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بيانيه كانون نويسندگان
ايران در حمايت از صداي
شكنجه شده ها

ت شناختهشدهی
حقوق بهرسمی 
بر اساس موازین مبتنی بر
ِ
اساسی حاکمیت کنونی ،ولو این که
انسان و حتی قانون
ِ
جرم فردی در دادگاه به اثبات رسیده باشد ،مجازات آن
فرد نافی حقوق انسانیاش نیست .به بیان سادهتر ،حتی
مجرمان  -چه رسد به متهمان – را نیز نباید و نمیتوان از
حقوق انسانیشان محروم کرد .حال آن که – اگر نخواهیم
در مورد رژیم پیشین سخن بگوییم – حدود سی سال است
که ما در جامعهی ایران شاهد آنایم که حقوق زندانیان به
طور کلی و زندانیان سیاسی به طور خاص ،حتی در جایگاه
متهم یعنی پیش از آن که جرم آنان در دادگاه به اثبات
برسد ،به شدیدترین نحو نقض میشود .از جملهی این
موار ِد نقض آشکار حقوق و پایمال کردن حیثیت انسانها،
تجاوز جنسی به دستگیرشدگان حوادث اخیر است که
اکنون بهدرستی مورد بحث و گفتوگوی عموم مردم قرار
گرفته است .البته تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی برای
درهمشکستن و وادار کردن آنها به اعتراف علیه خود به
هیچ وجه محدود به حوادث اخیر نیست و گزارشهای
بسیاری در مورد انجام این عمل با زندانیان سیاسی بهویژه
زندانیان دههی شصت وجود دارد که بیتردید باید به
همهی آنها رسیدگی شود.
ویژگی این شکل از هتک حرمت انسان که دست بازجویان
ِ
شکنجهگر را در انجام آن باز میگذارد این است که فرد
قربانی از بیان آنچه بر او رفته است شرم دارد .در واقع،
شکنجهگرانی که مرتکب این عمل ننگین و ضدانسانی
میشوند با تکیه بر همین کتمان واقعیت توسط قربانی
است که از آن به عنوان حربهای برای به تسلیم کشاندن
زندانی استفاده میکنند .اما خوشبختانه اکنون مردم

تهران و مقاومت
پنجه های رنگي بر در و دیوار خیابان .دیوار نوشته ها
هر روز سانسور می شود ولی اراده ای هر روز هرجا و هر
ساعت است که خشم خود را بر دیوار می نگارد« :مرگ بر
خامنه ای قاتل» .مرگ بر دیکتاتورها دیگر مستقیم قلب
دیکتاتور را نشانه رفته اند.
محله ها پر شده از نجواهای وحشت .هر روز همسایه ای
دیده هایش را در محله به گوش همسایگان می رساند .در
محله و مساجد محل رد کسانی که در پشت بام ها فریاد
اهلل اکبر مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خامنه ای و مرگ بر

دو راه حل ،دو مسير متفاوت

امير .ك
محاكمه مخالفين سياسي حكومت در بيدادگاههاي
جمهوري اسالمي ادامه دارد .عجيب نيست كه پس از
ده سال تخطئه ي نظري مقاومت ،فداكاري بر سر ارزش
هاي انساني ،جامعه گرايي ،و نيز دفاع از منافع شخصي و
خصوصي ،دم غنيمتي سياسي ،و چانه زني ،رهبران سياسي
جريان اصالح طلب به نوبت از كرده هاي خود ابراز ندامت
كرده و در محكمه از تعهد قلبي خود به جمهوري اسالمي
و نظام واليت فقيه سخن مي گويند .هواداران آنها نيز
در يادداشت هاي اينترنتي خود به كرات از ضرورت تن
دادن به اجبار حاكمان سخن مي گويند و اينكه نيازي
به مقاومت نيست ،جامعه حقيقت را مي داند .شما خود
را نجات بدهيد .آنچه از تجربه پيشين مشاهده كرده ايم،
معموال فعال مورد نظر بعد از آزادي از زندان به غرب مي
رود و فعاليت پيشين سياسي خود را ادامه مي دهد .در
مراكز تحقيقي و انتشاراتي شروع به كار مي كند و در هر
تالطم اجتماعي ،دوباره چون نظريه پردازي عالم به ميان
مي جهد و از بلندگوهاي متعدد اظهار مي كند كه جامعه
به طور تدريجي به سوي اصالح پيش خواهد رفت و اتفاقا

خيابان
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سرنگون باد حاكميت قاتالن
برقرار باد حاكميت مردم

فاز جديد حكومت نظامي

نیروی انتظامی اعالم کرد از هفته آینده در منطقه شش
شهر تهران که شامل محدوده دانشگاه تهران ،انقالب،
کارگر ،امیرآباد ،یوسفآباد و عباسآباد است« ،طرح
انضباط اجتماعی» به اجرا در خواهد آمد.
سرهنگ مهدی احمدی ،رئیس مركز اطالعرسانی پلیس
تهران بزرگ ،به خبرگزاری کار ایران ،ایلنا ،گفت« :طرح
انضباط اجتماعی به منظور اجرای قانون و ایجاد انضباط از
هفته آینده در منطقه شش تهران برگزار میشود».
میبینند که افرادی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتهاند
آن را با شجاعت اخالقی نزد افکار عمومی افشا میکنند و
از این کار هیچ ابایی ندارند ،که امری است ستودنی و در
راستای معرفی و مجازات آمران و عامالن این گونه نقض
حقوق و حیثیت انسان.
کانون نویسندگان ایران که پیش از این خواستار مجازات
تمامی مسببان کشتارها و پایمالشدن حقوق انسانها در
هر رده و مقامی شده است ،از این حرکت دستگیرشدگان،
جوانان قربانی تجاوز ،استقبال میکند و خطاب
بهویژه
ِ
واقعیت این تجاوز برای
به آنان اعالم میدارد که بیان
ِ
مردم نهتنها کوچکترین خدشهای به شخصیت آنان
وارد نمیسازد بلکه کمک میکند که جامعه از این گونه
غدههای چرکین پاک شود .این جوانان باید بدانند که در
تک انسانهای شریف و آزاده قرار دارند و جامعه
قلب تک ِ
به گرمی آنان را در آغوش خود جای خواهد داد و گل
نثارشان خواهد کرد.
افشای تجاوزهای جنسی مصداق بارز پایبندی به آزادی
بیان است!
کانون نویسندگان ایران
 ٣شهریور ۱٣٨٨

كارخانه هاي بزرگ اراك
در معرض تعطيلي

همزمان با اعتصاب كارگران كارخانه واگن سازي پارس
در اعتراض بر سر حقوق معوقه خود ،خبرها حاكي از طرح
مافياي پاسداران سرمايه دار در شهر اراك مبني بر تعطيل
سازي سه كارخانه بزرگ اين شهر است.
تمركز تصميم گيري هاي اجتماعي در دستان مافياي
نظامي ،امنيتي ،مالي حاكم ،باعث شده است تا توليد
اجتماعي ،امنيت شغلي و رفاه اجتماعي به راحتي فداي
سوداندوزي اقليت حاكم بر كشور شود .در تازه ترين مورد،
تبديل كاربري زمين هاي صنعتي به زمين هاي مسكوني
در شهر اراك در دستور كار بخشي از اين مافيا قرار گرفته
است .اجراي چنين طرحي ،منافع مالي بادآورده اي را از
تفاوت ارزش زمين هاي صنعتي با زمين هاي مسكوني
نصيب سرتيپ هاي سرمايه دار مي كند .تعطيلي سه
كارخانه صنعتي و جايگزيني آن با شهرك هاي مسكوني،
بخشي از تاخت و تاز طبقه حاكم بر منافع جامعه به طور
كل ،و منافع طبقه كارگر به طور ويژه است .كار ،رفاه و
آزادي كارگران به درهم شكستن قدرت طبقه حاكم گره
خورده است.

بسیجی مي گويند را می زنند
«دیشب دو نفر از بچه های محل ما را بردند»
«دیشب گروهی پرس و جو می کردند که این که شب ها
مرگ بر خامنه ای می گوید کدام خانه است»
تحقیقات محلی می کنند و جستجوی گسترده ای برای
یافتن انان که عکس هایشان در رسانه ها نماد ایران
انقالبی شده اند را بیابند.
دیوارنوشته ای در خیابان به زور یک طرفه شده می
گوید:
«با یک طرفه کردن خیابان نمی توانید کشورم را صاحب
شوید»
رژیم می پندارد مقاومت مردم را شکسته! جاده های
تهران-شمال اما چیز دیگری می گوید .این هم شکلی
از مبارزه است ماشین ها هر آنچه نمادي از مقاومت است
از اتومبیل های آویزان می کنند و دست های خود را به
عالمت پیروزی که این روزها در تهران جرم است بلند می
کنند و در تونل ها باز مرگ بر دیکتاتور و خامنه ای طنین
انداز می شود .بعید نیست که تا چندی دیگر پای لباس
شخصی ها به آن جا هم برسد.
دوستی دیده در صف عابر بانکی که مشکل فنی پیدا می
کند مردم آنجا نیز شعار دادند.

صداوسیما جشنی در پارک الله ترتیب بود به مناسبت
والدتی .در ان ساعت شلوغ مردم علنا از پیوستن به ُجنگ
صداوسیما امتناع ورزیدند .تلویزیون جرات نکرد در مراسم
پخش مستقیم قلیل شرکت کنندگان را به تصویر بکشد.
اشکالی از اعتصاب نیز تمرین شد که اگر با اطالع رسانی
قویتری دنبال شود واقعا می تواند نقش بسزایی در جریان
حوادث بگذارد .شنبه از مراجعه به ادارات دولتی پرهیز شد.
اما تحریم  SMSچنان همگانی است که آهنگ دریافت
پیغام اطرافیان را به تعجب وا می دارد.
تابستان امسال اگر خیلی تند نرفته باشیم زنان ایران
یک پیروزی بزرگ در به عقب نشاندن ارتجاع فاشیستی
اسالمی برداشتند .گشت های ارشاد هرگز نتوانستند اظهار
وجود کنند .گشت هایی که طی دو سال گذشته با مقاومت
زنان در صحنه های برخورد با پلیس صحنه هایی آفریدند
که پیش از وقایع اخیر دنیا را تکان داد .رژیم اما هراسید
که تکرار چنین برخوردهایی با پلیس به حوادث بزرگتری
بیانجامد که از کنترل آنان خارج شود.
مقاومت همچنان ادامه دارد .افتان و خیزان .مردم در این
با هم بودن خالقیت به خرج می دهند ،شیوه های نو می
آموزند و تجربه می کنند .مقاومت ادامه دارد هر روز به
شیوه ای ،کسی به شکست فکر نمی کند.

ما در كار گذراندن مسالمت آميز آن به سوي دموكراسي
هستيم و نيازي به تظاهرات ،اعتصاب ،قيام ،و انقالب
نيست ،بلكه به مدد كمك نهادهاي بين المللي و كار رسانه
اي به زودي دموكراسي در كشور مستقر مي شود.
جمهوري اسالمي هيچ يك از حقوق مخالفان سياسي خود
را به رسميت نمي شناسد ،آنها را تحت شكنجه و فشار
رواني و جسمي مجبور مي كند كه به دلخواه او سخن
بگويند .و تمام اين اقدامات غير انساني است و بايست
محكوم شود .درست است .اما در جامعه نيز همين منوال
وجود دارد .جمهوري اسالمي با فشار رواني و فيزيكي بر
كليت جامعه در حال بهره كشي از جامعه است .بسياري از
مردم در ابتدايي ترين پيش نيازهاي حيات خود و خانواده
خود معطلند و حكومت ثروت اجتماعي به انواع مختلف در
كام خود مي كشد و عالوه بر بناكردن كاخ هاي مخفي در
داخل و خارج از ايران ،اين ثروت را در مسيرهايي هزينه
مي كند كه جامعه با آن موافق نيست و صرفا خواست و
خوشايند اقليتي از حاكمان جامعه است .جمهوري اسالمي
با اعمال خشونت بر زنان و جوانان ،و ممانعت از بيان
آزادانه ي آنها در شهر ،با تحميل تفكرات عقب افتاده ي
مذهبي خود بر جامعه مي پردازد .با واگذاري ثروت هاي
اجتماعي ،منابع و معادن ،كارخانه ها و مؤسسات بزرگ به

اشخاص معين ،دست به سرقت آشكار ثروت اجتماعي
مي زند .علم اجتماعي مدرن را تحقير مي كند و به ياوه
گويي هاي قرون وسطايي و تفكراتي آلوده و مضر به حال
انسانيت خوشامد مي گويد .آيا با محكوم كردن لفظي اين
روندها مي توان حاكميت را از ادامه راه خود منصرف كرد؟
نارضايتي گسترده ي جوانان ،زنان ،روشنفكران و كارگران
از غارت مسلم و سركوب عريان خود به تنهايي براي
متوقف كردن طبقه حاكم كافي است؟
هم در جامعه به صورت كل و هم در عرصه ي سياسي،
منفعت جمهوري اسالمي در تداوم مسير سي ساله خود و
استثمار و سركوب مطلق جامعه و مخالفين سياسي خود
است .براي آناني كه بقاي جمهوري اسالمي به معناي
مرگ روزمره ي آنها در كارخانه هاي ستم و خيابان هاي
كشتار هستند ،پاسخ به طبقه حاكم متفاوت است از كساني
كه در نظام اجتماعي موجود همواره سهم بر بوده و هستند.
آن گروه هاي اجتماعي كه در اليه هاي ممتاز و فرادست
جامعه هستند نيازي به مقاومت ندارند .زندگي براي آنها
زيباست .آنها مي توانند در مورد گذاري رؤيايي به نظام
حكومتي كه منافع اقتصادي سياسي آنها را بيشتر لحاظ
كند خيالپردازي كنند .در دو راهي انقالب اجتماعي يا بقاي
نظم موجود ،آنها به سوي نظم موجود مي چرخند.

ده سال زندان و تبعيد
براي يك دانشجو

دانشجوی زندانی حسن ترالنی  ۲۲ساله روز یکشنبه ۲۵
مردادماه برای چندمین بار به دادگاه انقالب برده شد و روز
سه شنبه ٣شعریور ماه به خانواده و وکیلش خانم نسرین
ستوده اعالم شد که به  ۱۰سال زندان و تبعید به زندان
مرکزی کرمان محکوم شده است.
زندانی سیاسی حسن ترالنی روز یکشنبه  ۱۴تیر ماه که به
شعبه  ۲۲دادگاه انقالب برده شده بود.اتهامات نسبت داده
شده (محاربه ،اقدام علیه امنیت،تبلیغ علیه نظام و اتهامات
دیگر) را رد کرده بود و آنها را ساختگی و فاقد هرگونه
وجههی قانونی دانسته .محسنی رئیس شعبهی  ۲۲دادگاه
انقالب خطاب به دانشجوی در بند اظهار داشت که از
وزارت اطالعات در این باره استعالم خواهد خواست.
الزم به اشاره است که زندانی سیاسی حسن ترالنی ۲
اسفند ماه در پی یورش مامورین وزارت اطالعات دستگیر
شدو  ۱۹۰روز است که از بازداشت او در بند  ۲۰۹زندان
اوین می گذرد ٨٨ .روز آن را در سلولهای انفرادی تحت
شکنجه های جسمی و روحی بسر برده است.

ممكن است بگوييد نگارنده ي اين سطور چشمان خود را
بر وضعيت دهشتبار زندان هاي حكومت بسته است .اما
آيا رهبراني كه در خارج از زندان ها به سر مي برند ،بر سر
اين دو راهي كدام راه را انتخاب كرده اند؟
بعالوه ،براي دگرگون كردن شرايط زندان هاي جمهوري
اسالمي چه بايد كرد؟ بله ،مشتي قاتل و جنايتكار بر دادگاه
ها و زندان ها حكم مي رانند .اما براي پايان دادن به اين
وضعيت چه بايد كرد؟ راهي به جز مقاومت ،پايداري و
قداكاري جمعي وجود دارد؟ آيا راهي به جز تالش همگاني
براي به زير كشيدن اين طبقه حاكم جنايتكار وجود دارد؟
تالشي كه فداكاري جمعي جزئي از آن است .الزم نيست
از دفاعيات سعيد محسن ها و خسرو گلسرخي ها و كرامت
دانشيان ها و فداكاري هاي بزرگ دهه  50و  60مثال
آورد .همين مردم عادي كوچه و خيابان ها ،ندا ها و
كيانوش آساها و بسياري ديگر بزرگ ترين فداكاري ها
را بر عهده گرفتند .آن ميليونها انساني كه به رغم هراس
گلوله و شكنجه ،به خيابان ها آمدند مسيرشان ديگرگونه
است از كساني كه مقاومت ،فداكاري ،و از خودگذشتگي را
در جوك هاي تهوع آورشان به تمسخر مي گيرند .بخشي
از حاكمان توان و آرمان درهم شكستن نظام كشتار را
ندارند .اينك مردم اعماق و اينك سياستي نوين.

شكنجه ،سركوب و مقاومت

نويسنده :فليسيتاس ترويه*
ترجمه :اعظم نوراله خانى

«من قربانى نيستم ،من زنى هستم كه سكوت نمیكند و
كسى كه – عليرغم درد و رنج – شكايتش را پس نمیگيرد.
نه از آنرو كه به سيستم قضايى دولت اعتقاد دارم ،بلكه
چون نمیخواهم در بازى آنها وارد شوم و اجازه دهم همه
چيز فراموش گردد .مردم بايد بدانند چه اتفاقى افتاده است و
بفهمند كه اگر آن را بپذيريم ،تكرار خواهد شد .ما نمیتوانيم و
نبايد بگذاريم آنان از مجازات بگريزند».
(نامه ى نورما خيمنِس ،زندانى سابق سياسى در مكزیك)

قبل از هر چيز مايلم از كميته برگزاركننده كه مرا دعوت
كرد و فرصت صحبت در اين همايش را برايم فراهم آورد،
تشكر كنم.
من روانكاو و روان درمانگر هستم و با «انجمن مبارزه
با شكنجه و مصونيت از مجازات»( )۱در مكزيك كار
میكنم .اين «انجمن» يك سازمان مستقل حقوق
بشرست كه محور كارش ،مسآله شكنجه ،گرد هم آوردن
بازماندگان شكنجه ،خانواده هايشان و تيمى از كارشناسان
پزشكيست.
از جمله فعاليتهاى اصلى ما ،حمايت از شكنجه شدگان،
ارائه كمكهاى پزشكى ،روان درمانى و قانونى به آنان
است .و ما اين بازماندگان را در راه طوالنيشان به سوى
دستيابى به عدالت همراهى ميكنيم .همچنين میكوشيم
آگاهى عمومى نسبت به اين مسأله را باال ببريم ،در رابطه
با شكنجه اسناد الزم را گرد آوريم و تحقيق كنيم و نيز
ساير كارشناسان را آموزش دهيم.
همچنين بخش زيادى از كار ما در داخل زندانهاست ،زيرا
تعداد زيادى از شكنجه شدگان بر اساس اعترافاتى كه زير
شكنجه كرده اند [يعنى اعتراف به جرمى كه هرگز مرتكب
نشده اند .يكى از تاكتيكهاى متداول پليس در مكزيك،
مجبوركردن زندانى به امضاى ورقه هاى سفيدى است كه
بعد بازجويان هرچه دلشان بخواهد در آن مينويسند و از آن
به عنوان اعتراف در دادگاه استفاده ميكنند] ،به زندانهاى
طوالنى مدت محكوم شده اند.
انگيزه يا فلسفه ى كار ما را شايد بتوان به اين شكل
جمعبندى كرد :مبارزه براى دنيايى بهتر راهى دراز است
و نمیتوانيم بگذاريم كسى در اين مبارزه از دست برود.
شكنجه اثرات ويرانسازى بر انسان دارد و وظيفه ى ما ،به
عنوان يك رفيق ،حمايت از شكنجه شدگان است.
اين روزها درباره سركوب ،شكنجه ،زندان و اثرات مادام
العمر آن بر افراد ،فراوان شنيده ايم .تمام روايات پر است
از درد و رنج و تصور میكنم ،ميتوان گفت كه در موارد
بسيارى ،تحمل اين فجايع ،زندگى ،روياها ،برنامه ها و
چشم اندازهاى شكنجه شدگان را دگرگون كرده است.
اين سمينار ،يادبود كسانى است كه جان باختند و بيرحمانه
كشته شدند زيرا براى سيستم سياسى كشورشان كه براى
تغيير آن مبارزه ميكردند ،خطرناك بودند .مهم است كه
هيچ يك از آنان را فراموش نكنيم ،چرا كه مبارزه و
مرگشان بخشى از حافظه تاريخى ايران است ،درست به
مانند بسيارى كه در كشورهاى ديگر كشته شدند و همان
اهداف را در كشور خود نمايندگى ميكردند.
تعداد زيادى از شما شاهدان زنده ى پيگرد و آزار ،شكنجه
خانه ها و زندانها هستيد ،اما در عين حال ،حضورتان در
اينجا نشانه ى قدرت انسان است ،نيروى افرادى كه با
شرايطى وراى قدرت تصور ما روبرو بودند .بنابراين هر
گاه كه از سركوب صحبت ميكنيم ،الزم است از مقاومت
صحبت كنيم و از آنچه به افراد براى تحمل آن شرايط
وصف ناپذير يارى ميرساند.
سركوب سياسى ،جزء الينفك جوامعى است كه بر اساس
سلطه يك گروه بر ديگران بنا شده اند .نابرابرى ،استثمار،
بيدادگرى ،فقر ،تبعيض ،محروميت ،سركوب همواره به
نارضايتى ميانجامد و سرانجام به شورش ،به مبارزه براى
تغيير شرايط موجود يا فرايند سازمانيابى براى تغيير سيستم
يا ساختارهاى سياسى .جهت ممانعت از اين كار ،گروه
قدرتمدار ،طبقه حاكم بايد به كنترل اجتماعى دست يازد
كه ميتواند اشكال متفاوتى به خود گيرد :استفاده از رسانه
هاى جمعى ،آموزش ،مذهب ،تبليغات و غيره.
سركوب ،آشكار يا پنهان ،مشهودترين شكل اعمال كنترل
اجتماعى است – اين يكى از وسايل هر دولتى است – از
جمله دولتهاى موسوم به دولتهاى دمكرات – و برحسب
نيازها و توازن قواى نيروهاى جامعه به كار برده میشود.
سركوب از ابزار گوناگونى بهره ميگيرد كه در كشورها و
مقاطع تاريخى مختلف شباهتهاى زيادى با يكديگر دارند:
اعدام ،كشتار جمعى ،شكنجه ،حبس ،مفقوداالثرسازى.
شكنجه فقط يكى از ابزارهاى متفاوت و فراوان سركوب

دولتى است .اعمال قدرت جهت حفظ يك سيستم خاص
و دفاع از آن در برابر خطر رو به خيزش يا مخالفت است.
اين وسيله براى حفظ سلطه ،تثبيت ساختارهاى قدرت
موجود ،مبارزه با مقاومت اجتماعى و پيشبرد منافع
اقتصادى – سياسى خاص به كار گرفته میشود .از اين
وسيله با برنامه ريزى كامل استفاده میشود ،مورد مطالعه
قرار ميگيرد ،شكنجه گران آموزش ميبينند و طى زمان
روشهاى جديدى تكامل داده ميشوند (داده شده اند) و
حداقل از  ۱۱سپتامبر شاهديم كه در حال قانونى شدن و
پذيرفته شدن است ،و اياالت متحده آمريكا در اين زمينه
از پيشروان است.
از جنبه ى سياسى ،از اين وسيله ،هدفمندانه ،عليه فعالين
و عمدت ًا گروههايى از مردم استفاده میشود كه در رابطه با
فرايند سازماندهى قرار دارند .هدف از شكنجه فقط وارد
آوردن آسيبهاى بسيار عميق به افراد و روابط اجتماعى
آنان نيست ،بلكه میخواهد ديگران را مرعوب سازد ،ترس،
كناره گيرى ،فلج سازى ،استيصال و انطباق را بر سراسر
جامعه حاكم سازد .درس عبرتيست براى ايجاد هراس
جمعى از دچار شدن به همين سرنوشت.
شكنجه ،به علت معافيت عامالن و آمران آن از مجازات ،در
بسيارى از كشورهاى جهان ماندگار شده يا تكرار میشود.
از اينرو ،مبارزه عليه شكنجه ،اگر جدى گرفته شود ،فقط
مبارزه با نقض حقوق بشر نيست .مبارزه با شكنجه به
معناى مقابله با سيستم است ،زيرا هدف غايى آن نابودى
سيستمى است كه بر اساس سلطه بنا شده است و مبارزه
براى ايجاد سيستمىست مبتنى بر برابرى و شأن انسانى.
هدف از شكنجه در هم شكستن شخصيت و هويت
شكنجه شده ،اعمال نفوذ و تحميل رفتارى است مطابق
با ميل شكنجه گر .فرد بايد در هم شكسته زنده بماند،
شاهدى زنده براى ديگرانى كه ممكن است همان ايده
ها يا فعاليتها را دنبال كنند .شكنجه ،بنابراين ،مستقيم ًا
عليه فرد نيست ،بلكه همواره عليه شبكه اجتماعى،
عليه گروههاى سياسى مورد نظر و عليه كل جامعه
است .سامرفيلد ( )۱۹۹۵هدف از آن را نابودى دنياى
اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى قربانيان توصيف ميكند.
منظور از استفاده مكرر يا سيستماتيك از شكنجه ،ايجاد و
گسترش ترس ،وحشت ،بی اعتمادى ،زهر چشم گرفتن و
فلج ساختن ،در هم شكستن مقاومت و سرانجام كنترل و
اعمال نفوذ بر اجتماع است.
شكنجه زنان ،معمو ًال شامل شكنجه جنسى است كه از
جمله روشهاى به ويژه ويرانگر است .شكنجه جنسى ،زن
را مال و شيئى جنسى ميبيند .تهاجم و سلطه بر بدن زن،
بايستى نشاندهنده و نماد كنترل مطلق خواسته ،زندگى و
سرنوشت وى باشد .شكنجه گر ،پليس ،سرباز يا ديگران از
بدن زن بهره ميگيرند تا قدرت خود را به نمايش بگذارند و
نشان دهند كه رئيس كيست و مرئوس كدام است .به اين
معنا ،شكنجه جنسى ،درس عبرتى است براى زنان مبارز و
نافرمان .تمام آنانى كه جرأت كرده اند به نقشهاى سنتى
خود پشت پا بزنند ،مسئوليت بپذيرند و رهبرى را به دست
گيرند و سيستم سلطه ى موجود را زير سؤال برند .زيرا
ايستادگى در برابر ساختارهاى كنونى قدرت و ايستادگى به
عنوان يك زن را هرگز نمیبخشيم .شكنجه گر مرد بدين
شكل ،ساختارهاى موجود سلطه را مستحكم ميسازد ،زن
را به زير فرمان خود درمیآورد و او را واميدارد به همان
جايگاهى بازگردد كه او و جامعه برايش قائل است .حداقل
وى چنين قصدى دارد ،زيرا زنان بسيارى نشان داده اند كه
شكنجه گر ميتواند بدن آنان را تحت اختيار خود گيرد ،اما
نمیتواند روان ،خواست و اعتقاد آنان را رام خود سازد.
تجاوز و ساير اشكال شكنجه جنسى ميكوشند درونیترين و
بنيادیترين حوزه شخصيت و شأن انسانى را نابود سازند .اين
يكى از داليلى است كه پس از پايان شكنجه ،رنج التيام
نمیپذيرد ،حتا اگر زن از زندان آزاد شود .آثارش نازدودنى
است ،خاطره اش تا پايان عمر باقى ميماند و عواقب
شكنجه جنسى به خانواده و روابط
اجتماعى نيز هجوم میبرد .هدف
شكنجه جنسى ،دقيق ًا همين است:
تحقير و كنترل گروهها ،اجتماعات
و خانواده ها در كل .تجاوز به زنان
در حضور افراد خانواده ،همرزمان و
اجتماعات تنها زن را نشانه نمیرود،
بلكه تهاجميست به ارزشها و آبروى
كل آن اجتماعى كه زن را حامل
فرهنگ و نمادهاى اجتماع ميداند.
بخشى از آن چه ميگويم ،بر اساس
كار با زندانيان سياسى و شكنجه
شدگان در مكزيك است ،از همين
رو ميخواهم مختصرى در اين جا
براى شما از آن صحبت كنم.
مكزيك ،كشورى به اصطالح در حال توسعه ،عضو پيمان
تجارت آزاد آمريكاى شمالى( ،)۲پيمان رفاه و امنيت
آمريكاى شمالى( )۳و اكنون متحد استراتژيك اتحاديه
اروپا ،كشوريست با شكاف عميق بين غنى و فقير؛ بيش
از  ۶۰درصد جمعيت مكزيك زير خط فقر و نيمى از آنان
در فقر مطلق به سر ميبرند .در مكزيك ،به علت منافع
اقتصادى كمپانیهاى بزرگ چند مليتى ،درگيریهاى
بسيارى بر سر استفاده از منابع آب طبيعى ،جنگ ،تنوع
دارويى و استفاده از زمين وجود دارد .دولت شديداً متمايل

به اعطاى حق بهره بردارى و استثمار از اين منابع است.
تاريخ مكزيك در دهه هاى شصت و هفتاد پر است از
پيشبرد «جنگ كثيف» عليه جنبشهاى چريكى ،سركوب
خشن و قتل فعالين جنبشهاى دانشجويى پس از سال
 ،۶۸قتل صدها فعال سياسى ،مفقوداالثرسازى صدها تن
و مصونيت از مجازات آمران و عامالن آنها .در حال حاضر
اعمال شكنجه عمليست معمول و سيستماتيك ،اعتراض
اجتماعى جرم محسوب میشود و ارتش هر چه بيشتر
وظايف پليس را بر عهده ميگيرد.
طبق آمارى كه در دست داريم حداقل  ۶۰۰زندانى سياسى
وجود دارد ،اما تصور ميكنيم اين تعداد بسى بيشتر است.
در سراسر كشور چندين زندان به شدت امنيتى وجود دارد و
موارد سركوب و شكنجه فراوان است .اما اكنون نمیخواهم
درباره اين موارد صحبت كنم ،ميخواهم از مقاومت بگويم
زيرا همان طور كه قب ً
ال گفتم اگر درباره سركوب صحبت
ميكنيم ،بايد از مقاومت نيز بگوييم.
مقاومت به نظر من هر عمل و هر رفتارى را شامل میشود
كه با هدف بازپسگيرى كنترل ،عليه قصد سركوبگر مبنى
بر اعمال سلطه بر شخص بر افكار وى ،بر خواست وى ،بر
احساسات و اعمال وى انجام میشود ،هر اقدامیست كه از
انسجام شخصيت دفاع ميكند .مقاومت ،مبارزه ايست براى
تبديل شدن به كنشگر ،دفاع از هويت و جان به در بردن
از شكنجه گاههاى جسمى و روانى ،سالهاى مديد حبس
يا ساير فشارهاى ظالمانه.
در روزهاى سوم و چهارم مه سال  ،۲۰۰۶در سن سالوادر
آتنكو ،پليس و نيروهاى نظامى به كسانى كه در اعتراض
به ضرب و شتم و دستگيرى گلفروشان در روز قبل ،جاده
ها را مسدود كرده بودند ،وحشيانه حمله كردند .طى اين
تهاجم ،پليس به ضرب گلوله ،يك پسر  ۱۴ساله را به
قتل رساند و مردم زيادى براى همبستگى به معترضين
پيوستند .صبح روز بعد ،بيش از  ۳۰۰۰پليس با حمايت
نيروهاى ويژه و نظاميان به دهكده هجوم بردند .بيش از
 ۲۰۰نفر ،بسيارى با جراحات شديد ،بازداشت شدند .تمام
دستگيرشدگان در راه زندان شكنجه شدند و تمام زنان در
حضور ساير زندانيان مورد آزار جنسى قرار گرفتند و يا به
آنان تجاوز شد.
اين واقعه تقريب ًا دو سال و نيم پيش روى داد؛ اكثر
دستگيرشدگان به قيد ضمانت آزاد شدند اما  ۱۳نفر به  ۱تا
 ۱۱۲سال زندان محكوم گرديدند.
اين مورد ،نه فقط به خاطر شكنجه  ۵۰زن ،موردى خاص
است ،بلكه از آن رو ،ويژه است ،كه زنان در روند مقاومت
نقش مهمى ايفا كردند.
اجازه دهيد بخشى از نامه يكى از اين زنان ،يك دانشجوى
 ۲۵ساله را برايتان بخوانم.
«من «قربانى» نيستم .من نورما خيمنس هستم و اسمم
را ميگويم زيرا خجالت نمیكشم؛ آن بزدالنى بايد خجالت
بكشند كه ما را دستگير كردند ،زير كتك گرفتند ،به ما
تجاوز كردند و ما را شكنجه كردند ،ما را به حبس كردند
و از سوم و چهارم مه زندانى كرده اند .و البته كسانى كه
به آنها دستور دادند و از به اصطالح «دمكراسى»اى حرف
ميزنند كه خودشان حتا به آن اعتقادى ندارند».
«من قربانى نيستم ،من زنى هستم كه سكوت نمیكند
و كسى كه – عليرغم درد و رنج – شكايتش را پس
نمیگيرد .نه از آنرو كه به سيستم قضايى دولت اعتقاد
دارم ،بلكه نمیخواهم در بازى آنها وارد شوم و اجازه دهم
همه چيز فراموش گردد .مردم بايد بدانند چه اتفاقى افتاده
است و بفهمند كه اگر آن را بپذيريم ،تكرار خواهد شد .ما
نمیتوانيم و نبايد بگذاريم آنان از مجازات بگريزند».
زنان «آتنكو» از همان لحظه ى اول ساكت نماندند.
با نامه و اسناد از داخل زندان ،ابتدا به صورت ناشناس
و سپس با نامهاى خود ،شروع كردند به صحبت و متهم
ساختن علنى .آنها از اولين جلسه علنى دادگاه خود شروع
كردند به صحبت از شكنجه جنسى كه بر آنان رفته بود.
اين لحظات مهم بودند ،زيرا
تنها آنها ميتوانستند تصميم
بگيرند كه سكوت را بشكنند ،اما
زمانى كه اين گام را برداشتند،
سايرين ميتوانستند اين شهادتها
را جدى بگيرند و به حمايت از
آنان برخيزند.
گام مهم بعدى ،شكايت دسته
جمعى از شكنجه گران بود.
زنان تصميم گرفتند متحدا
اين گام را بردارند زيرا به آنها
توان ميبخشيد كه همراه با ساير
همرزمانشان اين شكايت را
دنبال كنند و ميخواستند نشان
دهند كه اين موارد استثنايى نيستند .دادخواهى قانونى بر
اين اميد استوار نبود كه روزى مقامات دولتى عدالت را اجرا
كنند ،بلكه زنان ميخواستند آشكارا به همه نشان دهند كه
اگر چه دچار جراحات عميق جسمى و عاطفى شده اند،
اما در هم نشكسته اند و ميخواهند مبارزه خود را در تمام
جبهه ها از سر گيرند و ادامه دهند.
شكنجه و زندان میكوشد دهانها را ببندد ،ميكوشد صداى
زجركشيدگان را خفه كند و میخواهد سكوت مرگ را
بر جامعه حاكم سازد .سخن گفتن ،شهادت دادن ،تمام
ديوارهاى سكوت را ميشكند .ديوار سكوتى را كه درون

شخص بنا شده است و ديوار سكوت جامعه را.
شهادت دادن ،كاريست بس دشوار ،نقل وحشتها به آن
میماند كه يك بار ديگر آن دوره را سپرى كنى ،اما الزم
است از انزوايى كه شكنجه میخواهد به وجود آورد،
بگريزى.
براى سخن گفتن و نقل آن چه كه روى داده ،راههاى
ديگرى هم هست؛ آن گاه كه يافتن كلمات دشوار است،
ميتوان از ادبيات ،نقاشى و موسيقى بهره گرفت .چه كسى
ميتواند رنج شنيدن صداى گلوله هايى كه عزيزش را به
قتل ميرساند ،در قالب كلمات بريزد؟ براى توصيف درد
مادرى كه فرزندش را زندانبان با خود میبرد ،چه كلمه
اى ميتوان يافت؟ آيا واژه اى براى بيان احساس هنگام
شنيدن فريادهاى رفيقى در زير شكنجه وجود دارد؟
اما نياز عميقى هست به بيان و يافتن راهى براى نشان
دادن احساسات ،افكار و عواطف .خاكوبو سيلوا نوگالس،
عضو يك جنبش مسلح در مكزيك ،به نام ارتش انقالبى
خلق شورشگر( ،)۴در سال  ۱۹۹۹دستگير شد و از آن
زمان تاكنون در يك زندان به شدت امنيتى و اكثر اوقات
در سلول انفرادى به سر میبرد .او در زندان شروع كرد به
نقاشى و از آن زمان تاكنون كلكسيونى گيرايى از تابلوهايى
بسيار نيرومند خلق كرده است.
پايبندى به اعتقاد يكى از اشكال بسيار مهم مقاومت
است .بسيارى از بازماندگان به اين ترتيب نشان داده
اند كه شكنجه گرشان توانستند بدنشان را تحت كنترل
خود بگيرند ،اما در رامسازى روح ،خواست و اعتقادشان
موفق نبوده اند .تأييد مجدد آن بخش مهمى از هويت كه
شكنجه گر به آن دست نيافته ،منبع قدرت است.
در اين روزها ،از همبستگى زياد شنيديم ،از مراقبت از
يكديگر در شرايط بينهايت دشوار ،و دوستيهاى عميقى كه
در ميانه ى انهدام ،نفرت و يأس ،شكل گرفته اند .مراقبت
دوستان پس از شكنجه ،تقسيم غذايى كه خويشاوندان
ميآوردند با همبندان ،جلوه ى عميقى از همبستگى است
كه الزم است ادامه يابد تا با وحشتهاى روزمره زندان
مقابله كرد .زنان «آتنكو» به ما گفتند كه وقتى به زندان
رسيدند ،كتك خورده ،خونآلود ،لرزان و هراسان ،به طور
غريزى شروع كردند به «به صف» شدن .نگهبانان به
تازه واردان دستور ميدادند كنار ديوار بايستند .زنانى كه
قب ً
ال رسيده بودند ميآمدند ،آنان را در آغوش ميكشيدند و
ميگفتند« :شما زنده مانده ايد!»« ،ديگر تمام شد!»
واقعه آتنكو توجه بين المللى زيادى را به خود جلب كرد،
سازمانهاى مختلف حقوق بشر به مداخله در قضيه پرداختند
و داستان آنها را منتشر كردند .با وجود اين ،در لحظه ى
خاصى اين زنان بسيار آزرده خاطر شدند ،زيرا فهميدند
معمو ًال قربانى جلوه داده ميشوند و بيشتر بر خشونت و
شكنجه ى اعمال شده بر آنان ،توجه میشود .يك جنبه
مهم از هويت سياسى آنان ،تعهد سياسى و فعاليت آنها
كام ً
ال ناديده گرفته میشود و به قربانى تنزل داده ميشوند.
قربانى بودن مترادف است با چاره نداشتن ،از دست دادن
كنترل ،منفعل بودن .زنان نمیخواستند ديگر هرگز اين
نقش را بپذيرند .اكنون تصميم گرفته اند تا خودشان يك
فيلم ويديويى بسازند كه از مقاومت و آمالشان بگويد .به
اين منظور ،تصميم مهمى گرفتند .شروع كردند به تدارك
يك گروه كارى درباره «نحوه مقابله با شكنجه» تا تجارب
خود را با ساير فعالين سياسى در ميان بگذارند و توان
آنان در مقابله با سركوب و شكنجه را باال ببرند و تقويت
كنند.
بگذاريم به انديشه اى برگردم كه در اول سخنرانى گفتم.
شيرين مهربد (خواننده و زندانى سياسى سابق) ديروز گفت
كه شكنجه زخمى بر قلب بر جاى ميگذارد كه هرگز التيام
نخواهد يافت .زندگى با اين زخم ،نبرد دشواريست.
اين تجربه نشان داده است كسانى كه قادرند از تجربه
شكنجه استفاده كنند ،آنانى كه ميتوانند بر اساس اين
تجربه چيزى بسازند و آن را در زندگى خود ادغام كنند،
در دراز مدت رنج كمترى ميبرند .فكر میكنم زمان آن
است كه در اين جهت گامى برداشته شود ،يادگيرى شود
و قدرت ،تعهد و ارزش كسانى كه براى تحقق روياها و
اعتقادشان رنج بردند ،پايه اى شود براى ساختن.
-----------

پانويس:
* متن كنونى ،ترجمه سخنرانى فليسيتاس ترويه در مراسم يادبود بيستمين
سالگرد كشتار زندانيان سياسى ايران در تابستان  ،۱۳۶۷در مونترال كانادا به
تاريخ  ۱۹ – ۲۱سپتامبر  ۲۰۰۸است.
در همين زمينه ازجمله ن ك به « :شكنجه ى جنسى و مقاومت جمعى  -نمونه:
مكزيك  -سن سالوادر آتنكو»
http://www.peykarandeesh.org/article/sexueltorture.
html
« : CCTI – ۱انجمن مبارزه با شكنجه و مصونيت از مجازات»
http://www.contralatortura.org
colectivo@contralatortura.org
NAFTA - ۲
ASPAN - ۳
ERPI - ۴

زیر درفش مارکسیزم
« ما با یک مسئولیت دوگانه مواجهیم :سنتی که
خطرسازش ] با وضع موجود [ تهدیدش می کند را از
مرحله کنونی عبور دهیم و به جستجوی کرانه های نا
متعین آینده بپردازیم » .

تزهای مقاومت
دانیل بن سعید
دانیل بن سعید ( ، )Daniel Bensaidاندیشمند
و تئوریسین مارکسیست در سال  1946در تولوز
فرانسه به دنیا آمده است  .در سال  1968و در
حالی که دانشجوی دانشگاه نانتر( )Nanterreدر
پاریس واز اعضای رهبری یک گروه تروتسکیستی
بود  ،به عنوان یکی از رهبران اصلی خیزش
دانشجویی سال  1968شناخته شد  .وی هم
اکنون به عنوان نظریه پرداز و استراتژیست
اصلی اتحادیه کمونیستهای انقالبی ( )LCRو
حزب تازه تاسیس ضد سرمایه داری ( )ANPو
نیز انترناسیونال چهارم شناخته می شود  :احزابی
که در ادبیات سیاسی فرانسه تحت عنوان چپ
افراطی مشهور می باشند  .در میان گرایشهای
گوناگون حرکت تروتسکیستی  ،بن سعید مهمترین
ادامه دهنده سنت فکری است که با ارنست مندل
( )1923-95( )Ermest Mandelنظریه پرداز
مشهور مارکسیست و رهبر انترناسیونال چهارم در
نیمه دوم قرن بیستم شناخته می شود  .بن سعید
و سایر رفقایش می کوشند تا با ارائه خوانشی
انتقادی از دیدگاههای تروتسکیستی -که تاریخ
مارکسیزم انقالبی در اروپای غربی در نیمه دوم
قرن بیستم به نحو تفکیک ناپذیری با آن عجین
شده است  -و فارغ از خط کشیهای سکتاریستی
رایج در جریانات تروتسکیستی  ،راه را برای شکل
گیری جریانات وسیع  ،توده ای و موثر کمونیستی
در دوران کنونی باز کنند* .
در نوشته زیر که در دسامبر  2004در نشریه
 Viento Surمنتشر شده  ،بن سعید به این نکته
اشاره می کند که بی موضوعیت و عقیم شدن
سوسیال دموکراسی نوین و سایر جریانات عمده
سیاسی می تواند این خطر را برای مارکسیستها
در برداشته باشد که تاج افتخارات گذشته و اثبات
صحت تحلیلها و پیش بینیهایشان را بر سر نهند و
صرفا به تکرار آنچه از گذشته به آنها رسده است
بسنده کنند  .او تاکید می کند که تئوری انقالبی
می بایست به تغییرات عمده و عظیم روی داده
در سطح جهانی پس از فروپاشی استالینیسم
پاسخگو باشد  .بحثی که بن سعید در این
نوشته ارائه می کند طیف گسترده ای از مسایل
نظیر امپریالیسم نوین  ،کارنامه اتحاد شوروی و
کشورهای مشابه  ،ساختار طبقاتی سرمایه داری
معاصر  ،ناسیونالیسمهای نوین و هویتهای جمعی
 ،جنبشهای اجتماعی و احزاب سیاسی  ،مفاهیم
پست مدرنیستی تفاوت و تکثر و ...را در برمی
گیرد  .دانیل بن سعید می کوشد در متنی مانیفست
گونه و با سبک و بیانی موجز و راهبردی و در قالب
پنج تز  ،تئوری انقالبی مارکسیستی را با برخی
از عمده ترین موضوعات و مباحث جدید مواجهه
دهد و خطوط عمده تحلیل مارکسیستی از چنین
مقوالتی را ترسیم نماید .
این شماره « خیابان» و در اینجا قسمت نخست
و مقدمه بن سعید بر این تزها خواهد آمد و شرح
و بسط آنها به تدریج و در قالب پنج قسمت دیگر
منتشر خواهد گردید  .نوشته بن سعید برای نسل
جدید و جوان مارکسیست در ایران که تشنه
دانش و آگاهی انقالبی است  ،نکات کلیدی و
روشنگر بسیاری در بردارد که امیدواریم مورد
توجه خوانندگان عالقمند قرار گیرد .
*برای آشنایی با برخورد انتقادی بن سعید با
دیدگاههای تروتسکیستی و تفکرات ارنست مندل
نگاه کنید به :
Daniel Bensaid , Thirty years after : A
critical introduction to the Marxism
of Ernest Mandel , International
,392,Viewpoint
online
magazine
2007 September
( دانیل بن سعید  ،سی سال بعد  :درآمدی انتقادی
بر مارکسیزم ارنست مندل  ،مجله « نظرگاه بین
المللی « ( نشریه اینترنتی انترناسیونال چهارم
، )www.internationalviewpoint.org :
شماره  ،392سپتامبر 2007

در دهه های اخیر ( از زمان فروپاشی شوروی و اتحاد دو
آلمان ) چیزی به پایان رسیده است  .اما چه چیزی ؟ آیا
این « چیز» همان « قرن بیستم کوتاه » * نیست که
اریک هابزباوم ( )Eric Hobsbawmو سایر مورخان
از آن صحبت می کنند ؟ قرن بیستم کوتاهی که با جنگ
جهانی اول آغاز شد و با فرو ریختن دیوار برلین به اتمام
رسید .
آیا این «چیز» همان دوران کوتاه پس از جنگ
دوم جهانی نیست که با ظهور دو ابر قدرت
دوران جنگ سرد و در مراکز امپریالیستی با
انباشت سرمایه مداوم و تنظیمات « فوردیستی
» مشخص می شود ؟
و باز آیا این همان همان دوره عظیمی در
تاریخ سرمایه داری و جنبش کارگری نیست
که با انکشاف سرمایه داری در  1880و متعاقب
آن توسعه طلبی استعماری وشکوفایی جنبش
کارگری مدرن  -که تشکیل انترناسیونال دوم
را می توان نمادی از آن تلقی نمود  -آغاز می گردد ؟
تحلیلهای برجسته جنبش کارگری تا حدود زیادی مهر
صورت بندیهای این دوران را برخود دارند  ،قبل از جنگ
جهانی اول  :برای مثال تحلیلهای مربوط به امپریالیسم (
هیلفردینگ  ،اتو بائر  ،رزا لوکزامبورگ  ،لنین  ،پارووس ،
تروتسکی  ،بوخارین ) ؛ مساله ملی ( مجددا رزا لوکزامبورگ
 ،لنین  ،اتو بائر  ،بر بوروکوف  ،پانه کوک  ،اشتراسر )
؛ مناسبات حزب و تشکل کارگری و پارلمانتاریسم ( رزا
لوکزامبورگ  ،سورل  ،ژورس  ،نیوونهویس و لنین ) ؛
استراتژی و مسیر کسب قدرت ( برنشتین  ،کائوتسکی ،
رزا لوکزامبورگ  ،لنین  ،تروتسکی ) .
این مناقشات به اندازه دینامیزمهای متخاصم انقالب
و ضد انقالب که با جنگ جهانی اول ( )1914-1918و
انقالب روسیه ( )1917آغاز گردیدند در شکل گیری تاریخ
ما سهیم بوده اند.
ورای تمام تفاوتهای غالبا چشمگیر در جهت یابی ها و
انتخابها  ،جنبش کارگری در آن دوران توانست وحدتی
نسبی را به نمایش گذارد و در فرهنگ مشترکی سهیم
باشد  .از آن میراث امروزه چه باقی مانده است ؟
پری اندرسون ( )Perry Andersonدر سرمقاله
بسیارناروشن و مبهم نخستین شماره از دور جدید « نیو
لفت ریویو « ( ، ** ) New Left Reviewچنین
ارزیابی کرد که جهان از دوران رفرماسیون تا کنون تا
بدین حد از فقدان آلترناتیو در مقابل وضع موجود رنج
نبرده است  .چارلز آندره اودری (Charles-Andre
 )Udryبا صراحت بیشتری استدالل کرد که یکی از
خصلتهای اصلی وضعیت کنونی « ناپدید شدن » یک
جنبش مستقل بین المللی کارگری است .
فی الواقع ما در میانه گذاری ابهام آمیز قرار داریم که
کهنه  ،مرده اما منسوخ نشده است و نو در حال تالش
برای تولد است اما در بین گذشته ای که از آن پیشی
نجسته است و ضرورت فزاینده و فوری یک پروژه
پژوهشی مستقل گرفتار آمده است ؛ پروژه ای که می
تواند ما را یاری دهد تا جهت گیریهایمان را در جهانی که
در مقابل چشمانمان در حال گشایش است تعیین نماییم.
به خاطر ضعیف شدن سنتهای جنبش کارگری قدیمی این
خطر وجود دارد که ما با پیش
فرض گرفتن میانمایگی نظری
سوسیال دموکراسی و سایر
حریفهای دست راستیمان ،
به دفاع از فتوحات نظری ای
بسنده کنیم که امروز از ارزش
محدودی برخوردارند  .قطعا
حیات یک تئوری در گرو بحث
و مجادله است  :ما همواره تا
حدود مشخصی به بحث با
مخالفانمان وابسته هستیم اما
این وابستگی نسبی است .
به سادگی می توان گفت که
نیروهای اصلی آن جریانی
که در فرانسه « چپ متکثر(
پلورال ) » خوانده می شود
( نظیر حزب سوسیالیست ،
حزب کمونیست  ،سبزها و)...
چندان مشتاق به اتخاذ چنین
رویکردی در برخورد با مسایل
بنیادین نیستند  .در اینجا این
نکته را هم باید افزود که
مباحثات چپ افراطی در دهه
 ،1970علی رغم ساده انگاری
و در برخی موارد زیاده رویهای

ناشی از دوران جوانی  ،بسیار خالقانه تر ،مولدتر و غنی تر
از بحثهایی بود که اینها امروزه مطرح می نمایند .
ما این گذار مخاطره آمیز از یک رویکرد به رویکردی
دیگر را آغاز کرده ایم و اکنون در میانه راه قرار داریم  .ما
همزمان هم باید از سنت نظری خود دفاع کنیم و هم این
گذار را تدارک ببینیم و به بهای اینکه خود را در معرض
خطر و تهدی ِد به رنگ جماعت در آمدن و سازش با وضع
موجود قرار دهیم  ،شجاعانه به تحلیل مسایل دورانهای
جدید بنشینیم  .با احتساب شوکی که ممکن است ذکر
این نکته به خواننده وارد آورد  ،من مایلم با این آزمون با
روحیه ای مواجهه یابم که آن را « دگماتیسم باز « می
نامم  .اگر چه این روزها شنیدن کلمه « دگماتیسم «
تاثیر بدی باقی می گذارد ( چرا که مطابق عرف رسانه
ای همیشه بهتر است که باز باشیم تا بسته  ،سبک باشیم
تا سنگین  ،منعطف باشیم تا سفت و سخت ) اما در تمام
مقوالت مربوط به تئوری  ،مقاومت در مقابل
اندیشه های مد روز از امتیازات خاص خودش
برخوردار است  .چالشی که تاثیر گذاری چند
جانبه مدگرایی بر می انگیزد اقتضا می کند که
ردیه های جدی پیش از تغییر یک پارادایم ارائه
گردند « .باز » را به این خاطر ذکر می کنم
که معتقدم ما نباید به شیوه ای مذهبی یک
گفتمان جزمی را حفظ کنیم بلکه بهتر است
که از طریق به آزمون گذاشتن آن در مقابل
واقعیتهای جدید آن را غنی سازیم و به هیات
یک چشم انداز جهانی در آوریم .
من در اینجا پنج تز برای مقاومت پیشنهاد می کنم  .این
تزها تعمدا به شیوه ای به نگارش در آمده اند که بر لزوم
امتناع و خودداری ورزیدن تاکید داشته باشند .
 -1امپریالیسم در فرایند جهانی شدن کاال مستحیل نشده
است .
 -2کمونیسم با فروپاشی استالینیزم از بین نرفته است .
 -3مبارزه طبقاتی قابل تقلیل دادن به سیاست هویتهای
جمعی نیست .
 -4تضادهای آشتی ناپذیر قابل محو شدن در قالب گونه
گونیها و تکثرهای دو وجهی نیستند .
 -5سیاست قابل تقلیل به اخالق یا زیبایی شناسی
نیست.
من فکر می کنم که این تزها قضایایی قابل اثبات هستند .
نکات توضیحی زیر برخی از پیامدهای آنها را مورد بررسی
قرار می دهند.
ادامه دارد
* اریک هابزبام (  )1917-مورخ مشهور و برجسته
چپگرای انگلیسی عبارت « قرن بیستم کوتاه « را برای
دوره  ( 1914-1991از آغاز جنگ جهانی اول تا فروپاشی
اتحاد شوروی ) مورد استفاده قرار می دهد  .جلد چهارم از
مجموعه تاریخ عصر جدید که توسط او به نگارش در آمده
است و به تحوالت این دوره می پردازد  ،خوشبختانه به
فارسی ترجمه شده است :
اریک هابزبام  ،عصر نهایتها (  ، )1914-1991حسن
مرتضوی  ،نشرآگه  ،چاپ اول زمستان 1380
** نیولفت ریویو دو ماهنامه ای متعلق به جریان فکری
« چپ نو» است که از دهه  1960در انگلستان منتشر می
شود  .در سال  2000پری اندرسون اندیشمند مارکسیستی
که از سنت تروتسکیستی برخاسته است جانشین رابین
بلکبرن در پست سردبیری مجله گردید .

معرفي كتاب و نشريات

فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي «سامان نو» شماره
 8و  – 9بهار و تابستان  - 1388با مجموعه اي غني از
مطالب و مقاالت منتشر شد.
در اين شماره از اين فصلنامه مي توانيد مطالب زير را
بخوانيد:
 پیشگفتار - ،پيش درآمدی بر اقتصاد سیاسیایران در دوره ی «سازندگی» بخش دوم نویسنده:
احمد سیف - ،اضافه تولید ،نه سقوط مالی ،کانون
بحران است :آمریکا ،آسیای شرقی و جهان.
گفتگوی رابرت برنر با جیونگ سیونگ جین .برگردان:
نرگس شیرازی .ویراستار :حسن آزاد - ،مناظره بین
سوسیالیست ها :سوسیالیسم بازار (بخش دوم)
هیلل تیکتین (در مخالفت) :مشکل ،خود سوسیالیسم بازار
است .برگردان :سرژ آراکلی - ،سرمایه داری بین
المللی و «فرا – ملیت»» ،نویسنده :ارنست مندل.
برگردان :پرویز بابایی .ویراستار :ایوب رحمانی - ،اهمیت
کنونی مارکس 150 ،سال بعد از گروندریسه.
گفتگوی مارچلو ماستو با اریک هابسبام .برگردان :ایوب
رحمانی - ،سوسیالیسم و معضل حزب طبقه ی
کارگر (بخش پنجم) .نویسنده :بهزاد کاظمی - ،نبرد
طبقاتی ،جنبش ،حزب :مشکالتی چند و راه حل
های ممکن .نویسنده کالین بارکر .برگردان :مهرداد
روزبه .ویراستاران :منصور موسوی و وحید ولی زاده- ،
سامان یابی توده های مردم تنها امید انقالب
است :محدودیت های لنینیسم ژیژک (بخش
اول) .نویسنده :پل کلوگ .برگردان :پیمان جهانی- .
درهم تنیدگی حقوق و آزادی های فردی زنان
با خواست های اقتصادی .گفتگوی کوتاه «سامان
نو» با شیال روباتم .طرح و تنظیم پرسش ها و برگردان:
مینا شادمند - .ریشه های ستم کشیدگی هم
جنس گرایان .نویسنده :نورا کارلین .برگردان :باران راد.
ویراستار :شادی امین - .تئوری های مارکسیستی
پیرامون سرمایه داری دولتی (بخش دوم)
فردریش پولوک و «اولویت سیاست» .نویسنده :فریدا
آفاری .ویراستار :ایوب رحمانی - ،بی تفاوتی سیاسی.
نویسنده :کارل مارکس .برگردان :کاوه بویری - ،انسان
های اولیه .برگردان :سهراب معینی .ویراستار :ایوب
رحمانی - ،مارکسیسم و داروینیسم .نویسنده :آنتون
پانه کوک .برگردان :سهراب معینی .ویراستار :علی البرزی،
 نگاهی به تاریخ نگاری در آغاز اسالم .نویسندهمحمد بشری میرنده در قدرت
 :علی حصوریّ - ،
(بخش دوم) ،نویسنده :باقر مومنی - ،لودویک
فوئرباخ و سخنرانی های مربوط به ماهیت
مذهب (بخش دوم) ،برگردان :نیکی خوش آرزو،
 فاجعه بمثابه پیش شرط پراتیک هنری :اندربازاندیشی وضعیت هنر معاصر .نویسنده :داریوش
معاون دوست .برگردان :وحید ولی زاده .ویراستار :علی
اشرافی - ،یادمان واالی رستاخیز آتش :انگاره
های جنگ و جنگ ِ انگاره ها .نویسنده :استیو ادواردز.
برگردان :محسن کاس نژاد .ویراستار :علی اشرافی- ،
تاریخ صدساله ی جنبش های سوسیالیستی،
کارگری و کمونیستی در ایران (از انقالب
مشروطیت  1284تا انقالب  ،)1357نویسنده:
یونس پارسابناب .ویراستار :ساسان دانش - ،بی عدالتی
مسلح و عدالت نامسلح .نویسنده :رضا اسپیلی- ،
مالحظاتی در خط و زبان فارسی .نویسنده :علی
حصوری - ،نقد و معرفی کتاب
فصلنامه سامان نو كه بصورت الكترونيكي منتشر مي
شود از معدود فصلنامه هاي اينترنتي است كه به انتشار
آثار پژوهشي و نظري سوسياليستي اختصاص دارد .اين
فصلنامه با همكاري اليه ي وسيعي از پژوهشگران،
نويسندگان و مترجمان سوسياليست منتشر مي شود و
نزديك به سه سال از آغاز فعاليت آن مي گذرد.
اين فصلنامه را مي توانيد در آدرس زير دانلود و مطالعه
كنيد:
www.saamaan-no.org

بیانیه شماره 6
کانون مدافعان
حقوق کارگر
در دو ماه گذشته اعتراضات و مبارزات مردمی آنچنان ابعاد
گستردهای داشت که حافظان نظم قدیم برای جلوگیری
از گسترش آن دست به اعمالی زدند که آنان را به
انزوای بیشتر کشیده و شکاف بیشتری دردرون نیروهای
وفادارشان ایجاد کرده است.
روشن شدن ابعاد وحشتناک رفتارهای غیرانسانی با
بازداشتشدگان در کهریزک و سایر مکانهایی که
زندانیان را نگهداری میکردند ،سبب شد که بسیاری از
کسانی كه زماني خود از عامالن شكنجه و اعترافگيري
بودند ،نیز به ابعاد غیرانسانی این رفتارها اعتراف کنند.
در سی سال گذشته همواره چنین رفتارهایی با مخالفان و
مردم عادی امری متداول و مورد قبول جناحهای مختلف
بوده است .اما اکنون که چنین رفتارهایی با «خودیها»
صورت می گیرد ،اعتراضات در درون «خودیها» ابعاد
گستردهتری مییابد.
هم روند با این اعمال ،اعتراف گرفتنهای تحت فشار
وشکنجه برای بیآبرو کردن یک جناح ،یادآوراعترافات
به مراتب وسيعتر در دهههای گذشته است كه مورد
تأييد همهی مسووالن بود .این اعترافات در زندان ،از
طرف بسیاری از عالمان دینی مورد اعتراض قرار گرفته و
بیارزش قلمداد شده است! شکی وجود ندارد که چنین
اعترافاتی همواره بیارزش بوده و تنها اعترافگیرندگان را
روسیاه میکند ،اما سوال آن است که چرا تا کنون این
افراد ،اعترافات مخالفان را در دهه های گذشته ،بیاعتبار
اعالم نکرده اند .در گذشته بسیاری از مخالفان به دلیل

پاورقي
بيست سال كار مخفي در روسيه
نوشته :سسيليا بابروفسكايا
قسمت سوم
براي كسب تجربه بيشتر به محفل ديگري در خيابان دلنايا
وارد شدم .اين محفل متشكل از كارگران بشكه سازي
بودكه به وسيله يك محصل كالس هشتم دبيرستان به
نام ساشا رهبري مي شد .فكر مي كنم كه ساشا رساله ي
غير علني اسويدرسكي به نام «كار و سرمايه» ر براي افراد
محفلش مي خواند منهم در بحث هايي كه بر سر اين
كتاب داشتند شركت مي كردم .ساشا اعالميه هائي براي
اعضاء محفلش مي آورد ،و خودش آنها را از زبان لهستاني
به روسي ترجمه مي كرد .او به ترتيبي اعالميه را ازجنبش
زير زميني لهستان تهيه مي كرد .گرچه ساشا يك ليتواك
بود كه از مسكو به ورشو مهاجرت كرده بود در ورشو
تربيت شده بود و به راحتي به زبان لهستاني تكلم مي كرد
و تعداد زيادي دوستان دبيرستاني لهستاني داشت .عالوه
بر كارگران بشكه سازي ساشا ارتباطات زيادي با خياطان
ليف سازان پارچه فروشان و غيره داشت .او هميشه براي
كار توده اي جان مي داد اعتصاب به راه مي انداخت،
استعداد زيادي در تشكيل و به راه انداختن تظاهرات هاي
توده اي داشت و هر آنچه كه از دستش بر مي آمد انجام
داد تا مرا هم به راه اعتصاب و شورش بكشاند .همان طور
كه فئودور مدرسه ي دامپزشكي اس را از ياد برده بود
ساشا هم از دبيرستان صرفنظر نمود و بر سر اين مسئله
ميانه اش هم با مسئولين ديرستان وهم با خويشاوندانش
كه با آنان زندگي مي كرد به هم خورد.
عجيب است كه ساشاي يهودي به سمت كارگران روسي
كشش داشت .درست همان گونه كه فئودور كامال روسي
به كارگران يهودي نمايل داشت .ساشا همواره آرزو داشت
كه از ورشو فرار كند و به مناطق واقعي روسي برود جائي
كه اين مسئله لعنتي و نفرين شده ملي وجود نداشت و

حمايت مالي شما ياري ارزنده اي است
براي تداوم و ارتقاي انتشار خيابان
نام بانك در سوئد
Nordea
نام دارنده حساب
Jens-Hugo Nyberg
account number: 155 69 28-8 SEK
IBAN: SE41 9500 0099 6034 1556 9288
BIC-Cod (SWIFT-adress): NDEASESS

چنین اعترافاتی به جوخههای اعدام سپرده شدند وبسیاری
از آنان در همان شرایط سخت بازداشتگاهها مورد انواع آزار
و اذیتها قرار گرفته و جان خود را در بدترین شرایط از
دست دادهاند.
روشن شدن ابعاد رفتار غیرانسانی در بازداشتگاهها و
زندانها از آن جهت اهمیت دارد که بتوان جلوي چنین
اعمالی را در آینده گرفت و یک نظارت دائمی از طرف
نهادهای مردمی بر اعمال پلیس و نیروهای نظامی و
امنیتی بوجود آورد و نهادهای سرکوبگر را منحل کرده
وبه جای آن نهادی با موازین ومعیارهای انسانی جایگزین
کرد.
از سوی دیگر در داد گاههای نمایشی که برای دستگیر
شدگان برگزار شده بود ،جنبش کارگری نیز از الطاف
دادستان محروم نماند .دادستان با ماموریت سرکوب
وخاموش کردن صدای کارگران و زحمتکشان ،روحیه
ضد کارگری خود را به نمایش گذاشته و بدون ارایه هیچ
گونه مدرکی جنبش کارگری را در معرض اتهامات واهی
قرارداده است  .دراین کیفرخواست چنین آمده است:
« اين جالب است كه افرادي به داليل مختلف از جمله
عقب افتادگي دستمزد خود دست به اعتصاب ميزنند اما
حواسشان نيست كه موسسات برانداز در آمريكا مانند
 ،NEDصندوق مالي و دموكراسي و ...به صورت آشكار
به موسسات ديگر چندين ميليون دالر پول مي دهند تا
به سنديكاهاي كارگري در ايران كمك شود(« .تاکید از
ماست)
در واقع با این جمالت دادستان سند محکومیت خود را امضاء
میکند  .دادستان نمیگوید هنگامی که تحت عنوان اجرای
اصل  44و خصوصی سازی ،در صدها کارخانه و محیط
کار ،کارگران ماه ها بیحقوق میمانند ،اخراج میشوند و
خانوادههایشان با تنگدستی و گرسنگی و محرومیت روبرو
می شوند ،چرا دادستانی برای شنیدن درخواست به حق
کارگران وارد عمل نشده و چرا مسووالنی را بازخواست

نکرده است که این آالم غیرقانونی و غیراخالقی را علیه
کارگران شریف کشور بوجود آوردهاند؟ چرا به جای دفاع از
فریاد مظلومیت آنان و دادن فرصت اظهارنظر و اعتراض،
ضرب و شتم ،دستگیری ،زندان  ،اخراج آنان و گرسنگی
خانوادههایشان را نظاره کرده است و اکنون نیز همهی
آنان را متهم میکند و درخواست حقوق قانونی و به
حق کارگران را عامل همکاری با دشمن به حساب می
آورد؟ اگر» داوری ،داوری ،داوری» درکار بود میپرسید:
آقایان ِمسووالن قضایی که این چنین کیفرخواست صادر
میکنید ،میدانید فقر و محرومیت وگرسنگی و شرمساری
در برابر خانواده یعنی چه ؟
همچنین ایشان معلوم نمیکنند که تقسیم و رد و بدل
کردن پول بین نهادهای سرمایهداری و ضد کارگری
خارجی چه ربطی به کارگران ایران دارد؟ (توجه به نقل
قول متن اولین کیفرخواست در باال)
اکنون مشخص میشود که اتهامات واهی به جنبش
کارگری که از جانب بعضی محافل در سال گذشته مطرح
شد ،ریشه در کجا داشته است .
کانون مدافعان حقوق کارگر که به تجربه دریافته بود
این اتهامات ریشه در نهادهای امنیتی وسرکوب دارد این
مطلب را به دفعات عنوان کرد و اکنون نیز بار دیگر اعالم
میکند که جنبش کارگری ومردم به پاخواسته ایران ،
مطالبات مشروع وحق طلبانهای دارند که مستقالنه آنها را
بیان کرده وتنها به نیروی خود ،آن را دنبال میکنند.
کارگران وزحمتکشان ومردم تحت ستم کتک میخورند،
شکنجههای غیرانسانی را تحمل میکنند ،کشتهها
میدهند ،اما از حرکت مستقالنه و مطالبات به حق
خود دست برنمیدارند .مقاومت در برابر این خواستهها
جزگسترش ابعاد اعتراضات ،رسوایی بیشتر وشکست
مفتضحانه برای مقاومتکنندگان چیزی در برنخواهد
داشت.
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من هم تقريبا به او حق مي دادم  .او مرا قادر ساخت تا
براي اولين بار در زندگي خود در چاپ مخفيانه ي اعالميه
شركت كنم و چند ساعتي را كه درآنجا گذراندم گوئي
چيزي مثل يك سعادت آسماني نصيبم شده بود.
جريان به اين ترتيب اتفاق افتاد .من در خيابان ميرانوف
در قسمت كوچكي از اتاقي كه يك دستيار جراح پير كرايه
كرده بودم زندگي مي كردم .يك روز ساشا به من گفت
فردا تمام روز در خانه بمان ما مي خواهيم به اتاقت بيائيم
 .خوشحاليم حد و مرزي نداشت .تا به حال نديده بودم كه
اعالميه هاي مخفي چگونه چاپ مي شوند .فرداي آن
روز با قلبي لرزان ساشا و رفيق ديگري را كه تا آن زمان
نديده بودم به اتاقم راه دادم  .آن رفيق نيم بقچه اي به
زير بازويش بود .بقچه را باز نمود يك هكتوگراف * جوهر
و مقداري كاغذ سفيد در درون آن بود .ساشا ماهرانه كار
مي كرد اعالميه پشت اعالميه بود كه از هكتوگراف بيرون
داده مي شد و من و رفيق ديگر به ساشا كمك مي كرديم.
حوالي غروب ،قبل از اين كه صاحبخانه ام برگردد ،كارمان
به پايان رسيده بود .اولين كسي كه خانه را ترك كرد،
ساشا بود .به نظر مي رسيد كه نسبتا فربه شده چون نصف
اعالميه هائي را كه چاپ شده بود زيركتش مخفي نمود
كمي بعد رفيق دوم هم رفت .به من گفته شده بود كه
هكتوگراف را پنهان كنم تا رفيق سومي به دنبالش بياد .او
به زودي آمد و هكتوگراف را برد و در ضمن به من تذكر
داد تا همه ي كاغذهاي به درد نخور باقي مانده را بسوزانم
 .من هم اين كار را با سرعت زيادي انجام دادم .خيلي دلم
مي خواست آن پاره هاي كاغذ را به عنوان يادگاري از آن
حادثه بزرگ نگاه دارم.
اعتراف مي كنم كه بيش از آن كه به مضمون اعالميه
ها توچه داشته باشم به شيوه چاپ اعالميه عالقمند شده
بودم .حتي نمي توانم به خاطر بياورم كه به چه خاطر اين
اعالميه منتشر مي شد يا چه كساني زير آن را امضاء كرده
بودند .فقط عبارتي از اين قبيل« رفقا متشكل شويد »« ،
صفوف خود را فشرده كنيد» و يا « كارگران جهان متحد
شويد» كه در باالي اعالميه نوشته شده بود به يادم مانده
است.
كمي بعد ازآن ساشا ورشو را ترك كرد .بعدا دريافتم كه او
وارد دانشگاه كيف شده و مسئوليتي را در حزب به عهده
گرفته است .او در كيف دستگير شد و مدت زيادي به
انتظار حكم جرم در زندان باقي ماند .سپس به سيبري
تبعيد شد و مدتي بعد در گذشت .بك شرح حال از مرگ او
از اين قراراست كه او به هنگام شكار اشتباها به وسيله ي
گلوله اي كشته شد و شرح ديگري كه به نظر من محتملتر
مي آيد اين است كه او در يك حالت افسردگي ناشي از
دوري از فعاليت انقالبي خودكشي نمود.
بعد از مشاهده ي فعاليت تبليغاتي فئودور و ساشا من خود
جرائت كرده و رهبري دو محفل را در دست گرفتم .يكي
محفلي از زنان بود كه شامل هفت زن جوان خياط مي
شد كه علي رغم جوانيشان كار محفل را خيلي جدي مي
گرفتند .ولي جلسات بيش از آن شلوغ و پرو سر و صدا
بود كه بتواند مخفي بماند و به اين دليل الزم بود كه آن
شور و هيجان اعضاي جوان كمي محدود شود .قيافه ي
زيبا و بي قرار راشل و صورت افسرده و آرام استر كه
متشكل كنندگان اين گروه بودند به خصوص خيلي روشن
در خاطرم نقش بسته است .محفل دوم گروهي از خياطان

بودند كه براي كارگاه بزرگ دوزندگي كار مي كردند.
متشكل كننده ي اين گروه خياط نبود بلكه يك كاغذ
چسبان به نام گريشا زارف بود كه با گروه ما ارتباط داشت
و اغلب به غذا خوريمان مي آمد .گريشا نقش بسيار فعالي
در متشكل كردن محفل ها كه نطفه هاي اتحاديه ها
بودند داشت .اين اجتماعات از كارگران حرفه اي تشكيل
مي شد .بودجه ها از كمك درصد معيني از مزد ناچيز
اعضاء تهيه مي شد و براي ياري كارگران در اعتصابات
و همچنين كمك به رفقاي دستگير و تبعيد شده و حتي
براي خريد نشريات به كار مي رفت.
برعكس محفل زنان محفل خياطان به آرامي به پيش
نمي رفت .در هر دو محفل رساله ي كار و سرمايه ي
اسويدرسكي را مطالعه مي كرديم .ولي خياطان اصرار
داشتند كه بحث را به مسائل تخيلي بكشند .هر چه سعي
كردم نتوانستم آنها را و به خصوص يكي از آنها را به
نام زالمن كه در هر فرصتي مي خواست بحث را (ريشه
ي همه چيز) به خدا خلقت جهان و غيره بكشاند  ،به
روي مسائل واقعي متمركز كنم .زالمن حتي يك مقاله
ي فلسفي درباره ي چهار عنصر كه به وسيله ي اين
عناصر مثال جهان آفريده شده بود نوشت .زالمن با بحث
عناصرش زجرم مي داد .حتي خارج از محفل هم هر روز
يكشنبه به خانه ام مي آمد تا نظر فلسفي خود را برايم شرح
دهد و راحتم نمي گذاشت.
در اين زمان با خواهرم استاوسكايا كه به ورشو آمده بود
زندگي مي كردم .ما قرار گذاشتيم كه نوبتي به نطق هاي
زالمن گوش كنيم .من يك قسمت آن را گوش مي كردم
و او باقيمانده را .هيچ كدام حوصله ي شنيدن تمامي حرف
هاي بي ربط او را نداشتيم ،ولي از يك طرف هم نمي
خواستيم او را برنجانيم .از آن جائي كه تمايلي به مطالعات
فلسفي نداشتيم و معلوماتم در اين زمينه كم بود كار در
اين محفلم برايم كامال مشكل شد در اولين فرصت از اين
محفل دست كشيدم.
رشد عظيم جنبش توده اي كارگران در سالهاي نود كه به
وضوح در اعتصاب معروف سنت پطرزبورگ در تابستان
خود را نشان داده بود به سوسيال دموكرات هاي روسيه
لزوم تبديل فوري كار محفلي به كار وسيع توده اي را به
روشني نشان داد.
شرايطي كه ما تحت آن در ورشو فعاليت مي كرديم
سئوال بسيار مهم ديگري را در پيش پاي ما قرار داد:
ترويج ما بايد به كدام زبان باشد روسي يا يهودي؟ وقتي
در بين تعداد محدودي كارگران يهودي كار مي كرديم
زبان روسي به كار مي برديم ولي هنگامي كه كار در
بين توده وسيع كارگران يهودي كه اكثر آنها روسي نمي
دانستند آغاز شد الزم بود كه به زبان يهودي كارمان را
پيش ببريم در موقعيت دشواري قرار گرفته بوديم .بسياري
از رفقاي ما يهودي نبودند و بنابراين نمي توانستند به
زبان يهودي صحبت كنند .من گرچه مي توانستم به زبان
يهودي قدري بخوانم و بنويسم ولي اين به هيچ وجه
براي پيشبرد اهدافمان كافي نبود .چندين لغت معمولي
مي دانستم ولي به هنگام رهبري محفل ها يا سخنراني
كامال در مي ماندم.
ادامه دارد ...

گذشته چراغ راه آینده است

 25آگوست

لوییس آنتونی لئون دو سن ژوست (( )Saint-just

 (1767-1794یکی از قهرمانان انقالب کبیر فرانسه و
فرماندهان نظامی انقالب در  25آگوست  1767متولد شد .

دوران کودکی سختی را گذراند و مدتی در رشته حقوق تحصیل
کرد  .پس از انقالب نوشته ای انتقادی منتشر کرد که حاوی
انتقادات شدیدی به سلطنت و کلیسای کاتولیک بود  .در سال

 .179با ماکسییملین روبسپیر از رهبران جناح رادیکال انقالبیون

( ژاکوبنها) آشنا شد و شدیدا تحت تاثیر او قرار گرفت و تا آخر
عمر او را رهبر فکری و سیاسی خود محسوب می کرد  .با

حمایت روبسپیر پستی در کنوانسیون ملی به او واگذار شد .
نخستین سخنرانی خود را در جلسه محاکمه لویی شانزدهم در

 13نوامبر  1792ایراد کرد که برای نخستین بار توجه ها را به او

معطوف نمود  .وی در این جلسه گفت :

« در نظر من راه سومی باقی نمانده است  .این مرد ( لویی

شانزدهم) یا باید سلطنت کند و یا بمیرد ! او ملتی آزاد را سرکوب
کرد  .او خود را به همگان به عنوان دشمن این ملت معرفی کرد
 .او از قوانین سوء استفاده

نمود .زمانی که او در این
فکر است که برای حفظ
خودش بر ملت غلبه کند ،

باید بمیرد تا آسایش مردم

تضمین شود  .آیا او پیش از

نبرد از سربازانش سان ندید
؟ آیا او به جای آنکه مانع

تیراندازی آنان به مردم شود

 ،فرار را بر قرار ترجیح نداد

خویی سربازانش چه کرد ؟ »...

؟ او برای جلوگیری از درنده

پس از اخراج ژیروندنها ( جتاح میانه رو انقالبیون که در مقابل

جناح رادیکال انقالب یعنی ژاکوبنها قرار داشتند ) از کنواننسیون
ملی او در بهار  1793به عضویت کمیته امنیت عمومی که بازوی
اجرایی کنوانسیون بود انتخاب شد  .در پاییز همان سال به
منطقه خطرناک آلزاس ( در شرق فرانسه و در همسایگی آلمان

کنونی ) جهت سرکشی به ارتش فرستاده شد  .او موقعیت خود
را به عنوان یک فرمانده فوق العاده قاطع تثبیت کرد  .سپس

بار دیگر به کنوانسیون بازگشت و در  26سالگی به عنوان رییس

کنوانسیون و همین طور ریاست کلوب ژاکوبنها انتخاب شد .
او کنوانسیون را متقاعد کرد که قوانین رادیکالی ( موسوم به

 )Ventose Decreesرا تصویب کند که حکم به مصادره
زمینهای ضد انقالبیون و توزیع آن در بین فقرا می داد  .این
قوانین رادیکالترین قوانین انقالب فرانسه محسوب می شوند چرا
که به نفع یک طبقه محدودیتهایی را بر طبقه دیگر تحمیل کرد

و و بعدی اجتماعی و طبقاتی به انقالب می بخشید .

او سپس به ماموریت نظامی دیگری به بلژیک فرستاده شد
که مجددا با موفقیت همراه بود و در مقابله با اتریش به ارتش
انقالبی فرانسه موقعیت باالتری بخشید  .او در احیای ارتش
راین و موزل ( در غرب آلمان کنونی ) موفق شد و سپس رهبری

ارتش شمال را به دست گرفت و باردیگر در سال  1794بلژیک

را به فرانسه بازگرداند  .به یمن جسارت و قدرت فرماندهی

نظامی و فداکاری وی و افرادی مانند او بود که فرانسه انقالبی
توانست موجودیت خود را در مقابل هجوم نظامی دول مرتجع

سلطنتی – فئودالی اروپای کهن حفظ کند .

او در مورد سیاست خارجی بر این عقیده بود که « تنها یک
راه برای مقاومت در مقابل اروپای کهن وجود دارد  :اینکه او را

با فرشته نگهبان آزادی مصاف دهیم  » .او به شکل دادن به
ارتشی از بردگان اعتقاد نداشت بلکه مردان آزادی را می خواست

که حاضرباشند جانشان را برای فرانسه آزاد و انقالبی فدا کنند
 .هم او بود که گفت  « :کشتی انقالب زمانی به ساحل خواهد

رسید که بر شطی که از سیالب خون سرخ شده باشد حرکت

کند  ».پس از غلبه ضد انقالب در ماه ترمیدور ( بر مبنای تقویم

انقالب فرانسه) سال  1794به اعدام محکوم شده و در 28

جوالی در سن  27سالگی به تیغه گیوتین سپرده شد.

آلبر کامو نویسنده مشهور فرانسوی در کتاب « شورشی »

( )1951در عین ذکر انتقادات به زندگی و شخصیت سن ژوست
با دید تحسین آمیز و همدالنه ای نگریسته است و او را به
عنوان کسی معرفی می کند که « اندیشه های روسو را به

صفحات تاریخ معرفی کرد ».

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد این چهره انقالبی می

توانید به این وب سایت مراجعه کنید :

به زبان انگلیسی www.saint-just.net :

