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سعد حریری: 

  روابط با ایران باید 
در بهترین شکل خود باشد 

حریــری در گفت و گو با روزنامــه آمریکایی 
»وال اســتریت ژورنال« گفت: هرگز به دنبال 

رویارویی با حزب اهلل نیستیم.
وی در عین  حال گفت که مســأله حزب اهلل 
ابعــاد منطقــه ای دارد و لبنان بــه تنهایی 
نمی تواند آن را حل کند. بــه گفته الحریری، 
توقف مشــارکت حــزب اهلل در درگیری های 
نظامی در منطقه نیازمند گذر زمان اســت و 
به یک باره به وقوع نخواهد پیوســت. نخست 
وزیر لبنــان پیش بینی کرد که ایــن روند با 
کاهش حضور رزمندگان حــزب اهلل در یمن 
و عراق آغاز خواهد شــد تا درنهایت به خروج 
نهایی بینجامد. نخســت وزیر لبنان در بخش 
دیگری گفت که تالش می کند که کشــورش 
را از اختالف بین عربستان  ســعودی و ایران 
دور کند. ســعد حریری افزود: روابط لبنان با 
ایران و کشــورهای حوزه خلیج فارس باید در 
بهترین شکل خود و در راســتای منافع ملی 

لبنان باشد.
نخســت وزیر لبنان تأکید کــرد: هرگز به 
هیچ کشــوری اجازه دخالت در امور سیاسی 
لبنان را نمی دهیم. حریری افزود: عربســتان 
در مسائل سیاســی لبنان به صورت مستقیم 
به هیچ وجه دخالت نکرده است. وی همچنین 
ابراز امیــدواری کرد که عربســتان آمادگی 
کمک های اقتصادی به لبنان را داشــته باشد. 
ســعد حریری آبان  ماه گذشــته در حالی  که 
در عربستان سعودی بود از ســمتش استعفا 
کرد. »میشــل عون« رئیس جمهوری لبنان 
این استعفا را زیر فشــار عربستان دانست و از 
پذیرش آن خودداری کرد. حریری سرانجام با 
پادرمیانی فرانسه به لبنان بازگشت و از تقدیم 

استعفایش صرف  نظر کرد.

گفت وگوی تلفنی ظریف و الوروف 
درباره سوریه

وزیران امور خارجه ایران و روســیه در یک 
تماس تلفنی درباره برگــزاری کنگره مردمی 
ســوریه گفت وگو کردند. به گــزارش رویترز، 
وزارت امور خارجه روســیه روز جمعه )دیروز( 
با انتشــار اطالعیه ای اعالم کرد که ســرگئی 
الوروف در تماســی تلفنــی بــا محمدجواد 
ظریف، همتــای ایرانی خود دربــاره مقدمات 
برگزاری کنگره مردمی ســوریه بــه میزبانی 
روســیه گفت وگو کرد. قرار اســت اواخر ماه 
جاری )میالدی( کنگره مردمی سوریه در شهر 

سوچی روسیه برگزار شود.

وزیر خزانه داری آمریکا: می خواهیم 
تحریم جدید علیه ایران وضع کنیم

وزیر خزانه داری آمریکا گفت که واشنگتن 
در حال برنامه ریزی بــرای وضع تحریم های 
جدید علیه ایران اســت. به گزارش ایســنا، 
اســتیون منوچین، وزیر خزانــه داری آمریکا 
روز پنجشــنبه در یک کنفرانــس خبری در 
کاخ ســفید با اعالم این خبر تصریح کرد: ما 
این تحریم ها را ارایــه کرده ایم و فکر می کنم 
می توانید انتظار داشــته باشــید تحریم های 
جدیدی علیه ایران اعمال شــود. منوچین در 
پاسخ به ســوالی درباره این که آیا تحریم های 
جدیدی علیه ایران در راه است؟ گفت: انتظار 
دارم تحریم هــای جدیدی علیــه ایران وضع 
شود. ما همچنان به بررسی این موضوع ادامه 
می دهیم. وی این ســخنان را در حالی مطرح 
کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا قرار اســت روز جمعه دربــاره تمدید 
تعلیق تحریم های ایران به  عنوان بخشــی از 
توافق هسته ای  ســال 2015 تصمیم خود را 
اعالم کند. یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه 
اعالم کــرد: اگر ترامپ معافیــت تحریم های 
آمریکا علیه ایران را تمدید کند، واشــنگتن 
تحریم های جدیــدی را علیه ایــران اعمال 
خواهد کرد که اشخاص و شرکت های ایرانی 

را هدف قرار می دهد.

ترکیه: 

دیوار مرزی با ایران در بهار ۲۰۱۹ 
تکمیل می شود

رئیس اداره مسکن ترکیه اعالم کرد که دیوار 
مرزی 1۴۴ کیلومتری این کشور با ایران تا بهار 
 سال آینده تکمیل خواهد شد. به گزارش ایسنا، 
ارگان تــوران، رئیس اداره مســکن ترکیه در 
این باره به رویترز گفت: ما کار ساخت این دیوار 
را از تابســتان آغاز کردیم اما فصل تابستان در 
ترکیه بسیار کوتاه است. هم اکنون ۸0 کیلومتر 
از این دیوار 1۴۴ کیلومتری تکمیل شده است 
و با توجه به شرایط آب وهوایی و خواست خدا 
کار را تا بهار آینده به اتمام می رســانیم. رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه  ســال 
گذشته اعالم کرد که این کشــور قصد دارد تا 
مثل دیوار مرزی خود با ســوریه، در مرزهای 
مشــترک خود با عراق و ایران نیز دیوار بسازد. 
مقامات ترکیه پیشــتر در مورد دالیل ساخت 
این دیوار در مرز مشترک با ایران اعالم کردند 
که هدف از ساخت این دیوار مرزی جلوگیری از 
قاچاق و تردد اعضای حزب کارگران کردستان 

)پ ک ک( است.
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آرمین منتظری| توافق هســته ای بار دیگر در 
منگنه تصمیم رئیس جمهوری قرار گرفته است که 
تصمیمات و اظهاراتش طی ماه های گذشــته برای 
جهانیان ناخوشــایند بوده و ثابت کرده است که او 
لزوما به قواعد بین المللی پایبند نیست. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا، تا ساعت هشت و سی دقیقه 
امروز فرصت دارد تا بار دیگر فرمان تعلیق تحریم های 

هسته ای ایران را امضا کند. 
از زمانی که ترامپ در آمریــکا بر صندلی قدرت 
نشسته است، روش سیاســت ورزی مبتنی بر غیر 
قابل پیش بینی بودن را در پیش گرفته و در این روش 
تا آن جا پیش رفته اســت که حتی متحدان نزدیک 
آمریکا نیز نمی دانند که قدم بعدی رئیس جمهوری 

آمریکا چه خواهد بود. 
ترامپ پیشتر یک بار از تأیید پایبندی ایران به برجام 
سر باز زده بود و فرمان تعلیق تحریم های هسته ای 
ایران را نیز به اکراه امضا کرده بود. همین اقدام ترامپ 
موجب شد تا بر اساس قوانین داخلی آمریکا توافق 
هسته ای برای بازبینی به کنگره آمریکا ارجاع شود. 
کنگره دو ماه زمان داشت تا توافق را به گونه ای اصالح 
کند که مــورد تأیید ترامپ قرار بگیــرد؛ اما کنگره 
ترجیح داد این مدت شصت روزه را دست به اقدامی 
نزند و بار دیگر توپ را به زمین ترامپ شوت کند. حاال 
بار دیگر جامعه بین المللی چشم به گردش خودکار 
ترامپ دارد؛ البته این بار تا حدودي با دفعه پیشــین 
تفاوت دارد. ترامپ یک بار در سنگ اندازی در مسیر 
اجرای برجام قدمی به پیش نهاد و آن تأییدنکردن 
برجام بود. هر چند او تعلیق تحریم های هســته ای 
ایران را امضا کرد، اما به وضوح نشان داد که انگیزه الزم 
را برای بازگرداندن تحریم ها و خروج آمریکا از برجام را 
دارد. سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه و در آستانه 
اعالم تصمیم دونالد ترامپ در مورد تأیید برجام گفت 
که وی همچنان برجام  بدترین توافق ممکن می داند. 
سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه در 
یک کنفرانس خبری گفت: رئیس جمهوری همچنان 
قویا معتقد است که برجام بدترین توافق تاریخ است. 
وی افزود: یکــی از نقص های این توافــق در مورد 
محدودیت های زمانی بر برنامه هسته ای ایران است 
و پس از مدتی ایران می تواند آزادانه برنامه هسته ای 
خود را توسعه دهد و به دستیابی به سالح هسته ای 

نزدیک شود. 
هر چند خبرگزاری رویترز به نقــل از منابع آگاه 
اعالم کرده است که احتماال ترامپ این بار نیز تعلیق 
تحریم های هســته ای ایران را امضا خواهد کرد اما 

مشروط به این که کشــورهای اروپایی امضا کننده 
توافق هسته ای تا مدت زمان معینی نواقص این طرح 
را رفع کنند. اگر این خبر رویترز درست باشد می توان 
گفت که مقامات کاخ سفید بشدت در تالش هستند 
تا رئیس جمهوری آمریکا را بــرای ماندن در توافق 
هسته ای راضی کنند. چنانچه نشریه دیلی بیست، 
چاپ آمریکا نیز گزارش داده است ژنرال مک مستر، 
مشاور امنیت ملی آمریکا در حال مذاکره با باب کورکر 
و بن کاردین، دو سناتور ارشد کمیته روابط خارجی 
سنا اســت تا از خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ 
جلوگیری کند. بر اساس این گزارش، مک مستر در 
حال ایفای نقشی است که پاییز گذشته انجام داد و 
آن جلوگیری از ایجاد موضوعات تحریک آمیز برای 
ترامپ است تا او برجام را تهدید نکند. مک مستر با 
کورکر و کاردین پنجشنبه هفته گذشته دیدار کرده 
است. بنا بر گفته سخنگوی کورکر، وی و مک مستر 
از آن زمان موضوعات مربوط به برجام را تلفنی مورد 

بحث قرار دادند.
حمایت قاطع اروپا از برجام

اما به نظر می رســد که همه آنچه کــه در آمریکا 
می گذرد تاثیری در تصمیــم قاطع اروپا در حمایت 
از برجام ندارد. اروپایی هــا یک بار در قالب مذاکرات 
هسته ای با شــرکت کشورهای فرانســه، آلمان و 
انگلیس شانس خود را برای رسیدن به توافق آزمودند 
اما درنهایت این آمریکا بود که بنیان آن مذاکرات را 
ویران کرد. حاال که بعد از 12 ســال توافقی با ایران 
به دســت آمده، اروپایی ها تصمیــم گرفته اند که با 

قاطعیت از آن دفاع کنند. 
پنجشنبه گذشته نیز در بروکسل نشست هایی به 
همین منظور تشکیل شــد تا اروپا بتواند پیام قاطع 
خود را در آستانه تصمیم گیری ترامپ به آمریکا ارسال 
کند. جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و سیدعباس 
عراقچی، از مسئوالن ارشد وزارت امورخارجه نیز در 
بروکسل حضور یافته و با وزرای خارجه کشورهای 

آلمان، انگلیس و فرانسه به تبادل نظر پرداختند. 
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا که در نشست بروکسل حضور داشت با تأکید بر 
برجام گفت که این توافق برای امنیت اتحادیه اروپا 
کلیدی است. موگرینی افزود: توافق هسته ای ایران در 
حال عمل کردن به هدف اصلی خود مبنی بر حفظ 
نظارت بر برنامه هسته ای ایران است. وی پس از دیدار 
با مقامات آلمان، انگلیس، فرانسه و ایران اعالم کرد: 
اتحاد جامعه بین المللی برای حفظ توافق هسته ای 
ایران ضروری اســت. توافقنامه هســته ای اهمیت 

فوق العــاده ای دارد و از اجرای کامــل آن حمایت 
می کنیم. اروپا درباره لزوم اجرای توافقنامه هسته ای 

توافق نظر دارد.
وزرای خارجه ســه کشــور آلمــان، انگلیس و 
فرانســه نیز در اظهاراتی مشابه حمایت قاطع خود 
را از برجام اعالم کردند. وزیــر خارجه آلمان ضمن 
حمایت از برجام تأکید کرد کــه ایران باید از منافع 
اقتصادی این توافق بهره مند شود. زیگمار گابریل، 
وزیر خارجه آلمان پس از پایان نشســت بروکسل با 
همتایان ایرانی، انگلیسی، فرانســوی و نیز فدریکا 
موگرینی گفت: با توجه به این که کره شمالی به دنبال 
تسلیحات هسته ای اســت، بسیار ضروری است که 
توافق هسته ای ایران حفظ شود. باید به  طور کامل 
به توافقنامه هسته ای با ایران احترام گذاشت و از آن 
حمایت کرد. وی همچنین از آمریکا خواست تا برجام 

را از موضوعات دیگر جدا کند.
وزیر خارجه فرانســه پس از نشست بروکسل با 
همتایان ایرانی، انگلیســی و آلمانی خــود به  طور 
مستقیم از آمریکا خواست تا تعلیق تحریم های ایران 
را تمدید کند. ژان لودریان، وزیر خارجه فرانسه گفت 
که فرانسه با حساسیت خواستار اجرای برجام است 
و همه طرف ها باید به برجام و تعهدات خود پایبند 
بمانند. همچنین ضروری است که متحد آمریکایی ما 
نیز همین موضع را اتخاذ کند و به برجام پایبند بماند. 
وی افزود: پاریس تعهد خود به برجام را اعالم می کند 
و از همه طرف ها نیز درخواســت می کند تا به این 
توافق پایبند باشند. ما همچنین از آمریکا می خواهیم 

تا تعلیق تحریم های ایران را تمدید کند. 
وزیر خارجه انگلیس نیز در نشســت بروکسل با 
تأکید بر این که ایران به تعهدات برجامی خود پایبند 
بوده است و آژانس نیز آن را تأیید کرده است، گفت: 
تاکنون کسی نتوانسته است جایگزینی برای برجام 
ارایه دهد. بوریس جانسون، وزیر خارجه انگلیس در 
کنفرانس خبری مشترک وزرای خارجه چهار جانبه 
اروپایی در بروکسل درباره برجام و گفت وگوهایشان با 
همتای ایرانی خود گفت: این نشست بسیار مهم بود. 
ما اروپایی ها دور هم جمع شده ایم تا نظری مشترک 
را بیان کنیم. اول این کــه ارزش زیادی برای برجام 
قائلیم که توافق هسته ای با ایران است. ما معتقدیم 
که این دستاورد دیپلماتیک قابل توجهی بوده است. 
وی ادامه داد: این توافقنامه راهی برای متوقف کردن 
مسیر ایران در دستیابی به تسلیحات اتمی بوده است 
و همان طور که همکارانم هم گفتنــد ایران به این 
توافقنامه پایبند بوده و این مسأله را آژانس بین المللی 

انرژی اتمی نیز تأیید کرده است.
جانســون افزود: این مســأله برای ما بسیار مهم 
است؛ اما همچنین روشن است که برای ما اهمیت 
دارد حمایتی جهانی را از این توافقنامه ایجاد کنیم 
تا ایران بتواند نشــان دهد، همان طور که همکارانم 
گفتند، کشور و همسایه ای خوب در منطقه است. به 
همین علت مشروع و درست است که ما به موازات 
و غیرمرتبط بــا برجام، بایــد روی کارهایی تمرکز 
کنیم که ایران می تواند بــرای کمک به حل بحران 
وحشتناک یمن انجام دهد و به پیشبرد فرآیند صلح 
در سوریه و حل دیگر مسائل در منطقه کمک کند. 
وی همچنین اظهار کرد: آنهایی که با برجام مخالفند 
باید راه حل بهتری ارایه کنند که ما تا کنون چنین 
راه حلی ندیده ایم. من همچنیــن فکر می کنم اگر 
بتوانیم این توافقنامه را حفظ کنیم، چیزی که خیلی 
امیدوارم بتوانیم انجام دهیم. او ادامه داد: مردم ایران 
هم باید منافع اقتصادی حاصل از برجام را ببینند. به 
همین علت ما و دولت انگلیس به همراه یکدیگر و به 
همراه دوستان و شرکایمان در فرانسه و آلمان و دیگر 
کشــورهای اروپایی و همچنین فدریکا موگرینی، 
همچنان به تالش هایمان ادامــه می دهیم تا تداوم 

برجام را حفظ کنیم.
نکته جالب در این میان این است که رفتار و رویکرد 
عجیب و بی ثبات ترامپ در قبال مسأله ای بسیار مهم 
نظیر برجام موجب شده تا طرف های دیگر برجام هر 
زمان که موعد امضای تعلیق تحریم های هسته ای 
ایران و یا اعالم تأیید برجام می رســد، نگران باشند 
مبادا ترامپ رفتاری غیرمنتظره از خود نشان دهد. 
این رفتار ترامپ البته تنها مختص او نیســت. گفته 
می شود که ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری اسبق 
آمریکا نیز از همین رفتار برای اعمال فشار بر دوستان 
و دشمنان آمریکا و امتیاز گرفتن استفاده می کرد. این 
تئوری که در سیاست بین المللی از آن با عنوان تئوری 
»مرد دیوانه« یاد می شــود در برهه هایی از تاریخ از 
سوی سیاستمداران برای پیشبرد سیاست هایشان 
مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. بر این اســاس 
سیاستمدار این طور نشان می دهد که هیچ تضمینی 
درباره تصمیم هایی که اتخاذ می کند، وجود ندارد و 
ممکن است برخالف انتظار همگان، تصمیمی بسیار 
غیرمنتظره اتخاذ کند. ترامپ طی یک  سال گذشته 
نشان داده است که به وضوح در حال استفاده از این 
تئوری است. رفتار عجیبش در گفت وگو و مذاکره با 
سران دیگر کشورها، استفاده غیرمعمولش از توییتر 
و گفت وگو با ســران دیگر کشورها از طریق توییتر، 
خروج ناگهانی از معاهده پاریس مربوط به تغییرات 
آب و هوایی، رفتــار غیرمعمولش با کره شــمالی و 
مکزیک و اظهارنظرهــای غیرمعمول در خصوص 
موضوعات مختلف نشــان دهنده این واقعیت است 
که ترامپ تالش می کند از این تئوری استفاده کند. 
مشکل اما این جا است که حتی دوستان آمریکا نیز 

نمی دانند که ترامپ چه در سر دارد. 
هر چند جــواد ظریف، وزیر امورخارجــه ایران از 
جایگاه یک مقام مسئول گفته است که »شخصیت 
ترامپ به ما مربوط نیست؛ آنچه که به ما مربوط است 
رفتار سیاست خارجی دولت آمریکا است« اما واقعیت 
این است که ترامپ سعی دارد به جهانیان بگوید که 
شخصیتي متفاوت از دیگر روسای جمهوري آمریکا 
دارد و گاهی ممکن اســت این شخصیت خاص در 

کیفیت تصمیم گیری هایش نیز دخیل شود. 
اما شــاید جان کالم را ظریف در بخشی دیگر از 
گفت وگویش با خبرنــگاران در هواپیما بیان کرد. 
در فیلمی که از گفت وگوی ظریف با خبرنگاران در 
هواپیما منتشر شده، او در پاسخ به سوالی که به نظر 
می رســد در مورد گفت وگوی دیروزش با الوروف و 
همچنین گفت وگوی روز پنجشــنبه اش با فدریکا 
موگرینی و وزیران امور خارجه ســه کشــور عضو 
اتحادیه اروپا است، با خنده به خبرنگاران می گوید: 
» مذاکرات با روس ها که همیشه خوب است. بعدش 
هم )مذاکرات روز پنجشنبه( خوب است. مشکل آن 

یکی است که به هیچ صراطی مستقیم نیست.«

اخبار    دیپلماسی
ترامپ ساعت هشت و سی دقیقه 
صبح امروز تصمیمش را درباره 
لغو تحریم های ایران اعالم کرد

 براساس قانون کنگره آمریکا، دونالد ترامپ باید هر 4ماه 
تمدید تعلیق تحریم های هسته ای ایران را امضا  کند
 اتحادیه اروپا در نشست بروکسل حمایت قاطع خود را 
از برجام اعالم کرد

شهروند| اعتراض ها در تونس به وضع اقتصادی 
و اجتماعی همچنان ادامه دارد و با گسترده تر شدن 
دامنه اعتراضات مردمی و به تبع آن وقوع درگیری 
میان معترضان و نیروهای امنیتی، تاکنون 2 نفر 
کشته شــده اند. براســاس این گزارش، به دنبال 
افزایش نارضایتی مــردم از گرانی هــای تونس، 
درگیری های شدیدی میان معترضان و نیروهای 
امنیتی در مناطق مختلف به وقوع پیوسته است. 
در حال حاضر حداقل در 10شهر تونس تظاهرات 
علیه دولت به دلیل افزایش مالیات و قیمت کاالها 

ادامه دارد.
تونس کشوری که مهد بهار عربی به شمار می رود 
و تنها کشوری است که از »بهار عربی« جان سالم 
به در برده و موفق به پیشرفت دموکراتیک شده، اما 
در حال حاضر در تنگنای اقتصادی و اجتماعی قرار 
دارد و حاال پس از 7 سال دوباره شاهد اعتراض های 

گسترده مردمی است.
پس از چند  ســال رکود اقتصادی و اســتخدام 
فراوان در خدمات عمومی کشور با مشکالت مالی 
مواجه شده است. تورم تا پایان  سال 2017 بیش از 
۶ درصد بوده در حالی  که بدهی و کسری تجاری به 

سطح نگران کننده رسیده است.
اعتراضات سراســری پس از به  اجرا گذاشــتن 
برنامه ریاضت اقتصادی، سقوط ارزش دینار تونس 
و گران شــدن ســوخت، خودرو، خدمات تلفنی، 
اینترنت و افزایش مالیات از ابتدای  ســال جدید 
میالدی آغاز شــد. با کاهش شــمار گردشگران و 
سرمایه گذاری خارجی، دولت تونس می گوید چاره  
دیگری جز افزایش قیمت ها برای جبران کسری 
بودجه و نیازهای شرکای مالی تونس و در رأس آنها 
صندوق بین المللی پول ندارد. صندوق بین المللی 
پول  سال گذشته 2,۸ میلیارد دالر اعتبار در اختیار 
تونس قرار داد تا در مقابل، این کشــور دســت به 

اصالحات اقتصادی بزند.

جنبش »منتظر چه هستیم« که از آغاز  سال نوي 
میالدی علیه گرانی، بیکاری و افزایش مالیات به  راه 
افتاده، برای اعتراضات دیروز، جمعه فراخوان داده 

بود.
دیروز جمعه، خلیفه شیبانی، سخنگوی وزارت 
کشور تونس اعالم کرد که از روز دوشنبه گذشته 
تا کنون 77۸ نفر در اعتراضات مردمی بازداشــت 
شــده اند. به گفته او، پنجشنبه  شــب هیچ اقدام 
خشونت بار، سرقت و یا غارت در کشور ثبت نشده 
و درگیری بین جوانان و پلیس »محدود« و »بدون 
مسأله« بود. با این حال ســخنگوی وزارت کشور 
تونس افزود 151نفر شــامگاه پنجشنبه به  دلیل 
اعمال خشونت بازداشت شدند؛ شب قبل از آن نیز 

۳00نفر بازداشت شده بودند.
در چنین شرایطی »گروه بین المللی بحران« که 
یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی فراملی است 
و در زمینه مناقشــات خشونت بار تحقیق میدانی 
می کند، نســبت به خطر ابتال بــه اقتدارگرایی و 
وسوسه بازگشت به یک نظام دیکتاتوری در تونس 
هشــدار داده اســت. این گروه در گزارشی که روز 
پنجشنبه منتشر کرد، نوشــت: »در تونس طبقه 
سیاسی هنوز به این وسوسه اقتدارگرا دست نیافته 
است«؛ اما »بر یک زمینه  رکود اقتصادی، نوستالژی 
برای دولتی قوی مانند رژیم ســابق، گســترش 

می یابد.«
بهار عربی به پاییز خود رسیده؟

روزنامه گاردین در گزارشــی نوشــته است که 
بسیاری از چیزهایی که موجب شد 7 سال پیش، 
ابتدا در تونس و سپس در مصر، لیبی، یمن و سوریه 
آتش خشم مردم شعله ور شود، هنوز تغییری نکرده 

است.

حــاال در تونــس، در ســالگرد کناره گیری 
رئیس جمهوری ســابق، زین العابدین بن علی، 
بسیاری از ســاختارها و شــرایطی که منجر به 
سقوط حکومت وی شــد، همچنان وجود دارد. 
تعداد زیادی از جوانان بیکار هســتند و اقتصاد 
رکودزده و وابســته به صندوق بین المللی پول 
است که سیاست های ریاضتی را در پیش گرفته 
اســت. آمارها و ارقــام به دوران آقــای بن علی 

بازگشته است.
»روری مک کارتی« متخصص مطالعات تونس 
و همکار در کالج مگدالن در دانشــگاه آکســفورد 
می گویــد: »تالش های زیادی از ســوی نخبگان 
سیاســی برای پایان دادن به حرکت انقالبی سال 
2011 صورت گرفته اســت. این مردم معترض، 
این تالش ها را نفی می کنند. تاکنون این تحوالت 
بسیار محافظه کارانه بوده  است. اصالحات سیاسی 
زیادی صورت گرفته، تعــدد احزاب، انتخابات آزاد 
اما در مورد وضع اقتصــادی و اجتماعی اصالحات 
زیادی صورت نگرفته است؛ بلکه شواهد زیادی دیده 
می شود مبنی بر این که حکومت به تاکتیک های 

قدیمی رو کرده است.
برخی شرایط این روزهای تونس را شبیه روزهای 

پیش از سقوط حکومت بن علی می بینند.
محدودیت های اقتصادی و اجتماعی همچنان 
در تونس ادامه دارد، آنچنان که در مصر نیز پس از 
حسنی مبارک در بیشتر جنبه های جامعه ادامه 
یافته است. در مصر اما وضع به مراتب بدتر از تونس 
است. دولت آقای عبدالفتاح السیسی اجازه بازشدن 
فضای سیاسی و گفت وگوی سیاسی را به مخالفان 
خود نمی دهد. اقتصاد بشدت در حال از بین رفتن 
و تورم افزایش یافته است. فعاالن حقوق بشری و 

روزنامه نگاران نیز دچار محدودیت های بی سابقه ای 
شده اند.

»نانســی اوکیــل« مدیــر اجرایی موسســه 
سیاست های خاورمیانه می گوید: شرایط امروز مصر 
به مراتب بدتر از شرایط ســرکوب مخالفان تحت 

کنترل مبارک است.
در لیبی نیز،شرایط پس از سقوط حکومت ۴0 
ساله دیکتاتوری معمر قذافی بسیار به هم ریخته و 
آشفته است. قبایل، گروه های تروریستی، داعش، 
افراط گرایان و ارتــش بی رحمانه در تالش برای به 

دست آوردن قدرت هستند.
مخالفان در بحرین و سوریه نیز که از اعتراض های 
خیابانی تونس الهام گرفتند، شرایط بهتری ندارند. 
در ســوریه گرچه مخالفان و شورشــیان مخالف 
دولت، زمــان و انرژی بیشــتری را صرف مقابله با 
حکومت کردند، اما نتایج بسیار کمتر و متفاوت تری 

گرفتند.
مخالفان این کشــور که در اوایل  ســال 2012 
خواستار تغییرات مدنی در این کشور شده بودند، 
حاال پس از ۶  سال جنگ مخرب، به نظر می رسد 
که بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور را به عنوان 
برنده این جنگ می بینند و مخالفان اندکی هنوز 

خواهان برکناری اسد هستند.
با همه این اوصاف، تونس شــاید از انقالب های 
گســترده منطقه نجات یافت و بهترین نتیجه را 
در میان سایر کشــورهای عربی گرفت. معترضان 
در تونس، برخالف سایر کشــورهای عربی، هنوز 
امید خود را برای تغییرات طوالنی مدت از دســت 
نداده اند. آنها توانسته اند تغییرات دموکراتیکی را در 
کشورشان ایجاد کنند و به انتخابات آزاد و حاکمیت 
دموکراتیک دست یابند. مک کارتی در مورد تونس 
می گوید: »تونس، بسیار بیشتر از سایر کشورهای 
عربی موفــق بود، اما آینده هنــوز برای هیچ کس 

روشن نیست.«

پس از گذشت 7 سال از انقالب تونس
اعتراض به شرایطی که هیچ گاه تغییر نکرد

اخبار  جهان

تماس تلفنی اردوغان و پوتین با 
محوریت سوریه و حمالت در ادلب

ایسنا| روســای جمهوري ترکیه و روسیه در 
تماسی تلفنی با یکدیگر درباره سوریه گفت وگو و 
تبادل نظر کردند. بر اساس منابع ریاست جمهوری 
ترکیــه در این تمــاس تلفنی دو طــرف درباره 
تحوالت اخیر در ســوریه گفت وگو و تبادل نظر 
کردند. رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهوری 
ترکیه در این تماس بر لزوم توقف حمالت ارتش 
ســوریه به مواضع مخالفان در ادلــب و اجرای 
تعهدات کشورهای ناظر آتش بس یعنی روسیه و 
ایران تأکید کرد. او از پوتین خواست دولت سوریه 
را متقاعد کند که از حمالت خود علیه مخالفان 
دست بکشــد. همچنین در پی تماس تلفنی دو 
طرف درباره ساخت تأسیسات هسته ای آک کیو 
در ترکیه گفت وگو کردند. روز سه شــنبه سفیر 
روسیه در آنکارا به دلیل حمالت ارتش سوریه در 
ادلب به وزارت امور خارجه ترکیه فراخوانده شد. 
همچنین چندی پیش مولود چاووش اوغلو، وزیر 
امور خارجه ترکیه گفت، روسیه باید به وظایف و 

مسئولیت های خود در سوریه عمل کند.

وضعیت سالمتی ترامپ برای 
نخستین بار پس از ریاست جمهوری 

بررسی می شود
ایسنا| رئیس جمهوری آمریکا که قرار است 
برای نخســتین بار از زمان ورود به کاخ سفید 
مورد آزمایشات پزشکی قرار بگیرد، گفت، اگر 
مشخص شــود که در ســالمت کامل نیست، 
تعجب خواهد کرد. دونالد ترامپ یک روز پیش 
از انجام بررسی ها و آزمایشات پزشکی معمول 
که به طور ساالنه روسای جمهوري آمریکا باید 
انجام دهند، در جمع خبرنــگاران اعالم کرد: 
»اگر نتایج این چکاپ پزشــکی خوب نباشد، 
تعجب می کنم.« وی در ادامه به شوخی گفت: 
»بهتر است نتایج خوب باشد وگرنه بازار بورس 
با روند ناخوشایندی روبه رو خواهد شد.« البته 
در میان آزمایشــات پزشکی، آزمایش سالمت 
روانی رئیس جمهوری که این روزها به یکی از 
موضوعات داغ تبدیل شده است، وجود ندارد. 
چاپ کتاب »آتش و خشــم« از ســوی مایکل 
وولف که در کمپین انتخاباتــی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا حضور داشــت، باعث 
شــده تا گمانه زنی هایی درباره وضع ســالمت 
روان ترامپ و آمادگی اش در اجرای امور مربوط 

به ریاست جمهوری مطرح شود.

 احتمال درگیری نظامی سودان
 با اریتره و مصر

ایسنا|  سودان برای نخستین بار اعالم کرد که 
پس از فعالیت های نظامی دو کشور مصر و اریتره 
در منطقه »ساوا« در شــرق این کشور، احتمال 
وقــوع درگیری میان ارتش ســودان با نیروهای 
این دو کشــور وجود دارد. هفته گذشته پس از 
آن که عمر البشــیر، رئیس جمهوری سودان در 
اســتان های مرزی این کشــور حالت فوق العاده 
اعالم کرد، خارطوم مرزهای شرقی استان کسال 
با کشور اریتره را مســدود کرده و هزاران نیروی 
خود را در این منطقه مستقر کرد، همچنین آدم 
جماع، استاندار کسال کمیته عالی برای بسیج نیرو 
در این استان تشکیل داد. ابراهیم محمود، معاون 
رئیس جمهوری سودان و معاون رئیس کنگره ملی 
حاکم گفت: »رهبران حزب در نشستی در دفتر 
این حزب، در پی دریافت اطالعاتی امنیتی مبنی 
بر تهدیدات احتمالی مصر و اریتره در منطقه ساوا 
دستور استمرار تدابیر امنیتی در مرزهای شرقی 
ســودان را صادر کردند.« پیشــتر گزارش های 
مطبوعاتی حاکی از ورود تجهیزات نظامی مصر 
شــامل ســالح های جدید، خودروهای نفربر و 
خودروهای شاســی بلند به پایگاه نظامی ساوا در 

اریتره بودند.
سودان و مصر چندین پرونده اختالف دارند که 
ازجمله آنها سد النهضة در اتیوپی و درگیری های 
مرزی در مثلث حالیب در ســاحل دریای سرخ 
است که از  ســال 1۹۹5 میالدی در کنترل مصر 

قرار دارد.

هشدار ترکیه به شهروندانش درباره 
سفر به آمریکا

ایسنا| در پی تنش های اخیر میان واشنگتن 
و آنکارا، ترکیه به شــهروندان خود درباره سفر به 
آمریکا هشدار داده اســت. وزارت خارجه ترکیه 
در بیانیه ای به شــهروندانش نســبت به سفر به 
آمریکا به دلیل احتمال وقوع حمالت تروریستی، 
ضرب و شتم ها و بازداشت   شدن هشدار داده است. 
در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است: »احتمال 
بازداشت شهروندان ترکیه بر پایه اسناد غیر معتبر 
و همچنین اظهارات بی پایه و اساس اعضای وابسته 
به ســازمان فتو در آمریکا افزایش یافته است. بر 
همین اساس، به شهروندان ترکیه توصیه می شود 
که در سفر به آمریکا تجدیدنظر کرده و در صورت 
سفر به این کشــور، تدابیر الزم را اتخاذ کنند.« 
چند روز قبل، چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه 
با اشاره به تنش های اخیر با واشنگتن گفته بود، 
روابط ترکیه و آمریکا بیشتر به دلیل رد درخواست 
ترکیه مبنی بر اســترداد فتح اهلل گولن و تأمین 
تسلیحات برای یگان های مدافع خلق کرد سوریه 
مخدوش شده است. وی اعالم کرد: »اگر واشنگتن 
اشتباهاتش را تصحیح نکند، روابط میان این دو 

متحد ناتو تیره خواهد شد.«
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