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چهار کشور عرب حوزه
خلیج فارس قیمت
سوخت را افزایش دادند
در اقدامی ســوالبرانگیز درباره پیامدهایش،
مقامات سعودی مصوب کردند ،قیمت بنزین
را از ابتدای سال  ۲۰۱۸بین  ۸۲تا  ۱۲۶درصد
افزایش دهند .همچنین یک تحقیق نشــان
میدهد قطر ،عمان و امارات نیز مانند عربستان
قیمت ســوخت را افزایش دادهاند .به گزارش
«ایسنا» ،به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان
(واس) ،وزارت نیرو ،صنعت و معادن عربستان
با انتشار بیانیهای اعالم کرد ،اجرای قیمتهای
جدید حاملهای انرژی از روز دوشــنبه اجرا
میشود و این افزایش قیمت شامل مالیات بر
ارزش افزوده نیز اســت .این وزارتخانه افزود،
بنزین معمولی لیتری  ۱.۳۷ریال عربســتان
فروخته خواهد شد که نسبت به قبل افزایش
قیمت  ۸۲درصدی را نشــان میدهد ،چراکه
قبال به قیمت ۰.۷۵ریال فروخته میشد .بنزین
سوپر به قیمت  ۲.۰۴ریال فروخته خواهد شد،
در حالی که نســبت به قیمت قبلی که لیتری
 ۰.۹۰ریال بــود ،افزایش قیمت  ۱۲۶درصدی
را نشان میدهد ،اما قیمت گازوئیل کامیونها
و ماشینهای سنگین بدون تغییر یعنی لیتری
ی میماند .وزارتخانه مذکور ادامه
 ۰.۴۷ریال باق 
داد ،این افزایش قیمت در چارچوب طرح توازن
پولیبرایتصحیحقیمتتولیداتانرژیباهدف
کاهشسرعتباالیمصرفانرژیدرعربستانو
نیز استفاده بهتر از منابع طبیعی ملی و حمایت
از استمرار آنها اجرا شــده و افزایش قیمت در
حدود  ۸۲تا  ۱۲۶درصد خواهد بود .این افزایش
قیمت بنزین در عربســتان چند روز پس از آن
صورت گرفت که مســؤوالن عربستانی اولین
مرحله پرداخت یارانه نقدی به اقشار با درآمد
متوسط و ضعیف را انجام دادند .در این راستا بر
اســاس نتایج تحقیقی که از سوی خبرگزاری
آناتولی ترکیه انجام شد ،قیمت سوخت در چهار
کشورعربحوزهخلیجفارسیعنیامارات،قطر،
عمانوعربستاندرماهژانویهجاریدرمقایسهبا
دسامبر گذشته افزایش داشته ،اما در دو کشور
عربی کویت و بحرین ثابت ماند.

روسیه :ترامپ میخواهد
پیروزی در سوریه را
مصادره کند

مسئوالن روسیه ادعاهای اخیر رئیس جمهور
آمریکا مبنی بر پیروزی ائتالف ضد داعش بر
این گروه تروریستی در سوریه را «دروغین» و
دارای اهداف سیاسی و تالشی برای مصادره این
پیروزی دانستند .به گزارش اسپوتنیک ،الکسی
بوشکوف ،عضو کمیته دفاعی و امنیتی مجلس
دومای روسیه در صفحه فیسبوک خود نوشت،
اظهارات دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
درباره دســتاوردهای کشــورش در سوریه با
واقعیــت مطابقت ندارد و این ســخنان دروغ
بوده و با اهدافی سیاسی مطرح شدهاند .ترامپ
در سخنرانی این هفته خود مدعی شد ،ائتالف
ضد داعش به رهبری آمریکا تقریبا ۱۰۰درصد
از اراضی تحت کنترل داعش در سوریه و عراق
را پس گرفته است .این در حالی است که طبق
برخــی گزارشهای مطبوعاتــی این ائتالف
تروریســتهای داعش را به پایگاههایی امن
در شمال شرق ســوریه منتقل کرد تا آنها را از
حمالت ارتش ســوریه نجات دهد ،همچنین
هلیکوپترهای نظامی آمریکا تروریستهای
داعــش را از حومه جنوبی حســکه به مکانی
نامعلوم بردند .همچنین معــاون اول رئیس
کمیته امنیتی و دفاعی مجلس دومای روسیه
در صفحــه فیسبوک خود تاکیــد کرد« :در
تاریخ از ترامپ به عنوان رئیسجمهور آمریکا
در زمان پیروزیهای بزرگ روسیه در سوریه
یاد خواهد شــد ».او افــزود :آنگونه که به نظر
میرسد ترامپ میخواهد نام خود را به عنوان
پیروز بر داعش در عراق و سوریه وارد کند ،اما
ما این ضعف را بر او میبخشیم و با حال و هوای
سال جدید جواب او را میدهیم .الکسی شیبا،
معاون رئیس کمیته امــور بینالملل مجلس
دومای روسیه نیز گفت :ادعاهای رئیسجمهور
آمریکا در خصوص موفقیت ائتالف ضد داعش
در مبارزه با این گروه تروریستی ،تالشی برای
مصادره این پیروزی به نفع خود اســت .شیبا
افزود :ائتالف فعالیتهایی را با هدف حمایت
از تروریستها و نجات رهبران آنها و نیز تالش
برای ایجاد مراکزی در ســوریه جهت تشکیل
گروههای تروریستی جدید انجام داد .وزارت
دفاع روســیه اکتبر گذشــته ضمن اشاره به
حمله  ۶۰۰تروریســت از منطقه «التنف» به
برخی پایگاههای ارتش سوریه و همپیمانانش
در «القریتین» و اطراف جاده تدمر -دیرالزور
در مقابل چشمان نیروهای نظامی آمریکا ،از
واشنگتن خواست درباره تبدیل اماکن استقرار
نیروهــای آمریکایی در منطقه التنف به نقطه
آغاز حرکت تروریستها برای حمله به برخی
پایگاهها در صحرای سوریه توضیح دهد.
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هشدار قرمز دبیرکل سازمان ملل برای سال ۲۰۱۸
دبیرکل سازمان ملل در پیامی به مناسبت فرارسیدن سال نو
میالدی نسبت به افزایش کشمکشها ،نابرابریها و خشونت
هشــدار داد .آنتونیو گوترش در این پیام از رهبران جهان
خواست فاصلهها را کاهش دهند و بین اختالفها پل بزنند.
آنتونیو گوترش در یک پیام ویدئویی فرا رســیدن ســال
 ۲۰۱۸میالدی را به مردم سراســر جهــان تبریک گفت.
این دومین پیام سال نوی سیاستمدار کهنهکار پرتغالی از
زمان انتخابش به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد است.
به گزارش دویچه وله ،گوترش در ابتدای پیام خود به پیام
سال گذشته اشاره کرد و گفت« :سال پیش ،هنگامی که
کارم را آغاز کردم ،بــرای  ۲۰۱۷فراخوانی دادم مبنی بر
اینکه ســالی برای صلح باشد .متاســفانه جهان بهطور
اساسی خالف آن حرکت کرد».
او میگوید برای ســال  ۲۰۱۸فراخوانی نمیدهد ،اما با
توجه به گسترش مخاطرات هشــدار میدهد« :هشدار
قرمز برای جهان ما».
گوترش کار خود را به عنوان دبیرکل سازمان ملل اول ژانویه
 ۲۰۱۷به طور رسمی آغاز کرد .او در نخستین پیام خود با
طرح این پرسش که «چگونه میتوانیم به میلیونها انسانی
کــه در درگیریها ،و رنجی عظیــم در مقابله با یک جنگ
بیپایان گرفتار شدهاند ،کمک کنیم؟» گفته بود« :هیچ کس
برنده جنگها نیست و همه بازنده هستند».
دبیرکل سازمان ملل در پیام سال  ۲۰۱۸گفت« :مناقشهها
عمیقترشدهوخطرهایجدیدیظهورکردهاند.نگرانیهای
جهانی از سالحهای هستهای به بیشترین حد خود از دوران
جنگ سرد تاکنون رسیده است .تغییرات اقلیمی سریعتر
از ما حرکت میکند .نابرابریها در حال افزایش هستند .ما
شاهد نقض وحشتناک حقوق بشر هستیم .ناسیونالیسم و
بیگانهستیزی در حال افزایش است».

دعوت به تالش برای امنتر کردن جهان

آنتونیو گوترش برای سال  ۲۰۱۸همه را دعوت به اتحاد
کــرده و تاکید میکند کــه صمیمانه اعتقــاد دارد «ما
میتوانیم جهان خود را امنتر کنیم».
دبیرکل ســازمان ملل گفت« :ما میتوانیم مناقشهها را
حل و فصل کنیم ،بر نفرت چیره شــویم و از ارزشهای
مشــترک دفاع کنیم ،اما این کار را فقط با هم میتوانیم
انجام دهیم».
آنتونیو گوترش در بخش پایانی پیام خود به مناسبت آغاز
ســال  ،۲۰۱۸از رهبران جهان خواست قاطعانه تصمیم
بگیرند ،فاصلهها را کاهش دهند ،روی شکافهای عمیق
پل بزنند و اعتمــاد را از طریق گردهم آوردن همه مردم
پیرامون اهداف مشترک احیا کنند .او گفت« :راه ما اتحاد
است و آینده ما به آن بستگی دارد».
گوترش در پیام قبلی خود با ابراز تاسف از اینکه بسیاری
از مناطق جهان بیثبات شــده از همه خواسته بود برای
چیره شدن بر اختالفها تالش کنند و صلح را «هدف و
راهنمای» خود قرار دهند .سال  ۲۰۱۷درست در مسیر
خالف توصیههای گوترش پیش رفت و به پایان رسید.
گوترش از  ۱۹۹۵تا  ۲۰۰۲نخســتوزیر پرتغال بود و از
 ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۵در رأس کمیساریای عالی سازمان ملل
برای پناهندگان کار میکــرد او همچنین مدتی رئیس
انجمن انترناسیونال سوسیالیست بوده است.
در پی انتخابات رسمی مجمع عمومی سازمان ملل متحد
در  ۱۳اکتبر  ،۲۰۱۶آنتونیو گوت ِ ِرش در  ۱ژانویه  ،۲۰۱۷از
سوی نمایندگان این مجمع به عنوان دبیرکل سازمان ملل
متحد برگزیده شد .او در طول یک سال خدمت به عنوان
دبیرکل سازمان ملل ،با بحرانهای انسانی متعددی در
میانمار ،یمن ،سوریه و نقاط دیگر مواجه شد.

پیام کیم جونگ اون به مناسبت سال جدید

آیا امیدی به سال جدید هست؟

گزارش

پاورقی

کره شمالی :آماده مذاکره با کر ه جنوبی هستیم
جامعه فردا :رهبر کرهشمالی خواستار کاهش
تنش ها در شبهجزیره کره شــده و اعالم کرده
که آماده مذاکره با کره جنوبی است این اولینبار
اســت که رهبر دیکتاتور کره شــمالی سخن از
مذاکره میزند.
کیم جونــگ اون ،رهبر کره شــمالی با تهدید
آمریکا به اســتفاده از سالح اتمی ،هشدار داد اگر
آمریکا پیونگ یانگ را تهدید کند آماده این باشد
که از سالح اتمی استفاده خواهد شد و همزمان
گفت که آماده مذاکره با سئول است .به گزارش
رویترز ،کیم جونگ اون در سخنرانی تلویزیونی
خود به مناســبت آغاز سال نو مسیحی خواستار
کاهش تنشها در شبه جزیره کره و بهبود روابط
با سئول شد.
او گفت :زمانی که مساله مربوط به روابط بین دو
کره است ما باید تنشهای نظامی در شبه جزیره
کره را کاهش دهیم تا بتوانیم شــرایط صلحآمیز
ایجاد کنیــم .دو کره باید بــا یکدیگر به منظور
دستیابی به این هدف همکاری داشته باشند.
رهبر کره شــمالی همچنین گفــت که در حال
بررسیاعزامهیاتیبهبازیهایالمپیکزمستانی
است که در فوریه ســال جاری میالدی در کره
جنوبی برگزار میشود .او گفت :حضور هیاتی از
کره شــمالی در این بازیها فرصتی مغتنم برای
نشان دادن اتحاد مردم دو کره است و ما امیدواریم
که بتوانیم در این بازیها موفق شویم .مقاماتی از
دو کره نیز برای بررسی این مساله دیدار خواهند
داشت.

رهبرکرهشمالیدرادامهسخنرانیخودهمچنین
اعالم کــرد که این کشــور بر تولید گســترده
کالهکهای اتمی و موشــکهای بالستیک در
ســال جاری میالدی ادامه میدهد و خودش را

نظیر تولید کفش و تراکتور پیشــرفتهای قابل
مالحظهای به دست آورده است.
پیشتر مون جائه این ،رئیسجمهور کره جنوبی
گفته بــود که حضور هیات کره شــمالی در این

استقبال سئول از پیشنهاد مذاکره

دفتر ریاستجمهوری کره جنوبی از سخنرانی
رهبری کره شمالی به مناسبت سال نوی میالدی
کــه در آن پیشــنهاد مذاکره با ســئول را داده
استقبال کرد.
تحریمهای نفتی

برای جنگ احتمالی در صورت تهدید از ســوی
آمریکا آماده میکند .او ادامه داد :سراسر ایاالت
متحده در برد کالهکهای اتمی کره شمالی است
و دکمه پرتاب موشک اتمی همواره روی میز من
است .این یک واقعیت است و نه تهدید .در صورتی
که امنیت کره شمالی تهدید شود این تسلیحات
به کار میرود.
رهبر کره شمالی همچنین گفت :با وجود افزایش
تحریمهــای بینالمللی به دلیــل برنامههای
تسلیحاتی پیونگ یانگ در بخشهای مختلفی

بازیها ضامن امنیت برگزاری آن است و پیشنهاد
کرده بود که سئول و واشنگتن مانورهای نظامی
خود را که باعث خشم کره شمالی میشود تا پس
از بازیها به حالت تعلیق درآورند.
دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا در پاســخ
به سواالت خبرنگاران که درباره سخنرانی کیم
جونگ اون بــود گفت :خوب ببینیــد او حرف
زده اســت! وزارت خارجه آمریکا نیز تاکنون به
صحبتهای رهبر کره شــمالی واکنشی نشان
نداده است.

برخی از تحلیلگران غربی این تغییر موضع کره
شمالی را ناشی از اعمال تحریمهای شدید اخیر
میدانند 10.روزپیششورایامنیتسازمانملل
متحد در واکنش به آزمایش موشکی ماه گذشته
کره شــمالی ،تحریمهایش علیه پیونگ یانگ را
تشــدید کرد که از جمله بخش عمده صادرات
فرآوردههای نفتی به کره شمالی را ممنوع اعالم
میکرد .این قطعنامه که آمریکا پیشنویس آن را
تهیهکردهبودروزجمعه( ۲۲دسامبر)بهاتفاقآراء
تصویب شد .چین ،بزرگترین شریک تجاری کره
شمالی ،در کنار روسیه به پیشنویس رای مثبت
دادند .به موجب این قطعنامه ،کره شمالی هر سال
فقط اجازه دارد حدود چهار میلیون بشکه نفت
خاموحداکثر ۵۰۰هزاربشکهفرآوردهنفتیمانند
بنزین و گازوئیل وارد کند .بنا بر قطعنامه جدید،
کارگران کره شمالی در کشورهای دیگر باید در
مدت  ۲۴ماه به کشورشان بازگردند  -اقدامی که
میتواند به یکــی از منابع درآمد ارزی دولت کره
شمالی ضربه وارد کند .همچنین ممنوعیتهای
جدیدیعلیهصادراتتولیداتداخلیکرهشمالی
در نظر گرفته شد.

شیخ االزهر اقدام بینالمللی درباره فلسطین و میانمار را خواستار شد

احمد الطیب ،شــیخ االزهر در بیانیهای ضمــن آرزوی خیر و
سالمتی برای همه ملتها در سال  ۲۰۱۸از جامعه بینالملل و
سازمانهای کارآمد آن خواست برای دستیابی به جهانی عاری
از فقر و گرسنگی اقدامی موثر انجام دهند .به گزارش «ایسنا»،
به نقل از الیوم السابع ،الطیب گفت ،قحطی در آفریقا ،سرکوبی و
ستم در میانمار ،اشغال فلسطین ،تالش برای پایمال کردن حقوق
فلسطینیان و غارت مقدسات آن همگی مسائلی هستند که باید
در سال جدید در صدر توجه قرار بگیرند .شیخ االزهر در ادامه بر
ضرورت اقدامات به منظور انتشــار فرهنگ تسامح و همزیستی
در سراسر دنیا و پشت سر گذاشتن مظاهر تبعیض ،افراطگری و
تروریسم تاکید کرد .در ششم دسامبر دونالد ترامپ ،رئیسجمهور

آمریکا در میان مخالفت گســترده کشورهای عربی و اسالمی و
بدون در نظر گرفتن حقوق ملت فلســطین اعالم کرد ،قدس را
به عنوان پایتخت اســرائیل به رسمیت میشناسد و دستور داد
سفارت واشنگتن در تلآویو به قدس منتقل شود .از  ۲۵اوت ارتش
میانمار و شبه نظامیان تندرو بودایی جنایتها و کشتارجمعی
را علیه مســلمانان اقلیت روهینجا در منطقــه راخین مرتکب
شــدند .بنا بر گزارش سازمان «پزشــکان بدون مرز» دستکم
۹هزار روهینجایی از  ۲۵اوت تا  ۲۴سپتامبر  ۲۰۱۷کشته شدند.
جنایتها علیه روهینجاییها سالهاست که ادامه دارد تا جایی
که  ۸۲۶هزار تن از آنها به بنگالدش پناه برده و براساس گزارش
سازمان ملل  ۶۵۶هزار تن نیز از  ۲۵اوت  ۲۰۱۷فرار کردهاند.

کودتا علیه بنسلمان محتمل است

یک مجلــه آمریکایی با اشــاره بــه خطرات فراروی عربســتان
ســعودی که در عرصههای داخلی و خارجی با آن مواجه اســت،
احتمال کودتا در قصر پادشــاهی را محتمل دانســت .به گزارش
ایلنا« ،بدون خطر نیســت» عنوان گزارش مجله آمریکایی «اویل
پرایس» درباره سیاســت خارجی عربســتان ســعودی اســت.
این مجلــه اقتصادی آمریکایی در گزارشــی مفصل ،سیاســت
خارجی عربســتان ســعودی در ســال  ۲۰۱۷را تحلیل کرده و
بهبررسیبارزترینخطراتیکهاینکشورپادشاهیراتهدیدمیکند،
پرداخته است .اویل پرایس تصریح کرد« ،محمد بنسلمان» ولیعهد
عربستان ســعودی در واقع «محرک اصلی» سیاست خارجی این
کشور است؛ سیاستی که «تقویت اردوگاه عرب علیه ایران و گروه
اخوانالمسلمین را هدف محوری خود قرار داده است ».این مجله

افزود ،تمامی تصمیمــات اصلی که در حوزه سیاســت خارجی
عربستان سعودی اتخاذ میشود ،از مداخله نظامی در یمن گرفته تا
تحریم قطر و فشار به دولت لبنان ،بر این هدف متمرکز بوده است».
اویل پرایس خاطرنشان کرد ،تمامی سیاستهای حکومت ریاض
تاکنوننتایجمعکوسیدادهومنطقهخاورمیانهرابیثباتکردهاست
و حتی رویکرد این کشور پادشاهی به تشکیل ائتالفهای جدید،
به افزایش دشــمنان آن منتهی شده است .اویل پرایس اصالحات
در سیاست خارجی سعودی را به دو دلیل اصلی ارجاع داده است:
 -1تغییرات در رهبری و ساختار حکومت ،که در ژوئن گذشته و با
افزایش قدرت شاهزاده بنسلمان  ۳۲ساله صورت گرفت -2 .نیاز
واقعی عربســتان به اصالحات اساســی؛ خواه در عرصه داخلی یا
سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی.

نویسنده :آلن فرانسس
ترجمه :زهره قلیپور
قسمت پنجاهویکم

در گرگ و میش
عقل سلیم آمریکایی

توهم «استثنایی» بودن گرفتاریهای متعددی را وبال گردن ما کرده .همواره جهان را
ذیل الگوی دوگانه «ما در برابر آنها»« ،خیر در برابر شــر» ،یا هر شکل دیگری از ثنویت
دیدهایم ،و با این نگاه ،خود را اسیر دور باطل سیاستهای خارجی ناکارآمد و پیامدهای
فاجعهبار آن کردهایم؛ نگاهی که در طول زمان ،طی ظهور دولتها و جناحهای مختلف
حفظ شده است .محبوبیت ما در سراشــیبی افتاده و از دست میرود .تحقیقات نشان
میدهند بعد از جنگ دوم جهامی ،نام ما در فهرست کشورهای تحسینشده ،در رأس
بوده و آلمان آخرین مقام را داشته ،حاال رتبهها کامال عکس آن چیزی است که بود .اخیرا
 BBCطی یک آمار از 24هزار نفر در 33کشور ،آمریکا را دومین کشور مورد سرزنش
در جهان معرفی کرد .بنا بر آن گزارش محبوبیت ما حتی از برخی مناطق نامحبوب مثل
روسیه ،عربستان ســعودی ،زیمبابوه و چین هم کمتر است.مؤسسه آمارگیری گالوپ
تحقیقی صورت داده که جامعه آماری آن شامل 66هزار نفر از  65کشور میشود و این
پرسش را مطرح کرده که «کدام کشــور بزرگترین تهدید برای صلح در جهان امروز
به شــمار میرود ».ایاالت متحده با 24درصد آرا اولین مقام را از آن خود کرده ،بعد از
آن پاکســتان با 8درصد ،چین با 6درصد و سپس چهار کشور با آرای مساوی 4درصد،
چهارمین رتبه را به خود اختصاص دادهاند که کره شمالی و اسرائیل در این دسته قرار
دارند .بخشی از بدنامی ما نتیجه اجتنابناپذیر این واقعیت است که آمریکا تنها کشور
ابرقدرت جهان است؛ نیرومندان معموال دشمنتراش هستند و حتی حسادت رفقای
خود را برمیانگیزند 60 .ســال دخالت در روابط داخلی سایر کشورها ،سرنگونسازی
رهبرانی که با انتخابای دموکراتیک روی کار آمدهاند ،تحریک و ترغیب معترضین راست
افراطی ،راهاندازی جنگهای خانمانسوز و ویرانگر ،ترویج پندارهای نادرست ،متوسل
شــدن به ابزار شکنجه و تصاحب منابع سایر کشورها ،نتایجی قابل فهم اما تأسفبار به
دنبال داشته است.
خودشیفتگی ،خواه از نوع فردی یا ملی ،در ترازهای کوچک نیز عرض اندام میکند ،اما در
ابعاد بزرگ ،فاجعه به بار میآورد .در دوران تجلی نوگرایی ،خودشیفتگی ملی سببساز
تقویت اعتماد به نفس در ما و جلب اعتماد ســایرین به خود ما میشود ،حاصل آنکه ما
را برمیانگیزد تا تصمیماتی قاطع اتخاذ کنیم و با عزمی راسخ دست به اقدام بزنیم .اما
معموال خودبینی مفرط مقدمه سقوط بزرگ است؛ هم در سطح فردی و در ابعاد ملی به
همین ترتیب است .باور آمریکایی مبنی بر استثنایی بودن ،که روزگاری دارایی بزرگ این
جمعی تسکینبخش اما
ملت بود ،به همان شدت مردم این کشور را مستعد پرورش اوهام
ِ
خطرناک نموده است .دلیل اتخاذ همه تصمیمات ناشایستی که در بخشهای پیشین
شرح آنها رفت ،در این واقعیت یافت میشود که خودشیفتگی چشم ما را به روی واقعیت
میبندد ،قوه قضاوت ما را دستخوش ابهام میکند ،و هالهای دروغین دور ما میتند که
براساس آن خود را درستکردار و درستاندیش میبینیم حال آنکه گاه و بیگاه به اقدامات
ناشایست دست میزنیم یا حتی دچار انفعال میشویم .نوجوانان معموال در اثر همین
خودشیفتگی که اقتضای سن و سالشان است ،از دوران بلوغ عبور میکنند و به جرگه
بزرگســاالن میپیوندند .ما هنوز یک کشور نوجوان هستیم ،تجربه ما از زندگی واقعی
اندک است و هنوز تا پختگی خیلی راه داریم .بیشتر کشورهای جاافتاده و بالغ که ادوار
خوب و بد زیادی را پشت سر گذاشت ه و به حیات خود ادامه دادهاند همواره کِبر و بزرگی
ما را به دیده تحسین نگریستهاند –که حاال با حضور ترامپ جای خود را به دیده تحقیر
داده است .-اگر قرار است اوهام جمعی خود را کنار بزنیم ،با جهان همگام شویم و به دوران
میانسالی و کهنسالی قدم بگذاریم ،الزم است به عنوان یک ملت دوران بلوغ را پشت سر
بگذاریم .برداشتن چنین گامی سهل نیست (چهبسا گرایشهای ترامپی اخیر پَسرفت
قطعی و مصیبتباری به شمار میآید) اما «ضرورت» سبب «ابتکار عمل»میشود و از
سویی ایاالت متحده همیشه در بازسازی خودش هوشمندانه عمل کرده است .ازاینرو
شاید نه تنها دوران ترامپ را تاب بیاوریم ،چه بسا بر آن فائق آییم.
اگر بناســت که با دیگران همراه شویم و با آنها مراوده کنیم ،الزم است پیش از هر چیز
جهان بیرون ما را چگونه میبیند و دلیل آن
چشم حقیقتبین داشته باشیم و دریابیم
ِ
نگاه چیســت .برخورداری از این توهم خوشبینانه که ما نمونه درخشان یک کشور با
خِ ردی بیهمتا هستیم مانع ما در ترویج و تحقیق سیاستهایی میشود که بیشتر از ترس
و خشم ،قادرند احترام برانگیزند .تاریخ کشور ما از خاصیت منحصربهفردی برخوردار
اســت و ازاینرو بانی نهادهایی بوده که خوب یا بــد در جهت منافع ما خوشخدمتی
کردهاند بیاینکه همان کارکرد را برای سایر مردم با پیشینهها و فرهنگها و انگیزههای
دیگر داشته باشــند .اگر در انتخاب اهداف ،روشها و دعاوی خود بیشتر فروتنی نشان
میدادیم ،تأثیر بهتری بر جهان میگذاشتیم و از نام و منزلت برتری نصیب میبردیم.
هیچ خطری باالتر از این نیست که دچار خاماندیشی شویم و خیال کنیم به سادگی از
پس همه مشکالت برمیآییم.

