صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
داود باقری
جانشین مدیرمسئول :فریبا آباقری
زیر نظر شورای سردبیری
سردبیر :مهرداد حجتی
دبیر اجرایی :زهره هدایتی
سیاست فردا
همکاران :مهسا امرآبادی ،امین معصومی،
ناهید مولوی ،اعظم ویسمه
جهان فردا
دبیر :نزهت امیرآبادیان
همکاران:زینب جعفری ،مرتضی سمیاری،

سارا فیروز ،زهره قلیپور ،فاروق نجم الدین
اقتصاد فردا
دبیر :مریم میرزایی
همکاران :مهناز اعتدالی ،سارا حامدی
محمدرضا رافع،مسعود زارع ،علی محسنی
مردم فردا
دبیر :سعید برآبادی
هم�کاران :حمی��د ابراهی��مزاده،
جواد حیدریان ،سعیده علیپور ،سارا غضنفری
فرهنگ فردا
دبیر :پژمان موسوی
مشاور سینمایی :پرویز جاهد

هم�کاران :س��حر آزاد ،آرزو ش��هبازی،
سحر طاعتی ،زینب کاظمخواه،
حمیدرضا محمدی ،شکوه مقیمی
تصویر فردا
دبیر :روشن نوروزی
همکاران :علیرضا گودرزی ،پریسا هاجری
آنالین ،مدیا و شبکههای اجتماعی
سهام بورقانی ،ابوذر معتمدی
بخش فنیوهنری
مدیر هنری :علیرضا میرزامصطفی
مدیر انفورماتیک :حمید صداقت
سرپرست فنی :محسن گلدوست
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کوتاه

سازمان ملل :اوضاع
انسانی در یمن
تکاندهنده است

رئیس بخش کمکهای بشردوستانه سازمان
ملل اوضاع انس��انی یم��ن را «تکاندهنده»
خواند و طرفه��ای درگیر را ب��ه احترام به
قوانی��ن بینالمللی دعوت ک��رد .به گزارش
روس��یا الیوم ،مارک لوک��وک ،رئیس بخش
کمکهای بشردوس��تانه س��ازمان ملل در
پای��ان ماموریت  5روزه خ��ود به یمن گفت:
جنگ در این کش��ور فقیر باید از طریق روند
سیاس��ی پایان یابد .لوکوک گف��ت :بحران
فاجعه بار انس��انی در یمن را از نزدیک دیدم.
در این کشور بیماری وبا در سریعترین زمان
شیوع پیدا کرده و این کشور بزرگترین ناامنی
غذایی را در جهان ش��اهد است و بسیاری از
مردم آن آواره ش��دهاند .وی پی��ش از ترک
صنعا به روزنامهنگاران گفت :دیدن تأثیرات
وحشتناک این جنگ تکاندهنده است.

رویارویی مجدد حامیان
و مخالفان نژادپرستی
در تنسی آمریکا

تجمع گروهی از نژادپرستان نئونازی در تنسی
آمری��کا تحت عن��وان «جان سفیدپوس��تان
اهمیت دارد» در اعتراض ب��ه تعداد مهاجران
در این منطقه پس از مواجهه با تجمع متقابل
مخالفان نژادپرستی لغو شد .به گزارش روزنامه
دیلی میل ،گروهی متشکل از حدود ۳۰۰حامی
برتری سفیدپوس��تان در منطقه «شلبیویل»
در تنس��ی تجمع ک��رده بودند تا ب��ه آنچه که
افزایش تعداد مهاجران س��اکن در این منطقه
خواندند اعتراض کنن��د .این تجمع نیز عمدتا
از س��وی همان کسانی س��ازماندهی شد که
در برگزاری راهپیمایی اوایل تابستان گذشته
در «شارلوتزویل» که به خشونت کشیده شد
مشارکت داشتند .با این حال تجمع اخیر این
نژادپرس��تان با اقدام متقاب��ل  ۸۰۰تا ۱۰۰۰
تظاهر کننده مخالف در خیابان و همچنین در
میان حضور سنگین نیروهای پلیس روبرو شد
و باعث متوقف شدن تجمع شد.

محاکمه غیرنظامیان
در دادگاه نظامی را
پایان دهید

نهاده��ای حقوقی بحرین تأکی��د کردند که
محاکمه غیرنظامیان در دادگاه نظامی اقدامی
باطل است و باید کسانی که در شکنجه کردن
قربانیان دست داش��تهاند ،محاکمه شوند .به
گزارش ایس��نا ،نهاده��ای حقوقی بحرین در
بیانی��های اعالم کردند :مقام��ات بحرین ۲۳
اکتبر از آغ��از محاکمه غیرنظامیان در دادگاه
نظامی خب��ر دادند .این نخس��تین محاکمه
نظامی غیرنظامیان در دادگاههای نظامی بود
و وکالی قربانیان��ی که در معرض ش��کنجه و
بدرفتاری و ربودن قرار گرفته بودند ،در جلسه
محاکمه حضور نداشتند .از جمله کسانی که
بیش از یک سال است که ربوده شدهاند علوی
حسین و فاضل س��یدعباس هستند .در این
بیانیه آمده اس��ت :تمامی این قربانیان ربوده
شدهاند و مسئوالن امنیتی درباره سرنوشتشان
چیزی نمیگویند و به خانوادههایشان اجازه
دیدار با آنها را ندادهاند .این مس��ئوالن تنها
اجازه تماس تلفنی کمتر از یک دقیقه را دادند.
تيتر رسانههای عرب

اس�کای نیوز عربی :جعفر ایمینکی
رئیس پارلمان کردستان عراق :بارزانی حتی
پس از پایان دوره به مثابه ش��خصیتی ملی
خواهد ماند.
الش�رق االوس�ط :واش��نگتن برای
مش��ارکت دادن کرده��ا در مذاکرات صلح
سوریه ،به روسیه فشار وارد میکند.
سیانان عربی :تغییرات گسترده در
فرماندهی نیروهای امنیتی مصر
القدس العربی :هزاران فلس��طینی در
بزرگداشت ش��صتویکمین سالگرد کشتار
کفر قاسم شرکت کردند.
رای الی�وم :ترکی��ه ،روس��یه و ایران،
دیدارهای مقدماتی خ��ود را برای برگزاری
کنفرانس صلح «آستانه  »7آغاز کردند.
الحی�ات چ�اپ لن�دن :گمانهزن��ی
خبرگزاری رس��می ع��راق :ریاس��ت اقلیم
کردستان به نیچروان بارزانی میرسد.
النه�ار :وزیر خارجه عربس��تان :ایران
کوششهای صلح یمن را به شکست کشاند.
االهرام :السیسی :آمادهباش درجه یک
برای مقابله با گروههای تروریستی
ش�بکه العربیه :چه کسی جانشین
ش��ریف اس��ماعیل نخس��ت وزی��ر مصر
میشود؟!

گـــــــزارش

صفحهآرایی :حمید عینیخراسانی
حمیدرضا سراجی ،مهدی فراهانی
مرضیه کیانی مروست
حروفچینی :زهرا خوشنیت
فاطمه محمدی ،آیدا نوروزی
ویراس�تاری :زهرا رهبرنیا ،عاطفه میرزا،
سمیرا یحیایی
سازمان بازرگانی و توسعه بازاریابی
رئیس سازمان :دکتر داریوش عباسی
مع�اون بازرگانی و توس�عه بازاریابی:
حمیدرضا صفایی
کارشناس�ان :مـجتـب��ی مـعیـنف��ر،
10000 Rials

سیاوش عباسی
چاپخانه :جامجم
توزیع :نشرگستر امروز
نش�انی :خیاب��ان کریمخ��ان ،خیاب��ان
عضدی شمالی ،کوچه صدر ،پالک 11
تلفن021-88890207:
تلگرامjameefarda@ :
سایتjameefarda.com :
ایمیلjameefarda@gmail.com :
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طرح جدید ناتو علیه موشک پراکنی کره شمالی

باید پای میز مذاکره بیایید
رهبر کره ش��مالی از طرح دو موشک بالستیک
بازدید کرده اس��ت .هنری کیس��ینجر ،مشاور
امنیت ملی اس��بق دولت آمری��کا در اظهاراتی
هش��دار داد ،کشورهای همس��ایه کره شمالی
ت�لاش خواهند ک��رد تا ظرفیته��ای دفاعی
خود را با س�لاحهای هستهای کیم جونگ اون
"تطبیق" دهند تا تهدیدهای او را خنثی کنند
که این خود امنیت منطقه را به خطر میاندازد.
به گزارش روزنامه اکسپرس ،این در حالی است
که اخیرا وزیر دفاع ژاپن هش��دار داده اس��ت،
تهدیدهای کره شمالی به "سطح قریب الوقوع
و حیاتی" رسیده است .اخیرا نیروهای دریایی
ژاپن ،کر ه جنوبی و آمریکا رزمایشهای نظامی
خ��ود را به بهان��ه مقابله با تهدید کره ش��مالی
افزایش دادهاند .هنری کیس��ینجر که در زمان
جنگ سرد استراتژیست هستهای دولت آمریکا
بود و ریاست وزارت امور خارجه این کشور را در
کارنام��ه دارد ،فاش کرد تردیدی درباره اینکه
وضعیت امور در چه مسیری قرار گرفته ،ندارد.
او گفت :اگر کره ش��مالی به داشتن سالحهای
هستهای ادامه دهد ،پس سالحهای هستهای
بای��د در دیگر نقاط آس��یا نیز گس��ترش یابد.
کیس��ینجر ادامه داد :قرار نیس��ت کره شمالی
تنها کشوری باش��د که سالحهای هستهای در
اختیار دارد؛ آن هم ب��دون اینکه کر ه جنوبی
تالش��ی برای تطبی��ق دادن خود ب��ا آن بکند.
همچنین قرار نیست که ژاپن هم تنها نظارهگر
باشد؛ بنابراین ما درمورد مسئله اشاعه هستهای
صحبت میکنیم.

نس استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو در مصاحبه خود
گفت :انتظار دارم که اقدامات تحریکآمیز کره
شمالی موضوع اصلی بحثهای من با مقامهای
ژاپنی باشد .وی ادامه داد :من به دنبال همکاری
و گفتوگ��و با ژاپ��ن و کره جنوب��ی برای یک
هم��کاری قویت��ر در زمینهه��ای مختلف از
مقابله با تروریسم تا همکاری در زمینه امنیت
سایبری و امنیت دریایی و سایر حوزهها هستم.
دبیرکل ناتو همچنین گفت ،این ائتالف نظامی
به صورت مستقیم در حل بحران کره شمالی
دخالت نمیکند؛ اما از شرکای خود در منطقه
و از اقدامات سازمان ملل و همچنین اقدامات
ب��رای یافت��ن راه حلی صلح آمیز پش��تیبانی
میکند و برای یافتن چنی��ن راه حلی اعمال
فش��ار ضرورت دارد .وی در پاس��خ به سؤالی
درباره اینکه اگر قلمروی آمریکا در پاسیفیک
موس��وم به گوآم آمریکا و ارتش این کشور در
ژاپن هدف حمله کره ش��مالی قرار گیرد ،ناتو
چه اقدامات��ی را در نظر دارد ،گفت :پاس��خی
درباره این پرسش فرضی وجود ندارد؛ اما ناتو
در صورت ضرورت راه حل و ظرفیتهای الزم
را دارد .استولتنبرگ همچنین گفت که همه
اعضای ناتو در تیررس موشکهای کره شمالی
هستند .او افزود :ما میدانیم اروپا و کشورهای
عض��و ناتو ه��م در تیررس موش��کهای کره
ش��مالی هس��تند .ناتو قدرت و اراده دفاعی را
دارد .او بر لزوم اعمال فشار بر کره شمالی برای
آغاز مذاکرات درباره برنامههای موش��کی این
کشور تأکید کرد.

تهدیدهای متقابل کره شمالی به آمریکا در مورد حمله اتمی

طراح:اسکات ستانتیس  /تریبون کانتنت

پاورقی

گفتوگو

در گرگ و میش
عقل سلیم آمریکایی

کردستان بدون کاک مسعود از نگاه نماینده اقلیم

بارزانی حرف گوش نمیداد
جامعه فردا -همان ط��ور که قول داده بود رفت ،اما این
رفتن با آنچه در رویایش بود فرق داش��ت ،او میخواست
معمار کشور کردستان باش��د ،اما حاال کنار رفت .با موج
ش��دیدی از انتقادات ،رهبر شکست خورده برای پارلمان
نامه محرمانه نوشته و میگوید اختیاراتم را واگذار میکنم
و میروم ،هر چند که او مدتی قبل گفته بود «:حاضرم برای
استقالل کردس��تان جان بدهم ،کردستان جدا میشود
حتی اگر مردم از گرسنگی و تشنگی تحریمها بمیرند».
ناظم دباغ نماینده اقلیم کردس��تان در ایران در پاسخ به
رویای کشور کردس��تان به جامعه فردا میگوید« :من از
روز اول موافق نبودم و مشورت دادم ».بارزانی در آخرین
نامه اش نوشته است که به عنوان یک شهروند عادی و یک
سرباز در کنار مردم کردستان میماند .باید دید سیاست
کردستان چه سرنوشتی را برای او در نظر خواهد گرفت.
روز گذشته خبر مهمی منتشر شد که؛ نامه مسعود
بارزانی به پارلمان رس�یده و میخواهد از ریاست
اقلی�م کردس�تان کنارهگیری کند.ح�اال هم خبر
رسیده که او قدرت را ترک کرده است.
مدت زمان ریاس��ت دو س��اله مس��عود بارزانی بر اقلیم
کردس��تان عراق س��ه روز دیگر پایان مییابد و وی دیگر
نامزد ریاست اقلیم کردستان نخواهد شد .در نامه اش نیز
به این موضوع اشاره کرده است .ایشان خواستار کم کردن
اختیارات ریاست اقلیم هستند ،او قبل از این نیز میگفت
که دیگر نامزد ریاس��ت نخواهد شد و قرار است اختیارات

دیدار وزیر سعودی از شهر رقه

او بین نخس��توزیر ،ریاس��ت پارلمان و دستگاه قضائی
کردستان تقسیم شود ،البته بخش زیادی از این اختیارات
به نچیروان بارزانی برادرزاده اش منتقل میشود.
با این تغییرات بارزانی صحنه سیاست کردستان را
ترک خواهد کرد؟
ش��رایط کنونی به گونهای اس��ت که الزم است تغییراتی
ایجاد ش��ود ،البته ش��رایط این گونه نبود که همه چیز به
گردن بارزانی باش��د ،اکثریت احزاب ک��ردی با رفراندوم
موافق بودند ،همه در چنین شرایطی مسئول هستند جز
آنهایی که از ابتدای امر مخالفت میکردند ،باید کردها از
آنچه روی داد تجربه بگیرند .این به آن مفهوم نیس��ت که
کاریزمای رهبری بارزانی را از بین ببریم ،اما اش��تباهاتی
نیز بوده است من به استقالل رأی دادم ،اما بارها مشورت
دادم که االن زمان مناسبی نیست ،بارزانی به حرف کسی

گوش نمیداد .خیلیها از او خواس��تند که رفراندوم را به
تأخیر بیندازد ،از سردار سلیمانی تا دولت عراق و اروپا اما
رفراندوم در زمانش انجام شد.
بارزان�ی بعد از ترک ریاس�ت اقلیم چ�ه برنامهای
داشت؟
او میخواست رهبر معنوی کردها باشد.
الگویی هم در ذهنش داشت؟
بله شبیه آنچه خود شما در ایران دارید.
خبر دیگر مذاکره فرماندهای پیشمرگهها با دولت
ع�راق در حضور آمریکاییها ب�ود ،آیا این مذاکره
باعث شد بارزانی به پارلمان نامه بنویسد؟
پیشمرگهها قهرمانان ما هس��تند .مسئله این نیست که
عدهای پای میز مذاکره رفتهاند ی��ا بارزانی را دور زدهاند.
برای مردم مشکالت زیادی به وجود آمده است .همه با هم
رفراندوم را پذیرفتند .همین پیشمرگهها تحت فرماندهی
بارزانی در سومار و کرکوک بودند ،کسی سرپیچی از فرمان
نداشته است.
جالل طالبان�ی میگفت دولت کردس�تان رویای
ماست ،حاال انگار رویای شما از بین رفته ،چقدر به
آینده امید دارید؟
امی��د برای آینده هیچ گاه از بین نم��یرود .اگر امید نبود
ما همی��ن جا هم نبودیم ،روزی صدام حس��ین میگفت
نوش��یدن آب برای بارزانی و طالبانی حرام است ،روزگار
چرخشهای فراوانی دارد.

سرمقاله رأی اليوم

«سبهان» چه چیزی در سر میپروراند

دیدار شتابزده آقای تامر السبهان وزیر مشاور سعودی در امور
خلیج [فارس] از شهر س��وری رقه که به همراهی ژنرال بریت
مکگورگ فرس��تاده آمریکایی برای مبارزه با تروریسم صورت
گرفت ،پرسش��های متعددی را برانگیخت .این دیدار درس��ت
پس از زمانی صورت گرفت که از یکسو «دولت اسالمی» داعش
پایتخت و آخرین سنگرهای خود را از دست داد و از سوی دیگر
موضوع جدایی و استقالل مناطق کردنشین از کشورهای متبوع
به خبر اول جهان تبدیل شده است .حال پرسش این است که
دولت سعودی چه رویکردی را در مقابل این رویدادها در پیش
گرفته است.
قبل از هر چیز بهتر است یادآوری کنیم که آقای تامر السبهان
همان دیپلماتی اس��ت که چندی پیش به عنوان اولین سفیر
عربستانسعودیدربغدادتعیینشدهبود،امابهدلیلانتقادهای
گزندهاش در باره ایران و مرجعیت شیعه در عراق ،دولت عراق
او را به عنوان «عنصری نامطلوب» تش��خیص داد و سرانجام از
سویدولتسعودیفراخواندهشدوبادیپلماتدیگریجایگزین
شد .در عربستان سعودی اما این دیپلمات به عنوان «شخصیت
مناسب برای ماموریتهای دشوار» شناخته میشود .افزون بر
آن او بسیار به شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد و حاکم عملی
کشور عربستان نزدیک است .از این رو میتوان گفت که انتخاب
او برای این ماموریت ،امری تصادفی نبوده و دربردارنده پیامهای
ویژهای برای دولتهای سوریه ،ترکیه و بهخصوص ایران است.
نخستین ماموریت او تحویلگرفتن  ۵۰پیکارجوی سعودی که
در صفوف داعش در شهر رقه میجنگیدند و طی نبرد آزادسازی
این شهر ،خود را تسلیم «نیروهای سوریه دموکراتیک» کردهاند.

کشورهای دیگری نیز از قبیل انگلستان و فرانسه فرستادگانی
را به همین منظور به رقه اعزام کردهاند .هدف مهمتر این دیدار
اما فهماندن این مطلب به ایران و بهخصوص به ترکیه است که
عربستان کامال از کردها و نیروهای دموکراتیک سوریه که اخیرا
ش��هر رقه را با حمایت هوایی و زمینی آمریکا آزاد س��اختهاند،
حمایت میکند .همچنین به نظر میرس��د که س��بهان قصد
دارد سرپلهایی را با عشایر سنیمذهب منطقه رقه برقرار کند.
شاید به همین منظور بود که او دیدارهایی را با برخی از اعضای
آینده شورای مدنی برای اداره ش��هر رقه و همچنین با برخی
از س��ران عش��ایر و با آقای احمد الجربا ،رئیس س��ابق ائتالف
میهنی معارضان سوریه ،انجام داد .یادآوری میشود که آقای
احمد الجربا پیش از این ،گروهی را از عش��ایر سنی منطقه را
با کمک آمریکاییها متش��کل ساخت تا در صفوف «نیروهای
سوریه دموکراتیک (قس��د)» ،بجنگند و خود فرماندهی آنها
را بر عهده گرفت .موضوع چهارم اینکه دیدار آقای س��بهان از
رقه نش��اندهنده تایید بیچون و چرای سعودی از استراتژی
جدید پرزدنت ترامپ در قبال ایران و توافق اتمی با آن محسوب
میشود؛ اس��تراتژیای که ایران را کش��ور حامی تروریسم و
متزلزلکنندهثباتمنطقهقلمدادمیکند.ازاینحیثمیتوان
دیدار آقای سبهان را نخستین گام در زمینه تایید سیاستهای
آمریکا دانست .دست آخر اینکه عربستان سعودی سعی دارد
تحت عنوان بازسازی شهر رقه ،جای پایی برای خود در «سوریه
جدید» دس��ت و پا کند .از این حیث موضوع کردهای سوریه
برای عربستان جنبه محوری پیدا میکند .هم ترکیه و هم ایران
در منازعه خلیجیها با قطر جانب قط��ر را گرفتهاند .عالوه بر
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این پیشروی نیروهای دولتی سوریه و آزادسازی  ۹۰درصد از
اراضی این کشور ،از جمله شهر میادین و دیر الزور و تداوم این
پیشرویها به سمت مرزهای عراق که با کمک همهجانبه ایران
صورت گرفت ،دستاورد بزرگی برای ایران محسوب میشود.
عربس��تان س��عودی قصد دارد با نفوذ فزاینده ایران در عراق و
سوریهمقابلهکند.بنابراینکردهایسوریهچهبهلحاظسیاسی
وچهبهلحاظنظامیمهمترینبرگبرندهسعودیهابرابرایرانو
ترکیه خواهند بود .بهخصوص این موضوع را باید در نظر بگیریم
کهنبردآیندهمیانارتشدولتیسوریهو«نیروهایدموکراتیک
سوریه» برای کنترل شهر رقه خواهد بود.
از این جهت اهمیت دیدار ویژه و پیشبینینش��ده آقای تامر
از شهر رقه بیشتر معلوم میش��ود .این دیدار را میتوان نوعی
سنتشکنی در سیاست دیپلماسی آرام همیشگی عربستان
س��عودی دانست؛ سیاس��تی که معموال از حضور مستقیم در
مناطق پرتنش دوری میکند و ترجیح میدهد که کار خود را از
پشت پرده پیش ببرد.
ما به درستی نمیدانیم که آقای سبهان و دولت او چه نقشهای
را با همکاری آمریکاییها در خصوص رقه و ش��رق س��وریه در
س��ر میپرورانند ،اما نتایج چنین نقشهای بیگمان پیامدهای
خطرناکی را به بار خواهد آورد .نیز میتوان انتظار داشت که جدا
از سوریه ،کشورهای ایران و ترکیه اقدامات این عربستانیها و
آمریکایی را زیر نظر دارند و در برابر آنها بیکار نخواهند نشست.
حال آیا عربستان سعودی که هماکنون در باتالق یمن غرق شده
و شاهد شکست قاطعانه همپیمانانشان در سوریه بودهاند ،قادر
خواهند بود از پس چالش جدید برآیند.

تش��خیص اختالل خودش��یفتگی تنها در صورتی
میس��ر میش��ود که فرد با رفتارهای خود عالئمی
از پریش��اناحوالی یا نارس��ایی بالینی ب��روز دهد.
درغیراینص��ورت میت��وان گف��ت بس��یاری از
سیاس��تمداران -اگر نه هم��ه آنه��ا -و تقریبا همه
مشاهیر به خودشیفتگی مبتال هستند .ترامپ مردی
اس��ت که بهطور رقتانگیزی دیگران را آشفتهحال
میکنداماهیچعالمتیبهدستنمیهدکهثابتکند
خود او آشفتهحال است .خلقوخوی ترامپ با وجود
آنکه مشمئزکننده و افسارگسیخته است ،اما برای او
ش��هرت ،اقبال ،زن ،و حاال قدرت سیاسی به ارمغان
آورده است؛ او به لطف ترامپوارگی خود نه تنها بدنام
نش��ده ،بلکه از برکات زیادی هم بهره میبرد .ترامپ
تهدیدی برای ایاالت متحده و جهان است ،نه به این
دلیل که یک بیمار روانی اس��ت ،بلکه برای آنکه یک
شریر بالفطره است.
وقتی میبینم تش��خیصهای روانپزشکی بیهیچ
مراعاتی مورد سوءاستفاده قرار میگیرند تا هر رفتار
زنندهای را نش��انه یک بیماری روانی معرفی کنند،
آزرده میشوم .بخش عمدهای از گردآوری ویراست
سوم راهنمای تش��خیصی و آماری اختالالت روانی
به عهده من بود و در پیشبرد ویراست پنجم وظایف
اصلی را خودم بر دوش داشتم .به همین دلیل بر خود
الزم میبینم دقت و صداقت روشهای تشخیص در
روانپزشکی را احیا کنم.
اغلبعاملینکشتارجمعی،تروریستها،متجاوزین،
فرمانروای��ان دیکتات��ور ،بزه��کاران ،دروغگویان و
مبتالیان به توهم توطئه ،بیمار روانی نیستند .هیچ
ش��اهدی هم نمیتوان بر این مدعا یافت که ترامپ
بیمار روان��ی اس��ت .رفتارهای نخراش��یده ،گفتار
سخیف و کردار نامو ّقر ترامپ ،مایه شرمساری ملی
است و از او چهره نامطلوب-ترین الگوی اجتماعی را
به جا میگذارد (شاید بهتر است هنگام پخش اخبار
و نمایش عملکردهای ترامپ در تلویزیون ،اعالم شود
تصاویری که میبینید برای بچههای زیر  13س��ال
مجاز نیست ،در اینصورت ش��اید بتوانیم مطمئن
شویم فرزندانمان را از تأثیرات ناخوشایند او در امان
نگاه داشتهایم) .ترامپ آمریکا را به تباهی میکشاند
ن همه نمیتوان
و عظم��ت آن را نابود میکند .ب��ا ای 
چنین نتیجهگیری کرد که او یک بیمار روانی است.
کاربرد ابزارهای روانپزش��کی برای بیاعتبار کردن
ترام��پ ،س��ه پیام��د زیانب��ار دارد .نخس��ت آنکه
برجستهکردن ترامپ با لقب «بیمار روانی» بیش از
اینکه ترامپ را خجالت دهد ،موجب بدنامی بیماران
روانی میش��ود .بس��یاری از این بیم��اران ،افرادی
گشادهرو و پاکنهاد هس��تند ،درصورتیکه ترامپ
فاقدایندوویژگیاست.دوماینکه تالشبرای توضیح
رفتارهای ناخوشایند ترامپ بر اساس بیماری ،رفتار
او را موجه میکند و باعث میش��ود خطرات ناشی از
سیاستهای او به چشم نیایند .ترامپ یک مصیبت
سیاسی است و نه طعمهای برای ارتزاق تحلیلهای
روانی .به جای تمرکز بر دالیل کژرفتاریهای ترامپ،
باید به کمک ابزارهایی سیاسی با کنشهای او مواجه
شویم .سوم آنکه حتی اگر دونالد ترامپ از مقام خود
عزل میشد ،جانش��ینان او (پنس و رایان) به مراتب

نامساعدتر بودند؛ و احتماالً سیاستهای تهدیدآمیز
او را شدت میبخشیدند.
اما این موضوع چه خصلتی از خود ما را برمال میکند؛
چه چیزی باعث شده کس��ی را انتخاب کنیم که تا
این اندازه نامعقول اس��ت و مش��روعیت کافی برای
تعیین سرنوشت ما را ندارد؟ ترامپ ،عامل این جهان
آشوبناک نیست ،بلکه نشانهای است که بر این جهان
آش��وبزده داللت دارد .نمیتوانیم ترامپ را مقصر
گرفتاریه��ای خود بدانیم ،چ��ون در این صورت از
بیماری اجتماعی خودم��ان که ترقی فردی چون او
را ممکن کرده ،غاف��ل میمانیم .اگر ترامپ را دیوانه
بنامیم ،از مواجهه با دیوانگی شایع در جامعه خودمان
طفرهرفتهایم؛اگربخواهیمعقلسلیمخودرابازیابیم،
الزم است در گام نخست نگاهی به خودمان بیندازیم.
واضح است که :ترامپ دیوانه نیست ،بلکه جامعه ما
مبتال به دیوانگی است.
نگارش این کتاب دو سال پیش آغاز شد .در آن زمان
حتی فکرش را هم نمیک��ردم نامی از ترامپ در این
صفحات بیاید .اثر حاضر قرار بود پژوهشی پیرامون
انحطاط عقل سلیم باشد؛ مقصودم عجز جمعی ما در
اتخاذ تصمیماتی درست ،در قبال خطرات فزایندهای
است که بقای بش��ر را تهدید میکند؛ مواردی نظیر
رش��د بیرویه جمعیت ،گرمای جهانی ،زوال منابع
آبی و تخریب محیط زیست .اما تهدیدات مهلکی که
در گذشته با آنها دستوپنجه نرم میکردیم ،حاال با
رسوایی عقل سلیم ما تش��دید میشوند؛ نشانه این
رسوایی ،حضور پرخاشگرانه ترامپ است.
خطر،همیشهبخشجداییناپذیراززندگیبشربوده؛
انسان در طول حیات 200هزار ساله خود ،هر روز با
بحرانهای رعبآوری دستبه گریبان شده و از آنها
جان سالم به در برده است .در گذشته میشد میزان
خطر در مقیاس فردی ،خانوادگی ،قبیلهای ،شهری یا
ملی را تخمین زد .اما خطرات امروزی دامنهای جهانی
دارند؛ سیاره ما بیاندازه حقیر است و روابط درونی آن
به شدت در پیوند با هم هستند ،از اینرو دیگر برای
ما مکان امنی نیس��ت تا بتوانیم در آن پنهان شویم
(حتی ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد حس��ی
جز این ندارند).
انیشتین تعبیر مش��هوری در وصف دیوانگی دارد؛
«انج��ام مک��رر کاری واحد و توقع مش��اهده نتایج
متفاوت ».هموطنان سابق ،همگی با چشم و گوش
بسته ،چرخه تکراری و حزنآور «صعود آنی و سقوط
ناگهانی» را دنبال میکردند .حاال ما دقیقا اشتباهات
فاجعهبار آنان را تکرار میکنیم .یادگیری از گذشته
تنها راهی است که به کمک آن میتوانیم تمدن خود
را زنده نگه داریم .شوربختانه نمیتوان خودبهخود
و تصادفی با واقعیت مواجه ش��د .در کتاب تلموذ با
این کالم حکیمانه -که تداعیگر محور روانشناسی
اس��ت -روبهرو میش��ویم؛ «ما هیچ��ی را به همان
صورت که هست ،نمیبینیم ،بلکه آن را طبق میل
خودمان نگاه میکنیم ».تنها کس��انی میتوانند در
راه کمال قدم بردارند که با چشمان گشوده حرکت
میکنند؛ نمیتوانیم نیرنگهای خام-دستانه ترامپ
را پررنگ کنیم تا حقایق بغرن��ج درباره خودمان را
نادیده بگیریم.

