
داستان کوتاه

میان ماه من تا ماه گردون
فراز پاکدل

 یک ساعت بود که هوا تاریک ش��ده ب��ود. رقص ش��عله های آتش و دود ناش��ی از
ً
تقریبا

سوختن آشغال ها در سطل های زباله به همراه فریاد و ش��عار، فض��ا را پوش��انده ب��ود. در

 فقط جوانان و در پیاده رو ها و در کنار درختان سرسبز ترکیب جوانان
ً
وسط خیابان تقریبا

ب��رخی ک��رده، گره مشت عدهای با زیاد بود.
ً
نسبتا جمعیت ایستاده بودند. میانساالن و

دخترها با چرخان��دن روس��ری و ع��ده ای س��نگ در مش��ت ش��عارها را ب��ا خش��م تک��رار

 آزادی خواهی و “مرگ بر دیکتاتوری” بود و گاهی هم ش��عارها
ً
میکردند. شعارها عمدتا

همراه با فحش های رکیک بود که جوانها با خنده و رضایت تکرارش��ان می کردن��د. این

اعتراضات باعث شده بود که رابطه دختران محل ب��ا پس��رها نزدیک ت��ر و گرم ت��ر بش��ود.

رفت و آمد ماشین ها در خیابان به همراه بوق ممتد در کنار معترضان و سکوت در کن��ار

نیروهای سرکوب به سختی انجام می شد.
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مپن،
ُ
به فاصله چهل پنجاه متر جلوتر صف گارد ویژه و کنارشان لب��اس شخص��ی های ل

منتظر رسیدن نیروی کمکی و یا دستور عقب نشینی بودند. پشت سرشان دو نفر لب��اس

شخصِی تفنگ ساچمه ای در دست به موتورهای پارک شده تکیه داده بودن�د و ن�اراحت

که چرا بهجای تفنگ جنگی اسباب بازی ب��ه دستش��ان داده ان��د. گ��اهی از می��ان ص��ف

نیروها به معترضان نگاه می کردند و دخترهای خوشگل را به یکدیگر نش��ان می دادن��د و

با ادبیات الت منشانه همراه با فحش می گفتند: اگر امش��ب یکی دوت��ا از این دخ��ترا ب��ه

چنگ مان بیافتند چه کیفی می کنیم. نیروه��ای کمکی رس��یدند. دس��تور آماده ب��اش داده

شد. فرمانده نیروهای سرکوبگر از پشت بلندگو از معترضان خواست که متفرق شوند،

در غیر این صورت عواقب بدی برایشان به همراه خواهد داشت. چند تهدید دیگر ک��رد

شنید. پاسخ شعار “بیشرف، بیشرف” و شعارهای بلندتر با که

دستور حمله صادر شد. اول چند گاز اشک آور به میان معترضان خیابانی ش��لیک ش��د.

در میان معترضان تالطمی به وجود آمد. دو نفر پوکه گاز اشک آور را به سمت نیروهای

سرکوب شوت کردند. نیروهای گارد ویژه با لباسهای س��یاه مخص��وص ط��راحی ش��ده

برای ارعاب و سپر و باتوم به س��مت معترض��ان ح��رکت کردن��د. س��نگ پرانی هم��راه ب��ا

فحش های رکیک شروع شد و سرعت نیروهای س��رکوب و لب��اس شخص��ی کن��د ش��د.

چندین تیر هوایی شلیک شد ولی در شهامت جوانان تأثیری نداشت. سنگ پرانی همراه

با شعار “بی شرف، بی شرف” شدت گرفت و باعث توقف سرکوب گران ش��د. بعض��ی از

جوانان از حاشیه پیاده رو و در پناه درختان پیش روی می کردند و از فاصله نزدیک ت��ر ب��ا

میگرفتند. هدف را نیروها سنگ
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فرمانده، ساچمه زن ها را فراخواند و خودش با کلت چندین ت��یر ه��وایی ش��لیک ک��رد.

فرمانده به سمت یکی از جوانان که در پیاده رو خیلی نزدیک شده بود شلیک کرد و او را

به شدت زخمی نمود. بالفاصله چندین جوان به سرعت خودشان را به زخمی رساندند

 چه به سر زخمی آمد. تیراندازان هم با
ً
و او را از مهلکه دور کردند. معلوم نشد که نهایتا

فحش های ناموسی چندین رگبار ساچمه ب��ه س��مت معترض��ان ش��لیک کردن��د و فری��اد

بعضی از جوانان بلند شد. در وسط خیابان بین جوان��ان ش��کافی پدی��د آم��د و جوان��ان

سعی کردند در پیاده روها و در پشت درخت��ان و جعبه ه��ای مخ��ابرات س��نگر بگیرن��د و

هم چنان با سنگ به نیروها حمله کنند. معترضان میانسال عقب نشینی کردند و ب��اعث

 به میان معترض��ان
ً
شدند که جوانها هم عقبنشینی کنند. چندین گاز اشک آور مجددا

تفن��گ رگب��ار چن�دین س��رکوبگران هج��وم ب��ا هم��راه ش�د. ش��لیک پیادهرو و خیابان در

ساچمهای دیگر شلیک شد.

فریاد بهروز بلند شد و سنگ از دستش به پایین افتاد. مژده از پشت درخت ب��ه س��متش

 و»م��ادر قحبه ه��ا بهم ت��یر زدن« بهروز با ناله گفت»چی شد؟«آمد و با هیجان پرسید 

دست خونی اش را از روی سینه نزدیک شانه راستش بلند کرد تا خ��ون را نش��ان بده��د.

مژده بالفاصله او را به پشت درخت کشاند. یکی از تفنگ دارها سنگ به سرش خ��ورد و

به زمین افتاد. دو نفر از لباس شخصی ها زیر بغلش را گرفتند و به عقب بردند. نف�ر دوم

شلیک کننده هم سست شد و به عقب رفت. جوان ها هم که این صحنه را دیدند شروع

به پیش روی کردند و با فریاد و فحش، سنگ پرانی را تشدید کردند.
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»ترسیدم! فکر کردم ت��یرمژده پیراهن بهروز را باز کرد و محل زخم را نگاه کرد و گفت 

جنگی خوردی، خوبه که ب�ه ش�ومبولت نخ�ورد و اال بای�د امش�ب پهل�وی یکی دیگ�ه

 به��روز گفتمی خوابیدم. فقط پنج شش تا ساچمه هست. چقدر تو سوسول هس��تی.«

 حس نداری. دستم فلج شده و تکون نمی خوره. س��اچمه ها ف��رو رفتن. خیلی
ً
»تو اصال

»حیف شد. حسابی داشتیم از پسشون برمی اومدیم. باشه ب��ریم مژده گفت درد دارم.«

 با هم به سمت ماشین پدر مژده که در خیابان فرعی پ��ارک ش��ده ب��ود ب��ه راهدرمانگاه.«

افتادند. مژده پشت رل نشست و بهروز هم چنان ن��االن کن��ارش نشس��ت. م��ژده پرس��ید

»مگ��ر دیوون��ه ش��دی. ه��رکی ب��ره درمانگ��اه ی��ا به��روز گفت »کدوم درمانگاه بریم؟«

اورژانس بالفاصله ترتیبش رو میدن. بریم آپارتمان دکتر قورباغه ُکش.«

پنج چه�ار جراحیه��ایش تش��ریح و تنه�ا ب�ود چه�ارم سال پزشکی دانشجوی که دکتر

 و زیر بغل به��روز»مژده این چش شده؟«قورباغه بود، در را باز کرد و با تعجب پرسید 

»هیچی! پنج ش��ش تا آرپی جی خ��ورده.«را گرفت و به داخل برد. مژده ب��ا خن��ده گفت 

»این خ��ودشبهروز که به شدت لجش گرفته بود آهسته روی کاناپه دراز کشید و گفت 

تا یه فشار بهش میارم کلی آخ و اوخ میکنه. حاال واسه من با مزه شده. دکتر جون ب��بین

 و به کمک دکتر پیراهنش رو درآورد.چکار میتونی بکنی؟«

»من داروی بی حسی ندارم. باید تحمل کنی تا هم ضدعفونی بریزم و هم بادکتر گفت 

م��ژدهپنس ساچمه ها رو در بیارم. هر دو کار سوزش و درد داره. میتونی تحمل ک��نی؟« 

»با س��وزن زدندکتر گفت »دکتر پس تو قورباغه ها رو چطور لت وپار می کنی؟« گفت 
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»خ��وب اینم همون ج��وری بیهوش��ش م��ژده گفت تو نخاعشون بیهوش ش��ون می کنم.«

»دک��تر ج��ون ب��رو م��ژده ب��ا خن��ده ادام��ه داد »بی م��زه!« بهروز با دلخوری گفتکن.«

وسایلت رو بیار، خفه کردن این قورباغه با من.«

»من آم�اده ام.«دکتر وقتی با وسایلش برگشت و یک نایلون زیر بهروز پهن ک�رد و گفت

مژده پیراهن بهروز را لوله کرد و در دهانش گذاش��ت و دس��ت های به��روز را محکم در

 دکتر محل��ول ض��دعفونی را روی زخم ریخت»دکترشروع کن.«دستش گرفت و گفت 

که فریاد خفه بهروز بلند شد. سپس پنس را در زخم ها فرو می کرد و س��اچمه ها را یکی

یکی در می آورد. یکی از ساچمه ها عمیق تر فرو رفته ب�ود و ب�ه س�ختی در آم�د. به�روز

 از درد بیهوش شده بود. دوباره محل زخمها را ضدعفونی کرد و با باند بست و به
ً
تقریبا

گفت شد.«مژده و»تموم ک��رد بغ��ل را دکتر و برداشت از دهانش را بهروز پیراهن مژده

 و مشغول ناز کردن بهروز شد.»اینم ویزیت تو.«لپش را بوسید و گفت 

گفت »تو باید قص��اب می ش��دیبعد از ربع ساعت، بهروز کم کم به حال اومد به دکتر 

»منتظر کس��ی هس��تی؟« در همین موقع زنگ در به صدا در آمد. مژده پرسیدنه دکتر.«

 سر می زنن«دکتر گفت 
ً
 و پایین رفت تا در را ب��از کن��د. افش��ین»نه! ولی بچه ها معموال

»کم��ک کن ک��ه اینبود که زیر بغل یک نفر غریبه را گرفته بود و س��المی ک��رد و گفت 

 به آهستگی از پله ها باال رفتند و داخل شدند. رفیق افشین یکرفیقمون رو ببریم باال.«

پاکت با چند تا سیب زمینی و یک بسته دارو در دست وارد شد.
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 م��ژده»شما اینجا چکار می کنین. هنوز حکومت رو س��رنگون نک��ردین؟«افشین گفت 

»به  به! افشین چپی بی غیرت. قهرمان ما تو مبارزه تیر خورده، دکتر عملش کرد.«گفت 

»دکتر ی�کبهروز هم با ناله سالم کرد. افشین جواب سالم بهروز را داد و به دکتر گفت 

مجروح دیگه هم برایت آوردیم. برو وسایلت رو بیار. این رفیق ما اسمش امیر هست و

 دک��تر وس��ایلش و هم��ان ن��ایلون قبلی را آورد و گفتپ��ای چپش س��اچمه  خ��ورده.«

 ش�لوارت رو در بی��ار و روی این ن��ایلون دراز
ً
»ببخشید، کاناپه ی دیگه ای نداریم. لطف�ا

 م��ژده گفت»ببخشید من جلو این خانم خجالت می کشم.« امیر با شرم گفت بکش.«

 ام�یر لنگ��ان لنگ�ان ن�ایلون را برداش�ت و»وا! چه سوسول. برو پشت کاناپه بخ�واب.«

پشت کاناپه پهن کرد و منتظر شد تا مژده رویش را برگردان��د. م��ژده آهی کش��ید و گفت

کشید.»ندید بدید« کاناپه دراز روی بهروز پهلوی و

افشین دهنش رو محکم بگ��یر ک�ه داد و بی��داد نکن��ه. دوایامیر آماده شد. دکتر گفت »

 دک��تر»الزم نیست. به درد ع��ادت دارم و تحم��ل می کنم.«.« امیر گفت بی حسی ندارم

ساچمهها را یکی یکی درآورد و جای زخمها را ضدعفونی کرد و با باند بس��ت و گفت

تمام شد. جای دندان امیر روی دستش مانده بود. شلوارش را پوشید و از دکتر و افشین

 تش��کر و خ��داحافظی
ً
تشکر کرد و پاکت سیب زمینی و داروهایش را برداشت و مجددا

کرد.

»خیابون ها شلوغه. اگه مشکوک بشن و بگیرنت و زخم هات رو ببینن تا ماافشین گفت 

« دکتر هم که از ص��حبت ه��ایرو لو ندی ولکن نیستن. امشب اینجا بمون صبح برو.
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افشین ترسیده بود چند بار تأیید کرد. ام��یر م�ردد ش��د و ب��االخره برگش��ت و هم��ان طور

سربه زیر روی صندلی نشست. امیر موبایل قدیمی اش را درآورد و شماره ای را گ�رفت و

 به خانم منگفت 
ً
»سالم آقا جالل. ببخشید مزاحم شدم. زحمتی خدمتتون دارم. لطفا

طوری خبر بدین که نگران نشه. اگ��ه ممکن��ه ی��ک خبر بدید که من امشب نمیتونم بیام.

نون بربری با چند تا سیب زمینی هم بگین پسرتون بخره و ب��رای ش��ام امش��ب بهش��ون

بده. من فردا صبح باهاتون حساب میکنم. … خیلی ممنون ببخشید زحمت تون دادم.

 و خداحافظی کرد و خی��الش ازانشاالله جبران می کنم. خانواده رو هم سالم برسونید.«

خانه راحت شد.

 و به بهروز»خوش به حال شون. چه چیپسی بزنن به رگ. منم گرسنم شده.«مژده گفت 

بده.«گفت سفارش پیتزا تا چند زنگ بزن خجالت بکش. دیگه  به�روز ب�ه دک�تر»پاشو

»من س��یرم. ب��رای من س��فارش امیر گفت »تو سفارش بده من پولش رو میدم.«گفت 

»منم پی�تزا نمی خ�ورم ب�رای من دو ت�ا س�اندویچ افش�ین متوج�ه ش�د و گفت ن�دین.«

 مژده بلند شد و اومد روی تنها صندلی باقی مانده کنار امیر نشست. یکسفارش بده.«

نگاهی به امیر انداخت و اخم هاش رو در هم کشید و از پهلوی امیر بلند شد و دوب��اره

»ببخشید بو میدم. من کارگرم وروی کاناپه کنار بهروز نشست. امیر متوجه شد و گفت 

از صبح تا عصر کار کردم و بعدش دنبال دوا ده تا داروخون��ه رو گش��تم ت��ا دوا رو پی��دا

کردم. تازه می خواستم برم خونه که این بی ناموس ها با موتور تو پیاده رو به پام تیر زدن و

افتادم. افشین خان هم خیلی لطف کردن و زحمت کشیدن و به زور منو اینج��ا آوردن.

ببخشید.« عوضکنم. رو لباسم و کنم و نظافت خونه نکردم برم فرصت
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»ِا شما کارگرید. چه عجب باالخره به انقالب پیوستین! بازم جای ش��کرشمژده گفت 

»خانم من گفتم ک�ه ت�و تظ�اهرات نب�ودم. از داروخون�ه میوم�دم ک�ه امیر گفت باقیه.«

»آها حداقل با این  کارشون پ��ای ش��ما رو مژده گفت بی خود و بی جهت بهم تیر زدن.«

»ن��ه خ��انم ب��ا چن��د ت��ا امیر که کمی عصبانی شده بود گفت هم به انقالب کشوندن.«

ساچمه کارگرا دنبال شما نمیان. درد کارگرا چیزای دیگه ایه.«

»این افشین ما هم چپی بود و همیش��ه کلی ادع��ا وبهروز به پشتیبانی مژده درآمد گفت 

قیافه برای ما میومد و از مب��ارزات و تحلیل ه��ای س��ازمانش ص��حبت می ک��رد و ش��عار

سرنگونی و شورای کارگری و رهبری طبقه متوسط توس��ط ک��ارگرا رو می داد. چن��د روز

اول هم تو تظاهرات اومد ولی اونم مثل تو ترسید و خونه نشین شد.«

گفت و ک��رد پیشدس��تی امیر بده، رو بهروز جواب که این از و قبل زد پوزخندی افشین

 م��ژده بالفاص��له»شما دنبال چی هستین که انتظار دارین م��ا ک��ارگرا دنب��ال تون بی��ایم.«

»آزادی، دموکراسی. من می خوام اون جور که دلم می خواد زندگی کنم. آزاد و رها.گفت 

هرچی دلم می خواد بپوشم. با هر کی که دلم می خواد دوست بش��م و بگ��ردم و زن�دگی

کنم. هرچی دلم می خواد بخورم. هرجا دلم خواست برم. ه��ر وقت خواس��تم برقص��م.

ه��ر وقت خواس��تم داد ب��زنم و اع��تراض کنم. چه��ل س��اله ک��ه این کسی کنترلم نکنه.

آخوندای ..کش نفس کشیدن ما رو هم تحت کن��ترل خودش��ون گ��رفتن. چه��ل و چن��د

ساله که کنترل می کنن که چی بپوشم، چی نپوشم، چی بخ��ورم و چی نخ��ورم. چک��ار

بکنم، چکار نکنم. کجا برم، کجا نرم. حتی ب��ا کی بخ��وابم و چه ج��ور بخ��وابم رو هم
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کن��ترل می کنن. اونم از دزدی و فس��اد و وحش��یانه ش��کنجه ک��ردن و زن��دان و اع��دام و

آدمکشی و تحریم ها و گ��رونی و هزارت��ا ک��وفت و م��اجرا. نه  ک��ار برام��ون هس��ت و ن��ه

آیندهای. بازم بگم. دیگه به این جامون رسیده. دیگه ظرفیت مون پرشده و ح��اال منفج��ر

شدیم. می خ��وام اونج��ور زن��دگی کنم ک��ه م��ردم ت��و آمریک��ا و اروپ��ا زن��دگی میکنن.

در همین موقع زنگ در به صدا درآمد و به��روزدموکراسی واقعی می خوام. بازم بگم؟« 

کارتش را به دکتر داد که سفارش ها رو حساب کنه. افشین به زور ی��ک س��اندویچ را ب��ه

امیر داد.

»اول ب��ذارین من ج��واب به��روز روبعد از شام دوباره بحث شروع شد. افش��ین گفت 

بدم. تو درست میگی. من چپی بودم و خیلی معتقد و مطِمئن. همون جور ک��ه ی��ادتون

و س��رنگونی مرتب تبلی��غ نمیدیدین، من هم رو خواب تظاهرات شما که زمانی هست

جنبش عمومی می دادم. مطمئن بودم که با شروع یک بحران اجتم��اعی و ب��ا توج��ه ب��ه

فشار شدید اقتصادی به مردم، علی الخصوص طبقات فرودس��ت، انقالبی ت��رین طبق��ه

یعنی کارگرا به پا می خیزن و طبق تحلیل سازمان، شوراهای کارگری و مردمی به وج��ود

میاد و طبقه کارگر رهبری مبارزات رو به دست می گیره و خرده ب��ورژوازی هم از ک��ارگرا

پ��یروی می کن��ه و خالص��ه حک��ومت رو س��رنگون و دیکت��اتوری ش��ورای ک��ارگری و

دموکراسی سوسیالیستی رو برپا می کنیم. اما بع��د از ی��ک هفت��ه ش��رکت در تظ��اهرات،
ً
دیدم که شعارها به جز سرنگونی همه در جهت ب��ورژوازی و سرمایه دارهاس��ت. اص��ال

یک دونه شعار مربوط به مبارزه طبقه کارگر وج��ود نداش��ت. ب��ا بچه ه��ا و جوانه��ا ک��ه

و نب��ود خ��بری هم ک��ارگر طبقه خود از آمریکا بود. و اروپا همه صحبت میکردم، قبله
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اگر یک تعدادی هم شرکت می کردن نه با ش��عار و خواس��ت های طبق��اتی بلک��ه تک��رار

ش��عارهای ب��ورژوایی ب��ود و دنب��اله رو خرده بورژواه��ا و در حقیقت دنب��ال سیس��تم

سرمایه داری بودن. من نترسیدم بلکه به درک خودم از تحلیل های سازمان شک ک��ردم.

دوباره شروع به مطالعه تحلیل ها و بیانیه های سازمان کردم. چن��دین ب��ار خون��دم. ولی

دیدم با واقعیت توی میدون زمین تا آسمون فرق داره. تظاهرات خارج کشور رو هم که

دیدم پرچم های سرخ در کنار سایر انواع پرچمهای س��رمایه دارها و تجزیه طلب ه��ا. ب��ه

یک باره فرو ریختم و از دنباله روی خودم نفرت پیدا کردم. دیدم که به دنبال امپریالیس��م

و سرمایهداری غربی افتادم و آلت دست اونا شدم. این ب��ود ک��ه دیگ��ه ت��و تظ��اهرات و

اعتراض ها شرکت نکردم و ش��روع ب��ه مطالع��ه مج��دد ک��ردم. به خص��وص ب��ه مطالع��ه

جن��اح و رادیکال لیبرال برچسب حتی و میکردن رو نقد چپها از قبل که تحلیلهایی

چپ سرمایهداری رو میزدن. باید بگم که این برچسب اونا رو هن��وز نمی ت��ونم هض��م

کنم ولی تحلیل هاشون با واقعیت میخونه.« بعد از کمی مکث ادامه داد »الزم بود ک��ه

یک جایی انتقاد از خوِد سختی بکنم و چه بهتر که امروز نه جلوی ش��ما، بلک��ه جل��وی

 نفس عمیقی کشید و احساس آرامشی به او دست داد.یک کارگر این  کار رو کردم.«

 مط�رحبعد از مدتی سکوت امیر رو به افشین گفت 
ً
»برای من هم مس��ئله ت��رس اص��ال

نیست. ببخشید بعض��ی از اص��طالحات و گفته ه��ای ش��ما رو نفهمی��دم ی��ا درحقیقت

نمی فهمم. اما حس کردم که آدم بسیار شجاع و صادقی هس��تی. از ط��رف دیگ��ه حس

کردم که سمت ما کارگرا هستی. صحبت هایی می ک��نی ک��ه ب��رای من کمی ناآش��نا ولی

کنیم.« صحبت هم بیشتر با
ً
بعدا امیدوارم گفتدلچسبهست. و م��ژده کرد به رو بعد
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 ب��ه ذهن من خط��ور
ً
» این همه آرزوها و نیازهایی که پشت سر هم ردیف ک��ردی اص��ال

نمی کنه و حتی تا حاال بهش فکر نکرده بودم. ضمن این که این دموکراسی آمریکایی و

اروپایی که می خوای، تو کشورای اطراف ما تست شد. حتی خود آمریکا اوم��د و چن��د

سال به بهانه پیاده کردن دموکراسی موند. نتیجه اش چی شد؟ جز ب��دبختی و خ��رابی و
ً
بیچارگی برای مردم و بخصوص کارگرا، چی عایدشون شد؟ سؤال دیگه ام اینه که اصال

برای چی دلتون می خواد و یا انتظار دارین که کارگرا تو اعتراضهای شما سهیم بش��ن؟

«چه فایده ای برای شما داره؟

»اگ��ر ت��و هیچدکتر روی کاناپه خوابش برده بود. بهروز وسط بحث پرید و س��ؤال ک��رد 

آرزو و نیازی نداری پس مشکلت چیه؟«

زن��دگیم ب��دتر میش��ه، وض��ع ک��ار میکنم هرچی بیشتر که اینه گفت »مشکل من امیر

مشکل من اینه که نمی دونم حقوقم تا چندم م��اه میکش��ه و همش نگ��رانم ک��ه بع��دش

خرج زن و بچه ام چی میشه. مشکل من اینه که با دی��ر پ��رداخت ک��ردن حق��وقم از کی

میتونم قرض بگیرم. همش نگرانم که زن و بچه ام مریض بشن و خ��رج دوا و دکترش��ون

رو نداشته باشم. مشکل من اینه که وقتی بحث تعدیل نیرو پیش میاد دل تو دلم نیس��ت

که مبادا من رو اخراج بکنن. تازه بعدش خیلی دلم ب��ه ح��ال اون��ایی ک��ه تع��دیل ش��دن

می سوزه چون اونا رفیقای خودم ب�ودن، چ�ون می��دونم ک�ه چ�ه دوران س�ختی در پیش

دارن. من نگران این هستم که کارفرما برای این که حقوق م��ا رو کم��تر ب��ده و س��ودش

بیشتر بشه بیخودی جریمه مون  کنه. من نگران این هستم ک��ه روز ب��ه روز چق��در ت��ورم
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اضافه میشه و دولت ک��ه دس��تش ت��و دس��ت س��رمایه دارها هس��ت ب��رای س��ال دیگ��ه و

حقوق مون چه نقشه ای داره. اما خوشحالی هام اینه که برم خونه و زنم بگه نگران نب��اش

حال بچه بهتر شده، زنم بهم بگه خبر خوب، ص��احبخونه رفت��ه مس��افرت و چن��د روز

می تونیم بدون غرولند عقب افتادن اجاره نفس بکشیم. خوشحالی من اینه ک��ه بع��د از

گشتن ده تا داروخونه باالخره داروی زنم رو پیدا کردم. آرزوم اینه عصر که خسته م��یرم

خونه و جلوی تلویزیون فکسنی می شینم حداقل یک فیلمی بذاره که یه ساعت دردهام

 دردم اینه که چرا این همه بدبختی نصیب ما کارگرا شده. م��ا ک��ه
ً
رو فراموش کنم. اصال

از صبح تا شب جون میکنیم و ه��ر ک��االیی ک��ه نی��از م��ردم هس��ت رو براش��ون تولی��د

می کنیم. پس چرا ما محروم تر از همه ایم.«

به��روز رفته بود. هم تو اخمهاش و حس میکرد را افشین درد شد. برقرار سکوت مدتی

و مژده از درک وضعیت کارگر دور بودند. مژده باز در فکر آرزوهای خودش بود و گفت

»حاال که ما هم به خاطر خودمون و هم به خاطر شما داریم مبارزه می کنیم و شجاعانه

کشته میدیم و عقب نشینی نمی کنیم، شما هم دست به کار بشین و ح��داقل اعتص��اب

 کمر حکومت بشکنه و زودتر س�رنگون بش��ه و م�ا هم این هم�ه۵۷بکنین تا مثل سال 

.«هزینه ندیم

»مثل این که متوجه صحبت های من نش��دی. درد من و ش��ما هیچ وج��هامیر پاسخ داد 

 برای من مطرح نیست. به
ً
مشترکی نداره. این خواسته هایی که شما مطرح می کنی اصال

قول معروف “میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است.” تو دنبال آزادی
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برای خودت هستی. من اگر آزادی برام مطرح بشه اون آزادی رو می خوام که برای هم��ه

کارگرا و زحمتکش ها برقرار بش��ه، ح�تی ب�رای ش��ما ب��ه ق�ول آق��ا افش�ین خ�ورده ری�زه

ه��ر ک��اری دلم می خ��واد  این آزادی به من اجازه نمیده که
ً
نمی دونم چی چی. و مطمئنا

انجام بدم، به خصوص اگر به ضرر کارگرای دیگه باشه. برخالف شما که هر ک��دومتون

همه چی رو به خاطر خودتون به تنهایی می خواین. اما سؤال اصلی من اینه که اگ��ر م��ا

کارگرا اعتصاب کنیم و کمر حکومت بشکنه و سرنگون بشه بعدش چی میش��ه. در این

ب��اره هیچی از ش��ما و بقی��ه معترض��ان نش��نیدم. فق��ط می گین م��ا این حک��ومت رو

نمی خوایم.«

 از اینا بهتره و چ��ون ص��د در ص��د م��ذهبیمژده جواب داد 
ً
»هر کی بعدش بیاد مسلما

آدما نمیذارن.« روی کنترلی نیست،

»پدر بزرگم و پدرم همیشه می گفتن ک�ه اش�تباه م�ا این ب�ود ک�ه قب�ل ازامیر جواب داد 

 همه می گفتن هر کی بیاد به��تر از ش��اه هس��ت و فق��ط س��رنگونی ش��اه رو۵۷انقالب 

می خواستن. شاید این دیدگاه همۀ مردم عامی بود. حتم�ا پش��ت پ�رده از م�ا به�ترون و

 دیدیم که همه ش��وکه ش��دن،
ً
بعضی از روشنفکرا می دونستن چه خبر میشه. ولی عمال

مبهوت موندن و ضربه خوردن.«

افشین با لذت به این صحبت های امیر گوش می داد و دخ��الت نمیک��رد. به��روز گفت

»می دونم که کارگری ولی سعی می کنم ساده توضیح بدم که متوج��ه بش��ی. اوال خ��رده

 حک��ومت بع��دی
ً
ریزه چی چی نیست و خرده بورژوازی و یا طبقه متوسط هس��ت. اوال
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یک حکومت لیبرال هست یعنی حکومت آزادمنش مثل حکومت های غربی و آمریک��ا

 آزاد مردم بر سرکار میاد. االن ش��رایط انقالب ایج��اب
ً
که با رفراندوم و رای گیری کامال

میکنه که فقط شعار وحدت بخش یعنی براندازی که خواس��ت هم��ه هس��ت داده بش��ه.

 پشت پرده بحثه��ایی از س��وی ص��احبان فک��ر در جری��ان هس��ت ک��ه در ب��اره
ً
مطمئنا

شکل دهی حکومت آینده و رهبران آین��ده دارن�د بحث می کنن و تص��میم گیری می کنن.

االن ما نباید نگران این چیزها باشیم و باید بر روی براندازی تمرکز کنیم تا وحدت مون

حفظ بشه.«

»مثل این که متوجه نشدی من چی گفتم. ما تجرب��ه انقالب رو داش��تیم ک��هامیر گفت 

تمرکز بر روی براندازی شاه بود. بعد دیدیم که به ق��ول ش��ما ص��احبان فک��ر چ��ه آش��ی

یکط��رف از متناقضه. و همدیگه نمیخونه با صحبتهای تو ضمن پختن. در برامون

میگی صاحبان فکر دارن برامون تصمیم گیری میکنن و رهبر و دولت برامون انتخ��اب

 آزاد توس��ط م��ردم
ً
می کنن و از طرف دیگ��ه میگی حک��ومت در ی��ک انتخاب��ات ک��امال

انتخاب میشه. این دوتا با هم نمی خونه.«

 بهروز پاس��خی نداش��ت. ه��ر چق��در»خوب مچش رو گرفتی.«افشین خندید و گفت 

»حاال این ب��ه کن��ار.مژده با آرنج به پهلوی بهروز می زد فایده ای نداشت. امیر ادامه داد 

م��ژدهحکومت لیبرال آزادمنش بعدی شما که سرکار می��اد ب��رای م��ا ک��ارگرا چی داره؟« 

»آزادینفسی کشید و مث��ل اینک��ه از مخمص��ه ای نج��ات پی��دا ک��رده بالفاص��له گفت

»برایامیر پرسید »به درد من نمی خوره.« بهروز گفت »رفاه میاره.«امیر گفتمیاره.« 
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کی رفاه میاره؟ برای ما کارگرا. یعنی دیگه ما استثمار نمی ش��یم؟ یع��نی س��رمایه دارهاِی

خوب وارد می کنن که از سودشون می زنن و دائم به فکر رفاه ما کارگرا هستن؟«

بهروز گفت »در این صورت که سرمایه دارها ورشکست میشن و ش��ما بیک��ار می ش��ین.

این که ضررش برای شما بیشتره.« مژده ادامه داد »حتی این همه آدم بی گن��اه و مظل��وم

رو زندانی می کنن، شکنجه می کنن، اعدام می کنن و یا تو خیابون می کشن. حتی وق�تی

 َکِکْت نمی گزه؟«۱۰بچه 
ً
 ساله رو با تیر می زنن و می کشن اصال

امیر گفت »درباره ما کارگرا چی فکر کرده ای؟ ما هم آدمیم، احساس داریم. به ش��دت

از این همه ظلم ناراحت میشیم. کشتن یک بچه ده ساله قلب هر آدمی رو به درد میاره.

عالوه براین دیدن این همه شجاعت که جوون ها با دست خ��الی جل��و این آدم کش ه��ا

ح��ال تأس��ف عین ولی در ب��ه م��ا دس��ت می��ده عمی��ق حساح��ترام س��پر میکنن سینه

می خوریم. به نظرم این همه از خودگذشتگی نتیجهی مثبتی نداره چون حک��ومت آین��ده

شما به درد ما نمی خوره. پس چرا باید همراه شما با این حکومت مبارزه کنیم و کشته و

؟«زخمی بدیم

»به درک. می خواین بیاین، می خواین نیاین. مامژده با عصبانیت و پرخاشجویانه گفت 

به هر حال این حکومت رو سرنگون می ک��نیم. اون��وقت دیگ��ه انتظ��اری از م��ا نداش��ته

باشین.«

»مگر تا به حال شما برای ما کاری کرده اید و یا فکر می کنین ما ازامیر با پوزخند گفت 

شما انتظاری داریم که در آینده برای ما کاری بکنید؟ هر حکومتی بیاد وضع ما همین��ه
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که هست تازه اگه بدتر نشه. کسی هم به فکر ما نیست. سرنوشت ما همیشه همین بوده

و خواهد بود.«

»می دونی مشکل کجاست، درسته که تم��ام فش��ارهاییافشین رو به بهروز کرد و گفت 

که روی شما و بقیه از طرف این حک��ومت می��اد ظالمان��ه هس��ت و ب��اعث ش��ده ش��ما

منفجر بشین ولی این دلیل نمیشه که بی گدار به آب بزنین و بگید هرچی ک��ه میخ��واد

 را باید در نظر گرفت. در دوران انقالب و بعد۵۷بشه، فقط اینا نباشن. تجربه انقالب 

از سرنگونی شاه، همه مردم و ب��ه خص��وص نیروه��ای کمونیس��ت و ک��ارگران ب��ر ض��د

امپریالیسم آمریکا شعار می دادند و به خ��اطر جنای��ات آمریک��ا چ��ه در ای��ران و چ��ه در

جهان افشاگری زیادی انجام شد و همین فشار و خواست مردم باعث شد که حکومت

اینکار و با بده رو تداوم سرمایه انباشت بتونه کنه تا ایجاد آمریکا و خودش شکافی بین

نظر مردم رو جلب کنه و موقعیت خودش رو مستحکم کنه و بع��د ش��روع ب��ه س��رکوب

نیروهای کمونیست و مخالف و هر منتقدی کرد. حاال ش�ما م�دافع آمریک�ا و غ�رب و

دموکراسی شدین! بدشانس��ی هم آوردین ک��ه این اعتراض��ات در زم��ان اف��ول اقت��دار و

 می تونس��ت ب��ا اقت��دار وح��دتی بین
ً
اتوریته آمریکا در جهان به وقوع پیوس��ته. اگ��ر قبال

نیروهای مختلف یک کشور برای سرنگونی حکومتش ایج��اد کن��ه، االن این اقت�دار رو

نداره و می بینیم که عل��یرغم تالش ف��راوان، هن��وز نتونس��ته وح��دتی بین نیروه��ا، ب��رای

هم جهت کردن اون ها به دست بیاره. تازه اگ��ر هم موف��ق ب��ه این ک��ار بش��ه و ی��ک نف��ر

غیروابسته به احزاب و سازمان ها و گروههای مختل��ف رو ب��رای این ک��ار علم کن��ه و از

مرحل��ه بران��دازی بگ��ذرن، از انج��ام ب��دن ت��ا اون ف��رد ح��ول ائتالفی که بخواد دیگران
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بالفاصله بعدش این ائتالف و یا به قول شما وحدت به دلیل منافع ب�ه ش�دت مختل�ف

این نیروها از هم می پاشه و درگیری و پیگیری منافع گروهی ایجاد هرج و مرج می کنه.

خالء قدرت اجتماعی به وجود میاد، چون هیچ نیرویی نیست که بتونه دولت مقتدری

ایجاد کنه و امنیت برقرار کنه. این وضع منجر به انهدام اجتماعی می ش��ه. این گروه ه��ا

مسلح هستن. بعضی از این گروه ه��ا مس��تقیم ب��ه کش��ورهای ارتج��اعی جن��وب خلیج

فارس وابسته هستند که مدت هاست به دنب��ال تجزی��ه و تض��عیف ایران ان��د. گروهه��ای

دیگه ای هستند که دنبال استقالل قومی و یا سرزمینی هس��تند. اگ��ر فک��ر می کنی��د ک��ه

آمریکا و غرب به فکر رفاه و آزادی ما هست و نه دنبال منافع سرمایه دارهای خ��ودش و

تداوم سرمایه داری جهان، باید خیلی ساده لوح باشید. ما با هر حرکتی که بخ��واد پ��ای

ح��رکت این آین��دهی که این ضمن مخالفیم. کنه، این مملکت باز رو به غرب و آمریکا

فعلی رو انهدام اجتماعی و یا سرکوب شدید مردم توسط حک��ومت می دونیم. و در ه��ر

دو ح��الت ت��أثیر منفی در مب��ارزه طبق��اتی ک��ارگرا می گ��ذاره و ب��رای همین م��ا ب��ا این

اعتراضات مخالفیم.«

»در ضمن همونطور که امیر گفت این جان های کشته ش��ده از ط��رفافشین ادامه داد 

ه��ر زن�دانی  دلمان را به آتش می کش��د و
ً
مردم و به خصوص جوان ها و نوجوانان شدیدا

سیاسی این حکومت، عزم مان را برای درهم ریختن بساط سرمایه داری جزم تر می کن��ه.

شجاعت همیشه از نیک ترین صفات انسانی بوده و مورد تقدیر، به شرط این ک��ه در راه

 مژده دست دور گردن بهروز انداخت و در حالی که از غیظ دندان هایشدرست باشه.«
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»بلند شو بریم بخوابیم. اینا توی یک دنی��ای دیگ��ه هس��تن،را به هم فشار می داد گفت 

و بلند شدند و به اتاق دیگر رفتند.بحث باهاشون فایده ای نداره« 

»ناامید نباش. ی��ک راه ره��ایی قطعی ب��رای طبق��هافشین دستی به شانه امیر زد و گفت 

کارگر وجود داره، سرنگونی طبقه سرمایه دار و از بین بردن طبقات.«

»یعنی ممکنه؟ کی این کار رو برای ما می کنه؟«امیر نگاهی به افشین کرد و گفت 

»خود شما. طبقه کارگر. با سرنگون کردن سرمایه دارها و از بینافشین با اطمینان گفت 

بردن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و ص��نایع عم��ومی، هم ب��اعث ره��ایی خودت��ون

میشین و هم رهایی کل انسان ها.«

»یعنی ممکنه همچین روزی بیاد؟ وقت میذاری بیشتر برام توض��یح ب��دی وامیر گفت 

دنب��ال ولی کنم. ب��اور رو چ��یزی سادگی این که نمیتونم به کشیدم انقدر کنی؟ گاهم آ

هر دلخوشی و امید کوچکی میرم. حتی اگر بدونم خواب و خیاله.«

بحث و گفتگو تا سحر ادامه داشت.« .»مطمئن باش چنین روزی می رسهافشین گفت 

سحر با هم راهی شدند.

فراز پاکدل

1401آبان 
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