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مقدمه

  

هایی است که همواره دور از دسترس کارگران و زحمتکشان بوده بهداشت و درمان از حوزه –ن حقوق کارگر کانون مدافعا

داري تبدیل به شود. بهداشت و درمان در دوران سرمایهاست و با رشد و گسترش نئولیبرالیسم روز به روز هم دورتر می

کند و در برابر این سود سرشار، نجات جان وزه میکاالیی شده که سود سرشاري را نصیب صاحبان سرمایه در این ح

آور هاي سرسامتوانند هزینهکه بکه آنقدر پول دارند  شوندشمرده میهایی شایسته درمان بازد و تنها انسانرنگ می انسان

  خدمات بهداشتی و درمانی را بپردازند. 

هاي دردمند اما بدون ن نیست و تنها راه براي انساناي غیر از ایخواهد این طور وانمودکند که چارهسرمایه داري می

و با ترویج چنین تفکري می خواهد به ي صاحبان سرمایه است هاي خیرخواهانه و بشردوستانهکمک و ثروت، سرمایه

  همه بقبوالند که بهاشت و درمان حق همه ي انسانها نیست. 

د ندهاین تجربیات نشان می .دهدان چیز دیگري را نشان میي زیستی و مبارزاتی مردم عدالتخواه سراسر جهاما تجربه

هایی که خدمات پزشکی و درمانی را به هایی انسانی براي این مساله ارائه داد. بدیلتوان بدیلکه در همین دوران نیز می

  شد. دهد و این گونه جان هزاران انسان را نجات می بخیا با کمترین هزینه به مردم ارائه میرایگان و

تجربه پزشکی مردمی در السالوادور یکی از این تجربیات گرانبهاست که با یاري هزاران مبارز و انقالبی از سراسر جهان 

  پذیر شده است. امکان

داري است و همواره مورد توجه کارگران و هاي قدیمی علیه نظام سرمایهجنبش آزادیبخش السالوادور یکی از جنبش

  بوده است.  زحمتکشان سراسر جهان

شتافتند که  مردم السالوادوردریغ به کمک با ترك دیار و خانه و زندگی ، بی انقالبیون انترناسیونال از همین رو بسیاري از

  پزشکان و پرستاران نیز از جمله آنان بودند. 

  در اثر بیماري سرطان در گذشت.  چندي پیش کریستا باتس یکی از این پزشکان است که 
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  انقالبی و پزشک انترناسیونالیست،در سوگ 

  )ویکتوریا(کریستا باتس

)1943/04/07-2015/04/26(

  اینجا،“

  ماند، روشنائی باقی می

  عطوفت زاللِ

  ”…حضور عزیز تو

)تا ابد: (کارلوس پوئبال

  

رفیق کریستا باتس،  2015آوریل  26بعد از ظهر-بهرام قدیمی

چند هفته پس از  پزشک جراح، کمونیست و انترناسیونالیست،

  . هفتاد و دومین روز تولدش، در گذشت

وي با این که با پیشرفت سرطان دیگر نیرویش کامال تحلیل رفته 

اش را تا همین اواخر کامال حفظ بود، اما لبخند همیشگی و روحیه

حتی در روزهاي آخر عمر نیز در دیدار با رفقا حتما در .کرده بود

و انتخاباتی که در راه است حرف می مورد سفر پاپ به السالوادور

هایش وفادار مانده بود، جاي او که تا آخرین نفس به آرمان.زد

  . مان خالی خواهد ماندهمیشه براي

کریستا که در یک گروه کمونیست منتقد به دولت آلمان شرقی 

از آلمان شرقی گریخت و در  1969فعالیت داشت، در دسامبر 

پس از پایان .به انتها رساند آلمان غربی درس پزشکی را

اش، تحصیالتش به بولیوي رفت و بعد از قتل عشق بزرگ زندگی

در چاالته 1982مارس  17کُش کُشتر در روزنامه نگار هلندي،

  . او را ادامه دهد يبه السالوادور رفت تا مبارزه 1نانگو

  :کنددر باره او نقل می ”کوالتینا“روزنامه 

وانا [کوبا] بحث بر ها جنگی [الساوادور] در در اردوگاه معلولین“

سر این بود که کدام سازمان [در درون جبهه آزادیبخش ملی 

گروه اف پی ال [نیروهاي .فارابوندو مارتی] بهترین پزشک را دارد

خلقی آزادیبخش] اصرار داشت که هیچکس مانند ویکتوریا 

بی خلق] نیست، در حالی که وابستگان به اي آر پی [ارتش انقال

وقتی .کردند که نیال بدون شک بهترین پزشک استمی مطرح

زن بلند قد مو سفیدي به اردوگاه رسید، فریادهاي شادي یک 

به او به عنوان نیال سالم می ها صدا بود، با این تفاوت که بعضی

آوریل  27سن سالوادر، (“. کردند و بقیه به عنوان ویکتوریا

2015(2  

به جبهه آزادیبخش ملی فارابوندو مارتی  1983ویکتوریا، از سال 

در جبهه مبارزه  1992پیوست و تا پایان جنگ در اول ژانویه 

پس از پایان جنگ در روستاي گوارخیال ماند تا به مرکزي .کرد

بهداشتی که او نقش اصلی را در بناي آن به عهده داشت، همراه با 

بود، سر و  شانپزشکیارانی که خود او یکی از استادان اصلی

  . سامان بدهد

رزمندگان ارتش آزادیبخش ملی فارابوندو مارتی، 

در زیر سقف و ها ویکتوریا را در حالی که در کوه و کمر، در ویرانه

١- Koos Koster-
http://www.nytimes.com/ ١٩٨٢/٠٣/١٩ /world/٤-dutch-
newsmen-slain-on-a-trip-to-film-guerrillas-in-el-
salvador.html

https://cardominguez.wordpress.com/ ٢٠١٤/٠٣/٢١ /elecci
ones-y-violencia-contra-periodistas-en-el-salvador/

٢. http//:www.diariocolatino.com/hasta-la -victoria -
siempre
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.کرد، به خاطر دارندآسمان و با نور ضعیف چراغ قوه جراحی می

چهره بشاش و لبخند زیبایی که همیشه بر لبان داشت امیدبخش 

اي بود که آوارگان جنگ با کوشش هاي مخروبهساکنین روستا

  . کردندبسیار آن را بازسازي می

به .گذاشتهاي اخیر بیماري دیگر مجالی برایش نمیدر سال

بیش از هرچیز از دست “زد، اما می سختی بیماري با نیشخند

اش همواره بنا شده بود زندگی.دادن استقالل برایش سخت بود

اش تا آخر انتقادي اندیشه.در همه ابعادشبر اساس این استقالل

هرچه سنش باالتر رفت، به .ماند، مبتکر و جستجوگر و طبعا چپ

اش، به شد به مواضع سیاسیمی همان درجه شدیدتر پایبند

 اش راهایی که جمع دوستان و خانوادهعشقش به زندگی و انسان

کس اش این عشق عمیق منعدر چشمان آبی دریایی.ساختندمی

  . بود

مانند، براي می این امر که این چشمان براي همیشه بسته

کسانی که .دوستان ورفقایش در سراسر جهان دردناك است

قلبشان براي او، براي ویکتوریا و براي چیزهاي مهم دیگري 

عدالت، رهایی، امانسیپاسیون، و مدل اجتماعی : تپدمی

  )، مایا هس2015مه  4(“. سوسیالیستی

ماه مه، در گوارخیال، در مراسم باشکوهی که در  16شنبه  در روز

نانگو، همرزمان او، آن صدها نفر از کارگران و زحمتکشان چاالته

معلولین جنگی فارابوندو مارتی، اعضاي تیم پزشکی جبهه، و 

برخی کادرهاي جبهه برگزار شد، خاکستر ویکتوریا به درخواست 

ز بهداشتی به خاك پزشکیاران و شوراي محل در حیاط مرک

این زن انقالبی  يو تابلویی بر آن نصب شد تا خاطرهسپرده شد 

  . هاي بعد به ارث بماندبراي نسل

در بزرگداشت این رفیق، در ادامه متنی را می خوانید که پزشک 

گرهارد . آلمانی، گرهارد لوتسه در مورد ویکتوریا نوشته است

کالدیو، خود مدتی در لوتسه یا آن طور که نامش در جنگ بود، 

صفوف اف ام ال ان به عنوان پزشک در کنار ویکتوریا پیکار 

  . کردمی

یکی در همان . بینیددو گفت و گو با وي را می ي سپس ترجمه

انجام شد و دیگري  1992روزهاي نخست پس از جنگ در سال 

  .2007در سال 

  

  

  

  

  

  

  

  

http :// www. fmln. org. sv/sv/oficialv3c/index. 

php/noticias/comunicados-oficiales /445- fmln-lamenta-el -

fallecimiento-de-christa-baatz-victoria
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درچریکدکترباتس(ویکتوریا)کریستا

السالوادور

2015آپریل26دردرگذشته،1943آپریل7متولد

حیدريپژارهترجمه/ )کالدیو(لوتسهگرهارد

مغزجراحوپزشکما،الگوهايازیکیما،همرزمما،عزیزدوست

جنگدرارتوپدونظامیپزشکهامبورگ،دراعصاب

تا1983ازالسالوادوردرستمدیدگانوفقرابرايبخشرهایی

.کردتركراما،1991درجنگآخر

تواندنمیامروزکسی. توصیفغیرقابلوبزرگبسیارفقدانیک

کهبفهمد را ايهمبستگیآنبسیارتتوضیحابهنیازبدون

آلماندرخودامنیتتمامازآنها. بودکردهمتاثررامارفقاي

ها،محرومیت:شدندشریکهمباراچیزهمهوکشیدنددست

وهاپیشرويامیدها،چنینهمنیزوهاسرخوردگیها،شکست

. السالوادوردربخشرهاییيمبارزهدرهاموفقیت

ودوست(رفیقششدنکشته،شروعينقطه]ویکتوریا[وابراي

مرگهايجوخهتوسط،کوسترکوس،بزرگشعشقو)معشوقش

حمایتتحتبودمسیحیدموکراتیکدوارته. بوددوارتهرژیم

]آلمان[ماکشورهايمسیحیدموکراتسويازشرطوقیدبی

چیزهمهتاشدویکتوریاشخصیانتخابموجبتلخيتجربهاین

روزنامهرفیقِانترناسیونالیستیيمبارزهوکندرهاآلماندررا

برايچریکپزشکیکعنوانبهاو. دهدادامهراکوسنگارش

آل”بزرگيحملهتا1983از. رفتالسالوادوربهستمدیدگان

وبیشتروداشتشرکتبخشرهاییمبارزاتدر1989در”توپه

تنهانهایتدروکردمیکسبتجربهنظامیپزشکیدربیشتر

السالوادورجنگیمناطقتمامدرکهبودچریکیپزشک

توسطکهالسالوادوردرمناطقی(”مورازان“تا”چاالته”از

.کردمیکار)شدمیکنترلان. ام. ال. افهايچریک

کوتاهیمدتبرايرا”جبهه«جنگیمناطقویکتوریا1990در

واروپاازویکتوریاباهمراهکهداشتمراسشاناینمن. کردترك

. بازگردمالسالوادوربهدوبارهگواتماالونیکاراگوئهکوبا،طریقاز

دراشتجربههاسالازسفرمانطولدرکههاییداستانچه

يدوبارهدیداراشتیاقِبودبزرگچه. کردمیتعریفالسالوادور

درمانآنجاوبودندهدیدصدمهجنگدرکهکوبادررفقایش

پیشرفتمورددرمانمشتركيعالقهبودبزرگچه. شدندمی

توقفوموجودواقعنسوسیالیسمفروپاشیيدورهآغازدرکوبا

صحبتبسیارهاکوباییبا. عراقبحرانشروعخاطربهنفتصدور

فرماندهانازکهدوستیباکوبادرهفتهسهایندروکردیممی

بسیاربرد،میسربهکوبادرمعالجهبرايوبودان. ال.ام. اف

. خندیدیم

تابردیمسربهانتظاردرآنجاورسیدیمسالوادورسانبهباالخره

حمالتدلیلبهطوالنیانتظاراین. بازگردیم”جبهه”بهدوباره

آموزشيویژههايیگانمخصوصنبود،السالوادورارتششدید

ایناز[بعدکوتاهیمدتکه” باراکامونته”نامهبآمریکادردیده

بهدیگرييویژهیگانوشدنابودهاچریکتوسط]حمالت

. استدادهانجامزیاديهايعامقتلبودمعروفکه” آتالکاتل”نام

سالوادورساندربازيورقوشطرنجباراانتظارطوالنیمدتاین

هایمانرابطباخفیمدیدارهايمشغولاگرالبتهگذراندیم،

بازيدرویکتوریاکهاینازشدمیخرداعصابممنفقط. نبودیم

.ببرماوازنتوانستمهمباریکحتیکهبودخوبقدراینهم

همه. کنیمحرکتشدهآزادمناطقسمتبهتوانستیمباالخره

چشمتويخیلیماامابودمیمخفیبسیاربایدمسلمنچیز

منکهدلیلاینبهنیزومنزیادهايچمداندلیلبهبودیم،

گیسکالهیکوبودترباتجربهویکتوریاولیبودم”سفید”یک

یکاما”آگیالرس”دربازاريدرکوتاهاستراحتیکدر. داشت

دررااووشناختسریعخیلیراویکتوریانانگوچاالتهاهلراهبه

  :استازگشتهباوکهکردمیخوشحالیابرازوگرفتآغوش

  ”!اینجاییدوبارهکهخوبچه !ویکتوریاسالم”

  .گفتمیبلندصدايباهمهجلويرااینو

يمنطقهیکرسیدیم،”کوپاپایو”بهابتداجنگیيمنطقهدر

همه. رادیوالدر)چریکیکمپ(" اردوگاه"بهبعدوجبههپشت

ازپس. استبازگشتهدوبارهویکتوریاکهبودندخوشحالخیلی

)نانگوچاالته(چاالتهبهسرانجامطوالنیيشبانههايرويپیاده

درجنگپایانتابودماخدمتمحليمنطقهاینورسیدیم

.1992يژانویه

پشتدرهاییآدمبازیباییبسیارهايمالقاتچاالتهدرمن

پلوتونس،)جنگیدندمیکه(چریکرفقايبا. دارمیادبهراجبهه
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.پزشکرفقايو)بودندامدادگرکه(دختران،)چریکیواحد(

مصدومانکهدادندمیانجامعملیاتمرتباً]ارتش[ویژههايیگان

امروزاگرحتا(قهرمانهايچریکمیانازچهزیاديجنگی

.گذاشتجايبرعاديمردمازچهو)باشدتصورغیرقابل

لهمجازنبردنددربهسالمجانحمالتاینازجنگآخرتاهمه

يحلقهکهاینازقبللیتودکتر. لیتودکتر: مارییسورفیق

فلورسالسخوزهسندرشودبستهویژهیگانيمحاصره

درکهرفقاییازیکیتازه)نانگوچاالتهدرجبههپشتيمنطقه(

یگانشبانههايپناهگاهازیکیبههاچریکحمالتازیکی

نجاتراجانشوکردهعملرابودشدهدوممص”آتالکاتل”يویژه

يویژهیگانکمینیکقربانیبعدروزدوخودش. بودداده

وبزرگبسیارانفجاریکصبح،دربدرودآخرین. شدآتالکاتل

کشتهرفیقپانزدهباکامیونیآنازپسکوتاهیمدتورگبار
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یادبهویکتوریاویمانشستهاوتخترويما. پیونددمیمابههم

ازامداد،واحدهايازجبهه،ازکوس،ازکند؛میتعریفوآوردمی

وجبههدرعشقوامیدودوستیازاش،زندگیشریکازدلمی،

.آنازپس

شدخواهدتنگتوبرايدلمانما !ویکتوریاوکریستارفیق

  .هایدلبرگ) Gerhard Lotze, Claudio(. لوتسه(کالدیو)گرهارد

2015مه3

  

  

  

  



  ماند/ در سوگ ویکتوریا اینجا، روشنائی باقی می                                                 1394بهار- کانون مدافعان حقوق کارگر 

  

٨ي صفحه

  مصاحبه با کریستا باتس

پزشک جراح و عضو بخش پزشکی جبهه 

  ارابوندو مارتیف آزادیبخش

  بهرام قدیمی

  ، سن سالوادر، السالوادر1992دسامبر  19

در  1943متولد هفتم آوریل  )ChristaBaatz(کریستا باتس 

در ایالت زاکسن انهالت )Halberstadt(لبِرشتاتها شهر

)Sachsen -Anhalt( او در زمان دانشجوئیش از آلمان .است

را که در ماگدبورگ شرقی به غرب مهاجرت کرده، تحصیالتش

)Magdebur( مبورگ با اخذ دکتراي پزشکی به ها آغاز کرد و در

تا پایان جنگ داخلی، در ژانویهء 1983از سال وي.اتمام رساند

 ي در السالوادر به عنوان پزشک در درون جبهه 1991

فعالیت داشته و پیش  )FMLN(بخش ملیِ فارابوندو مارتیآزادي

آمریکاي التین در کنار انقالبیون کار رهاي دیگراز آن نیز در کشو

.)یک سال در پرواز جمله یک سال در بولیوي و(کرده است

هاي ویکتوریا نام آشناي او در چاالته نانگو است، جایی که سال

هایش، دوش به دوش زنان و آخر جنگ انقالبی را درکوهستان

.رزه کرده استبخش ملیِ فارابوندو مارتی مبامردان ارتش آزادي

وي پس از اتمام .ویکتوریا یکی از مسئولین پزشکی جبهه بود

اش جنگ نیز، در السالوادر ماند و در حال حاضر فعالیت پزشکی

ادامه  )Chalatenango(نانگورا در همان روستاهاي چاالته

  . دهدمی

* * *  

کردید، بخش کار میشما زمان جنگ در جبهه آزادي: س

  ئید که وظیفه پزشکان در جبهه چه بود؟توانید بگومی

من امیدوار بودم که کارم تنها به امور پزشکی : کریستا باتس

خالصه نشود، اما با توجه به سابقه جراحی، کار اصلی من عمالً 

و از آن جا که جز روي یک تیم .رسیدگی به مجروحین شد

بایستی اول یک شد حساب کرد، میآموزش دیده جراحی نمی

  . راحی را آموزش بدهیمتیم ج

ها بودید یا به اهالی غیر نظامی هم فقط مسئول چریک: س

  پرداختید؟می

بسته به این بود که کجا باشیم، .وضع متفاوت بود: کریستا باتس

اوائل افراد غیر نظامی .اي و در چه دورانی از جنگدر چه منطقه

اطق هم بودند، یعنی افراد سازماندهی شده غیر نظامی در من

خشک کردن آب براي “تحت کنترل، تا زمانی که رژیم استراتژي 

شان به از آن جا که دست.را در پیش گرفت ”از بین بردن ماهی

هاي دیگري اقدام رسید، تصمیم گرفتند با روشها نمیچریک

یعنی اهالی را تحت تعقیب قرار بدهند، به قتل برسانند و یا .کنند

و بدین .ه مردم این مناطق را ترك کنندکار را به جائی برسانند ک

از چریک  )این نظر دشمن بود(طریق امکان ادامه حیات را

  . بگیرند

  ي اصلی در حین کوچ اجباري چه بودند؟ها بیماري: س

زد، وقتی رژیم دست به کوچ دادن اجباري می: کریستا باتس

بایستی فرار کنند، شدند یا میوقتی مردم محاصره می

  . کردمی ي خاصی بر اثر فرار و شرایط بد بروزهابیماري

هاي عمومی عجیب اینست که بر خالف حاال، که بیماري

 ها ظهورتعدادشان نسبتا زیاد است، به ندرت این قبیل بیماري

.گذاشتعشق به زندگی، جائی براي بیماري باقی نمی.کردمی

به .ندبود )Asthma(بخش بزرگی از جمعیت دچار تنگی نفس

گرچه .آید که بیماري دیگري داشته باشیمز آن یادم نمیج

کردیم، شد که آردشان میهائی میما گاه تنها شامل دانه ي تغذیه

آن چه بیشتر پیش .هاي عفونی بودیمولی کمتر شاهد بیماري

راستی .آمد، تازه آن هم کمتر در زمان جنگ، سقط جنین بودمی

ها ط و در حال گریز، بچهدر سخت ترین شرایآور است کهتعجب

 ي یا خود زائو، برایم پدیده زنده ماندن نوزاد.آمدندبه دنیا می

  . ستعجیبی
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٩ي صفحه      

حاال که جنگ تمام شده، چه تغییراتی در کارتان به : س

  وجود آمده است؟

رسیدگی به .در حین جنگ کار ما، درمان بود: کریستا باتس

شود غ را مییا مبل Promotorبیماران، آموزش پرومتورها [

اما به دلیل این که پرومتورها سابقه .پزشکیار نیز ترجمه کرد

توان با وشیوه آموزش خاص خود را دارند که طبعاً آن را نمی

همان واژه اسپانیائی پرومتور را پزشکیار یکی دانست بهتر دیدیم

هاي بکار بریم]، همچنین رسیدگی به بیماران اورژانسی و مراقبت

امروز در شرایط گذار، وظیفه ما عمدتا .یبعد از جراح

سازماندهی، هماهنگی، آموزش پرومتورها در شرایط جدید، یعنی 

. براي سیستم پزشکی جدید است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تان ترین مشکالتهاي جسمی، مهمگذشته از بیماري: س

  در زمینه سالمت روانی چیست؟

انتظارش را  دهنده است؛ ما به راستیوضع تکان: کریستا باتس

تر از انتظار ما هستند، و من گمان مشکالت روانی عمیق. نداشتیم

هائی که بیماري: هاي جسمی گویاي آنندکنم افزایش بیماريمی

بین ما از پاسیو شدن و .ما در زمان جنگ هرگز ندیده بودیم

این بدین معنی بود که بخش بزرگی .ترك خدمت رفقا حرف بود

کار زیاد و اضطراب، گرسنگی و ه تحت فشارها کاز رفقا، همان

حاال .شدندشرایط جوي وحشتناك بیمار نشده بودند، مریض می

توانند ها میکه دیگر عملیات نظامی در کار نیست، و آن

هاي واگیردار رشد کرده، و ما حتی با استراحت کنند، بیماري

  . مواردي از مرگ روبرو بودیم

اال تمام فشاري که در آیا منظورتان اینست که ح: س

  دهد؟اند خود را نشان میگذشته تحمل کرده

کنم که یکی گمان می.آري حدس من همین است: کریستا باتس

ست که در زمان جنگ اصوالً وقتی براي آن نبود ا از مسائل این

موضوع مربوط .ها و هیجانات بروز کنندها، اضطرابکه کشمکش

هر روزه با مرگ مواجه شوند و از بایست شد که میبه این هم می

کنم وقتی این انقباض از میان برود، بر گمان می.چنگش بگریزند

فاکتورهاي .شودهاي روانی رو میاثر آن خیلی از کشمکش

کنم که همچنین گمان می.مختلفی در این میان نقش دارند

اي نداشتند، به عبارتی داراي یک خیلی از رفقا قبالً خانواده

بخشید، و شان بسیار غنا میاده جانشین بودند که به زندگیخانو

هاي کوچک بودن، که آدم تنها در بین گروه ”جمع“این احساس 

حاال باز هم .رودتواند داشته باشد، حاال از میان میو بسته می

هایش، که قبالً نداشتند، برمیهمان خانواده طبیعی و مسئولیت

اي که در میانش زندگی نوادهقبالً حتی در برابر خا.گردد

گذاشت ولی آدم جانش را هم می.کردند مسئولیتی نداشتندمی

و مشکلِ دیگر اینست که .این یک نوع دیگر از مسئولیت است

آدم همیشه یک نفر مسئول داشت و حوزه مسئولیت خودش نیز 

و یک هدف داشت که زندگی را پیش .کوچک و قابل رؤیت بود

از آن سرریز بود، و همین هدف امروزه دیگر راند و وجودش می

رود که خودش دقیقاً روشن نیست و حاال از هر کس انتظار می

  هدف روشن است ولی بسیار دورتر!.کار را به دست بگیرد
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١٠ي صفحه

  ها روشن نیستند؟منظورتان اینست که تک تک قدم: س

ها و این که من کجاي این پروسه تک تک قدم: کریستا باتس

دانستم براي من تعیین شده بود، من به روشنی می قبالً.هستم

ها مسئولیت.که کجا هستم و کارم چیست، چه خوب و چه بد

و حاال باید خودم این .هامحدود بودند و من تماماً مشغولِ آن

  . ها را براي خود تعیین کنممسئولیت

فارابوندو مارتی چه تصوري از ساختار و جبههء: س

  م جدید پزشکی دارد؟سازماندهی یک سیست

پیشروي به سوي هدف، بر اساس آن چه ما در : کریستا باتس

این گویاي اینست که ما حاال نیازمند .مبارزه به دست آوردیم

خواهیم در قدم اول ما می.تغییر کامل ساختار هستیم

] سازماندهی شده مردم را Selbstversorgungخودگردانی [

خمی نداریم، پرومتورها حاال باید حفظ کنیم، اما حاال ما دیگر ز

ها باید به لحاظ تکنیکی خود آن.چیزهائی کامالً متفاوت بیاموزند

.را رشد بدهند، و باید بتوانند سیستم ملی پزشکی را نیز بفهمند

اند، و با ساختار درمانی خیلی از پرومتورها هنوز بیمارستانی ندیده

ال باید ساختار درمانی و در عین ح.نیز به هیچ وجه آشنا نیستند

خود را بنا کرده، و براي به رسمیت شناخته شدن آن مبارزه 

مبارزه کنند که نظام پزشکی ملی در مسیري تغییر کند .کنند

  . هاي مردم هم تحت پوشش قرار گیرندکه توده

شما از مبارزه براي به رسمیت شناخته شدن سیستم : س

شما  تان حرف زدید، تفاوت سیستمی کهپزشکی

خواهید برپا کنید با سیستم پزشکی فعلی کشور می

  چیست؟

نظام پزشکی دولتی سازماندهی مرکزي دارد و : کریستا باتس

.بیشتر براي نیازهاي شهرنشینان درنظر گرفته شده است

ها که سیستمی است اختصاصی و لوکس که بر اساس آن، آن

ه اصوال در هاي فقیري که گادرآمدشان بیشتر است، به خرج توده

و چیزي .شوندشوند، تأمین میاین سیستم به حساب آورده نمی

ایم در خواهیم اینست که آن چه را که به دست آوردهکه ما می

سیستم درمانی دولتی وارد کنند و سازماندهی مستقل در 

این بدین معنی است که .روستاها را به رسمیت بشناسند

وستاها را به عهده دارند، به پرومتورهاي ما که معالجه ساکنین ر

اي یعنی ما خواهان حرفه.رسمیت شناخته شده و حقوق بگیرند

خواهیم که پزشک نقشی کامالً ما می.شدن پرومتورها هستیم

متفاوت گرفته، معالجات اولیه توسط پرومتورها را پذیرفته و از 

و براي مثال، پزشک تنها مواردي را به عهده .ها حمایت کندآن

  .شودیرد که از طرف پرومتورها به او رجوع داده میبگ

  ترسید که تعداد پزشکان کافی نباشد؟آیا می: س

این خطر نیز وجود دارد که .تنها این نیست: کریستا باتس

پزشکی دانشگاهی، نوعی پزشکی شهري است و براي شهر است، 

.و لذا ممکن است پزشک اصوالً قادر به معالجه صحیح نباشد

ه بر این، پزشکی دانشگاهی حاکی از این است که پزشک عالو

خرمنی دارو تجویز کند که بیمار اصوالً قادر به پرداخت آن 

در این .آوردداروئی که گاه عوارض دیگري هم به بار می.نیست

بنا بر .اي به سالمت بیمار نداردنوع پزشکی، پزشک اصوالً عالقه

  . مخارج پزشک و درمان برآیداین بیچاره مریضی که نتواند از پس 

براي .آیندمشکل دیگر اینست که پزشکان اصوالً به روستاها نمی

مثال از ترس همین مسئله که وزارتخانه در منطقه ما نفوذ کند، 

بعد تحت .خواهیم که وزارتخانه اصوالً وارد شودما گفتیم که نمی

از داریم، این فشار که ما براي حفظ تشکیالت پرومتورها به پول نی

ما سیستم خودمان را پیش رو .با وزارتخانه وارد مذاکره شدیم

قرار دادیم، از وزارتخانه دعوت کردیم که به اینجا بیاید و با 

عکس.رودسیستم ما آشنا شود و ببیند که کار چطور پیش می

عالیه! ما به شما تبریک “: العمل وزارتخانه این طور بود

خواستند آن زده بودند ولی طبعاً نمیتعجب ها واقعاًآن ”گوئیم!می

رسماً پذیرفتند که .براي ما تبلیغی نکردند.را نشان بدهند

ها نیز از این بابت که پول خرج و آن.سیستم ما عمل کند

حاال ما از این موضوع استفاده کرده، .کنند خوشحال هستندنمی

خواهند به اول آنها گفتند که می.خواهیمگوئیم که پزشک میمی
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ولی وقتی ما گفتیم خُب، .دکتر بفرستند 16چاالته نانگو 

ها کجا کار کنند و براي بفرستید و ما تعیین خواهیم کرد که آن

  . کنیم، وزارتخانه گفت که دکتري نداردشان میکار آماده

بعد در دوران گذار، ما سعی کردیم پول گیر بیاوریم تا به پزشکان 

ها هم دکتر هم پیدا کردیم، و آن.الوادريبپردازیم، دکتر الس

چرا؟ چون تلفن .آمدند، و بعد از یک هفته دوباره در رفتند

گرچه ما با بودجه.نیست، ماشین نیست، برقراري ارتباط بد است

اي که به دست آورده بودیم پول بیشتري به پزشکان 

ها به زندگی راحت در شهر چنان خو اما آن.پرداختیممی

.اند که به راحتی حاضر به از دست دادن آن نخواهند بودگرفته

گویند که تحت تاثیر زندگی در مناطق قرار گرچه همواره می

دست آخر برایشان تعیینگرفتند، اما عدم وجود خانه و آسایش

  . ها کار را پس از یک هفته ترك کردندکننده بود و آن

  

  

  

  

  

  

  شود؟می آموزش پرومتورها شامل چه چیزهائی: س

ها هیچ گرچه آن.این حاال موضوع کار ماست: کریستا باتس

اند، و گاه در حین جنگ آموزش سطح باالي دانشگاهی نداشته

هاي جراحی هم اند، برخی عملتازه خواندن و نوشتن یاد گرفته

ها آن.هاي اولیه و بخیه زدنقطع عضو، مراقبت: انجام دادند، مثالً

ق عمل و به دست دادن لوازم جراحی در تعلیمات بیهوشی، اطا

تعداد ما پزشکان کافی نبود، به طوري که .اندحین عمل را دیده

بدون داشتن .کردندگاه پرومتورها به عنوان پزشک عمل می

تر از برخی هاي تئوریک، اما خیلی با دقت و گاه دقیقزمینه

ار عملی تر کاند و یا کمپزشکان که شاید احیاناً بد آموزش دیده

داند، چه چیز سؤال اینست که پرومتور چه چیزي را می. اندکرده

  . را باید بداند و چه چیزي در آموزش پرومتورها تغییر کرده است

ما حاال به پرومتورهائی نیاز داریم : اینجاست که ما مشکل داریم

موضوع درجه اول .که کار تربیتی در بین مردم انجام بدهند

بدین معنی که باید شرایط زندگی را .استپزشکی، پیشگیري 

شان را باید آن هم نه تنها بدین معنی که دست.تغییر داد

ما طرحی .بشویند، آشپزخانه را باید تمیز نگه دارند و از این قبیل

.)کنیممیبه همین دلیل هم این همه جلسه برگزار(جامع داریم

مینه آموزش کنیم همه چیز را هماهنگ کنیم، چه در زسعی می

و چه در زمینه تولید، هر چیزي که در زندگی اجتماعی، تولیدي 

ها را طوري ما قصد داریم رابطه.ها وجود داردو اقتصادي آبادي

در .برقرار کنیم که با آن رشد همه جانبه در روستا را دامن بزنیم

  .اي در تغییر شرایط به عهده دارداین میان پرومتور نقش برجسته

ها، به دلیل نابودي محیط زیست توسط یاري از آباديدر بس

قبالً به .جنگ شرایط زندگی بدتر از زمان قبل از جنگ است

کشی بود، از این چیزها دیگر خبري اندازه کافی آب بود، لوله

ها که آب در آن جریان داشت، حاال دیگر نیست، همهء جوي

آشامیدنی  حاال مشکل اصلی آب.اندتبدیل به مسیل خشکی شده

وجود حشرات در .است، و بعد فاضل آب و ساختن مستراح

ها خانههاي موقت، به بودجه نیازمندیم تا به جاي آنساختمان

حاال که دیگر همیشه در راه نیستیم .هاي تمیز و روشن بنا کنیم

خوابیم، نظافت به راستی به و در چادر یا روي زمین لخت نمی

  . مشکل تبدیل شده است

وظیفه پرومتورهاست که مقررات نظافت را بین مردم: س

  جا بیاندازند؟

براي این منظور یک ساختار وجود .به تنهائی نه.نه: کریستا باتس

ها با یک یعنی در روستا یک یا چند پرومتور وجود دارد، آن.دارد

عضو از جامعه آموزگاران، یک نفر از بخش تولید و یک نفر هم از 

دهند، ما آن را تا یک کمیته تشکیل میاعضاي رهبري روس
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.ايدر سطح منطقه.نامیماي بهداري عمومی میسازمان منطقه

  . نمایندگان روستاها در یک کمیسیون با هم ارتباط دارند

رابطه با بسته نگاه داشتن دیدم که شما تبلیغاتی را در: س

  اید، چرا؟حیوانات راه انداخته

بطه با بسته نگاه داشتن حیوانات تبلیغ ما تنها در را: کریستا باتس

راه نیانداختیم، از شش ماه پیش براي آب آشامیدنی، توالت، 

و از بین  )نظافت شخصی و عمومی(سیستم فاضل آب و نظافت

  .کنیمبردن آشغال تبلیغ می

این جا من باید کمی موضوع را بشکافم، به جز روستاها قبل از 

ها داشتند که نظافت در آنهاي مستقلی هم وجود جنگ خانه

براي مثال قبالً اصوالً توالت نبود، چرا که .شداصوالً رعایت نمی

در .اي دور از خانه قضاي حاجت کنندتوانستند در فاصلهافراد می

حیوانات به حال .رابطه با حیوانات هم وضع بر همین منوال بود

تی که و وق.رفتندخواستند میشدند و هر جا میخود رها می

هاي روستاهاي بازسازي شده شروع به باز گرداندن مردم از کمپ

آوارگان کرد، هنوز جنگ ادامه داشت، و به دالیل امنیتی دیگر 

هاي مستقل از روستا بازنگشت، بلکه همه توجه کسی به خانه

همچنین براي این که .خود را روي مسائل امنیتی متمرکز کردند

اند و آن را ترجیح میمی آشنا شدههمین افرد هم با زندگی عمو

دهند، دیگر کسی حاضر نیست جائی خارج از روستا به تنهائی 

  .زندگی کند

این هم با خود این مسئله را به همراه دارد که مردم براي تأمین

زندگی یک خوك داشته باشند و یا حیوانات دیگري که در 

خودش حاال هر کسی براي .ها از داشتنش محروم بودندکمپ

چرخد و کند که بیرون براي خودش میخوکی دست و پا می

مشکلی که هست اینست که .شودطبعا وارد باغ همسایه هم می

حیوانات تقریبا هیچ فضاي دیگري به جز فضاي زندگی مستقیم 

همه چیز قاطی است، حیوانات در خانه، در خیابان، .مردم ندارند

لودگی وسیع توسط پارازیتاین امر به معنی آ.در همه جا هستند

  . نهایت شیوع یافته استهاي اسهالی بیبیماري.ها استها و کرم

هائی حلبراي مشکل نظافت تا به حال به چه راه: س

  اید؟رسیده

مشکالت در سطح منطقه مورد بحث قرار : کریستا باتس

گردد و با اعضا گیرند، بعد پرومتور به روستایش بازمیمی

لف مشورت کرده با هم نوعی آکسیون برنامه هاي مختبخش

از جمله در رابطه با حیوانات، این که خوك، بز و بقیه .ریزندمی

حیوانات باید در طویله نگاه داشته شوند و چه کارهائی باید در 

عمومی روستا بعد مجمع.…این رابطه انجام شود و غیره 

ورد اهمیت آن جا تمامی اهالی روستا در م.شودفراخوانده می

اما این را خودشان .شوندبسته نگاه داشتن حیوانات توجیه می

هایشان دانند منشأ بیماريهاست که میدانند، سالهم می

راستش .ها پیش بحث شده استدر این مورد از سال.چیست

شان را در محیطی بسته دانند که باید حیواناتخودشان هم می

عمالً ً در فصل .بهداشتی نیستاي تنها این مسئله.نگه دارند

دارند ولی وقتی برداشت محصول، حیوانات را در طویله نگه می

این مسئله .کنندها را رها میمحصول برداشته شد دوباره آن

شان را به خطر فهمی است، چراکه حیوانات محصوالتقابل

ها به این مسئله نیز آگاهند که حیوانات آن.اندازندمی

اما در مجمع عمومی یک بار .زنندزیادي را دامن میهاي بیماري

شود که حیوانات نباید از کیسه جمع دیگر روي آن تاکید می

ها تمام شود که از همه تغذیه شوند و نباید به بهاي جان بچه

ها حق ندارند به همین دلیل آن. شوندتر مریض میسریع

هاي مورد راهبعد در مجمع عمومی در . حیواناتشان آزاد بگذارند

شود که چه آن گاه پیشنهاد می.شودگیري میچاره تصمیم

کند که کدام یک گیري میشود کرد و مجمع تصمیمکارهائی می

گیرد، چون جامعه روستائی خود این تصمیم را می.قابل اجراست

ها اگر بعضی.تواند از زیر آن شانه خالی کندلذا دیگر کسی نمی

هاي متفاوتی و جود دارد، یا در نیابند راهدر مجمع عمومی حضور 

در برخی .کنند و یا در نماز جماعتها جلسه میخانه

شود که در ها کشیش هم عضو است، او نماینده میکمیسیون

در .مورد مسائل حرف بزند و تصمیمات را به اطالع اهالی برساند

مدرسه معلم، که خود عضو کمیته است، این تعلیمات را در 
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در برخی روستاها تصمیم .کندس درس با شاگردان مطرح میکال

گرفته شد که براي حیوانات محلی در نظر گرفته شود و وقتی 

آوري ها ولو هستند جمعموعد به سر آمد حیواناتی که در خیابان

صاحب حیوان هم براي پس گرفتن .و به این محل آورده شوند

پول براي کودکانی که حیوانش باید جریمه پرداخت کند و با این 

برخی روستاها .شودبا کمبود تغذیه روبرویند شیر خریداري 

گفتند که چنین محلی را نخواهند ساخت بلکه حیوانات را فوراً 

به فروش خواهند رساند، برخی دیگر بر این نظر بودند که با 

.آوري شده از خیابان، مهمانی راه خواهند انداختحیوانات جمع

زنند ها پرسه میگفتند که حیواناتی را که در خیابانبرخی هم می

  .متدهاي مختلفی وجود دارد.مسموم باید کرد

ها کار آیا پرومتورهائی هم هستند که در کلینیک: س

  درمانی بکنند؟

در حال حاضر ما .هاي مختلفی وجود داردگزارش: کریستا باتس

الزم نیز  هاي تخصصی را کههنوز در شرایطی نیستیم تا آموزش

ایم ولی این ما هنوز کاري پیش نبرده.هستند، پیش ببریم

دهد و به اندازه کافی مان کفاف نمیامکانات.اندها الزامیآموزش

.هاي آموزشی نیروي انسانی در اختیار نداریمبراي پیشبرد دوره

ها کار کرده و به ها و هم در درمانگاهپرومتورها هم در کلینیک

هاي مختلفی را به پیش ها برنامهآن.پردازندران میمعاینه بیما

هاي الزم به زنان باردار در دوران حاملگی، آموزش: برند، مثالًمی

گیري شود رسیدگی به وضع نوزادان، این که مرتب وزنشان اندازه

ها در اختیار و اطالعات الزم در مورد نوزادان و تغذیه آن

هاي مختلفی وجود ین موارد برنامهدر ا.شان قرار داده شودمادران

ها ما کار کشت گیاهان درمانی را در کنار به جز این.دارد

در همان حال باید .ایمهایمان آغاز کردهها و کلینیکدرمانگاه

ها، هاي زنان، مدارس و مهد کودكپرومتورها در هر کدام از گروه

هاي مینههمچنین در ز.کار تربیت سالمتی را نیز به پیش ببرند

دیگر نیز باید کار آموزش سالمتی انجام شود، مثالً در مورد 

  . بیماري وبا و یا تب

چه تفاوتی بین کار پرومتورهاي تحت نظر شما و : س

  پرومتورهاي نظام پزشکی دولتی وجود دارد؟

پرومتورهاي ما پایهء تمام .تفاوت زیاد است: کریستا باتس

تی در بین مردم تماما به هاي سالماند، آموزشخدمات پزشکی

ما این جا (هاعهده پرومتورهاست، در حالی که تمام تکنیسین

، مثل روانشناسان و پزشکان که این )نامیمها را تکنیسین میآن

جا نقش کارآموز و مشاور را براي پرومتور دارند، همواره مبناي 

 گذارند که فرد به پزشک دسترسی دارد، اما، وقتیمی کار بر این

آن گاه ،)که امکانش بسیار زیاد است(پزشک مجدداً از محل برود

نظام پزشکی رسمی بر اساس .تمام سیستم به هم خواهد خورد

  . وجود پزشک استوار است

طرح .در طرح ما پرومتور پایه سیستم سالمتی در روستاست

وزارتخانه در واقع کاراکتري واگیردار و تبلیغی و یا ارزشی آماري 

هاي مشخصی را پر کند، بیند که فرمپرومتور آموزش می.دارد

و مشخص .کند که اهداف آماري داردبعد لیستی را تکمیل می

اند و چند هائی وجود دارد، چند نفر حاملهکند که چه بیماريمی

نفر بچه در چه سنی هستند، چند مستراح وجود دارد و آیا آب 

  . آماربرداري دارد هپس فقط وظیف.آشامیدنی موجود است یا نه

آموزش پرومتورها، در عمل چه محسناتی این نوع: س

  براي مردم خواهد داشت؟

نه براي تمامی : من باید این اختالف را قائل بشوم: کریستا باتس

هائی که تا به حال تقریباً به طور مردم، بلکه براي روستائیان، آن

براي .استمطلق از سیستم پزشکی رسمی دستشان کوتاه بوده 

چرا که سیستم ما بدین .ها تغییرات بسیاري رخ خواهد دادآن

معنی خواهد بود که مردم حتی در روستاها و براي اولین بار 

من قبالً نیز بدان اشاره .تحت پوشش درمانی قرار خواهند گرفت

بینند که اصوالً با وضعیت سالمتی کردم که پزشکان آموزشی می

و این که دکتر در خدمت داروشناسی و .در روستا منطبق نیست

 ”جهان سومی“پزشکی ماشینی است، که در یک کشور 

ها و این داروها، اصوالً این آزمایشگاه.اصوال ًبدان دسترسی نیست

ها آنقدر فقیرند که زیرا این.براي این مردم قابل دسترسی نیست

برسد به ها را هم بپردازند، چه ترین معالجهتوانند پول سادهنمی
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توانند پرومتورها ثابت کردند که حتی می.جراحی در زمان جنگ

کننده، براي بهسازي وضع سالمتی، عامل تعیین.جراحی کنند

اي وجود داشته باشد، باید رابطه.رابطه بین بیمار و معالج اوست

برخورد بهتري بشود، و همچنین سابقه بیماري باید شناخته شده 

هاي دانیم که علل بسیاري از بیماريما خودمان می.باشد

  .جسمی، مشکالت روانی است

  گیرد؟آموزش پزشکیاران چه چیزهائی را در برمی: س

هدف ما یک آموزش تمام وقت مداوم است، یا : کریستا باتس

این .مراکز آموزشی در هر مرکز بخشی؛ مثالً در چاالته نانگو

قرار دهند، اما مراکز نبایستی تنها پرومتورها را تحت پوشش 

پرومتور یک آموزش فشرده .ها باشندبایستی عمدتاً در خدمت آن

اي در مسیرهاي مختلف، بیند، یک آموزش مشخص حرفهمی

مثالً آموزش سالمتی، پزشکی درمانی، روان درمانی و یا طب 

کنم تا روشن شود که مردم تا برایتان مثالی را تعریف می.سوزنی

در زمان جنگ ما آموزش : کنندمی چه اندازه پر بار کار

هاي و حاال کلینیک.دندانپزشکی به پرومتورها را شروع کردیم

دندانپزشکی نیز داریم که توسط پرومتورها و حتی بدون نظارت 

ها تنها دندان کشیده در این کلینیک.کننددندانپزشک کار می

.یرندگهاي چرکی نیز مورد معالجه قرار میشود، بلکه بیمارينمی

شود و روکش شود، دندان پر میها پل دندان ساخته میدر آن

.)من خیلی از این امور سر در نمی آورم(شوددندان ساخته می

  . طبیعی است که یکی از موارد مناقشات ما همین است

ست که این نوع آموزش، ااین موضوع بدین معنی : س

تصور کالسیک از پزشک را زیر عالمت سوأل قرار 

  دهد؟می

را به مسئله این نیست که افکار عمومی آن.دقیقاً: کریستا باتس

ست که باید حق مردم را نیز ا رسمیت بشناسد، بلکه موضوع این

کشی دندان، و یا پر کردن آن یک پل دندان، یا سیم.ادا کنیم

هاي قیمت.توانند پرداخت کنندقدر گران است که مردم نمیآن

ما همواره وابسته به حمایت هستیم، ولی چون  اند،ما طبعاً حداقل

 ”المللیجنبش همبستگی بین“هاي خواهیم وابسته به کمکنمی

توانیم به باشیم، باید ببینیم که درهمین داخل کشور چگونه می

    .یک منبع مالی دست بیابیم

آیا به رسمیت شناختن پرومتورها از طرف رژیم، بدان : س

  ها حقوق بپردازد؟به آنمعنی است که رژیم باید 

گیر در حال حاضر مشکل بزرگی گریبان.آري: کریستا باتس

[بخش آمریکاي مرکزي سازمان  OPSماست، ما از طرف 

اي خاص برنامه.بهداشت جهانی] برنامه خاصی دریافت کردیم

ها خلع سالح وقتی آن: ان -ال  - ام  -براي رزمندگان سابق اف 

خواهند گرفت و اگر به عمل جراحی شوند، مورد معاینه قرار 

هایشان نیز باید نیازمند باشند، عمل خواهند شد و به وضع دندان

.براي این کار بودجه نیز در اختیار داریم.کامالً رسیدگی شود

به تعداد .حاال مشکل این است که از کجا دندانپزشک گیر بیاوریم

تورهاي لذا پرومتورهاي ما، پروم.کافی دندانپزشک نداریم

ها برپا هائی که در اردوگاهدندانپزشکی ما، در همین آزمایشگاه

تعیین شد، کار  OPSکرده بودیم، با حقوق موقتی که از طرف 

ها تحت آن.بعد از طرف دانشگاه دندانپزشکانی آمدند.کردند

تأثیر قرار گرفتند و گفتند که از نظرً فنی، انتقادي به کارشان 

.ايهاي ابتدائیچنین کمبودهائی و شیوه تازه آن هم با.نیست

ها اند، گرچه با تکنولوژي کهنه، ولی بدون سالکاري که کرده

برانگیز است و از طرف این امر از یک طرف احترام.تحصیل است

دیگر احترامی آمیخته با ترس، چرا که اگر کار آنان به رسمیت 

د خواهد اي ناخوشاینشناخته شود، براي دندانپزشکان نتیجه

در چنین حالتی تمامی سیستم درمانی زیر عالمت سوأل .داشت

خواهند آنان را به به همین دلیل طبیعی است که نمی.رودمی

  . رسمیت بشناسند

 ها ”ايحرفه“ما از طرفی باید علیه .پس چند موضوع مطرح است

دانشگاه باید .مبارزه کنیم، و از طرف دیگر علیه وزارت بهداري

و این یکی کاري است .مان را به رسمیت بشناسدرهايپرومتو

آمیز نتوانیم به کنم که از راه مسالمتمن گمان نمی.بسیار بزرگ

هاي مختلف فکر براي این منظور باید روي روش.آن برسیم
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  .کنیم

  اي در انتظار پرومتورهاست؟چه آینده: س

به چنان  توانیمبه این بستگی دارد که آیا ما می: کریستا باتس

اي تبدیل شویم که به رسمیت شناخته شدن پرومتورها را وزنه

در ماه.بین هستیمما در این مورد بسیار واقع.تحمیل کنیم یا نه

هاي گذشته از مناطق مختلف دیدن کردیم و قصد داریم در سال 

  .آینده تعویض پرومتورهاي مناطق مختلف را سازماندهی کنیم

ق مختلف، مناطق سابقاً تحت منظورتان از مناط: س

بخش و مناطق تحت کنترل رژیم کنترل جبهه آزادي

  است؟

که هنوز ما تا به حال وارد مناطقی نشدیم.نه: کریستا باتس

    .پرومتور ندارند

پس موضوع تنها بر سر مناطقی است که سابقاً تحت : س

اند، وضع این گونه مناطق حاال چطور کنترل جبهه بوده

  است؟

هاي کنار مناطق کنترل نشده دیدن ما از آبادي: تا باتسکریس

کنند، چون وزارتخانه کردیم، پرومتورها در آن جا هیچ کاري نمی

  .کندپولی پرداخت نمی

ما تبادل نظر کردیم و بدین نتیجه رسیدیم که در تمامی مناطق 

همه براي به .سابقاً تحت کنترل جبهه، وضع شبیه به هم است

این جا در چاالته نانگو ما .کننده شدن مبارزه میرسمیت شناخت

.اي براي آموزش و سازماندهی دریافت کردیمبودجه OPSاز 

کنند وزارت بهداري را ها از این طرح حمایت کرده و سعی میآن

  .نیز وادار کنند که آنان را وارد ساختارشان کند

م که حاال ما تازه باید سعی کنیم از این پدیده هم بپرهیزی

هاي خلقی ما همواره از سازمان.خودمان را نماینده دیگران بدانیم

هاي گذشته باز به این مسئله پی بردیم زنیم، اما طی ماهحرف می

هاست [سازمانNGOهاي خلقی مجدداً چشمشان به که سازمان

هاي غیر دولتی]، چرا که رفقا در آن فعالند، و از طرف رفقا 

ه نوعی نقش حزب و رهبري نظامی را اند و بسازماندهی شده

امسال ما به این .مردم منتظرند که کار برایشان روبراه شود.دارند

ها کامالً خواسته.شود کار کردنتیجه رسیدیم که این طور نمی

ها اند، و مجمع عمومی پرومتورها در سطح استان، خواستهروشن

غیردولتی هاي ها را در اختیار سازمانرا تعیین کرده و آن

کنند، قرار داده بهداشت که در این جا در چاالته نانگو کار می

اما وزارت .با وزارت بهداشت نیز مذاکراتی انجام شده است.است

بدین طریق ما متوجه شدیم که کار .زندبهداشت فقط حرف می

را دوباره باید به عهده سازمان پرومتورها قرار دهیم، بدین منظور 

زه مستقیم را آغاز کنند و کار ترویجی و غیره را ها مبارکه آن

  .پیش ببرند

یعنی پرومتورها بدون این که دولت دیناري خرج کند : س

اند، پس دیگر هدف دولت از به رسمیت آموزش دیده

  ها چیست؟نشناختن آن

خواسته ما تنها به رسمیت .سؤال جالبی است: کریستا باتس

این یک نکته .خواهیممی شناخته شدن نیست، بلکه حقوق هم

اي به این ندارد که رژیم هیچ عالقه: است، نکته دیگر آن که

اند، به هاي خلقی را که از درون مبارزه مسلحانه جوشیدهسازمان

اي رژیم خواهان آنست که هر سازمان خلقی.حال خود رها کند

بخش مستقیم و علنی رود به مبارزه رهائیرا که امکان می

مبارزه .هاي سیاسینابود کند، آن هم نه تنها با روش بپردازد،

در  1994رژیم هم در سال .سیاسی هم براي رژیم خطرناك است

مبارزه انتخاباتی شرکت خواهد کرد، و پایه جبهه، طبعاً همین 

هاي به مین دلیل باید رژیم این سازمان.اندهاي خلقیسازمان

یگري به نفعش هم حتی اگر در جاي د.خلقی را متالشی کند

  . باشند

دانید که در حین جنگ چند نفر پزشک در جبهه می: س

  کردند؟کار می

من دیروز با تعجب با .دانمیتعداد دقیق آن را نم: کریستا باتس

  .اندشانزده پزشک جان سپرده FPLخبر شدم که تنها در منطقه 
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  ؟FPLتنها در منطقه چاالته نانگو، یا در تمامی مناطق: س

چند تا .اندجان سپردهFPLشانزده نفر در مناطق : کریستا باتس

ست که ا مشکل این.پس تعدادمان کم هم نبود.هم زنده ماندند

چون ما هرگز در طی .توانم بگویم که دقیقاً چند نفر بودیمنمی

جنگ مجمع عمومی پزشکان نداشتیم، و رابطه دیگري هم با هم 

ود که با هم آشنا شویم، مگر زمانی به ندرت امکان این ب.نداشتیم

بایستی با شدیم و میاي به منطقه دیگر منتقل میکه از منطقه

در واقع هر پزشکی .هاي مشترکی بریزیمهم کار کنیم یا طرح

با تعجب بسیار حاال متوجه .دادبراي خودش کارش را انجام می

  . اندشویم که همه پزشکان طرح مشابهی داشتهمی

  تان بودند؟ن السالوادري هم بینپزشکا: س

بخش بزرگی از پزشکان مناطق .تعداد زیادي: کریستا باتس

هاي اول جنگ، پزشکان آزادشده را، به خصوص در سال

تعداد زیادي از  1981در حمله سال .دادندالسالوادري تشکیل می

در دانشکده پزشکی گرایش .پزشکان به جنبش چریکی پیوستند

اما بعداً طی جنگ، به ندرت .ود داشتسیاسی شدیدي وج

  . پزشکی به جبهه پیوست

  کنید؟اي از پزشکان شهید تهیه میآیا یادنامه: س

آري، رفیقی که خودش پزشک است، ولی درسش : کریستا باتس

را به انتها نرسانده بود، و حاال در حال اتمام آن است، تزش را در 

دانم که او لی میمن آن را هنوز نخواندم و.این مورد نوشت

ها را، و پزشکان همواره کوشیده است که اسامی آن

  . آوري کنداند جمعانترناسیونالیستی را که شهید شده

کنید بتوان از خارج به حل مشکالت شما گمان می: س

  کرد؟کمک

موسسات مختلفی به ما قول .شودنظر من میه ب: کریستا باتس

ولی حاال که دوران گذار به .انددهها هم پول دابعضی.اندپول داده

ها کم اند، عالقهها تحویل داده شدهسر آمده و آخرین سالح

و از همین جاست که حمایت از این پروسه که اولین شوندمی

آدم باید تصور کند که این .یابدمی نمونه در جهان است، اهمیت

و ملت با دست خالی جنگیده و نشان داده که چه نیروئی دارد 

هائی این و چه واقعیت.چه چیزهائی را طی جنگ آموخته است

هاي جنبش همبستگی کمک.اندامکان را براي او به وجود آورده

کنم که و من گمان می.ساختبود که ادامه جنگ را ممکن می

تر از آن، دست کم به اندازه همان باید این پروسه اگر نه بیش

این جا سعی در انجامش آن چه ما .مورد حمایت قرار گیرد

دانم که در داریم، کاریست نمونه و به همین دلیل مهم می

هاي زیادي منتشر شود و همچنین مستقیما از آن موردش نوشته

مان را ي آموزشیها حمایت مالی و مادي شود، تا بتوانیم دوره

این .به خصوص در موارد آموزش و تشکیالت.ادامه دهیم

  . ت استموضوعی بسیار با اهمی

در  FMLNچند روز پیش جشن صلح زیر پرچم سرخ : س

از شرکت در این جشن .سالوادر برگزار شدهاي سنخیابان

  چه احساسی به شما دست داد؟

از طرفی وقتی آن .چند احساس آمیخته به هم: کریستا باتس

زنده باد همبستگی “دیدم و شعار همه پرچم سرخ را می

شنیدم، احساس اي بسیار قدیمی را میو بقیه شعاره ”المللیبین

کردم هنوز هم در خانه خودم هستم، شاید هیچ کسی این را می

کنم که این تنها کشور جهان گمان می.در اروپا نتواند بفهمد

است که در آن مردم هنوز از کمونیسم، سوسیالیسم و پرچم 

در حالی که این کلمات با محتواي دیگري .زنندسرخ حرف می

ولی آن طوري که من از اروپا شنیدم که مردم .شوندزین میجایگ

باید بگویم که از این دریاي .کنند نامش را ببرندحتی جرأت نمی

کند به نوعی خوشحالم می.دودپرچم سرخ، لبخند روي لبانم می

زیر تمام چیزهائی که روزي برایش خوب که آدم از امروز به فردا،

طبیعی است که آدم باید .زندا نمیبود یعنی زیر رادیکالیسم ر

اي برایم خیلی درجه 180همیشه تغییر کند، اما این تغییرات 

  . اندمشکوك

توضیحش سخت است، چون .از طرف دیگر کمی هم دلتنگم
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براي به دست آوردن یک اسلحه خیلی از رفقا .فهمدکسی نمی

ایم که و با همین سالح ما به تمام چیزهائی رسیده.اندشهید شده

گرچه زبانزد خاص و عام نیست ولی به هر حال به .امروز داریم

ها به همین سادگی هم نبود که بعضی.ارتش ضربه شدیدي زدیم

گویند که گویا تنها به خاطر گرایشات جدید در آمریکاي می

التین باشد، یعنی نئولیبرالیسم و پاسیفیسمی که مدعی است 

توانستیم به ا بدون سالح نمیم.گري دیگر شانسی نداردنظامی

در حال حاضر فکر کردن به اسلحه .هیچ گونه تغییري برسیم

هاي جدیدي کشف کنیم، که ما باید روش.ربط استکامالً بی

خیلی گران تمام شده که به این .ولی دردآور است.مشغول آنیم

.خیلی از رفقا جانشان را براي کسب سالح باختند.جا برسیم

اما .تر از هر چیز دیگري بودخیلی مهم - سالح، خیلی زمانی که 

آن .کسی که هرگز در این جنگ نبوده است، شاید نتواند بفهمد

  ”ها از روي احساسات است!این حرف“: تواند بگویدگاه فقط می

ي اف پ ال ها از روز قبل از آخرین روز تحویل سالح: س

 الیشاهد بودم که هر که هر چند تیر داشت در هوا خ

و حتی در مسیر بردن سالح براي تحویل به .کردمی

به .کردندها خودشان آن را داغان میسازمان ملل خیلی

دهند آن را داغان کنند تا به من گفتند که ترجیح می

نظرشان در هاآن.دست نمایندگان سازمان ملل بدهند

    مورد سازمان ملل چیست؟

رفقا .ین ولی الزم استاي چرکسازمان ملل غده: کریستا باتس

بیند، وقتی آدم بافت سازمان ملل را می.هم تجربیات زیادي دارند

دهند، با کند که خرجش را چه کسانی میو وقتی فکرش را می

شان آید، و وقتی عملچه اهدافی سازمان ملل به این جا می

شان، آن گاه روشن است که شود و رهبري نظامیمالحظه می

اینان جنایتکارترین و سرکوبگرترین نظامیان کشورهاي خود 

ها آن قدر بخش بزرگی از افسرها، اسپانیائی هستند، آن.هستند

گیرند و با رفقا حیا هستند که علناً جانب ارتش را میبی

.به نظرم به اندازه کافی گفتم.برخوردي از باال و وقیحانه دارند

آور است که افسرهاي آمریکاي مرکزي اگر چه اوائل از تعجب

ها این“: گویندشوند و میهمان در همیشگی نظامیان وارد می

اما پس از مدت  ”هائی هستند، این خرابکاران!دیگر چه متقلب

گیرند و از ما هواداري پاشند و در کنار ما قرار میکمی از هم می

ریکاي مرکزي، که گاه به نظامیان آم.آور استتعجب.کنندمی

تر از نظامیان اند، سریعهاي دیکتاتوري نظامی تعلق داشتهرژیم

  .کننداسپانیائی تغییر می

هائی هم بودند که به دلیل حمایت ها و اکوادرياین جا کلمبیائی

ها را پس از همان آن.انداز این جا انتقالشان داده FMLNاز 

باید اضافه کنم که این .دچند ماه اول از این جا دك کردن

تواند در درکی که از سازمان ملل هست تغییري به استثناها نمی

براي مثال .کنندرفقا هم این را بخوبی احساس می.وجود بیاورد

هاي بسیار خوبی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل انسان

دانم که رفقا از کجا به این سرعت شخصیت ولی نمی.هستند

این موضوع کامالً روشن است، .دهندا تشخیص میسازمان ملل ر

ما به سازمان ملل : اينوعی رد سازمان ملل، حداقل چنین رابطه

  . ها اعتماد کردنیازمندیم، ولی به هیچ وجه نباید به آن

خیلی از مردم و به خصوص اعضاي حزب، قرارداد صلح : س

را پیروزي جبهه فارابوندو مارتی بر ارتش السالوادر 

ها خیلی امیدوارند که جبهه در انتخابات سال آن.دانندمی

.، حداقل اپوزیسیونی قوي را در پارلمان تشکیل دهد1994

    اي تبدیل شود؟تواند به وزنهمی FMLNکنید که گمان می

راستش را بگویم، براي تغییري واقعی، تغییري : کریستا باتس

روز شویم، یا اقالً اساسی، نیازمند این هستیم که در انتخابات پی

پس تقریباً اکثریت را باید داشته .اي قوي باشیمدر مجلس وزنه

کنم که در توان ما نیست که در ولی شخصاً گمان می.باشیم

مان شما از شانس.شرایط حاضر قدرت را به دست گیریم

این که مردم به کی رأي .شود گفتپرسید، این را نمیمی

وقتی به .امروز به فردا عوض شود تواند ازخواهند داد، می

نظر کنی و به خصوص به  ARENAتبلیغات حزب 

طبیعی است که او این قبا را به تن .)رئیس جمهور(کریستیانی

.هاي صحیح اوستکرده که گوئی قرارداد صلح مدیون سیاست
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با .روي همین موضوع هم تبلیغات وسیعی راه انداخته است

وسائل ارتباط .توانیم رقابت کنیمیچنین نیروي تبلیغاتی ما نم

بجز دو فرستنده رادیوئی کوچک [رادیو .همگانی مال ما نیست

هاي مخفی هردو فرستنده.فارابوندو مارتی و رادیو وِنسرِموس

روزنامه التینو .دوران جنگ بودند] در واقع ما هیچ چیز نداریم

 Latino[.خواهیمهم که نه مال ماست و نه آن طور که ما می

تا .یابدسالوادر انتشار میست که در سنروزنامه چپ و مستقلی

به حال چندین سوء قصد به جان کارکنان آن صورت پذیرفته و 

بر اثر انفجار بمبی در ساختمان آن بخش بزرگی  1991در سال 

به لحاظ تبلیغی نخواهیم توانست در .از امکاناتشان نابود شد]

و براي عمل، براي پیش برد یک .مبرابرشان کاري از پیش ببری

اي با برنامه، که توسط آن بتوانیم اي واقعی، یک کار تودهکار پایه

در .به نفع حزب رأي به دست بیاوریم، زمان خیلی کوتاه است

توانیم در کنار آن ما در چنان سر در گمی گرفتاریم که واقعا نمی

ما هنوز .بدهیممان، دستاورد بزرگی را نشان رابطه با سیاستهاي

از طرف دیگر، اکثریت مردم نظرشان .ایمبه نتایج زیادي نرسیده

اینست که قرارداد صلح و پیروزي در انتخابات را باید به حساب 

FMLN دهنده اینست که اوضاع به این موضوع نشان.گذاشت

با این که هنوز هم کسانی زخمی می.میزان زیادي تغییر کرده

رسند، با این حال آن سرکوب علنی و میشوند و یا به قتل 

ترسد که هر کاري خودسري ارتش کم شده است و پلیس هم می

در برخی مناطق همین حاال هم پلیس .خواهد بکنددلش می

کنند که دیگر از جدید شروع به کار کرده است و مردم تجربه می

.شودها و حقوق پولدارها حمایت نمیخودسري دست راستی

تر از تبلیغات رادیوئی زهائی است که خیلی سریعاینها چی

  . شودگسترده می

درانتخابات پیروز شود،  FMLNکنید اگر فکر می: س

اي را ایاالت متحده آمریکا خواهد پذیرفت یا همان شیوه

هاي نیکاراگوئه به پیش خواهدگرفت که علیه ساندینیست

  کار برد؟

متاسفیم، : م بگویدتواند به مردمی FMLNآیا : کریستا باتس

خواهیم به قدرت برسیم و لذا لطفاً به ما رأي ندهید، چون ما نمی

توانیم بیش از این دستاوردي در زمینه اصالحات ارضی و یا نمی

ترسیم، بیش از و یا چون ما می.داشته باشیمهادولتی شدن بانک

مان ممکن نیست؟ وقتی چیزي یک بار به حرکت در این براي

و تازه این طور هم نیست .شود جلویش را گرفتگر نمیآمد، دی

کننده که همه چیز تنها وابسته به حزب باشد، بلکه عامل تعیین

اي دوباره دارند قوي هاي تودهجنبش.اي هستندهاي تودهجنبش

و این که حزب سرِ پا و همیشه انقالبی بماند یا نه، .شوندمی

  .هاستهمواره وابسته به جنبش

FMLNهاي مردمی ضامن رتان اینست که سازمانمنظو

  هستند؟

  . آري، دقیقاً: کریستا باتس

در انتخابات پیروز شود، در  FMLNکنید اگر گمان می: س

  المللی چه چیزي براي شما تغییر خواهد کرد؟سطح بین

هاي اخیر، تحوالت در سال.باید صبر کرد و دید: کریستا باتس

کنم که تنها من گمان نمی.داندیکسی چه م.خیلی سریع است

گر یا من تحلیل(به نظر من.هاي تغییرندها، سالاین سال.بمانیم

هاي اخیر اتفاق خیلی چیزها که در سال )دان بزرگی نیستمتاریخ

کنم که در بنا براین گمان می.افتاده، بسیار ناگهانی بوده است

نی اتفاق بیهاي آینده هم خیلی چیزهاي غیرقابل پیشسال

  . و من امیدوارم.خواهد افتاد

کند تعجب می.رسدوقتی آدم اخبار ایاالت متحده به گوشش می

این را .آیندهاي مردمی به وجود میکه در ایاالت متحده جنبش

  . دانستمهم من ممکن نمی

  . به خاطر این مصاحبه، از شما بسیار سپاسگزاریم
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)باتسکریستا(
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آمدي؟غربیآلمانبهشرقیآلماناززمانیچه: س
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.شدمهواپیماسوارفلدشونهبرلین
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بهوداشتمتحصیلیپایانامتحانمنکهبودایندیگردلیل

حتی.فرستادندمیايدورافتادهروستايبهمرازیاداحتمال

وشدهایزولهکامالجاییدرکهنبودممکنبرایمهمتصورش

دانشجوییدوراندرکهآنجااز.کنمزندگیدوستانمازدور

شغلیفعالیتازبرایمسیاسیفعالیتوداشتیمسیاسیفعالیت

…بودشدهترمهم
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کرد؟
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چهحولکرد؟شدمیکارچهپرسم،میجدي: س

غربدردشمنوقتیکهاستاینمنظورمموضوعاتی؟

بکندخواهدمیکاريچهشرقیآلماندرانساناست،

؟”هستیمغربضدخودمانما“گویدمی رژیمخودوقتی

. نبودغربیآلمانبازهمبارسربرموضوع: باتسکریستا

سیستمبانهحزب،بانهبودیم،نظرهمشرقیآلمانرژیمبانهما

تعریفکمونیستوسوسیالیستعنوانبهراخودمانما.کنترل

رژیمکهامراین.بودیمسرخوردهاندازهبیرژیمازوکردیممی

هیجمردمچونبوددركقابلنداشت،هاتودهبهاعتماديهیچ

بهرانازيگذشتهوبودندنگذاشتهسرپشتراايآموزشیروند

جوانانبهحزبکهامراینولی.بودندنکردهبررسیکافیاندازه

مانموضعخواستیممی.فهمیدیمنمیرانداشتاعتماديهیچهم

برايکهچرا.بودیممیمواظببایستیمیاماکنیم،روشنرا

ايکارخانهبهراآنهاوشدوعممنتحصیلماهاازبسیاري

. تربیتیرونداصطالحبهعنوانبه.بودندفرستاده

بودترانسانیبسیارهمبامارابطهاما.بودناهمگنخیلیماگروه

کهآنهاییهمهء.بودمشاهدغربیآلماندربعدهامنآنچهاز

بسیار.بودندگروهایندرداشتندانتقادحزبورژیمبهنسبت

درونازراآنوحزبدرونبرویمبایدگفتندمیکهبودندکسان

یکبایستیما.استغیرممکنگفتندمیبقیه.کنیمعوض

.داشتیمرایکدیگرهوايهمهحالاینباولی.بسازیماپوزیسیون

. بود60و50هايسال
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شرقیآلمانبهکهبودندايکمونیستیهايگروهیعنی: س

ند؟نبودوفادار

چه؟یعنیشرقیآلمانبهوفادار: باتسکریستا

ست؟حزبیهايسیاستبهوفاداراینمنظورم

بهمجبورما.نبودیموفادارحزبیهايسیاستبهما: باتسکریستا

اینباماولی.بودیمموافقتولیدشیوهباما.نبودیمکشورترك

پرولتاریاتاتوريدیکاینزیرانبودیم،موافقپرولتاریادیکتاتوري

کهگفتشودنمیدلیلهمینبه.بودحزبدیکتاتوريبلکهنبود،

. بودیمشرقیآلمانضدما

چهشماخودکهکردیدمیسیاسیبحثآیا: س

سوسیالیسمگویدمیمارکس: گفتیدمی مثالًخواهید؟می

کهشمااست؟دیگريجورجااینوباشدبایدطوراین

خطربهراتانزندگیوبودیدکردهندرستگروهیک

حزبیهايبوروکراتازیکیازچونبودیدنیانداخته

. آمدنمیخوشتان

هايبحثدائماما.نداشتیممشترکیطرحهیچما: باتسکریستا

بود،مشخصتجربیاتمورددراغلبهابحث.داشتیمسخت

. داشتندماازمختلفیافرادکهايروزمرهتجربیات
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کهمحلآنبه.داردراآنجارفقايآدرسکسیچه: پرسیدیممی

آخ“.شدمیبازرویمانبهدرهافوراوداشتیمرمزاسمرفتیممی

بدلوردهمتجربیاتترتیباینبه”…آییمیجافالنازتو

. شدیممیسهیمهمباراموسیقیوکتبجات،نوشته.شدمی

دیوارتازهکهزنیممیحرفزمانیمورددرداریم: س

عظیمیتبلیغاتهويويها کهبودند،کشیدهرابرلین

.بود50هايسالیا؟…داشتدنبالبهراشرقعلیهغرب

نداشت؟تأثیريهیچشماروي

علیههمهمااست؟شرقعلیهغربتبلیغمنظورت: باتسکریستا

…داريسرمایهعلیهبودیم،غرب

وقتیببین.نداشتتأثیريشمارويهرگزآیا.نهنه،: س

کهرانچهآکهاستسادهخیلیموضوعگذشتزمان

گفتمی غربمثالچوناید،دادهانجامخبرچینانعلیه

. استچنینیاینتأثیراتمنظورم”…هستجاسوس“

گیرد،میشکلکارگريجنبشیکجاییوقتیمثالبراي

چهداندنمیکسیشود،میسرکوبکارخانهیکوقتییا

اینبربنا.کندمیپخشراخبرایننفریک.گذشته

کهبداندبودجالبخیلیغرببرايکهکردتصورنتوامی

. داردوجودرژیمعلیهدانشجوییجنبشیک

بود؟جاسوسهممابیندرآیاکهاینهمنظورت: باتسکریستا
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…مثالبراي: س

کههاییآکسیونهمهکهبودشدهثابتمنبراي.حتماً.مطمئناً

سازماناشورین،ایروستوك،دریابردیم،پیشماگدبورگدرما

وبودمرفتهغرببهوقتی.بودندباخبرآنازغربجاسوسیهاي

مراجاسوسیسازمانافرادبودم،گیسنپناهندگیاردوگاهدر

آنهاکهاطالعاتی.بودمشدهمبهوتکامال.کردندبازجویی

ماکهگیریممینتیجهاینبربنا.انداختوحشتبهمراداشتند

مابینهمغرببلکهکردنمیراماجاسوسییشرقآلمانفقط

. داشتجاسوس

سازمانپروندهدیدنخواهاندیوارسقوطازپسآیا: س

شدي؟خودتمورددرشرقیآلمانامنیت

. دیدمراآن: باتسکریستا

بود؟آندرچیزهمه: س

همهکهکنمنمیگماناوال.نبودآندرچیزهمه: باتسکریستا

خیلیچونفهمیدشدنمیراچیزهاخیلیثانیابود،نآدرچیز

صفحهیک.بودسیاهچیزهمه.بودندکردهسیاهراهایشقسمت

وبودخواندنقابلسومشیکشایدفقطکهدستتدادندمی

مستعارنامیاونامکهگفتندمی.بودندکردهسیاهرابقیه

.بودندکردهسیاهراهمه.استآندرجاسوسان

جاسوسیتوعلیهکسیچهبفهمینتوانستیپس: س

کرد؟می

نتوانندمردمتاکردندکاردقتبهبسیارادارات: باتسکریستا

. نخورددردشانبههماطالعاتاینتابیاورنددستبهاطالعات

کهبودندمندعالقهغربیآلماناداراتکهگویی: میس

جاسوسانوند؟بماباقیشرقیآلمانامنیتسازمان

کنند؟میکارآنانبرايشرقیآلمانامنیتسازمان

پروندهوقتی.دارمبرداشتیچنینمنآري،: باتسکریستا

مادرمپروندهمن.رسیمیبرداشتیچنینبهبینیمیراخودت

. ببینمهمراآنتوانستممیچوندیدمهمرا

داشتند؟نظرتحترااوچرا: س

آلمانامنیتسازمانجاسوسخودشاوچون: باتسکریستا

. بودشرقی

مردهخودشچوندادندنشانتوبهرااشپروندهآیا: س

کند؟کارغرببرايتوانستنمیچونبود؟

. آري: باتسکریستا

خاطربهآیاکرد؟میکاراینچرااوبفهمیتوانستی: س

بود؟اعتقادش

موضوع.شدنمیداغانطوراینصورتایندرنه،: باتسکریستا

.نداشتگیريتصمیمقدرتاوکهبوداینسربر

حساببهمادرمجرممنفرار.شدزندانیمنفرارخاطربهمادرم

کردمیامضابایستیمیاووخریدندرااشآزاديهاغربیبعد.آمد

آلمانبهدوبارهبتواندتاکردهمیکارجاسوسعنوانبهاوکه

هماوصورتاینغیردر.ببیندراخواهرموشودردواشرقی

…بماندزنداندردادمیترجیح

. بودهجاسوساوکهنیستاینمفهومبهاینولی: س

یکدربایستیمی او.دادندمیسفارشکاراوبه: باتسکریستا

داشتهنظرتحترااینترناسیونالامنستیکارهايکاتولیکگروه

اشپروندهدرشدمی.غربیآلماندرکاتولیکوهگریکدر.باشد

ولی.نبودخاصیاطالعاتهیچ.نوشتههاییگزارشچهکهخواند

خبرکسهیچبهتوانستنمیاصوالکهبودانگیزغماوبراي

کهکردمیفرضاو.بودشدیديروانیفشاراوبراي.بدهد

.شدنخواهندباخبرماجراازهرگزفرزندانش

نگفت؟چیزيشمابههرگزاوو: س

قهقههمنوقتی.خندهزیرزدمفهمیدم،منزمانی: باتسکریستا

خصوصبه”نه؟کهچراخب،“: گفتم.کردتعجبشدیدااوزدم

هیچبهوباشدداشتهتوانستنمیمهمیاطالعاتهیچاوکه

پدریشمنزلدراو.رسیدنمیاودستاطالعاتیچنینعنوان

ست؟بازيمسخرهچهدیگراین…دادمیانجامراانهخکارهاي

ببیند،رادخترشتاکردمیتعریفقصهمأمورینبهاوکهاین

نیست؟طوراین.استفهمقابل

کرد،تاآنبادرستشدمی اگه.داشتندوضعیچنینهاخیلی

داشتهموفقیتهمهاینجاسوسیباتوانستنمیامنیتسازمان

.باشد

هستجاسوسخب“: بودیملوحسادهما60و50هايسالدر

“.هستیمسمپاتیکیهايآدمما.کنندنمیجاسوسیکهراماولی

اطالعاتداشتندوظیفهحزبیافرادخصوصبهکهدانستیممی
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راجعاطالعاتیوهستیماستثناماکردیممیفکرولیکنند،جمع

. کندنمیردکسیرامابه

حملهگروهاعضايازیکهیچبهاطالعاتنسازماآیا: س

گرفت؟راجلویشانخیاباندریاکرد؟

. نه.نه: باتسکریستا

درکنیمیتعریفکهکارهاییایناگر.استجالب: س

برايکنی،مقایسهغربیآلمانباکردیدمیشرقیآلمان

وبچسبانیدآندیوارودربهشعاروبدزدیدراقطارمثال

تروریستیآکسیونیکراآن…بیفتیدراهابانخیدر

. کنندمیبنديدرجه

تروریستی،آکسیونگفتندنمیاینبهزمانآن: باتسکریستا

. حزبیضدآکسیونیادولتی،ضدآکسیون

زندانسالچنداحتماالزبیضدآکسیونمعنیخب: س

. است

کهدانستیممیما.بودالسویهعلیبرایمانموقعآن: باتسکریستا

. بکشدزندانبهکارماناستممکن

خیلیخرجشغربیآلماندرکارهمینعیناماآري: س

. استبیشتر

. استشدهعوضکامالشرایطستطبیعی: باتسکریستا

شدهتماماتدرسآیا.گریختیپزشکعنوانبهتو: س

بود؟

آنتا.بودتحصیلیپایانامتحاندوراندرمننه: باتسکریستا

اگرکهگفتمنبهدوستم.بودمدادهراامتحاناتمازچهارتاموقع

بقیهتاکنمتکراربایدراامتحانچهارهمینفقطبروم،غرببه

امتحانبایستیمیرفتم،میآنازقبلاگه.بدهمراامتحانات

امتحاناتپایانازبعداگروکردممیتکرارراتحصیلوسط

وسطبودبهتراینبربنا.کردممیتکرارراهمهبایدرفتم،می

. برومدرامتحانات

بعدوشدسوارنفریکخریدید،بلیطیکفقطپس: س

شد؟پیاده

ظاهرمکردیمسعیاولما.نبودسادههماینقدرنه: باتسکریستا

برایمرانیازموردوسائلدوستمرفتم،سلمانیبه.کنیمعوضرا

تاالبسهتامسواكاز.باشمداشتهغربیوسائلفقطتادبوآورده

بایستیمی بعد.آیممی شرقیآلمانازکهنکندفکرکسی

وحمل.کردعوضبایستمی راآنعکس.شودآمادهپاسپورت

اختیارمدررااتومبیلشانها خیلیزمانآنچونبودراحتنقل

بدوندم،شسوارکوچککیفیکبافقطمن.گذاشتندمی

عنوانبه.گرفتمرازنآنچمدانشدن،پیادهوقتچون.چمدان

شهروندعنوانبهبوداپستدروشدمسوارشرقیآلمانشهروند

باراشبتمام.ماندیمبوداپستدرشبیک.پیادهغربیآلمان

ازوشدیمقطارسواربعد.گذراندیمباردربرانگیختهاعصاب

. رفتیمبیغرآلمانبهوینطریق

کردي؟پناهندگیتقاضاي: س

شدشروعمادرمعلیهدادگاهولی.خواستمنمیاول: باتسکریستا

.کردمنمیراحتیاحساساصالمبورگها در.کردندزندانیرااوو

چیزهمه.کردنبحثشیوهحتی.بودغریببرایمچیزهمه

.رسیدمی طوراینمننظربهموقعآنحداقلبود،روشنفکري

.نداشتمهمخواندندرسحوصلهوحالوشناختمنمیراکسی

آیاکهنبودهمهمهمنبراي.کنمفعالیتدیگرانباخواستممی

موقعآن.غیرقانونییاهستمقانونیآیانه،یادارمشناسنامه

رفقابه.بشوندآشناهمزندانبابایدانقالبیونکهبودایننظرم

ولیکنند،میدرستراپاسپورتکارهايآنهاهکداشتماعتماد

زندانتجربهحتیکردممیفکر.بیایدپیشچهنیستمعلوم

همهفرارطیاینبربنا.باشدجالبتواندمیهمشرقیآلمان

کهکردمیاستدااللدوستم.بودبینیپیشقابلبرایمخطرات

اینبرايهکستطبیعی.ببرمپایانبهرادرسموکنمنامثبت

ازقبلحتیراامتحصیلیمدارك.بودالزمشناساییمداركکار

. بودمفرستادهغربیآلمانبهبلیطخرید

گازانبرزیرمراوکردممعرفیراخودم.رفتمگیسناردوگاهبه

. روزهر.بردندبازجوییبهمرابارهااطالعاتمأمورچهار.گرفتند

بیاورند؟درسرخواستندمیچیزيچهاز: س

منچراکهبیاورنددستبهاطالعاتخواستندمی: باتسکریستا

بهوباشمشدهمرديعاشقمنکهکردندنمیباورو.امکردهفرار

دالئلخاطربهنهوکنیمزندگیهمباتاباشمکردهفراراوخاطر

. اقتصاديیاوسیاسی

شرقیآلماندرآیاولی“: پرسیدندمیهیوبپذیرندتوانستندنمی
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آلمانبهمن”:دادممیپاسخمن”نه؟یابوديموافقحزببا

آنهاسوالبهو“. کندمیزندگیاینجانامزدمچونامآمدهغربی

اینجااز“: گفتنددهم،نمیپاسخدیدنوقتی.دادمنمیپاسخی

”!روينمیبیرون

”!مانممی جاهمینمن.باشد“: دادممیپاسخ

آلمانپناهندگاناغلبچونکردمنمیآسایشاحساسهماآنج

اردوگاهبهکهکردندمیفکر.بودندآنجااقتصاديدالئلبهشرقی

آنها.گیرندمی هدیهبنزمرسدساتومبیلیکوروندمی گیسن

. کشیدممی خجالتمنکهزدندمی حرفرژیميها بديازطوري

شد؟مینگتچهبرايدلتهرچیزازبیشتر: س

فکرشحاالوقتیکهستطبیعی.اجتماعیروابط: باتسکریستا

از[راسوسیالیستیحکومتیک]شورياتحاد[دیگرانبکنید،را

عصهجنگدرشکستازهنوزکهمردم.آوردندکارروي]باال

رسیدند،جمعیآگاهینوعیبههاسالگذشتازبعدخوردند،می

بود،شخصیتینوعچهایندانمینم.اجتماعیشخصیتیکبه

. همبهتعلقاحساسجوریکولی

یکبهمردمباالازفشارخاطربهشاید.پیوستگیهمبه

رابطهنوعیباعثامرهمینولی.رسیدندرژیمعلیههمبستگی

روابطتولیدروابطکهاستدرست.بودشدهمردمبینجدید

: بودجمعیيها فعالیتجاهمهکهامراین.سازندمی رااجتماعی

بودجمعیدرکسهر.مدرسهدرسکونت،محلدرکار،محلدر

.دادمیفرممردمبهکهبودچیزيو

آمدهغربیآلماندانشجوییجنبشوسطبهتوولی

نداشت؟وجودجمعیچنینآنجاچرا.بودي

اساسبرچیزهمه.بوددیگريطورفضاتمامزیرا: باتسکریستا

بازخودشانولیکردندمیشورشآنعلیهدانشجویان.بودبترقا

يها گروهبینهمهایندلیلهمینبه.شدندمی آنجذب

. داشتوجوددرگیري

عضوهمتوآیا.برددانشجوییسازمانعضودوستتآیا

شدي؟

زمانآن.نهمنامابوداسدياسعضواو: باتسکریستا

دانشجوییجنبشازکهبودندهگرفتشکلدیگرييها سازمان

. کردندمیکارها کارخانهیامحالتدرمثالورفتمیفراتر

توبرايدانشجوییسازمانچنینیکدرعضویتآیا: س

نبود؟جالب

بایدآدمکهبودطورياینشرقیآلماندر: باتسکریستا

بهپیروزيمنبرايوبودزیادخیلیفشاراما.باشدمتشکل

عضویانباشمحزبپیشاهنگیگروهعضوکهآمدمیبحسا

شدنردبارچندازپسحالاینباو FDJجوانانسازمان

.شومدانشگاهواردبتوانم

جوابمنونیستمحزبعضوچراکهپرسیدندمیمنازهمیشه

چیزيآنبرايفقطچونبشومحزبواردخواهمنمیدادممی

تصوراین !گفتهرااینحزبخود.کنممیکاراستمهمبرایم

کنارراآنغربیآلمانبهآمدنباخواستمنمیراستشوبودمن

بگذارمژ

. استشورشمعنیبهفقطگوییمی توچهآن: س

هیچکهتشکلیکو.بودشورشفقطآري: باتسکریستا

. نداشتاياساسنامه

داشت؟اسمیتانگروهآیا: س

در.بودیمناهمگنخیلیماهمکاراینبراي.نه: باتسکریستا

بهشبیهچیزي.بودندنزدیکترمابهکهبودندکسانیتشکلدرون

کهگفتیمی خودتبههمها آکسیونبعضبیمورددر.فراکسیون

 تلفنپايیادهم،می نگهبانیولینیستم،موافقآنبامن

آکسیوندرولیکنممیخبررابقیهافتاداتفاقیاگرونشینممی

. نیستمموافقآنباچونکنمنمیشرکت

. بودآتونوماینبربنا: س

. بودطوراین.آري: باتسکریستا

بود؟دانشجوییجنبشاوجآمديآلمانبهوقتی: س

مربوطهيها سازمان1971و1970يها سالدر: باتسکریستا

…بودندآمدهبوجود

وشکلدیگرکهبودنديها سازمانزمانآنیعنی: س

اینکهبگذاریماینبرراتصوراگر.بودندگرفتهشمایل

اینمعموالکههست،نامعلومیدوراناولماهششپنج

شدي؟می همشرقیآلماندلتنگتوآیااست،طور

.داددستمنبهاحساساینزودخیلیآري،: باتسکریستا

کردي؟فکرهمشرقیآلمانبهبازگشتبهآیا
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خوبراشرقیآلمانبایدآدم.کردمیسخترااوضاعاینخب

ازخاطربهشودمی.استغیرممکنتقریباکهبداندتابشناسد

دوبارهراآنتواننمیاماکرد،بغلغمزانويچیزيدادندست

ارتباطگروهباتوانستمنمیهرگزگشتمبازمیاگر.آورددستبه

بههرگز.شدممی ایزولهوگرفتممیقرارظرنزیرشدیدا.بگیرم

. بودقطعیقضیهاینبربنا.گشتمنمیبرهمشهر

استاینشرایطیچنینازمنطقیگیرينتیجهولی: س

. کندپررااولیجايکهکردپیداگروهیککه

یکخودم،گروهجايبهغربیآلماندرهممن: باتسکریستا

تاکشیدطولبیشتريزمانکهبوداینمشکل.کردمپیداگروه

کنمپیداگروهیتوانستمنمیمناولفازدر.کنمپیداراآنمن

کهطورهمان.کنمعبورروانیمقاومتسدازبایستیمی چون

سختوسفتعموديسازمانیکدنبالمنگفتم

[STRIKT] همگردبایدچپ: کردممیفکرخودمبا.نبودم

تانداردکافیتجربهکوچکگروهیکوضعیفیملیخیمابیاید،

. کندمبارزهقدرتمنددستگاهیکعلیه

کنی؟میفکرطورهمینهنوز: س

باشدآنامکانبایدکنممیفکرچونآري،: باتسکریستا

موافقچیزفالنبا: یعنیکنیم،ترویجراخودمانبینهمبستگی

زماندرماتجربهکهطورهمان.پذیرممی راتونظرولینیستم

. بودشرقیآلمان

هستی؟تشکلیچهعضوپرسندمیاولجلساتدرغربیآلماندر

دیگر.آیممی شرقیآلمانازعالوهبهمستقلم،مندادممیپاسخ

نظرکسی.نبودموابستهگروهیهیچبهچون.بودساختهحسابم

همراامراینطوريیک.بداندخواستنمیراکسیشخصی

تشکیالتیساختارهاي.بوددلسردکنندهمنبرايولیفهمم،می

راساختارهااینعملکردمن.نبودرویتقابلمنبراياغلب

. امشورشیجورهمین.بینیمنمیخوب

جاییخواستیمیاگر.شدروشنبرایمتشکیالتلزومبعدهاولی

.باشیتشکلمهاسازماناینازیکیدربایستیمی باشی،فعال

یکبهدلیلهمینبه.نبودتشکیالتازباالترپالتفرمیهیچ

”پرولتريجبهه“به.پیوستمسازمان

داشت؟اينشریهآیا: س

.داشتدادادامهراکارکهسازمانیبعدها.نهابتدا: باتسکریستا

براي.بودنزدیکترعقایدمبهچونکردمانتخابراگروهاینمن

کهتصوراینعالوهبه.سندیکاهاازخارجوپالمانزاخارجمثال

وبهداشتتاپرورشوآموزشازبود،فعالبایدها بخشهمهدر

درمحلهآندروبودمتمرکزمحلهیکدربایدولی…مهاجرت

. کردرخنهفضاهاهمه

رفتی؟بولیويبهکهشدچه: س

یکدرمبورگها در.کردیمکارعالیمانظرمبه: باتسکریستا

نفر20.شدشدیدسرکوببعد.کردیمکارها بخشهمهدرمحله

وجودبهگروهیکآنجاوکردیممیکاربیمارستانیکدررفقااز

ایننفهمیدهرگزولیکردبازجوییبهشروعپلیسبعد.آوردیم

گروهعضوکهبودنددیگريکسان.ستا گروهیچهواقعاگروه

. داشتندقبولراماولینبودند

3”فوسپفردآیزندورفر“نامبهداشتکارتونیاينشریهگروه

.گذاشتمیتأثیرمردمروي.بودآیزندورفدربیمارستانچون

برخیشد،شدیدترداشتندقبولراآنکهکسانیسرکوب

کسانیبودیم،کارپشتدرکهما.دادندمیدستازراکارشان

راماشدنمیوداشتیمثابتقراردادبودیم،کردهشروعراکارکه

توانستیمنمیوشدیمکارممنوعیتبهمحکومبعدها.کردبیرون

. کنیمکار

بود؟شدهممنوعکاربرایتانپزشکعنوانبهآیا: س

کارتوبهکسهیچدیگرسادگیهمینبه.آري: باتسکریستا

کهرسیدیمجاییبهما.بودسیاهلیستدراسمت.دادنمی

نوبتدیگر.استرسیدهخطآخربهقانونیيها راهکهدیدیممی

تجربهاولگرفتیمتصمیمزمانآن.بودرسیدهمخفیکاربه

کارکردههمخارجیانباما.برویمکشورازخارجبهوکنیمجمع

.بودمشدهآشنابولیویاییوشیلیاییزیاديتعدادبامن.بودیم

همراهشانکردندپیشنهادمنبهوگردندبرمیکهگفتندآنها

. بدهمادامهراگواراچهکارتابولیويرفتمهممنخب.بروم

بودي؟بولیويدرزمانیچه: س

. 1974: باتسکریستا

نرفت؟همراهتدوستت: س

٣- Der Eisendorfer Pferdefußُسم دورفآیزن
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. بودیمشدهجداما.نه: باتسکریستا

آن؟خاطربهیاآنازقبل: س

. آنزاقبل: باتسکریستا

کردي؟کارکیبابولیويدر: س

  هاتبعیديهمهگفتوبوددادهعمومیعفو4بانزر: باتسکریستا

.کشیدزندانبهکارشانوبرگشتندهمه.بازگردندتوانندمی

پسهستم،جااینحاال: کردممیفکروبودمبولیويدرمنحاال

تاکنممیصبرعدب.بگیرمیادزبانوبشناسمراکشوراولباید

رامردمشوکشوروسفرکردمسالیکطوراین.بگیرمارتبات

کاربهشروعبیمارستانیکدرداوطلبعنوانبهبعد.شناختم

آشناییطریقاز.شدمآشناسیاسیودلسوزافرادباآنجا.کردم

بهمرا.گرفتمقرارداديکاروشدبازبهداشتوزارتبهپایم

خواستندمیهاچریکماندهباقیآندرکهتادندفرسايمنطقه

من.شدندکشتهنفرچندورفتلوقضیه.کنندبازسازيراخود

وظیفهگروهایندروشدمدردخوريبهعضووگرفتمارتباط

خیلیتوانستممیبودماروپاییوزنچون.داشتمعهدهبرمهمی

.بودمبرانگیزشککمترسیاسینظرازوبدهمانجامراراکارها

وآرژانتینیبولیویایی،بودم،کردهپیداآنجاکهگروهیاعضاي

گذاشتهسرپشتراسختیتاریخکدامشانهر.بودندشیلیایی

ازهمهوداشتندمختلفیتجربیات.بودندتبعیديهمهوبود

درجالبیهايبحثکهاینباآمدند،میچریکیيها سازمان

. نبودايسادهکارآکسیونبهیدستیابگرفت،می

رفتی؟بولیويازبعد: س

. ماندم Tuxuتوخودرهمدیگرسالیکمن: باتسکریستا

اتفاقی؟یاسیاسیفعالیندلیلبه: س

راآنبودشدهدعوتمنازکهپروژهیکخاطربه: باتسکریستا

.کنمبررسی

. کردندونمبیرتا.رفتمپروبهسالیکبراي1978سالدر

داشتی؟فعالیتهمسالیکایندرآیا: س

فقطراکارزمانآنمن.بودیمهمباماچونآري: باتسکریستا

٤ سالتا١٩٧١سالازبولیویدیکتاتورسوارزبانزرھوگو-
.بولیویجمھوررئیس٢٠٠٢تا١٩٩٨سالازبعدو١٩٧٨

ازنفرچندبااینبربنا.نباشمتنهاکهکردمقبولشرطاینبا

چیپروبومیانما.کردندکمکمنبهآنها.کردمکارلیمادانشگاه

Chipero وجودکاغدرويفقطپروژهآنچون.کردیمبسیجرا

.بودکاردرحسابیودرستمالیاستفادهسوءبرنامهیکوداشت

راهبهصداوسرخیلی.بردیملیمابهوکردیمبسیجرابومیانما

. رفتممیبیرونکشورازبایستیمی مناما.افتاد

داد؟نشانالعملعکسچگونهسازمانت: س

ولیکردندحمایتمناززمانآن.مثبتخیلی: باتسکریستا

کاريتوانستندنمیهمآنها.بروماستبهترگفتندمیهمآنها

. بودمشدهمرگبهتهدیدبارچند.بودخطرناكاوضاع.کنند

برگشتی؟آلمانبهباز: س

دربرگشتم،وقتی.برگشتمآلمانبهموقعآن: باتسکریستا

چون.برگشتمبولیويبهبازمن.شدخونینکودتايیکبولیوي

سعیباشم،مواظبچطوردانستممیوشناختممی راکشورمن

وکنمبرقرارارتباطکردندمیمقاومتکهییها گروهباکردم

کردیممیهمتبلیغیکاربایستیمی.کنموصلهمبهراها گروه

. شدنمیمنتشرگزارشیهیچموردایندرچون

داشت؟وجودهمبستگیهايگروهانآلمدرآیا: س

زیونیتلودردوستییکمنمثالبرايآري،: باتسکریستا

در.رفتممیپونوبهوشدممی ردمرزازمن.داشتممبورگها

درهملیماباوداشتندسیمبیکهبودها راهبهازگروهیکپونو

ولیمابهآنجاازآوردم،می پونوتارااطالعاتمن.بودندارتباط

. مبورگهابهبعد

رفتهبینازدانشجوییيها گروهکهبوديگفتهقبال: س

. بودشدهتشکیلجدیدگروهیکوبودند

جايجنبدگسترشبهنیازبلکهبود،نرفتهبیناز: باتسکریستا

. گرفترادانشجوییجنبش

هايگروهکارشکلچگونهبدانیماستجالب: س

جغرافیاییمکانازگروهییعنی.کردهرتغییهمبستگی

دیگرينقطهءدررافعالیتشمرکزوبزندبیرونخودش

نیکاراگوئهیاالسالوادورکمیتهبعدهاآنچهمثل.بدهدقرار

دیوارسقوطازپسچرابدانیماستجالبو.بودشده

وقتی.روندمیدستازسادگیبهامکاناتیچنینبرلین،
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ایننبود،چریکیگروهیکعنوانبهانالامافدیگر

راآنهاحتی.پاشیدندهمازدیکريازبعدیکیهاگروه

. رفتندبینازسادگیهمینبهخودشاننکردند،سرکوب

بهودادنددستازراوجودیشانعلتآنهاآري: باتسکریستا

.رفتندتحلیلترتیباین

استبرقرارونسکحالتهمانامروزآیاکهدانمنمی: س

بهآلمانپرولتاریايکار،ها گروهسکوندلیلبهنه،یا

کهبودندنفرهزاران.شدمتمرکزدیگرانقالبیيها جنبش

ولیکردندکمکاسلحهوپولباالسالوادوردرچریکهابه

مبارزه“.بیاندازندهمسنگیکآلماندرنبودندحاضر

”دیگريجايدرامارد،کمبارزهبایدوباشدرادیکالباید

بهمنکه86-1985سالدرولینبودطوراینقبالشاید

رسیدمینظربه.باشمشاهدشتوانستممیآمدمآلمان

حمایتالسالوادورهايچریکاززیادبسیارتعدادکه

 رادیکالنبایدوجهیهیچبهآلماندرولیکردند،می

بهجنبشیچنینقیمنطادامهکهدانممی امروز.بودمی

گذاريارزشبخواهمآکهبدون.شودنمیختمهمبستگی

دستمبارزهازانالامافچونگفتتوانمی.کنم

. استرفتهآبآلماندرهمبستگیجنبشبرداشته،

باشد،داشتهوجودانقالبیحرکتیکبایدواقعااگر

بربنا.بدهدنشاندیگريجورراخودشبایدشورشگري

وکوبا،رویممینیست،خبريالسالوادوردروقتینای

آنجاوقتیوعراقرویممینیست،خبريکوبادروقتی

…دیگرجايیکبهنباشدخبريهم

ولیکنی،میعوضرافعالیتتمرکزکنی،میمکانقلن

درگذشتههايسالدرآنچهمننظربه.روينمیتحلیل

رفتهتحلیلشورشگريکهاستاینافتادهاتفاقآلمان

وجودفقرببیندکهاینبراينیستمجبورآدم.است

درراچشمانشفقطبایدآدم.برودالسالوادوربهدارد،

کارحقیقتدراین،بربنا.کندبازفرانکفورتهمین

فعالیتکسیاینوجودباشده،راحتترگذشتهازسیاسی

. کندنمی

کنیمیتعریفتونچهآگویممی کهاستدلیلهمینبه

جنبشازاي،آمدهتوآنازکهخطیاین.استجالب

فعالیتازواست،فعالمحلهدرکهگروهیبهدانشجویی

1978هايسال.المللیبینهمبستگیجنبشبهمحلهدر

تصورتوانمیگذشته،شیلیکودتايازسالشش1979-

نآلمادرشیلیباقويهمبستگیجنبشیککهکرد

بهکسانیکهبودطوريشرایطروهربه.داشتوجود

وظیفهتوبهرفقایتکهاینآیا.داشتندتوجهبولیوي

داشت؟بولیويیااینجارويتأثیريبرويبولیويبهدادند

توانیمیآیابرگردي،عقببهسالهمهاینازبعداگر

چوندادممیانجامراهمینکارهمدیگرباریکبگویی

بود؟بتمث

بسیارعمل.کردممیراکارهمینبارچندهرمن: باتسکریستا

رويکهتأثیريبلکه.نهمن،کارتأثیرخاطربهنه.بودمثبتی

رانقشمتابودمهمبسیارمنفهمرويوداشتمنخودرشد

آلماندرمبارزهادامهوقتی.استایننظرمامروز.کندروشن

خاطربهوویتنامجنگخاطربهو.دبوشدهممکنغیرشرقی

زمانآنراف.شدعوضخط]سرخارتشفراکسیون[راف

. کردممکنراقضایاازگیرهمهدركوبودالمللیبینطرحش

پناهندگانیوالتین،آمریکايدیکتاتورهايعلتبهآخردستو

آمریکايمورددربایستیمی جوانانبودند،آمدهآلمانبهکه

به1970دههدرانترناسیونالیستیاندیشه.کنندبحثالتین

بهلبنان،بهرفتند،میانهخاوربهبسیاري.کندمیرشدشدت

عنوانبهتانظامیآموزشيها اردوگاهبهتنهانه…وفلسطین

بهتررااوضاعآنکهبرايحالهماندربلکهبازگردند،چریک

. بفهمند

شانبینزمانآنکهلمان،آچپرويگواراچهتأثیر: س

بود؟چهبود،معروفخیلی

.کردیمبحثخیلیاومورددرخیلیماگروهدر: باتسکریستا

در.کردممیتعریفگواراچهباراخودمجوانیسنینازمنخود

بهنهمنکهبودروشنمنبراياینبربنا.شرقیآلمانهمان

آمریکايبهخواستممیمنآفریقا،بهنهوروممی میانهخور

. گواراچهخاطربهبروم،التین

رازیاديمدت1979سالدربولیويدرکودتاازپس: س

آنجابهمدتکوتاهسفرهايبرايفقطیامانديآنجا

رفتی؟
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.بازگشتمآلمانبهبعد.ماندمآنجا1980سالتا: باتسکریستا

سادگیاینبهتینالآمریکايدر.آوردممی درپولبایستیمی

.آورددرپولتواننمی

. رفتمالسالوادوربه1983سال

رفتی؟السالوادوربهچرا: س

آشنامردیکبابولیويمسیردرلیما،درچون: باتسکریستا

او.رسیدقتلبهالسالوادوردراو.شدمعاشقشدلصدکهشدم

.بودنگارروزنامه

سالحملهازبعدمنبروم،وادورالسالبهخواستمنمیراستش

آنقدراوضاع.بودآوروحشتمنبرايشناختم،راکشور1981

شدتبهمردمدلدرجامعه،کردننظامیباارتشوبودخشن

آنبازمانآنتامنکهبودپابهخشونتی.بودانداختهوحشت

هرگزمنولیبودم،دیدهبولیويدرراخشونتمن.نبودمآشنا

جرئتکسی.بودمندیدهخیاباندرجسدسرپوشبدونطورینا

خودمبه.کندشناساییراآنهایابپوشاندرااجسادرويکردنمی

اماباشد،مهمچریکاستممکن !هرگزجاییچنیندرگفتم

. نیستمنزمینیکیاین

آنجابهخاطراینبهبود؟انالامافدردوستتآیا: س

خبرنگاري؟کارخاطربهاینکهیابود؟رفته

کودتاشیلیدروقتیوبودهلندي5کوسترکوس: باتسکریستا

آنجاازوقتی.بردنداستادیومبهوکردنددستگیرش.بودآنجاشد،

واندکردهايتجربهچنینکهکسانیوظیفهگفتمی آمدبیرون

به.دهندادامهرامبارزهکهاستاینانددیدهراچیزيچنین

تبلیغیکاربرايدلیلهمینبه.اندشدهکشتهکهآنهاییخاطر

آنجاورفتالسالوادوربهانقالبطیهلند،دررادیوشان

. کردفیلمبرداري

بودقرار.بود1982مارس.گذردمی اوقتلازسال25امسال

یکدر.کندتهیهپلیکطرفدوازمستندفیلمیکشانتیم

تحتمنطقهءراهدر.هاچریکدیگرطرفدروارتشطرف

دووبودندهلندينفرچهار.افتادتلهبهکهبودهاچریککنترل

٥ Koos Koster,

http://socialhistory.org/en/collections/koos-koster-el-
salvador

. برددربهجانشانیکیکهچریکالسالوادرينفر

سازمانانالامافآیارفتی،الساوادوربهتووقتی: س

کشوروارداولیاداشتیارتباطقبلازآیابود؟داده

شد؟برقرارارتباطعدبوشدي

خیلی.رفتآنجاطوريهمینکهشدنمی: باتسکریستا

.بودندمواظبخیلیبایستیمی همهاچریکبود،خطرناك

. بودشدهبرقرارنیکاراگوئهوآلمانطریقازارتباط

کشیدي؟می انتظارکاراگوئهیندربایستی: میس

انتظارماهسهکنممیفکر.کشیدطولخیلیبلی،: باتسکریستا

به.آلمانیدیگرپزشکیکومن.شدیمواردنفريدوما.کشیدم

وشويمیردراحتترهمیشهطورياین.شوهروزنعنوان

بهبایستمی زمینیراهازکهآنجااز.استکمترخطرش

. بودبهترطورياینرفتیم،میالسالوادور

رفتید؟مورزانراهازآیا: س

. رفتیممستقیمهندوراسازنه: اتسبکریستا

برگشت؟یاماندهماوآیا: س

او.ماندمجنگآخرتامن.رفتمنازقبلاونه: باتسکریستا

کارهايجملهاز.گرفتعهدهبهرادیگريوظیفهورفتبیرون

. دیپلماتیک

بود؟حزبعضوآیا: س

حیندرمالیوداد،نمیاجازهتشکیالتاساسنامه: باتسکریستا

. بودیممیلیتانتهمهجنگ

کهبودندفرماندهانیکمونیستحزبدرمثالبرايولی

. نبودندالسالوادوري

بهکهروخاسخسوس.بودهمماجریاندرخب: باتسکریستا

میلیتاوولیبوداينیکاراگوئهاوبود،فرماندههمرسیدقتل

. گرفتالسالوادوري

. بودندگرفتهالسالوادوريملیتجنگازقبلآنها

رسیدي؟السالوادوربهوقتیبودچهبرداشتتاولین: س

منپیوستم؟هاچریکبهوقتیبرداشتماولین: باتسکریستا

کردمتعجبفقط.بودمامزندگیعشققتلتأثیرتحتهنوز

بودسختوسفتخیلیسازمانیکچریکازمنتصورچون
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زندگیایناز.کندمیتعیینامنیتیابیرتدراچریکزندگیکه

وکردیممیزندگیچادردرما.کردمتعجببودسادهخیلی

مربوطزندگیبهکهچیزهاییبقیهولیبودسادهخیلیغذایمان

حملهدشمنموقعیاگر.شدمی گرفتهسادهنسبتاشودمی

بسیاربود،همراهسروروشاديبانسبتازندگیکرد،نمی

زندگیدرزیاديدوستانهمچریککهاین.جالبوجانبهچند

. بودانگیزشگفتخیلیبرایمدارد

مسلحانهجنبشیکبینکهشدروشنبرایتآیا: س

هست؟تفاوتشهريچریککوچکگروهیکوايتوده

.شدروشنتربرایمبعدها مدت.آريکنممیگمان: باتسکریستا

فکرجونبپیوندم،شهريچریکبهخواستممیهمیشهابتدادر

چونآمدم،میشهرازمنچون.استاینمنآیندهکردممی

بهکردممیفکرچونودارمتجربهچوندارم،شهريفرهنگ

بولیوي،تجربهازبعد.خورمها می چریکدردبهخارجیعنوان

منکهاینباکنم،شدوآمدمشکلیهیچبدونتوانستممیکه

همینکنم،مینظرجلبخیلیامفیزیکیساختارلحاظبه

مننداشتانتظارکسهیچ.بودشدهپوششبرایمخودش

.جوانترندخیلیها چریککهاستاینتصورکهچرا.باشمچریک

چریکبراي.بودمساله39شدم،جنگواردمنوقتیزمانآن

.دندفرستاکوهبهمراآنهاولی.استباالییخیلیسناینشدن

.برومشهربهخواهممی: گفتمبارهاوکردمتقاضابارهامن

زیونییتلوتیماینقاتالنکهبوداینهدفمتماموتنفرازبودمپر

زندگیاینبگویمبایدو.نبردندبیرونکوهازمراولی.بکشمرا

شهريچریکدر.ستشهريچریکازترراحتبسیارروستایی

باید.بشويشناساییکههستخطراینايهدقیقهرساعتی،هر

. ولی در روستاها مشکل فرهنگی داري.کنیحرکتدیگريطور

.اگر خودت را وفق بدهی، نسبتا زندگی خوبی داري

پزشکیکحتی]خندهبا[. پزشکیشداتوظیفهبعد: س

دردبهکهآموختهچیزيکهکندافتخارتواندمیهم

. استمهموخوردمی جنبش

جنگطولتمامدرولی.کمییکشایدآري: باتسکریستا

استممکنکهنباشد،کافیامدانشکهترسیدممی انتهابی

وکردممیاحساستنهاراخودمپزشکعنوانبه.کنماشتباه

افتخارتوانستمنمیهمخیلیموقعآن.بودسختخیلیبرایم

منکهکردمننگاهموضوعاینبهطورياینهرگزمن.کنم

.امکردهکارهاخیلی

بهماندندزندهبودند،شدهمجروحسختکهکسانیازبسیاري

بیمارانخاطربهبلکهنبود،ویکتوریایاباتسکرستامن،خاطر

اینو.داشتندزندگیبهعجیبیعشقآنهاکهخاطراینبه.بود

. کردزدهشگفتمراهمیشهکهبودچیزي

بهبودنایزولهوتنهاییاحساساینباکهاستایندیگرموضوع

سعیهمیشهرا،پزشکیکيها مسئولیتتمامپزشک،عنوان

وشکتمامازمن.کنمتقسیمتیمتماموبیمارانباکردم

دانستنتشنهشدیداًبهآنها.زدممیحرفآنانبههمتردیدهایم

برایمامرنای.گرفتندعهدهبههمرامسؤلیتازبخشیوبودند

. بودآورحیرت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

راکاريالسالوادوردرشدیدموفقشما،یاتو،ولی: س

آنجهاندردیگرچریکیهايجنبشکهبدهیدانجام

بهداشتپرومتورهايآموزش: داشتندراآرزویشزمان

تعدادتوباشم،داشتهخاطربهدرستاگر.)پزشکیاران(

بودي،کردهحساببودیددادهزشآموکهراپرومتورهایی

درشماهست،یادمهنوز.جنگزمانهايجراحیتعدادو

.بودیددادهارائهراکاربیالن1992یا1991سال

سپردندجانعملحیندرکهکسانیاندكشمار: باتسکریستا

چنداگرولیمردند،عملازقبلها بعضی.بودورتعجببسیار

. بمانندزندهواقعاکهبودزیاديامیددند،مانمی زندهروز

.کنمنمیفراموشهرگزکهگفتیچیزيمنبهباریک: س

کنند،میجراحیکمروکوهدرکهشنودمیکسیوقتی

هیچمثال: شودمیتأکیدقضیهمنفیبخشرويهمیشه
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هستیادمولی.اینبهشبیهچیزيیانیستاستریلچیز

رفقاحیاتي هادامدالئلازیکیمراهمینگفتیمی که

.ندارندوجودبیمارستانیهايباکتريکهامراینیعنیبود

جراحیبایستیمی وآمدمگوارخیالبهمنوقتی: باتسکریستا

ازوبودمبولیويدرزمانآن.بودمشدهشوکهکردم،می

مستقیماًزانووقتیزانوجراحیمثالیعنی(سلکتیو،هايیحجرا

بستهعملاطاقرويهمیشهوکردممیاريدخو،)نیستمجروح

برايراهاکلیساکردیم،سرهمهمعملاطاقئلااو.داشتمتأکید

یک.نبودمطرحاصوالموضوعاینها بعد.کردیمآمادهجراحی

آنتیخودبیمارستانی،هايباکتريوجودبرايدیگردلیل

 وجودبهمقاومهايکتريبامدتیازپسکههستندهابیوتیک

. خطرناکندبسیارکهآیدمی

.شدندمیزخمیکهجوانانیدرزندگیبهعشقدیگرسوياز

باریککسهر.گرفتندمیعهدهبهراکارازبخشیهمخودشان

با.رفتبیرونپزشکیارعنوانبهمابیمارستانازشد،میزخمی

اولینتوانستمیواولیههايکمکبارهدراطالعاتنخستین

. بدهدانجامراهارسیدگی

عنوانبهکهپسريودخترجوانانکهبودایندیگرپدیده

بهبگیرندیادبایستیمی زمانهمدیدند،میآموزشپزشکیار

زخمیبابایستیمیاوقاتبسیاري.بگیرندتصمیممستقلطور

عهدهبهمسؤلیتزخمیزندگیبرايبایستیمی.بمانندتنها

هاچریکنظامیصفوفکهشدمی ختماینجابهامراین.بگیرند

آنهاچونبردند،میخودبارادیدهدورهپزشکیارانهمیشه

مهمچریکیستونیکبرايکهستطبیعی.بودندپذیزمسؤلیت

. است

آموزشراجدیدينفراتبودیممجبورهمیشهماطورياین

بلدوداشتندرااولیهاطالعاتي مهههاچریککهامراین.بدهیم

روزسهوبودخودهگلولهشکمناحیهازرفیقیمثالبراي.بودند

حوالیآندشمننیروهايکهبودکردهمخفیجاییراخودش

این.آوردندماپیشوکردندپیدایشرفقاکهزمانیتابودند

آندرکهدانستمیچوننخورد،آبقطرهیکحتیرفیق

زخمیرگوقتیچگونهدانستندمیدقیقاآنها.میردمیتصور

هايکمکدرمااواخردر.بگذارندآنرويفشاريپانسمانشده،

. بودندبلدخودشانهمهچون.نداشتیممشکلیهیچولیها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…سال16شده؟تمامجنگکهاستسالچندحاال: س

راپزشکیارانازیبرخوبوديالسالوادوردرتازگیتوو

کرديمیفکرهرگزداشتی؟احساسیچه.دیديدوباره

ببینی؟دوبارهراآنها

بهپیوستنازقبلکه6دلمیمثالبرايبینی: میباتسکریستا

پزشکحاال.بودرفتهمدرسهبهابتداییکالسسهفقطهاچریک

ايبرجستهنقشخودشذکاوتوهوشکهستطبیعی.است

باآدمهر.نیستکافیتنهاییبهذکاوتوهوشاماباشد،داشته

مدرسه،درکالسیکتحصیالتداشتنبدونتواندنمیهمهوشی

رسدمی نظرمبهاینبربنا.بخواندپزشکیوبشوددانشگاهوارد

اطالعاتآنقدربودنشپزشکیاروجنگدورانطیبایستیاوکه

. برسدموفقیتیچنینبهبشودکهباشدآوردهدستبه

همیشهماراپیوستگیهمبهاحساساینپدیده،ایناوال

کهگذاشتتأثیرمارويطوريگوارخیالتجریهایناما.داشتیم

بینخصوصیبهاعتمادنوعیببینیم،رایکدیگروقتیهمامروز

. شودنمیساختهسادگیهمینبهکههستبرقرارما

یکمن“: گویندنمی.کنندمیفتعریکهستچیزيدوم،پدیده

چیزي“: گویندمی بلکه…”خوبخانهیکیادارم،خوبشوهر

دانشگاهدرچیزآنیاچیزاین“،”گرفتمدیپلم“،”یادگرفتم

چریکیجنبش”…ودارمراشغلآنیااینمن“یاو،”خواندم

کهدانندمی آنانکهگذاشتجايبهتأثیريچنانمردمروي

.کنیمبناراجدیديجامعهءخواستیممیما.آموختدبایهمیشه

وپزشکیاران(پرومتورهامورددرخصوصبهبودمهممابراي

کهآمدند،میماپیشسالگی15-14درکه)خلقیمعلمان

هماگر.بگیرندیادوببینندآموزشبایدکهبشنوندهمیشه

٦- Delmi- Maria Argelia Dubon Abrego حاضرحالدر
السالوادربھداشتوزیرمشاوروپزشک
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یادبایدکهشنیدندمی ماازدائمداشتند،نمیاحساسیچنین

پیشراکارهاجنگازبعدکسیچهنگیري،یادتواگر.بگیرند

بپذیرد؟مسؤلیتوببرد

کهینزنا.زناندرخصوصبه.بودهمهدراحساساین

کنندعروسیسادهدهقانیکباخودخانوادهمانندخواهندنمی

کهزنانی.باشندجامعهازبخشیخواهندمی.شونددارهبچو

کهباشند،داشتهآگاهیودانشفرزندانشانخواهندمی

قابلآناندرخواستاین.بیایندپایینخودموضعازخواهندنمی

  . استممتازبودن،چیزيچنینشاهدو.استرؤیت

  

  


