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را  ها و با مشت و لگد بازداشتی «برید جلو»زدند  فریاد می ،چند نفر با داد و فحش

ها که چشم بند داشتند و  . بازداشتیدادند می ل هُداخل یک راهرو نیمه تاریک   به

زدند  پالستیکی بسته شده بود با هر مشت و لگد به همدیگر تنه می تیشان با بسها دست

 بلند شد. «روی زمین بنشینید» فریاد .رفتند. وارد یک سالن کوچک شدند می و جلو 

خوردند. باالخره  گذاشتند و زمین می می که نشسته بودند  ها یینفرات عقبی پا روی جلو

کردند. اجازه صحبت کردن  همه وارد شدند و به هر سختی بود جایی برای نشستن پیدا 

ساعت یک نفر یک کردند. بعد از  می حتی اگر کسی ناله میکرد با لگد ساکتش  ،دادند نمی

 ،کشیدند. نور را از سرشان  ها م بنددو سه نفر چش «چشم بنداشون رو باز کنید.»داد زد 

عادت کرد و شروع کردند به چشمشان به نور بعد  کمی زد ولی  میشان را  یها چشم

 ،در ردیف جلو ،نفر سهنفر بودند. عباس با فاصله  چهلتا  سیشان. حدود طشناخت محی

بهادر برگشت ولی عباس را نشناخت. خون  !بهادر را تشخیص داد. آهسته صدا زد بهادر

پیشانی، بیشتر صورت عباس را پوشانده بود و اطراف یک چشمش هم در اثر ضربه 

و وقتی بهادر برگشت،  ،مشت ورم کرده و سیاه شده بود. دوباره آهسته صدا زد بهادر

شناخت. یک نفر با لگد به کمر بهادر زد و ش لو هیک از صداسرش را تکان داد. عباس را 

از  علیرغم درد شدید، کرد ولی عباس می گفت بر نگرد. تن و بدن همه به شدت درد 

جلو سالن یک میز و صندلی قرار داشت و  دلگرم شد.ی کم اینکه یک رفیق همراه داشت 

یک نفر پنجاه ساله با ریش انبوه پشت میز نشسته بود. اشاره کرد و  -یک نفر چهل

کرد و به سمت  گرفت و بلند می را می ها گردن بازداشتی شروع کرد از ردیف جلو پشتِ

 چین سیمداد. اطراف میز هم سه نفر ایستاده بودند و یک از آنها با  ل میمیز هُ

و  ها الؤس  داد.  می گردنی محکم او را به جلو میز هل  برید و با یک پس می دستبندشان را 

 کارت شناسایی همراه نداشتند، بعد اسم و فامیل و نام پدر واکثراً شد.  می شروع  هاتهدید
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وقتی  ت را اشتباه گفته باشی،ا اسم و آدرسو تهدید که اگر  پرسد را می شغل آدرس،

که مرغان آسمان به  آوریم می بالیی به روزگارت مدارک، ات برای برداشتن  رفتیم خانه

شود. اگر کسی دیر جواب  می ت اضافه ا حالت گریه کنند و تازه ده سال هم به مدت زندان

شد. بعد از یادداشت کردن  می  شکرد ضربه بعدی نصیب مینداد و یا واضح صحبت  می 

و اعالمیه پخش  گفتند زیرش بنویس که رهبر تظاهرات بودی مشخصات به بازداشتی می

رفت. دوباره تهدید  میو انگشت بزن. معلوم بود که کسی زیر بار این اتهام ن کردی می

او را به سمت راهرو  مأمورآوریم و بعد از انگشت زدن یک  می به حرفت  شد که بعداً می 

ببرد. در همین موقع یک نفر  بازداشتگاهداد که به  برد و تحویل یک نفر دیگر می می 

ش یخ کرد. همان مأموری بود که سعید را به وارد شد. عباس تن صیخلباس ش

 میشناخت کارش تمام بود. عباس زیر چش می بیمارستان آورده بود و اگر عباس را 

نگاهی به بهادر کرد که سرش را پایین انداخته بود. او هم سرش را پایین انداخت، هر  

موقع شناخت. در همین  میچند با آن وضع سر و صورت عباس، همسرش هم او را ن

 رق وُ  شق که حاالپایه نیست آهسته چیزی به نفر پشت میز  مأمور که معلوم بود دون

نگاه کرد. یک دفعه چشمش به عباس  ها گفت و بعد برگشت و به بازداشتیایستاده بود 

معلوم  اینو ببرید صورتش را بشوره. با این وضع اصالً» به او خیره شد و گفت   کمی افتاد. 

لرزش   کمی ، بدنش یخ کرد و پایین دل عباس هری ریخت «یا حیوون. نیست آدمه

تواند مقاومت  می دانست عباس چقدر  میگرفت. بهادر هم به شدت نگران شده بود و ن

کشان بردند و به زور مجبورش کردند که  و کسی را لو ندهد. عباس را کشان کند

و تمیز کند. عباس ناامید شده بود. به خودش ه شستش ای صورتش را کامالًه خون

هر طور بشه حتی به قیمت جونم شده کسی رو لو نمیدم. رفقا هم هوای زن و »گفت  می 

محاله من کسی رو لو بدم، من خیانت »کرد  مرتب در دلش تکرار می «دارن. وام ر بچه

 .که به او خیره شدند کرد ی ذهنش تمام رفقا، منجمله سعید را مجسم میوت «.کنم مین
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 آورده. وقتی به سالن کرد و مقاومت تا دم مرگ می  ها خودش را آماده بدترین شکنجه

 خوشبختانه مأمور رفته بود. ،شد

که اکثرا کارگر اعتصابی و تظاهرکننده بودند زیاد بود و  ها اوایل تعداد بازداشتی 

شد.  تر کمها  شده بود ولی به تدریج بازداشت رپُ ناشدیگر تمام بندها خیلی بیش از ظرفیت

دید  در بازجویی ادعا کرده بود که سواد ندارد و اعالمیه ندیده و اگر هم میعباس 

توانست بخواند، از افزایش حقوق هم اطالعی ندارد و فقط برای حقوق عقب  نمی

گردد سر  می د بربقیه راه افتاده. حتی اگر االن یک ماه حقوقش را بدهن ه اش همرا افتاده

ها تمام شده و دادگاه فرمایشی هم  ماه بازجویی یککار، البته اگر آزادش کنند. بعد از

همه  تقریباً تر شده بود. های شبانه کم و فضای بازداشتگاه آرام ، کابوسبرگزار شده بود

حکم گرفته بین شش ماه تا چهارده ماه بسته به نحوه برخوردشان و خصوصیات بازجو 

 . یت گرفته بودندماه و بهادر ده ماه محکوم. عباس هفت بودند
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یش بود و خیلی هم دلش برایشان تنگ شده بود. ها عباس خیلی نگران زن و بچه

دانست  می مید بود. اُ ند، عباس نامدآ می ها کم مالقاتی داده شد و کم مالقاتة اجازباالخره 

توانست اطالعی از محل زندانش داشته  میپا است و نه  و دست که متأسفانه همسرش بی

منی زندگی کرده که همیشه در فقر شدید و نااَهمسرش باشد و نه روز مالقاتی را بداند. 

عباس و بهادر را برای مالقاتی صدا همیشه غمگین بود.  و افسرده زجر کشیده، زنیبود، 

از نگهبان پرسید مرا صدا  . او به جز همسرش کسی را نداشت.زدند. عباس تعجب کرد

نگهبان برای مالقات رفت. چند نفر دیگر و همراه بهادر و  هزدید. و وقتی مطمئن شد ب

همسرش فاطمه، ش رفت. عباس هم ا ری را دید و به سمت صندلیزبهادر با شادی تمام 
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را دید و با حالت تعجب و خوشحالی به سمتش رفت و نشست. سالم کرد و احوالش را 

ولی حالت افسردگی همیشگی . ند زیر گریه و ناله سر بدهدبزانتظار داشت زنش  پرسید.

چطوری فاطمه »عباس سالم کرد و پرسید طور ندیده بود.  حال او را این ه. تا برا نداشت

ما خوبیم به لطف دوستان مشکلی نداریم. تو »گفت  فاطمه «ها چطورن؟ جان، بچه

عباس گفت  «اذیتت کردن؟ پیشانیت چی شده؟خیلی  ما نگران تو هستیم، چطوری؟

مگر فکر کردی دوستان و چرا؟ »همسرش گفت  «چیزی نیست. انتظار نداشتم بیایی!»

 اشنیدن کلمه رفقا از زبان فاطمه به شدت او ر «. چی فکر کردی؟ارنذ رفقا ما رو تنها می

عباس با د. یبخش می  نیروزد و به عباس  موج می همسرش چشمان در برقیمتعجب کرد. 

خبر خوب  هبزار ی» ادامه داد فاطمهکرد.  شیفتگی و لذت و غرور به همسرش نگاه می

تازه  بهت بدم. به لطف زری خانم و دوستاش منم همون روزای اول تو یک کارخونه

بعد از یک ماه کارخونه ما هم به  نزدیک کارخونه خودشون استخدام شدم. تأسیس،

و با افتخار گفت « تأثیر نبودم. های زری خانم، منم بی راهنماییاعتصاب پیوست. البته با 

اش را به عباس نشان داد.  مه مشت گره کردهطدر این موقع فا.« حاال منم یک کارگرم»

 فاطمه ادامه داد. خواست او را بغل کند دلش می. طپش قلب عباس به شدت باال رفت

زری خانم یک اطاق نزدیک خونه خودشون برامون پیدا کرد و از شر صاحبخونه  قبلی »

مهری  مانما» فاطمه گفت« کنی؟ کار مییها رو چ پس بچه» عباس گفت« راحت شدیم.

کنن. خودشون میگن خوشحالم که سه تا نوه پیدا کردم.  لطف کردن از اونا نگهداری می

برادر »فاطمه گفت « دایی مجید کیه؟»پرسید عباس « شونه. دایی مجید هم که عاشق

در  فهمیده ست.و بسیار  نوجوون قوی هیولی  ره میکالس نهم ه کبا این ،زری خانم

 «خونم. می ری خانم درس ز دوستای پیش و هم رم آموزی می منم کالس سواد ضمن

دلگرم  .بیند برای اولین بار می کرد همسرش را میه بود. احساس اومد   زبان عباس بند 

پرواز در او موج سبکی و تر شده، حس  کرد زمین زیر پایش محکم میاحساس د. شده بو
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وقت مالقات تمام شد. همه به سختی گفت این دنیا قبالً کجا بود؟  با خودش می. زد می

  .ر و لبخند تشکر کردسکردن  از زری با خمبلند شدند. عباس 

و محبت تحول همسرش بهادر را بغل کرد و بوسید، عباس  ،بند اطاقِ در 

 نیز ابراز خوشحالی کرد و بهادر. را با لذت و افتخار برای بهادر توضیح دادخانواده بهادر 

وعده و وعید  هم دولتو  خبر داد که اعتصابات گسترش پیدا کردهی هم زر»گفت 

کارگرا هم که جونشون به لب  .کنه بین کارگرا تفرقه بندازه سعی می در عین حال ،ده می

گاهی به انحراف کشیده میشن و از  ،های تندرو بعضی جریان شون رسیده با تحریک

  «.هدف اصلی دور شده و بهانه سرکوب به دست دولت میدن

شرایط »هادی گفته بود   شان آمد که دو ماه پیش تو آخرین جلسه   بهادر به یادش 

دستان خالیه، گرونی و تورم بیداد  کارگرا و تنگهای  معیشتی خیلی سخت شده و سفره

داران هست  ها توسط دولت و سرمایه کنه، حاال که نزدیک تعیین مبلغ حداقل دستمزد می

دستی کنیم و درخواست تعیین حداقل حقوق بر اساس میزان باالتر از خط فقر  باید پیش

به مبارزه بکشونه. بهترین  روتونه خیلی از کارگرا  بدیم. این مسئله مشکل عمومیه و می

و ضرورت تشکل  ست. قدرت همبستگی شدن و تشکل در بستر مبارزه شرایط برای آگاه

 «شه. تر جذب می تر و عمیق ده و آگاهی روان و تو مبارزه خیلی شفاف نشون میر خودش

معروف خیابون رو  قول تونیم اعتصاب رو هر روز به خیابون بکشیم. به می»رضا گفته بود 

برای هادی و حسن و اکبرآقا این موضوع جدید و جالب بود. هادی که  «تسخیر کنیم.

اگر از »مبارزی کارکشته و با مطالعه و مسلط به مسائل روز بود بالفاصله جواب داده بود 

گارگرا باید دولت رو تسخیر کنن. ولی کِی و تحت چه  خیابون که هیچ، من بپرسی میگم

تونیم خیابون رو نگهش داریم؟  ؟ فایده تسخیر خیابون تو شرایط فعلی چیه؟ میشرایطی

ای. با چه نفوذی بین طبقه کارگر؟ با توجه به اینکه  نیروی متشکل و آگاه و حرفه کدومبا 

دونی نیروی دولتیِ به شدت وحشی و سرکوبگر و نسبت به تظاهرات خیابونی حساسه  می
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کشتار بزنه. آیا طبقه کارگر اون قدرت رو داره که جلوی و هیچ عاری نداره که دست به 

نقدر قدرت داره که مدتی مقاومت کنه و ونیروهای دولتی وایسه و اونا رو عقب بزنه، یا ا

 ها رو ها و بقیه زحمتکش در عین حال نفوذش رو بین طبقه کارگر افزایش بده و اون

دار در این  سرمایه ةدولت و طبق کنی به مبارزه بکشونه. فکر می تحت رهبری خودش

شون  نقدر از هم پاشیده و دچار بحران هست که نتونه نیروهای تا دندون مسلحوشرایط ا

کارگر هستی که نیروهای  سی و تلویزیون اینترنشنال ضدِ بی کار بگیره. یا منتظر بی رو به

نقدر تشکل وز اکارگر هنو ةطبقواقعیت اینه که کارگر بفرستن.  ةخارجی رو به کمک طبق

های  های خاص و تاکتیک و قدرت رهبری نداره که بتونه تظاهرات رو کنترل و با روش

دادن نیروهای خودی رو بگیره.  بیوفته و بتونه جلو از دستخالقانه با نیروهای دولتی در

در این شرایط مشخص دعوت به تسخیر خیابون نه تنها خیانت بلکه جنایته. باید یاد 

که خودشون رو  یطبقه متوسط ةروان ها و شعارهای چپ حت تأثیر حرکتبگیریم که ت

دار لیبرال هست  سرمایه ةشون راه طبق کنن ولی عمالً راه کمونیست معرفی میچپ و 

بشری مشترک با  های حقوق خواهی و خواسته تونیم از دموکراسی قرار نگیریم. اونا رو می

رضا ساکت  «برال خارج از کشور شناخت.داری لی اپوزیسیون رنگارنگ و مختلف سرمایه

مون رو به  های کارگری پس چطور خواسته»بود شده بود. بعد از مدتی حسن پرسیده 

تونیم به عنوان تاکتیک  می»بود بهادر گفته  «گوش دولت و کارگرای دیگه برسونیم.

منطقه خودمون، جلو  موقتی چند روز تظاهرات را برای یک مدت خیلی محدود تو خیابونِ

ها همراه با دعوت به اعتصاب و پخش اعالمیه انجام بدیم و بعد سریع به  کارخونه

کنیم و بعد از پیوستن کارگرهای دیگه، خیابون  کار رو می کارخونه برگردیم. چند روز این

دیم. تمام سعی خودمون رو  کنیم و توی کارخونه به اعتصاب ادامه می رفتن رو متوقف می

کنیم که با نیروهای دولتی درگیر نشیم. توقف تولید هم اگر وسیع بشه خودش  می هم

 ههادی گفت «هامون توجه کنه و تحت فشار قرار بگیره. فشاریه به دولت که به خواسته

خودتون رو کنترل کنید و به مسیر  ةهای منطق تونید اعتصاب کنید می فکر می»بود 
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خودمون تو کارخونه و  مخفی های توجه به گروهبا » حسن گفته بود« درست بکشونید؟

کنم بتونیم کنترل اعتصابات  تشکلی که حول صندوق کارگری راه انداختیم فکر می

 پذیرفته بود و گفته بود به سختی باالخره هادی.«  منطقه خودمون رو به دست بگیریم

دادن و متشکل  ما آگاهی ةترین وظیف کنم که در شرایط فعلی مهم باز هم یادآوری می»

کردن  کنه و ضمن تجربه شرایط مبارزه روحیه طبقاتیش ارتقا پیدا می توکردنه. کارگر 

 کنه. حتماً پیدا میطبقاتی شدن و وحدت  آمادگی ذهنی بهتری برای آگاه انگیزه و مبارزه،

گو را  های دیگه برید و جلسات بحث و گفت بعد از پیوستن کارگرهای دیگه، به کارخونه

یابی و متشکل شدن کنید. تجربیات  ترویج کنید و تبلیغ سازمان ارگریک  ازید. آگاهیبیاند

خودتون رو به اونا منتقل کنید. و از همه مهمتر نیروهای آگاه و مبارز و یا آماده رو 

همه موافقت کرده  «کاری پیوند بر قرار کنید. شناسایی و با اونا براساس شرایط مخفی

 با تیتر می متن اعالمیه دعوت به اعتصاب عمو ،بودند و بعد از بحث و اصالح و پیشنهاد

 درشتی تهیه شده بود:

 "دار نه سرمایه آفرینیم میکارگران ارزش را ما "

 "خواهیم از این ارزش سهم بیشتری می"

 همه برای اعتصاب اعالم آمادگی کرده بودند. حسن هم کارخانه تقریباًکارگرای  

ها را بین رفقای  های اعالمیه عباس هم دستهرا به تعداد زیادی چاپ کرده بود.  ها اعالمیه

را هر طور بود در  ها اعالمیه ،رفقااعتصاب شروع شده بود و مطمئن توزیع کرده بود. 

با  یک ساعتی طول کشید وروز اول پیمایی  ی اطراف پخش کرده بودند. راهها کارخانه

روز دوم تعداد بیشتری به همراه شد.  دیگر به اعتصاب ةکارخان چند کارگر از دوپیوستن 

 پخش اعالمیه و تظاهرات گسترش پیدا کرد و تقریباً ةپیمایی پیوستند. دامن اعتصاب و راه

کرده بود اوضاع بینی  طور که هادی پیش همانبیست کارخانه به اعتصاب پیوسته بودند. 
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ای بودند تا به اعتراضات  معیشتی کارگران آنقدر بد بود که گویا همه منتظر جرقه

ی ها و شهرهای دیگر هم اعتصابات شروع شده بود. سندیکااطراف در نواحی بپیوندند. 

بعد از آمدن نیروهای  ،. روز چهارم تظاهراتندگسترش کرده بودشروع به مخفی و علنی 

ها، بهادر و عباس به سرعت خودشان را به  ها و استقرار آن انتظامی و لباس شخصی

بودند که   دادند رسانده و سعی کرده کارگران چند کارخانه که در خیابان بودند و شعار می

 عباس و چند نفر ازحمله کرده و   شان برگردانند. لباس شخصی های ها را به کارخانه آن

ش با ضربه چوب شکست و خون جاری  ا کارگران مورد هجوم قرار گرفتند. عباس پیشانی

ها او را زیر ضرب مشت و لگد گرفتند. بهادر به کمک او  شد. چند نفر از لباس شخصی

آمده بود و با چند نفر از کارگران عباس را از زیر دست و پا در آوردند. دوباره مورد هجوم 

بند به داخل ماشین  شان را بستند و با چشم های و دست ندر شدقرار گرفتند و دستگی

 تری داشتند. نیاز به سازماندهی قوی بهادر با خودش گفت حق با هادی بود. انداختند.

 

3 

ای را به  عده بیش ادامه داشت. چون با کمبود جا مواجه بودند،  و  کمها  بازداشت

را کشیده و  ناشزندانکه بیش از نصف مدت  هایی کردند و آن های دیگر منتقل می زندان

دوباره یک چند روز بعد . کردند می آزاد و تهدید با گرفتن تعهد  بودند، در این مدت آرام

 ههم ها کردند. تقریباً شروع به رسیدگی به آن اًفور ها پار را به بند آوردند. بچهو عده لت

مسکن قرص اگر کسی  .مشخص شد هاوارد کارگر بودند. بعد از یک ساعت جای تازه

های جدید  های زندانی از صحبت .داد می که درد شدید داشتند  ییها داشت به تازه وارد

تر کرده و  ها خیلی گسترش یافته و دولت هم سرکوب را شدید شد که اعتصاب  مشخص 

های حکومتی  ها نموده بود. نفوذی گاهی هم با وعده سعی در کنترل و خاتمه اعتصاب
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آرامش برقرار شد.  کم کمدر اتاق ها ادامه داشت.  هم کاری از پیش نبرده بودند و اعتصاب

از زندگی »داد.  می کرد و زمین و زمان را فحش  می ناله آهسته فقط یکی از تازه واردین 

کار بکنم برای یک لقمه نون  ،م و جون بکنموَدَسیر شدم. خسته شدم. چقدر شب و روز بِ

و زمین بگذارن.  . باید شب هم با شکم گرسنه سرشونهم هیچی، آخرش مها زن و بچه

که  شون   م شدن عین ترکه. نگاهها م. زن و بچهیشن، پول دکتر و دوا ندار مریض می

ان یا مرده.  دونم زنده که از اونا خبری ندارم. نمی سه هفته هست، گیره کنم بغضم می می 

اون طرف هم یک عده از زور سیری  از اونوقت که ما رو به دنیا آورد. ای لعنت به اونی

نقدر پول تو دست و و. اشه می ریزن غذای یک هفته ما  ته سفرشون رو که دور می

خوان به حقوق  می یه تومن که  وقتی هم دونن باهاش چکار کنن. بالشون هست که نمی

مرض . الهی که همشون گیرنشون رو ب خوان جون ل اینه که میمثما اضافه کنن 

تا درد ما رو بفهمن. تا اعتراضم  مریضی سخت بگیرنشون ها . بچهالعالج بگیرن

حکومت با چوب و چماق  م گرسنه هستن،ها زن و بچه ازنیم مسلمون داد میو کنیم  می

داد و ناله  طور یک بند فحش می همین «کنه. مون می یریزه رو سرمون و زندون می

 رویبه دست کنارش آمد.  بلند شد و بهبزرگ بند بود  و  مییکه قد پویاکرد. آقا  می

ولی  ،گی درسته هر چی می»دارش گفت  ش گذاشت و با اون صدای گرم و خشیها هناش  

زندانی که اسمش مسلم بود یک لحظه ساکت شد  «نخواهد ماند. نیز چنین نبوده و چنین

طور بوده و عوض هم  همیشه همین !خیرنه »گفت نگاه کرد و  پویاو برگشت به آقا 

 هعده ظالم بودن و ی هعده پولدار، همیشه ی هعده فقیر بودن و ی هشه. همیشه خدا ی نمی

اینو گفتن  ها جوری بوده. حتی تو تمام مذهب همین دیدیمعده مظلوم. هر چی شنیدیم و 

پولدارها و دن و تو دنیای دیگه بهشت میرن و  که فقرا تو این دنیا امتحان پس می

خوام نه امتحان بدم و نه به  مین . لعنت به همشون. من اصالًرن می ظالمین به جهنم

م شرمنده نباشم و هر شب که خونه ها زن و بچه یخوام جلو می بهشت برم. من فقط 

دیگه حق با تو  جا این»گفت  پویاآقا  «لقمه نون و پنیر براشون ببرم. همیام حداقل ی
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مسلم  «مونه. میطور نبوده و در آینده هم اینجور ن که گفتم از اول این طور نیست. همون

همه ساکت شده بودند  «ده؟ به عمر ما قد می ی هست؟شما کِ ةاین آیند» با طعنه گفت 

آروم صحبت کن چون  اوالً»گفت  پویادادند. آقا  می ها گوش  های آن و به صحبت

این آینده به خیلی چیزها بستگی داره که  ثانیاًکنن.  می  تدن و اذیت گیر می ها نگهبان

چرا تحت  کهما کارگرها هست. ما اگر نفهمیم و متحد شدن شدن  آگاه ونش ترین مهم

مونیم. بعدش هم باید بفهمیم که چطور این شرایط  طور می همیشه همین ،ظلم هستیم

مشخصه. چون  شیچرای که بدبختی ما»مسلم گفت  «و ما باید چکار کنیم. شه میعوض 

  «شما بفرمایید.حاال ولی  ،مون از اول نوشتن یدنیا اومدیم. اینو رو پیشونبه ما بدبخت 

ل با زندانیان کَ لبحث را از کَای بود سعی کرد که  آقا پویا که مرد پخته و با تجربه

توضیح دقیق دانست که برای  جدید که اعصاب آرامی نداشتند دور کند و در عین حال می

تا بعد به کند روند تغییرات تاریخی و در زمینه کلی شروع  ازباید موضوع را و علمی 

  برسد.و ارتباط آن با کلیت یات ئتحلیل جز

شروع به تخت تکیه داد و رفت و تر  عقب  کمی اند  وقتی دید همه سراپا گوش شده 

 ما قبلِ ،بندی یک نوع تقسیم .بگمتاریخ انسان  ةبار درخوام  می»کرد به صحبت: 

. ه، عصر پارینه سنگی، عصر برنز، عصر آهنکن به سه دوره تقسیم می وبشر ر تاریخِ

بر  ست کهن هتمدو  بربریت، توحش :دورهبندی سه  تقسیم اطالعات من بر اساس

بررسی و تحلیل  بندی و تقسیم ،اساس پیشرفتی که در تولید وسایل معاش پیدا شده

پیشرفت انسان در . شدههر دوره هم به سه بخش پایینی، میانی و باالیی تقسیم  .کرده

بعد . شه میبه شدت کند بود ولی هرچه جلوتر میایم سرعت پیشرفت و تکامل بیشتر  زآغا

بر روی زمین گاهی  ی اولیهها انسان، پایینی توحش ةمرحلدر از تکامل انسان از میمون، 

حیوانات وحشی در امان باشن. محل  ةکردند تا از حمل می بیشتر در باالی درخت زندگیو 

 و میوه بود. هشون ریشه و دانه گیا حاره آفریقا بود و غذا ةهای منطق شون در جنگل زندگی
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له با هم زندگی کردن. کم به پایین درختان اومدن و به صورت جمعی و یا شبیه گ کم

 ةمرحل ،از خودشون دفاع کنن. هزاران سال گذشت تونستن جمعی بهتر می بصورت دسته

ماهی و خرچنگ و صدف و حیوانات آبزی  افزودنکشف آتش و با  دوره میانی توحش

از قید محلی  وانسان ر ،این غذای جدید آغاز شد.ها  ناوپختن و  ها ی انسانغذا هدیگر ب

ها و سواحل  دانسان قادر شد که با دنبال کردن روکرد آزاد ساخت.  که در اون زندگی می

ابزارهای سنگی خشن و صیقل  قسمت بسیار زیادی از کره زمین پخش بشه. دردریا، 

اند. با  شده پیدادر سراسر کره زمین  کهمتعلق به این دوران بود  ،نیافته عصر پارینه سنگی

به علت کمبود  اضافه شد. به غذاشون گاهی گوشت شکار هم اختراع چماق و نیزه، گه

سال و پنجاه صد  تامد. اوخواری هم در این دوره بوجود  آدم نظر میرسه هب مواد غذایی،

های شکارچی مثل  خلقاین رسم در میان بومیان استرالیا وجود داشت. حتی  ،پیش

آقا پویا چند سرفه کرد و  «گرفت. انجام می ها هرگز وجود نداشت، زیرا شکار ندرتاً فیلم

ببخشید، این اطالعات رو شما از »معذرت خواست و گفت از فرصت استفاده کرد، عباس 

منشاء خانواده؛ مالکیت "این اطالعات رو از کتاب »جواب داد  پویاآقا  «؟کجا پیدا کردین

دانشمندان خودش و مارکس و انگلس که بر اساس تحقیقات  ةنوشت" خصوصی و دولت

کسی سواد در دوران توحش، مگر اون موقع »یکی پرسید  «نوشته شده یاد گرفتم.دیگر 

 ،که حق با شماست اوالًخوبیه.  الؤس  »گفت  پویاآقا  «ها رو بنویسه؟ این چیز داشت که

 ةزمانی که قاردر  ،پوستان آمریکا سرخ. اومد   بربریت بوجود  میانی دوران اواخر خط در

حل میانی توحش تا مرحله میانی امر از نوشبین ،کشف شدسال پیش  600در آمریکا

 ،مهاجم به قاره آمریکا یها روپاییاسر قاره پراکنده بودن و اتدر سروجود داشت و بربریت 

شرح داده بودند.  رو نهااواوضاع اجتماعی و وضعیت  ،ضمن نابودی بسیاری از این قبایل

با نظام قدیمشان باقی طور  همون ،ای از قبایل سرخ پوست سال قبل عده 100حتی تا 

های  هنوز در استرالیا بومیانی هستند که در مراحل توحش هستند. این گروهمانده بودند. 

و دانشمندان  ردانگجهانوجود داشتن و  ها و در مراحل مختلف مختلف در سراسر قاره
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...  وغذا و ابزار و نحوه تولید ها  نوا شرایط زندگی و آداب و رسوم و قوانین اجتماعی

شان گزارش و کتاب نوشتند و از طریق تحقیق و بررسی مجموع  باره غیره را بررسی و در

و  ها باره اسکلت انسان ه. ضمن اینکه کشفیات دراومد   گزارشات این اطالعات بدست 

نها و اینکه مربوط به اوی مختلف و ابزارهای مورد استفاده ها در دوره ها اسکلت حیوان

اطالعات های دیواری در غارها،  ، و نقاشیشون چقدر هست و قدمت سال پیش بودند چند

انگلس و مارکس هم این اطالعات  .هش تر می کامل هم روز به روز و هاومد   زیادی بدست 

 سالانگلس  .بررسی کردند وها ر نها روند تکامل انساناومختلف را جمع و بر اساس 

آقا نداشت و  الؤسکسی « ی نیست ادامه بدم.الؤساین کتاب رو نوشته. خوب اگر  1884

شروع کمند  و با اختراع تیر و کمان باالیی توحش ةهزاران سال بعد مرحل» ادامه داد پویا

طوالنی و فکر صیقل خورده باعث این اختراعات شد. حاال با این  ةانباشته شد ة. تجربشد

و   میباعث رشد جس ها دونید که تنوع غذا ابزارها، گوشت شکار غذای عادی شد. می

این  در این دوره نوعی از تسلط بر تولید وسایل معیشت بوجود میاد.. شه میفکری انسان 

بافندگی  و ی چوبیها ظرف چوب و الوار،ها، ساخت خانه از  آغاز اسکان در دهکدهدوره 

ی ابتدایی ها همچنین قایق بود. خوردهو ابزارهای سنگی صیقل ی با دست از الیاف گیاه

 .«از تنه درختان ساخته شد

 چندین بار سرفه کرد و بعد از مدتی مکث و سینه صاف کردن ادامه دادآقا پویا 

ببخشید وسط » پرسید  یک نفر .«شه میبا سفالگری شروع  مرحله پایینی بربریت»

شون چطور سفالگری رو  تها با اون وضع معلوما تون، سفالگری یک اختراعه. اون کالم

، مثال شه میپیدا  خیلی اکتشافات و اختراعات تصادفاً» آقا پویا گفت  «؟اختراع کردن

چوبی و یا  های رو تو ظرف شون   غذا ها ی اون دوره چوبی بود. انسانها سفالگری. ظرف

سوخت. برای نسوختن  شون می پختن. خوب معلومه که هر دفعه ظرف های بافته می سبد

شد و یک ظرف سفالی ابتدایی بوجود  پوشوندن. گل پخته می رو با گل می اون ،ظرف
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این باید به یک مسئله اشاره کنم.  جا این. گری اختراع شد طوری سفال . ایناومد    می

اختالف،  کمی با  ها در تمام سرزمینو  جوامعتقریبا بطور عام در تمام  ،تحول بشر جریان

اینه که تمام  مهم . ولی از این مرحله به بعد، مسئله مشابه بود و البته با اختالف زمانی

تا یک زمانی طبیعت بر انسان مسلط بود و  با هم پیشرفت نکردند.در مسیر بعدی انسانها 

خورد. ولی بعدآً به خصوص در  غرافیایی و طبیعی رقم میتحوالت اجتماعی با شرایط ج

  دوران تمدن انسان بر طبیعت چیره شد.

بسته به شرایط آب و هوایی و امکانات طبیعی  ها در آن دوران پس انسان

متفاوت بود، بقول  شون  و غیره، رشد و تکامل هی دیگها و ارتباط با گروه شون  محیط

 ةطبیعی دو نیم کر های ای رسیده بود که تفاوت در نعمت نقطهبشر به معروف نامتوازن. 

انواع گیاهان و غالت و  ،آسیا و اروپادر نیم کره شرقی یعنی تعیین کننده شده بود. زمین، 

 تنها حیوان "ماال"،آمریکا در پرو ةحیوانات برای اهلی کردن وجود داشت ولی در قار

ذرت در این قاره، و در مکزیک بوقلمون و پرندگان دیگر،  بودقابل اهلی شدن  چهار پای

 ةدر نیم کری دیگر وجود نداشت. ها ترین مواد گیاهی خوراکی بود که در قاره هم مهم

آبیاری و  ةبوسیل ،با پرورش گیاهان خوردنی پایینی بربریت ةآمریکا مرحل ةغربی یعنی قار

. تا شه میبا استفاده از خشت یعنی گل خشک شده در آفتاب شروع  سازی ساختمان

در آمریکا شرق  شمال پوستانسرخ  ،آمریکا و حتی تا صد و پنجاه سال قبل ةکشف قار

باالیی  ةپوستان در مرحل دیگری از سرخ ةنده بودند. عدوباقی مپایینی بربریت مرحله 

قسمتی از مکزیک و پرو تا شیلی و آرژانتین و برزیل در  پوستان توحش بودند. و سرخ

یی ها ها هنگام فتح قاره، در خانه بودن. اون بربریت میانی ةمرحل اقیانوس اطلس در ةکنار

کردن. باغات، مزارع ذرت و  می که از خشت و سنگ ساخته شده بود، زندگی  قلعه مانند،

طور که  شد. همون می ن آبیاری وخودش ةدادن که بوسیل می گیاهان خوردنی پرورش 

 با استفادهاهلی کرده بودن. حتی  را ماالها حیواناتی مثل بوقلمون و پرندگان و  گفتم، اون
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کردن.  می کار و تیر و کمان ی سنگی ها آشنا بودن ولی هنوز با سالح غیر از آهن یفلزات

 رو شون جلو تکامل مستقلبا کشتار و غارت،  ،اونا هایبه خاطر طال اروپاییمهاجمین 

کردن حیوانات شیرده و  با اهلی میانی بربریت ةمرحلشرقی،  ة. اما در نیم کرنگرفت

رسید، پرورش گیاهان تا اواخر این دوران  می که به نظر  دار شروع شد، در حالی گوشت

 ،تشکیل گلهبا ، وجود داشت پر آب ی سرسبزها که جلگه ناشناخته بود. در مناطق مناسب

 کار بین دامپروری و کشاورزی بوجود اومد. و دومین تقسیم منجر به زندگی شبانی شد

علت ضرورت تهیه علوفه برای احشام بوجود اومد، تنها  هکشت غالت در ابتدا ب

بعدها برای تغذیه انسان اهمیت پیدا کرد. اثرات مفید گوشت و شیر فراوان باعث تکامل 

افزایش تولید در ن رفت. اخواری در این مرحله از می آدمبا وفور غذا، تر شد.  عالی

ه چناودامپروری، کشاورزی ،صنایع خانگی؛ نیروی کار انسانی را قادر ساخت که بیش از 

پیدا بود افزایش فرد عهده هر بای که  . در عین حال مقدار کار روزانههنیاز داشت تولید کن

مورد نیاز قرار گرفت و این از طریق جنگ تأمین اضافی نیروی کار  در این شرایط کرد.

. با ازدیاد بارآوری اجتماعی بزرگ اولین تقسیم کارشد. اسیر به برده تبدیل شد. 

داری  برده لزوماً ؛کار، ازدیاد ثروت و توسعه عرصه تولید؛ تحت اون شرایط تاریخی معین

اولین تقسیم بزرگ جامعه به دو باعث را به دنبال آورد. اولین تقسیم کار اجتماعی بزرگ، 

دگان. در مورد اینکه چگونه و از شون   اربابان و بردگان، استثمارگران و استثمارشد. طبقه 

رمه از مالکیت اشتراکی یک قبیله به مالکیت رؤسای خانواده ها تبدیل و  چه زمانی گله

تأمین  .هگرفته باشباید در این مرحله صورت  شد چیزی نمی دانیم. اما این تبدیل عمدتاً

کرد و مالک اون  رو تولید میتأمین معاش معاش همیشه کار مرد بود. او ابزار و وسائل 

ای  آورد. تمام اضافه بود. او مالک احشام و کاالها و بردگانی بود که در مبادله بدست می

ی ها شریک بود ول شد، متعلق به او بود؛ زن در مصرف اون که اکنون از تولید حاصل می

ها سهمی نداشت. زن به مقام دوم عقب رونده شد. همون علتی که سابقاً  در مالکیت اون
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موجب برتری زن در خانه شده بود یعنی محدود بودن او به کار خانگی، اکنون علت 

تفوق مرد را در خانه تأمین می کرد. کار خانگی زن در قیاس با کار مرد در تأمین معاش، 

چیز بود. اولی یک کمک ناچیز. از همین جا  د؛ دومی همهاهمیت خود را از دست دا

بینیم که تا زمانی که زن از کار مولد اجتماعی برکنار و محدود به کار خانگی باشه،  می

 برابری زن با مرد غیر ممکنه.

شه و با اختراع  می ، با ذوب و تصفیه سنگ آهن شروع مرحله باالیی بربریت 

رسه. در این  ی ادبی به مرحله تمدن میها و استفاده از اون برای نوشته شتن الفباییون

کنه. برای اولین بار  می تکامل ادامه پیدا شرقی  ةفقط در نیمکر مطور که گفت مرحله همون

شد، زمین در حد وسیعی به زیر کشت میره.  می با شخم آهنی، که توسط احشام کشیده 

وسایل معیشت، باعث ازدیاد سریع جمعیت و تراکم در اون شرایط با ازدیاد نامحدود 

. در اوج دوران بربریت با ابزار پیشرفته آهنی مثل شد مثل شهر محدوددر مناطق  ها اون

کالسکه و ساخت سازی،  کشی و شراب دم آهنگری، آسیاب دستی، چرخ سفالگری، روغن

 وشهرهای احاطه شده در دیوار همچنین سازی با الوار و تیر چوبی و  ارابه جنگی، کشتی

داری هم  برده استفاده از طال و نقره برای زینت نیز شروع شد. هستیم. روبروبرج و بارو 

در این  ی آقا پویا ادامه داشت.ها در طول صحبت تک سرفه« .در این دوره به اوج رسید

بود. مسئول  کیفیت و شام را آوردند. طبق معمول سوپ بی موقع سر و صدا بلند شد

بقیه به ، سوپ و نان داد و سپس بودندتقسیم، اول برای تازه واردین که نهار هم نخورده 

ها را  نآتشک بندان. بعد از شام چون رفقای تازه وارد روز سختی را گذرانده بودند،  هم

برای خالی تخت  ،بود ها بیش از ظرفیت زندان ها دستگیریچون  ،کف بند پهن کردند

و  ها کردن ظرف بحث آقا پویا به فردا موکول شد. بعد از جمع ةادام .جدید نبود های زندانی

، سر و صدا کم شد و همه مشغول استراحت بود شون  که نوبت  ها توسط رفقایی شستن آن

 پرسیدبهادر  ازشدند. عباس که طبقه باالی بهادر دراز کشیده بود سرش را آویزان کرد و 
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چیزهایی  هی»بهادر آرام گفت  «بهادر تو این چیزهایی رو که آقا پویا گفت میدونستی؟»

یعنی ما اولش میمون بودیم، » عباس دوباره پرسید «شنیده بودم ولی نه به این کاملی.

 «هیچ؟ ،  یعنی اون چیزایی که یک عمر تو کله ما کرده بودن ؟بعد از درخت اومدیم پایین

دیگه همه دنیا این گه.  تکامل اینو می امروز علمِهیچ.  ه دقیقاًبل»بهادر جواب داد 

رو باید  ها قبول دارن. اون قبلی ،و با شواهد زیاد تأیید شده  میلکه به صورت ع ور مسئله

که به سقف نگاه  و در حالی دراز کشیدعباس غلطی زد و طاق باز  «از سرت بیرون کنی.

عادت کرده بود که مطالب مفید  کرد. آقا پویا رو تو ذهنش مرور می یها کرد. صحبت می

را در ذهنش چند بار مرور کرده و پیش خودش تجزیه و تحلیل کند تا حفظ شود و بتواند 

 به راحتی به دیگران منتقل کند.

 

4 

 چند ها ای در عذاب. زندانی فردا صبح صف دستشویی خیلی طوالنی شده بود و عده

گرفتند و روی  می را  شون  گشتند و سهمیه جزیی صبحانه به بند برمی نفرنفر به چند 

بعد از  شدند. می مشغول خوردن  ،بر روی زمین نشسته ،تکیه به تختتختشان و یا 

طبق معمول ورزش شروع شد. چون جا کم بود، یک عده عمدتاً تازه واردین صبحانه 

دادند.  روی تخت نشستند و بقیه شروع به نرمش کردند. کاری که روزی دو بار انجام می

دوستان اگر »های جدید که خیلی مشتاق بود گفت  م شد، یکی از زندانیاتم ورزش که

اکثریت تأیید کردند. آقا پویا شروع  «رو ادامه بدن. موافق باشید آقا پویا بحث دیروزشون

ها  دو سه نفر دست بلند کردند و یکی از آن «ی ندارید؟الؤس  خوب رفقا »کرد و گفت 

جریانی که دیروز تعریف کردین درسته؟ یعنی شامل گذشته ما هم ببخشید این » پرسید

رو داشتند. آقا پویا هم با لبخند گفت  سوال  بقیه هم همین یک عده خندیدند.  «؟شه می
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این موارد تأیید  بیشتر گذشته کشف کردند ةبار سال پیش تا حاال هر چی در 150از»

، البته مواردی هم بوده که اصالح تر شده و جزئیات بیشتر دقیق ها شده، در ضمن زمان

و زمان با عقاید مختلف دانشمندان  بندی طور که گفتم مبنای تقسیم . البته همانشده

کسی دیگه . شه میو این جریان شامل گذشته همه ما هم کنه ولی روال همینه.  فرق می

آقا و  ددوباره همه خندیدن. بعد ساکت شدو  «؟یعنی میمون»یک نفر گفت  «ی داره؟الؤس  

اگر هم خیلی  .اس نوع خاصی از شامپانزه انسان از نسل بله دقیقاً» هم با خنده گفتپویا 

ها بودن و اونا هم از موجودات تک  تر بری جدّ تمام جانورها ماهی می خوای عقب

از مطالب دیشب خالصه کلی  خواهیم یکبحاال اگر  ها بوجود اومدن. ای در دریا یاخته

برای استفاده،  ،در طبیعت محصوالت آماده بدست آوردندورانی بود که  ،بگیم، توحش

ابزاری بودند که این تصاحب  شدند عمدتاً می غالب بود، چیزهایی که توسط انسان تولید 

 ، کهاومد   کرد. بربریت دورانی بود که در اون دامپروری و زراعت زمین بوجود  می را آسون 

شد. و در آخر،  ، یاد گرفتهی ازدیاد بارآوری طبیعت بر اثر فعالیت انسانها شیوه ها اون در

دوران یعنی گیره؛  می  یادمحصوالت طبیعی را  تکمیلتمدن دورانی است که انسان 

ما تا حاال ناراحت بودیم که » یک نفر گفت« .کلمه خاص به مفهومو هنر، صنعت 

این دفعه صدای قهقهه « به.دّمون میکرُدّمون میمونه، حاال بدتر شد معلوم شد که جَجَ

 شدید نگهبان مواجه شد.بلند شد و با تذکر 

 وربعدی قسمت  ؛در رابطه با خانواده اما» از آرام شدن همه آقا پویا ادامه داد دبع

فرزند تمام مردها و  ها در آغاز ازدواج به صورت گله ای بود و بچه .خیلی خالصه میگم

 ازدواج چون. ه بودمداومادری بوجود  ةسازمان اجتماعی تیر بعد ةزنان بودن. مرحل

ازدواج درون  .شدند می مادر شناخته  فقط با تبارفرزندان  ،گروهی وجود داشت صورت به

مد که همه به نام تیره مادر اوی زیادی بوجود ها . از یک مادر نسلگرفت می تیره انجام 

یک نفر گفت میشه تیره مادری رو بیشتر توضیح بدین؟ « .شدند می اولیه یا جده شناخته 
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شد که از کدام پدر است  نمی ها گروهی بود، فرزندها مشخص ازدواجچون » آقا پویا گفت

فقط از مادر  نسل ةگذشتکرد مشخص بود. پس  زایید و بزرگ می ولی مادر که او را می

به تدریج ازدواج بین پدر  شد. با جد بزرگ مادری مشخص می هم تیره .دش میمشخص 

از بین رفت. در مرحله بعد ازدواج بین خواهر و برادر از بین رفت.  شون و مادر با فرزندان

بعد ازدواج  ةمرحلشد.  می ، تیره تقسیم شد می که زیاد بعد از چند نسل جمعیت یک تیره 

مختلف  چند زن هر شوهر جز این زن،گروهی بود یعنی یک زن چند شوهر داشت و 

در اندونزی زنانی هستن که چند شوهر دارن و در کشور  ،ما ة. در همین دوردیگر

کم ازدواج درون تیره  کم ها با افزایش تیرهخودمون هم مردانی هستن که چند زن دارن. 

به تیره  کردن و می نیز ممنوع شد. پسران باید همسرانی از تیره دیگر انتخاب 

کردن، با  می ی دیگر ازدواج ها . ولی دختران که با مردانی از تیرهرفتن می  شون   همسران

با چند برادر و چند  چند خواهر و دختر خالهموندن. هم زمان  می شان درون تیره  همسران

ازدواج  -که زنان همه از یک تیره و مردان هم از یک تیره دیگر بودند  - پسر دایی

 ةاز میان یرهنها مشترک بود. نظام اجتماعی تاون و، میشون   و فرزندان مشترککردند  می 

نظام تیره از  ،تمام دوران بربریت، تا هنگام ورود به دوره تمدن شد. دوران توحش شروع

ی ها علت محدودیت هب و اوایل دوره بربریتباالیی توحش در اواخر دوره بین نرفت. 

اول وابستگان ، انتخابپی  در پییت مورای که برای ازدواج گذاشته شده بود و مح پیچیده

همه نوع ازدواج گروهی در باعث شد وابستگان سببی،  و بعد دورتر و سپس تر نزدیک

. خانواده یارگیر ازدواج اومد   خانواده یارگیر بوجود  . در نتیجههشبنهایت عمالً غیر ممکن 

داشتن. فرزندان  وبین یک زن و یک شوهر بود. هر کدام به راحتی حق فسخ ازدواج ر

گداری  وفایی گاه شد ولی بی می کرد به شدت تنبیه  ا می. زن اگر زننمتعلق به مادر بود

 یک عده خندیدند. آقا پویا« اینکه نامردیه.»یک نفر گفت  «اش بود. مرد جزء حقوق ویژه

ی بود که زنان از احترام بسیار باالیی حاال کجاش رو دیدی، این تازه در دوران»جواب داد 

تازه مگر در همین زمان » یک نفر گفت« .برخوردار بودند و در منزل رئیس واقعی بودن
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کنن ولی زنشون  می خواد  می جوری نیستن. خودشون هر غلطی دلشون  ای این عده ،ما

های  راه افتادن این ازدواج» آقا پویا ادامه داد.« یکی دیگه نگاه کنه بهحتی حق نداره 

آمریکا، ترتیب  پوستان براساس عشق بین زن و مرد نبود. در نمونه سرخ یارگیر اصالً

ها  انتخاب خودشون نبود و با اون ها بود و اصالً ناوازدواج امری مربوط به مادران 

تر و ناپایدارتر از اون بود که به تنهایی  نواده یارگیر، ضعیفاخ یک شد. نمیهم مشورت 

نده بود و وهای پیش باقی م خانوار کمونیستی که از زمان. هیک خونه مستقل داشته باش

با برتری  یداری کمون طور که گفتم، خانه چندین خانواده بود، بهم نخورد. همون شامل

ی، تمام زنان به یک تیره تعلق داشتند ولی مردان از نه کموناخدر کامل زن در خانه بود. 

این کمونیست، »  پرسیدبا لحن خاصی یک نفر از هم بندان  «ناومد    می ی مختلف ها تیره

مگر کمونیست اسم » یک نفر دیگه پرسید« کمونیست که میگن یعنی ازدواج گروهی؟

آقا پویا سرفه امانش نداد. حدود پنج دقیقه پشت سر هم  «های سیاسی نیست؟ گروه

توانست بخورد. باالخره  میکرد. حتی لیوان آبی که بهادر برایش آورده بود را ن می سرفه 

 صبر کنین. نپرسیدی  خوبی مهم های  الؤس نفر هر دو»نشست پاسخ داد التهابش که فرو 

  تون رو میدم. این قسمت خانواده تموم بشه. مفصل جواب

کردن  اهلیبا  میانی بربریت، ةمرحلدر  شرقی ةکر در نیمطور که گفتم  همون 

این ثروت جدید در آغاز  .اومد   وجود  ای به حیوانات و دامپروری، منبع ثروت غیر منتظره

تهیه معیشت با تقسیم کار اولیه بین زن و مرد به عهده مرد بود و امور . متعلق به تیره بود

با شرایط جدید  نه.ونه بود و مرد رئیس بیرون از خونه به عهده زن. زن رئیس داخل خوخ

 یتیره پدر کم تیره مادری تبدیل به اهمیت کار مردان بسیار بیشتر از کار زنان شد. کم

پسران در تیره  به تدریج .تاریخی زن بود _شکست جهانی  ،  افتادن حق مادری . برشد

بقیه قوانین تیره با کمی اختالف دست  شدن. ماندنی شدند و دختران از تیره خارج

. دامپروری، کار با شد ها ها مایملک رؤسای خانواده گلهبعد از مدتی  ورده باقی موند.خن
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. اسرای جنگی طلبید بافندگی و کشت در مزرعه، نیروی کار انسانی زیادی میفلزات، 

کم  کمدر دوران گذار از مرحله میانی به مرحله باالیی بربریت، تبدیل به برده شدند. 

ن یکی از اونهایی  و پیروزی خانواده یکتا همسری از خانواده یارگیر نشأت گرفت

. این شکل ازدواج و فقط حق مرد بودطالق فت، . مقام زن تنزل یاههای عصر تمدن نشانه

به مرد ساالری تا اونجا پیش رفت که بی وفایی مرد حق قانونی اون بود و در مورد زن 

فقط شدت تنبیه. فحشا و زنا به شدت رواج و تا همین دوران ما ادامه یافت. در حقیقت 

ساالرانه  تحت قانون پدربودند. این شرایط تا اونجا پیش رفت که  «یکتا همسر»زنان 

در یکتا  داشت. را هایش رئیس خانواده، اختیار مرگ و زندگی زن و فرزندان و برده رومی،

خودش رو از دست داد، و دیگر امری نبود که  می  نه خصلت عمووهمسری اداره امور خ

نه شد و از ومربوط به جامعه باشه؛ یک خدمت خصوصی شد. زن اولین خدمتکار خ

  تولید اجتماعی بیرون رونده شد.شرکت در 

زنان  که هنوز ازدواج یارگیری در بین اونا وجود داشت، ژرمناقوام در بین  

تری  شکل مالیم بر زنغلبه مرد باعث شد  ها، بر رومی  ها بسیار محترم بودند. غلبه ژرمن

اجازه داد که، حداقل در ظاهر موضعی بسیار آزادتر و بسیار محترم تر  زنان هو ب بگیره

داشته باشن. این امر برای اولین بار امکان بزرگترین پیشرفت معنوی را که ما از یکتا 

همسری گرفته و بدان مدیونیم، بوجود آورد. یعنی عشق فردی نوین، چیزی که تاکنون 

. خانواده یکتا همسری در تمام دوران تمدن یعنی مداو، بوجود در همه جهان ناشناخته بود

. در زمان پیدا کردادامه  هایی و تعدیل داری با تغییرات در دوران فئودالی و دوران سرمایه

کردن.  تمکین می  می شد؛ و طرفین به آرا فئودالی ازدواج بوسیله والدین ترتیب داده می

 « .ادامه پیدا کردعشق با زنا و فحشا و معشوقه 

یعنی همون خان خانی خودمون. » آقا پویا گفت« فئودالی یعنی چی؟» مسلم پرسید

و صاحب مال های ده  زمین داری دوران فئودالی بود. یک نفر صاحب تموم قبل از سرمایه



 

22 
 

ارباب استراحت. رعیت نون بخور  یا ، خاننکرد کار می ها ها بود. رعیت و جون رعیت

اکثریت جمعیت . گرفت ازشون می رو دسترنج اونا بیشترآورد و خان ده  نمیری بدست می

تعداد کمی کارمند و زیردستای  . در شهرکردن کشور، رعیت بودند و در ده زندگی می

ها که اکثریت  کردن. رعیت عده هم صنعتگر و تاجر و رباخوار زندگی می هدولتی و ی

خودکفا  تقریباًو  کردن جمعیت کشور بودن، محصول رو برای مصرف شخصی تولید می

 بینین هم که می اداری ر اما خانواده در دوران سرمایه بودن و چیزی برای مبادله نداشتند.

مثل قرارداد تجاریه و ازدواجشون  داران، عمدتاً بورژوازی یعنی همون سرمایه. چه اوضاعیه

شون  کتاباونا همه چیز رو کاال می بینن و تمام حساب و ثروت طرفه و نه عشق،  مهم

پرولتاریا یا همون کارگرا در کشور ما، بعضی سنتی تو زندگی بر مبنای سود و زیانه. 

و بعد  نعاشق میش ،بین ها هم طرف رو چند بار تو کوچه می کنن و بعضی ازدواج می

کنن. البته مثل طبقات  کم به خانوادشون عالقه و عشق پیدا می ازدواج. ولی کارگرا کم

همین آقا مسلم خودمون اگه  کنن. مثالً کنن و تبلیغ نمی و بلندگو نمیرو ت میانی مسئله

جونش  ها رو به اش تموم سختی میگه نه، ولی به خاطر زن و بچه ؟پرسین عاشقی ازش به

. اگه این عشق نیست و همه فکر و ذکرش خونوادش هست جاست این خریده و حاال

  «پس چیه؟

 شکست. آقا پویا که برایش قابل کنترل نبود، سکوت سنگین را می های سرفه 

موقع نهار بود. آقا پویا اجازه خواست تا عصر استراحت کنه تا حالش کمی بهتر بشه. 

تر  تون رو بد زدن هم حال خوب نیست، حرف آقا پویا شما حالتون اصالً»بهادر گفت 

آقا پویا  «تر شدین بحث رو ادامه بدین.هفته استراحت کنید بعد که به هکنه. حد اقل ی می

دیم. حرف خیلی داریم  ادامه می عصریادت باشه کار ما بدون وقفه و همیشگیه، »گفت 

  «هم بزنیم. که به
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ای هم دو نفره یا چند نفره با هم بحث  ای استراحت کردند، عده بعد از نهار عده

ادامه داشت. هنوز دنبال محل چاپ برای تازه واردین ای  کردن. بازجویی دوره می

عصر شد.  میگشتن. ولی چیزی دستگیرشون ن میو رهبرها ها  ها و پخش کننده اعالمیه

مسلم گفت  «چطوری؟»عباس رفت پهلوی مسلم نشست که سر در گریبان بود و پرسید 

، اطالعات خیلی زیادی بهمون داد که من اصالً فکرش رو هم انداختهآقا پویا تو فکرم »

نقدر ورفتیم ا کردیم و وقتی هم خونه می ما که همیشه از صبح تا عصر کار می کردم، نمی

هر چی رو هم فهمیده بودیم خسته بودیم که فرصت یاد گرفتن هیچ چیزی رو نداشتیم. 

 در ضمن . به نظرم زندون برامون بد نبود.زیونیو یا تلو از صحبت این و اون بود

منم »گفت  عباس «.به دلم نشست خیلی و عشق وبچه صحبتش در رابطه با زن

  «طور همین

خوب »را صدا زد و گفت  ها بندان کمی بهتر شده بود هم حالشعصر آقا پویا که 

نشستند و آقا پویا شروع به صحبت  هم همه دور «رفقا اگر حاضرید، بحث رو ادامه بدیم.

کمونیست چیه و در گذشته ال مهم کردن و در حقیقت پرسیدن که ؤرفقا دو تا س»کرد 

طور که رفقا گفتن کمونیسم هم اشاره به شکلی از زندگی اجتماعی  همون .چطور بوده

کلمه کمونیستی یعنی ها در گذشته داره و هم اشاره به یه نگرش سیاسی امروز.  انسان

از  ،اشتراکی. حاال برای اینکه بدونیم زندگی و خانوار کمونیستی در گذشته چطور بوده

پوست به نام سنکا در ایالت  قبیله سرختیره بزرگ ایرکویی و باره یک  العاتی که درمط

و مورد تحقیق قرار  کردن پنجاه سال قبل زندگی می و صد حدود که نیویورک آمریکا

 قبیله توضیح میدم. ،های هم مرحله خود در تمام قاره ها بوده مشابه قومو نمونه  گرفتن

، تشکیل می بر مبنای حق مادری بوداز چندین تیره که  در مرحله پایینی بربریت بود و 

دادند تا در زمان جنگ موظف باشند از  چند قبیله با هم کنفدراسیون تشکیل می. شد
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از تمام  یک شورا، .قبیله ها مستقل بودن ،شونیکدیگر پشتیبانی کنند ولی در امور خود

دو نفر شد. شورا از بین مردان  ی مساوی تشکیل میرأبا حق هر تیره بالغ  مردان و زنان

. ساچم حالت معنوی کرد رئیس زمان صلح به نام ساچم و رئیس زمان جنگ انتخاب می

بار انتخاب  و پدرانه داشت بدون هیچ قدرت سرکوب گرانه. از یک تیره و سالی یک

و فقط در زمان جنگ و  بشهانتخاب  توانست از خارج تیره شد . ولی رئیس جنگ می می

 توسط شورای قبیله تونست فرمان بده. هر دو در هر زمان های نظامی می در مأموریت

شورای قبیله برای امور مشترک قبیله،  .شدند و تبدیل به افراد عادی می قابل خلع بودند

کیل شد و در حضور تمام افراد قبیله تش جنگ تشکیل می یساؤها و ر از تمام ساچم

تصمیم به اتفاق آرا داد. همه افراد حق صحبت داشتند ولی در نهایت شورا  جلسه می

گرفت، رقص  در زمان جنگ هنگامی که سرزمین قبیله مورد تجاوز قرار می گرفت. می

پیوست قصد خود را برای  شد و هرکس که داوطلبانه به این رقص می جنگ شروع می

تیره خودش خدمت  یر نظر رئیس جنگِکرد. هر کس ز شرکت در جنگ اعالم می

در مقام مقایسه با امروز، امور خیلی  .هاجرا کن ن روکرد و موظف بود که دستورات او می

خانه بصورت اشتراکی و کمونی توسط تعدادی  –فتگر بیشتری بطور اشتراکی انجام می

طور موقت در  ههای کوچک ب ، فقط باغبودقبیله  مشترک ملک زمین شود. خانوار اداره می

های  یک ذره از دستگاه همه بااین ،شد و هر سال تعویض میشده اختیار خانوار گذاشته 

سال  . در بیشتر موارد، رسوم دیرپای کهنکرد اداری وسیع و پیچیده ما ضرورت پیدا نمی

. خانوار کمونیستی و تیره به وجود نداشتفقیر و محتاج  بود.همه چیز را تنظیم کرده 

. همه آزاد و برابر کردن در قبال پیران، بیماران و معلولین جنگ عمل می وظایف خود

از  گرفت می. اگر جنگی در اشتها وجود ند منجمله زنان. هنوز جایی برای برده -بودن

یا به عنوان اعضاء برابر به آنها به پیوندن و یا سرزمینشان را ترک  شدمغلوبین دعوت می 

بدون استثناء تا اواخر دوران میانی بربریت رایج  ،کمون اولیه یا خانواده مشترک این کنن.

 .بود
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 –! همه امور بود ای، با تمام سادگی کودکانه خویش، چه شگرف این ساخت تیره 

چرخید؛ بدون نجبا، پادشاهان، حکام،  خوبی می ها، یا پلیس، به ها، ژاندارم بدون سرباز

، بدون محاکمات، تمام دعواها و مشاجرات بوسیله همه ها بدون زندان ،ها ها یا قاضی والی

شدند. عظمت و  حل می –در میان خود  تیره یا قبیله –کسانی که به اونها مربوط است 

ای این بود که در آن هیچ جایی برای حاکم و محکوم  در عین حال محدودیت نظام تیره

فقط بین دو جنس وجود کار،  تقسیمدر آغاز وجود نداشت. این نظام اشتراکی قدیم بود. 

رفتن، شکار  یک محصول خالص و ساده طبیعت بود. مردان به جنگ میداشت، که این 

کردن، مواد خام برای غذا و ابزار الزم برای این کارها را تأمین  کردن، ماهیگیری می می

 ن،پخت کردن؛ می پرداختن، غذا و پوشاک را آماده می کردن. زنان به کارهای خانه می می

؛ نفعالیت خویش بود محیطدوختن. هر یک از زنان و مردان، کارفرمای  بافتن و می می

مردان، صاحب اسلحه و ابزار شکار و ماهیگیری بودن، زنان صاحب اسباب و اثاثیه خانه. 

. هر چیز که شد خانواده می تعداد زیادیغالباً  خانوار کمونیستی بود، و شامل چندین و

شد:  گرفت، ملک مشترک شمرده می شد و مورد استفاده قرار می می بطور اشتراکی تولید

را  "مالکیت حاصل دسترنج"خانه، باغ، زورق. بنابراین در اینجا و تنها در اینجا ما یک 

 کنیم. مشاهده می

چنین  این، بیادکه تقسیمات طبقاتی بوجود  بشریت و جامعه انسانی قبل از این 

اش هرگز جز تکامل یک اقلیت  ساله 5000کمتر از  هستیول طم ابود. جامعه نو، در تم

ی نبوده و امروز بیش از ا هکوچک به حساب ستم و استثمار یک اکثریت بزرگ چیز دیگ

، باید بگم به کنمدر حال حاضر هم اگر بخواهم خیلی خالصه همیشه چنین است. 

بر زمین و ابزار تولید   کسانی میگن کمونیست که معتقدن در آینده باید مالکیت خصوصی

استفاده  اشتراکیها باید بطور  شه، از بین بره و از اون و هر چه که مربوط به عموم می

بشه و باید برای همه افراد بالغ، زن و مرد، کار فراهم بشه و مسکن، آموزش، بهداشت و 
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طبقه  قطف رسه که ...باید بطور مجانی در اختیار همه باشه. این امر زمانی به تحقق می

و در نتیجه استثمار  کارگر حکومت رو به دست بگیره و با لغو مالکیت خصوصی، طبقات

آقا مسلم،  شون رو گرفته باشن. تامیدوارم دوستان عزیز جواب سؤاال رو از بین ببره.

هایی  ، از این حرفبخشیدب»مسلم گفت  «.همیشه این چنین نبوده گفتم، که طور همون

شه، قبالً هم شنیدیم! ولی دیدیم که هر چی دولتی بشه بدتر  که همه چی مجانی می

دولت سوسیالیستی یک دولت کارگریه، از  »آقا پویا نفس عمیقی کشید و گفت  «شه. می

همة هر زمان نفراتش قابل عزل هستند. در طرفی تحت کنترل شوراهای کارگریه و 

اما همیشه محافظ منافع سرمایه  ار عدالت و دموکراسی میدنعهای سرمایه ش دولت

به شوروی  در دوران حکومت. تره هستند و مالکیت ابزار تولید براشون از همه چیز مقدس

در ادامه  فردا صبح. حاال با اجازه رفقا استراحت می کنیم و بودمجانی  چیزاقول شما این 

  «بخش دولت رو هم میگم.

هاش  عباس رفت پهلوی مسلم نشست که سر در گریبان بود. دست روی شونه 

عباس  «اِی، چی بگم.»مسلم سرش رو بلند کرد و گفت  «؟قانع شدی»گذاشت و پرسید 

آقا پویا »مسلم کمی فکر کرد و گفت  «های آقا پویا چیه؟ نظرت راجع به حرف»پرسید 

درست میاد. ولی من هنوز قانع نشدم. مرد خوبیه. معلوماتش هم زیاده. به نظرم حرفاش 

اینجوری بوده و چیزایی که به ما گفته بودن چرند بوده، که چی؟ زندگی ما  گیرم که قبالً

حرف نزده. امیدوارم  "چنین نخواهد بود" ةبار که بقول خودش در شه؟ فعالً چی می

آقا پویا تموم  های گفت بذار صحبت»عباس « های بعدیش هم قانع کننده باشه. حرف

یه چیزایی  ،بعد ةدر بار و رفیقم کنیم. من بشه، بعدش مفصل با هم صحبت می

  «م.یدون می
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6 

 بوجود اومدن ةاما در بارو » ادامه دادبحث را آقا پویا  فردا صبح بعد از ورزش، 

با تقسیم ، داری ، از اوایل دوره بردهتر باالیی بربریت تکامل یافته نسبتاً ةدر مرحل. حکومت

کار بین  زمین و تبدیل به ملک شخصی، افزایش تولید معیشت بیش از مصرف، تقسیم

کم با هم آمیخته  ها و قبایل کم کشاورزی، صنایع دستی، دریانوردی و تجارت؛ افراد تیره

مرکزی جدیدی  رگانا در آتن از دست داد. وشدند و نظام تیره به تدریج کارایی خودش ر

ها و قبایل مختلف با هم  مد. ثروتمندان تیرهاوبرای اداره کارهای عمومی جامعه بوجود 

 را پدید آوردند که مورد حمایت ارگان مرکزی بودند. ءنجبا ةو طبق شدند متحد

وردن. حق آساده قبایل همسایه، با الحاق به یکدیگر ملت را بوجود  های فدراسیون

اولین کوشش برای تشکیل  داده شد. ءانتصاب به مدیریت امور جامعه انحصاراً به نجبا

دولت بوسیله تقسیم ملت به یک طبقه ممتاز و یک طبقه زیردست بود که این طبقه زیر 

نجبا در کنار تجارت دریایی  .به دو طبقه کشاورز و صنعتگر تقسیم شد شدست خود

و با این ثروت  کرد. می مندترثروت رو ها ن     او کهکردند  می هم گاهی دزدی دریایی گه

. با نافتاد ،ن زندگی سنتی اجتماعات روستایی که بر پایه اقتصاد طبیعی قرار داشتوج به

را  هایشان و عدم امکان باز پرداخت توسط کشاورزها، زمین گرفتن یا نزول وام دادن و ربا

اجاره کنن و یک رو دادن که زمین  به آنها اجازه میو بعد  کردند از دستشان خارج می

. دهقان برای هپرداخت کنبه مالک و پنج ششم را بابت اجاره برداره کشاورز  ور ناوششم 

 وفروخت تا زمینش ر عنوان برده می به وفرزند خود رپول و پرداخت وام، دست آوردن  به

. فروش فرزندان توسط پدر اولین ثمره حق پدری در ازدواج یکتا همسری بود. هحفظ کن

به بردگی  وتونست شخص مقروض ر سیر نشده بود ، می زخون آشام هنورباخوار اگر 

قبل از  600چنان افزایش یافت تا اینکه در حوالی سال  ه. حکمرانی نجباء همبفروش

و تحملی درآمد. وسیله عمده سرکوب  صورت غیر قابل به ها فشار به دهقان میالد،
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ای به پایان خود نزدیک شد و در عین  ساخت تیره، پول و ربا خواری بود. استثمار مردم

سر و صدا  یعنی چی دولت بی» عباس پرسید« مد.اووجود  هسر و صدا ب حال دولت بی

از  کنم میکیف » آقا پویا گفت« بوجود اومد؟ آخه چه اتفاقی افتاد که دولت پیداش شد؟

ها و دیگر اقشار  شرایطی که زندگی دهقاناون در ! آفریناین همه دقت و کنجکاوی. 

ثروتمند و تضادشان با طبقه  ه بودبه صورت غیر قابل تحملی در اومد و بردگان تنگدست

سازمانی بوجود اومد که این تضاد رو تخفیف بده و در  رسیده بود،به صورت حادی 

من دو » بهادر گفت .بشهکشیده  ومرج داره و نگذاره که به هرج همحدوده قابل کنترل نگ

اگر تحت این شرایط دولت بوجود اومد، چرا همیشه طرف طبقه  تا سؤال دارم. اوالً

درگیری بین طبقات تونه  شه؟ دوماً دولت چطور می گیره و نماینده اونا می ثروتمند رو می

آقا پویا با لذت به بهادر « حاکمیتش ادامه بده؟تا حاال تونسته همچنان به  و رو کم کنه

با این سؤاالت تمام خستگی آدم رو از تنش بدر »نگاه کرد و سری تکان داد و پاسخ داد 

کنید. ممنونم. ببینید توی جامعه یونانی و تحت اون شرایط منافع کی در خطر افتاده  می

که دیگر چیزی نداشتند. این ثروتمندان  کشان ها و دیگر زحمت  و برده ها بود؟ دهقان

دیدند. برای درست کردن یک سازمانی که بتواند از  بودند که منافعشان را در خطر می

منافع یک طبقه در مقابل طبقات دیگر محافظت کند، پول و نیرو و همبستگی منافع 

همیشه ای اینها رو داشت. معلومه، ثروتمندان. بنابراین دولت  الزم هست. چه طبقه

اقلیت  توسط طبقه زحمتکش ای برای استثمار طبقات نماینده طبقه ثروتمند و وسیله

قدرتمند جامعه بوده. اما جواب سؤال دوم، دولت معموالً با دو روش نظم جامعه رو حفظ 

 همچنین کنه. یا با سرکوب یا با اصالحات. البته تبلیغات و روشنفکران خود فروخته و می

. مثال در کنه سعی در فریب زحمتکشان میحکومت کردنه و این ابزار  ، ابزار تسهیلدین

دولت نیز با اصالحاتی این تضاد را که به مرحله انفجار رسیده بود  اون شرایط حاد یونان،

و بدهی  ها های دهقان مثالً وام .هتخفیف داد تا هم چنان حاکمیت ثروتمندان برقرار باش

. برای وام دادن نده فراری شده بودند به زمینشان برگردارو بخشید. بدهکارانی رو ک اونها
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رو ممنوع کرد و از این دست  ی آزادها شرایط محدودتری گذاشت. برده کردن یونانی

اصالحات، تا جامعه را از انفجار حفظ کنند و حکومت ثروتمندان را بر زحمتکشان و برده 

کنه و دولت  البته بعداً که تضادها تخفیف پیدا می حفظ کند. رو همچنان ها و دهقانان

کنه تا  پایدارتر میشه، دوباره قوانین به نفع ثروتمندها و بر علیه زحمتکشان تغییر می

حفظ ها ما هم هدفشون  پس این اصالح طلب» یک نفر پرسید« استثمار شدیدتر بشه.

دقیقاً. و » آقا پویا گفت «حکومت طبقه سرمایه داران و ادامه استثمار ما کارگرا هست؟

 « ممنون از همه.

دا بین شهر و روستا تاب ،کارتقسیم به تدریج » آقا پویا بعد از چند سرفه ادامه داد 

سال بیش از همه  دولت جوانمد. اوهای مختلف صنایع شهری بوجود  و سپس میان شاخه

احتیاج داشت و این نیرو را  و ایجاد نظم شبه نیروی نظامی برای حراست از منافع خود

نها، اوبر اساس میزان دارایی خصوصی  شهروندانبندی  بعد از مدتی طبقه بوجود آورد.

های   به چهار طبقه تقسیم شدند. منصب اونها بر قرار شد و میزان زمین و محصول و ..

و اشراف و منصب های پایینتر به ترتیب مختص  عالی مختص طبقه اول یعنی نجبا

طبقه دوم و سوم بود و طبقه چهارم مختص سرباز ساده بدون سالح بود و احتماالً مزد 

کرد. رقابت بین نجبا و تاجران و صنعتگران ثروتمند در جریان بود. در کنار  دریافت می

ات برتر انتخاب نمایندگان طبق میان هم از ها دولت مجلس سنا وجود داشت که آن

یک ویژگی اساسی دولت، یک قدرت عمومی مجزا از توده های مردم است. در  شدند. می

نیروی ویژه دیگر دولت بدون  ها چندین برابر تعداد مردم آزاد بود. این زمان تعداد برده

ها و زیر مراقبت  های صنعتی تولیدی توسط برده اکثر کارگاهقابل تصور نبود.  پلیس

ای قلیل و  ماً فزاینده ثروت در دست عدهئبکار مشغول بودن. رشد و تمرکز دا مراقبین

دولت رومی نیز نظیر  فقر روز افزون بقیه مردم، سرانجام باعث سقوط آتن شد.و  گی برده

ها باعث رشد زیاد جمعیت در پایتخت یعنی  دولت یونانی بوجود آمد. کشورگشایی رومی
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ها و مهاجرین  ها شامل نجبا، آزادگان، برده ات رومیتوسط مهاجرین گشت. طبق ،شهر رم

ها گرچه آزاد بودند ولی حق داشتن هیچ منصبی را  ها بودن. پلب نام پلب غیر رومی به

گرچه هنوز زیاد نبود کردند. ثروت تجاری و صنعتی  نداشتند و باید مالیات پرداخت می

مذکر که مشمول خدمت جمعیت بعد از مدتی طبقه بندی ها بود.  در دست پلبولی 

که طبقه ششم پرولترها  ،ن به شش دسته تقسیم شدوش بر اساس ثروت نظامی بود،

 کمترهای گسترده همه را رومی کرده بود.  کشور گشاییشامل فقیرترین مردم بودند. 

در سرزمینی  انسانیتوده عظیم  .شد چیزهای جدید دیده می ای از توانایی مقاومت و نشانه

مرور بدترین و  که به هم دولت روم بود اونبسیار وسیع تنها یک پیوند دهنده داشت و 

دولت روم به ماشین پیچیده عظیمی تبدیل شده بود  ها شده بود. ناوستمگرترین دشمن 

ها، خدمات اجباری دولتی و انواع  مالیات کرد. خود عمل می اتباع که انحصاراً برای استثمار

تدریج  به استثمار شدید .برد مردم را بیش از پیش به کام فقر میزحمتکش   ، تودهضعوار

بر مبنای حفظ نظم در داخل و  ود. دولت روم حق موجودیت خود رشغیر قابل تحمل 

ها  نظمی حراست در مقابل بربرهای ژرمن در خارج قرار داده بود. ولی نظمش بدتر از بی

. بازرگانی و کردن نگاه می ونشدبه چشم ناجیان خو بود و شهروندان به این بربرها

. دسبقت گرفتن هها فقط در رباخواری بود که بر هم ها نبود، آن گاه کار رومی صنعت هیچ

. کشاورزی شاخه تعیین رو به نابودی رفتبازرگانی و صنعت  ،در اثر اخاذی مقامات دولتی

شه تعیین کننده شده بود. تراکم عهد باستان، اکنون بیش از همی کننده تولید در سراسر

های جمهوری روم را در بر گرفته بود، به دو  العاده امالک که تقریباً سراسر سرزمین فوق

گرفت، یا به صورت چراگاه، که در آن گاو و گوسفند جای  طریق مورد استفاده قرار می

الک روستایی جمعیت کشاورز را گرفته بود و برای مواظبت فقط چند برده کافی بود، و ام

شد که یک قسمت برای رفع حاجت مالکین بود و قسمتی  که توسط برده ها کشت می

به افول و تباهی کشیده برای فروش در بازار شهر. امالک روستایی هم در اثر بدهکاری 

شدن. دیگر اقتصاد که بر اساس کار بردگی استوار بود مقرون به صرفه نبود. کشاورزی 
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ها به سرعت شروع به تقسیم و به صورت قطعات  رفتن بود و زمینوسیع در حال از بین 

یک نهم، سهم دهقان و بقیه سهم  تاشد. یک ششم  می هکوچک به دهقانان اجاره داد

 قدر اونآسای دوران شکوفایی امپراطوری،  داری منسوخ شد. تولید غول مالک بود. برده

داری دیگر فایده  متعدد نداشتن. برده های هجایی برای برددیگه تقلیل یافته بود که 

تولیدی  کارو فقرا بود و رومی های آزاده  هارد. در روم کار تولیدی مختص بردنداشت و مُ

. در این اوضاع و احوال اواخر قرن پنجم میالدی قوم ژرمن که هنوز دونستن میحقیر رو 

مردم زجر کشیده قرار  مورد استقبال و به روم حمله کردن نبربریت بودباالیی در مرحله 

ها، عشق به  . کارایی و شهامت شخصی آنناکثر مناطق اروپا را تسخیر کرد و نگرفت

امور  مثل وشد تمام امور عمومی ر ها، که موجب می ناوآزادی و غریزه دموکراتیک 

 یدولت های جدیدها  اون .، باعث مسلط شدن سریع اونها شدتلقی کنن شونخود

همه اینها ناشی  .دادن های دنیای روم، ملیت های جدید تشکیل بهو بر خرا دادنتشکیل 

ها  اونها بود.  نای او های ساخت تیره از خصوصیات ویژه بربرهای مرحله باالیی و ثمره

احترام بسیار زیادی که برای زنان قایل بودن، شکل یکتا همسری را دگرگون  دلیل به

در سه کشور آلمان، بعد از مدت ها  کردن و حکمرانی مرد را در خانواده تعدیل کردن.

سپس این شکل مناسبات  .فئودالی بوجود آوردنهای  حکومت انگلستان و فرانسه شمالی 

شد و  طوالنیهایش  آقا پویا سرفه« متداول گشت.اجتماعی تولید در سراسر قاره اروپا 

و آرام گرفتن، بهادر  صحبت را متوقف کرد تا آرام بگیرد. بعد از ربع ساعت استراحت

آقا پویا با این همه ظلم و فشار فقر و اجحافی که به مردم و بخصوص برده » سوال کرد

آقا پویا به بهادر آفرین »  شد، چرا هیچ اعتراض مهمی، قیامی و یا انقالبی نشد؟ ها می

مارکس کشفی که کرد این بود که موتور » گفت که چنین سؤالی کرده و ادامه داد

که ناشی از مناسبات اجتماعی تولید در هر  محرکه تاریخ همین تضادهای بین طبقاتِ

که سرانجام باعث دگرگونی و انقالب شده. برده ها هم سه بار قیام  ،مرحله تاریخ بوده

که  مسیح بود، میالدهفتاد سال قبل از ترینش قیام اسپارتاکوس در  مهم کردن که



 

32 
 

نظیرشان متأسفانه شکست خوردند و بسیاری  علیرغم نیروی بزرگ برده ها و شجاعت بی

ها  اند، شاید بعضی هم ساخته ون راو من ها کشته و یا به صلیب کشیده شدند. فیلاواز 

تکامل  تولیدِ برای تغییر مناسبات اجتماعیقالب و دیده باشن. برده ها برنامه ای برای ان

طور که در زمان  و این وظیفه به دوش بربرهای ژرمن افتاد. همان تر نداشتن یافته

فئودالی، تضاد بین فئودال و دهقان شرایط جامعه را به سمتی برد که طبقه سرمایه دار 

هر انقالب واقعی باعث بوجود آوردن  جدید متولی انقالب بورژوایی و سرمایه داری شد.

تر و افزایش معیشت بیشتر و چیرگی بیشتر  پیشرفتهتولید و ابزار  یمناسبات جدید تولید

 .هشمی انسان بر طبیعت

طور که گفتم جوامع طبقاتی تشکیل شده از طبقاتی با منافع اقتصادی  همون 

ه، الزم شده که قدرتی بوجود متضاد. جامعه برای اینکه برخوردها و تضادها رو تخفیف بد

بیاره که این برخوردها رو در محدوده نظم نگه داره تا از حد خارج نشه. ولی این قدرت 

از بین تضادهای بین  که اسمش دولت هست خودش رو بر سر جامعه قرار میده. دولت

. تر و از نظر اقتصادی مسلط میشه طبقات جامعه بوجود میاد، بنابراین دولتِ طبقه قوی

برای داشتن اقتدار و تداوم خودش، قدرت پلیسی، زندان، دادگاه و دستگاه قانون گذاری و 

اداره مالیات بوجود میاره. طبقه مسلط هم از طریق دولت، از نظر سیاسی مسلط میشه و 

چه در  تقریباً اونوسیله جدیدی برای مطیع کردن و استثمار طبقه ستمدیده بدست میاره. 

 طور خیلی خالصه گفته شد. بحث ما هم در این رابطه تموم شد. بود بهاین کتاب اومده 

 « اما چنین نخواهد بود، یک بحث دیگه هست که بعداً ادامه میدم.

 منتظر آقا پویابا نگرانی تر شد. کار به بهداری کشید. چند روز بدآقا پویا حال  

بهادر مطالعه تاریخی را شروع کرد و ماندند و بعد شنیدند که به بیمارستان منتقل شده. 

های  همینطور نزد دانشجو شروع به یاد گیری زبان نمود. عباس هم مطالعه کتاب

پرسید. از  اقتصادی را شروع کرد و سؤاالتش را مرتب از بهادر و دانشجو یا معلم می
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دند. طرفی بهادر، عباس، معلم و دانشجو، بحث را در گروه های چهار، پنج نفره شروع کر

بیشتر بحث مربوط به شناخت سرمایه داری، ضرورت آگاهی و تشکل و متحد شدن و 

 موقعیت انقالبی و آینده سوسیالیسم بود. همچنین 

. برای مالقات عباس و چند نفر را صدا کردند. دو هفته بعد روز مالقات فرا رسید

به محل عباس  «بپرس زری چرا نیومده؟ یک کمی نگران شدم.»بهادر به عباس گفت 

پرسی، عباس گفت  به سمت همسرش رفت و با لبخند نشست. بعد از احوالمالقات و 

خواستم بهت بگم. من اینجا فهمیدم که عاشق تو و بچه ها  مسئله مهمی رو می»

منم »ش برقی زد و به پهنای صورتش لبخند زد و گفت نفاطمه چشما «هستم.

بعد عباس علت غیبت زری رو پرسید. . ولی به سرعت لبخندش محو شد  «طور. همین

شناسی. اون ورزشکاره و عاشق ورزش،  زری خانوم رو که می»به آرامی گفت  فاطمه

زودتر بگو. چیزیش شده؟ زود »عباس که دلهره پیدا کرده بود گفت  «گیره. آروم که نمی

ان به مام هر روز. منم رفته مسافرت، مثل شما»فاطمه گفت  «دل تو دلم نیست. باش،

مدتی ساکت شد و عباس وا رفت.  .«رو داریممجید شانس آوردیم که زنم.  مهری سر می

دونی که  سازیم. می ای!  می»فاطمه جواب داد « تون چطوره؟ اوضاع مالی»بعد پرسید 

ولی  دونم چطوری؟  کنن. نمی . ولی هر طور شده کمک میه بیکارنهرفقا چند ما

عباس با تلخی خبر رو به بهادر داد. بهادر گفت  «هستیم. تنهامون نگذاشتن. شرمندشون

و بعد سرش رو « امیدوارم زیاد اذیتش نکنن.زندان داره.  ةسابقانتظارش رو داشتم. »

 .رفتدر خودش فروانداخت و پایین 
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7 

جلو جاسوس و  رسوا کرد یبد جوررا شان  های کارخانه یکی از جاسوسزری  

که از زری کینه به دل گرفته بود، . جاسوس هم آبرویش رفتبقیه حسابی ضایع شد و 

و محرک اعتصاب   اعتصابات کارخانهرهبر زری ای داد مبنی بر اینکه  مغرضانهگزارش 

های چپ خارج از  ها و مرتبط با یکی از گروه ، پخش کننده اعالمیهاطراف چندین کارخانه

دست  به چیزی، ولی کردند زیر رو و خانه را دستگیر کردندزری را . نیمه شب استکشور 

زری سابقه زندان ش کردند و بازجویی بالفاصله شروع شد. لبه بازداشگاه منتق نیاوردند.

های چپ خارج  او را برای کشف ارتباط با گروهبر جرمش بود.  تشدیدی این خودداشت و 

در جواب گذاشتند.  شدید و منبع اعالمیه ها تحت فشارهای داخلی  و رابطاز کشور 

 دارم و نه از اعالمیه خبری دارم. من فقط برای حقوقم ارتباطی با کسی من نه»گفت  می

شما یا  .حق مادر و برادرمِه ،، این حقوقام از گرسنگی نمیرند ام تا خانواده اعتصاب کرده

و این  «.ام من هیچ کار خالفی نکرده .اند داده به شما گزارش دروغزنید یا  بلوف می

زری مورد خوبی  ،برای مأمورین تکرار کرد. ها در جواب به آن را بیش از پنجاه بار ها جمله

و یک  بود که طبق معمول اعتصابات و اعتراضات را به عامل خارجی نسبت بدهند

فشار مداومی روی زری تصمیم گرفتند . بنابراین زیونی راه بیاندازندیتلواعترافات نمایش 

... تهدیدرشوه و فریب، ، شب اول تا صبح بازجویی، تهدید .تا به اعتراف وادار شود ندرگذاب

. کردندسلول انفرادی منتقل به  زری راو خودشان خسته شده مانی که زتا  ،ادامه داشت

تخت دراز کشید. به وقایع اتفاق افتاده فکر کرد. هنوز  یزری خسته و فرسوده به رو

. به یا کسی گزارش غلط داده. بعد فکر کرد چه فرقی دارد زنند دانست که بلوف می نمی

آورند. یاد حالت گریان مادرش و نگاه نگران و اشک  دست نمی هر حال از او چیزی به

فهمد و چقدر نگران  می ها سوخت. یاد بهادر افتاد. حتماً حال آن برادرش افتاد. دلش به

در این فکرها بود که از خستگی خوابش برد. کمی بعد با سرو صدای توزیع شود.  می
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صبحانه بیدار شد. حتی سعی نکرد که صبحانه را بگیرد. سعی کرد بخوابد ولی علیرغم 

 آمد. با کی ارتباط داری مرتب صحنه بازجویی توی ذهنش می برد. خستگی خوابش نمی

لی اصرار بر ارتباط با خارج خیلی غیر جایی بود وشاید سؤال ب ،ها از کجا آمده یا اعالمیهو 

 های تکراری را جواب زد و تصمیم گرفت همان حرف تیکی دو ساعت غلمنطقی بود. 

 از سرش بردارند. یکی دو ساعت غلت قدر ادامه بدهد تا خسته شوند و دست بدهد و آن

هنوز چشمانش گرم نشده بود که صدای باز شدن درب آمد و زد تا دوباره خوابش برد. 

های  . سه ساعت دیگر بازجویی ادامه پیدا کرد. تکرار حرفبردندشدوباره برای بازجویی 

زری را بازجو دستور داد . ها همان حرفدیشب به همراه فحش و توهین و زری هم تکرار 

ار ماند. مهم نبود. کمی روی تخت نه . از وقت نهار گذشته بود و بینداندگربه سلولش بر

ازدست بدم و بگذارم  ور منباید خونسردی خود»کر کرد. ییش فو به بازجو نشست

و  فرستن میبه دادگاه  وکنند و بعد پرونده ر بازجویی می هیکی دو بار دیگ عصبانیم کنند.

استراحت کنم ه بهتردوباره ببینم.  وشاید دوستان قدیم زندانم رکنند.  می به بند منتقل نوم

روی  «.ضعیف ببینند دیگر ول کن نیستن نواگر م، ن ندهموو ضعف نش نموتا قوی بم

پر کشید. گاهی خود را در بغل مادرش  هابه خاطرات و رؤیاذهنش  تخت دراز کشید.

گذاشت. گاهی در حال سخنرانی در کارخانه و گاهی  دید و گاهی سر به شانه بهادر می می

با خودش فکر کرد خندیدند.  داد و به اشتباهاتش می به مجید درس میدر جلسه گروه. 

ن استخدام بشم. باید به فکر کار وتونم دوباره در کارخانه خودم این دفعه دیگر نمی»

خواب پز و نان.  شام آوردند. تخم مرغ آبکم گیج خواب شده بود که  کم «باشم. ای هدیگ

ریع به خواب رفت. یک دفعه شوکه شد. دو نفر خورد و دراز کشید و سشام را آلود سریع 

یکی از  «کار دارید.یچ»کشیدند. جیغ زد  شخواب بیرون زیر بغلش را گرفته و از تخت

ست. روی پاهایش اتازه یادش آمد که در زندان « بریمت بازجویی. داریم می»ها گفت  آن

و از پشت دستانش را  آلود روی صندلی نشاندنش خواب «م.اخودم می»ایستاد و گفت 

روز و شب دوم و روز سوم هم به  .«همین جا بشین تا بازجو بیاد»دستبند زدند و گفتند 
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بیهوشی دوباره  همین نحو به بازجویی مستمر گذشت. شب سوم یک ساعت بعد از تقریباً

با شدت بیدارش کردند و با پاشیدن آب به سرو صورتش دوباره به بازجویی بردند. دوباره 

و یک نفر کنارش روی صندلی نشست. به شدت  دنشدست بند زدند و روی صندلی نشان

تعادلش  بود. گاهیو خواب  زدن در حال چرتو کنترل خودش را نداشت. آمد  خوابش می

مستقیم کرد و  چشمانش را باز میافتد  بل از اینکه به زمین بیخورد و ق بهم می

بیدار نگه داشتن باز نگه دارد. چنان  هم را سختی چشمانش کرد به نشست و سعی می می

دو ساعت گذشت. کامالً خوابش برده بود و سرش به ها بود.  یکی از شدیدترین شکنجه

ای  از توی پرونده با تکان شدید بیدارش کردند. باز سمت عقب آویزان بود که بازجو آمد.

ای درآورد و جلوی زری گذاشت و گفت فقط این برگه را امضاء کن،  که دستش بود برگه

های بازجو  طبق معمول امتناع کرد و در جواب سؤال. زری ما دیگر با تو کاری نداریم

رت بدهد. گاهی دچار چُهای قبلی را  دست بیاورد و جواب کرد تمرکزش را به سعی می

آب به صورتش پاشیدند، دیگر کردند. یکبار  شد و باز با تکان دادن شدید بیدارش می می

کرد و گاهی به علت عدم تمرکز  های قبلی را تکرار می مرتب جوابتا بیدار بماند. 

داد. بیش از دو ساعت از بازجویی گذشته بود. یک بار داد زد  ها را پس و پیش می جواب

گفت تو ند بار بگم من با کسی ارتباط ندارم و از اعالمیه هم خبری ندارم و بعد با ناله چ»

در  قبول کنی که کافیهتنها »بازجو گفت  «پرستید بذارید برم بخوابم. به هر که می ور

آزاد  همو بعد از ضبط  خوابیی راحت بوبر بعد به این موارد اعتراف کنی برابر دوربین

کنم که حقوقت رو هم بدن، حتی میگم  سفارش می. و بری سر خونه و زندگیت بشی

ساعت یک  و سکوت کرد. «خودتی خر»زری توی دلش گفت  «اضافه حقوق بهت بدن.

داد. در آخر بازجو که کالفه شده بود  ی دیگر جواب هیچ پرسشی را نمیزردیگر گذشت و 

به تو تجاوز  ناینجا و جلوی او ریمااگر همکاری نکنی شوهرت را می»به او گفت 

تمام توان خودش را جمع شدت خشمگین و  به شوکه شد واین حرف زری از  «کنیم. می

بازجو تف کرد. که با کشیده شدید بازجو از روی صندلی به  به صورتنفرت تمام  با کرد و
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ش روی . دو نفر زیر بغل او را گرفته و تا سلولو از دماغش خون جاری شد پایین پرت شد

حس کف سلول دراز کشید و بعد به  زمین کشاندند و کف سلول رهایش کردند. مدتی بی

بیدارش  نزدیک صبح ،دوباره هوش شد. سختی خودش را به روی تخت کشید و بی

کردند و برای بازجویی و شکنجه روحی احضارش کردند. و باز مقاومت ، مقاومت و 

 مقاومت.

، هر چند دایم منتظر بود که در نشداز بازجویی خبری دیگر چند روز گذشت و  

برد، تا  به سختی خوابش می  در این چند شب. باز شود و دوباره برای بازجویی ببرندش

انتظار داشت در باز شود و دوباره برای  اضطراب داشت. هر آن زمانی که بیدار بود

شد و  ار کابوس میها دچ گاهی شبکرد.  و این دلهره عصبیش میبازجویی ببرندش 

و دریچه  شدنباز  ارتباطش با بیرون فقط سه بارتنها  ،در روزشد.  زده بیدار می وحشت

آمد.  های کناری صدای ناله می فقط سکوت بود و تنهایی. گاهی از سلول. بود غذادادن 

رهایش یا بافی ؤپردازی و ر خیالدر تنهایی و سکوت گذشت.  ها به کندی می ساعت

و اشک ریختن  و نذر و نیاز ناله دید که مشغول نفرین و . گاهی مادرش را میکرد نمی

ای اشک در گوشه چشم  قطره و ای خزیده و در خود فرو رفته مجید در گوشه و یااست 

اش را  آمد و جلو تضعیف روحیه . بعد به خودش میگرفت دلش میخیلی وقت  دارد. آن

به مسائل شاد فکر کند. به بهادر، به آغوش مادر، دست به سر  کرد گرفت و سعی می می

، رههمچنان به پیش می اعتصاب آیا»برادر کشیدن. گاهی به فکر اعتصاب می افتاد؛ 

 وضع زندگی مادر و برادرشسختی در این چرخه دوباره فکر  «ها خسته نشن. بچه

هم ندارند که از او قرض  و اینکه دوستان هم دست و بالشان تنگ است. فامیلی افتاد می

از بس در این چند روز دراز کشیده بود، بدنش کرخت شد.  به شدت ناراحت می ند.ربگی

ما "گفته بود شده بود. یاد بهادر افتاد که تعریف کرده بود در مسئله اکبر آقا، هادی 

وقتی قدم در این راه گذاشتیم دیگر  ،ها در مقابل دیگران و آیندگان مسئولیم کمونیست
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مان را و باید خودمان را حفظ کنیم تا بتوانیم وظایف تنها متعلق به خودمان نیستیم

کمی فکر کرد و تصمیم گرفت بلند شود و ورزش کند. کمی که  "یم.دهبدرستی انجام 

ورزش عالوه هر روز ورزش کند تا جسمش ضعیف نشود. ورزش کرد، تصمیم گرفت که 

یک هفته گذشته بود و از بازجویی کرد.  تر می قویتازه و اش را هم  ر جسم، روحیهب

اند پرونده را به دادگاه  چون چیزی از من بدست نیاورده»خبری نبود. پیش خود فکر کرد 

هنوز به  «شود و به بند میروم. اند و تا یکی دو هفته دیگر دادگاهم برگزار می ارجاع داده

کرد و ناراحت بود که چرا ضعف نشان داده و التماس کرده  فکر می اش آخرین بازجویی

 شد. تصمیم گرفت تا زمان دادگاه که بگذارند بخوابد. در این لحظه از خودش متنفر می

اش فکر کند و با انتقاد از خود نقاط  هر روز حداقل یکی دو ساعت به کارهای گذشته

به این نتیجه رسید  ها نشود. دچار این ضعفاش را پیدا کند تا در آینده دیگر  ضعف گذشته

. جا خوش کردن بی  نتیجه و شاید دل ای است، یک کار بی پردازی کار بیهوده که خیال

تر  تر و شکننده شکست و ضعیف های آشفته او را در هم می . خوابولی دست خودش نبود

سکوت  ز بود. روزهاهای رو افکار و توهمات و خیال بافی ةهای شبانه دنبال کابوس شد. می

بود و سکوت بود و سکوت. نه صدایی، نه تصویری به جز دیوار، نه بویی و نه چیزی 

های دیگر مرتبط  برای لمس کردن. تمام چیزهایی که یک انسان را با طبیعت و انسان

جلوی حمله  توانست تنها مانده بود. نمیو دیوار کند از او گرفته شده بود. با ذهنش  می

یک دفعه به  «کرد. کاش بهادر بود و آرامم می»را بگیرد.  هاو رؤیا خیاالت و توهمات

فشار ذهنی امانش را  «؟نموسرگرم کنم تا قوی بم وخودم ر هچطور»خودش آمد. 

شد و چنان نا امید و در  اش منقبض می افتاد، سینه گاهی نفسش به شماره می برید. می

. یکی دو بار به فکر خودکشی افتاد دید را در خود نمی هکه توان ادام شد خود فرو رفته می

تصمیم گرفت که در سلول کوچک قدم بزند تا ولی به سرعت از فکرش بیرون کرد. 

از دادگاه خبری نشد. چندین بار از نگهبانان دو هفته گذشت و  کمتر دچار خیاالت شود.

تر بود  که مهربان  . یکی از نگهباندر مورد وضعش سؤال کرد ولی جواب درستی نشنید
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 وها ر خیلیکه  های انفرادی شکنجه»فقط همین. فکر کرد  «شود. انشاهلل درست می»گفت 

خوان از این شکنجه استفاده کنن. ولی خیال  تسلیم کرده. حتماً در مورد من هم می

و باز هم به خیاالت و توهم  «م.شنم تسلیم نمیوکردن. اگر تا آخر عمر هم در انفرادی بم

نی تسلیم بشو دواین زن»گوید  فرو رفت و در خیالش دید که بازجو به همکارانش می

از این فکر احساس خشنودی کرد ولی دوباره به خودش  «نم چکار کنم.ود نیست، نمی

اوایل گذشته بود.  شسه هفته از بازداشت «باز توهم زدی!»آمد و با غیظ به خودش گفت 

متوجه  کم کمطور ادامه پیدا کند قادر به مقاومت نیست.  کرد اگر شرایط همین میفکر 

در خواست کرده بود که با مادرش تماس  تواند این شرایط را تحمل کند. شد که می

شود.  های دیگر توزیع می شنید که گاهی کتاب بین سلول بگیرد که اجازه نداده بودند. می

. نگهبان که آدم بدجنسی بود سرش داد زده بود بدهند درخواست کرد که به او هم کتاب

که برای تو همه چیز ممنوعه، نه کتاب، نه تماس با خانواده و نه میوه. بین این موارد 

عادت به خوردن میوه نداشت. یعنی مثل بقیه کارگرها  کالًترین چیز بود.  اهمیت میوه بی

ها و  آمد اول برای بچه اگر اضافه میفقط گاهی میوه خریده بودند، آن هم برای مهمان و 

هجوم ولی برخورد نگهبان باعث دلسردیش شد. دراز کشید و دوباره بعد خودشان. 

ها به خانه  عصرشدیم.  دستگیر نمی کاش نه من و نه بهادر». خیاالت شروع شد

بعد  «خندیدیم. گذاشت و می سر مجید می خوردیم. بهادر سربه رفتیم. دور هم شام می می

. چقدر ه. در اینجا زمان چقدر به کندی میگذرهنوتا کی باید تو انفرادی بم»به فکر افتاد 

. هکنی توی این دنیا تنهایی و هیچکس از تو خبری ندار ست. احساس میاه خسته کنند

عجب حرفی! حتی بالفاصله به خود آمد.  «کنی؟ اصال چرا مبارزه می چرا اینجایی؟

یاد اند.  احساس کرد بهادر و تمام رفقا با تعجب به او خیره شدهخودش تعجب کرد. 

تسلیم  ها را تحمل کردند و شدیدترین شکنجه دها در زندان گذراندن رفقایی افتاد که سال

در بند  وست که تو ر داری این سیستم سرمایه»به خودش گفت  و پا پس نکشیدند. نشدند

داران به بازجوها  در حقیقت سرمایه .خودش کنهار گذاشته تا تو را برده و تحت فش کشیده
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ایم و  شما را استخدام کرده ایم با پولی که از گرده کارگران بیرون کشیده گویند ما می

ایم تا از منافع ما دفاع کنید، دستتان را باز  زندگی بسیار خوبی برایتان فراهم کرده

توانید  تا هر طور که می ایم ردهایم و قاضی استخدام ک ، برایتان زندان ساختهایم گذاشته

ما کمونیست هستیم. در هر »دهیم  ما هم جوابتان می« .بگیرید وبه ما رزدن جلو ضرر 

مانیم. ما از قبل  کنیم و به  آرمان پرولتاریا وفادار می شرایطی با شما مبارزه می

تواند در  که زندان، درد، شکنجه و مرگ را هم می ایم دانستیم که قدم در راهی گذاشته می

ست در امتداد مبارزات قبلی و  ای ایم. زندان مبارزه ما این را پذیرفته پی داشته باشد.

تصمیم گرفت منتظر دادگاه و رفتن به بند عادی نباشد، چون این فکر او « مبارزات آینده.

و وقتش به بطالت  زد دامن میپردازی  گذاشت و به خیال می یرا در حالت بالتکلیف

فقط ، کمکی کندتوانست  فکر کردن به مسائلی که در اختیار او نبود و نمی. گذشت می

تصمیم گرفت شمرد.  ها و روزها را نمی دیگر ساعت .کردن وقت و تضعیف روحیه بود تلف

را  باید چار افسردگی نشوم. جسمم»مبارزه بپذیرد.  ندعنوان واقعیت رو هانفرادی را ب

باید تکلیفم را باخودم مشخص محافظت کنم تا تأثیر منفی روی ذهن و فکرم نگذارد. 

ای که  کارگری بود با زندگی معمولی با خانواده شروع به کنکاش در زندگیش کرد. «کنم.

نه  .گذشت دستی می با تنگبه بازوی او وابسته بودند. زندگی که  ،مثل بقیه کارگرها

همکاران  ةزندگی یکنواخت و فقیران ای به خوشبختی. ، نه امنیت شغلی، نه دریچهای آینده

 ترین تغییر ها و ناامید بودن همه از کوچک و همسایگان و سختی تأمین معیشت آن

او را  شان، شوم و اعتقاد به سرنوشت این وضعیتمظلومانه و قبول شان  مثبتی در زندگی

نعمت و پول غرق باشند و در پذیرد که یک عده بظلم را  توانست این نمی فکر انداخت.

از  ماکسیم گورکی «مادر» با گرفتن رمانشان.  یک عده دائم نگران گرسنگی خانواده

راهش را برای آینده روشن امید به تغییر را در او بیدار کرد و چشمانش باز شد.  دوستش،

شروع  گرفتند و این و بحث. با یکی از دوستانش صحبت کرد و تصمیم به مطالعه کرد

د. زندان اول و بعد زندگی اش بود. یک اتفاق بهادر را سر راهش قرار دا مبارزه
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های مبارز  و ارتباط با گروه و بهتر شرایط بیشتر جویانه با بهادر او را به درک مبارزه

 یک زندگی ساده و عادی کارگری در کنار مطالعه و مبارزه. کارگری کشاند.

 گرفتم، تصمیم میروشن کنم. االن اگر و آینده  با خودم وباید تکلیفم ر رودربایستی بی»

زندگی ساده یعنی  ؟کردم میانتخاب  کدوم رو ساده یا زندگی مبارزاتیزندگی بین 

 آیا تر کارمندی چطور؟ زندگی مرفهپذیرفتن مردن تدریجی، نا امیدی و افسردگی. 

زندگی کارگرها و زحمتکشان تحت منگنه فقر و فشار  که آرزویش را داشتم؟ نه در حالی

چرا کارگران نباید امنیت  باشم. خیالتوانستم نسبت به سرنوشت آنها بی نمی. ندهست

چرا نباید از حدودی  و ثروت نیست؟ شغلی داشته باشند؟ مگر کارگر تولید کننده نعمت

بتوانند مطالعه کند، ورزش کند تا  رفاه برخوردار باشد؟ چرا نباید اوقات فراغت داشته باشد

بهداشت و آموزش  مسکن، و از امکانات فرهنگی استفاده کند؟ چرا نباید به راحتی از

باید  . حاالگذشتم راضیم از زندگیب! پس خُ .برخوردار باشد؟ و هزاران چرای دیگر

نم االن کجا ایستادم و چه باید بکنم. مسلم هست وکنم تا بد هم روشن ور هتکلیف آیند

تونم برگردم. پیدا کردن کار هم ساده نیست ولی به کمک دوستان  که به کار سابقم نمی

دم. ب مثل گذشته ادامه  وگردم یا راهم ر . آیا به زندگی ساده برهباالخره راهی پیدا میش

. ولی هکن وجه قبول نمی م بهیچتازه بهادر ه .زندگی ساده را که در گذشته هم رد کردم

تحت مراقبت از این به بعد ام. از نظر حکومت شناخته شده هستم و  من دوبار زندان افتاده

و  شهدست و پایم بسته می افتم و  ترین اقدامی دوباره زندان می و کنترل. با کوچک

که بتوانم  هنوم تونم مؤثر باشم. این شرایط مطلوب من نیست. تنها راهی که برام می نمی

. این نوع زندگی هم بسیار شرایط سختی های به مبارزه ادامه بدم زندگی و مبارزه حرفه

دارم؟ آیا  وم؟ آیا توانش رربیانقدر قوی هستم که از پس شرایط بسیار سخت بوا. آیا هدار

در گذشت.  روزها به سختی میشروع به فکر کردن به این مسئله کرد.  «دارم؟ وایمانش ر

باید »گفت  کرد. با خودش می کرد. شرایط مختلف را بررسی می م فکر میئچند روز دااین 

؟ دوری هشیم یببینم. بهادر چو نها راواز مادر و برادرم جدا شوم و شاید خیلی کم بتونم 
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جا شدن،  زندگی مخفی، مرتب جابهتونم طاقت بیارم؟  . میهاز بهادر و خانواده خیلی سخت

عمیق،  ةترین شرایط مخفی کاری، مطالع م سختئمئن، رعایت دانداشتن یک سرپناه مط

قدرت تبلیغ و اقناع کارگران، توان سازمان دادن، همه و همه جزء عادی زندگی یک 

 «؟دارم ودارم؟ آیا آمادگیش ر وآیا توانش رآیا انگیزه کافی دارم؟ ایست.  مبارز حرفه

ای نداشت. راه میانبری  نبود. چندین روز با خودش کلنجار رفت. چاره ای تصمیم ساده

 حتی به فکرش خطور نکرد.شدن  دولت سرمایهیعنی تسلیم  سوم،وجود نداشت. راه 

شد امکان داشت جان  ای بود و اگر در آینده شک بر او مستولی می العاده مسئله فوق

صمیمش را گرفت. با ایمان کامل زندگی باالخره تای از مبارزان را به خطر اندازد.  عده

باید پس ای را انتخاب کرد. ولی صادقانه به این نتیجه رسید که آمادگیش را ندارد.  حرفه

برای نظم مسئله خیلی مهمی بود. خود را آماده کرد. تنها ابزارش جسم و ذهنش بود. 

. ورزش را دو بار در روز کرد. کتاب نداشت، تصمیم کردریزی  گذراندن وقتتش برنامهبهتر 

حسابی های گذشته کند.  دانستنیها و واندهخبا نظر انتقادی شروع به دوره کردن گرفت 

ها را نقادانه بررسی کرده و در شرایط مختلف  ها کنکاش کند و سعی کند آن در آن

وضع جامعه و اوضاع  ةو نقد کند. در بار را هم بررسیخودش کارکردهای گذشته  بسنجد.

امر بردن  حلی برای جلو راه سعی کندمعیشتی، آگاهی و تشکل طبقه کارگر فکر کند و 

و در مقابله با دشمن تمرکز  جلو برودمتانت و خونسردی با از این به بعد  مبارزه پیدا کند.

بازجویی را در نظر بیاورد و سعی کند  های بدترین صحنه و هوشیاری خود را حفظ کند.

کنترل خشم و احساسات خود را کنترل و با نفرت راه مقابله منطقی را جستجو کند. 

العمل، تأمل و  بگیرد قبل از اقدام و عکسیاد  احساسات تمرین روزانه شد. تالش کرد

سپس  همیشه اول بررسی شرایط مشخص و بعد تحلیل و را بکار گیرد.تفکر همه جانبه 

کرد  می  م تمرینئدا نه به ظاهر آن.به نتایج و اقدام کردن. به عمق مسایل نگاه کردن و 

اش را تقویت. با خمیر نان چند مجسمه کوچک درست کرده بود و با آنها یک  و انگیزه

های  از زاویه شکرد و رفقای هم سلولی تیم مطالعه و بحث راه انداخت. مسایل را بیان می
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اگر هر کدام قانع  ها را قانع کند. کرد آن کردند و او سعی می مختلف مخالفت می

کرد از منظر دیگر او را  ساخت و سعی می کرد و دوباره می شدند با مشت او را له می نمی

کرد و ظلم  بررسی میداری را  سرمایه های مختلف استثمار و روش ها شیوهقانع کند. 

کرد. تمام مبارزان  دیگر خود را تنها حس نمی. کرد می ور ها، نفرت را در او شعله آن

ها با تالش و مبارزه سرسختانه و تسلیم  ثانیه کمونیست در سراسر جهان همراه او بودند.

 گذشت. ناپذیر می
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های  جریان هواداران بعضی .که اعتصابات ادامه پیدا کرده بودی سه ماه در طی

دار در خارج و  و مخالفین سرمایهنما  های چپ طیف ها و تو خالیِ جریان یتندرو

شون سعی در کشاندن تظاهرات به خیابان و درگیر کردن کارگران با نیروهای  عوامل

 کردند تا با نفوذ معدود عناصرشان به داخل تظاهرات و دادن شعارهای سیاسیِ دولتی می

ن تخریب و آتش شا عوامل نفوذی دولتی هم وظیفه .کرده باشند اظهار وجود ،انحرافی

ای به دست دولت برای سرکوب وحشیانه تظاهرات  زدن اموال عمومی بود که بهانه

 ةسی و ایران اینترنشنال هم با تبلیغات مزوران بی بیمثلِ کارگری  های ضدِ بدهد. رسانه

چند ماه حقوق عقب  دیگر بردند. از طرف دست چین شده اهداف خود را به پیش می

باالخره نگذاشته بود.  کارگرها حقوقی اعتصاب، رمقی برای مانده، بعالوه چند ماه هم بی

کمتر از انتظار کارگرها ولی بیشتر از تصمیم  ،داران دولت مجبور شد علیرغم فشار سرمایه

یاست ها، س ، رقم افزایش حقوق را اعالم و در مقابل اعتصابداران و خواست سرمایه اولیه

تفاوتی اختیار کند. از طرفی هم کارفرماها بیکار ننشسته بودند و با کمک  بی

تر را با وعده و  پاشیدند و افراد ضعیف هایشان تخم یأس و تفرقه بین کارگران می جاسوس
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تر، در  تر یا محتاج کردند. به تدریج کارگرهای ضعیف وعید، تشویق به بازگشت به کار می

یم شدند و شروع به بازگشت به کار کردند. کارفرماها هم شروع مقابل فشار فقر تسل

به استخدام  کردند زمان شروع کردند، و هم کردند به تهدید کسانی که هنوز ایستادگی می

سیل بیکاران. اعتصابات رو به خاموشی گذاشت و بعد از سه ماه کامالً فروکش  جدید از

کارگری گسترش های اولیه  و شبکههای کوچک  ولی پیوندهای کارگری و تشکلکرد. 

اعتصابات شد.  می کامالً حس یابی یابی برای قدرت پیدا کرد. لزوم وحدت و سازمان

یابی  آگاهی کمونیستی و تشکل ،طبقاتی ةمبارز با هر کارگری به پیروزی نرسید ولی

  داشت. میبه پیش برگامی  طبقاتی

 زرینتوانست  ،از تمام امکاناتو نیم زندگی در سلول انفرادی و محرومیت ماه  دو

 ه بودبا مادرش تماس بر قرار کند. به مادر گفتبودند  هماه اجازه داد دو بعد از بشکند. را

گفته بود  تر از گذشته هستم که پیغامی بود برای بهادر. خیلی قوی حال من خوب است.

کنید؟ و  میگذرد، با خرج و مخارج چکار  من نگران شما هستم. زندگیتان چطور می

آورد. دوستان هم تا آنجا که  مان را در می کند و خرج پسرم کار می مادرش گفته بود شیر

شود؟ مادر  پس درسش چه می ه بود، نگران ما نباش. زری پرسیدکنند توانند کمک می می

. پدر و ه بودتلفن قطع شد ه بود کهد. از حال بهادر پرسیدرو بود مدرسه شبانه می هگفت

چند بار دیگر  ادر از روستا آمدند و به دیدار او رفتند و از حال زری به او خبر دادند.مادر به

در انفرادی مقاومت کرد. در زندان نتوانستند روز  76کوه  زری به بازجویی رفت و چون

 شد.  فوالد آبدیده فوالد را خم کنند.

 ای برکشید. شعله .بعد از سه سال درب زندان باز شد

 1400 دی
 فراز پاکدل


