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اول مهر ماه ، سال 
جديد تحصيلي آغاز 
خواهد شد و بـار      
ديگر ميليونها نفر از 
فرزندان كارگران و 
زحمتـكـشـان بـه       

مراكز اموزشي رفته به امـيـد   
فراگيري و كسـب عـلـم و        
دانش . هر چند در ميهن مـا   

ساليان متمادي است كه بر سر راه كسب علم و دانش مشـكـل     
آفريني شده و دستاوردهاي علمي دست نيافتني گشته اسـت و      
دانش آموزان و دانشجويان ميهنمان در قدم نخست با مشكـالت  
بسياري از جانب حكومت ارتجاعي و قرون وسطايي جـمـهـوري    
اسالمي مواجه ميگردند . ارتجاع مذهبي حاكم ، سـايـه شـوم           
خويش را بر مدارس گسترانيده است و خواهد كوشيد تـا بـراي       
حفظ نظام ستمگرانه خويش جهل و خرافه پرستـي را بـه هـر          
صورت ممكن از طريق تهي ساختن دستاوردهاي تاريخي بشريت 
و كتمان حقايق گسترش دهد و مغز و فكر نيروي جوان و آينـده  
ساز جامعه را شستشو دهد .با تفتيش عقايد و حاكم نمودن فضاي  
ترس و اختناق و صدها طرح و توطئه ضـد بشـري هـمـچـون          

 گسترش بي بندو باري و مواد مخدر و ... 
در مراكز آموزشي مانع رشد توانائيها و قدرت خالق دانش اموزان 
و دانشجويان گردد و خواهد كوشيد تا با پيش بردن سياستـهـاي   
ارتجاعي خويش از نيروي عظيم دانش اموزان و دانشجويان بـه    
سود خويش بهره گيرد . در زمان جنگ ارتجاعي و نـاعـادالنـه         
دولتهاي ايران و عراق اين مدارس و دانشگاهها بودنـد كـه بـه        
مراكز عمده جذب و تامين نيرو براي جنگ جمهوري اسالمـي و    
گوشت دم توپ حاكميت تبديل گشتند . سردمدران رژيم جنايتكار 
جمهوري اسالمي تمامي تالش خويش را بكار مي بندند تا تعـداد  
بيشتري از نيروي جوان جامعه را بسوي ارگانهاي سركوبگر رژيم 

آنچه  78سوق دهند. اكنون و بعد از حركت دانشجويان در تيرماه  
براي رژيم بيشتر از هر چيزي مهم و حائز اهميت مي باشد ايجاد 
اختالف و تفرقه در ميان صفوف دانش آموزان و دانشجويـان در    

مراكز آموزش مي باشد تـا  
عده اي از آنان را بعـنـوان   
ايزار سركوب عليه ديـگـر     
هم سرنوشتان خويش بكار 
گيرد . و اين يعني سياست  
اموزش و پرورش رژيم در   
مراكز اموزش . دانش آمـوزان و    
دانشجويان مبارز ، شما و مليونها 
نفر از جوانان ميهنمان در حالـي  
روانه مراكز اموزشي ميگرديد كه مليونها نـفـر ديـگـر از هـم              
سرنوشتان شما بدليل كمبود مدارس و مراكز امـوزشـي ، بـي          
مسكني ، فقر و هزينه سنگين تحصيل قادر به تحصـيـل نـمـي       

 باشند .و از اين حق محروم گشته اند . 
شرايط بسيار سخت و دشوار زندگي اوضاع وخيم اكثريت جامعه و 
نبود هرگونه امكانات ابتدايي زندگي بخش عظيمي از نـيـروي       
جوان و نوجوانان ميهنمان بخاطر تامين حداقل هزينـه زنـدگـي      
خويش و خانواده شان ناچارند كار سخت و طاقت فرسا انجام داده 
و آرزوي تحصيل و قلم و دفتر و مدرسه را با تحمل رنج و كار و   

 ستثمار با خود به گور ببرند .
وظيفه دانش اموزان و دانشجويان پيشرو و انقالبي دانشگاهها و   
مراكز اموزشي است كه حركات نارضايـتـي دانـش آمـوزان و           
دانشجويان دانشگاهها را با جنبش طبقه كارگـر و تـوده هـاي          
زحمتكش كشورمان به منظور سرنوگوني رژيم سـركـوبـگـر و         
ارتجاعي جمهوري اسالمي پيونه داده و جنبش دانش آموزاني و   
دانشجويي به پشتيبان و حامي مبارزات توده اي مبدل سـازنـد .     
آنها موظفند تا در مراكز اموزشي با ايجاد تشكلها مستقل خويـش  
همچون كميته هاي مدارس و دانشگاه ،مبارزات كار و فعـالـيـت    
خويش را سازماندهي نمايند و در مسيري مشخص آنرا به پـيـش   
برده و نقش پيشرو خويش را بكار برده تا با شكـسـتـن فضـاي       
اختناق حاكم بر مدارس و دانشگاهها زمينه رشد ارتقاع آگاهي در 
مدارس و دانشگاهها فراهم گردد و وظيفه سازماندهي هـر چـه       
بيشتر و گسترده تر مبارزه عليه جمهوري سالمي در مراكز اموزشي 

 را با نيروي مضاعف به انجام رسانند .
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ستمي كه در ايران امروز بر زنان مي رود ، 
اگر چه نسل به نسل حـاصـل فـرهـنـگ        
موروثي و مردساالري و نـگـاه تـنـگ و         
محدود نسلهاي پيشين است ، اما هـرگـز     
هيچ نسلي زنان ايران را اين چنين سـتـم     
ديده ، اسير ، بحران زده و بي سـرنـوشـت    
نديده است ! حكومت جمهوري اسالمي در  
كارنامه سياه دوران خود به جز كشـانـدن     
زنان به تباهي و رساندن كيفيت زنـدگـي     
آنان به سير قهقرايي ، چه به لحاظ ايـجـاد   
نگاه و تفكر بيمار نسبت به زن ، و چه آنكه 

زن را در عمل به عنوان جنس ضيعف و شهروند دوم جامعه تلقي 
مي كند ، و هر  حق برابر انساني و اجتماعي را از او مي گيرد ، و 
نيز در عرصه خانوادگي و شخصي ، كه با نگاه عقب مانده اش به 
شخصيت زن او را به عنوان وسيله اي براي رفع نيازهاي شخصي 
مرد و خانواده ، با قوانين هزار و چهارصد سال پيش به خدمت مي 
گيرد ، گواهي آشكار است تا خالف ادعاهاي دروغ اين حكومـت  
در عرصه بين المللي و تبليغات بي اساس داخلي را ثابت كند . به  
جز قوانين وحشيانه سنگسار و اعدام زني كه به جز همسر خود بـا  

، حتي اگر به اجبار و تهديد به مرگ  مردي ديگر همبستر مي شود
باشد ، از نمونه هاي آن افسانه نوروزي ـ جمهوري اسالمـي بـا     
قفسي كه براي زنان ايران ساخته است شكنجه هـاي آشـكـار        
روحي و جسمي كه بر همه مردم و به مراتبي بسيار شديدتـر بـر     
زنان روا مي دارد ، نسل زنان را دچار آسيـب هـاي مشـخـص         
فيزيكي و رواني كرده است . آمار و ارقامي كه هر چند بـخـاطـر     
آشكار نكردن حجم فاجعه بسيار كوچك شده اند اما با همان ارقام 
هم ، واقعياتي تلخ را آشكار ميكنند ، حاكي از آن است هستند كه 
نه تنها بيشترين رقم مراجعان به مـراكـز مشـاوره خـانـواده و            
مشكالت روحي رواني را زنان تشكيل مي دهند و از مسـايـلـي      
همچون اظطراب ، بي قراري ، بي حوصلگي و افسردگي رنج مي 
بردند ، بلكه طبق تحقيقات انجام شده نسل جديـد دخـتـران ،        

 «همواره دچار ضعفهاي شديد جسمي و حركتي هستند . رعايت 
با همه چارچوبهـاي مشـخـص      »موازين اسالمي  «و » حجاب

دســت و پــاگــيــر و فشــارهــاي آن ،             
محدوديتهاي مشخص در تحرك و خـانـه     
نشين شدن دختران در سنين رشد و بلوغ به 
خاطر حفظ حجاب و متـانـت و رعـايـت         
آبروري خانوادگي ـ و تفكر سنتي ـ مذهبي 

واجب با آغاز نشـانـه    »احتياط هاي«، كه 
بلوغ در دختران بر آنان بسيـار شـديـدتـر       
اعمال مي شود و حتي شامل مـكـانـهـاي     
بسته و مجزاي دخترانه اي همچون مدارس 
هم مي گردد و نبود و كـمـبـود شـديـد            
مكانهاي ورزشي و تفريخي اين نسـل را      
آنچنان به آسيبهاي جدي مبتال كرده است كه خود مسئوالن نيـز  
دچار بهت زدگي و چاره انديشي شده اند . آمار باالي فرار دختران 
به خصوص در سنين بين دوازده تا شانزده سال ، خـوسـوزي و       
خودكشي دختران به خصوص در شهر هايي كه از فقر مـادي و    
فرهنگي بيشتري رنج مي بردند ، گواه دردناكي است بر نسل زنان 
و دختران سرخورده و بي اميدي كه پس از سر و تنـه زدنـهـاي      
ديوانه وار بر ديواره هاي قفسي كه در آن محـكـوم بـه مـرگ         

را با فجيع ترين شكل به يكبـاره   »مرگ «تدريجي اند ، عاقبت 
انتخاب مي كنند تا در گرگر آتشي كه بر جسمشان مـي رود ،        
براي يكبار و آخرين بار شينده شوند چاره انـديشـي خـالـي از           
مسئوليت مسئوالن به اصطالح مترقي و روشنفـكـران جـامـعـه        
اسالمي نيز چون هميشه در چارچوب قوانين اسالمي و رعـايـت     
مقدسات پوسيده و موازين الهي ـ ضدانساني ، چنان بر سر ايـن    
نسل سايه شوم مي اندازد و آنان را به دور چنبر سياه خود ميپيچد 
كه امكان برخورداري از هرگونه جوالنگاه براي زندگي انساني در 
آن ديار را به نوميدي و تاريكي بدل مي كند ، تا به اين قـيـمـت    
گزاف تنها بر سلطه مستبدانه و تحكيم قدرت خود بيافزايد . آنجـا   
كه در رابطه با بررسي كنوانسيون رفه همه اشكال تبعيض از زنان 

كنوانسيون با شرع اسالم مغايرت «، بر اين نظر حكم مي راند كه 
مبنايي دارد ، و ميان الحاد و اسالم هيچ نقطه مشتـركـي وجـود      

گر به كنوانسيون بپيونديم بـايـد     «و ادامه ادامه مي هد :   »ندارد
ظرف يكسال گزارش بدهيم كه چه كرده ايم . بايد فـرهـنـگ ،       
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سنت و آداب و رسوم و عرف پسنديده جامعه ما و قوانين مدني ،   
جزايي ، كيفري و قانون اساسي و حتي قانون شرع بايد منطبق بر 
كنوانسيون تغيير كند ... آنها حتي مي توانند با استفاده از قوانـيـن      
بين المللي ، ما را به علت اينكه معاهده را در مواردي اجرا نكـرده  

و در ادامه اين بررسي به ايـن نـكـتـه        »ايم ، محاكمه كنند ...    
ميرسند كه امكان الحاق به اين كنوانسيون وجود ندارد ، مگر آنكه 
صاحبان قدرت جمهوري اسالمي از ديدگاههاي خود و در واقع از 
ادامه حكومت خود ، دست بشويند قهرمان دروغين اصالحات نيز 
كه بخش اعظم راي خود را در بدست آوردن پسـت ريـاسـت          
جمهوري مديون راي زناني است كه به او به اشتباه بـه عـنـوان      
نجات دهنده چشم دوخته بودند ، ضمن محكوم كردن كنوانسيون 

خودمان اعالميه اي مبني بر دفاع از حقـوق زنـان     «ادعا ميكند : 
و در ادامه به اين نتيجه مي رسد كه حتي آن »درست مي كنيم !  

كنوانسيون رفع هـمـه اشـكـال          «اعالميه اسالمي را در مقابل
قرار دهند . احتماال آقاي رئيس جمـهـور مـي       »تبعيض از زنان 

خواهد در اين مورد همچون صدور انقالب اسالمي به جهانيان ،   
ستم مضاعف بر زنان ايران را در قالب قانون و بعنوان محـصـول   
انقالب اسالمي صادر نمايند وضعيت اسفبار اقتصادي و بيكاري ، 
اعتياد گسترده ، آمار باالي طالق ، سركوب عرايز و اميال جنسي 
جوانان ، فاصله روزافزون طبقات ثروتمند و قشر محروم و فيـقـر   
جامعه و به دنبال در پيشرو بودن خريد كاالهاي الكـتـرونـيـكـي      
وارداتي با قيمت هاي بسيار گزاف حتي توسط قشر متوسط بـراي  

، و  »مرفه ها  «بودن و عقب نماندن از قافله به ظاهر  »به روز«
از طرف ديگر خانواده هاي فقير و محرومي كه بيشترين جمعيـت  
ايران را آنان تشكيل مي دهند و نيازشان بطور معمول به پرداخت 
بهاي مكان زندگي و غذايي براي زفع گرسنگي روزانه تقليل مي 
يابد ، بسياري از زنان ، چه آنان كه با فرزند و يا فرزنداني در اوج   
سرگرداني و بيكاري ، مسئوليت خانواده از هم گسيخته را بردوش 
دارند و چه آنان كه در گرداب اعتياد و فشار مالي گرفتارند ، بـه      
سوي تن فروشي سوق داده است . تصوير امروزين خيانـانـهـا و       
گذرگاههاي شهرهاي مختلف ايران و به خصوص شهر بـزرگـي     

دردناك و جانگذاري است از تصوير انبوه و    ، نمايشچون تهران 
روزمره زنان و دختران رنجديده ، سرگردان ، شكسته و بي پناهي 

كه از زير بزكهايي كه بر چهره هاي بي حسشان نشست است ،   
در شلوغي و دود و غبار تهران بزرگ و در كنار تعداد بـيـشـمـار       
كودكان خياباني و متكدياني كه با نوزادي در بغل و يا پـيـكـري    
بدون عضو در گوشه اي نشسته اند ، به كسب در آمد و يـافـتـن    
مشتري مشغولند و به زير چرخ دنده هاي استبداد و استـثـمـار و      
سرمايه داري حكومت اسالمي له مي شوند چندي پيش جمهوري 

و يا تن فروشي اسالمي ، براي  »صيغه «اسالمي ، در كنار مساله
خانه هـاي   «جلوگيري از رشد لجام گسيخته تن فروشي به طرح

پرداخت . در اين را جمهوري اسالمي باز هم ميخواسـت    »عفاف
براي سر به مهر كردن فاجعه اي ديگر از دستاورهاي حكومتش ، 
بگونه اي ديگر دست به استثمار و بهره بري بيشتر از زنان ، در     
زير لواي بي حقوقي آنان بزند . قرار بر اين شد كه اينابر هـم ،       
زنان ، اين قشر ستم ديده ، رسما به بردگي جنسي دولـتـي بـه        
شكل آشكار به كار گرفته شوند و در تاريك خانه هاي اربابان زور 
و سرمايه به شكل رسمي ترين زنجير گردند . اما ايـن بـردگـي       
جنسي با همه سياهيها ، آسيب ها و جنايت هاي پشت پرده خـود  
تنها به داخل مرزهاي ايران منحصر نمي شود . روياي رها شـدن   
از فضاي خفقان آور ، سياه و انسان ستيز ايران و رسـيـدن بـه        
سرزمين به ظاهر آزاد براي دستيابي به پول و كيفيت بهتر زندگي 
و انگيزه هايي از اين قبيل ، بسياري از زنـان و بـه خصـوص            
دختران فراري را به دام واسطه ها و دالالن جنسي مي انـدازد .    
آنان اين دختران ا با وعده هاي دروغين به شرط ارضاي شـيـوخ   
عرب ، به داشتن زندگي با امكانات روز و گرفتن اقامت كشورهاي 
عربي به آن سوي مرزهاي آبي ايران مـي كشـانـنـد ... بـازار               

در كشور امارات متحده عربي يكر از اين بازارهاي  »دارالمبارك«
خريد برده هاي جنسي است . اين زنان و دخـتـران بـر اسـاس          
زيبايي و سن و سال و باكرهگي به قميت هاي گزافي فـروخـتـه    
ميشوند و سود بسياري را نصيب دالالن و واسطه ها مي كننـد .    
در بهترين حالت ، خود آنان بسان زنان حرمسراهاي شيخ هـاي    
عرب به ازاي غذا و لباس و محل زندگي ، تا زمانيـكـه رقـيـب       
جديدي پيدا نكرده باشند براي هميشه برده جنسي خواهند بود و   
روياي رسيدن به سرزميني آزاد را پس از مدتي به روياي فرار از   
جهنمي كه در آن دست و پا مي زنند تعيير خواهند داد . بـدون       

  انجام كارهاي سخت و خطرناك براي كودكان ممنوع است 1391
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مجوز زندگي و برگ هويت و شناسايي در آن كشورها ، هرگونه 
سئاستفاده ار آنان بقدري به راحتي امكانپذير است كه در صورت 
شكنجه جسمي و آسيب هايي از اين قبيل كه بسياري اتـفـاق     
است ، امكان دسترسي به هيچگونه پناهگاه و حامي براي آنـان  
وجود ندارد . اولين موردي كه براي آنان پيش خـواهـد آمـد ،         
بازداشت به خاطر ورود غير قانوني خواهد بود ، و يا آنان را بـا      
اولين لنج به ايراني بر ميگردانند كه آينده اي به همان نسـبـت     
وحشتناك را براي آنان در پي خواهد داشت . در صورت كشـتـه    
شدن در شيخ نشين هاي خليج هم هيچ كس دليل و نشانه اي   
بر ادعاي وجود داشتن شخص مقتول به طور قانوني نـخـواهـد    
داشت . جمهوري اسالمي ايران در منار قوانين وحشيانـه چـون     
سنگسار ، اعدام ، گرفتن حق سر پرستي فرزندان از زنان مطلقه 

و سلب اختيارات حقوقي زن به عنوان يك انسان آزاد در قـبـال     
زندگي مشترك خويش ، بردن ارث و اعمال نظرش به عـنـوان     
شاهد در امور قانوني و صدها اختيارات و حقوق ديگر ، در ادامـه    
محدود كردن اختيارات و حقوق زنان ، قوانين جديد ديگري را در 
توسعه حدود اختيارات مردان قرار داده است و به آنها رسميت مي 
بخشد كه همچون ديگر قوانين اسالمي آدمي را بيشتر و بيشتر در 
عصر و دوران جاهليت و هراز و چارصد سال پيش فرو مي برد .   
براي مثال به رسميت شناخته شدن داشتن دو همسر براي مرداني 
كه به استخدام صدا و سيما در مي آيند يكي از اين موارد اسـت    
كه به هنگام پركردن فرمهاي استخدامي صدا و سيما براي مردان 
، در روبروي اسم آنان و قسمت نام همسر دو جاي خالي قرار داده 

شده است زن در جامعه امروز ايران در اوج بي حقوقي ، سركـوب   
و اجحاف و در سير قهقرايي تفكر ، ارزشهاي انساني و نگاه جامعه 
نسبت به موجوديت اش ، بخش عظيمي از پيكره فرهنگ ، روان 
و انديشه جامعه را در روان آزرده پريشان و سـرخـورده خـويـش       
مدفون خواهد كرد . در كشوري كه قانونگذار ، قانون را مه تنـهـا    
ابزار حقيقي احقاق حقوق انساني و از جمله حقوق زنان است ، به 
عنوان وسيله اي براي سركوب و پايمال كردن ارزشهاي انسانـي  
به كار مي گيرد و باني و بنيانگذار قوانين و ضدانساني بر عـلـيـه    
زنان و حقوق و خواسته هاي آنان مي شود ، عمال خود و قوانيـن  
خود را در مسير توفان قرار مي دهد . بي دليل نيست كه بسياري  

از تحليل گران مسايل جامعه ايران ، حركت هاي اعـتـراضـي و      
تحوالت مخالف با حكومت اسالمي ايران را وابسته به حركـت ،    
بيداري و جنبش زنان مي دانند . نيروي عاصي و مخالفي كه مي  
رود تا در مقابل فشار و ظلم اين حكومت قد علم كند . اين نيـرو   
اگرچه داراي حركتي كند است اما پس از قطع اميد نـهـايـي از        
اصالحات كه از همان ابتدا ماهيت عوام فريبانه آن روشن بـود و    
نيز از مجلس به عنوان بخش به اصطالح قانونگذار ، با حـركـت   
توده هاي زنان و بيداري و آگاهي آنان نسبت به حقوق شـان و      
متحد و متشكل شدن آنا ، مي تواند زنان را در برابر تندبـادهـاي   
استبداي مقاوم كند و آنها را براي بر انداختن ريشه اي آنها مجهز 
نمايد . اين حركت مشخصا در بين قشر روشنفكر و دانشگاهي در  
بين طبقات متوسط و زنان و دختران تحصيل كرده كه از آمـار      
بااليي برخوردارند ، آغاز شده است . نسل امروز زنان ايـران در       
مسير اين حركت و بيداري بي صبرانه و آگانه خـواسـتـه هـاي         
خويش را طلب مي مند و اين آگاهي را اعالم مي دارد . آنجا كـه   
دخترخانمي بيست و دو ساله با مانتوي قرمز و روسري سفيد راجع 
به شركتش در انتخابات جواب مي دهد كه او در انتخابات شركت 
نخواهد كرد و شركت است كه حقوق خود در زمينه آزادي انديشه 
را مي شناسد و ادامه مي دهد كه اوضاع در آينده آنـقـدر روبـه        

 وخامت خواهد رفت تا همه چيز به يكباره منفجر شود . 
 » 17برگرفنه از نشريه كار شماره  «
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اسپارتاكوس و يارانش بعد از چهار سال مبارزه قهرمـانـه   
شكست خوردند . رومي هاي كينه توز كه در اين مدت ضـربـات    
سختي متحمل شده و از مبارزه غالمان شجاع به تنگ آمده بودند 
، پس از غلبه با بيرحمي و قساوت تمام آنها را به صليب كشيدند . 
شش هزار صليب در راه كاپوا . حوداث و صحنه هايي وجود دارند  
كه آدمي تا با تمام ذرات وجودش آنها را جذب نكند و در آن فرو 
رفته و حل نگردد ، نيمتواند عظمت غير قابل تصور آنها را درك   
كند . به صليب كشيدن غالمان و اعمال و گفته هاي آنها در اين  
آخرين لحظات ، چنين صحنه هائي باعظمتي را بوجود مي آورد . 
داود يهودي به صليب كشيده ميشود . بر شهامت ناشي از كيـنـه    
طبقاتي او اندازه اي نمي توان تعيين كرد . سرشـار از احسـاس        
عشق به همنوعان و نفرت به اشراف است . رفتار و سـكـنـاتـش      

طوريست كه هر بيننده اي مـيـتـوانـد       
درك بكند كه دشمن با آنهمه كبكبه و 
دبدبه اش براي او چيـز بـي ارزشـي        
است . قيافه كامال بي تفاوت و نـوعـي    

تحقير به دشمن بخود گرفته اشت . فحشش ميدهند ، مسـخـره      
اش ميكنند ، ميزنندش ، ولي همچنان آرام است . حتي خـطـوط    
چهره اش نيز تغيير نميكند . دشمن مگر كيست ؟ بـا آنـهـمـه          
جناياتش چه ارزشي دارد در مقابل چنين اعمال ننگينش عـكـس   
العمل نشان داد . ( وجود دشمن آنچنان غوطه ور در زشتيهاسـت    
كه جز مرگ مستحق چيزي نيست . ) فريادي كه از درد كشيـده    
مي شود ، هميشه استغاثه نيست بلكه عكس العمل طبيعي بـدن    
است . اما شير مرداني هم زيسته اند كه در برابر شديدترين دردها  
سخني بر لب نرانده اند . داود نيز همچو شيرمرديست . در تـمـام     
مدتيكه به صليب كشيده ميشود ، زماني كه گل ميخها در بدنـش  
فرو رفت ، خاموش بود و در خود و عوالم خود فرو رفتـه بـود .       
( اينجا كتاب ضعفي دارد و آن و آن اينست كه نشان ميدهد داود  
در روي صليب تسليم مرگ مي شود . بهتر بود مبارزه با مرگ را    
مثل اولين صليب در مورد داود نشان ميداد ، چون هر تسلـيـمـي    
زشت است و براي يك غالم بزرگترين چيز تقال براي بيشتر زنده 
ماندن است . ) رومي ها مي انگاشتند شكنجه و دردي بصـورت      
امواجي با فشار هر چه تمامتر به داود روي آورده بود ، فكر او را     

تماما به خود مشغول كرده است . افكار آنها از ايـن حـد      
نميتوانست باال رود . به خيال آنها داود اكنون  به خـدايـان دعـا       
ميكند ، در حاليكه او از سالها پيش اعتقادش را به خدا از دسـت    
داده بود . زندگيش آنچنان در رنج و عذاب گذشته بود كه هميشه  
خيال ميكرد در باالي صليب بسر ميبرد و خدا هيچ وقت بـه او      
كمك نكرده بود كه از صليب پائين بيايد . خدا عادل نبود و فقـط   
دعاي اغنيا را اجابت ميكرد . پس ديگر الزم نبود به او تـوسـل        
جويد . جواب اين دردها و توضيح اين رنجها در خدا نبود . داود در 
اين لحظات آخر هم به جنگ غالمان ميانديشيد . هنگامي كه به  

اسپارتاكوس ، اسپارتـاكـوس   ”  هوش مي آمد فرياد بر مي آورد :  
 ”چرا شكست خورديم ؟ 

عوامل شكست قيام اسپارتاكوس عالوه بر درست و منطقي نبودن 
هدف آن ، چيزهاي ديگري نيز بود كه 
به اصل اول مربوط ميشد . اين عوامل  

 عبارت بودند از : 
ـ عدم شركت تمامي غالمان و توده  1

هاي ستمكش ديگر در قيام به علت فقدان آن شعار تهيـجـي و     
ارائه شعاري كه در آنزمان مورد قبول همه نبود ( تقسيـم ثـروت      

 بطور مساوي ) . 
ـ عدم ايمان به پيروزي در مورد بعضي غـالم هـاي مـبـارز          2

نتايجي كه تا كنون از جنگهاي عالمان بدست آمده است بـود .    
مثال در مورد گريكوس در مورد بعضي كارها نيز نظرات نادرسـت  
داده ميشد كه منجربه ارتكاب اشتباه ميگرديد . در حين جـنـگ      
موقعي پيش مي آمد كه دو فرمانده از ارتش روم دستگير شـد .      
بعضي از غالمان و اسپارتاكوس بخاطر نشان دادن وضع جـنـگ   
گالدياتورها و يادآوري آن اين دو جنايتكار را مجبور كردنـد كـه     
آنها نمايش گالدياتور را انجام بدهند . در اينجا داود نادرستي اين  
عمل را يادآوري ميكند . او خوب فهميده است كه ارزش يـك       
انسان خيلي باالتر از اين چيزهاست . با زشتيها و با خصوصيات بد 
بايد با قاطعيت تمام مبارزه كرد . تمام نفرتها بايد متوجه زشيتـهـا    
گردد . ولي نفرت داشتن از خود انسان و آزردن او در واقع ، پـوچ   
انگاشتن انسان ، اين موجود متكامل و كبير . طبيعت است . البته   
دشمن بايد كشته شود ما با دشمن مي جنگيم و تمام هم خود را   

 برگي از تاريخ  1391

 بخش پاياني 

دشمن مگر كيست ؟ با آنهمه جناياتش 
چه ارزشي دارد در مقابل چنين اعمال 

 ننگينش عكس العمل نشان داد . 
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در نابودي او بكار ميگيريم . ميدانيم كـه بـا از بـيـن بـردن                 
انسانهائيكه وجودشان از جنايت و وحشيگري مملو است ، در واقع 
جنگي عليه زشتيها انجام ميدهيم . اما شكنجه دادن يك انسـان     
عملي بسيار وحشيانه و فقط در خور انسانهائيست كـه در طـي         
زندگي خود ، خصلت حيوانات وحشي جنگلي را پيدا كرده اند . به  
هر صورت ، كينه داشتن نسبت به انسان نادرست و مردود است . 
اما دشمن ديگر در خالف جهت تكامل انسان گام بر ميدارد پـس  
ضد انسان است و كينه ها را بايد متوجه او ساخـت . افـكـار و           
خصوصيات انسان از كجا ناشي ميشود ؟ خصوصيات آدمـي آن      
چيزي نيست كه از روز اول با او توليد يابد ، بلكه اجتماع و افكـار  
مسلط در اين اجتماع است كه اين خصوصيات را بوجود مياورد .   
انسان موجود بسيار انعطاف پذيري است . هنگاميكه به انساني بـا   
خصائص بسياري عالي مي انديشيم و آنرا در مقابل حيوان صفت 
هائي نظير كراكوس قرار ميدهيم تعجب توام با تـاثـر در خـود        
احساس ميكيم . محيط چه چيزي از انسان ميسازد ، وقتي انسان  
ميتواند اسپارتاكوس شود و وجودش ماالمال از آرزوي خوشبختي 
انسانها باشد و براي رهايي آنها از هرگونه قيد و بندي حاضر بـه    
گذشت از تمام منافع مادي و معنوي خور گردد . چرا و چـگـونـه     
بايد انسان كثيفي باشد كه بزرگترين لذت زندگي اش تـمـاشـاي    
صحنه هاي خونريزي و تحقير و توهين كردن انسانها و نگريستن 
به وضع فجيع گردد . شورش غالمان پايان مي پذيرد ولي خاطره  
آن و تاثيري كه بروري اجتماع باقي ميگذارد و طبقات ستمكـش  
را براي مبارزه ديگر آماده ميكند ، بي پايان شورشها را تـا زمـان     
نابودي استثمار انسان بيان مكيند . اين شورش عالوه بر ايـنـكـه     
تاثير خود را بر روي طبقات پائين اجتماع ميبخشد روي طبـقـات   
مرفه و نيمه مرفه ديگر هم اثر ميگذارد . داستان كتاب با نمـودن   
تاثيري كه شورش بر روي گراسوس گذاشته و او را بـه انـجـام        
عملي بظاهر غير مترقبه واميدارد به پايان ميرسـد . گـراسـوس         
بخوبي ميداند كه جنگ غالمان براي چه بوده است ، به خـوبـي     
آگاه است كه اقليت ناچيزي كه همه چيز دارند ، اكـثـريـت بـي       
چيزي را اجير كرده اند كه با فدا كردن جان خود از آنها دفاع كنند 

جلوه دادن   ”  جاوداني ”  ، بخوبي ميداند كه تبليغات نادرست آنها 
وجود اغنيا و فقرا در جامعه ، تفرقه  انداختن بين توده هاي فقير و 

غالمان بوسيله پـرورش روحـيـه وطـن پـرسـتـي افـراطـي                  
( شووينيستي ) بين توده هاي فقير رومي ، وا داشتـن آنـان بـه          
اينكه در پي علل فقر و بدبختي خود نباشند ، همگي باعث ادامـه  
استثمار و مرگ و خونريزي است . وجود ششهزار صليب راه كاپوا  
ظاهرا او را منقلب كرده است ، فريبي كه سراسر زندگيش را در     
پنجه خود گرفته بود ، اكنون با چهره اي بسيار زشتتر از هميشـه  
جلوه گر ميشود . عشق بزرگر نسبت به وارينيا در خـود حـس          
ميكند . از طرفي در ذهن خود درستي راه غالمان را مي ستايد و   
از طرفي ديگر هم به جنايات و اعمال ننگيني مه تا كنون مرتكب 
شده است آگاه بوده و آنرا مغاير با احساس و تفكر كنونيش ميابد . 
صداقتي در او به چشم ميخورد كه صداقت غريب و قلـب شـده     
ايست . تناقض افكار و اعمالش به نهايتي رسيده است كه از هـر   
چه فريب و دروغ است بيزار گرديده و نمي تواند مثل گـذشـتـه      
دانسته دروغ گويد و آگاهانه فريب بدهد . تنها زندگيش جـدا از       
دروغ نيست . احساس ميكند كه زندگيش چقدر بيهـوده و بـي        
معنيست و اين بيهودگي عظمت زندگي وارينيا را بـراي رشـن         
ميسازد . گراسوس برايي رهائي غير از نابودي خود ندارد . پـس      
بدنبال تالشها بخاطر آزادي وراينيا سرانجام خود را ميكشد وارينيا 
آزاد ميشود و به سرزميني ميرود كه افراد آن وجودشان سرشار از   
صفا و صداقت است و در مزرعه هاي كوچك شبانه روز زحـمـت   
ميكشند . به سرزميني كه مردم همچنان در زير ظلم حكومت و    
اجحاف مامورين دولتي روز ميگذرانند و چشـمـه مـبـارزه نـيـز           
همچنان در آن ميجوشد . يكي ديگر از ضعف هاي اين كتاب در  
اين است كه براي وارينيا زندگي آرام و معمولي و بدون هدفي را   

 ترسيم مي كند . 
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انقالبات سياسی یا اجـتـمـاعـی بـا          
متقاعد ساختن قدرتها و یـا تـوسـط        
اشخاص تحصيل کرده ، پرهيزکار و با 
تقوا صورت نميگيرد . بـلـکـه تـوسـط           
بخش استثمار شده عليه استـثـمـار    
کننده صورت گرفته و سرنـوشـت آن     

 »لنين  « تغيين ميشود .

 پايان

 كار كودكان ممنوع
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  ) concessionامتياز (

در نظام سرمايه داري امتياز عبارتست از دادن حق بسرمايه داران 
يا انحصارات سرمايه داري براي بهره برداري ضمن شرايط معيني 
از موسسات ، زمينها ، ثروتهاي طبيعي ، معادن ، درياها و سـايـر   
امور اقتصادي . اين ثروتها ، موسسات و امور اقتصادي مـعـمـوال     
متعلق به دولت يا استان يا شهرداريهاست كه بوسيله ي امتياز در 
اختيار سرمايه دار داخلي گذاشته ميشـود . سـرمـايـه داران و              
انحصارات سرمايه داري از اين امتيازها براي بدست آوردن مـواد    
خام ، براي تسلط اقتصادي ، براي استثمار بيرحمانه از كـارگـران   
محلي ، براي سيادست سياسي در كشور استفاده ميكنـنـد . در        
مرحله ي امپرياليستي ، كسب امتيازات در كشور هـاي وابسـتـه      
رواج فراوان مي يابد . در تاريخ معاصر ايران امتياز تـنـبـاكـو و          
امتيازهاي نفت و هم اكنون طرح دادن امتياز بـهـره بـرداري از        
اراضي زير سدها به سرمايه داران غربي و ايجاد موسسات كشـت  
و صنعت با اميتازات مربوط به استفاده از منابع دريائي خيلج فارس 

 و نواحي ساحلي جنوب از اينگونه است . 

 )  anarchisme ( آنارشيسم
يا هرج و مرج طلبي يك جريان سياسي است كه با منافع و آمال 
طبقه كارگر و همه زحمتكشان مغاير است . از نظر طبقاتي داراي  
ريشه ي خرده بورژوائي و از نظر سياسي ارتجاعي است زيـرا در    
جهت تكامل جامعه نيست . اين لغت از واژه ي يوناني ةنـارخـيـا     
مشتق است كه بمـعـنـاي فـقـدان رهـبـرري و حـكـومـت                   
است .آنارشيستها ضرورت وجود دولت و منجمله دولت پرولتـاري   
را در هرگونه شرايط اجتماعي ، ضرورت وجود حزب و انظبـاط و    
مشي سياسي و برنامه عمل آن را نفي ميكنند . در جنبش انقالبي 
، طرفداران آنارشيسم با رهبري نهضت از جـانـب حـزب و بـا           
ايدئولوژي آن مخالفند . آنها به بهانه ي اينكه شخصيت انسـان     
آزاد است ، تنها عنل انفرادي را قبول ميكنند ، و در مقابل ، اقدام 
جمعي و مبارزه ي طبقاتي و نهضت اجتماعي را بهيچ ميگيرند . با 
چنين طرز تفكري روشن است كه آنارشيسم عمال مانع مبارزه ي 
مردم و گسترش و اتحاد آن ميشود ، طبقه كارگر را از انـجـام         

رسالت تاريخي خويش بازميدارد ، نفاق و پراكندگـي را بـجـاي        
تشكل و همبستگي ميگذارند . آنارشيسم بمثابـه يـك جـريـان          

سال قبل در اروپا بوجود آمد و مـبـلـغـيـن         130ـ  100سياسي 
) ، پودون و باكونيـن (    s�rnerسرشناسي چون ماكس اشتيرنر( 

Bakunin           داشت . ماركس و انگس بنيـان گـذاران تـئـوري (
سوسياليسم علمي براي ايجاد سازمان كمونيستي طبقه كارگـر ،    
مبارزه ي طوالني و سختي را با نمايندگان اين جريان سـيـاسـي    

آنارشيستها طبقه ي كارگر را تابع « انجام دادند . لنين مينويسد :   
سرمايه داري ميكنند و جز كلمات كلي عليه استثمار بـدن درك    
ريشه و علت آن چيزي نميگويند و بمبارزه ي طبقـاتـي ايـمـان       

منجمله در كوره ي مبارزه عيله آنارشيسم بود كه موازين  .»ندارند
سازماني حزب طراز نوين متشكل و پيشرو با ايدئولوژي و مشـي    
سياسي معين تدوين شد . خطر نفوذ انديشه هاي آنارشـيـسـتـي      
بويژه در ميان اقشار خرده بورژوازي شهر و ده و قشر عقب مانـده  
ي طبقه ي كارگر زيادتر است ، اگر چه با گسـتـرش تـعـالـيـم         
ماركسيسم ـ لنينسم و با تجربه ي ساختمان سوسياليسم از ايـن    
خاطر بميزان زيادي كاسته شده است . بـا ايـن حـال احـزاب            
كمونيست بخصوص در كشورهائيكه طبقه كارگر داراي قـدرت      
زياد نيست يا در دوران نخستين رشد سرمايه داريست و يا شرايط 
اجتماعي و سلطه ي تـفـكـر خـرده بـورژوائـي بـراي نـفـوذ                  
انديويدوآليسم ( يا منش فردي ) آماده است بايد متوجه اين خطر   

 و عقيم ساختن آن باشند . 

 ) individualismانديويدوآليسم (
اين لغت از ريشه ي انديويدو گرفته شده كـه در بسـيـاري از            
زبانهاي اروپائي بمعناي فرد يا شخص است . بهـمـيـن جـهـت         

ترجمه كرده » اصالت فردي«يا  »منش فردي«انديويدوآليسم را 
اند . انديويدوآليسم از مختصات ايدئولوژي و روحـيـه ي خـرده         
بوروژائي است و در نتيجه كليه ي انواع روحياتيكه در جـامـعـه        
مبتني بر مالكيت خصوصي پرورش مي يابد ظاهر مـيـگـردد و        
معناي آن بطور خالصه يعني برتر نهادن فرد بر جمع ، قائل شدن 
اصالت و اهميت براي فرد نه براي جمع . شعار انديويدوآليستـهـا    

انواع فلسفه هاي معاصـر  »اول فرد و سپس جمع . «چنين است :  

1391 
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سرمايه داري كه مسئله ي اساسي فلسفه و جامعه شناسي را بـه    
فـرد     «بررسي مختصات فرد انساني محصورميكنند و تـازه آن     

را نيز بشكل مطلق ، هميشه يكسان و بال تغيير در تاريخ »انساني 
در نظر ميگيرند ( مانند اگزيستانسياليسم و پـراگـمـاتـيـسـم و            
نئوتوئيسم و پرسوناليسم و غيره ) ، همگي برپايه ي فلسـفـه ي      
اصالت فرد قرار دارند . نظريات آنارشيستي خرده بورژوائـي نـيـز       
مطهر انديويدوآليسم افراطي خورده بورژوائي است . انديويدوآليسم 
پايه ي فلسفي سرمايه داريست و بر ايـن پـايـه سـودجـوئـي             

 خودپسندي توجيه ميگردد . 
تئوري و علمي است  »منش جمعي «يا »اصالت جمع «برعكس

كه طبق آن منافع جمع و جامعه بر منافع فرد مقدم است و حفـظ  
و تكامل شخصيت فرد و رهائي او از يوغ ستمهاي اجتماعي فقط 
و فقط برهائي جمع و تكامل آن مربوط است و تنها جامعه اي كه 
در آن افراد با حقوق برابر و بشكل داوطلبانه در راه پيشرفت منافع 
عمومي ، جمعي ميكوشند ميتواند يك جامعه ي واقعـا انسـانـي      
باشد . روش اصالت جمع سوسياليستي مبتني بر مالكيت اجتماعي  
وسايل توليد است . بدون ايجاد يك مالكيت اجتماعـي و يـك        
جامعه سوسياليستي شرايط واقعي براي تربيت همگاني جامعه بـا    
روح جمعي بوجود نمي آيد و روابط همكاري و تعاون جـانشـيـن    
روابط استثمار و ستمگري نميشود . سوسياليسم ميتواند آنچـنـان    
شرايط بوجود آورد كه در آن هماهنگي واقعي بين منافع فـرد و      
جمع پديد آيد و الزمه ي بر آورده شدن خواستهاي فرد ، چنانكـه  
در سرمايه داري ديه ميشود ، سركوب منافع جمع نباشد . از ايـن   
پايه ي فلسفي ( اصالت فرد و اصالت جمع ) دو نوع روحيه و دو     

 نوع طرز تفكر ناشي ميشود . 
از اصالت فرد روحيه ي خودپسندانه و طرزتـفـكـر ذهـنـي كـه           
تمايالت خود را مقدم بر واقعيت ميسازد و از اصالت جمع روحيـه  
انقالبي همبستگي و تعاون و طرز تفكر اصولي و عـيـنـي كـه         
واقعيت عيني ، مصالح تكامل جامعه را بر تمايالت و خواستهـاي  
ذهني مقدم ميشمرد . رخنه ي روحيه و طرز تفكر و شـيـوه ي        
عمل انديويدوآليستي در حزب طبقه كارگر در جامعه به مـبـارزات   
گروهي و ذهني ميگردد . بايد با اين شيوه ي فكر و طرز عـمـل    

 پيوسته و بموقع مبارزه شود . 
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ما کمونيست ها می گوييم که داشتن شغل ي�ک�ی از ب�دي�ه�ی ت�ري�ن                
حقوق شهروندی ما انسانهاست که با درامد حاص�ل از اي�ن ش�غ�ل           

نفری را رفع نمود . ما کموني�س�ت�ه�ا        ۴خانواده   بتوان نيازهای يک
نبوده و نيستيم اما کدام رف�رم    هيچگاه با رفرم و اصالحات مخالف

و کدام اصالح�ات ؟ ب�دون ش�ک ب�ا رف�رم و اص�الح�ی ک�ه ط�ی                            
زير هژمونی طبقه کارگر به طبقه سرمايه دار ت�ح�م�ي�ل           مبارزه و

خ�واه�د ب�ود در دل            گردد که اين عقب نشينی خ�ود ب�ارق�ه ام�ي�دی         
طبقه کارگر و وی را جدی ترخواهد نمود برای مبارزه بي�ش�ت�ر و      

ما ک�م�ون�ي�س�ت�ه�ا ب�ا            .مبارزات خود را خواهد ديد بخشی از حاصل
سرمايه داری و رفرميستها مط�رح   رفرم و اصالحی که از طرف

 می گردد هيچ موافق نيستيم و بارها و بارها طی ت�اري�خ ج�ه�ان و        
عين دي�ده اي�م         در اقصی نقاط مختلف نتيجه چنين رفرمهايی را به

رفرميستها در المان چ�ه ب�ر       ٨  ١٩١ما فراموش نکرده ايم که در 
سر جنبش طبقه کارگراورد و طی همکاری با ارتش امپرياليست�ی  

چگون�ه ش�ورای م�ح�الت و ش�ورای س�رب�ازان را از پ�ا                           فرانسه
ن�ک�رده اي�م        يا فراموش  .درآورد و بر طبقه کارگر مستولی گرديد

ج�ن�ب�ش ک�ارگ�ری چ�گ�ون�ه               که همين رفرميستها و اپورتونيسته�ای 
مذهبی حاکم بر کش�ور در ده�ه ش�ص�ت            همپيمان با سرمايه داری

توده ها را سرکوب و جنبش کارگری م هينم�ان را      چگونه انقالب
ت�ن�ه�ا ب�ا         ما کمونيستها م�ی گ�وي�ي�م         .چه درجه ای سرکوب نمود  به

مبارزه مسلحانه می توان ماشين سرکوب سرمايه داری را در ه�م  
که سرمايه داری حاکم و اپورت�ون�ي�س�ت�ه�ا         شکست و بی دليل نيست

 مبارزه مسلحانه و انديشه آن آنقدر وحشت دارند ک�ه     چرا انقدر از
از م�ب�ارزه       هر روزه طی مقاالتی سعی بر ان دارند که اين ش�ي�وه  

ن�م�وده و ت�وده ه�ا را از                 را در نشريات خود به طرق مختلف نقد
ما کمونيستها ميگوئيم وق�ت�ی ک�ه        .    اين شيوه مبارزه بر حذر دارند

حتی سنديکاهای کارگ�ری را ک�ه در ه�م�ه ج�ا                  جمهوری اسالمی
م�ی ک�ن�د        خود سرمايه داری برای کارگران بنا می گذارد و س�ع�ی  

مبارزات انق�الب�ی ب�ر        انها را با اين شکل زرد مشغول داشته و از
ديديد که زبان اصانلو را ب�ري�ده و       .حذز دارد را نيز بر نمی تاباند

 88 در شورش های س�ال    .نگه داشته شده است  تاکنون در زندان
ک�ه    ديديم  که با مبارزين چه کردند از ش�ک�ن�ج�ه و داغ و درف�ش                 

جنسی ن�ي�ز ق�رار        دريغ نکردند عالوه بر ان زندانيان مورد تجاوز
ب�ا ف�رزن�دان اي�ن م�رز ب�وم                 حال با اين رژيم ددمنشی ک�ه    .گرفتند

را نمی فه�م�د ال�ی زب�ان�ی ک�ه خ�ودش                  چنين می کند و هيچ زبانی
 !!يعنی زبان زور چه بايد کرد؟ سخن می گويد

ما فک�ر م�ی       ما کمونيستها دستهای خود را به سوی انانی که چون
را می فشاريم و از آن�ان      کنند دراز می کنيم و به گرمی دست انها

کسانی که به سوسياليسم به منزله تن�ه�ا    چشم ياری داريم بياييد تمام
باور داري�م    .....عدالت اجتماعی و عدالت جنسی و  راه رسيدن به

م�گ�ر ب�ا        و باور داريم که به يهچ�ک�دام از آن�ه�ا ن�خ�وا ي�ه�م رس�ي�د                    
تنها راه سرن�گ�ون�ی اي�ن         سرنگونی اين جمهوری جهل و جنايت و

از طريق مبارزه مسلح�ان�ه م�ی دان�ي�م            رژيم ددمنش و آدمخوار را
و دست در دست و بازو در ب�ازو پ�ي�ش ب�روي�م                گرد هم جمع شده

مبارزه نهايی عليه جور و فقر . ما کمونيستها می گويي�م ک�ه        برای
هر ملتی در اين چهارچوب به اسم ايران زندگی می کند حق دارد 

اداب رس�وم      ف�ره�ن�گ و      .که با زبان مادری خود بنويسد و بخواند
تع يين سرنوشت حق مسلم   بومی منطقه محترم شمرده شود و حق

تمام ملتهای موجود درچهارچوب کشور است . ما می گوييم زنان  
تشکيل می دهند در تمام�ی ع�رص�ه        که نيمی از جمعيت کشور را

بوده و ستم جنسی به هر صورت و شک�ل ب�اي�د        ها برابر با مردان
   .جامعه رخت بر بندد از

 ما کمونيست ها چه می گوييم وچه می خواهيم؟

 به نقل از نشريه راه سرخ 

  انجام كارهاي سخت و خطرناك براي كودكان ممنوع است
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ات كنم. نياز دعا رو حاال نمي خـوام. وخـتـي        عوحاال مي خوام د
دعات كردم چارتا پول ناقابل ازت مي گيرم اونم واسيه ايـنـكـه      
دعات اثر داشته باشه. اين دعا دعاي آخرته. به درد اين دنـيـات       
شايد نخوره. اين دعا رو ياد بگير هر روز ورد زبونت باشه. دستاتـو    
اينجوري جفت بگير جلوي صورتت. اگه اهل دنيا هسـي و بـه        
آخرت كار نداري نمي خواد زحمت بكشي. ول كن. اصال نـمـي       
خواد دعا كني. من روي سخنم با اونايه كه اهل آخرتن. هـرچـه       

 من گفتم تو هم كلمه به كلمه بگو. 
الهم... صل... علي... محمد... و آل... محمد... و اجـرتـي... مـن                   
النار... و ارزقتي... الجنه... و زوجني... من حور... والعين ... آمـيـن.            
حاال دساتو بكش به صورتت. حاال واسيه اين كه دعا اثر كنه بايد  
نياز شو بدي. يعني اگه ندي اثر نمي كنه. اما از همه نمي خـوام.      
چار نفر كه بدن مثه اينه كه همه دادن. اينم مثه سالم مي مونـه.   
اگه تو با عده اي نشسته باشي و يكي وارد بشه و سالم بكنه، بـر  
تموم شماها واجبه كه جواب سالمشو بدين. سالم كردن مستحبه، 
اما جواب سالم واجبه. اما اگه يكي از شما سالمشو جـواب داد،       
ديگه از گردن باقي ها ميفته. ديگه واجب نيس همه جواب بـدن.   
همين چارنفر كه نياز اين دعا رو بدن مثه اينه كـه هـمـه داده          

مجلس سيد گرم شده بود. هر كس توانسته بود كلـمـات     «باشن. 
دعا را شكسته بسته سرهم كرده بود و گفته بود يا خيال مي كرد 

كه گفته. پرده و حرف هاي سيد رعب بر دل ها انداخته بـود و       
مردم را افسون كرده بود. هركس منتظر بود ببيند آخرش چه مي  
شود. سيد كه نبض معركه را در دست داشت، ناگهان از جـاش       
پريد و پايش را به زمين كوفت و دست راستش را تو هوا بلند كرد 

 و از ته ناف داد كشيد. 

  »بگو بر عمروعاص لعنت.«

 »بر عمروعاص لعنت.«جمعيت نعره كشيد: 

  باز سيد گفت: برشكاك كه اوليش شيطون عليه اللعنه بود لعنت

 »برشيطون لعنت.«جمعيت داد زد: 

 سيد لحن صدا را عوض كرد و آرام گفت. 

حاال چار نفر ميخوام از چارگوشه اين مجلس را كه اين چـارتـا   « 
نياز تصدق كنن. هرصاحب خيري كه به نون سادات كمك كنـه،   
هرگز نون گدايي تو دومنش نذاره. كجا بود اون جونمردي كه منو 
صدا كنه و بگه بيا سيد اين يه نياز اولو بگيري؟ نياز اول رسيد. از  
اون جون. برو جون كه حق بيمارت نكنه. از چارده معصوم عوض   
بگيري. محتاج خلق نشي. نياز دومم از اين مادر رسيد. برو زن كه 
داغ فرزند نبيني. از صاحب پرده عوض بگيري. از چارستون بـدن    
نيفتي. از صديقه زهرا عوض بگيري. نياز سومم اين بچه داد. برو    
بچه كه عمر نوح نبي بكني. تا سركاسه زانوات مو در نياره از دنيا  
نري. از علي اكبر حسين عوض بگيري. پيرشي. از عمرت خـيـر        
ببيني. پول جيفه دنياس. مال دنيا به دنيا مي مونه. و كو آن نـفـر      
چارم تا من برم سراصل حديث؟ كو آن نفر چارم كه مي خواس با 
علي مرتضي معامله كني؟ هان يكي پيدا شد. نياز چارمم رسـيـد.    
برو مرد كه صد در دنيا و هزار در آخرت عوض بگيـري. سـاقـي       
حوض كوثر عوضت بده. از سيد سادات عوض بگيري. خيالـتـون     
تخت باشه كه دعايي كه دادم اثرش نخورد نداره. اينم مي خواسم 
بت بگم كه بدوني من دعاها و طلسمات باطل السحر خيلي موثر 
ديگه هم دارم كه اگه خواستي بعد از اون كه ذكر حديث تـمـوم     
شد ميايي اينجا دردتو مي گي و مي گيري. اگه هوو سرت اومده،  
اگه شوور تو بسن ، اگه بچه دار نمي شي، اگه زبون مادر شـوور    
سرت درازه، اگه سياهي واست كردن، دعاي باطل السحرش پيش 
منه. اگه غش مي كني، اگه از ما بهترون آزارت مـي ده، دواش       
پيش منه، پيه گرگ و فرج كفتار و مهر مار و مهر گيا و استخـون  

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

در طول سفر با سيدي روبرو شد كه با       جواد از كراجي با ترن مي رفت به كلكته 
جواد با دلچركي   توسل به خرافات و معركي گيري از مسافران آخاذي ميكرد و             

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

 جهنم حكايتيه . و اينك ادامه داستان ....
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هدهد و پنجه كالغ و سبيل پلنگ و خون خشكيده الك پشت و 
زهره سمندر و عود هندي و مصطكي و موميايي اصل و ببيـن و    
تبرك همه رو دارم. از مرحمت سيد سادات در پنج علم كيميـا و     

ليميا و سيميا و ريميا و هيميا فوت آبم. اينجوري نگام نكن كـه      
مثه گداها كاسه چكنم دستم مي گيرم و جلوت راه مي افتم  براي 
دوتا پول سياه. اين خودش جزو رياضت ماس. ما ماموريم نونمونو   
از اين راه دربياريم. ما ماذون نيسيم كه نونمونو از علمـمـون در      

اي سيد  »بياريم. اينو واسيه اين بت گفتم كه پيش خودت نگي .  
حقه باز اگه كيمياگري بلدي واسيه چي مسو طال نمي كني كـه    

نه قربونت برم. ما علمشو ياد گرفتيم امـا اجـازه         «گدايي نكني. 
نداريم اون وسيله زندگي خودمون قرار بديم. ما رياضت كشيديـم   

در اين هنگام يكي از باربرهاي چيني  »تا اين علممو ياد گرفتيم .
كه كنار معركه ايستاده بود، يك سكه ميان معركه انداخت. سـيـد    

من ديگه نياز پنجم رو نخواسـه  »  الاله اال اهللا«شاد شد و گفت:  
بودم، اونم از دس يك خارج مسب. معلوم مي شه اينم مهر علـي   
تو دلشه. برو كه علي عوضت بده. يه موي گنديدت مي ارزه بـه      
صد تا مسلمون بي اعتقاد. با اين كمكي كه بنون سادات كـردي،   

 شوور بيوه زنون و پدر يتيمون عوضت بده. 
خدا به سر شاهده، مسلمون راس و درس تويي و خودت ملتـفـت   
نيسي. بشارت باد تو رو كه با  همين جيفه بو گندو كه از خـودت   
دور كردي يه قصر تو بهشت براي خودت ساختي و هر چه تا بـه  

 امروز گناه كردي بودي ريخت و مثه بچه نابالغ بي گناه شـدي.    
سيد تند تند و پشت سر هم حرف مي زد و به چيني اشـاره مـي     
كرد. چيني مي خنديد و با چشمان ريزش به سيد نگاه مي كـرد.     
سيد راه افتاد و رفت بيش او و دستش را به سوي او دراز كرد كه 
دست او را بگيرد. چيني واخورد و پس پس رفت. سيد با چهره آب 
زيركاه و گام هاي آهسته، همچون افسونگري كه بخواهد مـاري  
را افسون كند دنبالش كرد و او را گرفت و آوردش ميان معـركـه.   
چيني بي آنكه مقاومتي كند دنبالش رفت. او هنوز مي خنديـد و     
دندان هاي سفيدش كه تو صورت زرد انبوش برق مي زد او را بي 
ترس و آزار نشان مي داد. سيد او را در وسط معركه نگه داشت و  

 گفت: 

 » شما نترس، من مسلمون؛ من عجمي. شما مسلمون؟«

چيني نگاه مشكوكي به سيد انداخت و حركتي كرد كـه واپـس       
برود. گويي از پولي كه داده بود پشيمان شده بود، و از اين كه او    
را مانند جانوري به ميان جمع كشيده بودند كه او را انگشت نـمـا   

 كنند ناراحت و شرم زده شده بود. سيد دنباله حرفش را گرفت: 

شما مسلمان يا بت پرست؟ كافر؟ شما الزم بگو اشهد ان ال اله « 
اال اهللا. اونوخت شما ديگه كافر نه. شما مسلمان. شما شيعه. شما     
بگو اشهد ان ال اله اال اهللا. هرچي من گفت شما بگـو. اشـهـد...          

نگاه چيني روي او و جمعي مي دويد و   »اشهد... شما بگو اشهد...  
خنده تو صورتش مرده بود. سنگينش را به عقب داد كه خود را از  
معركه خالص كند. سيد كه همچنان محكم مچ دست او را گرفته 

چيني چهره شرم زده خود  ».اهللا«بود به آسمان اشاره كرد وگفت 
را با اكراه از او بگردانيد. فهميده بود سيد چه منـظـوري دارد، و        
اكنون ديگر جدا مي خواست از معركه كنار برود. چند بار دسـت     
ديگرش را كه آزاد بود به عالمت نفي و انكار تو هوا تكان تكـان  

و سپس با دلچركـي   »ني. ني.   «داد و با بي اعتنايي و تنفر گفت: 
دستش را از تو دست سيد بيرون كشيد و از معركه بيرون رفـت.    
سيد بور شده بود، ولي هنوز دست بردار نبود. هم چنان كه دستش 
را به سوي جاي خالي باربر چيني دراز كرده بود با خـنـده قـبـا         
سوختگي گفت: بيچاره نور حق به دلش افتاده، اما زبون بسه مثـه  

ايـهـا   «حيون الله. آنگاه صدا را بلند و دگرگون ساخت گـفـت:       
الناس! ما مي ريم به بالد كفر كه اين گمراها رو براه راس بياريم.  
من خيال دارم تموم هندستون و چين و ماچينم رو با همين پـرده  
ها سياحت كنم و اسم علي و يازده فرزندش رو بگوش خلق اهللا   

آنگاه با حالت خماري برگشت و كنار پرده ايستاد. پشت   »برسونم.
سر سيد و پرده جمعيتي نبود. معركه بشكل نعل، دايره نـاقصـي      
تشكيل داده بود. صدا از كسي در نمي آمد. سيد يك بار ديگر از     
مردم خواست صلوات بلند ختم كنند و مردم صلوات را ختم كردند 
و منتظر ايستادند و چشمشان بپرده بود. يادش آمد كه موقع خوبي 
است براي دلجويي از سني هاييكه احتمال مي داد در جمع باشند 

اين مرد « و قبال دل آن ها را آزرده بود. پس با بي اعتنايي گفت: 
كه كافره، نمي دونم. بت پرسته، نمي دونم. مي بيني صدقش بـا    

 خونواده نبوت صافه. ما با كسي دشمني نداريم. 

 هر كه را خُلقش نگو، نيكش شمر، 

 كار كودكان ممنوع 1391
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 »خواه از نسل علي، خواه از عمر 

الفتـي االعـلـي،      « ناگهان نعره ترسناكي از خودش بيرون آورد:  
السيف، اال ذوالفقار. حضورتون عرض شد كه جنگ جنگ صفين  
هسش و موالي متقيان مي خواد از نهر فرات بگذره. محل عبـور   
فرات معلوم نيس. حضرت به نصير ابن هالل كه يكي از اصحابه  
مي فرمايد يا نصير ـ ايناها، اين هم تمثال نصيره ـ مي فرمايد يا 
نصير همين حاال مي خوام بري كنار نهر فرات، اونجا كه رفتي از 
طرف من كركرة رو آواز بده و از ماهي فرات بپرس گذرگاه فرات 
كدومه و جوابش رو بگير و بيار. نصير اطاعت مي كنه و بر شـط     
فرات مياد و فرياد مي كنه يا كركرة. هنوز اينو نگفته كه هـفـتـاد     
هزار ماهي سر از آب فرات بيرون ميارن كه لبيك لـبـيـك چـه       
ميگويي؟ نصير مات مي مونه، مي گه موالي من غالب كل غالب 
سلطان المشارق و المغارت اعني اسداهللا الغالب علي ابن ابيطالـب  
پيغامي جهت شما فرستادن. ماهي ها عرض مي كنن اطاعت امر  
موالي خودمون بديده منت داريم، ولي اين شرف در حق كـدوم    
يكي از ما مرحمت شود. نصير ميگه برگشتم خدمت موال و ماجرا  
رو عرض كردم. فرمودند برگرد از كركرة ابن صرصرة  بـپـرس.      
نصير برمي گرده به سوي فرات و فرياد مي زنه اين كركرة ابـن    
صرصرة، يعني كجاس كركرة ابن صرصرة؟ دوباره شصـت هـزار     
ماهي سر از آب بيرون ميارن كه ما همگي كركرة ابن صـرصـرة   
هستيم و در اطاعت حاضريم. اما موالي ما اين مرحمـت رو در       
حق كدوم يك از ما فرمودن؟ نصير برمي گرده و صورت حكايت 

رو خدمت موال عرض مي كنه. مي فرمايد برو كركرة ابن صرصرة  
ابن غرغرة  رو بگو. نصير برمي گرده بسوي شط فرات و چـنـان    
مي كنه كه فرموده بودن. اين بار پنجاه هزار ماهي سـر از آب         
بيرون ميارن و لبيك لبيك گويان جواب ميدن همه ما كركرة ابن 
صرصرة ابن غرغرة ايم، مقصود كدوممونه؟ نصير، باز پيش مـوال  
برمي گرده و ماوقع رو به عرض علي مي رسونه. مي فـرمـايـنـد      
مقصود ما كركرة ابن صرصرة ابن غرغرة ابن دردرة اسـت. از او       
بخوا و جواب رو بگير و بيار. نصير تا هفت بار بكنار فرات مي ره و 
برمي گرده و در مرتبه هفتم صدا ميزند كجاست كـركـرة ابـن        
صرصرة ابن غرغرة ابن دردرة ابن مرمرة ابن جرجرة ابن خرخرة؟ 
اون وخت همين ماهي بزرگ رو كه رو پرده مي بينين سر از آب   

فرات بيرون مي كنه و آواز مي ده لبيك لبيك منم آن ماهي، چه 
مي خواهي و چه مي گويي؟ نصير مي گويد موالي متقيان اميـر  
مومنان به تو سالم مي رسونه و مي فرمايد امروز ما را نصرت كن 
و معبر فرات رو به ما نشون بده. ماهي از شنيدن حرف نصير قـاه   
قاه بنا مي كنه به خنديدن. ياللعجب! ماهي مي خنده. چـرا مـي        
خنده؟ حاالس كه باهاس جود و سخاوتتنو نشون بدي. حـاالس     
كه مي باس به كفار نشون بدي كه به خونواده پيغمبر اعـتـقـاد      
داري. من نمي گم چند تا چراغ ميخوام. من جومو ورمي دارم و       
دور مي افتم. از اين گوشه مي گيرم و ميام دور مي زنم تا دوبـاره   
همين جا سرجاي خودم برسم. دس بكن تو جيبـت، خـودتـو و         
كرمت، هرچي داشتي بريز اين تو. خجالت نكش. هرچي وسعـت    
رسيده بده. من كه نمي بينم چقده مي دي. اما خدا خودش مـي      
بنه. من به پولت نگاه نمي كنم. بلندم دعات نمي كنم. مـن يـه        
ذكري دارم كه باهاس آهسه تو اين دور تو دلم بخونم. خودم مي  

  »دونم چكار كنم كه آتش جهنمو از جونت دور كنم.

جام را برداشت به دور افتاد. سرش پايين بود و چشمانش بسـتـه     
بود. هر سكه اي كه تو جام مي افتاد ذوق مي كرد. يكي دو تـا        
اسكناس هم افتاد كه خش خش نرم و دل انگيز آن ها دلش را به 
قيلي ويلي انداخت. لب هايش به آرامي تكان مي خورد. يك دور   
تمام گشت و دوباره جام را برد و با بي اعتنايي ميان دسـتـمـال      

باري ماهي قاه قاه بنا مي « گذاشت و پيش پرده برگشت و گفت:  
كنه به خنديدن. نصير علت خنده رو جويا مي شه. ماهي مي گـه    
اي نصير! علي ابن ابيطالب راه هاي دريا رو از ما ماهيا بهتر مـي   
دونن. بدون و آگاه باش وختي كه يونس پيغمبر از نينوا فرار مـي   
كنه و به كشتي سوار مي شه و به دريا غرق مـي شـه، از رب         
االرباب به من خطاب مي رسه كه او را ببلعمش. ناگاه جوانـي از     
ابر فرود آمد با هياتي كه لرزه براندامم افتاد و به من خطاب فرمود 
كه يا يونس كه شيعه منه و مهمون توه به مدارا رفتار كن. عرض  
كردم اي موالي من نام مبارك چيست؟ فـرمـود فـريـاد رس           
درماندگان، چاره بيچارگان، اميرمومنان علي ابن ابيطالب. مـاهـي    
فرمود اي نصير هر روز چند بار مي امدند و با يونس نبي، محض 
رفع دلتنگي، در شكم من صحبت مي فرمودند و عجايب درياها و 
اسرار آفرينش رو به او ياد مي دادن. از آن روز دوستي من با آن    

 كار كودكان ممنوع 1391
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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 

 شهريور ماه  26شماره 
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بزرگوار شروع شد و حاال بدان كه معبر فـرات فـالن و فـالن          
جاست. نصير مات و مبهوت برمي گرده خدمت موال عرض مـي     
كنه قربونت برم داستان از اين قراره. فرمود انا اعـلـم بـطـريـق         
السموات من طرق االرض. نصير ناگاه صيحه مي زنه و غش مي  
كنه و چون به هوش مياد فرياد مي زنه اشهد انك اهللا الـواحـد       
القهار. يعني من شهادت مي دهم كه تو خداي يگانـه قـهـاري.       
حضرت مي فرمايد نصير كافر. به خدا و مرتد از ملت محمد شـده   
و قتلش واجبه و فوري شمشير مبارك رو ـ همين شمشيري كـه  
مالحظه مي كنين خون ازش مي چكه ـ از غالف مي كشه. حاال  
واسيه اينكه باقي حديث شريفو بشنفي شش نفر شيعه عـلـي رو     
مي خوام كه ششتا چراغ ناقابل نذر شش گوشه قبر عزيـزِ زهـرا     
بكنه. نپرسيدي چرا شش گوشه. هر قبري كه چارگوشه بيـشـتـر      
نداره. اين چه جور قبريه كه ششتا گوشه داره؟ بلـه، مـعـجـزه            
همينجاس. فقط قبر حسين ابن عليه كه ششتا گوشه داره؛ واسيـه   
اينكه طفل شيرخورش علي اصغر رو هم چسبيده به قبر پـدرش    
دفن كردن و قبر شش گوش دراومد. خداوند رو بـه مـقـربـيـن         
درگاهش قسم مي دم كه من رو در حالي كه قبر شـش گـوشـه      
عزيز زهرا تو بغل گرفتم قبض روحم كنه. ديگه از اين زنـدگـي      
سير شدم. شما ببين من براي دوتا پول سياه دو ساعتـه دارم رو       
اين كشتي گلو خودمو پاره مي كنم. مام زحمت كشيديم؛ استّخون 
خرد كرديم تا اين علمو ياد گرفتم. الهي به حق تن تبدار بـيـمـار     
كربال هركسي به نون اين ذاكر چارده معصوم كمك كنه، تـنـش   
برختخواب بيماري گرفتار نشه. من بيش از شش تا چراغ نـمـي      
خوام. هركي جاي من بود هر كلمه اي كه مي گفـت كشـكـول       
گدايي رو پيش يكي يكي تون مي گرفت و تا نمي گرفت رد نمي 

از بـس     »شد. اما من اين جور نيسم. رزق ما جاي ديگه حوالس.   
كه داد زده بود، صورتش كبود شده بود. دهنش كف كرده بود و    
عضالت چهره اش مي لرزيد. از سيماي حق به جانبش برمي آمد  
كه آن چه را مي گويد خود قبول دارد. آدم در آن حـال دلـش          
برايش مي سوخت. بيچاره و قابل ترحم مي نمـود. مسـافـريـن         
مجذوب و مات و منتظر به پرده نگاه مي كردند. مرد قـهـوه اي      
رنگ الغر و باريكي كه كالهي از پيش نخل به سرداشت پـولـي   

 ميان دستمال انداخت. 

 
  انجام كارهاي سخت و خطرناك براي كودكان ممنوع است 1391
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1391 
 تكرار

 جنگل آينه ها به هم درشكست
 و رسوالني خسته بر اين پهنه نوميد فرود آمدند

 كه كتاب رسالت شان
 جز سياهه آن نام ها نبود

 كه شهادت را
 در سرگذشت خويش

 مكرر كرده بودن
 با دستان سوخته

 غبار از چهره خورشيد سترده بودند
 تا رخساره جالدان خود را در آينه هاي خاطره باز شناسند
 تا در يابند كه جالدان ايشان، همه آن پاي در زنجيرانند

 كه قيام در خون تپيده اينان
 چنان چون سرودي در چشم انداز آزادي آنان رسته بود، 

 هم آن پاي در
!زنجيرانند كه، اينك  

 بنگريد
 تا چه گونه

 بي آسمان و بي سرود
 زندان خود و اينان را دوستاقباني مي كنند،

!بنگريد  
!بنگريد  

 جنگل آينه ها به هم درشكست
 و رسوالني خسته بر گستره تاريك فرود آمدند

 كه فرياد درد ايشان
 به هنگامي كه شكنجه بر قالبشان پوست مي دريد

 چنين بود : 
 « كتاب رسالت ما محبت است و زيبائي ست 

 تا بلبل هاي بوسه بر شاخ ارغوان بسرايند
 شور بختان را نيكفرجام

 بردگان را آزاد و
 نوميدان را اميدوار خواسته ايم

 تا تبار يزداني انسان
 سلطنت جاويدانش را

 در قلمرو خاك
 باز يابد

 كتاب رسالت ما
 محبت است و زيبائي ست

 تا زهدان خاك
 از تخمه كين

 بار نبندد»

 جنگل آئينه فرو ريخت
 و رسوالن خسته به تبار شهيدان پيوستند،

 و شاعران به تبار شهيدان پيوستند
 چونان كبوتران آزاد پروازي كه به دست غالمان ذبح مي شوند

 تا سفره اربابان را رنگين كنند
 و بدين گونه بود

 كه سرود و زيبائي
 زميني را كه ديگر از آن انسان نيست

 بدرود كرد
 گوري ماند و نوحه ئي و انسان

 جاودانه پا دربند
 به زندان بندگي اندر

 بماند
 شاملو

 بدر آئيد رفيقان
 سكه اي به يك سكه نمي ارزد

 خانه اي كه فرو مي چكد از سقفش آب
 وخود آن كاري را كه يقين

 مي رود فردا زدست
 به خطر اندازيد

 به خيابانها ريزيد! بجنگيد!
 نوبت صبر به سر آمده است!
 بشتابيد بياري خود اكنون
 كه آن ياري ما هم هست

 و بجان كوشيد
 تا يكي گرديد
 بدرآئيد رفيقان

 از سالحهشان بيم مداريد
 رو در روي پا فشاريد!
 مزد خود را بستانيد

 چون بدانيد كه چيزيتان نيست
 كه از دست رود

 گزمه شان در خواهند ماند
 به خيابان ريزيد!بجنگيد!

 نوبت صبر بسر آمده است!
 بشتابيد بيار خود اكنون

 كه آن ياري ما هم هست
 و به جان كوشيد
 تا يكي گرديد!

 برتولت برشت
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تجلي چهره ي صمد ، روشـن      
فكر آزاده ايي كه مـجـمـوعـه       
آثارش از هفت هشت قصه كوتاه 
و بلند براي كودكان ، چند مقاله 
ي دراز و كوتاه در زمينه مسائـل  
تربيتي ، و چند يادداشت از فالكلور آذربايجان بر نمي گذرد مـي    
بايد براي جامعه ي روشن فكري ما هم چون كاله بوقي بلـنـدي   
تلقي شود كه در مكتب خانه هاي قديم بر سربچه هاي تنبل مي 

 گذاشتند . 
 مي پرسيدچرا ؟ 

ميگويم براي اينكه شعشعه ي چهره ي يكي چون صمد ، بيش از 
آن كه به خاطر وااليي ارزش هاي انكار ناپذير شخص او بـاشـد     

است . ”  جامعه ي روشن فكري ما ”  معلول بي نوري و خاموشي 
مي بينم كه چون وجود ارزنده و مغتنمي نظير صمد بهرنـگـي از     
دست مي رود . نخي از يك طناب نمي برد و حلقه ي از يـك         
زنجير نمي گسلد و مبارز ي بر خاك نمي افتد ، بلكه ( به زعـم     

فقدان او خلئي جبران ناپذير براي ”  كانون نويسنده گان ايران ) ،  
چـنـيـن    ” !  ما به وجود مي آورد و خسراني است براي جامعه ما   

نيز ، اوج رسوايي اسـت    ”  است ، و هم بدين سبب بايد افزود كه 
خالصمد را با صمدي ديـگـر پـر      ” براي جامعه ي مه نمي تواند 

كند . اما همچنان از جامعه ما دم مي زند ! ايـن كـه جـامـعـه              
هنرمندان و نويسنده گان و روشن فركان ما از قوم و خويشي بـا    
صمد دم مي زند مطلبي ديگر است ، اما اگر به حقيقت احـتـرام     

نيست .حق اين اسـت     ”  ما ” نيگذاريم حق اين است كه صمد از 
كه او را در شمار وارسته گان بي مرگ بشماريم حتا اگر در گرمـا  
گرم جواني به آب سرد ارس نمي رفت و عمر نوح مي كرد ، و به 
مرگ طبيعي در ميگذشت . چرا كه بي گمان در روزگار مـا كـه      
دريافتن و دم برنياوردن هم چون سرمايه اي عظيم پشتوانـه ي    
زندگي مادي روشنفكران ميشود و در سراسر جهان ، هنر و دانش 

را چراغي مي كنند كه چون پيش پاي غارتگران ماده د و معنـاي  
خاليق بگيرند از منافع غارتگريها دست مزدهاي غظيم به نصيب 
مي بردند ، پذيرفتن زندگي سرشار از محروميتي هم چون زندگي 
صمد ، پذيرفتن رياضتي خاليق است كه شهادت شهدايي چـون  
منصور حالج در برابر آن خالوت عروسي با دخترزيبا قارون . آيـا   
به راستي در زمانه اي كه در شهرهاي پرناز و نعمت ، فكر و هنـر  
خالقيت را به گرانترين قميتها مي توان فروخت و از ره گذر ايـن  
چنين كسب پربركتي به نعمت ها و قدرتها و امنيتهاي حسـرات    
انگيز مي توان رسيد ، عنر و جواني بي بازگشت را بي دريـغ بـه     
كوه و صحرا ريختن و بار تعدي كمرشكن را برشانه هاي ضعيـف  
خويش كشيدن و با فريب و ريا در افتادن و يك چارق يـك پـا     
گيوه ، كولي وار ، آواره ي كوه و صحرا شدن و به نان خشـكـي     
ساختن و خورجيني از كتاب بردوش از كوره دهي به كوره دهـي    
رفتن و زنده گي را وقف تعليم كودكان ده هاي دورافتاده كردن و 
( به قول جالل ) وجدان بيدار يك فرهنگ تبعيدي شدن ، تـن        
دادن به شكنجه اي  نيست كه از زخم شمشير و نيزه برداشتن و   
به خاك هالك افتادن حتا اگر به دفاع از حقانيت خويش بـاشـد     
بسي تلخ تر است ؟ و آيا زندگي از اين دست ، هر چـنـد درازتـر      

 بگذرد تلخي بيشتري نمي چشاند ؟ 
خـال  ”  نزنيم ؛ يا اگر مي زنيم سخن از     ”  جامعه ما ”  پس دم از 

وجود ”  جامعه ي مايي ”  به ميان نياوريم ؛ كه اگر ”  جبران ناپذير 
داشت مرگ او خلي ايجاد نمي كرد ، بلكه تنها حسرتي و دريغـي  
به مرگ انساني خوب و بزرگ از خيل انسانهاي خوب و بزرگ ،   
حسرت فرو ريختن باور نكردني بامي بلند در شهري پرپر شـدن    
گلي جان بخش در باغي ، خاموش شدن شمعي در چل چراغي ، 

 و از پا در آمدن مبارزي در سنگري . 
اما ( متاسفانه ) همه مي دانيم كه چنين نيست ؛ و آنچـه مـرگ       
صمد را تلخ تر مي كند از دست رفتن موجودي يگـانـه اسـت :        
مرگي كه به راستي ايجاد خال ميكند . شهري است كه ويران مي  
شود ، نه فرونشستن بامي ؛ باغي است كه تاراج مي شود ، نه پرپر 
شدن گلي ، چل چراغي است كه در هم مي شكند ، نه فرو مردن 
شمعي ، و سنگري است كه تسليم ميشود ، نه از پا در افـتـادن       
مبارزي ! صمد چهره ي حيرت انگيز تعهد بود . نعهدي كه حـق      

 اي كاش اين هيوال هزار سر ميداشت ! 1391

نوشته اي از احمد شاملو 
درباره صمد بهرنگي ، 

 آموزگار انقالبي .
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مي بايد با مضاف غول و هيوال توصيف شود : غول تعهد ! چرا كه 
تعهد روشن فكران ”  هيچ چيز در هيچ دوره و زمانه اي هم چون 

خوف انگيز و آسايش برهم زن و خانه خراب ”  و هنرمندان جامعه 
كن كژي ها و كاستي ها نيست . چرا كه تعهد ، اژدهايي است كه 
گران بهاترين گنج عالم را پاس مي دارد : گنجي كه نامش آزادي 
و حق حيات ملت هاست !  و اين اژدهاي پاسدار ، مي بـايـد از        
دسترس مرگ دور بماند تا اين گنج عظيم را از دسترس تارجيـان  
دور بدارد ؛ مي بايد اژدهايي باشد بي مرگ و بي آشتي ، و بديـن  
سبب مي بايد هزار سر داشته باشد و يك سودا ؛ امـا اگـر يـك        
سرش باشدو هزار سودا ، چون مرگ بر او بتازد ، گنج ، بي پاسدار 
مي ماند . صمد سري از اين هيوال بود ، و كاش ... كـاش ايـن           

 هيوال ازآن گونه سر ، هزار ميداشت ؛ هزاران ميداشت . 
 » 1351شهريور  2احمد شاملو  «

سپتامبر در رسانه هاي گروهي حتـي   11امروزه بخصوص در روز 
يك كلمه از نئوليبراليسمي كه برشيلي تحميل كرده اند صحبتـي  
در ميان نيست اگر چه سالها بيش همبستگي با شيلي آنـچـنـان      
انعكاس بين المللي اي داشت كه اين همبستگي نقطه قوتي براي 
جنبش ضد ديكتاتوري در شيلي به حساب مي رفت . امروزه امـا     
كلمه اي درباره حاكميت وحشيانه رژيم پينوشه چيزي نوشته نمي 

به عنوان  1973سپتامبر  11شود مگر در معدود مطبوعاتي كه به 
يك موضوع تاريخي نگاه مي كنند . اما اين كافي نيست ، رسانـه   
ها در تالش بوده اند نقش آلنده را كم رنگ كرده و آنـرا وارانـه     
نشان داده و مدعي شوند كه آلنده خود درخواست حمايت مردم و 
كارگران را پس زده و حتي در مطبوعات ارتجاعي عـلـيـه وي        

سمپاشي انجام گرفت . الزم است تاكيد شود كه اين سمپاشي ها  
دروغ محض بوده و تماما هدفش تضعيف حركت هاي توده هـا    

 1973سپتـامـبـر       11عليه نظامهاي ارتجاعي بوده است قبل لز 
ماهها و سالهاي قبل از آن و حتي بعد از اين تاريخ در شـيـلـي        
كارگران آگاه دهقانان ، دانشجويان همه حمايت يكپارچه خود را   
از آلنده اعالم كردند . در اين مقطع اعتصابات سراسري عليه طرح 
خصوصي كردن وجود داشت و موج عظيمي از جامعه از بـرنـامـه    
سوسياليستي آلنده پشتيباني مي كرد . بعد از كودتا نيز بـخـاطـر       
مبارزه مداوم توده ها و نيروهاي سياسي مبارزه همچنان عـلـيـه      
رژيم ادامه داشت و همه شاهد بوديم كه اين مبارزه چقدرقربانـي  

حكومت سرمايه به رهبري پينوشه در يك قرارداد  1974گرفت .  
مالكيت دولت روي تمامي صنايع ملي دولتي را از بـيـن بـرد .        
سرمايه خارجي با خريد اين صنايع مهم با نيروي تمام به حـراج    
شيلي دست زد . معادن مس شيلي كه جزو بزرگترين منافع مـس   
دنيا محسوب مي شود به دست كمپانيهاي بين المللـي افـتـاد .        
خصوصي شدن صنايع در اين سال شروع شد . ده خانواده بـرزگ   
شيلي سرنوشت كشور را به دست گرفتند . خانواده آنجليني با رد    
دست داشتن بيش از سه ميليادر دالر بخش بزرگي از صنايع مس 
را خريد و خانواده الرايم با چهار ميليادر دالر به تـاراج صـنـايـع       
نساجي پرداخت كه اينها همه بخش از برنامه از پيش تعيين شده 

 35درصد رسيد  70آنها بود . در اين مدت ميزان فقر در جامعه به 
درصد فقر مطلق رابه جامعه تحميل كردند و بسياري از كارگـران  
از روي بيكاري به مشاغا غيرتوليدي روي آوردند . بيمه درمـانـي    
كشور به دست كمپانيهاي بزرگ اسپانياي ، سعودي و امريـكـاي   
شمالي رسيد . آب ، طبيعت ، رودخانه ها ، جزاير ، پلها ، صناييـع   
پرورش ماهي تمامي سيستم آموزش و پرورش ، همه اينها از بيخ 
و بن خصوصي شدند . آلنده نقش مهمي براي برابري جامعه ايفـا   
كرد . رل وي در سيستم آموزش و پرورش يك نمونـه اسـت .        
زماني كه وي دانشجوي پزشكي بود ، تالش براي بوجود آوردن   
بهداشت همگاني را دامن زد . كودتا در واقع ادامه تالـشـي بـود       
براي از بين بردن تمامي دستاوردهاي دوران حـكـومـت آلـنـده        
سازمان داده شده بود . همانطور كه در اروپا هم شاهد هستيـم ،     
امروز نئوليبراليسم در همه اركان جامعه جنگ انداخته است . در      
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تمامي عرصه هاي جامعه در تمامي جبهه ها رقابت را تشـديـد       
كرده اند ، رقابت براي مقام و درجه باالتر و موقعيت بهـتـر كـه      
انسانها بايد براي رسيدن آن و تامين نيازهايشان از يكديگر پيشي 
بگيرند . هر كس بايد دو سه شغل داشته باشد كه بتواند نيازهـاي   
خود را در شرايط فشار هر دم فزاينده تامين كند . از نظر روحـي     
همه فرسوده شده اند ، نئوليبراليسم با نيرويي شديدتر از زمـان      
ديكتاتوري به حيات خود ادامه مي دهد . هر چه كه باقي مـانـده    
بود به يغما رفت . شيلي به حراج بين المللي گذاشته شد . آلـنـده     
زماني آلنده شد كه نيروهاي سياسي تازه بوجود آمده بودند . در      
زمان تولد وي حزب كمونيست شيلـي بـوجـود آمـد ، حـزب              
سوسياليست و احزاب ديگر . بعدها ، انقالب كوبا زمينه اي شـد       
براي رشد حركت هاي سياسي در امريكاي التين . انقالب كـوبـا    
مثل قارچ از زمين بيرون نيامد بلكه يك حركت سياسي اجتماعي 
بود . آلنده يك ماركسيست بود و مي گفت كه ماركسيست است . 
ولي خود را لنينيست نمي دانست . او مبلغ كوبا بود ولي مدل كوبا  
را نمي خواست بلكه مي گفت شيلي وضعيت ديگري دارد و مانند 
كوبا مستعمره امريكا نبوده است . او انقالب و مدل كـوبـا را رد        
نمي كرد و با تمامي ايمانش مي گفت كه انقالب كوبا مـثـبـت      
است . مدل آلنده براي شيلي ، سوسياليسم شيلي بـود . آلـنـده          
چندين بار در كوبا بود و همچنين فيدل در شيلي حضور داشت و   
هر دو كشور رابطه تنگاتنگي داشتند . سالوادور آلنده در پايبنـدي   
به قول خود مبني بر مردن بخاطر دفاع از منافع خلق اسـتـوار و     
قاطع بود . روحيه قوي ، توانايي سازماندهي ، فداكاري ، قهرماني  
و دالوري فردي وي شگفت آور و ستودني است . بر روي ايـن       
قاره ، هچيگاه رئيس جمهوري به چنين كاري برجسته و ستودني 
دست نزده بود . بدفعات جنبش هاي برحق تـوسـط نـيـروهـاي         
وحشي و خشن خفه و سركوب شده اند . اما هيچگاه اين نيـروي   
وحشي و خشن با چنين نوعي از مقاومت از سوي مردي فداكار و 
صاحب انديشه اي در خدمت تودها قرار نگرفته بود . سـالـوادور      
آلنده سمبل وقار ، بزرگي ، شرافت ، ارزش ، قهرماني و فداكـاري  
بود . مقوله اي كه نظاميان فاشيست با آنها آشنايي ندارد . آلنده با   
اقدام پرعظمت ، بي نظير و بي مانند خود براي هميشه و بـراي      
تمام طول تاريخ ، پينوشه و همكارانش را در ننك و رسوايي ابدي 

، فيدل كاسترو مسلسلي به سـالـوادور      1971فرونشاند . در سال  
با آن  1973سپتامبر  11آلنده هديه داد . مسلسلي كه وي در روز  

هـيـچـگـاه     ”  جنگيد و دالورانه در راه آرمان خلق به خون تپديد 
مسلسلي اين چنين قهرمانه و دالورانه در دستان رئيس جمـهـور   
قانوني و منتخب خلق قرارنگرفته است ! هيچگاه مسلسلـي ايـن      
چنين متواضعانه از منافع تهيدستان ، كارگران و دهقانان شيليايي 
دفاع كرده است ! و اگر هر كدام از كارگران و دهقانان شيليـايـي    
همانند رئيس جمهور ، مسلسلي در دست داشتند ، چنين كودتايي 
به هيچ وجه صورت نمي گرفت . اين است درس بزرگ حـوداث     
اخير شيلي . درسي مهم و تاريخي براي همه انقالبيون . در شيلي 
امروز بورژوازي در درون ژنرالها و افسران نفوذ كرده و دخـالـت     
دارد . وضعيت مبارزه اجتماعي سياسي كه در حال حاضر در شيلي 
جريان دارد ، نقطه هاي قوتي دارد كه تماما به تحوالت منطقه و 
تغييرات در كشورهاي همسايه نيز وصل است . بخصوص در حال 
حاضر جنبش زنان ، اعتراضات كارگري ، دانشجويان و جـنـبـش    
محالت و حركت بيكاران براي دست يابي به خواسته هـايشـان     
حركت هايي است كه در طي ماهها و سالهاي گذشته اوج گرفتنه 
اند . اين جنبش ها آينده شيلي را براي باز پس گـيـري آنـچـه          

 كودتاي پينوشه از جامعه شيلي گرفت ، رقم خواهند زد . 
  »برگرفته از نشريه ريگاي گه ل «
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 انقالب ؛ سيب نيست 
 كه وقتي رسيد خودش بيافتد . 
 تو بايد كاري كني كه بيا فتد . 

 چه گوارا
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هنگاميكه خبر نبـرد  1360مهر ماه سال 
حماسي رفقاي فدائي اسكندر و همرزمانش تندر اسـا در    
اينسو و آنسو پيچيد هيچكس نمي توانست باور كـنـد ،       
اسكندر به شهادت رسيده است ! خبر سنگين بود . هـمـه     
كساني كه او را مي شناختند و با او در يك سنگر مبـارزه  
كرده بودند هرگز نمي توانستند گمان برند كه ديگر رفيق 
ارزنده ، فداكار و خستگي ناپذير در صفوف فشرده سازمان 

 نخواهد بود . 
آري ! رفيق اسكندر عضو كادر مركزي و يكي از فرماندهان مجرب و    

به همراه  1360مهر ماه سال  13بي نظير بخش نظامي تشكيالت ، در 
دو همرزم خود رفقا مسعود بريري و حميد صفري ، حين يك ماموريت 
در شهرهاي شمالي ايران طي يك نبرد حماسه آفرين و غرور انگيز تـا  
آخرين گلوله با مزدوران سرمايه جنگيدند و سرانجام شجاعـانـه جـان      
باختند . رفيق اسكندر با خصوصيات برجسته پرولتري ، استـعـدادهـاي     
سرشار و قابليت هاي رزمي بي نظير تجسم راستين ارزشهاي شورانگيز 
سازمان بود .او مبارزه اش را با عمل انقالبي آغاز كرده و در كـوران         
سخت مبارزه آبديده و صيقل خورده بود . جوهر بارور وجود اسكندر و    
پرورش انقالبي آن او را در تمامي دوران زندگي مبارزاتي اش بعـنـوان   
يك كادر برجسته سازمان ، از ورزيدگي خاصي برخوردار ساخته بـود .    
رفيق اسكندر در هر شرايطي ، چه در دوران ديكتاتوري و ركود جنبش 
و چه در دوران رونق جنبش انقالبي ، با درايتـي شـگـرف و نـبـوغ            
سازمانگري خود بار مشكالت سازمان را بر دوش مي كشـيـد . و از          
همين رو بود كه بعد از سالها نبري بي امان هنگامي كه اسكندر شهيد 
شد وجود يك كادر مجرب نظير او براي سازمان ما از الزامات عـيـنـي    
حركت به شمار مي رفت و جبران فقدان آن چه بسا بسيار مشـكـل !     
اسكندر در آغاز جواني با نخستين شكوفه هاي بيداري آگاهي طبقاتـي  
پاي در ميدان مبارزه گذارد و دوش بدوش دگتر اعظمي لرستاني بـراي  
رهائي كارگران و زحمتكشان از ستم و استثمار سرمايه داري سالح بـر  
دوش گرفت . پس از پيوستن به سازمان با قابليت هاي بي نظير خـود   
توانست در جايگاه ارزنده اي قرار بگيرد .تفكر پويا و خالق ، وفـاداري     
عميق به ارمان پرولتاريا ، يافتن ابزارهاي مناسب براي حركت و عشق 
به سازمان داشتن اراده و عزم جزم و سرانجام درهم اميختن آگـاهـي     
طبقاتي با شور و عمل دقيقا انعكاس بيروني اين ويژگيـهـا بـود كـه         
شخصيت كمونيستي رفيق اسكندر را نمايان مي ساخـت و او را در          
شمار زيده ترين عناصر  سازمان و پيش قراوالن نبرد طبقاتي درونـي    

جامعه قرار مي داد . به واقع اسـكـنـدر     
محصول عيني شرايط مبارزاتي و پرورش يافتگي عنـصـر   
پيشتاز انقالب ، در بطن تحوالت دروني مبارزه طبـقـاتـي    
بود . همرزمي با رهبر كبير سازمان رفيق حمـيـد اشـرف       
نقش بزايي در ارتقاء توانائي هاي رفيق اسكندر داشـت �    
اسكندر با كسب خصوصيات رهبر كـبـيـرمـان ، داراي           
شخصيتي نمونه و با اتوريته بود . رفيق مظهر صداقـت و     
صميميت ،شجاعت و فروتني انقالبي ، بي بـاكـي ، هـوشـيـاري و            
خونسردي يك كمونيست بود . استواري و ثبات رفيق اسـكـنـدر در         
مواجهه با معضالت تشكيالت بعنوان يك خصوصيات بـارز و يـك         
الگوي درخشان او را از سرسختي زايدالوصفي برخوردار نمـوده بـود .       
تالش پر شور ، مداوم و بي وقفه رفيق براي پرورش و ارتقاء رفـقـاي     
تحت مسئوليتش بيانگر احساس مسئوليت شديد رفيق در قبال جنبـش  
و سازمان بود . رفيق با قابليتهاي رزمي بي نظير خود همـواره نـقـش       
مهم و مسئوليتي سنگين را در سازمان بعهده داشت . طي ده سال نبرد  
خونين و آتشين با شركت در دهها عمليات نظامي و فرماندهي موفقيت 
آميز آنها به كادري برجسته در سازمان تبديل شد . حمله مسلحانه بـه     

پليس تهران پيش از قيام حمله به كالنتري تـبـريـز ،       2قرارگاه شمار 
انهدام پايگاه الهيجان حمله كسلحانه به پايگاه رودسر به حمـايـت از     
دهقانان منطقه ، اعدام انقالبي سرهنگ مزدور زماني پور در مشهد از   
جمله عملياتي است كه رفيق طي حكومت ننگين پهلوي فرمـانـدهـي    
آنها را بعهده داشت پس از قيام نيز در حمله به ستون نظامي دشمن در 
دارساوين شركت فعال و موثري داشت . پس از انشعاب اكثريتـيـهـاي     
خائن  بعنوان مسئول نظامي تشكيالت در كردستان بيش از شش مـاه  
دوشادوش خلق كرد عليه رژيم جنايتكار جمهوري اسالمي جنگـيـد .     
رفيق اسكندر با سازماندهي تشكيالت نظامي منطقه ، با شـركـت در       
عمليات مختلف بر عليه مزدوران رژيم و با سازماندهي جـوـلـه هـاي       

نظامي نقش بسزايي در زدودن نقش مخرب اكثريتي هـاي      –سياسي 
خائن  از ذهن زحمتكشان كرد ، ايفا كرد . سرانجام در آخرين ماموريت  
سازماني خود طي يك درگيري نابرابر با مزدوران رژيـم جـمـهـوري         
اسالمي در راه تحقق اهداف پرولتاريا جان باخت . در سي امين ساگـرد   
دريغ انگيز رفيق اسكندر بار ديگر بر آرمانهاي واالي رفيق پاي فشرده 
و خصوصيات كمونيستي بارز او را الهام بخش مبارزات خود در تـداوم    
راه رهايي كارگران و زحمتكشان كه همانا راه سـرخ فـدائـي اسـت           

 بسازيم. 
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