صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
داود باقری
جانشین مدیرمسئول :فریبا آباقری
زیر نظر شورای سردبیری
سردبیر :مهرداد حجتی
دبیر اجرایی :زهره هدایتی
سیاست فردا
هم�کاران :مهس��ا امرآب��ادی ،امی��ن
معصومی ،ناهید مولوی ،اعظم ویسمه

جهان فردا
دبیر :نزهت امیرآبادیان
همکاران:زین��ب جعف��ری ،مرتض��ی
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
همکاران :سحر آزاد ،سما بابایی
آرزو شهبازی ،زینب کاظمخواه
حمیدرضا محمدی ،شکوه مقیمی

تصویر فردا
دبیر عکس :روشن نوروزی
همکاران :علیرضا گودرزی ،پریسا هاجری
بخش فنیوهنری
مدیر هنری :علیرضا میرزامصطفی
مدیر انفورماتیک :حمید صداقت
سرپرست فنی :امین مریخی
صفحهآرایی :حمید عینیخراسانی
حمیدرضا سراجی ،مهدی فراهانی
مرضیه کیانی
حروفچینی :زهرا خوشنیت
فاطمه محمدی ،آیدا نوروزی
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مردی که هنوز مهم است

بخشی از اسناد ترور کندی منتشر شد

جامعه فردا-روزنامه اطالعات چاپ تهران ،دوم
آذر  ،۱۳۴۲یک روز پس از ترور جان ا ِف .کندی،
رئیسجمهور اس��بق آمریکا ،گزارشی از بازتاب
این واقعه در میان مردم و مسئوالن ایرانی منتشر
کرد و نوشت :نیمه شب دیشب تهران خوابآلود
بانگرانیوهیجانفراوانیازخبرترورناجوانمردانه
جان کندی ،رئیسجمهور آمریکا باخبر شد و از
فقدان یکی از بزرگترین پاسداران صلح عصر ما
که طی سه سال زمامداریاش سیمای حقیقی
و ش��جاعانه خود را در راه حفظ صلح و آزادی به
جهانیان نش��ان داده بود ،در غ��م و اندوه عمیق
فرورفت .ت��رور کندی بدون اغ��راق چون بمب
در محیط سیاس��ی تهران صدا ک��رد و از همان
نیمه ش��ب که این حادثه تأسفانگیز و اندوهبار
اعالم ش��د ،تلفنها بهکار افتاد و شخصیتهای
سیاسی و دولتی و حتی افراد عادی یکدیگر را از
حادثهدردناکیکهرویدادهبود،باخبرمیکردند.
ترامپ وارد میشود

«موضوع ،کس��ب اطالعات بیشتر است و من ب ه
عنوان رئیسجمهوری اجازه خواهم داد تا موانع
طوالنیمدت اس��ناد طبقهبندی شده جان.اف
کندی برداشته شود ».اینها را مدتی قبل ترامپ
در یک توئیت نوش��ته بود .حاال  2800پرونده از
این اسناد منتشر شده است.
ساعت  ۱۲:۳۰ظهر جمعه  ۲۲نوامبر  ۱۹۶۳در
داالس تگزاس؛ جان اف.کندی ،سیوپنجمین و
جوانترین رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا،
وقتی با همسرش ژاکلین ،سوار ماشین لیموزین
روبازبود،ترورشدودرگذشت.اماهنوزهمکندی
و اسرار قتل او برای مردم آمریکا مهم است؛ البته
ترامپ انگیزههای دیگری برای انتشار این اسناد
دارد .او بر این باور اس��ت که رفع موانع از انتشار
اسناد طبقهبندی ش��ده میتواند موجب شود
مس��تندات دیگری که از آن دریغ ش��ده است،
بیشتر مورد توجه قرار گیرد .یکی از مقامات کاخ
سفید میگوید :رئیسجمهوری معتقد است که
این اسناد باید بهطور شفاف و کامل در دسترس
مردم باش��د ،مگر اینکه آژانسه��ای اطالعاتی
رئیسجمهوری را متقاعد کنند که انتش��ار این
اسناد به امنیت ملی لطمه وارد میکند .ترامپ در
طول مبارزات انتخاباتی خود در سال ،۲۰۱۶یک
ادعای بیاساس در مورد پدر تد کروز که آن زمان
رقیب انتخاباتی وی ب��ود مطرح کرد و گفت که
پدرش با لیهاروی اسوالد در قتل جان .اف کندی
مشارکت داشته است؛ ادعایی که هرگز پیگیری
نشد و ترامپ نیز بابت آن عذرخواهی نکرد .راجر
استون ،مشاور طوالنیمدت ترامپ که در کارزار
انتخاباتی وی را همراهی و کمک میکرد ،یکی از
طرفداران سرسخت تئوریهای توطئه است و در
کتابخودمدعیشدهاستکهپرزیدنتلیندون
بی.جانس��ون ،معاون جان .اف کندی در قتل او
نقش داشته است .هر چند ترامپ قول داده بود
تمامی اسناد را منتشر میکند؛ اما قرار نیست به
صورتکاملهمهچیزمنتشرشود.ترورجاناف.
کندی دنیا را در شوک فرو برد .تئودور سرنسن،
مشاورونویسندهسخنرانیهایکندیمیگوید:
«آدمهای زی��ادی بعدها برایم توضیح دادند که
چطور تأثیر مرگ رئیسجمهور روی آنها حتی
عمیقتر از اثر درگذشت والدینشان بوده است.
به نظرم به این دلیل که مرگ پدر و مادر نشانه از
دست دادن گذش��ته است ،اما ترور کندی برای
مردم آمریکا نماد از دست دادن آینده بود».
ثبت در خاطرهها

ب��ه دالیل مختلفی ،جی اف کی با گذش��ت 50
سال از مرگش همچنان شخصیتی زنده است.
ش��اید مهمترین چیزی که ب��ه «زندگی پس از
مرگ» او در فرهنگ آمریکایی کمک کرد ،رسانه
تازه تولدیافته تلویزیون بود .کندی نخس��تین
رئیسجمهوریبودکهکنفرانسهایخبریزنده
در تلویزیون اج��را کرد و پس از آن ،آمریکاییها
با فردی که در کاخ س��فید اقام��ت گزیده بود،
احساس نزدیکی میکردند .هنگام مرگش نیز
تلویزیون حضور داشت .حضوری که هیچ رسانه
دیگری نمیتوانست با آن رقابت کند .سه کانال
تلویزیونی با پوشش خبری بدون وقفهشان آخر
هفتهای سرشار از تصاویر ماندگار پدید آوردند که
دراذهانباقیماند:تقالیگزارشگراندرلحظات
اولیه برای به دست آوردن اطالعات ،آشفتگی و
شلوغی اطراف لی هاروی اسوالد که پس از انجام
قتل ب��ه ادارات مختلف پلیس در داالس منتقل
میشد ،طبلهای آرام ،اسب بدون سوار ،بیوهای
ش��جاع ،کودکی که برای تابوت پدرش دس��ت
تکان میداد و باقی تصاوی��ر .تلویزیون به مردم
پیوست تا در عزاداری آنها شرکت کند و روزهای
غرق در هراس و حیرتی که قتل در پی داشت را
از سر بگذرانند و دو روز پس از قتل رئیسجمهور
میلیونهاآمریکاییسراسیمهوحیرتزدهکشته
شدن قاتل کندی را به صورت زنده در تلویزیون
دیدند .تنها یک هفته قبل از آن ،همه این اتفاقات
غیرقابل تصور بودند .او در خاطرهها مانده است؛
کندی هنوز هم مهم است.
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پارلمان کاتالونیا رأی به جدایی داد

نخستوزیر اسپانیا خواهان اداره مستقیم کاتالونیا شد
توس��ط ماریانو راخوی ،نخس��ت وزیر دولت مرکزی ،منصوب خواهند
ش��د تا اداره امور منطقه را «تحت شرایط استثنایی و موقت» در دست
بگیرند .همچنین ،به نخست وزیر اجازه داده میشود تا پارلمان محلی
را منحل کرده و حداکثر ظرف ش��ش ماه از زمان تأیید الیحه در س��نا،
انتخابات جدید برای گزینش نمایندگان پارلمان محلی را برگزار کند.
احتماال دولت فعال درصدد انحالل پارلمان محلی برنخواهد آمد و مقامات
منصوب از س��وی دولت مرکزی بکوشند با همین پارلمان کار کنند .در
حال حاضر ٧٢ ،کرس��ی از  ١٣٥کرسی پارلمان محلی در اختیار دولت
محلی طرفدار استقالل است و دولت مرکزی گفته است که ادامه فعالیت
پارلمان کنونی «مشروط به آن است ،طرحهایی که مغایر اهداف اعالم
شده در الیحه اس��ت در این پارلمان تصویب نشود ».فعال برنامهای هم
برای برکناری رئیس پارلمان ،که از طرفداران سرسخت استقالل است،
در دست نیست .پارلمان کاتالونیا به کار خود ادامه خواهد داد؛ اما دولت
مرکزی میتواند آن را منحل و انتخابات جدید برگزار کند .پلیس محلی
کاتالونیا هم تحت فرماندهی مستقیم دولت مرکزی قرار میگیرد و در
صورت لزوم ،مأموران اعزامی از مرکز به جای نفرات آن منصوب میشوند.
در جریان برگزاری همهپرسی ،دولت مرکزی با اعزام واحدهای پلیس
درصدد جلوگیری از رأی دادن م��ردم برآمد؛ اما نفرات پلیس محلی از
همکاری با مأموران اعزامی خودداری کردند.
نخست وزیر اسپانیا گفته است« :دولت مایل است انتقال اطالعات واقعی،
عینی و بیطرفانه که اصل کثرتگرایی سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را
رعایت میکند در اختیار همگان قرار گیرد ».قاعدتا منظور این اس��ت
که رسانههای دولتی در کاتالونیا از تبلیغ جداییطلبی خودداری ورزند؛
هرچند دولت در زمینه کنترل محتوای رسانههای خصوصی ،که بخش
عمده بازار رسانهای را در اختیار دارند ،قدرتی ندارد؛ مگر اینکه از طرق
قانونی بتواند چنین اختیاراتی را به دس��ت آورد .نظام حکومتی اسپانیا
مشروطه سلطنتی است و اگرچه رسما یک نظام فدرال خوانده نمیشود،
اما ساختاری بسیار غیرمتمرکز دارد و دولتهای محلی مناطق مختلف
آن از اختیارات وس��یعی در اداره امور خود برخوردار هس��تند .منطقه
کاتالونیا از ثروتمندترین مناطق اسپانیاس��ت و اهالی آن معتقدند که
کمک مالی دولت مرکزی به این منطقه به مراتب کمتر از عوایدی است
که از این منطقه به دس��ت میآورد .همچنین ،ملیگرایان کاتالونیا به
طور سنتی با حکومت اسپانیا مخالف بودهاند.

اس��تقاللطلبی س��که رایج این روزها در دنیاس��ت .در ص��ورت وقوع
چنین اتفاقی ،جهان ما به قطعات کوچکتری تقسیم میشود که ایجاد
هماهنگ��ی میان بخشهای مختلف آن روزبهروز پیچیدهتر میش��ود.
پس از اعالم اس��تقالل کردس��تان عراق ،حاال در قلب اروپا در اس��پانیا
درگیری بر س��ر جداییطلبی کاتالونیا در جریان است .البته کاتالنها
نیز مانند کردها سابقه تاریخی برای جداییطلبی دارند و استقاللطلبی
یا جداییطلبی کاتاالن جنبشی سیاسی ،متأثر از ناسیونالیسم کاتاالن
است که هوادار اس��تقالل کاتالونیا یا به اصطالح سرزمینهای کاتاالن
از اس��پانیا و فرانسه است .اس��تقاللطلبی کاتاالن مبتنی بر این نظریه
است که کاتالونیا یک ملت مش��تق از تاریخ ،زبان و فرهنگ خود است.
آغاز جنبش به اوایل قرن  ۲۰که برخی احزاب سیاسیخواهان استقالل
کامل از اسپانیا شدند ،برمیگردد .فضای رژیم فرانکو بر مردم و فرهنگ
کاتاالن منجر به محبوبیت یافتن این جنبش شد.
بح��ران کاتالونیا در اس��پانیا ب��ا اقداماتی که دوطرف بح��ران در پیش
گرفتهاند ،تشدید شده است .این اقدامات که طرفین آن را تحریکآمیز
میخوانند ،باعث شده تا تنشها دوباره افزایش یابند .هواداران استقالل
کاتالونیا اعالمیه جدایی این منطقه از اس��پانیا را به مجلس محلی ارائه
کردن��د و پارلمان نی��ز به جدای��ی از اس��پانیا رأی داد .ماریانو راخوی،
نخستوزیر اس��پانیا ،هم از مجلس سنای این کشور خواسته است تا از
طرح برکناری دولت محلی کاتالونیا و اداره مستقیم این منطقه توسط
دولت مرک��زی حمایت کند .انتظار میرود نمایندگان مجلس س��نا از
این طرح حمایت کنند .الیحه اداره مس��تقیم امور کاتالونیا در واکنش
به تصمیم دولت محلی این منطقه برای برگزاری همهپرس��ی استقالل
و جدایی از اس��پانیا تهیه و تصویب شده اس��ت .دولت مرکزی براساس
رأی دادگاه قانون اساس��ی هشدار داده بود که اگر دولت محلی تصمیم
به استقالل را لغو نکند ،مرتکب اقدام غیرقانونی شده و دولت به منظور
حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی اصل  ۱۵۵قانون اساسی در مورد
اداره مستقیم امور منطقه را به اجرا خواهد گذاشت.
راخوی هنگام پاسخ به نمایندگان در پارلمان تصویب الیحه برکناری
دولت محلی کاتالونیا بهطور موقت اختیارات ویژهای به نخس��توزیر و
دولت مرکزی میدهد ،با تصویب الیحه برکناری دولت محلی ،برخی از
مقامات اجرایی منطقه کاتالونیا که با رأی مردم و تصمیم پارلمان محلی
به این مقامات رسیدهاند ،جای خود را به افرادی میدهند که مستقیما

«فرار بزرگ» عنوان کارتون درباره ناکامی کاتالونیا در فرار از اتحاد با اسپانیا

خبر

پاورقی

ولیعهد سعودی :به اسالم معتدل بازمیگردیم
ولیعهد س��عودی ب��ا اعالم آغ��از پروژه س��اخت بزرگترین ش��هرک
سرمایهگذاری در این کشور موسوم به پروژه «نئوم» گفت :به آنچه که
اسالم میانه و معتدل است ،بازمیگردیم .روزنامه رای الیوم ،سه شنبه
گذشته گزارش داد «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در مصاحبه با
روزنامه انگلیسی گاردین که همزمان با مراسم اعالم آغاز پروژه انجام
گرفت گفت که دولتهای محافظهکاری که طی  30سال گذشته در
رأس قدرت در عربستان بودند ،رفتاری غیرطبیعی داشتند .او تقصیر
را گردن گرایشهای خش��کاندیش دینی انداخت و گفت که ظهور
این گرایشها نوعی عکسالعمل در برابر ظهور نظام جمهوری اسالمی
در ایران بوده است.

تعلیق ...گامی ب ه پیش

وی با بیان اینکه عربستان س��عودی صاحبان تفکرات افراطی را نابود
میکن��د و به زندگی طبیعی خود ادامه میده��د ،گفت« :به آنچه که
اسالم میانه و معتدل اس��ت ،بازمیگردیم ».محمد بن سلمان ،امروز
آغاز به کار پروژه س��اخت یک شهرک سرمایه عظیم را اعالم کرد .این
شهرک در مرز مش��ترک مصر و اردن با عربستان قرار دارد و مساحت
آن  26هزار و  500کیلومتر مربع یعنی سه برابر پاریس است .ساخت
این ش��هرک بیش از  ۵۰۰میلیارد دالر هزینه در برخواهد داشت و در
قالب چشمانداز  ۲۰۳۰عربستان قرار دارد و شامل طرحهای متعددی
از جمله کارخانههای تولید اتومبیل و تجهیزات صنعتی است .عالوه بر
این ،این پروژه شامل چندین طرح بلندپروازانه تفریحی و گردشی است.

يادداشت

فاروق نجمالدین

هنوز تور دیدارهای حیدر العبادی از کش��ورهای همس��ایه عراق به
پایان نرس��یده( ،که بیش��باهت به دور پیروزی ورزشکاران نیست)
دولت کردستان اعالم کرد که نتایج رفراندوم جدایی اقلیم را به حالت
تعلیق درم��یآورد .العبادی اما بیدرنگ اعالم ک��رد که اعالم تعلیق
کفایت نمیکند و دولتم��ردان اربیل باید نتایج رفراندوم را کال ملغی
کنند تا راه بر هر تفسیری در آینده بسته شود .اغلب واکنشها نیز چه
در عراق و چه خارج آن -مثال ترکیه -بیش��باهت به واکنش العبادی
نبود .مقامات اربیل درصدد آن هستند که راهی برای خروج از بحران
بیابند بدون آنکه ساختار قدرت در کردستان دستخوش تغییر شود.
احزاب معارض بهویژه حزب گوران [تغییر] آشکارا خواستار استعفای
بارزانی شدند و برخی نیز س��خن از تشکیل دولت انتقالی میگویند.
دولت العبادی دس��تکم در پی آن است که بسیاری از امتیازات را که
کردها طی  ۱۴سال گذشته به اعتقاد بغداد خودسرانه از آن استفاده
میکردند بازپسگیرد .از آن جمله میتوان به گمرکها و گذرگاههای
مرزی و کنترل فرودگاهها اش��اره کرد که در تمام این مدت در اختیار
دولت اقلیم قرار داشت و درآمد حاصل از آن به جیب این دولت سرازیر
میش��د .مهمتر از آن اس��تخراج و صدور نفت اس��ت که طبق قانون
اساسی عراق به دولت فدرال تعلق دارد اما دولت اقلیم یکسویه از آنها
بهرهبرداری میکرد.
آیا سختگیری دولت عراق صرفا برای آن است که العبادی میخواهد
دس��ت باال را در تقس��یم مجدد امتیازات نگاه دارد یا اینکه او در پی
بههمزدن س��اختار قدرت در اربیل است؟ بهنظر میرسد که العبادی
به تغییر توازن نیروها در درون اقلیم کردس��تان چش��م دوخته باشد
تا پیروزیهای نظامی خود را با دس��تاوردهای سیاسی تکمیل کند.
شرایط فعلی دولت عراق اما بهگونهای نیست که تضمینی برای العبادی
بهوجود آورد .دولت کردستان اگرچه اعالم کرده که عملیات نظامی
در مناطق مورد مناقشه را متوقف میکند اما درگیریهای گاه شدید
نظامی بهویژه میان پیشمرگهها و حش��د الشعبی هنوز هم مشاهده
میشود .هرچند که توان نظامی نیروهای کرد محدود بوده و احتمال
نمیرود که ای��ن نیروها پیروزی تعیینکنندهای بهدس��ت آورند اما
گس��ترش درگیریها ممکن است آن را از حالت رویارویی واحدهای
نظامی صرف خارج کند و پای مردم عادی را به این معرکه بکشاند .نباید

طرح  :جوپ برترامپس

فراموش کرد که بیش از یکمیلیون پناهنده عرب ،مسیحی و ایزدی
در کردستان سکونت دارند و نزدیک بههمین تعداد کرد در شهرهای
اصلی عراق زندگی میکنند .از سوی دیگر انتخابات سراسری عراق در
پیش است و معلوم نیست که تداوم این تنش چه تاثیراتی را بر موقعیت
احزاب و ائتالفهای سیاسی میگذارد .هماکنون بسیاری از نیروهای
سیاسی خواستار تمدید دوره قانونی مجلس فعلی و تاخیر انتخابات
شدهاند چراکه ساکنان شهرها و مناطق آزادشده از دست داعش هنوز
هم آواره هستند و نتوانستند به شهرهای خود بازگردند .مسلما تداوم
تنش نظامی و سیاسی با اقلیم کردستان ،مانعی اساسی برای برگزاری
انتخابات است و ممکن است دولت عراق را با خأل قانونی روبهرو کند.
از اینرو مصلحت حکم میکند که مصالحه میان دولت مرکزی و اقلیم
آنقدر به درازا نکشد که عواقب آن برای طرفین قابل محاسبه نباشد.
شاید حق با برهم صالح ،سیاستمدار برجسته کرد و یکی از معارضان
رفراندوم باشد که بهگفته او نباید صرفا بر سر کلمات سختگیری کرد .او
میگوید که کلمه «تعلیق» اگرچه ممکن است وافی به مقصود نباشد اما
دولت کردستان در بیانیه خود رسما چارچوب قانون اساسی را پذیرفته
است؛ قانونی که اساسا رفراندوم را به رسمیت نمیشناسد .او در ادامه
میگوید که حکم چندی پیش دادگاه قانون اساسی عراق ،کل برگزاری
رفراندوم را اقدامی غیرقانونی شمرده است .از اینرو پذیرش چارچوب
قانون اساسی از سوی دولت کردستان ،نوعی پذیرش ضمنی حکم این
دادگاه نیز محسوب میش��ود .به اعتقاد او نباید بر این حقیقت چشم
بست که نیروهایی که اکنون رویاروی هم قرار گرفتهاند تا همین دیروز
همدوش هم علیه تروریسم ،جنگیده و قربانیهای فراوانی را دادهاند.
هر بحرانی در ذات خ��ود فرصتهایی را نیز دارد یا چش��ماندازهای
جدیدی را خلق میکند که پی��ش از آن در اختیار طرفهای ذینفع
نبوده است .مس��لما اگر بازیگران سیاسی قادر باشند از این فرصتها
برای بررس��ی رویکردهای خود و تجدید نظر در آنها اس��تفاده کنند،
خواهند توانست دستاوردهای مثبتشان را تثبیت کنند اما اگر در پی
آن باشند که پیروز مطلق میدان باشند ،باید بدانند که بازی پرریسکی
را آغاز کردهاند .کارس��ازترین راهکار برای خروج از بحران فعلی ،مبنا
قراردادن پیشنهاد جامع آیتاهلل سیستانی ،مرجع دینی بزرگ عراق
مبنی بر رجوع به قانون اساسی عراق است .هرجا هم که اختالفی پیش
آید طرفی��ن باید از پیش اعالم کنند که به حک��م دادگاه عالی قانون
اساسی گردن خواهند نهاد .راهحل این بحران ،مجادله بر سر کلمات
نیست بلکه آغاز فوری مذاکرات آن هم نه در تهران یا استانبول یا در
واشنگتن که تنها در بغداد است.

«جامعهفردا» منتشر میکند

در گرگومیش عقل سلیم آمریکایی

انتشار ترجمه تازهترین کتاب درباره ترامپ و جامعه آمریکا در شماره بعدی «جامعه فردا»
زهره قلیپور

ه��ر آمدن ،رفتنی دارد؛ اما در گذار میان این آمدن و آن رفتن ،چرخ
گردون است که میچرخد و آدمیان که فرسوده میشوند و نسلها که
منجمین
زائل میگردند؛ فقط زمین و آسمانها جاودانه میمانند؛ اما ّ
میگویند اینها نیز رفتنی هستند .پس میطلبد که معنی جاودانگی
را عوض کنیم و بگوییم مقصود ،تا آن روزی است که زمین ،بر سبیل
عادت خود ،فلک را دور میزند و تا روزی که س��رزمینها هستند و
تنابندهای در آنها نفس میکشد ،سایه حکمفرمایان نیز بر زمین پهن
است؛ سایهای هرچند وزین ،اما در بطن خود لرزان و در نوسان میان
خرد و جنون .این دومی ،سنگینپاست و به ترک اریکهای که به آن
تکیه زده ،کمتر مایل است؛ بااینهمه گشت میزند و به هر سرزمینی
سرک میکشد .آن فیلس��وف فرزانه ،گوینده ناگفتههای زرتشت،
چنین میگفت« :جنون فردی ،امری اس��ت نادر؛ اما جنون جمعی،
آفتی اس��ت عالمگیر و چیره بر دس��تهها ،جماعات ،ملتها ،و ادوار
تاریخی ».با این همه کسانی هستند که یکتنه،
سرنمون نابخردیهای جمعی میشوند و ممکن
اس��ت در هر دياري ظهور یابند .این پهندشت
نيز که از خزر تا خليجاش ،هميشه پارس بوده،
از س��ر ش��وربختی کم مجانيني به خود ندیده
که برآن تاختهاند و افس��ار عقل به هوای نفس
سپردهاند تا بیرنجش خاطری ،تاراج مام وطن
را بر خود س��هلتر کنند ،بیاینکه از فروکاستن
ایرانشهر به ويرانشهر هراسی به دل راه دهند .در
این میان اما ،آنچه نابخشودنی مینماید ،ملتی
اس��ت که خود تاج بر س��ر تاراجکننده گذاشته
اس��ت .در شرح عمق رس��وايي این گناه کبیره
جمعی ،ما را همین اش��ارت بس اس��ت که آن
جماعت خطاکار ،چون از خواب نوش��ین بیدار
شوند و ببینند آنچه چراغ معجزه میپنداشتند،
آتش شهوت اژدهايان ضحاک بوده ،صیحه سر
میدهند و مرثیه عمر رفته میخوانند و بر خود ،این خرده میگیرند
که چرا فریفته تردستی جنون شدهاند .اما جنون ،چنان منشی ندارد
که کنج عزلت بگیرد .پس راه خود را میرود و به هر جا سر میزند تا
از مضرات خود به همگان نصیبی برساند .اینبار قرعه به نام سرزمین
یانکیها افتاده است.
اچ.ال.منکن ،روزنامهنگار فقید آمریکایی ( )1956-1880با نگاهی
پیشگویانه عاقبت جنون در سرزمین خود را چنین ترسیم کرده بود:
از آنجا که دموکراسی به شکل غایی خود دست یافته ،پس هیچ چیز
بهتر از تش��کیالت ریاس��تجمهوری ،روح حقیقی ملت را بازنمایی
نمیکند .س��رانجام روزی فرحبخش و فرخنده از راه خواهد رس��ید
که عوام سادهاندیش این سرزمین ،کامیاب شوند و به آرزوی دیرینه
خود برسند .آن روز کاخ سفید ،منزلگاه یک ابله فرومایه خواهد بود.
تحقق یک پیشگویی؛ حلول شرارت

امروزه ایاالت متحده ش��اهد ظهور پدی��دهای در مقام کلیددار کاخ

سفيد است که پهنه زمین ،از شرق تا غرب ،به آن چشم دوخته و او را
به منزله یکی از بغرنجترین مصادیق اس��تیالی جنون در هزاره سوم
باز میشناسد .اما آیا منشأ این جنون را نباید در میان جماعتی جست
که مقام رياستجمهوري را به او سپردهاند و با این گزینش ،از نابخردي
خود رونمایی کردهاند؟
آلن فرانس��س ،روانپزشک سرش��ناس آمریکایی ( )1942در کتاب
خود با عنوان «در گرگومیش عقل س��لیم آمریکایی» ضمن طرح
پرس��ش فوق ،به تش��ریح ابعادی از روح ملت آمری��کا میپردازد که
پیدای��ی موجود معلومالحالي موس��وم ب��ه دونالد ترامپ را میس��ر
نموده اس��ت .فرانسس معتقد است ،به جای پرتوافکنی بر اختالالت
و ناهنجاریه��ای رفتار ترامپ ،باید چراغ به دس��ت گرفت و س��راغ
زوایای خام��وش اذهان عمومي رف��ت؛ زيرا ق��درت گرفتن ترامپ
معل��ول اوهام جمع��ي اس��ت و ریش��ه در نگرشه��ای بيمارگون
اجتماعی دارد .فرانس��س معتقد اس��ت برای امید بس��تن به افقی
نجاتبخش در جامعه آمریکا ،از فهم و ش��ناخت این بیماری جمعی
ناگزیریم؛ چون تنها به همین طریق میتوانیم دریابیم چه سازوکاری
منج��ر به تحق��ق ریاس��ت جمه��وری ترامپ
شدهاس��ت؛ به تعبیري از رهگذر آسیبشناسی
این مرض اس��ت که میتوان راهی برای درمان
آن یافت.
فرانس��س در کتاب خود این پرس��ش را پیش
میکش��د که اگر ترامپ یک فرد پریشاناحوال
اس��ت ،درب��اره ملت��ی ک��ه او را در کرس��ی
ریاستجمهوری نش��انده ،چه باید گفت؟ و بعد
تصری��ح میکن��د »:ترامپ ،رواننژند نیس��ت؛
ماییم ک��ه به ای��ن عارضه مبتال هس��تیم ...لذا
چشمداش��ت ما به اینک��ه ترامپ تح��ول یابد،
خی��ال باطلی اس��ت .آنچه باید درم��ان گردد،
ذهنی��ت مبتال ب��ه اوهام اجتماعی ماس��ت که
سببس��از ام��ارت ترام��پ شدهاس��ت» .نکته
قابل تأملی که فرانس��س ،نظر ما را به آن جلب
میکند ،آن اس��ت که نقص ترامپ در حماقت
او نیس��ت ،بلک��ه در ش��رارت اوس��ت؛ تاجاییکه در وص��ف وی از
اس��تعاره «دجال» يا «ضدمس��یح» به��ره میگیرد .فرانس��س بر
مبن��ای انگارههای کتاب عهد عتی��ق ،ترامپ را مع��ادل ابزار انتقام
اله��ی معرفی کرده و اع�لام ميکند برای تنبیه نس��لهای نوآمده،
بهموج��ب گناهان پدران ،هیچ بلیهای مهلکت��ر از ترامپ نمیتوان
در نظر آورد.
آنچه در باال به آن اش��اره شد ،چکیده کتابی است که «جامعه فردا»
قص��د دارد با ترجم��ان تدریجی آن بهص��ورت پاورق��ی ،در اختيار
خوانندگان خود ق��رار دهد .امی��د آن میرود که خوان��ش این اثر،
گام��ی در جهت خودکاوي جمعي و تدبیر کردن برای فردای جامعه
باشد ،که دلمشغولی بنيادين «جامعه فردا» است .گرچه این کتاب
نام سرزمینی دیگر را بر پیش��انی خود دارد ،اما عبرتآموزی ،مرز و
جغرافیا نمیشناس��د و از آنجا که بشر دردهای مشترک کم به خود
ندیده ،استعداد شگرفی در همذاتپنداری با مللی هرچند بیگانه دارد.
باري ،غفلت از خطاهای مصیبتبار آدمی را نشاید.

