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  ده دسامبر و پرونده ی همچنان گشوده 
      !ر نقض حقوق بش             

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سالروزی که . است ده دسامبر سالگرد گراميداشت حقوق بشر 
آزاديخواهان و همه ی نيروها و نهادهای مدافع حقوق اوليه مردم از 

ان و کنند تا با طرح خواست های خود فرياد ستمديدگ آن استقبال می
انسانهايی که زير چکمه های استبداد و تماميت خواهی سرکوب 

  .شوند را به گوش جهانيان برسانند می
سازمان ملل  یعضو اجالس عال ۵٨از آنکه   يشباز و پ يراز د    

کنند،  يبحقوق بشر را تصو یمنشور جهان ١٩۴٨متحد در سال 
شده بود و آغاز  یبا کرامت انسان یو زندگ یمبارزه در راه آزاد

از . يافتشکوهمند دست  یفرانسه به اوج يرمخصوصا در انقالب کب
ملل تحت  یو استقالل آماج اصل دالتع ی،در راه آزاد يکارآن پس پ

منشور . جهان قرار گرفت یکشور ها یهمه  يدگانستم و ستمد
 يطبود متناسب با شرا یحقوق بشر مجموعه مقررات ی یجهان

جهان  یکه اکثر کشورها يطیمان، شراآن ز یبورژوائ ی یدمکراس
 یبرا یموثر ی يلهرو آنرا وس يناز آن محروم بوه اند، از هم

 یم یخود تلق ی یو اجتماع ياسیس ی،مدن یخواست ها ی گيری یپ
  .کنند

   2بقيه  در صفحه                               
   -------------------------------------------------------- ---  
  

 آن ینگاه وجمع بند يکآذردر 16مراسم 
 

  تقی روزبه                              
  

 :مقاله اول
 یبرا يتازوضع یروزدانشجوبه  مثابه برش  یبرگزار چگونگی

وآنچه  ينسرکوب سنگ  یدرفضا یتراز جنبش دانشجوئ يقدق يابیارز
 .ستا یگذرد شاخص مناسب یدانشگاه ها وجامعه م يرپوستکه درز

مکتوب بازتاب دهنده نکات  ياو يلمموجود اعم ازف گزارشات
 :يرهستندز
درس  یکردن کالس ها يلشکل حرکت  اکثرا به صورت تعط -  

  یدرون دانشگاه ها  ومجامع دانشجوئ یتجمعات اعتراض  یوبرگزار
 ينگرچه درا.بوده است یسراسر ياسو آزاد درمق یکشوراعم ازدولت

 يدهاشدت تهد يلبدل  یدانشجوئ یها يطو مح دانشگاه ها  یبرخ يانم
و جوسرکوب نتوانستند روزدانشجو را به نحو دلبخواه خود 

  .برگزارکنند
  3در صفحه  بقيه                               

  پايمالی يک حق ساده انسانی           
  

  )تلويزيون برابری ( سعيد افشار              
  

  
اسبت آغاز سال تحصيلی ميزگردی تحت تلويزيون برابری به من

" حق سوادآموختن و يادگيری و آموزش به زبان مادری" عنوان 
سايت راه کارگر بنا به اهميت امر آموزش به زبان مادری . برگزارکرد

و نقش آن در شکوفايی کشور کثيرالمله ايران اين ميزگرد را بصورت 
ارمی دهد تا کتبی خالصه کرده و در اختيار خوانندگان خود قر
  . گشايشی باشد در دامن زدن به طرح اين مسئله حياتی

  سايت راه کارگر                                                                 
  

  5در صفحه  بقيه                                 
   -----------------------------------------------------------  
 

 يرنشينمناطق فق یاقتدار دمکراس استنبرخ
 

  يمیابراه يننسر: برگردان           يبچیرائول ز      
 

را بکار  یاز دمکراس ی، مردم نوع متفاوت ينالت يکایآمر درسرتاسر
هرچند بندرت  يدهد،م ييرها را تغ یکه زندگ یا یدمکراس  – يبرندم

سته اروگوئه رائول برج  يسندهنو. يدد يتوانخبرها م يرآنرا در سرت
 . يکندم يگيریً  را پ يندهآ یً دمکراس   ينا يبچیز
 يلهالس توناس، که بوس يناز محالت آلونک نش يکیما در ينجاا 

مرکز  يلومتریک 40از آشغال در  يمیکوه عظ یساکنانش بر رو
ساله که  40حدودأ  یزن يسل،مار. يمساخته شده هست يرسبئونوس آ

ً ما در کالس همه با هم   يگويده است ممادر بزرگ شد يشاپيشپ
 -یرسم يرو پرورش غ آموزش يستمس يکدر  يسلمار.  يًمبرابر
ً  ل یکه ترجمه تحت الفظ – يوالرهپاپ يلراتوبچ ً    یخلق يسانسيهآن 

       . يکنداست  شرکت م
  9در صفحه  بقيه                                    

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

 و ساالر ينِحکومتِ د يزپائ         
 » ينِسبزِ بهارِ اصالح طلبانِ د يایرو «
 

  10ه در صفح                 بهنام             
   --------------------------------------------------  

  www.rahekaregar.com       تک برگی 
    2010دسامبر  15  – 1389آذر  24  -   31شماره    -دوره جديد   -)  گر راه کار( از انتشارات سازمان کارگران انقالبی ايران   
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ... و پرونده ده دسامبر              
 
  

حقوق بشر، اما، نشان  یمنشور جهان یعمر شصت و دو ساله 
 ای يلهمنشور را وس ينتاکنون ا یدار يهسرما یداد که کشورها

مردم  يتاکثر يشتراند جهت استثمار و غارت هر چه ب  قرار داده
 يهسرما یمنافع طبقه » دفاع از حقوق بشر « و تحت شعار 

 یکه الزم دانسته اند همه  اها هر کج آن .کرده اند يندار را تأم
پا گذاشته  يرز ی،اعتراضات جهان رغم یمنشور را، عل ينمفاد ا

 یجمع یکردند، کشتارها یاند، به هر کجا خواستند لشگر کش
و فاسد دفاع   یاستبداد یبه راه انداختند و از حکومت ها

است اشاره شود که پس از  یکاف. کنند یکردند و همچنان م
کشور شکنجه  ۵٨ ينا یدر همه  وزسال هن ۶٢شت گذ

. و مجازات اعدام به طور کامل ملغا نشده است ياسیس يانزندان
منشور فقط  ينا یکننده  يبتصو یدار يهسرما یاگر کشور ها

و  یها آزاد، با کرامت انسان انسان یهمه « : بند از منشور ينا
 يند، شکاف بکرده بودن يترا رعا» . اند حقوق برابر زاده شده

بود و فقر، ستم  يافتهسابقه عمق ن یب ی يهپا ينو غنا تا ا فقر
 ينهم از ا. کرد یداد نم یدر اکثر نقاط جهان ب یعدالت یو ب

حقوق بشر همچنان  ی یروست که هنوز منشور جهان
 ی، يهاول يهایدفاع از حقوق و آزاد یبرا یکاف های ينهزم

 یم تيارجهان، در اخ یاستبداد زده  یمخصوصًا در کشور ها
 .گذارد

 يرویبه ن يختنبا آو ينیخواه د يتتمام يمدر کشور ما که رژ   
 ينیزم يروین يچکند، به ه یحکومت م يعتطب یماورا

و  يفمردم نه حق که تنها و تنها تکل یو برا يستپاسخگو ن
کرده است و آنرا با ابزار شکنجه، اعدام،  يينتع يفهوظ

 داشتن«  یبرد، اساسًا مبارزه برا یم يشسنگسار و تجاوز پ
ما  یهر فرد است، چرا که در جامعه  يهاول ياتاز ضرور» حق 

زنان، کارگران، جوانان، دگر  ی یحق و حقوق یمساله فقط ب
ثروت ها و ارزش  یو نابود یو مذهب یقوم های يتاقل يشان،اند
 يتنها یو ب يستیفاش يتیبلکه حاکم يست،ن یمعنو یها

 یحقوق مدن ينتر ئیسر کار است که نه تنها ابتداخونخوار بر 
و  يضپر از تبع یکند، بلکه قانون اساس یمتعارف را انکار م

 .گذارد یپا م يردهه هاست ز يزخود را ن یحق یب
 ی یو مدن ياسیمبارزه در راه احقاق حقوق س ين،بنابر ا 

و  یقانون رغم یحقوق بشر، عل ی یمندرج در منشور جهان
چون و  یدر آن، از وظائف ب یطبقات یدن نابرابرکر ينهنهاد
 يدترد یاست و ب یو کرامت انسان یهر انسان طالب آزاد یچرا

که در  انطلب همچن یو برابر يخواهآزاد ی،مترق یسازمان ها
 يرترينگ یاند، پ گذشته نشان داده یسه دهه  یمبارزات يختار
تا گسترده  یائاز ابتد يدعرصه از مبارزه اند و با يندر ا يروهان
 يشرویبه پ يدما، با ام. مردم دفاع کنند یخواست ها ينتر

و محرومان جهان  يدگانستمد یمبارزات مردممان و  همه 
طلبانه  یو برابر زاديخواهانهآ یبه خواست ها يابیدست یبرا
 .يمها استاده ا در کنار آن يرون یخود، با تمام ی
  

 !یاسالم یجمهور یدار يهسرما يمباد رژ سرنگون
 !ياليسمزنده باد سوس ی،باد آزاد زنده 
 

 راه کارگر سايت                       
 
 ٢٠١٠آذر  ١۵                       

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 = پيوندها   =      
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 برابری تلويزيون  -راديو

www.radiobarabari.com  
 

اديو  ايميل ر
info@radiobarabari.com 

  
  ايميل تلويزيون برابری 

info@tvbarabari.com 
  

  عليه ستم جنسی 
http://rahekaregar.com/feminism 

 
 راه کارگر خبری

 http://rahekaregar.com/news 
 

       66851310 – 40 – 49 تلفن
  

 )انگليسی ( ايران بولتن 
       bulletin.org-www.iran 

  
  )تئوريک ( نشر بيدار 

       rebidar.comwww.nash   
  
  مجله آوای زن  
  www.tvs.se/womensvoice  
  

  )سوئد (  راديو همبستگی 
http://biphome.spray.se/radiohambastegi   

  --- ------------------------------- 
 مواضع عمومی سازمان ما در :توجه 
مصوبات واسناد با امضای ها،  بيانيه

  .نهادهای سازمان طرح ميشوند
مقاالت با امضای فردی و يا مطالب  

لزوما مواضع  مصاحبه هامطروحه در 
 . سازمان ما نيستند
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

 ... نگاه يکآذردر 16مراسم                 
 
ونيز دولت (ی آزادی زندانيان سياسی و مرگ بردیکتاتوردوشعاراصل-

 بوده است)مردم فریب
آذربرنامه های  16گرچه نيروهای رژیم نيزسعی داشتند با مصادره -

مورد نظر خود را اجراکنند، که با اعتراض ویا بایکوت دانشجویان مواجه 
دراین رابطه اعتراض دانشجویان  به حضور صفار هرندی .شدند

اه کرمانشاه ودادن شعارمرگ بردیکتاتور ونيزبا حضور نقدی دردانشگ
 .دردانشگاه تبریزازنمونه های آن است

آذربا شعارنویسی بردرودیواردانشگاه ها وبعضا  16دانشجویان قبل از
وحتی برگزاری برخی پيش  16دربيرون ازدانشگاه ها به استقبال 

هرات شبانه  انجام تظا. آذرامسال رفتند 16اعتراضات به استقبال 
آذر  15برپشت بام ها درشمارمحدودی ازمحالت تهران پيش از

 .آذرتالشی ازجمله آنها بود 16ونيزشب 
 
هم چنين صدوربيانيه ها ازسوی گرایشهای مختلف دانشگاهی -

ازجمله تحکيم وحدت، انجمن اسالمی دانشگاه تهران وعلوم پزشکی 
ليست  ودانشجویان  دموکراسی خواه  ودانشجویان سوسيا

وبطورکلی چپ ها وسایربيانيه هائی که توسط دانشجویان دانشگاه 
های مختلف انتشاریافت، وجه دیگری ازاقدامات امسال جنبش 

 .دانشجوئی بود
 
ازدیگرویژگی های جنبش دانشجوئی عالوه بربزرگداشت یادبود سه -

یاردانشگاهی،  بزرگداشت جان باختگان دانشجوئی اعتراضات سال 
ز دانشجویان زندانی دردانشگاه های مختلف وهمراه گذشته وني

دانشگاه قزوین و  اميرکبير وعلم وصنعت .باخواست آزادی آنها  بود
 .ازموارد برجسته آن بود... و
 
آذردیداربرخی فعالين دانشجوئی با خانواده  16هم چنين دراستانه  -

ت های جان باختگان  ویا دانشجویان زندانی را می توان ازابتکارا
مناسب جنبش دانشجوئی دانست که البته می تواند گسترش 

 .پيداکرده وبه یک رویه خوب و جاافتاده تبدیل شود
 
پيام های ارسالی وسرشارازروحيه مقاومت توسط برخی  -

 دانشجویان  زندانی رابایدیکی دیگرازجلوه 
 

های درخشان مقاومت دانشجویان حتی دردرون زندان ها وحاکی 
 .مند  درون وبيرون دانستازپيوند نيرو

 
اطالعيه برخی اساتيد به مناسب روزدانشجوودرحمایت ازجنبش -

گرچه .دانشجوئی نيزنشانه ای ازپيوند بين اساتيد ودانشجویان بود
 .هنوزنتوانسته است جنبه فراگيروگسترده داشته باشد

 
وبطواخص .رژیم ازمدتها قبل برای کنترل اوضاع خود را آماده کرده بود -
قدامات الزم را برای کنترل خيابانهای اطراف دانشگاه تهران به عمل ا

آورده بود وحتی دراقدامی با کشيدن پرده برزنت  برروی ميله های 
دانشگاه تالش کرده بود که از امکان وخطر تماس  دانشگاه وبيرون 

عالوه برقرق اطراف دانشگاه و کنترل . دانشگاه ممانعت به عمل آورد 
برخی گزارشات چهارکالنتری  شهرنيز بحال آماده باش  ترددها،طبق
ضمن آنکه به مناسبب تالقی روزدانشجو با شروع ماه . درآمده بودند

محرم بسيج دانشجوئی و سایرعمله واکره رژیم دردانشگاه سعی 
کردندکه برای ممانعت ازبرگزاری مراسم دانشجوئی ممانعت به عمل 

م مذهبی قراردهندکه البته موفق آورند و یا آن را تحت الشعاع مراس
آنها هم چنين درنقاط مختلف به دستگيری ویا حتی گروگان .نشدند

 . گيری شماری ازدانشجویان مبادرت کردند
آذرامسال متأثرازفضای سنگين سرکوب   16درمجموع گرچه برگزاری 

برجامعه ومحيط های دانشگاهی بود،بااین همه اعتراضات 
نشان دادکه جنبش دانشجوئی عليرغم دانشجوئی و شعارهای آن 

 .ادعاهای رژیم خاموش نشده و هم چون آتش زیرخاکستراست
 

نکته ای را که باید به این جمع بندی اضافه کرد کوشش اصالح طلبان 
آنها ازمدتها .سبزبرای نشان دادن حضورودامنه نفوذخود  درجنبش بود
ای حامی پيش به تدارک پرداخته و با بسيح وسازماندهی نيروه

با شعارها وپوسترها وپيش برداشکال (خویش دردردون دانشگاه ها
وهم چنين  درخارج کشور قصد داشتندکه به ....) معين اعتراضی و

مصرف اصلی این .نمایش نفوذ خود درميان جنبش دانشجوئی بپردازند
تالش نشان دادن حضورخویش درباصطالح متن جامعه مدنی ودرميان 

حاکميت بودتامبادا دچاراین تصورباطل شودکه  جنبش دانشجوئی، به

گویا جنبش سبزازنفس افتاده است وبراین اساس مرتک اشتباه 
عالوه برآن قصددیگرآنها ازحضورفعال .محاسبه درمورد آن ها بشود

ددرميان جنبش دانشجوئی، کنترل شعارها وجهت دادن به مطالبات 
ل جامعه ومطالبات جنبش دانشجوئی بود وازاین طریق تأثيرگذاری برک

آنها تا بااجتناب ازشعارها ویااقدامات ساختارشکن،سطح اعتراضات 
مشارکت وسخنرانی در مراسم . ازمحدوده مورد نظرآنها فراترنرود

انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران وعلوم پرشکی درسالن 
این دانشگاه وتالش درافزودن شعارهائی چون اهللا اکبرویاحسين 

 .درهمين راستا بود... در سایرتجمعات اعتراضی وميرحسين
 
 نکته کليدی دو
 

مهمترین نکته ای که اکنون دربرابرجنبش دانشجوئی قراردارد ودرواقع 
جای آن درميان شعارهای اصلی خالی است،آن است که مطالبات 
جامعه با تشدید بحران اقتصادی ودامنه فالکت وفقر درکناربحران 

مکراسی وآزادی وارد فازجدیدی می سياسی ومبارزه برای د
فازی که ویژگی آن درهم تنيده شدن مطالبات کالن اقتصادی  .شود

عدالت خواهانه با مطالبات کالن سياسی عليه استبداد سياسی 
شکل گيری چنين پدیده ای  .وبرقراری یک دموکراسی واقعی است

 جنبش دانشجوئی را بطوراجتناب ناپذیردربرابرگزینش یک چرخش به
گامی که بدون آن جنبش .چپ و رادیکال ترشدن قرارداده است

دانشجوئی قادربه ایفاء نقش مترقی وپيشرو درحوادث طوفانی 
پيشارو نخواهد شد وخود جنبش هم بدون توجه به آن قادربه 
آزادکردن تمامی پتانسيل وظرفيت خویش برای نيل به اهداف اصلی 

ازسوی جنبش  البته برداشتن چنين گامی.اش نخواهد بود
دانشجوئی به معنی فاصله گرفتن ازگفتمان های ليبرالی ویااصالح 

معيشتی - طلبانه ای است که بانادیده گرفتن مطالبات اقتصادی
اکثریت بسيار بزرگ زحمتکشان ویابراندازی استبدادحاکم، تالش می 

 .کنند جنبش دانشجوئی را درخدمت اهداف خویش بکارگيرند
 

ت که رویکرد فوق اکنون  به مثابه شرط الزم دومين نکته مهم آنس
برای تحقق رویکرد بس مهم دیگری  که گسترش پيوندهای جنبش 
دانشجوئی باجنبش کارگری وهمه مزدوحقوق بگيران باشد درآمده 

هم چنانکه  طرح ودفاع ازمطالبات پایه ای سایرجنبش های . است
وانان اجتماعی شرط گسترش پيوند متقابل  با جنبش زنان و ج

 .وجنبش اقليت های ملی است
 

2010 -12 -09   
  
 

 :مقاله دوم                                   
 
  

 !سالی که گذشت                         
 

سالی که گذشت سالی بودکه رژیم تمامی تالش خود را برای تبدیل 
 فعال کردن نهادهای رنگارنگ انضباطی. دانشگاه به پادگان بکارگرفت

وسرکوب، وبکارگيری انواع تنبيهات وزندانی کردن دانشجویان معترض 
وتوقيف باقی مانده نشریات ومنحل کردن هرنوع  تشکل غيروابسته 
به خود ،نصب دوربين درمجامع دانشجوئی وتالش برای اجرای طرح 
هائی چون بومی گزینی،تعيين سهميه، جداسازی جنسيتی  ودهها 

ژیم برای مقابله با فقدان پایگاه توده ای ر. وصدها اقدام مشابه بود
دردانشگاه و انزوای نزدیک به مطلق خود، چاره ای جزمبادرت به 

درواقع انقالب ضدفرهنگی این .ضدانقالب فرهنگی دوم نداشت
باربشيوه ای خزنده واعالم نشده، درحوزه های گوناگون  مدتهاست 

دانشجویان  هم درمورد تشدید کنترل بر.که درحال عملی شدن است
وهم تصفيه اساتيد مستقلی  که گوش بفرمان نيستند،و هم تالش 

غيرسکوالر " دانش"برای تغييرمفاددرسی وتحقق سودای یک 
 ! واسالمی

 
اما درسال گذشته درکنارروند پادگانی کردن دانشگاه هم چنين 

جنبش .شاهد تداوم مقاومت دراشکال متنوع سياسی وصنفی بودیم
بالقوه ميليونی است که نيروی محرکه خود را  دانشجوئی یک جنبش

ازمتن ضدیت و رودرروئی با واقعيت استبداد بی امان، تبعيض ها 
جهان کنونی می "شهروند"وشکاف های طبقاتی، وازآگاهی

وبلحاظ پایگاه اجتماعی عالوه بردانشجویان قدیمی،شامل نسل .گيرد
کثرا جدید دانشجوئی ورویگردان ازجمهوری اسالمی است که ا

بطورمستقيم طعم تلخ تبعيض واختناق را نيز چشيده اند وازقضا  این 
بارقبل ازورد به مجامع دانشجوئی اکثرا درمتن غليان جامعه تجربه 

این جنبش هم . مبارزه سياسی باحاکميت را پشت سرخود دارند
چنين متأثرازگفتمان های موجود درجامعه دارای رویکردها و قطب 

باهمه این ها درشرایط کنونی این جنبش .ی استبندی های گوناگون
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تنها بخش کوچکی ازظرفيت های نهفته درخود را بدليل آنکه 
هنوزنتوانسته بربحران بلوغ وچالش های ناشی ازآن فائق آید، به 

 . نمایش گذاشته است
 

یکی ازنمودهای بالندگی جنبش دانشجوئی درسالهای 
کمال ناباوری رژیم در. اخير،برآمدمجددگرایشات چپ بوده است

،دیدیم ودیدند که "توهم پایان تاریخ"وليبرالها ودرمستی 
ازخاکسترجنبش سرکوب شده باردیگرچپ زخم خورده وزیرضرب 

گواینکه رژیم این بارنيزسرکوب .قراررگرفته ساليان گذشته،سربلندکرد
سياسی را بکارگرفته -فيریکی وهم چنين سرکوب باصطالح فرهنگی

ای خراب وبی اعتبار کردن سنت درخشان ورزمنده نظيرتالش بر(است
دهه اخيرتوسط تبليغات وچاپ وانتشارروایت های دست  4چپ در

بااین وجود روند عروج مجدد چپ درجامعه ما امرتصادفی ).کاری شده
بلکه .ویا فقط نشأت گرفته ازسنت درخشان و رزمنده خود نيست

بی سابقه شکاف ازعوامل بنيادی تری چون تعميق مبارزه و تشدید 
های طبقاتی ومطرح شدن مطالبات بنيادی هم چون عدالت وبرابری 
اجتماعی،که تولدوبالندگی چپ همزادطبيعی آن هابشمارمی 
رود،ونيزبهمان اندازه مهم دفاع ازآزادی های بی قيد وشرط سياسی 

هم چنين این .وازمبارزه قاطع وبی امان عليه استبداد منشأمی گيرد
ایط بين المللی صورت می گيرد که بحران جهانی خيزش درمتن شر

اقتصاد سرمایه داری ودرهم ریختن توهم پایان تاریخ وبحران عالج 
ناپذیرنظام حاکم برآن،آنچنان پردامنه است که دلقکی مانند احمدی 
 13نژاد که افتخارش آن بوده که آهنگ خصوصی سازی دردوره او

، وتمام جوهرمنازعاتش برابربيشترازشتاب آن ازدولت پيشين بوده
بارقبای خود درآنست که نمی گذارند با فراغ بال بيشتری برنامه 
شوک تراپی اقتصادی وآزادسازی قيمتها را که موجب انطباق 

گرچه همزمان .بيشتری با نظام سرمایه داری خواهد شد پياده کند
برای پوشاندن دستان خونين درنزدزحمتکشان درهمان حال شيادانه 

برمی آورد وازمرگ نظام سرمایه داری سخن به !آی دزد! ی دزدفریاد آ
پدیده ای که ليبرالهای مخالف وی نيزبطورمزورانه  !  ميان می آورد

کوشيده اند نفرت موجود عليه وی را درجهت تطهيرنظام سرمایه 
 .داری کاناليزه کنند

 
بااین وجود باید اذعان کردکه طيف چپ جنبش دانشجوئی متأسفانه 

هم نتوانسته است  بحران بلوغ خود را پشت سرگذاشته وازچپ هنوز
وتا دانشجویان " آزادی وبرابری"رادیکال،تا چپ کارگری و 

سوسياليست وسایرگرایشهای چپ موجود دراین جنبش 
هنوزقادرنشده اند که برچالش های موجود و فی مابين  خود فائق 

 : شاهده کردسه وجه تجسم این بحران رامی توان بشرح زیرم. آیند
 
هنوزنتوانسته است مناسبات اصولی ودرست درميان جریان های -1

متعلق به طيف چپ برمبنای همکاری ودیالوگ سازنده  ونه اعمال 
واقعيت پلوراليستی . هژمونی یک جریان برسایرجریانات برقرارکند

وتکثر نه فقط درجنبش عمومی دانشجوئی  واقعيتی غيرقابل کتمان 
چنين پذیرش آن درخود طيف گفتمان چپ  است  بلکه هم 

وباین ترتيب هيچ جریانی باهرچثه ای .نيزضرورتی اجتناب ناپذیراست
که داشته باشدنمی تواند خود را معادل کل چپ دانشجوئی 

تنها . بداند،هم چنانکه بطریق اولی معادل کل جنبش دانشجوئی
بابرابرحقوقی دیگران وبرسميت شناختن گرایشات گوناگون 

هردوسطح  و همکاری وهمراهی حول خطوط مشترک متناسب در
.  باهر کدام ازسطوح فوق است که  می توان درهردوجهت پيشرفت

هم دربرابراستبدادحاکم ضمن همسوئی حول مطالبات مشترک 
ومورد توافق وهم  برقراری نقد ونيزدیالوگ های سازنده حول 

قرارگرفتن .فریناختالفات،بدورازهژمونی ها طلبی های رایج وتشتت آ
منافع عمومی جنبش برفرازمنافع این یا آن جریان، اصل راهبردی 
است که البته بيش ازهمه باید کسانی مدافع آن باشندکه جزمنافع 

گفتمان آزادی .  عمومی جنبش، منافع جداگانه ای برای خود ندارند
وبرابری اجتماعی اگربخواهد براصول خویش وفادارباشد برخالف 

منفعت آنها .ان ها فاقد چنين منفعت جداگانه ای استسایرگفتم
ومنفعت اکثریت زحمتکش جامعه علی القاعده باید برهم منطبق 

آنها از بدنه وجامعه به مثابه پوششی برای پيشبرد منافع اخص .باشد
البته چنين جریانی جزدرمتن . یک طبقه ویک جریان سودنمی گيرند

ینی هرچه گسترده تر یک  پراتيک مشارکت جویانه ونقش آفر
وآگاهانه تربدنه و ودامن زدن به آن دربسترمبارزه عليه آماج اصلی 
ونيزعليه محدودیت های وکاشکنی های گفتمان های دیگرنمی 

 .تواندخود را متحقق کند
 
بدون پيوند عميق فعالين چپ با بدنه گسترده دانشجوئی، بدون -2

آفرینی و کنشگری  شبکه ها وسازمان یابی  متنوع ومعطوف به نقش
خود برجنبش،بدون تکيه بر مطالبات " سرکردگی"بدنه،بدون تحميل 

فراگيروپایه ای آن؛یک جنبش گسترده ،متکثرودرعين حال فعال 
 .وهمگرامعنای واقعی نخواهد داشت

تقویت  پيوند متقابل وازموضع منافع مشترک با سایرجنبش های  -3
به شمول همه مزدوحقوق  -اجتماعی وطبقاتی بویژه جنبش کارگران

بدون آنکه هيچ جنبشی . است...و جنبش زنان وجوانان و - بگيران
زائده جنبش دیگری گردد وبخواهد منافع واهداف خود را قربانی 

جنبش کارگران ومزدوحقوق بگيران بی .محوریت جنبش دیگری نماید
شک اهميت تعيين کننده ای دارد وخواهد داشت،اما معنای آن نمی 

بی توجهی به پایه های قوام دهنده وخودویژه هيچ جنبشی تواند 
منافع مشترک وپيوند وهمبستگی متقابل درچهارچوب تنوعات .باشد

وشکل گيبری وقوام جنبشی مرکب ازجنبش ها مبنای اصلی این 
 .رابطه متقابل را تشکيل می دهد

 
                                            ***** 

 
شکست برنامه اقتصادی : وفانی درپيش روداریمسال پرچالش وط

دولت احمدی نژاد، درپيش گرفتن برنامه شوک تراپی اقتصادی که 
موجب گسترش دامنه ميليونی تعداد بيکاران وجمعيت زیرخط 
فقرمطلق وانواع پی آمدهای ناگواراین جراحی ضدانسانی خواهد 

يرآن شد، درکنارپی آمدهای تحميلی بحران اقتصاد جهانی وتأث
براقتصادایران بانضمام فشارهای ِویژه اقتصادی وسياسی دولت های 
بزرگ نسبت به حاکميت،دست بدست هم داده و موجب وقوع بحران 
اقتصادی عظيمی می گردد که درکنار بحران سياسی،سال ویا 
سالهای حساس وسرنوشت سازی را دربرابرمردم ایران قرارمی 

ازبرآمد خشم مردم واعتراضات درچنين شرایطی نگرانی رژیم . دهد
جنبش های اجتماعی گوناگون اورا برآن واداشته تا به صف آرائی 
شبه جنگی به پردازد و استراتژی و مأموریت اصلی سپاه وبسيج را 
مقابله با این خطرواقعی تعریف کند وبی وقفه به سياست رعب 

تشدید اختناق وسرکوب درکنارتشدید .ووحشت افکنی مبادرت نماید
تضادها وشکاف های درونی حاکميت وافزایش شکنندگيآن ،همه 
همه بيش ازهرزمانی هم زمينه وهم ضرورت به ميدان آمدن یک 
جنبش دانشجوئی فعال وسراسری واثرگذار وبلوغ یافته را درکنار وبه 
عنوان متحدسایرجنبش های اجتماعی به نيازی مبرم تبدیل کرده 

نی که عالوه برسنت درخشان جنبشی باظرفيت بالقوه ميليو. است
مبارزاتی، دارای  دهها کشته وزندانی وهزاران نفرمحروم ازتحصيل 

که بنابه روایت (وجود لشگری ازفارغ التحصيالن بيکاروبدون افق.است
هزارمهندس کشاورزی بيکارتنهایکی  45مقامات رسمی کشور 

. ،نشاندهنده گوشه های ازپتانسيل عظيم آن است)ازاقالم آن است
درچنين شرایطی راهبرد ترکيب وجداناپذیربودن مطالبات سياسی 
آزادیخواهانه با مطالبات اقتصادی عدالت خواهانه وبرابری 
طلبانه،مهمترین بسترپيشروی جنبش دانشجوئی محسوب می 

درچنين بستری جنبش دانشجوئی می تواند با بهره گرفتن .شود
سهيل پيوند بين ازپتانسيل خود نقش شایسته ای را درایجاد ویات

مطالبات ومبارزات خودویژه هربخش ازجنبش های اجتماعی با 
مطالبات کالن وبامبارزات بخش های دیگروالجرم برآمد یک جنبش 

دراین تردیدی نيست که انجام .اجتماعی متکثر ومطالبه محورایفاء کند
چنين رویکردسترگی تنها ازطریق گسترش نفوذ گفتمان آزادی 

دربرابرسایرگفتمان هائی است که خواهان کنترل  وبرابری اجتماعی
زمام این جنبش ومحدودکردن آن به چهارچوب اصالحات درنظام 

اما هم چنانکه گفته . واجتناب ازشعارها واقدامات ساختارشکن است
 .شد یک جنبش چپ واقعا بلوغ یافته ومتکی برپيوند عميق بابدنه

 
2010 -12 -07    

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

  :پانویس 
 
متأسفانه نگاهی به بيانيه دوم دانشجویان سوسياليست  -*

آذرامسال صادرشده  16دانشگاه های ایران که به مناسبت 
است،باوجود آنکه حاوی نکات درستی است درعين حال واجد برخی 

آن بيانيه ای که نقدمستقل . یکجانبه گری ها و کاستی ها است
 :گرچه ضروری است ولی ازحوصله این نوشته خارج است

 
http://www.rahekaregar.com/news/body.php?id=1967   
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  ادامه از صفحه یک 
  
  

  پايمالی يک حق ساده انسانی           
  
  

اه است و نسيم مهرگان و بازگشایی مهر م :سعيد افشار 
کنند با دلهره -را آغاز می-ها مدرسه -کالس اولی. ها-مدرسه
که با سواد شوند و سواد . روند-به مدرسه می. و اميد

های کالس درس -ها دانش آموز در صندلی-بيآموزند و ميليون
. نشينند تا بيش از هرچيز زبان مادری خود را بيآموزند-می

اما در . حفظ کنند و خواندن و نوشتن یاد بگيرندالفبای آن را 
ایران بيش از نيمی از جمعيت محروم از یاد گرفتن زبان مادری 

های استبدادی، یادگيری و آموزش -در حکومت. خود هستند
. اند-ها غدغن کرده-زبان مادری را برای غير فارس زبان

تکلم، آموزش و تدریس زبان مادری . اند-عالمت ممنوع زده
ترین حقوق بشری و حقوق -ترین و عملی-کی از ابتداییی

در ایران، در همۀ این ساليان، در تاریخ . ست-شهروندی
های استبدادی، استبداد پهلوی و استبداد -معاصر، حکومت

حکومت اسالمی، بسياری از شهروندان جغرافيای ایران، 
داند، آذری -خواند و می-وطن خود می-که هر ایرانی هم-آنان
ها و همۀ غير فارسی -ها، عرب-ها، ترکمن-کردها، بلوچها، 

. زبانان از این حق سادۀ انسانی محروم مانده اند
فکران، تحصيل کردگان، اهل قلم فارس زبان در برابر -روشن

وطنان خود چه -پایمال شدن این حق سادۀ انسانی هم
اند؟ سلطۀ استبداد البته شّر -اند؟ چه گامی برداشته-کرده
عدالتی و -اما فریاد اعتراض ما به این بی ست،-اصلی
کشی و پایمال شدن حق سادۀ انسانی تا چه حد -حق

رسابوده است؟ پيرامون زبان مادری و حق یادگيری زبان 
ميزبان تنی چند از فعاالن . کنيم -مادری، ميز گردی برگزار می

 :حقوق مدنی هستيم
 

جنبش فدرال دمکرات : زاده-هدایت سلطان* 
  ن آذربایجا

 –جبهۀ متحد بلوچستان : جمشيد اميری  *
  خواه فدرال   -جمهوری

راه (سازمان کارگران انقالبی ایران : حميال نيسگيلی*
  )     کارگر

فعال سياسی کرد، روند : شهال حيدری*
  سوسياليستی کومله  

دبير سياسی کانون : یوسف عزیزی بنی ُطرف *
 نمبارزه با نژادپرستی و  رفع تبعيض در ایرا

 
آمد به دوستان عزیز، زبان مادری و آزادی -ضمن خوش

استفاده از زبان مادری، هميشه مسئلۀ مهمی بوده از 
نظر حقوق شهروندی، آقای بنی ُطرف در این زمينه 

 اوضاع و احوال  در ایران چگونه است؟
 

های غير -های مليت-اکنون زبان: یوسف عزیزی بنی ُطرف
شدت آسيب -ها به-س این زبانفارس بر اثر محروميت از تدری

های غير فارس -هشتاد و اندی سال است که خلق. اند-دیده
محروم کردن . از این حق ابتدائی وانسانی خود محرومند

های غير فارس از آموزش به زبان خود تبعات و -خلق
وقتی کودک غير فارس، عرب، ترک، . پيآمدهایی به دنبال دارد

سه ميشود، با دو مقوله روبرو بلوچ، ترکمن یا ُکرد وارد مدر
یکی آموزش زبان فارسی  و دوم دستور زبان و : ميشود

ولی یک کودک فارس، چون با زبان فارسی . الفبای فارسی
در . بزرگ شده، فقط دستور زبان  و الفبا را باید یاد بگيرد

حالی که یک کودک غير فارس، با فضا و آن زبانی که تدریس  
نتيجه در این مسابقۀ زندگی، این در . ميشود آشنا نيست

نقطۀ صفر، یک وزنۀ سنگينی به گردن کودک غير فارس 
آویخته ميشود که مانع از رسيدن او به کودک فارس در این 

در نتيجه این باعث عقب ماندگی زبانی، بعد . مسابقه است
عقب ماندگی فرهنگی، عقب ماندگی اجتماعی و عقب 

من این نقطۀ عزیمت  .ماندگی اقتصادی و سياسی ميشود
های غير فارس را در همان سن اول -عقب ماندگی خلق

این یک جنایت فرهنگی ست که حدود . بينم -ابتدایی می
های غير فارس روا -هشتاد و اندی سال است که بر خلق

های افراطی -کاران هم ناسيوناليست-شده و جنایت
ای -این ها یک زمانی باید در محکمه. گرا هستند-فارس

. کنند-نيروها مقاومت می- حّتا هنوز هم این. حاکمه شوندم
ما در قرن بيست و یکم هستيم و هنوز کودکان ما از آموزش 

نظيرنباشد، -این اگر در دنيا بی. به زبان مادری خود محرومند
 . کم نظير است

 
کنيد و -شما هم به رشد کودک اشاره می :سعيد افشار

این دو تا مسئله  هم به لحاظ حقوق فرهنگی و سياسی،
حال اگر بخواهيم به این مسئله از زاویۀ دیگری هم . است

نگاه کنيم،  آفای سلطانزاده به نظر شما چه عللی مانع 
 یادگيری زبان مادری  بيش از نيمی از جمعيت ایران است؟ 

 
کنم مسئله قبل از هر -من فکر می :زاده-هدایت سلطان

ت که شکل مسئلۀ سياسی س. چيز، مسئلۀ سياسی ست
در وحلۀ اول یک . کند-مسئله فرهنگی و زبانی را تعيين می

نوع انکار هویت دیگران و ادغام  هویت دیگران در  هویت خود 
یعنی پشت مسئلۀ زبان، مسئلۀ سياسی خوابيده . است

در . است که یک سلسله عواقبی در جامعه ایجاد می کند
عه ایران حال حاضر یک نوع پوالریزاسيون اجتماعی در جام

شما اگر از ميزان بيسوادی در نقاط . شکل گرفته است
مختلف ایران، از زمان مشروطيت تا کنون یک دیاگرامی 

سوادی در مناطق ملی، -بينيد که دیاگرام  بی-بکشيد، می
یعنی ميزان . تدریج فاصلۀ زیادی از هم پيدا کرده اند-به

در نظر  در صد 5باسوادی در آستانۀ انقالب مشروطيت مثًال 
بگيریم،  که عمدتًا شامل عناصر معدودی از بوروکراسی یا یک 

ها -زبان-ها فارسی-فکرانی که غالب آن-سلسله از روشن
را ما -اگر این. هستند بقيه حاال بخشی از ترک و عرب و غيره

عنوان نقطۀ مبداء در نظر بگيریم، امروز یک دیاگرام دیگری -به
مثًال درجاهایی مثل شمال . توانيد مالحظه بکنيد-را شما می

رسد ولی در -درصد می 100 – 97ميزان باسوادی به  
شما . در صداست 66جاهایی مثل مناطق عرب زبان، نزدیک 

ست -طبيعی. بينيد که این یکی از عواقب مسئله است-می
تواند نيروی انسانی -انسانی که آموزش ندیده باشد، نمی

انی غيرماهر در حوزۀ در نتيجه این نيروی انس. ماهری باشد
 .اقتصاد یک نيروی درجۀ دوم می شود

 
زاده، چه موانعی وجود دارند؟ -آقای سلطان :سعيد افشار

 کند؟-چه کسی، چه سيستمی، چه نيرویی عمل می
 

به بعد رسمًا از  1299از اول کودتای  :زاده-هدایت سلطان
سياست مشخصی . کانال دولت سياسی پياده شده است

های رژیم پهلوی -گرفته است که ایدئولوگ در ایران شکل
فقط زبان : صرفًا و صرفًا برای ملت سازی. مبلغين آن بودند

های دیگر نباید -یک از مليت-فارسی باید استفاده بشود، هيچ
زبان خودشان تحصيل کنند، باید -اجازه داشته باشند که به

شان فراهم نکرد، باید -ها را کوچاند، امکانات فرهنگی-این
قط مطبوعات فارسی را در تعداد وسيع تهيه و تبليغ کرد، ف

و این را عمًال در مقاطع . الزم باشد از سرنيزه نيز استفاده کرد
ای -اند و ما امروز این را با فاصله-کار بسته-مختلف تاریخی به

ها ست مشاهده -که بين مناطق غير فارس و فارس
 . کنيم-می

 
ی سياسی حاکم چرا شما روی دولت ها :سعيد افشار
 گذارید؟-انگشت می

 
من مشخصًا روی دولت سياسی   :زاده-هدایت سلطان

تاکيد می کنم چون سياست هميشه از طرف دولت بيان 
 . ميشود
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به نظر من این درست است که این یک  :حميال نيسگيللی
مسئلۀ سياسی ست، ولی عالرغم این واقعيت، مسئله 

ميان نيروهایی هم مشکل در . فقط در دولت مستبد نيست
حق آموزش به . که خواهان حذف این دولت بودند وجود دارد

های این نيروها مطرح -زبان مادری تا چه حدی در خواست
بوده؟ در خواسته های کسانی که خواهان تغيير سيستم 

گردد به سياست دولت، -یعنی بخشی از مشکل برمی. بودند
ض و اهميت طور که اشاره کردید، صدای اعترا-ولی همان

دادن به حق آموزش به زبان مادری و طرح تقاضای آن، تا چه 
قدر از سوی نيروهای سياسی مطرح شده و تا چه قدر 

 گير این قضيه بوده اند؟-نيروهای سياسی پی
 

 یعنی از ناحيۀ اپوزیسيون آن سيستم؟ :سعيد افشار
 

 .دقيقا :حميال نيسگيللی
 

گاهتان به مسئلۀ خانم شهال حيدری شما ن  :سعيد افشار
زبان مادری و این موانعی که بر سر راه حق یادگيری زبان 

 ست، چيست؟ -مادری
 

یکی از ارکان اصلی ستم ملی، همين  :شهال حيدری
طور که آقای -همان. جلوگيری از آموزش زبان مادری است

بنی ُطرف گفتند، بچه از زمانی که به مدرسه ميرود و از 
در عين حال . مسئله روبروستهمان زمان بچگيش با این 

که باید زبان دیگری غير از زبان مادریش یاد بگيرد، -غير از این
ای که کامًال از خانه -که بچه-برای این. باید دوبرابر نيرو بگذارد

و خانواده و محيط خانواده خودش، خواهر، برادر، پدر، مادر و 
زرگ همۀ اطرافيان با زبانی صحبت کرده اند که بچه با آن ب

شده است، و یک دفعه از اول مهر به محيطی وارد می شود 
که اصًال با زبان دیگری و شکل دیگری از حرف زدن روبرو 

 . ميشود که کامًال با آن نا آشناست
 

 چگونه این امکان پذیر شده است؟ :سعيد افشار
 
حقوق . این یکی از ارکان دمکراسی ست :شهال حيدری 

نی حکم می کند که  انسان بشر و حقوق دمکراتيک انسا
ولی این حق را از . بتواند به زبان مادری خودش آموزش ببيند
طور که گفتم  -همان.  ما مثل تمام اقوام دیگر ضایع کرده اند

این که انسان از ابتدا با . این رکن اصلی مسئلۀ ملی ست
یک زبان مسلط آشنا ميشود، از همان کودکی، با آن بزرگ 

.  در تمام مراحل زندگيش تأثير ميگذاردميشود و این کامًال
زاده اشاره کردند، این مسئله، -طور که آقای سلطان-همان

در آن کشور، در آن منطقه، .  مسئلۀ قدرت سياسی ست
کردیم، این کامًال -خصوص در مناطقی که ما زندگی می-به

ترین حق -جلوگيری از کوچک. نقش اصلی را بازی کرده است
اعتماد به نفس . ه حق زبانی اوستانسانی هر بشر  ک

ندارد، به زبانی که غير از زبان مادری اوست باید صحبت کند، 
در تمام مراحل تحصيليش، مراحل باالی زندگيش، و حّتا اون 
. اعتماد به نفس را ندارد که بتواند نظرات خودش را بيان کند

 .های غير فارس این را تجربه کرده ایم-ما همۀ مليت
 

آقای . با مکث بيشتری به آن خواهيم پرداخت :ارسعيد افش
جمشيد اميری توضيحاتی را دوستان دادند، شما با این 

 تعبيرات موافقيد؟
 

بله من با جناب بنی ُطرف و همچنين جناب  :جمشيد اميری
مسئله بلوجستان را با آمدن رضاشاه و . زاده موافقم-سلطان

رها هميشه دیکتاتو. نفی تمام هویت های ملی می دانيد
کنند -که یک ملتی را نابود کنند، اولين کاری که می-برای این

زبان ُکشی از طرف . این است که زبانشان را از بين می برند
های استبدادی مرکزی برای سرکوب و برای از بين -حکومت

ها در آینده نتوانند قد -ها طرح شد تا این ملت-بردن این ملت
ها، برنامۀ -ميان سایر مليتدر بلوچستان و در . علم کنند

مثًال تا قبل از انقالب بهمن، در برنامۀ . خاص خودشان را دارند
که این . تلویزیون زاهدان، نيم ساعت برنامۀ بلوچی داشتيم

هایی -نيم ساعت را هم طوری تنظيم کرده بودند که فقط آن
آمدند چند جمله سرهم -که وابسته به رژیم بودند، می

ولی در . نامه ها در سایر مناطق هم بوداین بر. کردند-می
در صد مردم بيشتر تمایل داشتند که مثال  98بلوچستان 

هاشان را برای عالج به پاکستان ببرند که اردو زبان -مریض
تر امکانات کاریشان را با کشورهای منطقۀ -هستند و یا بيش

خليج حل و فصل کنند تا این که به مناطق فارس زبان مراجعه 
فقط قشر تحصيل . چون بين مردم عربی بيشتر رایج بود. کنند

کرده، افراد دانشگاهی یا مدرسه دیده بودند که با فارس ها 
فکران بلوچ در رابطه با -روشن. در ارتباط قرار می گرفتند

خانه، اشعار بلوچی، ميزهای کتاب خيلی -گذاشتن کتاب
در  ميان صد . تالش می کردند ولی رژیم مانع می شد

. امه در سطح بلوچستان یک روزنامه به زبان بلوچی نبودروزن
تاک بلوچی منتشر شد، -زمانی که در دورۀ شاه دو تا ماه

کًال جلوگيری از رواج . شاه نویسندگانش را به زندان انداخت
های -ریزی از طرف سرکردگان حکومت-زبان ملی، برنامه

 دیکتاتوری مرکزی برای رسيدن به اهداف و سرکوب کردن و
االن در . ميليتاریزه کردن همان منافع ملی خودشان است

همان امکانات حداقلی که وجود دارد فقط به . بينيم -ایران می
ما اگر . دست آنهایی می رسد که فارسی زبان هستند

بگویيم که می خواهيم  وارد دانشگاه شویم، ميگویند زبان 
با اگر بخواهيم در رابطه . شان خوب نيست-عربی و فارسی

کارهای دیگر اجتماعيمان قد علم کنيم و حداقل خودمان   
خودمان را اداره کنيم، ميگویند که شما هنوز ظرفيت آن را 
ندارید که بتوانيد مدیریت را در دست بگيرید، ما باید حتمًا قيم 

متأسفانه . کنيم-شما باشيم چون فارسی خوب صحبت می
های  بينيم در مصاحبه-طور که می-هنوز هم، همان

های غيرفارس، -تلویزیونی، در جلسات، روشنفکران مليت
کند که -دانند، احساس می-هایی که زبان فارسی نمی-آن

. به نظر من این یک افتخاراست. یک چيزی را کم دارند
بهتراست ما فارسی را شکسته بسته بگوئيم ولی خودمان 
باشيم تا اینکه فارسی درست صحبت کنيم ولی خودمان 

در . در کنار بلوچستان، در اونور مرز پاکستان هست. نباشيم
های -بينيم که دانشگاه داریم که یکی از رشته-جا می-اون

 ... اساسی آن زبان بلوچی هست، روزنامه بلوچی 
 

 در پاکستان زبان بلوچی تدریس می شود؟ : سعيد افشار
 

االن حکومت محلی . بله تدریس می شود: جمشيد اميری
که قدرت چندانی -فدرال بلوچستان با اینبلوچستان، دولت 

ندارد ولی تصویب کرده است که زبان بلوچی در کنار زبان اردو 
های -روزنامه ها و برنامه. تا کالس ششم تدریس شود

 .ساعته به زبان بلوچی هست 24تلویزیونی 
 

شما خودتان خواندن و نوشتن به زبان بلوچی  :سعيد افشار
 را می دانيد؟

 
 .دانم -بله من  می :یجمشيد امير

 
 شما در کجا یاد گرفتيد؟  :سعيد افشار

 
از خواندن روزنامه های بلوچی پاکستان که  :جمشيد اميری

 .در بلوچستان شرقی انتشار پيدا می کرد
 

 از چه موقعی؟  :سعيد افشار
 

ما یک شعر خوب . تقریبًا از دیپلم به بعد :جمشيد اميری
ای چه در داخل، چه -هر خانه داریم که االن در بلوچستان در

 : در خارج کشور با تيتر بزرگ نوشته شده که
 

ای نام و -بلوچی ميلتی شهدین زبانه          بلوچی هر بلوچ
بلوچی زبان ملی شيرین !                                        ننگه

         خود ما هست        بلوچی نام و ننگ ماست                           
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طور -همان. این االن چيزی ست که در جامعه ما مطرح است
که استادها گفتند، ملتی که زبانش زنده نباشد، آن ملت یک 

 . رفت است-های پيش-زبان یکی از راه. ملت راکد ست
 

موضوعی که در رابطه با زبان مادری هست،   :سعيد افشار
ای بنی طرف آق. ربط مستقيم این با ستم ملی در ایران است

های غير -ای بين ستم ملی و محروم کردن خلق-چه رابطه
 فارس وجود دارد؟

 
ستم ملی از دیدگاه من یک  :یوسف عزیزی بنی ُطرف

شامل تبعيض زبانی، " پکج"یک بسته است، این " َپِکج"
تبعيض مذهبی، تبعيض فرهنگی، تبعيض سياسی، تبعيض 

این   .اقتصادی، تبعيض اجتماعی، الی آخر می شود
ها، ستم ملی را -این مجموعۀ تبعيض. ست-ای-چرخه
شان در واقع همان تبعيض -ترین-که مهم. سازد-می
تر از تبعيض مذهبی -من آن را حتا خيلی مهم. ست-زبانی

که ممالک -حاکميت در ایران، یعنی بعد از این. دانم-هم می
قاجار  محروسۀ ایران که یک نوع فدراليسم سنتی در دورۀ

فکرانی مثل -بود، ورضا شاه پهلوی آن را به کمک روشن
فروغی و محمود افشار و احمد کسروی و پورداوود و الی 
آخر،به کشور شاهنشاهی ایران تبدیل کرد و تغيير داد، 

های غير فارسی را -ها مبنا را بر این گذاشتند که زبان-این
فارس و  های غير -در واقع برای انهدام مليت. منهدم کنند

از . تشکيل کشوری با ملت واحد و زبان واحد و نژاد واحد
اضافۀ -سرنيزه، زور، اعدام و زندان هم استقاده کردند به

های فرهنگستان اول و این نویسندگان و -پردازی-تئوری
من برخالف دوستان اعتقاد دارم که فقط قدرت . فکران-روشن

نظر من -به. سياسی نيست که معتقد به این تبعيض هست
فکران فارس -فکران یا حداقل بخشی از روشن-خود روشن

هم معتقد بودند و با این گرایش در دورۀ رضا شاه و در دورۀ 
حّتا هم اکنون هم بخشی از . محمد رضا شاه همراه بودند

فکران فارس حّتا اونهایی که دم از اپوزیسيون و ساز -روشن
 .ودند زدند، همراه بودند و موافق ب-اپوزیسيون می

 
روشن فکران فارس از اینکه بخشی از حق  :سعيد افشار

 برند؟-زبان مادریشان محروم شوندچه سودی می
 

این یک موجی بود از  :یوسف عزیزی بنی ُطرف
ناسيوناليسم اواخر قرن نوزده از اروپا . ناسيوناليسم آریایی

گان فارس را فرا -شان نخبه-وارد ایران شد و این بخش اعظم
های اپوزیسيونی مثل صادق هدایت، مثل -ّتا آدمح. گرفت
تقی ارانی در اوائل کارش . زاده، مثل حّتا تقی ارانی-جمال

هر حال از -این یک اندیشه بود که به. هم یک شوونيست بود
بعد از . آلمان، از اروپا به ایران رسيد و تبعاتش را ما چشيدیم

نيست و صورت حزب سومکا، حزب پان ایرا-دورۀ رضا شاه، به
این یک گفتمان . احزاب افراطی ناسيوناليست بروز یافت

یک دیسکورس است که ادبيات ایران هم در این . است
البته ادبيات فارسی، . تبعيض، در این نژادپرستی نقش داشت

چون من معتقدم که ما در ایران عالوه بر  . و نه ادبيات ایران
ردی داریم، ادبيات فارسی، ادبيات عربی داریم، ادبيات ک

ها تاریخ ادبيات -این. ادبيات ترکی داریم، ادبيات بلوچی داریم
 . حداقل عربيش را من می دانم. دارند

 
فکران ایران نام می برید،مگر -شما از روشن :سعيد افشار

روشنفگران ایران و یا جریان روشنفکری ایران یک صخره یک 
 پارچه است؟

 
من حّتا . گویم-میمن همه را ن :یوسف عزیزی بنی ُطرف

آثار ادبی شان را که ممکن است ارزشمند هم باشند نمی 
فکران تحت تأثير -ای از این روشن-ولی بخش عمده. گویم

افکار نژادپرستانۀ آلمان هيتلری، ، آگاهانه یا ناآگانه، همگام با 
این اساس نژاد پرستی و . حاکميت رضا شاه بودند

فکران فارس، حّتا -طلبی نژادی بين بخشی از روشن-تفوق
از دورۀ محمد شاه قاجار . مربوط به زمان رضا شاه نيست

الدین ميرزا، -یکی از فرزندانش مثل جالل. شروع ميشود

گذار سره نویسی در فارسی بود و بعد از او آخوندزاده و -پایه
این یک خطی است که در ابتدا به . آقاخان کرمانی و الی آخر

رضا شاه، شکل حاکميت پيدا شکل اندیشه بود و در دورۀ 
این تفکری که یک ُبعدی فکر . قدرت را به دست گرفت. کرد

می کرد و می خواست ایران یک مليتی، یک زبانی، یک 
به وجود آورد که البته با " یک ملت –یک دولت "نژادی، 

چون ایران هنوز  هم  در حال طی کردن . شکست روبرو شد
نوز تکميل نشده این پروسه ه. پروسه ملت سازی است

یک زبان با شکست _یک ملت_این پروژۀ یک دولت. است
با وجود جنبش هایی که  در بلوچستان در اقليم . روبرو شد

اهواز، در آذربایجان، در کردستان و در ترکمن صحرا شاهدش 
 . هستيم

 
متشکر از شما آقای بنی ُطِرف، خانم  :سعيد افشار

ی کنيد جریان روشن نيسگيلی شما چگونه می بينيد، فکر م
 فکری ایران گرفتار فارس گرایی بوده؟

 
حتمًا این بوده، اگر غير از این بود ما االن  :حميال نيسگيلی

من نقش روشن فکران ایران را خيلی . در این جا قرار نداشتيم
یک طرف روشن فکرانی بودند که . جدی می بينم

ر اساس ناسيوناليست بودند و این روشن فکران در آثارشان ب
. تفکر ناسيوناليستی شان، مبّلغ این اندیشه و تفکر بودند

این . بخشی دیگر  روشن فکرانی بودند که غير فارس بودند
غير فارس ها هم یا تحت تأثير تفکر ناسيوناليستی که در 
بخش فارس حاکم بوده قرارداشتند، و یا برای این بتوانند آثار 

د، خوانندگان بيش خودشان را در سطح بزرگ تری طرح کنن
تری بتوانند پيدا بکنند و کًال در آن فضای ادبی ایران و جو 
حاکم بتوانند جایی پيدا بکنند، آن ها هم به نوعی دنباله روی 
ناسيوناليسم حاکم که از طرف روشن فکران فارس مطرح می 

 . شد بودند
 

یک مسئلۀ دیگر هم مطرح ميشود، بسياری  :سعيد افشار
ران، روشن فکران، نویسندگان، زبان فارسی از اهل قلم ای

 . زبان مادری شان نبود
 

 . دقيقًا به این علت می گویم :حميال نيسگيلی
 

ُخود این افراد چه کار کردند؟ چرا مجذوب زبان  :سعيد افشار
فارسی شدند؟ یا این که آثارشان رو به ربان فارسی نوشتند، 

 توجه نکردند به زبان مادری شان؟ 
 

آقای اميری هم مطرح کردند که آموزش  :نيسگيلیحميال 
. به زبان مادری، یعنی آموزش رایگان، سابقه ی طوالنی ندارد

مسائلی که االن مطرح می شود . کمتر از صد سال است
نشان می دهد که در این پروسه هشتاد ساله باالخره 
. روشنفکران ملل غيرفارس به اهميت این مسئله رسيده اند

وزش تنها به زبان فارسی  بازتاب و عواقب جدی چون االن آم
یعنی . خودش را در ميزان رکود زبان های دیگر نشان می دهد

شاید االن مشخص ميشود که چقدر زبان های دیگر واقعًا 
امکان رشدشان گرفته شده و در حال از . آسيميليزه ميشوند

در مدت زمان طوالنی تر این زبان ها می توانند . بين رفتنند
مسئله را از این جانب باید دید که . واقعًا لطمات جدی ببينند

یک نویسنده، یک روشن فکر غير فارس زبان باید به خاطر این 
که بتواند خودش را طرح کند، بتواند در موج روشن فکری ایران 
جایی پيدا کند، به نوعی تحت تأثير قرار گرفت که خودش را با 

 . زبان فارسی تطبيق دهد
 
 

شما خانم . متشکر از شما خانم نيسگيلی: افشار سعيد
 حيدری نکته ای داشتيد؟

 
بله، من در همين رابطه می خواستم اضافه  :شهال حيدری

صحبت من برمی گردد به احزاب سياسی، خصوصًا . کنم 
االن در ایران حّتا تا به این جا رسيده که مسئلۀ . احزاب چپ

کارگر می دانند، نه به  ملی را  فقط مانعی در راه اتحاد طبقۀ
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عنوان مسئله ای که مسئلۀ ملت است و باید این مسئله 
 . باید حل شود

 
خانم حيدری اگر به تاریخ معاصر نگاه کنيم،  :سعيد افشار

تاکيد بر حقوق مليت های ساکن ایران هميشه از جانب چپ 
در این جنبش ها جریان چپ  فعال بوده .  مطرح شده است
قه دمکرات  آذربایجان و کردستان گرفته تا یعنی از زمان فر

 .همين ایام که داریم با شما صحبت می کنيم
 

بله، اگر برگردیم به همين کردستان، االن  :شهال حيدری
احزابی داریم در کردستان که احزاب چپ اند و چه در گذشته 
و یا چه در حال حاضر به احزاب چپ کردستان مربوط بودند و 

من منظورم همين . یگری فعاليت می کننداالن هم به شکل د
بر روی کاغذ ممکن است که این حقوق را . سازمان هاست

آن اهميتی را که . نوشته باشند ولی در عمل این طور نيست
 . باید برای ميئله ملی قائل نمی شوند

 
مسئله ملی در ایران از رگه های  :هدایت سلطانزاده 

ۀ ایدئولوژیک مسئله یکی جنب. کند-متفاوت فکری تغذیه می
های ایدئولوژیک مسئله چه در چپ و چه در -جنبه. است

راست با عزیمت گاههای فکری متفاوت، تا حد زیادی 
هم یک نوع . بخصوص بر سر مسئلۀ زبان. مشترک بوده است

رمانتيسيسم ناسيوناليستی وجود داشته، هم یک نوع 
 ای نيست و-این پدیدۀ تازه. رمانتيسيسم سوسياليستی

وقتی وارد . قبال هم در اشکال متفاوتی در اروپا وجود داشت
ایران شد برای ساختن یک ملت، یک زبان، یا یک ایران با 
نظام سياسی به اصطالح سوسياليستی، مسئلۀ زبان 
هميشه برای این بوده که زبان عامل کليدی در اشتراک 

شما این را در آثار دکتر تقی ارانی . های مختلف بود-مليت
بينيد، و در -بينيد، در ملت سازی کسروی هم می-م میه

یک . عارف قزوینی می بينيد و در آثار خيلی از کسان دیگر
. نقطه  اشتراک ایدئولوژیک در تمام آثار ميتوان مالحظه کرد

یکی عامل به اصطالح سياسی ست که از زبان قدرت 
 –یکی عامل ایدئولوژیک . سياسی حاکم معموًالبيان ميشود

نگی ست که فراتر از به اصطالح نظام سياسی ست و در فره
ادبيات ما را هم نگاه . فکران هم عموميت دارد-سطح روشن

این مسئله اساسًا، در . کنيد آغشته به این نظرات است
های جمال زاده را -شما نوشته. احساسات ما دیده ميشود

در همۀ . بينيد-های صادق هدایت را می-نوشته. بينيد-می
دانيد -که شما می-بينيد، به لحاظ این-ا شما میه-این
ها مخالف رژیم سياسی حاکم بودند یک نقطۀ اشتراکی -این

ها از نظر مبارزۀ دمکراتيک، مخالف رژیم بودند، -این. وجود دارد
ولی در عنصری از فلسفۀ دمکراتيک که مسئلۀ زبان است، از 

 . آن غافل بودند
 

مباحثمان را روی خود اگر باز هم بخواهيم  :سعيد افشار
زبان مادری بياوریم، آقای اميری برای رسميت یافتن 

 های رایج در ایران، چه ميشود کرد؟-زبان
 

من اعتقادم بر این است که  حقوق برابر در کل ایران  :اميری
ها برپا نشود -تا زمانی که حاکميت ملی و حاکميت مليت

مانی ز. یعنی اصل مسئلۀ حاکميت ملی ست. ناممکن است
که هر مليتی حاکميت خودش را داشته باشد که زبان هم 

مليت ها می -های این حاکميت ملی ست، این-یکی از پایه
توانند با حقوق برابر در کنار هم باشند و  باعث رشدشان 

زبان در اقتصاد هم نقش اساسی دارد و کًال اقتصاد . بشود
ه با مثًال در رابط. گسترش دهندۀ زبان هر ملتی هم هست

زبان انگليسی ببينيد گسترش روابط تجاری یا اقتصادی 
در . گذاشته است-ها  در گسترش زبان انگليسی تأثير -ملت

رابطه با زبان فارسی یا بلوچی و عربی و کردی و ترکی، 
توانند با -ها می-این. دقيقًا به همين شکل است

های خودشان که در -های ملی خودشان با حکومت-حاکميت
کنند، قراردادهای اقتصادی، اجتماعی -ه درست میهر منطق

 . شان بشود-با هم داشته باشند و باعث رشد زبان
 

یعنی شما این را به تغييرات در ساختار قدرت  :سعيد افشار
 کنيد؟     -سياسی موکول می

 
 

البته نقش مبارزات احزاب، نقش مبارزات  :جمشيد اميری
ر که گفتم، االن طو-همان. فعالين سياسی خيلی مهم است

. نامه هایی به زبان بلوچی کار کرده اند-در بلوچستان روی روز
یک روز به نام زبان . روزهای خاصی را نام گذاری کردیم

از متخصصين دعوت می شود تا به . گذاری شده-بلوچی نام
شهيد یعقوب مير نهاد که یکی . زبان بلوچی سخنرانی کنند

رژیم اعدامش کرد،  از فعاالن مدنی بلوچستان بود و
های -گذاشت یا برنامه-های زبان بلوچی می-کالس

ولی .  موسيقی و یا فرهنگی به زبان بلوچی برگزار می کرد
در رابطه با . عليرغم سرکوب ها این فعاليت ها ادامه دارد

فکران در آن زمان باید گفت روشنفکران دو دسته -نقش روشن
بسته به حکومت فکران راست و وا-یک دسته روشن. بودند

مرکزی و نظام هایی مثل شاه و دربار پهلوی بودند که چون 
ای در مناطق -شان فقط و فقط به شيوه-دانستند منافع-می

ملی ما می تواند کارایی داشته باشد که همه چيز دست 
فکران چپ بودند که -یک دسته روشن. خودشان قبضه باشد

. کردند-میها هم همه چيز را در سوسياليسم خالصه -این
ها بر این اعتقاد بودند که اگر یک حکومت طبقاتی -این

.  ها از ریشه حل ميشود-کارگری روی کار بياید، حقوق مليت
ها مسئلۀ زبان را در برنامه سوسياليستی -نظر من این-به

ها - این. شان برای کشور کثيرالمللۀ ایران حل نکرده بودند
که . داشتند  همان مدل کشورهای سوسياليستی سابق را

این ها دست به دست هم . آن هم ضعف خودش را داشت
بينيم که همان جریانی -جا نشستيم، می-داد و االن که این

داد، امروز ميگوید -که دیروز  شعار تعيين حق سرنوشت را می
که طرح مسئله ملی باعث به حاشيه راندن طبقه کارگر 

 .است
 

مين مورد خانم نيسگيللی ، شما در ه :سعيد افشار
 ای دارید؟-نکته

 
زاده اشاره کردند -البته آقای سلطان. بله :حميال نيسگيللی

که رمانتيسم در دوره ای بر سوسياليسم غالب بود، و فقط 
در کشورهای دیگر هم بوده که حل هر . در ایران نبود

این تفکر . ای را به بعد از سوسياليسم حواله ميداد-مسئله
که -خاطر این-به. زند-گر ضربه میبه همان اتحاد طبقۀ کار

طبقۀ کارگر را از هرگونه هویت جنسی، مذهبی، ملی، 
منظور از طبقۀ کارگرهم  کارگرِ  مرِد . دانست-قومی تهی می

این تفکر غالب بود و به شدت  به . فارسِ  مسلماِن شيعه بود
عنوان عضو یک سارمان -من خودم به. اتحاد طبقاتی ضربه زد

ای که طبقۀ کارگر از -ین معتقد هستم که ضربهچپ واقعًا به ا
عدم آموزش به زبان مادری می بيند مستقيما بر خود احزاب 

اگر بخواهيد کار آموزشی کنيد و کارگر را . وارد می آید-کارگری
با حق خودش آشنا کنيد، ابتدا باید بتوانيد با زبان خودش 

رگری که کا. هر آگاهی از طریق زبان وارد ميشود. گفتگو کنيد
قدرت خواندن و نوشتن به زبان خودش را ندارد در نتيجه امکان 

آقای بنی ُطرف . ارتباطش، امکان گفتگویش محدود می شود
ای، بچه کارگری وارد مدرسه می -اشاره کردند، وقتی بچه

گنجينه لغاتش . شود، گنجينه لغات فارسی اش محدوداست
ير فارس وقتی زبانش غ. محدود به زبان مادری اش است

است، یک دفعه  نه تنها باید خواندن و نوشتن یاد بگيرد، 
. سواد یاد بگيرد، بلکه باید اصًال یک زبان دیگری بياموزد

هرچقدر به طبقات . آموزش زبان امری ست کامًال طبقاتی
باالتر تعلق داشته باشيد امکانات آموزشی بيشتری در 

اتی پائيم تر اختيارتان قرار می گيرد و هر چه از نظر طبق
 .  باشيد امکانات آموزشی محدودتر می شود

 
  

  پایان بخش اول                               
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      ادامه از صفحه يک 
  

  ... یاقتدار دمکراس برخاستن           
 
    ً رزانا  نظافتچی در یکی از محله های مسکونی اطراف 

ه محالت فقير آنگونه که آرژانتينی ها ب(شهرستان نکبتً  
ً همه )نشين حاشيه شهر اشاره ميکنند ، اضافه ميکند که 

 .کس درایجاد آموزش مداخله ميکنندً  
اکثر زنانی که اینجا درس ميخوانند زنان فقيری هستند که 

سال پيش، در  6این سيستم . مدرسه را تمام نکرده اند
کارخانه هائيکه که با بدست گرفتن کنترل  بوسيله کارگران، 
واداره آن توسط خود کارگران ازبستن نجات پيدا کردند،  پدیدار 

بچيلراتو به مناطق فقير نشين گسترش می یابد و .  شد
دانش آموز وجود دارد که بعضی از  5000مدرسه با   40اکنون 

 .آنها  برسميت شناختن دولتی را بدست آورده اند
، دایره وار نشسته، برنامه آموزشی و روشهای یادگيری 

وارزیابی  از دانش آموزان و همچنين آموزگاران را مورد بحث 
کامأل  –قرار ميدهند، اینجا دمکراسی رادیکال  وجود دارد 

متفاوت از بنگاههای آموزش رسمی متوسطه،  جائيکه 
 .آموزگار قدرت مطلق را در کالس درس دارد

 
  نظم شورشی

 
در    .در آمریکای التين هزاران تجربه مشابه  وجود دارد

ً   در برزیل  ً  اقتصاد همبستگی سرشماری ملی که از 
ابتکار مردمی از این دست   15000بوسيله دولت انجام گرفت، 

و   5000در آرژانتين حداقل .  در مقياس کوچک  وجود داشت
 .در سراسر منطقه باید تعداد بيشتری  وجود داشته باشد

و اغلب (  آنچه که دراین اینجا در حال اتفاق افتادن است
بوسيله سياستهای رسمی، دانشگاهها و فعالين اجتماعی 

ً  )  مورد بی توجهی قرار ميگيرد ً  دمکراسی از پائين  یک 
است که در زندگی روزانه مردم فقيرچه در شهرها وچه  در 

 .حومه شهر پا به ميدان گذاشته است
رابطه ها رو . نفر هستند  25تا  15بطور کلی، گروه ها شامل 

رو است، جلسات منظم، بدون رئيس یا هماهنگ کننده  در
ثابت و برای تسهيل درمشارکت،  نوبتی است  و از آنجائيکه 
آنها پای بند هيچ تصميمی بغير از آنچه توسط خودشان گرفته 

 .شده نيستند،  خودگردان هستند
ً  اوایل  خيلی   ماریسل هنگاميکه  بخاطر ميآورد، ميگوید 

 .ً ميخواستم ترک کنم پرهرج و مرج بود و
اما بزودی این حقيقت که احترام وارزش  زیادی  وجود دارد، 

معلمين کنارمان می نشستند و تا  . وزن بيشتری پيدا کرد
 .جائيکه همه ما می فهميدیم  توضيح ميدادند

این مکانها،  مکانهای شورشی ، یا جاهائی با نظم متفاوت، 
و عملش یک  جایگاه  هستند ،  که در آن هر شرکت کننده  

 . مشخص را اشغال ميکند
این نوع عملکرد  را ميتوانيد ميان مردم بومی در مکزیک که 
بنام جنبش زاپاتيستها شناخته ميشود، و اهالی ماپوچه در 
جنوب شيلی ،  در بين دهقانان بی زمين برزیل و مقاومت 

ن اما  ای. اهالی آند در مقابل کمپانيهای معدن در پرو بيابيد
شيوه را همچنين ميتوان درميان شهرنشينان فقير نيز پيدا 
کرد،  آنها ممکن است  مردم آیمارا از ال آلتو  در بوليوی، یا 
. مردم بيخانمان در سالوادور یا سائوپولوی  برزیل باشند

ميتوانيد آنرا در ميان بيکاران آرژانتينی یا یک ميليون دانش 
ملبس به ( و کالج ها  آموزان جنبش پنگوین درمدارس عالی

، که با خواست آموزش بهتر خيابانهای )لباس سياه و سفيد
در واقع  ميتوانيد این نحوه  عملکرد  . شيلی را گرفتند، بيابيد

خودگردان را در ميان جوانان ازهر رنگ، کشور یا ایدئولوژی پيدا 
 .کنيد

با وجود اینکه تفاوت ميان تجمعات  گوناگون شروع  به یافتن 
اما همه آنها به نسل . اهميت  بيشتری  کرده است

مشابهی از جنبشها متعلق هستند که تحت سلطه 
نئوليبراليسم، هنگامی که بخشی از فقرا از کار و حقوق 

اینها  بطور گسترده  . اوليه شان محروم شدند، متولد شدند

ً  تمایل اشتراکیً  دارند نماینده :  گروه هائی هستند  که 
صميماتی را که ميگيرند با وجود اینکه وقت ميگيرد ندارند و ت

کار کرد اتحادیه ها را بعنوان مثال، .   ازطریق توافق است
آنجائيکه رهبران یا روسای سياسی برای  بقيه تصميم 

 .ميگيرند را رد ميکنند
 

 رابطه با دولت
 

این دمکراسی از پائين،  سياستهای دولتهای پيشرو را از دو 
قرار داده است، اول اینکه دولتها گرایش به  طریق تحت فشار

.  استفاده از زبانی مشابه به زبان جنبشها را پيدا کرده ا ند
ازاین طریق است که،  نستور و کریستينا کریشنر در آرژانتين 

دوم . گفتمان گروه های  حقوق بشری را  اقتباس کرده اند
ه فقرا اینکه، سياستهای اجتماعی برای موثر بودن و رسيدن ب

چرا که این . نياز به بحساب آودن  تشکلهای مردمی دارد
فعالين مردمی هستند که نيازهای  مردم محالت را ميدانند و 

این شيوه برخورد، از نوع  . اعتماد آنها را در دست دارند
چه در شکل و   1990برخورد دولتهای نئوليبرالی سالهای در 

 .چه در محتوا کامأل متفاوت است
که ميتوان آنرا   -ن وجود،  سياست جدید دولتهای پيشروبا ای

ً  منابع  بيشتر برای مقابله با فقر، بدون عملی  همچون  
 ً بطور واقعی   - کردن تغييرات ساختاری  خالصه کرد
 .جنبشهای اجتماعی را  تضعيف کرده است

بازارکار بهتر شده . برای این مسئله  دالیل چندی وجود دارد 
درهزینه کردن پول و ساختن زیر ساختها  دولتها.  است

بسياری از . درفقيرترین مناطق،  بيشترمتعهد شده اند
برجسته ترین فعالين، مقام هائی در وزارتخانه ها یا ان جی 

 .اوها گرفته اند وبه همکاری  با آنها ادامه ميدهند
اما با وجود اینکه این مسئله بطور قطع  درست است  که 

يرامروزه زندگی بهتری دارند، اما نابرابری خانواده های  فق
وهنوزهم آن  جنبشهائی  که در ).  2(تغييری نکرده است 

بدترین زمان بحران، مردم  فقير را برای زنده ماندن توانمند 
 . ساختند، در حال ذوب شدن می باشد

این نسل از جنبشهای اجتماعی و کلکتيوها  که دراوایل  
ریکای التين شکوفا شدند دوره  در صحنه آم  1990سالهای 

. خود را تکميل کرده  و اکنون در حالت تدافعی هستند
بسياری از آنها  جزو جنبش ان جی اوها شده اند، که در آن 
رهبران و مدیران،  بيشتر به رابطه با سازمانهای بين المللی 
و مذاکره با دولتها عالقه مندهستند تا سازماندهی و 

 .سياسی کردن توده ای
 

 متولد ميشود)  از جبنشها( سيکل جدیدی 
 

با وجود اینکه بعضأ وقایع مهم  نشان از آن دارد که دوره 
اما  در . جدیدی از اعتراضات اجتماعی در حال تولد است

بعضی از موارد آنها جنبشهای مشابهی هستند که در دوره  
قبل پيشگام  بودند؛ و  در موارد دیگر، بازیگران جدیدی  در 

 .ل سر برآوردن هستند، همچون بچيلراتو پوپيالرزحا
آنچه مسلم است اینستکه دولتهای پيشرو در منطقه در 
مقابله با این جنبشها با  مشکالت روز افزونی مواجهه 

 .هستند
اف (در ژوئن امسال فدراسيون شوراهای همسایگی ال آلتو 

بر تالشهای  حزب  ام آی اس،  اوا )  ای جی یو وی ای 
س برای فرستادن افرادش به مقامهای رهبری،  ترمز مورال

ً  دولت بوليوی را نکوهش  ً  اليگارشيک  گذاشت،  واعمال 
همچنين این فدراسيون  برای اولين بار یک زن را بعنوان . کرد

 . مسئول انتخاب کردند
سی او ان ای آی ای  (در اکوادور کنفدراسيون مليتهای بومی 

دنت رافائل کوریا در مورد  دراعتراض به تصميم پرزی)  
خصوصی کردن آب و نفع شرکتهای معدن ؛ اقدام به 

 )3.(سازماندهی  قيام، اعتصابات و بستن راهها کرد
در برزیل جنبشهای جدید شهری پدیدار شده اند، جوانان 

آفریقائی را درً  کمپهای بی خانمانان  - هاپ و زنان برزیلی-هيپ
ً   جبهه مقاومت شهر ً    گرد هم آورده اندً تحت نام   .  ی 

پيشگامان جدید  در بوليوی، پرو و ونزوئال،  آمازونيهای بومی 
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ای هستند که استثمار منابع طبيعی بوسيله چند مليتی ها 
در آرژانتين عالوه  بر بچيلراتوز، شماری از . را رد ميکنند

تجمعات عليه کمپانيهای معدن وجود دارد که در درون اتحادیه 
دراین دنيای  تشکالت  .  روندان هماهنگ ميشوندانجمن شه

تجربی که در آن بسياری از گروههای کوچک در حال برداشتن 
اولين  قدمهایشان هستند، پيدا کردن خصوصيات ویژه کار 

اما من سه خصوصيت مشترک درآنها را پيدا . آسانی نيست
:  دوم. زنان وجوانان درآن پيش کسوت هستند: اول. کرده ام
ها ،  چه روستائی و چه  شهری ، ریشه در حاشيه گروه

سيستم، جائيکه دولت و سرمایه هنوز با چنين قدرت  
آنها اشکال  : سوم.  مخربی خود را جاگير نکرده اند، دارند

 .سنتی دمکراسی از پائين را بکار می برند
این دمکراسی رو در رو، که بر توافق شکل گرفته و برای 

در آن همه بتوانند احساس سهيم گرفتن هر تصميمی  که 
بودن کنند،  وقت ميگيرد؛  بيشترازآنچه که هر کس ميتواند 

 .تصور کند،  حضور و تداوم نشان داده است
هر سال  بچيلراتوز پاپيوالرز موضوعات مشابهی را مورد بحث 

همه : دانش آموزان بایستی رتبه دریافت کنند:   قرار ميدهند
کارآئی  تحصيلی وهم  زمينه   باید با در نظر گرفتن هم

اقتصادی و اجتماعی، در تصميمات در باره اینکه آیا دانش 
 .آموزی باالتر برود، مداخله بکنند

فرصت    1990این دمکراسی آینده است،  که  در سالهای 
تازه ای ایجاد کرد  و در را برای تغييرات در دراز مدت باز خواهد 

  . کرد
  

  :زیرنویسها 
 
ل زیبچی یکی از تئوریسين های پيشرو سياسی در رائ  - ) 1(

آمریکای التين است که نوشته هایش بطور مرتب در بریچا 
اولين کتابش که به . مگازینه مونته ویدئو ظاهر ميشود

انگليسی ترجمه شد باسم  پخش قدرت اخيرأ بوسيله ای 
 .کی پرس بچاپ رسيده است

 
 نابرابرترین   -)2(

.  نقاط آمریکای التين کاهش یافته استاخيرأ فقر در بيشترین 
همچنين نابرابری در کشورهائی مثل برزیل و ونزوئال اندکی 

اما آمریکای التين و منطقه کارابين . کاسته شده است 
هنوزبا بزرگترین فاصله ميان ثروتمند و فقير، بر اساس شاخص 

 .برابری جينی،  نابرابرترین در جهان است
 درصد بسيار فقير 12.9در صد فقير؛  33.3

 
در صد از در آمد ملی به یک پنج از  ثروتمند ترین  57.1

در صد در آمد ملی به یک پنجم از فقيرترین  2.9ميرسد؛ 
 ).در صد است  8.7جنوب آسيا ( ميرسد 

 کمپين ً  سوابق روشنً   - ) 3( 
 
کمپين بزرگی در اینترنت بوسيله جامعه آوآز در برزیل پيروزی   

 .ای برعليه فساد بدست آورد خيره کننده
 

ً  سوابق روشنً   پيشنهاد جسورانه ای بود که هر  قانون 
سياستمداری را که محکوم به فساد و شستشوی پول بود، 

 25با توجه به اینکه  حدود . از شرکت در مناصب  ممنوع کرد
در صد از اعضای کنگره  بدليل فساد تحت بازجوئی بودند ، 

اما . دند که این  قانون هرگز تصویب نميشوداکثرأ بر این نظر بو
پس از اینکه آوآز بزرگترین کمپين اینترنتی درتاریخ  برزیل  را 
شروع کرد، با کمک به ایجاد عریضه ای  با دو ميليون امضا، 

از طریق فعاليتهای اینترنتی و ده هاهزار راه  تماس  500000
 .تلفنی، به پيروزی  رسيدند

 
نمایندگان فاسد کنگره جنگيدند باوجود  اعضای آوآز برعليه

ازهر حيله موجودی  برای از بين )  سردمداران(اینکه اینها 
اما الیحه از . بردن، تغيير و تضعيف الیحه استفاده کردند

کاندیدا برای مقام، از پيش با   330تصویب کنگره گذشت ، و  
  .سلب صالحيت مواجه شدند

  

 و رساال ينِحکومتِ د يزپائ         
 » ينِسبزِ بهارِ اصالح طلبانِ د يایرو «
  
  

 )مدخلی برپلوراليزم(                         
 

  ِ جبر «چه سعادتی وپاداشی بيش از این پر ارج ترـ که ما در عصر
ِ حکومتِ ایده لوژیک ـ »تغيير و نه تحمل رفرماسيون پير  حيله گر

تالش بی حد , که برای تغييرآن,اسالمیِ  شيعه زندگی می کنيم 
این ! وخستگی ناپذیر همگان را برای ریشه کن کردن اش می طلبد

متعفن ومکارِ درحال نابودی و نابودکردن تمام , ساختار بشدت مزاحم 
حراست از : پس نقش ما . آنچه رامی باشد که هنوز باقی است 

اقتصاد به تاراج رفته ازدست و طمع این قوم دزد و ,فرهنگ قویِ متنوع
اروساختن بنای دولتی ایست  با سالیق گسترده ی ملی تبهک

ومذهبی وغيرمذهبی بر ویرانه های فرهنگ وحکومت تک بعد جائر 
ِحاکم و ایجاد جامعه ای که در آن داشتن باور و بی باوری وجه برتری 

این حکومت  و یا هر نوع حکومت عقيدتی ! و یا بی ارزشی نباشد 
همان آتش جهنمی که ظرف این  !مثل آتش اند برجان غيرخودی ها 

سی و یکسال قریب به اتفاق مردم این کشور را پيگير سوزانده است 
دردستگاه دولتی نيست و نباید هم باشد ـ زیرااین , جای دین و باور. 

چنين حکومتی تنها نماینده ی آن بخش ازجامعه و مسلک بوده و 
ا آنزمان هم است که به نام آنها برمسند قدرت همگان تکيه زده و ت

که بماند فقط صدا وپناه آن اقليت خواهد بود که آنان را نمایندگی می 
وجود عينی , تا زمانی که مفهوم و ضرورت داشتن دولت . کند والغير

متشکل از نمایندگان احاد ,باید دستگاه مدیریت عمومی,داشته باشد
ِ اجتماعی ـ  نظرات وحافظ منافع طبقات وهمه ی منویات رنگين

در غير آنصورت هرگزآن کشور و , اقتصادی وسياسی باشد , نگیفره
یا هرکشوری وشهروندان اش روی آرامش و امنيت رانخواهنددید 

 .وچشيد
 

 »تبعييض« 
 

وجود واقعی , تنوع مرام و مليت, در کشورما: فراموش نباید کرد 
زیر زورِ فرقه های ملی , بسياری از خواسته های آنان. داشته و دارد 

ِ  گذشته و حالـ مذ ِ تبعييض سوخته , هبی ـ نظامی درآتش
تصاحب , حکومت های تاکنونی هم . وزیرخاکسترـ برجای مانده اند

قدرت شان بدون پشتيبانی آگاه مردم واغلب بادسيسه واعمال 
حمایت کشورهای غربی از آنان در برابر نيرو های مردمی ميسر 

غارت ما صورت گرفته تنها برای چاپيدن و, گشته واین پشتيبانی ها
این مطالبات به حق را در طول ,در نتيجه حاکمان توانسته اند. است

این حقِ  کاملن .سرکوب وبی پاسخ بگذارند , ِتاریخِ گذشته یِ خونبار
در این سرزمين به اشکال مختلف قابل رویت , طبيعی و بسيارکهنه

ب به دنبال هرکدام از مليت ها و مذاه, اند و برای کسب و یافتن آنها 
ِ  بی خطر مرگ وزندان  مترصد شرایط مناسب بيان , فرصتِ ابراز

خواسته های خود بوده وچشم انتظارات را به آینده دوخته اند و برای 
! دادخواهی ازحقوق خود منتظرراه حل اصولی در سطح کشورهستند

چاره وپاسخی الزم می باید یافت تا بتواند همبستگی و برابری 
اجحاف در سطح کشوربه پيش برده و الگوی مفيد و  خواهی رابدون

درسياست و درک جامع و کافی از حقوق , موفق راهبرد متحد کشور
ِ کشور  بدون ترس و , مليت ها و باور های آنان را دراین ظرف

 .اسباب الزم ایجاد آنرامهيا سازد, تزویرازخواست آنها
 

 »همبستگی « 
 

ی ما در پاسخ درست و صریح تردید ی نباید داشت که راه همبستگ
آزادی عقيده و وجدان و درک : به نحوه ی نگرش آتی به مسائل

حقوق معوقه ی ما از مليت هاومذاهب تحت ستمِ شاهی و شيخی 
هرگونه ناروشنی وفرافکنی این مهم به آینده ای مجهول و . است

و دیرکرد تقبل ,تاخيرامکان طرح این موضوعات در وجدان آزاد اجتماع 
ن مسئله وندادن حق تعين سرنوشت آنان به دست خودشان وعدم ای

ایجاد فضای سالمِ  باز و ميل آگاهانه به همبستگی آزادانه یِ هرکدام 
دچار , می تواند کشور را در کوتاهترین زمان ممکن , از مليت ها 

به بيان . پراکندگی ودرمقابل تجزیه ای ناخواسته و دردناک قراردهد
قطعن می تواند مایه ی تضمين پيوندها , مليت هااستقالل «درستتر

اگر در ,زیرا هر کدام ازمليت ها و مذاهب ! »ویکپارچگی کشورماباشد
منافع وهویت عمومی وسالیق شان عالوه برحق ,چارچوب کشوری 
چنانچه ـ خود نيز مسئول مستقيم تامين و حفط ,مسلم داشتن آن 

ز مليت ها آنرا بی ارج این آن موهبتيست که هيچ کدام ا, اش شوند 
زیرا تک تک آنان به خوبی می دانند که ,ننهاده و نخواهند گذاشت 

قادر به نگهداری وتعميق آن هرگز نيستند و نخواهند , خود وبه تنهائی
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مگر در همبستگی بزرگ با مليت های ساکن هر کشوری و از , بود 
 !!! جمله  ایران مقتدر والغير

 
 »رپائيزِ حکومتِ دینساال« 
 

امروز و البته بعد از سی و یک سال تجربه ی تلخ استيصال در عدم 
ِ  وظایف ,انطباق با عصرروشنگری وآزادی عقيده ناتوانی   در آنجام

بيطرقانه به عنوان کانون قدرت ـ نسبت به احاد جامعه  وبی آبروئی 
فساد وخيانت ,جنایات ,این همه دزدی, ِحکومت دینی ودر پی آن

دیگرنه فقط قریب به اتفاق ,درحق مردم زميگيرشده متعدد هو لناک
ِ مخالف رژیم بلکه خودی های , مردم فریبخورده وجریان های آگاه

خسته وله ,سرسخت مدافع اسالم سياسی نيزـ با زبانهای کراواتی 
حتا ,له زنان درگوشه گوشه ی سياهچال های رژیم در زنجيرند 

م نيروهای بسيجی بخشی ار آنان درخانه هایشان نيز ـ زیرهجو
نفس تک تک شان بریده وشاید بتوان به صراحت ,ولباس شخصی ها

گفت که آنها دیگرهيچگونه امنيت جانی و مالی از دست افراطيون 
چاقوکشِ وابسته وتطميع شده ومافيای قهارعلنی و مخفی حکومت 

 .ندارند
 
 »آزادی عقيده وتعدد احزاب«
 
اصالح طلبان ومدعيان تضاد و تناقض آشکارایده و عمل , نقش 

روشنفکردینی آنها ـ از درک وفهم مقوله ی اسالم و قدرتِ سياسی ـ 
هميشه غلط بوده و مرز قابل دفاعی با هم و همزمان با رژیم نداشته 
و تفاوت کافی نظری چندانی با  مخالفان رفرميست چپ و راست 

ن آزادی عقيده و قدرت سياسی فاسد دی,همه ی آنان . خودنيزندارند
نادیده و با هم مخدوش می , راکه منشا تمامی ناخوانائی هاست را

همگی از جابجا ئی  وتغيرساختاری که در مقابل شرایط . کنند
چه : حال. در یک کالم از آن می ترسند , حکومت ظالم فعلی باشد
در داخل باشند ویا تمامی طيف از بارگاه , آقایان کروبی ـ موسوی 
هيچيک جسارت فاشگوئی از ! ه در خارجرانده شده ی دربارخليف

نداشته وفرق چندانی از خود با دیگران نشان نداده , گذشته  را 
وتاکنون هيچ کدام هنوز ـ نه صداقتِ صراحت در نقد پایه ای والیت 

و نيزنه ,مطلقه ی فقيه داشته و نه تئوری رژیم دینی ـ ایده لوژیک
را درتمام آن فجایع جنایاتِ مترتب ناشی ازآن و چگونگی نقش خود 

که به نابودی نيروهای شریف انسانی وتباهی سرمایه های , ماوقع
معترف نبوده و ,الاقل درحدبيان هم شده,مادی و معنوی آنجاميده 

بی رودر بایستی و سرشار از غروروتبخترو : ای بسا. اقرارنکرده اند
فته زوار در ر»اسالم سياسی« مدافع همين, ریاکارانه , حق به جانب 
البته با قدری آرایش کالمی  و وجين کردن زمين این .خودهستند 

درخت فرتوت وشاخ و برگ ریخته یِ شکسته  ـ این تنها دار تناورفربه 
ای که امروز مامن هز اران حشرات موذیست ـ که دیریست در آن 

او ميرود که هرآن ازفرط فرسودگی وانگل ,آنها جا خوش کرده اند ,
واز خود » حضرات اصالح  جو« اینان ـ این.ودفروریزدپروری در درون خ

می خواهند با بستن چند شاخ و برگ تازه با نخ بر این تنه ی ,راضی 
لشِ زشت ـ که محکوم به نابودی شده است را بزک سبز کرده و 
زنده نشان داده ودوباره آنرا با هر قيمتی که شده برکول خميده ی 

, کجاست آن احزاب آزاد ! استوارکنند؟یکبار دیگر , مردم به پا خاسته 
آگاه ومبارزان راه گرانقدر آزادی عقيده وسکوالریزم ـ تا جلوی این 

 فاجعه ی دوباره را بگيرند؟
 

 »درایده وعمل« تناقضِ سبز 
 

که اواقدام به , من یکی از اولين افراد در شهرمسکونی ام هستم
ا سازمان داده برپائی بزرگترین تظاهرات بعد از انتخابات جعلی ر

خيلی زودتراز هرکسی من متوجه تناقض حرف و : شوربختانه. است
عمل مدعيان سبز شده وناخواسته  وناچار به فاصله گيری ازعلم و 

که هيچ انگيزه ای نه برای من ـ بلکه برای , کتل سبزصوری آنها 
داشته ودرد مشترک , بسياری دیگر که داعيه ی وحدتِ  عملِ باما را

ِ  رنگين . باقی نگذاشت,ان با ما فریاد می زدند رارا همزم ما جمع
زیرا نمی !بودیم ـ اما فقط رنگ سبزـ بافریب مامجاز به اظهاروجود شد

خواستيم که صفوف متحدمان پراکنده شود ولی در فاصله ای کوتاه 
تمام منابع خبری بزرگِ  , متوجه شدیم که هيهات کجای کاریم : اما

توسط ,تمام صدا ها ورنگ های دیگر , زآنها جهان سبز پوش شده وج
همين هيوالی مدین جهانی لقمه ی کوچک آنها شد ـ  که از ارتزاق 
آن رنگ ها همه سبزمی شدند ـ تو گوئی جز فکرسبزـ افکار رنگين 

این !و تناقض جدی ـ اینجا و از همان موقع آغازید. دیگر نماند و نبود
سکوالر های ریشه دار : روز تناقض تا بدانجا تسری یافت که حتاام

مانيز ـ دچار تبعييض وتضاد با مرام و دعاوی خود شده ورنگ فکرسبز 
برسر در , راکه با تنوع رنگينِ افکار واجتماع طبقاتی در ستيز است را 

در هر گوشه ای که جمع مورد نظرشان ,جریان های تازه تاسيس خود

ِ عجوالنه, موجودبود ِ  بسيار ونرمش خود به رنگ  با دستپاچگی
 . سبزسرفرود آوردند و سبزتزئين شدند

 
 »در ایده وعمل« رفعِ تناقضِ سبز

 
ِ بدون  اگرجنبش سبزو مدعيان اش باوربه مبارزه ی دموکراتيک

باید بپذیرند که در اندیشه و عمل شان , خشونت ورنگين دارند
مایه ی دلسردی وتفرقه , ناهمخوانی جدی وجود دارد که این موضوع 

اری دروحدت مبارزاتی نيرو های متنوع شده وعملن دعوت ی بسي
غير مستقيم ای است برای شکل دادن به یک نزاع ناخواسته 

که نتيجه ی طبيعی آن به من و تو خواهد آنجاميد ـ !ودشمن شاد کن
 !و نه به ما 

 
از حيزنظری وبر اساس تجربه های تاریخ مدرن و جایگيری نيرو های 

تار قدرت به ویژه در کشور های اروپائی طبقاتی ـ سياسی درساخ
به ندرت می توان ,که مهد رشد پلوراليزم وسوکوالریزم هستند,

نماینده ی احاد , کشوری را شاهد ومثال زد که در آن کشور یک رنگ
به ویرانی آن کشور و , بالی دیکتاتوری , جامعه باشد و در آن کشور

ا وآینده ی مبارزات م. نابودی مردم و هستی آنها نينجاميده باشد
از تبعيت این قانون , ضددیکتاتوری دینی مان نيزـ برای زندگی ای بهتر

ضرورت حضورو تائيد رنگين همکاری همگان : بيائيد .مستثنا نيست
ميل به هم , در این مبارزه دشوارـ بدون خود رائی وجاه طلبی ,را

شتن توان راهی را ترغيب وبا همگان راه راهموارسازیم واز ندید انگا
همرزمان در این برهه ی پر مخاطره پرهيز جدی کرده وراز آینده ی با 

وگرنه ,مهر و دوستی رااز همين امروز ـ برای کشف اش همت کنيم 
 !فردا دیر است

 
 »جدائی دین از دولت« 
 

آغاز قبول و , ضرورت جبری حذف دین رسمی ازقانون اساسی کشور 
ر یک کشورسکوالر به رسميت شناختن عملی دیگرمذاهب د

اگر ما به جدائی دین از دولت :این مهم متصور می تواند باشد.است
ِ  . باورداشته باشيم برای این منظور حياتی است که ابتدا درک

درستی نسبت به هموطنان خود دراین کشور پهناوریافته باشيم 
که آنان ازنژاد و مليت های مختلف بوده وهمچنين صاحب : وبدانيم 

شرط همزیستی مسالمت آميز .زبانهای متنوع ای هستند مذاهب و 
ما در قيد پذیرفتن آنگونگی ماست که هر مليت و مذهبی به 
وابستگی و عالقه مندی دیگری بایسته وپایبندِ  آگاه باشد تا از این 
طریق راه را برای پذیرفته شدن خود از دیگری مهيا وهر کدام متعهد 

در . حترام متقابل ومهرآميزباهم گردیمبه حفط اخالق همدیگر وتوام باا
این صورت است که پایه و مایه ی امکان پيدایش چنين ایده آل هائی 

تعدیل , با این سيستم . در بنای پلوراليزم قابل حصول وایجاد است
قدرت سياسی به احاد کشور ممکن و هرگونه اتوریته امام سازی 

مشکل بتوان از دل  زیرا, وقهرمان پروری تقریبن غير ممکن می شود
دیوانه ای گردن کش سر , چنان پراکندگی سالیق وجایگيری ها 

مجاب به دنباله روی , برآورد که همگان را عالوه بر تبعيت محض
آقای خمينی بسادگی نائل به  آن از : همآنگونه که, کورکورانه نماید

طرف مردم نا آگاه و فریب خورده شد وهيوالی شيعه در کشور ما 
 .  جان یافت شکل و
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