
حافظ خوانی اردوغان به فارسی

رییس جمهوری ترکیه در جریان سخنرانی خود در حضور رییس جمهوری 
کشورمان بیتی از حافظ شیرازی را به زبان فارسی خواند.

به گزارش ایسنا، رجب طیب اردوغان در پنجمین نشست شورای عالی همکاری 
ایران و ترکیه میزبان هیأت ایرانی به ریاست حسن روحانی بود.

رییس جمهوری ترکیه در جریان سخنرانی خود در این نشست بیتی از حافظ را به 
فارسی خواند که با استقبال مخاطبان مواجه شد.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی که به منظور شرکت در 
پنجمین نشست شورای عالی همکاری های ایران و ترکیه به آنکارا سفر کرده بود، 

پنج شنبه شب به تهران بازگشت.
روحانی در سفر دو روزه خود به ترکیه عالوه بر شرکت در پنجمین نشست شورای 
عالی همکاری های دو کشور که با حضور شماری از اعضای دولت های ایران و ترکیه 
برگزار شد، در دیداری دوجانبه با همتای ترکیه ای خود درخصوص موضوعات مهم 

منطقه ای و بین المللی گفت وگو کرد.
در پایان نشست شورای عالی همکاری های دو کشور، دو سند و تفاهم نامه همکاری 
در حوزه بهداشت و درمان و امور ارتباطات و رسانه ای در حضور روسای جمهوری 

دو کشور امضا شد.
رییس جمهوری کشورمان همچنین در این سفر با حضور در همایش اقتصادی 
تجار ایرانی و ترکیه ای، بر گسترش و توسعه روابط  تهران – آنکارا به ویژه در زمینه 

اقتصادی، تجاری و همچنین افزایش همکاری ها در حوزه انرژی تأکید کرد.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیران امور خارجه، نفت، صنعت، 
معدن و تجارت، امور اقتصادی ودارایی، نیرو و رئیس اتاق بازرگانی، صنعت معدن و 

کشاورزی روحانی را در سفر به ترکیه همراهی کردند.

ابراز تردید زلمای خلیلزاد به تمایل طالبان برای صلح
زلمای خلیلزاد بعد از امتناع شبه نظامیان طالبان از مالقات با یک تیم 
مذاکره کننده از سوی کابل، نسبت به تمایل آنها برای پایان دادن به جنگ 

17 ساله افغانستان ابراز تردید کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشاتودی، زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه 
آمریکا برای صلح افغانستان، در حالی که از خواست حکومت افغانستان برای پایان 
دادن به درگیری ها ابراز اطمینان کرد، به رسانه های افغانستان گفت درباره این 

موضوع که آیا طالبان "واقعا به دنبال صلح است" شک دارد.
خلیلزاد گفت: ما باید صبر کنیم و قدم های پیش روی آنها را ببینیم.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، خلیلزاد این صحبت ها را به دنبال آخرین 
مالقات رو در رو با طالبان بیان کرد.

عربستان سعودی و پاکستان نیز در گفت وگوهای اخیر این هفته در ابوظبی 
شرکت داشتند.

پس از تصمیم طالبان برای دیدار نکردن با هیئت 12 نفری نمایندگان دولت کابل، 
خلیلزاد این تصمیم را "اشتباه" خواند.

اتحادیه اروپا: 

اکنون زمان مناسبی برای عادی سازی روابط با سوریه 
نیست

اتحادیه اروپا تاکید کرد، زمان حاضر برای عادی سازی روابط با سوریه و 
بازگرداندن سوریه به نهادهای بین المللی مناسب نیست.

به گزارش ایسنا، اتحادیه اروپا در نامه ای به مصر تاکید کرد، با توجه به نقش فعالی 
که مصر در اتحادیه عرب ایفا می کند، اتحادیه اروپا از این فرصت برای تاکید بر این 
مساله استفاده می کند که اکنون زمان مناسبی برای عادی سازی روابط با سوریه و 

بازگرداندن سوریه به نهادهای بین المللی نیست.
یک منبع در دفتر ریاست جمهوری تونس پیشتر اعالم کرده بود که باجی 
قائد السبسی، رئیس جمهور تونس در نشست اقتصادی سران کشورهای عربی 
در لبنان رایزنی هایی درباره بازگشت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به نشست 
سران اتحادیه عرب که قرار است ماه مارس در تونس برگزار شود، انجام خواهد 

داد.

تحقیقات مولر احتماال فوریه ۲۰۱۹ نهایی می شود

ریاست  انتخابات  در  روسیه  دخالت  احتمال  به  رسیدگی  ویژه  بازرس 
جمهوری ۲۰1۶ آمریکا در فوریه سال ۲۰1۹ گزارش نهایی خود را در این 

باره ارائه می کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، منابع آگاه به خبرگزاری ان.بی.
سی گزارش دادند که رابرت مولر، بازرس ویژه رسیدگی به ادعای دخالت روسیه در 
انتخابات ریاست جمهوری 2۰1۶ آمریکا گزارش خود را در اواسط فوریه سال آتی 

میالدی به دادستان کل ارائه می کند.
یکی از وکالی مرتبط با دفتر مولر گفت: آنها در نهایت می خواهند این پرونده 

را ببندند.
منابع آگاه نگفتند که آیا مولر به نتیجه گیری درباره این مساله رسیده که 
آژانس های جاسوسی روسیه در جریان انتخابات 2۰1۶ با مقام های کمپین دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا تبانی کرده اند یا خیر. مولر قرار است به پرسش درباره 
این مساله پاسخ دهد که آیا ترامپ با اخراج جیمز کومی، رئیس سابق سیا در روند 

رسیدگی به این پرونده خللی ایجاد کرده یا خیر.
مولر رسیدگی به این پرونده را در مه 2۰1۷ به دست گرفت. این پرونده در ژوئیه 

2۰1۶ در دست کومی و پیتر استرزوک، معاون دستیار اف.بی.آی بود.

برخی محافل سیاسی و رسانه ای تصمیم ناگهانی ترامپ را 
به نفع نظام سوریه و متحدان آن، یعنی ایران و روسیه، 
دانسته اند. اما برخی دیگر خروج نیرو های آمریکایی را 

زمینه اقدام احتمالی دیگری علیه ایران دانسته اند.
فرارو- آمریکا روز چهارشنبه گذشته به طور غیرمنتظره خروج 
نیرو های نظامی و دیپلمات های خود از سوریه را اعالم کرد. این 

خروج، متحدان و دشمنان آمریکا را به یک اندازه غافلگیر کرد.
به گزارش فرارو، در حالی که قبال مقامات آمریکایی تاکید کرده 
بودند تا وقتی که ایران در سوریه حضور دارد، نیروهای آن ها هم 
در سوریه حضور خواهد داشت؛ روز چهارشنبه ناگهان کاخ سفید 

خروج کل نیرو های آمریکا از سوریه را اعالم کرد.
باوجود اینکه بین واشنگتن و دمشق هیچگونه روابط دیپلماتیک 
وجود ندارد، اما آمریکا، برای مدیریت آنچه جنگ علیه داعش 
دیپلمات  تعدادی  و  آمریکایی  هزار سرباز  دو  می خواند، حدود 
به سوریه اعزام کرده بود که در پی تصمیم اخیر کاخ سفید، 
دیپلمات ها ظرف 2۴ ساعت و نیرو های نظامی در چند ماه آینده 

سوریه را ترک خواهند کرد.
نیرو های آمریکایی عمدتا در شمال شرق سوریه و در کنار 
نیرو های کرد های سوریه فعالیت می کردند. خبر خروج این نیرو ها 
با انتقاد برخی از جمهوریخواهان آمریکایی مواجه شده است. آن ها 
مدعی شده اند که این خروج، باعث تقویت موضع روسیه و ایران 

خواهد شد.
عالوه بر این، خروج نیرو های آمریکا، که روابط نزدیکی با گروه 
از کرد های  »نیرو های دمکراتیک سوریه«، متشکل  به  موسوم 
باعث تضعیف گروه های کردی در  سوریه، دارند، ممکن است 
شمال سوریه شود. چون ترکیه در روز های اخیر تهدیدات تندی 

علیه احزاب کردی سوریه بیان کرده است.
ترامپ با انتشار ویدئویی در توئیتر خبر خروج را اعالم کرد. او با 
اشاره به نیرو های آمریکا در سوریه گفت: »همه آن ها بازمی گردند، 
آن ها همین االن بازمی گردند. ما پیروز شدیم.« این عجله ترامپ 
مقامات  است.  کرده  نگران  هم  را  آمریکایی  فرماندهان  حتی 
آمریکایی به رویترز گفته اند فرماندهان میدانی آمریکایی، که روابط 
نیرومندی با کرد های سوریه برقرار کرده اند، درباره خروج سریع 
نیرو های آمریکا ابراز نگرانی کرده اند و حتی از این تصمیم غافلگیر 

شده اند.
برخی از متحدان جمهوریخواه ترامپ در کنگره با تصمیم او 
مخالفت کرده اند. سناتور لیندسی گراهام، طی بیانیه ای با بیان 
اینکه خروج نیرو های آمریکا از سوریه »تبعات ویرانگری« خواهد 
داشت، گفت: »خروج آمریکا در این زمان، پیروزی بزرگی برای 

داعش، ایران، بشار اسد سوریه و روسیه خواهد بود.«
ترامپ گفته داعش شکست خورده و دیگر به حضور نیرو های 

مانند  آمریکا،  متحدان  اما  نیست،  نیازی  سوریه  در  آمریکایی 
بریتانیا و فرانسه، با این ارزیابی موافق نیستند. فرانسه اعالم کرده 
نیروهایش همچنان در سوریه باقی خواهند ماند و بریتانیا هم گفته 

داعش هنوز شکست نخورده است.
به هر حال، اختالف نظر درباره خروج آمریکا، نشان می دهد 
تصمیم ناگهانی ترامپ دالیل خاصی داشته است. دلیل نخست 
می تواند با تهدیدات اخیر ترکیه علیه گروه های مسلح کردی در 

شرق رود فرات مرتبط باشد.
ترامپ مدعی شده داعش در شرق رود فرات شکست خورده، 
اما برخی گزارش ها حاکی از این است که داعش هنوز در آن 
مناطق حضور دارد؛ بنابراین بعید است که شکست داعش دلیل 
اصلی خروج نیرو ها باشد. در ده روز گذشته، ترکیه چندین بار 
تهدید کرده که علیه احزاب مسلح کردی در سوریه عملیات نظامی 
جدیدی انجام دهد. ترکیه معتقد است که زمان »دفن« کردن 
این احزاب فرا رسیده است. رجب طیب اردوغان اخیرا با همتای 

آمریکایی، دونالد ترامپ، تلفنی درباره سوریه گفتگو کرده است. در 
این میان، خروج ناگهانی نیروی آمریکایی از سوریه، این شائبه را 
ایجاد کرده که کاخ سفید با ترکیه هماهنگی هایی در پشت پرده 
داشته است. پس از اعالم خروج نیرو های آمریکایی، یک مقام 
بلندپایه آمریکایی، مجبور شد هرگونه هماهنگی قبلی با ترکیه در 
این باره را رد کند. این مقام گفته ترامپ تصمیم خودش را گرفته 

بود و در تماس تلفنی فقط اردوغان را مطلع کرد.
به هر حال، حتی اگر خروج نیرو های آمریکایی با ترکیه هماهنگ 
نشده است، آنکارا اکنون فرصت را برای قلع وقمع گروه های مسلح 
کردی در شرق رود فرات در سوریه مناسب می بیند. خبرگزاری 
دولتی آناتولی ترکیه از قول خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، گفته 
که ترکیه به شدت روی موضوع منبج و شرق فرات متمرکز شده 
است. آکار طی بازدید از پایگاه مشترک ترکیه و قطر در دوحه، 
گفت: »اکنون ما منبج و شرق فرات را در پیش داریم. ما به شدت 
درباره این موضوع کار می کنیم. هم اکنون، گفته می شود که در 

منبج و شرق فرات خندق ها و تونل هایی حفر شده است. آن ها 
می توانند تونل ها و خندق هایی حفر کنند. می توانند زیر زمین 
بروند، )اما( زمانی که مکان و زمان )مناسب( فرا برسد آن ها در 
آن خندق های حفر شده دفن خواهند شد. هیچکس نباید در این 

باره شکی داشته باشد.«
آمریکا ممکن است برای اجتناب از وقوع درگیری با ترکیه در 

سوریه تصمیم گرفته از سوریه خارج شود.
به نظر می رسد با خروج نیرو های آمریکا از سوریه، ترکیه زمان 
را برای عملیات جدید در سوریه مناسب می بیند. شاید به همین 
دلیل، گروه نیرو های دمکراتیک سوریه، تصمیم خروج آمریکا از 

سوریه را »خنجر زدن از پشت و خیانت« قلمداد کرد.
برخی محافل سیاسی و رسانه ای تصمیم ناگهانی ترامپ را به 
نفع نظام سوریه و متحدان آن، یعنی ایران و روسیه، دانسته اند. 
اما برخی دیگر خروج نیرو های آمریکایی را زمینه اقدام احتمالی 
دیگری علیه ایران دانسته اند. عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه 
الیوم، در سرمقاله این روزنامه، این فرضیه را مطرح کرده که ترامپ 
ممکن است به فکر باال بردن تنش های نظامی با ایران است و 
در نتیجه نمی خواهد نیروهایش در سوریه در معرض آسیب های 

احتمالی پاسخ ایران باشند.
اما باید به احتیاط به این دیدگاه نگاه کرد. چون اگر قرار بود 
ترامپ نیرو های آمریکایی را از تیررس ایران دور کند، نیروهایش 

در افغانستان و عراق را هم باید خارج می کرد.
از آنجا که در ماه های اخیر، مقابله با نفوذ ایران به عنوان یکی 
از ماموریت های نیرو های آمریکایی در سوریه شمرده شده است، 
درباره خروج این نیرو ها دو احتمال مطرح است: نخست آنکه دولت 
ترامپ فشار ها و تمرکزش را بر داخل ایران قرار داده و دیگر نیازی 
نمی بیند که با ایران در بیابان های سوریه مقابله کند. دوم، آنکه 
طبق ارزیابی برخی رسانه های آمریکایی، ترامپ اساسا به چیزی به 

نام مقابله با نفوذ ایران در سوریه اهمیت چندانی نمی دهد.
در پایان یک سناریوی دیگر را هم نباید از نظر دور داشت. در 
چند هفته گذشته گزارش هایی منتشر شده که نیرو های نظامی 
عربستان به منطقه شمال شرق سوریه اعزام شده اند. ممکن است 
ترامپ با عربستان و امارات توافقی انجام داده تا نیرو های نظامی 
این کشور ها جایگزین نیرو های آمریکایی در سوریه شود. چند ماه 
پیش، ثامر السبهان، وزیر عربستانی، به منطقه شرق فرات سفر 

کرده بود.
به هر حال هر کدام از این سناریو ها و احتماالت درست باشد، 
یک نتیجه به طور قطعی مشخص شده است: نیرو های مسلح 
کرد های سوریه، که روابط نزدیکی با آمریکا برقرار کرده بودند، 
اکنون در موقعیت شکننده ای قرار گرفته اند و ممکن است بزودی 

با عملیات نظامی گسترده نظامی ترکیه مواجه شوند.
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سفرمعاون سیاسی وزیر خارجه به مسکو برای رایزنی با ریابکوف
سید عباس عراقچی به مسکو سفر می کند. به گزارش ایسنا معاون سیاسی وزیر امور خارجه  بعد از سفر به دو کشور فنالند و سوئد امشب به مسکو سفر می کند. او  برای انحام  دور جدید رایزنی های دوجانبه با سرگئی ریابکوف همتای روس خود 

به این کشور سفر می کند . در این دیدار تقویت و گسترش روابط دو جانبه و همچنین آخرین وضعیت برجام مورد گفتگو و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

اخبار در پی خروج نیروهای آمریکا از سوریه

واکاوی دالیل خروج ناگهانی نیرو های آمریکا از سوریه

ماتیس کناره گیری کرد

ترامپ: وزیر دفاع جدید به زودی معرفی می شود

رییس جمهوری آمریکا اعالم کرد که وزیر دفاع کشورش در پایان ماه فوریه 
»بازنشست« می شود.

به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در صفحه توییتر خود نوشت: 
ژنرال جیمز ماتیس پس از خدمت در دولت من به عنوان وزیر دفاع طی دو سال 
گذشته، در پایان فوریه با سربلندی بازنشست می شود. در دوره وزارت جیم، پیشرفت 

عظیمی به ویژه در زمینه جنگ افزارهای جدید حاصل شده است.
او ادامه داد: ژنرال ماتیس در این مورد که هم پیمانان و سایر کشورها سهم خود را 
از تعهدات نظامی بپردازند، کمک بزرگی به من کرد. وزیر دفاع جدید به زودی معرفی 

خواهد شد. از جیم به خاطر خدماتش بسیار سپاسگزارم!
به گزارش آسوشیتدپرس، جیمز ماتیس نیز نامه استعفایی منتشر کرده و در آن 
ضمن اعالم کناره گیری خود از دولت ترامپ، به اختالف نظرهایش با رییس جمهوری 

آمریکا اشاره کرده است.
ماتیس در بخشی از این نامه نوشته است: از آنجا که شما حق داشتن وزیر دفاعی را 
دارید که در خصوص این مسائل و سایر موضوعات نظراتش با نظرات شما بیشتر همسو 

باشد، معتقدم اقدام درست برای من این است که از سمت خود کناره گیری کنم.
ماتیس خاطرنشان کرد: در شرایطی که ایاالت متحده کشوری با نقش اساسی در 
جهان آزاد است، ما نمی توانیم بدون حفظ هم پیمانان قدرتمند خود و احترام به این 

هم پیمانان، این نقش را به طور موثر ایفا نموده و از منافع خود حفاظت کنیم.
او نوشت: ما باید در راستای پیشبرد نظام بین المللی که برای امنیت، آبادانی و 
ارزش هایمان بیشترین فایده را داشته باشد، هر آنچه را که ممکن است، انجام دهیم و 

در این راستا از طریق انسجام با هم پیمانان خود، قدرتمندتر می شویم.
ماتیس به ابراز نگرانی در خصوص روسیه و چین پرداخته و تصریح کرد، این دو 
کشور به صراحت نشان داده اند که »خواهان ایجاد جهانی هستند که با مدل مستبدانه 

آنها منطبق باشد«.
او تأکید کرد، کشورش باید رویکردی قاطع و مشخص در قبال این کشورها داشته 
باشد؛ کشورهایی که منافع راهبردی آنها به طور روزافزون با منافع آمریکا در تعارض 

و تنش است.
رئیس جمهوری آمریکا اواسط شهریور ماه گزارش هایی مبنی بر ین که به دنبال 
جایگزینی برای جیمز ماتیس است را تکذیب کره و به خبرنگاران گفت که از عملکرد 
رئیس پنتاگون "بسیار خوشحال" است. با این حال، روزنامه نیویورک تایمز حدود 1۰ 
روز بعد، در گزارشی با اشاره به اختالفات میان رییس جمهوری و وزیر دفاع آمریکا، 

آینده کاری جیمز ماتیس را در هاله ای از ابهام دانسته و نوشت، دونالد ترامپ درصدد 
آن است که پس از انتخابات میان دوره ای، فرد دیگری را به ریاست پنتاگون بگمارد. در 
همان زمان، سایت خبری پولیتیکو نیز در تحلیلی با اشاره به پنج مورد اختالف نظر 

میان این دو، به ریشه یابی این موضوع پرداخت.
با این وجود، وزیر دفاع آمریکا اواخر شهریور ماه اعالم کرد، همچنان در پست خود 
می ماند و گفته ها درباره رفتن او صحت ندارد. ماتیس گفت که طی ماه های آتی از 
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور خارج نخواهد شد. وی قاطعانه همه 
گزارش ها در این زمینه را رد کرده و در گفت وگو با روزنامه نگاران در ساختمان وزارت 
دفاع آمریکا گفت که به »این گزارش ها« به هیچ وجه اهمیت نمی دهد؛ دو ماه بعد البته 

مشخص شد که »این گزارش ها« هم به گفته های او به هیچ وجه اهمیت نمی دهند!
ترامپ که قبالً از عملکرد »سگ دیوانه« ابراز رضایت و خوشحالی کرده بود، در اواخر 
مهر ماه این ابراز رضایت را با بیان نظر دیگری جایگزین کرد. رییس جمهوری آمریکا 
در گفت وگویی با برنامه »۶۰ دقیقه« شبکه خبری سی بی اس به این موضوع اشاره کرد 
که از عملکرد برخی افراد در دولتش رضایت چندانی ندارد؛ از جمله جیمز ماتیس. 
ترامپ زمزمه های برکناری ماتیس را این گونه مطرح کرد: من دو روز پیش با او ناهار 
خوردم. من روابط بسیار خوبی با او دارم. اگر بخواهید واقعیت را بدانید، فکر می کنم او 
به نوعی دموکرات است. با این حال ژنرال ماتیس آدم خوبی است. ما به خوبی با هم 
کنار می آییم. او ممکن است کنار برود. منظورم این است که همه در یک مقطع کنار 

می روند. همه رفتنی هستند. واشنگتن به این صورت است.
پس از آن که رئیس جمهوری آمریکا در این مصاحبه اعالم کرد که وزیر دفاع ممکن 
است از کابینه برود، رئیس پنتاگون کمتر از یک روز بعد به این اظهارات واکنش نشان 
داد. ماتیس گفت: من در تیم دونالد ترامپ هستم. ما هرگز درباره ترک این سمت از 

سوی من صحبت نکرده ایم. ما به وظایف خود ادامه می دهیم.

'محمد بن سلمان' ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در سفری 
منطقه ای به چند کشور عربی، هفتم آذر ماه جاری کوتاه و 
مخفیانه به تونس سفر کرد؛ سفری که با اعتراضات گسترده 

مردم این کشور و احزاب آن مواجه شد.
مردمی  بستر  از  استفاده  منطقه ای،  سفر  از  سلمان  بن  هدف 
کشورهای عربی برای بهبود وجهه خود بود، چرا که ولیعهد سعودی 
حدود دو ماه است که با پرونده قتل 'جمال خاشقچی' روزنامه نگار 
عربستانی در کنسولگری این کشور در استانبول که موجب رفتن 

حیثیت این مقام سعودی شده، دست و پنجه نرم می کند.
سفر بن سلمان به تونس و چند کشور دیگر، پس از افشای نقش 

آمریت وی در قتل خاشقچی بود.
سفر ولیعهد سعودی به تونس در نتیجه اعتراضات گسترده مردمی، 
دیداری کوتاه و همراه با تأخیر بود و شرایط به  گونه ای رقم خورد که 
مردم این کشور تصور کردند او اصالً به تونس نمی رود؛ هواپیمای 
محمد بن سلمان در فرودگاهی اعالم  نشده و به  دور از دیدگان مردم 
خشمگین تونس بر زمین نشست و برنامه سفر وی تنها منحصر به 
دیدار با 'الباجی قائد السبسی' رئیس جمهور این کشور بود، عالوه بر 
اینکه هیچ چیزی در خصوص برنامه های این دیدار و موعد آن به 

مردم تونس اطالع  رسانی نشده بود.
فعاالن مدنی و سیاسی تونس در واقع همان کاری را انجام دادند 
که ولیعهد عربستان در اولین دور از سفرهای خارجی خود بعد از 
جنایت خاشقچی از آن وحشت داشت؛ دفتر ولیعهد عربستان در 
عین حال به  صورت رسمی و نهایی مقصد سفرهای وی را اعالم نکرد 
تا بتواند حاشیه امنی برای او ایجاد کند، اما با وجود این، اعتراضات 

گسترده ای در تونس به راه افتاد که حتی گزینه لغو این سفر را نیز 
مطرح کرد.

با وجود اینکه اکثریت مردم تونس سفر محمد بن سلمان به این 
کشور را رد می کردند، اما جالب اینجا بود که برخی جریان های 
سیاسی حاکم در این کشور به  بهانه عدم مداخله در امور کشورهای 
دیگر اعالم کردند که مشکلی در استقبال از میهمان ناخوانده خود 
ندارند که دلیل آن بعدا مشخص شد و چیزی نبود به غیر از رشوه 

صدها میلیون دالری بن سلمان به مقامات تونس.
مقامات تونس با انتشار اطالعیه ای در خصوص کمک های نظامی و 
مالی عربستان به تونس سعی کردند مقداری از خشم عمومی مردم 
را بکاهند، اما این اقدام نه تنها نتوانست خشم مردم این کشور را 

کاهش دهد، بلکه موجب شعله ور شدن اعتراضات به این سفر شد.
رویکردهای مردمی در تونس در اعتراض به سفر محمد بن سلمان 
در دو بخش دنبال می شد؛ اول تحرکات مردمی شامل احزاب چپ گرا 
و ملی گرای منتقد دولت و احزاب دیگر نظیر حزب جمهوری به عالوه 
سازمان های دانشجویی و جمعیت های حقوقی و سندیکاهای مختلف 
بود که با اعتراضات خیابانی و تظاهرات مردمی مطالبات خود را مطرح 
می کردند. مورد دوم، اقدامات حقوقی و قانونی برای تحقیق و بازجویی 
از ولیعهد عربستان به  علت جنایات جنگی صورت  گرفته در یمن 
بود که بر اساس شکایتی انجام شد که سندیکای ملی روزنامه نگاران 
تونس پیش از سفر وی در دادگاه بدوی این کشور مطرح کرد، این 
شکایت برگرفته از گزارش مربوط به اوضاع حقوق بشر در یمن و 

جنایات آل سعود در این کشور بود.
هزاران نفر از شرکت کنندگان در تجمعات تونس با حمل تصاویر و 

پالکاردهایی، نتایج بمب ها و موشک ها و تسلیحات عربستان در یمن 
و نقش این کشور در افزایش بحران سوریه را مطرح کرده و طومار 
مردمی بلندباالیی را در محکومیت بن سلمان در این جنایت ها امضا 
کردند؛ آنها همچنین قتل وحشیانه جمال خاشقچی روزنامه نگار 

عربستانی در کنسولگری این کشور در استانبول را محکوم کردند.
اعتراضات مردمی در مصر علیه سفر بن سلمان نیز زیاد بود.

فعاالن مصری با راه اندازی هشتگی در فضای مجازی، سفر محمد 
بن سلمان ولیعهد سعودی به این کشور را ننگ دانستند.

فعاالن مصری در این هشتگ که 'سفر اّره به مصر ننگ است' )در 
اشاره به اقدام عامالن بن سلمان در تکه تکه کردن جسد خاشقچی 
با اره( بر مخالفت خود با سفر بن سلمان به کشورشان در سایه انتشار 
اخباری دال بر صدور دستور قتل خاشقچی توسط او تاکید کردند؛ 
آنها تاکید کردند که بن سلمان در پی مواجه شدن با هجمه ای 

بین المللی برای تقویت روحیه خود به مصر سفر کرده است.
اعتراضات عمومی صورت  گرفته در تونس و مصر علیه سفر بن 
سلمان، تنها نشان دهنده رویکرد عمومی ملت های این کشورها نبود، 
بلکه نمونه ای از افکار عمومی ملت های عربی است که در عرصه های 
اجتماعی و فضای مجازی فعال هستند، به این ترتیب بود که سفری 
که محمد بن سلمان در کشورهای عربی ترتیب داد، به  جای اینکه 
باشد، به  او  از  ابتکار عملی برای بسیج حمایت کشورهای عربی 
مراسمی برای یادآوری و محکوم کردن جنایت های رژیم آل سعود 

به ویژه ین سلمان تبدیل شد.
به دنبال سفر کوتاه بن سلمان به تونس، 'یوسف الشاهد' نخست 
 وزیر تونس چهارشنبه گذشته به عربستان سفر کرد و روز شنبه با 

دستانی پر به کشورش بازگشت؛ الشاهد پس از بازگشت به کشورش 
اعالم کرد که ریاض متعهد شده حدود 83۰ میلیون دالر به تونس 

کمک مالی ارائه کند!
طبق گزارش شبکه الجزیره، الشاهد گفته که حدود 5۰۰ میلیون 
دالر از کمک های سعودی به تونس را به بودجه کشور، 23۰ میلیون 
دالر را به بخش تجارت خارجی و صد میلیون دالر باقی مانده را به 

سرمایه گذاری در بخش پروژه ها اختصاص خواهد داد.
مردم تونس خاطره خوشی از مقامات سعودی ندارند و رژیم آل 
سعود را همدست جنایات بن علی دیکتاتور سابق تونس می دانند که 

در سال 2۰11 حکومت دیکتاتوری او سرنگون شد.
بن علی و همسرش پس از سرنگونی دولتش متواری و مقیم 
عربستان سعودی شدند و هنوز نیز در آنجا اقامت دارند؛ در حالی که 
تا کنون احکام زیادی علیه بن علی بنا به اتهامات متعدد وی از جمله 
فساد مالی در تونس صادر شده و مردم این کشور خواستار استرداد 

بن علی از عربستان و محاکمه او هستند.
سفر الشاهد به عربستان سعودی و دریافت کمک های مالی از این 
کشور در حالی است که تونس سال 2۰19 انتخابات ریاست  جمهور 
را در پیش دارد و اکنون این سوال مطرح می  شود که آیا عربستان 
سعودی با ارائه این کمک های مالی به تونس قصد تأثیرگذاری در 
انتخابات این کشور را دارد؟ پیش از این 'جوهر بن مبارک' استاد 
حقوق و قانون اساسی و از سیاستمداران تونس گفته بود که پس از 
سفر اخیر بن سلمان به تونس، یک تیم از هیأت همراه وی به مدت 
چند روز در این کشور باقی ماند و هدف این تیم تأثیرگذاری بر روند 

انتخابات آتی تونس است.
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