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پيشبيني بانك جهاني؛

ايســنا -در پي تنشهاي اخير ميان واشنگتن و آنكارا ،تركيه به
شهروندان خود درباره سفر به آمريكا هشدار داده است.
وزارت خارجه تركيه در بيانيهاي به شهروندانش نسبت به سفر به آمريكا
به دليل احتمال وقوع حمالت تروريســتي ،ضرب و شتمها و بازداشت
شدن ،هشــدار داده اســت .در بيانيه وزارت خارجه تركيه آمده است:
احتمال بازداشت شهروندان تركيه بر پايه اسناد غير معتبر و همچنين
اظهارات بيپايه و اساس اعضاي وابسته به سازمان فتو در آمريكا افزايش
يافته است .بر همين اساس ،به شهروندان تركيه توصيه ميشود كه در
ســفر به آمريكا تجديدنظر كرده و در صورت سفر به اين كشور ،تدابير
الزم را اتخاذ كنند.

حمايت قاطع مردم فيليپين از دوترته

رويترز -براساس نظرســنجي اخير منتشر شده كه بر شخصيت
رييسجمهور فيليپين تمركز داشت ،مشخص شد كه ميزان اعتماد به وي
از بسيار زياد در ماههاي سپتامبر ،اكتبر و نوامبر سال  2017به «عالي»
در دسامبر  2017ارتقا يافته است بهطوريكه چهار پنجم از بزرگساالن
اين كشور به رييسجمهور خود بيشترين نمره را دادند.
ميزان اعتماد به رودريگو دوترته در نظرسنجي موسسه ايستگاه تغييرات
اجتماعي از ژوئن  2016كه وي روي كار آمده تا ژوئن  ،2017عالي است.
سخنگوي رياستجمهوري فيليپين گفته است كه اين نظرسنجي نشان
ميدهد مردم فيليپين فهميدهاند كه دوترته اقدامات زيادي را در رويارويي
با مشكالت امنيتي و جنايات در كشور انجام داده و به دنبال رشد با ثبات
اقتصادي در كشور است.

ترامپ سفرش به لندن را لغو كرد

ايسنا -رييسجمهور آمريكا سفر خود به لندن براي افتتاح سفارتخانه
جديد آمريكا در اين شهر را به دليل آنكه از محل اين سفارتخانه و هزينه
آن ناراضي بود ،لغو كرد.
دونالد ترامپ در توئيتر خود نوشت ،دليل آنكه سفرم به لندن را لغو
كردم ،اين است كه حامي اقدامات دولت باراك اوباما (رييسجمهور سابق
آمريكا) در فروش سفارتخان ه اياالت متحده در لندن نيستم .اين مكان شايد
در بهترين جاي لندن قرار داشت و بهترين سفارتخانه اين شهر بود اما
به قيمت بسيار اندك و تنها براي ساخت يك سفارتخانه جديد در مكان
بدي در اين شهر به قيمت  1/2ميليارد دالر فروخته شد .آنها ميخواهند
من روبان را قيچي كنم ،نه!

اخراج يك نماينده ديگر كردها ازپارلمان تركيه

ايسنا -پارلمان تركيه يكي ديگر از نمايندگان كرد از حزب دموكراتيك
خلق را اخراج كرد.
براساس رايگيري انجام شــده در پارلمان تركيه ،ليال زانا ،نماينده
پارلماني از حزب دموكراتيك خلق تركيه كرسي پارلماني خود را از دست
داد .در اين رايگيري  302نفر راي مثبت دادند .حزب دموكراتيك خلق در
پيامي در توئيتر در واكنش به اين اقدام اعالم كرد :ليال زانا مدافع سرسخت
آزادي ،برابري ،صلح و حامي دموكراسي براي مردم كرد بود .نمايندگي
پارلمان را مردم به او دادند و تنها مردم ميتوانند اين كرسي پارلماني را از
او بگيرند .اين حزب در ادامه آورد :لغو كرسي پارلماني ليال زانا در نزد مردم
كرد مورد قبول نيست .وي صداي صلح و نماينده اراده مردمي است.

تاسك هشدار داد؛

احتمال خروج لهستان از اتحاديه اروپا

يورونيوز -رييس اتحاديه اروپا هشدار داد ،اگر روزي مشاركت مالي
لهستان در بودجه اتحاديه اروپا از مبلغ دريافتياش بيشتر باشد ،اين كشور
رويه انگليس را پيش خواهد گرفت و اتحاديه اروپا را ترك ميكند.
دونالد تاسك ،نخست وزير سابق لهستان و مخالف حزب حاكم قانون
و عدالت ( )PiSدر اين كشور اظهار كرد :شكي ندارم كه يكي از اهداف
حزب قانون و عدالت ،رها كردن لهستان از بندهاي اتحاديه اروپاست .وي
افزود :براي حزب قانون و عدالت ،بدون در نظر گرفتن منافعي همچون
بازار مشترك ،اجراي قانون و امنيت تضمين شده ،سود ماندن در اتحاديه
اروپا كمتر از مبلغ دريافتي از جانب اين اتحاديه اســت .تا زماني كه ما
مشاركت درخور و مناسبي نداشته باشيم ،حضور در اتحاديه اروپا به صرفه
نيست .لهستان با دريافت مبلغ  10ميليارد يورو بهطور ساالنه ،بزرگترين
دريافتكننده مالي اتحاديه اروپاست اما اين امر ميتواند به دنبال كاهش
هزينههاي اتحاديه اروپا در بودجه ســالهاي  2020تا  2027يا دستور
كميسيون اروپا به اعضايش براي مشاركت بيشتر ،تغيير كند.

توهينترامپبهمهاجرانكشورهايآفريقايي

رويترز -ســخنان توهينآميز دونالد ترامپ درباره مهاجران
برخي كشورها به آمريكا با انتقادهاي زيادي همراه شده است.
ترامپ در نشســتي در كاخ سفيد كه با حضور نمايندگان دو
حزب جمهوريخواه و دموكرات برگزار شــد ،با اشاره به مهاجراني
كه ازهائيتي ،السالوادور و بعضي از كشورهاي آفريقايي به آمريكا
مهاجــرت كردهاند ،گفت :چرا اين مردم از كشــورهايي كه چاله
مستراح هستند را به اينجا راه ميدهيم؟ رييسجمهور آمريكا گفته
كه او ترجيح ميدهد مهاجراني از كشورهايي مانند نروژ به آمريكا
بروند .نمايندگان دموكرات در كنگره آمريكا گفتهاند اين اظهارنظر
ترامپ آشكارا نشان ميدهد او نژادپرست است .واشنگتنپست اول
بار در گزارشي از اظهارنظر توهينآميز دونالد ترامپ خبر داد.

شكايت قطر از امارات نسبت به نقض حريم
هوايياش

 -BBCقطر به شــوراي امنيت شــكايت كرد كه يك فروند
جنگنده اماراتي حريم هوايي اين كشــور را در دســامبر گذشته
نقض كرده اســت .همچنين دوحه بــه ابوظبي درباره پيامدهاي
تكرار اينگونه اقدامات هشدار داد.
طبق نامه ارسال شده از سوي احمد بن سيف آلثاني ،نماينده
دائم قطر در سازمان ملل در تاريخ چهارم ژانويه جاري براي شوراي
امنيت ،يك فروند جنگنده اماراتي وارد حريم هوايي قطر شــد و
حريم هوايي اين كشــور بر فراز منطقه اقتصادي اين كشــور در
ارتفاع  ۳۳هزار پايي به مدت يك دقيقه نقض شد .در اين بيانيه
تاكيد شــده اين اقدام بدون اطالع قبلي مسووالن قطر يا موافقت
آنها انجام شده اســت .دوحه اين اتفاق را نقض آشكار حاكميت
ملي ،تماميت ارضي و امنيت مرزي خود تلقي كرده و تاكيد كرد:
اين اقدامات ابوظبي نقض آشكار قوانين بينالمللي ،توافقنامهها و
تعهدات جهاني است.

بانك جهاني پيشبيني كرد سال ۲۰۱۸از زمان بحران مالي اولين سالي خواهد
بود كه اقتصاد جهان ميتواند تمام ظرفيتهاي خود را به كار گيرد.
بانك جهاني مستقر در واشنگتن با انتشار گزارشي پيشبينيهاي خود را
درباره رشــد اقتصاد جهان در ســال جديد ميالدي افزايش داد و اعالم كرد با
توجه به بهبود وضعيت اقتصادي جهان ،انتظار ميرود رشــد اقتصادي جهان
امسال به  3/1درصد برسد.
مسووالن بانك جهاني ژوئن سال گذشته رشد اقتصادي جهان را  2/9درصد
پيشبيني كرده بودند .اين نهاد مالي بينالمللي در گزارش جديد خود تحت
عنوان چشماندازهاي اقتصادي جهان اعالم كرد پيشبيني ميشود سال 2018
از زمان بحران مالي اولين سالي خواهد بود كه اقتصاد جهاني خواهد توانست
تمام ظرفيتهاي خود را به كار گيرد.
در اين گزارش آمده است رشد اقتصادي جهان در سال  2/4 ،2016درصد
بود اما ســال گذشته ميالدي به  3درصد افزايش يافت كه باالترين رقم رشد
رييسجمهور روســيه ،رهبر كرهشــمالي را
سياستمداري عاقل و بالغ خواند و گفت :كيم جونگ
اون رهبر كرهشمالي اين دور از بازي را -رويارويي
هستهاي با آمريكا -برنده شد.
والديميرپوتينكهپنجشنبهشبگذشتهدردفتر
روزنامه كامسامولسكايا به مناسبت روز مطبوعات با
خبرنگاران ديدار ميكرد ،افزود :رهبر كرهشمالي
به هدف استراتژيك خود رسيد .كرهشمالي ديگر
كالهكهاي هستهاي دارد و موشكهاي اين كشور
بردي تا حدود  13هزار كيلومتر دارند .وي ادامه داد:
موشكهاي كرهشمالي هر نقطه از خاك دشمن
بالقوهاي را ميتواند هدف قرار دهد.
پوتين درباره حل مساله كرهشمالي خاطرنشان
كرد :اين مســاله بايد از طريق گفتوگو و مذاكره
حل و فصل شود و رهبر كرهشمالي نيز عالقهمند
اســت اوضاع را آرام كند و از تشنج خارج شود .در
پي آزمايشهاي موشــكي و هستهاي كرهشمالي
تنش ميان پيونگيانگ و واشنگتن افزايش يافت.
عالوه بر اين ،شوراي امنيت با صدور دو قعطنامه،
تحريمهاي جديدي عليه كرهشمالي وضع كرد كه
بخش عظيمي از صادرات معدني و دريايي اين كشور
و صادرات نفتي به آنجا را هدف قرار داده است.
آخرين مذاكرات مستقيم آمريكا و كرهشمالي
حدود يك دهه پيش و در چارچوب گفتوگوهاي
ششجانبه صورت گرفت .اين مذاكرات با محوريت
برنامه هستهاي كرهشــمالي و ميان اين كشور با
آمريكا ،كرهجنوبي ،ژاپن ،چين و روســيه برگزار
شــد .گفتوگوهاي ششجانبه در سال  2009به
دليل نزاع بر سر برنامه هستهاي و فعاليت موشكي
كرهشمالي متوقف شد.
ازطرفيرييسجمهورروسيهاعالمكردكشورش
عامالن حمله پهپادي به دو پايگاه اين كشــور در
سوريه را ميشناسد و تاكيد كرد تركيه ارتباطي به
اين حمله ندارد .والديمير پوتين درباره حمله اخير
به دو پايگاه حميميم و طرطوس در سوريه گفت:
در گفتوگوي تلفني كه با رييسجمهور تركيه در
اين خصوص داشتم ،اطمينان يافتم كه مسووالن
نظامي ،رهبري و دولت تركيه هيچ ارتباطي به اين
حمله ندارند.

كرد :غافلگيريهاي مثبتي به ويژه در اقتصاد چين و اغلب كشورهاي پيشرفته
از جمله كشورهاي اروپايي رخ داده است.
صندوق بينالمللي پول در اكتبر  ،2017نرخ رشد اقتصادي جهان را در سال
 3/7 ،2018درصد پيشبيني كرده بود .اين صندوق در ژانويه در نشست مجمع
جهاني اقتصاد در داووس سوييس ،جايي كه رهبران اقتصادي جهان گرد هم
ميآيند ،پيشبينيهاي اقتصادي خود را به روز خواهد كرد .يكي از موضوعات
اصلي كه اين نهاد مستقر در واشنگتن در نشست امسال به آن ميپردازد ،بررسي
تاثيرات بالقوه كاهش نرخ بهره در آمريكا بر اقتصاد جهان است .اوبستفلد با اشاره
به اينكه هنوز ديدگاههاي صندوق بينالمللي پول نهايي نشده است ،از اظهار نظر
در مورد اين تاثيرات خودداري كرد.
با اين حال وي تصريح كرد :در كوتاهمدت چنانچه به دليل محركهاي مالي،
رشد اقتصادي آمريكا بيشتر شود ،اين رشد به اقتصاد اروپا نيز سرريز ميشود
و بر آن تاثير مثبت ميگذارد .اما در بلندمدت نگرانيهايي وجود دارد و ممكن
است به دليل افزايش سطح بدهيها ،سياست افزايش نرخ بهره در آمريكا بر
رشد اقتصادي جهان اثر منفي بگذارد .نشست مجمع جهاني اقتصاد در داووس
سوييس  23تا  28ژانويه برگزار ميشود.

گمانهزنی

هشدار تركيه به شهروندانش درباره سفر به آمريكا

بهبود اقتصاد جهان در ۲۰۱۸

اقتصادي جهان از سال  2011محسوب ميشود .پيشبيني كارشناسان بانك
جهاني درباره رشد اقتصادي جهان بر پايه رشد فعاليتها در بخشهاي توليد و
تجارت و همچنين افزايش اعتماد سرمايهگذاران و مصرفكنندگان به شرايط
بازار قرار گرفته است.
بانك جهاني در گزارش خود اعالم كرد در سال  2017رشد اقتصادي در اكثر
كشورهاي جهان افزايش يافت و اين نشاندهنده دامنه گسترده احياي اقتصادي
است .آهنگ رشد اقتصادي جهان در پايان سال كنوني ميالدي كاسته خواهد
شد و در سال آينده به حدود  3درصد خواهد رسيد و در سال  2020نيز حدود
 2/9درصد خواهد بود.
اقتصاد جهان در سال  2016رشد ضعيف  2/2درصدي را تثبيت كرد كه
پايينترين ميزان رشــد اقتصادي جهان از زمان ركود بزرگ در ســال 2009
محسوب ميشــود .طبق اعالم بانك جهاني ،كشــورهاي جهان براي اينكه
بتوانند رشد اقتصادي جهان را تقويت كنند الزم است سياستهاي هماهنگ و
كارآمدتري به كار گيرند تا بهبود نسبي وضعيت اقتصادي جهان تثبيت شود.
اين در حالي است كه پيشتر موريس اوبستفلد ،اقتصاددان ارشد اين صندوق
گفت IMF :به رشد اقتصادي جهان در سال  2018خوشبين است .وي تاكيد
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پوتين در جمع خبرنگاران مطرح كرد؛

كرهشمالي برنده رويارويي با آمريكا

پوتين در ادامه طراحان اين حمله را كه از استان
ادلب سوريه (منطقه تحت نظارت تركيه در قالب
توافقنامههاي ايجاد مناطق كاهش تنش در سوريه)
انجام شد ،عامالني تحريككننده توصيف كرد و
گفت :قطعا آنها نيروهاي نظامي تركيه نبودهاند و
ما ميدانيم آنها چه كساني بوده و براي چه كسي
دست به چنين اقدامي زدهاند.
رييسجمهور روســيه افزود :هدف از چنين
عملياتهــاي تحريكآميــزي ضربــه زدن به
توافقنامههاي به دســت آمده بــوده و هدف دوم
نابودي روابط روسيه با همپيمانانش يعني تركيه
و ايران اســت .رييسجمهور روسيه در ادامه اين

نگاه

فاطمه رحيمي -با نزديك شدن به  20ژانويه ،2018
رياستجمهوري ترامپ يك ساله ميشود؛ ميلياردري كه از
برج نيويورك خود و بدون هيچ پيشينه سياسي وارد عرصه
سياســت شد و جهان را غافلگير كرد ،حال پس از نزديك
به يك ســال ،وارد بحران اساسي چه در داخل و چه خارج
از مرزها شده است .از رسواييهاي جنسي گرفته تا اخراج
تيمش از كاخ ســفيد ،از هم پاشيدن حلقه ياران نزديكش
به ويژه استراتژيســت ارشد خود ،اســتيو بنن بگذريم به
«روس گيت» ميرسيم كه حتي ممكن است او را به پرتگاه
استيضاح بكشاند.
تنش لفظي او با كرهشمالي و تهديدها براي خروج از برجام
و تحريمهاي جديد عليه ايران هم از جديدترين جنجالهاي
او در عرصه سياست است .اكونوميست در جديدترين شماره
خود به يك سالگي رياستجمهوري ترامپ پرداخته كه در
ادامه ميخوانيد.
رياستجمهوري دونالد ترامپ تقريبا يك ساله شد و براي
حس كردنش بايد خود را نيشگون بگيريد .داستان سخن
چينانه مايكل وولف از كاخ سفيد در «آتش و خشم» كه با
مشتي به صورت ترامپ به استقبال سالگرد رياستجمهوري
اش رفت ،رهبر جهان آزاد را به عنوان يك امپراتور-كودك
نوپاي خشــمگين خودخواه به تصوير كشيده كه از سوي
كارمندان خودش هم مناســب اين پست به نظر نميرسد.
بازتاب

هشت سال بعد از اعتراضاتي كه به «بهار عربي» معروف
شد و طي آن معترضان در تونس قدرت را به دست گرفتند،
اين كشور دوباره شاهد اعتراضات گستردهاي است.
در واكنش به اعالم بودجه دولت كه از يكم ژانويه به اجرا
درآمده ،مردم سراسر كشور تونس فرياد اعتراض سر دادهاند.
در اعتراضهاي جاري دســتكم يك نفر كشــته و صدها
نفر بازداشت شــدهاند و اين نگراني به وجود آمده كه آينده
دموكراسي در نظام سياسي شكننده اين كشور عربي شمال
آفريقا در معرض خطر قرار گيرد.
تونــس آغازگر «بهار عربي» بود و تنها كشــور عرب بود
كه از آن جنبش به دموكراســي پارلماني دست يافت .آغاز
اعتراضهاي بهار عربي در دسامبر سال  ۲۰۱۰بود كه محمد
بوعزيزي جوان ۲۶ساله دستفروش خود را به آتش كشيد و
اكنون مردم تونس در آستانه هشتمين سالگرد آن اعتراضها بار
ديگر در واكنش به مشكالت اقتصادي به خيابانها آمدهاند .در
اين دور جديد اعتراضات ،مردم به افزايش قيمت سوخت ،كارت
تلفن ،كرايه هتل،اينترنت ،و ميوه و سبزي اعتراض دارند.
نخست وزير تونس در واكنش به اعتراضها ميگويد مردم
بايد بدانند وضعيت كنوني ،اضطراري است و مشكالت اقتصادي
وجوددارد ،اما به آنها اطمينان ميدهم كه سال  ۲۰۱۸آخرين
سال دشوار كشور خواهد بود .به گفته نخستوزير ،اعتراضها
به آشوب كشيده شده و از حد قانون فراتر رفته است؛ دولت،

ديدار تاكيد كرد :مناطقي كه پهپادها از آنجا حمله
را آغاز كردند تحت نظارت تركيه بود اما بايد اعتراف
كنم كه حتي روسيه نيز گاهي نميتواند كنترل
كامل مناطقي كه مســووليت آنها را دارد ،حفظ
كند .همينطور گاهي نيروهاي نظامي تركيه نيز
نميتوانند تمام ماموريتهاي محول شده به آنها را
با موفقيت اجرا كنند.
وي افزود :نظاميان تركيه بايد طبق توافقهاي
به دست آمده ايستهاي نظارتي را در اين مناطق
ايجاد كننــد اما تا اين لحظه موفق به اجراي اين
طرح نشدهاند زيرا كار آساني نيست .رييسجمهور
روســيه تاكيد كرد :مسكو ترديدي ندارد كه براي

حمله همزمان به دو پايگاه حميميم و طرطوس در
يدانند
سوريه به خوبي برنامهريزي شده بود و آنها م 
اين پهپادها كجا و چه زماني تحويل داده شده و تعداد
آنها چقدر است .پوتين با اشاره به اينكه اين حمله
با استفاده از يك تكنولوژي پيشرفته انجام شده،
تاكيد كرد :اين پهپادها از تكنولوژي پيشرفتهاي
برخوردار بوده و داراي سيستمهاي رصد الكترونيكي،
هدفگيري و شليك هستند.
ي با تركيه
  ادامه همكار 
رييسجمهور روسيه در بخش ديگري از اين
ديــدار تاكيد كرد :به همكاريمــان با تركيه ادامه
خواهيــم داد و اكنــون در حــال انجام مقدمات

تحليل اكونوميست از يك سالگي رياستجمهوري ترامپ؛

كودك نوپاي خودخواه

آمريــكا غرق در بحث عقالنيت اين رييسجمهور اســت.
ترامپ كه به نظر ميرســد نتوانسته خود را كنترل كند ،با
فرياد نبوغ خود در توئيتر و تهديد كرهشــمالي و اغراق در
مورد سطح تاثيرگذاري دكمه بمب هستهاي خود ،به اين
آتش دامن ميزند.
براي بررسي ميزان صالحيت او براي رياستجمهوري،
تمركز بر شخصيت ترامپ عاقالنه و ضروري است ،اما با توجه
به سابقه رياستجمهورياش تا به امروز ،اين اقدام ناقص و
يك انحراف خطرناك اســت .براي ديدن دليل ناقص بودن
آن نخست اين مساله را در نظر بگيريد كه اقتصاد آمريكا با
رشد  3/2درصدي در سه ماهه سوم ،در شرايط خوبي است.
رشد حقوق كارگران در حال جلو زدن از باقي اقتصاد است.
از زمان رفتن باراك اوباما ،نرخ بيكاري روندي رو به كاهش
داشته و بازار ســهام رشد كرده است .ترامپ خوششانس
است -اقتصاد جهان شاهد قويترين رشد هماهنگ خود از
ســال  2010تاكنون است ،اما او با اقناع كردن شركتي كه
طرفدار آن است ،به شانس خود افزوده است.
باوجــود كمپين پر ســروصداي ترامــپ ،وي بدترين
تهديدهــاي خود را اجرايي نكرده اســت .او به عنوان يك
نامزد درمورد اعمال تعرفه  45درصدي بر كاالهاي چيني و

بازنويسي يا لغو توافقنامه تجارت آزاد آمريكاي شمالي با كانادا
و مكزيك صحبت كرده بود .ممكن است به زودي در اين دو
جبهه مشكالتي ايجاد شود ،اما در اين مقياس نخواهد بود.

اعتراضها در تونس به دخالت ارتش انجاميد؛

خيزش يك بهار عربي ديگر؟

آشــوبگران را بازداشــت خواهد كرد .يوسف شاهد افزود :ما
دموكراســي داريم .اعتراضها و تظاهرات بايد در روز صورت
گيرد نه در شبها.
صندوق بينالمللي پول در ســال  ۲۰۱۶با وامي به مبلغ
دو ميليارد و  ۹۰۰ميليون دالر به تونس موافقت كرد ،اما از
دولت خواست از نيروي كار در بخش دولتي بكاهد چون اين
بخــش ،نيمي از بودجه دولت را ميبلعد .در بودجه دولت از
افزايش مزدها خبري نيســت و در عوض بر ميزان مالياتها
افزوده شده است .در حالي كه رييس اتحاديه كارگري سراسر
كشور خواســتار افزايش مزدها و كمك دولت به محرومان
جامعه شده است.
  اعتراضات گسترده و دخالت ارتش
پليــس ضدشــورش تونــس بيــش از  ۳۰۰نفــر از
تظاهراتكنندگاني كــه در اعتراض به اوضاع اقتصادي اين
كشور به خيابانها آمده بودند را دستگير كرد .پليس پنجشنبه
شب گذشــته براي متفرق كردن معترضان از گاز اشكآور
و ماشينهاي آبپاش اســتفاده كرد .همزمان از اين كشور
آفريقايي گزارش شــده كه نيروهاي ارتشي براي حفاظت از
ساختمانهاي دولتي و اماكن عمومي به خيابانها آمدهاند.
نخســتوزير تونس با محكوم كردن آسيبزنندگان به

اموال عمومي گفته معترضان قصد تضعيف دولت اين كشور
را دارند .پايتخت تونس در چند روز گذشته شاهد تجمعها
و تظاهراتهاي مختلفي بوده كه شعار اصلي آنها اعتراض به
نابساماني وضع اقتصادي است .اين اعتراضها كه هفته گذشته
ابتدا به صورت مسالمتآميز آغاز شد از دوشنبه گذشته رنگ و
بوي خشونت به خود گرفت و طي چند روز گذشته به بازداشت
بيش از  ۶۰۰تظاهراتكننده منجر شد.
وزير كشور تونس پنجشــنبه گذشته به رسانههاي اين
كشور گفت تنها در جريان اعتراضهاي چهارشنبه گذشته
بيش از  ۳۰۰نفر بازداشت شدهاند .دولت تونس معترضان را
به آتشزدن خودروهاي پليس ،حمله به فروشگاهها و مراكز
خريد و مسدود كردن خيابانها متهم كرده است.
در پي شكلگيري اعتراضات در چند شهر تونس ،نيروهاي
ارتش براي در دست گرفتن اوضاع وارد شهر تاله در نزديكي مرز
اين با الجزاير شدهاند .در پي اين گزارشها ،وزير دفاع تونس هم
گفته نيروهاي ارتش اين كشور از چهارشنبه گذشته حفاظت از
ساختمانهاي دولتي ،بانكها و ادارات پست و اماكن عمومي را
در چند شهر اصلي اين كشور در دست گرفتهاند.
با وجود اين ،رسانههاي محلي ميگويند همه تجمعهاي
و اعتراضها همراه با خشــونت نبــوده و براي مثال انجمن

برگزاري نشستي ميان نمايندگان دولت سوريه و
مخالفان هستيم .وي در ادامه ابراز اميدواري كرد،
تمام مسايل مورد اختالف و پيچيده ميان دو طرف
سوري به زودي حل شوند .از طرفي نماينده پوتين
با سفر به سوريه با رييسجمهور اين كشور ديدار
و بر حمايت مســكو از روند مبارزه با تروريسم در
سوريه تاكيد كرد .الكساندر الورنتييف پنجشنبه
گذشته در كاخ رياستجمهوري سوريه با بشار اسد
ديدار كردند كه اين ديدار درباره مسايل مختلفي از
جمله مذاكرات آينده در سوچي و نيز روند مذاكرات
دولت سوريه با مخالفان سوري بود .بنا بر اعالم دفتر
رياستجمهوري سوريه بحث آمادگي براي ديدار
سوچي ميان مخالفان سوري و دولت دمشق و نيز
ادامه حمايتهاي روسيه از روند مبارزه با تروريسم
محور اصلي اين ديدار بوده است.
بشار اسد در اين ديدار به پيروزيهاي مهمي كه
ارتش سوريه به همراه روسيه و ديگر همپيمانانش
در شكســت تروريسم به دست آورده اشاره كرد و
گفت :اين مساله باعث شكست طرح دشمن براي
تقسيم سوريه و منطقه شد كه غرب و عوامل آن
براي اين طرح نقشــههاي بسيار كشيده بودند .او
گفت :اين پيروزيها باعث ميشود راه براي يافتن
چارهاي مسالمتآميز جهت بازگرداندن ثبات به
سوريه هموار شود.
اسد ادامه داد :مواضع روسيه در حمايت از ملت
سوريه كه در سالهاي گذشته همواره موجود بوده،
برخاسته از روابط تاريخي عميق ميان دو كشور است
و اين همكاري به ويژه در زمينه اقتصادي به سود دو
كشور خواهد بود .نماينده پوتين نيز در اين ديدار
تاكيد كرد كشورش تمام حمايتهاي الزم را براي
كمك به سوريه و ملت آن در رويارويي با تروريسم
و حفظ حاكميت ملي و وحدت ارضي اين كشور
به كار خواهد بست.

وي همچنين ناتو را منسوخ شده خواند و پيشنهاد ديپورت
كردن  11ميليون مهاجر غيرقانوني را مطرح كرد .با اين حال
تاكنون اين پيمان غربي تداوم داشته و سطح ديپورتها در
 12ماه منتهي به سپتامبر  2017نسبت به مدت مشابه سال
گذشته تغيير چنداني نداشته است.
همانطور كه طي يك ســال گذشــته نوشتيم ،ترامپ
براي رهبري يك كشــور بزرگ مردي ناقص است .آمريكا
از رياســتجمهوري او ضربــه ميخورد ،امــا پس از يك
دوره مشــخص ،پرداختن به عدم تناســب وي با پســت
رياســتجمهوري ،اقدامي است در جهت تحقق يك آرزو،
چراكه مبتني بــر آرزوي خروج زودهنــگام وي از قدرت
است.
در حال حاضر اين خواســته يك فانتزي است .تحقيق
مولر در مورد ارتباط كمپين انتخاباتي وي با روسيه بايد روند
خود را طي كند .تنها در اين صورت است كه آمريكا ميتواند
اميدوار به بررســي اين نكته باشــد كه آيا عمل او نيازمند
استيضاح است يا خير .بركنار كردن ترامپ از طريق اصالحيه
بيست و پنجم حتي از اين هم سختتر خواهد بود.
ترامپ در ســال نخســت ،رييسجمهور ضعيفي بوده،
در ســال دوم ممكن است آمريكا را با صدمه جدي روبهرو
كند .سريال رياستجمهوري او سرگرمكننده است ،اما او و
دولتش بايد به درســتي درباره آنچه واقعا انجام ميدهند،
توضيح دهند.
دانشــجويان تونس با تشكيل يك تجمع نشسته در سالن
آمفيتئاتر دانشــگاه پايتخت ،اعتراض خود را آغاز كردهاند
و ســپس به سوي ساختمان وزارت كشــور به راه افتادهاند.
همزمان معترضان هم پليس را به استفاده از خشونت عليه
تجمعكنندگان متهم كردهاند.
به گفته يكي از معترضان ،اين اعتراضها به علت افزايش
هزينههاي زندگي و وضع معيشتي مردم شكل گرفته است.
همه چيز گران شده به غير از دستمزدها .براي همين هم مردم
نسبت به افزايش دوباره قيمتها معترض هستند.
خواسته اصلي معترضان اختصاص بودجههاي حمايتي
بيشتر از اقشــار محروم در بودجه سال  ۲۰۱۸عنوان شده
است .اين اعتراضها به ويژه پس از اعالم تصميم دولت براي
افزايش مالياتها شدت گرفت .در همين حال ،بهاي برخي
از اقالم ضروري ،مواد غذايي و ماليات بر واردات هم در سال
جديد ميالدي افزايش يافته است.
نابساماني اقتصادي در سال  ۲۰۱۱منجر به قيام عمومي
شد و زينالعابدين بنعلي ،رييسجمهور وقت را پس از ۲۵
سال حكومت ،ناچار به ترك قدرت و فرار از تونس كرد .او به
عربســتان سعودي رفت و پس از پيروزي قيام مردم تونس،
محمد الغنوشــي جايگزين او شــد .پس از آن قيام تونس
الهامبخش ســاير كشورها شد و جنبشي به نام بهار عربي را
در كشورهايي چون ليبي و مصر به راه انداخت كه دامنه آن
سپس به سوريه ،بحرين و يمن رسيد.

