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 بهار را سالم بايد گفت !

بهاري ديگر فرا مي رسد و زميـن از خـواب       
سنگين زمستانه برمي خيزد .بهاري كه با سرما و  
ياس مي جنگد و برهنگي خاك را با زيـبـاي و     
شكفتگي خود مي آرايد . طراوت و سبزي همـه   
جا را مي پوشاند . آفتاب بـهـاري بـر دامـان          
كوهساران مي خندد و برف آبها ، رودخانه ها را 
مي خروشاند ، و سرود بهاران خجسته را سـر      

 ميدهد. 
ما نيز به بهار سالم ميكنيم و فرا رسيدن بهار را 
به شما ياران و خوانندگان نشـريـه شـاد بـاش         
ميگويم و با هم با دستهاي خالي از نان و آزادي 
به استقبال بهار مي شتابيم تا آغاز زندگي مجدد 
طبيعت را جشن بگيريم و در جان گرفتن تـازه    
طبيعت ، جلوه هائي از زندگي نوين خود را در 

 بهار پيروزي فردا جستجو كنيم .
حال كه بهار پيام آور پايان يافتن سياهي ها و    

تباهي ها و آغاز زندگي جديد و شكوفه هـايـش   
نشانه هاي شكوفائي جوانه هاي عشق بزندگي و   
اميد به دنيائي عاري از تيرگي و سياهي ها است 
، ما نيز با اتحاد و عزمي راسخ و ايمانـي خـلـل      
ناپذير به سرنگوني رژيمي كه جز فقر و فالكت 
، بيكاري و سركوب ، شكنجه و اعدام ارمغـانـي   
ببار نياورده است عيد نوروز و سال جـديـد را     
جشن ميگيريم و با قلبي سرشار از امـيـد بـه        
رهائي به استقبال بهار پيروزي ، بهار شكوهمند 
و عاري از ستم مي رويم بهاري كه عيد واقعـي  

 همگي است .

 ((په ره سيلكه))بهاران خجسته باد .  

 نوروز، از آغاز تا به امروز

  حكايت 

 در اين شماره ...

 مقدمه اي بر تاريخ 
 داستان

 سال پيكار در راه آزادي و برابري  41

 مارس ، روز جهاني زن  بوجود آمد ! 8چگونه 

 نامداران واژه هاي سياسي 

 شعر 

 بپاي دارندگان آتش

 برگي از تاريخ 

 اي از كارل ماركس به همسرش جني نامه



3 

اسفند ماه  21شماره 

parasilka 

ايرانيان باستان همچون ديگر اقـوام بـه اقـتـضـاي          
زيستگاه اجتماعي و درجه تكامل نظام معيشتي و   

فكري خود، ناگزير از تبيين چندي و چـونـي       
پديده هاي طبيعي بودند. توأم با فعاليت عملي  
خود براي تغيير محيط، تالش مـي ورزيـدنـد      
طبيعت ستيزنده را تحت سيطره خود درآورند و 

يا آنكه آنان را با خود همراه كنند تا از قهر و 
شر آن بگريزند. آنان هر پديده طبيعي را در    

راستاي زندگي واقعي در قلمرو تخيل ترسيم مي 
كردند. از طبيعت مي آموختند و هر نـمـودي را        

 مانند خود مي انگاشتند.
استيال بر اهريمن و نيروهاي پليـد و    
پلشت طبيعي و اجتمـاعـي مـرهـون       

همگامي و همياري انسان در مصاف خدايان و پيكار نـيـروهـاي    
نيك سرشت بود. چون پيروزي نيروهاي نيك نهاد بهروزي انسان 

نوروز نـيـز     بود، ايزدان نيز بدون ياري انسان از پاي درمي آمدند. 
چونان ديگر سنن كهن اجتماعي كه بين فينيقي ها و يوناني هـا    
متداول بوده است، زائيده نيازهاي اجتماعي ايرانيان باستان بـوده    
است. قدمت آن را شايد بتوان به دوران پيش از ايـزدپـرسـتـي          
منتسب كرد. در اصل آن را نوك روز مي گفتند. اين جشـن در        

مي آمد. اين جشن » فروردگان«آغاز سال و بالفاصله بعد از عيد 
ده روز به طول مي انجاميد و ظاهرا روزهاي سوك و ماتم بـوده    

خود به اين جشن »  آثار الباقيه« است. ابوريحان بيروني در كتاب  
اهل سقد براي امـوات    »  خشوم«اشاره دارد:در آخر ماه دوازدهم 

قديم خود گريه و نوحه سرايي كنند و چهره هاي خود را بخراشند 
و براي مردگان خوردني ها و آشاميدني ها گذارند. ايرانيان باستان  
بر اين باور بودند كه در اين اثنا فروهرها كه تجسم فنـا و زوال      
جهان تلقي مي شدند، به زمين فرود مي آيـنـد و از خـانـواده           
درگذشتگان ديدن مي كنند. فروهـرهـا در واقـع داللـت بـر               
حاصلخيزي يعني آب حاصلخيزكننده بوده اند. فروهرها در كتـاب   
اوستا اينگونه ترسيم شده اند: آنگاه فروهرهاي توانـاي مـقـدس       
برمي خيزند و چندين چندين صدها، چندين چنـديـن هـزارهـا،       
چندين چندين ده هزار، تا هر يك براي خانواده خود يا ناحيه خود 

و مملكت خود آب تحصيل كنند... سنت گراميداشت فروهرهـا و       
انگيزه نهان در آن در زمان ساسانيان به صورت جشني درآمد كه 
به آبريزان مشهور شده است. در روز اول فروردين هر روز مـردم     
به كنار نهرها و قنات ها مي رفتند و شستشو مي كـردنـد و بـه        
يكديگر آب مي پاشيدند. مراسم آبريزان در واقع تالش ايرانـيـان    
براي جلب رأفت طبيعت و راندن نيروهاي سيه كار كـه  
 قحطي و خشكسالي به بار مي آوردند، بوده اسـت. 

شايد رسم خانه تكاني كه هنوز به هنگام نـوروز  
معمول است، مربوط به آئين بزرگداشت فروهرها 
باشد. ظاهرا جشن نوروز كه پس از اين مراسم مي آمده روز  
اول سال و ايام شادي بوده است و اين زماني است كـه    
طبيعت زايشي نو را پس از رخوت زمسـتـان   
آغاز مي كند. خورشيد فروزان مـي شـود و        
پرتوافشاني آن طبيعت بيجان را طراوت مي بخشد. شكوفـه هـا      
تارك طبيعت را مي آرايند و باروري به بار مي آورند و ديگر بـار    
انسان با طبيعت هماهنگ مي گردد. اساطير كـه خـود تـالش           
ابتدايي انسان براي تبيين هستي و زرادخانه آرمان ها و حـرمـان   
هاي اوست، نوروز را از آن جم شيد (تابناك) مي داننـد. هـمـان         
گونه كه از اسم او مستفاد مي گردد، احتماال همان ايزد خورشيـد  
اقوام خود ايراني و به عقيده برخي از مورخين اولين پادشاه قـوم    

 ايراني بوده است.
فردوسي، حماسه سراي بزرگ ايران نوروز را منتسب به جمشـيـد   

 مي كند:
 جهان انجمن شد بر تخت اوي از آن برشده فرهي بخت اوي

 به جمشيد بر گوهر افشاندند مر آن روز را روز نو خواندند
برخي از اساطير نوروز را جشن آفرينش نخستين انسان، يـعـنـي      
كيومرث، مي دانند. فردوسي در تعريف و انـتـسـاب نـوروز بـه           

 كيومرث چنين مي سرايد: 
چو آمد به برج حمل آفتاب جهان گشت بر نرد آئين و تاب 

كيومرث شد بر جهان كدخداي نخستين به كوه اندرون ساخت 
 جاي

 زند اوستا اشاره اي كه به فروردين ماه دارد از اين قرار است:

 نوروز، از آغاز تا به امروز
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اين ماه فروردين روز خرداد است كه سام نريـمـان اژدهـاك را        
بكشت. روزيست كه ايزد اهورامزدا رستاخيز خواهد كرد و هميـن   
روز است كه جهان از ناتواني در برابر ديوان، دروغ و ظالـمـان و     
كران رهايي مي يابد و سروش قديمي ديو را به ناتواني مبتال مي 
كند. خداوند اهورامزدا اهريمن را مي زند و او را ناتوان مي سـازد   
 به طوري كه از آن به بعد روح او روي زمين حكـومـت نـكـنـد.       

خرداد روز سرور در سالها، ماها و روزهاست. هسـتـي،        همچنين: 
زايش و پرورش همه استومندان (موجودات مادي) جهان از آب       
است، زمين را نيز آباداني از اوست اگر آن روز تن را جامه ئي نيكو 
دهند و بوي خوش بويند و مراد نيك كنند و برنشينـي از جـاي       
زمين و مردم به دور بويند و آبها را مهر كنند و ستايشگاه روز را     
انجام دهند، آن سال نيكوئي به ايشان پيش رسد و بـدي را از        
ايشان دور سازند. او كه آب زوالش بخشد يا بيازارد، آن ماه آسوده  

نوشته اسـت  »  اساطير ايران« يا آزروده بود.مهرداد بهار در كتاب  
كه ظاهرا در اساطير ايراني و هندي خورشيد، مهر و جمشيد جنبه 
هاي گوناگون يك خدايند كه ضمن خداي خورشيد بودن خـداي  

 نباتي و حيواني هم هستند.
انگيزه و هدف غائي از برگزاري مراسم نوروز، تـالش ابـتـدايـي       
ايرانيان باستان براي دستيابي به خواسته ها و آرزوهاي خود بـوده  
است. تالش براي به سر مهر آوردن طبيعت و به بـيـان ديـگـر        
نيايش براي بارش باران و تابش آفتاب بوده است. جشـن نـوروز      
پس از فتح ايران توسط تازيان، همچنان پايدار بماند. بـرخـي از      
رسوم و آداب آن چون آبريزان و ميرنوروزي منسوخ شد. ايرانيـان   
حتي براي صيانت از رسوم كهن خود متوسل به نقل روايتي مـي  
شدند كه ظاهرا پيامبر اسالم در وصف نوروز گفته بود. خـلـفـاي     
عرب در قرون اوليه حاكميت فئودالي خود در ايران صـرفـا بـه        
منظور دريافت باج و خراج كه موعد پرداخت آن در نـوروز يـا           
مهرگان بود، مخالفتي با برگزاري نوروز نمي كردند. رسم هـديـه    
دادن كه از زمان ساسانيان باقي مانده بود و يكي از منابع تـاراج    
پادشاهان بود، دوباره متداول شد و زندگي را براي اكثريت محروم 
جامعه سخت تر كرد. خلفاي اموي كه نمايندگان اشرافيت زمـان   
خود بودند، سنت ارمغان دادن را بر مردم تحميل كردند. جـرجـي    
زيدان در تاريخ اسالم به خراج سنگيني اشـاره دارد: در زمـان          

معاويه تعداد هدايا به پنج تا ده ميليون درهم بـالـغ مـي شـد.           
به وضعيت هولنـاك  »  آثار الباقيه« همچنين ابوريحان بيروني در 

دهقانان اشاره مي كند: چون پارسيان از كبيسه دست برداشتـنـد،    
ماه هايشان بيشتر شد و نوروز پيش از رسيدن غله برآمد و خـراج  

 پيش از غله گشاده شد و دهقانان به رنج افتادند.
ايرانيان در هر شورش و نهضتي كه در مخالفت با امويان ايـجـاد   
شده بود، فعاالنه كوشيدند. نهضت شعوبيان كـه خـود آبسـتـن          
نهضت هاي عمدتا دهقاني زندقيان، قرمطيان و ديگر قيام هـاي    
ملي قرون دوم و سوم هجري شد، پژواك طغيان ايرانيان بر عليه 
بهره كشي فئودالي و برتري تازيان بود. گرچه نهـضـت مـزدك       
توسط انوشيروان به خون كشيده شد و عده كثيري از پيـروان او    
قتل عام شدند، اما انديشه اشتراكي سترگ او در شـورش هـاي       
دهقاني، در ادبيات و فلسفه آزادگاني چون بابك خرمدين و ابـن    

 مقفع احياء شد.
در اواخر قرن دوم هجري انقالب سياسي سترگي مـنـجـر بـه         
براندازي امويان گرديد. با روي كار آمدن خالفت عباسي و نـفـوذ    
برمكيان و ديگر وزراي ايراني جشن هاي ايراني دوبـاره رونـق       
يافت و فرهنگ ايراني شكوفا شد. حكومت عباسيان حرمان ببـار   
آورد و به آرمان مردم خيانت كرد و هيچ چيز جز خراج و مالـيـات   

 هاي سنگين تر نصيب توده هاي محروم نشد.
جنبش حروفيه و ديگر نهضت هاي اجتماعي كه عمـدتـا ريشـه      
دهقاني و رنگ مذهبي داشتند، طي قرون متوالي بر عليه بـهـره     
كشي فئودالي به نبرد برخاستند و زمين لرزه هاي عظـيـمـي در      
دوران خود ايجاد نمودند ولي به علت پراكندگي، خودانگيختگـي،  
عدم آگاهي و تشكل طبقاتي، هيچيك از ايـن شـورش هـاي          
دهقاني نتوانستند پيروزي نهايي و يا پايداري بـه كـف آورنـد.          
انقالب مشروطيت را مي توان سرآغاز تحولي ژرف در اين پويش 
تاريخي به حساب آورد. در فرآيند اين انقالب بـود كـه مـردم           
ستمديده ايران بر استبداد فئودالي استيال مي يابند. اما انـقـالب      
مشروطيت نيز با تمامي عظمتش نتوانست نتايج مطلوب را به بـار  

 آورد.
از اوايل مشروطيت به بعد نوروز به همان شيوه اي كـه اكـنـون      
متداول است، برگزار مي شد. با اين تفاوت كه سنت نـامـيـمـون      

كان ممنوع!دكار كو  
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بعد از تكوين و انكشاف مناسبات سرمايه داري و » حاجي فيروز«
كه »  حاجي فيروز«بحران منبعث از آن، بدان افزوده شده است.  

ظاهرا خود را مبشر سرور نوروزي قلمداد مي كند، در كـوچـه و       
برزن ها ظاهر مي شود. او بر خود كه تجسم عينـي و عـريـان         

مـي  »  حاجـي « فالكت و محروميت جامعه سرمايه داريست اسم 
سرنوشت اسفناك خود را مي آرايـد. او     »  فيروز« نهد و با صفت 

كه خريداري براي نيروي كار خود نمي يابد و هيچگونـه چشـم     
اندازي در فراروي خود نمي بيند بي هويتي اجتماعي خود را فرياد 

در »  اربـاب خـود    « مي كند. از مناسبات استثمارگرانه، يعني از    
در بي هويتي خود »  حاجي فيروز«سخن مي گويد. » اشعارش«

تناقضات جامعه سرمايه داري را نمايان مي سازد. حضور او از هيچ 
 چيز جز فالكت و بيكاري جامعه سرمايه داري حكايت نمي كند.

اگر رژيم پهلوي كه آتشفشان خشم خلق آن را چون پر كاهي از   
ميان برد، بر آن بود كه نوروز را به بارگاه خون آلود خود منتسـب  
سازد و فرهنگ بالنده را دچار خواب انگيزي سرمايه داري كـنـد،   
امروز جمهوري اسالمي كه به راستي مي بايد از آن بـه عـنـوان      
جمهوري چوبه هاي دار ياد كرد، كه ارزش هاي تاريك انديشانـه  
خود را از اعماق تاريك خانه قرون وسطي بيرون مي كشـد، بـا       
فرهنگ ستيزي خود كمر به انهدام نه تنها فرهنگ غني و پـويـا،   
بلكه تمامي مظاهر مدنيت بسته است. اما عليرغم تمـام فـراز و        
فرودها، نوروز كه مظهر زايندگي و پويندگي انسان و طبيـعـت و     
بيانگر آرمان هاي تحقق نايافته مردم محروم ايران است، همواره 
در برابر ناماليمات ها پايدار مانده است و هيچگاه جوهر واقـعـي   

 .خود را از دست نداده است

 »حكايت « 

       چه كشكي چه پشمي

چوپاني گله را به صحرا برد به درخت گردوي تـنـومـنـدي     
رسيد از آن باال رفت و به چيدن گرده مشغول شـد كـه       
ناگهان گردباد سختي در گرفت ، خواست فرود آيد ، ترسيد . 
باد شاخه اي را كه چوپان روي آن بود به اين طـرف و      
آن طرف مي برد . ديد نزديك است كه بيفتد و دست و    
پايش بشكند در حال مستاصل شد . از دور بقعه امـازاده     
اي را ديد و گفت : اي امام زاده گله ام نذر تو ، از درخـت   
سالم پايين بيايم . قدري باد ساكت شد و چوپان به شاخه  
قوي تري دست زد و جاي پايي پيدا كرده و خود را محكـم  
گرفت و گفت : اي امام زاده خدا راضي نمي شـود كـه      
زن و بچه من بيچاره از تنگي و خواري بميرند و تو همه گله 
را صاحب شوي نصف گله را به تو مي دهم و نصفي هـم  
براي خودم . قدري پايين تر آمد وقتي كه نزديـك تـنـه       
درخت رسيد گفت : اي امام زاده نصف گلـه را چـطـور           
نگهداري مي كني ؟ آنها را خودم نگهداري مي كنـم در    
عوض كشك و پشم نصف گله را به تو مي دهم وقـتـي     
كمي پايين تر آمد گفت : باالخره هم كه بي مزد نـمـي    
شود كشك مال تو ، پشمش مال من به عنوان دستمزد 
وقتي باقي تنه را سرخورد و پايش به زمين رسيد نگاهـي  
به گنبد امام زاده انداخت و گفت : مـرد حسـابـي چـه            
كشكي چه پشمي ؟ ما از هول خودمان يـك غـلـطـي       

 كرديم غلط زياديكه جريمه ندارد . 

  احمد شاملو ـ كتاب كوچه

 74ميليون دختر و  41
ميليون پسر در جهان 

براي زنده ماندن ناچار 
به انجام كارهاي سخت 

  و خطرناك هستند.
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 عاقبت تكامل 
در فصل پيش داستان تكامل انسان را   
به اكتشاف مس كشانديم و گفتگو را به 

 همان جا خنم كرديم . 
اكنون به تشريح چند مطلب ناگفته مـي  

” مقدمه تاريخ   ” پردازيم كه ذكرش در 
 ضرورت دار . 

هنگام مطالعه تـكـامـل جـانـداران و          
پيدايش انسان ، اين سوال پيش مي آيد 
كه آيا انسان كنوني باز هم تغيير مي نمايد ، و   
به عبارت ديگر باز هم انسان تكامل بيولوژيك 

 خواهد كرد يا نه ؟ 
” بينان گذار زيست شناسي نوين مي گويد :    »اوپارين «پرفسور 

بسيار بعيد است كه آدمي در هزار سال اخير ، از لحاظ بيولوژك ، 
تغيير  يادي كرده باشد ، اما در همين مدت نسبت به طـبـيـعـت     
چيرگي هايي بدست آورده كه سابقه نداشته است . اين چيرگي ها 
نتيجه تكامل اجتماعي انسان است ، نه تكامل بيولوژيك انفرادي 

راه بزرگ و مهم تكامل آدمي ، امروز ديگـر  ”  او مي افزايد :  ”  او 
راه بيولوژيك نيست بلكه تكامل وي از طريق تغييـرات شـكـل      

جوابي كامال روشـن بـه      »اوپارين «گفته ”  اجتماعي ماده است 
پرسش ياد شده ماست . هك چنان كه پيدايش حيـات دنـبـالـه        
طبيعي تكامل بي جان بود ، پيدايش جامعه انساني هم دنـبـالـه      
حيات است . در گذشته ، حوداثي كه در طبيعت مي افتـادسـبـب     
دگرگوني موجود زنده ميشد . به عبارت ديگر وقتي طبيعت تغييـر   
مي كرد ، موجود زنده مي بايست تغيير كند ، زيرا موجود زنده بـا  
شكل سابق نمي توانست در شرايط جديد زيست نمايد . همـيـن    
امر سبب تكامل بيولوژيك موجود زنده گرديد . اما انسان انديشـه   
ورز كنوني بي اراده در دست تغييرات طبيعت شكل عوض نـمـي   
كند ، بلكه سعي مي نمايد كه شرايط قابل زيست خود را ايـجـاد   
كند . امروزه ديگر طبيعت نمي تواند انسان انديشمند را به سادگي  
تغيير دهد و با خود هم ساز نمايد . بلكه اين انسان است كه شكل 
طبيعت را دگرگون مي سازد و با خود هم سازي مي كند . انسـان   
كنوني با كميتي غير قابل قياس با ساير حيوانات ، در سـراسـر         
جهان پراكنده شده است و اكنون خيال دارد كه پا را از پهنـه ي    
محدود زمين بيرون بگذارد و در فضاي بي كران پراكنده شـود .    
بدون شك اين كار فقط در سايه تكامل اجتماعي انجام گرفته و   
مي گيرد . هيچ حيوان ديگري قادر نيست كه در همه جاي زمين  
زندگيي كند و تعدادش ، چون انسان زياد شود . فقط بـرخـي از      
حيوانات اهلي آن هم تنها با كمك انسان توانسته اند كمي زيـاد    

شوند . روشن است كه انسان بدون لباس و آتش نمي تـوانسـت      
مثال در سيبري و آالسكا زندگي كند . هيچ پر و بالي هم كـه از     
تكامل بيولوژيكي حاصل شده باشد ، قادر نبود او را به ماه و ناهيد 
پرواز دهد . اين را هم مي دانيم كه فقط تكامل اجتماعي است كه 
به انسان كمك كرده تا چنين گسترده و دم افزون بر طـبـيـعـت     
چيره شود. ولي باز هم ممكن است پرسيده شود كـه تـكـامـل          
اجتماعي دنباله تكامل بيولوژيك است . اما آيا مي توان گفت كـه   
تكامل بيولوژيكي انسان ديگر به كلي متوقف شده و انسان فقـط  
از طريق اجتماعي تكامل پيدا مي كند ؟ پاسخ روشن اين سوال را 

هنگامي كه شكل نوي ”  شنيد :   »اوپارين «نيز مي توان از زبان 
از حركت ماده بوجود مي آيد ، اشكال قديمي طبعا به موجوديـت  
خود اد امه مي دهند ، اما ديگر نقش قابل توجهي در تكامل ماده 
ندارند . زيرا سرعت حركت آنها نسبت به سرعت حركت مـويـن      

كي توان گفت »اوپارين  «بنابراين به گفته ” .  بسيار ناچيز است 
كه تكامل بيولوژيكي انسان بازهم ادامه خواهد يافت ، مـنـتـهـا       
سرعت اين تكامل نسبت به تكامل اجتماعي آنقدر كم است كـه    
تقربيا مي توان را به حساب نياورد . تازه تغييرات بيولوژيكي انسان 

در طول »استرالوپيته كوس «تابع تكامل اجتماعي او شده است .  
يازده ميليون سال در نتيجه تكامل بيولوژيك ، به اين نتيجه رسيد 
كه اگه سنگ را بشكند ، لبه اش تيز مي شود و كار آمدتـر مـي     
گردد . در صورتي كه انسان در طي شش هزار سال كلنگ سنگي 

تبديل كرده است . اگـربـه        ”  آپولو ” و ” لونا خود ”  و چوبي را به 
اختراعات و اكتشافات دو قرن اخير توجه كنيم اين مقايسه بسيـار  
جالب تر خواهد شد. اين نكته بديهي را نيز در جواب پرسشي كـه   
ممكن است مطرح ميشود ياد آوري كنيم كه انسان بـه صـورت     
جامعه با طبيعت برحورد مي كند ، نه بطور انفرادي . به عـبـارت      
ديگر تكامل اجتماعي انسان تكامل جامعه است و جامعه به عنوان 
يك واحد به حساب مي آيد . بنابراين فرد جدا شده از جامـعـه ،      
تازه اگر جدا شدن فرد از جامعه ممكن باشد ، مالك قضاوت مـا    
در اين مورد نيست . داستان تكامل را تا آنجا كه در حوصله ايـن   
كتاب بگنجد گفتيم . اكنون به بررسي دو پديده انساني هـم زاد     

را تـمـام     ” مقدمه تاريـخ    ”  انسان يعني زبان و شعور بپردازيم و 
 كنيم . 

 پدايش زبان 
تا بدان جا رسيده بود كـه   »اسرالوپيته «گفتيم كه تكامل عبصي 

سنگ و چوب بردارد ، با آن از خود دفاع كند و نيز خوراك بدست 
، مانند ميمون هاي آدم نماي امروز ،   »اسرالوپيته كوس «آورد .  

صداها ئي از گلوي خود خارج مي نمود كه اين صداها از چند نوع 
انگشت شمار تجاوز نمي كرد . اين صداها فريادهاي غريزي بـود   

 مقدمه اي بر تاريخ 

نوشته فدائي خلق  
 حميد مومني
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كه به هنگام ترس ، خشم ، خوشحالي و احتماال چند حالت ديگر 
به صـورت    »استرالوپيته پوس «از گلوي او خارج مي شد . چون  

گله زندگي مي كرد ، به اين صداها نياز بدين وسيله سايـر گلـه     
پينه كانتروپـوس   «هاي خود را به كمك مي كشانيد . گفتيم كه  

، سنگ را تغييرات شكل مي  »استرالوپيته كوس  «، برخالف  »
داد و بكار مي برد ، يعني ابزار سازي مي كرد . پـيـداسـت كـه          
ساختن ابزار و دسته جمعي بكار بردن آن نياز به صـداي هـاي       
( الفاظ ) گوناگون تري داشت . يعني در واقع استعـمـال دسـتـه          
جمعي ابزار انسان را مجبور كرد كه كلمه را خلق كند و بـاالخـره   
اين كار را هم كرد . كلمه هاي ابتدائي به فريادهاي بريده بريده و 
طبييعي شباهت داشت . پس از پايان سپيده دم پارينه سنگي كـه   
نخستين تبر دستي بوجود آمد ، لزوم كلمه بيشتر شد ، زيرا كه تبر 
دستي احتياج به نام داشت . كار كردن دسته جمعي با آن و نـيـز    
ساختن آن هم به كلمات ديگر نياز داشت . هنگام انشعاب ابـزار     
سنگي ( دوره ي پارينخ سنگي ميانه ) باز هم لزوم كلمه بيشـتـر     
شد ، زيرا كه ابزارهاي گوناگون سنگي بوجود آمد و اين ابـزارهـا   
بدون نام هاي جداگانه و مشخص نه مي توانستند به كار روند و   
مي توانستند ساخته شوند . كار كردن با اين ابزارها احتـيـاج بـه       
كلمات و ختي جمالتي داشت . البته روشن كردن اين مساله كـه   
جمله ، بدان صورت كه منظور ماست ، چگونه شكل گـرفـتـه ،      
كاري بس مشكل است ولي مي توان گفت كه كلمات ابتدائي كار 
جمله را انجام مي دادند . يعني بيان يك كلمه ابتدائي با حالتي كه 
همراه آن بوده ، خود به تنهايي مقصود را مي رساننده . پيچـيـده    
شدن روابط انسان با ابزار و اشاي پيرامون او سبب خلق جـملـه     
هاي چند كلمه اي و پيچيده گرديد . پيدايش برخي از كـلـمـات     
ابتدائي شكلي كامال طبيعي داشته است . اين مطلب را مي تـوان   
از كاوش در كلمات امروزي زبان هاي مختلف كشف كرد . مثـال   

در زبان هاي مختلف دنيا به شكلي تقربيا مشابـه وجـود     ” مادر ”  
دارد مانند : مادر ( در فارسي ) مادر ( در انگليسي ) مـوتـر ( در             
آلماني ) مات ( در روسي ) مر ( در فرانسه ) ام ( در عربي ) ماما و      
مامان ( در زبان كودكان ايراني ) مامي ( در زبان كودكان ايراني ) 
البته اين امر دليل خويشاوندي اين زبانها ( به استثناي عربي ) بـا    
يكديگر هم هست ، ولي دليل اصلي آن اين است كه كلمه مادر ، 
كلمه بسيار طبيعي است و از نياز كودك به مكيدن پستان مادر و   
صدايي كههنگام بيان اين نياز از كودك شينده مي شود ناشي مي 

به معني پستان ”  مه مه ” گردد . الزم به ياد آوري است كه كلمه  
شباهت بسيار زيـادي  ” ماما ”  نيز ( در زبان كودكان ) به كلمه ي   

دارد . همچنان گفتيم ، برخي از كلمات ابتدائي شـكـل بسـيـار          
طبيعي داشته اند . اما بيشتر كلمات ابتدائي و بعدي به طور اتقاقي  

انتخاب شده اند . بدين جهت است كه در زبان هاي مختلف بـه     
يكديگر شباهت ندارند . البته فراموش نشود كه شباهت بـرخـي      
كلمات در زبان هاي مختلف دليل خويشاوندي اين زبان هاست . 
اين خويشاوندي در اثر رابطه هاي اقتصادي ــ اجـتـمـاعـي و          
فرهنگي جامعه هاي مختلف با يكديگر بوجود آمد . نزديك شدن  
و رابطه جامعه ها به يكديگر زبان آنها را به هم شبيه و نـزديـك   
كرده و گروه هاي زباني را بوجود آورده است . گروه هاي بـزرگ   
تر زباني را بوجود آورده ، مانند زبان فارسي كه از گروه زبان هاي 
هندو ـ ايراني است و گروه زبان هندو ـ ايراني نيز خود شاخه اي 
از گروه بزرگ زبان هاي هند و اروپائي است . اين را نيز بگوييـم   
كه تا كنون زبان را فقط به عنوان يك دستگاه صـوتـي تـلـقـي        

بطور كـلـي يـك        ”  پاولف ” كرديم . در حالي كه زبان ، به قول  
است و اين عالئم مصنوعي مي تواند ” عالئم مصنوعي ” دستگاه 

چيز ديگري به غير از صورت هم باشد ، مانند زبان حركتـي كـه     
ناشي از حركت دست و سر و بدن و غيره است . ولي آن چه كـه   
به عنوان زبان عموميت دارد و نقش عظيمي در زندگي اجتماعـي  
انسان بازي مي كند ، يك دستگاه ( سيستم ) صوتي است كه در   
مرحله اي خاص داراي خط نيز شده است . زبان هـاي امـروزي      
جهان ، با پيشرفت اجتماعي جامعه اي انساني دم بدم تكامل مي 
يابند و گسترده تر و تواناتر مي شوند . طبيعي است كه زبان هاي  
جوامع پيشرو گسترده تر ، تواناتر متكامل تر است . افزايش همـه   
جانبه ارتباطات بين جوامع انساني سبب نزديك شدن زبان ها بـه  
هم و نفوذ آنها در يكديگر مي شود . اين جريان ( پروسـه ) در         
آينده اي بالنسبه دور ممكن است سبب ايجاد زباني جهاني گردد . 
البته اين جريان ( پروسه ) به معني ماندن يك زبان و از بـيـن         
رفتن بقيه زبان ها نيست ، بلكه عبارت است از ادغام تمام زبـان    
ها در يكديگر برمبناي مركزيت زبان هاي رشد يافته تر و متكامل 
تر . چنان كه ياد شد اين جريان ( پروسه ) طوالني تر از آن است    

 ( ادامه دارد) كه دريك يا چند دهه ي ديگر به انجام برسد . 

سال . 18ممنوعيت كار اطفال و نوجوانان كمتراز    

كودكان در معدن ها، كارگاه 
هاي كوچك صنعتي و كارهاي 

در شرايط ساختماني سخت و 
دشوار و بسيار خطرناك مورد 
 ستم و استثمار قرار ميگريند.
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داستاني برگرفتـه از    
كتاب: شـاه گـوش        

نوشته ايتـالـو     ميكند
 كالوينو

 : درباره نويسنده
 15ايتالو كالـويـنـو      

ــر     ــب ــت در   1923اك
سانـتـيـاگـو دالس       
وگاس در كوبا به دنيا آمد. وي نويسنده، خبرنگـار، مـنـتـقـد و           

پرداز ايتاليايي است كه فضاي انتقادي آثارش باعث شده او  نظريه
هاي ايتاليا در قرن بـيـسـتـم        ترين داستان نويس را يكي از مهم
نا  بر اثر خونريزي مغزي در سيه 1985سپتامبر  19بدانند. كالوينو  
 .ايتاليا درگذشت

وي تا پنج سالگي در كوبا ماند، سپس به همراه پدر و مادرش كه 
شناس بودند به ايتاليا رفت و بيشتر زنـدگـي خـود را         هر دو گياه

 .جا سپري كرد همان
به  1941رمو ماند، سپس، در سال  كالوينو تا هجده سالگي در سان

به نهضت مقاومت ايتاليا و بـريـگـاد       1943تورين رفت. در سال  
گاريبالدي، و پس از آن به حزب كمونيست ايتاليا پيوست،كالوينـو  

پنـجـاه    ٴبه اتحاد جماهير شوروي سفر كرد.در دهه  1950در سال 
هاي پـنـدآمـيـز      تر نزديك به حكايت كالوينو به نوعي تخيل ادبي

گرايش پيدا كرد كه در آن هجو اجتماعي و سياسي با تـفـنـنـي       

 ٴناموجود و مورچه ٴطنزآميز همراه است. چند كتاب از جمله شواليه 
آرژانتيني را منتشر كرد و با نشريات كمونيستي و ماركسيـسـتـي    

اي از  به شكل غيرمنتظره 1957همكاري كرد، تا اين كه در سال 

 ٴاستعفايـش در نشـريـه        ٴگيري كرد و نامه حزب كمونيست كناره
نشين هم در همين سـال     چاپ شد. كتاب بارون درخت  »لونيتا« 

 .منتشر شد
كالوينو با دعوت بنياد فورد به آمريكا سفر كند و شش ماه آنـجـا     
بماند. كالوينو چهار ماه از اين شش ماه را در نيويورك گذراند و به 

در ايـن    .  خودش كامالً تحت تأثير دنياي جديد قرار گرفت ٴگفته
مدت با ايستر جوديت سينگر هم آشنا شد، كه چند سال بعـد در    
سفري به كوبا، در هاوانا با او ازدواج كرد. كالوينو در اين سفر بـه   

 .زادگاهش كوبا نيز رفت و با ارنستو چه گوارا هـم ديـدار كـرد         
نا ايتاليـا   بر اثر خونريزي مغزي در سيه 1985سپتامبر  19كالوينو 

 .درگذشت

عنكبوت ، شواليـه نـامـوجـود ،          ٴراه النه:  كتابهاي ايتالو كالوينو
كنـد ، اگـر        هاي ايتاليايي، شاه گوش مي ويكنت دوشقه ، افسانه

هاي كيهانـي، بـارون      هاي زمستان مسافري، كمدي شبي از شب

بـعـدي، چـرا بـايـد             ٴنشين، شش يادداشت براي هـزاره  درخت
 ...ها را خواند و كالسيك

شهري بود كه همه اهالي آن دزد بودند. شبها پس از صرف شام،  
هركس دسته كليد بزرگ و فانوس را برمي داشت و از خانه بيرون 

دستبرد زدن به خانه يك همسايه. حوالي سـحـر بـا        يميزد؛ برا
دست پر به خانه برمي گشت، به خانه خودش كه آنرا هم دزد زده 

به اين ترتيب، همه در كنار هم به خوبي و خوشي زنـدگـي     .  بود
ميكردند؛ چون هركس از ديگري مي دزديد و او هم متقـابـالً از     

دادو ستـدهـاي   .  ديگري، تا آنجا كه آخرين نفر از اولي مي دزديد
تجاري و به طور كلي خريد و فروش هم در اين شهر به همـيـن   
منوال صورت مي گرفت؛ هم از جانب خريدارها و هم از جـانـب     
فروشنده ها. دولت هم به سهم خود سعي مي كرد حق و حسـاب   
بيشتري از اهالي بگيرد و آنها را تيغ بزند و اهالي هم به سـهـم     
خود نهايت سعي و كوشش خودشان را مي كردند كه سر دولت را 
شيره بمالند و نم پس ندهند و چيزي از آن باال بكشند؛ بـه ايـن     

نـه كسـي     .  ترتيب در اين شهر زندگي به آرامي سپري مي شـد 
خيلي ثروتمند بود و نه كسي خيلي فقـيـر و درمـانـده. روزي،            
چطورش را نمي دانيم؛ مرد درستكاري گذرش به شهر افـتـاد و       

شبها به جاي اينكه با دسته كليد . آنجا را براي اقامت انتخاب كرد
و فانوس دور كوچه ها راه بيفتد براي دزدي، شامش را كـه مـي     
خورد، سيگاري دود مي كرد و شروع مي كرد به خواندن رمـان.    
دزدها مي آمدند؛ چراغ خانه را روشن مي ديدند و راهشان را كـج  

 . مي كردند و ميرفتند

اوضاع از اين قرار بود تا اينكه اهالي، احساس وظيفه كردند كه به 
اين تازه وارد توضيح بدهند كه گرچه خودش اهل ايـن كـارهـا        

هرشب كـه در     .  نيست، ولي حق ندارد مزاحم كار ديگران بشود
خانه مي ماند، معنيش اين بود كه خانواده اي سر بي شام زمـيـن   

 داستان
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مي گذارد و روز بعد هم چيزي براي خوردن ندارد. بدين ترتيـب،   
مرد درستكار در برابر چنين استداللي چه حرفي براي گفتن مـي    
توانست داشته باشد؟ بنابراين پس از غروب آفتاب، او هم از خانـه  
بيرون ميزد و همانطور كه از او خواسته بودند، حوالي صبح برمـي  
گشت؛ ولي دست به دزدي نميزد. آخر او فردي بود درستـكـار و      

مي رفت روي پل شهر مي ايستاد و مدتها به  .  اهل اينكارها نبود
جريان آب رودخانه نگاه مي كرد و بعد به خانه برمي گشت و مي 

 1در كمـتـر از       .  ديد كه خانه اش مورد دستبرد قرار گرفته است
هفته، مرد درستكار دار و ندارد خود را از دست داد؛ چيزي بـراي    
خوردن نداشت و خانه اش هم كه لخت شده بود. ولي مشكل اين 

چرا كه اين وضعيت البته تقصير خود او بود. نه! مشكل چيز   .  نبود
ديگري بود. قضيه از اين قرار بود كه اين آدم با اين رفتارش، حال 
همه را گرفته بود! او اجازه داده بود دار و ندارش را بـدزدنـد بـي       
آنكه خودش دست به مال كسي دراز كند. به اين ترتيب، هر شب  
يك نفر بود كه پس از سرقت شبانه از خانه ديگري، وقتي صبـح  
به خانه خودش وارد ميشد، ميديد خانه و اموالش دست نـخـورده   

 . است؛ خانه اي كه مرد درستكار بايد به آن دستبرد ميزد

به هر حال بعد از مدتي به تدريج، آنهايي كه شبهاي بـيـشـتـري     
خانه شان را دزد نميزد رفته رفته اوضاعشان از بقيه بهتر شـد و      
مال و منالي به هم مي زدند و برعكس، كسانـي كـه دفـعـات         
بيشتري به خانه مرد درستكار (كه حاال ديگر البته از هر چيز بـه     
درد نخوري خالي شده بود) دستبرد ميزدند، دست خالي به خـانـه    
برميگشتند و وضعشان روزبه روز بدتر ميشد و خود را فـقـيـرتـر       

به اين ترتيب، آن عده اي كه موقعيت ماليشان بهتر شده .  ميافتند
بود، مانند مرد درستكار،اين عادت را پيشه كردند كه شبها پس از 
صرف شام، بروند روي پل چوبي و جريان آب رودخانه را تمـاشـا   
كنند.. اين ماجرا، وضعيت آشفته شهر را آشفته تر ميكـرد؛ چـون       
معنيش اين بود كه باز افراد بيشتري از اهالي ثروتمندتر و بـقـيـه    

به تدريج، آنهايي كه وضعشان خوب شده بـود و    .  فقيرتر ميشدند
به گردش و تفريح روي پل روي آوردند، متوچه شدند كه اگر بـه  
اين وضع ادامه بدهند، به زودي ثروتشان ته ميكشد و به اين فكر 

چطور است به عده اي از اين فقيرها پول بدهيم كـه  ”  افتادند كه 
قراردادها بسته شد، دستمزدها  “. شبها به جاي ما هم بروند دزدي

تعيين و پورسانتهاي هر طرف را هم مشخص كردند: آنها الـبـتـه     
هنوز دزد بودند و در همين قرار و مدارها هم سعي ميكردند سـر    
هم كاله بگذارند و هر كدام از طرفين به نحوي از ديگري چيزي 
باال ميكشيد و آن ديگري هم از .... . اما همانـطـور كـه رسـم              
اينگونه قراردادهاست، آنها كه پولدارتر بودند و ثـروتـمـنـدتـر و        
تهيدستها عموماً فقيرتر ميشدند. عده اي هم آنقدر ثروتمند شدنـد   
كه ديگر براي ثروتمند ماندن، نه نياز به دزدي مستقيم داشتند و   
نه اينكه كسي برايشان دزدي كند. ولي مشكل اينجا بود كه اگـر   
دست از دزدي ميكشيدند، فقير ميشدند؛ چون فقيرها در هر حـال  
از آنها ميدزديدند. فكري به خاطرشان رسيد؛ آمدند و فقيـرتـريـن     
آدمها را استخدام كردند تا اموالشان را در مقابل ديگر فـقـيـرهـا       

بـه ايـن     .  حفاظت كنند، اداره پليس برپا شد و زندانها ساخته شد
ترتيب، چند سالي از آمدن مرد درستكار به شهر نگذشته بود كـه    
مردم ديگر از دزديدن و دزديده شدن حرفي به ميان نميـاوردنـد.   
صحبتها حاال ديگر فقط از دارا و ندار بود؛ اما در واقع هنوز هـمـه   
دزد بودند. تنها فرد درستكار، همان مرد اولي بود كه ما نفهميديم  

 . براي چه به آن شهر آمد و كمي بعد هم از گرسنگي مرد

كان ممنوع!دكار كو  

مي دانيم كه براي درمان ناخوشي ها اول بايد 
علت آن را پيدا كرد.مثال دكترها برا معالجه ي 
مريض هايشان اول دنبال ميكروب آن مرض 
مي گردند و بعد دواي ضد آن ميكروب رابه 
مريض هايشان مي دهند. براي ا ز بين بردن 
ناخوشيهاي اجتماعي هم بايد همين كار را 

كرد... كتابهايي كه ما را فقط سرگرم ميكنند 
و فريب مي دهند، به درد پاره كردن مي 

خورند... قصه خواندن تنها براي سرگرمي 
بدين جهت من هم ميل ندارم كه بچه  .نيست

هاي فهميده قصه هاي مرا تنها براي 
 .سرگرمي بخوانند

 معلم سرخ زندگي صمد بهرنگي 
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پرچم سرخي كـه در       1349بهمن  19يك سال قبل در روز  41
سياهكل برافراشته شد . فرياد اعتراض كارگران و زحمتكشـان و     
فوران خشم توده هاي زحمتكش مردم بر عليه حاكميتي بو كـه    
پاسدار يكي از ارتجاعي ترين نظامهاي سياسي زمانه خود بشمـار  
ميرفت . حكومتي كه با ترور و خفقان و با ايجاد ترس و وحشـت   
در ميان مردم با اعمال خشن ترين شيوه هاي سركوب در بـرابـر   
كوچكترين حركتها و اعتراضات توده اي ، كوشش مي كـرد تـا       
نظم و امنيت موجود را حفظ كرده و ايران را با ثبات ترين حلـقـه   
زنجيره امپرياليسم قرار دهد . نظامي كه سنگ بناي سياست اش  
تشديد استثمار و غارت و چپاول توده هاي كارگر و رنجديده مردم 
بسود سرمايه داران و انحصارات امپراياليستي و تبديل ايـران بـه     
يكي از مهمترين پايگاه هاي سياسي و نظامي امپريالـيـسـم در      
منطقه خاورميانه و خليج فارس تشكيل ميداد و در يك چـنـيـن      
فضاي اقتصادي اجتماعي و سياسي رفقاي ما با حداقل امكانات با 
حماسه سياهكل جنبشي را پايه گذاري كردند كه در اعماق طبقه 

 كارگر و توده ها نفوذ كرد و تا كنون نيز ادامه دارد . 

 عمليات سياهكل چگونه آغاز شد 
بعد از سالها تالش و كوشش عده اي انقالبي و كمونـيـسـت در      

واحد از     بهمن ماه يك 19،  1349يكي از روزهاي سرد زمستان 
فدائيان خلق بمنظور آغاز مبارزه مسلحانه از جنگل هاي شمال به 
خاطر اتفافي پيش بيني نشده با حمله به پـاسـگـاه ژانـدارمـري        
سياهكل موجوديت سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران را اعـالم  
كردند . عمليات سياهكل كه در دل تاريك زمانه شـعلـه هـاي         
فروزاني بر افروخت كه هنوز هم گرماي آن الهام بخش مبـارزان  
راه آزادي و سوسياليسم است . محصول اقدام مشترك دو گروه از  
مبارزيني بود كه سالها قبل از آن در جستجوي راهي براي بـرون  
رفت جنبش كمونيستي و آزاديخواهانه از بن بستي بـودنـد كـه        
بخاطر جو سركوب و خفقان از يكسو و سازشكاريها و بي عمـلـي   
هاي احزاب و سازمانهاي سياسي از سوي ديگر ، در آن گرفـتـار   
شده بود . يكي از اين گروه گروه معروف به جزني ـ ظريـفـي و      
ديگري به گروه پويان و احمدزاده شهرت داشـت . عـمـلـيـات           
مسلحانه سياهكل محصول سالها گفتگو و تبادل نظر اين دو گروه 
بود كه نخستين بار تحت نام چريكهاي فدائي خلق ايران بعـد از    
حماسه سياهكل اعالم موجوديت كردند . از گروه رفيق جـزنـي      

رفيق جزني و يارانش دستگير شده  46ظريفي ( كه قبال در سال  
بودند ) تعداد اندكي باقيمانده بود كه توسط رفيق حميـد اشـرف      

با برگشتن رفيق صـفـايـي       48سازماندهي شده بودند و در سال 
فراهاني يكي از اعضاي قديمي گروه از فلسطين اين گروه تقويت 
و بهدها به گروه جنگل معروف شد . هم زمان با تقسيم نيروهاي  
اين گروه به گروه كوه و شهر و ارتباط آنها با گروه رفقا احمـدزاده  
و پويان عمليات جنگهاي شمال نيز طرح ريزي شد . در اين زمان 

گروه جنگل بعد از ضربه رفقـا جـزنـي و         1347يعني پائيز سال 
ماه تعداد  2كادر سازمان داده شد و به فاصله كمتر از  8يارانش با 

گروه كوه بـراي   1349نفر افزايش يافت . در شهريور   23آنها به 
عمليات بعد از يك تدارك سخت و سنگين عازم جنگلهاي شمال 
شد اما بداليل امنيتي شروع عمليات طبق تاريخ پيشبينـي شـده     
انجام نشد و عمليات به تعويق افتاد . اما بهمن ماه همـان سـال      
ابتكار عمل جهت انجام عمليات در زماني تعيين شده از دسـت      
رفقا خارج شد . چرا كه در اين ماه ساواك رژيم شاه حـملـه اي      

 سال پيكار در راه آزادي و برابري  41

 بهمن سالروز رستاخيز سياهكل 19بمناسب 
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ساعت بيش از هشت نفر از  24گسترده و تدراك شده در  فاصله 
نفر  3رفقا و پايه گذاران سازمان دستگير شدند . در روز اول حمله 

نفر در تهران دستگير و به زير شكنجه برده شدند .  5در گيالن و 
رفيق هوشنگ نيري از گروه جنگل بيش از آغاز عمليات دستگير 
ميشود ، رفيق هادي بنده خدا لنگرودي كه از دستگيري هوشنگ 
بي خبر بود به سراغ او ميرود و در خانه اي كـه رفـيـق در آن          
نيروهاي ساواك مواجه و بعد از درگيري مسلحانه به اسـارت در    

 2نفر تقليل مييابد . و هم زمان     8ميايد . و با اين ضربه گروه به  
رفيق ديگر در تهران ضربه ميخورند . در يك چنين شـرايـط و        

بهمن ماه اعضاي گروه كـوه بـه      19اوضاع و احوالي بود كه روز 
پاسگاه ژاندارمري حمله ميكنند در اين زمان شايد هيچ كس بـاور  
نميكرد كه در مقابل اقدام مسلحانه رفقا جنگل رژيم شاه به چنان 
عكس العملي دست بزند كه تا آن موقع بيسابقه و باور نكـردنـي   
بود . اما تاريخ نشان داد كه اقدامات گسترده و سركوبگرانه رژيـم   
پربيراه هم نبوده است چرا كه اقدام انقالبي رزمندگان سياهـكـل   
آتش خشم فروخفته در دل مردم را شعله ورتر كـرد بـه نـحـو           
باورنكردني شور و شوق مبارزه براي آزادي و عدالت اجتـمـاع را     
درقلوب جوانان جاري ساخت به همين خاطر بود كه رژيم شاه بـا  
صالح ديد اربابان امپراليست خود براي سـوكـوب انـقـالبـيـون         
سياهكل هزاران نيروي نظامي و كل ساواك جهنـمـي خـود را        
بسيج كرد . ژنرال اويسي كه در آن زمان فرمانده كل ژاندارمـري   
كشور بود شخصا در سياهكل ستاد عملياتـي تشـكـيـل داد و           
غالمرضا پهلوي برادر شاه ، در سمت ناظر و هماهنگ كـنـنـده      

 عمليات سركوب انقالبيون سياهكل وارد صنحه شد . 
بدين ترتيب هزاران نيروي نظامي و ساواكي بـا آخـريـن مـدل         
تجهيزات نظامي به سياهكل اعزام شدند . و جنگل هاي سياهكل 

فدائي با هزاران نيروي نظامي و ماموران  9به ميدان رزم انقالبي 
ساواك تبديل شد . طي دو روز نبرد خونين ، رفقا مهدي اسحاقي  

نفر ديگر دستگير و بـه       7و رحيم سماعي به شهادت رسيدند و 
شكنجه گاه هاي ساواك اعزام شدند . اما بكار گيري شـكـنـجـه      

اسـفـنـد       27هاي وحشيانه دشمن كاري از بيش نبرد و سحرگاه 
فـدايـي      13به حكم دادگاه هاي نظامي و فرمايشي شاه    1349

سرافرازانه در برابر جوخه هاي اعدام قرارگرفتند و در راه آزادي     

فـدائـي      13برابري و سوسياليزم جان خويش را فدا كردند . اين  
عبارت بودند از رفقا علي اكبر صفايي فراهاني ، هادي بنده خـدا    
لنگرودي ، اسماعيل معنيي عراقي ، جليل انفرادي ، ناصر صيـف  
دليل صفايي ، محمد علي محدث قندچي ، عباس دانش بهزادي ، 
غفور حسن پور ، اسكندر رحيمي مسچي ، هـادي فـاضـلـي ،           
هوشنگ نيري ، شجاع الدين واحمد فرهودي . بعد از دستگيرهاي 
تهران و اعدام جمعي رفقا رژيم ددمنش شاه با بسيج نـيـروهـاي    
سركوبگر خود و با براه انداختن كارزار تبليغاتي وسيع تالش كـرد  
تا چنين وانمود كند كه جنبش نوين كمونيستي را در نطفه خـفـه   
كرده است . اما اين جنبش نه تنها در نطفه خفه نشد بـلـكـه بـا        
پيوستن صدها و هزاران انسان آگاه و مبارزه به صفوف آن هشت 
سال تمام و تا قيام توده هاي رنجديده مردم و فـرار شـاه يـك        
لحظه از مبارزه باز نايستاد و صدها شهيد تقـديـم راه آزادي و         
سوسياليسم خود نمود ، درست در هشتمين سالـگـرد بـرگـزاري       
مراسم ياد بود سياهكل بود كه جرقه قيام باز هم بوسيله همـيـن   
فدائيان زده شد و مراسم برگزاري سالگرد سياهكل در بـهـمـن      

به نقطه قيام عمومي توده ها و سرنگوني رژيم سلطـنـتـي     1357
 تبديل شد . 

تاكنون كه چهل و يكمين سـالـگـرد     57بهمن ماه تا قيام  19از 
حماسه سياهكل را گرامي ميداريم هزاران فدائي در راه آرمانهـاي  
انساني و در راه آزادي سوسياليسم پيكار كردند . در اين پـيـكـار       
سخت و سترگ بسياراني از رفقاي ما در شهرها و روستاها و در     
كارخانه ها و مزارع در دفاع از منافع توده هاي رنج و كار و بـراي  
بدست آوردن آزادي و سوسياليسم از هيچ تالشي دريغ نـكـردنـد    
بسياري از ياران ما در شكنجه گاه ها و زندانهاي بر سـر آرمـان     
خود ايستادند و هزاران نفر از آنها جان برسر پيمان خود با مـردم    
كارگر و زحمتكش نهادند و همانا در پرتو اين رزم عاشقانه و پيكار 
صادقانه است كه سازمان ما در تاريخ سياسي و اجتمـاعـي دهـه      
هاي اخير به يك نيروي اجتماعي و تاريخي مهم و موثر تبـديـل   

سال تمام نيرو و  25شد . رژيم جمهوري اسالمي طي نزديك به  
توان خود را به كار گرفت تا كار ناتمام رژيم سلطنتي را بـه سـر     
انجام برساند هزاران نفر از فدائيان خلق بار ديگر به زنـدانـهـا ،        
شكنجه گاه ها و ميدانهاي تير روانه شدند . اما عليرغم اعـمـال      

سال . 18ممنوعيت كار اطفال و نوجوانان كمتراز    
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وحشيانه ترين سركوبها برعليه فدائيان ، اين رژيم نيز در اجـراي    
اهداف شوم خود توفيق نيافت و باشكست مواجه شد و فدائيان در 

سال عليرغم فراز و نشيب هاي بسـيـار و بـرغـم          41طول اين 
رفيقان نيمه راه و اشتباهات و انحرافات عارض بر آن اينـك بـا     
متحد شدن كمونيست هاي اين جنبش و بـا درس گـيـري از          
پيروزيها و شكست هاي گذشته پرچمي را كه در سياهـكـل بـر      

سال پس  41افراشته شده بود همچنان در اهتزاز نگه داشته است 
از بنيان گذاري سازمان اينك با كوله باري از تجربه ايستاده ايم و 
خود را در برابر وظايفي ميبينيم كه شرايط بسيار حسـاس زمـان     
كنوني در برابرمان قرار داده است و ما بر مسئوليتي كه بـرگـردن   
داريم آگاهيم و پرچمي را كه در سياهكل برافراشته شد هرگز بـر  
زمين نخواهيم گذاشته . در چهل و يكمين سالگرد بنيـانـگـذاري     
سازمان جاي دارد تا ياد و خاطره همه آزاد مردان و آزاد زناني را   
كه در اين سالهاي سياه پرچم مبارزه براي آزادي و سوسياليسم را 
برافراشته نگهداشتند و در اين راه گرامي ترين گوهر هستي خـود  
را فدا كردند ، گرامي داريم . راهي كه سپري كرده ايم بشناسيم و  
از آن درس بگيريم . اينك به ياد بود سالگرد بنيانگذاري سازمان  

 اولين اطالعيه آنرا در زير مياوريم :
 نخستين اعالميه چريكهاي فدائي خلق 

هر جا ظلم هست مقاومت و مبارزه هم هست .... ما فرزندان انبوه  
زحمتكشاني هستيم كه در طول صدها سال با افشاندن خون شان 
بما ياد داده اند كه چگونه ميتوان به آزادي و زندگي شرافتمندانـه  
دست يافت . مبارزه چريكي شروع شده است . در تبريز چريكـهـا    
به يك پاسگاه كالنتري حمله كردند و يك قبضه مسلـسـل بـه      

بانك در سـراسـر      40غنميت گرفتند ... در سال گذاشته بيش از    
كشور ، خصوصا در تهران توسط چريكها مورد حمله مسلحانه قرار 
گرفت و ميليونها تومان پولي كه از ما دزديده شده ، مصادره شد و 
مورد استفاده مبارزه انقالبي قرار گرفـت . يـورش قـهـرمـانـه              
چريكهاي از جان گذاشته به پاسگاه سياهكل در گيالن به روشني 
تمام نشان ميدهد كه مبارزه تنها راه آزادي مردم ايران است . مـا   
چريكهاي فدائي خلق با حمله به پاسگاه كالنتري قلهك و اعدام 
فرسيو جنايتكار نشان داديم كه راه قهرمانانه سياهكل را ادامـه      

 خواهيم داد .....

 مارس ، روز جهاني زن  بوجود آمد ! 8چگونه 
، هزاران تن از زنـان   1908مارس  8صد و چهار سال پيش در

كارگر و زحمتكش صنايع نساجي و دوزندگي امريكا در شـهـر   
نيويورك ، ضمن بر پا داشتن تظاهرات اعتراضي عظيم ، پايان 

ساعات كار روزانه براي زنان ،  12بخشيدن به قوانين وحشيانه 
افزايش دستمزد ، كم كردن ساعات كار ، بدست آوردن حـق    
راي و لغو كار كودكان را خواستار گرديدند . اين تـظـاهـرات       
باشكوه كه نقطه عطفي در تاريخ مبارزات زنان بـراي كسـب     
حقوق برابر با مردان بشمار مي آيد ف نخستين جرقه اي بـود  
كه در تداوم خود منجر به تثبيت حق راي براي زنان امـريـكـا    
گرديد. تظاهرات مذكور نه تنها در آمريكا مورد حمايت هزاران  
زن زحمتكش و مبارز ديگر قرار گرفت بلكه در ساير مـنـاطـق    
جهان نيز موج حمايت انقالبي انبوه زنان كارگر و مبارز را در     

 1910پي داشت . چند سال بعد از اين روز يعنـي در سـال          
كنفرانس بين المللي زنان ، به پيشنهاد انقالبي كمونيـسـت و     
مبارز مشهور آلماني كالرا زتكين هشتم مارس را بعنـوان روز    
جهاني زن نامگذاري كرد ، اين نام گذاري همچنين به پـاس    
گراميداشت مبارزات زنان زحمتكش امريـكـا و نـيـز بـراي            
پشتيباني از مبارزات كليه زنان زحمتكش و ستمديده سـراسـر     
جهان صورت گرفت ، كنفرانس به تمامي زنان جهان فراخوان 
داد تا هر ساله در اين روز جشن همبستگي برپا دارند و علـيـه   
بيدادگريهائي كه در جامعه سرمايه داري نسبت به آنان روا مي 
شود به خيابانها بريزند و سرود اتحاد و مبارزه در راه رهائي از   
قيد و بند بردگي را سر دهند . از آن هنگام تا كنون روز جهاني  
زن همه ساله در بسياري از كشورهاي جهان توسط نيروهـاي  
مترقي و انقالبي جشن گرفته ميشود . در ايـن روز زنـان و          
مردان مبارز ، در صفوف يكپارچه خود بر ضرورت رهائي از يوغ 
سرمايه داري كه سرمنشاء تمامي اشكال توحش ، سركـوب ،    
تحقير و بي حقوقي انسانها از جمله زنـان اسـت پـاي مـي           

در ايران نيز همچون ساير كشورهاي جهان ، عليرغم   فشارند . 
تمام محدوديتها توسط رژيم مذهبي و قرون وسطائي جمهوري 
اسالمي ،اين روز تاريخي توسط زنان انقالبـي و نـيـروهـاي         
مترقي با اعتراض به تبعيض جنسي و ستم و استثمـار جشـن     

 گرفته ميشود . 
نشريه په ره سيلكه نيز به سهم خود اين روز تاريخي را به تمام 
زنان مبارز و آگاه ، زنان كارگر و زحمتكشي كه در بـدتـريـن      
شرايط كار براي سير كردن شكم خود و فرزندانشان مشـغـول   

 كار هستند شاد باش مي گويد .

كان ممنوع!دكار كو  
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 ) apartheideآپارتايد  (
اين واژه ي انگليسي يكي از اشكال وحشيانه ي تبعيض نژادي 
را بيان ميكند و در اصل عبارتست از سياست تبعيضي كه نـژاد    
پرستان كشور جمهوري آفريقاي جنـوبـي عـلـيـه اكـثـريـت             
سياهپوست بومي و هنديان آن كشور اعمال مي كنند . از نظـر   
لغوي بمعناي مجزا و جدا نگهداشتن است . آپار تايد يعني جـدا   
نگهداشتن افراد متعلق به نژادهاي غير سفيد ، مجبـور كـردن     
آنها به اقامت در محالت و استانهاي خاص ، محروم كردن آنها 
از كليه ي حقوق سياسي و امكان تحصيل و پيـشـرفـت . در         
مناطقي كه سياهپوستان مجبوربه اقامت در آن مي شوند و حق 
خروج از آنرا ندارند حداقل امكانات زندگي نيز موجود نيست . بر  
اثر مبارزه ي مردم و همچنين اقدامات دول سوسياليـسـتـي و      
دول كشورهاي آسيائي و آفريقائي ، رسما آپارتايد غير قانـونـي   
شناخته شده و سازمان ملل متحد قطعنامه هاي چندي عليه آن 
تصويب كرد و آپارتايد را نقض صريح و خشن  حـقـوق بشـر        
دانسته است . ولي بر اثر سياست دول امپرياليستي كـه خـود        
ريشه و سرچشمه ي نژاد پرستي و استثمار و نواستثمار هستند ، 
همچنان اين شيوه ي ضد انساني و خشن تـبـعـيـض نـژادي        

 حكمفرماست . 

 )  apoli�smeآپوليتيسم (
يعني روش القيدانه نسبت بسياست و خود داري از شركـت در    
جريان سياسي ، از داشتن مشي صريح سياسي . ايـن واژه از         
ريشه پوليتك بمعناي سياست پيشوند با مهفوم نفي تـركـيـب      
شده است القيدي و بي اعتنائي نسبت به حيات سـيـاسـي و        
احتراز از آن عمدا در رژيمهاي سرمايه داري بين تـوده هـاي       
مردم رواج داده ميشود . عدم شركت در امور سياسـي و عـدم        
توجه بحيات اجتماعي و سياسي ناشي از آنست كه زمـانـداران     
كشورهاي سرمايه داري سعي ميكنند با همه وسائل توده ها را   
در عقب ماندگي ايدلوژيك نگاهدارند و توجه آنها را از مسـائـل   
ميهن و اجتماع خود بمطالب بكلي فرعي و زندگي روزمـره و      
مسائل شخصي منحرف سازند . يك علت ديگر آپوليتيسم يعني  

روش القيدانه نسبت بسياست ، همچنين سرخوردگي بـرخـي     
اقشار از سياست دول و احزاب حاكم و وعده هاي تو خالي آنهـا  
و سپس عمل نكردن آنهاست . اين روش ، همچنين از طريـق   
اعمال فشار بشكل ممنوع كردن شركت در سياست براي اقشار 
خاص اجتماعي بزور ، اجرا ميشود . القيدي نسبت بسياسـت و     
مسائل ميهني و طبقاتي و اجتماعي كامـال بسـوده مـحـافـل          
زمامدار مرتجع ضد خلقي است . زيرا زحمتكشان را از نـبـرد          
بخاطر خواستهاي خود ، از مبارزه طبقاتي ، از شركت در تغييـن  
سرنوشت خود دور ميكند . در حقيقت نيمتوان در جامعه زندگي  
كرد و در سياست مداخله نداشت . عدم توجه بامور سياسي خود  
كمك بسياست محافل حاكمه ضد خلقي است و عمال بـيـك     
سياست مضر ، بيك سياست بد ، بيك سياست ارتجاعي مبـدل  

 ميشود . 

 ) radicalismeراديكاليسم ( 
راديكال در لغت بمعناي اساسي ، بنيـادي و ريشـه اسـت .            
راديكاليسم در مفهوم عام بمعناي مشي كسانيست كه طـرفـدار   
اقدامات قطعي هستند . در اصطالح رايـج ، راديـكـالـيـسـم              
بورژوازي نيز وجود دارد و آن به يك جريان گفته ميشود كه در 
آغاز برنامه ي خود مطالبات جدي و خواستهاي اصالحـاتـي و     
دمكراتيك در چارچوپ دوران سرمايه داري مطرح ميكرده است 
و در واقع بيانگر منافع قشرهاي خرده بورژوازي بوده است . در    
زمان حاضر احزابي كه در كشورهاي امپريالـيـسـتـي واژه ي         
راديكال را بدنبال نام خود يدك ميكشند اغلب به حربه اي در     
دست محافل انحصاري بدل شده و در هر صورت عجز خود را   
از ايجاد تغييرات واقعا دمكراتيك ثابت كرده اند . در مفهوم عام  
همچنان واژه ي راديكال بمعناي بنيادي و قاطع بكار مـيـرود     

 »و يا » ماخواهان تحوالت راديكال هستيم  »مثال در عبارت 

ک	ه   «فالن مسئله احتياج ب	ه ت	غ	ي	ي	رات رادي	ک	ال دارد                
 بمعنای قاطع ريشه ای و بنيادی است . 

Www.facebook.com/regaygal 
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آزادي ”روزا لوكزامبورگ: 

  “بدون برابري استثمار است

او از يك طرف يك نظريه پرداز بزرگ 

بود و از جانب ديگر انساني كه در غـم  

بيخانمان ها بود كه در سـرك هـا از       

او هـردو در     –در عذاب بودند  يسرد

هـزار   20بيش از !  يك زمان واحد بود

امـيـن      90در برلين گرد هم آمدند تا از  يام جنور 11تن به تاريخ 

سالروز قتل روزا لوكزامبورگ و كارل ليبكنيشت بنيانگذاران حـزب    

ام جـنـوري سـال         15سوسياليستي آلمان تجليل نمايند. به تاريخ  

هر دو به وسيلة سربازان گرفتار شدند و اندكي بعد از آن بـه     1919

قتل رسيدند. خانم روزا لوكزامبورگ خيلي زود از نظر سياسي فعـال   

شد و هنوز شاگرد مكتب بود كه در حلقات سياسي ممنوعه فعاليـت  

بـا     1898در پولند تولد يافت و درسال    1871مي كرد. او در سال  

يك آلماني ازدواج كرد تا بتواند به آلمان مسافرت كند. او در آلمـان   

بـعـد      –به فعاليت هاي سياسي در جنبش هاي كارگري دست زد   

زنداني شد. همكار ما كريستنه فون سودين اين زن معروف سياست  

معرفـيـزمـيـكـنـد : روزا              پيشه و نظريه پرداز معروف در جهان را

در نامه اي از زندان به خانم متـيـلـيـده      1917لوكزامبورگ در سال 

 ياكوب منشي خود نوشت:

عزيز ترينم متيليده ... به سنگ گورم بايد فقط دو هجا حك شوند:    ” 

اين آواز پرندگان كوچكي است كه من آن را چنان به “.سوي -سوي

ايـن     … خوبي تقليد مي كنم كه آنها به زودي به سويم مي آيـنـد  

باوجود برف و يخـبـنـدان و       –آواز ها طليعة جنبش بهاري هستند 

تنهايي ، ما (اين پرندگان و من) به بهار آمدني باور داريم! چه زماني    

) خواهم نشسـت تـا      Südendeمن با شما و ميمي در زوديندي ( 

براي شما هردو بار ديگر از آثار گويته بخوانم؟ ... شما و ميمي را بـا     

روزا  شوق زيادي به آغوش ميكشم. روزا لـوكـزامـبـورگ شـمـا.            

لوگرامبورگ به دليل شركت در يك تظاهرات ضد جنگ در اول ماه 

) Potsdamer Platzدر پوستدامر پـالتـس (      1916ماي سال 

گرفتار و محكوم به دونيم سال حبس شد.فريدرك هيتمن نويسنـده   

و يكي از ستايش گران پرشور روزا لوكزامبورگ كه يكي از زيـبـا       

ترين زندگي نامه هاي روزا لوكزامبورگ را بـه دور از هـرگـونـه           

او از يك طرف يـك  ” ايدوئولوژي نوشته است، در بارة او مي گويد:  

نظريه پرداز بزرگ بود و از جانب ديگر انساني كه در غم بيخانمـان  

او هردو در يـك   –ها بود كه در سرك ها از سردي در عذاب بودند 

اين به نظر من طرحي است بـراي يـك انسـان        “  زمان واحد بود! 

سياسي كه ما بدان در چنين زماني كه در آن سياست مداران اعتماد 

شان را از دست داده اند، نياز داريم!روزا لوكزامبورگ خواهان برابري  

 100براي ناداران، ستمشكان و محرومان از حقوق بود. او در چنـد     

پرداخت كه عنوان كتابش نـيـز   “  انباشت سرمايه” صفحه به تحليل 

مـي پـرداخـت و جـزء               بود. او به مسافرت هاي تبليغي سياسي 

بـيـن       شخصيت ها ي معروف در كنگرس هاي سوسياليست هاي

المللي بود. زماني كه آتش جنگ اول جهاني شعله ور شد، و بعد از    

آنكه جناح سوسيال دموكراسي در پارلمان با اكثريت بـه كـريـدت      

جنگي موافقه كرد، او بيشتر از پيش در برابر خطرات مليتـاريسـم و     

ام نوامبـر   8روزا لوكزامبورگ در  جنون بزرگ جنگي هشدار مي داد. 

ساله بـود، در       47از زندان رها شد. او كه در اين ميان   1918سال 

به وسيله سربازان بخش محافظوي گارد سـواره   1919جنوري سال 

نظام مورد ضـرب و شـتـم قـرار گـرفـت و جسـدش را در                        

انداختند. ماه ها بعد، آب جسد او را كه ديگر قابل شناسايـي     كانالي

نبود، به خشكه راند. روزا لوكزامبورگ تنها به وسيلة دست كـش و     

عكس كوچكي در قابي شناسايي شد. قتل او تا امروز بدون بررسـي   

   و مكافات باقي مانده است.

 نامداران
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 شعر 

 نوروز بهار دل فروز است 

 جشن همه خلق كينه توز است 

 عيد تو مبارك و شكون باد 

 بداخواه تو جمله سرنگون باد 

 هرچند در اين بهار زيبا 

 آالله پر است كوه و صحرا 

 بر الله ما خزان رسيده 

 صد داغ به باغبان رسيده 

 گلها همه سرد و دل فسرده است 

 شادي ز فضاي باغ مرده است 

 خون گشته ز جويبار جاري 

 بلبل شده در فغان و زاري 

 ويران شده باغ و دشت و هامون 

 از خون ، غنچه گشته گلگون 

 اي باغ چرا چنين كردي ؟ 

 اي غنچه چرا تو زود مردي ؟ 

 اين است رثاي بي پناهي 

 اين است فغان شامگاهي 

 ليكن به بهار ما كه فرداست 

 بس شوق و اميد و شور و غوغاست 

 روزيكه نهال توده آورد بر 

 نوروز دگر برآورد سر 

 سرمايه ز كار گشته در بند 

 بر چهره گل نشسته گلخند 

 آزادي خلق هاي ايران 

 شادي ديگر دهد به بستان 

 فرهنگ و هنر شود شكوفا 

 كوكو ز نواي عشق شيدا 

 كوشيم براي همچو روزي 

 خوانيم به يك زبان سرودي 

 آزادي خلق شد سرشتم 

 جز خلق مباد سرنوشتم 

 نوروز دگر برآورد سر

 هر پگاه
 هر پگاه كه به دماوند مي نگرم

 كوه پير، پروقار ايستاده است
 نمي دانم از كدامين هنگام

چادر سفيد و نيالوده و نفرسودني خود را برافراشته 
 است

 گاه خورشيد بر تارك اش مي تابد
 و گاهي مه آن را فرامي گيرد

 سيل ها و بادها از جان او نمي كاهد
 زيرا كه سينه اي سنگين و پوشاكي برفين دارد

 قله ي سپيدش به سر آرش مي ماند
در آن نقش بسته » كاوه«و  »ضحاك«رد پاي 

 است
 هاي زمانه از تاريخ ديرينه»ضحاك«به 

 از كينه ي توده ها، آشكارا سخن مي گويد
 هر گاه كه به دماوند مي نگرم

 پايداري ام مي افزايد، كينه ام ژرف تر مي گردد
را كه در آن مي بينم، قلب ام پرشرر  »ضحاك«

 را به ياد مي آورم، »كاوه«آن گاه  ميگردد
 دل ام خنك مي شود

 مرضيه احمدي اسكوئي

 به خواهرم 

 اي خوهرام 

 بپاخيز و جوياي آزاديت شو 

 چرا ساكتي تو ؟ 

 هم اكنون بپاخيز 

 بهم ريز بنياد ظلم و ستم را 

 بگير حق خود را ، خواهر من 

بگير حق خود را از آنكس حقيرت 
 شمارد 

تا به كي وسيله ارضا هوسي در 
 حرمسراي شهوت پرستان 

 تا كي چو بينوا كنيزي 

 مالي سرت به پايي 

 تا كي براي كسب لقمه ناني ، 

 صيغه حاجي صد ساله شوي 

 در كنار هووهاي ديگر 

 باز هم دگر ، بازهم دگر 

خواهر ، براي محو بيعدالتي و ظلم 
اين ضجه هاي خشمگين تو بايد 

 شود فرياد 

بايد كه بگسلي اين زنجير سخت از 
 هم 

 تا شوي در زندگي آزاد 

 خواهر ، از جايت بپاخيز 

 ظلم را از جا كن 

دردت تسكين بخش ، بجنگ ، 
 بجنگ 

 براي حق رهائيت 

 براي در هم شكستن حق نا برابري 

 فروغ فرخزاد 
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  رفــيــق عــلــيــرضــا نــابــدل     
در خانواده متوسطي در    1323( اوختاي ) در سال   

تبريز متولد شد. او بعد از اتمام دوران تحصـيـالت    
ابتدايي و متوسطه، براي ادامه تحصيل در رشـتـه     
قضايي به دانشكده حقوق دانشگاه تهران وارد شد. 
رفيق از همان روزهاي اول ورودش به دانشگاه و   
همزمان با آشنا شدن با محيط جديد، فعاالنه و بـا  

روحيه اي پرشور در جريان مبارزات سياسي دانشـگـاه شـركـت       
جست و در رابطه با رفقا و جريانات مبارزاتي اي كه مستقيـم يـا     
غيرمستقيم با آنها در تماس بود، با تحليلي انقالبي به اين نتيجـه  

بن بستي كـه     –دست يافت كه براي خروج از بن بست سياسي 
بـايـد بـه       –قبل از شروع مبارزه مسلحانه بر جامعه ما حاكم بود 

ضرورت هاي جامعه با برخوردي پيشتازانه و جستجوگـر پـاسـخ      
گفت. به دنبال دستيابي به چنين نتيجه اي، كسـب آگـاهـي و         
رسيدن به شناخت كافي از زندگي و انگيزه هاي مبارزاتـي تـوده     
هاي خلقهاي ايران برايش به مثابه امري الزم و فوري مـطـرح     
گشت. از اين رو، قبل از آنكه تحصيالتش را به پايان بـرسـانـد،       
دانشگاه را ترك گفت و با محمل معلمي براي رفتن به ميان توده 
ها راهي رضاييه شد. از اين به بعد رفيق همه زندگي خود را جهت 
تحقق آرمان هاي انقالبيش در خدمت توده هاي زحـمـتـكـش       
خلقمان قرار داد. اين برخورد يعني ترك تحصيـالت عـالـي در         
خدمت مبارزه در بين نيروهاي جوان و مبارز تبريز تاثير زيادي به 

با جمعي از رفقا چون صمـد   44جاي گذاشت. رفيق از اواخر سال 
بهرنگي، بهروز دهقاني، كاظم سعادتي و مناف فلكي در ارتـبـاط     
نزديك قرار گرفت و به زودي پيوند انقالبي عميقي ميان آنها بـه  
وجود آمد. در رابطه با همين پيوند و برخورداري از تجارب عملـي   
رفقاي مذكور بود كه رفيق نابدل توانست به برنامه فعاليت هـاي  
انقالبي خويش براي كسب شناخت عيني از شرايط زندگي تـوده    
ها به شكل موثري ادامه دهد. در اندك زمانـي رفـيـق نـابـدل           
توانست به مدد شور عميق انقالبيش، با توده روستاهاي منطـقـه   
تماس هاي زيادي برقرار كند. اين تماس ها نه تنها شناخت رفيق 
را از محيط، عيني و ملموس مي كرد و دركي واقعي از رنج هـاي  
جان سوز اين خلق ها به او مي داد، بلكه تعهد و استواريش را در 

انجام وظايف انقالبيش فزونـي  
مي بخشيد و ايمانش را به مبارزه انقالبي راسخ تر 
مي ساخت. رفيق نابدل در شرايط ديكتاتوري كه  
هيچ گونه امكاني براي فراگيري و تعالي بخشيدن 
به فرهنگ ملي خلق هاي دربنـد ايـران وجـود        
ندارد، با كوششي پيگير و خالق تـوانسـتـه بـود       
تسلط نسبتا كاملي بر ادبيات انقالبي خلق خويش 
پيدا كند. وي با الهام از فرهنگ فولكلوريك غني خلق آذربايجان  
و با شناخت از زندگي توده ها آثاري ارزنده در ادبيات انقالبي بـه  
وجود آورد. رفيق نابدل شور عميق انقالبي را با استعـداد خـالق      
شاعريش تلفيق داده، آرمان ها و رنج هاي توده ها را در قـالـب     
شعر بيان مي كرد. سروده او در وصف كردستان بيانـگـر عشـق       
عظيم اين رفيق نسبت به خلق زحمتكش كرد و همچنين نمـودار  

رفيق، تعهد بزرگ خـود   كينه سترگ وي نسبت به دشمن است.  
را در حفظ اسرار خلق حتي يك لحظه هم از ياد نمي برد. بديـن   
جهت با اينكه دالورانه تمام شكنجه هاي دشمن را به جان مـي    
خرد، همواره از هر فرصتي براي خودكشي استفاده مي كرد. يـك   
بار زماني كه تازه زخم هايش را بخيه زده بودند، به محض اينكه 
به هوش آمد، با چنگ بخيه ها را شكافت. و بار ديگر هنگامي كه 
در طبقه سوم بيمارستان شهرباني بستري بود، با استفاده از يـك    
فرصت كوتاه (بين رفتن بازجو و آمدن نگهبان) خود را با سـر از      
پنجره اطاق به بيرون پرتاب كرد. نگهبان كه سراسيمه خود را به  
او رسانده بود، تنها توانست گوشه لباسش را بگيرد، ولي نتوانسـت  
مانع سقوط او شود. رفيق سقوط كرد، شكمش شكافتـه شـد و        
دست راستش شكست، اما هنوز زنده بود. در چنين حالتي، رفيق با 
ازخودگذشتگي انقالبي و فداكاري بي نظيري دست برد و روده     
هايش را از شكاف شكمش بيرون كشيد تا پاره كند و به حـيـات   
خويش خاتمه دهد. اما فرصت اين كار دست نداد، چه مـزدوران     

رفيق نابدل همراه با هشـت    دشمن رسيدند و مانع اين كار شدند. 
بـه دسـت      1350اسفند ماه  22تن ديگر از همرزمان خويش در 

 مزدوران رژيم خونخوار پهلوي به شهادت رسيد.

 يادش گرامي و راهش پايدار

 بپاي دارندگان آتش
 عليرضا نابدل حامي خلق هاي تحت ستم ايران 
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مقدمه: درباره قيام اسپارتاكوس كتابهاي زيادي به رشته تحرير در  
آمده ، بيشتر اين كتابها با علم تاريخ بيگانه اند و در واقع نـه راه    
وقايع نگاري بلكه راه افسانه سرايي را پيموده اند ، زيرا كـه هـر     
گونه كوششي براي درك مكانيزم تاريخ بطور اجتناب نـاپـذيـري    
مسئله زير را مطرح مي كند كه : آيا تاريخ جـهـت مـعـيـن و             
مشخصي را طي مي كند ؟ يا سير تاريخ جوهري هم دارد ؟ بـر      
حسب پاسخي كه به اين سوال داده مي شود ، در فلسفي تاريخي 
بوجود مي آيد . يك نظريه مي گويد ـ معنا و مقصودي در كـار       
نيست و تاريخ تكرار پايان ناپذير رويدادهاست . ايـن دسـت از          
تاريخ نگاران به جاي اينكه وقايع دوران مختلـف را جـزئـي از          
حركت تاريخي جامعه بدانند و به منشا جـريـان و انـجـام آن           
بينديشند . قانونمندي آن را بيابند و به ريشه هاي اجتماعي هـر     
واقعه برسند و سرانجام نتايج را جمع بندي كنند كلياتي عـلـمـي    
بدست دهند به قصه پردازي مورد شخصيت ها پرداخته و درك     
قليل خود را از علم تاريخ به نمايش مي گذارند . دستـه دوم بـا        
تحليل ديالكتيكي از تاريخ ، اين واقعيت را به اثبات مي رسانند كه 
شخصيت ها فقط در نتيجه نيازهاي جامعه است كه مي تـوانـنـد    
بوجود آيند و رشد يا زوال يابند . آنچه مقدم است تكامل جامـعـه    
است و نيازهاي آن و قانونمندي هايش . تاريخ هيچ شخصيتي و    
به طور كلي هيچ پديده اجتماعي را نمي تواند بوجود آورد مـگـر     
آنكه منطبق بر نيازهاي جامعه باشد . رفيق اشرف دهقاني در اين  
اثر با بينش ديالكتيكي به نقد كتاب اسپارتاكوس مي پردازد و بـا    
درك ريشه اي شرايط اقتصادي ـ اجتماعي و علل تاريـخـي بـه      
وجود آمدن قيام اسپارتاكوس ، آن را ازريابي مي كنـد و نشـان       

ميدهد كه طبقات ستم گر و ستم كش هيچگاه صلح و تـعـاونـي    
وجود نداشته و اين قهر سازمان يافته طبقات زنجير به پاست كـه  
مي توان آنان را از قيد و بند طبقات ستمگر رها سازد و جامعه را   
به سوي تكامل به پيش راند . هدف ما از باز تكثير اين اثر دسـت   
يابي به علم مبارزه طبقاتي و غنا بخشيدن مبـارزات امـروز مـا        

 71ميباشد . اسپارتاكوس ، نام رهبر شورشي است كه در سـال       
قبل از ميالد در روم ، بزرگترين كشوري كه سيستم برده داري در 
آن مستقر بود ، بوجود آمد . اين قيام كه مدت چهار سـال ادامـه      
داشت گرچه توانست بزرگترين و مجهزترين ارتشهاي روم را تار و 
مار كرده و دگرگونيهاي فراواني در جامعه ايجاد بكند ، نـتـيـجـه     
مطلوب خود را كه نابودي سيستم بردگي و بـازگـردانـدن عصـر       
طليي ( دوره كمون اوليه ) بود نيافت با اين همه ، با تـوجـه بـه        
نتيجه و تاثير كلي قيام نميتوان گفت كه قيام شكست خورد . بـه   
قول هوارد فاست ( نويسنده كتاب ) �هر عدم موفقيتي شكسـت     
نيست � . اين مبارزه تاثير خود را بر روي توده هاي فقير بخشيد   
و با دادن آگاهي به آنها موجب شروع جنبش ها نبردهاي ديـگـر   
شد . پايه هاي حكومت جابرانه روم در اثر اين قيام سست شد و با 
شروع قيام هاي ديگر سست تر گرديد ، تا زمان فرو ريختن ايـن  
پايه ها فرا رسد و تاريخ به مرحله اي تازه اي گام نهـد . دوران       
برده داري در روم كه از قرن دوم پيش از ميالد آغاز شـده بـود       

قبل از ميالد ادامه داشت . نيروهاي مولده را   71همچنان تا سال 
در اين زمان ابزارهاي ابتدائي كار و بردگان كه خود نوعـي ابـزار     
كار محسوب مي شدند تشكيل مي دادند . دو طبقه بـرده دار و       
بردگان مشخص ترين طبقات اين جامعه را تشكيل ميدادند و در   
راس اين جامعه دولت مدافع برده داران كه سلطه خود را از طريق 
حكومت جمهوري گسترده بود قرار داشت . امور مهم مملـكـتـي     
بوسيله مجلس سنا ، دو نفر كنسول و مجمع نمايندگان صـورت    
ميگرفت . همه ساله اقليت صاحب حقوق در ميداني جمع شده و    
نظريات خود را در باره امور مهم از قبيل عقد صلح ، اعالن جنگ 
و غيره مي دادند تا براي عضويت در مجلس انتخاب شوند . آنهـا   
از طريق رشوه و دورغگويي و رياكاري مردم را فريب داده ، بدبن 
وسيله از آنان راي ميگرفتند . طبقات ممتاز رومي كه پاتريسـيـن    
ناميده مي شدند عبارت از اصيل زادگان و اشـراف قـديـمـي ،           

 برگي از تاريخ 
 –خوانندگان عزيز در بخشهاي پيشين مراحل اقتصادي   «  

اجتماعي را مورد بررسي قرار داديم و روند تكامل تاريخي را 
با هم مرور كرديم . اينك به بررسي قيامهـاي بـرجسـتـه        
تاريخي در هر يك از اين مراحل خواهيم پرداخت . به همين  
خاطر ابتدا  قيام بزرگ بردگان برهبري اسپارتـاكـوس در     
مرحله برده داري را تحليل خواهيم كرد . مطلب زير همانطور  
كه در مقدمه به آن اشاره گرديده از سوي رفـيـق اشـرف      
دهقاني نگاشته شده و بخوبي و به شيوه علمي اين قيام را   

 »مورد تجزيه و تحليل قرار داده است . 
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فرمانداران شهرستانها ، افسراني كه در جنگها پيروز شده بودند ،   
پيمانكاران ، صاحبان اراضي بزرگ بودند ، در هر كار عمده اي كه 
در آن زمان وجود داشت سرآمد بودنـد ، واحـد هـاي بـزرگ             
كشاورزي را در اختيار ميگرفتند ، از آمد هنگفت مـعـادن بـهـره       
برداري ميكردند ، سهام كشتي هاي تجاري را خـريـداري مـي        
كردند ، پولهاي خود را با بهره صد در صد به ـ مرابحه مي دادند ، 
بازار برده فروشي را مي گرداندند ، كارخانه ها را اداره مي كردند و 
باالخره به هر آنچه كه ثروت زا بود چنگ مي انداختند . دولت نيز 
با تدوين قوانين و مقرارات الزم منافع آنها را تامين نمود و در هر 
مورد پشتيبان آنها بود . رژيم بردگي و استثمار وحشيانه ناشي از    
آن ، فرهنگ غلطي براي طبقات بوجود آورده بود كه اساس آنـرا  
نفرت و كينه توزي نسيتا عميقي به بشريت و خوار شمردن حقوق 
انسان تشكيل مي داد . ايدئولوژاي كه اين طبقات از آن پـيـروي    
مي كردند آنچنان خصوصيات نيك انساني را در آنان كشته بـود    
كه به صورت موجودات عاري از شعور و انديشه در آمده بودنـد .    
آنها بزرگترين خوشي زندگيشان را در تماشاي صـنـحـه هـاي         
خونريزي ، صنحه هايي كه دو انسان همديگر را به وضع فجيعي 
از پاي در مي آوردند مي يافتند . نفرت از انسان و چيزهاي خوب  
، وجودشان را كه اكنون از انسان بودن تنها شكل ظاهـري آنـرا     
داشتند اكنده بود . اكثر اوقاتشان را براي خريد لباسهاي گرانقيمت 
، خوردن غذاهاي مقوي و رنگارنگ ، رفتن به آريشگاه و تماشاي 
نمايشات و مسابقات اسب دواني ، شهوتراني ( كه آنرا بـه وضـع      
منحرف همجنس بازي نيز در آورده بودند . ) صـحـبـت دربـاره         
ثروت و طريق كسب آن مي گذرانيدند . زنانشان بيكاره هـايـي      
بودند كه بزرگترين هنر زندگيشان همخوابگي با مردان متنفذ بود 
و شوهرانشان نيز آنها را از اين كار منع نكرده و آزاد گـذاشـتـه        
بسوي روسپيگري سوق مي دادند . زندگي جوانان معموال وقـف     
شكار دختران مي شد . بعضي از آنها نيز از هـمـان ابـتـدا وارد          
معامالت تجاري شده يا سرگرم سياست بازي يا عوامفريي گشته 
و به خريد و فروش راي ، وصول و پـرداخـت رشـوه مشـغـول          
ميشدند . ( ابتدا نظاميگري يكي از افتخار آميزترين مشاغل براي   
فرزندان طبقه برده دار بود كه رفته رفته اهميت اوليه خـود را از      
دست داد . ) قشر ديگر پاتريسين ها روحانيون بودند ، كه در صدر 

معابد بيت المقدس قرار داشتند . آنها از طريق وصول پول ( يـك    
چهارم در آمد ) بعنوان مقرري � هيكل � به مردم حكومت مـي     
راندند و در تخدير افكارشان نقش موثري داشتند . پلبين هـا يـا      
طبقات متوسط جامعه را پيشه وران ، حقوق دانان ، كـارمـنـدان      
اداري حكومت ، نويسندگان ، هنرمندان كه وابسته بـه طـبـقـه       
اشراف بودند و نيز بازرگانان مالكين ورشكسته و دزدان دريائي ،   
كشاورزان آزاد و صنعتكاران تشكيل مي دادند . قشر باالي ايـن     
طبقه زندگي نسبتا مرفهي داشتند و به مـنـظـور بـرخـوداري از          
پشتيباني اشراف سعي ميكردند به هر نحوي شده ، خواه با دادن   
رشوه يا وصلت ، رابطه اي با خانواده هاي اشراف بر قراري كنند . 
آنها بر خالف اشراف كه ثروت تضمين شده داشتند و پـولـهـاي      
هنگفتي را صرف خريد پوشاك و اشيا گرانبها ميكردند ، فقط بـا    
تالش و حقه بازي فراوان ميتوانستند پول به دست آورند . بديـن   
جهت هرگز حاضر نبودند اين پولها را خرج اشيا گرانقيمت كنند ،   
بلكه غالبا در محله هاي مختلف سرمايه گذاري مي كردند و بكار 
مي انداختند و تنها چيزي كه ميتوانستند به آن بينديشند چيزهايي 
بود كه پول عايدشان سازد . داشتن اصل و نصب در ايـن دوره       
اهميت داشت ، و اين قشر ( قشر باال ) با داشتن ثروت زيـاد از        
مزاياي آن بي نصيب مانده و اغلب اين بابت ناراحـت بـودنـد .        
همچون خرده بورژواهاي زمان حال با تقيد از زندگي اشـراف و      
شركت در مجالسشان ميخواستند باصطالح بزرگي خود را ثـابـت   
كنند . در عين حال كه به زندگي آنها غبطه ميخوردند از آنجا كه  
خود را هميشه در مقابلشان كوچك مي يافتند ، نفرت خاصي هم 
از آنان بردل داشتند . قشر اداري اين طبقه اگر در بعضي مـواقـع    
واقعيت ها را درك ميكردند و به نقش دولت به عـنـوان عـامـل       
استثمار توده ها واقف بودند ، معهذا براي تامين منافع طبقاتيشان 
آنرا وارونه جلوه مي دادند . كسان پوك مغزي نيز بودند كه تمـام   
همشان در عظمت بخشيدن به روم و طبقه متنفذ صرف ميشد .   
بازرگانان و دزدان دريايي كه جز پلبين ها محسوب مـي شـدنـد      
دائما بين شهرها و كشورهاي مختلف در رفت و آمد بودند . دزدان 
دريايي افراد سرگردان و بي چيز را از هر گوشه و كنار جمع كرده 
به برده تبديل ميكردند . آنها از وجود اين بردگان در پـيـشـبـرد        
مقاصدشان كه حمله به سواحل و غارت اموال مردم و قتل و آتش 

سال . 18ممنوعيت كار اطفال و نوجوانان كمتراز    
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سوزي و صيرت كردن زنان بود ، استفاده مي كردند . قشر پائيـن   
اين طبقه ( پلبين ها ) تامين نبود و روز به روز در اثـر شـدت             
استثمار به فالكت مي گرائيدند . حكومت عالوه بر وصول ماليات  
مبلغي نيز به عنوان ( مقرري هيكل ) معابد مقدس از آنهـا مـي       
گرفت و اين امر سبب ميشد كه مثال اگر آهنگري دشنه اي بـه      

دينار مي ساخت يك چهارم آنرا به مامور مقرري هيكل و  4بهاي 
يك چهارم آنرا به عنوان ماليات بپردازد و فقط از دو دينار بـقـيـه    
خرج مواد اوليه ( كه در دو دينار بود ) و خرج زنـدگـي خـود را          
بدهد . بدين جهت آنها اغلب از گرسنگي و فقر رنج ميـبـردنـد .       
پرداخت ماليات و عوارض ، زندگي دهقانان را نيـز دسـتـخـوش       
گرسنگي و فالت ميكرد . آنها براي تامين زندگي خود قروضي از  
صاحبان زمينهاي برزگ و ساير طبقات مرفه ميگرفتند . چون قادر 
به پرداخت دين خود نمي گشتند زمينهاي خود را از دست داده و   
خود به برده مبدل مي شدند . و نيز دهقاناني كه به خدمت ارتش  
در مي آمدند به هنگام بازگشت از جنگ ، مزرعه شان را پـر از      
علف و زن و بچه هايشان را آواره ميافتند . پس به چند رقازي كه 
از طرف طبقات مرفه به آنان پرداخت ميـشـد راضـي شـده و           
زمينشان را به آنها وا ميگذاشتند . با ادامه اين وضع هر روز تعداد  
بيشتري از واحدهاي بزرگ كشاورزي بوجود ميامد و بـر تـعـداد      
بردگان افزوده ميشد . در واقع با گذشت زمان طقات مختلف مـا     
بين بردگان و برداران تجزيه شده و به اين دو طبقـه مشـخـص      
ميپيوستند . طبقات پائين اجتماع عبارت بودند از : كارگـران كـه       
دارائي آنان نيروي بازويشان بود كه در ازاي فـروش آن بـه             
صباحبان كارخانه ها ، پول در يافت ميكردند و اشخاص بيكار كه 
در كوچه ها و محله هاي كثيف روم زندگي ميكرند . اينها در واقع 
كشاورزان آزادي بودند كه از هستي ساقط ميشدند . خصوصيـات   
آنها نظير لومپن هاي عصر ما بود . اوقات زندگيشان را به اوباشي  
و چاقوكشي مي گذزانيدند و بزرگترين تفريح زندگيشان قـمـار و     
رفتن به مسابقات اسب دواني بود . اينگونه افراد تابع روم بوده و    
از دولت حقوق ايام بيكاري ميگرفتند . بدين جهت حاضر نبودنـد   
در كارخانه ها كه شرايط بدتري داشتند به كار مشغول شـونـد .       
اغلب به علت فقر ، كودكان خود را زنده به گور ميكردند . بيشتـر   
سربازان روم از اين دسته تشكيل ميشدند . دسته آخر طبقه پائين  

كه اصال جز مردم بحساب نمي آمدند برده ها بودند كه چرخهاي 
زندگي بدست آنها مي چرخيد و مايه زندگي رومي ها بشمار مـي  
رفتند . اينها يا دهقانان آزادي بودند كه در اثر فقر به برده تبديـل   
شده بودند و يا افراد مغلوبي بودند كه به اسارت رومي ها در مـي  
آمدند . روم مولود بردگي بود و خود برده مي پروراند . اژدهـايـي     
بود كه دهان باز كرده و مردمان آزاده و بي چيز ( كه نتيجه اقتدار  
روم بودند ) را مي بلعيد و به برده شان مبدل مي كرد . تعداد اين   
بردگان در جامعه روم بقدري زياد شد كه به علت فراواني ، قيمت 
نازلي داشتند و هر خانواده آزاد رومي الاقل صاحب يك يا دو برده 
بود . رومي ها غالم را ابزار ناطق ميخواندند و شاق ترين كارها را  
بعهده او محول ميكردند . آنها در واحدهاي برزگ كشاورزي كـه   
متعلق به دولت يا طبقات ممتاز خيش مي كشيدنـد ، كـارهـاي        
ساختماني انجام ميدادند ، در معادن به كارهاي سخت و طـاقـت   
فرساي استخراج فلزات ميپرداختند ، كشـتـيـهـاي جـنـگـي را            
ميكشيدند ، در خانه ها پرستاري افراد را بر عهـده داشـتـنـد و         
آسايش آنان را فراهم ميساختند تخت روان بازرگاناان و مسافرين 
را ميبردند ، براي تفريح خاطرشان نمايشهائي كه تـرتـيـب داده      
ميشد مانند دو حيوان جلوي هم قرار گرفته يكديگر را ميدريدند . 
كار در معادن از شاق ترين كارهاي برده بد . به عـلـت فـقـدان        
وسائل كار ، آنها اغلب دچار سوانحي ميشدند . كار كودكان نيز در  
اين مورد بسيار ثمربخش بود چرا كه � رگه هاي پرپيچ و خم و    
تنگ را بطريق ديگر ، جز استفاده از كودكان نميشد تعفيب كرد . 
� كار طاقت فرسا همه گونه شادابي بچه گانه را از كـودكـان          
ميگرفت و آنها را بصورت موجودات نحيف و قوز در آورده ، قبـل  
از رسيدن به دوره بلوغ ميمردند . غالمان سيفد يا بـور در زيـر        
آفتاب سوزان تشنه و گرسنه با قالده هاي برنجي يا آهـنـي بـه      
گردن و در زير ضربات شالق مباشران معادن ، قدرت كارنداشتـه  
و در دم جان ميسپردند . تنها غالمان سياه بودند كه ميتوانستـنـد    

سال با رنج نامحدود بسازند و عاقبـت جـهـان را بـا            2حداكثر 
شكنجه و درد فراوان بدرود گويند . كار برده هاي خانگي نسبـت   
به برده هاي ديگر تا حدودي آسانتر بود . از كنيزهـا در انـجـام         

 كارهاي خانه و نيز براي همخوابگي خود استفاده ميكردند .
 »ادامه در شماره بعد...«  

كان ممنوع!دكار كو  
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 معشوق قلب من 

نـويسـم    من دوباره براي تو نامه مي
چراكه من تنهايم و هميشـه بـراي     
من مشكل بوده كه با تو به تنهايـي  
در ذهنم گفتگو كنم بدون اينكه تـو  

ي آن بداني، بشنوي و    چيزي درباره
. حتا قادر باشي كه به آن پاسخ دهي

هاي كوتاه، خوب است چراكه  غيبت
اگر دو نفر به طور دائمي و ثابت بـا  
هم باشند مسائل [زندگي] خيلي بـه    

شوند و قابل جدا كردن  هم شبيه مي
 . و تمايز از يكديگرنخواهـنـد بـود     

كند؛ در حاليكه  دوري، حتا برج و باروهاي بزرگ را هم كوچك مي
چيزهاي خرد و مبتذل، در يك نگاه نزديك به چيزهـاي بـزرگ     

عادتهاي كوچك كه امكـان دارد در اشـكـال          . شوند تبديل مي
ساز اذيت انسان شود، زمانيكه  احساسي و به صورت فيزيكي سبب

شـود، نـاپـديـد          آن شي از جلوي چشـمـان بـرداشـتـه مـي            
ي نزديكي [و در دسترس   احساسات عميق كه به واسطه. گردد مي

ي    بودن] افراد، شكل كوچك و تكراري به خود گرفته، به واسطه 
گردد. فاصلـه    اش بازمي جادوي فاصله رشد كرده و به ابعاد طبيعي

شود كه تو فقط از من و روياهاي تنهايم، ربوده شوي؛ و  سبب مي
يابم كه زمان دوري را فقط بـايـد      من با عشقم به تو، فورا درمي

بمانند خورشيد و باراني كه براي رشد گياهان مورد نياز است، بـه  
زمانيكه تو غايب هستي، عشق من به تو، خـودش   . خدمت گرفت
آساست و از انـبـوهـي از       دهد و آن چيزي بس غول را نشان مي

ام    ي خصوصيات قـلـبـي      شده در جانم و همه تمامي انرژي جمع
شود كه من دوباره احساس كنـم   شكل گرفته است. آن باعث مي 

 كه انسانم؛ چراكه من حس عميق و متنوعي را تجربه مي كـنـم؛  

مطالعه و آموزش و پرورش جديد، ما را گرفتار خودش كرده است؛ 
گرايي باعث شده كه ما در تمامي ادارك عينـي و     همچنين شك

مان به دنبال اشتباه بگرديم؛ تمامي اينها، طوري طـراحـي      ذهني
نه  –شده كه ما را كوچك، ضعيف و غُرغُرو كرده است. اما عشق  

نه براي متابوليزم و نـه   -عشق فويرباخي
بلكه عشق به معشوق و    –براي پرولتاريا 

به طور مشخص عشق بـه تـو، بـاعـث         
شود كه يك انسان مجددا حس كـنـد    مي

در اين جهان زنان زيادي . كه انسان است
شان تعدادي از آنها  وجود دارند كه در بين

اي    توانم چهـره  زيبارويند. اما كجا من مي 
كه هر جزء آن و حتا هر چروك آن يادآور 

ترين خاطرات زندگـي   بزرگترين و شيرين
حتا با وجود مواجهه   من است را پيدا كنم؟

پـايـان و ضـررهـاي            با دردهـاي بـي    
ناپذير وارده بر من، تو شـكـايـتـي      جبران

من با بوسه زدن به درد، آنرا دور  . نكردي
 ..زنم كنم، زمانيكه بر صورت شيرين تو بوسه مي مي

 .بوسم ها را هزاران بار مي تو و بچه .بدرود عزيز دلم

  كارل خودت

 اي از كارل ماركس به همسرش جني نامه

آدرس سایت سازمان اتحاد 
 فدایيان کمونيست 

Www.fedayi.org 

 ایميل کميته کردستان 

Kurdistan@fedayi.org 

 سایر آدرسهای مرتبط

Www.kare-online.org 

 آدرس نشریه در فيس بوک

Www.facebook.com/
regaygal 


