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دموکراسی در بسیاری از 
کشورها رو به تضعیف است

»خانــه آزادی« )فریدام هــاوس( در گزارش 
تازه ای با عنوان »ملت ها در گذار«، گزارش ساالنه 
خود را در مورد وضعیت دموکراسی در جهان ارائه 
کرده که نشــان از وخیم تر شــدن وضعیت در این 
زمینه، در بخش هایی از اروپا و آسیای مرکزی دارد. 
به نوشــته این گزارش، رهبران منتخب در اروپا و 
اوراســیا در حال تضعیف همان نهادهایی هستند 
که به واسطه آنها روی کار آمده اند. این رهبران، پس 
از رسیدن به قدرت از طریق انتخابات، هنجارهای 
دموکراتیک را رد می کنند و نظام های جایگزین، از 
نوع حکمرانی استبدادی را ترویج می کنند. بنا بر این 
گزارش، رهبران ضد دموکراتیک اکنون از یکدیگر 
می آموزند که چگونه باید قدرتشان را تحکیم کنند 
و مخالفت های سیاسی را سرکوب کنند و در عین 
حال از مجازات  نهادهای بین المللی دور بمانند. به 
نوشته خانه آزادی، در اروپا، به ویژه کشورهایی مانند 
مجارستان و لهستان، که در دهه ۱۹۹۰ کمک شایانی 
به گذار عمومی منطقه به سمت دموکراسی کردند 
اکنون با جا افتادن دوباره و هرچه بیشــتر استبداد 
در نظام خود مواجه اند. یافته های این گزارش نشان 
می دهد که در تاریخ ۲۶ سال اخیر ملت های در حال 
گذار، تاکنون تعداد دموکراسی ها به این اندازه کم 
نبوده است. بر اســاس این گزارش، بیشترین افت 
دموکراتیک در لهستان )منفی ۰٫۳۶( و مجارستان 
)منفی ۰٫۲۵( دیده می شــود و در بالکان نیز تنها 
کرواسی همچنان دارای دموکراسی نیمه منسجم 
است. خانه آزادی در ادامه می نویسد که دموکراسی 
در ارمنستان در ســالی که گذشت تضعیف شده، 
وضعیت در اوکراین تغییری نکرده، اما طی ســال 
۲۰۲۰، ازبکستان و مقدونیه شمالی پیشرفتی را در 
درجه دموکراسی خود شاهد بودند. در گزارش امسال 
»خانه آزادی« آمده است که رژیم های استبدادی 
مستحکم در منطقه مورد بررسی همچنان عبارتند از 
دولت های کشورهای بالروس، جمهوری آذربایجان، 
قزاقســتان، قرقیزستان، روســیه، تاجیکستان، 
ترکمنستان و ازبکستان. به عنوان دموکراسی های 
مســتحکم هم در این گزارش از جمهوری چک، 

استونی، لتونی و لیتوانی یاد شده است.
    

بن سلمان: عربستان در سایه 
افراط گرایی امکان پیشرفت ندارد

ولیعهد عربستان تاکید کرد، هرکس که موضع 
رادیکالی در پیش بگیرد مجرم اســت و بازخواست 
خواهد شد. به نوشــته روزنامه فرامنطقه ای الشرق 
االوسط، محمد بن سلمان، ولیعهد و معاون نخست 
وزیر و وزیر دفاع عربستان در مصاحبه ای تلویزیونی و 
اظهاراتی تبلیغاتی گفت: قرآن قانون اساسی عربستان 
است و اساسنامه حکومت این کشور بر این امر تاکید 
دارد. این قانون اساسی تا ابد ادامه خواهد داشت. وی 
افزود: میانه روی کلمه بسیار گسترده ای است و تمامی 
فقهای مسلمان و دانشمندان از بیش از هزار سال قبل 
در حال اجتهاد نسبت به مفهوم میانه روی و اعتدال 
هســتند و من بر این باورم که در جایگاهی نیستم 
که بتوانم مفهوم میانه روی را بیان کنم؛ من به قانون 
اساسی عربستان پایبند هستم که این قانون اساسی 
همان قرآن و سنت است. بن سلمان برخالف فضای 
سنتی و محافظه کارانه کشورش گفت: زیاده روی چه 
در دین یا در فرهنگ یــا در عربی گرایی مان یا در هر 
چیز دیگر، طبق فرموده های پیامبر )ص( و تجارب  
دنیوی و تاریخ امری خطرناک است. شکی نیست که 
عربستان هدف اصلی پروژه های رادیکالی و تروریستی 
در اقصی نقاط جهان بوده اســت. وی گفت: اگر من 
اسامه بن الدن باشم و بخواهم اندیشه رادیکالی خود 
را در جهان اشاعه دهم و بخواهم به ویژه آن را در بین 
مسلمانان گسترش دهم، از کجا شروع می کنم؟ از 
کشوری شروع خواهم کرد که قبله مسلمانان است و 
در آن مقدسات مسلمانان قرار دارد و حجاج مسلمان 
و عمره گزاران به آنجا می آیند و مســلمانان پنج بار 
در روز به ســمت آنجا نماز می خوانند، اگر در اشاعه 
طرحم در آنجا موفق شــوم، به صورت خودجوش 
این طرح در سراسر جهان گسترش خواهد یافت، هر 
اندیشه رادیکالی زمانی که بخواهد آغاز شود، بی شک 

عربستان را هدف قرار خواهد داد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

اوایل هفته جاری خبری از سوی 
روزنامه ها و خبرگزاری ها فرانســه 
منتشر شــد که واکنش بسیاری از 
سیاستمداران این کشور در موضع 
موافــق و مخالــف را برانگیخت و 
بســیاری از آنها حتی رنگ به چهره 
نداشــتند و بــه نوعی یــک ترس 
عظیم در چهره شــان بروز و ظهور 
کرد. داســتان از این قرار است که 
ژنرال های ســابق و پرسنل ارتش 
فرانسه در نامه ای به امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه هشدار دادند 
تا در مقابل خطــرات رو به افزایش 
انزجار در پی تنش های اجتماعی و 
افراط گرایی مذهبی اقدام کند؛ در 
غیر اینصورت در آینــده با اوضاعی 

چون جنگ داخلی روبرو می شود. 
بر اســاس خبری که از ســوی 
خبرگزاری فرانسه منتشر شد، ژان 
پی یر فابر-برنادک، افسر بازنشسته 
ژاندارمــری فرانســه در نامــه ای 
سرگشاده به امانوئل ماکرون نوشت 
که مراقــب بروز جنــگ داخلی در 
فرانسه باشــد؛ چراکه در الیه های 

مختلف مردم، خشــونت به حدی 
ریشــه دوانده که نمی توان جلوی 
فــوران آن را گرفت. ایــن نامه به 
امضای ۲۰ ژنرال بازنشسته و بیش 
از ۱۰۰۰ مقام در رسته های مختلف 
نظامی، پلیس و ژاندارمری رسیده 
که مدعی اند نمی توانند در شرایط 
کنونی بی تفاوت و منفعل باشند. در 
این نامه با اشاره به افزایش مشکالت 
اجتماعــی، افراط گرایی مذهبی و 
افراد منزجر و متعصف آمده اســت: 
خطرات رو به رشد هستند و خشونت 
هر روز بیشتر می شــود؛ حاال شما 
بگویید چه کســی ۱۰ ســال قبل 
پیش بینی کرده بود که معلمی حین 
خروج از مدرسه سر بریده می شود؟ 
در این نامه همچنین آمده است 
که اســالم گرایی افراطی در فرانسه 
منجر به تالش برای ایجاد مناطقی 
شــده که قوانین جمهــوری در آن 
اعمال نمی شود و آنها را به مناطقی 
برای متعصب ها تبدیــل کرده که 
مغایر قانون اساســی ما هستند. در 
جایی از این نامه آمده است که قدرت 
حاکم، از پلیس به عنوان قربانی در 
راهپیمایی هایی چون جلیقه زردها 
اســتفاده می کنــد، در حالیکه در 
چنین راهپیمایی هایی مردم فرانسه 

نارضایتی خود را ابــراز می کنند و 
این برخوردهای قهرآمیز شایســته 
کشــوری مانند فرانسه نیست.  این 
نامه به دولت توصیه می کند که فراتر 
از ســکوت، حرکت و عمل کند، در 
غیر این صورت دولت مسئول جنگ 
داخلی و مرگ افراد بیشمار ناشی از 
هرج و مرج فزاینده خواهد بود. بدون 
تردید این نامه یکی از معدود حرکات 
سیاسی - اجتماعی در فرانسه طی 
دو دهه اخیر اســت که بدون تردید 
مخالفــان و موافقان زیــادی را به 
دنبال داشته و به نوعی یک خیزش 
صنفی هم به حســاب می آید؛ اما نه 
یک صنف عادی و ســاده. در همین 
راســتا فلورنس پارلــی، وزیر دفاع 
فرانسه روز سه شنبه نامه سرگشاده 
ژنرال های بازنشسته را غیرمسئوالنه 
خواند و خواســتار برخورد ارتش با 
نویسندگان این نامه شد. او پیشتر 
هشدار داد امضاکنندگانی که هنوز 
در خدمت ارتش هســتند به خاطر 
ســرپیچی از قانونی که آنهــا را به 
بی طرفی سیاســی ملزم می کند، 

تنبیه خواهند شد. 
ژان-لوک مالنُشن سیاستمدار 
مشهور چپ فرانســه هم در انتقاد 
از نامه ژنرال ها گفــت که آنها مردم 

را به قیــام دعوت کردنــد. مارین 
لوپن، سیاســتمدار پوپولیســت و 
راست گرای فرانسه اما با نویسندگان 
نامه سرگشاده همذات پنداری کرد 
و به نظر می رسد برنده این موضوع را 
باید لوپن دانســت؛ چراکه او حدود 
یک هفتــه پیش اعالم کــرد که در 
انتخابات ریاست جمهوری پیش رو 
نامزد خواهد شــد و در آن شرکت 
می کند. به این جهت راست گراهای 
پاریس حاال در بهترین وضعیت قرار 
دارند و بدون تردید برای آنکه بتوانند 
بر سیاست های دولت ماکرون بتازند 
و از حاال او را برای انتخابات تخریب 
کنند، همین نامه را بر ســر دســت 
می گیرنــد و کابینــه او را هم مورد 

انتقاد قرار خواهنــد. دلیل این امر 
هم کاماًل مشخص است؛ لوپن و هم 
فکرانش در پاریس و سراسر فرانسه 
به نوعی از ابتدای امر با مهاجرپذیری 
بیش از حد توســط دولت فرانســه 
مخالف بودند و ایــن انتقادات پس 
از عملیات داعش در ســال ۲۰۱۵ 
در فرانســه که بیش از ۱۰۰ کشته 
و زخمی بر جای گذاشــت، بیشتر و 

بیشتر شد. 
شــاید برخــورد خودروهــا با 
عابران پیــاده یا آتش گشــودن بر 
روی شــهرندان این کشور از سوی 
»گرگ های تنها« یا بریده شدن سر 
یک معلم در مألعام آنهم به دســت 
یک جوان چچنی تباِر مهاجر، برای 
کســانی که اصاًل در مورد فرانســه 
نخوانده اند و آنجا را نمی شناســند 
مهم نباشــد، اما تمام این اقدامات 
برای نظامیان گویای یک هشــدار 

جدی است. 
چرا نظامیان؟ 

انی یس پانیه روناشه، وزیر صنایع 
فرانسه در مصاحبه با شبکه فرانس 
اینفو به یک واقعه مهم تاریخ اشاره 
کرده  و  گفته اســت ایــن نظامیان 
در شــصتمین ســالگرد تــالش 
خشــونت آمیز گروهی از ژنرال ها 
علیه ژنرال شارل دوگل، با انتشار این 
نامه خواستار شورش شده اند که آنرا 
باید قویاً محکوم کرد. اگر نگاهی به 
تاریخ فرانسه بیاندازیم می بینیم آن 
کودتای ناموفق با شرکت ژنرال هایی 
انجام شــد که می خواســتند مانع 
اســتقالل الجزایر کــه در آن زمان 

مستعمره فرانسه بود، شوند. 
به عبارتــی دیگر حــاال کابینه 
ماکرون در حال زدن برچسب هایی 
از قبیل کودتا بر پیشــانی نظامیان 
کشورشــان هســتند که به وضوح 
نشــان می دهد، یک جنگ نســبتاً 
بزرگ در حال شــکل گرفتن است. 
اینکه چرا نظامیــان چنین نامه ای 
را نوشته اند یک موضوع بسیار مهم 
به حســاب می آید و آن این است که 
عموماً افســران و نیرهای نظامی و 
امنیتی بــه خوبی و بهتر از کســانی 
دیگر می توانند بفهمند که تهدیدها 
تا چــه حد علنی اســت و از ســوی 
دیگر بــه خوبی می تواننــد بفهمند 

که ریشه تهدیدها کجاست؛ چراکه 
آنها حرفــه و شغلشــان درگیری با 
این مسائل اســت. اینکه آماِر جرایم 
برخواســته از ایدئولوژی در فرانسه 
روز بــه روز باال مــی رود دقیقاً دلیل 
اصلی همین موضوع است. زمانی که 
یک مسلماِن تندرو دست به انتحار 
یا یک حمله انفرادی یا گروهی علیه 
مردم کشوری مانند فرانسه یا آلمان 
می زند، بدون تردید راست گراهای 
افراطی و حتــی جریان هایی مانند 
نئونازی ها و نئوفاشیست ها که جدیداً 
ســر از تخم برآورده اند هم دست به 
اقــدام متقابل می زننــد و در نهایت 
خلق یک »آنومــی« یا بهم ریختگی 
اجتماعی را  شاهد هستیم. این روال 
در آلمان چندین بار طی ســال های 
اخیر بــه وجود آمــد و دولت آلمان 
توانست بر این موضوع با راهکارهای 
منطقی و مطالعه شــده فائق آید اما 
در فرانسه اوضاع اساساً با تمام اروپا 
فرق دارد. این کشــور هم می خواهد 
پرچم دار دموکراسی و تمام آزادی ها 
مشروع و نامشــروع دنیا باشد و هم 
می خواهد قانون در آن رعایت شود.  
کشوری که به قول رودریگر لوهلکر، 
نویسنده کتاب پرمخاطِب َسلَفی ها 
که به ریشــه افراط گرایــی در اروپا 
می پردازد، جغرافیایی اســت که در 
یک  ســور آن مردان با ریش ها بلند 
و زنانشان با بُرقع از کنار کاباره داران 
پاریس رد می شوند و هر دو با غضب 
به هم می نگرند اما دولت مجدداً همه 
را به هم زیستی مسالمت آمیز دعوت 

می کند! 

نامه ژنرال های فرانسوی درباره احتمال جنگ داخلی جنجال آفرین شد؛ 

پاریس در چنبرة آنومی
زمانی که یک مسلماِن 

تندرو دست به حمله 
انفرادی یا گروهی علیه 

مردم کشوری مانند 
فرانسه یا آلمان می زند، 

بدون تردید راست گراهای 
افراطی و حتی نئونازی ها و 
نئوفاشیست ها هم دست 
به اقدام متقابل می زنند و 
درنهایت »آنومی« خلق 

می شود

لوپن و همفکرانش در 
پاریس و سراسر فرانسه 

به نوعی از ابتدای امر با 
مهاجرپذیری بیش از 

حد توسط دولت فرانسه 
مخالف بودند و این انتقادات 
پس از عملیات 2015 داعش 

در فرانسه بیشتر و بیشتر 
شد

رهبر حزب یمینا در سخنانی نســبت به نزدیک شدن رژیم صهیونیســتی به لبه پرتگاه هرج و مرج هشدار داد. به 
گزارش شبکه خبری المیادین، نفتالی بنت، رهبر حزب راستگرای یمینا در سخنانی به تقابل و اختالفات در دولت رژیم 
صهیونیستی پس از جنجال در رای گیری برای پست وزارت دادگستری این رژیم واکنش نشان داد. وی در این باره گفت: 
اسرائیل به لبه پرتگاه هرج و مرج نزدیک می شود. بنت در ادامه از همه خواست لحظه 
حساس کنونی را درک کنند و افزود: اسرائیل به شدت به یک دولت پایدار و کارآمد 
نیاز دارد. در همین حال، ســایت عبری زبان یدیعوت آحارونوت به نقل از میخاییل 
ملخیالی، رئیس فراکسیون حزب افراطی شاس در کنست نوشت که بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در آستانه تشکیل دولت است. ملخیالی در این باره 

گفت: نخست وزیر نزدیک ترین فرد به تشکیل ائتالف و فراکسیون پایدار است.

نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفت، جنبش طالبان اگر برای رسیدن به صلح افغانستان مانع تراشی کند، 
از سوی آمریکا و متحدانش تحریم و منزوی می شود. به گزارش اسپوتنیک، زلمای خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا در 
امور افغانستان در جریان حضور در کمیته روابط خارجی سنا همچنین گفت، طالبان باید بپذیرد که در صورت مانع 
تراشی در توافق صلح بین دو گزینه انزوا و تحریم گزینه  دیگری وجود ندارد. اگر در 
سازش مانع تراشی کند و به دنبال اصرار بر اقدامات خشن باشد، نه فقط از سوی 
آمریکا بلکه از سوی متحدان ما در منطقه و شرکایمان نیز تحریم و منزوی می شود. 
خلیلزاد همچنین به بیان این نکته پرداخت که توافق صلح افغانستان که به امضای 
طالبان و آمریکا رسیده، بهترین توافق بر اساس شرایطی است که ارائه شده است. 

وی گفت: توافق به دست آمده بهترین توافق ممکن با طالبان بوده است.

خلیلزاد: طالبان مانع تراشی کند، تحریم می شودرئیس حزب یمینا: اسرائیل به لبه پرتگاه نزدیک می شود

رئیــس مجلس دومــای دولتی پارلمان روســیه 
گفت که به اعتقــاد وی کروناویــروس جدید از یک 
البراتوار آمریکایی به بیرون درز کرده و دولت مســکو 
باید موضوع مســئولیت پذیری از بابت شیوع کووید 
۱۹ را پیگیری کند. به گــزارش پایگاه مجلس دومای 
دولتی پارلمان روسیه، ویاچسالو وولودین، رئیس این 
مجلس در اظهاراتی در نشست شورای قانونگذاران این 
مجلس گفت: از یکــی البراتوارهایی که آنها در اطراف 
دنیا باز کردنــد چیزی به بیرون درز کرده اســت. وی 
ادامه داد: این ویروس در ووهان یافت شد اما البراتوار 
موجود در ووهان بــه آمریکا تعلــق دارد و مقامهای 
آمریکایی تامین کننده مالی آن هســتند. هم اکنون 
البراتوارهای آمریکایــی محل مطالعه، تحقیق و حتی 
ایجاد تسلیحات بیولوژیکی جدید از سوی دانشمندان 
در گرجستان، در برخی کشــورهای حوزه شرق اروپا 
 واقع هســتند. آنها باید تحت کنترل گرفته شــوند. 

او در ادامه این اظهاراتش تاکید کرد، مطمئن اســت 
که دانشمندان روس، که توانســتند واکسنهای موثر 
تولید کنند، خواهند توانســت منشا ویروس را تعیین 
کرده و مشــخص کننده که آیا دارای منشــا طبیعی 
بوده و یا تولید شــده اســت. رئیس مجلــس دومای 
دولتی روســیه گفت، کمیته حفاظت ســالمت این 
 مجلس باید بحثهایی را با ســازمان بهداشت جهانی 

داشته باشد. 

براســاس برآوردهــای جدید، پنتاگــون در نظر 
دارد حدود ۱۸ میلیــارد دالر برای توســعه، تولید و 
حمایت از رهگیرهای جدید خود بــه منظور مقابله با 
موشک های شلیک شده احتمالی از سوی کره شمالی 
و ایران هزینــه کند و این اولین برنامــه خرید دفاعی 
مهم دولــت بایدن اســت. بــه گــزارش بلومبرگ، 
گروه های تحت رهبری شــرکت های الکهید مارتین 
و نورثروپ گرامــن ۱۳ میلیــارد و ۱۰۰ میلیون دالر 
 در فاز توسعه نســل آتی رهگیر دریافت خواهند کرد. 
رقابــت آنها به دنبال بررســی طراحــی دقیق منجر 
به ســاخت ۳۱ رهگیر جدید می شــود که ۱۰ مورد 
برای آزمایش اســت. طبق محاســبه واحد ارزیابی 
هزینه مســتقل در پنتاگون، برآورد می شــود که فاز 
تولید حدود ۲.۳ میلیارد دالر هزینه داشــته باشــد 
و پشــتیبانی بلند مــدت در مجمــوع ۲.۳ میلیارد 
دیگر هزینه خواهد داشــت. مارک رایت، سخنگوی 

آژانس دفــاع موشــکی در بیانیه ای گفــت: در این 
مرحله ما روی توســعه فناوری تمرکــز کرده ایم. این 
تخمین هزینه ها برای این منظور اســت که مقام های 
مدنی چشــم اندازی دقیق بــه قیمت یک ســامانه 
تسلیحاتی مهم داشته باشند. آنها چشم انداز و درآمد 
بالقوه از این برنامــه جدید در اختیــار تحلیلگران و 
 ســرمایه گذاران در الکهید مارتین و نورثروپ گرامن 

قرار می دهند.

رئیس دومای روسیه: کرونا از آزمایشگاه آمریکایی ها درز کردبرنامه ۱۸ میلیارد دالری پنتاگون برای مقابله با موشک های ایران و کره شمالی
خبرخبر


