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 6ادامه در صفحه 

پيروزي جنبش هاي دموكراتيك مصر و تونس، و مبارزه بر 

 ضد ديكتاتوري رژيم واليت فقيه 

 اعالميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت روز جهاني زن
درود آتشين به پيكار دليرانه زنان ميهن مان بر ضد رژيم 
 استبدادي واليت فقيه و در راه برابري و عدالت اجتماعي 

 2ادامه در صفحه 

 زنان آگاه و مبارز!
كميته مركزي حزب تـوده ايـران       
فرارسيدن صدمين سالـگـرد هشـتـم       
مارس، روز جهاني زن، روز گـرامـي       
داشت مبارزات زنان جـهـان در راه         
رهايي از بندهاي ستم طـبـقـاتـي و         
جنسي، را به شما تبريك مي گـويـد.      
صد سال تاريخ مبارزه غرور انگـيـز و     
دشوار زنان جهان، در راه رهايي از بند 
هاي ستم طبقاتي نظام سرمايه داري و 
براي دست يابي به برابري اجتمـاعـي،   
اقتصادي و سياسي، صفحات درخشاني 
از تاريخ مبارزات بشري را براي زندگي 
انساني، بهتر و عادالنه رقم زده اسـت.   
حزب توده ايران به عنوان بخشـي از    
جنبش جهاني كارگري و كمونيسـتـي   
مفتخر است كه تاريخ هشتم مارس و   
آغاز مبارزات نوين جنبش زنان با اوج   
گيري جنبش چپ جـهـانـي و رشـد         
انديشه هاي سوسياليستي پـيـونـدي      
جدايي ناپذير دارد و زمينه پيدايي ايـن  
سنت فرخنده به تصـمـيـم گـيـري          
كنفرانس بين المللي سوسياليست هـا،   

و پـيـشـنـهـاد كـالرا          1910در سال 
تستكين براي نام گذاري اين روز بـه    
عنوان روز همبستگي با مبـارزه زنـان     

 جهان، باز مي گردد. 
زنان جهان در حالي صدمين سالگرد 
روز هشتم مارس را جشن مي گيـرنـد   

كه مبارزه صد ساله زنان پيشرو و مترقي در راه تحقق 
حقوق زنان از كشورهاي پيشرفته سرمايـه داري تـا       
آسيا، آمريكاي التين و آفريقا، دست آوردهاي تحسين 
برانگيزي را به همراه داشته است. ارتقاء  سطح آگاهي  
عمومي در رابطه با نقش زنان در جـامـعـه، در هـم         

“  مرد سـاالر ” شكسته شدن قوانين زن ستيزانه جوامع 
و به دست آوردن حقوق اجتماعي، اقتصادي و سياسي 
در بسياري از كشورهاي جهان توانسته است شـرايـط   
مبارزه براي برچيدن نا برابري جنسيتي را دگـرگـون       
كند.  سده اخير همچنين شاهد نقش قاطع و تعـيـيـن     

پيروزي جنبش هاي مردمي كشورهاي عربي در   
سرنگوني ديكتاتورهاي حاكم كه مسـئـول فـقـر،         
بدبختي، بيكاري و پايمال كردن دموكراسي و آزادي 
بودند،  نقطه عطف و گشايش بسيار مهمي در امـور  
خاور ميانه است. مسلما در حال حاضر نمـي تـوان      
سرانجام اين خيزش هاي بزرگ مردمي را حـدس    
زد، زيرا مرحله هاي ديگري بر سـر راه حـركـت          
تكاملي و تغييرات عميق انقالبيِ تك تـك  ايـن       

كشورها وجود دارند. ولي حداقل درمورد مصر و تونس  
مي توان گفت كه در جامعه آن ها تغييري كيفـي رخ    
داده است، وبا ايجاد شرايط ذهني نو، ديگـر امـكـان      
برگشت به حكومت بر پايه رهبري مطلق يك شخص 
بسيار مشكل است. اين تغييركيفي بـه نـوبـه خـود،          
كشورهاي حامي اين رژيم هاي خودكامه را به قبـول  
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 به مناسبت صدمين سالگرد روز جهاني زن  
 9تا  7نگاهي به بيش از دو قرن مبارزه زنان در جهان و ايران           در صفحات 

همبستگي نيروهاي مترقي جهان با 
 5مبارزات مردم ايران    در صفحه 

حزب توده ايران دستگيري  مهندس 
ميرحسين موسوي و مهدي كروبي 

 را شديداً محكوم مي كند

بر اساس آخرين گزارش هاي رسيده و از جمله 
، وابسته بـه  “ كلمه” اخباري كه در پايگاه اينترنتي 

مهندس مير حسين موسوي انتشار يافتـه اسـت:     
ميرحسين موسوي و مهدي كروبي، بـه هـمـراه      
همسران خود زهرا رهنورد و فاطـمـه كـروبـي،       
دستگير شده و به زندان حشمتيه تهران منـتـقـل    

اند. تشديد فشار بر شماري از شخصيت ها و     شده
رهبران جنبش سبز، در هفته هاي اخير،  كه بـه    
دستور مستقيم علي خامنه اي، ولي فقيـه رژيـم     
صورت گرفته است بخشي از برنامـه از پـيـش        
تدارك ديده شده مرتجعان حاكـم و دسـتـگـاه         

انتظامي سركوب براي مقابله با جـنـبـش    -نظامي
اعتراضي مردم ايران با ادامه حاكميت استبداد بـر  
ميهن ماست. سخنان اخير  مصـلـحـي وزيـر            
اطالعات رژيم در زمينه پيدا كردن مطالـبـي بـا      

در دفتر افراد وابسته به مهندس “ ادبيات توده اي”
موسوي بخشي از توطئه حساب شده دسـتـگـاه      

يم براي پرونده سازي هاي مشمئز ژهاي امنيتي ر
كننده بر ضد رهبران و فعاالن جنبش سبز ايـران  
است. حزب توده ايران ضمن اعتراض شديد بـه     
اين اعمال ضد انساني سران ارتجاع و مـحـكـوم    
كردن دستگيري مهندس موسوي و كـروبـي از     
همه نيروهاي مترقي و آزادي خواه ايران و جهان 
مي خواهد تا صداي اعتراض خود را بر ضد ايـن    
اقدامات رژيم بلند كنند و آزادي فوري و بـدون      
قيد و شرط آنان را طلب نمايند. بايد با سازمـانـي    
دهي اقدامات اعتراضي گسترده نـقـشـه هـاي         

 ارتجاع را با شكست رو به رو كرد.   
 دبيرخانه كميته مركزي حزب توده ايران 
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خواسته هاي دموكراتيك و آزادي خواهانه مردم وادار كرده است. دولت هاي  
كشورهاي امپرياليستي با  دستپاچگي در تالش ترمـيـم مـواضـع خـود و            

 اقتصادي اين تغييراتند.     -جلوگيري از تعميق و گسترش سياسي 
روند برپايي  جنبش هاي مردمي  در كشورهاي عربي بـا تـفـاوت هـاي         
مشخص آن ها با جنبش مردمي كشورما و با درنظر داشتن مـرحلـه هـاي         
ابتدايي شان، مسائل مهم و قابل توجهي را در برابر نيروهاي سياسي كشـور    
مان مطرح  كرده اند. مسلماٌ عملكرد فعاالنه قشر جوانان شهري در استفـاده   

كه نمونه هاي آن را در كشورمان نيز ديده  -هوشمندانه از امكانات اينترنتي 
عامل جديد و مهمي است. بايد توجه داشت كه اين  امـكـانـات در            -ايم 

مجموع وسيله و ابزار بسيارموثري اند، ولي زمينه سازِ اصليِ تعيين كننده در   
ايجاد جبهه وسيع نيستند. بي ترديد مي توان گفت كه مهم ترين مضـمـون      
تحوالت تونس و مصر كه براي كشور ما قابل تأمل است ، عملكرد متحدانـه  
و موفق طيف متنوعي از طبقات و قشرها به همراه نيروهاي اجتماعي اسـت.  
به عبارت ديگر، تشكيل جبهه وسيع مردمي بسيار موثر پيرامون يك شـعـار     

نكته بسيار ظريف در ايـنـجـا رابـطـه        “.  ديكتاتور بايد برود”مشخص، يعني: 
ارگانيك  بين پيام هاي درون اين شعار براي طبقات و قشرهاي اجتماعي و   
درك مخرج مشترك هاي سياسي در درون جنبش ضد ديكتاتوري تونس و   
مصر است. شايان توجه است كه درك و تميز هوشمندانه تضـاد اصـلـي و         
تعيين كننده  جامعه در مرحله مشخص بوده است كه توانسته با تمركز دقيق 
      قوا بر آن، موجب سقوط ديكتاتورها شود. براي مثال، سطح نازل و يا نـبـود

بر خالف تحليل اخير آقاي زيبـا   -شعارهاي ضد آمريكايي و ضد امپرياليسم 
به معنيِ  نبود  و يا بي اهميت بودنِ اين تضـاد خـارجـي در ايـن            -كالم 

اتحادهاي سياسي نيست، بلكه نشان دهنده ماهيت مرحله اي بـودن ايـن         
مبارزات و درك صحيح جبهه در مورد لزوم تجهيز نيروي مـادي در يـك         
مقطع مشخص براي حل تضاد اصلي پيشِ رويِ جامعه است. بـه عـبـارت         
ديگر، رمز موفقيت اين جنبش ها ايجاد يك تغيير كيفي كلـيـدي (سـقـوط        
ديكتاتور)  بود به وسيله ايجاد هدفمندانه تغييرات كميِ منطبق با شـرايـط و      
امكانات موجود. بدين ترتيب در مصر و تونس توده ها توانستند مانع اصلي در  
برابر جنبش را از سر راه بردارند. بسياري از توده هاي آگاه و نيروهاي سياسي  
مترقي در مصر و تونس بخوبي به عملكرد تاريخي و منطقي سرمايـه هـاي     
مالي امپرياليسم و رابطه آن با فقر، بدبختي و حاكميت سركوب در جـامـعـه      
آگاهي دارند. بي شك اين مسايل در آينده، در صورت گسترش و تـعـمـيـق      
تغييرات انقالبي، به تضاد هاي تعيين كننده و اصليِ فرا روي جامعه  تبـديـل   
خواهند گشت. در اينجا جالب توجه است كه تمركز صحيح شعارها بر خواسته 
هاي دموكراتيك و آزادي خواهانه تظاهر كننـدگـان مصـري و تـونسـي،            

فتنـه  ” بالفاصله رژيم واليي و دستگاه تبليغات و شبه تئوريسين آن در مورد  
 را با پارادوكس گيج كننده اي روبه رو كرد.“گري و استكبار

اراٌ  شكل و مضمون اين  قيام هاي مردمي و مخصوصا خواسته هـاي  آشك
دموكراتيك در اين كشورها، به وضوح و به صورت به هم پيوسته و همزمـان  

سياسـت  تئوري ها و جهان بيني هاي امپرياليسم و همين طور رژيم واليي و 
هاي آن ها را در منطقه به شدت به چالش كشيده اند. اين فرايند بي شك در 

اقتصادي منطقه با غرب  تاثيري با اهميـت   -كنش و واكنش هاي  سياسي 
 خواهد داشت. 

از سويي خيزش هاي مردمي و سرنگوني ديكتاتورها به داليل مشخصي بر 
خالف منافع رژيم حاكم در كشورمان است، زيرا تابه حال سياست هاي ضـد  

و مخصوصا نقش خائنـانـه     -مردمي اين ديكتاتورهاي وابسته به امپرياليسم 
زمينه مطلوب براي عرض انـدام     -آنان در مورد عملكرد ضد انساني اسرائيل

را “  پرچمدار مبارزه اسالم بر ضد استكبار و صهيونيسـم ” رژيم واليي در مقام 
فراهم كرده بودند. در سه دهه گذشته، سياست ها و فعاليت هـاي فـرصـت       
طلبانه و مخرب رژيم واليي در منطقه غالبا در راستاي پشتيباني از نيروهـاي  
ارتجاعي اسالمي بوده است، يعني دقيقا همان نيروهايي كه توجيه كـنـنـده      
موجوديت اين ديكتاتورها و پشتيباني امپرياليسم از آنان و ايجاد بـازار هـاي     
بزرگ اسلحه و ابزارهاي امنيتي در كشور آنان بوده اند. شالوده ايدئولـوژيـك    
سياست هاي رژيم واليت فقيه در منطقه به طورمستقيم يا غير مسـتـقـيـم       

در تقـابـل بـا نـيـروهـاي           “  اسالمي” پيرامون صدور انقالب و ارزش هاي 
دموكراتيك و مترقي بنا گشته است. دقيقاٌ نيروهاي مترقي با تائيد ضـمـنـي     
امپرياليسم در معرض سركوب شديد ديكتاتورها بوده اند.  ولي تـحـوالت و      
پيروزهاي اخير خيزش مردم در شمال آفريقا اين معادالت را بشدت برهم زده 
است. بعد از سه دهه رجز خواني و ترشحات پوپوليستي احمدي نژاد وار بـر       

رژيم واليي هم اكنون شاهد جنبش هاي مردمي و   “ رژيم صهيونيستي” ضد 

خيزش هاي ضد ديكتاتوري يي است كه به هيچ وجه داراي قالب و يـا    
پايه اجتماعي مذهبي نيستند. برعكس، اين جنبش ها مشخصـاٌ حسـاب      

جدا كرده اند و در مقابل، بـه شـكـل        “انقالب اسالمي واليي”خود را با 
بارزي دربردارنده خصوصيت ها  و آماج هاي دموكراتيك  و مـلـي انـد.      
دولت كودتا با وحشت مي بيند كه در مصر و تونس به دليل پيـامـدهـاي    
خانه برانداز نسخه هاي اقتصادي صندوق بين المللي پول، كه در ايـران    
نيز عملياتي شده است، توده هاي زحمتكش به جنبش پيوستـه انـد. در        
رابطه با كنش و واكنش هاي كشورمان، از نقطه نظـر مصـالـح رژيـم         

“ انقالب اسالمي” پيروزي اين  خيزش هاي مردمي، كه هيچ رابطه يي با 
ندارند، در بدترين نقطه زماني به وقوع پيوسته اند، زيرا جـهـت تـرقـي         
خواهانه  اين خيزش ها  و  واقعيت هاي عيني، سيلي يي محكم و جوابي 

مذبوحانه  سـعـي     علي خامنه اي  بود كهدندان شكن به پيام نماز جمعه 
در انحراف و تصاحب خيزش توده هاي مصري داشت. هدف او به همراه  
تبليغات دولت كودتا، پنهان نگه داشتن جنبه مشترك  ضد ديكـتـاتـوري    
اين قيام ها  با جنبش مردمي كشورمان بود. جنبش هاي مصر و تـونـس     
با مضمون دموكراتيك و ملي، رئيس جمهوري هايي را ساقط كردند كـه  
راي مردم  براي شان بي ارزش بود و مشروعيت حكومت خود را، مانـنـد   
حكومت مطلقه واليي ايران، مشروط به راي مردم نمي دانستند. پيـروزي   
جبهه هاي مردمي در مصر به همراه تظاهرات شجاعانه مردم ميهن ما با 

اسفند در كـنـار پـيـام هـاي              1بهمن و  25وجود جو شديد امنيتي در 
جسورانه موسوي و كروبي، ديكتاتوري حاكم را با كابوس وحشـتـنـاكـي      

 روبه رو كرده است.  
از سوي ديگر، ايجاد شرايط انقالبي و  تحرك هاي وسيع توده هـاي    

را “  اتمام دوران انقالب هاي مردمـي ” كشورهاي منطقه پوچ بودن نظريه 
سابق تبليغ مـي شـود،     “  چپ” كه مدت ها ست از سوي برخي نيروهاي 

كامال به نمايش گذاشت. به عبارت ديگر، وقايع نشان دادند كه مـبـارزه      
مردم  و تضادهاي جامعه  نيروي بالقوه  تغييرات كيفي به سوي تـرقـي     
جوامع اند و نه رفرم هاي تدريجي و يا نصيحت و اندرزهاي مصلحانه بـه  
اميد تغيير رفتار ديكتاتورها و رژيم هاي استبدادي. اين تحوالت همچنين  
به وضوح  مويد ورشكستگي تئوريك و سياست هاي نومحافظـه كـاران     

و ايجاد دموكراسي و آزادي از   “  تغيير رژيم” ( نئو كان ها) مبتني بر لزوم   
خارج و از باال (حتي به وسيله بمباران و موشك كروز) در چارچوب اقتصاد 

است. شالوده اين سياست هاي ضد انساني  با شبـه تـئـوري      “ بازار آزاد”
مرتبط اسـت كـه     “  بر خورد تمدن ها” هاي ساموئل هانتيگتون در مورد  

بشريت را بر پايه تضاد هاي مصنوعي تقسيم مي كند. كاربرد عملي ايـن   
شبه تئوري ها، القاي عدم تطابق دمكراسي در جوامع شرق است، و مهم 

ترسيم مي كند. مردم مصـر و       ”  بين اسالم و غرب“ ترين تضاد را تضاد 
تونس جواب مناسبي به هوداران اين نظريه ارتجاعيِ عقب مانده دادنـد.    
اين نظرات ورشكسته در تقسيم بندي مصنوعي و ضد انساني بشريت زير 
بناي اصلي جهان بيني هارترين نيروهاي نومحافظه كار امپريالـيـسـم و      

است. بازتاب وضع اقتصادي بسـيـار      وار اراجيف بين المللي احمدي نژاد 
وخيم كشور هاي عربي در بطن خيزش توده هاي زحمتكش به هـمـراه     

“ پـايـان تـاريـخ      ” تعميق بحران مالي سرمايه داري مهم ترين فرضيـه    
فوكاياما را نيز  نقش بر آب كردند. فوكاياما هم مدعي بود كه دوران تضاد 
انسان ها بر پايه ايدئولوژي و منافع اقتصادي به دليل برتـري اقـتـصـاد       
نوليبرال بازار آزاد به پايان رسيده است. در مقابل،  واقعيت نشان مي دهد   
كه نوليبراليسم اقتصادي به همراه جهاني شدن، جهان را با بي ثباتي رو   

سال پيش  163پيش بيني معروف ماركس و انگلس در به رو كرده است.  
در باره قدرت عظيم و مـخـرب نـظـام         “  مانيفست حزب كمونيست” در 

سرمايه داري، اوضاع  قرن بيست و يكم  جهان را به شكل جالب و دقيق 
جامعه جديد بورژوازي بر پايه روابط توليد، مبادـلـه و     ” تري باز مي تابد:  

مالكيت خود، آن چنان    جامعه يي  با وسايل توليد و مبادله غول پيكري 
را آفريده كه اكنون بمانند جادوگري است كه او ديگر از عهده كـنـتـرل      

 ”كه با افسون خود احضار نموده برنمي آيد.ضى رالاتحتنيروهاي 
ورشكستگي  نوليبراليسم اقتصادي در كشورهاي عربي و افت شـديـد      
رشد اقتصادي در چند سال گذشته  يكي از عوامل اصلي قيام توده هـاي  
زحمتكش در اين كشور هاست. بايد توجه داشت كه از دهه نـود قـرن        
بيستم تا به حال اقتصاد اكثر كشورهاي عربي بر حسب نسـخـه هـاي        

تـونـس تـا      “.  بازسازي شده اند” صندوق بين المللي پول و بانك جهاني 
تبليغ مـي    “  اقتصاد بازار” چندي پيش در زمره نمونه هاي  موفقِ معجزه 

شد. در مصر، پسرحسني مبارك كه مسئوليت برنامه هاي اقتصادي حزب  

 ادامه پيروزي جنبش هاي دموكراتيك ...

 14ادامه در صفحه 
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نشان داد كه بخش قابل تـوجـه اي        بيست و پنج بهمن و يكم اسفند 
ازقشرها و طبقات اجتماعي شامل نيروهاي پيشاهنگ آن از جمله جوانـان،  
دانشجويان، و تحصيل كردگان به چنان درجه يي از آگاهي در مورد لـزوم   
گذار از ديكتاتوري واليي، به عدالت طلبي و ميهن دوستي رسيده اند كـه    
حاضر به جانبازي شده اند. اما تا زماني كه اين مبارزه شجاعانه به هـمـه      
قشرها و طبقات اجتماعي گسترش پيدا نكرده است توازن قـوا بـه نـفـع         
جنبش مردمي تغيير نخواهد كرد. در اين ارتباط تبليغات رژيم واليي تالش 
خواهد كرد كه اعتراض ها را حركت هاي پراكنده و متعلق بـه بـخـش        
خاصي از جامعه وانمود سازد و آن را به نزاع جناح هاي حـكـومـتـي كـه        

بـه ايـن         بخشي از آن ناراضي و قبال در قدرت بوده است، تقليل دهـد.  
ترتيب نارضايتي عظيم توده هاي مردم و بحران همه جانبه اي را كه رژيم 
در گير آن است، بي اهميت نشان دهد. در حالي كه همه قشرها و طبقـات   
اجتماعي در داخل كشور در بحران به سر مي برند، و حتي بورژوازي اداريِ 
(بوروكراتيك) قدرتمند درگير رقابت با ديگر سرمايه هاي كالن، در بحران   
تثبيت تمام عيار موقعيت سياسي  خود به سر مي برد. ولي واقعيت موجـود   
اين است كه، مشكالت عميق و بحران هايي كه قشرها و طبقات اجتماعي 
با آن رو به رو يند مستقيما ناشي از سياست هاي رژيم واليت فقيه اسـت،  
و تنها راه به جلو مبارزه و شكست ديكتاتوري واليي است.  مير حسـيـن      
موسوي و مهدي كروبي، در مقام  رهبران جنبش، تاكنون اسـتـقـامـت و       
ظرفيت هاي بااليي از خود نشان داده اند. بديهي است كـه در مـرحلـه         
كنوني با حصر خانگي و ناپديد شدن  آنان، جنبش مردمي در وضـعـيـت      

در اين شرايط حساس همه مبارزان و شخصيت   حساسي قرار گرفته است. 
هاي سياسي و اجتماعي ميهن دوست به همراه سازمان ها و حزب هـاي     
شركت كننده در جنبش مردمي، بايد متوجه اهميت تاكتيك هاي الزم و     
شعارهاي دقيق به منظور بسيج قشرها و طبقات و تقويت روحيه مـبـارزه     

تاكتيك ها  جويي باشند. بايد توازن قوا را به نفع جنبش مردمي تغيير داد، و
زماني موثر خواهند بود كه بتوانند اليه هاي  فرودست  و پائيني جامعه را   
نيز به حركت در آورند. با توجه به عمق و سطح وسيع نارضايتي در جامعـه   
بايد پذيرفت كه وسعت شركت اليه هاي مختلف جامعه در تناسـب  بـا       
حجم عظيم نارضايتي ها و مشكالت عديده  مردم كشورمان نيـسـت. از      
سوي ديگر مبارزات گسترده كارگران در سراسر كشور و در گيـري هـاي     
مستقيم  آنان  با نيروهاي سر كوبگر دائما شديدتر مي شود. براي مـثـال،      
كارگران ايران ناسيونال، الستيك سازي البرز، نيشكر هفت تپه، شـركـت     
واحد اتوبوسراني و همين طور كارگران و كارمندان بسياري ديگر از مراكـز  
اشتغال،  با وجود غير قانوني و خطرناك بودن فعاليـت هـاي مسـتـقـل          
سنديكايي،  دائما در مبارزات صنفي شديد درگيرند. واقعيت اين است كـه،   

با اعتراض ها و تظاهرات  خـيـابـانـي بـر ضـد             هنوز اين قبيل مبارزات
ديكتاتوري واليي كه اليه هاي  مختلف زحمتكشان در آن نيـز شـركـت      
داشته باشند  به صورت سازمان يافته و ارگانيك به هم  پيوند نخورده انـد.  
ادامه اين مبارزات مردمي در دو مسير و به شكل جداگانه،  شديدا نـيـروي   
بالقوه جنبش مردمي را تنزل مي دهد. خيزش هاي موفق مردمي در تونس 
و مصر نشان دهنده اهميت بسيج قشرها و طبقات مختلف توده ها اسـت.    
قابل توجه است كه اعتصاب هاي وسيع كارگران صنعتي و كـارمـنـدان        
دولتي يكي از عوامل كليدي ذهني و عيني تعيين كننده در سقوط مبـارك  
و بن علي بود. در كشورمان بخش هايي از قشر هاي سازمـان نـيـافـتـه         

 -با وجود زندگي مشقت بار زير خـط فـقـر      -زحمتكشان شهري و روستا 
هنوز به صورت ناظران منفعل با تظاهرات و  جنبش مردمي برخورد مـي    
كنند. بخشي از اين قشر نيز به دليل ناآگاهي و فقر شديـد زيـر تـأثـيـر           
     عوامفريبي و طرح هاي صدقه وار دولت كودتايي احمد نژاد قرار دارند. راه
كشور ما به جلو از طريق گذار به مرحله دموكراتيك ملي اسـت. از ايـن        
فرايند گريزي نيست، و اولين گام براي تحقق آن ايجاد  يك جبهه وسيـع  

است. توازن قوا زماني به نفع جنبش مردمي ايران تغيير مي كند كه شـرايـط    
عيني و ذهني بتواند قشرها و طبقات اجتماعي ذي نفع را به سـوي مـخـرج      

 مشترك هاي منافع آنان سوق دهد.
اعالميه ها و نظرات اخير رهبران جنبش  و از جمله زهرا رهنورد به جوانب 
مشخص اين مخرج مشترك ها اشاره كرده اند.  كنشگران درون جـنـبـش         
مردمي الزم است كه با برجسته كردن نكات مشترك در راستـاي تـلـفـيـق        
خواسته هاي مبرم قشرهاي زحمتكشان و خواسته هاي دموكراتيك و آزادي   
خواهانه، مبارزه را به سطح باالتري ارتقاء دهند. خواسته هاي مادي و معنوي  

و اليـه هـاي           كارگران  جوانان،  طبقات و قشرهاي اجتماعي مانند زنان،
خرده بورژوازي و سرمايه داران توليدي ملي و روستائيـان   زحمتكشان شهري،

را مي توان و بايد با هدف ها و شعارهاي مشترك بيان كرد. قدم مـهـم در        
اينجا تبيين و به بحث  گذاشتن اين خواسته ها در سطح جنبش و ارائه برنامه 
براي سازمان دهي و تعهد به عملي كردن آنها است. بديهي اسـت كـه بـه         
همراه نقاط اشتراك، تضادهاي بين طبقاتي نيز به نوبه خود جنبش مردمي را   
با مشكالت عيني  رو به رو خواهد كرد. وظيفه تاريخي رهبري جـنـبـش و         
نيروهاي مترقي و ميهن دوست است كه با استفاده از تجربه و هميـن طـور     
درك داليل شكست هاي گذشته،  بر مشكل ايجاد اتحادها غلبه كنند و آن   
بخش هايي از جامعه را كه هنوز وارد عرصه مبارزه نشده اند را در راسـتـاي     
مبارزه بر ضد ديكتاتوري واليي بسيج كنند.  مسئله بسيار كليدي وضـعـيـت       
موجود، مورد  تهديد قرار دادن و ايجاد خطر جدي براي  رهبران جنبش سبـز  
در كنار بحران آفريني به منظور  تشديد گسترده تر سركوب و ايجاد تشـنـج     
است. رژيم واليي در پي ادامه تظاهرات اخير به موازات  پيامدهاي  خـيـزش    
هاي دموكراتيك منطقه،  ضربات  متزلزل كننده اي را  متحمل شده اسـت.    
يكي از گزينه هاي رژيم باالبردن درجه خشونت است تا  جنبش مردمي را در 
يك رو يا رويي نهايي، زودرس  و بدون رهبري به  تفرقه و چند دسـتـگـي      
بكشانند. بدين وسيله رژيم  با بحران زايي مصنوعي، به بهانه دفاع در مقابـل   
تهديد خارجي، مي خواهد با اعمال اشكال مختلف سركوب وحشيانه و زدن     
اتهامات واهي به رهبران  جنبش، جنبش را با شكست نهايي رو به رو سـازد.  
بنابراين  بايد با در پيش گرفتن  روش هاي گوناگون در مقابل اين ترفندهاي 

 خطرناك رژيم، از رهبري و بدنه جنبش قاطعانه دفاع كرد. 
در     حركت و نظرات اخير مير حسيـن مـوسـوي و مـهـدي كـروبـي               

تظاهرات  بيست و پنج بهمن دست آوردهاي مثبتي براي جنبش مردمي  مورد
به همراه  داشت  و ضربه هاي مشخصي را به رژيم واليت فقيه وارد كـرد.      
تظاهرات  اخير و اعالميه هاي جسورانه موسوي و كروبي عمال تـبـلـيـغـات      

فتنه گري ”كركننده رژيم در مورد فروكش كامل تظاهرات و تقليل  جنبش به 
 را با  شكست رو به رو كرده است. “ استكبار

در حالي كه مير حسين موسوي و مهدي كـروبـي از سـوي         
دولت كودتا در حصر خانگي  قرار داشتند، انتشار منشور آنان بـا  
اصالحاتي كه در آن صورت گرفته است عمل هوشمـنـدانـه و      
موثري بود. اين منشور ترقي خواهانه داراي مفاد مهمي اسـت     

از اهداف مرحله كنوني مبارزه ضد ديكتاتوري  كه مي تواند برخي
اين منشور داراي آن چنان ظرفيت هايي است كه مي توان را عملي سازد.  

بر پايه آن ها، در راستاي سازمان دهي جبهه وسيع نيروها ي اجتماعي گـام    
هايي عملي برداشت. بحث در جهت  تكامل و  ترويج اين منشور در سـطـح      
جنبش و مخصوصا بردن آن به ميان قشرها و طبقات مختلف مردم  يكي از   

 فعاليت هاي بسيار مهم فراروي همه مبارزان  جنبش مردمي است.   

 مولوي»   پيروزي از اتفاق خيزد« 

پيروزي در گرو مبارزه مشترك جبهه 
 وسيع قشرها و طبقات اجتماعي است
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در حاشية رويدادهاي 

 هفته اي كه گذشت

اصالح قانون كار و مخالفت با افزايش 
 عادالنه دستمزدها

دولت كودتا با افزايـش دسـتـمـزد       
 كارگران مخالف است

 
شوراي عالـي  ” در آستانه اعالم تصميم نهايي 

درخصوص تعيين حداقل دستمزدها، و پس “  كار
از آنكه وزير كار و امور اجتماعـي بـه دفـعـات         
خواستار توقف افزايش دستمزدها شده بود، وزيـر  
اقتصاد دولت ضد ملي احمدي نژاد با صـراحـت   
خاطر نشان ساخت كه، پيشنهاد دولت جايگزيني 
پوشش هاي تامين اجتماعي به جاي افـزايـش     
دستمزد كارگران است. روزنامه دنياي اقـتـصـاد،     

اسفند ماه، در اين باره گـزارش داد:       1يكشنبه 
سخنگوي اقتصادي دولت خواستار عدم افزايش ” 

دستمزدها شد... شمس الدين حسيني ديـروز در      
حاشيه سومين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي 
در ايران در جمع خبرنگاران با اشاره به يكـي از    
مشكالت مزمن اقتصاد ايران گفت، براي اينكـه  
كارگران يا كارمندان را تحت پوشش و حمايـت  
قرار دهيم به بهانه تورم، نرخ مزدها و حقوق را   
افزايش مي دهيم، اما ديري نمي پايد كـه ايـن     
موج تبديل به موج افزايش قيمت ها مي شـود...    
بنابر اين بايد چرخه ها و رويه ها پايدار شونـد...    
آنچه ما مطرح مي كنيم اين است كه با اجـراي  
قانون هدفمندي يارانه ها و توزيع نقدي يـارانـه   
ها، هزينه هاي خانوار جبران شده است. اگر بـه    
جاي اينكه به سراغ افزايش دستمزدها برويم بـه  
سراغ توسعه نظام تامين اجتماعي برويم كـه در    
قانون هدفمندي يارانه ها پيش بيني شده است و 
حمايت هدفمند را جايگزين دستكاري نـرخ هـا     
كنيم قطعا موفقيت آميزتر خواهد بود و انجام اين 
كار مانند اصالح نظام يارانه دركشور مسـتـلـزم    
گفت وگو، تفاهم، برقراري اشتراك نظـر ودرك    

وي “ ضرورت ها واثر بخشي راهكـارهـا اسـت.      
سپس ضمن تاكيد بر نقش وزارت كـار درايـن       

وزارت كار تالش دارد كه بـا  ” زمينه، اضافه كرد: 
انجمن هاي كارفرمايي يا نمايندگـان آنـهـا و        
همچنين نمايندگان كارگري به يك اتفاق نـظـر   
برسد، تنها هم به شيوه موثر و مفيد و سازنده از   
نيروهاي كار كشور، كارگران و كارمندان حمايت 
شود و هم اينكه ريشه هاي تورم كه از جـملـه     

 “آنها مارپيچ هزينه وتورم است را بخشكانيم.
برخالف  ادعاهاي  وزير اقتصاد، آزاد سـازي    
اقتصادي و حذف يارانه ها منجر به بهبود سطـح  
زندگي زحمتكشان و تقويت قدرت خريـد آنـان      
نشده و نخواهد شد. توزيع نقدي يارانه ها نيز به  
هيچ عنوان نمي تواند جايگزين خواسته منطقـي  
و به حق كارگران براي افزايـش دسـتـمـزدهـا        

مطابق با نرخ واقعي تورم گردد. آنچه شمـس الـديـن       
حسيني وزير اقتصاد دولت احمدي نژاد مـطـرح مـي        

طرح اوليه تحول  13سازد، در واقع همان عمل به ماده 
اقتصادي و هدفمند سازي يارانه ها است. اين ماده بـا     
مخالفت گسترده كارگران روبه رو شد و ارتجـاع نـيـز      
درهراس از پيامدهاي اجتماعي جراحي بزرگ اقتصادي 
آن را از متن طرح حذف كرد، اما محتوي و روح آن در 
كل طرح باقي ماند. فراموش نكرده ايم كه قبال محمد  
رضا فرزين، دبير ستاد هدفمند كردن يارانـه هـا، در       
مصاحبه با خبرگزاري فارس با صراحت تاكيد كرده بود: 

افزايش حقوق و دستمزد در دولت، هزينه هاي دولـت  ”
را افزايش خواهد داد و در سطح حقوق هاي كارگـري،  

ماده ...“هزينه هاي كارفرما و توليد را افزايش مي دهد. 
قانون هدفمند سازي يارانه ها با صراحت اعالم مي  13

كرد كه ، درراستاي آزاد سازي اقتصادي افزايش حقوق 
و دستمزد كارگران متوقف و تمامي قوانين مغاير با اين 
قانون (قانون هدفمند سازي) از زمان ابالغ لـغـو مـي        
شود. حال همين ماده كه به ظاهر حذف شده، مبنـاي   
عمل قرار گرفته و دولت كودتا عدم افزايش دستمزدها 

را خواستار شده است. برنامه دولت كارگر ستيز احمدي نژاد كامال منطبق با دستور صندوق بين المللي  
پول و بانك جهاني است كه درآن عدم افزايش دستمزدها و تغيير و اصالح قانون كار از پي سـتـون     
هاي آزاد سازي اقتصادي به شمار مي آيند. جايگزيني توزيع نقدي يارانه ها در لفافه  توسعه  تامـيـن    

قانون كار فعلي، هدف اصلي دولت احمدي  41اجتماعي به جاي افزايش حداقل دستمزدها بر پايه ماده 
نژاد در چارچوب اجراي آزاد سازي اقتصادي است. بي جهت نيست كه همزمان با سخنان وزيران كـار   
و اقتصاد پيرامون عدم افزايش دستمزدها، معاون وزير اقتصاد و رييس سـازمـان سـرمـايـه گـذاري           

بـايـد تـمـام       ” بهمن ماه،  يادآوري مي كند:   29جمهوري اسالمي، طي گفت و گو با خبرگزاري مهر، 
شرايط الزم را براي سرمايه گذاران فراهم كنيم. قانون كار بايد در جهت بهبود فضاي كسب و كـار       
بازنگري شود. مشكل اصلي وزارت كار دراين خصوص به بازنگري قانون كار باز مي گردد، بنابر ايـن     
الزم است كه هر چه سريعتر قانون كار مورد بازنگري قرار گيرد. به عنوان مثال ممـكـن اسـت كـه         
بنگاهي در آستانه ورشكستگي، اعالم ورشكستگي كند اما قانون اجازه اخراج كارگران را به مـديـران     
اين بنگاه نمي دهد. اين در حالي است كه درتمام دنيا بنگاهي كه در آستانه ورشكستگي قرار دارد، مي 
تواند نيروهاي خود را اخراج كند. سرمايه هم دراختيار كار آفرينان و سرمايه گذاران است، ما بايد تمام  

 “شرايط الزم را فراهم كنيم.
مـدافـع   ” چنين استداللي به خوبي ماهيت دولتي را آشكار مي سازد كه با عوام فريـبـي خـود را          

معرفي كرده و مي كند. دولت احمدي نژاد در چارچوب حمايت از منافـع   “  عدالت محور” و “  محرومان
كالن سرمايه داران و اليه هاي انگلي طبقه سرمايه دار ايران ادعا مي كند كه، تورم ناشي از حـذف      
يارانه ها با توزيع نقدي يارانه ها جبران مي گردد، و بنابراين  افزايش نرخ تورم نبايد مبناي تـعـيـيـن     
 -حداقل دستمزدها قرار گيرد! مسبب افزايش تورم، جهش قيمت ها، ورشكستگي واحدهاي تـولـيـدي   

خدماتي و اوضاع ناگوار حاكم بر اقتصاد كشور، نه كارگران و افزايش حداقل دستمزد آنان، بلكه چپاول 
گراني اند كه هر يك بخشي از اهرم هاي سياسي و اقتصادي را در چنگ خود داشته و بـه غـارت         
وسركوب مردم مشغولند. سياست هاي بحران آفرين و تورم زاي دولت احمدي نژاد طي چند سال اخير 
بيشترين آسيب ها را به منافع زحمتكشان وارد ساخته و سبب سقوط سطح زندگي آنان گرديده اسـت.  
افزايش عادالنه دستمزدها مطابق با نرخ واقعي تورم، برخورداري از پوشش فراگير تامين اجتماعـي و    
تامين امنيت شغلي از خواسته هاي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان است و با وعده هـاي دروغـيـن         
ديگر نمي توان حقوق بديهي و منافع كارگران را ناديده گرفته و پايمال ساخت. تحـوالت پـرشـتـاب        
ميهن ما ضرورت حضور سازمان يافته زحمتكشان در صحنه سياسي كشور به منظور  تامين حـقـوق     
صنفي وسياسي خود را برجسته ساخته است. اين ضرورت تاريخي را بايد با مبارزه يي خستگي ناپذيـر   

 از قوه به فعل در آورد!
 

 آزادي براي زندانيان سياسي
 

بهمن ماه بارديگر ضرورت مبارزه متحد و سازمان يافته  25موج جديد بازداشت هاي  پيش و پس از 
 براي آزادي زندانيان سياسي را برجسته ساخته است.

گزارشات متعددي از اوضاع ناگوار زندان ها و فشارهاي غير انساني به زندانيان سياسي حكايت مـي  
بهمن ماه، در گزارشي نوشته بود: عليرضا فرزانه، از معـتـرضـان كـودتـاي          25كند. خبرگزاري هرانا،  

مذهبي، از زندان اوين به قزل حصار انتقال داده شـدنـد و      -انتخاباتي، و مسعود آقايي، از فعاالن ملي
 اكنون در شرايط بسيار نامناسب و نگران كننده اي دراين زندان بسر مي برند. 

برخي رسانه هاي اينترنتي از جمله هرانا و جرس، در گزارشي ديگر، از اعمال محدوديت هاي تـازه    
دبيرخانه مجـمـوعـه    ” بهمن ماه، آورده بود:   5براي زندانيان سياسي در زندان اروميه خبر دادند. هرانا،  

فعاالن حقوق بشر درايران روز گذشته با انتشار بيانيه اي ضمن محكوم كردن اعدام حسيـن خضـري     
زنداني سياسي كرد به دستگاه امنيتي هشدار داد كه با فشار و خشونت در قبال زندانيان سياسـي بـي     

 “دفاع، نمي تواند مانع انتشار گزارشات نقض حقوق بشر و گريز از مسئوليت اعمال خود شود.
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 ادامه رويدادهاي ايران  ...

وضع مشابهي در زندان هاي تبريز، سـنـنـدج،    
مشهد و شيراز حاكم است. در خصوص اعـمـال      
فشار بازجويان و شكنجه گران به مبارزان در بند 
دراوايل بهمن ماه، جمعـي از خـانـواده هـاي           
زندانيان سياسي با صدور بيانيه يي اعالم داشتند: 

وزارت اطالعات كه خود دستگير كننده و شاكي ” 
زندانيان ما بوده و با اعمال نظر بـر قـاضـيـان،       
محكوميت هاي طوالني مدت را براي زندانـيـان   
ما صادر كرده، اكنون مي خواهد با دخالت در كار 
سازمان زندان ها و قوه قضاييه بيش از پيش بـر  
عزيزان ما فشار وارد كند و با بحران سـازي در      
داخل بندها، فشارهاي مضاعف ايجاد كرده و در   
امور قضايي بيشتر مداخله كند ... زندانيان بيمار و    
كهنسال كه بايد در كنار خانواده خود و درخارج از 
زندان درمان شوند، متاسفانه درزندان نگه داري   
يا به خانه هاي امن منتقل و در مواردي به طـور  

 ...“غير قانوني در قرنطينه نگهداري مي شوند. 
قطع تلفن، بازجويي و فشار جسمي و روحـي      
پس از صدور حكم، قطع مـالقـات هـا، عـدم         
دسترسي به دارو و پزشك و مواردي از اين دست 
طي ماه هاي اخير در زندان ها و بر ضد زندانيان 
سياسي رواج يافته است. وضعيت وخيم سالمتـي   
منصور اسالو وحمله قبلي او، شـرايـط نـاگـوار         
جسمي دكتر ابراهيم يزدي، دبيركـل نـهـضـت       
آزادي، و بيماران ديگر، از جمله نازنين خسرواني، 
روزنامه نگار دربند، و كيوان صميمي، روزنـامـه     
نگار و فعال ملي، و شرايط نگران كننده جسمـي  
پيمان عارف، از فعاالن ملي، از نمونه هاي افشـا  
شده محسوب مي شوند.  درخصوص ابـراهـيـم       
يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران، خـانـواده او     
اعالم داشته اند كه، وضعيت جسمي او به شـدت  
نگران كننده بوده، و حال او در زنـدان رو بـه         
وخامت گذاشته است. وي درخانـه هـاي امـن         
وزارت اطالعات نگه داري مي شود. ايـن روش     
ضد انساني در طول دهه شصت و ابتداي دهـه    
هفتاد خورشيدي در مورد  زندانـيـان سـيـاسـي        
سرشناس از جمله رهبران و مسئوالن حزب ما و 
ديگر نيروهاي ملي و مترقي به كار گرفتـه مـي     
شد. احساس طبري، محمود اعتـمـاد زاده (بـه          
آذين) و نورالدين كيانوري از جمله قربانيان ايـن   

 روش ضد انساني بودند. 
ابراهيم يزدي درحالي به بند كشيده شده و در   
خانه هاي امن نگه داري مي شود كه به  بيماري 
هاي متعدد ناشي از كهولت سن مبـتـال اسـت.       

 26عالوه بر اين، پايگاه اطالع رسانـي نـوروز،       
بهمن ماه، از انتقال مصطفي تاج زاده به مكانـي  
نامعلوم خبر داد. فعاالن حقوق بشر و دموكراسـي   

بهمن ماه با انتشار گزارشي نسـبـت بـه       30نيز 
وضعيت نگران كننده برخي از زندانيان سيـاسـي   
مانند منصور اسالو، مصطفي اسكندري، مـاشـااهللا   
حائري، ارژنگ داودي و شير محـمـد رضـايـي       
هشدار دادند. در كنار اينان بايد به دسـتـگـيـري      
وسيع فعاالن  سياسي و مـردم مـعـتـرض در           

بهمن و اول اسفند ماه اشاره  كـرد.      25روزهاي 
مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي، صرف نظر از 
عقيده و تعلق سازماني و سياسي آنان، وظـيـفـه    
عاجل همه حزب ها و نيروهاي مترقي و آزادي   

 خواه كشور است.
 

 قبرس  -نيكوزيا -نشست احزاب كمونيست و چپ خاورميانه و اروپا

 همبستگي نيروهاي مترقي جهان با مبارزات مردم ايران

اسفـنـد مـاه جـاري احـزاب             7و  6به دعوت حزب مترقي زحمتكشان قبرس، آكل، در روز هاي 
كمونيست و چپ اروپا، خاورميانه و شمال آفريقا در كنفرانس مهمي در نيكوزيا، پايتخت قبرس شركت 
كرده و در رابطه با تحوالت مهم اخير در كشورهاي منطقه  بحث و تبادل نظر كردند.  يكي از مسائل  
محوري اين كنفرانس بحث در رابطه با مسئله فلسطين و تشكيل كشور مستقل فلسطين بـر طـبـق      
مصوبه هاي سازمان ملل متحد بود. كنفرانس همچنين در جلسه ويژه اي به بررسي گزارش و سخنان  
رفقاي مصر و تونس در رابطه با تحوالت اخير اين دو كشور پرداخت.  به دعوت رهبري آكل نماينـده   
حزب توده ايران نيز در اين نشست مهم شركت فعاالنه داشت و نقطه نظر هاي حزب را در رابطه بـا    
دستور كار كنفرانس مطرح كرد.  با توجه به رخدادهاي اخير كشور و به ويژه موج جديـد تـهـديـد و          
سركوب رژيم بر ضد فعاالن سياسي  كشور، احزاب شركت كننده در كنفرانس در پاسخ بـه ابـتـكـار       
مشترك حزب توده ايران و آكل، ميزبان كنفرانس، بيانيه همبستگي اي را به تصويب رسانيدند كه متن 
آن در ذيل چاپ شده است.  مشروح گزارش اين كنفرانس و مصوبات آن در شماره آتي نـامـه مـردم       

 منتشر خواهد شد.  
 متن بيانيه همبستگي

خواه ايـران     هاي امضا كننده زير كه همواره از پيكار زحمتكشان و نيروهاي ترقي ما نمايندگان حزب
ايم، مبارزه مردمي جاري در ايران در راه صلح، دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي  پشتيباني كرده

ساالر ايران براي مقابله با شركت كـنـنـدگـان در تـظـاهـرات               كنيم. رژيم دين  دقت دنبال مي  را به
اي و اصيل زحمتكشـان از جـملـه         آميز كه خواهان اصالحات قانوني و احترام به حقوق پايه مسالمت

حقوق سنديكايي هستند، متوسل به نيروهاي امنيتي و نظامي شده است. صدها تن از فعاالن مخالفان،  
اند. در ميان بازداشت شدگـان و      از جمله برخي از رهبران شناخته شده جنبش اعتراضي، بازداشت شده

آنان كه مورد رفتارهاي غيرانساني قرار دارند، فعاالن سنديكايي، وكالي برجسته و مـورد احـتـرام،          
شوند. ما خواستار آزادي فوري زندانيان سـيـاسـي       نگاران و فعاالن زنان و دانشجويان ديده مي روزنامه

خـواه ايـران در مـبـارزه              ايران هستيم. ما بر موضع هميشگي خود در همبستگي با نيروهاي ترقـي  
كنيم. ما معتقديم كه ميان   شان در راه صلح، دموكراسي و عدالت اجتماعي پافشاري و تأكيد مي پيچيده

هاي دموكراتيك زحمتكشان از يك سو، و توان پيكار مردمي براي ايجـاد   مبارزه در راه حقوق و آزادي
اي سرشتي  آميز مؤثر به منظور مقاومت در برابر تهديد دخالت خارجي در ايران، رابطه يك جنبش صلح

تـوسـط      مخالفت كامل خود را با هر گونه دخالت خارجي در ايـران   و ذاتي وجود دارد. ما  
كنيم و خواهان آنيم كه به مردم ايران فرصت داده شود تـا   نيروهاي امپرياليستي و ارتجاعي اعالم مي

هايي براي مسائل  بتوانند با حفظ استقالل و خودمختاري ايران و بدون هر گونه دخالت خارجي، راه حل
كنيم كه سمت و سوي آيـنـده تـحـوالت        داخلي كشورشان پيدا كنند. ما باز هم به صراحت تأكيد مي 
 سياسي ايران فقط بايد توسط خود مردم ايران تعيين شود.

 احزاب امضاء كننده اين بيانيه
حزب توده ايران، آكل (قبرس)، حزب كمونيست يونان، حزب كمونيست تركيه، حزب كمـونـيـسـت       
كارگري مجارستان، حزب كمونيست فرانسه، حزب كمونيست هاي ايتاليا، حزب كمونيست فدراسيـون  
روسيه، حزب كمونيست بريتانيا، حزب كمونيست مصر، حزب كمونيست سودان، حزب كمونيست لبنان، 
حزب كمونيست اسرائيل، حزب كمونيست اردن، حزب كمونيست عراق، حزب مردم فلسطين، جنبـش  

سـبـز   -التجديد تونس، حزب ترقي و سوسياليسم مراكش، حزب كمونيست در دانمارك، اتحاد سـرخ    
سيناسپيسموس (يـونـان)،       -دانمارك، حزب كمونيست مالت، حزب چپ آلمان (د لينكه)، ائتالف چپ   

 ادامه به مناسبت صدمين سالگرد ...

باشد. در صدمين سالگرد روز جهاني زن ما هنوز چالش هايي بزرگ را در برابر زنان شاهديم. نـظـام       
سرمايه داري كه با جان سختي در نهايت مجبور گرديد به خواسته هاي زنان تن دردهد،  مذبوحانه در 
صدد است حاصل تمامي اين مبارزات را به نفع خويش مصادره كند و اين طور وانمود كند كه نـظـام     
سرمايه داري ماهيتا با آزادي و تساوي زن موافقت دارد. تجربه تاريخي گويا خالف اين را ثابت مـي     
كند. در كشورهاي اسالمي زنان با هيواليي مواجه اند كه نمونه بارز آن طالبان و رژيم حاكم در ايران  
اند. زنان محروم در پاكستان و هند و بنگالدش براي تامين معاش خويش بايد در شرايطي بـه كـار        

در اروپا و آمريكا است. زنان افريقايي عـالوه بـر         19و  18بپردازند كه مشابه شرايط كاري در قرون 
محروميت هاي اجتماعي بايد هزينه صدمات زيانبار جنگ هاي داخلي و حكومت هاي فاسد در ايـن    
قاره را به طرق گوناگون بپردازند. در حالي كه ايدز در تمامي دنيا معضل هايي را به وجود آورده اسـت   
اما در قاره افريقا اين معضل ها به مقياس  فاجعه يي عظيم در برابر زنان گسترده شده و هر روز جـان  
بسياري را مي گيرد. خشونت خانوادگي و ضرب و شتم زنان حتي در جامعه هاي پيـشـرفـتـه هـنـوز         
همچون معضلي همچنان باقي است. همين موارد به خوبي نشان مي دهد كه مبارزه براي حقوق زنان  
پايان نيافته و جنبش جهاني چالش هايي بسيار در پيش رو دارد. با وجود تمامي اين مصايب، با توجـه   
به فن آوري هاي جديد كه امكان ارتباط  فعاالن مدني را بيش از پيش آسان مي سازد بايد اميدوار بود 
كه در سايه همكاري هاي بين المللي بتوان نيروي عظيم اجتماعي يي را به منظور  تحقق اين خواسته 
ها و عدالت اجتماعي در تمامي كشورها به نفع زنان بر پا داشت. صدمين سالگرد روز جهاني زن بـر       

 زنان ميهنمان و تمامي زنان در سراسر جهان مبارك باد.
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كننده زنان در پيشبرد مبارزه جهاني براي جلوگـيـري از جـنـگ،          
تالش در راه  ارتقاء حقوق زحمتكشان، دستيابي به صلح و حـفـظ     
محيط زيست بوده است. نقش زنان در سازمان دهي و پيشبرد پيكار 
در راه دست يابي به آزادي و عدالت اجتماعي در سال هاي اخير در 
بسياري از كشورهاي آمريكاي التين و ديگر نقاط جهان و در مـاه    
هاي اخير در شمار زيادي از كشورهاي خاورميانه و آفـريـقـا كـه         
انقالب هاي مردمي حيات ديكتاتوري هاي پوسيده را در هم مـي    
كوبد، و از جمله نبرد دليرانه زنان ميهن ما بر ضد رژيم ضد مردمي 
و واپسگراي واليت فقيه گواه نيرومندي از نقش مهم و انكار ناپذير 

 زنان در جنبش هاي رهايي بخش ملي در سراسر جهان است   
 

 زنان مبارز ايران!
جنبش زنان در كشور ما پيشينه اي طوالني و پر افـتـخـار دارد.      

مارس)  8اسفندماه (  17نخستين جشن روز جهاني زن در ايران، در 
سال پيش به ابتكار زنان پيشرو ميهن ما در رشت   88، يعني 1301

برگزار شد. مبارزه زنان براي بردن آگاهي در درون جامعه به شـدت   
عقب مانده ايران آن دوران، و مبارزه براي حقوق اوليه همچون حق 
راي از صفحات درخشان تاريخ مبارزات مردم ما براي پـيـشـرفـت     
اجتماعي است.  حزب توده ايران نخستين حزب سياسي كشور بـود   
كه مسئله تحقق حقوق زنان را در برنامه كار و مبارزه خود قرار داد. 
فعاليت زنان توده اي و ديگر زنان پيشرو ميهن، از جمله پايه گذاري 

، تأثـيـر كـيـفـي        1320تشكيالت دموكراتيك زنان ايران، در دهه 
عميقي بر سازمان دهي مبارزات صنفي و سياسي زنان بـر جـاي       
گذاشت. صفحات تاريخ معاصر ميهن مان به حـق مشـحـون از           
مبارزات تحسين برانگيز زنان كشور در مقاطع تعيين كـنـنـده اي      
همچون انقالب مشروطه، جنبش ملي شدن صنايع نـفـت كشـور،      

، 1357مبارزات انقالبي بر ضد رژيم ديكتاتوري شاه،  انقالب بهمن 
عراق، و  -مبارزه براي صلح و  براي خاتمه جنگ هشت ساله ايران

 است. “ واليت فقيه”مبارزه بر ضد سياست هاي ارتجاعي رژيم 
 

 زنان مبارزه و آگاه! 
ادامه مبارزه در كشوري كه سران تاريك انديش آن حقوقي براي 
زنان قائل نيستند و در طي سال هاي اخير فعاالن جنبش زنـان را    
هدف پيگرد زندان و شكنجه قرار داده اند وظيفه دشواري است كه 

 شما با جسارت و هوشياري به پيش برده ايد.
جنبش زنان ميهن ما در دهه هاي اخير دست آورد هاي ارزنـده    
اي به همراه داشته است.  ايجاد شمار زيادي از تشكل هاي صنفي  
و اجتماعي، تالش تحسين برانگيز در زمينه بـاال بـردن آگـاهـي         
اجتماعي، خصوصاً در ميان زنان زحمتكش، در كنار كار گسـتـرده     
فرهنگي و اجتماعي بي شك نقش موثري در زمينه سازمان دهـي    
جنبش مستقل زنان ميهن ما داشته و خواهد داشت و بايد تالش ها 

 را در اين زمينه دو چندان كرد.  
نقش موثر زنان ميهن ما، در سال هاي اخير از جـملـه ايـجـاد         

، “ مادران صـلـح  ” كارزارهاي مبارزه براي صلح و  تأسيس  سازمان 
شركت فعال زنان آگاه و مبارز در ديگر فعاليت ها و كارزارهاي ضد 

بر ضـد  “  يك ميليون امضاء” جنگ و همچنين سازمان دهي كارزار 
تبعيض جنسي،  در كنار ايفاي نقش برجسته اي در مبارزه بر ضـد    
نقض آشكار حقوق بشر و دفاع از قربانيان رژيم، و تـالش در راه      
برقراري پل هاي ارتباطي بين گردان هاي مبارزاتي جنبش مردمي 
و از جمله كارگران و دانشجويان، تنها نمونه هايي از حيطه عملكرد 

 و گستره جنبش زنان ميهن ماست. 
امسال برگزاري هشت مارس، در شرايط تشديد جـو ارعـاب و        

سركوب و خشونت بي سابقه دستگاه هاي امنيتي رژيم واليت فقيه 
بر ضد نيروهاي دگرانديش و پيشرو، و همچنـيـن يـورش هـاي         

 كارگزاران ارتجاع بر ضد حقوق زنان  برگزار مي شود.“ قانوني”
در حالي كه مجلسيان مرتجع و مزدوران ولي فقيه اليحه موسوم 

را كه يورش آشكاري به حقوق زنان ميهـن  “  حمايت از خانواده” به 
“ قانـونـي  ” ماست از كميسيون هاي مجلس عبور مي دهند و زمينه 

 شدن آن را فراهم مي آورند،  

نيروهاي سركوبگر بر فشار خود نسبت به فعاالن زنان افزوده اند و شمار زيـادي   ادامه اعالميه كميته مركزي ...
 از زنان مبارز و مترقي ميهن ما در سياه چال ها و شكنجه گاه هاي رژيم اسيرند.

مبارزه زنان ميهن ما پس از كودتاي انتخاباتي ولي فقيه و سپاه پـاسـداران، در     
، و در پي آن سركوب خونين و خشن اعتراضات مردمي برگ پـر  1388خرداد ماه 

 افتخاري در پيكار سياسي، طبقاتي و صنفي زنان ميهن ما محسوب مي شود. 
 25حوادث روز هاي اخير از جمله شركت دليرانه زنان مبارز در اعتراضات روز     

، نشان داد كه جنبش زنان ميهن ما 1389بهمن ماه و سپس در روز اول اسفند ماه 
به حيات پويا خود ادامه مي دهد و خواهد توانست نقش موثري در حوادث آيـنـده   

 ميهن ما به جاي گذارد.
 

 زنان مبارز و آگاه ايران!
حوادث هفته هاي اخير كشور هاي خاورميانه، جنبش هاي عظيم مـردمـي و       
سقوط حكومت هاي ديكتاتوري، در مصر و تونس، و لرزش پايه هاي حـكـومـت    
هاي ضد مردمي در يمن، الجزاير، بحرين و ليبي، كه زنان نقش برحسته يـي در    
اين پيروزي ها ايفا كرده اند، نشانگر آنست كه دوران حكومت هاي ضد مـردمـي    
در منطقه ما به سرعت رو به پايان است و ميهن ما نيز از اين قاعده مسـتـثـنـي       
نيست. تجربيات مبارزه دهه اخير ميهن ما نشان مي دهد كه جنبش مستقل زنـان   
در همبستگي و هم پيوندي با ديگر نيروهاي رزمنده اجتماعي همچون كارگران و 
زحمتكشان و دانشجويان و جوانان در كنار هم و در صورت سازمان يافتگي مـي    
تواند راه گشاي تحوالت جدي به سمت تحقق آزادي، دمـوكـراسـي و عـدالـت          
 اجتماعي باشد. بايد در سازمان دهي اين امر مهم همه امكانات را به كار گرفت. 

كميته مركزي حزب توده ايران، روز جهاني زن را به ميليون ها زن آزاده و مبارز 
ميهن ما صميمانه تبريك گفته و بار ديگر پايبندي خود را به مبـارزات و آرمـان       
هاي واالي جنبش جهاني زنان براي رهايي از ستم جنسي و طبقاتي و براي دست 
يابي به برابري اعالم مي كند. آينده و پيروزي به مبارزات مردم ميهن مـا در راه      
آزادي، رهايي از ستم طبقاتي و جنسي و حركت به سمت تحقق عدالت اجتماعـي  

 تعلق دارد.
 

فرخنده باد صدمين سالگرد هشتم مارس، روز هـمـبـسـتـگـي         
 رزمجويانه با پيكار زنان سراسر جهان!

 درود آتشين به زندانيان سياسي زن و همه زندانيان سياسي!
 

 كميته مركزي حزب توده ايران
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، طرفداران سوسـيـالـيـسـم، و        “ نامه مردم“پيام تان به خوانندگان  -سئوال 
 مبارزان ضد ديكتاتوري اسالمي در ايران چيست؟ 

پيام من براي رفقاي ايراني ، اميدواري به آينده و پيـروزي مـبـارزه       -جواب 
دشوار و با اهميت كنوني در ايران است.  ما از نزديك مبارزه حزب شـمـا را از          

و هماهنگي و ارتباط با مسئوالن حزب توده ايران دنبال مـي    “  نامه مردم”طريق 
كنيم. تحوالت ايران و پويايي مبارزه  توده ها در ايران دربردارنـده درس هـاي        

ايران تـاريـخـي    گرانبهايي براي همه مردم كشور هاي منطقه خليج فارس است.  
بسيار غني در رابطه با انقالب هاي اجتماعي دارد كه سـرشـار از درس هـاي          
تاريخي اند.   به باور ما دوره  بنيادگرايي در ايران به سر آمـده اسـت. ايـجـاد             
تحوالت بنيادين در ايران دير و زود دارد اما حتمي است.  نيروهاي مـذهـبـي و       
بنيادگرا با عملكرد خود، عمالٌ ثابت كرده اند كه هيچ برنامه يي براي پيشرفـت و    

“ هديه اي”تحول در كشور هاي منطقه ندارند. آن ها جز بهره كشي و ديكتاتوري 
براي خلق ها ندارند. در ايران اسالم گرايان مرتجع پس از سه دهه و با تحمـيـل    
هزينه يي گزاف به كشور و زحمتكشان، تمامي انرژي و پتانسيل انقالب عـظـيـم    

را به باد فنا داده اند.  آن ها نه فقط براي ايران نكبت و     1357مردمي بهمن ماه 
سياهي به ارمغان آورده اند، بلكه با كمك به جريان هاي سياسي ارتجاعي حيـات  
سياسي همه كشورهاي منطقه را زير تاثير قرار داده اند.  با سياست هاي ارتجاعي  
و ماجراجويانه خود به امپرياليسم ياري كرده اند تا عملكرد نظامي و نو استعمـاري  
خود را توجيه كند. پيروزي از آنِ مردم زحمتكش است. من براي رفقاي توده اي     
آرزوي پيروزي در نبرد هاي سرنوشت ساز آينده را دارم.  تغييرات سياسي تـرقـي    
خواهانه در ايران به نفع همه خلق هاي منطقه  و جنبش آزادي خواهانه و ضـد      
امپرياليستي در همه كشور هاي خاورميانه است.  ما در اين مـبـارزه بـا شـمـا             

 همبستگي كامل داريم.

 ادامه مبارزه براي تشكيل جبهه متحد ترقي خواهي...
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 به مناسبت صدمين سالگرد روز جهاني زن
نگاهي به بيش از دو قرن مبارزه 

 زنان در جهان و ايران

كه زنان در آن نقش برجسته اي ايفا مي كردند. در تظاهرات و نـاآرامـي      
هاي متعددي كه در قرن نوزدهم به ثبت رسيده است، حضور زنان همگام 
با كارگران مرد و در مقطع هاي  متفاوت حضور مستقل خـود زنـان در         
تظاهرات به هيچ وجه تصادفي و از سر اتفاق نبوده است. شرايط عـيـنـي       
حاكم بر ضد زنان كه در عرصه كاري و خانوادگي زير فشار قرار گـرفـتـه    
بودند، زمينه هاي پيدايش حركت ها و جنبش هايي را موجب گرديد كه به 
تدريج خواسته هاي زنان نيز در آن ها گنجانده شد.  به عـنـوان مـثـال،          
شرايط زنان كارگر در آمريكا قابل توجه است. زنان كارگر در اوايـل قـرن      

دالر  2ساعت كار مي كردند. حقوق آنان  بيش از  17نوزدهم بايد روزانه تا 
در هفته نبود. هر گونه اعتراض به شرايط كاري باعث اخـراج آنـان مـي         
گرديد. محيط هاي كاري، تاريك و نمور، سرد و غير بهداشتي، همـراه بـا      
گرد و غبار بود كه بيماري هاي بسيار سخت  را موجب مي شـد. وجـود        
چنين زمينه هايي، فكر ايجاد اتحاديه هاي كارگري را براي زنان هر چـه    
بيشتر تقويت كرد. ظهور اولين اتحاديه هاي كارگري زنان در آمريكـا بـه      

بر مي گردد. در تاثير وجودي اين مهم  همين بس كـه ايـن         1820دهه 
اتحاديه ها توانست دستمزد كارگران عضو را دو برابر بيشتر از كارگران غير 
عضو بكند. اعتصاب هاي گوناگون با نتايج متفاوت در قرن نـوزدهـم در        
جهت ايجاد شرايط بهتر كاري براي زنان به وقوع پيوست. دو اتفاق مـهـم    
در قرن نوزدهم در آمريكا كه هر دو در ارتباط با محيط هـاي كـاري و         
كارگري بود و نشان دهنده سبعيت نظام سرمايه داري نسبت به نيروي كار 
بود، نقطه عطف هاي تاريخي يي را موجب شد كه هنوز در حكم دو سنت 
تاريخي زحمتكشان هر ساله سالروزشان برگزار مي شود. سركوب كارگران  

، كه بعدها به نام روز جهاني كارگر نام گذاري شد، و 1886شيكاگو در سال 
در نيويورك كه در آن كارگران خواستار  1857مارس  8اعتراضات كارگري 

ساعت كار و حقوق متساوي براي زنان بودند، كه با نام  روز جـهـانـي     10
زن، هر ساله برگزار مي شود. جنبش هاي زنان در اروپا هم نقطه عـطـف    
تحوالتي گرديد كه تاثيرات خويش را به نحوي در حركت هاي بعدي زنان 

، خيزش توده ها بر ضد پادشاهـي  1848به روشني نمايان ساخت. در سال  
پروس، حكومت وقت را مجبور ساخت تا براي مهار توده ها، خواسته هاي 
آنان را بپذيرد. هر چند پذيرش اين خواسته ها پس از فـروكـش كـردن         
ناآرامي ها تحقق نيافت، اما نكته قابل توجه در اين خواسته ها، گنجانـدن  
احقاق حقوق زنان  بود. دولت پروس به دليل همين فشارها مجبور گرديـد   
كه حق راي براي زنان را قبول كند، حقي كه بعد از فروكش كردن ناآرامي 
ها ديگر مورد توجه حكومت وقت قرار نگرفت. قبول اين خواستـه در آن       
مقطع، به دليل حضور گسترده زنان در اين تظاهرات بود. هميـن حضـور      

و  1911گسترده باعث گرديد كه دو سال اول روز جهاني زن در سال هاي 
مارس روز نوزدهم مارس برگزار گردد. در انگلستان در     8، به جاي 1912
هزار نفر ثبت شـده   750تعداد اعضاي اتحاديه هاي كارگري   1888سال 

به شش ميليون و پانصد هزار نفر رسيد.   1918است، اما اين رقم در سال 
افزايش حضور زنان در كارخانه ها و شركت در مبارزات كارگري يكـي از    
 داليل افزايش اعضاي اتحاديه هاي كارگري در انگلستان قلمداد مي شود.
بررغم پيروزي هاي مقطعي در اينجا و آنجا، به طور كلي تغييرات كيفي 
يي را به نفع وضعيت كارگران زن  موجب نشد، و نظام سرمايه داري بنا بر 
ماهيت وجودي اش، هرگونه اعتراض و مقاومت را با حيله هاي مختلف و   
ترفندهاي گوناگون سركوب مي كرد. سرمايه داري به واسطه قدرت مالـي   
و در اختيار داشتن دولت و ارگان هاي سركوب، بارها و بارها جنايت هـاي  

روز جهاني زن امسال مصادف است با صدمين سالگرد آن در سراسر جهان. 
، برگزار شد و تـا   1911اولين سالگرد جهاني روز زن صد سال پيش، در سال 

به امروز بدون وقفه ادامه داشته و هر سال نسبت به سال هاي گذشـتـه بـا      
 حساسيت و شكوه بيشتري برگزار مي شود.

اقدام به برگزاري روز جهاني زن در عكس العمل به شرايط غير عادالنه اي 
بود كه به خصوص با پيدايش نظام سرمايه داري از مدت ها پيش بـه زنـان     
تحميل شده بود. يك دهه از آغاز قرن بيست و يكم گذشته است و ما اكنون  
شاهد دستاوردها و همچنين چالش هايي بزرگ براي زنان در عرصه جهانـي  
بوده ايم. اينكه پيش زمينه هاي اين دستاوردها و مبارزات چـه بـوده انـد،           

 موضوع مورد بحث ما ست.
در انگلستان، تغييرات عظيمي را در شيوه توليـد و     18انقالب صنعتي قرن 

مناسبات كار به وجود آورد. انقالب صنعتي در سه زمينه بافندگي، زغال سنگ 
و ذوب آهن بيشتر نمود يافت و دو نتيجه مهم آن، گسترش استعمار اروپايـي  
در كشورهاي آسيايي و آفريقايي، و بهره كشي از كارگران در داخـل بـود.         
انقالب صنعتي باعث تاسيس كارخانجات مختلف گرديد و همين امر موجـب   
پيدايش شهرهاي جديد و به تبع آن روند مهاجرت به اين شهرها براي پـيـدا   
كردن كار را پديد آورد. شهرهايي همچون منچستر و ليدز كه قبل از انقـالب   
صنعتي در حد يك روستا بودند، در يك دوره زماني به دو مركز مهم تبـديـل   
شدند. اكثريت جمعيت اين شهرها را نيروي كاري تشكيل مي داد كـه در         
كارخانجات جديد مشغول به كار شده بودند. به دنبال انقالب صـنـعـتـي در        
انگلستان، روندي مشابه، اما  با فاصله هاي زماني متفاوت در ديگر كشورهاي 
اروپايي و آمريكا، و دست آخر، در ژاپن آغاز گرديد كه مناسبـات سـيـاسـي،       
اقتصادي و اجتماعي جديدي را به همراه داشت. تضاد كار و سرمايه به تدريج  
در اشكال مختلف پديدار مي گرديد. زوال فئوداليسم و زايش سرمايـه داري،     
نيروي كار پراكنده در زمين هاي كشاورزي و صنايع دستي را در شـهـرهـاي    
جديد گردهم آورد. اين نيروي كار عالوه بر مردان، شامل كودكان و زنان نيز  

، شش ميليون نـفـر، در     1740تا  1700مي گرديد. جمعيت انگلستان از سال 
ميليون و در  17نزديك به  1850ميليون نفر، در سال  8، بيش از 1800سال 
به بيش از سي ميليون نفر رسيد. نگاهي به آمار فوق به خـوبـي       1900سال 

نشان مي دهد كه سرمايه داري براي توليد، به نيروي كار بيشتري احـتـيـاج    
داشت و ورود كودكان و زنان به عرصه توليد نه بر زمينه مشاركت دادن آنان 
در امور اجتماعي، بلكه به دليل استفاده از نيروي كار آنان  در جهـت كسـب     
سود بيشتر بود. براي درك بهتر اين وضعيت بايد متذكر شد كـه مـثـال در         

نـفـر    3اواسط قرن نوزدهم در حالي كه نسبت تصديِ زنان در مشاغل اداري 
مرد بود، در همان زمان اين نسبت  در كارخانه هاي نساجي،  64زن در مقابل 

مرد بود. در يك زمان حتي نسبت زنان كـارگـر در         661زن در مقابل  635
كارخانه هاي نساجي بيشتر از مردان بود. نكته قابل تامل در اين مـورد، بـه      

درصد زنان كارگر را افراد زير سن سيزده  16سن كارگران زن مربوط مي شد. 
درصد را زنان كارگر بـاالي   33تا بيست سال، و  13درصد را زنان  51سال،  

سال تشكيل مي دادند. حقوق و مزاياي زنان كارگر نسبت به مردان بسيار   21
پايين تر بود. اگر توجه داشته باشيم كه ميزان دستمزد كارگران مرد هم حتي  
متناسب با كار طاقت فرساي آنان نبود ، آنگاه به ستم خشني كه بر زنان مـي  
رفته است به خوبي مي توان پي برد. شيوه مرسوم در تعيين دستـمـزد زنـان      
كارگر بر حسب سن آنان وضع مي گرديد و هر چقدر كارگر سـن كـمـتـري       
داشت، ميزان دستمزد كمتري دريافت مي كرد. ميزان دستمزد زنان سي ساله  
كه بيشترين دستمزد را در بين زنان كارگر دريافت مي كردند، يك سوم كمتر 
از مردان بود. اينكه در آمارهاي موجود تعداد زنان كارگر زير بيست سال بـه     
مراتب بيشتر است، دليل آن را بايد در رابطه با ميزان دستمزدها پيدا كرد. در    
واقع امر با به كار گرفتن كودكان و زنان زير بيست سال، سود بـيـشـتـر از         
حاصل كار كارگران نصيب سرمايه داران مي گرديد. توجه دوبـاره بـه ايـن         

 موضوع چهره كريه سرمايه داري را به خوبي عيان مي سازد.
افزايش كارگران زن در قرن نوزدهم و عدم تحمل شرايط كار طاقت فرسـا  
      8ادامه در صفحه و غير انساني همراه با دستمزدهاي ناچيز، ناآرامي هاي بسياري را موجب شد 
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بي شماري برضد معترضان به مرحله اجرا درآورد و اين لكه هـاي    
سياه ننگ در اقدام به ضد زحمتكشان هنوز هم بعد از سـال هـاي     
طوالني از ذهن  زحمتكشان پاك نشده اند. اعتصاب زنان كارگر در  

، كه در آن بيست تا سي هزار نفر شركت كردنـد  1909نيويورك در 
هفته در هواي سرد زمستاني ادامه داشت، با سركوب  13و به مدت 

شديد پليس همراه بود. در جريان محاكمه اعتصاب كنـنـدگـان در       
دادگاه، قاضي منصوب از سوي سرمايه داران خطاب به كـارگـران     
اعالم كرد كه، اعتصاب آنان در مقابل خدا است و نان آنان بايستـي  
از عرق جبين به دست آيد. يك سال پس از اعتصاب مذكور، آتـش   

كارگر كه بيشتر آنها  146سوزي مهيبي در همان محل اتفاق افتاد.  
تا بيسـت سـالـه       16را زنان مهاجر و زحمتكش يهودي و لهستاني 

تشكيل مي دادند ، جان باختند. علت اصلي چنين تلفات گسترده اي  
به اين دليل بود كه  اقدامات ايمني الزم به منظور فرار از ساختمان 
در موارد اضطراري ايجاد نشده بود. دادگاه در جريـان مـحـاكـمـه         

دالر جريمه محكوم كـرد و     20صاحبان كارخانه يكي از آنان را به 
دالر به بازماندگان قربانيان داده شد. مروري بـر    75بابت هر كشته 

حادثه هاي محيط كارگري و وضعيتي كه در آن جان انسان ها بـه  
پشيزي نمي ارزد، حتي در دوران معاصر، كه در آن اين گونه حوادث  
به وفور اتفاق مي افتد، ماهيت سرمايه داري را كه بر كسب هر چـه  
بيشتر سود مبتني است ثابت كرده است. به جرات مي توان گـفـت      
كه وضعيت زنان در آمريكا يكي از غير انساني ترين و وحشـتـنـاك    
ترين وضعيت هاي موجود در نظام سرمايه داري بود. وجود  چنيـن   
شرايطي براي زنان بار ديگر ضرورت برپايي مراسمي بين المللي به 

 منظور  بزرگداشت زنان را بيش از پيش برجسته مي ساخت.
 

 جنبش زنان و سوسياليسم
همزمان با مبارزات زنان در عرصه هاي گوناگون، در نيمـه دوم    
قرن نوزدهم، ما شاهد رشد افكار ضد سرمايه داري و برابري طلبانه 
در بين هواداران زحمتكشان هستيم. نظريات ماركس و انگـلـس و     

فعاالن طرفدار سوسياليسم را در صـف    انتشار مانيفست كمونيست، 
 1857مقدم مدافعان زحمتكشان قرار داد. كالراتسكين در سـال         

متولد شد. در جريان تحصيالتش در اليپزيك به سوسياليسم تمايل  
به حزب سوسيال دموكرات پيوست و در      1881پيدا كرد. در سال  

به سردبيري نشريه حزب به نام برابري منصوب گرديـد   1891سال 
كه به مسايل زنان اختصاص داشت.  از كارآيي او در اين عـرصـه      

 67بـه       1903همين بس كه تيراژ نشريه برابري از يازده هزار در 
افزايش پيدا كرد. كالراتسكين در طول تمامـي    1906هزار در سال 

اين دوران، مبارزه بي وقفه خويش را براي احقاق حقوق زنان ادامـه  
، دومين كنفرانس زنان سوسيـالـيـسـت در       1910مي داد. در سال  

تعيين روزي بين المللي به منظور كپنهاگ به پيشنهاد كالراتسكين، 
بزرگداشت  زنان را در دستور كار قرار داد و به تصويب اعضا رسيـد.  

تظاهرات عظيمي در آلمان، اتريش، سـويـس و        1911مارس  19
دانمارك با حضور گسترده زنان برگزار شـد و  لـرزه بـر انـدام               

هزار  30حكومتيان انداخت. فقط در اتريش تعداد تظاهر كنندگان به 
نفر مي رسيد. تظاهرات مزبور با حمله نيروهاي پليس و ضـرب و       

 شتم زنان همراه بود.
چند سال پس از اولين سالگرد روز جهاني زن، آتش جنگ جهاني 
اول بين قدرت هاي امپرياليستي شعله ور گرديـد. جـنـگ هـاي          
خانمان برانداز، تاثيري مستقيم بر زندگي زنان بر جا مي گـذارد و      
وضعيت آنان  را هر چه بيشتر به وخامت سوق مـي داد. در ايـن          
دوران ما شاهد حضور گسترده زنان در تظاهرات مختلف ضد جنگ 
هستيم كه تاثيراتي عظيم در روندهاي سياسي بر جـاي گـذاشـت.      

در جريان جنگ جهاني اول به دليل حمايت حزبش از  كالراتسكين
جنگ به همراه روزا لوكزامبورگ و كارل ليبكنشت از حزب سوسيال 
دمكرات جدا گرديد و جنبش ضد جنگ را سازمان دهي كـرد. در       

كنفرانس بين المللي زنان بر ضد جنگ را در برلين  سازمـان   1915
  1932به حزب كمونيست آلمان پيوست. در      1919دهي كرد و در 

نماينده مجلس در رايشتاگ شد و با روي كار آمـدن هـيـتـلـر و            
 1933ممنوعيت حزب كمونيست و سركوب آن به مسكو رفت و در 

 همانجا درگذشت.
تظاهرات زنان كارگر در پتروگراد بر ضد گرسنگي و جنگ و تـزاريسـم، بـانـگ         
آغازين انقالب كبير اكتبر بود. زنان در اعتراض به كشته شدن دو ميليون سرباز و بر  

به يك روز فراموش  1917مارس  8ضد فقر و گرسنگي تظاهرات عظيمي برپاكردند. 
نشدني در تاريخ انقالب روسيه تبديل شد. كوتاه مدتي پس از اين تظاهرات تـزار از     

 قدرت بركنار و انقالب كبير اكتبر به پيروزي رسيد.
مبارزات خويش را با فاشسيم رو به رشد و بر ضد آن گره زدند،  1930زنان در دهه 

و در اسپانيا، ايتاليا و آلمان مبارزات شورانگيزي را به ثبت رساند. جنگ آمريكا بر ضد  
ويتنام عالوه بر برانگيختن خشم افكار عمومي در تمامي جهان، در داخل خود آمريكا 
نيز چالش هاي جدي يي را براي دولت مندان آمريكايي بـه هـمـراه داشـت. در              

در دانشگاه بركلي زنان بار ديگر خشم خويش را بـر       1968تظاهرات هشتم مارس 
 ضد هر گونه جنگي اعالم كردند.

يكي از عرصه هايي كه زنان در آن مبارزه يي پيگير را دنبال كردند حق راي دادن 
بود. بجز كشورهاي سابق سوسياليستي و كشورهايي كه هم اكنون بـا سـيـسـتـم           
سوسياليستي اداره مي شوند بقيه حكومت ها بدون فشار و مبارزه زنان و هـواداران      
آنان حاضر نشدند داوطلبانه  اين حق را به زنان اعطا كنند. حكومت هاي مذكور بـه   
اين دليل با اين امر مخالفت كرده و مي كنند كه اصوال با روندي كه بر مبنـاي آن    
زنان بتوانند نقشي تعيين كننده در سرنوشت خويش ايفا كنند شديدا ضديـت دارنـد.     

بود. در انگلـسـتـان سـال         1893اولين كشوري كه به زنان حق راي داد نيوزلند در 
و پس از شـكـسـت         1946حق راي كامل به زنان اعطا شد. زنان  ايتاليا در  1928

بـه اجـرا        1902فاشيسم اين حق را به دست آوردند. در استراليا حق راي زنان در    
از اين حق محروم كرد. در كانادا در     1967درآمد، اما  بوميان اصلي اين كشور را تا 

، و ژاپن  1918و سوئد و آلمان در   1913اين حق به زنان داده شد. نروژ در    1950
بـراي     1920به اين مهم وادار شدند. حق راي براي زنان در آمريكـا در        1945در 

تمامي اياالت كامل شد، اما به زنان سرخپوست و بوميان اصلي اين حق داده نشـد.    
نگاهي به آمارهاي فوق نشان مي دهد كه بسياري از كشورهاي سرمايه داري كـه      
هم اكنون داعيه حمايت از حقوق زنان را دارند سال ها و يا حتي چند دهه بـعـد از       
انقالب كبير اكتبر دارا بودن حق راي زنان را مجبور شدند بپذيرند. اكثر كشـورهـاي    

ميالدي اين مهم را به اجرا درآوردند. ايـن دوران        60و  50افريقايي در دهه هاي 
همزمان با رشد و گسترش جنبش هاي ضد استعماري است كه به استقالل بسياري 
از كشورها  منجر گرديد. نكته قابل تامل به كشورهاي عربي حوزه خليج فـارس و       
خاورميانه مربوط مي گردد كه احكام و سنت هاي اسالمي در آن به طرق گوناگـون  
جريان داشته و دارد و مشخصه اصلي آن زن ستيزي كامل است. اعطاي حق راي به 
زنان در اين كشورها يا به چندين  سال گذشته مربوط مي شود و يا ايـنـكـه مـدت       

اين حق را به دست آوردند. قـطـر در        1974زيادي از آن نمي گذرد. زنان اردن در  
، و امارات متحده عربي  2005، كويت در  2003، عمان در  2001، بحرين در  1997
سال پيش مجبور گرديدند اين حق را به زنان بدهند. هر چـنـد      5،  يعني  2006در 

مجلسي   2005اصوال در عربستان سيستم انتخاباتي يي  وجود ندارد و فقط در سال 
درصد آن به اصطالح انتخابي بودند تشكيل شد،  بـا هـمـه        50فرمايشي كه تنها  

اينها،  تنها كشوري است در دنيا كه هنوز اين حق را از زنان دريغ داشته  است. زنان  
در اين كشور از حق مسافرت به طور تنها محرومند و حق رانندگي كـردن را هـم       
ندارند. عربستان سعودي تنها كشور در دنيا ست  كه سينما نيز در آن وجود نـدارد و     

 سينما در آن ممنوع است.
 

 مبارزات زنان ايران
يكي از شورانگيز ترين صحنه هاي مبارزه زنان در بين  جنبش هاي اجـتـمـاعـي     
جهان مربوط به ميهنمان ايران است. سابقه اين جنبش ها عمدتا به انقالب مشروطه  
بر مي گردد. اگر بخواهيم به نكته برجسته اي در رابطه با مبارزه زنان قبل از انقالب  
مشروطه توجه كنيم بايد به طاهره قره العين اشاره كنيم. وي كه در يـك خـانـواده       
روحاني به دنيا آمده بود توانست تحصيالت عالي را نزد پدر و مادر خود كه هـر دو      
مجتهد بودند به انجام رساند. اين اعتقاد وجود دارد كه وي نه تنها شعر و نـثـر را          
استادانه مي نگاشت، بلكه در نظريه پردازي سياسي نيز پيشتاز بوده است. گرايش او    

همزمان با محاكـمـه   “  بدشت” به جنبش بابيه و سخنراني در ميان طرفداران باب در 
باب و بدون روبنده، از او يك چهره انقالبي كه به تساوي حقوق زن و مرد معتقد بود 
ساخته است. چنين حضور جسورانه اي منجر به دستگيري و سپس قتل فـجـيـع او       
گرديد. توجه به زمينه هاي عيني يي كه طاهره قره العين در آن رشد كرد نشان مـي   
دهد كه توجه به سواد و سوادآموزي براي زنان تا چه حد در مشاركت آنان در امـور    
اجتماعي مي تواند موثر باشد. اين همان نقطه كليدي يي است كه روحانيون هم در    
گذشته و هم در حال حاضر با حساسيت با آن برخورد مي كنند و تمامي توان خويش 
را به كار برده و مي برند تا زنان از پيشرفت تحصيلي كه تاثيري مهم بر افكار و رشد 
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انديشه هاي آنان دارد، جلوگيري كنند. چندين دهه پس از قـتـل        
طاهره قره العين ميراث وي كه همان انديشه هاي ترقي خواهـانـه   
بود به شكلي ديگر در انقالب مشروطيت تجلـي يـافـت. حضـور          
گسترده زنان در انقالب مشروطيت و تاثيرات مهمي كه اين حضـور  
در سال هاي بعد داشت نقشي بسيار ارزنده در مبارزات زنـان بـه       
همراه داشت. در جريان انقالب مشروطيت انجمن هايي تشـكـيـل     
گرديد كه در آن چهره هاي برجسته اي از زنان در آن بـه نـقـش      

ادامه   1312آفريني پرداختند. فعاليت اين زنان و انجمن ها تا سال  
داشت و در اين سال تقريبا هيچ انجمن مستقلي در ايران كه بتوانـد  
براي زنان فعاليت كند وجود نداشت. به دستور رضا خان تمامي اين  
انجمن ها منحل و اجازه فعاليت از آنها سلب گرديد. اگر بـگـويـيـم      
رضا خان و محمدرضا پهلوي در طول بيش از پنج دهه حـكـومـت    
ننگين شان زمينه ساز  وضعيتي گرديدند  كه هم اكنون زنان ميهن 
با روي كار آمدن رژيم واليت فقيه با آن مواجه اند، سخني به اغراق 
نگفته ايم. ديكتاتوري رضا خان در طول دوران حكومتش اقدام بـه   
انجام برنامه هايي كرد كه نه تنها به پيشرفت زنان كمكي نـكـرد،      
بلكه موجب  پس رفت هايي هم در اين زمينه گرديد. حتي در زمان  
حاضر هم بسياري هستند كه كشف حجاب رضا خان را در حـكـم     
اقدامي مترقي مورد ستايش قرار مي دهند. اجبار كردن زنـان بـه        
برداشتن چادر، عمال تعداد بسيار زيادي از زنان را خانه نشين كرد و 
از مشاركت در امور اجتماعي حتي در همان سطح محدود هـم بـاز     
داشت. تغييرات عميق اجتماعي به شيوه  دستور از باال و بدون توجه 
به واقعيت هاي فرهنگي و اجتماعي و باورهاي مذهبي يي كه بر اثر 
نفوذ روحانيون مرتجع بر جامعه ايران در صد سال پيش سـيـطـره       
داشت، نمي توانست تاثيري مثبت بر جا بگذارد. رژيمي كه تمـامـي    
نشريات و انجمن هاي مستقل زنان را منحل كرده بود و امـكـان       
رشد آگاهي و مشاركت زنان را به صفر رسانده بود نمـي تـوانسـت      
ادعاي طرفداري از زنان را داشته باشد. رژيم ديكتاتوري رضا خـان    
براي خالي نبودن عريضه، تشكيالتي را با نام كانون زنـان بـه راه       
انداخت كه تنها در چارچوب سياست هاي دربار فعاليت مـي كـرد.     
فعاليت اين كانون پيرامون  مسايلي همچون خانه داري، بچه داري 
و امور آشپزي براي زنان بود. تعداد اعضاي آن قبل از سقوط رضـا     

نفر رسيده بود كه قاعدتا مي بايد وابستگان بـه دربـار       60خان به 
دربـاره   “  ماموريت براي وطـنـم  ” باشند. محمدرضا پهلوي در كتاب  

پدرش مي گويد كه رضا خان معتقد بود كه وظيفه اصلي زن خـانـه   
داري و بچه داري است، اما اگر بتواند درس بخواند و كار هم بكنـد  
بهتر است. اگر به اين اعتراف،  اين واقعيت را هم اضافه كنيم كـه     
رضا خان همزمان سه زن داشت،  مي توان به ادعاهاي  كساني كه 
براين  طبل ميان تهي مي كوبند پي برد. شادروان رفـيـق احسـان       

مـي     به روشنـي “  جامعه ايران در دوران رضا شاه” طبري در كتاب 
سردمداران كشور از آغاز قرن نوزدهم تا امروز به اصـطـالح   “ گويد:  

كرنا را از سر گشادش مي زنند و تمدن را با گره كروات و رقـص      
تانگو و كارد و چنگال و دست دادن و شاپو برداشتن و امـثـال آن       
يكسان مي گيرند. وادار كردن دهقان ايراني كه حتما كاله نـمـدي    
خود را به كپي بي قواره تبديل كند و يا كشيدن چادر نماز از سـر      
پيرزنان در ميدان هاي عمومي و ده ها اقدام خشن از اين نـوع، در    
دوران رضا شاه، در حالي كه يك مبارزه جدي با بيسوادي، تريـاك،  
امراض عمومي به عمل نمي آمد و يا حتي در تهران آب لوله كشي 

جامعه ايراني به خصـوص    “   نشد، نمودار روشن اين گمراهي است. 
زنان ايراني بايد بسيار خوش شانس بوده باشند كه فاشيسم شكست 
خورد،  در غير اين صورت تفكري كه عالقه وافري به فـاشـيـسـم     
هيتلري پيدا كرده و همين امر هم باعث خلع او از قدرت از سـوي    
اربابانش گرديد، مي توانست صدمات زيان باري را متوجه جـامـعـه    
ايران، به خصوص زنان سازد. تفكر فاشيستي هيچ گونه پيوندي بـا     
انديشه هاي مترقي نسبت به زنان ندارد. سقوط رضاخـان گـرچـه       

مرداد   28توانست فضاي تنفسي يي را براي زنان تا مقطع كودتاي 
تا حدودي به وجود آورد، اما وضعيت پس از اين كـودتـاي       1332

ننگين براي زنان باز به نقطه سابق برگشت. همزمان با سـركـوب      
نيروهاي سياسي و مترقي و انحالل تشكل هاي مستقل و مردمـي،  

تشكيالت موجود براي زنان نيز بـه    
همان سرنوشت دچار شد. تنها تشكل  
در طول اين دوران، سازمـان زنـان     
ايران بود كه رياست آن را اشـرف        
پهلوي خواهر محمد رضا به عـهـده     
داشت. اشرف پهلوي يكي از فـاسـد    
ترين اعضاي خانواده سلطنتي بود كه 

مرداد شخصا در     28بعد از كودتاي 
قتل كريم پور شـيـرازي دخـالـت         
مستقيم داشت. مـحـمـد رضـا در            
گذشته، و وابستگانش هم اكنون، كه 
عمدتا در خارج از كشور بسـر مـي       
برند، سعي دارند با توجه به اوضاع بد 
زنان در رژيم واليت فقيه اين توهـم  
را دامن بزنند كه در دوران پـهـلـوي    
اقدامات بايسته اي به نـفـع زنـان        
صورت گرفته است، كه به عـنـوان     
نمونه مي توان به تصويـب قـانـون      
خانواده در آن دوران اشـاره داشـت.     
آنها ادعا مي كننـد كـه در دوران         
محمد رضا شاه زنان توانستنـد وارد    
دانشگاه شوند و از امكانات تحصيلـي  

درصـد و     30/  1آمار مردان باسواد   1344بهره مند شوند. طبق آمارهاي موجود در  
و بـراي     58/  9براي مردان  1354درصد بوده است. اين آمار در  17/ 9زنان باسواد 

ميزان با سوادان زن در منـاطـق    1354درصد اعالم شده است. در سال   35/  5زنان 
 5ثبت شده است. به عبارت ديگر، پس از  26/  3و در مناطق روستايي  55/ 6شهري 

دهه حكومت نه تنها بيسوادي ريشه كن نگرديد، بلكه ميزان اين بيسوادي در بـيـن   
درصد زنان فاقد تحصيالت و   65زنان ارقام وحشتناكي را نشان مي دهد. نزديك به 

سواد بوده اند. خاندان پهلوي با يك سري اقدامات نمايشي، همان طور كـه رفـيـق       
طبري به خوبي به آن اشاره داشته، سعي داشت واقعيت هـاي مـوجـود در رژيـم           
فاسدش را كتمان كند. در مورد زنان شاغل هم همين وضعيت وجود دارد. تعداد زنان 

اين آمار  1349درصد ثبت شده است.  در سال  9كمي بيش از  1334شاغل در سال 
درصد افزايش براي اشتغال زنان  3سال كمتر از  15درصد است. يعني پس از  12/ 5

را ما شاهد هستيم. رژيم شاه با گماردن چهره هاي وفادار به خويش قصـد داشـت       
تصور ايراني مدرن را در نزد جهانيان به نمايش بگذارد بدون اينكه زمينه هاي واقعي 
مشاركت زنان را اصوال فراهم آورد. اين ترفند در قانون حمايت از خانواده نيز مشهود  
است. بررغم اينكه قانون مزبور داراي موادي بود كه براي زنان حقوق بيشتري را در  
نظر گرفته بود، اما با توجه به واقعيت هاي اجتماعي عمال ناكارا بودند. بر طبق آمـار   

سالگي ازدواج مـي     17درصد زنان قبل از سن  50نزديك به  1354موجود در سال 
سالگي ازدواج كرده بودند. مسلمـا ايـن       20درصد مابقي حداكثر تا سن  50كردند و 

موارد سني در مناطق روستايي بسيار پايين تر مي بود. همين آمار پايين اشتغال زنان   
وابستگي اقتصادي به شوهر را باعث مي شد. و آمار پايين سن ازدواج مانعي  بـراي     
زنان جهت  مشاركت در امور اجتماعي پديد مي آورد. به اين ترتيب زني كه از نظـر   
اقتصادي به شوهر وابسته است حتي اگر حق طالق به او داده شود عمال قادر نيست 
از آن استفاده كند . با وجود اينكه در قانون مزبور حق ازدواج دوباره مردان مـمـنـوع     
شده بود، اما ما عمال شاهد موارد زيادي بوديم كه مردان با چند زن زنـدگـي مـي        
كردند. وقتي قدرت اقتصادي از زن سلب مي شود قانون هر چقدر هم مترقي بـاشـد    
عمال بي مصرف مي شود.  خاندان پهلوي در طول دوران حكومت ننـگـيـن شـان        
ميراثي را بر جاي گذاشتند كه حاكمان كنوني توانستند با استفاده از عقب ماندگي آن 
ضربات جبران ناپذيري را به جامعه زنان ايران وارد سازند. اما همين امر باعث گرديد  
كه جهان در طول دو سه دهه گذشته شاهد زايش يكي از نيرومندترين جنبش هاي 
اجتماعي تاريخ معاصر باشد. اگر بگوييم جنبش زنان ايران در دوران كنوني يكـي از    
آگاه ترين، مبارزترين و تعيين كننده ترين جنبش هاي اجتماعي در ايران و حتي در   
منطقه خاورميانه است  سخني به گزاف نگفته ايم. مبارزه شورانگيزي كه فـعـاالن      
مرتبط با اين جنبش در طول سال هاي گذشته به ثبت رسانده اند بدون شـك مـي     
تواند راهنماي ديگر مبارزان قرار گيرد. با توجه به وضعيت منطقه خاورميانه كـه در     
آن مرتجعان اسالمي هر روز به قدرت نمايي مي پردازند، چـالـش هـايـي بـزرگ           
پيشارويِ  زنان اين منطقه قرار دارد. دستاوردها، مبارزات و تجربيات زنان ايراني در    
مواجهه با رژيم واليت فقيه و براي رهايي از قوانين ضد انساني و زن ستيزانه، مـي    
تواند راهنماي عمل و چراغ راهي براي جنبش هاي آتي در ديگر كشورهاي منطقـه  

 ادامه به مناسبت صدمين سالگرد ...

      5ادامه در صفحه 
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پـيـر مـا      ” و “  نامه  شب” و “  گاليه” ي توفاني حس و عاطفه تا   از جزيره
گونه پـر    خواني از اين  ي ديگر، هفت  و چندين و چند آورند و گزاره“ گفت

خم و پيچ و خاراگين را كوبيدن و هموار كردن و آمدن، به راستي كـه    
 طلبد. تكاپويي توفاني و تالشي سترگ مي
هاي حس و انديشه اما   ها از گريوه  گذارِ شيداوشِ شاعرِ شورها و شگفتي

جسم و جان كاهيده بود و استخوان اليِ زخم شكستـه بـود: شـاعـر          
تيك و  تيك و ضد ديالك ها از آوردگاه ترسناك ديالك رنگي ها و بي رنگ

هنر و ضدهنر بود كه پرند و پرنيان پر راز و رمز شعرش را بـر دوش        
 ي امروز. كشيده بود و كشان كشان آورده بود تا به آستانه

توانسته بود از انجيلِ متا هم فراتر بگذرد و داستانِ فـرازپـويـي       گوته
در آغاز، عـمـل   ” تاريخِ هستي را در گوشِ فائوست خود رمزگشايي كند:  

و نه كلمه؛ كه كلمه همان انديشه است و افسونِ روبـنـا و ايـن        “بود...
گيرنـد و      تيكي خود كردار و كار را به هيچ مي  هردو در وارونگيِ ديالك
 آورند. هاي متافيزيكي آن برمي آليسم و ناباوري سر از سپهرِ اثيريِ ايده

ي يمگان را شنيده بود و شـايـد       فرياد دردناك تبعيديِ دره گوتهشايد 
نـاصـرخسـرو    هـا ــ         ها و شكنجه  هم نه! هرچه هست، شاعر رنج 

تيكي خود به  در نگرش ديالك كارل ماركسچون  ـ نيز هم قبادياني
بـه   :“ علم و عمل، مذهبِ من است. ” تاريخ فرازپاي آدمي آورده بود كه 

 عمل كار برآيد به سخنداني نيست ...
گـيـنِ     شاعر اما حرير زربفت شعرش را نـه از كـارگـاه وهـم           زهريِ
هاي ابزورد و آبستره كه از تاروپود ذوق و انديشه بركشـيـده       مندي  گمان

هاي اجتماعي و جـهـان       اش راه را بر تعميم  هاي فلسفي  بود و در انتزاع
ي فرافكنيِ او از هسـتـي           شمولِ آن كوبيده بود و آمده بود. و آستانه 

 هاي آن بود. آفرينيِ كار و بينشمندي
اش به هـنـر،    نيز در فرانگريِ زيباشناختي كارل ماركسمگر نه اينكه 

 قلمداد كرده بود؟“ي احساسِ زيبايي سرچشمه”كار را 
تـيـك انسـانِ        اما، اين ديالك زهريترين فرازهاي شعري   در برجسته

ورز است كه در كُنه و در سرشت تاريـخ و      كوشِ انديشه  پويشگر سخت
آيد كه نوستالژيِ پيشا تاريخِ  كشد و مي گاه در فراسوهاي آن، رخت برمي

دفتر شـعـر   “( اش پر از هيچ است  فردا و ديروزي كه انبان” خود را نه در 
 ) كه در پس فردا و پسا تاريخِ جهان به تيمار بنشيند:57گاليه، ص 

 هاي انسان!
 شكوه روشنِ فرزانگي با تو
 ... رود را با رود پيوستي
 كوه را با جادوي قدرت
 چو مومي نرم كردي

 كردي ... كاش دل را نرم مي
 ي بيداد تا نجوشد اين همه سرچشمه

 )116(دفتر گاليه، ص 
 

 ي شاعر زيست نامه
ي روسـتـاي       )، زاده 1373تا اسفند  1305(مرداد  دكتر محمد زهري

 آباد شهسوار (تنكابن)، سرگذشتي شگفت داشت: عباس
اي چـيـزي     در چهارسالگي به تهران و مالير و شيراز رفت و در هركرانه

براي هميشـه در     1320آموخت و آمد و آمد تا كه سرانجام از شهريور 
 تهران ماند.

خواه بود كـه در        پدرش از ستيهندگان و آزادي پژوهانِ بزرگ مشروطه
ها نمود و به پاسِ اين همه، پسانام (لـقـب)      فرايند تسخيرِ تهران دليري

 گرفت. الممالك ضيغم
ي دبيرستان در مالير و شيـراز    اش را تا پايان دوره  هاي مدرسي  آموزش

ي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهـران (     آموخته  گذراند و سپس دانش
) در كـالس   1344) شد. راهي كه تا دكتراي شيوانگاري فارسي (   1332

ابراهيم چون   درس بزرگاني هم
الـزمـان     بـديـع  ،   پورداوود

عـلـي     لـطـف  ،   فروزانـفـر  
جالل هـمـايـي،    ،   صورتگر
دكتر محمـد  و  اله صفا  ذبيح
 گرفته شد. پي معين

چند سالي را دبير شيوانگاشـتـيِ   
فارسي بود و سپس به سـازمـان   

) 1341ي ملي (   برنامه و كتابخانه
ي كار و     و جز آن پيوست. دامنه 

هـاي    ي سـال     بارش در ميـانـه  
(ســـال      1365تــا         1335

 بازنشستگي) بس گسترده بود:
آموزش ادبيات فارسي، رايـزنـي   
فرهنگي و مطبـوعـاتـيِ وزارت      

آباد در سازمان  ي ايران فرهنگ (در زمان دكتر محمد درخشش)، همكاري با رسانه
)،  54تا دي    41ي ملي ايران (شهريور    برنامه، كتابداري و سپس معاونت كتابخانه

پژوهشگر فرهنگستان ادب و هنر، عضو گروه علمي دانشگاه، تدريس در مـدرسـه   
هـاي    ي دماوند و موسسه علوم اجـتـمـاعـي در دوره          زمين، دانشكده  عالي ايران

 كارشناسي و پسا كارشناسي.
 دكتر ايرج افشارآور بود كه در زمان رياست   شناختي چندان نام  در قلمرو كتاب

ي گردآوري و نگارش نخـسـتـيـن       ي ملي ايران نوآوري وي در زمينه  بر كتابخانه
) بر كرسي نشست و وي تـوانسـت در          1342شناختي ملي ايران (   ي كتاب  دوره
نمون و     نُه جلد از اين دوره را درآورد. كاري آسان  1342-1351هاي  ي سال ميانه

هـاي مـيـدانـيِ         همه ناگزير از پژوهـش   دشوارياب، چه را كه وي در فراورشِ اين
هاي كتاب تـا گـفـت وگـو بـا نـاشـران و                    گسترده بود: از برگزاريِ نمايشگاه 

شناختيِ وي گسترده اسـت و        ي كتاب  گونه، كارنامه فروشان و جز آن. بدين كتاب
 وار: نمونه

شنـاخـتـي     ، كتاب1342-1346هاي  فهرست سال به سالِ انتشارات ايران در سال
، فهرست موضوعـي  1351و چهار جلد  1350)، سه جلد 1349ملي ايران (دوجلد، 

 .1351ي سخن  ي مجله مقاالت ده ساله
ي تـوفـيـق (         كار نويسندگي را با نوشتنِ طنز و فكاهي براي هفته نامه زهري
پردازي و جستارنويسي روي آورد و سرانجام   ) آغازيد و رفته رفته به داستان 1324

ي   به شعر پرداخت. هم در اين دوره، چندگاهي را دبير بخش شعرِ هفـتـه نـامـه       
ي   و سپس دبير همين صفحه در رسـانـه   نصرت رحمانيفردوسي به سردبيري 

 شد. دكتر علي بهزاديسپيد و سياه 
) بود كه  1331“ ( به فردا”هايش يكي هم شعر  ترين سروده ترين و سربنام از ديرينه

هاي سترگ و تراز نو را گـرامـي         خواست نام و ياد انسان  ترها مي  در آن از جوان
 بدارند.

ـ جزيره ـ از چاپ درآمـد،     زهريهنگامي كه نخستين دفتر شعرِ  1344در سال 
هاي باورِ خود كوشيده بود سبك و  وي ديگر شاعري شناخته شده بود كه در اندازه

 پسند به اوج برساند: ي شعر نيمايي را با زباني استوار و مردم شيوه
ي   )، بـرگـزيـده    1348)، و تتمه ... (     1347)، شبنامه (  1345)، گاليه (  1334جزيره (
ي شكوفاي  )، كارنامه1356) و پير ما گفت (1351)، مشت در جيب (1348شعرها (
 اند. ي چاپ درآمده اند كه بارها از گردونه دكتر محمد زهريهاي  شاعرانه

هـا و ديـگـر          اي  ، سال دستگيري و شكنجه و كشتـار تـوده    1362وي در سال 
زده از راسيـسـم و       هاي دگرانديش ايران چندسالي را به فرانسه رفت اما دل  گروه

 اگوئيسم اروپايي به ميهن خود بازآمد.
ي قلبي در بيمارستـان    بر اثر سكته 1373اسفند  15سرانجام در روز شنبه  زهري

ي كرج به خاك سپرده شـد.    آسياي تهران درگذشت و در گورستان بهشت سكينه
تپـيـد،     ها نمي  مردي كه قلبش جز براي توده  گونه، انساني فرهيخته و دانشي   بدين

 براي هميشه آرام گرفت. نام و يادش گرامي باد.
 

 واالتر از زندگي هنري، هنر زندگي است
 گاندي

برد، آنـجـا     هاي خارايند تاريخ، آنجا كه زوبين سخن راه به آماجي نمي  در كوره راه
هـاي   گيرد: حس آفريني، وراي ادراك توسن تيزتك شاعرانگي است كه تاختن مي

پنجگانه؛ حس ششم، اين است پيوستار بينش و عاطفه، فرايندي كه هر پنج حس 
آيد كه تاريخ را از ديدرسي ديگر  انداز مي كشان و شلنگ نويسد و پاي ديگر را درمي

 بيافريند.

به ياد رفيق محمد زهري؛ شاعر و پژوهشگر 
 گراي انسان

 آواز... فشان  جوشد از نهادم آتش مي
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يوناني، شاعر بزرگ كمونيـسـت حـق داشـت          يانيس ريتوس
شعر از آن رو حس ششم خوانده شده كه در خورندگاه آن   ”بگويد: 

و نيز در فرايند سخن، احساسات ما همراه با نـيـروهـاي روانـي،         
رسند. براين بنياد، جسم و جـان آدمـي          هم مي  عصبي و ذهني به

هـا    جز تـبـلـور احسـاس       فرزناگيترين كارافزار شاعر است و   مهم
 “نيست.

تاريخ، داستاني است در قلمرو بايدها و نبايدها و شعر تاريخي است 
گفت كه شعر   درست مي ريتسوسسرايد.    كه چگونه بودن را مي

سـان،    افكند و بديـن   ناپذير پرتو مي  ها و فراينده اي واگويه  بر پديده
 ي) آينده است. يادسپار (حافظه

هنرمـنـد، چـيـزهـا و          ” كه  رو  ديدهي   چون سخن هنرمندانه  هم
خاكستـري  “ كند كه از آنِ سپهر  ها را با خورشيدي روشن مي  پديده

 :“چراغِ خود باش!”ما نيست. بودا حق داشت بگويد: 
 گر آسمان مكدر

 گر خاك باير است
 -ما -جرم من است 

 ايم گردن به حكمِ تلخِ مشيت نهاده
 )74(مشت در جيب، ص 

تر شاعر آينده   شاعر اما در قلمرو شورآفرين شعر خود، بيش زهريِ
زنـد،    ها را نيز هاشور مـي     است تا ديروز، كه اگر نوستالژي گذشته

پس فرداي تاريخ دارد و اگر سر بـه نـجـوا      “ رواقِ منظرِ” چشم در 
غروري چون پلنگ مست خوابيـده  ” وي “ در سرشت” دارد كه   برمي
هـا و      ) سر آن دارد كه بر خاكستر خموشـي  14گاليه، ص “( است. 

هاي شررناك و شورآفرينِ بـيـداري       هاي پساكودتا هيمه  خمودگي
گاه و خط خورند برون و   درافكند. و مگر نه اينكه شاعران بر گراني 

ايستند و شعر، سنتز و برنهاد حـس و عـاطـفـه و            درون خود مي
 نگري آنها است؟ جهان

خيم و خوي خود را با “ي پلنگ خفته”شاعر  زهريِچنين است كه 
كارانه و بـورژوايـي تـاخـت         هاي سازش  آسودگي“ تاووس رنگينِ” 

 زند: نمي
 ام خو با غرور خويشتن اي دوست كرده

 پرد گرچه جانم مي
 ي عشقي به جان پيوند در حسرت يك بوسه -

 خورم سوگند ليك از جان مي
 اين پلنگ خفته را هرگز نخواهم داد
 تا بگيرم دست تاووسِ نوازش را...

 )44(گاليه، شعر پلنگ زمستان، ص 
وارش روي كردي   دستيِ شگفتي  اما در يگانگي و يك زهريزبان 

رمـانِ    –تـر رام        برانگيز و بـيـش        آور و جنجال  است كمتر فغان
شناختـيِ    كمان شيوايندش، روان  تيسمي شاعرانه كه در رنگين  استه
مايه به انگـيـزه     مايه و نيز گذار روان  ي ماناك (معنا) به درون    رخنه

ستونِ كالبد شكافـتـي و       دارد. فراروندي كه بر پي   سر به اوج برمي
) ذهـن، و كـاركـرد آن و                  آناليز پيوندهاي پرهيبي (تصويـريِ

اي روشن مند و     چون سامانه  هاي سرايشي هم  گويي به يافته  پاسخ
هاي هـنـري آن بـر          كند. چنين است كه انتزاع   پويشگر عمل مي

 -هاي بروني با فرمول ژنتيكـيِ مـانـاك          فرايند تاثيرگذاريِ داده
ي  هاي شاعرانه را در كوره بخشد و واژه انگيزه شتاب مي –موضوع 

 كند. ي حس و شعور، آخته و آب ديده مي برانگيزاننده
هاي برهـنـه و       ي انديشه  است كه رخنه پلخانفدر اينجا، حق با 

هاي شيوانگاشتيك به سـخـتـي        گرانه (تبليغاتي) را در آفرينه    آوازه
ها   دانست و شيوانگاريِ راستين را هنر ايماژها و پرهيب  آور مي  زيان

 كرد: قلمداد مي
 ي باران يك قطره از قبيله
 با مرغِ تشنه گفت:
 ات ي تنگ سينه سيراب باد مزرعه

 )106(و تتمه... ص 
وار و پـر      گاه رنگ و روي رمانتيك زهريآاليش   زبان ساده و بي

گيرد. در اينجا است كه راه شعر از شـعـار        حس و حال به خود مي
كوشد به ياري حسِ شاعرانه و بركنـار از      شود و شاعر مي  جدا مي

چـون    هاي آني و زودگذر، تاثيري اپـيـك و حـمـاسـي (هـم                 شورآفريني
گـل  ” هاي برشت) بيافريند. از اين ديد رس، شـعـر         گذاري در نمايش  فاصله
 وارتر باشد: ) شايد از همه نمونه23دفتر گاليه، ص “(قالي
 بندد تنِ پودي اي بر تار مي پنجه

 مرده -ريزد زِسر انگشت خون درد مي
 اندام خواب رفته پاي بي

 كشد تيري در قولنج شانه هردم مي
 اي بسا جنبنده در آنجا

 شان ولي با شكل
 ي انسان ـ تركيب درهم رفته

 تاب دست در كارند و اندر كارشان بي
 گاه گاهي 

 ي ناسورِ مردي يا زني يا دختري يا... چشمِ از سو رفته
 ي آبي تابد نخِ تابيده باز مي

 ـ بنفش و ارغواني را... ـ
 تا گلِ قالي شكوفد چون گُلِ خورشيد

 زير پاي ديگران
 شان انسان و از ما بهتران. زير پاي شكل

وار   پيرايگي چنان نمـونـه    از بسِ سادگي و بي زهريفرايند زبان اما در شعر 
ها پيمـانـه     است كه گويي شاعر، شراب و شهد شعر خود را تنها با ساغر توده

 كرده است.
 ي شاعر گفته بود: از زبان ماالرمه روالن بارت

زبانِ هنرمند امـا گـاه در         “.  گويد نه نويسنده اين زبان است كه سخن مي”
آورد و     اش سر از فرديت مطلقِ نويسنده بـرمـي      فكرانه  هاي روشن  پيچيدگي

 گرداند. سخن ماالرمه را وا مي
حق داشت بگويد كه “موبيديك”نويسنده ي پرآوازه ي رمانِ  هرمان ملويل

واژه هاي پيچيده و دشوار، دشواريهاي بزرگ را حل نميكنند. چرا كه به گفته 
هياهوي زندگي در غـرفـه هـاي      ” و “ زندگي از مفهوم غنيتر است” لنيني 

 گرتسن، منتقد بزرگ روس).“(گفتار خاموش ميشود.
اما بي هيچ گفت و گو شاعري است مردمي كه از بند بنـد سـروده      زهري

هايش باور به آرمانهاي انسانساالرانه جرس ميكشد. گاه اندوه عشقهـاي از     
دست رفته و جانهاي سوخته و زمانهاي گم شده را مويه ميكند و گاه تنهايي 

 توده ها را در ستم روزگار سودازده به ستوه درميĤيد.
نه ” منتقد و فيلمساز انسانباور فرانسوي درست گفته بود كه  ژان لوك گدار

تنها يك فرد، كه يك شهر، يك جامعه و يك ملت هم مـيـتـوانـد تـنـهـا          
همچون روزان و شبان شرنگوش و سربي پساكودتا كه ملتي بزرگ را “ باشد. 

 در تُه يناي (خالء) تنهايي درافكند:
 پنجره بسته است 
 باز با اندوه خود

 ـ آوازه خوانِ مست ـ
 “دل دور و تن نزديك”از براي دفتر 

 ميخواند، باز ميخواند...
 )55(دفتر گاليه، پنجره ي بسته، ص 

برميĤشوبد و گاه دريچه “ سربهسر رنگ و فريب” ي   شاعر اما گاه از ستم زمانه
 هاي هدونيسمي خيامگونه را بر نسيمي مستيĤور ميگشايد:

 ي بود و نبود در چنته
 امروز را عشق است

 امروز را با آن گذرگاه نگاريناش...
 )56(گاليه، ص 

اما تخته پرشي است بـه آسـتـانـه ي          زهريهدونيسمِ شاعرانه و زودگذر 
آرمانيِ آيندهاي آكنده از بيمها و اميدها كه فراروند آن در گرو پيوند دستها و 

 جانها و انديشه ها است.
هـمـه چـيـز را         ” كه  بزرگمهر بختگانكاربست فرجاموند سخن زيرين 

آري اينهمه در گرو همبستگي “ همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادهاند. 
 غرورآفريني توده هاي كار و انديشه در آوردگاه افيونيِ سرمايه است:

 درمن يا در تو
 توانِ روييدن هست

 اما...
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 با يك شكوفه باغ، بهاران نميشود
 بايك ستاره شهر، چراغان نميشود

 )99(گاليه، ص 
در سويه هاي بروني و دروني ـ سـاخـت و      زهريرنگبندي شعر 

گـون. و چـه          سرشت ـ وارياسيوني است رنگين كماني و تـيـراژه  
خون پاك مرغهاي حق، به روي خـاك بـاغ،       ” ميشود كرد وقتي 

 ؟“لخته است
 عطار نيشابورياما كوتاه تر از عرفانِ ستيهنده ي  زهريپاسخ 

 نيست:“عبارت، زبانِ علم است و اشارت، زبانِ معرفت”
 زبان روزگارِ ما اشارت است

 به كولبارِ هر كرشمه اي
 هزار نكته و سخن روانه است...

 )110(گاليه، ص 
بدينگونه شاعر، فرياد رساي خود را در سكوت سربي خودكامـگـي   
ها به پژواك درميĤورد بي كه شهابِ شكيبِ خود را در تـاريـكـي      

 شبانه هاي شكست شليك كرده باشد. چرا كه:
 كام در اين شهر دشمن

 هيچ دستي ـ حتي در خواب ـ
 خنجر نيست... بي

 )113(همانجا، ص 
ثـمـر     ما جدا از هم، براي هم تالـشـي بـي     ” و دريغ كه 
 ).118همانجا، ص “(داريم

ولي سهمي است مارا در رسيدن تا به شهر تـازه ي    ” 
 ).107همانجا، ص ...“(فردا، به گام خسته ي تدبير

 هم از اينگونه است ديالكتيك هم باوري و يگانگي:
 ).131(پيشين، ص “وقتي تو نيستي، من نيز نيستم...”

است؛ تجربهاي نوآيند در    زهريي “ شب نامه” سالِ  1347سال 
با واگويهاي رمانتيك وار بـي كـه       “ شبنامه”هوايي تازه. شعرهاي 

هجايي باشند كوتاهي خسروان هاي ساساني و هاي كوهاي خاور 
دور را فراياد ميĤورند و بي كه خرقه ي غزل بـر دوش كشـيـده        

 باشند، تغزلي اند و ليريك.
، اين جامعه ي تنش مند و “ شبنامه” در كُنه و در سرشت شعرهاي 

خيزابخيز دهه ي چهل ايران است كه همچون آتش زير خاكستـر  
 ميبالد و رام رمان سر برميĤورد:

 شبي از شبها:
 مرغ دلتنگي، كه زديداري خالي بود

 دربه در، در قفسِ سربي شب
 جاده ي شيري صبحي را مي جست...

 )12(دفتر شبنامه، ص 
زبانشناختي نو در بازيابي فرايند زبان (داده هاي زبان شـنـاخـتـي       

Haman         و ديگران) شعر را زبان مادري بشريت مـي دانـد و
 ريشه هاي زبان را در سويه هاي شعري آن ميكاود.

 “زبان، خانه ي بودن است.” مارتين هايدگربه گفته ي 
در سروده ي نمادينِ باال، فرايند زبان را (گويش معـرفـت     زهري

انگارانه ي عطار) را در سويه هاي نمادين و كنايي و اشاره وار آن    
از كارگاه ذوق و انديشه ي شاعرانه درمي آورد و در كـنـتـراسـت     

 واژگان و ماناك هايش، مفاهيم اجتماعي را مي نشاند:
پرنده و قفس، دلتنگي و ديدار، شب و روز، سرب (= فشـنـگ) و          
جاده ي شيري (= راه رهايي) و جز آن. بدينگونه او از شعر به سنتز 

افكن شعر و با اين همه بـه      زبان ميرسد و از زبان به شرابِ انسان
 ارتش ناپايدار شب ميتازد.

گاه پرهيب هاي عاشقانـه رنـگ و        زهريدر سروده هاي كوتاه 
         بويي اثيري به خود مي گيرند و آدمي را در سـپـهـرِ وهـمـنـاك

شاعر كه “ ياد” شاعرانگي ها مات و مبهوت خود مي كنند. همچون  
برون ميرود و خود “ پاورچين پاورچين، از در خانه” ، “ شبي از شبها” 

شاعر تنها اين را ميداند كه نسيم  .“ كي باز آمد و كجا بود” نميداند 
كه تَنَش بوي دالويـز  ” يادهاي شاعرانه وقتي از راه در ميرسد 

 ).24شبنامه، ص .“(تو را با خود داشت

اش به گريزهاي فلسـفـي     هاي شبنامه  واره  گاه نيز در اليه بندي غزل زهري
سيسمي فلسفي بـه    دست مي يازد و برنايي هاي شعرش را بر چكاد آگنوستي

 كشد: رخ انديشه مي
 در آفتابِ زرد 

 سايه دراز است
 در صبح نيز...

 اي سايه ي دراز!
 آيا شبي گذشته يا روزي گذشته است؟

 )58نامه، ص  (شب
ي عارف است كه در ميانه ي شاگردان اش مـي  جوانگ دزوتو گويي اين 

گويد: ديشب به خواب ميديدم پروانه اي شده ام و در آسمـان مـي گـردم.         
ام هيچ نميدانم كه ديشب به راستي حكيمي بـودم    اينك كه در ميان شمايان

كه خواب ميديد پروانه شده است، يا اكنون پروانه اي هستم كه خواب مـي    
 بيند به انساني در ميان شما تبديل شده است؟!

، كرونولوژي تاريخِ كودتا زده ي زمانه را از “وتتمه...”اما در دفتر شعر  زهري
       قلم نوستالژيك و دردمند خود واگويه مي كند. به ويژه در شعر انـدوهـنـاك

، آنجا كه داستان رزمِ واپسين سلحشورِ زخم خورده را هـمـچـون    “ مهاجرت” 
غمنامه ي آخرين موهيگان به روايت مي كشد، شهد شعرش، همچون شرابِ 

شكسته بال تـريـن مـرغ        ” ناب به اوج گيرايي خود ميرسد. آيا در اين شعر  
 كسي جز خسرو روزبه قهرمان ملي ايران هم ميتواند باشد؟:“دشت

 غروب بود
 شكسته بالترين مرغ
 روي شاخه نشست

 جدا زقافله ي همرهانِ چابك بال
 زِ اوجِ فاصله اش تا كرانه هاي محال

 نشسته گرته باروت
 روي دلمه ي خون...

 )29(و تتمه...، ص 
 و گويي اين همان پرنده ي خونين بال است كه نويد مي دهد:

 پرندگان مهاجر به يادتان گذرد!
 ... شكسته بال ترين مرغ

 هميشه با پرِ انديشه
 پا به پاي شما است

 )30ـ31(همانجا، ص 
شاعر اما در گريزهاي ناگزير فلسفي اش، گاه به آوردگاه فيلسوفانـي واپـس     

درشتخو مي رود و سخن خام دستـانـه ي      تامس هابسِگريز از گونه ي 
 وي را (انسان، گرگ انسان است!) را به نقد درمي كشد:

 با او نگفته اند انسان
 بيچند و چون خدا است

 ورنه، بيچند و چون، خداي خدايان بود
 )91(و تتمه...، ص 

فيلسوف است كه در پاسخ به  فوير باخو اين، در همسويي شگرف شاعر با 
 “انسان، خداي انسان است.”گفته بود:  تامس هابس

ـ در خسـروانـي    دكتر محمد زهريو سرانجام شاعر انديشمند توده اي ـ 
هاي كوتاه خود، پرنيانِ زربفت شعرش را در رواقِ احساس و عـاطـفـه مـي       

 گشايد و استهتيسمِ شاعرانه ي خود را به داوري روزگار مي گذارد:
 پرسيد: بهارتان چگونه است؟

 گفتم:
 ما زاده ي سرزمين خشكايم
 راضي به بنفشه اي، گر آيد

 )88(همانجا، ص 
در روزگارِ مـدرن كـه     ” ـ اديب و منتقد انگليسي ـ مي گفت:   ماتيو آرنولد

مذهب فرو ريخته است، يگانه جايگزين آن شعر است. كار بنيادين مـذهـب،    
تسليِ انسان است و شعر با پيچيدگيها و ظرافت هايش، بهتر از مذهب مـي    

از اين چشم انداز، تسـلـي      زهريشعر “ تواند به اين نياز انساني پاسخ گويد. 
 بخشِ جانهاي خسته و جسمه اي آش و الش و زخم خورده است:

 به گناهي كه نكردم محكوم ام
 نه سموري را آزردم
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 نه گُلي را چيدم
 مهربان بودم حتي با خار

 ليك محكوم ام
 كه در اين دامنه ي اُنس نمانم ديگر.

 )100(مشت در جيب، ص 
حتي در سروده هايي كه گويي جز انتزاع و آبستراكت ناب  زهري

 نيستند، همواره چيزي براي گفتن و پيامي براي نيوشيدن دارد:
 من نوشتم از راست
 تو نوشتي از چپ

 وسط سطر رسيديم به هم.
)، كه اگر آماج هاي اجتماعيِ هر تنـابـنـده اي       110(همانجا، ص  

فراروياندن ترازهاي انساني و دمكراتيك به فرازه هاي هنجارمند و 
آيند باشد، پس ميشود از سويه هاي گونه گون به گراني گـاه    هدف

همانديشي و همگرايي رسيد. جز در اين صورت، بايد ماند و درجـا   
 زد و شاهد شلتاقِ دشنه هاي خونĤشام بود:

 دشنه با برقي فرود آمد
 خون به چاالكي جهيد از زخم
 دشنه با خون آشنايي داشت

 واي از اين آشنايي، واي
 )61(شبنامه، ص 

شاعر در واپسين دوره ي زندگي اش چند سالي را هم در غـربـت     
غرب گذراند. زيستن در سپهري كه سامانه هاي كاپيتاليسـتـي و      
امپرياليستي وجب به وجب آن را به هيستريِ بيماري هايي از گونه 
ي انديودوآليسم و فرديت مطلق، راسيسم، سكسوواليسم، اگوئيسم 
و جز آن آلوده اند و همچنان نيز مي آاليند، با روح و روانِ تودهاي 
و پراحساس و شاعرانه ي وي كه بسيار هم متين و فـروتـن و         

وار بود راست نمي آمد. بدينگونه او با خاطري زخم خورده و      افتاده
 نا آرام از فرانسه به ميهن آشوب خيز خود بازگشت:

 گفتند: شرق مرده است
 بي پرسشي، جوابي

 ... با پاي لخت تجربه رفتيم
 در جست و جوي گنج

 از راه بينشانه ي ابريشم
 تا بسترِ معطرِ مغرب

 آن روسپيِ گند بزك كرده
 اما دريافتيم در غرب هم خبري نيست

 انگار، آسمانِ همه جا آبي است...
 )17(و از تتمه...، ص 

 من گرفته، و تنگدل، غمناك
 در گلو بغضي گره خورده

 ... من كجا بودم، كجا افتاده ام ناگاه...
 )20(همانجا، ص 

هنگام وي درباره  در سفر فرانسه بود كه جستار افشاگرانه و بسيار به
در نشريه ي تئوريك حزب توده ي ايران ـ دنـيـا    طبريي رفيق 

، دورة ششم) ـ بي ذكر نامِ نويسنده چـاپ     72(شمارة دو، تابستان  
شد. در اين جستار، هم سنجي بسيار ماهرانه ي متنِ محاكمه ي    

از    رفيق احسان طبريواره ي (!) زنده ياد    “ اعتراف” با  گاليله
 دم قلم گذشته بود.

راست اين است كه طبري دو سال پيش از اسارت خود، در جستـار  
) با پيش آگاهـي از     1360بهار“( از تنگناي جبر به فراخناي اختيار” 

سرنوشت گاليله وار خود متن توبه نامة ناگزير گاليله را آورده بود تا 
سالها پس از آن خود نيز با گرفتار آمدن در رويكردي همگون، تنها 
با جابجايي نام ها (طبري به جاي گاليله) هر گونه اعترافـي را از        

 پيش انكار كرده باشد.
جستار زهري در چشم انداز كار رسانه اي اما بس پخته و حرفه اي 

بـود كـه      زهريمي نمود. و تنها پس از درگذشت دردناك رفيق  
حزب در همان نشريه اعالم داشت نويسنـده ي ايـن مـطـلـب            

بوده است. مطلبي كه بـيـانـگـر       دكتر محمد زهريروشنگرانه، 

 و دانشِ گسترده ي وي بود. احسان طبريبه  زهرياحترام ژرف 
 تا يك ستاره سوزد
 بر تاقِ الجوردين

 تاريك نيست اين شب 
 )42(و تتمه...، ص 

برخالف كرشمه هاي هنرستيزانه ي شماري از شاعران نـوجـو    زهريشعر 
به خون ميكشند، بهره ور از     “ هنر براي هنر” كه شعر نو پارسي را در مسلخ 

اسـت:     نيمـا از پيروان پيگير شعر    زهريسويه هاي اساسي هنري است.  
سالكي است كه باده ي سكرآور سخن خود را در پيمانه هاي بلورين شـعـر     
شناسنامه دار نيمايي ميريزد. از اين ديدرس، وزن عروضي، موسيقي كـالم،     

آهنگ و قافيه هاي دروني و بيروني را به پاس ساختار و سرشت  ريتم و ضرب
 استوار شعرياش برمي تابد.

وي در هر سه گستره ي پهنه ور هنري: ژانر فولكلوريك و خلـقـي، شـعـر        
كالسيك، و سبك نونيمايي دستي فراخ داشت و سويه هاي سه گـانـه ي       

 مايه و ويژگي هاي نوآورانه) را به خوبي مي شناخت. هنري (انديشه، درون
در دانشِ بديع بافت هنري، نمادها و نشانه ها، ماننده سازي و چهره پـردازي  
را درهم ميسرشت و در ساختار و ساختمانِ فنيِ شعر خود، جزئـيـات پـالنِ      
هنري را از قلم موي رنگينِ احساس خود فراز ميĤورد. همچنان كه به سويـه   
هاي چهارگانه ي شعري (انديشه، احساس، خيال و آهنگ ـ ريتم و موسيقي  

 كالم ـ) پايبند بود.
نگاه او به جهان، نگاهي بود انترناسيوناليستي و نگرش تاريخي اش به جهان 

 هستي درك ژرفناك او را از ديالكتيك تاريخي برميتافت.
چون راهنما و     همچنان كه در گردش فلسفي اش، ماترياليسم ديالكتيك هم

 اسلوبي روشمندانه فراراه باورِ او پرتو ميافكند.
نقاش، به بازيابي روندها و رويكردهايي ميپرداخت كـه     اشراو نيز همچون 

ديگران هزارها بار ميديدند و نميديدند: واقعي ديدنِ راسـتـارهـا و سـپـس           
بزرگتريـن   واين گرتسكيآورند آنها به گونهاي كه بايد باشند. چنانكه    پي

من به جايي كه حلقـه ي    ” باز تاريخ در پاسخ به رازِ كاميابياش گفت:    هاكي
 “هاكي پرتاب ميشود سر نمي خوردم، به جايي ميروم كه حلقه بايد باشد.

نيز به جاي تن دادن به جهان آلوده به سرمايه، به جهاني كه هسـت   زهري
و ميتواند نباشد، به آفرينش عالمي ميانديشيد كه بايد باشد. و بدينگونـه بـه      
بازكاويِ هنرمندانهي واقعيت هاي هنري روي مي نمود تا زمـيـنـه را بـر           

 دگرگوني هاي بنيادينِ اجتماعي كوبيده و همواريده باشد.
در گستره ي سايه ـ روشن فلسفه به درستي گفته بود كـه     كارل ماركس

فالسفه تاكنون در انديشهي تفسير جهان بوده اند، حال آنكه سخن بـر سـر     
تغيير آن است. و تعميم هنرمندانه ي اين فرايافت بنيادين و دگرگون گر بـر     
گسترهي علوم انساني نيز كاربست آنچنان هنري است كه كارش نه تـنـهـا    

 تفسير هستي و تاريخ كه تغيير آن باشد.
در نقدي نقادانه بر طرح هاي هجايي و افشـاگـر      رحمان هاتفيزنده ياد 

او بر اين سوداست كه وظيفه ي هنر تنـهـا   ”نوشته بود:  اردشير محصص
در بـهـار يـك بـلـوغ          “( تعريف و تفسير زندگي نيست، بل تغيير آن است...   

). و اين دكتريني است كه 1350ارديبهشت  30حاصلخيز، روزنامه ي كيهان، 
 گوركـي نيز راست ميĤيد. از اين ديدرس، حق با   زهريبر جهانبيني و شعر 

آيا مي توانيد تپش زنـدگـي را شـتـاب         ” است كه از هنرمندان پرسيده بود:  
 “بخشيد؟

فرداي تـاريـخ     هنر راستين، هنري كه به پايه ريزي دژهاي تسخيرناپذير پس
مي انديشد، هنر شتاب بخشيدن به زندگي و فراروياندن آن به فرازه هـا و      

 چكادهاي واالتر و سرانجام كاربست سوسياليسمي است پويا و انساني.
به سهم خود چنين هنرمندي بود و مي كـوشـيـد بـا        دكتر محمد زهري

كاربست آرمانهاي انساني حزبِ خود ـ حزب توده ي ايران ـ روند پويشـگـر   
تاريخ را شتاب بخشد. كاراكتر و شخصيت واال و متين و فروتن وي از يكسو  
و دانش و بينش فرهنگي ـ ادبي او چنان بود كه خود به حزبي كه او شيفتـه  
اش بود اعتبار مي بخشيد. چه بسيار كسان كه به پاس شخصيت نژاده ي او  
به حزب توده ي ايران پيوستند يا براي حزب وي نيز همـچـون كـاراكـتـر        

 وار او ارج نهادند. شايسته
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را به عهده داشت، در آوريـل      “  دموكراتيك وطن” حاكم با نام بي مسمايِ 
اعالم كرد كه با وجود مشكالت اقتصادي، رفرم هـاي آزاد سـازي        2010

اقتصادي بدون وقفه ادامه خواهد داشت.  در مصر و تونس نيز بـه بـهـانـه        
بـا  “  بـازار آزاد   ”   ايجادبهينه سازي و انضباط مالي، كوچك سازي دولت و  

حداقل موازين نظارت بر عملكرد سرمايه خصوصي  به همراه ايجاد بازار كار 
انعطاف پذيراعمال شده اند. نتيجه اين الگوي اقتصادي در اين دو كشـور       
مانند ديگر نمونه هاي آن در جهان،  به تمركز سرمايه و ثروت هاي نجومي 
در دست قشري كوچك و به بهاي رشد سرطاني بيكاري ساختاري (متوسط  

)  و فقر مزمن در اليه هاي مختلف زحمتكشان منجر شده است. در     � 12
مصر و تونس طبق روال معمول نوليبراليسم اقتصادي مانند ديـگـر نـقـاط       
جهان، فقط رشد ناموزون بي ثبات و بدون توسعه را براي اكثريت جامعه به 

بـازار  ” همراه داشته است. در اين كشور ها نيز سمت گيري به سوي اقتصاد  
نه تنها به آزادي و دموكراسي ربطي پيدا نكرد، بلكه بنا بـه تـوصـيـه       “  آزاد

هواداران فردريك هايك، ديكتاتورهاي خشن را مي طلبيد. در مصر، تونـس   
و ايرانِ زير پوتين كودتا هم، مانند دوره ديكتاتوري پينوشه، براي زايـش و    

احتياج به سركوب و مهار زحمتكشان احتياج بـوده    “  بازار بي نظارت” تداوم 
تـروريسـم   ” است، و دستگاه هاي مخوف امنيتي شان، به بهانه جلوگيري از 

، وظيفه كنترل شديد شهروندان و نقـض آزادي    “ فتنه گران” و يا “  اسالمي
هاي سياسي و اجتماعي را عهده دار هستند. مي توان گفت كه قيام هـاي     

توده زحمتكشان به الگـوي  “  نه بزرگ” قدرتمند در مصر و تونس در حقيقت 
اقتصادي تحميلي امپرياليسم بود كه در عمل از طريق كنش متحدانه و توده 
اي اليه هاي مختلف زحمتكشان، مخصوصا اعتصابات وسيع در روزهـاي      
نهايي، به سقوط ديكتاتورها منجر شد. شايان تذكر است كه بر خالف ژست  
هاي ضد سرمايه داري احمدي نژاد، دولت او به پشتيباني مستقيـم واليـت     

قانون اساسي، هر چند به شكل مخدوش، بر پـايـه      44فقيه، با تغيير اصل 
نوليبراليسم اقتصادي نيز باعث  ويراني اقتصاد ايران است. در كشور ما هـم   
اين الگوي ورشكسته و ضد انساني  با نقض خشن حقوق صنفي زحمتكشان 
به نفع كانون هاي تمركز سرمايه هاي كالن پياده شده است. مردم كشـور     
ما  نيز مانند مردم مصر و تونس، سال هاست كه شاهد  ثروتمندتـر شـدن     
جرگه ساالري هاي (اليگارشي هاي) متصل به قدرت رژيم به بهاي  تنـزل    

 فاحش سطح زندگي خودند.    
  

 نتيجه گيري
ناظران سياسي و دولتمردان، از تل آويو تا بيت ولي فقيه، خيـزش هـاي     

تفسـيـر كـرده انـد.          1357كشور هاي عربي را در چارچوب انقالب بهمن 
واقعيت اين است كه تغييرات حاصله در مراحل ابتدايي انقالب بهمن، از نظر 
وسعت و قدرت كوبندگي، بسيار فراتر از تحوالت كنوني در كشور هاي مصر 
و تونس بود. انقالب بهمن كل دستگاه حكومت و قدرت سـركـوب آن را        
درهم شكست و سرمايه داري  كمپرادور و نمايند گان سياسي آن را كامـالٌ  
منهدم كرد. ولي متاسفانه اين انقالب بزرگ  و مردمي از نظر سمت گيـري   
هاي اقتصادي، روبناي سياسي، و ارزش هاي نظري آن به جايي ختم شـده  
است كه به هيچ وجه نمي تواند براي كشور هايي مانند مصر و تـونـس در     
مسير رهايي از ديكتاتورهاي وابسته الگويي مثبت ارائه دهد. ولي حداقل بـا   
درنظر گرفتن مضمون دموكراتيك و موفق خيزش هاي مردمي در تونس و 

و پويندگي و رشد جنبـش   1357مصر، در كنارتجربه شكست انقالب بهمن 
 سبز، مي توان در مورد راه به جلو درك بهتري پيدا كرد.

مبارزه با رژيم خودكامه پهلوي پيرامون خواسته هاي دموكراتيك، آزادي   
اجتماعي ترقي خواهانه بود. ولي در آن دوره درك          –و تغييرات اقتصادي 

تجريدي نيروهاي سياسي از آزادي هاي دموكراتيك و عدم تداوم چارچوب 
هاي دموكراتيك سياسي و اجتماعي در همان مراحل ابتدايي انقالب بهمـن  

هاي سياسي و نيرو هاي مترقي انجاميد. همـيـن    در نهايت به حذف آزادي 
طور، اعتماد بدون قيد و شرط قشرهاي بزرگي از مردم به روحانيت در غياب 
مولفه هاي دموكراسي و آزادي، يكي از زمينه سازهاي مهـم انـحـراف و        
شكست انقالب بود. تبلور نهايي اين انحراف، حـذف اصـل مشـروعـيـت           
حكومت مشروط به راي مردم، و جايگزين كردن  آن با  اصل ارتـجـاعـي      
واليت فقيه بود  كه تا به امروز در حكم مانع اصلي بر سر راه تحقق خواسته 
هاي اوليه انقالب ايستاده است. به عبارت ديگر، انقالب بهمن نـتـوانسـت       
دستاورد هاي عظيم اوليه  خود يعني امكانات بالقوه تـغـيـيـرات بـنـيـادي          

اجتماعي را با يك چارچوب دموكراتيك  تلفيق و تثبيت كـنـد.     –اقتصادي 

براي مثال، در آن دوره حزب ما برنامه هاي مترقي  مشخص و معتبري را در 
مورد تغييرات بنيادي اقتصادي مطرح ساخته بود كه حتي توانست تاثير مثبت 
در برخي مفاد قانون اساسي بگذارد. ولي بالفاصله اين برنامه مـورد حـملـه       
نيروهاي محافظه كار و سرمايه داران سنتي غير توليدي قرار گرفت. به دليل  
جو ضد دموكراتيك موجود، امكان دفاع و پيش برد اين نوع برنـامـه هـاي      
مترقي به وسيله نيروهاي سياسي شديداٌ محدود ماند. در نبود آزادي هـاي       
دموكراتيك و حذف نقش مردم مخصوصا زحمتكشان و نيروهاي سـيـاسـي    
وابسته به آنان، سرمايه داري تجاري سنتي و سرمايه داري اداري (بورژوازي  
بوروكراتيك) نوخاسته، با حمايت سياسي روحانيت، سكان اقتصاد كشور را به  

 دست گرفتند.  
قابل توجه است كه خيزش توده ها در مصر و تونس نشان دهنده وجـود    
آگاهي و درك نيروهاي سياسي در مورد ضرورت ايجاد مولفه هاي پايه اي   
دموكراسي در محافظت از جنبش مردمي است. ما اكنون ناظر تـغـيـيـرات        
مرحله اي در اين كشورها هستيم و شرايط جديد، آزادي بيشتر و امـكـانـات    
وسيع تري را در اختيار نيروهاي سياسي قرار داده است. شـخـصـيـت هـا،         
نيروهاي مترقي و چپ، سنديكا هاي كارگران و كارمندان، كه تا به حال در   
معرض سركوب شديد قرار داشته اند، در وضعيت جديد به شكل خالقانه در   
 مصر و تونس در حال سازمان يابي و فعاليت و كار توده اي در راستاي ارتقاء
سطح جنبش اند. اين، يك تغيير و گام بسيار بزرگي است كه جامعه ما شديداٌ 

 بدان احتياج دارد. 
مرحله بعدي در شرايط  مسلماٌ با گذارجنبش هاي مردمي مصر و تونس به 

تازه، ايجاد اتحادها و تنظيم خط مشي جبهه وسيع، بدون تشـديـد بـرخـي       
تضادهاي دروني جنبش و خالي از پيچ و خم هاي تند نخواهد بـود. ريشـه        
بسياري از اين تضادها به منافع مادي طبقات و قشرهاي شركت كننـده در    
جنبش و بافت اقتصادي شديدا وابسته به سرمايه هاي مالي فراملي مـربـوط   
مي شود كه به همراه دست اندازي سياسي امپرياليسم مسلما كنش و واكنش 
هاي درون جبهه وسيع را به چالش خواهند كشيد. اين فرايند بـراي كشـور      
هاي در حال رشدي مانند ايران و مصر فرايندي عيني و گريز ناپذير اسـت.    
نيروهاي سياسي مترقي جنبش بايد اين فرايند را در راستاي مصالح، اتـحـاد   
ها، و منافع زحمتكشان مديريت كنند. خيزش هاي مصر و تونس نشان مـي   
دهند كه امر مهم،  تشخيص تضاد ها و عوامل اصلي و فرعي، مخـصـوصـا    
درك نقاط مشترك تعيين كننده سياست هاي اتحادهاي تاكتيكي است. در    
مصر و تونس تا به حال نيروهاي سياسي و اجتماعي با هوشمندي و اتكاء بر 
تجربه شكست ها و با نوسازي رويكردهاي مبارزات دهه هـاي گـذشـتـه         
توانستند جبهه وسيع موثري را تشكيل دهند. در راه به جلو  بايد ديد كه آيـا   
توده هاي زحمتكش، خرده بورژوازي شهري، طبقه كارگر و انبوه جواناني كه 
در اين قيام توده اي شركت داشته اند در تغييرات آينده سهمـي خـواهـنـد       
داشت؟ در كشور ما و مصر و تونس، ايجاد و تداوم دموكراسي واقعي مـنـوط   
به توانايي جنبش مردمي در پاسخگويي به مسايل كليدي است چنانكه بتواند 
اقتصاد سياسي كشورشان را به نفع اكثريت مردم دگرگون سازد. آيا در مصـر   
و تونس پيروي از اقتصاد نو ليبرالي و دستورات صندوق بين المللي پـول و      

ادامه پيدا خواهد كرد؟ آيا سرمايه هاي كـالن     وابستگي به وام هاي آمريكا
متعلق به سرمايه داري كمپرادور و سرمايه داري اداري  دست نخورده باقـي  
خواهند ماند (يا به عبارت ديگر، تضاد بين منافع ملي مصر و تونس و سرمايه 

 هاي امپرياليسم حل خواهد شد)؟ 
بنابراين مي توان در عمل ديد كه دموكراسي و آزادي مقوالتي انتـزاعـي    

نيستند، بلكه در روند واقعي زندگي مضمون و شكل آن ها مستـقـيـمـا بـه        
صورت دوجانبه اثرگذار و اثرپذير بر رابطه مابين طبـقـات و گـروه هـاي           
اجتماعي با توليد و تقسيم ثروت مادي جامعه است. مي توان گـفـت كـه،         
دموكراسي واقعي و فراگير بستر الزم براي تحقق و تداوم عدالت اجتمـاعـي   
است. در يك قرن گذشته، تجربه پيروزي ها و شكست هاي نـظـام هـاي       
مختلف تأييد كننده  رابطه الزم و ملزوم بودن عدالت اجتماعي و دموكراسي 

 بوده اند. 
در كشور ما و مصر و تونس، بدون حركت هدفمندانه  به سوي تغـيـيـرات    
بنيادي مترقي به نفع نيروي كار و سرمايه هاي توليدي، تغييرات روبـنـايـي    
فقط محدود به آن چيزي خواهد شد  كه حبيب اهللا پيمان بدرسـتـي آن را       

 –مي نامد. ارائه همزمان منشور دموكراسي    “  دموكراسي نمايشي و صوري” 
آزادي به همراه برنامه اقتصادي با سمت گيري مترقي و مردمي در بسـيـج     
جبهه وسيع  يكي از مهم ترين گام هاي الزم براي پيروزي بر ديكتـاتـوري   

 واليي است.  
 

 ادامه پيروزي جنبش هاي دموكراتيك ...
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انتخابات هيچ نماينده زني نتوانست به پارلمان برود.  فقط يك زن تـوانسـت    
هاي حزب شيعـي   به دست آورد. نامزد  ”شوراي شهر“يك كرسي آن هم در 

كرسي پارلمـان، بـزرگ تـريـن گـروه             40كرسي از  18الوفاق با  كسب  
نمايندگان را دارا بود.  ولي نيروهاي سني در قالب كانديداهاي مستقـل (بـا       

كرسي) اكثـريـت را در         5كرسي) و دو تشكل اسالمي (مجموعاٌ    17كسب 
دست دارند. در اساس نيروهاي مذهبي فرقه گرا سد راه تـحـوالت تـرقـي        

 خواهانه در بحرين اند.
آيا نيروهاي مخالف حاكميت خواسته هاي اقتصادي مشخصـي   -سئوال

دارند؟ در رابطه با خواسته هاي اقتصادي تظاهركنندگان معترض تـوضـيـح      
 دهيد.

طيف بسيار متنوع قشرهاي شركت كننده در تظاهرات اعتراضي  -جواب 
هفته هاي اخير خواستار كار و مسكن و دسترسي به سيستم هاي بهداشت و 
آموزش، و به طور كلي،  خواهان يك زندكي بهتـرنـد، امـا بـدون دركـي            
مشخص و تدوين شده يا برنامه ريزي يي  واضح در زمينـه اقـتـصـادي و         
اجتماعي.  نيروهاي مخالف دولت كه در اين جنبش اعتراضي شركت دارند، و 

برنامه روشـنـي     -هم شيعي و هم سني   –به ويژه نيروهاي ديني و مذهبي 
ندارند، و حتى از درك مرحله اي بودن اين تحوالت، و همچنين مشـكـالت   
واقعي توده هاي مردم عاجزند.  نيروهاي چپ و سكوالر كه درك روشـن و     

اقتصادي بحرين دارند، متـاسـفـانـه      -منطبق با واقعيت هاي زندگي سياسي
ضعيف اند، و به لحاظ  كمي وزنه سنگيني نيستند. خود دستگاه حـاكـمـه و       
دولت هم برنامه مشخصي ندارند بجز دادن بعضي  وعده هـا بـه انـجـام            
اصالحات و برخي مساعدت هاي مادي به مردم. اما از درمان، و يا يافتن راه  
حلي استراتژيك براي مشكالت جامعه، اعم از سياسي، اقـتـصـادي، و يـا         
اجتماعي، به چشم نمي خورد. به طور كلي، اين حركت عظيم مردمي كه تـا   

تن جان باخته داشته است، ممكن است به دستاورد هايي همچون  7به حال 
تدوين قانون اساسي يي جديد و بهتر و واداشتن دولت به كنـاره گـيـري و        
تشكيل دولتي جديد از سوي پارلماني جديـد و بـرخـي خـواسـت هـاي               

 دموكراتيك و مردمي بتواند نايل شود.  
آيا تحوالت اخير بحرين را مي توان در زمـره تـحـوالت         -سئوال     

عميق و كليدي يي كه در ژانويه و فوريه در مصر و تونس صورت گـرفـت،     
كـالٌ ارتـبـاط          دانست؟ آيا اين تحوالت را مي توان شبيه به هم دانسـت؟ 

تحوالت بحرين را با تحوالت اخير دركشورهاي منطقه و از جـملـه ايـران،      
 يمن، مصر و تونس چگونه مي بينيد؟

من بر اين باورم كه ريشه تحوالت اخير را بايد در مشـكـالت      -جواب 
اقتصادي بحرين جستجو كرد، اما اين هم حقيقـتـي اسـت كـه          -اجتماعي

جنبش اعتراضي پر اهميتي كه در دو سال اخير در ايران در جريان بوده و يـا  
آنچه كه در دو ماه گذشته در مصر، تونس، و يمن رخ داده در تـحـوالت           
بحرين بي تاثير نبوده اند.  مردم به چشم خود مي بينند كه جنـبـش هـاي       
اعتراضي توده اي توانسته اند دولت هاي ديكتاتوري پر قدرتي را به چـالـش   
بكشند.  اين عاملي مهم است. ولي همان طور كه گفتم،  بحرين همچنـيـن     
دچار يك بحران جمعيت شناسيك (دموگرافيك) در رابطه با تقسيم مردم بـه   
اكثريتي شيعي و اقليتي سني مذهب است كه اهرم قدرت دولتي را اين اقليت 
به دست دارد.  از اين لحاظ، يعني مداخله عامل مذهب در تحوالت سياسـي،   
بايد شرايط بحرين را بيشتر  شبيه به اوضاع عراق و يا لبنان دانست. اين امر  
مانع مهمي است بر سر راه  به وجود آمدن يك جنبش اعتراضي مـتـحـد و      

 يكپارچه در بحرين.  
به گزارش مطبوعات، در بحرين در طول سال هاي اخير برخي  -سئوال 

اصالح ها در راستاي باز كردن فضاي سياسي در جامعه صـورت گـرفـتـه         
 تحليل شما در باره ابعاد، جهت و ماهيت اين اصالح ها چيست؟   است.

همان طور كه در پاسخ به سئوال هاي قـبـل اشـاره كـردم،            -جواب 
جبهه “به طور محسوس آغاز شد.   1999تحوالت سياسي در بحرين از سال 

البحرين) از اوليـن نـيـرو        -جبهة التحرير الوطني“( آزادي بخش ملي بحرين
هايي بود كه بر رغم برخي نگراني ها و انتقادات مشخص، از اين بـرنـامـه      
تغييراتي كه از سوي محافل حاكم و دربار شيخ بحرين مطرح مي شـد، بـه     
صراحت حمايت كرد. در ادامه، حتى نيروهاي ديگري نظير ملي گـرايـان و       
نيروهاي مذهبي مخالف شيخ هم به تدريج اين برنامه اصالحات را تـايـيـد      
كردند.... اما متأسفانه در اين مدت زمان كوتاه، و حركت تاريخي سريعي كـه      
در صحنه تحوالت بحرين پس از درگذشت شيخ سابق ( عيسى بن حمد) در   

، و به قدرت رسيدن پسرش، شيخ حمد (ملك يا پادشاه كنونـي)،    1999سال 
به وجود آمد و تحوالت سياسي يي كه از سوي او مطرح شـد، نـيـروهـاي         
مخالف و اپوزيسيون نتوانستند شرط هاي معين و خواسته هاي مشخص خود 

در رابطه با قوانين و مقررات اجرايي اصالحات را در عمل ارائه كنند.  مطمئناً   ادامه مبارزه براي تشكيل جبهه متحد ترقي خواهي...
برخي اشتباهات صورت گرفت كه دامنه تاثير واقعي و ملموس تـحـوالت را     
محدود كرد. از نظر نبايد دور داشت كه اين تحوالت در كل مثبـت بـودنـد،       
مخصوصاٌ اگر ما موقعيت استراتژيك بحرين در مركز شيخ نشين ها و كشـور  
هاي استبدادي و وابسته در منطقه خليج فارس را در نظر بگيريم.  متاسفانـه   
 اين عامل آخر معموالٌ از سوي تحليل گران مورد توجه كامل قرار نمي گيرد.  

از تصوير هاي ارسال  شده از سوي رسانه هاي ديداري و جز آن  -سئوال
ها مشخص مي شود كه جوانان و زنان بحرين نقش برجسته اي در ايـن        
جنبش اعتراضي دارند؛ نقش جنبش هاي اجتماعي جوانان، زنان و اتحـاديـه   

آنان چه خـواسـتـه      هاي كارگري را در اين جنبش چگونه ارزيابي مي كنيد؟
 هايي دارند؟
البته نقش جوانان و زنان و حضور پر رنگ آنان در تـحـوالت       -جواب 

اخير و جنبش اعتراضي كشور قابل تحسين است و نبايد از نظر پنهان بمانـد.   
همان طور كه لنين بزرگ گفت: آناني كه حمايت جوانان را داشته بـاشـنـد،        
آينده به آنان تعلق خواهد داشت، در رابطه با نقش جوانان، و زنان به ويـژه،     
بايد بگويم كه آنان نيرو دهنده امواج اعتراضي كنوني اند، كه خاورميـانـه و     
كشور هاي منطقه را در مي نوردند... خواسته هاي آنان نـيـز در راسـتـاي            
خواسته هاي همه مردم بحرين، و در رابطه با ايجاد يك دموكراسي واقعي و 

اجتماعي به نفع اكثريت جامعه است. اما من شخصاٌ از     -اصالحات اقتصادي
اينكه به صورتي غير طبيعي و غير واقعي در رابطه با  اين نقش اغراق شـود،  

بـه     -آن گونه كه از سوي رسانه هاي غربي چنين امري صورت مي گـيـرد  
خصوص با اين هدف كه كالٌ مبارزات نسل هاي پيشين بي ارزش قـلـمـداد    

ابـا     -شود، و يا اينكه بر نقش نسل جوان در مقابل نسل پيشين تاكيد گردد 
دارم.  من معتقدم كه در اين مبارزه مانند مبارزات گذشته، و مبارزاتي كه در    
آينده پيشِ رو خواهد بود، همه بخش هاي جامعه (جوانان پرشور و مشتاق، و  

 سالمندان مبارز) نقش هاي مشخص و مهمي بر عهده دارند.
 

 نقش نيرو هاي چپ در تظاهرات اعتراضي اخير چيست؟ -سئوال
 

مطمئناٌ نيرو هاي چپ در اين جنبش مردمي حضور و سـهـم         -جواب 
دارند.  چپ بحرين از طريق فعاليت و نقشي كه در تشكل هاي مدنـي يـي      
نظير اتحاديه هاي كارگري، سنديكا ها، سازمان هاي مدافع حقوق و حضـور  
فعال زنان در جامعه، و در بين روشنفكران ميهن پرست و ترقي خـواه دارد،      
نقش مهمي در اين جنبش ايفا مي كند. اما متاسفانه اين نقش از نظر شركت  
مستقيم در رهبري و هدايت اين جنبش ضعيف است.  نه فقط اين مسـئلـه،      
بلكه همچنين اين واقعيت كه برخي نيروهاي ملي گراي  چپ در چـارچـوب   
جنبش مذهبي سنت گرا و محافظه كار عمل مي كنند، مشكل ديگري است. 
اميد اين است كه بسيج گسترده براي فعاليت و مبارزه اجتماعي، در صحـنـه   
عمل و در مسير خود نقشي متناسب و فراخور به نيرو هاي سكوالر بدهد. مـا   
اميدواريم جبهه واحد سومي مشتمل بر سوسياليست ها، نيروهاي آزادي خواه 

مذهبي و بدور  -مترقي، و نيروهاي بينابيني بدور از نيروها يا حزب هاي ديني
از نظام كنوني حاكم شكل بگيرد، تا كثرت گرايي سياسي بتواند به تدريج در   

 جامعه بحرين نمود واقعي پيدا كند. 
 

جبهه آزادي بـخـش     “آينده را چگونه مي بينيد؟ نقش و برنامه  -سئوال
و ديگر نيروهاي مترقي بحرين را در تحوالت آينده كشور چـگـونـه      “ بحرين

 ارزيابي مي كنيد؟ 
 

البته پيشگويي در رابطه با تحوالت كنوني بحرين و آينده ممكن  -جواب 
نيست. مبارزه براي تغييرات پايه اي در بحرين نياز به تقويت تشكـل هـاي      
مردمي و حضور نيروهاي سياسي مترقي دارد.  تشكل و سازمان دهـي هـم      
بايد از طريق وسعت دادن به ارتباط با توده هاي كار و زحمت، با زحمتكشان، 
با جوانان و زنان و باز تاباندن خواست هاي آنان هم در شعار ها و عمـلـكـرد    
نهاد هاي مدني يي نظير سنديكا ها و هم از طريق فعاليت نيروهاي سياسـي  
چپ، تقويت شود.   ديدگاه ها و برنامه عمل نيرو هاي مختلف سياسي فعـال   
در بحرين، با توجه به پايگاه اجتماعي و طبقاتي اين نيرو ها، طبيعتاً متفـاوت  
اند. حزب ما در مقام حزب پيشتاز طبقه كارگر و زحمتكشان، به طور كـلـي      
سعي دارد با كاربرد ديالكتيك ماركسيستي و ارائه  تحليلي علمي از واقعـيـت   
هاي امروز جامعه بحرين و تجزيه و تحليل دقيق تمامي عوامل موثر در آن،   
بدون تعصب و بدور از اراده گرايي، تاكتيك ها، شعار ها و استراتژي مبارزاتي 
خود را تنظيم كند.  تحوالت كنوني روندي را رقم زده اند كه به اين زودي ها 
پاياني بر آن متصور نيست.  بايد با حوصله و دقت آجر به آجر ساخـتـارهـاي     

 ضرور براي مبارزات آينده را ساخت. 

 6ادامه در صفحه 



 حكومتي واقعاً دموكراتيك و مبتني بر مطالبات  مردم است.  
عالوه بر اين، بحرين مثل كشورهاي ديگر منطـقـة كـه بـا         
مشكالت فقر، سطح پائين زندگي و شور بختي مردم دسـت و      
پنجه نرم مي كند، به موازات اين ها، همچنين بـا مشـكـالت        
فرهنگي و اجتماعي يي برخاسته از اين واقعيت  كه جامعـه اش    
مركب است از اكثريت شيعي مذهب و اقليت سني، رو بـه رو        
است.  تعداد شيعيان بحرين دو برابر سني هاست. اكثريت شيعي   
مذهب به اينكه چرا مي بايد زير حاكميت سني مذهـبـان قـرار      
داشته باشند اعتراض دارند، و معتقدند كه قوانـيـن كشـوري و        
برخورد هاي حاكميت سياسي نسبت به آنان  تبعيض گـرايـانـه      

مذهبي مسلط  -است.  در واقع در بحرين نيروهاي سنتي و ديني 
اند، و مشكل اينست كه نيروهاي سكوالر [=دنيايي؛ معتقـد بـه       
جدايي دين از حكومت] و چپ ضعيف اند. مشكل در ايـنـجـا          
هميشه اين بوده است كه دولت بحرين با بهره گيري از سياست 

سعي كرده تا حاكميت خود را بـر    “  تفرقه بينداز و حكومت كن” 
اين پايه استوار كند. مردم خواستار نهاد هاي دموكراتيك حقيقي  
اند و معتقدند كه تشكيالت دولت بايد برخاسته از راي و پارلمان 
باشد و نه چنان كه هست، شخص شاه نخست وزير و وزرا را       

 تعيين كند.  
نتايج انتخابات اخير و كوشش طرفداران دولت در   -سئوال  

محدود كردن سهم نيرو هاي مـخـالـف، جـنـبـش زنـان، و                                  
اتحاديه هاي كارگري را تا چه حد در زمينه سازيِ اين اعتـراض  

 ها موثر مي دانيد؟
مطمئناٌ عملكرد انحصارگرايانه دولت و طرفداران شاه  -جواب

از يك سو، و تالش هاي فرقه گرايـانـه   “)  شيخ حمد آل خليفه(” 
مذهبي، چه در قالب شيعيان طـرفـدار واليـت       -نيروهاي سنتي
و چه هواداران گرايش هـاي سـلَـفـي،         “  الوِفاق”فقيه در حزب 

از سوي ديگر،  -كه اهل تسنن اند  -وهابي، يا اخوان المسلمين 
مانع عملكرد نيروهاي پيشرو مي شوند. در انتخابات پـارلـمـانـي      
آبان ماه سال جاري امكان عمل موثر نيروهاي سكوالر و چـپ    
كه در نهاد هاي مدني و از جمله در جنبش زنـان و جـنـبـش         
سنديكائي و جوانان ريشه و فعاليت دارند، به شدت زير تاثـيـر و     
فشار فعاليت هاي فرقه گرايانه مذهبي قـرار داشـت. در ايـن           
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رخداد هاي سريع و مهم هفته هاي اخير در كشور هاي شمال آفـريـقـا و      
خاورميانه و دامنه تظاهرات توده اي در اين كشورها با شعار هاي مخالفت بـا  
ديكتاتوري و طرفداري از دموكراسي، كار و اشتغال در صدر اخبار جهان بـوده  
است.  بحرين در همسايگي جنوبي كشورمان نيز شاهد تظاهرات بي سابـقـه    
جوانان، زنان و زحمتكشان بوده است كه خواهان تغييرات سياسي جـدي در    
كشورشان مي باشند. اين جنبش وسيع توده اي به دليل موقعـيـت حسـاس       
بحرين هم بدليل اينكه مركز فرماندهي ناوگان پنجم اياالت متحده در خليج 
فارس است و هم به دليل نقش آن به مثابه مهم ترين مركز خدمـات مـورد     
نياز سرمايه مالي در منطقه خليج فارس و خاورميانه، اهميت ويـژه اي مـي       
يابد.  در مالقاتي كه هفته پيش بين نمايندگان كميته مركزي حـزب تـوده        
ايران و رفيق حيدر عبداهللا ابو فارس، مسئول امور بين الـمـلـلـي جـبـهـه            

در “ نامه مردم”آزاديبخش بحرين صورت گرفت، رفيق ابو فارس به سئواالت 
  رابطه با تحوالت اخير اين كشور پاسخ داد.

تحوالت سياسي در بحرين از هفته هاي گذشته سرعت زيادي گرفتـه   -سئوال 
در طول چند روز گذشته درگيري هاي تظاهر كنندگان معترض بـاپـلـيـس و         اند. 

نيروهاي امنيتي در صدر اخبار جهان و منطقه بوده است، لطفاٌ در رابطه بـا عـامـل      
 هاي اصلي شروع و اوج گيري اين اعتراض ها توضيح دهيد.

بحرين با جنبش هاي اعتراضي مردم و البته تحوالت هفته هاي اخير در  -جواب
زحمتكشان در ديگر كشورهاي منطقه براي آزادي، دموكراسي و حقـوق اسـاسـي،      
شباهت هايي طبيعي دارند و نمي توان تاثير متقابل اين تحوالت را بر هـمـديـگـر       
ناديده گرفت. ولي از سوي ديگر همچنين بايد توجه داشت كه آنچه در بحرين مـي   
گذرد ريشه در عامل هاي عيني و ذهني شكل گرفته از تاريخ تحوالت و مشكـالت  
تاريخي اين كشور دارند. بحرين يك كشور كوچك است، با درآمدي محدود.  توليـد  

هزار بشكه نفت در روز نيست، اما بحرين با مشـكـالت    50نفت اين كشور بيشتر از 
عظيمي مواجه است. مبارزه مردم بحرين همواره در جهت خواستـاري زنـدگـي و         

 حقوق اجتماعي و سياسي بهتر بوده است.
فوريه) مصادف با دهمين سالگرد روز تاريخي توافق ملـي در      14بهمن (  25روز 

در    97، بيش از      2001بود.  در چنين روزي در سال  “  منشور ميهني” مورد ميثاق 
، كه در بردارنده نكات كليدي بـرنـامـه يـي       “ منشور“صد مردم بحرين با تأييد اين 

سياسي و اجتماعي مشخص براي جامعه بود، روند تغيير از يك شيخ نشين به يـك    
، حاكـم  “ شيخ حمد آل خليفه” كشور امروزين را آغاز كرد.  اين منشور كه به  ابتكار  

وقت بحرين، مطرح گرديد، دوران جديدي را در حيات كشور رقم زد، و امكان مطرح 
شدن و اجراي برخي اصالحات مشخص اجتماعي و سياسي در كشور را بـه وجـود     
آورد. شيخ حمد آل خليفه از اين تاريخ شاه بحرين شد. يك سال بعد، قانون اساسـي   
جديدي به تصويب رسيد كه گرچه انتخابات و برخوردهاي حكومتگران با مـردم را     
در چارچوب مقاوله نامه هاي بين المللي مورد تائيد قرار مي داد، ولي عمده قدرت را 
در دست پارلمان نگاه مي داشت. برخي اصالحات در رابطه با حقوق بشر و چگونگي 
اداره مملكت، كه گرچه راديكال نبودند اما براي جامعه بحرين حياتي بودند، مطرح و 
پياده شدند. گرچه در بحرين يك زندگي پارلماني جريان دارد، ولي در حقيقت تمـام   
نيرو در دست پادشاه است.  دموكراسي بيشتر جنبه صوري و ظاهري دارد.  يكي از     
خواسته هاي اصلي مردم تحول اين شيوه حكومتي شبه دموكراتيك، به يك شيـوه  

28 February 2011  

 با رفيق حيدر عبد اهللا ابو فارس، ”نامه مردم“مصاحبه 
 “جبهه آزادي بخش ملي بحرين”مسؤول شعبه روابط بين المللي  

مبارزه براي تشكيل جبهه متحد ترقي 
 خواهي و سكوالريسم در بحرين

     15ادامه در صفحه 

 كمك مالي رسيده
پوند     150  وفاداران به آرمان هاي حزب                        


