
جنبش الحرکه االسالمیه عراق با اشاره به 
هدف حمله راکتی به نزدیکی سفارت آمریکا 
در بغداد، این مســئله را مرتبط بــا اقداماتی 
دانســت که پیش تر صورت گرفت و به ســود 
سرویس های جاسوســی عربستان سعودی و 

رژیم صهیونیستی بود.
حسین االسدی از رهبران الحرکه االسالمیه 
)جنبش اســالمگرا( عراق به تحــرکات اخیر 

آمریکایی ها در عراق واکنش نشان داد.
االسدی به شــبکه خبری المیادین گفت 
که حمله به منطقه ســبز در بغداد، بخشی از 
تحرکاتی است که در تالش است ]عراق[ وارد 

جنگ شود.
وی تأکید کرد که پیــش از بمباران منطقه 
ســبز نیز اقدامات دیگری صورت گرفت که به 

سود سرویس های جاسوسی عربستان سعودی 
و رژیم صهیونیستی بود.

این رهبر الحرکه االســالمیه خاطر نشان 
کرد کــه آمریکایی ها نخواهند توانســت وارد 
نبرد مستقیم با ایران شوند و به همین دلیل در 
تالشند که برخی از کشورهای عربی را وارد ]این 

جنگ[ کنند.
شامگاه یکشنبه )29 اردیبهشت ماه( چند 
گلوله خمپاره و موشــک به نزدیکی ســفارت 
ایاالت متحده آمریکا در منطقه بین المللی سبز 

بغداد شلیک شد.
منابع خبری عراق گزارش دادند که در پی 
اصابت این موشک ها و شــنیده شدن صدای 
انفجار، آژیر خطر در سفارت آمریکا در منطقه 

سبز به صدا درآمد.

منابــع امنیتی عراق هم تاکیــد کردند که 
موشک هایی که به منطقه سبز اصابت کرده، از 

منطقه الغدیر در بغداد شلیک شدند.
وزارت خارجه آمریکا اما ساعاتی پس از این 
حمله، طی بیانیه ای کرد که هیچ کس آسیب 
ندیده و خسارتی نیز به ســاختمان سفارت و 

اماکن مربوط به آمریکا وارد نشده است.
در این بیانیه آمده که اگر چه کسی آسیب 
ندیده اســت اما ما این حادثــه را جدی تلقی 
می کنیم و همانطور که طی 2 هفته گذشــته 
تاکید کردیم، آمریکا تهدیدات و حمله به هیچ 
یک از پرسنل و یا اماکن خود را تحمل نخواهد 

کرد و قاطع به آن پاسخ خواهد داد.
در ادامه این بیانیه همچنین ادعا شــد که 
اگر هر حمله ای از سوی نیروها یا عناصر مورد 

حمایت ایــران صورت بگیرد ما این کشــور را 
مســئول آن تلقی خواهیم کرد و متقابال پاسخ 
خواهیم داد. وزیر خارجه به طور عاقالنه و با توجه 
به تهدیدات موجود علیه کارکنان سفارت، به 
پرسنل غیرضروری دســتور داده بود که عراق 
را ترک کننــد؛ اکنون این عملیــات تکمیل 

شده است.

منطقــه بین المللی ســبز به وســعت ۱۰ 
کیلومترمربع در محله کرخ واقع در مرکز شهر 

بغداد پایتخت عراق واقع است.
در ایــن منطقه مهم، مراکــز دولتی عراق، 
سفارتخانه های متعددی چون آمریکا و انگلیس، 
دفاتر نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل 

و اتحادیه اروپا در آنجا قرار دارند.
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نیش جنگ تجاری بر پیکره اقتصاد آمریکا
تعرفه هایی که جایگاه ترامپ را 

تضعیف می کنند
خدیجه عالمه زاده

بیشــتر آمریکایی ها درد تعرفه هایی که سال 
گذشته از سوی ترامپ اعمال شد و صنایع کوچک 
آمریکا را به جای محصول نهایی مورد هدف قرار داد 
را احساس نکردند؛ اما در نهایت این موضوع با تشدید 
تنش های ترامپ علیه پکن در حال تغییر اســت. 
کشاورزان در قلب آمریکا که بسیاری از آن ها به خاطر 
وعده های تقویت جایگاه اقتصادی آمریکا در بین رقبا، 
طرفدار ترامپ بودند، حاال با وجود تهدید تعرفه های 
سال گذشته که ترامپ آن ها را اعمال کرد و منجر به 
لغو قرارداد خرید دانه های روغنی آمریکا از سوی چین 
شد، عصبانی هستند. هر دو فروشگاه های آمریکا 
وال مارت و ماسی اعالم کردند که اگر ترامپ همچنان 
بخواهد بر گســترش تعرفه های خود بر کاالهای 
صادراتی چینی به آمریکا ادامه دهد، از اسباب بازی ها و 
لباس، تا سخت افزار مجبور به افزایش قیمت کاالهای 
موجود در فروشگاه می شــوند. حرکت این هفته 
ترامپ در محدود کردن دسترسی شرکت هوآووی 
بزرگ ترین شرکت تأمین کننده تجهیزات مخابراتی 
چین که تجهیزات ارزان برای خدمات اینترنت و تلفن 
را در بخش های کوچک آمریکا ارائه می کند می تواند، 
منجر به افزایش گسترده قیمت ها برای مشتریان در 
قلب آمریکا شود. ممکن است شرکت های مخابراتی 
در مناطق روستایی در صورت عدم توانایی در تأمین 
تجهیزات از شرکت های چینی مجبور به افزایش 
هزینه های شبکه شوند که در این صورت مشتریان در 
این مناطق که به این ارتباطات وابسته هستند، آسیب 
می بینند. کاری بنت، مشاور انجمن بی سیم روستایی، 
گفته که کشــاورزان و چوپانان و همه تجارت های 
کوچک در مناطق روستایی آمریکا و همه افرادی که 
از این تجارت ها نشات می گیرد و حتی معلمان، از این 
موضوع آسیب می بینند. وی افزود: اعضای انجمن 
ما در جوامع عموما زیر ده هزار نفر سکونت دارند این 
موضوع به آن ها کمکی که نمی کند، بلکه آسیب های 

زیادی می زند.

نگرانی بیشتر از این حقیقت نشات می گیرد که 
بســیاری از تامین کننده های خدمات ارتباطی در 
مناطق شــهری کوچک و روستایی به فرستنده ها 
و دریافت کننده های ارزان قیمت ســاخته شده از 
هوآوی، بزرگ ترین تامین کننده تجهیزات مخابراتی، 
وابسته هستند. شبکه های بزرگی چون وریزون و ای 
تی اند تی، از تجهیزات هوآوی استفاده نمی کنند. روز 
چهارشنبه هفته گذشته )25 اردیبهشت ماه( ترامپ 
فرمانی را امضا کرد که شرکت های مخابراتی از تامین 
منابعی که به امنیت ملی کشور آسیب می زد منع 
می کرد. در حالی که در این فرمان نامی از هوآوی یا 
چین برده نشده بود؛ دولت سریعا هوآوی را در لیست 
ســیاه تجارت وزارت بازرگانی، درست چند دقیقه 
پس از امضای این دستور قرار داد. ویلبر راس، وزیر 
بازگانی، روز پنجشنبه )26 اردیبهشت ماه( به شبکه 
تجاری فاکس اعالم کرد که دولت مشتاق به همکاری 
با تامین کنندگان کوچک و روستایی است؛ و این امر 
تضمینی است که آن ها مجبور نشوند تمام تجهیزات 
خریدداری شده از هوآوی را بر اساس این فرمان دور 
بریزند. از ســوی دیگر نیز  مقامات کاخ سفید اعالم 
کردند که در تالش هستند تا از شرکت های تجاری 
راهکارهایی را برای ایجاد ساختارهایی برای اجرای 
قوانین جدید تامین کنند. امــا بنت گفت که عدم 
تامین تجهیزات از هوآوی همچنان تامین کنندگان 
مخابراتی را در مقابل زیر ساخت های مخابراتی رو به 
استهالک قرار می دهد، چرا که نمی توان تجهیزات 
خراب و مستهلک شده به واسطه شرایط آب  و هوایی 
را جایگزین کرد. وی افــزود در مناطقی که به ویژه 
شرکت های خدماتی و مخابراتی بزرگ به هیچ وجه 
خدمات نمی دهند، در صــورت قطعی حتی افراد 
قادر نیستند با شماره 9۱۱ خدمات اورژانسی تماس 
بگیرند. پیچیدگی های به وجود آمده به واسطه این 
فرمان اجرایی نشان می دهد که برخی از طرح های 
ابداعی ترامپ چطور می تواند نتایج منفی ناخواسته 
داشته باشد. از طرفی کشاورزان نیز همچنان درگیر 
تنظیم روابط خود با تعرفه های چینی روی دانه های 
روغنی، ذرت و گندم هســتند. جان وزلی بوی یک 
کشــاورز تولید کننده دانه های روغنــی در ایالت 
ویرجیانا به سی ان ان گفت که کشاورزان پایگاه اصلی 
حمایت ترامپ بودند آنها به انتخاب رئیس جمهور 
کمک کردند؛ در حالــی که حاال او پشــتش را به 
کشاورزان کرده؛ درست زمانی که بیشترین نیاز را به 

حمایت رئیس جمهور کشور خود دارند.
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چهار هفته مداوم، پوپولیست های 
راســت افراطی اروپا در حال تاخت 
و تــاز در قــاره بودند و با پیوســتن 
احزاب از گوشــه و کنار، خــود را به 
عنوان جبهــه ای متحد که قصد دارد 
ساختار سیاسی حاکم را خرد کند و 
در انتخابات این هفتــه پارلمان اروپا 
قدرتمند حاضر شــود، بــه نمایش 

می گذاشتند.
آخریــن گردهمایــی آن ها عصر 
روز شنبه )28 اردیبهشــت ماه( در 
میالن برگزار شد؛ همایشی که متیو 
سالوینی، افراط گرای جنجالی ایتالیا 
در کنار مارین لوپن، چهره برجســته 
راست افراطی فرانسه و با حضور ده ها 
رهبر پوپولیســت دیگر خودنمایی 
می کردنــد. آن ها در ایــن همایش 
اتحادیه، موضوع مهاجران و اسالم را 
به باد انتقاد گرفتند و طلوع یک دوره 

جدید ملی گرایانه را وعده دادند.
اما همه می دانستند که چیزی در 
این دیدار پنهان می شد: رسوایی آخر 
هفته گذشته راستگرایان در اتریش؛ 
موضوعی که منجر به فروپاشی دولت 
ائتالفی کشور شــد. در ویدئویی که 
مخفیانه ضبط شــده بــود، معاون 
صدراعظم حزب راست افراطی دولت 
ائتالفی در حال وعــده دادن به زنی 
بود که ادعا می شود یک سرمایه گذار 

روس باشد.
نیویورک تایمز نوشت، این رسوایی 
اتریش را بــه لــرزه درآورد. معاون 
صدراعظم اتریش که یکی از رهبران 
حزب آزادی راست افراطی هم به شمار 
می رفت، فوراً استعفا کرد و قرار است 
انتخابات زودهنگام این کشور در ماه 
سپتامبر )شهریور - مهر( برگزار شود. 
اما موج این اتفاق تنها چند روز پیش از 
انتخابات پارلمان اتحادیه، به کل اروپا 

رسیده و به همه یادآوری کرده است 
که روس ها روابط عمیقی با بسیاری 

از احزاب پوپولیست دیگر نیز دارند.
تام توگندهت، یکی از قانون گذاران 
حزب محافظــه کاران بریتانیا گفت: 
چیزی کــه عجیب به نظــر می آید، 
این است که بسیاری از جنبش های 
ملی گرا به جای کشــور خــود به نفع 

روسیه عمل می کنند.
هنــوز قضــاوت در مــورد اینکه 
رسوایی اتریش بر انتخابات اتحادیه 
اروپا اثر می گذارد یا خیر، بســیار زود 
است. انتخاباتی که روز پنج شنبه )دوم 
خرداد ماه( آغاز می شود و تا یکشنبه 
هفته آتی ادامــه دارد. این انتخابات  
برای شکل دهی مسیر اتحادیه اروپا 
در پنج سال آینده بسیار حیاتی است؛ 
به ویژه آنکه رهبــران جریان حاکم 
برای جذب آرای عقب نشــینی کرده 

اروپا در تقابل هستند.
به راســتی که انتخابات پیش رو 
یک تقابل کامل اســت؛ در حالی که 
پوپولیســت ها به احساســات خشم 
و ناسیونالیســم ملــت پرداخته اند؛ 
رهبــران جریان حاکم بــرای حفظ 
جایگاه به رأی دهنــدگان بی تفاوت 
چنگ می اندازنــد. امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانســه، مظهر حزب 
حاکم اتحادیه، عنوان می کند که ما به 
اروپای بیشتر )متحدتر( نیاز داریم و 

نه کمتر )از هم گسیخته تر(.
ماریتشــه شــاوکه، یکــی از 
قانونگذاران لیبــرال هلندی گفت: 
این انتخابات رقابتی بین سازندگان 

و تخریب کنندگان است.
بســیاری از پوپولیســت های 
راســت افراطی انتخابــات پیش  رو 
را معیاری برای ســنجش خشــم یا 
بی تفاوتی اروپــا و نیز بهترین فرصت 
برای گســترش قــدرت خــود در 
بروکســل می دانند. انتظار نمی رود 

پوپولیست ها بیشترین تعداد از 75۱ 
کرســی پارلمان اروپــا را از آن خود 
کنند و اکثریت را به دســت بگیرند، 
اما بر اســاس پیش بینی تحلیل گران 
موفقیت بزرگی به دســت می آورند 
که به طور قطع می تواند سیاست های 

اتحادیه را مختل کند.
مجتبــی رحمان، مدیــر اجرایی 
بخش اروپا گــروه اوراســیا، گفت: 
برای اولین بــار، ما حضــور معنادار 
پوپولیست ها را در سطح اتحادیه شاهد 
هســتیم. بنابراین حاال خطر شورش 
پوپولیست ها برای به قدرت رسیدن و 
فلج کردن نهاد های اتحادیه از درون 
با استفاده از ظرفیت های اقدام اروپا 

وجود دارد.
تا قبل از پایان هفته گذشته، روسیه 
موضوع مهمی در این انتخابات به شمار 
نمی رفت. اما روابط لو رفته نزدیک بین 
حزب آزادی اتریش و روسیه حاال یک 

ناهنجاری غیرقابل اجتناب است.
سالوینی، رهبر حزب پوپولیست 
لیگ ایتالیــا، همــواره از والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه تمجید 
کرده اســت و حتی یکبار با تیشرتی 
با عکــس پوتین در یکــی از اجالس 
اتحادیه اروپا حضور یافت. خانم لوپن 
نیز از طرفداران پروپا قرص روســیه 
اســت و حزب راســت افراطی وی 
یک بار وامی را از بانک دولتی روسیه 

دریافت کرد.
سال های ســال پوتین به دنبال 
روابط با احزاب افراطی در دل قاره سبز 
به عنوان متحد بود تا بتواند ســاختار 
سیاسی اتحادیه اروپا را دچار شکاف 
کند. بسیاری از احزاب حاکم اتحادیه 
پوتین را با احتیاط زیــر نظر دارند و 
یا اصاًل به وی اعتمــادی ندارند؛ این 
در حالی است که بسیاری از رهبران 
پوپولیست خواستار روابط نزدیک تر 

با روسیه هستند.

روســیه به صراحت عالقمند به 
نتیجه انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا 
است. ســرمایه گذاران اتحادیه اروپا، 
گروه های حقوقی و آکادمیک عنوان 
می کنند که ضداطالعات حساب های 
رسانه  های اجتماعی و وب سایت ها در 
صدد بی اعتبار کــردن احزاب حاکم 
در رقابت های این  هفتــه انتخاباتی 

پارلمان هستند.
آگاتا گوستینسکا جاکوبوسکا، یک 
محقق ارشد مرکز اصالحات اتحادیه 
در بروکسل گفت که رسوایی اتریش 
سالحی موقتی برای کسانی است که 
هشــدار می دهند احزاب پوپولیست 

عمیقا با پوتین سازش کرده اند.
این موضوع موجب تقویت کسانی 
شده که نیت پوپولیســت ها را مورد 
ســوال قرار می دهنــد و همچنین 
درخواســت برای شفاف سازی نحوه 
تأمین اعتبار این احزاب و نوع ارتباط 

آنها با روس ها افزایش یافته است.
سیاست های اتحادیه اروپا از زمان 
بحران اقتصادی سال 2۰۰8 میالدی 
تضعیف شــد و با هجوم مهاجران از 
آفریقا و خاورمیانه خشم پوپولیست ها 
تقویت شد و برخی انگیزه های قدیمی 

زشت قاره احیا شد.
یهودســتیزی رو به فزونی است. 
احساســات نخبه ســتیزی و ضــد 
مهاجرتی همچنان محکــم پابرجا 

است. جنبش های ملی گرایی و هویتی 
در حــال تقویت هســتند و از طرفی 
نئوفاشیست های که منسوخ شده به 
شــمار می رفتند، حاال صدایی رساتر 

یافته اند.
با وجود آنکه پوپولیست ها مدافع 
فروپاشی اتحادیه هســتند، به دلیل 
نزدیک شدن به افکار عمومی تالش 
کرده اند اندکی مسیر خود را تلطیف 
کنند. نظر ســنجی ها در کشورهای 
عضو، منهای بریتانیا، نشان می دهد 
که رأی دهندگان که از شرایط کنونی 
خود رضایت ندارند، بیشتر تمایل به 
تغییر در اتحادیه دارند تا تخریب آن؛ 
بر همین اســاس رهبرانی همچون 
سالوینی و لوپن در مورد تغییر اروپا از 

درون سخن می گویند.
با دســت آویز کردن بحران های 
حساسی همچون مهاجرت، تروریسم 
و اسالم هراســی، پوپولیســت های 
راست و چپ افراطی تقصیر را گردن 
بروکرات های بروکســل می اندازند 
و خواستار قدرت بیشــتر دولت ها به 
صورت مجزا هســتند. آن هــا با این 
انتخابات امید دارند هم در بروکسل 
قــدرت بگیرند و هــم بتوانند قدرت 
بیشــتری در سیاســت های داخلی 
به دســت آورند؛ موضوعی که برای 
اکثرشــان از بیشــترین اهمیــت 

برخوردار است.
باتــی،  نتخا در کارزارهــای ا
پوپولیست ها بیشترین توجه رسانه ها 

را به خود جلب کردند.
ســالوینی، معــاون قدرتمنــد 
نخســت وزیر آنقدر در این کارزارها 
حضور پر رنگــی دارند کــه به گفته 
منتقدان ابــداً در محل کارش حضور 

نمی یابد.
گروهی از عکاســان دیدار وی با 
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان 
را در مرز مجارســتان و صربستان به 
تصویر کشــیدند، در حالی که این دو 
مرد خود را به برج مراقبتی رســانده 
بودنــد تا بــا دوربین بــه زمین های 
خالی خیره شوند؛ همچون کاری که 
مقامات آمریکایی در مرز کره شمالی 
از شهر پانمونجوم کره جنوبی انجام 

می دهند.
ســالوینی در توئیتی که خواستار 
رأی به حزب خود شــده بود نوشت: 
بــرای دفــاع از مرز هــا و امنیــت 
کودکانمان به این حزب رأی بدهید. 
اگــر گروه های مختلف پوپولیســت 
بتوانند کرســی های قابــل توجهی 
را به دســت آورنــد، تحلیلگران این 
ســوال را عنوان می کنند که با توجه 
به تفاوت هــای ایدئولوژیک قدیمی 
بین آن ها آیا می توانند برای یک اتحاد 
قدرتمند، ائتالف کنند؟ ســالوینی با 
وجود مخالفت دیگران، همواره تالش 
می کند خود را به عنوان رهبر ذاتی این 
ً  از اتحاد  احزاب معرفی کند و اخیــرا

بین احزاب راســت گرایان افراطی، 
ضد مهاجرت هــا و اروپاگریــزان با 
عنوان اتحاد به سمت اروپایی با افکار 

مشترک یاد کرده است.
در جریان گردهم آیی روز یکشنبه 
شهر میالن، سالوینی و دیگر رهبران 
پوپولیست از سایر کشورها، میکروفون 
را به دســت گرفتند تــا جمعیت را 
گرد خــود آورنــد. لوپــن به محض 
آغاز ســخنرانی، حمایت زیادی را از 
جمعیت کســب کرد و به آن ها گفت 
که شما در لحظه ای تاریخی زندگی 
می کنید کــه می توانیــد آن را برای 

نوه هایتان تعریف کنید.
در حالی که وی به زبان فرانســه 
صحبت کرد و دیگران به انگلیســی؛ 
یکی از حامیان در جمعیت فریاد زد 
این همه انگلیسی صحبت کردن کافی 

است: ما ایتالیایی می خواهیم.
اتریش در ایــن گردهمایی حاضر 
نشــد. پیش از این خانم لوپن حزب 
آزادی اتریــش و هینز کریســتین 
استراشــه، رهبر این حــزب )فردی 
که چند ســاعت پیش از گردهمایی 
اســتعفا کرده بود( را مورد تمجدید 

قرار می داد.
وقتی پیش از گردهم آیی  از وی در 
مورد اتریش سوال شد، وی گفت که 
مسائل آقای استراشه خانگی است و 
باید پرسید که چرا این ویدئو چند روز 
پیش از انتخابات منتشر شده است. 
وی گفت که جنبش پوپولیســت بر 
اســاس درک ما از همکاری در اروپا، 
خواسته های مشترک برای حفاظت 
از شهروندانمان و همچنین انزجار ما 
از فروپاشی کشورهایمان در معرض 

مهاجران، همچنان متحد است.
نظرسنجی ها نشــان می دهد که 
احزاب پوپولیست می توانند نزدیک 
به ۱8۰ کرســی را در پارلمان اروپا از 
آن خود کنند که برای ایجاد مســائل 
و مشــکالت کفایت می کنــد. خانم 
شــاوکه، قانون گذار هلندی گفت که 
معضل واقعی شکاف است و اینکه این 
شکاف می تواند منجر به چه چیزی در 
مرکز شود؛ پوپولیست ها با هر چیزی 
موافقت نمی کنند و می توانند منجربه 

هرج و مرج شوند.

خیزش پوپولیست ها در قاره سبز

ناسیونالیستهایاروپامحکمیخورند

یادداشت

الحرکه االسالمیه عراق: 

حمله به »منطقه سبز« برای وارد کردن عراق به جنگ است

انتظار نمی رود 
پوپولیست ها بیشترین 

تعداد از 751 کرسی پارلمان 
اروپا را از آن خود کنند و 

اکثریت را به دست بگیرند، 
اما بر اساس پیش بینی 
تحلیل گران موفقیت 

بزرگی به دست می آورند 
که به طور قطع می تواند 
سیاست های اتحادیه را 

مختل کند

تا قبل از پایان هفته گذشته، 
روسیه موضوع مهمی 

در این انتخابات به شمار 
نمی رفت. اما روابط لو رفته 

نزدیک بین حزب آزادی 
اتریش و روسیه حاال یک 

ناهنجاری غیرقابل اجتناب 
است
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