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حمله تروریستی به
کلیسایی در قاهره

منابــع از تیراندازی به یک کلیســا در جنوب
قاهره خبر دادند .این حمله به کشته شدن پنج
تن انجامیده اســت .به گزارش «اسکای نیوز»،
رسانههای مصری اعالم کردند که به کلیسایی
در حلــوان ،در جنوب قاهره ،تیراندازی شــده
است.منابعگزارشدادندکهدرحملهبهکلیسای
مار مینا ،در حلوان ،چندین تن کشته و زخمی
شدند .رسانههای مصری گزارش دادند که یک
فردمسلحکهدرتالشبودبهاینکلیسادرجنوب
قاهره یورش ببرد ،کشته شد .وزارت بهداشت
مصر از کشته شدن پنج تن و زخمی شدن پنج
تن دیگر در آمار اولیه این حمله خبر داده است.
پیشتر منابع گزارش داده بودند که در این حمله
یک افسر و دو سرباز جان باختهاند .شبکه العربیه
نیز گزارش داد که عامل حمله پیش از آنکه به
ضرب گلوله کشته شــود ،تالش کرد کمربند
انفجاری خود را منفجر کند .رسانههای مصری
همچنین از تبادل آتش میان پلیس مصر و یک
تروریستدرداخلمنزلیدرحلوانخبردادهاند.

داعش مسئولیت انفجار
کابل را برعهده گرفت

انفجار سه بمب در ساختمان دفتر خبرگزاری
«صدای افغــان» ،در غرب کابــل ،پایتخت
افغانستان ،دســتکم  ۴۰کشته و بیش از ۸۰
زخمی برجای گذاشت .برخی اخبار تأییدنشده
از کشته شدن افراد بیشــتری در این انفجار
حکایت دارد .گروه داعش با انتشــار بیانیهای
مسئولیتاینحملهرابرعهدهگرفت.بهگزارش
«یورونیوز» ،دکتر وحید مجروح ،ســخنگوی
وزارت صحــت عامــه (بهداشــت همگانی)
افغانســتان ،در گفتوگویی تلفنی گفت که
ممکن است این آمار در ساعتهای آینده تغییر
کند .وزارت داخله (کشور) افغانستان اعالم کرد
حالپنجتنازمجروحاناینانفجاروخیماست.

اردوغان به دنبال
بازماندههای دوره عثمانی

رئیسجمهور ترکیه میگوید کشــورش برای
بازگردانــدن باقیماندههــای دوره عثمانیها
در منطقه تالش میکند .بــه گزارش «ایلنا»،
رجب طیب اردوغــان ،رئیسجمهور ترکیه،
پس از بازگشت از سفر آفریقاییاش در پاسخ به
سؤالی مبنی بر اینکه آیا ترکیه پایگاهی دریایی
در بندر «سواکن» ســودان ایجاد خواهد کرد
یا خیر ،گفت« :چنین بنــدر نظامیای وجود
ندارد ».اردوغان در عین حال گفت« :آنکارا برای
بازگرداندن باقیماندههای دوره عثمانیها در
منطقه تالش میکند ».اردوغان اخیرا در جریان
سفرش به سودان اعالم کرده بود که عمر البشیر،
رئیسجمهور ســودان ،موافقت کرده است که
مدیریت جزیره سواکن ،در دریای سرخ ،به آنکارا
واگذار شود .این اظهارات پیرامون جزیره سواکن
جنجال گسترده و انتقادات شدیدی را بهویژه از
سوی رسانههای مصری و برخی از کشورهای
عربی حوزه خلیجفارس به دنبال داشت .برخی
از این منابع از ائتالف سهگانه ترکیه ،ایران و قطر
سخن گفتهاند ،ادعایی که مقامهای ترکیهای و
سودانی آن را رد کردهاند.

تشدید تدابیر امنیتی در
ترکیه
پلیس ترکیــه با اتخاذ تدابیر امنیتی شــدید
 120مظنون وابســته به داعش را در آستانه
ســال نو میالدی بازداشــت کرد .به گزارش
«ایســنا» ،این تدابیر شدید امنیتی در آستانه
سالگرد حمله تروریستی به یک کلوب شبانه
در استانبول اتخاذ شــد .در حمله تروریستی
به یک کلوب شبان ه در اســتانبول در آخرین
ســاعات  ۳۱دســامبر  ۳۹ ،۲۰۱۶نفر کشته
شدند .برخی قربانیان این حمله اتباع خارجی از
کشورهای هند ،کانادا و کشورهای عربی بودند.
واسیپ شاهین ،فرماندار استانبول ،اعالم کرد:
بر همین اســاس ،امسال ،در آســتانه سال نو
میالدی ۳۷ ،هزار نیــروی پلیس و همچنین
نزدیک به  ۴هزار نیروهای نظامی برونشهری
در مناطق روســتایی و حومه استانبول به کار
گرفته شدهاند .فرماندار اســتانبول ادامه داد:
در حــال حاضر تمــام تیمهای مــا در حالت
آمادهباش هســتند .ما تمام تدابیر امکانپذیر
را در استانبول اتخاذ کردهایم تا شهروندانمان
ســال نو را با خوشحالی و در فضایی صلحآمیز
بگذرانند .همچنین پلیس ضدتروریســم به
خانههایی در  ۱۲اســتان در سراســر ترکیه
هجوم برد و آنها را مورد بازرسی قرار داد .در این
عملیات برخی اتباع خارجی بازداشت شدند.
در برخی از مناطق استانبول ،از جمله شیشلی
و بشیکتاش ،به دالیل امنیتی برگزاری مراسم
و گردهماییهای سال نو لغو شده است.
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بیالن یک جنگ ۳۹ :هزار کشته

جامعه فردا :ســال  ۲۰۱۷بیش از  ۳۹هزار نفر در جنگ
سوریه کشته شــدند که یکچهارم آنها افراد غیرنظامی
هستند .طی  ۱۲ماه گذشته بیش از دو هزار و صد کودک
نیز در جنگ داخلی ســوریه کشته شــدند .گروه ناظران
حقوق بشر سوریه ،مستقر در لندن ،بیالن قربانیان جنگ
داخلی سوریه را منتشــر کردهاند .طبق این گزارش ،سال
 ۲۰۱۷بیش از  ۳۹هزار نفر در جنگ سوریه کشته شدهاند .با
وجود اینکه این رقم بسیار باالیی است شمار کشتهشدگان
در این ســال در قیاس با دو سال پیش کمتر بوده است .در
سال  ۲۰۱۶شمار کشتهشدگان  ۴۹هزار نفر بوده و در سال
 ۲۰۱۵حتی از این هم بیشتر ،یعنی  ۵۵هزار نفر ،در جنگ
ویرانگر سوریه کشته شدند .در سوریه گروههای مختلفی
میجنگند .این گروهها بر اساس اهدافی که دنبال میکنند
با گروههای دیگر شورشی ائتالف میکنند و در صحنه جنگ
داخلی سوریه در جبهههای مختلفی حضور دارند .از گروه
تروریستی «خالفت اسالمی» (داعش) گرفته تا نیروهای
ارتش بشار اسد؛ دهها گروه کرد و عرب با اهدافی متفاوت
در ســوریه میجنگند .طبق آمار گروه ناظران حقوق بشر
سوریه در سال  ۲۰۱۷بیش از  ۳هزار ارتشی سوری و ۷۵۰۰
تن از نیروهای داعش و سایر گروهها کشته شدند .سازمان
ملل میگوید سال  ۲۰۱۷میالدی یکی از بدترین سالهای
اخیر برای کودکان در کشورهای جنگزده و مناطق بحرانی
بوده است .مطابق برآوردهای یونیسف تنها در یمن بیش از
پنج هزار کودک کشته و مجروح شدهاند.
کودکان قربانی جنگ و خشونت

همچنین صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد
(یونیســف) ابراز نگرانی میکند که در سرتاسر جهان

پیمانها و قوانینی نقض میشــوند که برای حمایت و
حفاظت از کودکان و نوجوانان تدوین شــدهاند .مانوئل
فونتین ،رئیس دفتر برنامههای کمک اضطراری سازمان
ملل ،به گزارشگر شــبکه یک تلویزیون آلمان گفت در
مناطق بحرانزده کــودکان در ابعــاد تکاندهندهای
قربانی درگیریهای نظامی میشوند .بنابر این گزارش
مدرسه ،سکونتگاه و محل بازی کودکان آگاهانه هدف
حمله نظامیــان و بمبارانهای هوایی قــرار میگیرند.
در ســال جاری میالدی تنهــا در منطقه کاســای در
جمهــوری دموکراتیــک کنگــو بیــش از  ۸۵۰هزار
کودک آواره شــدهاند .به گزارش «یونیســف» ،گروه
تروریســتی بوکوحرام طی دوازده ماه گذشته دستکم
 ۱۳۵کــودک را به انجــام عملیات انتحاری واداشــته
است .این تعداد پنج برابر شمار کودکانی است که سال
گذشته برای انجام عملیات انتحاری مورد سوءاستفاده
قــرار گرفتهاند .دیوید بیســلی ،مدیــر اجرایی برنامه
جهانی غذا وابســته به ســازمان ملل متحــد ،حدود
دو مــاه پیش اعــام کرده بــود که گرســنگی جان و
سالمت بیش از سه میلیون نفر در جمهوری دموکراتیک
کنگو را تهدید میکند .مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا،
در گفتوگو با شــبکه «الجزیره» هشدار داده بود که در
صورت عدم ارســال فوری کمکهای الزم ،صدها هزار
کودک در منطقه کاســای در چند ماه آینده جان خود
را از دســت خواهند داد .صندوق حمایــت از کودکان
سازمان ملل میگوید در عراق و ســوریه از کودکان به
عنوان سپرهای دفاع انسانی سوءاستفاده میشود و آنها
در مواردی به طور عمدی هــدف گلوله تکتیراندازان
قرار میگیرند.

جنبشهای ناسیونالیستی در سال  2017جهان را فراگرفت

طراح :چاپاته /نیویورکتایمز

گزارش

پاورقی

آمریکا چین را به ارسال نفت به کره شمالی متهم کرد

ترامپ :اشتباه کردم کوتاه آمدهام
جامعه فــردا :دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور
آمریــکا ،ضمن متهم کردن چیــن به تخلف از
تحریم نفتی کرهشمالی ،گفته است که تاکنون
در مورد اختــاف تجاری با چین از خود نرمش
نشان داده است .رئیس جمهور آمریکا در مطلبی
کهدرتوئیترخودمنتشرکردنوشتکه«مشاهده
چین حین ارتکاب جرم  -سرخوردگی بسیار از
اینکه چین اجازه داده نفت به کرهشمالی برسد.
اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ،هیچ وقت راهحل
دوستانهای برای مســئله کره پیدا نمیشود».
ترامپ همچنین در مصاحبه با نشریه نیویورک
تایمز ،ضمن تکرار اتهام علیه چین در مورد نقض
تحریمهای بینالمللی علیه کرهشمالی ،صراحتا
گفت که از زمان آغاز ریاست جمهوری خود در
مورد اختالف تجاری با چین «کوتاه آمده» با این
امیدکهرهبرانجمهوریخلقچینباواردکردن
فشار بر کرهشمالی ،آن کشور را به کنار گذاشتن
برنامه تسلیحات هستهای خود وادار کنند .وی
تلویحا هشــدار داد که با توجه به اقدام چین در
فروش نفت به کرهشمالی ،ممکن است شکیبایی
خود را به زودی از دســت بدهد .رئیسجمهور
آمریکا افزود« :نفت به کرهشمالی میرود .قرار
ما این نبود! اگر به ما در مورد کرهشمالی کمک
نکنند ،من هم چیزی را که همیشه گفته بودم
میخواهم انجام بدهم ،انجام خواهم داد».
روزنامه «چوسون ایلبو» ،چاپ کرهجنوبی ،در
روزهای پیش با اســتناد به منابع رســمی این
کشور مدعی شده بود که ماهوارههای آمریکایی
عکسهایی از نفتکشهای چینــی در بنادر

کرهشــمالی گرفتهاند .به گزارش این روزنامه،
ارســال نفت از سوی چین «از ماه اکتبر تاکنون
چند بار صورت گرفته اســت ».هنوز روشــن
نیست که آیا ترامپ بر اساس چنین مشاهدات
ماهوارهای چیــن را متهم به معاملــه نفتی با
کرهشمالی کرده یا مدارک دیگری در دست دارد.

شورای امنیت ،واردات نفت خام و پاالیششده
کرهشــمالی باید حدود  ۷۵درصد کاهش یابد.
آمریکا پیشتر خواهان محدودیت ۹۰درصدی در
این زمینه شده بود .نفت از جمله مواد خام مهم
برای ادامه برنامه موشکی و اتمی کرهشمالی به
شمار میرود .پیشتر صدور فوالد ،زغالسنگ،

شورای امنیت سازمان ملل متحد در  ۲۲دسامبر
 ۲۰۱۷با صدور قطعنامهای ،تحریمهای جدید
و شدیدتری علیه کرهشمالی وضع کرد .آمریکا
و چین بــرای تنظیم این قطعنامــه با یکدیگر
همکاری کرده بودند .چین مهمترین شــریک
اقتصادی کرهشمالی محسوب میشود و تاکنون
نیازهای عمــده کرهشــمالی در زمینه نفت و
ســوخت را تأمینکرده اســت .بنا بر قطعنامه

قلع ،پوشاک و محصوالت دریایی به کرهشمالی
ممنوع شده بود .چین که در شورای امنیت حق
وتو دارد ،از تابستان  ۲۰۱۷تاکنون سه قطعنامه
را علیه کرهشــمالی تأیید کرده است .محتوای
تمامی ایــن قطعنامهها تشــدید تحریمهای
تدریجی علیه کرهشمالی بود .رکس تیلرسون،
وزیر امور خارجه آمریکا ،در مقالهای در روزنامه
«نیویورکتایمز» نوشت که درآمدهای صادراتی

تحریمهایبینالمللیعلیهکرهشمالی

کرهشمالی در پی اجرای تحریمهای جدید حدود
 ۹۰درصد کاهش یافتهاند .تیلرسون از چین نیز
خواسته بود که تالشهای خود را در این زمینه
افزایش دهد .ترامپ در نوامبر  ۲۰۱۷از اقدامات
شیجینپینگ ،رئیسجمهور چین ،در زمینه
حل بحران کرهشمالی تقدیر کرده بود .رسانههای
چینی نیز رئیسجمهور آمریکا را «عمو ترامپ»
خطاب میکردند ،اما به نظر میرسد که مناسبات
دو کشور در حال حاضر دوباره دچار تنش شده
است .ترامپ در استراتژی جدید امنیتی آمریکا
که آن را در روزهای گذشــته اعالم کرد از چین
و روســیه به عنوان «رقبای اصلــی» آمریکا نام
برد .به گفته ترامپ هر دو کشــور میکوشند که
نفوذ جهانی آمریکا را کاهش دهند .در واکنش به
انتشار گزارشهای حاکی از انتقال نفت از چین
به کرهشمالی ،ســخنگوی وزارت خارجه چین
گفت که دولت او از هیچگونه نقل و انتقال کشتی
به کشــتی نفت اطالع ندارد و چین همچنان به
مواضع روشــن خود در این زمینه پایبند است.
وی افزود که دولت چین تمامی مصوبات شورای
امنیت در مورد کرهشــمالی را بهطور کامل و به
دقتاجرامیکند.بهگفتهبرخیناظران،اظهارات
ترامپ در مورد چیــن میتواند منعکسکننده
اختالف نظر در میان اعضای دولت او نیز باشــد.
برخی از نزدیکان رئیسجمهور از وارد کردن فشار
برچینحمایتمیکنند،درحالیکهبعضیدیگر
مداراگری و مالیمت در این زمینه را به نفع اهداف
بلندمدت آمریکا بهخصوص در صحنه رقابتهای
بینالمللی میدانند.

یونیسف :حمله به کودکان در مناطق جنگی افزایش یافته است

صندوق کودکان سازمان ملل(یونیسف) در تازهترین گزارش خود از
حمالتفزایندهبهکودکاندرمناطقدرگیرجنگجهانگزارشداده
ومیگوید،درسال ۲۰۱۷شمارکودکانیکههدفحملهقرارگرفتهاند
به میزان تکاندهندهای افزایش پیدا کرده است .یونیسف میگوید،
قوانین بینالملل که برای حفاظت از کودکان وضع شده است ،آشکارا
نادیده گرفته میشوند .مانوئل فانتین ،مدیر امور اضطراری یونیسف
گفت:کودکاندرخانه،محلبازیومدرسهموردحملهقرارمیگیرندو
این گونه بیرحمیها در مورد کودکان را نمیتوان پذیرفت .در گزارش
یونیسفبهمناطقیاشارهشدهکهسالگذشتهدرآنبیشترینصدمه
به کودکان وارد شده است .به گزارش بیبیسی ،ازجمله این مناطق
جمهوری آفریقای مرکزی اســت که در آن کــودکان هدف حمله
قرارگرفته و کشته میشوند یا توسط گروههای مسلح ربوده شده و

مورد تجاوز قرار میگیرند .با افزایش فزاینده درگیریهای خشونتبار
در این منطقه ،گروههای مسلح از این کودکان بهعنوان سرباز استفاده
میکنند .در شمال شرق نیجریه و کامرون ،بوکوحرام از  ۱۳۵کودک
برای حمالت انتحاری استفاده کردند که پنج برابر سال  ۲۰۱۶بوده
اســت .کودکان مســلمان روهینگیا هم هنگام رانده شدن از محل
زندگیخوددراستانراخین،هدفبیشترینحمالتخشونتبارقرار
گرفتند .در سودان جنوبی ،ارتش و گروههای مسلح  ۱۹۰۰۰کودک
را به سربازی اجباری کشاندهاند .جنگ یمن نیز براساس آمار رسمی
 ۵۰۰۰کودککشتهیامجروحبرجایگذاشتهاستکهگفتهمیشود
شمارواقعیبسیاربیشترازآماررسمیاست.درشرقاوکراین۲۲۰هزار
کودک در معرض خطر انفجار مین و سایر مواد منفجرهای قرار دارند
که از جنگ در این منطقه بهجای مانده است.

درخواست بازرس سازمان ملل برای فشار بر چین و روسیه در مسئله میانمار
بازرس مستقل سازمان ملل در پرونده حقوق بشر میانمار ،از جامعه
بینالملل خواست که برای برانگیختن مخالفت روسیه و چین علیه
نقض حقوق بشر در میانمار ،علیه این دو کشور اعمال فشار کنند.
به گزارش رویترز« ،یانگهی لی» ،گزارشــگر ویژه سازمان ملل که
هفته گذشته از جانب دولت میانمار از دیدار از این کشور منع شد،
از روسیه و چین بهخاطر عدم پشتیبانی از برخی اقدامات سازمان
ملل برای متوقف کردن ســرکوب نظامی میانمار علیه مسلمانان
روهینگیایی در اســتان راخین انتقاد کرد« .لی» در مصاحبهای
به رویترز ،گفت :میخواهم از جامعه بینالملل درخواســت کنم
که در متقاعد کردن چین و روســیه برای حمایت از حقوق بشر

همکاری کنند« .هوا چونیینگ» ،ســخنگوی وزارت امور خارجه
چین در واکنش به اظهــارات «لی» گفت« :بازیگران خارجی» با
افزایش فشار بر سر حقوق بشر ،نخواهند توانست به حل این مسئله
کمک کنند و ممکن اســت آن را پیچیدهتر کنند .این در راستای
منافع میانمار ،همسایگانش و جامعه بینالملل نیست .امیدواریم
کشورها و اشخاص خارجی بتوانند فضایی مثبت را ایجاد کنند که
برای حل این بحران به میانمار کمک کند .وزیر امور خارجه روسیه
درخواســت برای اظهارنظر در این خصوص را بیپاسخ گذاشت.
دولت روسیه پیش از این درخصوص مداخله در امور داخلی میانمار
هشدار داده است.

نویسنده :آلن فرانسس
ترجمه :زهره قلیپور
قسمت چهلوهشتم

در گرگ و میش
عقل سلیم آمریکایی

ترامپ عزم کرده تا در همه معضالت وجودی که گریبان انسان را گرفته به سبعانهترین شکل
ممکن مسیری ناشایســت را انتخاب کند :انکار گرمای جهانی ،تشدید آلودگی ،دامن زدن به
نقصان منابع زیســتمحیطی ،اشــتیاق برای افزارهای جنگی ،مخالفت با کنترل جمعیت و
دسترسی به سالح ،شدت بخشیدن به نابرابری ،پایمال کردن حقوق شهروندی و تالشهایی که
در جهت حفظ آن صورت میگیرد ،همگی انتخابهای ناشایست او بودهاند .رفتار و سلوکش به
دلقکان سیرک میماند؛ به همان میزان میتوان به او اعتماد کرد که به شعبدهبازان .خلقوخوی
همسایگان قلدرمآب را دارد ،از جهل نابودگرش پیداست هیچی نمیداند ،غرایز سیاسیاش
رهبر نازیها را به یاد میآورد و مشی سیاسیاش تداعیگر نگرش ملیگرایان قومپرست است.
همه کاســتیهای مســتتر در اســتثناییگرایی آمریکایی حاال به شکل بســیار زنندهای با
استثناییگرایی ترامپ درمیآمیزند .ترامپ را نمیتوان گرفتار یک ناهنجاری روانی دانست،
حقیقت آن است که ترامپ به یکی از شناختهشدهترین مشکالت مزمن -که به عدم بلوغ مربوط
میشود -مبتالست .او پسربچه/مردی است که تصور میکند عملکرد همهچیز باید در انطباق
با خواستههای او باشد .از اینرو ،جهان را عرصه پیشبرد امیال خودش تلقی میکند[ .براساس
تصور او] سایر مردم منتظر نشستهاند تا در قبال او خوشخدمتی کنند و فرامین او را به انجام
رسانند ،از اقدامات سترگ او تمجید کنند و به اراده نافذ او تمکین کنند .چنین خصایصی در
انطباق کامل با مقتضیات سنی یک طفل تازهبالغ است ،اما هیچ فصل مشترکی با رفتارهایی
ندارد که از یک رئیسجمهور انتظار میرود .ترامپ با این خیال سرگرم است که «برادر ِ
بزرگ»
ملت آمریکاست ،اما راستش او درماندهترین «کودک قلدر» ماست .مشکل ترامپ شرارت است
نه حماقت ،ولی مشکل ما مردم حماقت است که چنین فرد ناکارآمدی را برگزیدهایم و او را در
مسندی نشاندهایم که قدرتمندترین جایگاه جهانی به شمار میرود .پیروزیِ برخاسته از شور
و هیجان او نتیجه اجتنابناپذیر سماجت اوست در عرضه دروغهای گلدرشت ،تغییر مداوم
مواضع ،تحریک خیرهسرانه به ا ِعمال خشونت ،جزماندیشی خودمحور ،نژادپرستی و تبعیض
جنسی .زورگویی ،قلدرمآبی و عرض اندام در قالب یک پهلوانپنبه با مرام و مسلک تلویزیون
مســتند در انطباق اســت ،اما در زندگی واقعی ،وقتی موضوع اداره کشور به میان میآید ،جز
وقوع فاجعه از آن نمیتوان انتظار داشت .کسی ناشیتر از او تاکنون به دفتر ریاستجمهوری
راه نیافته .خطرناکترین فرد برای دموکراســی بلندپایهترین جایگاه در بنای دموکراسی را از
آن خود کرده است.
ترامپ ناشایستترین پیامرســانی است که پیامی ناخوشــایند برای ما دارد و آن به وضعیت
عقل ســلیم ما در بدنه سیاســی مربوط میشــود .ترامپ پرده را کنار زده و الیه عمیقتری از
خیرهسری آمیخته به توهم را در مقطعیبزرگتر از جامعه آمریکایی برمال کرده ،بزرگتر از آنچه
فکر میکردم ممکن باشد .امید تامس مور به تحقق آرمانشهر آمریکایی به ضدآرمانشهر ترامپی
تنزل یافته .شعار ترامپ مبنی بر «عظمت آمریکا را به آن بازگردانیم» (که آشکارا از رونالد ریگان
به سرقت برده) حجابی است برای پوشاندن سیاستهای او که به خوار کردن ،ترسان و خشمگین
و بینوا و فاسد کردن آمریکا منجر میشود .کارل مارکس کنایهای داشت که از این قرار بود« :تاریخ
خودش را تکرار میکند ،یک بار در قالب تراژدی و بار دیگر در قالب کمدی ».پدیدهای چون ترامپ
از دورانی حکایت دارد که عمیقاً امیدوارم منتهاالیه تراژدی و کمدی آمریکایی ،هر دو یکجا ،باشد.
دموکراسی شیوه حکومتی گرانمایهای است ،اما در طول تاریخ به ندرت تحقق یافته و البته به
شدت هم آسیبپذیر بوده اســت .آتنیها اولین حکومت دموکراتیک را برنشاندند ،اما تجربه
آن کوتــاه بود و به ناکامی انجامید ،به این دلیل که مردم فریفته عوامگرایی شــدند و به اتخاذ
تصمیماتی روی آوردند که جز تباهی به بار نمیآورد .افالطون دموکراسی را برای اداره جامعه
چنان ناکارآمد میدانست که آن را از جمهوری آرمانی خود حذف کرد .چهار سده پیش ،وقتی
پیشگاماندموکراسیغربپابهعرصهگذاشتند،فیلسوفانیچونتوماسهابزوجامباتیستاویکو
پیشبینیکردندکهحکومتهایدموکراسیبیتردیدبههرجومرجختمخواهندشدوبازگشت
به تمرکزگرایی و قدرت مطلقه را در پی خواهند داشــت .از سه سده اخیر چنین برمیآید که
دموکراسی بهترین شیوه زمامداری است اگر اجزای آن در هماهنگی با یکدیگر باشند و بدترین
روش حکومتی است اگر مفتون تکثر ،بیبرنامگی ،نابسامانی و انحراف شود.
جهان کنونی شامل دهها دموکراسی شکســتخورده میشود که گرفتار جنگهای داخلی،
گران تمامیتخواه اســت .یک ضربالمثل شرقی میگوید« :صد سال
هرجومرج یا تصاحب ِ
ستمپیشگی یک سلطان میارزد به یک سال ستمی که مردم به هم روا میدارند».
صرفنظر از جنگهای سبعانه داخلی ما ،دموکراسی در ایاالت متحده به بستری نسبتاً پایدار
دســت یافته ،طوریکه در برابر موجهای مهاجرت ،بحرانهای گاه و بــیگاه و نابرابریهای
چشمگیر اقتصادی سر تســلیم فرو نیاورده است .اما هیچ تضمینی برای آینده در کار نیست.
چهل سال قبل وقتی هنری کسینجر ضمن گفتوگویی کوتاه با یک دیپلمات چینی ،نظر او
درباره انقالب به سبک فرانسوی را خواست ،وی پاسخ داد« :برای نظر دادن خیلی زود است ».به
همین ترتیب حاال هم خیلی زود است بخواهیم تشخیص دهیم آیا دموکراسی آمریکا از تهاجم
ترامپ جان سالم به در میبرد یا نه.

