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خشونت و ددمنشی (قسمت دوم)
ژانه ژنه
برگردان میثاق نعمت گرگانی

رشادت تنها به معنای محدودد بدوش شدون بده یدا عداش د میدار سیاسدی نیسدت احتمداً
بیدرا نیسددت اگدر بیانویشددیک ده د هدای سد حیتدر د بددیبرنامدهتددری ده بدده دسددی هی
ادلریک ده بابددت رادیکالیسددک ددر ا المددیشددان بدده سددیه شددیو شددونو ،قدد ا تددر
پیاموهای عینی د داقعی رمانو شونو
در اید مکاتیددات طددوًنی د اظهددارات نمنرددور مددت د اظهددارات اعفددای را سددیون ارتد

سددرد در دادگددا اسددت  ،مددهی گددوً

نادار مر دد ی ارددگددا هددا د نددوانیان شددوردی

ظدداهر نمددیشددود ارهددای من ددیای دده اتحادیدده جمدداهیر شددوردی ان ددا ،داد اسددت،
ارهایی ه بایو ان ا ،میشدونو در نردر گر تده مدیشدود – بدیآن ده د دش شدونو – تدا ده
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را را برای ارهای مثیتی ه ان دا ،داد د ان دا ،مدیدهدو بدا نندو هدر عفدو را سدیون
ارتدد

سددرد پددریرا ،مددوعی د اواسددتار آن اسددت تددا یکددی ا ج ایددر در م مددشال ایددر

گوً

غربی باشو  -تما ،د ماش تا نهایت شکن ه د مر

تمدا« ،بیانیددهی ادلریکده بددرای آ اد ددردن آندوریا

در دادگددا بددرلی -موابیدت» بدده دحددو

د ددراحتا مددیگویددو دده ایدد ددمنشددی بددیحددوج جامعددهی آلمددان اسددت دده اشددونت
را سددیون ارتدد

سددرد را اجتنددا ناپددریر ددرد اسددت بددا اوانددون بیانیدده بددهدحددو

متوجدهی اید موحددوی مدیشدویک بددهدیده ق عدهای دده اید گونده آغددا مدیشدود« :جند
ریکددی ،ندده تنهددا ای د جددا ،ددرا دده حتددی در بر یددف هددک ت ددادتی ای دداد نمددی نددو

مددا

گردهی ا ر قا هستیک ده تمدمیک بده دن

گر تدهایدک ،ده ا دحدعیت سسدتی د راتدی

اددارش شددویک ا رادیکالیسددک المددی محد

پددود در مددورد

 ،ا بحد هددای بددی

ا پددی

استراتهی ما تممیک گر تهایک ه ب نگیک»
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آلمان به ی ی بدوش شدو ده آمریکدا شدک انتردار آن بدود :سد ری دفاعیی در برابدر سدر
حوات شرق ،ده الیتده بده همدان مید ان تهاعممی نید هسدت در پاسده بده اید ددمنشدی
مسددتمر د ابددوی آن هددک بنددا بددر من قددی دده دیگددر ید ی نیسددت جد دیددوانگی ،د احد ا
مونیسددتی را غیرقددانونی اعددال ،ددرد د ا بددی بددرد اسددت ،تنهددا مقادمددت د ملال ددت
بدداقیمانددو ی ممکدد بددرای آر ای ا

ن را سددیون ارتدد

سددرد اشددونت متهوراندده

اسددت بگراریددو بددرای لحرددهای تمددویک نددیک دده مکاتیددات بددی آنددوریا  ،ادلریکدده د
ر قایشان ناشی د قوا،یا ته ا حدردرت هدایی بدود ده هدر ده بیشدتر دسدتنیدا تنی شدو
بودنو ،بیشتر د بیشتر غیرانسدانی پدا ا آن بایدو دریدابیک ده ده سدی موجدن اید امدر
شو :آمریکا اواهدان اید آلمدان غیرانسدانی بدود د همبندی بایدو ا ادود ب رسدیک ده آیدا
موجو اشک ،نوان د جواسا ی بدود یدا ا طریدک سیسدتکهدای یدر نردر گدر ت  :اواندون
د شنود آنها  -به ای برداشت میرسدیک ده ندوانیهدا دردن یدا گدوو غدوشپیکدر قدرار
دارنو  -سیستکهدای نردارتی ،سدکوت ،درا هدا ،حتدی اگدر آ ار د ا یدت عمدوی نیاشدو –
پویددو آمددو اسددت ا منرددر بوبددا ن یگ ریددو بوبددا  ،دادسددتان ددف آلمددان ار  1974تددا
 1977د سیستمی ه برای آن ار می ندو اید

ندوانیهدا بایدو بده نررمدان ملدو

د لرا نوشتههای شدان بایدو ا مدا ددر نگده داشدته شدونو ،د مدا نسدیت بده مدر
سیعانه د ه توری ی ،بیت ادت باقی بمدانیک ،بندابرای هرگد نیایدو اید

بیایندو

آنهدا ده

کدر بده هد مدان

ا ددور نددو دده اد انسددانی اسددت دده توس د دیگددران شددکن ه مددیشددود ب کدده هیددوًیی
نجانوری است ه اسیر شو است
نانبه ای هدو

بوبدا د سیسدتک باشدو ،تدالوشدان بدیاثدر شدو اسدت هُ گدر نهُ گدر

مدداینا یکددی ا اعفددای را سددیون ارتدد

سددرد پرتددر ای دهشددتنا ا سددی دده بدده
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ملال ت با ددمنشی سدرمایهداری برمدیاید د اراهده مدیدهدو ،ادلریکده ،آندوریا  ،گدودردن
د یددان -ددارش ،ا طریددک بیانیددههددا د اظهارتاشددان در م ددا

ددردن د بددرانگیلت مددا مو ددک

بود انو
ای نقف قولی ا ادلریکده اسدت« :پ دیاهدا بدا تا تیداهدای درگیدری ردانشدنااتیشدان در
ددود هسددتنو تددا بددار دیگددر ای د داقعیددت را دادگددون ج ددو دهنددو دده جن د

ریکددی،

ددرنمددای مناسددن د مددورد نرددر آنددان را بدده تعویددک انوااتدده اسددت بدده عیددارتی دیگددر اید
مرد ،نیستنو ه دابسدته د مندوب بده حکومدت اندو ب کده اید حکومدت اسدت ده بسدته بده
مرد ،اسدت مدرد ،نیدا ی بده شدر ت هدای سدهامی عدا ،ندو م یتدی د ارااندههدایشدان
نوارنو ،ب که برعکا اید تلدکح حدرا،هدای سدرمایهداری هسدتنو ده بده مدرد ،نیدا دارندو
مقمددود پ ددیا محا رددت ا مددرد ،در برابددر جنایتکدداران نیس دت ،ب کدده محا رددت ا نرددا،
استثمارگر ام ریالیسک در برابدر مدرد ،اسدت اید ده مدرد ،نیدا ی بده عدوالت نوارندو ،ب کده
ای د عددوالت اسددت دده نیا منددو مددرد ،اسددت ،ای د

دده مددا نیددا ی بدده حفددور سددربا ان د

پایگاهای آمریکایی در ای جا نواریک ،ب که ام ریالیسک آمریکا نیا منو به ما است
به میان ی دردیسدا ی د راهکارهدای ردانشدنااتی آن ده را ده اودشدان هسدتنو بده مدا
نسیت میدهندو :یشدهی انسدان شناسدی سدرمایهداری ،داقعیدت دورتاهدای آن ،قفدات
د مددوعیالعمددو،هددای آن ،نگهیددانهددای نددوانهددای آن ،اشیسددتهددای آن :شددماری تل دکح
حرا ،ه غرق در بیگانگیشان یف مدی نندو ،ده ندوگی مدی نندو تدا تنهدا شدکن ه نندو،
تا به دیگدران تعدوی نندو د ا آنهدا بیگداری بکشدنو ،آنهدا ده دجودشدان تمدا ،د مداش
منوب به پیشده د پیشدر ت اسدت ،در من عدت بدردن ا دیگدران ،در امدر د نهدی بده دیگدران،
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آن ها ه ا استثمار دیگران ،ا گرسدنگیشدان ،ا سدیهرد یشدان لدرت مدیبرندو ،آنهدا ده
ا للت ردن می یونها انسان در جهان سو ،د ای جا حظ میبرنو
م بر ای گد ار تک یدو درد ،یدرا داو مدیسدا د ده قدر جهدان سدو – ،قدر جسدمی،
ااالقددی د کددری – پیوسددته توسد آنهددا ای دداد د عرحدده مددیشددود ،د آر ای ا
ای

نید بددا

قر در ه د الیو اود نوگی می نو

دقتددی آنهددا ددمنشددی آمریکددا د عامددف انحمدداریاو ،آلمددان غربددی را محکددو ،مددی ننددو،
دغوغهی ا ی شدان همدی ر تدار نو رمنبانده آلمدان اسدت ،الیتده دلدی هم مدان د در همدان
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جن دی  ،دشمشددلوش قددر د سددیهرد ی تمددا ،جهددان هسددتنو د دقتددی ای د را مددینویسددنو،
اعفددای آر ای ا

ندده تنهددا ب نددونرری نهددان د ع و ددت هددر انقالبددی را نشددان مددیدهن دو،

ب که همبنی با ظرا دت د حساسدیت نسدیت بده آن ده مدا در اید جدا ،اردپدا ،بده همبندان
آن را پسمانو های جامعه مینامیک ،دا ن

نشان میدهنو

اگددر تح یددف مددار ا درسددت باشددو ،جریددان انقالبددی را اددود را مددانی یا تدده د شددکف
مددیدهددو دده حددوانقالبی قورتمنددو شددییه بدده اددودو را موجددن شددود د برانگی د د پویددو
آدردن همددادردی دده بتوانددو من ددر بدده گسددترو د بددوش شددون نیددرد گردهددی شورشددی بدده
یددا گددرد انقالبددی داقعددی گددردد آنگددا پددی اددواهیک بددرد دده دده آر ای ا

بدده بهددای

قربانیهایی ه ای بار دوقح بشدر بدود اندو ،تمدمیک گر تده اسدت تدا اید را را ای داد ندو،
با تما ،آن ی ها ه حا ی ا ان دا ،عو ،در د اشونت دردنیانو
آن ها در موقعیتی ا یر به سر میبرندو ،مراقدناندو تدا ا غدردر امتندای نندو د آگدا اندو ده
بایو کرشدان را ا شدر هدر گونده تدهماندو ای ا حماقدت ادالک نندو ،بندابرای بایدو بده
مددود هددر تح یددف دقیددکتددر ممکدد  ،شددوت د حددوت بیشددتری بیابنددو همبنددی متوجدده
تا تیدداهددایی باشددنو دده سیسددتک ع یدده آنهددا اسددت اد مددی نددو در جریددان دادگددا  26ادت
 ،1975آنددوریا

ایدد مسددر ه را بدده ای ددا تمددا ،بیددان ددرد :حکومددت بددا تمددا ،ابدد ار د

امکاندداتی دده در ااتیددار دارد مددیجنگددو – اشددمیت نه مددوت اشددمیت سیاسددتمددوار،
اقتمدداددان د نرریددهپددردا آلمددانی ا حدد

سوسددیاش دمددو رات آلمددان بددود اد بددی

سدداشهددای  1974تددا  19۸2دوراعرک آلمددان غرب دی بددود بدده درجات ای د را تکددرار ددرد
است ،مسر ه بده دار گدر ت تمدا ،تدوان د امکاندات ممکد اسدت – د اید هدا دقیقدا تمدا،
اب د ار سددا مانوهیشددو سددر و  ،درد  ،دسددتکاری د تکنولددودی هسددتنو – دده سیسددتک بددا
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اسددت اد ا آنهددا مددی وشددو تددا ش دمایی ام راتورگوندده ا قددورت م ددک اددود اراهدده دهددو
یعنددی در تفدداد بددا گددرای

تدداریلی آگاهانددهای دده سیاسددتهددای مددا بدده ردشددنی بیددان

میدارد ،در تقابف با قیا ،مدا د همدی جدا اسدت ده اید سیاسدتهدا در حدویت بدا جامعده
نمایان میشونو د لرا نامشردیانو

با اوانون اید اظهدارات مشلمدی ده در دادگدا بیدان شدونو ،متوجده مدیشدویک ده ده
می ان ا

دواقت د نکتده سدن ی بدرای هویدوا شدو حن سدااتار سدا مان ً  ،بدود اسدت ،تدا

در برابر دستگا های حی

دوت دادگدا بیدان شدود ،بده دحدو د دراحتا بیدان شدود ده

تالو رد انو تا ده ارهدایی را ان دا ،دهندو ،تدا دحدعیت آلمدان را تشدری

نندو لآلمدانح

برانددت ن ددورالعرک آلمددان د اشددمیت  ،آلمددانی دده آمریکددا آن را تحمیددف ددرد بددود د

بورداهای آن ا مو قیدت ددیبده مدار

نداحدو پدوش آلمدان غربدی مشدعو

بودندو ،ادود

را در قیاش نا یسک میرجا میدانستنو د قوردان مونیسکستی ی سیستک بودنو
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ا ای گرشته دا ح است ه حدویت آلمدان غربدی ع یده هدر ندوی گدرد مونیسدتی ،ع ندا
بدده داسد هی سددهک د نقد

تعیددی ننددو ی موجودیددت " را سددیون ارتد

سددرد" شددنااته

شو ه به طر ی درادور توجده ردشد سداات ده سوسدیاشدمو راسدی تنهدا در حدودد د
ثلورح گ تمانح ادود دمو راتیدا اسدت دلدی نانبده بدا طلیدان د ملدال تی مواجده شدود بده
غایددت م دتج منباندده عمددف مددی نددو د بددهداس د هی شددکن ههددای "پددا ی " د "ا ددال د
تم یه ردن" ا طریک تکنیاهای مدورن ،دامال آگاهانده د بدیهدی شدرمی سدراپا بدوش بده
مکمور ت تی

عقایو میشود

آلمان م دا ات اعدوا ،را بر یدو اسدت دلدی مدر

را ا طریدک اعتمدا

تر را می اواندو د اند دا را بده میدان ی اسدتهال ندا ی تری

غدرای اشدا د

دواها بده جد

دوای ق دن

نوانیان تحمیف مدی ندو ق دف د ن یرشدو در ان دایدی م دک ،مدنً دوای حدربان ندی
د جریان اون در بون

را شدف مدی ندو ،دوای شد هدای  ،دوای ارگدانهدای

را،

د به ای نحو درمییابو ه کر به داس هی بون است ه ای اد میشود
شددر،آدر بددودن دحددعیتی دده اعفددای نددوانی را سددیون ارتدد

سددرد در آن بدده سددر

میبرنو ،قسمت بو مداجرا نیسدت مسدر هی ننگدی ا د ی اید اسدت ده دجدوانح قاحدیان،
د مردمددی دده بدده میددان ی م یوعددات – د ا ایدد رد بدده میددان ی شددار – در دد

د

ایی ا ی د دا ی بده سدر مدی برندو ا قفدادت ااالقدی دسدت شدیو اسدت او ندا
ای است ه آلمان مانی ادود را پدالود احسدا

مدی ندو ده «همدهی آنهدا مدرد باشدنو

د بنددابر اواسددت د میددفشددان بدده مددر  ،مددرد باشددنو» در نتی دده «مددرد انددو ددون دده
مددیدانسددتنو دده گنددا ارنددو» ددرا دده بددرای آلمددان اهمیددت آرام د بل د
اشا د تر در همی است ه میتوانو اتک به مر

اعتمددا

غددرا

شود
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هنگددامی اوانددون ای د

تددا

ا آنددوریا  ،گددودردن د یددان -ددارش اجددا دهیددو بدده یدداد

آدریک ه رد نامهنگداران آلمدانی ع یده غدرا دادن بده آنهدا بده دسدی هی لولده د ندی موحدش
گر تددهانددو د حکددک ددادر ددرد انددو دده دظی ددهی د تددر قددرار دادن غددرا در دسددتر

بیمددار

اسددت ،ای د دیگددر بدده بیمددار بسددتگی دارد دده بلواهددو نددو بمانددو یددا بمیددرد در ر تدداری
امال مشابه ،قفات با مقمدر اعدال ،دردن د دال  -درا ده قدادر نیسدتنو مدو الن ادود را
متقاعددو ننددو دده بدده دلیددف نارتکددا

جددر ،د قددرار دادن دیگددران در معددرر ا ددر

گناهکارانو  -اود را ا ملممه االک می ننو
دلددی مددتهک ددردن ددلددت آلمددان ،حکومددت آلمددان ،مددرد ،آلمددان -دده معنددایی دارد اگددر
ایالت متحو ی آمریکدا بده لحدای ی یکدی در آلمدان حفدور ندوارد ،نانبده جدا ط یدیاو
نددوان متددور ،نشددو اسددت اگددر اردپددا هن دو مکموریددت د ددار رد پ ددیا شددرق را دده
آشکارا د ه حمنی به آلمدان غربدی محدوش نکدرد اسدت ،پدا احتمداً نده اداری ده بده
گوشت در

آلمدان درد ر تده اسدت د آر ای ا

نامیدو مدیشدود ،ندوان تید اسدت د

نه آلمان هک آن نان غیر انسانی
یا نانبه ب ریریدو ،مد این دا پویدو ای ددگانده ا لجدت د حقدارت مدیبیدنک ا یدا سدو
آلمددان در جسددت وی ای دداد تمددویری دهشددتنا د ملددو

ا آر ای ا

هسددت – دده تددا

میدد ان یددادی در ای دداد آن مو ددک بددود اسددت – در سددوی دیگددر د ا طریددک حر تددی
مشددابه ،بدداقی اردپددا د آمریکددا بددا حمایددت ددردن ا سرسددلتی آلمددان در عالیددتهددای
شددکن هگرانددهاو ع یدده آر ای ا

در پددی ای دداد تمددویری دهشددتنا د ملددو

ا آلمددان

است – ه تا حو یادی مو ک به ای اد آن شو است
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