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در تاريخ سراسر مبارزه و تالش انقالبي بلشويكها و لنين ، حقوق 
دموكراتيك و مبارزه براي تحقق آن مسئله بسيار پراهـمـيـت و      
ضروري محسوب ميشد . در اين ميان مبارزه براي تامين برابـري   
حقوق و آزادي زنان از هرگونه ستم و تبعيضي براي لـنـيـن از        

 جايگاه ويژه اي برخوردار بود . 
نظريات لنين درباره ستم دوگانه بر زنان و تحليل همـه جـانـبـه       
زمينه هاي عيني و ذهني و فرهنـگـي ايـن سـتـم از تـمـام                
سوسياليستهاي زمان خود فراتر مي رفت . لنين برخالف خيلي از  
سوسياليستهاي آن موقع كه بي حقوقي زنان در جامعه را بعنـوان  
دليل اساسي ستم بر زنان ارزيابي ميكردند ، تاكيد خود را عـالوه    
بر جنبه هاي حقوقي به داليل مادي و طبقاتي ستم بر زنان نـيـز   
مي گذاشت و عالوه بر آن موقعيت زن در چهارچوب خـانـواده ،     
محروميت آنان در شركت برابر در توليد اجتماعي ، وابستگي آنان 
به مردان ، نقش سنت هاي ارتجاعي و پيوند پايداري و تداوم آن 
با منافع طبقه مسلط ، نقش مذهب ، از جمله مواردي است كه در 
تحليل هاي لنين پيرامون مسئله زنان جايگاه مهمي را اشـغـال       
نموده و شرايط الزم براي رهائي كامل زن را توضيح ميـدهـد .     

در كاپيتاليسم نيمه موئنث بشـربـت    «لنين بر اين اعتقاد بود كه 
تحت ستم دوگانه است ، زنان كارگر و دهقانان بوسيله سـرمـايـه    
استثمار مي شوند ، اما باالتر از آن ، حتي در دموكراتيك تـريـن     
جمهوري بورژوائي ، زنان اوال بدليل اينكه قانون ، مساوات زن و   
مرد را مجاز نميشارد ، از برخي حقوق محروم ميشوند ، ثانيا ، و     
اين مهمترين مسئله است . آنها همچنان در اسارت خانه بـاقـي      

  »ميمانند ، بردگي آنها در خانه همچنان ادامه دارد ... 
اما همانطور كه لنين به ريشه هاي دوگانه ستم بر زنان در جامعه 
طبقاتي تاكيد ميكرد به مبارزه در جهات مختلف براي آزادي زنان 
نيز تاكيد داشت و از اين منظر مبارزه براي برابري حقوقي زنان را 

 تنها اولين و آسانترين وجه اين مبارزه ميدانست . 
حتي وقتي كه زنان از حقوق كامل برخوردار باشند   «او ميگفت : 

هنوز لگدمال شده و منكوب باقي ميمانند ، زيرا كه كارهاي خانـه  
بدين ترتيب به نكته مـهـمـي اشـاره        ».هنوز بر دوش آنهاست 

ميكند و آن اين كه شرايط مادي براي از بين بردن ستم تاريخـي  
برزنان ، از جمله امور مشقت بار خانه و خانه داري پروسه اي بس 

دشوارتر و فراتر است در اين باره او بر ضرورت شركت زنـان در    
كارهاي توليدي و امور اجتماعي و سياسي ديگر تاكيد ميكـرد او    
همچنين بر آن بود كه بايد كارهاي خانه را به يـك رشـتـه از          
خدمات اجتماعي در مقياس بزرگ تبديل كـرد نـظـيـر ايـجـاد           
آشپزخانه ها و رخت شوي خانه هاي عمومي ، رستورانها و نـهـار   

 خوريهاي جمعي ، مهدكودك و كودكستانها و ... 
افزون براينها لنين به نقس حساس مبارزه ايدئولوژيك و فرهنگي 
با سنت ها و روحيات عقب مانده و زن ستيز و مردساالر در جامعه 
اهميت زيادي قائل بود . لنين وجود اين سنت ها و فـرهـنـگ و      
روشهاي مردساالرانه را در حزب نيز دنبـال مـيـكـرد و حـزب            
بلشويك را بخاطر اينكه فعاليت اش در ميان زنان كافـي نـبـود      
همواره مورد سرزنش و انتقاد قرار ميداد و خطاب به اعضا حـزب    

شما نميتوانيد بدون كشاندن زنان به سياست ، تـوده     «ميگفت : 
او دليل عمده اين بي مسئوليتـي و     »ها را به سياست بكشانيد ..  

كمبود را از ناحيه سوسياليستهائي ميدانست كه انجام هر گونه كار 
ويژه در ميان زنان را به بازيچه دست جريانهاي بورژوا فمينيستي 
شدن تعبير ميكردند . و از اين كه ممكن است دامنشان به يـك     

آلوده شود ! به فعاليت هاي ويژه ميـان    »گناه كبيره اي  «چنين 
زنان روي خوش نشان نميدادند . لنين اين تفكر و بينش عـقـب      
مانده را مورد انتقاد و تقبيح قرار ميداد . لنين ميگفت كه واقعيـت   

مـا      «هاي مسئله زنان مبين درست بودن اين واقعيت است كه 
بايد بمنظور فعاليت در ميان زنان گروه خودمان ، روشهاي ويـژه    

او    »تهيج و اشكال خاص سازماندهي خودمان را داشته باشيم ...   
« درباره ي ضرورت كار فرهنگي در ميان مردان حزب ميگفت :  

فعاليت ما در ميان توده هاي زنان ، و فعاليت سياسي مـا بـطـور      
كلي مقدار قابل توجهي فعاليت فرهنگي را در ميان مردان طلـب  
ميكند ، ما بايد هم در حزب و هم در ميان توده ها نقطه نظـرات  

بكوشيم تا با درس گيري  » پوسيده برده وارانه را ريشه كن كنيم
از تربيات جنبش كارگري و كمونيستي در جهان مـبـارزه بـراي      
رهائي زنان از ستم دوگانه و تبعيض جنسي و خالصي از قوانيـن  
مذهبي و سنت هاي متحجر و عقب مانده در جامعـه گسـتـرش      

 دهيم . 
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جواد به سيد و پرده خيره مانده بود. نگاهش تلخ و كزنده بود. كلك   
هاي سيد او را سخت رنج مي داد. هر چند شيادمنشي و شعبده بازي 
او خونش را به جوش آورده بود، ولي تردستي و مهارت او در كارش 
مايه شگفتي او بود. مي ديد كه اگر بنا بود او خود روزي از اين راه    
نان بخورد از عهده بازي كردن يك چشمه از كارهاي سيد برنـمـي   
آمد. از همه چيز گذشته، او نمي توانست جلو آن همه آدم يك كلمه  
حرف حسابي بزند، تا چه رسد به اينكه گدايي كند و از مردم پـول    
بگيرد. سيد موقع شناس و نيزه باز بود. افسونگر و چرب زبان بود و     
رگ خواب جمع به دستش بود. حضور ذهن داشـت و بـلـد بـود            
محفوظاتش را ضبط و ربط دهد و سر بزنگاه  آن ها را به كار خلـق  
بزند. مي ديد كه جثه سيد بر روح خود او هم سنگيني مي كرد تا چه 
رسيد به ديگران. البته او يك شاهي به نان سادات كمك نكرده بود. 
ولي چرب زباني سيد و توانايي او در پشت هم اندازي و اين كه واقعا 
نقال خوبي بود، او را افسون كرده بود. اما با اين همه، دلـش مـي        
خواست مي توانست برود ميان جمع و ريش او را به چنگ بگيرد و   
چند تا كشيده آبدار به گوشش بزند. فكر مي كرد راه بيفتد و برود رو  
تفر كشتي و شكاف كف آلود و پرجوش وخروشي را كه از گذشـتـن   
كشتي در دل دريا پديد آمده بود تماشا كند و خودش را از ياوه گويي 
هاي سيد خالص كند. در مسافرت هاي دريايي، او هميشه دوسـت   
داشت كشتي كه تازه راه مي افتاد، برود روي تفر كشـتـي و دود         
پرپشت راكدي را كه از دود كش ها روي دل آسمان مي لـغـزيـد      

تماشا كند. دوست داشت شيار خروشـانـي را كـه از           
گذشتن كشتي در دل آب پديد آمده بود، تماشا كند. اما  
كينه اي از اين سيد در دلش افتاده بود كه درونش را   
مي خورد. ماندن آن جا و شنيدن و ديدن پايـان كـار      
سيد برايش شكنجه اي بود كه خودش آن را براي آزار 
خود پسنديده بود. او مي خواست خود را براي آن چـه     
كه سيد مي گفت شكنجه كند. مي خواسـت تـالفـي       
دريدگي هاي سيد را سرخود در بياورد. او خـودش را       
مقصر مي ديد و مسئول گفته هاي سيد مي دانسـت.    
مرد دشتستاني بلند قدي كه زلفان بور و چشمان سبز و 
روي سرخ و سينه فراخ داشت از جايش پا شد و رفـت  
ميان معركه و پولي انداخت ميان دستمال. جواد با خود  

كاش به جاي آن كه پول بش دادي دو تـا         «گفت: 
كشيده آبدار مي گذاشتي تو گوشش. حيف نيست دسترنج خودت رو  

 » بدي به اين گردن كلفت بخوره؟

باز نعره سيد بلند شد. خداوند رو به ريش پر از خون حسيـن قسـم      
ميدم كه خجالت عيال نصيبت نكنه. به حق اون ساعتي كه حسيـن   
تكيه به نيزه بي كسي زد تا دندون نو درنياري از دنيا نري. مردم! اينا 
رو كه شنيدن نقل و حكايت نيس. منم از خودم در نياوردم، حديثـه،   
اينكارا رو كسي كرده كه فرداي محشر ميباس من و تو دسـت بـه     
دومنش بشيم. اين ها معجزات كسيه كه فردا سر پل صراط، كه نـه   
راه پس داري نه راه پيش دستتو مي گيره و از اونرو، كـه از مـو         
باريكتر و از شمشير تيزتره ردت مي كنه. يهود و گبر و ترسا و بـت     
پرست به علي تو ايمون دارن، تو چرا نبايس داشته باشي؟ من دارم   
اينجا رد مخالف علي مي كنم. بر منكرش لعنت. بگو پـش بـاد .           

 »جمعيت نعره زد بشمار.«

 »برمخالف لعنت. بگو پش باد.«باز سيد ادامه داد. 

 ». بشمار«دوباره مردم داد كشيدند 

فقط دو تا چراغ به ما رسيده. بر شيطون لعنت، من دو    «سيد گفت:  
ساعته اين جا گلوم پاره شد از بس ذكر علي رو خوندم. به قدر يـك   
خارج مسب دلت نرم نشد؟ دو ساعته دارم لعنت برمخالف مي كنـم.  
يه حديث ديگه واست مي گم و مي رم دعات مي كنم. دو تا پـول     
سياه به ما دادي، دادي، ندادي، ندادي. تو رو به خيـر مـا رو بـه           
سلومت. سر جنگ كه نداريم. اينو كه مي گم تو گوشت بسپار، اگـه    

 داستان 1391
در قسمت قبلي خوانديم كه : جواد ميرفت به كلكته تا درس بخواند . سالي دوبار اين راه را مي رفت ، و از اين                       
رو با كشتي و مسافرين جورواجور هميشگي آن آشنا بود . كشتي يكراست مي رفت به بصره و از آن جا                            
برميگشت به كويت و از آن جا به بحرين و سپس به قطر و از آن جا يكراست مي رفت به كراجي و جواد از                            

در طول سفر با سيدي روبرو شد كه با توسل به خرافات و معركي گيري از                 كراجي با ترن مي رفت به كلكته        
جواد با دلچركي و چندش گزنده اي به سيد نگاه مي كرد. از او و مردمي كه با گردن               مسافران آخاذي ميكرد و 

كشيده و دهن باز به او نگاه مي كردند بيزار شده بود . اي مردم اين تمثالو كه مي بينين جنگ صفين شاه                           
مردان عليه. اون بزرگوار كه ذوالفقار تو مشتشه. خود اسداهللا الغالب علي ابن ابي طالب دوماد پيغمبره. او يازده                    
امامي كه عاشق جمال همشون هسي و مي پرستيشون اوالد اين بزرگوارن. اينا برگزيدگان رب االرباب اند.                    
حال من دوازه نفر تو اين جمع مي خوام كه دوازده تا چراغ  ناقابل نذر دوازه امام بكنه. اما يه دقه پولتو نگهدار                        

نياز دعا رو حاال نمي خوام. وختي دعات كردم چارتا پول             تا چن كلمه از جهنم برات بگم. جهنم حكايتيه .             
ناقابل ازت مي گيرم اونم واسيه اينكه دعات اثر داشته باشه. اين دعا دعاي آخرته. به درد اين دنيات شايد                         
نخوره. خدا به سر شاهده، مسلمون راس و درس تويي و خودت ملتفت نيسي. بشارت باد تو رو كه با  همين                        
جيفه بو گندو كه از خودت دور كردي يه قصر تو بهشت براي خودت ساختي و هر چه تا به امروز گناه كردي                        

مرد قهوه اي رنگ الغر و باريكي كه كالهي از پيش نخل به               بودي ريخت و مثه بچه نابالغ بي گناه شدي.         
 و اينك ادامه داستان  سرداشت پولي ميان دستمال انداخت. 
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گاهي ديدي كسي داره  رد مخالف علي و اوالد علـي مـي كـنـه         
سالمش نكن، چرا سالمش نكن؟ سالم كه سالمتيه. اگه پيغمـبـر،    
يهودي سالمش مي كرد جواب ميداد. چرا بت ميگن نباش سـالم     
بكسي بكني كه داره رد مخالف خونواده  پيغمبرو مي كنه؟ مگه خدا 
نكرده تو مخالف پيغمبري؟ نه قربونت برم، هرچه يه حكمتـي داره.    
بايد بري علمشو ياد بگيري. براي اين گفت سالمش نكن مبادا تـو   
سالمش كني و او مجبور بشه جواب تو رو بده و همون يه دقيقه اي 
كه جواب سالم تو رو ميده از ذكر رد مخالف غافل بشـه و ثـواب       
نصيبش نشه. ببين تا كجا رو خونده. همين حديث مي گه اگه كسي   
باشه كه صلوات بفرسه سالمش كني بت جواب بده عيبـي نـداره.     

 .»حاال ما اجرمونو از درخونيه علي مي گيريم

سپس رفت بسوي دستمال و خم شد و يكي از سكه ها را به اكـراه،  
مانند موش مرده اي در ميان دو انگشت گرفت و به جمعيت گرفت: 
اين رو كه مي بينين جيفه دنياس. از آتش سرخ بيشتر مي سـوزنـه.    
جدم علي به برادرش عقيل گفت پول از آتش جهنم سوزنـده تـره.     
عقيل برادر علي مي رفت دور سفره معاويه شكمشو از غذاهـاي او    
كافر پر مي كرد. علي فرستاد دنبالش كه چرا مي ري دور سـفـره        
معاويه؟ معاويه با من كارد و پنيره. معاويه دشمن خونواده رسـوـلـه.     
عقيل به موال عرض مي كنه قربانت گردم، معاويه به من كمك مي 
كنه. ازم دستگيري مي كنه. من آدم كلفت واريم . زن وبچه دارم. تو 
كه برادر مني به من كمك نمي كني. چيزي به من نمي دي. همش 
مي گي مال بيت الماله. روزي زن و بچه هاي من بايد يـكـجـوري     
برسه. چه كنم؟ موالي متقيان بش مي فرمايد صبر كن االن ازت      
دستگيري مي كنم. اون وخت مي رن با يك سيخ آهني گـداخـتـه     
برمي گردن نزد عقيل و سيخ گداخته رو مي ذارن رو گوشـت تـن     
برادرشون عقيل و مي فرمايد پولي كه معاويه به تو ميده از اين آتش 
سوزنده تره. حاال برو سر سفره اون ملحد و فردا جواب خدا رو بـده.   
اهللا اكبر، مي خواسم بت بگم اين پولي كه تو امروز فداي راه عـلـي   
مي كني مال دنياس. اينو تو بات نمي بري اون دنيا. اوني كه تو بـا    
خودت مي بري اون دنيا مهر عليه. مي خواي بده، مي خواي نـده.     
حق به سر شاهده اگه همين چند تا پول سيا هم كه فداي راه علـي  
كردي دلت چركه، همشو مي ريزم دريا، ما تا حاال نونمـونـو از در       
خونيه علي و يازده فرزندش خورديم ، بازم موال سخيه مي رسـونـه.   

يارب نظر تو برنگردد، برگشتـن   هركي يا علي گفت يا عمر نمي گه.

روزگار سهل است. چند سكه ميان معركه افتاد و سيد آن ها را ديـد   
زد و در ذهن خود آن ها را شمرد و دانست از شش چراغ فقط پنج تا 
رسيده. آفتاب داشت رنگ مي باخت و به مغرب مي رفـت. سـيـد          
خسته بود. گرسنه و تشنه بود. جمعيت موج مي خورد و پا به پا مـي    
شد. اما سيد دست بردار نبود. مي خواست تا آنجا كه هنوز مـعـركـه      
داير است مردم را بدوشد. پس با تاثر و جلب ترحم گفت: نرسيد اين   
يه دونه چراغ ناقابل؟ عجبا! سر زبونم مو در آورد. برو يه نون بخـور    
صد تا صدقه بده كه تو اين جمع ولد الزنا نداريم، بگو بر ولد الـزنـا     

 »بر ولدلزنا  لعنت.«لعنت. جمعيت يكهو تركيد: 

سيد نعره كشيد: خداي تعالي رحيم زن ها رو چل سـال بـيـش از         
طوفان نوح نازا كرد. وختي كه توفان برپا شد خطاب رسيد يا نوح از  
هر مخلوقي دوتا، يكي نر يكي ماده ببر تو كشتيت غير از ولد الزنـا،  
كه اگه بردي باهاس خودتم با كشتيت برين زير آب. حاال بلندتر بگو 

  »بر ولد الزنا لعنت.«بر ولد الزنا  لعنت جمعيت نعره كشيد: 

يا نصيب و يا قسمت! حاال كيه اون جوون  « سيد پيروزمندانه گفت:  
مرديكه يه چراغ؛ فقط يه چراغ ناقابل به نون سادات كمك مي كنه. 
هسن تو اين جمع كسوني كه از بركت جدم علي صاحـب االف و      
الوفند. خرج ها مي كنن و به پابوس جدم مشرف مي شين. امـا از        
دادن يك تكه نون به اوالد علي مضايقه مي كنن. مردم من فقط يه 

 »چراغ ميخوام كه ...

در اين هنگام پولي از يكي از گروه مسافرين به ميان معركه پـرت    
مردي نمي دونم، زني نـمـي   « شد. سيد با صداي خشكش فرياد زد.  

دونم، هركسي هسي برو كه شاه مردان عوضت بده. برو كه پنج تن  
آل عبا پشت و پناهت باشه. از فاتح خيبر عوض بگيري. به حق قبر   
شش گوشه جگر گوشه زهرا كه ازچار ستون بدن نيفتي. از صاحـب   
ذوالجناح عوض بگيري. اي موالي من وختي كه نصير به موال مي  
گه تو خداي يكتا هسي. حضرت مي فرمايد تو كافر شدي و ديگه از  
امت محمد نيسي و قتلت واجبه. اون وخت همين شمشير، و هميـن   
ذوالفقارو از نيام مي كشه و نصيرو شقه مي كنه. اون وخت به يـك   
اشاره دوباره زندش مي كنه. نصير تا زنده مي شه باز فرياد مي زنـه   
تو خداي يكتاي قهاري. عقيده رو ببين. الاله االاهللا. حضرت تا سـه     
بار نصيرو شقه مي كنه و هر سه بار كه زندش مي كنه بازم نصـيـر   
مي گه تو خداي يكتاي قهاري و غير از تو خداي ديگه اي رو نمـي  
شناسم. حضرت بار چهارم امر مي كنه برو از اردوي من بيرون كـه   
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تو كافر شدي. نصير بيرون مي رده و از همون وخت طايفه نصيـري   
كه علي رو خدا مي دونن پيدا مي شه. مردم شما علي رو يك دستي 
نگيرين. يه چيزي من بت مي گم تو هم يه چيزي مي شنفي. گفت   

 كه: من اگر خداي ندانمت، 

 متحيرم كه چه خوانمت. 

حاال روزي سخن من با سگ هاي آستان عليه. هول نـكـن. بـت        
برنخوره. سگ آستان علي بودن خيلي مقامه. خيلي مرتبس خيـلـي     
شرفه. افتخار از اين باالتر نيس كه آدم سگ آستان علي باشه. شـاه    

 عباس با جقه پادشاهي مهر اسمش كلب آستان علي بود. عليجانم. 

علي ظاهر علي باطن. حاال يه سـگ آسـتـان       ، علي اول، علي آخر 
سيد ايـن را     علي ميخوام، يه جونمرد پيداشه و چراغ آخر مارو بده.  

گفت و پولي را كه هنوز در دست داشت دوبـاره انـداخـت مـيـان          
دستمال و رفت كنار پرده نيمه باز و چمباتمه نشست رو زمـيـن و       
غمناك جلوش خيره شد. ظاهرا سيد در خلسه فرو رفته بـود. ولـي       
پيش خودش مي گفت: واسيه يه بعدازظهر، اونم روز اول خوبه، بـد   
ميخي نكوفتم. ناهار و شامم كه براس. فـردا مـيـبـاس يـخـورده             
اشكشونم بگيريم. اگه  خر گير بيارم چند تا دعا بفروشيم بد نـيـس.    
گمونم تو پوال خيلي پول هندي هسش. اون مرتيكه گمونم ناخوشه  
ها. وضعش هم بد نيس. بايد لولهنگش خيلي آب بگيره. مـي شـه        
دوشيدش. خر زبون نفهم خيلي توشونه .چقده از آدم حـرف مـي           
كشن. ديگه خيال نمي كنم چيزي بماسه. حال وخته نمازه، ميخوان   
نمازشونو كمرشون بزنن. منم مجبورم جلو اينا نمازي بخونم. ظاهـر    
رو باهاس حفظ كرد. چند تا تاجر خرپول هم تو درجه يك دو هـس   
كه مي باس اونا رم تيغ بزنم. گمون نمي كنم ديگه كسي مـردش     
باشه چيزي بده. اما منم بد كردم. ميباس حاالها مطلب روكش مـي    
دادم .زود درز گرفتم. اما بد وختي بود. خب، فردا خدمتـشـون مـي         

سپس صدايش را التماس آميز بلند كرد.  رسم. امروز ديگه هوا پسه.  
اين چراغ آخر نرسيد؟ دل سيد اوالد پيغمبر رو نشـكـنـيـن.كـمـي          
خاموش شد، وچون جمعيت داشت از هم پاشيده مي شد براق شد و 

مادر بلند نشو دو كلمه ديگه دارم بگم و   «با صداي وقيحي داد زد.  
آقا آفتاب داره غروب مـي  «يكي از مسافرين داد زد.   »دعات بكنم. 

 »كنه نمازمون قضا مي شه. باقيش رو بذارين واسيه فردا.

سيد ناچار پاشد رفت به سوي دستمال و آن را بـا پـول هـايـش           
مسافرين گُله بـه   برداشت و تو جيبش گذاشت و معركه بهم خورد .  

گله تنها تنها، يا چند تا چند تا، يا شام مي خوردند و يا دراز به دراز   
براي خودشان افتاده بودند. آمد و شد كم بود و خستگي روز همه را  
از دوندگي انداخته بود. سيد هم از بركت زوار شام مفصلي گـيـرش    
آمده بود. چند تا خانوار برايش غذا داده بودند و سفره اش باز بود و با 
يك كاسه آش وچند تا گل شامي الي نان و يك بشقاب پـلـو بـا      
ماهي سرخ كرده رنگين بود. بساط او از ديگران دور افتاده تر بـود.     
گوشه دنجي جل و پالس خود را گسترده بود و داشت شـام مـي       

دريا آرام بود و كشتي مثل ماهي آن تو شناور بود. جواد بـه      خورد.  
پهلو رو تختخواب خود دراز كشيده بود و داشت سيد را مي پاييد و   

اين مردكه جلنبر باعث پخش ميكرب «پيش خودش فكر مي كرد:  
خرافاته. ضررش از سيفليس و جذام بيشتره. بايد نابودش كرد. ايـن     
جور آدما رو بايد بيل و كلنگ دستشون داد و ازشون كار كشيد. اگـه   
كار كردن، بايد بشون نون داد. اگه كار نكردن بايد اينقده گشنـگـي    

 »بشون داد تا بميرن.

جواد ديد كه سيد كاسه آش را فوري سر كشيد و ته كاسه اش را     
هم با انگشت ليسيد. سپس دوري پلو را پيش كشيد و چند تا لقمـه   
كله گربه اي كه از آن برداشت ناگهان از خوردن دست كشيد و بـا    
احتياط اطراف خود را پاييد. نگاهش به دزدي مي مانـد كـه مـي         
خواست از ديوار خانه مردم باال برود. سپس آهسته دست برد و از تو  
بار و بنه اش، همان جام ورشوي كه در آن پول جمـع كـرده بـود        
بيرون آورد و آن را پاي سفره گذاشت. دوباره دستش تو خـورجـيـن     
فرو رفت. ظاهرا چيزي را كه مي خواست دم دست بود و زود گيرش 
آورد. سپس دست ديگر به كمك دست اول توي خورجين گم شد و  
در آن جا به كند و كاو پرداخت. نگاه سيد روي كار خودش نـبـود،      
جمعيت را مي پاييد. جواد برق گلوي بتري سيـاه را ديـد كـه از             
خورجين بيرون سرك كشيد و تو جام يله شد، تنه بتري تو خورجين 
بود. سيد فوري جام را به لب برد و سركشيد. جواد نيم خيز شد. برق    
بتري را ديده بود و سه گره اخمي هم كه بر چهره سيد، از نوشيـدن  
جام، نشسته بود در نور كهربايي چراغ هاي كشتي ديده بود، خون تو 
مغزش دويد. سيد شامي ها را پيش كشيد و يك دانه از آن هـا را       
الي تكه ناني پيچيد و يك لقمه قاضي درست كرد و نيش كشـيـد.   
براي يك لحظه جواد خواست سيد را لو بدهد و رسـوايـش كـنـد.       

پدرسوخته  بي شرف بعد از اون همه نيزه بازي و علي علـي كـردن     »
حاال داره عرق مي خوره. خوب مي دونسم از چه قماشيه. اما لو دادنش   
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فايده نداره. گيرم چند تا تو سريم از مردم خورد. بايد فـكـر اسـاسـي           
هاي شـب بـود و تـمـام              نصفدوباره رو تختخوابش افتاد.   «كرد. 

مسافرين در خواب خودش بودند. تنها جواد بود كه بيدار بـود و الي       
الي كش دار و كرخت كننده آتش خانه كشتي درش اثر نداشت. حـاال   
ديگر فكرش آرام بود، به نظرش آمد كه خوابيده و خواب برق آسـايـي   
ديده، اما از چگونگي آن چيزي به ياد نداشت. مي ديد كه گـردي از       

 جهان ديگر برخاطرش نشسته و برخاسته بود. 

اما ناگهان يادش آمد كه خواب ديده بود كه با سيد پرده دار دوتايي تـو  
يك بلم خيلي كوچك نشسته بودند و بلم ميان دريا در تالطم بـود و      
آن ها داشتند با هم دعوا مي كردند و پاروها افتاده بود تو آب و آن دو   
تا ميان بلم كُشتي مي گرفتند و مي خواستند يكديگر را تو دريا بيندازند 

 و آخر سر او توانسته بود كه سيد را تو دريا بيندازد. 

ستارگان درشت و برجسته از آسمان آويزان بودند. به نظرش رسيد كـه   
آن ها چنان به او نزديك بودند كه مي توانست آن هـا را بـا دسـت          
بگيرد. ماه نبود. ته آسمان سورمه اي بود. صدا و بو مزه و رنگ دريا تو    

 سر و بيني و زبان و چشم او پيچيده بود. 

به سيد فكر مي كرد. به رجز خواني او و ننه غريبم در آوردن او و عرق  
خوردن او و بي غمي و لقمه پروري او. گويي يك صدا تو گوشش پـچ   

اين كار سودي نداره. بايد ريشه رو از بيـن بـرد. يـك          « پچ مي كرد:  
خورشيد جهان تاب الزمه كه اونقدر از باال تو سر اين مردم بتـابـه تـا      
خرافات را تو لونه مغزشون بسوزونه. با همين جور حرف هـا آبـرو و          
مليت و غيرت ما رو از بين بردند. بدبخت. خودش مي گه من عجمـي    
هستم و مي خواد بره يك سال هندسون و چين و ماچين بـگـرده و       

 آبروي ما رو بيشتر ببره...
 مرده شور اون شكم كارد خوردتو ببره... 
 اما تو بيا و اين كارو واسيه تفريح خودت هم كه شده بكن...  

.آهسته خنديد و ذوق كرد. ته رخ نيلي آسمان و سبـك     خيلي تماشاييه
سري و لوندي ستارگان شادش ساخته بود. تو رختخوابش نشست و از    
رو چمدانش كه زير تختخوابش بود دو دانه موز كه غروب از فروشگـاه  
كشتي خريده بود برداشت و پوست كند و خورد. بو و مزه موز سرحالش  
آورد. خمير نرمي كه از آن با آب دهنش درست شده بود تو دهن مـي     
گرداند و كم كم آن را فرو مي داد. موز را دوست مي داشت. زنـدگـي       
هندوستان پيش چشمانش جان گرفته بود. بوي كشتي و موز و نم شور  

 دريا و قير و نفت سياه او را به ياد هندوستان انداخته بود.
 »ادامه دارد  «
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 »نه  «آن كه گفت : 

صفر قهرمانيان ( صفرخان ) تاريخ دردها و رنج هاي ما بـود . تـاريـخ           
زندانها و شكنجه گاه هاي ما و تاريخ اعدامها و سركوبـهـاي مـا . او           
روستازاده بود . ساده و زالل بود و هشتاد و يك سال زندگي كـرد . از        
بيست سالگي به مبارزه مسلحانه براي رهايي كشاورزان زحمتـكـش و     
تحت ستم زمين داران بزرگ آذربايجان دست زد . در بيسـت و پـنـچ         
سالگي با يورش وحشيانه ي ارتش مزدورشاه به آذربايجان ، متواري شد 
و به عراق رفت . پس از دو سال زندان و دربدري ، به ايران برگشت و    

خورشيدي ، يعني در بيسا هفت سالگي توسط دژخيمـان   1327در سال 
شاه دستگير و به زندان افتاد . در پنجاه و هفت سالگي پس از سي و دو  
سال زندان همان گونه كه خودش آرزو داشت به دست مردم آزاده ايران 
، از زندان آزاد شد و سپس تا پايان عمر در انزوا و فراموشي و تـحـمـل    
دردها و بيماريهاي ناشي از دوران سي دو ساله زندان به سر برد . ايـن     

بامداد روز يكشنـبـه    3اواخر ، بيماري ريوي او شدت گرفت و در ساعت 
درگذشت . پيكر صفر قهرمانيان ، قهرمان زندانها و     1381آبان ماه  19

فاتح شكنجه گاهها ، سياه چال ها و دژها و تبعيدگاه ها ، در مـيـان         
 22احساسات و همدردي عميق هزاران نفر از مردم ، روز چهار شنـبـه     

آبانماه از بيمارستان ايران مهر تشيع و در امامزاده طاهر كرج به خـاك    
سپرده شد . سخن گفتن از سي و دو سال تحمل شرايط سخت ، غـيـر    
انساني و طاقت فرساي زندان آسان نيست . او در اوج غرور جواني ، بـه   
زندان افتاد و در طول آن سالهاي دهشتناك ، آرزوها تمايالت و خواسته 
هاي جواني را در خود كشت و در برابر قدرتهاي مطلق زمانه ايستـاد و    
نه گفت و هنگام آزادي ، پيرمردي بود كه حتي تصـاويـر رويـاهـا و           
خوابهايش نيز در زندان اتفاق مي افتاد زيرا هيچ  تصوري از دنياي خارج 

كه گـارد   1352نداشت . پس از گذراندن بيستو پنچ سال زندان در سال  
ضد شورش ، اعتراضات زندانيان سياسي تهران و چند شهرستان ديـگـر   

خواب ديدو  »را سركوب كرده بود ، شب هنگام صفر خان خوابي ديد :  
است و در زندان اروميه هستم و درختهاي انـار حـيـاط       1336كه سال 

زندان ، پراز گل شده اند . سراسر حياط پر از گل هاي انار سـرخ رنـگ      
بود . پر از گلهاي قرمز . هيچ وقت خوابي به اين قشنگي نديده بـودم .     

و تا چند روز با روحيه اي عجيب ، خوابش را براي  «خيلي قشنگ بود .  
هم بنددهايش تعريف مي كرد . او از ميان ما رفت . اما ياد و خاطره ي    
پرشكوه دالوري ها و ايستادگي او در برابر دژخيمان رسوا ، در قـلـب و     
سينه ي زحمتكشان ، ستمديدگان و روشنفكران آزاد و عدالت خواه سـر  

 زمين عزيزمان ايران ، زنده و جاويد خواهد ماند . 
 علي اشرف درويشيان
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گيري اجتماعات انسـانـي، بـه         بعد از پيدايش شهرها و شكل
هـا)     كم اجتماعات اوليه (كـمـون    همراه توسعه ابزار و وسايل توليد، كم

جاي خود را به جوامع مبتني بر تفكيك طبقاتي، دادند . به عبارت ديگر  
اي كه فاقد  اي به عنوان مالكان و صاحبان ابزار توليد در مقابل عده عده

اين ابزار و وسايل بودند ، قرار گرفتند . بدين ترتيب در جوامع ، همواره  
گروه يا گروههايي، در مرتبة بااليي جامعه ، و گروههايي در مـرتـبـة      

گرفتند ، به نوعي كه حتي امكان تحرك و جابجايي از    پاييني قرار مي
ها گاه بسيار دشوار و حتي غيرممكن بوده است . مـيـتـوان        اين مرتبه

گفت كه مفهوم طبقه  از همين مالكيت و يا عدم مالكيت بر ابزار توليد 
 شكل گرفته است .

جامعة ايران چه در عهد باستان و چه در قرون جديد ، نيز از اين قاعده 
مستثني نبوده در هر دوره و عصري گروهها و طبقات فـرو دسـت و       
فرادست بسياري را به خود ديده ، بطوريكه در بعضي از زمانها روابـط    

ه ميان اين طبقات بسيار سخت و تقريباً كاستي يا شبه كـاسـتـي بـود      
 است .

 كند : ماركس طبقه را اينگونه تعريف مي 
شود كه عـالوه بـر      گويد طبقه هنگامي به نحو قطعي ساخته مي او مي

داشتن نقش واحد و مشترك در توليد و دارا بودن منافـع اقـتـصـادي       
مشترك ، از همبستگي طبقاتي نيز برخوردار باشد و همبستگي طبقاتي 
به نوبه خود مستلزم داشتن آگاهي طبقاتي است كه آن نيز بـر پـايـة      

 شود . ايدئولوژي طبقاتي پيدا مي
شود .  به نظر ماركس هر گونه نبرد طبقاتي به نبردي سياسي تبديل مي

 كند .  طبقه را از هم تفكيك مي 5او 
 ـ مالكان زمين1
   ـ بورژواها2 
 ـ خرده بورژواها3
 دار ـ دهقانان زمين4
ـ پرولترها اما او اعتقاد دارد كه اين طبقات پنج گانه سرانجام به دو  5 

 طبقه تبديل خواهند شد .
 كند : لنين نيز طبقة اجتماعي را چنين تعريف مي

مراد از طبقات ، گروه بنديهاي بزرگ بشري است كه به سبب وضع «  
هاي خود بـا     خود در نظام تاريخي معين توليد اجتماعي به سبب رابطه

ابزارهاي توليد ، به سبب نقش خويش در سازمان اجتماعي كـار و در      
نتيجه به سبب استعدادشان در كسب سهمي از ثروت و نيز به سـبـب     

 شان از ثروت از يكديگر متمايزند . قدر و اندازه سهم

بطور كلي از ديدگاه ماركسيسم گروههايي تشكيـل طـبـقـه       
 ميدهند كه :

 ـ در جريان توليد موقعيت همة آنها يكسان باشد1
 ـ منافع مشترك اقتصادي داشته باشند2
 ـ شرايط اقتصادي مشترك داشته باشند3
 ـ به مرحله خصومت طبقاتي رسيده باشند4
 ـ به مرحلة آگاهي طبقاتي رسيده باشند 5
 ـ از لحاظ رواني و طبقاتي به هم پيوستگي داشته باشند .  6

 )Stratumقشر: (
در واقع مفهوم قشر گاهي به گروههايي اطالق ميشود كه با توجه بـه    
وسيله توليد يا نقشي كه در اجتماع يا منابع درآمد دارنـد مـوقـعـيـت          

اند . ماركس در بناي فكري خود طبقه   بينابيني را در جامعه اشغال كرده
گيرد . او طبقـه    دار در نظر مي متوسط را بين طبقات پرولتاريا و سرمايه

كند . مالك اول     متوسط (خرده بورژوازي) را با دو مالك مشخص مي  
كند  مالكيت وسايل توليد كه جامعه را به دو طبقة دارا و نادار تقسيم مي

و مالك دوم كار است كه جامعه را به دو طبقه كاركن و بيكاره تقسيم 
كند . در تعريفي ديگر طبقه متوسط شامل صاحبان وسايل تـولـيـد      مي

اند كه بدون كار گماردن كسان  شود بلكه فقط كساني در اين طبقه نمي
 كنند .  ديگر براي خود كار مي

 اقشار و طبقات اجتماعي ايران قبل از اسالم
 طبقات در اوستا :

از منابع و مأخذ مهم در باره ايران پيش از اسالم ، پيش از همه اوستـا  
 است در اوستا تقسيمات اجتماعي شامل :

 )Abrawanـ روحانيون ، اسراوان (به زبان اوستا آبراوان (
 )Atreatarـ جنگجويان ، پيكار گران ، ارتشاران (

 )Vastria - Fouiiant(ـ گله داران (به زبان اوستا واستريوفشويانت 
در منابع مختلف بيان شده كه زرتشت خودش هم رئيس روحاني و هم 

) 17، هات   19جنگجو و هم دامدار بوده است . در اوستاي قديم (يسنا   
) كه شامل صنعتگران  و    �Huiاز قشر چهارمي  هم بنام  هويي تي ( 

 صاحبان حرف نيز بوده است نام برده شده . 
 طبقات در دورة ماد:

قبل از تشكيل دولت هخامنشي در ايران ، جامعه دودماني وجود داشت 
كه براساس منافع صنفي و طبقاتي برپا نشده بود . بلكه جامعة دودماني 

دانستنـد   اي از افراد هم نسب بود كه خود را از يك سالله مي مجموعه
بعد از تشكيل دولت هخامنشي و تغيير اوضاع اقتصادي و اجـتـمـاعـي     

 برگي از تاريخ 1391
 دوره فئودالي 

Www.facebook.com/regaygal 
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كم يك جامعه طبقاتي جاي جامعه دودماني را گرفت ولي رؤسـاي     كم
دودمانها از بركت اراضي و اموال فراواني كه گرد آورده بودند ، قـدرت    

سازمان اجتماعي ماد نـوعـي      . سياسي و اقتصادي خود را حفظ كردند 
سازمان عشيرتي در حال اضمحالل بود و توسعه دامداري و زراعـت      

هاي بزرگ مردم  سبب پيدايش كار بردگان شده بود ، نقل و انتقال توده
و لشكركشي به منظور تسخير اراضي ديگران و جهان گشايي سـبـب     

شد تا مردم كثيري به قيد اسارت و بردگي درآيند ، با تـوجـه بـه         مي
آمـد .     گيري از ميان قبايل به عمل مي ساختار عشيرتي مادها ، قشون

بسياري از فرمانفرمايان عمالً همان سران قبايل بودند . ديگر مقامـات   
سازمان جماعت بدوي نيز وجود داشتند مانند مجمع خلق و محـتـمـالً    

رود كـه       شوراهاي شيوخ و بزرگان خاندانها . بدين سان گمـان مـي     
اي و عشيرتي و مؤسسات جماعـت بـدوي و        تقسيمات ارضي و قبيله

تأسيسات جامعه طبقاتي در آن دوران به وضع عجيبي متداخل شـد و    
زيسته و دائماً با يكديگر در سـتـيـر و       درهم آميخته و در كنار هم مي
گويد : وجود قالع فراوان گواه پيدايش   مبارزه بودند چنانكه هرودت مي

پا بوده . مسلماً در چنين   هاي خرده اختالف و جنگ ميان شامكان دولت
گرفتند و اسـيـران را بـردة خـويـش               ها اسير مي شرايطي در جنگ

ساختند و تجزيه جامعه به توانگران و مستمندان آغاز شده بـود و       مي
توان چنين نتيجه گرفت  كردند . بنابراين مي  كشي مي اغنياء از فقرا بهره

كه طبقات دورة مادها كم و بيش همان طبقات چـهـارگـانـه اوسـتـا         
داران ، صنعتگران ) زيرا ساختـار    هستند : (روحانيون ، جنگجويان ، گله  

هايي بود كه از نمان يا دودمان ويس وزنـتـو و      اجتماعي شامل عشيره
دهيو تشكيل شده بود . در هر نماد ، تقسيم كار اجتماعي وجود داشت .  
ارتشتاران و جنگجويان كار نگهباني و گله نماد را به عهده داشتـنـد و     

داران كه بعدها به كار كشاورزي مشغول شدند و بعدها هويي تـي     گله
 صنعتگران هم به آنها پيوستند .

 طبقات در دورة هخامنشي و اشكاني
شايد بتوان گفت در اين دوره هخامنشي تقسيم بنديهاي اجتماعي بـه    
طور عمده براساس تشكيالت دورة ماد بود با كمـي اخـتـالف . در           
پادشاهي هخامنشي روحانيون و كاهنان در جامعه از لحاظ سياسـي و    

رفتند و پارسيان نيز در دسـتـگـاه       اقتصادي نيروي بزرگي به شمار مي
دادنـد . و اهـمـيـت             دولت و كشور وضع خاصي داشتند و خراج نمي

داران نيز محرز بوده است .با تشكيل دولت هخامنشـي    كشاورزان و گله
و تمركز قدرت در دست سالطين آثار اختالف طبقاتي رو بـه تـزايـد        
گذاشت و با گذشت زمان و تكامل ابزار توليد ارزش مقام اجتماعي هـر  

توان گفـت   يك از طبقات معلوم و مشخص گرديد . اما در اينجا نيز مي 
طبقات در دورة هخامنشي با كمي تفاوت همان طبقات چهارگانه اوستا 
بوده است . در دورة اشكانيان نيز برده داري شكل غـالـب در روابـط         

هاي كوچك شاهي وجود  توليدي بود و در جوار شاهنشاه اشكاني سالله
داشت كه در بعضي اياالت و واليات به عنوان نماينده خـانـدانـهـاي       

كردند عدة كثيري درباري و اعيان و افـراد       اشراف محلي حكومت مي
خاندانهاي اصيل و نظاميان نگهبان شاهنشاه را در ميان گرفته بودند .   
شوراي خردمندان و مغان يعني كاهنان پارت بحش از قدرت مـركـزي   

دادند . برخي از مشاغل دولت براي خـانـدانـهـاي       دولت را تشكيل مي
از بزرگترين رويدادها و يا انقالبات اجتمـاعـي در      معيني موروثي بود . 

اين دوران ميتوان قيام برديا را نام برد كه براي شرح اين انـقـالب و       
آگاهي بر واقعيت الزم است مروري هر چند كوتاه بر سخنـان احـمـد      

 شاملو در اين مورد و بررسيهاي تاريخي وي داشته باشيم .

 برگي از تاريخ 1391

براي تماس با سازمان اتحاد فدائيان 
كمونيست و يا ارگانهاي آن با يكي از 

 آدرسهاي زير تماس بگيريد

  روابط عمومي

webmaster@fedayi.org 

 كميته كردستان

kurdistan@fedayi.org 

  كميته تهران

 tehran@fedayi.org 

  كميته كرج

karaj@fedayi.org 

  كميته آذربايجان        

azer@fedayi.org 

 تاك مسئولين پال

 paltalkroom@fedayi.org 

 كميته امور پناهندگي 
 panahjo@fedayi.org 
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 28( زهره ) ، در           
در يك خانواده فرهنگي در    1336مرداد ماه 

رشت به دنيا آمد . ولي بسيار كوچك بود كه  
به همراه پدر و مادر به تهران منتقل شـد و    
تمامي زندگي اش را در اين شهر گـذرانـد .     
پدر و مادر رفيق كه هر دو آموزگار و نبسـت  
به مسائل سياسي عالقمند بودند ، نخستـيـن   
مشوقين وي در كشيده شدن بـه زنـدگـي        
سياسي بودند ، منيژه از همان سنين نوجواني 

تحت تاثير دستگيريها و زنداني شدن هاي پي در پي پدر ، طعـم  
ديكتاتوري و اختناق را چشيد و نسبت به سركـوب كـنـنـدگـان        
مبارزات توده ها كينه اي عميق به دل گرفت . در عـيـن حـال         
همين شرايط شور مبارزه براي رهائي از بند ستم و ديكتاتوري را   
در وجود منيژه هر روز شعله ورتر ساخت . امكانات مطالعاتي نسبتا 
خوبي كه توسط اطرافيان و نزديكان او فراهم ميشد ، به او كمك 
كرد تا خيلي زود با افكار انقالبي آشنا شود و به درك مياني تفكر 
عملي و ماترياليستي نائل گردد . آشنايي با ماركسيسم عزم رفيق  
را براي شركت فعال در مبارزات توده ها ، راسخ تر نمود و افكـار  

وارد دانشـكـده    52او را جهت مشخص داد . رفيق منيژه در سال  
علم و صنعت شد . ورد به دانشگاه و آشنايي با جريانات مختـلـف    
سياسي او را در تعميق اعنقاداتش هرچه بيشتر مصم سـاخـت .       
طولي نكشيد كه رفيق منيژه در زمره هوداران سازمان در آمد و به 
دفاع از خط و مشي انقالبي آن پرداخت . در فعاليتهاي مبارزاتـي   
دانشجويان فعاالنه شركت جست و در همـاهـنـگـي مـبـارزات         

با يكي از    1357دانشجوئي نقش برجسته اي ايفا نمود . در سال  
رفقاي هم رزم خود ازدواج نمود ، و از آن به بعـد تـا واپسـيـن         
لحظات زندگي ، آن دو در كنار هم به مبارزه پـرداخـتـنـد . بـا           

زمينه نويـنـي    56گسترش مبارزات انقالبي توده ها از اواخر سال 
پيشاروي رفيق منيژه باز گشوده شد . او با شوري تحسين برانگيز  
در جنبش توده اي مشاركت نمود ، تمام توان خود را به كار بست 
شعارها و سياستهاي سازمان به كار گرفت . در همين هنگام نيـز   
بود كه تالش وي براي ايجاد ارتباط مستقيم با سازمان به ثـمـر     
نشست و او با رهنمودهاي مشخص سازمان و پيشبرد آنـهـا در       

مبارزات توده ها ، زندگي جديد خود را آغـاز    
كرد . وقتي نخستين بار ستاد مركزي سازمان  
در تهران تشكيل شد ، رفيق منيژه از جـملـه   
نخستين كساني بود كه در بـخـش هـاي          
مختلف آن به كار پرداخت ، و از جـملـه بـا        
تشكيل توزيع سازمان فعاالنه در سروسـامـان   
دادن به كار توزيع مشاركت نمود . در عـيـن      
حال همزمان با توجه بـه تـوان و انـرژي            
زايدالوصفي كه از خود آشكار مي ساخت ، در 
يكي از هسته هاي مخفي انتشارات سازمان نيز سازماندهي شد .   
و بعد از حمله اوباشان جمهوري اسالمي به ستاد مركزي سازمان 
، رفيق منيژه جزو فعالترين رفقائي بود كه به موازات محدود شدن 
چاپ علني نشريه سازمان ، انتشار مخفي و گسترده آن را سازمان 
دادند تا عمال ناشي از وضعيت بعد از تهاجم رژيم به دستاوردهاي 
دمكراتيك توده ها را با قدرت و توان انژري انقالبي خود پركنند . 
رفيق منيژه در كنار فعاليت شبانه روزي و خستگي ناپذير خود در   
پيشبرد امور جاري سازمان ، در حوزه اي كه در آن مشغـول بـه     
فعاليت بود . هيچ فرستي را براي ارتقا آگاهي و سـطـح دانـش         
سياسي خود از دست نمي داد . و در عين حال هر گام سازمان را  
با دقت نظر خاصي زير نظر داشت و با احساس مسئوليت عميـق  
نسبت به سياستهاي سازمان خود ، برخورد ميـكـرد و از خـود          
واكنش نشان مي داد . بويژه اين كه مقتضاي مشخـص تـوزيـع       
نشريات سازمان ضرورت اين دقت نظر را صد چندان مي نمود .   
او در مواجهه با نخستين جرقه هاي خط راست در سـازمـان بـه      
مقابله جدي با آن پرداخت . و در مقابل گردش راست ، صريـحـا    
موضع گيري نمود . بدون آنكه ذره اي از ميزان فعاليت پيگيرانـه   
خود بكاهد . درست با همان پيگيري كمونيستي نيز ضمن انتقـاد   
از گرايش براست در مواضع سازمان به دفاع از نقطه نظرات اقليت 
و سنن انقالبي و مبارزاتي سازمان در برابر با اكثريت برخاست و   
به صف مبارزه عليه اپورتونيسم حاكم بر اكثريت مركزيت سازمان 
پيوست رفيق منيژه بعد از انشعاب ، پشت كردن جريـان راسـت     
اكثريت به مبارزات توده ها ، در افشاي دربوزگي آنها در آسـتـان   
بورژوازي ، يك لحظه درنك نكرد . و در صف دفاع از مـبـارزات    

 بپاي دارندگان آتش  1391
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توده ها ، برضرورت سازماندهي مبارزه طبقاتي پرولتـاريـا بـراي      
سرنگوني حاكميت بورژوازي حاكم تاكيد نمود . انضباط پيگيري و 
خالقيت كمونيستي رفيق منيژه در پيشبرد وظائف خود از او يـك  
گادر محرب و كارآزموده ساخته بود . با توجه به دارا بودن چنيـن   

،    60خصوصيات برجسته نيز بود كه بعد از ضربات سخت سال   
توسط رفيق نسترن مسئول كميته كارگري ، سازمان در بازسازي 
مجدد كميته كارگري ، رفيق منيژه در اين بخش و در يـكـي از     
حساس ترين حوزه هاي آن سازماندهي گرديد . رفيق منيژه ، بـا   
اشتياق بمراتب بيشتري در مسئوليت جديد خود و بويژه با عالقـه  
وافري كه به كار در حوزه مسائل كارگري داشت ، در اين عرصـه  
از فعاليت خود ، به كار مشغول گشت و از نزديك و در جـريـان     
عمل به آموزش در مكتب مبارزه طبقاتي پرولتاريا و پيشبـرد آن    
پرداخت . از اين تاريخ به بعد رفيق منيژه يكي از برجسته تـريـن    
فعالين كميته كارگري تهران بود و همچنين مسئوليت حـفـظ و     

 نگهداري آرشيو كارگري سازمان را نيز  بعهده داشت . 
رفيق منيژه تا آخرين لحظه اي كه ديگر خروج از حلقه محاصـره  
دژخيمان رژيم را غيرممكن ديد ، دندان كينه را بر هم فشرده و با 
چشم انداز روشن فردا ، قرص سيانور را زير دندان خود جـويـد ،     
مسير طوالني يك مبارزه پيگير را با تمامي فراز و نشيب آن پشت 
سر گذاشته بود و به كادر برجسته و محرب در جنبش كارگري و   

 كمونيستي ايران مبدل گشته بود .
مزدوران رژيم بعد از دست يافتن بر پيكر نيمه جان رفيق منيژه ،  

تالش مذبوحانه اي را بكار بستند تا او را زنده به شكنجه گاههاي 
خود منتقل نمايند ، اما تالش آنها در جستجوي راهي براي دست 
يافتن به اسراري كه رفيق منيژه در سينـه داشـت . بـا اقـدام              
مشهورانه اين رفيق كمونيست عقيم ماند . طبقه كارگر ايران يـاد   
كمونيست هاي پرشور و پرتحركي همچون رفيق منيژه طـالـبـي    
 ( زهره ) را در قلب بزرگ خود ، هميشه زنده نگه خواهد داشت . 

 
ياد و خاطره رفيق منيژه در رزم پايدار طبقه 

 كارگر ايران جاودانه است ... 

 بپاي دارندگان آتش  1391

يادآور حماسه خونين دانش آموزان و نـمـايـش       1357آبان سال  13
درماندگي رژيم وابسته به امپرياليسم شاه است . در چنـيـن روزي ،        
ارتجاع زخم خورده كه شاهد اوج گيري و كسترش روزافزون جنـبـش   
توده اي و ضربه خوردن به ارگانها و نهادهاي نظامي و اداريش بود ،   
با هجوم به تظاهرات مسالمت آميز دانش آموزان در مـحـوطـه ي          
دانشگاه تهران و به خاك و خون كشيدن تني چند از بهترين فرزندان 
خلق صفحه ي سرخ ديگري بر تاريخ مبارزات خونين خلقهاي ايـران    
افزود . با آغاز پاييز ، مدارس صحنه ي اعتصابات و تظاهرات درخشان 
دانش آموزان عليه رژيم وابسته به امپرياليسم شاه شد . دانش آموزان ، 
كالسهاي درس خود را به سنگري استوار براي مبارزه عليه ديكتاتوري 
و استبداد بدل ساختند . روزي نبود كه دانش آموزان به خيابانها نرونـد  
و با مشتهاي گره كرده به مقابله با مزدوران رژيم نپردازند . حضور روز  
افزون دانش آموزان در مبارزات توده ها و گسترش نـقـش آنـان در        
اعتالي جنبش چنان رژيم شاه را به وحشت انداخت كه چاره كار را در 

” آبان ، آخرين روز مراسم  13سركوب مبارزات دانش آموزان ديده در 
كه از طرف دانشگاهيان مترقي ” هفته همبستگي دانشگاهيان با مردم 

جهت پيوند هرچه بيشتر با مبارزات توده ها برگزار شد ، مـزدوران و      
به دست رژيم آريا مهري بر روي دانش آموزان كه بـه   3 -جالدان ژ 

دانشگاه تهران روي آورده بودند ، آتش گشودند و محوطه ي دانشگاه 
را بار دگر از خون مبارزان راه استقالل و آزادي رنگين سـاخـتـنـد .         
متعاقب آن دانشگاه تهران شاهد عظيم ترين تظاهرات توده هاي بـه    
خشم آمده از اين جنايات رژيم ضدمردمي پهلوي بود . مردم اجسـاد     
دانش آموزان را بر روي دست حمل كرده و عليه رژيم شعار دادنـد .      

آبان نشان داد كه هيچ تدبيري نمي تـوانـد رژيـمـهـاي           13حماسه 
 13ارتجاعي و ضدمردمي را از سقوط حتمي برهاند . سركوب خونين    

آبان بيش از آن كه به تتبيت رژيم ديكتاتوري و خـون آشـام شـاه          
بيانجامد ، زمينه قيام مسلحانه ي توده ها و سرنگوني رژيم شاه را در   

آنان كه باد مي كارد توفان درو   ”  بهمن فراهم ساخت ، به راستي  22
نفر از بهـتـريـن     80الي  60آري ، در اين روز نزديك به ”  مي كنند .  

فرزندان خلق جان باختند . و با خون سرخشان پرچم رهايي خلقهـاي   
ايران گلگون گشت . بكوشيم با گسترش مبارزات خود علـيـه رژيـم       

آبان را گرامـي   13ضدانقالبي جمهوري اسالمي ياد به خون تپيدگان 
 داريم و راه آنان را تداوم بخشيم . 
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 «انترناسيونال» اوژن پوتيه ، سراينده 
سرود پيوستگي و همبـسـتـگـي     »  انترناسيونال« 

پرولتارياي سراسر جهان است . كارگران جهان ،  
در طول بيش از يك سده كه از سـرايـش ايـن      
سرود مي گذرد آن را به پاره ي جدا ناپذيري از   

« فرهنگ مبارزاتي خود بـدل كـرده انـد .               

، در تمام نبردهاي كارگران ، با فرا »  انترناسيونال
خواندن آنان به يكپارچگي و مبـارزه بـا نـظـام         
سرمايه داري ، همواره در ارتـقـاي روحـيـه ي         

همان طـور   »انترناسيونال«  پيكارجوي ايشان تاثير داشته است .  
كه از اسمش پيداست سرود كارگران سراسـر جـهـان اسـت و           
پرولتارياي تمام كشورها آن را چون سرود وحدت بخش خويـش  

و سراينده ي  »انترناسيونال«  مي شناسند . درباره ي تاريخچه ي 
ان ، اوژن پوتيه ، نوشته هاي اندكي موجود است . با اين هـمـه      

در فرداي شكست كمون پـاريـس    »انترناسيونال«  بايد گفت كه 
سروده شده است و ، از اين رو داراي اهميت تاريخـي فـراوانـي      
است . سراينده ي آن ، اوژن پوتيه شاعر كارگران فرانسه بود . او   
چون يكي از نمايندگان انتخابي كمون ، از نزديك با تمام فعاليتها 
و تجربه هاي اولين دولت كارگري جهان آشنا بود ، و هـمـيـن        
آشنايي نزديك بود كه ، بعد از شكست كمون ، پاتيه را وادار كرد 

را بسرايد . آشنايي بـا    »انترناسيونال«  تا اثر جاوداني خود ، يعني 
پاتيه چه با خاطر مبارزات اين شاعر پرولتاريا و چه بخاطر اهميتي 

براي كمونيستها دارد ضروري است . از   »انترناسيونال«كه سرود 
اين رو بمنظور اشنايي بيشتر با پاتيه ما ترجمه آنچه را كه لنين در 
گراميداشت بيست و پنجمين سال مرگ او نوشته است را در اينجا 

بيست و پنج سال از مـرگ   1912مي اوريم . نوامبر سال گذشته  
 »انتـرنـاسـيـونـال     «  شاعر كارگر فرانسوي اوژن پوتيه ، سراينده 

گذشت . اين سرود به تمام زبانهاي اروپايي و ديگر زبانها ترجمـه   
شده است . هر كارگر آگاه به منافع طبقاتي در هر كشـوري كـه      
باشد هر كجا كه سرنوشت ممكن است پرتش كرده باشد ، هـر      
چقدر شديد كه ممكن است بخاطر ندانستن زبان دور از رفيقان ،   
دور از مرز و بوم خود احساس غربت كند ، باز هم مي تـوانـد از     

براي خود دوستاني دست و   »انترناسيونال«  طريق نواي آشناي 

پا كند . كارگران همة كشورها سرود ارزنده ترين  
رزمنده ي خود ، شاعر پرولتري را اقتباس كـرده    
اند و ان را به سرود جهاني پرولتاريا تبديل كـرده  
اند . از اين رو كارگران همة كشورها هم اكـنـون    
ياد اوژن پوتيه را گرامي مي دارند . همسر و دختر 
اوژن پوتيه هنوز زنده اند و در تنگدستي زنـدگـي   

« مي كنند ، همـان گـونـه كـه سـرايـنـدة                

سراسر زندگي خود را گذراند . او در  »انترناسيونال
در پاريس ديده بـه جـهـان         1816چهارم اكتبر 

زنـده بـاد     گشود . چهارده ساله بود كه نخستين سرودش را كه    
در جـنـگ عـظـيـم           1848! نام داشت سراييد . در سال    آزادي

پرولتاريا عليه بورژوازي ، او رزمنده ي سنگرها بود . پاتيه در يك  
خانوده ي فقير به دنيا آمد ، و سراسر زندگي خود را در فقر گذراند 
نخست بعنوان كارگر بسته بندي و سپس از طريق رنگرزي امـرار  

به بعد پـاتـيـه بـا سـرودهـاي              1840معاش مي كرد . از سال  
رزمجويانه ي خود به تمام وقايع بزرگ در زندگي فرانسه پـاسـخ   
گفت و از اين طريق بيدارگر توده هاي عقب مانده شد ، كارگران 
را براي اتحاد فرا خواند و بورژوازي و دولتهاي بورژوايي فرانيه را   

پاتيه به عنوان  1871تقبيح كرد . در روزهاي بزرگ كمون پاريس 
راي را      1352راي ريخته شده او  3600نماينده انتخاب شد . از  

بدست آورد و در كليه ي فعاليتهاي كمون پاريس ، اولين حكومت 
پرولتري شركت جست . سقوط كمون پاتيه را وادار كرد تـا بـه        

 »انترناسيونال«  انگليس و سپس به آمريكا برود . سرود معرف او  
يعني در فرداي شكست خونين كمون در مـاه مـه        1871ژوئن 

 »انترنـاسـيـونـال    «  سروده شده . كمون شكست خورد اما سرود  
« پاتيه ايده هاي خود را بر سرتاسر جـهـان گسـتـرانـد ، و                

هم اكنون بيش از هر زمان ديگر زنده است . در        »انترناسيونال
در تبعيد پاتيه شعر كارگران آمريكا به كارگران فرانسه  1876سال 

را سرود . در اين شعر پاتيه زندگي تحت يوغ سـرمـايـه داري ،         
فقرشان ، رنج تحمل ناپذيرشان ، استثمارشان و اعتقاد راسخ شان 

سال بعد از كمون  9به پيروزي در پيش آرمانشان را توضيح داد .  
، پاتيه به فرانسه بازگشت و در نخستين فرصت به حزب كارگران 

منتشر شد و جلد دوم  1884پيوست . اولين جلد اشعارش در سال  
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از چاپ در آمـد .         1887با عنوان سروده هاي انقالبي در سال 
تعداد ديگري از سرودهاي شاعر كارگر نيز بعد از مرگش انتـشـار   

، كارگران پاريس پيكر اوژن پوتيه را به  1887نوامبر  8يافت . در  
گورستان پر الشز ( گورستاني كه كموناردهاي اعدام شده در آن    
دفن شده اند ) حمل كردند و پليس در تالشش به منظور ربـودن   
پرچم سرخ بطور وحشيانه اي به جمعيت حمله كرد . در تشـيـيـع     

زنـده بـاد     ”  جنازه ي پاتيه جمعيت زيادي شركت كردند و فرياد 
از هر سو به گوش مي رسيد . پاتيه در تهي دستي جـان   ”  پاتيه !  

سپرد . اما او از خود يادگاري برجاي گذاشت كه به راستي پايدارتر 
از هر دست ساخته ي بشري است . او از طريق سرودهايش يكي  
از بزرگ ترين تبليغ گران بود . وقتي كه او داشت نـخـسـتـيـن         
سرودهايش را مي سرود شمار كارگران سوسياليست حداكثر بـه    
دهها تن مي رسيد . سرود تاريخي اوژن پوتيه هم اكنون در قلب  

 دهها مليون پرولتر جاي دارد . 

 نترناسيونال اول ، دوم و سوم ا
واژه هاي انترناسيونال بمهناي بين الملل بآن سازمانـهـاي جـهـانـي        
كارگري اصالق گشت كه از اواخر قررن گذشته تا اواسط قرن حـاضـر   
در دوره هاي مختلف تكامل جامعه تشكيل شد . الهام بخش تشكـيـل    
آن آموزش ماركسيسم و اساسش همبستگي بين المللي كـارگـران و       
زحمت كشان كشورهاي مختلف گيتي بود . نخستين جامعه بين المللي  

توسـط   1864كارگران كه بعدا به انترناسيونال اول معروف شد در سال 
كارل ماركس آموزگار بزرگ پرولتاريا پايه گذاري شد . مدتها بـودكـه      
كارل ماركس و انگلس براي ايجاد حزب انقالبي طبقه كارگر مـبـارزه     
ميكردند و تاسيس انترناسيونال بمثابه سازمان بين المللي پرولتاريا ثمره 
ي اين مبارزه ، و پيروزي تعاليم ماركسيستي در جنبش كارگري يـك    
قرن پيش بود . بر اثر رشد سرمايه داري در نيمه ي دوم قرن نوزدهـم   
و اعتالي نهضت كارگري و دموكراتيك در اغلب كشورهـاي پـيـش      
افتاده و لزوم همبستگي و كمك متقابل اين نضتها در مقياس جهاني ، 
تشكيل سازمان بين المللي كارگران بيك ضرورت تاريخي مبدل شـده  

در لندن تاسيـس شـد .        1864سپتامبر سال  28بود . انترناسيول اول 
اعالميه تشكيل آن را ماركس نوشته است . اين سنـد بـه بـرنـامـه           
پرولتارياي انقالبي در قرن نوزده هم مبدل شد ، و در آن وظـيـفـه          

پرولتاريا : سرنگون ساختن قدرت سرمايه و استقرار حكومت كارگران از  
طريق مبارزه ي سياسي تعريف شده بود . احزاب كارگري در آنـزمـان    
بشكل شعب اين سازمان بين المللي در كشورهاي مختلف تـاسـيـس      

سازمان از اين قبيل ، در تقريبا تـمـام      25يافتند . در كمتر از دو سال  
كشورهاي اروپا و در ساير قاره ها ، تشكيل شد . ماركس در تمام مدت  
موجوديت انترناسيونال اول عضو شوراي عمومي آن بود ، و همراه بـا    
انگلس و ساير طرفداران سوسياليسم علمي عليه عقايد خرده بورژوائـي  
در جنبش كارگري در روح ماركسيسم و پيروزي سوسياليسم عـلـمـي      
بود . مهمترين كنگره هاي انترناسيونال اول در اين مرحلـه از سـال        

، هر سال يكبار ، بترتيب در شهر ژنو ، لوزان و بروكسل و بـازل   1866
تشكيل شد . در مرحله ي بعدي ، مبارزه داخلي انترناسيونال اول عليـه   
آنارشيسم جريان يافت كه در اسپانيا و ايتاليا طـرفـدارانـي داشـت .           
ماركس و طرفدارنش ماهيت ضد پرولتري وفعاليتهاي سازمان شكنانـه  
ي آنارشيسم را فاش كرده و پيروزي سوسياليسم علمـي را تـامـيـن         
نمودند . بهنگام اعالم كمون پاريس ، انترناسيـونـال اول فـعـالـيـت            
درخشاني انجام داد و از مبارزه ي قهرمانانه ي كـارگـران پـاريـس           
پشتيباني كرد و پس از شكست آن ، فعاليتهاي پرداخته اي را عـلـيـه      
ترور خونين بورژوازي فرانسه سازمان داد . پس از شكـسـت كـمـون        
پاريس در همه ي كشورها فشار تضييق عليه انترناسيونال اول شـدت    
بيسابقه اي يافت . عناصر مرددو متزلزل كناره گيري كردند و بتـدريـج    
ادامه فعاليت مركز كار انترناسيونال اول در اورپا غيرممكن شد . بـايـن    

تصميم گرفته شد اين مركز به  1872جهت در كنگره ي الهه در سال 
نيويورك منتقل شود . انترناسيونال چهارسال بعد طـي كـنـفـرانـس           
فيالدلفيا رسما منحل گشت . انترناسيونال دوم بمثابه جامعه ي بـيـن      

طي كنگره اي منعـقـده در      1889المللي احزاب سوسياليست در سال 
پاريس تاسيس شد و در آن احزاب كارگري تقريبا هـمـه كشـورهـاي       
اروپائي و اياالت متحده ي امريكا و آرژانتين شركت جستنـد . مـدت        
شش سال فعاليت اين سازمان توسط فردريك انگلس رهبري ميشد و   
شالوده ي تعاليم ماركسيستي قرار داشت . در اين مدت انترناسـيـونـال     
دوم به بخش انديشه هاي سوسياليسم علمي و تحكيم احزاب كارگري 
كمك شايسته اي كرد و اين بتدريج به نيروي سياسي مهمي در اغلب 
كشورهاي اروپائي مبدل شدند . پس از درگذشت انگـلـس بـتـدريـج         
رهبري انترناسيونال دوم بدست اپورتونيست ها افتاد و آنها باعث نفـوذ  
انديشه ها و اسلوب بورژوائي در داخل جنبش كارگري شدنـد . رشـد        
كمي انترناسيونال دوم همسطح بارشد كيفي آن نبود و از ميزان آگاهي 
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آن بتدريج كاسته شد . ولي در داخل آن برخي    سياسي و روش انقالبي
احزاب يا شعباتي از احزاب نظير حزب بلشويكهاي روسيه به تـعـالـيـم     
انقالبي ماركسيسم وفادار ماندند و بشدت عليه روش تسليم طلبانـه و    
تجديد نظر طلبانه و رفورميستي رهبران اپورتونيسـت ايـن سـازمـان         
مبارزه كردند . اين مبارزه يك جناح چپ انقالبي در داخل انترناسيونال  
دوم ايجاد نمود . اكثر رهبران انترناسيونال دوم پس از شروع جنگ اول  

آشكارا بسراشيب مواضع بورژوازي كشـورهـاي      1914جهاني در سال 
خود در غلطيدند . اصول همبستگي پرولتري و انترناسيوناليسم كارگري  
را بلكي ترك كردند . از آنموقع در داخل انترناسيونال دوم و سه جريان  
ايجاد گشت . يك جناح راست يا سوسيال شوينيست ها ، ديگري جناح  
ميانه رو و سومي انترناسيوناليستها يا جناح چپ اين جنـاح انـقـالبـي       
بلشويكهاي روسيه به به رهبري لنين ، انقالبيون آلمان بـه رهـبـري      
كارل لينكنشت و حزب سوسياليست چپ بلغارستان و غـيـره را در           
برميگرف . جنگ اول جهاني و خيانت رهبران انترناسـيـونـال دوم و         
ليدرهاي رفرميست كه تصميمات صريح كنگره هاي اين سـازمـان را     
علنا زير پا گذاشتند بتدريج در داخل احزاب كارگري مـوجـب شـدت        
مبارزه و تشكل گروههاي انقالبي و ماركسيستي واقعي شد . در سـال     

در تميمر والد در سويس اتـحـاديـه سـوسـيـالـيـسـت هـاي                1915
انترناسيوناليست تشكيل شد كه رهبري جناح چپ آن را والديمير ايليچ 

پـيـروزي      1917لنين بعده داشت . انقالب سوسياليستي اكتبر در سال  
بزرگ سوسياليسم علمي و ماركسيسم ـ لنينيسم و گام مهمي در راه     
ايجاد احزاب انقالبي كارگري گشت كه طبق سنت زمان مـاركـس و     
براي نشان دادن جدائي كامل از انترناسيونال رفورميستي دوم ، ايـن      
احزاب ، احزاب كمونيست نام گرفتند . انترناسيونال كمونـيـسـتـي يـا         
انترناسيونال سوم كه به كمينترن نيز معروف اسـت از ايـن احـزاب          

بفعاليت خـود كـه        1943تا سال  1919انقالبي تشكيل شد و از سال 
نقطه تحول و چرخشي در تاريخ جنبش كارگري ايجاد نمود ادامه داد . 
انترناسيونال كمونيستي سازمان انقالبي بين المللي و مركـز رهـبـري      
جنبش كارگري جهاني بود . نخستين كنگره ي آن در ماه مارس سال  

كشـور جـهـان         30با شركت احزاب و گروههاي كمونيستي    1919
تشكيل شد و براي اولين بار در آن احزاب انقالبي كشورهاي شرقي و   
آسيائي نيز شركت جستند . قبل از آن ، جلسه ي مشاوره اي برهبـري   

حزب تشكيل شده بود و همـه   8لنين در ماه ژانويه همانسال با شركت 
احزاب و سازمانهاي كمونيستي و سوسياليستي را بشركت در كنگره ي 
انترناسيونال كمونيستي دعوت كرده بود . كنگره در پـيـام خـود بـه          

پرولتارياي سراسر جهان طبقه كارگر را بمبارزه ي جـدي و بـدسـت        
گرفتن قدرت حكومتي فراخواند . نهضت انقالبي ماركسـيـسـتـي بـه         
سرعت در اروپا و آسيا و امريكا ريشه دوانيد و وسعت يافت . احـزاب       
جديد كمونيست در بسياري از كشورها تاسيس يافت . در اين مـرحلـه    
نهضت كارگري را ، هم جريان ميانه رو كه تحت اين عنـوان مـدافـع      
اپورتونيسم بود تهديد ميكرد ، و هم بيماري چپ روي و سكتاريسم كه 
در احزاب جوان و بدون تجربه زمينه پيدا كرده بود . كنـگـره ي دوم        

حزب تشكيل شـد   41با شركت  1920انترناسيونال كمونيستي در سال 
و نقش مهمي در مبارزه عليه باصطالح چپ روها كـه بـا شـركـت           
كمونيستها در پارلمان و در سنديكاهاي تحت رهبري رفـرمـيـسـتـهـا       
مخالفت كرده و در عمل وسايل مختلف مبارزه ي انـقـالبـي حـزب         

« كمونيست را از وي ميگرفتند ايفا نمود . انتشار كتاب معروف لنيـن     

در آماده كردن اين كنگره  »بيماري كودكانه ي چپ روي در كمونيسم
و موفقيت آن نقش درجه ي اول را داشت . كنگره پيـرامـون نـقـش        
دهقانان و خلقهاي كشورهاي مستعمره و اسير ، روش كمونيستـهـا را     
روشن كرد . در زمان تشكيل كنگره ي هفتم كمينترن كه توجه خاص  

حزب كمونيست وجود داشـت   76بمبارزه عليه فاشيسم نمود در جهان 
حزب در شرايط غيـر   54حزب از آن علني بودند و بقيه ي  22كه فقط 

علني فعاليت ميكردند . پس از شروع جنگ دوم جهاني تمـام احـزاب      
كمونيست فعاليت عظيمي را عليه فاشيسم سازمان داده و قهرمانانه در 
كشورهاي اشغال شده نهضت هاي نيرومند مقاومت را رهبري نمودند . 
در اين زمان وظايف احزاب كمونيست بيش از پيش غامض و پيچيده و 
شرايط پيكار گوناگون و متفاوت گشت . احزاب كمونيـسـت رشـد و         
تحكيم يافته بودند و با آبديدگي و مهارت مبارزه ي زحمتكشان كشـور  
خود را رهبري ميكردند . در اين شرايط باقي ماندن يك مركـز واحـد      
رهبري با رشد نهضت كمونيستي مغاير بود و دخالتهاي سازمـانـي در     

 1943امور ساير احزاب نتايج منفي و مضري ببار مياورد . در سـال         
تصميم انحالل انترناسيونال كمونيستي بتصويب اكثريت مطلق احـزاب  
كمونيست رسيد . نقش تاريخي كمينترن تقويت و تحكيم رابـطـه و        
همبستگي بين زحمتكشان ، آبديده كردن و لنيني كردن اين احزاب و   
تعيين اصول عمومي تئوريك و تبليغاتي احزاب كمونيست بود . اين بود 
تاريجچه اي از تشكيل و فعاليت انترناسيونال . هم اكنون اجراي اصول  
انترناسيوناليسم پروولتري و همبستگي بين المللي زحـمـتـكـشـان از        
مهمترين اصول روابط بين احزاب كمونيست و كارگريست كه هريـك  
مستقال و با شناخت جامعه ي خود تعاليم عمومي ماركسيسم ـ لنينيسم 
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را در كشورهاي خود بكار مي بندند و ضمنا از اشكال مـخـتـلـف     
نظير تماس هاي مشاوره هاي دو جانبه و چند جانبه ، كنگره هاي 
احزاب مختلف ، همكاريهاي مشخص ، ارگان مـطـبـوعـاتـي و        
اطالعاتي و تئوريك مشترك ، و تشكيل كنفرانس هاي منطـقـه   
اي و باالخره تشكيل جلسات مشاوره جهاني استفاده كـرده بـه       
تبادل نظر پرداخته پيرامون تعيين مشي عمومي به بحث و بررسي 
ميپردازند . واژه ي انترناسيونال داراي مفهوم ديگري نيز هست و  
آن نام سرود انقالبي كارگران و همه ي كمونيستهاي جهانست .   

پي يـر  «و سازنده ي آهنگ »اوژن پوتيه  «سرآينده ي اشعار آن
هستند . اوژن پوتيه كارگري شاعر بود و در كـمـون         »دگي تر 

پاريس شركت داشت . اشعار او هميشه زبانزد محافل انـقـالبـي       
) وي در سخت ترين   1871بود . پس از شكست كمون پاريس (   

برخيـز   «بيني انقالبي شگفت انگيزي شعر جديد خود را با مطلع 
سـرود .     »انترناسيـونـال     « و با عنوان  »اي داغ نفرت خورده 

( ترجمه فارسي از ابوالقاسم الهوتي است . ) پوتيه خـود عضـو          
انترناسيونال اول بود . طي سالهاي دشوار تبعيد او نتوانست اشعـار   
خود را بچاپ برساند . مدتها بعد كه جزوه ي اشعار او چاپ شـد     
يك كارگر موسقي دان موسوم به پي ير دگي تر آهنگي براي اين 

  «شعر ساخت . پس از آن در همه نبرد ها و تظاهرات كارگري    
بمثابه يكي از محبوبترين ترانه هاي اتقالبـي بـه     »انترناسيونال 

زحمتكشان رزمنده شور و الهام مي بخشيد . از آنزمان اين سـرود   
مارش پيروزمندانه خود را نخست در بلژيك و فرانسه و سپس در 

 سراسر جهان آغاز كرد . 
خود پي ير دگي تر در سنين سالخوردگي توانست طـي مـراسـم      
يازدهمين سالگرد انقالب كبير اكتبر در ميدان سرخ مسكو طنيـن  

را بشود سرودي كه در جشن »انترناسيونال  «مهيج و ظفر نمون 
و سرور ، در ميدان اعدام و در صحنه نبرد ، در شور و الـتـهـاب      
تظاهرات خلقي ، ايمان كمونيستها را به پيروزي جـهـان نـو و        

 كمونيسم بيان ميدارد . 
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 دختر بچه اي كوچك ...
 كه به بلنداي يك دم هر روز مي ديدمش با قدي

 را در مشت گره  كرايه ميني بوسي
 .سخت مي فشرد كرده اش

 .پلك هايي خواب آلود پر مالش بر تشنه خواب و دستاني
 نگاه هايمان اين هم او بود  برخورد اولين با

 .كه نگاهش را به زمين مي دوخت 
 همانقدر مي دانستم كه پدر و مادرش مرده اند و

  !جدا و به كار گماشته بود   خواهري كه او را از مدرسه
 چه كسي مي دانست كه در امتداد جاده ها 

 دچار مي شد به كدامين رويا
 آشفته مي گشت و خواب به چشمانش اغلب آنگونه كه 
 !به چهره رنگ باخته اش جز لبخندي سرد نمي نشست  

 با موهايي پريشان و دختر كوچك
 مي لرزيد ، مي لرزيد   پاهايي برهنه 

 دستانش از سرما ، مي لرزيد ...
   چشمانم بي قرار از اينكه ديگر

 او را نمي يافتند  در ايستگاه
برايم  شنيدم كه از انسانهايي كه مي شناختنش سخناني

 غير قابل باور مي نمود !!!
 غرق در روياي لباس آبي كودكان مدرسه روزي كه او

 در كارخانه ايست  كه به جملگي از ياد برده بود
   در باغچه مدرسه اي و نه

به دنده هاي آهنين  دستانش را در غفلت رويايي كشنده
 بهاي روياي   اينگونه دستگاه سپرده و

 كابوسش را پرداخته بود ... سراسر از
 كه به گوشه لبانش داشت منجمد لبخندي  با 

 .پريده مبدل شد  به پاييزي رنگ اولين بهار بودنش
 دختر كوچك ، چون قلب پرنده اي نحيف

 از سرمامي لرزيد . در آغوش مرگ ، مي لرزيد ،
 دستانش مي لرزيد . 

 »ترانه اي از احمد كايا  «

 شعر


