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مصلــح یکــی از فرماندهــان نیروهــای
الحشدالشعبی گفت :نیروهای الحشدالشعبی
برای حفاظــت از نیروهای مرزبانی عراق که
طی روزهای گذشــته مورد شلیک خمپاره
قــرار گرفتهاند در مرزهای عراق با ســوریه
مستقر شدند .بهگزارش ایرنا ،قاسم مصلح،
فرمانــده عملیات الحشدالشــعبی در غرب
االنبــار با صــدور بیانیهای اعــام کرد که
لشکر 13الحشدالشــعبی برای حفاظت از
نیروهای مرزبانی عراق به مرز ســوریه اعزام
و منابع شــلیک خمپاره از خاک ســوریه را
رصد و تروریســتهای عامــل آن را مورد
حمله قرار دادند .فرماندهی عملیات و لشکر
الحشدالشــعبی درحالحاضر در پستهای
بازرسی مرزبانی عراق و ســوریه برای دفع
هرگونه تحرک دشمن تکفیری مستقر شده
اســت .او ادامه داد :این منطقه در روزهای
اخیر شــاهد حمالت تروریستهای داعش
از خاک سوریه به نیروهای عراقی در شمال
گذرگاه مرزی الولید بود.

عالیرتبهترین
قاضی لهستان درباره
کودتای قضایی هشدار داد
عالیرتبهتریــن قاضــی لهســتان در نامه
سرگشادهای در مورد کودتای قضایی دولت
راســتگرای این کشور هشــدار داده است.
بهگزارش بیبیسی ،انتشــار این نامه چند
روز پس از تصویب اصالحات جنجالی قضایی
توسط دولت لهســتان صورت میگیرد که
منتقدان میگوینــد حاکمیت قانون در این
کشور را تهدید میکند .مالگورزاتا گرزدورف،
رئیس دیوان عالی لهســتان ،گفته اســت
«دولت درحال رفتن به سوی پرتگاهی است
که ممکن است باعث سقوط کل ملت شود».
اتحادیه اروپا اخیرا در واکنش به تصویب این
اطالحات ،اقدامات تنبیهی کمسابقهای علیه
لهستان به اجرا گذاشت .دولت لهستان گفته
است ،عقبنشینی نمیکند.

دادگاه تجدید نظر
علیه فرمان مهاجرتی
دونالد ترامپ حکم داد
شــعبه نهــم دادگاه تجدیــد نظــر فدرال
آمریکا یک بار دیگــر علیه فرمان مهاجرتی
دونالد ترامــپ رأی داده که پذیرش مهاجر
و مســافر از چند کشــور با جمعیت عمدتا
مســلمان از جمله ایران را به شدت محدود
میکند .قضات این دادگاه مســتقر در شهر
سانفرانسیســکوی کالیفرنیــا در حکم ۷۷
صفحهای خود گفتهاند که رئیسجمهوری
آمریکا در سومین فرمان مهاجرتیاش ،قانون
را نقض کرده و همچنین نتوانسته است که
در دادگاه نشان بدهد ورود آن گروه افرادی
که تــاش میکنند از سفرشــان به آمریکا
جلوگیری بکنند «برای منافع ایاالت متحده
زیان بار است ».شعبه نهم دادگاه تجدید نظر
در عین حال اجرای این حکــم را به تعویق
انداخته اســت .بنابراین تا زمانی که دیوان
عالی آمریکا این پرونده جنجالی را نپذیرفته
و نظرش را اعالم نکرده حکم دادگاه تجدید
نظر قابل اجرا نخواهد بود.
ادامه از صفحه 6

ادامه فشار
بر رسانههای ترکیه
زندانی شدن بیش از  150خبرنگار در ترکیه
در ایام بعد از کودتای  25تیرماه سال گذشته
موجب واکنشها و انتقادات وســیع از سوی
سازمانهای حقوق بشری و حافظ آزادی قرار
گرفت .در آخرین شاخص آزادی مطبوعاتی
جهان که توسط خبرنگاران بدون مرز منتشر
شــده ترکیه در رتبه  155و حتی پایینتر از
بالروس وجمهوری کنگو قرار گرفته و نسبت
به  12سال پیش 56 ،رتبه افت داشته است.
کودتــای نافرجام  15جــوالی  ،2016این
بهانه را به حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه
داده اســت که بدون مانع ،به محدودسازی
رســانههای منتقد ادامه دهــد و با برقراری
وضعیــت فوقالعاده پــس از کودتا که برای
پنجمینبار تمدید شده ،دهها رسانه را تعطیل
و دهها خبرنگار و روزنامهنگار را زندانی کند.
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تحریمهای جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی

نفت در موشک پرانی

جامعه فردا :شورای امنیت فشار بر کره شمالی را بهخاطر
انجام آزمایشهای متعدد اتمی و موشــکی افزایش داد.
رئیسجمهــور آمریکا در عکسالعمل به مصوبه شــورا
ابراز خشــنودی کرد و گفت «:دنیا صلح میخواهد و نه
مرگ».مصوبه جدید شــورای امنیت ،با  15رای موافق
واردات فرآوردههــای نفتی این کشــور را هدف گرفته
است .پیشنویس قطعنامه توسط آمریکا تهیه شده بود.
چین که بزرگترین شریک تجاری کره شمالی محسوب
میشود و روسیه به این قطعنامه رای مثبت دادند .پیشتر
قرار بود از روز اول ژانویه ســال  ۲۰۱۸کره شمالی اجازه
یابد ساالنه دو میلیون بشــکه نفت و فرآوردههای نفتی
(بنزین ،گازوئیل و نفت ســنگین) وارد کند .براســاس
مصوبه جدید این میزان به  ۵۰۰هزار بشــکه در ســال
کاهش مییابد .صــادرات هرگونه مواد غذایی ،تولیدات
کشاورزی ،ماشینآالت ،وسایل الکتریکی ،مواد معدنی،
چوب و کشتی به کره شــمالی ممنوع و مشمول تحریم
شده است .مسافرت  16شخصیت کره شمالی به خارج
از کشــور ممنوع و داراییهای آنها مسدود میشوند .در
بســته جدید تحریمهای شــورای امنیت ،به کارگران
کره شــمالی که در دیگر کشورها مشغول بهکار هستند
یک ســال فرصت برای بازگشت به کشورشان داده شده
اســت .تحریمهای جدید ســازمال ملل در واکنش به
آخرین آزمایش موشــکی کره شمالی تصویب شدند که
 ۲۹نوامبر انجام گرفت .این موشک قارهپیما پس از طی
مسیر حدود یک هزار کیلومتر ،در جنوب دریای ژاپن به
آب سقوط کرد.
از ســال  ۲۰۰۶به این سو کره شمالی مشمول  ۱۰بسته

تحریمی از سوی ســازمان ملل متحد در رابطه با برنامه
اتمی و موشکیاش بوده است که تنها چهار بسته آنها در
سال  ۲۰۱۷به تصویب رســیدند .تحلیلگران معتقدند
که تحری م اخیــر که فرآوردههای نفتی را هدف قرار داده
میتواند تأثیرگذار باشــد و به کار صنایع کره شمالی که
وابسته به انرژیهای فسیلی هستند لطمه بزند .افزون بر
این صادرات بسیاری از کاالها به کره شمالی ممنوع شده
است .بازگشت کارگرانی نیز که در خارج کار میکنند و ارز
به کشورشان میفرستند ،میتواند تامین منابع ارزی کره
شمالی را با دشواری بیش از پیش روبهرو کند.
راه حل رهبران کره شمالی برای دور زدن تحریمها

سال  2012روزنامه واشنگتن پســت ،به نقل از یکی از
روزنامههای کره جنوبی چوســون ایلبو ،درگزارش خود
از سفارتهای کره شمالی در کشورهای خارجی عنوان
کرده است که کرهشــمالی به برخی از سفارتهای خود
مخصوصا یکی از سفارتهای خود در یکی از کشورهای
شرق اروپا ،دستور داده تا در کشور مقصد به فروش مواد
مخدر بپردازند .این دیپلماتها که هر یک با  20کیلوگرم
مواد مخدر به کشورهای مقصد اعزام میشوند در پایان
هر مأموریت خود نزدیک به  300هــزار دالر ارز را وارد
کره شــمالی میکنند .برای انجام این عملیات از برخی
دیپلماتها خواسته شــده تا از وظایف خود در سفارت
چشــم بپوشــند و به فروش مواد مخدر بپردازند .به این
دیپلماتها گفته شده که آنها برای اثبات وفاداری خود
به کره شــمالی و رهبر آن «کیم ایل سونگ» باید چنین
اعمالی را انجام دهند.

اسپانیا شاهد پیروزی قاطع استقالل طلبان کاتالونیا در انتخابات بود

طراح :شهریار علمی

گزارش

پاورقی

تالش امارات برای ایجاد شبکه جاسوسی
جامعه فردا :میگویند شــیخ محمد بن
زاید ،اســتاد ارشد محمد بن ســلمان در
بازی جدید شــیوخ عربی در منطقه است،
اما امارات برخــاف عربســتان بازیگری
پیچیدهتر و ماهرتر در صحنه اســت ،آنها
حاضر نیســتند بازیگر نقش اول باشــند و
ترجیح میدهند در پشت صحنه سرنوشت
معادالت را تعیین کننــد ،حوثیها هم هر
بار ریــاض را تهدید میکننــد ،نیم نگاهی
هم بــه برجهــا و دکلهای نفتــی دبی و
ابوظبی دارند.
جالب آنکه اگر عربســتان برای حفظ ظاهر
با تصمیم ترامپ در بیت المقدس مخالفت
میکند ،انور قرقــاش وزیر اماراتی انتفاضه
را عامل سوء اســتفاده از ماجرای فلسطین
میداند ،اما میزان نقــش واقعی امارات در
صلح خاورمیانه چقدراست؟
یک نشریه آمریکایی از تالشهای ابوظبی
برای ایجاد یک شــبکه جاسوسی با کمک
جاسوســان حرفــهای آمریکایــی آژانس
اطالعات مرکــزی آمریکا (ســی.آی.ای)
خبر داد.
نشــریه آمریکایی فارن پالیســی نوشت،
شرکتکنندگان در دورههای آموزشی در
بندر زایــد در ابوظبــی در قالب گروههای
ناظر چهــار تا شــش نفــره در هفته اول
جمعآوری اطالعــات را آموزش میبینند،
آنها در هفتههای بعدی دروس پیشرفتهای
درباره ساخت هویتهای جعلی و آمادگی
برای آغاز ماموریتها با حضور در مراسمی
با شرکت دیپلماتهای مختلف را دریافت
میکنند.
عالوه بر این دورههای آموزشی نیز در مرکز
دیگری که تنهــا  ۳۰دقیقه با مرکز ابوظبی
فاصله دارد و شامل فضاهایی برای تیراندازی
با سالح ،گاراژها و پایگاههایی مشابه مزارع
کمپ بری در جنوب شــرق ویرجینیاست،
برگزار میشوند.
به نوشــته این مجله ،قرار اســت با جذب
نیروهــای ســابق ســی.آی.ای در امارات
آژانس اطالعاتی مشابه آنچه در کشورهای
غربی وجود دارد ،ایجاد شود ،در این راستا
کارمندان ســابق ســی.آی.ای بــا حقوق

 ۱۰۰۰دالر در روز و امکان اسکان در ویال یا
هتلهای پنج ستاره جذب شدند.
گفته میشــود لوری ســانچز ،مســئول
ســابق اطالعات آمریکا به راهاندازی پروژه
جنجالی مشــترک ســی.آی.ای و پلیس
نیویورک بــرای تحت تعقیب قــرار دادن
مسلمانان در مســاجد ،دفاتر و دیگر اماکن
در نیویورک کمک کرد .او از شــش ســال
قبل بــرای راهاندازی خدمــات اطالعاتی

در امــارات بــا محمد بــن زایــد ،ولیعهد
ابوظبی همکاری داشته اســت .اما سانچز
تنها کارمندان ســابق ســی.آی.ای در این
پروژه نیست.
از جملــه دیگر چهرهها میتــوان به اریک
پرنس ،مؤسس شرکت "بلک واتر" ،ریچارد
کالرک ،مسئول ســابق مبارزه با تروریسم
در کاخ سفید و یکی از بزرگترین مشاوران
ولیعهــد ابوظبی اشــاره کرد .به نوشــته
فارن پالیســی ،اعتماد امارات به نهادهای
امنیتی خارجی و محرمانه نگه داشــتن آن
مسئله جدیدی نیســت ،اما اینکه امارات از
کارمندان سابق ســی.آی.ای برای افزایش
مهارتهــای جاسوســی خود اســتفاده
میکند ،ماجراجویی جدیدی است .سانچز
خطوط کلی را برای مرکز اطالعات امارات
ترســیم کرده و مهارتهای به دست آورده

در طــول دههها فعالیــت در ارتش آمریکا
و نهادهای جاسوســی را در اختیار امارات
قرار میدهد .در واقع هدف کمک به ابوظبی
برای ایجاد آژانس ویژه خود ،مشابه سی.آی.
ای است.
برخی از مســئوالن سابق ســی.آی.ای از
اینکه شــرکت مجوز صادرات مهارتهای
آموزشی را داشــته و از جمله شرکتهایی
است که از سوی دفتر تحقیقات فدرال (اف.

بی.آی) مورد تحقیق واقع شده ابراز نگرانی
کردند .اماراتیها زمانی که تصمیم به ایجاد
زیرســاختهای آژانــس اطالعاتی خود
گرفتند ،همانند راهاندازی ارتش از غربیها
کمک گرفتند.
آغاز رقابت با تهران

در ســالهای  ۲۰۱۰و  ۲۰۱۱که ایران در
حوزه جنگ الکترونیکی پیشــرفت خوبی
کرد ،برخــی متخصصــان آمریکایی برای
کمک به ابوظبی در حــوزه دفاع دیجیتال
و الکترونیکی به امارات آمدند ،واشــنگتن
از تــاش کشــورهای عرب حــوزه خلیج
فارس برای ارتقــای توانمندیهایشــان
در ایــن زمینه حمایــت و تنهــا خطوط
قرمــزی را برای مشــارکت شــهروندان
آمریکایــی در جنگهای مســتقیم وضع

حمله لفظی وزیر خارجه بریتانیا به روسیه در مسکو

بوریس جانسون در جمع خبرنگاران در مسکو ،روسیه را به
دشمنی با اروپا متهم کرد .او در آستانه سفرش گفته بود که
روابط با روسیه را نمیتوان به شکل فعلی ادامه داد .بهگزارش
دویچه وله ،واکنش مسکو به اظهارات جانسون خونسردانه
بود .روز جمعه یک م دیماه ،بوریس جانسون برای یک دیدار
رسمی با همتای روس خود سرگئی الوروف به مسکو رفت .او
در یک نشست خبری مشترک با الوروف گفت« :بعضیجاها
رفتار روسیه در قبال منافع ما دشمنانهتر از رفتار این کشور
در دوران جنگ سرد است» .وزیر امور خارجه بریتانیا در این
راستا به «حملههای سایبری روسیه» و «دخالت روسیه در
انتخابات آلمان و آمریکا» اشاره کرد و گفت ،احتمال میرود
که مســکو قصد دخالت در روند همهپرسی برگزیت (خروج

بریتانیا از اتحادیه اروپا) را نیز داشته است .جانسون همچنین
به بحران اوکراین و «دخالت مســکو در غرب بالکان» اشاره
کرد ،اقداماتی که باعث تنش میان روسیه و اروپا شدهاند .چند
ساعت پیش از آغاز سفر جانسون به مسکو وزارت امور خارجه
بریتانیابیانیهایمنتشرکردهبودکهدرآنروسیهبهتالشبرای
بیثباتکردن اروپا متهم شده است .در این بیانیه آمده است:
«روابط ما با روسیه نمیتواند به شکلی که تاکنون بوده ادامه
یابد،زیراروسیهپیوستهدرحالتالشبرایبیثباتکردناروپا،
ازجملهاوکرایناست».وزارتامورخارجهبریتانیامعتقداست
که با وجود این اختالفات ،گفتوگوهای سازنده با روسیه برای
جامعه جهانی اهمیت دارد ،زیرا پیامد سوءتفاهمها میتواند
بسیار مخرب باشد.

کرد .آمریــکا کمک کرد آژانس امنیت ملی
که نامش به مرکــز الکترونیک امنیت ملی
تغییــر یافــت و اکنــون نامــش آژانس
ســیگنالهای اطالعاتی است ،ایجاد شود،
آمریکاییهــا در ایــن مرکــز از انتخــاب
پایگاههای امن گرفته تا خطوط تماس نقش
مهمی ایفا کردند.
در همین زمان ســانچز وارد ابوظبی شده و
آموزش شیوههای جاسوسی و کنترل را آغاز
کرد .دروس آموزشی سانچز بسیار نزدیک
به دروس سی.آی.ای اســت و افراد در این
دورهها رانندگی با ســرعت باال و تیراندازی
را آمــوزش میبیننــد .بر اســاس قانون،
صــادرات ســاحهای آمریکایــی و نیــز
آمــوزشآنهــا محدودیتهایــی دارد و
هرکس این قانون را زیر پا بگذارد ،مجازات
میشود.
ســانچز پیش از آغاز آموزشها مجوز ارائه
مهارتهای اصلی را گرفت ،اما مجوز مورد
تجدید نظر وزارت خارجه آمریکا قرار گرفت
و این وزارتخانه اعالم کرد که ســی.آی.ای
اجازه ندارد ،همــان دروس را به اماراتیها
آموزش دهد ،برخی علت تجدیدنظر در این
مجوز را عدم پرداخــت هزینهها به وزارت
خارجه میدانند.
با وجود راهاندازی ایــن مرکز در امارات اما
مشــخص نیســت که آیا این نیروها برای
ماموریت به خارج از امارات اعزام میشوند
یا نه زیرا امارات حمایــت مالی کافی برای
توســعه برنامههای ویژهاش در کشورهای
حساســی چون ایران را ندارد .ســانچز که
یک قایــق ماهیگیری نفیــس را از ولیعهد
ابوظبی هدیه گرفت ،بر این باور اســت که
موارد نگرانکننده امارات با آمریکا مشــابه
است ،ســانچز مدعی است ،هر کسی که در
امارات علیه حاکمیت اســت یا ایرانی است
یا تحت نفوذ آنهاست و یا اینکه عضو اخوان
المسلمین است .یک مسئول سابق امارات
با دفــاع از نهادهای جدیــد در امارات که
مخالفان را تحت نظــر میگیرند ،ادعا کرد:
آنها بــرای مقابله بــا چالشهای خارجی و
نه دفاع از خود یا سرکوب مخالفان آموزش
میبینند.

نویسنده :آلن فرانسس
ترجمه :زهره قلیپور
قسمت چهلوسوم

در گرگ و میش
عقل سلیم آمریکایی

ده سال بعد از برقراری پیمان میفالور (این بار در یک کشتی ،و پیش از پهلو گرفتن در محلی
که بعدها بهعنوان بندر بوستون شناخته شــد) جان وینتروپ موعظهای با عنوان «الگوی
خیراندیشی مسیحی» و با هدف استقرار مستعمره ساحلی و نوین ماساچوست سر داد .در
هنگام وعظ ،خطابه مسیح ســر کوه را تکرار کرد و بدیننحو تازهواردان پیوریتن را به وجد
آورد تا «چراغ روشنیبخش جهان» باشند ،همچنین از دستورات آگوستین قدیس یاد کرد
تا «شــهری منور در دامنه تپه» بنا کنند .وینتروپ به برادران خود هشدار داد که زندگی در
دنیای جدید مصائب خود را خواهد داشت و مزایایش به گونهای برابر بین همه توزیع نخواهد
شد .چنین میگفت« :خداوند ،قادر متعال ،بنا به مشیت خود که مقدسترین و معقولترین
ارادههاست ،وضعیت بشر را به دقیقترین شکل ممکن ترسیم نموده ،چنان که مقدر کرده تا
در زمانی مشخص عدهای ثروتمند باشند و عدهای بینوا ،و برخی دیگر سرشناس و بلندآوازه،
صاحب قدرت و اصیل گردند؛ حالآنکه دیگران میانهحال و تحت انقیاد باشــند ».اما مردم
بهرغم ســوابق ،مهارتها و دارایی ناهمسانی که دارند باید در تعامل با یکدیگر به سر ببرند
و خود را اعضای متفرق یک پیکر در نظــر آورند؛ باید بین آنها همان عالقهمندی و اصالتی
موج بزند که مادر و فرزند را به هم پیوند میدهد .زندگی اجتماعی مستلزم تقدم جامعه بر
نیازهای شخصی است .همه افراد باید دست به دست هم دهند تا جهانی بهینه را برافرازند
و الگوی سایرین نیز باشند.
این موعظهها به همین ســادگی کارگر نمیافتند .تازهواردین استعمارگر به محض برپایی
دنیای جدید ،دنیای قدیم را پشت سر نمیگذارند و از آن دست نمیکشند .وقتی به ساکنان
دنیای قدیم فرصتی دوباره داده شود تا به جهانی نوین قدم بگذارند ،در پی همان انگیزههای
روانشناختی و اجتماعی سابق رهسپار خواهند شد؛ انگیزههایی که تا هرجا آدمی قدم بگذارد،
او را مشایعت خواهند کرد.
استعمارگران با وجود آگاهی درونی و منع مذهبی ،و تالش برای بروز کرداری عادالنه ،باز هم
از خطاکاری مبری نبودند .مستعمره ماساچوست از همان بدو امر به خاطر عناد دستخوش
دودستگی و انشقاق شد و آوازه قساوت ،تعصب ،و خرافهپرستی ،اختالفات مذهبی و سیاسی،
غصب زمین ،کشــتار بومیان آمریکایی ،برپایی محاکماتی برای تنبیه جادوباوران «سالم»
[ ]Salemدر هوای آن انتشار یافت.
دنیای بهتری برپا نشد .چنانکه برای دنیای آن دوران هم الگوی خیلی مطلوبی پدید نيامد.
دور باطل آغاز شــد .آرمانهای خوشبینانه به توهمات جمعی تنزل یافتند و به ابزارهایی
برای توجیه کارشــکنيهای رقت انگيز تبدیل شدند ،از این قرار آرمانها ،خود آماج خیانت
و توطئه گشتند.
شــاید از ترس اینکه تاریخ همواره راه خود را از میان اوضاعی ناگوار آغاز میکند ،خواستهایم
تجربه مشابهی در امور حکومتی نداشته باشــیم ،و لذا اساس کار خود را روی اصولی متفاوت
و واقعبینانهتر گذاشــتهایم تا بدینطریق عایدی مطلوبتری حاصل کنیم .هفت سال پس از
استقرار مستعمره ماساچوست ،سرکردگان آن ،راجر ویلیامز را از نزد خود راندند چون آرای او را
برنمیتابیدند و آرمانگراییاش را در تعارض با انگارههای خویش مییافتند .او و برخی پیروان
همفکرش به ناحیهای غیرمسکونی شتافتند و در آنجا کوچکترین منطقه مدنی را بنا نهادند که
در سال  1663به یکی از بخشهای مستعمره رودآیلند تبدیل شد؛ این جامعه کوچک بر اساس
فرضیاتی بنیاد نهاده شد که در مغایرت آشکار با عقاید مقبول در ماساچوست بود .ویلیامز درکی
عینی از روان شناسی انسان و بدبینی معقولی در خصوص توانایی ما برای فهم اراده و خواست
الهی داشت .او از اینکه مقامات مذهبی از وجاهت قانونی خود برای توجیه رفتارهای سودجویانه
بهره بگیرند ،وحشت داشت.
اینطور که پیداست واقعگرایی -در قیاس با دعاوی مغلق و آرمانگرایانه ،استثناییگرایی ،و
مذهبمحوری  -انسانیترین و مؤثرترین طریقهای است که به حکومتی کامیاب منجر میشود.
ویلیامز قائل به تشــکیل حکومتی مردمی بود بدین معنی که معتقد بود الزم است بیشتر از
الگوسازی برای بهشتی مذهبی ،خواستههای مادی مردم تأمین شود .ازاینرو به زعم وی آنچه
زیربنای حکومتی رضایتمندانه را شکل میداد ،نهادهای سیاسی عملگرا بودند و نه برنامههای
ازپیشمقرر و مبتنی بر منافع شخصی که بر افسانهای کالونیستی استوار بود و اعتقاد داشت
قدرت بنا به مشیت الهی تعیین میشــود .ویلیامز مبدع آموزه «دیوار جدایی» بین کلیسا و
دولت بود و آن را ضامن آزادی مذهبی میدانست .این مستعمره به سرعت جماعات انبوهی
از باپتیستها ،انجمن برادران مسیحی ،یهودیان ،و سایراقلیتهای مذهبی را جذب کرد و به
اولین منطقه چندفرهنگی در آمریکا تبدیل شد .ویلیامز انگاره غریب دیگری را هم مطرح نمود
و آن اینکه بومیان آمریکایی حق برخورداری از حقوق انســانی ،ازجمله حق زمین و آزادی را
دارند .درحقیقت او بیش از اینکه قائل به سلب حقوق ملکی بومیان ،یا ارعاب و کسر امتیاز از
ایشان باشد ،به احقاق حقوق آنها میاندیشید .ویلیامز به اهمیت چارهجوییهای عملگرایانه،
روزمره ،و سیاسی پی برده بود ،نه اینکه کورکورانه اظهار خوشبینی کند و به مفهومی آرمان
شهری بیندیشد ،چنانکه ما در «شهر خدا بر فراز تپه» به آن دل بسته بودیم.

