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 در اين شماره ...

 تبعيض نژادي عليه افغاني هاي مقيم ايران را محكوم مي كنيم !
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 نامداران 

 برگي از تاريخ 
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بزرگترين و خاموش ترين قربانيان نظام از ديروز تا امروز  كودكان 

 سرمايه داري و حاميان اين نظام پوسيده اند .
در سوريه كودكان در كنار والدين خود در  سايه نا آرامي ها توسط نيروهاي جنايتكار بشار اسد و در زير حمايتهاي بي دريغ جمهوري                             
اسالمي  به طرز وحشيانه اي به قتل ميرسند . در افغانستان در زير سايه ارتش آمريكا و متحدانش در ايران ، فلسطين ، عراق و                                   
كشورهاي افريقايي   و در هر گوشه اي از جهان كودكان به نوعي  از ناگواري هاي فراواني رنج مي برند، خشونت خانوادگي، كار اجباري                          
، تجاوز جنسي و محروميت از تحصيل به دليل جنگ و نا امني و يا مهاجرت هاي  اجباري كه آن نيز خود نوع ديگري از ستم ، اذيت و                               
آزار را بدنبال دارد و همين مهاجرات هاي اجباري سبب مي شود كه كودكان در بدترين شرايط زندگي از ادامه تحصيل باز بمانند .                              
كودكان در ميان آه و اندوه ديناي كودكانه شان را سپري مي كنند . امروزه در جنگ ها اين كودكان هستند كه با روش هاي بي رحمانه                            

 اي در جنگ ها كشته مي شوند.
آن ها بدون اينكه در مسايل سياسي دخالتي كنند يا نقشي داشته باشند، در جنگ ها قرباني مي شوند در اين ميان سران كشورها و                              
مجامع بين المللي با دادن اليحه و قطعنامه بدون برداشتن هيچ گام عملي در رفع اين ستم و نا عدالتي كه كودكان با آن مواجهه هستن                           

 پسند كرده و با ريختن اشك تمساح ، از آن فقط براي منفعت خود سود جسته . 
تغيير چنين وضع اسفباري كه كودكان در آن بسر ميبرند تنها در گرو آزادي از چنگال نظام پوسيده سرمايه داري نهفته است ، آزادي ،                            
رفا و عدالت و آموزش صحيح ، داشتن امنيت براي كودكان و تمامي توده هاي تحت ستم تنها در انتهاي جاده اي است كه انقالب                              

 كارگران و زحمتكشان مسير آنرا هموار ميكند.  

 تصاوير سخن ميگويند !
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 بخش دوم 
 زنان و نهضت هاي اسالمي :  

با وجود اينكه سلطه امپرياليسم و استعمار در ابـتـدا   
مانع بزرگي در مقابل تحوالت عيني انـقـالبـي ،        

دمكراتيك و رشد آگاهي در اين جوامع محسـوب  
مي شد ، معهذا در جريان تـحـوالت درونـي        

سرمايه و رشد انحصارات ، صدور سرمايه و   
صنعت ، بتدريج انجام يك سلسله رفرمـهـاي   

بورژوائي و نيمه بورژوائي را ضروري ساخت . اين رفرفها كـه بـا      
رواج سريع فرهنگ و شيوه زندگي جديد توام بود ، در موقعيت و   
مناسبات اجتماعي زنان نيز تحوالت چندي را مـوجـب شـد ،            
فرهنگ سنتي و مذهبي فئودالي نه تنها در ميان اقشار مـتـوسـط    
شهري بلكه در روستاها نيز انسجام قبلي خود را از دست دادند ، و 
ارزشها و نرمهاي فرهنگ غربي كه بويژه در ميان نسل جوان اين 
اقشار نفوذ فزاينده يافته بود ، بتدريج به دوگانگي فـرهـنـگـي و       
هويت و ارزشهاي اجتماعي اين اقشار منجر شده و آنها را با تضاد 
و تناقضات عديده اي مواجه ساخت . شكسته شـدن تـدريـجـي        
مناسبات نظام نيمه فئودالي ، گسترش صنايع ، كارنجات ، رشـد      
بوروكراسي و خدمات ، نه تنها نيروي كار روستاها و قصبات را بـه  
سوي شهرها روانه مي كرد بلكه در رابطه با نيازهاي متقابل بـازار  
كار و نياز خانواده براي تامين معيشت خود ، بتدريج تحصيل و كار 
كارگران زن را نيز به يك روند اجبار اقتصادي تبديل كرد ، امـا      
اين هنوز نمي توانست به معني رهائي نسبي زن از ستم دوگانه و   
تعصبات مذهبي و نابرابري حقوقي و جنسي محسوب شود . زنـان   
شاغل نه تنها زير فشار كار روزمره عمدتا با دستمـزد كـم قـرار        
گرفتند بلكه در عين حال كار خانه داري ، بچه داري ، رسيـدگـي   
به شوهر و مهمانان و غيره و غيره نيز بر دوش آنها سـنـگـيـنـي      
كرد . گذشته از آن بدليل تداوم رسوم و قواعد مـردسـاالري در        
فرهنگ جامعه و تلقياتي كه مرد از زن بمثابه كاال جهت برطـرف  
كردن نيازهاي مرد وجود داشت . در محـيـط كـار نـيـز مـورد              
سواستفاده ها و فشارها و اهانت هاي جنسي روسا و همكاران مرد 
خود نيز قرار مي گرفتند . آداب و رسوم و قواعد سنتي در اجتمـاع   

، فرهنگي مآبي و فرهنگ غـربـي در     » كشف حجاب«و خانواده 

محل كار و محيط بيرون تشويق مي شد و ادارت ،   
با توجه به سطح آگاهي و محدوديتهاي زن   
در چنين جوامعي ، فشار طـاقـت فـرسـاي         
استثمار و ستم دوگانه با بي هويتي و درهـم    
ريختگي فرهنگي توام مي گشت ، درسـت در      
چنين شرايطي كه زن از هر سو زير فشار جسمـي  
و روحي قرار دارد تزها و بديل هاي اسالمـي ، امـثـال        
شريعتي ، آل احمد ، مجاهدين ، مطهري و نظاير اينها در ايران 
، المهدي در الجزاير ، پاكستان ، كشورهاي آسياي ميانه ، تركيه و 
مصر در ميان بخشي از زنان تحصيلكرده نيز مطلوبيت و جذابيـت  
يافت و در شرايطي كه از جنبش قوي كارگري خبري نيـسـت و     
نيروهاي انقالبي يا سركوب مي شوند و يا بدليل عدم شـنـاخـت      
نمي توانند راه حل و برنامه اي براي معضالت جامعه از جـملـه       
زنان ارائه دهند . ايدئولوژيكهاي مذهبي عناصر الزم براي شكـل   
گيري يك هويت مذهبي و بديل اسالمي زنان را فـراهـم مـي        
آورند . بدين ترتيب مي توان پي برد كه چرا عليرغم مـدلـي كـه       
نهضت هاي اسالمي از زن ارائه مي دهند ، گرايش به بنياد گرائي 
اسالمي ، و يا اسالم منهاي برخي ظواهر بنيادگرائي ، نه تنها در   
ايران بلكه در اكثر كشورهاي خاورميانه ، و آفريقا نظير پاكستان ، 
تركيه ، افغانستان ، اردن ، لبنان ، مصر ، مراكش و الجزاير و غيره 
نه فقط از جانب وابستگان به خانواده هاي سنتي بلكه از طـرف      
بخشي از زنان تحصيلكرده و روشنفكر هم در يك دوره پذيرفـتـه   
مي شود ، هر چند كه خود اولين قربانيان بنيادگرائي اسالمـي در    
اين جوامع هستند . بدين ترتيب ادغام سياست و مذهب اين بـار     
بصورت مقاومت در برابر بي هويتي و بنوعي ابزاري براي هـويـت   
يابي زنان و تداوم مبارزه ظاهر مي گردد و بمثابه ايدئولوژي اقشار 
تحصيلكرده در سنت صدها ساله بي حقوقي زنـان ادغـام مـي          
گردد . يعني يك نوع بازگشت به مذهب صورت مـي گـيـرد ،           
بازگشت به موضع سنت پدران و مادران ... نگاهي بـه رفـتـار و           
سنت هاي بخشي از زنان طبقه متوسط و حتي مرفه ايراني ، كـه  
سالهاست در اروپا و آمريكا زندگي ميكنند و بعد از ليفت و لـيـس   
هاي شبانه در كلوپهاي مدرن رقص و قمار و عياشي ، اما پـهـن     
كردن سفره حضرت عباس يادشان نميرود و ده ها نمونه ديـگـر     

 زن و آزادي  1391
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بيانگر تنها گوشه اي از واقعييت فوق است . در اينجا نيـازي بـه      
شرح حضور و فعاليت زنان در حركتهاي اسالمي در خاورميانـه و    
آسيا و آفريقا نميبينم نگاهي به جنبشهاي ارتجاعي اسالمي چـنـد   
دهه گذشته بويژه بعد از شكست سوسياليسم در اتحاد شـوروي و    
غائب بودن يك جنبش سوسياليستي قوي اين واقعييت را آشكـار  
ميسازد . برابري زن و مرد و ادغام مذهب و سياست : از زمانهـاي    
قديم تا كنون ، سواستفاده از باورهاي مذهبي مـردم يـكـي از          
ابزارهاي پرقدرت حكومتگران محسوب مي شده است . امروزه در  
جوامع سرمايه داري نيز دين بمثابه بخشي از دستگاه ايدئولوژيـك  
دولت براي تحكيم پايه هاي نظام طبقاتي ، بكار گرفته مي شود ، 
توسل جستن به جهالت توده اي و باورهاي مذهبـي و خـرافـي        
مردم ، ساختن و پرداختن اسطوره هاي مذهبي ابزاري است كـه    
دولتهاي ديكتاتوري و غيردمكراتيك بوسيله آن افكار عمومـي را    
فريب داده و سركوب مخالفين خود را مشروعيت مي بخشـنـد .     
همانطور كه گفتيم هر چند كه اصلحات پروتستاني در مسيحـيـت   
در قرن شانزدهم زمينه هاي جدائي ديـن از دولـت در نـظـام             
بورژوازي را فراهم كرده ، اما هنوز هم دخالت غير مستقيم ديـن    
در سياست در اين كشورها به حيات خود ادامه مـي دهـد . در          
پيشرفته ترين اين كشورها نظير سوئد كه در آن بخش زيادي از   
مردم به دين و خدا باور ندارند نيز نميتوان مدعي شد كه بـطـور     
مثال دين از آموزش و پرورش جداست ، در اين كشورها كليسا در 
تعليم و تربيت كودكان از همان دوران كودكستان با توسل جستن 
به مراسم و اعياد مذهبي و كشاندن كودكان هر از گـاهـي بـه          
كليساها و يا اجراي مراسم مذهبي در مدارس ، عـمـال افـكـار           
كودكان را از همان دوران طفوليت به باورهاي مذهبـي آغشـتـه      
كرده و دخالت در امور آموزش و پرورش كودكـان را بـطـريـق         
ديگري پي ميگيرند . اما بدليل ويژگي تحقق سرمـايـه داري در        
ايران كه اصالحات در دين حتي به اندازه تركيه دوران آتاترك نيز 
صورت نگرفت . بورژوازي ايران خيلي زود به سازش با روحانيـت   
و مالكين تن داد . مذهب چه در اپوزيسيون و چه در دسـتـگـاه       
دولت به حيات موثر خود ادامه داد . در دوران رژيم پهلـوي هـم      
برخي مخالفتها با سران روحانيت ، عمدتا به مخالفت بـا قـدرت       
رهبران مذهبي محدود مي شد تا ايجاد زمينـه هـاي رفـرم در          

بيانگر تالش رژيم شـاه در        »خدا ، شاه ، ميهن «مذهب ، شعار
بكارگيري مذهب جهت تحكيم قدرت دربار محسوب مي شـد .      
اشاعه دين ، اشاعه خرافات ، زنده كردن سنتهاي ارتـجـاعـي ،        
برتري نژادي و مذهبي ، هراس از آزاديهاي مدني و انـزجـار از         
سوسياليسم جايگاه خاصي در سياست طبقات دارا و قـدرتـهـاي      
حاكم بر ايران بازي كرده است ، از دير باز ناسيوناليسم عـظـمـت    
طلب ايراني و مذهب از جمله وسايلي بودند كه بـراي سـركـوب      
دمكراسي و قلع و قمع تشكيالت دمكراتيك و كارگيـري بـكـار      

 «گرفته شدند . رضا شاه كه خود در ميان طبقه متوسط بعنـوان     
در ايران معروف شده و در عين پياده كـردن  »پايه گذار مدرنيسم 

كشف حجاب اجباري ، خود روزهاي عاشورا و تاسوعـا در صـف       
اول سينه زنان دستجات بزرگ مذهبي به سينه زني و عـزاداري      
مي پرداخت و محمدرضاشاه پسر وي بعد از سركـوب جـنـبـش       
دموكراتيك و انقالبي آذربايجان و كردستان اشاعه دهنده رسمـي  
عقب مانده ترين اوهام مذهبي در ميان اين خلقها بود . عالوه بـر   
آن بايد دانسته شود كه بورژوازي ايران در كلـيـت اش بسـيـار         
مذهبي و ارتجاعي نه تنها بوسيله اين طبقـه مـدام در جـهـت           
تحميق افكار عمومي و سواستفاده از باورهاي مذهبي در غارت و   
چپاول و استثمار توده هاي مردم زحمتكش بكار گرفته مي شـده    
است ، بلكه اساسا اين باورها آنهم بشكل ارتجاعي آن ، آنچـنـان   
در باورهاي اين طبقه نهادي شده است كه خود به ستون فقـرات  
تحكيم و بازسازي اين باورهاي مذهبي ارتجاعي  در ايران تبديـل  
شده است ، روش برخورد اين طبقه با زنان كه نمونه هاي عيـنـي   
فراواني مي توان ذكر كرد ، تنها گوشه اي از ماهيت ارتجاعي اين 
طبقه را نشان ميدهد . كشيدن ديوارهاي  بلند به دور خانه هـاي     
مجلل ، براي حفاظت زنان خود از ديد همسايگـان ، سـرمـايـه         
گذاري در ساختن مساجد و مدارس كامال مذهبي ، چند همسـري  
و جاري ساختن قوانين صيغه وغيره تنها در حوزه استـفـاده ايـن      
طبقه معني پيدا ميكند ، از اينروست كه انتظار رفرم واقـعـي در       
مذهب بوسيله اينان تصوري پوچ و باطل محسوب ميگردد و ايـن  
طبقه اصلي ترين عامل مادي و معنوي برپايي حكومت مـذهـبـي    
ارتجاعي در ايران و عامل پايداري آن تاكنون محسوب ميگردد .   

اين رژيـم     1357بعد از روي كار آمدن جمهوري اسالمي در قيام 
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نيز بويژه بوسيله استفاده از اعتقادات مذهبي مردم و بـا اشـاعـه        
 «خرافات و تحريك مردم ، بيش از بيش مفاهيم ارتجاعي نظير   

، منافق ، كافر ، بي حجابي ، بد حجاب و غيـره را در       »محارب 
محيط سياست بكارگرفته و بدينوسيله توانست آزاديهاي سيـاسـي   
بدست آمده توسط مبارزات مردم را باز پس گرفته و سركوب هـر    
نوع حركت دمكراتيك آزاديخواهانه بخصوص درباره زنان را بـا      
توسل به قوانين و روابط عهدعتيق سركوب نمايد . اما آنچه كـه     
رژيم اسالمي را از ساير رژيم هاي ديكتاتوري و توتاليتر متـمـايـز    
مي سازد ، همانا ستم مضاعف و تشديد استثمار زايدالوصف زنـان  
است . رژيم اسالمي با تثبيت حقوق مردساالري و ادغام كامل آن  
با سياست و استثمار طبقاتي شكل خاصي از مالكيت بـر زن را        
تجويز مي نمايد . بدين ترتيب پايه هاي اجتماعي ديكتاتـوري را     
گسترش داده و آنرا در نهاد خانواده نيز بازتوليد مي كند . در رژيم  
اسالمي قوانين مالكيت خصوصي بطور كلي بر رابطه اجتماعي زن 
و مرد حاكم بوده و مرد در نهاد خانواده ( و اكنون با طرح عـلـنـي     
ازدواج موقت ) حتي در رابطه با بيرون از خانواده داراي مالكـيـت    
حقوقي بر زن است ، مالكيت مطلق مرد ، تمكين مطلق از طـرف  
زن ، چنين است قوانين ارتجاعي مذهبـي كـه تـوسـط رژيـم            
جمهوري اسالمي بر مقدرات زن حاكم شده اسـت و بصـورت         
قانون رسميت داده شده است . بطور مثال حجاب سندي است كه  
از يك طرف نقض آزادي زن و زنداني بودن وي در حصار تعييـن  
شده توسط مرد را ثابت مي كند و از سوي ديگر شكل مالـكـيـت    
مرد بر زن را به عريانترين شكل به نمايش مي گذارد . بي جهـت   
نيست كه مبارزه با حجاب مبارزه اي مي شود بر عـلـيـه قـدرت       
حاكم كه خود نطفه هاي مبارزه عليه استثمار و ماكليت خصوصي 
را نيز حمل مي كند . مبلغان رژيم نيز بوسيله مردان و تـحـكـيـم      

 مردساالري در ميان خانواده و اجتماع بهره مي جويند . 
 استثمار زنان :  

همانطور كه گفتيم نابرابري زن و مرد كه از ميراث هاي شـرايـط   
پيشين مي باشد در عين حال معلول سركوب اقتصادي زنان نـيـز   

در بين جماعت هاي خانگي اشتراكي كـهـنـه ، كـه            «هست . 
زوجهاي متعدد و فرزندان آنها را در بر مي گرفت ، اداره امور خانه 
به زن واگذار شده بود ، همچون تهيه غذا كه به مرد واگذار شـده  

بود يك صفت ضروري اجتماعي و عمومي بشمار مي رفت . بـا       
پيدايش خانواده پدرساالري ، وضع تغيير كرد اداره امـور خـانـه        
خدمت اجتماعي خود را از دست داد و به يك خدمت خصـوصـي     
مبدل شد ، و زن نخستين خادم خانه شد از اينرو ، از روند تولـيـد   
اجتماعي بيرون رانده شد و تنها صنعت پر دامنه راه شـركـت در     

 »توليد اجتماعي را براي او و تنها براي زن كارگر باز كرده است . 
اما اين امر چنان صورت گرفت كه زن هنگاميكه وظايف خـود را    
در خانه انجام مي دهد از توليد عمومي جدا و بركنار مي مـانـد و     
هيچ چيزي نمي تواند بدست آورد و هنگاميكه مـي خـواهـد در        
صنعت عمومي شركت كند و خرج زندگي خود را مستقال بـدسـت   
آورد در وضعيتي نيست كه بتواند وظايف خانگي خود را انـجـام       
دهد ... آنچه كه در مورد كار زنان در كارخانه صادق است در كليه    
رشته هاي ديگر از جمله پزشكي و حقوق نيـز صـادق اسـت :          
خانواده جديد بر بردگي خانگي بي نقاب يا با نقاب زن مـبـتـنـي       
است . جامعه مجموعه تركيبي است كه ملكولهاي تشكيل دهنده  
آن عبارتند از خانواده هاي منفرد . امروزه مرد در اكثر موارد بويژه  
در ميان طبقات ثرومند بايد نان آور خانه باشد و اين امـر بـه او       
موضعي مسلط مي بخشد كه نياز به هيچ اعتبار قانونـي خـاصـي      
نيست ، در خانواده مرد بورژوا و زن پرولتارياسـت ، در دنـيـاي          
صنعت پس از آنكه هرگونه امتيازات قانوني ويژه طبقه سرمايه دار 
كنار گذاشته شد و برابري حقوقي كامل هر دو طبقه مستقر مـي    
شود . خصلت ويژه سركوب و ستم اقتصادي بر دوش پرولـتـاريـا     
سنگيني ميكند و با تمام حدت و شدت خود برجسته و نـمـايـان      
ميشود ، جمهوري دمكراتيك آنتاگونيسم ميان دو طبقه را بر نمي 
اندازد برعكس زمينه اي را فراهم مي كند تا اين آنتاگونيسم رشـد  
يابد و حق خود را در جنگ طبقاتي پيدا كند ، نظير همين خصلت 
ويژه تسلط مرد بر زن در خانواده جديد و ضررت استوار بـرابـري     
واقعي اجتماعي ميان اين دو است ، متنا آنگاه كامال به مـنـصـه      
ظهور مي رسد كه هنوز هر دو طرف در برابر قانون به تـمـامـي      
يكسان باشند آنگاه آشكار مي شود كه نخستين شرط آزادي زن و 
مرد و ورد دوباره تمامي زنان به صنعت عمومي و اجـتـمـاعـي         

 مستلزم اين است كه خانواده ديگر واحد اقتـصـادي نـبـاشـد (          
 انگلس ).

1391 
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كشتي تازه لنگر برداشته و راه دريا را پيش گرفته 
بود ، اما هنوز صداي دندان قرچه چرثقيل ها كـه  

مدتي پيش از كار افتاده بودند تو گوش جواد زق زق مي كـرد و      
درونش را مي خراشيد . كشتي به خود مي لرزيد . صداي كشـدار      
جهنمي آتشخانه و موتور و لرزش دردناكي در تن آن انداخته بود . 
تخته هاي كف آن زير پايش مورمور مي كرد و حـالـت خـواب        
رفتگي در پاي خودش حس مي كرد . او با سفر دريا آشنا بود . اما   
آن چه در اين سفر آزارش مي داد ، گروه بسياري از مسـافـريـن      
جورواجور و زوار رنگ ورانگي بودند كه بليت درجه سه داشتنـد و    

 روي سطح كشتي پهلوي او تو همديگر وول مي زدند.  
اگر پول بيشتري داشت ، او هم دست كم يك بليت درجه دو مـي  
خريد و مي رفت تو يك اتاق كوچك كه حمام و روشويي وتخـت  
خواب پاكيزه اي داشت و دور از شلوغي در را رو خـودش مـي         
بست و از دريچه كوچك گردي كه در چسبان كيپي داشـت تـو       
دريا نگاه مي كرد . اما اكنون كه او هم رو سطحه جا داشت ناچار  
بود دست كم از بوشهر تا بصره را با صد جور آدم ديگر همنشيـن  
و دمخور باشد و تو روي آن ها  نگاه  كند و جار و جنجالشـان را    
تحمل كند . چاره نبود . فصل زيارت بود مسافرين درجه يـك و      
دو ، در اتاق هاي خود در طبقه هاي باالي كشتي جا گرفته بودند 
و گروهي از آن ها كه كاري نداشتند رو نرده هاي عرشه خم شده 
بودند و به مسافرين درجه سه و دريا نگاه مي كردند . مسافـريـن    
درجه سه گُله بگله رو سطح كشتي جا گرفته بودند . هركـه هـر      
فرشي داشت زير پايش گسترده و نشسته بود . از دم پلـه ورودي     

همين طور آدم نشسته بود تا دور انبار بـزرگ و    
پاي پلكاني كه به عرشه و پل و اتاق هاي درجه 
يك و دو مي رفت و همه جا پر بود از زوار و مسافرين ايرانـي و    
هندي و افغاني و عرب و سياه و سفيد و زن و بچه كه تـو هـم       
وول مي زدند . ميان آن ها بازرگانان دم و دستگاه دار هم بـودنـد    
كه مسافرت روي سطحه را بر اتاق ترجيح مي دادند . اين هـا رو     
جاجيم هاي قشقايي و خورجين هاي پر و پيمان خود لم داده و     
داراي قبل منقل مفصل بودند و غليان بلور مي كشيدند و افـاده      
مي فروختند . اين ها بارها به سفر رفته بودند و راه چـاه را مـي        
دانستند و هواي باز و معاشرين تازه مي خواستند و از اتاقك زندان 

 مانند كشتي بيزار بودند . مي خواستند بگويند و بخندند . 
ميان مسافرين گدا و درويش و بيمار و سيد و قاچاقچي نيز زيـاد    
بود كه همه در كنار هم مي زيستند و حريم هر يك همان تـكـه   
فرش يا گوني و بار و بنه اي بود كه رويش نشسته يا به آن تكيـه  
داده بود .آنهايي كه با هم آشنا شده بودند با هم مي گفتند و مـي   
خنديدند و براي هم تكيه مي گرفتند و چيز بهـم تـعـارف مـي         
كردند . و آنهايي كه هنوز همديگر را نمي شناختند پي بهانه مـي   
گشتند تا زود با هم آشنا شوند . اين ها بيخودي تو رو هم لبخنـد   
مي زدند و خواهان آشنايي هم مي بودند . چپق و سيگار و غليـان   
و باسلق و جوز قند و ماهي موز و خرما و انجير خشك بـود كـه     
پياپي بهم تعارف مي كردند . در اين سفر دراز گويـي آشـنـايـي        
همنشينان اجباري بود و خواه ناخواه با هم بـودنـد و چـاره اي          
نداشتند جز آن كه با هم آشنا بشوند و سفر دراز دريـا را تـنـهـا         

 داستان 1391

به دنيا   بوشهر هجري خورشيدي در    1295صادق چوبك ، در سال       
از پيشگامان داستان نويسي مدرن      صادق هدايت  آمد .وي به همراه   

 ايران است .
انتري كه لوطيش  توان از مجموعه داستان از آثار مشهور وي مي 

  .نام برد تنگسير و سنگ صبور ورمانهاي مرده بود

هاي وي حكايت تيره روزي مردمي است كه اسير خرافه            اكثر داستان 
و ناداني و پايبند به مذهب خويش هستند. چوبك با توجه به خشونت             

ها و    شد سراغ شخصيت    رفتاري اي كه در طبقات فرودست ديده مي        
دادند و    ماجراهايي رفت كه هركدام بخشي از اين رفتار را بازتاب مي           

بردند. اولين مجموعه و داستانش را با           ه به تاريكي مي    ابه شدت ر  
منتشر كرد. در اين اثر         1324در سال      »خيمه شب بازي     « نام
پردازد،   بيشتر به توصيف مناظر مي    1328   »چرا دريا طوفاني شد   «و

هاي داستان و روابط آنها و روحيات آنها نيز به            ضمن اينكه شخصيت  
شود . اولين اثرش را هم كه حاوي سه داستان و               تصوير كشيده مي  

انتري كه لوطيش مرده بود         « يك نمايشنامه بود ، تحت عنوان       

به چاپ سپرد . آثار ديگر وي كه          »
برايش شهرت فراوان به ارمغان        

تنگسير   « آورد ، رمانهاي   
سنگ صبور          « و»
زبان   18به   تنگسيربود .    »

، فيلمساز    امير نادري  ترجمه شده و  
بر   1352معروف ايراني ، در سال          

اساس آن فيلمي به همين نام ساخته         
 است . 

خود را بازنشسته كرده و راهي انگلستان و           73چوبك در سال    
سپس امريكا شد . صادق چوبك در اواخر عمر بينايي اش را از دست              

، در بركلي آمريكا درگذشت و      1377تير)    13داد و در اوايل تابستان (     
هاي منتشر نشده اش را سوزاندند . همچنين          بنا به وصيتش يادداشت   

  .بنا به در خواست خودش جسدش را نيز سوزانيدند 

         

 چراغ آخر ( بخش اول )
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نباشند . هركس براي خود كاري مي كرد . يكي فرش مي گسترد   
، يكي غليان چاق مي كرد . يكي روي منقل سفري خوراك مـي   
پخت ، يكي ماهي سرخ مي كرد ، يكـي آتـش چـرخـان مـي            
چرخاند . سماورها غل غل مي جوشيد و پريموس ها نـالـه مـي       
كرد . شوق سفر،  و مخصوصا در زايرين شوق زيارت ، هـمـه را      
بهم نزديك كرده بود و دوق زدگي و سبكسري بچگانه اي حتـي  

 در ميان پيران  پديد آورده بود . 
جواد تنها بود . ميرفت به كلكته درس بخواند . سالي دوبار اين راه   
را مي رفت ، و از اين رو با كشتي و مسافرين جورواجور هميشگي 
آن آشنا بود ، مي دانست چگونه از آن ها دوري بجويد و چگونه با 
آن ها آشنا شود . اما اين بار ناچا ر، كشتي به بحرين و قطر هـم     
مي رفت و از آن جا به سوي هندوستان روانه مي شد و سـفـري     

 دراز بود . اما او خوشش مي امد سفر دريا را دوست داشت . 
كشتي يكراست مي رفت به بصره و از آن جا برمـي گشـت بـه        
كويت و از آن جا به بحرين و سپس به قطر و از آن جا يكراسـت  
مي رفت به كراجي . و جواد از كراجي با ترن مي رفت به كلكته .  
مي دانست كه همه زايرين در بصره پياده  مي شوند . اكنون هـم   
روي سطحه كنار نرده براي خود جا گرفته بود . تـخـت خـواب         
سفري خود را زده بود و چمدانش را پهلوي آن گذاشـتـه بـود و        
ايستاده بود به مسافرين نگاه مي كرد . هواي دريا اعصابش را نرم  
و آرام ساخته بود . از مسافرين دلش زده بود . روي نرده خم شد و   
به دور نماي مه آلود بوشهر نگاه كرد . بوشهر پس پس مي رفـت   

و خـانـه   »  عمارت دريا بيگي  «و از دريا فرار مي كرد . برج هاي 
هاي بلند كنار دريا آهسته جاهاي خود را عوض مي كردند و پس 
و پيش مي شدند.  زمين و خانه ها و آسمان و نخل ها كج و كوله  
مي شدند و تمام بندر فرار مي كرد . يادش آمد كه چقدر كنار اين  

 «و   »  لـوت     «دريا بازي كرده و از آن ماهي گرفته بود.  چقدر  
بازي كرده بـود . هـر          »  خرمن چن من  «و »   گل بگير شَده 

اندازه بندر تندتر از پيش چشم او مي گريخت دلبستگي او به آن   
ديار كه در آن جا به دنيا آمده بود بيشتر مي شد . او بـوشـهـر را       
دوست مي داشت . بيش از همه ، چهره زار و بيمار مـادرش كـه      

اين پيره زن از  «هم اكنون در پشت آن ديوارها بود جلوش بود .  
دوري من خيلي برنج مي بره . با اين ناخوشي اي كه داره خـيـال    
نمي كنم امساله رو به آخر برسونه . كاش بيچاره زودتر بميـره و     
راحت بشه و اينقده رنج نبره . چشماشم داره كور مي شه . مـنـم       
كه هنوز دو سال ديگه كار دارم . كه درسمو تموم كنم ، نـمـي        

 » دونم آخرش چه جور ميشه . 
جواد الغر و درشت چشم و زردمبو و بيست و دو ساله بود . پـوزه   
باريك و پيشاني پهن برآمده داشت . استخوان گونه هايـش زيـر      

چشمانش بيرون زده بود . ماهيخوار بزرگي از باالي سرش پريد .  
گويي مي خواست كشتي زودتر از آن جا برود و دشت نيلي آب را 
براي جوالن او باز گذارد . جواد گرسنگي و مالشـي درون خـود        
يافت . ديشب شام درستي نخورده و بامداد نيز تنها يك فـنـجـان    
چاي خورده بود . گويي درونش را با قاشق مي تراشيدند . پـيـش     

برم چند تا پكورا بخرم بخورم . پكورا چقده خوبـه    «خودش گفت 
 »  با آرد نخود و فلفل درس ميكنن . 

دهنش آب افتاد . پاشد راه افتاد . پكوراها را با نان هاي كـوچـك     
گردي كه از آشپز هندي خريده بود خورده بود و هنوز تنـدي آن    
روي زبانش مي جوشيد . روي تخت خوابش طاق باز دراز كشيد .  
هنوز سستي تنش بجا بود . از بامداد تا هنگام سـوار شـدن بـه           
كشتي كه نزديك هاي ظهر بود ، زياد دوندگي كرده بود . كـمـي    
كه دراز كشيد خيالش از ته كفشش كه گمان مي كرد خيس شده 
و ممكن بود پتويش را آلوده كند ناراحت شد . برخاست و كـفـش    
هايش را در آورد . تخت كفش هايش خيس و چرب بود . اخـم        

كفش هايش »  نگفتم كفشام خيسه ؟  «كرد و به خودش گفت .  
را گذاشت زير تخت خوابش و دوباره دراز كشيد و تو آسمان خيره 
شد . هوا صاف و روشن بود . آسمان نيلي بود وآفتاب در آن مـي      
درخشيد . آفتاب داشت به مغرب مي رفت ، چشمان جواد باز بـاز     
بود و به ته آسمان خيره شده بود . گويي در آن جا چـيـزي مـي       
جست . صداهاي درهم مسافرين كه دوربرش بود آمـيـخـتـه بـا         
صداي گنگ و گيج كننده كشتي گوشش را پر كرده بـود . بـه          
آسمان نگاه مي كرد و پيش خودش مي گفت : كاش براي آزادي  
آدميزاد يك فلسفه ، تنها يك فلسفه جهانگير پيدا بشود كه ماننـد  
خورشيد كه هنگام روز نور ستاره هاي ديگر را از بين مي بـرد ،      

 همان گونه اديان و فلسفه هاي احمقانه ديگر را از ميان ببرد . 
ــكــر خــودش      ا ز ف

خوشش آمد ، باز پي 
فكرش را گـرفـت :     
هيچوقت آدمـيـزاد     
راضي و خوشبـخـت   
نبوده . هميشه رنـج     
برده و هميشه دنبال 
خوشبختي بـوده و      

هميشه دوشيده شده . ستاره كوره كه به آدم شادي و خوشبختـي   
نميدهد  نه ، خورشيد بزرگ كه آمد تمام ستاره كوره هـا حسـاب     
كار خودشان را مي كنند . ديگر اصال كسي آن ها را نمي بينـد .     
لبخندي زد و بيشتر از فكر خودش خوشش آمد . مخصوصـا كـه      
لفظ قلم هم فكر كرده بود . مثل اينكه معلم به او ديكتـه كـرده      

1391 

يك فلسفه نو و راه زندگي و درست كه 
مثل خورشيد جهانتاب نورپاشي كند براي 

 آدم الزم است . 
حاال چه بايد كرد ؟ بايد ستاره كوره ها را 

اول از بين برد يا يك خورشيد بزرگ 
 خلقَ كرد ؟ 
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يادت هست وقتي كه بچه بودي  »بود . دوباره به فكر فرو رفت :   
عمه ات مي گفت خدا تو آسمونه و هركاري ما مي كنيم او مـي    
بينه و تو هرچي تو آسمون خيره مي شدي چيزي نمي ديـدي ؟    
آخرش هم پيدا نكردي . آسمون از همون اولش همـيـن جـوري       
گود و تهي بود اين تهي چه كلمه قشنگيه  اگه بنا بـود تـه آن         

 خدايي قايم شده باشه چه زشت و دردناك بود . 
يك ماهيخوار دربدر مانند تير شهاب از باالي سرش گذشت و به  

نمي دونم اين ديگه مـيـون دريـا       «سوي موج ها شيرجه رفت . 
 » چكار مي كنه ؟ شب كجا مي خوابه ؟ رو موج ؟ رو بال توفان ؟ 

تو گوشش صدا مي كرد . تو گوشش ونگ ونگ خـواب آلـودي        
 صدا مي كرد . داشت بي حال و سبك مي شد . 

صداي مسافرين درهم و قاتي تو گوشش مي رفـت صـداهـا و          
بوهاي گوناگون آشنا و ناآشنا درونش فرو مي رفت و با ذهـن و      
حواسش بازي مي كرد و روي آن ها سر مي خورد و در تـه چـاه     

سردرگم خاطرش سرنگون مي گرديد . يكي پـهـلـويـش پشـت          
 سرهم سرفه مي كرد .

بيا بابا يه لقمه پلو داريم با هم مي خوريم . عمر سفر كوتاهه تـا      
  چش بهم بزني رسيدي بصره...

 » آخ اومدم قلفشو بگيرم پا دردمو خوب بكنه ... « 

كاكو سرعلي واسه چي چي رشتاتو مي ريزي زير پاي بندگـون  «  
 » خدا ، خدارو خوش مياد ؟... 

دسات درد نكنه اگه داري يه ذره  نمك بده بـريـزم تـو آش        «  
 »  ناخوش ، اينجا نمكاشون نجس ... 

 »چكرا ! ايدر او ! پاتي او ... « 

 »بنده خدا حالش بهم خورده ... « 

 »عق ... عق ... « 

 »سرديش شده ... « 

سردي به منم نمي سازه . تا يه سردي از گلوم ميره پايين انگار  «  
 » مي خوام خفه بشم . ماهي سرده ؟... 

 »  كربيت ميخواي ؟... « 

نه ، بصره ارزونيه . اما بايس اسباباتو بپايي . تا روت برگردونـي    «  
 » عربا چيزاتو مي زننن . بايد چش بهم نزني. .. 

من اين سفر هفتممه . هرسال اومدم و بحول و قوه الهي سـال   «  
 »  به سالم دراومدم بيشتر شده . شما دفه اوله مشّرف ميشين ؟ 

من بار اولمه رو آب رد مي شم . اول به خيالم كشتي كوچيكه .  «  
 يه شهريه . پنج ساله نذر كرده بودم . تازه امسال امام طلبيده ...  

 » مي گذره . شما همه جور مي تونين گذرون كنين ... « 

 »السالم عليكم عمي . اشلونك ؟ « 

 »  زين . اهللا يسلمك . اشلون انت ، زين ؟ « 

 »ممنون . حلة البركه ... « 

درشازده اين ؟ مام اوال درشازده مينشسـيـم    »خانم شمام مال «  
 ميشينيم .» سنگ دقاقو   «آمو حاال دم

حاال كه دريا خوبه . ميگن بعضي وختا دويونه مي شـه . اگـه         « 
توسون بود آدم پس مي افتاد من يه سالي تـو تـوسـون اومـدم         
بوشهر كه برم كربال ؛ تو همون بوشهر آزارمراق گرفتم . گـالب     

 »  توروتون ، هي قي ، هي اشكم ، تا  بر گردوندنم شيراز ... 
 »  الل و بي زبون از دنيا نري يه صلواة بلند ختم كن . « 

 »  اهللا ... مصل علي ... « 

 » اهللا ... مصل علي ... محمد ... وال محمد ... «

 » محمد ... وال محمد ... « 

 » به رسول خدا ختم انبيا صلواة ... « 

 » اهللا ... مصل علي ... محمد ... وال محمد ... « 

 » اهللا .. سردهوا .... بيرون نخواب بروتو اتاق ... « 

 » بابا بلندتر . مگه آرد تو دهنتونه ؟ « 
تك تك كلمات صلوات تو گوشش خورد . چرتش پاره شده بود .    
سنگين شده بود . اما سيل صدا و صلوات و نور و رنگ و بـوهـاي    
دور ور ، درونش را پر كرده بود . چشمانش را با اخم بـاز كـرد .        
آنچه تو گوشش گم و نابود شده بود دوباره درش جان گـرفـت .     
صداي صلوات مردم خاموش شد . اما تنها يـك صـداي دريـده         
گرفته ، مثل اين كه از گلوي گل وگشاد چاك خورده اي بـيـرون   

مسلمونون ! ذاكر سيد الشهدا رو پيش  «  مي آمد ، شنيده مي شد : 
كفار كنفت نكني . مام چشممون بدس زوار حسينيه . ما كه هنـوز    
چيزي از شما نخواسيم . اقال جمع شين تا كفار بدونـن كـه بـه         
مذهب عقيده دارين . مادر جون سروصدا نكن . مگه نمي خـواي      
داخل ثواب بشي ؟ مگه روز قيموت از يادت رفته ؟ مگه شفيع روز 
پنجاه هزار سال فراموشت شده ؟ من امروز مي خـوام رو ايـن         
كشتي علي رو به جمعيت بشناسونم . مام جونمون كف دستمـون   
مي ذاريم و رنج سفر رو به خودمون هموار مي كنيم . تـا مـيـخ         

جواد ، رو دنده هايش غلتي زد و   » اسالمو تو زمين كفر بكوبيم . 
به مرديكه حرف ميزد نگاه كرد . ديد سيدي است دراز قـد كـه        
شال سبز به كمر و دورسرش بسته . صورت سرخ و پشت گـردن     
پهن و ريش توپي سياه و چشماني درشت و دريده دارد . گـويـي      
مي خواست با چشمانش آدم را بخورد . لب هايش سرخ سرخ بود،  
مثل اينكه آن ها را رنگ كرده بود . دست هايش از حنا خـونـيـن     
بود . چشمان درشت و هوشمندش در ميان جمعيت دودو مي زد .  
او همچون مارافساي كهنه كاري مي كوشيد تا همه را سـرجـاي     
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خودشان مي خكوب كند و به خود متوجه سازد . در دست او يـك   
جعبه حلبي لوله اي بود كه ته آن را به زمين گذاشته بود و مـثـل   
چماقي به آن تكيه زده بود . جعبه بلند بود و تا سينه او مي رسيـد   
و يك بند چرمي در ميانش بود كه مي شد مثل تفنگ آن را حمل 
كرد . جمعيت خاموش بود . هركس مي خواست بداند در آن جعبه   

آهاي شيعيـون مـرتضـي      « دراز استوانه اي چيست . سيد داد زد :  
علي ، تو اين جعبه كه تو دس منه يه پرده هايي هست كه تمـوم  
احكام واحاديث اسالم از باي بسم اهللا تا تاي تمست روشون نقش 
شده كه اگه يه سال آزگار بشيني و گوش بدي بـازم تـمـومـي         
ندارن . همينقدر بدون كه اگه من بخوام واست تعريف كنـم كـه      
چه چيزا اون توهس خودش يه هفته طول مـي كشـه تـمـوم           
معجزات دوازه تا امامت اين توه . معجزه هاي پيغمـبـر از شـق         
المقمر وحركت درخت پيش آن حضرت و بازگشت آن بـه اشـاره     
آن بزرگوار سر جاي اولش و جاري شدن چشـمـه هـاي آب از          
انگشتان آن حضرت و سيراب كردن لشگريان و به حرف اومـدن    
بزغاله مسموم كه روش زهر ريخته بودن كه حضرتو مسموم كنن 
و شهادت دادن سوسمار بر نبوت آن بزرگوار و برگرداندن آفـتـاب   
براي خاطر موالي متقيان گرفته ، تا خروج دجـال مـلـعـون و           
صورالسرافيل در اين ها هس كه اگه خدا بخواد و عمري بـاشـه     
ذكر شونو واست مي گم . خواهي ديد جهنم و بهـشـت وحـوض       

 » كوثر و پل صراط رو بچشم خودت . 
آن گاه آرام و با تأني كالهك در جعبه را برداشت و سپس جعبه را 
خوابانيد رو زمين و خودش چندك نشست پاي آن و يك پرده كه 
معلوم بود آن را نشان كرده بود از ميان پرده هاي ديگر سوا كـرد  
و با احتياط آن را بيرون كشيد و پرده را دوباره در جعبه گذاشت و   
آن را همان جا رو زمين ولش كرد . پرده را هم چنان كه لوله بود  
به ديركي آويزان كرد . در حاشيه پرده سوراخ هايي منگنه شـده     
بود كه مي شد تا هرجاي پرده را كه دلش بخواهد پايين بكشد .   
پرده را كه آويخت ، نگاه تحسين آميزي به آن كـرد و دسـت           

 «هايش را بهم ماليد و چند بار به مردم نگاه كرد و داد زد :            
فرمود هركي صلواة منو فراموش كنه راه بهشتو گم مي كـنـه .       

صداي صلواة هـاي نـازك و       »  حاال يه صلواة  بلند ختم كنين .  
كلفت و جويده و نيم خورده و كوتاه و بريده و بريده و بويناك هوا 
را به موج انداخت . مسافرين كم و بيش به سيد و پرده اش نگـاه   
مي كردند . چند تا حمال هندي و چيني و مااليي كه سيگار مـي   

مي جويدند ، با شگفتي و عالقه به سـيـد و     »  پان  «كشيدن يا 
پرده اش نگاه مي كردند و چون چيزي از رفـتـار و كـردار او              
دستگيرشان نشده بود به مسافرين نگاه مي كردند و لبخنـد مـي     
زدند . همه چشم براه بودند ببينند ازدرون پرده چه بـيـرون مـي       

افتد . باز سيد با صداي گره گره خشكش داد زد . نمي خـوام از        
سرجا تون بلند شين بياين پيش من . از هرجا كه مي تونين تماشا  
كنين . اما اوناي كه نميبينن و اوناي كه دورن يه خرده  بـيـان        
جلو . اين پرده ها حرمتشون به اندازه همون پرده كعبس . ازشون   
غافل نشين . خيلي شده كه زوار كربال دس به دومن همين پـرده   

 ها شدن و مراد گرفتن .  
به همون علي كه مهرش تو سينه بزرگ و كوچكمون جا داره ،     
بيش از هزار نفر از همين پرده ها مراد گرفتن. كور مادرزاد رو شفا  
دادن چون عقيدش صاف بود . لمس زمينگير و يه كاري كـردن     

 كه پا شده راس راس راه رفته ، واسيه اونيكه نيتش پاك بوده . 
جني و غشي رو عاقل و سربراه كردن . تو برو نيت رو صاف كن .  
اگه بدي ديدي بيا تو اين شال سبز من شراب صاف كن . بيا تـف   
تو صورت من بكن. حاال من از ميون اين جمع كـه مـاشـا اهللا           
همشون زوار قبر حسينن يك جونمرد مي خوام كه چراغ اول مـا    
رو روشن كنه و دشت ما رو بده تا بريم سر ذكرمون . مردم ! پول   

 جيفه دنياس . پول مرداره .  
مال دنيا رو ول كن  به آخرتت بچسب . به حق حق من پولت رو    
نمي خوام . نيتّتو مي خوام . نخواسي آخر سر بيا پولتو از من پـس    

 بگير . نون ما دس كس ديگس . روزي رسون كس ديگس. 
 گر نگهدار من آنست كه من مي دانم . 

 شيشه را در بغل سنگ نگه مي دارد . 
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آن شب همه دور هم نشسته بودند . اما يك  
چيزي كم داشتند . آن چيز در خاطر همه بود . در دل همه بود . در مقابل    
همه بود . مثل آن قندان مثل آن گلدان شمعداني گوشـه اتـاق.آري در         
مقابلشان نشسته بود . اما غمش بر دل همه سنگيني ميكرد . چـهـارمـاه        
ميشد كه كمال رفته بود .كارگر تراشكار بود . شبها درس مـي خـوانـد .          
داداش كمال با احمد و فاطمه و سعيد خيلي اخت بود . برايشان قصه مـي   
گفت ، شعر مي خواند . كتاب مي خواند . هر وقت فرصت دست مي داد ،   
آنها را براي ديدن فيلمهاي خوب به سينما مي برد و بـا وجـود كـار و            
گرفتاريهاي جورواجور ، از آنها عافل نبود . در اين يك ماه فقط يك بـار     

 نامه اي از او به در خانه آمده بود . در نامه چنين نوشته بود :  
 پدر و مادر عزيز و نرگس خوبم را سالم مي رسانم . 

پس از سالم . اميدوارم حال همگي شما خوب باشد . من هم خوبم و دور   
از شما و با ياد شما زندگي ميكنم . پدر عزيزم من نخواستم مثل تـو بـه        
اين زندگي ادامه بدهم . من نخواستم ظلم و ستم و گرسنگي را ببينـم و     
ساكت بمانم . نم نخواستم قرياد گرسنگي را بشنوم و خودم نيم سير ، سر  
به بالين بگذارم . اين مردم ستمديده ، اين خلق مظلوم ، تو ننـه و مـادر        
بزرگ و همه ننه ها و مادربزرگ ها و پدرها . تاكي بايد ستم بكـشـيـد ؟       
تاكي بايد هر گونه صداي آزاديخواهي در گلو خفه بشود ؟ پدر جانم شـمـا   
به اندازه كافي صبر و تحمل كرديد . ديگر بس است . ديگر بـراي مـن         
بس است . چه خوب بود مي بودم و تولد بچه ام را مي ديدم ! زندگي چـه    
خوب است ! چه خوب بود اگر مي توانستم ، بچه ام را ببوسم ! چه خـوب    
است كه انسان بچه اش را به دوش بگيرد و بچه از آن باال پشت گردنش 
بشاشد ! اما پدر جانم ، اما ننه عزيزم ، اما نرگس خوبم ! نم نمـي تـوانـم        
شاهد بي عدالتي ها ، ظلم ها و مردم كشي ها باشم . پدر عزيـزم يـادت      
هست آن شبي كه پدر بزرگ مرد ؟ من خوب به يادم هست . مدتها بـود     
او را به خاطر مريضي اش به حمام نبرده بوديم . مچاله شده بود . كوچك   
شده بود . از درد . از دردي كه نتيجه ي سالها رنج و كار و زحمت بـود .      
چقدر كار كرد ؟ ! چقدر زحمت كشيد ؟ ! آنوقت بيمار و عليل ، شش مـاه      
تمام گوشه اتاق بود . يادم هست پدر جانم ! گوشه كرسي دراز كشـيـده         
بود . نصف شب بود . بيدار شديم . به صداي نفس هاي دردناكش بـيـدار      
شديم . چراغ را روشن كرديم . با همان چشمان مهربان و رنجديده اش ،     
با همان شرمي كه حاصل سالها مظلوميت و ستم كشيدن بود ، به ما نگاه 

  »آب « مي كرد . فقط يك كلمه حرف زد :
آب را نخورده بود كه مرد . و تو پدر عزيزم ! سـرش را روي بـالـش                

سـاكـت !      «گذاشتي . من گريه كردم و تو با لب گزه به من گـفـتـي :       
خونيـسـت فـردا      «و يادم هست كه گفتي :   »همسايه ها بيدار مي شن . 

به مادرم گـفـتـي بـرود و يـك            »اينطور او را به مرده شورخانه ببريم . 
خودتراش پيدا كند . ت. همانجا كنار پايه كرسي ، پدر بـزرگ را لـخـت          
كردي و موهاي زير بغل و جاهاي ديگرش را تراشيدي . من به او خـيـره    
شده بودم و به مرگ و زندگي فكر مي كردم به زندگي او . به حاصل آن    
همه تالش و بدبختي و ستمي كه كيشده بود و هيچ وقت نفهمـيـد كـه      
عامل آن همه بدبختي و گرسنگي چه بود . آري من نمي توانم تـحـمـل     

 كنم و ببينم كه چاقوكش ها ، قداره بندها ، الت ها و قاچاقچي ها بر سر

نوشت مردم حاكم باشند . آنوقت انسانهاي متفكر و مـردم بـاسـواد ،             
كارگران زحمتكش و باشرف در ته سياهچال ها بپوسند . آيا همه پدرها و  
همه بچه ها مي توانند راحت و بي دغدغه خاطر و در محيطي كه آزادي   
و نان مساوي تقسيم بشود ، زندگي كنند ؟ نه ، هر روز آزاديخـواهـان را     
مي كشند . به زندان مي اندازند و شكنجه مي دهند آنوقت من چـگـونـه     
مي توانم گوشه اي بنشينم و حرف نزنم . پس مي  روم و به مبارزين مي  
پيوندم . مي روم و زندگي خود را فدا مي كنم . فداي خلق فداي توده ها .   
تا وطنم را از ظلم و شقاوت پاك كنم . تا پدرها بتوانند آزادانـه سـخـن         
بگويند و اظهار عقيده بكنند . تا عشق و زندگي نميرد . تا مادرها بيشتر از     
اين عزادار نشوند . مي روم و مبارزه مي كنم . مي روم و با خـون خـود         
درخت آزادي را آبياري مي كنم . تا در دنياي آينده هركس بتواند آزادانـه     
عقيده خودش را بيان كند . تا ايمان و تقوي و درستي و پاكي نـمـيـرد و       
دفن نشود . تا برادران و خواهرانم بتوانند بدون دلهره كتاب بـخـوانـنـد .        
بحث كنند و زندگي خود را بر پايه هاي محكم علم و دانش بنا كـنـنـد .      
آري پدر جانم مثل پنبه هاي تشك و لحاف است كه وقتي زيـاد لـگـد        
بخورد ، وقتي زياد كار بكند ، چرك و خراب و غير قابل استفاده مي شـود  
بايد دستي باشد آن را بزند . و زير و باال كند و تر و تازه اش بـكـنـد .           
نرمش بكند . تا ديگران بتوانند راحت رويش بخوابند تو پدر جان خودت ر  
فداي كردي تا تشك ديگران راحت و نرم باشد در نتيجه سينه ات خـراب  
شده و ناراحتي . آري اگر من حركت نمكنم از چه كسي بايد انتظار داشت  
كه به راه بيفتد . به مادر بزرگ سالم مي رسانم . اميدوارم روزي برسد كه   
اوهم بتواند يك شكم سير فسنجان بخورد . به نرگس و بچه كوچـولـوي    
زاده نشده اش سالم مي رسانم . اميدوارم وقتي بچه ام به دنـيـا آمـد و         

 بزرگ شد به او بگويد كه پدرش كي بود و چه كرد . 
به احمد عزيزم و فاطمه خوشگلم و سعيد كوچولويم سالم مي رسانم بگـو  
فاطمه جان نتوانستم يك عروسك خوب برايت بخرم تو خـيـلـي داداش      
داري كه خودت نمي شناسي كه آنها روزي براي همه دخترهاي كوچولـو  
و محروم جامعه ما همه چيز را مساوي تقسيم خواهند كرد و ديگر تـو از    
وصله پيرهنت نزد بچه ها خجالت نخواهي كشيد و احمد و سعيد ديگر از   
دست بچه تاجرهاي خرپول سيلي نخواهند خورد . به اميد آنـروز . مـن         

 آدرس ندارم . جواب نفرستيد . 
 به اميد پيروزي فرزند شما كمال . 

و ديگر خبري  از اونبود . صبح ها مادر بزرگ ، لنگ لنگان و در حاليكه از  
پا درد مي ناليد ، گوني اش را مي انداخت گوشه حياط و مي نشست روي 
آن . به لبه ديوار نظر مي دوخت و منتظر بود . اما هيچكس نمي آمـد .        
هيچكس خبري نداشت . كالغ سياه مي آمد و مي نشسـت روي ديـوار        

كالغ سياه دنوك طال ، اگر كمال ميا بگو « روبرو . مادر بزرگ مي گفت :  
اما كالغ سياه ديگر قارقار نمي كرد و خبر خوش نمي آورد و    »قارقارقار 

خير خير قدم خير . خير خـيـر       «ديگر مادر بزرگ در جوابش نمي گفت : 
 »قدم خير . 

  18( بر گرفته از كتاب سلول 
 نوشته علي اشرف درويشيان )
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با تكامل سرمايه داري پرولتاريا نيز رشد ميكند و اشكال مبارزه ي 
او عليه بورژوازي متنوع تر و حادتر ميگردد . مبارزه طبقاتي بويـژه   

 در سه شكل اقتصادي ، سياسي و ايدئولوژيك تظاهر ميكند . 
الف ـ مبارزه اقتصادي ـ ساده ترين شكل مبارزه است كه بـراي    
توده هاي وسيع كارگران و زحمتكشان قابل حصول است . مبارزه  
ي اقتصادي مبارزه پرولتاريا است براي بهبـود وضـع مـادي و          
شرايط كار و زندگي خود . اين مبارزه بصورت مبارزات صنفـي و     
مطالباتي در مي آيد كارگران ضمن اين مبارزه از كار فـرمـايـان      
افزايش دستمزدها ، كاهش ساعات كار ، تعيين حداقل مـنـاسـب    
دستمزد ، مرخصي با استفاده از حقوق حق بازنشستگي ، بيمه ي   
اجتماعي ، حق تشكيل سنديكا و غيره را طلب ميكننـد و بـراي       
قبوالندن اين خواستها با نوع پيكارها و منجمله به اعتصاب دست 
ميزنند . مبارزه اقتصادي پرولتاريا از لحاظ تاريخي نخستين شكـل   
مبارزه طبقاتي پرولتارياست و نقش بزرگي در رشد جنبش انقالبي 
پرولتاريا دارد . اين مبارزه توده هاي وسيع پرولتاريا را بـمـبـارزه         
جلب ميكند و مكتب خوبي براي سازماندهي و تشكيل آنهاست در 
جريان مبارزه ي اقتصادي سطح آگاهي كارگران باال مـيـرود و       
همبستگي طبقاتي آنها را تحكيم ميشوند . در جريان اين مـبـارزه    
بود كه نخستين سازمانهاي كارگري يعني سنديكاها ، اتحاديه هـا  
، كئوپراتيوها و صندوقهاي تعاون پديد آمدنـد امـا مـبـارزه ي           
اقتصادي داراي خصلت محدود است . اين هنوز مبارزه ي تـمـام      
طبقه ي پرولتاريا عليه طبقه بورژوازي نيست بـلـكـه بـرخـورد          
گروههاي كارگران با سرمايه دار صاحب اين يا آن كـارخـانـه و        
موسسه در اين يا آن منطقه است . هدف اين مبارزه اش اسـاس     
سرمايه داري يعني مالكيت خصوصي وسائل توليد نيست و وظيفه 
ي محو قدرت دولتي بورژوازي را در برابر قرار نميدهـد . هـدف        
مبارزه ي اقتصادي نه از بين بردن استثمار بلكه محدود كردن آن 
و كاستن آنست . با رشد و تكامل پرولتاريا مبارزه ي اقتصـادي و     
صنفي كارگران كارخانه ها و مناطق جداگانه بمبـارزه مشـتـرك      
طبقه كارگر با طبقه سرمايه داري بمثابه يك واحد اجتماعي بـدل  
ميگردد و مبارزه ي طبقاتي در شكل سياسي خـود كـه شـكـل         

 عاليتري است بروز ميكند . 

ب ـ مبارزه سياسي ـ مبارزه بخاطر نابودي پايه هاي نظام سرمايه 
داري ، مبارزه بخاطر در دست گرفتن قدرت سياسي ، بـخـاطـر        
ديكتاتوري پرولتارياست . پرولتاريا از راه مبـارزه ي اقـتـصـادي          
ميتواند تاحدودي وضع مادي خود را بهبود بخشد و بـورژوازي را    
بپاره اي گذشتها وادار سازد ، ولي ارضا و تامين منافـع عـمـيـق       
اقتصادي و سياسي او دائر برهائي از استثمار براي هميشه فقط بـا  
نابودي قدرت سياسي بورژوازي و برقراري قدرت سياسي پرولتاريا 
يعني برقراري ديكتاتوري پرولتاريا امكان پذير است . براي نـيـل      
باين هدف پرولتاريا به مبارزهي سياسي دست ميزند و از وسـائـل   
مختلف از قبيل اعتصابات سياسي ، دمونستراسيونها ، مـبـارزه ي     
مسالمت آميز براي اشغال كرسيهاي پارلماني و باالخـره مـبـارزه      
مسلحانه استفاده ميكند . معذلك همه ي اين وسائل در آخـريـن      
تحليل تابع وظيفه تدارك و اجراي انقالب سوسياليستي اسـت .      
انقالب پرولتاريائي سوسياليستي عاليترين مرحله ي مبارزه طبقاتي 
پرولتاريا ، وسيله ي منحصر بفرد و قاطع نابودي سرمايه داري و     

 تحصيل قدرت سياسي توسط پرولتارياست . 
ج ـ مبارزه ي ايدئولوژيك ـ براي جنبش انقالبي پرولتاريا ، مبارزه 
ايدئوژيك ، يعني مبارزه با ايدئولوژي بورژوائي ، ايدئولوژي مسلـط  
در جامعه ي سرمايه داري و بخاطر پيروزي ايدئولوژي پرولتاريائي 
سوسياليستي ، اهميت فراواني دارد . تكامل سرمايه داري ناگـزيـر    
مستلزم اتحاد و تشكل پرولتارياست معذلك پرولتاريا براي نابودي 
نظام سرمايه داري نه تنها بايد بمثابه طبقه تشكيل شود بلكه بايد 
بمنافع طبقاتي خود ، به وظيفه ي شگرف تاريخي خود آگـاهـي     
يابد . براي اينست كه پرولتاريا به تئوري انقالبي نيازمند اسـت .     
خود پرولتاريا بعلت نداشتن وقت و فرصت ، نداشـتـن و كـمـي         
آموزش قادر نيست چنين تئوري را ايجاد كند . اين تئوري انقالبي  
توسط روشنفكراني كه بسوي پرولتاريا آمدند تدوين گرديد . ايـن     
تئوري انقالبي جديد همان ماركسيسم ـ لنينيسم است كه رهبران 
بزرگ پرولتاريا ـ ماركس و انگلس و لنين ـ آنرا ايجاد كـردنـد .       
ولي با تدوين تئوري مترقي انقالبي وظيفه پايان نمي پذيرد . پس  
از ايجاد چنين تئوري بايد آنرا در افكار كـارگـران رسـوخ داد .          
بنابراين مبارزه ي ايدئولوژيك مبارزه عليه جريـان خـود رو در         
جنبش كارگري نيز هست ، مبارزه بخاطر اينكه توده هاي وسـيـع   

 واژه هاي سياسي  1391

 اشكال مبارزه بين بورژوازي و پرولتاريا 



12 

 تيرماه  24شماره 

parasilka 

پرولتاريائي ايدئولوژي ماركسيستي ـ لنينيستي را فـرا گـيـرنـد .         
مبارزه ي ايدئولوزيك نيز مانند مبارزه ي اقتصادي بخودي خـود    
هدف نيست . اين مبارزه تابع وظايف سياسي جـنـبـش ، تـابـع           
 سرنگوني سلطه ي بورژوازي و بر قراري سلطه ي پرولتارياست . 

 
اقتصاد سياسي عبارتست از علم قوانين توليد و توزيع نعمات مادي 

 در مراحل مختلفه ي تكامل جامعه ي انساني . 
از همان دوران بردگي كه اقتصاد سياسي بمثابه يك دانش عملـي  
بظهور پيوست ماهيت طبقاتيش آشكار شد . بدين مـعـنـي كـه          
طبقات حاكمه از آن براي توجيه ايدئولوژيك حـق بـرده داران         
بداشتن و استثمار بردگان استفاده كردند . بتدريج با رشد جامعه و    
مناسبات اجتماعي و اقتصادي اهميت علم اقتصاد نيـز بـيـشـتـر        
ميشود . اقتصادي سياسي كالسيك بورژوازي طي جريان تكامـل   
شيوه ي توليد سرمايه داري پديد ميايد كه نمايندگان برجسته ي   

گامهاي مهمي در  «ديويد ريكادو  »و  «آدام اسميت  »آن نظير 
راه درك قوانين توليد و توزيع اجتماعي نعمات مادي برداشتنـد .    
اين مكتب پايه هاي تحقيق علمي اقتصاد سرمايه داري را شالوده 
ريزي كرد . ولي اين مكتب البته نظام سرمايـه داري را بـدون          
نقص و جاوداني ميانگاشت و مدافع منافع بورژوازي بود كـه در      
دوران  اوليه ي تكاملش با فئوداليسم مبارزه ميكرد و نقش مترقي 
داشت . اواخر هفدهم و اوائل قرن هيجـدهـم مـيـالدي دوران          
شكفتگي اين مكتب در انگستان و فرانسه بود . بهترين نمايندگان  
اقتصادي سياسي كالسيك بوروازي در اين دوران طي مبارزه ي   
خود با مبادي قرون وسطائي و فئودالي اقتصاد ، استقرار اقـتـصـاد    
سرمايه داري و امحا مقررات فئودالي را در حيات اقتصادي طـلـب   
ميكردند و از اينراه ميخواستند طبيعي بودن قوانين اقتـصـادي و     
بعبارت امروزي عيني بودن قوانين را اثبات كنند و بهمين جـهـت   
هم بتجزيه و تحليل شيوه ي توليد سرمايه داري و قوانين درونـي  
آن پرداختند . آنها اساس تئوري ارزش برپايه ي كار را تـدويـن        
كرده و براين اساس مقوالتي نظير بهره ي مالكانه و رنج و سـود    
را توضيح ميدادند ريكاردو حتي در اين تجزيه و تحليـل بـوجـود      
تناقض بين دستمزد و سود پي برد كه خود اساسـي بـراي درك       
تضاد بين سرمايه داري و پرولتاريا بشمار ميرود . درباره ي اهميت  

اين مكتب بايد گفت كه يكي از منابع سه گانه ي ماركسيسـم را    
همين تئوري تشكيل ميدهد كه بنحوي انتقادي و خالق از جانب 
ماركس مورد استفاده قرار گرفـت و در ضـمـن نـقـائـص و                 

 محدوديتهاي طبقاتي آن عميقا نشان داده شد . 
اينك توضيحاتي درباره ي اقتصاد سياسي خرده بورژوازي : ايـن     
مكتبي در اقتصاد سياسي است كه معرف منافع خرده بورژوازي و   
ساير گروههاي داراي وضع ميانه بين بورژوازي و پرولتـاريـاسـت    
اين مكتب در آغاز قرق نوزدهم و همزمان با تشديد ورشكستگـي  
و خانه خرابي توليد كنندگان كوچك بظهور پيوست . سيسمونـدي   

  )Sismondi          ) درسويس و پـرودون (Proudhon       در (
) در انگستان معروفترين نمايندگان ايـن     Grayفرانسه و گري (  

مكتب هستند . آنها توانستند برخي از تضادهاي سرمايه داري را      
بر مال كنند و توليد بزرگ سرمايه داري را از مـوضـع خـرده              
بورژوازي مورد انتقاد قرار دهند ـ عنصر مثبت در ايـن مـكـتـب       
همين انتقاد و پي بردن به برخي تضادهاي اقـتـصـاد سـرمـايـه         
داريست . مطالبي مربوط به ورشكستگي توليد كنندگان كوچك و  
هرج و مرج در توليد ، اجتناب ناپذيري بحرانها توسط اين مكتـب  
بررسي شده است ولي نمايندگان اين مكتب ماهـيـت و اسـاس        
تضاد سرمايه داري و راههاي تكامل آنرا نميديدند . پيشنهادهـاي   
آنان برخي تخيلي و غير علمي و برخي ارتجاعي و مغاير بـا روح    
تكامل جامعه بود . در زمان حاضر بازماندگان ايـن مـكـتـب در          
كشورهاي امپرياليستي پيدايش و تكامل انحصارهـاي بـزرگ را       
نتيجه تكامل عيني و ناگزير جامعه ي سرمايه داري ميداند و منكر 
آنند كه دولت بر حقيقت آلت و وسيله اي در دست سرمايه هـاي    
انانحصاريست و از آنجهت كه پنداري واهي را درباره ي دولت و   
ماهيت آن تبليغ ميكنند نقشي منفي بازي ميكند و در بـرخـي از     
كشورهاي در حال رشد اقتصاددانان طرف در ايـن مـكـتـب در         
بسياري موارد در نهضت دموكراتيك عمومي و ضدامپرياليـسـتـي    
شركت ميجويند و با سلطه ي امپيرياليستها مخالفند ولي نميتوانند 
افق روشن و راه صحيحي در مقابل جامعه خود و رشد اقتـصـادي   
مستقل پيشنهاد كنند . درباره ي اقتصاد سياسي ماركسيستي بطور  
خالصه بايد گفت كه پيدايش آن وابسته بظهور پرولتاريا بمـثـابـه    

يك نيروي طبقاتي مستقل است . ماركس و انگـلـس رهـبـران         
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عاليقدر جنبش كارگري در نيمه ي دوم قرن نوزده هم ، شيوه ي   
توليد ي سرمايه داري را همه جانبه و عميقا مورد تجزيه و تحليل 
علمي قرار دادند و با بهرگيري از عناصر علمي اقتصادي سيـاسـي   
كالسيك بورژوازي اقتصاد سياسي پرولتري را بمثابه يك عـلـم     
تمام عيار تدوين نمودند كه خود هم اكنون بخش مهمي از اجـزا    
متشكله ي تئوري عمومي ماركسيسم لنينيسم بشمـار مـيـرود .        
پيدايش اقتصادي سياسي ماركسيستي انقالبي در تاريخ اقـتـصـاد    
سياسي است . اين مكتب خالق تمام مسائل اساسي اقتصادي را    
توضيح ميدهد و مرتبا غني تر ميشود . اين مكتب مناسبات بـيـن    
انسانها و طبقات اجتماعي و مناسبات اقتصادي و توليدي را روشن 
ميسازد و روابط توليدي را در مجموعه ي روابط اجتماعـي داراي    
نقش قاطع اساسي ميشمارد و قوانين عيني تكامـل اقـتـصـاد و         
چگونگي آمدن يك نظام اجتماعي بجاي نظام اجتماعـي ديـگـر      
كشف كرده و توضيح ميدهد علم اقتصاد ماركسيستـي تـوانسـت      
قوانين عيني دروني پيدايش ، تكامل و نابودي اجتناب ناپذير شيوه 
ي توليدي سرمايه داري را علما ثابت كند . از آنجـا كـه نـظـام          
اقتصادي شالوده و پايه ايست كه برآن مجـمـوعـه ي روبـنـاي          
سياسي قرار دارد ماركس توجه ويژه اي بمطالعه و كشف قوانـيـن   

 «كابيتال  »عيني و اقتصادي سرمايه داري معطوف داشت كتاب 

با سرمايه اثر ماركس باين تجزيه و تحليل اختصاص دارد و در آن 
از استثمار سرمايه داري و مناسبات اقتصادي بين كار و سرمايه ،   
تضاد طبقاتي در اين جامعه و چگونگي تبديل انقـالبـي آن بـه        
جامعه ي سوسياليستي بيان ميگردد . شالوده ي اقتصادي سياسي  
ماركسيستي تئوري اضافه ارزش ( يا ارزش اضافي ) اسـت كـه         
اساس استثمار سرمايه داري را بر مال ميسازد . رسالت تـاريـخـي     
طبقه ي كارگر ، نقش رهبري كننده ي وي در سرنگوني سرمايـه  
داري و در امر ساختمان سيوسياليسم بر شالوده ي همين تـئـوري   
بنا شده است . علم اقتصادي ماركسيستي باين ترتيب اسلحـه ي     
نيرومند مبارزه و راهنماي عمل احزاب كمونيستـي و كـارگـري        
است . كشت قوانين آخرين مرحله ي سـرمـايـه داري يـعـنـي            
امپرياليسم و تكامل دانش اقتصادي ماركسيستي به درخشانتريـن  
وجهي توسط لنين صورت گرفت . نيروي حياتي علـم اقـتـصـاد        
ماركسيستي در رابطه خلل ناپذيرش با واقعيت و ماهيت خالق و   

دائما تكامل يابنده وي نهفته است . اين علم بوسيله ي تعـمـيـم     
دائمي تجربه تكامل اقتصاد سرمايه داري و مـبـارزه طـبـقـاتـي         
پرولتاريا و نهضت امپرياليستي و ساختمان سوسياليسم و كمونيسم 

 مرتبا غني تر ميشود . 
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 بيگناهي گر به زندان مرد با حال تباه

 ظالم مظلوم كش هم تا ابد جاويد نيست 

شبي در غذايش سم ريختند ولي او فهميد و آن غذا را  تا اينكه
توسط مردي كه خود را دكتر زندان مي ناميـد،   نخورد . باالخره 

او آمپول هوا زده شد   نفرديگر ، به  بنام پزشك احمدي و چند
بـه مـرض         كـه او در زنـدان            شـد     و رسـمـا اعـالم     

 آيا ولي  آري او را در زندان كشتند كرده است !   فوت  ماالريا
 هرگز. به قول سعدي: است ؟ او مرده
  هرگز   نميرد  نكو نام  مرد  ! سعديا

 مرده آن است كه نامش به نكويي نبرند

تا او     كردند نامعلومي دفن درجاي بزرگ را هم جسد اين مرد
غــافــل از ايــنــكــه او در          مــحــوكــنــنــد از نــظــرهــا    را

 د دارد.  جاي  جهان  آزاديخواهان  تمام  قلب
  در روي خاك تربت ما جستجو مكن
 مزار ماست  عارف  مردم  در سينه هاي

 به نقل از  ادبستان كاوه 

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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فرخي ، فرزند محمـد    به  ميرزا محمد ، متخلص
هـجـري      2671ابراهيم سمسار يزدي در سـال    

ميالدي در يزد متولـد   1888خورشيدي مطابق با 
 16تا حدود سـن      تحصيالت فرخي تقريباد شد. 

سالگي مي باشد . او چون از طبقه متوسـط بـود      
پـــس از خـــروج از مـــدرســـه بـــه                  

خود كـه    و از دسترنج  گرديد  مشغول  كارگري
در كـار        كار پارچه بافي و مدتي هم  در  مدتي

مـي كـرد. او            بوده ، امـرار مـعـاش       نانوايي
مـي      شـاعـران بـزرگ را           شعرهاي  همواره
كه بر عـلـيـه        به دليل شعري  سالگي  پانزده  در سن  خواند . 

در داولياي مدرسه سروده بود او را از مـدرسـه اخـراج كـردنـد.            
در ايران ، فرخي   دموكرات  پيدايش حزب  و  مشروطيت  طلوع

به اين حزب پيوسـت و      يكي از آزاديخواهان يزد بود  كه  هم
 .كرد  تعريف  را چنين  در غزلي آزادي

   و مقام آزادي  قدر  و  عزت  به  قسم 
 آزادي  جهان است نام  كه روح بخش 

            استبداد    صبح  ز  به  بار بود  هزار
 آزادي   شام   بسته   پا  دسته  براي

           بود آنكس  محترم  به پيش اهل جهان
 آزادي و جان احترام  كه داشت از دل

ــال           ــوروز س ــدي    1287در ن ــي ــورش ــا        خ ــق ب ــاب ــط م
مدح گويي حكومت وقت ، شعر زيـر را      بجاي  ميالدي  1908
 د :خواند  و در دارالحكومه  نوشت

   مستبدي بت ايران پرست فريدون خو ، شد اي عيد جم
 ز دست است، اين خو ، نه ضحاكي خوي

 د : مي كند  خطاب  به حاكم  صريحا  كه  تا آنجا

 چـاپـلـوس       شـاعـران      از    مـي دانـي ، نـيـم              تـو   خود

امر بـاعـث       پايبوس همين كسي را  بنمايم ،   سيم  براي  كز
دسـتـور     و يـزد گـرديـد         ضيغم الدوـلـه ،حـاكـم        عصبانيت

دهان فرخي را با نخ و سوزن به هم دوختند و او را بـه         كه داد
  زندان انداختند.

ــي  ــرخ ــس ف ــدان از از آزادي    پ ــه زن ــران  ب ــه ــد ت در   و آم
مـيـالدي     1920 مطابقبـا   هجري خورشيدي 1299 سال اواخر

ــه ــام ــان    روزن ــوف ــن        را    ط ــار داد اي ــش ــت ــه   ان ــام روزن
ولي فرخي به توقيف روزنـامـه اعـتـنـايـي             شد  توقيف  بارها

ديــگــر     در روزنــامــه هــاي      را و افــكــار خــود      نــداشــتــه

شـــرق   ســـتـــاره     روزنـــامـــه  مـــانـــنـــد
پيكار منتشـر مـي       روزنامه  و  قيام  روزنامه  ،

 1309و      1307در ســـالـــهـــاي       دكـــرد. 
از   ميالدي 1930و   1928مطابق با   خورشيدي

نمايندگي مجلس شوراي مـلـي       به سمت  يزد
او و       فـقـط    در آن زمـان       انتخاب گرديـد .    
بـود    رشـت     نـمـايـنـده      كه  محمدرضا طلوع

مـخـالـفـت مـي          حكومت اسـتـبـدادي       با  ،
در اقليت بودند. به هميـن دلـيـل از           و  كردند

مـي شـنـيـدنـد .            اغلب وكال فحش و نـاسـزا  
مي خورد و خـون از      كتك  فرخي در مجلس  يكبار هم   حتي

او اعالم مي كند كـه      دماغش جاري مي شود . بعد از اين ماجرا 
و مخفيانه از تهران فـرار مـي       در مجلس هم امنيت جاني ندارد

در   مي رود .   برلين  به  و پس از آن  مسكو مي رود  و به  كند
و در آن         منتشر مي كنـد   نام نهضت  به  روزنامه اي  آلمان

در د مـي نـويسـد.          اسـتـبـدادي       حكومـت   برعليه  مقاالتي
و در بـرلـيـن        وزير دربار، به اروپا رفت  تيمورتاش،  موقع  اين

سابق اطمينـان    وي از طرف شاه  به  و  مالقات كرد  فرخي  با
دغــدغــه بســر     بــه ايــران بــازگشــتــه و بــدون            داد كــه  
ــرد.   ــب ــاره د ب ــچ ــي ــي  ب ــرخ ــب  ف ــري ــورد  ف ــال      و خ در س

و     تركـيـه    از طريق  ميالدي 1932   يعني  خورشيدي  1311
كـاله    مـعـروف    به عـمـارت    بغداد به ايران بازگشت. در تهران 

تحـت    ولي هميشه  نقل مكان كرد  شميران  دربند  در  فرنگي
 د :در آنجا غزلي سرود كه مطلعش اين است  نظر بود.

  اي كه پرسي تا به كي در بند دربنديم ما
 ما  تا كه آزادي بود دربند دربنديم

ريـال بـه        3000دسـتـاويـز آنـكـه            پس از مدتي به اتـهـام  
دسـتـگـيـر         فروش مديون است ، او را        كاغذ رضاي  آقاي

او را       كه  كردند  سعي  فراوان  و پس از شكنجه هاي  كردند
او     بردارد. امـا    دست  خود  تا از افكار آزاديخواهانه  وادار كنند

  شعر سرود: در زندان هم
   هست  من  افكندن  سپر  دشمن  پيش

 شوم تير آماجگه گر دوست ره در محال
 جوهرم هست و برش دارم و ماندم به غالف

 چون نخواهم كج و خونريز چو شمشير شوم
 دمي گويند هزاران نفر از كشاورزان و كارگران مي خواستند كه 

 12.... ادامه در صفحه 

 نامداران  1391

 فرخي 
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گالدياتورها به مرحله اي رسيده بودند كه هـنـگـامـيـكـه       
مجبور ميشدند بخاطر تفريح و سرگرمي ديگران به عـنـوان دو       
همجنس با هم بجنگند و يكديگر را بكشند ، آنچنان كشمكش و 
درد باطني را از سر ميگذراندند كه هيچگاه نگذرانده بـودنـد . و        
زماني فرا رسيده بود كه غير قابل تحمل بود . چگونه ميتـوانسـت    
كسي را بكشد كه از هر كس ديگر بيشتر دوستش ميدارد . رو بـه   

با تو نميجنگـم  ”  اسپارتاكوس كرده و تصميمش را اعالم ميكند :  
وجود اين مرد سياه پوست سرشار از نفرت و كينـه  ”  ، گورپدرشان 

نسبت به رومي هاست . از اين زندگي حيواني و مشقت باري كـه   
رومي ها براي بردگان ساخته اند بيزار است . صفا و صداقتش بـي   
انتهاست و با تمام وجود صفا ميطلبد . سياهپوست يكي از صحنـه   

سنگ ”  هاي جنايت را به ياد اسپارتاكوس مي اندازد و مي گويد :  
هم كه بود گريه ميكرد . ماسه هايي كه رويشان راه ميمرويـم از     

و از اينكه مي بيند اسپـارتـاكـوس بـا       ”  شدت درد فرياد ميزنند .  
نگريستن به اين صحنه به گريه نيفتاده متعجب مـيـشـود . در           
حاليكه اسپارتاكوس نيز به اندازه او از اين جنايت متنفـر اسـت .       
منتها آنچه كه مايه عظمت و وجه تمايز اسپارتاكوس با سـاريـن     
شمرده ميشود ، تسليم نشدن او به سختيها و راه ندادن هيچگونـه  
ياس و نا اميدي به درونش هست . او از روي منطق حرف ميزنـد   
و بخوبي ميداند كه تاثر كمكي به نابودي نـظـام نـمـيـكـنـد .            

تاثر كمكي به من نمي كند . تـاثـر      ”  سياهپوست جواب ميدهد :  
و خشم ديوانه واري كه حرارت آن   ”  دردي از من دوا نمي كند .  

تمام وجود سياهپوست را فرا گرفته به نقطه اوج رسيـده و ايـن       
قانون طبيعت است كه خشم در چنين زماني آن نيروئي را دارست 
كه برنده ترين سالحها و دهشتناكترين چيزها ياراي مقاومـت در    
مقابل آنرا ندارد . اين خشم ديگر ترس نمي شنـاسـد و بـا آن           
سازگاري ندارد . ( ظلم و تعدي و اختناق ، خشم در خلقـهـا مـي        
آفريند و روز به روز آنرا به نقطه اوج خود نزديك ميسازد . اكنـون   
ترس چاشني خشم خلق است ولي در آن لحظـه ي جـاويـد و          
درخشان خيزش هرگونه ترس و دلهره اي از ميان خواهد رفت ،   
از آنجا كه دشمن هيچگونه ارزشي براي خلق هاي زحـمـتـكـش     
قائل نيست ، نميتواند بفهمد كه قلم كردن دست كارگران ايـران    

) 48ناسيونال ، اخراج بي دليل كارگران ترك اين كارخانه ، (سال    

كه مزد آنها به بهانه هاي مختلف بعنوان حق بيمه ، حـق    
بازنشستگي ، مانع كار فروشندگان دوره گرد و تاكسي بارها شـدن  
، گرفتن هر ساعت باج سسبيل از رانندگان تاكسي سر دوانـيـدن     
افراد در اداره ها و نرسيدن به كار آنان و هزاران هزار نمونه ديگـر  
كه هر روز و هر ساعت بوجود ميايد و كل زندگي خـلـق مـا را        
تشكيل ميدهد ، خشم در آنها ميافزايد و اين خشم همان چـيـزي   

چنان قدرتي ميدهد كه مرتجعين را نـابـود         است كه به توده ها
ميسازد . و چقدر خنده دار است مرتجعين در اين موقعيت فـريـاد      
ميزنند و گلويشان را پاره ميكنند كه اينها فريب خورده بيگانـگـان   
هستند ، اينها دشمن كشورند ، اصال نظم و انظباط  را دوسـت        
ندارند ... ) پس سياهپوست هنگاميكه به صحنه ي نمايـش مـي         
آيد با چشماني از خشم دريده به جايگاهي كه كاسيـوس و هـم       
طبقه هايش در آن نشسته اند مي نگرد و ناگهان نيروي عجيبـي  
ميابد و اين نيرو او را بصورت سالحي در مي آورد كه با منتـهـاي   
سرعت و قدرت بطرف جايگاه سرازير مي شود . روميها از وحشت  
به خود ميلرزند و سربازان پشت سر هم نيزه يشان را در بـدن او    
فرو مي برند . بعد كاسيوس با مغز عليل خود در اين مورد اظـهـار    
عقيده كرده سياهپوست را ديوانه مي خواند و اينم البته تعجب آور 
نيست . چرا كه نمي توانند در ذهن خود ببينند كه او هـم روزي       
خانه و كاشانه اي داشت ، او هم زن و فرزندي داشت و تا زمانـي  
كه پاي سربازان روم به سرزمينش نرسيده بود ، كشـت و زرع          
ميكرد و به زن و بچه خود ميرسيد و در لبخندشان شريك و بـا      
دردشان سهيم بود . ولي ناگهان روميها آمدند و دالالن برده هـم   
متعاقبشان سر رسيدند و او و امثال او را بردند و به طال تـبـديـل      
كردند . عمل سياهپوست بيانگر شعله ورشدن آتش درون غالمان  
و نيز ايمان قوي اوست ، چرا كه سياه ميدانست در اين نبرد حتمـا  
بايد يكنفر كشته شود و او اسپارتاكوس است . چون سالح سـيـاه    
مجهزتر و كاريتر از سالح اسپارتاكوس بود . پس او پيش خود بـه   

اگر قرار باشد كسـي بـمـيـرد : او هسـتـم .                  ”  نتيجه رسيد :  
ايـن عـمـل      ”  اسپارتاكوس بايد بماند و انقالب را رهبري كند .    

نهايت خشم و كينه آنها را كه به اوج خود رسيده بود نشان ميدهد 
وگوياي اين حقيت است كه شرايط ذهني براي شورش غـالمـان   
فراهم گشته و مقدمات شورش در حال تكئين است . نتيجـه اي     

1391 
 بخش چهارم 

 برگي از تاريخ 



16 

 تيرماه  24شماره 

parasilka 

كه از اين عمل ميتوان گرفت اين است كه قـدرت دشـمـن تـا         
حدودي در ذهن غالمان ميكشند و آنها مي آموزند كه غالم قـدر  
است دست  بر روي ارباب خود بلند كند .و نيز اين عمل ميتـوانـد    
مقدمه اي براي تشكيل نيرو و شكل بخشيدن به انديشـه هـاي     
مبارزه گردد ( در هر زمان به همراه آمادگي شرايط عيني شـرايـط    
ذهني انقالب نيز مقدمات آماده گشتن خود را مي پيمايد . كم كم  
توده هاي زحمتكش ماهيت طبقه حاكم و اربابان استثمـارگـر را     
شناخته و به علت فقر ، خود تا حدودي بطريقه نابـودي آن پـي       
ميبرند . قيامها و شورشهاي هر چند كوچكي كه در ايـن زمـان        
بوجود مي آيند الزمه فراهم كردن ذهني انقالبست . چرا كه هـر     
قيام كوچك عالوه بر تضعيف قدرت اقتصادي دشمن ( هرچند به  
مقياس كم ) قدرت كذائي او را در ذهن مردم ميشكند و توده هـا   
را به مبارزه ترغيب ميكند . بدين جهت است كه قيامهاي كوچك  
همچون جرقه اي آتش پديد مي آورند شـورشـهـاي بـزرگ و           
سرانجام يك انقالب سرخ آتشين را پي ريزي ميكنند . چـرا كـه      
جرقه هائي اين چنين پيام آور آتش گرم و اميد بخشند و هـرگـز     
خاموشي نمي گيرند . عمل اسپارتاكوس در صحنه جالب تـوجـه      
است . او در تمام مدتيكه سياهپوست تقال مي كرد و سـربـازان        
پشت سرهم بطرف او نيزه پرتاب مي كردند از جاي خود تـكـان     
نخورد . در نظر اول اينكار اسپارتاكوس درست بنظر نمي رسيـد .     

اگـر  ”  مخصوصا وقتي با اين جمالت كتاب روبرو ميشويـم كـه       
كوچكترين حركتي كرده بود نابود شده بـود . زنـدگـي جـواب            

فكر ميكنيم اين ديگر محاظفه كاريست . عشق بـه   ”  زندگيست .  
زندگي هنگامي مي تواند مثبت و قابل ستايش باشد كه در بـرابـر   
ياس و بيزاري از زندگي قرار گيرد ، نه اينكه اين زندگي را به هـر  
صورتي كه شده بايد حفظ نمود . ولي واقعيت اين است كه مبارزه  
اسپارتاكوس با عشق او به زندگي بيان ميشود . ولي ايـن عشـق      
چنان با او عجين شده است كه با هنگـام ديـدن رومـي هـاي           
جنايتكار كه با سهولت تمام در آن واحد زندگي را از چندين غـالم  
ميگيرند ، سراپاي وجودش از نفرت پر ميشود ولي در چنين زماني 
سكوت او اين نيست كه ميخواهد خود زنده بـمـانـد بـلـكـه او           
ميخواهد با حفظ زندگي خود زندگي واقعي را به توده ها بشناساند 
چرا كه از چند وقت پيش انديشه هاي نو ، انديشه هائيكه ميـدان  

براي در هم ريختن قصرهاي ظلم و ستم فراهم مي كـنـد ، در       
ذهن او بوجود آمده بود . او و يارانش از چند وقت پيش مقـدمـات    
را چيده و شرايط ذهني در موسسه بوجود مي آوردند . پس او بـا     
توجه به اينكه اگر از جايش بجنبد مرگـش حـتـمـي اسـت بـا             
خونسردي تمام مي ايستد و زنده مي ماند تا به زنـدگـي بـزرگ        
آينده ادامه داده و به آن جواب درستي بدهد ، به زندگي اي كه در 
آن ديگر جايي براي رومي ها نيست . غالمان احتياج بـه رهـبـر       
داشتند و اسپارتاكوس بايد بيشتر زنده مـي مـانـد . امـا كـار                 
سياهپوست كمتر از بزرگي كار اسپارتاكوس در سـراسـر شـورش      
نيست . چرا كه مرگ وي تبليغ بزرگيست براي شورش . مرگ او     
غالمان را به شدت خشمگين ميسازد . اين نفرت و خشـم بـه          
غليان در آمده اين بار با اميد غريبي مي آميزد و احساس مبهم و   
اميد بخش سراسر وجودشان را در بر ميگيرد . حرفهائي بدينگونـه   

هيچكدامشان را نكشت ، وقتيـكـه   ”  در فضاي موسسه دور ميزند 
اسپارتـاكـوس   ”  انسان ميخواهد بميرد بهتر از اين ميتواند بميرد .  

توميخواهي از او بـهـتـر          ”  در مقابل اين حرفها جواب ميدهد :  
اسپارتاكوس عظمت كار سياه را دريافته و آنرا برتريـن  ”  بميري ؟ 

حد فداكاري و بهترين نوع مرگ ميداند . ولـي هـنـوز يـاس و            
مثل ”  نااميدي ناشي از زندگي طاقت فرساي غالمان هويداست .  

يك سگ خواهد مرد توهم مثل او . دل و روده اش روي ماسه ها  
در اينجاسـت  ”  خواهد ريخت . دل و روده هاي تو هم همانطور .   

كه اسپارتاكوس احساس ميكند زمان براي تحقق آرزوهاي ديرينه 
اش فرا رسيده است . در و دريافتي كه از مدتها پيش هنگاميـكـه    
گريگوس گالدياتور ، سرگذشت شيرمردان مبارزي نظير ائـوس ،    
كه غالمان جزيره اش را آزاد كرد و پيش از آنكه از پاي در آيـد      
سه ارتش روم را نابود ساخته بود تعريف ميكرد . اسـپـارتـاكـوس      
احساس ميكرد قلبش از غرور ماالمال شده است . احساس پاكـي   
از برادري و همدردي نسبت به اين پهلوان و شيرمردان وجـودش  
را در پنجه خود ميگرفت . يكپارچه همدردي بود . آنها را خـوب        
ميشناخت . ميدانست چه احساس مي كردند و روياي چه چيـز را     
ميديدند و در آرزوي چه مي سوختند . كشور و شـهـر و نـژاد             
مفهومي نداشت . بندگي و بردگي اشان عمومي بـود . و ايـن             
حداقل تاثير يست كه يك شورش ميتواند از خود بر جاي گذارد .   
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گريگوس خود از غالمان شورش يك وحـدا بـزرگ كشـاورزي        
سيسيل بود كه چندي پيش دست به شورش زده و شـكـسـت          

نفر از آنها را اعدام كرده و در آخـر       800خورده بودند . رومي ها  
اين كشت و كشتار متوجه شده بودند كه با اعـدام آنـهـا پـول           
هنگفتي را به باد ميدهند . اين بود كه گريگوس و عده اي ديگـر   
را با قيمت ارزاني براي پاروزني به كشتي هاي دولتي فروختنـد .    
غالماني كه در كشتي دولتي كار ميكردند از آنجا كه داراي روحيه 
مبارزه جوئي بودند قيمت نازلي داشتند و دالالن بارانداز مـبـدا و     
منشا آنها سخن ميگفتند و به اين ترتيب بود كه گريگوس توسـط  
دالالن باتياتوس كه خريدار برده ارزان و قوي بودند براي موسسه 
خريداري شد . گانيكوس رفيق مبارز ديگري بود كه از بچگي بـا     
اسپارتاكوس زندگي كرده و همكار ايام كار در معـدن او بـود و         
نسبت به او عشق عجيبي در خود احساس ميكرد . اين سـه تـن      
بارها درباره شورش غالمان كه از نيم قرن پيش شروع شده بود ، 
درباره بزرگي برده هائيكه قهرمانانه در راه آزادي جنگيده بـودنـد     
سخن ميگفتند . پهلواناني كه از ميان همنوعان خود ، همنوعانـي   
كه اخت و عور در بازار ميايستادند تا با قيمت يك االغ به فـروش  
برسند ، همنوعانيكه تسمه به گردن در مزارع مـالكـيـن بـزرگ       
خيش ميكشيدند برخاسته بودند و اين چنين بود كه اسپارتاكـوس  
از مدتها قبل دريافته بود كه چه بكند و اكنون ميبايست بـه ايـن     
درك و فهم واقعيت داد و واقعيت فقط شروع كار بود . شـورش       

سال پيش با شورش غالمان كارتاژي شروع شده  120غالمان از 
بود  ( كارتاژ سرزميني بود ثروتمند در غرب روم و قبل از عظمـت   
روم شهرت داشت و برده داري ابتدا در آنجا رواج داشت . رومـي     
هاي اين سرزمين را كه خود زماني نمانيده عظمت و قدرت بـود    
زير سلطه خود درآوردند . طالهايش را غارت و آنـرا بـا خـاك           
يكسان و افراد شر را به بردگي بردند . ) با طغيان بزرگ غـالمـان     
در معادن اموريوم و قيام نيرومند معادنچيان اسـپـانـيـا شـورش          
غالمان سيسيل كه اساس و ارگان  جمهوري روم را بـه لـرزه         
درآورده بود ، جنگ غالمان  به رهبري ، سالويوس غالم و صدها 
جنگ منفرد و پراكنده و قيامهاي كوچك محلي مجموعا جـنـگ   
واحد و مداوم و پايان ناپذيري را بوجود آورده بود و واقعيتـي كـه     
اكنون در شرف انجام بود و به اسپارتاكوس و كليه مرداني كه در   

اطرافش بودند مربوط مي گشت . به آتش جنگ خاموش نشدنـي   
مبارزين راه صفا و صداقت دامن ميزد . ولي پايان يا بي پـايـانـي     
اين جريان به اعصار و قرون آينده ميكشيد . ( مهم شركت در امر   
مبارزه است . هر انسان مسئولي بايد در اين راه گام بردارد اگر چه  
خود ميوه پيروزي را نچشد . ) وظيفه بزرگ اسپارتاكوس و يارانش   
شروع كار يعني تحقق بخشيدن به آنچه كه تاكنون از زنـدگـي       
گرفته بودند محدود ميشد . او در تمام زندگيش ( زندگي قبـل از      
قيام ) چون آتشي بود كه موقتا با خاكستر سكوت خـود را مـي          
پوشانيد . با تمام شور و هيجانش كه وجود او را در عشق و امـيـد    
ميسوزاند هميشه آرام بود . در زندگي رنجبار و كينه زائي كه آنهـا   
داشتند ، اين از همه مشكلتر بود كه آدم فكر بكند و عصـبـانـي        
نشود . رعايت اين امر براي او مشكل نبود . در تمام مدت عمرش   
افكارش ابزار بقاي عمر او بود . ولي اكنون ديگر دوره آرامـش ،       
آرامش قبل از طوفان بسر رسيده بود و آتش درون اسپارتـاكـوس   
بي صبرانه لحظه ايرا انتظار ميكشيد كه زبانه كشيده و شعله هاي 
خود را در تمامي روم بگسترد . گريگوس و گانيكوس نيز احساس  
اسپارتاكوس را داشتند . حاال پس از مشق صبح دور مـحـوطـه         
ورزش گرد هم جمع مي شدند . غالمان با صداي افتـاده حـرف      
ميزدند . از كشته شدن مرد سياهپوست سخت متاثر بودند . قيافـه    
اشان در هم فرورفته بود . احساس ميكردند كه باتياتوس آنهـا را     
به جنگ هم خواهد انداخت و شرشان را از سر خود خواهد كند .   
در زير پاي سياهپوستي كه براي عبرت سايرين مصلوب شده بـود  
حوضچه اي از خون جمع شده بود و پرندگان خونخوار آنـرار بـا       
حرص و ولع نوك ميزدند . گانيكوس ، گريگوس و اسپارتـاكـوس    
همچنانكه عرق در صحنه بودند و با تمام ذرات وجودشان كـيـنـه    
آميخته به ترس غالمان و غم انگيزي وضع را احساس مسئوليـت  
ميكردند . در دورنشان پيماني مقدس با همزنجيرهايشان بسـتـه      

ديگر با هيچ گالدياتوري ”  ميشد . اسپارتاكوس به آرامي ميگويد :   
او آنچنان به لزوم پيكار پي برده و بـه حـدي     ”  نخواهم جنگيد .  

كار را بايد هميـن  ”  مبارزه با تن او عجين شده كه بخود ميگويد :  
حاال شروع كرد . اگر اينكار را نكنم دليلي نيست و ديگر لـزومـي    

زندگي اسپارتاكوس در مبـارزه خـالـصـه       ”  ندارد كه زنده باشم .  
ميشود . زنده ماند بدون زندگي كردن ( مبارزه براي او زنـدگـي         
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واقعي بود ) يعني بدون مبارزه ، زندگي غير از پوچي چه معنـي و     
مفهومي ميتوان داشته باشد و اين اصليست كه ، وقتي انسانها بـه  
همچو حدي ميرسند آنوقت زمين ميلرزد . به اين ترتيب سه رفيق  
دست اتحاد به هم ميدهند تا بكمك همديگر شورش را پي ريزي 
كنند . بزودي لحظه خيزش فرا ميرسد و آنچه كـه هـزار سـال         
( هزار سالي كه سنگيني آن بر شانه هاي غالمان فشار مي آورد )  

اتفاق نيفتاده بود در همين چند ساعات بعد اتفاق ميافتد . اين فقط   
باتياتوس احمق بود كه قادر به ديدن عمق قضيه نبود . وقتي كـه   
از كنار گالدياتورها گذشت و در نظم و انضباطشان دقت كرد ديـد  
كه قرباني يك سياهپوست آفريقايي با آنكه يك هزينه فوق العاده 
بود عمل با قاعده اي بوده است . در واقع بـاتـيـاتـوس هـرگـز            
نميتوانست بفهمد كه در زير پنجه هاي كثيف و خـونـخـوار او          
مبارزين صادقي فعاليت مي كنند كه با فعاليت خود آنچنان روحيه 
ضعيف و نا اميد غالمان را دگرگون كرده اند كه اين جريـان بـه     
جاي اينكه نتيجه مطلوب و مورد نظر باتياتوس را بدهد نـقـطـه      
جهشي براي شورش آنها ميگردد . ( همچنان كه دشمـن خـلـق        
ايران نيز بعد از ارتكاب به جنايت سياهكل از عمل خود رضـايـت   
كامل داشته و خيال مي كرد كه با كشتن اين عده از انقـالبـيـون    
ميتواند هول و هراس در دل مبارزين ايجاد بكند و آنها را از دست 
زدن به نبردي كه پايه هاي ظلم را بلرزاند ، باز دارد . ولي عليرغم  
خواست او مبارزه نه تنها به سياهكل ختم نشد ، بـلـكـه سـيـل          
خروشاني بوجود آمد كه جريان آن روز بروز تندتر گشـتـه و در         
مسير خود هر چه بناي فاسد و پيوسيده مي بايد را از بن خـواهـد   
كرد ، ولي دشمن همچنان مي پندارد كه با كشتن انـقـالبـيـون       
سدي در برابر سيل خروشان انقالب ايجاد ميكند غافل از اينكه :   
كسي از ما اگر بر خاك افتد ده ها تن ديگر بپا خيزند ، البـتـه نـا      
گفته نماند كه صرف نظر از حماقت ، دشمن در تضادي گـرفـتـار    
است كه مجبور به نابودي نيروهاي انقالب است . ) غـالمـان           
همگي در آشپزخانه نشسته اند و مربيان و سربازان در بيرون قـدم  
ميزنند . اسپارتاكوس نميداند كه اقدام آنها چه لـزرشـي در روم          
ايجاد خواهد كرد . فقط ميداند كه همين حاال بايد حرف بـزنـد .      

وقـتـي   ”  آنچه را كه در دل دارد بگويد . به گريكوس ميگويد :       
خصـوصـيـات    ”  صحبت بكنم ديگر برگشتي در كار نخواهد بود .  

اسپارتاكوس آنچنان برجسته است كه تك تك غالمان كه اكنون 
گرد او حلقه زده اند در خود احساس محبت فوق العاده اي نسبـت  
به او ميكنند و از صيميم قلب هر كدام به نحوي اطمينان ميدهند 
كه از او پيروي خواهند كرد . ابتدا مربيان و سـربـازان مـحـافـظ         
آشپزخانه را كه مانع صحبت كردن اسپارتاكوس ميشدند به قـتـل   
ميرسانند و سپس اسپاركوتاس به همه مردها و زنها ميگويد كـه    
دورش جمع شوند . تصميمش تغيير ناپذير بود و احسـاس آزادي     
در خود ميكرد . آزادي براي او كه هرگز آزاد نبود چيز كـوچـكـي     
نميتوانست باشد . مرگ در هر قدم انتظارش را مـي كشـيـد .             
وحشت رام و در عين حال سركشي وجود او را در پنچه گـرفـتـه      
است . ولي مسئله بزرگي مطرح بود . آينده و انسانهائيكه تاكنـون    
به او اعتماد كرده و رازه هاي خود را با او بيان كـرده بـودنـد ،          
انسانهايي كه او پدر ميخواندند و آنچان مهربان و حليم مييافتـنـد   
كه او را نظر كرده ي خدا ميپنداشتند . زماني رسيده بود كه بـايـد    
وظيفه اي را كه زمان تعيين كرده است ، انجام داد راه هاي آينده 
را نشان داد و راه هاي نوي براي آينده ساخت . غـالمـانـي كـه        
دورش حلقه زده بودند از او مي خواستند كه آنها را بـه آيـنـده          
هدايت كند . چشمانشان گوياي اين مطلب بود و او تمامي مطالب  
را از چشمانشان ميخواند . شروع به صحبت ميكند ، با سـادگـي      

با من همعقـيـده هسـتـيـد ؟ مـن ديـگـر                 ”  تمام مي گويد :  
و .“  گالدياتورنخواهم بود . من خودم حاضرم كه اولين نفر بميرم    

استادانه اندكي غرور و افتخار در آنها بايد بر خالف آن قـوانـيـن      
رفتار كنند . رومي ها مردم را عليرغم خواستـشـان بـه جـنـگ           

هركس بايد به مـيـل و     ”  ميكشانند ، ولي اسپارتاكوس ميگويد :  
اراده خود بجنگد و اگر كسي حاضر به جنگ نباشد ، نبايد كـاري    

 ” به كارش داشت . 

1391 

من اگر پيامبر بودم ، رسالتم شادماني بود بشارتم 
 آزادي و معجزه ام خنداندن كودكان ...

نه از جهنمي مي ترساندم و نه به بهشتي وعده 
 ميدادم ... 

 بودند را ... ” انسان ” تنها مي آموختم انديشيدن را و 
 چارلي چاپلين 

 ادامه دارد 
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 ياد بخون خفتگان تيرماه گرامي باد !
سرآغاز جنبـش نـويـن       1349حماسه سياهكل در سال 

كمونيستي ايران و آغاز حركت سازمان ما بود . فدائيـان   
طي سال ها مبارزه سخت و بي آمان و پيگير با دشمنان 
خلق و طبقه كارگر ، مهر بطالن بر تاريخچه نـنـگـيـن     
خيانت هاي سازشكاران و اپورتونيست هاي خانه نشيـن  
كوبيدند ، آنها با قهرماني هاي خود در كوچه و خيابان و 
در روياروئي با مزدوران رژيم ، در زندان ها شـكـنـجـه     
گاهها ، در ميدان هاي تير حماسه ها آفريدند و عشق و   

ايمان خود را به زحمتكشان و به رهائي كارگران ، همچون خـونـي     
 تازه در رگ هاي جنبش كمونيستي ايران جاري كردند . 

ياد شهداي تير ماه را گرامي مي داريم و پيمان خود را با آنها تجديد 
و تحكيم مي كنيم ، خط سرخي كه با خون فدائيان بخون خـفـتـه      
رنگ گرفته تا استقرار پرچم سرخ رهائي كارگران بر قله پيـروزي ،    

فدائي كبير  1355امتداد مي يابد . در سحرگاه خونين هشتم تير ماه  
و رهبر سازمان ، رفيق حميد اشرف و ده فدائي ديگر رفقا غالمعلـي  
خراط پور ، محمد حسين حق نواز ، يوسف قانع خشك بيـجـاري ،     
محمد رضا يثربي، طاهره خرم ، غالمرضا اليق مهرباني ، علي اكبـر  
وزيري ، محمد حسين فوقاني و عسكر حسيني ابرده ، به محـاصـره   
جنايتكاران ساواك در آمدند و پس از نبر دي قهرمانانه در محله مهر 
آباد جنوبي به شهادت رسيدند . تير ماه عالوه بر اين شهدا ، نـام و     
ياد فدائيان ديگري را نيز بر پيشاني دارد كه در سالهاي مختلـف در    

 اين ماه به شهادت رسيده اند . 
اسامي برخي از بخون خفتگان فدائي در تير ماه رفقا احـمـد خـرم        
آبادي ، نسترن آل آقا ، كاظم غبرائي ، گلرخ مهدوي ، محمد عـلـي   
خسروي اردبيلي ، نزهت السادات روحي آهنگران ، محمد عظيـمـي   
بلوريان ، كاظم سالحي ، مارتيك قازاريان ، يداهللا زارع كـاريـزي ،     
سيمين توكلي ، نادره احمد هاشمي ، مريم شاهي ، بهـزاد امـيـري      
دوان ، حميد اشرف افسرالسادات حسيني ، حميد آرين ، حميد ژيـان  
كرماني ، نادعلي پورنغمه پرويز حقگو ، غالمرضا جاللي ، اسماعيـل  

 نريميسا و ... يادشان گرامي راهشان پايدار.
جنگاوران كمونيستي كه حماسه مقاومت قهرمانانه آنان در بـرابـر       
مزدوران سرمايه در همه جاي كشورمان صدا داد و امـروز پـس از       
سالها هنوز هم نام حميد اشرف بعنوان جنگـاوري پـر احسـاس ،          
انقالبي سرسخت و كمونيستي سازمانده بر درفش مبارزه خـونـيـن      
طبقه كارگر و توده هاي تحت ستم ايران ميدرخشد . تـوده هـاي        
زحمتكش ايران نام حميد اشرف را در مـقـاومـت بـي نـظـيـر و              
درگيريهاي قهرمانانه وي بر عليه جالدان رژيم پهلوي و مـزدوران      
سرمايه ، ميشناسند . حميد اشرف با احساس كينه و نفرت عميق از    
دشمن و عشق بي پايانش به آزادي كارگران و زحمتكشان در مقابله 

با موانع و مشكالت ال عالج فعاليت و مبارزه مخفـي  
و در مقابله با سيل تهاجمات رژيم سمبل خواسـت و    
اراده و قاطعيتي بود كه هيچ مانعي را تواناي ايستادن 
در مقابل آن نبود . حميد در طول سالهاي مبارزه در    
سنگر سازمان ، با آشنايي تمام از اصول و شيوه هاي 
مبارزه مخفي با آتش سالح خويش چنـان تـرس و       
وحشتي در دل مزدوران و جالدان رژيـم پـهـلـوي         
افكنده بود كه آنان در پـس ديـوارهـاي بشـدت             
محافظت شده خويش نيز احساس امنيت و آسـايـش   

 نميكردند . 
بار حلقه محاصره و كمين پليس و سـاواك   14حميد اشرف بيش از 

رژيم را با هوشياري بي نظير خويش و با نبرد قهرمانـانـه خـويـش       
درهم شكست . نبرد قهرمانانه وي در ميان مردم بيشتر به معـجـزه    
شبيه بود . اما حميد نه تنها در كار نظامي و جنگ چريكي بلكـه در     
سازماندهي و رهبري سياسي تشكيالت از توانايي بسياري برخـوردار  

 -1350بود . حميد اشرف پس از ضربه هاي سنگين پليسي سالهاي  
از رفقايي بود كه با اراده پوالدين خـويـش تشـكـيـالت را           1349

بازسازي كرد و با كار و فعاليت شبانه روزي خويـش ادامـه كـاري        
فعاليت سازمان را تضمين نمود .  رفيق كبير حميد اشرف براي اصل  

لنينيستـي   –سازماندهي ، انتقاد و انتقاد از خود به شيوه ماركسيستي 
و نظم و انظباط تشكيالتي اهميت زيادي قائل بود . در حاليكـه در     
مقابل رفقاي تشكيالت خود بزرگ بين نبود و از اشتباهات و نواقص 
انتقاد ميكرد در همان حال در برابر انحرافات سرسختـانـه مـوضـع       
گيري ميكرد . او با بررسي بي وقفه نقاط ضعف و قوت سازمان و در  
نظر گرفتن تجارب و استفاده از آنها در مبارزه ، سازماندهي و رهبري 
تشكيالت به شيوه يي مبتكرانه اصول تئوري و پراتيـك را بـاهـم        
تلفيق ميكرد . حميد با در نظر گرفتن اين تجارب بود كـه بـارهـا         
سازمان را از ضربات پليس حفظ نمود و با سـازمـانـدهـي جـديـد           
آرزوهاي رژيم را ناكام ميگذاشت و تبليغات سردمداران رژيم دربـاره  
اتمام كار سازمان و نابودي آنرا بي اثر ميكرد .وظيفه حميـد اشـرف      
بيش از هر چيز در حفاظت و ادامه كاري فعاليت سازمان بـود كـه       
عليرغم ضربات سنگين پليس و دستگيري و شهادت رهبران آن ،     
ميبايست بعنوان تنها سازمان سياسي پرولتاريا به فعاليـت خـويـش      
ادامه ميداد تا اينكه بتواند از اهداف و آرمانهاي طبقه كـارگـر دفـاع      
نمايد . در آنزمان بود كه آندسته از اپورتونيستهايي كه بدنبال اثبـات   
حقانيت سالهاي بي عملي و تسليم طلبي خويش بودند ، هر زمـان    
كه تهاجمات ديوانه وار رژيم متوجه سازمان بود با تبليغات ارتجاعـي  
رژيم همصدا ميشدند و حماسه نبردهاي قهرمانانه رفقاي ما را بـه      
تمسخر ميگرفتند و گاهي اوقات نيز علنا و بيشرمانه همصدا با رژيم 
ادعاي مزدوران رژيم مبني بر مرگ و نابودي سازمان را جار ميزدند . 

 بپاي دارندگان آتش  1391
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اما هر بار تجربه بطور غير قابل انكار ادعاهاي مزدوران سرمـايـه و     
اپورتونيستهاي بي عمل را بي ارزش مينمود و بيش از پيش ثـابـت     
مينمود كه تاريخ مبارزه طبقاتي با خون و مقاومت حماسي نـوشـتـه    

مبارزه يا جنگ بي امان طبقات بر عليه يكديگر ادامـه      خواهد شد . 
خواهد يافت ، اهداف پرولتاريا نه در راههاي مسالمت آميز مـبـارزه     
طبقاتي ، بلكه در راههاي سخت و دشوار و از ميان آتش نبـردهـاي   
سنگين تحقق خواهد يافت . رژيمهاي ارتجاعي هر بار كه سازمان را 
مورد هجوم قرار داده و ضرباتي وارد ساخته اند ، در دستـگـاهـهـاي     
تبليغاتي خويش ادعا نموده اند كه سازمان را نابود ساخته اند . امـا       
كيست كه نداند اين سازمان شكست را نخواهد پذيرفت و با خون و 
حماسه هر با با تجربه تر محكمتر از قبل سر بر خواهد آورد و مبارزه 

كه رفـيـق    55خونين انقالبي را به پيش برده است . بعد از تابستان  
تن ديگر از رفقاي فدايي پـس از چـنـديـن          9كبير حميد اشرف و 

ساعت درگيري به شهادت رسيدند دستگاههاي تبليغاتـي رژيـم و       
اپورتونيستها محبوس در خانه هاي امن و آرام خويش و مـحـافـل      
روشنفكري خارج كشوري صحفات بسياري را سياه ساختند تا اينكـه  
حقانيت حرافهايي شكست خورده خويش را به اثبات برسانند . امـا       
طولي نكشيد كه بار ديگر فدائيان خلق يعني پاس دارندگـان خـون     
حميد اشرفها ، خواب را از چشمان مزدوران و جـالدان ربـودنـد و        
تمامي تالش و كوشش اپورتونيستهاي ميهني و طرفداران مـبـارزه     
مسالمت جويانه را بي اثر نمودند . سازمان آتش و خون زنده بـود و     
رد طول اعتالي جنبش توده اي ، پشتيباني پر احساس و بي نظـيـر   
ميليونها نفر از توده هاي كارگر ، دهقانان ، روشنفكران انقـالبـي و     
ديگر زحمتكشان از سازمان ما و تبديل آن به بزرگتريـن سـازمـان      

لنينيست خاورميانه و طرفداري ميليونهـا كـارگـر و         –ماركسيست 
زحمتكش از آن نشاندهنده اين حقيقت بود كه عليرغم ضربات پـي    
در پي و از دست دادن بهترين و شايسته ترين رهبران جنبش ، امـا    
آرمانهاي آن همچنان پا برجاست . مبارزه آنان از جانب هزاران تـن     
ديگر از توده هاي ستمكش كه شيفته قهرمـانـي و مـقـاومـت و            
جانفشاني آنانند ادامه خواهد يافت . پيشگامان  طـبـقـه كـارگـر             
سرچشمه عشق و محبت كمونيسم در دل توده هاي زحمتـكـش و     

 9تحت ستم هستند . امروز در حالي ياد رفيق كبير حميد اشرف و      
رفيق فدايي هم سنگر وي را گرامي ميداريم كه جنبش فـدايـي و       
سازمان ما صدها فراز و نشيب را از سر گذارنده و با تجربه اندوزي از 
شكستها و پيروزيها و با بكارگيري تجارب گـذشـتـه ، از اصـول           
درخشان رهبران شهيد خويش مي آموزد ، پرچم سرخي كه با خـون  
هزاران حميد اشرف رنگين گشته بعنوان پرچم خونين طبقه كـارگـر   
ايران برفراز جنبش انقالبي افراشته گشته ، پرچم خونين مبارزه قهـر  

 آميز و بيان بر افكن ستمكشان و استثمار شوندگان . 
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 يادش گرامي و راهش پر رهرو باد  
l

 سرود برای رفيق حميد 
 چو شهاب روشنائی،

 سرکش سرخ رهائی

 با تو پوینده و پویا،

 رزم خونين فدائی

 رودی از خشم سيه کل،

 جاری جنگل دوری

 تو حماسه نبرد تن شب با تن نوری

 با شفق های شکفتن،

 نبض مشتاق بهاری

 تن به خون شکسته ای تا

 صبح توده ها برآری،

 تو که ميالد شقایق به تن خشک کویری

 تو طلوعی از رهيدن بهر دستهای اسيری

  * * * 

 تا شب از خون رفيقان ،

 باغ بارآور طوفان

 در عميق شب دشمن،

 تو نهادی سر پيمان

 با شکوفه های طوفان زستاره ها دميدی

 ای همه یاد رفيقان،

 ی” حميد“نام پایای 

 تو که ميالد شقایق به تن خشک کویری

 تو طلوعی از رهيدن بهر دستهای اسيری

 چو شهاب روشنائی،

 سرکش سرخ رهائی

 با تو پوینده و پویا رزم خونين فدائی
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 مجسم كن 
 مجسم كن بهشتي نيست 

 تصورش سخت نيست سعي كن 
 مجسم كن آن پايين ها جهنمي نيست 

 آن باالها فقط آسمان است ، فقط آسمان 
 مجسم كن همه ي مردم 

 براي امروز زندگي كنند 
 مجسم كن كشوري در كار نيست 

 چيزي نيست كه برايش بكشي يا كشته شوي 
 دين و مذهبي هم در كار نيست 

 مجسم كن همه مردم همه ي عمر 
 در صلح و صفا زندگي كنند 

 ممكن است بنظرت رويا پرداز بيايم 
 اما فقط من نيستم كه اينطور فكر ميكنم 
 اميدوارم روزي تو هم به جمع ما بپيوندي 

 و دنيايي متحد بوجود آيد 
 مجسم كن مالكيتي در كار نيست 
 شرط مي بندم برايت سخت است 

 مجسم كن نيازي به حرص زدن نيست 
 از گرسنگي هم خبري نيست 
 و همه يار و ياور هم هستند 

 مجسم كن كه همه دنيا 
 از آن همه ي مردم است 

 ممكن است بنظرت رويا پردازبيايم 
 اما فقط من نيستم كه اينطور فكر ميكنم 
 اميدوارم روزي توهم به جمع ما بپيوندي 

 و دنيايي متحد بوجود آيد  
 جان لنون 

 فرمانده چه گوارا 

 ايم به تو عشق بورزيم آموخته
 هاي تاريخ بر قله

 تو با خورشيدي از شجاعت
 فرمانده چه گوارا

 دستان پيروزمند و تواناي تو
 بر تاريخ آتش زد

 ي سانتاكالرا زماني كه همه
براي ديدن تو از خواب 

 خاست برمي
 تو آمدي تا باد را

 با آفتاب بهاري آتش بزني

 تا با نور لبخندت

 پرچمي را برافرازي
 ي تو انقالبيون شيفته

راهي  ات هم رو تازه تو را تا قلم
 كنند مي

خواهي  ي آزادي جايي كه با اسلحه
 تو

 مقاومت خواهند كرد
 ما راه تو را ادامه خواهيم داد

راهت  كنون هم چنان كه تا هم
 ايم بوده

 :گوييم ما همراه با فيدل به تو مي
 »اي  براي هميشه تو فرمانده «

 

 بيا تا به ياد شهيدان خويش 
 كه رفتند در راه عشق و اميد 
 بدان اختراني كه افسون شدند 
 بدانسان به دامان صبح سپيد 

 
 بپا كنيم پرچم خشم و كين را 

 پي افكنيم زندگاني نوين 
 خروش ما بركند بناي بيداد 
 به سر رسد اين نبرد آخرين 
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رفقا و ياران: نشريه په ره سيلكه براي هر چه پر بارتر كردن خود به حمايتهاي 
فكري شما متكي است با ما در ارتباط باشيد .  انتقادات و پيشنهادات خود را به 

 وسيله ايميل هاي مندرج شده در نشريه با ما در ميان بگذاريد.


