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  یادداشتهای اول ماه مه 
  

ونی، جنبش دانشجوئی، ناوضاع ک
  جنبش کارگری و دورنماها

  
  سورنا هدایت 

  
)١(  

رقابت قلدری امپریالیسم آمریکا، مسئله انرژی هسته ای، 
این های امپریالیستی و نقش حیاتی منطقه خاور میانه در آینده 

بدون . تبدیل کرده استجهان به تیتر اول اخبار ، ایران را رقابت
شک مناقشات و بحث ها پیرامون تسهیالت هسته ای ایران هم 
جزئی از بازی کثیف امپریالیست ها در حیطه بین المللی و 

سلطه کنترل بیشتر بر نفت و مرتجعین در حیطه داخلی برای 
ای  برئیآمریکاهم اکنون امپریالیستهای . بر مردم استبیشتر 

ایران و منطقه خاورمیانه سلطه گرانه شان بر  هایپیشبرد طرح
آنان بطور جدی . ندراه حل های مختلف را مد نظر قرار داده ا

تحریم  از میان  هاسی  یافتن بهترین گزینهردر حال مطالعه و بر
 ،اشغال نظامیاقتصادی، بمباران تاسسیات اقتصادی، نظامی، 

  . از گزینه های مذکور هستندیرکیبیا انقالب مخملی و یا تکودتا 
جمهوری  نکته قابل تفکر در این میان واکنش های تبلیغاتی 

به . آنها در جهت مخفی کردن حقایق استاسالمی و تالش 
صحبت از عنوان نمونه در شرایطی که هیات حاکمه آمریکا، 

استفاده از سالح های اتمی  برای نابود کردن تسهیالت هسته ای 
علنا آنرا به عنوان یک گزینه اعالم می دارد، ند و می کایران 

اکثریت و . انعکاسی در رسانه های کشور نمی یابداین تهدیدات 
این . مردم نمی دانند که چه جنایت عظیمی در حال تدارک است

امر خود نشاندهنده آنست که جمهوری اسالمی علیرغم 
گانه است و هیاهوهای تبلیغاتی تا چه حد با منافع مردم ایران بی

به چیزی جز سلطه خود بر مردم فکر نمی کند حتی اگر در یک 
  . آن صدها هزار نفر کشته شوند

از بسیاری  دو پرسش اساسی، ذهن ی شرایطچنین در 
. را به خود مشغول کرده استچپ جنبش دانشجوئی فعاالن 

چگونگی آینده این جنگ و جدالها و پرسش اول پیرامون 
  . می بدان استبرخورد جمهوری اسال

 پرسش دوم پیرامون مواضع مبارزان مترقی و آزادی خواه 
در شرایط موجود و نقش آنها در سازماندهی جنبش ضد 

 .امپریالیستی و ضد جنگ می باشد
مسلما با توجه به پیچیدگی های صحنه سیاسی کنونی چندان 

و به یقین گفت که . نمی توان به پیش بینی آینده پرداخت
) یا جنگ احتمالی(می در مقابل تهدیدهای آمریکا جمهوری اسال

پرداختن . تا چه حد  مقاومت خواهد کرد یا کی تسلیم خواهد شد
به این پرسش مهم است چرا که ما شاهد یک گرایش اشتباه 
هستیم که فکر می کند زمانی که امپریالیسم آمریکا ایران را 

اسالمی مورد تهاجم نظامی قرار دهد باید در کنار جمهوری 
موقتا کاری به " وحدت ملی"قرار گرفت یا اینکه برای حفظ 

  . جمهوری اسالمی نداشت
این گرایش غلطی است چرا که در درجه اول نمی بیند که 
بزرگترین عامل تفرقه، جدائی و پراکندگی میان مردم جمهوری 

 سال مدام بخشهای مختلف مردم را ٢٧رژیمی که . اسالمی است

و مدام بر . ای سرکوب و کشتار کرده استهر یک به بهانه 
جمهوری . شکافهای طبقاتی، جنسیتی، ملی، مذهبی افزوده است

اسالمی با ظلم و ستم هایی که به طبقات فقیر، زنان و ملیت ها 
کرده است خود بزرگترین عامل در ایجاد و اقلیتهای مذهبی 

به عنوان نمونه  می  .بوده و هستپراکندگی بین صفوف مردم 
توان به تفرقه ای که جمهوری اسالمی بین فارس و کرد ایجاد 

یا دیگر بخشهای (اینکه امروزه برخی از کردها . اشاره کردکرد 
چشم امید به آمریکا دارند ریشه در شدت سرکوب سالیان )  اهالی

 فعالی در  امروزه سازمان دادن هر گونه مقاومت. دراز دارد
ه این است که با تجاوزگران مقابل تجاوز امپریالیستی منوط ب

  . داخلی به حقوق پایه ای مردم  مبارزه کرد
وانگهی باید برخورد علمی به مسئله کرد و  تجارب دور و 

تا بر سر ماهیت . نزدیک این چنینی را مورد توجه قرار داد
تضاد میان جمهوری اسالمی و آمریکا و چگونگی برخورد شان 

یان شان درگیر شود، بیشتر به یک دیگر حتی زمانی که جنگی م
  . آگاه شد

، این موضوع برایمان عراق مراجعه کنیمربه اگر ما به تج
پس از آغاز حمله نظامی آمریکا و بریتانیا . روشن تر خواهد شد

صدام حسین با کمترین سریع حکومت شاهد تسلیم ما به عراق 
 مهاجم در مدت زمان ینیروهاکه به گونه ای . مقاومت بودیم

صدام حسین به . ر کم موفق شدند که عراق را اشغال کنندبسیا
محض اینکه از حمایت فعال و قابل اتکا سایر رقبای آمریکا و 

نا امید شد قدرت را تقدیم مهاجمان مثل فرانسه و روسیه  بریتانیا 
جمهوری اسالمی با حکومت تفاوتی میان ماهیت طبقاتی  .کرد

نتظار رفتارهای کیفیتا از همینرو نباید ا. موجود نیستصدام 
آنان یا به دنبال سازش و مذاکره اند یا به . متفاوتی از آنان داشت
آنان حتی زمانی دست به مقاومت در مقابل . دنبال تسلیم و معامله

تهاجم امپریالیستی می زنند که پشتگرمی یک قدرت امپریالیستی 
ژستهای ضد امپریالیستی این قبیل . دیگر را داشته باشند

مبنی بر و به ادعاهای شان . ومتها را باید به کناری نهادحک
رای بقای آنها ب. اعتماد کردنباید مهاجمان در مقابل مقاومت 

 .با قدرت های مختلف هستندحاضر به هر گونه زد و بند خود 
امپریالیسم آمریکا هم می داند که بدون اتکا به  طبقات ارتجاعی 

به همین . دی را سازمان دهدداخلی نمی تواند نظم ارتجاعی جدی
خاطر تالش می کند که ستونهای نظم کهنه قبلی را به حداکثر 

در مقابل طبقات ارتجاعی داخلی هم می دانند که بدون . حفظ کند
. اتکا به امپریالیستها قادر به چرخاندن امور جامعه نیستند

پراتیک آمریکا در ایجاد جمهوری اسالمی در افغانستان و یا 
مذهبی در عراق با مشارکت گسترده اصحاب شیعه حکومت 

 که .جمهوری اسالمی در عراق خود موید این واقعیت است
چون جمهوری اسالمی در یک قطب ی ئنیروهاو امپریالیسم 

قرار دارند و تضادهای میان آنان ربطی به منافع پایه ای مردم 
حتی زمانی که دست به صف آرائی جنگی در مقابل هم . ندارد
با اتکا به این دالیل می توانیم به این نکته پی ببریم که . ندبزن

داخلی یا  از میان دو گزینه ضد مردمی ارتجاع ،انتخاب یکی
م داشتن به ارتجاع داخلی برای مبارزه هوخارجی، یا تامپریالیسم 

   .استنادرست با امپریالیست ها چقدر 
پ های اشاره کرد که چدر مورد پرسش دوم باید به این نکته 

جنبش های  اجتماعی که به رادیکال باید تالش کنند که در راس 
تالش باید .  قرار گیرنددفاع از منافع پایه ای مردم می پردازد

کنند که رهبری مبارزه ضد  امپریالیستی و مبارزه علیه جنگهای 
تنها با پیشبرد . خانمانسور ارتجاعی  را به دست خود گیرند

چپها . ان جلوی جنگ ارتجاعی را گرفتمبارزات انقالبی می تو
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د که مدافع منافع پایه ای آنها در مقابل نبه مردم ثابت کنباید 
 آنچه  که تمایز واقعی . نه ارتجاع مذهبیآنان هستند ،امپریالیسم

میان چپها با نیروهائی که از موضع ارتجاعی با امپریالیستها 
 است که ایندو مخالفت می کنند را نشان می دهد برنامه اجتماعی

نیرو برای جامعه دارند؛ مناسبات اجتماعی متفاوتی است که 
برقراری دمکراسی و آزادی، نفی . چپها خواهان آن هستند

تبعیض جنسیتی، حق تعیین سرنوشت برای ملل و خلق های 
تحت ستم و از بین بردن شکافهای طبقاتی و کوتاه کردن دست 

ای  مردم است که چپ ها از امپریالیسم همگی بیانگر منافع پایه 
تحقق تک . آن دفاع می کنند و هویت خود را با آن معنی می کنند

 ساله ٢٧تک این خواستها، در تضاد اساسی با اصول و عملکرد 
مسلما کسانی که به دنبال تحقق چنین . جمهوری اسالمی است

اهدافی باشند می دانند که هیچ فصل مشترکی با این رژیم نمی 
مهم آن است که مردم متوجه تفاوت . شته باشندتوانند دا

دورنمایی که چپ ها جلو می گذارند با دور نمایی که مذهبیون و 
امپریالیستها جلو می گذراند، بشوند و آگاهانه مسیر درست را 

  .  انتخاب کنند
  

)٢(  
  
  

در آستانه روز جهانی کارگر باز هم بحث بر سر لزوم 
ارگری و لزوم ارتباط حمایت جنبش دانشجویی از جنبش ک

جنبش . ارگانیک این دو جنبش اجتماعی از سر گرفته شده است
دانشجویی باید این نکته مهم را که تحول ریشه ای جامعه بدون 
اتكا به اكثریت مردم یعنی كارگران و زحمتكشان غیر ممكن 

هیچ قشری  به اندازه . است، همواره مدنظر داشته باشد
های مختلف طبقاتی، جنسیتی و ملی زحمتکشان جامعه تحت ستم

قرار نگرفته اند و هیچ کس به اندازه آنها برای تغییر شرایط 
طبقه کارگر قربانی اصلی سیستم سرمایه . دنموجود انگیزه ندار

داری است، با اتکا به یک طبقه کارگر آگاه است که می توان  
هیچ جامعه ای متحول و . جامعه را به جهش و شکوفایی رساند

  .کوفا نمی شود مگر آنکه همه بخشهای آن جامعه متحول شودش
جنبش دانشجویی در این راستا تالش هایی طی سال گذشته 

از جمله تجارب . هم بدست آورده استمهمی کرده  و تجارب 
ش دانشجویی می توان به مشارکت این جنبش در بگران بهای جن

 احد ی کارگران شرکت وسندیکاه حمایت از اعتصاب و مبارز
 از این .نام برد که تجربه خوبی برای جنبش دانشجویی بود

  :مبارزه ما درس گرفتیم که 
در درجه اول بایستی از هر فرم مبارزاتی به اندازه ظرفیتش 

به عنوان نمونه از حرکت صنفی نظیر . انتظار داشته باشیم
البته که . سندیکا نمی توان به مانند یک ارگان انقالبی توقع داشت

اما . اید در حمایت از این گونه حرکات مبارزاتی کوتاهی کردنب
همواره باید ظرفیت انقالبی همه ظرف های مبارزاتی را به 
درستی شناخته شود و انتظار این را نداشت که نهادهائی چون 

  .  سندیکا می توانند به کلیه مسائل مبارزاتی پیشاروی پاسخ دهند
بش کارگری نباید دنباله دوما، حمایت جنبش دانشجویی از جن

وظیفه جنبش دانشجوئی در قبال جنبش کارگری . روانه باشد
صرفا حمایت از مبارزات صنفی طبقه کارگر و کمک به تشکالت 

نقش عمده جنبش دانشجوئی بردن آگاهی . صنفی شان نیست
 از همینرو .سوسیالیستی انقالبی در میان کارگران است

 مباحث ایدئولوژیک، سیاسی دانشجویان چپ باید فعاالنه در

آن هم در شرایطی که جامعه . مربوط به این جنبش شرکت کنند
در شرایط . در آستانه  تحوالت  سیاسی مهم و بزرگی قرار دارد

جنبش دانشجوئی می تواند نقش برجسته ای در سیاسی کنونی، 
بردن آگاهی  ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی در بین مردم 

الش کند توجه طبقه کارگر را به این مهمترین  و ت.داشته باشد
  . مسئله سیاسی روز جلب کند

  
)٣(  

  
  

جنبش چپ دانشجوئی در آستانه ورود به مرحله تازه ای 
 از زمانی که بخش چپ جنبش دانشجوئی شکل گرفته .است

همواره در تالش بود که خود را به عنوان یک وزنه جدید در 
 تا ٨٢طی سالهای . رح کندجنبش دانشجویی و جنبش جوانان مط

 اینکار صورت گرفت و چپ به عنوان یک قطب سیاسی ٨۴
به گونه ای که یکی از مهمترین گرایشات .   فعال مطرح شد

هر روز شامل رشد . سیاسی در دانشگاه ها گرایش چپ می باشد
بیشتر این گرایش در دانشگاه ها می باشیم تا جایی که 

ایشات دیگر سیاسی داشته اند به دانشجویانی که سابق بر این گر
  . جنبش چپ روی آورده اند

مضاف بر رشد کمی جنبش چپ دانشجویی، این جنبش رشد 
که منجر به  . کیفی و تئوریک قابل توجه ای کرده است

 و جدی تری شده ترواالت و پرسش های جدیدئبرانگیختن  س
ماندهی زپرسش های دقیق تری در مورد چگونگی سا. است

 و راه رسیدن به اهداف بزرگتر و مهمتررایکال  یک جنبش
حیطه تئوریک و در پاسخ به این پرسش ها هم . طرح شده است

به هیچ عنوان ساده عملی ایدئولوژیک و هم در حیطه سیاسی و 
بایستی برای . نیست و یک کار علمی و جمعی جدی را می طلبد

  . ه کردپاسخ به این پرسش ها از  تمامی امکانات موجود استفاد
ما برای پاسخ به این پرسش ها خودمان را نمی توانیم بی 

 ایران و یا تجارب جنبش چپ نیاز از تجریه نسل قبلی جنبش 
ما باید مرزهائی که بین داخل و خارج .  بدانیمیبین الملل

دانشگاه، بین داخل و خارج از کشور کشیده شده است را زیر پا 
ی مختلف جنبش سیاسی بگذاریم و رابطه فعالی بین بخشها

یکی از دالیل ناکامی جنبش چپ ایران،  .ایران بوجود آوریم
قطع شدن ارتباط بین نسل های مختلف جنبش بوده است که در 

 تبعید ها، سرکوبها و پیگردها ونتیجه ظهور دیکتاتوری ها، اعدام
ها رخ داده است و سبب شده است که تجارب تاریخی یک نسل 

 جنبش دانشجوئی ایران برای . پیدا نکندبه نسل دیگر انتقال
جنبش چپ دانشجوئی با . تکامل خود نیاز به این تجارب دارد

اتکا به این تجارب و همیاری بخشهائی از نسل قبلی که هنوز به 
آرمانهای سوسیالیستی خود وفادار مانده اند باید تالش کند پاسخی 

عه و جهان هم پرسشهائی که جام. برای پرسشهای مهم خود بیابد
مدام در حال تغییر رویاروی ما قرار می دهد هم پرسشهای 
تاریخی مربوط به پیروزیها و شکستهای بزرگ و تاریخی طبقه 

این پرسشها باید به . کارگر جلوی روی ما قرار داده است
پاسخهای روشن صحیح بیانجامد تا از نظر سیاسی و عملی 

بیراهه ها تشخیص دچار گیجی و سردرگمی نشویم و راه را از 
دهیم و از این طریق به تکامل جنبش دانشجوئی و تکامل کلی 

  ■.جنبش چپ یاری رسانیم
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و گزارش از مراسم اول د
  ماه مه در ایران

  
  ارسالی برای نشریه بذر

  
 کارگران شرکت واحد در اول ماه مهتجمع 

روز کسانی است  .دوشنبه، اول ماه مه و روز جهانی کارگر است، امروز
 مهمترین نقش را در چرخه تولید در هر کشوری بر عهده دارند اما از که

اول ماه مه امسال در ایران  .کمترین  امتیازات و امکانات برخوردارند
اگر چه دولت از مدتها قبل تبلیغ  .بسیار متفاوت تر از سال پیش بود

وسیعی برای راهپیمایی بزرگ کارگران در روز کارگر کرده بود اما 
ام نتوانست فراخوان کارگران اخراجی شرکت واحد را تحت الشعاع هیچکد

   .قرار دهد
 صبح مقابل درب ورودی وزارت ٩بر طبق قرار اعالم شده ساعت 

بعد از چند  . نفر که همگی زن بودند حضور داشتند۴-٣کار بودم وتنها 
 یکی از آنها گفت که به دلیل اینکه به .دقیقه چند نفر مرد هم اضافه شدند

کارگران اجازه نداده اند که در این مکان مراسمی داشته باشند مکان تجمع 
 هنگام در مقابل شرکت واحد خیابان –تغییر کرده و به خیابان رسالت 

چند دقیقه ای صبر کردیم تا اگر دوستان دیگری  .منطقه، منتقل شده است
د خیابان بعد از ان همگی با هم به مقص. مدند به آنها هم اطالع دهیمآهم 

همگی به صورت مستقل و از طریق پیگیری  .هنگام حرکت کردیم
 که یدانشجو، پسر جوانچند مده بودند البته آسایتهای مختلف برای حمایت 

کارگر بود که بعد در خیابان هنگام مورد ضرب و شتم مزدوران وحشی 
که کارگر بودند و دیگر مسن مرد  ٣-۴رژیم قرار گرفت و دستگیر شد و 

   .دمده بودند حضور داشتنآ شهرستان برای حمایت از
مان می گذشت اما به ی شنایآبا اینکه چند دقیقه ای بیشتر نبود که از 

دلیل اینکه هدفمان یکی بود جمع بسیار شاد و صمیمانه و پر از خنده ای 
تجمع کرده  نفر ٢٠٠ وقتی به خیابان هنگام رسیدیم نزدیک به .داشتیم
 که از یدانشجویان .امل کارگران و دانشجویان بودکه البته ش. بودند

مده بودند آدانشگاههای مختلف برای حمایت و اعالم همبستگی و اتحاد 
 و" جنبش دانشجویی، متحد جنبش کارگری"پالکارهایی با مضامین 

 و همینطور پالکاردهایی مبنی بر ازادی "دانشجو، کارگر، اتحاد، اتحاد"
  .ردندمنصور اسانلو را حمل می ک

در ورودی شرکت واحد را بسته بودند و تعدادی نگهبان را پشت در 
در  .لحظه به لحظه بر تعداد تجمع کنندگان اضافه میشد.ه داشته بودند گن

این بین  شعارهایی داده می شد مبنی بر اشنغال به کار مجدد کارگران 
 و همچنین کارگران با شعار از آنهااخراجی و پرداخت حقوق معوقه 

 با کارگران و اتحادشان آنهاحضور دانشجویان تشکر کرده و پیوند مجدد 
  .ن را ارج نهادندآرا الزم و ناگسستنی دانسته و 

 به سراغ یکی از کارگران اخراجی که بسیار با شور و حرارت شعار 
می داد رفتم و از او خواستم که در مورد چگونگی گذ ران زندگیش برایم 

 ماه بیکاریش، از عدم پرداخت ٣ گفت و گفت از گفت واو . توضیح دهد
 فرزند دانشجویش به دلیل نداشتن ٢یک ریال حق و حقوقش، از انصراف 

هزینه دانشگاه، از فروختن النگوهای همسرش در روز گذشته  برای 
گذران زندگی و از بیغوله ای که در آن زندگی می کردند گفت خانه ورثه 

و گفت بیشتر شبیه این  . مارمولکهاستای که جوالنگاه موش و سوسک و
خانه ای که  سقف و دیوارهایش کاهگل . است که ما جای آنها را گرفته ایم

از فروخته شدن یخچال  .است و زمستانها سرد است و تابستانها گرم
خه هیچی نداشتن که توش بگذارن و آهمکار اخراجی اش گفت و گفت که 

بوسیدم و دست غوش گرفتم و او را در آگریست و گریست و من نیز 
مریزاد گفتم به غرورشان، به مناعت طبعشان و افتخار کردم به همت بلند 

دانشجویان بسیار ما نها نیز از حضور و حمایت آ.خانواده هایشان   وآنان
  .خوشحال بودند

در این  . نفر رسیده بود۴٠٠در این هنگام تعداد تجمع کنندگان به 
 رو به داخل خیابان رفتند و جلوی حرکت لحظه دانشجویان از پیاده

ماشینهای عبوری را گرفته و با شور و حرارتی وصف نشدنی شعار سر 
   .همه با هم با کارگران یکصدا و متحد .دادند

اگر انرژی هسته ای حق مسلم دولت "یکی از کارگران فریاد میزد که 

ود را ما هم حق و حقوق مسلم خ .است ، کار کردن نیز حق مسلم ماست
چرا وقتی که ما در همین مملکت هستیم و گشنه ایم  پول جمع . می خواهیم

چرا طال می سازند  .می کنند و برای کمک به حزب اله لبنان می فرستند
آدم که نی ما به اندازه یک یع. تا حرم اماماشونو توی عراق درست کنند

 تگفاو یکی از داشنجویان به " .نداریم سال پیش مرده ارزش ١۴٠٠
عقب .برای ارتجاع عقب افتاده همین ها که می گویی ارزش است "

. وردآ قدرت می آنها افتادگی و پسرفت برای او ارزش است چون برای 
هیچ، بلکه که ارزش ندارند آنها زاده ای چون طبقه کارگر برای آانسانهای 

ت  چرا که همین طبقه پتانسیل براندازی دولندخواهان سرکوب آنها نیز هست
   ."سرمایه داری و ارتجاعی را دارد

سپس قطعنامه کارگران شرکت واحد توسط یکی از کارگران قرائت 
کرده و خواهان حق محکوم ن سرکوب و اخراج کارگران را آشد که در 

چند . زادی تشکیل سندیکاهای کارگری و پرداخت حق و حقوقشان بودندآ
ب میوه شان آن شیرین و شا چقدر شیرینی .دقیقه ای هم به پذیرایی گذشت

   .مطمئنا چون دسترنج دستهایی تالشگر و زحمتکش بود .خنک بود
او .ن فریاد های زن جوانی توجه همگی را به خود جلب کرد آپس از 

مده آکه خود از کارمندان شرکت واحد بود تنها برای حمایت و افشا گری 
 .را فریاد می زدبا همه وجودش این همه ظلم و بیعدالتی به کارگران  .بود

او گفت که . خطاب او همه مسئولین و خصوصا رئیس شرکت واحد بود
ن رذل کثافت را بیرون بکشید که االن در اتاقش نشسته و مشغول پخش آ"

  او."ذ ره ای هم مشکالت این کارگران برایش مهم نیست شیرینی است  و
 واستاز همین کارگران اخراجی می خرئیس شرکت واحد افشا کرد که 

که شبها قبل از تحویل اتوبوسها دختران و زنان جوان و تنها را در خیابان 
سوار کنند و چون اتوبوس شرکت واحد است همه اطمینان میکنند و سپس 

و اینها چون تن به  .پورسانت بگیرداو آنها را به مکانی که او گفته ببرد و 
البته ابن تنها  .شده اندنها نمی دادند اخراج آدزدی و خیانت و کثافتکاریهای 

  .یکی از دالیل او بوده است
به دلیل اوج گرفتن شعارها و افزایش جمعیت گارد ویژه و پلیس های 

ابتدا از جمعیت خواستند که به پیاده رو بروند  .مدندآضد شورش به محل 
 جا تکلیف  انهمه کارگران خواهان این بودند که هم .و در خیابان نایستند

یس گارد ویژه هم ئر .انی و حقوق کارگران مشخص شودکارگران زند
  . و او قول رسیدگی داده استگفت که با مسئولین صحبت کرده 

ن خیلی باالست و همه ام ما کارگریم اما درک"یکی از کارگران گفت 
ه  سه ماه می فهمیم شما فکر کردید که ما حرفاتونو باور می کنیم راچیز

همین امروز همه مشکالت ما  یا ن و حاالکه به ما جواب سر باال می دی
رئیس نیروی انتظامی به  او .ما از جامون تکون نمی خوریمیا حل میشه 

فت اوال به شما چه ربطی داره که اومدین و ثانیا شما چه می فهمین که گ
 کیلو میوه به ١ ماهه که ٣گفت می دونین که خانواده من  او درد ما چیه؟

ن معنیش چیه؟ اصال می تونین تصور کنین که این یعنی می دونین ای .چشم ندیدن
ما با همه این سختیها زندگی رو روست داریم و دوست " و بعد گفت که "چی؟

ما نیومدیم اینجا که شما ما  .تالش می کنیم برای حق و حقوقمون.داریم زندگی کنیم 
 نمی خواهیم ما. و بعد فردا بگید که ما خودکشی کردیم بندیدرو به رگبار گلوله ب

من امروز هیچ پولی نداشتم "او گفت که " .ما عاشق زندگی هستیم .خودکشی کنیم
تنها برای اینکه حقوق  . تومان قرض گرفتم و امدم١٠٠٠که بیام  از یکی از رفقام 

  ".خود و همکارانم رو فریاد بزنم
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 را که مبارزاین کارگر نیروی انتظامی  غول وحشی ۴ پس از چند دقیقه 

  سال داشت چنان بر زمین کشبدند که گویا اسباب بازی در دست کودکان۶٠الی با
 یزاده که ظلم و بیعدالتی را فریاد کرد و آنها مزدورانآاما او انسانی بود  .است

  .جیره خوار که پستی و فرو مایگیشان را هر چه بیشتر به نمایش گذاشتند
 آمیز آقای مددی از برخی از شرکت کنندگان این تجمع از  حرفهای تملق

 اعضای هئیت مدیره سندیکا ناراضی بودند چونکه او هنگام سخنرانیش گفته بود
زاد نشدند من خودم هم مراجعه می کنم تا مرا هم آاگر زندانیان مورد نظر "که 

جناب سرهنگ شرف نظامیشو گرو گذاشته  .من به شما قول می دهم و زندانی کنند
برای همه مشخص شد که شرف نظامی جناب البته " مابرای تحقق خواسته های 

  .دسرهنگ چه معنی دار
 تجمع با سرکوب شدید پلیس ضد شورش پراکنده شد و به اتپس از این اتفاق

اما این تجمع هم مانند بسیاری از تجمعهای دیگر که در گذشته اتفاق  .پایان رسید
   .افتاده بود حاوی درسهای فراوانی بود

امری که نشجویان بسیار محسوس تر و عمیق تر بود و اول اینکه حضور دا
   . باشدتر و پایدارتر مستمرمی تواند 
مهمتر اینکه ضرورت انجام اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر و دوم و و 

نه ارتجاع  .بسیار احساس می شودبرای مبارزات بزرگتر تدارک و برنامه ریزی 
 .نیستایران ره و راه حل نجات مردم و نه هیچ کشور امپریالیستی مانند امریکا چا

پس  .راه حل مشکالت و مصائب امروز استمردمی  یانقالبمبارزات فقط و فقط 
و بذر اگاهی را هر چه بیشتر و سریعتر ات مان را گسترش دهیم تالش کنیم مبارز

  .بپاشیم 
  

  اول ماه مه در آبشار خور 
 اردیبهشت راهی ٨ه همراه با چند تا از بچه های دانشجوی دیگر روز جمع

 زن و ٢٠٠٠ش از یبدر این جشن . مراسم اول ماه مه جاده چالوس شدیم
. ، شرکت داشتندشان بودندیمرد و كودك كه اكثرا كارگران و خانواده ها

 جشن به صورت . از انشعابات جاده چالوس قرار داردیكیدر آبشار خور 
حداقل . گزار شدن رودخانه و كوه بریك در محوطه هموار بزرگ بیك نیپ
ر یك زنجی بوس مثل ینی و میل شخصی اتوموبیشماری اتوبوس و تعداد ب۴٠

  .  خوردیه جاده به چشم می در حاشیطوالن
. میهمه سوار اتوبوس شد. مین اتوبوس ها به محل رفتی از همیكی با ام

هركس . شدندآشنا همه سرنشینان اتوبوس با هم ك چشم به هم زدن یدر 
 كه قبال نشسته بودند سالم و یند به كسانی رفت كه بنشیم شد و یسوار م

ما با بقیه جوانها رفتیم ته .  بودیمی صمیلینگاه ها خ.  كردی میاحوال پرس
  .خوانی کردیمترانه و سرود اتوبوس و با راه افتادن اتوبوس شروع به 

هركس مشغول . ده بودندیبا همزمان رسیه هم تقریم بقیدیبه محل كه رس
.  زدندی انداختند و چادرها را میراندازها را می داشتند زیكسری. ود بیكار

دند و پارچه نوشته ها را باز ی كوبین می چوب پالكاردها را به زمیكسری
ی بچه ها.  آوردندی بزرگ را میگ های و دی بساط چایكسری.  كردندیم

. دندی كشی خوردند و به كنار رودخانه سر مینطور وول میهمکوچک 
 زنانه و یی هم فورا دو توالت صحرایچند نفر. دی بزرگ هم رسیوهابلندگ

  .  درست كردندی با چارچوب فلزی حرفه ایلیمردانه خ
ران یا:  چادرها پرچم كارخانجات مربوطه زده شده بودی بعضیرو
  دست :روی برخی از پارچه ها نوشته شده بود. رانیپا، مادی سا،خودرو
قه كارگر و همه زحمتكشان كوتاه باد ـ ن از حقوق و منافع طبیمتجاوز

 اسانلو ی ـ آزادی مستقل كارگری تشكل هایاعتصاب حق مسلم است ـ آزاد

پرچم .  شركت واحد به سر كارشانیو بازگرداندن همه كارگران اخراج
بود كه در مورد حق و حقوق هم ابان یت دفاع ار كودكان كار و خیجمع

ران یكارگران ا. ك اول ماه مهیطور تبرنی بود و همیابانیكودكان كارگر و خ
 كه در واقع مربوط به حق تشكل مستقل یخودرو هم پرچم داشتند با شعار

. ش نوشته بودندین مورد را هم پای ال او در ایك بند از مقاوله ایبود و 
 از یشگاه عكسی دارند نمای معروفیپا كه گروه كوهنوردیكارگران سا

برخی . اسبت اول ماه مه برپا كرده بودندشان را به منی كوهنوردیسفرها
  .  شركت واحد هم آمده بودندی اخراجیكارگران اعتصاب

اد یجوان ها هم ز.  بودی شد گفت كه تعداد زنان و مردان مساویم
. ی شده جمعیزیك برنامه ریك نیالبته پ. ك داشتیك نیجشن شكل پ. بودند

مسابقات مختلف  ی ساعت صبحانه خوردن، ناهار خوردن، برگزاریعنی
 یام هایان خواندن پیز، و در پای جوای بچه ها و بزرگساالن، اهدایبرا
البته گله گله هم افراد با هم بحث و . ده، دكلمه شعر و خواندن سرودیرس

  . گفتگو می کردند
ران و یا( روز یاسیدر مورد اوضاع ستا آنجائی که من شنیدم کسی 

كا و احتمال حمله ی اسم آمریچ بار حتی هبایتقر. بحثی نمی کرد) ایمنطقه و دن
 یوه هایز حرف اتحاد عمل و موانع آن، شیشتر از هر چیب. دمی را نشنینظام

 خانه كارگر، و درازمدت بودن مبارزه یاستهای، سیسركوب جنبش كارگر
  .  كارگران بودیه ای كسب حقوق و مطالبات پایبرا

ا به وجود ی حفظ كنند  خواستند وحدت و اتحاد عمل رای میهمه به نوع
برخی ها بحث . وند با طبقه كارگر بودی عدم پیت رویشتر حساسیب. اورندیب

ك لمس كرد و ید اول كارگر شد و كارگر بودن را از نزدیكه بامی کردند 
ن بحث ی كه در ای كسانبیشتر .  بودیقو" پرستیكارگر"جو . بعد حرف زد

جوانان و نوجوانان اصال . ودندبنسبتا مسن ها شركت داشتند، عمدتا مردان 
 یترانه م.  كردندی میشتر داشتند بازیب.  كردندین گپ ها شركت نمیدر ا

  .  زدندیدند و ساز می رقصیم. خواندند
 كردند و جمع ی میدانداری هم بودند كه مین گپ ها، چند نفریجدا از ا

 ره و دف ویت ها و زدن دای از همه ملی محلیرا با خواندن ترانه ها
ل یدو تا جمع تشكعمال .  آوردندیسازمان دادن رقص، جمع را به وجد م

 بلند جمع شده بودند كه ی تند و با صدایك جمع حول آهنگ های. شده بود
ن ی ایمشتر.  ها  را داشتی جی تكنو و دیقیمدرن تر بود و حالت موس

م و یگر كه از نسل قدیجمع د.  خردسال و نوجوان بودیبخش، بچه ها
 ی و شمالی و خراسانی و كردی آذریل شده بود با ترانه هاین تشكجوانا

در . ی، بندری، لزگیكرد: دندی رقصی می كردند و دسته جمعیحال م
 كرد و یداندار بود همه را ساكت می كه میفاصله چند ترانه و رقص، كس

  . خواندی با احساس میلیكارش جالب بود و خ.  خواندی می كارگریشعرها
مجلس  "یبه طور كل.  كل برنامه، نقش زنان كم بودیهدر سازماند

 یلیخ.  ها را برداشته بودندی ها روسریلیخاما !" زنانه، مردانه بودمقداری 
دختران و پسران جوان درست مثل . دندی رقصیها دست در دست مردان م

 زنان ی به طور كلیول.  كردندی هستند رفتار می خانگی هاینكه در مهمانیا
این . نطور نبودیوضع جوانان ا.  زدند و مردان با مردانیحرف منان زبا 

و واقعا جمع شده بودند و از .  هم كم نبودندیكه زنان چادررا هم بگویم 
انواده بیشتر خنها یا.  بردندی داشتند لذت می و رقص دستجمعیترانه خوان

  .ند كارگران بودیها
. اد بودندی هم زیركارگران آذ. ر بودی چشمگیلیتعداد كارگران كرد خ

 یشتر می را بی زبان كردیعنی!!  هاینسبت به آذر! شتر كرد بودندیكردها ب
  . زدندی حرف میشتر فارسی ها بیآذر. یدیشن

د ینبا. د كردی را تشدی صنفیت هاید فعالیبابود که ن یای ه عمومی روح
 نیاداشت و برای د اتحاد عمل ی شود و بایم. در مقابل فشارها عقب نشست

  . سم مبارزه مشخص كردید با سكتاریكار با
ام یز و خواندن پی جوای اهدای بعد از ظهر، مراسم رسم۴حدود ساعت 

 ی مقاوله نامه های طوالنیخچه  اول ماه مه، و بندهایخواندن تارو ها 
ابان یت دفاع از كودكان كار و خی جمعی كار و خواسته هایسازمان جهان

 یاسم، خواندن سرود اول ماه مه به زبان كردن مریان بخش ایپا. انجام شد
چرخ صنعت به گردش "سرود هم  یگروه. ك كارگر كرد بودیتوسط 

 ■.را اجرا كردند" فتد
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  گزارش ارسالی برای نشریه بذر 

  
ن در اخبار ی قزوی استانیوین ماه امسال، رادیاواسط فرورد

 ییامل اغتشاش در منطقه روستاشب خود اعالم كرد كه عو
ن ین خبر به سرعت در بیا. ر و روانه زندان شدندیك دستگیآب

عكس العمل مردم، خشم و . دیچیاران پی زیساكنان روستا
ندگان و ی نمایرینه فقط به خاطر دستگ. ت بودیعصبان
 یویبكارانه رادیز و فرین آمیان خود، بلكه از لحن توهیسخنگو

ك اقدام یاران، ی زی روستایورا شیحبس اعضا. یدولت
 ین حركت، تنها گوشه ایا.  نبودی و قابل چشم پوشیتصادف

 ی است كه ده ها سال است بر روستای دنباله داریاز ماجرا
جه ی كه نتییماجرا.  گذردی زحمتكش آن میاران و اهالیز

.  استی و اجتماعیده اقتصادیچی گوناگون و در هم پیتضادها
 و یی كل روستا را در مقابل زورگوی كه به نوعییماجرا

 .ك صف قرار داده استی در یعدالتیب
 ۶٠٠٠ حدود یزی چیعنی.  خانوار دارد١٢٠٠اران یز
 هزار سال ی كهنسال كه بر اساس آثار باستانین روستایا. نفر

ن یه اتوبان تهران ـ قزوی از حاشیلومتری ك٨۵قدمت دارد در 
.  هكتار است١٨٠٠٠ روستا بالغ بر یاراض. واقع شده است
 شود، هم محصوالت ی می كاریفیاران هم صی زیدر اراض

سال . ردی گید غالت انجام مید و هم تولی آی به عمل میباغ
اران را ی زی كل اراضیت آستان قدس رضویهاست كه تول

 روستا ی مختلف از اهالیموقوفه اعالم كرده و به شكل ها
روز یمروز و دمساله ا.  كندی میرد و اخاذی گیاجاره م

خ یدر آن تار.  گرددی برم١٣١۶شه دعوا به سال یر. ستین
 خود به اداره ثبت یه اسناد اراضی تهیاران برای زیاهال

 ١٨ن ی شوند كه كل ای كنند و ناگهان متوجه میمراجعه م
ار آستان ی به صورت وقف در اخت١٣١٠هزار هكتار از سال 

 و ین كشاورزی ساده زمیلیخ.  قرار گرفته استیقدس رضو
 رنگ و لعاب یدن دزیده بودند و به ای دهقانان را دزدیمسكون
 ی در همدستی ـ مذهبیك نهاد بزرگ فئودالی.  زده بودندیقانون

ت بر یان را از مالكی، روستائیو مشاركت با حكومت سلطنت
 و كار آنان را تحت ین محروم كرد، و در واقع زندگیزم

در دوره حكومت . ان كندكنترل گرفت تا راحتتر استثمارش
اران را ی زی هزار هكتار از اراض٣شاه، آستان قدس حدود 

ن ی از زمیبخش.  مختلف واگذار كردینهادها و شركت هاه ب
 را به یبخش. ك به ارتش سپردی ساختن پادگان آبیها را برا

بخش . اران داد كه كشتارگاه درست كنندیشركت گوشت ز
ك یور و یك شركت پرورش طیار ی را  هم در اختیگری دیها

  .  قرار دادیشركت گاودار
 خود را ی رفت و جایم سلطنتی كه رژ١٣۵٧بعد از سال 

 مختلف ین در بخشهای داد، مساله زمی اسالمیبه جمهور
ن در هر ی زمین و بیر و كم زمیدهقانان فق. ران رو آمدیا

ا مالكان یف شده بود، ینداران تضعی كه قدرت زمیمنطقه ا
نه یریدند به خواست دی شده بودند، كوشیابق فراربزرگ س

ا به طور یم كردند ین خود تقسی را بیاراض. ابندیخود دست 
 ی مناطق، حتیدر بعض.  اداره آن را به دست گرفتندیجمع

 هم ی بزرگ و مرغوب دولتین كار در مزارع و اراضیا
ن كار را با ی ای زود جلویلید خی دولت جدیول. انجام گرفت

 ی برای اسالمیجمهور. د دهقانان گرفتی و تهدسركوب
در "است ین، سیر به زمیخاموش كردن عطش دهقانان فق

ان را جلو ی از روستائین به بخشی معیاراض" ار گذاشتنیاخت
مشهور شد را "  هفت نفرهیئت هایه" كه به یگذاشت و نهاد
است كه ین سی ایه مذهبیتوج. ن برنامه كردی ایمامور اجرا

ن محروم یت بر زمیدهقانان را همچنان از حق مالكدر واقع 
 ی دولتی آنان را به نهادهای داشت و رابطه وابستگینگاه م
ن یبنابرا." ن استیخدا، مالك زم"ن بود كه ی كرد ایحفظ م

ش ی روی كه مهر آستان قدس رضوی موقوفه ایف اراضیتكل
ن نهاد انحصارگر و یا. ش روشن بودیشاپیخورده بود، پ

 و كنترل ی به جمع آورید كه با حرص و ولع خاصقدرتمن
 كالن یه هایان انداختن سرمای مرغوب و به جریارض

ع ی از خدا ضایحق"چ وجه حاضر نبود یمشغول بود، به ه
 یئت هایاست هی در چارچوب سیاران، حتی زیاراض"! شود

 یافراد. ن ماندندی زمین ها، بی زمیب. م نشدیهفت نفره هم تقس
ن و ی مساحت زمیار داشتند و بر مبنایاختن در یكه زم
 مختلف ی خود، قشرهای و منصب اجتماعیت اقتصادیموقع
ار ی اختی دادند، همچنان اجاره پرداز و بیل میندار را تشكیزم
 هكتار مزرعه ٧٠ تا ۶٠ كه یچه آن افراد معدود:  ماندندیباق

، نیانه حال و كم زمیو باغ را در اجاره داشتند، چه دهقانان م
 ٢٠٠تا ی كه نهاینی زمی و دهقانان بیچه كارگران كشاورز

  .ارشان بودی در اختین مسكونیمتر زم
 از یم گرفت بخشی بود كه آستان قدس تصم١٣۶٣سال 

اران بود به ی زیك را كه متعلق به اهالی اطراف آبین هایزم
البته . معامله صورت گرفت. چند نفر ثروتمند بفروشد

ن ی خواستند از ای میه استفاده اچوقت مشخص نشد كه چیه
چون مردم زحمتكش روستا به مقاومت . ن ها بكنندیزم

 ینیر شدند و آستان قدس را وادار به عقب نشیبرخاستند، درگ
ه داران ی سرما١٣٧۵سال . معامله ظاهرا به هم خورد. كردند

، و با توجه ی گسترش شهری از طرح هایآستان قدس با آگاه
 كالن ی و سودهای مسكونیمت اراضی قشی افزایبه دورنما

ن یا. ندس كردی تاسیك شركت ساختمانیبخش ساختمان، 
 ی انگشت گذاشت و به انبوه سازینی معی اراضیشركت رو
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. یریش آمد و درگی پیباز هم مقاومت اهال. آپارتمان دست زد
است غصب و لگد مال كردن حقوق مردم و به یآستان قدس به س
.  و مبارزهیدامه داد، و مردم به نافرمان كالن ایتصاحب سودها

  . ن امروز دنبال شده استیز تا همین دعوا نیا
اران شدند ی زی، دو زن متمول وارد روستا١٣٨۴ل سال یاوا
 ما ین هایچرا در زم:  را سرزنش كردند كهی از اهالیو عده ا

 است ین ها را چند سالین زمید؟ ما اید و نشسته ایخانه ساخته ا
. مشاجره باال گرفت! میده ای خریت آستان قدس رضویولكه از ت

اران مراجعه كردند و با مسئول یآن دو به دفتر آستان قدس در ز
د به شدت ی جدیعدالتین بی روستا كه از ایاهال. دفتر بازگشتند

او پا به فرار . ر شدندینده آستان قدس درگین بودند با نمایخشمگ
اران ی وارد زیتی و امنیام انتظیروهایگذاشت و روز بعد با ن

زن و مرد و بچه، .  شده بودیجو متشنج و انفجار. شدند
 یم.  كردندیماموران را احاطه كرده بودند و به آنان پرخاش م

 یر قرار دهند و جلوی را تحت تاثی انتظامیرویدند افراد نیكوش
.  متفاوت شكل گرفته بودیك صف بندی. رندیحمله آنان را بگ

 با نظام یدی و عقیاسی روستا كه از نظر سیال از اهیافراد
همراه بودند، عنوان خانواده شهدا و جانباز و آزاده بر خود 

 زخم خورده ی و قلدریعدالتین بیز از ای خود نیداشتند، ول
آنان هم بر سر . ستادندی سركوبگر ایروهایبودند، در مقابل ن

د یا بگذر جسد میمگر از رو:  زدند كهیاد می فری انتظامیروین
 حكومت یروهایآن روز ن! دیانت را انجام دهین خید ایتا بتوان
كار ننشستند و در یمردم ب. ندار عقب نشستیه دار ـ زمیسرما
چند !  كردند و قفل زدندی دفتر آستان قدس را جوشكاریورود

اران آمدند و از مردم خواستند یروز بعد فرماندار و بخشدار به ز
آرام . م بودیر كارتان خواهیگیكه پ: ول دادندق. كه قفل را باز كنند
ن كه هنگام انتخابات ی زدند، البته به خاطر ایو دوستانه حرف م

اكثر .  نداشتیاران رونقیانتخابات در ز!  بودیاست جمهوریر
  .  به حكومت نداشتندیگر اعتمادیمردم د
 روستا ی شورای كه اعضای نفر از اهال١۶د كه ی نكشیطول

ر و به ی دستگیتی امنیروهاین بودند توسط ننشایهم در ب
 روستا فورا عكس ی اهالیول. ك برده شدندیبازداشتگاه دادگاه آب

بعد از سه هفته شبانه العمل نشان دادند و دادگاه مجبور شد 
  .آزادشان كند

  
اران ی زی نفر از اهال٢٠٠٠ك به ی، نزد١٣٨۴در اسفند ماه 
 به یدگی و خواهان رسك تحصن كردندی آبیدر مقابل فرماندار

 روستا از طرف آستان قدس یپرونده غصب و فروش اراض
 و ی نامه اعتراضیش از سین بی روستا  قبل از ایشورا. شدند
 كامل ی توجهیه به مراجع مختلف نوشته بود و با بیشكوائ

ن حرفها یپشت آستان قدس گرمتر از ا. مقامات روبرو شده بود
 یول.  شدیمند نظام محسوب مك ستون قدرتیآستان قدس . بود

دن به تحصن مردم وعده داد كه یان بخشی پایك برایفرماندار آب
ن پرونده هستند و نگران یر ایگیما پی مستقی شاهرودی هاشمیآقا

اواخر اسفند،  دفتر آستان قدس در روستا دچار آتش ! دینباش
 ها گفتند كه كار خودشان است تا هم مردم را یلیخ.  شدیسوز

اضطراب و ترس كنند و هم بهانه هجوم و سركوب به دچار 
ك بالفاصله در محل حاضر شد و به یس آبیس پلیرئ. دست آورند

 ی هم نمیر دارد و شوخیگفت كه حق ت.  پرداختید اهالیتهد
 یم آقای مستقیریگین امسال، توجه و پیشانزدهم فرورد. كند

ان یستائ نفر از رو٢۶ ین برای قزویدادگستر!  ثمر دادیشاهرود
ه فرستاد كه ی شد اخطاریز شامل می شورا را نیكه همه اعضا

 از احضار یمیش از نیب. دی كنیهر چه زودتر خود را معرف

 دو یكیبه آنان گفته شد كه .  رفتندیشدگان به محل دادگستر
 ی انتظامیروی در خفا با نیول. دیگر دادگاه داریساعت د

 شان را گرفتند و به  همهییچ بازجویهماهنگ كردند و بدون ه
 در ی انتظامیرویافراد ن. ن بردندیقزو" ن دریچوب"زندان 

د ی نرفته بودند به شدت تهدی را كه به دادگستریروستا، كسان
ن رفتند و سرنوشتشان به یز تحت فشار به قزویآنان ن. كردند

 سه یر شدگان را در سلول هایهمه دستگ. همان زندان ختم شد
 از هم دور نگاه داشتند تا فرصت تبادل نظر م كردند وی تقسینفر

مه شب، یهمان ن. رندی را از آنان بگی جمعیریم گیو تصم
 نفر ١٢ و بدتر شدن اوضاع، یمقامات از ترس عكس المعل اهال

ج به سر خانه یه هم به تدری بعد بقی روزهایرا آزاد كردند و ط
جه یتن نی استان قزویباالخره دادگستر.  خود برگشتندیو زندگ

.  روستا اعالم كردی به اهالی حكمی به پرونده را طیدگیرس
 یل حقوقین دلیمهمتر. ان از آستان قدس رد شدیت روستائیشكا
 یت وقفی عدم وجود و ارائه هرگونه سند مالكیعنیاران، ی زیاهال

 رد شده ی قاضی از سوی، به سادگیاز جانب آستان قدس رضو
 هم ی راوندیخ اجتماعیر تارد: ن استدالل مسخره كهیبا ا. است

ن ی از اسناد موقوفات از بیخ بعضیآمده است كه در طول تار
كه كتابخانه آستان قدس بود ونكه آستان قدس ادعا كرده چ! رفت

اران یده شده و اسناد وقف ده زیدر دوران حمله مغول به آتش كش
  !  ن رفته استی از بیهم احتماال در آن آتش سوز

  
           

نحل مانده ی، مساله همچنان الین كش و قوس مبارزاتیا بعد 
 ی و حتین زراعیاران، زمیان زی و كار روستائیزندگ. است

 در یمردم به درست. د قرار داردیسرپناه آنان همچنان مورد تهد
 آستان ی ـ مذهبیم اقتصادی از بنگاه عظیمقابل خود صف متحد

، قوه یصوصنفع خینداران ذیه داران و زمی، سرمایقدس رضو
 یب. نندی بی را میتی و امنی سركوبگر انتظامیروهایه و نیقضائ

 را فراگرفته یاسی و اقتصاد سی جامعه شناختیهایآن كه تئور
 اجزا آن را در یوند و منافع درونیباشند، مفهوم طبقه حاكم و پ

 ی طرفیب"بكارانه یه فریپوچ بودن نظر.  كنندیعمل احساس م
 سالها با نظام حاكم ی آنان كه برایتح.  فهمندیرا م" دولت

 ی كردند، می میاسیك و سیدئولوژی و وحدت ایكیاحساس نزد
ا  ینند كه جانباز، آزاده ی بیم! ستین خبرها نینند كه از ایب

خودشان . ردی گی زندان رفتنشان را نمیخانواده شهدا بودن جلو
د ینجا هم بایم و ایند دهسال در زندان دولت عراق بودی گویم

" لیمرگ بر اسرائ"اران شعار ی زیوارهای دیرو. میحبس بكش
اد به ین شعار زیدر تجمعات مردم هم ا.  خوردیاد به چشم میز

ند ی گویم.  زنندیبه زبان استعاره حرفشان را م.  رسدیگوش م
 خواهند خانه و یم.  ندارندیلی با همان غاصبان اسرائینها فرقیا

 یری دستگیبرا.  كنندیان مسركوبم.  مان را غصب كنندیزندگ
پس .  كنندی شب آزادمان میكیدر تار. نندی چیمان توطئه م

 روستا، مثل هر جنبش حق یدر صف اهال! لیمرگ بر اسرائ
 ها قاطع تر و یبعض. شات مختلف وجود داردیگر گرایطلبانه د

دا ی هم كامال ناپیكسان. ندی آیاد جلو نمی ها زیرترند، بعضیگیپ
ارشان است و ین در اختی هكتار زم۶٠ ـ ٧٠ا كه همان ه. هستند
".  از دست دادن دارندی برایشتریز بیچ"ن ماجرا ظاهرا یدر ا
 شود و ین میگر تامیشان از منابع دی متمول هستند، زندگیول

در . نندی بیز خود را در خطر نمی، همه چیبرخالف اكثر اهال
آنان كه . رندگی دین مبارزه، كسانین كننده ایی تعیرویهر حال، ن

 تازه یشه دارد و از زخمهاین هنوز در جانشان ریدرد كهنه زم
 ■. برندی میشتریرنج ب
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  ،حجاب
  !نستیله ائمس

 ساحل نیکنام                                                       
  

.  كنندیدارند داغش م.  شودیله حجاب دارد داغ مئباز هم مس
 نژاد قبل از ی احمدیونیزی تلوین شوهای از آخریكیادتان هست در ی

د ییایند شما كه بی گویم: دی از او  پرسیدور دوم انتخابات، مجر
د كرد؟ و ی در مورد پوشش زنان خواهیبیب و غری عجی هایریسختگ

ن جامعه یا  به نظر شما مشكل ایآ: انه جواب دادی موذیاو با پوزخند
 از رو بسته یه بدحجابیلر را عیحاال دوباره شمش! پوشش خانم هاست؟

ن ی تری كند كه اصلی استان تهران اعالم می انتظامیرویاند و فرمانده ن
صحبت از راه . است" ی فرهنگی هایناامن"ن ی مردم، همینگران

د به یه تهدیقوه قضائ. ژه سركوب زنان استی ویانداختن مجدد گشت ها
گاهانه حمله به  روند تا آیو دوباره م.  كندیمه بدحجابان میحبس و جر
 و  سركوب یسیز حكومت پلیژه دختران جوان را به لبه تیزنان و به و

 .ل كنندی تبدیستیفاش
ده ین سال ها دی حكومت را در همه ایاگر آدم شل كن سفت كن ها

نگونه اقدامات سركوبگرانه فقط ی كماكان  فكر كند كه محرك ایباشد ول
 مانده است، دچار ساده  عقبی و باورها و ارزش هایاعتقادات مذهب

د كه حكومت ی شود بدانیهر بار مساله حجاب حاد م.  شده استیلوح
ك روبرو شده ی است و با خطرات نزدی جدیاسیك بحران سیگرفتار 

است حجاب یس.  استیاسیك مساله كامال سیمساله حجاب، . است
ت یم و تثبی تحكی برایله ای از همان روز اول تولد حكومت، وسیاجبار

  .  حاكم بود و  هنوز هم هستیاسیدرت سق
 از جامعه مربوط یمی است كه ظاهرا فقط به نیحجاب موضوع

رد، فقط دامن ینه انجام بگین زمی كه در ایهر فشار و سركوب.  شودیم
 مردان را یعنیگر جامعه یمه دین مساله، نیخود ا. ردی گیزنان را م
 یاس و منفعل مر حسی توجه و غی، بیاست حجاب اجبارینسبت به س

ش و كهنه پرست، یك اندین كه مردان مردساالر تاریم از ایبگذر. كند
 یوقت.  كنندیاست هستند و حكومت سركوبگر را دعا هم مین سیمدافع ا

 و یه عادی بقی از جامعه برایمیه نیكه ستم و سركوب و فشار عل
" یا توسری یا روسری" كه مردان از كنار شعار یموجه جلوه كند، وقت

 كه یدن به صورت دخترانیغ كشی تفاوت بگذرند و شالق زدن و تیب
ن ستمگرانه گردن بگذراند را تحمل كنند، ین قوانیستند به ایحاضر ن

پس خودشان را . م خو كرده اندیه تسلی با فرهنگ سركوب و روحیعنی
  . شود سركوب كرد و در بند نگاه داشتیهم راحت تر م

 در ی كه حجاب اجباریتی از امنیت حكومین روزها، محجبه هایا
 ی آورد حرف می دختران جوان به ارمغان مین جامعه ناامن، برایا

زانه یج تفكرات مردساالرانه و زن ستیت كه تروین واقعیالبته از ا. زنند
ن یاز ا.  زنندی نمی است حرفین ناامنیله خود حكومت، عامل ایبه وس

  ین جوجه كشی و ماشینس، زن ابزار تمتع جی رسمیدئولوژیكه در ا
 تجاوز و تعرض و ینه فكرین مبنا، زمیملك مردان است و بر ایو ما

 یمحجبه ها.  زنندی نمی شود، حرفید می زنان دائما بازتولیآزار جنس
ن روزها، یا. ، خود مروج جهل و عامل ستم مردساالرانه اندیحكومت

ند و یو گیم" فساد"ر شدن ی از فراگی باف حكومتی تئوریآخوندها
معتقدند كه مشكل، فقط گردن نگذاشتن شمار روزافزون دختران جوان 

 اختالط و تماس ینه های زمیبلكه به طور كل. ستی نیبه حجاب اجبار
د محدود كرد و به ی مخالف را بایجنس ها" یر ضروریغ"ك و ینزد

ست كه زنان حجاب خود را كامال یند مهم نی گویم! حداقل رساند
ن ی خطرآفریطی زن و مرد در هر محیكین نزدید ات كنند، خویرعا
 در دادگاه ی جنسی هایه به متجاوزان و روانیشان شبیحرفها! است

ن ها ی كه اینسخه ا. ه كنندیات خود را توجی خواهند جنایاست كه م
ش مردان و زنان در یش از پی و بی اجبارییچند جدای پی جامعه میبرا

ند ی گویم.  استینظار عموم، و در ای و  كاری آموزشیط هایمح
 ید نقش اصلیون بایزیكرد و تلو" یفرهنگ ساز"ن كار ی اید برایبا

د از ی نبایونیزی تلویبه طور مشخص، در برنامه ها.  كندیرا باز
خنده دار است نه؟ خنده ! ان زن و مرد در كنار هم استفاده كردیمجر

  .یرانسانیز و غین آمیمارگونه، توهیدار، ب
. ك هم هستیدئولوژی ای حجاب، به اندازه كافیاسیس مساله یول

ك ی، یه پردازان حكومتیبه قول نظر.  استیدتیك نماد عقیحجاب 
 از یحجاب، نماد.  استی هر جامعه اسالمی چون و چرایار بیمع

 مرد بر یت خصوصیمالك:  استیت خصوصیمالك" مقدس"اصل 
ا یملك یه مابه ها و نامحرمان بی عدم تعرض غری برایله ایوس. زن

ر سوال بردن حجاب به هر یز.  مردیخصوص" كشتزار "یبه قول
ل، ین دلیبه هم.  كندی را دچار زلزله می فئودالیدئولوژیشكل، ا
 و یك دهن كجی، نه ی ادامه دار و گسترده در جامعه اسالمیبدحجاب
 حكومت یك و فرهنگیدئولوژیش شكست ای ساده، بلكه نماینافرمان
 كه از دستشان یتنها كار. ن شكست را بپوشانندی ا توانندینم. است
گر است و گله یكدین شكست به گردن یر اید، انداختن تقصی آیبر م
انگار نه انگار كه ". كوتاه آمدن ها"و "  هایسهل انگار" از یگذار

ش ی از پیر كردند و كارید و تجاوز  و تحقیسالها شالق زدند و تهد
نند كه یت را ببین واقعی دهد ایازه نم اجیدگاه كور طبقاتید. نبردند

رد و ی گیر شكل میك نظام ستمگر به ناگزیه یمقاومت و مبارزه عل
ش ی نظام به نماین نمادها و نهادهایه برجسته ترین به خصوص علیا

  . از آنهاستیكی ید كه حجاب اجباری آیدر م
 ین رسانه گروهی را به مهمتریت ناممكنیان مامورینك حكومتیا

به قول ! یباز گرداندن آب رفته به جو: ون سپرده اندیزیتلو یعنی
 یبرا.  خواهند فرهنگ حجاب را در جامعه مسلط كنندیخودشان م

نده ی دانند كه زنان نمایخوب م.  زده اندین كار دست به الگو سازیا
 كج خلق و یو ناظم ها" فاطمه كوماندوها"ا ی یمجلس اسالم

. ستندی دختران جوان نی برایاب جذیسركوبگر مدارس، چندان الگو
 یونیزی تلویال هایشگان سریفه را به هنرپین وظیقرار است ا

 قهرمان زن در یت هاین به بعد همه شخصیقرار است از ا! بسپارند
 و با هوش و فعال باشند و در یل كرده و امروزیال ها، تحصیسر
ه یقرار است بق. استفاده كنند) چادر" (حجاب برتر"ن حال از یع

ال ها هم حجاب سفت و سخت داشته ی مثبت زن در سریت هایشخص
فا ی را ایینان نقش مانكن هایا.  تری با فرم و رنگ امروزیباشند ول

 ی می را به زنان جامعه معرفی مختلف اسالمی كنند كه مدهایم
 از حجاب به ی موظف شده اند هرگاه حرفیونیزیان تلویمجر. كنند

ن حال، یدر ع. مه چادر هم استفاده كنندد مشخصا از كلی آیان میم
 عمل شود ی كند كه اگر به نحوی میما ابراز نگرانیس صدا و سیرئ
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 نسل جوان جذاب نباشد، آن وقت از ی برای داخلیكه برنامه ها
 ینحل میرند و مساله الی گیگانه الگو می بی رسانه هایبرنامه ها

مورد عادت دادن  در ی امثال حجت االسالم قرائتیه هایتوص. ماند
گر از ی دی سال به چادر و چاقچور، گوشه ا٩ر یدختر بچگان ز

د سانسور یتشد. ك حكومت استیدئولوژی و ای فرهنگیمیاقدامات ترم
ن یز در همی داستان از طرف وزارت ارشاد نیلم ها و كتاب هایف

  .راستا قرار دارد
 ی بر روندهایرگذاریگاه مهم و تاثین جایاگر مساله حجاب چن

ه ی، مبارزه مشخص عل)كه دارد(ك جامعه دارد یدئولوژی و ایاسیس
نه حجاب ی كه در زمی سركوبگرانه این و اقدامات و طرح هایقوان

خواهانه ی در مبارزه آزادیز نقش مهمی شود نی جلو گذاشته میاجبار
 پوشش و مخالفت با حجاب یشعار آزاد.  كندی می بازیعموم
 ید فقط در جنبش برابریژه زنان، نبای سركوب وی و نهادهایاجبار

 ،ی اجتماعیر جنبش هایفعاالن و مبارزان سا. اد شودیطلبانه زنان فر
ن یت و ضرورت طرح ای، چه وقت به اهمییمنجمله جنبش دانشجو

 خواهند برد؟ نقش دختران مبارز دانشجو در مطرح كردن و یشعار پ
 ید به طور جدیبا است كه ینها مسائلیست؟ این شعار چیجا انداختن ا
      ■.میبه آن بپرداز

 
  !سیاست فوتبالیفوتبال، زنان، 

  
 

  افشین کوشا                                                 
  

در آستانه دور جدیدی از سختگیریهای حکومت نسبت به 
حجاب، ناگهان احمدی نژاد رئیس بزرگترین نهاد پدر ساالر ایران 

المی خواستار آن شد که شرایطی فراهم یعنی دولت جمهوری اس
شود که زنان بتوانند برای تماشای بازی های مهم فوتبال وارد 

ظاهرا حقی که به مدت بیست و هفت سال از زنان . ورزشگاه شوند
زن ستیزترین رژیم دنیا به زنان رئیس سلب شده بود توسط 

تهای های رقابناحمدی نژاد در داالحکم هم اکنون . بازگردانده شد
سیاسی جناحهای مختلف حکومتی و بحثهای قرون وسطائی فقهی 

 و آئین روحانیون گیر کرده و معلوم نیست با چه بندها و تبصره ها
بقولی هنوز نه به . نهئی روبرو شود و اصال عملی شود یا نامه ها

با وجود اینکه معلوم نیست که درعمل . دار است و نه به بار
" تدوین زیربنای اجرای این طرح"، "ناسبمحیط م"، "بازیهای مهم"

چه معانی محدود کننده و سر و دم بریده ای برای ورود زنان به 
 برخی ها این فرمان احمدی نژاد را نشانه ،ورزشگاهها داشته باشد

. رشد زنان قلمداد کرده اندبیم در مقابل جنبش رو ژعقب نشینی ر
وحانیون سنتی تفسیر برخی دیگر آنرا نشانه رقابت احمدی نژاد با ر

 فمینیستهای اسالمی و برخی زنان اصالح طلب حکومتی ؛کرده اند
و غیر حکومتی می خواهند اجازه ورود به ورزشگاه را یک 

  .پیروزی جا بزنند
این فرمان را حتی یک رفرم . اما واقعیت چیز دیگری است

 "تن داشآزاد"همان اندازه . ارتجاعی از باال هم نمی توان قلمداد کرد
حجاب در دوران ریاست جمهوری خاتمی را می توان رنگ 

  . در موقعیت زن ایرانی دانست که اقدام اخیر احمدی نژاد رارفرمی 
حتی اگراین اقدام را یک رفرم ارتجاعی از باال نیز بدانیم مانند 

 بی ،بسیاری از رفرمهای ارتجاعی دیگر بشدت ناپایدار، موقتی
فریب دادن زنان، تفرقه انداختن میان هدفش و است و شکننده ثبات 

بخشهای مختلف جنبش زنان و سفت کردن بندهای بردگی در 
تاریخ بارها نشان داد که همواره هیئت حاکمه های . درازمدت است

ارتجاعی زمانی که با یک دست اصالحات می کنند با دست دیگر 

فرق رفرمهای . آنها را پس می گیرند و به هیچ مبدل می کنند
تجاعی از باال با رفرمهائی که در اثر مبارزات انقالبی مردم از ار

پائین حاصل می شود این است که اولی به مراحم مردان صاحب 
می  یراحتبقدرت و زد و بندهای سیاسی میان آنان بستگی دارد و 

پس گرفته شود یا از شکل بیفتد حال آنکه دستاوردهائی که تواند 
  . کرده اند براحتی قابل بازگشت نیستزنان در میدان مبارزه کسب 

اد را باید در جای دیگری ژاما دالیل واقعی این اقدام احمدی ن
هم مسئله . محرکهای سیاسی بزرگتری در کار است. جستجو کرد

  . فوتبال سیاسی است هم مسئله زنان
اقدام احمدی نژاد را باید در متن بحران سیاسی که امروزه 

بحران . ن است مورد ارزیابی قرار دادجمهوری اسالمی گرفتار آ
سیاسی که امروزه ظاهرا حول مخالفتهای آمریکا با دستیابی ایران 

بحرانی که بواقع  بر سر بود . به انرژی هسته ای شکل گرفته است
فشار دولت آمریکا بر جمهوری . و نبود جمهوری اسالمی است

. تاسالمی جدی است و هر آن خطر حمله نظامی به ایران اس
جمهوری اسالمی نیز برای بقای خود نیاز به تقویت ناسیونالیسم 

. ایرانیان را بیدار کند" غرور ملی"می خواهد  . ارتجاعی دارد
. غرور پوچ و توخالی که حتی خودشان هم ذره ای بدان باور ندارند

اما برای تحمیق پایه های خود و تبدیل بخشهائی از مردم به گوشت 
در جهان امروز فوتبال عمال به ابزاری در . دارنددم توپ بدان نیاز 

تبدیل شده است، " خودنمائی ملی"دست دولتهای حاکم برای 
جمهوری اسالمی نیز از این طریق می خواهد فصل مشترکی میان 
خود و مردم ایجاد کند و آنان را حول ناسیونالیسم ارتجاعی تهییج و 

شد و نیمی " تگی ملیوحدت و همبس"اما نمی توان مدعی . بسیج کند
این است محرک . از جامعه یعنی زنان را از این دایره بیرون نهاد

اصلی اقدام اخیر احمدی نژاد در رابطه با اجازه ورود به 
این مسئله هیچ ربطی به اصالح وضعیت حقوقی زنان . ورزشگاهها

هدف پایه ای اعطای این امتیاز ظاهری، کشاندن زنان به . ندارد
  . ه بزرگ استیک قربانگا

سالهاست که جمهوری اسالمی مسئله زنان را به توپ فوتبالی 
تمامی شل کن و سفت کن های حکومت در رابطه . بدل کرده است

با زنان مشخصا حجاب اجباری مستقیما به شل کن و سفت کن های 
. حکومت در رابطه با کنترل و سرکوب کل جامعه ربط داشته است

مهوری اسالمی در رابطه با زنان به امروزه  سیاست فوتبالی ج
خود فوتبال کشانده شد تا هم حجابی بر ستمهای گوناگونی که بر 
زنان اعمال می شود کشیده شود هم آنان را به ذخیره یک جنگ 

و در کوتاه مدت هم چهره جمهوری . ارتجاعی دیگر بدل کند
  .  اسالمی را  هنگام مسابقات جام جهانی بزک کند

. ین سیاست برای احمدی نژاد چندان آسان نیستاما پیشبرد ا
مشکل احمدی نژاد راضی کردن عده ای روحانیون خشک مغزتر 

مشکل اصلیش در درجه اول با زنانی است که . از خودش نیست
نظامی که طی این بیست و هفت سال . باوری به او و نظامش ندارند

مشکل . آنان را از ابتدائی ترین حقوق انسانی محروم کرده است
احمدی نژاد جوانانی است که طی این سالها از هر فرصتی مثل برد 
و باخت فوتبال برای ابراز مخالفت خود با نظام جمهوری اسالمی 

  . سود جسته اند و می دانند که آینده ای در این نظام ندارند
ضعف و . این اقدام احمدی نژاد از سر ضعف و استیصال است

این اقدام بیشتر . ی خارجی و داخلیاستیصال در مقابل فشارها
یادآور آخرین روزهای حکومت طالبان افغانستان است که در آستانه 
حمله آمریکا دیگر کاری به اندازه ریش مردان کابل یا ضخامت 

اما تمام مسئله اینجاست که از این ضعف و . برقع زنان نداشت
بی استیصال جمهوری اسالمی، مردم و نیروهای مترقی و انقال

  ■استفاده خواهند کرد یا نیروهای امپریالیستی و ارتجاعی؟ 
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  روایت سنگ قبر شاملو

  
  

  رضا براهنی                                      
  
  

 از ی است مخفیب سنگ مزار شاملو، خبر ترسیخبر تخر
ز خبر غبطه یده؛ و نیر آرمی كه آن زیصاحب مزار، از كس

د ی پلین روزهاین كه ایطه بر اغب. بردن زنده بر مرده است
 صاحبان قدرت جمله یمعاصر بگذرند و با آن ها استخوان ها

آرد شود، و آن صدا بماند و بخواند؛ هنوز خوانده شود؛ هنوز 
 .بخوانندش

رم از سوزش رشك خاكستر آن آرامگاه را به چهار یگ
رم استخوان ها را تاخت ی؛ گیدی پاشی خاكی كره یگوشه 

ن نكته را بگو كه چرا او یراز ا. ی بخس فروخت و به ثمنیزد
، یری می ندارد؛ و تو می ماند، به رغم آن كه از خود قدرتیم

له و خدعه به یك ملك به هزار حیبه رغم آن كه قدرت سراسر 
 . تو مانده استیر پایز

شما دو تا بر . گری دیزی ست؛ قانون او چیزیقانون تو چ
و آسمان متفاوت بر شما د. دی زنین متفاوت گام میدو زم

 ید، با كسی آی با كلنگ میكی كه در تاریكس. نظارت دارند
. ستندید، فرزندان قلمرو واحد نی آی با قلم مییكه در روشنا

 شكند، جهان را ی بندد، شاخه ها را می پنجره ها را میكی
 خواند، ی آن زن را به كنار پنجره میگرید.  خواهدیك میتار

 دهد و ی آزاد او عبور می چهره و موهاآسمان را از برابر
جان شاعر .  گستراندی خنك را در برابر باران ها میدشت ها
 كه تو با كلنگ به جان آن یگر است، و نه در نامی دییدر جا

 یرد، باز هم باقیقه هزار بار بمیاگر در هر دق. یافتاده باش
م شه در قلب مردی همیقه؛ و نه حتیه و هر دقیاست، در هر ثان

ب سنگ قبر شاعر ی، كه ممكن است ندانسته تن به تخریعام
 رسند، ی هستند كه از راه میترازو به دستان. در داده باشند

ن كنند ی را سبك سنگی رسند تا سرشت روانی از راه میاپیپ
 از پس مرگ، كه ی كند، حتیثار زبان می اش را ایكه هست

لوده شاعر اگر شاعر است، روان و زبانش به حس مرگ آ
د سوخت كه انگار هرگز ی بر شما كه چنان خواهیو وا. ستین

 . دینبوده ا
م شما سنگ یم تا نگذاریی اگر ما در روز روشن گرد هم آیحت

 ذهن خود را یكید، باز هم كفتاران شما تاریقبر را تاراج كن
 جهان یكیدارند، و ظلمت شب، شب گورستان را؛ و در تار

 تا ابد با یكیكابوس آن تار. دی آی از دست شما برمیهر كار
قت روشن ین حقیرفتن اید، پذی آیاما آنچه از شما برنم. ماست

نده ی آن فرزندان شما در آیارهایتر از روز است كه به مع
ن تان خواهند كرد كه شما در زمان یافت و نفریدست خواهند 

 ی آب گوارا از گلوید كه جرعه ایخود رخصت آن را نداد
 شاعر ید از زنده ی توانستیم. ن رودیی پاشاعر و همگنانش

 شاعر از شما گرفته یو چه انتقام. دیقش نبودیال. دیلذت ببر
ش دراز ید دست به سویاتش جرأت نكردیدر زمان ح. است

چه . دی خراشی مزارش میشه چهره ید، حال به ناخن تیكن
شما تنها جرأت .  كندیشتان می از پس مرگ نثار ریپوزخند

د خاك تنش یپس بشتاب. دی كه ترس خود را نشان دهدیآن را دار
هر ذره اش چشم . ی هست، نه غبنینه باك. دیرا غربال كن

ن برخاسته از یقی. كودكان شما را به شقاوت شما خواهد گشود
.  چرخاندی نور میشعر است كه چشم كور را به سو

مار ید ـ شاعر به تیك كشور خواسته ای به وسعت یمارستانیب
 یاگر تو از خرد و جستجو. ان جهان برخاسته استكردن رو

 *میزاری و ز تو ما به جمله بینه مردم/ یزاریب
 به ی جهانیك عربده جوی كه ین كه در عصریحقارت را بب

ش دندان نوچه اش ی به نیق برخاسته، چاقودار محلیكشتن خال
غبطه خوردن زنده بر .  كندیك سنگ مینام احمد شاملو را از 

زنده حاال هم . ده بودیش دیشاپین را پیمرده ا. نیبمرده را ب
ر خاك و از پس قرون، به ی شاعر از زیصدا. ندی بینم

  :  رسدی شاملو به گوش میصدا
  

   فارس عجب سفله پرور است یآب و هوا
  ن خاك بركنم یمه از ای كه خیكو همره

  ن قفس ی چو من اكنون در ایف است بلبلیح
  ** ن لسان عذب كه خامش چو سوسنم یبا ا

  
  ل یهشتم اپر تورنتوــ
٢٠٠۶   

  ـــ 
  از ناصرخسرو تیب*
   

 ت ها از حافظیب** 
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 یتئاتر و دگرگون

  
 لری و آثار آرتور میدرباره زندگ

 
  باربد کیوان

  
 را ین صحنه زندگیلر از آخرین سالگرد خروج آرتور میاول

 از یكی، یالدیه میر در ماه فو،سال گذشته. میپشت سر گذاشته ا
 ی سالگ٨٩سان معاصر به سن یشنامه نوین نمایسرشناس تر

ا ی در سراسر دنییكایس آمریشنامه نویلر، نمایآرتور م. درگذشت
 ید در روزهایشا .از شهرت و اعتبار فراوان برخوردار بود

 یسك هایون و دیزی كه تلویی تئاتر، در روزهایریگوشه گ
ل شده اند، ی تبدی رسانه ای مركزیت های به شخصیریتصو
 لشگر را به تئاتر یاهینما را تنگ كرده اند و نقش سی سیجا

د یشا. گانه باشندیلر بی از جوانان با آثار آرتور میلیسپرده اند، خ
 او بر یشی  افكار و آثار نمایول. ده باشندی نامش را هم نشنیحت
رات یكا تاثیژه در آمریا به وی دنینماگران مترقی از سیاریبس

.  شودید را هم شامل مین نسل جدی داشته است كه ایماندگار
لباس " او را با یم روزی شناسیلر را نمی كه میپس ممكنست مائ

گر از یا روز دی. میده باشیدر آثار كارگردان محبوبمان د" مبدل
. میده باشی از او شنی، جمله ایشه مشهور امروزیك هنرپیزبان 

 باشد كه از یلمنامه ای فیلر پایم آرتور یممكنست مهر نامرئ
  .میش لذت برده ایت هایدمان شخصیر داستان و چیمنطق و مس

لر در مورد ی و حرف دل آرتور میشه اساسید تا از اندیائیب
  :  گفتیاو م. میتئاتر شروع كن

 را تصور كنم كه به دنبال دگرگون ی توانم تئاترینم" 
. ارزدیش بیماشا به وقت گذاشتن و تیا نباشد، ولیكردن دن

 همان احساس را دارم كه نسبت به ین تئاتریمن نسبت به چن
 است كه قبال به ییزهای اثبات چیآن دانشمند خالق كه در پ

   "!ده استیاثبات رس
د تا از ی كوشین حرف اعتقاد داشت و میلر به ایآرتور م

 یایر دنیین تغی نویوه هایگر، شیشنامه دی به نمایشنامه اینما
  .  كندید و عملیازماین خود را برامویپ

 دوم، یان جنگ جهانی بعد از پای، كم١٩۴٧در سال 
لر در سالن ی اثر م(All my sons)" همه پسران من"شنامه ینما

نشان " همه پسران من. "ورك اجرا شدیوین" یبراد و"مشهور 
د كننده كوچك یك تولیكا، ی در آمریه داری داد روابط سرمایم

ان جنگ، آگاهانه قطعات ی كشاند كه در جریا م را به آنجیصنعت
ن خلبان یل ارتش بدهد و باعث مرگ چندیما را تحویوب هواپیمع

ه ی كننده روابط سرمایر متالشین ماجرا، تاثیبه موازات ا. شود
  .ش در آمده بودیز به نمای نی بر خانواده ویدار

 یعنین اثر خود یزتریلر بحث برانگیدو سال بعد، آرتور م
.  را نوشت(Death of a salesman) "ك فروشندهیرگ م"

. را به خود اختصاص داد" تزریپول" مشهور یزه ادبین اثر جایا
 شش ی است كه طیشی از آن آثار نمایكی" ك فروشندهیمرگ "

ات ی ادبیگر در كالس های دیشنامه هایش از نمایر، بیدهه اخ
ك اثر ی" هك فروشندیمرگ . " شده استیكا روخوانی آمریسیانگل
 دارد، ی جامعه بر میهایبكاری رندانه است كه پرده از فریهنر

 و بذر ، زندی اندازد، به بحث و جدل دامن میدر دلها شك م
 معقول است كه به خاطر ی فردین ماجرایا.  پاشدیر مییتغ

 یخ مصرفش تمام میكا، تاری آمریه داریرحمانه سرمایعملكرد ب
 ی می شود و سرانجام خودكشیمصال ی و استیدیدچار نوم. شود
ل خودش ی دهد كه در اتومبی میب كار را طوریاو ترت. كند

به قول آرتور . ب پسرش شودیمه عمرش نصیكشته شود تا پول ب
   است كه یلر، قهرمان داستان كسیم

ن ی فروشد تا اتالف ایا می كند ی اش را عرضه میزندگ"
  ." ه كندی را توجیزندگ

شروع "، ی بورژوازیعات رسم كه مطبو١٩۴٩در سال 
را " ییكای آمریایرو" دادند و تحقق ید میرا نو" ییكایقرن آمر
" یبراد و"بر صحنه " ك فروشندهیمرگ "دند، ی كشیبه رخ م

ر ی صحنه و زینه فقط رو.  بودیدنیش، دین پرده نمایآخر. رفت
تماشاگران، به .  های صندلی و رویكینورافكن ها، بلكه در تار

ان، به جلو خم شده بودند و صورتشان را با دو دست ژه مردیو
  .ستندی گری بلند می از آنان با صدایاریبس. پوشانده بودند

ب و ید و تعقیش عقای همزمان با آغاز موج تفت١٩۵٣سال 
، یبرال توسط سناتور مك كارتیست و لیآزار هزاران كمون

حنه را به ص(Crucible) " شیبوته آزما"شنامه یلر نمایآرتور م
" لمیس" درباره شكار و محاكمه زنان در شهر یقصه ا. برد
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(Salem)) به اتهام ١۶٩٢به سال ) الت ماساچوستیا ،
 كه یین قصه، در روزهای ای اصلیت هایشخص. یجادوگر

ان هم انداختن ج به ی شهر برای از وحشت اهالیحكومت مذهب
 راه  كرد، دری استفاده میگر به جادوگریكدیآنان و متهم كردن 

در آن روزها، هرگونه .  زنندیقت دست به مبارزه میعشق و حق
 از ارتباط با یز را نشانه این اختناق جنون آمیمخالفت با ا

، آنچه در "شیبوته آزما"ن سان یبد.  كردندی میطان معرفیش
سم در حال یكا تحت عنوان مك كارتیاست روز آمریصحنه س

  . كردیوقوع بود را افشا م
 A view from)"  پلی از رویمنظره ا"ال ، س١٩۵۵سال 

the bridge)ین میبروكل" رد هوك"ماجرا در بارانداز .  بود 
 كه در دوره بعد از یدهقانان. ییایتالیمحل كار مهاجران ا: گذشت

كا ی و رفاه به آمری آزادی اول، به دنبال وعده هایجنگ جهان
ه شهر یش حای جز كار كمر شكن در باراندازهایزی چیول. آمدند
ن یشنامه، اسارت این نمایلر در ایآرتور م. بشان نشدینص

 ی و حسابگری كهنه فئودالیكارگران را در قفس سنت ها
، یو در گوشه ا.  كشدیر می به تصویه داریرحمانه سرمایب

 حفظ نظم موجود، افراد خانواده ها یدولت حضور دارد كه برا
  . كندیگر وادار میكدیه ی علیرا به جاسوس
 ٢٠ش از یاز او ب. ر نوشتن بودیلر پنجاه سال درگیآرتور م

ز یلمنامه و داستان كوتاه و گزارش، و نی فیشنامه، تعدادینما
ار در مورد نقش تئاتر در جامعه و ی بسیمقاالت راهگشا
نامه پر و یلر، زندگیم.  مانده استیت بر جایموضوع خالق

 از (Timebends)"  زمانیگردنه ها" را تحت عنوان یمانیپ
، آنچه در نگاه اول جلب یدر آثار و. ادگار گذاشته استیخود به 
سنده ی شجاعانه نوییاروی و رویاسی كند موضوعات سیتوجه م

 علت یول.  استیستیالی عصر امپریرحمی و بیگی مایبا ب
. ن آثارش نهفته استیریه زیلر در الیت آرتور می محبوبیاصل

 ییان داستان سرایر بود در جراو قاد. شنامهیدر روح و جان نما
 را با عمق و لطافت ی اجتماعیت ها، تضادهایو خلق شخص

 ی كه بر می مختلفی افراد و راه های شخصیار در زندگیبس
لر، ی آثار می جای تك افتاده در جایانسان ها. نند، آشكار كندیگز

ت آنان یموقع. ستندینماد انسان عام و خارج از زمان و مكان ن
قفل .  استیه داری سرمایای دنیط مادیبسته به شراكامال وا

ن یدر بطن هم.  هم داردیدی، كلین مناسبات اجتماعیزندان ا
به . ردی گیا  شكل میر دنییط اسارتبار، فرصت و امكان تغیشرا

  :لریگفته آرتور م
شه غصب كردن را به ما یهم یم، ولیثار كنیم ای خواهیم " 

ا در امان ی توان از شر دنینطور میانگار فقط ا.  آموزندیم
 كه یكه خواهند خورد وقتیندگان از طرز تفكر ما یآ. بود

  " .می پنداشتیبدانند رقابت بر سر ابزار معاش را مقدس م
ان یلر در جری آرتور میت ادبی ها و خالقییات، توانایروح
كا و ی، تحوالت تكان دهنده در عرصه آمری زندگیزهایافت و خ

 ١٢او تا . انش شكل گرفتیاد خانواده و آشنار افریا، و تاثیدن
ه دار، یك سرماینوه .  آمدی ثروتمند به حساب می كودكیسالگ

اما . ورك، صاحب خدمتكار و رانندهیوین نقطه نیساكن بهتر
 بر سر ١٩٢٩ورك در سال یویبحران و سقوط بازار سهام ن

ناگهان . دی بزرگ فرا رسیركود اقتصاد. لر آوار شدیخانواده م
 با ی پرتاب شد كه فاصله چندانیلر نوجوان به آپارتمانیآرتور م

وه یمادر آرتور كه تا آن موقع، به ش. ن نداشتیمحله فقرنش
 داد كه بعد از ظهرها یك دانشجو می دالر به ٢ یاشراف روز

 ی منتشر شده صحبت كند، حاال برایش درباره داستان هایبرا
ت مادر و یشخص. رده بود آوین خوراك خانواده به  قمار رویتام

 مختلف به آثار آرتور یگان و بستگانش بعدها به شكل هایهمسا
 یف مینگونه توصی را ایالدی م١٩٣٠لر دهه یم.  افتندیلر راه یم

  : كند
. می بردی به سر می دائمیط اضطراریك شرایانگار در " 
سم باشد و ی فاشیروزی توانست پیجه اش می كه نتیطیشرا

د و ی بود كه وقتش رس١٩٣۶د حدود سال یاش. ا شكست آنی
 افتادند تا از شر آن ی به فكر عمل جمعیاسیرسیافراد غ

   ".ر قابل تحمل خالص شوندیط غیشرا
سم آشنا ین بار با ماركسی نخستی ساله بود كه برا١۶آرتور 

.  كردی نشسته بود و مسابقه تماشا می مغازه ایآن روز جلو. شد
.  مقدمه شروع به صحبت كردید و بیك پسر دانشجو از راه رسی
  : سدی نویلر میم

ح داد كه ممكنست به یستاد و توضی من ایروبرو او" 
كارگران و .  در جامعه دو طبقه وجود داردید ولیایچشم ن
ن ما، یا، منجمله در محله بروكلیو در همه دن. انیكارفرما
ر در حال شكل گرفتن است كه همه كشورها را ی ناگزیانقالب
نكه بحث را تمام كنم و ی اید برای آیادم می. ر خواهد دادییتغ

ز یهمه چ: و گفتم شدم به دنباله مسابقه برسم با او همراه
   "!ر و رو شده استیز

ده تر از آن بود یچیار پیا بسیر دنییدر عمل معلوم شد كه تغ
معلوم شد كه بر .  كردندی آن دوره تصور میستهایكه كمون

 در یستها، زندگیات آن روز كمونی ادب ویخالف معرفت شناس
 به گفته یول.  رودین شده جلو نمییش تعیم و از پیك خط مستقی

  لر یآرتور م
 نام و نشان در ی بی كه آن دانشجویتكان و چرخش" 

  ".شه همراهم ماندیجاد كرد همیذهن من ا
 بارها و بارها با یست نشد ولیچگاه كمونیلر هی آرتور م

  . كردیریدگان سمت گیستمد
رگاه یك تعمی كرد و در یاریرستان، بخت با آرتور یبعد از دب

نه ین هزی تامین بود كه برایهدفش ا. ل مشغول به كار شدیاتوموب
ن دوره را دست یبعدها او تجربه ا. دانشگاه، پول پس انداز كند

 Memory of two)" خاطرات دو دوشنبه"شنامه یه نمایما
Mondays)قات استراحت بعد از كار را با آرتور او.  قرار داد
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ات ارتباط ین بار بود كه با ادبین نخستیا. كتاب خواندن پر كرد
 را در واگن یتولستو" جنگ و صلح"او رمان .  كردیبرقرار م

ان یرگاه، با ولع خواند و به پای مترو، در فاصله خانه و تعمیها
 گان شد و چهار سال بعدیشی وارد دانشگاه م١٩٣۴سال . رساند

 دانشگاه را  به خود یسیشنامه نویز نمای كه همه جوایدر حال
 یپروژه دولت"در . ورك بازگشتیویاختصاص داده بود به ن

 حاضر  نشد به ی نوشت ولییویشنامه رادیكار گرفت، نما" تئاتر
براد " كه در سالن یشنامه این نمایاول. دیوود درآیهال" اجاره"
اورد و شكست یوز دوام نشتر از چهار ری صحنه بود بیرو "یو

  را (Focus)" كانون توجه"بالفاصله داستان سوزناك . خورد
كا ی در آمریزیهودستیسم و یشه گرفتن فاشینوشت كه درباره ر

لر را به یت آرتور می داشت و موقعین كتاب فروش خوبیا. بود
  .ت كردیسنده تثبیك نویعنوان 

. لر بودی مت آرتوری در فعالینقطه عطف" ك فروشندهیمرگ "
 ساله كه در هم ۶٠ یك مرد عادی ین روز از زندگی آخریماجرا

 از یچ گوشه ایگر كنترل هید. دهی خط رسیشكسته و به انتها
آخر همان روز قرار است از كار اخراج .  خود را نداردیزندگ
لش هم حال و ی اتوموبیحت. كار استیپسرش همچنان ب. شود

 حاال ی باور داشته ولییكایر آمیایاو به رو.  نداردیروز خوش
م یهمسرش از تصم. ك جفت كفش كهنه دورش انداخته اندیمثل 

 كند كه به یدانه تالش می باخبر است و نومیشوهر به خودكش
مرد " تیموفق"همه عمر، .  او معنا ببخشد و نجاتش دهدیزندگ

 را بزند، زبان ین بوده كه در هر خانه ایفروشنده در گرو ا
.  نها باد هوا شده استیحاال همه ا. روغ به هم ببافد كند و دیباز

 قهرمان داستان، از ی ذهنی هایدگیچیش پی نمایلر برایآرتور م
فاصله گرفت، عنصر زمان را بر " همه پسران من "ییواقع گرا

ر را ی علت و تاثیم داستان و توالیت مستقیهم زد، شكل روا
آشپزخانه شد : دش صحنه را به حداقل رسانیدگرگون كرد، و آرا

 ی خالیك قاب پنجره كه در فضای و یز و چند صندلیك می
 آمد كه ی به حساب میك نوآورین یدر آن دوره، ا. زان بودیآو

 و یلر در مورد نوآوریخود م. سابقه نداشت" یبراد و"در 
  : كندین استدالل می چنیینوگرا
  

ش خدشه دار نشود، ی نمای كه منطق درونیتا زمان " 
 بسط قوه تصور تماشاگران قائل ی برایتیچ محدودیهد ینبا
 ییت ندارد كه تماشاگران خواهان سنت گراین واقعیا. میشو

.  به كره ماهیحت. آنان با شما به هر جا خواهند آمد. هستند
ن مساله باور ی كه خودتان به عنوان قصه گو به ایبه شرط

م م فری و عظی ناگهانییما در آغاز شكوفا. دیداشته باش
  ." اعجاب آورندیزهایتماشاگران منتظر چ. میهست
   

 خواهد راه ین اعتقاد بود كه اگر تئاتر میلر بر ایآرتور م
ت و ی از شعریت را به بخشید عدم قطعید بای بگشاینی نویها
قت را بازتاب دهد، ی خواهد حقیاگر م. ل كندی خود تبدیباشناسیز

  : گفتیماو . بهتر است كه تماشاگر را شگفت زده كند
  
ر ی را زی كه تئاتر نظم اجتماعیكماكان معتقدم زمان"  

 كند، قادر است ما را به شكل ید می تهدیا حتی برد یسوال م
آن وقت است كه به فكر اهداف .  تكان دهدیق و خطرناكیعم
  ." د شدی خوب قانع نخواهیزهایبه چ. د افتادیم خواهیعظ

  

 شد كه به قول ییت هایلر در آثارش موفق به خلق شخصیم
ر یتصو.  نبودند"  شانیر عملكرد طبقه اجتماعیتصو"او صرفا 

ت قهرمانان ینه خصوص. ك طبقه نبودندینده یرتوش شده نما
 یش می را به نماییایات روینده و اخالقی را داشتند، نه آیحماس

 ی شد در برداشت هایلر را نمی میت هایشخص. گذاشتند
نده از ی شد در آینم.  دادی جایمحدودنگرانه از مبارزه طبقات

د و  ی پلیك بورژوازی ییارویجه روی كه نتیش رقم خورده ایپ
لر به یآثار آرتور م.  گرفتیب بود به بازی نجیایك پرولتاری

 یش پوچیاو در پشت نما.  آموختی میگریز دیمخاطبانش چ
ت ی اكثریگانگی منفرد، كابوس از خود بیت های شخصیاهایرو

ش یبا نما.  كردیت می را روایه داری سرمامردم در جامعه
ط ی را در مورد شراییك فرد، پرسش هایز یسرنوشت غم انگ

آنچه .  راندی تواند باشد به ذهن می و آنچه می جامعه كنونیكنون
ده، درك از یلر عمق و غنا بخشی آرتور میشنامه هایبه نما

 طبقه چگاه توان نهفتهین آثار، هی در ایول.  استیطبقات اجتماع
از همان دهه .  شودی رها كردن نوع بشر آشكار نمیكارگر برا

ده بود و یستها خط باطل كشیلر كامال بر آرمان كمونی، م١٩۵٠
 سرانجام ی مختلف را بیسم در كشورهایالیتجربه ساختمان سوس

ن حاكم بر بخش ی سنگیی جبرگرایاو به درست.  دانستیم
ول نداشت و به باد  آن روز را قبیستی از جنبش كمونیبزرگ

لر مانند ینست كه آرتور میت ای واقعیول.  گرفتیتمسخر م
 دوم، از ی از هنرمندان چپ در دوران بعد از جنگ جهانیاریبس
ن معضل نگاه ی به ایك، و نه انقالبیك موضع بورژوا دمكراتی
ت یلر واقعید كه آثار میایب به نظر بیممكنست عج.  كردیم

 خود ی گذاشت ولیش می را به نماییاكی آمریایكابوس گونه رو
ن خود یا. ن وعده ها و ارزش ها باور داشتیاو كماكان به ا

 یاست های سی تواند ورای میر آثار هنری دهد كه تاثینشان م
  .   مورد قبول هنرمند باشد

  
ر شد و حاضر یكا درگیلر بارها با نظام حاكم بر آمریآرتور م

مورد " شیبوته آزما"ش یال نمان بار به دنبینخست. م نشدیبه تسل
پاسپورتش را .  قرار گرفتید مك كارتیش عقایته تفتیحمله كم

او حاضر به .  سفرش به اروپا  را گرفتندید نكردند و جلویتمد
ستم خود در یاعتراف و  نام بردن از همفكران مبارز و مخالف س

 ین هنرمندانیلر از نخستی، م١٩۶۵در سال . عرصه تئاتر نشد
كا در یه جنگ تجاوزكارانه آمریه به مخالفت پر شور  علبود ك

شنامه ینتر نمایلر و هارولد پی، م١٩٨۵در سال . تنام برخاستیو
ه یكا در تركی سفارت آمری را از مهمانیسیس مشهور انگلینو
 در یاسیان سیم زندانیرون انداختند چرا كه علنا به شمار عظیب
كا به عراق یتهاجم دوم آمردر آستانه . ه اعتراض كرده بودندیترك

ر به یم ناپذیلر سالخورده و همچنان تسلی، آرتور م٢٠٠٣در سال 
 .   مبارز ضد جنگ قرار گرفتیابان آمد و در صف توده هایخ

  
 مانده است و ی بر جایلر، آثار ارزشمندیامروز از آرتور م

 كه پا در ی كسانیبرا. بی پر فراز و نشیك زندگی از یخاطرات
نما و تئاتر دارند، آرتور یژه در عرصه سی به وینش هنریراه آفر

 كه پا در راه یكسان.  چون و چراستیك آموزگار بیلر یم
 توانند ی گذارند میا می به قصد دگرگون كردن دنیت زندگیروا

، یاد، تن فروشی، اعتیین، تنهای، فقر، دیگانگیاز خود ب
بكشند و ر ی به تصوی را با همان قدرتیی، عشق و جدایخودكش

            ■.لر به ما آموختیجاد كنند كه آرتور مید و سوال ایشك و ترد
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بابک احمدی چه می گوید و 
از جنبش دانشجوئی چه می 

  )۶(خواهد؟ 
  

  پیام دامون 
  
  

  تهای بزرگیتهای كوچك و روایروا
  

 اتیات و روایحکا: بخش دوم
  

 ) یان و انسیعیطب(ج علوم یسم در كنار توجه به نتایماركس
  . داد یز مورد توجه قرار می مردمان را نی عادیزندگ

ت طبقه یش را در شرح وضعین كتاب مهم خویانگلس اول
 استثمار شدگان و ستم یت زندگیوحكا. كارگر انگلستان نوشت

  . را شرح دادیسیدگان انگلید
 یقیماركس آنگاه شروع به مطالعه علم اقتصاد كرد كه تحق

زم شكنان و یچون داستان ه"وچك كیتیروا"كوچك درباره 
  . ، انجام دادیقانون چوب دزد

 ی علمیها ش را تنها با فرمولیه خویماركس سرما
، و یخیتار - ی و منطقی علمیست بلكه در كنار بررسانآر
 مستند فراوان درباره ی مستدل كردن آنها، گزارش هایبرا

  .وضع طبقه كارگرنوشت
ات خرد و كوچك ین رواین كتاب از همی از ایبخش بزرگ

شوند، بزرگ ی كه انبوه میات كوچكیروا. شكل گرفته است
  .شوند یم

ك و ی تاریر طاقهایقصه كودكان خرد سال كه در ز
 ساعت ١۶ تا ١٢ نم آلود و گند زده مجبورند یگرفته، محلها

 یگ كه زندیت دختران و پسران جوانیحكا. در روز كار كنند
شوند، در یلولند، استثمار میدر هم م. وانات دارندی چونان حیا

برند و بدون آ موزش و بهداشت ی بسر می فرهنگیفقر و ب
رنج نامه  . شودیل می نكبت بار به آنها تحمیطیو شرا. هستند

ر یكه  ز  ندارد،یانی روزانه شان پای كه بدبختیزنان و مردان
داستان موجودات  و. شوندی له مور و برده یاس نها،یچرخ ماش
 .شوندی گورستان میدسته دسته راه ر نشده،ی كه پیمفلوك

 جانكاه كردن ید برایت باین بشری همه تكویی كه گویموجودات
را با خشم و " تش یروا" ماركس.  آنان به كار رودیزندگ
 .ه خون آشام استیسرما«: او گفت. ان كردیر بی كم نظینفرت
   ».چكدیش خون مان انگشتسراز 

    
آنها .  او را ادامه دادندز راهیاما شاگردان ماركس ن

 ی مستند فراوان در چهار گوشه جهان درباره زندگیگزارشها
و . دگان و دردمندان نوشتندیکارگران و زحمتكشان، ستم د

لم ی ها فین زندگیدرروزنامه ها و كتابها چاپ كردند واز ا
ات  ی ادبیقیشعر وموس.  ش دادندیه كردند و نمایار تهیبس یها

 یهمه وهمه آن شكلها... نما وی و سی ، نقاشاترئ ، تیداستان

 یان هنرمند طبقه كارگر  درد ها ومحنتهای كه راوند شدیهنر
  .ن آن را ، درآن پرداخت كنندین طبقه و مسببیا

ن یكه در ا) یداری و دینوشتار (یستیالیات سوسیادب
. دیستم را در نوردیمه دوم قرن نوزدهم و بیعرصه خلق شد، ن

ستم از ماركس و یصد ازهنرمندان سده ب در٨٠ك به ینزد
بر تارك . ر گرفتندیسم و تكامل دهندگان راه او تاثیماركس

لسوف یف -ن قرن نام برشت، هنرمند ی ایشیات نمایادب
  . ست نشسته استینیست و لنیماركس
  

گا ی ، ژیا كوفسكی و شولوخوف و مایه گوركیدر روس
هنرمندان ...چیوشوستاكوو نین و پودفكینشتایزیورتف ، آ

 یلونه بخش مهمیا ، سیتالیدر ا. تگر داستان زحمتكشانندیروا
 یبخش .ن طبقه اختصاص دادی ایاز آثار خودرا به شرح زندگ

. نیستها همچنیا و بخصوص نئو رئالیتالینما گران ایمهم از س
 ژان لوك گدار یعنیلم سازان جهان ین فی از مشهور تریكی

ن دوره یبهتر - خود را یازلمسی از دوران فیار مهمیبخش بس
 ی كوچك استثمار شدگان طیت هایدر ساختن روا -اش را 

ن بك ینكلر و جان اشتایكا  جك لندن، آپتون سیدر آمر. كرد
ده یشه بودند ، آفرین اندیروای كه پین آثار خود را زمانیبهتر
ن ، جنگل و خوشه ی چون پاشنه آهنیدگارن مایكتابها. اند 
در . ده گانند یت كوچك محرومان و رنجدیروا ... خشم ویها

م ، ی و بگذارسخن بگوی چون آشغالدونیین كتابهای التیكایآمر
  . ده استی طبقات درد كشی زنده و جان دار از زندگیاوصاف
  

 فراوان در مورد طبقه كارگر و یز گرارش هایران نیدر ا
داری ید ،یزحمتكشان شهر و روستا به صورت مستند و هنر

... و ه هایچوبک ، همسا...  و ریتنگس.  د شدی تولو نوشتاری
احمد محمود، جای خالی سلوچ دولت آبادی وداستان های 

کارهای برخی فیلم ها و فیلم نامه ها و ان ویشیکوتاه درو
ت گر دردها ورنجها ی محرومان یروا...  و ی،یضایشی  بینما

  . ده گان هستندیو ستمد
 

ها و سرگذشتها، برای ن زندگی یآیا بابک احمدی برای ا
ات استثمار شدگان یات و حکاین رنجها و مصائب که روایا

زی ارزش قائل یشیستمکشان، محکومان و درد مندان است پ
  !ریصد البته خ! ریخ. است
  
. ندین نوع واژه ها وصله نچسبی به کتاب و کتابهای اویا

ن سرگذشت ها اشاره می کند که بخواهد امور یاو زمانی به ا
سم را به یش ببرد، بخواهد کمونیاحث نظری خود را به پو مب

ت امثال یت کوچک فقط روایبرای او روا. سخره بکشد
  ....ن استیستیسولژن

زندگی های پر درد و رنج و سرگذشت های غمبار 
ک کشور یکوچک وقتی انبوه می شوند، زمانی که در سطح 

ر ونی بروز می کنند و وقتی در سطح جهانی قرایلین میچند
ل به سرگذشت یستند و تبدیتی کوچک نیگر روایرند، دیمی گ

  .ات بزرگ می شوندیها و روا
ن می یتهای بزرگ قبلی را از بیت های کوچک، روایروا

  .جاد می کنندیدی ایت بزرگ جدیبرند ولی روا
ت خرد و کوچک یز روایسم نیبرالینی لیا جهان بیت یروا

. سم بودی فئودال"تی روا-ابر"بورژوازی تحت ستم حکومت و 
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ن طبقه انبوه شد، مبارزه یت های خرد و کوچک ایو چون روا
ده یبورژوازی در تفکر و در عمل با فئودالها به اوج خود رس

 -ابر"نظام فئودالی با . ی شکل گرفتندیو انقالبات بورژوا
ه داری با حکومتهای یبر انداخته شد و نظام سرما" تشیروا

ی آغاز یبورژوا" تی روا-ابر "ایکتاتوری های بورژوازی ید
  .شد

ت های کوچک قبلی را از یت های بزرگ نو، روایروا
  .جاد می کنندیدی ایت کوچک جدین می برند ولی روایب

ه داران یروزی سرمایپس از قدرت گرفتن بورژوازی و پ
ت های خرد یه داری، روایبر فئودالها و بر قراری نظام سرما

اما استثمار و ستم، رنجها و ن رفت، یو کوچک بورژواها از ب
. ن نرفتیمحنتها خرد و کوچک کارگران و زحمتکشان از ب

" تیروا"کتاتوری بورژوازی با یه داری و دینظام سرما
ت های خود یسم نمی خواست و نمی توانست روایبرالیل

ه داری تحت یآنان در نظام سرما. زحمتکشان را نابود سازد
  .استثمار و ستم بودند

دگان در جامعه یکوچک استثمارشدگان و ستم دتهای یروا
ت بزرگ یه داری آنگاه که انبوه شد نمی توانست به روایسرما
" تی روا-ابر"نمی توانست به . ده نیانجامدیت ستم دیبشر

  .طبقات محروم ختم نشود
ات یکارگران و زحمتکشان نمی توانستند به داستانها و حکا

د در مبارزاتشان با زندگی اشان بسنده کنند، نمی توانستن
ات کوچکشان سرچشمه می ین روایبورژوازی که از هم

نمی توانستند علم . گرفت، کورکورانه و بی چشم انداز بجنگند
. نمی توانستند بدون علم و دانش حرکت کنند. رندیرا در بر نگ

ات ینه وضع و روایعلم ودانشی که وصف حال آنها بوده و آ
ده، یرحمانه نظام کهنه و پوسن نقد بی یآنها باشد، و در ع

اسی و یس-ی نظام نو اقتصادیینی را برای بر پایت نویروا
  .فرهنگی فرا راه خود قرار دهد

" تی روا-ابر"ن ینی بزرگ، این جهان بیسم، ایپس مارکس
" تیی روا-ابر. "د آمدیاستثمار شدگان، رنجبران و محرومان پد

ت در ینش بشرست، بلکه انبوهی از دایت و داستان نیکه حکا
  .ده استیآن بهم رس
اعترافهای به " شهادت فردی"، "ت های خردیروا"و اما 

ت یان تجربه های کوچک اما بی نهایت، بیظاهر بی اهم
نباشند، اگر محدود و کم نباشند، اگر " ییاگر استثنا"دردبار 

ونی باشند، آنگاه فقط برای آن وجود ندارند که به یلیکالن و م
شوند و به دست " دهیشن"شوند، " انیب"ند، یآ" زبان"
  .سپرده شوند" فراموشی"

ال ین وجود ندارند که امیتهای کوچک فقط برای این روایا
ان یراو! راب کنندیا سیزانند و یغمگسارانه ما را برانگ

ان نمی کنند یت های خود را برای آن بیتهای کوچک، روایروا
ن گوش فرا شایت هایوتار و احمدی به حکایتا کسانی چون ل
  .لشان دهندیزند و غمنامه تحویدهند، اشک بر

نمی شوند که ما با " انیب"ن یتهای کوچک برای ایآن روا
مان را رنگ و لعاب احساسی یغمخواری برای آنها، کتابها

" آخر زمانی"مان را غم گرفته و محزون و یم، لحن سخنهایبزن
ت یحکا "میم و مرتب ندا در دهیندازیم و آه و ناله راه بیکن

ر یت مسافران، شکست خوردگان، تحقینی، حکایشاهدان ع
ن یو به نفع ا) ١٢٧همان کتاب ص " (دگانیشدگان، و ستم د

ی طرح مسئله، حل مسئله است و یان با چهره ای که گویراو

د یتهای کوچک را بایروا"م ییجاد کند، بگوید گوش شنوا ایشا
خ بزرگ جدا یو از تار. چون کوتاهند و کوچکند. ان کردیب

  )١٢٣همانجا ص ".(شده اند
ن طرحها و ناله ها و غم ناله ها، آن یبا هزاران از ا

ی را ذکر می ی که البته احمدی عمدتا آنها–ات کوچک یروا
ستی از آن بهره یکند که بخواهد برای تفکرات ضد کمون

شان خواهند ینخواهند بود و در جا" رگذاریتاث "-برداری کند
  .ماند

ات انبوه به مبارزات بزرگ کارگران یها و حکاپس داستان
ستها و یالیه داران و امپریو طبقات زحمتکش با حکومت سرما

ن یا. دین انجامیه مرتجعیی و کلیکتاتوری های بورژواید
م و برانداز، تکامل یمبارزات همه و همه به انقالبات عظ

  .افتی
س، یانقالب فرانسه و کمون پار" ت بزرگیت و روایحکا"
ونها کارگر و یلیت های کوچک متعدد و میت بزرگ روایارو

" تی روا-ابر"دهقان زحمتکش است که خواستند با برانداختن 
. تهای کوچک خود را نابود سازندیبورژوازی، در واقع روا

نی و ید سر دادند و خواستند که جهان بیجد" تییروا"آنها 
  .آنها حاکم شود" ت بزرگیروا"حکومت آنها، 

  
ت یروا.... تنام ین، و ویه، چیانقالبهای روسات یحکا

ونها کارگر و دهقان یلیتهای کوچک متعدد میبزرگ روا
زحمتکش است که نمی خواستند همواره استثمار شده و 

  .ر شده باقی بمانندیده، محکوم و تحقیرنج
  
ن مردمان غمگسارانی چون احمدی داشتند، یا اگر ایآ

  ورش برند؟ی به عرش اعال چگاه از جایشان بلند می شدند تایه
ز یچ" ت های روا-ابر"ا ی" ت های بزرگیروا"ن یبنابر ا

نی آنها یا افراد معیستند که از آسمان نازل شده باشند و یی نیها
تهای ین روایآنها هم. ده باشندیرون کشیرا از مغز خود ب

تهای  بزرگ در برابر یروا. کوچکی هستند که انبوه شده اند
نمی شوند، بلکه " کم رنگ و بی اعتبار"تهای کوچک یروا

ات کوچک هستند، در صورتی که نو ین رواین همیآنها حامل
  . ات کوچک باشندین روایان ایباشند، ب
      

م کارگران و زحمتکشان به یو انقالبات عظ.... 
  .سم ختم شدیالیسوس
و  . استیك جامعه طبقاتیز ی، نیستیا لیجامعه سوسالبته  

ن جامعه یبه گفته ماركس ا. ر آن وجود داردمبارزه طبقاتی د
 از هر كس به اندازه ییسم است و حق بورژوایفاز اول كمون

كارش وبه هر كس به اندازه توانش در آن به كار گرفته 
ن آن ی را كه از آن حق و قوانی ، دولتییحق بورژوا. شودیم

 ین دولتیبه گفته لن . كندی میی بورژوایكند، دولتیحق  دفاع م
.                                                                                                                                                            بدون بورژوازی ییورژواب

 یدر آنجا همواره مبارزه با محدود كردن حق بورژواز
افت یستند، ی كه كم هم نینو كسا. ند همه نخواهد بودیخوشا

ن ی راستیستهایخواهند شد كه مانع مبارزه طبقه كارگر و كمون
ن كسان در كارخانه ها ، یا .ن حق و حقوق خواهند شدیبا ا

 خواهند گرفت و تالش یست جایمزارع و در حزب كمون
. اورند ی فوق بدست بی را در مكانهایخواهند كرد كه رهبر

ن یافته به مدافعیر ییر و تغیگی نا پیستهایآنان همراه با كمون
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 را شكل خواهند داد ید بورژوازی، طبقه جدیحقوق بورژواز
 .  

کارگر و دهقان، ن ین شهر و روستا ، بیسم بیالیدر سوس
 هنوز .   تضاد وجود خواهد داشتیدی و كار ین كار فكریب

  .میان مرد و زن شکاف و نابرابری وجود خواهد داشت
 ی كنندگان و رهبرین رهبریوده ها و بن حزب و تیآنجا ب

افت خواهند ی یو كسان . شوندگان، تضاد وجود خواهد داشت
آنان . ن تضادها خواهند شد یش رفت حل ایشد  كه مانع پ

  . نو خاسته هستندیبورژواز
  

پس ئی داشته باشند نه خط پرولتری بورژواخط  اگر آنان 
 ییر پانه ب سم،ی كمونیشرفت به سویز نه پیقصدشان ن

  . خواهد بودیه داریستم سرمایسم،  بلكه باز گشت به سیكمون
ت ین جامعه ، رواین باشد كه هست آنگاه در این چنیاگر ا

را یز .جاد خواهد شدی كوچك طبقه كارگر و زحمتكشان ایها
 خواهان استثمار طبقه كارگر است و آن را مورد یبورژواز

زحمتكشان به ن صورت كارگران و یدر ا. دهدیستم قرار م
 اعتراض ی و فرهنگیاسیس  ،ی ،اجتماعیستم اقتصادیس

ن یو ا. كنندیان میش را بیخونارضایتی داشته و اعتراض و 
  .ل خواهد شد ی به انقالبات تبدینیط معیمخالفتها در شرا

حزب طبقه کارگر خط صحیح داشته باشد و موجباتی اگر 
معه طبقه كارگر و زحمتكشان در جارا فراهم کند که 

 حضور داشته و یاسی، همواره در عرصه سیستیالیسوس
 را ییتوانند  تضادهایار و ناقد و مراقب باشند، میفعال، هوش

 كنندگان و ین رهبرین حزب و توده ها ، بیكه مداوما ب
د، به نفع زحمتكشان حل كنند و ی آید می شوندگان پدیرهبر

 دوباره به یتوانند نگذارند بورژوازیمانقالب را ادامه دهند 
ت بزرگ قدرت یت و حكایتوان نگذاشت روایم. قدرت برسد

ده ی تازه به قدرت رسیت بورژواهایگرفتن طبقه كارگر به روا
 ی كنندگان را در صورتیتوان رهبریم. ل شودیو جاه طلب تبد
روند، از مقام ی را میراه ساختن جامعه استثمار كه راه خطا،

  .د ین كشییخود پا
  

ا کل رهبری یت و یریر، افرادی از مدیمدمی توان فالن 
ن ید و در جهت تکوین کشییا مزرعه را پایک کارخانه ی

می توان . ن زحمتکشان گام بر داشتیستی بیالیمناسبات سوس
ا رهبری بخشهای هنری را نقد کرد یک دانشگاه و یت یریمد
ا بر کنار نمود و در جهت توده ای کردن و انقالبی کردن یو 

جاد کرد، یشه ای ایورش و هنر دگرگونی های رآموزش و پر
می توان حزب و رهبری آن را مورد پرسش قرار داد و بخش 

د و در جهت تکامل مناسبات یر کشیی از آن را به زیا بخشهای
ا بر یکتاتوری پرولتاریستی و دموکراسی پرولتری و دیالیسوس

ر ه هیمی توان عل. نی را سازمان دادیبورژوازی، انقالبات مع
آنچه مانع مبارزه با همه اجزاء باز مانده ازجامعه کهنه و 

  .ام نمودیسم است شورش و قیشرفت به سوی کمونیپ
  

ده ای است و یچیستی و تضاد های آن، کل پیالیجامعه سوس
  .راه برای انکشاف آن باز است

ستی، برای اصالح آن، برای از یالیبرای نقد جامعه سوس
ن یمبارزه در ان جامعه و یادر " ت کوچکیروا"ن بردن یب

ن جامعه كه تا یشرفت،  تحول و تكامل ای پینه ، ، وبرایزم

د ی گذرد ،وعمر مفی  آن  نمیك سده اززندگیشتر از یكنون ب
 بر پا یستیالیستم سوسی كه سییدر قدرت بودن آن در كشورها

اما .شتر نبوده است، راه باز است ی سال ب٣٠ تا ٢۵شد 
ده شده است ، به ی كهنه و گندیخی تار از نظریه داریسرما

 شرفت بشر،ی بر سر راه پیده است وجز مانعیآخر خط رس
  . ست ی نیگریز دیچ

  
  . وجود ندارد یراه ،یه داریجامعه سرما کمال یبرا

جهان بینی، دو نوع ایدئولوژی، دو شکل حکومت دو نوع 
جهان بینی و حکومت و . وجود دارد" ابر روایت"و دو نوع 

 بورژوازی که مسلط است ولی کهنه شده است؛ و روایت
طبقه کارگر که نو " ابر روایت"جهان بینی و ایدئولوژی و 

ن ی از ایكیبه و باید بگوئیم که کسی یافت نمی شود که . است
ت یعدم اعتقاد به روا. ت تعلق خاطر نداشته باشدیدو روا

 سمیبرالیت لیروا ،یگریت دیسم ،اعتقاد به روایبزرگ ماركس
 یطبقات" ت هایروا -ابر "کلیه در جهان  . است یبورژواز

  .هستند 
  
كند، یل میت ها اقامه دلیه ابر روای آنگاه كه علی احمدیآقا

سم موضع یه علم ماركسی  مطلق علیدر واقع و به گونه ا
ده است ی عمرش به سر رسیت بورژوازیرا روای ز .ردیگیم

او . ت ندارد یربشی پیشرفت و کمال  در چنته و برایزیو چ
 "تی روا-ابر"ت بزرگ ، ی ، رواین انتخابیدر واقع با چن

ت ینه روا برد ویر سئوال میكارگران و زحمتكشان را ز
  . را یبورژواز

  
 اعتبار شدن ی بی را برا"وتاریل"ل ی دالیو آنگاه كه و

 ی ارتباطیشرفت شكلهایپ"د یگویآورد و میات بزرگ میروا
گر ، به یكدیت ها با ی روایمخوان و نا هییارویمدرن، و رو

 یزیت ها چی روا- ك از آن ابریدهد كه هر ی نشان میخوب
) ١٢۵فحه همان جا ص" ( ستند یت ها نی از روایكیش از یب

 ییت هایت طبقه كارگر را را در كنار روایاو در واقع روا
  . ده اندی خود رسیان زندگیدهد كه به پایقرار م

   
 یم كه بابك احمدی توجه كن"و تاریل" یو اگر ما به مثالها

ت هگل ، یم كه سه رواینیبیآنها را در كتاب خود آورده است م
 ی هایدئو لوژی ،هر سه به اینزیسم و اقتصاد كیبرالیل

 تعلق دارند كه ییشه های تعلق دارند و در واقع به اندییبورژوا
  .، هستند یی و مرگ نهایدر  شرف نابود

  
 ی تعلق دارد كه تازه ابتدایسم به طبقه ای ماركسیول

نده از آن اوست  و ی كه آیطبقه ا. تحرك و رشد آن است 
ر دادن اقر با. باشد ی به عهده او میستیساختن جامعه كمو ن

 ،یخیانات رو به مرگ و از لحاظ تاریسم در كنار جریماركس
انات كمك ی ها و جریدئو لو ژی، ما در واقع به آن ایارتجاع

 مسلط ییت های روای بورژوازیت هایوارا ریز. م یكنیم
نیز بیان  یستیالی سوسیدر كشورهااحیا سرمایه داری  .هستند

رسند و جامعه ین بورژواها هستند كه به قدرت میاآن است که 
كنند ونه یل می تبدیه دا ری را به جامعه سرمایستیالیسوس
  ■.ون طبقه كارگریستها و انقالبیكمون
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   )٣(م و علم مارکسیس
  مارال هشیار                                                

  

 !علم در خدمت گسست از افکار کهنه
 مقاالت، در باره خدمات ین سریدر دو قسمت اول از ا

 ی متعاقب راهگشائیله به علم و تحوالت فکریک و گالیکوپرن
م در یدار کوتاه ین قسمت سخنیدر ا. می آنان سخن گفتی علمیها

وتون، ذکر چند نکته یاما قبل از پرداختن به ن. وتونیمورد ن
 ی میت آن، ضروری و اهمی را در باره روش علمیعموم
  . دانیم

. ستیک نیزی، آموزش فی مقاالت علمین سری ایهدف اصل
ت آن ید بر اهمی و تاکی و روش علمینیبلکه آموزش جهان ب

ش انگلس ی و فردرکارل مارکس.  استیستی انقالب کمونیبرا
 را آغاز کردند، یستیش جنبش کمونیم قرن  پیک و نیکه حدود 

 و اصول یستی، مختصات انقالب کمونستیفست کمونیماندر 
 بخش، ی بخش آن را اعالم کردند و گفتند که اصول رهائیرهائ

" کالیگسست راد"ن دو ی، مبیستیروشها و اهداف انقالب کمون
 ز یو ن یت سنتیروابط مالککال از یگسست راد:  باشندیم

ت کننده  ی که بازتاب و تقوی افکار سنتیکال از تمامیگسست راد
  . باشندی میت سنتیروابط مالک

 یت هاید نسبت به واقعیم، بایم انقالب کنی خواهیاگر م
کرد ینه تنها رو. می داشته باشی علمیکردی و جامعه رویهست
. می داشته باشیستی کمونیکردید رویم بلکه بای داشته باشیعلم
ن و یک تریستماتی، سیستی و روش کمونینیرا جهان بیز
 ی و هستیت جامعه بشری به واقعیکرد علمین رویرتریگیپ

  . است

ان علم و مذهب ی می اساسید نسبت به تفاوت هایمردم ما با
ت ین واقعید بدانند که مذهب انعکاس دروغیمردم با. آگاه شوند

حال آنکه علم، کسب شناخت . ست ای و جامعه بشریجهان  هست
 بر ی متکی مذهبیباورها. ات استین واقعیت ای از ماهیواقع

 بر مشاهدات ی مبتنی علمیافته هایحال آنکه . مان کور استیا
  .ن مشاهدات استی از ایریجه گیبشر و نت

  !اتی از واقعیشناخت علم

 کند؟ یدا میات دست پی از واقعیانسان چگونه به شناخت علم
 کند، یکند، لمس می گانه اش مشاهده م۵ آنها را با حواس اول
م و ینکار را چه بطور مستقیا.  دهدی چشد، می بوید، گوش میم

 و یق تلسکوپ و گوشیم از طریر مستقیچه بطور غ
ند کسب ی گوین میبه ا.  دهدیره انجام میکروسکوپ و غیم

ر ا بطویانسان ها . ع و اموریده ها و وقای از پدیشناخت حس
نکه مشاهدات ثبت یا ای کنند ی را کسب مین شناخت حسیم ایمستق
 خوانند یرا م)  معاصرینان و انسان هایشیپ(گر ی افراد دیشده 

ن یبه ا. ندی آین درجه از شناخت نائل می دهند و به ایو گوش م
بعد از . ی شناخت حسیم جمع آوری گوئیمرحله از شناخت، م

 کند ی میه از منطق سعمشاهدات مکرر، انسان با استفاد
 کند ی کند حالجی شنود و حس میند و می بی را که میزهائیچ
ده مورد نظر را یتم  و تکرار در پدیر). ل کندیه و تحلیتجز(

د ی آی بوجود مین پروسه، در مشاهداتش جهشیدر ا. مشخص کند
 فهمد که با ی را میزهائیت مورد مشاهده چیو در مورد واقع

افتن به یند دست ی گوین میبه ا. ده بودینفهممشاهده و حس كردن 
  . یشناخت تعقل

 آن را ی مطمئن شدن در مورد شناخت تعقلیانسان برا
در .  شودینکار به اشکال مختلف انجام میا.  کندیش میآزما
مثال ). یمبارزه طبقات (یک اجتماعیا در پراتیشگاه ها و یآزما
 هستند که از یقی در مورد انقالب، حقایستی کمونی هایتئور

 شان با یرون آمده و درستی بشر بی اجتماعیک هایدرون پرات
ك  ی از امتحان پراتی که شناخت تعقلیوقت. آن محک خورده است

 ی، راهنماین تئوریا.  شودی میل به تئوریرون آمد تبدیسربلند ب
ق بکار یانسان از طر.  انسان استیر وضع زندگیی تغیعمل برا

ن  آالت و ساختمان ها و پل ی ساختن ماش ها دریبردن آن تئور
یا با ساختن .  بخشدی را بهبود میره زندگیها و برج ها و غ

 كند و ین میگر تامیه ملل دیك ملت را علی منافع یابزار جنگ
 ی انقالبیت مبارزه طبقاتی  صرف هداینكه تئوریا ای. رهیغ

  .  شودی مین بردن جامعه طبقاتی از بیبرا

 کسب شناخت ی  راه برا  ها در عملیوربا بكار بردن تئ
 ی ها بوجود می تكامل تئورینه هایو زم.  شودیشتر باز میب
 کند و راه ی را طرح میدیهر سطح از شناخت، سواالت جد. دیآ

تکامل شناخت .  کندی تکامل شناخت انسان بازتر میرا برا
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 ی های تئوری شود که انسان اشتباهات و کمبودهایباعث م
ت را که ی از واقعیز آن جنبه هائیو ن. بر طرف کندن را یشیپ

  . شناخت، بشناسدیقبال نم

د و مبارزه ی و تولی علمیک آزمون های انسان در پرات
را یچرا؟ ز.  کندی مینی ها را بازبین تئوری مرتبا ایطبقات

 یانی نقطه پای و جامعه بشریت جهان هستیشناخت بشر از واقع
. رات مداوم اندیی خودشان  در حال تغاتین واقعیبعالوه، ا. ندارد

 قبل ی هایختن تئوریرون ری با بی مساویتکامل شناخت علم
 قبل، ی های تئورینی در تکامل شناخت، بازبیروش علم. ستین

سره و ناسره کردن جوانب درست و غلط آنها با رجوع به 
  .ه سند و فاکت است و نه بطور دلبخواهیک و بر پایپرات

 بر مشاهدات انسان اند و نه ی نه مبتنیهب مذیاما باورها
ک فرد مومن یهرگز از . یافتنیش کردن و نه تکامل یقابل آزما

باال رفتن شناخت انسان « : دید که  مثال بگویم شنی نخواهیمذهب
ل ین بر خالف آنچه انجیبه ما ثابت كرده است كه عمر کره زم

ن پس ارقام  یجه از ای رسد؛ در نتیارد سال میلین میگفته به چند
د عوض ی با ن چند هزار سال استید عمر زمی گویل را که میانج
فرد .  امکان نداردیزین چیچن. » میل را به روز كنیم و انجیكن

 یوح"ن کتابها ی ای كه  نوشته ها  مومن خواهد گفتیمذهب
. ت ندارندی و واقع   به مشاهدات انسان ندارندی و ربط اند" مطلق

ست كه ی اند و مهم نی و ازلیق ابدیشته و حقان ها را خدا نویا
  ! علم ثابت كرده دروغ اند

ست بلكه ی نی بر اساس مشاهده و شناخت علمی مذهبیباورها
 محصول یکه شناخت علمیدر حال. است" مانیا"بر اساس 

ک لحظه یمحصول . و بشر استیمشاهدات، شعور و فکر کلکت
 به ی  از نسل است کهیشعور.  داردیر تکاملیس.  ستیهم ن
محصول . افته استیون ها سال تکامل یلی میگر طی دینسل

.  باشدیرون از ذهنش می آگاهانه بشر در جهان بیدستکار
 ین کتب را طوری ای کنند گفته هایون حداکثر تالش میمذهب
اما .  بشر کمتر شودیش با شناخت علمیر کنند که تضادهایتفس

ند و مجبورند انواع و اقسام ن تضاد را بپوشانی توانند ایهرگز نم
 یدست آخر م.  غلط بتراشندین باورهای حفظ ایبهانه ها را برا

ز قابل ین نیاما ا!  خودی خود، علم جاین باورها جایا: ندیگو
 و غلط در رفتار و ی ضد علمین باورهایرا ایز. ستیقبول ن

 یشرفت کل جامعه می گذارد و مانع پیر میکردار انسان ها تاث
".  خودیجا"ک یم که هر یم قبول کنی توانین نمینابراب. شود

فه هر دانش پژوهی که ی خود اما وظید افراد جایاحترام به عقا
 و دروغین ی و غیر واقعی غلط، ضد علمیده شناخت مذهبیفهم

 در میان مردم یاست، این است که مسئله را بطور مستدل و علم
  . باز کندت یبازگو کرده و چشم و گوش آنان را به واقع

رحمانه جهان ی ستم و استثمار بیت مردم جهان قربانیاكثر
 را سرنگون یه دارید نظام سرماین ها بای اند و همیه داریسرما
 محركه جامعه یروهایت نی از ماهیاما بدون شناخت علم. کنند

. ن كار را بكنندی توانند ای و كاركرد آن نمیه داریسرما
 را سرنگون كنند یظام اجتماعن نی خواهند ایزحمتكشان اگر م

نه آنگونه که ( را آنگونه که هست یات جهان هستید واقعیبا
 انقالب کردن، فقط شکستن یبرا. نندیبب) دی گویمذهب به ما م

بلکه گسستن . ستی نی کافی ستم و استثمار اقتصادیرهایزنج

 که نظام ستم و استثمار بدور مغز ی و فرهنگی فکریرهایزنج
  .  استیاتیشیده نیز حدگان کیستم د

 ی را با درک علمیان باور مذهبید تفاوت بزرگ میمردم با
ق و مشاهده یق تحقید بفهمند که بشر از طریبا. نندیت ببیاز واقع

قت امور جهان ی و سنتز مشاهداتش به حقیو امتحان و جمعبند
و " الهام"و " یوح"ق یابد و نه از طری ی و جامعه دست میهست
ان ندارد و بشر ی پای بر خالف باور مذهبی علمو شناخت. رهیغ

. ردی گی کند و آن را بکار میرا کشف م" عتیاسرار طب"مرتبا 
 به شناخت ی مداوم از شناخت حسیق جهش هایشناخت از طر

 یستیم دست به انقالب کمونی خواهیاگر م.  رودی باال میتعقل
 و ینی از جهان بید در مبارزه طبقاتیم، بایروز شویم و پیبزن

  .می برخوردار باشیروش علم

----------  

  کیک کالسیزیوتون و فین
   

س متولد شد و در  ی در انگل١۶۴٢وتون که در سال  یاسحاق ن
 ی و از خود راضیك آدم عنق، عصبانی فوت کرد، ١٧٢٧سال 

م و بر ی روی به کره ماه می ویبود که امروز با فرمولها
 ین لرزه هایروپا زمست كه ای زینیوتون در عصر. میگردیم

 یرا ط) ییعنی عصر روشنگر(م خود ی عظی و اجتماعیفكر
سا، ید كلیش عقایله توسط دادگاه تفتیبعد از  محاكمه گال.   كردیم

البته . رون رانده شد و به انگلستان رفتیا بیتالی از ایانقالب علم
وتون  از یرنه دكارت و  ن.  ز در فرانسه داشتی نیسر راه توقف

  . بودندیر عصر روشنگریران انكار ناپذگیباز
زه اش یانگ.  ک استیک کالسیزین فیوتون نگیند نی گویم
ن با دقت آنچه را که ی همیبرا. قت بودیک کشف حقیزیدر ف

 ی و مطالعه میافته بودند بدقت بررسیکدانان قبل از او دریزیف
 یشان را با ولع جذب میه هایکرد و مشاهدات ثبت شده و نظر

وتون باز ی نیله، دکارت و کپلر راه را برایر واقع گالد. كرد
نم ینکه من توانستم دورتر را ببیوتون گفته است، علت این. کردند

او سنتز بزرگ . ستاده امی دوش غولها  ایآن است که رو
ش ی پی غولهایوتون كه رویحرف ن. ش از خود بودیدانشمندان پ
ت یک واقعیند، ی بب دورتر رایستاد تا توانست افق هایاز خود ا

ک ی ی دهد كه  شناخت علمینشان م:  دهدیبزرگ را نشان م
  .ن یا آن فردیو نه تراوشات مغزی ا. و استیده کلکتیپد

ار یک نقش بسیزی که ف١٨ و١٧ قرن یت انقالب علمیاهم
ست که دانشمندان توانستند ی در آن داشت، فقط در آن نیمهم

، ینی و زمیت آسمانت حرکایق  را در مورد ماهی حقایکسری
ت کردند كه ی را تثبیبلکه مهمتر از آن روش علم. کشف کنند

ق آنها و مطالعه ثبت یدها، ثبت دقیمشاهده پد: عبارت است از 
ک نظم، یتم، یک ریافتن و کشف ینها یان ایگران، و از میهای د

  .ده هاستیت حرکت پدین ماهیک الگو که مبی
را ) كرات (یو آسمان ینین حرکت اجسام زمیوتون قوانین

ان موجز یب. ان کردی بیاضی ریکشف کرد، و  آن را با فرمولها
ن یباتری از زیكی یاضی ساده ریعت در فرمولهایحركات طب

رو ی است با نیشتاب حرکت مساو:  خ علم استی تاریکارها
 جاذبه نسبت معکوس با فاصله به توان دو، یروین. م بر جرمیتقس
  .دارد
 در مورد یه ایسه قانون پا:  مهم ارائه دادیوتون دو تئورین

  . حرکت اجسام؛ و قانون جاذبه
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رو و حركت را یوتون رابطه نیسه قانون حركت اجسام ن
 ی، جسمی خارجیرویك نیاول، بدون وارد شدن :  دهدینشان م

 كه در حركت ی ماند و جسمیكه ساكن است در همان حال م
 یعنی. ت ثابت داردم الخط با سرعیش به حركت مستقیاست گرا

 بر آن وارد ی خارجیرویک نیدوم، اگر . شتاب جسم صفر است
ا یر در جهت حرکت یی تغیعنیشتاب (رد ی گیشود، جسم شتاب م

 یروی؛ و این شتاب برابر است با ن)ا هر دویر در سرعت ییتغ
سوم، )  ١  (A=f/m.  م بر جرم  آن جسمیوارد شده بر جسم تقس

 بر ی جسمیوقت.  استیمل مساو موجد عكس العیهر عمل
رو یز همان مقدار نی کند، جسم دوم نیرو وارد میگر نی دیجسم

 .  کندیدر جهت مخالف بر جسم اول وارد م
 دهد ی جاذبه را كشف كرد كه نشان میوتون قانون عمومین

ن كشف یا.  كنندی جاذبه اعمال میرویگر نیكدیتمام اجسام بر 
 را كه ی و آسمانینیاجسام زم از حركات یاریت  بسیبزرگ ماه

م  روشن كرد و نشان داد كه چرا ی كنیما هر روزه مشاهده م
 ی كنند، چرا كرات در آسمان روین سقوط می زمیاجسام بر رو

، چرا   هم سقوط كنندی كنند بدون آن كه روی حركت میمدارهائ
 ین ثابت می زمی است، چرا اجسام رویضیمدار حركتشان ب

  . رهیمانند و غ
 ی جاذبه بخوبین حركت اجسام و قانون عمومیمجموعه قوان

    .  دهندیح میط روزمره توضیحركات اجسام بزرگ را تحت شرا
وتون بدون ی شود اما نیوتون آغاز میک مدرن با اسم نیزیف
  . ابدیافت، دست ی توانست به آنچه دست یله و کپلر نمیت گالیفعال

ک شده، یوله توپ شل کردند که گلیله همه فکر میقبل از گال
"  سرعتش گرفته شد "ی کند و وقتی می را طیک خط افقی

له نشان داد که گلوله توپ یاما گال.  کندی سقوط میبصورت عمود
 را دارد اما از یک خط افقیش به حركت در ین حال که گرایدر ع

 ین می به پائیز آن را بطور عمودی نیروئی حرکت، نیهمان ابتدا
 ی می را طیک خط منحنی شود، یک می شلیوقتجه آنکه ینت. کشد

وتون ین.  کندین حرکتش را متوقف مین بخورد و زمیکند تا به زم
ن گرد یم کرد و گفت چون زمین حرکت ترسی از ایر قدرتمندیتصو

 اش منطبق بر یک شود که منحنیاست اگر توپ به آن شدت شل
  کرده و به نقطهین را طیره زمین شود، توپ دای زمیمنحن

ک ماهواره ی است که یقا همان حرکتین دقیا. گرددیشروعش باز م
  .  دهدین انجام می خود بدور زمیا ماه در حرکت مداری یمصنوع

گر ی دیکی" ( کپلر"ز از کار ی  جاذبه را نیوتون قانون عمومین
 یت مدارهایکپلر ماه. الهام گرفته بود) وتونیاز دانشمندان قبل از ن

 که دانشمند ید را با استفاده از مشاهداتیشچرخش کرات بدور خور
 کرده یبا زحمت فراوان جمع آور) ٢(کو براهه ی به نام تیدانمارک

ن چرخش ی کردند این فکر میقبل از کپلر منجم. بود، کشف کرد
با (ق مدارها یاما کپلر با مطالعه دق.  استیره ای دایبدور مدارها

ن یست و اینطور نی انشان داد که) مطالعه چرخش مارس آغاز کرد
ک تکه نخ را به دو نقطه ید که  اگر ی دانیم.   هستندیضیمدارها ب

که یم بطوریک مداد در داخل نخ قرار داده و بکشیم و یسنجاق کن
 یده می کشیضیک بیم، یجاد شود و بعد مداد را بچرخانیک مثلث ای

د یک کره بدور خورشی یوقت.  با دو کانونیک شکل منحنی. شود
 است یگر خالی دیکید است و ی از کانون ها خورشیکیرخد  چیم

ا راس مثلث است که ی چرخد، مداد ید می كه بدور خورشیو کره ا
ن کشف کرد که سرعت چرخش کره در یکپلر همچن.  چرخدیم

ک قانون یکپلر . شتر استیکتر است بید نزدی که به خورشینقاط
د یر خورشک کره بدویسوم را هم کشف کرد و آن زمان چرخش 

ن یانگیمتناسب است با م" سال"ن یاو گفت ا. است) آن کره" سال("
  .دیفاصله آن کره از خورش

 کپلر استفاده کرد و گفت حرکت یوتون از محاسبات مداری ن
 كه یاو گفت کره ا.  تواند داشته باشدیح میک توضین کرات فقط یا

 یت افقش به حرکیگرا)  لهیمانند توپ گال( چرخد ید میدور خورش
 کشد و ی خود میز آن را بسوید نی جاذبه خورشیرویدارد اما ن

د به ی جاذبه نسبت عکس با فاصله کره با خورشیروین نیمقدار ا
مثال اگر ). م بر فاصله به توان دویک تقسی( r2/1 .  توان دو، دارد

 جاذبه یروید دو برابر شود، نی فاصله کره مزبور با خورشیلیبدال
 جاذبه در یرویک چهارم نید به اندازه یو خورشان آن کره  یم

ان ی جاذبه میروین نیوتون نشان داد که این.  شودی میفاصله قبل
ب ی که سیگر، و هنگامیکدیان کرات با یم.  کندیهمه اجسام عمل م

ن یبهم.  استی عمومایجهانشمول ک قانون ین یا.  افتدین میبه زم
قانون جهانشمول "ا ی " جاذبهیقانون عموم"وتون ی نیجهت تئور

  )٣.(نام دارد" جاذبه

  ....اما
ن گذاشته بود که حرکات اجسام بر بستر یوتون فرض را بر این

، یوتونیدر جهان ن: ردی گیصورت م) مكان مطلق" ( مطلقیفضا"
 کند و مختصات آن ثابت بوده و خودش یر نمییتغ) مكان(فضا 

گر یکدی به حرکات اجسام نسبت.  نقطه رجوع قائم به ذات است
ک نقطه رجوع ی شود و حرکت همه اجسام نسبت به یده میسنج
شه در یکسان است و همیکه همه جا "  مطلقیفضا" به نام ینهائ

 مطلق در حرکتند و ین فضاین و ماه در ایزم! سکون است
 یده می مطلق بر حسب زمان مطلق سنجیسرعتشان نسبت به فضا

وتون یت نی نسبیستر تئورمطلق بودن فضا و زمان اساس و ب. شود
 را یوتون در زمان خودش سواالت فراوانیه نیفرض. است
د و  بر عهده یست طول كشین مسئله تا قرن بیخت اما حل ایبرانگ

شتن نشان داد که بر خالف فرضیه نیوتون، فضا و یان. شتن افتادیان
 یز نسبیاو ثابت کرد که زمان و مکان ن.  اند و نه مطلقیزمان نسب

  ). ستندی جدا از هم موجود نیعنی(ده واحدند یک پدیو دو جنبه از اند 
 جاذبه، به یمجموعه سه قانون حرکت اجسام و قانون عموم

 ها انسان به ماه ین تئوریبا  ا. ک بودیزیمدت دو قرن شالوده علم ف
 شود  و ی محاسبه می فضائینه هایر سفیگردد؛ مسی رود و بر میم

قانون  "یتئور.   شودینه ها بنا م رودخایم بر روی عظیپلها
را "  تینسب "یوتون در واقع  در بطن خود تئورین"  جاذبهیعموم

 قائم به ذات و مجرد یده ایچ جسم و پدیت هیموجود:  کندیحمل م
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. ست بلکه اجسام در رابطه با یکدیگر و نسبت به هم معنا دارندین
 بر یمبنح کرد و فرض او را یت او را تصحین فرمول نسبیشتیان

گری در یو  انقالب د. مطلق بودن زمان و مکان باطل اعالم کرد
  . ک بوجود آوردیزیعلم ف

ک یزیك بوجود آورد اما  فیزی در فیشتن انقالبیهر چند ان
ک یزیآنچه به واقع در ف. وتون بودیک نیزیشتن در کل ادامه فیان

 نیشی پیکال با چارچوبه فکری رادیانقالب بوجود آورد، و گسست
 جرم و یوتون معتقد بود که وقتین. ک کوانتوم بودیزیجاد کرد فیا

 ینیش بیم حرکت و رفتارش را پیتوانیم می را بدانیگشتاور جسم
ن ین حکم را باطل اعالم کرد و گفت که ایک کوانتوم ایزیف. میکن

 کند ی صدق مینیاس معی از اجسام و در مقیقانون در مورد برخ
مملو ) یمانند ذرات اتم(گر یاز اجسام د یاریکه حرکات بسیدر حال

ن ابهامات ید كرد كه ایو تاك. از احتماالت گوناگون و ابهام است
 یخود بخش" احتمال"ست بلکه در واقع ی نیل فقدان شناخت كافیبدل

  . استیعی طبیده هایاز حركت پد
 یوتون و امثالهم به آن دست یافتند باعث شکوفائی که نیشناخت
ت اتکاء به نفس بشر ی از رشد و تقویبخش.  شدیره داینظام سرما

نان خدا همه کاره یقبل از ا.  تواند بداند و عمل کندیکه انسان م: بود
وتون، توانستند یله، دکارت و نیگال. سایبود و حرف، حرف کل

چ یه: گفتیارسطو م.  اش بسپارندیارسطو را به آرامگاه ابد
آن را ) رش  خدا بودمنظو (ی کند مگر آنکه کسی حرکت  نمیجسم

ز سر یهمه چ"ن بود که ینش مسلط ایدر واقع ب. به حرکت در آورد
ل قرن ی و اوا١٧ با تحوالت اواخر قرن یول."  خودش استیجا
  ." ز در حرکت استیهمه چ"نش در اروپا  مسلط شد  که ین بی ا١٨

  
  وتونی و نیجنبش روشنگر

 قرن یروشنگرک، از منابع الهام جنبش یزیوتون در فیانقالب ن
 به بعد، ١۶٧٠ ی دهه هایعنی ١٧در اواخر قرن .  بود١٨ و ١٧
همه .  در افکار بشر در اروپا رخ دادیسابقه ایرات شگرف و بییتغ

ن یا.  دانش و باور دستخوش دگرگونی های عظیم بودیعرصه ها
.  تمدن اروپا را به لرزه درآوردیه های، پایر و رو شدن فکریز

.  مواجه شدیم کهن غرب با خطر نابود نظین دژهایمحکمتر
 و ی فکری اند که شالوده هایوتون، نامهائینوزا، نیدکارت، اسپ

 زدند یاد میشان همه جا فریکش.  اروپا را دچار بحران کردندیروح
فقط محدود " یطانیافکار ش"ن یا".  اندیطانیافکار ش"نان مبشر یکه ا

  را نیز ی مردم عادیبه قشر دانشمندان نبود بلکه رفتار و باورها
 کردند ی مقدس را مسخره میمردم کتاب ها.  کردیاساسا عوض م

طان  را رد ی بودن روح و وجود شیو وجود بهشت و جهنم و ابد
. خرد گرائی و سکوالریسم همه جا گسترش یافت.  کردندیم
ک یزی علم فیشرفتهایکه پ (یکیسم مکانیالی فلسفه ماتریروزیپ

ه باور یو باور به روح پا. ان باور به روح بودیپا)  شالوده آن بود
 اروپا جشن ی مردم در همه جا١۶٩٠در دهه . به معجزه بود

 در آلمان ١٨ن دهه قرن یدر اول.  گرفتندیرا م" طانیمرگ ش"
 راه یان دادن به  سوزاندن زنان به جرم جادوگری پای برایکارزار

 .افتاد
كال و یناح رادج: ز دو جناح بودی نیاما در جنبش روشنگر

ن جناح اعتدال گرا ین و مشوقیغیوتون از مبلین. جناح اعتدال گرا
  . بود

 چنان همه گیر شد ی اغتشاش فکریبا ظهور جنبش روشنگر
ک یک از رهبران اروپا و حتا پاپ قادر به اتخاذ یچ یکه ه
ا شاخه ین بود که آیسوال ا.  منسجم نبودندی و معنوی فکریاستراتژ

د دست به سرکوب ی بایسا و رهبران حکومتی مختلف کلیها
 اعتدال گرا متحد یش روشنگرینکه  با گرایا ای بزنند یروشنگر

سم یوتونیوتون و نین. (کال را سرکوب کنندی رادیشده و روشنگر
 الک و یده هایشان به ایکش.)   معتدل بودیان روشنگریجزو جر

ترش افکار شتر به گسی کردند اما ازهمه بیره حمله میوتون و غین
 که کل اقتدار، کل افکار مسلط ی کردند؛ افکاری حمله مینوزائیاسپ

ر ی را مسخره  و تحقیحیسا و اخالق مسی و کلی کرد؛ وحیرا رد م
ر ی اعتدال گرا در دو جبهه درگیطرفداران روشنگر.  کردیم

ن ی از اولیکیوتون ین.  ی خدائیضد خرافه و ضد ب: بودند
وتون و الک در ین.  بودی روشنگریگراش اعتدال یان گرایسخنگو

 ینها برایا. رهیسوس و وولف در آلمان و غیانگلستان، توماس
کال کامال ی رادینان، روشنگریبر خالف ا. دندی جنگیم" وسط"

 ی خواست تمام ساختارهایضد هر نوع سازش با گذشته بود و م
ه همه اشکال اقتدار یآنان عل. تش جارو کندیموجود را در تمام

 بودند و بطور کلی باور به وجود سلسله ی مذهبیلسله مراتبس
ن و ی کردند؛ هر گونه تمرکز زمی را رد می الهیمراتب اجتماع

.  كردندیا  نهاد سلطنت را رد می در  دست نجبا یازات اجتماعیامت
کال همراه بود با اعتقاد به علم، به منطق ی رادیش روشنگریگرا
 و حتا ی و جمهورگرائی خدائیسم و بیالیات، به ماتریاضیر

  )۴. (کیشات دموکراتیگرا
 موضع یوتون در مبارزات عصر روشنگریعلم به اینکه ن

ن سوال موجه را پیش ی ممكنست ایاری بسیبرا. میانه داشت
بودن زمان و مکان و " مطلق" بر یوتون مبنیكه اصرار ن. بیاورد
 چه  اشیگر، با موضع  فلسفیکدین دو از ی ایکیه مکانیتجز

شرفت در فهم ی پین است که  او برای داشت؟ جواب ایارتباط
د یروش تجر.  داشتین فرضیاز به چنیت حرکت اجسام، نیماه
نکار آگاهانه ی که ایار مهم است؛ بشرطیشرفت علم بسی پی برایعلم

ده مورد مطالعه یت، پدی از واقعیانجام شود و پس از کشف جوانب
 اش گذاشته شود و در آن حالت یدیر تجری غیدوباره بر بستر واقع

  .   ز حرکاتش مطالعه شودین
سم یالی تفكر ماتریعنی(وتون یك نیزی فیرات فلسفیاما  تاث

د كه یفقط فكرش را بكن. ار داردی و بسیشگی نقد همیجا) یكیمكان
نکه  ی بر ایوتون و معاصرانش از قانون حرکت اجسام مبنیاستنتاج ن
نده یم گذشته و آی و سرعتش را بدانگاه  جسم و جهت حرکتیاگر جا

 ی انسان می فكری بر الگوهایری است، چه تاثینیش بیاش قابل پ
ن  طرز تفكر یا. انهیرگرای و تقدیستینیطرز تفكر دترم: گذارد

 آن را ی پای و روزمره دارد كه  حتا جایآنچنان كشش خودبخود
 و یستائی، ایستینیتفكرات دترم. میده ای دیستیدر جنبش کمون

ک ی از ی و مطلق کردن جوانبیک جانبه گریک، ی تئوریارتدکس
ره را  به ی، و غیدن تحوالت جامعه بشری دیت، تک خطیواقع

ست یست و مارکسی که خود را کمونیان کسانیم در  می توانیوفور م
هر چند .  استیراث عصر بورژوائینها همه میا. مینی خوانند، ببیم

ن یرآب ایك شد زیزیوتون در علم فین كه دو قرن بعد از یانقالبات
ن تفكر مرتبا ی ایل وجود بورژوازیز زدند اما  بدلی را نیتفكر فلسف

 یبنظر م" معقول "ی شود و بطور خودبخودید مید و بازتولیتول
 دره یكیالكتیسم دیالی تا ماتریكیسم مكانیالیان  ماتریفاصله م. دیآ
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