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استفان هسل متولد  20اكتبر  1917در برلين ميباشد ..وي جزو
نويسندگان پيش نويس اعالميه جهاني حقوق بشر بود .وي
ديپلمات ،فعال سياسي ،نويسنده و شاعر ميباشد.
كتاب ”برآشوبيد” كه در نوامبر  2010در قطع كوچك و به قيمت 3.10
يورو چاپ شد ،با موفقيت زيادي روبرو شد و در عرض پنج ماه ،يك
ميليون و  400هزار نسخه به فروش رفته است.
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 93سالگي .تقريبًا آخرين مرحله است .پايان زياد دور نيست .چه شانسي كه
اين امكان را دارم كه چيزي كه زيرساخت فعاليت سياسيم شد را يادآوري كنم
 :سالهاي مقاومت و برنامه اي كه  66سال پيش توسط شوراي ملي مقاومت
تدوين شد !
َ
ما اين را مديون ژان مولن هستيم كه در كادر اين شورا ،تمامي اجزاي فرانسه
اشغال شده  -جنبشها ،احزاب ،اصناف  -را گرد هم آورد و آنها را در فرانسه
مبارز ،تحت رهبري تنها فرمانده اي كه به رسميت ميشناخت  :ژنرال دوگل،
ثبت نام كرد.
من در لندن ،جايي كه در مارس  1941به ژنرال دوگل وصل شده بودم ،مطلع
شدم كه شورا در مارس  1944يك برنامه آماده كرده است و براي فرانسه آزاد
شده يك مجموعه اصول و ارزش پيشنهاد كرده كه دموكراسي مدرن كشورمان
روي آن برقرار شود.
ما امروزه بيش از قبل محتاج اين اصول و اين ارزشها هستيم .بر عهده ما است
كه همه با هم مراقب باشيم كه جامعه مان جامعه اي بماند كه به آن افتخار كنيم
 :نه اين جامعه با افراد بدون مدرك ،اخراجي ها ،بدگماني نسبت به مهاجرين،
نه اين جامعه كه در آن حقوق بازنشسته ها را زير سوال ميبريم ،دستاوردهاي
بيمه را زير سوال ميبريم ،نه اين جامعه كه مطبوعات در دست پولدارها هستند،
و همه اين چيزهايي كه اگر ما وارثين واقعي شوراي ملي مقاومت بوديم ،به آن
رضايت نميداديم.
از سال  ،1945پس از يك فاجعه وحشتناك ،نيروهاي حاضر در شوراي مقاومت
وارد يك تولد مجدد انگيزاننده شدند .به ياد آوريم كه آنجا بود كه بيمه درماني
آنطور كه مقاومت ميخواست ابداع شد ،برنامه شورا ميگفت « :يك طرح كامل
بيمه درماني ،كه براي همه شهروندان الزامات حيات را  -در تمام مواردي كه
خودشان قادر به فراهم كردن آن با كارشان نيستند – فراهم كند« ،».حقوق
بازنشستگي براي اينكه كاركنان مسن بتوانند ايام خود را در عزت به اتمام
برسانند» .منابع انرژي ،برق و گاز ،ذغال سنگ ،بانكهاي بزرگ ،ملي شدند .اين
هم باز چيزي بود كه برنامه شورا توصيه ميكرد« ،بازگشت امكانات عظيم توليد
به مردم ،ميوه كار جمعي ،منابع انرژي ،ثروتهاي زيرزميني ،شركتهاي بيمه و
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بانكهاي بزرگ»« ،برقراري يك دموكراسي واقعي اقتصادي و اجتماعي ،مستلزم
اجتناب از فئوداليته هاي بزرگ اقتصادي و مالي در مديريت اقتصاد».
منافع عموم مردم بايد بر روي منافع خصوصي تقدم داشته باشد ،تقسيم عادالنه
سرمايه هاي توليد شده توسط كار مردم بايد بر روي حاكميت سرمايه دست
باال داشته باشد .پيشنهاد مقاومت « :سازماندهي معقول اقتصاد ،تضمين تقدم
منافع عموم بر منافع فردي و دور از ديكتاتوري از طريق كار همانند دولتهاي
فاشيست ،».و دولت موقت جمهوري اين را منتقل كرد.
يك دموكراسي واقعي ،نياز به مطبوعات مستقل دارد .مقاومت اين را ميداند و
اين را ميخواهد ،با دفاع از «آزادي مطبوعات ،شرف آن و استقالل آن در برابر
دولت ،قدرتهاي مالي و دخالتهاي خارجي» .اين چيزهايي بود كه از همان سال
 1944براي مطبوعات مطرح بود .در حاليكه اين همان چيزي است كه امروزه
در خطر است.
مقاومت به اين فرا ميخواند كه «امكان عملي براي همه كودكان فرانسه كه
بتوانند از بهترين امكانات يادگيري استفاده كنند» ،بدون تبعيض ،درحاليكه
رفرمهاي پيشنهادي  2008در مقابل اين پروژه هستند .استادان جوان  -و من
از اقدام آنها حمايت ميكنم  -از اجراي اين رفرمها امتناع كردند و ديدند كه به
عنوان تنبيه ،حقوقشان كم شد .آنها به خشم آمدند ،آنها «نا فرماني كردند» ،آنها
قضاوت كردند كه اين رفرمها زيادي از ايدآل مدرسه جمهوري دور است ،زيادي
در خدمت جامعه پول است و ذهن خالق و انتقادگر را تشويق نميكند.
اين تمامي زير ساخت پيشروي هاي اجتماعي مقاومت است كه امروز زير سوال
رفته است.
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دليل مقاومت ،به خشم آمدن است.
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جرأت ميكنند به ما بگويند كه ديگر دولت قادر به پرداخت مخارج همه
اين اقدامات شهروندانه نيست .ولي چطور ممكن است امروز براي حفظ و
ادامه اين پيشروي ها پول كم بياورد ،در حاليكه توليد ثروتها از زمان آزادي
خيلي بيشتر است ،آنزمان كه اروپا ورشكست شده بود؟ آيا غير از اين است
كه حاكميت پول ،كه مقاومت مستمر با آن ميجنگيد ،هيچگاه به بزرگي
حاال نبوده ،گستاخ و خودخواه به خدمتگذارانش تا باالترين اليه هاي دولت.
بانكها كه ديگر خصوصي شده اند ،اول نگران سهم خودشان و حقوقهاي

افسانه اي مديرانشان هستند و نه نگران منافع عموم مردم .فاصله بين
فقيرترين ها و ثروتمندترين ها هيچگاه انقدر زياد نبوده ،و مسابقه و سبقت
براي پول ،هيچوقت انقدر تشويق نميشد.
دليل اصلي مقاومت ،به خشم آمدن بود .ما ،قديمي هاي جنبشهاي مقاومت
و نيروهاي رزمنده فرانسه آزاد ،نسلهاي جوان را فرا ميخوانيم كه ارثيه
مقاومت و آرمانهايش را زنده نگه دارند و منتقل كنند .ما به آنها ميگوييم :
اين امانت را بگيريد ،به خشم آييد! مسئولين سياسي ،اقتصادي ،روشنفكرها
و مجموع جامعه نبايد استعفا بدهند يا اينكه در حال حاضر تحت تأثير
ديكتاتوري بين المللي بازارهاي اقتصادي كه تهديد صلح و دموكراسي است،
قرار بگيرند.
من براي همه شما ،براي تك تك شما ،آرزو ميكنم كه دليلي براي به خشم
آمدن داشته باشيد .اين ارزشمند است .هنگامي كه چيزي شما را به خشم
مياورد ،همانطور كه من از نازيسم به خشم آمدم ،پس شما مبارز ميشويد،
قوي و متعهد ميشويد .وارد اين جريان تاريخ ميشويد و جريان بزرگ تاريخ
بايد با كمك تك تك افراد ادامه پيدا كند .اين جريان به سوي عدالت بيشتر،
آزادي بيشتر پيش ميرود ولي نه اين آزادي كنترل نشده روباه در مرغ داني.
اين حقوق ،كه برنامه آن در اعالميه جهاني در سال  1948مكتوب شد،
جهاني است .اگر با كسي مواجه شديد كه از اين حقوق برخوردار نيست ،از
او حمايت كنيد ،به او كمك كنيد كه اين حقوق را به دست آورد.
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دو بينش از تاريخ
وقتي من به اين فكر ميكنم كه چه چيزي باعث فاشيسم شد ،چه چيزي
باعث شد كه او و ويشي (توضيح  :رئيس دولت خودفروخته فرانسه) ما
را تسخير كنند ،با خودم ميگويم كه صاحبان مالكيت ،با خودخواهي
شان ،بغايت از انقالب بولشويك ترسيدند .آنها گذاشتند كه ترسهاي آنها
هدايتشان كند .ولي اگر ،امروز هم مثل همانزمان ،يك اقليت فعال برخيزد،
همين كفايت خواهد كرد ،بدين ترتيب خمير مايه را خواهيم داشت .حتمًا
كه تجربه يك نفر بسيار پير مثل من ،متولد  ،1917از تجربه جوانان امروز
خيلي متفاوت است .من خيلي اوقات از معلمين دبيرستانها درخواست
ميكنم كه نزد شاگردانشان صحبت كنم ،و به آنها ميگويم « :دالئل شما
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براي وارد عمل شدن ،روشن و مثل قبل نيست .براي ما ،اين دليل قبول
نكردن اشغال آلمانها و شكست بود .اين نسبتًا ساده است .بعد هم جنگ
الجزاير ،بايد كه الجزاير مستقل ميشد ،اين روشن بود .در رابطه با استالين،
همه ما براي پيروزي ارتش سرخ در برابر نازي ها در سال  1943دست
زديم .ولي همانزمان ،در حاليكه از دادگاههاي بزرگ استاليني  1935مطلع
شده بوديم ،و حتي اگر – براي مقابله با سرمايه داري آمريكا  -يك گوشمان
را به كومونيسم باز گذاشته بوديم ،مخالفت با اين فرم ديكتاتوري غير قابل
تحمل ،يك ضرورت واضح بود .عمر دراز من به من دالئل متعددي براي به
خشم آمدن داد.
اين دالئل بيش از اينكه ناشي از احساسات باشد ،ناشي از يك اراده براي
متعهد بودن بود .در حاليكه دانشجوي «مدرسه عالي» بودم ،خيلي تحت
تأثير سارتر – يك هم رشته بزرگتر – بودم .كتابهاي «تهوع»« ،ديوار» ،و
نه «وجود و ال وجود» در شكل گيري ذهن من خيلي مهم بودند .سارتر به
ما آموخت كه بگوييم« :شما به صفت فرد مسئول هستيد» .آن يك پيام
آزاديبخش بود .مسئوليت يك انسان ،نه ميتواند به يك حكومت واگذار
شود ،نه به يك خدا .برعكس ،بايد به عنوان مسئوليت انساني كه داريم
متعهد شويم .همگامي كه در سال  ،1939من وارد مدرسه عالي ،خيابان
اولم  Ulmدر پاريس شدم ،يك شاگرد ممتاز فيلسوف «هگل» بودم و
سمينارهاي موريس مِرلوپونتي  Maurice Merleau Pontyرا دنبال
ميكردم .آموزشهاي وي تجربه مادي را بررسي ميكرد ،تجربه جسم و ربط
آن با مسير ،يك خاص بزرگ در برابر مجموع جهات .ولي خوشبيني طبيعي
من كه ميخواهد كه هر آنچيزي كه يك آرزو است ،ممكن باشد ،مرا بيشتر
به سوي هگل جهت ميداد« .هگليسم» تاريخ بزرگ بشر را جهت دار تبيين
ميكند  :آزادي انسان كه مرحله به مرحله جلو ميرود .تاريخ متشكل از
ضربات پي در پي است ،اينست به رسميت شناختن چالشها .تاريخ جوامع
پيش ميرود ،و در انتهاي مسير ،هنگامي كه انسان به آزادي كامل رسيده
است ،به دولت دموكراتيك در شكل عالي خود ميرسيم.
واضح است كه ديدگاه ديگري از تاريخ هم وجود دارد .پيشرفتهاي آزادي،
رقابت و مسابقه «باز هم بيشتر» ،ميتواند شبيه به يك طوفان نابود كننده
باشد .يكي از دوستان پدرم ،اينچنين تاريخ را تصوير ميكند .با اين دوست
بود كه با پدرم ،كتاب «در جستجوي زمان از دست رفته» به قلم «مارسل
پروست» را به آلماني ترجمه كرد .وي فيلسوف آلماني «والتر بنژامن»
ميباشد .وي از تابلوي «آنجلوس نووس» نقاش سوئيسي «پُل كلي» يك
پيام بدبينانه گرفته بود .در اين تابلو يك فرشته دستهاي خود را باز كرده
كه با يك طوفان مقابله كند ،وي اين طوفان را با پيشرفت تشبيه ميكند.

براي بنژامن كه براي فرار از نازيسم در سپتامبر  1940خودكشي ميكند،
مسير تاريخ ،عبور غير قابل اجتناب از يك فاجعه به يك فاجعه ديگر است.
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بي تفاوتي  :بدترين رفتار
درست است ،امكان دارد كه امروز دالئل به خشم آمدن زياد روشن نباشند
يا اينكه دنيا خيلي پيچيده به نظر برسد .چه كسي فرمان ميدهد ،چه
كسي تصميم ميگيرد؟ تشخيص جريانات مختلفي كه بر ما حكومت
ميكنند ،هميشه كار ساده اي نيست .طرف ما ديگر گروه كوچك نوابغي كه
حركاتشان را كام ً
ال ميفهميم نيست .طرف ما يك دنياي بزرگ است ،كه ما
خوب درك ميكنيم كه پر از روابط متقابل است .ما در ارتباطات متقابلي
زندگي ميكنيم كه تا كنون سابقه نداشته است .ولي در اين دنيا چيزهاي
غير قابل تحملي وجود دارد .براي ديدن اين چيزها بايد خوب نگاه كرد ،بايد
جستجو كرد .به جوانان ميگويم  :يك كمي جستجو كنيد ،پيدا خواهيد كرد.
بدترين رفتار بي تفاوتي است ،گفتن اينكه « :چيزي از دست من ساخته
نيست ،من تالش خودم را ميكنم» .با چنين رفتاري ،شما يكي از حياتي
ترين عناصر تشكيل دهنده انسان را از دست ميدهيد .يكي از ضروريترين
عناصر  :توان به خشم آمدن و تعهدي كه از آن ناشي ميشود.
ميتوانيم كماكان ،دو چالش بزرگ را شناسايي كنيم :
تفاوت بزرگي كه بين افراد بسيار فقير و افراد بسيار ثروتمند
-1
وجود دارد ،كه به صورت فزاينده زياد ميشود .اين يكي از اختراعات قرون
بيستم و بيست يكم است .افراد بسيار فقير در دنياي امروز روزانه  2دالر
درآمد دارند .ما نميتوانيم بگذاريم اين تفاوت باز هم عميقتر شود .تنها
همين مشاهده كافيست كه يك تعهد ايجاد كند.
حقوق بشر و وضعيت دنيا .من اين شانس را داشتم كه پس از
-2
آزادي در نوشتن اعالميه جهاني حقوق بشر مصوبه سازمان ملل در تاريخ
 10دسامبر  1948در كاخ شايو در پاريس شركت كنم .به عنوان رئيس
دفتر «هانري لوژيه» معاون دبيركل سازمان ملل ،و دبير كميسيون حقوق
بشر ،همراه با سايرين در نوشتن اين اعالميه شركت كردم .در تدوين اين
اعالميه ،نميتوانم نقش «رونه شاسَن» ،كميسر ملي دادگستري و آموزش
و پرورش دولت فرانسه آزاد در لندن در  1941را فراموش كنم .وي در
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سال  1968جايزه صلح نوبل را دريافت كرد .همچنين نقش «پير مندس
فرانس» در شوراي اقتصادي -اجتماعي .ما متوني كه توليد ميكرديم را به او
ميداديم ،اين متون سپس توسط كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل،
مسئول مسائل اجتماعي ،انساني و فرهنگي بررسي ميشد .اين كميسيون
شامل  54كشوري كه آنزمان عضو سازمان ملل بودند ميشد و من كار
دبيرخانه آنرا انجام ميدادم.
انتخاب عبارت حقوق «جهاني» و نه «بين المللي» كه از طرف دوستان
انگليسي زبانمان پيشنهاد شده بود را مديون «رونه كاسن» هستيم .چون
اتفاقا ،در خروج از جنگ جهاني دوم ،بحث اصلي همين جا بود  :آزاد
شدن از فشار تهديداتي كه ديكتاتوري بر دوش بشريت گذاشته بود .براي
اين آزادي ،ضروري بود كه كشورهاي عضو سازمان ملل رعايت اين حقوق
جهاني را متعهد بشوند .اين يك روش براي از دست گرفتن حربه اعمال
حاكميت است كه يك كشوري به كار ميبرد در حاليكه در حال جنايت
عليه بشريت در خاك خودش است .همانند هيتلر كه ميگفت كه در خاك
خودش حاكم است و اجازه دارد نسل كشي كند .اين اعالميه جهاني ،خيلي
مديون بيزاري جهاني عليه نازيسم ،فاشيسم و ديكتاتوري ميباشد و از
طريق ما ،به روح مقاومت .احساس ميكردم كه بايد زود وارد عمل شويم،
نبايد فريب منافقانه اي كه طرفهاي پيروز جنگ با ثبت نام زير اين ارزشها،
ميزدند را ميخورديم .همه آنها نيت پيگيري منصفانه اين ارزشها را نداشتند
ولي ما تالش ميكرديم اين را به آنها تحميل كنيم.
من نميتوانم بند  15اعالميه جهاني حقوق بشر را نقل به مضمون نكنم :
«هر انسان حق دارد داراي مليت باشد» ،همچنين بند « : 22هر نفر ،به
عنوان يك عضو جامعه حق دارد بيمه اجتماعي داشته باشد ،هدف اين بيمه
برآورد كردن نيازهاي مالي ،اجتماعي و فرهنگي ضروري براي حفظ احترام
وي و رشد آزاد شخصيتش ميباشد .و اين به يمن تالش ملي و همكاري
بين المللي با توجه به سازماندهي و منابع هر كشور» .و اينكه اين اعالميه
كاركرد اعالميه دارد و كاركرد قانوني ندارد ،مانع از اين نشد كه نقش بسيار
قدرتمندي از سال  1948تا كنون ايفا كند ،ما ديديم كه ملتهاي استعمار
شده در مبارزه خود براي استقبال اين اعالميه را در دست گرفتند ،در
مبارزه براي آزادي اين اعالميه در اذهان دانه پاشيد.
من با خوشحالي مشاهده ميكنم كه طي چند ده سال اخير ،سازمانهاي غير
دولتي تكثير شدند ،همچنين جنبشهاي اجتماعي همانند «آتاك» (انجمن
براي ماليات گيري از معادالت تجاري) fidh ،فدراسيون بين المللي حقوق
بشر) ،عفو ...كه عمل ميكنند و مؤثر هستند .مشخص است كه امروز براي
مؤثر بودن بايد به صورت شبكه اي عمل كرد و از همه امكانات مدرن

ارتباطي استفاده كرد.
به جوانان ،ميگويم  :به دور خود نگاه كنيد ،شما موضوعاتي را پيدا ميكنيد
كه به خشم آمدن شما را توجيه كنند – رفتار با مهاجرين ،با افراد بدون
مدرك ،با كوليها .شما با وضعيتهاي مشخصي رو به رو خواهيد شد كه شما
را به ايجاد يك حركت و عمل اجتماعي قوي خواهند كشاند .جستجو كنيد
و پيدا خواهيد كرد!

.

به خشم آمدن من در مورد فلسطين
امروز اصليترين خشم من در مورد فلسطين  ،نوار غزه و كرانه اردن است.
خود اين جنگ منبع يك خشم است .بايد حتمًا گزارش «ريشارد گولد
اشتاين» مورخ سپتامبر  2009در رابطه با غزه را خواند .در اين گزارش ،اين
قاضي آفريقاي جنوبي ،يهودي ،كه حتي خودش را صهيونيست هم معرفي
ميكند ،در رابطه با عمليات «سرب سخت» كه سه هفته طول كشيد ،ارتش
اسرائيل را متهم به انجام «اعمالي مترادف با جنايات جنگي و در برخي از
موارد جنايت عليه بشريت» ميكند .خود من در سال  2009به غزه رفتم،
من و همسرم با داشتن پاسپورتهاي ديپلماتيك توانستيم به آنجا وارد شويم
تا به چشم خود آنچه اين گزارش گفته را بررسي كنيم .به نفراتي كه ما را
همراهي ميكردند اجازه ورود به نوار غزه داده نشد .آنجا و در كرانه اردن .ما
همچنين از كمپ پناهنده هاي فلسطيني كه در  1948توسط آژانس ملل
متحد  UNRWAايجاد شده بود ،مالقات كرديم .آنجا بيش از  3ميليون
فلسطيني كه از زمينهاي خود توسط اسرائيل بيرون رانده شدند در انتظار
بازگشتي كه احتمال آن كمتر و كمتر ميشود به سر ميبرند .در مورد غزه،
آنجا يك زندان بدون سقف براي يك ميليون و نيم فلسطيني است .يك
زنداني كه افراد براي زنده ماندن در آن برنامه ريزي ميكنند .بيش از خرابه
ها همانند انهدام بيمارستان صليب سرخ توسط «سرب سخت» ،آنچيزي كه
در اذهان ما باقي مانده رفتار اهالي غزه است ،وطن پرستي آنها ،عشقشان
به دريا و ساحل ،نگراني مسمتر آنها براي كودكان بيشمار و خندانشان.
آنچيزي كه ما را تحت تأثير قرار داد ،نحوه مقابله مبتكرانه آنها با نايابي
هايي است كه به آنها اعمال شده است .ما ديديم در نبود سيمان آنها
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چطور براي ساختن هزاران خانه اي كه تانكها نابود كرده بودند ،آجر درست
ميكردند .آنها به ما تأييد كردند كه  1400نفر – از جمله زن و كودك و
پير ،از جمله نفرات كمپ پناهندگي – در اين عمليات «سرب سخت» كه
ارتش اسرائيل انجام داد كشته شدند ،در حاليكه در طرف اسرائيلي تنها 50
نفر مجروح شدند .من با نتيجه گيري قاضي آفريقاي جنوبي موافق هستم.
اينكه يهوديان ،خودشان مرتكب جنايت جنگي بشوند ،غير قابل تحمل
است .متأسفانه ،تاريخ الگوهاي كمي از خلقهايي كه از تاريخ خود عبرت
ميگيرند ارائه ميكند.
ميدانم ،حماس ،كه برنده آخرين انتخابات مجلس بود ،نتوانست مانع شليك
خمپاره ها – در پاسخ به شرائط انزوا و تحريمي كه اهالي غزه در آن
قرار دارند  -بر روي شهرهاي اسرائيل شود .من هم مسلمًا قبول دارم كه
تروريسم غير قابل قبول است ،ولي بايد اين حق را داد كه هنگامي كه
(كشور) شما با امكانات نظامي بي نهايت قوي تر از امكانات خودتان اشغال
شود ،واكنش مردم نميتواند فقط مسالمت آميز باشد.
آيا فرستادن خمپاره بر روي شهر اسدِرو براي حماس منفعتي دارد؟ پاسخ
منفي است .اين در راستاي اهدافش نيست ،ولي ميتوان دليل اين حركت
را در لبريز شدن صبر اهالي غزه پيدا كرد .در مفهوم لبريز شدن ،بايد
فهميد كه خشونت ،نتيجه تأسف بار شرائط غير قابل تحمل براي كساني
كه اين شرائط بر آنها اعمال ميشود ،ميباشد .پس ميتوان با خود گفت كه
تروريسم نوعي لبريز شدن صبر است .و اينكه اين لبريز شدن يك عبارت
منفي ميباشد .نبايد «بي صبري كرد»  ،ex-aspererبايد «اميدوار بود»
 .es-pererلبريز شدن صبر ،نفي اميد است .قابل فهم است ،حتي ميتوانم
بگويم كه طبيعي است ،ولي نه اينكه قابل قبول باشد .چون كه قادر نيست
دستاوردهايي كه احتماالً اميد در پي خود دارد را تأمين كند.

.

عدم خشونت ،راهي كه بايد ياد بگيريم

«من قبول دارم كه خشونت در هر شكل خود يك شكست است .ولي يك
شكست اجتناب ناپذير است ،چرا كه در جهان خشونت هستيم .و اگر كه
درست است كه با رجوع به خشونت در برابر خشونت ،تهديد اينست كه
اين خشونت ادامه دار شود ،همچنين درست است كه تنها راه خاتمه دادن
به خشونت است» .ميخواهم به اين اضافه كنم كه راه مسالمت آميز ،راه
مطمئن تري براي خاتمه دادن به آنست .ما نميتوانيم به اسم اين اصل
از تروريستها حمايت كنيم ،كاري كه سارتر در جنگ الجزاير كرد يا در
بازيهاي مونيخ در  1972عليه ورزشكاران اسرائيلي .اين كار مؤثر نيست
و خود سارتر هم در پايان عمر خود ،مفهوم تروريسم را زير سوال برد و
در مورد دليل وجودي آن ترديد كرد .گفتن اينكه «خشونت مؤثر نيست»
خيلي مهمتر از آنست كه بدانيم آيا بايد كساني كه اينكار را ميكنند را
محكوم كنيم يا نه .تروريسم مؤثر نيست .در مفهوم تأثر گذاري ،بايد يك
اميد مسالمت آميز باشد .اگر يك جا ،در خشونت اميد باشد ،در شعر «گيوم
آپولينِر» است « :چقدر اميد خشن است» و نه در سياست.
سارتر در مارس  ،1980سه هفته قبل از فوت خود ،ميگفت « :بايد تالش
كرد و توضيح داد كه چرا جهان كنوني ،كه وحشتناك است ،فقط يك لحظه
است ،در پيشرفت طوالني تاريخ ،و اينكه اميد هميشه يك نيروي اصلي
انقالبها و شورشها بوده است و اينكه چطور من هنوز اميد را به عنوان ديدگاه
خود نسبت به آينده ميدانم».
بايد فهميد كه خشونت به اميد پشت ميكند .بايد به جاي آن اميدوار بود.
اميد عدم خشونت .اين راهي است كه ما بايد ياد بگيريم از آن پيروي كنيم.
چه در طرف ظالمين ،چه در طرف مظلومين .بايد وارد مذاكراتي شد كه
ظلم را ناپديد كند .اين چيزيست كه به خشونت تروريستي پايان خواهد داد.
براي همين نبايد گذاشت كينه هاي زيادي انباشته بشوند.
پيام يك ماندال ،پيام يك مارتن لوتركينگ جاي خود را در جهاني پيدا
ميكند كه از تقابل ايدئولوژيها و ديكتاتوري ناشي از آن عبور كرده است.
اين يك پيام اميد است در رابطه با توان جوامع مدرن در عبور از جنگها با
اتكا به يك فهم متقابل و يك صبر هشيار .براي اينكه به اينجا برسيم ،بايد
به حقوق اصالت داد .حقوقي كه نقض آن ،از هر طرفي كه باشد ،بايد ما را
به خشم آورد .در رابطه با اين حقوق نبايد كوتاه آمد.

من مطمئنم كه آينده متعلق به عدم خشونت است ،آينده متعلق به آشتي
فرهنگهاي متفاوت است .از اين طريق است كه بشريت مرحله بعدي خود را
از سر ميگذارند .و اينجا به سارتر ميپيوندم ،نميتوان تروريستهايي كه بمب
ميندازند را بخشيد ،ميتوان آنها را درك كرد .سارتر در  1947مينويسد :
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براي يك شورش مسالمت آميز
من  -و نه فقط من -واكنش دولت اسرائيل در برابر اينكه هر جمعه
شهروندان شهر «بيالد» بدون اينكه سنگ پرتاب كنند ،بدون استفاده از
زور ،تا ديواري كه عليه آن اعتراض دارند ميروند ،را مشاهده كردم .مسئولين
اسرائيلي ،اين راهپيمايي را «تروريسم بدون خشونت» لقب داده اند .جالب
است ...فقط اسرائيلي ها ميتوانند به عدم خشونت ،لقب تروريست بدهند.
قبل از هر چيز بايد نگران تأثيرگذاري عدم خشونت بود ،چرا كه باعث فهم
و حمايت همه كساني كه در دنيا مخالفين سركوب هستند ،ميشود.
تفكر توليدگرا ،كه غرب پرچم دار آن ميباشد ،دنيا را وارد بحراني كرده است
كه بايد با يك چرخش راديكال نسبت به فرار به جلوي «باز هم بيشتر» از
آن خارج شد .در زمينه مالي ،و همچنين در زمينه علم و صنعت .دير وقتي
است كه زمان رعايت اصول ،عدالت ،تعادل طوالني مدت جاي اصلي را
بگيرد .چرا كه خطرات وخيمتري ما را تهديد ميكنند .اين تهديدات ميتواند
به ماجراي انسان بر روي كره اي كه ميتواند بدينوسيله غير قابل زيست
شود ،پايان دهد.
ولي درست است كه از سال  1948تا كنون ،پيشرفتهاي بزرگي صورت
گرفته است :خروج از كشورهاي مستعمره ،پايان آپارتايد ،انهدام امپراطوري
شوروي ،سقوط ديوار برلين .ولي 10 ،سال اول قرن بيست يكم ،يك دوران
بازگشت به عقب بوده است .به نظر من ،بخشي از دالئل اين بازگشت به
عقب ،رياست جمهوري جرج بوش 11 ،سپتامبر و پيامدهاي نابود كننده اي
كه اياالت متحده از آن گرفتند ،همانند اقدام نظامي در عراق ،بوده است .ما
دچار اين بحران اقتصادي شديم ولي اين باعث يك سياست جديد توسعه
نشد .همچنين اجالس كپنهاگ عليه گرم شدن دما باعث اتخاذ يك سياست
جدي براي حفظ كره زمين نشد .ما در يك مرز هستيم ،بين فاجعه هاي 10
سال اول و راههاي مختلف دهها سال بعد .ولي بايد اميدوار بود ،بايد هميشه
اميدوار بود 10 .سال قبل 10 ،سال  ،1990منشا پيشرفتهاي بزرگ بود.
ملل متحد توانستند كنفرانسهاي بزرگ همانند كنفرانس محيط زيست
در سال  1992در «ريو» ،و كنفرانس زنان در 1995در «پكن» را برگزار
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گند ،در سپتامبر  2000به درخواست دبيركل ملل متحد كوفي عنان191 ،
كشور عضو ،اعالميه «هشت هدف هزاره براي توسعه» را تصويب كردند و
بدين وسيله از جمله متعهد شدند كه از حاال تا  2015فقر در جهان را به
 50%كاهش دهند .ناراحتي بزرگ من اينست كه نه اوباما ،و نه اتحاديه اروپا
هنوز اقدامي نكردند كه در يك مرحله باز سازي به اتكاي ارزشهاي پايه اي
شركت كنند.
چطور ميشود اين فراخوان «به خشم آمدن» را جمع زد؟ با يادآوري اينكه
باز هم ،به مناسبت شصتمين سال برنامه شوراي ملي مقاومت ،در  8مارس
 ،2004ما نفرات قديمي جنبش مقاومت و نيروهاي مبارز فرانسه آزاد
( )1945-1940ميگفتيم كه درست است كه « به يمن برادران و خواهران
ما در مقاومت و ملل متحد عليه اين بربريت فاشيستي ،نازيسم شكست
خورد .ولي اين تهديد كام ً
ال ناپديد نشده و خشم ما عليه بي عدالتي كماكان
دست نخورده است».
نه ،اين تهديد كام ً
ال ناپديد نشده .همچنين ،هميشه فرا بخوانيم « به يك
شورش واقعي مسالمت آميز ،عليه امكانات ارتباط عمومي كه تنها افقي كه
به جوانان ما عرضه ميكنند :مصرف زياد ،دوري از ضعيفترين ها و فرهنگ،
فراموشي عمومي و رقابت بي حد مرز همه عليه همه ،ميباشد».
به همه آنهايي كه قرن بيست و يكم را رقم خواهند زد با عواطفمان ميگوييم
:
«خلق كردن ،مقاومت كردن است.
مقاومت كردن ،خلق كردن است».
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یادداشت های توضیحی
-1شورای ملی مقاومت روز  27مه  1943مخفیانه در پاریس ا ز سوی
نمایندگان هشت جنبش بزرگ مقاومت ،دو سندیکای بزرگ پیش از جنگ
 :کنفدراسیون عمومی کار ( )CGTو کنفدراسیون فرانسوی کارگران
مسیحی ( )CFDTو شش حزب بزرگ جمهوری سوم از جمله حزب
کمونیست ( )PCو ( SFIOسوسیالیست ها) تأسیس و همان روز نخستین
نشست خود را به ریاست ژان مولن نماینده شخصی ژنرال دوگل که با
تعیین او قصد داشت شورای مزبور را در مبارزه با نازی ها کارآمد تر ساخته
و مشروعیت خود نزد متفقین را تقویت کند ،برگزار کرد .دوگل این شورا را
مأمور تهیه یک برنامه برای تشکیل دولتی در چشم انداز آزاد شدن فرانسه
کرد .تهیه این برنامه مستلزم رفت و آمد های متعدد بین شورای ملی
مقاومت و دولت فرانسه آزاد در لندن و نیز در الجزایر گردید تا سرانجام در
روز  15مارس  1944در یک نشست عمومی شورای ملی مقاومت به تصویب
رسید .برنامه مزبور روز  25اوت  1944در شهرداری پاریس رسما از سوی
ژرژ بیدو ،رئیس شورا که در سال  1943به جانشینی ژان مولن انتخاب
شده بود ،تسلیم ژنرال دوگل گردید .یاد آور شویم که دستورالعمل مربوط
به مطبوعات که روز  26اوت  1944از سوی دولت موقت جمهوری فرانسه
( )GPRFبه ریاست ژنرال دوگل صادر شد یکی از نویسندگان آن شخصی
بود به نام روژه گنزبورگر ،فرزند یک خاخام آلزاسی که در آن هنگام با نام
مستعار پیر ویلون دبیرکل جبهه ملی استقالل فرانسه ،جنبشی از مقاومت
بود که توسط حزب کمونیست فرانسه در سال  1941تأسیس شده و حزب
مزبور را از دفتر خود در پاریس در شورای ملی مقاومت نمانیدگی می کرد.
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-2به موجب یک برآورد سندیکائی ما از %75تا  %80در آمد بازنشستگی
به حدود  %50رسیده ایم .ژان-پل دامون استاد اقتصاد در دانشگاه رنس
(شامپانی-آردن) درسال  2010برای انستیتوی اروپائی دستمزد بگیران
یادداشتی درباره «بیمه درمانی مکمل» نوشته که در ان فاش شده تا چه
دسترسی به درمان مکمل کیفی از این پس به صورتی امتیازی در بین
دستمزد بگیران در آمده به نحوی که شکننده ترین این افراد از دسترسی
به درمان به دلیل هزینه بیمه های مکمل و گرانی بقیه هزینه هائی که باید
بپردازند صرفنظر می کنند ،زیرا مشکل اساسی اینجاست که حقوق ها و
دستمزدها دیگر پشتیبانی برای حقوق اجتماعی محسوب نمی شود – در
حالی که این اصل محور دستورالعمل های مورخ  4و  15سال  1945بود.
دستورالعمل های مزبور بیمه های اجتماعی را تأسیس و مدیریت آن را

تحت اوتوریته مشترک کارگران و دولت قرار می داد .اما از هنگام رفورم
های ژوپه در  1995به صورت دستورالعمل های تازه سپس قانون دوست-
بالزی (که خود پزشک بوده و هست) درسال  2004تنها دولت است که
بیمه های اجتماعی را اداره می کند .به عنوان مثال رئیس جمهور است که
شخصا با فرمانی مدیرکل صندوق ملی بیمه های درمانی ( )CNAMرا
منصوب می کند .این تحول ربطی به آنچه در فردای آزادی کشور ندارد که
طی آن سندیکالیست ها در رأس صندوق های ابتدائی استان ها قرار گرفته
و دولت از طریق استانداران بر کار آنها نظارت داشت .اکنون نمایندگان
کارگران نقشی جز به عنوان مشاور در این نهاد ها ندارند.
-3پرزیدنت روزولت هیچگاه احساسات ضد استعماری خود را پنهان نکرده
بود و می گفت « :نمی شود با بردگی برای فاشیست ها مبارزه کرد و در
همان حال در سراسر جهان مردمی را که تابع یک سیستم استعماری واپس
گرا قرار دارند آزاد نساخت» ،همان گونه که بوسیف مخالد در اثر فوق العاده
اش موسوم به «گاه شمار یک قتل عام 8 ،مه  ،1945ستیف»
()1995,Guelma, Kherrata (Syros/Au Nom de la mémoire
یادآورشده است .تظاهرات ستیف در روز  8مه  1945یه فراخوان فعاالن
الجزایری نزدیک به مسالی حاج که در آن زمان در زندان بود و به عنوان
یکی از پدران بنیانگذارناسیونالیسم الجزایری در کنار آلبر کامو بین سال
های  1935تا  1937درکادرحزب کمونیست الجزایر جنگیده بود .در این
تظاهرات که قرار بود ترک مخاصمه جنگ دوم جشن گرفته شود دفعتا در
کنار پرچم های الجزایر پانکارت هائی ظاهر شده بود که روی آن عبارت
هائی نظیر «زنده باد منشور آتالنیتک!»« ،زنده باد ملل متحد!» و «زنده باد
الجزایر آزاد و مستقل!» نقش بسته بود .با شروع شلیک گلوله ها تظاهرات
به یک قیام خونین مبدل شد – شماری از اروپائیان حاضر به قتل رسیده
یا به طرز وحشیانه ای مثله شدند .ارتش فرانسه نیز با چنان اعمال شدید
و با خشونتی بیش از حد پاسخ داد و یکی از سیاه ترین اوراق کلنیالیسم
را نوشت .در این هنگامه پاریس تحت حکومت موقت جمهوری فرانسه به
ریاست ژنرال دوگل ،فرمانده فرانسه آزاد...قرار داشت.
-4اعالمیه جهانی حقوق بشر روز  10دستامبر  1948در پاریس در جریان
مجمع عمومی ملل متحد از سوی  48کشور از بین  58عضو به امضا رسید.
هشت کشور رأی ممتنع دادند  :آفریقای جنوبی ،به دلیل سیستم آپارتاید
که در اعالمیه به صراحت محکوم شده بود ،عربستان سعودی به دلیل بخش
های مربوط به برابری مرد و زن ،اتحاد جماهیر شوروی (مرکب از روسیه،
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اوکرائین ،بیلوروسی "روسیه سفید"؛ لهستان ،چکسلواکی ،یوگوسالوی) به
این دلیل که به باور آن ها اعالمیه به حد کافی به حقوق اقتصادی و
اجتماعی و به مسأله اقلیت ها نمی پرداخت .درعین حال قابل توجه است
که روسیه با پیشنهاد استرالیا جهت ایجاد یک دادگاه بین المللی حقوق
بشر مأمور رسیدگی به پتیشن های رسیده به ملل متحد مخالفت کرد.
سرانجام اینکه دو کشور هندوراس و یمن در رأی گیری شرکت نکردند.
اینجا یاد آوری کنیم که در ماده  8اعالمیه پیش بینی شده که هر فردی می
تواند در صورت نقض حقوق پایه ای خود علیه یک دولت شکایت کند .اصل
مزبور نهایتا مورد اجرائی خود را در دادگاه اروپائی حقوق بشر ()CEDH
یافت که به دنبال امضاء کنوانسیون اروپائی حفاظت از حقوق و آزادی های
اساسی در نوامبر  1950در رم به تصویب رسید .به واقع همان طور که یکی
از خوانندگان ما میشل آرنولد از استرازبورگ متذکر شده دادگاه اروپائی
حقوق بشر ( – )CEDHکه مقرش در این شهر و بخشی از شورای اروپا
محسوب میشود  -عمال کار خود را از اواخر سال های دهه  1950آغاز کرد
و تنها از اوایل دهه  1980است که اصل شکایت علیه یک دولت که ابتدا
اختیاری بوده به یک حق بی چون و چرا مبدل شده است .این مراجعه
و شکایت نه تنها شامل پانصد میلیون اروپائی بلکه شامل کلیه اشخاص
حقیقی یا حقوقی است در سراسر جهان بدون استثنا که می توانند شکایتی
به دلیل یک حق یا آزادی مورد حفاظت از سوی کنوانسیون که دولت امضا
کننده کنوانسیون را (که اکنون به شمار  47هستند) را هدف قرار دهد،
طرح کند .دادگاه مزبور از طریق احکام صادره در مورد شاکیان غیر اروپائی
این صالحیت خود را به گستردگی ثابت کرده است.

«انگیزه های شخصی ابراز خشم خود را جستجو و پیدا کنید و به این جریان
بزرگ تاریخ بپیوندید!» این سخنان که در کنار ژیل پره به خاطر فیلمش
موسوم به «والتر ،بازگشت به مقاومت» مورد استقبال قرار گرفت ،نقطه
عزیمت کتابی است که در دست دارید .در این باره می توانید سایت انجمن
 www. citoyens-résistants.frرا مورد بازدید قرار داده از اطالعات
ذیقیمت آن استفاده کنید.

-5سارتر ،ژان-پل« ،وضعیت نویسنده در سال  »1947در کتاب
 ،Situations IIص  ،309پاریس ،انتشارات گالیمار.1948 ،
-6سارتر ،ژان-پل« ،حال امید )III( ....در هفته نامه نوول ابسرواتور24 ،
مه .1980
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 -7امضا کنندگان فراخوان  8مارس  2004عبارت بودند از  :لوسی اوبراک،
ریموند اوبراک ،هانری بارتولی ،دانیل کوردیه ،فیلیپ دوشارتر،ژرژ گنگوئن،
استفان هسل ،موریس کریگل -والریمون ،لیز لندن ،ژرژ سگی ،ژرمن تیون،
ژان-پیر ورنان ،موریس ووته .این فراخوان تأثیر نیرومندی بر نسل های
جوان داشت همانند سخنرانی فی البداهه استفان هسل در روز  17مه
 2009در صحنه گلیر به هنگام تجمع ساالنه «کالم مقاومت» که به ابتکار
انجمن «شهروندان مقاوم دیروز و امروز» برگزار می شد .هسل گفت :
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مؤخره ناشر
ماجرای شگفت انگیز «برآشوبید!»
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در شب نوئل کم نظیر درسال  2010بود که کتابی به عنوان یک هدیه نو
بر روی میزها قرار گرفت .نام آن تنها یک فعل در وجه امر بود « :برآشوبید!»
یک سال پیش از آن در یک روز سرد پائیزی ،سیلوی کروسمان ،مدیر نشر
ما ،زنگ در یک ساختمان معمولی منطقه چهاردهم پاریس را به صدا در
آورد تا گفتگوئی درباره «تکلیف برآشوبیدن» با یک آقای سالخورده بسیار
موقر  93ساله که هنوز می توانست بدون اینکه کسی او را بشناسد در
خیابان های پاریس ،رن ،تولوز ،مادرید ،تورینو...قدم بزند ،انجام دهد.
در واقع باید کمی به عقب تر برگردیم یعنی در اکتبر  2008در جریان یک
مهمانی ناهار مملو از خنده و شادی در جشنواره موان-سارتو بین شهرهای
کن و گراس که مسئولیت آن با ماری-لوئیز گوردون است ،باز گردیم .در
آن روز نویسنده انگلیسی ،جان برگر ،که در استان «اوت-ساووا» [کوه های
آلپ ،شرق فرانسه] زندگی می کند ،کتاب قرمز رنگ کوچک خود تحت
عنوان  Meanwhileرا به ما داد تا به زبان فرانسه منتشر کنیم .این هدیه
جان برگر به تولد نخستین کتاب موسوم به «در این بین ،تعمقی پیرامون
فاشیسم اقتصادی» در مجموعه جدیدی که بر آن نام «آنها که برخالف
جهت باد حرکت می کنند»
«  » Ceux qui marchent contre le ventنهادیم (اصطالحی که
ترجمه مستقیم لفظ «اوماها» از زبان سرخپوستان قبیله «سیوکس» است)،
منتهی شد .نام این مجموعه که از سوی یکی از دوستان نویسنده ما ،ژان-
روژه ژیر پیشنهاد شد به خوبی روح بنگاه انتشاراتی ما را که در سپتامبر
 1996جهت انتشار کتبی تأسیس شده بود که (به زعم ما) بر مدرنیته کامل
هنرها و دانش و فنون جوامع بومی گواهی می داد ،منعکس می کرد .کتاب
هائی با حداکثر  32صفحه به بهای  3یورو با این شعار « :بهای شنیدن
حقیقت از دروغ ارزان تر است».
اما در مورد کتاب « برآشوبید!» ایده اولیه آن به هنگام نمایش فیلم ساخته
ژیل پره موسوم به «والتر ،بازگشت به مقاومت»
«  » Walter, Retour en résistanceکه ادای احترامی است به
والتر بسان .یکی از سکانس های این فیلم بویژه توجه ما را جلب کرد.
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تصویر هسل کراوات زده بر اکران که با صدای رسا می گفت « :مقاومت
کردن یعنی خودداری از پذیرفتن ننگ و بی شرافتی ،یعنی ترجیح دادن
مشروعیت به قانونیت و ادامه ابراز خشم و انزجار هنگامی که آنچه شاهد
وقوعش هستیم با ارزش هائی که تالش کرده ایم از طریق شورای ملی
مقاومت منتقل کنیم ،منطبق نیست ،ارزش هائی که بدون آن انسانیت مان
رو به زوال خواهد رفت».
لذا سیلوی به پشتگرمی این پیام زنگ در خانه استفان هسل را به صدا
در آورد تا با او پیشنهاد انتشار کتاب کوچکی را در تداوم این اظهارات
فی البداهه وی به صورت یک رشته مصاحبه مطرح سازد .اولین مصاحبه
در همین تاریخ  19نوامبر انجام گرفت و دو مصاحبه دیگر با مشارکت و
همراهی ژان-پیر بارو ،بنیانگذار دیگر نشر «[ Indigènesبومیان»] در
تاریخ های  12ژانویه و  3فوریه  2010به عمل آمد .هر بار به ما این احساس
شوق انگیز دست می داد که شاهد گزارش تجربه یک زندگی هستیم که
وقف شهروندی مقاوم شده است .پاسخ های این پیر دیر به پرسش های ما
خطوط اصلی متن نوشتاری بر محور تعهد ،عدم خشونت ،میراث اجتماعی و
سیاسی مقاومت و اعالمیه جهانی حقوق بشر را ترسیم کرد .ما احساس می
کردیم که درحال برقراری پیوندی بین «نهضت مقاومت» تاریخی و مقاومت
های معاصر و همچنین مبارزات درونی این انسانیت بومی هستیم بخصوص
که چهره مخاطبمان ما را به یاد یک فرزانه بودائی می انداخت.
اما پس از اتمام مصاحبه ها می بایست بنا به توصیه او نقل قول هائی از
برنامه سیاسی «نهضت مقاومت» ،از اعالمیه جهانی حقوق بشر که شخص او
در تدوین آن شرکت کرده بود ،نقل قول هائی از سارتر ،این فیلسوف تعهد
که ژان-پیر خود همراه با رفقایش در جنبش «چپ پرولتاریائی» در سال
های  1970در کنار او مبارزه کرده بود ،بیاوریم .همان سارتری که امروز
مغضوب عده ای واقع شده است .ما دقت فراوان به کار بردیم که همان لحن
«خودمانی» و آشنای مصاحبه هایمان با رژیس دبره را که در لحظه جمع
بندی به یکی از سه جزء موفقیت تحلیل خود مبدل می ساخت به کار بریم
« :امانت و صداقت گوینده و مقطع زمانی بی هویت و فاقد جهتی که در آن
تمام مردان سیاسی حاضر در صحنه به آن مبتال بوده یا سزاوار بی اعتباری
می شوند» .و اما در مورد عنوان قطعی « برآشوبید!» این عبارت بر زبان
سیلوی جاری شد .با آماده شدن متن آن را برای بازخوانی به استفان هسل
فرستادیم که آن را چند روز بعد با مقداری تصحیحات دست نوشته و نکاتی
که افزوده بود برایمان پس فرستاد .سپس نویسنده با لحنی شیطنت آمیز
تلفنی به ما گفت « :همین تیتر جدید خوب است!»...
به یاد بیاوریم که در آن پائیز  2010بارانی بی امان بر سراسر فرانسه می

بارید و در همان احوال بود که این کتاب کوچک به رنگ بژبا یک تیراژ اولیه
 8000روی میز کتابخانه ها قرار گرفت .روز  20اکتبر بود .کارگران سرخم
کرده بودند .بانک ها پس از بحران  2008بار دیگر چهره می نمودند و قدرت
مالی بار دیگر سیطره خود را بر زندگی انسان ها می گستراند .در مغرب ،بن
علی دیکتاتوری خود را بیش از همیشه بر تونس اعمال می کرد ،مبارک هم
به همین ترتیب در مصر ،غرب به قذافی چشمک می زد ،بخص همان ها که
بزودی با او وارد جنگ شدند .خالصه همه چیز به خوبی پیش می رفت...
اما از فردای انتشار این کتاب در روز  21اکتبر اتفاق عجیبی افتاد .فردریک
تادئی مجری برنامه فرهنگی پر بیننده «امشب یا هیچوقت» از نویسنده «
برآشوبید!» خواست تا دریک برنامه فی البداهه درباره طغیان جوانان شرکت
کند.
در همان لحظاتی که اولیویه بزانسونو ،سخنگوی سرشار از خشم و انرژی
حزب نوین ضد کاپیتالیست از یک سو ،و والری پکرس به عنوان وزیر متعهد
و فعال آموزش عالی مانند پارچه فروشان بازار با یکدیگر محاجه می کردند،
استفان هسل ناگهان گفت  :این قدر اراجیف به یکدیگر پرتاب نکنید!» در
این لحن آرام و استهزا کننده نکته ای بود که نشان می داد در آن زمستان
سخت لحن شاعرانه نیز می تواند جای خود را داشته باشد.
روز اول نوامبر ،در برنامه اخبار ساعت  13کلر سرواژان در فرانس انتر،
استفان هسل شعری با همین عنوان از گیوم آپولینر را خواند « :آی پائیز!
پائیز تابستان را به خاک سپرده و در مه پائیزی دو چهره خاکستری ناپدید
می شوند» .همه می توانند حدس بزنند که منظور از این دو چهره اول خود
اوست و بعد هم مائیم.
فروش کتاب بالفاصله این پیام اخوت را مورد تأیید قرار داد .در جنوب
به مدد شبکه کتابفروشی های مستقل فروش کتاب به ارقام نجومی
دست یافت .در فرانسه  400کتابفروشی مستقل وجود دارد که بسیاری از
کتابفروشی های بزرگ از آن زمره اند .آنها خیلی سریع تشخیص می دهند
که این کتاب می تواند یکی از ابزار نبرد آنان با انحصارات انتشارکتاب باشد.
آنها مرتبا از این کتاب سفارش می دهند و بسیاری از آنان مانند ژان-ماری
سوستر ،کتابفروش در مونپلیه و یکی از رهبران بخش کتابفروشی های
مستقل با خشنودی می گوید « :من در چهل سال حرفه کتابفروشی هر گز
چنین پدیده ای ندیده بودم!»
برخالف غر و لند های انتشارات مشهور فرانسوی که از پاریس ما را متهم
می کردند به زنجیره انتشارات با این موفقیت فروش کتابی به بهای  3یورو
لطمه زده ایم ،کتابفروش ها برعکس به ما تبریک می گفتند که نهایتا
کتاب خوان هائی را که دیگر به فروشگاه هایشان نمی آمدند ،باز گردانیده

25

26

ایم .مناطق النگدوک ،تولوز ،به رغم میراث قرون وسطائی و جمهوریخواهانه
خود به تکان افتادند .برتانی به رغم تردید های اولیه به این جریان پیوست.
پاریس همچنان غایب است و شمال دچار تردید و شرق فرانسه مردد است.
در روز اول ژانویه ،فرانسوا فیون در تبریک سال نو به فرانسویان ابراز نگرانی
می کند « :من مشاهده می کنم که بحثی پیرامون ابراز خشم و انزجار آغاز
شده است .هیچ چیز به واقع بیش از انزجار و بی تفاوتی با روحیه فرانسویان
فاصله ندارد .اما ابراز خشم به صرف برآشفتن یک اندیشه و تفکر نیست» .از
این سخن روشن تر نمی شد با عنوان کتاب ضدیت نشان داد .و کسانی که
به رغم اندوه و افسردگی حاکم بر جامعه به زندگی خود ادامه می دهند این
پیام را منتقل کردند .کسی نمی بیند یا نمی خواهد ببیند که پیام بزرگ این
کتاب کوجک دقیقا ارتقاء عدم خشونت در جهان غرب است.
کسانی منکرند که استفان هسل تروریسم را به نام «بیهودگی و ناکارآمدی»
آن محكوم می کند چون هر گونه خشونت مثل خود را تولید می کند .و
دقیقا با این اندیشه و نه از روی احساس اما با دالیل عقلی – همان طور
که گاندی عدم خشونت را توصیف می کرد – است که این عضو مقاومت
به تروریسم پشت می کند ولو در عین حال اذعان می کند که «می توان
توسل به آن را درک کرد».
در اواسط ماه ژانویه فروش کتاب به حد انفجار می رسد .یک میلیون نسخه
فروش رفته پس از دو ماه انتشار فروش کتاب مشهور داستانی مصور «بلک
و مورتیمر» را پشت سر می گذارد .فروشگاه های بزرگ از تأخیر در تحویل
نسخه های کتاب خشمگین شده توزیع کننده ما را به جرم «ممانعت از
فروش» متهم می کنند ،که کسی نیست جز هارمونیا موندی ،در منطقه
آرل ،که یک ساختار مستقل انتشار و توزیع کتاب دارد و همسرش برنارد
که مدت کمی پیش درگذشته ،درسال های دهه  1960فعاالنه از مبارزه
الجزایری ها برای استقالل کشورشان حمایت می کرد .در این نقطه ما جرأت
ورزیده یک چاپ سوم کتاب در  600000نسخه را تولید می کنیم ! در
بارسلون ،چاپخانه چی وفادار ما ویکتور آرنو که از یک خانواده جمهوریخواه
است ،شبانه روز کار می کند و نسخه های چاپ شده را با کامیون های
کرایه ای به فرانسه می فرستد .این درحالی است که کاغذ  90گرمی در
اسپانیا کاالئی کمیاب است.
واکنش های خوانندگان ما جعبه های دریافت میل الکترونیک کامپیوترهایمان
را اشباع و پستچی های ما را خسته و کالفه می کند .در بین نامه ها چک
های سفید امضائی قرار داده شده تا فرستنده مطمئن شود کتاب را به
محض ورود به کتابفروشی دریافت می کند « :دوستان کتاب برآشوبید!
دیگر پیدا نمی شود» .شهرداری ها – از جمله فرونتینیان ،مارتیگ ،کرواس،

بواسی-سن -لژر – ...صد ها نسخه سفارش می دهند تا آنها را به مناسبت
شب عید بین کارمندانشان توزیع کنند .عالوه بر این کشیش های کارگر،
توجیه کنندگان رأی سفید ،سندیکاهای ث.ژ.ت ،ث.ژ.ث ،ث.اف.ت .ث و
کمیته های کارمندان شرکت ها ،یک فروشنده تولیدات «بیو» در بازار های
روز ،کانون های جوانان و خانه های سالمندانی که می خواهند کتاب را در
اختیار مشتریان خود قرار دهند؛ سایت اشتروتف ،تنها کمپ نازی که در
خاک فرانسه درنزدیکی استرازبورگ مستقر شده بود ،صد نسخه از کتاب
را سفارش داد؛ نوجوانان از اینکه یک «پرزیدنت در سطح رؤیا های خود»
یافته اند ،ابراز خشنودی می کنند .پولین ،یک محصل دبیرستان در «فوس-
سور-مر» چنین نوشت « :سالم آقای هسل .وقتی من « برآشوبید!» را برای
اولین بار خواندم ،ما به پایان جنبش مخالفت با رفورم نظام بازنشستگی
رسیده بودیم .مانند بسیاری از دختران دبیرستانی درگیر در این اکسیون ها
من هم به این نتیجه رسیده بودم که برای هیچ تالش و مبارزه کرده ام اما
کتاب شما به من ثابت کرد که اشتباه می کردم .در هرحال این کتاب دست
کم به من امکان داد چیزهای زیادی درباره تعهد ،مقاومت و حتی در مورد
خودم بیاموزم .من مطمئن نیستم همه این چیزها را بدون کمک کتاب شما
می توانستم درک کنم ».آنا راینهولد ،یک خواننده بیست و شش ساله اپرا
می نویسد ک «من در شما یک هنرمند حقوق بشر را یافته ام».
درماه های فوریه و مارس  2011اروپا نیز به این ماجرا عالقمند می شود گو
اینکه در این جزوه تنها سرنوشت جامعه فرانسه مورد نظر قرار گرفته بود.
چنین است که ما از اطاق زیر شیروانی مان در مونپلیه و زیر نگاه همدست
و شاد استفان که خود از هر سو با درخواست های رسانه ها و مطبوعات
برای مصاحبه روبرو بود ،گسترش انتشار « برآشوبید!» در قاره کهن را برنامه
ریزی کردیم .در آن هنگام ما ده ها درخواست اجازه ترجمه را دریافت
می کردیم .نه تنها از بنگاه های کوچکی شبیه بنگاه انتشاراتی خودمان
 ،Indigèneبلکه بزرگ ترین بنگاه های انتشارائی خواستار امتیاز ترجمه
کتاب بودند .می بایست سریعا تصمیم خود را می گرفتیم زیرا احساس
عمیق ما این بود که تنها یک شلیک جمعی می تواند برد اروپایئ کتاب را
آشکار کند و حتی بهتر از فرانسه! به همین جهت با شور و اشتیاق بسیار به
نامه سیو بوبلیتس ،ناشر و مدیرکل بنگاه اولشتاین ،مؤسسه بزرگ انتشاراتی
برلن ،پاسخ دادیم « :فریاد اعالم خطر شما درست در لحظه مناسب به ما
رسیده است» .ما عالوه بر این به شانتاژ احساساتی میکله ،استفانو و ساندرا
سه ایتالیائی جوان دیگر جهانی  altermondialistesکه به تازگی بنگاه
 Add Editoreرا در تورینو تأسیس کرده اند ،تسلیم می شویم .حال ایا
باید با شرکت دستینو که از شعبات گروه پالنتا بزرگترین گروه مطبوعاتی
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و انتشاراتی اسپانیا است وارد معامله شویم؟ پاسخ ویکتور چاپخانه چی ما
در بارسلن «مثبت» است .سپس رامون پرلو نیز برای ترجمه به زبان های
کاستیالن [اسپانیائی متعارف] و کاتاالن وارد گود رقص می شود.
پس از آن ترجمه به زبان های باسک ،گالیسی و زبان واالنسین به کمک
ناشرینی به کوچکی خود ما به این مجموعه اضافه می شود .ژرژ پانتسیوس،
از گروه پاتاکیس ،انتشاراتی بزرگ آتن ،هنگامی که جمعه شبی دیر هنگام
در یک کتابفروشی یونانی پاریس می شنود که او با نظر مساعد برای ترجمه
و نشر یونانی کتاب انتخاب شده نفسی به راحتی می کشد .تقریبا تمام اروپا
قرارداد ترجمه را امضا می کند .ما دوست وفادارمان وکیل دومینیک دو
لوس در پاریس را به کمک می طلبیم .در مورد اروپای شمالی آرابالی بلند
قد خدمات خود را پیشنهاد می کند و برای اروپای شرقی پاتریسیا.
در پاریس ،استفان با گریز از حمالت روزنامه نگاران چوبدست زائر خود
را به دست گرفته برای انتقال شعله پیام خود به هامبورگ ،برلن ،مادرید،
بارسلن ،تورینو و لیسبن سفر می کند.
در همه جا جذابیت شخصی ،مشروعیت و اخالق خوش او معجزه می کند.
در شب انتشار ترجمه آلمانی کتاب ،اولشتاین روی دیوارهای برلن عنوان
کتاب ( )Empört Euchرا با پروژکتور روشن می کند .در مادرید آزاد
شده ،اسپانیای جمهوریخواه  -از زبان یکی از مشهورترین گویندگان رادیو -
می گوید که او از سال  1939در انتظار شنیدن «پیامی از فرانسه» بوده
است .در استانبول که در دروازه آسیا زخم کشته شدگان کشتی عازم غزه
را همچنان بر دل دارد ،از زبان خبرنگار روزنامه «جمهوریت» روزنامه اصلی
ملی ندا در می دهد که «قلب ترک ها هم اکنون همراه» با کسی که «ابراز
خشم اصلی او متوجه فلسطین ،نوار غزه و کرانه باختری» است می تپد.
سپس ماه های آوریل ،مه ،ژوئن می رسد و این کتاب به یک پدیده جهانی
مبدل می شود .وبالگ نویس های جوان تونسی که بن علی را «بیرون کرده
اند» این جزوه را به نوعی کتاب نبرد برای خود مبدل ساخته اند .هم زمان،
کبک ،استرالیا ،کره جنوبی ،ژاپن ،آمریکای التین و ایاالت متحده نیز به نوبه
خود موج پیام « برآشوبید!» را دریافت کرده اند .این کتاب کوچک از این
پس به چیزی مبدل شده که نیکال افنشتات ،مورخ ،در روزنامه لوموند این
گونه توصیف کرده « :شیئی که زمان حاضر در اختیار گرفته است» .این
ایده یک شیئی ناشناخته ما را خوش می آيد .در واقع می توان گفت از این
پس دیگر تنها با یک کتاب سر و کار نداریم.
اکتبر  ،2011پس از تابستانی که فروش قدری افت کرده فروش کتاب بار
دیگر به اوج رسیده تمام منحنی های تجارتی را به چالش می گیرد .بیش از
دو میلیون نسخه از کتاب فروش رفته و ما ناگزیر باید انتشار یک چاپ جدید

تجدید نظر شده و پر حجم تر را در نظر بگیریم .در ایتالیا برلوسکنی سقوط
کرده و بهار عرب به رغم پافشاری دیکتاتورهائی که رهبران ما مدت های
طوالنی با آنان مماشات می کردند نیز شکفته و حال نوبت این روشنفکران
یقه باز ما است که با غرور و افتخار از «جنگ های انساندوستانه»! خود داد
سخن می دهند.
روز  15نوامبر ،نماینده کمسیون اروپا از آتن خواستار شرکت استفان هسل
«دریک کارزار بیداری اجتماعی با این پیام می شود  :بیست سال است با
هم هستیم و باید ادامه دهیم» درهمان حال از شهر شهید حمص در سوریه
یک پیام الکترونیک از یک محقق علم زبان شناسی دریافت می کنیم که
خواستار اجازه ترجمه این کتاب کوچک می شود که به نوشته او «آخرین
توسل به وضعیتی فاجعه بار » است .شخصی به نام ویکتور نیز از شهری
به نام اوجگورود در اعماق ترانس کارپاتی در اوکرائین نیز پیشنهاد می
کند کتاب را بدون نفع مادی ترجمه کند .ما به همه اینها پاسخ مثبت می
دهیم .حتی از ژاپن پس از فاجعه اتمی ،نوریکا ،عضو یک انتشاراتی توکیو،
در آخرین لحظه خواستار یک مقدمه از نویسنده «خطاب به ژاپنی هائی می
شود که به خشم آمدن را فراموش کرده اند» .و از موزه تل آویو ،اوری دسو،
یک کمیسر جوان نمایشگاه حرف آخر را می زند « :بهترین اثر هنری که
اینجا طی دو سال اخیر تولید شده همین تظاهرات ناشی از «برآشفتگان»
است.
نوامبر ماهی است که چشم طوفان در آن نمایان می شود  :نیویورک،
پایتخت نظام مالی جهانی .برآشتفگان آمریکائی در قلب وال استریت به پا
می خیزند تا صدای  %99کسانی را که دیگر حاضر به تحمل حرص و آز و
فساد یک درصد باقی مانده نیستند به گوش همه برسانند.
حال یک جمع بندی بکنیم  :در کل اروپا از جمله فرانسه ،سه میلیون و نیم
نسخه از « برآشوبید!» به فروش رسیده است .اگرکل جهان را به حساب
بیاوریم بزودی به رقم چهار تا پنج میلیون «به خشم آمده» ولگرد خواهیم
رسید .سی و دو قرارداد به امضا رسیده و سی و شش کشور شامل آن می
شود زیرا گاه تنها یک قرارداد مثال در مورد زبان اسپانیولی کشورهای
دیگری را هم شامل می شود  :آرژانتین ،شیلی ،مکزیک ،اوروگوئه که باید
زبان های محلی اسپانیا را هم بر آن افزود و در فرانسه زبان کرس را .ترجمه
به زبان اسپرانتو نیز به پایان رسیده است .و تا آنجا که به سینما مربوط می
شود ،تونی گاتلیف ،این کارگردان کولی و بربر روایت هائی مستند و تخیلی
در ادای احترام و سرودی با شکوه به افتخار «برآشفتگان» تهیه کرده است.
هنوز چند کشوری باقی مانده اند زیرا رهبرانشان با اصرار در قبال این اثر
خصومت می ورزند  :اسرائیل به نویسنده از بابت حمایتش از مردم فلسطین
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خرده می گیرد؛ روسیه پوتین این را جزوه ای می داند در تأیید ناراضیان
سیستم .در مورد کشورهای عرب ،اگر یک نسخه قاچاق وجود داشته باشد
که بدون اجازه ما به فروش برسد و ترجمه اش به تأیید دوست سوری ما
رسیده باشد بایستی قاعدتا بالوقفه در فلسطین و همچنین زیر مانتو در
کشور ستم و سرکوب زده خود او به گردش در آبد .و با توجه به اینکه یک
ناشر چینی  23ساله و شتاب زده قراردادی با عالمت ستاره سرخ برای ما
فرستاده ،به نظر ما بهتر است منتظر «یک مقطع سیاسی مناسب تر»
بمانیم.
ژورنالیست ها مداوما از ما می پرسند « :چگونه این موفقیت را توجیه می
کنید؟»
دلیل اول ابتدا شخص استفان است .مردی که کل قرن بیستم را در حافظه
خود حفظ کرده و حتی بیشتر از آن هنگامی که صدایش را می شنویم که
با چشمان بسته جمالتی از شکسپیر – به زبان انگلیسی – عباراتی از فن
پالتن ،ریلکه ،هولدرلین – به آلمانی – و آپولینر ،بودلر ،رمبو – به فرانسه
– را نقل می کند .توان باور نکردنی او به تمرکز حواس و گوش دادن به
دیگران ،این احساس همیشه حاضر که او می تواند در هر لحظه کالمی نو
بر زبان آورد و پاسخ مخاطب را بدهد .بی اعتنائی او به این «بچه برلینی»،
احساس درونی شده گرایش او به عدم خشونت و ضمنا جنبه «راک استار»
او زمانی که در مونپلیه در برابر قریب به هزار نفر دست هایش را مانند یک
قهرمان بوکس سبک وزن بلند کرده فریاد زد « :شما بزودی همه از شر من
خالص خواهید شد!» اما جمعیت با هیجان علیه این شعار را فریاد کرد .اما
چگونه می توان به توان او در گذر از واقعیت به تخیل در صورتی که واقعیت
منحرف شود و اجازه ندادن به گوشت و پوست او به تسلیم شدن به نومیدی
بی اعتنا بود .چنین بود که او روز  3فوریه  2011برای ما این خاطره خود
از کمپ «دورا» را تعریف کرد « :هنگامی که کسی با این وحشیگری روبرو
شده و هنگامی که مجبورید لباس اجساد را از تنشان در آورید ،تنها می
توان به شعر و شاعری باور داشت».
دلیل دوم زمانه است .اگر پیام او فراتر از شکاف بین نسل ها ،شکاف های
تاریخی ،ایدئولوژیک فراترمی رود این زمانه ما است که مستلزم آنست ،زمانه
ای مناسب ،دروازه ای که رو به سرزمین های تبعید عقیده و وجدان گشوده
می شود – یا به گفته دوستان تبتی ما «آنچه روشن و درخشنده است».
مردم به خشم آمده با تشکل های خود به واقع بازگشت بزرگ وجدان
به تاریخ و سیاست را رقم می زنند .و همراه با این جنبش جهانی کشف
جدیدی پدیدار می شود  :برآشفتگان کتاب هم می خوانند! در پوئرتا دل
سول آنها زیر چادری عظیم کتابخانه ای عمدتا متشکل از کتب هنری بر

پا کرده اند .اهالی انگلستان یک «بج» به سینه خود می زنند که تصویریک
کتاب بر آن نقش بسته است .به این ترتیب کتاب به یک سالح و حربه
مبدل می شود و نه یک مقاله روزنامه .ما به این امر معتقدیم چرا که این
کتاب را به بهای  3یورو عرضه می کنیم و بر این باوریم که به این قیمت
می ارزد زیرا یک بنگاه انتشاراتی که انحصار فروش را داشته باشد نمی تواند
آن را به این قیمت عرضه کند ،درست مثل اینکه این کتاب زیر نگاهش از
دستهایش گریخته است.
روز  20اکتبر  2011در یک سالن گرم و غبار گرفته که همه این ماجرا با
کریستیان ،همسر استفان آغاز شد ،ما هم اولین سال انتشار « برآشوبید!»
را جشن گرفتیم و هم  94سالگی استفان را .در حالی که دست های زمینی
اش طوری روی دسته مبل حرکت می کرد که کوئی هر آن می خواهد
دسته دیگری را بگیرد تخیلی یا خیر و خالق این پدیده با لبخندی بر لب
می گوید « :آنچه ما با این کتاب کوچک کردیم خارق ا لعاده است!» بر
خطوط چهره اش حالتی از شگفت زدگی به چشم می خورد که انسان را
به یاد جمله هراکلیت ،فیلسوف یونانی ،می انداخت » «اگر امیدوار نباشی
هرگز امید نا منتظر را دیدارنخواهی کرد» .اما ما در همان حال به بقیه
ماجرا فکر می کردیم و به پانزده اوت که قرار بود دیداری بین داالئی-الما،
این رهبر بزرگ مقاومت داخلی و قهرمان عدم خشونت خودمان به سبک
غربی  :دیالوگی بین رهبر تبت و استفان هسل ،دو گفتگو که در پراگ در
ماه دسامبر ضبط شده و ممکن است به مدد انفاس خوش برآشفتگان زمین
مبدل به یک «اعالمیه جهانی جدید حقوق بشر» گردد .این کتاب از سوی
انتشارات «اندیژن»  Indigèneعرضه خواهد شد .پس دوستان وعده ما به
بهار !2012
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