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نگرانی از افزایش فعالیت افراطی ها 
در اروپا

ظهور ترسناک راست افراطی در اروپا، موضوعی 
آشــنا و همواره دغدغه سیاســتمداران مترقی و 
رسانه های لیبرال اســت که به نظر حاال دوباره به 
بحران جدید قاره ســبز بدل شده است. به گزارش 
نشریه آبزرور، پس از همه پرسی برگزیت در سال 
۲۰۱۶ و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا، افزایــش حمایت از ملی گراها، 
اروپا گریزها و احزاب متعصــب به لحاظ فرهنگی 

پیش بینی می شد. 
موفقیت انتخاباتی سوســیال دموکرات های 
چپ میانه آلمان در سال گذشــته و عقب نشینی 
حزب آلترناتیو برای آلمان که یک حزب راســت 
تندرو در آلمان اســت، نشــان داد کــه نیروهای 
ارتجاع رو به انزوا هستند. ســپس موعد دور دوم 
انتخابات ریاســت جمهوری فرانســه فرا رسید، 
زمانی که مارین لوپن از جناح راست افراطی به طور 
بی سابقه ای بیش از ۴۱ درصد از مجموع آرا را کسب 
کرد. درس جامع تری که می توان از این نوسانات 
گرفت، این اســت که تالش ها بــرای تمیز دادن 
روندهای متمایز و گسترده در سطح اروپا می تواند 
گمراه کننده باشــد. رفتارهای رای دهندگان در 
کشورهای مختلف متاثر از شخصیت ها، رویدادها، 
زمان بندی، موضوعات منطقه ای، وفاداری احزاب 

و سیستم های انتخاباتی است. 
گفته می شــود که احزاب پوپولیســت راست 
افراطی یک مشکل پان اروپایی هستند که به همه 
دموکرات ها مربوط می شــوند. به عنــوان نمونه، 
زمینه های مشــترک و پیوندهای ایدئولوژیک را 
می توان بین ســوئد در منتهی الیه شمال اروپا و 
ایتالیــا و در جنوب دریای مدیترانــه یافت. در هر 
دو کشور،   احزاب راست رادیکال در حال روی کار 
آمدن هستند. شگفت آنکه دموکرات های سوئد که 
یک حزب با ریشــه های نئونازی و موضعی سخت 
ضد مهاجرتی، قانون و نظم است، هفته گذشته در 
انتخابات سراسری این کشور به جایگاه دوم دست 
یافت و حمایت از آن برای ائتالف راست میانه جدید 
با هدف جانشینی سوسیال دموکرات ها بسیار حائز 

اهمیت خواهد بود. 
اگر موفقیت این حزب در سوئد به اندازه کافی 
هشداردهنده نیســت، پس باید به این مورد توجه 
داشــت در زادگاه گرتا تانبرگ )دختــر نوجوان 
ســوئدی فعال در حــوزه زیســت محیطی(، ۲۲ 
درصد از رای اولی ها در ســن ۱۸ تا ۲۱ ســال به 
دموکرات های این کشــور رای دادنــد، حزبی که 
در ســوظن راســت افراطی اروپا در مورد بحران 
اقلیمی سهیم است. نگرانی ها در مورد هزینه های 
زندگی و بحران انرژی، جنگ در اوکراین، مهاجرت 
و جرایم مســلحانه که موضوعی داخل در ســوئد 
است، شاید بتواند به توضیح این پدیده کمک کند. 
این مساله صرفا به ســوئد محدود نمی شود. بلکه 
به ایتالیا نیز ســرایت می کند، کشوری که احزاب 
راست افراطی برای پیروزی در انتخابات آتی خیز 
برمی دارند. نتایج نظرســنجی ها حاکی است که 
حزب »برادران ایتالیا« وابسته به جورجیا ملونی، 
یک جنبش پوپولیستی شورشی که اصل و نسب 
آن به موسولینی بازمی گردد، دولت بعدی ایتالیا را 

رهبری خواهد کرد. 
این حــزب از حمایت دو چهره مشــهور جناح 
راستی یعنی سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق 
ایتالیا و ماتئو ســالوینی از حــزب لیگ برخوردار 
اســت. هر دو در سیاســت تفرقه خبره هستند. 
راســت افراطی ایتالیا از ویژگی های مشــترکی 
با بــرادران اروپایی برخوردار اســت، خصومت با 
نخبــگان، تمایل بــه اقتدارگرایــی، تحقیر چند 
فرهنگی و حقوق جنســیتی و دل مشــغولی به 
هویت ملی که زیربنای نژادپرستی است. لهستان، 
هلند، اتریش، اسپانیا و صربستان جملگی نسخه 
های خاص خود را از این مساله شایع دارند. آسیبی 
که راست افراطی می تواند در قدرت وارد کند، به 
طرز دردناکی در مجارستان مشهود است. ویکتور 
اوربان نخست وزیر مجارستان و حزب »فیدز« وی 
مانع از اقدام اتحادیه اروپا در مورد اوکراین شده و 
اصالحات قضایی، دانشــگاهی، رسانه ای و مربوط 
به اقلیت ها را تضعیف کرده اســت. هفته گذشته، 
پارلمان اروپا اعالم کرد که مجارســتان دیگر یک 

دموکراسی نیست.

جهان نما

فرشاد گلزاری

درست در زمانی که بن زاید 
در اسرائیل مشغول دیدار 

با مقامات تل آویو بود،  مدیر 
دفتر وزارت امور خارجه 

امارات در دبی، استوارنامه 
سرکنسول اسرائیل در دبی 

و شیخ نشین های شمالی 
امارات متحده عربی را 

دریافت کرد که نشان از 
هماهنگی های دوجانبه به 

موازات این سفر داشت

»در ماه ژانویه گذشته، من همانند 
خیلی از شــهروندان اســرائیل، از 
حمالت جنایتکارانــه پهپادی علیه 
کشور زیبایتان شوکه شدم. اسرائیل 
علیه هر حمله تروریســتی، در کنار 
شماســت و با شماســت. متاسفانه 
دارای تجربه بســیار طوالنی در این 
زمینه هستیم. می دانیم احساس شما 
چیست و می دانیم کدام کشور عامل 
این حمالت است، اما اسرائیل می داند 
چگونه و با چه وسایل و ابزاری باید به 

این حمالت جواب بدهد«. 
این اظهارات در واقع یک سیاهه 
مکتــوب علیه تهران نیســت که در 
توئیتر یا فضای مجازی منتشر شده 
باشــد، بلکه ســخنان یائیر الپید، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی 
اســت که اخیراً در دیــدار با عبداهلل 
بن زاید، وزیر امــور خارجه امارات در 
سرزمین های اشــغالی مطرح کرده 

است. شاید بسیاری از خوانندگان این 
متن و حتی برخی تحلیلگران داخلی 
این اظهــارات را یــک موضع گیری 
تکراری یا بی پایه و اســاس بخوانند 
و اساســاً آن را تکرار مکررات قلمداد 
کنند که البته جای تعجب هم ندارد! 
مساله اینجاست که در شرایط فعلی 
منطقه، ســفر وزیر خارجه امارات به 
اســرائیل یک امر عادی و یک عرف 
دیپلماتیک نیست و به نظر می رسد 
که از قبل تمام عوامل همانند قطعات 

پازل کنار هم چیده شده است. 
سفر عبداهلل بن زاید از چهارشنبه 
هفته گذشته ۱۴ سپتامبر آغاز شده 
است و بر اساس اخبار موجود قرار بر 
این بوده که این ســفر 5 روز به طول 
بینجامد. او شامگاه چهارشنبه وارد 
تل آویو شد و یائیر الپید، نخست وزیر 
اسرائیل به اســتقبال او رفت. منابع 
عبری اعالم کرده اند که وزیر انرژی، 
مشــاور امنیت ملی، رئیــس دفتر 
نخست وزیر، مدیرکل وزارت خارجه 
و سفیر اســرائیل در امارات از جمله 
حاضران در این دیدار بودند و داستان 

از آنجایی شروع می شود که الپید در 
بدو ورود و کمی پــس از دیدارش با 
بن زاید مستقیماً به حمالت پهپادی 
انصاراهلل یمن به امارات اشاره و اعالم 
می کند که راه مقابله با این موضوع را 

تل آویو به خوبی آموخته است. 
اینکــه الپید هیچ نامــی از ایران 
در این بــاره نمی برد ولــی به صورت 
علنی و عریان مقابلــه با این حمالت 
را مورد اشــاره قرار می دهد به نوعی 

نشان دهنده این است که او و تیمش 
قرار بوده تا محــور اصلی گفت وگوها 
با مقامات امــارات را بر ایران متمرکز 
 کنند کــه این اقــدام هــم صورت 

گرفته است. 
فارغ از اینکه نخست وزیر اسرائیل 
یک تورات ترجمه شده به عربی را به 
وزیر خارجه امارات هدیــه داد، باید 
توجه داشت که دیدارهای بن زاید با 
مقامات اسرائیلی در عالی ترین سطح 
انجام شده و استقبالی نادر از یک مقام 
کشور عربی را شاهد هستیم. به عنوان 
مثــال وزیر خارجه امارات در شــهر 
قدس با اسحاق هرتزوگ و همسرش 
به صرف ناهار در اقامتگاه شــخصی 
او دیــدار و گفت وگو کــرد. چندی 
بعد هم خبرگزاری رســمی امارات 
از دیدار عبداهلل بن زایــد با بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر پیشین رژیم 
صهیونیســتی خبر داد. نتانیاهو نیز 
پس از این دیــدار در توئیتی مدعی 
شــد که توافقنامه های عادی سازی 
چهره خاورمیانه را به طور کامل تغییر 

داده است.

تحرک دیپلماتیک جدید 
اسرائیل در منطقه 

شــاید آنچه در باب سفر عبداهلل 
بن زاید به اسرائیل باید موردنظر قرار 
بگیرد این باشــد که در حال تحکیم 
روابط کشــورش با تل آویو است و او 
هم صرفاً همانند تمام وزرای خارجه 
نماینــده حاکمیت بــرای پیگیری 
سیاســت  خارجی و روابط دوجانبه 
است. این تحلیل از حیث شکلی کاماًل 
درست اســت اما باید توجه داشت 
که در مورد این سفر چند موضوع به 
موازات و چند محور در پشت صحنه 
در حــال رخ دادن اســت. همه دنیا 
می دانند که تل آویو از عادی ســازی 
روابطش با کشورهایی مانند امارات، 
مراکش، بحرین و سودان در پوست 
خود نمی گنجد و به تفسیری دیگر 
آنها توافــق ابراهیــم را نوعی مجرا 
برای نفس کشــیدن و فرار از انزوای 

منطقه ای می دانند. 
بر همین اساس آمدن بن زاید به 
تل آویو آنهم در دومین سالروز امضای 
توافق ابراهیم برای تل آویو هم جنبه 
تبلیغاتی دارد و هم اینکه به موازات 
آن یکسری از پروژه های تل آویو در 
عالم سیاست خارجی دنبال می شود. 
به عنوان مثال همزمان با این ســفر 
و درســت در زمانی کــه بن زاید در 
اسرائیل مشــغول دیدار با مقامات 
تل آویو اســت،  مکتوم بــن بطی آل 
مکتوم، مدیر دفتر وزارت امور خارجه 
امارات در دبی، اســتوارنامه لیرون 
زسالنسکی، سرکنســول اسرائیل 
در دبی و شیخ نشــین های شمالی 
امارات متحده عربی را دریافت کرد. 
 به عبارت دیگر اسرائیلی ها دقیقاً صبر 
کرده بودند تا بن زاید به تل آویو بیاید 
تا آغاز به کار سرکنسول خودشان را 
به صورت رسمی در این حال و هوا به 

سمع و نظر دنیا برسانند. 
از ســوی دیگر باید توجه داشت 
که برجام و گفت وگوهــای ایران با 
طرفیــن در روزهای اخیر بــا فراز و 
فرودهای زیادی روبرو بوده اســت و 
به نظر می رســد که اسرائیل از تعلل 
طرفین برای امضــای نهایی برجام 
به نفع خود استفاده و حاال تحرکات 
دیپلماتیک خود را فعال کرده است. 

نمونه دیگر این موضوع را باید سفر 
آتی اســحاق هرتزوگ، رئیس  رژیم 
صهیونیســتی به بحرین دانست. او 
روز شنبه و دقیقاً همزمان با گشت و 

گذار بن زاید در تل آویو اعالم کرد که 
ماه های آینده به عنوان میهمان حمد 
بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین به 
این کشور سفر خواهد رفت تا راه های 
جدید ارتقای همــکاری دو طرف را 
بررسی کند. هرتزوگ پس از ستودن 
نقش عبداهلل بن زاید در عادی سازی 
روابط، او را مرد صلــح توصیف کرد 
و از عادی ســازی با ســودان سخن 
گفت. اینکه او از سودان حرف می زند 
به این دلیل اســت که پرونده توافق 
عادی سازی روابط با این کشور همانند 
بحرین و مراکش یا امارات پیش نرفته 
و آنگونه که تل آویو می خواهد علنی 
نشــده اســت که به نظر می آید این 
موضوع هم به زودی در دســتور کار 

اسرائل قرار خواهد گرفت. 
در این میــان یک اتفــاق مهم 
دیگر هم رخ داده اســت که می تواند 
نشانه های تغییرات جدید در منطقه 
باشد و آنهم ســفر رئیس جمهوری 
مصر به قطر است. قبل از سفر عبداهلل 
بن زاید به اسرائیل الجزیره اعالم کرد 
که عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور 
مصر در اولین ســفر رسمی خود به 
دعــوت تمیم بــن حمــد آل ثانی، 
 امیر قطر و برای نخســتین بار وارد 

دوحه شد. 
شــاید بســیاری این ســفر را 
در راســتای حواشــی سیاسی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطــر بدانند اما آنچه 
مهم خواهد بود این اســت که رفت و 
آمدهای اینچنینی آن هم در شرایط 
فعلی منطقه و جهان نمی تواند عادی 
تلقی شود. حال باید دید پیامدهای 
ســفر بن زاید برای تهران و منطقه 
چه خواهد بود؛ چراکه دقیقاً یک روز 
قبل از این ســفر، سیف محمد عبید 
الزعابی، سفیر امارات در ایران بعد از 
۷ سال به تهران بازگشت و به صورت 
رسمی فعالیت خود را در نمایندگی 

کشور ما مجددا آغاز کرد! 

محور دیدارهای متعدد وزیر خارجه امارات با مقامات اسرائیل در دومین سالروز توافق ابراهیم؛ 

هدفگذاریآتیدرخاورمیانهوشمالآفریقا
شاید بسیاری سفر 

رئیس جمهوری مصر به 
دوحه را در راستای حواشی 
سیاسی جام جهانی 2022 

قطر بدانند؛ اما رفت و 
آمدهای اینچنینی آن هم در 
شرایط فعلی منطقه و جهان 

نمی تواند عادی تلقی شود

وزیر خارجه اردن اعالم کرد که کشــورش به محض 
دســتیابی به توافق میان لبنان و بانــک جهانی، آماده 
تامین برق این کشور است. ایمن الصفدی، وزیر خارجه 
اردن در گفت وگو با شبکه الشرق خاطرنشان کرد: ما به 
دنبال حصول توافق میان لبنان و بانک جهانی هســتیم 
و آماده هستیم به محض دســتیابی به توافق، برق لبنان 
را تامین کنیم. الصفدی همچنیــن تصریح کرد: توافق 
انتقال گاز مصر و برق اردن به لبنان متوقف نشده است، 
اما درخصوص تحریم های ســزار با واشنگتن در ارتباط 
هستیم. از سوی دیگر، وزیر خارجه اردن همچنین تاکید 
کرد، مسأله فلسطین، موضوعی کلیدی است و تنها راه 
برای برقراری صلح، راهکار تشکیل دوکشوری و تشکیل 
کشور فلسطین است که در آن فلسطینیان با امنیت و صلح 
در کنار اســرائیلی ها زندگی کنند. الصفدی درخصوص 

مسائل منطقه ای و آنچه که با مســئوالن آمریکایی در 
جریان سفرش به ایاالت متحده درباره آنها گفت وگو کرد، 
نیز گفت: ما بر لزوم دستیابی به راهکار سیاسی در سوریه، 
لیبی و یمن و لزوم حمایت از عراق و ثبات آن تاکید کردیم. 
وی همچنین تاکید کرد، آمریکا به خوبی از نقش برجسته 

اردن در تقویت امنیت و ثبات منطقه مطلع است.

وزیر خارجه اردن:

آماده تامین برق لبنان هستیم

خبر

رئیس جمهوری بالروس تاکید کرد که واشنگتن نقش 
مشخصی در تمام درگیری های سیاسی بزرگ در سراسر 
جهان ایفا کرده اســت. به گفته او، جهان دیوانه شده و در 
شرف فروپاشی است. به گزارش خبرگزاری تاس، الکساندر 
لوکاشــنکو، رئیس جمهوری بالروس شنبه به مناسبت 
روز وحدت ملی کشورش گفت: واشــنگتن درگیر تمام 
درگیری های سیاسی مهم است، اما در عین حال، به نظر 
می رسد که مناقشات داخلی را که در حال تبدیل شدن به یک 
بن بست مدنی هستند، نادیده می گیرد. او افزود: آمریکا تنها 
کشوری است که از آنچه در اینجا می گذرد سود می برد؛ آنها 
می توانند جایگاه خود را به اروپا نشان دهند و رقبا را در یک 
حرکت حذف کنند. امروز اوکراین است، فردا ممکن است 
مولداوی یا کشورهای بالتیک یا لهستان یا رومانی باشد. به 
گفته رئیس جمهوری بالروس، جهان دیوانه شده و در شرف 

فروپاشی است. لوکاشنکو گفت: چگونه قرار است این به پایان 
برسد؟ این اولین بار از زمان پایان جنگ سرد است که بشریت 
خود را در آستانه یک درگیری هسته ای می بیند. در تمام این 
جنون، ما باید یک بار دیگر بلوغ خود را به عنوان یک ملت، 
آمادگی خود برای پاسخگویی به چالش های ژئوپلیتیک قرن 

بیست و یکم را به عنوان یک موجود ثابت کنیم.

خبر

لوکاشنکو: 

جهان در آستانه فروپاشی است!

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دیروز )یکشنبه( 
گفت، واشــنگتن حمــالت مرگبــار آذربایجان علیه 
ارمنســتان را محکوم می کند. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، نانسی پلوســی با محکوم کردن حمالت 
مرگبار جمهــوری آذربایجان علیه ارمنســتان گفت: 
ایاالت متحده یکی از روســای گروه مینسک شورای 
امنیت و همکاری اروپاست که چندین بار گفته هیچ راه 
حل نظامی برای درگیری بین ایروان و باکو وجود ندارد. 
وی همچنین بیان کرد، واشنگتن نگران تضمین توسعه 
دموکراتیک ارمنستان، حاکمیت و تمامیت ارضی آن 
است و برای حمایت از این کشور ابراز آمادگی می کند. به 
گفته فرانک پالون، یکی از اعضای کنگره آمریکا این کشور 
از بابت ائتالف امنیتی ارمنستان با روسیه آگاه است اما 

می خواهد به ایروان در این مورد کمک کند. تنش ها در 
مرز ارمنستان و آذربایجان در ساعات اولیه روز سه شنبه 
گذشته شــدت گرفت. دولت باکو گفته که در واکنش 
به اقدامات تحریک آمیز ارمنســتان، دست به واکنش 

نظامی زده است. 

در ادامه برگزاری اعتراضــات علیه حکومت نظامی 
حاکم در سودان، هزاران تن از شــهروندان این کشور با 
برگزاری تظاهراتی در خارطوم و شــهرهای أم درمان و 
بحری خواســتار واگذاری کامل دولت به غیرنظامیان 
شدند. به گزارش سایت عربی ۲۱، هزاران تن از شهروندان 
سودانی بنا به درخواســت فعاالن کمیته های مقاومت، 
تظاهراتی در خارطوم و شهرهای أم درمان و بحری برگزار 
کردند. معترضان ســودانی در بحبوبه استقرار گسترده 
نیروهای امنیتی، تعــدادی از خیابان های اصلی و فرعی 
در مرکز خارطوم را با خاکریزهای سیمانی، تنه درختان 
و الستیک های سوخته بســتند. معترضان سودان با در 
درست داشتن پرچم این کشور، شعارهایی در مخالفت 
با حکومت نظامی ســردادند. در ۲5 اکتبر، عبد الفتاح 

البرهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان انحالل دو شورای 
حاکمیت و انتقالی و همچنین وضعیت فوق العاده در این 
کشور را اعالم کرد تا بدین شــکل به اتحادی که توسط 
غیرنظامیان و نظامیان برای مدیریت دوره انتقالی شکل 

گرفته بود، پایان دهد.

تظاهرات مردم سودان در اعتراض به حکومت نظامیاننانسی پلوسی جمهوری آذربایجان را محکوم کرد


