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نگاه

ریشهیابی انزوای
بینالمللی آمریکای ترامپ

تجزیه مناطق شمال عراق توسط گروه تروریستی پ.ک.ک

دکتر صالحالدین
هرسنی

مدرس علوم سیاسی
و روابط بینالملل

درحالی که ترامپ تالش داشت که در چارچوب
هژمونی لیبرال دموکراســی ،عظمت و قدرت
آمریکا را بازگردانــد و دوباره زنده کند و طبق
پندار خود بــر خرابههای میــراث اوباما یک
آمریکایبازسازیشدهویکآمریکایقدرتمند
بسازد ،اما به نظر میرسد راهی را که آمریکای
تحت زعامت او در پیش گرفته ،راهی است که
آن را در مسیر انزوای بینالمللی قرار داده است.
آنگونه که از قراین و شــواهد آمریکای امروز
پیداســت ،کنشها و الگوهای رفتاری ترامپ
در بــروز و پیدایــی چنیــن وضعیتی نقش
محوری و عمده دارد .البته رفتارهای شخص
نیک هیلی و برخــی از اعضای کلیدی کنگره
تحت تســلطجمهوری خواهان آن را شتاب
میدهد .راهبرد ترامپ در قبال برجام ،خروج
یکجانبه آمریکا از توافقــات اقلیمی پاریس،
چالــش و مواضع ترامپ در قبــال ناتو ،تالش
برای لغو توافقات آمریکای جنوبی یا همان نفتا،
تصمیماتمهاجرتیوسرانجامتصمیممناقشه
برانگیز بابت قدس همگی نشان میدهند که
تا چه میــزان واقعیات آمریکای عصر ترامپ با
خواستهها و تصورات ترامپ در چالش و منافات
اســت .به عبارت بهتر ،ترامپ هم در محاسبه
مبنایی و هم در رویکرد رفتاری خود در قبال
موقعیت آمریــکا در جهان دچار نوعی هذیان
و توهم شــده اســت ،توهمی که هزینههای
بیشماری را بر آمریکای تضعیف شده تحمیل
کرده و خواهد کرد.
در قضیه برجام ناهمســویی و شکاف مواضع
ترامپ با شــرکای اروپایی یک علت مؤثر برای
قرار گرفتن آمریکا در مسیر انزوای بینالمللی
است ،چراکه تنها ترامپ است که تالش دارد که
ایران را بهعنوان ناقض روح برجام معرفی و زمینه
را برای خروج یکجانبه آمریکا فراهم میکند.
در قضیه مالحظات زیستمحیطی هم رفتار
و تصمیم ترامپ نشان داد که او هیچ پایبندی
به توافقات چند جانبه ندارد و وجود او فقط یک
تهدیداقلیمیبرایجهانونظامبینالمللاست.
به واقع خروج او از توافقات پاریس با وجود حضور
و پایبندی پررنگ دیگر اعضا به معنای انزوا و قرار
گرفتن در مسیری است که میتواند عاملی برای
مشروعیتزداییومسئولیتگریزیبرایترامپ
در رفتارهای حقوقی باشــد .در همین ارتباط،
برخــاف آمریکا که آماده اســت از هر پیمان
بینالمللی خارج شود ،دو کشور مکزیک و کانادا
در توافقات آمریکای جنوبی یا همان نفتا چنین
نظری ندارند .قضیه قدس و تصمیم ترامپ بابت
انتقال پایتخت اسرائیل به اورشلیم نشان داد که
تا چه میزان شکاف میان اروپا و جهان با آمریکا
عمیق و جدی است.
در کلیت امر باید اذعان داشــت که در تمامی
این رفتارها ،ترامپ کسی معرفی میشود که نه
تنها در صدد اعاده و اعتالی عظمت آمریکایی
نیست ،بلکه در صدد دشمنی با صلح و مخالف با
آزادی و دموکراسی است .به این ترتیب باید گفت
که میان ذهنیت ترامپ در خصوص پدیدههای
جاری در داخل آمریکا و نظام بینالملل و عینیت
و واقعیات این پدیدهها فاصله معناداری وجود
دارد و بدیهی است که تداوم این رفتارهای خارج
از پرنسیب و عرف رهبری نتیجهای جز افزایش
هزینههای واشنگتن در نظام بینالملل و انزوای
مشروعیت آن در جهان نخواهد داشت.

به کوبانــی ،پ.ک.ک با بیش از ســه دهه تجربه
فعالیت سیاسی و رســانهای در غرب ،توانست به
شــکلی موفقیت آمیزهمدلی بسیاری از مردمان
جهان را بهســوی خود جلب کنــد و در رقابت با
مســعود بارزانی بر ســر جایگاه رهبــری کردها،
پیش بیفتد .در این مدت ،شــماری از چهرههای
سیاسی و فرهنگی کرد ایرانی نیز زبان به تحسین
از پ.ک.ک و انتقــاد از حاکمان کردســتان عراق
گشودهاند.
پ.ک.ک گرچه طی بیش از ســه دهه عمر خود،
اعضــا و هواداران زیادی از میــان کردهای ترکیه
و ســوریه و ایران جــذب کرده ،میــان کردهای
عراقی نتوانســت طرفــداران زیــادی بیابد و به
حوزه نفوذ دو حزب دموکــرات و اتحادیه میهنی
نفوذ کند.
اما از ســال گذشــته ،جنــگ با داعــش فرصتی
بــرای پ.ک.ک فراهم کرد تــا حوزههای نفوذی
در بخشهایــی از مناطق کردنشــین عراق برای
خود دســت و پا کنــد و بهویــژه روی ایزدیان و
همچنین کردهای کاکهای (یارســان) و شــیعه
سرمایهگذاری کند.
دولت ترکیه نیز از مخالفان رشد این گروه سیاسی
محسوب میشود و طی چند ســال گذشته بارها
مواضع این حزب در جنوب ترکیه و شمال عراق و
نیز مناطق کوهستانی با دسترس توسط جنگندهها
و توپخانه ترکیه مورد حمله قرار گرفته است ،ترکیه
و ایران پ.ک.ک را گروهی تروریستی میدانند که
سعی در تجزیه مناطق کردنشین و تشکیل دولت
مستقل دارد.

زمزمههایجمهوریخواهان درباره معرفی نامزد
جایگزین ترامپ در انتخابات 2020
جف فلیک ،سناتور جمهوریخواه ،روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه ای.بی.سی گفت:
اگر رئیسجمهور همین راه را ادامه بدهد و بخواهد دوباره در انتخابات ریاستجمهوری
شرکت کند ،بخش زیادی از رأیدهندگان به دنبال چیز دیگری خواهند رفت .فلیک
افزود :اگر ترامپ دوباره نامزد ریاســتجمهوری شــود ،احتماال یک نامزد مستقل را
در انتخابات آتی خواهیم دید .این ســناتور که گفته در اواخر  2018کرسی خود در

گزارش

محمود عباس و نیمنگاهی به تهران
مرتضی سیمیاری
روزنامهنگار

درونی صهیونیستی را دور یک میز جمع کنند
و در نهایت ممکن است اختالفات درونی باعث
شکســت طرح صلح خاورمیانه شــود .در آن
ســو ،محمود عباس نیز حاضر نشــده تسلیم
بن سلمان شود و حتی ممکن است اختالفات
ســعودی با ابومازون آنقدر گسترده شود که
رئیس تشکیالت دوباره به سنت قدیمی خود
بازگردد و به ســوی دوســتان قدیمیاش در
تهران گرایش پیدا کند.
عالیم موجود نشان میدهد که محمود عباس
از طرح عربستان بهشدت ناراحت است و حتی
در روزی کــه به ریاض ســفر میکند خبری
عجیب منتشــر میشــود که رئیس تصمیم
گرفته به تهران نیز سفر کند ،اتفاقی که بهتر
بود ایران مثبتتر به آن میاندیشید .در تهران

کافی بود به سرعت از این خبر استقبال شود،
اما ایــران به دلیل دلخوری از مواضع ســال
گذشــته چریک قدیمی و ارتباطش با رئیس
شــبکه منافقین ،تصمیم گرفت به ســرعت
موضوع را تکذیب کنــد و خبری که احتماال
دیپلماتهای فلســطینی برای بــاز کردن
پنجرههای دیپلماتیک منتشــر کرده بودند
در تهران تکذیب شــد ،اما بــه نظر هنوز هم
برای بازگشت فلســطینیها به تهران زمان
وجود دارد ،همانقدر که میتوان به حماس
با وجود اشتباه استراتژیک در سوریه فرصت
داد میتوانیــم بــه ژنرال اصلی تشــکیالت
هــم زمان بدهیم تــا خود را از زیــر پر و بال
سعودیها خالص کند .این روزها بن سلمان
محمود عبــاس را تهدید کرده که اگر از طرح

صلح آمریکایی حمایت نکند ،محمد دحالن
جانشین او میشود! به نوشته میدلایستای
بن ســلمان به ابو مازون گفته است که چین
و روســیه برایش شرکای مناســبی نیستند
و بهتر اســت روی آمریکاییها حساب کند،
اما انگار تشــکیالت خودگــردان میخواهد
راه خــود را از عربســتان و نظریههای جارد
کوشــنر جدا کند .نبیل شعث ،مشاور رئیس
تشــکیالت خودگردان ،بــه روزنامه الحیات
گفته فلســطین از طرح صلح چین و روسیه
حمایت خواهد کرد ،طرحی که یک کشــور
مستقل فلسطینی با پایتختی بیتالمقدس
شــرقی را در آینده خاورمیانه ترسیم کرده
است و محمود عباس به خوبی میداند که برای
نزدیک شدن به روسها باید روی کارتهای
تهران نیز حســاب کند و زمان آن رسیده که
او به تهران ســفر و مقدمات آشتی دوباره را
فراهــم کند .ابومازون به خوبــی میداند که
اگر نخواهد بــا تهران کنار بیاید حماس برگ
برنده ایران در معــادالت آینده خواهد بود و
سازمانی که میرفت آرامآرام افول پیدا کند،
با حمایت تهــران میتواند رهبری مبارزه در
فلسطین را بر عهده بگیرد و همه رشتههایی
که تشکیالت خودگردان ریسیده بود دوباره
پنبه خواهد شد.
تهران دست باال را در معادالت فلسطین دارد.
هر اشتباهی که شاهزادهها و آمریکا در منطقه
انجام دادند به سود ایران تمام شده است .وقت
آن است که محمود عباس کارت خود را روی میز
به تهران واگذار کند و بهجای آنکه منتظر باشد
سرنوشتی شبیه عرفات داشته باشد تکلیفش را
با خود مشخص کند.

خبر

پاپ در شب کریسمس
از مهاجران و پناهندگان
یاد کرد
مراسم دعا و نیایش شــب کریسمس (شب
گوبویی سیاسی
تولد مســیح) امســال رن 
داشت .پاپ فرانســیس ،رهبر کاتولیکهای
جهان در ســخنانش در این شب از وضعیت
پناهجویان یاد کرد و گفت هیچکس در دنیا
نباید این حس را داشته باشد که جایی برای
زندگی ندارد.
او که به رسم هرســاله در کلیسای سنپیتر
واتیکان سخنرانی میکرد ،شب تولد مسیح
را شب «نوعدوستی و مهماننوازی» نامید و
گفت امروز میلیونها نفر مانند مریم و یوسف
مجبور بــه ترک وطن خود شــدهاند چراکه
«از سرزمینشان رانده شدهاند».
بهگزارشآسوشیتدپرس،پاپفرانسیسمنبع
امید شد .فرانســیس با گفتن اینکه حضرت
مریم و یوسف نجار به سرزمینی رسیدند که
جایی برای آنها در آنجا نبود این مسئله را با موج
مهاجرت امروزی تشبیه کرد.

دعوت به اعتصاب سراسری در سلیمانیه

ضرباالجل به دولت کردستان برای اصالحات

در حالی که کمپین راهاندازی اعتصاب و شــورش مردمی در
پی سرکوب شدن جنبش اعتراضها توسط مقامات آغاز شده،
حزب اتحاد اسالمی کردستان ادامه بقای خود در دولت را در
گرو اصالحات حقیقی برای حل بحرانها و درخواســتهای
اعتراضکنندگان ظرف ســه ماه دانســت .بهگزارش روزنامه
الحیات ،اعتراضهای خشونتآمیز استان سلیمانیه و مناطق
شرق و جنوب اقلیم که تحت نفوذ حزب اتحادیه میهنی است
را فرا گرفته اســت ،اعتراضکنندگان خواهان برکناری دولت
اقلیم هستند ،دولت با تشدید بحران و در پی اقدامات تنبیهی
کردها از سوی بغداد پس از برگزاری همهپرسی استقالل اقلیم
کردستان ،در پرداخت حقوقها ناتوان است.
فعاالن و سازمانهای حقوقی منطقه گرمیان از توابع سلیمانیه
از کارمندان دولت خواســتند ،به خاطر ســرکوب اعتراضها
توسط مقامات امنیتی اعتصاب کنند .ساکنان محلی در منطقه
کالر گفتند ،اکثر بازارها و محلههای تجاری در پاسخ به کمپین
اعتصاب بسته هستند.
آزاد احمد امین ،رئیس شــورای سلیمانیه ،از مقامات امنیتی
خواست اعتراضکنندگان و فعاالن بازداشتی آزاد و نیروهای
امنیتی از شــهرها خارج شــوند .وی از همگان خواست صلح
اجتماعی را حفظ کنند .نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در

عراق موســوم به «یونامی» در بیانیهای گفتند ،مقامات ارشد
این هیأت سلسلهنشســتهایی با مســئوالن دولتی ،احزاب،
فعــاالن و شــهروندان در دو روز  ۲۱و  ۲۲ماه میالدی جاری
برگزار کرده و بر ضرورت آرام کردن تنشها در پی تظاهراتی
که بازداشــتها و زخمیهایی به دنبال داشت ،تأکید کردند.
این هیأت تأکید کرد که این حق اصلی شــهروندان است که
تظاهرات مسالمتآمیز داشته باشند و دولت اقلیم باید با روش
خویشتندارانه با اعتراضها برخورد کند .یونامی همچنین گفت
که تظاهراتکنندگان نباید دست به خشونت بزنند.

تهدید به فروپاشی دولت

احتمال میرود خروج حزب اتحاد اسالمی منجر به فروپاشی
کامل دولت اقلیم کردســتان شود .این حزب چهارمین حزب
بزرگ سیاســی در اقلیم کردستان است و  ۱۰کرسی پارلمان
و دو وزارتخانه را پس از خروج جنبش تغییر از دولت اقلیم در
اختیار دارد .همچنین نچیروان بارزانی ،نخســتوزیر اقلیم،
پس از شکست در تشکیل هیأت توافقی برای مذاکره با بغداد
براســاس اجماع سیاسی کرد و دســتیابی به موارد ممکن در
بحران ناشی از برگزاری همهپرسی مجبور به برگزاری انتخابات
ظرف سه ماه آتی شــد .هادی علی ،سخنگوی اتحاد اسالمی،

سنا را واگذار خواهد کرد ،هشــدار داد که حضور ترامپ باعث خواهد شد که چالشی
برایجمهوریخواهان ایجاد شود .فلیک جزو معدودجمهوریخواهانی است که آشکارا
از ترامپ انتقاد کردهاند.
وی اظهار کرد کهجمهوریخواهان تبدیل به «یک حزب» درحال مرگ شدهاند .وی
افزود :ما عمدتا به دنبال جلب نظر پیرمردهای سفیدپوست هستیم .تعداد آنها اندک
است .از ســوی دیگر ،خشم و نفرت ،فلسفهای برای حکمرانی نیست .در پاسخ به این
پرسش که آیا نامزد انتخابات ریاستجمهوری  202خواهد شد یا نه؟ گفت :هیچ چیزی
را رد نمیکنم ،اما این فعال جزو برنامههایم نیست.

پاورقی

کارت برنده را چه کسی روی میز فلسطین میگذارد؟

عواقب تصمیم دونالــد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریــکا ،مبنــی بر به رســمیت شــناختن
بیتالمقــدس به عنــوان پایتخت اســرائیل
رفتهرفته در منطقه خود را نشان میدهد .این
روزها کشورهای اسالمی نتوانستهاند حمایت
قاطعی از موج انتفاضه در فلســطین داشــته
باشند و موج هیجانی جوانان مبارز فلسطینی
در ســکوت اعراب میانهرو آرامآرام خوابید و
حیفا و راماهلل شــور خود را از دســت دادند و
حتی چند موشکی که به سمت اسرائیل پرتاب
شد بدون تأثیری بر معادالت منطقه ردیابی و
منهدم شــد ،اما کارت برتر منطقه در اختیار
چه کســی قرار گرفت؟ به طــور قطع و یقین
حتی اگر اســرائیل بــرای تصمیم ترامپ کف
بزند و اگر چند کشــور بیاثر ،مانند گواتماال،
پشت دالرهای آمریکایی بروند و ستونی برای
لغو اقدام تأســفانگیز پارلمان اسرائیل در لغو
تابعیت برخی فلســطینیها در قدس شریف
باشــد ،اما برندگان بازی آخر قطعا اسرائیل،
آمریکا و شــاهزاده جوان بن سلمان نخواهند
بود .به نظر شــاید تهران بتواند در نهایت همه
چیز را به ســود خود رقم بزند .روز گذشــته
رئیس سابق موســاد در یادداشتی در روزنامه
اورشلیم پست نوشت« :بزرگترین تهدیدهایی
که اســرائیل با آنها مواجه است ،موشکهای
حماس یــا حزباهلل نیســت ،بلکه تنشهای
داخلی است ».به نظر میرسد اسرائیل در آتش
اختالفنظرهــای داخلی میســوزد و ترامپ
و همکارانش نتوانســتهاند حتــی جناحهای
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لوح

نيم نگاه

گــروه تروریســتی پ.ک.ک (حــزب کارگران
کردستان) اعالم کرد که یک اداره محلی مستقل
در منطقه قندیل در استان کردستان عراق تشکیل
داده اســت .بنابر ایــنگزارش ،حــزب کارگران
کردســتان (پ.ک.ک) با انتشار بیانیهای تشکیل
دولت مستقل در  5منطقه کردنشین شمال عراق
شامل بالییان ،ناودشت ،سوردی ،قالتوکا و ماردو
را اعالم کرده است.
رســانههای نزدیک به پ.ک.ک اعالم کردند که
هدف این گــروه تروریســتی چندملیتی تالش
در راســتای توســعه و بازســازی منطقه است.
ایــن بیانیه مدعی شــده کــه هیــچ ارتباطی با
مقامات اقلیم کردســتان عراق نــدارد ،اما به آن
احترام میگذارد.
گروه تروریســتی تجزیهطلب پ.ک.ک یا حزب
کارگران کردســتان ترکیه که رهبــر آن عبداهلل
اوجاالن است طی سالهای گذشــته با هدایت و
کمکهای اسرائیل ،عربســتان سعودی و آمریکا
در حال توسعه فعالیتهای خود در ایران ،سوریه،
ترکیه و عراق بوده است.
این در حالی اســت کــه نام این گروه در لیســت
تروریسم بینالملل جهانی قرار دارد .رشتهکوههای
قندیل در مثلث مرزی عــراق ،ترکیه و ایران واقع
است و یک منطقه استراتژیک و ناهموار به حساب
میآیــد .این مناطق مقر اصلی گروه تروریســتی
پ.ک.ک محسوب میشوند.
پیش از ایــن و در ســال  2015نیز این شــاخه
تروریستی سعی در ایجاد یک منطقه خودگردان
در ســنجار کرده بود ،در ماجــرای حمله داعش
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در پایان نشستهای ده ســاعته جهت بررسی گزینه خروج
از دولت گفت :به دولت اقلیم تــا نیمه ماه آتی میالدی مهلت
میدهیم و در این زمان درباره ماندن یا نماندن خود در دولت
تصمیم خواهیم گرفت .وی گفت که مقامات و پارلمان در این
مدت باید کمیتههای تحقیق درباره حوادث اخیر را تشــکیل
داده ،بازداشــتیهای بیگناه را آزاد کنند ،درخواســتهای
اعتراضکنندگان را پاســخ دهند ،براســاس امکانات موجود
حقوقها را در موعد خود پرداخت کنند و اســتقرار نظامی در
شهرها پایان یابد .علی بر اهمیت اجرای اصالحات حقیقی برای
حل بحران مالی یا بخشی از آن و پایان دادن به تنش و اصالح
ثبتنام رأیدهندگان تأکید کرد.

نویسنده :آلن فرانسس
ترجمه :زهره قلیپور
قسمت چهلوپنجم

در گرگ و میش
عقل سلیم آمریکایی

آبراهام لینکلن ناظر بر بُعد متعالیتر و الهامبخشتری از استثناگرایی آمریکایی بود (گرچه
کامال بر این واقعیت آگاه بود که ما هنوز در مســیر ترقی هســتیم) .اینکه شیوه مقبول و
بینقص زندگی خودمان را تدارک ببینیم کافی نیست .پراویدنس (بزرگترین شهر ایالت
رودآیلند) اقتضا میکند چراغ راه همگان برای جهانی بهتر باشیم .لینکلن ضمن سخنرانی
گتیزبورگ اظهار کرد« :خون آنان که در این مسیر جان باختند نباید پایمال شود ،این ملت،
باید در سایه رحمت الهی شاهد زایش آزادی نوینی باشد ،همچنین حکومت مردم ،با مردم،
و برای مردم نباید از زمین رخت ببندد ».اما تناقض خندهآور– و نکتهای که نمیتوانست
از چشــم لینکلن پنهان مانده باشد -این بود که لینکلن درحالی به ایراد این سخنرانی در
نوامبر  1863پرداخت که بر فراز میدان گلگونشده و خونآلود نبرد ایستاده بود و ایاالت
متحده عرق خستگی از موحشترین جنگ داخلی –استوار بر نامعقولترین بهانهها -را از
زمان بیان آن اظهارات ،ناشایستترین الگوی ممکن
پیشانی میزدود و از اینرو آمریکا ،در ِ
برای جهانی بهتر بود .اما لینکلن خود را نباخت و هرگز دلسرد نشد ،معتقد بود ایاالتی که
توانســتهاند به وحدت برسند ،عاقبت این توان را هم خواهند یافت که جراحات حاصله را
التیام بخشــند ،درجات مرتفع اخالقی را از نو بازیابند و راهبر سایرین به سوی رستگاری
باشــند .لینکلن موعظهگری نامتدین بود ،به انشقاقهای تسکینناپذیر حاکم بر بشریت
و جاری در آمریکا واقف بود ،بااینحال از پیجویی کنجهای امنتر حیات ملی ما دســت
برنمیداشت و از قضا در مسیر جویندگی ،یابنده هم بود .اگر ما ملتی برگزیده هستیم پس
باید خیر و آنچه را که حق است برگزینیم؛ باید در خیرخواهی و نیک َمنشی «استثنایی»
باشیم ،نه در زیادهخواهی.
«گذشته زوال نمیپذیرد .حتی نمیتوان اسم آن را گذشته نامید» .آن گرایش نژادپرستانه
که بر قباحت بردهداری چشم بسته بود ،هرگز زائل نشد ،چهبسا سیما و هیبتی ظریفتر
یافت .اگر لینکلن زنده مانده بود و آمریکا را در مســیر موردنظرش هدایت میکرد ،شاید
ن صورت تالش برای بازســازی و راهیابی به آمریکایی شکوهمندتر با نگرش لینکلن
در آ 
ِ
نظرتنگ لینکلن مفهوم او از رســتگاری را تحریف کردند،
همسوتر میشــد .اما پیروان
طوریکه امروزه شاهدیم عواقب ناخوشایند آن سوءتعبیرها هنوز در نژادپرستی فراگیر
موجودیت خود را به رخ میکشد .ادعای آزادی سیاهان  155سال پیش مکتوب شد اما در
بادی امر ،مورد آزار و خشونت قرار میگرفتند یا تحت امر قوانین جیم کرو ،قربانی جداسازی
نژادی میشــدند ،ازاینرو حاال باید در نظامی آکنــده از رنگ و بوی تبعیض و بیعدالتی
اقتصادی ،با سری افکنده بهسر ببرند .سترگترین اثر ادبی در آمریکا (ماجراهای هاکلبری
فین) که محصول قلم پرآوازهترین نویســنده آمریکایی (مارک تواین) است با پرتوافکنی
بر دورویی سفیدها ،ثابت میکند «ســیاهان حائز اهمیت هستند» .اما نخستین اثر مهم
سینمایی در آمریکا (تولد یک ملت) به تجلیل از همان عقایدی پرداخت که میتوان آنها
را نزد کو کلوکس کلن [ســازمان سری قائل به تداوم تبعیض نژادی] و دونالد ترامپ -که
تحت حمایتی برخاســته از هیجانزدگی ،در انتخابات پیروز شد -یافت .تزویر و دورویی
نهفته در بیانیه اعالم استقالل (همه انسانها برابر آفریده شدهاند؛ مگر بردگان) با تزویری
جاری در زندگی روزمره جایگزین شد که براساس آن سیاهان به حیاتی منزوی ،در اغلب
موارد نابرابر و همچنان فاقد اهمیت ،محکوم هســتند .جنگ داخلی هرگز پایان نیافت.
آن همپیمانی و اتحاد ریاکارانه ،حاال در قالب انتخاب ترامپ ،دوباره سربرآورده است.
افزون بر این ،مارک تواین از امپریالیسم آمریکایی که خود را در پوشش ُزهدی مزورانه به
نمایش میگذاشــت و شعارهای ریاکارانهای چون «سرنوشت آشکار» و «رسالت مدنی»
ســر میداد ،بیزار بود .گرچه ممکن است همه انســانها برابر آفریده شده باشند اهالی
آمریکا با رضایت خاطر و در کمال خرسندی (یا بهتر است بگوییم براساس خودمحوری)
عالقمند هســتند تا دیگران را به تســخیر خود درآورند ،چنانکه بومیان آمریکایی را به
هالکت رساندند چون سد راه پیشرویهای آنها به سوی غرب شده بودند ،ضمن تصاحب
زمینهای پهناور مکزیکیها را ســرنگون کردند و طی جنگ با اسپانیاییها که آمیخته
به تقلب و نیرنگ بود ،مســتعمرههای متعددی را از آن خود کردند .از جکسون گرفته تا
پوالک ،تدی روزولت و بوش ،سلســلهای از رؤسایجمهور را دیدهایم که خواستار تقویت
قدرت آمریکایی بوده و از این رهگذر به زیادهخواهی ما دامن زدهاند .مارک تواین از تئودور
روزولت بهمثابه «اجتنابناپذیرترین بالیی که از دوران جنگهای داخلی تاکنون ،گریبان
کشور را گرفته» یاد میکرد و شوخی تلخی به زبان میآورد« :خداوند جنگ را خلق کرده تا
آمریکاییها جغرافیا بیاموزند ».مارک تواین نمیتوانست سردربیاورد آمریکا بر چه اساسی
در فیلیپین دســت به کشــتار زد ،چنانکه من هرگز پی نمیبرم چرا آمریکا دست خود را
به خون ویتنامیها آلوده کرد یا همین غائله را در جنگی پایانناپذیر با عراق و افغانستان
ادامه میدهد .اســتثناییگرایی آمریکایی طوری این جنگها را جلوه میدهد که گویی
آنها خاص ماســت ،حالآنکه در طول این منازعات ظلمی آشکار بر مردمانی میرود که
اصال طرف دعوا نیستند.

