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ارتش اسرائیل خبر سقوط جنگنده خود به دست سوریه را تکذیب کرد

ﻧﮕﺎه درون

نوروز ،آیینی ورای باورها

شعله پیشرونده بحران

ترامپ مجالی
برای جنجال بیشتر ندارد

 »نــوروز روز اول فروردین که بزرگترین جشــن
ملی و آغاز ســال نــو ایرانیان اســت ،آنگاه که در
آغاز بهار روز و شــب برابر گردد ،عید«؛ این عبارت،
سادهترین تعریف نوروز است که گرچه بسیار ساده،
ولی دربردارنده مفاهیم عمیقی اســت .نوروز ،آغاز
ســال هجری خورشــیدی به گاهشــماری رسمی
کشــور ایران اســت و از زمان جاللالدین ملکشاه
ســلجوقی ترکتبــار با تدبیــر حکیم عمــر خیام
بنیانگذاری شــده است .در روزگاری که ممکن بود
به روال ســایر تقویمها روزهایی با مناســبتهای
مذهبی آغاز سال شمرده شــوند؛ اما باور عمومی
و پذیرفتهشــدن بیتوضیح ایــن روز چنان بود که
بر صدر ســال خورشــیدی برقرار ماند و تاکنون نیز
چنین بوده است .آیینها و جشنهای ملی و قومی
بســیاری در ملل مختلف دنیا وجود دارد که ریشه
در بستر باورها و هنجارهای قومی مناطق مختلف
دارد و نــوروز نیــز از ایــن قبیل اســت .وجه تمایز
نــوروز ا ّما ریشهداشــتن این آیین در بســتری ورای
باورهــای مذهبی و قومیتی منطقــه غرب و مرکز
آسیاســت .نوروز ،در حقیقت جشن طبیعت است.
در منطقهای که خاســتگاه کهنتریــن تمدنهای
بشری و اولین نشــانههای ظهور انسان کوچنشین
و کشاورز اســت ،نوروز نشانه پایان سختی زمستان
و آغاز حیات دوباره زمینی اســت که تنها حامی و
ملجأ امید انسان در مدلهای اولیه تمدن به شمار
میرفت .عالوه بر ایران در جغرافیای به رســمیت
شناختهشــده کنونی که اکثریت مردم آن مسلمان
شــیعه هستند ،این جشن در کشــورهایی با ترکیب
مذهبی و قومیتی متفاوت و در جغرافیای متنوعی
مایه ســرور ملی است .نگاه اجمالی به کشورهایی
که نوروز در آنها جشــن و تعطیل رســمی اســت،
کارکرد فرابــاوری این آیین را پیش چشــم عیانتر
میکند:
 افغانســتان ،کشوری با چهار قومیت مختلف و
غالبا ســنیمذهب که تندروی مذهبی در آن بسیار
است
 تاجیکستان ،کشــوری با اکثریت قومی تاجیکی
و اکثریــت مذهبی ســنی حنفی و اقتصــاد بر پایه
کشاورزی
 جمهوری آذربایجان ،کشــوری با اکثریت آذری
و شیعه که شباهت جمعیتی بسیاری با ایران دارد
 ازبکســتان ،کشــوری با اکثریــت قومی ازبک و
تاجیک و اکثریت مذهبی سنی حنفی
 ترکمنســتان ،کشــوری با اکثریت قومی ترکمن
و اکثریــت مذهبی ســنی حنفی و اقتصــاد بر پایه
کشاورزی و دامپروری
 قزاقســتان ،کشــوری با اکثریت قومــی قزاق و
روس که  ۳۰درصد مردمش مسیحیاند
 قرقیزســتان ،کشــوری با اکثریــت قومی قرقیز،
ازبــک و روس کــه اکثریــت مردمش مســلمان
سنیمذهباند
 آلبانی ،کشــوری در شبهجزیره بالکان با اکثریت
قومی آلبانیایی و ترکیب مذهبی مســلمان سنی و
مسیحی
غیر از کشــورهایی که نام برده شــد ،زرتشتیان
و کردهــا در هر جای دنیا از هند تــا اروپا و آمریکا
نوروز را بزرگ داشــته و در آن به جشن و شادمانی
میپردازنــد .گو اینکــه در بعضی کشــورها مانند
ترکیــه ،در ادوار خاصی ایــن موضوع بهعنوان یک
آیین بــا رنگ و بوی قومیتــی و جهتگیری خاص
دانســته و از بزرگداشــت آن جلوگیری میشد اما
پایبنــدی بــه آن در بیــن بزرگدارنــدگان هیچگاه
متزلزل نشــد .جغرافیایی که در آن نوروز بهعنوان
جشن همگانی و روز خجسته بزرگ داشته میشود،
همان جغرافیایی است که در قرون متمادی بنا بر
دالیل مختلف مذهبی و قومیتی همواره جوالنگاه
جنگهای بیرحمانه و کشتارهای وسیع بوده است.
از کشورگشــاییهای ویرانگر و ســبعانه مغوالن و
تاتاران تا جنگهای اســتعماری روسیه در مناطق
وسیعی از آســیای مرکزی ،از جنگهای مذهبی تا
کشورگشاییهای توســعهطلبانه حاکمان صاحب
قدرت ،مردم این جغرافیا ذیل پرچمهای مختلفی
با هم جنگیدهاند .ا ّما همه آنها گویی در قدم نوروز،
اختالفهای متکی بــر برتریجویی قومی و نژادی
و مذهبی را به کناری نهاده و بر بزرگداشــت نوروز
اتفاق نظر داشتهاند .به راستی راز این همنوایی در
میان آن همه اختالف چیست؟
نوروز ،بزرگ داشــته میشــود و روز جشــن و
ســرور اســت زیرا همه مردم این جغرافیا ،بیش و
پیش از آنکه با قومیت یا مذهبشان شناخته شوند،
»انسان«اند .انسان وابسته به خاک و زمین بهعنوان
مادری کــه زندگی را به آنها بیچشمداشــت هبه
میکند .و نوروز ،آغاز بهار است و آغاز حیات دوباره
این مادر همیشــهزاینده و گرامی .چگونه میتوان
آن را بزرگ نداشــت و آغاز حیــات دوبارهاش را به
جشن و شادی نایستاد؟
در آســتانه نوروز ،میتوان بار دیگر و با نگاهی
نو بــه این جشــن باســتانی نگریســت و کیمیای
وحدتآفریــن آن را در ایــن جغرافیــای پرجــدال
حالجی کرد و همانگونه که نوروز با اتکای بر ذات
انســان و ورای باورهای دینــی و بندهای نژادی و
قومیتی موجب ایجاد ســرور همگانی در انسانها
میشــود؛ بنیانهای مشــترکی برای نزدیککردن
انســانها در تمامی جهان یافت تا جدال و میل به
»نفی« دیگران برای »اثبــات« خود با باورهایی که
در بطن خود صلح و دوستی را به همراه میآورند،
جایگزین شود .به یمن قدم فرخنده بهار ،چنین باد!

بامداد روز گذشــته و به فاصله یک روز
بعد از ششــمین سالگرد آغاز جنگ داخلی
در ســوریه ،آژیر خطــر حملــه هوایی در
مناطق غور اردن و همچنین اطراف قدس
تا شــهرک مودیعین به صدا درآمد تا باری
دیگر به ما یادآور کند آتش این جنگ اکنون
بینالمللیشده حاالحاالها سر فرونشستن
ندارد .پرتاب موشکهای ضدهوایی سوری
به ســمت جتهــای جنگنده اســرائیلی
که بــرای انجــام مأموریتی بر فــراز حریم
هوایی ســوریه در حال پرواز بودند ،نهتنها
جدیترین نمود از درگیــری نظامی بالقوه
بین تلآویو و دمشق بود ،بلکه زنگ هشدار
در قبــال هرچه گستردهترشــدن زبانههای
آتشی اســت که همین حاال نیز ،کم یا زیاد،
دامنگیر تمامی کشــورهای منطقه شــده
است.
ساکنان سرزمینهای اشغالی در منطقه
غــور اردن در حالی بامداد روز گذشــته با صدای آژیر
خطــر و انفجاری مهیــب از خواب بیدار شــدند که
طولی نکشــید مقامات نظامی ســوری و اســرائیلی
اخبــار تبادل آتش نیروهایشــان را بــرای اولینبار به
طور رســمی تأییــد کنند .در این میان ،ارتش ســوریه
با انتشــار بیانیهای مدعی شــده چهار جت جنگنده
اســرائیلی که ســاعت  ۲:۴۰بامــداد روز جمعه و به
منظور هدفقراردادن پایگاهی نظامی در حومه شهر
تدمر در شــرق حمص ،بهطور غیرقانونی وارد حریم
هوایی آن کشــور در منطقه البریج شده بودند ،هدف
قرار گرفتهاند که یکی از آنان ســاقط شــده و دیگری
نیز متحمل خسارات فراوانی شده است .ارتش سوریه
همچنین در حالی تجاوز هوایی آشــکار جنگندههای
اســرائیلی را تالشــی ناامیدانه برای باالبردن روحیه
گروههای تروریســتی فعــال در خاک ســوریه اعالم
کــرده و اطمینان خاطر داده بــا تمامی قوا با هرگونه
اقدام متجاوزانه مشــابهی ،مقابلهبهمثل خواهد کرد
که طرف اســرائیلی ،ســقوط ادعایی جنگنده خود را
تکذیب کرده اســت .ارتش اســرائیل در بیانیهای که

حمله هوایی به مسجدی در حومه حلب
دیدهبان حقوقبشر سوری از کشتهشدن  ۴۲نفر و زخمیشدن  ۷۰نفر دیگر در حمله هوایی جنگندههای
ناشــناس به مســجدی در حومه شــهر حلب واقع در شمال غرب سوریه خبر داده اســت .به گفته رامی
عبدالرحمن ،رئیس دیدهبان حقوق بشــر سوری ،این مســجد هنگام برگزاری نماز عشا در روستای الجینه
واقع در حومه غربی حلب هدف حمله قرار گرفته و به دلیل وجود دهها مفقود ،شمار کشتهشدگان رو به
افزایش است .این در حالی است که گفته میشود حال شمار زیادی از مصدومان حادثه که دچار جراحات
شدیدی شدهاند نیز وخیم است .در همین راستا و در شرایطی که شبکه اسکاینیوز از اعتراف ارتش آمریکا
به انجام حملهای در شمال سوریه علیه تروریستهای القاعده خبر داده ،ارتش آمریکا حمله عامدانه به
مســجد مذکور در حومه شهر حلب را که در کنترل شورشیان سوری است ،رد کرده است» .جان توماس«،
سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا اذعان کرده نیروهای نظامی کشورش مسجدی را هدف قرار ندادهاند،
اما ساختمانی در ۱۵متری یک مسجد را که پایگاه تروریستهای القاعده بوده ،هدف قرار دادهاند .این مقام
آمریکایی همچنین از آغاز تحقیقات درباره صحت ادعاهای مطرحشــده مبنی بر کشتهشدن تعداد زیادی
از غیرنظامیان در جریان این حمله خبر داده است.
خالف ســنت پیشین آن ،بدون هیچگونه پردهپوشی از
عملیات شــبانه علیه مواضع نظامی و شبهنظامی در
خاک ســوریه خبر میداد ،اذعان کرده چندین موشک
ضدهوایی ســوری به ســمت جنگندههای آن ارتش

شلیک شده ،اما نهتنها هیچگونه خسارتی به نیروهای
نظامی یــا غیرنظامیان وارد نکــرده ،بلکه یکی از این
موشــکها نیز در شمال اورشــلیم به وسیله سامانه
ضدموشــکی »آرو« رهگیری و منهدم شــده اســت؛

انهدامــی که صدای مهیب آن به اشــتباه
از سوی برخی رســانهها به صدای انفجار
جنگندههای آن کشور تعبیر شده است.
اســرائیل همواره در تالش بــوده تا از
مداخله آشــکار در جنگ داخلی ســوریه
اجتنــاب کند ،اما حادثه روز گذشــته چنان
نامعمول بــوده که گویا ارتش آن کشــور
را واداشــته تا بهطور رســمی از آن دست
واقعیتهایــی پــرده بردارد کــه با وجود
خواســت تلآویو ،سالهاســت در محافل
سیاســی و امنیتــی زمزمه میشــود .این
واقعیــت چیــزی جز عملیــات هدفمند و
برنامهریزیشــده جنگندههای اســرائیلی
در هدف قــراردادن کاروانهــا و انبارهای
تســلیحاتی متعلــق بــه حــزباﷲ لبنان
نیســت که با اتکا به پشــتیبانی همپیمانان
منطقــه ای ،فعاالنــه در خــاک ســوریه
دســتبهکار حمایت از بشــار اسد هستند.
شــاهد این مدعا نیز کشتهشــدن بدیع جمیل حمیه،
از فرماندهان باســابقه این گروه اســت کــه به گفته
رسانههای لبنانی وابســته به حزباﷲ ،در پی حمله
هوایی بامداد جمعه کشــته شده است .این در حالی
است که شــبکه خبری »المیادین« در واکنش به این
مســئله ،به نقــل از منابع موثق ضمــن تکذیب این
ادعاها ،تأکید کرده حمیه پنجشنبه در استان »قنیطره«
به شهادت رسیده ،نه بر اثر حمالت هوایی اسرائیل.
با تمام این اوصاف ،آنچه از مدتها پیش نگرانی
کارشناسان اسرائیلی را نســبت به تشدید تنشها در
پی داشــته ،تأمین ســامانههای موشکی و ضدهوایی
ارتش ســوریه به وسیله مسکو است که همین اواخر
با تحویل پرتابگرهای اس ۳۰۰همراه بوده و مصونیت
نســبی جنگندههــای اســرائیلی را که در ســالهای
گذشته دست ارتش آن کشــور را در تکمیل عملیات
نظامی خود در خاک سوریه باز گذاشته بود ،تا حدود
زیادی تضعیف کرده است؛ امری که میتواند موجب
تجهیز تســلیحاتی و تقویت هرچهبیشتر حزباﷲ در
منطقه شود.

هشدار وزیر خارجه آمریکا به کرهشمالی

رئیسجمهوری آمریکا خواستار بودجه بیشتر برای بخش تسلیحاتی است
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درحالیکــه »رکــس
تیلرســون« ،وزیــر خارجه
آمریــکا ،هشــدار میدهد
در برخــورد با کرهشــمالی
گزینــه نظامــی روی میــز
اســت؛ جامعه اطالعاتی و
مقامهــای دفاعــی آمریکا
پیشبینی کردهاند که کرهشمالی بهزودی دست
به یک دور جدید آزمایشــات موشکی و هستهای
خواهد زد .به گزارش بیبیســی ،تیلرســون در
واکنش به اقدامــات نظامی کرهشــمالی گفت:
ممکن اســت سیاســت کنونی آمریــکا در قبال
کرهشمالی تغییر کند و افزود ایاالت متحده گزینه
نظامی را علیه کرهشمالی مردود نمیداند.
به گزارش بیبیســی ،تیلرســون گفته است
یکی از اهداف ســفر منطقهای او ،تمرکز بر یافتن
»رویکردی جدید« نسبت به کرهشمالی است .او
گفــت که همه تالشهای دو دهه گذشــته برای
غیرهستهایکردن کرهشمالی ،با شکست مواجه
شده است.
وزیر خارجه آمریکا که در یک نشســت خبری
مشترک با یون بیونگسه ،وزیر خارجه کرهجنوبی،
شــرکت داشــت ،افزود» :بگذاریــد بهصراحت
بگویم که سیاست شکیبایی استراتژیک ما درباره
کرهشــمالی به انتها رســیده و ما سرگرم بررسی
مجموعــهای از اقدامــات امنیتــی و دیپلماتیک
هســتیم؛ درحالیکه همه گزینهها روی میز قرار

دارد« .وی هشــدار داد
اگــر کرهشــمالی امنیــت
کرهجنوبــی را تهدیــد کند،
»با واکنش مناســب مواجه
خواهد شد«.
رکس تیلرســون درباره
نوع برخورد با کرهشــمالی
گفــت» :اگر آن کشــور تهدیــد ناشــی از برنامه
تســلیحاتی خود را به ســطحی افزایش دهد که
از نظر ما مســتلزم اقدام عملی باشد ،آنگاه گزینه
نظامــی روی میــز خواهد بــود« .درهمینحال،
شبکه سیانان گزارش داد مقامات آمریکایی در
حال رصد نزدیک برنامههای نظامی کرهشــمالی
هســتند و نشــانههای فزایندهای از فعالیتهای
نگرانکننــده در کرهشــمالی یافتهاند .طبق گفته
مقامات ،منبع اصلی ایــن اطالعات برای آمریکا
ماهوارههای جاسوســی هســتند کــه حکومت
کرهشــمالی را از فضا تحت نظــر دارند؛ بنابراین
قابلیت چندانی برای فهمیدن کامل تصمیمهای
رهبر کرهشمالی وجود ندارد .همچنین بر اساس
گزارشــات ،کرهشــمالی اقدامــات تــازهای برای
پنهانکــردن فعالیتهایــش از ماهوارهها انجام
داده و مقامــات آمریــکا به ســیانان گفتهاند:
بهتازگی کرهشــمالی یکســری از پرتابگرهای
موشکهای بالســتیک خود را برای جلوگیری از
ردیابی واشــنگتن به مکانهای دیگر منتقل کرده
است.

تنهــا در یــک بخــش
اســت کــه دونالــد ترامپ،
رئیسجمهــوری آمریــکا،
نمیخواهــد صرفهجویــی
کند؛ بخــش تســلیحاتی .او
نخســتین برنامه خود را برای
بودجــه کشــور معرفی کرد؛
در ایــن برنامه به جز بخــش دفاعی ،بقیه بخشها
بایــد صرفهجویــی کنند .بــه گــزارش دویچهوله،
دونالــد ترامپ ،رئیسجمهــوری آمریــکا ،از زمان
بهقدرترسیدن به طور منظم برنامههای اعالمشده
در مبارزات انتخاباتی را اجرائی میکند .کاخ ســفید
در برنامه بودجه ارائهشده ســاالنه آمریکا ،فقط به
یک مورد توجه خاص نشــان داده است و آن صنایع
نظامی آمریکاست؛ قرار است بودجه دفاعی آمریکا
افزایش یابد .این در حالی اســت کــه بودجه برای
محیط زیســت ،فرهنگ و آمــوزش کاهش خواهد
یافت .در صورت اجرائیشــدن ایــن برنامه ،فضای
سیاســی و اداری آمریکا بهشــدت تغییــر میکند و
هزاران نفر بیکار خواهند شــد .تنها ســههزارو ۲۰۰
نفر از کارکنان سازمان زیستمحیطی آمریکا )(EPA
اخراج خواهند شــد .البته برنامه پیشنهادی ترامپ
پیشنویس بودجه ساالنه آمریکاست و باید از طرف
کنگره تصویب شــود و به احتمال زیاد تغییراتی نیز
خواهــد کرد؛ زیرا در بســیاری مــوارد ،اکثریت الزم
برای تصویب ایــن برنامه موجود نخواهد بود .حتی
بسیاری از نمایندگان حزب جمهوریخواه آمریکا نیز

به این برنامه به دیده انتقادی
مینگرند و به نظر میرســد
به این برنامــه رأی نخواهند
داد .همچنیــن بودجــه
پیشــنهادی معموال از طرف
حقوقدانــان آمریکا کنترل و
بر واقعیتهای موجود کشور
منطبق میشود .ترامپ در نظر دارد در آینده در همه
زمینهها بهشدت صرفهجویی کند .او بیشتر از همه،
موافق صرفهجویی در بخش زیستمحیطی است.
قرار است یکسوم بودجه ســازمان زیستمحیطی
آمریــکا ) (EPAکاهــش یابــد .البته تنهــا بودجه
ســازمان زیســتمحیطی آمریکا نیست که بهشدت
کاهش مییابد ،در مجمــوع بودجه  ۱۹نهاد دولتی
آمریکا به کلی قطع میشــود؛ یکــی از این نهادها،
انســتیتوی آمریکایــی تحقیقات برای صلح اســت
کــه در زمینه جلوگیــری از برخوردها و حفظ صلح
فعالیت میکند .ترامپ در بخش تسلیحاتی نهتنها
نمیخواهــد صرفهجویــی کند ،بلکــه در نظر دارد
بودجه دفاعی را بهشــدت افزایش دهد .قرار است
وزارت دفاع آمریــکا  ۵۲میلیارد دالر بودجه اضافی
دریافت کنــد ،البته بودجه بــاالی نظامی در آمریکا
ســنتی دیرینه دارد؛ دولت آمریکا دهها ســال است
بخــش عظیمی از بودجه ســاالنه خود را به بخش
نظامی اختصاص میدهد .در چنین شــرایطی است
که نمیتوان بودجه پیشنهادی ترامپ برای مصرف
تسلیحات نظامی را بیسابقه نامید.

ﻧﻮروز و اﯾﻦ دﻫﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ دل
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻋﺴﮕﺮى
بر چهره گل نســیم نوروز خوش است /در صحن چمن روی دلافروز
خوش است
از دی که گذشــت هرچه گویی خوش نیســت  /خوش باش و ز دی
مگو که امروز خوش است
برای درک نوروز باید نگاه تلخ سیاســی را کنار گذاشــت و با نگاهی
دیگر جهان را دید .نگاهی که ســبز باشد .نگاهی که حتی میتوان آن را
از اولین ســبزه نودمیده یا گل نوشکفته دردمدستترین جایی که هستی
کســب کنی .نگاهی که از رویش و شکوفایی و صلح نشئت گرفته باشد
نــه از جنگ و ترور و خونریزی و کشــمکشهای بیپایان قدرتمندان و
جنگافروزان و حامیان آشــکار یا پنهان آنها .نگاهی که وامدار عشق به
طبیعت ،هستی و از همه مهمتر انسان باشد.
چند سال پیش بود که سازمان ملل متحد نوروز را بهعنوان یک آیین
جهانی به ثبت رساند و پیام آن را »صلح جهانی« دانست .دراینمیان ما
ایرانیان یکی از ملتهایی هســتیم که هر ساله نوروز را جشن میگیریم
زیرا در پهنه هستی از چین گرفته تا ایاالت متحده آمریکا بسیاری هستند
که به صورت گروهی یا ملی نوروز را جشــن میگیرند .از »ســاالرها« در
چین گرفته تا جشــن »هولی« در هندوســتان ،تا پاکستانیها که نوروز را
»عالم افروز« مینامند تا افغانها که اساســا این عید را جشن ملی خود
میدانند تا ایران که مبدع این ســنت زیبای بشــری بوده و تاکنون از آن

بهعنوان یک میراث گرانبها پاســداری کرده اســت تا کشورهایی مانند
آذربایجان ،قرقیزستان ،قزاقستان ،ترکمنســتان ،تاجیکستان و ازبکستان
که هریک برایشان نوروز یک جشن بزرگ ملی است تا کردها در عراق که
آن را یک میراث فرهنگی و تاریخی برای خود میدانند تا کردهای ساکن
ســوریه و لبنان و قبطیهای مصر که آن را »النیــروز« مینامند تا مردم
ترکیه یا اهالی زنگبار در آفریقا یا تاتارها در بلغارستان ...تا کاخ سفید که
هر سال سفره هفتسین میاندازد و نوروز را جشن میگیرد.
در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما ،هرساله او به اتفاق همسرش
نوروز را جشن میگرفتند و به همین مناسبت پیامی کوتاه به زبان فارسی
میدادند که در رسانهها نیز منعکس میشد .میشل اوباما بسیار شیفته
جشــن نوروز بود و یکبــار دربارهاش گفت» :بیش از ســه هزار ســال
اســت که خانوادهها و جوامع در خاورمیانه ،آســیا و سایر نقاط جهان،
از جمله در آمریکا ،نوروز را که نشــانه آغاز بهار اســت جشن میگیرند.
نوروز فرصتی برای اندیشــیدن به آنچه در سال گذشــته اتفاق افتاده و
برنامهریزی برای سالی پر از سالمتی و کامیابی در آینده است.
اینروزهــا بــر پیکر بشــریت زخمهای کمی نیســت .بهخصوص در
شــنزاری تفتیده به نام خاورمیانه که چندســالی اســت ترور ،سرکوب،
خشــونت ،آوارگــی و محرومیت جا را بر هرچه مهر و محبت و آشــتی
و صلح تنگ کرده اســت .این جنگها زاییــده نابخردی حاکمان منطقه

باشــد یا دخالتهای خارجی فرقی نمیکند نتیجهاش همان زخمها و
آسیبهاست؛ آسیبهایی که برای سالیان سال میهمان ما و همسایگان
ما خواهد بود .منطقه ما دیری است به قول خیام در فصل »دی« به سر
میبرد و هنوز نتوانسته این ایام سیاه و تاریک را پشت سر بگذارد» .دی«
در ادبیات همان »دیجور« و »ســیاهی« و کبودی اســت .اشاره شاعر به
دوران حاکمیت سرما و یخبندان و قلدرمآبی حاکمانی است که از نوروز
و بهار گریزانند و فصل شــتاء را دوست میدارند تا در پرتو آن بتوانند به
دیوسیرتی و طمعورزیهای خود ادامه دهند.
از ایــن پدیدآورندگان »دی« جــز رنج و ماللت چیزی عاید بشــریت
نشــده اســت و از این پس نیز نخواهد شد .بهتر اســت به توصیه خیام
صحبــت از آنان را کوتــاه کرده و از نوروز بگوییــم .از صلح جهانی و از
فرهنگ گفتوگو و آشتی و مدارا و احترام به حقوق بشر و حفظ حرمت
انسانها .از خورشــید تابان که در این اعتدال بهاری خوش میخرامد و
نفخه صور در جهان میاندازد .از حیاتی سرســبز که ارمغان هستی در
این اعتدال بهاری اســت و جهان کهنه دگر باره نو میشود .میگویند بر
سقف تاالر آشوکای کاخ راشتراپاتی ریاستجمهوری هند ،شعری درباره
نوروز نقاشی شده که جمالتش چنین است:
صحرا رخ خود ز ابر نوروز بشســت /این دهر شکسته دل به نو گشت
درست

آرش رازاﻧﻰ
 ســال  ،۱۳۹۵مملو از اتفاقات قابل تأمل سیاسی
در عرصه بینالملل بــود؛ اتفاقاتی که اگرچه چندان
تاریخســاز نبودند ،ولی ســال پیشِرو را به شــکلی
پیشبینیناپذیــر و پرماجرا پیش چشــم مینمایانند.
صرفنظــر از اتفاقات مهم منطقــهای مانند کودتای
نافرجام در ترکیه و برگشتن ورق در منازعات سوریه و
عراق علیه گروههای سلفی تکفیری ،مهمترین اتفاق
در عرصــه جهانــی بیتردید »برآمــدن ترامپ« بود؛
مردی که ســال با ماجراهای آمیخته با طنز و ناباوری
در پیرامــون کارزار انتخاباتی او ،آغــاز و با جلوس او
بر سریر ریاســتجمهوری ایاالت متحده آمریکا پایان
یافت.
دونالد ترامپ بیشــک یک پدیده است؛ پدیدهای
برآمده از جامعه آمریــکا و درهمتنیدگیهای خاص
سیاسی و اجتماعیاش.
گرچه نمیتوان بین ترامپ و اوباما رابطه خوب-بد
و دیو–فرشــته را لزوما برقرار کرد ،اما کنتراست باالی
تصویــر و چهره را نمیتوان منکر شــد .آنچه کاراکتر
اوباما از خود به نمایش میگذاشــت یک شــخصیت
سیاسی صاحب تفکر مستقل با گفتار آراسته به عناصر
مثبــت و مصلحانه و آنچه ترامــپ نمایش میدهد،
یک رئیسجمهور تشــنه جنجال و »ترند«شــدن در
افکار عمومی اســت که از بیان افــکار و عقاید منفی
خود ابایی ندارد .اما ترامپ هنوز کارنامه عملی قابل
اعتنایی بهعنوان رئیسجمهور نــدارد و از این لحاظ
نمیتوان او را بهدرســتی با اوباما یا رؤســایجمهور
دیگر آمریکا مقایسه کرد .گو اینکه اگر بنا بر اثبات هم
تــرازی او با افرادی مانند جورج بوش پســر یا رونالد
ریگان هم باشد ،باز این کارنامه عملی اوست که مالک
واقعی قضاوت خواهد بــود .برآمدن ترامپ بیش از
آنکه مدیون قوت او در کارزار انتخاباتی باشد ،مرهون
ضعف شناخت رقبای او از جامعه آمریکا و عملکرد
ضعیــف آنها در جــذب افکار عمومی بــود .جامعه
متکثر آمریکا متشــکل از گروههای جمعیتی ،قومی و
جغرافیایی مختلفی است که یافتن وجه اشتراک بین
آنها بهمراتب ســختتر از وجوه افتراق است و البته
رســانه در آمریکا نقش بسیار انکارناپذیری در هدایت
این گروهها به ســمت مقاصد خاص داشــته و دارد.
موقعیــت جغرافیایی آمریکا و نحــوه تبادل تجارب
اجتماعی بین مردم آن ســامان و سایر مناطق جهان
به گونهای اســت کــه راه شــناخت و قضاوت عمده
اقشار متوســط و ضعیف آمریکا درباره جهان و آنچه
باید در برابر آن انجام داد نه از طریق تبادالت طبیعی
بین مردم این کشــور و سایر کشــورهای دنیا ،که از راه
بررسی نحوه تعامل گروههای مهاجر متعلق به سایر
مناطق جهان در آمریکا ،میزان حضور ســایر کشورها
در اقتصاد آمریکا و رســانههای بزرگ است .در چنین
جامعهای رسیدن به قدرت از طریق انتخابات ،نیازمند
فعالکردن گروههای مشــخص و بــزرگ جمعیتی از
طریــق جلب نظر آنهــا در پیگیری خواستههایشــان
بهعنوان اهداف ملی اســت .هر کاندیدایی که بتواند
گروه بزرگتری را بــه صورت مؤثر برای حمایت خود
به میدان آورد ،هم اوســت که پیروز عرصه انتخابات
خواهد بود .شــاید کلیدواژه اصلی این اقبال» ،تازگی«
باشد .سیاستمدارانی که مانند دیگران حرف میزنند،
وعده داده و رو بــه دوربینها لبخند دیپلماتیک ارائه
میدهند ،هیچگاه قادر به تغییر شرایط بازی نبودهاند.
سیاســتمدارانی که با تکیه بــر گفتمان خاص خود
عمــل کرده و گروههای مشــخصی از مــردم را برای
رسیدن به رؤیاهایشان ترغیب میکنند ،همواره با اقبال
بیشــتری روبهرو بودهاند؛ گرچه حتی بعضا نسبت به
رقبای خود از کاراکتــر ضعیفتری برخوردار بودهاند.
راز پیروزی جورج بوش پسر بر افراد بهمراتب صاحب
فکرتــر و قویتری مانند الگور و جان کری همین بود
و برتــری اوباما برابر جان مککیــن و میت رامنی نیز.
بههرروی ،دنیا سال پیشِرو را با آمریکایی آغاز میکند
که دونالــد ترامپ رئیسجمهور آن اســت .آنچه در
چند ماه پس از آغاز ریاستجمهوری از او دیده شده،
هر قدر جنجالی و پرحاشــیه بوده است اما به همان
میزان کمعمق و کمدامنه محســوب میشــود .لغو
بیمــه »اوباماکر« و قانون مالــی »داد-فرانک« ،صرفا
در جهت پاککردن جای پای اوباما در عرصه داخلی
آمریکا بود و فرمان منع ورود اتباع هفت و بعدا شش
کشور به آمریکا و ساخت دیوار در مرز آمریکا و مکزیک
نیز مواردی نیســتند که نشــاندهنده تغییر استراتژی
کلی آمریکا باشند .موضع ترامپ در سیاست داخلی
شامل موارد نوینی نیســت و در سیاست خارجی نیز
شاهد تغییر عمدهای نبودهایم .تقویت حضور نظامی
آمریکا در دنیا و انجام عملیات علیه کشــورهایی که
متخاصم پنداشــته میشــوند تاکنون مابازای عملی
در دولت ترامپ نداشــته اســت .آنگونــه که برخی
تحلیلگران بــه آن باور دارند ،ترامــپ پس از تثبیت
وضعیت خود در عرصه داخلی و بینالملل در گامها
بعدی دســت بــه ماجراجوییهــای مخاطرهآمیزی
خواهد زد .اگر فرض کنیــم اقدامات جنجالی دولت
ترامپ در چند ماه گذشــته نوعی محــکزدن افکار
عمومی در داخل و خارج آمریکا بوده باشد و بنای او
برای ماجراجوییهای بزرگتر اطمینان از وجود بستر
مناســب برای پذیرش این اقدامات اســت ،باید گفت
این امکان برای او و دولتش مهیا نیست .شاید اتفاقی
مانند  ۱۱سپتامبر الزم است تا با تغییر کلی زمین بازی،
زمینه مناســب برای ماجراجوییهای بزرگتر ترامپ
مهیا شــود .بهاینترتیب ،آیا سال آینده آمریکای مدل
ترامپ سالی پیشبینیناپذیر و پرماجرا خواهد بود؟

