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متاسفانه به رغم تمامي هشدار و درخواست هاي مكرر مـجـامـع      
مدني و نهادهاي مدافع كودكان، همچنان در اين سالهاي اخـيـر     
قربانيان دم دستي حمالت انتحاري، انفجار بمبهاي كنار جاده اي   
و منازعات مسلحانه كودكان بوده اند. عالوه براين تعداد زيادي از  
افراد بي گناه و كودك در اثر حمالت اشتباهي قواي بين الملـلـي   

اين درحاليست به   . نيز جان هاي خود را از دست داده و مي دهند 
دليل فقر اقتصـادي، اطـفـال      
شماري از خانواده هـاي بـي       
بضاعت به دست فـروشـي در     
بازار و به كارهاي شـاقـه در       
افغانستان اشتغال دارند. انجـام   
كارهاي شاقه باعث مي شونـد  
كه به روح و روان كـودكـان       
صدمه وارد شده و آنها از تعليم 
و تربيت باز بمانـنـد. بـرخـي        
آمارها حكايت از آن دارد كـه    
در حال حاضر، مـلـيـون هـا         
كودك از نعمت تعليم و تربيت 
محروم هستند و انجام كارهاي 
شاقه يكي از داليل محروميت 
آنان از رفتن به مكـتـب مـي      

بر اساس آمارها درصـد   . باشد 
بيشتر آنرا دختـران بـه خـود        
اختصاص داده اند. عامل اصلي  
اين مسئله مشكالت امنيـتـي،   

عدم توجه دولت به كودكان، نبود حاكميت قانون و مشـكـالت       
اقتصادي است و اين روند هنوز هم ادامه دارد. بعد از سـه دهـه        
جنگ در افغانستان، چيزي كه در شهرها بسيار به چشم مي خورد، 
هزاران كودكي است كه به دنبال ناني براي خانواده شان از بام تـا  

برخي ديگر به در خانه   . شام سخت ترين كارها را انجام مي دهند
ها مي روند، تكدي گري مي كنند، در زباله ها به دنبال چيـز بـا     
ارزشي مي گردند و يا شيشه موترها را تميز مي كنند. عده ديگري  
از اين كودكان نيز به دست عده اي سودجو مي افتند كه از آنـان    
سوءاستفاده مي كنند. گزارش هاي تلخ و تـراژيـك كـودكـان            

اين كودكان از سوي  . انتحاري در افغانستان فاجعه بي بديل است
مخالفين دولت براي كشتار مردم آموزش مي بينند. وقتي از آنـان   
سؤال مي شود كه چرا دست به چنين اعمالي زده ايد مي گويـنـد   
به ما گفته شده بود زماني كه شما حمالت انتحـاري را انـجـام        

مانيد و ما به شـمـا پـول         دهيد كافران كشته و شما زنده مي مي

دهيم! تاسف مضاعف از آن است كه كودكان در افغانستان در     مي
 .معرض انواع و اقسام مختلف تهديد ها و مشكالت قـرار دارنـد      

هزاران كودك در اين كشور در معرض خطر جرايم جنايـي قـرار     
دارند. بيشتر كودكان متخلف از قانون كه در مـراكـز اصـالح و         
تربيت كودكان نگهداري مي شوند، به خانواده هـاي فـقـيـر و           
متوسط تعلق دارند و كودكي از خانواده هاي ثروتمند در ميان اين 
كــودكــان وجــود نــدارد. ايــن        
درحاليست كه بر اساس گـزارش  
ها ماهانه بطور متوسط در كشـور  

درصـد     50نفر كـه     40بيش از 
آنان را كودكان تشكيل مي دهند 
از اثر انفجار ماين ها و مـهـمـات    

در . خنثي نشده جان مي دهـنـد    
افغانستان عـمـال زمـانـي كـه          

ها كودكان خـود را بـه           خانواده
مكتب مي فرستند تا بـازگشـت     
آنان در نگراني به سر مي برند. از  
جانبي هم اقدامات طـالـبـان و        
مخالفان مسلح كه بـا تشـويـق      
خارجي ها به بستن مكاتب كشور 
اقدام مي كنند كودكـان را بـه       
سوي انحراف و بدبختـي سـوق     

در همين حال بررسـي    . مي دهد
ها از وضعيت اطفـالـي كـه در        
توقيف گاههـا و حـوزه هـاي          
پوليس بعنوان مجرم نگهداري مي شوند، نشان مـي دهـد كـه          
مشكالت تربيت اطفال مجرم و فراهم نبودن زمينه هاي بـهـتـر      
آموزش و تربيت باعث افزايش شمار كودكان مجرم در كشور شده 
است. يكي از مشكالت عمده اطفال متخلف در بازداشتـگـاه هـا       

برخـي    . كمبود وكالي مدافع و عدم آگاهي از قانون تخلفات است
از كارشناسان مسائل حقوقي مساله را از بعد ديگري مورد بررسـي  
قرار مي دهند و مي گويند شماري از مسئولين عدلي و قضايي و   
پوليس در عدم آگاهي از قانون برداشت مشابهي ندارند. بسياري از  
اطفال هنوز هم در توقيف گاه ها بدون سرنوشت باقي مـانـده و       
اعضاي خانواده آن ها به مشكل بزرگي مواجه اند و انـتـقـادهـاي     
زيادي از شيوه نگهداري اين اطفال در مراكز تربيت اطفال وجـود  

با توجه به تعهدات ملي و بين المللي دولـت در راسـتـاي          . دارد
حمايت از كودكان، دولت بايد با طرح برنامه هاي موثر و عاجل به 
حمايت از اين كودكان بپردازد و سـاخـتـار جـديـدي را بـراي             

 وضعيت هشدار دهنده كودكان در افغانستان
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 !ادعاي مرد فاسق

مسافري در شهر بلخ جماعتي را ديـد كـه مـردي        
زنده را در تابوت انداخته و به سـوي گـورسـتـان       

زنـد و       برند و آن بيچاره مرتب داد و فرياد مـي  مي
گيرد كه واهللا، بـاهللا     خدا و پيغمبر را به شهادت مي

خـواهـيـد مـرا بـه خـاك                ام! چطور مـي     من زنده
اما چند مـال كـه پشـت سـر تـابـوت                   بسپاريد؟

هستند، بي توجه به حال و احوال او رو بـه مـردم       
پدرسوخته ي مـلـعـون دروغ            گويند:  كرده ومي

مسافـر حـيـرت زده حـكـايـت را               . گويد. مرده   مي
پرسيد. گفتند: ايـن مـرد فـاسـق و تـاجـري                   
ثروتمند و بدون وارث است. چند مدت پيش كـه     
به سفر رفته بود، چهار شاهد عادل خداشناس در   
محضر قاضي بلخ شهادت دادند كه ُمرده و قـاضـي       
نيز به مرگ او گواهي داد. پس يكي از مقـدسـيـن     
شهر زنش را گرفت و يـكـي ديـگـر امـوالـش را               
تصاحب كرد. حاال بعد از مرگ برگشتـه و ادعـاي        
حيات مي كند. حال آنكه ادعاي مردي فـاسـق در      
برابر گواهي چهار عادل خـداشـنـاس مسـمـوع و          

افتد. اين است كه به حكم قـاضـي بـه          مقبول نمي
ت واجـب         قبرستانش مي بريم، زيرا كه دفن مـيـ

 .است و معطل نهادن جنازه شرعا جايزنيست

  احمد شاملو- برگرفته از:كتاب كوچه
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پيشگيري از تخلف كودكان در پيش گيرد. بازنگـري و اصـالح        
قانون رسيدگي به تخلفات كودكان، ايجاد اداره هاي دادستانـي و    
قضايي اختصاصي كودكان، حمايت ملي به منظور اجراي عدالـت،  
بازنگري به روند تعيين سن و اتخاذ اقدامات الزم بـراي ادغـام         
مجدد اين كودكان به اجتماع، از جمله راههاي خـارج شـدن از         

دولت افغانستان بـايـد       . خرابي وضعيت كودكان متخلف مي باشد
نجات كودكان را اولويت اصلي خويش قرار دهد. به باور نگـارنـده    
براي بهبود وضعيت كودكان كشور دولت بايد طرح مشـخـصـي      
براي بهبود وضعيت كودكان داشته باشد و اصل حمايت و دفاع از 
كودكان كشور بايد به صورت قانون مصوب و الزم االجـرا بـراي     

به هر حال يا دولت يا پارلمان در   . همه دستگاه هاي كشور در آيد
اين زمينه بايد بصورت جدي وارد عمل شود تا زمانيكـه قـانـون      
مشخص و نهاد مشخصي مبتني بر قانون وظايف معيني را بـراي  
نجات كودكان از وضعيت اسفبار كنوني به عهده نگرفـتـه و بـه        
دولت و ملت جوابگو نباشد تغييري در وضعيت كـودكـان كشـور      
بوجود نخواهد آمد. كودكان سرمايه هاي عـظـيـم ايـن مـلـت            
وسرزمين است اگر امروز فكر اساسي براي تربيت كودكان كشـور  
و صاحبان اين سرزمين در فرداهاي اين كشور نشـود خـيـانـت         

انتظار مي رود دولـت        . بزرگي به كشور و ساكنان آن شده است
برنامه هاي و پالنهاي مشخصي را براي كمك به كودكان كشـور  
و بهبود وضعيت آنان روي دست بگيرد. كودكان و نسـل جـوان        
كشور سرمايه هاي اصلي و صاحبان اصلي اين سرزمين در فردا و 
فرداهاي كشور است متاسفانه اين قشر در جامـعـه افـغـانـي در          

عالوه بـر تـعـداد        . معرض آسيب ها و خطرات گوناگون قرار دارد
زياد اطفال و كودكاني كه در انفجار ها و حمالت گوناگون طـرف  
هاي جنگ در افغانستان كشته و زخمي مي شوند باند هاي قاچاق 
و مافيايي نيز در پي سود جويي هاي كالن از تجارت اعضاي بدن 

از اين رو هـم    . كودكان در كشور هاي فقير از جمله افغانستان اند
پديده قاچاق اطفال و هم اعتياد به مواد مخدر در ميان كودكان از 
تهديد هاي جدي فراروي سالمت نسل جوان كشور دردهه هـاي  
آينده مي باشد. اگر اين بخش از جامعه ما مورد توجه جدي قـرار     
نگيرد تهديد هاي زيادي كشور و ساكنان آنرا در آينده مـتـوجـه      

انساني سالم، تحصيل كرده و متخصـص   يوجود نيرو  . خواهد بود
در هركشوري از ضروريات اوليه و اساسي آن است چنيـن نـيـرو      
هاي بايد ازميان كودكان امروزي كشور تامين گردد. بنـا بـرايـن       
بايسته است دولت تمام تالش هاي خود را در جهت بـرداشـتـن      
تهديدها از سر كودكان اين مرز بوم انجام دهد و در اين زمينه از   
هيچ تالشي دريغ نكند. همينطور مخالفان دولت و نيروهاي نـاتـو    
هم بايد بدانند كه وضعيت اسفبار كودكان افغانستان معلول ندانـم  

كاري ها، اشتباهات و اقدامات نظامي آنان نيز هست از ايـن رو      
 .آنان هم بايد در اين راستا تالشهاي جدي به خرج دهند

كان ممنوع!دكار كو  
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گفتيم ، كه انسان حيوانـي ابـزار     
ساز است . و نيز گفتيم كه ابزار و  
تكامل خود سبب دگرگوني بدن ، 
دستگاه عصبي و نيز ورابط انساني شد . اكنون به سيـر   
تكاملي ابزار و تاثيرآن انسان و تكامل جـامـعـه مـي         

پردازيم . مي دانيم كه حيوانات به كمك غرايـز  
خويش نيازهاي خود را بر مي آوردنـد و بـر         

مشكالت خويش پيروز مي شوند . هر حيواني از طريقـي غـذاي      
خود را بدست مي آورد و به طريقي از خود دفـاع مـي كـنـد .           
داركوب به كمك نوك نيرومندش غذا به دست مي آورد و شير با 
جنگ و داندنش . خرگوش دونده ي خوبي است و هنگام خـطـر      
بدين وسيله خود را نجات مي دهد . قورباغه به هنگام خطر رنـگ   
عوض مي كند ، شير با چنگ و دندان تيزش حمله مي كند و مار 
بانيش زهر آگينش مي گزد ، به عبارت ديگر تمام حيوانات بـراي  
تنازع بقا ابزاري طبيعي و سرخود دارند ، طبيعت ابزار مـورد لـزرم     
آنها را در بدنشان تعبيه كرده . اما انسان براي تنازع بقـا ، داراي       
هيچ يك از وسائل طبيعي پيش گفته نيست . نه دندانهاي تيـزي   
دارد ، نه دوندي خوبي است ، نه مشت هاي نيرومندي دارد ، نـه    
زهر دارد و نه مي تواند رنگ عوض كند . ولي در عوض ، انسـان   
ابزار ساز است . ابزار طبيعي حيوانات هر كدام فقط به يك صورت  
عمل مي كنند ولي ابزار انساني دم بدم تكامل مي يـابـد و كـار        
آمدتر مي شود . بدين جهت قدرت انسان فزاينده و دم افـزون         
است . گفتيم كه دنياي ميموني انسان ، يعني (اسـتـرالـوپـيـنـتـه          
كوس ) نسبت به حيوانات ديگر مغز و سلسله اعصاب پـيـچـيـده      
تري داشت . اين دستگاه متكامل عصبي ، در ولقع جبران كنـنـده    
ي ناتواني غريزي او در تنازع بقا بود . يعني در جريان تـكـامـل       
طبيعت به جاي ابزارهاي طبيعي ( چنگال و دندان تيز ، پـنـچـه       
نيرومند ، نيش زهر دار ، قدرت دوندگي ، استعداد عـوض كـردن     
رنگ و غيره ) كه در ساير حيوانات به وجـود آمـده بـود ، در               
( استرالو پيته كوس ) فقط دستگاه عصبي متكامل تـري شـكـل        
گرفته بود . اين دستگاه عصبي نيرومند به ( استرپيتـه كـوس )         
اجازه داد تا نو آوري كند ، و وسيله اي براي حل مشـكـل خـود        
( بدست آوردن غذا و دفاع از خود ) بيابد . اما مقدار اين نو آوري      
محدود بود ، يعني او فقط مي توانست براي بدست آوردن غـذا و    
براي دفاع از خود سنگ و چوب بدارد و نيز به صورت گله زندگي 
مي كند . اما رشد معزي و عصبي او چنان نبود كه قدمي بيش از    
اين بردارد و نو آوريش فقط در همين محدود بود . گفـتـيـم كـه        
( استرالوپيته كوس ) ، قريب يازده ميليون سال پيش بدين صورت   
زندگي كرد ، تا اين كه در يك ميليون سال پيش انـبـاشـتـگـي        

تغييرات كمي در او تغييري كيفي به وجود آورد و بـه      
( پيته كانتروپوس ) تبديل شد . ( پيته كانـتـروپـوس )          
ديگر حيواني بود ابزار ساز كه به صورت گله زندگي مي 
كرد . ( پيته كانتروپوس ) داراي مغز و دستگاه عصـبـي      
پيچيده تري از ( استرالوپيته كوس ) بود و بدين جهـت    
قدرت نو آوريش نيز بيشتر بود . اما نو آوري او  
هم محدود بود به شكستن سنـگ ، يـعـنـي         
سنگي را به سنگ ديگري مي كوفت تا شكسته شود و كار آمدتـر  
گردد . به قول ( گوردن چايلد ) ، هر انسان روزانه چندين ابزار مي    
ساخت . يعني هر وقت كه براي دفاع و بدست آوردن غـذا بـه          
ابزاري نياز داشت ، آن را مي ساخت و از آن استفاده مي كـرده و    
بعد كه كارش تمام مي شد آن را به گوشه اي مي انداخت . ايـن     
كار روزانه بارها تكرار مي شد . ابزارهايي كه بدين ترتيب ساختـه   
ميشد داراي شكل مشخصي نبود چون انسان تـوانـايـي آن را          
نداشت كه ابزاري مشخص و شكل گرفته بسازد ، ابـزارهـاي او       
سنگ هاي شكسته اي بود با شكل اتفاقي . ايـن دوره را كـه            
نزديك به چهارصد هزار سال طول كشيده ، دوره ي سپـيـده دم     
پارينه سنگي مي گويند ، يعني دوره سنگ هاي شكسته ي شكل 
نگرفته : يعني سنگ هاي شكسته اي كه شكلي اتفاقي داشته اند  
، نه مشخص . زماني را كه بشر از ابزار سنگي و اسـتـخـوانـي و        

 چوبي استفاده مي كرده ، دوران سنگ مي گويند . 
دوران سنگ قسمت اعظم تاريخ انسان را در بردارد . بع عـبـارت      
ديگر اكنون يك ميليون سال است كه از پيدايش انسان گذاشته . 

هزار سالش را دوران سنگ تشكيـل   900ابزار اين مدت ، بيش از 
هزار سال پبش كشـف شـده و بـه           6ـ 5ميدهد . يعني نزديك 

هزار سال دوران سنگ ، خـود   900دوران سنگ خاتمه داده ، اين 
 به دوره اي چند تقسيم مي شود : 

 ـ دوره ي پارينه سنگي  1
 ـ دوره ي ميان سنگي  2
 ـ دوره ي نو سنگي   3

دوره ي پارينه سنگي خود به چهار دوره ي كوچك تر تقسيم مي 
 شود : 

 ـ سپيده دم پارينه سنگي  1
 ـ پارينه سنگي نخستين   2
 ـ پارينه سنگي ميانه   3

در هر يك از دوره هاي فوق كه بعدا يك يـك آنـهـا را شـرح           
خواهيم داد ، بشر داري روابط اجتماعي مشخصي ، متنـاسـب بـا      
درجه ي تكاملي ابزار سازيش بوده . تقسيم بندي هاي فوق فقـط   
از نظر پيشرفت در ابزار سازي و تكنيك هاي توليد بود،در صورتي 

 مقدمه اي بر تاريخ 

 ابزار انسان ساز 

  »بخش سوم «

 نوشته فدائي خلق  حميد مومني



5 

دي ماه  20شماره 

parasilka 

كه دوران سنگ را از نظر اجتماعي نيز به دوره هايي تقسيم مـي    
 كنند : 

 دوره ي گله هاي نخستين  
 دوره ي جماعات خويشاوندي ـ خوبي 

 دوره ي مادر شاهي  
دوره ي پـاشـيـدگـي نـظـام           

 خانوداگي  
اكنون به شرح دوره هاي دوران 
سنگ و تعيين درجه ي تكاملي 
 اجتماعي هر دوره مي پردازيم : 

 سپيده دم پارينه سنگي
همچنان كه گفتيم ، در اين دروه فقط انسان مي توانست سنگ را 
با كوبيدن به سنگ ديگر بشكند . و از آن استفاده كند . در ايـن        
دوره انسان ، روزانه چندين ابزار ( سنگ شكسته ) مي ساخت . به    
عبارت ديگر دوره ي سپيده دم پارينه سنگي را مي توان دوره ي   
سنگ هاي شكسته ي اتفاقي و شكل نگرفته ناميد . انسان هـاي   
اين دوره را ( پيته كانتروپوس ) مي نامند . اين دوره چـهـارصـد         
هزار طول كشيد ( از يك ميليون سال تا ... هزار سال پيـش ) و          

 انسانها در اين مدت به صورت گله زندگي مي كردند . 
 تعريف گله : 

گله ، جماعتي ناپايدارو اتفاقي بود . يعني گروهي انسـان دسـتـه       
جمعي غذا بدست مي آوردند و از خود دفاع مي كردند . اين گـروه   
اتفاقا گرد مي آمدند و ممكن بود از هم جدا شوند و به چند گلـه    
تقسيم گردند ، يا گروهي از آنها به گله ي ديگر بپيوندند و يا افراد 
گله به گله ي ديگري ملحق شوند . به هر حال گله جـمـاعـتـي        
ناپايدار بود . بين افراد گله ، روابط جنسي نظم مشخصي نداشت و  
بيشتر بر اساس روابط جنسي حيوانات بود . علت ناپايـداري گلـه      
نارسايي توليد و ناقص بودن ابزار كار بود ، زيرا كه با سنگ هـاي  
شكسته بي شكل نمي شد به اندازه ي كافي غذا بدسـت آورد و      
ناچار افراد گله براي بدست آوردن غذا از يك ديگر دور مي شدنـد  
و ديگر نمي توانستند به هم بپيوندند . در نتيجه يا گله هاي ديگر  

 بوجود مي آوردند و يا هر دسته به گله اي ديگر مي پيوست . 
 پارينه سنگي نخستين : 

در اين دوره ابزار كمي تكامل پيدا كرد ، يعني پاره سنگ هاي بي 
شكل به پاره سنگ هاي خشن ساز نوك تيز تبديل شـد . بـه          
عبارت ديگر انسان چون قدرت زندگيش كمي تكامل يافته بود ،   
توانست سنگ را طوري بشكند كه نوك تيز و سر پهني داشـتـه     
باشد تا بل كه سر پهنش بهتر در دست جاي گيرد و نوك تيـزش  
بهتر بدن حيوانات و ريشه هاي درختان را ببرد . امـا ايـن ابـزار         

جديد را تبر سنگي مي ناميم . اين ابزار بر خالف پاره سنگ هاي  
بي شكل دوره ي پيش داراي مشخص است . تبر سنگي قـدرت     
تئليد انسان را باال برد ، زيرا كه انسان با چنين ابزاري بيشتر غـذا    
بدست مي آورد و بهتر از خود دفاع مي كرد . در اين دوره ، انسان  
گذشته از ساختن تبرسنگي ، بر آتش نيز دست يافت ، يعنـي بـه     
استفاده از آتش نيز دست يافته يعني استفـاده از آتـش را يـاد            
گرفت . اما او قادر نبود آتش بيفروزد و فقط توانست آتش را بـه       
كار برد و از آن نگهداري كند . انسان آتش زا بـراي تـرسـانـدن        
جانوران و گرم كردن خود و نيز پختن به كار مي بـرد . چـون          
ساختن تبر دستي بيشتر از ابزار سنگي دوره ي پيـش كـار الزم       
داشت ، بدين جهت انسان بر خالف گذشته ابزار را خود نگهداري 
مي كرد و براي كارهاي مختلف از آن استفاده مي نمود . زندگـي   
اجتماعي انسان دوره ي پارينه سنگي نخستين نيز به صورت گلـه  
بود ، زيرا كه هنوز انسان نمي دانست به اندازه ي كـافـي غـذا          

بدست آورد . انسـان     
هاي دوران پـاريـنـه    
سنگي نخستـيـن از     
نوع ( پيته كانتروپوس  
ها ) بوده اند . دوره       
ي پارينـه سـنـگـي       
نخستـيـن نـزديـك       
پانصد هزار سال طول 
كشيد ( از شـشـصـد     

 هزار سال تا صد هزار سال پيش ) 
 پارينه سنگي ميانه  

در اين دوره ابزار سنگي منشعب شد . انسان توانست ابـزارهـاي      
سنگي متفاوت براي كارهاي گوناگون بسازد . به عبـارت ديـگـر       
انسان در اين دوره براي هر كاري ابزار سنگي مخصوص به كـار    
مي برد . اما انواع اين ابزارها زياد نبود و از سه يا چهار توع تجـاوز   
نمي كرد . آتش افروزي نيز از اكتشافات دوره ي پارينه سـنـگـي     
ميانه است . در اين دوره با مالش دو قطعه چوب به يكديگر آتش  
روشن مي كرد . روشن كردند آتش كاري بسيار دشوار بود ، ولـي   
چون انسان نياز داشت چاره اي جز اين كار نداشت . ايـن دوره         
نزديك به شصت هزار سال طول كشيد ( چهل تا صد هزار سـال   
بيش ) . انسانهاي اين دوره ( نئاندر تال ها ) به نقاشي و مجسمـه      
سازي كمي دست يافتند و مذهب را نيز همان ها بيناد نـهـادنـد      
( پيته كانترو پوس و سينا نتروپوس ) مذهب نداشـتـنـد ، ولـي           
( نئاندر تال ها ) داراي عقايد مذهبي بوده اند . وجود مـذهـب و          
هنر در بين ( نتاندر تال ها ) دستگاه عصبي و نيز تكـامـل ابـزار        



6 

دي ماه  20شماره 

parasilka 

سازي آنان است . انسانهاي اين دوره نيز ( نئاندرتال ها ) غار را به    
محل سكونت خود تبديل كرده بودند . دليـل ايـن امـر يـكـي             
گسترش سرما بود ( يخبندان ) ويكي هم اين بود كه بـه عـلـت        
تكامل ابزار ، انسان چنان نيرومند شده بود كه ديگر مي توانسـت  
در مقابل حيوانات وحشي و درنده از خود دفاع نمايد و فرار نكند .   
در نتيجه ي گسترش سرما ، لباس ( از پوست حيوانات ) نـيـز در       
اين دوره بوجود آمد . جماعت ـ خانوادگي هم بتدريج در اين دوره  
ـ پارينه سنگي ميانه شكل گرفت . زيرا به علت تكامل ابزار كـار،   
ساكن شدن انسان در غار ، تسلط بر آتش و پيدايـش لـبـاس ،        
انسان فوق العاده نيرومند شده بود و بدين جهت مـي تـوانسـت        
غذاي كافي بدست آورد و با درندگان مقابله كند . در نتيجه ، گلـه   
به جماعت پايدار تبديل شد ، به عبارت ديگر افراد گله ديـگـر از     
هم جدا نمي شدند و به طور دائم با يكديگر زندگي مي كردنـد .    
جماعت خوني ـ خانوادگي كه از دورن گله به وجود آمد جماعتـي  

پايدار بود . و چون بين تـمـام زنـان و         
مردان گروه روابط جنسي بي بند و باري 
وجود داشت ، در نتيجه ، همه بـا هـم       
خويشاوند ـ هم خون بودند . البته الزم    
به ياد آوري است كه در گله نيز روابـط    
بي بند و باري جنسي افراد گروه وجـود    
داشت ، ولي چون گله جماعتي ناپـايـدار   
بود و افراد به طور اتفاقي از هم جدا مي 
شدند و به هم مي پيوستند ، در نتيـجـه   
خويشاوند ـ هم خون نبودند . جـمـاعـن     
خوني ـ خانوادگي قديمي ترين شـكـل     

ازدواج گروهي ( اندوگاميا ـ دوران ازدواجي ) است . چـنـان كـه         
برخي از دانشمندان مي گويند ، در اين دوره ، ازدواج بين والديـن  
و فرزندان ممنوع شد . در ابتدا اين ممنوعيت در ازدواج بين مادر و  
فرزندان بود . اين ممنوعيت خود سبب پيدايش جماعت خانوداگي  
كه روابط جنسي در آن نظمي مشخص بود ، گرديد . اين مسـالـه    
كه چرا ممنوعيت در ازوداج بين مادر و پسران بوجود آمد ، خـود    
مبحثي ديگر است كه نياز به گفتگوي بيشتري دارد . امـا بـه            
اختصار مي توان گفت كه زنان در نتيجه ي مراقبت از فـرزنـد و     
نگهداري از آتش و لزوما ماندن در خانه به مركز ثقل جـمـاعـت      
خانوداگي تبديل شدند . از طرفي به علت ازوداج گروهي ، فـقـط      
مادران صاحب فرزند شناخته مي شدند و پدر يا فرزند مشـخـص     
نبودند . بدين جهت مادر در خانواده نفوذ قابل توجهي بدست آورد  
و كم كم زنان به فرمانروايان جماعت خانوادگي تبديل شدند . كه  
پيداست سلطان واحد خانواده پيرتريت زنان خانواده بود كه نسبـت  

به تمام افراد گروه سمت مادري و مادر بزرگي داشت . اين نفوذ و  
برتري اقتصادي ـ اجتماعي زنان و شايد هم اختالف هاي سـنـي   
در درون جماعت خانوادگي علت بوجود آمدن ممنوعـيـت ازدواج     
بود كه ابتدا بين مادر و پسران بوجود آمد . اين همه مقدماتي بـود   

 براي تشكيل جماعت خانوادگي مادر شاهي .  
 پارينه سنگي جديد 

 در اين دوره ابزار سنگي و استخواني توسعه پيدا كرد و تكميل  
شد . اهلي كردن  حيوانات نيز در اين دوره آغاز شـد . اولـيـن            
حيواني كه به وسيله انسان اهلي شد سگ بود . ابزارهاي سنگي و  
استخواني اين دوره داراي انواع مختلفي بود كه هـريـك بـراي        
كاري به كار مي رفت : سنگي ، سرنيزه ي سنگي ، سـورخ كـن      
سنگي ، سوزن تيز كن سنگي و نيز سوزن استخواني ، استخوانـي  
و هارپون ( نيزه د دندنه دار ) . انسان هاي ايـن دوره از نـوع              
( كرومانيون )و انسانهاي مشابه آن بودند كه به انسان معاصر يـا      
انسان اديشه ورز ( هـومـر سـاپـيـن )             

هـزار     25معروفند . اين دوره در حـدود     
هـزارسـال      40ـ    15سال طول كشيد (  

پيش ) . آغاز اهلـي كـردن حـيـوانـات            
( سگ ) مه در اين دوره انجـام گـرفـت        
زمينه را براي دمداري ـ كه بعدا چنان كه 
خواهيم ديد در دوره ي ميانـه سـنـگـي       

 بوجود آمد ـ مهيا كرد .  
 دوره ي ميانه سنگي 

در اين دوره تير و كمان بوجود آمد . يعني  
انسان متوجه شد كه چوپ را اگر خم كند 
و سپس رها نمايد نيرويي ايجاد مي كند كه براي او قابل استفـاده  
است . كشف اين نيرو به وسيله ي انسان سبب اخـتـراع كـمـان        
گرديد . كمان باعث شد كه انسان بتواند از فاصله دور به حيوانات  
ضربه بزند ، ب عبارت ديگر تير و كمان سبب تسلط بيشتر انسان 
بر حيوانات شد . مهم ترين پيشرفت انسان در ساختن ابزارسنگـي   
در اين دوره ساختن ( ميكروليت ) سنگ ريزه بود . ( ميكروليت )       
سنگ هاي ريزي بود كه در روي تبر و نيزه نصب مي كردند . در  
اين دوره انسان به طور وسيعي به اهلي كردن حيوانات پرداخت .   
پس از اهلي شدن سگ ، نوبت به حيوانات ديگر مانند خـوك ،      
اسب ، گاو ، گوسفند و ساير حيوانات رسيد . اهلي شـدن وسـيـع       
حيوانات يبب آغاز دامداري گرديد . دامداري نيز باعث شد كـه از     
اهميت شكار به عنوان اساس تغذيه انسان كاسته شود . مـردهـا      
كمي خانه نشين گردند . البته خانه نشين شدن مرد به طور كـلـي    
بعدا ، يعني هنگامي كه كشاورزي بوجود آمد ، انجام گرفت . دوره  
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 15ــ     7ي ميانه سنگي در حدود هشت هزار سال طول كشيد (  
سال هزار سال پيش ) جماعت خانوداگي مادر شاهي در اين دوره   

 داشت رونق مي گرفت .  
 دوره نو سنگي  

بزرگترين موفقعيت ابـزار  
سازي اين دوره ي انسان 
سوراخ كردن سـنـگ و     
صيقل دادن آن بود . بـا     
سوراخ كـردن سـنـگ        
انسان موفق شد كه تبـر  

( ماكروليت ) بسازد تبر در بريدن تنه ي درختان و شكستن چوب   
هاي بزرگ و نيز قايق سازي به انسان كمك كرد . انسان از تنـه   
درختان بزرگ با تبر براي خود قايق ساخت . كلنگ را نيز انسـان   
در همين دوران ساخت . كلنگ سبب پيدايش كشـاورزي شـد .        
كشاورزي كلنگي بسيار كم محصول بود ، زيرا كـه انسـان بـه          
سختي زمين را شخم مي زد و از صبح تا غروب مقدار كمي زمين 
به وسيله ي يك نفر شخم زده مي شد . كشاورزي كلنـگـي بـه       
عهده ي زنان بود و مردان بيشتر به دامـداري و شـكـار مـي             
پرداختند . دوره ي نو سنگي دوره ي  شكفتن جماعت مادر شاهي  

هزار سال پيش آغاز شد تا هنگام كشـف مـس      7بود . اين دوره  
هزارسال پيش در برخي از نقاط  6ـ  5ادامه يافت . مس در حدود  

جهان كشف گرديد . كشف مس دوران ديگري را در تاريخ بشـر     
آغاز كرد كه دوران فلز ناميده مي شود . كه خود موضوع بـحـثـي     

 ديگر و مقالي ديگر است . 
 هزار سال پيش  6دوران سنگ ـ از يك ميليون سال تا 

 هزار سال پيش  15الف ـ پارينه سنگي ـ از يك ميليون سال تا 
ـ سپيده دم پارينه سنگي : سنگ شكسته ي بي شكل ( از    1الف 

 هزار سال پيش )  600يك ميليون سال تا 
ـ پارينه سنگي نخستين : پاره سنگ هاي خشـن تـبـر و          2الف 

 هزار سال پيش )  100هزار سال تا  600دسته سنگي ( از 
ـ پارينه سنگي ميانه : اكتشاف آتش افروز ، انشعاب ابـزار      3الف 

 40هزار سال تا    100سنگي ، مقدمات نقاشي و مجسمه سازي (  
 هزار سال پيش ) 

ـ پارينه سنگي جديد : توسعه و تكميل ابـزار سـنـگـي و           4الف 
هزار سال تـا     40استخواني ، اهلي كردن سگ و تكامل هنر ( از  

 هزار سال پيش )  15
 ب ـ ميانه سنگي : ميكروليت تير و كمان ، اهلي كردن حيوانات  

هزار سال پيش تبر ( ماكروليـت ) كـلـنـگ ،              6ج ـ نوسنگي :  
 پيدايش كشاورزي .

جهان پهلوان تختي مظهر 
عشق و وفاداري به توده 

 هاي درد و رنج!

ديماه چهل و پنجمين سالروز مرگ  16
انساني است كه براي هميشـه يـاد و       
خاطره رفتار و كردار انساني او در عشق 
ورزيدن به تـوده هـاي رنـجـبـر و              
زحمتكش در دل نسل به نسـل مـردم     

ميهنمان ماندگار ميماند . ياد و خاطره تختي خاني آبـاد و دروازه       
غار و جنوب تهران را در نورديد و او همچون قهرمان توده هـاي    
مردم زندگي خويش را بخاطر آنها و براي شادي و افتخـار آنـهـا      
وقف كرد . دوست داشتن تختي نه تنها به خاطـر پـيـروزيـهـاي         
بزرگ در ميادين جهاني ورزش و كشتي ، بلكه در همدردي او بـا  
درد و رنج و مصيبت توده هاي تحت ستمي بود كه تختي خود را   
به آنها مديون ميدانست و بهترين مثال بـراي فـداكـاري ايـن           
قهرمان ملي راهپيمايي تختي در خيابانهاي تهران است كـه در      
زمان زلزله بوئين زهرا براي جمع آوري كمكهاي مردمي به مـردم  
منطقه زلزله زده بوئين زهرا كه خانه و آشيانه خويش را در جريان 
اين مصيبت از دست داده بودند . فعاليتهاي سياسي جهان پهلوان  

و فـعـالـيـت در          1332مرداد سال  28تختي به سالهاي قبل از 
صفوف جبهه ملي ايران و همكاري او با شوراي جبهه ملي آنزمان 

عضو داشت برميگردد و تختي يكي از اعضاي آن شـورا     170كه 
بود .مرگ جهان پهلوان تختي نتيجه يك مرگ ساده  نبود بلـكـه    
نتيجه نفرت و كينه سردمداران رژيم پادشاهي پهـلـوي از او و         
توطئه ننكين دربار شاه خائن ايران عليه وي بود . اما بـرعـكـس       
آدمكشان سركوبگر ، تختي و هزاران تختي ديگر هرگز نخواهنـد  
مرد زيرا تعهد وعشق به توده هاي رنجبر و زحمتكش تحت ستـم  
بخش مهمي از فرهنگ مبارزان راه آزادي و برابري است . و يـاد   
و خاطره آنها در دل و جان ميليونها انسان جامعه تحت ستـم مـا     

 براي هميشه باقي خواهد ماند .

 يادش گرامي باد 
 ( ادامه دارد)
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در قسم�ت اول داس�ت�ان خ�وان�دي�م ک�ه ، ق�ه�رم�ان                       
داستان بهمراه پدر و چند نفر ديگر در يک ريخته 
گری در شرايط بسيار ب�د مش�غ�ول ک�ار ب�ودن�د ،                 
انفجار در کوره ريخته گ�ری ب�اع�ث کش�ت�ه ش�دن             
عيسی و کور شدن پدر قهرمان داس�ت�ان ک�ه ت�ن�ه�ا           

 نان اور خانواده بود شد و اينک ادامه داستان...

يك روز كه ننه حالش بهتر است و دور     
مـن     «هم نشسته ايم بابام مي گويـد :    

ديگر نمي توانم كاري بكنم . بـايـد بـه         
تهران برويم . توي تهران با اين تار مـي   
توانم كار بكنم و پول بدست بياورم وگرنه 

هم من و هم شما از گرسنگي مي ميريم . چيزي هم كـه     
نداريم بفروشيم . توي اين شهر هم آبرو دارم و نمي تـوانـم كـار       

بابا و ننه و مادربزرگ مي نشينند و فكـر مـي     »    ديگري بكنم .  
كنند . و مادربزرگ و ننه يك عروسك بزرگ . قشنگ با پارچه و     
زنگوله و مهره هاي جورواجور درست مي كنند . يـك نـخ بـه           
عروسك مي بندند و سرديگر نخ را به دست بابام وصل مي كننـد  
بابام وقتي تار مي زند عروسك را روي پايه اي مي گذارند و بـه    
دست من ميدهند . بابام آهنگي مي زند و عروسك دوبـاره مـي        
رقصد . عروسك را در يك بقچه مي پيچند و توي يك چـمـدان    
حلبي مي گذارند . كتاب هايم را هم توي همـان چـمـدان مـي          
گذارم . يك روز صبح زود چمدان را به من مي دهند و من دست  
بابام را مي گيرم و تار را كه در كيسه است به دست بـابـام مـي        

بگذار اين بچـه   «دهند و به راه مي افتيم . ننه به بابام مي گويد:   
درسش را بخواند و بي سواد نشود . تو را به خدا مانعـش نشـو .        

و رو مي كند به مـن و      »كتكش هم نزن دلش تنگ مي شود .  
زحمت هايم حاللت نباشد و شيرم حرامت باشد اگـر   «مي گويد :  

دست مادربزرگ و ننه را مي بوسـم و مـي       »درست را نخواني .  
ننه جان هر طور شده درسم را مي خوانم ننه جان غصـه  «گويم :  
فكر مي كني كه آن شكايتي كـه  «ننه به بابا مي گويد :  »نخور .  

از قاسم چاو كاو كرديم نتيجه بدهد و تاوان چشم تو را به مـا و      
اگر مي  «بابام مي گويد : »پول خون عيسي را به مادرش بدهد ؟ 

داد كه تا حاال داده بود . اما آن نامرد حتي به من هم سر نـزد و       
بـه   »احوالي هم نپرسيد . شنيده ام كه سر قبر عيسي هم نرفته .   

تهران مي رسيم . همه جا چراغ است . همه جا تابلوهاي رنگي .     
ساختمانهاي يزرگ و نو . حيف كه بابام كور اسـت . وقـتـي از            
ماشين پياده مي شويم آن قدر شلوغ است مه من دستباچـه مـي     
شوم . پايم به سنگ وسط گاراژ مي خورد و با سر به زميـن مـي      
افتم . خوب است كه بابام نمي افتد . چمدان را مي گيرم و مـي        
رويم به يك مسافر خانه . صبح بيدار مي شويم و مي رويم سـراغ   

يك ريخته گر كه بابام را مي سنـاسـد و     
قرار مي گذارند كه شب ها تـوي دكـان     
بخوابيم . ريخته گر مرد خوبي است . زن   
و چند تا بچه دارد و نمي تواند ما ار بـه      
خانه خودش ببرد . چون همه شان تـوي   
يك اتاق زندگي مي كنند . ريخـتـه گـر       
اسم مرا توي يك كالس شـبـانـه مـي       
نويسد . روزها همراه آهنگ بابام از ايـن     
خيابان به آن خيابان مي رويـم . از آن         
همه ماشين سرم گيج مي رود . مردم زود  
زود راه مي روند و گاهي هم پولي به بابام مي دهند . بعضي هـا     
هم مي دوند و به آهنگ بابام گوش نمي دهند . بابام يك عينـك   
سياه مي خرد ، چون چشم هايش خيلي ناجور است . پلك هـاي     
او سوخته و رنگ عجيبي دارد . توي پلك هايش به جاي چشـم     
مثل گوشت لخم است . عينك را مي زند و قيافه اش بهتـر مـي      
شود . دستش را كه پرلك و پيس است در دست مي گيرم و پينـه   
هايش را كه دارد صاف مي شود حس مي كنم . گوشه خـيـابـان     
مي نشينيم و او شعرهاي كردي مي خواند و ساز مي زند . هـمـه    
شعرهايش به ياد كرمانشاه است . به ياد ننه ام و به ياد زنـدگـي      

 گذشته و جواني اش است . او مي خواند : 

 وقتي جوان بودم مرغابي ها را به دام مي انداختم

 و حاال مرغابي ها از دام كهنه ام فرار ميكنند . 

 با تب و تاب ب دنبالت مي گردم 

 مشك خود را بردار و به لب چشمه بيا 

 پوست مشك تو از چرم شكار است . 

 آب درونش دواي بيمار است . 

 پراو بيستون دو تا برادر بودند 

 فلك كاري كرد كه از هم جدا شدند . 

 صداي بواق ماشين در قهوه خانه مي پيچد 

 اين يار نازار كيست كه به سفر مي رود . 

 شعري هم به ياد عيسي مي خواند :

 راه باريك گورستان راه تو شده 

 داستان

 همراه آهنگهاي بابام 
 علي اشرف درويشيان

 بخش پاياني 
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 گور چون زاغه اي تاريك جاي تو شده 

 مادرت بميرد اي فرزند نازنينم 

 قلب مادرت براي تو خون شده 

بابام تار مي زند و مي خواند و عروسك مي رقصد .چشـم هـاي      
عروسك مثل چشم مادربزرگ است . همان چشم هاي مهربان و  
دوست داشتني . مغازه ها پر از اسباب بـازي اسـت . امـا مـن               
عروسك خودمان را دوست مي دارم . شب ها در گوشه دكان با او  
درد دل مي كنم . مثل اين كه كنار مادر بزرگم هستم و او بـرايـم    
قصه مي گويد و بادست زبرش پشتم را مـي خـارانـد . روزهـا            
عروسك در دست من با آهنگهاي بابام مي رقصد . همراه بـابـام      
هستم .همراه نغمه سازش مي روم و آهنگها و غصـه هـاي مـا         
خيابان را پر مي كند . يك روز يك حاجي فييروز پيش ما مي آيد  
و كنار ما مي نشيند . با پدرم دوست مي شود و با هم بـه دكـان      
ريخته گري مي رويم و شام مي خوريم . حاجي فيروز يك دايـره   
زنگي دارد و شهر خوبي مي خواند . بابام خيلي از آن شعر خوشش  
مي آيد و آن شعر را ياد مي گيرد و مي خواند . به خيـابـان مـي       
رويم از كنار ما مردم با لباس هاي پر عطر و خوشبو مي گـذارنـد   
بچه هايي كه دلم مي خواهد به لباسشان دست بـزنـم رد مـي          
شوند . يك كوچولو از مادرش پول مي گيرد و به طرف من مـي     
دود و پول را در دست من مي گذارد . دستش كوچولو و سفيـد و     
قشنگ است . بابام تار مي زند و عروسك مي رقصد و شعر حاجي  

 فيروز را مي خواند : 

 اي برارد بيا بشنو حديث پر غم و احوال ما  

 تابداني كجا رفته است آه سوزناك سينه ها 

 مرغ و ماهي ، خاوريار و خامه و شير و كره مال شما 

 نان و دوغ و شيره و جغوري و بغوري مال ما 

 آن هواي سرپل تجريش با آب خنك مال شما 

 دود واحد مال ما ، بوي زباله مال ما 

 الله و باغ و درخت و پارك مال شما 

 چاله و غار و لجن ، خاك خيابن مال ما 

 شبنم و بوي نسيم ، برف قشنگ مال شما 

 سيل و سرما و بال ، خانه خرابي مال ما 

 شوفاژ و كاناپه و مبل چراغ مال شما 

 منقل دود ذغال و كرسي و تب مال ما 

 روغن حيواني و شعد و عسل مال شما 

 روغن و پيه و نباتي و مگس ها مال ما 

 خانه آپارتمان تا آسمان مال شما 

 سرنگون از چوب بست ساختمان مال ما 

 هر چه باشد تازه و نو جملگي مال شما 

 آشغال و درب و داغان و قراضه مال ما 

 قالي و كش و كاله و چتر و شال مال شما 

 كوري و بي پولي و رنج چالقي مال ما 

 كافه و كاباره و قركمر مال شما 

 گريه و زاري و شيون ، داد و بيداد مال ما 

 اي حبيب من اي حبيب من 

 رنج اين دنيا شد نصيب من 

از خيابانهاي خيلي قشنگي مي گذريم و بابام مي خواند و مي زنـد  
و عروسك مي رقصد . يك مرتبه يك دختر كوچولو نزديـك مـا      
مي آيد . يك نفر آدم گنده هم همراه اوست و كبف درسه دختر را  
به دست دارد . دختر مي ايستد و عروسك را كه مي رقصد نـگـاه    
مي كند و ناگهان جلو مي آيد و دست عروسك مرا مي گـيـرد و     
مي خواهد با خود ببرد . من عروسك را از دستش مي گيرم . بابام   

  «مي گويد : چه خبر شده . چه شده ها . كيه اونجا . مي گويم :       
دخـتـرك    »هيچ بابا جان يك دختر مي خواهد عروسك را ببرد .  

به گريه مي افتد و با لباس هاي قشنگ روي زمين پهن مي شود 
و خودش را لوس مي كند . مرد گنده جلو مي آيد و با دست چـاق   
و بزرگش يك سيلي توي گوش من مي زند . مردم دور ما جـمـع    
مي شوند و مرد گنده را با خود مي رند . دست با را مي كشم و از   
آن جا دور مي شوم بابا ديگر دل و دماغ درستي ندارد . به سـوي     
دكان براه مي افتيم . من از دور مرد گنده را مي بينم به دنبال مـا   
مي آيد . به بابا مي گويم .دخترك دنال او نيست . من ديگـر آن       

سال . 18ممنوعيت كار اطفال و جوانان كمتراز    
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مرد را نمي بينم . به بابا مي گويم و نفس راحتي مي كشيم . شب   
كه از كالس مي آيم مشق هايم را مي نويسم و كنار بـابـام دراز     
مي كشم . خوابم مي برد . چون هوا گرم است در دكان را نيـمـه     
باز گذاشته ايم . صح بيدار مي شوم . عروسك سرجايش نيست .     
بابا را بيدار مي كنم و با هم خيلي غصه مي خوريم . بابا را مـي       
گيرم و به همان خيابان مي رويم . بابا آهنگهاي غصه دارش را      
مي خواند و تار مي زند . نمي توانيم عروسك را پيدا كنيم ياد آن    
چشم هاي قشنگ عروسك دلم را آتش مي زند . مثل ايـن كـه      
مادربزرگ چشمهاي خودش را توي صورت عروسـك گـذاشـتـه       
بود . لباس عروسك بوي پيراهن ننه ام را مي داد و شبها بـا وي     
آشنايش به خواب مي رفتم . بابام به مي گويد كه نامـه اي بـه        
خانه بنويسم . مي نويسم كه عروسك ما را دزديده اند . كه نـنـه      
جان من درس مي خوانم و قول مي دهم كه خوب درس بخوانـم  
و دانا بشوم و عروسك دزدها را سرجايشان بنشانم و جواب سيلـي  
شان را بدهم و تلتفي عيسي را درآورم . مي نويسم ننه جان غصه  
ما را نخور . حالمان خوب است و به ياد شما هستيـم كـه يـك         
عروسك ديگر از پارچه و مهرهايي كه داريد برايمان درست بكنيد 
و وقتي آشنايي به تهران مي آيد به او بدهيد تا براي ما بيـاورد .    
مي نويسم كه ننه جان حاال بابا تار مي زند و آواز مي خواند و من 
دست وا را مي گيرم و عروسكي نداريم كه برقصد . براي نـنـه و      
مادربزرگ پول مي فرستيم و قول مي دهيم كه هر چه دوزتر بـه    
آن ها سر بزنيم . شب ها از كتاب هايي كه در كالس شـبـانـه ،       
همكالسي هايم به من مي دهند براي بابام مي خوانم . خيلي بـه   
كتاب عالقه دارم و مي خوانم و هي مي خوانم و بابام عينكش را   

اي «برمي دارد و صورتش را روبه سقف مي گيرد و مي گـويـد :     
مـن  »پسر جان اگر زندگي مرا بنويسند هفتاد من كاغذ مي شود .  

بابا جانم من درس مي خوانم و كتـاب    «مي گويم :  
هم زياد مي خوانم تا نويسنده بشوم و زندگـي تـو     
ننه و مادربزرگ را بنويسم . سرگذشت عيـسـي و      
مادرش را بنويسم . حيف  است عيسي فـرامـوش      
بشود . آري باباي خوبم . عمو كاهي هم هيچكس   
را ندارد و خيلي حرف برايم زده . من نويسنده مـي   
شوم و ازچاقوي تيز قاسم چاوكاو و دارودستـه اش    

دراز مـي   ».هم نمي ترسم . آري باباي جانم ... آري     
كشم و از گوشه در به ستاره ها نگاه مي كنم و دلم مي خـواهـد     

 خواب عروسكم را ببينم .  

اول ژانويه ( يازده ديماه ) پنجاه و 
 نهمين سالروز انقالب كوبا !

تاريخ شروع نبردهاي انقالبي كـه مـنـجـر بـه            
بـود و       1953ژانيه  26پيروزي انقالب كوبا شد 

سال پيشـروي انـقـالبـي        6تنها در مدت زمان 
خلق كوبا توانست با خالقيت خـويـش شـرايـط       
الزم ذهني را براي پيـروزي انـقـالب بـوجـود          
آورد . اين نيز ميسر نبود جز ايـنـكـه بـا كـار             
مستمر و مداوم و ايجاد عرصه هاي وسيع بـراي  
توده ها بنمظور شكوفايي توانايـي و نـيـروي        
آنان براي انجام تغيير و تحوالت اسـاسـي در     
شيوه زندگي و بنيانهاي جامعه ـ براي رسيـدن  
به اين مقصود نيز ميبايست درك و فـكـريـت        
انسانها پرورش ميافت و شكوفا ميگشت و ايـن  
امر انجام نخواهد پذيرفت تا آن زماني كه ايـن  
رفتار و كردار در زندگي روزمره آنـان مـكـررا        
انجام پذيرد . شخصيت نقش بزرگ سازماندهي  
و رهبري را ايفا خواهد نمود البته آنـزمـان كـه      
عاليترين اخالقيات و مطـالـبـات خـلـق را در            
برگيرد و از راه و مسير پـيـشـروي مـنـحـرف           

 نگردد . 
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 شعر

 خورشيد زنده است در سياهكل 

 خورشيد زنده است در سياهكل 

 وقتي كه چكاچك دنده ها و چرخها 

 در سوت كار و خروش اعتصاب 

 وقتي كه در خلوت زمزمه ها و اوج شعار 

 پنهان و آشكار 

 از شورش و قيام و رهايي 

 از بيژن و جهان و صفائي ياد ميشود . 

 خورشيد زنده است ، 

 در سياهكل در عصيان توده ها 

 وقتي كه در ترنم خوشه ها و بادها 

 وقتي كه در سوقط دانه ها 

 به دامان خاك 

 وقتي كه در طپش قلب تركمن 

 شورا و كار و كشت 

 توماج و عزم رهائي آواز ميشود ، 

 خورشيد زنده است ، 

 در سياهكل در عصيان توده ها 

 اكنون ميان آتش و خون 

 قيام و جنگ 

 با اين همه نشيب 

 با اين همه فراز 

 خورشيد زنده است ، 

 در سياهكل در عصيان توده ها .

 نگاه كن ، نگاه كن 

اين درياي پرچم هاي 
 سرخ 

كه بر دست كودكان 
 تركمن صحرا 

 به گردش در آمده است 

خون دالوران تركمن 
 صحراست 

خون صيادارن و كشتگران 
 است 

 خون زمين  و شورا است 

خون آوازه خوان 
 رفيقانست 

خون آوازه خوان توست ، 
 توماج 

 آ... ي توماج ، توماج 

داس خونين دهقانان ، 
 توماج 

 تور خونين صيادان ، توماج 

توماج ... مختوم ... 
 واحدي ... جرجاني 

داس خونين دهقانان ، 
 فدائيان خلق 

تورخونين صيادان ، 
 فدائيان خلق 

 ترجمه ترانه اي  از تريسي چپمن 

چرا ؟ چرا نوزادان از گرسنگي 
 ميميرند 

وقتي كه براي سير كردن دنيا 
 نان كافي هست 

چرا با اينكه هستيم و بسياريم 
 كساني هنوز تنهايند 

چرا موشكهاي جنگي را 
 پاسدار صلح مي نامند 

 وقتي كه براي كشتن رفته اند 

چرا زن حتي در خانه اش در 
 امان نيست 

 در دنيا ، همه چيز وارنه اس

وقتي مي گويند عشق يعني 
نفرت  صلح يعني جنگ ، آري 

 يعني نه 

با اين حساب همه ي ما 
 آزاديم 

اما بزودي زود كساني به اين 
 پرسش ها تضادها

 حقيقت را جستجو مي كنند 

 بزودي زود چنين مي شود

روزي كه چشم بستگان  
 چشم بندهايشان را بردارند 

و آنان كه از گفتن محروم 
 مانده اند 

 حقيقت را بر زبان آورند  
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من در اين لحظه خيلي چيز ها را به ياد مي آورم: زماني كه با تو   
در خانه ي ماريا آنتونيا مالقات كردم، آن زمان كه پيشنهاد دادي   
كه همراهي ات كنم، تمام آن تحت فشار قرار گرفتن هاي بغرنـج  

اگر مـُرديد به چه «در تداركات. يك روز آمدند و پرسيدند  
كسي خبر بدهيم ، و از اين احتمال كه حقيقـت  
داشت، تـكـان خورديم! بعد ها دانستيـم كـه     
اين صحيح است، كه در يك انقالب يا پـيـروز   
مي شوي و يا كشته مي شوي! اگر يك انقـالب   
حقيقي باشد. بسياري از رفقا در راه پيروزي بر  

امروز لحن مهيج همه چيز كـمـتـر شـده          »خاك غلتيدند.

است، چرا كه ما پخته تر شده ايم، اما حوادث باز رخ مي دهـنـد.     
من احساس مي كنم كه بخشي از وظيفه ي خود را نسـبـت بـه      
كوبا و انقالب كوبا انجام داده ام، و به شما، به تمام رفقا، و تـمـام   

مـن    مردم ِ شما، كه اكنون مردم من نيز هستند، بدرود مي گويم. 
از تمام پـُست هاي خود در رهبري حزب، سمـت ام در وزارت،        
مقام ام در فرماندهي و تابعيت كوبايي ام، استعفا رسمي مي دهـم.  
هيچ پيوند حقوقي مرا به كوبا متعهد و ملزم نمي سازد. تنها الـزام   

كه آن پيوند را نمي توان مانند سمت بـا   —ماهيتي متفاوت دارد 
روزهاي با شكوهي را از سر گذرانده ام، احساس   انفصال شكست. 

غرور مي كنم كه در روزگار نه چندان خوش بحراني و انـدوهـبـار    
كارايب در كنار مردم خودم بوده ام. كمتر رهبري را ديده ام كـه       
استعداد تو را در آن روزها را داشته باشد، همچنين مفتخـرم كـه     
بدون درنگ، از تو پيروي كردم، طريقه فكر، اصول و استقبـال از    

ساير ملل جهان ياري اندك مرا مي طلبنـد.    خطر را از تو شناختم. 

خاطر مسووليت رهبـري   كاري كه من مي توانم انجام بدم، و تو به
 كني . و زمان آن رسيده كه مـا جـدا شـويـم.          كوبا آن را رد مي

كنم از هـرگـونـه         كنم كه كوبا را رها مي بار ديگر اعالن مي يك
گويي در قبال من، و تنها از آن الگويي گرفته ام. اگر آخرين   جواب

ام زير آسمان، جايي ديگر باشد، به اين مردم و بـه   گي ساعات زنده
تو فكر خواهم كرد. از تو سپاسگزارم براي درس هايي كه دادي،    
و نمونه اي كه نشان دادي ، و من سعي خواهم كرد كه تا انتهاي 
نتيجه اعمال آم وفادار بمانم. من همواره با سـيـاسـت خـارجـي         

چنان ادامه خواهم داد، هر  شدم، و هم مان يكي شناخته مي انقالب
كجا كه باشم، مسووليت يك انقالبي كوبايي بـودن را احسـاس       

از اين كه هـيـچ       خواهم كرد، و رفتاري درخور آن خواهم داشت. 
ام ناراحت نيـسـتـم،     ام نگذاشته چيز مادي براي همسرم و فرزندان

ها درخواست  خاطر اين طريق خوشحال هستم. من براي آن  من به
ها را براي تحصيـل و يـك        كنم، چرا كه دولت آن هيچ چيز نمي

حرف هاي بسياري براي گفتـن    گي بسنده تامين خواهد كرد.  زنده
كنـم كـه گـفـتـن اش             به تو و مردم مان دارم، اما احساس مي

توانند آنچه را كه در دل دارم ادا كننـد،   ضرورتي ندارد. كلمات نمي 
   فكر نمي كنم كه سياه كردن كاغذ فايده اي داشته باشد.

 نامه خداحافظي چه گوارا با فيدل

عدالتي از خشم بـه    اگر تو در برابر هر بي
 لرزه مي افتي ؛ 

 بدان كه يكي از رفقاي من هستي.

من نه يك مسـيـحـي هسـتـم و نـه يـك                  
بشردوست. مـن هـرچـيـزي بـه جـز يـك                 
مسيحي هستم ، و بشردوستي در مقايسه 

 رسد.  نظر مي  ارزش به  با باور من بي

كه اجازه بـدهـم بـه يـك             جاي اين  من به
كوبم كنند، با هر سـالحـي كـه          صليب ميخ

 دستم به آن برسد پيكار خواهم كرد.

  چه گوارا
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نگاهي مختصر بـه    

زندگي جواهر لعـل  

نهرو ، و كـتـاب         

نگاهي بـه تـاريـخ      

 جهان
 1889نوامـبـر      14جواهر لعل نهرو 

در كشـمـيـر      1268آبان  23برابر با 
هم داده اند. وي يكي  »معلم«يا  »پانديت«زاده شد. به وي لقب  

ترين رهبران جنبش استقالل هند و كنگره ملي هند بـود.   از بزرگ
وزير هند پس از اعالم استقـالل در     نخستين نخست او به عنوان

كتاب نگـاهـي بـه      . انتخاب شد)  1326مرداد  23(   1947اوت  15
تاريخ جهان نوشته جواهر لعل نهرو و مشتمل بر ، نامه هايي است 
 كه وي در دوران اسارت خود در زندان براي دخترش نوشته است.

نهرو براي دختر ده ساله اش كه در شـهـري        1928در تابستان 
ييالقي به سر مي برد نامه هايي كوتاه و به زبان ساده داستاني در 
مورد آفرينش زمين و پيدا شدن زندگي و تشكيل نخستين قبائـل  

نامـه كـوتـاه بـه          30و اجتماعات بشري كه بعدها مجموعه اين 
انتشار يافـت.   »نامه هاي پدري به دخترش«صورت كتابي به نام 
هاي بزرگ، چين و هنـد،   هاي ابتدايي، تمدن كتاب طبيعت، انسان

هايي اند كه نهرو براي  پادشاهان معابد و كاهنان، نام برخي از نامه
 دخترش نوشته .

نشيب و فراز زندگي اجتماعي و سياسي بارها نهرو را بـه زنـدان       
نهرو در صدد بر آمد تازه از فرصت  1930كشاند سرانجام در سال 

و فراغتي كه در زندان پيش آمده بود استفاده كند و نامه هاي تازه 
 3اي براي دخترش بنويسد كه اين نامه ها در مدتي نزديك بـه      

سال و در دوران هاي مختلف زندان نوشته شد و در آن ها يـك    
نگاهي به تاريخ «دوره تاريخ جهان منعكس شده و سرانجام با نام 

به چاپ رسيد. وي در مدت اسارت خود در زندان هـر دو      »جهان
هفته حق نوشتن يك نامه، دريافت يك نامه و يك مالقات كوتاه 

نهرو در مورد تاريخ چنين بيان مي كند كه فكر كردن در     داشت.  
مورد گذشته دنيا و سرگذشت مردان و زنان بزرگ و آن چـه در      
دنياي گذشته روي داده است بسيار جذاب و خـوانـدنـي اسـت.         

خواندن تاريخ بسيار خوب است اما كمك كردن براي بـه وجـود     
آمدن تاريخ از آن هم جذابتر و جالبتر است و مي دانيم كه اكنـون  
در كشور ما (هندوستان) تاريخ ساخته مي شود. هند گذشته بسيـار     
طوالني دارد و آغاز آن در تيرگي هاي روزگاران قديم و باستـانـي   
گم شده است. هند براي خود دوران هاي تلخ و دشواري داشـتـه    
است كه موجب شرمساري و اندوه ماست اما روي هـم رفـتـه          
گذشته هند درخشان و بزرگ است و مي توانيم به آن سـرافـراز       

موضوع اصلي تاريخ ارتقاء و تكامل انسان از حالت وحشـي    باشيم. 
 گري و ابتدايي به تمدن است.

 انقالب:
نهرو در اين جا علت اين كه يك ملت خواستار انقالب و تغيير مي 
باشد و فرياد انقالب زنده باد را سر مي دهد را به صورت زير بيان 

در دنياي زنده هيچ چيز نمي تواند تغيير ناپـذيـر بـاقـي         مي كند: 
بماند. سراسر طبيعت روز به روز و دقيقه به دقيقه عوض مي شود  
و تغيير مي كند فقط مرده ها هستند كه رشد نمي كنند و ساكن و 
بي حركت مي باشند. آب تا زماني كه جاري است تازه و پاك مي  
ماند، اگر آن را متوقف كنيم كم كم فاسد مي شـود و زنـدگـي          
انسان و زندگي ملت نيز چنين است، چه ما بخواهيم و نخواهـيـم   
پير مي شويم و كودكان ما جايگاهمان را مي گيرند و عاقبت، آن   
ها نيز پير مي گردند. به اين ترتيب چرخ و فلك تغيير و تحـوالت   
در گردش است و همه چيز را زير و رو مي سازد، كساني كه پايين 

مسلماً هنـد    بودند باال مي آيند و كساني باال بودند پايين مي روند. 
امروز خواهان يك تغيير بزرگ است اما حتي پس از ان كه تغييـر  
بزرگي كه ما خواهان آن هستيم فرا رسد و هند آزاد شود مـا بـاز     

در واقع بنـا بـه اقـتـضـاي            هم نمي توانيم ساكت و آرام بمانيم.
طبيعت وقت آن رسيده كه در كشور ما هم اين چرخ به حركت در 
آيد اما ما آن را چنان به جلو رانده ايم و به حركت در آورده ايـم      

 كه هيچ كس نمي تواند آن را متوقف سازد.
 نگاهي به اروپاي قديم و دولت هاي شهري يونان:  

يونانيها سلطنت بزرگ و امپراطوري هـاي وسـيـع را دوسـت             
دولت هـاي     «نداشتند.بلكه آنها دولت هاي كوچكي را كه امروزه 

ناميده مي شود دوست داشتند كه در انها هر شهر بـراي  »شهري 
خودش يك حكومت مستقل داشت.در يونان قديم حكومـتـهـاي     
جمهوري كوچكي وجود داشت كه هر شهر در مركز آن بـود و        

 نامداران
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تعداد روستاها و مزرعه ها كه غذا و خوراك مردم شهر از آنها بـه  
دست مي آمد جزء قلمرو آن به شمار مي آمد و اين دولت هـاي    
شهري به وسيله اهالي ثروتمند شهر اداره مي شدند. در آن دولـت   
ها اشخاص عادي و متوسط دخالت بسيار كمي داشتند يا هـيـچ     
دخالتي نداشتند و زنان نيز مانند بردگان و غالمان حقي نداشتنـد.  
اين دولت هاي شهري مدت هاي زيادي طول نكشيدنـد و دوام      
يافتند تا اين كه يكي از يونانيان به نام اسكندر كبير كوشـيـد تـا      
تمام دنيا را مسخر سازد.البته در اين دولتهاي شهري رشته هـاي     
مشترك مثل زبان . فرهنگ و مذهب واحدي وجود داشت كه آنها  
را به هم مرتبط مي كرد.آنها اعتقاد داشتند كه بايـد بـدن هـاي         

بازيها و مسـابـقـات        نيرومند و زيبا داشته باشند و به اين منظور
دامنه داري ترتيب مي دادند.اين مسابقات هر چند وقت يكبـار در     

در يونان تشكـيـل مـي شـدو          »المپ«ميدان هاي وسيع شهر 
مردمي از سراسر يونان براي تماشا به آنجا مي رفتنـد.بـر اسـاس       
اين مسابقه هاي المپيك امروزي از همان بازي ها و مسابقات كه 
در يونان باستان در المپيا انجام مي گرفت اقتباس شده است.بدين  
قرار دولت هاي شهري يونان جدا از هم زندگي مي كردند و در     
موقع مسابقه ها و بازي ها و يا در زمان جنگ ها كه زياد اتـفـاق   
مي افتاد با هم تماس حاصل مي كردند ولي با اين حـال وقـتـي      
يك خطر بزرگ آنها را تهديد مي كرد با هم متحد مي شدند تا در 

 برابر ان مقاومت كنند.  
 امپراطوري هاي آسياي غربي  

به طوري كه مي دانيم سه مركز تمدن باستاني وجود داشت:بـيـن    
النهرين.هند و چين. در بين النهرين و ايران و آسياي صغـيـر در       

زمان هاي قديم امپراطورهاي متعددي مي آمدند و مـي        همان
رفتند.در حالي كه در يونان دولتهاي شهري وجود داشت.بنابرايـن    

ميان وضع دولت هاي شهري يونان و امپراطـور    اختالف عظيمي
هاي آسياي غربي وجود دارد.چنين به نظر مي رسد كه در ايـن       
نواحي از همان زمان هاي بسيار قديمي تمايل شديدي براي بـه    
وجود آوردن دولت هاي بزرگ و امپراطوري هاي وسـيـع وجـود      
داشته است.ممكن است كه اين تمايالت به خاطر تـمـدن هـاي       
قديمي تر كه در اين نواحي بوده است به وجود آمده يا شايد هـم    
داليل ديگري داشته باشد.كوروش يك امپراطوري وسيع در ايران  
به وجود آورد كه مرزهاي آن تا نواحي غربي هند هم مي رسد اما 

يكي از جانشين هاي او به نام داريوش امپراطوري خود را از مصر 
تا قسمت هايي از آسياي مركزي و حتي يك قسمت كوچـك از    

 هند در حدود سواحل رود سند گسترش داد. 
 تاريخ هند

پيش از آن كه آرياييها به هند وارد شوند هـنـد مـتـمـدن بـود           
در جنوب هند يك تمدن غني و بزرگ داشتنـد   »دراويدي ها«كه

كه زبان هاي دراويدي كه با زبان سانسكريت آريايي خويشاوندي 
ندارد بسيار قديمي است و براي خود ادبيات غني و زيبايـي دارد.    

 »كـنـارس  «. »تـلـگـو   «. »تاميـل «اين زبانها عبارتند از زبانهاي 
 تمام اين زبانها هنوز در جنوب هند رواج دارد. »ماالياالم«و

 كنگره ملي هند .
هند را بر اساس زبان تقسم كرده است و تمامي يك گروه را كـه    
به يك زبان واحد حرف مي زدند و معموال آداب و رسوم مشابهي 
دارند را در يك استان قرار مي دهد.البته بايد متذكر شويـم زبـان      

و    »دراويـدي «هاي هند از دوخانواده هستند :يكي خانواده هاي  
ديگري خانواده زبان هاي هند و آريايي.زبان اصلي هند و آريايـي   
زبان سانسكري بوده است و تمام زبان هـاي هـنـد و آريـايـي            

 »هندي«فرزندان زبان سانسكريت هستند.اين زبان ها عبارتند از:  
.زبان اردو يك شكل تـحـول      »ماراتي«و »گجراتي«  »بنگالي«

يافته زبان هندي است و كلمه هندوستان شامل هـر دو زبـان         
هندي و اردو مي شود و زبان مادري بيشتر افراد هـنـد و زبـان        
مشترك تمام هند است.اما امروزه بسياري از افـراد در مـيـان             

آرياييها كه به هند آمده   خودشان زبان انگليسي را به كار مي برند. 
بودند در نواحي مختلف هند سكنا گزيدند و با گذشت زمـان بـه       
تدريج اين دهكده هاي آريايي در هند تكامل يافتند.اين دهـكـده    

و    »پنـچـايـات   «ها تقريبا مستقل بودند و تحت اداره و حكومت 
شوراي دهكده بودند كه از طرف اهالي انتخاب مي شد.اغلب يك  
عده از دهكده ها يا شهر هاي كوچك به يكديگر مـلـحـق مـي       

يـا رئـيـس قـرار مـي            »راجـه «شدند و در تحت رياست يك   
گرفتند .اين راجه در منطقه خود رئيس بود و هر كار كه دلش مي  
خواست نمي توانست انجام بدهد و تابع قوانين آريايي بود بنابراين 

اگر هند و آريايـي    در اين نواحي يك نوع دموكراسي وجود داشت. 
ها را با آريايي هاي يونان مقايسه كنيم مي بينيم كه ميان زندگي 
آنها اختالف فراواني وجود دارد و تنها در چنتد مورد شبيه اند: مثالً  
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در هر دو جا يك نوع دموكراسي وجود داشت و در هند نيـز ايـن     
دموكراسي به آريايي ها محدود مي شد و غالمان و افرادي كه در 

در دوره هاي بعد  طبقات پايين بودند دموكراسي و آزادي نداشتند. 
به تدريج آريايي ها رو به فساد و انحطاط نهادند و تـقـسـيـمـات      
متعددي كه در داخل هر طبقه به وجود آمد و مردم را از هم جـدا  
مي كرد، كشور را تضعيف مي ساخت و موجب سقـوط آن مـي       
گشت همنچنين افكار آزادي خواهانه قديم خود را فراموش كردند 

اعتقاد داشتند مـاه و       »راجپوت ها«در كشور هند  و از ياد بردند.
خورشيد اجداد اصلي ان ها مي باشند آن ها از دو تـيـره بـزرگ        

نـام     »نسل خورشيـد «يا  »سوريا وانشي«هستند يكي از آن ها 
مي بـاشـنـد.       »نسل ماه «يا  »چاندار وانشي«دارد و تيره ديگر 

 راجپوت ها مردمان بسيار عالي و نيكو هستند.
 :تاريخ چين

چين از نظر تاريخ باستاني همچون خواهري براي هند مي باشـد.  
مادر چين و كشورهاي ديگر آسياي شرقي مثل ژاپن، هند و چين، 
سيام و لومه با مردمان آريايي سرو كار نداريم و در آن جاها نـژراد  
مغولي است. اين قبائل مهاجم در سراسر چين پراكنده گشتنـد و     
هنرها و متون خود را گسترش و توسعه دادند، مردم چين بيشـتـر   
به كشاورزي مي پرداختند و رؤساي آن ها پاتريارك ها بـودنـد و     
يك دولت مركزي عمده وجود نداشت اين پاتريارك ها در ابتدا از 
طرف افراد قبيله خودشان انتخاب مي شدند همانند آن چـه در        
مصر و بين النهرين بود ولي بعدها مقام آن ها موروثي شد به اين 

سال از تاريخ چين به اين صورت گـذشـت و      1000ترتيب تقريباً 
پيشرفت و تكامل آرامي در اين مدت جريان يافته است و كم كـم  
روش پاتريارك ها و حكومت هاي كوچك از بين رفت و حكومت 
هاي مركزي توسعه يافت و حتي در زمان هاي قديم در چـيـن       

 نوشتن خط را مي دانستند.

لنين آموزگار و پـيـشـواي       1924بيست و يك ژانويه در  
 پرولترهاي سراسر جهان در گذاشت . 

او كه سمبل ناب ترين خصائل انقالبي پرولتاريا و مظهـر  
مجسم اراده آهنين ، شجاعت ، پيگيري ، آشتي ناپذيـري  
و رزمندگي پرولتري بود . سراسر زندگيش را در خـدمـت    
پيشبرد امر انقالب جهاني پرولتاريائي قرار داد . در تـمـام    
دوران حيات سياسي خود عليه تمام اشكال اپورتونيسم كه 
موانع عمده اي بر سر راه رسالت تاريخي پرولتاريا و هدف 

 آن محسوب ميشوند مبارزه كرد . 

از جوهر انقالبي ماركسيسم دفاع نمود و ماركسيسم را در 
عصر انقالبات پرولتري به شكلي خالقانه بسط و تكامـل  
بخشيد . لنين كه تئوريسين و سازماندهي بزرگ و نابـغـه    
بود ، در راس حزب بلشويك ، پرولتارياي روسيـه را در      
بزرگترين و با عظمت ترين انقالب پرولتري عصر حاضـر  
،يعني انقالب كبير سوسياليستي اكتبر ، رهبري نمود . از    
همين رو نام لنين به سمبل دنياي نوين تبديل گرديـد .    
لنين از ميان كارگران رفت اما نام لـنـيـن و آرمـان او           

 همچنان زنده ماند و زنده خواهد ماند . 

 بر خورداي كودكان از تغذيه و خدمات بهداشتي رايگان

كان ممنوع!دكار كو  

كودكان در معدن ها، كارگاه هاي 
كوچك صنعتي و كارهاي ساختماني 

در شرايط دشوار و بسيار سخت و 
خطرناك مورد ستم و استثمار قرار 

 ميگريند.

لنين آموزگار و پيشواي پرولترهاي سراسر جهان 
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 كمونيسم

در جامعه سوسياليستي استثمار انسان از انسان از بين مـي رود .      
مالكيت اجتماعي بروسائل توليد برقرار مي گردد ، تمـام حـيـات      
اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه از بيخ و بن دگرگون شـده    
بسرعت شكوفان و مترقي مي گردد ، مسئله ملي حل مي شود ،   
شخصيت انساني امكان رشد همه جانبه مي يابد ، دمـكـراسـي        
وسيع روزافزون بنياد حيات اجتماعي جامعه قرار مي گيرد و اصـل  
از هر كس استعدادش ، بهر كس طبق كارش تحقق مي يـابـد .     
سوسياليسم ملل جهان را بسر منزل آزادي و نيكبختي مي رسانـد  
و كار تبديل كشوري عقب مانده را بكشوري صنعتي و شكـوفـان   
در طي زندگي يك نسل انجام مي دهد . سوسيـالـيـسـم بـراي         
كارگران كار و سربلندي ، براي دهقانان زمين و تكنيك ، بـراي      
روشنفكران افق وسيع كار خالق و شگفتگي و استعداد و بـراي      
همه زحمتكشان رفاه مادي و معنوي ، علم و فرهنگ معـاصـر و     
بهداشت عمومي را بهمراه مي آورد . ولي سوسياليسم خـود يـك      
مرحله ي ابتدائي دوران كمونيسم اسـت . تـحـول تـدريـجـي              
سوسياليسم به كمونيسم يك قانون عيني است كه تدارك آن در   
سير تكامل پيشين جامعه ي سوسياليستي ، در بطـن آن و بـر         
شالوده ي آن صورت مي گيرد . جامعه ي آيـنـده ي بشـريـت          

 »كمونيسم است . كمونيسم چيست ، بر درفش اين جامعه شعار  

ازهر كس طبق استعدادش ، به هركس بنابر نيازش ، نقش بستـه  
است . كمونيسم رسالت تاريخي رهائي كليه ي افـراد را از نـا            
برابري اجتماعي ، از كليه اشكال ستمگري و استثمار و از كابـوس  
جنگ انجام مي دهد و صلح ، كار، آزادي ، برابري ، بـرادري و        
نيكبختي را در روي زمين براي همه ي ملل به ارمغان مي آورد . 
در اين اين جامعه شعار همه چيز بخاطر انسان و بـراي خـيـر و        
سعادت انسان بطور كامل تجسم خواهد يـافـت . پـايـه هـاي             
اقتصادي مالكيت در جامعه ي كمونيستي نظير سوسياليسم اسـت  
ولي براي درك و جوه مشخصه ي اين جامعه چند سوال مـطـرح   

 كنيم تا در پاسخ به آنها تفاوت اين مرحله ي عاليتر را دريابيم . 

توليد در كمونيسم چگونه است ؟ كمونيسم افزايش مداوم تولـيـد   
اجتماعي و باال بردن سطح بازده كار براساس پيشرفت سريع علم 

و فن تامين مي كند ، انسان را به مدرنترين و نـيـرومـنـدتـريـن         
تكنيك مجهز مي نمايد ، تسلط انسان را بر طبيعت به اوج بـي      
سابقه مي رساند و امكان مي دهد تا نيروهاي طبيعـت هـر چـه        
بيشتر تحت فرمان انسان در آيد . اقتصاد به عالي تـريـن درجـه       
سازمان مي يابد و از ثروتهاي مادي و طبيعي و منافع نيروي كـار  
انساني به ثمربخش ترين و معقول تـريـن طـرز بـراي ارضـا              

 نيازمنديهاي روزافزون اعضاي جامعه استفاده مي شود .  

هدف توليد در كمونيسم چيست ؟ هدف توليـد كـمـونـيـسـتـي          
عبارتست از تامين پيشرفت بال وقفه جامعه ، واگذاري كلـيـه ي     
نعم مادي و فرهنگي به هر عضو جامعه بر حسب نيازمنـديـهـاي    
روزافزون و تقاضاي فردي وسليقه ي شخصي او . اشـيـا مـورد         
مصرف شخصي تحت تملك و اختيار كامل هر عضو جامعه قـرار  

 خواهد داشت . 

طبقات اجتماعي در كمونيسم چگونه اند ؟ در دوران كـم.نـيـسـم      
طبقات وجود نخواهد داشت . تفاوت اجتماعي و اقـتـصـادي و           
فرهنگي و معيشتي و نحوه ي زندگي بين شهر و ده ازبين خواهد 
رفت . هرچه نيروهاي مولد ترقي كند و امكانات رفاه و آسـايـش      
بيشتر باشد ، ده بيشتر به سطح شهر ارتقا خواهد يافت . اگـر در       
سوسياليسم دو شكل مالكيت اجتماعي وجود داشت بـتـدريـج در      
آينده انتقال به سوي برقراري مالكيت واحد همگاني خلق انـجـام   
خواهد گرفت . با پيروزي  كمونيسم كارفكري و بدني و فعالـيـت    
توليدي عميقا با هم در خواهد آميخت ، سطح فرهنگي و معلومات 
فني همگان به سطح افرادي كه بكار فكري اشتغال دارند ارتـقـا     
خواهد يافت . بدينسان كمونيسم به تقسيم جامعه به طبـقـات و      

 قشرهاي اجتماعي پايان خواهد داد . 

وضع افراد در جامعه و رابطه بين فرد و اجتماع چگونه خواهد بود ، 
در دوران كمونيسم همه افراد داراي موقعيت برابـر در جـامـعـه         
خواهد بود ؟ نسبت به وسائل توليد رابطه يكسان و در كار و توزيع 
نعم شرايط برابر خواهد داشت . همه در اداره ي امـور اجـتـمـاع        
شركت فعال ، برابر و آزاد خواهند داشت . بين فرد و جامعه بر پايه  
ي وحدت منافع اجتماعي و فردي مناسبات همـاهـنـگ بـرقـرار        
خواهد شد و تقاضاي افراد با وجود تنوع عظيم و تكـامـل هـمـه       

 برگي از تاريخ 
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جانبه آن ناشي از نيازمنديهاي سالم و معقول انساني خواهد بود .   
سطح عالي آگاهي كمونيستي ، عشق بكار ، انضباط ، خدمت بـه    
مصالح جامعه ، انساندوستي ، كلكتيويسم از خصائل ذاتي انسـان    

 جامعه كمونيستي است . 

مسئله ي كار در جامعه كمونيستي به چه شكل خـواهـد بـود ؟        
جامعه كمونيستي كه بنياد آن بر توليد داراي سازمـان عـالـي و        
تكنيك مترقي استوار است خصلت كار را تغيير ميـدهـد ، ولـي        
اعضاي جامعه را از كار معاف نميدارد . چنين جامعه اي به هـيـچ    
وجه جامعه اي هرج و مرج ، خود سري و تن پروري نخواهد بـود  
هر فرد داراي قدرت كار در كار اجتماعي شركت خواهد كرد . در    
كليه اعضاي جامعه بر اثر تغيير خصلت و تكامل تجهيز فني كار و 
در پرتوي عالي بودن سطح آگاهي يك نوع نياز دورني پديد ميايد 
كه داوطلبانه و طيق ذوق و تمايل خود براي رفاه جـامـعـه كـار         
كنند . اساس كار توليدي براجبار نيست بلكه بر درك وظـيـفـه         

 اجتماعيست . 

رابطه ي ملل در كمونيسم چگونه است ؟ در دوران كمـونـيـسـم     
نزديكي هرچه بيشتر و همه جانبه ملل براساس اشتراك كـامـل     
منافع اقتصادي و سياسي و معنوي ، دوستي برادرانه و همـكـاري   
انجام خواهد گرفت . گمونيسم بين الملل متحد انسانها را جانشين  
ملتها و اقوام پراكنده مي كند . شخصـيـت انسـانـي و حـيـات              
خصوصي در كمونيسم چگونه است ؟ كمونيسم نظاميست كه در   
آن استعدادها و قرايح و بهترين خصائل انساني آزاد مـيـشـود و        
عرصه وسيع ظهور و خالقيت پيدا ميكند . روابط خانوادگي نـيـز      
تماما از شائبه ي حسابهاي مادي منزه ميگردد و كامال بر بـنـيـاد    
عشق و داد متقابل استوار مگيردد . چنين است وجوه مشخصه ي  
جامعه ي كمونيستي . اينك در يك فرمول كلي كمـونـيـسـم را        
تعريف كنيم و ببينيم جامعه يكمونيستي چيست ؟ كـمـونـيـسـم        
عبارتست از نظام اجتماعي بدون طبقات ، با مـالـكـيـت واحـد          
همگاني مردم بر وسائل توليد ، برابري كامل اجتماعي هـمـه ي     
اعضاي جامعه ، كه در آن همزمان با تكامل همه جانبه ي افـراد    
نيروهاي مولد نيز بر بنياد علم و تكنيك دائما پيشرفت مي كند و   

از هركس طبق استعدادش ، به هر كـس طـبـق         »اصل عاليه 

تحقق مپيذيرد . كمونيسم عبارتست از جامعـه كـامـال        «نيازش 
متشكل از مردم زحمتكش آزاد و آگاه كه در آن اداره ي امـور          
توسط خود جامعه انجام ميگيرد و كار بنفع جامعه براي همه كس 
به نياز حياتي و بضرورت ادراك شده تبديل خـواهـد گـرديـد و         
استعداد هر فرد بحداكثر بنفع همگان شكوفان خواهـد گشـت .       
بخاطر ايحاد چنين جامعه ايست كه نسلهاي متوالي مترقي تريـن  
و پيشروترين انسانها مبارزه ميكنند . اين جامعه يـك خـواب و          
خيال و آرزوي موهوم نيست و اگر پشينيان آنرا به مدينهي فاضله 
تعبير مي كردند ، بايد بگوئيم كه از هم اكنون سواد اين شهـر از    
دور آشكار است و راه رسيدن به آن علما و عمال تعيين شده و در   
برابر بشريت قرار دارد . مبارزه براي طي طريق در اين راه در پرتو  
تعاليم ماركسيسم ـ لنينيسم و جانبازي براي ايجاد چنين جامـعـه   
اي بهترين محتوي حياني براي هر انسان مترقي عصر ماسـت .    
هدف كمونيستها ايجاد چنين جامعه ايست . در اينراه اسـت كـه        
هزاران قهرمان نامدار و ميليونها قهرمان گمنام در همه كشورهاي 
جهان جان باخته اند . براي تحقق چنين جامعه ي جانبـخـش و      
استقرار سوسياليسم و كمونيسم در ميهن ما ايران است كه هزاران 

 كمونيست انقالبي  از جان خويش گذشتند . 

آدرس سایت سازمان اتحاد 
 فدایيان کمونيست 

Www.fedayi.org 

 ایميل کميته کردستان 

Kurdistan@fedayi.org 

 سایر آدرسهای مرتبط

Www.kare-online.org 

 آدرس نشریه در فيس بوک

Www.facebook.com/regaygal 
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 74ميليون دختر و  41
ميليون پسر در جهان 

براي زنده ماندن ناچار 
به انجام كارهاي سخت 

  و خطرناك هستند.

دي ماه  20شماره 

parasilka 

 فدائي شهيد مسعود جعفر پور 

رفيق مسعود جعفر پور از پيشمرگان جانباز سازمان 
چركيهاي فدائـي خـلـق ايـران در روسـتـاي               
گشتخواني در حومه مريوان ديده به جهان گشود . 
رفيق در جريان قيام خونين خلقهاي ايران فعاالنه 
شركت كرد و پس از آن براي دفاع از آزادي و       
كسب حقوق عادالنه خلـق كـرد بـه صـفـوف            
پيشمرگان سازمان چريكهاي فدايئ خلـق ايـران     
پيوست . وي پيشمرگي جسور بود كه در تمـامـي    

حركات با نظمي شايسته شركت مينمود و هر روز در تالش بـراي  
كسب آگاهي بيشتر بسر مي برد رفيق در اكثر عمليات نـظـامـي      

/   28پيشمرگان در مريوان شركت مي جست . سر انجام در تارخ    
در حاليكه نيروهاي سركوبگر رژيم بـه مـنـطـقـه رزآب           60/    5

مريوان يورش وحشيانه اي را آغاز كردند در مقابل تهاجـم آنـان     
بهمراه ديگر پيشمرگان دست به مقاومتي قهرمانانه زده و بعـد از    
مدتي در گيري در محاصره دشمن افتاده و تا آخرين گلوله خود با 
دشمن مزدور جنگيد و باالخره توسط آنان دستگير مي شود و روز 
بعد او را در سروآباد بدون محاكمه با اعمـال شـكـنـجـه هـاي           
وحشيانه بشهادت ميرسانند در هنگام شكنجه و شهـادت رفـيـق      
روستايياني كه در اطراف ناظر واقعه بودند از روحيه جنگيدگـي او    
در مقابل پاسداران سرمايه و خونريز با تعجب و تـحـسـيـن يـاد        
ميكردند كه رفيق تا پاي جان و تا آخرين لحظات حيات قهرمانانه 
اش همچون ديگر رفقاي شهيد فدائي با شـعـارهـاي انـقـالبـي         

در مقابـل   »مرگ بر سركوبگران   «و  »درود بر فدائي «

پاسداران مزدور ايستادگي ميكرد و به قول خود رفيق قهرمان در   
 «آخرين لحظات زندگي پرافتخار آفرين خود مي گفته اسـت :         

رژيم با كشتن من و امثال من نميتواند خود را نجات و 
  »حاكميت خود را تثبيت كند . 

در حاليكه با سرنيزه پيكر رفيق را سوراخ سوراخ كرده بـودنـد بـا      
گلوله رفيق را به شهادت ميرسـانـنـد . يـادش           30شليك حدود 

 گرامي و راه سرخش پيروز باد .  

 متن وصيتنامه فدائي شهيد رفيق مسعود . 

با خطاب به تمامي مبارزين راه آزادي زحتمكشان ، 
به سازمان پرافتخار چريكهاي فدائي خلق ايران و   
به خانواده ام : سالم مرا كه آخـريـن سـالمـم از          
كردستان خونين است پذيرا باشيد . در بيـداد گـاه      
جمهوري اسالمي مرا محكوم به اعدام نموده انـد    
البته بدون محاكمه ولي از اين رژيم كـه خـاص       
سرمايه داران است بيش از اين انتظاري نيست . بـا   
كشتن من رژيم نميتواند حاكميت خود را تثـبـيـت    
نمايد بلكه قطره خون ديگري به درياي بيكران خلق خواهد افزود 
كه بنيان ستم و استثمار را بر خواهد كند . مبارزه اي كه امروز در    
سراسر ايران اوج گرفته است مبارزه اي است بـيـن دو طـبـقـه          
زحمتكشان و سرمايه داران ، اين قهر اعمال ضد خلق سـرمـايـه      
داران است كه هر روزه مبارزين فدائي و ساير رزمنده هـا را بـه       
خون ميكشد من بخاطر دفاع از خلق ستميديده كرد و بـخـاصـر      
انسانيت بخاطر استقالل و آزادي كارگران و زحمتكشان و به جرم 
مبارزه عليه مزدوران سرمايه محكوم به اعدام شده ام و اين راه را 
با افتخار تا به اينجا رسانده ام و به تمامي رفقايم پيام ميدهم كـه  
در راه آرمان خلق و خون شهدا يشان پا برجا و مقاوم بـاشـنـد .        
روزي خواهد رسيد كه ستاره سرخ آسمانشان را پرنور نمايد . در      
خاتمه به خانواده ام به مادرم پيام ميدهم كه ناراحت نبـاشـنـد و      
شهادت مرا پذيرا شوند . خواهران و برادرانم را در ضمن وداع ، به  
مبارزه ميخوانم شما بايد درك نموده باشيد كه ايـن رژيـم چـه          
ماهيتي دارد و با اين درك از مبارزه خلق بـراي شـهـادت مـن         

 ناراحت نخواهيد شد . موفق باشيد .  

 

 بپاي دارندگان آتش


