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نگاهی به جوش و خروش دانشجويان به مناسبت برگزاری 
 آذر برش خوبی است برای مشاهده  آن چه که 16سالگرد 

نشجوئی می گذرد و نيز با تقريب درزير پوست جنبش دا
کمتری، از آن چه که  دراعماق جامعه ملتهب ايران درجريان 

چراکه چهره غيررسمی وروتوش نشده جنبش   .است
سرفصل های . دانشجوئی سخن های ديگری برای گفتن دارد

 :  آذر امسال را باهم مرور کنيم16تأمل برانگيز خروش 
  2ه در صفحه   بقي                          

==================================    
  
 محمد رضا شالگونی ازنظرخواهی مجله آرش   

 جمهوري خواهان "آيي سراسري هم گردپيرامون 
   " دموآرات و الئيك

  
 ! ؟ "  نقش ايوان"   يا "   خانه  پاي بسِت " 

  
خواهان دموآرات و  آيي سراسري جمهوري نخستين گردهم

گيري يك جنبش سياسي  وانست سرآغاز شكلت الئيك مي
؛ ولي متأسفانه چنين فرصتي را از  گسترده و اثر گذار باشد

آيي آه  اين چكيده ي ارزيابي من است از آن گردهم.  دست داد
اما اآنون يك ماه و نيم .  ام اي نداشته اش عجله در بيان علني

هاي  بعد از آن نشست و انتشار گزارش رسمي و ارزيابي
، با اطمينان بيشتر و بسيار  ردي سازمان دهندگان اصلي آنف

  . توانم اين ارزيابي را مطرح آنم تر از پيش مي راحت
  8   بقيه در صفحه                                                   

  --------------------------------------------------------  
   

 !!    جهان چهارمی شدن قاره افريقا 
 

  آمانگر آرش                        
  : مقدمه 

حدود چند ماه پيش ، دکتر ناصر زرافشان از یکی از مرخصی 
های خود در زندان اوین استفاده کرد تا در سميناری که 
یکی از تشکلهای دانشجویی دانشکاه تهران برای بررسی 

و نئو ليبراليسم ) گلوباليزاسيون ( مسئله جهانی شدن 
به مناظره با  تنی قتصادی برپا کرده بود ، شرکت نموده و ا

      ، از جمله دکتر موسی غنی نژاد از اقتصاددانانچند 
  7 بقيه در صفحه                                                           

 
  !نان و آزادی برای همه :   83 آذر 16دانشگاه تهران ، 

  
  يو برابریی راد گفتگو         متن

   =در تهران با  يک دانشجوی فعال  =    
جنبش دانشجويی در پيوند با ديگر جنبشهای 

  !اجتماعی ، رودر روی کليت نظام 
  4  صفحه                                             

  

 

   اخبارآکسيونها و مراسمها 
  14  صفحه              

   اکراين و 
 ؟!آينده نامعلوم 

  
  احمد مزارعی: ترجمه 

  
  amin.org :منبع 
  13  صفحه        
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ...آرميده طوفان
 
  
  ومت ن مصادره روزدانشجو توسط حک ناکام کردن کرد-1
  

گرچه خاتمی ازچندسال پيش بامشاهده رويکرد قاطبه دانشجويان 
نسبت به دولت مدعی اصالحات،  پشت دستش را داغ کرده بود که 

اما يک بارديگر ناپرهيزی . درمراسم روز دانشجو آفتابی نشود
کرده وهوس شرکت در مراسم روز دانشجودر دانشگاه فنی تهران 

هوری اورا به رودرروئی با درپايان ماه های آخررياست جم
دراصل قراربود يک سالن کوچک باجمعيت ازقبل . دانشجويان کشاند

دست چين شده و بدون حضور هزاران دانشجوی معترض، و 
حفاظت شده بوسيله داربست های آهنين و بی شمار مأموران 

آن هم . امنيتی، ضامن برگزاری موفقيت آميزاين مراسم دولتی باشد
نبش دانشجوئی درزير بيشترين فشارسرکوب و درشرايطی که ج

اما هجوم هزاران دانشجوی خشمگين .پيگردهای گسترده قرار دارد
با شکستن وگشودن درب های سالن حفاظت شده، تالش سردمدران 
رژيم را برای مصادره روزدانشجوو مسخ  آن با ناکامی مواجه 

 دانش . و آن را تبديل به محکمه ای عليه نظام حاکم کرد ساخت
جويان آمده بودند باشعارهای مرگ براستبداد و مرگ 
برديکتاتور،رفراندوم رفراندوم اين است شعار مردم، خاتمی خاتمی 

شعاری که معموال درکنار اسامی کسانی چون خامنه ای (حياکن 
کل ... ،مجلس فرمايشی انحالل انحالل، و)ورفسنجانی قرارمی گرفت

ل موجوديت نظام را به چالش کارنامه اصالح طلبان دولتی و ک
و خاتمی آمده بود تابگويد به باوراو جمهوری اسالمی  . بکشند

دموکراتيک ترين  نظامی است که کشوربدان نائل شده و به آن نيز 
و اين سخن او درشرايطی که  جناح  حاکم درحال تدارک . نيازدارد

مراسم رسمی تدفين جسد به روی دست مانده اصالحات و شخص 
می است و خيزبلندی را برای استقرارتمام عيار حکومت اسالمی خات

و بناکردن حکومت وحشت و تباهی برداشته است،بقدر کافی 
ادعاهای وی را مضحک ساخته و موجب فوران خشم دانشجويان 

  *. گرديد
   آزادی زن، آزادی همه گان است-2
  

حضورانبوه زنان دانشجودراعتراضات فوق و نقش فعال آن ها 
.  آذرامسال بود16وز دانشجو ازمشخصات ديگر برگزاری درر

سخنرانی يکی ازدختران دانشجو درپشت ميکروفون درافشای 
خشونت نيروهای امنيتی نقش مهمی درتغيير جو عمومی عليه 
گردانندگان دولتی وبهم زدن ابتکار عمل و آرايش صفوف سازمان 

ها و و مهم تراز آن طرح برخی شعار. دهندگان مراسم داشت
مطالبات  دردفاع ازحقوق زنان حکايت گرجوانه زدن نهالی است که 
حکايت ازعزم دانشجويان دختر برای حضور مستقل و با مطالبات 

آيا می توان آن را طليعه بيداری . مشخص درجنبش دانشجوئی دارد
بزرگ توسط نيمی از جامعه برای پايان دادن به نقش سياهی 

ش ضداستبدادی بشمار آورد؟ اگر لشکرتحميل شده به آن درجنب
دمکراتيک –چنين باشد، می توان گفت جنبش ضد استبدادی 

  . کشورمان درحال برداشتن  گامی بلند بجلو است
  
    نان و آزادی برای همه-3

اگر درنظر بگيريم که بنيان تداوم جمهوری اسالمی همواره برايجاد 
درست به تقابل مصنوعی بين نان و آزادی استواربوده است و 

همين دليل نه نانی حاصل آمد و نه آزادی، و اگربيانديشيم که هدف 
اصلی چنين تقابلی تضمين حفظ قدرت و آشفته کردن صفوف 
مخالفين خودبوده است که دراين هدف خود موفق هم بوده است، 
وباألخره اگرمکثی برروی اين واقعيت داشته باشيم که دوگانگی و 

کميت به جناح اصالح طلب و تماميت گرا تقابل مزبور با تقسيم حا
ازدوم خرداد به اين سو، اوج بيشتری يافت و جناحی دردفاع از 

" نان"اشک تمساح ريخت و جناحی ديگر دردفاع از" آزادی"
گوش فلک را کرد؛ پس بهم پيوستن دوشاخه اصلی اين رود خانه 
ی منقسم شده را بايد نقطه نوينی بر فائق آمدئن برافسون دوگانگ

  .آزادی و نان توسط طبقه حاکم سياسی  بشمار آورد
گفتمان - اکنون دربرابر گفتمان حاکم، يعنی گفتمان حکومت اسالمی

 گفتمان نئوليبرالی درتالش بی وقفه ای است تا -نه نان و نه آزادی
با تسخير اذهان عمومی توسط گفتمان خود که مبتنی  برگسست  

به فاجعه " ول آزادی بعد نانا"بين آزادی و نان است وبا شعار 
بيش از دودهه فالکت و اختناق برآمده ازتجزيه نان وآزادی و 

بااين تفاوت که اگر . استقالل به عوامل جدا ازيکديگراستمراربخشد
بود که مردم را بسوی خود می " نان"دردوره کنونی اين سراب 

است که قرار است مردم " آزادی"کشيد، دردوره جديد اين سراب 
که البته نه آزادی درکارخواهدبود و نه ! ا بسوی خود جذب کندر

  .نان
آيا جنبش دانشجوئی بعنوان يکی از اقشارمرجع و تأثير 

الزم دست يافته است که " خود آگاهی"گذاردرجنبش عمومی به اين 
دربرابر تالش های بی وقفه  نئوليبرال های وطنی برای تأمين 

تبدادی ايستادگی کند و يا آن فرادستی گفتمان خود برجنبش ضداس
که تسليم آن خواهد شد؟ برافراشته شدن پرچم کوچولو و 

درميان دانشجويان " نان وآزادی برای همه" قرمزرنگی باشعار
وشأن ومنزلتی که اين پرچم کوچولودرميان ساير پرچم ها 
وپالکاردها ازآن برخورداربود، خبر از جوانه زدن اين آگاهی می 

     .دهد
  يوه مبارزه  ش -4
  

بهم زدن مراسم دولتی روزدانشجو و تبديل آن به به يک مراسم 
واقعا دانشجوئی ودرامتداد سنت درخشان آن، درعمل به معنای 
گزينش شکلی از مبارزه بود که با نافرمانی به مقررات و چه بايد 

شکلی ازمبارزه که .کردها ونبايدکردهای رژيم هم خوانی داشت
ات دوره جديدی است که مبين به  پايان رسيدن درانطباق با الزام

" چه بايد کردهای رژيم"فصل مبارزات قانونی و تمکين به 
ازيکسو و شروع فصل مبارزات فراقانونی،دامن زدن به نافرمانی 

اجتماعی وهنگام به ميدان آمدن يک جنبش مستقل -های مدنی
 عاملی که فقدان آن به بحران. ضداستبدادی و دمکراتيک است

  .انتقال کنونی و بحران آلترناتيومعنا می دهد
  
  نه دخالت خارجی جنبش مردمی، تحقق آزادی تنها با -5
  

بی ترديد،هنوزهم بسياری وجود دارند که درسودای دست يابی به 
آزادی و خوشبختی ازطريق دخيل بستن به ناجی های خارجی و 

جنبش دانشجوئی يک . مداخله کشورهای غربی بسر می برند
ارديگر نشان داد که سمت گيرهايش درتقابل با اين گونه توهم ب

نفی اميد بستن به مداخله قدرت های خارجی .پراکنی ها قراردارد
  بهمراه شعار اثباتی تأکيد برجنبش مردمی،نشان می دهد که درنزد 
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   .....آرميده طوفان         
  
  

مدن جنبش دانشجويان نيروی محرکه دگرگونی  را بايد دربه ميدان آ
  .های اعتراضی جستجو کرد

******************                    
بی ترديد طرح اين گونه شعارها نه هنوز به معنی فراگير شدن آن 

  .درميان همه دانشجويان است و نه به طريق اولی درميان مردم
جنبش دانشجوئی برای آن که به معنای واقعی به جنبش ميليونی 

  :گردد الزم استدانشجوئی تبديل 
 با فراگيرکردن هرچه بيشترصفوف خود درميان دانشجويان، 
برپاکردن تشکل های مستقل خود، و متمرکز کردن تالش های خود 

 سياسی و -دردوعرصه مقابله باگفتمان نئوليبرالی درحوزه نظری
ضداستبدادی هم -ايجاد پيوند های نزديک با جنبشهای مطالباتی

نقشی . ايفاء نقش خطيرودرخورخويش گردداکنون موجود، قادر به
که می تواند درتخميراين جنبش ها به يک جنبش فراگيرو نيرومند 

مطالباتی و به جنبشی برای آزادی و نان تأثير -ضداستبدادی
جنبش دانشجوئی تنها براين بسترخواهد توانست طوفان . گذارباشد

ورمان آرميده  رادرجهت پراکندن ابرهای سياهی که برآسمان کش
  .سايه افکنده است، بکارگيرد 

     ------------------------------------------------------  
  :پانويس

همگی برگرفته از پالکاردهای ) بجزسوتيتراول( تيتر و سوتيترها*
  .دانشجويان است

دانشجويان درشعارها و اعتراضات خود خواهان پس دادن رأی *
 وخاتمی درمقابل آن ها تأکيد داشت .های خود ازسوی خاتمی بودند

که وی دربرابرکسی عقب نشينی نکرده است واگر عقب نشينی هم 
او تأکيد کرد که . بوده باشد دربرابر نظام ومنافع نظام بوده است

  . ازهمان اول هدفش از اصالحات چيزی جز تقويت نظام نبوده است
" يزوفرنیش"براستی چه زمانی و چگونه می توان به پديده فراگير

و احساس خيانت شدگی پايان "رأی و خيانت"سياسی و آزاردهنده 
داد؟ به آن دوگانگی و بحران اعتمادی که مردم ما ازانقالب بهمن 
بدين سو باپائين کشيدن يک ديکتاتورو با حمايت از يک نظام 
تاريک انديش و خودکامه و مستبدی به نام ولی فقيه بررأس آن و 

 جناحی که مدعی اصالحات بود، باخود حمل می يا باحمايت فعال از
آيا جز شفاف ساختن هرچه بيشتر مطالبات کالن و جز  کنند

سنگرگرفتن درتشکل ها و نهادهای مستقل و جزمداخله ونقش 
آفرينی درروندهای سرنوشت ساز جاری وآتی از اين طريق و تنها 

ارد؟ ازاين طريق و اندوختن تجربه براين بستر راه ديگری وجود د
شيزوفرنی تعميم "بديهی است که  بدون  تصفيه حساب با اين 

     .نمی توان گامی بجلو نهاد" يافته
           83 آذر 18                                                  

                      

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  *با ما ارتباط بگيريد   *
 
  هفته نامه سر دبير 

                               
 arash.k@rahekargar.net      

  
   روابط عمومی سازمان

                                    
public@rahekargar.net 

  
   تلفن عمومي سازمان

  
              6777819- 40- 49               

  
    شماره فاکس سازمان 

 
     43455804-1-33  

    
 سايت راديو برابری 

 
     www.radiobarabari.net  

 
سايت راه کارگر     

 
              www.rahekargar.net   

 
 سايت اتحاد چپ کارگری

                                                   
 www.etehadchap.com 

   
 سايت راديو صدای کارگران ايران      
       
      www.sedayekargaran.com  
 

"ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
مشخص ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع

 .ند سازمان نيست
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  ی راديو برابری گفتگو          متن
   =ل در تهران با  يک دانشجوی فعا =    

جنبش دانشجويی در پيوند با ديگر جنبشهای 
  !اجتماعی ، رودر روی کليت نظام 

  = بخش اول    =                 
  
  

  : يادداشت 
 سعيد افشار يکی از برنامه سازان راديو برابری ، ٨٣ آذر ١۴ شنبه  

گفتگويی با يک تن از فعالين جنبش دانشجويی داخل کشور داشته 
روز  ( ٨٣ آذر١۶نچه ما طی دو روز بعد يعنی دوشنبه  آ٠است 

در دانشگاه تهران و دانشکده فنی و در فضای ) دانشجو 
دانشجويی کشور شاهدش بوديم و آن تجمع انبوه دانشجويان 
دختر و پسر ، گذشتن از سد ها و موانع موجود ، نافرمانی از قواعد 

اح بندی ها و بر بازی و قانونی آفريده شده نظام و رها شدن از جن
، » نان و آزادی برای همه « : افراشتن پالکادرها ی چندی از جمله 

تحقق آزادی تنها با جنبش « ، » آزادی زن ، آزادی همگان است « 
جنبش دانشجويی از اعتراضات « ، » مردمی نه با دخالت خارجی 

ی کنار ردو در پالکا» !پرستاران جدا نيستکارگران ، معلمان و 
در راه مبارزه جز زنجير هايمان ، « : ه گوارا نوشته بودند عکس چ

در کنا ر اين پالکادرها » ! چيزی برای از دست دادن نداريم 
، ) آذر ١۶(دانشجويان با سر دادن شعار ها و تجمع در روز دانشجو 

امر رودررويی و به چالش کشيدن تماميت نظام را از قبل ديدار با 
 سال دوری رئيس جمهور با دانشجويان ٢خاتمی ، که آنهم بعد از 

فراهم آمد، می توان تا حدی نشانه ای ازاستقالل حرکت جنبش 
   ٠دانشجويی دانست 

 هفته نامه راه کارگر به لحاظ اهميت مطالب رد و بدل شده در اين  
گفت و گو ، طی دو شماره آنرا با پاره ای تغيرات گفتا ری به نوشتا 

:  ياد آور می گرديم ٠دگان قرار می دهد ری عينا در اختيار خوانن
   ٠عنوان مطلب از ما است 

                                                                                                         
  راه کارگر هفته نامه   - با سپاس

                                    
****************************************  

 ٠ آذر روز دانشجو ايستاده ايم ١۶در آستانه :  سعيد افشار  
قرار است در تهران از سوی محافل دانشجويی در اينجا و 
آنجا از سوی برخی از تشکلهای دانشجويی مراسم روز 

   ٠دانشجو بر گزار گردد
 سال ۵١ در ٠ آذر آتشی است که خاموشی نمی پذيرد ١۶  

 ، هزاران تن از دانشجويان و مردم ١٣٣٢ آذر ١۶پيش روز 
معترض در تهران در واکنش به سفر ريچارد نيکسون معاون 
رئيس جمهور وقت آمريکا به ايران و برای بيان مجدد خشم 

 به يک ٣٢ مرداد ٢٨و کينه خويش از کودتای سيا ساخته 
حرکت اعتراضی دست زدند و فرياد مرگ بر امپرياليسم و 

 اين حرکت دليرانه درست ٠بداد سر دادند مرگ بر است
درشرايطی رخ داد که تنها چند ماه از کودتای سياه تابستان 

زندانها از انبوه !   عليه دولت دکتر مصدق می گذشت ٣٢
 خبرملی گرا پر بود و روزی نبود که مبارزان چپ و 

دستگيری و شکنجه و تير باران مخالفان سياسی 
 ١٨بعدها به  آذر ، ١۶ ٠نرسد ديکتاتوری سلطنتی به گوش 

 ٠ يافت تداوم جنبش دانشجوييایشهایتير پيوست و در هم
دانشجويان در شرايط کنونی ايران ، انبوه توده دانشجو ، 
پيشروان جنبش دانشجويی ، دغدغه های فکری ، گرايش 
های موجود در جنبش دانشجويی ، کدام ها هستند و 

واهی جنبش چگونه و چه می گويند ؟ اساسا آرمان خ
دانشجويی امروز در چه وضعيتی است ؟ گفتمان و يا 

  گفتمان های موجود جنبش دانشجويی چيست ؟ 
 اجازه بدهيد که اين سئواالت را با يک تن از دانشجويان در  

 من به شما سالم دارم و روز بخير ٠ايران در ميان بگذاريم 

فتتد از از اينکه دعوت ما را برای اين گفتگو پذير ٠می گويم 
پرسم شما وضعيت جنبش  مي٠کنيم شما تشکرمي

) ۵١(دانشجويی در ايران را در آستانه پنجاه و يکمين 
چگونه می بينيد ؟ ديگر )  آذر ١۶( سالگرد روز دانشجو 

اينکه چه گرايشاتی در اين جنبش مطرح می باشند ؟ شايد 
بعضی از اين گرايشات نتوانند بشکل علنی خودشان را 

ند و يا شايد از امکانات کمتری برای بيان معرفی نشان ده
شما کال وضعيت : خود سود می برند ولی می پرسم 

  موجود و گرايشات جنبش دانشجويی را چگونه می بينيد ؟ 
  
 ، ٧٨ تير ١٨جنبش دانشجويی مخصوصا بعد از :  پاسخ    

يک افت خيلی خيلی غم انگيزی داشته است و شايد هم 
تحکيم « ن ثابت وابسته به حکومت  جريا٠طبيعی است 

خودش ، دچار انشعاب شده ، حتی رو به نابودی » وحدت 
گذاشته و بشکل سنتی در بعضی دانشکده ها ، مثل 
دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه شريف ، وجود 
داشته و بکار خود ادامه می دهد و با در آوردن يک سری 

 جريانات ديگری ٠ند مجله ، خيلی آرام و منزوی عمل می ک
که در » جشنواره تابستانی « هم وجود دارند ، مثل 

دانشگاه پلی تکنيک بر گزار می شود که بيشتر گرايشات 
 آنچه من ٠ اينها فعال بيشتر فعال اند ٠ملی و مذهبی دارند 

می بينم ، متاسفانه نقطه غم انگيزش ، جريان انزوای 
ريم از سياست بگذ: می گويد   دانشجو ٠دانشجويی است 

، می خواهند که هيچ کاری انجام ندهند و اين را هم بايد از 
   ٠تاثير منفی سرکوب دانست 

  
جنبش دانشجويی دچار افت شده : شما گفتيد :  پرسش  

 حاال از نظر شما ، چه عواملی باعث اين افت شده ٠است 
  و چرا ؟ 

من فکر می کنم ؛ در واقع مهمترين عامل ، :  پاسخ    
 بر سر طرح ٠ تير صورت گرفت ١٨کوبی است که بعد از سر

اصالح قانون مطبوعات ، بستن روزنامه سالم و پشت 
سرش ، حمله مسلحانه به کوی دانشگاه تهران ، اينها 

 هزاران هزار ٧٨همه يک جريانی را بوجود آورد که در تير 
دانشجو در تهران ، تبريز ، رشت ، شيراز ، اهواز ، مشهد و 

اعتراض گسترده ای را شروع  ن های ديگر نيزشهرستا
 تير و سرکوب گسترده اين اعتراضات و ١٨ بعد از ٠کردند

زندانی شدن تعداد زيادی از دانشجويان و کشته شدن چند 
دانشجو ، خود به خود يک سکوت و انزوايی بين دانشجويان 

 گو اينکه اين سکوت کماکان ادامه دارد و يک ٠بوجود آورد 
زی برخی از طيف های راديکال در جنبش های جور بازسا

دانشجويی ، باالخص دانشجويان چپ و اينکه می توان اميد 
 ٠و خوشبينی از اين بابت در درون اين طيف مشاهده کرد 

چرا که بچه های چپ به طرف مطالعه کردن ، کسب آگاهی 
  ! بيشتر و آماده شدن برای حضوری دوباره رفتند 

  
خری که شما اشاره کرديد ، يعنی اين نکته آ:  پرسش  

بازسازی جريانات راديکال در جنبش دانشجويی و بويژه 
جريانات چپ تا چه اندازه جدی است و چگونه می توان ، 

  نمودش را بر شمرد؟

  
نمودش را فی الواقع می شود در مجالتی ديد که :  پاسخ  

 مجله در می ۶ تا ۵ بچه ها در تهران ٠انتشار پيدا می کند 
 يکی در تبريز در می آيد ، در شيراز و همچنين در ٠ورند آ

 بچه ها مخصوصا از ٠مشهد در حال چاپ شدن است 
طريق ايميل به يکديگر خبر می دهند که آخرين مطالب خود 

   ٠را بفرستند 



 5

  .....ی راديو  گفتگو  متن     
  
  

  منظور اينستکه به مجالت دانشجويی بفرستند ؟ :  پرسش 
   

له تا آن حد که من در جريان هستم ، دوستان ب:  پاسخ 
بيشتر عالقمند به يک نوع بازسازی و يک نوع تحليل به کل 

 نکته خيلی ٠نگاهشان نسبت به گذشتگان داشتند و دارند 
همه مان سعی می کنيم ، اينبار خيلی : جالب اينکه 

 مسلما ٠علمی و خيلی دقيق می خوانيم و نقد می کنيم 
ههايی که بشود از زير تيغ های سانسور رد هم پيدا کردن را

 باالخره نتيجه نهايی اينکه در ٠شد ، دشوار می نمايد 
شرايط آزاد چه جوری می شود ، امور مقابل خود را تست 
بکنيم ؟ و اينکه به چه نحوی می شود ، درحال حاضر سريعا 

 چه جوری ٠يک مجله در آورد ؟ هموارد مورد بحث ما است 
وهای دانشجويی را به جاهايی فرستاد تا می شود ، نير

غيره ، همه و همه مورد بحث ما  کارهايی انجام دهند ؟ و
  ! است 

  
شما می دانيد که ، هميشه و در هر شرايطی :  پرسش  

 آرمان  اشرزشا جنبش دانشجويی يکی از مشخصات با
 در شرايط کنونی می شنويم ، که ٠خواهی اش بوده است 

 ٠تر آرمان خواه هستند بيشتر جوانان سياسی و کم
در اين بحث بازسازی جنبش : پرسشم اين استکه 

دانشجويی هم به همين شکل است يا وزن آ رمان خواهی 
  هنوز باالست ؟

  
  ! نه فکر نمی کنم نه:  پاسخ  

  
  اين نه به چه معنی است ؟ :  پرسش  

  
شما در کل که نگاه می کنيد ، فعال وضعيت چندان :  پاسخ  

نده ای وجود ندارد يعنی فضای ياس ، يک فضای اميدوار کن
شکست ، مخصوصا در يکی و دو سال اخير خيلی خيلی 

   ٠بارز است 
  

ولی در عين حال شما اشاره داشتيد که :  پرسش  
  ! تالشهای تازه ای هم آغاز شده است 

  
بله ، بله خوب ، تالشها آغاز شده و من فکر می :  پاسخ  

  !  خوبی هم خواهند داد بکنم که اين تالشها ، جوا
  

  و چقدر اين آرمان خواهانه است ؟ :  پرسش  

  
شما ببينيد االن طيف های مختلف دانشجويی که :  پاسخ  

 مثال دانشجويانی که وابسته به حکومت اند ، ٠وجود دارند 
يا دانشجويان انجمن اسالمی اند ، دانشجويان ملی و 

يان اپوزيسيون مذهبی با طيف های مختلف شان و دانشجو
بنظرم _ گرايش آرمان خواه می گوييد _ که شما به آنها 

 يعنی دانشجويی که آرمان خواه ٠همه شان آرمان خواهند 
 آن دانشجويی که در طيف انجمن ٠نباشد ، وجود ندارد 

اسالمی مثال تحکيم وحدت است ، سعی می کنند که 
خواهی را رژيم را اصالح کنند و از اين حرفها ، نوعی آرمان 

که در : ما هم که بالکل می گوييم .  نمايندگی می کنند
طيف دانشجويان اپوزيسيون جا می گيريم و حکومت را اصال 
قبول نداريم و همين هم باعث می شود که بطرف طيف 

اپوزيسيون برويم ، آرمان مان هم تبديل می شود به آرمان 
: م عده کمی که االن اپوزيسيون هستيم و آنچه که گفت

  من ٠آرمان خواهانه هست و نمی توانيم منکرش بشويم 
مورد ما به همان اندازه آرمان خواهانه است : فکر می کنم 

 آذر آن سالها ، آرمان خواه بودند و ١۶که رفقای مان در
 در فرانسه و هر جای ديگر دنيا که اين ۶٨رفقای مان در مه 

ن ما و اتفاق افتاده است ، احساس می کنم که فرقی بي
  ! آنها وجود ندارد 

من البته بيشتر در رابطه با بخش راديکال جنبش :  پرسش  
دانشجويی ، خاصه چپ ها صحبت می کردم نه بقيه 

 من بعدا به بخش ٠کسانی که در جنبش دانشجويی فعالند 
ها و گرايشات ديگر می پردازم که آنها سطح فعاليتشان تا 

 در تشکلهای حکومتی چه اندازه است و اساسا بحرانی که
که در دانشگاهها فعاليت می کردند و بعد به آسيب های 

 اما بيش از آن  ! دچار شدند ، از آنها هم خواهم پرسيد 
خواستم از پيوند فعاالن جنبش دانشجويی با جنبش های 
ديگر در ايران بپرسم و آن اينکه وضع آنها خاصه همان بخش 

 شرايط کنونی چگونه راديکال جنبش دانشجويی االن و در
  است ؟ 

در برابر اين سئوال ، در واقع شکلش با وجود :  پاسخ  
سانسور و مشکالت زيادی که است ، بنظرم مشکل خاصی 

 ٠است مخصوصا با جرياناتی که در ايران هستند 
( دانشجويان به شدت با ماجرای تجمع کارگران سقز و 

گری بشدت فعالين کار ) ٨٣دستگير شده گان اول ماه مه 
 توسط دانشجويان  نویسندگان ارتباط با کانون٠درگير بودند 

 ارتباط آدم های مستقل با ٠و بالعکس خوب است 
 ارتباط طيف های مختلف ، ٠دانشجويان خيلی خوب است 

خيلی راحت ) ايميل ( مخصوصا اين روز ها از طريق اينترنيت 
 يعنی دوستانی هستند که از آنطرف به همين ٠است 

ويی مقاله می دهند و از نتيجه کارها ، مجالت دانشج
 در واقع اين ارتباط از طرف دانشجو ٠مسلما آگاه می شوند 

ها و افراد ديگر دنبال می گردد و در مجموع احترام برانگيز 
 هر دو طرف به يکديگر احترام می گذارند و من فکر ٠است 

می کنم دانشجويان خيلی دوست دارند که از تجارب نسل 
 گو اينکه شرايط موجود با ٠ استفاده کنند قبلی شان

گذشته انقطاع بوجود آورده و نسل قبلی هم مطمئنا و 
:  همانگونه که گفتم ٠مسلما می توانند خيلی کمک کنند 

شکل اين ارتباط از طريق اينترنيت حتی با دوستانی که در 
  ! جای جای ايران هستند و نيستند ، پيش می رود 

  
داشتيد به يک نکته جالبی اشاره می شما االن :  پرسش 

کرديد ، يعنی به جای جالبی رسيدند و آنهم ارتباط بين 
فعاالن جنبش دانشجويی با ديگر فعاالن جنبش های 

 احتماال خود شما هم مطلع هستيد ، ٠اجتماعی ايران 
جنبش دانشجويی در سالهای پيش از انقالب ، الاقل تالش 

ن در آميختن جنبش می کرد و دغدغه فکريش بود و آ
دانشجويی با ساير بخش های جنبش مردمی بخصوص 

 در اين زمينه در گذشته فعالين ٠جنبش کارگری بود 
:  پرسشم اين است ٠دانشجويی خيلی صحبت می کردند 

امروزه مسئله همراهی با ديگر جنبش ها ، جايگاهش در 
مبارزات دانشجويان چگونه است ؟ و اينکه اصال مسئله 

  يان است ؟ اينرا شما چطور می بينيد ؟ دانشجو
اگر بصورت : در رابطه با اين سئوال بايد بگويم :  پاسخ 

جزيی از فعاليت در همين طيف دانشجويان اپوزيسيون دنبال 
کنيم ، هر چند که اپوزيسيون به کل مردم ايران هم می 
شود اطالق کرد ، ولی اگر ما اسمش را اپوزيسيون فعال 

ينها تعداد اقليتی اند که داريم راجع به آنها حرف بگذاريم ، ا
  می زنيم ، با تمام اين احوال ، آنچه من بالشخصه ديدم ، 
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ت رپالکا) ٨٢( آذر پارسال ١۶در :  از جمله ٠خيلی جالب بود 
 اينها ٠کارگری در دست دانشجويان فنی ديده می شد 

لی جالب است ، اينکه باالخره دانشجويان بنظرم خيلی خي
هم دغدغه مسائل کارگری پيدا کردند ، اينها بنوعی يک 

 مسلما ٠پيوند است ، بشرطی که بشود سازماندهی کرد
  . اين پيوند ها قابل تامل اند

 من جدايی در اين مسئله و در بين اين طيف از فعاالن 
م فعالين  همان اندازه که می بين٠اپوزيسيون نمی بينم 

کارگری ، جنبش  دانشجويی را پيگيری می کنند و مجالت 
ما را می خوانند ، همان اندازه هم دانشجو ها بويژه در آن 
طيف چپ مورد نظر ما دور هم اند و پيگير اين مسائل 

فانه هنوز نديدم که پيوندی من متاس:  بايد بگويم ٠هستند 
 که ممکن  اما احساس می کنم در شرايطی٠ بشود قراربر

است پيش بيايد و فعاليت گسترده ای انجام بگيرد ، مطمئنا 
اين ارتباطات خيلی راحت تر بر قرار می شود يعنی تحت آن 

  !شرايط امکان ارتباطش است 
  
نکته ديگری که در صحبت های شما بود و بنظرم :  پرسش   

بسيار جالب آمد و آنهم ارتباط نسل های مختلف با 
 يک گسست بين ۴٠ می دانيد در دهه ٠دانشجويان است 

 در تاريخ ايران هم ٠نسلهای مختلف با نسل قبل اتفاق افتاد
اين گسست نسل ها ، هميشه اتفاق افتاده و همواره 

 ٠همين يکی از عوامل بوده که به فاجعه انجاميده است 
بعضی وقت ها افق های تازه ای : شايد بشود گفت 

قی محروم شده و گشوده شده ، بعضی وقت ها از اف
گاهی اين گسست و شکافهای عظيم به فاجعه بزرگتر 

 االن بنظر شما نسل جديد جوانان دانشجو ٠انجاميده است 
، به نسل قديم چگونه نگاه می کنند ؟ آيا پيوندی بين 

  جوانان امروز با جوانان ديروز وجود دارد ؟ 

  
ربه بنظرم طی اين سال ها ، اينقدرجوانان ديروز ض:  پاسخ  

خوردند و پشيمان شدند و اينقدر جوانان امروز تنها ماندند 
 پيوند که نه ، ٠که ديگر کسی خودش را قائم نمی کند 

 که یی قشنگی می بينم ، آنهم بين آدمهابلکه يک ارتباط
 شومن تلويزيون هم ٠گذشته خيلی دلچسبی نداشته اند 

خ بر آنها  ببينيد که در گذشته چه اتفاقی افتاده و تاري٠بودند 
 چرا ماها به اينجا رسيديم ؟ در يک ٠چه گونه گذشته است 

 ن چيز خوبی در اين ميان می بينم م٠کالم آره ارتباط است 
آدم های بسيار محترم و شريفی هستند که همه چيزشان 
را در اختيار ما می گذارند از کتابخانه گرفته تا امکانات مالی 

طيف مشخص از آن _ را در طبق اخالص ما يعنی 
دانشجويان و جوانانی که ما داريم در مورد آنها صحبت می 

  بدين ترتيب ٠می گذارند تا مورد استفاده قرار گيرد_ کنيم 
آدم های که در حد همين حضور خودشان در حد يک حالت 
سايه وار از گذشته هم باشد ولی بهر صورت خودشان را 

 و در مواقع  اين پيوند ها وجود دارد٠مخفی نمی کنند 
 مخصوصا در ٠معينی خيلی تاثيرات خوبی هم داشته است 

صحبت ها و راهکار دادن ها ، اينکه چه جوری دستگير می 
شدند ، چه جوری به زندان می رفتند و در زندان به آنها چه 
گذشته ، آدم بايد به چه نحوی اين دنيا را ببيند ؟ تمام اينها 

  م است داشته و خيلی تاثير گذرا هوجود 

   
شما االن به اين ارتباطات اشاره و تا اندازه ای : پرسش   

توضيح داديد ، بفرماييد چه تشانه ای بين اين دو نسل و چه 
  افتراقی بين اين دو نسل وجود دارد ؟ 

  
 بخواهيم بين اين دو نسل دنبال صورت مسئله راگ:  پاسخ  

بين  اما در واقع ٠بگرديم ، خيلی زياد و وحشتناک است 
بچه هايی که می خواهند فعاليت کنند و آن آدم ها يی که 
 زمانی فعاليت سياسی می کردند ، امروز مهمترين

 نگاه اخالقی شان به ،اختالفاتی که می شود مشاهده کرد
 ٢٠اطراف است ، حتی سطح سواد شان نسبت به 

 سالگی همان آدم ٢۵سالگی همان آدم ها است يا مثال به 
بچه ها از نظر مطالعاتی :  بايد بگويم ٠مروز ها در شرايط ا

وضع شان بهتر است و اين چيزی است که خود آنها می 
  من احساس می کنم که اين نسل ، خيلی خيلی ٠گويند 

 متاسفانه به همان اندازه نسل ٠نسل با سواد تری است 
کم تجربه تری هم است که احتياج داره که آن تجربه ی 

 و کانیخفقان ، در شرايط قطره چدرست در همين شرايط 
در شرايط يک مقدار بهتری ، صريحا منتقل گردد تا بشود در 

   ٠موثرتری ساخت  يواقع آدم ها 
  

شما فکر نمی کنيد که نسل قديم يک مقدار :  پرسش  
ی کند و نسل جديد راديکالتر و محافظه کارتر برخورد م

مروز د هم نسل قديمی يعنی نسل قبل از اين جوانان ایشا
، دچار محافظه کاری شده باشد يا اينکه اندکی فرسوده 

  است ؟ 

  
برای اينکه من و ما نسل جوان ، چيزی که ! نه :  پاسخ  

 تير آنهم در زمانيکه مثال در سالهای اول ١٨می بينيم ، يک 
 در برابر بايد ٠دانشگاه بوديم ، اتفاق افتاد و به چشم ديديم 

يی می ديده که به مراتب نسل قبلی ما چيز ها: بگويم 
ال يک د مثی ما شا٠از اين بوده که ما ديديم تکاندهنده تر 

ها هزار ، خوب در واقع اگر دهکشته داشتيم ، آنها شايد 
 احساس محافظه کاری می کنند _ ما بقول ش_ هم امروز 

، وحشتناکی که در اينجا حاکم است مخصوصا اين شرايط 
گرايی بر می آيد نه از محافظه اين در واقع از يک نوع خرد 

اين آدم ها از اينکه سالهای قبلی باالخره فعالتی ! کاری 
نمی دانم کلت :  شاملو کرده و رفنه جايی را گرفته يا بقول

 ۴٠در سن  می آمده به دانشگاه تهران ، االن می بسته 
چنين کاری انجام بدهد ، خوب  سالگی نمی تواند ۴۵تا

 چون نه ٠ بنظر من يک مقدار اشتباه است اينگونه انتظار ،
ديگر آن شرايط ، همچين شرايطی است و نه اساسا با اين 

  ! کارها ، چيزی عوض شده که به خواهد االن عوض بشود 
  

  )ادامه دارد (                                 
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    ادامه از صفحه يک 
  

  ....ن    جهان چهارمی شد            
  

   
  

یکی سرسخت ترین طرفداران نئوليبراليسم و جهانی شدن ( 
او در آن سمينار ،  برای نشان دادن . بپردازد )  بورژوایی در ایران 

یکی از نتایج فاجعه بار جهانی شدن نئوليبرالی ، به وضعيت قاره 
فراموش شده افریقا اشاره نمود و به نقل از منتقدین جهان گرایی 

قاره افریقا را بکار " جهان چهارمی کردن " اری ، اصطالح سرمایه د
گرفت که بروشنی بازتاب دهنده وضعيت دردناک فعلی این قاره 

  .محسوب ميشود 
را جهان " قاره سياه " بر مبنای این نظریه ، دیگر حتی نميتوان 

برای امپریاليستها و " جهان سوم . " سومی خطاب نمود 
نيروی کار ارزان ، فراوان و مستعدش ، نقش کمپانيهای آنها ، بدليل 

در دو دهه اخير . کليدی در فرآیند گلوباليزاسيون ایفا ميکند 
شرکتهای بزرگ و چند مليتی ، مشغول انتقال تدریجی بخشهای 

جهان " وسيعی از توليدات و تکنولوژی خود به کشورهای مختلف 
ضمن اینکه بوده اند ، )  از آسيا تا امریکای التين " ( سومی 

" زحمت " کشورهای پيشرفته سرمایه داری ، اساسا خود را از 
پوشاک ارزان ، کفش ، اسباب بازی ، : توليد کاالهای مصرفی نظير 

لوازم خانگی و غيره معاف نموده و نيازهای خود را از چين و هند و 
بگذریم که . تامين ميکنند .... کشورهای جنوب شرقی آسيا و 

که به شرکتهای بی کارخانه ( نيهای معظم غربی بسياری از کمپا
سر و کله زدن با " برای خودداری از   )   NIKEمعروفند ، نظير 

و تامين حقوق ابتدایی آنها ، سفارشات خود را از طریق " نيروی کار 
کارگاههایی با " ( سویت شاپها " و معامله با صاحبان " پيمانکاری " 

اما سرمایه بجایی پا . ام ميرسانند به انج) شرایط نيمه برده گی 
امنيت نسبی ای  وجود داشته . ميگذارد که دچار ریسک نشود 

باشد که در سایه آن بتوان  با آسوده گی خيال، نيروی کار ارزان 
جهان سومی را چاپيد یا آنها را به تامين نيازهای مصرفی 

ر اما گویی دیگ" آدمخوار " افریقای . کشورهای غربی  واداشت 
نيست ، جنگ ، ایدز ، ناامنی، بيسوادی، " جهانخواران " مطلوب 

زندگی قبيله ای  و فقدان ثبات اقتصادی ، اجتماعی و سياسی در 
شایسته نيست  دالر و پوند و ین و یوروی عزیز را " آن بيداد ميکند و

آفریقای سياه به عنوان زباله دانی ، موش " !!  در آنجا حرام کرد 
هنرپيشه (  شکارگاه خصوصی امثال مایکل داگالس آزمایشگاهی ،

و اخيرا محلی برای اجرای پروژه ایجاد اردوگاههای ) ميليونر هاليوود 
آواره گان و پناهجویانی که به اروپا " اسکان " پناهنده گی جهت 

هجوم ميآورند ، ارزش توجه دارد اما به عنوان یک نيروی کار مستعد 
ل تکنولوژی ، سرمایه و توليدات ، دیگر و نيز منطقه ای برای انتقا

امپریالستها البته کماکان به منابع طبيعی و معدنی . مطرح نيست 
افریقا نياز دارند از همين رو کماکان مشغول دخالت نظامی در یک 
دوجين از کشورهای این قاره هستند که تازه ترین آن دخالت 

جهان " نظریه با این همه . نظاميان فرانسوی در ساحل عاج بود 
 بویژه بخش سياه آن ، به استثنای –چهارمی شدن قاره افریقا 

از هر جنبه قابل تعمق است و مبارزین و مخالفين ) افریقای جنوبی 
جهانی سازی نئوليبرالی ، باید در پيکار و تالش انسانی خود جهت 

من برای اینکه . به چالش گرفتن نظام سرمایه ، به آن توجه کنند 
گان عزیز ، شمایی از وضعيت اسفبار و دردناک فعلی افریقا خوانند

داشته باشند ، گزارش آماری کوتاهی را به نقل از روزنامه کانادایی 
  .ترجمه نموده ام که اميدوارم سودمند واقع شود "  ونکوور سان " 
  

                           *****************                              
  : شخصات قاره آفريقام* 

شود با   به لحاظ وسعت، آفريقا دومين قاره جهان محسوب مى
 ميليون آيلومتر مربع، آه از يك سو ميان درياى 30مساحتى بالغ بر 
  " شاخ آفريقا"  و از سوى ديگر ميان " اميد نيك" مديترانه تا دماغه 

 . امتداد دارد  اطلس تا اقيانوس
ى دانشمندان ثابت آرده آه نخستين ها سال تحقيقات علم ده_ 

 .ها، در قاره آفريقا بوده آه تكامل خود را به اتمام رساندند انسان
 . ميباشد  ميليون نفر820، متجاوز از  این قاره ميزان جمعيت_ 
 درصد 30داراى فرهنگى غنى با متجاوز از دو هزار زبان مختلف يا _ 

 .هاى رايج در دنيا آل زبان
 آه )مواد معدنى، نفت و گاز ( منابع طبيعى غنى به لحاظ_ 

اى براى توسعه صنعتى، معدنى و آشاورزى محسوب  امكانات اوليه
  .شوند مى

  
  : ها چالش* 

آمارهاى آليدى موجود حكايتگر معضالت جديدى هستند آه به 
شدت بهداشت، اقتصاد و وضعيت اجتماعى و سياسى قاره آفريقا 

توان از فقر،  ها مى مضاف بر اين چالش. اند را تحت تاثير قرار داده
  .عقب ماندگى تكنولوژيك و منازعات نظامى نيز نام برد

 
  :بهداشت در قاره* 

ترين ميزان طول   با ديگر مناطق جهان، اين قاره داراى پايين در قياس
عمر، باالترين ميزان مرگ و مير نوزادان و مرگ ناشى از زايمان و 

 .باشد  جمعيت مىباالترين ميزان تولد و رشد
براى ( باشد   نفر مى88ميزان مرگ و مير نوزادان در هر هزار تولد _ 

 ) نفر در هر هزار تولد است5/5مقايسه در آانادا اين رقم 
گيرد حال   تولد در سال صورت مى38به ازاى هر هزار نفر جمعيت _ 

 . تولد است11آنكه اين ميزان در آانادا 
در ( باشد   سال مى54 زندگى  سمتوسط طول عمر و يا شان_ 

 ) سال است79مقايسه اين ميزان در آانادا 
 120  ) 2050 تا 2001از سال ( ميزان رشد جمعيت طى نيم قرن _ 

 .پيش بينی شده است درصد 
هاى عفونى  قريب نيمى از مرگ و ميرها ناشى از بيمارى_ 
: دتوان آنها را در سه بيمارى خالصه آر باشد آه اساسا مى مى

 .ماالريا، سل و ايدز
ميليونها  درصد از 90آشورهاى جنوب صحراى آفريقا به تنهايى 

اند،    آه در جهان مبتال به ماالريا هستند را در خود جاى دادهنفری
در ميان يك ميليون نفرى آه هرسال در جهان بر اثر بيمارى ماالريا 

ارند، بويژه بازند، اآثريت بزرگى ازآودآان آفريقايى وجود د جان مى
در مناطق دوردست و فقيرى آه با مشكل دسترسى به خدمات 

 .درمانى روبرو هستند
 ميليون مورد سل ثبت 5/1عالوه هرساله درجنوب صحراى آفريقا  به
 است  ها به نحو دهشتناآى در حال افزايش ابعاد بيمارى. شود مى

و ايدز محسوب   HIV  آه يكى از نتايج رشد ابتال به ويروس
 .گردد ىم

اى از آشورها نظير  به رغم برخى اقدامات موفقيت آميز در پاره
اوگاندا، ايدز در حال حاضر به مهمترين عامل مرگ و مير در مناطق 

 آشورى آه 21از ميان . جنوب صحراى آفريقا تبديل شده است
آه _ وى هستند.آى. اچ درجهان داراى بيشترين مبتاليان به ويروس

در چهار آشور _ اند ب صحراى آفريقا واقع شدهاز قضا همگى درجنو
با بيشترين مبتاليان يعنى بوتسوانا، ماالوى، موزامبيك و سوازيلند، 

   يافته و به زير چهل سال رسيده  ميزان طول عمر به شدت آاهش
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  ....  جهان چهارمی شدن        
  
  

 ناقل بيمارى   ميليون از ساآنان اين آشورها به ويروس28. است
آنكه   بى)يعنى آمى آمتر از آل جمعيت آانادا( ز دچار هستند ايد

اآثريت اين مبتاليان . تحت مراقبت و معالجه قرار داشته باشند
  .ظرف يك دهه آينده جان خود را از دست خواهند داد

  
  : آموزش* 

هاى جهان را دارد و تنها " رو مدرسه" قاره آفريقا پايين ترين نرخ 
 آه تعداد آودآانى آه قادر به مدرسه رفتن  استاى از جهان منطقه

 ميليون 140 از  از ميان بيش. ميباشد   نيستند، در حال افزايش
آودك و نوجوان ساآن جنوب صحراى آفريقا، تنها يك چهارم فقرا و 

ميزان . آنند  ابتدايى تحصيل مى دختران روستايى در مدارس
اند، از همه  ده خوان متوسط بزرگساالنى آه آمتر از سه سال درس

  .نقاط دنيا آمتر است
  

  :فقر* 
حدود . تر از همه نقاط  جهان است فقر در آفريقا، شديدتر و گسترده

نيمى از ساآنان جنوب صحراى آفريقا، آمتر از يك دالر آمريكا در روز 
 1960آمد سرانه افراد امروزه حتى آمتر از دهه  در. درآمد دارند

 .باشد مى
  :تجارت* 

 60اى جنوب صحراى آفريقا از تجارت جهانى، از دهه سهم آشوره
 بوده است، به طورى آه  ميالدى به اين سو، دايما در حال آاهش

المللى را  هم اآنون اين آشورها تنها آمتر از دو درصد بازرگانى بين
 اعظم همين تجارت نيز  تازه بخش. دهند  مى به خود اختصاص

 .گيرد آشور ديگر صورت مى و سه چهار " آفريقاى جنوبى" توسط 
اى از جهان است آه سرانه  عالوه عمده منطقه آفريقا به
 به بعد مداوما در حال 1970انداز آن، از سال  گذارى و پس سرمايه
  . بوده است آاهش

  :عقب ماندن از انقالب تكنولوژيك*
تعداد افرادى آه در نيويورك آمريكا به شبكه جهانى اينترنت متصل 

به استثناى . نهايى از آل قاره آفريقا بيشتر است هستند، به ت
آفريقاى جنوبى، در ساير مناطق اين قاره، در ازاى هر هزار نفر 
جمعيت تنها پنج خط تلفنى وجود دارد حال آنكه اين ميزان در آانادا 

  .باشد  خط تلفن براى هر هزار نفر مى655
 

  :جنگ* 
قيم زندگى نيمى از مست منازعات مسلحانه، به طور مستقيم يا غير

ساآنان جنوب صحراى آفريقا را تحت تاثير خود قرار داده است و 
. شود بيشتر از سيل و قحطى، سبب مرگ و آوارگى مردم مى

اى از جهان  هاى داخلى در اين منطقه بيشتر از هر نقطه جنگ
ها  از هر پنج آفريقايى، يك نفر تحت تاثير اين نوع جنگ. است
   .باشد مى

                 ***********************          
  ) :از زبان بابا طاهر عريان ( استنتاج 

  
  دون    اگر دستم رسد به چرخ گر

     ز او پرسم که اين چون است و آن چون                  
   يکی را ميدهی صد ناز نعمت       

     يکی را نان جو ، آغشته بر خون                      
  
  ) :از زبان فرخی يزدی  ( هبرد را
  

  توده را با جنگ صنفی آشنا بايد نمود
                        کشمکش را بر سر فقر و غنا بايد نمود

  ادامه از صفحه يک  
  

   محمد رضا شالگونی  نظرخواهی مجله آرش از
  

ي يك تجمّع سياسي آارآرد  ، معيار اصلي داوري در باره به نظر من
ّ سياسي مورد  به عبارت ديگر بايد ببينيم تجمع.  تسياسي آن اس

آند  خواهد بكند و در عمل چه مي نظرمان در ميدان سياست چه مي
خواهان  جمهوري"، تجمّع  ، با اين معيار تواند بكند يا چه مي

تواند موفق باشد آه بتواند با   در صورتي مي" دموآرات و الئيك
در شرايط آنوني ايران آهنگي شتابان به عامل سياسي مؤثري 

، مصرف سياسي خود  شتابان)   بازهم  (تبديل شود وگرنه با آهنگي 
اول اين آه ترآيب سياسي :  به چند دليل.  را از دست خواهد داد

هاي  خواهد گرايش اش مي ناهمگوني دارد و بنا به هدف اعالم شده
،  ههاي الئيك را حول الئيسيت ، ملّيون ايران و مذهبي مختلف چپ

تجمّعي با اين ترآيب و هدف .  دموآراسي و جمهوري گردهم بياورد
، بلكه  تواند نقش يك حزب سياسي را به عهده بگيرد اعالم شده نمي
، و قوس زماني  تر ، وظايفي مشخص هايي محدودتر ناگزير بايد هدف

، اين تجّمع  دوم.  ، برگزيند اش هاي تري براي فعاليت تعريف شده
هاي مختلف را صرف نظر از  االن سياسي گرايشخواهد فع مي

يعني ناگزير .  ، گردهم بياورد ها پيوندهاي سازماني يا گروهي آن
است با فعاالني سروآار داشته باشد آه يا پيوند سازماني و گروهي 

آوشند فعاليت در اين تجمع را با تعهدات  دارند و بنابراين قاعدتًا مي
با توجه به فضاي   (نفرد هستند آه ؛ يا م شان آشتي بدهند گروهي

غالبًا به آساني تعهد گروهي ) مسلط آنوني در ميان ايرانيان مهاجر
،  در نتيجه.  ، آن هم در يك تجمع به لحاظ سياسي ناهمكون پذيرند نمي

تصميم و فعاليت جمعي در چنين تجمعي بايد با ظرافت و هشياري 
آامًال باز و منعطف اي صورت بگيرد و ساختار سازماني آن  ويژه

تر از  و مهم (سوم .  بماند و تا حد ممكن از سانتراليزه شدن بگريزد
 خواه  جمهوري خواهان دموآرات و الئيك اين آه تجمع )  همه

يعني توجه به .  ، نوعي ائتالف معطوف به اقدام سياسي است ناخواه
ي همكاري فعاالن  ضرورت اقدام سياسي مؤثر است آه انديشه

و اقدام .  هاي سياسي مختلف را پيش آورده است ها و سنت نجريا
سياسي مؤثر در شرايط آنوني ايران ضرورتًا اقدامي است آه واقعًا 

اي  ، بازتاب توده اي صورت بگيرد و يا دست آم در مقياس توده
، بايد مختصري توضيح  تر شدن اين نكته براي روشن.  داشته باشد

 . بدهم
ي ايرانيان از جمهوري اسالمي يكي از  آنندهبيزاري اآثريت ُخرد

.  هاي امروزي آشور ماست مشهودترين و انكارناپذيرترين واقعيت
، مردم  اما مشكل ما اين است آه متناسب با اين بيزارِي انفجار آميز

ي سياسي الزم براي مقابله با  ي جمعي و عضله ايران هنوز از اراده
اين شكاف ميان .   نيستندرژيم و به زير آشيدن آن برخوردار

، اگر  خواست رهايي از چنگ جمهوري اسالمي و توان رهايي از آن
تواند وضعيت خطرناآي به وجود  ، مي بيش از حد معيني دوام يابد

، از سِر درماندگي به پرِش  مردم به جان آمده از هيوالي حاآم.  آورد
 57نقالب مشابه اين وضع را ما در ا.  در تاريكي تن خواهند داد

ايم آه مردم به جان آمده از استبداد سلطنتي خود را به  تجربه آرده
حاال بيزاري مردم از رژيم حاآم در مقايسه .  آغوش خميني انداختند

تر است و نيروي مخالف با آن بسيار   آشكارا متراآم57با سال 
 57 و 56هاي  در سال.  مقتدرتر از نيروي مخالف با رژيم شاه

هاي مذهبي تحت  ي هيأت ، با شبكه گسترده رفدار خمينيروحانيت ط
) يعني در داخل آشور(اش در ميدان اصلي رويارويي  آنترل
  تر از مخالفان امروزي  تر و مصمم تر و چابك ، سازمان يافته ترديد بي
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توان داشت آه  ، ترديدي نمي اما در عين حال. جمهوري اسالمي بود
المللي حكومتي منزوي نبود و مخالفان مهم  رژيم شاه در سطح بين

ترين  ، ولي جمهوري اسالمي يكي از منزوي و مقتدري نداشت
هاي دنياي آنوني است و مخصوصًا با دشمني آشكار و اعالم  رژيم
البته دشمني با يك رژيم در سطح .  ي امريكا روبروست شده
شمني با آن در سطح داخلي تبديل تواند به د المللي ضرورتًا نمي بين
، در هر دو سطح دشمني فعالي  اما در مورد جمهوري اسالمي.  شود

وجود دارد و مسئله اين است آه اآنون مدتي است امريكا فعاالنه 
مردم با جمهوري اسالمي در )  آامًال بر حِق (آوشد از دشمني  مي

به بيان .  ي خودش بهره برداري آند خوارانه هاي جهان رحجهت ط
، اآنون نه تنها جمهوري اسالمي در بطن يك بحران عمومي  ديگر

گيري  ، بلكه آلترناتيوي نيز در حال شكل زند سياسي دست و پا مي
، نه  خصلت اصلي آلترناتيوي آه به آمك امريكا شكل بگيرد.  است

.  اش خواهد بود بلكه امريكايي بودن،  سلطنتي يا جمهوري بودن آن
ي نزديك  معلوم است آه حاال نه رفتن جمهوري اسالمي در آينده

؛ اما مسلم است آه  قطعي است و نه پيروزي آلترناتيو امريكايي
هاي سياسي معطوف به دوران بعد از جمهوري اسالمي  آرايي صف

ر ، سرنوشت پيكا در چنين شرايطي.  هم اآنون آغاز شده است
هاي مختلف طرفدار  دموآراسي بستگي به اين دارد آه جريان

گير را داشته  هاي توده دهي اقدام دموآراسي نه فقط توان سازمان
به نيرويي )  آم دست (بندي فشرده بتوانند  ، بلكه در يك زمان باشند
اين .  هاي مخالف دموآراسي تبديل شوند سنگ در برابر جريان هم

بيش )  در حال حاضر(شود و  اراده ما تعيين ميبندي مستقل از  زمان
، با انباشتگي بيزاري انفجارآميز مردم از جمهوري اسالمي  از همه
؛ با ميزان  هاي رژيم در مقابل مردم ثانيًا ؛ با چگونگي واآنش اوًال

و اما .  آمادگي امريكا براي درگيري با جمهوري اسالمي ثالثًا
.  اي نياز دارد ي به ارتباطات تودها سازماندهي هر نوع اقدام توده

جنبش دموآراسي خواهي اين )  بنابراين(مشكل بزرگ مردم ايران و 
اي  گيري توده است آه در داخل آشور امكانات الزم براي ارتباط

هاي مطالباتي و اعتراضي  به همين دليل است آه حرآت.  ندارند
توانند از   نمي) آه بسيار هم ُپر تپش هستند (هاي مختلف مردم  بخش

اين در حالي است آه .  ، پراآنده و محدود فراتر بروند حالت واآنشي
ها و راديوهاي مّؤثِر مخالف جمهوري اسالمي غالبًا زير  تلويزيون

بنابراين .  آنترل يا حمايت مالي امريكا و متحدان آن قرار دارند
تر  يا تواند به حاشيه ي اين وضع مي ترديدي نبايد داشت آه ادامه

 . شدن هر چه بيشتر طرفداران دموآراسي بيانجامد
جمهوري خواهان ?، تجمع  با توجه به مالحظاتي آه اشاره آردم

تواند به عاملي اثرگذار در ميدان   در صورتي مي  دموآرات و الئيك
سياست امروز ايران تبديل شود آه اوًال تجمعي معطوف به اقدام 

اين دو .   خصلت جنبشي داشته باشدگير باشد و ثانيًا  سياسِي توده
هاي مختلف  يعني جريان.  آنند شرط يك ديگر را تكميل و تقويت مي

توانند با يك  طرفدار دموآراسي فقط در يك تجّمع باز و جنبشي مي
،  ها با حفظ هويت خودشان ي آن ؛ تجّمعي آه همه ديگر همكاري آنند

 ه در يك تجمع معطوف بها و آن.  در آن ميداِن شكوفايي داشته باشند
ي اجتماعي  توانند هر يك نفوذ و پايه اي است آه مي اقدام توده

البته من مدعي نيستم آه هر تجمع .  خودشان را گسترش بدهند
اي حتمًا و در هر شرايطي بايد خصلت جنبشي  معطوف به اقدام توده
با دانيم آه يك حزب سياسي آامًال   مي به تجربه.  و باز داشته باشد

اي را  اي بسيار گسترده تواند جنبش توده انظباط و سانتراليزه نيز مي
،  حرف من ناظر به شرايط مشخص امروز ايران است.  هدايت آند

خواهند يا  هاي سياسي ناهمگون مي مخصوصًا در جايي آه جريان
 . هايي داشته باشند ناگزيرند با يك ديگر همكاري

هوري خواهان دموآرات و آيي سراسري جم اما نخستين گردهم
،  ، به جاي اين آه دليل وجودي اين تجمع را محكم سازد الئيك

، با  متأسفانه عمًال به آنگره مؤسس يك جمع شبه حزبي تبديل شد
هاي سياسي  يك پالتفرم ليبرالي آم َنَفس و روان شناسي فرقه

آيي پاريس آوشيدند تجمعي را آه   سازمان دهندگان گردهم . متخاصم
، براي نشستن در ميز  نوز پاهايش روي زمين قرار نگرفته بوده

اي نامعلوم  بري از قدرتي آه احتمال دارد در آينده  سهم ي مذاآره
ها در  شايد گوياترين تعبير منطق آار آن. ، آماده سازند شكل بگيرد

/  از پاي بست ويران است خانه ?:  آن گفته معروف سعدي باشد آه
 . ? ش ايوان استخواجه در بنِد نق

 
 مشاهدات يك شرآت آننده

 
تر بيان آرده باشم مشاهداتم را به  براي آن آه ادعايم را مشخص

هاي شرآت آننده  راه آارگري اولين چيزي آه ما .  كنممياختصار نقل 
، ناراحتي و حتا  آيي بالفاصله با آن روبرو شديم در اين گردهم

چيزي .  شرآت ما در آن بودآيي از  نگراني سازمان دهندگان گردهم
زيرا ما هرگز نخواسته بوديم خودمان را .  آه انتظارش را نداشتيم

مان به شرآت در  به اين تجمع تحميل آنيم و مخصوصًا تصميم
اي از  هاي مكّرر عده ي دعوت و تشويق ، در نتيجه آيي پاريس گردهم

 اما حاال . آيي اتخاذ شده بود ي گردهم رفقا و دوستان سازمان دهنده
توطئه "  و " آارگر آودتاي راه " حتا بعضي از همين دوستان از 

اين فضا سازِي مخّربي بود آه چند .  آردند  صحبت مي" آارگر راه
ها هنوز هم دارند آن  روز پيش از شروع جلسات راه افتاد و بعضي

هايي آه اين فضا را به وجود آوردند مّدعي بودند  آن.  زنند را باد مي
آيي با انتشار   درست چند روز مانده به برگزاري گردهم  آارگر راه  آه

اين .   با امضاهاي مختلف خواسته است آن را به هم بزند منشور سه 
اي و ذهنيت آشكارا  ، بلكه روحيه فرقه پايه بود اّتهام نه تنها مطلقًا بي

به داليلي آه . گذاشت غير منطقي بافندگان آن را به نمايش مي
  راه آارگر  به  منشورهاي سه گانه  نسبت دادن همه - 1:  شمارم مي

ها  جز ناديده گرفتن عمدي اسامي فردي امضا آنندگان هر يك از آن
 معناي  راه آارگر ي آلت دست  اراده ها به عنوان افراد بي و معرفي آن
حقيقت اين است آه دو منشور از .  توانست داشته باشد ديگري نمي

ها نوشته ي ي  راه آارگر  اصًال مستقل از اراده،  ه گانهمنشورهاي س 
ي افرادي آامًال شناسا در ميان فعاالن  شده بودند و به وسيله

  راه آارگر خارج آشور آه اآثرشان هرگز ارتباطي با )  الاقل (سياسِي 
)  آلمان(ي جمعي از فعاالن هانوفر  ها به وسيله يكي از آن.  اند نداشته

بود و ديگري به وسيله جمعي از فعاالن لندن آه در هر نوشته شده 
 در اقليت محض قرار دارند و حتا اگر  ها دو جمع، راه آارگري

تنها يكي از .  توانند تصميمات جمع را تغيير بدهند بخواهند نمي
 "ي   به وسيله"  ي سرگشاده نامه "  با عنوان ، منشورهاي سه گانه

ود و فقط رفيق اضغر ايزدي بعد از  نوشته شده ب" ها راه آارگري
 ابراز تمايل آرده بود آه " صداي ما " خواندن متن آن در سايت 

،  گذشته از اين.  ش به جمع امضاء آنندگان نامه افزوده شود نام
.  گيري با هم داشتند هاي چشم  تفاوت، منشورهاي سه گانه مضمون 

ها بايد به   سازمان از آغاز اين بود آه اعضاي راه آارگر  موضع - 2
صفت فردي در اين تجمع شرآت آنند وگرنه آن را مختل خواهند 

به همين .  اش وفادار ماند ؛ و هميشه به اين موضع اصولي ساخت
جمهوري خواهان ?گيري تجمع  دليل بود آه ضمن استقبال از شكل

  ، از هر نوع بسيج سازماني در   و حمايت از آن دموآرات والئيك



 10

  .....اهی مجله آرش نظرخو    
  

ي  نامه " به همين دليل بود آه .  رابطه با آن خود داري آرد
 امضا آردند آه به  راه آارگر اي از اعضاي   را فقط عده" سرگشاده

راه  به همين دليل بود آه تعداد .  نحوي با اين تجمع ارتباط داشتند
ياهوي عليرغم ه(آيي پاريس   شرآت آننده در گردهم ي ها  آارگري
به همين دليل بود آه .  رفت  دوازده نفر فراتر نمي-از ده)  مدعيان

در ?  نامه سرگشاده ?ي  امضا آننده?  راه آارگرهاي حتا بعضي از 
? ايي پاريس شرآت نكرده بودند و بعضي از شرآت آنندگان  گردهم

 برخالف ادعاي -3.   آن نامه را امضا نكرده بودنديها راه آارگر
 چند روز مانده به  ، مطالب بيان شده در منشورهاي سه گانه مخالفان
، بلكه از   نشده بودند" زده سرهم بندي شتاب " آيي پاريس  گردهم

، بارها و به  هاي جمهوري خواهان دموآرات و الئيك آعاِز بحث
 بلكه  ها ؛ نه تنها از طرف  راه آارگري صراحت تمام طرح شده بودند

 حاال -4.  ن و گاهي با تأآيداتي متفاوت با ماهم چنين از طرف ديگرا
 شرآت  هاي ها را آنار بگذاريم و فرض آنيم آه  راه آارگري همه اين

، تماس  آيي با ديگراني آه مواضع مشابه داشتند آننده در گردهم
چنين آاري حتا اگر .  گرفته و يك فراآسيون تشكيل داده بودند

به لحاظ اصولي يا اخالقي )   دآه البته نگرفته بو (گرفت  صورت مي
گويند بايد باز و  ؟ در تجمعي آه ظاهرًا همه مي چه اشكالي داشت

هاي هم  ، توطئه ناميدن فراآسيون و ائتالِف گرايش جنبشي باشد
؟ جالب اين است آه  گذارد اي را به نمايش نمي ، آيا ذهنيت فرقه جهت

رين فراآسيون اين ت  فعال، راه آارگر خود همين اتهام زنندگان به 
" هاي خود  شان را با هم گرايش آيي بودند و نه تنها مواضع گردهم

بلكه براي به آرسي )  شان بود آه البته حق (" آردند آهنگ مي هم 
هاي  گيري ترين قواعد دموآراسي در تصميم شان بديهي نشاندن حرف

 راه با اشاره به فضايي آه عليه .  گذاشتند جمعي را نيز زير پا مي
حقيقت اين .  گذاري ندارم ، قصد ِشكوه و گله  ايجاد شد ها ي آارگر

، به خودي خود مسئله جندان مهمي  است آه چگونگي برخورد با ما
 برخورد با گرايش مخالف در  ؛ اما اگر آن را به عنوان نمونه نبود

به .  تر خواهد شد ، معنا و اهميت سياسي آن روشن اين تجّمع بنگريم
 مشكل  ن غالب سازمان دهندگان اين تجّمع با خود  راه آارگرنظر م
اي ندارند و حضور ما را در اين تجمع تا اين اواخر مفيد  ويژه
ها به چپي نياز دارند آه به آلترناتيو سياسي مورد  آن. دانستند مي

 از هنگامي شروع شد آه  مشكِل  راه آارگر.  ها گردن بگذارد نظر آن
چون يك هدف  هم(چنان به سوسياليسم  ه ما همها دريافتند آ آن

و فعليِت پيكار )  اخالقي" آرمان "سياسي واقعي و نه صرفًا يك 
 جز مشكل همكاري با  بنابراين مشكل  راه آارگر.  ايم طبقاتي چسبيده

دو باره به اين مسئله باز .  چپ هواداِر سوسياليسم چيز ديگري نبود
هاي ديگري از  به نمونه، ولي حاال بگذاريد  خواهم گشت

برخوردهاي غير اصولي و غيردموآراتيك اشاره آنم تا روحيه حاآم 
 . تر گردد آيي قابل فهم در ميان سازمان دهندگان گردهم

آيي پاريس عمًال براي خودشان حقوق  سازمان دهندگان گردهم
ديدند به جاي جمع  اي قايل بودند و بنابراين هر جا آه الزم مي ويژه

ترين قواعد  گرفتند و شناخته شده آنندگان تصميم ميشرآت 
مثًال تصميم گرفته بودند .  گذاشتند دموآراسي را به راحتي زير پا مي

هر نوع گزارش تصويري و صوتي از جلسات را زير آنترل 
بنابراين جز افرادي آه قبًال از طرف خود .  خودشان داشته باشند

ي فيلم برداري از جلسات يا  ، آسي اجازه ها تعيين شده بودند آن
ي زيادي به  با اين آه عده.  آنندگان را نداشت ضبط سخنان صحبت

، بعد از  اين آار اعتراض داشتند و مخصوصًا صبح روز دوم
دامنه اين )  مسئول تلويزيون اپادانا (اعتراض اقاي مهدي ذوالفقاري 

راي ، تا حدي آه هيئت رئيسه ناگزير شد ب تر شد اعتراضات وسيع

، ولي در عمل آسي  ، تنفس آوتاهي اعالم آند بررسي مسئله
ظاهرًا توجيه اين بود .  نتوانست تصميم قبًال اتخاذ شده را تغيير بدهد

اما .  خواهند در فيلمي ديده شوند آه بعضي از شرآت آنندگان نمي
شد به جاي اتالف آن همه  ، چرا آه اوًال مي اين توجيه قابل فهم نبود

؛ ثانيًا  گيري فوري تكليف اين مسئله را روشن آرد ا يك رأي، ب وقت
؛ ثالثًا در  شد فقط به فيلم برداري از صحبت آنندگان اآتفاء آرد مي

.  توانست آامًال ازاد باشد ها مي ، گزارش صوتي از صحبت هر حال
در حالي آه حتا به روزنامه نگار سرشناسي مانند جواد طالعي 

اش براي ضبط سخنان صحبت آنندگان  صوتاجازه ندادند از ضبط 
توانيد به گزارش خود  براي اطالع بيشتر مي (در جلسه استفاده آند 

تجمعي آه :  فكرش را بكنيد).  آيي مراجعه آنيد  اين گردهم او در باره
، در  خواهد به جنبشي باز و اثرگذار در سياست ايران تبديل شود مي

ي   هر نوع گزارش زنده، اش در پاريس آنفرانس مؤسس علني
، آن هم نه با تصميم  آند  از جلسه را ممنوع اعالم مي" غير مجاز "

رغم تمايل آن و با يك تصميم از پيش اتخاذ  ، بلكه علي خوِد آنفرانس
 ! شده
اي براي تنظيم سند  ، آميسيون يازده نفره روز دوم:  اي ديگر نمونه

، در  ي آميسيون لسهسياسي نهايي انتخاب شد ولي هنگام تشكيل ج
آقاي فريدون احمدي :  عمل سه نفر ديگر به ترآيب آن افزوده شدند

افزوده شدن .   ندايي ها عزيزه ارشدي و جميله ، خانم و آمي بعدتر
 افزوده  ولي نحوه. ها ظاهرًا براي آسي سئوال برانگيز نبود خانم

بود و ي اشكال بزرگي  ، نشان دهنده ها به ترآيب آميسيون شدن آن
خود همين دو رفيق شديدًا به آن اعتراض داشتند و حتا بعد از آمدن 

خواهند در جلسه شرآت آنند و تنها با  به جلسه اعالم آردند آه نمي
خواهش مصرانه اعضاي آمسيون بود آه از تصميم به ترك جلسه 

اشكال آار در اين بود آه در يك انتخابات اصولي و .  منصرف شدند
ك ليست سرهم بندي شده ، مسلمًا زناني به عضويت بدون تحميل ي

؛ احتماًال با آرايي زياد و شايد بيش از دو  شدند آميسيون برگزيده مي
، مجمع عمومي با اآثريت  اش هم اين است آه روز سوم دليل.  نفر

هاي انتخابي را   در صدي زنان در تمام ارگان50سهميه  ، آراء 
.   به بذل و بخشش هيئت رئيسه نبودبنابراين احتياجي.  تصويب آرد

،  نهادي ناشي از فراموشي نبود شدر واقع ، نبودن زنان در ليست پي
آيي  بلكه محصول نگراني هسته ي مرآزي سازمان دهندگان گردهم

بنابراين .  شان نباشد بود آه مبادا آميسيون سياسي آامًال زير آنترل
سابق و دو نفر از گروه آار  اصرار داشتند آه حتمًا دونفر از گروه

، و آن هم  شان در آميسيون باشند نهادي آار الحِق سند سياسي پيش
به همين دليل بود آه نگذاشتند .  گرايش خودشان حتمًا از افراد هم

هيچ يك از زنان عضو گروه آاِر سند سياسي يه آميسيوِن منتخب 
 نفر و بعد آه اعتراضات وسيعي بر سر نبودن حتا يك.  راه يابند

، آوشيدند با افزودن  عضو زن در آميسيون يازده نفره برخاست
، سرو صدا را  دونفر از زنان عضو گروه آار به ترآيب آميسيون

اما افزوده شدن آقاي فريدون احمدي به ترآيب آميسيوِن .  بخوابانند
منتخب خصلت آامًال متفاوتي داشت و آشكارا امتيازي بود به 

و .  هاي آينده اي هموار آردن راه يارگيري بر "اآثريت" سازمان 
اي از  دانستند آه آوردن نماينده آيي مي سازمان دهندگان گردهم

، به احتمال زياد تنش زا  نهادي  در ليست پيش "اآثريت" سازمان 
به همين دليل بود آه تصميم گرفتند از باالي سر مجمع .  خواهد بود

هاي عمدي و  ريق مبهم گوييعمومي اين آار را انجام بدهند و از ط
  )آقاي ناصر پاآدامن (اول از طريق مخبر آميسيون .  حساب شده

.  نهاد آميسيون صورت گرفته است اعالم آردند آه اين آار به پيش
در حالي آه الاقل تا جايي آه من اطالع دارم در آميسيون چنين 

 اين بعد گفتند هيئت رئيسه.  نهادي از طرف هيچ آس داده نشد پيش
  در حالي آه هيئت رئيسه نيز از چنين .  تصميم را گرفته است
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تصميمي بي خبر بود و بعضي از اعضاي آن به شدت اين روايت را 
 همان " هيئت رئيسه " مگر اين آه منظور از .  آردند تكذيب مي

،  ر خيلي مواردآيي باشد آه د هسته مرآزي سازمان دهندگان گردهم
از پشت صحنه به جاي هيئت رئيسه منتخب مجمع عمومي تصميم 

اين آار حتا اگر از طرف هيئت رئيسه يا آميسيون صورت .  گرفت مي
ها چنين حقي  زيرا اين.  ، بازهم آامًال غير دموآراتيك بود گرفت مي

آنم آه عضويت شخص آقاي فريدون  جا تصريح مي همين.  نداشتند
،  در آميسيون سياسي)  يا هر عضو ديگر سازمان اآثريت  (احمدي 

آيي  نامه مصوب گردهم زيرا طبق آيين.  از نظر من ايرادي نداشت
، از حقوق برابر  ، همه افراد شرآت آننده صاحب رأي در آن پاريس

ها يا حتا  توانستند به عضويت آميسيون برخوردار بودند و طبعًا مي
 "  هيئت رئيسه "  ايراد من به تصميم آن . هيئت رئيسه انتخاب شوند

،  نامريي است آه انتخابات را دورزد و از باالي سر مجمع عمومي
 . فردي را به عضويت آميسيون سياسي برگزيد

آميسيون سياسي را با اين استدالل تشكيل دادند :  و يك نمونه ديگر
آيي را از  هاي مختلف موجود در گردهم آه اشتراآات گرايش

الفات متمايز آند تا سند سياسي واحدي بر پايه تفاهم عمومي اخت
اما عصر روز سوم بعد از گزارش مخبر آميسيون .  تجمع تهيه شود

و .  ، اختالفات را نيز به رأي گذاشتند گيري بر سر اشتراآات و رآي
هاي  اين نه تنها با توافقات عمومي آامًال روشن روز دوم و استدالل

، بلكه  شكيل آميسيون سياسي مباينت داشتارائه شده براي ت
آه  ( گرفت آه حدود يك سوم شرآت آنندگان  هنگامي صورت مي

آيي را ترك آرده  گردهم)  غالبًا از شهرها و آشورهاي ديگر بودند
 سپتامبر منتشر 21آه به تاريخ  (گزارش رسمي هيئت رئيسه .  بودند
 در جلسه بيشتر تمايل حاضران " ك  گويد در توجيه اين آار مي)  شده

در عين حال بر سر ...  داشتند آه ضمن صراحت دادن به افتراقات
ها نظرخواهي شود و رأي حاضر در هر مورد به دست  اين افتراق

، عالوه   اما مسئله اين است آه براي نظر خواهي در اين باره" آيد
تمايل  "  و قبل از روشن شدن " تمايل حاضران در جلسه" بر 

 يك چيز ديگري الزم بود و آن تصميم هيئت "  ان در جلسهحاضر
 نفره 7اما از هيئت رئيسه منتخب .  رئيسه منتخب مجمع عمومي بود

ها سيمين افشار و آذر شيباني و  خانم) جا آه من به ياد دارم تا آن (
آقايان علي حجت و عباس عاقلي زاده با اين آار موافق نبودند و دو 

ان را از تريبون هيئت رئيسه با صراحت اعالم ش نفر اخير مخالفت
پس سؤال اين است آه با تصميم آدام ارگان منتخب اين آار .  آردند

 " هيئت رئيسه " با تصميم :   پاسخ روشن است؟ صورت گرفت
آيي پاريس  نامريي آه همان هسته مرآزي سازمان دهندگان گردهم

 چنين چيزي " سهحاضران در جل" ها اين است آه  توجيه آن!  بود
حاضران در  " اما حقيقت اين است آه اوًال نه .  خواستند را مي
گيري نشان  خواستند و رأي ها چنين مي  بلكه بخشي از آن"  جلسه

 نفر از مخالفان آن بيشتر بودند 19داد آه طرفداران اين تمايل فقط 
رغم رضايت هيئت رئيسه  ؛ ثانيًا اين رأي گيري علي ) 74 به 93(
نامه مصوب خوِد  نتخب صورت گرفت و با زير پا گذاشتن آيينم

گيري نشان داد آه سازمان دهندگان  ثالثًا اين رأي.  آيي همين گردهم
خواهند وگرنه آن همه  آيي پاريس يك تجمع تك گرايشي مي گردهم

آه ظاهرًا ارزش  (ي اختالفات  گيري در باره اصرار بر سر رأي
هاي ديگر آه   جز اخطار به گرايش) اجرايي و عملي هم نداشت

 ؟ توانست داشته باشد ، چه معنايي مي جا جاي شما نيست اين
ظهر روز دوِم :  ي آميسيون سياسي و اما مختصري در باره

يعني    (" منشور" داران  آيي ديگر آامًال روشن بود آه طرف گردهم
ه ترين اصول دموآراسي ب اي يك سند سياسي آوتاِه ناظر بر پايه

اقليت )   آيي نهادي سازمان دهندگان گردهم جاي سند سياسي پيش
آيي را به  تواند گردهم ها مي نيرومندي هستند آه ناديده گرفتن آن

اي از طريق تماس با  بنابراين عده.  شكست بكشاند يا بحراني آند
نهاد آردند آه آميسيوني براي  ، پيش هاي مختلف طرفداران گرايش
اسي واحد بر مبناي اشتراآات عمومي موجود تدوين يك سند سي

.  ي اختالفات با فرصت آافي ادامه يابد ، و بحث در باره تشكيل شود
، اما  نهاد بدي نبود ، پيش نهاد به خودي خود ، اين پيش به نظر من

زيرا اوًال به .  ي آن به صورت بسيار بدي پيش رفت بحث در باره
،  ارت همه شرآت آنندگانجاي بررسي در مجمع عمومي و زير نظ

هاي  هاي محفلي گرايش در بيرون از جلسه و از طريق چانه زني
ها به تعطيلي  مختلف صورت گرفت و عمًال مجمع عمومي را ساعت

آيي را به تماشاگران  ؛ ثانيًا اآثريت شرآت آنندگان در گردهم آشاند
افل ، غير رسمي و غالبًا درگوشي مح اي هاي حاشيه منفعل چانه زني
 شرآت آننده در  راه آارگرهاي   ما ، به نظر من.  مختلف تبديل آرد

ي بحث اشتباه بزرگي  ، با تن دادن به اين شيوه آيي پاريس گردهم
مرتكب شديم و بايد اعتراف آنم آه سهم من در اين اشتباه بيش ار 

)  آه ما باز هم با آن همراه شديم  (آار نادرست بعدي .  ديگران بود
ود آه به جاي اعالم آانديداتوري فردي و انتخاب با رأي اين ب
اش را با يك ليست  ، از مجمع عمومي خواسته شد آه موافقت مخفي

هاي بيرون از مجمع  آه از طريق چانه زني  (ثابت يازده نفره 
ي نادرست قبلي را  اين آار شيوه.  اعالم آند)  عمومي تهيه شده بود

، مجمع  تخاب فردي شرآت آنندگانتكميل آرد و با تضعيف حق ان
، آميسيون  در هر حال.  عمومي را تا حدود زيادي بي معنا ساخت

يعني به جاي اين آه عصر روز .  آار خود را با تأخير شروع آرد
، صبح  اش را تشكيل بدهد و همان شب آارش را تمام آند دوم جلسه

سياري ، باعث ب روز سوم شروع به آار آرد و اين سوزاندن فرصت
ي آار  ، نتيجه از اختالالت بعدي شد و بعد از ظهر روز سوم

آميسيون در شرايطي به مجمع عمومي آورده شد آه نه تنها شمار 
، بلكه عمًال  زيادي از شرآت آنندگان ناگزير بودند جلسه را ترك آنند

 . ي آن باقي نمانده بود مجالي براي بحث در باره
 - اول:  چهار محور متمرآز شدهاي آميسيون عمدتًا روي  بحث

مسئله منشور يا سند سياسِي تفصيلي بود آه در آغاز توسط علي 
، ديگران معتقد بودند آه تك تك  در مقابل.  اشرافي و من مطرح شد

نهادي در سندهاي موجود بررسي بشوند تا نكات  بندهاي پيش
يرفتيم ، پذ با اين آه ما براي نشان دادن تفاهم.  اشتراك معلوم شود

، در پايان جلسه وقتي خواستيم آه اين  آه نظر اآثريت پيش برود
 " افتراقات " مسئله الاقل به عنوان يكي از موارد اختالف در بخش 

، با واآنش واقعًا عصبي اآثريت اعضاي آميسيون روبرو  قيد شود
 به معناي " افتراقات " شديم آه اشاره به اين نكته را حتا در بخش 

خواهان دموآرات و الئيك و پا در هوا  ن به تجمع جمهوريضربه زد
به اين ترتيب بود آه نظر ما حتا در بخش .  دانستند ساختن آن مي

 " اعالميه "  مسئله مربوط به قيد - دوم.  افتراقات نيز منعكس نشد
حقوق بشر بود آه به نظر من آوردن آن در سند جز دعوت از 

شان معناي ديگري  ذاشتن اعتقاداتهواداران سوسياليسم به آنار گ
، حق مالكيت خصوصي  زيرا در آن اعالميه.  توانست داشته باشد نمي

، در  اي و غير قابل نقِض حقوق بشر شمره شده جزو اصول پايه
ي همه  هاي اعالم شده حالي آه الغاي مالكيت خصوصي يكي از هدف

 جاي اشاره نهاد من اين بود آه به پيش.  هواداران سوسياليسم است
ها و حقوق بنيادي افراد  ، تك تك آزادي  حقوق بشر " اعالميه " به 

ولي .  نهاد از طرف ديگران پذيرفته نشد اين پيش.  شمرده شوند
اما در موقع .  مسلم بود آه اين مسئله يكي از موارد اختالف است

، تعهد به  ، آقايان ناصر پاآدامن و ناصر مهاجر بازنويسي اشتراآات
   را جزو اشتراآات آوردند و در مقابل " اعالميه جهاني حقوق بشر  "
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  .....نظرخواهی مجله آرش     
  

خواهي يك  تو مي " ، جواب اقاي پاآدامن اين بود آه  اعتراض من
ترين موارد  ترديد اين يكي از صريح بي. ؟  نفره حق وتو داشته باشي

و .  مومي بودنقض توافقات اعالم شده و تصويب شده در مجمع ع
ي آميسيون اين بود آه فقط نكات مورد وفاق  دليل وجودي و وظيفه

ي  همه.  ها بود  مسئله حقوق مليت- سوم.  را جزو اشتراآات بياورد
در ايران )  يا قومي ( اعضاي آميسيون قبول داشتند آه ستم ملي 

پذيرفتند آه همه ايرانيان بايد از  حقيقت انكار ناپذيري است و مي
هاي  شان برخوردار باشند و وابستگي ق آموزش به زبان مادريح

ها  ، ولي همه آن گونه تبعيض باشد نبايد مبناي هيچ)  يا قومي (ملي 
ها  ها را قبول نداشتند و بعضي از آن حق تعين سرنوشت مليت

آردند  حتا قبول نمي) آقايان علي راسخ افشار و مهران مصطفوي (
دفاع  " و بعضي اصرار داشتند آه .   بيايد در سند" مليت" آه آلمه 

 حتمًا در سند " حق حاآميت ملي"  و "  از تماميت ارضي ايران
)  ها بودم آه من هم جزو آن  (، ديگران  گنجانده شود و در مقابل

 هميشه چماقي بوده " دفاع از تماميت ارضي " آردند آه  تأآيد مي
بحث در  .  ها در ايران ترين حقوق مليت است براي سرآوب ابتدايي

ي اين نكات بيشترين وقت آميسيون را گرفت و نهايتًا حتا  باره
و البته .  ها در بخش اشتراآات ناممكن گرديد"  مليت " آوردن آلمه 

رغم  نهادي نيز علي مدافعان نظر گروه آار سند سياسي پيش
، در  ي آميسيون نهادي من در جلسه شان با فرمول پيش موافقت
ها سخني به ميان  ت حاضر نشدند از حق تعيين سرنوشت مليتنهاي

شان را به نقل از سند سياسي  بياورند و همان فرمول قبلي
 مسئله شكل - مرچها.  نهادي عينًا در بخش افتراقات آوردند پيش

نهادي گروه آار آن را  جمهوري بود آه طرفداران سند سياسي پيش
، در  ديهي اختالف بودپيش آشيده بودند آه چون از موارد ب

 . آميسيون توافق شد آه در بخش افتراقات آورده شود
 ي اختالفات ما توضيحي در باره

جا آه  اما از آن.  اين نوشته جاي پرداختن به مسايل نظري نيست
ي نظرات ما در رابطه  ها تفسيرهاي عجيب و غريبي در باره بعضي

چند نكته را به اختصار ، ناگزيرم  اند آيي مطرح آرده با اين گردهم
  :  توضيح بدهم

دار دموآراسي  هاي مختلف طرف  به نظر ما همكاري جريان- 1
خواهانه آنوني مردم  براي گسترش جنبش ضد استبدادي و آزادي

ي  طبيعي است آه اين همكاري فقط برپايه.  ايران اهميت حياتي دارد
تواند صورت  ها و بنا براين فقط در سطوح معيني مي اشتراآات آن

با اين اعتقاد بوده آه ما از همكاري با تجمع .  بگيرد
خواهان دموآرات و الئيك استقبال آرديم و هرگز نخواستيم  جمهوري

به اين )  بنديم ها پاي آه عميقًا به آن  (مان را  اعتقادات سوسياليستي
زيرا معتقد بوديم آه چنين آاري نه تنها پا گرفتن .  تجمع تحميل آنيم

، بلكه همين نيروهاي محدوِد تاآنون  سازد ين تجمع را ناممكن ميا
آساني آه تاآنون مواضع ما را در .  آند گرد آمده را نيز پراآنده مي

دانند آه تأآيد ما  ، به خوبي مي اند ارتباط با اين تجمع دنبال آرده
هميشه اين بوده آه يك منشور سياسي بسيار آوتاه ولي آامًال 

ر بر سرنگوني جمهوري اسالمي و تعهد به چند اصل ناظ  (روشن 
تري از  پايه همكاري باشد تا شمار هر چه وسيع)  بنيادي دموآراسي

ي  اما تجربه.  آيند طرفداران دموآراسي بتوانند دور آن گرد
آيي پاريس نشان داد آه اين چپ هوادار سوسياليسم نيست آه  گردهم

، بلكه  گريزد راسي مياز همكاري گسترده و جنبشي براي دموآ
داري را  طرفداران دموآراسي ليبرالي هستند آه پذيرش سرمايه

آيا .  دانند شرط الزم براي هر نوع همكاري براي دموآراسي مي
 !؟ انتظار داريد هواداران سوسياليسم به چنين شرطي گردن بگذارند

ر دموآراسي پارلمانِي مبتني ب" اند نپذيرفتن  اي سعي آرده  عده- 2
، آشتفتگي نظري يا حتا مخالفت با   تعصب  را نشانه" تفكيك قوا

قبل از هر چيز بايد ياد آوري آنم آه تأآيد .  دموآراسي معرفي آنند
بر اين فرمول ضرورتًا شرايط مساعدتري براي پا گرفتن موآراسي 

و نود و چند آشور بزرگ  ، از ميان صد در واقع.  آورد به وجود نمي
در عاَلم   (، اآثرشان هم پارلمان دارند و هم   امروزو آوچك دنياي

ها نه تنها از  دانيم آه در اآثر اين ؛ اما مي نوعي تفكيك قوا)  تئوري
.  ، بلكه مردم حق نفس آشيدن هم ندارند دموآراسي خبري نيست

بنابراين تأآيد بر اين فرمول به جاي اين آه تأآيد بر شرايط بنيادي 
، نوعي مرزبندي است با هر نوع  باشدپا گرفتن دموآراسي 

هاي  ي جنبش ؛ نوعي مرزبندي است با همه دموآراسي راديكال
شان  هاي مترقِي ُپرتپشي آه در همين آشورهاي غربي شاهد تالش

به پناه آمدگان به اين   (هاست آه ما  هستيم و از برآت وجود آن
يست آه ترديدي ن.  آييم تا حدي داخل آدم به حساب مي)  آشورها

)  خواه به شكل پارلماني باشد يا اشكال ديگر  (دموآراسي نمايندگي 
دموآراسي  " ولي تأآيد بر .  ناپذير است در سطوحي اجتناب

؛ اشكالي آه   است  به معناي نفي آشكال ديگر دموآراسي" پارلماني
توانند مشارآت فعال مردم در حيات سياسي  در بعضي سطوح مي
اما فرمول مورد تأآيد دوستان ما به .  ير سازندجامعه را امكان پذ

اين حد از مرزبندي با دموآراسي راديكال قانع نيست و براي محكم 
 اضافه " دموآراسي پارلماني " را نيز به " تفكيك قوا " ،  آاري
، هميشه  هاي قانون اساسي تأآيد بر تفكيك قوا در نظريه.  آند مي

ي   و دشوار آردن آنترل قوهبراي تقويت قوه مجريه بوده است 
مثًال با مقايسه ساختار سياسي اياالت متحده امريكا با .  مقننه بر آن

جا رئيس جمهوري  شود دريافت آه در آن جمهوري فدرال آلمان مي
از اختيارات بسيار وسيعي برخوردار است آه به او امكان مي دهد 

تفكيك " فرانسه دانيم آه در  يا مي.  از هر نوع نظارت مؤثر بگريزد
آودتاي ژنرال دوگل در   ( ي آنوني با يك فقره آودتاي نظامي"  قوا

تحميل شده و چپ فرانسه هميشه قانون اساسي )  1958سال 
حتا . جمهوري پنجم را اقتدارگرا تلقي آرده و منتقد آن بوده است

" ، آن را تجسم  فرانسوا ميتران قبل از رسيدن به رياست جمهوري
 "  تفكيك قوا " آنند با  ها فكر مي بعضي.  ناميد  مي" داومآودتاي م 

ترديدي نيست آه .  شود الاقل استقالل قوه قضائيه را تضمين آرد مي
، يكي از لوازم دموآراسي  ها و نظام قضايي غير سياسي بودن دادگاه

تواند  دهد آه تفكيك قوا در اين مورد نمي اما تجربه نشان مي.  است
آه قضات آن   (فراموش نكنيم آه ديوان عالي امريكا .  آارساز باشد

"  تقريبًا به شيوه 2000در انتخابات سال )  العمر هستند مادام
و فراموش نكنيم آه .   جمهوري اسالمي عمل آرد" شوراي نگهبان 

آند  در همسايگي ما قانون اساسي پاآستان هم بر تفكيك قوا تأآيد مي
، اما مردم بيچاره اين آشور تاآنون از  ها و هم بر استقالل دادگاه

 . اند هاي آن خيري نديده دادگاه
 اعالميه 17آيي پاريس وقتي معلوم شد ما با اصل   در گردهم- 3

،  مخالفيم)  ي حق مالكيت خصوصي در باره  (جهاني حقوق بشر 
) "  سوسياليسم نسيه" و از جمله بعضي از طرفداران  (ها  بعضي

آردند آه گويي با جانياني  با تنفر به ما نگاه ميچنان وحشت زده و 
تر از همه آساني بودند آه به  مضحك.  اند در ميان خود روبرو شده

 -ي انقالب بورژوا مرحله "آردند آه ايران هنوز  ما نصيحت مي
 را پشت سر نگذاشته و بنا براين بايد از حق مالكيت " دموآراتيك
ايم  آردند آه ما هنوز نتوانسته ها ِشكوه مي يا بعضي.  دفاع آرد

   14                   بقيه در صفحه هاي  خودمان را از خشك مغزي
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  ؟!اآراين و آينده نامعلوم   
 

    ی احمد مزارع: ترجمه و تلخيص
  

  : توضيح 
این مقاله ، فاقد یک تحليل عميق اجتماعی وطبقاتی 
از علل بحران سياسی اخير کشور اکراین است ، اما 

ظر به برخی اطالعات مفيد آن در مورد پيش زمينه ن
های تاریخی و دیرینه بحران اخير و تاثير ستم ملی 
دیرپا بر آن ، اقدام به ترجمه مطلب نمودیم که 

  .اميدواریم مورد استفاده خوانندگان عزیز قرار گيرد 
  

   -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - --- -- -- -- --- -- ---  
ن بزرگ ليتواني آه در جنوب شرقي لهستان قرار دوك نشي

داشت، مرزهاي آن از منطقه بالتيك آيف، اوآراين تا ادسا 
اما توسعه ي قدرتمندانه . در آنار درياي سياه ادامه مييافت

لذا ليتواني . روسيه، استقالل آنان را مورد تهديد قرار ميداد
مان بدارد روسي در ا" خرس"براي اينكه بتواند خود را از شر 

دست ياري و اتحاد با آاتوليك هاي لهستان داد و اين 
عليرغم باورهاي آنان بود آه بيشتر به ارتدوآسهاي روسي 
نزديك بودند اما تهديدشان از طرف روسيه باعث شد تا از 

از آن گذشته در . بخشي از باورهاي خود دست بكشند
اد  ليتواني براي اطمينان به بقاء خود قرارد1569سال 

را با لهستان به امضاء رسانيد به موجب " لوبلين"معروف 
اين قرارداد پذيرفت تا از اين پس مسائل و مشكالت مرزي و 
خارجي خود را به عهده دولت انگلستان بگذارد اما مسائل 

همچنين ليتواني، زيگموند دوم . داخلي را خود اداره آند
ي سرخود به بزرگ بر باال" دوك"پادشاه لهستان را به عنوان 

لهستان تبديل به نيروهايي بالمنازع . رسميت شناخت
اين قرارداد موجب خشم ميان دو آليساي ارتدوآس . گرديد

 يك شخصيت مذهبي در 1596در سال . و آاتوليك نيز گرديد
اآراين به نام جان زاموسكي گروهي را تحت عنوان 

 گرد هم آورد آه ازدواج را براي آشيشان" آليساي متحد"
اينها مذهب آاتوليك را در ميان خود پذيرفته و . جايز ميشمرد

 . اطاعت و نمازگزاري بر پاپ را هم در ميان خود رواج دادند
زمان زيادي نگذشت آه لهستان با همه ي قدرتمندي خود 
مورد هجوم سه قدرت بزرگ زمان يعني روسيه، آلمان و 

ميان سه اتريش قرار گرفت و از صفحه تاريخ محو و خاك آن 
بخش شرقي لهستان آه . قدرت مذآور تقسيم گرديد

شامل اوآراين ميشد نصيب روسيه و قسمتهاي غربي آن 
 به 1795به آلمان و اتريش تعلق گرفت اين تغييرات در سال 

اين وضعيت تا ظهور ناپلئون در اروپا ادامه . وقوع پيوست
باره با تسلط ناپلئون بر اروپا حد و مرزهاي گذشته دو. داشت

ناپلئون دوك نشيني مستقل را دوباره به . تغيير يافت
لهستان بازگردانيد و در اين ميان بخش غربي اوآراين آه 
تاآنون به اتريش و آلمان تعلق داشت به لهستان باز پس 

در اين زمان بخش شرقي متعلق به روسيه و . داده شد
 . غرب اوآراين در زير حاآميت لهستان قرار داشت

 ارتش سرخ با حمله به بخش غربي اآراين در 1939در سال 
لهستان، اين قسمت را به بخش شرقي و در حقيقت به 

اما ساآنان اين بخش هيچگاه به . روسيه شوروي بازگردانيد
اين الحاق تن در نداده و هميشه مخالف وضع خود بودند، 
بويژه اين آه اين بخش از ديرزماني مذهب آاتوليك و اطاعت 

مخالفت اهالي غرب اوآراين عليه . ا پذيرفته بودنداز پاپ ر

روسيه شوروي به شكل هاي مختلف سياسي و ايدئولوژيك 
در حقيقت شرق اآراين متمايل به روسيه و . ادامه داشت

. غرب آن طرفدار الحاق و اتحاد با آشورهاي غرب اروپا بودند
به هنگام بروز جنگ جهاني دوم مردم غرب اوآراين به ارتش 

تلر پيوسته و با تمام توان خود با ارتش سرخ به جنگ هي
پس از پايان جنگ استالين حمله سرآوبگرانه و . پرداختند

عجبا . گسترده اي را عليه مردم غرب اآراين تدارك ديد
دولتي آه ادعاي آزادي و دادن حق و حقوق و خودمختاري 
به خلقها را داشت در اينجا و در اين دوره به عكس عمل آرد 
و تمايالت جدايي طلبانه ملتي را به بدترين وجهي سرآوب 
نمود، ولي سرآوبهاي مزبور تنها آتش را زير خاآستر برد و 
مردم بخش غرب اآراين هميشه مترصد بودند تا در فرصتي 

 .به اين خواست جدايي طلبانه خود جامه عمل بپوشند
 به فوريت احزاب 1990پس از فروپاشي شوروي در سال 

ي آه خواستار جدايي از روسيه بودند به وجود آمده و فراوان
غالب اين احزاب در منطقه غرب اوآراين . به فعاليت پرداختند

انتخابات اخير به خوبي و به طور آشكاري اين تمايالت . بودند
پيروزي . جدايي طلبانه و ضد روسي را به نمايش گذاشت

از خشم آانديد طرفدار روسيه موج گسترده اي » يانوآويچ«
و نارضايتي در ميان اهالي غرب اآراين به وجود آورد و آنان 

آه از منطقه غرب اوآراين » يوشنكو«به دور آانديد مخالف، 
اآنون . و مخالف نفوذ روسيه در اآراين است حلقه زدند

اختالف گسترده و عميقي در ميان دو بخش مردم اآراين به 
اين اختالف . دظهور رسيده آه ريشه اي چند صد ساله دار

شبيه تونل تاريكي است آه نوري در انتهايش ديده نميشود 
و اگر راه حلي عادالنه براي آن يافت نشود اي بسا آه به 
جنگ داخلي و تقسيم آشور منجر گردد آه فاجعه عظيمي 

از سوي ديگر اآنون مسئله منافع .براي همه آنان خواهد بود
آراين مطرح است و استراتژيك روسيه به لحاظ تاريخي در ا

 آه دولتي متمايل به غرب  روسيه نميتواند به آساني بپذيرد
اروپا هم آه برنامه محاصره ي . در اوآراين بر سر آار آيد

تدريجي روسيه و تسلط بر اين آشور را در درازمدت در سر 
دارد به روسي شدن اآراين رضايت نميدهد و از اينجاست 

پيشرفت مردم اآراين رخ آه خطر بزرگي براي استقالل و 
عامل مذهب در اآراين بسيار مهم است بويژه در . مينمايد

در زمان شوروي . غرب اين آشور آه مردم آاتوليك هستند
سابق هميشه از بخش غربي اآراين آنچنان صحبت ميشد 
آه گويا آنان ملتي ديگر هستند اصطالح اآراين شرقي و 

در آن زمان، اآراين . غرب اآراين به وضوح به آار برده ميشد
از بزرگترين و قدرتمندترين جمهوريهاي شوروي به حساب 

در اآراين صنايع عمومي و بويژه صنايع نظامي رشد . ميآمد
فراواني آرده است، هواپيما سازي، تانك سازي و ساير 
  ادوات و جنگ افزارهاي الكتريكي و الكترونيكي توليد

ر در گذشته به مثابه از نظر آشاورزي نيز اين آشو. ميشود
در اآراين همچون . انبار غله روسيه بزرگ به حساب ميآمد

بوسني و هرزگوين عالئق مذهبي، منطقه اي و قومي 
 آه به فوريت در هر فعل و  فراوان و ريشه داري وجود دارد

براي نمونه ميتوان از . انفعال اجتماع خود را نشان ميدهد
پليس در . آشور ياد آردعمل يكجانبه پليس در آيف پايتخت 

د عمل  جريان انتخابات به نفع نيروهاي اپوزيسيون دولت وار
با وجود همه اينها اگر دست اندرآاران و حكومتگران در . شد

آشور اآراين راه حل عاقالنه اي را براي معضالت موجود 
  . نيابند احتمال جنگ داخلي و خطر تقسيم اآراين وجود دارد

  
             **  ************************   

 



 14

   12ادامه از صفحه 
  
  

           
  .....   نظرخواهی مجله آرش           

  
ها و سوء  با توجه به اين تفاهم.  هاي فردي دفاع آنيم از آزادي

اول اين آه :  جا چند نكته را صراحت بدهم ، ناگزيرم در اين ها تفاهم
 نيست آه منشاء آن در اعالميه جهاني حقوق بشر ده فرمان موسي
ي  هزاران آتاب در باره.  پشت ابرهاي اساطير مذهبي پنهان باشد
دانيم آه چه آساني آن را  چگونگي تدوين آن نوشته شده و دقيقًا مي

هايي صورت  ، بر سر مواد مختلف آن چه ساخت و پاخت نوشتند
 ها را ، رأي بعضي دولت ها براي گذراندن آن ؛ چرا امريكايي گرفت

ها به آن رأي ممتنع دادند و چرا غالب احزاب  خريدند و چرا شوروي
به عبارت .  آخر  آن مخالف بودند و الي17چپ اروپا با همين اصل 

دانيم آه حق مالكيت خصوصي نه تنها با حقوق و  ، مي ديگر
، بلكه در واقعيت  هاي بنيادي افراد انساني مالزمه ندارد آزادي
هاي  تواند تمام آزادي بل نقض شمردن آن مي، مقدس و غير قا زندگي

دانيم آه  دوم اين آه به تجربه مي.  بنيادي ديگر را بي معنا سازد
هاي فكري سوسياليستي مخالف مالكيت  اآثريت قريب به اتفاق سنت

هاي سوسياليستي و آارگري  ، در حالي آه جنبش اند خصوصي بوده
اي  تعيين آنندهريزي و تثبيت دموآراسي امروزي نقش  در پي
هاي فكري ليبرال در حالي آه  ، غالب سنت و بر عكس.  اند داشته

،  اند آرده داد مي ترين مقدسات قلم دفاع از مالكيت خصوصي را مقدس
سوم اين .  اند غالبًا تا اين اواخر حتا با حق رأي عمومي مخالف بوده

آه مخالفت با حق مالكيت خصوصي نه به معناي اين است آه 
خواهيم آن را از ميان برداريم و نه اين آه  ورتًا از همين آالن ميضر

از نظرگاه سوسياليستي و .  بخواهي آن هستيم طرفدار الغاي دل
دموآراتيك مسلم است آه هر نوع محدود آردن يا لغو آردن حق 

ي  شان بايد از طريق قانون و اراده هاي خصوصي افراد بر دارايي
و بنابراين الغاي آامل مالكيت .  گيرددموآراتيك جامعه صورت ب

، اجتماعي و  خصوصي به تحوالت بنيادي در ساختار اقتصادي
فرهنگي جامعه بستگي دارد و آاري نيست آه با يك فرمان يا اقدام 

اما هيچ يك از اين مالحظات به معناي اين .  سياسي آني شدني باشد
هاي   آزادينيست آه حاال حق مالكيت خصوصي را در آنار حقوق و
بنابراين .  بنيادي افراد انساني تقدس ببخشيم و غير قابل نقض بدانيم
مرحله  " دفاع از حق مالكيت خصوصي به بهانه اين آه هنوز 

، جز رياآاري معنايي  ايم  را پشت سر نگذاشته"   دموآراتيك-بورژوا
، الزم نيست ادم حتمًا سوسياليست باشد تا با حق  بعالوه.  ندارد
.  لكيت خصوصي به عنوان يكي از اصول حقوق بشر مخالفت آندما

مند ناگزيرند با حق مالكيت  هاي شرافت ي انسان اآنون همه
ها انسان مبتال به  هاي بزرگ دارويي آه ميليون خصوصي شرآت

اگر .  ، مخالفت آنند فرستند ها بيماري آشنده را به گور مي ايدز و ده
ام گذاشتن به حق مالكيت روپرت  به معناي احتر"  چپ مدرن " 
آه ذهن و  (ها  ، سيلويو برلسكوني و امثال آن ، بيل گيت ک مردا

ها ميليون انسان را به نحوي بسيار مؤثرتر از جمهوري  فكر ده
چپ  " دهم حتمًا جزو  ، من ترجيح مي باشد)  اسالمي در آنترل دارند

  ) !  باشم  _ ( ،  و حتا آامًال فسيل"  سنتي
  
   **********************************    
  
  

   =آکسيونها و مراسمها در خارجاخبار = 
   
  
  :برلين * 
  

  و برلين–کميته دفاع از زندانيان سياسی ایران به دعوت 
 در روز جمعه ده  برلين–کانون پناهندگان سياسی ایرانی 

 ميتينگ اعتراضی عليه رژیم جمهوری اسالمی دسامبر یک 
 و در اعتراش به روز جهانی حقوق بشرهمزمان با ایران 

 خردساالن و نوجوانان ونقض سيستماتيک وج اعدام م
د ر برابر  ساختمان سفارت جمهوری حقوق بشر در ایران 
  .اسالمی برگزار شد

        --- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- --  
  :ونکوور * 
  

، به " جمعی از فعالين اجتماعی شهر ونکوور " به دعوت 
 و روز جهانی 77نجيره ای پائيز مناسبت سالگرد قتلهای ز

 دسامبر  برگزار شد 11حقوق بشر ، مراسمی در روز شنبه 
  : این مراسم شمل برنامه های زیر بود . 

  :ی سخنران) الف 
    زنان و حقوق بشر - سهيال شعربافی * 

   فرهنگ حقوق بشر -قریده خردمند        * 
 قوق بشر   بررسی اعالميه جهانی ح- ناصر جهانی        * 
   طنز - عبدالقادر بلوچ        * 
   نقض حقوق بشر در کردستان -رزگار جاوید فر       * 

  نقض حقوق -     STOP  WARاز سازمان " کمبل       * " 
 بشر در کانادا 

    گزارش قتلهای زنجيره ای   - داود مرزآرا       * 
                  

 نقض حقوق بشر توسط  کوتاه در زمينهینمایش فيلم) ب 
  جمهوری اسالمی  

    آواز و تکنوازی گيتار -محمد خرازی )  ج 
  
          -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- ----  

  : پاریس  * 
  

انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيده تی " به دعوت 
 دسامبر به مناسبت 11مراسمی در روز شنبه " ایران 

زنجيره ای و روز جهانی حقوق بشر  در سالگرد قتلهای 
  :پاریس برگزار شد که شامل 

اشعاری   -قرائت پيام ناصر زرافشان توسط  زویا زرافشان 
  سخنرانی –از محمد مختاری توسط پسرش ، سهراب 

شاهدان چشم بند "  نمایش فيلم مستند -نسيم خاکسار  
  و گفتگو با کارگردان آن ، رضا عالمه زاده " زده 

  
   --- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- --- -- --- -- -- -- -- --  

  : پاریس 
  

 چهار روز ، ایران  کارگردر دفاع از مبارزات جاری طبقه
 در ميدان باستيل پاریس ، تظاهرات مشترکی به ردسامب

" و " اتحاد انقالبی نيروهای چپ و کمونيست " فراخوان 
در . برگزار شد " ایرانيان جمهوریخواه ، دمکرات و الئيک 

  :آکسيون آمده بود فراخوان این 
  ، هم ميهنان آزادیخواه" 

در دفاع از مبارزات جاری طبقهء کارگر، در اعتراض به 
قوانين ضد کارگری که در دستور کار مجلس هفتم قرار 

اند و در همبستگی با جنبش مستقل کارگری در  گرفته
ه در روز ایران، از شما دعوت می کنيم تا در تظاهراتی ک

 در ميدان باستيل از ساعت هفده ٢٠٠۴شنبه چهار دسامبر 
   ".الی بيست برگزار می گردد، شرکت نمائيد 


