ما ،سینکلر،و جنگل
معضل اعتراف به شکست

نوشته :رضا جاسکی
تعداد کلمات۱۳۳۰ :

" این به معنی نه فقط شکست خوردن بلکه اعتراف به شکست بود -و اختلف بین این دو دقیقا آن
چیزی است که جهان را سرپا نگه داشته است" .
کتاب جنگل ،آپتون سینکلر

۱
آپتون سینکلر بیش از یک قرن پیش یکی از مشهورترین آثار ادبی دنیا را به نام جنگل خلق کرد .نک اتی در ای ن
رمان و زندگی سیاسی او وجود دارند که امروز بیش از هر زم ان دیگ ری دارای اهمی ت هس تند.او ب رای نش ان
دادن شرایط زندگی اسفناک مهاجرین به کشتارگاههای صنعتی شیکاگو رف ت ت ا بتوان د نش ان ده د ک ه چگ ونه
آنها برای آنکه بتوانند لقمه نانی در آورند تا حد بردگان تنزل کرده بودن د .مه اجران انس انهای سختکوش ی
بودند که هر شرایطی را میپذیرفتند .کارگران مجبور بودند هر روز صبح در مقابل کارخ انه ص ف بکش ند ب ا ای ن

امید که بتوانند پول بسیار ناچیزی در مقابل نیروی کار خود دریافت کنند .طی مدتی کارگران فقیر مهاجر مجب ور
گشتند هر آنچه را که داشتند تکهتک ه تس لیم ش رایط جدی د ب ردهداری در امریک ای ص نعتی نماین د .ی ورگیس
مهاجراهل لیتوانی بود که برای بهبود شرایط خود و آزادی بیشتر ب ه آمریک ا مه اجرت نم وده ب ود ،او ب ا وج ود
سختکوشیاش با مشکلت فراوانی برای تأمین نیازهای اولیه خانواده خود روبرو بود .این کتاب یاداور بسیاری
از فجایع ژرمینال نوشته امیل زولست.
مهاجران در اثر فقر مجبور به نادیده گرفتن بسیاری از سنتهای خود شده بودند تا اینکه نوبت به قربانی کردن
» وسلیجا« ،سنت جش ازدواج لیتوانی رسید .اما از نظ ر ان ان » ای ن ب ه معن ی ن ه فق ط شکس ت خ وردن بلک ه
اعتراف به شکست بود -و اختلف بین این دو دقیقا آن چیزی است که جهان را سرپا نگ ه داش ته اس ت «.ای ن
حکایت امروز ما از چند جهت است .البته تفاوت زیادی بین کسانی که آخرین امیدشان به زندگی ،حفظ سنت »
وسلیجا« است و دیگرانی که به هیچ وجه در شرایط آنها قرار ندارن د ،وج ود دارد .مه اجران کت اب جنگ ل ،از
هیچکس دیگری سوءاس تفاده نمیکردن د ،آنه ا ق درتی نداش تند ک ه بخواهن د ب ا ع دم اع تراف ب ه شکس ت
»اتوریته« خود را حفظ کنند .آنها فقط نیاز به یک نقطه روشن امیدوارکننده در زندگی داشتند .در حالی بس یاری
از سیاستمداران امروزی اعتراف به شکست را معادل از دست دادن اتوریته و قدرت خود میدانند .عدم پذیرش
شکست ،میتواند قربانیان زیادی به همراه داشته باشد .اما چه باک!
جمهوری اسلمی ید طولیی در پیروی از این قانون دارد .خمینی که در آرزوی فتح کربل و از آن طری ق رس یدن
به بیتالمقدس ب ود ،س الهای س ال ب ه جن گ خونب اری ادام ه داد ک ه از می ان آن اف رادی چ ون س یلمانی و
خامنهای ،در قامتی جدید ،زاده شدند .خمینی و دستیارانش مدتها به شکست خود پیبرده بودند ام ا ره ا ک ردن
این خواب »شیرین« که برای مردم دو کشور جنگزده چیزی به جز بدبختی به همراه نداشت ،معادل اعتراف ب ه
شکست بود .سالها طول کشید تا سقراط ما مجبور شد جام شوکران را بنوشد.
خامنهای سالهای سال است که از شکست سیاستهای خود باخبر است اما اعتراف به آن بدتر از خوردن زه ر
است.
دولت تدبیر که برای »دفاع از حقوق شهروندان کشور« ت اکنون دس ت ب ه جنای اتی زده ک ه روی احم دینژاد را
سفید کرده است ،باز از اعتراف به شکست معذور است .آخرین نم ونه آن نح وه برخ ورد ب ا م اجرای اس فناک
هواپیمایی است که قلب هر انسانی را ب ه درد میاورد .کوچک ترین ک ار حک ومت اع تراف ب ه اش تباه خ ود ب رای
جلوگیری از پاشیدن نمک بر روی زخم بازماندگان این حادثه بود.
اصلحطلبان حکومتی مدتهای مدید است که به بنبست سیاسی که خود در آن شریک هستند ،پی بردهاند اما
از اعتراف به آن خودداری میکنند.
اپوزیسیون ایرانی اگر چه نقشی در حوادث اخیر کشور ندارد و نباید بزرگ و کوچ ک را ق اطی نم ود ام ا بای د ب ه
خاطر آورد که
محافظهکاران ایرانی در شکل سلطنتی خود ،در دفاع از »حقوق ملت ایران« حاضرند شکست هر کس دیگری را
گوشزد کنند اما مایل به اعتراف به جنایات نیم قرن سلطنت در ایران نیستند.

رهبران مجاهدینی که فداکارترین فرزندان این مملکت را به قتلگاه جمه وری اس لمی فرس تاده ان د ،مای ل ب ه
عقبنشینی و اعتراف به شکست سیاستهای خود نیستند.
روشنفکران دینی که به ما هر روز درس اخلق میدهند اما معروفترین شخصیتهای آن حاض ر ب ه اع تراف در
مورد نقش خود در »انقلب فرهنگی« نیست.
ما چپها قربانیان زیادی از جمله بر اثر اشتباهات خود دادهایم ،اگر چه به اشتباهات زیادی اعتراف کردهایم ام ا
بنا به شواهد موجود و پراکندگی چپ ،آن را نه به منظور تغیی ر روشه ای خ ود ،بلک ه بیش تربرای ادای وظیف ه
انجام دادهایم .و فرق این دو درست همان چیزی است که تعداد زیادی از گروهها را سر پا نگه داشته است.
در عرصه جهانی ،محافظهکاران آمریکایی به رهبری ترامپ و یارانش ب ا ت رور اف راد و زی ر پ ا گذاش تن ق وانین
بینالمللی شکست سیاست خود را به خوبی درک میکنند اما حاضر به اعتراف نیستند.
بسیاری از رهبران حزب دموکرات امریکا که به ترامپ اعتراض دارند ،خ ود ب ه خ وبی میدانن د ک ه ت رور اف راد
توسط پهپادها توسط کلینت ون ش روع ش د ،ب ه ب وش ب ه ارث رس ید و اوبام ا از ای ن س لح نه ایت اس تفاده را
برد.افراد بیگناه زیادی در افغانستان ،یمن و عراق به قتل رسیدند ام ا آنه ا حاض ر ب ه اق رار ب ه ای ن موض وع
نیستند.

۲
هنگامی که سینکلر کتاب جنگل را در سال ۱۹۰۶منتشر کرد قصدش جلب توجه مردم آمریکا به وضعیت بردگ ان
جدیدی بود که نام مهاجر داشتند .جک لندن کتاب او را »کلبه عمو تام بردگی کار مزدی« نامید ،اما نتیجه انتشار
مقالت و کتاب جنگل ،آن چیزی نشد که قصد او بود .با مطالعه کتاب جنگل ،نظر بسیاری از خوانندگان بیش تر
متوجه کمبودهای بهداشتی گش ت ک ه هنگ ام بس تهبندی گوش ت ص ورت میگرف ت .در اع تراض ب ه نق ایص
بهداش تی به هنگام بستهبندی گوشت تظاهرات عمومی بر پا شد که در نه ایت ب ه اص لحاتی در ق انون بازرسی
گوشت آمریکا منجر شد .سینکلر در یک تفسیر گزنده در نقد هموطنان آمریکایی خود گف ت »م ن قل ب م ردم را
نشانه گرفتم ،اما اتفاقی شکم آنها را زدم«.
امروز نیز حادثه مرگبار و غمانگیز هوایی نتوانست قلب بسیاری از سیاستمداران و سیاستبازان را به درد اورد.
جمه وری اسلمی در پ ی ان داختن هم ه گناه ان ب ه گ ردن آمریک ا و ترام پ اس ت .بس یاری از سیاس تمداران
آمریکایی چنان وانمود میکنند که در این فاجعه انسانی ،هیچ نقش جانبی هم نداش تهاند .بس یاری از نیروه ای
اپوزیسیون به جای آنکه مراسمی ترتیب دهند که در آن فقط از قربانیان این ح ادثه دلخ راش ی اد کنن د ،ب دون
آنکه در آن مراسم به تکرار مطالب گذشته که همه از آن مطلعی م بپردازن د .هم ه بتوانن د ب دون هی چ وابس تگی
سیاسی و فقط به عنوان انسانهای غمزده از این همه ش قاوت و حم اقت ک ه از س وی دولتم ردان موج ود ب ر
انس انهای بیپناه رفته است ،در چنین مراسمی مش ارکت کنن د.اما متاس فانه ،هم ه در پ ی گرفت ن امتیازه ای
سیاس ی از یک حادثه دلخراش هستند .و این فق ط ش امل ایرانی ان و برخ ی از مقام ات امریک ایی نمیش ود .در
سوئد هنگامی که رادیوی سوئد از مرگ چند جوان »اسمولند«)منطقهای در س وئد( در س قوط هواپیم ا ی اد ک رد،

یکی از رهبران حزب ضد خارجی سوئد که در آخرین نظرخواهیها به بزرگترین حزب سیاسی سوئد ب دل گش ته
است ،در توئیتی یادآوری کرد که آنها نه »اسمولندی« بلکه افغانی بودند و انرا با چند شکلک مزین کرد .او پس
از اعتراض شدید بالخره مجبور به معذرتخواهی گشت.
آیا این به آن معنی است که جمهوری اسلمی نباید کف اره گناه ان خ ود را پ س ده د؟ آی ا نبای د هی چ اعتراض ی
صورت بگیرد؟ مسلما که میتوان و باید چنین کرد .اعتراضات در ایران ادام ه دارد و م ردم ح ق دارن د ک ه رژی م
ولیت فقی ه را از بی خ و ب ن زی ر س ؤال ببرن د .اپوزیس یون خ ارج نی ز بای د بتوان د گ اهی اعتراض ات بزرگ ی را
سازماندهی کند که در آن بدون قصد کسب امتیازهای سیاسی برای گروه خود ،همبس تگی انس انی را در مرک ز
قرار دهد .همبستگی همگانی را علیه همه جنگطلبان به نمایش بگ ذارد .مس لما گفت ن آن س ختتر از انج ام
چنین کاری است .قطعا در آینده زمان ب رای انج ام تظ اهرات گروه ی وج ود دارد ،ام ا ای ن اپوزیس یون در ه م
شکسته باید بتواند در عمل نشان دهد ک ه ب رای ج ان انس انها ،ف ارغ از وابس تگیهای مل ی و سیاس ی ارزش
والیی قائل است.

