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 /ﺷﻌﺮ و ادب

ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻬﺮ ﺑﺎ اﺳﻼوﻧﮑﺎ دراﮐﻮﻟﯿﭻ

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدم آﺳﺎنﺗﺮ ﺷﺪه /ﺑﻪ آ ﻨﺪه ﺟﻬﺎن اﻣﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺎﻣﺪار ﮐﺮووات ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮای او اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﻪ ﮐﻤﮑﺶ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ذات ﺑﺸﺮ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ-ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮓ :اﺳﻼوﻧﮑﺎ دراﮐﻮﻟﯿﭻ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺎﻣﺪار ﮐﺮووات اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ،ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی او ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﺛﺎر دراﮐﻮﻟﯿﭻ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .او در داﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری و ﺗﺮس از ﻣﺮگ را در ﮐﺘﺎب
»ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام ﻫﺎی ﻫﺮاس« ،ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﺨﺮب ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ را در رﻣﺎن »ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮﻣﺮی« ،ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف را در رﻣﺎن »ﻃﻌﻢ ﻣﺮد« ،ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﮓ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز
را در رﻣﺎن »اس .ﯾﮏ رﻣﺎن درﺑﺎره ﺑﺎﻟﮑﺎن« و  ....ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در داﺳﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ »ﻣﺘﻬﻢ« ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﮐﻢ ﺗﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﭘﺮدازد.
دراﮐﻮﻟﯿﭻ  ۵ﮐﺘﺎب ﻏﯿﺮ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ او در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻏﯿﺮ داﺳﺘﺎﻧﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻮک ﺷﺮق در دوران ﭘﺴﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .او در اﯾﻦ آﺛﺎر از ﺟﻨﺎﯾﺎتﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ،ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری و ....در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل او در ﮐﺘﺎبﻫﺎی »ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮدﯾﻢ«» ،ﺑﺎﻟﮑﺎن اﮐﺴﭙﺮس« و »ﮐﺎﻓﻪ اروﭘﺎ« ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﯿﺘﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﺑﻠﻮک
ﺷﺮق ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و در ﮐﺘﺎب »راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ از ﻧﮕﺎه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺮارت ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﻗﺘﻞﻫﺎی و ﻧﺴﻞ
ﮐﺸﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻟﮑﺎن در ﮐﺘﺎب »آﻧﻬﺎ آزارﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ :ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺟﻨﮕﯽ در دادﮔﺎه ﻻﻫﻪ« ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ در ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در اﯾﺮان ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﻻت او در ﻣﺠﻼت »ﻧﯿﻮ رﯾﭙﺎﺑﻠﯿﮏ«»،ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ«»،ﻧﯿﻮﯾﻮرک رﯾﻮﯾﻮ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .او در ﻣﺠﻠﻪ »ﻣﻠﺖ« اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﮔﺎﻫﯽ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻨﻮب آﻟﻤﺎن«
آﻟﻤﺎن»،اﯾﻨﺘﺰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل« اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ» ،اﺧﺒﺎر اﻣﺮوز« ﺳﻮﺋﺪ » ،ﮔﺎردﯾﻦ« اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و »ﯾﻮروزاﯾﻦ« و ﻏﯿﺮه .وﯾﺮاﺳﺘﺎر و ﻣﺸﺎور ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﺛﺮی ﺗﺎزه از وی در اﯾﺮان ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽ وﯾﮋه او را واﮐﺎوی ﮐﻨﯿﻢ:
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ و ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم .در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم ﮐﻪ آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ و اﻟﺒﺘﻪ اﺛﺮ اﺧﯿﺮﺗﺎن را ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮد را در آﺛﺎرﺗﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽداﻧﯿﺪ .ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد؛ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از
ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ .واﻗﻌﺎ ﭼﺮا از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ اﻣﺮوز زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮی ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »آزارﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ« ،ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺣﺪود  ۱۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭼﺎپ ﺷﺪ ،در اﯾﺮان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎران ﺟﻨﮕﯽ،
از ﺟﻨﮓ در ﯾﻮﮔﻮﺳﻼوی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۹۱ﺗﺎ  ۱۹۹۵اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺟﻨﮓ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺜﻼ ً در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺷﻤﺎ .وﺿﻌﯿﺖ اروﭘﺎ ﻫﻢ ﺟﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،اﮐﺮاﯾﻦ در ﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ .ﺣﻖ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاﻓﻤﺎن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﻢ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ از آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ را در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﻮﮔﻮﺳﻼوی ﺳﺎﺑﻖ در ﻻﻫﻪ ﺳﭙﺮی ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻦ دو ﮐﺘﺎب درﺑﺎره رﻧﺠﻬﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﭼﻪ ﺟﻮر آدم ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻋﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره ذات ﺑﺸﺮ
ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﻦ ﻫﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﻮال دﯾﮕﺮم درﺑﺎره اﺳﺘﻤﺮار ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﺷﻤﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در اروﭘﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .واﮐﺎوی ﺷﻤﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ و زﯾﺴﺖ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دوران را
ﺣﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪای را ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی از ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۱۹۸۹ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻏﺮب ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﻠﻮک ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﯾﮏ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺣﺘﺮام ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ دوام ﺑﯿﺎورد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .روﯾﮑﺮد ﻣﻦ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺎﻻﺗﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﭼﮕﻮﻧﻪ از دﺳﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮدﯾﻢ و ﺣﺘﯽ
ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ« ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﯿﭻ رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮی ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ دوام ﺑﯿﺎورد ،از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در ﺣﻀﻮر و ﺳﻠﻄﻪ ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻤﯽﻫﺎﯾﯽ ،ﮐﺎر راﺣﺖﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺸﺎن داد ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻤﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ آزادی را از ﻣﺮدم ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﺖ.
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از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺎدراﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻟﮑﺎن و ﮐﺸﻮر ﯾﻮﮔﻮﺳﻼوی ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮ دارم و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺰ در زﻣﺮه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر از ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﮐﺸﻮرﺗﺎن ﺷﺪﯾﺪ .ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻤﺎ در
آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺘﺎن رﻓﺘﻪ ﻧﻮﻋﯽ ادای دﯾﻦ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف دﯾﮕﺮی را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﯾﻦ ﯾﮏ ادای دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﺰارﺷﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﻨﮓ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﯾﻮﮔﺴﻼوی اﺳﺖ .ﻣﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۴۹در ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم .در آن زﻣﺎن ﻓﺪراﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮد از ﺷﺶ ﺟﻤﻬﻮری و دو اﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ﻣﺨﺘﺎر اﻣﺎ ﻣﺮدم ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎ آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﺻﺮب در اواﺳﻂ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺎ ﮐﺮد ،ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺟﻨﮓ در اﺳﻠﻮوﻧﯽ،ﮐﺮوواﺳﯽ،ﮐﻮزوو و
ﺑﻮﺳﻨﯽ آﻏﺎز ﺷﻮد ) ،(۱۹۹۱-۱۹۹۵ﺗﺼﻮرش را ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻦ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ درک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻘﺪر دﺷﻮار ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای
ﻧﺴﻞ ﻣﻦ ،ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﺟﻨﮕﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺷﺪ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را آﻏﺎز
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ﺻﺮﺑﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﻠﻮﺑﻮدان ﻣﯿﻠﻮﺷﻮوﯾﭻ ﺷﺮوﻋﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﮐﺮوواﺗﻬﺎ ،ﺑﻮﺳﻨﯿﺎﯾﯿﻬﺎ و ﻣﺮدم ﮐﻮزوو ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ؟ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ،ﺿﺨﻤﯽ و
ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻬﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،ﯾﮏ
ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ دراﮐﻮوﻟﯿﺞ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ دﺳﺖ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪﻧﮕﺎری ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮدهاﯾﺪ .ﻫﺪﻓﯽ ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ آﺛﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻣﺮوز ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ اﺳﺖ؟
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ درک اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﻫﺮ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ای ﺑﻪ ﯾﮏ دﺷﻤﻦ ﻧﯿﺎز دارد ،ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در اروﭘﺎ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﺮس از اﻓﺮاد و ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎس اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .در اروﭘﺎ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺟﻤﻌﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵-۲۰۱۶ﺷﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران از ﭘﯿﺶ داوری درﺑﺎره ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﮑﺘﻮر اورﺑﺎن ،رﻫﺒﺮ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن .اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮه ،ﮐﻮدﮐﯽ ،ﻣﻨﺎﻇﺮ
و زﺑﺎن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻧﺪارد.
ﺷﻤﺎ در دورهای ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن دادﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ داد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻦ در ﻫﺮ دو زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارم .ﻣﻦ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهام و ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻏﯿﺮ داﺳﺘﺎﻧﯽ و رﻣﺎن ﻣﻦ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻫﺮ ﻓﺮﻣﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدش را
دارد .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ ﮐﺪام ﻓﺮم را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻦ درﺑﺎره ﺗﺠﺎوز ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺳﻨﯽ ) (۱۹۹۲-۱۹۹۵ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ راﺿﯽ ﻧﺸﺪم.
اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻣﺘﻦ ام ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺲ وﺣﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ رﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺎ ﻧﺎم »اﻧﮕﺎر آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮدم« ﻧﻮﺷﺘﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺳﯿﺮ وﺣﺸﺖاﻧﮕﯿﺰی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﯿﺮی ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .از ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎ در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ﺗﺎ اداﻣﻪ آﻧﭽﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺸﺮ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ
و ﯾﮑﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮد را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﮐﺸﺘﺎر ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﭼﺮا دوﻟﺘﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدم در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻋﺮاق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ و زﯾﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای
ﺧﻮد رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺲ ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدم در ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺪه ،ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎزﯾﻬﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ .ارﺗﺶ ﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰﺗﺮ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﯾﺎ ﺑﻤﺒﺎران ﻣﯿﮑﻨﯽ ،در واﻗﻊ ﻣﺮدم را ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯽ .اﻣﺎ
ﺟﻨﮕﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم .ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺟﻨﮓ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ آﯾﻨﺪهای ﺑﺮای ﺑﺸﺮ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ،ﻓﺠﺎﯾﻊ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻗﺤﻄﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﻢ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﮔﺮاﻣﺸﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ اراده و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪم،
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد را دارم.
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