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 6ادامه در صفحه 

 ايران سي و سه سال پس از انقالب مردمي بهمن 
حاكميت رژيم فساد، سركوب و جنايت، و واپس ماندگي 

 اجتماعي هديه استبداد واليي به مردم ايران-اقتصادي
با فرا رسيدن بيست و دوم بهمن، 
مردم ما سي و سوميـن سـالـگـرد       

، يكي از بزرگترين 57انقالب بهمن 
خيزش هاي خلقي قرن بـيـسـتـم،       
انقالب تـوده هـاي مـحـروم و             
ستمديده، انقالب مردم منـزجـر از     
استبداد پليسي و وابسـتـه رژيـم          
شاهنشاهي پهلوي و انقالب ملي و   
دمكراتيك براي تحول ايـران بـه       
سمت كشـوري آزادي و آبـاد را           

 گرامي مي دارند. 
انقالب بهمن با شركت گسـتـرده   
توده هاي ميليوني مردم از كارگران، 
دهقانان، خرده بـورژوازي شـهـري      
گرفته تا اليه هايـي از بـورژوازي       
كوچك و متوسط به پيروزي رسيـد.  
طبقه كارگر ايران گرچه توانسته بود 
به لحاظ عيني درانقالب نقش تعيين 
كننده ايفا نمايد، ولي به دليل فقدان 
تشكل هاي صنفي و پيوند با حـزب  
سياسي خود قادر نگرديد رهـبـري     
جنبش را به دست گرفته يـا درآن      
سهمي بدست آورد. درآستانه انقالب  

، خـرده بـورژوازي و         57بهمـن    
قشرهاي بينابيني وتهيدستان حاشيه 
شهرها اكثريت  جامعه شـهـري را     
تشكيل مي دادند و نقش مهمـي را    
در جنبش انقالبي و سرنگوني رژيـم  
ضد ملي شاه ايفا كردنـد.  سـران        
رژيم  از همـان فـرداي پـيـروزي         

انقالب تالش گسترده يي را آغاز كردند تا اثبات كنند كه 
و فرا طبقاتي است كه بر “ اسالمي”انقالب ايران انقالبي 

اساس باورهاي مذهبي شركت كنندگان در آن شـكـل     
گرفته است. برخالف تبليغات دروغين سران رژيم واليت  
فقيه، انقالب بهمن داراي مضمون اجتماعي و طبقـاتـي   
بود كه در بطن آن كوتاه ساختن دست انـحـصـارهـاي       
امپرياليستي، تامين استقالل اقتصادي و سياسي ايـران،    
برچيدن بقاياي نظام هاي مـاقـبـل سـرمـايـه داري،             
دمكراتيزه كردن حيات سياسي و فرهنگي كشور، تاميـن  
عدالت اجتماعي و تحقق آزادي هاي دمكراتيك فردي و 
اجتماعي و حق حاكميت مردم قرار داشت.  رهبري ايـن   

  2ادامه  در صفحه 

با تمام توان بر ضد جنگ و ماجراجويي هاي نظامي 
 در منطقه خليج فارس و خاورميانه 

 5بدرود رفيق يونسي                            در ص 
 به بهانه زاد رود رفيق 

 14تا  10اسماعيل شاهرودي  در صفحات        
رائول كاسترو: باالترين تجلي دموكراسي 
  16واقعي در مسير سوسياليسم             در ص 

  7ادامه در صفحه  

ها و در پـي آن     اجراي برنامه هدفمندسازي يارانه
ها بـه     افزايش بيكاري و گراني و تورم، و دركنار آن

كار گرفتن  سياست خشن تبعيض جنسيتي، زندگـي  
هـاي     زنان زحمتكش و محروم ميهن ما را با چالش

هاي اخير،  است. در روزها و هفته  جدي مواجه ساخته
زمان با شدت يافتن بحران اقـتـصـادي بـراثـر         هم

كاهش ارزش پول ملي و كاهـش قـدرت خـريـد         
سازي پوشش  اكثريت جامعه، برنامه ارتجاعي يكسان

زنان كارگر و كارمند و لباس فرم مخصـوص زنـان     
مرحله اجرا درآمد. اين سياست كـه درراسـتـاي          به

تبعيض جنسيتي و به منظور در تنگنا قرار دادن زنان 
گرديده است، نمونه ديگري از سيـاسـت    شاغل تهيه

هاي زن ستيزانه رژيم و تشديد فشار بـراي حـذف      
زنان از اموراجتماعي، فرهنگي، و سياسي است، و از 

هاي اعتراضي زنان كارمند دربرخي  روي، واكنش اين
هاي اداري و دولتي را برانگيـخـتـه     نهادها و دستگاه

بهمن مـاه، گـزارش داد:        3است. خبرگزاري مهر،  
اجراي فاز نخست مد و لباس مشـاغـل زنـان در        ” 

تهران، مديركل دفترامور زنان و خـانـواده وزارت         
كشور از اجراي فاز نخست طرح مدولباس پـوشـش   
مشاغل دراستان تهران خبرداد و گـفـت، پـوشـش       

اي باشد كـه   هاي كاري بايد به گونه بانوان در محيط

سير وقايع هفته هاي اخير از جمله مجـمـوعـه اخـبـار        
رژيم جمهوري “ هسته اي”پيرامون حوادث سوريه و برنامه 

سابقة تشنج در منطقه و خطـر   اسالمي نشان از افزايش بي
شروع جنگي خونين و فاجعه بار دارد كه مـي تـوانـد بـه         

 يكديگر گره خورده و ابعادي جهاني پيدا كند. 
تهديدهاي صريح سياست گـذاران ايـاالت مـتـحـده،          
انگلستان و فرانسه درباره ضرورت تشديد اقدام برضد ايران 
و سوريه شرايط خطرناكي را در منطقه و به ويژه در رابطـه  
با ميهن مان ايجاد كرده است كه نمي توان بي تفـاوت از    

ها عـلـيـه       كنار آن گذشت.  گسترش تحريم 
جمهوري اسالمي بي شك به نـابسـامـانـي       
آشكار اقتصادي در داخل ايـران دامـن زده       
است. افزايش بي سابقه قـيـمـت ارزهـاي          

ارزش شـدن       خارجي در ايران و در واقع بي
پول ملي، و به تبع آن گراني كاالها و ارزاق   
عمومي در شرايطي كه بيكاري بيداد مي كند 

زنان، گسترش فقر، و شدت پيدا 
 كردنِ سياست تبعيضِ جنسيتي

 تشتت نظري هوادارانِ نوليبراليسم ، و“توده اي ستيزي”اوج گيريِ 
  9و  8بحرانِ سرمايه داري جهاني                                                        در صفحات  مةدرهنگا



1390بهمن ماه   24شنبه  دو   2   888شمارة  

 ادامه با تمام توان بر ضد جنگ ...

شـونـد،      ها و مراكز توليدي يكي پس از ديگري تعطيل مي و كارخانه
هاي مردم را بـه   هاي بزرگي از مردم را فلج كرده و توده زندگي بخش

سمت فقر و فالكت بيش از پيش رانده است، و اين تازه آغـاز يـك       
عيار اقتصادي است، كه به مردم ما درست هماننـد مـردم      جنگ تمام

شـود.   عراق قبل از يورش نظامي خونين ناتو به آن كشور، تحميل مي
عدم امكان فروش نفت و واردات كاالهاي استراتژيك مورد نياز، آن   

هاي تجاري از يك طرف و تبعيت از  هم در كشوري كه تسلط سرمايه
هاي گذشته از طرف ديگر، بـا     هاي بانك جهاني در طي سال سياست

درهم شكستن توان توليد ملي، اقتصاد آن را عمالً به صـادر كـردن       
نفت و واردات همة مايحتاج مردم خالصه كرده و مي كند، يك فاجعة 

ويـژه     ها، به دهندگان جهاني اين تحريم بزرگ اقتصادي است. سازمان 
آمريكا، انگليس و فرانسه با علم به اين دشواري ها تـحـريـم هـاي       

ريزي ضدانساني صورت گرفته چندان  كنوني را سازمان داده اند. برنامه
 ناروشن هم نيست:  

در تنگنا قرار دادن جمهوري اسالمي براي وادار كـردن آن بـه        -
عنوان تنها راه گريز، و در نتيـجـه    هاي تهاجمي به نشان دادن واكنش

هاي جهانـي   بزرگتري از قدرت سازي و متقاعد كردن بخش هاي زمينه
 جانبه. به ضرورت جنگي همه

فرسوده كردن مردم مخالف جنگ براي تن دادن به هر سناريوي  -
 پيش رو براي رها شدن از وضعيت بسيار دشوار كنوني.

هاي راستگرا و متزلزل جنبش و بـرخـي از      بخشتهييج و بسيج  -
و تشويق آن بـه حـمـايـت از         نيروهاي سابقاً چپ و از مبارزه بريده 

عنوان تنها راه باقي مانده  به » بشردوستانه« اصطالح  كاروان تجاوز به
 براي تحوالت سياسي در كشور.

احتمالي منطقه اي  اهداف درازمدت اين ماجراجويي نظامي و جنگ 
روشن است: سرريز كردن بحران اقتصادي جهاني، تجديد سـاخـتـار       

هـاي     تر سرمايه سياسي اقتصادي جهان بر اساس تمركز باز هم فزون
نجومي، تشكيل خاورميانة بزرگ براي گسترش دايرة نفوذ و تسـلـط     
سياسي و اقتصادي بر يك منطقة راهبردي (استـراتـژيـك) انـرژي،         
منحرف كردن نيرو و توان عظيم اعتراضي مردم از تونس و مصر در   
شمال آفريقا گرفته تا سوريه و ايران و كشورهاي عربي و خليج فارس 

جـزايـر   ” خواهانه در منطقه و ايجاد  هاي ترقي و متوقف ساختن جنبش
كه بتواند منافع كوتاه و دراز مدت امپرياليسم در منطقه “  ثبات سياسي

را تأمين كند. متأسفانه سير وقايع نشان از پيشبرد سناريوي از پـيـش    
هاي نظامي جهاني دارد. گردانندگان رژيم قـرون    طراحي شدة مجتمع

وسطايي و سركوبگر جمهوري اسالمي با باور به بسته بودن راه بـراي  
جاي اتخاذ تدابيري براي فرو نشاندن بحـران،   نشيني، به هرگونه عقب

يـي و       هاي هسـتـه     پاسخ جنگ اقتصادي را در پافشاري بر سياست
اي، رهـبـر        اند. علي خامنه  شان يافته گرانه افزايش تهديدهاي نظامي

ماه، ضمن تأكيد  بهمن 14هاي نماز جمعه  جمهوري اسالمي، در خطبه
باش كشور را براي جنگ اعـالم   نشيني، به صراحت آماده بر عدم عقب

جـنـگ   ” كرد و سابقه اين رويارويي را با اعتراف به دخالت مستقيم در 
به رخ كشيد. او در پاسخ به تهديدهاي اسرائـيـل، از      “  روزه لبنان 33

سفير ايـران    “  كه به وقت خود اعمال خواهد شد. ” تهديدهايي نام برد 
در روسيه نيز صحبت از هدف قرار دادن منافع آمريكـا و غـرب در         
سراسر جهان كرد. و پس از اينها نيز محمود احمدي نژاد در پـايـان        

طـي روزهـاي     ” بهمن در تهران وعده داد كه    22پيمايي سالگرد  راه
يي ايران خواهـد   آينده دنيا شاهد رونمايي از چند دستاورد بزرگ هسته

اين موضع گيري ها در حالي صورت مي گيرد كه مانور نظامـي  “  بود. 
براي بستن تنگه هرمز و تهديد رسمي و صريح ناوگان آمـريـكـا و        
انگليس براي خروج از خليج فارس آثار نگران كننده خود را عـيـان       
ساخته و صفوف نيروهاي آماده براي پيوستن به تهاجم نظامي ناتو به 

تر كرده است. اين تهديد هـا آشـكـارا          جهموري اسالمي را گسترده
گر تمركز ناوگان عظيم تحت فرمان ناتو در خلـيـج فـارس و         توجيه

سابقه بـه   درياي عمان و فروش و گسيل انبوه تسليحات در ابعادي بي
شد و همچنين دامـن     -ها نشين و از جمله سلطان -كشورهاي منطقه

جـمـهـوري    ” جهاني نسبت به خطري به نـام      “  هيستريك” زدن به 
 است.“ اسالمي

هـاي عـظـيـم          وجود خبرهايي مبني بر سفارش نسل تازه  بمـب 
گر توسط پنتاگون به صنايع نظامي آمريكا،  ها تُني رخنه سنگرشكن ده

مبني بر اينكه ايـن    “  واشنگتن پست”به نقل از روزنامه “ العربيه”گزارش روزنامه 
روزها بحث در محافل حاكمه آمريكا و ديگر كشورهاي ناتو  بر سر وارد كردن يا 

بحث بر سـر زمـان و         ” ، بلكه “ ضربة پيشگيرانه نظامي به ايران نيست” نكردن 
در كنار كارزار گسترده تبليغاتي بر ضد “ يي است. چگونگي وارد آوردن چنين ضربه

ايران و سوريه و خبر دادن از پخش اخباري از نقش نيروهاي سپاه پاسـداران در    
 (روسيه امروز)   “  راشيا تودي” سركوب مردم حومس، از جمله گزارش خبرگزاري 

نيروي نظامي سپاه پاسـداران بـراي اعـزام بـه            15000از آماده شدن احتمالي 
هاي جنگ در سوريه،  و همچنين خبر راديو اسرائيل مبني بر حضور ده هزار  جبهه

تر به سيستم دفـاع     نيروي نظامي آمريكايي براي سر و سامان دادن هرچه سريع
يـي     سازي هاي خطرناك براي فاجعه ضد موشكي در آن كشور، حكايت از زمينه

 شويم.  تر مي دارد كه قدم به قدم به آن نزديك
هاي مـدافـع صـلـح،        در چنين شرايطي، براي نخستين بار و به دعوت سازمان

هاي شهرهاي مختلف آمريكا و كانادا و  نخستين موج اعتراض به جنگ در خيابان
هـايـي كـه در           انگلستان به راه افتاده است. اين تظاهرات با وجود محـدوديـت   

ها بازتاب هاي مناسبي يافـتـه و مـورد         شان وجود داشته، در رسانه هي د سازمان
هاي  پشتيباني بسياري از مردم قرار گرفته است. اما جمهوري اسالمي كه سازمان 

پيمايي  يافته سركوب كرده و اجازة هيچ راه مدافع صلح داخلي را به شكلي سازمان
اعتراضي در مخالفت با جنگ را نداده است، تالش مشخصي داشته تا با تحريـف  

هاي صورت گرفته، آنها را بـه عـنـوان         برداري مزورانه از اعتراض اهداف و بهره
خواه مدافع  هاي اصيل و ترقي هايي در پشتيباني از خود جلوه دهد. سازمان  حركت

ها حـتـي بـه بـهـانـة            صلح با دخالت در امور داخلي كشورها توسط امپرياليست
كنند و و مثل برخي از  مخالفند، و آن را آشكارا و قاطعانه اعالم مي“  بشردوستانه”

گذارند. تكليف جمهوري اسالمـي امـا       هاي دربسته آن را مسكوت نمي كنفرانس
روشن است. تفسير كردن و نشان دادن اين مخالفت صريح با دخالت خارجي در    

دوست جهان از ظلم و جنايت و  هاي حكومتي به عنوان دفاع نيروهاي صلح رسانه
هايي همچون رژيم واليي جمهوري اسالمي، وقاحتـي   سركوب مردم توسط رژيم

توان يافت. واقعيت ايـن      خواهد كه فقط در امثال سران جمهوري اسالمي مي مي
است كه سازمان دهندگان عمده اين حركت هاي اعتراضي در عين حال مخالفان 
پيگير سياست ها و عملكرد رژيم تئوكراتيك در ميهن ما هستند و مخالفتشان بـا  
ماجراجويي هاي نظامي امپرياليسم در منطقه در همبستگي بـا مـنـافـع مـردم          
زحمتكش ميهن ماست.  گزارش هاي منتشر شده از آكسيون هاي ضد جنگ در    
 همين شماره نامه مردم نمايش دهنده موضعگيري سازمان دهندگان آن است.  

يي صادر كرد كه در آن ضـمـن        فوريه بيانيه 7شوراي جهاني صلح  در تاريخ 
هاي امپرياليستي براي تشكيل خاورميانة بزرگ و سير رويدادهـاي   تحليل سياست

جاري در مورد سوريه و ايران، از جمله گسيل گسترده نيروهاي نظامي آمريكايـي  
، و   “ غـرب ” هاي خليج فـارس بـا          نشين هاي سلطان ستي به خليج فارس، همد

خواه را درباره حـقـوق      هاي اسرائيل عليه ايران، موضع اين سازمان ترقي تحريك
مـا  ” هاي خارجي به اين صورت بيان كـرده اسـت:           دموكراتيك مردم و دخالت

دموكراسي و عدالت ايران براي صلح، مبارزة بغرنج مردم حمايت خود از 
كنيم، هرگونه دخالت در امور داخلي ايـران تـحـت هـر          را اعالم مي اجتماعي

كنيم، و بار ديگر بر حق انكار ناپذير هر ملتي براي دستيابي  يي را محكوم مي بهانه
هـاي   ما از خواستكنيم...     آميز تأكيد مي يي براي مقاصد صلح به انرژي هسته

آميز مردم سـوريـه    اجتماعي، سياسي و اقتصادي واقعي و مسالمت
گيري  كنيم كه هيچ قدرتي حق تصميم ، و بار ديگر اعالم ميكنيم پشتيباني مي

تواند مـداخـلـة خـارجـي در             دربارة كشور يا ملت ديگري را ندارد. بشريت نمي 
هاي داخلي مردم يك كشور را تحمل كند. امر خودمختاري هـر كشـور،       اختالف

در ادامه اين بيانيـه   “ مسئوليتي است كه فقط در انحصار مردم همان كشور است.
دوست جـهـان بـايـد          نيروهاي دموكراتيك، ضدامپرياليست و صلح” آمده است:  

سكوت خود را بشكنند و كارزارهاي فريبكارانه و خطرناك امپرياليسم را، كه راه را 
كند، محكوم كنند... ما خود را متعهد به ادامة پيكـار      براي تجاوزي تازه هموار مي

هاي مـردمـي      دانيم، و به بسيج نيروها در سراسر جهان به منظور ايجاد پايگاه مي
يي از مبارزة ضدامپرياليستي، در دفاع از صلح، همبستگي و خـود   براي مرحله تازه

دهيم. ما اطمينان داريم كـه بـا        مختاري مردم در تعيين سرنوشت خود ادامه مي
 “مبارزة مردم، صلح پابرجا خواهد بود.

دهد كه تلفيق شعارهاي صلـح   تجربه اين رشته از تظاهرات اعتراضي نشان مي
خـواهـي مـردم         خواهانه و دموكراسي و پيوند مبارزات ضدجنگ با مبارزات ترقي

هاي مدافع صلح كشورمان بر  كشورمان يك ضرورت است و بايد از طرف سازمان
يي در مقابل ماست. منطقه خلـيـج     هاي تعيين كننده آن تأكيد شود. روزها و هفته 

برانداز قـرار دارد كـه          فارس و خاورميانه در لبة پرتگاه خطرناك جنگي خانمان
تواند گسترش بيابد و ابعادي جهاني به خود بگيرد. واكنش به اين ماجراجويـي    مي

يـي   هاي خطرناك را نبايد به پس از وقوع آن موكول كرد. امروز نبايد هيچ لحظه 
 افروزان و پيشگيري از وقوع فاجعه از دست داد. را براي مقابله با جنگ و جنگ
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 كارزار جهاني بر ضد جنگ
فراكسيون چپ در پارلمان اروپا به تحريم ها نه مي              

 گويد!
لينكه]، كه عضو گروه     “[حزب چپ آلمان  ”، نمايندة   “كُرنليا ارنست ”

هاي نيروهاي كمونيست و چپ سوسياليست در پارلمان اروپا             نماينده
گيري براي قطعنامه دربارة      است، پيش از شروع جلسه به منظور رأي         

در پارلمان اروپا، در سخناني اظهار داشت كه،         “ اي ايران  برنامه هسته ”
هاي اتحاديه اروپا برضد ايران بسيار نسنجيده، و          از نظر سياسي تحريم   

او در ادامه سخنانش      گرانه است.  چنگ و دندان نشان دادني اهمال       
بار  ما رژيم (جمهوري اسالمي ايران) را به سبب نقض مصيبت           ”گفت:  

گري نسبت به       هاي مذهبي، و ستم       حقوق بشر، سركوب اقليت      
كنيم، ولي مسدود كردن راه      گران حقوق بشر به شدت محكوم مي     كنش

بانك مركزي  ”صادرات نفت ايران از طريق ممنوع كردن مبادله با              
در نهايت تنها به زيان مردم است... همچنين اين اقدام در زماني     “ ايران

هاي امنيتي در باره برنامه تهيه        ها و ادعاهاي سازمان    زني كه جز گمانه  
اي از سوي ايران هنوز سندي در دست نيست، در           افزارهاي هسته  جنگ

رو در   گيري از انتخابات پيش    راستايِ تقويت موضعِ رژيم به منظور بهره      
كند. ما افزايش گفتگوهاي جدي در          ماه] عمل مي    ماه مارس[اسفند 

افزارهاي  يي بدون جنگ   يابي به  خاورميانه     زمينه حقوق بشر، و دست     
اتحاديه اروپا نه شدت بخشيدن        اي را خواهانيم. اين است وظيفه      هسته

 »به وضعيت بحراني كنوني.
لينكه] در   “[چپ”، عضو ديگر گروه كمونيست        “سابينا لوزينگ  ”

راني خود، پيش از رأي گيري در رابطه با به              پارلمان اروپا، در سخن    
كارگيريِ تحريم هاي گسترده بر ضد ايران، دست كشيدنِ تدريجي از            

افزارهاي  المللي جنگ  زدايي بين  به كارگرفتنِ انرژي اتمي و سالح         
بار،  اين جنگ اقتصاديِ زيان   ”اتمي را خواستار شد. او گفت:     » هولناك«

منديِ نيروهاي مترقي    كند، و امكان و توان      وضع ايران را ناپايدار مي     
درونِ كشور را محدود خواهد ساخت. به احتمال بسيار زياد، و مثل                 
هميشه، صلح جهاني و حقوق بشر در پاي منافعِ اياالت متحده و اروپا              

 “قرباني خواهند شد.
 

 در رابطه با:“ حزب كمونيست پرتغال”بيانية مطبوعاتي 
هاي اتحادية اروپا بر ضد ايران، و شدت  تحريم 

 آميزِ تجاوزگري در خاورميانه بخشيدنِ مخاطره
حزب كمونيست پرتغال، از باالگرفتن كشمكشي كه اياالت متحدة           
آمريكا، اتحادية اروپا، و چندين كشور قدرتمند ناتو به ضد ايران برپا                

هاي بسيارجدي اين    دارد. نشانه  اند، نگراني شديد خود را ابراز مي        داشته
وضعيت استقرار چشمگير  نيروهاي نظامي در خليج فارس و تنگه                

هاي  هرمز، تجاوز مكرر به حريم هوايي ايران، و ديگر اقدام                    
هاي ايراني آن ها را به كشورهايي مانند          آميزي است كه مقام    تحريك

اسرائيل و اياالت متحده آمريكا نسبت داده اند. حزب كمونيست پرتغال، 
آمدهاي دهشتناكي كه هر گونه تحريك نظامي برضد           توجه را به پي   

ايران براي منطقة خاورميانه و آسياي مركزي به دنبال خواهد داشت،             
يي كه بحران جهاني و ژرفش        دهد، به خصوص در هنگامه      هشدار مي 

يي را به وجود آورده      امنيتي ثباتي و بي   بي“ داري سيستم سرمايه ”يابندة    
المللي  هاي اصلي وضعيت بين     گي اي به ويژ   است كه به طور فزاينده     

دارند مبدل مي شوند؛ حزب كمونيست پرتغال، تصميم اخير اتحاديه             
و به    -كه در اجالس وزيران امور خارجه آن تصويب شد              -اروپا را 

جانبه به ضد ايران است،        هاي جديد يك    منظور به كارگيري تحريم    
كند. اين تصميم، موضعِ اتحاديه اروپا در مقام دنباله روِ               محكوم مي 
گري اياالت متحده آمريكا در خاورميانه و آسياي مركزي           برنامه نظامي 

دهد كه اتحاديه اروپا ديگر       كند. اين تصميم نشان مي      را برجسته مي  
قادر نيست ماهيت امپرياليستي خود را پنهان نگه دارد، و اين امر براي              

اكنون در بحران    كه هم   -از جمله پرتغال  -تعدادي از كشورهاي اروپايي

 آمدهايي بسيار منفي دربرخواهد داشت. يي ژرف گرفتارند، پي اقتصادي
هاي اروپايي و وزير امور خارجه پرتغال در                 برخالف آنچه كه مقام      

اندازها به  گويند، اين تصميم در جستجوي گشودن چشم هاي خود مي راني سخن
ها نيست، بلكه برعكس، نمايش       حلي سياسي براي درگيري     منظور يافتنِ راه  

دهنده اين امر است كه آنان خواهان به وجود آوردنِ امكاني براي مذاكره                  
با بايكوت كردنِ    ،2010گو نيستند. پيش از اين، در ماه مه           و ديپلماتيك و گفت  

نامه بين ايران، تركيه و برزيل در بارة مبادلة سوخت اتمي از سوي                   موافقت
 ؛اياالت متحده آمريكا و اتحاديه اروپا، اين امر به نمايش گذاشته شده بود

حزب كمونيست پرتغال، رياكاري عظيم اتحاديه اروپا براي توجيه تصميم             
خود در به كارگيريِ تحريم برضد ايران بر پاية خطر ادعاييِ گسترش توليد                 

يي بسيار نمايان     كند. اين رياكاري   افزار اتمي از سوي ايران را محكوم مي        جنگ
هاي اتمي جهان (از جمله  اياالت         ترين قدرت  است:  از سوي برخي از بزرگ       

چنين فرانسه و بريتانيا، كه      ترين قدرت اتمي جهان، و هم      متحده آمريكا، بزرگ  
كالهك اتمي است) برضد ايران اين               500زرادخانه اتمي شان داراي         

شوند. رياكاري و دورويي اتحاديه اروپا           جانبه تحميل مي    هاي يك  تحريم
هاي  شود كه، اتحاديه اروپا رابطه و همكاري       چنين با اين واقعيت آشكار مي      هم

اقتصادي و نظامي نزديكي با اسرائيل دارد، يعني با كشوري كه قرارداد منع                 
هاي هسته اي را امضاء نكرده است اما تنها قدرت اتمي               افزار گسترش جنگ 

منطقه است، و به طور غيرقانوني اراضي فلسطين، لبنان، و سوريه را اشغال                 
المللي عمل   ترين اصول حقوق بين    كرده است، و به طور مكرر برخالف پايه اي        

 كند؛ مي
حزب كمونيست پرتغال، ديگربار بر موضع اصولي خود در حمايت از حق                

ها براي تعيين سرنوشت و حاكميت خود، و به ويژه حق حاكميت بر تعيين               خلق
كند. در عين حال، حزب كمونيست پرتغال اين            منابع انرژي خود، تأكيد مي     

يي بدون   دارد كه، همواره خواهان خاورميانه       حقيقت را به صراحت بيان مي       
افزارهاي اتمي بوده است. اجراي چنين خواستي، به طور ضروري، و در               جنگ

حكم نخستين گام، خلع سالح زرادخانه هسته اي غيرقانونيِ اسرائيل را                  
 طلبد. مي

 دفتر مطبوعاتي حزب كمونيست پرتغال 
 

 كميته دفاع از حقوق مردم ايران
 

 4بهمن (   15روز شنبه   
فوريه) به دعوت شعبه       

(كميتة  “ كودير” كاناداي
دفاع از حقوق مردم         

انجمن صلح و   ”ايران) و   
، “ همبستگي تورنتو    

تظاهراتي در مركز شهر      
تورنتو، در اعتراض به        

هاي اخير      افروزي جنگ
نيروهاي امپرياليستي      
جهاني و ارتجاع داخلي، و     
شدت يافتن خطر          

ها و   ، در ماه  ”كودير“برخوردهاي نظامي در منطقه و جنگ با ايران، برگزار شد.           
هاي اخير، بارها در باره  باال گرفتن تنش ميان آمريكا و اتحاديه اروپا و                   هفته

متحدان آن از يك سو و رژيم ايران از سوي ديگر، و افزايش خطر يك برخورد                
بار ابراز نگراني كرده است، و خواستار حل و فصل مسائل از طريق  نظامي فاجعه

نيز كه شعبه تورنتوي      “ انجمن صلح و همبستگي تورنتو     ”گفتگو شده است.     
را “ كنگره صلح ”است، و رئيس آن در حال حاضر رياست          “ كنگره صلح كاناد  ”

هاي آمريكا  نيز به عهده دارد، در اطالعيه دعوت به تظاهرات، با يادآوريِ جنگ           
هاي اخير در يوگسالوي، عراق، افغانستان، و ليبي،            ناتو افروخته در دهه      -

نسبت به احتمال يك ماجراجويي نظامي و جنگي ديگر در خاورميانه، برضد               
دادنِ  ايران يا سوريه، هشدار داد و خواستار تالش مردمي براي پيشگيري از رخ             

يي كه زيان آن به طور عمده متوجه مردم عادي              يي شد، فاجعه   چنين فاجعه 
كشورها خواهد شد. روي پالكاردهاي تظاهرات روز شنبه در تورنتو، اين شعارها  

فقط مردم ايران   ”؛  “نه به جنگ، نه به تحريم، نه به سركوب         ”شدند:   ديده مي 
همبستگي با مردم ايران به ضد        ”؛  “شان دارند  گيري درباره آينده   حق تصميم 

دخالت ”؛  “تحريم اقتصادي، سالح كشتار جمعي است        ”؛  “سركوب و جنگ   
؛ “به جنگ و تجاوز امپرياليستي پايان دهيد        ”؛  “نظامي قاتل دموكراسي است    

  “.اتحاد و مبارزه براي صلح”
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در حاشية رويدادهاي 
 هفته اي كه گذشت

سودهاي نجوميِ  بنيادهـايِ انـگـلـي و         
 موقوفات
 ميليارد تومان 40ماهة موقوفات:  9درآمد 

 
هـا   دادهاي مربوط به گسترش تحريم درگرماگرم رخ

و بحران ارز و سكه، انتشار خـبـرافـزايـش درآمـد        
موقوفات و سودهاي هنگفت بنيادهاي انگلي موجب 

 شگفتي همگاني گرديد.
درحالي كه از زمان اجراي برنامه هدفـمـنـدسـازي     

ها صنايع توليدي ميهن ما با بـحـران جـدي       يارانه
اند و تعداد قابل توجهي از واحـدهـاي        شده مواجه 

ها از جمله بـرخـي واحـدهـاي          صنعتي و كارخانه
صنعتي راهبردي مانند پتروشيمي درحال ركـود و      

اند و به طوركلي اقـتـصـاد كشـور در          ورشكستگي
هاي همگاني  اي غرق است، رسانه جانبه بحران همه

هايـي   از افزايش سود و درآمدهاي موقوفات گزارش
مـاه،     دي   28را منتشرساختند. روزنـامـه شـرق،         

مـيـلـيـاردتـومـانـي        40درآمد ” درگزارشي باعنوان:  
با اشاره به پـيـونـد     “ ماهه اول امسال9موقوفات در 

سـازمـان   ” بنيادهاي انگلي و سازمان اوقاف نوشت:  
هـزار     127ماهه امسال از 9اوقاف و امورخيريه در 

مـيـلـيـارد تـومـان            40موقوفه تحت اختيار خود 
االسالم عـلـي      است. اين خبر را حجت  آورده بدست

محمدي نماينده ولي فقيه و سرپـرسـت سـازمـان       
“ اوقاف و امور خيريه كشور روز گذشته اعالم كـرد.  

درادامه اين گزارش، تاكيدگرديده است كه، بخشـي  
هاي مذهبي هـوادار   از اين درآمدها به تقويت هيات

هـاي     دولت و نيز گسترش حيطه عملياتـي حـوزه    
علميه سراسركشور اختصاص يافته است، بـه طـور     

ماه به 9ميليارد تومان درظرف كمتر از  5مثال فقط 
ميليارد تومان به حمايـت از     17هاي علميه و  حوزه
اسـت.     هاي مذهبي خاص تعـلـق گـرفـتـه        هيات

بـخـش اصـلـي       ” شـود:        درگزارش يادآوري مـي 
گـذاري     درآمدهاي سازمان اوقاف ازمحل سرمـايـه  

دربخش موقوفات، نقل و انتقال يا اخـذ پـذيـره و        
آيد . . . امـوال تـحـت          دست مي اجاره موقوفات به

هزار موقوفـه   127تملك سازمان اوقاف شامل . . .    
هـاي   شامل خانه مسكوني، واحدهاي تجاري، زمين

چنين مراكـز   زراعي، مراكز بهداشتي و درماني و هم
است. اين مراكز درهمه نقاط كشور پراكنده  آموزشي 

هاي فارس،  هستند اما بيشترين اين امالك دراستان
اصفهان، تهران، مازنـدران و خـراسـان رضـوي           

نكته ظريف و پراهمـيـت درگـزارش      “  هستند.  واقع
روزنامه شرق اشاره به نارضايتي عمومي و مخالفت 
افكار عـمـومـي كشـور بـا رواج نـوع خـاص                  

اندوزي، يعني كسب درآمدهاي هنـگـفـت از       ثروت
 است. موقوفات 

نماينده ولي فقيه و سرپـرسـت سـازمـان اوقـاف          
امـا مـردم هـمـيـشـه           ” دارد:   باصراحت اعالم مي

پرسند درآمد موقـوفـات كـجـا خـرج           مي
شود. بايد افكارعمومي جامعه را بـراي      مي

حفظ و نگهداري از موقوفات هدايت كنيـم  
[خوب به جمالت نماينده ولي فقيه دقـت     
شود] اين درحالي است كه اكنون افـكـار      

است كـه ايـن      شان اين عمومي تنها سوال
رود و دركـجـا هـزيـنـه               ها كجامي پول
 “شود؟ مي

با تحكيم موقعيت استبداد و رژيم واليـت    
فقيه درطول بيش از سه دهه گذشته، و بـه  
موازات رواج اقتصاد داللي و غـيـرمـولـد،       

نفوذ در مركزهاي مـذهـبـي،     هاي ذي اليه
موقوفات را به منبع درآمدهاي نـامشـروع     

اندوزي از اين راه از      اند. ثروت  بدل ساخته
سوي ولي فقيه در راستاي مـقـصـدهـاي       

شود. مـطـابـق        سياسي تشويق شده و مي
مـاه     هاي منتشره، فقط در شـش      گزارش

موقوفه جديد ايـجـاد      900نخست امسال 
است و تمامـي ايـن مـوقـوفـات و             شده

درآمدهاي نجومي آن زير كنترل و هدايـت  
ها و    ولي فقيه قرار دارند و درخدمت هدف

 هاي ارتجاع بوده و هستند. برنامه
 

 سازي و نابودي بخش تعاوني خصوصي
آزادسازي اقتصادي، نقش بخش تعاوني بيش از گذشتـه   ها درچارچوب طرح پس از ادغام وزارتخانه

نام است و درمجموعه  است. اينك در رژيم واليت فقيه بخش تعاوني فقط يك   در محاق قرارگرفته
دي ماه، هنگام بحث پيرامون انتقـال   18دارد. روزنامه دنياي اقتصاد،   ترين تاثير را  اقتصادكشور كم

هاي وزارت سابق تعاون به وزارت نوبنياد تعاون، كار و رفـاه اجـتـمـاعـي،             ها و مسئوليت وظيفه
دبيركل اتاق ” تعاوني در مجموعه اقتصادكشور، ازجمله نوشت:   درگزارشي با اشاره به تضعيف بخش

اتاق مركزي تعاون و محدودشدن اختـيـارات وزارت      ها به  تعاون ايران از واگذاري كليه امورتعاوني
اسـت و     تعاون به وظايف نظارتي خبرداد... كليه اموربخش تعاون به اتاق تعاون مركزي واگذارشده   

كند...    اجتماعي از اين پس تنها به وظيفه نظارتي و حمايتي خود عمل مي وزارت تعاون، كار و رفاه 
) به داليلي نتوانسته به اهداف خود برسد، مسير رسيدن به سهم 1390بخش تعاوني درسال جاري (

درصـدي     25ها دشوار است. تحقق سـهـم       درصدي بخش تعاون دركشور با توجه به تحريم 25
 ”هاي جديدكشوراست. گذاري درصدي از كل سرمايه 30گذاري حداقل  بخش تعاون نيازمند سرمايه

ترين  از ديگرسو دبيركل اتاق تعاون ايران كمبود نقدينگي و نبود بودجه براي بخش تعاوني را بزرگ
دبيركل اتـاق  ” داد:   ماه، گزارش بهمن7داشت. خبرگزاري مهر،   ترين معضل اين بخش اعالم  و مهم

كرد و گفت: از زمان تدوين   هاي بخش تعاون اعالم تعاون ايران كمبود نقدينگي را بزرگترين چالش
اسـت...      سال گذشته، اما تاكنون اين موضوع مورد پيگيري قرار نگرفته 3سند توسعه بخش تعاون 

 “نشده. ها، يارانه بخش توليدتعاون پرداخت تاكنون براساس قانون هدفمندي يارانه
هاي توليدي، بيشترين خسارتها را  ويژه تعاوني سال پس از آزادسازي اقتصادي، بخش تعاوني به يك

هاي كوچك و متوسط تعاوني ورشكسته و از چرخه فعـالـيـت     اند و بسياري از توليدي متحمل شده
، بخش تعـاونـي از     44اند. در راستاي سياست تقويت بخش خصوصي و ابالغيه اصل  گرديده خارج

اسـت و هـمـيـن          بهره محروم بوده هاي كم هاي مالي، تسهيالت بانكي و وام دسترسي به امكان
سـال اخـيـر         هاي توليدي در يـك      ها خصوصاً تعاوني موضوع موجب ورشكستگي اغلب تعاوني

ازپيش  است. برنامه آزادسازي اقتصادي، بخش تعاوني را به سود تحكيمِ بخش خصوصي بيش  بوده
برد. تبديل بخش تعاوني در مجمـوعـه     ها را ازميان مي كند و امكان فعاليت موثر تعاوني محدود مي

روي كاغذ است، نتيجه ناگزير برنامه آزادسـازي     اقتصادكشور به بخشي غيرفعال كه فقط نامي بر 
المللي پول و بـانـك    هاي صندوق بين سازي، و مقررات زدايي مطابق با  نسخه اقتصادي، خصوصي
 جهاني بوده و هست.

 
 يا به كارگيريِ سانسور و خفقانِ هدفمند ،“اي نظام جامع رسانه”اليحة 

هاي امنيتـي،   نگاران، خبرنگاران، و نويسندگان از سوي ارگان زمان با موج تازه بازداشت روزنامه هم
اي اعالم داشت  نژاد، در مصاحبه دولت ضدملي احمدي “دفتر حقوقي وزارت ارشاداسالمي“مديركل 

گـذرانـد.    اي در كميسيون لوايح دولت مراحل پاياني خود را مي كه، بررسي اليحه نظام جامع رسانه
براساس قانون، دولت بايد تا پايان سال نخست برنامه پنجم، ”بهمن ماه، نوشت:  2خبرگزاري مهر، 

كند . . . مديركل دفترحقوقي وزارت فرهنگ و ارشـاد        اي را تقديم مجلس اليحه نظام جامع رسانه
هاي مربوط به تعريف رسانه،  اسالمي درباره مراحل بررسي اين اليحه نيز يادآورشد، تاكنون بخش

هاي زيادي از اليحه را شـامـل      ها كه تقريبا بخش ها و حدود رسانه ها، حقوق رسانه رسالت رسانه
ها، شرايط متقاضي و صدور پروانه فعاليت رسانه و جايگاه و حدود اختيارات  شود، بررسي و بحث مي
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هـاي     هاي نظارت و منصفه و برخي بخش هيات
 “دارد. ديگر ادامه

درادامه گزارش خبرگزاري مـهـر خـاطـرنشـان        
اين اليحه پس از طـي تـمـام          ” گرديده است:  

مراحل قانوني و اجرايي خود، جايگزيـن قـانـون      
هـا     شود. در اين اليحه رسانه  مطبوعات فعلي مي

اند و تـمـامـي       شده  فراتر از تنها مطبوعات ديده
هـا،     هاي چاپي، الكتـرونـيـكـي، وبـالگ        رسانه
 “شود. هاي اجتماعي و غيره را شامل مي شبكه

اي كه در دولت نامشروع  اليحه نظام جامع رسانه
نژاد تهيه و تدوين شده است و سـپـس        احمدي

اسـالمـي      براي تصويب تقديم مجلس شـوراي   
نـگـاران و        شود، با مخالفت جدي روزنـامـه     مي

رواست. از هنگام   اندكاران امورفرهنگي روبه دست
نگاران مستقـل و     آغاز تدوين اين اليحه، روزنامه

مردمي باصراحـت آن را اقـدامـي درجـهـت              
بخشيدن به سانسور و خفقان ارزيابـي   “ قانونيت” 

كردند. مطابق مفادي از اين اليحه كه تـاكـنـون     
انتشار بيروني يافته، چارچوب فعاليت مطبوعاتي و 

شـدت مـحـدود شـده اسـت و                 اي بـه  رسانه
نگاران، خبرنگاران، و    هايي براي روزنامه مجازات
اسـت. ايـن         شـده   ها در نظر گرفته نويس وبالگ

اليحه در مغايرت جدي با اصل آزادي انـديشـه،   
آزادي قلم و بيان قرار دارد و مهر و نشان كودتاي 

جـهـت    برآن برجسته است. بي  88انتخاباتي سال 
نبود كه مديركل دفترحقوقي وزارت فرهـنـگ و     

كـنـد:    ارشاد اسالمي به خبرگزاري مهر اعالم مي
ها را بـا       من تالش براي اعمال فشار به رسانه” 

اي،    رسـانـه   استفاده از بندهاي اليحه نظام جامع
ها مـانـنـد گـذشـتـه          كنم . . . رسانه    قويا رد مي

دارند نظرات انتقادي و سازنده خود را پيرامون  حق
موضوعات مختلف با رعايت موازين اسالمـي و    

ايـن نـوع     “  اطالع عموم برسانند.  حدود قانوني به
گيري كلي و فـاقـد پشـتـوانـه         واكنش و موضع

دهـد كـه نـگـرانـي            خوبي نشان مي حقوقي، به
نگاران در خصوص به كارگيري سانسـور،   روزنامه

است. حتي  حق خفقان، و پيگرد، منطقي و كامال به
خبرگزاري مهر در خصـوص اليـحـه مـذكـور          

هـاي     شائبه ايجاد محدوديـت ” كند:   يادآوري مي
شدن اليحه نـظـام    ها با اجرايي بيشتر براي رسانه

وجود دارد! وزارت ارشاد و قـوه       “  اي رسانه جامع
قضاييه رژيم واليت فقيه پيرامون عـلـت لـزوم        
تدوين، تصويب، و اجراي اين اليحه در اوضـاع      

هدف اصلي ايـن  ” كنند:   كنوني را چنين اعالم مي
هـا     اليحه گسترش شمول قانون حوزه رسـانـه    

ستيز و مـغـايـر     با اجراي اين اليحه آزادي“  است.
هـا و       اصل آزادي انديشه، عالوه بـر روزنـامـه     

هاي اجتماعي و فعاليت  ها، شبكه ها، وبالگ مجله
مطبوعاتي در دنياي مجازي زيرتيغ سانسور قـرار  

نگاران و فعاالن  حق روزنامه گيرند. مخالفت به  مي
فرهنگي و مطـبـوعـاتـي بـا اليـحـه نـظـام                

اي، از حمايت و پشتيباني همه نيروهـا   رسانه جامع
خواه كشـور بـرخـودار اسـت.          هاي ترقي و حزب

با اين اقدام ارتجاع حاكـم، در      مخالفت و مبارزه
واقع بخشي از پيكار براي نيل به آزادي و حقـوق  
دمكراتيك از جمله آزادي بـيـان، انـديشـه، و           

 است. قلم
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آفرينشگري سترگ از 
 ميان ما رخت بربست

رفيق 
ابراهيم 
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مترجم و 
نويسنده، 
 درگذشت
تولد: 

، 1305ماه  خرداد
،  1390ماه  بهمن 19درگذشت:  –بانه 

 تهران
بي شك ادبيات داستاني امروز ايران ، از 
كار طاقت سوزِ مترجم هاي هنرمنـدي از    

تأثير گرفته و     نوع زنده ياد ابراهيم يونسي
بهرة بسياربرده است. با نگاهي گذرا به راه    
ناهموار بالندگيِ اين هنرِ هنـوز جـوان در       

مان، و نظرداشت سـنـگـالخ هـاي        ميهن
يابيم كـه   سانسورِ رهزنِ آفرينشگري، درمي

در پيش رويِ    -آنچه اين راه دشوار گذر را
هاي هنر و آفرينندگي در ايـن       همة گونه

هموارتر از پـيـش        -سرزمين استبداد زده
ساخته است كوششِ بي امان و شبانـروزيِ  
هنرمندان و چهره هاي هنرمـنـد كـار و        
آفرينندگي(از داستان و شعر گرفته تا تئاتر و 
سينما) همچون يونسي ها بوده است. تأثير   
بي چون و چراي ترجمه ها و نوشته هـاي  
ابراهيم يونسي بر رشد هنر داستان نويسـيِ  
ميهن ما بي ترديد است. زنده ياد يـونسـي    
عضو سازمان افسري حزب تودة ايـران در    

مـرداد بـود. او  در             28پيش از كودتاي 
مأموريتي از سوي ارتش يك پاي خود را از 
دست داد.  رفيق در پاسخ بـه رئـيـس و         
دادستان دادگاه نظامي كودتاگران كـه از      
مراحم مقام هاي ارتش شاهنشاهي در تهية 
پاي مصنوعي براي او داد سـخـن درداده     

اش  هاي پاي مصنوعي درنگ گيره بودند، بي
را گشود و آن را به پيش رويِ رئـيـس و       

تان مـال     دادستان پرتاب كرد و گفت: پاي 
خودتان![نقل به مضمون]. او بـه اعـدام             

پذير  محكوم شد. زنده ياد يونسي با بيان دل
خود نقل مي كرد كه چگونه در اتـاقـك       

شان به ميدانِ تيـربـاران،    انتظار براي بردن
همراه با ديگر رفقـاي سـازمـان افسـري         
چگونه اناري را كه با خود داشتند بين خود 
تقسيم كردند: دانه بـه دانـه، شـفـاف و            

يي از ايـن     فام، بي آنكه بگذارند دانه ياقوت
واپسين جلوة حيات بر زمين افتد. او اين را  

كرد.  با ظرافت خاص يك نويسنده بيان مي
در آستانة اعدام، او را از جمع رفـقـا جـدا        
كردند، و به دليل نقص عضو به او زنـدان    

 ابد دادند.
ياد يونسي حجم عظيمي از رمـان،     زنده

تحقيق، و نقد ادبي ترجمه كرد و بيـش از    
ده رمان و پژوهشي در بارة داستان نويسي 

يـي از     هاي او طيف گسترده نوشت. ترجمه 
كارهاي نويسندگان انگلـيـسـي، روسـي،       

گـرفـت كـه         ها، را دربـر مـي     آمريكايي، و جز اين
انـد،   هاي ماندگار ادبيات جهان شان از كالسيك بيشتر

ها آثاري است از شكسپير،چارلز ديـكـنـز،     از جملة آن
تامس هاردي، الرنس استرن، داستايِفسكي، گوركي، 
هوارد فاست، تئودور درايزر، و همچنين كـار مـهـم      

تـاريـخ   آرنولد هاوزر در زمينة پژوهش ادبي به نام 
مند او بـه   هاي ارزش يكي از ترجمه اجتماعي هنر. 

جـدا از     -لحاظ  نثرِ هنرمندانه و كاربرد زبان فارسي
زندگاني و عـقـايـد    كتاب  -غناي هنري خود اثر

نوشتة الرنس اسـتـرن،      آقاي تريسترام شندي
نويسندة قرن هجدهم انگليس، است. بنا به گـفـتـة       

، مصاحبة ليلـي  حكايت حالياد احمد محمود (  زنده
) كار معـروف    1380گلستان با احمد محمود، تهران، 

 اقتباس از اين اثرِ استرن است. دايي جان ناپلئون
ياد ابراهيم يونسي سهمِ چشمگيري در رشـد     زنده

زبان و ادبيات فارسي داشته است، تأثير كارهاي او بر 
ادبيات ما ماندگار خواهد بـود. يـادش گـرامـي و              

 يادگارهايش برقرار باد.
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انقالب ملي و دمكراتيك بنا به داليل معيني به دست نيروهاي مذهبـي  
افتاد. حزب ما ازهمان آغاز جنبش انقالبي مردم به اين واقـعـيـت، كـه        
رهبري جنبش بطور عمده رنگ و شكل مذهبي دارد توجه كـرد و بـه       

-سال پس از كودتـاي آمـريـكـايـي        25ارزيابي علل آن پرداخت. طي  
مرداد تا مقطع انقالب روحانيون تنها گروهي بودند كـه بـا      28انگليسي

استفاده از امكاناتي مانند مساجد، تكايا، جلسات مذهبي و برخي نهادهاي 
رسمي حكومتي مانند انجمن سلطنتي فلسفه به ترويج و تبليغ افكـار و    
نظرات خود مي پرداختند و اين درحالي بود كه حزب ما، فداييان خـلـق،   
مجاهدين خلق و جبهه ملي درزير فشار ساواك قرار داشتند و امـكـان       
تماس مستقيم و بي واسطه با توده ها برايشان وجود نداشت. ايـن امـر      
درتقويت نقش رهبري خميني و نيروهاي هوادار او بسيار مـوثـر بـود.        
بدينسان از خالء سياسي ناشي از سركوب شديد ساواك و نيز ضعـف و    
پراكندگي احزاب و سازمان هاي شركت كننده درانقالب، روحانيون بـه    
رهبري خميني به نفع تحكيم مواضع خود بهره برداري كردند. با پيروزي  
انقالب كليه جناح هاي هيات حاكمه سابق بركنار و قدرت سياسـي بـه     
طيف گسترده نمايندگان خرده بورژوازي، اليه هاي بينابيني، سـرمـايـه      
داري تجاري و كالن زمينداران منتقل شد. خميني و اطـرافـيـان او از         
موضع سرنگوني شاه، يعني شعار محوري جنبش، حركت كردنـد و بـا       
مانورهايي كه هدف آن تحكيم موقعيت نيروهاي مذهبي در مـقـابـل        
نيروهاي چپ، مترقي و ملي بود، وعده مبارزه با امپرياليسم، آزادي هـاي  
دمكراتيك و عدالت اجتماعي، البته در چارچوب ديدگاه هاي حـكـومـت    
اسالمي، را مي دادند و به اين ترتيب توانستند در مقام بالمنازع رهبـري  
انقالب قرار بگيرند. همين امر در انتها در شكل گيري رژيمي متكي بـر    
عقايد قرون وسطايي و استبدادي و  مغاير با اهداف و آرمان هاي انقالب 

 نقش اساسي يي داشت.
 

 ايران سي و سال پس از انقالب
محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور تقلبي و برگمارده ولي فقيه رژيـم،  
كه رياست جمهوري اش با لگدمال كردن راي ميليون هـا ايـرانـي و          
سركوب خشن و خونين معترضان به اين كودتاي انتخاباتي ميسر گرديده 
است، در سخناني كه در مراسم تدارك ديده شـده رژيـم ايـراد كـرد           
(مراسمي كه بخش عمده شركت كنندگان آن را نيروهاي بسيج، سپـاه،   
خانوادهايشان و وابستگان رژيم تشكيل مي دادند)، از جمله مدعي شـد     

كردند و  هاي پيشين، هر سال تمام درآمدهاي نفتي را هزينه مي دولتكه 
ها ناگزير به اسـتـقـراض     براي تامين منابع مورد نياز خود در برخي سال

بار در طول تاريخ ايران، در    به گفته احمدي نژاد براي اولين“  شدند...    مي
ميليارد دالر در صندوق توسـعـه مـلـي        30دو سال اخير دولت بيش از 

وي بدون اشاره اي به نظر مجلس و ديوان محاسبات  .ذخيره كرده است
و كارشناسان كشور پيرامون پول هاي مفقود شده از خـزانـه كشـور و        

ترين دولت در  دولت ايران پاك”حساب هاي ارزي، مدعي شد كه 
احمدي نژاد سپس با اشاره به بـرخـي كشـورهـاي       .“  همه دنيا است

اند، اظهار داشت كـه ايـن        منطقه كه حتي يك انتخابات به خود نديده
شوند و براي ديگران و با كمك آمـريـكـا       كشورها به دور هم جمع مي
كنند كه اين از  پيچيدند و قطعنامه صادر مي نسخه آزادي و انتخابات مي

تاريخ است. وي در      ترين لطيفه يك طرف تلخ و از طرف ديگر مضحك
ها رفتند و صداي شكسـتـن    به فضل الهي ماركسيست” انتها اعالم كرد:  

انداز شده است... بنـده      داري در جهان طنين هاي انديشه سرمايه استخوان
كنم كه جايگزين نظم ناعادالنه و    هاي آزاده اعالم مي از زبان همه ملت

 “ضد بشري فعلي جهان چيزي جز جامعه كامل مهدوي نخواهد بود.
ي نژاد، علي خامنه اي، ولي فقيه رژيم نيز در سـخـنـان    پيش از احمد

ى فجر ما حال و    امسال بخصوص دهه” مشابهي ضمن اشاره به اينكه:  
هواى ديگرى دارد. امسال در فضاى انقالبهاى پيروز اين منطقه، چه در  
تونس، چه در مصر، چه در ليبى، حركت انقالبى مردم به نتيجه رسـيـد،   

ى بـزرگـى        كارهاى بزرگى انجام گرفت؛ اين براى ما ملت ايران مژده
و تأكيد بر اينكه تحريم هـاي    “  ى شيرين و مباركى است...    حادثه  است،

اقتصادي هيچ تأثيري بر ايران نداشته اند و ضمن انكار هرگونه بحرانـي  
مسائل كوچك را نبايد بزرگ كرد. نبـايـد الـقـاء        ” در ايران اضافه كرد:  

بحران كرد. سعى ميكنند با هزار وسيله اثبات كنند كه در ايران بـحـران    
هست. چه بحرانى؟ كدام بحران؟ كشورِ آرام، ملت قوى، بانشـاط؛ ايـن      

 ادامه  ايران سي و سه سال پس از  ...
هاى گوناگون، از سوى آحاد مردم در ايـن كشـور دارد        همه كار از سوى دستگاه

ها با همديگـر   انجام ميگيرد. به توفيق پروردگار، امنيت كامل برقرار است. دستگاه  
همكارى داشته باشند. اگر همكارى بكنند، كارها خيلى بهتر هم خواهد شد. دشمن 

آنچه در انتخابات الزم است، رقابت سالم است؛ رقـابـت بـدون      .اين را نميخواهد
زنى و بدگوئى به يكديگر است. فضاى انتخابات بايد سالم باشد. مردم اگـر       تهمت

شناسند، طبق تشخيص خودشان حتماً عـمـل    خودشان نامزدهاى انتخاباتى را مي
شناسند، از افراد بصير و متدين در گزينشهاى انتخاباتى اسـتـفـاده       كنند؛ اگر نمي

كنند. مجريان انتخابات در اجراى درست انتخابات، دقت كامل را به كار بـبـرنـد.      
اينها چيزهائى است كه ميتواند يك انتخابات خوب را براى كشور به ارمغان بياورد. 

ى  اين سى و دو سه انتخاباتى كه از اول انقالب تا امروز داشتيم، خوشبختانه همه
اند، اعتراضها رسيـدگـى    ى اينها كسانى معترض بوده اينها سالم بوده. البته در همه 

هم شده، احياناً تخلفات بوده است، اما هرگز عدم سالمت در انتـخـابـات وجـود       
ى دشمن در كار انتخابات غافـل نشـونـد. آن          مسئوالن از توطئهنداشته است...    

آورند، مواظب باشند آن كالهى كه بـر سـر      كسانى هم كه در انتخابات رأى نمى
 “رفت، بر سر آنها نرود؛ فريب نخورند. 88نياوردگان سال  رأى

است كه “  اخالقي” دروغ گويي هاي كالن، و تحريف واقعيات از جمله سجاياي 
سران ريز و درشت رژيم مي توانند به آن ببالند. سخنان و مدعيات رئيس جمهور و 
ولي فقيه رژيم كه هيچ همخواني با آمار و داده هاي رسمي دولتي ندارد نـمـونـه    
بارزي از كالشي سياسي و سقوط كامل اخالقي سران رژيمي است كـه تـنـهـا         

 هدفشان بقاي حاكميت استبداد به قيمت نابودي كل كشور است.   
در ماه هاي اخير سيماي دهشتناك “ نامه مردم”ما بارها در شماره هاي مختلف 

فقر، محروميت و سركوب حقوق و آزادي هاي اوليه مردم به خشن ترين شـكـل     
ممكن را با اتكاء به آمار و داده هاي رسمي رژيم ترسيم كرده ايم و در اينجا تنهـا  

 به گوشه اي از آنها براي اثبات دروغگويي سران رژيم اشاره مي كنيم. 
بر اساس آمار رسمي، در آمد حاصل از فروش نفت طي سه دهه اخير، بيش از   

ميليارد دالر بوده است. درآمد ساالنه ارزي در دوره دولت ضد ملي احـمـدي     800
برابر دوره رفسنجانـي، و     4/3برابر ميانگين درآمد ساالنه دولت خاتمي،  2/5نژاد 
سـالـه آخـر         9برابرِ دوره  5برابر دوره نخست وزيريِ ميرحسين موسوي، و  4/8

حيات رژيم سلطنتي بوده است. با وجود اين درآمد هنگفت، ميهن ما در اوضاعـي   
ناگوار قرار دارد و مردم با فقر و عقب ماندگي دست و پنجه نرم مي كنـنـد. آمـار       

درصد است. همچنين   20نشان مي دهد كه نرخ بيكاري در وضعيت كنوني حدود 
بر اساس گزارشِ اداره آمارِ اقتصادي بانك مركزي جمـهـوري اسـالمـي بـرايِ          

)، شاخصِ بهـايِ كـاالهـا و         1390شاخص هاي ماهانه اقتصادي (فروردين ماه  
رسيد و بـا فـروپـاشـي        249/2خدمات مصرفي در شهر تهران (پايتخت) به عدد   

صنعت و توليد و رشد نرخ تورم، رشد شاخصِ مزد و حقوقِ كارگران و كـاركـنـان    
درصد كمتر از رشد شـاخـصِ    33سال اخير  5واحدهاي صنعتي بزرگ كشور طي 

بر اساس ادعاي رئيس مركز آمـار  هزينه هاي زندگي بوده است. همچنين  
ايران، عادل آذر، بيش از ده ميليون ايراني زير خط فقر مـطـلـق و      
 نزديك به سي ميليون ايران در زير خط فقر نسبي به سر مي برنـد 

 ). 1389خرداد ماه  7، “آفتاب نيوز”(به نقل از 
كافي است اشاره كنيم كه دولـت  دولت احمدي نژاد “  پاك بودن”در مورد 

نامبرده بي شك ركورد دار شمار و گستردگي ابعاد پرونده هاي دزدي، فساد، رشوه 
گيري و اختالس هاي هزاران ميلياردي در تاريخ معاصر ميهن ماست و از ايـن      
بايت بي شك نمونه است. ناپديد شده ميليارد ها تومان از صندوق دولت، واگذاري   
هزاران ميليارد تومان پروژه هاي اقتصادي، از ارتباطات تا راه سازي به سران سپاه 
پاسداران و وابستگان دولت و همچنين تخريب بي سابقه زير ساختـار تـولـيـدي       
كشور و جايگزين كردن آن با اقتصادي متكي بر داللي و سفته بازي از جـملـه       

است كه در پرونده سياه و ضدمردمي دولت احمدي نژاد ثـبـت   “  دست آوردهايي” 
و سالم بودن روند آن در سـال        “  انتخابات” شده است. سخنان خامنه اي درباره  

هاي اخير شوخي تلخي و ناگواري است كه با واقعيات سخت ميهن ما و كودتـاي  
خشن ولي فقيه و نيروهاي سركوبگر وابسته به او، براي لـگـدمـال كـردن راي         

بي شك و ترديد ميرحسين موسوي را به  1388ميليون ها ايراني كه در خرداد ماه 
رياست جمهوري برگزيده بودند، همخواني ندارد. خامنه اي در سخنـان خـود از        

و سرنگوني ديكتاتورها در تونس، مصر و ليبي سخن مـي رانـد و         “  بهار عربي” 
فراموش مي كند كه ماهيت رژيمي كه او بر راس آن قرار دارد نيز از نوع هـمـان   
حكومت هاي استبدادي است كه در اين كشورها سرنگون شد و اين نيز عاقبـتـي   
است كه دير يا زود گرببان او و رژِيمش را خواهد گرفت. امروز در ايران نه تـنـهـا     
اكثريت مردم، بلكه مي توان گفت بخش بزرگي از رهبران اوليه حكومت جمهوري 

تـا  “  دفاع مـقـدس  ” ، تا نخست وزير هشت ساله دوران “ مراجع تقليد” اسالمي، از 
رئيس جمهوري هاي پيش از احمدي نژاد و سخنگويان مجلس و سران نهادهاي 

ديگر باوري به دروغ هاي علي خـامـنـه اي و          
 7ادامه در صفحه نزديكان او درباره به رسميت شناختن حقوق مردم 
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جاي خودنمايي شخصيت معنوي زنـان     كاري تامين شود و به امنيت محيط
شود كه متـنـاسـب بـا         مي هايي درنظرگرفته مورد توجه قرارگيرد . . . طرح   

كار نيسـت   هاي تند كه زيبنده محيط ها باشد و مطمئناً از رنگ شئونات خانم
 “نخواهد شد.  استفاده
دادنـد     هاي همگاني گزارش از اعالم اين خبر، رسانه فاصله اندكي پس به

شده و از  زنان شاغل در استانداري و فرمانداري تهران طراحي كه، لباس فرم
اسفندماه پوشيدن آن براي زنان شاغل در اين دواير اجباري خـواهـد بـود.      

مشاور امور بانوان استانداري تهران از اتـمـام       ” ماه، نوشت:   بهمن 5ايسنا، 
هـاي     كاركنان استانداري و فرمانـداري  شدن لباس فرم الگوبرداري و نهايي

فرم  عنوان رنگ غالب لباس اي به تهران خبرداده و يادآوري كرد، رنگ سرمه
 “شود. گرديده و در اسفندماه سال جاري تحويل مي كاركنان انتخاب

عالوه براين طرح ارتجاعي كه با هدف حذف زنان از امور اجتمـاعـي و     
شود، كميسيون آموزش و تحقيقات  نشين كردن آنان طراحي و اجرا مي خانه

شوراي اسالمي نيز خواستار طراحي و اجراي لباس متـحـدالشـكـل      مجلس
رسـانـي      هاي كشورشد. پايگاه اطـالع    دانشجويان دختر در سراسر دانشگاه

عضوكميسيون آموزش و تحقيقات ” داشت:   بهمن ماه، اعالم 4دانشجونيوز، 
كـردن     مجلس در ارتباط با پوشش دانشجويان در ايران به متحـدالشـكـل   

پوشش دانشجويان دختر تاكيد نمود . . . پوشش دانشجويان بايد بـراسـاس      
پيش ازاين نيز وزارت كشور دولت ضدمـلـي   “  اسالمي باشد.  عرف جمهوري

را اولـويـت    “ عفاف و حجاب” نژاد، دراوايل سال جاري، اجراي طرح  احمدي
 “ پوشش اسـالمـي  ” ربط خوانده بود و طرح كامل  هاي ذي دولت و دستگاه

 بود. براي زنان شاغل و دختران دانشجو را دردست تهيه اعالم داشته
اي    بـرنـامـه    “ فرم زنان شاغـل  لباس” يا طراحي  “ عفاف و حجاب” طرح 

مـورد اجـرا        اتفاقي نيست، بلكه با محاسبه از پيش، در اوضاع كنوني بـه   
نـژاد درطـول        هاي دولت احـمـدي     ترين برنامه است. يكي از مهم  درآمده

چندسال گذشته، حذف زنان از امور اجتماعي، سياسي و فرهنگي، و به زعم 
كوشد بـا     است. ارتجاع اكنون مي  خود، مهار جنبش پرتوان زنان ايران بوده

آميز به موازات سركوب هـرگـونـه       هاي تبعيض شدت بخشيدن به سياست
طلبانه، از سويي جنبش زنان ايران را مهار و دچارتفرقه سازد و از  صداي حق

ديگرسو از نقش و جايگاه زنان در اداره امور مختلف جامعه بكاهد. از ابتداي 
اند تا  كرده نژاد تالش سال جاري، رژيم واليت فقيه و دولت نامشروع احمدي

كنند و مانع تحرك جـنـبـش زنـان        زنان را هرچه بيشتر از بازار كار حذف 
شوند. نگاهي به آمارهاي مربوط  به سهم زنان در اشتغال بسيار گوياست و  

نـژاد در مـقـام          ويژه دولت احمدي مانده رژيم واليت فقيه به ماهيت واپس
سـازد.     دهه اخير را آشـكـارتـر مـي       گراترين دولت سه ترين و راست قشري

طبق آمـار رسـمـي      ”خبرآنالين، در اواسط سال جاري، در گزارشي باعنوان
، نوشـت:  “ ساله بيكارهستند 24تا  15درصد دختران بين  46كشور بيش از 

هزار زن ازكار خود بـيـكـار      500) بيش از  1390ماه نخست امسال (  درسه”
شدند. دراين مورد فعاالن عرصه اشتغال كشور نيز ضمن تاييد ايـن رونـد،      

بينـي   دانند و پيش ترين عامل اين رشد بيكاري مي نوع نگاه به زنان را مهم
 “هاي آتي متوقف نشود. كنند رشد اين روند در ماه مي

 24تا    15درصد دختران بين  46” شود:   درادامه اين گزارش يادآوري مي
توجهي به اشتغال زنـان   ساله بيكارهستند. آمارهاي رسمي كشور نيز اين بي 

درصد  16/ 8معادل  1388دهد. نرخ بيكاري زنان كشور درسال  را نشان مي
ايـن     1390بود. طبق آخرين آمار مركز آماركشور درسه ماهه نخست سال  

درصد افزايش يافته كه اين افزايش حاكي از بيكارشدن حـدود     25آمار به 
 “است. هزار نيروي كار زن در سه ماهه نخست امسال 500

از ديگرسو تمامي آمارها و برآوردهاي منتشر شده حـاكـي از افـزايـش         
ويژه زنان داراي تحصيالت يا مهارت و تـجـربـه       بيكاري در ميان زنان به

شده از گرايش بيشتر زنان به اشتـغـال در بـخـش          است. آمار ارايه   كاري
درصـد     46هاي موجود درفصل بهار شامـل     كند. داده  خدمات حكايت مي

 23درصد اشتغال دربخش كشاورزي و      31اشتغال زنان درحوزه خدمات، 
درصد درعرصه صنعت بوده است. علت افزايش بيكاري زنان را بـايـد در        

وسطايي حكومت جستجوكرد. بـه بـيـان        آميز و قرون هاي تبعيض سياست
شـان     برند و حقـوق  جنسيتي و نابرابري رنج مي تر، زنان هم از تبعيض دقيق

بـار     هاي فاجعـه  گردد و هم از بحران اقتصادي و اجراي سياست پايمال مي
ها و آزادسازي اقتصادي كه بـاعـث    اجتماعي نظير حذف يارانه  –اقتصادي 

گردد. امروزه باتوجه بـه      ژرفش شكاف طبقاتي و تشكيل ارتش بيكاران مي

هاي اقتصادي ضدمردمي رژيم واليت فقيـه كـه      بار سياست پيامدهاي فاجعه
شوند،  هاي محروم از نخستين قربانيان آن محسوب مي ويژه زنان طبقه زنان به

هاي اجتماعي درميان زنان  برآوردهاي كارشناسي از گسترش فقر و ناهنجاري
خانماني در زنـان درحـال      بي” داد:   بهمن ماه، گزارش 8كنند. ايلنا،   حكايت مي

خانمان درحال تغيـيـر و از        است. تناسب آماري بين مردان و زنان بي  افزايش
آوري شده در تهران با بررسي آماري مـتـوجـه     سرپرست جمع مجموع افراد بي

 “است. خانماني در زنان درحال افزايش شويم كه موضوع بي مي
خانماني، فقر، اعتياد، خودكشي و نظاير آن درميان زنـان ارتـبـاط         رشد بي

ويژه زنان زحمـتـكـش و       جنسيتي دارد. زنان به   –مستقيم با تبعيض طبقاتي 
شاغل از سويي براثر برنامه آزادسازي اقتصادي منافع و امنيت شغلي خود را از 

آميز مانند بـرنـامـه       هاي تبعيض دهند و از ديگرسو با اعمال سياست دست مي
از حقوق برابر “  طرح عفاف و حجاب”و “ يكسان سازي پوشش”و “ فرم لباس”

ويژه درمـيـان زنـان       شوند. مبارزه بافقر روبه گسترش به  در جامعه محروم مي
ستـيـز رژيـم       هاي زن شاغل جداي از پيكار برضد تبعيض جنسيتي و سياست

 واليت فقيه نيست.  

 زنان گسترش فقر و  شدت پيدا كردن ... ادامه 

 ادامه  ايران سي و سه سال پس از انقالب ...

“ يار امامش” ، و “ دفاع مقدس”ندارند. در كشوري كه نخست وزير هشت ساله 
در كنار رئيس مجلس اش، كه كيهان شريعتمداري زماني او را قهرمان دفاع از 
واليت مي خواند، در حبس به سر مي برند دم زدن از آزادي و حق انـتـخـاب    
كردن مردم را نمي توان باور كرد. به نظر مي رسد تنها كساني كه منكر وجود  

اقتصادي در ايرانند، ولي فقيه و تاريك انـديشـان     -بحران همه جانبه سياسي
حاكم اند كه بي اعتناي به ابعاد دشواري ها، فقر و فالكتي كه براي مردم مـا  

 پديد آورده اند به سياست هاي خانمان سوز كنوني ادامه مي دهند. 
 
 راه كارهاي آينده و مبارزه پيش رو 

، در بستر آن شكل گرفت و به 57از ويژگي هاي شرايطي كه انقالب بهمن 
وقوع پيوست، بحران فزاينده طبقه حاكمه، بي اعتباري بيش از پيش رهبـران  
سياسي كشور و بحران همه جانبه اقتصادي بود كه زندگي براي ميليـون هـا     
ايراني را با دشواري هاي بسياري رو به رو كرده بود. امروز نيز ما شاهد شكل  
گيري چنين شرايطي هستيم كه به تدريج ادامه وضعيت كنوني را با چـالـش     
هاي جدي روبه كرده است. اگرچه رژيم واليت فقيه توانست با سركوب خشن 
و خونين اعتراض هاي گسترده مردمي پس از انتخابات رياست جمهوري سال 

را مهار كند اما مبارزه و مقاومت تحسين برانگيز توده هاي وسيـع مـردم      88
شامل طبقات و قشرهاي اجتماعي گوناگون دربرابر كودتاي انتخاباتي نشـان    
داد كه توان عظيم بالقوه اي در ميهن ما آماده نبرد با ديكتاتوري است. معضل 
اساسي سازمان دادن اين توان و مسلح كردن آن به برنامه سياسي مشترك و 
كارا است.  طي سه دهه اخير، هرگز تا به اين پايه اهميت اعمال اراده توده ها  
در برابر استبداد واليت فقيه كه مشروعيت خود را ناشي از خواست، نـظـر و       
اراده مردم نمي داند، برجسته نبوده است. نزديك به سه سال پس از قـيـام        
دليرانه مردم بر ضد كودتاي انتخاباتي، ولي فقيه، كودتاچيان و بـطـور كـلـي       
طيف ارتجاع حاكم همچنان در وحشت و هراس از جنبش مردمي به سر مـي  

بـهـمـن مـاه          25برند و از همين روست كه با فراخوان برگزاري تظاهرات   
نيروهاي امنيتي كارزار گسترده يي را براي مختل كردن هـرگـونـه امـكـان        
سازمان دهي يك اعتراض سراسري به راه انداخته اند. مانورهاي فريبكـارانـه    
ولي فقيه و انصارش به قصد شكستن اراده ميليون ها مردم معترض ميهن مـا  
راه بجايي نمي برد. مردم ميهن ما را پس از دست يابي به مشعل آگاهي ديگر  
نمي توان به ظلمات تاريك انديشي قرون وسطايي به زنجير كشيد. بي شـك   
توده هاي آگاه با درايت از همه امكانات و روزنه هاي موجود براي ادامه مبارزه 

 كنوني بهره خواهند جست. 
اهميت مبارزه امروز مردم با استبداد واليي كه ظرافت، تدبير، موقع شناسي، 
پيشروي سنجيده و عقب نشيني و انعطاف حساب شده و مدبرانه الزمـه آن      
است، براي آينده و سرنوشت ميهن ما بركسي پوشيده نيسـت. در ايـن راه           
دشوار و پرسنگالخ، بدون ترديد آرمان ها، تجربيات و نيز آرزوهاي غـرق بـه     
خون نسل آرمان گراي انقالب، ره توشه گرانبهاي پيكار با ارتجاع و استـبـداد   

 براي نيل به آزادي، حق حاكميت مردم و عدالت اجتماعي است. 
جنبش كنوني ضد ديكتاتوري تبلور خواست ها و آرمـان هـاي انـقـالب           
شكست خورده بهمن است كه در زير آوار رژيم استبدادي واليت فقيه مدفون 

  شده است!



1390بهمن ماه   24شنبه  دو   8   888شمارة  

تشتت ، و“توده اي ستيزي”اوج گيريِ 
نظري هوادارانِ نوليبراليسم در 

 بحرانِ سرمايه داري جهاني مةهنگا

 9ادامه در صفحه 

ارزيابي منطقي و انتقاد سازنده از خط مشي، تحليل ها، و برنامه هاي هر 
جريان سياسي و از جمله حزب توده ايران، براي مبارزه جنبش مردمـي در    
رويارويي با رژيم استبدادي كشورمان امري مهم است و ما از آن استقـبـال   
مي كنيم. ولي آنچه كه در چند ماه گذشته به بهانه هفتادميـن سـالـگـرد        
تاسيس حزب ما به صورت سازمان يافته  بر اساس تاريخ نويسي، مـقـالـه    
هاي شخصي، و مصاحبه ها  به طور وسيع منتشر مي گردد را نمي توان در 

دهة گذشتـه،   7حكم كار سياسي بر ضد ديكتاتوري واليي ارزيابي كرد. در  
اقتصادي، نظرها، و مبارزة حزب توده ايران   –كارنامة برنامه هاي اجتماعي 

ها، گاه بـه صـورتـي         به وسيله هزارها كتاب، جزوه، سخنراني، و بيوگرافي
 منصفانه و گاه مغرضانه  مورد قضاوت  قرار گرفته اند.

بررسي و جوابگويي به صد ها هزار خط و گفته هاي يك جانبه و نتيجـه  
كه بخش بزرگي از  -گرايانه و غضب آلود در مورد حزب ما هاي ذهن گيري

ها توليد شده از سوي و يا اثر پذيرفته از ساواك و ضد اطالعات رژيـم     آن
كاري است غير ممكن و عبث. ولي آنچه كه قابل توجه است  -واليي است

هاي  وري ها از طريق نوشتارها و سخن زمينه هاي عيني و ذهني بازتوليد آن
، “ مخالـف رژيـم واليـي       ” از جانب كساني است كه خود را “  كارشناسانه” 

مي دانند. در حالي كه ايـن   “  كثرت گرايي” و “  دموكراسي و آزادي” عالمه 
آنان، از سوي رسـانـه هـاي       “ ضد چپ” نوع نظرها و كتاب هاي خاطرات 

، و “ بي بي سي فارسي” مجاز در ايران و به بركت دستگاه امنيتي رژيم و يا 
ها،  به طور گسترده و بدون امكان پاسخگويي عملي تـوزيـع مـي       جز اين

گردند. البته در حال حاضر اين گونه مقاله نويسي و اظـهـار نـظـر هـاي           
رو انـد.       بر ضد حزب توده ايران،  با پاردوكس شديدي روبه“  كارشناسانه” 

ها با محدود كردن خط زماني تاريخ نويسي  بـه       يي از آن زيرا طيف عمده
خورشيدي، به طورعملي و هم صدا با  موضع و    60سركوب حزب در دهه 

حكم رسمي رژيم واليي، در نوشتار خود چنين القاء مي كنند كه حزب توده 
است و وجود ندارد. از سوي ديگر، عمده نتيجه گيري هـاي   “  منحله” ايران 

ها بر شگردي تكيه دارد كه تاريخ مصرف آن  در پي دو دهـه پـس از        آن
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به پايان رسيده است، ولي هـنـوز اصـرار        

ورزند تا نداشتنِ استقالل حزب ما را به خوانندگان و شنونـدگـان خـود       مي
تلقين كنند. واقعيت غير قابل انكار اين است كه، حزب ما با تحمل ضـربـه    
هاي سهمناك يورش وحشيانه رژيم و دو دهه تاخت و تاز بـدون رقـيـب      

 صفوف خود را باز سـازي كـرده     “ اردوگاه سوسياليسم” امپرياليسم در نبود ،
آن هم از جانب هوادارانِ خـود    “  ضد توده اي” است. اين باز توليد تبليغات  

و آزادي بيان، اين بار با شكل بسيار مبتذل “  دموكراسي” گماشته و دوآتشة 
و مسخره اي تكرار مي گردد. بسياري از اين نوشتارها و خاطـره نـويسـي       
هاي طوالني و مالل آور، هنوزسعي بر اين دارند كه به صورتي نـاشـيـانـه     
شبحي ترسناك و خبيث از اتحاد جماهير شوروي ترسيـم كـنـنـد، و بـا            

گيري از به اصطالح مدارك و اسناد و شيوه هاي رنگ باختة سـاواك     بهره
شاه و ساواماي رژيم واليي، ستون فقراتي براي استدالل هاي خود برضـد  

به منظور تحميقِ افكـار  “  لولو سازي” جنبشِ چپ ايران بتراشند. اين سبك  
عمومي گاهي حتي ابعاد مضحكي به خود مي گيرد وقتي كـه بـه طـور          

ناميـده مـي شـود تـا از             “  شوروي” كنوني هنوز  “ روسيه” عمدي كشور 
حساسيت افكار عمومي نسبت به رابطه سياسي  روسيه و رژيم واليي سوء 

هاي ناروا و پر از ضـد و       استفاده كنند. تو خالي بودنِ بسياري از اين اتهام 
هاي شاخ دار با گذرِ زمان به طـور كـامـل       نقيض و همچنين تاريخ نگاري

هـا و        هاي اين دورِ جديد از اتهام مشهود شده اند و خواهند شد. ولي دليل 
و “  بي بي سـي فـارسـي     ” جانبه برضد حزب ما كه  تاريخ نويسي هاي يك

هاي گوناگون عهده دار سـازمـان      برخي سايت هاي خبري ديگر به شكل
هاي مختلف پاسخ مناسب الزم دارنـد.     اند از جهت ها شده دهي و تكثيرِ آن

در مقياسي وسيع ”  دروغ گوبلزي ”زيرا بنا بر شگرد قديمي تكرار  
هـاي      و به بركت سرعت و وسعت پخش فضاي مجازي و امكان

را تا حدي گسترش داد.   “  ضد توده اي” ماهواره اي مي توان جو 
يي از  قابل توجه است كه در داخل ايران نيز فعاالن سياسي آموزه 

يي با اسمي كامال بي   ، مانند محمد قوچاني در نشريه“ ليبراليسم” 
آزادانه  با تحريف تاريخ و دستبرد به نقـل  “  مهرنامه” مسما به نام 

قول هاي كنوني فعاالن چپ، يكه تاز و بدون رقيب و با استفـاده  
هاي امنيتي سرگرم و مشغول بـه تـاريـخ       از اسناد بي اعتبارِ منبع

 “ نامه مـردم “نويسي و ايجاد ذهنيت ضد كمونيستي است. ما در  
يي  ، نيز به صادق زيبا كالم و هوشنگ ماهرويان اشاره 876شماره

داشتيم كه: نمي توان هم زمان هم در مقام يك ليبرال به اصـل     
گيري  ايمان داشت ولي در عين در حال با بهره “ ولتر” آزادي بيان 

از وضعيت اختناقِ ديكتاتوري و نبود آزادي بيان و نبـود امـكـانِ      
ها حكم  گويي از سوي حزب هاي چپ، يك جانبه دربارة آن پاسخ

 هاي تاريخي و منطقي  ارائه داد. صادر كرد و نتيجه گيري
و      بررسي دليل  هاي عمدة فرايند كنونيِ شدت بخشيدن بـه جـ

 در كليت خود قـابـل تـوجـه اسـت، و              “  ضد چپ” هيستريك
هاي مشخصي را مي توان مطرح كـرد كـه بـررسـي و              سؤال
ها از سوي طيف مختلف نيروها و فعاالن درونِ    گويي بدان جواب

چـرا در    هـا:        جنبش مردمي سودمند است، از جمله اين سؤال
 وضعيت كنونيِ كشورما و جهان اين چنين تنورِ كارزارِ

گرم شده است؟ چرا و چه زميـنـه هـاي      “  ضد چپ” 
ها) و فعاالن سياسـي    ها(آموزه  يي  برخي از نحله عيني

رژيم واليي عمل مي كنند، آنان   كه در خط اپوزيسيونِ
 شان با نيروهاي چـپ كشـورمـان، بـا           را درمبارزه

؟  اين سـيـل    ساخته است ديكتاتوري واليي هماهنگ
ضـد  ” جانبه و دامن زدن به جوِ  تاريخ نويسي هاي يك

داخـلِ    هم با سوء استفاده از شرايط اختـنـاقِ   چپ، آن
ضـد  ” هاي نهادهاي قسم خوردة    كشور وكمك امكان

آيا مي تـوانـد بـه        “  بي بي سي” يي مانند  “  توده اي
چـرا در      دموكراسي كمك كند؟  جنبش مردمي و رشد

شرايط خطرناك و امكانِ حمله نـظـامـي بـر ضـد          
پر سابقه تريـن    كشورمان، حزب توده ايران در مقام

ها و    ستون نيروي مبارز در راه صلح، كه داراي امكان
اسـت،    جنگ  روابط بين المللي با نيروهاي مترقي ضد

چنين به صورت گسترده مورد هجوم تبليـغـاتـي      اين
 قرار مي گيرد؟

متأسفانه خواسـتـه يـا      “  ضد توده اي”اين كارزارِ سازمان يافتة 
نخواسته بخشي از نيروي فعاالن سياسي، انرژي و فرصت هـاي    
جنبش مردمي به منظور ايجاد اتحادها را به شكل هاي مختـلـف   

گيريِ مبارزه جنبـش   هدر مي دهد، و دقيقاً بر خالف روند انسجام
گويي بـه     سان صرف نيرو براي افشا و جواب عمل مي كند. بدين 

، تنها در راستاي ارتقاء جنبشِ مردمي در   “ ضد چپ” اين كارناوال 
مبارزه با ديكتاتوري حاكم قابل توجيه خواهد بود. در اين راستا و    

هاي طرح شده در باال را همراه بـا شـرحـي         از اين طريق سوال
مختصر از هسته اصلي تحليل و برنامه حزب ما در بارة شـرايـط     
مشخص كنوني، مي توان جواب داد: در مرحله مشخص كنونـي،   
ما عامل سد كنندة تغييرهاي بنيادي جامعه را رژيم واليـي مـي     
دانيم، و هر نوع حركت مترقي به جلو را بدونِ طرد رژيم واليـت  
فقيه امكان ناپذير ارزيابي مي كنيم. از اين روي، هدف حزب مـا     
در برهه كنوني همكاري با نيروهاي مترقي، دموكراتيك، و ميهن 

هاي الزم نظري و عملي بـه مـنـظـور          دوست در برپاييِ امكان
سازمان دهيِ جبهه متحدي از نيروهاي اجتماعي درداخل كشـور    
است. اين جبهه وسيع تنها ازطريقِ تلفيقِ مبارزه با ديكـتـاتـوري     

كش و    واليي  براي آزادي با خواسته هاي مبرم قشرهاي زحمت
خرده بورژوازي امكان پذير است. چهارچوب الزم اين مبارزه، نفيِ  
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 ادامه  مبارزه حزب توده ايران ...

كاملِ برنامه هاي نوليبراليستيِ دولت كودتايي احمدي نژاد، دفـاع  
از حاكميت ملي و مبارزه براي صلح در جلوگيري از امكان جنگ 

هاي رژيـم واليـي      هاي امپرياليستي و ماجراجويي افروزيِ محفل
ساالريِ(اليگارشيِ) صاحبان    است. ما معتقديم رژيم واليي و جرگه 

سرمايه هاي كالن  براي ادامة حاكميت و سلطة خود، و همـيـن   
هاي امپرياليستي براي گسترش منافع سرمايه هـاي     طور محفل

كش، يعني اكـثـريـت     كالن فراملي خود، براي توده هاي زحمت
مردم كشور ما، هيچ اهميت و ارزشي  قائل نيستند. از اين روي،    

هاي خود،  به منظور بـرپـايـيِ       ما توده اي ها  با باز سازي صف
كـش و       هاي زحمت اتحاد هاي وسيع نيروهاي اجتماعي و قشر

طبقه كارگر  برضد ديكتاتوري حاكم و مبارزه با جنـگ افـروزي     
ها دقيقاً هـمـان      ايم. اين  مان را شدت بخشيده امپرياليسم، تالش

ها و موشكافيِ نظرها براي  ها و تبادل ايده ترين عرصه بحث مهم
يكپارچگيِ جنبش مردمي است  كه اين مخالـفـانِ حـرفـه اي         
ماركسيسم و كارشناسانِ خودگماشتة تحريف تاريخ حزب مـا، از    

گريزند. بدين جهت است كه آنان از هر   ها به طور عمدي  مي آن
بـرنـامـة    ” و    “ هاي كنوني موضع” گونه بحث و مقايسه در مورد 

سياسي نيروهاي سياسي كشورمان و رابطـه    –اقتصاد  “ راهبردي
ها با توازن  قدرت در جهان طفره مي روند. مـي تـوان بـه           آن

هاي سازمان يافتة اخير به حـزب مـا،      درستي نشان داد كه حمله
چـپ هـاي     ” و از جمله “  ليبرال” برآمده از تشتت نظريِ فعاالن 

“ ضـد تـوده اي      ” است كه با تاريخ نويسي و برپاييِ جوِ “  سابق
جايگزين شده است و زير چتر آن پناه گرفته اند. البته در اينـجـا    
بايد به عامل ذهني و فردي در مورد  تزلزل فـكـري و حـتـي          

نيز اشاره كرد، كه هـرچـنـد      “  چپ هاي سابق” روحي  برخي از 
ست، اما در حد خود مهم است. دگرديسي و بـه      يي فرعي مسئله

گونة نوليبراليست هاي دو آتشه درآمدنِ بسياري از فـعـاالن و       
يـي     طي دو دهه گذشته، آنان را به كوچه“  چپ سابق” نيروهاي 

بن بست و بحث هاي قهقرايي كشانده است. بايد توجه داشـت     
كه برخي از اين افراد و نيروها زماني در مقام ماركسيست هـاي    
ناب و دوآتشه، از موضعِ چپ رويِ ذهني و يا لـزوم  مـبـارزه          

انـتـقـاد مـي       “  گـرا  راست” مسلحانه از حزب ما در حكم نيرويي 
  بـا  “  نوليبرالـيـسـتـي    ”  كردند. حاال همين دسته از موضعِ راست

درجه اي، اين بار در مقام عالمه هاي دو آتشـة       180گردشي  
، باز هم حزب ما و جنبش چپ ايران را “ دموكراسي و پلوراليسم” 
مي كنند. عدم تاثير گذاري عملي در مبارزه سياسي  “  كارشناسي” 

مستند جنجال برانگيز و پـر سـرو        واقعي، ارائة تحليل هاي غير
هاي عام اين نوع  صدا، در برهه قبل و هم اكنون نيز، از مشخصه

فعاالن سياسي كشور مان بوده است و خواهد بود. تاريخ نگـاريِ   
انباشته از ضد و نقيض، برخورد شخصي با يكديگر در چـارچـوب   
لجن پراني به حزب ما و جنبش چپ، به منظور تطهيرِ خويشتـن  
از ترشحات ماركسيسم و اعالم برائت از آن، متاسـفـانـه مـدت       

يـي از     يي مزمن، بخش عمده مديدي است كه به صورت عارضه
 را پراكنده و زمين گير كرده است.“ چپ سابق”

مسئله اصلي و مهم تر كه براي جنبش مردمي قابل بـررسـي     
اي  توده” است، زمينه هاي مادي و عيني اوج گيري حركت هاي 

 -و حمله به جنبش چپ است. بحران عميق اقتصادي    “  ستيزي
سياسي سرمايه داري جهاني و ورشكستگيِ تئوريك و عـمـلـي      

، و در كنار آن، افتضاح سياست “ دموكراسي بازاري” و “  بازار آزاد” 
، از   “ دخالت هاي بشر دوستانـه ” هاي دوگانه امپرياليسم در مورد 

عامل هاي شدت يافتنِ برخورد هيستريك به حزب ما، و به طور 
اصولي، جنبش چپ  در جهان است. زيرا اين هواداران ليبـرال و    

در دو سال اخير با بهت زدگي شاهد تو خالـي   “  چپ هاي سابق” 
يي هستند كه در قـلـب خـود       اجتماعي  –شدنِ الگوي اقتصادي 

كشور هاي سرمايه داري غرب بي اعتبار گشته است. اين همـان    
يي است كه آنان در تحليل هاي   الگو و نسخة سياسي و اقتصادي

خود براي ايران تجويز مي كردند. اين دسته از فعاالن سـيـاسـي     

شان مبارزه با جنبش چپ كشور ما شده است، مـي   كه امروز دغدغة اصلي
بينند كه از آمريكا و اروپا تا مصر و تونس، شرايط به يكباره تغيير كـرده و    
تمام بنيان هاي نظري آنان به شدت متزلزل گشته است. اين نحلة (آموزة)   

، مي بـيـنـنـد كـه        “ چپ هاي سابق” كشورمان، و از جمله “  ليبراليسم” از 
هاي مردمي   هاي جنبش هاي مبتني بر به پايان رسيدنِ دوران خيزش نظريه

تغييرهاي مـتـرقـي از       يو انقالب ها، پوچ از آب در آمده اند و نيروي ماد
پايين  به باال بوده و خواهد بود. هواداران نوليبراليسم كشورمان بـخـوبـي       
واقفند كه اگر در طي دودهه  گذشته با عقب نشيني موقتي نيروهاي چپ، 
و وجود شرايط كامال مناسب جهاني براي نوليبراليسم، آنان هنوز نتوانستـه  
اند خود را در چارچوب حزب و يا سازماني متشكل كنند، حاال با چـرخـش   
شرايط عيني و ذهني بر ضد عقايد آنان بر اثر رشد جنبش هاي مـردمـي،     
عملي شدن اين امر ديگر بسيار مشكل تر خواهد بود. بايد توجه داشت كه   
مردم كشور ما با پوست و گوشت خود پيامدهاي همين شكل مخدوش از   

شـوك  ” اند و مـي دانـنـد كـه            را تجربه كرده“  اقتصاد بازار” اين الگوي 
دولت احمدي نژاد چيست. از دست دادنِ زير بنـاي تـئـوريـك        “  اقتصادي

باعث شده است كه اكثر تحليل ها و راهبردهاي فعاالن ايـن نـحلـه از          
هـاي     در بارة آينده كشورمان، بـه مـقـالـه      “  چپ هاي سابق” ليبراليسم و 

پراكنده ذهن گرايانه و تكيه به روانكاوي شخصيت هاي سيـاسـي رژيـم      
محدود گردد. اين كارشناسان حرفه اي  تاريخِ حزب مـا، هـوادارِ نـقـشِ          

اند. آنان حاال با  تغيير شـرايـط     محوري سرمايه هاي خصوصي و سوداگري
هـاي     بر خالف تصورشان، به اجبار سر در برف فرو مي برند و بر تـحـول  

هاي مادي واقعيت هاي موجود جهان و كشـورمـان ديـده           عيني و ريشه
بندند. به عبارت ساده تر، اين نحله از نوليبراليسم و چپ هـاي سـابـقِ        مي

يي در جنبش مردمي  ضـد   گاه نتوانستند ابتكار و نوآوري درونِ آن كه هيچ
ديكتاتوري به وجود آورند، حاال ديگر حرف و نظر جديدي  ندارند و به آخر 
خط رسيده اند. از اين روي، قابل درك است كه چرا عرصه مبارزه سياسـي   

بـه  “  دموكراسي بـازاري   ” و “   اقتصاد بازار”و بحث اين طرفدارانِ دو آتشة 
ها، و استفاده از مدارك بي اعتبار در بارة فراز  بررسيِ گزينشيِ تاريخ، خاطره

و نشيب هاي حزب ما محدود شده است. در اين عرصة تدافعي، دغـدغـة      
ها است، بـه     اصلي آنان جلوگيري از رشد دوبارة  نيروها ي چپ و نفوذ آن

 ترين فعاليت سياسي  به  مهم“  ضد توده اي” همين سبب كارزارِ هيستريك
 آنان مبدل شده است.

ها را  نمي گذرد، بلكه آن  ها در حزب ما از واقعيت ها و نقصان ها و اشتباه
بخشي از ديالكتيك تغيير و حركت كمال يابندة خود مي داند. هـر حـزب      
فعالي،  در حكم يك اندامگانِ(اورگانيسمِ) زندة شكل گرفته از انسان ها و     

هاي مثبت، طبيعتا  اثر پذيرفته از فرهنگ و درجه رشد جامعه به همراه نكته
هايي شده و خواهد شد. اشتبـاه در رونـد        ها و نقصان نيز دستخوش اشتباه

فعاليت عملي انسان ها عاملي گريز ناپذير است، و به خصوص كارِ گروهي 
انسان ها داراي تضاد هاي ديالكتيكي پيچيده، پويا، و پر چم و خم  اسـت.  
عامل هاي تعيين كننده در تداوم يك نيروي سياسي همانا توانايي ارزيابـي  

ها و برنامه آن در      دائمي تغييرها، تطبيق با اوضاع، و تكامل پذيري نظريه
جهت مترقي و بر اساس تجربه  دستاوردها و خطاهاي گذشته است. طـي   

سال پر فراز و نشيب حزب ما از اين آزمون موفق بيرون آمـده اسـت،      70
زيرا وجود و تداوم آن همراه با  پيوندي اورگانيگ و ريشه اي  با نيروي كار 

هاي مبرم توده ها براي ترقي اجتماعي و استقالل ملـي   و زحمت و خواسته
گره خورده است. بار ديگر تاريخ تكرار مي شود، جهان و كشـورمـان بـه         

هاي تاريخ سازي شده اند، و ديگر بار لـزوم     صورت همزمان آبستن تحول
مبارزه متحدانه  و امكان گذر به  جهاني ديگر، قلب و مغـز هـمـه زنـده         
انديشان را در سرتا سر گيتي به  تپش و تحرك درآورده است. بـا وجـود        

هاي سنگين رژيم تـاريـك      پيامدها و زخم هاي عميق گوناگوني كه ضربه
ها دست در دست يكديگـر حـزب      انديش بر ما وارد كرد، بار ديگرتوده اي

كشـان   خود را باز سازي كرده اند. اين قفنوسِ مدافع آزادي و منافع زحمت 
كشورمان، اين مبارزِ سر سخت دفاع از حاكميت ملي ميهن، ديگر بـار از      
ميان خاكستر به پا خاسته است. در شرايط بسيار بحراني كشورمان حـزب     
توده ايران با هدف باال بردنِ كيفيت مبارزة جـنـبـش مـردمـي بـرضـد              
ديكتاتوري واليي، به همراه  ديگر نيروهاي مترقي و ميهـن دوسـت بـه        

 مبارزه ادامه مي دهد.
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 *از تمام وسعت رنج
 هر جا نشانه اي ز دري بود كوفتم

 ليكن ز پشت در
 هرگز كسي به درد دل ام پاسخي نداد ...
 از شعر تخم شراب                                            

 
(شب چله ي كوچك ) در دامغـان    1306در دهمين روز بهمن اسماعيل شاهرودي 

زاده شد. آموزش هاي دبستاني اش را در دامغان و دوره ي مياني آن را در شاهرود گذراند 
وزارت فـرهـنـگ    و در جست و جوي كار و درس و دانشگاه راهي تهران شد. نخست به  

(آموزش و پرورش كنوني ) پيوست و با آموزگاري و كارهاي اداري روزگار گذراند آن گـاه    
بـه     دانشكده ي هنرهاي زيباي دانشـگـاه تـهـران       دبير دبيرستان ها شد. هم زمان، در 

فراگيري نگارگري و در ديگر دانشكده ها به آموختن تاتر و روزنامه نگاري پـرداخـت و       
سازمان لغت نامـه  به  دكتر محمد معينليسانس گرفت. هم در اين روزگار به فراخوان  

پـرداخـت. در پـي          فرهنگ معين پيوست و به نگارش واژه هاي هنري برايي دهخدا 
فرجام گيري اين كار، فراخواني ديگر و اين بار از هندوستان به دست اش رسيد كه او را   

) فرا مي خواند. به جايي كه هميشه شور ديدن آن را در سـر        1( اوپانيشادها به سرزمين 
 شيوانگاري (ادبيـات)  اين كشور به تدريس  دانشگاه عليگر پرورانده بود: به هند رفت و در 

نوين ايران پرداخت. اما شور شگفت بازگشت به ميهن، برآن اش داشت كه پيش از پايان  
اين بار نيز ) كرسي استادي اين دانشگاه را رها كند و به تهران باز گردد.   1351( قراردادش

چشم به راه اش بود. بدين   كميسيون ملي يونسكوكاري خورند شخصيت فرهنگي وي در 
كه در اين سازمان بود كوشـيـد و      1353شد و تا سال  يونسكوگونه، كارشناس فرهنگي 

به چاپ سپـرد. هـم      رسانه ي يونسكو هنري اش را در   –پژوهيد و يافته هاي فرهنگي 
هنرهـاي زيـبـاي        دانشكده ي در رابطه ي ادبيات و هنرهاي تصويري زمان، به تدريس
پرداخت و زندگي پر فراز و نشيب اش را در  ديگر گستره هاي فرهنـگـي   دانشگاه تهران 

پيوست حزب توده ي ايران به  1320كشور پي گرفت. شاهرودي در نيمه ي دوم دهه ي  
و در راه كاربست آرمان هاي مردمي و اجتماعي آن از جان ودل مايه گذاشت. هم در اين  
روزگار چنان در سرودن شعرهاي سياسي و اجتماعي شور آفريد و خروشيد و درخشيد كـه  

امـا   32سرفراز شد.  كودتاي شاعر خلق ايران و  فرزند حزب به دريافت نشان هاي
قلم و زبان و سخن وي را نيز چنان به زنجير كشيد كه روان رنجور و شاعرانه اش يـك    
سره در هم نوشته شد و در همان آغازه هاي جواني دچار فشارهاي خرد كننده  روحي و   

اوج و فرازي  1344  سالافسردگي ي جان كاه شد. رويكردي كه پس از بازداشت وي در  
تازه به خود گرفت و تا به پايان زندگي اش نيز هرگز او را تنها نگذاشت. در آن سال ها با  
آن كه هنوز خيش كهولت و پيري بر چهره اش شيار نكشيده بود اما بارها به خـانـه ي       
سالمندان و بيمارستان هاي شهر برده شد و گاه حتا يادنگار(حافظه)اش را چنان از دسـت    

مـي  آينده داد كه نزديك ترين دوستان اش را هم نمي شناخت. چنان دل تنگ پسرش  
شد كه انگار دماوندي از اندوه را بر شانه اش نشانده اند و او در زير كولباري از اين گونـه  

ها بود كه براي تحصيل  سال آيندهسهمگين و خردكننده زار زار به گريه مي زد. پسرش 
به آمريكا رفته بود. با اين همه، در كالبد زخم خورده و كم توان او اكسير شهد آگين يـك   
قهرمان بزرگ و انساني دلير و پيكارجو بود كه مي خروشيد. اين را از بن مايه يكي از نامه 

اشاره شده مي شود دريافت: در پهن دشت   آهاب  ناخداهايش كه در آن به دليري هاي 
شيوانگاشتي جهان، گاه شخصيت هايي چنان شگرف رخ مي گشايند كه آدمي را از كنه و 

ارنسـت  پيرمرد و دريـاي      از سرشت وي برمي آشوبند و دگرگون مي سازند. هم چون  
كه در آن ماهي گيري كهنه كار و بي پروا يك تنه سينه ي ستبر خيزاب هـا  همينگوي 

را مي شكافد و با قايق كوچك اش به ستيز با دشواري ها مي رود. امـا گـاه، سـخـت            
كوشاني هم هستند كه از پيرمرد تنها و انديويدوال داستان همينگوي هم سرسخت ترند و 

هرمان در رمان پر آوازه ي   ناخدا آهاب با نهنگ هاي كوه پيكر درمي افتند. سخن از  
است. قهرماني با يك پاي چوبين كه شگفتي مي آفريند و آدمي را از   موبي ديك ملويل 

 كنه و از سرشت وي با خود به هم سرشت پنداري مي رساند.                                                    
مي نمايد كه از تـكـيـده    كاپيتان آهاب در اين نامه چنان شيفته ي  شاهرودي    

مردي در هم شكسته چون او شگفت مي نمايد. هم سويي و هـم سـرشـت پـنـداري             
نشانگر سرشت پيكارگر و قهرمانانه ي مردي است كـه    موبي ديك شاهرودي با قهرمان 

فرزند حزب توده ي ايران و شاعر خلق ناميده شد. او در نـامـه    
هنرمند، “ د:  كرده و به وي گفته بواشاره  پرويز تناولياي به 

...حرف او(هنرمند) با سنگ ديگران بـرابـر       .“:  ”اشتباه نمي كند
نمي نشيند، كه برابر هم ننشست! چه كسي مي توانست درآن    
زمان هايي كه ما از هم پر بوديم و زندگي هايمان را بـه هـم     

يادي از “ گرداب ها...   “ را بكند؟...   “ گرداب ها...   “ سپرده بوديم فكر
نهنگ سفيد به فكرم مي رسد. اين ياد را براي تو مي گذارم تا  

را ديده باشي... آخر او هم سماجت غلبـه بـر        كاپيتان آهاب 
گرداب كاراكتر ماجراي پاي نهنگ زده اش را داشـت، تـا در       

) رفتند، موج ها (سنگين سنگـيـن)     رنگيندرياها(رنگين  “... آخر
ولي گرداب هاي من در پاي شعري بدين نام پيامي “! ...“ خفتند

شد كه چه زود به نما نشست!... چيزي به من بگو، دستي بـه        
من بده، راهي به من ببخش، و آفتاب كن، كه مي خـواهـم...       

                                           )2“ (شب را زبون تر از هميشه ببينم...
براي يك گفت و    1356كه در سال جالل سرفراز باري، 

بـه ديـدارش      كيهاني هنر و انديشه شنود رسانه اي از سوي 
ابراهيم رفته بود، سرانجام او را زار و نزار در خانه ي برادرش 

پيـش  سه ماهي “ در جنوب شهر تهران مي يابد:   شاهرودي 
از اين يك بار تلفني با او تماس گرفتم كه حال اش را بپرسـم.  
ابتدا به آرامي با من سخن گفت، اما هنوز چنـد لـحـظـه اي         
نگذشته بود كه هق هق گريه امان اش نداد و چنان كـودكـي   

...“(مادر گم كرده بي قراري كرد. كه او هم گم شده اي داشت
3 ( 

اما او را افتاده بر بستر بيماري و مـنـگ      كيهاننويسنده ي 
لب خندي مي زند. لب خند رهـگـذري      ”  سقف اتاق مي يابد:  

) و بـرادر       4“.( گيج كه پاي ديوار زمان از پاي اوفتـاده اسـت    
شاهرودي گفته بود كه او ده سالي است دچار نـاآرامـي هـاي      

بـيـمـاران    بيمارستان مهرگان عاطفي است. از سال گذشته كه  
بيمه اي را نمي پذيرد بايد براي هر بار بستري شدن اش پانزده 
هزار توماني بپردازيم. رقمي سنگين و كمر شكن. بار گذشته در 

بـراي  “.  نيمه ي چپ بدن اش فـلـج شـد       “  همين بيمارستان
. داريوش بـزرگ     بيمارستانعكس برداري رنگي برديم اش به 

در اين جا نيز دچار خون ريزي اثناعشر شد و از هـوش رفـت.     
دوازده روز بعد در همين خانه، چنان از تك و تا افتاده بود كـه  

بيمارسـتـان داريـوش      نمي توانست راه برود. بار ديگر او را به  
برديم، با آن كه دچار سكته ي مغزي شده بـود او را        بزرگ 

نپذيرفتند. حتا داروخانه ها از پيچيدن نسخه اش پرهـيـز مـي       
كردند. گويي همه ي درها به روي بيماري كه در سال هـاي     
تندرستي اش يك روند بيمه مي پرداخت بسته بـودنـد. بـرادر       

گـفـتـه بـود كـه             كيـهـان  شاهرودي اين را هم به خبرنگار 
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بزرگ ترين ضربه اي است كه به روحيه شـاهـرودي     ” بازنشستگي از وزارت علوم، 
خورده است. چه را كه وي به كارش عشق مي ورزيد... شاهرودي نـيـاز بـه كـار             

 )5.“(دارد
در سال هاي بازنشستگي اش چند تابلوي كوچك آبرنگ كشيده بود كه چشـم    

را گرفته بود. نـيـز    استاد پرويزتناولي برخي از دست اندركاران هنري و به ويژه 
شعرهايي سروده بود كه هيچ يك شان را به ياد نمي آورد. وقتي گزارشگر كيهان به 
گفت و شنود وي با يك رسانه ي نوشتاري اشاره كرده بود شاهرودي تنها ايـن را    

و همين. فرستاده ي كيهان هم چنين از    .“  آن مصاحبه ساختگي بود “ گفته بود كه
لرزش دسـت      همين”  دست هاي لرزان شاعر گفته بود و برادرش در آمده بود كه:  

پـي  .“  ها باعث شد كه چك امضا شده ي شاهرودي را به بانك ببريم و نپـذيـرنـد   
نگاشت(امضاي) چك با اصل آن نمي خوانده است. بعدها اما از بيمارستان، نامه اي    
گرفته بودند كه در آن به لرزش دست هاي شاعر و در نتيجه به نـاهـم خـوانـي         
امضاهاي پيش و پس از سكته ي مغزي او اشاره شده بود. گفت و شنود ساختگـي   
آن رسانه گويي شاهرودي را از هرچه خبرنگار و رسانه ي نوشتاري چنان دل سـرد  

من با هيچ كس كـاري   “ كرده بود كه به فرستاده ي كيهان رك و راست گفته بود: 
و چه چيزي مي توانست بگويد وقتي واگويه اش را نمي نوشتند يـا وارونـه     “.  ندارم

مي كردند و حتا گفت و شنود هاي ساختگي با او سر هم مـي كـردنـد و بـراي           
شندرغاز دستمزد نگارشي به چاپ مي سپردند؟! شاهرودي را به سـخـن درسـت         
كشتند. يعني دق مرگ اش كردند. مردي را كه گويي تك تـك يـاخـتـه هـا و              
كروموزوم هايش با شعر پي گرفته بود و از اين رو بسيار حساس و زود رنج بود تـا    
توانستند آزردند. از يك سو رژيم برخاسته ازكودتا با كنار گذاشتـن اش از وزارت         
علوم (بازنشستگي زودرس) بر افسردگي اش كه هم ريشه در سركوب حزب تـوده      

برمي گشت افزود. و او كه شاعري   آيندهي ايران داشت و هم به دوري از پسرش 
بود با ذوق كه در نسل واپسين شاعران كشور تاثيري گزاف داشت، پيوسته در الك 
خود فرو مي رفت و از گفت و شنودهاي رسانه اي مي پرهيخت و بـديـن گـونـه       
جايگاه اش در ميان شاعران تراز نخست نيمايي و پسا نيمايي چنان كه بايد و شايد 

 شناخته نشد.                                                                    
كه او بـا  حزب توده ي ايران و از سرگيري كار و پيكار آشكار  57انقالب بهمن   

اما با چـه   آينده جان و دل شيفته اش بود گويي جواني اش را به او بازگردانده بود. 
 16خيابان نيرويي خود را از بسترش كنده بود و لنگ لنگان خود را به دفترحزب در 

رسانده و در خم پله ها از تا و توان افتاده بود. زير بغل اش را گرفته بودند آذر تهران 
كه با اين حال و روزآمده اي اين جا كه چه؟ نفس زنان گفته بود كه آمده ام رفيـق  

رسيده بود پله دكتر طبري ببينم. خبر كه به  را احسان طبريدوره ي جواني ام 
ها را يكي چند تا كرده بود و سرانجام دو رفيق ديرينه براي دقايقي هم ديگر را در   

كه نگران تندرستي شاعـر بـود      طبريآغوش فشرده بودند و اشك ريخته بودند.  
گفته بود كه به زودي به ديدن اش خواهد آمد و بدين گونه توانسته بود او را روانـه  

خانه واده و دوستان هنـرمـنـد و يـاران          ” به  طبري ي خانه كند. از يك نامه ي 
” چنين برمي آيد كه او هرگز فرصتي براي ديدار شاعر نيافـتـه بـود:         “  شاهرودي

متاسفانه اوضاع براي من ممكن نساخت در ماه هاي بيماري با عيادت آن دوست از 
دست رفته و پس از مرگ نابهنگام(اش) با شركت در مراسم سوك او، عـالقـه و         
احترام عميق خود را به وي ابراز دارم. من از آن جهت به ويژه مديون شـاهـرودي      
هستم كه وي در دوران تاخت و تاز رژيم گذشته، هنگامي كه نام بـردن از مـن         
خطري بود، در يك دفتر شعر از من با محبت شاعرانه ياد كرد. اين اوج محبت كـه   
نمودار وفاداري شاهرودي به انديشه اش بود، مرا در ايام دوري از ميهن، سـخـت     
تحت تاثير گرفت. با از دست دادن شاهرودي، ما يكي از بند شكنان جسور شـعـر      
معاصر را از دست داديم و اميد است همه ي شما ياران او مرا مانند خود در انـدوه    

دكـتـر   ) در اين ميانه امـا       6.“( درگذشت اين نام فراموش نشدني شريك شمريد
كـه  ماهنامه ي چيستا رياضي دان و دانشمند پر آوازه و سردبير پرويز شهرياري 

شاهرودي را دمي از ياد نمي برد در يادداشتي با اشاره به اين كه شاهرودي را در     
و   بسيار آشفته اسـت    ” واپسين سال زندگي اش پيوسته مي ديده است مي نويسد:  

نسبت به نظر ديگران در ترديد بود. بيماري دو باره به سراغ اش آمده بود و فاصلـه   
م و ِمـي       ” به فاصله او را به بيمارستان مي فرستاد. آخرين كتاب اش را با عنوان  

و سرنـوشـت   آينده  كه تازه منتشر كرده بود براي من آورد. دايم از پسرش ”  ا درس
خودش صحبت مي كرد و همان گونه كه گفتم در مجموع بسيار پريشان بـود. تـا      

او را  1360آذر  چهارسكته ي مغزي او را به بيمارستان فرستاد و بعد از يك ماه، در 
از ما جدا كرد. شاهرودي به واقع شاعر بود. شاعري كه هرچه مي سرود از جان اش 
برمي خاست و تا آخرين لحظه ي زندگي هرگز انديشه ي خود را رها نكرد. متاسفم 
كه جوانان ما، شاهرودي را كم مي شناسند يا نمي شناسند. بايد دست به كار شد و  

مجموعه ي شعرهاي او را چاپ كردكه در شرايط مختلف، چه گونه با 
مساله هاي اجتماعي روبه رو مي شده اسـت. جـوانـان مـا، بـايـد              

 )                7.“(شاهرودي را بشناسند
در سن  1360ر چهارم آذروز  12شاهرودي اما سرانجام در ساعت  
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ها و زمختي هاي زندگي در زير سرنيزه ي سرمايه بست. مرگ اش    
نيز هم چون زندگي رنج آگين اش در سكوت و در خاموشي گذشـت.  

دو روزنامه و ديگر هـيـچ! او        –يادماني اندك و خبري كوتاه در يك 
خود سرگذشتي از اين گونه را گويي پيش ترها خوانده بـود كـه در       

شعري به اندوه خواري آينده ي خود نشسته بود:                                                       
ديري است مرده ام من و دستي نيست                                                                                   

تا پلك هاي باز مرا بندد                                                                                                 
بگذاردم به سينه كش تابوت                                                                                             
بر هاي و هوي بيشترم خندد                                                                                             
هر كس كه او كلون دهان ام بود                                                                                         

حرف مرا براي رقيبان 
برد                                                                              

... اينك                                                                                                                        
اين پيكري است كه بي جان است                                                                                       
ديري است مرده ام من و دستي نيست                                                                                  

 اين نغمه نيز، تق تق دندان است
 

 داستان هاي آينده
در پهنه ي شگرف و شورآفرين داستان نويسي نـيـز شـاهـروديِ       
شاعر، منش شيوانگاشتي(ادبي) خود را به آزمون و داوري آورده است.   
شيوه ي داستان نگاري آينده اما بيش و كم ريشه در ساز وكـارهـاي   
نمايش نامه نويسي دارد: و مگر نه اين كه او درس خوانده ي رشـتـه    
ي تاتر نيز بوده است؟ داستان ها و طرح هاي نمايشي شاهرودي امـا  
سيناپس وار(پيش طرح فيم نامه و نمايش نامه) از پي هم مي آيند و     
چندان بهره اي از ديالوگ (گفت و گو) و پيرنگ (پلوت يا شبكـه ي       
انگيزشي و چون و چه رايي رخ داد هاي داستاني) ندارند. در چـنـيـن      
چشم اندازي اما فرايند كشمكش (كنفليكت) داستان ها تا به انـدازه      
اي در سايه مي ماند و دست خوش كند پويي مي شود. اما چه بـاك   
كه شاهرودي شاعر در بند چه گونه نوشتن نيست و بـه ايـن مـي          
انديشد كه چه بنويسد؟ از اسماعيل شاهرودي گردآورند(مجموعه ي)  

(چـاپ      چند كيلومتر و نيمي از واقعيتطرح ها و داستان هاي كوتاه 
به يادگار مانده كـه    ، انتشارات بوف ) و چند داستان ديگر  1349اول 

 از دم قلم گذشته اند.   1349و  1345بيش ترشان در سال هاي 
و نه همه ي واقعيـت  چند كيلومتر و نيمي از واقعيتداستان كوتاه 

(طنزي درگزينش نام) با روان مايه اي سوررئال گونه (فراواقـعـي) و         
طنزي تلخ و نيش دار اما بر بستري رئاليستي فرا مي رويد و با سويـه  
هاي بيش و كم سياه و تلخ وش خود، فرايند شيوانگاري نـي هـي       

را به ريشخنـد   (صدايي)  ليستي (هيچ انگارانه) سال هاي تك سدايي   
مي گيرد. فضا سازي ها و ميزانسن هاي نمايشي داستان كه با طنزي 

وار خـود،       بـكـت   اجتماعي شيرازه بندي شده در شايورد(هاله ي)  
فرماليسمي را به هماورد مي كشد كه با بر كشيدن شيوانگاري پوچ و 

ساموال بكت، فرانس كـافـكـا،      سياه نويسندگاني از گونه ي 
و ديگران مي كوشد هنر پيشرو و هستي آلبركامو، اوژن يونسكو 

انگار(رأليستي) روز را از ميدان به در كند. داستان اما در بن مايه خود    
سامانه ي تك سدايي جامعه  را كه نهاد هاي رسمي فرهنگي كشـور  
رهبري اش مي كردند با زباني پيچيده وار و گاه نمادين و شكـسـتـه    

از دوست داشتن بسته به پرسش كشيده است.  شاهرودي در داستان  
ويزور يك رسانه ي كوچك نوشتاري و با همان طنز هميشگـي اش    
به كالبد شكافتي جامعه ي جرم آفرين و خود كامه اي مي نشيند كه 
فرايند كار فرهنگي در آن از اندازه هاي يك سوداگري و بـازارزدگـي   

بودنـد    نويسنده ها اطراف ميز را گرفته ” تنگ نظرانه فرا تر نمي رود:  
و داشتند از جيب قلم شان پول در مي آوردند. حسن هم مي خواست  

) و بدين گونه طنز بي رحم شـاهـرودي    33(ص ...“  همين كار را بكند
در همان نخستين بند داستان سر بر مي آورد و گـريـبـان جـامـعـه         

را مي گيرد. شاهرودي در فرانمايي اين گستره “ فرهنگي“ سودازده ي

 12ادامه در صفحه 

 ادامه  به بهانه زاد روز رفيق   ...
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” بازاري وي را به داوري مي گيرد:  -به سراغ سردبير رسانه مي رود و گويش كوچه
داستان هايي كه ما مي خوايم باهاس ساده و شيرين و در حدود يه صفحه ي مجله 
باشه كه با ذوق و سليقه ي مردم جور در بياد. وختي م كه صدا كرد نفـع اش تـو        

) در پي اين تك گويـي امـا شـاهـرودي از            34(ص   “ جيب نويسنده اش مي ره. 
ويزورآنالوژيك (تمثيل منطقي) خود به كالبدشكافتي (آناليز) اليه هاي پنـهـان تـر         
شخصيت سردبير رسانه مي پردازد و كاراكتر وي را كه نماد گردانندگان نهاد هـاي  
فرهنگي دولتي است باز نمايي مي كند. نگاه نگران شاهرودي در اين داستان كوتاه  
اما پژواك تب و تاب ها و خط خورند سنت و مدرنيته در جامعه اي اسـت كـه از       

توي اين دنيايي كه روي صورت آدم ”  مدرنيته تنها ماشينيسم آن را شناخته است :  
) نويسنده ي تازه كـار    36(ص ...“ هايش هم ماشين كار مي كند، كي حوصله دارد

رسانه ي ياد شده سرانجام در گيرودارسانسور و خودسانسوري راه سومي را كه گونه 
اي شورش و ناهمخواني اجتماعي است بر مي گزيند و بدين گونه از كشـمـكـش      
داستاني(كانفليكت) يك سره به سوي بحران (كريسيس) و از آن جا به اوج و فراز و  

حسن... وقتي نوشته اش را خواند ديد دور از    ”  بزنگاه (كليماكس) داستاني مي رسد: 
سليقه ي اوست، پيش خودش گفت: باالخره من هم آدم ام ، آدمي كه زبان اش بار  

) و    37ص   ”( كش حرف هاي ديگران نيست! اين را چه طور نمي شود فهميـد؟     
كـارل  گويي انتقاد شاهرودي از سپهر رسانه اي كشور بازگشتي است به سـخـن     

) در    1843كه او سردبيرش بود (    روزنامه ي راين كه پس از بسته شدنماركس 
كرنش، دوز و كلك و مته ” نوشت كه از رياكاري، ناداني،  آرنولد روگهنامه اي به 

به خشخاش گذاشتن در باره ي واژه ها خسته شده ام. بنابراين حكومت (با بسـتـن     
 )    8“ (روزنامه) آزادي ام را به من پس داده است.

شاهرودي در شعر ها و داستان هاي كوتاه خود هنر ايجاز را به اوجي نمونـه       
وار مي رساند و آن گاه مانش ها (مفاهيم) نمادين طرح هاي خود را در ال به الي     

من نه مي گم، نه مي نويسـم. مـن      ”  واژگان دست چين شده اش پنهان مي كند:  
كوك ام و دارم اونو واز مي كنم. مث فنر اسباب بازي وازش مي كنم. اسباب بازي   

) رفيق شاهرودي اگر خـواب و     51(داستان كوك، ص   “ دست كي؟ دست خواب...   
بيداري (حقيقت و ضد حقيقت) را در هم مي آميزد از آن روست كه گرته بـرداري      

را به پرسش كشيده باشد. و مگر نه اين كـه در       “  جامعه ي مدني ” بي پشتوانه از 
آن روزها) انسان به يك ابزار كوچك، به يـك مـن      تمدن بزرگ ( جامعه ي مدني 

در نقد جامعـه ي    ماركس بزرگ و به يك جزيره ي تك و تنها كاهش مي يابد؟ 
ملي، طـبـيـعـي،      ” مدني به گذاره هايي  هم چون بيروني شدن همه ي پيوندهاي 

ي مدني مي تواند... تـمـام          جامعه”  اشاره مي كرد و مي گفت:  ”    اخالقي و نظري
پيوند هاي نوعي انسان را از هم بگسلد. نيازهاي خودپرستانه و خودخواهانه را بـه     
جاي اين پيوندهاي نوعي بنشاند و جهان انساني را به جهان افراد جدا از هـم كـه     

، ص در باره ي مساله ي يهود.“ (  دشمنانه در برابر يك ديگر قرار دارند، تجزيه كند
مـي گـذاشـت.                                                                                                        جامعـه ي مـدنـي          را در برابر جامعه آزاد و انساني ) وي اما  50

از شي وارگي و كاهش انسان در اندازه هاي يـك      كوك  آينده اما در داستان كوتاه
كاالي مصرفي پرده بر مي دارد و آن را رسوا مي سازد. وي در گسترش نگاه خـود   
به فرايند كاال زدگي انسان در جامعه ي مدني به نگاه تيز بين كارل ماركـس مـي     
رسد كه شهروند جامعه ي مدني را شخصيتي حقوقي و نه حقيقي ارزيابي مي كـرد:  

نه پكرم، نه خجالت مي كشم. كوك ام ! اسباب بازي باهاس كوك بـاشـه كـه        ”  
تـوي  ي   (همان جا ) وي در داستان واره   !“  فنرش واز شه، ولي من هنوز كوك ام 

چشـم  نيز با انتقادي جسورانه از سانسور و خـود سـانسـوري          ه شناسايي بيشتر را
رژيمي را نشانه مي رود كه همه ي راه ها را بر دگرانديشان بست مگر راه اسفنديار 

توي راه شـنـاسـايـي     دين مداري را. راهي كه سرانجام همه چيز را به كام كشيد.    
(سكچ) به طـرح مـي         طرح  اما نه داستان كوتاه است و نه قصه كه در ژانر بيشتر

( پالت ) كه تنها به هسـتـار       پيرنگ نشيند. طرح، داستان واره اي است بي بهره از 
(وضعيتي) ويژه مي پردازد و بر چه گونگي چيزي، جايي يا كسي و كساني اشاره مي 

 بـحـران     و كشمكش ( تعليق) ،  آونگ  كند. طرح مي تواند با زبان توصيفي خود از 
 گـونـه ي       تهي باشد. از اين ديدرس، برخي از داستان هاي كوتاه شاهرودي يا در 

سرگردانـنـد. چـنـان كـه           داستان كوتاه و  طرح (ژانر) طرح مي گنجند يا در ميان  
وي نيز طرحي اسـت  يك كيلو متر و نيمي از واقعيت ششمين داستان كوتاه از دفتر 

 بي بهره از يكايك اين نهاده ها كه اما در ساختاري نمايشي پي ريخته شده است. 
از شاهرودي به جز دفتر ياد شده، برخي نوشته ها، طرح ها و داستـانـك هـا و        

(ارديبهشـت   ماه نامه ي چيستاانبوهي نامه نيز بر جاي مانده كه بخشي از آن ها در 
زيباتري در كتاب علي بابا چاهي ) آمده و انبوهي ديگر به كوشش  1380و خرداد 
صفحه ) گرد آمده انـد. طـرح هـاي           327، 1387( نشر ثالث، چاپ يكم از جنون 
اما در سبك و ترازي آوانگارد و تجربي رقم خورده اند و  آينده داستاني  –نمايشي 

به پختگي شعر هاي وي نمي رسند. با اين همه اما داستان واره هاي  
 مي نـي مـالـيـسـم          داستاني ژانر شاهرودي تاثيري انكار نا پذير بر

(داستانك) داشته اند. رويكردي شيوانگاشتيك (ادبي) كه بيش و كـم       
از يك دهه ي پيش در كشور ما پا گرفته و بازتاب شتاب زدگي ها و 
كم شكيبي هاي انسان گرفتار در چرخه ي بردگي نويـن سـرمـايـه       

 است.                                           
 با رنگين كمان شعر شاهرودي  

 هر طول ، وقتي طول است
 كه يك روز، با تو عبور كند، 

 آن روز: من و تو 
 روزمان غروب را نخواهد ديد...

 از دفتر آينده ) )
ايـن را    ”  شعر من پا به پاي وجود من پيشامد مي كنـد!     ”         

شاهرودي در يكي از نامه هايش نوشته بود. كه يعني شاعر و شعرش  
از تار و پود يك پرند و ترمه اند. كه يـعـنـي       –چه بخواهي چه نه   –

شعر از درون شاعر مي جوشد و مي خروشد. كه يعني شاهرودي خود  
شعـر،  ”  ي شاعر در باره اش مي گويد:   شاملوشعر و غزلي است كه 

) شاهرودي اما 9. ”(برداشت هايي از زندگي نيست... خود زندگي است
در گستره ي شعر نو ايران، از دو چكاد بلند و برف پوش گذشته بـود:  
نخستين اوج و ستاك شاعرنگي اش ريشه در شيوه و اسلوب شـعـر     
نيمايي داشت. اما وي كه به فراخناهاي دورتر و گيج كننده تري مـي   
نگريست به زودي راه خود را از نيما جدا كرد و از گريوه هاي سخـت  

پـدر  گذر شعر فرانيمايي هم دورتر رفت. چندان كه مي شود او را      
شناخت. هر چند شعر هاي پسا مدرن  شعر فرامدرن امروز ايران

ايران و جهان به پاس برامدگاه هاي نوليبرالي آن ديگر چنگي به دل 
هيچ كس نمي زنند و او اين را پيش بيني نكرده بود. شاهرودي گويـا   

بر دست نوشـتـه    1329در سال نيما يوشيج تنها شاعري است كه 
) ديباچه اي بلـنـد    1330( چاپ  آخرين نبرد ي نخستين دفتر شعرش 

نوشت و او را ستود. ديباچه اي كه نشان مي داد پدر شعر نو ايران تـا   
به چه اندازه آرمان ها و آرزوهاي دور و دراز خود را در هسـتـامـد          

گفته هاي شما مرا به يـاد    ديوان”  (وجود ) اين شاعر جوان ديده بود:    
مردم مي اندازد. و اگر شاعري براي ضعف باصره يا درد و ثقل سامعه  
يا زنداني شدن شخص خود اشعاري صادر كرده است، مانعي نـدارد.    
اما اين غم و رنج كه فقط خود او در آن جا گرفته است، غم و رنـج      

از كـار مـا       : ” چخوف شاعرانه و مربوط به ديگران نيست. به قول 
فايده اي به هيچ كس نرسيده است. در اين صورت ما فـقـط بـراي       

تفاوت اشعار شما با اشعار ديگران، “  شخص خودمان زندگي كرده ايم. 
              “اول در همين نظر است...

زبان شاهرودي در دوره ي نخست شاعرانگي اش رنگ گرفته      
از زبان شيواي پيشگام شعر نو است. او در اين دوره، شهد و شـرنـگ    
زمانه را در هم مي آميزد و در پيمانه ي شعر خود مي ريـزد. بـديـن       
گونه اما شاعري است سرشار از شور و شعور اجتماعي كـه بـرخـي        
پيچيدگي هاي زباني و نماد پردازي هاي كار هاي پسا نيمايي اش در 
شعر هاي آغازين وي كم تر ديده مي شوند. نگاه كنيد به شعر جامعه  

) كه نشان دهنـده ي     1331( سروده ي  روي ديوار انگار و بي پرواي
 تاثير شگرف زبان نيما بر شعر او است: 
 ديرگاهي است كه در كوچه ي ما 

 دم دروازه ي مخروبه ي غار 
 كلبه ي غم زده اي مانده خموش 

 زندگي مرده در آن جا گويي
 مثل آن زن كه در آن جا است

 رفته هر چيز از هوش...
 

توده باوري و جامعه انگاري در كالبد و سـاخـتـاري زيـبـا و               
شورانگيز، تاثيرگذاري شگفت و رخنه ي ژرفاهنگ هنري در انديشـه  
ها و باور ها و در يك سخن شهرآشوبي، شيوه ي شـگـرف شـعـر         
شاهرودي در هر دو دوره ي شاعرانگي اوست. در آن سـال هـاي          
آغازين كه شعر نو نيمايي، شورش و شيون كهنه ستايان را به سختي 

 و   اخـوان    و كسراييو  سايهبرانگيخته بود، شاهرودي در كنار 
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و ديگران ايستاد و به پدافند شعر و فرم نيمايي پرداخت. شاهرودي امـا از       شاملو 
است كه اين شيوه از سرايش را در كنار شاعرانـي هـم     شعر نو حماسي پيشگامان 

، شيـبـانـي    ،شفيعي كدكني،   سايه، كسرايي، اخوان ثالث، شاملوچون 
و سپس بـا   نيماييانو به همراه  نيماو ديگران به اوج خود رساند. وي نيز با   فروغ

از اين هر دو فرازگاه شيوانگاشتي كه نيما نيز آن ها را از پـس هـم            نو نيماييان
پيموده بود آمد و آمد و سپس راه خود را از اين هر دو شيوه نيز جدا كرد. اما شماري 

ي نيـمـا    افسانه از پيروان نيما در فراز نخستين شعر نيمايي يعني در ساخت و بافت
 شعرنو تغزلـي ماندند و نو جويي را در همين مرز و اندازه پي گرفتند و شدند پيشگام 

. شاعران گروه دوم اما راه استاد را در چرخه ي واپسين  فريدون تولي به پيشوايي
اجتماعي را با زباني پـر    “  شعرشناختي وي پي گرفتند وگونه اي از دريافت ويژه ي

، شعر نو تغـزلـي  در برابر  شعرنوحماسيدادند و به “  تحرك در قالب هاي جديد ارايه
 )      10رسيدند.(

بدين گونه شاهرودي از شعرنوحماسي و اپيك با درون مايه اجتماعي آغازيد و به 
اوج هاي تازه رسيد. او به همراه شاعراني ديگر، دگرگوني هايي در ساختار و وزن و  

از اين شيـوه ي     آيندهدرون مايه شعرنيمايي پديد آوردند و برخي شان چون خود 
 )                                                    11سرايش نيز فراتر گذشتند.( 

از ويژگي هاي شعر شاهرودي يكي هم كاربرد زبان كوچه در شعرهاي اوسـت.    
سر بر آورد و در شـعـر        شاهروديو منوچهر شيباني و  نيما رويكردي كه با

ايران) به اوج خود رسيد. بدين گونه، شاهرودي    ماياكوفسكي( نصرت رحماني 
از آغازگراني است كه شعر را از كاخ دور دست زبان فاخر كالسيك و مستوفـيـانـه    

كه بزرگ ترين و پي گيرتريـن  نصرت رحماني بيرون كشيد و به ميان مردم برد. 
شاعري است كه شعر را با گويش مردم آشتي داد در واقع پي گيرنده ي راه شيباني 

 و شاهرودي است.                                                      
آينده اما مي كوشد در بافت و درون مايه شعرش اشياء و مانش هاي تازه كشـف  
كند. او به همان اندازه كه به روان مايه شعرش مي انديشد به ساختار و فرم آن نيز  
انديشه مي كند، بي كه به شيوه ي پيشينيان، خود را گرفتار صنايع كهن شـعـري     
:        كرده باشد. بر عكس، او به شيوه هايي از اين گونه بسيار هـم بـي بـاور اسـت           

 زندگي درياست
 اين درياها را                      

 اين دريا ها را                
 من بس ديده ام،        

 و چشم هايي كه                 
 دريا بوده اند        

 با رنگ هاشان                  
 با موج هاشان          

 با گرداب هاشان !                  
 گذشته وداعي بود             

 گذشته را من به دريا ريختم !             
شاهرودي هم چنين به جدايندها (فاصله ها) و جداسازي ها (تقطيـع) شـعـرش          
بسيار اهميت مي داد و چندان بر فلز فرم و ساخت شعرش مي كوبيد و آن را خـام    
دست خود مي كرد كه بتواند مانش آن را يك سره به ذهن خواننـده اش رخـنـه        

 دهد :
 آي... دروازه بان شهر،        

 باز كن !                        
 كلون را) باز كن !                          (

 كه من بازگشتن         
 نمي توانم !                 

 دروازه ي عشق و زندگي را         
 به رويم                                  

 بسته اند                                         
 و قلبم را آكنده اند           

 از درد و دريغ .                   
 تنها           
 تنها           

 تنها من مانده ام              
 ) 12و چله نشيني يأس ها و شكست ها...(          

 
را  آينده” ... در ارزيابي يي بر شعر شاهرودي نوشته بود: دكتر احسان طبري 

در يك بعد از ظهر گرم و بي خواب، سراپا خواندم. چون با شـاعـر و      
شخصيت انساني او از نزديك آشنا بوده ام. آينده، گذشته را به ياد من 
مي آورد. اگر به پيوند اسرارآميزدل ها (كه امروزه دانشـي بـه نـام            
پاراپسيكولوژي... در جست وجوي تحليل علمي آن ها اسـت) بـاور           
كنيم، بايد گفت كه از وراي فرهنگ ها، گرماي مهر و شور كسـانـي   

“ آيـنـده  “ كه زماني يك ديگر را درك كرده بودند، احساس مي شود.  
سفينه ي اشعاري است كه اميد را با رنج و درد عميق مي ستايد. ولي  

مي كني كـه در      نكته ي عمده درآن درد نيست، اميد است. احساس 
پس اين كلمات مردي است كه زانو مي زند. در اشعاري مانند ستاره،  
جست و جو، آهنگ نجوا، افسوس، بني آدم، بازهم، خبر و مناجات، به 
ويژه اين اميد دردناك و سرسخت به خوبي ديده مي شود. مـن مـي      
توانم نضج در خورد تحسين عبارت و تخيل شاعرانه را گواهي دهـم    
زيرا خود از سرچشمه هاي قريحه ي شاعرانه ي گوينده و سراينده ي 

 آينده زماني نوشيده ام.  
براي يك بررسي نقادانه ي اشعار از جهت مضمون و فرم آن هـا،    
متأسفانه وقت كافي... ندارم. بايد گفت صميميت و تابندگي احساسات     

شعري كسل كننده و خنك بسرايد. اين بـرد   آينده هرگز نمي گذارد 
اوست. ولي شايد اگر خود باز هم بيش تر بكوشد و نقاد خبير و دل      

در اين كهسار شگرف هنر، بازهم به  آيندهسوزي با او همراهي كند، 
قله هاي واالتر مي رسد. اگر در دسترس ات بود محبت و آرزوهـاي     

 )13( “1960روزاوت  نيك مرا به اين دوست ديرين ابالغ كن.
شاهرودي گاه شراب شگرف شعرش را در پيمانه ي كهـن شـعـر      
پارسي مي ريزد و در اين گستره ي رازآميز نيـز گـنـجـايـه هـاي           

 يـقـيـن      شاعرانگي اش را به داوري مي گذارد. نگاه كنيد به غزل نو 
 ... : راهه، هرسوي راه، رادردفتر 

 عبور چشم، به راه است و شب، ستاره نشان        
 هواي قامت ديدار مي زند به گمان          

 نهيب حوصله، مي راند و به گوش ات هست           
 كه آن مراد، به كوچ آفريده بال زمان          
 نواي پست و بلندي چو خسته مي گردد           
 مقرر است كه گيرد كنايه از دوران...           
 نصيب، در رگ دايم، نشانده آتش سير           
 دل مدام نمي افكني چه را تو بدان؟           
 عزيز كرده ! به پا دار شور همت خويش!          
 زمانه خواب نمي خواهد از پس نسيان!          

 كبود، مژده ي خواب ستاره مي زايد             
 يقين در خور آينده مي كند توفان.           

واپسين دوره ي شعر شاهرودي اما بستر گشاي موج نو در چكامـه  
بـه گـواهـي       آيندهشعر   –باري   –سرايي ايران است. در اين پهنه  

و تاثير گذار اسـت كـه بسـيـاري از            هنايندهمنتقدان ادبي، چندان 
پيشگامان موج نو شعرپارسي از دامنه ي شيوانگاشتي هاي اوست  كه 
راه خود را يافته اند و سري از ميان سرها برآورده اند. در زيست نامـه   
ي شيوانگاشتي وي هرچند شعرهاي چنداني ديده نمي شود (شـش     
دفتر شعر) اما جايگاه او در شعر نوين پارسي در كنار بزرگـانـي هـم       

و    كسراييو    نادرپورو  فروغ و شاملوو  اخوان و سايهچون 
ديگران سر به اوج مي سايد. شاهرودي اما در سنت هاي شعرنيمايـي   
در جا نزد و خود، كاروان ساالر موجي شد كه ديگران اش پي گرفتند. 
وي شاعري است فشرده گوي و  كوتاه نويس كه از پرگويي و گزافه 

 نويسي مي پرهيزد. او خود مي گويد :
 ”بيت ”بايد براي        

 ”بيت ”نسازند چندين هزار         
، سرشاري را در تهـي وارگـي مـي        الئودزوزيرا او نيز هم چون 

جويد. زبان شاهرودي اما رويكردي است تاثير گذار و ويرانگر و ژرف   
پو. او تكنيك و ساخت و فرم شعري را با روان مايه اي نغز و كوبنـده   
درهم مي آميزد و با شهاب شورانگيز شعرش به هر چه سـيـاهـي و      

 تاريكي است مي تازد
 دوريت را آن كس كه      
 از تمام وسعت رنج آمده است      
 تا وراي تماميت اين وسعت مي پذيرد.      
 مردي كه صدايش در كوهستان مي پيچد،      
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 بازگشت صوت اش را خواهد شنيد...      
شاهرودي در شعرهايش، حسي عريان شده را به نمايش مي گذارد و اين، چشـم  
هاي مات خواننده را باز مي گشايد و به ژرفاي ايده هاي شاعرانه اش مي كشـانـد.   
وي در بازآوري برخي واژگان كليدي نه تنها بر تاثير شعر خود مي افزايد كه با دقت 
بر فرم و مانش آن، ذهن خواننده را به سوي اوج هاي تازه تر كه به آن نيانديشيده 
است پرواز مي دهد. بدين گونه وي از گنجايش هاي آوايي و سازمند واژگان خـود    
بيشترين بهره را مي گيرد و با كاربرد واژه ها و هجاهاي پي آيند و هم سـنـگ و       
تراز، ملودي و آهنگ شعرش را خوش شنودتر مي سازد. اين رويكرد كه نيز به پـر     
كردن جاي تهي وزن (موسيقي دروني واژه ها) مي انجامد، نه تنها در شعر پيشينيان 

در آن جا كـه  احمد شاملو كه در سروده هاي نو نيز كاربرد گسترده دارد. از جمله  
 مي گويد :

 در انتظار تو اين دفتر خالي      
 تا چند، تا چند ورق خواهد خورد...؟     

نه تنها موسيقي شعر خود را اوج مي بخشـد  “  تا چند، تا چند” در بسامد واژه هاي 
سداي برگ خوردن دفتري تهي را نيز به گـوش  ”  تا چند، تاچند ”  كه در تناليته ي 

و    فـردوسـي  مي نشاند. در سروده هاي كالسيك شعر پارسي نيز بيش از همه،  
 به اين شيوه روي نموده اند :مولوي  و حافظ
 رشته ي تسبيح گر بگسست، معذورم بدار    
 دستم اندر ساعد ساقي سيمين ساق بود    

با تكيه بر حرف سين، فرم شعر خود را توان مندتر كرده و    حافظكه در اين جا 
را در اوج زيبا شناختي (استه تيك هنري) آن بـه      ”  ساقي سيمين ساق ”  پرتره ي 

 نگارگري، شـعـري    ”  مي گويد:   سيموندسپرهيب كشيده است. اين جاست كه  
) واكه هـا     پي آورند (تكرار “.   است بي آوا و شعر، پرهيبي است كه سخن مي گويد

نيز همواره سر به اوجي زيبايي شناسانه ( استه تيك) بـر       سايه در شعر  (حرف ها)  
مي كشند و از همان قانون مندي هاي ياد شده در گستره ي موسيـقـي شـعـر و         

 بسامدي ريتم ها و مانش ها بهره مي برند :
 برداشت آسمان را        
 چون كاسه اي كبود        
 و صبح سرخ را        
 الجرعه سر كشيد...       

و  آسمان، واژه هاي كليدي شعر را ( سينكه در اين جا سترگ نمايي واك هاي  
) را كه هر دو به خط خورند يك مانش سپهريك مي انجامند، مـفـهـوم     صبح سرخ

در سروده اي ديگر از ميـان انـبـوه       سايهبنيادين شعر را رخنه مند تر مي سازند.  
نه تنها بر كـاري بـودن        سو ز  شعرهاي بسامدنگارانه اش با تكيه بر حرف هاي

مكث معنا دار مي كند كه به ستـرگ  “  زخم سر انگشت هاي... هزار دختر بافنده...      ” 
 قالي بافي نيز مي پردازد: ” قفس تنگ كارگاه ” نمايي 

 زيباست رقص سرانگشت هاي ناز تو       
 اما هزار دختر بافنده اين زمان       
 با چرك و خون زخم سرانگشت هايشان       
 جان مي كنند و در قفس تنگ كارگاه       
 از بهر دستمزد حقيري كه بيش از آن       
 پرتاب مي كني تو به دامان يك گدا...       

باري، اما شاهرودي در بسياري از شعرهايي خود و شايد بيش از ديگر شاعران از 
پي آورند (تكرار) هجا ها و واژه ها براي دست يابي به ويژگي هاي برشمرده سـود      

مي كوبد و مي كوبد تـا   راند چندان بر واژه يكاش  برده است. براي نمونه در شعر 
 حس حركت را به ذهن خواننده ي شعرش نيز رخنه دهد :

 عابر، آن سان كه مي گذشت،      
 سوي هميشه، باز، مي راند،     
 راند، راند، راند... وليكن     
 )14بي كول بار بود !(     

، براي كشيدن خواننده به واكشيا (فضاي) اثيري عشق   رنگاو هم چنين در شعر 
 تأكيد مي كند:“ ر” هاي رنگين و رنگين كماني، پيوسته بر حرف 

 اي عشق!     
 اي بازگشت چلچله!    
 رنگين كمان!   
 رنگين كمان وصل، مهيا كن     

 تا من، فواره ي هلهله ي رنگ... رنگ     
 رنگارنگ    

 اين بي دريغ رنگ رنگ رنگ... رنگ را    
 با بازگشت چلچله     
 در پيش آفتاب تو بنشانم...     

شعر چيزي نيست كه جدا از     موسيقي” گفته بود:  تي اس اليوت 
با كاربرد قافيه هاي  آيندهو “.  معناي آن، وجود فراسويي داشته باشد

دروني، ملودي گوش نواز شعرش را خوش آيند تر مي سازد بي كه به 
 مانش هاي آوايي آن آسيب رسانده باشد:

 زيرا، با اين قرار يك ريز       
 تاب تمام و تام       

 )15نمي ماندت مدام...(            
شاعر و سخن سـنـج امـروز ايـران،         محمد شمس لنگرودي 

برجسته ترين پايه هاي موج نو را جـدايـي بـايـنـدهـا (وظـايـف)              
كاركردگروانه و روزمره ي واژگان و زبان، از خود اين روي كردها مي 

 آيـنـده  ). رويه اي كه به ويژه در سروده هاي پسانيمايـي      16داند.(  
كاربرد گسترده دارد. در اين گونه از شعر، ساخت و برپايي انـگـيـزش     
هاي ديگر در ميان واژگان و ريخت بندي(فرم) و چيزها(اشياء) و نيـز      
پي ريزي سپهر تازه ي ذهني و دور از بسترگاه انديشه، داراي كـابـرد   
زيبايي شناسانه است. اين رويكرد نه از رهگذر توصيف و گسـتـراك      

 ) :17(تشريح)، كه از راه فضاسازي در كليت شعر رخ مي نمايد (
 انبوه رنگ، رنگ... ...    

 رنگ مي ريزد، يك ريز     
 بر آب     

 آب          
 آب...            

 آب آبي باران، بريز باز    
 باز                    

 باز...                       
 باز هم                             

 بر روشنان من      
 رنگين كمان رنگ      

 رنگ                      
 )18رنگ...(                           

در اين سروده و در بيش تر شعرهاي شاهرودي اما، ويژگي هـاي    
شعر پسانيمايي كه وي در پي ريزي آن بسيار كوشيده بود به شـيـوه   
اي چشم ربا بر پرده مي نشينند. ويژگي هاي ياد شده در رويكردهايي 
از گونه ي پرش يادآوردها (تداعي ها)، بريدن و پيوستن بندها، گونـه    
گوني آواهاي بي بهره از برهان روزمره ي گفت و شنود، روي تافتـن  
از واگويه هاي برهان آورانه و توضيحي و جز آن رده بندي مي شوند.

). اين همه اما پرند سخن را تنها زماني رنگين ترمي سازند كـه      19( 
حسيـات  ”    ماركس بستري زيبايي شناسانه داشته باشند. به گفته ي 

استه تيك، چندان اند كه براي انسان، خاستگاه دريافت لذت (هنري)  
در استه تيك ماركسيستي اما زيبايي شناختي در هـر دو    .“  مي شوند

جهان بود و نمود(ذوق و سليقه ي هنري) به يگانگي ديداري(عينـي)     
 ).20مي رسند.(

شاعر نبايد  ”مي گفت: ماكسيم گوركي اگر درست است كه      
 و”  مبدل شـود...           دايه روان خود باشد، بايد بكوشد به پژواك جهان

شعر از بهر ديگران گويند، نه از بهـر   ” هشدار مي داد كه  قابوس نامه
) پس شاهرودي نيز روزگاري بس دراز سـخـن گـوي       21، ( “ خويش

 شورآفرين و شاينده ي مردم خود بوده است: 
 سرگشته به راه زندگاني     
 در تيرگي زمانه بوديم     
 از راهنمايي اراني     
 ) 22سردسته ي رهزنان بلرزيد...(    

ي سخن تنگ   عرصه”   شمس تبريزي كوتاه سخن، به گفته ي
است، عرصه ي معنا فراخ، از سخن پيش ترآ  تا به فراخي رسـي و      

پـرفسـور      به تر كه به نگاه هرمنوتيكي ( به گفته ي   “.  معنا يابي
رفيق بزرگ : زندآگاهانه) به آفرينه هاي شيوانگاشتي   احمد فرديد

) كه تا واپسين دم زنـدگـي اش بـه         آينده( اسماعيل شاهرودي
وفادارماند پايان دهيم كه باز بـه   حزب توده ي ايران آرمان هاي

 5ادامه در صفحه 

 ادامه  به بهانه زاد روز رفيق   ...
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قصد ما ”گويد:  درصد آنان پيش از اين هرگز كار نكرده بودند. او مي 7بودند و 
كل تغيير  مان را بهبود بخشيم، نه اينكه آن را به اين است كه الگوي اقتصادي

اند، همچنان مبتـنـي بـر مـالـكـيـت             دهيم. تغييرهايي كه طرح و اجرا شده 
هـاي مـا        اند. در رسـانـه        اند. اينجا اكثر مردم پشتيبان انقالب  سوسياليستي

 “بينيد. مان توهين شود، اما انتقاد زياد مي بينيد كه به رهبران نمي
را به طور مرتب دنبال كـنـيـد، قـطـعـاً          “ گرانما” اگر مطالب نشرية روزانة 

هاي خوانندگان را در آن خواهيد ديد كه كاركردهاي نادرسـت و فسـاد        نامه
كنند. همين برخوردها را در     شمرند و محكوم مي هاي دولتي را زشت مي مقام

توان ديد. اما پرسشي كه مطرح   هاي خود روزنامه هم مي ها و گزارش سرمقاله
است اين است كه آيا طرح و ابراز اين انتقادها صرفاً يك شير اطمينان اسـت  
يا اينكه در نتيجة اين انتقادها چيزي هم تغيير خواهد كرد؟ به گفتـة خـانـم      

هاي  هاي امروز كوبا، شمار كساني است كه به دليل ، يكي از معضل“ مونتس“
كاري كه ما االن داريـم  ” گويد:   مختلف هنوز در بازار كار فعال نيستند. او مي 

ها ممكن است بازنشستگـيِ   كنيم، تجديد سازمان نيروي كار است. بعضي  مي
هـاي   هنگام را انتخاب كنند، و به بعضي ديگر شايد كار متفاوتي در بخش زود

“ ديگر دولتي داده شود، به طور مثال در كارهاي ساختماني يا در كشـاورزي.    
هـا     هاي بازآموزي نيز تشكيل شده اند كه كـار آن      عالوه بر اين، كميسيون

انـد.     كمك در كاريابي به كساني است كه بيرون از دايرة اين نيروي كار بوده
كار براي همه هست، اما هـمـة كـارهـا،         ” دهد:   توضيح مي “ مونتس“خانم 

 “كارهاي اداري نخواهند بود.
انـد، و       ها، تعداد كساني است كه به كار نكردن عادت كرده يكي از مسئله

گرد كه به اميد گرفتن چـنـد      اند؛ از جمله زنان خيابان خيلي از آنان هم جوان
پلكند  ها مي ها، دور و بر توريست يا لباس و خوراك، و جزاين تبديل پزوي قابل

يكي از دو پول در گردش در كوباست كه ارزش آن برابر با  تبديل پزوي قابل( 
يك دالر آمريكاست. پول ملي كوبا، پزو، پولي است كـه بـراي پـرداخـت            

گردهـا   شود). اين خيابان   دستمزد و حقوق، و خريد نيازهاي اساسي استفاده مي
ترين گداهاي دنيا هستند. البته اين عده بـه      خوراك ترين و خوش لباس خوش

معناي واقعي كلمه فقير نيستند، چرا كه از مزاياي بيمة بهداشـت و درمـان       
ها تـا   رايگان، آموزش رايگان حتي تا سطح دانشگاه، و شير رايگان براي بچه

هاي  سالگي برخوردارند. اما بايد توجه داشت كه در كوبا، كفش و لباس  7سن 
، برخي كاالهاي خوراكي وارداتي و لوازم الكترونيك تازه بـه بـازار     “ مد روز” 

توان خريد. بنابراين، كشاندن جوانانـي از      مي تبديل پزوي قابلآمده را فقط با 
 -به كار در بخشي از اقتصاد ملي -كه عادت به كار كردن ندارند -اين دست

اند،  كه دولت و حزب آن را درحكم بخش اساسي معين كرده -يعني كشاورزي
كار آساني نخواهد بود. كشاندن كساني كه به زندگي نسبتاً آسـان شـهـري       

هاي بيرون از شهر و    اند، به كار كردن به عنوان كشاورز در ناحيه عادت كرده
يي نيست، امـا در كـوبـا كـه در آن                روستاها، در هيچ كشوري كار ساده

مكانيزاسيون كشاورزي چندان گسترده نيست، از آن هم دشوارتر است. ايـن     
توليد مواد خوراكي براي كشور ما همچون ” گويد:   مسئول حزب كمونيست مي

موضوعي است در پيوند با امنيت ملي ما. ما بايد توليد كشاورزي را رشـد و       
 “توسعه دهيم تا بتوانيم بيشتر خودكفا شويم.

يي را    توانند هر زمين كشاورزي در پي تغييرهاي اخير، اكنون كشاورزان مي
ميليـون   6سال اجاره كنند. كوبا   10هكتار، تا مدت  33تا  13كه بخواهند، از 

درصد آن به همين صورت بـه     20هكتار زمين قابل كشت دارد كه تا كنون 
هـاي     در فاصلة سـال ”  “: مونتس“كشاورزان واگذار شده است. به گفتة خانم  

هزار هكتار زمين در اختيار كشـاورزان     300،  يك ميليون و 2011تا  2008
شود، آنان مـوظـفـنـد        گذاشته شد. طبق قراردادي كه با كشاورزان بسته مي 

هاي خاصي را بكارند و توليد كنند كه كشور نياز دارد، اما  محصول يا محصول
هايـي دايـر      همچنين، دولت فروشگاه“  ماند.  زمين در مالكيت دولت باقي مي

فروشنـد. يـك نـظـام           كرده است كه ابزار و مواد مورد نياز كشاورزان را مي
اعتباري نيز براي اعطاي اعتبارهاي مالي به كشاورزان سابق و تازه نيز برقرار 

هاي آغازين است. به همين دليل است كه   شده است، كه البته هنوز در مرحله
 هاي كشاورزي بارآوري نداشته است. هنوز بيست درصد زمين

هـاي ايـن        هاي آمريكا نيز يكي از دليل باز هم بايد تأكيد كرد كه، تحريم
ها نـبـودنـد، بـه عـوض وارد كـردن                نابارآوري است، زيرا اگر اين تحريم

آالت و ابزارهاي كشاورزي از اروپا، يا به طور غيرمستقيم از طـريـق        ماشين
تـريـن      ها به طور مسـتـقـيـم از نـزديـك           كشورهاي ثالث، وارد كردن  آن

 شد. تر تمام مي اش، يعني آمريكا، براي كوبا بسيار ارزان همسايه
هايشان  هاي تاريخي، شمار كمي از كشاورزان صاحب و مالك زمين به دليل

، كه ما در سفر خود، از مزرعة تنباكوي او در     “ يو بنيتو كامه” هستند، مثل 
گويد، خانوادة او    بازديد كرديم. اين طور كه خودش مي  “ وينالس” نزديكي 

گويد:  هاي بزرگ كشت تنباكو بوده است. مي از پيش از انقالب مالك زمين
هـكـتـار       10مان را از ما گرفتند، ولـي     هاي پس از انقالب، بيشتر زمين” 

كنيم و بهترين تنباكوي جهـان   مان ماند كه همچنان روي آن كار مي براي
او كه مردي بلند قد و الغراندام با صورتي سوخته است، “  كنيم.  را توليد مي
كند و به رسم تعارف، يكي از سيگارهاي محـصـول كـارخـانـة         لطف مي

روزي يـكـي از       ” گويد:     كند. با خنده مي  مان روشن مي كوچكش را براي
اش    اين طور كه ما ديديم، او و خـانـواده    “  ها بكش تا سالمت بماني!  اين

يي شخصي و چندين ساختـمـان    زندگي خيلي خوبي دارند. او صاحب خانه 
تر در جوار آن است. مقداري هم مصالح ساختماني در آن حـوالـي       كوچك
يي كه در نظر دارد مصـرف       شود كه قرار است براي طرح توسعه ديده مي

كنند؛ تـعـدادي دام        شان با يكديگر كار مي هاي شود. او و برادر و خانواده 
دارند، و خودشان قهوه و ساالد و ميوه و سبزيجات مورد نياز  محلي نگه مي

قراردادي با دولت دارد كه مطابق آن، “  يو كامه” كنند.   خودشان را توليد مي
درصد بقيه را او    10فروشد.  درصد محصول سيگار خود را به دولت مي 90

 كنند و مجازند به طور خصوصي بفروشند. اش مصرف مي و خانواده
هاي اخير در نظام مديريت اقتصادي كوبا، اينك كوبا امكـان   با دگرگوني

هاي كوچك استقالل بيشـتـري بـدهـد و الـگـوي              يافته است به پيشه
كـه   “ دوران ويـژه ” اش را تمركززدايي كند، چرا كه ديگر وضعيت  اقتصادي
ها،  برقرار شد، اينك به پايان رسيده است. آن سال  1990هاي دهة  در سال

ترين طـرف     هاي دشوار پس از فروپاشي اتحاد شوروي بود كه بزرگ سال
، نـاگـهـان هـمـة          1990هاي تجاري با كوبا بود. در اوايل دهـة      معامله
ها و مبادالت تجاري با كشورهاي سوسياليستي متوقف شد و  گذاري سرمايه
بايست خودش را از لحاظ اقتصادي حفظ كند و نـجـات دهـد.           كوبا مي
كـنـنـد؛ آن         ها از آن روزها به عنوان روزهايي بسيار دشوار ياد مي كوبايي

روزها، روزهايي بود كه حتي غذاي كافي براي خوردن به سختي فـراهـم     
كننـد،   را درك كردند و مي “ دوران ويژه” شد. با وجود اين، مردم نياز به   مي

رسد و وضعيت اقتصادي ايـنـك    و حاال هم از اينكه آن دوران به پايان مي
كشـنـد و        كم تا حدي رو به بهبودي و رشد دارد، نفس راحتي مـي  دست
خاطرند. عالوه بر فراهم آوردن امكانِ رشد براي بخشِ غيردولـتـي،     آسوده

هايي برداشته است. شكر   ها نيز گام خانه كوبا براي افزايش كارآمديِ وزارت
ترين محصول كوبا بوده است، اما ديگر ايـن   هميشه و به طور سنّتي عمده

طور نيست. صنعت گردشگري (توريسم) سودآوري بيشتري بـراي كشـور        
دارد و چندان هم كاربر نيست. به همين دليل كوبا به سرعت در حال رشد  

هاي ساحلي غـرب هـاوانـا، در           دادن اين بخش درآمدزا است. در ناحيه 
توان ديـد كـه        يي را مي هاي بزرگ و تازه و جاهاي ديگر، هتل “ ميرامار” 

ها  اند،  انگليسي اند. بخش بزرگي از گردشگران كانادايي  پذيراي گردشگران
هم در ردة دوم قرار دارند. بسياري از مواد مصرفي اساسي با كوپـن و از       

شود. برنج، روغن، قهوه، گـوشـت     سوي دولت در اختيار مردم قرار داده مي
قرمز، گوشت خوك، گوشت مرغ، حبوبات، آرد، و برخي مواد خوراكي ديگر 

نظر از ايـنـكـه     تك اعضاي خانواده، صرف به مقدار معين و مساوي به تك
شود. در حال   هاي بسيار ارزان فروخته مي اند، به قيمت كودك يا بزرگسال 

شود، كه روشـن   درصد اين مواد مصرفي كوپني از خارج وارد مي 80حاضر 
است بار سنگيني بر دوش بودجه دولتي است. اما دليلي ندارد كه نشود يـا    

كه در مورد گوشت  نتوان اين مواد خوراكي را در خود كوبا توليد كرد، چنان
 شود. خوك صادق است، كه در كوبا به وفور يافت مي

هدف ما اين است كه در عوض دادنِ   ” دهد:   توضيح مي “ مونتس” خانم 
يارانه براي مواد مصرفي، به مردم يارانه بدهيم. در حال حاضر كسي كـه     

پـردازد كـه      قدر مي اي همان  درآمد بااليي دارد، براي خريد اين مواد يارانه
اما دولـت در     “پردازد، كه حقيقتاً عادالنه نيست. كسي با درآمدي كمتر مي

شـبـة كـوپـنِ          كند، چرا كه قطع يك  اين مورد بسيار محتاطانه عمل مي
كساني كه درآمدهاي باالتر از متوسط دارند، دردسرهاي زيادي براي مردم 

 دهيم. ايجاد خواهد كرد. در حال حاضر به نظام كوپني ادامه مي
كنند. در ميان   پروا ابراز مي ريا و بي ها عقيده و احساس خود را بي كوبايي
كـنـنـد، و         توان كساني را ديد كه مشتاقانه از دولت حمايت مي مردم مي

انـد.     كساني را نيز ديد كه از وضعيت اقتصادي دل خوشي ندارند و ناراضي
ويژه كيفيت عالي  گذارند، به اما همة آنان دستاوردهاي كشورشان را ارج مي

شـود.     آموزش و بهداشت ودرمان كه رايگان در اختيار مردم گذاشته مـي   
دانند كه وضع آنان با اوضاع موجود در ديـگـر كشـورهـاي        ها مي كوبايي

 آمريكاي التين و حوزة درياي كارائيب بسيار متفاوت است.

 ادامه رفيق رائول كاسترو...



 كوبا در چه مسيري گام برمي دارد؟    
هاي فراواني را به دنـبـال    هاي اخير در اقتصاد كوبا پرسش دگرگوني

داري و    آورده است. حتي برخي اين تغييرها را حركت به سوي سرمايه 
دانند. اما حقيقت چيست؟ در يكي از   اذعان به شكست سوسياليسم مي
و نشـريـة      “ كارزار همبستگي با كوبا”سفرهاي اخير هيئت مطبوعاتي 

به جزيرة كوبا، اين فرصت پيش آمد كه بتوانيم ديـد   “ مورنينگ استار” 
 تري نسبت به اوضاع پيدا كنيم. روشن

بسياري از اين تغـيـيـرهـا     ” يكي از آموزگاران در هاوانا به ما گفت:  
اكنون نيز به صورت  صرفاً قالب قانوني دادن به آن چيزي است كه هم

هاي اتـومـوبـيـل،      شود. مكانيك  يك روال عادي وجود دارد و اجرا مي
وران،    ها و طراحان داخلي، و همة اين دسته از پيشه آرايشگرها، نقاش

كنند. با قانونـي    اكنون نيز در بيرون از اقتصاد رسمي كشور كار مي هم
تواند از آنان ماليـات بـر درآمـد         كردنِ كار اين عده، اينك دولت مي

 “بگيرد.
هاي بزرگ كوبا، توليـد درآمـد و        گفتني است كه يكي از دشواري

پيتا “سرماية بيشتر از طريق يك نظام مالياتي كارآ است. به قول خانم  
ما اينجا ” المللي حزب كمونيست كوبا،  ، از مسئوالن شعبة بين“ مونتس

درصد از درآمـد     50حقيقتاً فاقد يك فرهنگ مالياتي هستيم. بيش از  
هاي  بهداشت و درمان رايگان، آمـوزش     توليد ناخالص ملي در زمينه

هاي فرهنگي و ورزشي مردم، تأمين اجتماعي، مراقبت  رايگان، فعاليت
ها، صـرف     هاي جسمي، و مانند اين از سالمندان و افراد داراي ناتواني

هـاي آزاد     شود. با رشد و گسترش بخش غيردولتي، صاحبان شغل  مي
بايد اين موضوع را درك كنند كه حاال بايد ماليات بپردازند، چرا كه در 
غير اين صورت دولت توان مالي براي ادامة ارائة همة اين خدمات را   

 “رايگان نخواهد داشت. به
كارگراني كه به حسـاب  ” گويند  وران مي ها به اين گونه پيشه كوبايي

هاي آزادي مثل مسافركش (با   امروزه در كوبا شغل .“ كنند خود كار مي
دار، مكانيك اتومـوبـيـل،     چرخه)، رانندة تاكسي، آرايشگر، رستوران  سه

هاي آزاد ديگر وجـود     نقاش و طراح داخلي ساختمان، و بسياري شغل
، تا اواخر تابستان سال گذشته، نزديك بـه  “ پيتا مونتس“دارد. به گفتة  

هزار نفر زن  60هزار نفر صاحب شغل آزاد بودند، كه از آن ميان  330
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 هاي كوبايي را فراخواند تا  كمونيست“ رائول كاسترو“رفيق
به گسترشِ باالترين درجه از تجليِ دمكراسي در جامعه كمك 

 كنند!
همزمان با پنجاهمين سالگرد اعالم تحريم همه جانبة اقتصادي امپرياليستـي  

حـزب  ” ، نخستين كنفرانـس مـلـي        1340بر ضد كوباي انقالبي در بهمن ماه 
هاي مشخص و با اهميتي در عـرصـه        گيري ، همراه با تصميم“ كمونيست كوبا

هاي اقتصادي، اجتماعي، و تشكيالتي، و با هدف استوارداشـتـن پـايـه هـاي          
، در روزهـاي  “ وحدت مردم كوبا و انقالب”سوسياليسم در اين كشور و زير شعار: 

بهمن ماه، در هاوانا، برگزار شد. امپرياليسم در طول پنج دهه گذشته سعي   8و  7
داشته است تا با شدت بخشيدن و ادامه دادن به اين تـحـريـم هـا كـوبـاي             

هاي اين كنـفـرانـس در       گيري ها و تصميم سوسياليستي را به زانو درآورد. بحث 
حزب كـمـونـيـسـت      ” مندي بود كه با رهبري و هدايت  حقيقت ادامه روند قانون

ها تصميـم   در جريان برگزاري كنگرة ششم حزب در بهار گذشته دربارة آن “ كوبا
مـركـزيـت    ” هاي كـنـفـرانـس، از          تن از نماينده 800گيري شده بود. بيش از  

“ دموكراتيك و رهبريِ جمعي در حكم اصولِ راهنماي وحدت و ارتباط با توده ها
حمايت خود را اعالم كردند.  نمايندگان كنفرانس، با شدت دادن به مـبـارزه بـا        
فساد، بي انضباطي در كار، رفتار منفي، و رعايت نكردنِ قـانـون، بـه مـثـابـة           

 ، موافقت خود را اعالم كردند. “ثبات انقالب را تهديد مي كند”هايي كه  مسئله
، دبير دوم كميته مركزي حزب كمونيست كوبـا، در روز      “ خوزه ونتورا” رفيق 

هـاي كـهـنـه، از            نخست كنفرانس، با اعالم اينكه: مبارزه در برابر مـفـهـوم      
كاري موقت نيست، بلكـه  ” (بوروكراتيك)     مĤبانه هاي اداري شده، و روش خارج دور

يـي   امري است كه بايد عنصرِ ضروري و دائميِ رفتار مبارزان و همچون پشتوانه
آمـده   هاي بر داللت كننده بر اين باشد كه حزب هميشه آمادة رويارويي با چالش

، شروعِ بحث كنفرانس را كليد زد. رئيس جمـهـوري    “ از هر لحظه تاريخي است
، در روز پايانيِ كنفرانس، كمونيست هاي كوبايـي را    “ رائول كاسترو” كوبا، رفيق 

“ باالترين درجه از تجليِ دموكراسي در جـامـعـه       ” فرا خواند تا به امر گسترشِ 
كمك كنند. او به نمايندگان حاضر در كنفرانس حزب كمونيست گـفـت كـه،         

العمر در ساختارهاي جامعه از بين خواهد رفت، و قول داد كـه       هاي مادام پست
مبارزه برضد فساد شدت خواهد يافت.  رفيق رائول كاسترو با مطرح كردن ايـن   

هاي قانون اساسي گنجانده خواهنـد   ها در اصالحيه نكته كه برخي از اين اصالح
ما مي بايست دموكراسي را در جامعه ترويج دهيم، و اين امر را ” شد، اعالم كرد:  

رئيس جمهوري كوباي انقالبي، در بخشي از سخـنـان   “  كنيم. از حزب شروع مي
يي كه پيش بيني كرده بودنـد   گران غربي خود، صاحب نظران، مفسران، و تحليل

و بازگشاييِ سيستم اقتصادي و سـيـاسـي     “ پروسترويكا” اين كنفرانس به برنامة 
هـا و       اند گـرايـش   آنان سعي كرده” كوبا خواهد انجاميد،  تقبيح كرد.  او گفت:   

باورهاي خود را در مقام واقعيت جلوه دهند و پيش بيني كنند كه اين كنفرانـس  
يي را آغاز خواهد كرد كه انقالب براي آن بيش  برچيدنِ نظام سياسي و اجتماعي

 ”از نيم قرن مبارزه كرده است.

هاي اتحاديه هاي كارگري انگلستان و نيـز   در ادامه، گزارشِ هيئتي از نماينده
، چاپ لندن، كه اخيراٌ بازديدي رسمي از “مورنينگ استار”هيئت تحريريه روزنامه 

 آيد:  در زير مي“ نامه مردم”كوبا داشته اند، براي اطالع خوانندگان 

13 February 2012 
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