
)١(باز هم با مارکس و زير پرچم او  
 نود سال پس  از انقالب اکتبر

  
2 بقيه در صفحه  

.............................................  

  که هستيم ؟
  !برای چه مبارزه ميکنيم 

  از برنامه سازمان راه کارگربرگرفته 

   6  بقيه در صفحه
...............................................  

 
  کميته مرکزی سازمان  اطالعيه

دستگيری فعاالن کارگری نيشکرهفت تپه شوش را 
 .قويا محکوم می کنيم 

بر پايه گزارشات دريافتی راديو برابری ، دستگيری ها در نيشکر هفت تپه 
رژيم برای مرعوب ساختن  و جلوگيری ازپيشروی کارگران در . ادامه دارد 

ان ، ايجاد رعب و وحشت ونوعی شکاف در طلب مطالبات اعالم داشته آن
  7  بقيه در صفحه       .  صفوف کارگران به دستگيری ها رو آورده است

.............................................  
 چيزی در حول و حوش خليج فارس

   برای ابد تغيير کرده است
راق برای هزاران کيلومتر مربع از سرزمين های بالکان، کويت و جنوب ع*

اورانيوم تخليه شده، بعداز اکسيده شدن به * . هميشه آلوده خواهند ماند
بار سرطان زا در فضا اجزای ميکروسکوپی تقسيم ميشود که بصورت غ

  .همراه باد به سوی صحراها حرکت ميکندمنتشر شده 
                                            16  بقيه در صفحه                                از سايت روشنگری

............................................. 
 

  *ديدگاه * 

 نقش زنان در انقالب روسيه : 1917
  نادرساده: برگردان 

 

  
  

گزارشات متعددی حاکی ازاين است که اين زنان بودند که ازکارگاهی 
با گلوله به کارگاه ديگر سرمی کشيدند، درب ها را می کوبيدند و

برفی پنجره ها را هدف می گرفتند تا کارگران را ازپشت ماشين ها 
  بقيه در صفحه                                    .به بيرون بکشانند

14  
............................................. 

  مصاحبه سايت گزارشگران
   با م راد درباره

  بحران هسته اي ايران 
17  هبقيه در صفح  

.............................................  

 .خواستم زندگي ديگري نمي
  وگويی است با شهناز دارابيان، گفت

  .اشرف درويشيان  همسر علی
نويسي بسيار متعهد بوده است و  اشرف هميشه نسبت به داستان علي

همواره سعي آرده از ماجراهاي واقعي زندگي مردم در طرح 
بسياري از مواقع پيش آمده آه وقايعي . اش استفاده آند هاي داستان

در واقع جدا از . را آه به چشم ديده تبديل به داستان آرده است
تر از  ها ، بيش ي داستان، حوادث اصلي داستان پرداخت هنرمندانه

 7  بقيه در صفحه                          .واقعيت گرفته شده اند
.............................................  

  *ديدگاه * 

 گفتگو با رفيق عابد توانچه
  بخش دوم -دانش سرخ: از سايت 

  9  بقيه در صفحه
............................................. 

  ) کا رگر راه( سا زمان کارگران انقالبی ايران از انتشارات      
  
   www.rahekargar.net        2007 سيزدهم نوامبر            1386 ماه بيست و دوم آبان              309شماره  

  



 2

)١(باز هم با مارکس و زير پرچم او  
نود سال پس  از انقالب اکتبر   

 روبن مارکاريان
انقالبی که طی آن برای اولين بار در . نود سال از انقالب اکتبر گذشت

تاريخ طوالنی جامعه طبقاتی،  طبقات محروم و استثمار شده  قدرت 
سياسی را در پهناورترين کشور جهان به دست گرفته و افق جديدی 

هائی که انقالب  دگرگونی. برای رهائی در برابر انسان معاصرقرار دادند
ولين روزهای موجوديت خود اکتبر در نظام طبقاتی روسيه در طول ا

ترين تغييری است که از سپيده دم زايش جامعه طبقاتی  انجام داد  عظيم
اعالم تاسيس حکومت کارگری . در تاريخ بشری،  صورت گرفته است

که طی آن توده کار و زحمت قدرت سياسی را به دست گرفتند، اعالم 
ه عنوان شهروند برابری زنان و مردان  از لحاظ حقوقی  و اعالم زنان ب

برابر برخوردار از حق رای، تقسيم زمين و اعطای آن به دهقانان، 
...  های تحت ستم روسيه تزاری پذيرش حق تعيين سرنوشت برای مليت

انقالب اکتبر نشان داد که توده استثمار شده قادر به : کوتاه سخن
سرنگونی نظم طبقاتی و به دست گرفتن قدرت سياسی برای از ميان 

داشتن جامعه طبقاتی است و  خودرهانی کارگران و زحمتکشان نه بر
يک افسانه زيبا اما غيرعملی  بلکه همانطور که مارکس نشان داده 
است يک امکان واقعی در بطن انکشاف مبارزه طبقاتی در سرمايه 

ارتجاع مغلوب در روسيه و امپرياليسم " طبعا. داری معاصر است
قالب اکتبر و انتقال قدرت به کارگران و جهانی قادر به برتابيدن ان

از همين رو قيام اکتبر نه پايان  که نقطه آغاز انقالب .زحتمکشان نبودند
انقالب اکتبر ناچار بود از کوران جنگ داخلی، تجاوز . سوسياليستی بود

های امپرياليستی، محاصره همه جانبه اقتصادی و  مستقيم نظامی قدرت
هرچه   قحطی بزرگ عبور کرده و به مدد گسترشتحميل ويرانی  اقتصادی و

  . بيشتر انقالب به اعماق توده های تحت ستم، از موجوديت خود دفاع کند
های  انقالب اکتبر در جريان تکوين خود به الگوئی برای ساير جنبش

سوسياليستی و ضدسرمايه داری در جهان مبدل شد و پس از شکست 
ی نظام استعماری درکشورهای فاشيسم در جنگ جهانی دوم و فروپاش

حاشيه،  محرکی برای گسترش انقالبات راديکال به ويژه در جهان 
اما عليرغم همه نقاط مثبت و اثرات گسترده . حاشيه به وجود آورد

 انقالب اکتبر از نقاط ضعفی در رنج بود که بتدريج قوای حياتی  جهانی،
  .  سازی کردشکست آن را زمينه " آن را به تحليل برد و نهايتا

 سوسياليسمی که پس از انقالب اکتبر شکل گرفت و بويژه پس از مرگ 
لنين و در دوره استالين خود را به عنوان يک الگو سازمان داد، با آن 
سوسياليسمی که مارکس و انگليس يا پايه گذاران  سوسياليسم علمی 

دولت . ومدرن مورد نظر داشتند تفاوت اساسی و ماهوی داشت
های  ليستی بيرون آمده از بطن جنگ داخلی، تجاوز قدرتسوسيا

از جمله احزاب (پس از ممنوعيت احزاب ... امپرياليستی، قطحی بزرگ 
، الغاِِء همه ...)ها،  منشويک ها، آنارشست ها.ار. چپ مانند اس

های پايه ای مانند آزادی مطبوعات، تشکل و باالخره الغاء حق  آزادی
ک که ديگر هم تنها حزب قانونی  موجود در فراکسيون در حزب بلشوي

روسيه و هم زمان حزب حاکم بود به تدريج به يک دولت اقتدارگرا  فرا 
روئيد؛ دولتی  که آزاديهای سياسی اساسی و بنيادی را از همگان و از 

 که انقالب را به وجود آورده و -جمله از اکثريت کارگران و زحمتکشان
ی ، بحران اقتصادی و قطعی با چنگ و در جريان جنگ داخلی و خارج

اين .  محروم ساخت-دندان و نثار زندگی اشان از آن دفاع کرده بودند
قهقرا در ادامه خود به تکوين يک دولت کارگری بوروکراتيک و 
سرکوبگر  انجاميده و به اين ترتيب انقالب سوسياليستی را از دورن 

روی سابق و زنجيره  با فروپاشی شو١٩٨٩درسال .   دچار زوال کرد
های بوروکراتيک ديگر، نقطه پايانی به اين الگو از  سقوط نظام

اما آيا اين مسير تکوين انقالب اکتبر اجتناب . سوسياليسم نهاده شد
در همان دوره پيروزی . ناپذير بود؟ پاسخ به اين سوال منفی است

 ارائه های انتقادی روشنی از اين الگو همراه با انقالب اکتبر نظرگاه
های مربوطه وجود داشت که تا امروز همچنان اعتبار خود را حفظ  بديل

. شاخص ترين نماينده اين طرز تفکر روزا لوگزامبورگ بود. کرده است
شکی نيست که تجديدآرايش جنبش سوسياليستی وکارگری در قرن 
بيست ويکم بدون ارزيابی از تجربيات سوسياليسم در قرن بيستم و  

ها و علل   راس همه آنها انقالب اکتبر و پاسخ به ضعفبويژه و در
  .شکست آن نمی تواند عملی شود

به امر " روزا لوگزامبورگ تجسم يک انقالبی سوسياليست بود که عميقا
ها در همه سطوح فعاليت عليه نظام  ابتکار و مشارکت توده

و ا. داری، انقالب سوسياليستی و بنای سوسياليسم اعتقاد داشت سرمايه
دانست و همواره بر  آزادی و دمکراسی را جزء الينفک سوسياليسم می

های او  در اين زمينه به وِِيژه نوشته. کرد ضرورت و اهميت آن تاکيد می
در اين نوشته . ای برخوردار است  در باره انقالب اکتبر از اهميت ويژه

  .  های عمده نظرات لوگزامبورگ را مرور می کنيم کوتاه سرخط
که در زندان نوشته به ) ٢"(انقالب روسيه" لوگزامبورگ در کتاب روزا

او ضمن دفاع همه . پردازد بررسی جوانب گوناگون انقالب اکتبر می
جانبه و پر حرارت از انقالب اکتبر بر يکی از  نقاط اصلی ضعف آن 

های موجود در درک لنين و تروتسکی در مورد دولت  يعنی حفره
های طبقه  دمکراسی و آزادی  و نيز نقش تودهکارگری و رابطه آن با 

 . پردازد کارگر و زحمتکش در سوسياليسم می
  

ای، بوروکراتيزه شدن  دولت، ادغام  های اساسی و پايه فقدان آزادی
 دولتی که فعال مايشاء در جامعه شد، منع -حزب و دولت و ايجاد حزب

 حاکم بود و فراکسيون ها در کنگره دهم در حزب که اکنون ديگر حزب
پيش از آن ، ممنوعيت همه احزاب حتی احزاب سوسياليست وچپ در 
روسيه، ايجاد ساختار سياسی مبتنی برديکتاتوری تک حزبی و امحاء  

ای  های حاکميت توده موجب شد که همه ارگان... های پايه ای همه آزادی
بدل  دولت م-به پيچ و مهره های حزب .... نظير شوراها، اتحاديه ها و 

های ميليونی  شوند که حاکميت نخبگان حزبی را جايگزن حاکميت توده
 .ساخت

  
داد جنگ  رزا لوگزامبورگ از انقالب روسيه به عنوان قدرتمندترين روی

نظير آن، ونتايج  برد که وقوع آن، راديکاليسم بی جهانی نام می
 شونيستی سوسيال -ترين کتمان سياست سوسيال ش شفاف ماندگار
  .ی در جنگ جهانی اول بوده استدمکراس

تحت عنوان مجلس موسسان او " انقالب روسيه" در فصل چهارم کتاب
به مسئله انحالل مجلس موسسان پرداخته و موضع بلشويکها را مورد 

بلشويکها در هر دو انقالب خواهان . . دهد نقد و بررسی قرار می
 نقطه عزيمتی فراخواندن مجلس موسسان به شيوه انقالبی بوده و آن را

اما آنها اکنون نهاد مجلس . کردند برای انقالب سوسياليستی تلقی می
گويد  روزا لوگزامبورگ می. دانند موسسان را نهادی متعلق به گذشته می
ها، سطح مبارزه، مطالبات آنها  اين يک واقعيت است که روحيه توده

د را در تغيير و  تعالی يافته به نقطه اوج جديدی رسيده است که خو
اما درست به همين دليل بلشويکها . سازد تغيير انقالبی نظام منعکس می

بايد با انحالل مجلس موسسان قديم،  که در فاصله دو انقالب شکل 
گرفته  و منعکس کننده تعادل قوا در دوره قبل از انقالب اکتبر بود،  

 آنها. " دادند فراخوان انتخابات برای مجلس موسسان جديد را می
اعتمادی به سپردن سرنوشت انقالب به مجلس موسسانی که منعکس 
کننده روسيه کرنسکی ديروز، دوره نوسان و ائتالف با بورژوازی بود 

اگر چنين است ديگر هيچ درنگی برای . داشتند نداشته و نبايد هم می
فراخواندن مجلس موسسانی که از دل روسيه جديد سر برآورده و نگاه 

گويد  ترتسکی برعکس از  لوگزامبورگ می". جايز نبودبه جلو  دارد، 
اين تجربه نتيجه معکوسی  اتخاذ کرده و ناکارآمد بودن هر نوع 

را که زاده انتخابات عمومی توده ) نمايندگی انتخابی( نمايندگی مردمی
سازوکارهای دست و پا گير نهادهای " ای در دوران انقالب و به تبع آن

گويد در نظر ترتسکی  لوگزامبورگ می. سازد را مطرح می" دمکراتيک
ای از نهادهای نمايندگی مبنای داوری قرار گرفته   مفهومی جامد و کليشه

بر مبنای نظريه . های انقالبی در تناقض است که با تجارب تاريخی دوره
ترتسکی، مجامع انتخابی تنها روحيه، بلوغ سياسی و روانشناسی 

فتن آنها به پای صندوق رای ، معنکس انتخاب کنندگان را در هنگام ر
ها در پايان  می کند و به اين ترتيب يک نهاد دمکراتيک پژواک توده

از نظر روزا لوگزامبورگ  به اين ترتيب هر ...  روند انتخاباتی است
نوع رابطه زنده ميان نمايندگان، پس از آن که آنها انتخاب شدند، و 

. بل دائمی ميان آنها نفی می گرددانتخاب کنندگان و هر نوع تاثير متقا
دهند که   اين تجارب نشان می. اند تجارب تاريخی خالف اين را نشان داده

ای سيال به طور مداوم به درون نهادهای   ای مانند ماده روحيه توده
انتخابی راه پيدا کرده، اين نهادها را تحت نفوذ خود گرفته و به آنها 

اشد چگونه  می توانيم تغيير ناگهانی به اگر غير از اين ب. جهت می دهد
های بورژوائی توضيح بدهيم  را در پارلمان" نمايندگان مردم"اصطالح 

ای به  غيرمنتظره" زمانی که آنها با الهام از جو ايجاد شده سخنان کامال
ها هنگامی که  دمکراتهائی از نوع شيدمان آورند و يا سوسيال زبان می

شود سخنان انقالبی از  ها سروصدا به پا می در کارخانه ها و کارگاه
اين انقالب است که با گرمای " دقيقا. شود حلقومشان خارج می

برانگيخته شده خود آن فضای ظريف، پرشور وحساسی را به وجود 
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مياورد که امواج احساسات و ضرب آهنگ زندگی مردم با 
گی بر انگيزترين شکل ممکن  تاثير خود را بر نهادهای نمايند شگفت
گويد که نمونه کالسيک در اين  لوگزامبورگ در اين جا می. نهد جای می
 انتخاب و ١٦٤٢انگلستان است که در سال "  پارلمان طوالنی"زمينه 

تشکيل شده و هفت سال تداوم يافت و در طی حيات خود منعکس کننده 
های  احساسات مردمی ، بلوغ سياسی،   تمامی تغييرات و دگرگونی

ت طبقاتی،  تحول انقالب به اوج خوداز اولين درگيريها ميان اختالفا
پادشاه با سخنگوی پارلمان، الغاء مجلس لردها، اعدام چارلز و اعالم 

 لوگزامبورگ سپس مورد فرانسه و خود روسيه را آورده  .جمهوری بود
سازوکارهای " و می گويد همه اين ها نشان دهنده اين حقيقت است که

از يک توانمندی تصحيح کننده عظيم " دهای دمکراتيکدست وپاگير نها
پايان آنهاست برخوردار  های مردم و فشار بی که همانا جنبش توده

هر چه اين نهادها دمکراتيک تر باشند به همان اندازه . باشد می
تر و کامل تر   ضربآهنگ زندگی سياسی توده های مردم به طور مستقيم 

بايد مطمئن بود که نهادهای دمکراتيک ... نهد  تاثير خود را بر جای می
شک در ساير  ها و نقائص خودهستند چيزی که بی دارای محدوديت

اما نوشداروئی که تروتسکی و لنين . نهادهای بشری نيز وجود دارد
کنند، يعنی از ميان برداشتن دمکراسی به اين شکل، بدتر از  پيشنهاد می

پردازد؛ زيرا به اين ترتيب خواهد به معالجه آن ب مرضی است که می
ای که موجب تصحيح نقائص درونی نهادهای اجتماعی  سرچشمه زنده

  .گردد شود دچارانسداد می می
رزا لوگزامبورگ در اين فصل به !   فصل پنجم، حق رای عمومی

بررسی حق رای عمومی آن گونه که به وسيله حکومت شوروی تدوين 
 نيست که چه اهميت عملی به گويد روشن او می. پردازد شده است می

 گويد  انتقاد لنين و تروتسکی   او می. حق رای عمومی داده شده است
دهد که آنها نمايندگی مردمی بر اساس  از نهادهای دمکراتيک نشان می

خواهند مبنا را تنها بر شوراها قرار  حق رای عمومی را رد کرده و می
عمومی طراحی شده حال  روشن نيست که چرا نظام حق رای . دهند

به " است و همچنين برای ما روشن نيست که آيا اين حق رای اصوال
اجراء نهاده شده است يا نه زيرا تا کنون هيچ نوع انتخاباتی بر پايه 

  .  نمانيدگی مردمی انجام نشده است
لوگزامبورگ می گويد حق رای عمومی مانند هر حق ديگر نبايد بوسيله 

 دمکراتيک سنجيده -های بورژا پردازی  يا جملهو" عدالت"مفاهيم مجرد 
شود بلکه بايد آن را از منظر مناسبات اجتماعی و اقتصادی که برای 

حق رای عمومی تدوين شده . آنها طراحی شده مورد مشاهده قرار داد
توسط حکومت شوروی برای دوره انتقال از سرمايه داری به 

ساس تفسير لنين و سوسياليسم در نظر گرفته شده است ولی بر ا
شود که  ازطريق کار خود  تروتسکی اين حق تنها به کسانی اعطاء می

  .شود کنند و شامل ديگران نمی زندگی می
گويد روشن است که اين نوع حق رای عمومی تنها در  لوگزامبورگ می

ای معنا  خواهد داشت که برای همه شهروندان متقاضی کار،  جامعه
يک زندگی متمدنانه و مکفی است، وجود داشته کاری که قادر به تامين 

اما آيا اکنون در روسيه چنين موقعيتی وجود دارد؟ لوگزامبورگ . باشد
های حاکم بر جامعه روسيه که زندگی  با اشاره به جوانب گوناگون بحران

گويد  اقتصادی و اجتماعی اين کشور را زير و روکرده است می
ی سابق خود کنده شده و قادر به بيشمارند مردمی که از موقعيت شغل

های وسيع  داران و اليه اين مسئله محدود به سرمايه. يافتن کار نيستند
ها نفر از آنها به خاطر  طبقات ميانی نيست بلکه طبقه کارگر، که ميليون

در چنين . گيرد وضعيت بحرانی موجود بيکار شده اند، را نيز در بر می
است اگر تنها بر مبنای اجبار به شرايطی حق رای که يک حق سياسی 

کار باشد به شدت ناقص بوده و بخش وسيعی از شهروندان را از روند 
  .زندگی سياسی خارج خواهد کرد

شک يکی از مهم    فصل ششم، فصل مربوط به مسئله ديکتاتوری بی
او در اين جا با آوردن نقل . ترين فصول کتاب لوگزامبورگ است

داری به   ب دولت وانقالب، انتقال از سرمايهکتا(هائی از لنين   قول
کند که آنها بر آن هستند که کسب  و تروتسکی مطرح می) کمونيسم

گويد که  لنين می. آورد قدرت سياسی دولت سوسياليستی را به وجود می
دولت بورژوائی ابزار ستم بر طبقه کارگر است؛ همانطور که دولت 

کی معتقد است که از برکت و يا ترتس. سوسياليستی برعکس آن است
مبارزه آشکار ومستقيم برای قدرت دولتی توده های زحمتکش در کوتا 
ه ترين زمان تجربه سياسی قابل توجهی انباشته و به سرعت از 

از نظر .ای به مرحله ديگری از تکامل دست می يابند مرحله
 شود مسئله آموزش لوگزامبورگ آن چه که در اين ميان فراموش می

به دالئل روشن . های وسيع مردم است ی و تربيت تودهسياس

نياز است ولی سوسياليسم و دولت کارگری  داری از اين کار بی سرمايه
لوگزامبورگ در اين جا به اهميت حيائی . به آن نياز دارد" شديدا
های مردم  های سياسی برای کسب آگاهی و تربيت سياسی توده آزادی

 تجربه سياسی و سرچشمه تعالی در حال  گويد فواره تاکيد کرده و می
  . شود دود میهای مردم از طريق سرکوب فضای سياسی مس عروج توده

آسائی را با جسارت و اراده  از نظرلوگزامبورگ بلشويکها وظائف غول
 ترين تعليم و تربيت  اند که نياز به گسترده قاطع در برابر خود نهاده

بندی  همين قسمت است که او فرمولدر . ها و گردآوری تجربه دارد توده
های  صريح و شفافی از رابطه سوسيالسيم، دولت کارگری و آزادی

او، به کلمه قصار " سوسياليسم يا بربريت"دهد که همچون   سياسی می
  :در فرهنگ سياسی مبدل شده است

 - آزادی تنها برای طرفداران حکومت، تنها برای اعضای يک حزب "
 بهيچ وجه آزادی -ن حزب هر چقدر هم زياد باشدحال تعداد اعضای اي

نه بخاطر . آزادی هميشه تنها  آزادی برای ديگرانديشان است. نيست
بلکه  بخاطر آن که   خصلت " عدالت"مفاهيم متعصبانه درباره 

آموزنده، سالم ساز و پااليش دهنده آزادی از همين خصوصيت آن ناشی 
 يک امتياز ويژه تبديل شود تاثير می شود و  زيرا هر گاه که  آزادی به

  ."خود را از دست می دهد
لنين و تروتسکی درباره دولت  گويد تئوری لوگزامبورگ در ادامه می

کارگری بر اين فرض ضمنی نهفته است که گويا برای دگرگونی 
ای در جيب حزب انقالبی وجود  ه های حاضر و آماد سوسياليستی فرمول

 پشتکار و انرژی تمام در عمل به اجراء نهاده دارد که تنها الزم است با
. اما بدبختانه و يا خوشبختانه مسئله به اين شکل نيست. شود

سوسياليسم از نقطه نظر اقتصادی، اجتماعی و حقوقی نظامی است که 
آن چه که ما به . به طور کامل در پشت ابرهای آينده پنهان شده است

زی نيست جز خطوط راهنمائی مان داريم چي عنوان يک حزب در برنامه
که جهت عمومی حرکت را نشان داده و بيشتر خصلت نفی دارد تا 

دانيم که برای اقتصاد سوسياليستی  چه چيزهائی را بايد از  ما می. اثباتی
ولی هنگامی که هزاران مسئله . ميان برداريم تا راه حرکت هموار شود

اجرا نهادن اصول مشخص و تدابير عملی کوچک و بزرگی که برای به 
سوسياليسم در مناسبات اقتصادی، حقوقی و اجتماعی در پيش روی ما 

های سياسی احزاب و يا متون  گيرد در هيچ کدام از برنامه  قرار می
اين نقص سوسياليسم نيست .موجود کليدی برای حل آنها وجود ندارد

علمی بودن آن است که  آن را از انواع و اقسام " بلکه دقيقا
  . های تخيلی متفاوت می سازد ياليسمسوس

   
ساختن سوسياليسم نمی تواند توسط فرامين، پروژه ها و طرحهای  

)  دولت-حزب، دولت، حزب( ها قرار دارد دستگاهی که بر فراز توده
سوسياليسم  تنها می تواند در بستر جنبش کنشگران . ساخته شود

 گذر از تجربه روزمره و ها و ابتکارات آنها  و با تاريخ، فوران خالقيت
  .آزمون و خطاهای بيشمار جامعه نو را بنا کند 

  
  

گويد بدين ترتيب نظام سوسياليستی جامعه تنها  روزا لوگزامبورگ می
تواند وبايد به مثابه محصول تاريخی تجربه مکتب خود باشد که در   می

جريان به عمل درآوردن آن و به مثابه تکوين يک تاريخ زنده پا به 
اگر چنين باشد پس روشن است که سوسياليسم را . نهد عرصه ظهور می

البته در ارتباط با برخی از . توان از طريق فرامين به اجراء نهاد نمی
. عليه مالکيت است می توان از اين شيوه استفاده کرد" اقداماتی که مثال

توان از طريق فرامين  آن چه که خصلت نفی و زير کشيدن دارد را می
جام داد اما آن چه که جنبه اثبات، ساختن وخلق کردن داشته باشد را ان

تنها در پرتو تجربه و . نمی توان به وسيله  صدور احکام به وجود آورد
توان مسير حرکت را هموار و بر  از ميان آزمون وخطاهای بسيار می

حيات سياسی کشورهائی . ها و ابهامات نور و  روشنائی انداخت تاريکی
ثمر  خودبسته و بی بار، در آنها آزادی محدود است، فلک زده، رقتکه در

است و اين همه به خاطر آن است که با حذف دمکراسی، منابع حياتی 
  و     1905برای نمونه در سال . ميرد غنای معنوی و پيشرفت فرومی

سياسی  توده های مردم به طور فعال در صحنه ١٩١٧نيز فوريه تا اکتبر
همه مردم بايد به همين شکل در عرصه .  داشتندحضور و شرکت

درغير اين صورت . اجتماعی و قلمرو اقتصادی نيز شرکت کنند
سوسياليسم توسط چند دوجين روشنفکر از پشت ميزهای رسمی ديکته 

  . خواهد شد
درغير اين صورت . نظارت عمومی نيز ضرورتی اجتناب ناپذير است

. امات رژيم جديد محدود خواهد ماندتبادل تجارب تنها ميان حلقه تنگ مق
سوسياليسم در زندگی ). کلمات خود لنين( گردد فساد اجتناب ناپذير می
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ها سلطه   است که در نتيجه قرن هائی مستلزم دگرگونی کامل معنوی توده
سوسياليسم بجای فردپرستی نياز . بورژوازی به قهقرا کشيده شده اند

عملی،   بجای رکود و بی، ای  به خلق و خوی جمعی، ابتکارات توده
ی که موجب ميشود مصائب گوناگون تحمل شود و بسياری  گرائی آرمان

اين ها را هيچ کس به خوبی لنين ندانسته، به ... خصائل ديگر دارد 
اما او . نافذی او تشريح نکرده و با سماجت او تکرار نکرده است

فرامين، قدرت . تگيرد در اشتباه اس در وسائلی که به کار می" کامال
ديکتاتورمابانه سرپرست کارخانه، تنبيهات دهشتناک، حاکم ساختن 

تنها راه تولد دوباره . همه اين هاچيزی جز مسکن نيست... وحشت
قيدوشرط ترين حد دمکراسی و  ترين و بی مکتب حيات سياسی، وسيع

حاکميت ترس و وحشت تنها موجب وارفتگی . افکار عمومی است
؟ به جای ايجاد .ماند و اگر چنين شود ديگر چه باقی می. شود روانی می

نهادهای نمايندگی به وسيله انتخابات عمومی و مردمی، لنين و 
تروتسکی شوراها را به مثابه تنها نمايندگی واقعی حيات سياسی 

اند اما حيات سياسی در خود شوراها هم هر چه بيشتر به هم  نهاده
می، بدون آزادی نامحدود مطبوعات و بدون انتخابات عمو. ريخته است

اجتماعات، بدون مبارزه آزادانه ميان عقايد گوناگون، زندگی در هر نهاد 
ماند؛ تنها چيزی شبيه زندگی  ميرد، وآن چه که باقی می عمومی فرو می

حيات اجتماعی به . است، که در آن تنها عنصر فعال، بوروکراسی است
د دوجين رهبرانی که دارای انرژی رود و تنها چن تدريج به خواب می 
از ميان .دهند حدوحصرهستند به رهبری ادامه می بی پايان و تجارب بی

های برجسته  آنها نيز به نوبه خود در واقعيت امر، تنها يک دوجين کله
گيرند و  نيز يک بخش نخبه از طبقه  تصدی رهبری را به عهده می

 برای سخنان رهبران کف کارگر که هراز گاهی به تجمعات دعوت شده و
  .کنند های پيشنهادی را تصويب می  زنند و به اتفاق آراء قطعنامه می

 اما در پس پرده تنها يک دارودسته کوچک است که همه چيز را 
کند، يک ديکتاتوری، که نه ديکتاتوری پرولتاريا بلکه  کارگردانی می

ی بورژوائی ديکتاتوری معدودی سياستمداران است، ديکتاتوری به معنا
به تعويق انداختن کنگره شوراها از سه ماه ( به معنای حاکميت ژاکوپنی

چنين شرايطی به طور : تر برويم توانيم پيش بله ما می). به شش ماه
.... بار شدن حيات سياسی جامعه می شود اجتناب ناپذير موجب خشونت

نرانی مراجعه شود به سخ... ( ها و  سوقصدها، به گلوله بستن گروگان
  )!لنين درباره انضباط و فساد

 فصل هشتم نيز که عنوان دمکراسی و ديکتاتوری را بر خود دارد يکی 
گويد  روزا لوگزامبورگ می. از فصول بسيار اساسی اين کتاب است

 تروتسکی درست مانند کائوتسکی در اين است که -اشتباه اساسی لنين
ديکتاتوری يا ." دهند یآنها ديکتاتوری را در مقابل دمکراسی قرار م

اين آن شکلی از طرح مسئله است که توسط بلشويکها  " دمکراسی
خود را طرفدار " کائوتسکی طبيعتا. شود وکائوتسکی مطرح می

کند، که از نظر او به معنای دمکراسی بورژوائی و  دمکراسی قلمداد می
  .مخالفت با بديل انقالب سوسياليستی است" دقيقا

در " ديکتاتوری"، از سوی ديگر، خود را طرفدار  لنين و تروتسکی
کنند که در حقيقت همان ديکتاتوری  نقطه مقابل دمکراسی قلمداد می

ئی با الگوی بورژوائی  تعداد معدودی از اشخاص و بنابراين ديکتاتوری
اين ها دو قطب مقابل هستند که هر دو به يک اندازه از سياست . است

  .دسوسيالستی اصيل فاصله دارن
گاه از پند و اندرز  گيرد هيچ  پرولتاريائی که قدرت را به دست می

کائوتسکی مبنی بر نابالغ بودن کشور وبنابراين انکار انقالب 
  .سوسياليستی و خود را وقف دمکراسی کردن پيروی نخواهد کرد

پيروی از پند و اندرز کائوتسکی به معنای خيانت به طبقه خود، انقالب 
  .يسم خواهد بودو انترناسيونال

گيرد بايد با تمام قدرت، به طور  پرولتاريائی که قدرت را به دست می
ناپذير  و بالدرنگ تدابير سوسياليستی، يا  به بيان ديگر،  تسليم

ديکتاتوری را به اجراء بگذارد ولی اين ديکتاتوری يک طبقه است و نه 
 معنای  ديکتاتوری طبقه که-ديکتاتوری يک حزب و يا يک دارودسته

ترين و نامحدودترين شکل دمکراسی برشالوده شرکت فعال و  آن وسيع
  . ای مردم است نامحدود توده
به عنوان مارکسيست ما هيچ گاه از پرستندگان بت " گويد  تروتسکی می

اين درست است ولی بايد گفت که ما هيچ گاه . دمکراسی صوری نيستيم
يالسم و مارکسيسم پرستش کنندگان بت های ديگری از جمله سوس

معنای اين که ما پرستش کنندگان بت دمکراسی بورژوائی . ... نيستيم
ما همواره نشان داده ايم که چگونه  هسته سخت : نيستيم اين است که 

نابرابری اجتماعی و فقدان آزادی  در پوسته شيرين برابری و آزادی 
اين آخری اما اين به خاطر آن نبوده است که . صوری پنهان شده است

را نفی کنيم بلکه طبقه کارگر را دعوت کرده ايم که خود را به اين 
پوسته قانع نکرده بلکه با تسخير قدرت دولتی دمکراسی سوسياليستی 
را جايگزين دمکراسی بورژوائی نمايد و نه آن که دمکراسی را از ميان 

  .بردارد
ن ولی دمکراسی سوسياليستی چيزی نيست که تنها در يک سرزمي

های اقتصاد سوسياليستی به وجود آيد؛  موعود پس از ايجاد شالوده
همچنين دمکراسی سوسياليستی هديه کريسمس نيست که به اشخاص 
. وفاداری اعطاء شود که به ديکتاتورهای سوسياليست وفادار مانده اند

دمکراسی سوسياليستی همزمان با نابودی تسلط طبقاتی و بنای 
اين در همان لحظه کسب قدرت توسط .  دشو سوسياليسم شروع می

  . حزب سوسياليستی شروع شده و معادل ديکتاتوری پرولتارياست
ولی شيوه اين ديکتاتوری کاربست دمکراسی است و ! ديکتاتوری! بله 

اين ديکتاتوری بايد کار طبقه باشد و نه کار .. . نه از ميان برداشتن آن 
  معنا که بايد؛  به اين -يک اقليت محدود به نام طبقه

  ها به پيش برود؛  قدم به قدم از طريق شرکت فعال توده
 بايد زير نفوذ مستقيم آنها باشد، تحت کنترل کامل فعاليت عمومی 

  جامعه قرار داشته باشد؛ 
  .های مردم ظهور کند بايد از بطن آموزش سياسی دائم التزايد توده

د اگرتحت فشار بدون ترديد بلشويکها در همين مسير پيش می رفتن
اجبارهای دهشتناک جنگ جهانی، اشغال کشورشان توسط آلمان و 
تمامی مصائب بيشمار ناشی آن قرار نداشتند؛ عواملی که به طور 

شود  اجتناب ناپذيری موجب مخدوش کردن سياست سوسيالسيتی می
  ....حال انگيزه آن هر قدر نيات حسنه و اصول عاليه باشد

افتد قابل درک بوده و نشان از   اتفاق می هر آن چه که در روسيه
: هائی دارد  که نقطه آغاز آنها عبارتست از   علت و معلول زنجيره

اين . شکست پرولتاريای آلمان و اشغال روسيه توسط امپرياليسم آلمان
انتظار غيرانسانی است که ما از لنين و رفقايش انتظار داشته باشيم که 

ترين  تعالی ترين شکل دمکراسی، نمونهم تحت چنين شرايط دهشتناکی 
شکل ديکتاتوری پرولتاريا و يک اقتصاد پرشکوفای سوسياليستی به 

آنها با موضع مصمم انقالبی، با قدرت عمل الگووار و با .وجود آورند
وفاداری استوارشان به انترناسيوناليسم پرولتری به آن چيزی دست 

  . ايط سخت اهريمنی موجود بوداش در آن شر يافته اند که امکان دست يابی
ها فضيلت  شود که که آنها از اين ضرورت اما خطر از اين جا شروع می

هائی که در يک شرايط فاجعه بار به  خواهند از تاکتيک درست کرده و می
آنها تحميل شده است يک نظام کامل تئوريک به وجود آورده و آن را به 

های سوسياليستی  الگوی تاکتيکپرولتاريای انترناسيوناليست به عنوان 
اگر آنها درهمين مسير پيش روند  خدمات اصيل و .  توصيه کنند

غيرقابل ترديد تاريخی خود را در زير سايه  اقدامات نادرستی که 
ضرورت به آنها تحميل کرده است قرار داده و  به اين ترتيب عليرغم 

 جهانی انجام ها، خدماتی راکه به سوسياليسم همه آن مبارزات و رنج
زيرا آنها تالش دارند که همه . داده اند را از ارزش و اعتبار می اندازند

هائی را که در روسيه به خاطر ضرورت و اجبار به وجود آمده   خدشهآن
 حاصل ورشکستگی سوسياليسم جهانی در جنگ - و در تحليل نهائی–

  . جهانی حاضر است به مثابه مکاشفات جديد مطرح سازند
های دولت آلمان فرياد بر آورند که بلشوسم در  ر سوسياليستبگذا

اگر هم چنين باشد . روسيه بيان مخدوش شده ديکتاتوری پرولتارياست
اين تنها به خاطر آن است که  اين مخدوش شدگی وضعيت پرولتاريای 

همه ما تابع قوانين . آلمان و انعکاس مخدوش مبارزه طبقاتی است
م که نظم سوسياليستی جامعه تنها در سطح تاريخ هستيم و می داني

بلشويکها نشان داده اند که آنها قادر به انجام . پذير است جهانی امکان
همه آن چيزهائی هستند که يک حزب انقالبی اصيل در محدوده امکانات 

در .کسی از آن ها انتظار معجره ندارد. تواند به انجام برساند تاريخی می
ر دارد، قوايش توسط جنگ جهانی به تحليل کشوری که در انزوا قرا

رفته، مورد تجاوز امپريالستی قرار گرفته و پرولتاريای بين المللی به 
آن خيانت کرده نميتواند يک انقالب پرولتاريائی نمونه و بی عيب 

  .ونقص به وقوع بپيوندد
بايد ميان ضروری وغيرضروری ، ميان هسته مرکزی و افراط و 

در اين دوره، هنگامی .   سياست بلشويکها تفاوت نهادهای اتفاقی تفريط
مهم ترين و  ،که ما مواجه با مبارزه نهائی در سراسر جهان هستيم 

مسئله اکنون مسئله . تعيين کننده ترين مستله سوسياليسم اين است
اش  ثانوی تاکتيک ها نيست بلکه ظرفيت پرولتاريا برای اقدام  و اراده

در اين عرصه لنين و ترتسکی و . ياليسم استبرای توانمند کردن سوس
دوستانشان اولين کسانی بودند که به مثابه يک الگو برای پرولتاريای 
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جهانی پا پيش نهادند، آنها هنوز تنها کسانی هستند که می توانند فرياد 
  "! من جرئت کردم" بزنند 

در اين معنا،  خدمت . اين يک سياست اساسی و پايدار بولشويکی است
فراموش نشدنی تاريخی حرکت در راس پرولتاريای جهانی برای تسخير 
قدرت سياسی و طرح عملی مسئله ساختن سوسياليسم  و امر چالش 
ميان کار و سرمايه در سراسر جهان را به مرحله قدرتمند جديدی 

تواند   در روسيه، مسئله تنها می. ارتقاء دادن  به آن ها تعلق دارد
به اين معنا ، آينده همه جا به . واند حل شودمطرح شود اما نمی ت

  !بلشويسم تعلق دارد
**************  

هيج کدام از متفکرين جنبش سوسياليستی و کارگری عاری از خطاهای 
از مارکس و انگلس تا لنين و گرامشی و دهها . اند نظری و عملی نبوده
ستثنائی شکی نيست که رزا  لوگزامبورگ نيز ا... و دهها متفکر ديگر 
اکنون پس از گذشت قريب به يک قرن از مباحثاتی . بر اين قاعده نيست

که ميان رزوا لوگزامبورگ و لنين بر سر مسئله ملی سپری شده است ، 
است که موضع لوگزامبورگ در اين مورد اشتباه بوده و حق با  روشن

ری اما حقانيت نظريات اين عقاب تيز بين انقالب کارگ... لنين بوده است
در مورد رابطه سوسياليسم و آزادی، رابطه دولت کارگری و دمکراسی، 
ضرورت حياتی مشارکت فعال توده ها در بنای جامعه سوسياليستی  

ای که سرنوشت انقالب اکتبر و  ترين مسئله سخن کوتاه ،  محوری
  .انقالبات کارگری قرن بيستم را رقم زد، ترديد ناپذير است

وردهای فکری او در مبارزه با رفرميسم، تحليل آ  اگر بسياری از دست
در گذر زمان به تاريخ جنبش کارگری و سوسياليستی ...  امپرياليسم و 

تعلق دارد اما ميراث فکری او در باره درک مفهوم سوسياليسم وبويژه 
مسئله حياتی رابطه آزادی و دمکراسی با سوسياليسم، خصلت زنده و 

  .رده استروزآمد خود را همچنان حفظ ک
 با  ژرف بينی تئوريک  ١٩١٨ روزا لوگزامبورگ محبوس در زندان در 

های زاده انقالبات کارگری  انگيزی تاريخ هفتاد سال آينده دولت شگفت
  . زند کند و به دهه آخر قرن بيستم نقب می قرن بيستم را پيش بينی می

 اشکی نيست که همه کمبودها و نقائص الگوی سوسياليسم موجود تنه
های  در شمار ضعف.  به فقدان آزاديهای اساسی محدود نمی شود

اساسی ديگر  انقالب اکتبر شکل دادن به اقتصادی بوروکراتيک بر پايه 
صنعتی کردن شتابان  بود که در دوره بازسازی پس از جنگ و ايجاد 

اقتصاد سوسياليستی پويا  که  بتواند به نيازهای شهروندان پاسخ دهد،  
عالوه بر آن  نقش مخرب .  ئی خود را به طور کامل نشان دادعدم کارا

وارد شدن در رقابت تسليحاتی در دوران جنگ سرد را بر روی اقتصاد 
....  را نيز نبايد ناديده گرفت و" اقتصاد فرماندهی"و تشديد بحران مدل 

های  اما همانطور که در ابتدای اين نوشته مطرح شد  فقدان آزادی
ای، بوروکراتيزه شدن  دولت، ادغام حزب و دولت و  اساسی و پايه

 دولتی که فعال مايشاء در جامعه شد، منع فراکسيون ها در -ايجاد حزب
کنگره دهم در حزب که اکنون ديگر حزب حاکم بود و پيش از آن ، 
ممنوعيت همه احزاب حتی احزاب سوسياليست وچپ در روسيه، ايجاد 

های  ی تک حزبی و امحاء  همه آزادیساختار سياسی مبتنی برديکتاتور
ای نظير شوراها،  های حاکميت توده موجب شد که همه ارگان... پايه ای

 دولت مبدل شوند که -به پيچ و مهره های حزب .... اتحاديه ها و 
در . های ميليونی ساخت حاکميت نخبگان حزبی را جايگزن حاکميت توده

 به يک حکومت وحشت و  دولت-های استالينی اين حزب دوره تصفيه
ترور تمام وکمال مبدل شد که همه قلمروهای سياست، اقتصاد ، فرهنگ 
و جامعه را در کنترل کامل خود قرار گرفته و ردپای هر مخالفتی را با 

الزم به اشاره است که در . خشونت و بيرحمی از ميان بر می داشت
 قرن بيستم  ميان اقتصاد دانان شوروی سابق در دهه بيست، سی و چهل

های آلترناتيو در برابر نظام اقتصادی  انتقادات جامع و طرح
بوروکراتيک حاکم برای خروج از فلج گشتگی اقتصادی وجود داشت اما 

های سياسی نه فقط نظرات آلترناتيو امکان طرح  به خاطر فقدان آزای
هائی در جامعه  اگر چنين آزادی) ٣.(نيافتند بلکه سرکوب و مدفون شدند

های عظيم فکری و نيز  شوروی وجود می داشت با توجه به توانائی
توانست تصحيح شود و  خالقيت و ابتکارات توده ای اين نوع خطاها می

  .   ظرفيت سوسياليسم شکوفا شود
های انقالب اکتبر انتقادی چندوجهی و  انتقاد روزا لوگزامبورگ از ضعف

ترين  ه جوهر آن محوریدهد ک  ای را تشکيل می جامع بوده  و منظومه
سوسياليسم و دولت . بعد خودرهانی سوسياليستی  را بازتاب می دهد

کارگری از آزاديهای فراگير جامع و همه جانبه جدائی ناپذير است و اين 
آزاديها پيش زمينه  مشارکت مستقيم و فعال سازندگان تاريخ را در بنای 

. اهم می آوردجامعه نو به توسط خودشان و در خدمت خودشان فر

ساختن سوسياليسم نمی تواند توسط فرامين، پروژه ها و طرحهای 
)  دولت-حزب، دولت، حزب( ها قرار دارد دستگاهی که بر فراز توده

سوسياليسم  تنها می تواند در بستر جنبش کنشگران . ساخته شود
ها و ابتکارات آنها  و با گذر از تجربه روزمره و  تاريخ، فوران خالقيت

 و درست به همين خاطر. مون و خطاهای بيشمار جامعه نو را بنا کند آز
است که گسترده ترين اشکال آزادی شرط حياتی و غيرقابل عدول برای 

روزا لوگزامبورگ نقائص الگوئی را که .  ساختن جامعه نوين است
بلشويک ها در حال بنيان گذاری آن بودند با شفاف ترين و نافذترين 

ح کرده است؛ انتقاداتی که امروز نيز مانند نود سال شکل ممکن تشري
پيش معتبر و بويژه در پرتو نه دهه ای که اکنون از انقالب 
. سوسياليستی اکتبر سپری شده است صحت آنها ترديدناپذير است

مفهومی که لوگزامبورگ از دولت کارگری و ديکتاتوری پرولتاريا 
ست که مارکس از دولت مطرح می کند در انطباق کامل با مفهومی ا

روزا لوگزامبورگ البته تنها مارکسيستی . کارگری مطرح کرده است
آنتونيو گرامشی، نيکوس . های انقالب اکتبر را بازشناخت نبود که ضعف

پوالنساز، ارنست مندل،  هال دريپر، پل سوئيزی،  مونتی جانسون و 
ی های معاصر  حتی قبل از فروپاش بسياری ديگر از مارکسيست

سوسيالسم در شوروی کارهای بسيار با ارزشی در نقد تجربه شوروی 
انجام داده و نشان داده اند که از نظر مارکس و انگلس ديکتاتوری 
پرولتاريا به معنای حاکميت اکثريت بوده است نه آن نوع حکومتی که 

  .در آن يک حزب در قدرت و بقيه در زندان هستند
تواند به يک بديل جدی در  نی می سوسياليسم قرن بيست ويکم زما

پيکارهای آينده مبدل شود که  جدائی ناپذيری سوسياليسم از آزاديهای 
بی حصر و استثناء سياسی را که شرط مقدماتی برای شرکت فعال 
کارگران و زحمتکشان در بنای دولت کارگری است به پرچم خود مبدل 

ياليسم رزمنده  سوس) ٥(اين به معنای سوسيال دمکراتيزه کردن.سازد
نيست بلکه درست بر عکس به معنای بازگشت به مفهوم مارکسی از 
سوسياليسم و دولت کارگری است که هم پيروزی و هم شکست انقالب 

 !  اکتبر صحت و روزآمد بودن آن را اثبات می کند
  زيرنويس ها 
 روزا لوگزامبورگ سخنرانی خودش را در اولين کنگره حزب -١

روزا لوگزامبورگ در .   با اين سخنان آغاز کردکمونيست آلمان 
در .  در لهستان دريک خانواده يهودی چشم به جهان گشود١٨٧١سال

اوان جوانی به مثابه  يک انقالبی شورشگر به فعاليت پرداخت و در 
هجده سالگی ناچار شد به خاطر گريز از دستگيری و زندان به سوئيس 

يت خود ادامه داد و همزمان با آن در شهر زوريخ سوئيس به فعال. برود
در رشته اقتصاد سياسی و حقوق به تحصيل پرادخت و در سال 

روزا لوگزامبورگ در . ها اخذ کرد  دکترای خود را در اين رشته ١٨٩٨
طی اين مدت با بسياری از فعالين جنبش سوسياليستی از جمله با فعالين 

 آکسلرود ارتباط و رهبران سوسيال دمکراسی روسيه نظير پلخانف و
در همين دوره بود که او در ارتباط با مسئله حق تعيين . داشت

او . دمکراتهای روس اختالف پيدا کرد سرنوشت لهستان با سوسيال
المللی سوسياليستی را  معتقد بود که حق تعيين سرنوشت جنبش بين

روزا يکی از پايه گذاران حزب سوسيال دمکرات . تضعيف خواهد کرد
  .بودلهستان 

 به آلمان رفته و به عضويت حزب سوسيال  ١٨٩٨روزا در  سال 
در همان اوائل پيوستنش به حزب سوسيال . دمکرات آلمان در آمد

دمکرات آلمان فعاليت قلمی او در دفاع از مارکسيسم انقالبی درخشش 
او در همين دوره به نقد نظرات تجديدنظرطلبانه . خود را نشان داد
را به رشته " رفورم و انقالب " ١٩٩٠ و در سال برنشتاين پرداخته

تحرير درآورد و سپس همراه کائوتسکی به مقابله با گرايشات 
کتاب ( رفورميستی روبه رشد در حزب سوسيال دمکرات آلمان پرداخت

با شروع انقالب ) . ١٩٠٤سوسيال دمکراسی و پارلمانتاريسم سال 
ای به تحوالت جنبش  در روسيه روزا لوگزامبورگ توجه ِويژه ١٩٠٥

سوسياليستی در روسيه مبذول کرده و در مجموع از بلشويکها 
او اعتصاب عمومی  را به  ١٩٠٦در تمامی طول  سال  . طرفداری کرد

در تشريح اهميت ( کرد  عنوان موثرترين شيوه مبارزه ترويج می
  ).ای به همين نام به رشته تحرير در آورد اعتصاب عمومی رساله

ناپذير او در دفاع از انقالب و سوسياليسم به  نقالبی و ساَزشمواضع ا
مزاج رهبران سوسيال دمکراسی آلمان مانند آگوست ببل و کائوتسکی 

  .آمد که به تدريج به مسير رفورميسم افتاده بودند خوش نمی
سال ( را نوشت" انباشت سرمايه" قبل از جنگ جهانی اول او کتاب

داری به مرحله امپرياليستی  کوين سرمايهکه در آن به بررسی ت) ١٩١٣
با شروع جنگ جهانی اول روزا لوگزامبورگ با قاطعيت و . پرداخت
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حرارت به مخالفت با گرايشات شونيستی سوسيال دمکراسی آلمان که از 
در . کردند، برخاست گشايانه دولت آلمان حمايت می های جهان سياست

سوسيال دمکرات آلمان را اين دوره همراه با کارل ليبنکنخت  حزب 
" ها اتحاديه اسپارتاکيست"به " ترک کرد و گروه انترناسيونال که بعدا

ها ماهيت ارتجاعی جنگ  اسپارتاکيست. تغيير نام داد را به وجود آورد
امپرياليستی را تبليغ کرده و خواهان آن بودند که سربازان آلمانی 

زا لوگزامبورگ و رو. ها را به سوی حکومت خودی برگردانند تفنگ
. های انقالبی اشان دستگير و زندانی شدند کارل ليبنکنخت بخاطر فعاليت

را نوشت که به " جزوه يونيوس"روزا لوگزامبورگ در زندان 
در همين دوره او . مبدل شد" اتحاديه اسپارتاکيست" چهارچوب تئوريک

آن نوشت که در " انقالب روسيه"اش را به نام  در زندان کتاب معروف
ضمن طرفداری قاطع از انقالب سوسياليستی از نگرش بلشويکها به 
ويژه لنين و تروتسکی در ارتباط با رابطه سوسياليسم وآزادی انتقاد 

لوگزامبورگ هشدار داد که ادامه اين خطا در نهايت به مسخ . کرد
انقالب سوسياليستی در روسيه منجر خواهد شد ، که در اين نوشته 

بخش از کتاب که به رابطه آزادی و دمکراسی با خطوط عمومی آن 
  .شود به خواننده معرفی می شود دولت کارگری مربوط می

 حکومت آلمان ناچار شد روزا لوگزامبورگ را از ١٩١٨در نوامبر 
های خود را  او پس از آزادی از زندان بالفاصله فعاليت. زندان آزاد کند

يک ماه . آلمان شروع کرددر راستای سازماندهی انقالب کارگری در  
بعد در حالی که جوشش انقالب کارگری در آلمان به اوج خود رسيده 
. بود همراه با کارل ليبنکنخت حزب کمونيست آلمان را پايه گذاری کرد

 روزا لوگزامبورگ، کارل ليبنکنخت همراه ١٩١٩در پانزده ژانويه  
" آدلون" هتليک رهبران اصلی حزب کمونيست دستگير و به  ويلهلم پی

ريزی شده  طی يک توطئه برنامه. در برلين برای بازجوئی برده شدند
روزا لوگزامبورگ و کارل ليبنکنخت را از هتل بيرون آورده و با 

آنها را داخل يک جيپ نظامی از . ضربات قنداق تفنگ بيهوش کردند
محل هتل دور کرده، با شليک گلوله در مغزشان هردو را به قتل رسانده 

يک مسول نشريه حزب  ويلهلم پی . اجسادشان را در رودخانه انداختندو
نابودی رهبران . کمونيست توانست فرار کند و از مرگ رهائی يابد

اصلی جنبش سوسياليستی انقالبی در آلمان راه را برای به قدرت 
  .رسيدن بعدی فاشيسم هموار کرد

  ليسی  انقالب روسيه نوشته روزا لوگزامبورگ ،  متن انگ-٢
 در اين مورد مراجعه شود به شرح جامعی که آبل آقابگيان از -٣ 

  سرکوب اقتصاددانان برجسته شوروی 
نابود شدن علوم اقتصادی در دوره "  در دوران استالين در فصل

  . ارائه می دهد" استالين
Soulever les montagnes :Pour une révolution de l 

économie soviétique       
از . به زبان فرانسه. ١٥٢ تا ١٤٥صفحات "  رابرت الفونت"ارات انتش

های استالينی از بين رفتند  جمله اقتصادانان برجسته که در دوره تصفيه
و بسياری ... توان به بوخارين، پروبراژينسکی، چايانوف و کندراتيو می

   . ديگر اشاره کرد که در فصل مورد اشاره به انها پرداخته شده است
" تئوری انقالب کارل مارکس" بی شک اثر با ارزش هال دريپر  -٤

اين کتاب در چهار جلد . مستندترين کار تحقيقی در اين عرصه است 
به " ديکتاتوری پرولتاريا"جلد سوم آن تحت عنوان. نوشته شده است

صورت جامع به بررسی مفهوم دولت کارگری و ديکتاتوری پرولتاريا 
 اول اين کتاب توسط زنده ياد حسن جلد. در مارکس می پردازد

  . آوری به فارسی برگردانده شده است شمس
 همانطور که در باال اشاره کرديم روزا لوگزمبورگ عالوه بر طرح  -٥

های بلشويکها در شکل دادن به دولت کارگری بر ورشکستگی  ضعف
. سوسيال دمکراسی در اصالح  سرمايه داری نيز انگشت تاکيد می نهد

 که سوسيال دمکراسی در دوره رونق پس از جنگ جهانی دوم آن چه
داری انجام داد عبارت بود از  وآن هم  در کشورهای پيشرفته سرمايه

اما با شروع . خدمات دولت رفاه، اشتغال کامل و برخی ملی کردن ها
همه اين رفورمها " سيکل بلند بحران از دهه هفتاد  قرن بيستم  عمال

مکراسی در بسياری از موارد در راس معکوس رها شده و سوسيال د
 -ها و جايگزين کردن اصالحات نئوليبرالی به جای آنها  کردن اين رفورم

 قرار گرفته  -و حتی محدود کردن هر چه بيشتر دامنه دمکراسی ليبرالی 
های  اساسی   سياست سوسيال دمکراتها تفاوتی  با  و  در عرصه

 .های سنتی بورژازی ندارد جناح

……………………………………  
  

  که هستيم ؟
 ايران شکل گرفت و با 1357سازمان ما در جريان انقالب * 

 رسما اعالَم 1358در چهارم تير ماه " راه کارگر " نام 
سازمان کارگران انقالبی "  نام 1361موجوديت کرد و در سال 

  .را برای خود برگزيد) " راه کارگر ( ايران 
بر تناقض انقالب اران که يک رژيم ابتدا، همان  از سازمان ما *

ضد انقالبی را از درون خود بيرون داده بود، انگشت گذاشت؛ 
انقالب ايران را شکست خورده ارزيابی کرد و به افشای ماهيت 
. ارتجاعی، ضد دمکراتيک و سرمايه دارانه رژيم جديد پرداخت

در طول ساليان سال که رژيم جمهوری اسالمی مشروعيتش را 
الب توده ای ميگرفت ومورد حمايت اکثريت مردم و احزاب از انق

و جريانات سياسی کشور و اغلب کمونيست ها، دمکرات ها و 
ترقيخواهان جهان بود، سازمان ما به شنای خالف جريان 
پرداخت و تالش بر ای آگاهگری در بين کارگران و زحمتکشان 

 رژيم و نقد بی امان تئوی هائی را که برای توجيه حمايت از
 چه از راست و چه از طرف وابستگان به -جمهوری اسالمی 

  . در صدر وظائف خود قرار داد-شوروی اختراع ميشد
انبوهی از زنان و مردان فعال در سازمان ما بخاطر افشای ** 

رژيم جمهوری اسالمی و در جريان سازماندهی کارگران و 
زندانی، زحمتکشان برای مبارزه در راه آزادی و سوسياليسم، 

 تن از اعضای کميته مرکزی 9که . شکنجه و اعدام شده اند
  . سازمان، جزو آنها بوده اند

  !برای چه مبارزه ميکنيم 
اصلی مصيبت های اجتماعی و بدبختی  سرمايه داری مسبب **

  .های مردم جهان از جمله ايران است
اساسی ترين شرط موجوديت و حاکميت طبقۀ سرمايه دار، ** 

شرط .  شدن ثروت در تمللک سرمايه و افزايش آن استانباشته
افزايش سرمايه، استثمار نيروی کار؛ و تنها هدف سرمايه، سود 

در جامعه سرمايه داری اکثريت جمعيت تا زمانی ميتوانند . است
زندگی کنند که کاری پيدا کنند و فقط زمانی که کاری پيدا ميکنند 

ن اساس، سرمايه داری بر اي. که کارشان بر سرمايه بيفزايد
انسان را به بردگی در می آورد و بشريت را در مقابل سود به 

 .گروگان ميگيرد
.  راه رهائی انسان از بردگی سرمايه، سوسياليسم استتنها** 

سوسياليسم عبارت است از حاکم شدن واقعی جمعيت بر جامعه، 
بر زندگی و سرنوشت خود؛ انتقال مالکيت خصوصی وسائل 

و مبادله به مالکيت اجتماعی؛ برنامه ريزی عقالنی توليد و توليد 
 با طبقات و دشمنی های -مصرف؛ و تبديل جامعه سرمايه داری 

تکامل آزادانۀ هر فرد،  به جامعه ای که درآن؛ -طبقاتی اش 
 دستيابی طبقه کارگر به .شرط تکامل آزادانۀ همگان باشد

  .يسم است شرط برقراری سوسيالحاکميت سياسی، نخستين
، سازمانی )راه کارگر ( سازمان کارگران انقالبی ايران ** 

کمونيستی است که برای برانداختن سرمايه داری و پيروزی 
سوسياليسمی که ما برای آن مبارزه . سوسياليسم مبارزه ميکند

ميکنيم، تنها ميتواند در چهارچوب جامعه ای مستقر شود که در 
بر و دمکراتيک زنان و مردان از آن اداره و کنترل مشترک، برا

همۀ مليت های ايران بر سياست و اقتصاد کشور مسلط بوده و 
 حفظ محيط زيست را َمد در عين تالش برای شکوفائی اقتصاد،

  راه کارگراز برنامه سازمان   برگرفته.                    نظر دارد
.............................................  
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 فعاالن کارگری نيشکرهفت تپه شوش را دستگيری
 .قويا محکوم می کنيم 

 بر پايه گزارشات دريافتی راديو برابری ، دستگيری ها در نيشکر هفت 
رژيم برای مرعوب ساختن  و جلوگيری ازپيشروی . تپه ادامه دارد 

کارگران در طلب مطالبات اعالم داشته آنان ، ايجاد رعب و وحشت 
.  کارگران به دستگيری ها رو آورده است ونوعی شکاف در صفوف

بعد سراغ . درابتداء با ربودن فريدون نيکو فرد،تهاجم را آغاز کردند
ديگر بار محمد حيدری يکی ديگر از کارگران . قربان عليپور رفتند 

  . نيشکرهفت تپه در خود کارخانه دستگير می شود
دی ياران خود ، در مقابل کارگران نيز در اعتراض به بازداشت  تا آزا

  .اعالم آمادگی برای اعتصاب کردند 
نکته گفتنی در ادامه اين مبارزات اين استکه ، کارگران نيشکرهفت تپه 
، می بايست استمرارمبارزه خود را سر پلی برای رهايی و آزادی ديگر 
کارگران زندانی نيز قراردهند تا موثرترين شکل مقابله با دستگيری ، 

چندی پيش همزمان با ربودن فريدون نيکو .  ها باشد ترور و آدم ربايی
کميته دفاع ازمحمود " فرد، مجيد حميدی ازفعالين کارگری و اعضائ 

 در "کميته هماهنگی برای ايجاد تشکلهای کارگری" و عضو "صالحی
، توسط سه تن از )مهر ٢٩(اکتبر٢٢درروز يکشنبه مورخ تاريخ 

 نيز تنها  محمود صالحی.  می شودموتورسواران نقابدار، به گلوله بسته
 ماه است که عليرغم توصيه پزشکان هنوز در ۶، بيشتر از با نصف کليه

تجديدنظر   دادگاه٣۶ي   شعبه،. زندان مرکزی سنندج به سر ميبرد
" منصور اسانلو" برای  قطعی سال حبس تعزيري۵استان تهران، حكم 

وبوس رانی تهران رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد ات
نايب " ابراهيم مددي"دادگاه انقالب، ٢٨ي  شعبه و همچنين و حومه

 سال ٢ دو ماه زندان به از گذشترئيس هيئت مديره سنديکا را بعد
همچنن  سيد . حبس تعزيري محكوم آرده و اين احکام تائيد شده است 

داود رضوی عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد 
ی تهران وحومه برای چندمين باردستگير وروانه زندان اوين اتوبوسران

 ميليون تومانی از زندان آزاد ۵٠شده وبعد از گذشت يکماه با قراروثيقه
  .فرا خوانده شد شدند، ديگر بار به بازپرسی ويژه امنيت دادسرای انقالب

بدون ترديد پيشروی و الزام مبارزه کارگران نيشکر هفت تپه ، با 
ازماندهی اعتصابات و مقاومت کارگران اين واحد عظيم و استمرار س

کارگران می بايست در . شکل گيری سنديکای مستقل، فراهم می آيد 
 ابراهيم –منصور اسانلو ( عين حال ندای آزادی تمامی کارگران زندانی 

، محکوميت احکام صادره برای ده نفر از ) محمود صالحی-مددی
 اقبال -١اول ماه مه سنندج  همچون؛کارگران بازداشت شده مراسم 

 خالد -۵ طيب چتانی -۴ صديق کريمی -٣ طيب مواليی -٢لطيفی 
 طيب -٩ حيب اهللا کلکانی -٨ يداهللا مرادی -٧ شيث امانی -۶سواری 
فرزاد   ، معلمان بازداشتی همچون ؛ عباس اندر ياری-١٠چتانی 

اد وکيلی و کمانگر ، عضو انجمن صنفی معلمان استان کردستان و فره
علی حيدريان  و ديگران ، اعتراض به تعطيلی کارخانه  قائم شهر و 

 کارگر از شرکت فروغ شيمی ٣٠اخراج  اعتراض ديگر کارخانه ها ،
 ، دستگيری و اخراج دانشجويان آزاديخواه و محکوميت زندان مهاباد

عقب .  پرچم مبارزه خود سازنددالرام علی ، ازفعاالن جنبش زنان را
نی کارفرما ها و دولت سرمايه داری ايران،  تنها بر بستر گسترده نشي

ترين اتحاد عمل کارگران با يکديگر و با ساير جنبش های اجتماعی 
  . فراهم می آيد 

کارگران می توانند امر پشتيبانی و حمايت اعتراضات سراسر ی را با 
م سازماندهی تشکل های مستقل خويش در شرايط  استبداد حاکم فراه

پيشروی مبارزه . آورند و نظام سرمايه داری را به عقب نشينی کشانند
کارگران نيشکر هفت تپه در ايجاد تشکل سنديکايی آنان، از دل 

نشست های روزهای پنجشنبه  و مجامع عمومی سازمانگری فعاالنه 
کارگران هفت تپه و اتحاد عمل  کارگران در امر مبارزه متحد آنان ميسر 

ايد با ايجاد سنديکای مستقل و کارآمد، آنرا به رکن دائم ب.. می گردد
مبارزه در مقابل تعرض عنان گسيخته کارفرما و رژيم سرمايه داری 

 . جمهوری اسالمی ايران بدل نمود
، در برابر محکوميت اين )راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ايران 

 کارگران نيشکر دستگيری ها توسط عوامل اطالعاتی رژيم ، از اقدامات
 .هفت تپه در امر دفاع از هم طبقه ی های  خويش ، قاطعانه دفاع می کند

گسترده ترباد اتحاد عمل جنبش های آزاديخواهانه و برابری طلبانه 
 .کارگران و زحمتکشان ايران 

  )راه کارگر( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
  ٢٠٠٧ نوامبر ٧ – ١٣٨۶  آبان١۶                          

 .خواستم زندگي ديگري نمي
   دارابيان  شهناز ؛گو با و  گفت

    
اشرف  وگويی است با شهناز دارابيان، همسر علی آيد گفت چه می آن

در مدتی که درويشيان در بيمارستان بستری بود تصميم . درويشيان
 از بهبودی ی اين شماره را به او اختصاص دهيم تا پس نامه گرفتيم، ويژه

هايی که  و در جريان آن، به سهم خود مرهمی باشيم بر دردها و رنج
ی  يی در اين سکته اش کشيده است و به گونه دانيم در ساليان زندگی می

چنين با خانم  خوانيد، هم هايی گردآوری شد که می مقاله. مغزی رخ نمود
 از بيمار با دارابيان تماس گرفتيم و ايشان در آن شرايط سخِت پذيرايی

کردم و  وگو می در تمام مدتی که با ايشان گفت. رويی استقبال کردند گشاده
وگو يکی دو بار مزاحم ايشان  سازی گفت تر که برای تنظيم و آماده سپس

کرد و  شدم، شاهد بودم که با چه مهر و بردباری از همسرش پذيرايی می
ر ايستاده است؛ زنی يقين حاصل کردم که پشت هر مرد موفقی، زنی فداکا

     نقد نو                           .گام و بردبار و اميدوار دل و هم هم
اشرف درويشيان مشاهده آرد؛  ي گوناگون را در علي توان سه جنبه  مي*

هاي  ي افسانه نويس و يك گردآورنده او ترآيبي از يك مبارز، يك داستان
  بينيد؟ گونه مي جنبه را در او چه ه شما پيوند اين س. زمين است مردم ايران

اشرف تاثير بسياري  ي مهمي آه در زندگي علي مساله: شهناز دارابيان
مان را  اشرف زندگِي مشترك وقتي من و علي. داشته نقش مردم است
آش و  هاي زيادي را ميان مردم محروم و زحمت شروع آرديم او سال

 هستيم و خودمان هم از ما با هم فاميل. روستاييان زندگي آرده بود
اشرف هم  در واقع درد مردم درد خود علي. ي متوسط جامعه بوديم طبقه

هاي آوتاه و بلند خود مطرح  ها و رمان بود و مسايلي را آه در داستان
آرمان او اين بوده . ي رگ و پوست خود حس آرده است آرده، با همه

 و براي اين آار بايد هاي مردم به پايان برسد است آه روزي دردها و رنج
زندگي، قلم و . آرد با فقر و جهل و نابرابري در اجتماع مبارزه مي

او در هنگام خلق . ناپذيرند اشرف از هم جدايي ي علي مبارزه
خندد، درست مانند خوانندگان  گريد و گاه مي اش گاه مي هاي داستان
  ... آثارش

اند و براي  ه قصه نوشتهاش و جوانان و نوجواناني آ در ارتباط با دوستان
آه وقت آمي دارد، با تمام  آورند تا بخواند و نظرش را بدهد با اين او مي

آنم تا او  اش مي گاهي من هم آمك. دهد ها پاسخ مي توان به خواست آن
ي پيوند اين سه جنبه آه گفتيد  در واقع نقطه. اش برسد ي تر به آارها بيش

  .اشرف، مردم هستند در علي

ها در  اش و تاثير آن رزمان ي او و هم اليان دراز زندان و مبارزه از س*
  ها را تاب آورديد؟ گونه اين سال چه. تان بگوييد آغاز زندگي مشترك

 زياد نوشته و هاي ابري سالاشرف در  در اين باره علي:  دارابيان شهناز
ه از جا آه به ياد دارم پدرم هميش تا آن. گويي آنم خواهم دوباره  من نمي

 نوشته آه هاي ابري سالاشرف در  علي. آرد دآتر محمد مصدق صحبت مي
من از هر دو . مصدقي بودند) پدر من(يي و يكي  اش يكي توده هاي دايي

خسرو روزبه، دآتر حسين . هاي محبوب را دوست داشتم طرف شخصيت
اشرف در  هاي علي تر آه شدم زندگي و دستگير شدن فاطمي و بعدها بزرگ

اشرف زندان آرمانشاه بود و  يادم هست آه علي. سيار تاثير گذاشتمن ب
گشت  رفت و وقتي برمي اش مي مادرم به مالقات. من آالس هشت بودم

من آن موقع . شست آورد و دزدآي مي اشرف را مي هاي خوني علي لباس
دانستم چه  بعد آه عاشق شديم و ازدواج آرديم مي. آردم اش گريه مي براي

آردم پيش از ازدواج دستگير نشود تا من  ارد و فقط آرزو ميوضعيتي د
. پنج ماه و ده روز زندگي مشترك داشتيم. اش بروم بتوانم بعدا به مالقات

هايي از آثار آالسيك سوسياليستي را آه توسط خانمي از  با هم نمونه
ام، ناصر،  آرديم و توسط برادر آوچك رسيد تايپ مي اش مي خارج به دست

دستگير آه شد، پس از . برديم گفت مي اشرف مي انِی آساني آه عليبه نش
. اش رفتم  پيدا کرد در زندان قصر به ديدن چند ماه آه اجازة مالقات

من مضطرب . يي ايستاده بودند هايي شيشه ها به صف پشت اتاقك زنداني
اشرف را بيابم، ناگهان ديدم آسي به شدت  آردم تا علي همه را نگاه مي

در ضمن . اش شناختم هاي خوب آه دقت آردم از چشم. دهد تكان ميدست 
ام اداي تايپ آردن درآوردم تا به او بفهمانم آه  مالقات با حرآات انگشتان

اما او با نگراني اشاره آرد همه را از . دهم هاي قبلي را ادامه مي فعاليت
اشرف  آه مثال لو نرود آه اين آارها را علي من براي اين. بين ببرم

هاي  در سال. دادم آرده بعد از دستگيري هم آن آارها را ادامه مي مي
يي  گفت من آينده رفتم به من مي اش مي تر مواقع آه به مالقات زندان بيش



 8

آه زندگي تو را هم خراب  ندارم، مرا نيز مانند جزني خواهند آشت، از اين
گفتم آه مطمئن  ميدادم و  اش مي من دلداري. آشم تر عذاب مي ام بيش آرده

گفت اي بابا چه  مي. شويد تان آزاد مي شود و همه باش انقالب مي
. گفتم به هرحال من تا ابد منتظرت خواهم ماند مي. زني هايي مي حرف

ها  آن وقت(ي مالقات دارم  اصال تو فكر آن من خواهرت هستم ولي اجازه
ن آار نداشته تو به م) ي مالقات داشتند فقط پدر، مادر و همسر اجازه

هاي  سال. خواستم واقعا هم غير از اين زندگي، زندگي ديگري نمي. باش
آردند و چه  شان مبارزه مي ها آه براي آرمان سختي بود براي همه، چه آن

آرد   هر وقت فرصت مي اشرف علي. ها آه در پي يك لقمه نان بودند آن
هاي  ارم آه در سالوسه نامه از او د من سي. نوشت هايي مي ام نامه براي

به لحاظ . دوستي داشتم آه نام او هم شهناز بود. زندان نوشته است
ما در . ام آرد او در اين دوران خيلي آمك. روحي خيلي به هم نزديك بوديم

در تمام . ام تهران آمدن مشكل بود آرديم و براي شهرستان زندگي مي
يي  رگز در هيچ لحظهآمدم برادرم ناصر آه ه سفرهايي آه براي مالقات مي

ي آقاي  با هم به خانه. ام بود ام نگذاشته، همراه هاي زندگي تنهاي از سختي
ترين جزييات  رفتيم و او مشتاقانه از آوچك عاشورزاده مي]هوشنگ[

اش در آن دوران از محبت و  خودش و خانم. پرسيد اشرف مي احوال علي
  .ام آم نگذاشتند دوستي چيزي براي

هايي از زندگي تلخ پيرامون  اشرف درويشيان برداشت  عليهاي داستان *
ي نگرش ايشان به  آيا هرگز درباره. ي مردم آوچه و بازار است و قصه

  ايد؟ نويسي بحثي داشته هنر داستان
اشرف همان زندگي  هاي علي من قبال هم گفتم آه داستان:  دارابيان شهناز

در جاي جاي .  استخودش و به قول شما زندگي مردم آوچه و بازار
ِ انسان  را  آشد آه نفس هاي تلخي را به تصوير مي اش واقعيت هاي داستان

چون من عقيده . يي هم دارد اشرف طنز قوي بختانه علي خوش. گيرد مي
دارم دردهاي جامعه بايد جوري گفته شود، حاال چه در قالب داستان يا 

ي روحي  مخاطب ضربهانگيز آن به  ي غم فيلم يا حتا موسيقي، آه جنبه
نزند بلكه او را به تفكر وادارد تا خود بتواند علت و معلول را پيدا آند و 

اش  هاي هاي داستان ام آه از اولين خواننده حال من خوش. به آن بينديشد
ام  اش به نوعي دل آه فقط خوانده باشم، راست هستم، نه براي اين

خوانم  با دقت مي. گذار باشندخواهد آه آثارش از هر لحاظ خوب و تاثير مي
من اصال تخصص و دانشي در نقد داستان . گيرم رحمانه ايراد مي و بي

دانم آه مثال اين قسمت داستان ضعيف است يا  طور غريزي مي ندارم اما به
هاي فالن شخصيت اصال با زماِن خودش  اش آار نشده يا حرف خوب روي

آه ناشرش گفته حتما  خاطر اين هگاه پيش آمده آه داستان را ب. خواند نمي
اش  تا فالن موقع بايد تحويل بدهي با عجله تمام آرده آه من از دست

آند و عصباني  گذارم آه داستان را ببرد، گاهي قبول نمي گيرم و نمي مي
آند، مثال جلد  اش آار مي تر روي آند و بيش شود، و گاهي قبول مي مي

وار  د آه خيلي با عجله و گزارشآم نظرم مي  به هاي ابري سالچهارم 
آورد آه جلد  اولين چاپ بود و نشر اسپرك فشار مي. نوشته شده بود

اشرف تقريبا دو بار ديگر  علي. چهارم زودتر تمام شود اما من نگذاشتم
آت و شلوار اش،  هاي يا در يكي از داستان. جلد چهارم را بازنويسي آرد

ور به تصوير آشيدِن سبعيت و ج اش اصال موافق آن ، من راستدامادي
آه  يعنی اين . خيلي وحشتناك است. ها نيستم ددمنشي دشمنان انسان

ها بر مردمان ما گذشته  هايي آه در تمامي اين سال دوست دارم مصيبت
حتما نوشته شوند اما به صورت هنري؛ چون شرِح خشک و خالِی 

 داستاِن هنري ها و وقايع هرگز به پای تاثير و ماندگارِي يك سرگذشت
جور عريان  رسد و بر ذهن و روان مخاطب تاثير دائمی ندارد، اما اين نمی

يا مثال . ها شايد به خواننده آسيب روحي وارد بياورد نشان دادِن ددمنشي
اشرف، تو بايد تمام   را خواندم گفتم علياند ها هنوز جوان آنوقتي داستان 

آنم در  ها احساس مي ين بچهاحساس درد و رنجي را آه من در سالگرد ا
ات به خواننده منتقل آني و روي اين داستان خيلي بايد آار  اين داستان

  .آني
نويسي بسيار متعهد بوده است و  اشرف هميشه نسبت به داستان علي

همواره سعي آرده از ماجراهاي واقعي زندگي مردم در طرح 
مده آه وقايعي را آه بسياري از مواقع پيش آ. اش استفاده آند هاي داستان

در واقع جدا از پرداخت . به چشم ديده تبديل به داستان آرده است
تر از واقعيت گرفته شده  ها بيش ي داستان، حوادث اصلي داستان هنرمندانه

  .اند

برديد آه محيط اجتماعِي غالب  سر مي  جا آه شما در محيطي به  از آن*
گاه خودتان به خوِد اين رمان خواستم از ن  است، ميهاي ابري سالرماِن 

  .اش بپرداِزيد گيري و روند شكل

واقعا بخشي از .  را دوست دارمهاي ابري سالمن رمان :  دارابيان شهناز
وقايع روزگاِر دآتر . اميدها و آرزوهای آن دوران در اين کتاب نهفته است

مصدق به نظرم طوري نوشته شده آه براي نوجوانان هم قابل درك و 
شايد مردم به دليل اوضاِع بد اجتماعي ـ سياسي امروز .  استپرآشش

. آورد ها مي يادشان رفته آه رژيم گذشته چه بر سر جوانان ما در زندان
اشرف به زيبايي شرايط وحشتناك زندان شاه  در جلد چهارم اين رمان علي
. ام اهميت دارد اين آتاب از اين جهت براي. را به تصوير آشيده است

ام  اش را براي هاي هايي از نوشته رف در ضمِن نوشتن، بخشاش علي
يك زمستان مادرش . برد ام مي هاي دور نوجواني خواند و مرا به سال مي

اشرف را از او  وقتي احوال علي. ي ما آمد از تهران به خانه) ام عمه(
اشرف داشت اين  وقتي علي. دار گفت باز هم زندان است پرسيدم غصه
من . مثال پسرم دو ساله بود. هاي ما آوچك بودند وشت بچهن رمان را مي

به دليل وضعيت خاصي آه داشتيم به .  تهران بود16ي  محل آارم منطقه
شد   بيدار مي4اشرف ساعت  علي. رفتم فرستادندم مي يي آه مي هر منطقه
 5تر بخوابم، ساعت  آرد تا من يك ساعت بيش ام صبحانه آماده مي و براي

اشرف  علي. گشتم  بعد از ظهر برمي2رفتم و ساعت  يرون مياز خانه ب
ام به  وقتي دختر آوچك. اش آرده بودند نشين  خانه.آرد ها را بزرگ مي بچه

دوشيدم و  ام مي شدم دو شيشه از سينه دنيا آمد صبح آه از خواب بيدار مي
 ي دو تا تاب در دو زاويه. اشرف به او بدهد گذاشتم تا علي در يخچال مي

داد آه به هم نخورند و  ها را جوري تاب مي مختلف بسته بود و آن
من دوازده . خواند تا من بيايم مي» تاب تاب عباسي«شان آواز  براي

آباد  چون منزل ما آرج بود و من بايد تا علي. ساعت بيرون از خانه بودم
يار اخت رسيدم بي مان مي وقتي سر آوچه. رفتم خزانه يا خيابان يادآوران مي

گفتم تو برو بخواب من مواظب  دويدم تا زودتر به خانه برسم؛ مي مي
به هرحال بار سنگين اين . رسيدم ها هستم، بعد به آارهاي خانه مي بچه

ها  بچه. آشيديم زندگي را آه به ما تحميل شده بود  دو تايي به دوش مي
از يي  آردند و او جاي مشخصي نداشت؛ گوشه آوچك بودند و سروصدا مي
اش و آويزان آردن يك پرده تبديل به اتاِق  هاي سالن زيرزمين را با آتاب

 هاي ابري سالتصور آنيد اتاقي با ديوارهايي از آتاب آه . کار آرده بوديم
. دويد شد و رو به حياط مي تنگي مي گاهي دچار نفس. در آن خلق شد

اش   دنبالآشان شان را برده و جيغ آردند آه گربه جوجه ها فكر مي بچه
باالخره . فهميدند آه نفس باباشان از نبودن هوا گرفته دويدند بعد مي مي

ي اصلي رمان را  ها را به آرمانشاه ببرم تا او پايه تصميم گرفتيم من بچه
بعد از يك ماه آه برگشتيم گفت آه من فقط سه روز را توانستم . بريزد
روزهاي ديگرش را هاي شما نتوانستم،  بدون سروصدا و اذيت. بنويسم
  .تكاني آردم ات خانه براي

هاي زيبايي استفاده شده است آه  المثل  از ضربهاي ابري سالدر آتاب 
 چيز  همه«اند مثل  بار در همين آتاب آمده ها براي نخستين بسياري از آن

  .»شود، ظلم از آلفتي از نازآي پاره مي

   ايران پرداخت؟هاي گونه شد آه درويشيان به گردآوري افسانه  چه*
مان، و  مادربزرِگ هر دوي(بي  هاي خيلي پيش بي سال:  دارابيان شهناز

گفت، وقتي آه  مان افسانه مي براي) هاي ابري سالهاي  يكي از شخصيت
هاي  نشستيم و به قصه اش مي  خياطي آرد و ما پاي چرخ خياطي مي

 حيف اشرف به من گفت شهناز يك روز علي. داديم اش گوش مي شيرين
صوتي را   من دستگاه ضبط. هاي قشنگ از بين برود است اين قصه

: گفت بي مي خود بي. ها را ضبط آردم برداشتم و به آرمانشاه رفتم و قصه
نرويد روي اين نوارها آواز . ها خيلي ارزش دارند اين افسانه«

ها تلفيق  هاي زندگي را با افسانه اشرف بسياري از صحنه علي» .بخوانيدها
مثال وقتي براي ديدن پسرمان . شود آند که خيلي طبيعي و قشنگ مي يم

دار  رفتيم چند پيرزن و پيرمرد روي صندلِی چرخ بهرنگ به بلژيك مي
اشرف  بعد از مدتي به علي. ها را توي هواپيما ببرند منتظر بودند تا آن

دار نشسته بودند چه  راستي اين کسانی که روی صندلِی چرخ«: گفتم
گذشت به  اش مي اشرف در حالي آه از تصويري آه از ذهن علي» شدند؟

بي آه  هاي بي شخصيت يكي از افسانه(خنده افتاده بود گفت سندر و مندر 
ها را بردند جوري آه از باالي  آن)  هم آمدههاي ايران افسانهدر آتاب 

، تان را راحت آرديم  ها گفتند همه شان پايين و به خلبان ها انداختند پله
قدر قشنگ اين را  آن. شان آه تا آخر هواپيما خودشان بروند جوري برديم

آنند ما دوتا  ام گرفت و گفتم بس آن اين مردم خيال مي گفت آه من خنده مي
  .بردار نبود اشرف هم دست  ولي علي. خنديم قدر مي ايم آه اين ديوانه شده

اند و اين  راه شدهاشرف هم  حاال هم آه آقاي خندان زحمت آشيده و با علي
 هاي مردم ايران فرهنگ افسانهمجموعه را در بيست جلد با عنوان 

  .اند گردآوري و منتشر آرده
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هاي اجتماعي و به ويژه فعاليت درويشيان در آانون   از فعاليت*
تان  نويسندگاِن ايران و مبارزه با سانسور و تاثيرشان بر زندگي خانوادگي

  .بگوييد
اشرف هميشه به فكر ديگران است چنان با مردم  علي:  دارابيان شهناز

پيدا آردن آار . ي خودش است آند آه انگار خانواده احساس نزديكي مي
ي ادب و هنر آار  شمار جواناني آه در عرصه هاي بي براي جوانان، دعوت

اين . گيرد توان زيادي از او مي... خواني و هاي داستان آنند، جلسه مي
هاي  هاي مختلف، مسافرت يلي خسته شده بود؛ برنامهاشرف خ اواخر علي

 مداوم به تهران و مسايل آانون و حرص و جوش  دو روزه و آمد و رفت
تر از اين مواظب خودش  آنم بايد خيلي بيش من فكر مي. هاي زياد خوردن

بابا به داد مردم «: گفت  به فكر مردم بود و ميICUاو حتا در . بود مي
خواست اعتصاب  موقعي آه به بخش منتقل شده بود مييا » بدبخت برسيد

يا خطاب به يكي . اش نيست من با او صحبت آردم آه حاال موقع. غذا آند
 دارد جان بي مادرم بياش دآتر اصغر الهي آه رماني به نام  از دوستان

 بود برو به دادش ICUجان در  بي دآترالهي، يك مادرم بي«گفت  مي
  ».برس

ام در اين شرايط  اعضاي آانون نويسندگان احترام قايلي  من براي همه
در »  نفر134«ي  بيانيه. اند آار گرفته  اند به سخت هرچه در توان داشته

تقدير  فضاي اختناق و حرآت آانون در حمايت از دآتر ناصر زرافشان قابل
هايي آه در مورد سانسور و اوضاع اجتماعي ايران داده  است و بيانيه

 هرحال به نظر من آانون توان  به. توجه مردم است يار مورد شود بس مي
اينان متفكران و فرهيختگان اين مملكت . گيرد اش مي زيادي از اعضاي

اميدوارم آه در . آار ببرند شان را بايد براي خلِق آثارشان به هستند و وقت
  .تر باشند آينده موفق

  گونه اتفاق افتاد؟ اشرف چه بيماري علی*
خواستم براي آاري از  روز دوشنبه، دهم ارديبهشت مي:  ارابياند شهناز

اشرف دو روز پيش از اين تاريخ به مسافرت رفته  علي. خانه بيرون بروم
چند روز است «اين شد که نگذاشت دنبال آارم بروم و به من گفت . بود

من اصرار داشتم آه بروم و ناگهان ديدم چند . »حاال نرو. ات آه نديدم
گفتم چرا اين آار را  وقتي به شوخي . اش بيرون ريخت آب از دهانقطره 
همان لحظه فهميدم آه . طرفه است  آني لبخند زد و ديدم آه لبخندش يك مي

من دستپاچه . ِ دآترمان زنگ بزن حتا خودش گفت به دوست. سكته آرده
خواهر و دامادش آمدند و بعد در . به دآتر و خواهرش زنگ زدم. شدم

بعد به بيمارستان . آارهاي اوليه انجام شد. ج دقيقه اورژانس آمدعرض پن
رجايي آرج رفتيم و با آمك دوست عزيزي آه ايشان هم دآتر متخصص 

ي حرآت گرفتيم و  است اسكن او را به دآتر اشرفيان نشان داديم و اجازه
موقعيت خيلي . اش آرديم  عصر به بيمارستان ايرانمهر منتقل6ساعت 

. پارسا برسانم ]خسرو[ام اين بود آه او را به دآتر  تمام تالشبدي بود، 
آن موقع بود آه آمي .  بيمارستان ايرانمهر بودICU او در 8ساعت 

ي پزشكان،  دريِغ ايشان و همه های بی از زحمت. ام راحت شد ل خيا
 آمك آردند تا  اشرف روز به علي پرستاران و آادر بيمارستان آه شبانه

  .گزارم ا به دست بياورد، ازصميِم دل سپاساش ر سالمتي

مان  اشرف داريد آه براي رزمان علي  يي از دوستان و هم  خاطره*
  بگوييد؟ 
صداي بار به نشر  هاي پيش از انقالب يك آيد سال يادم مي:  دارابيان شهناز
اشرف آتاب  رفته بودم تا براي علي) درست يادم نيست (شبگير يا معاصر

جا بود،  پور هم آه تازه از زندان آزاد شده بود آن  سلطانبگيرم آه سعيد
آقاي محمدي . آردند هاي شعر گوته را برگزار مي هايي آه شب همان سال

ام را فشرد و  گرمي دست مدير انتشارات مرا به او معرفي آرد آه او به
اشرف را پرسيد آه گفتم خيلي خوب است و شجاعانه ايستاده  حال علي

  .اين اولين و آخرين باري بود آه او را ديدم. وشحال شدخيلي خ. است

   و حرف آخر؟*
از تمام دوستان چه در ايران و چه در خارج از آشور و :  دارابيان شهناز
ترين  ي مردم آه با تلفن يا از هر طريق ديگري حتا از دورافتاده همه

 من يي مرا تنها نگذاشتند و در اين مدت به روستاهاي اين مملكت لحظه
اشرف بودند نهايت تشكر و  روحيه بخشيدند و جوياي حال علي

هاي آوتاهي آه اين عزيزان در دفتر يادبود  يادداشت. گزاري را دارم سپاس
  .بخش روزهاي سردم بود نوشتند گرمي اشرف مي براي علي

  اسپيلی رضا مراد                                                               

................................................  

  *ديدگاه * 

 گفتگو با رفيق عابد توانچه
  بخش دوم -دانش سرخ: از سايت 

داشتند  خيلي از جريانات سياسي که روابط خوبي با انجمنها و تحکيم
. فعاليت خود را براي تصفيه نيروها در تحکيم و انجمنها شروع کردند

غير اسالمي _ دعواي اسالمي « و » ر مذهبي غي_ مذهبي  دعواي« 
در جنبش دانشجوئي » سفارش شده  آسايش طلبهاي« به توصيه ي » 

دانشجوئي به  اختالفات زيادي در درون و بيرون طيفهاي. به راه افتاد
   .وجود آمد

دوباره به  جنبش دانشجوئي بايد تمام نيروهاي خود را جمع کند و
بش دانشجوئي بايد جايگاه خود در جامعه جن. سازماندهي خود بپردازد

. بايد بداند که نيرو و نفوذش در فضاي دانشگاه چقدر است. بشناسد را
مردم بدست  درک صحيح و دقيقي از جامعه و جنبش دانشجوئي بايد

فهميده نشود نمي توان آنها  تا وقتي که نيازها و حرفهاي مردم. بياورد
آنجائي که   جنبش دانشجوئي تا.را در بلند مدت با خود همراه کرد

خواست مردم را براي داشتن آزاديهاي انساني و اوليه درک کرد از 
در جامعه برخوردار شد اما به محض اينکه مشکالت و  نفوذ خوبي

يا خود را به نديدن زد، مردم آنها  دغدغه هاي اقتصادي مردم را نديد و
. امعه از بين رفتج را از خود دور ديدند و نفوذ جنبش دانشجوئي در

ضمن اينکه بي آبروئي اصالح طلبان درون حکومتي به جنبش 
   .اي که زماني پشت آنها بود هم ضربه ي جبران ناپذير زد دانشجوئي

بگذارد تا افرادي وابسته در درون خود يا  جنبش دانشجوئي نبايد
فکر کنند ، تصمصم  جريانات سياسي در خارج از دانشگاه به جايش

 کساني که حتي به اين بلوغ سياسي نرسيده اند که.  خط بدهندبگيرند و
مسئوليت اشتباهات خود را خودشان بر عهده بگيرند اليق اعتماد جنبش 

« اين کار راحتي است که بعد از . هزينه نيستند دانشجوئي و صرف
علي رقم ناسالم و نمايشي  ) و شکست در يک رقابت سياسي» شرکت 
شما تفکر  اگر. متهم کرد... داني و بي شعوري و مردم را به نا) بودن 

خود را درست و سالم مي پنداريد و مردم به شما روي خوش نشان نمي 
اين شما هستيد که که در بيان افکار . مشکل شماست نه مردم دهند اين

اين . هستيد که گرفتار بي عملي و رخوت شده ايد اين شما. خود ناتوانيد
بلکه اين شما هستيد که بايد به  نبال شما بدوندمردم نيستند که بايد د

صداقت خود را نشان  .دنبال مردم بدويد و آنان را با خود همراه سازيد
اعتماد  دهيد ، براي مردم و جامعه ي خود تالش کنيد و هزينه بدهيد تا

آنان را جلب کنيد و حق داشته باشيد که توقع حمايت مردم را داشته 
امعه ي چه چپ و چه راست از بيماري شديدي نخبه ي ج قشر. باشيد

آنها خود را در . جامعه ناتوانند آنها از درک مردم و. رنج مي برند
اينها رسما از مردم  تعدادي از. محافل روشنفکري خود ايزوله کرده اند

نشست و  نبايد اجازه داد اين بيماري در. و جامعه تنفر پبدا کرده اند
  .ي هم سرايت کندبرخاستها به جنبش دانشجوئ

 به نظر تو مهمترين نياز و کمبود چپ.  چپ دانشجويي برگرديم :سئوال 
 دانشجوئي براي فعاليت خود چيست؟

 نياز اصلي کل جنبش چپ که داشتن يک سازماندهي پايدار است :عابد 
نياز چپ دانشجوئي وجود يک مانيفست ، يک پالت فورم ، يک  اولين

بايد با حضور کليه . شبه به اين است طرح ميان مدت کلي يا چيزي
ارزشمند موجود در کل  فعاالن دانشجوئي چپ و با بهره گيري از تجارب

محور  تاريخ چپ دانشجوئي ، هرچه سريعتر اين مانيفست تدوين شود تا
و مالک کليه فعالتها قرار گيرد و مانع از تاثير تفکرات انحرافي ، چند 

اين طرح بايد شامل دو . دو غرض ورزيهاي شخصي شو دستگيها
مدت ، ميان مدت و حتي بلند مدت  کوتاه( قسمت طراحي و تدوين هدفها 

اهداف باشد و  و نيز چهارچوب تاکتيکهاي الزم براي رسيدن به اين) 
صريحا مزرهاي خود را با نيروهاي مدعي چپ که تفکرات 

» راست زدنهاي پياپي خود « کمونيستي ندارند و با  سوسياليستي و
  .کند تا آزموده ها دوباره آزموده نشوند فقط آب را گل آلود مي کنند ، ترسيم

 به. مسئله بسيار مهم و البته مورد اختالف، تاکتيکها و سبک کار است
نظر تو جنبش چپ در حال حاضر مجاز به استفاده از چه نوع 

 تاکتيکهائي است؟
جاد انسجام قوي هر نوع تاکتيکي که منجر به بسط جنبش در جامعه و اي

حفظ نيروها در عين دور ماندن از آفت بي عملي و . خود جنبش شود در
تشکيالت کارگري و گروه هاي سوسياليستي در  مصلحت انديشي، ايجاد

نيروهاي پيشرو ، تحليل دقيق  سراسر ايران ، ايجاد تشکيالتي در ميان
فاقاتي که ات شرايط آينده و تدوين مناسبترين طرحها براي رويارويي با

تدارک امکانات مادي براي فعاليت در . در آينده شاهد آن خواهيم بود
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متفاوت، و باز هم تاکيد چند باره اي مي کنم بر تزريق آگاهي  شرايط
  .کارگران و زحمتکشان طبقاتي به طبقه ي

فعاليتها بر  در حال حاضر هوشمندانه ترين تاکتيک چپ در ايران تمرکز
» تبعضهاي اجتماعي و جنسيتي _  جنگ _فقر « روي سه معضل 

بردن پتانسيل هاي اجتماعي براي مبارزه با اين سه  براي باال. است
مستقل و مشخص خود نبايد  معضل، چپ ضمن باال نگه داشتن پرچم

اکثريت  با تمرکز روي اين مسائل. دست رد به سينه ي هيچ نيرويي بزند
هارچوب همکاري چپ عظيمي از جامعه مخاطب ما قرار مي گيرد و چ

ما مي توانيم تاکتيکي شبيه به تزهاي . روشن مي شود با ديگر نيروها
مکاني که در آن واقع هستيم  آوريل لنين را براي شرايط زماني و

 .طراحي و اجرا کنيم
 و آيا روشهاي قهر آميز در اين تاکتيکها جاي ميگيرند؟ آيا : سئوال

  ت جهان امروز تاثيري دارد؟استفاده از روشهاي قهر آميز در تحوال
هيچگاه نبايد فراموش شود که نظام ! قاطعانه مي گويم که بله : عابد

داري جهاني در کل و صاحبان منافع اقتصادي در هر نظام  سرمايه
دولتها و اجزاي اين . کوتاه نخواهند آمد سياسي ، هيچگاه از منافع خود

ني يک نظام مادي سرنگو نظام جهاني يک نيروي مادي هستند و براي
در  . چاره اي نيست جز آنکه از يک قدرت مادي عليه آن استفاده کنيم

سالح نقد نمي تواند جايگزين نقد سالح « اين کشمکش بزرگ هيچگاه 
  .»  شود

سرمايه و منافع هيچگاه دل از منافع خود و سود بيشتر نمي  صاحبان
ولهاي بادآورده که صاحب پ» حکومتهاي رانتير  « اين مسئله در. کنند

اين . ، بسيار شديد تر است ي حاصل از منابع طبيعي مانند نفت هستند
اصالت  » ذات سرمايه داري است و از نظر آنان هيچ چيز در برابر

پس بنابراين از نظر آنان هر . ارزشي ندارد حتي انسانها» سرمايه 
وضعيت موجود حتي اگر به قيمت جان صدها هزار  روشي براي حفظ

 .و کاربردي است سان بيگناه هم تمام شود قابل استفادهان
کساني که سالها در حال چپاول ثروتهاي اين جامعه هستند علي 

طبقه ي نوکيسگان و دالالني که زائيده ي حکومتهاي فاسد  الخصوص
انداختن جوي خون حاضر به چشم پوشي از  هستند حتي به قيمت به راه

منسوب به قدرتهايي غير  ينکه خود رامنافع خود نيستند چه برسد به ا
  .زميني و ماورايي هم بدانند
سرمايه داري را ويران کنيم و دنيايي بهتر را  وقتي ما مي خوهيم دنياي

وجود دنياي سرمايه داري بر  جايگزين آن کنيم تمام قدرتها و ماهيت و
  :است تکليف ما هم در برابر آنهال مشخص. عليه ما خواهد شوريد 

آنان آشکارا اعالم مي . يستها از پنهان کردن نظرات خود بيزارندکمون«
که فقط با سرنگوني قهر آميز تمام نظامهاي موجود اجتماعي به  کنند

باشد که طبقات حاکم از انقالب کمونيستي بر . يافت اهدافشان دست خواهند
  .» زنجيرهاي خود را از دست نخواهند داد پرولترها چيزي جز. خود بلرزند

سرمايه داري و دنياي  ميان دنياي« :رفيق هوشي مين مي گويد 
پر  کمونيسم شکاف عميقي وجود دارد که تنها با خاکستر ما کمونيستها

اين آخرين مرحله از رنج جانباختگان کمونيست خواهد » . خواهد شد
با الشه ي متعفن يک دنياي غير انساني کنار هم قرار  بود که اجسادشان

ذره ذره هستي دنيايي مملو از   ما اين شکاف را ازگيرد زيرا که
   .نابرابري و تبعيض کنوني خواهيم انباشت

در اعتراضات دانشجوئي و چه در جامعه ما شاهد درگيري  تا کنون چه
اينها تنها اعمال خشونت کور و لحظه اي  اما. ها و خشونتهايي بوده ايم

اشته شده در تک تک انب قليان احساسات آني و بروز خشمي. بوده اند
مثال در  ما. يک اعالم نارضايتي . افراد جامعه از يک استبداد تمام عيار

 پلي تکنيک شاهد بوديم که داشجويان به دفتر 85اعتراضات خرداد 
حمله کردند ، شيشه ها را شکستند ، تابلو آن را کندند و  نهاد رهبري

 آن را رنگ کردند اما هاي گنديده در و ديوار زير پا انداختند و با گوچه
نماد بود يا مثال بعد از اعالم  اينها صرفا بروز خشم و نفرت عليه يک

زدند و درگيري  خبر سهميه بندي بنزين مردم چند پمپ بنزين را آتش
اين حرکان کامال آني و بدون برنامه ريزي قبلي . هايي به وجود آمد

. جود نداشتنيروي منسجم و مشخصي هم براي انجام آن و. داد روي
وجود يک تشکيالت قوي با کادرهاي حرفه  من تاکيد مي کنم که بدون

من به . اشتباه فاحش است اي انقالبي دست زدن به حرکات قهرآميز يک
قهرمانانه در  هيچ وجه منکر تاثير فوق العاده ترورهاي انقالبي و اعمال

 به باال بردن روحيه توده ها و ايجاد نيروي محرکه ي رواني براي
درآوردن مردم نيستم اما اگر قرار شود بالفاصله بعد از هر  حرکت

نيروها دستگير و اعدام شوند ، ظرف مدت  حرکتي به راحتي تعدادي از
خود را از دست خواهد  کوتاهي جنبش بيشتر نيروهاي فعال و ارزشمند

 ضمن اينکه در خفقان حاضر و در نبود هر گونه رسانه ي غير. داد

ز امکان اين وجود ندارد که نتيجه ي اين اقدامات به گوش حکومتي هرگ
صدا و سيماي جمهوري اسالمي به عنوان بنگاه  .مردم رسانده شود

را دارد که اين اقدامات را به  دروغ پراکني داخلي بالفاصله اين توانايي
فعاالن زنان را  وقتي به راحتي آب خوردن. اراذل و اوباش نسبت دهد

 برابر دادگاه همفکرانشان به مفاسد اجتماعي مي برند وبعد از تجمع در 
با آنان به عنوان زنان خياباني رفتار مي کنند يا وکيل و فعال حقوق بشر 

جاسوس هسته اي دستگير مي کنند و فعاالن کارگري را به  را به عنوان
زندان مي اندازند و دانشجويان را به جرم  جرم ارتباط با بيگانگان به

مطمئن باشيد ... کنند و  اوز به عنف از تحصيل محروم ميسرقت و تج
است ،  در اين معرکه اي که رژيم در حال ثبت رکورد جديدي از اعدام

نتيجه ي کار اين خواهد شد که مردم فقط از اعدام تعدادي اراذل و 
  .خواهند شد نه اعدام مبارزان سياسي مخالف رژيم اوباش مطلع

مبارزه ي مسلحانه . نزديک هستم ز جزنيمن شخصا در اين مسئله به ت
به عنوان  به عنوان بازوي تبليغاتي يک تشکيالت سياسي منسجم نه

 .يک کار مستقل و يک تاکتيک اصلي
سياسي قوي محکوم به  ي مسلحانه بدون وجود تشکيالت مبارزه

تمام تالش چپ در حال حاضر بايد معطوف به تشکيل يک . شکست است
بي که بعد از مرکزيت سياسي شناخته شده خود حز. سياسي باشد حزب

سيستم شاخه اي و در اليه هاي پائيني با  در جامعه بتواند ابتدا با
نظامي بعد از استقرار  شاخه. سيستم ده ، دهي ستاره اي گسترده شود

 و تثبيت اين حزب است که مي تواند به عنوان يک اهرم ، تشکيل و
 من اهميت بازوهاي اطالع رساني از نظر. تحت رهبري حزب قرار گيرد

حفظ نيروها در . مهمتر از يک بازوي نظامي است و تبليغاتي بسيار
براي گسترش آگاهي طبقاتي در  مراحل اوليه ، به کارگيري تمام توان

، ايجاد ساز و  ميان کارگران و زحمتکشان ، ايجاد ارتباطهاي بين المللي
 ل آژيتاتورهاي کمونيست به درونکارهاي حقوقي ، ايجاد منابع مالي ، گسي

 .جامعه و ده ها اولويت ديگر جلوتر از تشکيل بازوي نظامي قرار دارند
يا در  بگذار از جنبه ديگري به مسئله بپردازيم ، آيا مبارزات قهرآميز و

 سطحي باالتر فرهنگ کمونيستي با فرهنگ حاکم بر جهان کنوني تطابق
 دارد؟

فرهنگي .  کنوني جهان صحبت مي کنيدشما از انسان کنوني و فرهنگ
ما کمونيستها هم اکنون هم متهم به مخالفت و تالش براي  که حتي

راستي اين فرهنگي که نظام سرمايه داري در  اما به. نابودي آن هستيم
  آن است چيست؟ همه ملل و کشورهاي دنيا مدافع و سينه چاک

، فرهنگي است فرهنگي که بورژوازي در فقدان آن مويه سر مي دهد «
. »اکثريت عظيم انسانها را آموزش مي دهد چون ماشين کار کنند که

سطحي ترين و کورترين نحو ممکن به  يک فردگرائي که به. همين
اين فرهنگي . است عنوان تنها گزينه ي موجود ، به خورد دنيا داده شده

که شما از عدم مطابقتش با اصول کمونيسم صحبت مي کنيد مانند پليس 
ارتش و رسانه يکي از پاسداران نظام سرمايه داري جهاني است که  ،

با کمونيسم حل کند بهتر است به فکر رنگ و  پيش از آنکه تعارضش را
  .باشد لعلبي براي مخفي کردن تعارضش با انسانيت

نظرت در مورد فضاي کلي کشور .کمي انضمامي تر صحبت کنيم: سئوال
   چيست؟
تمام . اتفاق تازه اي نيافتاده است. ا زده ايمما حرفهاي خود ر : عابد
هاي سياسي از نداشتن سازماندهي سياسي و تشکيالتي زمين گير  گروه

با انواع ... فعاالن سياسي و دانشجوئي و زنان و  دست و پاي. شده اند
رژيم با افزايش . بسته شده است و اقسام پرونده هاي فعال و غير فعال

با . داده است  خالفان خود چنگ و دندان نشانتعداد اعدامها به همه م
روي کار آمدن دولت نهم و بيش از پيش يکپارچه شدن حاکميت و 

فشارهاي جهاني بر رژيم ، ما شاهد هستيم که ديگر شمشيرها  افزايش
اوضاع کال فرق خاصي نکرده است فقط  ولي. از رو بسته شده است

راستاي طرح  ن را درممکن است شيوه ها عوض شود مثال فعالين زنا
ارتقاي امنيت اجتماعي به عنوان فاحشه وسط خيابان شالق بزنند يا 

کارگري را به اسم اراذل و اوباش آفتابه دور گردنشان بياندازند  فعاالن
کارهايي که قبال مخفيانه انجام مي شد .اعدام کنند و دور بچرخانند و

  .ا مي شودکشي نمايشي اجر اکنون صريح و علني و با يک گردن
انعطاف در  اما از آنجا که ساختارهاي متصلب حاکميت توان نشان دادن

هر « .موقعيتهاي حاد را ندارد وضعيت چندان هم نا اميد کننده نيست 
  .«صلب و دير جنب است ، ذوب مي شود و به هوا مي رود آنچه که

ايران حل نخواهد شد و کار به روز آخر و  مسئله ي پرونده ي هسته اي
المللي به کشورهايي نظير  ميزان باجهاي بين. حربه ي آخر خواهد کشيد

 روسيه که مدتهاست بر سر هر ماجرائي مثال همين ساخت نيروگاه
بوشهر ، ايران را تيغ مي زند و آخر سر با گرفتن امتيازي سر بزنگاه 
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خالي مي کند شايد تا مدتي اين روند را شل و سفت کند  پشت ايران را
  .روشن است که به کجا ختم مي شود  ي آخر اين راه مثل روزاما نقطه

را در زير چکمه  من لگد مال شدن جان انسانهاي بيگناه و غير نظامي
« من سردرگمي فعاالن سياسي را بين . هاي ارتش آزادي مي بينم

من غارت و به يغما رفتن منابع طبيعي . مي بينم» فاجعه « و  « فاجعه
را براي پرداخت هزينه ي دموکراسي جنگي   دنياو انساني اين تکه از
در چهار راه خيابانها  من تانکهايي را مي بينم که.صادراتي مي بينم
 من روزهايي را مي بينم که مشتري اول جراثقالها. مستقر مي شوند
آدمهايي که باالي دار با باد تاب مي خورند و جنازه هايي . جالدها هستند
من اوين را مي بينم که .زير خاک مي رونددسته جمعي  که در دل شب

من کساني را . انديشان دهان باز کرده است مثل هيوال براي بلعيدن دگر
آيند ولي تنها کارشان اين  مي بينم که به اسم آزادي و دموکراسي مي

را براي  است که نام اوين را به ابوغريب تغيير مي دهند و خانه ها
 . عي مي کنندمردم تبديل به گورهاي دسته جم
راز بقائش در هسته اي شدن است و  جمهوري اسالمي فکر مي کند که

پرونده ي هسته اي  حتي اگر روزي ايمان بياورد که به بهانه ي همين
 هسته اي« مي خواهند بساطش را جمع کنند هم کوتاه نمي آيد و قيد 

ي اين موضوع قبال در تيم مذاکره کننده ي هسته ا. را نمي زند» شدن 
اگر بر سر « : رهبر اين سوال را مطرح کرده که  مطرح شده است و

دست از سر ما بر نداشتند و  مسئله ي هسته اي کوتاه آمديم و آنها
  .»؟ مسئله ي ديگري را پيش کشيدند چه

  کمي واضحتر صحبت مي کني؟ : سئوال
مسئله اينجاست که ماهيت و حيات اين نظام با ماهيت و . بله : عابد

حتي اگر حاکمان ايران . جهاني در تضاد قرار گرفته است نظامحيات 
هسته اي خود را جمع کنند و از ايران  مثل معمر قزافي کل تاسيسات

اين فشارها . شود خارج کنند بالفاصله مسئله ي حقوق بشر مطرح مي
 قطع شدني نيست و ساختارهاي نظام هم بسيار متصلبتر از آن است که

البته جسته و گريخته . ظام جهاني را بپذيردتغييرات مورد نظر ن
که يکي اتفاقي بميرد و ديگري که مثال يک  حرفهايي شنيده مي شود

مي فهمد بيايد و جوري  تکنوکرات است و زبان نظام جهاني کنوني را
اينجاست که  که نه سيخ بسوزد و نه کباب تغييراتي ايجاد کند اما مسئله

و حفظ منافع وسيع خود هرگز منتظر نظام جهاني براي رفع مشکالتش 
عزرائيل نمي ماند و در ثاني سر و ته يک کرباس که تفاوتي با هم  اقدام
  .ندارد

 يعني معتقد هستي که بحران فعلي به جنگ ختم خواهد شد؟: سئوال 
در کل چهار حالت ممکن را مي توان به عنوان نقطه ي نهايي : عابد 

و حتي جامعه ي ( جهاني کنوني حاکميت ايران با نظام  منازعه ي
  .در نظر گرفت)جهاني 

   .يک تحول اجتماعي وسيع يا وقوع يک انقالب مردمي در ايران ايجاد-1
براي تضعيف و از پا در آوردن حاکميت ايران  ايجاد ساز و کارهايي- 2

مثال تحريم تجاري ،  به طور. بدون يک حمله ي گسترده ي نظامي
   شروع  به منجر  که .......... نقطه اي و تحريم همه جانبه ، حمالت

  .آراميهاي داخلي و فروپاشي رژيم گردد نا
   سرمايه داري جهاني سازش حکومت موجود در ايران با نظام - 3
 حمله ي نظامي از طرف دولت آمريکا يا اتحادي جهاني که مي - 4

تواند به سبک عمل در يوگوسالوي يا به سبک عمل در عراق انجام 
 .دشو

نظام جمهوري اسالمي ايران با منافع » ماهيت « گفتم  همانطور که
کامل و بدون امکان اغماض  نظام سرمايه داري جهاني به تعارض

به  اصرار عجيب و غريب جمهوري اسالمي براي دستيابي. رسيده است
« انرژي هسته اي ، تکنولوژيهاي هسته اي ، تجهيزات هسته اي و 

الي که به خاطر اين اصرار و پافشاري فشارهاي ح در_ ، » مخلفات آن 
کرده است و حتي ناقوس  جهاني بي حد و حصري را متوجه ي خود

 دليل_ يک جنگ ويرانگر را زير گوش خود به صدا درآورده است 
جمهوري اسالمي مي کوشد به هر طريق . محکمي براي اين ادعاست
 را به نظام قدرتهاي هسته اي دنيا خود ممکن با پيوستن به جمع
توسط » اي شدن  هسته« مسلما تصميم به . سياسي جهاني تحميل کند

. اخذ شده است» آخرين تير ترکش « تحليلگران حاکميت به عنوان 
نشيبهائي که اين پرونده در طول مسير خود با آن رو به رو مي  فراز و

است که در هر دو سوي اين جدال اتخاذ مي  شود به دليل تاکتيکهائي
همراه سازي افکار  »،  « سنجش فضا« در يک طرف به منظور . دشو

 ايجاد ترديد« ، » تحليل انرژي رقيب « ، »يارگيري«، » عمومي جهان
» آماده سازي فضا براي مراحل بعدي « ، » در تصميم گيرندگان مقابل 

و » کاهش مقطعي فشارهاي بين المللي « ديگر براي  و در طرف... و 
  . ... و» مانبدست آوردن ز« 

_ ايران « ، » سني_شيعه « حکومت ايران در منطقه با تعارض 
» بنياد گرائي « و در جهان با تعارض » اسرائيل _ ايران« ، » اعراب 

رو به ... و » حقوق بشر  »،  « سالح هسته اي« ، » تروريسم « ، 
بدتر  کال اوضاع اينها حتي از شرايطي که صدام داشت هم.رو است

   .است
صاحبان اصلي قدرت در ايران به خوبي احساس کرده اند که اکنون 

ماندن تنها با کارتي مي توانند بازي کنند که شانس کمي براي  براي
به هر حال تنها راه حل باقيمانده آنان براي  داشتن آن دارند اما اين

طرح هسته اي شدن  پس در صورت شکست در. ماندن در بازي است
  .نتفي است کامال م3گزينه ي 

هاي جمعي غير حکومتي و هر  در نبود احزاب آزاد و مردمي، رسانه
 نوع ديگر از نهادهاي دموکراتيک در جامعه ي ايران و سرکوب

سيستماتيک و گسترده ي حقوق اوليه انساني امکان هر گونه تحول 
يعني . داراي رهبري مشخص بعيد به نظر مي رسد برنامه ريزي شده و
در شرايط موجود فقط مي  . بسيار پائين است1نه ي امکان وقوع گزي

را  توان امکان شکل گيري نا آراميهاي هر چند گسترده اما بي هدف
 مي شود که 2با اين احتمال نگاه ها متوجه گزينه ي . محتمل دانست
بحث است اما با توجه به شرايط موجود به عنوان يک  البته گرچه قابل

  .رسد نميگزينه ي مستقل عملي به نظر 
به دليل . امکان به وقوع پيوستن گزينه ي چهارم اما بسيار باالست

سبک عمل در يوگوسالوي منتفي » نفت « تعيين کننده ي  وجود عامل
بمب باران هاي هوائي و پرتاب  در يوگوسالوي با اتکا به. است 

شکسته  موشک ، بدون دخالت نيروي زميني و اشغال نظامي حکومت
 قيد و شرط و را پذيرفت اما ايران سرشار از منابع نفتي شد و تسليم بي

همانطور که دلبستگي حاکمان خود را به اين حکومت زياد  است که
در نظام سرمايه داري جهاني  اشغال کرده است ميل وافري هم براي

  .ايجاد کرده است
بازه ي زماني اي که کمتر از ده سال  در کل تحليل من اين است که در

 پرونده ي  -شده است   و از دو سال پيش آغاز-خواهد انجاميد به طول 
 استفاده ي. حکومت ايران در تاريخ به صفحه ي آخر خود خواهد رسيد

متناوب و برنامه ريزي شده از تمامي امکانات موجود براي حذف 
  .پايان حذف نظامي جمهوري اسالمي و در

 در طول خود و يکاين بازه ي زماني با يک استبداد داخلي بي نظير 
يعني دقيقا فضاي مانند . پايان غير انساني و وحشيانه همراه خواهد بود

که با يک دخالت خارجي منجر به اوضاعي مي  60 دهه ي دهشتناک
فرآيندي که قرباني اصلي آن  . شود که اکنون در عراق شاهد آن هستيم

الن سياسي فعا کودکان ، زنان و مردم بيگناه از يک سو و دگر اندشان و
  .و اجتماعي از سوي ديگر خواهد بود

اين است که تمام نيروهاي سياسي که واقعا  تنها راه مقابله با اين اتفاق
شوند و قبل از آنکه   جمع1دغدغه ي مردم را دارند حول گزينه ي 

شيپور جنگ از سوي جنگ طلبان داخلي و خارجي به صدا در آيد خود 
 مردم را از آينده ي بايد کوشيد. آيندصدد تعيين سرنوشت خويش بر در

بايد به مردم اطالع داد که اگر . دارند مطلع کرد شومي که در مقابل خود
، مرگ و جنگ را نمي  تحريم ، قحطي ، گرسنگي ، بمب ، موشک

 خواهند تنها راه نجاتشان اين است که خودشان براي خودشان کاري
  .بکنند

 هدف در توان ما باشد و انجام حتي اگر کار کوچکي براي نيل به اين
آينده بي آبرو خواهيم شد و به خاطر مرگ و بدبختي تک تک  ندهيم در

در صورتي که اين . مسئول خواهيم بود قربانيان اين جنگ ويرانگر
ديگر براي رسيدن  اتفاق شوم به وقوع بپيوندد مردم ايران ده ها سال

 ر کنار جنايت اصلي کهد. به آزادي و برابري واقعي عقبتر خواهند رفت
عليه مردم عادي و بيگناه خواهد بود ، مطمئنا تمام نيروهاي سياسي 

اشغالگري با ترورهاي پياپي در پوشش تصادف ،  مخالف جنگ و
ميان خواهند رفت تا ميدان  از... درگيريهاي قومي ، بمباران کور و 

. دشو براي تاخت و تاز نيروهاي سياسي وابسته به اشغالگر فراهم
نيروئي که براي تامين منافعش مي آيد حتي دولت جديد مطيع اوامرش 

را هم با _ در حال آموزش و سازماندهي آن است  که اکنون_ را 
  .خودش خواهد آورد
از سختي و بزرگي کار و کمبود نيروها آگاه هستم اما  البته من به خوبي

يحترين بگذاريد به صر. جامعه است اين تنها راه ممکن براي نجات
منافعشان با  گروه هايي که. زبان ممکن نظر خودم را اعالم مي کنم
خواه روشن و آشکار از آن ( وقوع اين جنگ ويرانگر گره خورده است 
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تکليفشان ) کنند و خواه در خفا آرزوي آن را در سر بپرورانند  دفاع
در حالت انتظار به سر مي برند و در  کساني هم که. روشن است 

روشن خواهد  علي سرگردان شده اند هم تکليفشان را زمانوضعيت ف
سخن من در اينجا دقيقا با کساني است که با هر مرام و مسلکي . کرد 
مي ) چه داخلي و چه خارجي ( مخالفت با جنگ و جنگ طلبي  به

دنياي واقعي تنها با واقعيات عيني و نيروهاي  بايد بدانيم که. پردازند
اي که اينگونه احتمال اين  منافع مادي.  کندمادي است که تغيير مي

با  جنگ ويرانگر را قوت بخشيده است بسيار بزرگتر از آن است که
زبان و کاغذ و ژست صلح طلبي و انسان دوستي بتوان در خواست 

هر حرکتي براي . هستند تغييري ايجاد کرد کساني که خواهان آن
رچوب يک برنامه ي چها جلوگيري از وقوع اين احتمال قوي بايد در

 مشخص که منجر به حضور مردم براي تعيين سرنوشتشان شود ، انجام
من متاسفم از اينکه مي بينم عده اي با خيال خوش نشسته اند و . پذيرد

اوراد صلح و صلح طلبي جاري است در دل منتظر  گرچه بر زبانشان
نچه که با برقراري آ_ رژيم  روزي هستند تا با در هم کوبيده شدن اين

تاسيس حزب  به_ مي نامند » استقرار فضاي نيمه دموکراتيک « آنان 
، گروه و يا روزنامه اي مشغول شوند و تحول اجتماعي مد نظر خود را 

زهي خيال . يک حکومت موقت تحت نظر اشغالگر بيرون بکشند از دل
گسيخته و گرسنه ي امروز دنيا هرگز براي  سرمايه داري افسار. خام 
اگر . کشي نمي کند  کسي از آنسوي دنيا به سوي ديگرش لشگرآزادي

 روزي با انتقال ثروتهاي مادي و انساني کشورهايي نظير هند و
کشورهاي جنوب شرق آسيا و ديگر مستعمرات سابق در مقاطع زماني 

کشورهاي استعمارگر برقرار بود و از اين  مختلف ، رفاه نسبي در
شد اکنون کشورهايي   دنيا تجويز ميکشورها نسخه ي ليبراليسم براي

بيشتر  خودشان به دنبال سهم... مثل چين ، هند ، مالزي ، سنگاپور و 
دنياي سرمايه داري فقط با يک . در جايگاه نظام جهاني کنوني هستند

سود بيشتر نه . است» سود بيشتر «مي شود که اين قانون  قانون اداره
سود بيشتر . ود به وجود مي آيدبه خ از آسمان نازل مي شود و نه خود

منابع اوليه و نيروي  يا با ايجاد بازار جديد حاصل مي شود و يا با
  .انساني ارزانتر
ديگر دليلي نداشت که  «سرمايه داري دولتي شوروي« با فروپاشي 

 « ... ترس ، رقابت و« نظام سرمايه داري جهاني مجبور شود براي 
از دستمزدها و خدمات اجتماعي . بماندپايبند » دولت رفاه « به تئوري 
توانستند تراشيدند و بر ماليتها هر آنچه که زورشان رسيد،  تا جايي که
آمريکا ديگر به هيچ وجه شرايط کاري سخت تر  مردم اروپا و. افزودند

کارهاي « که در اين کشورها  ابتدا کارهايي. از اين را تحمل نمي کنند
) قانوني  قانوني و غير( هاجران ناميده مي شد بر دوش م» کثيف

بعد کارهاي سخت تر ، بعد کارهاي بدني و اکنون کار بجائي . گذاشته شد
است که در فرانسه همين مهاجران يقه ي دولت را چسبيده اند ،  رسيده

زودي شاهد يک مشکل نژادي خواهيم بود و  در کشوري مثل آلمان به
کشورهاي عربي و  جملهدر انگليس پزشکاني که از سراسر دنيا از 

 مسلمان براي کار دستچين شده اند و تابعيت انگليس را دارند سر از
  ... دامان القاعده در آورده اند و

نيست اما من فکر مي  شايد اکنون زمان مناسبي براي طرح اين ادعا
 کنم که نظام سرمايه داري جهاني فقط دارد وقت کشي مي کند و بر

دقيقا به همين دليل است که در . مي گذاردبحران حياتي خود سرپوش 
يوگوسالوي در هم کوبيده مي شود و با نفوذ ناتو به  قلب بالکان ،

روسيه ي جاه طلب تنگتر و تنگتر  اروپاي شرقي حلقه ي محاصره ي
قدرت اتمي جديد  دقيقا به همين دليل است که در همسايگي دو. مي شود

 يادگرا ، افغانستان اشغال ميو زير گوش ايران بن) هند و پاکستان (
دقيقا به همين علت است که براي ايجاد يک خاورميانه ي جديد و . شود

عراق ، براي اين کشور دکومراسي تجويز و  تصاحب چاه هاي نفت
ايران دير يا زود به دليل  و دقيقا به همين علت است که. صادر مي شود

اين نظام  حتي لقمه يحماقت و صد البته منافع جنگ طلبان داخلي به را
  .بيمار مي شود

آيد در  آنچه که اکنون همچون نظامي فوالدين و ماندگار به چشم مي
سرمايه داري جهاني که روزگاري . باطن از بيماري شديدي رنج مي برد

جاويداني خويش را اعالم مي کرد اکنون از اينکه » پايان تاريخ  » با تز
. فکر کند به خود مي پيچد» يخش پايان تار « مي داند مجبور است به

ايراني در قبال سرنوشت اين  آيا فکر مي کنيد سرنوشت هفتاد ميليون
ارزشتر از  در دنياي کنوني چيزي بي. هرگز نظام جهاني اهميتي دارد؟
  .جان انسانها وجود ندارد

من توانايي باز کردن  افرادي هستند که بسيار مسلط تر و دقيق تر از
نظام  اما بد نيست اشاره اي کنم به حرکت انتحاري. ارنداين مسئله را د

  !سرمايه داري جهاني در رابطه با کشاورزي
است و آن هم سود بيشتر است اما  سرمايه داري فقط به دنبال يک چيز

بازارهاي صنعتي،  بعد از بن بست در صنعت ، افزايش رقبا و اشباع
 د بنابراين در نشستديگر سود مورد نظر صاحبان سرمايه تامين نمي ش

 تصميم گرفته شد به کشاورزي صنعتي 8سازمان تجارت جهاني و گروه 
بنا بر . يارانه هاي دولتها به اين بخش قطع شود پرداخته شود و تمام

از جمعيت جهان همچنان با  اعالم سازمان ملل متحد بيش ار نيمي
رد مو سرمايه مي خواهد سود. کشاورزي سنتي امرار معاش مي کنند

نظر خود را با ورود همه جانبه به کشاورزي تامين و تکميل کند و اين 
مقدار . افتادن مستقيم با بيش از نيمي از جمعيت دنياست به معني در

يک واحد فرضي چندين برابر  محصول در يک کشاورزي صنعتي از
 کشاورزي. محصول کشاورزي سنتي در همان مقياس فرضي است

وسيع قابل پياده شدن است و اين بدان معناست صنعتي فقط در زمينهاي 
کشاورزي صنعتي در . زمينهاي کوچک از بين برود که بايد مالکيت

گرفت و زندگي کشاورزان  مدتي کوتاه نفس کشاورزي سنتي را خواهد
خواهد با  بايد ديد در آينده سرمايه داري چطور مي. را نابود خواهد کرد

آوردن آن است دست و پنجه نرم بحراني که خودش در حال به وجود 
حال در هيچ دوره اي از تاريخ بشر ، نيمي از جمعيت جهان  تا به. کند

آنکه سرمايه داري مدتي بتواند يکه تازي کند  گرسنه نبوده اند اما براي
 . دروني ندارد چاره اي جز رفتن به سمت و سوي يک بحران

 ده اند از خواب خوشاينها را گفتم تا بگويم کساني که خواب آزادي دي
يا مردم را آگاه مي کنيم و با نيروي آنان معادالت فعلي . خود بيدار شوند
البته . زنيم و يا اينکه خود قرباني اين بازي خواهيم بود را بر هم مي

رفت و عافيت طلبيد و بعدها براي  مي توان از ميدان جنگ بيرون
که مي روند  سانيکشتگان مرثيه خواند و يادمان برگزار کرد اما ک

همانقدر دستانشان به خون مردمان بيگناه آغشته است که دستان يک 
 .جنگي يا يک ديکتاتور خود کامه جنايتکار
آيا فعاليت حزبي را توصيه مي کني؟ به نظر تو چه  : سئوال

 انتخاب يک حزب کمونيستي وجود دارد؟ پارامترهايي براي
من به عنوان کسي که خود در حال حاضر بزرگترين دغدغه ي : عابد 

لنينيست مي داند ايجاد يک حزب پيشرو انقالبي _ را يک مارکسيست
من مطمئن هستم که . است براي سازماندهي گسترده ي نيروهاي چپ

ما  .شما دقيقا متوجه ي منظور من از بکار بردن کلمه ي حزب هستيد
 که حزبي. نيازمند يک حزب قوي با ماهيت کامال سوسياليستي هستيم

فعاليت چپ را در کوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت  بتواند چشم انداز
پرورش فکري و آموزشهاي حزبي  ترسيم کند و در کوتاه مدت با

شدت بايد از  ما به. آنها را تبديل به کادرهاي اصلي حزب کنند کارگران
اختالف ساليق . تفرقه و رقابت در ميان نيروهاي کمونيست اجتناب کنيم

از . تواند در قالب فراکسيون هاي داخلي حزب وجود داشته باشد مي
سادگي . در اين حزب پيشرو بايد پرهيز شود عنوان بنديهاي بي مورد
دسته ها ، محافل و گروه  ما در حال حاضر با. در عين قدرت و کارائي 

اين  ها ي زيادي در خارج از کشور مواجه هستيم که ناگفته پيداست
تعداد زيادي از اين محافل و . هنده ي ناکارآمدي استتعدد ، نشان د

متشکل از معدود اعضاي باقيمانده ي گروه هاي چريکي  گروه ها ،
من معتقد به حزبيت . سر مي برند گذشته هستند که اکنون در تبعيد به

هاي خارج از  هستم اما به صراحت اعالم مي کنم که هيچ يک از گروه
 د و اندازه اي نيستند که بتوانند از داخلايران از نظر تشکيالت در ح

ايران عضوگيري کنند ضمن اينکه تعدادي از اينها اصوال ماهيت 
کم کم اين محافل در حال از هم » خوشبختانه  » . سوسياليستي ندارند

درک درستي داشتند و نه  پاشيدگي هستند و کساني که نه از مارکسيسم
مارکسيست  اتهام« ديدشان از از لنينيسم رسما با توجه به شرايط ج

گرچه شايد جايش اينجا نباشد ولي از اين . اعالم برائت کرده اند» بودن 
استفاده مي کنم و گرمترين درودهاي خود را خدمت جناب آقاي  فرصت

اي کاش امثال آقاي نگهدار هم به اندازه  .فرخ نگهدار پيشکش مي کنم
را مي زدند و فضا  ني ايشان جسارت و شجاعت داشتند و حرف دلشا

   .را روشن مي کردند
داخل يا خارج ايران  به عقيده ي من در. از حرف اصلي دور نشويم

 تاريخ مبارزان کمونيست پر است از. بودن نه فضيلتي است و نه نقصي
اعجوبه هايي که حتي تبعيد هم ميزان تاثير و نفوذ آنان را در جامعه کم 

سن وجود يک حزب پيشرو طبقه ي اصال اين يکي از محا .نکرده است
يکي همين ) تنها يک اسم نيست تاکيد مي کنم که اين ترکيب( کارگر 

کشور مي  است که ارتباط اعضايي از خود را که ناچار به خروج از
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شوند حفظ کرده و همچنان به بهترين وجه ممکن از نيروي آنان در 
سئله مهم ، اما م. سوسياليستي خود استفاده مي کند جهت آرمانهاي

مردم در ايران و سازماندهي آنان  ارتباط مستقيم با طبقه ي کارگر و
اصلي حزب در  تجربيات تاريخي نشان مي دهد که هميشه بدنه ي. است

داخل کشورها بوده است ولي در مورد گروه هاي مورد بحث کامال 
به هر حال وقتي من از لزوم ايجاد يک حزب . عکس است وضعيت بر

ريشه اي صحبت مي کنم نه يک  کنم از يک نياز واقعي وصحبت مي 
نيست  مسلما قرار. کاريکاتور يا مدل کوچک از يک پديده ي مشخص

اين خود ما هستيم که بايد . اين حزب از آسمان براي چپ به زمين بيافتد
تولد اين . بزرگ و کوچک همه در کنار هم. را تشکيل دهيم اين حزب

وقفه ، فعاليتهاي وسيع و  اي بيحزب نيازمند هم انديشي ه
هاي  کمونيستهاي خستگي ناپذير است و صد البته بايد منتظر هزينه

  .سنگين آن بود
رفته ايم  من و رفقاي من تا به حال بارها و بارها به سراغ باتجربه ها

به آنها پيشنهاداتي داده ايم اما هميشه به جاي همکاري و همدلي با 
عده اي که کال از .  ترس رو به رو شده ايماميدي، بهانه و ياس ، نا

که بهتر از خود ما به ضرورت يک  مرحله پرت شده اند و عده اي
گويي قرار  انسجام و سازماندهي وافق هستند طوري صحبت مي کنند که

حتي کساني که جاي . است اين حزب در جعبه اي به آنان هديه داده شود
آشناي چند ساله هستند ... قلعه و بر بدن دارند و با اوين و قزل  گلوله

آيا واقعا توقع داريد بدون . را پيش مي کشند مدام حرف هزينه ها
اين کشور استبداد زده  پرداخت هزينه اي تحولي هر چند کوچک در

لم  ايجاد شود؟ مردم سينه ي خود را براي کساني که در کنجهاي امن
. سپر نخواهند کردداده اند و ادعاهايشان گوش فلک را کر کرده است 

سردرگمي، ترس،انتظار ، ادعا و شعار دادن چيزي  واقعا آيا به جز
مگر افراد صرفا به خاطر  ديگري در عرصه ي سياست ديده مي شود؟

و بي گاه  نامشان يا اينکه در گذشته کاري کرده اند و حرفي زده اند گاه
يچ و پوچ بازجوئي و بازداشت نمي شوند؟ مگر نمي بينيد که به خاطر ه

هزينه دادن هستيم پس چه بهتر که براي هزينه هايي که مي  در حال
ارزشمندتري داشته باشيم؟ دنياي واقعي چيزي  پردازيم داليل بهتر و

درون پستهاي وبالگ و  متفاوت تر از دنياي مجازيست پس بايد از
 از پشت نامها و خطکشيهاي. ستونهاي مقاالت سايتها بيرون آمد

ابزار رسيدن به هدف هم . هدف ما روشن است. خارج شدشخصي بايد 
چيزي هستيد؟ قالبهاي کهنه بايد شکسته شود  آيا منتظر. مشخص است

شويم کار خود را شروع  و ما حتي اگر از هر دو سو مورد تهاجم واقع
مي  ما هويت علني و انسجام عيني جريان چپ در ايران را. خواهيم کرد

«  در بازجوئيها و بازداشتها از خود به عنوان خواهيم و باکي نداريم که
وقتي براي ترديد و انتظار باقي . دفاع کنيم» لنينيست  _ مارکسيست
 .نمانده است

رفيق ، ضمن تشکر از همراهيت در پايان اگر صحبتي به  : سئوال
 .داري ، بگو عنوان حسن ختام

اس ، نااميدي آگاهي آگاهان بي عمل در جمع نا آگاهان تبديل به ي : عابد
هر تحول اجتماعي و سياسي بدون آنکه تک تک . انحراف مي شود و

کنندگان ، آگاهي الزم را داشته باشند به فاجعه  عمل کنندگان و حمايت
  .ختم خواهد شد
   :هدجانباخته مسعود احمدزا به قول رفيق

ها را  توده ،اين حکم اساسًا درست است که هرگاه آگاهي انقالبي»
 ها، به يک نيروي مادي عظيم تبديل بر زمينه شرايط مادي تودهفراگيرد، 

اما مسئله . خواهد شد، تنها نيروئي که قادر است جامعه را دگرگون کند
که اين آگاهي چگونه بايد به ميان توده برده شود، چه  هميشه اين بوده

ها ببرند، و از طريق  آگاهي را به ميان توده سازمانها و وسائلي بايد اين
توان انرژي  هائي از مبارزه مي شيوه کدام اشکال سازماني، و اتخاذ چه

به پيروزي انقالب،  ها را، در مسير درست، در مسيري که انقالبي توده
 شود، انداخت و به سرنگوني ارتجاع، به تصرف قدرت سياسي منجر مي

  هدايت کرد؟
 سانيبه نظر من هر کس که ادعاي حرکت در راه ايجاد يک جامعه ي ان

سوسياليستي دارد بايد در جهت تحقق ايدئولوژي سوسياليستي خود گام 
تنها سالح . تنهايي راه به جائي مي برد و نه اسلحه نه قلم به. بردارد

طبقاتي در ميان مخاطبان ماست که  کارا تيغ بران آگاهي گسترده ي
مادي مخالفي  نيروي آن به هيچ طريق، قابل مهار توسط هيچ نيروي

  .نيست
  : بنا بر اين به قول رفيق کاوه

  امن اي کساني که در کنجهاي «
  !سر در کتابهاتان فرو برده ايد

  به خيالتان که کار مي کنيد؟
 » .تاريخ در خيابانها رقم خورد احمقها

……………………………………... 
  .نکاتی رابطه با درج مصاحبه عابد توانچه در نشريه راه کارگر

 ! )2007 ششم نوامبر - 1386مورخ پانزدهم آبان ( 
ابتدا يادآوری ميشوم که هم زمان با درج اين مصاحبه در نشريه راه 

  . ارائه شده بودکارگر، هشداری نيز 
پس از درج اين مصاحبه در نشريه راه کارگر، برخی از رفقا 

 ارسال نمودند که " راه کارگرنشريه"نظراتی در اين رابطه  به 
لذا آن . ی کلی نشريه ميباشدمکمل  هشدار قبلی و سياست ها
  . نظرات، به اطالع شما نيز ميرسد

زان راه رهائی مزد و حقوق با آرزوی توجه بيش از پيش همۀ مبار
به  و"  تلفيق مبارزه علنی و مخفی " به مقوله ُپر اهميت بگيران 

يده، تا سرنگونی جمهوری اميد پيمودن اين راه با قدمهای سنج
 مستقل اکثريت عظيم، برای اکثريت جنبش" اسالمی ، پيروزی 

 خود حکومتی مردم و فرمانروائی اکثريت استثمار شده بر و" عظيم 
  .اقليت بهره کش درايران

  منصور نجفی: مسئول نشريه راه کارگر
  :خالصه ای از نظرات ارائه شده عبارت است از 

فکر می کنم عابد توانچه نيازی به طرح مسأله مبارزه مسلحانه " 
نه اين که نظرش را از لحاظ اصولی غلط بدانم ، بلکه فکر . نداشت

تدارک فنی يا حتی سياسی  ) به قول لنين ( می کنم ما حاال در دوره 
وقتی چنين دوره ای برسد مسلمًا در باره آن نه تنها . قيام نيستيم

ما در لبه يک پرتگاه هستيم ، . صحبت ، بلکه فعاالنه بايد تبليغ کرد
ه طور مستقيم يا غير مستقيم جنگی را عليه جمهوری اگر امريکا ب

چيزی که يک احتمال واقعی است و همه دنيا ( اسالمی راه بيندازد 
رژيم دست بازی برای کشتار ) در باره آن دارد صحبت می کند 
  . فعاالن سياسی مخالف خواهد داشت

دش از  مشابه آن چه مثًال ژنرال تيکا خان در جريان جدايی بنگال
البته برای اين کار الزم نيست آنها فقط با خطر . کستان راه انداختپا

مبارزه مسلحانه مقابله کنند ، حتی رهبران اتحاديه های کارگری را 
هم ، در صورتی که نيرويی و اقعی پشت سرشان باشد ، می توانند 

با توجه به اين حقيقت ، به نظر من فعاالن کمونيست و . درو کنند
حد المقدور نبايد حساسيت نهادهای اطالعاتی و کارگری داخل  

فعًال احتياجی نيست که يک . امنيتی رژيم را به طرف خود جلب کنند
فرد توانايی مانند عابد توانچه اعالم کند که تحت شرايطی مبارزه 

بدون اين حرف هم او می تواند در . مسلحانه را هم الزم می داند
، ولی با اين حرف کار آنها فهرست جوخه های مرگ احتمالی باشد 

و به اين دليل به نظر من ، مصاحبه او يک بيانيه . را تسهيل می کند
 ......". خوبی برای سرمشق قرار گرفتن نيست

 من مضمون نظرات او را نادرست نمی دانم ، بلکه زمان را برای "
  ".پرداختن به مسأله مبارزه مسلحانه مناسب نمی دانم

 
ايد با درج نظرات فعاالن داخل در نشريه و مسلم است که ما ب"

سايت راه کارگر و با مطرح کردن آنها از هر طريق ممکن ، از آنها 
   .........". حمايت کنيم

  
وقتی آنها مستقل از ما و بدون ارتباط با رسانه های ما مطلبی را 
مطرح می کنند ، هر چند هم که ماجراجويانه باشد ، تيری را رها 

و من فکر . ه باز گرداندن آن به کمان امکان ناپذير استکرده اند ک
می کنم درج مطلب از فعاالن داخل آنها را به خطر نمی اندازد ، بلکه 
بر عکس ، درج نکردن مطالب آنها که در جاهای ديگر انتشار يافته 

  .اند ، برِد صدای آنها را محدودتر می سازد
 کارگر تريبون  سازمان ما بايد به همه اين مبارزان طبقه

  و اين نيز.کارگر استراه بدهد و گرنه نمی تواند بگويد که 
بديهی است که وقتی خودمان با آنها در رسانه هايمان تماس داريم ، 

  ".سعی کنيم با احساس مسؤوليت برخورد کنيم
مثَال وقتيکه با يکی از آنها مصاحبه  ميشود، بايد امنيت آنها به « 

امری که .  با احساس مسئوليت همراه باشدمخاطره نيفتد و هميشه
توجه به آن، احترام به سازمان ما را در بين مبارزان در داخل 

  .».کشور افزايش داده است

............................................... 
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  *ديدگاه * 

 نقش زنان در انقالب روسيه : 1917
 نادرساده: برگردان 

  
با "   وايبورگ"گرپتروگراد در منطقه ی    نود سال پيش، زنان کار

کارخانه ها را ترک کرده به خيابانها " نان برای همه " شعار
 روزبعد،  قيام کارگران و سربازان روسيه، دستگاه 5.سرريزشدند 

بدين سان، شورانگيزی انقالب فوريه با  . تزاررا به زانو درآورد
  .زن آميخته گشتشادمانی زنان کارگرروسيه درآستانه ی روزجهانی 

   روزجهانی زن از سوی  زنان سوسياليست و فعالين جنبش زنان 
عضو بين الملل دوم بعنوان روز تعطيل رسمی برای زنان کارگردر 

  .سطح جهان پذيرفته شده بود 
پيشنهاد داد که ) 1910(کالرازتکين درگردهمايی بين المللی زنان 
م گردد و توافق شده بود  روزی نظير اول ماه مه برای زنان کارگراعال

  مارس باشد، چرا که  يک روزفراموش ناشدنی و تداعی 8اين روز
تظاهرات زنان کارگر بر عليه شرايط اسفبارکاردرکارخانه های سوزن 

  .سازی نيويورگ  بود 
باالخره در روسيه روز زنان برسميت شناخته شد ومطابق تقويم قبل 

  . فوريه بود 23ازانقالب روسيه اين روزبرابربا 
"  فوريه بلشويک ها کوشيدند در ارگان خود 23   يک هفته قبل از

بمناسبت بزرگداشت روزجهانی زن ويژه نامه ای منتشرنمايند " پراودا
  .ودر مقاالتی روی  مسائل زنان تمرکزکنند

اين مقاالت منتشره، شرايط واقعی زندگی زنان کارگررا تشريح وبر 
  . سازمانهای انقالبی طبقه کارگرتاکيد می کردضرورت تشکل زنان کارگر در

بحدی بود که بعدا تحريريه را " پراودا"   استقبال زنان کارگرازمقاالت 
با کمبود جا در ستون های روزنامه برای انعکاس نظر خواننده گان 

  .مواجه ساخت
   ساموايلووا، لنين و کروپسکايا بلشويست های تبعيدی، تصميم به 

يکی ازبلشويک هايی که " اينسا آرمند. "زنان گرفتندانتشار نشريه 
مطالعات زنان را پيگيری می کرد ولی دستگيرشده بود و پس ازفرار به 
. تبعيد گريخت ، برای تحقق چنين ايده ای کمک های موثری کرد 

همچنين با تالش کروپسکايا، کميته مرکزی بلشويکها نيزبا انتشار 
 1914همزمان با روزجهانی زن در ) زن کارگر" ( رابوتزينا"نشريه 

  .موافقت نمود
   اين فعاليت ها ازسوی بلشويکها پاسخی به نيازهای مبارزه ی رو به 

بنابر داليل . بود 1914 تا 1912رشد راديکال و پيشگام بين سالهای 
 طبقاتی وزن زنان بعنوان  يک نيروی موثر در جنبش طبقه -اجتماعی  

 کارفرمايان از 1905اصوال بعداز.  ته بودی کارگرروسيه افزايش ياف
 1907در سال . بخشهای مختلف صنعت، زنان را به کارمی گماردند 

يکی ازپادوهای مديريت کارخانه ای علت افزايش اشتغال زنان را 
  :تشريح کرد 

ازمصرف . علت اين است که زنان با جديت ووسواس کار می کنند"    
 سربراه و فرمانبرند و ازنقطه الکل و دخانيات پرهيزمی کنند ،
  " نظرحقوق انتظارات عاقالنه دارند

 درصد  کارگران صنعتی را در روسيه 25 زنان 1914   در سال 
تشکيل می دادند و گرايش دائمی  راديکاليسم  در بين آنان رو به رشد 

بهمين دليل زنان کارگر بيش از گذشته مورد توجه گروههای . بود 
فيمينست های بورژوا؛ بلشويک ها و منشويک . تندسياسی قرارمی گرف

ها در اين مرحله بيش ازپيش هرکدام به سهم خود تالش می کردند که 
  .زنان را سازمان دهند

در محافل متعدد زنانه مطالعه می " زن کارگر"   نشريه سوسياليستی 
شد وگروههايی از زنان حول اين نشريه متشکل می شدند وبرخی نيزبه 

زن " با آغازجنگ، انتشارنشريه 1914 . حزبی می پيوستندتشکيالت

متوقف گرديداما دستاورد اين نشريه، زمينه ی فعاليت بلشويکها " کارگر
  .در بين زنان کارگررا بيش ازپيش مهيا کرده بود

بسيج سربازان و تمرکزتوليد حول نيازهای جنگ به وخامت وحشتناک 
 نارآمی هايی 1915 آوريل در. شرايط زندگی طبقه کارگر منجرگرديد

" شعار نان می خواهيم. "را طلب می کردند" نان " رخ داد و زنان 
مطالبه ی اساسی و در برگيرنده نيازهای معيشتی توده های وسيع 
دهقانان ، کارگران روستايی و شهری بود که دراثر جنگ و قحطی به 

 پراکنده اين نارآمی ها ی بشکل. مطالبه ی فوری عموم مبدل شده بود 
  . دوام آورد 1917تا 

   تاثيرجنگ بر زندگی زنان کارگروخامت بار بود وهمين موقعيت 
 1917اجتماعی واقتصادی بستری بود که نقش زنان در انقالب نوامبر

 تعداد زنان کارگررو 1917 تا 1914در فاصله سالهای . را رقم می زد
 مردان بيشماری علت اصلی اين بودکه با بسيج جنگی.به فزونی گذارد 
  . درجبهه هابودند 

 درصد افزايش 43،2درصد به 26،6درصد زنان کارگردر مجموع از
اين رقم بازتاب شکل گيری اليه ی جديدی از کارگران زن در . يافت 

  .طبقه کارگرشهری بود
   در پتروگراد تعداد زنان کارگر شاغل درفابريک ها دوبرابر شد و 

هزار 10. هزارنفر افزايش يافت 129هزارنفربه 68تعداد آنها از
. نفرکارگرزن شاغل دريک کارخانه کمتر ازسه سال سابقه ی کار داشتند
. تعداد بيشماری ازمردان، پسران و برادران اين زنان در جبهه ها بودند 

زنان بايستی برای دريافت مقدارناچيزآذوقه ی  جيره بندی شده ساعتها 
ت اليموت هم عايدشان نمی شد در صف می ايستادند وگاهی حتی قو

مزد زنان کارگرنيمی از مزد . وکودکانشان در کام گرسنگی پرپرمی زدند
مردان کارگر بود و آنان درصنايع نساجی و صنعت شيمی با ساعات کار 

  .طوالنی تر و شرايط تحقيرآميزتر مجبوربه کار بودند
جنسی    بعالوه  زنان در چنين محيط کاری همواره ازمزاحمت های 

حّدت ستم برزنان . همکاران و سرکارگران مرد  در امان نبودند 
کارگرروس می رفت که آنان را با  خشمی فروخورده  به طغيان سوق 

 1916همچنان اعتصابات با مطالبات اقتصادی رخ می داد و از . دهد
اعتصابات بيشتردر صنايع سنگين نظير صنعت پوالد متمرکزبود؛ جايی 

. کارگرومطالبات سياسی دراين اعتصابات چشمگيربودکه نقش مردان 
اين واقعيت ترجمان سنت طوالنی غالب در سازماندهی  در سطح جنبش 
کارگری  از سوی سازمانگران  بلشويک ومنشويک و نقش برجسته ی 

  .رفقای مرد  بود
شدت گرفت وبا وجوديکه 1917   مبارزه طبقاتی در روسيه  از فوريه 

 در پتروگراد اعتصابات زيادی رخ داد، هيچکدام اما ازژانويه و فوريه
نتوانستند کليت جامعه ی شهری را متاثرنمايند، اما اين زنان بودند که 
. در تدارک روز جهانی زن گامی بلند برداشتند وفراخوان اعتصاب دادند 

درتدارک روز زن،  بلشويکهاو منشويکها و گروه هوادار تروتسکی 
  . تبليغی برگزارکردند-ات سياسی همراهی کرده ونيزجلس

 پتروگراد، تعدادی اززنان – فوريه در منطقه ی وايبورگ 20   روز
سازمانهای چپ و سوسياليست اما . کارگرفراخوان اعتصاب دادند

استدالل می کردند که بدليل کمبود تدارکات يا فقدان تماس الزم با 
در .  را ندارندسربازان، کل آحاد طبقه آماده گی پيوستن به اعتصاب

يکی ازرهبران محلی  بلشويک يکشب قبل " کايوروف"همين رابطه 
  : قراری با نماينده ی زنان کارگراجرا کرد و ازآنان خواست 

  "طبق دستورات تشکيالتی اقدام کنند "                 
   اينگونه امرونهی بيان اين واقعيت بود که آنروزها روحيه ی زنان 

رفته می شد وهمچنين آنگونه که برخی ازبلشويکها کارگر دستکم  گ
تصورمی کردند نفوذ وتاثير رهبران سياسی برجنبش زنان فقط ناشی 

  .ازکمبود و نارسايی های تدارکات نبود
 فوريه، گردهمايی های غيرقانونی درکارخانه های 23صبح روز 

ريسنده گی وايبورگ حول مسئله جنگ، گرانی و موقعيت زنان 
در اين تجمعات کامال آشکاربود که کاسه ها ی صبر . زارشدکارگربرگ

حاضرين يکی بعدازديگری رای به . لبريزشده وخشم درحال فوران است
اعتصاب دادند و با اعالم اعتصاب، هزاران نفربه خيابانها سرريزشدند 
و فعالين کارگری به هرکارگاه و کارخانه می رسيدند زنان و مردان 

حلقه های اين اعتصاب مثل . ندند بدانها بپيوندند کارگررا فرا می خوا
  .رشته ای زنجير درهم می تنيد و شکل موثری در بسيج توده ای بود

هزارکارگر وارد اعتصاب شدند وازسر 27 صبح 10از ساعت 
  . فابريک وارد اعتصاب شده بودند 21هزارنفر از50ظهر

د که ازکارگاهی     گزارشات متعددی حاکی ازاين است که اين زنان بودن
به کارگاه ديگر سرمی کشيدند، درب ها را می کوبيدند وبا گلوله برفی 
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پنجره ها را هدف می گرفتند تا کارگران را ازپشت ماشين ها به بيرون 
گاهی کارگاه و کارخانه ای که عکس العمل فوری نسبت به . بکشانند

 ، وقوع اعتصاب ودرخواست اعتصابيون  از خود نشان نمی دادند
درغروب، منطقه ی . بسويشان سنگ و پاره آهن نيز پرتاب می شد

 هزار کارگراعم از زن ومرد 59 پتروگراد  شاهد اعتصاب –وايبورگ 
  . درصد کل کارگران منطقه را تشکيل می داد61جمعيتی که . بود 

اگرچه، نيروی پايه ای بلشويک ها نقش تعيين کننده ای در سازماندهی 
  .اشتند اما مسئولين حزبی نسبت بدان مردد بودند اعتصاب بر عهده د

  :از رهبران  محلی بلشويک بعدا نوشت " کايوروف"
خبراعتصاب درتعدادی از . برای من غيره منتظره وحتی  خشم آوربود" 

کارخانه های ريسندگی رسيد و تعدادی از نمايندگان  کارگران زن هم 
 ازرفتارشان عصبانی من بشدت. اعالم کردند به اعتصاب پيوسته اند

بويژه وقتی شاهد بودم تصميم کميته مخفی حزب را زيرپاگذاشته . شدم
و همچنين بدليل اينکه اين عده ازرفقای زن  هم به اعتصاب پيوسته 
بودند در حاليکه يک شب قبل ازآنان خواهش کردم آرام باشند و انضباط 

  ." حزبی را رعايت کنند
آگين،  رهبران بلشويک اما بحدی  بالغ    با وجود اينگونه رفتارخشم 

بودند که براحساسات لحظه ای غلبه کنند وشرايط آماده ای که شانس 
آنان را باال می برد مورد بهره برداری قراردهندو باالخره  آنان نيزبا 
اعتصاب همراهی کردند و قادرشدند، رهبری سياسی را تامين کرده  وبا 

به  " رگ بر جنگ ، نان می خواهيم مرگ براستبداد مطلقه ، م" شعار
  .اعتصاب جهت سياسی دادند

در مناطق ديگر شهر، اعتصاب با شدت کمتری جريان داشت اما روحيه 
 درصد کل 30 -20درکل پتروگراد .ی مبارزاتی باال همه جا حاکم بود

  . کارگاه و کارخانه  در اعتصاب بودند 80کارگران زن ومرد از
 وايبورگ مصمم بودند بسمت مراکزدولتی تظاهرکننده گان منطقه ی

واقع در پتروگراد حرکت کنند، اما پليس تزاری راه باريکه ای را 
تظاهر کننده گان تالش می .کشمکش درگرفت . برروی ُپل بر آنان بست 

عبورنمايند، کردند به هرنحو ممکن به آن سوی آب برسند و ازسّد پليس 
  . زياد جلويشان را بگيردپليس اما موفق گرديد  هرچند با زحمت
  :    يک گزارش پليس حکايت می کند

نفرکه اکثرا زنان و 1000 و نيم بعد ازظهر،  تعداد 4حدود ساعت  "
. رسيدند" پل کازان" جوانان بودند از سمت خيابان ميخائيلوفسکا به

  !" نان می خواهيم" آنان شعارمی دادند وفرياد می زدند  
زنانی که بر عليه . به اعتصابيون نبودترکيب اين تظاهرات محدود 

  .گرسنگی شوريده بودند نيز بدان پيوسته بودند
   يکی ازکارمندان دون دولت وقتی ازيک نانوائی بيرون آمده بود  تا 

  : چنين تعريف می کرد" نان تمام شده است " اعالم کند 
 من هنوزچيزی نگفته بودم که جمعيت به پنجره ها هجوم آورده، وارد "

نانوائی شدند همه چيز، هر چيزکه می ديدند را درهم شکسته، خرد می 
   "کردند

.    چنين مواردی ازشورش ازسِرياس  درهمه جا به چشم می خورد 
بلشويک ها اما با شورش کور مخالف بودند و تالش می کردند  

آنان گردهمايی های .اعتراضات سمت وسوی مشخص داشته باشد 
کردند ودراعتصاب سه روزه در تبليغات خود سازماندهی می  سياسی

درروزهای ديگربه تعداد اعتصابيون . سربازان را خطاب قرارمی دادند 
رژيم تزاری  سربازان و قوای پياده اش را  گسيل کرد تا .افزده شد 

  . تظاهرکننده گان را بهروسيله ممکن سرکوب نمايند
ه که انقالب  توانسته موج انقالبی اما ديگرفروکش نمی کرد، بويژه آنگا

  .بود سربازان را به همراهی کشاندو قوای ارتش به قيام کننده گان می پيوستند
 فوريه بسياری سربازان به  صف تظاهرات کنندگان پيوسته 27   در 

بودند و  کارگران مسلح شده و در دسته های ميلشيا سازمان يافته 
ه ای درايجاد تزلزل ميان دراينجا نيززنان کارگرنقش تعيين کنند. بودند 

  . ارتشيان بر عهده داشتند 
  :تروتسکی گزارش می دهد

زنان کارگر نقش تعيين کننده ای درتنظيم رابطه ميان کارگران و  "  
زنان شجاعانه تر از مردان به سوی قوای . سربازان ايفاء نمودند

مستقرارتش می رفتند، سربازان را جمع می کردند و قّصم شان می 
  ."سرنيزه هايتان را بياندازيد ، بما بپيونديد" د ومی گفتند،دادن

. سربازان شرمزده  ونگران نگاه می کردند ؛ اين پا آن پا می کردند 
يکی از آنها قبل ازديگران اسلحه اش رامی  گذاشت  و ديگران ازپس 

بدين ترتيب . نظاميان  ُسست می شدند . وی  سالح هاراپايين می آوردند
به هوا می رفت "هورا هورا "يزفروريخت وُغرش شادمانه ی اين سّد ن

حلقه ی سربازان بودکه وارد   بحث و جدل  روزانقالب شده بودند و . 
  " . با جلب حمايت سربازان، انقالب يک گام جديد  به پيش برداشت

   با توسعه و رشد انقالب وبناچارچشم پوشی  تزار ازجمال وجبروت 
دولت . برای کارگران روس گشايش يافتسلطنت مرحله ی جديدی 

موقت که ازانقالب فوريه برآمد، سياست مداران بورژوا را درخود گرفته 
همزمان نيزشوراهای . بود و در يک وضعيت ناپايدارو نامتعال بود

درکارخانه ها کميته های کارخانه .کارگران و سربازان تشکيل شده بود 
ترل دستمزدها وشرايط کاررا بر يکی پس ازديگری قد علم می کردند وکن

  عهده داشتندو هنوز
   پيشگام مسلح کارگری  مجبوربود با گروههای مسلح ناتوان و شلخته 

  .ی حامی رژيم  درگيرباشد 
 ساعت کارروزانه را 8زنان کارگربا قاطعيت تمام توانستند مطالبه ی 

مزمان آنان برای پرداخت مزد کافی تالش می کردند و ه. تثبيت نمايند 
  .ازحقوق سياسی برابر،  منجمله حق رای همگانی دفاع می کردند

 هزاراعتصابی 3   حتی بر عليه دولت موقت اعتصاب زنان کارگربا  
 ساعت کارروزانه، مزد کافی برابر 8درلباسشويی اتفاق افتاد که برای 

  .با هزينه های زندگی و عمومی کردن لباس شويی ها  مبارزه می کردند
 هفته به طول انجاميدو آلکساندرکونتای ازطرف 6 اعتصاب    اين

بلشويک ها ماموريت داشت تا دربين اعتصابيون حضوريافته و با زنان 
  .کارگرفعاليت تنگاتنگ  نمايد

 واکنش نشان 1917بلشويکها بسرعت نسبت به مبارزه جويی زنان در 
  .مودندتاسيس ن" ورا زلوتسکايا "داده و دفترزنان را تحت مسئوليت 

گرديد واين وظيفه ی " زن کارگر"    همين سبب انتشارمجدد نشريه ی 
خود را  تمرکزروی فعاليت زنان کارگردر کارخانه ها، همسر سربازان و 

  .سازماندهی تظاهرات ضد جنگ برشمرد
 پراهميت بود و آموزش 1917خالصه اينکه نقش زنان در انقالب 
  . آوردندزيادی برای رهبران انقالب به ارمغان

   خودانگيخته گی زنان کارگر اما نشان داد که آنان الزاما و همواره در 
با وجوديکه آنها اعتصاب می . اليه ی پيشگام انقالب جای نداشتند

کردند، تظاهرات بر پا می کردند وبدليل ستم شديدی که برآنها می رفت 
ن در با همه ی اين احوال بی تجربه گی آنا. دست به شورش می زدند

همين ناشی از اين واقعيت بود که . فعاليت های سنديکايی مشهود بود
شرايط نابرابری که زنان مجبوربودند در خانواده وجامعه متحمل باشند 
و آسيب های وارده بر آنان باعث می گرديد که قادر نباشند همپای 
مردان درامور سازماندهی جنبش کارگری نقشی برابربا مردان بر عهده 

  .ته باشند داش
وگرنه، ماههای نخستين انقالب نشان داد، زنان چگونه قادرند درنقش 
برجسته ترين سازمانگران و فعالين اجتماعی درصف مقدم گام بردارند 

  .و خودآگاهی شان را ارتقاء دهند
   اين سنت بی تجربه گی که فوقا اشاره شد بيان يک واقعيت متناقض 

 نشان داد، ازيکسو زنان قادرند به 1917همانگونه که انقالب . است 
دسته ی ميليتانت مبارزان تعلق داشته باشند و هرگزتوسط گرايشات 
محافظه کارمحارنشوندآنگونه که در سنت اتحاديه های کارگری مرسوم 
است،اما ازسوی ديگرامکان استفاده ی ابزاری اززنان برای تبليغات 

عد از انقالب فوريه چه در هفته ی ب. ضد کارگری هم منتفی نيست 
هزاران زن کارگربه زيرپرچم فيمينيست های بورژوا صف کشيدندتا 
  . برای حق رای و برای ادامه جنگ متاثرازگرايشات شوينيستی  تظاهرات نمايند

   بلشويکها اما از موقعيت مناسب حزبی برخوردار بودند و توانستند از 
نمايند وهمين سبب شد  پايه ی توده ای شان را تقويت 1917نيمه سال 

اما چنين . تا اکثريت زنان مجددا به صف جنبش ضد جنگ وارد شوند
جابجايی درصف آرائی به نفع انقالب ،  مرهون تالش بسيارو فعاليت 

  .های خستگی ناپذيرسازمانگرانه ی تبليغی بود
   انقالب بدون بسيج زنان امکان پيروزی نداشت و لنين نيز بعدا بدين 

  .کيد نمودواقعيت تا
انقالبيون هرکزنبايد نسبت به وظيفه ی مرکزی خود در قبال زنان 

برای بسيج زنان، روشنگری سياسی واشکال . کارگرغفلت نمايند
زنان کارگری  که جذب . سازمانيابی مناسب ضروری واهميت وافر دارد

احزاب انقالبی می گردند اثبات کرده اند که همواره جزء شجاع ترين و 
  !  هستندين دسته ی انقالبيون هستند که قادربه کسب دستاوردهای عظيممبارزتر
 در آلمان ويژه انقالب 38مجله تئوريک قدرت کارگری شماره : منبع 
بررسی تاکتيکهای بلشويکی : در راه اکتبر سرخ " تحت عنوان -اکتبر

  2007اکتبر" درانقالب

..............................................  
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 زی در حول و حوش خليج فارسچي
  برای ابد تغيير کرده است

 
  

 هزاران کيلومتر مربع از سرزمين های بالکان، کويت و جنوب عراق*
 . برای هميشه آلوده خواهند ماند

اورانيوم تخليه شده، بعداز اکسيده شدن به اجزای ميکروسکوپی تقسيم *
 همراه باد به ميشود که بصورت غبار سرطان زا در فضا منتشر شده و

  .سوی صحراها حرکت ميکند
برای آينده خاورميانه خطوط را جابه جا کرده و نقشه های . روشنگری

نام خليج فارس را تغيير ميدهند و عراق را بين . متعدد منتشر کرده اند
اما چيزی درعراق، خليج فارس، خاورميانه تغيير . خود سهم می کنند
زمان برای ترميم نياز دارد و سرنوشت  ميليارد سال 4کرده است که به 

مشترک مردم اين منطقه را، صرفنظر از اين که خطوط در کجا ترسيم 
برخی از تحليل گران مطلع معتقدند . شده اند، تحت تاثير قرار داده است

البی توليد نيروی هسته ای پشت ال گور و مقامات بلند پايه و رسانه 
 کشف رسيده اند که يک فاجعه هايی هستند که گويی ناگهان به اين
سوداندوزی از فاجعه به نهايت .زيست محيطی در حال وقوع است
از شرايط توسط , استفاده بهينه,غيرانسانی است، ولی روال عادی 

سياره , سريال مستندی تحت عنوان CNNشبکه . سرمايه داران است
ديد تهيه کرده و مداوما آن را در معرض , در مخاطره ای نابودکننده

بينندگان می گذارد، اما در آن از تاثير مهيب و تکان دهنده جنگ عراق 
. بر محيط زيست اين کشور و منطقه خليج فارس چيزی گفته نمی شود

در عوض جرج بوش در هفته گذشته از کنگره آمريکا بودجه ای حدود 
 ميليون دالر درخواست کرد که به گفته سناتور دمکرات از 200

 پاوند بمب های 30000اجازه استفاده از ,مک درموت واشينگتن جيم 
 ميليون برای 88، واشاره او به ,سنگرشکن در آن پنهان شده است

تامين بودجه ساخت نوع جديدی از بمب افکن است که ميگويند قرار 
هدف بمب ها را رژيم . است تاسيسات هسته ای ايران را هدف بگيرد

. يکا می سازد و به کار می بردکرده، سالحش را آمر, آماده, ايران 
اگرچه جمهوريخواهان ميگويند اين برای سال های آتی است، اما سالح 
ها برای استفاده کردن ساخته ميشود و چند سال جلو و عقب در تخريبی 

گوشه هايی از آنچه که در . ميليارد ساله دارد، تاثيری ندارد4که عمر 
ع از محيط زيست نيست در گزارشات مدعيان تازه نفس و قدرتمند دفا

 . مقاله اندکی خالصه شده است. مقاله زير آمده است
  جنگ اکولوژيک

 بحران زيست محيطی عراق 
 جفری سنت کلر و جوشوا فرانک 

  2007 اکتبر 25. کانتر پانچ
هنگامی که جرج بوش برای حمله به عراق تدارک می ديد نيروهای 

حمله به عراق نفت است قول وفادار به صدام که مدعی بودند انگيزه 
معماران جنگ در آمريکا . دادند چاه های نفت را به آتش می کشند

مطمئنا ميدانستند ورود آنها به عراق اين تهديد را به يک واقعيت جدی 
 ميليون 7خصومت های مربوط به کويت به نشت حدود . تبديل ميکند

بنا بر . بشکه نفت منجرشد که بزرگ ترين نشت نفت در تاريخ است
 چاه نفت فعال کويت نيمی به آتش 1330محاسبه بعدی سازمان ملل از 

بخارها و گازهای سمی حاصل از دود آتش هزاران مايل . کشيده شد
انتشار يافت و اثرات مهيبی بر سالمت انسان و محيط زيست برجای 

صدام حسين به حق به خاطر به آتش کشيدن چاه ها هنگام . گذاشت
 . وان يک تبه کار شرير محکوم شد عنعقب نشينی به

با وجود اين اياالت متحده مسوول بخش اعظم تخريب محيط زيست در 
 درصد 80 آمريکا حداقل 90در اوايل دهه . جنگ اول خليج فارس بود

کشتی های نفت خام را بخشا به عنوان اينکه تحريم اقتصادی عليه 

نفت . ج فارس فرستادعراق را به اجرا بگذارد، غرق کرده و به ته خلي
خام سطوح گسترده ای را پوشاند و به ميزان نامعلومی جانوران آبی و 

 و توريستی را دچار پرنده های دريايی را کشت و حوزه های ماهيگيری
  . فاجعه کرد

حتی از اين هم بدتر و کشنده تر ميراث و آثاری بود که هواپيما های 
ده از ناوها ی دريايی در آمريکايی و انگليسی و موشک های پرتاب ش

در مجموع اياالت متحده عراق را با . جنگ اول خليج برجای گذاشتند
 . اديو اکتيو و موشک هدف گرفت بمب ر970بيش از 

 سال بعد عواقب اين بمباران های راديو اکتيو بتدريج در کانون 15
 -خوانده اند, مرگ سفيد,پزشکان عراق آن را . توجه قرار گرفت

 درصد 600 نسبت ابتالء به سرطان خون 1990بعداز . نسرطان خو
اوضاع با در انزوا قرار دادن عراق و تحريم ساديستی . افزايش يافت

رژيم بدتر شد، بطوريکه کوفی عنان دبيرکل سابق سازمان ملل يک بار 
زيرا تحريم تشخيص و درمان سرطان را . خواند, بحران انسانی,آن را 

  . کردبه مراتب دشوار می
. شهروندان غيرنظامی بودند. بيشتر قربانيان سرطان خون سرباز نبودند

. ظاهرا اورانيوم تخليه شده عنوانی نسبتا بی خطر به نظر ميرسد
 است که با استخراج ماده قابل 238اورانيوم تخليه شده همان اورانيوم 

 برای استفاده در راکتورها و سالح های 235شکافتن از اورانيوم 
طی دهه ها مواد زايد آن به خاطر آنکه حاوی .  توليد ميشودهسته ای

مواد راديو اکتيو است و در جريان به عمل آوردن پلوتونيوم در 
در اواخر دهه . تاسيسات هسته ای کشور انبار ميشد، باعث درد سر بود

 . ارد تن از اين ماده وجود داشت حدود يک ميلي80
آنها . ای استفاده از آن پيدا کردندبعد طراحان سالح در پنتاگون راهی بر

اين ماده رايگان بوده و . را ميشد ذوب کرد و گلوله و بمب ساخت
اورانيوم يک فلز سنگين و متراکم . مقادير زيادی از آن در دسترس بود

اين خصوصيت آنرا برای توليد سالح های قابل نفوذ . تر از سرب است
 . نگر مناسب ميکند بر و سدر تجهيزات نظامی و ضدتانک و نفر

وقتی بمب های ضد تانک منفجر ميشوند، اورانيوم تخليه شده، اکسيده 
شده و به اجزای ميکروسکوپی تقسيم ميشود که بصورت غبار سرطان 
زا در فضا منتشر شده و همراه باد به سوی صحراها حرکت ميکند و 

ه سوی گردبادهای بزرگ اغلب از بغداد مستقيم ب.[دهه ها همانجا ميماند
به تصاوير ناسا در زير مقاله توجه . خليج فارس و ايران حرکت ميکند

ذرات کشنده وقتی با تنفس وارد بدن ميشوند به الياف ] روشنگری.کنيد
ريه می چسبند و سرانجام اثر ويرانگر خود را به شکل توليد تومور، 

.  بدن و سرطان خون ظاهر ميکنندخونريزي، از بين بردن سيستم ايمنی
خيلی طول نکشيد که تيم های پزشکی در منطقه توانستند توده مبتال به 

نسبت سرطان . سرطان را در نزديکی سايت های بمباران شده ثبت کنند
 زير بمب های آمريکايی کوبيده 1996خون در سارايوو که در سال 

ولی فقط .  سال بعد از بمباران سه برابر شد5شده بود، در عرض 
سربازان حافظ صلح ناتو و . ه بيمار شده و می مردندصرب ها نبودند ک

 . ه نيز به سرطان مبتال می شدندسازمان ملل در منطق
اول وزارت . پنتاگون به توجيهات و بهانه های مختلف متوسل ميشد

دفاع از زيربار مساله شانه خالی کرده و نگرانی های مربوط به 
که فعاالن صلح و محيط اورانيوم تخليه شده را تئوری توطئه ميخواند 
وقتی متحدان آمريکا در . زيست و مبلغان عراق از خود درآورده اند

ناتو خواهان آن شدند که آمريکا خصوصيات شيميايی و متاليک مهمات 
نيمه عمر هسته ای اورانيوم . خود را معرفی کند، پنتاگون امتناع کرد

هزاران . ين است ميليارد سال، يعنی تقريبا برابر عمر زم4تخليه شده 
برای کيلومتر مربع از سرزمين های بالکان، کويت و جنوب عراق 

 . هميشه آلوده خواهند ماند
هانس بليکس رئيس سابق هيات بازرسی سالح سازمان ملل قبل از 
حمله به عراق در رابطه با اورانيوم تخليه شده و ساير فجايع ناشی از 

واند فاجعه بار تر از جنگ گفت عواقب زيست محيطی جنگ عراق ميت
عليرغم اينکه مساله مزبور قويا مورد . خود مساله جنگ و صلح باشد

ی تاييد عمومی بود اياالت متحده حاضر به ارزيابی علنی ريسک ها
 . زيست محيطی جنگ احتمالی نشد

در روز دوم حمله پرزيدنت بوش به عراق، . بليکس حق داشت
ند نيروهای عراق چندين چاه نيويورک تايمز و بی بی سی گزارش داد

چند روز بعد از حمله نهاد محيط زيست سازمان ملل . را آتش زده اند
)UNEP( با شواهد ماهواره ای نشان داد مقادير عظيم گازهای سمی از

نفتی که می سوخت حاوی . چاه های در حال سوختن وارد فضا شده اند
ن بود که به مواد شيمايی سمی مثل ترکيبات جيوه، سولفور و فورا

 . ان و محيط زيست آسيب ميرسانندسختی به سالمتی انس
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مواد حاصل از سوختن نفت، مشابه , دوستان زمين,براساس گزارش 
آنچه که در جنگ اول خليج توليد شد، سطح دريا را از مواد سمی 

يک . پوشانده و به حيات آبی و پرنده های دريايی آسيب رسانده است
ه ديده است دريای عمان است که دريای عرب را ناحيه که به شدت صدم

اين راه آبی يکی از . از طريق تنگه هرمز به خليج فارس وصل ميکند
در . مناطق دريايی است که مولد ترين حيات دريايی را در جهان دارد

نقش ,معتقد است اين منطقه Global Environment Fundواقع 
 –يايی در منطقه شمالی حياتی در حفظ سيکل زندگی الک پشت های در

از هفت الک پشت دريايی جهان، , . پاسيفيک بازی ميکند–غربی ايندو 
پنج تای آن در دريای عمان است و چهار تای آن تحت رده بندی گونه 

ثبت شده " معرض تهديد"ی درو بقيه از گونه ها" در حال نابودی"های 
  . است

اق سياه به نظر در حاليکه آينده اکوسيستم و تنوع زيستی در عر
ميرسد، اما عواقب حمله نظامی آمريکا را نمی توان به کشورضربه 

سواحل خليج فارس بر اساس گزارش مايک اوانس . ديده محدود نمود
يکی از پنح سايت مهم جهان برای مرغ , ، BirdLifeاز فعالين 

ماهيخوار و يک ناحيه کليدی برای بازتوليد صدها هزار پرنده دريايی 
 تاالب 33 ميگويد UNEPنهاد محيط زيست سازمان ملل . , استمهاجر

عراق از اهميت حياتی برای بقای گونه های مختلف پرندگان به شمار 
بنا بر ادعای سازمان ملل اين تاالب ها همچنين به شدت به . می روند

کردن چاه های آلودگی ناشی از غبار های اتمی سموم ناشی از ويران 
  . نفتی حساس هستند

مايک اوانس همچنين بر اين عقيده است که جنگ جاری در عراق 
ميتواند آنچه را که از تاالب های مزوپتاميان در بخش پايينی رودهای 

، صدام 1991بعد از جنگ . دجله و فرات باقی مانده است، نابود کند
مخالفان رژيم را که در اين مناطق سکنی گزيده و برای دسترسی به آب 

. ودخانه کانال های بزرگ حفر کرده بودند، کوچ داددر مسير دو ر
 . جوامع آنهااز بين رفت .  شدندهزاران نفر رانده

 درصد تاالب ها را 90ساختن سد روی رودخانه های دجله و فرات، 
بوفالوی آبي، . خشک کرده و چندين گونه جانوری را نابود کرده است

 فرد پيرس قبل از حمله .روباه، مرغ آبزی و گراز آبی از بين رفته اند
آنچه از تاالب ,: در نيوساينتيست نوشت2003بوش به عراق در سال 

های نحيف باقی مانده درست در مسير نيروهايی قرار دارد که از جنوب 
اثرات واقعی جنگ بر اين تاالب ها و , .به سوی بغداد می روند

 .  ساکنان آنها هنوز معلوم نيستسرنوشت
ی عراق نيز تاثير قطعی بر سالمت مردم داشته انهدام زير ساخت ها

بمباران موسسات صنعتی و کارخانه ها، آب های زير زمينی را . است
خسارتی که به تاسيسات اگو وارد آمده و هم چنين . آلوده کرده است

گودال های عظيم پر از مواد فاضالب که بر اساس گزارشات بالفاصله 
خيابان های بغداد ايجاد شد، آب بوش در , شوک و وحشت,بعد از حمله 

حصبه نسبت . رودخانه ها را آلوده کرد و به سالمت مردم آسيب رسانيد
  .  ده برابر شد که عمدتا به خاطر آلودگی آب آشاميدنی است1991به 
  

اين رقم در عرض چند سال گذشته بعد از سقوط صدام مسلما افزايش 
 تحت تحريم بود،  وقتی عراق90در واقع در طی دهه . يافته است

مقامات سازمان ملل در بغداد تصديق کردند که علت اساسی مرگ و مير 
کودکان و معضالت سالمتی مردم ديگر صرفا فقدان غذا و دارو نيست، 

که قبل از جنگ اول خليج در تمام بخش های (بلکه کمبود آب سالم 
و فقدان برق است ) کشور بطور رايگان در دسترس مردم قرار داشت

که عواقب آن برای بيمارستان ها و سيستم لوله کشی آب قابل پيش 
 توسط کميته 1999 درصد قرار دادها که در اواسط 21.9از . بينی بود

تحريم سازمان ملل تحت کنترل آمريکا وتو شد، بخش بزرگی مربوط به 
 .  تامين آب و سيستم فاضالب بودتعمير تاسيسات

تا عواقب واقعی عمليات نظامی سال ها و شايد دهه ها طول بکشد 
متوقف کردن اين .  در گذشته و حال معلوم شود–آمريکا در عراق 

جنگ نه تنها به نجات جان انسان ميشود، بلکه همچنين محيط زيست 
 . شکننده عراق را نجات ميدهد

 ناسا از توفانی که مرکز آن -تصاوير سازمان ملی فضايی آمريکا * 
تان يارموک بوده و به سوی خليج فارس و بغداد و بر فراز بيمارس
 از سايت روشنگری                              .ايران حرکت کرده است

 

..…………………………………… 
 

  مصاحبه سايت گزارشگران
   با م راد درباره

  بحران هسته اي ايران 
پس از انتخابات اخير فرانسه دولت اين آشور  : گزارشگران
 ايران تغيير داده آه  هسته ای  انرژی  ابطه با خود را در ر سياستهای

پيشين اين آشور تفاوت اساسی دارد علت اين  با سياست دولتهای 
  تغيير سياست چيست؟

  بعنوان رئيس جمهوری سارآوزی  با انتخاب آقای  :ر ا د . م 
عرصه ها تغيير آرد فرانسه   دولت در بسياری  فرانسه سياست های

اروپا در رابطه با مسئله هسته ای  ی تروئيكای اصل از اعضاء آه يكی
ايران بود بر خالف آلمان تغيير موضع داده و خواهان همكاری  

 با آمريكا در رابطه با ايران شد دولت فرانسه پا  آشورهای اروپايی
هسته ای  را فراتر گذاشته و اعالم آرد آه اگر ايران به فعاليت های 

قبل از  اجتناب ناپذير خواهد بود آمی خود خاتمه ندهد جنگ با ايران 
آنهم رئيس جمهور سابق فرانسه ايران را تهديد به استفاده از بمب 

آرده بود اين همه مسئله نبود فرانسه از سالها پيش در گير  اتمی 
بر آمده بود آه بر   تازه ای   برای تنظيم استراتژی  داخلی تنش های 

  .النی مدت تضمين آندفرانسه را در طو طبق آن منافع ملی 
موفق نشده بود با آمريكا  فرانسه پيش از تجاوز آمريكا بعراق 

توافق برسد اين تضاد تا آنجا ه خود در خاورميانه ب برسرمنافع ملی 
پيش رفت آه مناسبات اقتصادی فرانسه با آمريكا لطمات شديدی ديد 

  .و محصوالت فرانسه در آمريكا تقريبا بايكوت شد
عمال از صحنه رقابت ها دور مانده بود تالش آرد تا فرانسه آه 

قانون اساسی اتحاديه اروپا را هرچه زودتر بتصويب اعضاء آن 
از آشورها از جمله خود   آه عمال با مخالفت مردم بسياری برساند

فرانسه مواجه شد آه ضربه مهلكی به سياست اين آشور وارد آورد 
ا را با شرآت انگلستان و اروپ فرانسه بيكار ننشست و تروئيكای

فرانسه ايجاد آرد آنهم در شرايطی آه موضع انگلستان بشدت 
  .ضعيف شده بود

با حربه تروئيكا وارد صحنه سياسی جهان شد و اميد  فرانسه مدتی 
وار بود تا با زير فشار قرار دادن ايران در رابطه با مسئله هسته 

ت آند آه اين مسئله  و توافق با اين آشور موقعيت خود را تثبي ای
جنگ اسرائيل با فلسطين و  روسيه و دو هم عمال با موضع گيری 

  . تقريبا نقش بر آب شد لبنان
درگير در سيستم امنيتی   تضاد جناح های  عدم موفقيت اين سياست

 با  و سياسی آشور را افزايش داد در اين مرحله بود آه سارآوزی
 طرح خود را بكرسی ويتفرانسه در ال  ملی  منافعمطرح آردن 

نشاند و رئيس جمهور فرانسه شد اساس تز سارآوزی باز سازی 
 آمريكا و همزمان استفاده از قدرت  رابطه نزديك و همكاری با

  .پيشبرد سياستهای خود در عرصه بين المللی بود نظامی برای 
به فرانسه داد  با اتخاذ اين سياست بالفاصله آمريكا امتيازات فراوانی 

در خاورميانه   از اين آشور دعوت آرد تا مسئوليت بيشتری و
باز  وجهان بعهده بگيرد روابط تجاری فرانسه با آمريكا بحالت عادی 

آنها به  پنج تای   رهبری  گشت و از شش موسسه مالی بين المللی
 در واقع آمريكا پذيرفت آه فرانسه را در  فرانسه واگذار شد

انسه تحت عنوان اينكه ايران منافع ملی استراتژی خود شريك آند فر
 ايران  فرانسه را در خاورميانه بخطر انداخته است مسئله هسته ای

  . را پيراهن عثمان آرد
است آه  مدعی  دولت جمهوری اسالمی ايران : گزارشگران 

اتمی اين آشور صلح آميز است ودر چهارچوب مقررات  فعاليتهای 
د وتا آنون ايران از اين چهار چوب  قرار دار اتمی سازمان انرژی 

  عدول نكرده است آيا اين موضوع صحت دارد و اگر نه در آجا ؟
ن است آهسته ای  ح آميز بودن فعاليتهای منظور از صل :ر ا د . م  

  اتمی آه ايران موظف است در چهارچوب قوانين آژانس بين المللی 
ود ادامه بدهد اين و با نظارت مستقيم بازرسان اين سازمان به آار خ

توليد آند و يا  آنترل بدان مفهم است آه ايران حق ندارد سالح اتمی 
خود را بديگر آشورها صادر آند در واقع   اتمی  سازی تكنيك غنی 
بايد استانداردهای غلظت   ايران  سازی   صنعتی غنی  سيستمهای
  نگه دارند همه اين قوانين در صورتی % 5 را پائين  اورانيوم

 بوده و پروتكل  اتمی اعتبار دارد آه ايران عضو سازمان انرژی 
الحاقی را امضاء آرده باشد ايران هم عضو آژانس هست و هم 

ه را ب  پروتكل الحاقی   آرده است ولی پروتكل الحاقی را امضاء
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از موارد اختالف با آشورهای  تصويب مجلس نرسانده است يكی
پای  علت آنكه جمهوری اسالمی   غربی و آمريكا همين مسئله است

آن نرفته است اين است آه در شرايط فشار بتواند از  امضاء نهايی  
  .آژانس خارج شود
اروپا و  فراوان بين مقامات ايران و تروئيكای  های  پس از رايزنی

صدور دومين قطعنامه در سازمان ملل بين آژانس و ايران در تاريخ 
آه دولت ايران  به امضاء رسيد    موافقت نامه ای2007 اوت 27

  برای آنترل فعاليتهای اتمی  آژانس انرژی  تا  موافقت آرد 
 به ايران اعزام آند و آژانس ميتواند  يك تيم پنج نفره ايران  اتمی

و يا عدم بر خورداری از آارخانه ساخت  در مورد بر خورداری  
نيوم عنی  ، سطوح راآتور آب سنگين ، اروا سالح های هسته ای

حامل آالهك هسته ای تحقيق و  توليد موشك های  شده و توانايی  
جهان  بعضی از آشورهای  بررسی آند مواردی آه موجب نگرانی 

  .شده است
رسيدن بيك توافق  بر اساس اين نشست ايران موافقت خود را برای 

  اشاره شده در باال تا پايان ماه سپتامبر در مورد محدوديتهای قانونی
  .اعالم و آنرا امضاء آند

در تالش ديپلماتيك سعی دارد به  جمهوری اسالمی : گزارشگران  
منطقه و ديگر آشورها از جمله آشورهای غربی و  آشورهای 

ايران هستند بقبوالند آه در صدد   اتمی  آه نگران فعاليتهای آمريكا
  نيست آيا اين ديپلماسی موفق بوده است ؟ ساختن بمب اتمی 

 با آژانس اگر بمرحله عمل در  علنی فوق توافق های  : ر ا د .م 
قصد ندارد خود را به سالح اتمی  آمده باشد نشان ميدهد آه ايران 

بجز  ايران وارد ميشود مفهمومی  آه برروی  فشاری  مجهز آند ولی  
خواهان آن نيستند آه ايران به تكنيك   غربی   آن ندارد آه آشورهای

  . با شدمسلح هسته ای 
 همسايه دعوت آرده است تا از  آشورهای دولت ايران از تمامی 

 گذشته هيئت  اين آشور بازديد آنند در ماه های تاسيساست اتمی
 و  التين  ، آمريكای   ، آفريقايی  آسيايی از آشورهای  مختلفی های

مخصوصا از روسيه و آشورهای اروپايی از اين تاسيسات ديدن 
 در  بزرگ آن است آه در خاورميانه بيشتر آشورها مشكل  آرده اند

و سياسی دست و پا ميزنند ايران از نظر اقتصادی  بحران اقتصادی 
 شرايط بهتری نسبت به ديگر آشورها   و قدرت نظامی و ثبات داخلی 

  .دارد
آه  اگر ايران به اين تكنيك مسلح نبود باز هم بعلت موقعيت مناسبی 

 بخصوص اگر در موضع ضعف  ر و نيرويیدر منطقه دارد هيچ آشو
باشد حاضر نيست به تثبيت بيشتر ايران آمك آند آنفرانس حوزه 
دريای خزر و توافقات حاصله در آن بزرگترين موفقيت 

گذشته بود همسايگان شمال ايران در  ايران طی سالهای  ديپلماسی
در اين با ايران دارند    شرايطی قرار دارند آه نياز مبرم به همكاری

  .همه آشورهای خزر بهم گره خورده است منطقه منافع ملی 
 از اوايل  البرادعی آقای  برهبری  اتمی  سازمان انرژی  :گزارشگران 

از آشورهای  امسال بدون جلب رضايت آمريكا و انگلستان و تعدادی 
 به امضاء  مشترك هسته ای  با ايران توافقنامه همكاری  اروپايی

اتمی  سازمان انرژی   سياستهای  لت تغيير ناگهانیرسانده است ع
  چيست ؟ 

جوالنگاه قدرت  اتمی  نيست آه سازمان انرژی  ترديدی  :ر ا د . م 
و آمريكا فشار بيسابقه ای به  غربی  بزرگ است آشورهای  های 

نظامی  ايران و آشورهای ديگر وارد آرده بودند تا بدون درگيری 
ا فيصله بدهند با افزايش بحران در ايران ر مسئله هسته ای  

خاورميانه و پيچيده شدن اوضاع توازن قوا بضرر آمريكا بهم خورد 
نيست آه آمريكا در حل مسئله خاورميانه عاجز مانده است  شكی 

خود اين مسئله مواضع طرفداران سرسخت آمريكا را بيش از آنچه 
  .انتظار ميرفت متزلزل آرده است 

 ايران آه  لل بر عليه فعاليتهای هسته ایدوقطعنامه سازمان م
را در نظر داشت و عدم اجرای     هسته ای تكنولوژی محدوديتهای 

آن نشان ميدهد آه آشورها ی جهان منافع خود را در پيوند با منافع 
آمريكا نمی بينند تحريم های اقتصادی بعضی از ارگانهای رژيم 

ميتواند آشورهای ديگر  ايران توسط آمريكا نشان ميدهد آه بسختی  
و تجاری چيزی نيست آه  اقتصادی  را قانع و همراه خود آند همكاری

آشورها بتوانند از آن چشم پوشی آنند تازه در هيچيك از قوانين 
  .سازمان ملل اين مسئله پيش بينی نشده است 

  اتمی آه باقی ميماند سازمان انرژی  در اين شرايط تنها تشكيالتی 
 آسی در صدد متالشی آردن آن نيست مخصوصا است آه فعال

آمريكا آه به اين تشكيالت بيشتر از همه نياز دارد فشار آشورهای 
 و   غير متعهد منهای روسيه و چين و آشورهای  اروپايی و آمريكا  

قرار داد آه با   تشكيالت آژانس را در موقعيتی  مو ضع پاسيو آمريكا
اسالمی هم   جمهوری  ر باال برسددولت ايران بتوافق اشاره شده د

آرده بود متوجه شرايط  آه به دو قطع نامه سازمان ملل دهن آجی 
تا  بيشتر بنفع ايران ارزيابی آرد  با آژانس را  جديد شده و همكاری 

  .مخالفت با آن را 
بيشتر مفسران سياسی و نظامی بر اين عقيده اند آه  :گزارشگران 

ايران نفوذ   انگلستان با سياستهای اتمی علت مخالفت شديد آمريكا و
 دولت ايران برای اجرای  ايران در منطقه خاورميانه و عدم همكاری

  طرح خاورميانه بزرگ آمريكاست آيا اين مسئله واقعيت دارد؟
به  بدون ترديد چنين است آمريكا و انگلستان و شرآاء  :ر ا د . م 

نند و اين منطقه را به عراق آمده بودند تا خاورميانه را آنترل آ
 آه  سكوی پرش برای خفه آردن روسيه و چين قرار دهند تاآتيكی

  آنها در افغانستان  در جنايت های  ايران از آن استفاده آرد همكاری
و عراق بود تا حداقل در آوتاه مدت دست از سر ايران بردارند 

اق را مسلم بود آه اگر آمريكا و متحدين موفق ميشدند قال قضيه عر
در آوتاه مدت بكنند بسرعت مناطق جنوب آشور را اشغال ميكردند 

 آوتاه ميكردند اين مسئله پس  و دست ايران را از آل خليج فارس
  .از اشغال افغانستان در استراليا مورد بحث و توافق قرار گرفته بود

 و گسترش بحران  فلج شدن آمريكا و شرآاء در منطقه خاورميانه
 پاآستان آه مسئله ترآيه و آردستان هم به آن اضافه از آفريقا تا

در پاآستان و فشار روسيه و چين و  شده است و جنگ داخلی 
نظامی آمريكا در  برچيدن پادگانهای  ايران برای   شمالی  آشورهای

ندارد مزيد بر علت  دولت آرزای  بجز سرنگونی  منطقه آه مفهومی 
  .شده اند

يست حكومت ايران در اين چهار سال ن چهار سال جنگ مدت آمی 
 آه   زمانی بيش از آنچه انتظار ميرفت خود را آماده آرده است

حاال به   دالر بود ولی 28 آمريكا به عراق حمله آرد نفت بشكه ای 
 دالر رسيده است و چه بسا در طول چند ماه آينده از 75بيش از 

 آمريكا به حكومت بود آه  دالر هم بگذرد اينها آن امتيازی 100مرز 
ايران داد ضمن آنكه طی بيش از چهارسال قادر نشد جلو پيشرفت 

  .ايران را بگيرد و نظامی صنعتی 
 و ايدئولوژيك   ، سياسی ، نظامی ايران بيك آشور قدرتمند اقتصادی

 خود بدون آنكه وارد جنگ  در خاورميانه تبديل شده است آه بخودی
 حضور دارد با توجه به منابع منطقه شود درصحنه سياست گذاری 

 هيچ آشوری بدون جلب  و موقعيت جغرافيايی نفتی و گازی 
قادر نخواهد بود توازن قوا را در منطقه بنفع خود  ايران  همكاری

بهمين دليل است آه ايران رسما اعالم آرده است بايد در  تغيير دهد 
  . منافع منطقه سهيم باشد

نژاد برياست  احمدی  س از انتخاب  پ جمهوری اسالمی :گزارشگران 
در پيش گرفته و خواهان  تهاجمی  آشور سياست ديپلماسی  جمهوری 

رسما اعالم ميكند  خاورميانه است و  شرآت فعال در سياست گذاری 
آه بايد در منافع خاورميانه شريك شود آيا علت مخالفت با سياست 

  به اين موضوع دارد؟ ايران ربطی  اتمی
 دولت  نژاد احمدی  تا قبل از شروع رياست جمهوری   :ر ا د. م 

و تاآتيك مشخصی  استراتژی   آه بر سر آار آمده بودند دارای  هايی
از نظر مديريت جامعه  نبودند در واقع در ايران حكومت منسجمی

 نشان 1357وجود نداشت تاريخ دولت های ايران بعداز انقالب 
لق به يك جناح حكومتی است نژاد آه متع ميدهد آه دولت احمدی 

 تشكيل شده است آه از  ايران است آه از تكنوآراتها ی  تنها دولتی 
را   جانبی  آشور بيشتر تشكيالتهای زمان بدست گرفتن قدرت اجرايی 

نه  ....    و   ...  و  مصلحت نظام  نگهبان ، شورای همانند شورای
  .يرنگ آرده استحاشيه رانده است بلكه همه آنها را ب تنها به 

سياست اين جناح ارزيابی از توازن نيروها در داخل آشور و منطقه 
 مذهب شيعه   بر اساس ايدئولوژيك آن خاورميانه و سازمان دهی

نژاد معتقد است آه بدون يك تشكيالت  است گروه احمدی 
ابزار قدرت را سازماندهی آند و در پشت   آه تمامی  ايدئولوژيكی

  موفق نخواهد بود  عمال حكومت در هيچ زمينه ای خود داشته باشد
بايد دربست در  نظامی آشور  اين جناح معتقد است آه نيروها ی 

تاسياست  خدمت پيشبرد اهداف اقتصادی آشور باشند و تمامی 
را آه در اخيتار دولت قرار دارند و يا به  صنعتی و زير ساختی 

  .ندبخش خصوصی واگذار ميشوند نظارت و آنترل آ
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  و زيربنايی برنامه اين دولت فعال آردن تمامی تاسيساتی صنعتی 
  خاتمی  و  نظامی بود آه در دوران دولت رفسنجانی بكمك نيروهای

شروع شده و ناتمام رها شده بودند افزايش قيمت نفت اين امكان را 
نژاد بوجود آورد تا با دستی بازبه سياست های  دولت احمدی  برای 

دهد دولت احمدی نژاد معتقد است آه ايران و حكومت خود ادامه 
و نظامی در همه زمينه ها در  شيعه ايران بايد از نظر اقتصادی 

 ديگر   آشورهای  تا الگويی برای منطقه دست باال را داشته باشد
  .در منطقه باشد 

   ملی ديد اين جناح اين است آه آلترناتيو خود را در مقابل نيروهای
 گرايشات چپ قرار دهد و نشان دهد آه مذهب شيعه و سكوالر و

 داشته باشد با اين سياست است  آنها قادر است عملكرد بهتر ازهمه 
 نژاد به تهاجم ديپلماتيكی در عرصه بين المللی   احمدی آه دولت

و  ميكند آه بدون قدرت نظامی    دست زده است وهنوز پافشاری
 پا د داشت از طرف ديگرنخواه دانی  حكومت دوام چن اقتصادی
 شيعه در منطقه فعال شده  اين سياست آليه نيروهای برروی  فشاری 

آه بخش عمده آنها در جبهه غرب قرار ندارند ومنتظر فرصت 
  .هستند تا در شرايط مناسب ابتكار عمل را از آن خود آنند 

 گری  است آه روسيه با سياست های نظامی  مدتی  :گزارشگران 
پيش با   منطقه خاورميانه بشدت مخالفت ميكند و چندی آمريكا و
 حوزه دريای خزر از جمله ايران قرار داد عدم تجاوز به  آشورهای

قرادادهای  امضاء رسانده است روسيه تاآيد آرده است آه به تمامی 
 تا  پايبند است آارخانه برق اتمی  خود با ايران از جمله راه اندازی  

 موثر  بات در رابطه ايران با آشورهای غربیچه اندازه اين مناس
  بوده است ؟

بر آسی پوشيده نيست آه روسيه در منطقه خاورميانه  :ر ا د . م 
را  است همين چند روز پيش آمريكا دولت مالكی  دارای منافعی

مجبور آرد تا قرار داد نفت با روسيه را بهم بزند اين قرار داد شامل 
 ميليارد 11عراق ميشد آه بيش از بخشی از منطقه نفتی جنوب 

  . داده است بشكه نفت را در خود جای
دالر از عراق طلبكار است آه قرار بود   هفت ميليارد ازروسيه بيش

 روسيه قصد ،بخشی از آن را به عراقی ها ببخشد با اين اقدام آمريكا
اين مبلغ باضافه سود آنرا پس يگيرد ترديدی نيست آه  دارد تمامی
  .ر مقابل هر اقدام آمريكا عكس العمل نشان خواهد دادروسيه د

 حوزه دريای خزر دير يا  قرار داد عدم تجاوز روسيه با آشورهای
 هرآشوری آوشش ميكند با  ميشد در عرف بين المللی زود عملی 

داشته باشد در    همسايگان خود روابط حسنه و حسن همجواری
د آذربايجان تا همين خزر بعضی از آشورها همانن   حوزه دريای

بود آه   نبودند علت آن فشاری  منطقه ای پيش موافق همكاری  چندی 
آذربايجان  از طريق آمريكا و ترآيه به اين آشور وارد می آمد ولی 

  بتجربه دريافت آه بنفع اين آشور است تا با همسايگان به همزيستی
 ايران   ملیتن بدهد توافق در اين آنفرانس دردرجه اول بنفع منافع

 غربی بخصوص آمريكا  آوشش های آشورهای بود و عمال تمامی 
  .متالشی آردن ايران عقيم گذاشت  را برای  و اسرائيل

  ايران بتوافق دراز مدت  ايران و روسيه در مورد برنامه هسته ای  
ايران را از طرف روسيه  دست يافته اند آه الزاما آنترل هسته ای 

ی نيست آه روسيه نه ميخواهد و نه اجازه ممكن آرده است شك
داشته باشد از طرف ديگر اجازه نخواهد  ميدهد ايران سالح اتمی 

 خاورميانه شامل ايران را از آن خود آند و روسيه را ،داد تا آمريكا
 توازن نيروها را در منطقه ،در محاصره آامل قرار دهد اين توافق

 همانند آمريكا ،  ايیبالكل بهم زده است علت عصبانيت آشوره
  .اسرائيل ، فرانسه و انگليس همين است

 باعث خواهد شد  خزر  آشورهای حوزه دريای  اين توافق و همكاری
 خاورميانه در مجمع آاهش پيدا  تا فشار غرب و آمريكا به آشورهای

آرده و اين آشورها امتيازات فراوانی از غرب بگيرند ضمن آنكه 
  . دود ميكندقدرت مانور آنها را مح

امنيت سازمان ملل در باره  جلسه سوم شورای  : گزارشگران 
 متشكل 1 + 5ايران بعلت عدم توافق در بين گروه  فعاليت هسته ای 
است به تعويق افتاده   شورای امنيت و آلمان مدتی از اعضاء دائمی

است آيا شورای امنيت قادر خواهد شد در آينده نزديك قطعنامه 
 چه  جلسه ليه ايران صادر آند و در صورت تشكيل بر ع ديگری

  ممكن است بگيرد؟ تصميماتی 
اين آنفرانس همين چند روز پيش در لندن بر گزار شد  :ر ا د . م 

   تدوين قطعنامه ای باوجود تالش آمريكا ، فرانسه و انگلستان برای
 چين و آلمان با آن مخالفت  روسيه و،ايران ی محاصره اقتصادی برا

 آه اواسط همين   البرادعی ده در نتيجه قرار شد تا گزارش آقایآر
امنيت در اين مورد  ماه در سازمان ملل ارائه خواهد شد شورای 

  .تصميم بگيرد
 آه طی دوماه اخير حول وحوش بر نامه هسته ای ايران  اقداماتی

به آن  اتمی  صورت گرفته و با توافقی آه ايران و سازمان انرژی 
   محاصره اقتصادی  برای ه اند احتمال صدور قطعنامه ایدست يافت

وجود داشت نه روسيه   اگر چنين توافقی  ايران بعيد بنظر ميررسد
با ايران قرار داد عدم تجاوز امضاء ميكرد و نه آمريكا طرح 

  .را در دستور آار خود قرار ميداد   محاصره اقتصادی
گزارش رئيس سازمان  امنيت سازمان ملل بعداز   شورای قطعنامه
 نداشتن سالح   شامل محروم و متعهد آردن ايران به اتمی انرژی 

 و عدم صدور تكنولوژی   بالستيك با آالهك اتمی اتمی و موشكهای
جهان خواهد بود ضمن آنكه در قطعنامه  بديگر آشورهای    هسته ای  

     .ايران در نظر گرفته خواهد شد  اتمی آنترل شديد فعاليتهای
بر  در بين آشورهای اروپايی در مورد چگونگی  : گزارشگران 

خورد با مسئله هسته ای ايران اختالف نظر وجود دارد انگلستان و 
ايران بدون در نظر گرفتن  فرانسه خواهان محاصره اقتصادی 

سازمان ملل هستند در حاليكه اآثريت آشورهای  قطعنامه های 
يران از طريق سازمان انرژی اروپايی خواهان مذاآره و آنترل ا

  ميتواند اين وضع ادامه پيدا آند؟ هستند تا آی  اتمی و سازمان ملل 
اروپايی شكل گرفته است  در آشورهای  گرايش تازه ای  :ر ا د . م  

آشورهای اروپايی است آه تا  و آنهم در نظر گرفتن منافع ملی 
اتحاديه پيش تصور ميشد اين مسئله در چهار چوب  همين چندی 

  .اروپا حل خواهد شد
اتحاديه اروپا و عدم استقبال از آن  با شكست طرح قانون اساسی
 اروپايی حاضر نيستند افسار خود را  نشان داد آه اآثريت آشورهای

 گرايش  در دست سه آشور آلمان و فرانسه و انگلستان قرار دهند
 شرقی بيشتر بسمت آمريكاست آه اروپای  بخشی از آشورهای 

  .بزرگ اروپايی ندارند  به آشورهای    نشان ميدهد چندان اعتمادی
  اروپا آه بدون مراجعه به افكار عموی سرهم آردن قانون اساسی

پيش در ليسبون پرتقال بتصويب رسيد نشان ميدهد آه از  چندی 
اعتبار الزم بر خوردار نيست و بسيار شكننده است اقدام فرانسه در 

افكار عمومی اروپا را  جنگ اتمی  آنهم  ه جنگ مورد تهديد ايران ب
نظامی  به اندازه آافی پريشان آرده است تا نگران سياست های 

  .جهان تبديل شده است اتحاديه اروپا باشند آه بدومين قدرت نظامی 
 بسياری  آه با آمريكا بعمل آورده است منافع ملی فرانسه با توافقی 

 مقدمه ای برای  انداخته آه ميتوانداز آشورهای اروپايی را بخطر   
 با وجود اصرار  باشد اروپايی  استقالل عمل ديگر آشورهای  

 با محاصره  آشورهای فرانسه و انگلستان بقيه آشورهای اروپايی
ايران بدون تصويب شورای امنيت ملل متحد مخالفت آرده  اقتصادی

زايش تشنج ومذاآره را مناسب و با اف  اقتصادی  و راه حل همكاری
  .و اقدام نظامی مخالفند

آمريكا در عراق طی  اخيرا فرمانده سابق نظامی : گزارشگران 
ميتوانند  مصاحبه ای راديو وتلويزيونی اعالم آرد آه اروپا و آمريكا 

مسالمت آميز ادامه دهند ِآيا   بزندگی  و هسته ای در آنار ايران اتمی 
در  هم بشود تغييری  ران اتمیاين مسئله بدان مفهوم نيست آه اگر اي
   ناتو و آمريكا ايجاد نخواهد شد ؟  موازنه قدرت نظامی در برابر قدرت نظامی

 سابق آمريكا در عراق مطرح  مطالبی آه فرمانده نظامی :ر ا د . م 
از حكومت آمريكاست آه آه معتقد است آمريكا  آرده نظر جناحی 

را از ... سيه و چين وقادرنيست قدرت های اتمی جهان همانند رو
بشود   بنابراين چه فرق ميكند آه ايران هم اتمی  سر راه بر دارد

 ايران اگر بر همين منوال  ، نظامی برطبق اظهار نظر اين فرمانده
 درست آند و در   بمب اتمی پيش رود شايد بتواند در ده سال آينده

 در   رودآهنهايت زراد خانه اتمی آن از چند دوجين نميتواند فرا تر
آمريكا و انگلستان و فرانسه هيچ است تازه ايران  مقابل قدرت اتمی

  . هرگز قادر نخواهد بود از آنها استفاده آند
سئوال اين است آه چرا در داخل سيستم حكومتی آمريكا يك چنين 

 با اين صراحت بيان ميشود ؟ آيا بدان علت است آه آنها در  نظری
و برزيل  جنوبی  همانند آفريقای  ی ديگری اتم انتظار ظهور قدرتهای

 به سالح   ويا در صدد مسلح آردن مصر و عربستان سعودی هستند
  هستند؟ اتمی

   نشان از نگرانی آنها از گسترش سالح اتمی  انعكاس چنين نظرهايی
 موازين  از طريق سيستم نظامی آمريكا دارد چه آنها بر خالف تمامی

  .ندوستان را به اين ابزار مسلح آرده اندپاآستان و ه بين المللی 
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ايران را بر جسته  بسياری معتقدند آه آمريكا عمدا مسئله هسته ای 
ضمن آنكه  آرده تا ايران را از معادالت خاورميانه دور نگه دارد 

اسرائيل را چگونه سروسامان  نمی داند مسئله هسته ای  آمريكا  
ن اسرائيل به سازمان خاورميانه خواهان پيوست دهد آشورهای 

 اين آشور تحت آنترل و  هستند تا فعاليت هسته ای اتمی انرژی 
سالح اتمی  نظارت قرار گيرد برای آشورها و مردم خاورميانه 

   .  امنيت منطقه است اسرائيل خطر عمده و تهديد آننده ثبات و
تمام به سران واشنگتن گوشزد  ژنرال چهار ستاره آمريكا باعريانی  
منطقه و  ده است آه با وجود اسرائيل اتمی نميتوانيم آشورهای آر

جهان را بر عليه ايران بسيج آنيم هرچقدر بيشتر در اين مورد 
آنيم بهمان نسبت مجبوريم امتياز بدهيم پيشنهاد ميكند تا  پافشاری 

  . آمريكا هرچه زودتر با ايران وارد مذاآره شود
مسالمت آميز ايران   هسته ای بنظر ميرسد آه فعاليت : گزارشگران 

 مواجه نيست علت اين امرچه   با مخالفت چندانی بدون سالح اتمی
بزرگ ميخواهند از آارت ايران در    ميتواند باشد آيا قدرت های

  شده اند ؟  استفاده آنند و يا مجبور به عقب نشينی  مناسبات جهانی
 تمامی  اتمی و آژانس  بر طبق قوانين بين المللی :ر ا د . م 

 ميتوانند از امكانات   آه عضو اين آژانس هستند آشورهايی 
استفاده  استفاده آرده وخود را برای  آشورهای اتمی عضو آژانس 

مسلح آنند بنابراين تعجب ندارد آه اآثريت قريب  هسته ای  از انرژی 
اآثريت همين   مخالفتی ندارند ولی   جهان با آن به اتفاق آشورهای

خلع سالح  مخالف بوده و برای  ها با ساختن بمب اتمی آشور
ميكنند اساسا  پافشاری  هستند   سالح اتمی آشورهايی آه دارای

 به اين دليل بوجود آمد تا از يك طرف بتدريج  اتمی سازمان انرژی 
 اتمی نابود شود و از طرف ديگر از گسترش سالح اتمی  سالحهای

  .شود  جلوگيری  
 نيست آه آشوری   ايران آارتی  هسته ای ز انرژیمسئله صلح آمي

آمريكا و اسرائيل و بعضی  بتواند از آن استفاده آند ولی  
طرفدار آنها از اين تكنيك  فقط ميخواهند آشورهای  غربی  آشورهای

فشار اصلی آمريكا به ايران ببهانه ساختن  استفاده آنند و نه ديگران 
 جبهه غرب است در تاريخ صد  صرفا آشاندن ايران به بمب اتمی

  .غرب بحساب آمده است  سال گذشته ايران هميشه منطقه امنيتی
از اهميت فوق  غربی آمريكا و آشورهای مسئله ديگری آه فعال برای 

عرب خاورميانه در   آشورهای بر خوردار است جمع آردن  العاده ای 
 آه است در بخش لبنان و سوريه آشورهای غربی محدوده امنيتی 

زيادی ندارند فرانسه در اين منطقه  آمريكا و انگلستان عمال نفوذی 
نفوذ بوده  دارای  فعال شده آه تاريخا در اين دو مستعمره سابق 

 است فشار اخير فرانسه به ايران درواقع وادار آردن ايران به پايان
  .با سوريه و لبنان است  دادن به همكاری استراتژيكی 

خاورميانه را بدو بخش عرب نشين و   ،غربی ی آمريكا و آشورها 
متفق القولند  سياست مداران غربی   تمامی  غير عرب تقسيم آرده اند

 عرب را ميشود خريد اگرچه آنها  حكومتهای آه تمامی مردم و 
غير عرب همانند ايران  همچنان ضد اسرائيل هستند ولی آشورهای 

 زير   را نميشود براحتی..  . آردستان و ، پاآستان ، ترآيه و حتی 
  .يك چتر جمع آرد

 جمهوری اسالمی بخاطر  آيا امكان محاصره اقتصادی: گزارشگران 
 دست به اين   و اگر چند آشور غربی  وجود دارد؟ فعاليت هسته ای

خواهد گذاشت و  بر اقتصاد ايران بر جای  محاصره بزنند چه تاثيری 
   بود ؟چه خواهد اسالمی  عكس العمل جمهوری 

 . بسيار پيچيده است مسئله محاصره اقتصادی ايران  :ر ا د . م 
همانند آمريكا آه سالهاست با ايران رابطه   آشورهايی اقدام

 دارد بهمين دليل  نداشته اند بيشتر جنبه سمبوليك  وسيعی  اقتصادی
 دست  اسالمی  رژيم جمهوری  ازارگانهای  آمريكا بر عليه بعضی  وقتی

م اقتصادی زد فورا با مخالفت هم پيمانان خود در سراسر به تحري
  .جهان مواجه شد 

 نشان ميدهد 1990 روابط تجاری بين آشورها از سالهای  بررسی
در سطح بين المللی آنچنان بهم گره خورده است  آه روابط اقتصادی 

را تقريبا نا ممكن ميكند معموال در روابط   تحريم اقتصادی  آه اجرای
در زمان جنگ بين آشورها نميشود روابط تجاری و  مللی حتی بين ال

اقتصادی را از بين برد از طرف ديگردرصد سهم توليد ناخالص 
 هر سال آمتر شده و  آمريكا نسبت به درصد توليد نا خالص جهان

نقش دالر هم با وارد شدن ارزهای معتبر جهانی و بحران اقتصادی 
  .آمريكا آاهش پيدا آرده است

ديگر هم به اين سياست بپيوندند تنها قادر خواهند   آشورهای اگر
 را آنترل و مسدود آنند ودر بخش سرمايه  بانكی بود حساب های 

 فسق آنند   شرآتها و بانكها نميتوانند يكطرفه قرار دادها را گذاری 
  . خسارت از دست ميدهند   جبران سرمايه خود رابرای چون تمامی 

 خود را متنوع آرده و تقريبا تمامی  ش منابع ارزیايران از سالها پي
معتبر ديگر تبديل آرده   خود را از دالر به ا رزهای  سرمايه ارزی 

  اقتصاد ايران يك سرمايه در گردش تقريبا هزارمليارد دالری است 
نميتواند از آن چشم پوشی  آمريكا هم  حتی  دارد آه هيچ آشوری   

را در ليست خود وارد  ط چند شرآت دولتی آند بهمين دليل آمريكا فق
  .قائل شده است آرده است و برای تجارت با ايران سقف مالی 
 توسط رقبا پر خواهد  با توجه برقابت افسار گسيخه جهانی هر خاليی

 همين است آه آمريكا اصرار دارد تا سازمان ملل مسئله   برای.شد
ديگر   آشورهای ايران را بتصويب برساند تا محاصره اقتصادی 

بيش نيست هيچ  مجبور شوند از آن تبعيت آنند آه تالش بيهوده ای 
حاضر نيست از منافع خود صرف نظر آند و آمريكا هم قادر    آشوری

با ايران     آه در معامله تجاری آشورهايی نيست خسارت تمامی 
ايران   بنابراين مسئله تحريم اقتصادی  جبران آند ضرر ميكنند را 

  06.11.2007 ( ر اد.  م .ز طرف سازمان ملل امكان پذير نيست ا
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  * پيوندها* 

  ايميل روابط عمومی سازمان
public@rahekargar.net  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  

فاکس سازمانشماره   
43455804-1-33  

  سايت راه کارگر
net.rahekargar.www  

  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  

  سايت اتحاد چپ کارگری
www.etehadchap.org  
 يرانسايت راديو صدای کارگران ا

www.sedayekargaran.com
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 نشريه انگليسی ايران بولتن

www.iran-bulletin.org 
" ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

مشخص ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع 
   .سازمان نيستند
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