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ماهنامــه مســتقل دانشــجویی چرخه ،پــس از فعالیت
مــداوم و بــدون وقفــه ،بــه عنــوان فعالتریــن نشــریه
س فارابــی دانشــگاه تهــران جشــن دوســالگی
پردی ـ 
خــود را در آبــان  ۹۹برگــزار میکن ـد.
تــاش گــروه چرخــه در راســتای اعتــای بعــد
فرهنگی-اجتماعــی محیــط دانشــجویی و دانشــگاهی
اســت.
توجــه بــه مســائل مهــم دانشــجویان ،دغدغهمنــد
بــودن در حــوزه اجتماعــی جامعــه ،دوری از
شــعارهای عــوام فریبانــه در جهــت جــذب مخاطــب و
عــدم جهتگیــری سیاســی از جملــه مــواردی اســت
کــه در ایــن دوســال بــرای گــروه چرخــه بــا اهمیــت
بــوده اســت و بــا نگاهــی گــذرا بــه ۹شــماره و دو
ویژهنامــه منتشــر شــده بــه ایــن مهــم پــی خواهیــد
بــرد.
در معرفــی نشــریات دانشــجویی از آن بــه عنــوان
تریبونــی بــرای بیــان عقایــد و آراء دانشــجویان و
بلندگویــی بــرای بیــان مســائل و مشــکالت درون
دانشــگاهی و درســطحی وســیعتر و در جامعــه یــاد
شــده اســت.
انتشــار یــک نشــریه دانشــگاهی را یــک ابــزار بــرای
اعــان وجــود یــک دانشــگاه شناســایی کردهانــد و
رســالت اصلــی آن را روی آوردن بــه ترویــج عقالنیت،
هدایــت و راهنمایــی بــرای از بیــن بــردن مشــکالت و
اســتفاده از عقــل جمعــی اســت.

ای مرد ،هرکه هستی و از هرکجا که میآیی ،همانا میدانم که میآیی .بدان
که من کوروش هستم ،آنکس که امپراتوری را برای پارسیان به ارمغان
آورد (پس احترام گذار) و بر این تکهی کوچک از خاک که استخوان هایم را
دربردارد یورش نبر.
سنگنوشته مزار کوروش بزرگ

کرونوس و فرزندش

جیوانی فرانسسکو رومانیلی
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امیرحسین ناظمی
صنعت نفت اهواز

مغــز ســاختاری خارقالعــاده و در
عیــن حــال پیچیــده دارد کــه از میلیاردهــا
یاختــهی عصبــی (نــورون) ســاخته شــده
اســت .در مغــ ِز پســتانداران قســمتی بــه
نــام نئوکورتکــس وجــود دارد کــه در
انســان از بقیــه موجــودات بزرگتــر اســت.
در حقیقــت نئوکورتکــس همــان جــادوی
نهانیســت کــه بــه انســان قابلیــت خلــق
موســیقی ،آثــار هنــری و تمــدن میدهــد.
البتــه مغــز انســان بخــش دیگــری دارد کــه
کمتــر شــناخته شــده امــا بســیار تاثیرگــذار
اســت .ایــن بخــش کــه بیــن انســانها و
حیوانــات مشــترک اســت ،مغــز خزندگانــی
نــام دارد کــه وظیفــه مدیریــت رفتارهــای

غریضــی ماننــد نفــس کشــیدن و تنظیــم
دمــای بــدن را دارد .مغــز خزندگانــی باعــث
بــروز رفتارهــای خشــونت آمیــز و رقابــت
انســانها بــا یکدیگــر میشــود .یکــی از
مشــکالتی کــه ایــن بخــش مغــز پیــش پــای
انســان میگــذارد ،کوتاهفکریســت .مــا
انســانها بــا اســتفاده از دادههایــی کــه در
اختیــار داریــم ،میتوانیــم آینــدهی نزدیــک
را پیشبینــی کنیــم؛ در حالــی کــه آینــدهی
دور بــرای مــا کماهمیتتــر اســت .گویــا
مغــز انســان ماننــد ســختافزاری کهــن
اســت کــه در طــول میلیونهــا ســال
تغییــری ناچیــز کــرده امــا در عیــن حــال
نرمافــزار آن بــه طــور مــداوم در بازههــای

کوتــاه زمانــی بـهروز شــده و داده هایجدیــد
جایگزیــن دادههــای قدیمــی میشــوند.
بیاییــد ببینیــم ایــن دادههــا کــه
باعــث تــداوم پیشــرفت بشــریت
میشــوند ،چــه هســتند؟
در واقــع ایــن دادههــا تجربیــات انســان در
هــر لحظــه از زندگیســت .در ســف ِر زندگــی،
پــس از هــر قلــه ،چالــش و تجربــهای
جدیــد نهفتــه اســت .از میــان ایــن اتفاقــات
میتــوان بــه خاطــرهی شــیرین وصــال یــا
طعــم تلــخ جدایــی اشــاره کــرد یا شکســتی
ننگیــن و پیــروزی شــکوهمند پــس از آن را
یــادآور شــد .انســان بــرای ســربلندی در این
چالشهــا ،بــا اســتفاده از دادههــای موجــود
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و عبــرت گرفتــن از خاطــرات ســفرهای
پیشــین ،دســتورالعملها و خوارزمیهایــی
( )Algorithmرا تعییــن میکنــد و در
هســتهی امــور زندگــیاش قــرار میدهــد.
گاهــی ایــن دســتورالعملها بیــن گروهــی
از مــردم مشــترک اســت کــه در آن صــورت
بــه آن ســنت میگوییــم .ممکــن اســت
مردمــی بــه حــدی از پیــروی نکــردن ســنت
ضربــه خــورده باشــند کــه خیلــی افراطــی
از آن پیــروی کننــد .البتــه انتقــال آن بــه
فرزنــدان را هرگــز فرامــوش نمیکننــد؛
زیــرا عزیزتریــن شــخص نــزد هرکــس
فرزنــد اوســت .ایــن راهبــرد بســیار ناکارآمــد
اســت چــون چالــش هــای هــر نســل بــا
نســل دیگــر تفــاوت دارد .خصوصـاً در عصــر
مــدرن کــه جامعــه هــر روز دســتخوش
تغییــرات شــدید اســت .همــان طــور کــه
برنامـهی ضــد ویــروس بایــد همیشــه بــرای
مقابلــه بــا ویروسهــا و بدافزارهــا بــهروز
باشــد ،قوانیــن و عــرف بایــد انعطافپذیــر و
مختــص نیازهــای روز جامعــه باشــد.
زیــاد از تاثیــرات منفــی ســنتگرایی
در جامعــه صحبــت کردیــم ولــی راه
حــل چیســت؟ شــاید تغییــر ناگهانــی در
جامعــه کاری ســخت و زمانبــر باشــد ،امــا
اگــر یــک مرحلــه فراتــر برویــم میبینیــم
کــه هــر جامعــه از واحدهــای کوچکتــری
بــه نــام خانــواده تشــکیل شــده اســت.
ایجــاد تغییــر در خانــواده بــه مراتــب
آســانتر از تغییــر در کل جامعــه اســت.
در نهایــت بــا تغییــر و اصــاح اعضــای
یــک نظــام میتــوان کل نظــام را اصــاح
کــرد .دیریســت کــه در خانــواده ایرانــی،
فرزنــدان هیزمــی بــرای زنــده نگــه داشــتن
آتــش ســنت هســتند و بــدون اینکــه ردپایی
از خــود بــر گــذرگاه تاریــخ بگذارنــد ،در
مردابــی بــه قدمــت هــزاران ســال در حــال،
درجــا میزننــد .ســنتگرایی در نهایــت
باعــث ضعــف نســل بعــد میشــود زیــرا
یــک ســنت کهــن کاربــرد خــود را در برابــر
عوامــل جدیــد از دســت میدهــد و جوانــان
نســل بعــد کــه راه حــل ویــژهای ندارنــد و
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هــم همیــن کار را خواهنــد کــرد ،منجــر بــه
محافظ ـهکاری افراطــی میشــود.
احســاس بــیارزش بــودن یکــی دیگــر
از مشــکالت اســت کــه منشــا آن ،توســعه
نیافتــن فــرد در کودکــی اســت .ایــن یــک
ضعــف اساســی اســت کــه بــه هیچوجــه
اجــازهی خودارزیابــی بــه خودمــان
نمیدهیــم و بــه افــراد دیگــر بــرای ارزیابــی
خــود وابســته میشــویم .ممکــن اســت ایــن
افــراد کــه شــامل خانواده ،سیســتم آموزشــی
و جامعــه میشــوند ،اصــ ً
ا صالحیــت
ســنجش مــا را نداشــته باشــند .در جامعـهای
ســنتگرا قطعــاً صالحیــت آن را ندارنــد.
زیــرا بــا ارزیابــی غلطشــان تمــام تواناییهای
فــرد را میکشــند و بدیــن ترتیــب فرصــت
تغییــر و پیشــرفت را از او میگیرنــد .در
نهایــت نســلی را میبینیــم کــه در کالبــد
مــرده نســل دیــروز زندگــی میکنــد بــدون
اینکــه هیــچ ابتــکار خاصــی نشــان دهــد.
ماننــد پرنــدهای در قفــس یــا کرمــی بــر
ســر قــاب؛ وجــود دارد امــا وجــودش هیــچ
مطلــق اســت!

کیوان/کرونوس درحال خوردن
یکی از فرزندانش
پیتر پاول روبینز

پیــرو ســنتهای کهــن هســتند ،در مقابــل
آســیبها بیدفــاع خواهنــد مانــد.
یکــی از مشــکالتی کــه تربیــت نادرســت در
فرزنــدان پدیــد مـیآورد ،حــس عــدم اعتماد
اســت .عــدم اعتمــاد بــه کســانی کــه خواهان
کمــک بــه مــا هســتند و میتواننــد نحــوهی
رســیدن بــه چیزهایــی را کــه میخواهیــم
بــه مــا آمــوزش دهنــد .ایــن عــدم اعتمــاد
دوسویهســت زیــرا اگــر بخواهیــم بــه کســی
کمــک هــم کنیــم ،فــرد مقابل بــه مــا اعتماد
نــدارد و گمــان میکنــد کــه میخواهیــم
بــه او صدمــه بزنیــم .تــرس از اینکــه همــه
انســانها قصــد حملــه بــه مــا و نابــودی مــا
و باورهایمــان را دارنــد یــا بــاور بــر اینکــه
اگــر کســی بــه مــا صدمــه زد قطعــاً بقیــه

بــرای مــن پیــش آمــده کــه بــا
افــراد جدیــدی آشــنا شــدهام و زمانــی کــه
آنهــا بــه ســاز زدن مــن پــی بردهانــد ،بــا
لحنــی حســرتآمیز گفتهانــد« :کاش مــن
هــم میتوانســتم مثــل تــو بنــوازم ».و مــن
در جــواب پرســیدهام کــه دو دســت ســالم
داری و از نظــر ذهنــی هــم از مــن قویتــری.
چــرا یــاد نمیگیــری؟ بــا جمالتــی «مثــل
پــدرم اجــازه نمیدهــد» یــا «اگــر ســاز
بــه خانــه ببــرم پــدرم آن را میشــکند»
روبـهرو شــدهام .ایــن فقــط یکــی از باورهــای
احمقانــه اســت .بــرای مــن ســوال اســت:
چــرا ایــن همــه دردســر را بــرای بچــهدار
شــدن و تربیــت فرزنــدان تحمــل میکنیــم؟
فایــده بچ ـهدار شــدن چیســت ،وقتــی بــی
هیــچ دلیــل منطقــی ،ســنگدالنه بچههــای
خــود را ســاخی میکنیــم .فرزندکشــی
آییــن دیرینــی اســت کــه در آشــفتهبازار
دنیــا مشــتری زیــادی دارد .والدیــن بایــد
بــرای پیشــرفت و رشــد فرزندانشــان خــود

کیوان/کرونوس درحال خوردن فرزندش
فرانسسکو گویا

را فــدا کننــد امــا اکنــون فرزنــدان فــدای
حفــظ ســنتهای قدیمــی پــدران خــود
میشــوند؛ ماننــد کرونــوس ( )Kronosدر
افســانههای یونانــی کــه فرزنــدان خــود را
میبلعیــد مبــادا علیــه او قیــام کننــد.
در دوران مــدرن ،انســان نیازمنــد ظهــور
عشــقی عمیــق نســبت بــه نســل آینــده
اســت .تنهــا عشــق اســت کــه انســان را وادار
بــه ازخودگذشــتگی میکنــد .ایــن عشــق
و ازخودگذشــتگی بســتر رشــد نســلهای
بعــد را فراهــم میکنــد و قدمــی کوچــک
در تکامــل بشــریت خواهــد بــود .بــه قــول
ســهراب« :چشــمها را بایــد شســت .جــور
دیگــر بایــد دیــد» آری غبــار ســنت نــگاه
مــا را آلــوده بــه کوتاهبینــی کــرده اســت.
اگــر ایــن نســل کامــ ً
ا بــه روش نســل
قبــل زندگــی کنــد ،بیشــک چیــزی
بــه بشــریت اضافــه نخواهــد کــرد .انســان
بســیار بلندپــرواز اســت امــا همــه چیــز را
نمیشــود در ایــن عمــر محــدود بدســت
آورد .خودخواهــی مــا نبایــد مانــع آینــدگان
از رســیدن بــه اهــداف واالی خــود شــود.
اگرچــه عمــر مــن کوتــاه اســت و تکنولــوژی
عصــر حاضــر محــدود امــا نســل بعــد از مــن
پتانســیل ایــن را دارد کــه چیــزی را کشــف
کنــد کــه هیچکــس تــا بــه حــال آن را
نیافتــه اســت .بــه جــای اینکــه ماننــد انــگل
از تواناییهــای فرزندانمــان تغذیــه کنیــم،
بایــد از جــان و دل خــود بــرای پیشــرفت آن
هــا مایــه بگذاریــم .از سیاســت و علــم گرفته
تــا فلســفه و هنــر ،آنچــه امــروز میبینیــم
آخــر خــط نیســت .یــک عالــم ناشــناخته و
بینهایــت وجــود دارد کــه نیازمنــد کشــف
شــدن اســت .بایــد عاشــق بــود ،عشــق تنهــا
بهــای ابدیــت اســت.
در ســاحل زندگــی ،قلعــه ســنت
تحــت هجــوم بیرحمانــه امــواج
زمــان اســت .هــر بــار کــه مرمــت آن
بــه اتمــام میرســد ،موجــی ســهمگینتر
از قبــل حملــهور مــی شــود و آن را بــا
خــاک یکســان میکنــد .دلــی شــجاع و

عاشــق میطلبــد کــه ایــن عمــر بیهــوده را
رهــا بکنــد زیــرا مــی دانــد کــه نمــی توانــد
جلــوی تغییــر را بگیــرد .بایــد بــا آغــوش بــاز
بــه اســتقبال امــواج رفــت و دل بــه دریــا
زد .ســرانجام هرچــه پیــش بیایــد خــود را بــا
آن تطبیــق خواهیــم داد .افسوســی نیســت

اگــر در ایــن راه بــه هــدف مطلــوب نرســیم.
مشــعل بشــریت از نســلی بــه نســل دیگــر
منتقــل میشــود و نســل بعــد مســؤلیت
سرنوشــت خــود را بــر عهــده خواهــد گرفــت
و بــر اســاس شــرایط موجــود قــدم خواهــد
برداشــت.

نگینقربانی

شوخ از خود باز کنیم

سامانۀ
بیسامان
ســام بــه شــا روشــنفکرانی کــه آخریــن پاییــز قــرن
را بــه هــم تربیــک میگوییــدُ ،رخمنــای ()Profile
بــرگ پاییــزی میگذاریــد و بــا رسد شــدن هــوا،
اسپرســو مینوشــید و خــوش بــه ســعادت شــایگانی
ِ
قابلیــت حفــظ کــردن شــعر «پاییــز اومــده پــی
کــه
نامــردی» رو داریــد .مــنِ معمولــی امــا ایــن آخریــن
پاییــز قــرن را هــم بــا ناراحتــیِ اینکــه چــرا کولــر را
روشــن میکنــم رسدم میشــود ،خامــوش میکنــم
گرمــم میشــود و یــخ زدنِ دســت و پاهایــم و افرسدگــی
پاییــزی شــایگان بــرای مــن بــه شــکل بیعالقگــیِ دو
برابــر شــده نســبت بــه حضــور در کالس آغــاز میکنــم.
امــا بحــث شــیرین حضــور در کالسهــا :هــان طــوری
کــه مســتحرض هســتید ،ســامانهی یادگیــری الکرتونیــک
بهرتیــن دانشــگاه ایـران واقــع در قــم بــا متــد دانشــگاه
ســوربن (هامنــی کــه درخــت دارد و تــازه یــک در
بــزرررگ دارد کــه فرانســه نــدارد!) ،تغییــرات بســیار
زیــادی را بــه مناســبت آغــاز ســال تحصیلــی پشــت رس
گذاشــته اســت؛ ب ـرای مثــال درس «آمــار و احتــاالت»
کــه در تــرم گذشــته بــا تصویــر فانتــزیِ دایرهدایــرهی
قرمــز بــود ،در تــرم جدیــد طــی حرکتــی تحســینبرانگیز
بــا کیفیــت بــاالی گرافیکــی ،نزدیــک بــه منونههــای
خارجــی کمپانــی دیزنــی و پیکســار ،بــه لوزیلــوزی
ســبز تغییــر یافتــه و تصاویــر فانتــزی گلگلــی مربعــی
آبرنگــی و بتهجقــه جهــت رفــاه حــال دانشــجویان بــه
ایــن مجموعــه اضافــه شــده اســت .در کنــار همـهی ایــن
تغییــرات ،شــکل نوشــتار نیــز بهطــور هوشــمندانهای
در ایــن ســامانه تغییــر کــرده؛ مثــاً اگــر عنــوان درس
شــا تــرم گذشــته «آمــار و احتــاالت» بــود ،ایــن تــرم
بــه شــکل «آمــار و احتــاالت» نوشــته شــده اســت.
علیرغــم متــام ایــن تغیی ـرات بنیادیــن و زیرســاختی در
بهرتیــن دانشــگاه ای ـران و تالشهــای گســرده متولیــان
تدریــس مجــازی ،مشــکالت کوچکــی وجــود دارد کــه
اهمیــت تغییــر شــگرف شــکل ســایت باعــث میشــود
بهرسعــت از آنهــا عبــور کنیــم؛ مثــاً نبــود صــدا و
تصویــر اســتاد و در صــورت وجــود تصویــر ،صحنــهی
آهســته بــودن حــرکات اســتاد .گاهــی هــم کالس کالً
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سادات:

برگ ـزار منیشــود و عنــوان درس تدریســی ب ـرای اســاتید
در ســامانه موجــود نیســت کــه فــدای رس شــا عزیـزان!
اص ـاً بهــش فکــر نکنیــد.
پیشبینــی مــا ایــن اســت کــه معضــات دانشــگاه ،چــه
مجــازی چــه حضــوری ،روز س ـیوپنجم مــاه در ســاعت
بیســت و پنــج حــل خواهــد شــد و خالصــه کــه «بــاز
میشــه ایــن در .صبــح میشــه ایــن شــب .صــر داشــته
بــاش» #شــهرزاد
یــک مشــکل بســیار کماهمیــت و فرعــی دیگــر،
خطاهــای جدیــد رومنایــی شــده در ســامانه بهرتیــن
دانشــگاه ای ـران اســت؛ مثــل :خطــا در ارتبــاط بــا کالس
مجــازی .لطفــا رفــرش کنیــد! و مــا یــک روز کامــل رفــرش
کردیــم و رفــرش کردیــم و رفــرش کردیــم ...اگــر شــا بــه
عنــوان خواننــده در روز مذکــور وارد کالس شُ ــدید ،مــا
هــم وارد شــدیم .در روزهایــی هــم کــه وارد میشــدیم،
الهــهی کالس مجــازی در یونــان باســتان بــر مــا
خشــمگین میشــد و بــه صــورت آزمایشــی و تصادفــی
هــر بــار یکــی از دانشــجویانِ تنبــل ،خوابیدهبرجــای
و بــیادب نســبت بــه حرمــت کالس (کــه متصــل بــه
اینرتنــت ناســا هســتند ولــی در کالس رشکــت منیکننــد
و در حــال ایرانگــردی و مهامنــی رفــن و عشــق و حــال
هســتند) را از کالس بیــرون میانداخــت و از مــا قربانــی
میگرفــت .خشــم ایــن الهــه بــرای گروهــی دیگــر بــه
شــکل عــدم دسرتســی بــه تایــپ ظهــور میکــرد.
امــا از ایــن مشــکالت کماهمیــت کــه عبــور کنیــم بــه

مســئلهی بســیار جزئــی دیگــری میرســیم :آزار دانشــجو
در کالس مجــازی! میــان مســئولین چــه گذشــت کــه
حضــور و غیــاب ایــن تــرم محوریتــر و مهمتــر از تــرم
حضــوری شــده اســت؟ آیــا دانشــجویانی کــه در مناطقی
از کشــور ســاکن هســتند کــه بــه اینرتنــت دسرتســی
ندارنــد ،ایــن تــرم بــه زوریــخ مهاجــرت کردهانــد؟
البتــه حتــا مســئوالن دانشــگاه صــاح مــا را در ایــن
امــر دیدهانــد .بــه رضس قاطــع یــا اینرتنــت متامــی
روســتاها  5Gشــده اســت یــا هــان گزینــه اول صحیــح
اســت و همگــی در زوریــخ هســتیم (.)Inshallah
فقــط منیدانــم چ ـرا اســاتید زوریخــی روز کالسشــان را
بــدون اطــاع از سهشــنبه بــه دوشــنبه ،از دوشــنبه بــه
پنجشــنبه ،از شــنبه بــه جمعــه ،از ســاعت هشــت بــه ده،
از ده بــه پنــج و از پنــج بــه نــه تغییــر میدهنــد .حتی در
گلکوچیــک هــم کــه تعویــض بینهایــت دارد ایــن حجــم
از تنــوع دیــده منیشــود .وقــت دانشــجویان زوریخــی
انــگار اصـاً اهمیتــی نــدارد (بنــدگان خــدا) و اصـاً مهــم
نیســت اگــر دانشــجویان زوریخــی کار پارهوقــت داشــته
باشــند .بــه قــول آن خانــوم «شــال ســفید»پوش در صــدا
و ســیام« :خــدا رو شــکر کــه ســاعت کالســا عــوض
میشــه و میتونیــم حتــی ســاعت یــک بامــداد علــم
بجوییــم و بــا دوســتان و اســاتید از ســامانهی محبــوب
ایلــرن ( )ELearnکــه بعــد از تیکتــاک ،محبوبتریــن
اپلیکیشــن زوریــخ اســت اســتفاده بکنیــم ».فقــط یــک
ســوال :چـرا در زوریــخ از برنامهریــزی بهرتیــن دانشــگاه
ایــران بــا متــد فرانســه وام منیگیرنــد؟!؟!

اسکندر
رامبرانت

وارث خاوران
مورث باختران
15دقیقه

علی نظری حقیقی
پردیس فارابی

دانشگاه تهران

همــهی مــا کمــاکان نامــی از پادشــاه جســور و ماجراجــوی مقدونــی شــنیدهایم .کســی کــه بــه هــر نگرشــی دربــارهاش
قائــل باشــیم میپذیریــم کــه تاریــخ تمــدن را بــرای همیشــه تغییــر داد .در جهــان غــرب او را اســکندر کبیــر مینامنــد و در
طــول تاریــخ ایــران نیــز او را گاه گجســتک (ملعــون) خواندهانــد و گاه شــاهزادهی ایرانــی و حتــی در جایــی او را تــا مرتب ـهی
پیامبــری بــاال میبرنــد .در ایــن نوشــتار تــاش بــر تبییــن چگونگــی تبدیــل اســکندر تاریخــی ،بــه اســکندر افســانهای دارم.
دربــاره نبردهــا و فتوحــات او ،مورخــان یونانــی و رومــی چــون آریــان ،پلوتــارک ،دیــودوروس سیســیلی و ژوســتین بســیار
گفتهانــد .ایــن اشــاره را بایــد کــرد کــه همــه آنچــه همراهــان اســکندر نوشــتهاند امــروزه در دســترس نیســت .از جمله کالیســتنس
کــه بعدتــر دربــاره او نیــز میگوییــم .عمــده مطالبــی کــه بــه مــا رســیده نقــل قــول از همراهــان او میباشــد و دربــاره مــواردی
هــم در ایــن منابــع اختالفاتــی وجــود دارد کــه در ایــن نوشــتار نمیگنجــد .هــدف مــا در ایــن جــا بررســی نگــرش ایرانیــان بــه
اوســت .چــرا کــه در طــول تاریــخ ایــران ،هیــچ مهاجمــی نبــوده کــه بــه ایــن انــدازه جهتگیریهــا نســبت بــه او متناقــض باشــد.
پیــش از ورود بــه بحــث اصلــی ،توضیحــی دربــاره خاســتگاه او و وضعیــت او نســبت بــه زمانــه خــودش ارائــه میدهــم:
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اســکندر ،فرزنــد و جانشــین
فیلیــپ دوم مقدونــی  ،پادشــاه مقتــدر
مقدونیــهای 1بــود کــه پــس از کشــته
شــدن پــدر ،بــه پادشــاهی مقدونیــه
قدرتمنــدی رســید کــه پــدرش بــرای او
بــه ارث گذاشــت .بــا بــه قــدرت رســیدن
فیلیــپ بســیاری از یونانیــان تحــت
تســلط پادشــاهی مقدونیــه قــرار گرفتــه
بودنــد و بعــد مدتهــا درگیریهــای
داخلــی ،باالخــره تقریبــا تحــت ســلطه
یــک پادشــاهی قدرتمنــد قــرار گرفتنــد.
اســکندر نیــز راه پــدر را ادامــه داد و ایــن
تســلط را کامــل نمــود .هر چنــد کماکان
بــرای دیگــر دولت-شــهرهای یونانــی
تســلط ایــن مردمــان کــه آنــان را هــم
مثــل ســایر دشــمنان خارجــی خــود بربر
میخواندنــد ســخت مینمــود و حتــی
قبلتــر از پارســیان برابــر مقدونیــان،
خواســتار کمــک شــد ه بودنــد .بــه هــر
روی پــدر و پســر بــر یونــان کامــا
مســلط شــدند .خــود اســکندر در آغــاز
لشکرکشــیهایش عالقــه زیــادی بــه
فرهنــگ یونانــی داشــت و در راســتای
یونانیســازی جهــان آنــروز گام بزرگــی
برداشــت .بــا شکســت دادن بــزرگ تریــن
 _1پادشــاهی مقدونیــه ،تــا قبــل از فیلیــپ دوم در
کنــار ســایر دولت-شــهرهای یونانــی بــر منطقــه
کوچکــی حاکــم بــوده و از نظــر کلــی بــه همــان
فرهنــگ یونانــی ،تعلــق داشــته منتهــا بســیار از
ســایر دولت-شــهر هــا ضعیفتــر بــوده و مردمانــش
همــان آداب کهــن را در خــود انجــام میدادنــد
ولــی بــا بــه قــدرت رســیدن فیلیــپ از حیــث
نظامــی بســیار قدرتمنــد شــدند و توانســتند تقریبــا
دولت-شــهرهای دیگــر را بــه زانــو درآورنــد.
بنابرایــن وقتــی صحبــت از مقدونیــه بــه میــان
میآوریــم ،یکــی از مناطــق یونــان امــروزی را در
نظــر داریــم  .البتــه مقدونیــه شــمالی نیــز کــه در
زمــان فیلیــپ پایونیــا خوانــده میشــد در آن
بــازه زمانــی نیــز بــه حــوزه فرهنگــی یونــان تعلــق
داشــت ولــی بــا مهاجــرت اســاو هــا کــه بــه قــرن6
میــادی برمیگــردد تمــدن اســاوی بــر ایــن
ناحیــه چیــره گشــت و اکنــون نیــز ایــن کشــور بــه
همیــن حــوزه تمدنــی اســاو بازمیگــردد.
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قــدرت آن روزگار یعنــی هخامنشــیان
توانســت بزرگتریــن امپراطــوری تــا
زمــان خــود را تشــکیل دهــد.در ایــن راه
هــر کجــا مقاومــت فــراوان دیــد بســیار
کشــت و در مقابــل در جاهایــی کــه
تســلیم میشــدند رفتارهــای خشــن
افــرادی چــون چنگیــز و تیمــور را انجــام
نــداد و بــا مــردم رفتــار نســبتا خوبــی
داشــت .شــهرهای بســیاری در ایــران
بــزرگ و مصــر ســاخت کــه همــه را
اســکندریه نامیــد .مشهورترینشــان
اســکندریه مصــر و هــرات میباشــند
کــه تــا کنــون هــم برجــا ماندهانــد.
فرهنــگ یونانــی در مصر،ایــران بــزرگ
و هنــد نفــوذ زیــادی پیــدا کــرد .البتــه
ســاختار اداری هخامنشــیان را همچنــان
حفــظ نمــود بــا ایــن تفــاوت کــه اداره آن
در دســت یونانیــان قــرار گرفــت .در واقع
بــا ایــن کار او منطق ـهی هخامنشــیان را
بــا منطقــه یونانــی متحــد کــرد .هــر

گنجــی و شــی قیمتــی هــم مییافــت
آنهــا را بــه یونــان ارســال میکــرد.
بــا ایــن همــه خــود اســکندر ،در
طــی فتوحاتــش بــه فرهنــگ ایرانــی
عالقــه زیــادی پیــدا کــرد .بعــد از مدتــی
لباسهــای هخامنشــیان را میپوشــید،
همچــون شــاهان ایرانــی ســلطنت را
ودیعــه الهــی دانســت و ســننی کــه
مــردم ایــران برابــر شــاهان خــود ،بــه
جــا میآوردنــد را بســیار پســندیده
دانســت .تــاش فراوانــی میکــرد
کــه او را وارث هخامنشــیان بداننــد
وهمســرانی ایرانــی از جملــه دختــر
داریــوش ســوم را اختیــار کــرد .حتــی
ازدواجهایــی بیــن ســران ســپاه و زنــان
اشــراف پــارس صــورت داد کــه البتــه
2
ایــن ازدواجهــا دوام زیــادی نیافــت.
 _ 2البتــه ســلوکوس ،موســس امپراطــوری ســلوکی،
همچنــان بــه ایــن ازدواج پایبنــد مانــد و میتــوان از

بــرای برخــی مناطــق ســاتراپهای
ایرانــی میگماشــت .شــاه ایــران را بــا
احتــرام خــاک نمــود و وقتــی فهمیــد
کــه نگهبانــان مقبــره کــورش بــه جســد
آســیب زدهانــد ،خاطيــان را مجــازات
كــرد و از معمــار خــود خواســت كــه
3
آرامــگاه کــورش را تزییــن کنــد.
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بــه هــر حــال ایــن بــرای یونانیــان
بســیار ناخوشــایند بــود کــه پادشاهشــان
اینگونــه خــود زیــر نفــوذ فرهنگــی قــرار
گرفــت کــه چنــدی پیــش فرمانروایانــش
را شکســت داده بــود .بعــد از ایــن
تالشهایــی بــرای قتــل او صــورت
میگیــرد کــه ناموفــق میماننــد .ایــن
رفتارهــای اســکندر و ادامــهی بیــش از
حــد لشکرکشــیها ســربازان مقدونــی
را ســرخورده نمــوده بــود .بــه طــوری
کــه در اقدامــی آنهــا میــل بــه تــرک
او داشــتند و اســکندر بــا دیــدن ایــن
مســئله فرماندهــان و ســربازان ایرانــی
بــرای خــود گماشــت کــه منتهــی بــه
عذرخواهــی ســربازان مقدونــی شــد.

مدتــی بعــد از ایــن اســکندر بــه
طــور ناگهانــی بیمــار شــد و بــر اثــر تــب
درگذشــت .بــا مرگــش تمــام تــاش
هایــش بــرای ســاخت جهانــی نــو
دالیــل کامیابــی او در ســلطه بــر ایــران ایــن مســئله
را برشــمرد .او نیــز چــون اســکندر خود را شاهنشــاه
پــارس خواند.
 _ 3طبــق منابــع گویــی اســکندر از جوانــی ،عالقــه
فراوانــی بــه کــورش داشــته اســت و شــاید بــرای
خواننــده ایــن رفتــار بــا آنچــه از اســکندر قبلتــر
شــنید ه اســت ناهماهنــگ باشــد.
آنچــه مبنــی بــر آتــش زدن تخــت جمشــید
شــنیدهایم بنظــر بعــد از چنــد مــاه اقامــت در آن
رخ داده .علــت اصلــی آن معلــوم نیســت .شــاید طــی
مراســمی کــه در آن اســکندر و همراهانــش مســت
شــده بودنــد ایــن عمــل صــورت گرفــت و یــا بنــا
بــه نظــری بــه ایــن خاطــر بــود کــه ایرانیــان او را
بعنــوان شــاه خــود نشــناخته بودنــد.

بینتیجــه مانــد .بالفاصلــه هنــگام حمــل
تابوتــش بــه زادگاهــش ،بطلمیــوس،
یکــی از فرماندهــان ســپاهش ،جســد را
دزدیــده و بعــد ایــن واقعــه ،بیــن ســران
ســپاهش درگیریهــای فراوانــی رخ داد.
حتــی در دولت-شــهرهای یونانــی نیــز
احساســات ضــد مقدونــی برانگیختــه
شــد و هــر یــک ســر بــه شــورش

برآوردنــد. .وارثــان مســتقیمش کشــته
شــدند و تمــام امپراطــوری واحــدش
نهایتــا تبدیــل بــه چنــد پادشــاهی
مســتقل شــد کــه محوریتــی یونانــی
داشــتند .پادشــاهیهایی کــه اکثــرا
طــی ســدههای بعــد مقهــور نیروهــای
تــازه نفــس شــرقی و غربــی شــدند.

10

شماره نهم  -آبان 1399

اینهــا چکیــدهای بــود از
تمــام وقایــع اســکندر و ایــران
در زمــان او .از ایــن دوران ،منبــع
نوشــتهای کــه توســط ایرانیــان نوشــته
شــده باشــد نداریــم .همــه آنچــه از
دوران هخامنشــیان نیــز داریــم کــه از
خــود ایرانیــان بــه دســت آمــده ســنگ
نبشــته و کنــدهکاری هــا و ســایر آثــار
باســتانی اســت .نســبت بــه اســکندر
هــم مــا چیــزی جــز ســکه نمییابیــم
کــه بایــد توجــه نمــود کــه جانشــینان
اســکندر هــم بــر ســکهها نقــش او را
میزدنــد تــا مشــروعیت خــود را نشــان
دهنــد .ســکههای مربــوط بــه خــود
اســکندر بســیار کمتــر از آننــد کــه
تصــور میکنیــم .در لوحهــای بابلــی
هــم خبــر مــرگ او داده میشــود .ایــن
تمــام آنچــه میباشــد کــه از او داریــم.
در دوره ســلوکیان بنظــر او ماهیتــی
مقــدس بــرای حاکمــان داشــته اســت.
الزم اســت کــه بگویــم ایــن مــدت کــه
از یــک ســده بیشــتر نمیشــود ،گویــی
خــط یونانــی و زبــان یونانــی میــان
اشــراف ایــران رواج پیــدا کــرد ولــی
زبــان عامــه مــردم همــان زبــان بومــی
مــردم ایــران مانــد .ایــن مقطــع شــاید
حاکمیــت تاثیراتــی بــر آن تفکــر مثبــت
آینــده نســبت به اســکندر داشــته باشــد.
بــه هــر روی ایــن حاکمیــت یونانیــان
بــر ایــران ،بــه ســرعت تحــت فشــار از
همــه طــرف قــرار گرفــت و ابتــدا توســط
پارتیــان بســیاری از قســمتهای
قلمــرو خــود را از دســت دادنــد و
ســپس رومیــان کار آنهــا را یکســره
نمودنــد .پارتیــان ابتدائــا بــر ســکهها
القــاب و لباسهــای یونانــی داشــتهاند
ولــی بــا گــذر زمــان بــه خصــوص در
دوران مهــرداد دوم ،بســیار برهویــت

ستاتیرا دوم

دختر داریوش سوم

از مجموعه «اسکندر»
خوآن فرانسیسک الیوراس

هخامنشــی تاکیــد میکننــد و هویتــی
جــدای از یونانیــان بازتعریــف میکننــد.
تــا جایــی کــه نســب خــود را بــه
اردشــیر دوم هخامنشــی میرســانند.
ایــن مقطــع از تاریــخ ایرانیــان دوبــاره
القــاب ایرانــی بــر خــود میگذارنــد،
خــط و زبــان یونانــی فرامــوش میشــود
و بــه طــور کلــی هویــت متفــاوت از قبــل
شــکل میگیــرد کــه ریشــههایش
را بــه آن عظمــت کهــن هخامنشــی
میرســاند .شــاید از همیــن مقطــع هــم
باشــد کــه ارتبــاط بــا تاریــخ حقیقــی
جــای خــود را بــه تاریــخ حماســی داد.
بــه هــر روی زمــان درازی گذشــته بــود
و پارتهــا از اقــوام ایرانــی شــمال شــرق
بودنــد و حماســههای خــاص خــود
را داشــتهاند .در حماســه هــم دیگــر
مــرز دقیقــی بیــن افســانه و واقعیــت
نمیتــوان رســم کــرد .از همیــن جاســت
کــه شــاهان ســابق ایــران و شــاید
شــاهان اشــکانی ماجراهــای تاریخــی و

حماسههایشــان ترکیــب میشــود و
نتیجتــا تــا مدتهــا ایــن جهــل نســبت
بــه ایــن دو سلســله بــه وجــود میآیــد.
بنابرایــن دیــد کلــی نســبت بــه اســکندر
در اینجــا هــم در دســت مــا نیســت.
میدانيــم حكومــت مرکــزی خــود را
ادامــه هخامنشــیان دانســته و یونانیان را
بیگانــه میخوانــده .در ایــن مقطــع هــم
دیگــر چیــزی از یونــان قدیمــی باقــی
نمانــده بــود .آخریــن بازماندههــای
حکومتهــای یونانــی یکــی پــس از
دیگــری برابــر دیگــر قدرتهــا ،بخصــوص
روم در هــم شکســته شــدند و ازیــن
پــس خصــم راســتین ایرانیــان رومیــان
شــدند .مرزهــای غربــی ایــران پــی
در پــی توســط روم تهدیــد میشــد و
در تمــام مــدت امپراطــوری اشــکانی
جــز یــک مــورد 4هرگــز ایرانیــان
حملــهای بــه رومیــان انجــام ندادنــد.
 _ 4در دوران ولگش چهارم و مارکوس آئورلیوس

سوارکار زرهپوش پارسی
از مجموعه «اسکندر»
خوآن فرانسیسک الیوراس

دوران ساسانیان
تــا اینجــا شــاید مطلــب طوالنــی
در نظــر آمــده و از بحــث اســکندر دور
شــدهایم ولــی بنظــرم کامــا طــرح ایــن
مباحــث بــرای رســیدن بــه اولیــن نتیجــه
نوشــتار بســیار ضــروری بــوده .طبــق
آنچــه دربــاره اشــکانیان ذکــر شــد اشــاره
کــردم کــه خصــم اصلــی ایــران ،روم
بــوده و از طرفــی هــم شــیوه حکومــت
داری اشــکانیان آشــوب فراوانــی را ایجــاد
کــرده بــود .ایــن فرصــت بســیار مناســبی
بــرای اردشــیر بابــکان فراهــم نمــود .در
دوران او نــه کســی دیگــر از هخامنشــیان
بــه نــام هخامنشــیان خبــری داشــت و
نــه دیگــر یونانــی بــه عنــوان ابرقــدرت

حاضــر بــود .اینجــا بــود کــه او خــود را
از تبــار دارای دارایــان میدانســت ،کســی
کــه همــه اندیشــمندان ،بــر یکــی بودنش
بــا داریــوش ســوم هــم راینــد .افــزون
بــر ایــن موبــدان ،اســکندر را ســوزاننده
اوســتا و آشــوبگر دیــن خواندنــد و بنظــر
چــون از غــرب آمــده بــود او را رومــی
دانســتند .اینهــا همــه مــواردی شــد
بــرای شــکلگیری یــک دولــت مرکــزی
کــه برخــاف دولــت پیشــین یــک آییــن
مســتقل و رســمی هــم بــرای خــود
داشــت .ایــن موجب تشــکیل هویــت ملی
بســیار قویتــر شــد کــه برابــر روم شــکل
گرفــت .ایــدهی ایرانشــهری اســتواری
شــکل گرفــت و بســیار هــم نتایــج
مثبتــی برابــر رومیــان از آن حاصــل شــد.

بدیهــی اســت کــه ایــن دوران دیــد
نســبت بــه اســکندر چگونه اســت .کســی
کــه متــن دیــن اصلــی کشــور را ســوزانده
و بزرگتریــن پادشــاهی ایــن تمــدن
ایرانــی را از بیــن بــرده بــود ،بایــد بســیار
منفــور در نظــر آیــد وبــه قولــی گجســتک
خوانــده میشــد .ایــن اولیــن جایــی اســت
کــه در منابــع ایرانــی خبــری از اســکندر
بــه مــا میرســد .در دوران ساســانیان
اولیــن بــاری اســت کــه نوشــتههای
بســیاری مانــده و در بــاره هــر شــاهی
اطالعــات دقیقــی داریــم .خــدای نامههــا
فــراوان مانــده و اینهــا همــه بــه تاریــخ
واقعــی نزدیکترنــد .ناگفتــه نمانــد دربــاره
ســوزاندن اوســتا توســط اســکندر،
شــاهدی بــرای انــکار وجــود نــدارد.
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آزیمیلکس

ساتراپ تایر

از مجموعه «اسکندر»
خوآن ف رانسیسک الیوراس

دوران اسالمی
ایــن مقطــع زمانــی همــان جایــی
اســت کــه ســیمای بســیار خوشــایندی
از اســکندر نمایــان کردهانــد .شــاهزاده
ایرانــی ،پیامبــر ،دوســتدار بشــر ،همــراه
خضــر نبــی ،حامــی اســام و اکثریــت
صفــات نیــک را بــر او برشــمردند .ایــن
ســیما در منابــع اســامی منطقــی
میآیــد .چــون تفســیرات قرآنــی در
ایــن دوران بســیار بــود و بایــد یــک نفــر
پیــدا میشــد کــه بــا آن ذوالقرنیــن
قــرآن برابــری کنــد .از طرفــی گویــی
یــک اســکندرنامه کــه بــه زبــان
ســریانی ترجمــه شــده بــود بعدتــر
بــه عربــی ترجمــه شــد و ســپس بــه

پارســی رســید .ایــن نوشــته اشــتباها
بــه کالیســتنس کــه ابتــدای مقالــه بــه
او اشــاره کــردم نســبت داده شــده 5و
بــر نویســندگان دوران اســامی ،تاثیــر
بســیاری گذاشــته و بــا همــان تصــور
ذوالقرنیــن بــودن او عجیــن شــده
بــه گونــهای کــه اســکندر دیگــر از
هویــت تاریخــی خــود کامــا جــدا
شــد .همــه اینهــا در اســکندرنامه
 _ 5کالیســتنس همــراه اســکندر بــود و ابتــدا
او را مــدح مینمــود ولــی بــا آغــاز قبــول آداب
ایرانــی توســط اســکندر و تقاضــای خــدا خوانــده
شــدن ،رابطــهاش بــا او مشــکل پیــدا کــرد و
نهایتــا آثــارش از بیــن رفــت .ایــن اســکندرنامه
اشــتباها منصــوب بــه او کــه افســانهای اســت
بــرای او نمیباشــد و همیــن بــوده کــه بــه منابــع
اســامی رســیده.

شــاهنامه هــم مشــاهده میشــود کــه
او فرزنــد داراب دانســته میشــود و
بــرادر ناتنــی دارا .مــادرش شــاهزاده
رومی،ناهیــد ،دختــر فیلقــوس رومــی
کــه بنظــر بــا همــان فیلیــپ مقدونــی
برابــر اســت ،میباشــد ،کــه بعــد ازدواج
بــا داراب ،اســکندر را بــاردار میشــود.
بعــد ایــن بــه دالیلــی داراب همســرش
را از دربــار رانــده و نهایتــا اســکندر
توســط فیلقــوس بــزرگ میشــود
و نهایتــا دنیــا را فتــح میکنــد.
امــا اینجــا هــم یــک مــورد بحــث
برانگیــز اســت .یــک بخــش طوالنــی
شــاهنامه کامــا در مدح اســکندر اســت
و بعــد از آن در جایــی دیگــر علیــش
از زبــان اردشــیر گفتــه میشــود:

در شــاهنامه تخصــص دارنــد گفتهانــد
همچنین در نمونه دیگری:
نجم
کس
ن
ی نیست زین انمدا ر ا
کــه ایــن قســمت از شــاهنامه کــه در
مــدح اســکندر اســت ،بــه انــدازه ســایر
ز فرزاهن و مردم رایزن بدا نگه هک اسکندر آمد ز روم
هب اریان و وریان شد این مرز و بوم بخشهــا هماهنــگ نیســت و لغــات
هک دینشن اســکندر بــدامگن
عربــی بســیار دارد .بنــا بــر نظــر
شمش
هچ کرد از فرومایگی رد جهان
عــدهای شــاید ایــن بخــش را بعدتــر
چو دارای یرزن را بکشت
خور و خواب اریانیان شد ردشت اضافــه نمــوده انــد .عــدهای دیگــر نیــز
نیاکان ما را ی کایک بکشت
قائــل بــه ایننــد کــه هــدف فردوســی
هب بیدا د آورد گیتی هب مشت
عــاوه بــر ایــن نمونههــا ،آنــان کــه آوردن تمــام تاریخــی بــوده کــه پیــش
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از اون نوشــته و موجــود بــوده بنابرایــن
او هــر دو چهــره پیشــا اســامی و
پســا اســامی را در شــاهنامه آورده.
بــه هــر روی دیگــران نیــز کــه بعــد
از فردوســی بــر ســرایش دربــاره
اســکندر شــدهاند ایــن چهــره منفــی
را نیفزودهانــد و از آن اثــری نیســت .از
آن جملــه میتــوان بــه اســکندرنامه
نظامــی گنجــوی و خردنامــه
اســکندری جامــی اشــاره کــرد.
تــا ســالیان ســال ایــن دیــد برجــا ماند.
دیــد همــگان بــه آن بخــش تاریــخ
ایــران قبــل از ساســانیان آمیختــه
بــود بــه اســاطیر و افســانههایی کــه
از نســلهای قبــل بــه آنــان رســیده
بــود .بــه طــوری کــه ابتــدا کــه مــردم
آثــار پارســه را دیدنــد آنــرا بــا تخــت
جمشــید برابــر دانســتند .نامــی کــه
امــروزه هــم بســیار اســتفاده میشــود.

فرمانده پارسی
در لباس سفر

از مجموعه «اسکندر»
خوآن فرانسیسک الیوراس

دوران مدرن و
نتیجهگیری پایانی
در مقطــع زمانــی کــه تــا کنــون
ادامــه یافتــه ،اطالعــات بیشتــری
دربــاره اســکندر بــه دســت آمــده.
نویســندگان جدیدتــر بــا چهــره
راســتین شــاهان هخامنشــی و اشــکانی
آشــنا شــدند و پیــدا شــدن بیشــتر آثــار
و همچنیــن دسترســی بیشتــر بــه
منابــع غربــی باعــث شــد دیــد تاریخــی
بــه اســکندر تعدیــل و حتــی بســیار
منفیتــر از قبــل شــود .آرای نویــن
قطعــا دقــت بیشتــری بــه شــخص
اســکندر دارد .میدانیــم کــه او رومــی
نبــوده و روم در زمــان او موجودیتــی

بســیار کوچکتــر از ابرقــدرت قرنهــای
بعــد بــود و در زمــان اســکندر بــرای
بقــای خــود میجنگیــد .نویســندگان
جدیدتــر تاریــخ دیگــر او را از تبــار
داراب نمیداننــد .حتــی مفســرین
قــرآن ،هــم چــون عالمــه طباطبایــی
بــر برابــر دانســتن کــورش بــا
ذوالقرنیــن تاکیــد بیشــتری دارنــد و
ایــن مســئله ذوالقرنیــن بــودن اســکندر
 ،امــروزه بــه شــهرت گذشــته نیســت.
هــر چنــد ممکــن اســت در آثــار ادبــی
بــا چهــره افســانهای او برخــوردی
داشــته باشــید ولــی دیگــر ایــن مــورد

در آثــار تاریخنویســان جایــی نــدارد.
بحــث در ایــن مــورد میتوانســت
بیــش از ایــن هــم ادامــه یابــد و
مــن تــا جایــی کــه تــوان داشــتم و
آن طــور کــه پســندیده دیــدم بــه
بررســی مســئله پرداختــم .کمــاکان
مطالــب بســیاری مانــده بــود کــه بــرای
جلوگیــری از طوالنیتــر شــدن مطلــب
از آوردن آنــان معــذورم .هــدف اصلــی
مــن ،بررســی نگرشهــای متناقــض
موجــود در متــون تاریخیمــان بــود و
امیــدوارم در ایــن راســتا بــه خواننــده
عالقهمنــد کمــک کــرده باشــم.

خانواده داریوش (سوم) در مقابل
اسکندر

پاولو ورونیس
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روستای ساوینساکایا در نزدیکی ِزوینیگراد
اسحاق ل ِویتان

10دقیقه

محمدحسین ملکی
دانشکده فنی

دانشگاه تهران

بــاد کــه میوزیــد همراهــش ،آب داخــل جــوی
هــم میلرزیــد .شــاخهها تــکان میخوردنــد و
ســایهی درخــت را روی ســرش جابهجــا میکردنــد.
ســوز ســرما لــرزه بــه تنــش میانداخــت و او را
در مقابــل بغضــی کــه گلویــش را فشــرده بــود،
ناتوانتــر میســاخت .ناتــوان در مقابــل خواهــر
کوچکــش کــه بــا نگرانــی گفتــه بــود« :نــه! مــن
هــم بــا تــو میآیــم .اگــر بابــا بــاز هــم »...و ســرش
را بــاال گرفتــه بــود و دســتان کوچکــش را دراز
کــرده بــود ،تــا بــرادرش را بغــل کنــد ولــی او
گفــت« :تــو کــه نمیتوانــی بیایــی…… میخواهــم
بــروم شــهر وســیله بخــرم .کارم تــا غــروب طــول
میکشــد .خســته میشــوی عزیــزم .تــو فقــط
کاری بــه کارش نداشــته بــاش .باشــد؟»  .ناتــوان
در برابــر صــورت نــازش کــه در هــم فشــرده شــد.
تــن ظریفــش کــه یــک وری شــد و بــا اخــم ،زیــر

چشــمی او را نــگاه میکــرد .او میگفــت« :زود
میآیــم .قــول ».....و خواهــر ،انگشــت کوچکــش را
حلقــه کــرده بــود در انگشــت کوچــک بــرادر.
دســتانش را روی زانوانــش عمــود کــرد و از
جایــش برخاســت .روســتا ،از بــاالی آن تپــه بــه
طــور کامــل دیــده میشــد .حتــی خانهشــان
در میــان آن همــه خانــه پیــدا بــود .رویــش را
برگردانــد و ســرش را از ســرما بیــن شــانههایش
جمــع کــرد .تعــدادی پرنــده در آســمان پــرواز
میکردنــد .صــدای پرزدنشــان تــوی گوشــش
تکــرار میشــد و کالفــهاش میکــرد .ســرش را
بــاال بــرد و آســمان را نــگاه کــرد .انــگار پارچ ـهای
ســیاه کشــیده بودنــد روی آبــی آســمان .بــا تعجــب
چرخــی دور خــودش زد .شــاید داشــتند کــوچ
میکردنــد .نمیدانســت .ســمت درخــت رفــت تــا
وســایلش را بــردارد .یــک آن پاهایــش سســت شــد

و ســرش گیــج رفــت .انــگار زیــر پایــش چیــزی
داشــت قــل میخــورد .زمیــن داشــت میلرزیــد؟
کمــی مکــث کــرد .درســت حــس میکــرد .مثــل
وقتــی بــود کــه آن تصاویــر ترســناک از ذهنــش
میگذشــت و او فقــط میلرزیــد .ناگهــان صــدای
مهیبــی از طــرف روســتا در کوههــای اطــراف
پیچیــد .تــرس بــرش داشــت .میدانســت دارد
اتفاقــی می-افتــد .ســریع دســتش را پــرت کــرد تــا
شــاخهای را بگیــرد .شــاخه را رد کــرد .تــوی هــوا
لمبــر خــورد و محکــم بــا ســر درون جــوی افتــاد.
ثانیــهای گذشــت .صورتــش چســبیده بــود بــه
کــف جــوی پــر از آب .همــان تصاویــر وحشــتناک
دوبــاره مقابــل چشــمانش تکــرار میشــدند .هــر
چــه بیشــتر می َکنــد ،صــدای نفــس کشــیدن
خواهــرش را واضحتــر میشــنید .بــا ایمــان بــه
ایــن کــه او زنــد ه اســت بیــل را بــه دل زمیــن
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فرومیبــرد .نیمههــای شــب بــود و قبرســتان
ـی خالــی و تاریــک .صــدای نفــس کشــیدنش
خالـ ِ
را میشــنید« .االن از اینجــا درت مــیآورم
عزیــزم» و بــا قــدرت بیشــتری خــاک را میکنــد.
صدایــی ناواضــح در گوشــش زنــگ م ـیزد« .مــن
زنــدهام .»...چشــمانش زیــر آب جــوی از ایــن ســو
بــه آنســو تلوتلــو میخــورد و تصاویــر در ذهنــش
حرکــت میکردنــد « .داداش ،قــول؟ .»....ســرش را
بــه ســرعت از جــوی بیــرون آورد .ســریع دســتش
را زیــر گلویــش بــرد و آبــی را کــه در دهانــش
رفتــه بــود بیــرون ریخــت .نفسنفــس م ـیزد .بــا
نگرانــی نگاهــی بــه اطــراف انداخــت .روســتا در
تــودهای از دود گــم شــدهبــود .همــه چیــز رنــگ
کبــود بــه خــودش گرفتــه بــود؛ درســت مثــل
صــورت پــدر .تنــش گــر گرفتــه بــود .بــه ســختی
از جایــش بلنــد شــد و خــودش را از جــوی بیــرون
انداخــت .نمیدانســت چــه شــده .چــه پیــش
آمــده .امــا میدانســت اگــر اتفاقــی هــم افتــاده
باشــد ،خواهــرش پناهــی جــز او نــدارد .پــدر کــه
کمکــش نمیکنــد .فقــط میزنــدش! گرمــای
قطــرهای را روی گونــهاش احســاس کــرد .روی
صورتــش دســت کشــید .دســتانش پــر از خــون
شــد .شــاید گونـهاش هــم کبــود شــده بــود .مثــل
خواهــرش .پــدرش بــا آن صــورت الغــر و ســیاه
کنــار بخــاری نشســته بــود و از درد معــده ،چوبــی
را بــه داخــل شــکمش میفشــرد و کام میگرفــت.
رفــت یقــهاش را گرفــت و گفــت« :دیــدی بــا
صــورت بچــه چــه کار کــردی؟ دیگــر از تــو
میترســد .از پــدرش .چــه میکشــی کــه اینطــور
دیوانــهات میکنــد؟ از صــورت کبــودش خجالــت
نمیکشــی» یــادش نمیآمــد کــه پــدر چــه
گفــت یــا چــه می-گفــت .او فقــط کام میگرفــت
و میخندیــد .بلنــد .خواهــرش جلــوی در ایســتاده
بــود و بــا تــرس نگاهشــان میکــرد .برگشــت،
بغلــش کــرد .بــرد روی تخــت خوابانــدش .کیسـهی
یــخ را روی گونـهاش گذاشــت و بــا مهربانــی گفــت:
«کاری بــه کارش نداشــته بــاش .مــن مراقبــت
هســتم آبجــی».
در پشــت آن تــودهی غبــار ،خانـهی خودشــان را
میدیــد کــه فــرو ریختــه بــود .زلزلــه آمــده بــود.
زلزلــه! ســینهاش از شــدت تپــش تیــر میکشــید.
صحنههــای ناگــواری در مقابــل چشــمانش تداعــی
میشــد .خواهــر کوچکــش را میدیــد کــه روی
تخــت خوابیــده اســت و صورتــش را خــون گرفتــه.
تــاب نیــاورد .بــه هــر ســختیی بــود ،خــودش را
از زمیــن بلنــد کــرد و وارد سراشــیبی تپــه شــد.
بــه ســرعت مــی دویــد .خواهــرش تــوی بغلــش
بــود .میگفــت« :نفــس میکشــد .زنــده اســت».
همــه ترســیده بودنــد .میگفتنــد دیوانــه شــده.
میگفــت« :چــرا نمیفهمیــد؟ خواهــرم زنــده

اســت .زندهبهگــورش کــرده بودیــد دیوانــه هــا!
او نمــرده بــود .دیوانههــا!» و همــه میترســیدند،
میخندیدنــد و صدایــش میکردنــد« :اســماعیل
دیوونــه!»
بــه پاییــن تپــه رســید و وارد جــاده شــد .خــون از
روی گــودی شــقیقهاش روی گونــهاش میچکیــد
و توانــش را کــم میکــرد .نفســش بریــده بــود.
کنــار تیــر بــرق ایســتاد .در بیــداری کابــوس
میدیــد .آن تصاویــر از ذهنــش پــاک نمیشــدند.
نمیدانســت کــدام واقعــی اســت و کــدام
خیالــی .دوبــاره راه افتــاد .چنــد نفــر کنــار جــاده
خیــره نگاهــش میکردنــد .خشکشــان زده بــود.
«خــودش اســت؟» .تصویــری دوبــاره در ذهنــش
زنــده شــد .وســایلی را کــه از شــهر خریــده بــود،
از پشــت وانــت خالــی کــرد و بــه ســمت خانــه
رفــت .دیگــر خورشــید ،تــوی افــق گــم شــده بــود.
در خانــه را بــاز کــرد .منتظــر مانــد تــا خواهــرش
بــدود بیــرون .بغلــش کنــد .ســرش را بگــذارد روی
شــانهاش .کســی نیامــد .صــدا زد .کســی جــواب
نــداد .وارد خانــه شــد .دود ،خانــه را گرفتــه بــود.
از کنــار جــاده راهــش را ادامــه داد .بایــد از
رودخانــه میگذشــت تــا بــه خانـهاش برســد .بایــد
بــه قولــش عمــل میکــرد .پــل شکســته بــود .بدون
درنــگ پریــد داخــل آب .تنــش داغ شــده بــود.
بدنــش همچــون آهــن گداختـهای تــوی آب ،بخــار
میکــرد .دود میشــد .پــدرش کام میگرفــت و
تــوی صورتشــان فــوت میکــرد و میخندیــد .در
خانــه را بســت .صــدا زد« :آبجــی» دوبــاره کســی
جــواب نــداد .کمــی جلوتــر رفــت .مایــع لزجــی بــه
کــف پایــش چســبید .روی زانویــش نشســت .کــف
خانــه را خــون گرفتــه بــود .شــوکه شــده بــود و
میلرزیــد.
آب رودخانــه تنــش را میکشــید و او اســتقامت
میکــرد .بــرای خواهــرش .گفتــه بــود« :زود
میآیــم .قــول »...بــهزور خــودش را بــه جلــو
میکشــید .خــون از ســرش میگذشــت و در آب
فرومیریخــت و نیــرو را از بدنــش میگرفــت.
تمــام وجــودش را آن افــکار زنــده میلرزانــد .نصــف
عــرض رودخانــه را پیمــوده بــود کــه جســمی تیــز
در کــف رودخانــه ،پایــش را خراشــید .فریاد کشــید.
بــا حالــت التمــاس روی زمیــن افتــاد .تکــه هــای
شیشــهرا از روی صــورت خواهــرش جمــع کــرد.
همانطــور بهــتزده بــه چهــرهاش نــگاه میکــرد.
ثانیـهای دهانــش بــاز مانــد .انــگار فاجعـهای را کــه
رخ داده بــود ،نفــس میکشــید .انگشــت کوچکــش
را دور انگشــت کوچــک خواهــرش حلقــه زد و بلنــد
گریســت.
دســتش را دراز کــرد .ســنگی را گرفــت و از
رودخانــه خــودش را بیــرون کشــید .دهانــش
کــف کــرده بــود .چشــمانش دودو م ـیزد و دیگــر
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تشــخیص مســیر برایــش ســخت شــده بــود.
کلبههــای اطــراف روســتا هنــوز ســر پــا بودنــد.
آدمهــا بــا تعجــب او را نــگاه میکردنــد .همانجــا
ایســتاد .دســتانش را بــاال بــرد و بــا درماندگــی،
بلنــد فریــاد زد« :زلزلــه آمده....چــرا ایســتادهاید؟
کمــک کنیــد دیوانههــا ».و آنهــا بــا حیــرت
میگفتنــد« :خــودش اســت؟ اســماعیلدیوونه
اســت؟!» .لنگان-لنــگان از کنــار کلبههــا گذشــت
و بــه ســمت خانــ ه رفــت.
از میــان جمعیتــی کــه حیــرتزده نگاهــش
میکردنــد ،عبــور کــرد و بــه خانــه رســید .مــردم
میگفتنــد« :اســماعیلدیوونه دوبــاره برگشــته
اســت؟ ایــن همــه مــدت کجــا رفتــه بــود؟»
بخشــی از خانــه فروریختــه بــود و داخلــش را غبــار
گرفتــه بــود .وارد خانــه شــد .در و دیــوارش را تــرک
برداشــته بــود .امــا قــاب عکــس خواهــرش هنــوز
روی دیــوار قــرار داشــت .قــاب را برداشــت و در
آغوشــش گرفــت .ســر پــاره شــدهی خواهــرش را
روی شــانهاش گذاشــت و تــن بیجانــش را آرام
روی تخــت خوابانــد .دســتی بــه صــورت ســرد
خواهــرش کشــید و از اتــاق بیــرون آمــد .رفــت
ســمت اتــاق پــدرش .روی زمیــن پخــش شــده بــود
و چوبــش را روی شــکمش فشــار مـیداد .فریــادی
زد و افتــاد روی ســینهاش .بــا پنجههایــش گلویــش
را میفشــرد .چشــمانش را بســته بــود و تمــام
توانــش را گذاشــته بــود روی گلــوی او .فریــاد زد:
«آخــر کار خــودت را کــردی؟ خواهــرم را کشــتی؟»
صــورت پــدر کبــود شــده بــود .نمیدانســت پــدر
دســت و پــا زد یــا نــه .او فقــط کام می-گرفــت و...
دیگــر نمیخندیــد .از حنجــرهاش صــدای خف ـهای
بیــرون آمــد و دیگــر نفــس نکشــید .دســتانش را
از گلــوی پــدر جــدا کــرد .تــن درمانــدهاش را از
روی ســینهاش پاییــن انداخــت .آرام روی زمیــن
کنــار تخــت خواهــرش دراز کشــید .بدنــش دیگــر
نمیلرزیــد .تمــام آن تصاویــر کامــ ً
ا از ذهنــش
پــاک شــده بــود .تنهــا صــدای پــرزدن پرندههــا
در ســرش تکــرار میشــد .حتمــاً داشــتند کــوچ
میکردنــد یــا شــاید آنهــا هــم غمگیــن شــده
بودنــد و تصمیــم گرفتــه بودنــد فــرار کننــد.
نمیدانســت .امــا یقیــن داشــت کــه روزی ،بعــد از
ماههــا یــا ســالها از روی دلتنگــی برمیگردنــد و
در غــم میمیرنــد .خــون زیــادی از ســر و از پایــش
رفتــه بــود .نگاهــش بــه ســقف افتــاد .ســقف تــرک
برداشــته بــود .قــاب عکــس خواهــرش را برداشــت
و نگاهــش کــرد .اشــکی از گوشــهی چشــمش
جــاری شــد و روی گونــهی داغــش ریخــت .اشــک
بخــار شــد .دود شــد و او کام گرفــت و بلنــد
خندیــد .آنقــدر بلنــد کــه تــرک روی ســقف راه
افتــاد .آنقــدر رفــت کــه کل طــول ســقف را پیمــود
و ســقف روی ســرش ویــران شــد.

محمدحسینملکی

از خراسانی تا نیمایی

من :آنسو
قوتی نیست در این تنهی بیجانم
همه را خرج تو کردم اما،
تیربار تربت در یک سو
باران میدهد امروز جواب
هقهق این بارش ،رضب برمیدارد
آوازم آه است
نسیمی بیجان
حال ،زوزهها میکشد و
خربم میدهد از طوفان
طوفانی یکسو.
سالها میگذرد
جایِ پایی که در این را ِه خطا رفته ،به جاست
و دریغ از برفی نو ،آفتابی سوزان
افسوسی یکسو
همه آنها یکسو
من آنسو
در درونم فرمانی از تو
تیرباری در دم
ویران میشوم در ماتم.

بعدازظهر در اوکراین
آرخیپ کوئندژی

فاطمه موسوی

روحــــوضی

نمایشنامه:

دشمن
مردم

9

20

شماره نهم  -آبان 1399

هنریک ایبسن

هرنیــک ایبســن ( ،)Henrik Ibsenشــاعر و منایشنامهنویس
نــروژی ،از ســتونهای اصلــی ادبیــات مــدرن نــروژ بــه شــار
مــیرود و خالــق  ۲۶منایشنامــه از جملــه :دشــمن مــردم،
اســتاد معــار ،خانـه عروســک ،مرغابــی وحشــی و  ...اســت.
او از جملــه منایشنامهنویســان مــدرن و تحولگرایــی
اســت کــه نگــرش تــازهای بــه ادبیــات جامعــه تزریــق کــرد
و منایشنامههــای او حــول محــور آرمانهــا ،دیدگاههــا و
فــراز و نشــیبهای فــردی و اجتامعــی در رونــد حــوادث
اجتامعــی میگــردد.
ایبســن زمانــی دشــمن مــردم را نوشــت کــه خــود بهنوعــی دشــمن ملــت نامیــده شــده بــود و بــا نوشــن خانـه عروســک منتقــدان
زیــادی پیــدا کــرده و بــا واکنشهــای منفــی عــرف و جامعــه روبـهرو شــده بــود .دشــمن مــردم یــک مــن سیاســی اجتامعــی اســت کــه
یــک معضــل اجتامعــی را مطــرح میکنــد امــا الیههــای زیریــن آن بــه بــازی قــدرت و سیاســت میپــردازد.
دکــر تومــاس اســتوکامن ( ،)Dr. Thomas Stockmannشــخصیت اصلــی منایشــنامه ،بــا مطــرح کــردن قضیــه آلودگــی آب شــهری
میخواهــد از فاجعــه بزرگــی جلوگیــری کنــد امــا بــا فســاد کــه مهمتریــن عنــر منایشــنامه اســت ،روب ـهرو میشــود.
ایبســن ضمــن نشــان دادن رشایــط و اوضــاع روز ،بــه نقــد رونــد سیاســی اجتامعــی حکومــت و مــردم میپــردازد ،بازیهــای سیاســی
حکومتهــای دموکراتیــک را افشــا میکنــد و از تقلیــد کورکورانــه اکرثیــت کــه در نهایــت بــه نفــع زمامــداران دموکراتیــک متــام
میشــود ،بیــزاری میجویــد.
دشــمن مــردم منایشــی پوپولیســت (عوامفریبان ـه) را بــه تصویــر میکشــد کــه عــوام نــاآگاه ،منفعــل و فاقــد قــدرت تشــخیص را
بــه بــازی گرفتــه اســت؛ بــه مخالفــت بــا اکرثیــت مقلــد میپــردازد و در نهایــت درصــدد جایگزینــی اقلیتــی آگاه امــا پرورشیافتــه
اســت .رهـران سیاســی ،مدیـران روزنامههــا و مناینــدگان مردمــی در قالــب شــخصیتهایی در ایــن منایشــنامه علیــه دکــر اســتوکامن
میایســتند درحالیکــه هیچکــس مســئولیت رفتــارش را بــر عهــده منیگیــرد و همــگان ،تــرس از مخالفــت افــکار عمومــی را در توجیــه
رفتارشــان بیــان میکننــد.
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در جریــان انتخابــات ریاســت جمهــوری
ایــاالت متحــدهی آمریــکا نامــزد دموکــرات
و رئیــس جمهــور منتخــب ،جــو بایــدن،
بــا خبرگــزاری  CNNمصاحبــه کــرد و در
پاســخ بــه خبرنــگار کــه گفتــهی دونالــد
ترامــپ را مبنــی بــر تقویــت سیســتم
تســلیحات اتمــی در دورهی گذشــته
بازگــو کــرد ،مبحــث توافــق هســتهای
ایــاالت متحــده بــا ایــران را پیــش
کشــید و برنامــه و روش پیشــنهادی خــود
را در ارتبــاط بــا ایــران مطــرح کــرد.
مقالــهی زیــر صرفــ ًا ترجمــهی مقالــهای
اســت که خبرگــزاری  CNNدر  13ســپتامبر
 2020مصادف با  23شــهریور  1399براســاس
ـخص بایــدن منتشــر کــرد:
صحبتهــای شـ ِ

جــو بایــدن :زمانــی کــه دونالــد
ترامــپ نامــزد انتخابــات شــد ،قــول
«توافقــی بهتــر» بــا ایــران را در رابطــه
بــا برنامــهی هســتهای داد و متعهــد
شــد ایــران را تحــت فشــار قــرار دهــد
تــا از رفتــار تهاجمــی خــود در سراســر
خاورمیانــه دســت بکشــد .هماننــد
بســیاری دیگــر از قولهــای پرزیدنــت
ترامــپ ،اینهــا نیــز حرفهایــی
توخالــی از آب درآمدنــد .بــ ه جــای
آن کــه بــه قولهایــش عمــل کنــد،
بــا کمــال بیدقتــی سیاســتی را کــه
آمریــکا را امــن نــگاه میداشــت

دور انداخــت و سیاســتی را جایگزیــن
کــرد کــه خطــر را شــدیدتر نمــود.
[اتفاقــات] مــاه گذشــته اثبــات کــرد
کــه سیاســت ترامــپ در رابطــه بــا
ایــران یــک شکســت خطرنــاک اســت.
در ســازمان ملــل ترامــپ حتــی

نتوانســت یکــی از متحدهــای
نزدیــک آمریــکا را بــرای تمدیــد
تحریــم تســلیحاتی ایــران بــا
خــود همــراه کنــد .چــه بســا

باعــث شــد تمامــی اعضــای شــورای
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امنیــت ســازمان ملــل درکنــار هــم
بهصــورت شــفاهی طــرح را رد کننــد.
اکنــون گزارشــاتی وجــود دارد مبنــی
بــر اینکــه ایــران ده برابــر بیشــتر
از زمانــی کــه رئیــس جمهــور بــاراک
اوبامــا و مــن پســت خــود را واگــذار
کردیــم (پایــان دولــت اوبامــا) اورانیــوم
غنــی شــده انبــار کــرده اســت .مــا
شــدیدا ً نیازمنــد تغییــر رویــه هســتیم!
مــن هیــچ توهمــی راجعبــه
چالشهــای امنیتــی کــه رژیــم
[حاکــم] در ایــران بــرای منافــع
آمریــکا ،دوســتان و متحــدان مــا
و مــردم خــودش (ایــران) ایجــاد
میکنــد نــدارم .ولیکــن بــرای

ســختگیری بــر ایــران یــک راه،
راه هوشــمندانه اســت و دیگــری
راه ترامــپ .او نزدیکتریــن متحــدان

مــا را نادیــده گرفــت و بــه تنهایــی
[از توافــق هســتهای] کنــار کشــید،
بــدون هیــچ برنامهریــزی .توافقــی
کــه چشــم و گــوش دنیــا را بــه
روی برنامــه هســتهای درون ایــران
بازکــرده بــود و مســیر ایــران را

بــرای دســتیابی بــه ســاح هســتهای
بهصــورت قابــل تائیــدی بســته بــود.
او (ترامــپ) بصــورت مکــرر بــه
تنشهــا دامــن زد و ریســک
نزدیــک کــردن مــا را بــه جنگــی
دیگــر در خاورمیانــه بــدون یــک
اســتراتژی و برنامــه واقعگرایانــه
بوجــود آورد .او موقعیتهــای
تنشزایــی را ایجــاد کــرد کــه باعــث
در خطــر قــرار دادن نیرویهــای
[نظامــی] مــا (در خاورمیانــه) شــد
ســپس مشــکالت روانــی آنهــا را
ســادهانگارانه «ســردرد» خوانــد.
بــا هــر معیــار عینــیای میتــوان
دیــد کــه راهــکار «فشــار
حداکثــری» ترامــپ باعــث منفعــت (و
سرخوشــی) رژیــم [حاکــم] در ایــران و
آسیبرســی بــه منافــع آمریــکا بــود.
دیپلماســی
پنــج ســال پیــش،
ِ
تحــت رهبــری آمریــکا باعــث ایجــاد
توافقــی شــد کــه اطمینــان مــیداد
ایــران حداقــل بــه یــک ســال زمــان
بــرای تولیــد مــواد هســتهای الزم
بــرای یــک بمــب نیــاز داشــته باشــد.

اکنــون بــه خاطــر آنکــه ترامــپ
ایــران را از تعهداتــش در قبــال توافــق
هســتهای (برنامــه جامــع مشــترک)
رهــا ســاخته ،تــا زمــان [اجــازه]
خــروج از قــرارداد توســط تهــران
چندماهــی بیشــتر نمانــده اســت.
هیــچ دیپلماســی جــدیای بــرای
جلوگیــری ایــن وضعیــت [توســط
امریــکا] وجــود نــدارد .ختــم کالم
آن کــه اکنــون ایــران در مقایســه بــا
زمانــی کــه ترامــپ قــدرت را بدســت
گرفــت بــه بمــب اتمــی بســیار
نزدیکتــر اســت و ترامــپ پاســخی
بــرای آن نــدارد .پنــج ســال پیــش

حتــی روســیه و چیــن نیــز در کنــار
متحــدان اروپاییمــان ایســتادند

و رویکــرد آمریــکا بــه برنامــه
هســتهایایــران را پشــتیبانی کردنــد.
تنهاســت.
امریــکا
اکنــون
سیاســتهای ترامــپ روســیه و
چیــن را بــه ســمت ایــران بیشــتر
و بیشــتر هــل داد .در حــدی کــه
روابــط بیناالطلســی (بیــن آمریــکا و
کشــورهای مــاورای اقیانــوس اطلــس)

را بــه کمتریــن حــد خــود در دهــه
گذشــته رســاند .هنگامــی کــه تنشهــا
در آغــاز امســال بــه اوج خــود رســید،
بهجــای همپیمانــی و قــرار گرفتــن در
کنــار آمریــکا متحــدان اروپاییمــان از
هــر دو ســوی تقاضــای خویشــتنداری
کردنــد.
مســئولیتپذیری
و
چــون ترامــپ قــراردادی را نقــض
کــرد کــه خــود آمریــکا آن را مذاکــره
کــرده بــود و ســپس بیپروایانــه عمــل
کــرد .دیگــر قدرتهــای جهــان اکنــون
تمــام انــرژی خــود را وقــف مخالفــت
بــا سیاســتهای آمریــکا میکننــد،
بهجــای آنکــه درکنــار مــا در
جهــت مقابلــه بــا تهــران کار کننــد.
ایــن مخلــوط مخالفــت و انــزوا مــا
را بــه بدتریــن ســناریو میکشــد:

نبــودن هیچگونــه ممنوعیــت تجــارت
تســلیحاتی یــا بازگشــت تحریمــات
ســازمان ملــل و همچنیــن نبــودن هیچ
قــرارداری بــرای محــدود کــردن برنامه
اتمــی ایــران .و هیــچ برنامــه [دیگــری]
جــز بیپروایانــه قمــار کــردن.
پنــج ســال پیــش ایــران بازیگــری
بــا عملکــرد ضعیــف در منطقــه
بــود کــه بــرای مقابلــه نیازمنــد
چانهزنــی و فشــار مکــرر بــود .امــا
ســالها بــود کــه حملــهای بــزرگ
بــه نیروهــای آمریکایــی در منطقــه
نکــرده بــود .از هنگامــی کــه ترامــپ
قــدرت را در دســت گرفــت ،ایــران یــا
ـیهای (نایبیــن) آن دو ســرباز
پراکسـ
آمریکایــی و یــک پیمــانکار آمریکایــی
را کشــتند و  100تــن از نیروهــای نظامی
امریکایــی را شــدیدا ً مجــروح کردنــد.

بــه مراکــز نفتــی ســعودی ضربــه زدنــد
و کشــتیهای تجــاری درحــال گــذر
از خلیج[فــارس] را متوقــف کردنــد.
پیــش از ترامــپ ،ســالها بــدون
یــک حملــه موشــکی بــه امکانــات
[نظامــی] امریــکا در عــراق گذشــت.
اکنــون ایــن حمــات بهصــورت
مکــرر درحــال رخ دادن اســت.

ترامــپ ایــران را جســور
کــرده اســت .ترامــپ بهجــای

آنکــه «جنگهــای پایــان
ناپذیــرش» را پایــان دهــد،

مکــررا ً آمریــکا را تــا لبــهی جنــگ
تــازهای پیــش رانــد .اگــر ایــن چیــزی
اســت کــه ترامــپ موفقیــت درنظــر
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میگیــرد ،ابــدا ً دوســت نــدارم ببینــم
کــه شکســت [از دیــد او] چیســت.
خبــر خوبــی که وجــود دارد این اســت
ی اســت .این
کــه راه بهتــری هنــوز باقـ 

در یمــن عمــل خواهیــم کــرد.
مــن همچنیــن اطمینــان حاصــل
خواهــم کــرد کــه تحریمهــای ایــاالت
متحــده مانعــی در جهــت مبــارزه
ایــران بــا کوویــد 19-ایجــاد نکنــد.
در روز اول [ریاســت جمهــوریام]
در کنــار دیگــر تصمیماتــم دســتور
شــرمآور ممنوعیــت ســفر [مربــوط
بــه ترامــپ] کــه تعــدادی از کشــورهای
بــا جمعیــت غالــب مســلمان را هــدف
قــرار داده بــود لغــو خواهــم کــرد.

مــن بــه [دولــت] تهــران
راه امنــی بــرای بازگشــت بــه
دموکراســی خواهــم داد .اگــر

مــا در جهــت عقــب رانــدن
فعالیتهــای بیثبــات کننــدهای کــه
ایــران انجــاممیدهــد و دوســتان و
همپیمانانمــان را در منطقــه تهدیــد
میکنــد عمــل خواهیــم کــرد .بــا
تاکیــد بــر قــرارداد امنیتــی ایــاالت
متحــده  -اســرائیل کــه در هنگامــی
کــه مــن معــاون رئیــس جمهــور
بــودم امضــا شــد ،آمریــکا همچنیــن
همــکاری نزدیکــی بــا اســرائیل بــرای
اطمینــان یافتــن از توانایــی آنهــا
در دفــاع از خــود در مقابــل ایــران و
پراکســیهایش (نایبینــش) خواهــد
داشــت .مــا اســتفاده از تحریمهــای
هدفمنــد را در مقابــل نقــض حقــوق
بشــر توســط ایــران و حمایتــش از
تروریســم و برنامــهی موشــکهای
بالســتیک ادامــه خواهیــم داد.

کاری اســت کــه مــن بــه عنــوان
رئیــس جمهــور خواهــم کــرد:

.1

مــن ارادهی محکمــی درجهــت
جلوگیــری از دســتیابی ایــران بــه
ســاح هســتهای بــه کار میگیــرم.

.2

ایــران عینــ ًا بــه توافقــات قــرارداد
هســتهای بازگــردد ،ایــاالت متحــده
[بــرای نشــان دادن حســن نیــت
خــود] بــه عنــوان نقطــهی شــروع
بــرای مذاکــرات بــه پیماننامــه
بــاز میگــردد .بــا همــکاری هــم
پیمانانمــان ،مــا در جهــت توســعه
دادن و قدرتمندتــر کــردن مفــاد
توافــق هســتهای و همچنیــن ابــراز
نگرانیهــای خــود [از مفــاد آن بــه
دولــت تهــران] عمــل خواهیــم کــرد
کــه عبارتانــد از :فعالیــت متهاجمانــه
در جهــت آزادســازی آمریکاییهــای
بازداشــت شــده بهصــورت ناعادالنــه
(در ایــران) و همچنیــن مقابلــه بــا
رژیــم بــه علــت رفتارهــای کنونــی
خــاف حقــوق بشــر آن  -از جملــه
اعــدام کشــتیگیر «نویــد افــکاری»
در ایــن هفتــه کــه گذشــت (تاریــخ
ایــن مصاحبــه  13ســپتامبر - )2020
همچنیــن مجازاتهــای نادرســت
(غیرقانونــی) زندانیــان سیاســی،
منجملــه وکیــل فعــال حقــوق
بشــری «نســرین ســتوده» همچنیــن
مــا درجهــت کمــک بــه همپیمانانمــان
بــرای کمتــر کــردن تنشهــا و پایــان
دادن بــه درگیریهــای منطقــه
(خاورمیانــه) ازجملــه جنــگ فاجعهبــار

.3

اگــر ایــران تقابــل را برگزینــد ،مــن
آمادگــی آن را دارم تــا از منافــع حیاتی
و نیروهــای نظامیمــان دفــاع کنــم.
امــا ،آمــادهام تــا مســیر دیپلماســی
را در صورتــی کــه ایــران بــرای نشــان
دادن آمادگــی خــود [بــرای مســیر
دیپلماتیــک] قــدم بــردارد ،بپیمایــم.
بــا ایســتادن [کشــورهای] دنیــا در
کنــار آمریــکا ،دولــت بایــدن تصحیــح
سیاســتگذاری در رابطــه بــا ایــران
را در اولویــت خــود قــرار خواهــد داد.
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