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خرداد ماه   23شماره 

parasilka 

روز جهاني كودك آمد و رفت بي انكه كسي به فكر كـودكـان   
كار ، كودكان خياباني ، كودكان كارتون خواب ، كه  بـر اثـر         
فشارهاى شديد اقتصادى و اجتماعى مجبور به كار و زندگى در 
خيابان هستند ، كودكاني كه بر اثر جنگهاي امپرياليستي كشته 
شده اند و يا براي هميشه فلج شدند باشد. در گوشه و كنار ، در  
تلويزيون و  رسانه ها ، اين روز را براي كودكان جشن گرفتند ، 
اما كسي از كودكان خياباني ، كودكان كار اين قربانيان  منافـع  
جامعه سرمايه داري كه جز سود معيار ديگر نمي شناسد  يـادي  
نكرد گويي كودك از نظر اين افراد بچه هاي مودب و دست و   

 رو شسته اي هستند كه لباس تميز به تن دارند .
كودكان اين بردگان ارزان در خيابانها به دنبال لقمه ناني پرسـه  
مي زنند و يا  در محيط  كار بدون هيچ امنيتي و غير بهداشتـي  
ترين محيط ها در بدترين شرايط كار مورد استـثـمـار و سـو         

در حالي كه حـتـي طـبـق            استفاده هاي جنسي قرار ميگيرند
سـال     18پيمان جهاني بورژوايي حقوق كودك ، كار افراد زير 

ممنوع است �حق طبيعي زندگي و تضمين بقاء و رشد كودك ،  
جلوگيري از هر نوع سوء استفاده از كودك ، بـرخـورداري هـر      
كودك از سطحي زندگي اي كه ضامن رشد جسمي ، ذهنـي ،    
رواني و اجتماعي او باشد ،برخورداري از آمـوزش و پـرورش         
ابتدائي رايگان و اجباري و حمايت در برابر كاري كـه رشـد و       
سالمت او را تهديد كند و تعيين حداقل سن كار و شرايط كـار    

( پيمان جهاني حقوق كودك ) . بدون شـك ايـن         "  كودكان 
قوانين تنها بروي كاغذ است و هيچ گام جدي و عملـي بـراي     
ممنوع كردن كار و استثمار كودك بخصوص در كشـورهـاي       
عقب افتاده و جهان سوم برداشته نشده است و دست سرمـايـه   
داران را باز گذاشته تا با سوء استفاده از احتياجات طبقات تحـت  
ستم ، كودكان را با ارزان ترين قيمت و در نا مطمئـن تـريـن      
شرايط و غير بهداشتي ترين محيط ها استثمار كند و سودهـاي  
چند برابر عايد خود سازد . شرايطي كه كودكان در آن بسر مـي   
برند ننگي ديگري است بر نظام پوسيده سـرمـايـه داري  و          

 طبقاتي .   
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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 

نشريه نوجوانان كميته په ره سيلكه 
كردستان سازمان اتحاد فدائيان كمونيست  

 آخر هر ماه منتشر ميشود ، 

 :آرشيو نشريه 

را در اينترنت از سايتهاي  زير دريافت 
 كنيد 

 

 
www.fedayi.org 
www.kare-online.org 

يگاي گه ل در فيس بوكر  

Www.facebook.com/regaygal 

 بمناسب روز جهاني كودك !؟
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خرداد ماه   23شماره  نامه اي از زندان

parasilka 

اين جا به جز گذشت كند و مالل انگيز زمـان  
تكرار چندش آور كدورت چيز ديگري نميتوان 
يافت . از آينده جز كورسويي روياگرنه در پس  
پرده مبهم زمان اثري به چشم نمـيـخـورد .      
اينجا هرچه هست ، به گذشته تعلـق دارد .      
گذشته اي كه هويت و موجوديت خود را تنها 
در آن مي توان يافت . آري اينـجـا زنـدگـي        
چون ديوارهايش سرد و فضايش تنگ و حقير 
است . سردتر و حقيرتر از آنچه در تصور يـك   

انسان آزاد بگنجد . مكان و شرايطي كه شايـد بـتـوان انـدكـي           
توصيفش نمود . اما درك آن نياز به حضور و تجربه عيني دارد .      
اينجا كه گورستان است با اين تفاوت ساكنانش قبل از مـردن در    
زير تلي از آجر و آهن و بتون دفن شده اند . آري ما هم مرده ايـم   
با تفاوت كه از نعمت حضور عزيزان بر فراز خويش محرومـيـم .     
اينجا كسي نيست تا با خواند فاتحه اي يا ريختن قطره اشكـي و    
گذاردن شاخه گلي ابراز احساسات كند . گواينكه فقط مردگاني كه  

 قادر به درك احساس نيستند شايسته چنين هدايايي هستند !؟ 
با اين همه من هنوز سراپا عشق و احساسم . با اين همه ايـنـجـا     
سكوئيست براي پرواز و پلي براي وصال . برخالف وازدگان مـن     
هيچكس و هيچ چيز را فراموش نكرده ام . هرگاه سوار بـر بـال      
خيال بر فراز دنياي خاطراتم به پرواز در مي آيم ، مشتاقـانـه بـه      
ديدار هرجا و هركس كه ديده ام و شناخته ام و مـي شـنـاسـم         
ميروم . مكان و زمان و ديوارهاي بلند و قطور زنـدان ، حـتـي           
تاريكي مطلق سلول در پرواز انديشه ام اثري ندارد . زيرا كه ايـن   
تنها حيات هست و نمي خواهم با از كف دادنش به جمع مردگـان  
مدفون در خاك بپيوندم . آري ! اينجا تنها گذشته است كه با دم     
مسيحايي خود سخاوتمندانه در كالبد فرسوده ام ميدمد . ايـنـجـا       
تنها نسيم روح پروريست كه با وزش شورانگيز خويش برگ كهنه 
و زنگار گرفته خاطرات را ورق مي زند و سيماي عزيزانـم را در      
برابر ديدگانم به نمايش شورانگيز مي گذارد . عزيزاني كه سلسلـه   
نه چندان كوتاه زندگيم را تشكيل داده اند . از زنجيري كه ديـروز   
منهم حلقه اي از آن بودم ، اما اينك گسسته و جـدا افـتـاده در        
گوشه اي دنج با زنجيري برتن ، زنجيري كه به هر حال وصل به 

اصلم را جز در عالم رويا نمي دهد ، زنجـيـري   
كه در هر حلقه آن حكايتي تلخ و جانـگـداز از     
ناله ها و شكوه هاي جانسوز از دسـت و پـا         
زدنهاي بي ثمر ، از اشك و آه هاي مدفون در   

 دل سلولهاي سرد و تاريك نهفته است . 
زنجيري كه همراه با گامهاي لرزان متهمين !   
بر سنگفرش راهروهاي دادگاه ميلغزد ، و در       
برابر نگاههاي سرد و تحقيرآميز انبوه آدمـيـان   
گرفتار و سرگشته عصر اعتالي فـرهـنـگ و        
تمدن ، ناشايانه مي رقصد ، و آهنگ حزن انگيز اصـالـت را در         
گوشهاي ناشنواي مدعيان دروغين آزادي و عدالت و مي نـوازد .    
زنجيري كه در اصطكاك ناگزير خويش با بستر سيماني داالنهاي 
تنگ و طويل زندان سنفوني چندش آور مرگ تدريجي انسانيت را 
زير پاي زنداني مي نوازد . حلقه هاي بهم پيوسته كه بارها پاهاي  
نحيف و لرزان محكومين به مرگ را تا پاي چوبه دار رهنمود بوده 
و اينك اين شاهد سرد بي احساس مرگ انسانها ، اين خـنـيـاگـر     
خموش و بي روح بر پاي من است ، زنجيري كه با هر لـرزشـش   
دل در سينه ام مي لرزد ، چون دل زنداني محكـوم بـه مـرگـي         
بهنگام شنيدن صداي برخورد كليد با قفل سلول . زنجيري كه بـا   

 هم در پيچ و تاب است چون سنيه ام در فراق عزيزان .  
حلقه هايي كه با هر حركت من به خود مي لرزد و مـن نـيـز از        
لرزش آنها ساكت و خموش اما مضطرب . زنجيري كه مـدام بـا      
من است . چون پاره اي از تنم . لكين با اينهمه نزديكي و قرابـت    
، با اين همه همپيوندي و وحدت ، با اين همه لرزش و وحشت ،   
با اين همه سردي و رقت ، با اين همه پاپداري و استـقـامـت !؟       
هنوز  مانوس يك ديگر نشده ايم . هنوز با هم بيگانه ايم . هنـوز    
از هم گريزان و هراسان هنوز نميدانيم كداميك از ديگري سخـت  
جانتريم ! هنوز نميدانم او مرا به پاي چوپه دار مي كشاند در يـك   
صبح مه آلود پاييزي يا من او را دفن خواهم نمود زير شالوده كاخ 
پرشكوه آزادي ، در پرتو زيباي آفتاب يك روز بهاري ؟! نمي دانم  

 هنوز نميدانم . 
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زماني ماركس اين معلـم  
« كارگران جهان گفت :   

در اياالت متحده آمريكاي شمالي تا زمانيكه برده داري قسمتي از 
اين جمهوري را لكه دار مي كرد هرگونـه جـنـبـش       

كارگري فلج گرديـده بـود ، رهـائـي           
نيروهاي كار سفيد پوست در جائيـكـه   
به نيروي كار سياه داغ بـردگـي زده       
شده است ، امكان پذير نمي باشد . اما  
در پي العا بردگي يكمرتـبـه زنـدگـي       
جديدي ظهور كرد ، اولين ثمره جنگ 

داخلي مبارزه و آژيتاسـيـون بـراي      
 .».هشت ساعت كار در روز بود 

امروزه اين الگوي برخورد در مـورد   
ستم ديدگي زنان در كل جامعـه  

بشري و بويژه در جـوامـع   
عقب مانده بيشتر صـادق  

است . راستي در جامـعـه    
اي كه نابرابريهاي اجتماعي ،   

جنسـي در    اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و 
مورد زنان بر زمينه اعتقادات مذهبي و سنت هـاي ارتـجـاعـي         
هزاران ساله ، توسط دولت قانونيت مي يابد و رسميت پيـدا مـي     
كند ، در جامعه اي كه طبقه سرمايه دار آن بشدت مذهبي ، زن     

ست حقيقتا هم ، بدون مبارزه توامان عليه ايـن      ستيز و ارتجاعي
بردگي عهد عتيق كه داغ ننگي است بر پيشاني جامعـه ايـران ،       
مبارزه بخاطر آزادي ، دمكراسي و سوسياليسم محلـي از اعـراب       
نخواهد داشت . سالها ستمديدگي و بي حقوقي در جامعه بغـايـت    
مردساالرانه ايران و اعمال سياستهاي ارتجاعي ، تثبيت قـوانـيـن    
بربرمنشانه توسط جمهوري اسالمي در قبال زنان ، امروزه پيـكـار   
رهائي زنان را در سرلوحه مبارزه براي آزادي و دمكراسي قرار داده 
است كه بدون سازماندهي اين مبارزه ساير اشكال مبـارزه بـراي     
دمكراسي و مبارزه طبقه كارگر براي سوسياليزم پيشرفتي نخواهـد  
كرد . واقعيت اينست كه ستم مضاعف بر زنان در جامعه ما ، بـا       
آداب و رسوم و فرهنگ ما كه ريشه در باورهاي مذهبـي دارد ،      

آغشته است كه تاثير آنرا 
در تمامي سطوح جامـعـه   

بي سـواد گـرفـتـه تـا          از افراد كم سواد و   
صاحب منصبان دولتي و   روشـنــفــكــران ،    

سياسي مي توان بوضـوح  نخبگان 
مشاهـده كـرد . ادغـام           
سياست و مذهب در طـي      
قرون متـمـادي و غـلـبـه          
معيارهاي مـردسـاالري در       
فرهنگ جامعـه مـا چـنـان         
مناسباتي را بوجود آورد كه حتي 
تاثيرات خـود را بـر ذهـنـيـت              
روشنفكران جامعه نيز بر جـاي مـي     
گذارد . بي جهت نيست كه بسيـاري   
از روشنفكران جامعه ما كه هنوز داراي فرهنگـي  

آزادي «مردسالر هستند عمق و مفهوم واقعي شعار 
(بنـقـل از       »زن بهترين معيار آزادي يك جامعه است 

انگلس ) را درك نكرده اند ، و اين عقب مـانـدگـي يـكـي از           
ضعفهاي مهم روشنفكران جامعه ما در برخورد به مساله دمكراسي 
و آزادي نيز هست . شكي نيست كه چگونگي موقعيت كـنـونـي       
زنان مي يابد با ارزيابي از مجموعه شرايط تاريخي ، اقتصـادي ،    
اجتماعي ، سياسي و فرهنگي مورد بررسي قرار گيرد . امروزه زنان  
اگر چه در جوامع طبقاتي بطور كلي و در جامعـه ايـران بـطـور         
مشخص از يكطرف بمثابه عضوي از نيروهاي مولده همچون مرد 
تحت استثمار طبقه حاكم قرار دارند ، اما از سوي ديگر بعنوان زن 
از بسياري حقوق و امتيازاتي كه مردان در عرصه اجتماع و خانواده 
از آن برخوردارند ، محروم هستند . از آن گذشته بدلـيـل عـقـب        
ماندگي اقتصادي و سطح پايين آگاهـي و فـرهـنـگ مـردم ،              
مردسالري خود در كنار ساير مصائب نظام حاكم بازتوليـد و بـا       
استثمار طبقاتي در هم مياميزد و زن را در موقعيتي قرار ميدهد كه 
زير فشار استثفار و ستم چندگانه قرار گيرد . بهمين دلـيـل هـم         
هست كه وابستگي هاي طبقاتي ، فرهنگي و ايدئولوژيك زنان ،   
در رابطه با شعار و خواست آزادي زنان عكس العملهاي متفـاوتـي   

 زن و آزادي 

تقديم به طاهره قره العين و هزاران زن مبارز ديگر ايراني كه در راه 
 آزادي و برابري و دفاع از حقوق زنان مبارزه كرده و جان باختند . 
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را هم در كل جامعه و هم در ميان خود زنان بر مي انگيزد . بويژه  
در ايران اسالمي كه خواستار تحميل الگوها و مدلهاي ارتجـاعـي   
بنيادگرايانه اسالمي هست نه تنها برخورد مردان بلكه حتي خـود    
زنان از اقشار مختلف اجتماعي نيز نسبت به موضـوع آزادي زن      
متفاوت است .   در ععين حال مذهب و باورهاي مذهـبـي نـيـز        
نقشه ويژه اي در نحوه ستم كشي زنان و نيز درك از آزادي زن     
در جامعه ما بازي مي كنند . با وجود اين ، نبايد فراموش كرد كـه   
پايمال شدن حقوق زنان و اعمال تبعيض جنسي در جامعه سرمايه 
داري تنها مربوط به نفوذ و پايداري باورهاي مذهبي نيست بلـكـه   
ريشه در مالكيت خصوصي و مناسبات حاكي بر اين سيستم هـم    
دارد كما اينكه امروزه عليرغم تغييراتي كه در نتيجه مبارزه زنان و 
دستاوردهاي جنبش كارگري در كشورهاي سرمايه داري پيشرفته 
بنفع زنان بوجود آمده و زنان به برخي از حقوق خود دست يافـتـه   
اند و اگر چه برخي از  مظاهر زن ستيزي آنگونه كه در جـوامـع       
عقب مانده مرسوم است ديگر وجود ندارد . اما هـنـوز در ايـن           
كشورها هم شاهد تبعيض در انتخاب شغل ، ميزان حقوق ، رفتـار  
در محيط كار و خانواده هستيم و زن بمثابه كاال بـنـحـو بسـيـار        
گسترده تري وسيله سوداندوزي سرمايه داران قرار ميگيرد . اگـر     
خريد و فروش دختران كم سن و سال و زنان جوان و وادار كردن 
آنها به بردگي جنسي را كه به نحو گسترده در اين جـوامـع رواج     
پيدا كرده است به آن اضافه كنيم عمق فاجعه نماينتر ميـشـود .     
اينها همه نشانه اين است كه مبارزه عليه تبعيض جنسي و آزادي   
و برابري زنان از مبارزه طبقاتي جدا نيست و هر گاه كه در نتيجـه  
مبارزات زنان و مردان آزاديخواه و سوسياليست موردي از انـبـوه     
تبعيضات و ستم هاي روا شده بر زنان را بر ميچينـنـد ، نـظـام         
سرمايه داري بنا به خصلت خود به بازتوليد مجدد آن بـه نـحـو        
ديگري ميپردازد . يعني اگر باپيدايش مالكيت خصوصي و تقسيـم   
جامعه به طبقات موقعيت ويژه اقتصادي و به تبع آن قانوني بـراي  
مرد بعنوان رئيس خانواده تامين شد ، وظيفه زن در تقسيـم كـار     
اجتماعي به خانه داري و مواظبت از كودكان و تـامـيـن رفـاه و         
آسايش مرد محدود گرديد و بدين ترتيب وابستگي اقتصـادي دم    
افزون ناشي از مناسبات مالكيت خصوصي زن را بـه بـرده اي         
تبديل كرد كه ناگزير از تابعيت از فرامين مرد شد و از وقتي كـه    

تكامل مالكيت خصوي زن را بمثابه نيروي كار وارد بازار كـار و      
عرصه توليد نمود ميشود گفت كه از آن پس زن هم در خانواده و 
هم خارج از خانواده مورد بهركشي و ستم دوگانه قرار گـرفـت و     
اين وضع در نظام مبتني بر طبقات كنوني نيز كماكان ادامه دارد و 
بطريق اولي زن كه با آغاز مالكيت خصوصي به بردگي و ارسـات  
مرد در آمد ( تمام قوانين مذهبي ، اجتماعي و سياسي و سـنـت        
هاي ارتجاعي برده ساز در طول قرون و اعصار در تالش قانونيت 
و مشروعيت بخشيدن به آن بوده و هستند ) آزادي و بـرابـري          
كامل او و قرار گرفتنش بمثابه رفيق زندگي در كنار مرد ، همانا با 
لغو مالكيت خصوصي تحقق خواهد يافت . اين مقاله مـيـكـوشـد      
مساله را از اين جنبه بشكافد . اما ابتدا ببينيم در اين رابطه مذهب  

 چه نقشي در ستم ديدگي زن بازي ميكند . 
 نقش مذهب :

برخي ها رابطه مذهب و تداوم ستم ديدگي مضاعف زنان را بيشتر 
در اسالم و قوانين آن جستجو كرده و عمده ميكنند و عمال نقش 

 و عملكرد مذاهب ديگر را به فراموشي ميسپارند . 
در مورد بنيادگرائي اسالمي و ستمها و تبعيضاتي كه اين مـذهـب   
نسبت به زن روا ميدارد البته هرچه كه هرچه بگوئي كم اسـت .      
حقوق پايمال شده زنان و وضعيت آنان در حـكـومـت اسـالمـي        
احتياج به بحث ندارد ، اما اديان ديگر از جملـه مسـيـحـيـت و          
يهوديت نيز در پايمال كردن حقوق زنان در تاريخ داراي پيشيـنـه   
اي بسيار ارتجاعي تر هستند كه بهتر از قوانين متحجر اسـالم و    
جمهوري اسالمي نيست . داستان خلقت حوا از دنده اضافي آدم ،    
و يا فريب خوردن آدم از حوا ، اينكه حوا براي بر طـرف كـردن       
نيازهاي جنسي آدم خلق شده است ، از آموزه هاي مسـيـحـيـت     
است و هنوز هم در مسيحيت ارتدوكس زن منشا گناه محـسـوب   
ميشود . كشيشهاي ارتدوكس براي پاك مـانـدن از زن دوري          
جسته و هرگز ازدواج نمي كنند . همانطور كه گويا خود حضـرت     

متولد شـده      »مقدس«مسيح از زني مقدس و باكره يعني مريم 
است . در آئين مسيحيت ارتدوكس زن موظف است فقط بخـاطـر    
توليد مثل با مرد نزديكي كند بجز آن نزديكي با مرد از گـنـاهـان    
كبيره محسوب مي شود . آئين هايي نظير سنگسار كـردن زنـان      
في الواقع از يهوديت به اسالم رسيده است . منتهاي مراتب اگـر     
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دين مسيحيت در مواجه با تحوالت اقتصادي ، مجبور به پذيـرش  
معروف است و  »پروتستانيسم   «رفرمهائي شد كه به اصالحات 

رهبران مذهبي تالش كردند تا با دور ريختن برخي آئـيـن هـاي      
بغايت ارتجاعي كه با تحوالت اجتماعي در تناقض بود خود را بـا    
مقتضيات زمان منطبق نمايند ، اما اسالم بر خالف مسـيـحـيـت     
شايد بيشتر بدليل ساختار جوامعي كه در آن مرسوم اسـت ، در        
مقابل اينگونه تحوالت سرختي نشان داده بويژه در زمـيـنـه زن      
خواستار بازگشت بدوران قرون وسطي و شرايط زماني كاتوليسيـم  
و يهوديت ارتدوكس هستند ، افكار متحجر و جزم هاي كهنه اي   
كه اساسا با حقوق و دستاوردهاي بشري در تناقض قرار دارنـد .      
گذاشته از نقش مذهب ، ويژگي كشورهائيكه مذاهب مختلـف در    
آنها رواج دارند نيز در پايداري و پابرجائي سنت هاي ارتجاعي و از 
جمله زن ستيزي ، نقش بازي مي كنند . لذا علل پـايـداري ايـن       
پديده را نه تنها در ويژگي اديان بلكه در ويـژگـي كشـورهـاي           
خاوورميانه كه دين اسالم در آنها رواج دارد نيز بايد جستجو كرد . 
سرمايه داري در اين كشورها بعلت خصوصيت مختص خود بسيار 
ناموزون و ناهنجار رشد كرده است . شيوه توليد ما قبل سـرمـايـه     
داري مدتها همچنان بخش مهمي از ساختارهاي اقـتـصـادي و        
اجتماعي اين جوامع را تشكيل مي داده است و زمينه هاي مـادي  
بقاي قوانين متحجر و دوام ارزشها و سنن كهنه مذهبي فئـودالـي   
بويژه در مورد حقوق زنان را بازتوليد ميكند . در اين قبيل كشورها  
مذهب بمثابه ايدئولوژي طبقات حاكم در طول تاريخ نقش اساسي 
ايفا كرده است . در مورد روابط زن و مرد نيز نقـش مـذهـب و         
قوانين آن كه به ريزترين مسائل خصوصي افراد نيز پرداخته است 
، بسيار بارز و تعيين كننده است . در اين رابطه اديان عـمـومـا و       
دين اسالم خصوصا زن را جزئي از قلمرو مردان محسوب داشته و 
خواستار آن است تا مردان زنان خود را بمثابه مايملـك خـويـش      
پنداشته و بر آن اساس با آنها رفتار كنند . زنان را مثل ابزار توليـد   
، زمين و احشام به مايملك خود در آورند و بر آنان استيال يابند و   
در دفاع از اين مايملك است كه بطور مثال ميبينيم حجاب تقريبـا  
در همه اديان مهم مرسوم بوده و جايگاه ويژه اي داشته اسـت و    

 »اسالم مكتب ماست ، حجاب سنگـرمـاسـت .       « امروزه شعار 
محصول همين طرز تفكر است ، كه به شكل دگم و عقب مانـده  

در برابر تحوالت مقاومت ميكند . پايداري اين سنتهاي ارتجاعـي   
و تبديل شدنشان به آداب و رسوم در نزد خانواده ها شرايطـي را    
پيش مياورد كه آنها احساس ميكنند كه اگر زن از خانه بيرون رود 
از كنترل او خارج شده است . از اينرو عليرغم اينكه حتـي امـروز      
كه نظام سرمايه داري و نيازهاي فزاينده خود زندگي زنان را در     
خانواده هاي سنتي نيز به كار در خارج خانواده مـجـبـور نـمـوده        
است . اما هنوز هم مي بينيم اين احساس وجود دارد كـه خـروج      
زن از خانه و وارد شدنش به بازار كار در افكار بينادگرايان بمثـابـه   
از هم پاشي پايه هاي ارزش و تعرض به مالكيت خصوصي آنـهـا   
تلقي ميگردد . از اينرو زمانيكه بنيادگرايان سيستمهاي ارزشـي و     
اعتقادات خود را مورد هجوم مي يابند و احساس مي كنـنـد كـه      
قلمرو زير نفوذشان از كنترل خارج مي شود از محل قدرت خود به 

سـلـطـه       «دفاع  بر مي خيزد . لذا براي نجات جامعه از اميـال     
كمونيسم و يا فرهنگ مترقي تر ديگر جوامع ، ابـتـدا        »جويانه 

، الجزاير  1357زنان بايد زير كنترل درآيند نمونه ايران بعد از قيام 
، تركيه و افغانستان و نمونه هاي ديگر . اما چرا بخش وسيعي از    
نه تنها زنان سنتي بلكه تحصيكرده و روشنفكر و حـتـي زنـان          
متمول و بورژوا نيز كه خود قربانيان فرداي اين سيستم فـكـري     
هستند باينگونه جنبش هاي ارتجاعي پيوسته و از اين ايـنـگـونـه     

 افكار ارتجاعي و زن ستيز حمايت ميكنند ؟ 
 ادامه دارد  

 !مي دانم 

 گلوله را با كلمه مي نويسند ،

 اما وقتي كه از كلمات

 شَقي ترين گلوله ها را مي سازند ،

 چاره چريكي چون من چيست ؟

 كلمات

 … و ما نيز راهگشاي آگاهي آدمي ست

 سرانجام

 بر سر  معناي زندگي متحد خواهيم شد :

 كلمه ، كلمه نجات ! 

 مردم ، ترانه اي از اين دست مي طلبند

 »چه گوارا « 
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 )  strategie et tactiqueاستراتژي و تاكتيك (
واژه هاي استراتژي و تاكتيك در زمينه هاي ديگري جز مبـاحـث   
سياسي و حزبي ، مثال در امور نظامي ، يا ديپلماتيك و يا كارهاي 
اقتصادي و غيره مورد استعمال دارد . مثال در امور نظامـي اولـي      
بمعناي هدفهاي دورنمائي ، مجموعه اي از عمليات ، وسـيـع و       
قاطع براي پيروزي در يك جنگ و دومي بمـعـنـاي هـدفـهـاي         
نزديك ، اقدامات بالفاصله عمليات محلي براي پيروزي در يـك    
جنگ و دومي بمعناي هدفهاي نزديك ،اقدامات بـالفـاصـلـه ،         

 عمليات محلي براي پيروزي در يك نبرد مشخص بكار ميرود .
ولي در اين بحث مقصود ما استراتژي و تاكتيك حـزب انـقـالب      
طبقه ي كارگر در پيكار وي بخاطر رهائي اجتماعي و مـلـي ،         
بخاطر پيروزي سوسياليسم و كمونيسم است . در ايـن مـعـنـي          
استراتژي و تاكتيك عبارتست از علم رهبري مبـارزه طـبـقـاتـي        
پرولتاريا و همه ي زحمتكشان استراتژي عبارتست از تعيين جهت 
اصلي مبارزه ي طبقاتي پرولتاريا ، تعيين تركيب و مشـخـصـات      
ارتش سياسي تحت رهبري وي در يك مرحله ي معين از انقالب 
، تدوين نقشه هاي ضرور براي استفاده از ذخاير مستقيم و غـيـره   
مستقيم و نيروهاي اصلي و فرعي انقالب ، تدوين نقشه ي مبارزه 
براي وحدت نيروهاي انقالبي در گرد پرولتاريا و رهبري اقدامـات  
اين نيروها . استراتژي يك حزب در تمام مدت يك مـرحلـه ي        
معين از پيكارهاي بخش وي . يعني براي تمام مدت يك مرحلـه   

 ي انقالب ، اساسا و عمال بال تغيير ميماند .  
شعارهاي استراتژيك يعني آن شعارهائيكه خواستهاي مـا را در        

 مرحله ي معين استراتژيك بيان ميكند . 
تاكتيك چيست ؟ تاكتيك جزئي و قسمتي از استراتژي و كـامـال   
تابع وظايف استراتژيك مرحله ي معيني از انقالب است . تاكتيك  
دوران كوتاهي را در درون مرحله اي استراتژيك در بر ميگيـرد ،    
هدفهاي مشخص و نزديكتر و محدودتر دارد ، به اشكال مشخص 
مبارزه در شرايط مربوط است ، هدفش بدست آوردن سنگري در   
اين يا آن نبرد ، پيشروي در اين يا آن زمينه ، اجراي مـوفـقـيـت     
آميز اين يا آن عمل و اقدام مشخص ، عقب راندن دشمن از ايـن  
يا آن موضع است . و همه ي اينها با در نظر داشتن هدف اصولي  
استراتژيك و بخاطر خدمت بآن هدف است و براي رسيدن بآن .   

البته از آنجا كه اوضاع سياسي و اقتصادي و اجتماعي همـواره در    
تكامل و تغيير است و چه بسا اين تحوالت بسرعت نيـز انـجـام      
ميپذيرد در نهضت جذرومد پديد ميگردد . تغيير و تحول اشكال و  
روشها و متدهاي تاكتيكي اجتناب ناپذير است . نه تنها اجـتـنـاب     
ناپذير بلكه از جانب ما براي تامين موفقيت ضـروريسـت . مـا           
بايستي بدرستي بهترين و مناسبترين شكل و اسلوب مـبـارزه ي     
تاكتيكي را از بين انواع ممكن بر گزينيم ، همواره با مـهـارت و       
طبق شرايط متغيير موجود ، آماده ي تغيير اسلوبهاي تاكـتـيـكـي     
باشيم . مراحل و اسلوبها ، اشكال سازماني صور مبارزه ، شعارهاي  
تاكتيكي در هر حال بايد طوري تعيين شود و بنحوي علمي گردد 
كه بتوان به هدف استراتژيك رسيد . شعارهاي تاكتيكي يعني آن   
شعارهائيكه براي مراحل كوتاه مدت با خواسـتـهـاي مشـخـص        
تاكتيكي معين ميشود . استراتژي و تاكتيك ، علم رهبري مبـارزه   
ي پرولتاريا  داراي اصول و قواعدي است . انديشه هاي اسـاسـي    
اين علم را بنيان گذاران ماركسيسم ـ مارس و انگس ــ بـيـان        
نمودند . لنين با تعميم تجربه انقالبي جنبش جهاني كارگـري در     
اين زمينه ، علم رهبري نبرد طبقاتي را بنيان گذارد . استراتژي و    
تاكتيك با تجربه ي غني قريب به يك  قرن اخير مبارزه ي طبقه 
ي كارگر و همه زحمتكشان بخاطر آزادي اجتماعـي و مـلـي ،          
بخاطر سوسياليسم و كمونيسم توسط احزاب كمونيست و كارگري 

 جهان و از راه تعميم اين تجربيات تكامل يافته مي يابد . 
قواعد اساسي استراتژي و تاكتيك حزب انقالبي بر اساس تجربـه  
و مبارزه انقالبي بدست آمده است . شرايط رسيدن به نتيجـه اي     
صحيح استراتژيك و تاكتيك عبارتست از مطالعه دقيق شـرايـط     
عيني و ذهني نهضت . تحليل وضع مشخص تاريخي جـهـان و      

 و راست .  »چپ« كشور و احتراز از رويزيوئيسم 
يك سلسله از اصول و قوائد استراتژيك و تاكتيك كه طبق تجربه 
بدست آمده ، تعميم يافته ، صحت آنها در عمل ثابت شده و بايـد  
در جريان مبارزه و رهبري آن مراعات گردد عبارتند : از مـتـحـدد     
كردن كليه نيروهائي كه ميتوان در يك لحظه معين عليه دشمـن  
متحد كرد ، منفرد كردن هر چه بيشتر دشمن . استفاده صحيح از    
تمام عوامل مساعد ، استفاده صحيح از ذخيره هـاي دائـمـي و          
موقت انقالب ، تعيين ضعيف ترين نقطه دشمن ، تعيين ضربـه ،    
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تشخيص قواي دوست ، انتخاب صحيح لحظه براي دست زدن به 
يك عمل ، يافتن حلقه ي اساسي و اصلي كار در جريان مبارزه ،   
تعيين افراد مناسب براي ماموريت ها ، تقسيم مسائل و مشكـالت  
به گروهها و حل آنها بر حسب گروه ، طرح جسورانه هدف و سير 
احتياط آميز و با دقت بطرف آنها ، آميختگي صور مبارزه ، تعييـن  

   اشكال سازماني مناسب و غيره .

 )  colonisa�onاستعمار ( 
استعمار عبارتست از سياست دول امپرياليستي كه هدفـش بـرده     
كردن و بهره كشي از خلقهاي كشورهاي ديـگـر ، خـلـقـهـاي           
كشورهاي از نظر اقتصادي كم رشد است . دول امپرياليستي براي  
تحكيم سيطره ي خويش مانع تكامل فني و اقتصادي و فرهنگي 
اين كشورها ميشوند . البته در قرون گذشته يعني قبل از پيدايـش   
امپرياليسم نيز استعمار سر زمينهاي غيره وجود داشته ولي مـا در    
تعريف  خود به استعمار در قرن بيستم توجه كرده ايم كـه خـود       
بشكل تقسيم سرزمينهاي جهان و ايـجـاد امـپـراطـوري هـاي           
مستعمراتي يكي از وجوه مشخصه ي دوران امپرياليستي اسـت .    
مستعمره يعني سرزميني فاقد از استقالل سياسي و اقتصادي كـه    
كامال ، در همه ي شئون ، تابع دولت امپرياليستي استيالگر اسـت  
اين دولت و انحصارات امپرياليستي آن از مستعمره بعنـوان مـواد     
خام و نيروي كار ارزان ، بازار فروش كاالها و عرصه ي سرمـايـه   
گذاريهاي پرسود و همچنين بمثابه پايگاههاي نـظـام و سـوق          

 الجيشي استفاده ميكنند . 
سيستم مستعمراتي امپرياليستي چيست ؟ در كنار مستعـمـرات ،     
كشورهاي نيمه مستعمره و وابسته نيز وجود دارد كه در شـئـون       
مختلف سياسي يا اقتصادي داراي وابستگي ها و تابعيت هاي كم 

سـيـسـتـم         «و زياد نسبت به دول امپرياليستي هستند . عبارت 
يعني مجموعه ي همه ي مستعمرات ،   »  مستعمراتي امپرياليسم 

نيمه مستعمره ها و ممالك وابسته كه توسط امپريالستـهـا مـورد      
 بهره كشي قرار گرفته و تحت سلطه ي آنان قرار دارند . 

اين سيستم در مرحله انحصاري سرمايه داري بوجود آمد . در آغاز  
قرن كنوني چند كشور بزرگ امپرياليستي باتوسل به نيروي ارتش 
و واحدهاي مستعمراتي و لژيونهاي خارجي ، تقسيم سرزمين هاي 
جهان را بين خود پايان داده بودند و از آن پس بارها براي تقسيـم  

مجدد جهان و تسخير مستعمرات جديد با يكديگر به جـنـگ و       
 ستيز بر خاستند و در باره ي اين دورانست كه لنين مينويسد :      

سرمايه داري بيك سيستم جهاني ستم استعماري و تسلط مالـي  «
بر اكثريت عظيم مردم توسط مشتي كشورهاي باصطـالح جـلـو      

متروپل ـ يعني كشور امپريالـيـسـتـي       »افتاده مبدل شده است . 
صاحب مستعمره . انحصارت بزرگ كشور متروپل با نيروي عظيم  
و صنعتي خود سود كالني به حساب غارت و بـهـره كشـي از            
مستعمرات بدست مياورند بعلت بازوي كار ارزان ، كثرت مـنـابـع    
طبيعي و ارزاني مواد خام ، سرمايه گذاري متروپل در مستـعـمـره    
سودهاي افسانه اي ببار مياورد . هم زمان با غارت آشكـار مـردم      
اين سرزمينها و ثروت هاي ملي آنان ، كشور مستعمره بزايده ي   
كشاورزي و مولد مواد خام متروپل مبدل ميشود عقب مـانـدگـي      
اقتصادي يكي از شومترين و سنگينترين نتايج سلطه استعـمـاري   
است . انحصارات متروپل مانع تكامل صنايع و بويژه ايجاد صنايع  
سنگين ، مانع و رشد تكنيك و همزمان با آن مـانـع تـقـويـت            
كادرهاي ملي ميشوند . اقتصاد برخي از اين سرزمينها را به اقتصاد  

مثل نفت يا نيشكر يا قهوه يا مس  »يك محصولي   «مونكولتور 
ميدل ميكند كه تمام سررشته آن هـم در دسـت انـحـصـارات            
امپرياليستي است اين امر خود بعدا دشواريهاي عظيم در راه اتحاد 
يك اقتصاد ملي متوازن و همه جانبه بيار مياورد . مبادله نا بـرابـر    
وجه مشخصه ي تجارات بين متروپل و مستعمر ، يكي ديگـر از    
منابع سود كالن انحصارات است . استعمار در دوران كالـسـيـك     
خود همواره حامي و پشتيبان و مرتجعترين قشرهاي محلي بوده ، 
اشكال فئودالي و ما قبل فئودالي را همچنان پا برجا نگهـداشـتـه    
بكمك آن ، اقتصاد را بعقب ماندگي و زحمتكشان را به فـقـر و       
گرسنگي محكوم ميكرده است . عقب ماندگي اقتصادي محصول  
غارت و سلطه ي انحصارات امپرياليستي و نتيجه ي سـيـاسـت        
استعماري دول امپرياليستي است نه ثمري مناسبات اقـتـصـادي      
معمولي و بين كشورهاي فقير و كشورهاي غني بـطـور اعـم .          
مبارزه عليه استعمار و فرو ريختن سيستم مستعمراتي ــ عـلـيـه       
سلطه استعماري ، عليه اين غارت و سيطره ي سياسي و اقتصادي 
، خلقهاي كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره بپاخاسته و مبـارزه  
ي شديدي را براي آزادي ملي و استقالل آغاز كردند . نـهـضـت     
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استقالل طلبي پس از انقالب كبير سوسياليستي اكتبر وارد مرحله 
ي نوين و پرتواني شد و پس از جنگ دوم جهانگـيـر و ايـجـاد         
سيستم جهاني سوسياليسم به دوران عاليتري گام گذاشته پيدايش 
و تحكيم سوسياليسم عصر رهائي ملل ستمديده را از زنـجـيـر          
بردگي استعمار بشارت داد . موج نيرومند نهضت هـاي رهـائـي         
بخش ملي طومار سيستم جهاني استعماري را درهم پـيـچـيـد .       
انقالبهاي خروشان ملي ارگان امپرياليسم را بلرزه در مياورد . لبـه   
تيز اين يورش جهاني متوجه امپرياليسم امريكاست كه به مـدافـع   
اساسي سيستم بهره كشي استعماري ، به ژاندارم درجه يك بـيـن   
المللي بدل شده است . در نتيجه ي اين نبرد بجاي مستـعـمـرات     
سابق در كشورهاي مستقل و نوبنياد پديد گشته و پديد ميگردد .   
ولي اين مبارزه هنوز بپايان نرسيده است . مللي كه درحال گستن  

زنجيرهاي استعماري هستند به مراحل مختلفي از رهائي رسـيـده   
اند بسياري از آنها دولتهاي ملي تشكيل داده اند ولي همـچـنـان    
براي تقويت استقالل سياسي خويش ميكوشند و بـراي احـراز         
استقالل اقتصادي راهي دراز در پيش دارند . ملل كشورهائـيـكـه     
ظاهرا مستقل ولي عمال در قيد وابستگي سياسي و اقـتـصـادي        
انحصارهاي بيگانه هستند براي مبارزه عليه امـپـريـالـيـسـم و           
رژيمهاي ارتجاعي و استبداي بپا ميخيزند . نهضت آزاديـبـخـش       
ملي در كار كشورهاي سوسياليستي و جنبش كارگري كشورهـاي  
پيش افتاده به يكي از سه عامل عمده در كار كشورهاي عصر مـا  
بدل شده است . در مقابل اين موج عظيم ، امپريالـيـسـتـهـا بـه          
روشهاي نوين بهره كشي متوسل شده اند كه مجموعه ي آنـرا      

 استعمار نوين مينامند .  

 جوجه عقاب 
 گابريل گارسيا ماركز

 كوه بلندي بود كه النه عقابي با چهار تخم، بر بلنداي آن قرار داشت.
 زلزله اي كوه را به لرزه در آورد و باعث شد كه يكي از تخم ها از دامنه كوه به پايين بلغزد.

 بر حسب اتفاق آن تخم به مزرعه اي رسيد كه پر از مرغ و خروس بود.
مرغ و خروس ها مي دانستند كه بايد از اين تخم مراقبت كنند و باالخره هم مرغ پيري داوطلب شد تا روي آن بنشيند و آن را گرم  

 نگهدارد تا جوجه به دنيا بيايد.
 باالخره جوجه عقاب متولد شد

جوجه عقاب مانند ساير جوجه ها پرورش يافت و طولي نكشيد كه جوجه عقاب باور كرد كه چيزي جز يك جوجه خروس نيست. او 
زندگي و خانواده اش را دوست داشت اما چيزي از درون او فرياد مي زد كه تو بيش از اين هستي. تا اين كه يك روز كه داشت در مزرعه 

بازي مي كرد متوجه چند عقاب شد كه در آسمان اوج مي گرفتند و پرواز مي كردند. عقاب آهي كشيد و گفت: اي كاش من هم مي 
 توانستم مانند آنها پرواز كنم.

 مرغ و خروس ها شروع كردند به خنديدن و گفتند: تو خروسي و يك خروس هرگز نمي تواند بپرد.
 اما عقاب همچنان به خانواده واقعي اش كه در آسمان پرواز مي كردند خيره شده بود و در آرزوي پرواز به سر مي برد.

 اما هر موقع كه عقاب از رويايش سخن مي گفت به او مي گفتند كه روياي تو به حقيقت نمي پيوندد و عقاب هم كم كم باور كرد.
 بعد از مدتي او ديگر به پرواز فكر نكرد و مانند يك خروس به زندگي ادامه داد و بعد از سالها زندگي خروسي، از دنيا رفت.

تو هماني كه مي انديشي، هرگاه به اين انديشيدي كه تو يك عقابي به دنبال 
  رويا هايت برو و به ياوه هاي مرغ و خروسهاي اطرافت گوش نكن.

 داستان كوتاه 
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پدرش همچنان او را صدا ميزد ، اما او جواب نداد تـوي صـحـرا      
ماندن خيلي برايش راحت تر بود از اينكه دوباره بخانه باز گردد ،   
رختهاي شسته را ببيند و ننه اش را كه او را بخاطر ارباب و زنـش  

 كتك زده بود . پايش هنوز درد ميكرد .
صحرا خنكي دلپذيري داشت . زنجره ها گـاه هـمـه بـا هـم               

 ميخواندند و گاه گوئي بهم جواب ميدادند . اصغر فكر ميكرد :
زنجره ها بهم چي ميگن ؟ بعد باز هم ياد معلمش افتاد . رفـقـاي    
ديگرش كه با هم به صحرا ميامدند و با هم آواز ميخواندند ، و بـا  
هم صحبت مي كردند . زنجره ها هم از آنها ياد گرفته بـودنـد ؟      
كمي ديگر دقت كرد ، حتي توانست تشخيص دهد ، كدام زنجـره  
صداي معلم را در مياورد ، كدام صداي سلمان ، و تقي و عبـاد و    
لطيف را ... بعد هم سعي كرد بفهمد ، آنها صحبتهاي كـدام روز         

 آنها را تكرار ميكنند ، بروشني مي فهميد : 
بچه ها پيدا كردين كه چطور همه تون ميتونين واسة خودتون كار 

 بگنين و پولدار بشين ؟
آقا دعا ميكنم ، خدا برامون پول ميرسونه ، جنس ميخريم ، قالـي  

 ميبافيم ميفروشيم ، پولشو ميديم همه چي ميخريم .
سلمان ، مگه قرار نشد كه اول در زمين راه چاره را پيدا كنيم ؟ تو 

 كه باز گفتي دعا ميكنيم خدا ميده ... ؟ 

آقا راست ميگه پسر ... ! آقا ميدونم چه كنيم ، اگه بشه پـولـهـاي        
 ارباب را ، زمينش را ، فرشهاشو قسمت كنيم ، بهمه مون ميرسه . 

 اون كه نميده ... 
 معلومه كه نميده ، بزور ميگيريم ...

 زورمون كجا بود پسر ؟
زورمون ؟ به ... مگه نديدي پسر ارباب قد ماهاس چقدر دسـت و       
پا چلفتيه ، اون روز گوسفند سياه من رفت بطرفش ، اونقدر ترسيد 
كه شاشيد تو تنبونش . باندازه انگشت كوچك منهم زور نداره ...      
پدرش هم به چاقيش نگاه نكن ، از پس همه جووناي ده ما كـه    

 بر نمياد ...
 عوضش اونهم تو شهر آدم داره ، ژاندارم داره ...

ما هم تو روستا خيلي آدم داريم ، تو چي ميگي ؟ كم مانـده بـود     
كار بچه ها بدعوا بكشد كه معلم دخالت كرد : نـه بـچـه هـا ،            
اينجوريها نيس ، از بين بردن اربابها باين سادگيها نيس ، تنها بـا    
يك روستا نميشه . بايد ديگر روستائيان هم بخوان كه مثل شـمـا    
با ارباباشون ، روبرو بشن . اونوقت ديگه آدماي ارباب ها تو شـهـر    
دستشون بجايي نميرسه ، و اين كار باين سادگيها نيس بـاز هـم     

 بايد در اين باره فكر كنيد ، ببينيد چه مشكالتي پيش مياد .  
زنجره ها همچنان ميخواندند . اما اصغر بخواب رفته بود ، و ديگر  
نميفهميد آنها چه ميگويند . در خواب هم ، معلمش را مـيـديـد ،       
رفقايش را ، صحرا و صحبتهائي را كه آنهمه دوست ميداشتنـد .    
يكبار هم ديد همچنان شلوار ارباب را با سنگها مي كوبد . سنـگ   
را كه محكم فرود مياورد ، به پايش خورد ، از خواب پريد ، پايـش  

 بشدت درد ميكرد همونجايي بود كه ننه اش زده بود . 
جاي (( سلمان )) در كالس خالي بود . بچه ها همه آشـفـتـه و             
گرفته بنظر ميرسيدند . گمان ميكردند االن معلم هم مثل آنـهـا      
پريشان و غمگين خواهد بود . اما شگفت اينكه سـر حـالـتـر از          

 هميشه وارد كالس شد .  
 چيه اخماتون رفته توهم ...؟ 

كسي جواب نداد ... معلم همه را يك يك بر انداز كـرد ، بـعـد             
بعد   سرش را زير انداخت و مدتي هم قدم زد . همه ساكت بودند .  

صداي خشن معلم در سكوت پيچيد : بايد بمن بگـيـن از چـي         
دلخورين ؟ از اينكه مردي حساب خودشو ، با نامردي تصفيه كرده 

 داستان
 سالم آقا معلم  ، داستاني بر مبناي زندگي رفيق اصغر عرب هريسي.

 نوشته رفيق بخون خفته مرضيه احمدي اسكوي .
در قسمت اول داستان خوانديم كه اصغر ، در حالـي در صـحـرا مـواظـب            
گوسفندا بود معلمشان را در حال شستن لباسهايش ديد ، اين برايش عجيـب  
بود چون لباسهاي معلم قبلي را مادر اصغر مي شست . بعد از گفتگو كـردن     
درباره  اين موضوع با معلم  اصغر به فكر فرو رفت و تصميم گرفت وقـتـي     
بزرگ شد ، اولين كاري كه بكند ،سبيلهائي مثل سبيلهاي معلم بگذارد بـعـد   
هم برود معلم بشود ، نه مثل آقا معلم قبلي كه محلشان نميگذاشت ، و اصال 
توي ده پيدايش نميشد ، بلكه مثل همين آقا معلم سبيلو ، كه همه بچه ها از 
روز اول از او خوششان آمده بود . اصغر و ديگر بچه هاي ده از آقا معلمشـان   
چيزهاي زيادي ياد گرفته بودند ، آقا معلم هميشه با خوش رويي و زبان ساده 
با انها حرف ميزد . با آمدن معلم تازه ، هر روز دريچه تازه اي بـروي آنـهـا         
گشوده ميشد . آنها ياد گرفتند كه  درباره ساده ترين چـيـزهـائـي كـه در             
اطرافشان ميگذشت و آنها هيچوقت فكر نميكردند ، ممكن است آنها را تغيير 
داد ، فكر كنند . دليل بيابند و بفهمند كه چطور ميشود آنها را عوض كرد .  و   

 اينك ادامه داستان ....
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؟ آيا شما از اينكه سلمان با جرات و مردانگي اربابش را بسـزاي      
بيشرميش رسانيده ، ناراحتين ؟ همه سرشان را بزير انداخـتـنـد .      
جريان از اين قرار بود كه جمشيد خان از مدتها پيش به خـواهـر     
سلمان چشم دوخته بود و با اينكه زن و بچه داشت ، بچشم بد باو 
نگاه ميكرد . پدر سلمان مرده بود ، خودش با خـواهـرش بـراي         
جميشدخان كار ميكردند و خرج دوا و دكتر ننه مريضشان را در     
مياوردند . حاال مدتي بود كه جميشد خان بخواهر سلمـان نـظـر       
داشت ، تا اينكه دو روز پيش بخانه شان خواستگار فرستاد ، آنـهـا   
را بيرون كردند ، و ديگر خواهر سلمان بكارخانه نرفت . خـودش     
ارباب را گير آورد ، به بهانه اي بكارخونه كشوند و تاميخورد زد .   
سلمان از رو نرفت ، دخه را چنان بصورت ارباب كوفت كه خـون    
چهراش را پوشاند . و هر طور شده بود ، خود را با دست و پـاي       
شكسته بخانه رساند . و حاال بمدرسه نيامده بود و معلم از بچه ها  
ميپرسيد كه چرا كه دلخورند ؟ عباد بحرف آمد : آقا مـا از ايـن          
دلخوريم كه ، كسي از بچه ها اونجا نبود به سلمان كمك كـنـد     
وگرنه پدر جميشدخان را به آتش ميكشيدم ... دستهاي زمخت و      
كودكانه اش گره كرده بود ، بغض گلويش را گـرفـت و ديـگـر         
نتوانست دنباله حرفش را بگيرد ... تقي سرش را بلند كرد : آقا مـا      
هم واسه همين دلخوريم ... و آنگاه لبهاي ديگر هم جـنـبـيـد و          

 همين كلمه را تكرار كردند ... 
 معلم به تك تك چهره هاي گرفته ، اما خشن نگريست ... 

آنگاه بچه ها ديدند كه لبانش بخنده بازشد . سبيلهاي آويخته اش  
، دندان هاي سفيد او نمايان گشت . آنگاه بقهقهه خنديـد .. نـه          
يكبار ، بلكه چندين بار ... و آنگاه بچه ها ديدند كه معلم از جيـب     
شلوارش دستمال يزدي چروك و كهنه اش را درآورد و چشمانش 
را با آن پاك كرد ... آيا معلم ميگريست ؟ آري ، ولي چرا ؟ مـگـر      
همين االن او نمي خنديد ؟ آنهم بقهقه ؟ راستي اين بود كـه او      
وقتي شكوفه هاي كوچك و بازور خشم را تماشا كرد ... و آنـگـاه      
شكوفائي پرشكوه آنها را در نظر آورد ، دلش از شـوق و امـيـد          
سرشار شد . او كه قلبش انباشته از كنيه و خشم طبقاتي بود ، او      
كه ميديد آنان كه بايد در برابر ستم بخيزند ، آنها كه آگـاهـنـد ،      
آگاهي خود را حقيرانه به تن آسائي و مقام و پول و زندگي راحـت  
قرباني كرده اند ، و براي توجيه سكوت ننگين خود ، خروار خـروار  

دليل ميتراشند و بهانه مياورند ، اينك اين مشتهاي كـوچـك را       
ميديد كه آماده فرود آمدن بگرده ستمگران خويشنـد . آري او         
ميگريست ... اشك او ، اشك شوق ، اشك اميد و گل شـكـفـتـه        
آرزوئي ديرنيه بود . هنوز دو ماه از حادثه تابستان ، نمي گـذشـت    
كه اين اتفاق افتاده بود ، جريان تابستان از اينقرار بود : ننه اصغـر   
لباسهاي ارباب را به خانه اشان برده بود كه بشويد ، و يك شلـوار  
تازه ارباب ناپديد شده بود . ارباب دستور داد همه خـانـه هـا را           
گشتند ، اما پيدا نشد كه نشد . و بخاطر همين يك شلوار بود كـه   
ارباب به صورت ننه اصغر سيلي زد . عالوه بر آن دستور داد كـه     
آن سال نصف سهميه گندم دده اصغر را بعنوان جريمه بپردازند .   
پدرش را هم به دوستاقخانه خودش فرستاد كه يك طويله نمور و 
كهنه بود و هربار روستائيان خطا ميكردند ، او آنها را به دوسـتـاق   
ميفرستاد ، تقريبا هيچوقت خالي نبود . بچه ها قبال باين دوستـاق   
بچشم يك چيز ضروري مينگريستند تصورشان ايـن بـود كـه          
دوستاق بايد باشد ، چون ارباب چنين ميخواهد ولي اين بار ديگـر  
چنين فكر نميكردند ، بلكه ميگفتند : دوستاق نبايد باشد ، چـون     
ارباب آنرا خواسته است . بهرحال آنسـال تـابسـتـان ، اربـاب               
خشمناكتر هم بود . بچه ها ميديدند كه اينجا و آنجا بهانه ميگيرد  
، كتك ميزند و داد ميكشد . و سر هر بهانه كوچكي ، دده هايشان  
را به دوستاق ميفرستد . بچه ها تعجب ميكردند كه چطور كسـي     
چيزي نمي گويد ؟ باز بياد مياوردند كه خودشان هم در گذاشـتـه   
اين چيزها را ميديدند ، باز در خدمت كردن به او از هم پـيـشـي      
ميگرفتند . عوض آن سالها را حاال در مياوردند . هر روز آفـتـاب       
نزده جيم مي شدند و شب دير گاه به خانه بر مي گشتند ، مـگـر     
اينكه ارباب آنها را توي صحرا گير مياورد و برايشان كاري رجـوع  
ميكرد ، تازه دنبال آن كارها هم با اشتياق نميرفتند . بلكه در دل    
خود هزاران فحش ميدادند . يك آرزو و در دل همه بچه ها وجود  

 داشت : هر طور شده ضرري به ارباب بزنند .  
يك روز غروب كه اصغر به خانه برميگشت ، جلوتر از او دوپيرمرد 
نيز ميرفتند . يكي حسين قلي دايي اوغلي بود ، ديگري باير امعلي  
، با هم چنين صحبت ميكردند : امسال ارباب خيلي عوض شده ،    
معلوم نيس چشه ؟ سالهاي پيش هم بهتر از اين نبود اما امسـال    

 ميگن مرض گرفته ...  
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 چه ميدونم ، ميترسم محصولمونو هم به باد بده .
چه طور مگه ؟ هيچي ، هر شب تو خرمن جا ميشيـنـه ، و بـا          
مهموناش خوش ميگذرونه ، و بجاي چراغ هم آتـيـش روشـن        
ميكنه . ميگه از شعله هيزمها لذت ميبرم . گندمها را هم تل كرده   
ايم اون نزديكي ، اگه يه شب باد بياد و يه تراشه از چـوبـهـاي        
نيمسوخته را بندازه روشون ، خدا ميدونه چي پيش مياد ، بـهـش     
كه ميگم ، ميگه طوري نيست . خب ديگه ، اون كه دستاش مثل  
ما تاول نزده ، اونكه عرق نريخته ، چه ميدونه چـقـدر زحـمـت         
كشيده ايم ... مردها دور شدند . اصغر از خوشحالي دستايهايش را     
بهم كوفت ، آنچه را كه دنبالش ميگشت ، پيدا كرد ، تمام شب را 

 فكر كرد ، هيچ چيز بهتر از اين نميشد .  
دده اش هنوز تو دوستاق بود ، با اينكه از ننه اش دل چركين بـود  
ولي يادش نمي رفت كه چگونه ارباب بگونه پيرزن سيلي زد ...       
وقتي نقشه اش را با عباد گفت ، عباد از خوشحالي به هوا جست . 
بارك اهللا ، عجب نقشه اي كشيده اي ، آره ... ميگم به بچه هاي    
ديگه بگيم يا نه ؟ دست كم به تقي و جعفر هم ميگم ، دده هـاي  
اونارو هم بيخودي انداخته تو دوستاق . نه بزار اول فـكـرامـونـو        

 بكنيم ، اگه نتوانستيم ، باونا هم ميگيم ... 
من جاي شيشه نفتمونو ميدونم ، ننه ام خونه نيست ، براي پـدرم  
ناهار ميبره باالي كوه شب برميگرده ، همين االن ميدوم مـيـارم   
كه قايمش كنيم ، شب درش بياريم . نه پسر اگه يه وقت ننه ات    
فهميد ، يا شيشه افتاد شكست ، گند كـار درمـيـاد ، شـيـشـه             
نميخواهيم . من ديده ام ننه ام از شندره پارچه گلـوـلـه درسـت        
ميكنه ميزنه به نفت ميبره به كوه تو مزرعه . از همـونـا درسـت       

 ميكنيم بعد هم اينجا توي گندمها قايمش ميكنيم . 
 ميگم ارباب نميفهمه ما بوديم ؟ 

تو خواب هم نميبينه پسر ، از كجا ميدونه ، تازه خودم شنيدم كـه  
حسين قلي دايي اوغلي گفت ، چند بار به ارباب گفته كه ممكـنـه   
گندمها آتش بگيرن و او گوش نداده . خرمن جا از نزديك وارسي  
شد . بايد بچه ها جايي پنهان ميشدند كه آن شب بـه مـحـض         
رفتن ارباب به آنجا بيايند و تا ارباب بخانه اش برسد ، آنها آتش را 
زده باشند كه ارباب خيال كند آتش سوزي از بقيه آتشهائي بـوده    
كه خودش روشن كرده بوده . اين گندمهاي تل شده بيشـتـريـن     

قسمت گندم ده بود كه هر سال به ارباب ميرسيد . سـهـم او را        
زودتر حاضر ميكردند ، تا وقتي اواخر تابستان از ده ميرود ، قـبـال   
آنرا فرستاده باشند . امسال گندمها بيشتر از هميشه بودند . نـنـه       
اسكندر ميزائيد ، از خوش شانسي ننه اصغر در خانه نماند و پيـش  
آنها رفت . اصغر عباد را هم از صحرا به خانه شان فرستاد تـا در     
خانه شان بوئي نبرند . اما اصغر وقتي باالي درخت نشـسـتـه و         
منتظر بود تا ارباب بساطش را بچيند ، عباد را ديد كه بيصدا خـود  
را از درخت باال ميكشد . او تاب نياورده بود در خانـه بـمـانـد ،          
نميبايست اصغر را تنها بگذارد ، اين نامردي بود . با هـم بـاالي      
درخت نشستند ، خوب هم شد چون اصغر احساس ميكرد كه كـم  
كم خوابش ميگيرد ، عباد كه آمد ، خوابـش پـريـد . اربـاب و              

 مهمانهايش ميگفتند و ميخوردند و ميخنديدند ... 
 عباد گفت : ببين چه بلبل زبوني ميكنه ! 

همه عصبانيتش را نگهداشته براي دده هاي ما ، انگار همون آدم   
 سگ اخالق نيست ... 

 اصغر گفت : او ما را داخل آدم كه نميدونه ...  
 باشه بذار امشب حسابشو ميرسيم ...  

مردان ده با تمام تالشي كه كردند ، چيزي از خرمن باقي نماند ،   
اصغر و عباد هم همپاي همه براي خاموش كردنـد تـل گـنـدم         
تالش ميكردند . شعله هاي آتش براي آنها مـنـظـره ديـگـري           
داشت . توي روشنائي آتش ميشد رضايتي را كه در چشـمـانشـان     
ميزد آشكارا ديد . ته دلشان يك كم ميترسيدند ، اما از طـرفـي        
كينه شان را كمي خالي كرده بودند و سبك بودنـد تـنـهـا آرزو         
داشتند : كاش زودتر تابستان تمام شود ، معلم به ده بر گـردد و       

 آنها بگويند كه چگونه انتقام گرفته اند . 
زمستان سخت و تلخي گذشت . ارباب سهميه گندم روستائيان را    

 بجريمه خرمن سوخته برد . هيچكس به بچه ها مشكوك نشد . 
همه گمن كردند ، آتش سوزي تصادفي بوده است و مقصر اربـاب  
را ميدانستند . بچه ها هم مثل همه گرسنگـي و قـحـطـي آن            
زمستان را تحمل كردند . اما  آنها احساس ديگري داشتند ، نـه       

 نفرين ميكردند ، نه گله مند بودند . 
 انتقام كينه ديرينه بسيار شيرين بود ...  

 پايان
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نگاري بود كه هـنـگـام     كودك روسي خاطره
جان  جنگ جهاني دوم در لنينگراد محاصره

سپرد . دفترچه خاطرات به جاي مانده از او      
 است.  دهنده كوتاه ، اما بسيار تكان

ترين فـرزنـد    ، كوچك1930 ژانويه 25 متولد
به نام نيكوالي روديـونـويـچ     نانوايي ٴخانواده

به نام ماريا ايگنـاتـيـونـا      خياطي ساويچف و
ساويچوا بود. پدرش هنگامي كه تانيا تـنـهـا     
شش سال داشت درگذشت ، و ماريا ساويچوا 

سه دختر، تانيا ، ژنيا و نينا و دو پسر،  -را با پنج فرزند تنها گذاشت
را در    1941 ميخائيل و لكا . خانواده تصميم گرفتند تـابسـتـان      

 22در    اتحـاد شـوروي     به آلمان ييالقات بگذرانند ، ولي تهاجم
ها ، به جز ميخائيل،  ژوئن نقشه آنان را نقش بر آب كرد . تمام آن 

 كه پيش از اين رفته بود ، تصميم گرفتند كه در لنينگراد بمانند . 
كردند تا از ارتـش حـمـايـت كـنـنـد. مـاريـا                      همگي كار مي

كـش در       دوخت ، لكا بـه عـنـوان رنـده         مي يونيفرم ايگناتيونا
نيروي دريايي، ژنيا در كارخانه تسليحات و نينا در سـاخـت      اداره

كردند . دايي واسيا و دايي لشا در دفـاع        حصارهاي شهر كار مي
 كردند .  ضد هوايي خدمت مي

ساخت  مي سنگر تانيا ، كه آن هنگام تنها يازده سال سن داشت ،
كرد . روزي نينا سر كار رفت و     زا را خاموش مي آتش هاي بمب و

فرستاده شد و سـپـس بـه         درياچه الدوگا هرگز بازنگشت. او به 
صورت فوري نقل مكان داده شد . خانواده از اين موضوع اطـالع     

است . پس از چند روز بـه يـاد         نداشتند و گمان بردند كه او مرده
كوچك نينا را به تانيا داد كه بعدهـا   ي دفترچه نينا، ماريا ايگناتيونا

 خاطرات تانيا تبديل شد . ٴبه دفترچه
اي كلفت كـه     واقعي داشت ، دفترچه  خاطرات ٴتانيا زماني دفترچه 

نوشت . او آن را زماني   اش را در آن مي گي تمام اتفاقات مهم زنده
باقي نمانده بود سوزاند ، ولـي     كه چيزي براي گرم كردن بخاري

 28 اين دفترچه بـه  ٴخواهرش را نگاه داشت . اولين نوشته  ٴدفترچه
گردد . هر روز ژنيا هنگامي كه هنوز هوا تاريك بود   باز مي دسامبر

را تا كارخانه پـيـاده      كيلومتر شد. هفت بلند مي
كرد  رفت ، و آن جا هر روز دو شيفت كار مي مي

درست كنـد . پـس از كـار              مين تا پوشش
كرد . بدن رنـجـور او         را تقديم مي اش خون ،

اي كـه كـار      نتوانست طاقت بياورد . در كارخانه 
كرد مرد . سپس مادربزرگ اودكيا گريگريونا   مي

مرد . بعد برادر تانيا ، لكا ، سپس يكي پـس از     
ديگري ، دايي واسيا و دايي لشا مردند . مادرش  
آخرين نفر بود . آن هنگام احتماالً تانيا صفحات  

اسـت .       نـوشـتـه      كرد و آخرين يـادداشـت را مـي        را مرور مي
گراد نجات داده شدنـد   ، صد و چهل كودك از لنين1942 اوت در

 ها نجات يافتند... آن ٴبرده شدند . همه كراسني  ٴو به دهكده
كراسني بر، بـه   ي خانه يتيم جز تانيا . آناستازيا كارپووا ، معلمي در 

خـارج از       1941شانس بود و در    كه خوش-ميخائيل، برادر تانيا 
است، ولي سالم به   تانيا هنوز زنده «نوشت:   -گراد به سر برد لنين

اش كرده ، گـفـت او      گي معاينه رسد . دكتري كه به تازه  نظر نمي
هاي ويـژه ،     بسيار بيمار است . به استراحت نياز دارد ، به مراقبت 

در ».  تغذيه ، آب و هواي بهتر ، و مهمتر از همه مراقبت مادرانه   
فرستاده شد ، جايي كه  بيمارستان شاتكووسكي تانيا به 1944 مي

 در گذشت . 1944 يك ماه بعد ، اول ژوئيه
تـوسـط    دادگاه نورنبرگ ، يكي از مداركي كـه  در زمان برگزاري
كوچكي بود كه زماني به تانيا  ٴارائه شد ، دفترچه نيروهاي متفقين

تعلق داشت . نينا ساويچوا و ميخائيل ساويچو پس از جنـگ بـه      
مـوزه   گراد بازگشتند . دفترچه خاطرات تانيا هم اكـنـون در      لنين

شود . يك نسـخـه از آن هـم            نمايش داده مي گراد تاريخ لنين
 گردد. داري مي نگاه گورستان يادبود پيسكاروسكي در

 نامداران

   تانيا ساويچوا

  »گراد لنين موزه تاريخ دفترچه تانيا ساويچوا در«
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 شعر

 كودكيهايم كو؟ مادر!
 دلخوشيهايم كو ؟ كجاست ؟ مادر !

 تيله هايم ، يويوام
 پيرهنم كه بر باالي درخت گيالس پاره شد

 اينها كودكيم را بيخبر دزديدند
 پنجره مانده مادر !اينجا روزهايم بي

 بادبادكم كه بر سيمهاي تلفن گير كرد
  كودكيهايم كو؟ كجاست ؟ مادر!

 بين هر آنچه مشام را مينوازد
 مثل نان ، مثل عشق

 آه ... و هرآنچه جز زيبايي بود
 قسمت شدم ، بزرگ شده بودم

 اين چه دوگانگي بيرحميست مادر !

 سور گرگها افتادم سفره ي بر سر
  كودكيهايم كو ؟ كجاست ؟ مادر !

 دلخوشيهايم كو ؟ كجاست ؟ مادر !
 آكواريمم، قناريم

 غنچه كاكتوسي كه دلم برايش ميلرزيد
 بي هيچ سووالي كتابهايم را گرفتند
 اينجا ديوارها سخن نميگويند مادر !

 ماندهيچ دري باز نمي
 كودكيهايم كو؟ كجاست ؟ مادر !

 بارانها را برايم جمع كن
 امهاي زمان آتش گرفتهكه من در شعله

 كودكيهايم كو ؟ كجاست ؟ مادر !
  احمد كاياترجمه ترانه اي از  «

  »  يوسف هايال اغلوشعر   

 برتولت برشت 

 در ستايش آموختن  
 ترين چيزها را يادبگير، ساده

 براي آنان كه بخواهند يادبگيرند
 هرگز دير نيست

 الفبا را يادبگير ، كافي نيست ، اما
 آن را ياد بگير، مگذار دلسردت كنند

 چيز را بايد بداني دست به كار شو ، تو همه
 تو بايد رهبري را بدست گيري.

 كه در تبعيدي ، يادبگير اي آن
 اي آن كه در زنداني ، يادبگير

 يي، يادبگير اي زني كه در خانه نشسته
 اي انسان شصت ساله يادبگير

 تو بايد رهبري را بدست گيري .
 خانماني ، در پي درس و مدرسه باش كه بي اي آن
 لرزي ، چيزي بياموز كه از سرما مي اي آن

 كشي ، كتابي بدست گير كه گرسنگي مي اي آن
 ست اين، خود سالحي

 گيري . تو بايد رهبري را بدست
 اي دوست ،

 از پرسيدن شرم مكن 
 ات كنند مگذار كه با زور ، پذيرنده

 خود به دنبالش بگرد
 اي چه را كه خود نياموخته آن

 داني . انگار كن كه نمي
 صورت حسابت را خودت جمع بزن

 اش اين تويي كه بايد بپردازي
 روي هر رقمي انگشت بگذار

 و بپرس ، اين ، براي چيست ؟
  تو بايد رهبري را بدست گيري .

 1391خرداد ماه   23شماره 
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با مطالعه علل و عواملي كه در دوره هاي مختلف تاريخ مـوجـد      
جنگ گشته اند در مي يابيم كه جنگ هميشه در دو جهت و بـه    

 دو شكل صورت مي گيرد ...
ـ به خاطر توسعه قلمرو حكومتي ، يعني كشيـدن خـلـقـهـاي         1

كشورهاي همجوار زير سلطه خود كه اين نوع جنگها اغـلـب در     
دوره هاي برده داري و فئودالي بوقوع مي پيوست . نمونـه هـاي      
آنرا ميتوان جنگ ايران و روم در عصر ساسانيان ، جنگ ايـران و    
يونان در عصر هخامنشي ، استعمار طلبانه كورش لشگركشيهـاي  

 نادر و محمود غزنوي به هندوستان را نام برد . 
ـ جنگ طبقاتي ، يعني مبارزات زحمتكش عليه طبقه حـاكـمـه     2

استثمارگر . اين جنگها عامل اصلي تكامل جامعه بـوده و اوراق       
تاريخ را بوجود مي آورد . اغلب جنگهائي كه در دوران سـرمـايـه       
داري بوقوع پيوسته و مي پيوندند ،  جنگ هاي طبقاتي هستند .   
اين جنگها ، يعني جنگهائي از قبيل جنگهاي خلق ويتنام ، سراسر 
هند و چين ، فلسطين ، ايرلند ، تركيه ، آمريكاي التين ، عـمـان   
( منطقه ظفار ) كه بخاطر برچيدن بساط ظلم و سوزانـدن ريشـه       
هاي پليديها و رهائي خود از هر گونه تعدي صورت ميگـيـرنـد ،      
جنگهاي عادالنه اي عليه استثمارگر غول پيكر ولي بـي بـنـيـه       
آمريكاست . با در نظر گرفتن اهداف متضاد ماهيت متفاوت ايـن     

 2ـ جنگ روم با گل ها و مصري ها ،    1دو جنگ بعنوان نمونه ، 
ـ جنگ روم با غالمان ، ميتوان به اختالف صحنه هـا ، طـرح         
مبارزه و اتفاقاتيكه در اين دو جنگ روي ميدهد پي برد . سربازان  
مزدور گل ، مصر تنها در ازاي گرفتن مزد به خدمـت ارتـش در       
آمده اند ( چون در غير اين صورت از گرسنگي ميميرند ) آنها نـه      
در كل از هدف جنگ آگاهي دارند ، و نـه خـود داراي هـدف            
هستند . فداكاري سربازان ارتش ، خلق به هيچوجه در آنها ديـده   
نميشود و اگر چه مجهز به بهترين سالحهاي عصـر خـود كـه          
پيروزي در جنگ برايشان مسئله اي حياتي نيست با تمام وجود از 
اين سالحها استفاده نمي كنند . در مورد جنگهاي عادالنـه ، در       
مقابل عده كثير سربازان زره پوش و تعليم ديده رومي غـالمـان     
عصيانگري هستند كه تمامي وجودشان آتش است كه هر جا قرار 
ميگيرند زشتي ها را مي سوزانند و سياهي ها را از نور درخشـنـده   
وجود خود فرزان ميسازد . گراسوس سرداري است كه تاكنون در    
چندين جنگ عليه گل ها و مصري ها شركـت كـرده اسـت و          
ميداند كه چرا آنها مي جنگند ، ولي در مورد غالمان نمي فهـمـد   
آنها چرا مي جنگند و متعجب است كه چگونه سـربـازان او كـه        

ساعت مشق مي بينند و تابع رعايت انضبـاط سـخـت       10روزي 
هستند و هر گونه ابتكار عملي از آنها گرفته شده در مقابـل ايـن     

غالمان كه از نظر او تفاله هاي اجتماع هستند شـكـسـت مـي         
خورند . و چون عادالنه بودن مبارزه ي آنها را درك نـمـيـتـوانـد       
بفهمد كه چرا آنها اين همه فداكار و با انضباط هستند . و در واقع  
كدام قدرتي است كه در مقابل نيروي عظيم تـوده هـا يـاراي          
مقاومت داشته باشد . دشمن تا زماني ميتواند به زندگي ظالـمـانـه     
خود ادامه دهد و تا زماني ميتواند به سربازان مزدور و تـيـرهـاي      
خانمان برانداز سالح ها متكي بوده و به نظم پوشالي كه تـوسـط   
اين سالح ها بوجود آورده است ببالد كه خشم توده ها به چـنـان     
حدي نرسيده باشد كه بر خيزند و كثافاتي را كه زندگي را آلـوده    
مي سازد به آتش كشند و خاكسترش نمايند . دشمن بخوبي آگـاه   
است كه ناقوس مرگ او به هنگام خيزش توده ها نواخته ميشـود  
زيرا او بهتر ميداند كه آگاهي توده ها و پي بردن به علت و عوامل 
فقر و بدختي خود و شناخت طبقات استثمارگر شعله به خشـم او    
زده و به آن شكل درست ( كينه طبقاتي ) مي دهند و آنچه كـه      
آنها را به مبارزه وا ميدارد همين خشم و كينه طبقاتـيـسـت . و         
نيروي محركه او در اين پيكار ايمان و حقيقت راهيست كـه در      
پيش ميگيرد . ارتش روم از يك مشت بچه شهري فاسد و بيكاره  
اي تشكيل ميشد كه پيروزي يا شكست در جنگ تـغـيـيـري در       
زندگيشان ايجاد نمكرد ( البته به گمان خودشان ، در حاليكـه بـه     
قول گراسوس پيروزي غالمان يعني شكست ارتش روم ، پيروزي 
سربازان است . چه هر دو توسطه طبقه استثمار ميشدند ) . مـي         
جنگيدند كه زندگيشان را از پولي كه از اين طريق بـدسـت مـي      
آوردند تامين كنند . در حاليكه توده هاي غالمان به خاطر احقـاق   
حق اجحاف شده شان ، به خاطر دفاع از منافع غارت شده خويش 
ميجنگيدند . غالمان ( ياران ) شورش اسپارتاكوس مملو از نيروي    
ايمان هستند و در مقابل كوچكترين نرمي و انعطاف از خود نشان 
نميدهند . بعد از شكست قيام ، آنها را به يك به صليب ميكشـنـد    
ولي اين قهرمانان تا آخرين لحظه زندگيشان سر به دشمـن خـم     
نكرده و همچنان مبارز باقي مي مانند . در اول كتاب صحبـت از     
غالم مصلوبيست كه در باالي صليب به پيروزي كذائي دشـمـن     
ميخندد . ايمان درخشان او به مبارزه و پيروزي زحمتـكـشـان را       

 چنين بيان ميكند . او مرد بسيار تند و جسور و مغروري است . 
و اينها چيزهائيست كه تنها در مقابل دشمن ظاهر ميشوند . بـه       
زبان راندن اين كلمات با در نظر گرفتن مفهوم اصلي آنها سـاده    
نيست . براي اين چنين بودن ، ايماني از كوهي با صخـره هـاي      
بلند و سخت بايد داشت . بدون اين كوه ايمان چگونه ميتوان مرد  
بسيار سختي بود و اندكي نرمي و انعطاف در مقابل دشمن داشـت  
و كوچكترين حركت و عمل زندگي را براي درهم كوبيدن نيـروي  
اهريمان انجام داد و اين كوه ايمان وجود را آنچنان بايد از خـود      

برگي از تاريخ 
 »بخش دوم  « 
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مملو سازد كه كمترين ترس نتواند در آن نفوذ كند و تمامي تـن    
بايد به حدي در عشق تحليل رود كه جائي براي هـيـچ گـونـه         
وابستگي نباشد . پس ميتوان سرشار از غرور بـود و در بـاالي            
صليب به تبهكاراني كه همراه معشوقه هايشان بر تـحـت روان       
نشسته و به عنوان فيلم به صحنه مي نگرد ناسزا گفت كـه صـد     
البته سزاست . خصوصياتي كه غالمان شورشي صاحب آن هستند  
خصوصيات اخالقي انقالبيون است و اين خصائل آنچان خصلـت  
هاي درست و پسنديده ايست كه حتي طبقات مرفه عليرغم لـوت  
وجود و تعصب احمقانه اشان نسبت به اتقالبيون و عليرغم مـيـل   
باطني نميتوانند به آنها احترام نگذارند و اين حـرمـت در طـول        
داستان از كالم آنها پيداست . ژوليا زني از اين طبقه است . حالت   
خاصي دارد . برخالف ساير زنهاي هم طبقه اش هم آغوش شدن  
با مردها برايش بي تفاوت نيست . ميخواهد كسي را ومـتـقـابـال      
كسي او را دوست داشته باشد . كراكوس نيز كه كنـسـول اسـت       
حالت او را دارد . منشا او از طبقه پايين است ولي با حقه بازيهـاي   
فراوان كه با به اصطالح زرنگي ناميده ميشود توانسته اسـت بـه     
عضويت سنا برسد . بنا به خصوصيات طبقاتيش سعي در وابسـتـه    
كردن خود به اشراف دارد . زندگي اشرافي را دوست دارد و در اين  
مورد به اشراف غبطه مي خورد . او قضايا را خوب درك ميكنـد .     
حالت ژوليا را خوب احساس كرده است و اكنون كه بـه اشـراف       
رومي  مي انديشد و روابط جنسي آنان را از نظر ميگذراند هر چـه  
بيشتر به تقوا و فضليت اسپارتاكوس پي ميبرد . خوب مي فهـمـد    

خانه ، خانواده ، افتخار و شرف و تقديس و عفت و آنچه كـه  ”  كه 
” خوب و شريف و پسنديده بود ، مورد دفاع و تائيد غالمان بـود    

تاكنون زن نگرفته است . بعضي مواقع با كنيزان خود همبستر مي  
شود . هم ژوليا و هم او احساس عشق و محبت در مورد وارينيا ،    
زن همزم اسپارتاكوس ،در خود ميكنند چرا كه خود عاري از آن     
فضايل اخالقي بوده و در آرزوي چنان صفاتي هستنـد . دربـاره        
وارينيا و عشق بي آاليش او نسبت به اسپارتاكوس زياد شينده اند 
و شخصيت برجسته اين زن شجاع ، زني كه با وفـاداري كـامـل      
همراه همزنجيرهايش جنگيده و زنان قهرمان ديگر را در مـبـارزه   
عليه دشمن رهبري كرده بود ، نه تنها غالمان را واداشـتـه كـه        
عميقا دوستش بدارند ، بلكه موجب اين شده است كه ژولـيـا و       
گراكوس در مقابل او به زانو در آيند و اين به آن جهت است كـه    
در آن زمان فساد به نهايت درجه خود رسيده بود . در هر دوره ،      
زمانيكه يك سيستم اقتصادي به اضمحالل نزديك مـيـشـود ،        
روابط روبنايي به كثيف ترين شكل آن بروز مي كـنـد . اولـيـن          
آشنايي وارينيا و اسپارتاكوس در موسسه ايكه در كاپوا ، گالدياتور 
پرورش ميداد ، صورت گرفت . باتياتوس ابتدا يك پادوي درجـه     

سه بازار برده بود و در آن زمان هنوز كار تريبت گالدياتور چنـدان  
باال نگرفته بود و معموال يكنفر دسته كوچكي از غالمان الغـر و    
نزار را به ميدان مي آورد و با دادن شمشير كوتاه و زره و سپر آنها 
را به حان هم مي انداخت . شمشير بازي چـنـد سـاعـت طـول           
ميكشيد ولي از زخم و خونريزي خبري نبود . بعدها ارتش روم و    
نفوذ تجاري آن در افريقا باعث شد مربيان گـالديـاتـور ، تـور           
ماهيگيري و چنگال سه شاخه سياهان را در مقابل سپر و شمشيـر  
قرار داده و دو دسته برده را به جان هم بياندازند . سپس با نـفـوذ    
در سرزمينهاي بالكان و فلسطين دشنه خميده و تبر نـيـز مـورد        
استفاده قرار گرفت . بكار بردن اين سالحها تحوالتي در جـنـگ      
تن به تن غالمان بوجود آورد . عمل با چابكي و حركات سـريـع      
انجام ميگرفت . زخم هاي كاري و شكم دريدگي هـاي فـراوان      
ايجاد ميشد . وجود خون و مشاهد غالماني كه از فرط درد طاقـت  
فرسا به خود مي پيچيدند ، صنحه بسيار مهيج و پرشوري بـراي    
رومي هاي ثروتمند پديد مي آورد . باين ترتيب موسسات بـزرگ     
تربيت گالدياتور بوجود آمد . موسسه هائيكه صاحبانشـان را بـه        
ميليونها ثروت رسانيد . باتياتوس نيز همراره تحولهـايـي كـه در         
جنگ گالدياتورها بوجود آمد صاحب ثـروت شـد .بـاتـيـاتـوس            
داللهائي داشت كه از نقاط مختلف غالمان قوي بنيـه و زرنـگ       
براي موسسه ميخريدند . كنيزهايي هم براي توليد مثل و برآورده  
كردن نيازمندي جنسي گالدياتورها و اداره كـارهـاي عـمـومـي        
موسسه از قبيل آشپزي خريده ميشد . وارينيا دختري از اهـالـي        
ژرمن بود . در نظر اول بسيار آرام مينمود ولي درونش از خشم و    
نفرت نسبت به برده داران انباشته بود . هنگاميكه به موسسه آمـد   
باتياتوس او را به اسپارتاكوس سپرد . رفتار اسپارتاكوس با او بـا       
رفتار تمام مردهائيكه تامنون در دوره ارساتش به ايشان بـرخـورد   
كرده بود فرق داشت او را زن خود ناميد و در مقابلش احـتـرام و     
محبت شنجيده اي داشت . وارينيااز همان رور اول عاشق صداقت  
و صفاي دروني او شد . اسپارتاكوس برده كور بود ، يهني پـدر و     
مادرش نيز برده بودند . چنين بردگاني تـن قـوي و مـحـكـوم             
داشتند . بيشتر زندگي اسپارتاكوس در معدن گذشته بـود . كـار         
سخت معدن ، وضع زيستي وحشتناك آن رفتار بيرحمانه اربـابـان   
كه شهوت مال اندوزي داشتند محيط بيروح آكـنـد از يـاس و          
نااميدي در معدن بوجود آورده بود . ولي تنها كار شاق مـعـدن و      
رنج اينكار بخودي خود نميتوانست برايشان اينمها زجرآور و غـيـر   
قابل تحمل باشد . چرا كه طاقت فرساترين كارها اگر به خـاطـر      
هدف مشخصي و مطبرعي صورت گيرد بهيچوجـه رنـج آور و         
نوميد كننده نيست . ولي آنچه كه حتي آسانترين كارها را زشـت     
مي نماياند ، پوچي هدف كار و تحقير فراوان همراه آنست . روح و  
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احساسات آدمي قابل احترام است . ارزش انسـان چـيـز بسـيـار           
عظيمي است . آنرا بايد شناخت و عزيز و محترومش شمرد . رفتار   
اسپارتاكوس در اين محيط بيانگر روحيه عصانـگـري و مـبـارزه         
ايست كه يك انقالبي از آن برخوردار است . هنگاميكه به معـدن   
وارد ميشود و با قيافه هاي برده ها كه بسان مرگ خاموشند روبرو 
ميشود سعي فراوان در نزديكي به آنها و همزنجـيـرهـايـش كـه        
استثمار وحشتناك برده داران آنها را از زندگي بيزار كـرده اسـت     
ميكند . رفتارش در مقابل اين همزنجيرها بسيار ماليـم اسـت .        
مهربان و بردبار است و دير به خشم ميايد . فـقـط در مـقـابـل           
استثمارگران بسيار خشمگين ميشود . برخالف سـايـر بـرده هـا          
هميشه سرش را باال ميگرفت و هرگز سر فرو نـمـيـافـكـنـد .           
خشنودي خاطرش او را از ديگران متمايز ميكرد . او هميشه ايـن     

را تـكـرار   ”  تنها فضيلت برده اينست كه زنده بماند ”  جمله را كه 
ميكرد و سعي داشت ديگران را نيز به آن مومن سازد . آنچه كـه     
او را به حركت واميداشت همان زندگي بود . زنـدگـي و تـالش         
بخاطر حفظ و بقاي اين زندگي . حفظ و بقاي وجود مهـمـتـريـن      
مسئله زندگي بود . عمق و غظمت گفته او ، تنها فضيلـت بـرده      
اينستكه زنده بماند ، موقعي بيشتر نمايان ميگردد كه در مـقـابـل    

ايـنـجـا جـاي        »اينگونه روحيه و انديشه برده ها قرار ميگيرد :    
بيزاريست . من از زندگي سيرم . اگر خدايان كسـي را دوسـت           

اين سخن  «داشته باشند به بلوغ نمي رسد و در كودكي ميميرد .  
آنان نهايت بيزاريشان را از زندگي نشان ميدهد . در اين فلـسـفـه     
هيچگونه مقاومت و مبارزه اي به چشم نميخورد . بلكه روح آن ،    
تنها تسليم محض و سرفرود آوردن در مقابل مشكالت اسـت .      
زندگي مشقت باره برده چنين فلسفه اي را ايجاب ميكند و چيزي 
طبيعي بنظر ميرسد . اما عظمت يك انسان روحيه مبارزه ايسـت     
كه در خود مي آفريند و نشان ميدهد كه مشكالت هر چقدر هـم  
سخت و دائمي بنمايند در برابر اراده انسان قدرت خود نمائي نمي 
توانند داشته باشند . در موسسه باتياتوس گـالديـاتـورهـا ، پـدر           
صدايش ميكنند و او با منطق درست و با احساس مسئوليت تسلي 
خاطرشان را فراهم ميسازد . براي اسپارتاكوس خود وجود ندارد .    
او در تن همرزمان تحليل رفته است . او براي اسپارتاكوس زندگي  
نميكند . براي خود زيست نميكند ، غصه خود را هم نميـخـورد .      
شادي او در شادي رفقاست . از همان زمانيكه به موسسـه آمـده      
است تالشش براي آفرينش عشق به انسان و پروراندن روحـيـه     
عصيانگري بين برده ها بوده است . در كتاب ، برخورد او بـا داود     
يهودي ، يكي از گالدياتورهاي موسسه به عنوان نمـونـه اي از       
طرز كارش بيان شده است . دوران كودكي داودد در فلسطين در    
ميان مردم ديندار و پرهيزكاري مي گذشته است . پدرش كشـاورز   

آزادي بود كه به زحمت معاش خانواده اش را تامين مـي كـرد .       
تمام اهالي ، جانانه جان مي كندند و محصول بدست مي آوردند . 
ولي هر سال مامور وصول ماليات سر ميرسيد و آنرا ميگـرفـت و     
محصولي براي خانواده به جانه نمي ماند . حيوانـاتشـان را سـر         

سالـه اي     14ميبريدند و هر سال فقيرتر ميشدند . هنگاميكه پسر  
بود شاهد رشادت و پهلوانيهاي اهالي دهكده گشته بود . تعدي و    
جور مامورين ماليات موجب عصيان اهالي ده شده و آنـهـا را در       
جنگ با ارتش كه به پشتيباني مامورين آمده بود ند بـراي مـدت     
كوتاهي پيروز ساخته بود . ولي ارتش مجهز در مقابل ايـن تـوده      
بي سالح كه رهبري و نقشه جنگي اي نداشتند و مبارزه اشان بـه  
همان محيطي كه زيست مي كردند محدود ميشد ، قرار گرفته و   
آنها را شكست داده بود . بعد همچنانكه رسم اين مـردمـان بـه         

نفر آنها را به صليـب كشـيـده       900اصطالح متمدن بود بيش از 
بودند . در آن زمان چنين جنبشهايي خود به خودي بودند . بعد از     
گذشت دوره كودكي از زندگي آنچه كه داود از زندگي ديـده بـود     
رنج بود . پدرش را در برابر چشمانش بهصليب كشيده و برادرانش  
را به معدن مس فرستادند . آنها نيز از فرط بدي شرايـط مـعـدن       
مردند . او خود نيز به معدن آمد و بع از دو سال زحمت در معدن ،  
از آنجا فرار كرد ولي اسير سوداگران ايراني شده و سـپـس بـه          
حدمت دزدان دريايي در آمد . در اين دوره توانست استثمار را بـه     
وضوح ر اين دوره توانست استثمار را به وضوح ببيند . در تـمـام        
سفرهاي دريايي خود به انسانهاي ساده اي برميخورد كه بـاعـرق   
جبيين چيزي توليد ميكردند ولي قسمت عمده ي آنچه كه گـيـر     
مي آوردند به رئيس قبيله يا بادشاه يا دزد دريايي تـحـويـل مـي       
دادند . مشاهده اينهمه تعدي و اعمال قساوت آميز او را بصـورت     
مخزن كينه و نفرت در آورده بود . دشمن هنوز كـامـال بـرايـش        
شناخته شده نبود و او سبب تمامي اين رنجها و بديختي ها را خدا 
مي دانست . دشمني كه در دوردستها قرار داشت . پس آنـهـمـه        
نفرت و كينه شكل نيافته اش حالت در خود فرو رفتـگـي در او       
ايجاد ميكرد . معاشرت با اسپارتاكوس ، دشمن و طرف نابوديـش   
را به او مي شناساند و سبب شكستن و خورد گشتـن ديـوارهـاي      
محكم حالت در خود فرو رفتگي كه او خود را در آن مـحـصـور        
كرده بود ميگردد . اسپارتاكوس نيز كينه و نفرت پايـان نـاپـذيـر        
دارد .  ولي اين كينه و نفرت شكل گرفته و مستقيما عليه رومـي     
ها و ثروتمند بكار گرفته ميشود . او به داود و غالمان ديگر مـي     
آموزد كه تنها نيستند و نبايد از وضع و موقعيت خـود شـرمـنـده       
باشند . چرا كه اين اعمال زننده يعني جنگ دو گالدياتور را آنـهـا    
انجام نمي دهند . زننده تر از آن را رومي ها مرتكب مي شوند كه  
به خاطر تفريح خودشان آنها را مجبور مي كننـد هـمـديـگـر را          
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بكشند . خاطرنشان ميسازد كه اميد و عشق و محبت چيـزهـايـي     
هستند كه زندگي را پر ارزش ميكنند . انسان قدري نيرو و اندكي  
اميد و كمكي عشق و محبت دارد . اينها چيزهائيست كه مثل بذر  
در وجود همه افشانده شده ، اما اگر انسان از دنيا ببرد و در خود و   
عوالم خود فرو رود ، اين بذر ميپوسد و بسرعت از ميان مي رود .   
از طرف ديگر چنانچه شخصي نيرو و اميد و عشق و محبتـش را    
بديگران بدهد مايه اين مواهب روز به روز افزايش مي يابد و از     
حدود مي گذرد . آنوقت زندگي ارزش دارد . اسپارتاكوس واقعيـت    
ها را براي همه بيان ميكند ، در آنها عشق مي آفريند ، به خشم و 
كينه اشان جهت ميدهد . نفرت و بيزاري از وجود گـالديـاتـورهـا      
رخت مي بندد و جاي آنرا عشق و محبت و رفـاقـت شـگـرفـي        
ميگيرد . براي گالدياتورها خدايي وجود نداشت چرا كه در زندگي  
سخت و طاقت فرساي آنهاخدا نمي توانست جائي داشته باشـد .    
نظر خدا هميشه به ثروتمند ، به كسائيكه آذوقه آنـهـا را غـارت        
ميكنند ، ماليات از آنها ميگيرند ، در معادن به كار طاقـت فـرسـا      
واميدارند ، يوغ برگردنشان انداخته و به هركار وحشتناك و غـيـر     
انساني مي كشانند ، گالدياتورشان كرده و براي تـفـريـح خـود         
واداشان مي نمايند كه هم زنجيرهاي خودشان رابكشـنـد و بـه        
هزاران اعمال غير انساني ديگر دست ميزنند ، بوده و تنها آنها را   
ياري ميكنند و نه قصاص اين اعمال سراپا گناه آنها را نمي دهـد  
بلكه در انجام كارهايشان آنها را كمك مي نمايد . از هنگامـيـكـه    
گالدياتورها خدا را از دست داده بودند ، حفره بزرگي در زنـدگـي     
شان دهن باز كرده بود . گالدياتورهاي موسسه باتيـاتـوس ايـن       

 حفره را با وجود يك انسان پركردند ( اسپارتاكوس ) . 
آنها ياد مي گرفتند كه انسانها را دوست داشته باشند . در موسسـه   
مزبور اشعاري نقل مي شد . سرگذشت شيرمرداني كـه مصـائـب       
بسيار كشيده و راه حق مبارزه كرده بودند ، با عشق تمام نسبت به 

 اين مبارزه بيان ميشد . 

گرامی باد خاطرۀ فدائی بخون خفته 
 رفيق کبير امير پرويز پويان 

سوم خرداد ياد اور حماسه ی قهرمانانه 
ی محلۀ نيروی هوايی و مبارزۀ بی 
آمان و شهادت آفتخار اميز يکی از 

بزرگترين پويندگان راه انقالب خلق يعنی رفيق فدايی امير 
پرويز پويان در کنار همرزم و همسنگرش رفيق رحمت 

 اهللا پيرو نذيری است .
رفيق پويان کمونيستی پر شور و برجسته با خالقيت کم 

نظير در درک مسايل سياسی و اجتماعی است که 
نظراتش در راهگشايی و پويايی جنبش نوين کمونيستی 
ايران سهمی سزاوار دارد . رفيق در کتاب " ضرورت 
مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا " مبارزۀ مسلحانه را 

بمنزله ی يک ضرورت تاريخی در آن مقطع اعالم می 
دارد و با ديدی ديالکتيکی مکانيسم درهم شکستن سدی را 
که پيشاروی توده ها و پيشاهنگ توده ها قرار دارد نشان 
می دهد . پس از تدوين اين اثر رفيق پويان با همرزمانش 

 –رفيق مسعود احمد زاده و رفيق عباس مفتاحی 
بنيانگذاران گروه اوليه سازمان چريکهای فدايی خلق 

 به سازماندهی نظامی می پردازند .  –ايران 
رفيق پويان چهره ی سرشناس در ميان هنرمندان انقالبی 
جامعه محسوب می شود . اگر رفيق خود کارهای ادبی 
اش را چندان جدی نمی گرفت اما الهام بخش دوتن از 

انقالبی ترين هنرمندان معاصر ايران رفيق فدايی خسرو 
گلسرخی و رفيق فدايی سعيد سلطانپور محسوب می شد. 

رفيق گلسرخی نام او را بر پرچم ايران می نويسد و رفيق 
سلطانپور او را بعنوان بزرگترين منتقد ادبی تاريخ ادبی 

 ايران می شناساند و با يادش می سرايد : 
 از مرگ نيرومندتر برخاستی،

 و با حنجره ی دوست داشتنی ات خواندی ، 
 آوازهای سرخ بلندت را ،

 روی فالت خفته ی در بند 
در يک  50رفيق پويان سرانجام روز سوم خرداد سال 

جنگ نابرابر در محلۀ نيروی هوايی تهران ساعتها با 
مزدوران رژيم منفور شاه مبارزه می کند و سرانجام با 

فرياد زنده باد کمونيسم با آخرين گلوله ی خود به زندگی 
 افتخار آميز خود خاتمه می دهد . 

 يادش زنده و راهش پويان باد !

       »ادامه دارد  «

 كسانيكه دست از جان شسته اند 
 و از همه چيز خود گذشته اند 

تنها آنان ميتوانند كارهاي بزرگ انجام 
 دهند 

 »صادق هدايت  «

 1391خرداد ماه   23شماره 
 بپاي دارندگان آتش     
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سعيد سلطانپورآموزگار، ميراث دارعشقي ، فرخي ، گلسـرخـي و     
در خانواده كارگري تولد يافت . بعد از اتمام   1319صمد ، درسال 

آموزگار شد . تدريس در مناطق فقـيـر      دوره دبيرستان در تهران
او را بيشتر با فقر و فاصله طبقاتي اشنا كرد . امـا         نشين تهران

شناخت دردها و رنجهاي مردمان كارگر و زحمتكـش و فشـار       
در چهارچوب آئينه كوچك مدرسـه تـنـهـا        اختناق و بي حقوقي

سعيد براي   جزئي از مصائب اجتماعي را درخود منعكس ميكرد . 
شناخت بشتر درد ها و درمان ها به ميان جامعه رفت ، مـيـان       

مردم زيست و از مردم الهام گرفت. چه در زمان پهلوي و چـه در     
زمان ارتجاع اسالمي ، هرجاكه پاگذاشت آنجا را به ميدان مبـارزه  
تبديل كرد . او در اعتصاب فرهنگيان كه به شهادت دكتر خانعلـي   
انجاميد فعاالنه شركت كرد . از مدرسه اي به مدرسه ديگر رفت .  
و از مبارزه براي ازادي سخن گفت . درمراسم تشـيـيـع جـنـازه           

تهديد هاي ساواك و اداره سرپرستي دانشگاه را به هـيـچ     تختي
گرفت ودر ميان مردم به بسيج و افشاگري پرداخت . در شب هاي  

زير سيطره استبداد و خفقان ، دلير و استوار با خوانـدن   1347شعر 
اشعاري سوزان درباره آزاديهاي سياسي شورخفته مـبـارزاتـي را        
درجوانان بيدار كرد . وفضاي نويني درچشم انداز شعر مبارز ايـران   

به صحنه برد سـاواك     49نمايشنامه آموزگاران را درسال   گشود . 
به محل نمايش حمله برد وكارگردان را بازداشت كرد . سـعـيـد         
صالحيت دادگاه هاي نظامي را رد كرد اعتراضات دانشـجـويـان      

بعد ازچند ماه ازاد شد . و در همـان سـال       درداخل و خارج كشور
كتاب نوعي از هنر و نوعي از انديشه را پنهاني به چاپ رسانـد و    
دوباره به زندان افتاد . او در دادگاه پرخاشگر و رزمنده ، محاكـمـه    

بال فـاصـلـه      گران را به محاكمه كشيد . و پس از ازادي از زندان 
را به صحنه آورد و دادگاه  «چهره هاي سيمون ماشار« نمايشنامه 

روز    40    هاي شاهانه را به مسخره گرفت . و باز به زندان رفـت  
دركميته ، در سلولي مقابل اتاق شكنجه و سلولهاي قزل قلعه بـه  
سربرد . شكنجه ديد و شكنجه شد . سرانجام بـدلـيـل بـازتـاب            

دستگيري اش ، رژيم بار ديگر نـاچـار آزاد       گسترده و بين المللي
مـجـددا      «آوازهاي بنـد «  به جرم سرودن  53اش كرد . درسال  

هفت ماه شكنجه هاي اقراري ، انتقامي ، جيره اي     دستگير شد .
، نتوانست اراده وي را درهم شكند . بيست و يك روز نيمه جـان     
روي تخت بيمارستان شهرباني و ساواك با پاهاي آماس كـرده و    
ريش ريش و تاول زده و بازخمهاي به استخوان رسيده ، سـخـن   
گفت . و سرانجام بدون هيچگونه درماني به كميته بازگردانده شد  
و بازهم شكنجه اش كردند و سه سال در زنـدانـهـاي قصـر و           

آزاديخواهانه و انسان دوستانه را در نوشته هايش   آرمانهاي  اوين

خود را به فضاي پرتپش مـبـارزه     فرياد زد . بعد از ازادي بيدرنگ 
افكند . نامه اعتراضي كانون نويسندگان را امضا كرد و سپـس در     

زنـدانـي   «  شبهاي شعر كانون ، در برابر جمعيت فرياد كشيـد :       
و آنگاه با اشعارش از انقـالب نـزديـك      »  سياسي ازاد بايد گردد 

سخن گفت . سپس فرصتي بدست آورد تا در شهرهـاي عـمـده       
و     اروپا با متينگ هاي پرشور وكنفرانس هـاي مـطـبـوعـاتـي        

استبداد حاكم بپردازد . سعيد قبل از      تظاهرات خياباني به افشاي
شور مبارزاتي خود را در خدمت جنبش انـقـالبـي و ازادي          قيام

عبـاس  »خواهانه توده هاي مردم قرارداد و پس ازقيام تاتر مستند 
را بـرروي    »  مرگ بر امپرياليسم «  و  «آقا كارگر ايران ناسيونال

صحنه آورد . در اين نمايش سعيد هنرنمايش را چنان بـامـبـارزه       
در تاريخ تاتر ايران سابقه نداشت . ونـيـز        درآميخت كه  طبقاتي

استبداد و خودكامگي را هشدار داد و اينـكـه     خطر ارتجاع و تداوم
آزاديخواهانـه    كه انقالب ايران تنها باتداوم خود ميتواند به اهداف

زندگي نامه سعيد بي گمان كارنامه رزمندگي   و انساني خود برسد . 
و ايستادگي انسان انديشمندي است كه انديشه پربارش تاريكخانه 
هاي تاريخ را مي شكافد وپرده هاي كهن را بـارنـگـهـاي زنـده        
امروزي آشنا ميكند او پيامي روشن دارد ، بـه روانـي اب ، بـه            
سادگي و روشنائي افتاب : پيام اميد ، پيام استقامت و پيام دميـدن   

 سپيده آزادي .
سعيد از هنگامي كه چشم برجهان گشود راهي بـس دشـوار در       
پيش رو داشت. راهي بين تولد فقرزده تا مبارزه برعليه فقر، و از      

زندگي و مرگي كـه   . دامان گمنامي اش تا شهادت حماسه وارش 
قلب هزاران انسان عاشق آزادي را به يادگاه جاودانـه اش بـدل       

 ساخت.
 اين نعره من است

 اين نعره من است كه روي فالت ميپيچد
 تاريك را مي آشوبد  و خاك هاي سكوت زمانه

 و با هزار مشت گران

 1391خرداد ماه   23شماره  بپاي دارندگان آتش 
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 برابهاي عمان ميكوبد
 اين نعره من است كه ميروبد

 خاكستر زمان را از چشم روزگار 
دريافت عميق از تئاتر بعنوان شيوه اي براي بازگوئي نارسائيهـا و    
ستم هاي طبقاتي ، درجامعه اي كه فرهنگ وكتاب ، براي خـيـل   
عظيم جوانان اش كمياب بود . او را در هرگامي به تجربه اي تازه  

از در     ، از نزديك شدن به مفاهيم قابل فهم تربار ور سـاخـت .       
يافت نخستين پيام پيشاهنگ در حماسه سياهكل بـا كـالم اش       
سير تجربه هاي خونين جنبش تازه پاي ايران را همـراه وپشـت     
گرم است و اينك تمامي پهنه فالت را زنداني ميبيند و مردم ستم 
زده را قهرماني كه ميبايست ديوارهاي فوالدين تو در تو را فـرو      

 ريزد .
 اي دوست اي برادر زنداني

 اينجا ميان مسلخ انديشه و اميد 
 روي فالت خون و فلز وكار
 روي كران ماهي و مرواريد  

 دربندر نظامي نفت و ناو
 دركشتزارهاي برنج و چاي

 دركنارگله و گندم
 اين بام هاي كوچك توفان ما

 آهنگ پيش گوئي توفان ناگهان
 در بند هاي سرد قزل قلعه و اوين و حصار

 زندانيان خسته اين خاك نيستيم
 زندانيان خسته اين خاك ديگرند

 زندانيان خسته اين خاك
 دربندكارخانه وكار ستمگرند

 انبوه سرخ رنجبران اينجا
 زندانيان خسته زندان كشورند

درچنين زمانه اي ، سلطانپور، بينش ، گويش،هنر ، تعهد و از همه 
مهمتر عشق خود را درخدمت هدفي مشخص و ديرپاي آزادي و   
برابري اجتماعي نهاد . با هنر و انديشه نوع خود ، رسوائـي هـنـر       
فرمايشي را آشكارتركرد و ميان دو نوع ناهمگون انديشه و هـنـر،   
فاصله چشم ناپوشيدني گشود . اينك بردن سخن وتبديل آن بـه     

 عمل در بين مردم ، درميان بود.

 بر مي خيزم  چون كوهي از آتش
 باچشمه خونين اشك

 روي تجربه هاي شهادت
 مرثيه سوزان زمانه ام را مي سرايم

 و خردمند و عاشق
 خفته برچخماق لبانم

 روئياي بي قرار بوسه وآتش
پرسشي تكان دهنده پرده ها را از دو سوي دريد : تعهد و پـاسـخ    
متعهدانه به هياهوي بي امان گرد بادي كه جامعه را در هر لحظه 

اكثـر   در خود مي پيچاند . و يا دلخوش داشتن به چند فريادي كه 
روشنفكران آن روز و جوانان شوريده پيش از آن برآورده بودنـد و    

و بي عملي بيشتر بـه      پس از آن در پوسته ياس و سرخوردگي ،
 دور خود مي چرخيدند.
 دراين سكوت سترون
 بر اين كرانه خوف سا

 و دراين فالت گل خون و ساقه زنجير
 اي صداي تواناي من نمي مانم نه

 با تمام توان به خون نشسته تو
 چنان كه فرخي و عشقي

 هنوز از اين قتلگاه ميخوانم   ببين
 صداي خسته من رنگ ديگري دارد

 صداي خسته من سرخ و تند و توفاني است
     صداي خسته من آن عقاب را ماند
 كه روي قلعه شبگير بال مي كوبد

 و نيزه هاي تفته فريادش
 روي مدار آتيه و انقالب مي چرخد

نگاهبانان و پاسداران نظام ستم و شكنجه و زور ، همانند فرزندان 
خلف امروزه خود ، پاي را برآخرين نشانه هاي تمدن و انسانـيـت   
فرونهادند و زنجيرها را هرچه سنگين تر براي به قفس كشيدن ها 
آخته كردند و ديوارهاي شكنجه گاه ها براي دركام خود كشانـدن  
هنرمندان متعهد و خفه كردن فريادهاي بـرآمـده از پـوسـت و           

 سوخته باالرفت.  گوشت
 اگرچه درتب تند شكنجه ميسوزم
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 زخون ريخته خورشيدها مي افروزم
 شكست پيكرم از آذرخش خونالود

 دميد تندر گلماقهاي جانسوزم
 به خون تپيده ام از تازيانه ها ، كه چرا

 نهنگ شعر به خوناب مي زيد هنوزم
 نشست درشب خونين ، كنارآتش زخم

 زبرگ خون ، تپش زندگي مياموزم
فراگون نمودن ناله هاي حسرت بار به فرياد هاي ازسـرخشـم ،       
اشك هاي حسرت آلود انزوا به جويبارهايي كه مي رفت تاسـيـل   

فروكند و دستهاي كوبنده بر سر و سينه درخشم   شودوبنيان ستم
رسالت و ميثاق هنرمـنـد     فروخورده ، به مشت هاي برفراز آمده ،

سلطانپور اين بار نيز ، خود پيشاپيش ، و نـه دركـنـار        متعهد شد . 
معركه ، در قلب چنين هياهو و تولد تازه اي ايستاده بود . ابـتـدا        
تاالر فردوسي دانشگاه تهران و پس از آن ديگـر مـحـل هـاي         
اجتماع زنده ترين و بالنده ترين جوانان جامعه را كـه تـوان و           
خواست بيداري را نويد ميدادند ، شاهد برپائـي نـمـايـش هـاي          
پرشوري شدند كه سعيد گرداننده اصلي آنها بود . نـمـايشـنـامـه         
هايش تمامي گزيده از آثاري بودند كه بهره كشي و ستم بمثـابـه   
جزء جدائي ناپذير جوامع طبقاتي ، بروشني عرضه مـيـشـدنـد .         
وايستادگي و مقاومت تا پاي جان ، تنها نويد رهائي انسان بود و با 
اين همه ، در آنها نشاني از قهرمان نبود ، چراكه قهـرمـان خـود      
مردم عادي بودند و اين بزرگترين پيامي بود كه سلطانپـور بـراي     

 ديگران داشت .
 آزادي چيست ؟

 خياباني با تكه هاي درشت آفتاب ؟
 باراني كه روي كارخانه مي كوبد ؟
 دلخستگاني با هياهوي فرداي كار

 كه درقهوه خانه هاي غروب چاي مينوشند ؟
 گلهاي دود كه برلبها مي سوزد
 و در پنجه ها خاكستر ميشود ؟

 ستاره اي كه روي خستگي كارگران مي تابد ؟
 چشم گريان مادران

 كه جامه ي زندان فرزندان به اشك مي شويند ؟
 ميليون ها  خستگان زمين

 كه روي مزارع درو شده ايساده اند
 با زنان و فرزندان گرفتار

 و برگ هاي وام را در باد تكان ميدهند ؟
 آزادي چيست ؟ 

 بهار سوگوار وطن
 برگشته ازپشت ديوارهاي زندان

 سرگشته در پايتخت كشتار ؟
و گوئي كه سعيد بـه    هيچيك از برپائي ها ، دير زماني نمي پائيد

قصد و اختيار دشمن آزادي را به دام ميكشيد تـاچـهـره كـريـه          
حكومت زور و اختناق را به ملموس ترين و گويا ترين نمايش ، به 

بنماياند . پليس گاه در خـفـا و گـاه بـا بـي شـرمـي                       مردم
سلطانپور و هم جرمان اش را به بند ميكشيد و باز پس از     آشكار

هر رهائي ، كوبنده تر و آشتي ناپذيرتر ، صحنه ها را نمايشگاه بي 
گـاه از پـس         رحمانه زشتي ها و پليديهاي هاي زمانه مي كرد . 

و  «آمـوزگـاران   »و زماني از زبان    «چهره هاي سيمون ماشار»
 و....» باغ آلبالو  »ديگر گاه در سايه هاي رو به افول 

درطول دو وقفه نسبتا طوالني كه دربند شكـنـجـه اسـيـر بـود           
ناگزير صحنه ها و خانه هـاي نـمـايـش از           ) 53تا  51(سالهاي 

و فرياد ها و پيام هايش همچنان از پشـت بـنـد        وجودش خالي
وديوار و زنجير ، مانند هميشه رسا و بي بخشش ، نويد پايان شب 

 تيره و دم زدن سحر را مي داد.
 ما و باز همچنان

 اين بام هاي كوچك توفان
 آهنگ پيشگوئي توفان ناگهان

 با داغ هاي تافته ـ گل هاي زخم و پوست
 با سينه هاي سوخته ميخوانيم

 از بند بند قلعه تاريك
 اي تحول خونين،  آزادي

 و نزديك اي انقالب دور
در اوازهايش از بند وكشتارگاه ، واقعيات روز بروز ملموس تر زمان 
را ميبينيم ، انفجار خون و آتش ، قلبي كه آماج گلوله ميـشـود و     
رودي كه به رنگ خون مي نشيند و سفري كه سينه خيـز ادامـه     
مييابد و در همه جا ، فرياد و فرياد و خشمي كه ديگر فـرونـمـي      
خورد و همچون خورشيدي سرخ تر از هر چه سرخ ، مي شكفد تا 
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بسياري از مردم وقتي كه در شب به آسمان خيره مي شوند ستاره هايي را 
مي بينند كه ممكن است سالها قبل نابود شده و اكنون دگر وجود نداشته 

باشند اما هنوز نور آنها پيداست آري رفقاي ما نيز ستاره هايي بودند كه هر 
چند سرمايه آنها را حذف فيزيكي نمود اما آنها ستاره شدند و هنوز نور خود 

  را بر ما مي تابانند و ره مي نمايانند ...

 تنها ره رهايي ، ره سرخ فدائي 

 »برگرفته از نشريه راه سرخ  «

parasilka 

بامدادي پر از شقايق هاي سرخ را در افق بگستراند ، انچنـانـكـه    
با شروع مبارزات توده اي ، ارمغان تجربه به پوست و گوشت   شد . 

آميخته اش از شكنجه گاه ها پيام اتحاد و مبارزه اي بود كـه بـه     
ميان دانشجويان مبارز در فراسوي مرزهاي ايران آورد . همراه آن  
، چهره آشتي ناپذيراش در شب هاي باراني شعر ، كه به منـزـلـه    
اولين ساعقه نور آزادي از پس ابرهاي ضخيم چـنـديـن سـالـه          
درخشيد و شيفتگان شنيدن پيام آزادي را به نويد باران پرصـفـاي   
بهاران ، در شبهاي خزان زده به خيابان كشاند ، اعتصابات و بست 
نشيني دانشگاه صنعتي ، متينگ هاي مترقي كانون نويسندگان و   

وت عهدش را رهـا      دانشگاهيان و غيره ، لحظه اي ياد و پيمان
نكرد.حتي فرداي روزي كه بسياري از خوش باوران ، و نه تـنـهـا     
فريبكاران ، انقالب را پيروز خوانده و رسالت اش را انجام يـافـتـه    
دانستند ، سعيد بخوبي ميدانست كه عباس اقـا كـارگـر ايـران           
ناسيونال و صد ها هزار مثل او ، هنوز از زير زنجير بهره و ستم و   

مـرگ بـر         اختناق و بي حقوقي آزاد نشده اند و بـيـن فـريـاد        
امپرياليسم او و شعار فريبكارانه غاصبين انقالب مردم ، سالها رنج 

تفاوت در اين بود كه اكنون فضـاي پـر از         و مبارزه فاصله بود . 
و ديگر نمايش هـا    دادن فرياد هايش پهنه سراسر ايران شده بود

زير سقف هاي كوچك نمي توانست اجرا شود ، خانه او همه جـا    
بود ، تئاترش همه جا را مي پيمود و محدوديت ها را مي شكست 
، دركارخانه در پارك ، در مدرسه ، در خانه هاي نمايش، همه جـا  
و همه جا او بود و درمقابل اش فرزندان خلف زمانـه مـنـحـوس       
پيشين كه با چماق و تكفيروگلوله و زندان ، مي خواستند صدايش 
را خفه كنند و فرياد بر مي آوردند ، كر شويد ، كور شويـد ، الل      

 شويد!
و عاقبت نيز ، چنانكه رسم و روش كوردالن كوته بيـن اسـت ،       
گمان بردند كه اگر درخت را قطع كنند ، از رويـش دوبـاره بـاز        
خواهد ايستاد و نيز هر چه وقيحانه تر شاخ و برگها را بـزنـنـد ،        
زودتر ريشه هاي گسترده درخت را از خون حيات تهي خـواهـنـد    

دشمنان آزادي ، در يكي از روزهاي شاد و زيباي زنـدگـي       نمود . 
سعيد ، روزي كه ميرفت تا پيوند زندگي با ياري ببندد، به ميعادگاه 
عقدشان وحشيانه يورش بردند . سعيد درآن روز نيز تعهد به آرمان  
دير پاي سراسر زندگي اش را ، عشق اش را به آرمانهاي انسانـي  
و آزادي ، واالتر و برتر از ديگر تعهدات اش قرارداد . و با آغـوش     
باز به استقبال سرنوشتي رفت كه بخوبي ميدانست بس سبعانه تر 

روز  23از قبل ، با او رفتار خواهد شد . سعيد اين بار بعد از تحمل  
شكنجه و با مرگ تدريجي كه از تمامي مـرزهـاي تصـور هـر           

تا آنجا كه تير خالص آخرين را با كيـنـه     جالدي فراتر مي رفت
كور ، از او دريغ نمود ، از پشت ديوارها باز نگشت تاو قـاحـت و       

ذلت دشمنان ازادي را بازگو كند . سعيد با خون خود حماسه عشق  
سعيد كه همانند هر انقالبي متعـهـد     جاودانه اش را صحه گذارد . 

ريشه در خاك سرزمين شوريده خود دارد ، نـه        به آزادي انسان
تنها فنا نشده است بلكه صدايش و مشت گره كرده اش هـرچـه     

انقالب فردا رويش هميشگي دارد ،       رساتر وكوبنده تر برديدگاه
جاودانه تـريـن       چراكه با مرگ سرافرازانه اش سرشار از تعهداش

گواه آشتي ناپذيري باظلم ستم و گوياترين تعهد هنري و انسانـي  
را درخود به يادگار نهاد . تا هر روز و در هركرانه اي پشتوانه و ياد  

آشتي ناپذير آزادي و استبداد و خـودكـامـگـي         آورنده دو نيروي
باشد . مرگ سعيد چهره نوين زندگي اوست چرا كه قلـب او در       
اثارش و در بطن تاريخ انقالب ايران براي نابودي ستم و استثمـار  

 و زور و سركوب طپشي تازه يافته است
 قلب مرا برداريد
 قلب مرا برداريد

 اين قلب ، اين ستاره خونين را
 اين ارغوان كوهي را كه ميچرخد در توفان

 و نعره ميكشد از آتش جگر در باد
 قلب مرا برداريد
 قلب جوان من

 مانند قلب قطب نمائي است
 كه روي جذبه ي قانون خاك مي لرزد

 و در مناطق تاريك خار خونين اش
 هميشه در جهت انقالب ميماند

 قلب مرا بر داريد
 از خاك هاي گلگون

 از باغ خون ملت
 اين الله شكفته شرقي را برداريد  

 يادش گرامي و راهش پر رهرو باد 
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