
آندره ساخاروف





آم ـ وزش ـ ک ـ ــده آنالیـــن
برای جامعه مدنی ایران

آندره ساخاروف



صلح، توسعه و حقوق بشر
)Peace, Progress, and Human Rights(

)Andrei Sakharov( آندره ساخاروف

نقاشی روی جلد: Torso اثر کازمیر مالویچ

ترجمه: آموزشکده توانا )آموزشکده آنالین برای جامعه مدنی ایران(

© E-Collaborative for Civic Education 2015

h t t p : / / w w w . t a v a a n a . o r g

h t t p : / / w w w . e c i v i c e d . o r g

ــن آنالیـ آم ـ وزش ـ ک ـ ــــــده 
برای جامعه مدنی ایران

پروژۀ



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

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

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

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

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

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

مریم معمارصادقیاکبر عطری
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از آن ها  به هر یک  بشر سه هدف جدایی ناپذیرند. رسیدن  توسعه و حقوق  صلح، 
بدون توجه به آن دو دیگر غیرممکن است. این ایده اساس سخنرانی امروز من است. 
از این که این جایزه فاخر و مهم، جایزه صلح نوبل به من اعطا شده، همین طور از 
و  توجه  سپاس گزارم.  بگویم،  با شما سخن  تا  است  داده شده  اجازه  من  به  این که 
تاکید کمیته داوران بر دفاع از حقوق بشر، به عنوان بنیان اصلی همکاری راستین و 
پایدار بین المللی موجب خشنودی عمیق من است. مایلم بر اهمیت این ایده تاکید 

1. این خطابه 11 دسامبر 1975 هنگام دریافت جایزه نوبل ایراد شده است. متن حاضر پارسی شده 
این گفتار از ترجمه انگلیسی آن است که با اندکی تلخیص به خوانندگان فارسی زبان تقدیم می شود.

2. آندره دیمیترویچ ساخاروف )Andrei Dmitrievich Sakharov زاده21 مه 1921 - درگذشته 
1۴ دسامبر 19۸9( فیزیکدان هسته ای شوروی؛ پس از بمباران اتمی هیروشیما توسط آمریکا، دولت 
شوروی گروهی از دانشمندان را موظف کرد در این زمینه مطالعه کنند. این تحقیقات با ابتکارات 
بمب  »پدر  عنوان  این رو  از  شد.   1952 سال  در  هیدروژنی  بمب  اولین  اختراع  به  منجر  ساخاروف 
امکان کاربرد و قدرت تخریب بمب های  به  اما زمانی که وی  اعطا شد.  به وی  هسته ای شوروی« 
به استفاده از آن برخاست و به خاطر این مخالفت و فعالیت هایش،  به مخالفت  هیدروژنی پی برد 
در سال 1975 برنده جایزه صلح نوبل شد. ساخاروف به عنوان قهرمان دموکراسی و حقوق بشر در 

شوروی شناخته می شود.
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کنم که اطمینان خاطر جهانیان، فهم متقابل، منِع گسترش تسلیحات، همچنین نیل به 
امنیت بین المللی، بدون وجود جامعه ای آزاد، دسترسِی بدون محدودیت به اطالعات، 
آزادی عقیده، حق نشر و بیان، نیز حق مهاجرت و انتخاب آزادانه کشوری که هر 
کس می خواهد برای زندگی برگزیند، امکان پذیر نیست. همچنین بر این باورم که 
آزادی عقیده و دیگر آزادی های مدنی، اساس پیشرفت علم و تضمین کننده عدم 
سوء استفاده از علم برای چپاول بشریت هستند. این آزادی ها در عین حال که زمینه 
را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم می کنند، امکان دفاع موثر از حقوق جمعی 
را از نظر سیاسی تضمین می کنند. افزون بر آن، من می خواهم از فرضیه قطعیت و 
اولویِت اهمیت آزادی های سیاسی و مدنی در شکل دهی به آینده بشریت دفاع کنم. 
این ایده در بن خود با عقاید رایج مارکسیستی و بینش تکنوکرات ها، که به زمینه های 
اجتماعی، مادی و اقتصادی اهمیت ویژه ای می دهند، متفاوت است. )البته به هیچ وجه 

قصد ندارم با این سخن اهمیِت شرایط مادی در جامعه را نادیده انگارم.(

شواهد زیادی گواه آن است که در ابتدای نیمه دوم قرن بیستم بشریت به مرحله 
حیاتی و سرنوشت سازی از تاریخ خود رسیده است. بمب های هسته ای حرارتی که 
به واقع قادر به نابودی تمامی بشریت هستند، وارد چرخه تولید شده اند. با صرف نظر 
از سالح های میکروبی و شیمیایی، در اثر پیشرفت های اقتصادی، صنعتی و علمی، 

سالح های به اصطالح »متعارف« نیز به طرز غیر قابل مقایسه ای خطرناک تر شده اند.

فقر،  بر  پیروزی  عوامل  مهم ترین  از  فناوری  و  صنعتی  پیشرفت های  بی تردید 
قحطی و بیماری ها هستند. با وجود این، همین پیشرفت به تغییرات شومی در طبیعتی 
انجامیده که ما در آن می زییم و از منابع آن به طور غیر متعهدانه بهره برداری می کنیم. 

در ادامه این مسیر بشریت با خطرهای جدی زیست - محیطی روبرو است. 

روند پرسرعت تغییر شکِل روش های سنتی زیستن، به خصوص در کشورهای 
در حال توسعه به پدیده انفجار جمعیت منجر شده است. این رشد سریع جمعیت، 
مشکالتی  به  شده،  روانی  و  اجتماعی  اقتصادی،  پیچیده  مسائل  پیدایش  سبب  که 
بسیار جدی تر در آینده منجر خواهد شد. در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای 
آسیایی، آفریقایی و آمریکای التین کمبود غذا عامل تعیین کننده ای در سرنوشت 
از  بودن  گرسنه  به  محکوم  زندگی  از  سهم شان  که  بود  خواهد  نفر  میلیون  صدها 
لحظه تولد است. بنابراین، علی رغم موفقیت های »انقالب سبز«، از نگاه بسیاری از 

متخصصان چشم انداز آینده بشر تهدیدآمیز و اسفناک خواهد بود.
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با وجود این، کشورهای توسعه یافته هم با مشکالت جدی مواجه هستند. یکی 
از این مسائل فشارهای ناشی از گسترش فزاینده شهرسازی است؛ تغییراتی که ثبات 
روانی و اجتماعی جامعه را مختل می کند: مدگرایی، چرخه باطل تولید و مصرف، 
پر شتاب و بی معنا شدن زندگِی روزمره، افزایش اختالل های عصبی و روانی، فزونِی 
شمار افراد محروم از رابطه نزدیِک با طبیعت و هنجارهای زندگی سنتی، فروپاشی 
کانون خانواده و نبود تفریحات سالم، بی توجهی به باورهای اخالقی و معنوی جامعه 

و احساس فقدان هدفی متعالی در زندگی توسط بخش قابل توجهی از افراد. 

و  رویدادها  دیگر  از  نگران کننده ای  مجموعه  پیدایش  شاهد  حال  عین  در 
پدیده های اجتماعی هستیم؛ از جمله افزایش بزهکاری، اعتیاد به الکل و مواد مخدر 
وگسترش اعمال تروریسم. فرسایش قریب الوقوع منابع طبیعی، خطر انفجار جمعیت، 
همچنین مشکالت ریشه دار بین المللی، سیاسی و اجتماعی نه تنها در حال وارد کردن 
ضربه ای کاری به کشورهای در حال توسعه اند، بلکه موجب محرومیِت جمع زیادی 
از کسانی خواهند شد که مدت هاست به وفور امکانات، ثروت و زندگی راحت خو 

کرده اند.

در عین حال، قطب بندی ها و رقابت های سیاسی موجود در جهان نقش مهم تر 
می کنند؛  ایفا  بشریت  گریبان گیر  مشکالت  شکل گیری  در  تعیین کننده ای تری  و 
تضادهایی که دنیا را به سه بخش به اصطالح جهان اول )که معموال به کشورهای 
غربی اطالق می شود(، جهان دوم )سوسیالیست ها( و جهان سوم )کشورهای در حال 
توسعه( تقسیم کرده است. در واقع دو کشور قدرتمند سوسیالیست به امپراتوری های 
مهاجم و تمامیت خواهی تبدیل شده اند که در آن ها یک حزب و دولت بر تمامی 
جوانب زندگی، سلطه ای نامحدود دارد. آن ها ظرفیت باالیی برای گسترش دارند و 
در حال تالش برای گسترش سیطره شان بر دیگر مناطق کره زمین هستند. یکی از این 
دولت ها - جمهوری خلق چین - تاکنون تنها به درجه نازلی از رشد اقتصادی رسیده 
است، در حالی که دیگری - اتحاد جماهیر شوروی - با سوءاستفاده از منابع طبیعی 
بی همتایش و به کارگیری گسترده توانایی های ساکنانش در قبال تحمل سختی و 
)اگرچه  توسعه  از  باالیی  نسبتا  نظامی و درجه  پتانسیل عظیم  به  امروزه  محرومیت، 
استانداردهای  همچنان  شوروی  در  ولی  است.1  یافته  دست  اقتصادی  یک جانبه( 

1. این مطالب با توجه به شرایط و اوضاع دهه هشتاد میالدی است؛ برخالف اینک که چین دومین 
بحران  از  پس  به ویژه  شوروی،  جماهیر  اتحاد  اصلی  وارث  روسیه،  اقتصاد  و  است  جهان  اقتصاد 

اوکراین و تحریم های غرب علیه آن کشور با مشکالت جدی مواجه است. 



صلح، توسعه و حقوق بشر 10 

زندگی مردم پایین و آزادی های مدنی نسبت به کشورهای سوسیالیستی کوچک تر، 
ناکارآمد  اقتصادهای  و  بین المللی  بغرنج سیاسی در صحنه  مسایل  است.  محدودتر 
دست به دست هم داده اند، باعث دشواری های فزاینده جهان سوم شده اند. عالوه بر 
این، چند قطبی شدن باعث تحکیم همان خطرهای جدی می شود که دنیا را تهدید 
می کند: خطر جنگ اتمی، قحطی، آلودگی زیست محیطی، فرسایش منابع طبیعی، 

افزایش جمعیت و محرومیت بشریت از وجه انسانی اش. 

 من برآنم که اگر درهم تنیدگی این تضادها و مشکالت پیچیده را در تمامیت شان 
در نظر بگیریم، هرگونه تالش برای کاهش سرعت پیشرفت های علمی و فناوری، 
زندگی  به  بازگشت  انزواگری،  شهرسازی،  فرآیند  معکوس کردن  برای  کوشش 
مردساالرانه، یا فراخواندن به رنسانسی بر اساس بازگشتن به ارزش های کهِن ملی، 
امری کامال غیر واقعی است. پیشرفت گریزناپذیر است و متوقف کردن آن به معنای 

انحطاط و سقوط تمدن مان خواهد بود.

 از آشنایی بشر با کودهای مصنوعی، کشاورزی مکانیزه، مواد شیمیایی سمی و 
روش های تولید انبوه محصوالت زراعی دیر زمانی نگذشته است. کسانی هستند که 
ما را به بازگشت به راه های سنتی و امن تر کشاورزی دعوت می کنند. ولی آیا این 
راهکار در دنیایی که صدها میلیون نفر از گرسنگی رنج می برند قابل اجرا است؟ 
استفاده  به گسترش  مجبور  بدون شک  ما  معتقدم که  من  دسته،  این  نظر  برخالف 
حال  در  کشورهای  جمله  از  جهان،  سرتاسر  در  کشاورزی  مدرن  راهکارهای  از 
از  نمی توانیم  کنیم؛  انکار  را  پزشکی  تحقیقات  نتایج  نمی توانیم  ما  هستیم.  توسعه 
گسترش تحقیقات در شاخه های مختلف این علم جلوگیری کنیم. این علوم، شامل 
میکروب شناسی، ویروس شناسی، کالبدشناسی اعصاب، ژنتیک، و جراحی ژنتیک 
دارد،  وجود  روش های شان  از  سوءاستفاده  در  که  خطرهایی  به  توجه  بدون  باید 
همچنین بدون لحاظ کردن نتایج احتمالی نامطلوب و ناخواسته اجتماعی شان، پیش 
برده شوند. این برخورد از جمله باید شامل پژوهش های مرتبط با بازسازی توانایی های 
ذهنی بشر، تحت احاطه در آوردن رفتارهای جمعی، شکل دهی به ساخت وسایل 
ارتباط جمعی جهانی و بازآفرینی روش های پردازش و سازماندهی اطالعات شود. 
خطرهای بسیار جدی قرار گرفتن نتایج این تحقیقات در اختیار دیوان ساالران عاری 
این وجود،  با  پر واضح است.  پنهان کاری،  به  از هرگونه حس مسئولیت و متمایل 
پیشبرد این تحقیقات زیر نظر دولت و با در نظر گرفتن نتایج آزمایش ها و مالحظات 
نتایج  از  باشد. جدا  داشته  بشریت  برای  مهمی  دستاوردهای  می تواند  جامعه شناسی 
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اجتماعی ای که ممکن است در پی داشته باشند، ما قادر نیستیم کارکرد روزافزون 
مواد مصنوعی، خوراک های ترکیبی یا نقش فناوری در تمامی جوانب زندگی بشر 
را نادیده بگیریم. ما نمی توانیم به استفاده فزاینده از فناوری و افزایش تولید صنعتی 
اعتراض کنیم. ما نمی توانیم به ساخت نیروگاه های عظیم انرژی هسته ای حرارتی یا 
به تحقیقات در زمینه فیزیک اتمی اعتراض کنیم؛ زیرا این ها نیروی محرکه و اساس 
پیش، من  پنج سال  و  بیست  یادآوری کنم که  باید  رابطه  این  در  ما هستند.  تمدن 
و معلمم، ایگور یوگنویچ تام، برنده جایزه فیزیک نوبل، اساس تحقیقات هسته ای 
یافته و  به افق های شگرفی دست  بنا کردیم. امروزه این تحقیقات  را در کشورمان 
در جهات مختلفی شکوفا شده است: از زیرساخت های کالسیک برای جداسازی 

حرارت مغناطیسی تا شیوه های ابزاری برای استفاده از لیزر.

نواحی  بر  سلطه  تنها  نه  آنان  همت  که  کنیم  اعتراض  کسانی  به  نمی توانیم  ما 
همجوار کره زمین، بلکه فتح دیگر نقاط کیهان برای یافتن نشانه هایی از تمدن های 
غیرزمینی است. شانس موفقیت این آزمایش ها احتماال بسیار کم است، اما درست به 

همین دلیل ممکن است در صورت موفقیت به نتایج چشمگیری دست یابند. 

در اینجا من تنها به ذکر چند مثال پرداخته ام، اما بدون شک نمونه های فراوان 
بافتار  پیشرفت،  مهم  جوانب  تمامی  حقیقت  در  دارد.  وجود  این دست  از  دیگری 
تمام  وجوه،  این  از  یکی  حتی  انگاشتن  نادیده  با  و  کرده اند  ایجاد  را  واحدی 
زیرساخت های تمدن از هم خواهد گسست. پیشرفت قابل تفکیک نیست؛ اما اصول 
بی اهمیت  برای  فراگیر  تالش  می کنند.  ایفا  پیشرفت  فرایند  در  مهمی  نقش  فکری 
به جزم اندیشی های  بدون شک  این اصول در کشورهای سوسیالیست،  دادن  جلوه 
پوپولیستی - ایدئولوژیک فلسفه رسمی دولت وابسته بوده، ممکن است به راحتی 
به ارائه تصویری مشوش از پیشرفت، و حتی تعلیق و اختتامش منجر شود. رشد سالم 
پیشرفت تنها با رهبری ِخَرد امکان پذیر است. نقش افکار عمومی، جامعه مدنی آزاد 
برجسته می شود.  مثل حفظ محیط زیست  اندیشه، در مورد مسأله مهمی  و آزادی 
آزادی نسبی که بعد از مرگ استالین در اوایل دهه شصت در کشورمان ایجاد شد 
این فرصت را فراهم آورد تا جامعه درباره این مهم به گفتمان بپردازد. با وجود این، 
تنها راهکار موثر برای حل این مشکل، تحکیم قوانین اجتماعی و بین المللی است. منع 
گسترش تسلیحات کشتار جمعی و تحقیقات علمی در زمینه ساخت این سالح ها هم 
از جمله آن دسته از مقوالت حیاتی است که نیازمند آگاهی افکار عمومی و جامعه 

مدنی آزاد است. 
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آزادی اندیشه، آگاهی افکار عمومی، نظام آموزشی تکثرگرا، آزادی رسانه های 
کشورهای  در  کمیاب  مواهبی  همه  و  همه  اطالعات،  منابع  به  دسترسی  و  جمعی 
سوسیالیست هستند. این نتیجه اقتصاد، سیاست و ایدئولوژی وحدت گرایی است که 
ویژگی بارز این کشورهاست. در عین حال، این اصول از لوازم حیاتی جلوگیری 
موثر  سیستم  هستند. یک  قدرت  از  ناآگاهانه  یا  و  آگاهانه  هرگونه سوءاستفاده  از 
تنها در فضای فکری  نسل دیگر  به  نسل  از یک  داده ها  انتقال خالقانه  و  آموزشی 
تاسف آور  تطابق گرایی  و  فکری  اسارت  مقابل،  در  است.  امکان پذیر  آزاد  و  باز 
بوروکراسی ها از همان ابتدا مانند آفتی بر جان علوم انسانی، ادبیات و هنر می نشیند 
و در نهایت منجر به نزول سطح تفکر، دیوان ساالری و رسمی سازی نظام آموزشی، 
افول تحقیقات علمی، جلوگیری از ایجاد انگیزه برای کار خالقانه، و ایستایی و از 

هم گسیختگی می شود. 

در این دنیای چند قطبی، به لطف تشنج زدایی ها، نظام های تمامیت خواه از نوع 
استفاده  دیگران  تفکر  برکات  از  و  می برند  بهره  فکری  رایگان خواری  از  ویژه ای 
می کنند. به نظر می رسد که اگر تغییرات درونی که همه ما به الزام آن ها معتقد هستیم 
انجام نپذیرند، این کشورها به زودی به تطبیق با این نوع برخورد مجبور خواهند شد. 
پذیرش این امر تنها منجر به افزایش خطر اتفاقات تشنج آمیز در صحنه جهانی می شود. 
همکاری بین کشورهای غربی، کشورهای سوسیالیست و کشورهای در حال توسعه 
یکی از لوازم صلح است. این همکاری شامل مبادله دستاوردهای علمی، فناوری، 
تجاری، و کمک های مالی متقابل می شود، به خصوص زمانی که موضوع دسترسی 
به غذا مطرح باشد. اما این همکاری باید بر پایه اعتماد متقابل این جوامع استوار شده 
باشد؛ به بیانی دیگر باید بر پایه های تفکری باز و آزاد و برابری حقیقی سوار شده 
باشد، نه بر اساس ترس کشورهای دموکراتیک از همسایه های تمامیت خواه شان. در 
صورت اخیر، تعامل تنها به معنای تامین منافع همسایه قدرتمند خواهد بود. اما چنین 
رویه و سیاستی تنها می تواند روز شومی را که به زودی خواهد رسید، مدتی به تاخیر 
اندازد؛ ولی به هر صورت آن شرایط دهشتناک، در ابعادی چند برابر، روزی محقق 
خواهد شد. تشنج زدایی تنها زمانی اطمینان بخش خواهد بود که با گشایش تمامی 
کشورها به یکدیگر، هوشیاری باالی جمعی، تبادل آزاد اطالعات و احترام کامل 
بر  افزون  آن که  باشد. خالصه  همراه  سیاسی  و  مدنی  برای حقوق  تمامی کشورها 
تشنج زدایی در صحنه عینی رویدادها، از قبیل خلع سالح و تجارت، تشنج زدایی باید 
در حوزه عقیدتی و جهان بینی هم رخ دهد. رییس جمهور فرانسه، ژیسکار دستن، این 
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مهم را در چهارچوب قابل تحسینی در خالل سفرش به مسکو مطرح کرد.    

پیش از پرداختن به موضوع خلع سالح، می خواهم با استفاده از این فرصت بار 
دیگر بخشی از طرح های کلی پیشنهادم را به شما یادآوری کنم، که مهم ترین شان 
ایده تشکیل یک شورای بین المللی مشورتی، زیر نظر سازمان ملل، برای نظارت بر 
مسایلی از قبیل خلع سالح، حقوق بشر و حفظ محیط زیست است. به نظرم چنین 
شورایی می تواند از دولت ها انتظار پاسخگویی به پرسش ها و پیشنهادهایش را داشته 
درباره  اطالعات  تبادل  و  گفتگو  برای  تاثیرگذار  نهادی  می تواند  شورا  این  باشد. 

مهم ترین مسائل پیش روی جامعه جهانی باشد. امیدوارم از این ایده حمایت شود.   

به عالوه، می خواهم بر اهمیت استفاده از نیروهای مسلح سازمان ملل، به منظور 
تاکید  آن کشورها  نژادی  اقلیت های  و  دولت ها  برخی  و حل کشمکش های  مهار 
کنم. من احترام زیادی برای نقش سازمان ملل قائل هستم و فکر می کنم این نهاد از 
مهم ترین امیدهای بشریت برای آینده ای بهتر است. من درباره این موضوع در کتابم، 
افتاد:  انتشار این کتاب واقعه اسفناکی اتفاق  اما بعد از  »کشورم و جهان«، نوشته ام. 
مجمع عمومی سازمان ملل، بدون هیچ تبادل نظری، صهیونیسم را نوعی از نژادپرستی 
دوباره  تولد  جهان بینی صهیونیستی  پایه  که  حالی  در  کرد.  اعالم  نژادی  تبعیض  و 
با مردمان  نه ضدیت  از دو هزار سال پراکندگی است،  بعد  قالبی ملی  یهودیان در 
دیگر. پذیرفتن قطعنامه ای از این دست به اعتبار سازمان ملل لطمه زده است. ولی 
حتی با وجود لوایحی از این دست، که عمدتا پیامد فقدان حِس مسئولیِت کافی در 
میان رهبران ملل جوان تر عضو این سازمان است، معتقدم که این نهاد، دیر یا زود، با 
اتکا به اهداف مذکور در منشورش، در جایگاهی خواهد بود که نقش ارزشمندی 

در حیات بشریت ایفا کند.        

می دهد،  تشکیل  را  من  صحبت  پایانی  بخش  که  بشر،  حقوق  مساله  مورد  در 
می خواهم به طور مشخص درباره کشورم صحبت کنم. در طی ماه هایی که از زمان 
کنفرانس هلسینکی سپری شده، هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. در 
بر زخم  برای »نمک  افراط گراها  از تالش های  واقع در بعضی موارد می شود حتی 
پاشیدن« یاد کرد. این مشکالت شامل مسایل مهمی از قبیل تبادل بین المللی اطالعات، 
حق زندگی در کشور دلخواه، حق مسافرت به خارج برای تحصیل، کار، معالجه 
ادعاهایم  برای  قبولی  قابل  این که مثال های  برای  یا گردشگری می شود.  پزشکی و 
ارائه کنم، می خواهم به چند مورد که به طور تصادفی انتخاب شده اند، نه به منظور 

ارائه تصویری کامل از شرایط، اشاره کنم. 
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تا  از من، می دانید که نوجوانان دانمارکی می توانند  بهتر  همه شما، شاید حتی 
دریای آدریاتیک رکاب بزنند، بدون این که کسی به آن ها انگ »نوجوانان جاسوس« 
بزند. اما فرزندان شوروی قادر به این کار نیستند! من مطمئنم که همه شما توانایی به 

خاطر آوردن مثال هایی از این دست را دارید. 

که  فشاری  نتیجه  در  ملل،  سازمان  عموعی  مجمع  می دانید،  که  همان طور 
پخش  حق  کردن  محدود  به  تصمیم  کردند،  وارد  آن  به  سوسیالیست  کشورهای 
برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره ها گرفت. من معتقدم اینک پس از برگزاری 
کنفرانس هلسینکی ما دالیل کافی برای بازبینی در مورد این تصمیم را داریم. حق 
پخش برنامه های تلویزیونی می تواند برای میلیون ها شهروند شوروی هم بسیار مهم 

باشد، و هم جالب. 

ابزارهای  دیگر  و  مصنوعی  اندام  تولید  زمینه  در  فراوانی  کمبود  شوروی  در 
یاری کننده معلوالن وجود دارد. ولی معلوالن اهل شوروی، حتی اگر دعوت نامه ای 
به  برای رسیدگی  نیستند  مجاز  باشند،  دریافت کرده  موسسه ای خارجی  از  رسمی 

مشکالت شان به خارج از کشور مسافرت کنند. 

حتی  نمی فروشند،  کمونیستی  ضد  روزنامه های  شوروی  در  روزنامه فروشی ها 
فصل نامه های  نیست.  ممکن  نیز  کمونیستی  فصل نامه های  شماره های  تمامی  خرید 
آموزنده ای از قبیل »آمریکا« هم بسیار کمیابند. آن ها تنها در شمار معدودی از دکه ها 
به فروش می روند و به سرعت توسط خوانندگان عالقه مند خریداری می شوند - البته 

به شرط خریداری اقالم دیگری که به فروش نمی روند. 

از  رسمی  دعوت نامه ای  باید  کند  مهاجرت  شوروی  از  بخواهد  که  فردی 
خویشاوندی نزدیک داشته باشد. برای بسیاری از مردم این مشکلی حل ناشدنی است. 
مهاجرت  آلمان  فدرال  جمهوری  به  می خواهند  آلمانی  هزار  سیصد  مثال،  طور  به 
هر  نتیجه،  در  است.  نفر  هزار  پنج  تنها  مهاجرت  کنند، در حالی که سهمیه ساالنه 
فردی برای مهاجرت باید دورنمایی شصت ساله در نظر داشته باشد. این یک تراژدی 
بزرگ است. موقعیت کسانی که می خواهند به خانواده های شان در کشورهای غیر 
کمونیستی بپیوندند به طور ویژه ای دردناک است. آن ها هیچ جا نمی توانند اقامه دعوا 
کنند. در چنین شرایطی جواب های بی معنای مقامات مسئول محدودیتی نمی شناسد. 
حق میلیون ها کارگر کلخوز، و یا صدها هزار تاتار اهل کریمه - که سی سال پیش 
با سنگدلی و خشونت از سرزمین نیاکانشان رانده شدند و حق بازگشت به آنجا را 
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ندارند - برای مسافرت و یا مهاجرت به کشوری که آرزوی زندگی و کار در آن را 
دارند، هنوز هم پایمال می شود.

معاهده هلسینکی بر حق آزادی اندیشه تاکید می کند. با این وجود، احقاق مفاد 
این معاهده تنها از طریق نبردی جدی و پیگیر امکان پذیر است. امروزه هزاران نفر 
در شوروی به خاطر عقایدشان از طریق مراجع قضایی و غیر قضایی آزار و اذیت 
دلیل  به  یا  مذهبی،  فرزندان شان در چهارچوب های  تربیت  به خاطر  مثال  می شوند؛ 
مطالعه و پخش نوشتارهایی که خالف میل دولت است - حتی میان شمار اندکی 
از دوستان - ، به خاطر نگارش نوشتارهای مذهبی و یا به علت تالش برای خروج 
قابل  اقدامات کامال  این  بر اساس اصول دموکراتیک همه  از کشور. در حالی که 
قبول هستند. در حوزه اخالقی هم این آزار و اذیت ها متوجه کسانی می شود که در 
اقداماتی از این قبیل نقش داشته اند: دفاع از حقوق قربانیان رفتارهای ناعادالنه، چاپ 

و انتشار اطالعات درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی، یا محکومان به کار اجباری. 

تصورش دشوار است، اما هم اکنون که ما در این مکان و در این روز خجسته دور 
هم جمع شده ایم، صدها و هزاران زندانی عقیدتی از سوء تغذیه، از نبود پروتئین و 
ویتامین در غذای روزانه، از کمبود دارو و فشار بی رویه رنج می برند. فرستادن ویتامین 
و دارو برای زندانیان ممنوع است. آن ها از سرما و رطوبت و خستگی سیاهچاله های 
نیمه روشن می لرزند. آن ها مجبورند تا برای حفظ انسانیت شان بی وقفه بجنگند، و هر 
روز باورهاشان در معرض حمالت »ماشین تبلیغاتی دولت« قرار می گیرد. در حقیقت، 
آن ها بر ضد نابودی جانشان می جنگند. این ویژگی انحصاری اردوگاه های کار، با 
دقت مخفی نگاه داشته شده است. شدت رنجی که بر چند نفری که از این واقعیت 
ادعاهای شان است.  اثبات حقیقت  بر  بهترین گواهی  برداشته اند، تحمیل شده  پرده 
اگر باورهای ما درباره جایگاه و منزلت انسان، تغییری فوری در شرایط این زندانیان 
حتی اگر گناهکار باشند، مطالبه می کند، در مورد عذاب بی گناهان دیگر چه می توان 

گفت؟   

راه حل اصلی مساله آزار و اذیت منتقدین، آزادی آنان بر اساس توافق نامه های 
بین المللی است: آزادی تمام زندانیان سیاسی، تمام زندانیان عقیدتی، تمام کارگران 
اردوگاه های کار اجباری و بیماران کلینیک های روان پزشکی، بر اساس قطع نامه ای 
امور داخلی هیچ  معنای دخالت در  به  قطع نامه  این  ملل.  از مجمع عمومی سازمان 
شیلی،  اندونزی،  شوروی،   - کشورها  تمامی  حال  شامل  که  زیرا  نیست،  کشوری 
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جمهوری آفریقای جنوبی، اسپانیا، برزیل1 و یا هر کشور دیگری - بر اساس یک 
وجه مشترک می شود: به دلیل آن که در اساس نامه سازمان ملل درباره دفاع از حقوق 
بشر سخن رفته است، نمی توان این موضوع مهم را امری صرفا داخلی تلقی کرد. 
برای دستیابی به این هدف مهم، نباید از هیچ تالشی فروگزار کرد، مهم نیست که 
این راه چه میزان دشوار باشد. این دشواری در نشست اخیر سازمان ملل مشخص شد 
که در آن ایاالت متحده پیشنهادی برای عفو سیاسی را وارد دستور کار جلسه کرد. 
زیرا پس از آن که شماری از کشورها برای استنباط مفهوم ارائه شده از عفو تالش 
کردند، ایاالت متحده از این پیشنهاد صرف نظر کرد. من از این اتفاق بسیار متاسفم، 
زیرا نمی شود صورت مساله را پاک کرد. من عمیقا معتقدم که آزادی عده معدود، 
هرچند مجرم به این و یا آن جرم، بهتر از حصر هزاران انسان بی گناه است که در 
معرض شکنجه اند. بدون این که چشم انداز چنین راه حلی هایی را از نظر خارج کنیم، 
امروزه باید برای هر شخصی که حقوق انسانیش به ناحق پایمال می شود، جداگانه 

مبارزه کنیم. آینده ما در گرو این مبارزه است. 

من معتقدم که در تالش برای دفاع از حقوق بشر، باید پیش از هر چیز حامی 
قربانیان بی گناه رژیم های دست نشانده کشورهای مختلف باشیم، بدون این که خواهان 
نابودی و محکومیت کامل این رژیم ها شویم. ما به اصالحات نیازمندیم نه انقالب. ما 
به جامعه ای صبور، تکثرگرا و انعطاف پذیر نیازمندیم که آگاهانه و هوشمندانه قادر 
به نهادینه کردن تجربیات آزاداندیشانه دیگر نظام های اجتماعی باشد. تشنج زدایی 
چیست؟ همنوایی چیست؟ ما به شعار دادن اعتقادی نداریم، بلکه خواهان اراده ای 

جمعی برای خلق جامعه و جهانی بهتر و آزادتر هستیم.

هزاران سال پیش، قبایل اولیه بشری برای بقای خود محرومیت های فراوانی را 
تحمل کردند. در این تالش برای بقا، نه تنها مهارت استفاده از چماق مهم بود، بلکه 
توانایی تفکر منطقی، توان رشد و حفظ تجارب و دانش قبیله، همچنین توانایی در 
تشکیل پیوند همکاری با دیگر قبایل مهم تر بود. امروزه تمامی بشریت با آزمایش 
مشابهی مواجه است. در این جهان پهناور حتما تمدن های فراوانی وجود دارند، از 
جمله آن هایی که از ما خردمندتر و »موفق ترند«. من با این فرضیه کیهانی که ادعا 
می کند که زایش، بسط و انقباض جهان تا ابد دوباره و دوباره تکرار خواهد شد، 
باید در صفحات کتاب این  ایده، تمدن های موفق تر  با این  موافق هستم. در تطابق 

این سخنرانی )دسامبر 1975( را در نظر  ایراد  این کشورها در زمان  1. شرایط سیاسی - اجتماعی 
داشته باشید.
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جهان بی کران »پس« و »پیش« از ما تکرار شوند. اما این به معنای کم اهمیت جلوه 
بارقه های روشنایی از دل  دادن تالش و مجاهده ما در این جهان نیست. مثل تولد 
تاریکی، ما نیز برای لحظه ای از نیستِی تاریِک ناخودآگاهِ ماده به هستی رسیده ایم. 
پس باید به ندای خرد گوش جان بسپاریم و دنیایی خلق کنیم که شایسته ما و اهدافی 

متعالی - که دشوار می توان تصورشان کرد - باشد.                  

            

       




