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. از آن روز تاكنون رنگ جهان شيسال پ ١٢ يعني، ٢٠٠٦است به سال  متعلق  ري: گزارش زشيهما يگزارش از نوع ينوع
 انهيمخاور ،. جنگانددهياز اعماق جامعه سر بر كش گريد ياند، برخبا شكست مواجه شده ياجتماع يهاجنبش يعوض شده است. برخ

 يدر جستجو ياريو روزمره شده است. روشنفكران بس يعاد يشمال يكايدر اروپا و آمر هاستيو هجوم نئوفاش كشديرا به آتش م
 دولت هاي  يبه بازو شتريها هرچه ب». اويان. ج«زنند و يپرسه م يچانتخابات ياسياحزاب س یانهيمكان مناسب خود، در م

 .شونديمبدل   يدارهيسرما

 گريرا د يو مال ياسيكه فساد س يجمهور ياز رؤسا ياريو هنوز بس كنديبرگزار مرا همچنان جلساتش  يجهان ياجتماع فوروم
 يهاباز است. اما هر روز جنبش شانيهاحجره استيكنند، در بازار س هيتوج توانندينم »يراست افراط«حمالت  يبه بهانه يحت
كنند.  يسپر م نهياقشار جامعه س نيترمحروم يِزندگ طيشرا رييتغ يو در جست و جو آورنديسر بر م ي شهرهااز قعر حومه ينينو

 اي: ننديگزبر ايجغراف نيمكان خود را در ا شه،يچپ مجبورند مانند هم نيو فعال شوديطرح م كمكممبارزات  نياز ا ينينو يايجغراف
 يايباال زد و خود را به در نيآست ايوعده داد،  ندهيرا به آ زيرفت و همه چ نينو يهاپاسخ يبه جستجو ديكهنه با يدر ساختارها
 تاخت.  دهد،يم خيتكرار تار يزد و با سالح نقد به هرآنچه بو يمبارزات جار

، 96 ماهيشورش د». فوروم«پر است از  اباني. امروزه خستهمان فضا يها نوشته شده بود، براآن سال نكيگزارش كه با ع نيا
 شيگام به پ كيجسارت داشت و  دينظر كرد. اما با يجهان اليدوگام به پس برداشت و به فوروم سوس توانيها بود! مفورومِ فوروم

 يديد ني. فقط با چنشوديآغاز م جانياالن و هم نيبود كه از هم ياندهيآ يشد و در جستجوحل  »ماهيفوروم د«تا در  تگذاش
 )٢٠١٨اوت  .ق .ب( »فردا باشد! توانديكه م ستيامروز، روز«: اي؛ نظر كرد ريبه گزارش ز توانيم

 

 ونزوئال  -كاراكاس  شياز هما يگزارش

سازمان و گروه  صدها. كه در سه نقطه از جهان برگزار شداست  يجهان يفوروم اجتماع نيششم يكائيبخش آمرهمايش كاراكاس 
 كايآمر يفوروم اجتماع نيو دوم يجهان يفوروم اجتماع نيبرجسته، روشنفكر و هنرمند در ششم يهاتيشخص ،يو اجتماع ياسيس

 ونزوئال شركت كردند. ـ در كاراكاس ٢٠٠٦ يهيژانو ٢٩تا روز  ٢٤از روز 

را به گوش همگان  شيها هزار تن به راه افتادند تا با جشن و سرور آغاز همادانشگاه شهر كاراكاس ده دانياز م هيژانو ٢٤روز  در
بهداشت و آموزش و  ييكوبا يهاستيگاديشامل صدها نفر كه از كوبا آمده بودند و بر ،يبزرگ كوبائ ئتيه كيبرسانند. شركت 

 بود. ريچشمگ اريكنند، بسيپرورش كه در ونزوئال كار م

كنندگان داده شد برگزار ياز سو ماًيكه مستق يشعار نياول، يهمبستگ يهااميو پ يقيجشن و موس ،يروادهياز چند ساعت پ پس
غازگر برنامه سرداده شده به عنوان آ» پتروبراس«اركستر  يمعرف يشعار برا نيا» زنده باد پترو براس!«: شد مانباعث تعجب اريبس

 بود. زين يلينفت برز يتيشركت چند مل ياز سو يكمك مال افتيدر يايحال گو نيعبود، در

 

 باً يگسترده بودند، تقر اريموضوعات كه بس نيبود. ا يبحث و گفتگو در مورد مسائل مختلف اجتماع يهاهفوروم، كارگا يمحتو
نقش  ن،ياشغال عراق و فلسط ،يرامونيپ يكشورها يخارج يكردند: بدهيرا در خود منعكس م ياجتماع يزندگ يهاحوزه يتمام

زدگان مختلف (از جمله زلزله يكشورها يدر كمك به فقرا ييكوبا يهاستيگاديكوبا، شركت بر رينظ ييمذهب، مقاومت كشورها
 ان،ي(منابع نفت و گاز) و آب، جنبش بوم دروكربورهايه يسازيخصوص ويژهبه يسازيخصوص ،ييگراهمجنس ،پاكستان)
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 يدولت يونييزتلو سه كانال فورم. يندهيو دست آخر آ يكشاورز داتيتول كيژنت رييتغ ست،يز طيهنر، مح ،يگرينظام سم،يبرالينئول
 فورم را تحت پوشش قرار داده بودند. يهابرنامه يخوبدر ونزوئال به

 

 :يسازمانده

 ،يمختلف (فرانسو يهازبانجلسات بزرگتر كار ترجمه به طور جداگانه خوب برگزار شده بود و درچه هركدام از جلسات بهاگر
» بابِل«در كار نبود. تشكل  ايترجمهها و جلسات كوچكتر در كارگاه يول رفت،يپذيانجام م يخوب) بهيو پرتقال يسيانگل ،يياياسپان

 را علت امر خواند.) مايهواپ طيبل( نيمترجم ي سفرهنهزيبد و  يزماندهسا ،(گروه مترجمان همبسته)

شان) اعالم هتل محل اقامت قي(مثالً از طر گريكديها با آن ميو امكان تماس مستق شيكنندگان در همااز شركت يستيل فقدان
د. بو يطور اتفاقبه اي يسخنران نيدر ح ياها آن مالقات با و ارتباط با افراد يوهيتنها ش بيترت نيبود. بد ياز اشكاالت اساس يكي
 وارد كرد. بيكار آس نيدر ا »يرسم ريغ«كوچكتر و  يهامستقل، گروه يهاخصوص به تشكلبه مرا نيا

شان بودند كه مجبور به سفر با فرزندان يكنندگانشركت يهمه ياز كودكان و نوجوانان برا يدارنگه يبرا يزيربرنامه نبودِ
زن و مادر هستند.  نيالت يكايدر آمر ياتوده يهاسازمان نيفعالاز  ياريتوجه داشت كه بس ديكرد. با جاديا ياريبس يهاتيمحدود

به همراه دارند. نيز را  شانفرزندانباشد)  زيآمتواند خشونتيشود م ينيبشيكه پ يتظاهرات رد يكجا كه باشد (حت زنان هر نيا
 يريها جلوگاز سالن ياز ورود كودكان به بعض يتيامن يگاردهاكه، بدتر اينوجود دارد.  نيتا آرژانت كياز مكز ياتجربه نيچن
 و الزم. يست عاديامر ييهاشيهما نياز كودكان در چن يمركز نگهدار ايجادكردند. يم

 

 حاكم بر فوروم: يفضا

حضور داشت  شدينم اينقطه چيآمده بودند. در ه ليو برز ايكلمب ياز كشورها ،ونزوئالعالوه بر  كننده شركت يهاگروه نيبزرگتر
دو كشور به كاراكاس آمده بودند، با اتوبوس  نيكه از ا يكنندگانشركتاز  ياريباشند. بسآنجا ها يليها و برزييايكه كلمببدون آن

 آمده، و روزها در راه بودند. ونيو كام
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 »بايز يهنرها« دانيجلسات، در م نيا يمكان برگزار نيتريو مركز نيبود. بهتر يو نظام يرسم ييحاكم بر فوروم، فضا يفضا
 ييمانند جنبش كارگران روستا ييهاانيحضور جربود. در عوض ) MercoSur(» بازار جنوب«و  ليمتلعق به چادر دولت برز

و  كاليدر مبارزات راد يمختلف به اشكال مختلف يكه در كشورها ييهاامر در مورد سازمان نيكمرنگ بود. هم اريبس نيبدون زم
ها از كه آن به نگارنده گفت ايلمبك) ELN( »يمل بخشيارتش آزاد« نياز فعال يكيخورد. يچشم مبه زيمسلحانه نقش داشتند ن

 »ايكلمب يمسلح انقالب يروهاين«امر در مورد  نيمعتقد بود كه هم يدر جلسات شركت ندارند. و ايدولت كلمب يترس افراد نفوذ
)FARC (كند. يحكم م زين 

) با دولت لياز جلسات، كه در آن دولت لوال (برز يكيدر  ي. وقتبود ييكايو ضد آمر» چپ«دفاع از دول  هامحور گفتگو نيشتريب
 يروهايكنند و از شركت نيحركت م سميبرالينئول جهتها در دولت نيا يشد، نشان دادند كه هر دويم سهي) مقاني(آرژانت رشنريك

 ،بحث مدلل يجااز لوال، به ليبرز يرسم يهاستيكاليسند يلفظدفاع  انتقاد به عمل آمد، شدت  يتيدر اشغال هائ يليبرز ينظام
 ،گريمهم د ينكته بود.ايران  ٥٩و  ٥٨ يهادر سال متعصب ونيمذهب يهاوهيش ادآوريداد و يقرار م ريتحت تأث داًيرا شد نندهيب

توانند تعداد يم يمال يخاطر امكانات گستردهها كه بهسازمان نيبود. ا)ها NGO( يعني يدولت ريغ يهاسازمان يشركت گسترده
 يقول خانم آرانداتگذارند و بهيم ياديز ريتأث ينيچن نيا يهاشيكار هما يوهيمعموالً در ش ،اعزام كنند يجلسات نيرا به چن ياديز
 ».كننديم زهياوئ - يج -مبارزات را اِن «

و وابستگانش به  ييوزارت دارا«بود: شده خورد، نوشته يچشم مها بهبزرگ فوروم در سالن يكه در كنار تابلو يتنها شعار يرو
برقرار  ياها بازار مكارهاز سالن رونيب يهامحوطه در »ممكن است! يگريفرستد. جهان ديدرود م يجهان يفوروم اجتماع نيششم

 زيكننده نشركت يهنر يهاامر در مورد اغلب گروه نيكرد. ايبدل مفولكلوريك  يبود كه فوروم را از مكان بحث و گفتگو به جشن
را  يمكان اصل يو  محل كيفلكلورهاي ترانهبار نيبود، ا شتريو هنر مقاومت ب يقيوزن موس يقبل يهاكرد. اگر در فوروميصدق م

 اختصاص داده بود.خود به

گوناگون نشان  يهابا مثال انيگواختصاص داشت. سخن) Militarizacion(جهان  يسازياز جلسات بزرگ بحث به نظام يكي
ها و سركوب شورش يخصوص برااش، بهينظام يروهايحضور ن برايالزم  يآماده ساختن فضا يبرا يدارهيدادند كه سرمايم

نظر و مثبت به يعاد يامر ينظام ريغ يهاتوده يبرا ،نايبندد تا حضور نظاميرا به كار م كيهمه نوع تاكت ،يمدن يهاينافرمان
در  انيبرگزار شد. نظام ييونزوئال انينظام يو با حضور گسترده نيادياز م يكيبود كه تظاهرات آغاز فوروم در  يحالدر ني. اديآ

سربازان  شهيهم فوروم  يبرگزار يهاو حوش سالن حول نياديدادند. در ميم هيهد وهيكنندگان آب و متظاهرات به شركت ريمس
 اي نكردند.اين نكته اشارهاز سخنرانان به  كيهيچتا دندان مسلح حضور داشتند. 

باشد.  نديناخوشا اريخصوص شخص چاوز بسهانتقاد به ونزوئال و ب ديرسينظر موجود داشت كه در آن به ييفضافوروم  سراسر  در
معموالً اگر در مورد مثالً فساد  گرانيشد. ديطرفدار دولت مطرح م يهايياز جانب خود ونزوئال انتقادات يتمام باًيگفت كه تقر ديبا

همزمان با  ه،يژانو ٢٩شنبه كيست. خود چاوز در روز يمستثن نيالت يكايكردند كه ونزوئال در آمريزدند، وانمود ميحرف م يمال
 يتوسط كارمندان دولت ياموال عموم يو دزد يبه شدت به فساد مال» جمهور سيالو رئ« يهفتگ يروز فوروم، در برنامه نيآخر

برنامه است به مسائل  يشود و در آن چاوز كه گردانندهيكه هر هفته برگزار م ونيزيتلو و ويراداست در  ايبرنامه ني(ا .انتقاد كرد
 . )حضور داشت زين كيپلماتيلوموند د ريرامونه سردب ويگناسيا ه،يژانو ٩روز  يپردازد. در برنامهيدر ونزوئال م ياجتماع

در كنار  يمطرح شد. و هيژانو 28توسن در روز  كيبه نام ار يكيبلژ فردي (كه من شاهد بودم) توسط ميمورد انتقاد مستق تنها
 كي شنهاديكشور انتقاد كرد كه چرا پ ني)، از ايجنوب يكايآمر يچاوز به كشورها شنهادي(پ يجنوب يكايبانك آمر كيدفاع از طرح 
 ياز سو يخارج يبه پرداخت بده ندهيگو يانتقاد اصل يمطرح نكرده است. ول ورويدالر و  مقابلرا در  يجنوب يكايواحد پول آمر

شان را بازپرداخت يخارج ياز نه برابر بده شيتا كنون ب ١٩٨٠سال  از يجنوب يكايآمر يقول سخنران كشورهابه دولت ونزوئال بود.
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چاوز تمام  ياست. از نظر و ١٩٨٠از قبل از سال  شيكشورها ب نيا يخارج يبده زانيحال در حال حاضر منيبا ا يول ،اندكرده
 سميبرالينئول توان گفت كه چاوز ضدِينظر نمنياز ا ،نيابربنابه عمل درآورده و  را يباز پرداخت بده يبرا يبانك جهانهاي خواست

 است.

حال نيع. دريافته بود امر اختصاص  نيبه ا ياجلسه چيو نه ه ميبود ياسيس انيزنداني درباره  يكتاب زيفوروم ما نه شاهد م نيدر ا
علت امر  ن،يالت يكايمختلف آمر يشكنجه در كشورها ه بودنِرنگ بود. با توجه به روزمركم اريبس زين» مه دانيمادران م«حضور 

 ما نامشخص ماند. يبرا

 

هم  باز ،ي سخنرانيهااز سالن گريد يكيدر شده بود، لغو  . جلسه مياز جلسات رفت يكيطبق برنامه به محل  ه،يژانو ٢٧روز  عصر
بتوانند  ورومكنندگان فتا شركت اندهكردلغو ها را يكه سخنران مطلع شديم مانمحل اقامت به پس از بازگشتدر كار نبود.  يابرنامه

 يسخنران يكنندگان در فوروم سخن گفت. محتوخطاب به شركت نيآتش يآن روز با كلمات چاوزچاوز شركت كنند.  يدر سخنران
موضوع كه  نيو اعالم ا كاي: حمله به آمربودكنندگان از شركت ياريبسي مورد عالقهكه  ييهابود از بحث ياچاوز، مجموعه

و لوال  ستيلوال ن نيع رشنريروشن است كه ك« :داشت اناذع يو» ست!يائيواريبول سمياليسوس كم،يوستيقرن ب سمياليسوس«
عنوان  چيهبه«نشان كرد: ادامه او خاطر در ».سمياليكنند: در جهت سوسيجهت حركت م كياما همه در  ست،يچاوز ن نيع
 يستياليامپرضد يجبهه كي جاديا ريكه در مس ميخواهيوابسته باشد، اما م يگريد جريانهر به ايما كه فوروم به ميخواهينم

 ». حركت كند

 بود؟ ستياليامپرضد يههجب كي جاديدر جهت ا هاي چندروزهنشستاين  ايآسؤال اين است كه 

. به جرئت ميو ژاپن نبود ياروپائ يهاستياليامپر هيعل يشاهد بحث كباري يحت هايي كه ما در آن حضور داشتيم،در سراسر نشست
 ريبود، سموارد بحث شده گريد ياگونهكه به يتنها كس. بودند »كايآمرضد«كنندگان به اتفاق شركت بيكه اغلب قر گفتتوان يم
ما كه هنوز  يكنفرانس باندوگ سخن گفت. برا يطلبانهو استقالل يستياليامپرضدها و مصوبات دگاهيبود كه از لزوم دفاع از د نيام

 ياسالم يجمهور طنتراها توسمعروف به كُ ستينيندادولت سضد يروهايو همزمان با آن رساندن اسلحه به ن كا،ياشغال سفارت آمر
 .ستين ستياليامپرضدالزاماً  ييكايآمرضدهر  م،يدار اديرا به
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 :يبندجمع

اگر  يحتكه  شد يتوان مدعيحال منيابا ،باشد طارتبا يبرقرار يبرا امكاني يبحث و حت يبرا يتواند مكانيفوروم م نيچه ااگر
 و آن راداشت  يتوهم نيتوان نسبت به آن چنينم گريباشد، امروزه د يمتعلق به چپ انقالب ييتوانست فضايدر گذشته فوروم م

  .دانست جوامع يانقالب رييتغ ريدر مس يابزار


