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مراتب تأثر خود را از    نشريه په ره سيلكه
كـه  آذربايجان شرقي   ي شديد   وقوع زلزله

موجب تلفات سنگين و كشته و زخمي شدن 
شمار زيادي از هموطنان زحمتكشـان ايـن     
منطقه شد ،اعالم كرده و ضمن تسليـت  ،      
براي بازماندگان قربانيان، طلب صـبـر و       

 كند. شكيبايي مي

 هزار هزار پرستو 
 برشاخه هاي قلبم 

سرود جنگ سر 
 مي دهند. 

 زن و آزادي 

 خاوران ، يادگار هزاران ستاره بخون خفته خلق 

 در اين شماره ...
 كمونيست رزمنده و انقالبي ! رفيق هوشي مين

بپاي دارندگان آتش   

 واژه هاي سياسي 
 برگي از تاريخ 

 شعر

 روند تكامل ماهيان و دوزيستان به انسان 
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 بخش سوم
 كارخانگي چيست ؟ 

كار خانگي در حقيقت بخشي از مازاد كار است كـه در    
جريان توليد سرمايه داري بكار گرفته مي شود ، مقـدار  

كار زن در خانه بمراتب زيادتر از ارزش مصرفي است 
كه از دستمزد شوهر به او ميرسد . كارخـانـگـي بـا        

كاهش مدت زمان كار الزم و با ارزش نـيـروي   
كار دستمزدي در سرمايه داري كالـسـيـك از      

جمله عبارت از اين است كه كار دستمزدي ، كـار    
آزادي است كه كارگر از طريق ارائه آن در بازار كار، كار خـود را در        
مقابل مبلغ معيني به كارفرما مي فروشد . بقيه روز را براي خـود آزاد       
است و تعهدي به كارفرما ندارد و در عين حال آزاد است تا كار خود را   
به كارفرماي ديگر بفروشد ، اما كار خانگي كار آزاد نيست. بـراي زن       

 خانه دار ساعت كار معيني وجود ندارد . 
براي وي ميان كارخانگي تفريح يا اسراحت ، تفاوت زيادي وجود ندار . 
نه روابط او با شوهر رابطه كارفرما و كارگر است و نـه مـي تـوانـد           
كارفرماي خود را عوض كند و نه قوانين خـاصـي بـه ايـن روابـط              
حكمروائي ميكند . در سرمايه داري پيشرفته حداقل براي زن ، قبل از    
ازدوج امكان اشتغال هرچند با دستمزد كمتر از مرد ، اما وجـود دارد .      
بهمين خاطر زنان شاغل قبل از طريق در آمد پدر تنها سـرپـرسـت و      
نانده خانه بحساب نمي آيد . بنابراين نوع خاصي از روابط و مناسبات و  
فرهنگ شكل گرفته كه آزادي و استقالل زن را نسبت به جوامع عقب 
مانده حدودي تامين كرده است . سيستم اخذ ماليات و شيوه بـرخـورد      
دولت طوري است كه زن را در جريان درآمد شوهر قـرار مـيـدهـد ،         
امكان اينكه شوهر مقداري از دستمزد خود را پنهان كند وجود ندارد و   
يا بسيار مشكل است از نظر واگذاري فرزندان ، حق نفقه و غـيـره و       
قوانين طالق حقوق خاصي را به زن تفويض كرده و سيـسـتـم رفـاه       
اجتماعي اين مكان را به زن تفويض كرده تا اجتماع از زنـان بـدون       
شوهر و بدون شغل حمايت نمايد و نيز زن با اوالد حرامزاده خود ( چـه  
از شوهر قانوني و غيره ) هم مي تواند در جامعه زندگي كند و از طريق  
كمك هزينه مخارج فرزندان خود را تامين نمايد . در سـرمـايـه داري       
تقسيم جنسي كار بر اساس كار خانگي و كار دستمزدي از تقسـيـمـات    
اوليه سازمان اجتماعي كار بوده است ، معذا امـروزه كـاالئـي شـدن         
خدمات خصوصي بخش بزرگي از كار خانگي را به بازار مصرف منتقـل  
نموده است . از جمله بچه داري ، مهدكودك ، عروسي ، زايـمـان ،          

از سالمندان و غيره و غيره در بـازار مصـرف       نگهداري 
انجام مي گيرد . مقدار ديگري از كار خـانـگـي     
بوسيله تهيه غذاهاي آماده وسايل بچه داري ،     
ظروف يكبار مصرف ، بعهده تـولـيـد كـاالئـي          
گذاشته شده . بدين ترتيب از ميزان كـارخـانـگـي      
كاسته شده است . در ايران ، اما تقسيم جنسي كار و    
فشار پيش از حد كار خانگي در فرهنگ و آداب و رسـوم          
جامعه نيز بافته شده است . بيكاري ، نيمه كاري و فصلي بـودن  
كار مرد ، تاثيري بر روي تقسيم كار نمي گذارد . شركت زن ايراني در    

روزمره فراتر نـمـي   »خرجي «محدوده اقتصاد خانواده عمدتا از گرفتن 
رود ، در سياست گذاري اقتصادي و طرح بوجه نقش مهمي ندارد . زن  
بايد با صرفه جويي بيشتر به بازتوليد نيروي كار براي سرمايه بپردازد .   
شدت كار و استثمار زن ايراني در خانه با شدت كار زن در سـرمـايـه        
داري پيشرفته قابل قياس نيست . در ايران كه زنان عالوه بـر بـچـه       
داري و انجام كار خانه ، نگهداري از سالمندان و در خيلي از مـنـاطـق    
رسيدگي به احشام را نيز برعهده دارند توليد سرمايه داري بخشي بسيار 
كوچكي از كار خانگي را آنهم براي خانواده هائي كه از سطح در آمـد    
باالتري برخوردارند فراهم آورده است . تقربيا بار تمامي كار خانگي بـر   
دوش زنان قرار دارد ، زن ايراني مجبور به انجام كار خـانـگـي بـراي       
خرجي گرفتن از شوهر است ( باز هم استثنا واقعيت بسيار كوچكـي را     
مطرح ميكنند ) ، در صورت كم كاري و اخـراج و طـالق قـوانـيـن             
اجتماعي نه تنها هيچگونه حمايتي از وي بعمل نمي آورند بـلـكـه در      
عرصه اجتماعي با خطر كشيده شدن اجباري به فحشا ( افزايش فاجعه  
بار فحشا در ايران عليرغم قوانيني نظير سنگسار و غيره مبتني بر ايـن  
واقعيت است ) تحقير و توهين توسط اقوام موجه اسـت . بـراي زن           
ايراني بعد از طالق هيچ قانون و سازمان اجتماعي وجود ندارد كـه از      
وي پشتيباني كند قوانين طالق همه گونه حق تعرض به حقوق انساني 

 زن و اخراج او از خانه را به شوهر مي دهد . 
زن در بسياري موارد تنها به خاطر خالصي از سرگردانـي و تـامـيـن         
معيشت خود تن به ازدواج مي دهد جبر اقتصادي و نا امني او را مجبور 
مي سازد تا بدنبال پيدا كردن شوهر باشد . هم اكنون قوانين ارتجاعـي   
صيغه ، ازدواج موقت به اين ستم غيرانساني دامنه وحشتناكي بخشيـده  
است . باين ترتيب كار خانگي نيز در شيوه توليد سرمايه داري و فـوق     
بهره كشي كه از زن صورت مي گيرد و مبارزه براي آزادي و برابري را 

 بيش از پيش با مبارزه طبقاتي بر عليه سرمايه داري توام مي سازد . 
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بعد از اتمام جنگ ناعـادالنـه و      1367در مرداد و شهريور سال 
ضد خلقي دولتهاي ايران و عراق و سركشيدن جـام زهـر از         
جانب خميني جنايتكار و قبول قطعنامه آتـش بـس ، رژيـم            
هراسان جمهوري جهل و جنايات اسالمي از ترس گسـتـرش     
مبارزات توده اي و اعتراضات مردمي كه در طي هشـت سـال     
جنگ خائنانه با دولت عراق توانسته بود به بهانه دفاع از دين و   
خاك و ميهن آنرا سركو ب نمايد و هر صداي اعتراضي را بـه    
اتهام خدمت به بيگانگان و كفار خفه نمايد ، اين بار و پـس از    
آتش بس با دولت عراق وجود هزاران زنداني سـيـاسـي را در        
شرايط گسترش مبارزات اعتراضي توده ها كه سالهاي سال بـه  
بهانه هاي مختلف سركوب شده بود ، به ضرر و زيان خـويـش   
دانسته و براي زهر چشم گرفتن از مردم و خالصـي از وجـود       
هزاران زنداني سياسي كه بعد از آزادي از زندان نيروي بالفـعـل   
عليه رژيم بمنظور سرنگوني آن در روند مبارزات روبه گستـرش  
توده ها را تشكيل ميداد دست به قتل و عام وحشيانـه و بـي       
رحمانه هزاران زنداني سياسي در سراتاسر ايران و بخصوص در 

 مراكز ايران زد . 
رژيم در هراس از خروش توده ها و اعتراض آنان در برابر چنين 
وحشيگري بي نظيري تمامي زندانيان سياسي را از سـرتـاسـر      
ايران طي ماه مرداد و با شروع عمليات فروغ جاويدان از جانـب  
سازمان مجاهدين خلق ايران در اطراف شهر كرمانشاه جـمـع     

نموده و به زندانهاي تهران و شهرهاي تابعه آن منتقل نمـود .    
بدنبال فرمان خميني جنايتكار و  1367در مرداد و شهريور سال 

خونخوار ، جالدان جمهوري اسالمي هزاران ستاره اسـيـر در       
سياه چالهاي قرون وسطايي شب پرستان را به گلوله بستنـد و    
در صدها گور دستجمعي نظير خاوران در نزديك شهر تـهـران     

 مدفون نمودند .  
به اين خيال كه مدت زماني ديگر ميتوانند خدمتكاران مخلصي 
براي منافع و مصالح مفت خوران و امپرياليستهاي حامي آنـان    
باشند و براي نيل به اين منظور هزاران انسان مبارز كه پاكترين 
و شريفترين فرزندان خلق را تشكيل ميداند را دستجمعي كشتار 
نمودند و كشورهاي مدافع حقوق بشـر نـيـز كـه در بـرابـر               

سكوت را برگزيده بـودنـد و بـي           60كشتارهاي خرداد سال 
شرمانه خود را بي اطالع نشان مي دادند ، بار ديگر و در سـال    

در طمع غارت سرمايه هاي ملي خلقهاي ستمديـده ايـران      67
چراغ سبز كشتار وحشيگري را به رژيم خونخـوار جـمـهـوري       
اسالمي نشان دادند . و شب پرستان حاكم بر ميهنمان در مدت  
زمان كوتاهي قريب به سي هزار زنداني سياسي را كه اكثريـت  
آنان را زندانيان سياسي فدائي و مجاهد تشـكـيـل مـيـداد در          

 زندانهاي مخوف خويش كشتار نمودند .
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 من در كجاي جهان ايستاده ام

 با باري از فريادهاي خفته و خونين
 اي سرزمين من  

 من در كجاي جهان ايستاده ام

  « يادشان گرامي و راهشان پر راهرو باد  »
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من مي خوام از دس يه جونمرد كه صدقش با خونواده پيـغـمـبـر     
صاف باشه دشت كنم. تورو بهمون پيغمبر، اگه ذره اي بـه آن         
رسول شك داري پولتو واسيه خودت نگه دارد . من همچو پولـي   
رو نمي خوام . همچو پولي واسيه من از آتش جهنم سوزنده تره .  
شرط ديگش اينه كه باهاس پولت حالل باشه . پـول حـاللـو           
باهاس در راه حسين خرج كني . مردك الغري ، با گردن باريك  
كه ريش كوسه اي داشت و شال شلوق چـرك مـرده اي دور         
سرش ول بود از پاي بار و بند مختصر خود برخاست و پيش سيد 
رفت. سيد پيش دويد و دستمال چرك چروكي از جيب درآورد و    

پول رو بدس من نده. اين پول رو    « رو زمين پهن كرد و گفت:  
تو به علي دادي بذارش ميون همين دسمال. بسم اهللا الـرحـمـن     

دشت كرديم از دس حـاللـزاده    »الرحيم ناد عليا مظهر العجايب . 
كه برهرچي حرومزداده س لعنت بگو بشباد. و جمعيت نعره كشيد  

 »آن مرد پول را گذاشت تو دستمال و برگشت سرجايش. « بشبار
برو مرد، كه حق دس دهنده تو رو  زيردس نكنه . برو كه هميشه  
نونت گرم و آبت سرد باشه. عوض از دلدل سوار صحراي محشـر   
بگيري. جواد با دلچركي و چندش گزنده اي به سيد نـگـاه مـي       
كرد. از او و مردمي كه با گردن كشيده و دهن باز به او نگاه مـي   

اينم ستايشگر يكي از اون ستـاره كـوره      «كردند بيزار شده بود.  

هاس. يك فلسفه آزادي بخش همه را خرد مي كنه. حـيـف از         
كاشكي گداييـم بـه     »  زبون فارسي كه تو دهن شما رجاله هاس

پرده با  زبون عربي مي كردين: زبون ندبه و چسناله و گدايي. تف!
قيطان سبزِ مرده رنگي بسته شده بود. سيد آن را چند مرتبه بـاز     
كرد و دوباره آن ها را بست. تو پرده عكس يك لشكر آدم بود بـا   
خود و زره و نيزه و شمشير و سبيل هاي كلفت و چشمان وردريده 
و ابروان پيوست و لبان سرخگون زنانه كه همه آن ها يك خـال  
رو لپشان چسبيده بود. فرمانده سپاه سيدي بود درشت شبيه سيـد   
صاحب پرده. گويي آن را عينا از روي شكل سيد صاحـب پـرده      
كشيده بودند، تنها يك خال درشت رو گونه تصوير بود كه سـيـد   

صاحب پرده آن را نداشت. تصوير هم همان طور مـثـل سـيـد           
صاحب گرده شال سبز به سر و دور كمرش پيچيده بود و سرخ رو 
و تنومند و بزن بهادر بود. يك هاله نور تند هم دور سر فرمـانـده    
سپاه تنوره مي كشيد و به هوا مي رفت. يك شمشير دو شـاخـه      
خونين تو دستش بود. دور ورش گُله بگله عكس يك عالمه سـر    
بريده و تن بي سر، با گردن هاي خونين و دست و پاي قلم شده 
ولو بود. پشت سر لشگريان نخل بود و خيمه بود و شـتـر بـود           
وصحراي برهوت بود. روبروي فرمانده سپاه، يك آدم ديگر بـود     
كه از همان قماش باقي سپاهيان پرده بود و درحالي كه انگشـت  
دستش را حيران به دندان گزيده بود ايستاده بود و شـمـشـيـر         
فرمانده سپاه او را تا ناف شقه كرده بود و خون از دو نيمه هـاي    

سپاه كنار آب بود، كنار دريا، يـا رود. يـك         تنش بيرون زده بود. 
ماهي گنده كه صورتش شكل آدميزاد بود تا كمر از آب بـيـرون     
آمده بود و ظاهرا داشت با فرمانده سپاه حرف مـي زد. مـاهـي         
چشمان بادامي شكل و آرواره هاي برآمده داشت. و گـويـي تـو       
دهنش يكدست دندان مصنوعي بود كه براي دهنش بزرگ بـود.  
چشمان وق زده اش به قدر يك بادام درشت بود و مـژه و ابـرو       
داشت و خوشحال به نظر مي رسيد. معلوم بود كه ايـن مـاهـي       
سركرده ماهي هايي بود كه پشت سرش بهم فشرده صف كشيده 
بودند و همه چشمان بادامي و دندان مصنوعي داشتند. سـركـرده    
ماهي ها ظاهرا داشت با فرمانده سپاه حرف مي زد و ماهي هـاي  

علـي در    «در اين هنگام سيد فرياد كشيد:   ديگر نگاه مي كردند. 
  »سرازيري قبر به فريادت برسه يك صلواة بلند ختم كن.

 داستان 1391
جواد ميرفت به كلكته تا درس بخواند . سالي دوبـار   در قسمت اول داستان خوانديم که ، 

اين راه را مي رفت ، و از اين رو با كشتي و مسافرين جورواجور هميشگي آن آشـنـا   
بود ، اما آن چه در اين سفر آزارش مي داد ،گروه بسياري از مسافرين جورواجـور و    
زوار رنگ ورانگي بودند كه بليت درجه سه داشتند و روي سطح كشتي پهلوي او تـو  
همديگر وول مي زدند. اما اكنون كه او هم رو سطحه جا داشت ناچار بود دست كم  

از بوشهر تا بصره را با صد جور آدم ديگر همنشين و دمخور باشد و تو روي آن هـا     
نگاه  كند و جار و جنجالشان را تحمل كند . 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 . همه جا پر بود از زوار و مسافرين ايراني و هندي و افغانـي و     

كشتي يكـراسـت مـي       عرب و سياه و سفيد و زن و بچه كه تو هم وول مي زدند . 
رفت به بصره و از آن جا برميگشت به كويت و از آن جا به بحرين و سپس به قطـر  
و از آن جا يكراست مي رفت به كراجي و جواد از كراجي با ترن مي رفت به كلكتـه  
در طول سفر با سيدي روبرو شد كه با توسل به خرافات و معركي گيري از مسافران 

 آخاذي ميكرد و اينك ادامه داستان ..... 

 چراغ آخر نوشته صادق چوبك  ( بخش دو )
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بي ايمون از «باز سيد داد كشيد:   »صل آل محمد و آل محمد« 
اهللا ... مصل علي ...صل آل محـمـد و آل             «   »دنيا نري بلندتر.

اي مردم اين تمثالو كه مي بيـنـيـن    « سيد ادامه داد:    »محمد .  
جنگ صفين شاه مردان عليه. اون بزرگوار كه ذوالفقار تو مشتشه.  
خود اسداهللا الغالب علي ابن ابي طالب دوماد پيغمبـره. او يـازده        
امامي كه عاشق جمال همشون هسي و مي پرستيشون اوالد اين 
بزرگوارن. اينا برگزيدگان رب االرباب اند. حال من دوازه نفر تـو      
اين جمع مي خوام كه دوازده تا چراغ  ناقابل نذر دوازه امام بكنه. 
اما يه دقه پولتو نگهدار تا چن كلمه از جهنم برات بگم . جهـنـم    

  حكايتيه .

 دستي از دور بر آتش داري .  ،از قيامت خبري مي شنوي 

من يه خُردوشو واست مي گم. مي دونم طاقت نداري هـمـشـو       
بشنفي . اون پرده جهنم من تو اين جعبه عليحده س يه روز تموم 
بايد واست شرحشو بگم. حق تعالي به جبرييل فرمود هزار سـال     
آتش جهنمو دميدنش تا سفيد شد. بعد هزار سال ديگه دميدنش تا 
سرخ شد. هزار سال ديگه دميدنش تا سياه شد. اگه يك قطره از     
عرق جهنم كه از تن اهل جهنم و چرك فرج زنان زناكارس و تو 
ديگ هاي جهنم مي جوشه و به عوض آب بخورد اهل جهنم مي 

كه اين دريا عظيم يـه قـطـره ش        «دن، تو تموم آب هاي دنيا 
بريزن، جميع اهل دنيا از بو گندش خـفـه مـي      »  حساب مي شه

شن. اگه يه حلقه از زنجيراي هفتاد ذرعي كه تو گردن يكـايـك    
اهل جهنمه ميون زمين و آسمون آويزون كنن، تمـوم دنـيـا از        
گرميش مي گدازه و آب مي شه. اگه يه دونه پيرهني كـه اهـل      
جهنم مي پوشن تو اين دنيا بيفته زمين و آسمون آتيش مي زنـه.  
وختي يكي به جهنم ميفته هفتاد سال طول مي كشه تا خودشو از 
ته اون باال بكشه. تازه اون باال كه رسيد، ماليكه بـا گـرزهـاي       
گداخته مي زنن تو سرش و پرتش مي كنن سرجاي اولـش. بـاز      
روز از نو روزي از نو سبحان اله. برادرم، خواهرم، گوشاتـو خـوب     
واكن. اين آتشي كه تو اين دنيا باش سروكار داري و باش آش و  
پلو درس مي كني يه نمونه كوچيكه از آتش جهنم. فرقش ايـنـه    
كه آتش جهنمو هفتاد بار با آب خاموشش كردن تا شده اين كـه  
تو باش آش وپلو مي پزي. سبحان اله. روز قيموت جهنـمـو بـه        
صحراي محشر ميارن كه پل صراط رو روش بنا كنن. جـهـنـم       

هفتاد در داره. از يه درش فرعون و قارون و هامان ميرن تو، از يه 
درش تموم بني اميه ميرن تو، از يك درش دشمنان علي و اونايي 
كه با ما جنگ دارن و مي خوان معركه مونو بهم بـزنـن مـيـرن       
توش. اين در از همه دراي ديگه بزرگتره. باقيشو نمي گم طاقـت    
نداري. اگه حق تعالي به جهنم اجازه بده كه يه نفس ذره بكشـه،   
هرچه رو زمينه نابود مي شه. اهل جهنم به خدا پناه مي بـرن از     
گرمي و تعفن اون. اونجا يه كوهي هس كه جميع اهل اونجا بـه   
خدا پناه مي برن از گند و كثافت اون كوه. و تو اون كوه دره اي    
است كه اهل كوه به خدا مي نالند از گرمي و كثافت اون دره وتو 
اون دره چاهيه كه پناه بر خدا از حرارت و تعفن اون چاه و تو اون 
چاه اژدهاييه كه چه جوري بگم تو خودت عقل و شـعـور داري       
بفهم. تو شكم اين اژدها هفت تا صندوق هس كه تو يـكـيـش       
قابيليه كه برادرش هابيلو كشت. تو يكيش نمردوه كه با ابراهـيـم    
خليل دعوا كرد و گفت من مرده رو زنده مي كنم. تف بـه روي       
ملعونت تو شپشو مي توني زنده كني كه آدمو زنده كـنـي؟ تـو        
يكيش يهوده كه يهود رو گمراه كرد تو يكيش يونسه كه نصارا رو 
گمراه  كرد و تو دوتاي ديگش چيزاي ديگس. ديگه باقيشو نمـي   
گم طاقتشو نداري. حاال مردم حق ما يه پول خرديه. هـرجـوري       
باشه مي رسه. فرمود تو سفر صدقه بدين. صدقه تورو بـه خـدا         
نزديك مي كنه. صدقه قضا و بال رو از جونت دور مي كنه. صدقه 
مرگو برات آسون مي كنه. صدقه مالتو زياد مي كنه. صدقه سپـر    
آتش جهنمه. صدقه كليد رزقه. صدقه فقر و نابود مي كنه. صدقه    
روز قيموت مثه چتر رو سرت سايه مي ندازه و نمي ذاره آفـتـاب     
قيموت كه يه وجب باالي سرت پايين اومده و مغز تو مي سوزونه 
بت كارگر بشه. صدقه هفتاد بال رو از جونت دور مي كنه. آتيـش    
نمي گيري. زير هوار نمي ري. ديونه نمي شي. تو دريا غرق نمي    
شي . صدقه از كام هفتاد شيطون بيرون مياد و هر يكي از اون ها 
مانع مي شه كه صدقه بدس سايل برسه. اينو بدون كه صـدقـه      
اول بدس خدا مي رسه و بعدش بدس ما سايل مي رسه. اما مـن   
ازت صدقه نمي خوام. من ذاكر حسينم. بجده ام زهرا قسـم كـه       
 من روضه خون بودم. اومدم ديدم يه جا موندن فايده نداره. فرمود. 

 چو ماكيان بدر خانه چند بيني جور، 

 چرا سفر نكني چون كبوتر طيار؟ 
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 زمين لگد خورد از گاو و خر به علت آن، 

 كه ساكن است، نه ماندن آسمان دوار. 

اومدم خونه و زندگيمو از هم پاشيدم و آواره دريا شدم تـا ذكـر       
چارده معصومو بگوش خلق هفت پر كنه عالم برسونم. ما صدقـه   
نمي خوايم. ما پول زحمت خودمونو مي خوايم. خدا بسر شاهـده،    
من هر ذكري كه روز مي گم شبش از گلو درد خوابم نمي بـره،    

  »خيال مي كني كار آسونيه. گلو آدم جر مي خورده.

ين هنگام چشمان سيد گرد شد و به گوشه اي از معركه خيره در ا
مانند. لحظه اي ساكن ماند. چهره اش از خشم خونين شده بـود.    
تنها يك گوشه خيره مانده بود. گويي ناظر نزديـك شـدن روح        
پليدي بود. نگاه مردم هم كم كم به همان نقطه كه سيد نگاه مي  
كرد برگشت. در خاموشي و خشمي كه او را از حركت باز داشـتـه    
بود ناگهان آرام و تحريك كننده و با لحن خشم آلـودي گـفـت:      

مردم تو معركه ما خرمگس افتاده. نه يكي، بلكه دو تا خرمگس  « 
ناتو. اونجا دوتا مجنون مي بينم كه دارن مي خندن. نمي دونـن      
خنده جاش اينجا نيس. نمي دونن مسجد جاي خنديدن نـيـس.      
الاله اال اهللا. فرمود اوناييكه تو اين دنيا بخندن باهاس تو اون دنيا  
گريه كنن. بدبخت اين دنياي فاني جاي گريه اس و هركي ايـن     
جا گريه كنه عوضش تو بهشت مي خنده. يك روز رسول خدا به  
جماعتي از انصار گذر فرمود ديد اونا دارن براي خودشون مي گن 
و مي خندن. فرمود اي مردم معلومه كه زندگي شما رو مـغـرور       
كرده كه مي خندين. بريد به قبرها نگاه كنين تا آخر و عـاقـبـت     
خود تونو به چشم ببينين. به روز قيامت و عذاب الهي فكر كنين و 
عبرت بگيرين. حاال من مي بينم اين دو بيچاره دهناشونو مـثـه      
شتر واكردن وبه دسگاه ما مي خندن. نه به دستگاه ما، به دستگاه  
خدا مي خندن. تقصيرم ندارن. اينا نمي دونن كه قهقه كار شيطان 

خاموش شد، ولي هنوز نگاهش تو جمعيت مي دويد و   »رجيمه .  
مي خواست ببنيد ديگر كي ها هستند كه مي خواهند معركه اش   
را تق و لق كنند. ناگهان فرياد ترسناكي از ته جگر كشيد و پايش  

والّدلزناست حاسد. بـذات پـروردگـار       « را به زمين كوفت و گفت: 
قسمه اگه بخواي بي حرمتي كني يه هو مي كشم دود مي شـي    
ميري هوا. اگه دل ساداتو بشكني ذريت از زمين نابود مـي شـه.      

آرام شـد و      »نسلت منقرض مي شه. حاال ديگه خودت ميدوني.  

خشم از گفتارش پريد. احوالش عوض شده بود و حـاال ديـگـر         
دوستانه به جمعيت نگاه مي كرد. ديگر سر دعوا نـداشـت. حـاال        
ديگر مي خواست دل مـردم را بـه دسـت بـيـاورد. سـپـس                   

حاال بگو ال اله اال اهللا. نپرسيدي چرا. حـق    « خواهشمندانه گفت:  
تعالي به حضرت موسي خطاب فرمود اگه تموم آسمونا و ساكنين 
اون و تموم زمين و ساكنين اون تو يه كپه ترازو بذارن و الاله اال 

حال بلنـد   «اهللا رو تو يه كپه ديگه بذارن ال اله اال اهللا مي چربه. 
از صدقه مـي    »بگو الاله اال اهللا مردم نعره كشيدن الاله اال اهللا.  

گفتم. حاال اينم بشنو تا برم دعات كن. بچه جون واسه چي اينقده 
تو خودت وول مي خوري. شاش داري؟ روزي يهودي ملعوني بـر   
حضرت رسالت گذشت و گفت السام عليك. يعني مرگ بـر تـو،      
نگفت السالم عليك يعني درود برتو. حضرت در جوابش فـرمـود    
كه بر تو باد. صحابه عرض كردن بر تو سالم به مرگ كرد و از      
خدا مرگ شما رو طلبيد. فرمود همون كه او براي من خواسته بود  
منم براش خواستم و امروز ماري از پشت سر او رو خواهد گزيد و 
خواهد مرد. يهودي ملعون هيزم شكن بود. رفت صحـرا هـيـزم        
بياره . وختي برگشت، حضرت تعجب فرمود كه يهودي رو زنـده     
ديد. پرسيد اي يهودي امروز چكار كردي؟ عرض كرد دو تا گرده  
نون داشتم يكيشو خودم خوردم و يكيشو دادم به گدا. فرمود بـار     
هيزمتو بذار زمين. تا گذاشت، ماري عظيم از الي هيزما  بـيـرون    
اومد كه تكه چوبي تو دهنش بود. حضرت فرمود مار رو بـبـيـن،     
همون صدقه اي كه در راه خدا دادي بال رو از جونت بـرداشـت.     
خداوند تو دهن اين مار چوب گذاشت كه تو رو نگزه. سـبـحـان       

حاال اي عاشقان قبر جدم حسين! من از ميون اين جمعيـت   « اهللا. 
مي خوام كه دوازه نفر دوازه تا چراغ ناقابل نذر سفره ما بكنن. من 
چيز زيادي نمي خوام. پول هرجا هس خوبه. مام مثه شما زواريـم   

موجي در جمعيت  و دنيا رو مي گرديم و مي تونيم خرجش كنيم. 
برخاست. چند نفر از الي جمعيت كنار كشيدند. سيد خيلي مظلوم   

گمونم اون چن «و قابل ترحم ايستاده بود و با خودش مي گفت:  
نفري كه در رفتن، عمري بودن. باهاس هواي كارو داشته باشـم.   
يه وخت نريزن سرم نفلم كنن. اين عمريا خيلي بد كينن . حـاال      
بگو مردكه دبنگ اينقده وراجي كردي مي خواسي ديگه اسم عمر 
و ابوبكرو نياري. چكنم، عادته حاال خيلي بد شد. اما اگه به همين   
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جا كار تموم بشه ميباس كالهمو بندازم آسمون. خيليا دسـاشـون    
بيش از انتظـار   »بلند كردن كه پول بدن. بدنيس. كارم مي گيره.   

سيد مردم براي دادن پول دستهايشان را دراز كرده بودند. سيد به  
چابكي خم شد و از الي بار و بنه اش يك جام  ورشو براق بيرون 
آورد و به دور افتاد. تند تند جام را تو جمعيت مي گرداند و پشـت   

 سر هم مي گفت: 

از صاحب ذوالفقار عوض بگيري ، قرةالعين محـمـد مصـطـفـي        
عوضت بده ، صاحب ذوالجناح عوضت بده ، از بيمار كربال عوض 
بگيري ، از ابا جعفر عوض بگيري ، صادق آل محمد عوضت بده 
، سيد بشر وشافع محشر عوضت بده ، از ضـامـن آهـو عـوض         
بگيري ، امام نهم عوضت بده ، از كل بوستان مرتضوي علينقـي  
عوض بگيري ، سيد اوليا و فخر اسفيا عوضت بده ، از امام زمـان  

 »عوض بگيري.

درست از دوازده نفر پول گرفت و سكه سيزدهمي را پس زد. چند  
نفري هم به او اسكناس داده بودند. به چند نفر ديگـر كـه بـاز         

الهي درد و بـالتـون       « دستشان براي دادن پول دراز بود گفت:  
بخورده بجون هرچي نامرد بي مروده. پولتو نگردار براي بعد. مـن  
اين دو رو به اسم دوازه امام جمع كردم و سيزه تاش نمي كـنـم.   
سيزده نحسه. پولتو نگردار. تو اين پولو وقف گلوي بريده حسيـن    
كردي و در راه اونم از خودت دورش مي كني. غصه نخور. تـازه      
اول عشق است اضطراب مكن. بهم ميرسيم. پولتونو نگردارين و     

سپس آرام برگشت و جام را گذاشت  »چشم و گوشتونو واز كنين. 
گوشه دستمالي كه وسط معركه پهن بود. و بعد بـا گـام هـاي           
شمرده به سوي پرده راهي شد و بغل آن ايستاد و نعره كشـيـد.     

امام ششم حضرت صادق بيكي از صحابه فرمودن: مي خـواي     « 
يه چيزي بت ياد بدم كه تورو از آتش جهنم دور نگهداره؟ عرض 
كرد جانم به فدايت چرا نمي خوام. مگه ............... بهترم چيزي تو 
دنيا هس؟ فرمودن بگو الهم صل آل محمد و آل محمد. حاال مي  
خوام يه جوري اين كشتي رو بلرزوني كه كفار حساب كار خودشو 

پس از آنكه  »بكنه. حال پشت سرهم سه تا صلوات بلند ختم كن.
صلوات ها پشت سرهم و بلند ختم شد و لرز تازه اي ـ غـيـر از       
آنچه را كه آتشخانه كشتي در تن آن انداخته بود پيدا نشد ، سيـد  

گفتم جنگ جنگ صفين شـاه  «با گلوي خراشيده و التهاب گفت: 

مردان عليه، اي مردم اين تمثال مبارك رو كـه رو ايـن پـرده          
ميبينين تصوير جنگ صفين علي مرتضاس. اون بـزرگـوارم كـه       
ميبينين ذوالفقار تو مشتش گرفته خود موالي متقيانه. ايها الناس!  
ما علي را خدا نمي دانيم، از خدا هم جدا نم يدانيم. آهاي شيعيان  
علي! من مي خوام امروز رو اين كشتي آتشي، كه علي ناخداشـه،   
موالت علي رو بت بشناسونم. مي خوام بدوني كه شـفـيـع روز         
قيومتت كيه. مي خوام بدوني دس بـه دومـن كـي زدي. اي              

 سپس به آواز خواند: » عليجان!
 زادم هم محمد بود منظور ، «

 علي پس معني نورعلي نور ،
 محمد با علي گرچه دو اسم اند ،

 ولي يك روح كه اندر دوجسم اند ، 
 اگر آن يك علي شد و آن محمد ،  

 علي نبود جدا هرگز ز احمد ، 
 يكي نوراند و از يك منبع آيند ،

 دو، اندر چشم احول مي نمايند ،  
 محمد سايه نور خدا بود ،

 علي آينه ايزد نما بود ، 
 محمد تاجدار ملك لوالك ،  

 علي خود باعث ايجاد افالك ، 
 خدا را آنكه محبوب و ولي بود ، 

 »علي بود و علي بود و علي بود . 

 

 داستان 1391

 ادامه در شماره آينده
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كمونيستي خستگي ناپذير بـود كـه از          «هوشي مين»رفيق 
همان اوائل زندگي خود به فعاليتـهـاي انـقـالبـي روي آورد.            

اش را در راه آزادي طبقه كارگر و مبارزه عليه امپرياليسـم   زندگي
نهاد. او يكي از فعالين و اولين اعضاء حزب كمونيست فـرانسـه      

بهمراه تعداي از رزمندگان مسـتـعـمـرات      1921بود كه در سال 
اي هماهنگ  را بمنظور مبارزه «اتحاد بين المستعمرات»فرانسه 

گير عليه امپرياليسم فرانسه پايـه گـذاري كـرد. رفـيـق              و پي
بعنوان يك كمونيست، با ايمان زوال ناپذيـرش   «هوشي مين»

اي را بمنظور تشكل و    ها در تاريخ، تالش گسترده به نقش توده
ها بمنظور برانداختن سلطه امپرياليسم فـرانسـوي و      آگاهي توده

گـيـرانـه در راه         مرتجعين داخلي، از هندوچين آغاز نمود. او پي 
ايجاد حزب طراز نوين طبقه كارگر تالش نمود و در فـراخـوان     

 تأسيس حزب چنين گفت:
يك حزب كمونيست در هندوچين تأسيس شده اسـت، ايـن     »  

حزب طبقه كارگر است. حزب به طبقه كارگر در انقالب و مبارزه  
براي خواستهاي تمام مردم ستمديده و استثمار شده ما رهنـمـود   
خواهد داد. از هم اكنون ما بايد به حزب بپيونديم و به آن كمك  

 «كنيم و از آن پيروي كنيم.
حزب كـمـونـيـسـت       هوشي مين »در اثر رهبري درست رفيق 

ها را به بهتريـن   دمكراتيك توده–ويتنام، جنبش ضدامپرياليستي
براي قيام عمومي در    وجه رهبري نمود. فراخواندن هوشي مين 

 ها بود. لحظه مناسب بيانگر توانائي او در رهبري صحيح توده
زمان تعيين كننده براي سرنوشت ملت ما فرارسـيـده اسـت،      « 

بگذار همه مردم كشور بپاخيزند، با نيروي خودمان خود را آزاد     
سازيم، بسياري از مردم ستمديده جهان بـراي بـدسـت آوردن        

توانيم عقب بمانيـم،   گيرند، ما نمي استقالل از يكديگر پيشي مي
به پيش! به پيش در زير پرچم ويت مينـه، بـگـذار مـردم مـا            

 شجاعانه به پيش گام بردارند..
در شرايط مساعد براي جنبش انقـالبـي   »گفت:   هوشي مين مي

در اين عصر هر ملتي، حتي يك ملت كوچك، مشروط بر آنكـه  
بطور صميمانه متحد بوده و قاطعانه بر مبناي يك خط سياسي و 
نظامي صحيح مبارزه نمايد و با كمك و پشتيباني فعاالنه اردوگاه 

تواند امپرياليست تجاوز  سوسياليست و مردم انقالبي در جهان مي
و  «كار، منجمله سركرده آنها، اياالت متحده را شكست دهـد.    

در »  هوشي ميـن « شد.   ها ناشي مي اين امر از ايمان او به توده
روز سوم سپتامبر پس از سالها مبارزه و تالش درگـذشـت امـا        

و تمام كسانيكه در راه رهائي طبـقـه كـارگـر       »  هوشي مين« 
هـائـي در تـاريـخ            اند و چنين شخصـيـت   اند زنده مبارزه كرده

اند. كميته مركزي حزب كمونيست ويتنام در فـراخـوان       جاودانه
رفيق هوشي مين يك ميهن پرست بـزرگ،    « خود چنين گفت: 

يك شاگرد وفادار كارل مارس و لنين، روحيه مبارزه آشتي ناپذير 

را عليه امپرياليسم باال نگاه داشـتـه   
است و همه زندگي خـود را وقـف       
آزادي طبقه كارگر، ملت و بشريـت،  
استقالل و آزادي، براي سوسياليسم 
و كمونيسم نـمـود. وي روحـيـه            
استقالل طلبي و حاكميت طلبـي را    

لنينيسم را در  -برافراشته، ماركسيسم
شرايط مشخص كشور ما خـالقـانـه    
بمورد استفاده گذارد و وطن پرسـتـي   
واقعي را با انترناسيوناليسم پرولـتـري   
توأم نمود. وي تـجـسـم تـلـفـيـق             

ترين سنن ملت ويـتـنـام بـا        پسنديده
ايدئولوژي انقالبي بينـاي عصـر مـا،        

 لنينيسم بود. -ماركسيسم

1391 

 از وصيتنامه هوشي مين
گذشته، سالمت من تا حدي        هاي  اگرچه در مقايسه با سال       «...

ضعيف شده است، اما ذهنم هنوز روشن و سالم است. موقعي                    
گيرد، از اين كه سالمتي رو        سالگي قرار مي   70 انسان در آن سوي    كه

بيني   تواند پيش   نبايد متعجب شد. اما چه كسي مي        گذارد  به زوال مي  
به انقالب، ميهن، و مردم       كند كه من تا چه موقع قادر به خدمت           

زماني كه   خواهم بود؟ به اين دليل است كه من براي آماده شدن براي   
به كارل ماركس و لنين عزيز و ديگر بزرگان انقالبي خواهم پيوست،             

... هر عضو حزب، هر كادر        گذارم  سطر را از خود باقي مي       اين چند 
انقالبي عجين بوده، و از خود ابتكار،             با اخالق  عميقأ حزب، بايد 

خود به امور     بندي به اصول، درستي، وقف كامل         جويي، پاي   صرفه
همگاني، را نشان داده و سرمشق از خود گذشتگي باشد. حزب بايد               

كامل خود را حفظ كند، حزب بايد شايسته نقش خود به                 پاكيزگي
... تعليم و آموزش     باقي بماند  گزار صادق مردم    عنوان رهبر و خدمت   

حزب بايد   ...نسل انقالبي آينده يك وظيفه بسيار مهم و ضروري است         
برنامه اقتصادي و فرهنگي مناسبي را تنظيم كند كه در آن ارتقاي                

سطح زندگي مردم در نظر گرفته شده باشد ... من در طول                 مستمر
توان به ميهن، انقالب و مردم خدمت          ام، صميمانه و با همه       زندگي

كرده ام، پشيمان    كرده ام. اگر امروز از دنيا بروم، از هيچ كاري كه             
نخواهم بود. تنها افسوس من به اين خاطر است كه نتوانستم بهتر                

تر خدمت كنم. پس از درگذشت من، از مراسم تشيع جنازه با                بيش و
مردم بايد اجتناب شود. در پايان، براي همه  شكوه و اتالف وقت و پول

هايم، براي جوانان و      زاده مردم، براي كل حزب، كل ارتش، براي برادر       
دوستانه  هاي  چنين درود   گذارم. هم   كودكان، محبت جاويد را باقي مي      

فرستم. آرزوي    خود را به رفقا، دوستان، جوانان و كودكان جهان مي           
است كه كل حزب و مردم ما كه تنگاتنگ در مبارزه                آخر من اين  

مستقل، دمكراتيك و     دوست، متحد،   متحد شده، يك ويتنام صلح      
 ».كنند رفته بنا نهاده و نقش ارزشمندي در انقالب جهاني ايفا پيش

 كمونيست رزمنده و انقالبي ! رفيق هوشي مين
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لغت اليگارشي در اغلب زبانهاي اورپايي مورد استعـمـال دارد و       
معناي آن عبارتست از سيادت گروه معدود . مفهوم رايج اليگارشي 
عبارتست از سيادت سياسي و اقتصادي گروههاي مـعـدودي از       
ثروتمندان ، استثمارگران و صاحبان نفوذ و بنابر ايـن يـكـي از        
اشكال حكومتي در نظامهاي استثماريست . چنين شكل حكومتي  
در دورانهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي ( برده داري و فئوداليته  
و سرمايه داري ) وجود داشته و آن هنگامي بوده كه مشتي افـراد   
معدود ولي زورمند و مقتدر همه ي اهرمهاي را بدست خود گرفته 
و بر توده ي عظيم مردم حكمروائي ميكردند . اينست مـفـهـوم       
عمومي اليگارشي . اين و اژه از لغت يوناني اوليگاركيا مشتق است 
كه در آن زبان از زمان باستان بمعناي حكومت عده اي قليل بوده 
است ، عده ايكه البته قشر فوقاني ثروتمند جامعه را تشـكـيـل        
ميدادند و بهمين جهت هم از لغت اليگارشي مفهوم قشر فوقانـي  
اين يا آن طبقه و يا هيئت حاكمه يا گروهي ، معدود از نظر عده ، 
ولي مقتدر از نظر نفوذ و ثروت ، نيز مستفاد ميشود . در اقتصادي  
و آثار سياسي و اجتماعي عبارت اليگارشي مالي نيز بسيـار رايـج     
است . اليگارشي مالي يعني سيادت اقتصادي و سيـاسـي گـروه       
معدودي از سرمايه داران بزرگ مالي كه عمال مالك انحـصـارات   
صنعتي و بانكي بوده و در دستهاي خود نظارت بر شاخـه هـاي     
اساسي اقتصادي را متمركز ساخته اند . بنابراين عبارت اليگارشي  
مالي يربوط بمرحله ي امپرياليسم ، باالترين مـرحلـه ي رسـد        
سرمايه داري ، است . اليگارشي مالي ، يعني تسلط اقتـصـادي و      
سياسي مشتي سرمايه دار بزرگ ، در عصر امپرياليسم پيدا ميشود 
هنگاميكه عده ي كمي از انحصارات بسيار برزگ مواضع مسلط را 
در همه ي شاخه هاي اقتصاد سرمايه داري احراز ميكننـد و در      
نتيجه ي آميختگي سرمايه ي صنعتي و سرمايه بانكي انحصاري 

ميناميم بوجود ميايـد . ايـنـسـت           «سرمايه مالي  »آنچه را كه 
مفهوم اليگارشي مالي . عنوان نمونه در اياالت متحده ي امريكـا   
يك گروه معدود ار انحصارات بسيار قدرتمند مالي نظير مـورگـان   
دوپن و روكفلر بر سراسر اقتصاد و سياست كشور حـكـمـروائـي       

خانواده ي بزرگ معروفتنـد   60دارند . در خود امريكا اين افراد به  

اگر چه از نه گروه تجاوز نميكنند . اينها تمام رشته هاي اساسـي   
اقتصادي و سياست داخلي و خارجي و مطبوعات و ساير وسـائـل   
تبليغاتي و دستگاه دولتي و دانشگاهها و موسسات فني و غيره و   

موسسه عظيم  12غيره را در دست گرفته اند . خانواده ي مرگان  
 50بانكي ، صنعتي ، حمل و نقل ، نظامي ، با ثروتي بـيـش از       

ميليارد دالر ، خانواده ي رو كفلر نه موسسه ي برزگ بانـكـي و     
ميليارد دالر ، خـانـواده ي دوپـن         40صنايع نفتي با سرمايه ي 

صنايع شيميائي و اتومبيل سازي ، خانواده ملون صنايع آلومينيوم ، 
خانواده ي فورد صنايع اتوموبيل سازي را تحت نظـارت كـامـل      

مـعـروف    «خانواده    200 »دارند . در فرانسه اين اليگارشي به  
است كه سرمايه هاي انحصاري ، بانكها و صنايع را در اقـتـصـاد    
فرانسه در دست دارند . روتشيار ، وندل ، شنايدر ، داسو ، ماله از    
مهمترين خانواده هاي اليگارشي مالي در فـرانسـه هسـتـنـد .          
اليگارشي مالي براي استقرار سيادت خود از وسائل و اشكال متنوع 
استفاده ميكند ، دهها و صدها موسسه و شعبه بزرگ و شركت بـا  
نامهاي مختلف تاسيس ميكند ، با شركت در ساير موسـسـات و     
داشتن سهام بر آنها نظارت ميكند ، نفوذ خود را بـر اقـتـصـاد           
كشورهاي ديگر نيز مي گستراند . اليگارشي مالي نه فقط ار ايـن   
طريق سودهاي گزاف بدست مي آورد و از صنايع جنگي استفـاده  
هاي كالن ميبرد و دستگاه دولتي و تبليغاتي و تبليغاتي را زيـر      
سيادت خويش ميكشد بلكه حاكم و الهام بخش سياست داخلي و 
خارجي دولتها شده مشي آنها را نيز در اجراي سياست ارتجاعي و 
تجاوز كارانه ي امپرياليستي و نو استعماري تعيين ميكـنـد . در        
حقيقت بر اثر تسلط اليگارشي مالي آزاديـهـاي دمـوكـراتـيـك           
بورژوازي نيز منكوب ميشود و نوعي از تمركز قدرت دولتي را در   

 »دست اين قشر فوقاني طبقه حاكمه بوجود مي آورد كه آن را   

مينامند  . به اين جهت است كه از ديـكـتـاتـوري       «پلوتوكراسي 
اليگارشي مالي سخن ميگوئيم زيرا آنها در هـمـه ي شـئـون             

 اقتصادي ، سياسي و اجتماعي فعال مايشا هستند . 

امپرياليسم عاليترين و آخرين مرحله ي سرمايه داريست . ايـن       
مرحله از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن حاضر آغاز مـيـشـود .      

 واژه هاي سياسي  1391
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تدوين تئوري مربوط به امپرياليسم و تجزيه و تحلـيـل و جـوه        
مشخصه ي آن توسط والديمير ابليچ لنين صورت گرفت . وي      
پنج وجه مشخصه ي اساسي زيرين را براي امپرياليسم توصـيـف   

 نمود : 
ـ تمركز و تراكم توليد و سرمايه موجب ايـجـاد انـحـصـارهـا          1

( مونوپولها ) شد . انحصارها در اين مرحله نقش قاطع را در حيات 
 اقتصادي بازي ميكنند . 

ـ امتزاج و تركيب سرمايه ي بانكي و سرمايه ي صنعـتـي بـه       2
 پيدايش سرمايه ي مالي و اليگارشي مالي منجر گرديد . 

ـ صدور سرمايه بجاي صدور كاال اهميـت ويـژه اي كسـب           3
 ميكند . 

ـ ايجاد اتحاديه ها و كنسرنهاي انحصاري سرمايه داران . ايـن    4
اتحاديه ها بصورت كارتلها ، ترانسها و كنسرسيومها جهان را از     

 نظر اقتصادي بين خود تقسيم ميكنند . 
ـ پايان تقسيم منطقه اي سرزمينهاي جهان بين بزرگتريـن و     5

 ثروتمندترين دول سرمايه داري و آغاز تجديد تقسيم آنها . 
اساس اقتصادي و خصلت ويژه ي امپرياليسم عبارتست از تسلـط  
انحصارها ، انحصارها در رشته هاي مختلف كامال و همه جانـبـه   
اقتصاد و سياست بزرگترين كشورهاي سرمايه داري را در حيطـه  
ي اقتدار و زير سيطري خود ميگيرند و رقابت آزاد از بين ميرود .   
سلطه انحصارها در حيات اقتصادي با نفوذ و قدرت روز افزون آنها 
در زمينه ي سياسي همراه است كه دستگاه دولتي را زير فـرمـان   
خود ميكشند و تحت الشعاع منافع خود ميسازند و در اين مرحلـه  
ي سرمايه داري . انحصارها امپراطوران قدر قدرتي در هـمـه ي      
شئون هستند . خود لغت امپرياليسم نيز از ريشه ي التيني ايمپريو 
بمعني امپراطوري مشتق ميشود . در اين مرحله اشاعه ي كـم و     
بيش دوران سرمايه داري در سراسر كره ي زمين جاي خـود را      
بتكامل جهشي و فالكت آور داد . اين امر موجب شدت و حـدت   
بيسابقه ي كليه ي تضادهاي سرمايه داري يـعـنـي تضـادهـاي        
اقتصادي ، سياسي ، طبقاتي و ملي گرديد . مـبـارزه ي دول            
امپرياليستي بر سر بازار فروش و عرصه هاي سرمايه گـذاري و      
بدست آوردن مواد خام و نيروي كار ارزان و احراز تسلط جهاني ، 
حدت بيسابقه اي يافت كه در دوران تسلط بالمنازع امپرياليسم ،   

امپرياليسم ناگزير كار را بجنگهاي ويرانـي آور مـيـكـشـانـد .             
امپرياليسم در عين حال مرحله ي تالش سرمايه داري ، مـرحلـه   
ي پوسيدگي و احتضار آنست . امپرياليـسـم آسـتـان انـقـالب            
سوسياليستي است . در اين مرحله ، در مجموع سيستم جـهـانـي     
سرمايه داري ، شرايط براي انفالب اجتماعي پـرولـتـاريـا پـيـدا         
ميكند .تضاد بين كار و سرمايه ، تضاد دول امپـريـالـيـسـتـي و          
كشورهاي وابسته و مستعمره ، تضاد بين خود دول امپرياليسـتـي   
هر چه بيشتر شديدتر ميشود . وجود سيستم جهاني سوسياليستـي   
خود موجب تشديد اين تضادهاي سه گانه ميگردد . واضح اسـت   
كه تشديد تضادها و پوسيدگي ماهوي امپرياليسم بمعناي ركود و 

 جمود مطلق سرمايه داري نيست . لنين مينوسيد : 
اشتباه خواهد بود اگر تصور شود كه تمايل بتالشي و پوسيدگي «  

  »مغاير با رشد سريع سرمايه داريست .
تضادهاي امپرياليسم موجب تسريع پروسه ي تبديل سرمايه داري 
انحصاري دولتي گرديده است . اين شكل در حاليكه سلـطـه ي      
انحصاري را برزندگي مردم تقويت ميكند نيروي انحصارها را بـا    
نيروي دولت در دستگاه واحدي متحد ميسازد تا خداكثر سود براي 
بورژوازي تامين شود و نظام سرمايه داري خفظ گردد . ولـي نـه      
اين شكل ، نه نظامي كردن حيات اجتماعي و اقتصادي كشور و   
نه انتگراسيون ( يعني درهم آميختگـي و ادغـام و تشـكـيـل               
سازمانهاي جديد مافوق ملي ، سياسي و اقتـصـادي بـمـنـظـور         
پيوستگي دول و انحصارات سرمايه داري ) نميتواند پـايـه هـاي       
پوسيده ي سرمايه داري هرگز نتوانسته است جلوي حدت يافتـن  
تضادهاي ملي و بين المللي سرمايه داري را بگيرد . در حاليـكـه    
سود و مافوق سود انحصارها افزايش مييابد ، اتوماسيون ( استفاده  
از وسائل خود كار در توليد ) در شرايط سرمايه داري مصـائـب        
جديدي براي زحمتكشان ببار مياورد . سلطه ي انحصارها نه فقط  
عليه كارگران و دهقانان و ديگر زحمتكشان متوجه است بلكه بـر  
منافع قشرهاي بورژوازي كوچك و متوسط زيان وارد ميـسـازد .     

دولت  و سرمايه داري خلقي«واقعيات ، پوچ بودن تئوريهائي نظير 
را ثابت كرده است . سند اساسي كنفرانس بين  »بهروزي همگاني

) شـيـوه هـاي            1969المللي احزاب كمونيست و كارگري (      
بورژوازي  «امپرياليسم و راه مقابله با آن را چنين تحليل ميكند :  
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انحصارگر همه جا ميكوشد اين پندار موهوم را ايجاد كند كه گويا 
به همه خواستهاي زحمتكشان بدون تحول انقالبي نظام موجـود  
ميتوان دسترسي يافت . سرمايه داري بقصد اسـتـتـار مـاهـيـت          
اسثمارگر و تجاوز گرانه خويش به اشاعه ي انـواع نـظـريـات           

دولـت بـهـروزي      «، »سرمايه داري خلقي  «آرايشگرانه از قبيل
و غيره توسل ميجويد . جنبـش    »جامعه ي فراواني« ،»عمومي 

انقالبي كارگري اين نظريات دروغبن را افشا نموده عليه آنها بـا    
قاطيعت مبارزه ميكند و بدينسان بحران ايدئولوژيك امپرياليسم را 
عميقتر ميسازد . توده هاي مردم همواره بيشتر از ايـدئـولـوژيـك      
امپرياليستي روي بر مي گردانند . وجدان بشريت و خرد وي نمي  
تواند با بزهكاري يهاي امپرياليسم آشتي كند . گـنـاه دوجـنـگ        
جهاني كه آنها ده ها ميليون انسان به هالكت رسيدند ، بر عهدي 
امپرياليسم است .امپرياليسم ماشين جنگي بيسابقه اي ساخته كـه   
منابع عظيم انساني و مادي را مي بلعد ، با تازانـدن مسـابـقـات       
تسليحاتي براي دهها سال آينده برنامه هاي توليد تسـلـيـحـات       
نويني را تدوين ميكند ، حامل خطر جنگ جهاني هسته ايست كه 
بصورت انفجار ، در آتش آن صدها ميلـيـون انسـان نـابـود و            
كشورهائي بكلي منهدم خواهند شد . فاشيسم ، اين رژيـم تـرور      
سياسي و اردوگاههاي مرگ ، مولود امپرياليسم بود . امپرياليـسـم    
هرجا كه بتواند بر حقوق و آزاديهاي دموكراتيك يورش ميبـرد ،    
شايستگي انسان را لگدمال ميكند ، نژادپرستـي مـيـپـرورانـد .          
امپرياليسم مسئول محروميتها و مصائب صدها ميلـيـون انسـان      
است ، مسبب اصلي پيدايش اين وضع اسـت كـه تـوده هـاي           
عظيمي در كشورهاي آسيا و افريقا و امريكاي التين مجبورند در 
شرايط فقر ، بيماري ، بيسوادي ، مناسبات اجتماعي عهد عتـيـق   
زيست كنند و خلقهاي كاملي به مرگ تدريجي و نابودي محكوم 
شوند . سير تكامل اجتماعي نشان ميدهد كه امپرياليسم با منافـع   
حياتي زحمتكشان يدي و فكري ، اقشار اجتماعي گوناگون ، ملتها 
و كشورها تصام مي يابد . عليه امپرياليسم توده هـاي هـمـواره       
عظيمتر و جنبشهاي اجتماعي ، خلقهاي يـكـجـا بـه مـبـارزه             
برميخيزند . براي پايان دادن به اعمال جنايتكارانه امپرياليسم كه  
ميتواند بالياي باززهم سنگينتري برسر بشـريـت فـرود آورد ،          
ميبايست طبقه كارگر ، نيروهاي دموكراتيك و انقالبي ، خلـقـهـا    

محتد شوند و مشتركا بمبارزه بپردازند . لگام زدن بر متجاوزان و    
رهاندن بشريت از چنگ امپرياليسم رسالتي است بر عـهـده ي       
طبقه كارگر و تمام نيروهاي ضد امپرياليستي كه در راه صـلـح ،     

 »دموكراسي ، استقالل ملي و سوسياليسم مي رزمند . 
اضمحالل انقالبي امپرياليسم در سراسر جهان همزمـان انـجـام      
نميگيرد . ناموزوني تكامل اقتصادي  و سياسي كشورهاي سرمايه  
داري در دوران امپرياليسم موجب ميشود كه انقالب در كشورهاي 
مختلف در زمانهاي مختلف صورت گيرد . بازهم لنين بـود كـه        
تئوري انقالب سوسياليستي را در شرايط تاريخي امپرياليسم بسط 
داد و تعاليم مربوط به امكان پيروزي سوسياليسم نخست در يـك  
يا در چند كشور سرمايه داري مجزا را تدوين نمود . انقالب كبيـر   
سوسياليستي اكتبر بمنزله ي اثبات عملي اين تئوري بود و جريان 
نابودي سرمايه داري انحصاري و ايجاد جامعه نوين سوسياليستي 
مدت زمان تاريخي طوالني را در بر ميگيرد كـه طـي آن دو           
سيستم همزمان وجود خواهد داشت . عصر ما دوران اين گذار از    
انقالب كبير اكتبر آغاز شد و پس از جنگ به تشكيل سـيـسـتـم     
جهاني سوسياليستي انجاميد همچنان ادامه دارد . اينك بزرگترين  
دولت امپرياليستي جهان امپرياليسم آمريكاست اين تكامل يافتـه  
ترين كشور صنعتي سرمايه داري داراي نابهنجارترين اقـتـصـاد      
نظامي شده و رسواترين حيات اجتماعي و سـيـاسـي اسـت .             
امپرياليسم امريكا بيش از كليه كشورهاي سرمايه داري ديـگـر       
ثروت كشورهاي آسيا و امريكاي التين و افريقا را مي ربايد و بـا  
سياست توطئه ي كودتاسازي ، پيمانهاي نظامي ، كمك و قرضه 
مسابقه ي تسليحاتي ، مداخله ي نظامي ، گامگستريسم سياسي و 
غيره سعي ميكند دول ديگر را مطيع خويش سازد و حق خاكميت 
ساير دول رشد يافته ي سرمايه داري را نقض كند . امپرياليـسـم    
آمريكا اينك بزرگترين استثمارگر بين المللي ، تكيه گاه عمد ي   
ارتجاع جهاني و ژاندارم بين المللي است . خـلـقـهـا هـر روز               
مصممانهتر بمبارزه عليه امپرياليسم برميخيزند . اتحاد و اشتـراك   
عمل نيروي عمده ضد امپرياليستي معاصر يـعـنـي كشـورهـاي        
سوسياليستي ، نهضتهاي آزاديبخش ملي ، و جنبـش كـارگـري      

 كشورهاي سرمايه داري وئيقه ي پيروزي در اين نبرد است .  
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هركس بايد به ميل و اراده     ”  ولي اسپارتاكوس ميگويد :  
خود بجنگد و اگر كسي حاضر به جنگ نباشد ، نبايد كـاري بـه     

ولي در ضمن قدرت و تـوانـايـي غـالمـان را          ”  كارش داشت .  
ميرويم و ميجنگيم ، خوب هم ميجنگيم ، زيرا ”  يادآوري ميكند .  

با عزمي راسخ و دل اميدوار قدم ”  بهترين مردان جنگي هستيم .  
در راهي ميگذارند كه شكوه و عظمتش چشمها را خيره ميسازد .   
حرف هاي درست يا نادرستي زده ميشود و اسپارتاكوس ميكوشيد 
با قاطعيت تمام انديشه هاي نادرست را در مغزها بشكند . غالمي  

ما در مقابل هر يكنفر سرباز پنچ نفريم . آنـهـا فـرار       ”  ميگويد :  
اسپارتاكوس احساس ميكند به عمل دشمن كم اهميت ” ميكنند . 

داده ميشود و چنين دست كم گرفتني موجب ضررهاي بسـيـاري   
ميگردد . چرا كه دشمن آنچنان از خلق ، اين قدرت اليزال ، بيـم   
دارد كه در مقابله با او تمامي نيروي خود را بكار ميگيرد . پـس       
بايد دشمن را از نظر تاكتيكي قوي بـه حسـاب آورد . جـواب             

خير فرار نميكنند ، اينها هيچوقت فرار نميكنند . يا آنها  ”  ميدهد :  
ما را ميكشند ، يا ما آنها را ميكشيم و اگر ما آنها را بكشيم سرباز 
هاي ديگري خواهند آورد . ارتش روم حد و حـدودي نـدارد .          
غالمان با چشمان گشوده نگاهش ميكنند و او متوجه ميشود كـه  

اگـر  ”  بايد پوشالي بودن قدرت كل دشمن را نيز ياد بـيـاورد .          
دشمن ما ، ارتش روم ، حد و حدودي ندارد ، غالمان نيز حـد و      

از نظر استراتژي ، هيچ قدرتي نميتوان بـراي  ” (  حدودي ندارند .  
دشمن متصور شد ولي او را از لحاظ تاكتيكي بايد قوي دانست . ) 
اسپارتاكوس بسرعت تدارك ميبيند . سالحهايشان چاقو ، سـيـخ      
كباب و كفگير آشپزخانه است . با همين وسائل كم ، اما با خشمي 
بزرگ كه وجودشان را فرا گرفته بود ، براي مصاف با بـهـتـريـن     
سربازان روم آماده ميشوند . بزودي سربازهاي مسلح ميرسند . بـا    
خودخواهي مغرورانه و با فرامين احمقانه ايكه از افسرانشان گرفته 

” اند ؛ ( وحشيانه ) پيش ميروند كه در سر راه خود غالمان ، اين     
كه ( با ) شورش خود مانع   ”  زباله ها ”  را بروبند .  ”  تيكه زباله ها 

از تحقق يافتن اميال ناپاك رومي ها گشته اند . مي بايسـت بـه      
هستند ”  تيكه زباله ها ”  دشمن نشان داد كه آنها چيزي بيشتر از 

و اين در نبردهاي آينده بوضوح بيان ميشود . ابتدا در مـوسـسـه       
قهرمانانه مي جنگيند و بعد از كشتن و متفرق ساختن سـربـازهـا    

فرار كرده ، پيروزمندانه پيش مي آيند . اكـنـون شـور و          
هيجان وصف ناپذيري سراپاي وجودشان را در بر گرفته اسـت ،    
گوشت تنشان جنگ ميطلبد . زنها براي مقابله اسلحه ميخواهند و  
وقتي جواب رد مي شنوند ، دامنهاي خود را از سنگ پر كـرده و    
دشمن را سنگباران ميكنند . تنها احساسشان اين است ، بـه هـر     
شكلي كه شده بايد جنگيد . انوار اينهمه عشق و فـداكـاري در        
غالمان ديگر نيز ميدمد و آنها را بطرف اسپارتاكوس ميكشانـد .    
اكنون ديگر يك توده مصمم تشكيل شده كه مبـارزه را ادامـه       
ميدهند . قبل از آنها غالمان شورشي بودند كه براي آزادي خـود   
به كوهها و جنگلها ميگريختند ، ولي هر بار به دست سـربـازان     
افتاده و مصلوب ميشدند . اما حاال ديگر به خوبي پي برده بودنـد   
كه براي آزادي فردي خود بايد براي آزادي كل مبارزه كـنـنـد .      
حتي فرد بايد بميرد ، قرباني شود تا دنيا تغيير كند ، تا تمامي برده 

، كـه  ”  گالدياتور دوست نگير ”  ها را دنيا در خود پناه دهد . ايده  
طبقه حاكم براي ممانعت از نزديكي و تبادل افكار برده ها تزريق 
ميكرد اكنون وارونه شده بود . در بين افراد ارتش ( كوچكي ) كه    
تشكيل شده بود ، عشق و محبت غيره قابل وصفي بوجود آمـده    
بود . آدمهايي نبودند كه از روي تامل و تعمق بتوانند اين چنـيـن    
همديگر را درك كنند . روحشان تطهير گشتـه بـود ، هـرچـه            
( عشق ) و محبت در خـود سـراغ داشـتـنـد بـه بـرادران ،                    
( همرزمشان ) تقديم ميكردند و تمامي كين و نفـرتشـان نـثـار         
دشمن ميگشت . اسپارتاكوس مبارزي بود كه تاكنون شرط مبارزه  
را حفظ بقاي ( خود ) ميداند و در اين امر بحدي پافشاري ميكـرد    

اختياط با ترس در هم آميخته و ”  كه آدمي بسهولت تصور ميكرد 
اما اكنون در پيكـار  ”  اين شخص دلبسته به حيات خويش است .  

كه مسئله مرگ و قرباني شدن مطرح ميشود ، او اوليـن نـفـري      
است كه حاضر است بميرد . از مرگ واهمه اي ندارد . چـرا كـه       
مرگ در مقابل هدف و مبارزه بزرگي كه در پيش است ( چيز ) با   
اهميتي نيست . هدف از زندگي مبارزه با ( بديها ) و زشتي هـا و       
ايجاد زيبائيهاست و اين خود موجد آرامش و شاديـهـاي فـراوان      
است . هر لحظه از زندگي اسپارتا كوس داراي معـنـي اسـت .         
مرگش نيز معني دار است ، زيباست ، چرا كه زندگي آفرين است . 
عشق و عالقه غير قابل توصيفي كه در غالمـان در وجـود او         

 برگي از تاريخ  1391
 بخش پنچم
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نسبت به ميابند ، همراه با هزاران خصوصيت خوب انقالبي كه در 
او مجتمع بود سبب شده بود غالمان او را بـه رهـبـري خـود             
برگزينند ولي اسپارتاكوس هرگز از اين موقعيت براي خودنمـائـي   
استفاده نكرد . حتي در تصورش نيز نمي گنجيد كه خود را برتر از 
ديگران بداند و بخاطر همين برتريت امتيازاتي براي خود قـائـل     
بشود . به اندازه همه از نعمات زندگي استفاده ميكرد و همراه آنها  
با تمام قدرتش ميجنگيد . افسانه هاي عصر طاليي ، عصري كه  
در آن اربابي و غالمي وجود نداشت ، همه چيز مشترك بـود و      
همه در انجام كارهاي خوب ، آزادي كامل داشتند . بين زن و مرد 
فرقي نبود و هزاران مزيت ديگر هنوز ورد زبانها بود و هـمـگـي      
خاطره آنرا بياد داشتند ، مقدس ميشمردند و احترام زيادي بـراي    
آنها قائل بودند . شورش آغاز شده و دامنه آن هر روز وسـيـعـتـر      
ميشد . در هر گوشه غالمان زيادي مصمم به زير پا گذاشتن تمام 
دنيا و تغيير سنگ به سنگ و آجر به آجـر بـودنـد بـه قـيـام               
ميپيوستند . جويبار كوچك نهري شده و سيلي هم اكنون در حال  
بوجود آمدن بودن . در حال جنگ بودند و در هر جنگ سه چـيـز    
اصلي و مشخص وجود دارد . هدف ، راه كلي ( براي رسيدن بـه      
اين هدف ) و راههاي جزئي و شاخه هائيكه تشكيل دهـنـده راه      
اصلي هستند . اين سه چيز در واقع هدف ، استراتژي و تاكتيـهـا    
هستند . هدف آنها زنده كردن عصر طالئي ، كشتن اربابها و از      

بـراهـي   ”  بين بردن قوانين ظلمانه روم بود ، اعالم مي كننـد :       
و قوانيني كه بـراي جـمـع      ”  خواهيم رفت كه در گذشته رفتند .  

هـر  ”  كوچكشان وضع ميكنند قوانين عصر طالئي را در بردارد .    
چه به غنيمت مي گيريم مال همه است و هيچكس جز اسلحه و 

استراتژي ، راه پيمائي در   ”  لباس خود مالك چيزي نخواهد بود .  
طول مزارع و خانه ها و دعوت غالمان به مبارزه و آزاد كـردن        
آنهاست . غالمان با مشاهده جنبش آنها آن ترديد و وحشتـي را     
كه با هر غالم همراه است و او را از دست بـلـنـد كـردن روي         
اربابش باز ميدارد از دست ميدهند ، با پيوستن به قيام باعث ازدياد 
نيروهاي مبارزه گرديده و شكست نظامي بيشتري بر دشمن وارد   
مي آيد و در ضمن رومي ها عالوه بر متحمل شدن مخارج جنگ 
و تداركات ، از لحاظ از دست دادن غالمان نيز شكست اقتصادي 
ميخورند . تاكتيكهاي كلي اي كه بكار بستند عـبـارت بـود از           

يكپارچگي نيروها ، اجتناب از دسته دسته شدن ، شروع حملـه و    
انتخاب موقع و محل نبرد ( ابتكار عمل انقالبي ) ، اجـتـنـاب از        
محاصره دشمن ، حمله بر ضعيف ترين نقطه آرايش دشمن . اينها 
قوانين جنگي اي بودند كه الفباي جزوه هاي نظامي كراكوس را   
تشكيل مي داد . ولي اسپارتاكوس با انجام اعمال صحيح اجـازه     
استفاده از اين تاكتيكها را به دشمن نداد . با ايـنـهـمـه رويـاي           
اسپارتاكوس چيزي نبود كه در آنزمان امكان تحقق يافتن داشتـه  
باشد ، در عصر حاضر ، عصر سرمايه داري ، كه اقتصاد كشورهاي 
سرمايه داري بر روي كارخانه هاي بزرگ و فابريك هاي بزرگـي  
كه در آنجا چندين هزار كارگر بطور اشتراكي روي ماشين هـاي    
مجهز بكار مشغول هستند ، بناشده است كارگران هـيـچـگـونـه      
تملكي نسبت به ابزار كار نداشته و نه براي خود بلكه براي جامعه 
كار ميكنند . اين سيستم باعث ميشود كه توليد نه به كل جامعه ،  
بلكه به شخص سرمايه دار اختصاص داده شده . طـرز شـركـت       
كارگران در توليد يعني كار اشتراكيشـان پـرورش دهـنـده ي           
خصوصياتي در آنهاست كه با طبقاتي كه كار انفرادي داشـتـه و     
معتقد به مالكيت خصوصي هستند ، متفاوت اسـت . كـارگـران         
خواستار توزيع اشتراكي توليد هستند . آنها معتقدند كه انسانها بايد 
يكسان از مزاياي توليد بهرهمند گردند . همان اعتقاد و خواستـي   
كه اسپارتاكوس هميشه داشت . منتها با اين تفاوت كه در عصـر     
حاضر ، توليد اشتراكي امكان توزيع اشتراكي را ميدهد و رويـاي    
كارگران همچنانكه در چندين كشور تحقق يافته در كشـورهـاي   
ديگر نيز واقعيت خواهد يافت . ولي در عصر اسپارتاكوس ، بعلـت   
متكامل نبودن ابزار توليد ، امكان ايجاد چنان جوامعي نـبـود و       
تاريخ نيز نميتوانست به عقب برگشته و دوره كمون اوليه به عينه 

 تكرار گردد . 

1391 

 ادامه دارد 
آنكه هدفش تنها و تنها رستگاري انسان نباشد 
 و درد و درمان توده ها را نداند و نشاسد . . . 

 روشنفكر نيست ، 

 دزدي ست كه با چراغ آمده . 

 احمد شاملو

سال . 18ممنوعيت كار اطفال و جوانان كمتراز    
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سير تكاملي ماهي به بشر شايد 
بنظر عجيب برسد، اما نه فقط 

در فسيلها بلكه در بدن خود ما شواهدي 
وجود دارد كه اين نظريه را تقويت مي 

 كند.
صورت شما بارزترين بخش وجودي 

شماست؛ به دنياي اطراف شما مي گويد 
كه چه احساسي داريد، كه هستيد و از 

كجا مي آييد. گرچه هرگز دو نفر صورتي كامال يكسان ندارند، همه چهره ها 
داراي خصايص مشتركي هستند: دو چشم، يك بيني، يك دهن و گودي 
باالي لب. شما هر روز اين گودي پشت لب را در آينه مي بينيد و احتماال 

هرگز به آن فكر نمي كنيد. هيچ كاركرد مشخصي ندارد. حادثه اي در منشاء 
بشري و نشانه اي از پيشينه ماهي بودن ما و چهره نخستين ما. صورت شما 
در نخستين ماه هاي حيات در رحم از هنگامي كه به اندازه يك برنج بوديد، 
تا زمانيكه به اندازه يك كليه رشد كرديد شكل مي گيرد. تصاوير ويدئويي از 

مراحل اوليه نمو جنين انساني نشان مي دهد كه چگونه صورت انسان از 
چرخش و به هم رسيدن سه بخش اصلي شكل مي گيرد. نحوه اين روند 

تنها هنگامي معنا پيدا مي كند كه متوجه مي شويم ما از نسل ماهي ها 
 هستيم.

جنين انساني در مراحل ابتدايي بسيار شبيه جنين ساير پستانداران، پرندگان و 
 دوزيستان است. همه اينها از ماهي تكامل يافته اند.

چشمان ما در كنار سر ما پديدار مي شود، اما بعد به وسط جا به جا مي شود. 
لب فوقاني و آرواره در گردن ظاهر مي شود. سوراخ هاي بيني و بخش مياني 

 لب هاي شما از باالي سر به پايين مي آيد.
همه اين بافتها و ماهيچه ها بدون هيچ شكاف و نقصي به هم مي رسد و 

پيوند مي خورد. اما اين همه تحول و جابه جايي فقط يك رد و اثر از خود به 
جاي مي گذارد: گودي پشت لب باال. در طول اين روند، كليه اين ذرات از 

بخشهاي مختلف به هم مي رسد و با دقت بااليي پيوند مي خورد تا صورت 
انساني را شكل دهد. اين سه بخش بايد در زمان مشخصي رشد كند و به 

هم برسد تا اين پيوند بطور صحيح انجام شود. اگر حتي يكساعت تاخير و يا 
تسريع صورت گيرد، نوزاد ممكن است لبي شكاف دار و چهره اي غيرمعمول 

 داشته باشد.
آناتومي انساني ويژگي هاي عجيب ديگري نيز دارد كه تنها با اين نظريه 

 قابل توضيح است كه ما از نسل ماهي ها هستيم.
براي مثال، اگر كوسه اي را بشكافيد غدد جنسي آن را در باالي سينه و 

پشت كبد كشف خواهيد كرد. غدد جنسي ما هم نظير كوسه ها نخست در 

باال و نزديك كبد ظاهر مي شود. اما بر 
خالف كوسه ها به تدريج به پايين مي 

رود. اين غدد در زنان تبديل به تخمدان و در 
نزديكي رحم مستقر مي شود. آنها در مردان تبديل 

به بيضه مي شود، اما براي پايين رفتن و ورود به 
كيسه بيضه بايد مسير طوالني و دشواتري را به 

 سمت جنوب طي كند.
در طي اين سفر، ديواره شكم جنين مذكر ضعيف 
مي شود و به همين دليل احتمال دچار شدن مردان به فتق در ناحيه كشاله 

 ران بيشتر از زنان است.
فتق كشاله ران بصورت توده و يك برآمدگي ظاهر مي شود و ممكن است 

دردناك باشد. اين توده معموال هنگاميكه شما دراز مي كشيد ناپديد مي 
شود. اين برآمدگي در واقع بخش هايي از شكم شماست كه از ديواره ضعيف 
ماهيچه اي عبور مي كند و بيضه هاي شما در هنگام حركت خود به سمت 

 پايين بر جاي گذاشته است.
فتق كشاله ران معموال بايد تحت جراحي قرار گيرد. اگر شما بدشانس و دچار 

 آن هستيد، ماهي را مقصر بدانيد.
 سكسكه

تا  1922سال سكسكه، از  68چارلز آزبورن آمريكايي افتخار آن را دارد كه با 
، ركوردي جهاني براي خود ثبت كرده است. اما بنظر مي رسد مقصر 1990

 اين هم ماهياني هستند كه اجداد ما بودند.
عامل سكسكه گرفتگي ديافراگم، عضله بزرگي در سينه است كه با بلع 

 غيراختياري دنبال مي شود. ريشه هر دوي اينها در آب است.
در ماهي ها پيامهاي اعصابي كه تنفس را كنترل مي كند با سفري كوتاه از 
ساقه مغز به دستگاه تنفسي زير گلو مي رود. در انسانها اين وضعيت كمي 

 پيچيده تر است.
براي تنفس، ساقه مغز ما بايد پيامي نه فقط به گلو، بلكه به سينه و ديافراگم 

بفرستد. اين هماهنگي پيچيده به اين معناست كه اعصاب ممكن است 
 گرفتگي عضالني ايجاد كند كه اين خود به سكسكه منجر مي شود.

وقتي سكسكه شروع شد، يك موتور ساده اي كه بنظر مي آيد ما از يكي از 
 اجداد دوزيست خود به ارث برده ايم آن را ادامه مي دهد.

براي قورباغه ها، اين عصب كنترل كننده، كاركرد مفيدي دارد. اجازه مي 
 دهد دريچه شش هنگام تنفس باز بماند، اما هنگام خوردن آب بسته شود.

اما براي بشر و ساير پستانداراني كه سكسكه مي كنند، اين هيچ كاركردي 
 ندارد و فقط نشانه ديگري است كه ما با دوزيستان اجداد مشتركي داريم.

روند تكامل ماهيان و دوزيستان به انسان   1391  
مایکل موزلی)(     
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بيست و پنج سال از آن روزي كه نيوشا فرهي خود را در اعتراض 
به حضور علي خامنه اي در نيويورك برابر سـازمـان مـلـل در           

به آتش كشيد گذشته است  »مرگ بر خميني«نيويورك با فرياد 
شـهـريـور       29يكشنبه .  اما ياد و خاطره ش همچنان باقي ست 

، نيوشا فرهي مدير خانه كتاب لس آنجلس خود را در برابـر  1366
مقر سازمان ملل در نيويورك به آتش كشيد تا رئيس جمهور وقت 
ايران كه زندانهايش مملو از زنداني بود، شكنجه، تجاوز، سركوب 

حـقـوق   «و تيرباران مخالفان بيداد مي كرد، در نـيـويـورك از        
سخن نگويد .نيوشا شاعر ، نويسنده و منتقد نيز بود و هوادار  »بشر

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران (اقليت) كه به همراه گروهي   
از اپوزيسيون ايران از جمله هواداران اين سازمان در برابـر مـقـر      
سازمان ملل دست به تظاهرات گسترده اي عليه خامـنـه اي و       
نقض دهشتناك حقوق بشر در ايران دست به اعتراض زده بودنـد  
و ساعاتي پيش از آنكه خود را به آتش بكشد وصيت نامه اي از     
خود به جاي گذاشت . خون من رنگين تر از خون خلق كـرد يـا      
زنان حامله اي كه اعدام شده اند يا دختراني كه به شنيع تـريـن     
اشكال شكنجه مي گردند، (يا حتي آن زناني كه در پستوي اذهان 

 بيمار فرهنگ مذهبي مرد ايراني اسير هستند) نيست .

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به آتش عشتبت است در جريده  
عالم دوام مابه عنوان اعتراض به حضور خامـنـه اي جـالد در          
سازمان ملل و نيز اعتراض به سياست هاي اولترا راست ريگان و 
همچنين عملكرد زهرآلود جوجه فاشيست هاي شاه الـهـي كـه      

همچنان در ضديت با حلق هاي ايران پاي مي فشارند، خود را به 
آتش مي كشم.به استقبال مرگ نمي شتايم چرا كه عاشق مـرگ   

هم اعتقادي ندارم. اما بـه      »سراي باقي«نيستم و به زندگي در 
ناگزير در راه مرگ گام برمي دارم چرا كه عاشق زندگيم و نـيـز     

آنكه جـان نـداد بـه         «مانند هر جهان سومي ديگري مي دانم:  
دروغ گفته ام اگر بگويم كه نمي ترسم و نيـز   »جانان نمي رسد 

اگر مدعي شوم كه هدفم شهادت است ، اما اگر ضرورتش ايجاب 
كند مرگ را مي پذيرم و آن وقت شايد براي يك لحظه تاثيـري  
داشته باشم . خون من رنگين تر از خون خلق كرد يا زنان حاملـه   
اي كه اعدام شده اند يا دختراني كه به شنيـع تـريـن اشـكـال          
شكنجه مي گردند، (يا حتي آن زناني كه در پستوي اذهان بيمـار   
فرهنگ مذهبي مرد ايراني اسير هستند) نيست اگر چه شجاعت ،  
ايمان و بزرگي آنها را ندارم و بطريق اولي به اندازه آنها عـاشـق     
نيستم . تنها سرمايه من در زندگي بي حاصلم ، صداقـتـم بـوده       
است و تنها دلخوشيم اين بوده است كه زنده به آن بوده ام كـه    

مرگ بر امپرياليسم جهاني بـه  "  آرام و قرار نداشته باشم همين .  
مرگ بر نظام واليت فقيه نابود باد ،   سركردگي امپرياليسم آمريكا

درود به آزادي درود بـه   بقاياي خرد ستمشاهي ، درود به زندگي 
درود به ايران و همه خلق ،  خلقهاي مبارز و رنجديده جهان سوم

هاي ستمكش آن درود به نيروهاي انقالبي و چپ ايران و جهان 
پيش به سوي تشـكـيـل حـزب و دولـت             ، درود به كمونيسم 

نيوشا فرهي ؛ عاشق ، دردمند ، منتقد و هوادار سازمـان  "  عشق . 
در تبعيد   1987سپتامبر  20چريكهاي فدايي خلق ايران ، يكشنبه 

1391 

زين آتش نهفته كه در 
 سينه من است 

 

خورشيد شعله ايست كه 
 در آسمان گرفت

بپاي دارندگان آتش   

 متن اين وصيت نامه چنين است:
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 آرشيو نشريه په ره سيلكه را از سايت هاي
 زير دريافت كنيد  

 مرداد  ماه  25شماره 

parasilka 

(لس آنجلس ) . رفقاي نيوشا كه غافلگير شده بودند تالش كردند    
تا وي را نجات دهند ، اما وي به دليل سوختگي شـديـد جـان        
باخت . مرگ وي تاثر بسياري در ميان ايرانيان و هـنـرمـنـدان          
تبعيدي برانگيخت و بسياري از هنرمندان و شاعران در وصف وي 

 سرودند :
 

1391 

 آتشفشان در آتش ، براي نيوشا فرهي

 زمين را يارا ! به سوختن نتوان ساختن

 گر زجهان نئي ، جهان نتوان گرفت

 فرياد آتشين تو در ما چنان گرفت
 كاين خاطر افسرده زگرماش جان گرفت

 صد شعله شاخه زد ز تواي سرو باغ عشق 
 و آتش به بيخ رخوت فصل خزان گرفت 

 جان را به دست شعله سپردي به باختر
 بنگر كه شور نور تو در خاوران گرفت 

 افسانه گشت عشق سمندر به سوختن  
 تا جان تو به آتش عشق آشيان گرفت 

 شورت شراره ندبه شوم شيخ و شاه 
 سوزت ستيزه با ستم سفلكان گرفت 

 ياد تو گشت مشعل عشق در زمين
 تو آسمان گرفت ” مرگ بر شب“فرياد 

 كوهي زشعله عشق بدل شد به شعله اي 
 مرد زمان كرد زمين شست چهره خويش 

 بربال شعله پر بسوي كهكشان گرفت 
 زين پس چراغ عشق زسوز تو روشن است 

 روان پاك بود و صاف ياري كه همچون آب 
 اينك ببين كه آتش اندرميان گرفت

 آتش سزاي هيمه خشك است و پيروپوك
 دردا كه اكنون پيكر نخل جوان گرفت

 تا تو به دست خويشتن آتش به جان زدي 
 دودم به سر آمد و قلبم از آن گرفت 

 به خاكستريم ما  در سوگ تو نشسته ايم 
 اي سوخته! غمان تو زما امان گرفت 

 اي داده خويشتن به آتش فنا 
 www.fedayi.org خواهي كجاي را به جزا زالمكان گرفت 

www.kare-online.org 

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

  روابط عمومي

webmaster@fedayi.org 

 كميته كردستان

kurdistan@fedayi.org 

  كميته تهران

 tehran@fedayi.org 

  كميته كرج

karaj@fedayi.org 

  كميته آذربايجان        

azer@fedayi.org 

 تاك مسئولين پال

 paltalkroom@fedayi.org 

 كميته امور پناهندگي 
 panahjo@fedayi.org 
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 مرداد ماه  25شماره 

parasilka 

 اي سحر شكفته شو، 
 اي خورشيد چشمانت را بگشا

 شكفته شو،
 در اين آخرين دم

 در دل اين قفس تاريك
 تا من از تو زندگي جديد بيابم
 شفق هايم دامن بگسترانند، 

 غنچه هايم شكفته گردند
 تا به اين خلق ها زندگي ببخشند
 من همان دم كه سپيده سرزند ، 

 بايستي از طوفان ها بگذرم
 دست شسته از جان براي اين خلق ها و انسان ها

 اگر من نسوزم، گر تو نسوزي و ما نسوزيم
 كدامين شعله ها اين راه را روشن خواهد ساخت

 خورشيد هر روز از نو پديد مي آيد، 
 زندگي جريان مي يابد

 و اين كائنات شكوفان مي گردند
 اي خوب من گريه نكن، 

 با گريستن چه كسي چاره اي يافته است
 پاك كن اشك چشمانت را و بخند براي يگانگي با خلق

 آزاد باش در اين زندگاني
 به روي خلق غمگين من شادي بپاش

 پاك كن اشك چشمانت را بخند تا كه بهار بخندد
 هر الله زاري بخندد

  تا به گل پژمرده ام زندگي بخشد.

 »فدائي خلق عليرضا نابدل «  

 شعر 1391

 گيرم كه  در باورتان به خاك نشستم،
 و ساقه هاي جوانم از ضربه هاي 

 تبرهاتان زخمدار است ،
 با ريشه چه ميكنيد ؟ ! 

 گيرم كه بر سر اين بام 
 بنشسته در كمين ، پرنده اي 

 پرواز را عالمت ممنوع ميزنيد ، 
 با جوجه هاي نشسته در آشيانه چه ميكنيد ؟ ! 

 گيرم كه ميزنيد ، 
 گيرم كه ميبريد ، 

 گيرم كه ميكشيد ، 
 با رويش ناگزير جوانه چه ميكنيد ؟ ! ! 

 »فدائي خلق خسرو گلسرخي  «

 پنجهه برگ ها آويزان است
 و چنگال دشمنان تيز

 و اينان پرنياني اميدهايمان را مي درند
 در گندم زار زنجره اي مي خواند
 در خانه ، بي شوي زني مي نالد

 ره گَُم كرده كودكي پدرش را آواز مي دهد
 رودها دامن كشان پيش مي روند و 

 دامن ابديت را مي شويند
 و اين خون ها كه نبض هزاران مرد 

 در آن جاري ست زندگي را مي شويند
 تا زنجره آرام گيرد، زن بي شوي نماند

 و كودك برچهره پدر لبخند زند
 من قطره اي از درياي بيكران خلقم
 همچون شبنمي كه زيور گُل هاست

 و همچون آن تك فروغ آسمان 
 كه زمين را روشن مي كند

 با اين همه من بي هيچ ام اگر نتابم، اگر نخندم
 تازه اگر بگريم و همچون شبنم كه 

 گُل ها فراموشش مي كنند تبخير شوم
 شما خواهيد بود و من در شما خاك شده ام

 نه به من ، به اقيانوس ها بيانديشيد 
 نه به پاي زخم دار ،  

 به قدم هاي استوار اميدوار باشيد
 شعله مانند خشم خوشه مي دهد

 و خشم خرمن سرخ اميدهاي فروكوفته است
 را بارورتر خواهد يافت امسال خلق ، ما مزارع انساني

 بيم مداريد
 بيم مداريد

 نوروزي در هنگام شهادت فدائيان خلق زير لب با شوقي بي پايان زمزمه مي كرد:حسن شعري از رفيق مائو كه رفيق 
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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.


