
|| روزنامه جوان |  شماره 106034  1442 صف��ر   8  |  1399 مه��ر   5 ش��نبه 
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 باختبهشرطتقلب
ش��كي نيس��ت مس��ئله محوري و اصل��ي در اين 
گمانه زني ها و هشدارها مواضعي است كه دو طرف 
اصلي انتخابات امريكا گرفته اند و با شدت تمام بر آن 
تأكيد دارند. دونالد ترامپ در سخنراني ماه آگوست 
خود به صراحت گفت: »ما فقط به يك صورت است 
كه اين انتخابات را خواهيم باخ��ت، آن هم اگر در 
انتخابات تقلب شود.« در مقابل، رقيب انتخاباتي او از 
حزب دموكرات جو بايدن ماه بعد ترامپ را متهم كرد  
با دلسرد كردن رأي دهندگان براي فرستادن آراي 
پستي شان »تالش مي كند تا به صورت غير مستقيم 
انتخابات را بدزدد.« هي��الري كلينتون هم گفت: 
»جو بايدن تحت هيچ شرايطي تسليم نمي شود، 
چراكه اين جريان طول خواهد كشيد و در نهايت، 
من معتقدم او پيروز خواهد شد مشروط به اينكه ما 
حتي يك اينچ هم عقب ننشينيم.« به اين ترتيب، 
هر دو طرف اصلي انتخابات از هم اكنون خود را پيروز 
آن مي داند و شكستش را در صورتي ارزيابي كرده 
كه تقلبي اتفاق بيفتد يا اينكه به نوعي آراي مردم 
دزديده شود. به نظر مي رسد اين موضوع با شروع 
فرآيند زودهنگام رأي گيري در ايالت هاي مينه سوتا، 
ويرجينيا، داكوتاي جنوبي و وايومينگ جدي تر شده 

و ترامپ با اعتراض به عدم ارسال به موقع برگه هاي 
رأي گيري به شهروندان خارج از اين كشور مدعي 
ش��ده كه »ممكن اس��ت نتايج انتخابات هرگز به 
طور دقيق مشخص نشود.« اين حرف ترامپ يك 
پيش درآمد جدي و بسيار خطرناك براي انتخابات 
است، زيرا از همين ابتداي شروع فرآيند رأي گيري، 
نظر منفي خود را در م��ورد نتيجه انتخابات بيان  و 
براي ادعاي تقلب در انتخابات زمينه سازي مي كند. 
فريدمن درست همين وضعيت را پيش بيني كرده و 
نوشته بود: »اگر نيمي از مردم امريكا تصور كنند كه 
آراي آنها به خاطر تضعيف عمدي سرويس پستي 
امريكا از سوي اين دولت، شمارش نخواهد شد و نيم 
ديگر مردم هم به اين نتيجه برسند كه آراي پستي 
در حمايت از بايدن، كالهبرداري و تقلبي است، در 
نتيجه با يك انتخابات مخ��دوش روبه رو خواهيم 
شد.« اين درست وضعيتي است كه در حال حاضر 
در فضاي سياس��ي امريكا به وجود آمده است و هر 
دو طرف هم به آن دامن مي زنند و باعث هر چه دو 

قطبي شدن اين فضا مي شود. 
  گروههايمسلحنژادپرست

فضاي سياسي امريكا از انتخابات 2016 و پيروزي 
ترامپ بر كلينتون دو قطبي ش��ده اس��ت و نه تنها 
تالش��ي براي رفع اين وضعيت انجام نش��ده بلكه 
رفتارهاي سياس��ي نخبگان و فعاالن و رسانه ها در 

اين مدت فضاي دو قطبي را عميق تر كرده اس��ت. 
تظاهرات هاي ضد ترامپ دائم��اً در اين مدت تكرار 
شده اس��ت و خشونت هاي نژادپرس��تي باعث شد 
تا اين تظاهرات ها هم ابعاد گس��ترده تري پيدا كند 
و هم اينكه ب��ه صورت جدي تري از س��وي فعاالن 
مدني و مردم امريكا دنبال ش��ود. امريكا دست كم 
در اين يك سال گذشته مدام شاهد اين ناآرامي ها 
بوده كه بعد از قتل جورج فلويد در 25 مه امس��ال 
ابعاد بس��يار گس��ترده تري پيدا كرد و جريان ضد 

نژادپرستي به راه افتاد كه ابعاد آن به خارج از امريكا 
و كش��ورهاي اروپايي هم كشيده ش��د. در مقابل، 
گروه هاي نژادپرست سفيدپوست نيز ظاهر شدند و 
فعاليت ها همين گروه هاست كه موجب نگراني رئيس 
اف بي آي شده است. وراي در جلسه استماع پنج شنبه 
گذش��ته از ظهور فعاالن راست گراي سفيد پوست 
ناسيوناليستي گفت كه »اغلب مس��لح« بوده  و در 
جريان اعتراضات ضد نژادپرستي اخير با معترضان 
و حتي نيروهاي پليس درگير شده اند. او گفت: » اف 
بي آي به شدت نگران افزايش تنش در خيابان هاي 
اياالت متحده و گروه هايي اس��ت كه براي تحريك 
خشونت معترضين را مي ربايند.« يك نمونه از اين 
خشونت ها در روز چهارشنبه 26 آگوست و در جريان 
تيراندازي جوان 17ساله اي به نام كايل ريتنهاوس در 
شهر ناآرام كنوشا از ايالت ويسكانسين اتفاق افتاد. 
تصاوير ويدئويي نشان مي دهد  او بعد از شليك با يك 
اسلحه نيمه اتوماتيك به يك معترض فرياد مي زند: 
»من االن يك پليس را كش��تم.« نكته جالب توجه 
اينجاست كه ترامپ بعد از دستگيري اين نوجوان نه 
تنها اقدام به قتل او را محكوم نكرد بلكه در مقام دفاع 
از او برآمد و در كنفرانس خبري دوشنبه 31 آگوست 
اقدام به تيراندازي ريتنهاوس را دفاع از خود خواند. 
ترامپ به اين نحو آشكارا از تشكل هاي نژادپرست 
هوادار خود حمايت مي كند و به نظر مي رسد قصد 

دارد با اين حمايت به آنها دلگرمي دهد تا ابزار فشار او 
در مقابل انتخابات باشند. 

 تكرارتاريخ
ادوارد بي فولي اس��تاد رش��ته حقوق در دانش��گاه 
ايالتي اوهايو است كه در مقاله اي براي پوليتيكو به 
علت جنگ داخلي امريكا در 1861 اشاره مي كند و 
مي نويسد: »امريكا قبل از اين درگير جنگ داخلي 
ش��د، زيرا يك طرف در انتخاب��ات 1860 حاضر به 
قبول شكس��ت خود نبود.« منظور فولي انتخابات 
20 سپتامبر 1860 اس��ت كه در جريان آن آبراهام 
لينكلن ب��ا حمايت ايالت ه��اي ش��مالي امريكا از 
جفرسون ديويس مورد حمايت ايالت هاي جنوبي 
پيروز ش��د اما بعد از مراسم س��وگند لينكلن در 4 
مارس 1861 ايالت هاي كاروليناي جنوبي، جورجيا، 
فلوريدا، آالباما، مي سي س��ي پي، لوئيزيانا و تگزاس 
حاضر به پذيرش رياس��ت جمهوري او نشدند و با 
تعيين ديويس به عنوان رئيس جمهور خود اياالت 
مؤتلفه امريكا يا كنفدراسيون كش��ورهاي امريكا، 
Confederate States of America، را تشكيل 
دادند و همين امر زمينه ساز جنگ داخلي چهار ساله 
در امريكا شد. بي فولي در ادامه مي نويسد: »امكان 
دارد همين قضيه بار ديگر به آزمون گذاشته شود. 
اگر هيچ كدام از طرف ها حاضر به قبول پيروزي طرف 
ديگر نباشد، حكومت مردم به معناي دولت از مردم، 
به دست مردم و براي مردم ديگر در همين جا از ميان 
خواهد رفت و نه چيز ديگر.« آيا تاريخ تكرار خواهد 
شد و رويارويي ترامپ با بايدن امريكا را همانند 1861 
بار ديگر به ورطه جنگ داخلي خواهد كشيد؟ چنين 
چيزي بعيد به نظر مي رسد، زيرا شرايط به طور كلي 
با آن زمان تفاوت دارد و نهادها و ابزارهايي در امريكا 
وجود دارد كه نگذارد اوضاع به اين س��مت برود اما 
دست كم خودداري دو س��وي انتخابات از پذيرش 
نتيجه انتخابات چيزي است كه از همين حاال اعالم 
مي كنند و تحليل ها بر اين محور اس��ت كه در اين 
صورت چه خواهد شد. فريدمن وضعيت را وخيم تر 
از اختالف جورج بوش پس��ر و ال گور در انتخابات 
2000 ارزيابي كرده كه در حد منازعات حقوقي و 
دادگاه بود و تهديد را »واقعاً جدي« مي داند، وراي از 
خشونت هاي گروه هاي مسلح نژادپرست و »درگيري 
مسلحانه« مي ترس��د و فولي نيز از »پايان دولت از 
مردم، به دست مردم و براي مردم« مي گويد. در هر 
صورت، يك نكته حتمي است و آن شرايطي سخت 
و غير قابل پيش بيني بعد از برگزاري انتخابات در 3 
نوامبر است كه باعث مي شود اين انتخابات مبدل به 
حادثه اي ماندگار در تاريخ امريكا شود و گويا همه بر 

سر اين موضوع اتفاق نظر دارند.
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 توطئهغرب
سرگئي نارشكين، رئيس سازمان اطالعات خارجي 
روسيه 26 شهريور گفته بود امريكا درصدد سرنگوني 
حكومت قانوني در بالروس اس��ت و در ناآرامي هاي 
اين كشور نقش اصلي را ايفا مي كند.  نارشكين با بيان 
اينكه در حوادث بالروس، رد پاي غربي ها به خوبي 
مشاهده مي ش��ود، گفت: »اعتراضات در بالروس از 
همان ابتدا خوب برنامه ريزي و سازماندهي شده بود 
و از خارج هماهنگ و هدايت مي شود.« به گفته او، 
سازمان اطالعات خارجي روسيه اطالعات موثقي در 
اختيار دارد كه امريكا در برپايي اعتراضات در بالروس 

نقش مركزي ايفا مي كند. 
مشخص است هدف اصلي غربي ها به ويژه امريكا از 
اعالم موضع در باره الكساندر لوكاشنكو و غير قانوني 
اعالم كردن وي اين است كه با كنار زدن او از صحنه 
قدرت و روي كار آوردن يك رئيس جمهور غربگرا در 
اين كشور همسايه روسيه، مسكو در مرزهاي غربي 
خود با زنجيره اي از دولت هاي هوادار غرب محاصره 
شود. لوكاشنكو معتقد است هدف غربي ها قرار دادن 
بالروس در زنجيره »ويلنيوس ت��ا كي يف« و ايجاد 

ديوار حائلي بين روسيه و غرب است. لوكاشنكو اخيراً 
نيز در نشستي گفت كش��ور هاي غربي به مدت 10 
سال براي برپايي اعتراضات دركشورش برنامه ريزي 
كرده اند.  از نگاه روس ها، روند فزاينده گسترش ناتو 
به سوي شرق كه هم اكنون نيز ادامه دارد و نيز وقوع 
انقالب هاي رنگي در كشورهاي حوزه همسو يعني 
در گرجستان و س��پس اوكراين در چارچوب طرح 
كالن غرب ب��راي از ميان بردن نظام هاي سياس��ي 
غير همس��و با آن در كش��ورهاي حائل بين اروپا و 
روس��يه و در نهايت محاصره يا دربرگيري مس��كو 
طراحي و اجرا شده است. مسكو براين گمان است كه 
غربي ها به ويژه اتحاديه اروپا و امريكا طرح مشابهي 
را در باره بالروس با حمايت آشكار از معترضان و نيز 
تهديد به اعمال تحريم هاي گسترده عليه مقامات 
ارش��د بالروس دنبال مي كنند. ب��ه گفته »مهدي 
خورسند« كارشناس مسائل اوراسيا »اروپا در موضوع 
بالروس، به دنبال سياست انقالب هاي رنگي امريكا 
در جمهوري ه��اي اس��تقالل يافته ش��وروي مانند 
گرجستان و اوكراين است تا با استقرار يك نظام غربي 
وابسته به اروپا، انتقام كريمه از روسيه گرفته شود. 
مدل اعتراضات يا حتي نامگ��ذاري اين اعتراضات، 

شباهت بسياري به انقالب هاي رنگي دارد.«
نارشكين با بيان اينكه مقدمات برگزاري اعتراضات در 
بالروس از مدت ها پيش از انتخابات فراهم شده بود، 
افزود: »بر اساس اطالعات سازمان اطالعات خارجي 
روسيه، امريكا در سال 201۹ و اوايل سال 2020 از 
طريق چندين سازمان غيردولتي حدود 20 ميليون 
دالر براي برپاي��ي اعتراضات ضددولتي كمك مالي 
ارسال كرد، با اين پول ها، شبكه وبالگ نويس هاي به 
اصطالح مستقل و حساب هاي كاربري اطالع رساني 
در شبكه هاي اجتماعي ايجاد شد و فعاالن سياسي 
براي شركت در اعتراضات خياباني آموزش ديدند. 
فعال ترين معترضان دوره هايي را در لهستان، ليتواني 
و اوكراين گذراندند و مربيان باتجربه امريكايي به آنها 
شيوه هاي ش��ركت در اعتراضات را آموزش دادند. 
اكنون معترضان آموزش ديده در كشورهاي اروپايي 
با هدايت مربي��ان امريكايي هداي��ت اعتراضات در 
بالروس را برعهده دارند.« هر چند غربي ها مدعي اند 
خواهان آزادي و احقاق حقوق مردم بالروس هستند، 
اما آشكار است كه هدف آنها از حمايت از اعتراضات در 

اين كشور اروپاي شرقي، صرفاً براي رسيدن به اهداف 
ژئو استراتژيك خود به ويژه سيطره غرب بر اين كشور 
و تشديد فشارها عليه روسيه است. نارشكين معتقد 
اس��ت تالش براي برپايي انقالب رنگي در بالروس 
ناموفق بوده و هدف اين اقدامات به نفع ملت بالروس 

نبوده است. 
 موضعامريكا

امريكا همگام با اتحاديه اروپا اعالم كرده است درصدد 
اعمال تحريم ها عليه مقامات بالروس است. در واقع 
امريكا بيش��ترين مداخله را در برهه كنوني در امور 
داخلي بالروس داشته و در مقابل، روسيه را متهم به 
اين كار مي كند. سوتالنا تيخانوفسكايا، رهبر مخالفان 
بالروس در گفت وگويي با شبكه خبري فاكس نيوز 
گفت: »استيون بيگان، معاون وزير خارجه امريكا به 
من شخصاً اين اطمينان را داد كه به بهترين شكل 
ممكن از ما حمايت مي كن��د و در اين اوضاع كمك 

حال ما خواهد بود.«
 سفرلوكاشنكو

تداوم ناآرامي هاي پس از انتخابات رياست جمهوري 
در بالروس و فشار غرب براي كناره گيري الكساندر 
لوكاشنكو، وي را وادار ساخت به منظور كسب كمك 
و حمايت به روس��يه برود. لوكاش��نكو در پنجمين 
هفته ناآرامي ه��اي بالروس براي س��ومين بار طي 
ماه هاي اخير به ديدار با والديمير پوتين در سوچي 
رفت. پوتين در اين ديدار اعالم كرد مسكو به تمامي 
توافق هاي خود با مينسك از جمله سازمان پيمان 
امنيت جمعي و دولت متحد متعه��د بوده و تأكيد 
كرد  در صورت بي ثبات شدن اوضاع بالروس، مسكو 
به بالروس كه از اعضاي سازمان پيمان امنيت جمعي 
است به عنوان همپيمان خود كمك خواهد كرد. وي 
در عين حال با اشاره به »برهه دشوار كنوني« بر ادامه 
كمك هاي اقتص��ادي و نظامي روس��يه به بالروس 
تصريح كرد و به لوكاش��نكو وعده پرداخت وام 1/5 

ميليارد دالري داد. 
 خواستههايلوكاشنكو

الكساندر لوكاشنكو كه با جدي ترين بحران سياسي 
در 26 سال زمامداري خود روبه روست، به اميد اين كه 
بتواند اوضاع را به نفع خود تغيير دهد از مسكو انتظار 
حمايت هاي اقتصادي و نظامي دارد. بالروس كه 18 
ميليارد دالر بدهي خارجي دارد، از نظر اقتصادي به 

روسيه وابسته است و بخش عمده اين بدهي ها هم 
به روسيه است. با توجه به تش��ديد بحران سياسي 
و اقتصادي بالروس، لوكاش��نكو اكنون بيش از هر 
زمان ديگ��ري خود را نيازمن��د حمايت همه جانبه 
پوتين مي داند، هر چند روابط دو كشور در چند سال 
اخير بر سر اختالف در زمينه بهاي انرژي صادراتي به 
بالروس و نيز متهم شدن مس��كو به دخالت در امور 
داخلي اين كشور دچار تنش هايي بوده است. روسيه 
مدت هاست  فشار بر بالروس را براي ادغام اقتصادي 
بيشتر دو كشور از جمله از طريق ايجاد پول مشترك 
افزايش داده اس��ت. با وجود عدم تمايل لوكاشنكو 
به اين طرح روس��يه، وي با تش��ديد اعتراضات در 
كشورش بدون حمايت مسكو مي تواند در موقعيت 
بسيار دشواري قرار گيرد. در مقطع زماني فعلي كه 
لوكاشنكو در سطح بين المللي تا حد زيادي منزوي 
شده است، موضع گيري صريح پوتين و وعده كمك 
مالي وي به مينسك نشان مي دهد او مصمم است از 
سرنگوني لوكاشنكو جلوگيري كند. البته پوتين با 
توجه به فشارهاي غرب و نيز مخالفان در بالروس به 
خوبي مي داند  لوكاشنكو بايد تغييرات و اصالحات 
قابل توجهي را براي اينكه همچنان در قدرت باقي 
بماند صورت دهد. به همي��ن  دليل او در ديدارش با 
لوكاش��نكو، اقدام دولت بالروس براي اصالح قانون 
اساسي را الزم و متناس��ب با شرايط بحراني كنوني 
دانست، با اين حال وي هشدار داد كه »نبايد دخالتي 

از خارج در امور بالروس انجام شود.« 
خواسته ديگر لوكاش��نكو از پوتين، افزايش روابط 
نظامي و برگ��زاري رزمايش هايي مي��ان بالروس و 
روسيه است تا به گفته وي بتوانند »در مقابل تهاجم 
احتمالي خارجي بايستند.« اين امر در واقع حاكي از 
نگراني رئيس جمهور ب��الروس از اقدامات احتمالي 
نظامي ناتو در جوار مرزهاي اين كشور است كه اخيراً 

استقرار يك گردان تانك امريكا در مرزهاي ليتواني 
و بالروس به اين نگراني دامن زده است. در عين حال 
روس��يه نيز براي حفظ نفوذ خود و جلوگيري از فرو 
غلطيدن بالروس در دامان غ��رب، خواهان تقويت 
روابط نظامي دو كشور است و در اين راستا قرار است 
رزمايش مش��تركي از 14 تا 25 سپتامبر در منطقه 

نظامي »برستسكي« برگزار   شود. 
 جمعبندي

اهميت بالروس به ويژه خود را در موقعيت ژئوپلتيكي 
اين كشور نش��ان مي دهد. اين كش��ور از يك سو با 
اتحاديه اروپا هم مرز اس��ت و از سوي ديگر از شرق 
همسايه روسيه اس��ت و در جنوب اوكراين را دارد. 
مسكو نگران افزايش بي ثباتي در بالروس و فروپاشي 
نظام كنوني آن و در نهاي��ت روي كار آمدن دولتي 
هوادار غرب در اين كشور است. وقوع اين امر بي شك 
منجر به بروز تغييرات ماهوي و مهمي در توازن قواي 
كنوني در اروپا و افزايش فشارهاي غرب عليه روسيه 
با تكميل حلقه محاصره آن خواهد شد. پوتين براين 
گمان است كه غربي ها به ويژه اتحاديه اروپا و امريكا 
طرح مشابهي را درباره بالروس با حمايت آشكار از 
معترضان و نيز تهديد به اعمال تحريم هاي گسترده 
عليه مقامات ارشد بالروس دنبال مي كنند.»گوستاو 
گرسل« كارشناس مسائل شرق اروپا با هشدار درباره 
پيامدهاي دخالت غرب در بالروس گفت: »درخواست 
همگرايي بيشتر بالروس با اروپا مي تواند براي اتحاديه 
اروپا و نيز براي بالروس گران تمام شود.« بدين ترتيب 
مي توان پيش بيني كرد پوتين هر آنچه را كه در توان 
دارد براي حفظ لوكاش��نكو بر اريكه قدرت صورت 
خواهد داد. با اين حال اين امر به معناي عدم تغيير 
وضع موجود نبوده و مسلماً مسكو خواهان تغييراتي 
در ساختار قدرت در بالروس با هدف تضمين بقاي 

دولت هوادار روسيه در اين كشور است.

تکرار سپتامبر 1860 با مختصات نوامبر 2020
انتخاباتيكهدرتاريخامريكابهيادگارخواهدماند

سپتامبر1۸60درنوامبر2020تكرارنميشود،اماوخامتاوضاعامريكاجدياست

عرصهايجديدازتقابلروسيهوغرب

انتقام كريمه با انقالب رنگي در بالروس

   تحليل

احسانشيخون
از زمان سربرآوردن قهري رژيم صهيونيستي در خاورميانه، همواره سعي اين 
رژيم از يكسو دشمن سازي براي ايجاد اتحاد داخلي و از سوي ديگر عادي سازي 
روابط با همسايگان خود و ديگر كش��ورهاي منطقه بوده است. به اين ترتيب، 
اسرائيلي ها با استفاده از ترفندهاي مختلف و حمايت بي دريغ اياالت متحده، 
روند دشمن سازي را پيش بردند كه نمونه آن را در دشمن سازي اعراب، حكومت 
بعث عراق و اكنون جمهوري اسالمي ايران مي توان ديد. تل آويو در ايجاد روابط 
نيز توانسته است روابط سياسي با برخي  دولت هاي خاورميانه برقرار كند؛ در 
س��ال 1۹7۹ با دولت مصر، 1۹۹4 با اردن و پيمان اس��لو و در سال 1۹۹3 نيز 
با سازمان آزادي بخش فلسطين. ناگفته نماند اسرائيلي ها با وجود عقد چنين 
پيمان هايي تاكنون  قادر نبوده اند آزادانه در مصر و اردن قدم بگذارند كه خود 
بيانگر جدايي راه مردم از حاكمانشان در منطقه خاورميانه است. اكنون نيز در 
همسايگي كشورمان، دو دولت بحرين و امارات متحده عربي با بهانه قراردادن 
موضوع امنيت و خطري كه از جانب ايران آنها را تهديد مي كند، دست دوستي 
به سوي اسرائيل دراز كرده اند، اما ناگفته هايي از دليل چنين روابطي و آينده آن 

وجود دارد كه مهم به نظر مي رسد: 
1. توجه به خواسته ها و جلب نظر البي صهيونيس��تي در اياالت متحده، براي 
دولتمردان اين كش��ورها بسيار مهم اس��ت. به ويژه در زمان انتخابات رياست 
جمهوري كه هر ك��دام از نامزدهاي اين منصب، س��عي در به دس��ت آوردن 
حمايت آنها  دارد. در اين ميان ترامپ با تالش��ي بي وقفه، جهت عادي سازي 
روابط اسرائيل با كشورهاي عرب خليج فارس، به دنبال جلب نظر و پشتيباني 

صهيونيست ها براي انتخابات پيش روست. 
2. بهانه قرار دادن تهديد جمهوري اس��المي ايران براي همس��ايگان و ايجاد 
اتحاد عليه ايران از طرف امريكا براي رسيدن به منافعي مانند حضور دائمي در 
خاورميانه و به ويژه خليج فارس، تأمين امنيت انرژي طبق سليقه خود و فشار به 
ساير رقبا از اين راه، فروش افسارگسيخته تسليحات نظامي به كشورهاي عرب 
منطقه و در نهايت منزوي كردن اي��ران. در دولت ترامپ ابتدا او با جمع كردن 
رهبران بيش از 50 كشور اس��المي در رياض، طرح ايجاد يك ائتالف اسالمي 
عليه ايران را كليد زد و مدتي بعد، طرح ناتوي عربي رامطرح كرد. هر دو طرح 
براي كشورهاي عربي ناكام ماند و نتيجه آن، سرازير شدن ميلياردها دالر پول از 
عربستان و امارات به امريكا براي خريد تسليحات و فراهم كردن زيرساخت هاي 
مورد نياز بود. در نهايت، با شكست طرح معامله قرن، ترامپ براي حفظ آبروي 
از دس��ت رفته، امارات و بحرين را وادار به عقد معاهده با رژيم صهيونيس��تي 
كرد. يك هياهوي وسيع رس��انه اي كه بر روابط دوستانه پيشين اين دولت ها 
نيز سرپوش مي گذاش��ت به راه افتاد. معاهده اي كه نه مواد آن مشخص است، 
نه رهبران امارات و بحرين براي آن حضور يافتند و نه مذاكره خاصي براي عقد 
آن صورت پذيرفت و با عجله اي بس��يار منعقد شد. به هر روي، اين تفاهمنامه 
ميان دوستان پرده نشيني صورت گرفته كه ديگر علني نشست و برخاست هاي 

خود را نشان مي دهند. 
3. رژيم صهيونيستي از نظر داخلي، جامعه اي است چند مليتي كه حول دين 
به گونه اي شكننده گردهم آمده اند، چند دستگي سياسي گسترده اي در ميان 
آنها وجود دارد و در مدت اخير، ناكارآمدي و سوءمديريت سياسي، اجتماعي و 
اقتصادي آن سبب ساز گسست بيشتري در ميان آنها شده است. از ابتداي تاريخ 
تشكيل اين رژيم، چنين گسست هايي كه عمدتاً منشأ داخلي دارند وجود داشته 
و دولتمردان صهيونيستي سعي در مديريت آن با استفاده از شرايط بين المللي 
داش��ته اند. به اين ترتيب صهيونيس��ت ها هم��واره با دشمن س��ازي بيروني، 
چندپارگي هاي داخلي را براي مدتي مسكوت كرده اند. اكنون گسست روزافزون 
اتحاد دروني رژيم صهيونيستي بيش از پيش نمايان شده است و جايگاه نتانياهو 
بسيار متزلزل. تحوالت كنوني و پيش روي رژيم صهيونيستي به دليل فساد و 
سوء مديريت سياستمدارانش، نشان از هرج و  مرج فزاينده در جامعه چندپاره 
دارد. خش��ونت هاي خياباني اخير به دليل تبعات اقتصادي- بهداشتي ناشي 
از كرونا، موج بيكاري 27 درصدي، سوءاس��تفاده و فساد نتانياهو از قدرت كه 
باعث ورود سازمان اطالعات و امنيت داخلي شاباك/شين بت در جلوگيري از 
اين اعتراضات شده است، نشان از شرايط بحراني درون اسرائيل دارد. حال چه 
چيزي بهتر از روابط با دو كشور عرب كه از يكسو در ظاهر خود را حامي فلسطين 
مي دانند و از ديگر سو جمهوري اس��المي ايران را بر هم زننده امنيت خود؟ به 
اين ترتيب رژيم اشغالگر هم پروژه دشمن سازي- اتحاد را پيش مي راند و هم 

عادي سازي روابط به شكلي رسمي با دولت هاي منطقه. 
4. اقدام ش��تابان بحرين در انعقاد اي��ن توافق، بيانگر خواس��ت و نيت واقعي 
عربستان سعودي در روابط با اسرائيل است. بر همگان مبرهن است  حاكمان 
بحرين اختياري از خود نداش��ته و كاماًل متأثر از خواست دولت سعودي اقدام 
مي كنند. هر چند روابط پشت پرده اس��رائيل و عربستان سعودي به گرمي در 
جريان است، اما به دليل نظرات مختلف ميان پادشاه و وليعهد در به رسميت 
شناختن علني آن، تاكنون اظهار رسمي صورت نگرفته است. بن سلمان مايل به 
انجام كارهاي بسيار براي رژيم صهيونيستي است. او همچنين به دنبال تعميق 
روابط غير رسمي، جذب سرمايه و فناوري از اسرائيل است. به اين دليل، بحرين 
پيشكشي به ترامپ و نتانياهو از جانب بن سلمان ديده مي شود. در مورد امارات 
متحده نيز مهم است بدانيم كه اين كشور با اتحادي از هفت شيخ  نشين كوچك 
به نام  هاي ابوظبي، دبي، ش��ارجه، عجمان، فجيره، رأس الخيم��ه و ام القوين 
تشكيل يافته و تنها ابوظبي كه پايتختي را بر عهده دارد، مدعي چنين ارتباطي 

با اسرائيل شده است و ساير امارات تاكنون موضعي اتخاذ نكرده اند. 
5. تهديد ايران و ناامني ايجاد كردن در مرزهاي جنوبي كشورمان هدف ديگري 
از اين معاهده بوده است. جمهوري اسالمي ايران به خوبي دريافته است شروع 
هرگونه تهديدي را بايد در نطفه از ميان برد، به ويژه زماني كه رژيم صهيونيستي 
يك پاي ماجرا باشد و هدف از چنين اتحادي را براي مقابله با ايران اعالم نمايد. 
نمونه استفاده اسرائيل از كشورهاي آذربايجان، گرجستان و اقليم كردستان 
براي نفوذ در ايران كه با واكنش به موقع كش��ورمان همراه بوده است، مدعاي 

تاريخي اين مهم است. 
6. با وجود اينكه در جه��ان عرب، غالب دولتمردان نگاه مثبت و دوس��تانه اي 
نسبت به رژيم صهيونيستي دارند، اما قريب به اتفاق مردم اين كشورها اسرائيل 
را دشمن شماره يك خود و ساير مس��لمانان مي دانند و در مقابل نگاهشان به 
جمهوري اسالمي ايران دوستانه است و نه دشمنانه. به اين ترتيب از مشروعيت 
اين حاكمان روزبه روز كاسته خواهد شد و در آينده اي نزديك، شاهد اعتراضات 
گسترده ديگري در اين دولت ها خواهيم بود. به سخن ديگر، واقعيت هاي مورد 
نظر و پذيرفته شده ملت ها به آساني توس��ط حاكمان آنها قابل تغيير نيست و 

هرآن ممكن است نظير آنچه بهار عربي ناميده شد دوباره رخ دهد.

توهم »يك تير و چند نشان« 
در سراب عادي سازي
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