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درخواست بن سلمان از
عباس برای حمایت از
«طرح صلح» آمریکا
پایگاه خبری «میدل ایســت آی» در گزارشی
نوشت که محمد بن سلمان در دیدار اخیرش
با محمود عباس از وی خواسته از طرح «صلح»
آمریکا حمایت کند .پایگاه «میدل ایست آی»
در این گزارش آورده است :محمد بن سلمان،
ولیعهد عربستان طی دیدار روز سهشنبه خود
با محمود عباس ،رئیس تشکیالت خودگردان
فلسطیندرریاضازویخواستتاباهمپیمانان
عربســتان در لبنان ائتالف تشــکیل داده و از
حزباهلل و مقاومــت دوری و از «طرح صلح»
تحت نظارت آمریکا حمایت کند .بنا به نوشته
اینپایگاهمحمدبنسلمانبهعباسهشدارداده
اگر این ائتالف را در لبنان تشکیل ندهد ،شخص
دیگری (محمد دحالن) برای این منظور هست.

ترامپ هزاران مهاجر را
ایدزی خطاب کرده است
روزنامه آمریکایی «نیویورکتایمز» گزارش
داده که دونالــد ترامپ در ماه ژوئن  ۲۰۱۷در
نشستی با همکاران ارشــد خود چنان از آمار
باالی مهاجــرت به آمریکا خشــمگین بوده
که درباره گروههای مشــخصی از خارجیها
توهینآمیز ســخن گفته اســت .طبق این
گــزارش ،رئیس جمهوری آمریــکا با حالتی
برافروخته است؛ در حالی که یادداشتی مملو از
اعداد و ارقام در دست داشته وارد دفتر کار خود
شده است .او سپس خطاب به حاضران گفته
که از ژانویه  ۲۰۱۷آنقدر خارجی ویزای ورود
به آمریکا دریافت کردهاند که وعده انتخاباتی
او مبنی بر محدودیــت مهاجرت به آمریکا به
سخره گرفته میشود .او در ادامه آمار موجود
در نوشتهای که در دست داشته را خوانده و با
اشاره به مهاجران افغان ،آمریکا را «مأمنی برای
تروریستها» خوانده است .ترامپ سپس گفته
که  ۱۵هزار تن از هائیتی به آمریکا آمدهاند و
افزوده که آنها «همه به ایدز مبتال هستند».

اسناد محرمانه آرشیو
انگلیس :ده هزار نفر در
تیانآنمن کشته شدند
اسناد آرشــیو ملی بریتانیا که از طبقهبندی
خارج شــده ،نشــان میدهد حداقل ده هزار
معترضچینیدرتابستانسال ۱۹۸۹بهدست
نیروهایامنیتیچیندرمیدانتیانآنمنپکن
کشته شدند .به گزارش بیبیسی ،مشاهدات
آلن دونالد ،سفیر وقت بریتانیا در چین نشان
میدهد که افراد معترض به دســت نیروهای
چینی کشته شدند .او در مشاهدات محرمانه
خود بــه وزارت امور خارجه بریتانیا نوشــته
است ،نیروهای چینی با نفربرهای زرهپوش به
سوی مردم غیرنظامی که خواهان آزادیهای
بیشتریبودند،شلیککردند.منبعسفیروقت
بریتانیا ،دوســت یک عضو شورای حکومتی
چین بوده است .این شورا در واقع کابینه چین
است و نخستوزیر آن را اداره میکند.

کردهای سوریه :عفرین
را به گورستان اشغالگران
ترکیه تبدیل میکنیم
با شدت گرفتن موضعگیریهای ترکیه علیه
کردها در شمال سوریه و تهدید به حمله نظامی
به شهر عفرین ،کردها میگویند برای این جنگ
آمادهاند و «عفرین را به گورســتان اشغالگران
ترکیه تبدیل میکنند ».به گزارش ایسنا ،عائشه
حسو ،رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک
سوریه در گفتگو با روزنامه فرامنطقهای الشرق
االوســط درباره موضعگیریاش نســبت به
تحرکات نظامی ارتش ترکیه در مجاورت شهر
عفرین ،در  60کیلومتری شمال غرب حلب و
در مجاورت مرزهای ترکیه اظهار داشت :اگر ما
موردحملهاینظامیقرارگیریم،تمامیساکنان
عفرین از جوانان تا کهنساالن و مردان و زنان آن،
برای دفاع از شهر خود در آمادگی کامل هستند.

از  ۲۰۱۵چین ۱۳۰۰۰
سایت را فیلتر کرده است

خبرگزاری دولتی چین گــزارش داد ،دولت
این کشور از ســال  ۲۰۱۵تاکنون مجوز بالغ
بر ۱۳هزار وبســایت را به خاطر نقض قوانین
اینترنتی این کشــور لغو و یا آنها را فیلتر کرده
اســت .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،این در
حالی اســت که حکومت چیــن همچنان به
تشــدید کنترل بر اینترنت ادامــه میدهد و
منتقدان میگویند این روند در چین از زمان به
قدرت رسیدن شی جینپینگ ،رئیسجمهور
چین در سال  ۲۰۱۲تشدید شده است.
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کره شمالی :تحریمهای تازه به معنی اعالن جنگ است
وزارت خارجه کره شــمالی در واکنش به تحریمهایی که
اخیرا شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور تصویب
کرد ،این تحریمها را یک اقدام جنگی و بهمثابه محاصره
اقتصادی کامل این کشور قلمداد کرده و تهدید کرد کسانی
را که از این تحریمها حمایت کردند ،مجازات میکند.
به گزارش رویترز ،شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه به
اتفاق آراء تحریمهای جدیدی را علیه کره شمالی به دلیل
آزمایش اخیر یک موشک بالستیک قارهپیما تصویب کرد
و در این راستا محدودیتهایی را برای دسترسیاین کشور
به نفت خام و محصوالت پاالیش شده نفتی و درآمدهایش
از کارگران کره شمالی در خارج از این کشور اعمال کرد.
وزارت خارجــه کره شــمالی در بیانیهای که از ســوی
خبرگزاری رســمی این کشور انتشــار یافت اعالم کرد:
آمریکا از قدرت هســتهای کره شــمالی واهمه دارد و با
دیوانگی هرچه بیشتر و بیشــتر برای اعمال شدیدترین
تحریمها و فشارها علیه کشــور ما تالش میکند .در این
بیانیه خاطر نشان شد :این قطعنامه تحریمهای جدید در
سطح محاصره اقتصادی کامل کره شمالی است .از نظر ما
این قطعنامه ســاخته و پرداخته آمریکا و پیروانش بوده و
دستاندازی جدی به حاکمیت جمهوری ما و همچنین
یک اقدام جنگی ناقض صلح و ثبات در شــبه جزیره کره
و منطقه محسوب میشــود .قاطعانه این قطعنامه را رد
میکنیم.
کره شمالی در تاریخ  29نوامبر اعالم کرد :با موفقیت یک
موشک بالســتیک قاره پیمای جدید را آزمایش کرده که
خاک آمریکا را در تیررس سالحهای هستهای آمریکا قرار
میدهد .وزارت خارجه کره شمالی اضافه کرد :سالحهای
هســتهای کره شــمالی یک عامل بازدارنده و برای دفاع
هســتند که نقض قوانین بینالملل محسوب نمیشوند.

این وزارتخانه تصریح کرد :ما هرچه بیشتر عامل بازدارنده
هســتهای مختص به دفاع از خود را تقویت خواهیم کرد
تا اساســا تهدیدهای هستهای ،ارعاب و اقدامات خصمانه
آمریکا را از طریق ایجاد یک توازن قدرت عملی با واشنگتن
ریشهکن کنیم .این بیانیه خاطر نشان کرد :آمریکا حتی
یک ثانیه نباید فراموش کنــد که جمهوری دموکراتیک
خلق کره یک کشور راهبردی است که میتواند یک تهدید
هستهای چشمگیر را متوجه خاک آمریکا کند .کره شمالی
هشدار داد :کســانی که به قطعنامه تحریمها رأی مثبت
دادند با مجازات پیونگ یانگ روبهرو خواهند شد .در این
بیانیه تصریح شد :آن کشــورهایی که دستشان را به نفع
این قطعنامه تحریمها باال بردند همگی باید مسئول کامل
تبعاتی باشند که از بابت این قطعنامه به وجود خواهد آمد
و ما تا همیشه اطمینان حاصل خواهیم کرد که آنها تاوان
سنگین کاری را که انجام دادهاند ،پس دهند.
این در حالی است که وزارت خارجه چین نیز اعالم کرده
که قطعنامه تحریمهــای جدید بر لزوم راه حل صلحآمیز
برای کره شمالی از طریق مذاکرات تأکید کرده و اینکه همه
طرفها باید اقداماتی را برای کاهش تنشها اتخاذ کنند.
روزنامــه گلوبال تایمز چین گــزارش داد که تحریمهای
شدیدتر علیه کره شمالی هدفش پیشگیری از جنگ است
و اینکه آمریکا موافقت کرده که در این قطعنامه اشارهای
به اینکه سازمان ملل به آمریکا اجازه اقدام نظامی بدهد،
وجود نداشته باشد .این روزنامه نوشت :فرق میان قطعنامه
جدید و پیشنویسی که آمریکا در ابتدا پیشنهاد کرد این
است که این قطعنامه جدید بازتاب اراده چین و روسیه برای
جلوگیری از جنگ و آشوب در شبه جزیره کره بوده است.
اگر که قطعنامه پیشنهادی آمریکا پذیرفته میشد در آن
صورت باید منتظر جنگ میبودیم.

روسها از زیردریاییهای خود در اقیانوس اطلس برای کسب اطالعات سری از کابلهای زیردریایی غربیها استفاده میکنند

گزارش

پاورقی

افزایش بی سابقه تولیدات تسلیحاتی مسکو

«ناتو» نگران تحرکات بیسابقه زیردریاییهای روسیه است

ط مشی جدید روسیه را
در اواخر نوامبر پوتین خ 
اعالم کرد و گفت :توانایی اقتصاد ما برای افزایش
تولیدات و خدمات نظامی در یک زمان معین،
یکــی از مهمترین جنبههــای امنیت نظامی
ماســت .او در یک جلســه در حضور مقامات
ارشــد نظامی روسیه در سوچی نیز تاکید کرد:
تمــام ســرمایهگذاریها و نهادهای اقتصادی
استراتژیک و غیراستراتژیک باید آماده باشند.
مانند سایر پروپاگانداهای روسی ،کرملین نیز
مدعی است که کشور در جنگ بوده و این مغز و
هسته حقیقت است.
این روزها تحلیلگران بســیاری در مورد به راه
افتادن جنگ جهانی دیگری می نویســند و در
تمام این تحلیلها پای والدمیر پوتین و روسیه
در میان است.
دویچه وله گزارش داده که زیردریاییهای روسیه
با فعالیتی فزاینده در اقیانوس اطلس و دریای
مدیترانه حضور دارند .هدف آنها روشن نیست،
اما پیمان ناتو نگران تمرکز روسها بر کابلهای
ارتباطی است که اطالعاتی حیاتی برای اروپا و
آمریکای شمالی در بر دارند.
مقامهای نظامی و امنیتی پیمان ناتو هشــدار
میدهند که فعالیت زیردریاییهای روســیه
در اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه به شــکل
بیسابقهای افزایش یافته است .افزایش تحرکات
زیردریاییهای روسیه به ویژه در اقیانوس اطلس
نگرانکننده اســت ،زیرا کابلهــای ارتباطی
مهمی در کف این اقیانــوس قرار گرفتهاند که
ارتباطات اینترنتی و تلفنی دو سوی اقیانوس را
تأمین میکنند .از این کابلها روزانه اطالعات
گرانبهایی میان اروپا و آمریکای شمالی ردوبدل
میشود .آندرو لنون ،فرمانده نیروهای دریایی
ناتو ،احتمال میدهد که روســیه به کســب
اطالعات از ایــن کابلهای ارتباطی عالقهمند

است.
فرمانده نیروی دریایی ناتو به روزنامه «واشنگتن
پست» گفته است« :تحرکات زیردریایی روسیه
به ویژه در نزدیکی کابلهای ارتباطی چشمگیر
است .بیگمان روسیه به دنبال کسب اطالعاتی
درباره زیرســاختهای پیمان ناتو و اعضای آن

اســت» .کابلهای ارتباطی برای حفظ تماس
میان اروپا و آمریکای شــمالی بینهایت مهم
هستند .از راه این کابلها روزانه هزاران میلیارد
دالر معامله انجــام میگیرد .اگر به این کابلها
آسیب برســد ،فاجعه اقتصادی عظیمی روی
خواهد داد.
ینس استولتنبرگ ،دبیرکل پیمان آتالنتیک
شــمالی (ناتو) به روزنامه آلمانی «فرانکفورتر
الگماینه» گفته اســت که روسیه در سالهای
اخیــر در نیروی دریایی خود ســرمایهگذاری
فراوانی کرده و آن را به شدت توسعه داده است.
بهگفتهینساستولتنبرگ،روسیهازسال۲۰۱۴

تعداد  ۱۳زیردریایی تازه را وارد فعالیت کرده که
به طور عمده در سواحل نزدیک کشورهای ناتو
فعالیت دارند .ینس استولتنبرگ انتقاد میکند
که پیمان ناتو در برابر افزایش تحرکات دریایی
روسیه ،واکنشی مناسب نداشته است.
به گفته دبیرکل ناتو ،این پیمان اکنون میکوشد

اهمالهای گذشــته را جبران کند .این پیمان
قصد دارد پســتهای فرماندهی در اقیانوس
اطلس شمالی را بار دیگر فعال کند .این پایگاهها
به دنبال پایان «جنگ سرد» برچیده شده بود.
به موازات این اقدام کشــورهای ناتو قصد دارند
توانایی و تجهیزات دریایی را افزایش دهند.
اندرو موناگان ،از کالج پمبروک ،آکسفورد و کالج
وزارت دفــاع در رم چندی پیش در گفتوگو با
نیوزویک گفت که تا سال  ،۲۰۱۳حتی پیش از
جنگ در اوکراین ،وزارت دفاع این کشــور در
طرحی با عنوان «دفاع از روســیه» ،پیشبینی
کرده بود که روسیه تا پیش از سال  ۲۰۲۳یک

جنگ جدی در سطح جهانی یا منطقهای خواهد
داشت .مقامات ارشد نظامی نمیگویند «حتما»
اما وقوع یک جنگ عمده را پیشبینی کردهاند.
تحلیلگران میگویند روسها مدتهاست که در
وضعیت جنگی قرار دارند و مدت زمان بسیاری
اســت که منتظر یک جنگ جدید هســتند.
سخنان پوتین در مورد اینکه صنایع این کشور
هر لحظه آماده باشــند که به تولیدات جنگی
بازگردند حکایت بازگشت به یک نظریه دفاعی
متعلق به شوروی کمونیستی دارد که میگفت
هر کارخانه سرزمین مادری باید بالفاصله آماده
باشد که تانک ،گلوله و هواپیما تولید کند .پاول
فلگنهائور ،ستوننویس روزنامه مستقل مسکو
دیلی میگوید« :اقتصاد شــوروی و سیســتم
اجتماعیاش بر پایه یک جنــگ تمامعیار بنا
شده بود».
این نکته را نباید از خاطر برد که اقتصاد روسیه،
مستقیم و غیر مســتقیم به هزینههای دفاعی
وابسته اســت .درحالیکه درآمدهای کرملین
به دلیل کاهش قیمت نفت و تحریمها کاهش
یافته است ،پوتین باز هم هزینههای نظامی را
افزایش قابلتوجهی داده است .در سال ،۲۰۱۷
هزینههای نظامی این کشــور بــه بیش از ۶۵
میلیارد دالر رسید .این درحالی است که آمریکا
 ۶۱۱میلیارد دالر هزینه صرف کرده است .این
رقم  ۳ /۳درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه
را نشان میدهد.
آنچه روشن است این است که روسیه با سرعتی
عجیب وارد یک مسابقه تسلیحاتی شده است؛
در حالــی که رقابت تســلیحاتی پس از جنگ
سرد پایان یافته بود .اما نکته مهم این است که
هدفگذاری روســیه برای جنگ جدید دقیقا
برای چه زمانی و کدام نقطه جهان است؟ شاید
خاورمیانه پاسخ بخشی از این سؤال باشد.

یونیسف« ۲۰۱۷ :سال وحشتناک» کودکان یمن بود

نماینده یونیسف در یمن اعالم کرد ،ســال  ۲۰۱۷برای کودکان
یمنی ســال وحشــتناکی بــود .به گزارش ایســنا ،مریتســل
ریالنــو ،نماینــده یونیســف در یمن ابــراز امیدواری کــرد ،در
ســال  ۲۰۱۸صلــح در این کشــور محقق شــود ،زیــرا راهحل
مسالمتآمیز تنها راه برای اجتناب از افزایش مرگومیر کودکان
و مــردم یمن اســت .او گفت ،هفته گذشــته در یمن  ۱۳کودک
کشته و  ۱۲تن دیگر زخمی شدند و در ماه دسامبر نیز  ۴۲کودک
کشته و ۳۸تن زخمی شدند .ریالنو افزود ،سال ۲۰۱۷برای کودکان

یمن سال وحشتناکی بود ،نه فقط به خاطر جنگ که بسیاری از آنها
جان خود را از دست دادند ،بلکه شاهدیم بیش از یک میلیون تن به
بیماری وبا مبتال شدند و میانگین سوءتغذیه در این کشور باالترین
میزان در جهان بود .او گفت ،برای یونیسف مهم این است که در یمن
حضور داشــته و در زمینههای بیشتری فعالیت کند .ویالنو درباره
بهداشت گفت ،یونیسف توانست ادامه کار بسیاری از مراکز پزشکی
ن فلج اطفال را به بیش از پنج میلیون کودک
را تضمین کند ،واکس 
تزریق و سوء تغذیه حاد  ۲۰۰هزار کودک را درمان کرده است.

ترکیه  ۲۷۰۰نفر را به اتهام ارتباطات تروریستی اخراج کرد
از ترکیه گزارش شــده است که مقامات این کشور  ۲۷۰۰نفر را به
اتهام رابطه با سازمانهای تروریســتی اخراج کردهاند .گزارشها
حاکی است که سربازان ،معلمان و کارمندان ادارات دولتی از جمله
این اخراجشدگان هستند .به گزارش  ،BBCاین تازهترین دور از
اینگونه اقدامات در ترکیه پس از کودتای نافرجام سال گذشته است.
از زمان کودتای نافرجام در ترکیه در سال  ۲۰۱۶میالدی ،بیش از
 ۱۵۰هزار نفر اخراج و بیش از  ۵۰هزار نظامی بازداشت شدهاند؛ این
اخراجیان از میان دانشگاهیان ،مأموران پلیس ،آموزش و پرورش،

طراح :واسکو گارگالو  /کارتون موومنت

ی بودهاند .دولت میگوید که
دادگســتری و ســایر نهادهای دولت 
بازداشتها و اخراجها برای برقراری امنیت و ثبات در کشور است،
اما منتقدان رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ،میگویند او با
«فرصتطلبی» به سرکوب مخالفان سیاسی خود مشغول است.
اردوغان ،نهضت اســامی گولن به رهبری فتحاهلل گولن را پایهریز
این کودتا خوانده اســت و بارها از آمریکا درخواست کرده تا آقای
گولن را که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیا به سر میبرد به
ترکیه بازگرداند؛ تصمیمی که واشنگتن با آن موافقت نکرده است.

نویسنده :آلن فرانسس
ترجمه :زهره قلیپور
قسمت چهلوچهارم

در گرگ و میش
عقل سلیم آمریکایی

چهل ســال بعد [پس از اســتقرار ویلیامز و همراهانش در ناحیهای که میرفت تا به بخشی
از رودآیلند آمریکا تبدیل شود] برادران انجمن مســیحی در مستعمرهای که به پنسیلوانیا
تعلق داشــت در صدد آن برآمدند تا برای تحقق «آزمونی مقدس» گام بردارند و بدینترتیب
رویکردی عملگرایانه ،و چهبسا آرمانشهری را قوت بخشند« .چارچوب دولتی» در این رویکرد
به ســنتی شکل میداد که قانون اساسی امروزی از آن حیات دارد و بر این داعیه مبتنی است
که حکومت قانون قادر است حقوق فردی –برخورداری از آزادی دینی ،انتخابات آزاد ،هیأت
منصفه قضایی -را حفظ کند و همچنین جانپناه فرد در برابر استبداد و قدرت مطلقه حکومتی،
اعالم جرم مغرضانه از سوی مقامات ،و اعالم کیفر اعدام باشد .سایر مستعمرهها شتابزدهتر از
رودآیلند و پنسیلوانیا از الهامات آرمانی و دینی سخن میراندند ،اما کمتر از آنها برای عینیت
بخشیدن به خواستهها ،یا عملی کردن الهامات گام برمیداشتند.
نخستین و انگیزهبخشترین اظهاراتی که مبنای اندیشــه مدنی ما به شمار میرفت ،یعنی
بیانیه اعالم استقالل ،واجد چنین عباراتی بود« :ما این حقایق را گواه میگیریم و بیچونوچرا
میپذیریم همه انسانها مخلوقاتی برابر هستند و از حقوقی مسلم و جداییناپذیر که از سوی
خالق در نهاد آنها ساری شده ،برخوردارند ،این حقوق شامل حق حیات ،آزادی ،و تالش برای
کامیابی میشود ».توماس جفرسون به هنگام نگارش این بیانیه عمیقا از اتوپیای تامس مور تأثیر
گرفته بود و با ایدئالیسم مورد نظر الیبنیتس نیز خط ربطی داشت .اما شگفت آنکه جفرسون
خود ،بردگانی در اختیار داشت ،ازاینرو حتما دریافته بوده که عملکردش در واقعیت چندان
مجاورتی با آرمانهایش ندارد و ظرف مناسبی برای سنجش آنها به شمار نمیرود .آمریکای
بردهدار که ادعای «خلقت برابر» را ورد زبان میکرد ،مشتمل بر هر چیزی میشد مگر «گواه
بیچونو چرا» .افزون بر این در کردار شــخصی خود جفرسون یا در تجربه ملت جدیدی که
مخاطبان بیانیه او بودند ،هیچ چیز نمیشد یافت که مصداق ادعای او مبنی بر تولد انسانها با
«حقوق مسلم و جداییناپذیر» باشد .واقعیت از این قرار بود که در عمارت جفرسون ،حقوق
بردگان بیرحمانه از آنها ســلب میشــد .ایاالت متحده بر مبنای آرمانهای خوشبینانه و
شــکوهمندی شکل گرفت که وقتی پای واقعیات نامالیم زندگی روزمره به میان میآمد ،آن
آرمانها هم رنگ میباختند ،لذا انشقاقی ایجاد شد که در طول تاریخ این کشور تا امروز پایدار
مانده ،و برای هر کس که روزنامههای صبح را ورق میزند ،امری مسلم و آشکار است .خبر خوب
آن بود که تا پیش از آن ،در هیچ اجتماعی به مردم (یا بهطور دقیقتر ،مردمی که یوغ بردگی به
گردن نداشتند) وعده حق فردی برای «حیات ،آزادی ،و تالش برای کامیابی» داده نشده بود.
خبر بد این بود که ملت نوپا غالبا به وعدههایش عمل نمیکرد.
سوءبرداشتی که از «تالش برای کامیابی» تداول یافت ،عامل دیگری بود که استثناییگرایی
آمریکایی را از سکه انداخت .جفرسون این دست کلمات را از جان الک فیلسوف وام گرفته بود.
جان الک صد سال پیش از جفرسون چنین نوشته بود« :هیچ احدی نباید به حیات ،سالمتی،
آزادی یا مالکیت دیگری دستدرازی کند» همچنین «ضرورت تالش برای کامیابی ،اسواساس
آزادی است» .کلمه «کامیابی» برای الک و جفرسون بار کارکردگرایانه ویژهای داشت که کامال
از آنچه در لذتگرایی امروزی مســتتر است تفاوت دارد .به زعم الک و جفرسون تالش برای
کامیابی به معنی کوشش برای تبدیل شدن به انسانی شایستهتر و شهروندی مسئولیتپذیر
است .در سنت فلسفی یونان باســتان از «کامیابی» ،خصایصی مدنی چون دالوری ،اعتدال،
رعایت انصاف مستفاد میشد و نه لذت یا عیش فردی .ارسطو در کتاب خود با عنوان «اخالل
نیکوماخوسی» چنین نوشته« :انسان کامیاب (سعادتمند) خوب زندگی میکند و خوب عمل
میکند؛ زیرا تعریف عینی ما از کامیابی ،زندگی مطلوب و عملکرد شایسته است ».جان الک
با صراحت بیشتری به تعریف کامیابی پرداخت« :ضرورت تالش برای کامیابی و ترجیح آن بر
هر چیز ،نیکوترین خصیصه برای ماست ،چون تأمین رضایت خاطر و تأمین خواستهها را به
دنبال دارد ».توهم کامیابی با کامیابی «حقیقی و پایدار» یکسان نیست.
تالش برای کامیابی از مضامین بیانیه اعالم اســتقالل ،و معادل «بنیان آزادی» بود ،چون بنا
داشت تا از ما شهروندان مطلوبتری بســازد و ما را از بردهداری خودخواهانه نجات ببخشد.
چنانکه جفرسون اشــاره میکند« :کامیابی اعالی ما به محیط و شرایط زندگی -که بخت و
اقبال در آن حرف اول را میزند -وابســته نیست ،بلکه ثمره آگاهی مطلوب ،سالمتی بهینه،
پیشه معقول ،و آزادی در همه ابعاد شایسته است ».از همان زمان ما مردم آمریکا با همه توان
خود در پی کامیابی بودهایم.اما در اغلب موارد بیش از آنکه در پی تحقق بخشیدن به خصایص
شــهروندی مورد نظر ارسطو ،جان الک ،و جفرسون باشــیم ،به همین حد کفایت کردهایم
که به چشماندازهای دم دستی کامیابی راضی شــویم و دل خود را با گردش در خیابانهای
پرزرقوبرق شهرخوش بداریم .ازاینرو فرانکلین بنجامین چنین ادعای سرتاسر عملگرایانه را
«حق» تالش برای کامیابی را در اختیار ما بگذارد .هر
بیان داشت« :قانون اساسی تنها میتواند ِ
کس خودش باید پیگیر کامیابی باشد ».به زودی خواهیم گفت چگونه میتوانیم بهترین نحو
کامیابی حقیقی و پاینده -و نه لذتهای ساختگی و آنی مصرفگرایانه که غالبا روح و جان ما
را قبضه میکنند -بجوییم.

