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بازداشت  400نفر توسط
نیروهایامنیتی
کردستان عراق
ســوران عمر ،رئیس کمیته حقوق بشــر در
پارلمان کردســتان عراق ،از بازداشت بیش از
 400تن از معترضان به ســوءمدیریت و نبود
خدمات عمومی درکردســتان عراق خبر داد.
ب ه گــزارش «ایرنا» ،این مســئول در پارلمان
کردستان عراق در گفتوگو با رسانهها با اعالم
این مطلب گفت که بیش از  400تن در جریان
اعتراضات روزهای اخیر در اســتان سلیمانیه
توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند و هنوز
بخشــی از آنها در زندانها باقی ماندهاند و آزاد
نشــدهاند .او افزود :بازداشت افراد در بخشی از
مناطق و شــهرها همچنان ادامه دارد و برای
دستگیری این افراد ،روند قانونی نیز طی نشده
و معترضان بدون رعایت حقوقشان دستگیر
و روانه بازداشــتگاه میشوند .به گفته وی ،در
میان دستگیرشدگان شماری از روزنامهنگاران
و خبرنگاران نیز قرار دارند.

هشدار مقام روسی نسبت
به خطر تازه داعش برای
ایران و چند کشور دیگر
نیکوالی پاتروشــف ،دبیر شورای امنیت ملی
روسیه میگوید که شبهنظامیان داعش در حال
مهاجرت از سوریه و عراق به کشورهای همجوار
هستند تا از آنجا به ایران و چند کشور دیگر نفوذ
و حمله کنند .خبرگزاری روسی اینترفکس روز
سهشنبه ،پنجم دی ،نوشت که پاتروشف این
مطلب را در مصاحبه با رسانههای روسی بیان
کردهاست .او افزود« :داعش پس از اینکه مناطق
مورد تصرف خود در سوریه و عراق و منابع درآمد
خود را از دست داده ،رفتهرفته در حال انتقال
نیروهای خود به کشورهای دیگر نظیر لیبی،
یمن ،فیلیپین ،اندونزی و غیره اســت ».دبیر
شورای امنیت ملی روسیه همچنین گفت که
«نیروهای این گروه در حال ایجاد جای پایی
برای خود در افغانســتان هستند که از آن جا
میتوانند به ایران ،چین ،هند ،آسیای مرکزی
و روسیه نفوذ کنند».

شورشیان سوری
در کنفرانس صلح روسیه
شرکتنمیکنند
بیش از  ۴۰گروه مخالف دولت بشــار اســد
بیانیهای امضا کردند که در آن تصریح شــده
ایــن گروههــا در کنفرانس صلح ســوریه در
سوچی روسیه شرکت نخواهند کرد .بهگزارش
«دویچهوله»،درمیانامضاکنندگاناینبیانیه،
گروههای شــبهنظامی که در کنفرانس صلح
سازمان ملل در ژنو شرکت کردهاند نیز وجود
دارند .در این بیانیه آمده اســت« :روسیه یک
کشور متجاوز است که آغازگر جنایت جنگی
علیه سوریها بوده است ».دولت روسیه از دولت
بشار اسد حمایت نظامی کرده و بدین وسیله
تاکنون از سقوط اســد جلوگیری کرده است.
بهگزارش گروههای مخالف رژیم بشار اسد ،در
جریان بمبارانهای ارتش روسیه تاکنون صدها
غیرنظامی جانشان را از دست دادهاند .روسیه در
مقابل مدعی است که تنها به نیروهای مسلح
مخالف اسد حمله کرده است.

راه دشوار مرکل تا ائتالف
وزیر دارایی موقت آلمان معتقد است که قانون
اساسی کشورش پیچیده است و اگر قرار باشد
یک «ائتــاف بزرگ» میــان محافظهکاران
مرکل و سوســیال دموکراتها مجددا ایجاد
شــود ،این حزب چپمیانه تالش دارد آن را
به رأی بگــذارد ،اقدامی که زمانبر خواهد بود.
بهگزارش «ایسنا» ،اظهارات پیتر آلتمایر ،وزیر
دارایی موقت آلمان ،در واکنش به تالشهای
حزبمحافظهکارآنگالمرکل،صدراعظمآلمان
برای تشکیل ائتالف پس از انتخابات پارلمانی
 24سپتامبر مطرح شد.با توجهبهحضوردولتی
معلق ،آلمان وجهه سیاســی مناسب خود در
اروپا را به خطر انداخته است .این کشور همواره
معیاری کامل از دموکراســی قلمداد میشد،
با یک سیستم پارلمانی که عملکردش معتبر
است .پس از انتخابات سپتامبر تمام توجهات
فورا به نحوه تشکیل ائتالف متمرکز شد .احزابی
مانند دموکراتهای آزاد دوســتدار تجارت و
پ میانه هر دو تجربه
سوسیال دموکراتهای چ 
حضور در ائتالفهای دولت آلمان را دارند ،اما
این بار تمایلی به ائتالف با محافظهکاران مرکل
ندارند و بسیاری در خارج از بعد جدیدی به این
کشــور مینگرند؛ اینکه آلمانها حتی قادر به
تشکیل یک دولت ائتالفی نیستند.
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منتقد پوتین از رقابت کنار گذاشته شد
والدیمیــر پوتین قصد ندارد به مرخصی سیاســی
برود .او برای چهارمین بار اســت که میخواهد در
رقابتهای ریاســتجمهوری روسیه شرکت کند.
در صورت پیروزی در این انتخابات ،او طوالنیترین
دوره زمامداری روســیه بعد از جوزف اســتالین را
خواهد داشــت .پوتین در راه به قدرت رسیدن خود
همه موانع را از ســر راه برمیدارد .الکسی ناوالنی،
حقوقدان ،سیاستمدار و منتقد سیاسی-اقتصادی
والدیمیر پوتین رســما از حضور در انتخابات سال
آینده منــع شــد .او در واکنش خواهــان تحریم
انتخابات شد.
کمیسیون مرکزی انتخابات گفته که ناوالنی چون
به فساد محکوم شده صالحیت حضور در انتخابات
را نــدارد .ناوالنی میگوید این تصمیم با انگیزههای
سیاسی گرفته شده است .او از هوادارانش خواسته
تا انتخابات ماه مــارس را تحریم کنند .او گفت« :ما
خواهان تحریم انتخابات هستیم .اینها میخواهند
ما در روندی مشارکت کنیم که انتخابات نیست».
بهگزارش  ،BBCناوالنی  ۴۱ســال سن دارد و تنها
کسی اســت که ناظران معتقدند بخت داشت تا در
رقابت با والدیمیــر پوتین ،رئیسجمهوری کنونی،
پیروز شــود .ناوالنی به مخالفت با والدیمیر پوتین
مشهور اســت و کارزارش بر ضد فساد .او اوایل سال
 ۲۰۱۷میالدی به جرم اختالس به پنج سال حبس
تعلیقی محکوم شد.
اال پامفیلوا ،رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ،گفته
که مؤسســه زیر نظرش فقط بنا به قانون صالحیت
ناوالنی را رد کرده اســت .از ســیزده نفری که عضو
این کمیســیون هستند دوازده نفرشــان پرونده او

برای نامــزدی در انتخابــات را رد کردهاند .یک نفر
هم به دلیل «تضــاد منافع» از رأی دادن خودداری
کرده است.
چنین تصمیمی غیرمنتظره نبود .در واکنش به آن
ناوالنی گفت که مقصود از این تصمیم جلوگیری از
«بیان حقایق» درباره وضعیت روســیه بوده است.
او اضافه کرد کــه جلوگیری از حضور او در رقابتها
باعث کنار گذاشته شدن رأی میلیونها نفر خواهد
شد .به نظر او فقط کسانی در این انتخابات حق نامزد
شدن دارند که «کوچکترین تهدیدی» برای پوتین
ندارند .عــاوه بر اعالم تحریــم او میخواهد از این
تصمیم کمیســیون انتخابات به دیوان عالی روسیه
شکایت کند.
روز یکشنبه ناوالنی به امید آنکه صالحیتش تأیید
شــود ســعی کرد با اعالم اینکه پانصد امضای الزم
برای نامزد شــدن را دارد به کمیســیون انتخابات
فشار بیاورد .ماهها بود ناوالنی در شهرهای مختلف
روســیه تظاهرات به راه میانداخــت و از مبارزه با
فســاد میگفت .اگر او فرصت نامزدی پیدا میکرد
میتوانست در برنامههای تلویزیونی به انتقاد از پوتین
بپردازد .حاال با رد صالحیت او ،خبرنگار ما میگوید
که به نظر میرسد کرملین به این نتیجه رسیده که
کنار گذاشتنش خطر کمتری برای حکومت دارد.
نخستین بار در سال  ۲۰۱۳بود که ناوالنی در دادگاه
به جرم اختالس پانصد هزار دالر محکوم شــناخته
شد .دادگاه حقوق بشر اروپا به این حکم اعتراض کرد
و گفت که متهم فرصت دفاع از خود را در آن دادگاه
نداشته است .دادگاه تجدید نظر که در سال ۲۰۱۷
برگذار شد ،عین همان حکم اولیه را تأیید کرد.

طرح :آرندوان دم  /کاگل

گزارش

پاورقی

افتتاح دفتر «حزب ملی مسلم لیگ» و بازی قدیمی پاکستان

رونمایی ازپرچم القاعده در کوههای تورا بورا

جامعه فردا :دیگر کســی نیســت که نداند
پاکستانیها از گروههای بنیادگرای اسالمی
حمایــت میکنند .آنها بــه دالیل مختلف
چشمشــان را بــه فعالیتهــای گروههای
تنــدرو بســتهاند .ایالتهای وزیرســتان و
بلوچستان مرکز فعالیت شبه نظامیانی است
که زیر چشــمهای نیمهباز بخش اطالعات
ارتش پاکســتان در حال فعالیت و یارگیری
هستند .سرکیس نعوم در این باره مینویسد:
«پاکستان فکر میکند این گروهها در جنگ
نیابتیشان با هندیها به دردشان میخورند
و ازجمله اینکه پاکســتانیها فکر میکنند
آمریکاییها هندیها را به آنها ترجیح میدهند
و میخواهند منطقه در اختیار هند باشد و برای
همین است که اجازه نفوذ و برترییابی آنها را
در افغانستان دادهاند» گشایش دفتر سیاسی
حزب جدید «ملی مســلم لیــگ» در ایالت
پنجاب پاکستان با واکنش منفی آمریکا روبهرو
شده است« .سیفاهلل خالد» بنیانگذار و رئیس
این حزب هدف از تشــکیل ان را شرکت در
انتخابات پارلمانی سال  2018پاکستان اعالم
کرد .با توجه به اینکه گــروه جماعت الدعوه
که گفته میشود ریاســت آنرا حافظ سعید
بنیانگذار لشــکر طیبه برعهده دارد از حزب
ملی مسلم لیگ حمایت کرده است ،آمریکا آن
را نشانهای از ادامه فعالیتهای خشونتآمیز
افراد وابســته به حافظ ســعید دانسته و این
حزب را در فهرســت گروههای تروریســتی
خود قرار داده اســت .این در حالی است که
بهنظر میرســد دولت پاکستان در نظر دارد
با هدایت جریانهای منسوب به افراطگرایی

به ســمت فعالیتهای سیاســی ضمن مهار
آنهــا به گونــهای از فشــارهای منطقهای و
بینالمللی بر خود بکاهد .هند حافظ ســعید
را عامل حمالت تروریســتی ســال 2008
بمبئی میداند و خواهان تحویل آن از سوی
دولت پاکستان اســت .آمریکا نیز به حمایت
از موضــع دولت دهلینو حزب ملی مســلم
لیگ را جز لیست تروریســتی خود قرار داد.
این در حالی اســت که از نظر دستگاه قضایی
پاکســتان حافظ سعید نقشــی در حمالت
تروریستی بمبئی نداشــته و به همین دلیل
اخیرا رأی به آزادی وی از حبس خانگی داد.
با توجه به نفوذ حافظ سعید و جماعتالدعوه
در مناطــق مختلف پاکســتان حــزب ملی
مســلم لیگ امیدوار اســت با حمایتهای
وی بتواند موقعیت خوبــی در انتخابات آتی
به دست آورد.

لجاجت با واشنگتن

مدتی قبل وزیر خارجه پاکستان به مقامهای
آمریکایی هشدار داده که اســامآباد گزینه
نزدیکــی روابط سیاســی و نظامــی خود با
ِ
کشــورهای رقیــب واشــنگتن در منطقه و
جهان را به بررسی خواهد گرفت .در واکنش
عملی خود به اعالم اســتراتژی ترامپ در باره
افغانستان و جنوب آسیا ،روند دوری از آمریکا
و نزدیک شدن به محور شرق را آغاز کرده بود؛
زمانی کــه خواجه آصف؛ وزیر امور خارجه آن
کشور ،سفر از پیش برنامهریزی شده خود به
آمریکا را به تأخیر انداخت ،تا به ایران ،ترکیه و
روسیه سفر کند.
چیــن نیز کــه به صــورت ســنتی ،متحد
اســتراتژيک اسالمآباد بوده اســت ،از همان
آغاز ،همبستگیاش را با پاکستان در مقابله با
استراتژي جدید ترامپ ،اعالم کرد و ارتباط این

حضور نظامی روسیه در سوریه دائمی شد
وزیر دفاع روسیه گفت ،روســیه حضور دائمی در پایگاههای
هوایی و دریایی ســوریه را آغاز کرد .بهگزارش اســپوتنیک،
سرگئی شــویگو ،وزیر دفاع روســیه گفت :اخیرا ،والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهوری روسیه به عنوان فرماندهی کل ارتش
ساختاری را برای پایگاههای اصلی روسیه مستقر در حمیمیم
و طرطوس تأیید کرده و کارمندانی را برای آنجا در نظر گرفته
است .اظهارنظر وزیر دفاع روسیه در پی بازدید پوتین از پایگاه
هوایی حمیمیم در  ۱۱دســامبر سال جاری میالدی و دستور

برای خروج بخش اصلی نیروهای روسی در منطقه و بازگشت
به محل استقرار دائمیاشان مطرح شده است .البته پایگاههای
مستقر در حمیمیم و طرطوس به فعالیت خود ادامه میدهند.
وزیر دفاع روســیه همچنین گفت که  ۵۹.۵درصد از نیروهای
مسلح روســیه به تسلیحات مدرن تجهیز شــدهاند؛ درحالی
که قابلیت اســتفاده از این تســلیحات  ۹۴درصد است .دفاع
موشکی پایگاه حمیمیم با سیستمهای اس ـ ۴۰۰فعال است
و سیستمهای دفاع موشــکی اس ـ ۳۰۰هم در پایگاه نیروی

دریایی طرطوس مستقر هستند .وزیر دفاع روسیه در اظهارات
قبلی خود به این مسئله اشاره کرده بود که لشکر نظامی روسیه
خروج از ســوریه را آغاز کرده و گفته بود که چارچوب زمانی
برای این خروج بسته به شرایط در این کشور دارد .رئیس کمیته
امنیتی و دفاعی مجلس علیای روسیه نیز به خبرگزاری نووستی
گفت :بر اساس توافق امضا شده در  ۱۸ژانویه نیروهای روسی
برای  ۴۹سال در سوریه مستقر خواهند بود که این توافق قابل
تمدید است .روسیه اواخر ســپتامبر  ۲۰۱۵عملیات دو ساله
نظامی خود را در سوریه و به درخواست بشار اسد ،رئیسجمهور
ســوریه برای مقابله با داعش آغاز کرد که در نتیجه آن بیش
از  ۹۰درصد از قلمروهای تحتِتصرف داعش پسگرفته شد.

محمد بن سلمان بهدنبال طرح عفو سلطنتی شاهزادگان است

روزنامه «رأی الیوم» با تأکید بر وخامت ســامت شــاهزادگان
بازداشــتی اعالم کرد ،ولیعهد عربســتان به دنبال حل معضل
بازداشت شاهزادگان ،وزیران پیشین و بازرگانان است .بهگزارش
ایسنا ،روزنامه فرامنطقهای مذکور به نقل از منابع آگاه نوشت ،ولید
بن طالل ،شاهزاده عربستانی برای درمان معضل روحی خود که در
اثر تحقیقات طوالنی و بیخوابی پیش از بازگشت مجدد به زندان
طالیی یعنی هتل «ریتز کارلتون» دچار آن شده بود ،به بیمارستان
منتقل شد .به نوشته این روزنامه ،بن طالل از جمله شاهزادههایی
است که مخالف زد و بند با بازپرس خود بوده و بر محاکمه علنی با
حضور شاهدانی از بازرگانان بینالمللی است که با هم در تجارت

مشارکت داشتند .طی هفته اخیر بازداشتهای جدیدی صورت
گرفته و شاهزادگان درجه یک دستگیر شدند ،در میان آنها خالد
بن طالل ،برادر ولید بن طالل نیز دیده میشود که صرفا به خاطر
انجام تحقیقات درباره برادرش دســتگیر شــده و متهم به فساد
مالی نیست .رأی الیوم در ادامه نوشت ،محمد بن سلمان ،ولیعهد
عربستان در قانعکردن بن طالل برای اعترافکردن به آنچه به او
نسبت داده میشود ،شکســت خورده است ،اما بن طالل به نظر
میرسدانعطافپذیرشدهوازبخشیازداراییهایشدرراهکشورش
صرفنظر کرده است با این بهانه که عربستان پس از کاهش قیمت
نفت نیازمند کمک مردم خود است و این چشمپوشی از روی تهمت

کشور با تروریسم را مورد انکار قرار داد .آگاهان
منطقه اعتقاد دارند با وجود آنکه اسالم آباد در
ظاهر ماجرا از واشنگتن دوری جسته ،اما این
عمل تنها واکنشی به برنامه استراتژی آمریکا
و کم شدن کمکهای مالی مبارزه با تروریسم
واشنگتن به سوی پاکســتان است ،و در واقع
نزدیکی به رقبای آمریــکا تنها لجاجت برای
بازگشــت نقش به پاکستان اســت .از آن سو
آمریکاییها به خوبی میدانند که اگر دست از
حمایت اسالمآباد بردارند ،روسیه در کنار چین
و ترکیه و ایران ،به ســرعت جای آمریکا را در
همکاری راهبردی با اسالمآباد خواهند گرفت
و با توجه به موقعیت ژئواســتراتژیک منحصر
به فردی که پاکســتان نسبت به اثرگذاری بر
قضایای داخلی افغانستان دارد ،این یک فرصت
بیبدیل و ارزشمند برای قدرتهایی است که
در صدد آنند که به یکجانبهگرایی آمریکا و ناتو
در افغانســتان پایان دهند و از منافع خود در
تحوالت منطقه استفاده کنند .پاکستان برای
آنکه بتواند دوباره دالرهای مبارزه با تروریسم
را به ســمت خود باز گرداند ،سعی میکند با
کارت گروهای تندرو بازی کند .اســامآباد
در نزدیکی مرزش با هندیها به لشکر طبیه
و رهبر آن اجازه فعالیت داده اســت ،سیفاهلل
خالد ،مؤسس حزب ملی مسلم لیگ مهمترین
هدف خود را تالش برای آزادی کشمیر از هند
اعالم کرده بود ،بحرانســازی و فعالشــدن
تندروها بــازی قدیمی بخش اطالعات ارتش
پاکستان بازی قدیمی اســامآباد است ،باید
دید ترامپ آیا میتواند میز بازی را در شبه قاره
بهم بزند!

به فساد مالی نیست .این روزنامه نوشت ،بن سلمان همچنین در
قانعکردنبانکهایغربیبهویژهآمریکابهمنظوردراختیارگذاشتن
حساب بازداشتیها از جمله بنطالل با شکست مواجه شده و گفت،
این بانکها خواســتار درجریانگذاشــتن اطالعات حسابی این
بازداشتیها در حضور افرادی ذیربط یا انتقال حسابهای آنها به
کشوری دموکراتیک جهت اطمینان از چشمپوشی از حسابها به
نفععربستانهستند.بنسلمانازاحتمالمرگبازداشتیهانگران
است .وی پس از وخامت سالمتی متعب بن عبداهلل و پرداخت یک
میلیارد دالر اقدام به آزادی او کرد .برخی از شاهزادگان بازداشتی
به بیمارستان هتل منتقل شدهاند.

نویسنده :آلن فرانسس
ترجمه :زهره قلیپور
قسمت چهلوششم

در گرگ و میش
عقل سلیم آمریکایی

ما غالبا هیچ چیز را چنانکه به راستی هست نمیبینیم ،بلکه آن را از پشت عینک منفعتطلبی
نگاه میکنیم و زیادهخواهی خود را پشت نقاب آرمانگرایی پنهان میکنیم.
انتخاب استثناییگرایان سرگرمکننده

در سال  1776جماعاتی متعلق به سیزده مستعمره در مدت کوتاهی ایاالت متحده را تشکیل
دادند که جمعیت آن تنها  2.5میلیون نفر بود .در آن میان تنها دسته معدودی از مردان بالغ،
سفیدپوست و صاحب زمین واجد شرایط رأی دادن بودند و میتوانستند در اداره اوضاع سیاسی
سهمیداشتهباشند.ازمیانهمینحلقهاندک،افرادیچونجورجواشنگتن،توماسجفرسون،
بنجامین فرانکلین ،الکساندر هامیلتون ،جیمز مدیسون ،جیمز مونرو ،جان آدامز ،جان جی ،و
دهها فرد ممتاز دیگر سر برآوردند .پدران بنیانگذار ما مردان خوشفکری از باالترین درجات
اجتماعیبودندودرنظریاتروشنگرانهسیاسی،تاریخی،فلسفی،علمی،اقتصادیوهنرخطابه،
افرادی جاافتاده و خِ بره بهشمار میرفتند .مقاالت فدرالیست ،نسخه کالسیک فلسفه سیاسی
و قانون اساسی ماست که از دستبرد زمانه محفوظ مانده است .حاال ،یعنی دویستوپنجاه سال
پس از تدوین آن اوراق ،واقعیت این است که جمعیت ما 150برابر شده؛ اما توان سیاسی ما به
همان نسبتی که باید به ازای این جمعیت افزایش مییافت ،برعکس ،تنزل یافته است .عده بسیار
قلیلی از سیاستمداران بعدی ما ،مدعی قرابت با آن چیزی بودهاند که پدران بنیادگذار ما انتظار
داشتهاند .بعدها زرقوبرق ،سایه گستردهای بر مفهوم شکوه و عظمت انداخت و آن را در خود حل
کرد .هر شخصیت سیاسی همواره از رهگذر یک وسیله سرگرمیساز پا به میان گذاشته ،اما تنها
در همین دوران اخیر به نظرمان رسیده به صنعت سرگرمیساز رو کنیم تا برای ما رئیسجمهور
فراهم کند .رونالد ریگان از عالم سینما میآمد و دونالد ترامپ محصول تلویزیون مستند بود.
کی بهتر از یک کهنهکا ِر مجرب که در هن ِر به هم بافتن خیاالت و قلب کردن واقعیات رودست
ندارد ،میتواند اوهام جمعی ما را به بار بیاورد .هالیوود از درام ،دلبستگیهای انسانی ،حساسیت
عاطفی،وکشمکشدائمیمیانخیرخواهانوبدخواهانــمرداننیکاندیشیکههمیشهفاتح
هستند و مردان شریری که همواره میبازند ــ حیات میگیرد .این درامها طرحهای سادهای
دارند که پیچشهای دشوارفهم و موقعیتهای چارهناپذیر زندگی واقعی را بازتاب نمیدهند.
اغلبفیلمهایموفقسینمایگیشهوهمهبرنامههایپربینندهتلویزیونمستند،قادرندجماعت
کثیری را جذب کنند؛ تنها به این دلیل که اندیشیدن عمیق را اقتضا نمیکنند .رونالد ریگان
برازندهترین چهره سیاسی دوران خودش بود؛ دلیل عمده آن برازندگی را باید در این واقعیت
جستکهویتبحرچشمگیریدرایفاینقشیکرئیسجمهورداشتبیاینکهزحمتچندانی
به خود دهد و به عواقب ناخواسته و بسیار زیانبار خطاکاریهای خود بیندیشد .دونالد ترامپ،
دلیل کالن که تلویزیون مستند از یک فرد پرخاشگر ،چهرهای سیاسی
رئیسجمهور شد به این ِ
میساخت.بیاندازهازوطنپرستیغرورآمیزودرعینحالخاضعانهجورجواشنگتنوجفرسون
به دور افتادهایم و به شــعار گلدرشت ریگان و ترامپ که ناظر بر «شکوهمندی آمریکا» است،
دچار آمدهایم .داو ِد راستکردار بال و پر گرفته تا به جالوتِ خودستای فخرفروش تبدیل شود.
الگوی تمامعیار آمریکایی

ریگان تقریبا نمونه اعالی آن خصلت شگفتانگیز و مرعوبکننده در استثناگرایی آمریکایی
اســت .او که در شرایطی میانهحال و خانوادهای زحمتکش چشم به دنیا باز کرد ،بر همه موانع
فائق آمد و دو حرفه رفیع و پرطمطراق را از آن خود کرد :به صنعت ستارهساز هالیوود و قدرت
سیاسی واشنگتن راه یافت .عدهای او را در مقام رئیسجمهوری الیق میستودند و برخی دیگر
او را مضحک مییافتند؛ چون او را یکی از ناشایستترین رؤسایجمهورمان قلمداد میکردند،
اما واقعیت این است که ریگان هر دوی اینها بود .خوشبینی بیمارگون ریگان و شعار «غم به دل
راه نده ،خوش باش» چون معجزهای فرحبخش برای ملت عمل کرد و به آنها دلگرمی بخشید .او
با همین شعار توانست کشوری را که در عذابِ ناشی از بدبینی راستگفتار جیمی کارتر دست و
پا میزد ،مجذوب خود کند و شتابان س ِر دماغش بیاورد .ریگان به کشور رنگ و لعابی میبخشید
وینتروپ موعظهگر پیش از تشکیل ایاالت متحده بر دامنه
و امیدهایی را زنده میکرد که جان
ِ
تپهای از آنها سخن رانده بود ،از اینرو زمانه ریگان ،دوران تجسد یافتن «مدینهای برکتیافته
بر فراز تپه» بود و حسرت و تحسین جهانیان را برمیانگیخت.
ریگان اســتاد بالمنازع خلق اوهام بود و حتی ماهرانهتر از آن ،ترفند فروش آن اوهام را خوب
میدانست ،شاید به این دلیل که افسانههای خودساختهاش را باور کرده و به آنها متقاعد شده
بود .زمانیکه درخشش او در سینما رو به تنزل میگذاشت ،به اجرای برنامه در تلویزیون رو آورد
و در نقش یک دالل حرفهای که خوب از پس رنگ و جال دادن به کاالهایش برمیآمد ،ظاهر شد.
بعد از آن به اجرای برنامهای بلندمدت با محتوایی داســتانی پرداخت که مورد حمایت جنرال
الکتریک بود .در همین برنامه این باور را به مخاطبانش منتقل کرد که زندگی شاد در صورتی
میسر میشــود که از اثاثه برقی تمام و کمالی برخوردار باشیم .ریگان به الگوی مصرفگرایی
آمریکایی تبدیل شد .او در تحریک ما به مصرف اسرافکارانه انرژی یکهتاز بود.

