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 كودكان بزرگترين قربانيان نظام سرمايه داري !
ايران در زمره كشورهائيست كه حقوق كودكان در سطحي گسترده پايمال 
مي گردد كارنامه رژيم جمهوري اسالمي ايران در اين زمينه بسيار تاريـك  
و ننگين است . سازمانها و نهادهاي منطقه يي و جهاني حقوق كودكان در  

 اين زمينه اسناد بسياري در دسترس دارند .
استثماركودكان در شديدترين وجه ممكن از ابتداي حاكميت جـمـهـوري      

 اسالمي شروع گرديد و تاكنون نيز ادامه دارد .
نمونه بسيار آشكار آن سود اندوزي از كار كودكان است . رژيم جمـهـوري    

اسالمي ايران از استثمار كودكان در پي كسب سود و منفعت مادي است .  
بي توجهي به مسئله كودكان از مشكالت جامعه ايارن مـحـسـوب مـي         
گردد . نظامي كه در آن كودكان به اتكا وضعيت اقتصادي خانواده هايشان  
روزگار را سپري مي كنند و حاكميت نيز خود را در برابر مشكـالت آنـان     
مسئول نمي داند ، با توجه به اينكه در ايران صدها هزار كودك خيـابـانـي    
وجود دارند و مليونها كودك به دليل فقر و نبود انكانات از درس و مدرسـه  
محروم هستند و در فقر و محروميت مطلق بسر مي برند ، راه ديگري در   
پيش ندارند جز اينكه براي بقاء خويش تن به بردگي و كار طالقت فـرسـا   

% 80دهند . امروز كار كودكان در جامعه ايران ، جامعه اي كه افزون بـر       
 آن زير خط فقر بسر مي برند امري طبيعي محسوب مي گردد . 

اين غنچه ها هنوز نشكفتهخ كه به دليل فشارهاي روحي و جسـمـي و       
ترس از آينده نامعلوم پرپر مي گردند . مهترين علت كار كوردكان رشد و    
گسترش فقر و نابرابري در جامعه است . كودكي كه پيش از رفـتـن بـه         
مدرسه مشغول كار مي شود نميتواند رشد كرده و نيروي خالق خويش را   
بكار ببندد . در حالي كه اگر از حداقل انكانات رفاهي بهرمند گردد و سـواد   

 را فرا مي گرفت . آنگاه چنين مشكالتي روي نمي دادند .  
سال بخشي از نيروي كار كشورند كه بـخـشـي     15ده ها هزار كودك زير 

بزرگ از آنان از شرايط مساعد كار ، زندگي و فراگيري سواد محرومـنـد .     
سال در بخشهاي صنعتي ، خرده فروشـي ،     18تا  10بسياري از كودكان 

 تعميرات ، حمل و نقل و ماهيگيري فعاليت دارند . 
از طرفي ديگر ده ها هزار دانش آموز پس از اتمام مرحله راهنمايـي قـادر     
نيستند مرحله متوسطه را ادامه داده و به ناچار روانه بازارهاي كار رسمي و 
نيمه رسمي در شهر و روستاها مي گردند . نيمي از كسـانـي كـه تـرك          
تحصيل نموده اند را دختران تشكيل مي دهند ، به همين دليل حتي اگـر    
گفته مسئولين رسمي رژيم را كه مي كوشند حداقل حقايق را اعالم نمايند 
تا اينكه رژيمشان بي بال بماند و همچنين مورد خشم و نفرين مسئولـيـن   
بلند پايه تر خويش قرار نگيرند ، مبناي ارزيابي خويش قرار دهيم ، چشـم  
اندازي از وضعيت كار و زندگي وحشتناك كودكان در برابر ديده گـانـمـان    

 خودنمايي ميكند .

جامعه اي   
كه بيشتـر  

% 80از     
افراد آنـت  
در ترس و 
وحشت از   

آينـده زنـدگـي      
اي كه در   ميكنند ، جانـعـه   
سني تـن    آن ميـانـگـيـن     
 20قلبـي    فروشي و سكتـه  
اين جانعـه  سال است ! آيـا     
انســـانـــي فاجعه دلخـراش  
 چيست ؟نــيــســت پــس   
ــاط كار كودكان در    ــبـ ارتـ
رسمي كـه  است با اقتـصـاد   

در آن به شيوه غير قانوني از كودكان بهركشي مي كنند و كـودكـان در       
جامعه به كارهاي سخت و خطرناك مشغولند ، همانند كار در كارگـاهـاي   
تعمير اتومبيل ، كارخانه ها ، صنايع دستي ، كارگاههاي ماشيني و صنعتـي  
و كارگاههاي فرش بافي كه با درنطر گرفتن قانون بين المللي كار كه بـر    

سال به شيوه رسمي كار كند ، كار گودكـان   15اساس آن هيچ فردي زير 
در اين زمينه ها براي كارفرما جرم محسوب مي گردد . اين در شرايـطـي    
است كه كارفرماها ميگويند : به همان اندازه كه سن كارگران كمتر بـاشـد    
بهتر است چونكه دستمزد و حقوق كارگران قانوني شمـول آنـان نـمـي         

 گردد .
بر پايه اخبار و گزارشات مختلف ، سن كودكان فرش باف كـه يـكـي از        

سال است كـه روزانـه      15تا  7كارهاي مرسوم كودكان بحساب مي آيد ، 
ساعت در شرايط بسيار خراب و نامساعد كاري بسر مي برند . يكي از     12

مساتلي كه احساسات انساني را نسبت به كار كودكان جريحه دار مي كنـد  
، تجاوز جنسي به كودكان است كه بيشتر در كارهاي شـيـفـت شـب و         
مكانهايي كه كار دست جمعي انجام مي شود روي مي دهد . دليل وجـود   
چنين شرايط وحشناك و دلخراش براي كودكان همانا فقر و محـرومـيـت    
است و بس . هر كسي ميداند كه ايران كشوري غني و ثروتمند است و در  
آن به اندازه يي امكانات و منابع زير زميني موجود است كـه آمـوزش و         
پرورش و بهداشت و درمان مجاني باشد . هر كسي مسكن داشته باشد و    
كسي با شكم گرسنه سر بر بالين نگذارد . چرا مردذم ايران دچـار سـيـه         
روزي گشته اند ؟ بايستتي نظام حاكم را مقصر دانست . نـظـامـي كـه            

                                          كمترين بويي از آزادي و عدالت نبرده است .  

1390آذرماه    19شماره  2  



 بخش دوم 
 ارزيابي نظريات ، درباره تكامل 

در بخش پيش راجع به نظريه ي تكامـل  
جانداران و تاريخچه مختصر اين نظريـه  
سخن گفتيم . اكنون به ارزيابي مختصـر   
اين نظريات مي پـردازيـم و آن گـاه            

 برداشت خود را جمع بندي مي كنيم .
معتقد بود كـه تـاثـيـرات       »  المارك «  

محيط طبيعي سبب تكامل جانداران مي شود . اين نظريه اگر چه بسـيـار پـر         
ارزش و هوشمندانه بود و از بينشي علمي ناشي مي شد ، اما يك جانبه بـود و      
عامل دروني موجود زنده را در نظر نمي گرفت ، زيرا اگر قرار باشد چيزي تغييـر  
كند ، اوال بايد زمينه آن تغيير را در خود داشته باشد ، و در اين صورت است كه 
عوامل محيطي مي توانند اثر كنند و سبب تغيير شوند . مثال صندلي آهـنـي را      
مي توان در هم كوبيد و مچاله كرد ، زيرا كه زمينه مچاله شدنش را در خـود        
دارد ، يا مي توان آن را به صورت مواد مذاب در آورد ، زيرا ذوب شدن نيـز در    
آن هست . اما كسي نمي تواند صندلي آهني را به پرتقال تبديل كند ، زيرا كـه   

در صندلي آهني نيست . پس عوامل محيطي فـقـط بـر       ”  پرتقال شدن ” زمينه 
مبناي زمينه وجودي يك موجود مي توانند آن را تغيير دهند ، نه بـطـور يـك      
جانبه و بدون هيچ ارتباطي با ماهيت آن . البته با اطالع از اصول جديـد ، بـه        

را در يافت .   »  المارك «  سادگي مي توان اشتباه و يك جانبه بودن نظريه ي 
بدون اطالع از اصئل منطق جديد ، خـود       »داروين«اما جالب اين جاست كه 

” مي گويد كه  »داروين «را  تصيح كرده است .  »المارك «هوشمندانه نظريه 
در تاثيرات محيط طبيعي اثر متقابل ”  تنازع بقا ” و ”  توارث ”  ، ”  انتخاب طبيعي 

تقريبا تمام عوامل تكامل را در تئوري خـود در    »داروين  «دارند . بدين ترتيب  
نظر مي گيرد . دانشمند ديگري كه نظريه اش از منطق جديد بهره گـرفـتـه و       

هم جامع تر است ، تكامل را حاصل برخورد »داروين «بدين جهت از نظريه ي 
تكامل ، جهش وار صورت مـي     «تاثيرات محيط و توارث مي داند و مي گويد : 

نيز هست ، و از   »داروين «اين نظريه خود بخود در بردارنده ي نظريه  »گيرد . 
طرفي جهشي بودن تكامل را هم مورد توجه قرار مي دهد . جـهـشـي بـودن          
( موتاسيون ) تكامل عبارت از اين است كه تغييرات تكاملي موجود زنده ابتدا به   
صورت كمي است ولي در مرحله اي خاص به تغييري كيفي مبدل مي شـود .      
پيداست كه كشف اين موضوع در سايه ي اصول منطق جديد مـمـكـن شـده       
است . بطور كلي مي توان گفت كه بين خصوصيات توارثي مـوجـود زنـده از         
طرفي ، و تاثيرات محيط طبيعي از طرف ديگر ، جدال و مبارزه اي پي گـيـر و     
دائمي در جريان است كه تغييرات موجود زنده ناشي از اين جـدال و مـبـارزه        
است . اين تغييرات ابتدا كمي است ولي كم كم روي هم انباشته مي شود و بـه   
حد معيني رسيد ، به تغييري كيفي بدل مي گردد و موجود جديد ظـاهـر مـي        

 شود . چه علومي تكامل را تائيد مي كنند ؟ 

پس از شكل گرفتن نظريه ي تكامل ، بسياري از دانشمندان به هواداري از آن   
بر خاستند . اين هواداري ابتدا كم و پراكنده بود ، ولي كم كم وسعت گرفـت ،     

 بطوري كه امروز سه علم جداگانه به پشتوانه ي نظريه تكامل تبديل شده اند . 
 الف : علم ديرين شناسي 

دستاوردهاي ديرين شناسي همه مويد نظريه تكاملند . دانشمندان با پيدا كـردن   
استخوان هاي سنگواره هاي حيوانات گذشته و مقايسه آنها با يـكـديـگـر بـه        
نتايجي ميرسند كه نظريه ي تكامل را تائيد مي كند . اكنون موزه هاي حيـوان   
شناسي و انسان شناسي پر از اسكلت ، سنگواره و طرح و مجسمه حـيـوانـاتـي     
است كه اكنون ديگر نسل آنها منقرض گشته و به تاريخ پيوسته اند . مثال حاال  

، حيواني سنـگـواره شـده      ” كه ئوپ ـ ته ريكس آر ” ديگر ملسم شده است كه 
پيتـه  «است ، كه حدفاصل خزندگان و پردگان بوده ، يا اين كه ابتداترين انسان 

است كه در يك ميليون سال پيش ظاهر شده اسـت . ديـريـن         » كانترو پوس
شناسي بزرگترين و مهمترين پشتوانه ي نظريه ي تكامل است اين علم هر روز 
گوشه اي از خط سير تكامل جانداران را روشن مي نمايد و دست آوردهـايـش     

 دانش بشري را درباره نياكان حيواني خود روز به روز غني تر مي كند . 
 ب : علم جنين شناسي 

جنين شناسي نيز يكي از علومي است كه همواره نظريه ي تكامل را تائيد كرده 
، و اكنون ديگر به يكي از پشتوانه هاي محكم آن تبديل شده است . جـنـيـن       
شناسان اثبات كرده اند كه جنين هر موجود ، از ابتداي رشد خود تا زماني كه به 
موجود بالغ تبديل مي گردد ، تمام مراحل تكاملي نياكان خود را از سـر مـي         
گذراند . به عبارت ديگر ، اگر تكامل فردي هر موجود زنده را از ابـتـداي رشـد       

، بـايـد        »فيلوژني«  بناميم و تكامل جهان حيواني را »انتوژني «  جنيني خود 
منعكس مي گردد . مثال در جنيـن   »انتوژني «در  »فيلوژني«بگويم كه مراحل 

انسان در آغاز ، آثار برانشي مشاهده مي شود ولي بعدا اين آثار از بين مي رود .   
پيدايست كه اين آثار از اجداد آبزي انسان ( ماهي ها ) به او بـه ارث رسـيـده          
است . و اين امر ثابت مي كند كه جد اغظم انسان ماهي بودجنيني سراسر بـدن   
را مي پوشاند ، ولي اين موها قبل از تولد مي ريزد . پيداست كه انسان اين موها  
را از اجداد پشمالويش به ارث برده است . ه است . با اين كه در جنين سـه تـا       
شش ماهه ي انسان  موهاي البته اين مساله قابل توجه است كه ممكن اسـت    
در شرايطي خاص كه خيلي هم نادر است ، يكي از خصايص اجدادي جنين در   
آن باقي بماند و رشد كند . مثال امكان دارد كه آثار برانشي ، به عـلـلـي ، در           
جنيني از بين نرود و رشد كند و در نتيجه ، بچه برانشي دار به دنيا بيايد ، كـه      

در بين  »اتاويزم«( بازگشت به نياكان ) گويند . تا كنون     »اتاويزم  « اين امر را 
نوزادان و اشخاص بزرگ سال بارها مشاهد شده است .مثال بچه اي دم دار بـه     
دنيا آمده ، مردي تمام بدنش مانند حيوانات ، پوشش مويي داشته و دخـتـري       

كه يكي از مقـوالت  »اتاويزم«كامال به ميمون شباهت داشته و غيره ... خالصه
 علم جنين شناسي است دليل محكمي در تائيد نظريه تكامل جانداران است . 

پ : آناتومي تطبيقي دانشمندان از تشريح بدن حيوانات و مقايسه ي اعضـاي       
آنها با يكدگر نيز داليل بسيار پر ارزشي در تائيد نظريه ي تكـامـل جـانـداران       
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 مقدمه اي بر تاريخ 
 نوشته فدائي خلق  حميد مومني



بدست آوردن اند . اكنون دانشمندان مي توانند كوچكترين اختالف بين اعضـاي   
حيوانات را پيدا كنند و به تبيين و تشريح علـل ايـن اخـتـالف بـپـردازنـد .                
دستاوردهاي دانشمندان آناتوميست همگي نظريه تكامل جانداران را تائيد مـي    
كند .مثال تشريح تطبيقي بدن ميمون هاي آدم نما و انسان ثابت كرده است كه  
انسان پسر عموي گوريل و شمپانزه است . گران بها ترين دستاوردهاي آناتومي  
تطبيقي از مقايسه ي دست هاي انسان و ميمون آدم نما و همچنين از مقايسـه  
ستون فقرات آنها با يكدگر حاصل شده است . دانشمندان با تشريح تطـبـيـقـي      
دست انسان و ميمون هاي انسان نما يكي از داليل عمدي انسان شدن ميمون 
هاي باستاني را كشف كرده اند . آنها ثابت كرده اند كه اختالف ستون فـقـرات    
انسان با ميمون هاي آدم نما ناشي از راست رفتن انسان است . همچنين وجـود   
آپانديس ( روده كور ) در انسان نشانه اي از اجداد نشخوار كننده ي انسان مـي      

 باشد .  انسان چيست ؟ 
( ميمون جنوبي ) كه حدود دوازده ميليون سال   »استرالوپيته كوس «  كفتيم كه 

قبل ظاهر شد ، ميموني بود دو پا كه ديگر مانند نياكان خود روي درخت زندگي 
نمي كرد ، بلكه در دشت ها گشت و گذاز مي كرد و غذايش را بـدسـت مـي        
آورد . اين حيوان با دست هايش سنگ و چوب بر مي داشت و به كمك آنها از    
خود دفاع مي كرد و نيز با كمك سنگ و چوب حيوانات كوچك را شكـار مـي     
كرد و ريشه درختان و كرمينه ي حشرات را از زمين بيرون مـي آورد و مـي         
خورد . اين ميمون چون با دستهايش  سنگ و چوب بر مي داشت ، و نيز از خود 
دفاع مي كرد و غذا بدست مي آورد ، بنابراين ناچار بود كه روي دو پـايـش راه     
برود . راه رفتن روي دو پا برايش خيلي سخت بود و به زحمت اين كار را مـي     
كرد ولي چاره اي نداشت و به هر زحمتي كه بود روي دو پا راه مي رفت ، در     

، دونـده     »استرالوپيته كوس«حالي كه در دستانش سنگ و چوپ قرار داشت .  
ي خوبي نبود ، ناخن ها و چنگال هاي محكمي نداشت ، ضربه بنجه اش هـم    
زياد سنگين نبود . بنابراين اگر سنگ و چوب نداشت به هيچ وسيله ي ديگـري   

اسـتـر    «نمي توانست از خودش دفاع كند و ناچار طمعه ساير جانداران مي شد . 
، نزيك به يازده ميليون سال به همان صورت زندگي كرد و در »الوپيته و كوس 

شكل زندگيش هيچ گونه تغييري حاصل نشد . قيافه و بدنش هم تغيير كيـفـي    
نكرد و تقربيا به همان صورت خود باقي ماند . تا اين كه پس از يازده ميلـيـون    

مـيـمـون ـــ        (   »پيته كانتروپوس«تغيير كرد و به  »استر الوپيته كوس «سال
بزرگ تر بود ،    »استر الوپيته كوس«انسان ) تبديل شد . اين حيوان مغزش از   

ساختمان بدنش هم با آن فرق داشت ، راست راه رفتنش هم خيلي از آن بهتـر  
بود . بدنش نيز موهاي كمتري داشت . اين حيوان نيز در دشت هاي باز زندگي   
مي كرد و براي دفاع از خود و نيز براي بدست آوردن غذا از سـنـگ و چـوب        
استفاده مي كرد . منتها سنگ را به همان صورت اوليه خودش به كار نمي برد ،  
بلكه آن را به وسيله ي سنگ ديگري مي شكست تا لبه اش تيزتر بشود و بهتر 
به كار آيد و بهتر ريشه هاي درختان و نيز بدن جانواران را ببرد و همچنين بهتر 

كرده بـود .     »پيته كانتروپوس« در دست جاي گيرد . اين تنها اختراعي بود كه 
، در عرض يازده ميليون سال زندگي خـود عـقـلـش        »استرالوپيته كوس«

بدينجا نرسيده بود اگر سنگ را بشكند تيزتر مي شود و بهتر در دسـت  

اين كار را كرد . يعني براي خـودش از     » پيته كانتروپوس «جاي مي گيرد ولي
سنگ ابزار ساخت اين ابزار خيلي هم با سنگ هاي معمولي فـرق نـداشـت .        

نمي توانست ابزارهاي خوب بسازد ، فقط بـا سـنـگ       »پيته كانتروپوس «چون
ديگري روي سنگ خود مي كوبيد تا چند تكه از كنار آن ببرد و كمي لبـه اش    
تيزتر شود . فقط همين . ولي خوب ، به هر صورت ابزار بود و با سنگ معمولـي    

پـيـتـه       «باالخره فرق داشت . گذشته از اين ، شكستن نخستين سنـگ قـدم     
در ابزار سازي بود و بدين جهت اهميت بسيار زيادي داشت . ايـن   » كانتروپوس

به صورت گله زندگي مـي كـرد و        »پيته كانتروپوس «نكته را هم بگوئيم كه
استرالو پـوپـيـتـه        «نمي دانست مانند برخي از حيونات به تنهايي زندگي كند . 

هم به صورت گله زندگي مي كرد و نمي دانست به تنهايي كند . جالب  » كوس
به صورت دسته جمعي ابزار سنگـي درسـت      »پيته كانتروپوسها «اينجاست كه

مي كرده اند . يعني سنگ را مي شكسته اند . چنان كه قبال گفتيـم ، انسـان         
را  »پيته كانتروپـوس « را ميمون مي دانند ولي »استرالوپيته كوس  «شناسان ،

 انسان به حساب مي آورند . چرا ؟ 
براي به دست آوردن غذا از سـنـگ و چـوب         »استرالوپيته كوس« گفتيم كه

هم براي دفاع از خود و نيز بدست  »پيته كانتروپوس« استفاده مي كرده است . 
 پيته كانـتـروپـوس   «آوردن غذا از سنگ و چوب استفاده مي كرد است . منتها  

 سنگ را تغيير شكل داد ، يعني آنرا مي شكسته ، در صورتـي كـه سـنـگ        »
عقلش »استرالوپيته كوس  «از سنگ هاي معمولي بوده و»استرالوپيته كوس «

پـيـتـه    «نمي رسيده كه كوچكترين تغييري در آن بدهد . به عبارت ديـگـر ،        
چنين كاري را   »استرالوپيته كوس  «ابزار ساز بوده در صورتي كه »كانتروپوس

نمي كرده است . يكي از دانشمندان بزرگ گفته است كه انسان حيوانـي ابـزار      
ابزار ساخته ، پس انسان است ،   »پيته كانتروپوس  «ساز است و از طرفي چون

چون نمي دانسته ابزار بسازد پس انسان نيست ،اگـر    »استرالوپيته كوس  «ولي
باشد . اما هم چنان كه انسان ابزار را ساخت ، ابـزار    »پيته كانتروپوس«چه پدر 

هم انسان را ساخت . يعني ابزار باعث شد كه انسان دسته جمعي كار كنـد ، و       
الجرم با ديگران تبادل نظر نمايد ، بياموزد ، ياد بدهد ، كمك كنـد و كـمـك        
بخواهد . كاري پيشنهاد كند و پيشنهادي را بپذيرد يا رد نمايد . خال صه ابـزار      
سبب رشد بيشتر مغز ، راه رفتن بيشتر روي دو پا و تكامل دست در اثـر كـار         

” يكي از دانشمندان مي گويـد :       ” .  ابزار انسان را ساخت ”  كردن  شد . يعني  
 ”كار يعني ساختن ابزار و انسان يعني كسي كه كار مي كند . 

 شجره ي انسان :
ميمون { استرالوپيته كوس } ( ميمون جنوبي ) از دوازده ميليون سال تا يـك        

 ميليون سال پيش 
 انسان :

  الف ـ پيته كانتروپوس ( ميمون ـ انسان ) يك ميليون سال پيش
 سينا نتروپوس ( انسان چين ) ششصد هزار سال پيش ـ  ب
  سيصد هزار پيش نئاندرالـ  ج

 د ـ انسان انديشه ورز ( انسان كنوني ) از پنجاه هزار سال پيش تا كنون 
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خدا خدا مي كنم كه ظهر زودتر بيايد . خسته مي شوم . گرمم مي شود .     
كوره داغ است و گر گر مي كند . بابام قالب ها را از ماسه پر مي كـنـد و      
آنها را خوب مي كوبد تاسفت بشود . عيسي قالب ها را در وسط دكان بـه   
رديف مي چيند . بوته سرخ شده را با گيره هاي بزرگ مي گيرند و از كوره  
در مي آورند . بوته به رنگ خورشيد است . نمي توانم خـوب نـگـاهـش           
بكنم . صورتم داغ مي شود . تشنه مي شوم . بابا و عيسي بوته را كشـان       
كشان مي آورند و با كمك هم آهسته در قالب ها مي ريزند . وقتي بـوتـه    
تكان مي خورد و كمي از آن روي زمين مي ريزد دود به هوا مـي رود .      
عرق از نوك دماغ بابام توي بوته و روي قالب ها مي ريزد . عرق به چشم  
هاي عيسي مي رود و او را تند تند چشم هايش را باز و بسته مي كند . و    
به هم فشار مي دهد مثل اين كه دوا به چشمش مي ريزند . بدنشان لخت  
است و عرق از پشتشان توي شلوارشان سرازير مي شود . خـيـلـي گـرم        
است . دلم به هم مي خورد . بوي سوخته مس و پول و چـرك و زنـگ         
آهن و نفت سياه قاطي مي شود و دلم را به هم مي زند . چيز ترشي تـوي   
گلويم مي آيد ولي قورتش مي دهم . هي آب مي خورم و عرق مي كنم .  
ياد مدرسه مي افتم . مدرسه خيلي راحت تر است . آدم پشت مـيـز مـي          
نشيند توي سايه ، كنار تخته سياه خنك و سرد . اما اگر اين جدول ضـرب   
نباشد خيلي راحت تر است . جدول ضرب مثل كوره ريخته گري عرق آدم  
را در مي آورد . من مدرسه را دوست مي دارم . وقتي تابستان مي شـود ،      

مـن      »كي مدرسه تعطيل مي شود ؟«دلهره مي گيرم . بابام مي پرسد :   
يك امتحان ديـگـر   «گرمم مي شود و دستم عرق مي كند و مي گوييم :  

وقتي آن را مي دهم ، بابام مرا با خود به دكان مي برد . بابـام و     »مانده .  
عيسي و عمو كاهي با هم در ريخته گري كار مي كنند . عيسي تـازه از       
سربازي اخراج شده . عمو كاهي هر چه را مي بيند مـي گـويـد         

به اين خاطر اسم او را عـمـو كـاهـي          »اين يك پر كاه ارزش ندارد . :«
گذاشته اند . همه ما براي آقا قاسم كار مي كنيم . به او مي گويند قـاسـم     
چاو كاو ، چون چشمش كبود است و اين اسم مال دوري الت بـازي و        
چاقو كشي او بوده . يك زماني شهر شلوغ  مي شود و او و چند تـا الت       
ديگر به يك معلم و يك نويسنده چاقو مي زنند . پس از آن پولـدار مـي      
شود و كارش باال مي گيرد . دكان ريخته گري مال اوست . او دو تا ديزل   
و يك تريلي هم دارد . يك قهوه خانه بزرگ و يك قمارخانه هـم دارد .       

قاسم چاو كاو امسال به حج مي رود ولي يك پـر  « عمو كاهي مي گويد : 
من عيسي را دوست مي دارم . هر چيز كه دارد تنها نمي   »كاه نمي ارزد . 

خورد به من و بابا م عمو كاهي هم مي دهد . او موقع كار آواز عاشقي مي  
خواند و با دستمال موش درست مي كند و مرا مي خنداند . يك مـاشـيـن     
باري كوچولو هم براي من درست كرد كه وقتي كارندارم جلو دكان با آن   
بازي مي كنم . وقتي انگور فروش مي آيد همه كارگر ها دور هم جـمـع      
مي شوند و مسابقه انگور خوري مي دهند ، تا ببينند چه كسي بيشتر انگور 
مي خورد . بابام مسابقه نمي دهد . عيسي يك بار مسابقه داد و بـاخـت .       
عمو كاهي هم يك بار مقدار زيادي انگور خورد و نزديك بود ببـرد ولـي     
ناگهان قي كرد و همي انگورها را باال آورد و باخت و ديگر بازي نكـرد و    

عمو كاهي زنش مرده و تـنـهـا      »اين كار يك پر كاه نمي ارزد .  «گفت : 
زندگي مي كند . پسرش هم كه از قصر شيرين اسباب بازي قاچـاق مـي      
آورده ، تير خورده و مرده و عمو كاهي هميشه به ياد او آه مي كشد و مـي  

عمو كاهي پايش درد مي كند »اين زندگي به پر كاهي نمي ارزد . «گويد : 
و باد كرده و بعد از نهار در ته دكان ترياك مي كشد . عيسي خيلي زرنگ  
است و خوب كار مي كند . مادر پيري دارد كه بعضي وقت به در دكان مي  
آيد و از عيسي پول مي گيرد و مي خواهد براي عيسي زن بگيرد . هميشه  
قربان صدقه عيسي مي رود و از خدا مي خواهد كه درد عيسـي را روي      
سرش بيندازد . ظهر كه مي شود بابام كوره را خاموش مي كنـد . كـوره         
سوت مي كشد و بخار و دود از آن بيرون مي آيد . دكان پر از دود مـي         
شود . ماشااهللا تار زن هم مي آيد و كيسه ساز خود را كنار دكان و دور از      
كوره تكيه مي دهد . يك سيد آبرومند هم هست كه گدايي مي كـنـد و        
بيچاره است و ظهر پيش ما مي آيد و با ما نان مي خورد . عيسي لقمه مي  

فـقـط       «گيرد و لقمه را توي  دود دكان مي زند و مي خورد . مي گويد :  
نان و دود مرا سير مي كن . آن قدر نان دود مي خورم تا پولدار بشـوم و       

من هم نان دود مي خورم و مي خندم . عمو كـاهـي       »بتوانم زن بگيرم . 
بچه جان نان دود نخور كه گـوزت  «عصباني مي شود و به من مي گويد : 

يك روز نان خيار مي خوريم .   »سياه مي شود و يك پر كاه ارزش ندارد . 
يك روز ديگر نان و خرما و من دعا مي كنم كه اي خدا امروز بابام پـفـي   
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كباب بخرد . وقتي كباب مي خوريم همه خوشحاليم . ماشااهللا تار زن بعـد    
از نهار يك چاي پررنگ مي خورد و سازش را از كيسه بيرون مي آورد و     
مي زند و با سازش يك آواز غمگيني مي خواند كه من از شـعـرش مـي      

 ترسم چون در آن يك كله اي با خاك حرف مي زند و اين طور است : 
 به گورستان گذر كردم صباحي 

 شنيدم ناله و افغان و آهي 
 بديدم كله اي با خاك مي گفت 

 كه اين دنيا نمي ارزد به كاهي 
آفرين  «عمو كاهي خيلي از اين شعر خوشش مي آيد و آهسته مي گويد : 

بابام خيلي از   »به شاعر معلوم است كه اين شاعرش مثل خودمان است .  
تار زدن ماشااهللا خوشش مي آيد و بعضي روزها آن را از دست ماشااهللا مي 
گيرد و كمي مي زند . يواش يواش دارد ياد مي گيرد و چيزهايي مي زنـد     
كه من خوشم مي آيد . پس از نهار هر كس براي خودش راحت مي كند .  
تا قالب ها خنك بشوند . يك روز آقاسم به دكان مي آيد و به بابـام مـي      

بچه ها را بفرست پشت باغ ابريشم . در آن جا مقداري ته گلولـه    «گويد : 
من و عمـو كـاهـي و        »توپ ريخته است . آنها را جمع بكنند و بياورند .   

عيسي مي رويم و هرچه ريخته جمع مي كنيم . يك سرباز آنجا ايستاده و  
نمي گذارد نزديكتر بشويم ولي وقتي اسم آقا قاسم را مي آوريـم حـرفـي      
نمي زند . وقتي برمي گرديم ، در بين راه سه تا آالسكا مي خريم و مـي       
خوريم دهان عمو كاهي يخ مي كند و از چشمش اشك بيرون مي آيـد و    
مي گويد كه مالجش هم يخ كرده . اما من خيلي از آالسكا خوشـم مـي      
آيد . چند بار به بابام گفته ام كه بگذارد آالسكا بفرشم ولي او قبول نـمـي    
كند . شب ها ننه برايم قصه مي گويد . وقتي به خانه مادر بزرگ ميروم او   
هم برايم قصه مي گويد . خيلي كار مي كند . براي ما غذا درسـت مـي         
كند . جارو مي كند و رخت و لباس مردم را مي شويد و مچ دسـتـش درد      
مي كند و خوب نمي شود . براي خانه هاي مردم رشته هم مي برد . هـر      
جا عروسي باشد ، مي رود و كار مي كند و شب براي ما چلو و پـلـو مـي      
آورد و از شيريني عروسي به گوشي چادرش گره مي زند و مي آورد . يك  
جاي ديگر ننه هم درد مي كند و آن دلش است . مي گويد دل درد كهنـه   

 «دارم . آروغ كه مي زند بوي حمام از دهانش در مي آيد و مي گـويـد :      
اما باز در شكمش باد جـمـع    »اوخيش راحت شدم . همه اش اين باد بود .  

مي شود . شب ها ننه برايم قصه مي گويد خودش زودتر خوابش مي بـرد   
و من به آسمان نگاه مي كنم . ننه وقتي خسته نباشد در توي آسمـان راه     

قديمها كه ماشين و هواپيما نبود «مكه را به من نشان ميدهد و مي گويد : 
هـي بـه     »اين جاده بهتر پيدا بود ولي حاال ديگر دارد از بين مـي رود.       

آسمان نگاه مي كنم . دلم مي خواهد كه توي ستاره ها راه بروم . مـادر        
بزرگم را خيلي دوست دارم او به ما سر مي زند و چاي و غليط مي خورد و 
شيريني براي ما مي آورد . مادر بزرگ سفيد آب حمام در خانه درست مـي   
كند و مي فرشد . مادر بزرگ عروسك هاي قشنگي با پارچـه و مـهـره         
درست مي كند . و شب جعمه مي برد سر قبر آقا مي فروشد . نان لـواش      
در آبگوشت تريد مي كند و مي خورد و خيلي خوشش مي آيد چون نـرم    
است و او دندان ندارد اما من دوست ندارم چون مثل دنبه ليز است و دلـم  
زير و رو مي شود . مادر بزرگ قليان مي كشد و من خيلي تمـاشـاي تـه       
قليان مي كنم . يك عروسك كوچولو توي آب ته قليان هست كه وقـتـي    
مادر بزرگ به قليان پك مي زند ، عروسك مي رقصد و توي آب پـايـيـن    
مي رود . هر وقت مادر بزرگ از اتاق بيرون مي رود من ني قليان را بـه       

لبم مي گذارم و فوت مي كنم . اما عروسك نمي رقصد . مادر بـزرگ بـر       
مي گردد و غرغر مي كند و مي گويد چه كسي به قليان من دست زده .     

پس اين   «من ساكت مي نشينم و حرفي نمي زنم و مادرزرگ مي گويد : 
دكان گرم است و كوره »موش دم بريده بوده كه به قليان مرا خفه كرده !  

خيلي سرو صدا مي كند . دهان بابام تكان مي خورد و من چيـزي نـمـي       
شنوم . عيسي نزديك كوره است و با بيلچه چند تكه فلز ديگر توي كـوره   
مي اندازد . بابام وسط  دكان است و دارد با عيسي حرف مي زند . عـمـو       
كاهي ماسه ها را از گوشه و كنار جمع مي كند و دور قالـب هـا را مـي          
ورفد . من جلو دكان ايستاده ام تا خنكم بشود . ناگهان صـداي خـيـلـي         
بزرگي به گوش مي رسد بابام و عيسي چنان فرياد مي كشند كه تـا آن      
وقت نشنيدام . عمو كاهي هم آخ بلندي مي كشد . همه جا پر از دود و         
آتش مي شود . گوشم بسته مي شود مثل اينكه دو تا زنگ مـدرسـه در        
گوش هايم كار گذاشته باشند ، صدا مي كند . نمي دانم چه شده اسـت .     
مردم به دكان مي ريزند و بابام عيسي را كه سر و رويشان خون آلود است 
و بخار و دود از آنها بلند مي شود ، روي دست مي بردند و كـوره را كـه       
ديوار و كمي از سقف رويش خراب شده و آتش گرفته ، خـامـوش مـي        
كنند . مي گويند . كه يك چيزي توي كوره تركيده اما معلوم نيست چـه      
بوده . يكي مي گويد حتما مربوط به گلوله توپ هاست . عمو كاهي هـم      
كه پشتش سوخته دوال دوال به دنبال آنها مي دود و آخ و ناله مي كنـد و    
يك نفر زير بغل او را مي گيرد و مي برد . من به خانه مي روم و به نـنـه      
مي گويم . ننه توي سر خودش مي زند و با هم به در دكان مي آيـيـم .        
قاسم چاو كاو آنجا ايستاده و دست ها را به كمر زده و به كوره ويران نگاه 
مي كند و فحش مي دهد . به بابام و عيسي بد مي گويد و من بيشتـر از     
هميشه از او بدم مي آيد . او مردم را بيرون مي كند و دكان ر ا مي بندد و  
مي رود . ننه عيسي هم در حالي كه دو دستي توي سرش خودش مي زند  
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مي آيد و گريه و زاري مي كند . كارگرها به ننه من و ننه عيسي دلـداري   
مي دهند . دوان دوان به شير و خورشيد مي رويم . در ميان جمعيت يـك    
نفر نمي دانم چه مي گويد كه ننه عيسي شيون مي كند و خـاك هـاي       
باغچه جلو در را به سر خودش مي ريزد و صورت خود را چنگ مي زند و   

اي پسر نوجوانم ، چه به سرت آمد . مي  «روله روله مي كند و مي گويد :  
خواستم برايت عروسي بكنم . اي نان آور من اي بچه ناكامم . قربان آن     
لب تشنه ات بروم . كاش مي شد آن دسته هاي خسته ات را يـك بـار          

دلم مي »ديگر ببوسم . مرا تنها نگذاري اي همه كسم كه من مي ميرم .   
گيرد و گريه مي كنم . ننه من هم شيون مي كند و به دربان التماس مـي   
كند كه بگذارد آنها تو بروند ولي دربان نمي گذارد و مي گـويـد چـيـزي       
نيست ننه جان خوب مي شودند و چند روز ديگر بيرون مي آيـنـد . تـا           
غروب پشت در مي ايستيم و گاهي ننه عيسي حرف هاي دربان را مـي      
پذيرد و اشكها را پاك مي كند و ننه ام حرف مي زنند و درد دل مي كننـد  
و با هم دعا مي خوانند و سفره حضرت علي نذر مي كنند . ننه عيسي مي  

شب نـا    »پسرم راچشم زده اند . اميدوارم چشم حسودش بتركد .   «گويد:  
اميد و با دلهره به خانه بر مي گرديم . ننه عيسي گريه كنان مي رود . ننه   
توي خواب تكان مي خورد و هي بلند مي شود و به آسمان نگاه مي كنـد  
تا ببيند كي صبح مي شود . دلم خيلي گرفته و به ياد بابام و عيسي يواش  
يواش گريه مي كنم و خوابم مي برد . صبح ننه بيدارم مي كـنـد و مـي         

بلند شو برويم سرلغ باباي بدبختت تا ببينيـم چـه بـه سـرش             «گويد : 
آن كه جوانتر بود و عـيـسـي    «وقتي مي رسيم دربان مي گويد :   »آمده . 

اسمش بود مرد و جنازه اش را صبح زود به مادرش تـحـويـل داديـم .           
مادرش بعد ازرفتن شما دوباره با چند نفر ديگر برگشت و تا صبح ايـنـجـا    

نزديك ظهر كه دربان ديد ما از آنجا  »بودند . آن يكي حالش بهتر است .  
تكان نمي خوريم و همه اش گريه مي كنيم رفت و تلفن كـرد و اجـازه       
گرفت كه به پيش بابام برويم . بابام روي يك تخت دراز كشيده اسـت و     
سرش را با پارچه سيفدي بسته اند و فقط دهانش پيدايسـت . و دسـت          
هايش را هم با پارچه بسته اند . ما را نمي بيند . لب هايش رنگ نـدارد .      
آهسته چيزي مي گويد و ناله مي كند و با ننه حرف هايي ميزند و هي آب 
مي خواهد و احوال عيسي و عمو كاهي و مرا مي پرسد . من بـا صـداي      
بلند سالم مي كنم و مي گويم حالم خوب است . ننه هم او مي گويد حال  
همه خوب است . و از او جدا مي شويم . هفته اي دوبار به او سر مي زنيم   
و برايش بستني و گاهي سيب مي خريم . بابا يكي از سيبها را به من مـي   

اي پسر جان نـاراحـت     «دهد . با من آهسته حرف مي زند و مي گوييد :   
من بغضم مي تركد و گريه ميكنم و مثل ننه ام از روي مـالفـه      »نباش .

پاي بابا را مي بوسم . سيب در دستم گرم مي شود . دلم نمي خواهد كـه      

سيب را بخورم . وقتي به خانه مي رسيم ، نصف سيب را به ننه مي دهم .  
به فكر عيسي هستم . به فكر ننه اش هستم و خيلي دلم تنگ مي شود .    
عمو كاهي هم پشتش سوخته و توي خانه اش افتاده و همسايه ها از او     
نگهداري مي كنند . با ننه به او سر مي زنيم و برايش هندوانه مي خريم .   
بابا فهميده كه چه به سر عيسي آمده . ما هم مي دانيم كه بـابـام كـور         
شده . ننه بيشتر كار مي كند و دل دردش بيشتر مي شود و آروغ زيادتـري   
مي زند . يك روز با ننه به در خانه قاسم چاو كاو مي رويم . او با ما دعـوا    

دكانم را خراب كرده ايد حاال ديگر از جانم چه مي «مي كند و مي گويد :  
ننه به قاسم چاو كاو فحش مـي  »خواهيد . برويد و دست از سرم برداريد . 

دهد و من لگدي به ماشين او مي زنم . يك روز هم با ننه مي رويم سـر     
خاك عسيس . خيلي شلوغ است ، همسايه ها يك دختر كوچولـو را بـه        
صورت عروس در آورده اند و در يك حجله سياه نشانيده اند و عـكـس       
عيسي را جلو حجله گذاشته اند . همه گريه مي كنند. به قـول نـنـه دل          
سنگ كباب مي شود . ننه عيسي چند بار غش مي كـنـد و مـردم بـه             
صورتش آب مي پاشند و بادش مي زنند . بابام را به خانه مي آوريم . يك   
دستش را من مي گيرم و دست ديگرش را ننه . دست بابام داغ اسـت .         
مثل كوره . روي دستش جاي زخم باقي مـانـده و گـوشـت نـازكـش                
پيدايست . ماشااهللا تار زن به خانه ما مي آيد و پيش بابام مي نشـيـنـد و       

يـك     «برايش تار مي زند و آواز مي خواند . ماشااهللا به بابام مي گويـد :     
چيزي قلبم را فشار مي دهد . ديگر نمي توانم سازبزنـم . دسـتـم مـي             

سازش را براي بابام جا مي گذارد و مي رود . بابام يواش يواش تار  »لرزد . 
به دست مي مالد و آهنگي مي زند . مدتي ماشااهللا به خانه ما نمي آيـد .     
خبر مي آورند كه شب توي يك قهوه خانه خوابيده و مـرده . مـاشـااهللا         
هيچكس را ندارد و تارش براي بابام مي ماند . بابام از از راختخواب بلـنـد    
مي شود . يك روز به من مي گويد برويم به قصر شيرين . دست او را مي   
گيرم و با هم مي رويم . از قصر شيرين يك كيسه چاي مي خريم و بـه       
كرمانشاه مي آوريم و مي فروشيم . جلو پاسگاه ها وقتي آمـورهـا بـراي         
بازرسي مي آيند به بابام حرف نمي زنند . كيسه چاي را از دست مي مالند  
و به چشمان بابام نگاه مي كنند و مي روند . به اندازه اي خـرجـي مـادر       
بيايد بيشتر چاي نمي آرويم . ننه روز به روز حالش بدتر مي شـود و در         
گوشه اتاق افتاده و مادربزرگ از او مواظبت مي كند . يك مرتبـه كـه از        
قصرشيرين مي آييم يك قاچاقچي چاي خود را جلوي پاي بابام مي گذارد 
و چند تا كت هم به تن بابام مي كند كه برايش از پاسگاه رد كنيم . بابـام   
خجالت مي كشد كه قبول نكند . مامورها مي فهمند و آن قاچاقچي را بـا   
خود مي برند و به ما مي گويند ديگر حق نداريد از ايـن جـاده جـنـس           

 بياوريد . 
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 شعر

 فدائيم
 کيم من ؟ 

 شاید تو نيز مرا بشناسی 
 از ميان تاریکی ها رویيدم ، باليدم 

 دستهای پينه بسته ام 
 چهره سوخته ام 

 شناسنامه من است 
 شقایقها مرا می شناسند . 

 نشانيم هر مزرعه ، هر کارخانه 
 و هر کارگاهی در ایران است .

 نين است . خونشانيم کردستان 
 من شالی کار شمالم ،

 برزگر ترکمنم ، 
 زحمتکش بلوچستانم 

 شيار پيشانيم نشانی من است . 
 ز آذربایجان ، خوزستان و خراسانم 

 کارگرایرانم ، 
 سعيدم ، سيامکم 

 ”جهانم ” من کارگر 
 فدائيم 

 فدایی خلق ایرانم 
 من سازمانم : 

 حزب کارگران ایرانم . 

 شعري از رفيق بخون خفته 
 هوشنگ اعظم لرستاني

 مکن گریه، زمان گریه کردن نيست 

مکن شادی، که شادی جز نشان ساده لوحی 
 نيست 

 تفنگ را در دست بفشار 

 زمان انقالب خلق محروم است 

 چه شيرین است تفنگ در دست 

 سرود بر لب 

 به سوی آرزو رفتن 

 کبوترها، زمان سخت پرواز است 

 زمين تنگ است و راه آسمان باز است 

 کبوترها! 

 زمان سخت سنگين است 

 ببينيد کوهها، دشتها، باغها را 

 ببينيد تيرباران کبوترهای زیبا را 

کبوترها! 
 زخون هر چریکی الله ها رویيده بر این دشت 

 به زیر پایتان دشتی پر از خون است 

 کبوترها! 

 وطن قلبش درون خون می جوشد 

 اگر خون همچنان باشد 

 وطن هرگز نمی ميرد 

 نمی دانند کجایند کبوترها نمی دانند 

 درون النه اند؟ در آسمانهایند؟ 

 ماهی آبند  و شاید

 کبوترها همه جایند و هيچ جایند. 

 کبوترهای رویين تن 

 چریک های عزیز من 

 اگر روزی هوا باران و برفی بود 

 غذا کم بود 

 دو بچه دارم و یک زن 

 ز خون بچه ها و زن، ز خون خویشتن 

 شرابی سرخ می سازم 

 پياله هاش دو چشم من 

 بنوشيد خون ما را ليک 

 گرچه ناچيز و ارزان است 

 بدانيد 

 اميدهایم، آرزوهایم، همه چيزم 

 درون بالهای تيزتان پنهان 

 پنهان است

آدرس سايت سازمان اتحاد فداييان 
 کمونيست 

Www.fedayi.org 
 ايميل کميته کردستان 

Kurdistan@fedayi.org 
 ساير آدرسهای مرتبط

Www.kare-online.org 
 آدرس نشريه در فيس بوک

Www.facebook.com/
regaygal 

ok.com/
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لوئيز ميشل، بانوي سرخ كمون 
 )1830ـ  1905(

 16صبـح روز        11/30ساعت 
 Louise،   1871دسامـبـر     
Michel      در برابر ششـمـيـن

شوراي جنگي ورساي ظاهر شد. 
از ميان تمامي زنان قـهـرمـان      
پاريس كه در كمون شـركـت   
داشتند، لوئيز ميـشـل از     
همه مشهورتـر بـود.     
وي در زمان اقتـدار  
كمـون، ريـاسـت      
كميته امـنـيـت و      
ــه      ــحل ــداري م ــاس پ
 كــــارگــــرنشــــيــــن

Belleville      را عـهـده دار
در آن زمان اين  (  بود. در ضمن بطور مرتب در كلوپ كارگري  وطن در خطر 

كلوپ محل تجمع تعداد بيشماري از كارگران و زحمتكشان بود) سخـنـرانـي     
مي كرد. كار اصلي وي در قبل از كمون معلمي و همكاري با نشريات مترقي  

   .اپوزيسيون بود
ميشل لوئيز زني پرشور و شجاع بوده و در طول زندگي خود هـيـچـگـاه راه       
پرافتخار مبارزه انقالبي را ترك نكرد. وي مبلغي ورزيده، جنگجوي فـداكـار      

گارد ملي و آمبوالنسچي (با گاري و درشكه) زخميان كمـون، در       61گردان 
طي هفته خونين در باريكادهاي محله پيگال پاريس قهرمانانه جـنـگـيـد و       

خالي نمود. وي كـه      Cligancourtآخرين گلوله خود را در سنگر خيابان 
موفق شده بود بعد از شكست كمون از چنگ جنايتكاران ورساي بگريزد، بـه  
علت دستگيري مادرش به جاي وي، مجبور شد خود را تسليم كند. بـعـد از      

بسر برد. در ايـن روز      Arras  نوامبر در زندان شهر 27اين قيام، وي تا روز 
ميشل لوئيز را براي حضور در مقابل ششمين شوراي جنگي به ورساي منتقل 

 لـوئـيـز    : وي را در اولين روز دادگاه چنين معرفي كرد »حقوق«مجله  . كردند
ساله، قد متوسط، روسري سياه بر سر و لباسي نيز به همـيـن    41ميشل زني 

رنگ بر تن دارد. با قدم هاي آهسته ولي استوار وارد سالن دادگاه مي شـود.     
هيچگونه هيجاني در صورتش ديده نمي شود. پيشاني بزرگ، بيني معمولي و  
موهاي خرمايي و پرپشتش به وي قيافه فردي متفكر را داده است. بـا     

چشمان درشت و با اطمينان و آرامش كاملي به هيئت قضات نگاه مي كنـد.  
در موقع خواندن گزارش دادستان، وي روسري اش را بر روي شانه هـايـش   

ششمين شوراي جنگي  . رها مي كند و با حالت تبسمي بر لب، گوش مي كند
 ورساي ، لوئيز ميشل را به جرائم زير متهم ميسازد :

 براي سرنگوني حكومت ـ تالش1
 ـ تالش براي برپايي جنگ داخلي و مسلح نمودن توده ها  2
ـ پوشيدن لباس نظامي، حمل و استفاده آشكار از اسلحه و شركت در يـك   3

 جنبش شورشي  
 ـ جعل كردن نوشته و زدن مهر و امضاي مقامات بر پاي آنها  4
 ـ استفاده از اسكناس هاي جعلي 5
 ـ همكاري و تحريك به قتل افراد دستگير شده  6
ـ همكاري در دستگيري هاي غيرقانوني، شكنجه بدني و كشـتـن افـراد         7

دستگير شده با داشتن آگاهي بر عواقب اين نوع اقدامات عـطـف بـه مـواد         
 24قانـون     5، حقوق جزا و ماده 87،91،150،151،059،060،302،341،344

 از تيپ سواره نظام  Delaporte امضاء: كلنل1834مه 
صـورت  «صورت جلسه دادگاه ميشل لوئيز، به نقل از نشريـه      (مجله حقوق)  

شما جرائمي را كه بدان متهـم  :  كلنل دالپورت»  جلسات دادگاه هاي فرانسه
من دفـاعـيـه    :  هستيد، شنيديد. چه چيزي در دفاع از خود داريد؟ لوئيز ميشل 

اي از خود ندارم و نيز نمي خواهم كه كسي از من دفاع كند. من بـا تـمـام       
وجودم به انقالب اجتماعي تعلق دارم و در همين جا اعالم مـي دارم كـه         
مسئوليت تمامي اعمالم را بر عهده مي گيرم. تمامي آنها را بدون كوچكترين  
كم و كاستي. شما مرا متهم به شركت درقتل سران ارتش مي كنيد؟ در ايـن   

جايي كـه آنـهـا       Montmartre  مورد بايد بگويم بلي. اگر آن روز من در 
فرمان تيراندازي به سوي توده ها را صادر كردند، مي بودم، يقين بدانيد كـه    
لحظه اي در مورد مجازات و از پاي درآورن افرادي كه چنين فرمان هايي را 
صادر مي كردند، درنگ نمي كردم. اما وقتي كه آنها دستگير و زنداني شدند،  

اما در مـورد   . ديگر با عمل تيرباران آنها موافق نبودم، هرچند كه اعدام شدند
آتش زدن پاريس، آري، من در آن شركت كردم. من مي خواسـتـم بـديـن        
طريق ديواري از آتش را در برابر مهاجمين ورساي ايجاد كنم. من شريـكـي    
در اين مورد ندارم و امر تصميم گيري و انجام آن توسط خود مـن صـورت       
گرفته است. من را متهم مي كنيد همكار كمون بودم، يقينا بلـي. چـرا كـه          
كمون قبل از هر چيز خواهان انقالب اجتماعي بود و بـراي مـن انـقـالب         
اجتماعي عزيزتر و گرامي تر از تمامي آرزوهايم مي باشد. من افتخار مي كنم  
كه يكي از رهبران كمون بودم، كموني كه هيچگونه تقصيري در مورد ايـن    
همه كشتار، خونريزي و آتش سوزي ها ندارد. من كه در تـمـام جـلـسـات         
شوراي مركزي كمون و گارد ملي شركت داشتم، بايد اذعان دارم كه هيچگاه 

مي خـواهـيـد    .  در طي اين جلسات سخني از آتش زدن و خونريزي زده نشد
مقصرين واقعي را بشناسيد؟ مقصرين واقعي نيروهاي پليس هستـنـد و در       
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آينده روزي آفتاب حقيقت بر روي تمامي اين واقعيات خواهد تابيد. در آن روز  
براي همه حقانيت نبرد كموناردها اين مدافعين راستين و رزمندگان واقـعـي     
 انقالب اجتماعي روشن خواهد شد. بعد از شكست كمون يك روز مـن بـه       

Fevre       از رهبران كمون پيشنهاد كردم كه به مجلس حمله ور شـويـم. در
را. من كه زندگي   Thiers  اين عمليات من دو قرباني را مي ديدم.، خودم و 

ام را در راه انقالب فدا كرده بودم و چيزي نداشتم كه از دسـت دهـم و از         
در يـك     :  كلنل دالپورت . همين زاويه قصد داشتم كه وي را از پاي درآورم

ساعت يكي از گروگان  24بيانيه، شما اظهار داشته ايد كه مي بايستي در هر 
نخير. من فقط مي خواسـتـم آنـهـا را          :  ها را اعدام مي كرديد؟ لوئيز ميشل

تهديد نمايم. شما توجه داشته باشيد كه من با اين جواب قصد ندارم از خودم  
دفاع كنم. من كه قبال متذكر شدم از خود دفاعيه اي ندارم. شـمـا افـرادي          

من مي دانم كه سخنان من .  هستيد كه مي خواهيد در باره من قضاوت كنيد
هيچ چيزي را عوض نخواهد كرد. حكم من از قبل صادر شده اسـت ... مـا           
كموناردها هيچگاه چيزي جز پيروزي اصول اساسي انقـالب را مـد نـظـر           
نداشتيم. من در اين مورد به تمامي خون هاي ريخته شده رفقاي شهيدم در    

محلي در نزديكي ورساي كه تـعـدادي از رهـبـران و             ( Satory  دشت
محكومين به اعدام كمون در آنجا تيرباران شدند ـ مترجم) قسم مي خـورم،     
شهدايي كه من در اينجا با صدايي رسا و گردني افراشته اعالم مي دارم كـه  

باز تكرار مي كنـم كـه مـن در           . حتما روزي انتقام جويي پيدا خواهند كرد
اختيارتان هستم، هر تصميمي كه دلتان مي خواهد بگيريد. يقين بدانيد كـه     

كـلـنـل       . من زني نيستم كه در باره جانم حتي يك لحظه با شما چانه بزنـم 
شما مي گوييد كه موافق كشتن سران ارتش نبوديد، اما گزارشـات  :  دالپورت

نشان مي دهد كه وقتي از اين واقعه باخبر شديد، با شور و هيجـان اظـهـار      
من كه يـك    :  لوئيز ميشل . داشتيد: ما آنها را اعدام كرديم، خوب هم كرديم 

بار جواب اين سؤالتان را دادم. من حتي به خاطر مي آورم كه اين سخنان را    
بنا بر اين :  كلنل دالپورت . بيان داشتم  Le Mouss  و Fevre  در حضور

شما عمل قتل را تأييد مي كنيد؟ لوئيز ميشل: اجازه بدهيد، اين گفته دليـلـي    
بر عمل نيست. هدف من از ابراز چنين سخناني، باال بردن شور و هـيـجـان     

شما همچنين در مجالتي ماننـد  :  كلنل دالپورت . انقالبي در بين توده ها بود
بلي . من دليلي براي مخـفـي     :  مقاله مي نوشتيد؟ لوئيز ميشل»فرياد خلق«

اما تمامي اين روزنامه ها هر روز خـواهـان     :  كلنل دالپورت. كردن آن ندارم
مصادره و ضبط اموال كليسا و اقدامات انقالبي مشابه بودند. آيا شما نيز نقطه  

يقينا. اما در نظر داشته باشيد كه هـدف   :  نظراتي اينگونه داشتيد؟ لوئيز ميشل
ما از مصادره، در اختيار گرفتن دارايي ها و اموال كليسا و تقسيم آن در بـيـن   

شما هـمـيـشـه       :  كلنل دالپورت . توده ها براي تندرستي و بهروزي آنها بود
آري. چرا كه هزاران حـق      :  خواهان انحالل قوه قضائيه بوديد؟ لوئيز ميشل

آيا شـمـا     :  كلنل دالپورت. كشي قوه قضائيه هميشه در برابر چشمانم هست
: را به قتل برسانيد؟ لوئيز ميشـل  »تي ير«قبول داريد كه قصد داشتيد 

 .من كه يك بار جواب اين سؤال را داده ام، لذا باز تكرار مي كنم كـه آري     
از قرار معلوم شما به دفعات مكرر لباس مردانه به تـن مـي     :  كلنل دالپورت

مارس براي اينـكـه    18من تنها يك بار آن هم در روز :  كرديد؟ لوئيز ميشل
لوئـيـز     تمام نگاه ها را به خود جلب نكنم، اونيفورم گارد ملي را به تن كردم

ميشل شاهدي نداشت. دادستان اسامي تعدادي را به عنوان شاهد برشـمـرد:    
آيا شما متهم را مي شناسيد؟ شما چيـزي  :  كلنل دالپورت . خانم پولن ـ تاجر

بله آقاي رئـيـس. وي      :  پولن  در مورد نظرات و عقايد سياسي وي مي دانيد؟
هيچگاه نظراتش را پنهان نمي كرد. هميشه پر شور و حرارت بود. ما وي را     
فقط در كلوپ ديدار مي كرديم. در عين حال در روزنامه ها نيز مقـالـه مـي       

آيا شما از وي در مورد قتل سـران ارتـش جـملـه         :  كلنل دالپورت . نوشت
من كـه    :  لوئيز ميشل . بله آقاي رئيس  را شنيديد؟ پولن »خوب هم كرديم«

تمام اين مسائل را توضيح داده ام. بيهوده است كه شاهدين آمـده و ايـن          
بعد از شهادت خانم پولن، نوبت به شاهد ديگـر   . مسائل را مجددا تكرار كنند

خانم آيا لوئيز ميشل برادر شما :  كلنل دالپورت . مي رسد: خانم بوتن ـ نقاش 
را مجبور كرد كه به صفوف گارد ملي پيوسته و در آن انجام وظيفه نـمـايـد؟    

شاهد برادري داشت. من فكر مي كردم  :  لوئيز ميشل  . بله آقاي رئيس:  بوتن
كه پسر صادق و فداكاري است. از همين زاويه مي خواستم كه در خـدمـت      

خطاب به شاهد آيا شما يك روز متهـم را در      :  كلنل دالپورت . كمون باشد
 يك كالسكه در حال گردش در ميان گروهي از افراد گارد ملي ديديد؟ 

 در همين روز آيا نامبرده به مانند يك ملكه به آنها دست تـكـان مـي داد؟       
آخر اينكه واقعيت ندارد. چطور مي توانم  :  لوئيز ميشل . بله آقاي رئيس:  بوتن

رفتار كساني را تقليد كنم كه شما از آنها صحبت مي كنيد؟ افرادي كه مـي    
 16خواهم همه اينها به سرنوشت ماري آنتوانت همسر لويي شانزدهم كه در   

در زير گيوتين قرار گرفت ـ مترجم دچار شوند. واقعيت اين است   1793اكتبر 
و پريدن از بلندي، زانوي پايم صدمه ديـد و ورم       Issy  كه به دنبال وقايع

كرد. درد كشنده اي از اين ناحيه مرا رنج مي داد. به همـيـن عـلـت سـوار            
خانم سسيل دنزيات ـ بيكار وي لوئيز ميشل را خوب مي . كالسكله شده بودم

: دنزيات  آيا شما متهم را در لباس گارد ملي ديديد؟:  كلنل دالپورت. شناخت 
آيا وي اسلـحـه   :  كلنل دالپورت . مارس 17بله. يك بار و آن هم حوالي روز  

همان طوري كه قبال نيز اظهـار داشـتـه ام، ايـن           :  دنزيات  كمري داشت؟
آيا شما متهم را سوار بـر    :  كلنل دالپورت. موضوع را به خوبي به خاطر ندارم

 كالسكه در حـال گـردش در مـيـان اعضـاي گـارد مـلـي ديـديـد؟                          
 بله آقاي رئيس. : دنزيات

 .اما جزئيات آن را به خوبي به خاطر ندارم
شما همچنين گفتيد كه فكر مي كنيد وي در رديـف اول        :  كلنل دالپورت

: دنـزيـات    كساني كه ژنرال كلمان توماس و لو كمت را به قتل رساندند بود؟
 .من آن چيزهايي را تكرار كردم كه در دور و برم مي گفتند
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به نمايندگي از طرف وزارت عامـه شـروع بـه         Daily  وقتي كه درجه دار
صحبت نمود، تنها روي يك اتهام (حمل آشكار و يا غيرعلني اسلحه در يـك  

 .جنبش شورشي) تكيه كرد
 Vron  با وجودي كه لوئيز ميشل از شهادت مثبت افرادي چون شـهـردار    

court روستاي محل تولدش و شهردار  Audelincourt (     شهـري كـه
لوئيز ميشل قبل از وقايع كمون در آنجا به امر تدريس در مدارس اشـتـغـال    
داشت برخوردار شد، دادستان از هيئت قضات خواستار اشد مـجـازات بـراي      

زني كه خطر دائمي براي حاكميت مي باشد و بدين ترتيب بايد »لوئيز ميشل 
شد. وي اعالم داشت كه در برابر رفتار لوئيز ميشل كـه      «از جامعه دور باشد

شعور و احسـاس    »به هيچ وجه از كرده خود پشيمان و متنبه نيست، بايد به 
 .هيئت قضات منصفه مراجعه كرد «مسئوليت

 متهم، آيا چيزي براي دفاع از خود داريد؟: كلنل دوالپورت
من از شما به مثابه شوراي جنگ، به مثابه قضات پرونده، شمـا  :  لوئيز ميشل

كه مانند كميسيون عفو هويت خود را پنهان نمي داريد، شما نظامـيـان كـه      
، جـايـي   Satory  آشكارا در حضور مردم به قضاوت مي پردازيد، تنها دشت

كه قلب گرم و تپنده برادران من در آنجا هدف گلوله هاي سربي اتـان قـرار     
گرفتند را درخواست مي كنم. بايد مرا از جامعه جدا كرد. اين دستوري اسـت      

دادستان حق دارد. چرا كه هر قلبي كه امروز بـه     !  كه به شما داده اند. خوب 
خاطر آزادي مي تپد، حقش چيزي جز يك تكه سرب نيست. بنا بر اين مـن     

اگر شما مرا زنده نگه داريد، بدانيـد  !  نيز تكه اي از همان سرب را مي خواهم
كه هميشه مترصد گرفتن انتقام خون برادرانم خواهم بود و هيچگاه از افشاي 

: كلنل دالپورت  . جنايات كميسيون عفو در مورد برادرانم دست نخواهم كشيد
اگر شما بخواهيد به همين لحن سخن بگوييد، من نمي توانم به شما اجـازه    

صحبت من تمام است. اما اگـر     :  لوئيز ميشل . ادامه صحبت هايتان را بدهم
بـعـد از       . شما انسان هاي كثيف و پليدي نيستيد، حكم اعدام مرا صادر كنيد
ولوله اي  »اين صحبت هاي لوئيز ميشل، كه بنا بر نوشته روزنامه هاي وقت 

، شـشـمـيـن شـوراي        «را در بين شركت كنندگان در دادگاه ايجاد كرده بود
جنگ، براي مشورت سالن را ترك گفت. هر چند كه رأي آنها از قبل صـادر     
شده بود. جلسه مشورت شورا چندان به طول نيانجامـيـد. اعضـاي دادگـاه           
بالفاصله پس از ورود، شروع جلسه را براي خواندن حكم محكوميت لـوئـيـز    
ميشل اعالم داشتند. بدين ترتيب دادگاه نظامي به اتفاق آراء لوئيز ميشـل را     

پـس از آن       . تبعيد كرد «كالدونياي جديد»به منطقه اي محصور در جزاير 
. لوئيز ميشل مجددا به سالن آورده شد تا حكم دادگاه برايش خـوانـده شـود     

ساعت مهلت براي درخواست استيناف مقـرر   24منشي دادگاه به لوئيز ميشل 
نخير. لـزومـي بـر       »لوئيز ميشل با شنيدن حكم دادگاه فرياد برآورد:  .  داشت

 درخواست استيناف نيست. اما حكم اعدام را بر اين حكم ترجيح مي دهـم .    
لوئيز ميشل، بانوي »  زنده باد كمون، زنده باد كمون  «جلسه دادگاه با فرياد 
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جان باختن دانشجويان انقالبي دانشگاه تهران ، شريعت رضوي ، قندچي و 
در تظاهرات ضد حكومتي و آمريكايي دانشگـاه   1332آذر  16بزرگ نيا در 

در اين روز بنيانگذار روز دانشجو شد .  از آن روز شانزدهم آذر در ايـران          
روز دانشجو نام گرفته است. روزي كه يادآور خروش اعتراض و مـقـاومـت     

مـرداد  28دانشجويان ايران در برابر ديكتاتوري شاه پس از كودتاي ننگين   
، دانشجويان آزاده دانشـگـاه تـهـران،           1332است. در شانزدهم آذر سال 

تنها سه ماه از ،    . روياروي تفنگهاي آماده شليك مزدوران شاه قرار گرفتند
مرداد كه دولت ملي دكتر محمد مصدق را ساقط كـرده    28كودتاي ننگين 

بود مي گذشت ، ديكتاتوري حاكم، سرمست از باده پيروزي، بر آن بود كـه  
دادن دستاوردهاي مبارزات مردم ايران، ديكتاتوري خود را تحكيـم    باد   با به

طلبانه و اعتراضي را در گلوها خفه كـنـد. امـا          بخشد و هرگونه فرياد حق
دانشجويان آزاديخواه و پيشتاز در دانشگاه تهران، با اعتراض شجاعانه خود، 
مخالفت و اعتراض مردم ايران را نسبت به رژيم شاه ابراز كردند. در جريان  

تن از دانشجويان قهرمان، به ضرب گلوـلـه   3اين حركت اعتراضي، بود كه 
مزدوران شاه به شهادت رسيدند و با خون خـود، پـرچـم مـقـاومـت و               
آزاديخواهي را در دانشگاههاي ايران به اهتزاز درآوردند. دانشجويان مـبـارز    
در سراسر ايران همه ساله اين روز تاريخي را با تعطيل كالسهاي درس و   
مبارزه عليه  رژيم شاه گرامي مي داشتند . آكسيونهاي مبارزاتي دانشجويان  

آذر ضمن پيوند جنبش دانشجويي با مبارزات حق طلبانه كارگران و    16در 
زحمتكشان و خلقهاي تحت ستم و استثمار ايران ، دانشگاه را به يكـي از    
مراكز مهم تشكل عليه رژيم مبدل كرد . رستاخيز سياهكل و تشـكـيـل         
سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران و اوج گيري جنبش مسلحانه ، كيفيت 
نويني به مبارزات محصلين و دانشگاهيان بـخـشـيـد . حضـور وسـيـع               
دانشجويان در سازمانهاي انقالبي نشانگر تاثيرات ژرف جنبش بر اين قشـر  
آگاه اجتماع بود . در دوران قيام دانشگاهها از مهم ترين مراكز مبارزه عليـه   
رژيم و محل سازماندهي بسياري از حركتهاي انقالبي بودند . بدنبـال بـه      
قدرت خزيدن رژيم ضد انساني جمهوري اسالمي ، دانشگاهها هميشه بـه    
مثابه ميادين كارزار سپاه آگاهي با عوامل جهل ارتجاع حاكم بوده، از ايـن    
جهت معرض حمله ي اوباشان و مزدوران رژيم قرار گرفته .  در گـرامـي      

آذر با آمـوزش از مـبـارزات         16داشت خاطره ي پر فروغ بخون خفتگان 
دانشجويان انقالبي ، مبارزات دانشجويي را در جهت سـرنـگـونـي رژيـم        
ارتجاعي جمهوري اسالمي و برقراري جـمـهـوري فـدراتـيـو شـورايـي             

 سازماندهي كنيم .

 »روز دانشجو « آذر  16 

19شماره  1390آذرماه  



 سوسياليسم 
سوسياليسم در واقع مرحله ي اول از يـك    
دوران اجتماعي ـ اقـتـصـادي اسـت كـه          
كمونيسم نام دارد . سوسياليسم جامعه ايست كه طبق قوانين عيني رشد اجتماع  
بجاي سرمايه داري مستقر ميشود . در دوران سرمايه داري ، اقتصاد كشـور بـر      
مالكيت خصوصي بروسائل توليد مبتني است . در سوسياليسم برعكس ، اقتصاد  
كشور بر مالكيت اجتماعي وسائل توليد بنياد گذاري ميشود ، يعني در جامعه ي   
سوسياليستي بجاي يك مشت ثرروتمند سرمايه دار ، صاحب و مالك كارخـانـه   
ها و معادن و زمينها و وسائل حمل و نقل و غيره ، خود زحمتكشان مالك ايـن  
وسائل هستند . در جوامع سوسياليستي كه تاكنون بوجود آمـده انـد دو نـوع           
مالكيت اجتماعي ميتوان تشخيص داد : يكي مالكيت سراسر خلق و يا دولتي ،    
ديگري مالكيت جمعي يا گروهي يا كئويراتيوي . در هر دو نوع اين مـالـكـيـت      
اجتماعي ، روابط نوين توليدي يعني روابط مبتني بر همكاري رفيقانه و كـمـك   
متقابل حاكم است . البته بايد تصريح كرد كه صحبت از مالكيـت اجـتـمـاعـي        
بروسايل توليد است وگرنه در جامعه ي سوسياليستي مالكيت شخصي و فـردي  
بر وسائل مصرفي و نيز در مراحل و شرايط معين حتي مالكيت فردي بر وسائـل  
توليد كوچك ، بشرطي كه وسيله ي بهره كشي از ديگران نشود ، باقي ميماند . 
پس از دورانهاي طوالني بردگي و فئودالي و سرمايه داري كه بر شـالـوده ي       
استثمار و بهره كشي قرار داشتند در دوران سوسياليسم اصل استثمار انسـان از    
انسان برميافتد و اصل بهره برداري هركس با اندازه ي كارش از مـحـصـوالت    
مصرفي جامعه حكمروا ميشود . بهمين جهت است كه مي گوئيم گذار سرمـايـه    
داري به سوسياليسم عاليترين و عميقترين تحول و چرخش تاريخي در تكـامـل   
جامعه ي بشريست . اين گذار در نيتجه ي انقالب سوسياليستي انجـام پـذيـر       
ميگردد . جامعه سوسياليستي مرحله ي بلوغ اقتصادي و فرهنگي بشريت است .  
تاريخ واقعا انساني جامعه ي بشري از اين هنگام آغاز ميشود و بهميـن سـبـب      
دورانهاي گذاشته را ما قبل تاريخ زندگي بشريت ناميده اند . گذار از سـرمـايـه       
داري به سوسياليسم يكباره و بفوريت انجام نمي شود ، بلكه جرياني است بغرنج 
و طوالني ، بسيار متنوع در كه طول آن اقتصادي جديد شالوده ريزي ميشـود ،    
فرهنگي نو بوجود ميايد و روبناي اجتماع از بيخ و بن تغيير ميپذيرد . در جامعـه   
ي سوسياليستي از استثمار و طبقات بهره كش و بهره ده خبري نيـسـت . در        
سوسياليسم ستم ملي و نژادي از بين ميرود ، آزادي و تساوي واقعي همه افـراد  
جامعه تامين ميشود . تا وقتيكه وسائل توليد در دست عده معدودي سرمايه دار    
متمركز است از تساوي حقوق صحبتي نمي تواند در ميان باشد . تـا وقـتـي           
زحمتكشان مجبور بفروش نيروي كار خود بوده و در زير دنده هاي چرخ عظيـم  
استثمار قرار دارند آزادي واقعي بدست نخواهد آمد . در سوسياليسم رشد اقتصاد  
و فرهنگ بخاطر ارضاي هرچه بيشتر و حداكثر نيازمنديهاي مادي و معنوي روز 
افزون همه افراد جامعه و از طريق رشد و تكامل مداوم توليد بر شالوده عاليترين 
تكنيك و آخرين  دستاوردهاي دانش صورت ميگيرد . چنيـن اسـت شـالـوده          
اقتصادي و روابط توليدي و خصلت و هدف جامعه سوسياليستي . در ايـن         

جامعه روابط توليدي كه اجتماعي است با خصلت نيروهاي توليدي كـه آنـهـم      
اجتماعي است تطابق دارد و همين تطابق علت اساسي رشد سـريـع و مـداوم        
اقتصادي است . سراسر حيات اقتصادي جامعه ي سوسياليستي بوسيله ي برنامه  
جامع رشد و تكامل مي يابد . تاريخ موجوديت جامعه ي سوسـيـالـيـسـتـي بـا           
آشكارترين و غيره قابل انكارترين وجهي برتري اين جامعه و اقتصاد آنـرا بـر       
سرمايه داري و اقتصاد سرمايه داري ثابت كرد و راه نجات از عقب ماندگي ، راه 
ترقي سريع ، راه تامين رفاه روزافزون مردم را نشان داد . رشد اقـتـصـادي در         
جوامع سرمايه داري هم صورت ميگيرد ، ولي جز بسيار ناچيزي از ثمرات آن ،   
آنهم در نتيجه ي مبارزات طوالني مردم نصيب زحمتكشان مـيـشـود و ايـن         
سرمايه داران معدود صاحب وسائل توليد هستند كه قسمت اعظم نتـايـج ايـن      
رشد را تصاحب ميكنند ، در حاليكه رشد اقتصادي در جامعه سوسياليستي متوجه 
ارضاي هرچه كاملتر حوائج مادي و فرهنگي همه اعضاي جامعه است . از نظـر   
اجتماعي در نتيجه ي از بين رفتن طبقات استثمارگر جامعه ي سوسياليستـي از    
طبقات دوست يعني كارگر و دهقانان و قشر اجتماعي روشنفـكـران تشـكـيـل        
ميشود ، و هرچه اين جامعه بيشتر رو بتكامل رود تفاوتهاي اساسي ميـان كـار     
بدني و كار فكري بين شهر و ده بيشتر زائل ميشود و در مرحله ي دوم و عاليتر 
اين جامعه يعني كمونيسم اين تفاوتها بكلي از بين ميرود . كار در جـامـعـه ي       
سوسياليستي اساس بهره وري شخص از نعم اجتماعي است و هركس مطـابـق   
كار و لياقت و استعداد و خدمتش سهم ميبرد و اوج مي يابد . سوسياليسم بجاي  
اصل سرمايه اصل كار را منشا ارزيابي فرد قرار ميدهد . چنيـن اسـت بـطـور          
خالصه مطالبي در توضيح سوسياليسم و جامعه ي سوسياليستي كه آنرا بنـحـو   

 ذيل نيز تعريف كرده اند :
سوسياليسم عبارت است از تحقق همزمان مالكيت جمعي بر وسائل اسـاسـي      

توليد و مبادله ، اعمال قدرت سياسي طبقه كارگر و متحدين آن ارضـا هـرچـه      
كاملتر نيازمنديهاي مادي و معنوي دائما در حال افزايش اعضا جامعه و ايـجـاد     
شرايط الزم براي تجلي كامل شخصيت هر فرد . بايد اضافه كرد كـه جـريـان       
گذار از سرمايه داري به سوسياليسم در كشورهاي مختلف بسـيـار مـتـنـوع و          
گوناگون است و شرايط مختلف تاريخي بصورت مختلف انجام ميگيـرد . هـر        
خلقي كه گام در جاده رشد سوسياليستي ميگذارد صورت ويژه و خاصي از آنـرا    
كه با شرايط آن كشور ، با درجه ي تكامل آن ، با سنن و تـاريـخ آن و بـا              
خصوصيات فرهنگي و اجتماعي آن و با عوامل ويژه ي ديگر آن تطبيق ميكنـد  
ارائه ميدارد . با وجود همه اين ويژگيهاي ملي و خصوصيات هر كشور و اهميت  
فراوان آنها ، جريان انقالب سوسياليستي و ايجاد سوسياليسم داراي يـكـرشـتـه     
قوانين عام نيرهست رهبري طبقه كارگر و حـزب آن ، انـجـام انـقـالب                  
سوسياليستي به اين يا آن صورت و برقراري ديكتاتوري پرولتاريائي يا دمكراسي 
سوسياليستي به اين يا آن صورت ، وحدت زحمتكشان ، استـقـرار مـالـكـيـت         
اجتماعي ، تكامل طبق نقشه ، انقالب سوسياليستي در زمـيـنـه فـرهـنـگ و           
ايدئولوژي ، برافكندن ستم ملي و اجراي سياست انترناسيوناليسم پرولـتـري از     

 اين قبيل است . 
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