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کوتاه

سیاستهای آمریکا
در توئیتهای ترامپ
دیده میشود
واشنگتن پست نوشت :برای دریافتن تحرکات
بعدی آمریکا نباید البهالی استراتژی جدید
امنیت ملی ترامپ بگردیم؛ زیرا این سند یک
چارچوب سیاسی منسجم به دست نمیدهد
و فقط توجیهکننده یکسری پیشداوریها و
تعصبات رئیسجمهوری است .برای این کار
فقط باید به سراغ توئیتهای ترامپ رفت .این
روزنامه در آغاز سرمقاله خود در این باره نوشت:
سند اســتراتژی امنیت ملی رئیسجمهوری
«ترامپ» که روز دوشنبه این هفته معرفی شد
با سندهای مشابه روسایجمهور قبلی آمریکا
تفاوتی ماهوی دارد .البتــه با توجه به روحیه
انتقامجویی ملیگرایانه ترامپ و اصرارش بر
حمایت از تولید داخلی دارد ،این ســند کمی
قابل توجیه مینماید .واشنگتن پست در ادامه
ســرمقاله خود افزود :اما مسئله این است که
این سند حتی با یک سری از سیاستهایی که
خود ترامپ شخصا آنها را دنبال کرده هم مغایر
است ،به خصوص درباره روسیه و چین .اینجا
همنبایدمتعجبباشیم.تیمامنیتملیترامپ
خیلی سعی کرده است بلکه بتواند روحیه او را
در پیروی از هوی و هوس با واقعیات و مصالح
سیاستخارجیآمریکابهنوعیانطباقدهد.به
هر حال با این سندی که ارائه شده است مطلقا
نمیتوان از حاال پیشبینی کرد سیاســتها
و رویکردهای آینده دولت ترامپ چه خواهد
بود،بخصوصآنکهسخنگویرئیستیمامنیت
ملی آمریکا هم گفته است که امکان دارد خود
ترامپ اصال این سند را نخوانده باشد .تنها نکته
مسلم و قابل فهم این سند این است که دولت
ترامپ میخواهد نشان دهد که راهش کامال از
مقامهای سلف خود جداست و نیز میتوان از
این سند فهمید که مشاوران و دستیاران ترامپ
میکوشند او را به انجام چه کاری متقاعد کنند.

مذاکرات برای ادامه حضور
نظامیانآمریکایی
روزنامه «یــواسای تودی» نوشــت :آمریکا
و عــراق به دنبال ســرنگونی گــروه داعش،
مذاکراتشــان را برای حفظ حضور نظامیان
آمریکایی در عراق افزایش دادهاند .بهگزارش
ایرنا ،روزنامه آمریکایی در ادامه خبری افزود:
هر دو کشور به دنبال جلوگیری از تکرار سال
 2011هستند ،زمانی که نیروهای آمریکایی
پس از تضعیف موفقیتآمیز القاعده و کاهش
خشونتها در عراق ،از این کشور خارج شدند.
سه ســال بعد ارتش عراق در مواجهه با حمله
عوامل داعش فروپاشید .دو مقام آمریکایی که
خواستند نامشان فاش نشود تصریح کردند که
دو کشور هنوز شمار و ترکیب این نیروها را که
ممکن است در گذر زمان تغییر کنند ،مشخص
نکردهاند .این مقامات افزودند که هنوز تصمیم
در مورد حضور درازمدت آمریکا در عراق نهایی
نشده و ترکیب این نیروها توسط دولت عراق
مشخص خواهد شد.

هفت میلیون یمنی با خطر
قحطی روبهرو هستند
بنیاد آکســفام درگزارش خود دربار ه یمن از
«وضعیت فاجعهبار» مردم این کشور ،قحطی و
بیماریهایواگیرسخنمیگوید.سازمانهای
کمکرسانی نسبت به استفاده از گرسنگی به
عنوان ابزار جنگی هشــدار داده و آن را خالف
انســانیت میدانند .بهگــزارش دویچه وله،
طبقگزارش آکسفام ،وضعیت فاجعهبار یمن،
بهترین زمینه را برای گسترش بیماریهای
واگیر مانند وبا و دیفتیری فراهم کرده است .بر
ش سازمانهای کمکرسانی قحطی
پایهگزار 
وگرسنگیجانبیشاز ۷میلیونشهروندیمن
را تهدید میکند .این سازمانها میگویند ،تنها
یکســوم از مواد خوراکی مورد نیاز به دست
ساکنان مناطق درگیر جنگ میرسد.

درخواست ساکاشویلی
از پوروشنکو برای استعفا
رئیسجمهور سابق گرجستان و فرماندار سابق
منطقه اودیســه اوکراین در نامهای خطاب به
رئیسجمهور اوکراین از وی خواست داوطلبانه
اســتعفا دهد .بهگزارش اسپوتنیک ،میخائیل
ساکاشویلی ،رئیسجمهور سابق گرجستان و
فرماندارسابقمنطقهاودیسهاوکرایندرایننامه
گفت :اگر پترو پوروشنکو ،رئیسجمهور اوکراین
به صورت داوطلبانه اســتعفا دهد میتوانند از
تخفیف مجازات و عفو برخوردار شود.
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کره شمالی درخواست مذاکره را رد کرد

آمریکا خواستار مذاکره با کره شمالی
کره شمالی تمایلی به مذاکره ندارد ،ترجیح میدهد که هر روز موشک
جدیدی شلیک کند و امنیت جهانی را به خطر بیندازد .چندی پیش
بود که آمریکا پیشنهاد مذاکره بدون پیششرط را با کره شمالی مطرح
کرد .پاسخ کره اما منفی بود.
روزنامه «رودونگ» ســخنگوی رســمی حزب حاکــم «کارگران»
کرهشمالی ،اعالم کرد که هیچ تغییری در موضع پیونگیانگ در قبال
گسترش برنامه هستهای خود ایجاد نشده و پیونگیانگ به پیشنهادهای
واشنگتن بها نمیدهد .این روزنامه افزود ،ایاالت متحده تالش میکند از
طریق تحمیل مذاکرات بدون پیششرط ،مسئولیتهای خود درقبال
تنشها در شبهجزیره کره را به پیونگیانگ منتقل کند ،در صورتیکه
واشنگتن ،پیونگیانگ را تحریم کرده اســت و میخواهد در شورای
امنیت بگوید کرهشــمالی اهل مذاکره نیســت تا بدین ترتیب برای
محاصره دریایی این کشور بسترســازی کند .کرهشمالی تأکید کرده
است تا زمانیکه ایاالت متحده از سیاستهای خصمانه خود در قبال
پیونگیانگ دست نکشد ،سالحهای هستهای و موشکی خود را روی
میز مذاکره نمیگذارد.
روز گذشــته وزیر امور خارجــه آمریکا در جریــان کنفرانس خبری
مشترکی با همتای کاناداییاش بار دیگر تأکید کرد ،کاخ سفید مذاکره
با کره شمالی را رد نکرده ،اما مشاهده میکند که پیونگ یانگ تمایلی
به مذاکره ندارد .بهگزارش «ایسنا» ،رکس تیلرسون ،وزیر امور خارجه
آمریکا گفت :تا زمانی که کره شمالی به این نتیجه نرسد که به پای میز
مذاکرات بازگردد ،فشــارها بر این کشور افزایش خواهد یافت .موضع
کاخ سفید کامال مشخص است .کاخ ســفید از مذاکرات دیپلماتیک
حمایت میکند ،اما آنچه تاکنون مشــاهده کرده این است که پیونگ
یانگ تمایلی به مذاکره ندارد .ما بازهم منتظر میمانیم تا کره شمالی
به این نتیجه برسد.
رکس تیلرسون در پاسخ به این سؤال که آیا آمریکا قصد دارد در آستانه

برگزاری المپیک زمستانه مانورهای نظامی مشترکی با کر ه جنوبی را
متوقف کند یا خیر گفت :آمریکا قصد ندارد مانورهای نظامی مشترک
خود در شــبه جزیره کره را در آســتانه بازیهای المپیک زمســتانه
متوقف کند .من از هیچ برنامهای برای متوقف کردن مانورهای نظامی
برنامهریزی شده و منظم با شــرکایمان در کر ه جنوبی یا ژاپن مطلع
نیستم .این مانورها سالهاست که طبق برنامه برگزار شدهاند .ما زمان
برگزاری این مانورها را از قبــل اعالم میکنیم و هیچ جای تعجبی در
رابطه با آنها وجود ندارد.
کره جنوبی خواستار تعلیق مانور نظامی با آمریکا شد

گفتنی است مون جائه-این ،رئیسجمهوری کره جنوبی گفته است که
به منظور برگزاری آرام و امن بازیهای المپیک زمستانی سال جاری،
دولت او از آمریکا خواسته تا برنامه مانور مشترک نظامی دو کشور را تا
پایان این مسابقات به تعویق اندازد .بهگزارش بیبی سی ،وی افزوده که
در صورتی که کره شمالی تمایلی به توقف برنامههای هستهای و موشکی
از خود نشان دهد ،اجرای مانورها ممکن است باز هم به تعویق افتد.
مون در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ان بیسی آمریکا گفت« :اگر کره
شمالی تحریکات خود را در آســتانه برگزاری المپیک پیونگچانگ
متوقف کند ،چنین اقدامی به برگزاری المپیک در فضایی امن کمک
فراوان خواهد کرد و همچنین میتواند فضای مســاعدی را برای آغاز
گفتوگوهای دو کره و همچنین گفتوگو بین کره شــمالی و آمریکا
ایجاد کند ».قرار است بازیهای المپیک زمستانی سال  ٢٠١٨از  ٩تا
 ٢٦فوریه ( ٢٠بهمن تا  ٦اسفند سال جاری) و بازیهای پارالمپیک از
 ٩تا  ١٨مارس ( ١٨تا  ٢٧اســفند) در شهر پیونگچانگ واقع در شرق
سئول ،پایتخت ،برگزار شــود .محل برگزاری بعضی از مسابقات این
بازیها در نزدیکی مرز با کره شمالی واقع شده است.
رئیسجمهوری کره جنوبی گفت که موضوع تعلیق مانورهای مشترک

با مقامات آمریکایی مطرح شده و در دست بررسی است و افزود« :حاال
همه چیز به رفتار کره شمالی بســتگی دارد ».از زمان ترک مخاصمه
در جنگ کره در ســال  ،١٩٥٣آمریکا خود را به دفاع از کره جنوبی در
برابر حمالت احتمالی کره شمالی متعهد دانسته و در این کشور حضور
نظامی داشته است .مانورهای مشترک نظامی واحدهای آمریکایی و
کره جنوبی به عنوان بخشــی از برنامه هماهنگی و همکاری دو ارتش
همواره اجرا شده است.

گزارش

پاورقی

نتایج آخرین تصمیم سیاسی کاک مسعود

شورش یا مرگ دیپلماسی در کردستان؟
مرتضی سیمیاری
روزنامه نگار

روبــهروی خبرنگاران میایســتد و میگوید
«امیدوارم برای آزادی ناچار به قیام نشــویم».
مرد شماره یک اســتقالل حاال مدتها است
که سکوت کرده و حتی مدتی قبل گفته بود از
قدرت کناره گیری میکند و پردهنشین خواهد
شد ،مســعود بارزانی که میگفت اگر حتی از
گرسنگی بمیریم ملت کردســتان استقالل
میخواهد حاال سرزمینش با یک بحران بزرگ
اقتصادی روبهرو شــده و حتی ممکن اســت
شورشهای اقتصادی سرنوشت کردستان را
تحت تأثیر قرار دهد ،معترضان به خیابان آمده
و میگویند حقوق هایشــان پرداخت نشده و
حتی اعتراضها در شهرهایی مانند سلیمانیه
و رانیه به خشونت کشیده شده و روایت رسمی
ماجرا خبر از کشته شدن  5نفر میدهد ،حاال
آن شــادابی روزهای رفراندوم فراموش شده
و آخرین تصمیم سیاســی مســعود بارزانی
سرنوشتیخونینوسیاهبرایکردستانساخته
است ،کردستان عراق از سال  2013و درگیری
میان دولت مرکزی و اقلیم با بحران اقتصادی
روبهرو شد ،کردها میخواستند نفت شمال را
خودشان بفروشــند و پولش را خرج کنند در
حالی که دولت مرکزی اعتقاد داشت باید پول
نفت در خزانه دولت ریخته شود و منطقه اقلیم
بودجه دریافت کند ،نوریمالکی با عصبانیت در
تلویزیون دولتی فریاد زد بودجه کردستان حتی
بیشتر از مناطق شیعهنشین است ،اما کردستان
سرمست از یک پیروزی در آینده اعتقاد داشت
حقوق مردم کرد به آنها داده نمیشود ،هر بار میز
مذاکره چیده شد ،کردها گفتند که حکم فقط
حکم کاک مسعود است و با طعنه به استقالل و
برگزاری رفراندوم بازی را بهم میزدند ،هر قدر
که دولت سکوت میکرد و اولویتش را شکست
تروریستها میدانست ،کردها مکرر میگفتند
که آنقدر قدرت داریم که همین امروز از عراق
جدا شویم و کشــور خودمان را داشته باشیم،
حتی در شبی که موصل توسط داعش اشغال
شد ،کاک مسعود از طریق برادرزاده اش برای
مالکی نامه نوشــت که «اگر کمک میخواهی
باید رسما درخواست بدهی و اال روی ما حساب
نکن» اما حاال آن جاه و جالل و شــکوه از میان
برداشته شده و کردها میگویند حاضرند زیر
پرچم عراق عربی مذاکره کنند ،پاســخ بغداد
اینبار جالب است ،آنها میگویند رزمنده بازنده
حق مذاکره ندارد بهتر است بروید و کردستان را
تحویل دولت مرکزی بدهید ،همچنان در عراق
کشوری که به توافقات پشت پرده مشهور است
میزمذاکرهایچیدهنشده،البتههرازچندگاهی
آمریکاییها نظامیان دو طرف را جمع میکنند،
اما هنوز خبری از دیپلماتها در گفتوگوهای
آینده نیست ،این یعنی کردستان همچنان باید
در آتش فقر و فساد بسوزد.
چرا کردستان ورشکسته شد؟

کردستان در تامین منابع مالی خود با بحران
روبهرو شــده اســت ،ترکیه شــریک بزرگ

اقتصادی کردها میخواهد با پول ســیاه نفت
بخرد و این برای کردســتان یک شکســت
بزرگ محسوب میشــود ،داعش هزینههای
سنگینی به کردستان وارد کرد ،جنگ ،بحران
آوارهها و از دست دادن منابع نفتی در کرکوک
وضعیت را بدتر از همیشــه کرده و اعتراضات
گســتردهای را علیه حزب حاکم فراهم کرده
است ،پیشبینیهای مسعود بارزانی یکی پس
از دیگری در حال شکست خوردن است و حاال
چریک قدیمی به خوبی میداند که در کشوری

در ســالهای اخیر ،کره شــمالی با اعالم اینکه هدف از این مانورها،
آمادگی نظامی برای حمله مشترک آمریکا و کره جنوبی به آن کشور
اســت ،با انجام آزمایشهای موشکی و هستهای نسبت به آنها واکنش
نشان داده اســت .از زمان آغاز دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ در
آمریکا ،ایــن آزمایشها معموال واکنش بهویژه تنــد ایاالت متحده از
جملــه انجام تمرینهای نظامی و تقویت تــوان دفاعی کره جنوبی را
در پی داشته است.

که درهایش به روی کاالهای اروپایی باز شده
نمیشود به شیوه انقالبی با مردم برخورد کرد
و شــعار بدهد «از گرسنگی بمیریم آرمانمان
نمیمیرد»وضعیتکردستانآنقدربهمریخته
که احزاب قدیمی از چشم مردم افتادهاند و هر
لحظه گروهها و جبهههای جدیدی سیاسی در
اقلیم باز میشود ،الهور شیخ جنگی برادرزاده
جالل طالبانی امروز مغز طراح اعتراضات شده
و حتی برهم صالح اپوزیسیون قدیمی با حزب
جدیدش به میان معترضان رفتهاند و شاسوار

عبدالواحد مشــتاقانه سفر خارجی اش را لغو
کرده و میگوید «به میان مردم خواهم رفت»
در برابرش حزب دموکرات و اتحادیه میهنی
ترجیح دادهاند سکوت کنند و از مردم بخواهند
دفاتر آنها را مورد تعرض قرار ندهند ،رهبران
اقلیم کردســتان در ضعیف ترین دوران خود
قرار گرفته اند ،قمار کردها برای اســتقالل به
یک فاجعه تبدیل شده است ،اعتماد به نفس
زیادی رهبران کرد آنها را به این باور رسانده
بود بدون داشتن روابط دیپلماتیک در بغداد
میتوانند بهتر نتیجه بگیرنــد ،در روزهای
آخر پیش از برگــزاری رفرانــدوم در اقلیم
دیپلماتهــا در بدترین موقعیت ممکن قرار
داشتند و صدای آنها در پیشبینی سرنوشت
کردستان و تحریم و تنهایی به جایی نرسید،
به جایش فرش قرمز زیــر پای رادیکالهای
ناسیونالیست پهن شد؛ رهبران کرد بهجای
تالش در دادن یک لیست جذاب در انتخابات
پارلمان یا یارکشی سیاسی در منطقه و جهان
یک راست به سراغ بازی آخر رفتند و آن را به
بدترین شکل ممکن انجام دادند ،قرار بود اقلیم
کردســتان «دبی جدید» خاورمیانه باشد،
سرنوشــت آنها کاریکاتوری از بازی تکراری
مرگ دیپلماسی در منطقه است.

گفت و گو

گزارش شورش از نگاه نماینده اقلیم کردستان در ایران

آماده مذاکره زیر پرچم عراق هستیم

جامعه فردا :از روز اول نیز موافق رفراندوم نبود .دیپلمات کهنهکار
کرد میگوید کاک مسعود به حرف کســی گوش نداد و مشاوره
نمیگرفت .به نظر رابطهاش با رهبران کرد این روزها خوب نیست،
اما زیر سایه زبان دیپلماتیک خود از شکرآب شدن رابطه با اقلیم
میگذرد و میگوید «بهخاطر ملت کــرد رأی دادم» ناظم دباغ،
نماینده اقلیم کردستان در تهران به جامعه فردا میگوید« :راهی
جز مذاکره با بغداد برای کردستان باقی نمانده است».
کردستان با آشفتگی روبهرو شده ،شما فکر میکنید چرا
کردستان نتوانســت پس از برگزاری رفراندوم نا فرجام
خودش را نجات بدهد؟

اقلیم بعد از برگزاری حوادث سیاسی با بحران اقتصادی و اجتماعی
روبهرو شده است و مردم بهخاطر خواستههای حقوقی و قانونی خود
به خیابان آمدهاند ،حکومت اقلیم کردستان نیز در اطالعیه هایش
مسئله تظاهرات را تأیید کرده است؛ ولی در آن سو شورشهایی نیز
روی داد و این اتفاق حیثیت کردستان را لکهدار کرد .حاال انتظار
داریم تظاهرات کنترل شود و مردم مطالبات خود را به صورت مدنی
پیگیریکنند.ارزیابیهایرهبراناقلیمپسازبرگزارینظرخواهی
استقالل درســت در نیامده و مردمی که میخواستند با برگزاری
رفراندوم به حقوق تاریخی خود دست یابند ،حاال سرخوردگی پیدا
کردهاند .دستهایی نیز در پشت پرده زیر قول و قرارهایش زده و
کسانی که میگفتند از رفراندوم حمایت میکنند ،پشت کردستان
را خالی کردند و به دنبال بغداد رفتند.
چهکسانیپشتاقلیمراخالیکردند؟دررسانههاتقریبا
به جز معدودی کسی از رفراندوم حمایت نمیکرد؟

به هر حال در سیاست یکســری قول و قرارهایی وجود دارد که
برخی به آن پایبند نبودند.

تهران نیز در معادالتی که به تعبیر شما در پشت پرده انجام
شد به کردستان قول حمایت داده بود؟

ایران اتفاقا از ابتدا با کردستان صادق بود ،آنها به ما مشورت میدادند،
اما ما نظرات تهــران را در نظر نگرفتیم ،مقامــات ایرانی بارها پیام
فرستادندکهپیشبینیخوبیازفرجامکردستاننمیبینند؛امابارزانی
دوست نداشــت به حرف کسی گوش دهد و فکر میکرد راه درستی
را در پیش گرفته و قهرمان ملت کرد و معمار کردستان خواهد بود.

راهحل خروج از بحران برای اقلیم کردستان چه خواهد
بود؟

تنها یک راه باقی مانده این اســت که طبق قانون اساسی عراقی با
دولت مرکزی مذاکره کنیم.
فکر میکنید عراق با وجود داشتن دست باال حاضر است
تن به مذاکرات دیپلماتیک دهد؟

حکومت عراق بعد از اعمال تحریمها نگاه مثبتی به کردستان داشته
اســت ،ما هم این پیام را به آنها دادهایم که کردستان آماده مذاکره
است .باید دنبال راهحل باشیم هم عراق و هم اقلیم باید به یکدیگر
فرصت بدهنــد تا آرامش دوباره بازگردد.کردســتان باید به توافق
دستهجمعی برسد ،احزاب کرد باید با یکدیگر همگرایی پیدا کنند
تا بتوانیم به راهحل سیاسی برسیم.
طی چند روز اخیر نخستوزیر اقلیم به اروپا سفر کرده
است ،فکر میکنید ممکن است در اروپا گشایشی برای
کردستان ایجاد شود؟

کردستان نقش مهمی در مبارزه با تروریسم داشته است ،اقلیم به
دنبال کمکهای بیشتر خارجی است ،البته ما یک بار توصیههای
شــرکای غربیمان را گوش ندادهایم شاید سفر بارزانی به فرانسه و
آلمان زمینه گفتوگوها طبق قانون اساسی عراقی را فراهم آورد.

نویسنده :آلن فرانسس
ترجمه :زهره قلیپور
قسمت چهل ویکم

در گرگ و میش
عقل سلیم آمریکایی

[درنمایشنامهتوفاناثرشکسپیر]میرانداچیزهاییراخوشایندمییابندکهدربطنخودناخوشایند
هستند ،و آنچه از انسان در می یابد جز نازیبایی نیست .اما میراندا نابالغ تر از آن است که تشخیص
درستی داشته باشد و الزم اســت خودش بی آموزگار به حقایق پی ببرد .پروسپرو [پدر میراندا]
می داند «چنین آدم هایی» در پی چه هستند ،بنابراین محترمانه آب پاکی را روی دست دخترش
می ریزد و به او می گوید« :برای تو تازگی دارند ».این مرد عاقل یا آن خرافه پرداز سابق که حاال س ِر
عقل آمده ،این مرد که سرد و گرم روزگار را چشیده و رنج بسیاری برده ،حاال طوری به انگیزه های
آدمی بدبین است که سراغش را نه می توان نزد میراندای خوش خیال گرفت و نه تامس مو ِر خوش
بین« .میراندا بودن» به کا ِر لحظه اکنون می آید ولی عواقب آتی را از نظر می اندازد .شاید بدبینی
پروسپر رنج آور باشد ،اما تصمیم گیری را کم خطرتر می کند.
و کالیبان [شخصیت برده بومی در نمایشنامه توفان] در این میان کیست و نسبتش با همه آنچه
تشریح شد چیست؟ کالیبان مرد طبیعت است و همان هیئت بدوی را حفظ کرده ،جانوری است
دنباله روی غرایز که دستکمی از یک آدمخوار ندارد .بهترین عملکردی که یک جامعه می تواند از
خود نشان دهد آن است که ابتدایی ترین عواطف انسانی را پیش چشم داشته باشد؛ انسان در حالت
طبیعی خود موجودی درنده است و نشانی از نجابت در او نیست .نمی توانیم بنیان های اجتماعی را
هرچند ناقص ،تغییر دهیم؛ مگر اینکه بی نظمی افسارگسیخته غرایز بی بندوبار آدمی را تحت انقیاد
درآوریم .شکسپیر پیرو مرام فکری هابز بود و پیش از اینکه هابز وجود داشته باشد ،مالمتگر ژان ژاک
روسوبود،پیشازاینکهروسوییدرکارباشد،ویکغیببینپیشگوبودکهمیدانست«دنیایجدید
شگفتانگیز»به توحشهایعالمگی ِرنسلکشی،جنگهایعقیدتی،انقالب،ودرنهایتبه ترامپ
تنزل خواهد یافت .توفان شکسپیر ،اتوپیای مور را واژگون می کند« .دنیای جدید شگفتانگیز» و
فریبنده میراندا به «دنیای جدید شگفت انگیز» و کابوس وار هاکسلی تبدیل می شود.
مردان خوش بین علیه مردان بدبین؛ دور دوم

گوتفرید الیبنیتس یکی از حکیم ترین مردان سده هفدهم بود ،اما رگه ای از ساده انگاری اتوپیایی
هم در او نمودار بود ،چنانکه فلسفه اش منادی استثناگرایی آمریکایی شد .اگر عینک مثبت بینی به
چشم بگذاریم ،باید بگوییم الیبنیتس بحرالعلومی بود که دیفرانسیل را (مستقل از نیوتن و همزمان
با او) ابداع کرد .آرای تازه ای در ریاضیات و منطق وارد کرد که تنها دو سده بعد به کار آمدند .نظام
دودویی را بنیاد گذاشــت که در محاسبات دیجیتالی مدرن به کار می آیند و پایه گذار نخستین
شکل ماشین حساب -که به تولید انبوه رسید -بود .اما این باهوش ترین مرد زمانه ،ابتکار عمل خود
را در راه اعالن خام ترین اندیشه ها نیز به کار گرفت؛ وی معتقد بود ما در «بهترین جهان ممکن» از
بین همه جهان های احتمالی زندگی می کنیم .غفلت الیبنیتس از واقعیت ،زاده خوش بینی نهفته
در خلق وخوی شخصی ،باورهای مذهبی ،سرسپردگی به منطق ،و خام اندیشی درباره محیطی
بود که در آن به ســر می برد .آغازگاه اندیشــه او این باور بود که خداوند خیر محض و قادر مطلق
است .بنابراین هر آنچه روی زمین است ،دقیقا به همان ترتیبی است که او میخواهد .هر اندازه هم
ظاهر امر ناخوشایند باشد ،اما همه چیز ،هر یک به طریقی ،در جهت تکمیل طرح فراگیر الهی گام
برمیدارد .اگر بومیان آمریکایی در اثر بیماری هالک شدند یا در جنگ ها از پا درآمدند ،بی تردید
اراده خداوند بر این بود ه است .اگر عده ای متمول هستند و برخی دیگر قحطی زده ،حتما خواست
خدا بوده و نمی توان در آن مداخله کرد .آنان که گرفتار بالیا می شوند ،حتما گناهی مرتکب شده اند
که حاال مجازات می بینند .اگر عده ای ارباب هستند و بقیه برده ،باید چنین باشد .هیچ چیز بهتر از
خوش بینی خام الیبنیتس ــ که معتقد است هر رویدادی ،هرچند ناگوار ،بنا به شاه طرح الهی در
جایدرستخودقرارگرفتهــنمیتواندنیرنگبازیمستتردراستثناگراییآمریکاییراتوجیهکند.
بنا به دیدگاه حزبجمهوری خواه (در شکل امروزی آن) نباید نگران تغییرات اقلیمی باشیم چون
(در این بهترین جهان ممکن) خداوند به داد ما خواهد رسید ،همچنین مجبور نیستیم نابرابری ها
را اصالح کنیم یا در فکر عمومیت بخشیدن به دارو و درمان باشیم؛ چون خواست خدا چنین است.
جاناتان ســویفت دو سده بعد از اتوپیای مور ،یک ســده بعد از توفان شکسپیر ،پانزده سال بعد از
ممکن الیبنیتس ،هفت سال بعد از رابینسون کروزوئه دنیل دفو (که اثری خوش
بهترین جهان
ِ
بینانه بود) و پنجاه ســال قبل از اعالم استقالل آمریکا« ،سفرهای گالیور» را نگاشت .این اثر هجو
آمیز با لحن نیش دار خود به رد و نفی همه فرضیه بافی های مثبت درباره انسان می پردازد .گالیور
به مقصد برمودا ــکه مرکز ثقل رویای خوش بینان و کابوس بدبینان است ــ سفر خود را آغاز می
کند .وجه تســمیه گالیور در شباهت این اسم به گالیبل [به معنی کسی که به سادگی فریب می
خورد] ،خوشقلبی ساده لوحانه او و عالقهمندی به کسانی است که با آنها سر می کند .پایان سفر
او با انزجار و مردم گریزی همراه می شود؛ به طوری که دیگر حتی حاضر نیست چشمش به آدم ها
بیفتد یا صدای آنها را بشنود یا بوی آنها به مشامش برسد .سفرهای او به سرزمین های بیگانه چشم
او را به نابخردی ،خوارمایگی ،هیاهوی عبث ،حقه بازی ،خودتخریبی ،خودخواهی ،جهل ،و شرارت
آدمی می گشاید .هر چه خوشبینانه تر در مسیرهای زندگی گا م برداریم ،از آن نومیدتر خواهیم شد.
هرچه امیدهای ما بر خوشبینی های کاذب تری سوار باشند ،بیشتر در تاریک بینی ــ که حاصل
تجارب تلخ است ــ فروخواهیم غلتید.

