
 با هم به سوى تشكيل جبهه واحد ضد ديكتاتورى
 “!واليت فقيه”براى آزادى، صلح، استقالل، عدالت اجتماعى و طرد رژيم  

   1389مهر  5،  852شماره 

 بيست و  پنجمسال  هشتم،  دورة

 !��ر��ان �� ���ر	 ���� ��ی� 

 7و     6ادامه در ص 

روزنه اي به داالن 
 شگفت انگيز تاريخ

عوام فريبي، از رضاخان تا 
 احمدي نژاد

 شكست برنامه سركوب گران، اولويت اصلي جنبش مردمي

 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران
پيكار شصت و نه ساله توده اي ها در راه تحقق حقوق 

 كارگران و زحمتكشان، در راه بهروزي  ميهن 
 و استقرار آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي 

     2ادامه در صفحه 
 رفيق هانيبال الخاص، انسان، نماد هنرمند مردمي ،

 3ص                       گرِ برجسته نقاشي معاصر ايران، درگذشت ابداع                                         

خبرها و گزارشات متعدد ارسال شده، در طـول    
چند هفته گذشته، از تشديد فشارها بـه مـهـدي        

در پي .  كند كروبي و ميرحسين موسوي حكايت مي
هجوم وحشيانه نيروهاي سركوب گر بـه خـانـه        
مهدي كروبي، فشارهاي ديگري از جملـه قـطـع      
خطوط تلفني منزل كروبي و ممنوعيت رفت و آمد 
به خانه وي را نيز اكنون شاهد هستيم ، كه بديـن  
نحو وي را عمال در يك حبس خانگي اعالم نشده 

اقدامات مشابهي نيز در مـورد مـيـر      .  قرار داده اند
حسين موسوي نيز انجام گرفته كه بستن دفتر وي 
و اعمال محدوديت هاي بيشتر از نمونه آنها است، 

و همچنين  محدوديت هايي كه در گـزارش هـا و       
. خبرهاي روزهاي گذشته از آن با مطلع شـده ايـم      

اينكه پس از گذشت يك سال و نيـم از كـودتـاي        
انتخاباتي، و اين ادعاهاي هر روزه كه جنبش مردمي 
سركوب شده است، چرا شاهد چنـيـن فشـارهـايـي        

توجه به فعـل و    .  هستيم، موضوع مورد بحث ماست
انفعاالت سياسي اخير از آنجا كه نقش تعيين كنـنـده   
در مبارزه مردم ايران براي تحقق خواست هاي آنـان  

 .دارد، با اهميت است

تاريخ معاصر ميهن ما در حركت پرپيـچ  
و قانونمند خود، شاهد رويدادهاي بزرگ و 
كوچك فراوان و تجربيات پرارزشي بـوده  
كه توجه به آنها براي همه مـبـارزان راه     
سعادت و ترقي مردم ايـران نـه تـنـهـا          

در .  سودمند، بلكه الزم و ضـرور اسـت        
سرزمين كهن سالي چون ايران، از آنـجـا   
كه ضعف حافظه تاريخي كـه مـعـلـول         
گسست هايي است كه براثر هـجـوم و       
ايلغار بيگانگان و در دوران اخير نـفـوذ و     
مداخله استعماري در پيوند با استبداد، پديد 
شده و به يك بيماري مزمن و خطـرنـاك   
فرا روييده، درك صحيح روند تـاريـخ و       
نقش نيروهاي درگير آن در هر لـحـظـه      
مفروض تاريخي يك نياز، يك اولـويـت،   

شنـاخـت   .  يك وظيفه ملي و ميهني است
تاريخ و به كارگيري تجربيـات آن خـود       
سالح موثري به سود پيشرفت و تكـامـل   
مادي و معنوي در پيكار با نيروهاي زوال   

از اين روست كه در .  يابنده و ميرنده است
دوران كنوني نيز مي توان با استـنـاد بـه      
برخي تجربيات تاريخي، عيار اقدام هـا و    
سياست هاي دولت نامشروع بـرآمـده از     

 .كودتا را محك زد
در هفته هاي اخير و پس از تـبـلـيـغ       

از سـوي     “  مكتب ايـرانـي    ” حساب شده 
عناصري چون اسفنديار رحيـم مشـايـي،      
بارديگر موضوع تاريخ و هويت مـلـي و       
تبليغ هدفمند دولت احمدي نژاد پيرامـون  

     13ادامه در صفحه 

 !هم ميهنان عزيز
، 1389دهم مهـرمـاه     

مصادف بـا شـصـت و        
نهمين سالگرد تأسـيـس   
حزب توده ايران، كـهـن   
ترين سازمان سـيـاسـي      

پـايـه   .  كشورمـان اسـت    
گذاري حزب توده ايـران،  

، توسـط  1320در مهرماه 
گروهـي از زنـدانـيـان         
سياسي آزاد شده از زندان 
هاي رژيم رضـا شـاه و       
همچنيـن شـمـاري از         
شخصيت هاي برجسـتـه   
ملي و آزادي خـواه، در      
دورانـي كــه ايـران در         
چنگال عقب مـانـدگـي      
اجتمـاعـي، مـداخـالت       
گستـرده قـدرت هـاي        
استعماري دست و پا مـي  
زد، رخدادي بـزرگ در      
تاريخ تحوالت ميهن مـا    
بود كه منشاء تـحـوالت     
اجتماعي، سـيـاسـي و         

 . فرهنگي مهمي شد
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در جريانات گوناگون كشور در مراحل و دوره هاي تاريخي مختلف از جملـه  
دوران سازندگي نقش بسزايي داشته است و در دولت نهم و دهـم نـقـش        

وي در “  . حزبي خود را حفظ كرده اما اينكه در دولت حضور داشته باشيم، نه
ادامه، استفاده نكردن از نيروهاي مؤتلفه را از طرف دولت نامطلوب قلـمـداد   

 .كرده است
شهريور، در رابطه با اصـالح   1مرتضي نبوي، در مصاحبه با خبر آنالين،  

واقع بيني حكم مي كند كه آنها قابل حذف شدن نيستند، “  : طلبان مي گويد
ممكن است براي بازيابي اين جريان زمان الزم باشد ولي باالخره جريـانـي   
كه طي سه دهه داراي پايگاه اجتماعي بوده به اين صورت قابل حذف شدن 

 “.نيست
عده اي هستند كه جزو جريان اصـالح    “  : محمد نبي حبيبي نيز مي گويد

طلبي اند ولي به هيچ وجه به ساختار شكني روي نياورده اند كه ما معتقديـم  
نه تنها حزب مؤتلفه بلكه مجموعه اصولگرايان بايد با اين دسته از اصـالح    

 ).شهريور 30ايسنا، (“ طلبان ارتباط داشته باشند
شهريور، در مصاحبه با غفوري فرد، عمـاد افـروغ و        12، “ خبر“روزنامه 

خوش چهره، ديدگاه هاي آنها را مطرح كرده كه معتقدند اصولگرايان بايد به 
 .اصالح طلبان ميدان بدهند

همزمان با نشست مجلس خبرگان، آينده رفسنجاني كـمـابـيـش مـورد        
 22،   “ فـردا “احمد خاتمي، در مصاحبه اي كه سايت   .  زني قرار گرفت گمانه

شود كه در اجـالس   شهريور، آن را منتشر كرده است، اين نكته را متذكر مي
شهريور قرار نيست موضوع رياست مجلس خبرگان مورد بحث قرار گيرد، اما 
در ادامه مصاحبه مي توان به اين ارزيابي رسيد كه در اجالس اسفند، وجـود  

 .چنين بحثي احتمال خواهد داشت
نگاهي به تحوالت، نوشتارها و گفتارهاي اخير نشان مي دهد كه، جناحي 
در حاكميت خواستار حذف تمامي رقبا است، جناحي ديگر هيچ گونه امكاني 

بر نمي تابد، و جناحي ديگر تز مدارا با “  سران فتنه” را براي اصالح طلبان يا 
آن چيزي كه در ايـن  .  اصالح طلبان را به نفع آينده خويش ارزيابي مي كند

باره با قاطعيت مي توان ابراز داشت اين است كه، شكاف هاي موجود، ترميم 
ناپذير گرديده و جناح هاي سياسي در صدد هستند يا بر ديـگـران تـفـوق         

ادامـه ايـن     .  حاصل كنند و يا از تفوق ديگران به طور كامل جلوگيري كنند
روند، فرسايشي شدن اين شكاف ها و اختالفات است كه به طور مداوم، بـه  

سـوال  .  خصوص در طول شش ماه گذشته، ادامه و افزايش داشـتـه اسـت       
اساسي و مهم اين است كه، آيا اين روند مي تواند همچنان ادامـه داشـتـه      
باشد؟ مسلما ادامه چنين روندي در طوالني مدت پيامدهاي بسيار سنگيـنـي   

رژيم واليت فقيه در وضعيتي اسـت كـه     .  براي رژيم واليت فقيه در بر دارد
جناحـي كـه از       .  پروژه حذف جناح يا جناح هايي بايد به مرحله عمل درآيد

احمدي نژاد و همفكرانش حمايت مي كند به دليل اينكه خطر بالقوه و اصلي 
را از طرف مردم ارزيابي مي كند، با تحت فشار قرار دادن موسوي و كروبـي  

ايـن جـنـاح      .  در صدد است مرحله، سركوب و حذف را به مورد اجرا بگذارد
چنانچه موفق شود به اين خواسته خويش جامه عمل بپوشاند، براي حـذف    

 . ديگران مشكل چنداني پيش رو نخواهد داشت
نيروهاي خودسر از ابـتـدا   ” :  شهريور، در مطلبي با عنوان 22جوان آنالين، 

، اقدامات انجام شده بر ضد  كروبي و موسوي را خودسرانه توصيف “ تاكنون
. كرده و چون به فرمان ولي فقيه نيست، قابل دفاع هم ارزيابي اش نمي كند

يي از طرف ارگان وابسته به سپاه، حاوي پيام هاي  مسلما چنين موضع گيري
يكي اينكه ريسك چنين اقداماتي را بسيار باال ارزيابي مـي    . مشخصي است

كند و ديگر اينكه نگران از اقدامات نيرويي است كـه بـدون تـوجـه بـه              
بنابرايـن،  .  ساختارهاي موجود، فضا را براي يكه تازي در آينده مهيا مي كند

سلسله اقدامات اخير بر ضد موسوي و كروبي بايد با حساسيت بسيار بااليـي  
اگر ما بخواهيم واقع بينانه به مسايل جاري ميهن مـان نـظـر        .  دنبال شود

بيفكنيم، بايد اذعان كرد كه، جنايت كاران حاكم هنوز از قـدرت سـركـوب      
چنانچه اين مهم از ديد فعاالن سياسي طرفدار . بسيار بااليي برخوردار هستند

مردم با اهميت تلقي نگردد، پيامدهاي خطرناك و زيانباري را متوجه جنبش 
يك دست شدن حاكميت، آن هم به نفع هـارتـريـن و      .  مردمي خواهد كرد

. جنايت كار ترين جناح، ميهن ما را به پرتگاه نابودي و نيستي خواهد كشانـد 
بايد در برابر چنين اقدام خطرناكي كه آهسته و پيوسته بـر ضـد جـنـبـش          

جـنـبـش    .  مردمي، در حال شكل گيري است با تمام قوا به مقابله برخاسـت 
مردمي اين توان و پتانسيل را دارد و بايد با سازمان دهي آن در داخـل و        

 .رو كند خارج از كشور، برنامه هاي جنايت كاران را با شكست رو به 
 

سخنراني سيد علي خامنه اي در چندين هفته پيش، با مضـمـون جـذب        
حداكثري و دفع حداقلي، و انعكاس اين سخنان در نماز جمعه تهران تـوسـط   

” كـيـهـان   ”صديقي، امام جمعه موقت تهران، باعث برآشفته شدن روزنـامـه  
از :  شهريور، اين صحبت هاي صديقـي را كـه       6گرديد، و در سرمقاله خود ،

كساني كه از نظام جدا شده يا آزرده خاطر شده اند  دلجويي به عمل آيد، بـا  
وقتي سخن از وحدت در مـيـان       “ :  لحني آمرانه و به شدت رد كرد و نوشت

اين مرزبنـدي  .  هاي ضروري آن است“ بايد” است، مرزبندي با دشمن يكي از 
 “.يك اصل عقالني و منطقي است و بدون آن وحدت معني ندارد

به نظر مي آيد دغدغه روزنامه كيهان، كه منعكس كننده ديدگاه طـيـفـي      
مهم از سركوب گران حاكم است، هر گونه سازش با اصالح طلبان را رد و     

كـيـهـان در      .  اما اين تنها دغدغه كيهان از اين بابت نـيـسـت   .  نفي مي كند
نوشتارهاي متعددي، علني شدن اختالف بين سركوب گران را نگران كننـده  

مـرداد، در     19كيهان، .  دانسته و خواستار چاره جويي براي آنها گرديده است
، در تشريح تشديد ايـن    “ اين بدعت بايد متوقف شود“ : سرمقاله اش با عنوان 

را نفي و خواستـار آن    “  تريبون هاي عمومي” اختالفات، مطرح شدن آنها در 
يـي را     چنين نگراني.  گرديده كه اين رويه به يك عادت ناپسند تبديل نگردد

 . شهريور اين روزنامه نيز مشاهده كرد 3مي توان در سرمقاله 
اختالف تمام نشدني قوا عـلـي   ” :  شهريور، در مطلبي با عنوان 29رجانيوز، 

، در تشريح اين فرآيند به طـور تـلـويـحـي        “ رغم نهيب صريح رهبر انقالب
، بهانـه  “ ايران“احمدي نژاد را مورد انتقاد قرار داده كه در مصاحبه با روزنامه 

 . براي دامن زدن به اين اختالفات را فراهم آورده است
اما روزنامه كيهان كه با متهم كردن ديگران به بدعت گذاري، آنها را مورد 

شهريور ايـن   29انتقاد قرار داده است، عنان اختيار از دست داد و در سرمقاله 
روزنامه، به قلم حسين شريعتمداري، سخنان احمدي نژاد قبل از سـفـر بـه        
نيويورك  در باره تجليل از كوروش را به شدت مورد حمله قرار داد تـا ايـن     
واقعيت را به اثبات برساند كه اين بدعت گذاري شامل خود همين روزنامه نيز 
گرديده و نشان دهنده اين مهم است كه اختالفات مزبور به نقطه غير قـابـل   

مرداد، با اشاره به همايش ايرانيان  11سرمقاله كيهان ، .  بازگشت رسيده است
خارج از كشور كه توسط رحيم مشايي برگزار شد، با حمله تند به اين همايش 

اين بـديـن     .  و برگزاركنندگان آن، به طور غير مستقيم به احمدي نژاد تاخت
معني است كه در طول يك ماه و نيم گذشته سرمقاله هاي متعددي از ايـن    
روزنامه، متوجه حمله به شخصي شده است كه قرار بود تمام قد از آن حمايت 

 .به عمل آيد
احمدي نژاد قبل از سفر به نيويورك، در يك مصاحبه تلويزيوني و سـپـس   
در گفتگو با روزنامه ايران، بار ديگر به مسايلي اشاره كرد كه مورد مـنـاقشـه    

سخنان احمدي نژاد آن جايي هشدار دهـنـده   .  جناح هاي درون حكومتي بود
دهد و بر برتري قوه مجريه  است كه نقش مجلس در امور سياسي را تنزل مي

اين همان مجلسي است كه بيشتر اعضاي آن توسط شوراي .  گذارد صحه مي
نگهبان دستچين شده اند و در جريان تقلب انتخاباتي، به نفع احمـدي نـژاد     

 .موضع گيري كردند
شهريور، بدون اشاره به سخنان احمدي نژاد،  2،  “ صبح صادق“هفته نامه 

در مطلبي به آيت اهللا دستغيب حمله كرده و در مطلبي ديگر بـه سـخـنـان       
وي بـر    “ :  رفسنجاني مبني بر نگراني نسبت به تحريم ها پرداخته و نـوشـت  

خالف ديگر مسئوالن كشور كه تحريم ها را مانع جدي در برابر اراده مـلـت   
مطلب در ادامه، نقـل  “  . نمي دانند، نسبت به تاثير تحريم ها ابراز نگراني كرد

قول هايي را از آنچه كه رسانه هاي ضد انقالب و رسانه هاي غربي نامـيـده   
آورد و مي نويسد كه، اين رسانه ها كه همواره در تالشند تا تحريم  است، مي

هاي ضد ايراني را تاثير گذار جلوه دهند دست به كار شدند و گفته هاي آقاي 
 .هاشمي را به عنوان تاييد ادعاهاي خود تعبير كردند

همزمان با اين موضع گيري هاي حذفي، ما شاهد نوعي ديگر از گرايش در 
بادامچيان، در مصاحبه بـا  .  نسبت به اصالح طلبان هستيم“  اصولگرايان” بين 

الزم نيست، و “  سرانه فتنه” شهريور، معتقد است مجازات  21خبرگزاري مهر، 
چرا بايد اصرار داشته باشيم كسي مجازات و مـحـكـوم      “  : افزايد در ادامه مي

امروز وضعيتي براي سران فتنه در بين اجتماعات مردم بـوجـود آمـده      .  شود
است كه خودشان نمي توانند بيرون بيايند و مورد تنفر عمومي نسـبـت بـه        

وي در جايي ديگر در جواب اين سوال كـه،    “ .اعمال و مواضعشان قرار دارند
مؤتلفـه  “  : چرا از نيروهاي مؤتلفه در دولت نهم و دهم استفاده نشد، مي گويد

 ...ادامه شكست برنامه سركوبگران
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 گرم و مهربان، همچون مردم
 رفيق هانيبال الخاص، انسان، نماد هنرمند مردمي ،

 گرِ برجست̂ه نقاشي معاصر ايران، درگذشت ابداع

آميزي نقاشي كـودكـان، يـا       اند ، به رنگ هايش ناپيراسته، تند و خام رنگ     
پيچـيـدگـي و       صريح، بي:  مانند، و به لحاظ موضوع هم همان گونه  گوگ، مي ون

ايستي، روشنـي   در برابر تابلو هايش كه مي.  راست برآمده از متن زندگي فَهما، يك
تاباند، گفتي از روزنه خصيصه هـاي   آفتابي دوباره بر تو مي:  آورد و گرما هجوم مي

بـافـت     –گفت  جز به طنز سخن نمي.  دوستي رفاقت، يكرنگي، و مردم:  اش انساني
) “ تكني كالر جـو ” (  داستان .  آور و آموزنده آميز بود ـ اما طنزي شادي كالمش طنز

كـرد، بـه آسـوري و           ،  ترجمه مي) چهار سال در كيهان( نوشت  و نقد هنري مي
ميرزا، پروين اعتصامي، و     حافظ، رستم و سهراب فردوسي، عشقي، ايرج( انگليسي
و اين غير از آموزش نقاشي به كودكان و بزرگساالن بود كه سي و پنج ).  جز اينان

امـا  .  در هنرستان، دانشكده هنر هاي زيبا، و جز اين جاهـا :  سال بدان مشغول بود
اش نقاشـي   عشق و اشتغال اصلي

 .بود
 

اين اصال غلطه، به نظر ...  
من، تفكري كه هنـرمـنـد    

تري  خودش را در جاي باال
و دور از حركت مردمي قرار 

تـر در     بده و خودش را فرا
زمان بسنجه؛ و ايـنـكـه        
خدمت به سياست خيانـت  
به هنر است بسيار فلسفـه  

يـك  ...  منفي و غلطي است
] به[امكان كوچكي هم براي

] اگـر [ مثبت انجاميدن اش
  باشد بايد انجام بدهد

رو اگر بودي،  رهگذري در پياده
پرسيدي، حتـي   و آدرسي از او مي

دانست، تـو   آدرس را هم اگر نمي
را راضــي و خــنــدان راهــي          

كـرد، و بـا        جستجوي بيشتر مي
چه مردم خـوبـي     :  گفتي خود مي

شـونـد،    بين هموطنان ما پيدا مي
 .بي آنكه به ذهنت خطور كند كه او از هنرمندان پرآوازه ميهن ماست

خيلي دير به اين شكوفايي رسيدم، مقصودم ” :  اش به حزب گفت در باره گرايش
و “  .... از شكوفايي اينكه فهميدم دو جبهه بيشتر نيست، بايد يكيش را انتخاب كرد

اين همان تلنـگـري   ...   “ :  در باره تأثير زنده ياد رفيق طبري در اين انتخاب گفت
، گفت كه با تمام ميل بايد در خـدمـت ايـن تـفـكـر             ] زد[ بود كه طبري به من

سايت جرس، نوا و نما، اول مهر، مصاحبه با هانيبال الخاص، ( “  باشم
 ).بخش 3در 
در آينده هم هيچ خجالتي من از بابت كارهايي كه بر ديوار سـفـارت   “ :او گفت 

 .ندارم” كردم يا بر بعضي بوم هاي بزرگ كشيدم
پس از يك بار لغو مراسم بزرگداشت از سوي سازمان مـيـراث     
فرهنگي، و عدم حضور ميزبانان در بار دوم، و بررغـم آن، ادامـه       
مراسم از سوي دوستداران اين نقاش نامي، او را بر آن  داشت تـا  

صد در صد بدانيد دلسوزي من براي كسي است كه شصت “  : بگويد
اگر من در اروپا شصت  سـال نـانـواي      ...  سال نقاشي كرده است

موفقي بودم، احتماال در بزرگداشت من دكاني با تنوري زيبا بـراي    
خدا را شكر كه من زيرزميـنـي بـراي      .  دادند پختن نان به من مي

هاي گرم و مهـربـان    اما بهترين جايزه براي من نگاه.  زندگي دارم
 “.شناسيد آييد و مرا مي هايي است كه به نمايشگاه من مي شما

، نقاشي روي ديـوارهـاي   ) در واقع سانسور آن( انقالب در موزه هنرهاي معاصر 
همگي در همگامي با انقالب مردم ميهنش  -دانشگاه تهران و مدارس جنوب شهر

سهـم  “  . كشم از همان اول گفتم قسمت اول انقالب را مي“ :گفت  -
اش را از ديوار سفارت براي نقاشي، به ترسيم دهات، فقر، توده هاي 
دهقاني و كارگري و ديگر قشرهاي زحمتكش ايران اختصاص داده   

رفـيـق   [ بود كه تأكيدي برنقش و سهم اصلي مردم در انقالب بـود    
در حال نقاشي روي ديوار بودم كه زنـي چـادري       :  گفت الخاص مي

اين خيلي دوست داره عكـسـش   :  همراه پسر كوچولويش آمد و گفت
و .  من هم به پسرك گفتم بايست و مشتت را باال ببـر .  رو ديوار باشه
در بخـش  ].  سال ترين  نسل انقالبي روي ديوار كشيدم او را جزو كم

كشيد، تأكيد بـر مـراسـم       ديگر ديوار، كه شخص ديگري نقاشي مي
ما ”: ديد هنرمند ارجمند ميهن ما بيان اين نظر را الزم مي. عبادي بود

در آن زمان با اين صميميت در خدمت پيشبرد مقاصد انقالبي شـمـا   
نگاره ها كه مـظـهـر     اين ديوار“  . بوديم و شما با ما اين جور تا كرديد

ابراز احساسات يك هنرمند نسبت به فرو پاشي استبداد شـاهـي، و       
آميزترين، مدني ترين و انساني ترين نـوع اعـتـراض بـه           نماد صلح

اش    دخالت هاي يك قدرت بزرگ خارجي در روندهاي داخلي ميهن
يي از رنگ سفيد قرار داده شـد، نـه        بود، پس از يك سال زير پرده

ضـد  ” ، بلكه از سـوي بـه اصـطـالح             “ عوامل امپرياليسم”توسط 
 .  هايي از نوع دولت كودتايي كنوني“ امپرياليست

 
شاگـردهـاي   ...  رفتيم به مدارس جنوب شهر مي. . .  ”  

كوچولوي زيادي نشسته بودند روي زمين و ما يك ديوار 
] در[  كرديم، و با سـكـوت، هـمـه         بزرگ را نقاشي مي

عكس هـاي خـيـلـي       ...  كردند سكوت، ما را تماشا مي 
قشنگي دارم وسط بچه هاي كله تراشيده جنوب شهري 

 “.بغلمان كرده اند و جلو تابلو ايستاده ايم] كه[
 

تر از ابـراز       ها، هدفي عام رفيق زنده ياد الخاص با كار ديوار نگاره
او به دنبال يافتـن راهـي     .  گرفت نظري صرفا سياسي در آن پي مي

: گـفـت     او مـي   .  براي بردن هنر نقاشي نو ايران در منظر مردم بـود 
متأسفانه يكي از بدبختي هاي يك هنرمند اينه كه وقـتـي مـيـاد       “ 

كنه اينو باز خود كارگر قبول نـداره و     نقاشي هاي طبقه كارگري مي
گفتيم چكار كنيـم كـه     .  خره كنه يا مياد مي باز بورژوا بش توجه مي

هنرمون مستيقما به عموم مردم برسه، اونا كه نميان برن مـوزه يـا     
ما بـيـائـيـم     . نمايشگاه گروهي تماشا كنن، اصال نمايشگاه برو نيسن

گنده كنيم مثل سينمـا، و    ]  آثار هنري نقاشي را[ روي ديوارها اينارو 
وقتي ميرن ]  يا[ مردم ضمن اينكه ميرن نامه هاشون رو پست كنن و 

نقاشي خوب ببينـن،  ]  وقتي[ سر كار اينارو ببينن، توي راه تو ديوارها 
شون از هنر نقاشي خود  در معرض ديدشون قرار بگيره، سطح شناخت

سـايـت   ( “  . من به اين كار عقيده دارم.  كند]  مي[ به خود ارتقا پيدا 
 . )جرس، همان

اي به هـنـر و      اين هنرمند مردمي و فرهيخته خدمت هاي ارزنده
بي شك كـار او      .  ادبيات ميهن ما، به ويژه نقاشي معاصر، انجام داد

يـادش  .  صفحه هاي درخشاني در تاريخ هنر ايران رقم خـواهـد زد    
 .گرامي باد
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

 بيداد فقر در روستاهاي كشور
 

اول مهر ماه هر سال ميليون هـا كـودك و       
نوجوان با اميد و آرزوهايي زيبا سال تحصيلي را   
آغاز مي كنند اما در سايه شوم فقـر گسـتـرش      
يابنده در جامعه ايران، هر ساله برتعداد كودكان و 
نوجواناني كه از تحصيل بازمانده و آينده آنان به 

بخـش  .  تباهي كشيده مي شود، افزوده مي گردد
بزرگي از آمار بي سوادي و كودكان بازمانـده از    
تحصيل مربوط به روستاهاي كشور و خصـوصـا   

 8خبرگـزاري ايـلـنـا،         !  دختران روستايي است
شهريور ماه، از قول يكي از اعضاي كميسـيـون   

دختـران اولـيـن      ” :  اجتماعي مجلس گزارش داد
مشكالت اقـتـصـادي      .  قربانيان فقر در روستاها

خانواده هاي روستايي و فقير، در كنـار ضـعـف      
سياست هاي دولت، امكان تحصيل را از بسياري 
از كودكان و به خصوص فرزندان عشـايـر مـي      
گيرد، اما در عين حال دختران اولين قربـانـيـان    

متاسفانه تـعـداد     .  چنين محدوديت هايي هستند
كودكان خارج از چرخه تحصيل در روستـاهـا و     
عشاير بيشتر بوده وهمه ساله تعداد زيادي از اين 

فقر و نياز .  كودكان از ادامه تحصيل باز مي مانند
خانوده هاي روستايي به كار كودكان، همچنيـن  
عدم خدمت رساني مناسب آموزش و پـرورش      
درسطح روستاهاي محروم و عشاير باعث شـده    
كه دراين نقاط امكان تحصيل كودكان تنها تـا    

بعالوه تعـداد  ...  مقطع پنجم ابتدايي فراهم باشد 
زيادي كودك از همان ابتدا خـارج از چـرخـه          
تحصيلي مي مانند و به اجبار وارد چـرخـه كـار      

دختران روستـايـي   .  كشاورزي وزراعت مي شوند
“ . ... اولين قربانيان چنين محدوديت هاي هستند

اين گزارش، آن هم از زبان عضو كمـيـسـيـون     
اجتماعي مجلس شوراي اسالمي، عمـق تـيـره      
روزي و فقر روستاييان كشور و نتايج ناگوار آن را 

برخالف مدعيات وزارت آموزش .  نشان مي دهد
و پرورش دولت كودتا، هر ساله برتعداد جمعيـت  
كودكان بازمانده از تحصيل به ويژه درمـنـاطـق    
محروم روستايي، افزوده شده و اندك امكـانـات   
تحصيلي نيز كه از گذشته بـاقـي مـانـده، در           
چارچوب برنامه خصوصي سازي برچـيـده مـي      

آمارها حاكي از آنست كه، طي چهار سال .  شوند
اخير بسياري از مدارس روستايي و عشـايـري       
كشور به دليل عدم اختصاص بـودجـه كـافـي         
تعطيل گرديده و كودكان از دسترسي به امكانات 

كودكان و نـوجـوانـان    .  آموزشي محروم شده اند
روستايي وعشاير به ويژه دختران مي بايد از حق 

تحصيل برخوردار باشند و امكانات آموزشي به 
شكل عادالنه و مساوي دراختيار آنـان قـرار     

مبارزه با برنامه هاي اقتصـادي دولـت     .  گيرد
ضد ملي احمدي نژاد، مقابله بـا گسـتـرش        
پديده فقر و غلبه برنتايج تلخ آن از جمله رشد 

 !بي سوادي تلقي مي شود

 

 

 

سالي كه نكـوسـت از بـهـارش         
 پيداست

هنوز اجراي رسمي قانون هدفمـنـدسـازي    
يارانه ها آغاز نگرديده است كه بسـيـاري از     
اهالي استان هاي گيالن،  گلستان، مازندران 
و تهران با شوك ناشي از افزايش سرسام آور 

خبـرگـزاري   . نرخ برق مصرفي مواجه شده اند
اجـراي  ...  ” :  شهريور مـاه، نـوشـت      16مهر، 

قانون هدفمند سازي يارانه ها در كشـور بـا     
وجود آنكه هنوز آغاز نشده اما قبـوض بـرق     
شهروندان تهراني را همچون مردم شـمـال     

درحالي كـه نـه       ...  كشور شوكه كرده است 
قانوني اجرا و نه يارانه اي هدفمند شده است، قبوض برق اين بار شهروندان تهراني را شـگـفـت زده      

وزارت ...  برهمين اساس به نظر مي رسد.  كرده است و ارقامي نجومي دراين قبوض به چشم مي خورد
و حـتـي        200، 150قبوض برق . ...  نيرو به استقبال اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها رفته است

 “....هزار توماني براي برخي مشتركان برق در شهر تهران آمده است 220بيش از 
به عالوه، مسئوالن دولت نامشروع كودتا با نزديك شدن به زمان اجراي طرح تحول يا حذف يارانه  

 17معاون وزير بازرگاني،  در مصاحبه اي مطبـوعـاتـي،   .  ها، از افزايش قيمت نان نيز سخن مي گويند
وي اين مصوبه .  شهريور ماه، اعالم كرد كه، با تصويب دولت قيمت جهاني مبناي تعيين قيمت آرد شد

را در قالب قانون هدفمند سازي يارانه ها معرفي ساخته، افزايش قيمت نان درهفته هاي آتي را گريـز  
 . ناپذير ناميد

معاون وزير بازرگاني در جمع خبرنگاران بـا اعـالم     ” :  شهريور ماه، گزارش داد 17خبرگزاري ايسنا، 
جزييات سه سناريو مرتبط با موضوع نان درزمان اجراي هدفمندي يارانه ها گفت، دولت با بررسي اين 

مـيـلـيـارد      1300سه سناريو، سرانجام يكي از سناريوها را تصويب كرد و براين اساس مقرر شد حدود 
هزار ميليارد تومان يارانه ساالنه نان جدا شود و قيمـت   4000تومان يارانه حمايت از كشاورزان از كل 

اين به معناي افزايش يكباره و جهشي نان بوده و دسـتـرسـي    “  . ... جهاني مبناي قيمت آرد قرار بگيرد
 . بخش بزرگي از طبقات محروم و زحمتكش جامعه به نان را سخت تر و دشوارتر مي سازد

دولت ضد ملي احمدي نژاد با مصوبه خود، يعني تعيين قيمت جهاني به عنوان مبناي تعيين قيـمـت   
 .آرد، عمال و رسما افزايش نان را اعالم داشت

پرسش اينجاست كه، آيا دستمزد كارگران، معلمان، كارمندان بخش هاي مختلف نيز با معيـارهـاي   
افزايش جهشي قيمت ها، تورم لگام گسيخته و بيـكـاري وسـيـع       !  جهاني تعيين و پرداخت مي شود؟

زحمتكشان پيامد اوليه جراحي بزرگ اقتصادي است كه اكثريت مردم ميهن ما از آن زيـان ديـده و       
 !اقليتي كوچك ومرفه با اجراي آن، بر ثروت و نفوذ خود خواهند افزود

 

 

 تاسيس نهاد نمايندگي ولي فقيه، در دانشگاه ها 
 

با اعالم برنامه دولت ضد ملي احمدي نژاد پيرامون ايجاد تغيير و تحوالت در دانشگاه هاي كشور با 
هدف تضعيف و مهار جنبش دانشجويي، در اواسط شهريور ماه امسال، نماينده ولـي فـقـيـه درامـور          

شهريور ماه، با تاكيد بر افـزايـش    15دانشگاه هاي سراسر كشور طي گفت و گويي با خبرگزاري ايرنا ،
بيش از يكصد دانشـگـاه     ...  ” :  نمايندگي هاي ولي فقيه در كليه مراكز آموزش عالي، خاطر نشان كرد

براي ايجاد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري تقاضاي خود را مطرح كرده اند و اين درخواست ها بـا    
متاسفانه براي برخي مراكز دانشگاهي، نيرويي كه به فضاي آنجـا  ... اولويت بندي درحال بررسي است 

آشنايي كامل داشته و بتواند تاثير گذار باشد  در اختيار نداريم و براي تعدادي از دانشگاه ها هم به دليل 
ولي درآينده اي نزديك دفاتر ...  اينكه دور از مركز هستند هنوز نتوانستيم نيروي مناسبي را اعزام كنيم 

 “....نهاد نمايندگي را در اغلب دانشگاه ها راه اندازي خواهيم كرد
افزايش حضور و فعاليت دفاتر ولي فقيه در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، دقيقا درجهت سياست 
تغييرات دولت كودتا قرار دارد كه در هفته هاي اخير از زبان كامران دانشجو، وزير علوم، بيـان شـده     

تضعيف و درانتها نابودي جنبش مستقل دانشجويي آماج اصلي اين سلسله اقدام ها محسوب مي . است
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 ...ادامه رويدادهاي ايران  

 . گردد
در همين رابطه و به موازات اين سياست، دور جديد فشار به فـعـاالن و       

بر پايه اخبار موثـق، در اواسـط       .  مبارزان جنبش دانشجويي آغاز شده است
شهريور ماه امسال، دادگاه تجديد نظر استان مازندران احكام بـدوي زنـدان     

اتهام اين جـوانـان     .  فعال دانشجويي دانشگاه مازندران را عينا تاييد كرد 10
مبارز و شجاع، سازمان دهي تظاهرات بر ضد كودتاي انتخاباتـي در سـال       

شهريور مـاه، گـزارش      17، “ دانشجو نيوز ”پايگاه اطالع رساني. گذشته بود
اين احكام با توجه به نزديكي مهر ماه و بازگشايي دانشگاه هـا بـراي     ” :  داد

درعين حال اين احكام در حالي پس از يك . ايجاد رعب در دانشجويان است
سال و بطور ناگهاني تاييد و به وكالي اين دانشجويان ابالغ شده است كـه  

در سخناني از برخورد تازه با دانشجويان خـبـر   ...  كامران دانشجو وزير علوم 
يي سخن گفته بـود كـه     “  با خاك يكسان كردن دانشگاه ها” داده بود و از 

 “.برخالف ميل حاكميت حركت يا رفتا نمايند
شهريور ماه، گوشه ديگري از    18، “ كلمه ”همچنين پايگاه اطالع رساني

 . برنامه يورش به جنبش دانشجويي و تغيير دانشگاه ها را افشا كرد
دانشجويان دانشكده علوم اقتصادي طي روزهـاي اخـيـر،      ” :  كلمه نوشت

شاهد اقدام مسئوالن دانشكده به احداث ديواري در محوطه اين دانشـكـده     
اين اقدام پس از آن صورت مي گـيـرد   ...  براي جدا سازي جنسيتي بوده اند 

كه درابتداي سال تحصيلي گذشته، حراست دانشكده اقدام به نصـب پـرده     
برزنتي در محوطه دانشكده كرده بود كه با مخالفت و اعتراض دانشجـويـان   

 “.مجبور به برداشتن آن شد
براساس گزارشات ديگري كه در رسانه هاي همگاني انتشار يافته اسـت،    
حراست، نهادهاي نمايندگي ولي فقيه و بسيج دانشجويي، ضمن هماهنگـي  
با وزارت اطالعات و سپاه پاسداران، برنامه هاي متعددي را براي مقابله بـا    
جنبش دانشجويي همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد تدوين و آماده ساخته 

در اين ميان بيانيه ي جمعي از دانشجويان دانشگاه تهران كه در آستانه� .  اند
سال تحصيلي صادر و بر ادامه مبارزه تاكيد ورزيده، پاسخي مـنـاسـب بـه       

همچنين  بايد درانتظار اعمال فشار بيشـتـر و اجـراي        .  ارتجاع حاكم است
يي نظير عفاف و حجاب و تغيير در مـحـتـواي         برنامه هاي قرون وسطايي

حذف جنبش دانشجويي و . برخي دروس به ويژه علوم اجتماعي و انساني بود
منزوي ساختن فعاالن اين جنبش درعرصه سياسي، آماج اصـلـي ارتـجـاع       

 !حاكم در مرحله كنوني است

 

 مواضع غير مسئوالنه و مغاير با منافع ملي ايران 
 

محمود احمدي نژاد، رييس دولت نامشروع كودتا، در چارچوب سـيـاسـت    
شناخته شده و بي اعتبار خود، بارديگر از تريبون سازمان مـلـل مـتـحـد،          
مواضعي را اعالم داشت كه به شدت خطرناك و كامال برخالف منافع ملـي  

سپتامبر، موضعي را بـيـان    11او با اشاره به حمالت تروريستي .   ايران است
كرد كه به هيچ رو با منافع و مصالح عاليه كشور، به ويژه در لحظه حسـاس  

احمدي نژاد با اظهاراتي تحريك آميز، جنـجـالـي و      .  كنوني، منطبق نيست
مغاير با منافع ملي، جايگاه و موقعيت ميهن ما، بر طبل تنش و ماجراجويـي  
كوبيد، و در اوضاعي كه كشور بيش از هميشه نيازمند اتخاذ سياست خارجي 
تفاهم آميز و مدبرانه درجهت تامين حقوق و منافع ملي است، بـا اقـدامـي      

 . حساب شده، كوشيد فضايي ملتهب پديد آورد
پي بردن به اينكه چرا رييس دولت نامشروع كودتا به چـنـيـن حـركـت        
تحريك آميز و جنجالي متوسل گرديده و در پس اين اقدام چـه اهـداف و       

اين مواضع به هر دليل ! انگيزه هاي سياسي نهفته است، چندان دشوار نيست
 .و انگيزه اي كه بيان شده باشد، كامال و قاطعانه محكوم است

در اوضاعي كه جلب اعتماد، تعامل، تنش زدايي و رفع سوءتفاهم و نگراني 
هاي متقابل از ضروريات انكار ناپذير يك سياست خارجي مسئوالنه بـراي    
ميهن ماست، چنين سخنان و موضعگيري هايي در تقابل و مغايرت با منافع 
ميان مدت و بلند مدت ايران قرار دارد  و بي شك اثرات منفي جـدي بـه       

 .همراه خواهد داشت

مراسم بزرگداشت سالگرد فاجعه ملي 
 در هلندكشتار  زندانيان سياسي 

هاي سياسي  ها و تشكل سپتامبر با شركت احزاب، سازمان 18روز شنبه 
مناسبت بيست و دومين سالـگـرد    ايراني، در شهر دلفت هلند، مراسمي به

به گـزارش   . برگزار گرديد 1367كشتار زندانيان سياسي ايران در تابستان 
ها و  تارنماي كردانه اين مراسم به ابتكار كميته هماهنگي احزاب، سازمان

در اين گزارش آمده است نمايندگان احزاب و  .هاي سياسي برپا شد كانون
ها ضمن اعالم مواضع سازماني، حـزب و گـروه خـويـش بـر               سازمان

نمايندگي هـلـنـد احـزاب و          . تاكيد ورزيدند «پيگيري اين فاجعه ملي»
، حزب توده ايران، حـزب دمـكـرات      اروپا  -هاي جبهه ملي ايران سازمان

كردستان ايران، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان فدائيان خـلـق   
ايران اكثريت، كانون زندانيان سياسي ايران و كانون دفاع از دمكراسي در 

 .ايران در اين مراسم شركت داشتند
فريدون  ابراهيمي به نمايندگي از طرف حزب توده ايران ضمن تشكـر  
از برگزار كنندگان،در برابر مقام واالي انساني جانباختگان فاجعه ملي سـر  

وگفت،ما امروز در يادمان فرزندان دليري گرد هم آمـده  . تعظيم فرود آورد 
سال پيش،در يك توطئه نفرت انگيز وبنا به دستور مستـقـيـم     22ايم كه 

خميني در يك دادگاه چند دقيقه اي صرفĤ به سبب اعتقـادات خـود بـه        
وي بعد از ارزيابي ريشه هاي اين جنايت هولنـاك و    . مرگ محكوم شدند

چگونگي نمونه برداري شده از دادگاه هاي قرون وسطـائـي تـفـتـيـش         
عقايد،يعني از همان نوع دادگاه هايي كه گاليله در مقابل آنها بايد به گناه 

و تـكـرار آن را در           . بودن عقايد علمي خود اقرار مي كرد اشاره نـمـود  
محاكمات فرمايشي  اصالح طلبان ونيروهاي معترض به تقلب انتخاباتـي  

 67بانو صابري از زندانيان سياسي سابق كـه در فـاجـعـه           .  مطرح كرد
همسرش را از دست داد از چگونگي اين رخداد تاريخي سخن گفت و بـر  

گيري بلكه براي بازستانـدن   مسئله پيگيري اين جنايت نه به عنوان انتقام
 .هاي آنان سخن گفت شدگان و خانواده حق اعدام

اروپا بر اين نكته تأكيد ورزيد كـه    -محمود جعفري از جبهه ملي ايران
هنوز پايان نيافته است و خواهان پيگيري و كشاندن عامـالن   67جنايات 

هاي صالحه نه به عنوان انتقام بلكه براي جلوگيـري   اين جنايت به دادگاه
 .از تكرار اين فاجعه شد

از كانون زندانيان سياسي و از بازماندگـان  )  حجت( پور جهانگير اسماعيل
آباد شيراز از فاجعه و گسـتـردگـي       كشتار زندانيان سياسي در زندان عادل

قدر گسترده بود كه حتا  وي افزود كه ابعاد فاجعه آن.  ها سخن گفت اعدام
. هاي اعدام سپردنـد  توابين و افراد آزاد شده را هم در اين فاجعه به جوخه

كه به تازگي  «آباد، رنج ماندگار عادل»پور در كتابي به نام  آقاي اسماعيل
 .منتشر شده در رابطه با اين كشتار به تفسير نوشته است

پور از سازمان فدائيان اكثريت در رابطه با قتل عام سـال     سينا كيومرث
و راهكار و پيشگيري از تكرار آن سخن گفت و محمدرضا اسكنـدري   67

گزارشي از اعدام زندانيـان در    )  هلند(از كانون دفاع از دمكراسي در ايران 
نماينده ايران كميته،  طي سخنانـي  فرنك ون دل،  . مناطق كردستان داد

هاي اين ارگـان     هاي خويش در رابطه با تالش به زبان هلندي از فعاليت
 .  براي نهادينه كردن دموكراسي در ايران سخن گفت

منصور فرخي نماينده حزب دمكرات ايران در رابطه با مواضع اين حزب 
فاجعه »صحبت كرد و از اين واقعه به عنوان يك  67در رابطه با قتل عام 

ها نسبت به كشـتـار    وي تأكيد كرد اگر همه احزاب و گروه.  نام برد «ملي
 .داد دادند فاجعه كهريزك رخ نمي حساسيت الزم را نشان مي 67تابستان 

نماينده سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران نيز ضمن خواندن اعالميه اين 
سازمان بر پيگيري اين جنايات تأكيد ورزيد، كه در بخشي از اين اطالعيه 

كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران بر ايـن  :  چنين آمده است
در زندان هاي ايران رخ داد، جنايتي  1367باور است كه آنچه در تابستان 

است كه در عرف مراجع و نهادهاي مدافع حقوق بشر و نيز حقوق بـيـن     
از اين رو هر اقدامي كـه  .  الملل، جنايت عليه بشريت نامگذاري شده است

به روشن كردن ابعاد اين فاجعه كمك كند، مثبت دانسته و از هر گـامـي   
كه در اين جهت و براي سپردن جنايتكاران بدست عدالت برداشته شـود،  
پشتيباني مي كند و بار ديگر بر پيمان ديرينه خود  براي پيگيري محاكمه 

ما معتقديم كـه يـكـي از          .  دست اندركاران اين جنايت، پاي مي فشارد
معيارهاي دفاع از آزادي و دمكراسي و حقوق بشر در ايران، محكوم كردن 

و پشتيباني از مطالبات قـانـونـي     1367قتل عام زندانيان سياسي در سال 
در بخش دوم نيز سخنرانان به سئواالت حاضرين . خانواده هاي آنان است

 پاسخ دادند
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اهميت نقش حزب توده ايران در حوادث و رويـدادهـاي تـاريـخ       
معاصر ايران آنچنان است كه نمي توان هيچ واقعه تـاريـخـي پـر       
اهميتي را در تمامي اين سال ها يافت كه نقش و  تأثير حزب ما بر 

اگر چه دستگاه هاي تبليغاتـي حـكـومـت هـاي          . آن اشكار نباشد
ارتجاعي، و بلند گوهاي امپرياليسم جهاني تالش كرده اند تا با قلب 
حوادث تاريخي، ماهيت انقالبي و رزمنده حزب طبـقـه كـارگـر و         
زحمتكشان كشور را واژگونه ترسيم كنند، با اينـهـمـه، حـزب مـا          
توانسته است بر نيروي ويرانگر دشوارترين آزمون هاي تاريخ ميهن 
ما فائق آيد، و با وجود حمالت گسترده ارتجاع، دستگيري، شكنجـه  
و اعدام ده ها هزار تن از  اعضاء و هواداران حزب همچنان پيگير و 

 .  استوار به مبارزات خود ادامه داده است
ارتجاع و امپرياليسم از بنيان هاي فكري و سياسي حزب ما، و از 
كاربرد خالق اين بنيان هاي علمي در ارائه راه كارهاي موثر بـراي  
پيشبرد امر مبارزه جنبش مردمي و همچنين از تـوان حـزب در           
سازمان دهي كارگران و توده هاي محروم آنچنان هراسان بـوده و    
هست كه تنها سال هاي كوتاهي از حيات شصت و نه ساله حـزب    

از مزدوران رژيم وابسته پهلوي . ما در شرايط علني سپري شده است
گرفته كه شمار بزرگي انسان هاي واال و رزمندگان قهرمـان تـوده     

را به جوخه هـاي    ...  اي همچون روزبه، سيامك، مبشري، و كيوان
اعدام سپردند تا  دژخيمان رژيم واليت فقيه، كه در بـزرگ تـريـن      
كشتار سياسي تاريخ ميهن ما، هزاران مبارز راه عدالت اجتماعـي و    
آزادي در بند را، از جمله شمار كثيري از قديمي تريـن زنـدانـيـان       
سياسي جهان، اسطوره هاي پايداري زندان هاي شاه و رژيم واليت 
فقيه، كه بيش از سه دهه از عمر خود را به خاطر پايبندي به آرمان 
هاي طبقه كارگر و آزادي ميهن در شكنجه گاه هاي شاه و رژيـم    

 .جمهوري اسالمي سپري كرده بودند، قتل عام كردند
 

 هفت دهه نبرد تاريخي حزب توده ايران
 

برجسته ترين ويژگي هفت دهه مبارزه حزب ما پايداري قهرمانانه 
توده اي ها در مقابل يورش هاي ارتجاع و امپرياليسم و پافشاري بر 
ادامه پيكار در راه تحقق اهداف و آرمان هاي طـبـقـه كـارگـر و          

به گواهي اسناد منتشر شده دولـت  .  زحمتكشان ميهن ما بوده است
 28هاي امپرياليستي يكي از مهمترين اهداف كودتاي آمريكـايـي     

، كه به سرنگوني دولت ملي دكتر مصدق و سـركـوب     1332مرداد 
خونين جنبش ملي ايران منجر شد،  نابودي كامل حزب توده ايران 

رژيم وابسته پهلوي بيست . و توان آن براي ادامه فعاليت سياسي بود
و پنج سال براي نابودي حزب توده ايران تالش كرد و  سرانجام  به 
دست تواناي انقالب مردم ميهن ما، كه توده اي ها در تـدارك و      

رژيـم  .  برگزاري آن نقش مهم و فعالي را ايفاء كردند،  سرنگون شد
واليت فقيه نيز خيلي زود كار نيمه تمام رژيم شاه را، در سال هـاي  

، سركـوب حـزب     1361، پي گرفت و سران رژيم در سال 60دهه 
توده ايران را مهم تر از پيروزي در جبهه هاي جنگ ايران و عـراق  

هراس ارتجاع و دشمنان مردم و ميهن ما از حـزب      .  اعالم كردند
توده ايران به سبب  تأثيرات مهم حزب در دگرگون كردن حـركـت   

انتشار صدهـا كـتـاب و        .  سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور است
جزوه علمي، نشريات و مجالت پر محتواي سياسي، اجتـمـاعـي و      

لنينيسـم  -فرهنگي، نشر گسترده انديشه هاي دوران ساز ماركسيسم
در جامعه، سازمان دهي سنديكاهاي كارگري و دهقاني، سـازمـان     
دهي فعاليت هاي صنفي دانشجويي و ايجاد تشكل هاي پـيـشـرو      
براي رهايي زنان ميهن از چنگال واپس گرايي و ستم جـنـسـي و      
طبقاتي، طرح برنامه هاي انقالبي و مبارزه براي به رسميت شناختن 
حقوق كارگران و تصويب قانون كار،  مبارزه براي تحقق اصالحات 
ارضي به نفع دهقانان، بهره مند شدن زنان از حق انتخاب شدن و   
انتخاب كردن، بهداشت و آموزش رايگان براي همه، تقسيم عادالنه 
ثروت و تحقق عدالت اجتماعي، تحقق حـق خـودمـخـتـاري، در          
چارچوب ايراني آزاد،  براي همه خلق هاي كشور  و آزادي احزاب و 
جمعيت هاي صنفي، از جمله نظرات دوران سازي بودند كه بـراي    
نخستين بار توسط حزب ما در ميهن ما در شكل و محتوايي سازنده 

و خالق مطرح شد و از سوي گسترده ترين قشرهاي جامعه مورد استقبـال قـرار     
گرفت، و در راه تحقق آنها هزاران توده اي و نيروهاي مترقي مبارزه اي متشكـل  

 .  را سازمان دهي كردند
 

 سياست هاي حزب توده ايران در بوته آزمون هاي تاريخي
 

معيار تأثير مبارزه احزاب و سازمان هاي سياسي كشور بر حوادث تاريخي ميهن 
مان را مي توان از بررسي سياست هاي مبارزاتي و عملكرد اين سياسـت هـا در       

در طول شصت و نه سال گذشتـه  .  پيشبرد برنامه هاي جنبش مردمي استنتاج كرد
حزب توده ايران با گذشت از فراز و نشيب هاي فراوان و با وجود برخي كاستي ها، 
توانسته است راه كارهاي نو آورانه و يگانه اي را در پيش روي جنبـش مـردمـي      

اين  1330و  1320در دهه .  گذاشته و مهر و نشان خود را بر حوادث برجاي گذارد
حزب توده ايران بود كه در ميهن ما نخست ماهيت ضد انساني فاشيسم را افشـا    
كرد و سپس با روشن بيني به افشاي برنامه هاي امپرياليسم، از جمله امپرياليسـم  

اين در شرايطي بود كه بخش وسيعي از نيروهاي سياسي . آمريكا در ايران پرداخت
و ملي كشور درباره سياست ها و برنامه هاي امپرياليسم آمريكا دچار خوش بينـي  

 .هاي خطرناكي بودند
در سال هاي دشوار مبارزه بر ضد حكومت پليسي شاه در دهه چهل اين تـوده    
اي ها  بودند كه ماهيت رفرم هاي سرمايه داري شاه  را بر مالء كردند و سـپـس   

، برنامه هـمـه   1354اين حزب توده ايران، يگانه سازمان كشور بود، كه در تيرماه 
تحـوالتـي   . جانبه اي را براي تحوالت مترقي و بنيادين در ايران تدوين و ارائه داد
پـيـروزي   .   كه به باور حزب ما الزمه اش پيروزي انقالبي ملي و دموكراتيك بـود 

، در حالي كه اكثريت نيروهاي چپ رو در آن زمان ارزيابي هـاي  57انقالب بهمن 
نادرستي از مرحله انقالب داشتند و همچنين بخش بزرگي از نيروهاي ملي اصوالً 
به انقالب معتقد نبودند، نه تنها نشانگر درستي ارزيابي هاي علمي حـزب مـا از       
شرايط كشور بود بلكه مهر و نشان جدي خود را بر خواست هاي نيروهاي شركت 

طرح شعارهايي .   كننده در انقالب، خصوصاً كارگران و زحمتكشان برجاي گذاشت
همچون اصالحات ارضي، ملي شدن صنايع و بانك ها، تدوين قانون كار مترقـي،  
به رسميت شناختن حقوق خلق ها و زنان از جمله شعارهايي است كه حزب ما در 

 . ارائه داده بود 1354برنامه سال 
حوادث سال هاي پس از پيروزي انقالب و مبارزه دشوار حزب ما در شـرايـط       
بغرنج توطئه هاي امپرياليسم جهاني براي به شكست كشاندن جنبش و مانورهاي 
نيروهاي ارتجاعي براي منحرف كردن انقالب از آرمان هايش نشانگر مـبـارزات     

حـزب  .  خستگي ناپذير توده اي ها در راه تحقق خواست هاي جنبش مردمي است
توده ايران از معدود احزاب و سازمان هاي سياسي كشور است كه در سال هـاي    
اخير با  ديدي روشن به نقد سياست هاي حزب در اين دوران پرداخته است و در   

تأكيد بـر  .  برخي عرصه ها به كاستي هاي جدي اين سياست ها اشاره كرده است
ادامه حمايت از خميني در حالي كه سران رژيم به سرعت به آرمان هاي انـقـالب   
پشت مي كردند، كم توجهي به امر سركوب خشن آزادي ها و حقوق دموكراتيك، 
با تأكيد بر اصل عمده بودن تضاد با امپرياليسم و همچنين قبول ضمـنـي اصـل      
واليت فقيه، تا زمان حيات خميني، از جمله عرصه هايي است كه در دهـه هـاي     

در همين دوران دشوار در عيـن  .  گذشته از سوي حزب ما به نقد كشيده شده است
حال حزب ما از جمله معدود نيروهاي سياسي كشور بود كه با جسارت در مقـابـل   

رژيـم ايسـتـاد و آن را            “  جنگ، جنگ تا پيروزي” سياست هاي خانمان برانداز 
رهبري جنبش كارگري و سـنـديـكـايـي      .  سياستي غير ملي و مخرب ارزيابي كرد

ضد كارگري احمد توكلي، در اوايل سال هاي دهه “  قانون كار” كشور در مقابله با 
شصت، از ديگر عرصه هاي فعاليت هاي درخشان توده اي در مقابله با برنامه هاي 

يورش هاي گسترده و خونين رژيم واليت فقيه براي نابودي حزب ما، .  ارتجاع بود
، يكي از دشوار ترين آزمون ها در طول هفـت  1362و ارديبهشت  1361در بهمن 

دستگيري اكثريت رهبري و كادرهاي آزموده حزب در كنار . دهه گذشته بوده است
هزاران رزمنده توده اي و سپس شوهاي تلويزيوني قربانيان شكنجـه بـراي بـي        
اعتبار كردن تاريخ و مبارزات حزب ما، و برنامه هاي مداوم و پيچيده دستگاه هاي 
امنيتي براي حزب سازي، دامن زدن به جو بي اعتمادي و هدف گرفتن باقي مانده 

بر رغم اين .  رهبري حزب، حيات حزب توده ها را با مخاطرات جدي رو به رو كرد
توده اي ها توانستند پرچم رزم طبقه كارگر و زحمتكشان ميهن را همچـنـان در     
اهتزاز نگاه دارند و به بازسازي سازماني و سياسي خود پرداخته و  ققنوس وار از     

 . خاكستر اين شكست برخيزند
يكي از مهم ترين اهداف دستگاه هاي امنيتي رژيم در اين سال ها دامـن زدن    
به اختالفات، انشعاب ها و شكاف ها در صفوف حزب ما و جلوگيري از انسـجـام     

نگاهي به حوادث سال هاي اخير و بخش عمده اي از .  تشكيالتي آن بود-سياسي

 ...ادامه اعالميه كميته مركزي حزب  

   7ادامه در صفحه 



1389مهر ماه   5شنبه  دو   7   852شمارة  

تهاجمات تبليغاتي سازمان دهندگان انشعاب ها و گسست ها كـه در      
راستاي اهداف دستگاه هاي امنيتي رژيم عمل مي كردند نشانگر وجوه 
مشتركي است كه آنها را مي توان در تهاجم بي امان بـه حـزب مـا        

اما سئوال اين است كه چرا حزبي كه آنچنان ضربه اي را . خالصه كرد
متحمل شده و در پي فروپاشي كشورهاي سوسياليستي تمام بـنـيـان      
هاي فكري و نظري آن به چالش كشيده شده است اين چنين هـدف  

 تبليغاتي دستگاه هاي سركوب رژيم قرار مي گيرد؟-جنگ رواني
پاسخ اين سئوال را بايد در پايفشاري حزب ما بر بنيان هاي نظـري  

لنينيسم و انترناسيوناليسم -خود، در اهتزاز نگاه داشتن پرچم ماركسيسم
پرولتري، و تدوين سياست هاي روشن و راهگشاي مبارزاتي و تأتيرات 

 .همه جانبه آن بر جنبش مردمي ميهن ما جستجو كرد
، در دوران     1369نشست كميته مركزي حزب ما در فروردين ماه   

دشوار فروپاشي كشورهاي سوسياليستي و در دوران آشفتـه انـديشـي      
نيروهاي  گوناگون سياسي در زمينه چگونگي برخورد با حوادث كشور، 

“ طرد رژيم واليت فقيه” در پي مرگ خميني،  براي نخستين بار شعار 
گذشت زمان صحت و حقانيت سياست مرحلـه  ”: را مطرح و اعالم كرد

اي حزب را داير بر ضرورت مبارزه دامنه دار و وسيـع عـلـيـه اصـل          
به مثابه تئوري و پراتيك رژيم استبداد قرون وسطـايـي   “  واليت فقيه” 

وظايفي كه در برابر نيروهاي سيـاسـي و از       ...  مذهبي به اثبات رساند
در زمينه سياسـي طـرد رژيـم        :  جمله حزب ما قرار دارد سترگ است

به منظور پيشبرد اهداف دمـوكـراتـيـك و       “  واليت فقيه” تئوكراتيك 
اقتصادي هموار كـردن  -تحقق شعار آزادي و صلح، در عرصه اجتماعي

راه رشد اقتصاد ملي به قصد پايان دادن به فقر و فالكت كنوني، ايجاد 
كار براي ميليون ها انسان، تأمين سطح زندگي بهتر براي محـرومـان   

فني از طريق درهم شكستن نظام آمـوزشـي   -جامعه، دگرسازي علمي
اسناد پلـنـوم   ... ( كنوني در همه سطوح و باالخره نجات فرهنگ ايراني

، نامه مردم هـاي    1369كميته مركزي حزب توده ايران، فروردين ماه 
 ).      312-308شماره 

كم نبودند نيروهايي كه از چپ و راست بر ديدگاه هاي راه گشـاي    
دستگاه هاي امنيـتـي   .  حزب ما تاختند و آنها را انحرافي معرفي كردند

رژيم نيز از زبان قربانيان شكنجه و در نشريات زير كنتـرل شـان در       
اين سـيـاسـت    “  راه توده” خارج از كشور، از جمله نشريه ضد توده اي 

“ شورش”حزب را سياستي خانمان سوز اعالم كرده و توده اي ها را به 
امروز با گذشت بيست سال از انتشار .  بر ضد مركزيت حزب فراخواندند

اين ارزيابي دقيق از حوادث كشور كمتر نيروي ملي و آزادي خـواه و      
عادل كشور را مي توان يافت كه در اساس با برداشت هاي سـيـاسـي    

 .   ارائه شده از سوي حزب ما در آن دوران دشوار موافق نباشد
و حمايت فعال حزب ما از جنبش مردمي در سال  1370حوادث دهه 

. هاي اخير نيز از جمله عرصه هاي روشن سياست هاي حزب ما است
را، رفرنداوم تاريخي مردم بر ضد رژيم واليت  1376حزب ما انتخابات 

فقيه خواند و با انتقاد از سياست هاي خوشباورانه خاتـمـي و ديـگـر         
و تأكيد بـر  “  اصل مترقي واليت فقيه” نيروهاي اصالح طلب در تبليغ 

تنظيم سياست هـاي دولـت اصـالحـات در چـارچـوب مـنـافـع                    
، يعني خطوط قـرمـز     “ غير خودي” و طرد نيروهاي “   خودي“نيروهاي

تعيين شده از سوي ولي فقيه رژيم استبدادي، از هر حركت مثبت ايـن  
دولت، هر چند كوچك، در راه تحقق آزادي ها و حقوق دموكـراتـيـك    

 .  حمايت كرد
، بـا وجـود     1384اين حزب توده ايران بود كه در جريان انتخابات  

همه تهاجمات تبليغاتي از چپ و راست با قاطعيت از نـامـزدي آقـاي      
معين دفاع كرد و هنگامي كه انتخابات با تقلبات آشكار احمدي نژاد به 
مرحله دوم رسيد دولت خاتمي را به لغو نتيجه دور اول و تن ندادن بـه  

 .    برنامه هاي نيروهاي نظامي فراخواند
 

 مبارزه ادامه دارد
 

شصت و نهمين سالگرد حزب توده ايران در حالي فرا مي رسد كـه    
، و پيـكـار   1388خرداد ماه  22بيش از يك سال از كودتاي انتخاباتي 

باشكوه و آگاهانه ميليون ها ايراني براي درهم شكستن ماشين استبداد 
سران ارتجاع، و در رأس آن   .  و تحميل اراده مردمي بر رژيم مي گذرد

ولي فقيه رژيم، با درك ابعاد شكست تاريخي يي كه در انتظار آنها بود و هراسناك 
از نزديكي پايان عمر استبداد فقاهتي  با باطل كردن رأي ميليون ها ايراني، عنصـر  

ابعاد دخـالـت هـاي      .  منفوري همچون احمدي نژاد را برنده انتخابات اعالم كردند
سپاه پاسداران، بسيج و دستگاه هاي انتظامي، به رهبري علي خامنه اي،   :  نظاميان

و سازمان دهي آشكار تقلبات گسترده انتخاباتي آنچنان بود كه حتـي  اعـتـراض        
را نيز برانگيخت و بـزرگ تـريـن      “  نظام” بخش هاي مهمي از روحانيت وفادار به 

شكاف در درون نيروهاي حاكميت جمهوري اسالمي را، از زمان تأسيس آن تا بـه  
سركوب خونين و خشن گردهمايي هاي اعتراضي ميلـيـون هـا      .  امروز،  پديد آورد

شهروند خشمگين، در تهران و ديگر شهرهاي مهم كشور، دستگيري و شكـنـجـه    
هزاران تن از معترضان به تقلبات انتخاباتي، كشتار ده ها تن از تظاهر كنـنـدگـان،    

قربانيان شكنجـه  و      “  اعترافات” برپايي دادگاه هاي فرمايشي و نمايشات مسخره 
همچنين تشديد فضاي امنيتي كشور تا حدي كه بسياري از مراجع تقليد شـيـعـه      
عمالٌ در خانه هاي خود زنداني هستند، ابعاد گسترده بحران مشروعيـت رژيـم را       

در تمامي تاريخ سي ساله رژيم جمهوري اسالمي دوراني را نـمـي     .  نشان مي دهد
توان يافت كه رژيم با چنين بحراني رو به رو باشد و رهبر آن، علي خامنه اي،  و     

 . تا به اين حد بي اعتبار شده باشد“  نيروهاي خودي”اصل واليت در ميان 
حوادث اخير نشان داد كه رژيم حاكم با تكيه بر سرنيزه و زور اسـت كـه مـي        
خواهد به حيات خود ادامه دهد و از اين رو نيز به سرعت به سمت بيش از پـيـش     

حركت هاي سركوبگرانـه  .  امنيتي كردن حيات سياسي كشور پيش مي رود-نظامي
اخير نه تنها از سر قدرت نيست بلكه نشانگر ضعف هاي جدي رژيم و خـطـرات       

اگرچه اعتراضات خياباني گسترده .  واقعي است كه ادامه حيات آن را تهديد مي كند
توده ها با حضور سنگين نيروهاي نظامي و انتظامي پايان يافته است ولي انزجار و   
بي اعتباري رژيم آنچنان است كه تنها با حفظ فضاي شديد اختناق و سركوب مـي  

جنبش مردمي در مقابل چالش .   تواند جلوي از سر گيري اين حركت ها را سد كند
هاي جدي يي كه دستگاه هاي سركوب رژيم در مقابل آن قرار دادند نه تنهـا بـا     
استواري و سربلندي ايستاد است بلكه نشان داده است كه از بلوغ تحسين برانگيـز  

مبارزه براي طرد رژيم واليت فقيه و استقرار يك حكومـت  .  سياسي برخوردار است
ملي و متكي بر آراي مردم نه تنها سركوب نشده است بلكه هر روز اشكال جديدي 

 .را مي يابد و حيات رژيم واليت فقيه را به چالش جدي كشانده است
نافرماني همگاني و تحريم گسترده همه نهادهاي وابسته به استبداد و همچنيـن  
ادامه اعتراض هاي مردمي، گسترش و تحكيم وحدت در صفوف نيروهاي اجتماعي 
مدافع جنبش و در ميان نيروهاي سياسي ملي و مردمي از جمله راه هاي ادامه موثر 

 . و ارتقاي كيفي و كمي مبارزه كنوني است
 

 اعضاء و هواداران حزب ! رزمندگان توده اي
زنده ياد رفيق حجت اهللا قريشي، كه در سنگرهاي انقالب جان خود را بـاخـت،     

چـيـزي   .  با حزب توده ايران، تاريخ و سرگذشت شگرفي همدوش است” :  مي گفت
مرموز و پر جاذبه، چيزي به تبرك روزبه، سيامك و وارطان در سطر سطر تـاريـخ     

 “ .اين حزب موج مي زند، چيزي شيبه موج و طوفان
حيات شصت و نه ساله حزب توده ايران بيش از هر چيز مديون پيكار خستـگـي   

شما در شصت و نه سال گذشته در سهمگيـن تـريـن      .  ناپذير و قهرمانانه شماست
آزمون ها، وفادار به آرمان هاي واال و انساني حزب طبقه كارگر ايران پرچم حـزب  
توده ها را در اهتزاز نگاه داشتيد و اين راز روئين تني حزب ماست، كه بر رغم همه 
تالش هاي غدارانه ارتجاع همچنان استوار و نيرومند در عرصه مبارزات سـيـاسـي    

، كه يورش وسيع دستگاه هاي امنيتي رژيـم  1362از بهمن ماه .  كشور حضور دارد
سال است كه رژيـم واليـت        25يعني نزديك به , به حزب ما آغاز شد تا به امروز

فقيه همه امكانات گسترده خود را، از كشاندن قربانيان شكنجه به پاي تلويزيون، تا 
حزب سازي و تالش براي انشقاق و انفجار حزب از درون، و بي اعـتـبـار كـردن       
. مركزيت آن، به كار گرفته است و همچنان به اين تالش هـا ادامـه مـي دهـد          

هوشياري و آگاهي تحسين برانگيز  اعضاء و هواداران حزب سد اساسي موفـقـيـت    
در آستانه شصت و نهمين سالگرد تـأسـيـس      .  برنامه هاي رژيم بوده و خواهد بود

حزب توده ايران  با كاروان انبوه جان باختگان قهرمان حزب و همه جان باختگـان  
راه آزادي  تجديد عهد مي كنيم و بار ديگر اعتقاد عميق و خلل ناپذير خود را بـه    
رسالت تاريخي حزب توده هاي كار و زحمت، براي رهايي ايران از چنگال استبـداد  

 . و استقرار آزادي، استقالل واقعي و عدالت اجتماعي، اعالم مي كنيم
 

 درود آتشين به خاطره تابناك همه جان باختگان  راه آزادي
 درود به زندانيان سياسي قهرمان و همه خانواده هاي شهدا و زندانيان سياسي

 !پيروز باد مبارزه مشترك همه نيروهاي آزادي خواه براي طرد رژيم واليت فقيه
 

 كميته مركزي حزب توده ايران
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اي بودن اين بـزرگ    را بهانه نكند و حقيقت توده محمودستيزانه بودن رمان    دانست كه اگر جنگ  ديكتاتور بزرگ مي” 
سترگ و دگرخواه نـويسـنـده، بـه          ها و شخصيت  گاه ـ انبوه شيفتگان داستان  نويس زمانه را بر زبان آورد ـ آن  ترين رمان  

 “....نگرند پرورد، با نگاهي مهرآميزتر مي پرور خود مي گونه را در دامان فرهنگ  حزبي كه فرزنداني از اين
 

 )احمد محمود( احمد عطا
 )1381مهر  12ـ تهران، 1310دي  4اهواز، (
 

 “مدار صفردرجه”پرواز در 
 

 )ي اول پرده
كلمبيايي،  گابريل گارسيا ماركزي   نوشته“  پاييز پدرساالر” !)  رئاليسم جادويي( در رمان رئاليستي ـ سوررئاليستي 

دهد ديكتاتورها در هر بزنگاهي از زمـيـن و       ماند و نشان مي  گين مي  اش به كوهي وهم  ي كوتاهي  فرازي است كه با همه
و “  ساعت چـنـد اسـت؟     ”: پرسد جا كه ديكتاتورِ نمادين آمريكاي التين از كسي مي آن: اند گونه شبيه هم زمان چه شگفت

هرساعتي كه شما بخواهيد ژنرالِ ” گشايد كه ساعت چند است؟   اش را مي  مردكي چاپلوس و فرومايه، چار ـ هرزگند دهان
 “!من

 
 )ي دوم پرده

و    مـاكسـيـم گـوركـي       اي دورتر اما چاپلوسي ديگر در گوش ديكتاتور بزرگ خوانده است كه اين يك،   در پهنه
) ادبـيـات  ( ي بيست سال شيوانـگـاري       پرداز امروز ايران است، اما جايزه  ترين رمان  ايران است؛ گرچه برجسته شولوخف

و ديكتاتور بزرگ ابرو درهم كشيده ...  اي است  دانيد كه او توده  مي!  آخر رهبر معظمِ من!  ي او نيست  داستاني كشور، زيبنده
 !ها راحت خواهيم شد؟ اي و به مردك فرومايه و ديگر چاپلوسانِ گرداگرد خود گفته بود پس ما كي از دست اين توده

 شــنود شــاه تــركان ســخن مدعيــان مي
 اش باد ي خون سياووش شرمي از مظلمه

 “حافظ”
 

 )ي سوم پرده
ي نـوزده نـفـر          خوشبختانه درباره...  ي نويسندگان صحبت كردم  درباره...  فرموده بوديد جشنواره متوقف شود؛ با شما” 

بـه  ...  بـود كـه        احمد محمود مدار صفردرجهي مقاومت شما،   تنها نقطه.  راضي شديد و پذيرفتيد كه جايزه بدهيم
احـمـد   آلـود      زده و غـم       گاه نگاه بهت  و من هيچ.  ي بيست سال ادبيات داستاني انتخاب شده بود  عنوان رمان برگزيده

جنگ، يك شر ناگزير !  گفتم مگر شما ضد جنگ نيستيد؟.  فرموديد اين رمان، ضد جنگ است...  برم  را از ياد نمي محمود
ي عطاءاله مهاجراني، وزير فرهنگ و ارشاد زمان رياست جمهوري محمد   ي سرگشاده  از نامه( “  ... است و نه يك خير الزم

 ).خاتمي
 

 )درآمد پيش 
اي بودن اين بـزرگ      را بهانه نكند و حقيقت توده محمودستيزانه بودن رمان    دانست كه اگر جنگ  ديكتاتور بزرگ مي

سترگ و دگرخواه نـويسـنـده، بـه          ها و شخصيت  گاه ـ انبوه شيفتگان داستان  نويس زمانه را بر زبان آورد ـ آن  ترين رمان  
 .نگرند پرورد، با نگاهي مهرآميزتر مي پرور خود مي گونه را در دامان فرهنگ  حزبي كه فرزنداني از اين

 Cristo(   1972ــ       “ مسيح هرگز به ابولي نيـامـد  ”   فرانچسكو رزيگراي   در فيلم رشك برانگيز و انسان
Fermato a Eboli (باخته و دوردست در جنوب كشـور تـبـعـيـد          ، يك پزشك دگرانديش ايتاليايي به شهركي بخت

ها ـ     تر از همه كمونيست  ها دگرانديش ـ و بيش  جهان هفت عنصري كه ده)  انتهاي( گويي در تها راه  به تنگنايي . شود مي
 .را در خود فشرده است

فرماني اما بـا  .  رسد  ها به ابولي مي  شود و فرمان آزادي تبعيدي  فاشيست سرنگون مي موسولينيگيرد،   جنگ پايان مي
 .ها همه آزادند مگر كمونيست: ي ويژه يك تبصره

هـاي    ي گـروه     داده بود كه هـمـه    “ نويد”به يادآوريم كه در سپيده دم پيروزيِ انقالب ايران نيز، يك دولتمرد بلندپايه 
 !ها اي سياسي آزادند مگر توده

 !اي ي توده سرانجام ديكتاتور بزرگ هم گفته بود همه جايزه بگيرند مگر اين نويسنده
 ام گرچه گردآلود فقرم، شرم باد از همت

 ي خورشيد دامن تر كنم گر به آب چشمه
 “حافظ”
 

 )ي كوتاه زيست نامه
تر خـود    از اين ديدرس، بيش.  گراي و مردمي از پدر و مادري دزفولي  ي انسان  زايش نويسنده:  1310ماه  اهواز، چهار دي
 .تپيد اش مي دانست تا اهوازي؛ هرچند، قلب جهان در سينه را يك دزفولي مي

بـومـي   )  اصطالحات( ها   ها و گويه  تر واژه  بيش:  زند  هايش موج مي  ، در داستان) دژپيل( بازتاب نگاه مهرآميزش به دزفول 
نيز كـاراكـتـر      .  وي ديد مدار صفردرجهو نيز در  ها  همسايهشود در رمان شورانگيز و ناهمتاي   دزفولي را به ويژه مي

بـه     1323ـ است كه در سال  نعمت عالئيي دزفولي ـ  برگرفته از يك ستيهنده ها و پسرك بومي غريبهنعمت در 
ي افسـري ارتـش و         نورديد و به دانشكده  ي دبستان و دبيرستان را پي  در اهوازبود كه دوره.  دست يك ناشناس ترور شد

اما اورا نيز به همراه انبوهي ديگر از افسـران     32مرداد  28كودتاي .  ي ايران پيوست  سپس به سازمان افسران حزب توده
رژيـم  :  ها بـود   يكي از آن محمودرفته رفته بسياري از اين افسران آزاد شدند مگر سيزده نفر كه .  اي به زنجير كشيد  توده

نگـاشـتـنـد       مي  نامه پي   كودتا بر كساني كه نه توبه
آمـدنـد،     و نه از در همكاري برمي)  كردند  امضا مي( 

 .گرفت سخت مي
را در زندان و تبعيد ـ    1336گونه، تا سال   بدين

هاي خليج فارس و بندر لنـگـه ـ       به ويژه در كرانه
بيماري ديرپاي ريوي كه سرانـجـام هـم      :  گذراند

هـا    اش كشيد، يادگار همين سـال     دشنه بر گلوگاه
كـه     ها  همسايهمايه   بود؛ يادگاري برتافته در بن

ـ نـيـز شـخـصـيـت           خالدكاراكتر كانوني آن ـ 
 .تابد پرورد نويسنده ِ رمان را برمي رنج

هـاي    به ويژه در پسـيـن سـال      احمد محمود
. اش دچار تنگي دم و بـازدم شـده بـود             زندگي
ي   او را روانه 1380اي كه سرانجام در سال   بيماري

بيمارستان كرده بود؛ بار ديگر نيز در آغـاز مـهـر        
اين بـار،    .  همين سرنوشت را بر وي رقم زد 1381

هوشي به سر برد و بـه زودي      چند روزي را در بي
ي دوازده روز بعد، براثر بيمـاري سـخـت        در آدينه

ريوي در بيمارستان مهراد تهران براي هميشه آرام 
 .گرفت

 
 )تُندر و توفان

 رفتنـد شـد آن كه اهـل نظـر بر كناره مي
 هزارگونه سخن در دهان و لب خاموش

 “حافظ”
 

احـمـد   هاي سخت خودكامگـي امـا،        درسال
)ادبـي ( هاي شيوانگارانه     با همه فرازپويي محمود

دستاني بود كه از دو       نشين سانسور خام  اش، سايه
 :تاختند سو ـ دست در دست هم ـ بر او مي

 ي اسالمي؛ رژيم خودكامه. 1
 .نما باور چپ فكران راست روشن. 2
 

شيرازي بـه درسـتـي       سعديشاعر ارجمند ما 
 :گفته بود

 چو بهمن به زاولستان خواست شد
 چپ آوازه افكنـد و از راست شـد

 
ها، كمتر فرهيخته اديبي بـود كـه         در آن سال

ترين رمـان نـويـس          بزرگ احمد محمودنداند 
ها، جـايـگـاه        برخي.  تاريخِ شيوانگاري ايران است

 هـدايـت    بوف كـور هاي وي را پس از     آفرينه
كردند و شماري ديگر، او را    ها ارزيابي مي واالترين

 .دانستند هم برتر مي هدايتاز 
رمـانـي    هدايت بوف كورراست اين است كه 

هـاي    گراي است و آفـريـنـه       سوررئاليستي و درون
و از ايـن ديـدرس         .  رئاليسـتـي   احمد محمود

 .سنجي اين هردو سخت ناروا است هم

 ؛ نويسنده و انسان ترازنو)احمد محمود( احمد اعطاياد 

   9ادامه در صفحه 
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توانستند سترگـايِ شـخـصـيـت          ي ادبي ايران كه نمي  باوران پهنه“ راست” 
هاشان نويسندگاني   ي وي را برتابند، چاره درآن ديدند كه در رسانه  شيوانگارانه

شان فـراز      ي پندارهاي كژروانه  هاي ادبي ايران از شيشه  ديگر را همچون غول
 .آورند و بركشند

يـابـي     اش، هنگامي كه براي راه  ، يك سال پيش از خاموشياحمد محمود
ي مرامِ خاكي و   ها كه شيفته  رفت، دزفولي  در آيين بزرگداشت خود به اهواز مي

اش بودند او را به زور به شهر خود بردند و دوـ سه روزي را همـچـون     مردمي
گونه بود كه وي تـوانسـت     تنها اين.  مهماني ارجمند و بلندپايه در ميان گرفتند

اش بـه بـزرگ       فكري پس از خاموشي  هاي راست روشن  جريان.  به اهواز برود
 :ي وي پرداختند نمايي فرازي از يك گفته

گرفتار امر سياست شد و بعد زندان و زندان و   (!)  درجواني به قولِ خودش ” 
ي ايـران بـه روزگـار         كه رويكرد وي به سياست و نيز به حزب توده“ ...تبعيد

گرفـتـار   ” در ميان سالي ديگر  محمودگردد و   او بازمي“  خاص” جواني و گويا 
 !نشده بود“ امر سياست

 مدعي گو لغز و نكته به حافظ مفروش
 كلك ما نيــز زبــانـي و بيــانـي دارد

 “حافظ”
 

را كـه پـژواك دردهـا و           محمودهاي   دستي است اگر بند بند نوشته  خام
اي   دستانِ شهري و روستايي است از نگاه بيندازيم و تنها گوشـه   هاي تهي  رنج

از اين منظر، حق با لنين بزرگ است .  نمايي كنيم  از يك گفتار موهوم را بزرگ
 :گفت كه مي

 “!قدر محو درخت نشويد كه جنگل را نبينيد آن”
 

 هاي ادبي برخي رويه
باهمه اشتياقي كه داشتم نشد و نتوانستم بـه  ...  ” :  گفته بود احمد محمود

قراري و ناسازگاري، وجوه مشخص روزگار جواني مـن    بي.  تحصيل ادامه دهم
اگر بنا باشد مشاغلي را   .  كاري نتوانستم پايدار باشم  همين بود كه در هيچ.  بود

ي   گرچه در مشاغلـي كـه الزمـه       ...  گذرد  ام تعداد كنم از بيست مي  كه داشته
ي زندگي بود ناپايدار بود ولي در انديشيدن به نوشتن پـايـدار و         تامين هزينه

احـمـد   بـا       ليلي گلسـتـان  ، گفت و شنود   حكايت حال( “  حتي سمج
 ).محمود

هـاي    ها و شكنجـه   گونه بود كه وي را با همه رنج  پايداري و سماجتي از اين
تـوانـايـي       محمود:  هاي مردمي برانگيخت  زندان و تبعيد، به آفرينش داستان

ـ    شـه   صب مياش را در همان نخستين داستان كوتاه خود ـ   شگرف ادبي
احـمـد   به پيشنهاد نويسندگان اين رسانه، نام    اميد ايراني   كه در نشريه

 . را برگزيد، آشكار ساخت محمود
هاي كوتاه با تكنيكـي    ي داستان وي بيش و كم تا بيست سال بعد، نويسنده

آمد بـزرگ ادبـي، وي را             اما يك روي 1353در سال .  پخته و جاافتاده بود
در اين سال، نخستيـن رمـان بـلـنـد او            .  برو برگرد به اوج برد  بركشيد و بي

گـيـر     هاي ادبي كشور را غافـل   همچون رويكردي شگفت، كانون ها  همسايه
 .رمان كه از چاپ درآمد با شتابي باورنكردني ناياب شد. كرد

، سينماگر و هنرمندي كه بيش از چـهـل سـال          دكتر بهمن مقصودلو
گفته  ها  همسايهي چاپ نخست   دوست و همدمِ وفادار نويسنده بود در زمينه

ي   در ديـبـاچـه   :  را داد ها  همسايهي چاپ   است كه ساواك به دو شرط اجازه
هـايـي از آن         و بـخـش    !  كتاب نوشته شود كه اين داستان حقيقي نـيـسـت   

. ي چـاپ دوم كـتـاب را نـداد              با اين همه ساواك هرگز اجازه.  سانسورشود
 ) 2008مي  29، 1179شهروند، شماره (

ترين رمان تاريخ ادبي ايران ـ شـايـد     هنوز هم كه هنوز است اين پرخواننده
 .ي چاپ ندارد اجازه هدايت بوف كورپس از 

هايش كه دركالبد رئاليسم اجتـمـاعـي ـ        تر داستان  در بيش احمد محمود
برد كـه      اند، راه بر تكنيكي چنان پخته و رشك برانگيز مي  انتقادي جان گرفته

مـانـنـد و        ي شماري از منتقدان ادبي، در تاريخ شيوانگاري ايران بـي   به گفته
 .وار است نمونه

شخصيـت،  ” :  ـ گفته بود ها  گذر از رنجي   ـ آفريننده آلكسي تولستوي
هـاي    هاي اجتـمـاعـي داسـتـان         و تيپ“  . فراتر از تيپ، اين است آماج ادبيات

نوردند و تا آستانه يا فراخناي شخصيت   گاه تنگنايِ سنخيت را در مي محمود
 .فرازند بالند و مي مي

كاراكترها يـي  .  ناك آكنده از كاراكتراند  اي شگفت  هاي محمود به گونه  رمان
و اين، به جوشش نويسنده .  نه سطحي و من درآوردي كه تودرتو و چند بعدي

يي   حافظه( وي با يادسپار .  گردد  گون اجتماعي برمي  هاي گونه  ها و اليه  با طبقه
ها، مـيـمـيـك         ها و گويه  ها را با گويش  ي زندگي توده  درخشان، لحظه لحظه

ي خـود      هاي آكنده  ي تجربه  همه و همه را در گنجينه...  ها، پوشاك و رفتار و آداب و   چهره
ي دانـش   نيز به پشتوانه. ريخت اش مي هاي داستاني نگاشت و اين همه را در كالبد آفرينه مي

او بود، در كاربرد فـرايـنـد    )  عيني( هاي ديدگاني   تر برآيند تجربه  مردم شناختي خود كه بيش
 .زبان و گويش، دقتي موشكافانه داشت

را  احمد محمودشود   با اشاره به اين كه در شيوانگاري امروز ايران مي دكتر مقصودلو
هر كاراكتري  محمودهاي   در رمان” :  سنجي كرد گفته است  هم فيودور داستايفسكيبا 

] درآن[ كه    گلستان  ي  خشت و آينهزند؛ نه مثل   با زبان همان كاراكتر و طبقه حرف مي
 “.زنند فكري حرف مي با زبان روشن... دار و ي كاراكترها ـ از شوفر و خانه همه

نياز از آن       كسي كه به راستي چيزي براي گفتن دارد، بي” : نويسد مي فاوست در گوته
هاي محلي   ها و گويش  اي از گويه  با گنجينه احمد محمودو “  . ها بدود  است كه در پي واژه

هايش را همچون مدحـي    ي داستان  مايه  ي يك دماوند فاكت و تجربه، روان  و نيز به پشتوانه
 .پرداخت سرشت و مي در دست مي

ي سخن درازتـر از        ، رشتهاحمد محمودهاي   شيوانگاشتي آفرينه)  هاي جنبه(ها  در رويه
ي ساختي و سازوكارهـاي    هاي رمان ـ بيش و كم ـ از گستره  داوري در رويه:  شب يلدا است

 :گذرد زيرين مي
هـاي انـديشـگـي و           ، سپهر رويدادها و سـويـه  ) كاراكتر(كه بر شخصيت ) تم(مايه  درون
، ) انـدامـگـانـي    ( تواند مكانـيـكـي        اي كه مي  مايه درون. افكند هاي نويسنده پرتو مي فرايافت

 .، خويشتنانه يا فردي، روحاني و جز آن باشد)social(، اجتماعي )آميزگاني(ارگانيك 
ي اول شـخـص،     ي رخدادها به شيوه  همچون واگويه)  چگونگي پيوند نويسنده با داستان( 

؛ ) سـتـيـز     برخوردگاه نيروهـاي هـم    ( سوم شخص يا داناي كل و جريان سيال ذهن؛ بحران 
ي استداللي داستان و برنمايي   ي شبكه  ي داستاني دربرگيرنده پالتفرم و نقشه: Plotپيرنگ 

)فن ايجاز( ؛ فشرده نويسي ) كمپوزيسيون( بندي   انگيز آن؛ آميزه  ساز و واكنش  پيوندهاي كنش
تـيـك        استه( هاي جامعه شناختي و فلسفي؛ زيبايي شناختي   ؛ هارموني اجزاء داستاني؛ سويه

 .ها و گفتارها و جز آن ؛ كاربرد ريتم و موسيقي سخن در گويه)هنري
احـمـد   هاي     بر آفرينه)  كريتيكال ـ هرمنوتيكال( ي نقد نقادانه   بينيم، دامنه  كه مي  چنان
و از .  نمايد و كوتاهي اين جستار، خورند اندكي از اين همه نيز نيست  ناپيداكرانه مي محمود

 .“برتولد برشت(“واپسين سخن هنوز بر زبان نيامده است”اين ديدگاه 
 

 )ها ها و رمان از رنج
هـاي    ـ بيش و كم ـ بر بنياد يـادمـانـده    احمد محمودهاي   مايه و سرشت داستان  درون

هاي زيرين جـامـعـه رنـگ         هاي ديدگاني وي از زندگاني اليه  كودكي نويسنده و باورداشت
 .گيرد مي

نويسنده باهمدردي بسيـار،  ” :  نويس و منتقد ادبي  داستان جمال ميرصادقيي   به نوشته
گـذارد و      زده را به نمـايـش مـي       ي مردم دردمند و محنت  زندگي پر از رنج و درد و فقيرانه

تصوير دلهره و وحشتي كه بر زنـدگـي و جـان        .  دهد  ها ارائه مي  تصويرهاي گوناگون از آن
ها را مسموم كرده است، تصوير   مردم سايه انداخته و ظلم و اختناق وحشيانه كه روابط انسان

هايي كـه زيـر بـار سـتـم              فروشند؛ دهقان  مردمي كه از شدت استيصال، خون خود را مي
كنند و به دنبال كار بـه     شان را رها مي سالي، زمين شوند يا براثر خشك هاشان خرد مي ارباب

؛ چـاپ اول،      قصه، داستان كوتاه، رمـان   ( “  ... پيوندند  كارها مي  آيند و به خيل بي  شهرها مي
 ).319، صفحه 1360

 :افزايد مي ميرصادقي
... يـابـد    ، قالب مناسب و مضامين ذهني خود را ميها  همسايهدر رمان  احمد محمود” 

رماني است جا افتاده و قوام يافته و به دليل دارا بودن خصوصيات فـنـي و       ...  ها  همسايه
نويسي و محتواي انساني و اجتماعي و سيـاسـي پـربـارش، يـكـي از               رعايت اصول رمان

استعداد و قـدرت    .  هايي است كه تا كنون به زبان فارسي نوشته شده است  ترين رمان  موفق
نويسي صاحب تكنـيـك     شود و او را به عنوان رمان  نويسنده در اين رمان، شكفته و بارور مي

زباني  ها  همسايهدر رمان  احمد محمودزبان داستاني ...  كند  اش معرفي مي  به خوانندگان
هـا    هاي آن، كوتاهي عمدي جـملـه    از ويژگي.  است حساب شده و متناسب با محتواي رمان

 ).321پيشين، صفحه (“... است و نزديكي به زبان گفتاري
سـرشـت     با كاراكترهاي كانوني وي به هم محمودهاي   ي داستان  چنين است كه خواننده

 .شود  ها و لبخندهاشان همراه مي رسد و با اشك پنداري مي
“ . داستان تنها هنگامي اثرگذار است كه عينيت داشته باشد” :  به درستي گفته بود چخوف
انـگـاشـتـي       مĤبانه و ذهنيت  هاي فانتزي  جايي براي دريافت احمد محمودهاي   و در آفرينه

 .ماند آوردها نمي روي
اي   را ادعـانـامـه      گوگول  شنلِي روسيه داستان   منتقد برجسته بلينسكيچنان كه   هم

ي   نـگـرانـه     هـاي ژرف     توان و بايد نوشـتـه    دانست، مي  ي ناهنجار اين كشور مي  عليه جامعه
آفـريـن ايـران        ي جـرم   خايِ جامعه  جويي با دسپوتيزم انسان  را نيز مانيفست ستيزه محمود
آمدي پرده از هرچه خودكـامـگـي      تر از هر روي  بسي پرتوان ها  همسايهچندان كه .  دانست

گـفـتـي    .  كرد  ها پرواز مي  پيما در سپهر خاكستري انديشه  اي اوج  كشيد و همچون پرنده  برمي
زد، سر از آسـمـان سـربـي         اروپا را گشت مي كارل ماركسي   بار، شبحي كه به گفته  اين

 .ايران برآورده بود
ي ديد او بـه    كه نويسنده از روزنه خالدنوجواني است به نام  ها  همسايهكاراكتر كانوني 
. پـژوهـد    ها را در برش جغرافيايي اهواز مي  ي توده  رود و زندگي آشوب زده  ژرفناي جامعه مي

 ...ادامه ياد احمد محمود 

   10ادامه در صفحه 
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اسـت     احمد محمودخود  ها  همسايهدر  خالداگر راست است كه كاراكتر 
آيد كه رخدادهاي داستان بر بسـتـري     ، پس اين نيز راست مي) دكتر مقصودلو( 

 .رويند فرا مي) حقيقي(پرآميغ 
اما به روزگار تنشمند ملي شدن صنعت نفت و    ها  همسايهفرايند زمان در 
و گـذار بـه      دكتر محمد مصدقداري از   ي ايران در سويه  كارزار حزب توده

بر چنـيـن بسـتـري فـرا           ها همسايهرمان . گردد ساالر بازمي ي مردم جامعه
بـه تـهـاراه         32مـرداد       28رويد و سرانجام در روزهاي خونين كودتاي   مي

داستان در )  سه گانه( ي واپسين اين تريلوژي   برد تا پاره  خود راه مي)  انتهاي( 
 .گرفته شود پي يك شهر

پـايـان      ها  همسايهشود كه   اما از بِزنگاهي آغاز مي داستان يك شهر
هاي تبعيد و دربه دريِ خود و     بار نويسنده با پاي پرتوان تجربه  اين:  گرفته بود

اي، فرايند نابهنجار كودتا را تـا آوارگـي و           شماري ديگر از ستيهندگان توده
گيرد اين   مي  پرست حزبي پي  اي و كشتار افسران ميهن  نشيني هزاران توده  سايه

گيرد و بـه    مي است كه سرگذشت تاريخي خود را پي ها همسايه خالدبار نيز 
 .خيزد ها برمي هاي ناكامي توده شناختي انگيزه بازكاوي جامعه

داستان اما در پردازش واپسين روزان و شبان شكنجه و شهـادت افسـران     
 .گيرد اي، رنگي شگفت و شورانگيز به خود مي توده

ي   ، اين سومين پـاره زمين سوخته، سر از داستان يك شهردر گذر از 
ها و     آوريم و در سپهر الژوردي تراژدي  برمي احمد محمودتريلوژي ماندگار 

 .آييم شان به پرواز در مي اي ها و پيشگامان توده يي توده هاي استوره حماسه
زده   ي جنگ  گونه به اهواز و سوسنگرد و هويزه  نويسنده در اين رمان گزارش

دسـتـيِ     و نيـز خـام    .  ستيز جنگ برگيرد  رود تا پرده از سرشت شوم و مردم  مي
جـنـگ جـنـگ تـا          ” ي     خودكامگاني را برتابد كه هاي و هوي كر كـنـنـده   

 .درود نشيني و ويراني مي گياه واپس افشاند و هرزه شان بذر آشوب مي“!پيروزي
را از      زمين سوختـه ي   ي بنيادين و ساختمندانه  اما ايده احمد محمود

وقتي خبر كشته شدن برادرم را در جـنـگ       ” : وش گرفته بود يك تراژدي تلخ
... وقتي برگشتـم .  نزديك جبهه بودم...  شنيدم، از تهران راه افتادم رفتم جنوب

. اند  كنم، اما مردم چه آرام  ديدم چه مصيبتي را تحمل مي.  ام تلنبار شده بود  دل
مـردم  ...  خـواسـت    ام مي  دل.  چون تا تهران موشك نخورد جنگ را حس نكرد

زمين همين فكر وادارم كرد   .  مناطق ديگر هم بفهمند چه اتفاقي افتاده است
 “.را بنويسم سوخته

بـا سـرشـت      “  . براي خوب نوشتن بايد رنج كشيد”   داستايفسكيسخن 
او كـه  .  آيد  سر جامعه ـ راست مي  ـ اين وجدان بيدار و شوريده احمد محمود
ي خود بود، بـا      هاي مرز و بومِ دسپوتيسم زده  كامي  ها و سخت  خود فرزند رنج

داستان يـك  ، ها  همسايهناك   بار اندوه  افتاد كه با كول  به راه مي خالدنامِ 
درخـت  و      مدار صفردرجـه تا  زمين سوختهرا واگويه كند و از  شهر

 :هاي انساني باشد كاست و كمِ رنج ، گزارشگر بيانجير معابد
 ي نو آمــد ي من كه نتيـجه به قيـاس شـيوه

 همه ترازهاي تازه، كهن است و باستاني
 “صائب تبريزي”
 

 )ها از دلتنگي
هـاي    تنگي هرگز از نابسـامـانـي    ي ترازنوي ما اما با كوهي از دست نويسنده
احـمـد مـحـمـود،        بار در پايان فيلـم      تنها يك.  اش گله نكرد  خويشتنانه
دكـتـر   كه دوست ديرينه و هـنـرمـنـد وي              گراي ي انسان نويسنده
شـد    از ويزور دوربين گذرانده گفته بود كه اگر بار ديگـر زاده مـي       مقصودلو

دوست داشت كاري آبرومند داشته باشد و درآمـدي و هـرگـز نـويسـنـده             ” 
 !“شد نمي

وار گـفـتـه        ي تراژيك و تلخ  در رمزگشايي از اين واگويه مقصودلوو دكتر 
 :بود

خودش و همسرش بيمار بودند و بيـمـه   .  گونه رفاهي نداشت  هيچ محمود” 
 “.شد او را به جايي رساندند كه در پايان بگويد كاش نويسنده نمي. نداشتند

انساني شريف و پـاك     محموداين را هم گفته بود كه  بهمن مقصودلو
با طبقات مختلف ” :  گراي با سبك رئاليسم اجتماعي  ي انسان  يك نويسنده.  بود

در .  يي عجيـب داشـت      حافظه.  ها را شناخته بود  اجتماع زندگي كرده بود و آن
كـاراكـتـرهـاي     .  مقايسه كـرد    داستايفسكيتوان او را با   ادبيات معاصر مي

اي بـود      او نويسنـده .  اند هايش سطحي نيستند، همه چند بعدي پرشمار داستان
پس از انقالب از كار كنار گذاشته شـد  “  . قرباني دو رژيم كه نگذاشتند كار كند

اش شـكـسـت، پـول         گذراند؟ وقتي دست بچه  اش را مي  و چگونه بايد زندگي
شـهـرونـد    ( بار نشد چيزي از كسي بخواهد   همه يك  با اين.  درمان او را نداشت
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مـدار  در   .  ي كاست و كم زندگي مردم فرو نگذاشت  اما هرگز از واگويه احمد محمود
كشد و بـا        ها سرك مي  نگر به زير و بم زندگي توده  همچون گزارشگري ژرف صفردرجه

 :كشد گراي پرده از راز و رمز ناكامي مردم برمي قلمي تيز و آشوب
 ام كه آتــش انگيــزد غـالم آن كلمات

 نه آبِ سرد زند در سخن بر آتشِ گرم
 “حافظ”

گونِ جامعه   هاي گونه  هايي است كه سنخ  آكنده از تيپ مدار صفردرجهرمان سه جلدي 
جا اما نويسنده نه تنها از پس پردازشِ كاراكترهاي پرشمار داسـتـان بـه        دراين.  تابند  را برمي

 .پژوهد كاود و مي ها، تاريك و روشن زندگيِ مردم را مي آيد كه از ديدرسِ آن آساني برمي
ي بهمن اسـت و      آمدهاي انقالب يغما رفته  روي)  تصويرگر( پرهيبتگر  مدار صفردرجه

جوان جاي خـود را بـه          خالدبار،   اين.  شوند  رخدادهاي آن در اهواز ويران شده شيرازه مي
دهد و از چشم و زبان اوست كه كندوكاوهاي جامعه شناختي نويسنـده هـاشـور        مي باران

 .خورند مي
تـر از      ـ كه كـم  درخت انجير معابددر واپسين رمان اجتماعي خود ـ  احمد محمود

 240اش درآمد، پركاراكترترين رمان رئاليـسـتـي جـهـان را بـا                دوسال پيش از خاموشي
تر دارند، توانـايـي     شان در پيشبرد خط داستاني نمودي پررنگ  تن 60كم   شخصيت، كه دست

. آورد  ترين نويسندگان امروز جهان به داوري مـي   سهمگينيِ خود را همچون يكي از برجسته
شـود    گيرد كه به راستي مـي   در اين داستان، تكنيك هنري نويسنده اوجي چندان شگفت مي

به ياد آوريم كه باخترزمين چگونـه  .  ي جهان آورد پرداز برجسته نامش را در فهرست ده رمان
كارانه، هـنـرمـنـدانِ         ي تبه  انداز بورژوايي و اروپاسانتراليستي خود با هزارگونه شعبده  از چشم

دسـتـانِ     گيرد و به خورد خـام     هاي نوابغ هنري جهان قاب مي  ي خود را در اندازه  ميان مايه
بينانه و شوونيستي به غرب ـ     ازاين منظر جا دارد ـ نه از سرِ پاسخگويي كوته.  دهد  زمانه مي

بينانـه    مان را بي هيچ باور خودكم  بينانه جايگاه جهاني هنرمندان  كه بر مداري راستين و واقع
 .فكرانه دريابيم و برتابيم روشن هاي شبه  نظري و تنگ

) Dekonstruktion( اي از ساختارشكني   هاي تكنيكي رمان يكي هم گونه  از نوآوري
اما نه به پـيـچـيـدگـيِ         محمودشكست زمان در اين داستانِ .  در روند زماني داستان است

كه رويـكـردي     ...)  مارسل پروست، ميالن كوندرا! (“رمان نو”ستيز و دشوارياب  منطق
اي از     يـازي بـه گـونـه         هاي همانند و موازي در گذشته و اكنون براي دست است به ياخته

تـيـكـي آن،        ي شيوانگار ما با كاربست استه  تكنيكي كه نويسنده:  زماني يا زمانِ گم شده  بي
. شناختي هنري فـرا رويـانـده اسـت            هاي تازه از زيبايي  اش را به اوج  ساختار درونيِ آفرينه
يابي به زمان از دسـت   براي دست محمودي زمان در اين واپسين رمان  شكست هوشمندانه

ي   هاي تباه شده و از دسـت رفـتـه         زماني تراژيك، تاكيدي است آگاهانه بر سال  رفته يا بي
هـاي شـهـادت        سـال .  كشـي   هاي انباشته از درد و رنج و جنگ و آشوب و آدم  سال:  انقالب

هـاي    سـال .  اي  ها و كشتارگرداني از بهترين دانشمندان و فرزنـدان تـوده      فداكارترين انسان
هـا    و كشتي” هاي  هاي پشت پرده به امپرياليسم و سيونيسم و سرانجام سال ژرفش وابستگي

 ).زنده ياد مهدي اخوان ثالث(“ ...ها ها و بردن ها و بردن ها و بردن ها و كشتي و كشتي
ي   هاي جانكـاه دوره     كامي  ي سخت  بارديگر پرده درخت انجير معابداحمد محمود در 

گشايـد و نشـان         اش مي  تبعيد و آوارگي خود را به بندرلنگه در پيشِ چشم خوانندگان رمان
هاي دور   گذرد پيامد همان سياستي است كه در سال  چه در جمهوري اسالمي مي  دهد آن  مي

 .ريخت هاي عاشق را بر خاك مي اي و نزديك، خونِ توده
درختي بـود تـنـاور و          ” گفته بود كه اين يك  درخت انجير معابدي   نويسنده درباره

هـاي هـوايـي و          درختي با ريشه“  . خورديم  كرديم و غذا مي  افكن كه زير آن بساط مي  سايه
داستان در فرايـنـد   .  است)  مقدس( نشينان سپند و ورجاورند   رونده كه در فرهنگ جنوب  پيش

اينك ايـن    .  گيرد  چكد جان مي  اش خون مي  ي تبر خورده  تراژيك قطع اين درخت كه از تنه
 چـخـوف  اگـر    .  كند  شان دارد جان مي  اي كه درخت در حياط خانه  خواننده است و خانواده

داري   را نماد فروپاشي فئوداليسم و زايش سرمـايـه   باغ آلبالوكشي درختان   گراي، اره  انسان
ـ امـا، مـرگ رازنـاك           احمد محموداش ـ   دانست، همتاي ايراني  ي تزاري مي  در روسيه

خواهان به دسـت گـزمـگـان         را سمبل كشتار دم افزون انبوه آزادي درخت انجير معابد
 .تاريك انديش اسالمي انگاشته بود

ي   ، با دريافت نخستـيـن دوره    ) 1379( در همان سالِ درآيند خود  درخت انجير معابد
، بهترين رمان سال شناخته شد و ستايش منتقدان ادبـي  هوشنگ گلشيريي ادبي   جايزه

 .كشور را برانگيخت
 

 هاي احمد محمود زنان در داستان
هاي شگرف زن ايرانـي    اما زنان از جايگاهي خورند ويژگي احمد محمودهاي   در نوشته

ي ترازنوي   هاي نويسنده  اگر در يك سوي رمان.  هاي زرتشت بزرگ برخوردارند  در باورداشت
اي ديـگـر،       انـد، در سـويـه         ي ايـران   نماد وجدان بيدار و توفنده خالدسنگ   ما مرداني هم

. رزمـنـد    ي ناهنجار خود مـي     را داريم كه دوشادوش مردان در راه رهايي جامعه ها  شريفه
تراديسيون و سنت واالخواهي زنان را كه راه به شيوانوشت و تاريخ كـهـن      احمد محمود

و مانند آن نيز آمده اسـت،   هزار و يك شبو  فردوسي  ي  شاهنامهبرد و در   ايران مي
. بخـشـد    كند و توش و تواني تازه به آن مي  هاي راستين و شكوهمند آن بازيابي مي  در اندازه

همچون كاراكتر كانـونـي ايـن       شريفهكه در آن  در تاريكينگاه كنيد به داستان كوتاه 
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و نويسنده از بركشيـدن  .  دستي زن روستايي است ديدگي و تهي قصه نماد ستم
رود فريادي از     اين كاراكتر غرورآفرين و پژواك ستم دو چنداني كه بر وي مي

سده پيش ازايـن     ي در تاريكي بيش و كم نيم قصه. دهد سرِ دادخواهي سر مي
ي پيام نوين درآمد و نويسنده با بازآوري آن در گـرو    در ماهنامه) 1344بهمن (

كوشيد با زباني نمادين فرياد بـرآورد  )  1371(  خال از مسافر تا تبداستاني 
رود، زيستار زنان نه   كه پنجاه سال پس از برتاختنِ ستمي كه بر زن ايراني مي

 .تر هم شده است تنها اندك بهبودي نيافته كه بدتر و دهشتناك
دهد تـا      مي بارانرا به  خالدجاي  مدار صفردرجهنويسنده بارديگر در 

ي هشـيـوار       زناني كه نـيـمـه   .  اين يك بتواند فريادگر اندوه زنان كشور باشد
 !شوند اند و به ويژه در رژيم اسالمي به هيچ گرفته مي جامعه
 

 )هنر و دگرگون سازي جهان
ي   نقد برنامهدر  كارل ماركسسنجانه از   يك فراز و تنها يك فراز ژرف

ي كالسيك جهـان    ي هرچه فلسفه اي باورنكردني تسمه از گُرده به گونه گوتا
كـه    اند، حـال آن       جهان بوده تفسيري   فالسفه تا كنون در انديشه” :  بركشيد

 “.آن است تغييرسخن بر سرِ 
 پروييـت ايـگـوي       گتويي انفجار  اگر پست مدرنيسمِ بورژوايي لحظه

ي   نگرانه  ي نمادين مرگ مدرنيسم و زايش پسانوگرايي تنگ  نيويورك را لحظه
ي   ي نگارشِ همين يك فراز را لـحـظـه       توانيم، لحظه  داند، ما نيز مي  خود مي

) ي علـمـي    فلسفه( ي سنتي و زايشِ حكمت نودانشانه   نمادين فروپاشي فلسفه
را  ماركسي كاربرد اين فراز پيروزمند   دستي است اگر گستره  و خام.  بينگاريم

هاي فلسفي بدانيم و آن را بر كهكشانِ علوم انساني و بـه        تنها در باورداشت
پرسش اين است كه آيا آماج .  ويژه بر هنر و شيوانگاري نوين جهاني نگستريم

ها است يا آگاهانيدشان بـراي پـيـوسـتـن بـه             اين هردو تنها سرگرمي توده
سازي جهان؟ هنر و شيوانگاشتي دگرگـونـگـر، نـه         ي سترگ دگرگون  گردونه

چنين است آماج مبرم هنر و ادبيـات  .  براي تفسير زندگي كه در كارير تغيير آن
 فن رمـان نـويسـي       منتقد فرانسوي در    تيه  ژان هي.  امروزين جهان

تحليـل آن    .  هدف رمان، شناخت زندگي نيست؛ بازآفريني آن است” :  گويد  مي
. و بازآفريني زندگي از دگرسازي آن جدا نـيـسـت     “  . نيست، انگاشت آن است

 سروانـتـس  تر     و پيش بالزاكرويكردي كه در شيوانگاري نوين جهان از 
. رسـد   و ديـگـران مـي        احمد محمودو  شولوخفو  ماركزآغازد و به   مي

چـه از بـالـزاك          ي خود گفته بـود آن     با تيزهوشي ويژه فردريش انگلس
جمال ي   به گفته.  آموخته از هيچ جامعه شناس يا اقتصادداني فرا نگرفته است

تـوانـد     اند خواندن يك رمان خـوب مـي        ، روان شناسان دريافتهميرصادقي
گـاه خـواه       آن.  هاي رمان فروبرد  خواننده را دگرگون كند و در كالبد شخصيت

گسـتـرانـدن ايـن       .  كـنـد    هاي رمان را گرته برداري مي ناخواه رفتار شخصيت
اي بزرگ به بار آورد و شـايـد     تواند نتيجه  خواند مي  ويژگي بر هر كه كتاب مي

از اين ديدگاه، بهترين رمان، رماني .  فرهنگ و سرشت جامعه را دگرگون سازد
است كه وجدان را شست و شو دهد و شعور ما را نسبت به خـود و جـهـان        

 .مان فرا روياند پيرامون
 هـا   هـمـسـايـه    در  احمد محمودو  هايش  چشمدر  بزرگ علوي

 ).181ص  قصه، رمان، داستان كوتاه،(اند  هايي چنين موثر برداشته گام
اي آگاه به حكمت علـمـي     در جايگاه يك توده احمد محمودما برآنيم كه 
. برو برگرد به كاربست چنين ادبياتي بـاور داشـتـه اسـت         بي كارل ماركس

تـوانسـت     هاي ادبي بورژوايي هرگز نـمـي    “ غول” وگرنه او نيز همچون برخي 
 زيگمـونـد فـرويـد      سخن نغزي از .  خواب خوش خودكامگان را برآشوبد

به نقـل از     تعبيرهاي علمي خوابشناس اتريشي است كه در كتاب   روان
ي   پس از اندك زماني دريافتم كه من نيز از زمـره   ” :  ساز گفته بود  آهنگ هبل
 “ .آشوبند ام كه خواب خوش جهانيان را برمي آنان

 من گنگ خواب ديـده و عالـم تمام كـر
 اش من عاجزم زگفتن و خلق از شنيدن

 “مولوي”
 

ي تراز نوي ما همين بس كـه دو        آشوبي نويسنده  انديشي و خواب  در ژرف
هايش نه   در داستان احمد محمودچرا كه .  اند  اش در ستوه بوده  رژيم از دست

 .ي تفسير زندگي كه در سوداي تغيير آن بوده است در انديشه
 

 )ي احمد محمود دوفيلم درباره
ي رفـيـق       ساز هنرمند ايراني مستندهايي درباره  در سه دهه گذشته دو فيلم

نـام دارد كـه          قلمرنجنخستين فيلم، .  اند  ساخته احمد محمودارجمند ما 
. از ويزور دوربين گـذرانـده اسـت        1358را در سال  آن  ساوج حبيب باوي

دراين فيلم، شماري از نـويسـنـدگـان و       
آور ايـرانـي پـيـرامـون            سازان نـام   فيلم

 محمـود ها و نيز زندگي و منش   داستان
 :اند سخن ساز كرده

، احمد آقـايـي    ،   منوچهر آتشي
، نجف دريـابـنـدري   ،   جواد توسي

بـهـزاد     آبـادي،   محمـود دولـت    
مسـعـود   ، عدنان غريفي، فراهاني
، محمد مـحـمـدعـلـي       ، كيميايي

دكتر ابراهيم و  داريوش مهرجويي
 .اند از اين زمره يونسي

بـهـمـن    دومين فيلم مستند را دكتر 
. اي سلولوئيد كاور كـرده اسـت        ، نويسنده، سينماگر و منتقد برجسته بر نوار نقرهمقصودلو
را سه ماه پيش از خاموشي نويسـنـده    نويسنده انسان گراي، احمد محمودولي فيلم 

اين فيلم، نويسنده را كه از بيماري دور و   .  نشسته است محمودساخته و در آن پاي سخنِ 
سپاري وي بـه        كشد و سرانجام با سكانس خاك  برد به پرهيب مي  دراز تنگي نفس رنج مي

 .رسد فرجام مي
 چو غنچه گرچه فروبستگي است كار جهان

 !بـاش تو همچــو باد بهــاري گــره گشا مـي
 “حافظ”
 

اي فداكار و از جـان          ي يك توده  نمونه احمد محمودرفيق ارجمند و پاك سرشت ما 
ي ايران حزب تـراز    انساني كه تا پايان زندگي پرنشيب و فراز خود به حزب توده.  گذشته بود
ها   ناپذير خود به آرمان  ي كارگر ايران وفادار ماند و دمي در ايمان پرشور و كاستي  نوين طبقه

 .اش ترديد نكرد بيني انقالبي حزب و جهان
هـاي    هـا و خـيـزابـه          روزي به كشتي توفان زده در مـوج   اش از بسِ تيره  كه زندگي  با آن
دسـتـان و       وار خود، همواره يار و همدم تهي  دستيِ نمونه  مانست اما با گشاده  كوب مي  صخره

فـداكـاري   ” :  گفته بود زمين نوآباددر شاهكار خود  ميخائيل شولوخف.  ديدگان بود  ستم
رفـيـق   و   “  . تر پرواز كـنـنـد     هاي بيش  دهد تا به سوي اوج  ي جامعه بال مي  ها به همه  آدم

آفرين خـود را بـه         ي جرم  اش پيوسته كوشيد جامعه  با از جان گذشتگي و فداكاري محمود
گـراي خـود       وي نه تنها با شخصيت فروتن و انسـان     .  هاي ناپيداكرانه فراروياند  سوي اوج

هايش نيز كوشيد فـرازپـويـيِ      ها و رمان  ي داستان  اي ترازنو بود كه با واژه  ي يك توده  نمونه
“ : گفت  مي مانيچه انديشمند و هنرمند بزرگ ايراني   سنگ آن  شخصيت شگفت آدمي را هم

باور داشـت كـه بـه          .  بر كرسي نشاند“  ترين اجزاي جهان مادي، انسان است  تكامل يافته
 “.انسان، خداي انسان است”فيلسوف آلماني  فويرباخي  گفته

تنها بازتاب حقايق زندگي ” :  خود برتافته بود تيفوسدر  چخوفيادآورهنرمندي بود كه 
هاي او، هـيـچ         هيچ انسان و بيرون از سودمندي  بي.  تواند نام هنر بگيرد  آدمي است كه مي

شود؛ اهرمي اسـت كـه         اي است كه براي آدميان سروده مي  هنر نغمه.  هنري در كار نيست
زندگي اجتماعي مردمي است كـه    )  هاي  واقعيت( پژواك راستارها .  برد  بشريت را به پيش مي

 “.زيد شان مي هنرمند در ميان
 .ي هنرمند مردمي چنين است جايگاه فراخ كرانه

هـاي    بياموزيم وفاداري بـه آرمـان       احمد محمودو سرانجام از رفيق بزرگ و خردمند 
 .اش را و نيز انسان بودن و عاشق زيستن را ي كارگر و حزب ترازنوين طبقه
 

 )كارنامه ادبي نويسنده
 1333  شه صب مي

 1388   مول
 1339 دريا هنوز آرام است

 1340  بيهودگي
 1346  زائري زير باران

 1348  از دلتنگي
 1350  پسرك بومي

 1352  ها غريبه
 )چاپ همراه دو داستان باال در يك شيرازه( 1354 ها و پسرك بومي غريبه

 1353  ها همسايه
 1360 داستان يك شهر

 1361  زمين سوخته
 1368   ديدار
 1370  ي آشنا قصه

 1371 خال از مسافر تا تب
 1372  مدار صفردرجه

 1376  آدم زنده
 1379 درخت انجير معابد
 .ي هنري خود دارد نامه نيز در كارنامه چنين دو فيلم احمد محمود هم

 ...ادامه ياد احمد محمود 
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همبستگي پرشكوه بين المللي با مبارزات برحق مردم 
صلح، آزادي، دموكراسي، حقوق بشر و : ايران براي

 عدالت اجتماعي

سردبير اومانيته و عضو پارلمان اروپا، در مـراسـم    ،“ پاتريك لوهياريك” 
من به هيئت نمايندگي حزب توده ايـران كـه       :   افتتاحيه رسمي اومانيته

 .براي آزادي و دموكراسي در ايران مبارزه مي كند، خوش آمد مي گويم
 

حضور بي وقفه و پر هيجان صد ها هوادار و عالقمند بـه   *
سياست ها، مواضع و فعاليت هاي حزب در غرفه، و بـحـث   
هاي زنده و مسئوالنه در رابطه با سمت و سوي مـبـارزات     

 اعتراضي مردم
كارگري   -بازديد هيئت هاي نمايندگي احزاب كمونيست  *

از تونس، مراكش، انگلستان، هندوستان، عـراق، لـبـنـان،       
 “نامه مردم“بلژيك وديگر حزب هاي برادر،  از غرفه 

 -حضور هيئت هاي نمايندگي سازمان فدائيان خلـق ايـران    
اكثريت، سازمان اتحاد فدائيان، و حزب دموكرات كردستان 

 “نامه مردم “در غرفه 
 

صدها هزار تن از شهروندان و ترقي خواهان فرانسه و ديگر كشـورهـا،   
شهريور ماه، سرود خوانان و اميدوار  به آينده جهان،  21 - 19در روزهاي 

، روزنامه حزب كمونيست فرانسه، را پـر    “ اومانيته” جشن ساالنه روزنامه 
در حومه پاريس،  “ كورنوو” پارك شهرك رنگ تر از سال هاي گذشته در 

حضور پر جنب و جوش جوانان در هـمـه   .   پايتخت فرانسه، برگزار كردند
.  عرصه هاي فعاليت فستيوال، امسال نيز كامالٌ برجسته و مشخـص بـود    

فستيوال اومانيته امسال هم به دليل كارزار وسيع جنبش كارگري فرانسـه  
بر ضد دولت راستگرا و نوليبرالي نيكالي ساركوزي، و هم به دليل مقارن 

، جوش و خروش ويژه “اومانيته”بودن با هشتادمين سالگرد انتشار روزنامه 
حضور غرفه هاي متعدد، برپا شده از سوي  ساختارهاي حزب .   اي داشت

كمونيست و اتحاديه هاي كارگري فرانسه، و بحث ها و جلسات وسـيـع     
مناظره بين نمايندگان نيروهاي چپ فرانسه،  انعكاس دهنده ايـن جـو       

شعارها، سخنراني ها و گفتگوها بر سر چگونگي تشكيل . مبارزه جويي بود
اتحادهاي وسيع تر نيروهاي چپ يا در رابطه با كارزار برضد سـيـاسـت      
دستبرد به دستاوردهاي زحمتكشان فرانسه و يا در رابطه با ضرورت دفاع 

 .زد از صلح و مخالفت با جنگ و نظامي گري دور مي
روز “  دهكده بين المللي” طبق سنت همه ساله، مراسم رسمي افتتاحيه 

شنبه با حضور هيئت هاي نمايندگي احزاب برادر، هيئت هاي ديپلماتيـك  
پـاتـريـك    ” .   مدعو، و اعضاي رهبري حزب كمونيست فرانسه برگزار شد

سردبير اومانيته، در سخنراني همه جانبه اي، بينـش حـزب      ،“ لوهياريك
كمونيست فرانسه و نشريه تاريخي آن را در قبال مسائل مختلف جهاني و 

او كه قبل از شروع مراسم رسمي با هيئـت  .   داخلي مورد بررسي قرار داد
نمايندگي حزب توده ايران مالقات كرده بود، در آغاز سخنراني خـود از      

من به هيئت نمايندگي حزب توده ايران ” :  تريبون مراسم رسمي اظهار داشت
كه براي آزادي و دموكراسي در ايران مبارزه مي كـنـد، بـراي حضـور در           

” :  او سپس خطاب به حضار گـفـت    “   .فستيوال اومانيته خوش آمد مي گويم
. اينجا، دهكده جهاني، جايگاه ابراز همبستگي بين المللي فعال، از آنِ شماست

امسال پنجاهمين سالگرد استقالل آفريقا از سيستم استعماري، يا بهتر بگويم، 
مبارزه مردم آفريقا براي آزادي كامل از سلطه امپرياليسم را گـرامـي مـي          

بعد از برده داري و استعمار، استعمار نو، اگرچه با چـهـره اي تـازه،        ...  داريم
زمان آن رسيده است كه با صداي رسا بگوئيم استثمـار  ...  همچنان ادامه دارد

يي قليل، راه به جائي نمي بـرد، و بـا          كارِ انسان ها و طبيعت از سوي عده
بـه  ...  صداي بلند بگوئيم كه نياز به روش توليدي نوين، اجتناب ناپذير اسـت   

منظور اجراي عدالت اجتماعي و محيط زيستي الزم است كه مواد غـذائـي،     
آب، انرژي، كار، آموزش، فرهنگ، سالمتي، حمل و نقل، و حتي پول بانك ها 

آري، براي ايجاد دنـيـائـي      ... در حكمِ ارزش هاي بشري در نظر گرفته شوند
براي . ديگر، دنياي عدالت اجتماعي، محيط زيستي، آزادي و صلح متحد شويم

اروپايي مردمي، در راه صلح و خلع سالح، اروپائي كه بپذيرد جنگ عراق بـا    
دروغ قرن تحميل شده است و جنگ افغانستان به بن بست رسـيـده اسـت        

اروپا بايد به طور ثمر بخشي براي امنيت و صلح در خاور ميانه ...  متحد شويم
زماني كه رئيس جمهور آمريكا پيشنهاد شروع مذاكـرات بـيـن      .  كوشش كند

رهبران اسرائيل و فلسطين را مي دهد، نگران سكوت نـهـادهـاي اروپـائـي        
آيا  نبايد تمام امكانات را به كار گرفت تا اين بار اين مذاكرات وهم و .  هستيم

 “   خيالي از براي گذراندن وقت نباشد؟
مروان برقوتي، رهبر فلسطينـي از    ” سردبير اومانيته آنگاه خواستار آزادي “  

جشـن مـا     ” :  او سخنراني پرشور خود را با اعالم اينـكـه  .   شد زندان اسرائيل
. آزادي براي روزنامه نگاران در بند در تركيه،  در آمريـكـا  .  جشن آزادي است

بـه  ”  ...  شان از مـرگ  ت آزادي براي زنان ايراني از جمله سكينه و شيوا و نجا
 .     پايان رسانيد

 
محوطه وسيع دهكده جهاني كه غرفه هاي متنوع نيروهاي سياسي چپ و 
مترقي از سراسر جهان را در خود جاي داده بود، در حقيقت نمادي چشمگير از 
اركستر هماهنگ و دلنشين صلح طلبان و ترقي خواهان جهان بود كه دوستي 

فعاليت غرفه هاي عظيـم  .   خلق ها و همبستگي بين المللي را تجلي مي داد
كشورهاي سوسياليستي و مترقي، از جمله كوبا، چين، ويتـنـام، ونـزوئـال و         
بوليوي، كه با غذاها و موسيقي ملي،  و ارائه اطالعـات مـتـنـوع در بـاره            

شان از مراجعه كنندگان پذيرايي مي كردند، نمايشگر مبارزه تحسيـن   سرزمين
يـي     برانگيز خلق هاي اين كشورها براي ادامه راه ساختمان يك جـامـعـه      

 .عادالنه تر بود
همچون سال هاي گذشته، غرفه حزب توده ايران كـه بـا پـالكـاردهـا،          
پوسترهاي افشاگر در رابطه با رخدادهاي كشور، شعار هاي اصلـي حـزب و       

تصوير رهبران جنبش كمونيستي ايران تزئين شده بـود، مـحـل حضـور و            
. پذيرايي از صدها هموطن ايراني ساكن فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي بود

ده ها عضو و هوادار حزب در كنار ارائه غذاهاي سنتي ايـرانـي، بـا تـوزيـع          
اعالميه ها، نشريات و مطبوعات حزب به زبان هاي فـارسـي، فـرانسـه و           
انگليسي در بين مراجعه كنندگان، آنان را در جريان تحليل و نظرهاي حـزب  

بر ميز نشريات غـرفـه نـامـه       .  توده ايران درباره تحوالت كشور مي گذاشتند
مردم،  ده ها جزوه و تراكت هاي توضيحي به زبان فرانسه در رابـطـه بـا          
سياست هاي رژيم و دولت كودتا، آشنايي با حزب تـوده ايـران، تـاريـخ و           
نوشتارهاي آن، و نيز ضرورت مبارزه متحد براي تغـيـيـرات پـايـه اي در            

 . شد كشورمان، ارائه مي
كارگري از كشورهاي مختلف، از   -هيئت هاي نمايندگي احزاب كمونيست

جمله تونس، مراكش، انگلستان، هندوستان، عراق، لبنان، بلژيـك و ديـگـر        
حزب هاي برادر، از غرفه نامه مردم بازديد كردند و با هيئت نمايندگي حـزب  
مان در رابطه با تازه ترين تحوالت ماه هاي اخير، تحليل حزب از مسـيـر و     
ماهيت اين تحوالت تازه، و چگونگي گسترشِ همبستگي با جنـبـش مـردم      

بازديد نمايندگان احزاب و نيروهاي مترقـي و    .   ميهن مان به گفتگو نشستند
و بحث و گفتگو با نمايندگان حزب توده  ”نامه مردم“چپ افغانستان از غرفه 

ايران در رابطه با تحوالت خونين افغانستان، كوشش هاي نيروهاي مترقي و   
چپ افغان براي ايجاد يك جنبشِ متحد چپ در جريان فستيوال، از گـوشـه     

امسال به همه هيئت هاي نمايندگـي  .  هاي جالب توجه جشنواره اومانيته بود
احزاب برادر حاضر در فستيوال پوشه اي حاوي آخرين نشريات تـوضـيـحـي     

 .   حزب توده ايران به زبان هاي فرانسه و انگليسي تقديم شد
روز جشنواره ، بحث هاي زنده و مسئوالنه با صد ها هـمـوطـن     3در طول 

ايراني كه خواهان اطالع دقيق از جزئيات تحليل حزب از سـمـت و سـوي        
. مبارزات اعتراضي مردم بودند، در غرفه نامه مردم لحظه يي پايان نـگـرفـت   

،  در هشتادمين “نامه مردم”غرفه 
 “اومانيته“جشنواره 

   13ادامه در صفحه 
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 -هيئت هاي نمايندگي سازمان فدائيان خلق ايران
اكثريت، سازمان اتحاد فدائيان، و حزب دموكـرات  
كردستان نيز از غرفه نامه مردم بازديد كردند، و در 
رابطه با تحوالت كشور با رفقاي مسئـول غـرفـه      

 .گفت و گو كردند
هيئت نمايندگي حزب توده ايران، در طول مدت 
برگزاري جشنواره، به دعوت حزب هاي شـركـت     
كننده و نيز حزب كمونيست فرانسه،  در چنـديـن   

در جلسه يي كـه روز    .   جلسه سياسي شركت كرد
شهريورماه  در غرفه اصلي شوراي ملي حـزب   19

كمونيست فرانسه و با حضور نماينـدگـان احـزاب      
برادر برگزار شد، رفيق ژاك فتح، مسئول امور بين 
المللي حزب كمونيست فرانسه، تحليل جامعـي از    
شرايط جهان و ضرورت توسعه همبستگـي بـيـن      

او با تشريح شرايط حـاكـم بـر        .   المللي ارائه داد
جهان در بيست  سال گذشته و متعاقب فروپاشـي  
دولت هاي سوسياليستي در اتـحـاد شـوروي و          
اروپاي شرقي، به كوشش هاي نوليبراليسم بـراي    

بـرپـا   ” :  كنترل جهان سخن گفت و اظهار داشـت   
ساختن يك جهان مبتني بر عدالت و دموكـراسـي   
بدون مستحكم ساختن روابط بين الملـلـي بـيـن       
نيروهاي مترقي و سوسياليست ممكن نـخـواهـد      

امروز شاهد اين هستيم كه امپرياليـسـم بـا      ...  بود
 “  .نيرويي خشن در حال تهاجم است

جشنواره رنگارنگ و مترقي كمونيـسـت هـاي      
فرانسوي پس از سه روز فراموش نشدني كـار و      
فعاليت و شادماني، بحث و تبادل نظر، و نيز توافق 

برد مبارزه در راه صلح و سوسياليـسـم،     بر سر پيش
با گردهمايي عظيم طرفداران حزب كمونيسـت و    

روز يكشنبه،  .   به پايان رسيد“  اومانيته“خوانندگان 
در برابر ده ها هزارنفر از شركت كنندگان جشنواره، 
كه در ميدان بزرگ اجتماعات پارك جـمـع شـده      
بودند، پير لوران، رهبر جديد حزب كـمـونـيـسـت      
فرانسه، فراخوان براي مبارزه متحد چپ فرانسه را 

. ما شاهد دگرديسي جهان هسـتـيـم     ” :  اعالم كرد
كرد كه به پـايـان    زماني كه سرمايه داري ادعا مي

به تمدني ديگر .  تاريخ رسيده ايم به سر آمده است
به همين دليل است كه مبارزات چنـد  ...  نياز داريم

نقـاب  .  ماه اخير در فرانسه چنين تواني گرفته است
از چهره حاكميت برداشته شده، و در هر صـورت،    
هيچ چيز مثل سابق نيست و برگشتي هـم وجـود     

 23و  15.  بايد اكنون با هم تاريخ را بنويسيم. ندارد
سپتامبر پر تـوان تـر      7سپتامبر در خيابان، بايد از 

ما بايد با هم پيماني روشن و بدون ابهـام  ...  باشيم
ما هـمـه    .  ببنديم كه نيروهاي چپ به اجرا درآورند

مي دانيم كه چپ هنوز در سطحي كه مبارزه مـي  
به اين خاطر اسـت كـه حـزب          .  طلبد قرار ندارد

كمونيست فرانسه، حزب چپ و اتحاد چپ، ساختار 
تمامي انرژي مان را ...  يك جبهه چپ را بنا كردند

آري، اتـحـاد   .  براي جهشي تازه بسيج خواهيم كرد
مردمي براي ارضاي نياز انسان ها، جامعه اي بـا      
آزادي هاي نوين، اتحاد مـردمـي بـراي اجـراي         

از تك تـك  .  برابريِ حقوق و توزيع عادالنه ثروت
شما كه در اين بسيج عمومي شركت داريـد مـي     

مـي  .  خواهم كه تمام انرژي خود را به كار گيـريـد  
مـان     توانيد روي حزب ما براي رسيدن به آرزوي  

 “.حساب كنيد

در فستيوال “ نامه مردم”ادامه غرفه 

حضور رييس دولت كودتا در مراسم پرده برداري از   .  اين موضوع به بحث داغ روز تبديل شده است
منشور كوروش بزرگ در موزه ملي ايران و حاشيه هاي آن، بازتاب گسترده اي در رسانه هاي داخلي 

در اين مراسم كه از قبل و با هدف معين سياسي برنامه ريزي و تدارك ديده شده بود، احمدي . يافت
نژاد از كوروش و نقش تاريخي او تقدير كرده و به صورت سمبليك برگردن سپاهي هخامنـشـي و     

اين حركت نمادين معنا و مفهوم مشخص و بار سياسي معيني را   .  كاوه آهنگر چفيه بسيجي انداخت
ستايش ظاهري و دروغين احمدي نـژاد از      . داراست و صرفاً يك حركت تبليغي گذرا نبوده و نيست

هويت ملي، كه در پس آن اهداف سياسي نهفته، با انتقاد و مخالفت ديگر بخش هاي كودتاچـي رو    
شهريور ماه، در يادداشت روز خود بـه   29كيهان،   . به رو شد و شاهد بر خورد قلمي ميان آنها هستيم

... ” :  قلم پاسدار شكنجه گر حسين شريعتمداري، دولت احمدي نژاد را به باد انتقاد گرفت و نـوشـت    
درحالي كه اسالم عزيز با قرآن، يعني تنها كتاب آسماني تحريف نشده و حكمت ها و آمـوزه هـاي     
شناخته شده و غيرقابل ترديد در ميان ما حضور دارد، چرا بايد كوروش را جايگزين آن كرده و منشور 

 “. ...او را به عنوان الگو به جهانيان معرفي كنيم
و يا فاطمه رجبي، همسر غالمحسين الهام، كه از مدافعان شناخته شده خط فـكـري بـانـدهـاي        

را نگـاشـتـه، در      “  احمدي نژاد معجزه هزاره سوم” :  كودتاچي و نيز دولت احمدي نژاد است و كتاب
: شهريورماه، ضمن حمله به احمدي نژاد خاطـرنشـان مـي سـازد         28مصاحبه با خبرگزاري فارس، 

من بارها گفته ام تا زماني از ...  معتقدم دولت در يك ورطه هولناك باستان گرايي گرفتار شده است“ 
احمدي نژاد دفاع خواهيم كرد كه بر گفتمان امام زماني خود تاكيد داشته باشد اما اگر او بخواهد بنـا  

گفته است، كوروش زمان باشد، بايد بگويم )  حميد بقايي مشاور احمدي نژاد( به آنچه كه آقاي بقايي 
 “. ...ما سال هاست كه فاتحه كوروش را خوانده ايم چرا كه اينجا مملكت امام زمان است

ناگهان و پس از تحوالت سياسي يك سـال  “  معجزه هزاره سوم” اين هياهوها براي چيست؟ چرا 
قرار مي گيرد؟ جستجو براي يافتن پاسخ مناسب بـه ايـن       “  ورطه هولناك باستان گرايي” اخير، در 

با يـك       در اينجا ما.  پرسش ها ما را به كنه ماجرا و اهداف سياسي چنين تبليغات رهنمون مي شود
يي به قصد پيشبـرد آمـاج      عوام فريبي.  عوام فريبي شناخته شده در تاريخ معاصر كشور رو به رو ايم

در حيات يك صد سال اخير ايران، نمونه چنين عوام فريبي هاي مشمئـزكـنـنـده در       .  هاي سياسي
در دوران هاي حساسي كه جامعه نيازمند .  مقاطع حساس و سرنوشت ساز تاريخي به چشم مي خورد

تحول بوده و كشاكش تعيين كننده ميان نيروهاي ترقي و پيشرفت با نيروهاي ارتـجـاع و واپـس        
ماندگي و وابستگان استعمار و امپرياليسم جريان داشته، سياست عوام فريبي و جعل هويت و دستاويز 
قراردادن وجوه مختلف هويت ملي براي پيشبرد مقاصد سياسي و فريب مردم به شيوه و روش اصلي 

به عنوان مثال مي تـوان بـه دوران       .  دشمنان استقالل و آزادي و حق حاكميت مردم بدل مي شود
زنده ياد محمد تقي بهار، ملك الشعراي بهار، در كتاب خود .  رضاخان و محمدرضا پهلوي اشاره كرد

در فصل هاي مربـوط بـه دوران عـروج          “  انقراض قاجاريه  -تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران”  
رضاخان و تالش او براي كسب مقام سلطنت، كه از حمايت امپرياليسم انگليس برخوردار بود، نمونه 
هاي شگفت آور و قابل تاملي از سياست عوام فريبي و جعل هويت براي فريب مردم را بازگو كـرده  

توسط رضاخان و اعطاي تمثال اميرمومنان يا جشن تمثال حضرت علـي  “  احيا” اجراي مراسم .  است
از آن جمله اند، كه شباهت حيرت انگيزي با انداختن چفيه برگردن سپاهي جاويدان و كاوه آهنـگـر   

 .توسط احمدي نژاد دارد
بعد از دوم حمل، در نتيجه آن حـركـت   ...  “ :  ملك الشعراي بهار در جلد دوم كتاب خود مي نويسد

دور از حزم و زدن و زنداني كردن مردم، حس طرفيت و عنادي برضد سردار سپه در طـبـقـه سـوم       
درج اشعار مرحوم عارف و مقاله مارشـال چشـه و       ...  بوجود آمد)  منظور بهار توده هاي مردم است( 

ريـيـس دولـت      ...  اين حس را بيدارتر ساخته بود...  مقاالت ماه و گل و شتر جمازه و غيره در جرايد
كه مشغول تهيه اسباب كامل براي مقصود آخرين خود بود، ضرري نمي ديـد كـه روي       )  رضاخان( 

مـدرس  )  هـواداران ( خوشي هم به توده هاي مردم نشان دهد و دستي هم به سر و روي دوسـتـان     
نمايشهاي ديگر هم براي عوام فريبي شروع گرديد كه ما چند چشمه اي از آن ها را اينـجـا   ...  بكشد

اجراي مراسم احيا، در ليالي متبركه احيا از طرف اهالي احترامات الزمه نسبـت  ...  يادآوري مي نماييم
آقـاي  ...  از طرف اداره قشون در ميدان مشق چادري برافراشته شـده   ...  به شعائر اسالمي بعمل آمده

و اغلب اعضاي كابينه و بعضي از روساي ادارات، در شب قبل در )  رضا خان سردار سپه( رييس الوزرا 
اتفاقا در زمان تصدي وزارت جنگ آقاي ...  ميدان مشق حاضر و در موقع، قرآن برسر شركت جستند

سردار سپه نيز ديده بوديم كه ايشان شب عاشورا با پاي برهنه، و جمعي از همگنان با دستـه هـاي     
هنگام ورود دسته مـعـروف     ...  شمع چهل و يك منبر را بر طبق سنت و عادات توده ملت طي كرده

چاله ميدان كه يك دوره تراژدي واقعه كربال را تا ساعات بعد از قتل و آتش زدن مـجـسـم مـي         
در مقابل يكي از چادرها ناظر ختام عمل دسته چالـه مـيـدان      )  سردار سپه( باز وزير جنگ ...  ساخت

يكمرتبه ديده شد كه بارديگر، عادات ديرينـه و    ...  گرديده و به سردسته ها خلعت داد و تشويق كرد
عود كرده، قضيه ليالي )  رضاخان( مراعات افكار عامه و يك حالت مرتجعانه صريحي از طرف ايشان 

احيا و از آن باالتر داستان تمثال كه اسباب استهزاء جرايد متجدد اقليت گرديده بود، بروز و ظـهـور     
 ”.... نمود

با تفاوت هاي تاريخي (اينكه تا چه حد اين فريبكاري و عوام فريبي با رفتار و سياست احمدي نژاد 
در صحنه سياسي امروز قابل مـقـايسـه اسـت را بـه              )  مشخص ناشي از سطح رشد جامعه ايران

ملك الشعراي بهار در ادامه به جشن اعطاي تمثال امام اول شـيـعـيـان      .خوانندگان واگذار مي كنيم
اشاره مي كند كه بي شباهت به پرده برداري از منشور كوروش بزرگ و انداختن چفيه برگردن كـاوه  

خرداد، رييس الوزرا از وزرا و معاونيـن و روسـاي        17روز جمعه “  : بهار ادامه مي دهد.  آهنگر نيست
ادارات و گروهي از مردم در باغشاه دعوتي كرد و جشنـي  

به شادي ورود تمثال مـوالي  )  بزرگ( گرفت و اين جشن 

 ...ادامه روزنه اي به داالن شگفت انگيز تاريخ 

     15ادامه در صفحه 
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بيداد گري : نفوس شيليايي
 از ياد رفته 

به مناسبت سي و هفتمين سالگرد كودتاي خونين 
در شيلي از سوي وابستگان و گوش به  1973سپتامبر 11

فرمانان دولت اياالت متحده، كه در جريان آن دولت 
ترقي خواه و مردمي سالوادور آلنده به سقوط كشانده شد 

 و ديكتاتوري نظامي بر كشور حاكم گرديد
   

هاي مردم براي جشن پيروزي  توده  1970سپتامبر سال   4در عصر روز 
سالوادور آلنده، رييس جمهور سوسياليست شيلي در مركز شهر سانديـاگـو   

كنندگان در اين جشن ويكتور خارا، خـوانـنـده     در ميان شركت.  گرد آمدند
 .گرا، و همسرش نيز حضور داشتند چپ

در بازگـويـي آن      ترانه تمام نشده،:  خانم جووان خارا در كتابش به نام
ها يـاد     ها و اشك هاي سرشار از شادي، به آغوش كشيدن  روز، از صحنه

زده براي تهنيت گفتن به سـوي آلـنـده هـجـوم             مردم هيجان.  كند مي
هنگامي كه جووان خارا به نزديك رييس جمهور مـنـتـخـب       .  آوردند مي

: آلنده به او گـفـت  .  آورد، كه او را سخت به آغوش كشيد رسيد، به ياد مي
زيرا اكنون زمان ترس و كوتاه آمدن !  تر در آغوش بگير رفيق، مرا محكم” 

 “!نيست

 11در .  اميدهاي آن روز درست سه سال بعد در كشتاري به پايان رسيد
آلنده در كودتايي با پشتيباني اياالت متحده  به زير كشيده   1973سپتامبر 

پينوشه، ديكتاتور نظامي قدرت را به دست گرفت و حكومت ترس و   .  شد
وحشت را بر كشور مسلط كرد، حكومتي كه در شيلي هـزاران كشـتـه،        

آلنده و ويكتور خارا در مـيـان       .  حال بر جاي نهاد ديده و پريشان شكنجه
 .قربانيان اين كودتا بودند

هاي خود خانه پابلو نرودا، شاعـر بـزرگ      نيروهاي انتظامي در سركوب
به دوروبرتان ” :  نرودا به سربازان گفت.  شيليايي، را مورد تفتيش قرار دادند

 -نگاه كنيد، در اين جا تنها يك چيز است كه براي شمـا خـطـر دارد          
 .سپتامبر، بر اثر ايست قلبي جان سپرد 23او چند روز بعد، در “ .چكامه

انـد     دستانش از عدالت گريختـه  هرچند پينوشه مستبد و بسياري از هم
هـاي     ، اما جنـايـت  ) سالگي درگذشت  91در سن   2006پينوشه در سال ( 

نويسنده كلمبيايي، گابـريـل   .  اند اي مستند شده حكومتش به طور گسترده
كه از زمان كودتا ، 1985گارسيا ماركز، داستان بازگشت ليتين به شيلي در 

ماجراي اقامت پنهاني ميگل ليتـيـن در     :  برد، در كتاب  در تبعيد بسر مي
 .كند ، را بازگو ميشيلي

امان سباسـتـيـان     در بازنگري به دوران حكومت پينوشه، ليتين مبارزه بي
هاي دختر  سنگ، براي خاتمه بخشيدن به شكنجه آسودو، كارگر معدن ذغال

سباستيان آسـودو از روي        .  آورد اش را به ياد مي ساله  20ساله و پسر   22
ناگزيري سرانجام به كارگزاران دولت، خبرنگاران و رهبران مذهبي هشـدار  

اگر براي خاتمه يافتن شكنجه فرزندانم دست به كاري نزنيد خود را با ” :  داد
بـه  )  مقر اسقف شيلي( بنزين آغشته و در تاالر مركزي كليساي كانسپسيون 

او سرانجام به اين هشدارش جامه عمل پوشاند و بـه    “  . آتش خواهم كشيد
 .نمادي شايسته و فراموش نشدني در پيكار بر ضد ديكتاتوري تبديل شد

آمـيـزي بـر ضـد            در پيامد مرگ سباستيان آسودو، تظاهـرات صـلـح     
ليتين، رودرويي تظاهركنندگان با نيروهاي . هاي پنيوشه به راه افتاد كاري تبه

هاي آب با فشار زياد  پليس با گشودن لوله”  :  دهد انتظامي را چنين شرح مي
 200در اين ميان بيش از     .  به  پراكندن گروهي از تظاهركنندگان پرداخت

سـردي در     تن از آنان كه سراپا خيس شده بودند توانستند با تحمل و خون
كنار ديوار به مقاومت و خواندن سرودهـاي مـذهـبـي در سـتـايـش از                

 “.دوستي ادامه دهند انسان

هاي ليتين را  پيش از تـرك كشـور در            ي كتاب سربازان پينوشه همه
، كـتـاب   1986يك دهه بعد، در . اش به آتش كشيدند در حياط خانه، 1973

 15به دستور شخص پينوشه،   .  سوزان هنوز درحكومت پينوشه ادامه داشت
، به دسـت  ماجراي اقامت پنهاني ميگل ليتين در شيليهزار نسخه از كتاب 

 .آتش سپرده شد

هزار نفر در همايشي به مناسبت سالگرد  6بيش از ، 2010سپتامبر 11روز 
داشت قربانيان دوران    كنندگان عالوه بر بزرگ شركت.  كودتا، شركت كردند

استبداد پينوشه، خواهان اجراي عدالت و احترام به حقوق انساني در دولـت    
، رييس جمـهـور   “ يرا سباستيان پين” .  شدند“  يرا سباستيان پين” كنوني آقاي 

كدام از مراسم  مندترين افراد كشور است، در هيچ گرا، كه يكي از ثروت راست
 .يادبود سالگرد آغاز دوران استبداد حضور نيافت

خـويشـاونـدان و خـانـواده          ” يا گارسيا، معاون رييس سـازمـان        ره مي
: سور، گـفـت   ، در مصاحبه با خبرگزاري تله“ شدگان و ناپديدشدگان بازداشت

بريم كه در دوران استبداد سهم داشت و امروز هـم     ما در رژيمي بسر مي” 
 “.كند ها را در آن زمان توجيه مي پايمالي حقوق انسان

برخي از كارگزاران دولت كنوني در استخدام رژيم استبدادي پـيـنـوشـه       
هـاي خـود بـه         گويي به جنايت كردند، و هنوز براي پاسخ انجام وظيفه مي

سي راني خود به مناسبت  در سخن“  يرا پين” .  اند دادگستري فرا خوانده نشده
هاي خود را بـا       مردم شيلي بايد كشمكش“  : مين سالگرد كودتا گفتو هفت

ما ديگر نبايد در دام هـمـان   ” :  چنين گفت او هم“  . گذشته پشت سر بگذارند
 “.ستيزها و اختالفات پس بمانيم

دادگريِ سكوت و    اش، در مورد بي سالوادور آلنده در آخرين پيام راديويي
گـران     فراموشي به مردم شيلي هشدار داد، و پس از محكوم كردن توطئـه 

دهم آن بـذر امـيـدي كـه در            من به شما اطمينان مي“ : كودتا اعالم كرد
. گاه پژمرده نـخـواهـد شـد         هشياري هزاران شيليايي جوانه زده است هيچ

توان روند  توانند ما را به بند بكشند، اما هرگز نمي ترديد آنها زورمندند، مي بي
تاريخ به ما تعلق دارد و     .  كاري يا زور از تكوين بازداشت اجتماعي را با تبه

 “.سازد اين خلق است كه آن را مي
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نيست جز يك بحران روزمره فقر فرساينده، بيكاري، ويراني منابع طبـيـعـي،    
نظـامـي كـه        -داري  زيرسلطه سرمايه.  اي پررنج براي بقا گرسنگي، و مبارزه

  -هاي جـهـان اسـت           متكي به استثمار و سركوب اكثريت عظيمي از خلق
مـا  .  ثبات، صلح، دموكراسي واقعي و رشد و اعتالي كامل انسان ميسر نيست

انگارانه را كه بحران و ركود اقتصادي جهاني امـروز صـرفـاً       اين بينش ساده
محصول سوء مديريت سامانه مالي جهاني توسط بانكداران آزمـنـد اسـت،        

داري    ثباتي اقتصادي جهاني امروز خصلت ذاتي سرمـايـه   بي.  دانيم مردود مي
هاي ذاتي  است، و آفريقا ممكن است باز هم مجبور شود هزينه گزاف ناتواني

بنديم كه در راه  ما پيمان مي.  داري جهاني را بپردازد و آثار زيانبار نظام سرمايه
رشد و توسعه اجتماعي و اقتصادي تمام و كمال آفريقا مبتني بر نـيـازهـاي      

هاي آفريقا و نه سودهاي خصوصي بكوشيم، و در حـالـي كـه نـظـام           خلق
داري جهاني در پيِ بازيابي و جبران كاهش نـرخ سـودش تـالش           سرمايه

اي از اسـتـثـمـار            كند، منابع طبيعي و انساني آفريقا را در برابر دور تازه مي
ما ايـن كـوشـش خـود را بـخـش                 .  داري جهاني محافظت كنيم سرمايه
 .دانيم ناپذيري از پيكار براي دموكراسي و حقوق بشر در آفريقا مي جدايي
 درباره تغييرات آب و هوايي و تخريب منابع طبيعي.  3

نظران علمي جهان هستـيـم كـه       ما شاهد اتفاق نظر هر چه بيشتر صاحب
معتقدند روند كنوني رشد اقتصادي جهان به سرعت در حال تخريب شـرايـط   

ما همچنين بر اين نكته واقفيم كـه  .  فيزيكي خود تمدن بشري است  -زيست
توسعه يافته اسـت  “  شمال” با وجود آنكه اين اقتصادها و الگوهاي مصرف در 

“ جـنـوب  ” هـاي     اند، اما اين خلق يابنده كنوني كه محرك عمده بحران ژرف
در مركز و بطـن بـحـران      .  كشند هستند كه بارِ اصلي بحران را به دوش مي

داري جهاني قرار دارد كه اساس  ، يك نظام سرمايه) اكولوژيك(بومي  -زيست
پيـكـار مـا در راه          .  آن بر بازتوليد گسترده سودهاي خصوصي استوار است

سوسياليسم پيكاري است براي آنكه نيازهاي اجتماعـي، و نـه سـودهـاي           
به اين ترتيـب، پـيـكـار در راه           .  خصوصي، در اولويت راهبردي قرار گيرند

اي در راه فراهم آوردن محيطي قابل زيست بـوده   زمان مبارزه سوسياليسم هم
بنديم كه از هر تالشي با هدف ايجاد و توسعه مـنـابـع     ما پيمان مي.  و هست

انرژيِ تجديدپذير و غيرزيانبار براي محيط زيست، و نيز برقراري يك نـظـم     
 .اقتصادي و اجتماعي جهانيِ دموكراتيك و عادالنه حمايت كنيم

در مسير يافتن منابع نوين انرژي و حفاظت از محيط زيست، ما همواره بـا  
ترفندهاي امپرياليسم براي جلوگيري از رشد آفريقا و غارت منابع انسـانـي و     

 .طبيعي آن مقابله خواهيم كرد
 همبستگيِ جهانيِ چپ.  4

خـواه و     ، نيروهاي ترقي“ جنوب” در سراسر جهان، و به ويژه در كشورهاي 
هـاي     گون آنها در زمـيـنـه      اند كه مبارزات گونه مردمي بار ديگر متوجه شده

ما، نـيـروهـاي      .  متفاوت پيوندي ناگسستني با مبارزه بر ضد امپرياليسم دارد
هاي اجتماعي، زنان، جوانان،  كنيم كه با جنبش خواه قاره آفريقا، عهد مي ترقي

بوميان، كارگران و پيكارهاي ضدامپرياليستي و سياسي حزبي همكاري كنيـم  
همايش شـبـكـه چـپ         ” به عنوان . بهاي آنها بياموزيم هاي گران و از تجربه

تري با نيروهاي همفكر، نه فقط  ما تالش خواهيم كرد پيوندهاي فعال“  آفريقا
در قاره خودمان، بلكه همچنين در آمريكاي التين، آسيا و ديگر نقـاط دنـيـا      

هاي چشمگير نيروهاي چپ در آمريكاي التين بـه مـا      پيشرفت.  برقرار كنيم
هاي گوناگون نيروهاي چپ  ما معتقديم كه برنامه.  گرمي داده است شور و دل

در آن قاره، از جمله در برزيل، بوليوي، ونزوئال و اكوآدور، نقاط مشـتـرك و     
ما بار ديگر سپاس و . هاي مهم زيادي براي پيكار ما در قاره آفريقا دارند درس

قدرداني خود را نسبت به حمايت انترناسيوناليستي برجسته و چشمگيري كـه  
بنديـم   كنيم و پيمان مي كوبا پيگيرانه نسبت به مردم ما داشته است، ابراز مي

مان در دفاع از سوسيـالـيـسـم كـوبـا          هاي همبستگي كه پيگيرانه بر فعاليت
 .بيفزاييم

 
 اندازِ آينده چشم

هـاي     ايم كه روابط و همـكـاري   در اين گردهمايي ما تصميم قاطع گرفته
ها را    به همين منظور، از اين پس ما اين نشست.  مان را افزايش دهيم متقابل

مـان،   هاي ساالنه براي تدارك اين نشست.  به طور ساالنه برگزار خواهيم كرد
” همايش شبكه چپِ آفريقا ”و به منظور استمرار و پيوستگي در كار، دبيرخانه 

سايت آن را      و وب“  همايش” عالوه بر كارهاي ديگر، ما .  ايم را تشكيل داده
هـاي     ها و گفتمـان  دهيم كه به عنوان مركز و مخزن بحث طوري ترتيب مي

اي را نـيـز    هاي ويژه هاي ساالنه، ما نشست گذشته از نشست.  مداوم ما باشند
به همين منظور، ما . هايي مشخص برگزار خواهيم كرد پيرامون پيكار در زمينه

) اسفند سـال جـاري      –بهمن ( ايم كه در ماه فوريه سال آينده  تصميم گرفته
 .برگزار كنيم“ زنان در آفريقا”المللي در مورد  يك كنفرانس بين

ما، همراه با هم به عنوان يك شبكه، و تك تك به عنوان تشـكـيـالت      
اندازها و كارزارهاي مبارزاتـي را     ها، چشم بنديم كه ايده جداگانه، پيمان مي

هاي  ايم، به ميان توده كه در اين چند روز گذشته در مورد آنها تصميم گرفته
 .مردم ببريم

 !پيروز باد قدرت مردم
 !كارگران و زحمتكشان جهان متحد شويد

 !مبارزه ادامه دارد
 ) 2010اوت  21( 1389مرداد  30 

 ...ادامه دومين كنفرانس آفريقايي 

در حين بازگشت تمثالـي  ...  كه عازم نجف بودند...   حج اسالم...  متقيان بود
از موالي متقيان، علي عليه السالم تدارك ديده، به نام علماي اعـالم آن      

روز مزبـور  ..  تقديم معظم له نمايند)  سردار سپه( به افتخار رييس دولت ...  را
جشن با صرف شيريني برگزار شد و از همه عجيـب  ...  جشن تمثال برپا شد

تر اين كه شتري در جلو تمثال قرباني گرديد و مضمون به دسـت جـرايـد      
سردار سپه آن مرد .  اين تظاهرات كه گفتيم اساسي نبود...  فكاهي اقليت داد

تا رجـال  ...  براي او شكي نبود...  ساده و ملي پايبند سنن و عادات قديم نبود
. صاحب نفوذ زنده اند، محالست او بتواند صاحب اختيار مطلق ايران گـردد   

پس با اين وصف بر كسي كه او را از نزديك مي شناسد جاي ترديد بـاقـي   
نيست كه اين نمايشها صوري است و مي خواهد مردم را و اگـر بشـود           

تاريخ مـخـتـصـر     [   ” ...  روساي ملت و علما و اصناف و تجار را فريب دهد 
 ]. 96 – 91، جلد دوم، صفحات انقراض قاجاريه -احزاب سياسي ايران

نمونه و مثال ديگر مربوط به دوران محمدرضا پهلوي و عـوام فـريـبـي       
محمد رضا پهلوي كه با برپايي جشن دوهزار و پانصد سـالـه     .  مشابه است

رياكارانه خود را ادامه دهنده راه كوروش بزرگ مي خواند و داد سخن مـي  
، در سال هـاي پـايـانـي       “ كوروش آسوده بخواب  زيرا كه ما بيداريم” :  داد

حكومت استبدادي خود و با اوج گيري بحران سياسي به عـوام فـريـبـي         
استاد ارجمند و گرانمايه محمد ابراهيم باستاني پاريزي .  ديگري دست يازيد

در پـژوهـش     “  كاله گوشه نوشيروان”  :  در اثر دقيق و خواندني خود به نام
هاي ژرف و همواره جذاب خويش، به اين نكته اشاره مي كند كه در اواخـر  
سلطنت محمدرضا پهلوي كوشش مي شد براي فريب مردم و نـجـات از       
بحران، با جعل و دروغ پردازي، هويت نويني براي خانواده سلطنتي با هدف 

: استاد باستاني پاريزي از جمله مي نـويسـد  .  سياسي مشخص تراشيده شود
... در مملكت ما، تاريخ سلسله هاي بزرگ با روحانيت پيوند خورده است...  “ 

هيچ خانداني در تاريخ ايران قدرت نيافته اند، مگر آنكه به صورتي خـود را    
و نسبت عترت، و اين امري اسـت كـه        پيوند زده باشند با عالم روحانيت،

هم مـي خـواسـت        -و آخرين سلسله هاي سلطنت   -حتي در همين اواخر
انجام شود، پيوند هم زده شد، منتهي به قول باغبانها، از بس پر زور بـود،      

را سـال  )  خانواده پهلوي( بعض روزنامه ها كه نسبت بعضي ...  “ پيوند پراند”
ها پيش به پارتيان و ناطقين به فهلويات رسانده بودند، به فكر تجديد نظـر  

 “. ...اعالم كردند... در نظر خود افتاده، نسبت آن قوم را به ابناء محمدي
دركتاب مذكور براي تاييد اين نظر تصويري از مجله خواندني ها، شمـاره  

رضا ( وليعهد ايران “  : ، منتشر شده كه در آن از جمله مي خوانيم28سال  18
مثل اينكه تقديـر چـنـيـن       .  از ابناء محمدي و سالله هاشمي است) پهلوي

خواسته تا هر چه شاهنشاه مي كنند بي سابقه و بكر و در جهت منافع مادي 
زيرا به حكايت تواريخ متقن از صدر اسالم تـاكـنـون      :  و معنوي ملت باشد

سابقه نداشته تا يكي از ابناء محمدي و سالله هاشمي به واليتعهدي ايـن    
كشور برگزيده شود و باز براي اولين بار است كه وليعهد گرامـي ايـران از       
طرف پدر عظيم الشان خود به نژاد پهلوي و از ناحيه عليـا حضـرت فـرح        
شهبانوي ايران به محمد بن عبداهللا پيغمبر مقدس اسالم و مربي بشـريـت   

].   387و  385، 384، صفحات كاله گوشه نوشيروان[ “ ...منسوب مي شوند
ظاهرا اينك نيز احمدي نژاد با تبلغ مكتب ايراني و كوروش بـزرگ بـراي     

هنگام گـذر از    .  تقويت موقعيت خود به چنين پيوندي نيازمند گرديده است
داالن تاريخ و نگاه به گذشته، اين سياست هاي عوام فريبانه را در مي يابيم 
كه اتفاقا در لحظات حساس تاريخي از سوي ستمگران و مرتجعان بـراي    

 .فريب مردم و پيشبرد مقاصد سياسي اتخاذ و اجرا شده و مي شود
 .تاريخ تصوير روشني در برابر ما گشوده است

” جشـن تـمـثـال      ” نقطه اشتراك و اتصال نمايشات عوام فريبانه ميان   
از سوي احمدي نژاد، در “  پرده برداري از منشور كوروش بزرگ” رضاخان با 

كجاست؟ براي پاسخ به اين پرسش الزم نيست راه دشواري پيموده شـود،  
 .درس هاي تاريخ نظري بيافكنيم كافي است به تجربه و

 ...ادامه روزنه اي به داالن شگفت انگيز تاريخ



دولت ” يك “  از باال به پايين” آفريقا به منظور تحميل شتابزده و 
را مـحـكـوم      “  اياالت متحد آفريـقـا  ” با عنوان “  واحد آفريقايي

اين طرح از سوي برخي از سران كشورهاي عضو سـر  .  كنيم مي
شان فـاقـد يـك حـكـومـت            هم بندي شده است كه بسياري

وحـدت  .  دموكراتيك برحق در درون كشورهاي خودشان هستند
آفريقا، وحدت مردم ما، از راه پيكار و از پايين به باال، و بر پايـه  
بسيج برضد نيروهاي ارتجاعي خارجي و عوامل محلـي آنـهـا      

 .تحقق خواهد يافت
شـمـال   ” و يك   “  نظم نوين جهاني” برخالف افسانه ليبراليِ 

كه براي ياري رساني به قاره ما حاضر است هر كاري “  خيرخواه
بكند، ما شاهد آن هستيم كه همه جا نيروهاي امپرياليـسـتـي،    

 -كنندگان مالي آنـهـا     عوامل محلي نواستعماري آنها و حمايت
ريزي و تـحـكـيـم      در راه پايه  -هاي عظيم فراملي يعني شركت

اين برنامه كار راهبردي و مستمـر  .  استعمارِ دوباره قاره ما فعالند
هـاي     گسترش مـداخلـه    :  گيرد هاي گوناگوني به خود مي شكل

هـاي     ويژه استمرار عمليات پايگـاه  نظامي خارجي، از جمله و به
فرماندهي متحد نظامـي  ” [ “  آفريكوم” نظامي فرانسوي و توسعه 

كه مسئـولـيـت عـمـلـيـات          “ وزارت دفاع اياالت متحد آمريكا
كشور آفريقايـي را     53هاي نظامي و ارتباطات نظامي در  پايگاه

هاي نظامي محلي؛ حمايـت   ، در همكاري با رژيم] به عهده دارد
هاي خـودكـامـه؛ دامـن زدن بـه               مستمر و گزينشي از رژيم

اي؛ تأييد رياكارانه انتخابات كـامـالً    هاي قومي و منطقه اختالف
مشكوك و دستكاري شده؛ و ناديده گرفتن و تضعيف عـمـدي     

هاي آفريقايي و بخش دولتي آنها در اداره سرمايه و    توان دولت
 .برد توسعه پيش

قاره ما مردم و منابعي غني دارد؛ با وجود اين، مردم ما هـمـه   
برند  ثروت ما را كماكان به غارت مي.  كنند جا در فقر زندگي مي

مان يك كلـه   سهم” المثل سوتويي، ما در اينجا  و به قول ضرب
 “.مورچه است كه بايد با هم تقسيم كنيم

 داري توسعه آفريقا و بحران جهاني سرمايه.  2
به عنوان نقطه آغاز، اين “  همايش شبكه چپ” و “  كنفرانس” 

دهد كه از نظر اكثريت عظيمي از  واقعيت را مورد توجه قرار مي
نيروهاي مردمي در كشورهاي ما، چه در دوران بـه اصـطـالح      

داري چـيـزي      و چه در دوران ورشكستگي، سرمايه“  شكوفايي” 

1389مهر ماه   5شنبه  دو   16  852شمارة   
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 19(  مرداد  30تا  28حزب كمونيست سودان و حزب كمونيست آفريقاي جنوبي، از
: ، در شهر ژوهانسبورگ در آفريقاي جنوبي، دو گردهمايي مـهـم    ) 2010اوت  21تا 

تجـربـه مـا در        ” با عنوان اصلي “  كنفرانس آفريقاييِ دموكراسي مشاركتي” دومين 
همـايـشِ   ” ، و نخستين “ ها وظايف و چالش:  دموكراسي مردمي و مشاركتي در آفريقا

 200ها  نزديك بـه       را به طور مشترك ميزباني كردند كه در آن“  شبكه چپ آفريقا
ها سازمان و حزب سياسي از سراسر قاره آفريقا و ديگر كشورهاي جهان  نماينده از ده

هاي مـردمـي و غـيـردولـتـي            شركت كردند، و در ميان آنها نمايندگاني از سازمان
خواه، نهادهاي قانونگذاري، نهادهاي انتخاباتي آفريقاي جـنـوبـي، كـنـگـره            ترقي

رفـيـق سـيـدومـو        .  سنديكاهاي آفريقاي جنوبي، و كنگره ملي آفريقا حضور داشتند
دالميني، صدر كنگره سنديكاهاي آفريقاي جنوبي،  و رفيق گوييد مانتاشه، دبيركـل  
كنگره ملي آفريقا و صدر حزب كمونيست آفريقاي جنوبي، به همراه هيأت بزرگي از 

كـوآنـا      حضور رفيق مايته مـه .  ها شركت كردند ها در نشست نمايندگان اين سازمان
المللي در دولت آفريقاي جنوبي، نـيـز بـا         هاي بين ماشابانه، وزير روابط و همكاري

در كنار شركت نمايندگـان احـزاب بـرادر از          .  رو شد استقبال شركت كنندگان روبه
حـزب چـپ از          30، نمايندگان “ كنفرانس” هاي  آمريكاي التين و اروپا در نشست

“ همايش سائوپولو” شركت كردند، از جمله نمايندگان “  همايش” سراسر آفريقا نيز در 
الـمـلـلـي،         از كميته مركزي حزب توده ايران نيز، به عنوان ناظر بين.  “ چپ اروپا” و 

 .براي شركت در اين اجالس پراهميت دعوت شده بود
ها در زماني برگزار شدند كه پنجاه سال از پيكار در راه استعمار زدايـي   اين نشست

گذرد، و برخي از كشورهاي اين قاره پنجاهمين سالگرد اسـتـقـالل     از قاره آفريقا مي
ها و گفتگوها، تحقق  ها و بحث مضمون اصلي اين گردهمايي.  گيرند خود را جشن مي

و گسترش دموكراسي و فضاي دموكراتيك پس از استقالل، مـيـزان مـوفـقـيـت           
شان، و ايده دموكراسي  بخش ملي هاي آفريقا در دستيابي به اهداف مبارزه رهايي ملت

هـاي     برگزاري اين دو نشست يكي از تالش.  مشاركتي و موقعيت انقالب آفريقا بود
خواه اين قاره براي پيـشـبـرد     هاي آفريقا و نيروهاي دموكراتيك و ترقي مستمر ملت

هاي مشترك در راه حفظ استقالل و ارتقاي توسعه ملي تك تك كشورها و  همكاري
در اينجا بيانيه مشترك پاياني اين دو نشست را براي .  كل قاره در مجموع خود است

 .آوريم اطالع خوانندگان نامه مردم مي
 

 بيانيه
نشـسـت   ” و   “  كنفرانس آفريقاييِ دموكراسي مشاركـتـي  ” ما، شركت كنندگان در 
تشكيالت جوانان  3كشور، از جمله  28سازمان از  52كه “ همايشِ شبكه چپ آفريقا

 21تـا     19(  مرداد  30تا  28كنيم، و در روزهاي حزب سياسي را نمايندگي مي 28و 
 :كنيم ، در ژوهانسبورگ،  گرد هم آمديم، اعالم مي) 2010اوت 
 !مبارزه ادامه دارد.  1

هـاي     سالگي روند استعمار زدايي در قاره آفريقا، ما شاهد تـجـربـه      50در آستانه 
هـاي مـردمـي و دمـوكـراتـيـك،               پيشرفت:  هاي مختلف هستيم فراواني در زمينه

گردهاي سنگين و    دستاوردهاي ناتمام، در جا زدن، و حتي در بسياري از موارد عقب
حـق     هـاي بـه       مبارزه در راه رسيدن بـه آرمـان      .  سركوب شديد نيروهاي مترقي

 .دموكراتيك، اجتماعي و اقتصادي مردم ما در سرتاسر قاره ادامه دارد
سـال     50ها سال بسيج براي رهايي ملي، و  صدها سال مبارزه ضد استعماري، ده

بهايي به ما داده است و آن ايـنـكـه،           غارت و ترفندهاي نواستعماري، درس گران
برد، ژرفش و دفاع از اهداف به هم پيوسته رهايي ملي، وحدت ملي، دموكراسيِ  پيش

هاي اجتماعي و اقتصادي مستلزم تداومِ پيـكـار، بسـيـج مـردمـي،            پويا و پيشرفت
 .دهي و هوشياريِ دائمي است سازمان

آيد، بلكه هميشه از راه  آزادي و وحدت مردم ما و قاره ما هرگز از باال به دست نمي
 .پيكار كارگران و نيروهاي مردمي از پايين حاصل خواهد شد

به اين لحاظ، ما ترفندهاي طراحي شده از درون شماري از كشورهاي اتـحـاديـه    

27 September 2010  

 “ كنفرانس آفريقاييِ دموكراسي مشاركتي”دومين 
 “نشست همايشِ شبكه چپ آفريقا”و نخستين 

 كرون 200                                           سيامك از كالمار 
 كرون  500                                       اردوان از يوتوبوري 

 كرون  500                                      سيامك از يوتوبوري 
 كرون 200                                            اكبر از يوتوبوري

 دالر 300                            از طرف صمد   كمك به حزب

 كمك هاي مالي رسيده 

 15ادامه در صفحه 


