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88498444س��رویس بين الملل

   دورنما

  »يون�ي اپل ب�اوم«، س�ردبير نش�ريه امريكايي 
آتالنتيك

ترجمه: آزاده سادات عطار
دموكراسي به رضايت بازندگان بستگي دارد. بخش اعظمي 
از قرن بيستم، احزاب و نامزدهاي »انتخاباتي« در اياالت 
متحده امريكا با اين باور در انتخابات رقابت مي كردند كه 
شكست هاي انتخاباتي نه موضوعي دائمي و نه مسئله اي 
غيرقابل تحمل است. روند به اين ترتيب بوده كه بازندگان 
نتيجه را مي پذيرن��د و ديدگاه ها و ائتالف خ��ود را تغيير 
مي دهند و براي مبارزه در انتخابات بعدي اقدام مي كنند. 
در اين بين، ايده ها و سياست ها آن هم گاهي اوقات شرورانه، 
به چالش كشيده مي ش��وند. در اين مورد مباحثي مطرح 
شد اما درمجموع، شكست با نابودي سياسي برابر نبود و 
در سال هاي اخير و به ويژه اندكي پيش از انتخاب »دونالد 

ترامپ« رئيس جمهور امريكا، شرايط تغيير كرده است. 
ترامپ ژوئن گذش��ته در جري��ان كمپي��ن انتخاباتي در 
»اورالندو« گف��ت: »دموكرات هاي مخالف م��ا با ديدگاه 
افراطي، تحت تأثير نفرت، تعصب و خشم قرار دارند. آنها 
مي خواهند شما را نابود كنند و آنطور كه ما مي دانيم، آنها 
قصد دارند، كشورمان را به نابودي بكشانند.« اصل مطلب 
اين است كه رئيس جمهور به هواداران خود گفت كه وي 
همان مانعي است كه ميان آنها و پرتگاه قرار دارد. در اكتبر، 
يعني زماني ك��ه روند پيگيري اس��تيضاح رئيس جمهور 
شدت گرفت، ترامپ در توييتر نوشت: »آنچه در حال رخ 
دادن است، استيضاح نيست، بلكه كودتاست. تالش براي 
ربودن قدرت مردم، رأي آنها، آزادي ش��ان، حقي كه بنا بر 
متمم دوم قانون اساسي دارند، مذهب، ارتش، ديوار مرزي 
و شهروندي اياالت متحده امريكا به عنوان حقي كه خدا در 
اختيار آنها گذاشته است.« او به اين ترتيب پيش بيني تيره و 
تاري براي هوادارانش ترسيم كرد با اين مضمون: »استيضاح 
باعث جنگ داخلي مي شود و شبيه شكافي در ملت ماست 
كه كشورمان هرگز نمي تواند )از پيامدهاي آن( كمر راست 
كند.« بايد گفت كه سخنراني هاي آخرالزماني ترامپ براي 
چنين دوره اي مناسب است؛ چراكه بدنه سياسي )كشور( 
بيش از ه��ر زمان ديگري در س��ال هاي اخير ش��كننده 
شده اس��ت. در طول 25 سال گذشته، مناطق تحت نفوذ 
دموكرات ها و جمهوري خواهان بيش از پيش تحت تأثير 
احزاب ياد شده قرار گرفته اند. دموكرات ها، شهرها و حواشي 
آنها و جمهوري خواهان هم مناطق روستايي و نواحي اطراف 
حاشيه شهرها را تحت تسلط خود دارند و عالوه بر اين، در 
كنگره هم اختالف ها )ميان دو حزب( به يك شكاف بزرگ 

تبديل شده است. 
به عبارتي وقتي كه احزاب از لحاظ ديدگاه هاي جمعيتي و 
ايدئولوژيك از هم فاصله بگيرند، بيش از پيش با هم دشمن 
مي شوند. در سال 1960، كمتر از 5 درصد از دموكرات ها 
و جمهوري خواه��ان گفته بودند از اينكه فرزندانش��ان با 
فردي از حزب مقابل ازدواج كند، ناراحت مي ش��وند. اما 
طبق نظرس��نجي اخير آتالنتيك، ام��روزه 35 درصد از 
جمهوري خواه��ان و 45 درص��د از دموكرات ها از چنين 
واقعه اي ناراحت خواهند شد. اين آمار، بسيار بيشتر از درصد 
مربوط به ازدواج ميان نژادها و مذاهب مختلف است، ضمن 
اينكه به موازات افزايش خصومت، از اعتماد در مؤسسات 
سياسي هم كاسته مي شود. تحقيقاتي كه مركز تحقيقات 
»پيو« در ماه جوالي )2019( انجام داد، مؤيد همين مطلب 
است و نشان مي دهد كه فقط حدود نيمي از افرادي كه در 
اين نظرسنجي شركت كردند معتقدند شهروندان هوادار 
آنها نتيجه انتخابات را فارغ از اينكه چه كسي پيروز شود 
مي پذيرند. اين در حالي اس��ت ك��ه در ايالت هاي مرزي 
بي اعتمادي )به دولت مركزي( به موضوعي محوري تبديل 
شده است و فعاالن راست گرا در تگزاس و چپ گرايان در 

كاليفرنيا مذاكرات درباره جدايي را از سر گرفته اند. 
تحقيقاتي كه به تازگي، دانش��مندان علوم سياس��ي در 
دانشگاه »واندربيلت« و ديگر مؤسسات انجام داده اند نشان 
مي دهد كه هم جمهوري خواهان و هم دموكرات ها مصرانه 
مي خواهند، اعضاي حزب مخالف را تحقير كنند. در اين 
تحقيق آمده است: »اعضاي احزاب مي خواهند به صراحت 
بگويند كه افراد عضو حزب مقابل مانند حيوان هايي هستند 
كه از صفات اساسي انس��اني بهره اي نبرده اند.« در چنين 
شرايطي، شخص رئيس جمهور هم عالوه بر تشويق چنين 
احساساتي، از آنها بهره برداري مي كند. حال آنكه عبور از 
چنين مرزي خطرناك است. پژوهشگران معتقدند: »تحقير 

كردن، مي تواند به تضعيف ابعاد اخالقي منجر شود. همان 
ابعادي كه در حالت طبيعي ما را از آسيب رساندن به انسان 

ديگري بازمي دارد.«
اگرچه )امروزه( خش��ونت حزبي، به ميزان قابل توجهي 
از ديگر ادواري كه ش��كاف حزبي مش��هود بود، از جمله 
اواخر دهه 1960 كمتر اس��ت اما ش��دت گرفتن چنين 
س��خناني به افراطي ش��دن برخي از افراد منتهي ش��ده 
است. »سزار س��ايوك« يكي از نمونه هاي قرار گرفتن در 
چنين فضايي است. او كه به دليل هدف قرار دادن چندين 
دموكرات برجسته با بمب لوله اي دس��تگير شد، يكي از 
تماشاگران پروپا قرص شبكه »فاكس نيوز« بود. وكيل وي 
در دادگاه گفت كه موكلش تحت تأثير سخنان ترامپ درباره 

سفيدپوستان قرار گرفته بود. 
نمونه ديگر اين اس��ت كه اعتراض  هاي سياسي بيشتر در 
»شارلوت ويل« و »ويرجينيا« به خشونت گراييدند يعني 
همان مناطقي كه اقدامات راس��ت گرايان به كشته شدن 
يك زن جوان منجر شد. در »پورتلند«، »اورگان« و برخي 
نقاط ديگر جنبش چپ گراي »آنتيفا« با پليس درگير شد. 
اين موضوع نبايد ناديده گرفته شود كه خشونت گروه هاي 
افراط گرا زمينه را براي ايدئولوگ ها مساعد مي كند تا ديگر 
طرف ها را بترسانند. عامل اين وضعيت چه بوده است؟ به 
مواردي مانند تأكيد بر جهاني سازان، اقتصاد فراصنعتي، 
افزايش نابرابري اقتصادي و چندقطبي كردن رسانه، بايد 

سخنان مخرب رئيس جمهور را هم اضافه كرد. 
اما بزرگ ترين تغييرات، تغييرات جمعيتي خواهند بود. 
امريكا در حال تجربه دوران گذاري است كه شايد هيچ كدام 
از دموكراس��ي هاي ثروتمند و باثبات آن را تاكنون تجربه 
نكرده اند. گروهي كه از لحاظ تاريخي، گروه غالب است، در 
مسير تبديل شدن به اقليت سياسي قرار دارد و گروه هاي 
كوچك وابسته به آنها بر حق مشترك و برابر خود تأكيد 
دارند. اگر س��ابقه اي براي چنين تحوالتي وجود داش��ته 
باشد، در اياالت متحده امريكا قرار دارد يعني همان جايي 
كه انگليسي هاي سفيدپوست در اولويت و مرزبندي هاي 

گروه هاي غالب مورد بحث قرار گرفته اند. 
در حافظه بخش زيادي از امريكايي ها اينطور ثبت ش��ده 
كه بيشتر جمعيت اين كشور، مسيحي هاي سفيد پوست 
هستند. حدود يك سوم از محافظه كاران مي گويند كه در 
مقايسه با انجيلي هاي سفيدپوست، به دليل اعتقاداتشان 

هدف تبعيض هاي بيشتري قرار گرفته اند. 
اما مسئله مهم تري در مقايسه با تغيير، پيش رو قرار دارد. 
طي دوره اي در ربع قرن آتي با توجه به ميزان مهاجرت ها و 
تنوع هاي قومي و نژادي، غيرسفيدها اكثريت را در امريكا به 
خود اختصاص خواهند داد. براي برخي از امريكايي ها تغيير 
مي تواند دليلي براي جشن گرفتن باشد و گروهي ديگر هم 

به آن توجهي نخواهند داشت. 
اما آنچه مهم است اين است كه رئيس جمهور در دوره گذار 
مشكالت سياسي را به وجود آورده است. در سال 2016 
رأي دهندگان طبقه كارگر سفيدپوست كه معتقد بودند 
تبعيض عليه سفيدها مش��كلي جدي است يا آنهايي كه 
مي گفتند در كشور خودشان احساس بيگانه بودن را دارند، 
در مقايسه با ديگراني كه چنين حسي نداشتند، احتماالً دو 
برابر بيشتر به ترامپ رأي دادند. دوسوم از رأي دهندگان 
به ترامپ، معتقد بودند كه انتخابات سال 2016، نشانگر 
آخرين شانس براي جلوگيري از افول امريكا بود و آنها به 

ترامپ به عنوان يك حامي مي نگريستند. 
در سال 2002، »روي تيكسيرا« دانشمند علوم سياسي 
و »جان جودي��س« خبرنگار، كتابي را منتش��ر كردند با 
عنوان »رشد اكثريت دموكرات« كه به تغييرات جمعيتي 
مي پردازد و به اين موضوع اشاره دارد كه در كنار جنبش 
زنان، وجود افراد متخصص و جوانان در شاخه دموكرات ها، 
باعث مي شود كه جمهوري خواهان به اقليت سياسي تبديل 
شوند. در اين كتاب، شرايط اكثريتي كه رو به رشد است، 
غيرقابل وصف و اجتناب ناپذير ارزيابي شده است. پس از 
اينكه »باراك اوباما« رئيس جمهور امريكا در سال 2012 
بار ديگر انتخاب شد، تيكسيرا با تأكيد بيشتر در آتالنتيك 
نوشت: »اكثريت دموكرات مي تواند ماندگار شود.« اما دو 
سال بعد، پس از اينكه دموكرات ها در انتخابات ميان دوره 
سال 2014 كنار گذاشته شدند، جوديس گفت كه اكثريت 
دموكرات رو به رش��د، به سرابي تبديل ش��د و حمايت از 
جمهوري خواه��ان در ميان طبقه كارگ��ر، برگ برنده اي 
براي اين حزب محسوب مي ش��د كه درنهايت انتخابات 

سال 2016 هم تأييدي بر اين موضوع بود. به مرور، بسياري 
از محافظه كاران به اين نتيجه رسيده اند كه تيكسيرا اشتباه 
نمي كرد و كاهش جنبه هاي مثبت جمهوري خواهان ميان 
رأي دهندگان جوان مش��هود اس��ت و آنها اين اميد را كه 

مي توانند در انتخابات پيروز شوند از دست مي دهند. 
حزب جمهوري خواه با ترامپ، بيشتر از يك دولت واقعي به 
صورت يك دولت موقت رفتار كرده است يعني به )دولت 
ترامپ( به ديده نوعي توقف نگريسته مي شود كه روند افول 
را كند مي كند. تاريخ امريكا مملو از نمونه هايي از اين دست 
اس��ت و اين وضعيت برخي اوقات دلپذير، بيشتر وقت ها 
تلخ و برخي مواقع توأم با خشونت صورت مي گيرد؛ چراكه 
ائتالف هاي حزبي در امريكا دائماً در حال تغيير هستند و 
با محورهاي جديد هماهنگ مي شوند ضمن اينكه رقباي 

ديروز به متحدان امروز تبديل مي شوند. 
اما گاهي اين روند به خوبي پيش نمي رود. ترامپ حزبش 
را به بن بس��ت رس��انده اس��ت. حتي اگر فرض كنيم كه 
رئيس جمهور امريكا در پي استيضاح از سمت خود بركنار 
نمي شود، )اين روند( انتخاب مجدد وي را تحت تأثير قرار 
خواهد داد، اما شكس��ت رئيس جمهور باعث مي شود كه 
هواداران وي مطمئن شوند كه تغييرات جمعيتي به ضرر 
آنها تغيير كرده است. چنين ترسي، بزرگ ترين تهديدي 

است كه دموكراسي امريكايي با آن مواجه است. 
»آدام پرزورس��كي« دانشمند علوم سياس��ي كه درباره 
دموكراسي ها در شرق اروپا و امريكاي التين تحقيق كرده، 
معتقد است كه براي بقاي نهادهاي دموكراتيك، بايد به 
همه طرف هاي سياسي اين فرصت داده شود تا در رقابت 
در زمينه منافع و ارزش ها پيروز شوند. وي همچنين بر اين 
باور است كه آنها )نهادها( بايد اقدامات ديگري انجام دهند 
كه داراي اهميتي مشابه آنچه ذكر شد، باشد و آن اين است 
كه آنها بايد حتي شكست خوردن تحت دموكراسي را در 

مقايسه با آينده غيردموكرات، جذاب  تر نشان دهند. 
 محافظه كاران با وجودي كه در شرايط كنوني كاخ سفيد، سنا 
و بسياري از نهاد هاي دولتي را در اختيار دارند، اين باور  را كه 
بتوانند در انتخابات پيش رو پيروز شوند، از دست مي دهند. 
آنها معتقدند كه اين شكس��ت هاي انتخاباتي كه مي تواند 
نابودي آنها را به دنبال داشته باشد، نگران كننده تر هستند. 

فروپاشي خط مشي اصلي حزب جمهوري خواه در مواجهه 
با پديده »ترامپيسم« به يكباره محصول شرايطي خاص و 
بازتاب پاره اي از مسائل است. »دانيل زيبالت« دانشمند 
علوم سياس��ي در تازه ترين مطالعات خود به اين نتيجه 

رسيده است كه عامل كليدي، قدرت يا شخصيت حزب 
چپ يا قدرت هايي كه به تحقق دموكراسي بيشتر منجر 
مي شوند، نيست بلكه بيشتر به قابليت بقاي راست ميانه 
بستگي دارد. يك حزب راس��ت  ميانه قدرتمند مي تواند 
مانعي براي جنبش هاي راست گراي افراطي باشد و جلوي 
افراط گرايان را در حمله به ساختار سياسي بگيرد و اين را 
هم بايد در نظر داشت كه حزب چپ از اقتدارگرايي در امان 
نيست. برخي از اقدامات بسيار منفي افراط گرايانه در قرن 
بيستم را رژيم هاي تماميت خواه چپ گرا مرتكب شده اند. 

اما احزاب راس��ت گرا معموالً افرادي را ش��امل مي شوند 
كه از برخ��ورداري از ق��درت و موقعي��ت در جامعه لذت 
مي برند و مي تواند شماري از سران و افراد بانفوذ در زمينه 
بازرگاني، مقامات نظامي، قضات و دولتمردان را دربربگيرد؛ 
همان افرادي كه دولت ب��ه وفاداري و خدم��ات آنها نياز 
دارد. زيبالت به اين نتيجه رسيد كه اگر گروه هايي كه به 
صورت سنتي، جايگاه هاي ممتاز را دوست دارند ببينند در 
جامعه اي دموكرات تر، آينده اي بهتر دارند در اين صورت به 
دموكرات ها مي پيوندند اما اگر نيروهاي محافظه كار به اين 
نتيجه برسند كه سياست هاي انتخاباتي براي هميشه آنها 
را از دولت خارج مي كنند در اين صورت احتمال دارد كه 

دموكراسي را رد كنند. 
زيبالت به آلمان در دهه 1930 ميالدي اشاره مي كند كه 
فاجعه بار ترين فروپاشي دموكراسي در قرن بيستم در آن 
دوران و در اين كش��ور رخ داد. يعني زماني كه سرنوشت 
دموكراسي در دستان محافظه كاران قرار داشت. به عبارتي، 
جايي كه راست ميانه قدرت بگيرد، مي تواند از منافع پيروان 
خود حمايت كند و جنبش هاي افراط گرايانه بيشتري را از 
بين ببرد. در آلمان زماني كه احزاب راست  ميانه تضعيف 
ش��دند، ضعف آنها به عاملي راهبردي در زمينه فروپاشي 

دموكراسي تبديل شد. 
البته فجيع ترين فروپاشي دموكراسي در قرن نوزدهم در 
امريكا رخ داد. در آن زمان سفيدپوستاني كه رأي مي دادند 
از افول قدرت خود ناش��ي از تنوع قومي وحشت داشتند. 
ب��رده داري در جنوب در اواي��ل دوران جمهوريت، قدرت 
بي توازني را تجربه مي كرد. ش��ماري از نخستين رؤساي 
جمهور امريكا به غي��ر از آنهايي كه اسمش��ان آدامز بود، 
برده دار بودند. 12 نفر از نخستين وزراي خارجه اين كشور 
هم از اهالي ايالت هايي بودند كه برده داري در آن مناطق 
قانوني بود. كنگره اي كه جنوبي ها بر آن تس��لط داشتند، 
از قدرت به عنوان دارايي براي تحقق اهداف خود استفاده 
مي كرد. مجموع اين موارد نشان مي دهد، اينكه آيا ساختار 
سياسي امريكا بدون شكنندگي بيشتر مي تواند ادامه دهد، 

احتماالً به انتخاب هاي راست ميانه بستگي دارد. 
سياست ها در اوايل جمهوريت امريكا، واقعي و پرشور بود 
كه به وسيله منافع ضربدري هدايت مي شد، اما وقتي كه 
اياالت شمالي به صورت رسمي برده داري را ممنوع كردند 
و اين پديده در غرب گسترش يافت، ميان اياالتي كه از كار 
آزاد حمايت مي كردند و آنهايي كه منافعش��ان به صورت 
مستقيم در گرو كار برده ها بود، تنش هاي مقطعي رخ داد. 
اوايل قرن نوزدهم، ساختار جمعيتي به روشني به سمت 
ايالت هاي آزاد بود؛ يعني جايي كه جمعيت به سرعت رو 
به افزايش داشت. ش��مار مهاجران به منظور يافتن شغل 
در كارخانه هاي شمال و سكونت در مزارع غرب ميانه، در 
حاشيه اقيانوس اطلس افزايش يافت. با پايان جنگ داخلي، 
افرادي كه جاي ديگري متولد ش��ده بودند، 19 درصد از 
جمعيت اياالت ش��مالي را تش��كيل مي دادند و اين رقم 
درباره اياالت جنوبي فقط 4 درصد بود. نخستين تحرك 
در مجلس نمايندگان به عنوان دموكرات ترين نهاد دولت 
امريكا به چشم خورد و جنوب هم در اقدامي قاطع تالش 
كرد تا هرگونه موردي كه به برده داري مربوط مي شود را از 

دادخواست ها و سخنراني ها حذف كند. 
در سال 1836، نمايندگان جنوبي كنگره و هم پيمانان آنها 
قانوني اجباري را وضع كردند كه طب��ق آن، ارائه هرگونه 
دادخواس��تي را كه اش��اره فراواني به موض��وع برده داري 
كرده بود به مدت 9 سال ممنوع مي كرد. در سال 1845، 
سخنراني ای كه »جاش��وا گيدينگز« نماينده اوهايو عليه 
برده داري ايراد كرد، چنان »جان داوس��ن« از لوئيزيانا را 
خشمگين كرد كه او اسلحه كمري اش را به دست گرفت و 

گفت كه مي خواهد همكارش را بكشد. 
امروزه ح��زب جمهوري خواه مورد حمايت مس��يحي هاي 
سفيدپوست اس��ت و براي جنگي شكس��ت خورده مبارزه 
مي كند. )براي اين حزب( در دادگاه عالي و سنا شكست ممكن 
است مدتي به تعويق بيفتد اما نمي توان آن را براي هميشه به 
تأخير انداخت. ضمن اينكه اقدام ترامپ مبني بر كند كردن 
روند مهاجرت، واكنش افكار عمومي را عليه محدوديت هايي 
كه وي مي تواند اعمال كند به دنبال داش��ت. سال 2015 و 
پيش از اين موضع گيري هاي ترام��پ، كمتر از يك چهارم 
امريكايي ها تصور مي كردند كه مهاجرت قانوني بايد افزايش 
يابد. امروزه بيش از يك س��وم امريكايي ها چنين ديدگاهي 
دارند. عالوه بر اين، هرچه ترامپ  پيشنهادهاي بيشتري در 
زمينه مهاجرت مي دهد، احتمال تصويبشان كمتر مي شود. 
شرايط به گونه اي است كه براي يك پوپوليست، ترامپ به 
ميزان قابل مالحظه اي نامحبوب اس��ت اما هيچ كس نبايد 
از اين موضوع احس��اس آرامش داشته باشد؛ چراكه ترامپ 
هرچه بيشتر مخالفان خود را تحريك كند به همان ميزان 
هواداران وي هم بيش��تر نگران مي ش��وند. وقتي كه دوره 
رياست جمهوري ترامپ به پايان برسد، جمهوري خواهان، 
خيلي زود در برابر همان انتخابي قرار مي گيرند كه پيش از 
قدرت گرفتن وي با آن مواجه بودند. در سال 2013، سران 
اين حزب مسيري كه پشت سر آنان قرار داشت را به روشني 
مي ديدند و از جمهوري خواهان مي خواستند تا رأي دهندگان 
با پيشينه هاي متفاوت كه با ديدگاه هاي اين حزب نزديك 
هستند را جذب كنند. ترامپيسم، ايده هاي محافظه كاران را 
به سمت ملي گرايي قومي سوق مي دهد و اگر ترامپيسم پس از 
خروج ترامپ از كاخ سفيد هم ادامه داشته باشد در اين صورت 

دموكراسي ما هم آسيب خواهد ديد.

دموكراسي زير شالق تغييرات جمعيتي 

امريكاچطوربهپايانميرسد؟!

گروهي كه از لحاظ تاريخي، گروه غالب است، 
در مسير تبديل شدن به اقليت سياسي قرار 
دارد و گروه ه�اي كوچ�ك وابس�ته به آنها 
بر حق مش�ترك و برابر خود تأكي�د دارند. 
اگر س�ابقه اي براي چني�ن تحوالتي وجود 
داشته باش�د، در اياالت متحده امريكا قرار 
دارد يعن�ي همان جايي كه انگليس�ي هاي 
سفيدپوس�ت در اولوي�ت و مرزبندي هاي 

گروه هاي غالب مورد بحث قرار گرفته اند

ترامپ حزبش را به بن بس�ت رس�انده است. 
حتي اگر فرض كنيم كه رئيس جمهور امريكا 
در پي استيضاح از سمت خود بركنار نمي شود، 
)اين روند( انتخاب مج�دد وي را تحت تأثير 
قرار خواهد داد، اما شكس�ت رئيس جمهور 
باعث مي شود كه هواداران وي مطمئن شوند 
كه تغييرات جمعيتي به ضرر آنها تغيير كرده 
است. چنين ترسي، بزرگ ترين تهديدي است 

كه دموكراسي امريكايي با آن مواجه است

  روح اهلل صالحي
همزماني ايجاد آشوب در عراق، لبنان و متعاقب آن حمايت 
از آشوب هاي اخير ايران، امري اتفاقي نيست بلكه يك 
سناريوي از پيش طراحي شده از سوي امريكا و سعودي ها با 
هدف درهم شكستن انسجام و اقتدار محور مقاومت است. 
امري��كا و اذناب��ش كه در س��ال هاي اخي��ر مقابل اي��ران و 
همپيمانانش شكست هاي سنگيني را متحمل شده اند و از 
طريق جنگ نتوانس��ته اند در برابر محور مقاومت موفقيتي 
كس��ب كنند، برنامه ديگري را جايگزين گزينه هاي نظامي 
كرده اند. شكس��ت در س��وريه به رغم هزينه هاي هنگفت، 
مقامات واشنگتن را به اين جمع بندي رسانده است كه تضعيف 
مقاومت با رويارويي مس��تقيم امكان تحقق ندارد بلكه بايد 
مسيرهاي ديگري را كه كم هزينه تر هم باشد، پيگيري كنند. 
بي ثبات سازي، ناامني و آشوب اس��م رمز جديد پروژه هايي 
هس��تند كه جبهه عبري-عربي-غربي براي مقابله با محور 
مقاومت طراحي كرده است. اعتراضات در كشورهاي عراق و 
لبنان كه نزديك به دو ماه است شروع شده و به گفته رسانه  ها 
و مقامات اين كشورها، از سوي امريكا و رژيم سعودي هدايت 
مي شود، براي جبران شكس��ت هايي است كه از مقاومت در 

منطقه خورده اند. 
افزايش قدرت موشكي حزب اهلل در لبنان و قدرت گيري بسيج 
مردمي موسوم به حشدالشعبي در عراق و اتصال محور تهران، 
بغداد، دمشق، بيروت به يكديگر، تهديد جدي براي واشنگتن 
و تل آويو است و تالش مي كنند از اتصال اين محور قدرتمند 
جلوگيري كنند. امريكا، رژيم صهيونيستي و عربستان سعودي 
براي مقابله با محور مقاومت، شمشير خود را از رو بسته اند و با 
موج سواري روي اعتراضات در لبنان، عراق و ايران، مردم اين 
كشورها را سپر انساني قرار داده و در راستاي تحقق نقشه هاي 

هدفمند خود سودجويي مي كنند. 
  نوك پيكان به سمت حزب اهلل 

بي ترديد مسئله بي ثبات كردن لبنان، با هدف مقابله با قدرت 
حزب اهلل در اين كشور انجام مي شود. سناريوي ناامن سازي 
لبنان درحالي انجام مي شود كه گروه هاي مقاومت در انتخابات 
سال گذشته لبنان بيشترين كرس��ي هاي پارلمان را كسب 
كردند و جايگاه حزب اهلل در بدنه سياسي و اجتماعي لبنان 
تقويت شده است. مثلث غربي-عربي-عبري از قدرت گيري 
حزب اهلل در لبنان به ش��دت نگران هس��تند و به هر ابزاري 
متوسل مي ش��وند تا بتوانند جايگاه اين جنبش را تضعيف 
كنند؛ چراك��ه به زعم امريكايي ها و مقامات صهيونيس��تي، 
حزب اهلل به عنوان بازوي قدرتمند ايران در منطقه به ش��مار 

مي رود كه بايد قطع ش��ود. در برهه كنوني كه بحران سوريه 
رو به اتمام است و به زودي طومار تروريست ها در اين كشور 
برچيده مي ش��ود، اسرائيلي ها از بازگش��ت مجدد نيروهاي 
حزب اهلل به لبنان كه تجارب بسياري در جنگ سوريه كسب 
كرده اند، احساس خطر مي كنند و به همين دليل سعي دارند 
تا با ناامن سازي لبنان، نگذارند حزب اهلل به سمت سرزمين هاي 

اشغالي متمركز شود. 
تضعيف حزب اهلل در لبنان سبب مي شود تا امنيت مرزهاي 
اسرائيل بيشتر تضمين شود و ايجاد آشوب بهترين سناريوي 
ممكن براي رسيدن به اين هدف اس��ت. واشنگتن، تل آويو 
و رياض مي دانند ك��ه از كنترل خارج ش��دن اعتراضات در 
لبنان سبب مي ش��ود تا حزب اهلل وارد عمل شود و آن زمان 
مي توانند نقشه خود را كه همان قرار دادن نيروهاي مقاومت 
در برابر مردم لبنان اس��ت، عملي كنند و با موج سواري روي 
اين موضوع، جنجال رسانه اي عليه حزب اهلل به راه انداخته و 

فشارهاي بين المللي را عليه اين جنبش افزايش دهند. 
اگر لبنان درگير فرقه گرايي شود، توجه حزب اهلل و ارتش اين 
كشور به مسائل داخلي و تأمين امنيت متمركز خواهد شد و 
اين به نفع صهيونيست ها است تا بتوانند از اين مسئله به نفع 
خود بهره برداري كنند. هرچقدر ناامني در كشورهاي همسايه 
فلسطين اشغالي تشديد شود، امنيت رژيم صهيونيستي هم 
به همان اندازه تضمين خواهد ش��د. استعفاهاي مكرر سعد 
حريري، نخست وزير سابق لبنان در دو سال گذشته كه دستور 
آن از اتاق فكر رياض و واش��نگتن صادر مي شود، همچنين 
خروج س��رمايه هاي عربس��تان و امارات از بانك هاي لبنان، 
بيانگر اين است كه عربستان و امريكا به دنبال اجراي پروژه 
بي  دولت سازي در لبنان هستند تا مهره هاي خود در لبنان را 
روي كار بياورند و بتوانند در بدنه دولت نفوذ كنند. بنابراين، 
نوك پيكان اعتراضات مردمي در لبنان به سمت حزب اهلل و 

گروه هاي ائتالفي با آن هدايت مي شود تا غرب نقشه چندين 
ساله  در خلع سالح حزب اهلل را عملياتي كند.  

  مقابله با حشدالشعبي 
اگر زماني تنها حزب اهلل به عنوان شاخه اي از محور مقاومت 
در برابر اسرائيل قدرت نمايي مي كرد اكنون درخت مقاومت 
در همه جاي منطقه ريشه دوانده اس��ت و هسته هاي قوي 
مقاومت در عراق و يمن هم سر برآورده اند. حشدالشعبي عراق 
كه سابقه تأسيس آن به پنج س��ال پيش مي رسد اكنون به 
عنوان جدي ترين تهديد براي امريكا و متحدانش تبديل شده 
است. مقامات كاخ سفيد مدعي هستند كه حشدالشعبي تحت 
حمايت ايران قرار دارد و به شدت با قدرت گيري اين گروه در 
عراق مقابله مي كند. تالش امريكا براي كنار زدن حشدالشعبي 
درحالي است كه اين گروه نقش مهمي در آزادسازي شهرهاي 
عراق در برابر تروريست هاي داعش داش��ت و االن به عنوان 
يكي از اركان نيروهاي مس��لح اين كش��ور به شمار مي رود. 
امريكا، عربستان و اسرائيل از تبديل شدن حشدالشعبي به 
مدلي مانند حزب اهلل نگران هستند و همه توان خود را براي 

جلوگيري از اين مسئله به كار گرفته اند. 
هدايت اعتراضات و س��وق دادن توجه معترضان از مس��ئله 
معيشت به سمت مقابله با حشدالش��عبي، با هدف منحرف 
كردن نگاه گروه هاي مقاومت از انتقام گيري از امريكا و اسرائيل 

به آشوب و خشونت در داخل انجام شده است. 
كاماًل آشكار است كه امريكا با صحنه گرداني اغتشاشات در 
عراق به دنبال سرنگوني دولت عادل عبدالمهدي، نخست وزير 
اين كشور است و در تحقق اين توطئه از تشكيالت بعثي ها و 
تروريس��ت هاي تكفيري كه هنوز در عراق نفس مي كشند، 
استفاده مي كند. اعتراضات اخير عراق كه اين روزها به خاطر 
تحركات امريكا و عربس��تان جنبه خشونت و آشوب به خود 
گرفته است، از مطالبات اقتصادي به مطالبات سياسي تغيير 
يافته است. عربستان و امارات به عنوان پياده نظام واشنگتن در 
منطقه، هزينه هاي بسيار زيادي صرف كرده اند تا احساسات 
معترضان عراقي را تحريك كنند. رياض و ابوظبي با اتهام زني ها 
و معرفي كردن ايران به عنوان عامل بدبختي عراقي ها، به دنبال 
برافروختن آتش خش��م مردم عراق عليه ايراني ها هستند. 
شعارهاي ضدايراني از س��وي برخي نفوذي ها در اعتراضات 
لبنان و عراق نشان مي دهد كه امريكا و رژيم صهيونيستي و 
سعودي ها از اليه هاي زيرين هرم مقاومت نقشه شوم خود را 

آغاز كرده اند تا پايه هاي اين محور را به لرزه درآورند. 
  ايران هدف اصلي پروژه 

اگرچه امريكا، اسرائيل و عربستان، آشوب عليه محور مقاومت 
را از عراق و لبنان كليد زده اند، اما هدف اصلي مثلث شرارت 
مقابله با قدرت گيري و نفوذ منطقه اي ايران است كه به تهديد 
جدي براي منافع غرب و شركاي صهيونيستي و ارتجاع عرب 
تبديل شده است. از زمان انقالب اسالمي كه پاي امريكايي ها 
از ايران بريده شد، توطئه و راه اندازي آشوب براي تغيير نظام 
سياسي همواره به عنوان يكي از گزينه هاي روي ميز مقامات 
كاخ سفيد بوده است و اين مسئله در سال هاي اخير و با آمدن 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا بيش از هر زمان ديگري 
در كانون توجه واش��نگتن قرار گرفته اس��ت. ايجاد فتنه و 
جنگ افروزي حربه اي اس��ت كه امريكا و عمال آن از سال ها 
پيش عليه ايران در منطقه به راه انداخته اند؛ چراكه آش��وب 
تنها گزينه اي اس��ت كه پيش روي غ��رب در برابر ايران قرار 
دارد و همه راه هاي نفوذ به ايران بسته شده است. امريكا كه 
از به كارگيري گزينه نظامي و جنگ مستقيم با ايران واهمه 
دارد، درصدد اس��ت تا نفوذ آن در منطقه را كاهش داده و با 
ايجاد آشوب در داخل كشور، برنامه هاي خود را به پيش ببرد. 
سعودي ها كه در رقابت گسترده با ايران به دنبال موازنه سازي 
هستند، تالش مي كنند محور مقاومت در منطقه را متزلزل 
كرده و نفوذ آن را كاهش دهند تا به زعم خود تهران را از موضع 
قدرت به پايين بكش��ند و زمينه را ب��راي مذاكرات مجدد و 

امتيازگيري ها در برنامه هسته اي و موشكي فراهم كنند. 
حمايت همه جانبه از آش��وب هاي اخير ايران و تالش براي 
منحرف كردن اعتراضات مسالمت آميز به سمت اغتشاش و 
ناامني نشان مي دهد كه امريكايي ها بار ديگر براي براندازي 
نظام سياس��ي در ايران دندان تيز كرده اند. امريكا و متحدان 
اروپايي آن بر اين باورند كه تحريم ها و فشار حداكثري عليه 
ايران نتيجه داده است و مردم تحت فشار اقتصادي هستند و 
اين مسير بايد ادامه داشته باشد. امريكا درحالي سنگ حمايت 
از معترضان ايراني را به سينه مي زند كه در 40 سال گذشته 
با انواع تحريم ها، معيشت مردم را هدف گرفته و ترامپ بارها 
ملت ايران را تروريست خطاب كرده است. امريكايي ها سعي 
مي كنند با به راه انداختن آشوب و ايجاد بي ثباتي، ايران را از 
درون دچار ضعف كرده و توجه آن را از مسائل منطقه اي به 
امور داخلي برگردانند. محور عبري-عربي-غربي سعي دارد 
روابط بين تهران، بغداد، بيروت را تضعيف كند و هدف اصلي 

نيز هراس اين محور از اقتدار و انسجام مقاومت بوده است. 
به رغم استفاده غرب و شركايش از ابزارهاي خود براي ضربه 
زدن به محور مقاومت، اما اعضاي مقاومت همواره توانسته اند 
در برابر حربه ها و توطئه هاي طراحي شده غرب و متحدانش 
به پيروزي برسند و اكنون ايران و همپيمانانش در اوج قدرت 
و انسجام قرار دارند و ابزارهاي امريكا و اسرائيل هرچقدر هم 

قوي باشد، نمي تواند خللي در آن ايجاد كند.

امريكا به دنبال ناامني در عراق، لبنان و ايران است

پروژهآشوبدرمثلثمقاومت

امريكا، رژيم صهيونيستي و عربستان سعودي 
براي مقابله با محور مقاومت، شمشير خود را از 
رو بسته اند و با موج سواري روي اعتراضات در 
لبنان، عراق و ايران، مردم اين كشورها را سپر 
انساني قرار داده و در راستاي تحقق نقشه هاي 

هدفمند خود سودجويي مي كنند


