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اپوزیسیون ونزوئال برای اعتراض به تغییر قانون اساسی همهپرسی برگزار کردند

روﯾﺪاد

ارتش سوریه چاههای نفتی رقه را
پس گرفت

نجات یا نابودی دموکراسی ونزوئال

ابوبکر البغدادی زنده و در سوریه
است

 ارتش ســوریه با حمایت جنگندههای روسی
چندین چــاه نفتی را در جنوب غرب اســتان رقه
تحــت کنتــرل خــود درآورد .به گزارش شــبکه
االخباریه ســوریه ،یک منبع نظامی اعالم کرد که
ارتــش میادین نفتــی »الوهاب ،الفهد ،دبیســان،
القصیر ،ابو القطط ،ابو قطاش« و چند روستا را در
منطقه صحراء در جنوب غرب اســتان رقه تحت
کنترل خود درآورد.
هدف بعدی ارتش سوریه بازپسگیری منطقه
السخنه ،دروازه استان دیرالزور در شرق این کشور
در مــرز با عراق اســت .در روزهــای اخیر ارتش
ســوریه و نیروهــای همپیمانش دســتاوردهای
مهمی را در شمال شرق مناطق صحرایی در شهر
قدیمی تدمر داشتند.
در صحــرای جنــوب شــرقی ،درگیریهــای
شــدیدی میــان ارتــش و همپیمانانش بــا افراد
مسلح ارتش آزاد سوریه در حومه شرقی الوعر در
شهر الســویداء در جنوب سوریه به وجود آمد که
همچنان ادامه دارد.
مذاکره با اسرائیل
درهمینحال ،وزیر دفاع اســرائیل از مذاکرات
کارشناســان روســیه ،آمریکا و اســرائیل در وین
درباره ایجاد منطقه امن در جنوب غرب ســوریه
خبــر داد اما زمان دقیقــی برای ایــن مذاکرات
مشــخص نکرد .آویگــدور لیبرمــن در مصاحبه
با روزنامــه »کامرســانت« چاپ روســیه گفت:
کارشناسان روسیه ،آمریکا و اسرائیل ضمن دیدار
در ویــن ،اوضاع پیرامون منطقــه امن در جنوب
غرب ســوریه را بررســی خواهند کرد .او مدعی
شــد :اســرائیل از هر تالشــی با هدف آرامکردن
اوضــاع در کل خاک ســوریه ازجمله در منطقه
جنوب غربــی حمایــت میکند .لیبرمــن ادامه
داد :فعال امــکان ارزیابی کامــل تحوالت وجود
نــدارد زیرا درحالحاضر مــا از اطالعات دقیق و
جزئیات مهم باخبر نیســتیم ،مسائلی وجود دارد
که برای ما مناســبتر اســت و ما از این ابتکارها
بیشتر اســتقبال خواهیم کرد .این مقام اسرائیلی
مشــخص نکرد که این دیدار چــه زمانی برگزار
خواهد شد .لیبرمن در بخش دیگری از سخنانش
اظهار داشت :اسرائیل قصد ندارد در امور سوریه
دخالت کند .مــا فقط زمانی دخالت میکنیم که
حاکمیت اسرائیل نقض شــود .ما بههیچعنوان
اجازه تقویت ایران در جنوب ســوریه را نخواهیم
داد .او گفت :ایران بهتدریج سوریه را به پایگاه و
سکویی براي حمله علیه اسرائیل تبدیل میکند
و بــه همین دلیل ما تالش میکنیــم تا ایرانیها
اصال در سوریه نباشند و این یکی از شرایط اصلی
ما در مذاکرات است.
اردوغان در سالگرد کودتای ترکیه:

سر خائنان را از تن جدا میکنیم
 رجب طیب اردوغان ،در نخســتین ســالگرد
کودتــای نافرجام ترکیه ،در روزی که دولت ترکیه
آن را روز »دموکراســی و همبســتگی« نامیــده،
گفت ،با کســانی که به گفته او »خیانت کردهاند«
بهشــدت برخورد میشــود .به گــزارش رویترز،
ســالگرد کودتــای نافرجام  ۲۵تیر در شــهرهای
مختلــف ترکیه برگزار شــده و گروههای مردم در
راهپیماییهــای مربوط به آن شــرکت کردهاند.
رئیسجمهــوری ترکیــه ،در نشســت ویــژهای
در پارلمان آن کشــور شــرکت کرد و ســپس به
راهپیمایی در اســتانبول پیوســت ،پس از آن به
آنکارا ،پایتخت ،بازگشــت تا در نیمهشــب شنبه
و ساعات اولیه روز یکشــنبه در تظاهراتی خارج
از مجلس و مراســمی در کاخ ریاستجمهوری
شرکت کند .او در جمع صدها هزار نفر از کسانی
که در اطراف تنگه و پل بســفر جمع شده بودند،
بار دیگر تأکید کرده دولت او ممکن است مجازات
اعــدام را بازگرداند .رجب طیــب اردوغان گفت،
»نخست ،سـر آنها که خیانت کردهاند را از تن جدا
میکنیم« .ترکیه از سال  ۲۰۰۴به این سو مجازات
اعدام را کنار گذاشته است .تصویب اجرای دوباره
آن و امضای رئیسجمهوری ،یکی از اصلیترین
شروط عضویت در اتحادیه اروپا را زیرپاگذاشته و
خودبهخود به روند آن خاتمه میدهد .اردوغان
تاکنون چندین بار گفته کشورش الزم نیست »به
هر بهایی« عضو اتحادیه اروپا شــود .او اخیرا در
مصاحبهای با شــبکه جهانی بیبیسی نیز گفته
اگر این نهاد اروپایی اعالم کند نمیتواند عضویت
ترکیــه را بپذیرد» ،مایه آرامــش خاطر« دولتش
خواهد بود و افزوده است که اتحادیه اروپا وقت
ترکیــه را تلف میکند .کودتای نافرجام ترکیه ۲۵
تیر سال پیش بهوقوع پیوست و در وقایع مربوط
به آن دســتکم  ۲۴۹نفر جان خود را از دســت
دادند .پس از کودتا هزاران نفر از کار برکنار شده یا
بازداشت و بسیاری از رسانهها نیز تعطیل شدهاند.
در سالگرد کودتا نیز دولت ترکیه اعالم کرد هفت
هزار نفر دیگر از نیروهای پلیس ،ارتش و کارکنان
دولــت را از کار برکنار کردهاســت .کودتای ترکیه
با واکنش بســیاری از کشورهای جهان ،ازجمله،
ایران ،کشــورهای اروپایی و ایاالت متحده روبهرو
شد که جملگی با آن مخالفت کردند .درعینحال
موضوع استردادنشــدن فتــحاﷲ گولن ،خطیب
مخالف اردوغان که ســاکن آمریکاست ،بر روابط
دولت ترکیه و دولت باراک اوباما سایه افکند.

هــواداران و مخالفان دولــت ونزوئال ،پس از ســه
ماه اعتراض گســترده در این کشــور تصمیم به برگزاری
دو رویــداد انتخاباتی گرفتهاند .ایــن دو گروه در روزهای
اخیر ســخت مشــغول رقابت بر ســر دو همهپرســی
بودند؛ اولین همهپرســی روز گذشته و از سوی مخالفان
برگزار شــد و برای مخالفت با طرح »نیکالس مادورو«،
رئیسجمهوری ونزوئال برای تشکیل مجمع ملی جدید
برای بازنویســی قانون اساسی بود و دیگری همهپرسی
 ۳۰جــوالي برای موافقت با آن کــه دولت ونزوئال آن را
برگزار میکند .رأیگیری نمادین روز یکشنبه که مقامات
انتخاباتی آن را تأیید نکردهاند ،به منظور بررســی دیدگاه
عمومی درباره پیشــنهاد مادورو برای بازنویســی قانون
اساســی  ۱۹۹۹اســت .مقامات ونزوئالیــی و هواداران
مادورو همهپرســی روز گذشته را تحریم کردند و مادورو
هــم آن را غیرقانونــی خوانــده و از آن ســو مخالفان
میگویند در رأیگیری  ۳۰جوالي شرکت نمیکنند چراکه
طرح مادورو خالف دموکراســی و تنها با هدف تحکیم
قدرت رئیسجمهوری این کشــور ارائه شــده است .این
در حالی اســت که مادورو مصرانه میگوید تغییر قانون
اساســی الزمه مقابله با بحرانهای اقتصادی اســت و
بعد از ماهها اعتراض صلح را به این کشور بازمیگرداند.
با این همه طرح بازنگری قانون اساســی مطرحشده از
ســوی مادورو به تنشها دامن زده و خشم معترضان را
برانگیخته است .به گفته جان هولمن ،خبرنگار الجزیره
در ایــن منطقه ،تحلیلگران ونزوئالیــی میگویند دولت
نامحبوب ونزوئال میتواند با تغییر قانون اساسی قدرت
خود را بیشــتر کند و همزمان کنگــره ملی تحت کنترل
مخالفــان و انتخابات ریاســتجمهوری ســال  ۲۰۱۸را
لغــو کند؛ امری که دموکراســی را در معرض خطر قرار
میدهــد .به دلیل همین حساســیتها میلیونها نفر از
مخالفان در همهپرســی روز گذشــته که جنبه نمادین
داشت ،شرکت کردند.

پرسشهایمطرحشدهدرهمهپرسی
در این همهپرســی مردم به ســه سؤال اصلی پاسخ
آری یا خیر میدهند.
آیا شما درخواست بازنگری قانون اساسی که از سوی
نیــکالس مادورو و بدون موافقت مــردم ونزوئال مطرح
شده را رد میکنید؟
آیــا از نیروهای نظامی ملی و همــه مقامات دولتی
میخواهید از قانون اساسی ســال  ۱۹۹۹دفاع کنند و از
تصمیمات مجمع ملی حمایت کنند؟
آیا شما از برگزاری انتخابات آزاد و شفاف و همچنین
ایجــاد دولت وحدت ملی بــرای بازگرداندن نظم قانون
اساسی حمایت میکنید؟
چهکسانیمیتوانندرأیدهند؟
همه ونزوئالییهای باالی  ۱۸سال در داخل و خارج
از کشــور میتوانستند در این همهپرســی شرکت کنند.
رأیگیری در دوهزار و  ۳۰حوزه رأیگیری در  ۵۳۶شــهر
ونزوئال و  ۶۹کشور جهان برگزار شد .چندین نفر از رهبران

ســابق آمریکای التین برای نظارت بر ایــن انتخابات به
کاراکاس ،پایتخت ونزوئال سفر کردند.
پیامدهایاینهمهپرسی
این همهپرســی جنبه نمادین ندارد و هنوز مشخص
نیســت بعد از اعالم نتایج چه اتفاقی میافتد اما برخی
معتقدنــد پیروزی در این همهپرســی میتواند دســت
معترضان را برای اقدامات دیگری علیه دولت مادورو از
جمله اعتصاب سراسری باز کند» .هنری کاپریلس« رهبر
مخالفــان ونزوئال هم پیش از برگزاری این همهپرســی
گفت :اگر میلیونها نفر در این همهپرســی شرکت کنند
و به طرح مادورو نه بگویند ،فشارهای ما برای احترام به
اراده مردم و جلوگیری از تقلب در قانون اساسی مقیاس
بزرگتری پیدا میکند.
مجمعمؤسسانملیچیست؟
مجمع مؤسســان ملی کنوانسیونی است که در سال
 ۱۹۹۹در ونزوئال برای نوشتن قانون اساسی جدید ایجاد
شد .تشــکیل مجمع مؤسســان جدید میتواند بیش از

یک ســال طول بکشــد چراکه برای تعیین مؤسسان آن
باید همهپرســی و انتخابات برگزار شود و مؤسسان هم
باید ماهها مسائل مربوط به قانون اساسی جدید را مورد
بحث قرار دهند .این امر به رئیسجمهوری ونزوئال اجازه
میدهــد در طول این فرایند در قدرت باقی بماند و حتی
میتواند منجر به تأخیر در انتخابات ریاســتجمهوری
سال  ۲۰۱۸شــود .همه اینها در حالی است که براساس
برخــی نظرســنجیها تنها  ۳۰درصد مــردم از تصمیم
مادورو برای بازنویســی قانون اساســی تصویبشده در
دولت هوگو چاوز حمایت میکنند و موافقت با شخص
مادورو هم به  ۲۰درصد رســیده است .در واقع از هر ۱۰
فرد پرسششــده در ونزوئال ،هفت نفر بــا تغییر قانون
اساســی مخالف هستند .با این همه مادورو همچنان در
میان فقــرا و کارمندان عالیرتبه ارتش محبوب اســت.
براساس گزارشها با توجه به اعتراضات چند ماه گذشته
که به کشتهشدن دستکم صد نفر و مجروحشدن حدود
هزارو  ۵۰۰نفر منجر شده ،به نظر میرسد مخالفان از هر
وسیلهای برای اعمال فشــار بر دولت استفاده میکنند.
در صد روز گذشــته هم مخالفان و هم دولت به نحوی
به خشونت متوسل شدند و برای مثال مخالفان به انبار
موادغذایی حمله کردند و آن را آتش زدند و در یک مورد
حتی یکی از هواداران مــادورو را آتش زدند و نیروهای
امنیتــی دولتی هم با ســرکوب تظاهــرات ضددولتی و
دستگیری مخالفان به خشونتها دامن زدند .کاهش فقر
و بیکاری ،بهبود آموزش و بهداشــت و رشد اقتصادی
میراث »هوگو چاوز« ،رئیسجمهوری پیشین ونزوئال بود
که در سال  ۲۰۱۳درگذشت و پس از آن نیکالس مادورو،
همحزبی او بر کرســی او تکیه زد امــا با کاهش قیمت
جهانی نفت و پیشرفتن مادورو به سمت اقتدارگرایی،
میراث چاوز تا حدود زیادی به باد رفت و حاال بســیاری
از هواداران هوگو چاوز ،رئیسجمهوری پیشــین ونزوئال
هماکنون به صف مخالفان دولت پیوستهاند.

بازی بزرگ کشورهای عربی بهزودی آغاز میشود

ﺑﺤﺮان ﺑﻰﭘﺎﯾﺎن ﻗﻄﺮ
اردشــیر زارعیقنواتی :بحران در روابط کشورهای عرب حوزه خلیجفارس
با کشــور کوچک اما ثروتمند قطر که از اوایل ماه ژوئن با یک سلسلهتحریم
و ارائه شروط ۱۳گانه از ســوی عربستان و متحدان آن انجام شد ،همچنان
ادامه دارد.
در ابتدای بحران شــاید هیچکس فکر نمیکرد مشکالت و اختالفات از
چنین عمق و سطوح باالی منازعهای برخوردار باشد ،اما با موضعگیریهای
چالشبرانگیز دوســوی ماجرا اثبات شــد کار به آن راحتی که فکر میشد،
فیصله نمییابد .بدون تردید بســتر و زمینههای بحران یک ریشــه تاریخی
دارد که نباید نادیده گرفته شــود اما در این شــرایط ویژه منطقه با توجه به
یارگیریهای جدید تابع قواعد و موقعیت نوینی است که بهتازگی در منطقه
اتفاق افتاده است .نقطهعطف منازعه جدید از وقتی کلید خورد که »دونالد
ترامپ« به عربستان ســفر کرد و با عقد قراردادهای تسلیحاتی و اقتصادی
به میزان  ۳۸۰میلیارد دالر و چندینمیلیارد دالر رشــوه شــخصی بر رهبری
بالمنازع عربستان در این حوزه مهر تأیید زد .او به محض آغاز بحران در یک
سلســله توییت شبانه حمایت بدون قیدوشرط خود را از عربستان در مقابل
قطر اعالم کرد در حالی که سیاست سنتی آمریکا همپیمانی با هر دو طرف
منازعه بود .در هفته اخیر با ســفر »رکس تیلرســون« ،وزیر خارجه آمریکا،
به ترکیه ،قطر ،کویت و عربســتان برای دیدار با مقامات ارشــد این کشورها
برای میانجیگری که همزمان بود با سفر »مارک سدویل« ،مشاور امنیت ملی
بریتانیا ،که او نیز برای میانجیگری به منطقه ســفر کرده بود و سپس اقدام
دولت فرانســه که »ژان-ایو لودریان« ،وزیر خارجه خود را برای میانجیگری
به منطقه فرستاد ،انتظار میرفت تا حدودی موضوع فیصله یابد .حتی بعد
از دیدار تیلرســون با امیر قطر و وزیر خارجه این کشــور که منجر به امضای
یک پیمان بهاصطالح ضدتروریســتی شــد و طرف آمریکایی بهصراحت در
کنفرانــس مطبوعاتی خود با »شــیخ محمدبن عبدالرحمــن آلثانی« وزیر
خارجه قطر اذعان کرد که »مواضع قطر را منطقی میداند« ماجرا همچنان

ادامه پیدا کرد .وزیر خارجه آمریکا ســپس میافزایــد »موافقتنامهای که
به نمایندگــی از دولتهای خود امضا کردیم محصول چند هفته مباحثات
فشرده میان کارشناسان است و روح اجالس ریاض را زنده میکند«.
تیلرسون که به گمان خود موفق شده بود گام اول را محکم بردارد هنوز
در هواپیمــا به مقصــد جده بود که رهبران عربســتان و متحدان آن ضمن
استقبال تعارفآمیز از این بیانیه مشترک اعالن کردند که اختالفات همچنان
به جای خود باقی مانده و توافق تیلرســون با قطریها کافی نخواهد بود.
برای اولینبار یک وزیر خارجه آمریکایی که همیشه در برخورد با کشورهای
عرب حوزه خلیجفارس در جایگاه ارباب فقط دســتورات را ابالغ میکردند
به مرتبه پایینی تنزل یافت که ریشه در اطمینان دولتمردان ریاض از حمایت
کاخ سفید و شــخص دونالد ترامپ از خودشان داشــت .مسافرت دورهای
تیلرســون به منطقــه و رایزنی با رهبران درگیر بحــران که تقریبا یک هفته
به طول انجامید هرگز از طرف ریاســتجمهوری آمریکا مورد حمایت قرار
نگرفت و »بیزینسمن« ســاکن کاخ ســفید برخالف رویه خود در ســکوت
کامل فقط نظارهگر اقدامات دیپلماتکی بود که چندان با منویات او سازگاری
نداشت .این واقعیت را رهبران عربستان و متحدان آنها نیز کامال رصد کرده
و شــکاف در سیاست دولت آمریکا حول این منازعه دیپلماتیک را دریافته و
براســاس آن وزیر خارجه این کشــور را چندان جدی نگرفتند .از طرف دیگر
این بحران منطقه تابع یک سناریوی بزرگتر است که قطعات آن به وسیله
دولت ترامپ و رهبران عربســتان چیده شده است .جنگ سرد بین عربستان
و ایران حول تثبیت هژمونی خود در منطقه و حضور تقابلآمیز و نیابتی دو
کشور در جنگ و منازعات عراق ،سوریه و یمن ترسیم تصویر بزرگتری است
که بحران قطر در ذیل آن تعریف میشود.
سیاســت منطقه ترامــپ در حوزه خلیجفارس تشــدید منازعه بین این
دو محور اصلی منطقه اســت و آنان با حمایت از عربســتان دیگر قطعات
پــازل را چیدهاند که شــامل تنبیه قطر برای روابط نزدیک با ایران نیز شــده

است .بههمیندلیل بحران عربســتان و متحدان آن با کشور امیرنشین قطر
در چارچــوب مصالحه مرضیالطرفین قابل حل نخواهــد بود و ظاهرا دو
طرف ماجرا نیز این را بهخوبی میدانند .اصوال سیاستهای رکس تیلرسون
در ماههای اخیر برخالف سیاســت دونالد ترامپ تابع سیاست سنتی وزارت
خارجه آمریکاســت که برای رئیسجمهوری مانند ترامپ چندان خوشایند
نبوده اســت .به همین دلیل شکســت او در تالش جهت میانجیگری کامال
قابل انتظار بود و ســکوت ترامپ در حمایت از او نیز پیام روشــن خود را به
گوش رهبران ریاض رسانده بود.
تــالش کشــورهای اروپایی مانند بریتانیا و فرانســه نیز بــدون تردید در
وضعیتی که بهخاطر بعضی مالحظات حتی حاضر نمیشــوند مستندات
تحقیقات حول حامیان تروریســت را که در رأس آنان عربســتان را نشــانه
میرود منتشــر کنند و سود فروش اســلحه و قراردادهای کالن تجاری را بر
هر چیزی ترجیح میدهند ،راه به جایی نخواهد برد و فقط وقت تلفکردن
اســت .این تنها واقعیت بحران بین محور عربستان و قطر و همچنین حریم
امنی اســت که رهبران ریاض فعال خود را در مصونیت کامل آن میبینند.
این در حالی اســت کــه قطر هم بهدلیــل پیچیدگی اوضــاع خاورمیانه و
حمایت دو کشــور قدرتمند ترکیه و ایران از مواضع آنان چندان دستبسته
نخواهند بود و چنانچه بتوانند ثبات حاکمیتی خود را در طول بحران حفظ
کنند ،میتوانند بســیاری از معادالت سیاسی و ژئوپلیتیک عربستان را بر هم
بزننــد .درصورتیکه ترامــپ همچنان به عدم حمایت خــود از تالشهای
میانجیگرایانه ادامه دهد ،تیلرســون و همتایان اروپایی او در خواهند یافت
تالشهایشــان راه به جایی نخواهد بــرد .در چنین وضعیتی دولت قطر نیز
بــا قطع امید از رقمخوردن مصالحه در صدد ترســیم یک نقشــه راه برای
برونرفــت از انــزوای کنونی خواهد بود که ترکیه و ایــران و احتماال محور
بینالمللی به رهبری روســیه در کانون آن قــرار خواهند گرفت .بازی بزرگ
دقیقا بعد از این شکست تالشهای میانجیگرایانه آغاز میشود.
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بهنظر امروز میتوان نتیجــه هر انتخاباتی در اروپا
را در یک سؤال خالصه کرد» :پوپولیسم برنده میشود
یــا میبازد؟« تا قبل از برگــزاری انتخابات هلند در ماه
مارس ،موج پوپولیســتی یا به قــول نایجل فاراژ ،رهبر
حزب اســتقالل بریتانیا ،ســونامی پوپولیســم به نظر
غیرقابل مهــار میآمد .حال ،این موج ناگهان فروکش
کرده اســت :بعد از پیروزی بــزرگ امانوئل مکرون در
انتخابات ریاســتجمهوری فرانسه و همچنین حزب
»فرانســه به پیش« در انتخابات پارلمانی این کشــور،
به نظر وارد دورانی پساپوپولیســتی شدهایم .متأسفانه
این نگاه به فرازوفرود پوپولیسم ،نگاهی سادهانگارانه
اســت .در این نگاه رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا و بهقدرترسیدن دونالد ترامپ در ایاالت متحده،
بــه جای آنکه پیــروزی محافظهکاران قلمداد شــود،
به حســاب موج توقفناپذیر پوپولیســم گذاشته شد.
بدون شــک ،دونالد ترامپ و نایجل فاراژ پوپولیستاند
اما نه بــه خاطر اینکه از نخبگان انتقــاد میکنند زیرا
بدبینی نســبت به نخبگان میتواند برخاســته از یک
نگاه دموکراتیک نیز باشد .آنچه پوپولیستها را متمایز
میکند ،این ادعای آنهاســت که آنهــا تنها نمایندگان
واقعی »مردم« یا همان »اقلیت خاموش« هستند.
پوپولیســتها یک فرض اساســی دیگر نیز دارند؛
شــهروندانی که به قرائت پوپولیستی از »مردم« قائل
نیســتند و به لحاظ سیاســی از پوپولیستها حمایت

نمیکننــد ،درواقــع در زمــره »مــردم واقعــی« قرار
نمیگیرند .فــاراژ ،برگزیت را »پیــروزی مردم واقعی«
میدانســت .بر این اســاس و بر مبنای معنای ضمنی
حرف او۴۸ ،درصدی که بــه ماندن بریتانیا در اتحادیه
اروپــا رأی دادند ،بخشــی از مردم »واقعــی« بریتانیا
نیســتند .یا کافی اســت اظهارات ترامــپ را در حین
کارزار انتخاباتیاش در سال گذشته به یاد آورید؛ وقتی
که گفت» :تنها مســئله مهم متحدکردن مردم اســت
زیــرا مابقی مردم هیــچ اهمیتی ندارنــد« .به عبارت
دیگــر ،اینکه این مردم واقعی چه کســانی هســتند را
پوپولیستها مشخص میکنند و بر این اساس ،هرکسی
که با اتحاد پوپولیســتی مــردم مخالفت کند در جمع
مــردم واقعی جایی نــدارد حتی اگــر دارای گذرنامه
بریتانیــا یا ایــاالت متحده باشــد .بنابراین پوپولیســم
شکلی از ضدکثرتگرایی است .اینکه بگوییم »مردم«
علیــه »دولت« به پا خاســتهاند ،یک توصیف خنثی و
بیطرفانه نیست ،بلکه در عمل ،یک ادبیات پوپولیستی
است زیرا بر این ادعای پوپولیستی صحه میگذارد که
فقط پوپولیستها نمایندگان حقیقی مردماند.
درواقــع ،چهرههایی مانند فاراژ یــا خیرت ویلدرز،
پوپولیســت راســتگرای افراطــی آلمانــی ،هیچگاه
نمیتواننــد رأی اکثریــت رأیدهنــدگان را به دســت
آورند .درواقع ،وقتی سیاســتمداران و روزنامهنگاران
میپذیرنــد که پوپولیســتها »دغدغههــای واقعی«
مردم را بیان میکنند ،این مســئله نشــان میدهد که
آنها درک عمیقی از نحوه عملکرد و سازوکار روالهای
دموکراتیــک ندارنــد .نمایندگی دموکراتیــک بازتولید
مکانیکــی منافع و هویتهایی عینی نیســت .منافع و
هویتها به شــکلی پویا در تعامل میان سیاســیون و

شــهروندان شــکل میگیرند .برای مثال ،ترامپ بدون
تردید در متقاعدکردن برخــی آمریکاییها برای اینکه
خود را بهعنوان بخشــی از یک جنبش هویتی ببینند،
موفــق عمل کرد .اما این هویــت و نحوهای که پیروان
این دیــدگاه ،منافــع را تعریف میکننــد ،میتواند بار
دیگر تغییر کند .ایده یک موج توقفناپذیر پوپولیســتی
همیشــه گمراهکننده بوده است .فاراژ خروج بریتانیا از
اروپا را به تنهایی رقــم نزد .او برای موفقیت به کمک
محافظهکاران کارکشــته و باســابقهای مانند بوریس
جانســون و مایکل گــو )که هــر دو در کابینه ترزا می
حضــور دارند( نیاز داشــت .به همیــن ترتیب ترامپ
نیز بهعنــوان کاندیدای جنبــش اعتراضی طبق کارگر
سفیدپوســت به پیروزی نرسید ،بلکه او نماینده حزبی
کهنهکار بود که از حمایت چهرههای شناختهشــدهای
ماننــد رودی جولیانی و نیوت گرینگیچ بهرهمند شــد.
درواقع انتخاب ترامپ مهر تأییدی بود بر دوقطبیشدن
سیاست در ایاالت متحده ۹۰ :درصد جمهوریخواهان
خودخواندهای که به ترامپ رأی دادند ،نمیخواستند
که یک نامزد دموکرات رأی بیاورد؛ با وجودی که بسیاری
از جمهوریخواهــان در نظرســنجیها درخصــوص
ترامــپ تردیدهایی جدی داشــتند .تا بــه امروز ،هیچ
دستراســتی در اروپای غربی یا آمریکای
پوپولیســت ِ
شــمالی بدون همکاری و کمک نخبگان محافظهکار
به قدرت نرسیده اســت .این باور که انتخابات هلند و
فرانسه نویدبخش دورانی پساپوپولیستی است ،متوجه
تمایز میان دو شکل متفاوت از پوپولیسم نیست؛ یعنی
پوپولیســم بهعنوان داعیــهدار تنهــا نماینده حقیقی
مردمبودن در مقابل پوپولیســم در مقام سیاستهایی
که معمــوال پوپولیســتها برای ایجاد یک سیاســت

هویــت متمایز پیــش میبرند ،بهعنــوان مثال اعمال
محدودیت بر مهاجرت؛ بــرای نمونه ،عملکرد ویلدرز
در مقام یک پوپولیست واقعی ،در انتخابات ماه مارس
هلند کمتــر از حد انتظار بود .اما رقیب اصلی او مارک
روته ،نخستوزیر میانهرو ،با اتخاذ ادبیاتی ویلدرزگونه
عنوان کرد که اگر مهاجران عادی رفتار نکنند ،مجبور به
ترک کشور خواهند شد .این به معنای پوپولیستشدن
روته نیست؛ او ادعا نمیکند تنها نماینده حقیقی مردم
هلند است ولی نشــانهای از چرخش فرهنگ سیاسی
به راســت اســت .پوپولیستها شــاید در ظاهر رو به
افول باشند اما ممکن است در نهایت دست باال را پیدا
کننــد زیرا محافظهکاران در حــال تقلید و گرتهبرداری
از ایدههای آناناند .همانطور که دنیل زیبالت ،اســتاد
دانشــگاه هاروارد ،اشــاره کرده اســت ،تثبیت و بقاي
دموکراســیهای اروپــا تا حــد زیادی به نحــوه رفتار
نخبگان محافظهکار بستگی دارد .در سالهای بین دو
جنگ جهانی ،تصمیم محافظــهکاران برای همکاری
با احزاب اقتدارگرا و فاشیســتی ،مرگ دموکراســی را
رقــم زد .بعد از جنگ جهانــی دوم ،محافظهکاران در
یــک چرخش  ۱۸۰درجه ،تصمیــم گرفتند تا به قواعد
بــازی دموکراتیک چنگ بزنند حتــی اگر منافع اصلی
محافظهکارانه چندان هم تأمین نشود .البته دوران ما
عینا با ســالهای دو جنگ جهانی قابل قیاس نبوده و
پوپولیستهای امروزی نیز فاشیست نیستند اما نتیجه
میتواند یکی باشد :تصمیمهایی که نخبگان سیاسی
کهنهکار میگیرند در کنار چالشهای پوپولیستهاست
که آینده و سرنوشت دموکراسی را رقم میزند .آنهایی
که دست به دست پوپولیستها میدهند یا از ایدههای
آنها نسخهبرداری میکنند ،باید در آینده پاسخگو باشند.

 مدیر بخــش اطالعــات وزارت کشــور عراق به
روزنامه الصباح گفت ابوبکر البغدادی زنده اســت
و در ســوریه حضور دارد .به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از روزنامه عراقی الصباح ،براساس اطالعات
دقیق امنیتی ،ابوبکر البغدادی سرکرده داعش کشته
نشــده و هنوز زنده اســت .از طرفی نیروهای وزارت
کشور عراق موفق شدهاند خطرناکترین سرکرده زن
عضو داعش را بازداشت کنند .براساس وزارت کشور
عــراق ،ابوبکر البغدادی درحالحاضر در ســوریه و
خارج از شهر رقه بهسر میبرد.

تظاهرات در پاریس
در اعتراض به سفر نتانیاهو
 صدهــا نفــر در پاریــس در اعتــراض به ســفر
نخســتوزیر اســرائیل به فرانســه تظاهرات کردند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از النشــره ،تظاهرکنندگان
اعتراض خود را نســبت به ســفر بنیامیــن نتانیاهو،
نخســتوزیر اســرائیل ،به فرانسه نشــان داده و از
سیاست شهرکســازیها و محاصره تحمیلشده بر
غزه انتقاد کردند .ریاســتجمهوری فرانســه اعالم
کرد کــه مذاکراتی در پاریس میــان امانوئل مکرون،
رئیسجمهوری فرانســه با نتانیاهو برگزار شــد که
طرفهــا در ایــن مذاکرات به بررســی درگیریهای
عربــی اســرائیلی و مســائل منطقــهای پرداختند.
همچنین یک ســخنگوی حزب سوســیالدموکرات
آلمان اظهــار کرد ،مارتین شــولتز ،رهبر این حزب و
پیشروی آلمان قرار
رقیب آنگال مرکل در انتخابات ِ
اســت روز پنجشنبه به پاریس سفر کرده و با امانوئل
ماکرون دیدار کند.

ساخت سومین پایگاه نظامی
آمریکا در سوریه
 کارشناســان و متخصصــان نظامــی آمریــکا
کار ســاخت پایــگاه نظامی جدیدی را در شــمال
شرقی ســوریه آغاز کردهاند .پایگاه نظامی جدید
آمریــکا در منطقــه بین »تل تمر و تــل لبیدر« در
۴۰کیلومتری غرب شــهر ُکردنشین حسکه سوریه
واقع شــده و هدف اصلی از ساخت آن ،افزایش
پشــتیبانی نظامی آمریکا از عملیات نیروهای ُکرد
در استانهای شمالی سوریه است.

شکایت خانواده قربانیان  ۱۱سپتامبر
از امارات متحده
 خانوادههای قربانیان حمالت تروریستی یازدهم
سپتامبر  ۲۰۰۱در آمریکا ممکن است به دعویای که
علیه عربستان سعودی به اتهام دستداشتن ریاض
در این حمالت تروریســتی اقامه کردهاند ،نام امارات
متحــده عربی را نیز بیفزایند .بــه گزارش خبرگزاری
مهر به نقل از راشــاتودی ،در سپتامبر  ،۲۰۱۶قانونی
موسوم به »ســند عدالت در برابر حامیان تروریسم«
به مرحلــه اجرا درآمد که به شــهروندان آمریکایی
اجــازه میدهد علیه کشــورهای خارجــی به اتهام
اقدامات تروریستی اقامه دعوی کنند.

استقبال شیعیان و کردهای عراق
از ائتالف جدید
 جریانهای سیاسی شیعی و کرد عراق از تشکیل
ائتالف سیاســی جدید عربهای ســنی برای مرحله
بعد داعش استقبال کردند .به گزارش ایسنا ،به نقل
از روزنامــه فرامنطقهای الحیاه ،گروههای سیاســی
سنی عراقی روز جمعه از تشکیل »ائتالف گروههای
ملی عراق« برای یکپارچهکردن جریانهای سیاسی
سنی و آمادگی برای مرحله بعد داعش خبر دادند و
خواهان »عبور از تنش طایفهای و مقابله با تالشها
برای تغییــر جغرافیای جمعیتــی« در مرحله بعد
داعش شدند.

حمایت مردمی از ترامپ
در سراشیبی سقوط
 نتایج نظرسنجی جدیدی نشان میدهد ،محبوبیت
مردمــی ترامــپ میــان آمریکاییها به دلیــل افول
نقش رهبری واشــنگتن در جهان ،توقف دســتور کار
ریاستجمهوری در داخل و الیحه بهداشت و درمان
نامحبوب جمهوریخواهان کاهش یافته اســت .به
گزارش ایســنا ،با گذشت شــش ماه از رویکارآمدن،
محبوبیت ترامپ از  ۴۲درصد ماه آوریل به  ۳۶درصد
رسیده اســت .میزان نارضایتی از او هم با پنج درصد
افزایش به  ۵۸درصد رســیده است .در مجموع۴۸ ،
درصد از عملکرد ترامپ »قویا ناراضی« هســتند .این
ســطح از نارضایتی پیشتر هرگز بــرای بیل کلینتون
و بــاراک اوباما دیده نشــده بــود و تنهــا در دور دوم
ریاستجمهوری جورج بوش چنین موردی رخ داد.

افزایش اعتراضات اجتماعی
و سیاسی در روسیه
 مرکز اصالحات اقتصادی و سیاســی روســیه با
انتشار گزارشی با موضوع» ،روسیه در سال  ،۲۰۱۷از
افزایش تعداد اعتراضات مردمی در این کشــور ابراز
نگرانی کرد .برایناساس میزان اعتراضات اجتماعی
و سیاســی در ســهماهه دوم امســال در روسیه در
مقایســه با ســال گذشــته بیش از  ۳۳درصد رشد
داشته است.

