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 ذبح دموکراسی 
از بروکسل تا بوداپست!

فرشاد گلزاری 

انتخابــات پارلمان اروپــا با تمــام فراز و 
فرودهای خود برگزار شــد. رهبران احزاب در 
دفاتر کار یا خانه خود دقیقــه به دقیقه اخبار 
و میــزان آرا در حوزه های انتخابــی خود را با 
زیرمجموعه هــای خود چــک می کردند؛ اما 
ساعات پایانی را ی گیری در قاره سبز اضطراب 
دو چندان را برای آنها به همراه داشــت. همه 
منتظــر بودند تــا ببینند چــه »صدایی« از 
صندوق های رای بیرون می آیــد که ناگهان 
همه جا را سکوت فرا گرفت! نتایج منتشر شد. 
هر جناح و گروه منتظــر خبر خوش بودند که 
ناگهان همه چیز به هم ریخت و احزاب سنتی 
صدای ناقوس شوم شکست را شنیدند. آری، 
این همــان فضایی بود که در ســاعات پایانی 
انتخابــات پارلمان اروپــا بر تمام قاره ســبز 
چیره شد و باید آن را یک تراژدی تلخ با دامنة 

پیامدهای سریالی دانست.
زمانی که نتایج زورآزمایی سیاسی در اروپا 
مشخص شد در وهله اول این پیام مخابره شد 
که »احزاب سنتی و عمده یا این یال و کوپال« 
از اقبال کمی برخوردار هســتند و این یعنی 
باز شدن فضا برای پوپولیست های راست گرا 
و ناسیونالیســت های افراطی. عمق وخامت 
انتخابــات پارلمان اروپا برای احزاب ســنتی 
و جریان هــای اصلی به حدی بــود که کمی 
بعد آنگال مــرکل، صدراعظم آلمان در جریان 
مصاحبه با کریســتین امانپور مجری مشهور 
سی. ان. ان در شــهر برلین اظهار کرد: آلمان 
به خاطر تجربه حکومت نازی  باید نســبت به 
ظهور پوپولیست ها هوشــیار باشد! این دقیقاً 
همان چیزی است که تمام ناظران بین المللی و 
تحلیلگران مسائل اروپا از سه سال قبل نسبت 
به آن هشدار داده و بارها اعالم کرده بودند که 
اگر این روند ادامه پیدا کند بدون تردید اروپا 
شیب تند فروپاشی را تجربه خواهد کرد. اما در 
ذهن بســیاری از مخاطبان این سوال مطرح 
شــده که چرا این روزها حرف از فروپاشــی 

اتحادیه اروپا به میان می آید؟

واقعیت این اســت که بــرای تحلیل روند 
فرسایشی در اروپا باید کمی به عقب برگردیم. 
حدود پنج ســال پیش که بحران مالی اروپا را 
دربرگرفته بود بســیاری از سیاستمداران بر 
این بــاور بودند که اروپا در حــال ورود به یک 
بحران بی پایان اســت. در آن زمــان مقامات 
پرتغال، ایتالیا، اســپانیا و حتی یونان هر روز با 
اعتراض های خیابانی و بی سروســامانی های 
متعدد در عرصه اقتصادی و اجتماعی دســت 
و پنجه نرم می کردند و پشت به پشت شعارها 
و وعده های متفاوت می دادنــد اما در آلمان، 
مرکل به دنبال آن بود تا اتحاد اروپای واحد را به 
هر قیمتی که شده حفظ کند. او در همان زمان 
هم می دانست که بحران مالی چه پیامدهای 
سیاسی - اجتماعی خطرناکی برای سرزمین 
ُرنســانس در پی خواهد داشت. ازاین رو طرح 
ریاضت اقتصادی را در دســتور کار قرار داد و 
توانست به عنوان سکان دار این پرونده وضعیت 
را تا حد زیادی به صورت معقوالنه هدایت کند.

بســیاری از کشــورها در آن هنگام برلین 
را مورد نکوهش قرار دادنــد، اما کمی بعد که 
مهاجران و تروریسم بنیادگرا در اروپا نقاب از 
چهره کشید، به یکباره ماه عسل جریان های 
راست افراطی در اروپا کلید خورد. آنها از یک 
طرف سوار بر موج نارضایتی عمومی دولت های 
خود را مورد هدف قرار  دادند و از ســوی دیگر 
شــعارهایی را مطرح کردند که تماماً به عنوان 
تابلوی اعالنات پوپولیسم بروز و ظهور داشت. به 
عنوان مثال ماتیو سالوینی، نخست وزیر ایتالیا، 
قبل از انتخابات اخیر پارلمان اروپا رسماً اعالم 
کرد که برای جلوگیری از تفکر داعش در اروپا 
به ما رای بدهید! از ایــن منظر نتایج انتخابات 
پارلمان اروپا در اتریش، فرانسه، مجارستان، 
بریتانیا و حتی آلمان به خوبی نشان می دهد که 
در انتخابات آتی ریاست جمهوری و پارلمانی 
کشورهای عضو اتحادیه شکاف بسیار وسیعی 
ایجاد شــده که از آن به عنوان شــبح تاریک 
سیاست نام می برند. نتیجه آن ذبح دموکراسی 

از بروکسل تا بوداپست خواهد بود!

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

همزمان با نزدیک شدن به معرفی 
طرح موسوم به »معامله قرن«، دنیای 
عرب رفته رفته پرتنش تر می شــود. 
شایعات گسترده در مورد محتوی این 
طرح، منجر به تشدید خشم عمومی 

در سرتاسر منطقه شده است.
رمزی بارود، ستون نویس، مشاور 
رسانه ای و ناشر برجسته در مقاله ای 
برای الجزیره، به بررسی طرح آمریکا 
برای فلسطین و رژیم صهیونیستی 
پرداخت و نوشــت: بر اســاس آنچه 
تاکنون مشخص شــده، این توافق 
موسوم به طرح، یک طرح صلح نیست؛ 
حتی نیتی برای آن در میان نبوده؛ این 
در حالی است که جرد کوشنر، معمار 
این طرح و مشاور کاخ سفید همواره 
مدعی صلح بوده و هست. در واقع این 
طرح یکی دیگر از سلطه جویی های 
آمریکا اســت که نشأت گرفته از یک 
ایده اشــتباه مبنی بر لزوم هژمونی 
رژیم صهیونیستی برای حفظ منافع 
ملت آمریکا اســت و بر همین اساس 
باید مسیر را برای بلعیدن دیگر نواحی 
اشغالی فلسطین برای رژیم اشغالگر 

هموار کرد.
در واقع این یک توافق سایکس – 
پیکو دیگر است که هدفی جز شکاف 
و تضعیف اعراب برای بار دیگر ندارد 
تا شــاید رژیم صهیونیســتی کمی 
بیشــتر برتری خود را حفظ کند؛ اما 
همچنان که طرح های اســتعماری 
بریتانیا و فرانسه همواره رد شده اند، 
طرح کوشــنر نیز محتوم به همین 

سرنوشت است.

اما در فرآیند این شکست، معامله 
قرن احتماالً منجر به تشــدید خشم 
عمومی و بــه خطر افتــادن حیات 

رژیم های عرب شود.
اهمیت فلسطین برای اعراب

از اوایل قرن بیســتم، فلسطین 
همواره نقطه عطف جلســات اعراب 
بوده است، دلیلی برای مبارزه جمعی 
آن ها و ایستادگی در مقابل استعمار 
غرب و نوچه های آن ها و نیز جنبش 

صهیونیسم.
برخالف بیشتر کشور های عرب 
که در اواســط  قرن بیستم توانستند 
اســتقالل خود را به دســت  آورند، 
فلســطین همچنــان در چنــگال 
نیروهای اســتعماری باقی ماند که 
چندین دهه اعراب را تحت ســلطه 
داشــتند. رنج فلســطینیان تحت 
اســتعمار صهیونیســم و اشغال آن 
همچون زخمی باز برای اعراب باقی 
ماند و یادآور تلخی شکســت اجماع 
آن ها در دور کــردن برتری غرب در 
منطقه بود. تا زمانی که فلسطینیان 
در کشــمکش روزانه با خشــونت، 
محاصــره طوالنی مدت و اشــغال 
نظامی  باشــند، رهایی از اســتعمار 
غرب هیچ وقت به درستی برای اعراب 

محقق نمی شود.
اگرچــه اکثریت اعــراب امروز 
خاطــره جنــگ 1967 و اشــغال 
ســرزمین های فلســطین را به یاد 
ندارند، امــا یــادآوری صرفاً جنگ 
1948 و مهاجــرت گســترده 
فلســطینیان تحت واقعه موسوم به 
نکبت، خود عاملی برای هشیاری و 
حساسیت در مورد رنج فلسطینیان 

به دو دلیل اســت؛ اول اینکه حزب 
التحریر فلســطین، حزب آزادی، به 
هسته هویت سیاســی اعراب مدرن 
و انگیزه هایشــان بدل شــده است 
و دوم به دلیــل تــداوم بی عدالتی 
صهیونیســت ها، مقاومــت مصمم 
فلســطین، این کشــور را در مرکز 
آگاهی سیاســی اجماع اعراب قرار 

داده است.
با درک اهمیت فلســطین برای 
جوامع اعــراب، قانون گذاران عرب 
از مســئله فلســطین اســتفاده و 
سوءاستفاده کرده اند تا اعتبار سیاسی 
خود را حفظ کنند، چراکه رژیم های 
آن ها هیچ مشــروعیت دموکراتیک 
ندارد.  بر همین اســاس از زمانی که 
در ســال 1948 رژیم صهیونیستی 
بر ویرانه های سرزمین فلسطینیان  
بنا شد، آزاد کردن فلسطین به کلید 
واژه رسمی مشــترک اعراب تبدیل 
شد؛ این عبارت حتی با وجود سازش 
اعراب با قدرت های استعماری علیه 
فلسطینیان، باز هم از سوی رژیم های 

عرب مورد استفاده قرار می گیرد.
خیزش هایی نشأت گرفته از 

خشم فلسطین
با این حال همچنان که حکام عرب 
یک به یک شــروع به پذیرش اشغال 
سرزمین های فلســطینیان از سوی 
رژیم صهیونیستی کردند و مشتاقانه 
پاداش غرب را برای رفتار سرسپردانه 
خود پذیرفتند، مردم در خیابان های 
حکومت اعراب هیچ وقــت پیرو این 

جریان نبودند.
بر اســاس یک مطالعه در ســال 
2017، در مــورد برخــورد جوامع 

11 کشــور عــرب، 77 درصــد از 
مشــارکت کنندگان در این مطالعه 
بر ایــن بــاور بودند که سرنوشــت 
فلسطینیان برای همه اعراب اهمیت 
دارد. جالب آنکه ملت های عربی که 
رژیم هایشان به طور رسمی روابطی با 
رژیم صهیونیستی دارند و یا به سمت 
عادی ســازی این روابــط می روند، 
در این زمینه سرســخت تر هستند: 
90 درصد از اردنی هــا، 85 درصد از 
مصری هــا و 80 درصد ســعودی ها 
معتقدند که مسئله فلسطین دغدغه 

اعراب است.
در همین حــال 90 درصد تمام 
مشــارکت کنندگان همچنان رژیم 
صهیونیســتی را بزرگ ترین تهدید 
امنیتی کشــور خود می دانند و 87 
درصد مخالف به رســمیت شناختن 

دولت صهیونیست هستند.
ایــن حقیقــت که حــکام عرب 
برخالف خواســته مردم خود عمل 
می کنند و بــا رژیم صهیونیســتی 
همدست می شوند، منجر به آن شده 
که حقانیتشان کمرنگ شود و خشم 

در بین عموم اعراب گسترده شود. در 
سال 2011، این خشم در نهایت غالب 
و خیزش های عمومی در کل منطقه 
گسترده شد. این بی توجهی به مسئله 
فلســطینیان، یکی از عوامل اصلی 
خشم عمومی مردم در خیزش های 
بهار عربی بود و به همین دلیل در اکثر 
خیزش ها پرچم فلســطین به عنوان 
نماد اعتراض در سرتاســر منطقه از 
جمله در تونس، مصر، مراکش، یمن، 

سوریه و دیگر نقاط برافراشته شد.
همچنان که ایــن قیام ها آزادی 
سیاســی کوتاه مدتی را بــه ارمغان 
آورد، فعاالن عرب به ســمت اتحاد با 
برادران و خواهران فلسطینی  خود و 
کاروان های ســازمان یافته کمک به 
غزه روی آورنــد. در همین حال در 
مصر، جمعیت خشمگین به سفارت 
رژیم صهیونیســتی در قاهره هجوم 
بردند و کارکنانــش را وادار به تخلیه 

ساختمان کردند.
امروز، الجزایر مســیر اخته دیگر 
کشورهای عرب را که با دیوار جریان 
ضد انقالب در منطقه برخورد کردند، 
پیش گرفته اســت. هیچ تظاهراتی 
بدون برافراشتن پرچم فلسطین در 
این کشور برگزار نشده است. این ها 
همان مردمی هســتند که پیروزی 
تیم ملی فلسطین در مسابقه فوتبال 
دوســتانه در مقابل تیــم ملی مردم 

کشورشان را جشن گرفتند.
شــاید باقی جامعه عرب به دلیل 
گرفتاری با منازعات و سرکوب های 
وحشیانه در سکوت باشد، اما خشم 

زیر پوست این جوامع می جوشد.
عصبانیت اعراب

همچنان که بریتانیا و فرانســه از 
هرج و مرج ناشی از سقوط امپراطوری 
عثمانی در اوایل قرن بیســتم برای 
اعمــال طرح های اســتعماری خود 
بر اعراب بهره بردنــد، ایاالت متحده 
و رژیم صهیونیســتی قصد دارند از 
بی ثباتی دوران پســا بهار عربی برای 
اعمال حقایق جدیــد بر منطقه بهره 

ببرند.
آن ها قصــد دارند با اســتفاده از 
پول، نیروی نظامی و فشــار سیاسی 
نقشه منطقه عربی را برای پیشروی 
منافــع اســتعماری آمریکایــی، 
صهیونیســتی تغییر دهند و اخراج 
اجباری فلسطینیان از سرزمینشان 

را تضمین کنند.
همه این جریانات به رشــد خشم 
و احســاس خیانت به جوامع اعراب 
منجر می شــود و آن ها را نســبت به 
حکومت هــای منفعت طلبشــان 
حســاس می کنــد؛ حکومت هایی 

که اختیارشان را به دستان آمریکا و 
صهیونیست داده اند تا نجات خود را 
رقم بزنند. اگرچه مردم عرب نباید به 
راحتی تسلیم شوند و یا کوتاه بیایند، 
چراکه تحقیر می توانــد پیامدهای 

ناخواسته داشته باشد.
آنچه که توافق قرن درنهایت منجر 
می شود، پاک کردن اندک حقانیت 
باقی مانده برای رهبــران عرب و زیر 
ســوال بردن رژیم های فاسد آن ها 
است و همچون ســال 2011، دیر یا 
زود، خون اعراب بــه جوش می آید 
و به ســوی یک خیــزش دیگر گام 
برمی دارند که نه رژیم صهیونیستی 
و نــه متحــدان غربــی و منطقه ای 

نمی توانند آن را کنترل کنند.
چندیــن دهــه فرآینــد صلح با 
حمایت آمریکا، فشــار سیاســی و 
رشــوه های اقتصــادی نتوانســت 
راهکاری برای فلســطین ایجاد کند 
و ثبات به منطقه بیاورد؛ پس معامله 
قرن کوشــنر نیز شکست می خورد؛ 
چراکه همچــون ســایر طرح های 
گذشته آمریکا، نسبت به احساسات 
دنیای اعراب و خواسته مردمش کر و 

کور است.
تل آویــو و برخــی پایتخت های 
خاص اعراب احتمــاالً فکر می کنند 
هرگونه شورشــی که از ایــن توافق 
حاصل شــود را می توان با سرکوب، 
سانســور و کنترل جوامع، به اختیار 
درآورد. اما در طول چند دهه گذشته 
فلســطینیان و بــرادران و خواهران 
عربشان همواره نشان داده اند که به 
روی اربابان وحشی و خشنشان چشم 

نمی پوشانند.
چیزی که کوشــنر و دیگران باید 
درک کنند این است که یک فرآیند 
گســترده تغییر در جهــان عرب، با 
اشتیاق برای آزادی و یکپارچگی، در 
جریان است و فلسطین در مرکز آن 
قرار گرفته است. این جریان گسترده 
عمومی فــراز و فرودهایــی دارد، اما 

متوقف نمی شود.

خطر خشم اعراب بیخ گوش حلقه صهیون است

»معامله قرن«، مقدمه سقوط شیوخ منطقه

گزارش

خدیجه عالمه زاده

به گفته یک تحلیل گر که خود ســوار بر ناو 
جنگی استرالیا مشغول عملیات در دریای جنوبی 
چین بود، هلیکوپترهای ارتش استرالیا در جریان 
عملیات در این منطقه در ماه می )اردیبهشت - 

خرداد( مورد هدف لیزر قرار گرفتند.
یــوان گراهام از موسســه سیاســت های 
استراتژیک استرالیا در وبالگ استراتژیک نوشت، 
برخی خلبانان و هلیکوپترها به وسیله تسلیحات 
لیزری که از سوی کشتی های ماهیگیری عبوری 
استفاده می شد، مورد هدف لیزر قرار گرفتند و بر 
همین اساس برای انجام فعالیت های پیشگیرانه 

پزشکی مجبور به فرود شدند.
گراهام به سی ان ان گفته است که خود شاهد 
ماجرا نبوده اما به  گفته خلبانان استرالیایی، آن ها 
بارها توسط لیزرهای تجاری در جریان ماموریت 

دریای جنوبی چین هدف قرار گرفتند.
گراهام خود بر ناو اچ ام ای اس کانبرا سوار بود، 
یک ناو جنگی حامل هلیکوپتر با پرچم نیروی 

دریایی اســترالیا که در دریای جنوبی چین و 
اقیانوس هند به مدت سه ماه در حال ماموریت 
بوده که این ماموریت هفته جاری به پایان رسید.

مقامات ارتش اســترالیا به سی ان ان گفتند 
که در حال بررسی گزارش گراهام هستند. گفته 
می شــود که روی دریا ماهیگیران از این لیزرها 
برای هشــدار دادن به قایق های دیگری که به 
آن ها بسیار نزدیک می شوند؛ استفاده می کنند.

گراهام گفته اســت این که کشتی ها از لیزر 
برای هشــدار به یکدیگر اســتفاده کنند کامال 
طبیعی اســت؛ اما هیچ گونه تهدیدی از سمت 
هلیکوپترها برای کشــتی ها در دریای جنوبی 

چین وجود ندارد.
وی در ادامه افزود مــن فکر می کنم فعالیت 
نظامی دریایی از ســوی شــبه نظامیان، ورای 
مباحث مطرح شده، به عنوان تاکتیکی است که 

عمدا مورد استفاده قرار می گیرد.
 گراهام گفته اســت کــه ناو کانبــرا و دیگر 
کشتی های استرالیایی که در این دریا فعالیت 
دارند، عموما از ســوی ناوهــای جنگی چینی 

تهدید می شوند، درحالی که هیچ وقت این ناوها 
به جزایر و صخره های اشغال شده از سوی ارتش 

چین نزدیک نمی شوند.
گراهــام در ادامــه این گونه گفــت ارتباط 
رادیویی بیــن نیروهای اســترالیایی و چینی 

همواره روندی مودبانه داشته است.
چین همواره مدعــی 1.3 میلیــون مایل 
مربع دریای چین جنوبــی، به عنوان اراضی این 
کشــور، تحت مالکیت چین است. در سال های 
اخیر چیــن در مواجهه بــا ادعاهــای برخی 
کشورهای جنوب شرق آســیا برای این دریا، با 
 بی اعتنایی حضور خود را در جای جای این دریا 

اثبات کرده است.
پکن در همین راستا فعالیت های شبه نظامی 
ارتشی را در این منطقه انجام داده است از جمله 
حضور ماهیگیران اجباری که از ســوی نیروی 

دریایی چین به این منطقه ارسال شده اند.
براســاس گزارش ســایت چینــا میلتری 
آنالین در جزیره هاینن دریــای جنوبی چین 
ماهیگیران محلی طی بیــش از 250 ماموریت 

عملیاتی قانونی در دریا از سال 2016 به ارتش 
کمک رسانی کردند.

گراهام می گوید بر کســی پوشیده نیست 
که رویکرد چین به مســائل اعتمــاد مرزی به 
 گونه ای است که فعالیت را برای سایر هواپیماها 
و کشتی های جنگی خارجی حاضر در منطقه 
سخت کنند. همچنین مقامات ارتش آمریکا در 
سال گذشته به سی ان ان گفتند که حداقل 20 
فعالیت لیزری از ســوی چین در شرق اقیانوس 
آرام از سپتامبر 2017 )شــهریور ماه( تا ژوئن 

2018 )خرداد ماه( انجام شده است.
از ســوی دیگر مقامات ارتش آمریکا اعالم 
کردند که در ماه می ســال 2018 )اردیبهشت 
ماه( کارکنان چینی در پایگاه نظامی این کشور 

در جیبوتی از لیزر برای مداخله در فعالیت های 
هوایی در ارتش آمریکا و نزدیکی پایگاه آمریکایی 

استفاده می کردند.
خلبانان هدف قرار گرفته به  وســیله لیزر، از 
نورهای ناگهانی، ایجاد درد و التهابات موضعی 

و اختالل در بینایی خود خبر دادند.
جان مارشال، استاد دانشکده چشم پزشکی 
لندن، گفته اســت که این اتفاق حمله لیزری 
می تواند به کوری موقت و عواقب فاجعه  بار برای 

افراد در معرض لیزر، منجر شود.
گراهام در ادامه افزود که خلبان ها در حادثه 
دریای جنوبی چین آسیب کمی دیدند و صرفاً 
برای فعالیت های درمانی پیشگیرانه خود فرود 

آمدند.

هلیکوپترهای استرالیایی هدف لیزر قرار گرفتند

تمامیت خواهی چین در دریای جنوبی

طراحان »معامله قرن« باید 
درک کنند که در جهان 
عرب تغییرات گسترده 
با اشتیاق برای آزادی و 

یکپارچگی، در جریان است 
و فلسطین در مرکز آن قرار 

گرفته است. این جریان 
گسترده عمومی فراز و 

فرودهایی دارد، اما متوقف 
نمی شود

برخالف بیشتر کشور های 
عرب که در اواسط  قرن 

بیستم توانستند استقالل 
خود را به دست  آورند، 
فلسطین همچنان در 

چنگال نیروهای استعماری 
که چندین دهه اعراب را 

تحت سلطه داشتند؛ باقی 
ماند
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