۰۰ 

نیروی کار را در معرض خطر قرار می دهد.
وی همچنین هشــدار داد که هرگونه تغییر 
در فرآیندی های لجســتیکی منجر به افزایش 
قیمت هــا، کاهش رقابت پذیری و شــاید قطع 

همکاری های تجاری با انگلیس شود.
پیش تر نیز مرکز اصالحات اروپا گفته است 
رشــد اقتصادی انگلیس به دلیل رأی مردم این 
کشــور به خروج از اتحادیه اروپا دو و ســه دهم 
درصد افت کرده است. این میزان معادل همان 
اعداد و ارقامی اســت که طرفداران برگزیت سه 
ســال پیش در کارزارهای تبلیغاتی خود وعده 
دادند با خروج از اتحادیه اروپا آن را ذخیره و صرف 

مخارج داخلی خواهند کرد.
روند خروج انگلیس بارأی مخالف نمایندگان 

مجلس عوام به طرح پیشــنهادی ترزا می برای 
خروج از اتحادیه اروپا وارد چالش تازه ای شــده 
است. قانون گذاران انگلیسی از یک  سو با خروج 
بی توافق این کشــور از اتحادیه اروپا مخالف و از 
سوی دیگر بخش هایی از سند پیشنهادی می را 
برنمی تابند. چنانچه پیش تر نیز جان اسپیرینگ 
فورد معاون این اندیشکده انگلیسی گفته است، 
افزایش نرخ تورم و کاهش ســرمایه گذاری در 
سه سال گذشته به رشــد اقتصادی این کشور 

آسیب زده است.
اتاق بازرگانی انگلیس نیز زودتر هشدار داده 
بود که  موج عظیمی از شــرکت های خارجی، 
خود را آماده کرده انــد که در صورت خروج بی 
توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، این کشــور را 

ترک کنند.
این نهاد انگلیسی در گزارشی تکان  دهنده 
اعالم کرد؛ حدود 7۵ هزار شرکت خارجی برای 
جابه جایی به خارج از انگلیــس مقدمه چینی 

کرده و ظرف چند روز گذشــته ۳۵ شرکت وارد 
فاز اجرایی شده اند.

زودتر از شــرکت خوردروسازی بی.ام.دبلیو 
و تویوتا شــرکتی دیگرنظیر ایرباس نیز هشدار 
داده بود. رئیس غول هواپیماســازی ایرباس در 
اظهاراتی تند به سیاست مداران انگلیس هشدار 
داد که این شرکت آمادگی دارد در صورت تحقق 
برگزیت بی توافق، کارخانه هــای خود را از این 

کشور خارج کند.
طرح می برای توافق با اتحادیه اروپا بر ســر 
خروج انگلیس از این اتحادیــه در پارلمان این 
کشور با مخالفت روبه رو شــده و احتمال دارد 
نخست وزیر انگلیس نتواند این طرح را به موقع 

در پارلمان به تصویب برساند.
درصورتی که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 
بدون هیــچ توافقی صورت گیــرد، پیامدهای 
این چنینی و سنگین تری برای اقتصاد و جامعه 

این کشور به دنبال خواهد داشت.

ابهام در وضعیت برگزیت زمینه ساز شد

هشدار خودروساز ژاپنی به انگلیس

دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا 
روز یکشنبه )چهاردهم 

بهمن ماه( در یک 
گفت وگوی تلویزیونی 

گفت نیروهای آمریکایی 
در عراق باهدف زیرنظر 

داشتن ایران، باقی 
خواهند ماند. این دومین 

بار است که ترامپ از 
این نیت مداخله جویانه 

واشنگتن پرده برمی دارد

رئیس فراکسیون اصالح 
و سازندگی در پارلمان 

عراق گفت از نخست وزیر 
می خواهد تمامی تدابیر 

الزم برای منع تحرک 
نظامیان آمریکایی و هر نوع 

نیروی خارجی دیگر را در 
خاک عراق تا زمان تصویب 

قانون پیشنهاد شده در 
پارلمان اتخاذ کند
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