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ایران حامی تروریسم
نیست

جمعیازکارشناساناطالعاتیآمریکادرنامهای
به ترامپ با ابراز نگرانی نسبت به اظهارات دولت
او که ایران را حامی اصلی تروریسم میخواند،
تأکیدکردندکهحامیتروریسماکنونعربستان
است نه ایران .بهگزارش «ایسنا» ،بهنقل از پایگاه
خبری کنسریتوم ،در نام ه جمعی از کارشناسان
و کارکنان سازمانهای اطالعاتی آمریکا خطاب
به ترامپ آمده است 10 :سال پیش نیز جورج
بوش به بهانه اینکه ایران قصد ســاخت سالح
هستهای داشــت ،آمریکا را در لبه آغاز جنگ
با ایران قرار داد؛ اگرچه در همین زمانگزارش
سازمانهای دولتی آمریکا نشان داد که ایران
در حال ساخت سالح هســتهای نبوده است.
اکنون کاخ ســفید نیز بهدنبال توجیه جنگ با
ایران از طریق ادعای حمایت ایران از تروریسم
در خاورمیانه است .این یکی از دروغهای بزرگی
است که اکنون مقامات آمریکایی تالش دارند
تا با کمک رسانههای تحت نفوذ خود در ذهن
جامعه آمریکا فرو کنند .در ادامه این نامه آمده
است :شما در آخرین سخنرانی خود در رابطه با
راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال  2018اعالم
کردید که ایران حامی اصلی تروریسم در جهان
است و از طریق گروههای وابسته به خود ،اشاعه
تسلیحات و حمایت مالی از تروریسم توانسته
نفوذ خود را افزایش دهد .این اظهارات پیشتر
نیز توسط عادلالجبیر ،وزیر خارجه عربستان،
در اکتبر  2015اعالم شد .او ایران را بزرگترین
حامی تروریسم در جهان نامید که با اقدامات
خود ثبات خاورمیانه را بــر هم میزند .این در
حالی بود که وزیر خارجه عربســتان اشارهای
به این موضوع نکرد که از  19تروریســتی که
در حادثه تروریستی  11سپتامبر  2001علیه
آمریکا دست داشتهاند  15نفر سعودی بودند،
اما در میان آنها هیچ ایرانیای حضور نداشت.
در ادامه این نامه ادعا شده است که در حالی که
ایران حدود دو دهه پیش از حامیان تروریسم
بود ،اکنون در جبهه تروریسم جهانی قرار ندارد
و این اتهام اکنون متوجه حامی کنونی و پیشین
تروریسم یعنی عربســتان سعودی است .این
موضوع که ایران حامی اصلی تروریسم در جهان
است هیچ پشتوانه منطقیای ندارد .ایران اکنون
ایرانی نیست که ســال  1981میشناختیم.
علیرغم ادعاهای مکرر مقامات آمریکایی مبنی
بر دخالت ایران در حوادث تروریستی ،با توجه
بهگزارشــات وزارت خارجه آمریــکا در مورد
تروریسم جهانی ،هیچ مدرکی مبنی بر انجام
حمالت تروریستی با همکاری ایران یا از طریق
حمایت ایران وجود ندارد.

رائول کاسترو
کنارهگیریمیکند
رهبر  ۸۶ساله کوبا اعالم کرد در ماه آوریل سال
آینده از ســمت اجرایی خود بهعنوان رئیس
دولــت کنارهگیری میکند .او ســال ۲۰۰۸
جانشــین برادرش فیدل کاســترو شده بود.
تاکنون جانشین رائول کاسترو بهطور رسمی
معرفی نشده اســت .پارلمان کوبا اعالم کرد
که کنارهگیری رائول کاسترو که پیشتر برای
 ۲۴فوریه سال آینده برنامهریزی شده بود به
 ۱۹آوریــل موکول شــده اســت .بهگزارش
خبرگــزاری آلمان ،رهبر  ۸۶ســاله کشــور
سوسیالیستی کوبا پنجشنبه شب این خبر را
تأیید کرده است .سال آینده نمایندگان مجلس
ملی کوبا شورایی انتخاب میکنند که وظیفه
تعیین جانشین رائول کاسترو را برعهده دارد.

دومای روسیه توافقنامه
گسترش پایگاه طرطوس
را تصویب کرد
مجلس دومای روسیه توافقنامه این کشور با
سوریه درباره گســترش پایگاه دریایی ارتش
روسیه در ســوریه را تصویب کرد .بهگزارش
«ایســنا» ،والدیمیر پوتیــن ،رئیسجمهور
روسیه ،روز چهارشــنبه این موافقتنامه را به
مجلس دومــا داده بود تا نمایندگان روســی
درباره آن نظر بدهند .توافقنامه مسکو و دمشق
برای گســترش پایگاه دریایی روسیه در بندر
طرطوس و سوریه آوریل  2017به امضا رسید
و براساس آن ظرفیتهای این پایگاه دریایی
برای اســکان نیروهای روســی بیشتر و پهلو
گرفتن کشــتیهای نظامی و زیردریاییهای
روسی بزرگتر افزایش مییابد .رئیس کمیته
روابط خارجی دومای روســیه پس از تصویب
این توافقنامه گفت :تصویــب این توافقنامه
اهمیت استراتژیک دارد.
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قطعنامه قدس در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد

خشم و تهدید نماینده آمریکا

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با  ۱۲۸رأی موافق،
 ۹رأی مخالــف و  ۳۵رأی ممتنع پیشنویس قطعنامه
مربوط به وضعیت قدس را به تصویب رســاند ۹ .عضو
ســازمان ملل که به پیشنویــس قطعنامه قدس رأی
مخالف دادند ،عبارتند از؛ گواتمــاال ،هندوراس ،رژیم
اسرائیل ،جزایر مارشال ،میکرونزی ،جزیره ناورو ،جزیره
پائولو ،توگو و آمریکا.
در قطعنامه مجمع عمومی سازمان عمومی ملل آمده
اســت که هر تصمیمی که به تغییر در هویت ،وضعیت
یا ترکیب جمعیتی بیتالمقدس منجر شــود ،ملغی
محسوب میشــود و کشورهای عضو ســازمان ملل
باید مطابق قطعنامههای شــورای امنیت رفتار کرده
و از گشــایش نمایندگیهای دیپلماتیک در این شهر
خودداری کنند.
نیکی هیلی :آمریکا این روز را به یاد خواهد سپرد

این تصمیم با خشم و تهدید نماینده آمریکا در سازمان
ملل روبهرو شد .نیکی هیلی با حضور در صحن مجمع
عمومی ســازمان ملل به انتقاد از ایــن رای پرداخت و
گفت که آمریکا از این به بعد به سازمان ملل متحد طور
دیگری خواهد نگریست .آمریکا این روز را که در مجمع
عمومی سازمان ملل تنها ماند و مورد حمله قرار گرفت
به یاد خواهد ســپرد .این رای باعث شد تا آمریکاییها
طور دیگری به ســازمان ملل نگاه کنند .هیلی مدعی
شد :این حق آمریکاست که به عنوان یک کشور مستقل

محل سفارتخانه خود را انتخاب کند و نیازی به توضیح
بیشتری در این زمینه ندارد .آمریکا این روز را بهخاطر
خواهد ســپرد که به دلیل اقدام به عنوان یک کشــور
مستقل در سازمان ملل متحد تنها مانده و مورد حمله
قرار گرفت .آمریکا سفارت خود را بیتالمقدس خواهد
برد ،این چیزی است که مردم آمریکا از ماخواسته بودند
و این کار درست است و رای مخالف سازمان ملل فرقی بر
این موضوع نخواهد گذاشت .هیلی گفت :این رای باعث
خواهد شد تا آمریکاییها بهطور متفاوتی به سازمان ملل
بنگرند و اینکه ما چطور به کشورهایی که در این سازمان
ملل ما را بیحرمت شمردند بنگریم و این رای بهخاطر
سپرده خواهد شد.
نیکی می گوید :کمک هایمان را پس می گیریم از آنها که مخالف ما رأی دهند.

پیروزی مردم فلسطین

رئیس تشــکیالت خودگــردان فلســطین تصویب
پیشنویس قطعنامه قدس در مجمع عمومی سازمان
ی برای مردم فلسطین خواند .محمود
ملل را یک پیروز 
عباس در واکنش به تصویب پیشنویس قطعنامه قدس
در مجمع عمومی ســازمان متحد گفت که این مسئله
بیانگر بطــان مواضع رئیسجمهــور آمریکا در مورد
قدس است .محمود عباس بعد از آنکه مجمع عمومی
سازمان ملل با اکثریت آرا با تصویب قطعنامه در مورد
ی برای ملت
قدس موافقت کرد ،این اقدام را یک پیروز 
فلسطین خواند .او افزود :اینکه  ۱۲۸کشور در سازمان
ملل به نفع قطعنامه قدس رأی مثبت دهند ،یعنی اینکه

تصمیم دونالد ترامپ در مورد قدس باطل و مردود است.
ریاض المالکی ،وزیر خارجه فلســطین در این مجمع
اظهار کرد ،قدس کلید جنگ و صلح در منطقه خاورمیانه
اســت .او تأکید کرد :آمریکا پــس از این تصمیم دیگر
جایــگاه میانجیگری را نمیتوانــد در مذاکرات صلح
داشته باشد .وتوی آمریکا ما را هرگز تسلیم نخواهد کرد.
ریاض المالکی تصریح کرد :جامعه بینالمللی امروز در
آزمون بیسابقهای درخصوص تحوالت مربوط به قدس
قرار دارد .کسی که صلح را انتخاب میکند باید دست از
استعمارگری بردارد.

نتانیاهو سازمان ملل را «خانه دروغ» خواند

نخســتوزیر رژیم اســرائیل پیش از رایگیــری درباره
پیشنویسقطعنامهایکهازآمریکامیخواهدتاتصمیمش
درباره به رسمیت شناختن قدس بهعنوان پایتخت این رژیم
را لغو کند ،ســازمان ملل را «خانه دروغ» خواند .بهگزارش
«ایســنا» ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،بنیامین نتانیاهو،
در سخنانی مدعی شد :اسرائیل قاطعانه این رایگیری را
حتی پیش از تایید این قطعنامه ،رد میکند .او با تشــکر
از نیکی هیلی و دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا گفت:
توســاز
بیتالمقدس پایتخت ماســت و ما در آنجا ساخ 

میکنیم و ســفارتخانههای خارجی به سردمداری ایاالت
متحده آمریکا به آنجا منتقل خواهد شد .این اقدام رخ خواهد
داد .تمایل بسیاری از کشــورهای جهان در قبال اسرائیل
خارج از دیوارهای ســازمان ملل تغییر کرده و در نهایت به
داخل سازمان ملل نیز نفوذ خواهد کرد :نخستوزیر رژیم
صهیونیستی گفت :بیتالمقدس پایتخت اسرائیل است
چه سازمان ملل آن را به رسمیت بشناسد چه نشناسد۷۰ .
سال طول کشیده تا آمریکا رسما این مسئله را به رسمیت
شناخته و ســالهای زیادی طول خواهد کشید تا سازمان
ملل هم آن را به رسمیت بشناسد.

گزارش
پاورقی

فرجام مجادله اردوغان و ترامپ بر سر آینده خاورمیانه

در گرگ و میش
عقل سلیم آمریکایی

مسئله ترکیه رضا ضراب است یا بیتالمقدس؟

جامعه فردا :هرقدر که این روزها عربســتان
نقش خود را در کشــورهای اسالمی کمرنگ
کرده و ســعی میکند با سیاستهای ترامپ
هماهنگباشد،بهجایآنترکیهدوبارهبهدنبال
یافتن جایگاهی مطمئن در جهان اسالم است،
اما نه ترکیه و نه عربستان نمیتوانند رهبران
معتمدی برای کشــورهای منطقه باشند،در
میان مسلمانان به ویژه قشر جوان مدتهاست
شــایعه دهان به دهان میپیچد که ترکها نه
به جهان اســام و نه به آینده خاورمیانه فکر
میکنند ،بلکه میخواهند امپراتوری عثمانی
را احیا کنند و بهتر اســت در پــازل بازی آنها
قرار نگیریم ،به نظر میرسد دست ترکیه برای
همسایگانش باز شده و اگرچه روزی بسیاری
از رزمنــدگان و حتی نواندیشــان خاورمیانه
رویایشان داشتن کشوری شبیه «برادر گل»
بود ،اما اتفاقات روی داده در چند سال گذشته
نهتنها باعث نشده اردوغان رهبر معنوی شجاع
در میان مسلمانان باشد ،بلکه سیاستمداران
منطقه بارها ترکیــه را به منفعتطلبی متهم
کردهاند و آنها را شــریکی برای همه فصلها
نمیدانند،درست همین چندماه قبل بود که
محمدجــواد ظریف در واکنش بــه اظهارات
اردوغان در اتهام تنشزایی ایران در خاورمیانه
رو به خبرنگاران گفت«دوستان در دولت ترکیه
هم کمحافظهاند و هم در قبال کسانی که به آنها
محبت و همراهی کردهاند ،قدرناشناســند».
اغلب دیپلماتهــا در خاورمیانــه اگرچه در
نشستها دوجانبه یا سه جانبه با ترکها دست
میدهند یا قرارداد امضا میکنند ،اما در ته دل
میگویند«ترکیه قابل اعتماد نیست» آنها همه
کارتها را روی میز اردوغان نمیچینند ،زیرا
حافظه خاورمیانه به خوبی کار میکند و هیچ
فراموش نکرده که اردوغان روی اســب باخته
اخوانیها در ســوریه شرط بست و در نشست
سوچی با اسد دست داد،یا در داووس نتانیاهو
را قاتل کودککش خواند ،اما حاضر نشد روابط
دیپلماتیک خود را با اسرائیل یا البیهای حامی
آن بکاهد ،اردوغان این روزها خودش را وکیل
مدافع فلسطینیها در بیتالمقدس میخواند
و روبه ترامپ میگوید«:با دالر نمیتوانید همه را
بخرید» اما همین ترکیه از شکلگیری انتفاضه
جدید حمایت نمیکند و با طرح دو کشــوری
سعی میکند بازی را پیچیدهتر کند ،در حالی
که خود فلســطینیها از طرح یک کشــوری
سخنمیگویندوحتیصائبعریقاتدیپلمات
برجستهفلسطینیبهترینگزینهرابازگشتبه
رای مردم در فلسطین میداند؛اردوغان گرد و
خاک شدیدی ایجاد کرده و بسیاری از آگاهان

منطقه اعتقاد دارند درگیری ترکیه با ترامپ نه
مسئله فلســطین بلکه ماجرای فتحاهلل گولن
و مسئله اســترداد او در ماجرای کودتای سال
گذشته است،حتی برخی جدال لفظی اردوغان
با ترامپ را نتیجه برگزاری دادگاه رضا ضراب
میدانند زیرا ممکن است اعترافات تاجر ایرانی
دامن مقامات ارشد ترکیه را بگیرد و اتهام بزرگ
پولشویی و زد و بندهای پشــت پرده اعتبار

بینالمللی ترکیه را تحت تأثیر قرار دهد و حتی
باعث برکناری اردوغان از سمت خود نیز شود.
بحران تمام نمیشود

شــاید بســیاری تصور میکردند بعد از پایان
داعش در ســوریه خاورمیانه میتواند دوباره
نفس بکشد ،اما دومینوی بحرانها تمام شدنی
نیست ،مسئله موشک پرانی حوثی ها،تصمیم

همه دوستان و دشمنان اردوغان
علی خرم

استاد ارشد روابط بینالملل

آیا به ترکیه نمیتوان اعتماد کرد؟در خاورمیانه میگویند اردوغان رفیق
خوبی است ،اما نمیتواند شریک مناسبی برای پیمانهای استراتژیک
باشد ،برای رسیدن به پاسخ مناسب از رفتار ترکیه باید چند نکته مهم
را در نظر داشته باشیم.
-1اردوغان این روزها شرایطی دارد که باید بهدرستی درک شود ،او با
آمریکاییها در ماجرای پرونده فتحاهلل گولن درگیر شده است ،ترکیه
مدتهاست که خواهان استرداد او به آنکارا است ،اما واشنگتن حاضر
به یک معامله ساده با ترکیه نیست ،همین باعث شده تا اردوغان انگیزه
الزم را برای سخنرانیهای ضد آمریکایی داشته باشد.
-2ترکیه در ســوریه آمریکا را رها کرد ،زیرا اعتقاد داشت نمیتوان با
شکست خوردهها وارد دیالوگ شد ،او با پیروز صحنه نشست و برخاست
کردهوهمینموضوعآمریکاوترکیهرادرتقابلبایکدیگرقراردادهاست،
ترکیه در حال حاضر با آمریکاییها فاصله دارد ،و کاخ سفید اعتقاد دارد
نمیتوان روی ترکیه حساب کرد.
-3اردوغان حاال بهعنوان رهبر کشوری معرفی میشود که در درون
کشورش با معضالت بیشماری روبهرو است و حتی مسلمانان طرفدار
رفاه و توسعه از او فاصله گرفتهاند لذا او به یک حرکت ملی احتیاج دارد
قطعا ماجرای فتحاهلل گولن نمیتواند باعث ایجاد یک موج ملی حمایت
از رئیسجمهور شود ،اما موضوع قدیمی بیتالمقدس میتواند پرچم

ولیعهد عربستان مسئول اصلی تداوم فاجعه در یمن است

دیدهبان حقوق بشــر اعالم کرد که ولیعهد عربستان مسئول اصلی
تداوم فاجعه انسانی در یمن است .بهگزارش ایسنا ،دیدهبان حقوق
بشردربیانیهایاعالمکرد:وقتآنرسیدهکهسازمانمللتحریمهایی
علیه محمد بنسلمان ،ولیعهد عربستان بهعنوان مسئول تجاوزات در
جنگ علیه یمن اعمال کند .این سازمان همچنین اعالم کرد :جای
ولیعهد عربستان در لیست تحریمهای شورای امنیت است نه اینکه
وی بهعنوان شخصیت ســال در مجله تایم معرفی شود ،زیرا محمد

ترامپ در بیتالمقدس ،بحران سیاسی لبنان و
بسیاری موارد دیگر نشان میدهد خاورمیانه
در روزهای آتی همچنان در برابر سیل حوادث
قرار دارد ،برای همین دوستیها و دشمنیها
میان دولتها و بلوکهای منطقه کوتاه مدت و
سیال است و خیلی زود دوستیها و دشمنیها
جایشــان را با یکدیگر عوض میکنند؛ شاید
ترکیه مثال بارز رفتار متغیر در منطقه باشد،
اما ســایر بازیگران نیز به ســادگی میتوانند
صفبندیها را بهــم بزنند ،برای همین وقتی
رئیسجمهور ترکیه از بیتالمقدس میگوید
کســی نمیتواند به ســادگی باور او به آرمان
فلسطین را باور کند،تا زمانی که رفتار سیاسی
در خاورمیانه سیر طبیعی به خود نگیرد ،امیدها
برای ثبات ،امنیت و صلح با درصد بســیار باال
دور از انتظار خواهد بود و همه چیز در حد یک
«نمایش سیاســی »تقلیل مییابد ،معادالت
قدرت میــان بازیگران منطقــهای همواره به
سمت و سویی کشیده شده است که اختالفات
ایدئولوژیک سردشان را با توسل به جنگهای
نیابتیوسخنرانیهایهیجانانگیزگرمجبران
میکنند.

مبارزه را بار دیگر در اختیار رهبــر آک پارتی قرار دهد و همه را حول
محور اردوغان جمــع کند-4 .ترکیه بهعنــوان وارث عثمانی تالش
کرده اعتبار امپراتوری اش را بازگرداند ،جالب آنکه امپراتوری عثمانی
روی بیتالمقدس هزینــه داده و با صلیبیون جنگیده اســت و این
شهر میان مسلمانان و مسیحیان دست به دست شده است ،در سال
1920بیتالمقدس بخشی از بیتالمقدس بود و امروز ترجیح میدهد
این شهر در دست فلسطینیها باشد تا یهودیان.
-5مسیحیانجهاننیزکهروزیبامسلمانانجنگیدهاندوباریچاردشیر
دل که ترکیبی از افسانه و واقعیت تاریخ ساختهاند ترجیحشان آن است
که شهر بیتالمقدس بهجای یهودی شدن یک شهر بینالمللی باشد
و اردوغان با درک خواسته تاریخی اروپاییها به بهترین شکل ممکن
بازی را در دست گرفته است.
اردوغان میداند که نمیتواند نظر همه را به سوی خود جلب کند ،برای
همین سعی میکند روی منافع ترکیه سرمایهگذاری کند و جالب آنکه
اغلب جواب درستی نیز گرفته است ،ترکیه برخالف همسایه قدیمی
خود به این نتیجه رسیده که منافع ملی امری ایدئولوژیک نیست و در
شــرایط زمان و مکان میتواند ظرفش تغییر کند ،ترکیه به این فکر
نمیکند که شریک مطمئن برای دیگران باشد یا خیر بلکه روی میز
مذاکره یا حتی یک سخنرانی تنها منافع ملیاش را در نظر میگیرد،
برای همین ممکن است صبح یک روز هواپیمای دشمن را نشانه رود
و همان شــب با آنها پای میز مذاکره بنشیند ،دوستی و دشمنی برای
ترکیه هیچ گاه بازی تاریخی و ابدی نیست.

بنسلماننخستینمسئولتداومفاجعهانسانیدریمناست.دربیانیه
دیدهبان حقوق بشر همچنین آمده است :با اشاره به نقش مهم محمد
بنسلمان بهعنوان وزیر دفاع کشوری که ائتالف نظامی علیه یمن را
اداره میکند ،وی مسئول نقض حقوق بشری است که ائتالف متجاوز
عربی به رهبری عربستان آن را مرتکب میشود .طبق این بیانیه ،نباید
محمد بنسلمان برای انجام این کارها آزاد باشد ،بلکه باید تحریمهایی
علیه وی و فرماندهان عالی رتبه دیگر ائتالف مذکور اعمال شود.

نویسنده :آلن فرانسس
ترجمه :زهره قلیپور
قسمت چهلودوم

ولتر [فیلسوف عصر روشنگری] چهره دیگری است که گرایش به تاریکبینی و ضدیت با آرمان
شهر را میتوان در آرای او بازشناخت .ولتر با قلع و قمع کردن آرای خوشبینانه الیبنیتس و
به دست دادن خوانشی هجوآمیز از انگارههای او ،مضحکهای مفرح و کمنظیر به پا میکند .در
کتاب «کاندید ،یا ،خوشبینی» به ترسیم سیمای فیلسوف خاماندیشی موسوم به پانجلوس
دل تحت تربیتش یعنی کاندید ،بقبوالند
میپردازد که با سماجت اصرار دارد به جوان ساده ِ
جهان ممکن ،هر چیــزی در بهترین وضع خود قرار دارد ».و این ادعا در
که «در این بهترین
ِ
تضاد با رنج مکرر بشر از تجربههای تلخ و مستدام است ،تجاربی چون جنگ ،بیماری ،قحطی،
آتشسوزی ،سیل ،زلزله ،خیانت ،فریبکاری و دسیسه .ممکن است از منظر یک انسان واقعگرا،
چنینجهانیبدترینجهانهاباشد،اماتعصبکوروخوشبینیجزماندیشانهپانجلوسنرمش
ناپذیر است .نویسنده به ما میآموزد تنها کوردلی خودخواسته و بیاعتنایی به تجارب عینی
است که میتواند موجب نادیدهگرفتن این حقیقت شود که جهان ما راهی بسیار طوالنی تا
«کمال» دارد و چهبسا قابلیت آن را دارد که بدتر از آنچه هست بشود.
تجربه آمریکای واقعی

اساس رویای آمریکایی بر آمال و آرزوهای فردی و جمعی استوار است .ما در کشوری زندگی
میکنیم که مهاجران به آن شکل بخشیدهاند؛ یعنی کسانیکه مثل ضایعات ،از جهانی فرتوت،
پرجمعیتوکینهتوزبهبیرونافکندهشدهاند،گوییجهانکهنهآنهارابهدنیایینووسرزمینی
پذیرنده گسیل کرده؛ اقلیمی که دستکم در گفتار ،آرمان آزادی و فرصتهای برابر و کامیابی
از رهگذر سختکوشی ،در هوای آن موج میزند .اما این انگیزشهای روانی لزوماً معادل تحقق
آن آرمانها نیست .زمانیکه اعالم استقالل کردیم ،چنین ادعایی به زبان آوردیم که «همه
انســانها به صورتی برابر آفریده شدهاند ».و با این ادعا انگیزهای بزرگ را نهادینه کردیم ،اما
 240سال طول کشید تا به این برابری صورت واقعیت ببخشیم« .آمریکا» بیش از اینکه به یک
واقعیت تبدیل شود ،در قاموس یک رویا باقی ماند؛ آرمانی اصیل که هنوز جای تکوین داشت
و منبع غروری موجه بود ،اما دریغ! هنوز وجاهتی وهمآلود دارد.
آرمانشهر خیالین و آمریکایی تامس مور ،یک سده پیش از اولین اقامت دائمی انگلیسها در
خاک آمریکا به تصور درآمد و تأثیر بسزایی در جهتبخشیدن به انگیزه مهاجرت داشت .تمایل
مور به اصالحات (که از صافی عقاید کالون و انجمن مسیحی برادران میگذشت) استعمارگران
انگلیســی را بر آن داشت تا به خلق آن چیزی مبادرت ورزند که امیدوار بودند بهشت زمینی
و نوین آنها باشــد .تصاحب دنیای جدید و جایگزینی آن با دنیای کهنه ،تصوری احساساتی
(و هپروتزده) اســت ،چونان که کاوش آرمانگرایانه برای نیل به آزادی مذهبی و سیاست
تکاملیافته ،به خیالی خام شبیه است .از همان بدو امر ،تصور آمریکایی از مدینه فاضله و نیز
آرمانگرایی ،در ستیز با مرام کاسبکارانه آمریکایی بود .انگیزههای نازلتر –مثل گرسنگی،
فرصتهایشغلی،توسعهملکوامالکبرایفرزندان،قانونگریزی-کمترجلویچشمبودند
چون شایستگی کافی برای بنانهادن افسانه و آرمان نداشتند و نمیتوانستند استثناییگرایی
آمریکایی را توجیه یا پشتیبانی کنند.
اما درســت هم نیست زیاده از حد خرده بگیریم و از آن سوی بام بیفتیم ،طوریکه یکسره با
رویای آمریکایی مخالف باشیم و خلوص نهفته در تصور آرمانشهر را بیسکه کنیم .بسیاری از
کسانی که پا در این سفر پرخطر گذاشتند و از دریا گذشتند تا به سواحل بایر بیایند به امیدی
خالصانه دل بستند و در این آرزو بودند که دنیای به مراتب مطلوبتری برفرازند تا برای همیشه
از نهادهای اجتماعی ،روابط و سنتهای دلسردکنندهای که بشر را گرفتار در سنن منسوخ
و جانکاه گذشته کرده بود ،خالص شوند .این سرزمین بکر و کمجمعیت (فارغ از هندیهای
بومی آمریکا که در اثر اراده تصاحبگران برای اصالحات ،به سادگی منکوب میشدند) چون
لوحهای سفید بود که میتوانست جایگزینی برای آن سیاهه مملو از پلشتی بشر و انباشتههای
شریرانه انسان در اروپا باشد :آغازی تازه برای تکتک زنان و مردان ،برای بشر! فرصتی دوباره
برای رستگاری!
پیمان میفالور که درســت پیش از مهاجرت اهالی اروپا به بندر پلیموت در سال  1620به
امضا رسید ،راه حلی آرمانی برای مرافعه مشکالتی عینی بود .کوچگران اروپایی که به پیمان
میفالور تمکین کردند ،به دو دسته کموبیش برابر تقسیم میشدند؛ راندهشدگان مذهبی (که
خود را قدیسین مینامیدند) [و در اختالف نظر با آرای مرسوم دینی در اروپا به سر میبردند]،
و فرصتجویان کسبوکار (که از سوی دسته اول به «بیگانگان» ملقب شده بودند ).آگاهی از
اینکه اختالفات داخلی میان این دو دسته غیرقابل حل بود و بهگونهای اجتنابناپذیر شرایط
محیطی آنها را به خطر میانداخت ،موجب شد تا قدیسین و بیگانگان ،پیمانی عقد کنند با این
مضمونکه«:باهمعهدمیبندیمومتحدمیشویمتاجامعهمدنییکپارچهایباسیاستواحد
بنا کنیم ...تا بتوانیم آن دسته از قوانین برابر ،هنجارها ،اقدامات ،نهادها و ادارات را برای همیشه
و تا حد امکان محقق کنیم ،شکل ببخشیم و برقرارسازیم .تا زمان استقرار بهترین حکومت به
آن قواعد تمکین میکنیم و در برابر مفاد آن تسلیم هستیم» .این قرارداد اجتماعی انگیزههای
متفرق آنها را همسو میکرد تا به دولتی خودمختار و دموکرات بیندیشند؛ حکومتی که بنا بود
رضایت خاطر همگان را تأمین کند و همه را از رفاهی برابر برخوردار سازد.

