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اجالس سران هفت كشور
جنوب اروپا

چهارمين اجالس سران  7كشور
جنوب اروپا موس��وم به Med7
(مديتران��ه )7به رياس��ت پائولو
جنتيلوني ،نخستوزير ايتاليا در
رم برگزار ش��د .نخستين اجالس
 Med7در ماه س��پتامبر 2016
محمودفاضلي
در آتن و به دنبال آن در ليسبون
و مادريد برگزار شد .اصالحات اتحاديه اقتصادي و پولي،
مش��ورت با ش��هروندان اتحاديه اروپا ،آينده حوزه يورو،
طراحي و اجراي برنامه توس��عهاي ،اش��تغال و مقابله با
بيكاري و سرمايهگذاري ،تدارك انتخابات پارلمان اروپا
و بحران پناهجويان و مهاج��رت موضوعات اصلي بيانيه
نهايي اجالس  Med7بود .اين اجالس با حضور س��ران
كشورهاي ايتاليا ،فرانسه ،يونان ،قبرس ،مالت ،اسپانيا و
پرتغالبرگزارشد.
مهمترين بخش اين اجالس ،مساله پناهجويان به همراه
مديريتاوضاعبود.پائولوجنتيلوني،نخستوزيرايتاليادر
كنفرانس مطبوعاتي اظهار داشت« :تنها در صورتي كه با
يكديگر و با يك سياست مشترك در رابطه با پناهجويان
كار كنيم ميتوانيم مهاجرتها را به يك فرصت تبديل
كنيم .هدف دراز مدت ما جايگزي��ن كردن موج كنترل
نش��ده و غيرقانوني مهاجرتها ب��ا كانالهاي مهاجرتي
سازمان دهي شده و منظم اس��ت .نقش اساسي ايتاليا و
سنگيني حفاظت از اين مرزها (اروپا) بايد مشترك باشد.
درسال 2017بهنتايجخوبيرسيديم،وليايننتايجبايد
بطور مداوم و از طريق يك توافق كه شامل ابعاد خارجي و
مقرراتداخلي7كشورمديترانهايباشد،تقويتشود».
س��ران  7كش��ور جنوب اروپا با توجه به اينكه مديريت
مهاجرتها يك چالش اساس��ي براي اتحادي��ه اروپا در
سالهاي آتي اس��ت ،در بيانيه نهايي متعهد به اشتراك
بيشتر در زمينه مديريت مهاجرتها ش��دند .در بيانيه
نهايي اين اجالس همچنين توجه خاصي به پيش��نهاد
امانوئل مكرون ،رييسجمهور فرانسه مبني بر مشاورت
با ش��هروندان اروپايي (رايگيري) به عنوان ابزاري براي
تضمين دموكراس��ي بيش��تر و نزديكي ش��هروندان به
نهادهاي اتحاديه اروپا شده است .سران  7كشور جنوب
اروپا متعهد به حمايت از تمامي ابتكارات در زمينه ترويج
دموكراسي و مشاركت شهروندان شده و به همين منظور
از نظريه رايگي��ري مردمي در تمام اروپ��ا در خصوص
اولويتهايآتياتحاديهاروپااستقبالكردند.
بيشك يكي از موارد اختالف بين اعضاي اتحاديه اروپا،
اجراي «طرح توزيع آوارگان و پناهجويان» در كشورهاي
عضو اي��ن اتحاديه بوده كه تاكنون حل نش��ده اس��ت.
پيشنهاددهندگاناينطرحهمچونايتاليا،يونانوآلمان
با اشاره به اينكه اعضاي اتحاديه اروپا يك خانواده اروپايي
هستند و هر يك از اعضا نبايد عضو ديگري را تنها بگذارد،
بر ميزباني از آوارگان و پناهجويان توسط همه كشورهاي
عضو اتحاديه بر اساس اصل همبس��تگي اروپايي تاكيد
ميكنند.
مجموعا 171هزار و 635پناهجو و مهاجر در سال2017
وارد اروپا ش��دند كه حدود  70درص��د از آنها (119310
هزار نفر) وارد خاك ايتاليا و بقيه به يونان ،قبرس و اسپانيا
شدند كه البته نسبت به سال  2016زماني كه مجموعا
 363هزار و  504نفر از آنها به اروپ��ا آمده بودند ،اين آمار
كاهش نش��ان ميدهد .درياي مديترانه سالهاست كه
تبديل به مرگ بارترين مسير مهاجرتهاي غيرقانوني
در جهان شده است .ماركو مينيتي ،وزير كشور ايتاليا در
اوايل ماه جاري با اشاره به ايجاد داالني بشردوستانه ميان
ليبي و ايتاليا براي نخستينبار پيش بيني كرد  10هزار
پناهجويقانونيدرسال 2018بهاينكشوربروند.ايندر
حالي است كه 30هزار پناهجو با توجه به اهداف سازمان
بينالملليمهاجرت،ازحقپناهندگيبرخوردارنيستند
وميتوانندبطورداوطلبانهبهكشورشانبازگردند.
ماكرون ،رييسجمهور فرانس��ه نيز كه كشورش با اين
پديده روبهرو اس��ت اعالم كرده قصد دارد تغييراتي را در
س��ال  2018در قوانين مهاجرتي اعمال كند كه شامل
اقدامات سختگيرانه براي اخراج آوارگان و پناهجوياني
است كه درخواست آنها رد شده است .مركل ،صدراعظم
آلمان نيز از اتخاذ برنامه مهاجرتي دولت اين كش��ور در
س��ال جديد با در نظر گرفتن نگراني م��ردم آلمان خبر
داد كه بر اين اساس بايد ش��اهد اعمال سياست سخت
گيرانهتري در آلمان در سال جاري باشيم .يكي از داليلي
كه موجب شده اس��ت دولتهاي اروپايي از جمله آلمان
سياس��ت پذيرش نامحدود مهاجر را به پذيرش محدود
و حتي مقابله با آن تغيير بدهن��د ،ترس از رايدهندگان
اس��ت كه توجه خ��ود را به احزاب راس��ت پوپوليس��م
ضدمهاج��ر معطوف و اين اح��زاب در آلم��ان ،اتريش و
جمهوريچكقدرتخودراتقويتكردهاند.
اما برخي از اعضاي اتحادي��ه اروپا به ويژه مجارس��تان،
لهستان ،جمهوري چك و اتريش ،مخالف طرح اجباري
توزيع آوارگان و پناهجويان در كشورهاي عضو اتحاديه
اروپا هستند و معتقدند مجبور كردن اعضاي اتحاديه به
ميزباني از آنها موجب دو دستگي در داخل اتحاديه اروپا
خواهد شد .در همين راس��تا تالش كميسيون اروپايي
براي مجازات اعضاي مخالف طرح توزيع ،باعث ش��كاف
بيش��تر ميان كش��ورهاي عضو اتحاديه در سال جديد
خواهد شد و در نتيجه رسيدن به اجماع در اين اتحاديه
براي حل آن دشوار به نظر ميرس��د .ورود مهاجرين به
كشورهاي اروپايي با واكنشهاي مردمي رو به رو است.
اكثريت مردم آلمان بس��تن مرزه��اي خارجي اتحاديه
اروپايي به روي مهاج��ران غيرقانوني را كافي نميدانند.
 66درصد شركتكنندگان در اين نظرسنجي ،با «خير،
به هيچوجه» به اين سوال پاس��خ دادهاند كه آيا مرزهاي
خارجياتحاديهاروپابابستنمسيربالكانوانعقادقرارداد
با تركيه و ليبي به ان��دازه كافي در براب��ر مهاجرتهاي
غيرقانوني حفاظت ميش��وند يا خير؟ تنه��ا  15درصد
ابراز رضاي��ت كردهان��د .اكثريت آلمانيه��ا در ارتباط با
موضوع تعيين سهميه پذيرش پناهجو براي كشورهاي
عضو اتحاديه اروپا از شدت عمل كميسيون اتحاديه اروپا
حمايت ميكنند 51 .درصد مردم آلم��ان عقيده دارند
كشورهاي اتحاديه اروپايي بايد از خود همبستگي نشان
دهند و در صورت ل��زوم پناهجوياني را كه درخواس��ت
پناهندگيآنهابهرسميتشناختهشدهنزدخودبپذيرند.
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يك هفته ناآرامي و اعتراضهاي معيشتي
تنها بازمانده بهار عربي را لرزاند

برش

لغوسفرترامپبهبريتانيا

آشوبهاي شبانه در تونس

دونالد ترامپ ،رييسجمه�وري امريكا گفته
اس�ت ماه بعد ب�راي افتتاح س�فارت جديد
امريكابهلندنسفرنخواهدكرد.گفتنياست
بنا بود سال گذش�ته ميالدي اين سفر انجام
ش�ود كه به دليل مخالفته�اي داخلي براي
اين س�فر به بريتانيا ،تعويق افتاد .ق�رار بود
اين س�فر در ماه فوريه انجام ش�ود كه اكنون
اين س�فر نيز تاكنون لغو شده است .بسياري
انتظار داش�تند با حض�ور دونال�د ترامپ در
لندن تظاهرات گس�تردهاي عليه او ش�كل
بگيرد و از طرفي برنامه زي�ادي براي او در اين
سفر در نظر گرفته نشده بود و احتماال بايد به
ديدار در دفتر نخستوزيري و افتتاح سفارت
ختم ميشد .حتي در اين سفر برنامهاي براي
مالقات با ملكه اليزابت در نظر گرفته نش�ده
بودوپيشترنيزباسخنرانيترامپدرمجلس
عوام بريتانيا مخالفت ش�ده بود .صادقخان،
ش�هردار لندن نيز گفته اس�ت آقاي ترامپ
اين پيام را دريافته ك�ه از او در لندن به خاطر
ديدگاههايشاستقبالنخواهدشد.

دونالد ترامپ به كشورهاي هاييتي ،السالوادور و قاره آفريقا توهين كرد

رييسجمهورنژادپرستدرامريكا

ميثم سليماني
امريكا معروف اس��ت به اينكه تاريخ خ��ود را از بين
نميب��رد .بس��ياري از سياس��تمداران اين كش��ور
برخي س��خنان خود را از روس��اي جمهور پيشين
نقل ميكنند و آنها را اف��رادي ميدانند كه هركدام
در دوره خ��ود اقدام��ات بزرگ��ي براي كشورش��ان
انج��ام دادند .در تاري��خ معاصر نيز حت��ي فردي به
مانند نيكس��ون ك��ه مجبور به اس��تعفا از س��مت
رياس��تجمهوري امريكا ش��د ،هنوز ه��م كه هنوز
اس��ت در خص��وص دكتري��ن سياس��ت خارجي،
احي��اي ارتباط با چي��ن و پايان جنگ ويتن��ام از او
به نيكي ياد ميش��ود .اما واقعا مش��خص نيس��ت
كه مردم امري��كا بخواهن��د  10يا  20س��ال ديگر
تاريخ اين روزهاي خود را م��رور كنند يا اينكه افراد
بخواهن��د نقلقولهايي از دونالد ترام��پ به عنوان
لوپنجمين رييسجمهور اي��االت متحده بيان
چه 
كنند .حتي اگ��ر بخواهند ه��م ش��ايد نتوانند اين
كار را انجام دهند .يكي از چندي��ن عبارت تاريخي
كه دونالد ترامپ ب��ه عنوان رييسجمه��ور اياالت
متح��ده اخيرا مطرح كرد «چاه مس��تراح» اس��ت.
او در يك جلس��ه خصوصي با اعضاي كنگره امريكا
عنوان كرد كش��ورهايي مانند هاييتي ،السالوادور و
همه كش��ورهاي آفريقايي «چاه مستراح» هستند
كه س��اكنان آنها براي مهاجرت ب��ه امريكا ميآيند
و اي��ن براي اي��االت متح��ده مطلوب نيس��ت .اين
جلسه كه پشت درهاي بسته برگزار شد ،ترامپ در
صحبتهاي خود براي قانونگ��ذاران عنوان كرد كه
ما بايد مهاجراني از نروژ و آسيا را جذب امريكا كنيم.
زماني كه اين س��خنان ترامپ در رسانههاي جهان
منتشر شد موجي از خشم عمومي مردم در سراسر
جهان و محكوميت س��ريع اين س��خنان آغاز شد.
ابا كالوندو ،س��خنگوي اتحاديه آفريقا در واكنش به
اين س��خنان گفت :اتحاديه آفريقا به صراحت بيان
ميكند ،ادبياتي كه رييسجمه��ور اياالت متحده
در خصوص مهاجران آفريقايي تبار اس��تفاده كرده
اهانتآميز است .وي در ادامه افزود :با در نظر گرفتن
اين واقعي��ت تاريخي كه چگونه اي��االت متحده در
دورهاي ب��ا آفريقاييها تج��ارت ب��رده در اقيانوس
اطلس انجام ميدادند و آنها را وارد امريكا ميكردند
تا از آنها به عنوان برده اس��تفاده كنند ،اين اقدام نيز
در چارچوب هم��ان رفتار قديمي دي��ده و پذيرفته
ميش��ود .در اين بيانيه همچنين آمده اس��ت ،اين
ادبيات به ويژه براي رهبر كشوري كه خود يك نمونه
جهاني براي اين است كه يك كشور چگونه ميتواند
به وس��يله مهاجران قوي و متنوع س��اخته ش��ود؛
ناخوشايند است.
اما در اين بين واكنش سخنگوي سازمان ملل متحد
درخصوص اين سخنان بسيار جالب توجه بود و اين
سخنان را نژادپرستانه توصيف كرد .روپرت كالويل
عنوان كرد ،هيچ كلمه ديگري جز نژادپرستانه بودن
نميتواند در اين مورد استفاده ش��ود .او در نشست
خبري خ��ود در ژنو گف��ت :ش��ما نميتوانيد تمام
كش��ورهاي يك قاره را به عنوان چاه مستراح بدانيد
و به دليل اينكه تمام جمعيت آنها سفيد نيستند به
آنها خوشامد نميگوييد.
به گزارش واشنگتنپس��ت ،اين خبر به س��رعت در
صدر تيتر اخبار اين كش��ور قرار گرفت .تيتر توهين
دونالد ترامپ به الس��الوادور به تيتر ي��ك اخبار اين
كشور تبديل ش��د .مردم هاييتي نيز براي پاسخ به
دونالد ترامپ تصاوير تپههاي سرسبز ،درختان خرما
در غروب خورشيد و آب درخشان فيروزهاي كشور
خود را در توييتر به اشتراك گذاشتند.
هارولد آيزاك از ش��هروندان هاييت��ي در توييتر خود
با انتش��ار تصاويري از كش��ور خود عنوان كرد :س�لام
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در اينجا چيزي ش��بيه به چاه مستراح ميبينيد .سفير
هاييتي در اياالت متحده نيز اظه��ارات دونالد ترامپ را
محكوم كرد و گفت :ما از مقامهاي رسمي امريكايي در
خصوص سخنان ترامپ توضيح خواستهايم .وي افزود
ايميل س��فارت هاييتي در واشنگتن پر ش��ده است از
ايميلهاي امريكاييها كه از اين موضوع يا عذرخواهي
كردهانديااينكهاظهاراتدونالدترامپراردميكنند.
در قاره آفريقا كه سخنان ترامپ كل كشورهاي اين
قاره را در بر ميگرفت پاس��خهايي مشابه در توييتر
داده شد و شهروندان اين كشورها تصاويري زيبا از
كشور خود را به نمايش ميگذاشتند.
ويكتور نودوال ،كارتونيست سياس��ي كنيايي كه از
گذش��ته به سياس��تهاي مهاجرت ترام��پ انتقاد
داشت ،با نقشه قاره آفريقا مغز ترامپ را تشريح كرد
كه در جاي جاي اين قاره آن را ش��بيه چاه مستراح
ميبيند .موسس اوس��اني يكي از متخصصان حوزه
ارتباطات در نايروبي در گفتوگو با واشنگتنپست
عنوان ك��رد كه اين بس��يار غمانگيز اس��ت كه اين
كشورها چاه مس��تراح ناميده ش��دهاند .مهاجران
همواره به اقتصاد اي��االت متحده كمك كردهاند .ما

اما برخي كش��ورهايي ك��ه دريافتكنندگان اصلي
كمكهاي اياالت متحده ،به حس��اب ميآيند نيز
ش��رايط س��ختي براي تصميمگيري در راس��تاي
پاس��خگويي ديپلماتيك به اين موضوع داش��تند
چرا كه نگران بودند كمكه��اي امريكا براي آنها به
خطر بيفتد .به طور مثال سخنگوي وزارت خارجه
سودان جنوبي به آسوشيتدپرس گفت :تا زماني كه
به طور خاص در مورد سودان جنوبي صحبت شود،
ما چيزي براي گفتن نداريم.
رييسجمهور نژادپرست
تا پيش از اين هرچن��د دونالد ترامپ از برچس��ب
نژادپرست بودن س��عي ميكرد فرار كند اما اكنون
او عم�لا با صحبتي ك��ه در جلس��ه خصوصي خود
با نماين��دگان كنگره در م��ورد قان��ون جديد داكا
انجام داده ،اكنون اين برچس��ب را رس��ما دريافت
كرده اس��ت .اي��ن يك روياي نژادپرس��تانه اس��ت
كه رييسجمه��ور اياالت متحده عالقهمند اس��ت
افرادي مو ب��ور از نروژ ب��ه امريكا بيايند ت��ا نحوه و
ش��رايط مهاجرت در خاك امري��كا را تغيير دهند.
دونالد ترامپ حتي نميخواست باور كند كه اولين

سفيريشبيهترامپ
سفير جديد اياالت متحده در هلند روز چهارشنبه در برابر خبرنگاران قرار گرفت تا در مورد سخناني كه در
سال 2015در خصوص اينكه مسلمانان در هلند ماشينهاي سياستمداران را سوزاندهاند پاسخ دهد؛ ادعايي
كه او هيچگاه آن را ثابت نكرد .خبرنگاران از پيتر هاكس�ترا پرس�يدند كه آيا ش�ما در خصوص اين موضوع
اشتباه كرديد؟ او در پاس�خ گفت كه من يك بيانيه صادر كردم و از بابت نظرهايي كه دادهام ناراحتم و پوزش
ميطلبم .س�فير جديد اياالت متحده يك نماينده پيش�ين كنگره اس�ت كه جمهوريخواهان را در ايالت
ميشيگاننمايندگيميكردهاستوتوسطدونالدترامپبهعنواننمايندهدرالههمنصوبشد.اودرسخناني
كه سال 2015بيان كرده بود ،گفت :مس�لمانان منطقهاي را در هلند در اختيار دارند كه خارج از كنترل دولت
است .خبرنگاران نيز در هفته گذشته او را زير بار سوالهاي متعدد قرار دادند .سواالتي با اين مضمون كه آيا
سياستمداراندرگذشتهدرهلندسوزاندهميشدند؟آيااينچيزياستكهشماباورداريد؟بلهيانه؟اماسفير
امريكاسعيكردتاازدستخبرنگارانفراركند.يكيازخبرنگارانفريادزدكهآقايهوكستراينجاهلنداست
وشمابايدبهسواالتپاسخدهيد.هوكستردريككنفرانسدرسال 2015عنوانكردهبودكهجنبشاسالمي
اروپا را به هرج و مرج كشانده اس�ت .اتومبيلها در هلند سوختهاند و سياس�تمداراني هستند كه سوزانده
ميشوند.اماهوكسترزمانيكهآمادهميشدتابههلندبيايدتنهايكماهقبلدرپاسخبهاينسواالتسخنان
پيشينخودراتكذيبكرد.مناينرانگفتموحقيقتاايننادرستاست.امااودرنهايتنسبتبهسخنانخود
در س�ال 2015مجبور به عذرخواهي شد .اما در شرايط كنوني به آس�اني ميتوان دريافت افرادي كه از سوي
ترامپ به سفارت فرستاده ميشوند نيز تفكراتي نزديك به او دارند و بناست در قلب اروپا اينگونه تفكرات را
نمايندگيكنندوهرچهآنراتكذيبكننددرپسذهنآنهاهمانچيزياستكهابتدابيانكردند.

بستگاني در امريكا داريم كه به سختي كار ميكنند
به اين اميد ك��ه بتوانند ب��راي خانوادههايش��ان
پيشرفت به ارمغان بياورند.
رائول يك��ي از اعضاي ح��زب دموك��رات به CBS
گفت :او (ترامپ) نشان داد كه هيچ چيزي در مورد
تاريخ امريكا و تاريخ كمكهاي��ي كه مهاجران و به
ويژه مهاجراني ك��ه از هاييتي به اين كش��ور انجام
دادهاند را نميداند .اين باعث خجالت است كه اين
مرد به عنوان رييسجمهور كشورم باشد.
فران��ك لونت��ز از جمله ناظ��ران انتخاب��ات حزب
جمهوريخواه ميگويد :گزارشها نشان ميدهد كه
 43درصد مهاجران از كشورهاي آفريقايي مدرك
ليس��انس و باالتر دارند .اين در حالي است كه تنها
33درصد از ش��هروندان امريكايي از اين ش��رايط
برخوردار هستند.
فرح الريو از جمله مهاجراني كه از هاييتي به امريكا
آمده و در موسسهاي در ميامي مشغول به كار است
و براي دونالد ترام��پ در انتخابات نيز فعاليت كرده
اس��ت ،عنوان كرد كه ترامپ در مبارزات انتخاباتي
 2016خود در جمع هاييتي -امريكاييها گفت كه
ميخواهم بزرگترين قهرمان براي شما باشم .او به
 CBSگفت كه اين سخنان ترامپ فراتر از سياست
اس��ت .اين مرد هيچ احترامي براي هيچ كس قايل
نيست .من سعي ميكنم تنها گريه نكنم.

رييسجمهور سياه پوست اياالت متحده در امريكا
به دنيا آمده اس��ت و بارها در محل تولد او تشكيك
وارد كرد .ترام��پ حتي عليه ش��هروندان مكزيك
نيز از همان دوره انتخابات رياس��تجمهوري خط
و نشان كش��يد و همس��ايگان امريكا را جنايتكار،
آدمربا و قاچاقچي خواند كه باي��د براي جلوگيري
از ورود آنها به امريكا ديوار كش��يده ش��ود .ترامپ
حتي عالقهمند است 200هزار مهاجر السالوادوري
امريكا را اخراج كند در ش��رايطي كه آنها اكنون در
اقتصاد كشور نقش دارند.
دونالد ترامپ زماني كه نئونازيها در شارلوتسويل
راهپيمايي انجام دادند و شعارهاي نژادي سر دادند
و جان يك نفر را گرفتند ،حاضر نش��د اقدام آنها را
رسما محكوم كند چرا كه خود ميداند اصليترين
حامي��ان او در امري��كا را اكن��ون اف��راد افراطي و
نئونازيه��ا تش��كيل ميدهن��د .دونال��د ترام��پ
همچنين قوانين ضد مهاجرتي را عليه كش��ورهاي
عمدتا مس��لمان وضع ك��رد تا جلوي حض��ور آنها
در امري��كا گرفته ش��ود ،موضوعي كه خوش��ايند
راس��تهاي افراطي امري��كا به حس��اب ميآمد .او
قان��ون داكا كه به قان��ون روياپ��ردازان معروف بود
را لغو كرد و ه��زاران جوان مهاجر را ك��ه با هزاران
اميد و آرزو قدم به خاك امريكا گذاشته بودند را در
معرض اخراج قرار داد و هم��ه اميدهاي آنها را براي

ساختن آيندهاي بهتر از بين برد و اكنون نيز با چاه
مستراح خواندن كشورهاي مختلف عمال نوع تفكر
خود را عريان كرده اس��ت و حتي تكذيب سخناني
كه به نقل از او بيان ش��ده نيز نميتواند كاري براي
او انجام دهد.

واكنش توييتري ترامپ
دونال��د ترامپ از صب��ح روز جمعه به وق��ت امريكا
واكنشهاي خود به وقاي��ع رخ داده را طبق معمول
در توييت��ر آغاز ك��رد .او در نخس��تين توييتر خود
عنوان كرد :اليحه دوحزبي داكا روز پنجش��نبه به
من ارايه ش��د در اين جلس��ه گروهي از سناتورها و
اعضاي مجل��س نمايندگان جمهوريخ��واه حضور
داش��تند .اين اليحه ي��ك گام به عقب ب��زرگ بود.
در اين اليحه هيچ بودج��هاي براي دي��وار در نظر
گرفته نش��ده بود .وضعي��ت قرعهكش��ي و التاري
بدتر ش��د؛ موضوعي كه باعث ش��د جرم و جنايت
در اياالت متحده را باال ببرد .او در توييت دوم خود
عنوان كرد كه من ميخواهم يك سيس��تم مبتني
بر شايستگي از مهاجرت و افرادي كه به كشورمان
كمك ميكنند ،برقرار ش��ود .من امنيت و آرامش
را ب��راي م��ردم خ��ود ميخواهم .م��ن ميخواهم
جريان عظي��م ورود م��واد مخ��در را متوقف كنم.
من ميخواهم براي ارتشم��ان هزينه كنم .وي در
ادامه سلس��لهتوييتهاي خ��ود گف��ت :از آنجا كه
دموكراتها عالقهمند به زندگي و امنيت نيستند،
داكا اكن��ون يك گام به عقب برداش��ت .آنها اكنون
با خاموش ك��ردن ،ما را تهديد ميكنن��د ،اما آنچه
آنها واقعا انجام ميدهند خام��وش كردن ارتش ما
است ،زماني كه ما بيشتر به آن نياز داريم .هوشمند
باش��يد تا دوباره امريكاي بزرگ را بس��ازيم .ترامپ
در توييت چه��ارم به صحبتهاي خود در جلس��ه
پرداخت و گفت :زبان مورد اس��تفاده من در جلسه
بس��يار خش��ن بود .اما زبان��ي كه گفته ش��د مورد
استفاده قرار نگرفت .واقعا خيلي سخت بود چرا كه
يك اليحه عجيب و غريب و يك افتضاح بزرگ بود.
او در تويي��ت آخر خود در اين خص��وص بيان كرد:
صحبته��اي من در خص��وص هاييتيها توس��ط
دموكراتها ساخته شده اس��ت .من رابطه خوبي با
هاييتيها دارم و احتماال بايد جلسات آينده را ضبط
كنم و متاسفانه هيچ اعتمادي نيست.
تاييد تلويحي صحبتهاي ترامپ
تا زمان تنظيم اين گزارش كاخ س��فيد هيچ واكنش
رسمي نس��بت به صحبتهاي ترامپ نش��ان نداده
است .اما جيك تپر ،مجري و خبرنگار شبكه سيانان
در توييتر خود ،به نقل از ي��ك منبع نزديك به ماجرا
كل شرايط جلس��ه را به طور كامل توضيح داد .تپر با
اين سوال توييتهاي خود را آغاز ميكند كه چگونه
رييسجمهور ترامپ سخنانش را ميخواهد رد كند؟
او گفت من بعض��ي از گزارشهاي روش��ن و دقيق از
يك منبع آگاه در جلسه دارم .اين منبع عنوان ميكند
كه رييسجمهور از عبارت چاه مستراح در خصوص
هاييتي به طور مستقيم اشاره نكرده اما اين اتفاق در
موردكشورهايآفريقاييافتادهاست.
اي��ن منب��ع عن��وان ك��رد وقتي ك��ه صحب��ت از
كشورهايي مانند هاييتي ،الس��الوادور و هندوراس
ش��د كه در اين طرح باقي بمانن��د و روند پذيرش
مهاج��رت از اي��ن كش��ورها ادام��ه پي��دا كن��د،
رييسجمهور گفت :هاييتي؟ چ��را ما به هاييتيها
نياز داريم؟ آنها را بيرون بكش��يد .به اين معني كه
آنها عمال از اليحه خارج ش��وند .وقت��ي كه در اين
اليحه صحب��ت از كش��ورهاي آفريقاي��ي و اجراي
قرعهكشي و التاري مطرح ميشود ترامپ از آنها به
عنوان چاه مستراح ياد ميكند.

منطق��ه خاورميان��ه و ش��مال آفريقا 7 ،س��ال بعد از
خيزشهايي كه به بهار عربي مش��هور ش��د ،بار ديگر
ناآراميهاي تازهاي را تجربه ميكند .محمد بوعزيزي،
دستفروشي كه اواخر سال  2010در بنعروس تونس
خود را به آتش كش��يد ،نماد انقالبي بود كه ديكتاتور
سابق اين كشور ،زينالعابدين بن علي را به زير كشيد و
خيزشهاي مشابهي را در مصر ،بحرين ،يمن و سوريه
رقم زد .اكنون  7س��ال بعد از پايين كشيدن ديكتاتور
پيشين تونس از قدرت و ايجاد يك دموكراسي نوپا در
اين كشور ،بار ديگر آتشهاي خشم و ناآرامي در گوشه
گوشه اين كشور شعلهور شده است .اعتراضات شبانه
در تونس از روز يكشنبه هفته گذش��ته و در اعتراض
به افزايش ماليات ب��ر ارزش اف��زوده و افزايش قيمت
كاالهاي اساس��ي ،ازجمله بنزين ،آغاز شده است .اين
اعتراضات كه طي پنج روز به شكل خشونت باري ادامه
يافت ،تاكنون دستكم يك كشته برجا گذاشته است
و دهها نفر از نيروهاي امنيتي و  5تن از تظاهركنندگان
مجروح ش��دهاند .بر اس��اس گزارشها بي��ش از 50
خودروي پليس در خش��ونتهاي ش��ش روز گذشته
در تونس آس��يب ديدهاند .در عين حال حمله به يك
قطار مسافربري ،حمله به يك كنيس��ه يهوديان و به
آتش كشيدن شهرداري ازجمله اقدامات خشونتباري
بود كه از سوي معترضان انجام شد .به گزارش رويترز،
سخنگوي وزارت كش��ور تونس روز جمعه اعالم كرد
كه تاكنون نزدي��ك به  800نفر بر اث��ر اين اعتراضها
بازداشتشدهاند.
از جمله بازداش��تيهاي روز پنجشنبه چندين تن از
رهبران «جبهه ملي» ،اصليترين حزب اپوزيسيون
دولت حاكم در تونس بودند .جبهه مل��ي با اين ادعا
كه دولت «از روشهاي س��ركوبگرانه مشابه دوران
بن علي» استفاده ميكند ،از اين اعتراضها حمايت
كردهبود .همچنين وزارت كش��ور تونس اعالم كرده
اس��ت كه در بين  778بازداشت ش��ده طي روزهاي
گذش��ته تعدادي از چهرههاي افراطگراي اس�لامي
هم بازداش��ت ش��دهاند .هر چند تورم در تونس طي
س��الهاي گذش��ته در رقمي مع��ادل  8درصد باقي
مانده اس��ت ،اما دول��ت با تصوي��ب قان��ون مالي ،از
ابتداي س��ال جاري ميالدي ،نارضايتيها نسبت به
عملكرد اقتصادي دولت افزايش يافته اس��ت .دولت
تونس كه به تازگي براي دريافت ي��ك وام  2ميليارد
و  400ميلي��ون دالري با صن��دوق بينالمللي پول
به توافق رسيده اس��ت ،از ابتداي امسال براي اجراي
ش��رايط اين وام بينالمللي ،ماليات بر ارزش افزوده
ب��ر بس��ياري از كاالهاي مصرف��ي از جمل��ه بنزين،
س��بزيجات ،كارتهاي تلفن ،اينترنت و گردشگري،
افزايشيافته است .شاهد يوسف ،نخستوزير تونس
اعالم كرده است كه با وجود اعتراضها از برنامههاي
اصالحات اقتص��ادي دولتش عقبنش��يني نخواهد
كرد .شاهد يوس��ف كه از يكي از مناطق آسيبديده
در اعتراضه��اي خش��ونت ب��ار هفت��ه گذش��ته
بازديد ميك��رد ،عامل اي��ن خش��ونتها را «برخي
سياستمداران فرصتطلب» عنوان كرد كه «خواهان
اغتش��اش و بره��م زدن نظ��م عمومي» هس��تند.
نخستوزير تونس تاكيد كرد« :تشويق كردن جوانان
به آشوب ،خشونت و شورش ،به نفع هيچكس نيست
و فقط به فاسدان كمك ميكند».
هرچند مقامهاي امنيتي تونس گفتهاند كه پنجشنبه
و جمع��ه از حجم اعتراضها و خش��ونتها بهش��دت
كاسته شده است ،اما حمه همامي ،رهبر جبهه ملي،
متش��كل از احزاب مخال��ف دولت تونس ،خواس��تار
برگزاري يك تظاهرات بزرگ در شهر تونس ،پايتخت
اين كشور شده است .قرار اس��ت اين تظاهرات بزرگ
به مناسبت  14ژانويه ،سالروز س��رنگون شدن دولت
زينالعابدين بن علي ،ديكتاتور پيشين اين كشور ،فردا
(يكشنبه) برگزار شود .روري مككارتي ،كارشناس
مسائل تونس از دانشگاه آكسفورد به گاردين ميگويد:
«از س��ال  2011تاكنون عمال بزرگان سياسي تونس
تالش كردهاند تا به نوعي جنبش انقالبي در اين كشور
را مهار كنن��د .اعتراضهاي اخير در واقع پاس��خي در
برابر اين تالش ب��ود .تاكنون انتقال ق��درت در تونس
بسيار محافظهكارانه صورت گرفته است .در حال حاضر
اصالحات سياس��ي زيادي در كشور انجام شده ،تعداد
احزاب بسيار افزايش يافته ،انتخابات آزاد برگزار شده،
اما هيچ اصالحات اجتماعي انجام نشده است .به اضافه
اينكه شواهد بسيار وجود دارد كه حاكميت جديد هم
همچنان از همان روشهايي استفاده ميكند كه دولت
قبلي به كار ميبرد».
سعيد سادك ،تحليلگر مس��ائل منطقه شمال آفريقا
در دانش��گاه امريكايي قاهره ميگوي��د« :بزرگترين
مش��كل جاري در تونس ،مش��كل اقتصادي است .از
س��ال  2011تاكنون اقتصاد تونس نتوانس��ته خود را
دوباره سر پا كند .شعارهاي انقالب تونس در آن سال
كه اكثرا متمايل به بيكاري ،فقر و فساد بود ،همچنان
پابرجا ماندهاند ».با اين حال اين تحليلگر معتقد است
كه اعتراضهاي اخير به يك انق�لاب جديد در تونس
منجر نخواهد شد .س��ادك ميگويد« :خشونتهاي
اخير در رسانهها بزرگنمايي شده است .اين اولينبار
است كه مخالفان ،اعتراضهاي سياسي را براي شبها
برنامهريزي ميكنند .اين برخالف سنت اعتراضهاي
اجتماعي اين كشور بود كه همواره با راهپيماييها در
طول روز انجام ميشد».
به گزارش ايرنا ،خليفه ش��يباني ،س��خنگوي وزارت
كشور تونس در مورد تركيب سني بازداشتشدگان تا
روز جمعه توضيح داده است« :شب گذشته  151نفر
بازداشت شدند و همه افراد بازداشت شده در سرقت،
غارت اموال مردم و بس��تن راهها دس��ت داشتهاند».
شيباني در مورد تركيب س��ني بازداشتشدگان نيز
گفت« :سن  31/53درصد از بازداشتشدگان بين 15
تا  20سال 54/95 ،درصد از آنان بين  21تا  30سال و
 11/71درصد نيز سنشان بين  31تا  40سال و 1/50
درصد آنان نيز بيش از  40ساله بودند».

