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پناهجویان کره شمالی
در معرض تشعشع اتمی
چهار پناهجوی کره شمالی ساکن در نزدیکی
مرکز آزمایشهای اتمی آن کشور در معرض
تشعشــع اتمی قرار داشــتهاند .به گرازش
بیبی ســی ،مقامات کره جنوبی گفتهاند که
آزمایشهای پزشــکی این چهار پناهجوی
کره شــمالی حاکی از وجود مقادیر بیش از
حد مجاز مواد رادیو اکتیو در آنها بوده است.
این افراد تا قبل از فرار به کره جنوبی در استان
کیلجو در شمال شــرق کره شمالی سکونت
داشتند .منطقه پونگ ــ ری ،محل اصلی انجام
آزمایشهای اتمی کره شمالی در این استان
واقع است .در این افراد نشانههایی از تغییرات
غیرعادی کروموزوم هم دیده شده است.

ناوگروه روسیه در شرق
مدیترانه مستقر میشود
رئیس ســتاد کل ارتش روسیه از طرحهای
این کشور برای حضور گروه نیروی دریایی
روسیه در بخش شرقی دریای مدیترانه در
پایان عملیات نظامی در سوریه خبر داد .به
گزارش اسپوتنیک ،ژنرال والری گراسیموف،
رئیس ستاد کل ارتش روسیه در مصاحبهای
اظهار کرد :گروه نیروی دریایی روسیه بعد
از پایان عملیات نظامی در ســوریه به طور
دائمی در بخش شــرقی دریــای مدیترانه
مستقر خواهد شد .گراســیموف گفت :ما
آنجا را ترک نخواهیم کــرد .در حال حاضر
گروه کشــتیهای ما دائمــا در حال انجام
عملیات در مدیترانه هستند و به طور منظم
به حضورشان در آنجا ادامه خواهند داد.

احتمال استفاده کرهشمالی
از سالحهای میکروبی
ق گزارشها ،پادتنهای ســیاهزخم در
طبــ 
خون یک ســرباز کرهشــمالی یافت شد و
این مســئله نگرانیهای تــازهای مبنی بر
آمادگی پیونگیانگ برای استفاده احتمالی
از ســیاهزخم در جریان حمله مرگبار علیه
آمریــکا به وجود آورده اســت .بــ ه گزارش
ایسنا ،به نوشته روزنامه اکسپرس،یک مقام
اطالعاتی کرهجنوبی که خواست نامش فاش
نشود ،گفت «پادتنهای سیاه زخم در خون
یک سرباز کرهشــمالی که امسال فرار کرد،
ن گزارش ،مشخص
دیده شده است ».طبق ای 
نیست که ســرباز مذکور مبتال به سیاه زخم
شده و یا در برابر ســیاه زخم واکسینه شده
بود .این خبرها درحالی منتشــر میشود که
مقامهای کرهجنوبی و کارشناسان تسلیحاتی
مستقل هشدار میدهند پیونگیانگ ممکن
است تســلیحات میکروبی ســاخته و آماده
استفاده از سیاه زخم باشد.

سلب تابعیت از
 ۱۱شهروند بحرینی
دادگاههای نظامی بحریــن احکامی را برای
حبس ابد  ۱۰شــهروند و سلب تابعیت آنها و
نیز حبس  ۱۰ساله را برای یک تن دیگر صادر
کردند .ب ه گزارش ســایت العهــد ،دادگاهی
بحرینی حکم حبس ابد و ســلب تابعیت ۱۰
فعال را در پرونده موســوم بــه «مخزن مواد
منفجره» صادر کرد .اخیرا بحرین از کشف و
شناسایی این انبار در منطقه النویدرات خبر
داده بود .دادگاههای نظامی بحرین حکمهایی
را مبنی بر حبس ابد  ۱۰شــهروند و  ۱۰سال
حبس برای یک تــن دیگر صادر کردند که به
گفته منابع ،انگیزههای سیاســی پشت این
پرونده است .این دادگاه متهم ردیف اول ،دوم
و سوم را به  ۳۰۰هزار دینار جریمه کرد.

تأسیس نیروی نظامی
جدید کرد در شمال سوریه
یــک فرمانده کرد از تأســیس نیروی نظامی
جدید در شمال سوریه جهت حمایت از امنیت
مرزهای مورد نظر خود در شــمال این کشور
خبر داد .ب ه گزارش ایســنا« ،سیابند والت»،
فرمانده کل نیروهای موســوم به «نیروهای
حامی شمال ســوریه» اعالم کرد که تأسیس
یگان نظامی جدید در «کردســتان سوریه»
آغاز شده که تحت عنوان ارتش شمال سوریه
فعالیت میکند .مأموریت آن حمایت از امنیت
مرزهاســت البته حمایت از کردستان سوریه
و اســتانهای رقه و دیرالزور واقع در شمال و
شرق این کشور است .او همچنین تصریح کرد:
این نیرو در اوایل نوامبر سال  ۲۰۱۴میالدی
تأسیس و کامال در شمال سوریه مستقر شد،
اما اکنون به شکل یک ارتش سازماندهی شده
و پیشتر در جنگ علیه داعش مشارکت داشت.

16 Pages

vol.1, No. 48

Thu, 28 Doc 2017

لوح

نيم نگاه

اخبار

10000 Rials

تلفن مستقیم09121978563 :
چاپخانه :جامجم
توزیع :نشرگستر امروز
نشانی :تهــران -خیابان شــهید مطهری-
انتهای خیابان الرستان -خیابان صدر -پالک11
کد پستی۱۵۹۷۷۴۶۹۱۱:
ی روزنامــه88947057 :
تلفنهــا 
-88947812-88946511-88946489
88908697
ن مستقیم بازرگانی88947032 :
تلف 
ن شهرستانها88890207 :
تلف 
تلگرام@jameefarda :
سایتjameefarda.com :
ایمیلinfo@jameefarda.com :

اعتراف وزیر جنگ رژیم اسرائیلی به ترور یکی از فرماندهان جنبش فتح

افشای راز ترور ابوجهاد

پنج ســال پیــش بود کــه هویــت نظامی
صهیونیست عامل ترور «خلیل الوزیر» ملقب
به «ابو جهاد» فاش شــد؛ تروری که در سال
 1987در تونــس به وقوع پیوســت .ابوجهاد
سیاســتمدار و تئوریسین نظامی فلسطینی
و از بنیانگذاران جنبش فتح بود.
پنج سال پیش روزنامه عبری زبان «یدیعوت
آحارونوت» ضمن افشای راز ترور او نوشت که
یگان «قیساریا» وابسته به سازمان اطالعات و
جاسوسی رژیم اسرائیل «موساد» مسئولیت
اجرای عملیات تــرور ابوجهــاد در تونس را
بر عهده داشــت و یکی از گروهانهای ستاد
مشترک ارتش عبری به نام «ســییرت متکال» نیز در اجرای عملیات با
آن همکاری داشــت .ظاهرا ناحوم لیو ،ریاست تیم ترور موساد در تونس،
شخصا ابوجهاد را ترور کرده است.
جریان این ترور از این قرار بود که لیو و یکی از اعضای تیم که خود را به شکل
زن درآورده بود ،به سمت خودروی بادیگارد خارجی ابوجهاد حرکت کرده و
اقدام به تیراندازی به سمت او کردند و سپس به بقیه اعضای تیم دستور حمله
به داخل ویالی محل سکونت ابوجهاد و خانوادهاش را صادر کردند .تیم ترور
محافظ دوم ابوجهاد را ترور کرده و حتی به سمت باغبان ویال نیز تیراندازی
کردند .ناحوم لیو ،اعضای تیم ترور خود را به طبقه دوم ویال رساند و یکی از
آنها به سمت ابوجهاد تیراندازی کرد .پس از آن ،لیو خود بدن ابوجهاد را در
مقابل دیدگان همسرش هدف رگبار گلوله قرار داد و برخی اعضای تیم هم
با بررسی بدن وی از کشته شدنش اطمینان حاصل کردند.
حاال موشه یعلون ،وزیر ســابق جنگ رژیم اسرائیل اعتراف کرده که وی

کســی بوده که زمینهســازی ترور ابو جهاد
را فراهم کرده اســت .بهگــزارش ایرنا ،پایگاه
خبری روسیا الیوم با انتشار مصاحبه یعلون با
تلویزیون رژیم اسرائیل به نقل از او اعالم کرد:
این داســتان از ماه مارس  1988شروع شد،
زمانی که دستگاه اطالعات جاسوسی موساد
ترور ابوجهاد را به عهده گرفت ،اما نتوانســت
این کار را انجام دهــد و این ماموریت به اداره
اطالعات نظامی واگذار شد و این اداره نیز که
از مکان وی اطالع داشتند ،اخبار را در اختیار
ما قرار دادند.
خلیل الوزیر ابوجهاد از رهبران جنبش فتح در
 16آوریل  29( 1988سال پیش) توسط یک گروه ترور رژیم صهیونیستی
متشکل از  20نفر در تونس ترور شد.
یعلون با اشاره به جزئیات ترور ابوجهاد در  29سال پیش ،گفت :بخشی از
ناوگان دریایی اسرائیل  4روز در دریای مدیترانه در سواحل تونس مستقر
شد و گروهی که مأمور به ترور ابوجهاد بودند به ساحل رفتند و بعد از آنکه
مشخص شد وی در منزلش حضور دارد ،او را ترور کردند .او افزود :پس از
آنکه گروه یاد شده وارد عمل شدند و به سمت ابوجهاد تیراندازی کردند،
من هم به محل ترور رفته و برای اطمینان از کشته شدن ابوجهاد گلولهای
به سر وی شلیک کردم.
گروه ترور رژیم اســرائیل  29سال پیش در ســاحل نزدیک بندر قرطاج
در شمال تونس پیاده شــده و پس از آنکه خلیل الوزیر به خانهاش رسید
با کشــتن نگهبانان به ســمت اتاق او رفتــه و با شــلیک  70گلوله او را
به شهادت رساندند.

جهان تقریبا در سال  2017از دست ترامپ جان سالم به در برد .آیا بازهم زنده خواهیم ماند؟

گزارش

پاورقی

روایت الجزیره از سود و زیان عادیسازی روابط اعراب با اسرائیل برای ایران:
الجزیرهنوشت:موضعمخالفایرانباعادیسازی
روابط اعراب با رژیم صهیونیستی سه دلیل اصلی
دارد :اول ،ایدئولوژی اساســی ایــران در مورد
موجودیت اسرائیل و طبیعت درگیریهای دایر
در فلسطین اشغالی اســت که برای ایران یک
مسئله اسالمی مرکزی و مهم محسوب میشود.
دوم ،خطرات امنیتی اســت؛ چرا که این اتفاق
باعــث نزدیکی دول خلیج فارس به اســرائیل
میشود که در واقع به معنای نزدیکی اسرائیل
به مرزهای جنوبی ایران اســت .این نگرانی در
محاسباتایرانیدرجریانمخالفتباهمهپرسی
کردستان عراق نیز نمودار شد.
سوم ،آثار عادیسازی بر توازنهای منطقهای
است ،تهران بر این عقیده اســت که آمریکا از
طریق این عادیســازی قصد دارد توازن قوا در
منطقه را علیه ایران تغییر دهد.
با وجود تالشهای دولتهای عربی برای استفاده
از مسئله عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی،
در جریان مبارزه با ایران ،این موضوع برای ایران و
همپیمانش ،حزب اهلل لبنان ،فواید زیادی داشته
است که از آن جمله میتوان به نفوذ عمیق آنها
در بین ملتهای عربی و اسالمی اشاره کرد ،که
نتیجه مواضع این دو در قبال مسئله فلسطین
اســت .در حالی که عملیات عادیسازی تقریبا
مسیر رو به جلویی را پیموده است ،این نزدیکی
روابطبرخیدولتهایعربیبهاسرائیل،بههمان
اندازه که میتوانــد دربردارنده زیانهایی برای
ایران و محور مقاومت باشد ،منافع و دستاوردهای
بزرگی را نصیب آنها میکند ،بیآنکه برای کسب
این منافع تالشی کرده باشند.
مهمترین این دســتاوردها بدین قرار اســت:
 -1عادیسازی سبب میشود دولتهای عربی
که وارد این مسیر شدهاند ،اندک محبوبیت خود
در جهان عربی اسالمی را نیز از دست بدهند .در
مقابل ،ایران طی ســالهای اخیر ،در دو جهان

عربی و اســامی از مقبولیــت و اعتبار زیادی
برخوردار شده است و در آینده به قهرمان تبدیل
خواهد شــد .در همین ســیاق و راستاست که
عربیت قدس
اظهارات وزیر خارجه ایران در مورد ّ
یا شرط روحانی برای بهبود روابط با عربستان،
که همانا قطع روابط آن با اسرائیل است ،به نظر
عجیب نمیآید؛ چــرا که این موضعگیریها با
هدف کســب جایگاه مورد قبولتری در جهان
اسالم است.
 -2عادیسازی روابط اعراب و اسرائیل ،تحلیل
ایران در مورد اسباب حوادثی که از سال 2011
درمنطقهبهوقوعپیوستهاسترامحققمیکند.
بدین معنا که تمام اتفاقات منطقه ،پیامد توطئه
اسرائیل و همپیمانان آن علیه محور مقاومتی
است که هدف آن آزادی فلسطین است.
 -3تقویت قــدرت ایران در منطقه در ســایه
استمرار سیاســتهای خاورمیانهای اوباما در
دوران ریاست ترامپ است؛ هر چند که زبان این
دو به ظاهر با یکدیگر متفاوت اســت؛ به لحاظ
مضمون و نتیجه تا به امروز یکی بوده است.
امروز به همان اندازه کــه تهران از نقاط ضعف
آمریــکا در خاورمیانــه به نفع خود اســتفاده

میکند ،مخالفان و دشمنان منطقهای ایران نیز
با اشتباهات فاحش خود باعث افزایش نفوذ این
کشور در منطقه شدهاند؛ بهویژه با غرق شدن آنها
در باتالق عادیسازی.
 -4عملیات عادیســازی کــه در درجه اول،
فلســطینیها و مقاومت آنها را هدف قرار داده،
نزدیکی بیسابقهای را بین تهران و جنبشهای
بزرگ مقاومت فلسطین محقق کرده است.
اکنون با همان ســرعتی که دولتهای عربی
به اســرائیل نزدیک میشــوند ،ایران در حال
نزدیکی به گروههای مقاومت فلسطینی است
و این مسئله در تماس تلفنی سردار سلیمانی با
نیروهای قسام ،به خوبی نمایان میشود.
پیش روی منطقه ،صفآراییها
 -5در مرحله ِ
به نفــع ایران و اغلب براســاس موضع مخالف
با عادیســازی خواهد بود ،نه بر پایه مســائل
طایفهای .بدین ترتیب ،حامیان عادیسازی در
یک جبهه و مخالفان آن در جبههای دیگر قرار
میگیرند .شــاخصهایی وجود دارد که نشان
میدهد این جبههبندی در آیندهای نه چندان
دور واقع میشــود .در این شرایط ،محورهای

اوباما :رسانههای اجتماعی ،مخدوشکننده گفتمان مدنی هستند

بــاراک اوباما در گفتوگویی با شــاهزاده هــری اظهار کرد:
شبکههای اجتماعی مخدوش کننده گفتمان مدنی هستند.
به گزارش ایسنا ،باراک اوباما ،رئیس جمهوری سابق آمریکا
در این مصاحبه که از سوی شاهزاده هری ،نوه ملکه انگلیس
بهعنوان مصاحبهگر مهمان و در تورنتو کانادا صورت گرفت،
به خاطراتش درباره روز ترک کاخ سفید و امیداوریهایش برای
زندگی پس از ریاست جمهوری پرداخت .او گفت که مردم در

جایگاه قدرت باید زمانیکه پیامهایی را در رسانههای اجتماعی
منتشر میکنند ،نهایت دقت را داشته باشند.
رئیسجمهوری ســابق آمریکا به توئیتهای دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری آمریکا که به صورت مکرر صورت میگیرد،
اشاره نکرد؛ اما گفت که رسانههای اجتماعی باعث مخدوش
شدن گفتمان مدنی میشوند.
به گفته اوباما شــیوه ارتباط مردم در رســانههای اجتماعی
خطر ایجاد شــکاف اجتماعی را بهدنبال دارد و رهبران باید
مطمئن شــوند که اینترنت کاربران را در تعصبات خودشان
گرفتار نکند .او گفت :همه ما در کادر رهبری باید راهی بیابیم
که بتوان یک فضای مشــترک در اینترنت ایجاد کرد .یکی از
خطرات اینترنت این اســت که مردم میتوانند واقعیتهای
مختلفی داشته باشند و در اطالعاتی غرق شوند که تعصبات
آنها را دو چندان کند.
اوباما همچنین به روزی که زمام امور آمریکا را به ترامپ سپرد
اشــاره کرد و گفت ،نگرانیهایی بابت چگونگی اوضاع کشور
وجود دارد .او گفت :به رغــم آنکه کارهای مهم ناتمامی باقی
مانده بود ولی روزیکه کاخ ســفید را ترک می کردم احساس

آرامش داشتم .اینکه حس کنید میتوانید هر صبح دستور کار
خودتان را داشــته و فرصت کافی برای گپ زدن با همسرتان
را دارید و اینکه دیگر شما رئیسجمهور نیستید حس آزادی
بزرگی است.
اوباما درباره هشت سال ریاســتجمهوری و زندگی در کاخ
سفید گفت :برای کار کردن دلم تنگ شده است .خیلی جالب
و هیجانانگیز بود .وی طرح خود در حوزه ســامت را که به
اوباما کر معروف شده یکی از دستاوردهای غرورآمیزش خواند.
اوباما گفت که از کمک به آموزش و روی کار آمدن نسل بعدی
رهبران بسیار خرسند اســت .به عقیده وی جهان از بسیاری
جهات سالمتتر و مرفهتر از همیشه است.
شاهزاده هری همچنین ســؤاالتی درباره وضعیت بهداشت
روانی ،بخش خیریهها و همچنین نیروهای مســلح پرسید
و گفت که اینها موضوعاتی مهم هســتند که باید درباره آنها
صحبت شــود .کاخ ســلطنتی انگلیس اعالم کــرد که این
مصاحبه در ســپتامبر و در جریان بازیهای  Invictusدر
تورنتو برگزار شد و امروز (چهارشنبه) به صورت پادکست از
رادیو  4بیبیسی منتشر میشود.

نویسنده :آلن فرانسس
ترجمه :زهره قلیپور
قسمت چهلوهفتم

در گرگ و میش
عقل سلیم آمریکایی

تهران از این پس قهرمان جهان اسالم خواهد بود

منطقهای تغییر کرده و بعید نیست که دولتها
و قدرتهایی که اختالفات شــدیدی با ایران
داشتند ،با آن در یک جبهه واحد همراه شوند.
همانطور که نزدیکی نســبی که بحران خلیج
فارس بین قطر ،ترکیه و ایران ایجاد کرده است،
عمیقتر شده و به اوج خود میرسد.
در مقابل ،محور سعودی بیش از پیش اسیر بازی
توزیع نقشهــا در مراکز تصمیمگیری آمریکا
خواهد شــد و فشــار وزارت خارجه آمریکا در
پرونده یمنی بیشتر و بیشتر میشود .عالوه بر
این ،عملیات عادیسازی میتواند موجب بروز
تحوالت جغرافیای سیاســی در منطقه شده و
شرایط کنونی را تغییر دهد.
در مجمــوع باید گفــت میزان ســود و زیان
دولتهای منطقه در گرو اعتبارهای متعددی
قرار دارد که یکی از آنها ،قــدرت محور ایران و
باقی مخالفان عادیسازی ،یعنی دیگر دولتها،
جنبشها و ملتها ،در عبور از موانع است؛ این
جبهه ،از حمایت مردمی وسیعی برخوردار است،
در حالی که طرف دیگر ،با وجود داشتن تواناییها
وظرفیتهایگسترده،ازچنینعنصریمحروم
است .در پایان ،چه بسا پاسخ دادن به یک سوال
محوری ،برای اشراف بر آینده منطقه ،به ما کمک
میکند،سؤالیمبنیبراینکهآیاضعفآمریکادر
منطقه،امریخودخواستهازسویایاالتمتحده
اســت که از یک دیدگاه و استراتژی سرچشمه
میگیرد یا اینکه نتیجه طبیعی کاهش قدرت
این دولت در خاورمیانه اســت؟ اگر این ضعف
آگاهانه و خودخواسته باشد ،قطعا ایران در آینده
با چالشهای بزرگی مواجه میشــود که حفظ
دستاوردهای منطقهای را برایش دشوار میکند؛
اما اگر ضعف مذکور نتیجه کاهش واقعی قدرت
واشنگتن باشد ،ایران تمام اهداف انقالبش را در
آیندهای نزدیک محقق خواهد کرد.
منبع:انتخاب

طراح :جرد رویارد /کارتون موو منت

برنامههای تلویزیونی رونالد ریگان که با هدف تبلیغ برای جنرالالکتریک برگزار میشد کمکم
طراوت خود را از دســت میداد تا اینکه کامال کسالتبار شد و از سکه افتاد ،اما جای خود را به
چیزی به مراتب مهمتر بخشــید ،طوری که سیاست شخصی ریگان را دستخوش تحول نمود
و چندی نگذشت که اوضاع سیاسی کل ملت را دگرگون کرد .بین سالهای  1954تا ،1962
ریگان یکچهارم زندگی خود را در خیابانها و در حالی میگذراند که سخنرانیهای پرشوری
برای صدها هزار کارگر در تأسیسات 139گان جنرال الکتریک ایراد میکرد و موج موعظههای
خود را تا اتاقهای بیشمار بازرگانی و انجمنهای معامالتی دایر در شهرهای کوچک سرتاسر
ایاالت متحده نیز میکشاند .در این وهله ریگان سرگرم برپا کردن الگویی جهانی بود که فکرش
از سر اعضای مرکز روابط عمومی جنرال الکتریک گذشته بود .اما کسی که تصویری تازه ،بکر
و دشواریاب از زندگی به دســت میدهد کارش به جایی میکشد که جان و روح خودش را بر
ســر تحقق همان تصویر خیالی میفروشد ،خصوصا اگر آن یک نفر ،معاملهگر متبحری چون
ریگان باشد .او که از همان زمان سفرهای پایانناپذیر خود ــ به عنوان یک فرد کموبیش لیبرال
دموکرات ــ را آغاز کرده بود ،به حدی در گرایش به حزب راســت جنرال الکتریک افراط کرد
که این شرکت عمال او را در جریانی مغایر با خواستههای خود یافت .گرچه ریگان فعالیت خود
به عنوان سخنگوی جنرال الکتریک را در مقام یک مجری میانهروی تلویزیون یا بازیگر سینما
آغاز کرده بود؛ اما تا جایی پیش رفت که حرفهایترین سخنگوی سیاسی بعد از فرانکلین دالنو
روزولت شد .ریگان طی سالهای خدمت در جنرال الکتریک به یک «خطیب بالمنازع» تبدیل
شده بود ،حتی گاهی در طول روز چهارده سخنرانی ارائه میداد که تا شب به درازا میکشید.
او واقف بود مردم آمریکا میل دارند چه بشــنوند ،ازاینرو شیوهای مردمپسند و آسانفهم در
سخنرانیهای خود اتخاذ میکرد و کاالهای سیاسی خود را با بهای مناسبی میفروخت .ریگان
به سرعت از مقام کسی که برای جنرالالکتریک بازارگرمی میکرد به یک ستار ه جمهوریخواه
ارتقاء یافت .وی به سال  1964سخنرانی بیســابقهای در مجمع ملیجمهوریخواهان ایراد
کرد و از ســال  1967تا  1975فرماندار کالیفرنیا و از  1981تــا  1989رئیسجمهور ایاالت
متحد آمریکا شد.
ما هنوز بهای ریاستجمهوری بیچفت و بست ریگان ،و تحریکاتی که اوهام جمعی از آن مایه
میگرفت را میپردازیم .اقتصاد او که بر کاهش مالیات استوار بود ،بدهیهای عمومی را تا سه
برابر تشدید کرد .ریگان به ما ،مردم آمریکا این نوید را داده بود که زندگی شکوهمند حق ماست،
معتقد بود باید اتومبیلهای پتوپهن خود را که در مصرف سوخت رودست ندارند ،دوست بداریم
و به خانههای خود دل ببندیم ،و از فکر مخارج ،اسرافکاری ،و تهدید محیطزیست نگرانی به دل
راه ندهیم .آن لبخند دلنشــین و سیمای کامیاب ،حقیقت مهمی را پنهان میکرد و آن اینکه
ثروت عظیمی در مسیرهایی غلط به باد میرفت .این دارایی هنگفت به متمولین و اَبَرمتمولین
بخشیده میشد با این فرض که اندکی از آن روزی به دست باقی ملت خواهد رسید .نظام بانکی
از کنترل خارج شد و از همینرو شــگردهای فریبآمیز مالی تداول یافت و اقتصاد بیمار شد.
نفی نظارت بر صنایع ،به آلودگی هوا ،انحصاری شدن قیمتگذاری ،و حوادث صنعتی انجامید.
ماجراجوییهای خارجی ریگان که بر خوشبینی خاماندیشانهای استوار بود عواقب به مراتب
پرهزینهتری در پی داشــت .حمایت از «مبارزان آزادی» مسلمان در افغانستان که با روسیه
در کشــمکش بودند ،نتیجه عکس داد ،به اینصورت که از ایشان «تروریست»های افراطگرا
ساخت .درواقع سالحهایی که ما در اختیارشان گذاشته بودیم را به سمت خودمان برگرداندند
و ما را نشانه گرفتند .همپیمانی با پاکستان «بازی بزرگ» ما در افغانستان را جلو راند اما برنامه
تسلیحات هستهای در پاکستان را هم تقویت نمود .حاال بیم میرود که آن جنگافزارها به دست
تروریستها بیفتند .ریگان به اعتراضات جناح راست در آمریکای التین (بهصورت مخفیانه)
کمکهای مالی میبخشید و این به پایندگی جریانات ضدآمریکایی در قاره جنوبی منجر میشد.
ت کثیف و محرمانهای به انجام میرساند که
همچنین با برخی کشــورهای خاورمیانه معامال 
صداقت و درستکرداری ملی ما را شدیدا زیر سؤال میبرد.
کشــور به شــکلی بیســابقه به ریگان دل باخته بود .خوشبینــی غیرواقعبینانه نهفته در
استثناییگرایی آمریکایی به احساس خودبزرگبینی پایداری انجامید .اما این حس نمیتوانست
تا ابد تداوم داشته باشد و سرخوشی ما را حفظ کند .زودتر از آنچه کسی فکرش را بکند ،واقعیت
گزنده سر برآورد و هم بدهیهای انباشته چون آیینه دق سر راه سبز شد .از آن روزگار سی سال
گذشته و ما هنوز گرفتار همان خطاکاریهایی هستیم که ریگان به هنگام معاملهاش سر ما آورد.
استثناییگرایی ترامپ

بخشی از ملت ما هم س ِر آن داشتند تا به دونالد ترامپ دل ببازند؛ یک ستاره تلویزیون مستند که
در قیاس با قهرمانش یعنی رونالد ریگان -که به مراتب از خود او دوستداشتنیتر بود  -ارتباط
نخنماتری با واقعیت داشــت .ترامپ و ریگان از حیث خلقوخو ،نقطههای مقابل هم هستند.
ریگان دائما گشادهرو بود و ترامپ همواره عبوس است ،در عینحال هر دو اوهام جمعی مشابهی
را در کل ملت فرو کردند.

