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ECCE( E-Collaborative for Civic Education( یک سازمان غیرانتفاعی در 
ایاالت متحده آمریکا، تحت 501c3 است که از فن آوری اطالعات و ارتباطات برای 

آموزش و ارتقای سطح شهروندی و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده می کند.
ما به عنوان بنیانگذاران و مدیران این سازمان، اشتیاق عمیق مشترکی داریم که 
شکل دهنده ایده های جوامع باز است. همچنین برای ما، شهروند، دانش شهروندی، 
مسئولیت و وظیفه  شهروندی یک فرد در محافظت از یک جامعۀ سیاسی دموکراتیک 
پایه و اساس کار است؛ همان طور که حقوق عام بشر که هر شهروندی باید از آنها 
برخوردار باشد، اساسی و بنیادی هستند. ECCE دموکراسی را تنها نظام سیاسی قادر 
به تأمین طیف کاملی از آزادی های شهروندی و سیاسی برای تک تک شهروندان 
و امنیت برابری و عدالت می داند. ما دموکراسی را مجموعه ای از ارزش ها، نهادها 
و فرایندها می دانیم که مبشر صلح، توسعه، تحمل و مدارا، تکثرگرایی و جوامعی 

شایسته ساالر که به کرامت انسانی و دستاوردهای انسانی ارج می گذارند، است. 
ما پروژۀ اصلی ECCE یعنی »آموزشکده  توانا: آموزشکده مجازی برای جامعۀ 
و  منابع  ارائه  در  توانا  آموزشکده  کردیم.  تأسیس   2010 سال  در  را  ایران«  مدنی 
ارائه  دوره های  با  توانا  پیشرو است.  نهاد  ایران، یک  دنیای مجازی در  آموزش در 
آموزشی زنده  در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن دانشجویان، به یک جامعۀ 
آموزشی قابل اعتماد برای دانشجویان در سراسر کشور تبدیل شده است. این دروس 
زنان،  حقوق  دیجیتال،  امنیت  دموکراتیک،  نهادهای  مانند  متنوع  موضوعاتی  در 
وبالگ نویسی، جدایی دین و دولت و توانایی های رهبری ارائه می شوند. آموزشکده 
توانا آموزش زندۀ دروس و سمینارهای مجازی را با برنامه هایی مثل مطالعات موردی 
در جنبش های اجتماعی و گذارهای دموکراتیک، مصاحبه با فعاالن و روشنفکران، 
دستورالعمل های خودآموزی، کتابخانۀ مطالب توصیفی، ابزارهای کمکی و راهنمایی 
برای آموزشگران ایرانی و حمایت مداوم و ارائه مشاورۀ آموزشی برای دانشجویان 

تکمیل کرده است. 
بهترین  توانا متوجه گردآوردن  توانایی های آموزشکده  برای توسعۀ  ما  تالش 
متفکران ایرانی و صداهای محذوف است. به همین ترتیب، به دنبال انتشار و ارتقای 
آثار مکتوب روشنفکران ایرانی  هستیم که ایده های آنان توسط جمهوری اسالمی 

ممنوع شده است. 
یکی از نقاط تمرکز تالش توانا، ترجمه  متون کالسیک دموکراسی و مقاالت 
معاصر در این باره و نیز ترجمه  آثار مرتبط با جامعه   مدنی، حقوق بشر، حاکمیت 
قانون، روزنامه نگاری، کنشگری و فن آوری اطالعات و ارتباطات است. امید ما این 
است که این متون بتواند سهمی در غنای فردی هموطنان ایرانی و برساختن نهادهای 

دموکراتیک و جامعه ای باز در ایران داشته باشد.
سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما

مریم معمارصادقیاکبر عطری
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بزنم  با اعتدال فکر کنم یا حرف  »نمی خواهم 
یا بنویسم... جدی هستم... مبهم نخواهم بود... 
توجیه ای نخواهم تراشید... یک اینچ هم عقب 

نمی نشینم... و صدایم شنیده خواهد شد.«

ویلیام لوید گریسون1 در ماساچوست به دنیا آمد، روزنامه نگار و اصالح گری حرفه ای شد، 
و در کنار مخالفت با بردگی، پشتیبان حقوق زنان، صلح خواهی و میانه روی هم بود. در سال 
1۸29، به دوست »کوآکر«2 خود ملحق شد تا عهده دار سردبیری روزنامه ای مخالف برده داری 
به نام »ابتکار رهایی جهانی«۳ در بالتیمور شوند. در سال 1۸۳0، هفت هفته را به  اتهام افترا 
در زندان گذراند، چون در سرمقاله اش تاجر اهل »نیوبری پورت« را به  خاطر تجارت برده 

1. William Lloyd Garrison )1805 – 1979(

2.کواکر فرقه ای از مسیحیت به نام جامعه مذهبی دوستان است
3. The Genius of Universal Emancipation

مقدمه دایان راویچ



یادداشتراهنمابراینشریه»آزادیبخش« 10 

محکوم کرده بود. یک سال بعد، به بوستون مهاجرت کرد و نشریه »آزادی بخش«1را تاسیس 
کرد و جنبش لغو برده داری را پیش برد. گریسون، برده داری را آلوده به گناه می خواند، آن 
انجمن ضد برده داری  الغای فوری آن بود. در سال 1۸۳2،  را محکوم می کرد و خواستار 
نهاد.  بنیان  را  برده داری آمریکایی  انجمن ضد  بعد،  تاسیس کرد و یک سال  را  نیوانگلند 
گریسون در بحث خارق العاده و در محکوم  کردن اهریمن، رک و راست بود. معاصران 
با بردگی  به زندگی همیشگی همراه  اما آن ها  افراطی و متعصب خواندند،  او را  گریسون 
خو گرفته بودند. اما گریسون این چنین نبود؛ نثر انتقادآمیز و کوبنده او خشمی اخالقی را 
برانگیخت و آمریکایی های بیشتری را متوجه این موضوع کرد که برده داری نه امری طبیعی 

است، نه حق کسی است و نه موضوعی قابل دفاع است. 

1. The Liberator
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این یادداشت راهنما1 در اولین شماره نشریه »آزادی بخش« در سال 1۸۳1 منتشر شد.

سخنرانی ها  از  مجموعه ای  توسط  مردم  ذهن  تهییج  هدف  به  اخیرم  سفر  ...در 
درخصوص برده داری، هر مکانی که از آن دیدار کردم، شواهدی تازه از این حقیقت 
به دستم داد که به انقالبی گسترده تر در نظر عموم در ایالت های آزاد، و مشخص تر 
ایالت های شمالی[  نیاز است. ]در  ایالت های جنوب  به  نیوانگلند،  نسبت  از همه در 
و  سرسختانه تر  تعصب ها  بی رحم تر،  افتراها  فعاالنه تر،  مخالفت ها  تلخ تر،  تحقیرها 
البته،  بی تفاوتی ها منجمدتر از آن چه بود که در میان خود برده داران دیده می شد. 
استثناهایی بر خالف این موارد هم وجود داشت. این وضعیت امور ناراحتم کرد، اما 
باعث دلسردی ام نشد. با وجود تمامی خطرها، مصمم هستم تا استاندارد آزاد سازی 
آزادی،  زادگاه  در  و  هیل  بانِکر  محدوده  در  درست  هم  آن  ملت،  این  نظر  در  را 
بادبان برافراشته است؛ و مدت ها حرکت می کند،  ببرم. همین استاندارد اکنون  باال 
یغماگری های زمان و موشک های دشمن هم اثری بر آن نخواهند گذاشت، تا زمانی 
که هر زنجیری باز شده باشد و هر برده ای آزاد شده باشد! بگذارید ظالم ها در جنوب 

1. The prospectus
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بلرزند. بگذارید همدستان پنهان آنان بلرزند. بگذارید مدافعان شمالی آنان بلرزند. 
بگذارید تمام دشمنان سیاه پوستاِن آزاردیده، همگی بلرزند.

فکر می کنم انتشار یادداشت راهنمای اولیه من الزامی نیست، چون تاکنون تیراژ 
زیادی داشته است. اصول منعقد در آن را با ثابت قدمی در این مجله دنبال خواهم 
نخواهم  تن  بر  را  هیچ کسی  از  سیاسی  من جامه طرفداری  این که  استثنا  به  کرد، 
کرد. در دفاع از جنبش واالی حقوق بشر، می خواهم کمک تمامی مذاهب و تمامی 

احزاب سیاسی را به دست بیاورم.
با پذیرش »حقیقت مسلم« عنوان شده در »بیانیه استقالل آمریکا« که می گوید 
»همه انسان ها برابر خلق شده اند و خالق شان به آن ها حقوقی سلب ناشدنی مشخصی 
اعطا کرده است - از جمله حق زندگی، آزادی و طلب خوشبختی«، من قاطعانه برای 
آزادی فوری جمعیت برده ها مبارزه می کنم. در چهارم جوالی 1۸29، در کلیسای 
پارک- استریت در خطابه ای در مورد برده داری، بدون اندیشه ای کافی به دکترین 
محبوب اما خطرناِک لغو تدریجی برده داری تن دادم. از این فرصت سود می برم و 
کامل و بی  هیچ ابهامی از آن تبری می جویم و همین جا در نظر عموم از خداوندگارم، 
از  لبریز  برده های فرومانده عذر می خواهم که آن احساساِت  بردارانم و  کشورم و 
بزدلی، بی عدالتی و پوچی را بیان کردم. باید از نوشته ام نیز تبری بجویم که در »ابتکار 
رهایی جهانی« در سپتامبر  1۸29 در »بالتیمور« منتشر شد. وجدانم حاال آسوده است.

می دانم بسیاری مخالف زبان تند و تیزم هستند؛ اما مگر دلیلی برای این تند و 
تیزی زبان نیست؟ می خواهم به تندی حقیقت تند باشم و همانند عدالت، دست به 
سازشی نزنم. در این موضوع، نمی خواهم با اعتدال فکر کنم یا حرف بزنم یا بنویسم. 
نه! نه! به مردی بگویید خانه اش آتش گرفته است و بگویید هشداری معتدل به بقیه 
بدهد؛ به مردی بگویید با اعتدال همسرش را از دستان متجاوز نجات بدهد؛ به مادری 
بگویید به تدریج نوزادش را از آتشی که در آن افتاده است، نجات بدهد- اما از من 
به اصرار نخواهید که از اعتدال در وضعیت حال استفاده کنم. جدی هستم، مبهم 
نخواهم بود، توجیه ای نخواهم تراشید، یک اینچ هم عقب نخواهم کشید، و صدایم 
شنیده خواهد شد. بی تفاوتی این مردمان کافی است تا هر مجسمه ای را از پایه اش 

جدا کند و رستاخیز مردگان را تسریع دهد. 
ادعا شده است که من لغو برده داری را با دشنام دادن و سنجش های عجوالنه به 
تأخیر می اندازم. این اتهام ها حقیقت ندارند. تاثیرگذاری ام، هرچند کم، تا حد قابل 
در شکلی  نه  دیده خواهد شد،  نیز  آینده  سال های  در  و  است  دیده شده  توجه ای 
و  موهبت،  یک  شکل  در  بلکه  لعنت  یک  قالب  در  نه  سودمند،  بلکه  مشکل ساز، 
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شکر  را  خدا  می خواهم  گفته ام.  را  حقیقت  من  که  داد  خواهند  گواهی  آیندگان 
کنم که من را قادر ساخت تا »ترس از انسان که دام می گستراند« را نادیده  بگیرم و 

حقیقت اش را به زبانی ساده و قدرتمند بیان کنم...
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