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دوماهنامه دیپلمات ]آمريكا[

نشست حزب کمونیست چین برای چیست؟

احزاب سیاسی راست افراطی در 
چهارگوشــه اروپا در حال تکثیر 
هســتند. حزب دســت راستی 
»دمکرات های سوئد« موفق شده 
تا در انتخابات یکشنبه )دیروز( آرای خود را از یک 
درصد در2  دهه گذشته، به حدود 20درصد برساند و 
در جایگاه دوم قرار بگیرد. در ایتالیا نیز نظرسنجی ها 
از پیشــتازی حزب راســت گرای »برادران ایتالیا« 
به رهبری جورجیا ملونی خبــر می دهند. در دیگر 
کشــورهای اروپایی نیز جریان راســت افراطی یا 
توانســته قدرت را کامل به  دست گیرد یا در آستانه 
ورود به هیأت حاکمه هستند. تجدید حیات احزاب 
راست گرا از کشــورهای شــمال اروپا تحت لوای 
بیگانه هراسی و نئولیبرالیسم کلید خورد. با تشدید 
بحران اقتصادی و کاهش قــدرت خرید مردم، این 
احزاب در سراســر اروپای غربی نیز ظاهر شدند و 
اکنون شرایط به جایی رسیده که در سراسر اروپا به 
جایگاه محکمی دست یافته اند. احزاب راست افراطی 
پوپولیست امروز در اســپانیا و هلند نقش سیاسی 
مهمی دارند و در نروژ، اتریش و ایتالیا نیز بخشــی 
از دولت هســتند. این احزاب اکنون در لهستان و 
مجارستان قدرت را کامال در دست دارند و حقیقت 
آن است که امروز دیگر ردپای آنان را در هر گوشه از 

اروپا می توان دید.

پیشروی راست گراها در سوئد و ایتالیا 
در انتخابات اخیــر حزب »دمکرات های ســوئد« 
موفق شد تا جایگاه دوم را به دست آورد که در تاریخ 
فعالیت رســمی 12ساله آن بی ســابقه بوده است. 
دمکرات های سوئد با رویکرد ضدمهاجرتی به دلیل 
ارتباط با گروه های فاشیستی و نازی، اجازه فعالیت 
سیاسی در سوئد را نداشتند و برای نخستین بار در 
سال 2010میالدی وارد پارلمان شدند، اما اکنون 
در موقعیتی قرار دارند که می توانند شــانس ورود 
به دولت ائتالفی را داشته باشــند. یورونیوز نوشته: 
»برای حزبی که فقط یک دهه است فعالیت سیاسی 
خود را آغاز کــرده تصاحب جایــگاه دوم در میان 
احزاب سیاسی پیشرفت چشمگیری است. نتیجه 
انتخابات یکشنبه نشــان دهنده تغییری آشکار در 
فضای سیاسی سوئد است: پذیرش عمومی حمایت 
از حزبی که ریشــه در فاشیسم دارد و مرتبا بر طبل 
سیاســت های ضدمهاجرتی می کوبــد.« پونتوس 
اودمالم، کارشناس امور سیاسی دانشگاه ادینبورگ 
می گوید: »آنچه باعث شــده تا دمکرات های سوئد 
بتوانند 20درصد آرا را به دســت بیاورند شعارهای 

ضدمهاجرتی آنان بوده است.«
در ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ اروپا نیز نظرسنجی ها 
از پیروزی قاطــع جریان راســت افراطی حکایت 
دارند. انتخابات حســاس این کشور 2 هفته دیگر و 
در میانه بحران انرژی و افزایش شدید تورم در این 
کشور برگزار می شود؛ عواملی به اعتقاد کارشناسان 
رأی دهندگان را به  ســوی جریان راســت افراطی 

سوق داده اســت؛ به طوری که آخرین نظرسنجی 
پیش از انتخابات در این کشور حاکی از آن است که 
ائتالف راست های افراطی متشکل از پسا فاشیست 
»برادران ایتالیا« بــه رهبری جورجیا ملونی، حزب 
ضد  مهاجرتی »لیگ«  به رهبری ماتئو ســالوینی و 
حزب »ایتالیا به پیش« به رهبری سیلویو برلوسکنی 
بیش از 46درصد آرا را به دست خواهند آورد؛ سهم 
احزاب چپ گرا نیز در مجموع 30درصد ارزیابی شده 
است. انریکو لتا، نخست وزیر ســابق ایتالیا و رهبر 
حزب میانه روی دمکراتیک، با هشدار درباره پیروزی 
ائتالف راست گرایان در کشورش گفته: »این تهدید، 
جدی است. اینکه ایتالیا خود را در آغوش دوستان 
دونالد ترامپ بیندازد، بســیار خطرناک است. این 
خطر متوجه اتحادیه اروپا هم است. تا االن هیچ گاه 
یک کشــور بزرگ اروپایی توسط نیروهای سیاسی 

که آشکارا مخالف ایده جامعه اروپایی هستند، اداره 
نشده است.«  برپایی انتخابات زودهنگام پارلمانی 
در ایتالیا پس از استعفای ماریو دراگی، نخست وزیر 
این کشور، 2 ماه پیش کلید خورد. دولت دراگی پس 
از سلب حمایت 3 حزب شــریک در ائتالف تحت 

رهبری وی مجبور به استعفا شد.

بحران انرژی و خیزش پوپولیسم 
ماریو دراگی حدود 4 ماه پیش در نشســت گروه 7 
گفته بود: »نباید اجازه دهیم که اشتباه سال2008 
تکرار شــود. بحران انرژی نباید منجر به بازگشــت 
پوپولیسم شــود.« ســخنان دراگی، نگرانی امروز 
بســیاری از رهبران اروپاست. نشــریه پولیتیکو با 
اشــاره به بحران بزرگ مالی در سال2008 و بحران 
مهاجرت در سال2014 میالدی نوشته: اگر رهبران 

اروپایی نتوانند جلوی تورم و افزایش افسارگسیخته 
قیمت هــا را بگیرند، اروپا با مــوج جدیدی از ظهور 
احزاب پوپولیســتی مواجه خواهد شد. این سومین 
و بدترین موج پوپولیستی در سال های اخیر خواهد 
بود که نتایجش غیرقابل پیش بینی است.«  نشریه 
پولیتیکو نوشــته: موج ظهور احزاب پوپولیســتی 
محدود به چند کشــور اروپایی نیست. امروز تقریبا 
تمام رهبران اروپایی از سوی رأی دهندگان برای مهار 
هزینه ها و بحران انرژی تحت فشار هستند. به همین 
دلیل بوده که کمیسیون اروپا اخیرا تصمیم گرفته تا 
با در پیش گرفتن رویه ها و سیاست های رادیکال به 
بازار انرژی ورود کند. اورســوال فون درالین، رئیس 
کمیسیون اروپا، هفته گذشته با اعالم جزئیات برنامه 
این کمیسیون برای دخالت در تعیین قیمت انرژی 
بسیاری از رهبران اروپایی را غافلگیر کرد. فون درالین 
گرچه از توصیه هرگونه سقف قیمتی خودداری کرد، 
اما گفت که کشورهای اتحادیه اروپا باید سقف قیمتی 
برای گاز طبیعی روسیه تعیین کنند. او تصریح کرد 
که کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه 
مجموعه ای از پیشــنهادها را روی میز قرار می دهد 
تا وزرا درباره آن بحث کنند.به اعتقاد ناظران، آنچه 
باعث شــد تا کمیســیون اروپا رویه خود را تغییر 
دهد تشدید فشــار رهبران سیاســی اتحادیه اروپا 
بوده اســت. همین هفته پیش بود که »الکساندر دو 
کرو«، نخست وزیر بلژیک، به صراحت گفته بود: »اگر 
کمیسیون اروپا مداخله کند ما در خطر رکودی عمیق 
با نتایج غیرقابل پیش بینی هستیم. این تهدید فراتر 
از اقتصاد است و امنیت و ثبات ما در قاره اروپا را نشانه 
رفته.« چارلز میچل، رئیس شورای اروپا نیز گفته که 
»تهدید، جدی است و رهبران اروپایی هیچ فرصتی 

برای از دست دادن ندارند.« 

پاندمی نئوفاشیسم در اروپا 
با تشدید بحران های اقتصادی و سیاسی، احزاب راست گرای افراطی در بیشتر کشورهای اروپایی در حال قدرت گرفتن هستند 

زمزمه های تحریم انتخابات 
پارلمانی در تونس 

پس از تحریم همه پرسی قانون اساسی تونس، احزاب 
مخالف رئیس جمهور در نظر دارند تا انتخابات پارلمانی 

را نیز تحریم کنند

هنوز 2ماه از برگزاری همه پرســی جنجالی قانون اساسی 
تونس نمی گذرد کــه این بار برخی احزاب عمده سیاســی 
تونس از تصمیم شان برای تحریم انتخابات پارلمانی پیش رو 
خبر داده اند. همه پرســی قانون اساسی تونس ماه گذشته با 
مشارکت حداقلی تونسی ها روبه رو شد اما در نهایت هیأت 
عالی مســتقل انتخابات از تأیید نهایی همه پرســی قانون 
اساسی جدید و اجرایی شــدن آن خبر داد. اجرایی شدن و 
تأیید نهایی همه پرسی قانون اساســی تونس در شرایطی 
صورت گرفت که به گفته فاروق بوعسکر، رئیس هیأت عالی 
مستقل انتخابات،  از ۹میلیون  و 278هزار و ۵43نفر که حائز 
شرایط شرکت در همه پرسی بودند کمتر از 3میلیون نفر در 
این همه پرسی شــرکت کردند. اگرچه بیش از ۹8درصد از 
شرکت کنندگان به همه پرسی رأی مثبت دادند، اما حقیقت 
آن است که مجموع کل شرکت کنندگان در این همه پرسی 
کمتر از 3۵درصد بوده است. آمار بسیار پایین رای دهندگان 
در همه پرسی تونس از نارضایتی بخش بزرگی از شهروندان 
این کشور از برنامه های دولت به رهبری قیس سعید حکایت 
داشت و اکنون او تصمیم دارد دومین انتخابات مورد نظر خود 

در سال جاری را اواخر پاییز امسال برگزار کند.

در شرایطی که هنوز چندماهی تا برگزاری انتخابات پارلمانی 
تونس زمان باقی اســت اما از هم اکنون زمزمه های تحریم 
این انتخابات  مانند همه پرسی گذشــته به گوش می رسد. 
»جبهه نجات ملی تونس« که متشــکل از مهم ترین احزاب 
اپوزیسیون این کشور است اعالم کرده که انتخابات پارلمانی 
دسامبر را تحریم می کند. این ائتالف سیاسی تونس شامل 
احزاب مختلفی ازجمله حزب اسالم گرای »النهضه« است 
که از همین حاال روی خوشــی به انتخابــات بعدی تونس 
نشــان نداده اند. جبهه نجات ملی با وجود آنکه عمر زیادی 
ندارد، اما ماه گذشــته با تحریم همه پرســی قانون اساسی 
نشان داد که توانایی تحت تأثیر قرار دادن تحوالت تونس را 
دارد. شکل گیری این ائتالف نیز در واقع تحت  تأثیر مخالفت 
گروه های سیاســی با قیس ســعید بود که اقدامات وي را 

»کودتا« می دانند.
انتظار می رود که عالوه بــر ائتالف نجات ملی تونس، احزاب 
دیگری نیز در این کشــور آفریقایــی از انتخابات پیش رو 
اســتقبال چندان گرمی نداشــته باشــند یا فعاالنه علیه 
آن اقدام کرده و تحریــم آن را تبلیغ کننــد. احزاب »قلب 
تونس«، »ائتالف کرامت«، »جنبش اراده و امید«، »حزب 
جمهوری خواه«، »جریان دمکراتیک«، »بلوک دمکراتیک 
برای کار و آزادی« و »حزب کارگر« ازجمله احزاب تونسی 
هستند که همه پرسی تابستان امسال را تحریم و آن را یک 
روند غیرقانونی اعالم کردند و احتماال بخش زیادی از همین 
احزاب و گروه ها نیــز در صف تحریم کننــدگان انتخابات 

پارلمانی پیش رو قرار خواهند گرفت.

انتخاباتی برای گره گشایی
انتخابات پارلمانی تونس در ابتدا قرار بود در ســال گذشته 
و در ژوئن2021 میالدی برگزار شود، اما قیس سعید سال 
گذشــته با فرمان ریاســت جمهوری خود به طور همزمان 
نخســت وزیر را برکنار و پارلمان را منحل کــرد. این اقدام 
ســعید و تمرکز قدرت تونس در دفتر ریاســت جمهوری 
باعث شــد تا بســیاری از مخالفان، اقدامات او را بازگشت 
دوباره دیکتاتــوری در تونس ارزیابی کننــد. اگرچه قیس 
سعید خودش به عنوان نامزد مستقل و غیرحزبی وارد کارزار 
انتخابات ریاست جمهوری تونس شــده بود، اما در جریان 
رقابت های انتخاباتی بســیاری از احزاب اســالم گرا از وی 
حمایت کردند. اکنون اما اقدامات سعید در انحالل پارلمان 
و تغییرات قانون اساسی به نفع خودش باعث شده است تا 
احزاب و گروه های اسالم گرای تونسی نیز به صف مخالفان 

سرسخت او بپیوندند.
نشنال ینترست می نویسد: به طور کلی روی کارآمدن سعید 
حاصل بن بســت در فضای سیاســی تونس بود. این استاد 
سابق حقوق اساسی دانشگاه تونس در سال201۹ میالدی 
با شعار مقابله با فساد و سیاستمداران فاسد توانست بخشی 
از سبد رأی مردم کوچه و بازار را با خود همراه کند، اما سعید 
پس از آنکه به کاخ ریاســت جمهوری راه یافت، خودش هم 
نتوانســت رابطه چندان خوبی را با سیستم پارلمانی تونس 
برقرار کند. براساس نظام پارلمانی تونس، قدرت اجرایی در 
دست نخست وزیر است که توســط حزب حاکم در پارلمان 
روی کار می آید، اما ســعید در همان سال اول قدرت گیری 
خود با اقدام نخســت وزیر برای تغییر اعضای کابینه دولت 
مخالفت کرد و همین مخالفت هــا جرقه اختالف پارلمان و 

نهاد ریاست جمهوری تونس را زد.
سعید همچنین در همان شــروع کارش با حمله به وزرای 
کابینه ای که نخســت وزیر چینش کرده بــود گفت که او 
سوگند قانون اساســی وزیرانی که متهم به فساد هستند را 
نمی پذیرد و هرکس که با این مسئله مرتبط است، نمی تواند 
ســوگند یاد کند. همین اختالف به جدایی نخست وزیر از 
رئیس جمهور و در نهایت انحالل پارلمان انجامید. از حدود 
یک سال گذشته که کابینه و پارلمان در تونس منحل شده، 
سعید، یکه تاز قدرت سیاسی در تونس است و اکنون وعده 
داده که انتخابات پارلمانی پیش رو گره از بن بست سیاسی 
این کشور خواهد گشود؛ هرچند که انتظار می رود  با تحریم 
این انتخابات از سوی مخالفان، گره کار در تونس همچنان 

باز نشده باقی بماند.

آنتونیو گوترش 
دبیرکل سازمان ملل متحد 

فجایع انسانی زیادی در جهان دیده ام 
اما هرگز کشتار اقلیمی در این مقیاس 
ندیده ام. هیــچ کلمه ای بــرای توصیف 
آنچه امروز دیــده ام ندارم. کشــورهای 
ثروتمندتــر از نظــر اخالقــی مســئول 
کمــک بــه کشــورهای در حال توســعه 
مانند پاکســتان هســتند به ویژه اینکه 
با توجه بــه تغییــرات آب وهوایی چنین 
وقایعــی متأســفانه در آینده نیــز تکرار 

خواهد شد.)رویترز(

نارندرا مودی
نخست وزیر هند

انقــالب  رهبــری  ســمت  بــه  هنــد 
صنعتــی چهــارم حرکــت می کنــد. مــا 
بایــد دســتاوردهای دانشــمندان خود 
را جشن بگیریم. وقتی از دانشمندان 
و نوآوری هــای آنهــا تجلیــل می کنیــم، 
علــم بخشــی از فرهنــگ مــا خواهــد 
شــد. دولت مــا با چشــم انداز توســعه 
مبتنی بــر علم پیــش می رود. بــا توجه 
به تالش هــای دولــت، هنــد از رتبه۸۱ 
در ســال۲۰۱۵، رتبه۴۶ را در شــاخص 
جهانــی نــوآوری کســب کــرده اســت.

)بیزینس اینسایدر(

نقل قول جهان نما

کیوسک

اعتراض ترکیه به شلیک یونان به  سوی کشتی تجاری 
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میزان کرسی های احزاب راست افراطی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
)تا تاریخ ۲تیرماه ۱۴۰۱(

نشریه دیپلمات در جدیدترین شماره خود به نشست حزب 
کمونیست چین که قرار است ماه آینده میالدی برگزار شود 
پرداخته و از  سازوکار این حزب جهت تعیین رهبر آینده 
چین برای 5سال آینده در این کشور نوشته است. در این 
گزارش به برخی گمانه زنی ها مبنی بر ابقای شی جین پینگ، 
رئیس جمهوری قدرتمند فعلی چین، در مقام خود اشاره 
شده است. این نشریه همچنین به ریشه ها و عوامل بحران 
اقتصادی در ســریالنکا و چالش های اقلیت های قومی در 

ازبکستان پرداخته است. 

حزب فیدس )مجارستان(
حزب قانون  و عدالت )لهستان( 

%59
% 51

%21
% 20

%9
% 9

%18
% 17
% 15
% 15
% 12
% 11
% 11

حزب لیگ )ایتالیا(
حزب جبهه ملی )فنالند(

حزب چگا )پرتغال(
حزب مردم )دانمارک(

حزب دمکرات های سوئد )سوئد(
حزب آزادی )اتریش(
حزب اجتماع ملی )فرانسه(

حزب وکس )اسپانیا( 
حزب منافع فالموندها )بلژیک(
حزب برای آزادی )هلند(
حزب آلترناتیو )آلمان( 

وزارت دفــاع ترکیه نیروهای 
گارد ســاحلی یونان را متهم 
کرده که به یک کشتی تجاری 
در دریای اژه شلیک کرده و در 
مقابل نخست وزیر یونان نیز ترکیه را به قلدری 
متهم کرده اســت. تنش های 2همسایه چند 
هفته ای اســت که باال گرفتــه و تقریبا روزی 
نیست که رهبران 2کشور علیه یکدیگر صحبت 

نکنند.
یکشــنبه در ادامــه این تنش هــا خبرگزاری 
ترکیه ای آناتولی گزارش داد که ســاعت13 و 
27دقیقه شــنبه به وقت محلی، یک کشتی با 
پرچم جزایر قمر با نام »آناتولین« هنگام حرکت 
در جنوب غربی بوزجاآدا)جزیــره تِِندوس( در 
آب های بین المللی هــدف تیراندازی 2نیروی 
گارد ســاحلی یونان قرار گرفته است. در این 
گزارش آمــده، در پی حضــور قایق های گارد 
ســاحلی ترکیه، نیروهای گارد ساحلی یونان 
منطقه را تــرک کرده اند. ترکیــه ضمن اعالم 
اعتراض خــود به این حادثــه از مقام های آتن 
خواسته اســت تا این حادثه را بررسی کرده و 
درباره آن توضیح دهد. این کشتی 18سرنشین 
داشته و در این حادثه به کسی آسیب نرسیده 

است. در همین حال یک مقام کشتیرانی یونان 
به خبرگزاری بلومبرگ گفته که کشتی مورد 
نظر سیگنالی ارســال نمی کرد، بنابراین گارد 
ســاحلی یونان خواســتار توقف آن شده بود. 
به گفته این مقام یونانی، کاپیتان کشتی بدون 
توجه به هشدارها به ســرعت به حرکت خود 
ادامه داده و همین موضوع باعث شده که گارد 

ساحلی تیر هشدار هوایی شلیک کند.
ترکیه و یونان در دهه های گذشته همواره بر سر 
مجموعه ای از مسائل، ازجمله ادعاهای ارضی 
در دریای اژه و حد و حــدود حریم هوایی خود 
در این منطقه، با یکدیگر اختالف داشته اند. این 
اختالفات بین 2همسایه و 2عضو ناتو، موجب 
شده که یونان و ترکیه در نیم قرن اخیر 3بار در 

آستانه جنگ با یکدیگر قرار گیرند.
رجــب طیــب اردوغــان، رئیس جمهــوری 
ترکیه، اخیرا در پاســخ به پرسشــی مبنی بر 
حمله احتمالی کشــورش به یونان گفته بود: 
»درصورتی که تهدیدهــای یونان علیه ترکیه 
ادامه یابد، آنــکارا اقدامات الزم را اتخاذ خواهد 
کرد چرا که صبر ما هم انــدازه ای دارد. یونان 
باید بداند که ممکن است یک شب ناگهان برای 

حمله بیاییم و بر آنان نازل شویم.«


