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در این شماره:
اینجا زنان هنوز سِر زا می روند
قربانیان یک نظام افیونی
می ستائیم نامت با سرود...
پیام دلنشین »َجنگو«
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شکستن  صدای  که  روزهایی  در 
و  جوانان  زنان،  کارگران،  استخوان 
حاکمان  می رسد،  گوش  به  زحمتکشان 
خود  درونی  دعواهای  طبل  بر  محکم تر 
در  صدا  آن  می خواهند  انگار  می کوبند. 
این ُرپ ُرپه گم شود. دارند تنور انتخابات 
ـ  کمدی  با صحنه های  می کنند:  گرم  را 
تراژیک مجلس اسالمی، مراسم 22 بهمن 
تهدیدات  و  احمدی نژاد  تحریکات  قم، 
و  فسیل  آخوندهای  و  فقیه  ولی  توخالی 
سرداران خونریز. این وقایع بازتاب تضادها 
و شکاف های واقعی در میان باندهای رقیب 
است و نیز ترفندی برای کشاندن دوبارۀ 

دعوا بر سر 
چیســت

مردم به انتخاب از بین »بد و بدتر«. 
جمهوری  جناحی  درگیری های 
اسالمی بر سر منافع کالن و استراتژیک 
سیاسی و اقتصادی آن ها است. تفاوت های 
از  که  مختلفی  تعابیر  و  ایدئولوژیک 
خرافه های مذهبی و مهدویت دارند فقط 
رنگ و لعاب نازکی است بر آن منافع. به 
عالوه، طبقۀ حاکمه ایران تا مغز استخوان 
سرمایه داری  جهانی  نظام  به  وابسته 
و  منافع  و  است. سیاست ها  امپریالیستی 
جهانی  قدرت های  منطقه ای  رقابت های 
جمهوری  بندی های  صف  در  مستقیما 
اسالمی منعکس می شود و بر تناسب قوای 
درونی واپس گرایان حاکم تاثیر می گذارد. 
اینان ناگزیرند ساعت های شان را با اربابان 
ساز  به  نهایتا  و  کنند  تنظیم  بین المللی 
رقابت های  برقصند.  جهانی  قطب های 
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این یکی دو معلوم  نیست چرا در 
مورد  در  اینقدر  اخیر  سال 
انگار  می زنند.  حرف  زنان  جنبش  مرگ 
در کشوری که تعداد زناِن در جستجوی 
دانش از مردان پیشی گرفته ولی دولتش 
مرتبا در صدد کوتاه کردن دست زنان از 
رشته های متعدد تحصیلی است، می شود 
از خاموشی سخن گفت. انگار در کشوری 
و  می دهد  زاییدن  فرمان  که»رهبرش« 
زنان  از  سفر  اجازه  برای سلب  مجلسش 
بیش  زنانش  ولی  تصویب می کند  الیحه 
ازدواج های  مختلف  طرق  به  و  پیش  از 
سنتی را عقب می اندازند و در جستجوی 
روابطی برابرند، می شود از مرگ جنبش 
ایران  زنان  جنبش  کرد.  صحبت  زنان 
یکی  و  سیاسی  فعال  چند  به  گاه  هیچ 
دو تشکل و کمپین محدود نشده بود که 
امروز با دستگیری عده ای و ورشکستگی 
راهکارهایی از نفس بیافتد. جنبش زنان 
اجتماعی  و  وسیع  جنبش  یک  ایران 
و  خشن  تقابل  از  را  انرژی اش  که  است 
با  جامعه  از  نیمی  آرزوهای  آشتی ناپذیر 
یک حاکمیت مذهبی مردساالر )و متنفر 
از زن( می گیرد. این نیمۀ جامعه در روند 
تحوالت اجتماعی اقتصادی 70 سال اخیر 
به دانش دسترسی پیدا کرده اند، به بازار 
را  آزادی خود  و  استقالل  و  یافته اند  کار 
روابط  پوسیده  بندهای  کرده اند.  تجربه 
دیگر  خشونتش  همه  با  خانواده  سنتی 

درست  نیست،  مستثنی  قاعده  این  از 
در  نبود.  انتخابات سال 88  که  همانطور 
حال حاضر مساله مرکزی برای کل طبقۀ 
تعدیل  و  تنظیم  چگونگی  ایران  حاکمۀ 
کاری  این  است.  آمریکا  دولت  با  روابط 
پیچیدگی  بدون  و  سرعت  به  که  نیست 
تازه  گام های  برداشتن  اما  شود،  انجام 
دو طرف  هر  برای  این جهت  در  موثر  و 

اجتناب ناپذیر شده است. 
طبقۀ حاکمۀ آمریکا که در آغاز دهۀ 
شوروی  بلوک  فروپاشی  علت  به   1990
سوسیالیسم(  نقاب  )با  سرمایه داری 
دنیای  و خواب  بود  پیروزی  از  سرمست 
خود  بالمنازع  رهبری  تحت  قطبِی  تک 
که  شد  متوجه  تدریج  به  می دید،  را 
از  پرده  یک  فقط  شرق  بلوک  سقوط 
نظام  ساختاری  بحران  بزرگ  نمایش 
کل  واقعه  آن  نتیجۀ  در  و  است  جهانی 

دستخوش  باید  بین المللی  قدرت  روابط 
و  ساختاری  بحران  ادامۀ  با  شود.  تغییر 
امپریالیستی،  سرمایه های  ناموزون  رشد 
و  روسیه  جویی  رقابت  و  آرایی ها  صف 
به  تازه ای  شمایل  و  شکل  اروپا  و  چین 
ابرقدرتی  تنها  آمریکا  است.  گرفته  خود 
است که در پایان جنگ سرد در صحنه 
باقی مانده، اما جایگاه برترش در سلسله 
مراتب جهانی توسط تضادها و نیروهای 
حاال  شده.  کشیده  چالش  به  جدیدی 
دیگر این واقعیت را بسیاری از نخبگان و 
استراتژیست های طبقۀ حاکمۀ آمریکا )از 
هیالری  و  کیسینجر  تا  گرفته  برژنسکی 
می آورند  زبان  به  دیگران(  و  کلینتون 
جایگاه  سقوط  از  پیشگیری  برای  و 
ارائه می کنند.  تحلیل  و  پیشنهاد  آمریکا 
و  پیشنهادها  این  در  مهم  نقاط  از  یکی 

با  حاکمیت  و  نیست  جلودارشان 
تشدید  را  خصومتشان  تعرض  هر 

می کند. 
مسلم است که آن چه در سال 
88 گذشت، به میدان آمدن میلیونی 
و پرامید مردم تحت شعارهایی به 
حتی  و  توهم زا  و  محدود  غایت 
وحشیانه ای  سرکوب  و  »سکوت!« 
که توسط این »سکوت!« به شدت 
تسهیل شد و ناامیدی و رعبی که 

را  زنان  گرفت،  چنگال  به  را  جامعه  کل 
مرگ  گذشت  چه  آن  ولی  نکرد.  مبری 
نگرش  یک  آور  خفقان  سلطه  نبود، 
سازشکار و در مقابل حاکمیت سر به زیر 
بود که بعد از چندین سال تالش بی ثمر 
برای تغییر قانونی چند در چارچوب نظام، 
باز هم مردم را به پشتیبانی از یک نماینده 
در  مردم  که  شرایطی  در  و  خواندند  فرا 
اعتراض به وضع موجود به خیابان ریخته 
در  که  بود  این  سر  بر  دعوایشان  بودند 
نظام )که  نماینده منتخب  کنار یکی دو 
کتمان  را  ستیزی شان  زن  هیچکدام 
یا  کنیم  ایجاد  زنان  فراکسیون  نکردند( 
نه؟ بعد رهنمود دادند که فعال به احترام 
اتحاد، خواسته های زنان را فراموش کنیم. 
هیچ شک نکنید که سیاست اصالح طلبانه 
طور  به  جنبش  بر  حاکم  انقالبی  غیر  و 
در  مهمی  نقش  زنان  جنبش  در  و  کلی 
به وجود آمدن اوضاع کنونی داشت. چرا 

که اگر ارتجاع همواره برای حفظ خود از 
بر  انحصارش  از  ویژه  به  )و  دارد  چه  هر 
نیروهای قهر( بهره می گیرد، ولی مردمی 
)و  به گشاده دستی حاکمان  توهم  با  که 
بدون  سهل الوصول(  پیروزی های  امکان 
تشکل و برنامه به خیابان می آیند نه به 
توان  نه  و  مجهزند  کارا  مبارزه ای  ابزار 

مقابله با شکست را دارند. 
بخورم  این  را  این  غصه  ندارم  خیال 
اگر  )و  بود  انقالبی تر  حرکت مان  اگر  که 
برنامه های  و  بودند  قوی تر  انقالبی ترها 
مشخص تری داشتند( چه می شد. خیال 
ندارم در مورد این که اگر فالن طور می شد 
االن کجا بودیم رویا پردازی کنم. مسئله 
مبارزات  برای  راهکارهایی  کردن  پیدا 
کردن  فراموش  با  کار  این  است.  بعدی 
این  مسئله  نیست.  میسر  گذشته  تجربه 
است که امروز غبار ناامیدی را کنار بزنیم 
و ارزش این اعتراض و خشم و استیصالی 

و  کالس  هر  در  و  سقفی  هر  زیر  که  را 
اتوبوس و رهگذری می جوشد بدانیم و به 
نیروی نهفته در آن ارج بگذاریم و اشکال 
دوران  در  بجوئیم.  را  سازمانیابی اش 
و  بحث  امکان  وقتی  هر  از  بهتر  خفقان 
جدل و بررسی سواالت و مشکالت فراهم 
است چرا که وقتی فضا بازتر است شوق 
به خیابان آمدن حوصله ای برای مطالعه 
که  هست  چیز  چقدر  هنوز  نمی گذارد. 
می شود آموخت و آموزش داد و به بحث 
این  در  شد.  آماده  و  گسترد  گذاشت.... 
دوران می توان پایه های محکم تشکالتی 
گسترش  توان  هنگام،  به  که  ریخت  را 

سریع داشته باشند.
جنبش زنان جنبشی محدود نیست. 
حتی اگر در مقاطعی در تاریخ، پیشرفت 
خواسته ای  حول  مبارزه  با  پیروزی اش  و 
و  رای  حق  تا  آموزش  حق  )از  مشخص 

در آستانۀ هشتم مارس روز جهانی زن

دردها و 
چاره های 
یک جنبش
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دعوا بر سر چیست....
تحلیل ها، رویکرد و استراتژی آمریکا در 
ایران  مشخصا  و  خاورمیانه  منطقۀ  قبال 
آمریکا  حاکمۀ  هیئت  درون  در  است. 
بحث از ضرورت سازماندهی »یک توافق 
مطرح  جدی  طور  به  ایران  با  بزرگ« 
دارند  انتظار  تحلیل گران  این  می شود. 
که باب روابط دوستانه و نزدیک آمریکا 
با ایران گشوده شود و در همه زمینه ها 
اینست  دورنمای شان  کند.  پیدا  بسط 
شبکۀ  از  پایدار  بخشی  به  را  ایران  که 
بین المللِی »دوستان« )وابستگان( آمریکا 
تبدیل کنند چون این تحول می تواند به 
حفظ جایگاه برتر آمریکا در نظام جهانی 
امپریالیستی کمک کند و چرخشی مهم 
به  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  صحنۀ  در 

نفع آمریکا به وجود بیاورد.
همیشه  آمریکایی  استراتژیست های 
بحث از مناسبات میان »آمریکا ـ ایران« 
می کنند و نه »آمریکاـ  جمهوری اسالمی«. 
این را به خودی خود نباید به حساب این 
گذاشت که جهت گیری شان »تغییر رژیم« 
و  بدون شک، خواهان »اصالح  اما  است. 
تغییر« رویکردی هستند که امروز توسط 
نمایندگی  منطقه  در  اسالمی  جمهوری 
جمهوری  با  آمریکا  دعوای  می شود. 
اسالمی کماکان بر سر موضع و رفتارش 
در قبال اسرائیل به عنوان پایگاه منطقه ای 
آمریکا، مداخله و نفوذش در اوضاع لبنان 
و سوریه و عراق، بهره برداری اش از مساله 
معنوی اش  و  مادی  حمایت  فلسطین، 
شمال  از  اسالمی  بنیادگرای  جریانات  از 
آفریقا و خاورمیانه تا شرق دور، مانورهای 
سیاسی اش در آمریکای التین و راه دادن 
به نفوذ فزاینده روسیه و چین در سیاست 
اسالمی  جمهوری  است.  ایران  اقتصاد  و 
سلسله  در  تا  می کند  را  کارها  این  همۀ 
جهانی  سرمایۀ  منطقه ای  نوکران  مراتب 

مقامی باالتر به دست بیاورد. 
رویکرد  تغییر  و  اصالح  برای  آمریکا 
هسته ای  فعالیت های  موضوع  ایران، 
است.  کرده  بهانه  را  اسالمی  جمهوری 
»تسلیحات  وجود  ادعای  که  همانطور 
حسین  صدام  عراق  در  جمعی«  کشتار 
تجاوز  سیاست  پیشبرد  برای  بهانه ای 
نظامی و کشتار مردم و اشغال امپریالیستی 
نظیر  اقداماتی  حاضر  حال  در  بود.  عراق 
انگشت  یا  اقتصادی  فزایندۀ  تحریم های 
گذاشتن بر موارد نقض حقوق بشر توسط 
جمهوری اسالمی و تهدیِد گاه به گاه به 
»گزینۀ نظامی« وسیله ای است برای »حک 
و اصالح« ساختار و سیاست های جمهوری 
اسالمی. حتی آلترناتیوسازی های طرفدار 
و  ترکیب ها  )با  امپریالیسم  با  مرتبط  یا 
ائتالف های گوناگون از سلطنت طلبان و 
بورژوا لیبرال ها گرفته تا اصالح طلبان سبز 
حکومتی، احزاب ناسیونالیست منطقه ای 
فشار  اهرم  نقش  خلق(  مجاهدین  یا  و 

می کنند؛  بازی  را  اسالمی  جمهوری  بر 
آنگونه شکل  و سیاست هایش  ساختار  تا 
امروز  اگر  می خواهد.  آمریکا  که  بگیرند 
درون طبقۀ حاکمۀ آمریکا اختالف نظری 
وجود دارد بر سر این نیست که آیا باید از 
بی ثباتی خطرناک اوضاع در ایران پرهیز 
باید مانع بروز جنبش های  یا  یا نه؟  کرد 
از  خارج  خیزش های  و  مردمی  مستقل 
کنترل شد یا نه؟ محافل حکومتی آمریکا 
القول اند  متفق  عراق  تجربۀ  به  توجه  با 
دستگاه  مهارت های  و  توانایی ها  باید  که 
که  را  ایران  امنیتی  و  انتظامی  سرکوبگر 
طی 34 سال کشتار و سرکوب مداوم به 
دست آمده حفظ کرد و برای تضمین نظم 
اگر  اختالفی  شد.  متکی  آن  به  ثبات  و 
بین شان هست بر سر اینست که کدامیک 
از بخش های درون جمهوری اسالمی را با 
کدامیک از نیروهای اپوزیسیون بورژوایی 
و ضدمردمی خارج حکومت می توان و باید 
موتلف کرد؟ مهم تر از آن، کدام بخش ها 
باید  حتما  اسالمی  جمهوری  نهادهای  و 

اهداف  تا  شوند  اصالح  و  حک  مشمول 
آمریکا  برود.  پیش  منطقه  در  آمریکا 
تضادها و دعواهای جاری درون جمهوری 
اسالمی را از همین زاویه پیگیری می کند؛ 
و  بگذارد  تاثیر  آن ها  بر  می کند  تالش 
سمت و سوی شان را تعیین کند. از این 
رو، نتایج انتخابات خرداد 92 برای آمریکا 

مهم است.
این چیزها را مقامات ایران هم خوب 
می دانند. این جور مسائل بارها در مذاکرات 
دوجانبۀ و چندجانبۀ آشکار و پنهانی که 
با آمریکایی ها و دیگر دولت های غربی و 
منطقه ای دارند به طبقۀ حاکمه اسالمی 
گوشزد شده است. دار و دستۀ خامنه ای، 
با  سپاه  فرماندهان  و  احمدی نژاد  باند 
»کارت های  و  امکانات  تمام  از  استفاده 
میز  سر  بر  می کنند  تالش  خود  برندۀ« 
بازی باقی بمانند. هر یک تالش می کنند 
به امپریالیست های غربی و به ویژه آمریکا 
منطقه  آتی  تحوالت  در  که  کنند  اثبات 
می توانند شریک و مهرۀ خوبی برای شان 
باشند. هر یک تالش می کنند گاهی با در 
باغ سبز نشان دادن و گاهی با اخم و قهر 

اثبات کنند که آمریکا نمی تواند و نباید از 
را  ُدمشان  نباید  پوشی کند؛  آن ها چشم 
بچیند و یا حذف شان کند. مساله مرکزی 
انتخابات خرداد 92 و دوره ای که بعد از آن 
آغاز می شود اینست که چه نیرویی )چه 
ائتالفی( سرنخ ارتباط با آمریکا را در دست 
بگیرد و این روابط را گسترش دهد. اگر 
توان  اسالمی هم  اصالح طلبان جمهوری 
حضور در صحنه را داشتند و می توانستند 
در عرصۀ رقابت انتخاباتی عرض  اندام کنند 
اینکه  می کردند.  دنبال  را  هدف  همین 
بعضی از چهره های سبز در خارج از کشور 
چندی پیش نامۀ سرگشاده ای خطاب به 
سران رژیم های ایران و آمریکا نوشتند و 
بهانۀ  بی  و  خواستار شروع سریع  آن  در 
مذاکرات دوجانبه شدند فقط با این هدف 
انجام شد که بگویند ما هم می خواهیم در 

این بازی شرکت داده شویم.  
حال  به  نفعی  هیچ  اما  بازی  این 
محرومان و ستمدیدگان جامعه، همان ها 
به  استخوان های شان  که صدای شکستن 

کشمکش  و  دعوا  ندارد.  می رسد،  گوش 
اربابان  و  اسالمی  حاکمان  درونی 
امپریالیست نهایتا بر سر اینست که چطور 
شیرۀ  کشیدن  برای  مساعدتری  شرایط 
جان مردم و غارت منابع کشور و منطقه 
به دست آورند. اعتماد کردن به این یا آن 
جناح، این یا آن قدرت جهانی، این یا آن 
بازی انتخاباتی، معنا و نتیجه ای جز ادامۀ 
وضع موجود ندارد. ادامۀ وضع موجود یعنی 
فالکت.  و  فقر  و  خفقان  و  استبداد  ادامۀ 
ادامۀ  یعنی  ستم.  و  بردگی  ادامۀ  یعنی 
مردساالری و زن ستیزی، ادامۀ تحقیر و 
و  ادامۀ سرکوب  مذهبی،  و  ملی  تبعیض 
بی آیندگی جوانان. یعنی ادامۀ بیکارسازی، 
عدم پرداخت دستمزدها و ریاضت کشی 
»قانون  تشدید  و  ادامه  یعنی  اقتصادی. 
هدفمند کردن یارانه ها« که تا همین جا 
هم اکثریت مردم را به خاک سیاه نشانده 
است و نه فقط دست پخت باند احمدی نژاد 
که سیاست کل جمهوری اسالمی اعم از 
اصول گرا و اصالح طلب بر مبنای دستورات 

سرمایه جهانی است.
بخشی از طبقۀ متوسط ایران، بخشی 

از آنان که هنوز دست شان به دهان شان 
و  بی اعتمادی ها  همۀ  علیرغم  می رسد، 
اسالمی  جمهوری  از  که  نارضایتی هایی 
سیاسی  زخم های  همۀ  علیرغم  و  دارند 
رژیم  این  از  که  اجتماعی  و  اقتصادی  و 
مرکزی  مسالۀ  به  نسبت  خورده اند، 
یعنی  نیستند!  بی اعتماد   92 انتخابات 
راه حل مشکالت و نابسامانی های  خود را 
در بهبود روابط ایران ـ آمریکا می بینند. 
معتقدند که این تنها راه »نجات ایران« از 
فروپاشی اقتصادی و فقر و سقوط تاریخی 
و تجزیه است. این کوته نظری و خوش 
می تواند  متوسط  طبقۀ  توهم  و  باوری 
گرم  در  اسالمی  جمهوری  جناح های  به 
کردن تنور انتخابات کمک کند. به همین 
نودی  دقیقۀ  »چرخش«های  ترتیب، 
گروه ها و شخصیت های اصالح طلب یا به 
ظاهر دمکراتی که »کل پروسۀ انتخابات 
در ایران را آزاد ارزیابی نمی کنند ولی...!« 
فارسی  رسانه های  مثبت  نیز جوسازی  و 
استفاده  »ضرورت  مورد  در  غرب  زبان 
آمیز  مسالمت  »راه های  و  رای«  حق  از 
صحنه گردانان  یاری  به  می تواند  مدنی« 

این نمایش عوامفریبانه بیاید.   
برابر  در  متفاوت  افقی  اینکه  برای 
مقاومت  اینکه  برای  شود،  تصویر  جامعه 
و اعتراض خودجوش و پراکندۀ محرومان 
و ستمدیدگان روی نقطۀ معینی متمرکز 
شود و رژیم جمهوری اسالمی را با فشار 
برای  دهد،  قرار  آماج  موثر  ضربه ای  و 
به  اتکاء  و  نفس  به  اعتماد  روحیۀ  اینکه 
برای  شود،  دمیده  مردم  در  خود  نیروی 
اینکه با توهمات و خوشخیالی ها و فرصت 
طلبی های طبقۀ متوسط مبارزه شود، برای 
اینکه سرنوشت مان را مرتجعان حاکم و 
میز  پشت  در  امپریالیست شان  اربابان 
مذاکره و یا در جریان فشارها و تحریم ها و 
دعواهای درونی خود تعیین نکنند، باید از 
همین امروز، در هر عرصه و به هر طریق 
از هر گرایش  مناسب، کارزاری متحدانه 
مردمی و ترقیخواه و انقالبی را علیه بازی 
سازمان   92 خرداد  انتخابات  فریبکارانۀ 
دهیم. باید در هر فرصت مبارزاتی، در هر 
گروه های  و  محافل  در  اعتراضی،  تجمع 
دانشجویان  و  جوانان  و  زنان  و  کارگران 
به  ربطی  انتخابات  این  که  کنیم  اعالم 
منافع واقعی مردم ندارد. اعالم کنیم که 
هایی  بین جناح  انتخاباتی«  »رقابت  این 
است که خون مردم را در شیشه کرده اند 
و به منابع کشور چوب حراج زده اند اعالم 
کنیم که حاکمان ضدمردمی و قدرت های 
چه  و  شوند  درگیر  هم  با  چه  جهانی 
سازش کنند، زنجیر بهره کشی و اسارت 
مردم  پای  و  دست  بر  همچنان  ستم  و 
باقی می ماند. تنها راِه گسستن این زنجیر 
مردم  اعتراض  و  مقاومت  سازماندهی 
رادیکال  انقالب  یک  تدارک  راستای  در 
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جامعه ای که در آن هنوز هم کودکان 
فقیر و ساکنان نواحی محروم و دوردست 
ساعته  دو  تب  یک  »از  سادگی  به 
می میرند«، جامعه ای سالم نیست. در هر 
گوشه اش نشانی از افسردگی و پیری زود 

رس به چشم می خورد.
از  کردستان  اخبار  در  آنجا  و  اینجا 
مرگ زنان باردار می شنویم و از افزایش 
مغزی  سکته  و  سرطان  به  ابتال  آمار 
از  ناشی  زیاد  بسیار  تلفات  از  قلبی.  و 
حوادث جاده ای و سوانح ناشی از برف و 
سرما. همین یک ماه پیش به خاطر برف 
پیرانشهر  منطقه  در  نفر  هزاران  سنگین 
زمین گیر شدند و ارتباط صدها روستا با 

شهرها قطع شد.
کردستان  مردم  درصد   40 حدود 
وضع  می کنند.  زندگی  روستاها  در 
حاشیۀ  در  شهرک ها  از  بسیاری  اهالی 
شهرهای بزرگ استان هم چندان فرقی 
روستاها  اکثر  ندارد.  روستاها  وضع  با 
حسابی  و  درست  بهداشتی  مراکز  فاقد 
نیست.  خبری  هم  درمانگاه  از  هستند. 
سر  بر  منت  حکومت  اخیر  سال های  در 
نام  به  مراکزی  و  گذاشته  روستاییان 
است.  کرده  درست  بهداشت«  »خانه 
بهداشت  معاون  پور«  »بیدار  گفتۀ  به 
درمانی دانشکده علوم پزشکی کردستان 
)دی  فارس  خبرگزاری  با  مصاحبه  در 
خانه   605 حاضر  حال  در   )1391 ماه 
بهداشت در روستاهای استان وجود دارد 
که قرار است تا خرداد ماه سال آینده این 
تعداد به 700 برسد. با توجه به اینکه در 
کردستان نزدیک به 1600 روستای فعال 
)غیر متروکه( وجود دارد این تعداد خانۀ 
قابل توجه می آید. )هر  نظر  به  بهداشت 
خانه بهداشت حدود 1500 نفر را از یک 

یا چند روستا پوشش می دهد.( 
چطور  و  چیست  بهداشت  خانه  اما 
را  بهداشت  خانه های  می کند؟  کار 
افرادی  یعنی  می کنند.  اداره  »به ورز« ها 

که سطح دانش بهداشتی و درمانی شان 
ابتدایی  سواد  است.  پایین تر  »بهیار«  از 
دارند و مسئولیت شان واکسن زدن است 
و کنترل کیفیت آب روستا و دادن برخی 
آموزش های اولیه بهداشتی به خانوارها. اما 
در بسیاری از روستاها خانه های بهداشت 
میکروب  و  پاکیزگی  آزمایش  اصال 
شناسی آب آشامیدنی را انجام نداده اند. 
کردستان  روستاهای  از  نیمی  از  بیش 
این  در  و  محروم اند  بهداشتی  توالت  از 
کمکی  هیچ  بهداشت  خانه های  مورد 
بهداشت  خانه های  نکرده اند.  اهالی  به 
به ورزان  یعنی  هستند.  تعطیل  معموال 
به  توجه  با  ندارند.  دائمی  آن حضور  در 
نیز  افزایش معیشتی و  به  هزینه های رو 
نبود حداقل امکانات رفاهی و تفریحی، یا 
حداقل دلخوشی و انگیزه برای خدمت به 
مردم، قاعدتا این به ورزان سر خود را به 
شغل و درآمدی در شهرهای بزرگتر گرم 

کرده اند یا دارند دنبال کار می گردند.
بیمار  کسی  روستا  در  اگر  بنابراین 
شاید  تا  بگردند  باید  خانواده اش  شود 
که  کنند  پیدا  را  بهداشت  خانه  مسئول 
بیاید و دفتر را باز کند و به آنان آسپرین 
یا قرص اسهال و استفراغ بدهد. اگر مساله 
جدی تر بود به آنان بگوید که باید خود 
را به نزدیک ترین درمانگاه یا بیمارستان 
 27 رسمی  آمار  طبق  برسانند.  منطقه 
مرکز درمانی )درمانگاه با حداقل امکانات( 
در کردستان وجود دارد که در شهرک ها 
یا روستاهای بزرگ به روستاییان خدمات 
می دهد. این درمانگاه ها نه فقط 500 هزار 
ساکنان  بلکه  مختلف  روستاهای  اهالی 
به  روز  تعدادشان  که  هم  را  شهرک ها 
بدهند.  پوشش  باید  می شود  بیشتر  روز 
درمانگاه همیشه شلوغ است. در مواردی 
بیماری های  سرایت  باعث  ازدحام  این 
گوناگون به مراجعان می شود. هیچیک از 

این درمانگاه ها تخصصی نیستند. 
متاسفانه وقتی بیماری در خانۀ مریض 

را می کوبد نگاه نمی کند که پزشک مناسب 
و امکانات و وسائل درمانش در آن منطقه 
موجود است یا نه؟ آیا مریض توانایی تامین 
هزینه های درمان را دارد یا نه؟ در نتیجه 
راهی جز سفرهای پر خرج و طوالنی به 
مرکز استان یا در مواردی به پایتخت باقی 
نمی ماند. چیزی که بسیاری از خانواده های 
روستایی از پس  آن بر نمی آیند. در چنین 
وضعیتی، نه فقط میزان آسیب ها و تلفات 
شناخته  یا  و  ساده  بیماری های  از  ناشی 
باالست  کردستان  در  عالج  قابل  و  شده 
از  نیز مدام  زایمان  و  بارداری  بلکه حتی 
نمونه،  برای  می گیرد.  قربانی  زنان  بین 
اقبال محمدی نمایندۀ مریوان در مجلس 
اخیرا  از مرگ 7 زن که  اسالمی  شورای 
حین زایمان در این شهرستان اتفاق افتاد 
مرگ  استاندارد  گفت  او  برداشت.  پرده 
هنگام زایمان در دنیا 22 نفر به ازای هر 
100 هزار زایمان است. اما در شهرستان 
مریوان ما شاهد رشد 3500 درصدی )!( 

چنین مرگی هستیم.
رسیدگی به مسائل بهداشتی و درمانی 
در روستا و تامین نیازهای مردم در این 
مالی  منابع  تخصیص  گرو  در  هم  زمینه 
کافی است و هم در گرو توجه به نیروی 
انسانی کارآمد و به کارگیری تخصص هایی 
کار،  این  در  است.  مناطق  این  الزمۀ  که 
آسیب های  و  بیماری ها  از  پیشگیری  امر 
برای  دارد.  مهمی  جایگاه  پذیر  اجتناب 
جوانان  و  کودکان  ویژه  به  مردم  مثال، 
برای ایمن سازی بدن خود نیاز به مصرف 
محرومیت  و  فقر  اما  دارند.  میوه  و  شیر 
را بیش  این محصوالت خوراکی ضروری 
از پیش از دسترس مردم دور می کند. یا 
بررسی وضع بهداشتی هر روستا بر اساس 
موقعیت بیماری های مشترک میان دام و 
انسان نیازمند آزمایش ها و مطالعه منظم 
باید  کار  این  برای  است.  متخصص  افراد 
بودجۀ  و  و تخصص  انسانی، وقت  نیروی 
سایر  در  شود.  داده  اختصاص  معینی 

نیز شاهد  و درمانی  بهداشتی  بخش های 
به کار در  گرایش پزشکان و متخصصان 
مراکز و شهرهای بزرگ و پردرآمد هستیم. 
شرایط موجود انگیزه الزم برای خدمت به 
ایجاد  افراد  این  در  را  محروم  توده های 
و  گرا  نخبه  نگاه  و  ایدئولوژی  نمی کند. 
سودپرستی را طبقۀ حاکمه و نظام بیرحم 
سرمایه داری بر جامعه مسلط کرده است. 
اهمیت  روستاها  به  حاکم  نظام 
نمی دهد. سرمایه در مکان ها و بخش های 
جو  و  جست  را  کالن  سودهای  دیگر 
بر  عمدتا  که  روستایی  اقتصاد  می کند. 
اقتصادی  است  استوار  کشاورزی  تولید 
افزایش  و  انباشت  چرخۀ  است.  هزینه بر 
ویژه در کردستان  به  سود در کشاورزی 
ایران که کماکان با فن آوری نازل انجام 
هنوز  و  است  سال  به  سال  می گیرد، 
شرایط آب و هوا نقش مهمی در میزان 
بارآوری اش بازی می کند. نرخ سودآوری 
مدت  و  است  نازل تر  بخش  این  در 
تحقق آن طوالنی است. در حالی که در 
عرصه هایی مثل زمین خواری، ساخت و 
توسط  شرعی  خواری  نزول  شهری،  ساز 
شکل  به  کاال  انحصاری  واردات  بانک ها، 
خواری  رانت  خارج،  از  قاچاق  یا  قانونی 
کالن  سودهای  کسب  و...  گاز  و  نفت  از 
ساعتی و روزانه است. نقشی که جمهوری 
این  است  قائل  روستاییان  برای  اسالمی 
است که جزیی از ارتش ذخیرۀ کار باشند. 
در حاشیۀ بخش های تولیدی و خدماتی 
از  را  کارشان  نیروی  و  بمانند  دست  دم 
سر ناچاری و نیاز به قیمتی بسیار ارزان 
نیروی  از  بخشی  اینکه  یا  کنند.  عرضه 
جوان روستا به عنوان سرباز ساده جذب 
طور  به  شود.  سرکوبگر  نظامی  دستگاه 
روستاهای  اسالمی  جمهوری  اما،  خاص 

کردستان را در محرومیت نگاه می دارد.
سیاست بهداشت و درمان جمهوری 
اسالمی یک سیاست طبقاتی، جنسیتی و 
ملی است. یعنی منابع و امکانات در اختیار 
عموما  و  مردان  عمدتا  ثروتمند،  اقلیتی 
می گیرد.  قرار  مرکزی  مناطق  و  شهرها 
نابرابری و تبعیض ملی یکی از پایه های 
هنگام  است.  اسالمی  جمهوری  قدرت 
مراکز  امکانات،  و  سرمایه ها  تخصیص 
اقتصادی و مذهبی در  و  قدرت سیاسی 
استان های  یعنی  می گیرند.  قرار  اولویت 
مرکزی فارس نشین و شهرهای مذهبی 
بودجۀ  تامین  در  عالوه  به  نشین.  شیعه 
با  اولویت  هم  کردستان  مثل  استانی 
و  مراکز  و  انتظامی  و  امنیتی  بخش های 

تبلیغات مذهبی است. 
و  اقتصادی  نظام  این  که  وقتی  تا 
این  سیاسی،  حاکمیت  این  اجتماعی، 
به  امور  از راس  را  ایدئولوژی ضدمردمی 
زیر نکشیم امکان ساختن جامعه ای سالم 

n .به دست نخواهیم آورد
کاوه اردالن

اینجا زنان هنوز سر زا می روند

نگاهی به بهداشت و درمان در روستاهای کردستان

اینجا زنان هنوز سِر زا می روند
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جمهوری  زندان های  از  یکی  از  که  را  گزارشی  می خواهیم  اینجا  در 
می خوانید  آنچه  دهیم.  قرار  اختیارتان  در  رسیده  دستمان  به  اسالمی 
به  را  گویا  نوشتۀ  این  ما  است.  اصفهان  مرکزی  زندان  از  عینی  مشاهدات 
طور کامل و تقریبا بدون حک و اصالح منتشر می کنیم. فقط در یک مورد 
که از زندانی معینی اسم برده شده الزم دانستیم به حروف اول نام و نام 
مورد  در  ما  تردید  معنی  به  »دستکاری«  این  کنیم.  بسنده  او  خانوادگی 
نقشی که این زندانی در خدمت به نیروهای سرکوبگر رژیم بازی می کند 
نیست. اما فکر می کنیم در شرایطی که هویت بسیاری از آمران جنایت و 
مهره های باالدست بر مردم پوشیده است، اصولی نیست که انگشت اشاره 

را متوجه یک مهرۀ ناچیز کنیم.
n

بازداشتگاه آگاهی 13 اصفهان 
است   13 کالنتری  مجاورت  در  و  ولیعصر  خیابان  در  واقع  اداره  این 
شهرستان  شرق  پایگاه  که 
همان  در  می شود.  محسوب 
زندانیانی  ناله های  ورود  بدو 
وحشتناک  که  می شنوی  را 
بازجویان  و  شده اند  شکنجه 
را  آن ها  کتف  یا  سینه  قفسۀ 
اعتراف  و  آوردن  ُمقر  برای 
همانجا  شکسته اند.  گرفتن 
درد  شدت  از  گوشه ای  در 
چمباتمه زده اند! فرد بازداشتی 
را می بینی با چشم بند و پای 
بازجوهای  روبروی  برهنه 
بی فرهنگی که اصال نمی فهمند »رعایت حقوق اولیه زندانی« یعنی چه؟! به 

او اعالم می کنند که: یا اعتراف می کنی یا می بریمت باال! 
این کالنتری شامل سه بخش است: طبقۀ همکف که شامل دفاتر و محل 
مراجعات است. حتی در این محل هم برخوردهای غیرانسانی با بازداشتی ها 
باال اطاقک شکنجه  ببینی. طبقۀ  را در مقابل چشم بستگان شان می توانی 
است و از آنجا صدای ناله و فریاد می آید. طبقۀ پایین اطاقک بازداشتگاه است 
که یک نگهبان رسمی دارد و شکنجه گران در این محل جوالن می دهند. 
اثر  پایین هدایت می کنند.  به  را  تو  دفاتر،  در محل  اولیه  بازجویی  از  پس 
انگشت و سپس عکست را می گیرند. اگر مقاومت نشان بدهی و یا از حق و 
حقوق زندانی سخنی بگویی با دشنام مواجه می شوی. سپس وارد اطاقک 
بازداشتگاه می شوی. وقتی که در باز شد زندانیان موظفند حتی اگر خواب 
باشند بلند شوند و با صورت به دیوار بچسبند مبادا زندانبانان و شکنجه گران 
شناسایی شوند! در این اطاقک 12 مترمربعی یک توالت بسیار آلوده، بدون 
تهویه، قرار دارد. اگر تشنه شوی باید از شلنگ همین توالت آب بخوری. اگر 
اعتراض کنی با تو برخورد می کنند. توجیه شرعی هم دارند. می گویند این 

آب جاری است و طبق اصول اسالمی قابل شرب است.
در حکومت اسالمی حقوق اولیه متهم از جمله تفهیم اتهام در مراحل 
بازجویی مفهومی ندارد و فقط فحاشی است و شکنجه. قاضی هم بر اساس 
اعترافاتی که به زور از متهم گرفته اند حکم صادر می کند. بازداشتی ها را با 
یک خودرو که اطاقکی پوشیده از آهن دارد به طرف دادگستری یا دادسرا 
می برند. با چشمان بسته و دستبند. بدون توجه به ظرفیت اطاقک، همه را 
در آن می چپانند. بازجویی که او را قنبری صدا می کنند جلو نشسته. صدای 
پخش خودرو بلند است. ترانه های کوچه بازاری زمان شاه است که با قهقهه 
و شوخی های رکیک بازجو و راننده مخلوط شده است. به تنها چیزی که 
فکر نمی کنند سرنوشتی است که انتظار جوانان زندانی و خانواده های آن ها 

را می کشد.
زندان دستگرد )اندرزگاه شماره 2(

زندان مرکزی اصفهان معروف به »زندان دستگرد« واقع در جنوب غربی 
از  اما در حال حاضر بیش  را دارد.  نفر  این شهر حداکثر گنجایش 4000 
اتهامات و جرائم مختلف در آن جای داده شده اند.  با  زندانی  نفر   13000
ورودی روزانه آن حداقل 4 برابر خروجی آن است که طبیعتا این تعداد به 
برکت وجود رژیم اسالمی لحظه به لحظه بیشتر هم می شود. این بوی دود 
به  را  تو  ابتدا  به زندانی خیرمقدم می گوید.  اعتیاد است که هنگام ورود  و 

به حال به فکرتان رسیده در جامعه ای زندگی کنید که در آن نیازی به زندان تا 
نباشد؟ حتی اگر خالف یا جرمی اتفاق بیفتد آنقدر  اندک و استثنایی باشد که 
بتوان بدون زندانی کردن و مجازات فرد خالفکار، آسیب های فردی و اجتماعی 
محتمل را به حداقل رساند؟ تا به حال به فکرتان رسیده که اگر یک نظام عادالنه و بدون 
تمایزها و تبعیض های طبقاتی، جنسیتی، ملی و مذهبی برقرار باشد، اگر اکثریت مردم 
از یک زندگی مناسب برخوردار باشند و ذهن شان اسیر فردگرایی و حرص و حسادت 
و خودخواهی نباشد، خیلی از چیزهایی که امروز اسمشان را جرم و خالف و جنایت 
می گذاریم رنگ خواهد باخت و از زندگی بشر حذف خواهد شد؟ شاید چنین چیزی 
به نظرتان غیر عملی یا بسیار دور بیاید. اما واقعیت غیر از این است. در جوامعی که 
دگرگونی های عمیق اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را تجربه کردند و مردم در مقیاس 
گسترده دریافتند که توان و امکان به دست گرفتن سرنوشت خود را دارند، در جوامعی 
ایدئولوژی های  سلطۀ  و  ستمگری  و  انسان  از  انسان  بهره کشی  زنجیر  مدتی  برای  که 

پای  و  دست  از  فئودالی  و  سرمایه داری 
وقوع  میزان  در  شد،  برداشته  مردم شان 
آشکاری  تغییرات  نیز  جنایت  و  جرم 
تحول  امکان  آن،  تبع  به  گرفت.  صورت 
قضایی شان  نظام  و  مقررات  و  قوانین  در 

هم پدید آمد. 
به  خود  امر  یک  تحولی،  چنین  البته 
خودی نیست و بدون وجود یک رهبری 
دورنمای  و  اهداف  با  کمونیستی  آگاه 
جوامع  در  شد.  نخواهد  انجام  روشن 
سوسیالیستی قرن بیستم گام های مهمی 

اگر بخواهیم به شکل خالصه و  از ساختارها و قوانین کهنه برداشته شد.  در گسست 
نمونه وار اشاره کنیم می توانیم نظام قضایی چین در دهۀ 60 و 70 میالدی را مثال 
آن  در چین سوسیالیستی  اجتماعی  و  و سیاسی  اقتصادی  دگرگونی های  تاثیر  بزنیم. 
دوران بر افکار و اعمال مردم آنقدر عمیق بود که در پکن چند میلیونی اوایل دهۀ 1970 
فقط دو هزار نفر زندانی وجود داشت. بنا به گزارش و خاطرات شاهدان عینی خارجی 
اجرای  بود. یعنی در نحوۀ  باز  بازدید کردند، درهای زندان  از چین  که در آن سال ها 
احکام حداکثر انعطاف ممکن دیده می شد. و باز هم به نوشتۀ بعضی از آن ناظران، قوانین 
جزایی در چین آنقدر ساده و محدود شده بود که احساس می کردی دیگر دستگاه دولت 
عوامل  سرمایه داری،  جوامع  برخالف  مائو  دوران  سوسیالیستی  چین  در  ندارند.  وجود 
جامعه شناختی و روان شناختی را در تعریف و تعیین جرم و هم در تعیین مجازات در 
نظر می گرفتند. بررسی و قضاوت مورد به مورد و مشخص را با استفاده از دادگاه های 
محلی و متشکل از مردم عادی که با شرایط زندگی و سابقۀ فرد متهم و موضوع دعاوی 
از نزدیک آشنا بودند پیش می بردند. بنا به تعریف حقوق دانان در چین انقالبی، هدف از 
محاکمه و مجازات اساسا آگاهی بخشیدن و تغییر و تحول ذهنی فردی بود که مرتکب 
خطا و جرم می شد. به قول خود چینی ها ارتکاب جرم نتیجۀ »لغزش آرام به آخِر خط« 
است و نه »سقوط آزاد از پرتگاه«. بنابراین همۀ عواملی که در لغزش فرد به پایین نقش 
بازی کرده اند را در نظر می گرفتند. نقش شرایط عمومی و محیط پیرامونی را بررسی 
بنابراین  نداشت.  تعریف  یک  همیشه  دزدی  دادگاه  پیشگاه  در  مثال،  برای  می کردند. 

مجازات ثابت و یکسانی هم برایش در نظر گرفته نمی شد.
جرم و مجازات در نظام واپس گرا و ستمگری مثل جمهوری اسالمی اما به گونه ای 
تبعیض  که  است  شرایطی  پاسدار  و  نماینده  خود  نظام  این  می شود.  تعیین  دیگر 
اجتماعی، تمایزات طبقاتی و فقر اقتصادی و فرهنگی را دائما تولید می کند. در نتیجه، 
جرم و جنایت را در بطن جامعه پرورش می دهد. اکثر کسانی که به اتهامات و جرم های 
مختلف در زندان های عادی به سر می برند در واقع خود قربانی این نظام و این شرایط 
ناعادالنه اند. چنین نظامی نه می خواهد و نه می تواند ریشه جرم و جنایت را بخشکاند. 
سیستم دادگاه و زندان و مجازات در جمهوری اسالمی خود بخشی از ماشین سرکوب 
مردم و تولید جرم است. به عالوه رژیم واپس گرای مذهبی از موضوع جرائم عادی و 
مجازات برای تحکیم سلطۀ سیاسی خود بر کل اهالی از طریق ارعاب عمومی استفاده 
می کند. هدف از به راه  انداختن کارزاری که نامش را »مبارزه با اراذل و اوباش« یا اخیرا 

»زورگیران« گذاشته اند و تاکید بر انجام اعدام ها در مالء عام جز این نیست.

قربانیان 
یک نظام 
افیونی
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آت انگشت  اثر  تا  می کنند  هدایت  قرنطینه 
این محل، رد و  را بگیرند. در  و عکست 
مخدر  مواد  انواع  مصرف  و  کردن  بدل 
جلو چشم زندانبانان نشان از یک جنایت 
به  دارد.  وحشتناک  شدۀ  سازماندهی 
راحتی می توان فهمید که در »اندرزگاه« 
)یا بند( شماره 2 زندان، عوامل توزیع مواد 
مخدر، خود مدیران و پاسداران هستند. 
نیست  هم  نفر   200 بند  این  گنجایش 
سخت ترین  با  زندانی   1200 حدود  اما 
آن  در  غیرانسانی  شرایط  دردناکترین  و 

نگهداری می شوند.
دو  یا  یک  بند،  به  ورود  ابتدای  در 
جای  همه  که  آلوده  بسیار  پتوی  تخته 
آن سوراخ های جای آتش سیگار و مواد 
مخدر نمایان است و یک بشقاب و قاشق 
هم  بالشت  از  می دهند.  زندانی  تحویل 
در  است  موظف  زندانی  نیست.  خبری 
طول مدتی که در آنجاست چشم از این 
وسایل برندارد. گم شدن وسایل همیشه 
جدال های  و  جنگ  بهانۀ  و  موضوع 
بدون  و  »آواره  زندانیان  بین  وحشتناک 
اینکه  با  زندانیان  این  اکثر  است.  جا« 
اما  دارند  غیرسیاسی  اتهامات  و  جرائم 
ضد حکومت اند. از آدم فروش ها متنفرند. 
یعنی  فروش ها  آدم  که  است  جالب 
قیافه ای  کامال  زندانی،  زندانباناِن  همان 
ریش  همگی  دارند.  شکنجه گران  شبیه 
بیشتر  و  می کشند  نعره  و  گذاشته اند 
بدرفتاری  زندانیان  با  زندان  ماموران  از 
به  اتکاء  با  که  هستند  آن ها  می کنند. 
مسئولین زندان برای بقیه تعیین تکلیف 
می کنند. آن ها هستند که می گویند کی 
و  بهداشتی  امکانات  از  بخوابد.  باید  کجا 
حمام و غذای کافی هم برخوردارند. آن 
از  زندانیان  بعضی  که  شرایطی  در  هم 
گرسنگی دانه های برنج ریخته شده روی 
زمین را جمع می کنند و می خورند یا در 
سطل آشغال دنبال تکه ای نان می گردند. 
این گرسنگان عمدتا زندانیانی هستند که 
از فقر مالی شدید رنج می برند؛ یا کارتن 
ندارند؛  مالقاتی  بوده اند؛  خیابانی  خواب 
فروشگاه  از  که  ندارند  بانک  عابر  کارت 

زندان خرید کنند. 
صبح که بیدار می شوی باید ساعت ها 
تعداد  چون  باشی.  دستشویی  نوبت  در 
نیست.  بیشتر  باب   10 آن  توالت های 
فراوانی  درگیری های  انتظار،  مدت  در 
کور  صحنۀ  ممکنست  حتی  شاهدی.  را 
کردن چشم به وسیلۀ تیزی را ببینی! بعد 
اندازه کف دست  به   نان  تکه  آن یک  از 
و کمی پنیر به عنوان صبحانه می دهند. 
بگیری  را در دست  باید پتوی خود  بعد 
»هواخوری«  عنوان  تحت  غروب  تا  و 
بتوانی  که  این  بدون  بچرخی؛  در حیاط 
شاهد  باید  کنی.  استراحت  یا  بنشینی 
زندانیان  که  باشی  هایی  شپش  جوالن 
می کنند.  جدا  خود  بدن  و  لباس  از 

دلیل  به  مسری  و  قارچی  بیماری های 
اگر  می کند.  غوغا  محیط  بودن  آلوده 
بخواهی به حمام بروی حداقل باید یک 
هفته تالش کنی تا بتوانی 5 دقیقه دوش 
حمام  باب   10 حداکثر   2 بند  بگیری. 
انتظارت  مرض  و  آلودگی  آنجا  در  دارد. 
را می کشد. ظهر که می رسد غذای بخور 
و نمیری می دهند و بعدش باید در صفی 
فشرده منتظر بایستی که بیایند و آمارت 

را بگیرند و به  اندرزگاه برگردی. 
از صبح تا عصر بلندگو با صدای بسیار 
ترانه هایی پخش می کند که  برایت  بلند 
از ماشینت  از زندان صدایش  بیرون  اگر 
بیرون بیاید ممکنست نیروی انتظامی و 
بسیج به تو گیر بدهد که چرا ترانه های 
جمهوری  شأن  خالفِ   و  »مبتذل« 
خوردن  از  بعد  می کنی؟  گوش  اسالمی 
شام باید تالش کنی گوشه ای پیدا کنی 
بند  محوطه  تمام  کنی.  را صبح  تا شب 
توالت ها و حمام ها محل »خواب«  حتی 
باالی  زندانیان  از  بعضی  است.  زندانیان 
دراز  حمام ها  و  توالت ها  دیواره های 
آن  از  سقوط  خطر  مجبورند  می کشند. 
استنشاق  اثر  بر  شدن  مسموم  یا  و  باال 
چون  بخرند،  جان  به  را  محیط  گازهای 
گیرشان  خوابیدن  برای  دیگری  جای 
با  مماس  بعضی هایشان  سر  نمی آید. 
درب توالت ها و حمام ها است و همانطور 
برای  البته  رفته اند!  خواب  به  ایستاده 
زندانیان  از  شماری  انگشت  تعدادی 
عامل  که  یا جیره خوارانی  و  نورچشمی 
مدیران زندان هستند، در واقع خودشان 
اطاقک های  می شوند،  محسوب  زندانبان 
و حداقل  گرفته شده  نظر  در  مخصوص 

امکاناتی برای استراحت به آنان داده اند.
مدتی پیش در همین بند 2 تعدادی 
حکم  که  نفر(   6 )احتماال  زندانیان  از 
شیوۀ  به  داشتند  ابد  حبس  و  اعدام 
اتاق  کف  حفر  با  سینمایی  فیلم های 
آثار مسدود  به فرار شده اند. هنوز  موفق 
زندان  حیاط  در  آن ها  فرار  کانال  کردن 
چنین  حال  هر  به  می خورد.  چشم  به 
اقدامی، هم روحیه و جرات می خواهد و 

هم تیزهوشی. 
در بند 2 یکی از اطاقک ها به عنوان 
نمازخانه یا مسجد تعیین شده که محل 
فعالیت یکی از زندانیان به نام ج. م. است. 
او »عالوه بر اینکه زندانی است«، از سوی 
مسئولین زندان عامل توزیع مواد مخدر 
نمازخانه  این  در  هست.  هم  زندان  در 
صندوقچه ای چوبی قرار دارد که هر روز، 
به خصوص روز دوشنبه که روز مالقات 
است با انواع مواد مخدر از جمله شیشه 
و کراک و.... پر می شود. ج. م. روی این 
صندوقچه را با پارچه سبز رنگی که نماد 
رویش  و  است  محمدی«  ناب  »اسالم 
می پوشاند!  دارد  قرار  قران  نسخه های 
صندوقچه  این  به  ندارد  حق  هیچکس 

و  فرد  همین  هنگام  شب  شود.  نزدیک 
فرمان  به  که همگی گوش  هایش  نوچه 
سپاه  اطالعات  اداره  و  زندان  مدیران 
هستند مواد مخدر و به خصوص شیشه 
می کنند.  توزیع  زیاد  بسیار  حجم  در  را 
می کند  مطرح  صراحتا  نوچه ها  از  )یکی 
فرستاده  اینجا  به  اطالعات  اداره  مرا  که 
تا با ج. م. همکاری کنم!( توزیع به این 
توزیع،  عامل  که  می شود  انجام  شیوه 
متقاضی  به  را  بانکی  عابر  کارت  شماره 
باجۀ عابر  از واریز پول در  می دهد. پس 
شده،  تعبیه  بند  محیط  در  که  بانکی 
و  تحویل  را  واریز  رسید  برگه  متقاضی 
مواد مخدر درخواستی اش را از زیر قران 
)و با صلوات و بسم اهلل گفتن عامل توزیع( 
سحرگاه  تا  آن،  از  بعد  می کند.  دریافت 
برای مصرف وقت دارد. تاثیر موادی مثل 
شیشه بر سیستم بدنی افراد طوری است 
که درگیری و شکستن فالسک بر سر و 
و  کارگردان  می گیرد.  باال  همدیگر  روی 
سناریوی  این  کنندۀ  تهیه  و  فنی  مدیر 
از  باندهایی  و  زندان  مقامات  وحشتناک 
سپاه هستند که از این راه سودهای کالن 
به جیب می زنند، زندان را تحت کنترل 
نگه می دارند و از بین زندانیان نیز برای 
در  می کنند.  پیدا  پادو  و  جاسوس  خود 
تعدادی  زندانیان  میان  در  اگر  فضا،  این 
نیستند  کارها  این  اهل  که  باشند  هم 
می شوند  تهدید  ورود  ابتدای  همان  از 
حسابت  وگرنه  ندیدی  دیدی،  شتر  که 

رسیده است. 
جوانی 20 ساله که حکم اعدام دارد 
هم  سیگار  به  لب  بیرون  »من  می گوید: 
نزده بودم ولی می بینی که در بین صدها 
معتاد و سارق حرفه ای و غیر حرفه ای روز 
و شب را با چه زجر و استرسی می گذرانم. 
سیگاری شده ام. دارم مقاومت کنم که به 
مواد مخدر سنگین تر کشیده نشوم. زندان 
اعتیاد  اشاعه  جای  نیست  اصالح  جای 
مواد  چطوری  که  نمی بینی  مگر  است. 
مخدر مثل نقل و نبات توزیع می شود.« 
پایش  می کند  سعی  که  زیباست  چقدر 
کشیده  زندانبانان  کثیف  برنامه های  به 
نشود. می گوید: مدیر بند هم حکم اعدام 
او گفته اند  به  زندان  دارد ولی مسئولین 
که اگر همکاری کند یعنی در توزیع مواد 
باشد  فعال  زندانیان  سرکوب  و  مخدر 
کرده.  قبول  هم  او  نمی کنند،  اعدامش 
می گوید: مدیر زندان و هیئت به اصالح 
فرهنگی برنامه کالس قرآن را در همان 
محل توزیع مواد مخدر برگزار می کنند. 
از  کند  شرکت  کالس  این  در  هرکس 
البته  می شود.  برخوردار  مرخصی  امتیاز 
از حدود 1200 زندانی حداکثر 10 تا 15 
نفر در این محل حاضر می شوند. نگاهش 
را به نقطه ای دور می دوزد و حرف دلش 
را می گوید: »ریشه همه این جنایات ها و 
 n .»جرم ها فقط آخوندها هستند

این  خورده،  گره  و....(  جنین  سقط  حق 
فقط برآیندی متحد کننده و متمرکز از 
است.  بوده  وسیع تر  مراتب  به  مبارزاتی 
با آن درگیرند یکی دو  مسائلی که زنان 

تا نیست:
حجاب اجباری و جداسازی ها و سایر 
که  اسالمی  حاکمیت  بیمارگونۀ  قوانین 
به کار سرکوب روزمره زنان و کل جامعه 
پرستانه اند،  افکار کهنه  و مروج  می آیند 
قتل های ناموسی و ناقص سازی جنسی و 
ازدواج های اجباری که پس مانده روابط 
جای  در  هنوز  و  سرمایه داری  ماقبل 
خانگی  خشونت  رایج اند،  مملکت  جای 
زنان  مشکالت  و  خانگی  استثمار  و 
افزایش  سرپرست خانواده که به واسطه 
حق  می شود،  بیشتر  روز  به  روز  طالق 
طالق و حق سرپرستی فرزندان، آزار در 
محیط کار و خیابان که پدیده ای جهانی 
و  شغلی  امنیت  حق  و  کار  حق  است، 
اقتصادی و شرایط برابر کار که در تمام 
دریغ  زنان  از  سرمایه داری  نظام های 
و  تشکل  حق  گذاشتن  پا  زیر  می شود، 
امکان  و  تنفس  فضای  که  بیان  آزادی 
حرکتمان را محدود می کند. همۀ این ها 
می کند.  سنگینی  زنان  همۀ  زندگی  بر 
جنبش زنان ایران بردی وسیع و عمیق 
دارد. مطالبات بسیارند و با آگاهی رسانی 
مسلما  کسب شان  برای  سازمان دهی  و 
مهمی حاصل خواهد شد.  پیشرفت های 
گفتمان  به  نمی توان  را  جنبش  ولی 
مطالبه محور محدود کرد. تقریبا تمامی 
ایدئولوژیک  نظام  مقابل  در  مطالبات 
و  دین  و جدایی  می گیرند  قرار  اسالمی 
راه  زنان  رهایی  می کنند.  الزم  را  دولت 
سرنگونی  یعنی  می طلبد  سیاسی  حل 
تغییر  و  اسالمی  جمهوری  انقالبی 
رادیکال تمام بنای سیاسی، ایدئولوژیک، 
تحول  این  جامعه.  فرهنگی  و  اقتصادی 
پیشروی  گرو  در  خود  نوبۀ  به  کالن 

جنبش رهایی زنان است. 
بر  که  جنسیتی  نابرابری  با  مبارزه 
بشری  جوامع  نابرابر  تقسیم  کهن ترین 
مسائل  »جزئی ترین«  از  است  استوار 
مسائل  »کلی« ترین  تا  روزمره  زندگی 
به هم  را  ایدئولوژی  و  اقتصاد و سیاست 
متصل می کند. نیرویی که این تقسیم کار 
نابرابر برای تغییر انقالبی آزاد می کند به 
جنبش  نمی گیرد.  پایان  سادگی ها  این 
هزاری  هزاران  از  را  خود  نیروی  گاهی 
که به خیابان می آیند می گیرد و گاهی از 
افراد پر دغدغه ای که در درزهای بی شمار 
جنبش  می کارند.  را  آینده  بذر  جامعه 
نیز عرصه ها، شکل ها و ضرباهنگ  زنان 
گوناگون دارد. روی یک پا راه نمی رود، بر 
دو پا می رقصد، ضرب می گیرد، می چرخد 

   n .و پیش می رود
سیما توکلی

دردها و چاره ها...
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یک پیش زمینۀ تاریخی 
امپریالیسم   1930 دهۀ  دوم  نیمۀ  از 
اول شکست  جهانی  در جنگ  که  آلمان 
ناسیونال  حزب  طریق  از  بود  خورده 
دیگری  برای جنگ  )نازی(  سوسیالیست 
این  بر  آمریکا  و  انگلستان  می شد.  آماده 
بودند که ماشین جنگی نازی ها را با هدف 
سوسیالیستی  شوروی  نابودی  و  تضعیف 
علیرغم  که  شوروی  کنند.  شرق  متوجه 
تالش بسیار موفق نشده بود انگلستان و 
فرانسه برای دفاع مشترک علیه هیتلر را 
جلب کند، در سال 1939 با آلمان پیمان 
مقطع،  این  در  کرد.  امضا  تجاوز  عدم 
لهستان، دانمارک، هلند و بلژیک یکی پس 
از دیگری توسط ارتش آلمان اشغال شدند. 
فرانسه مورد تجاوز قرار گرفت و به سرعت 
اروپا  در  که  انگلستان  ارتش  شد.  تسلیم 
به آن سوی کانال  بود به سرعت  مستقر 
مانش عقب نشست و عمال کاری کرد که 
بر بخش های  را  بتواند سلطه خود  هیتلر 
قوا  تمام  با  و  تحکیم کند  اروپا  از  مهمی 
بر شوروی سوسیالیستی بتازد. باالخره روز 
پیشرفته ترین  با  آلمان   1941 ژوئن   22
 5 با  روزگار،  آن  تجهیزات  و  تسلیحات 
میلیون و پانصد هزار سرباز و در جبهه ای 
به  شمال  از  کیلومتر،   4500 وسعت  به 
لنینگراد، از مرکز به مسکو و از جنوب به 

کیف و به سمت قفقاز حرکت کرد. 
این  به  انتظار حمله ای  اتحاد شوروی 
لحاظ  از  نداشت.  را  قدرت  و  گستردگی 
تجهیزات به گرد آلمان ها هم نمی رسید. در 
تالش برای ایجاد اولین اقتصاد برنامه ریزی 
و  اشتراکی کردن کشاورزی  شدۀ جهان، 
سال های  طبقاتی  تمایزات  بردن  بین  از 
در  بود.  گذاشته  سر  پشت  را  متالطمی 
بخش  دولت  و  حزب  درونی  تصفیه های 
با تجربه اش را از دست  از افسران  زیادی 
داده بود. روزهای آغازین جنگ فاجعه بار 

بود. ارتش سرخ در تمامی جبهه ها عقب 
گسیخته اش  هم  از  واحدهای  و  نشست 
به سرعت در هم شکستند. در عرض سه 
هفته ارتش سرخ دو میلیون سرباز، 3500 
تانک و هواپیما و در صد قابل مالحظه ای 

از افسرانش را از دست داد.
هیتلر حساب کرده بود که سه ماهه 
استراتژی  می کند.  تمام  را  شوروی  کار 
آلمان پیشبرد جنگ برق آسا و زود فرجام 
)بین  آلمان  در  مناقشات طبقاتی  تا  بود: 
قدرت  نشود،  تشدید  حاکمان(  و  مردم 
شوراها سرنگون شود و مردم شوروی به 
بردگی گرفته شوند. این اهداف ارتجاعی، 
داشت.  دنبال  به  ارتجاعی  شیوه هایی 
قبل از حمله هیتلر به ژنرال هایش گفت 
را نمی شود جوانمردانه  با روسیه  »جنگ 
بین  است  نبردی  این  برد.  پیش  به 
ایدئولوژی ها و نژادهای متفاوت و باید به 
شیوه ای بی سابقه، بی رحمانه و با خشونتی 
بی امان به پیش برده شود.... کمیسارهای 
هستند  ایدئولوژی ای  حامالن  شوروی 
دارد.  قرار  نازیسم  مقابل  نقطه  در  که 
نابود شوند. عذر سربازان  باید  کمیسارها 
بین المللی....  قوانین  شکستن  در  آلمان 

موجه خواهد بود.« 
سر  که  را  شهرهایی  تاختند.  نازی ها 
راهشان بود کامال سوزاندند. تل جسدهای 
 5 از  گذاشتند.  سر  پشت  را  نشده  دفن 
به  که  سربازی  هزار  هفتصد  و  میلیون 
اسارت گرفتند 3 میلیون و سیصد هزار نفر 
در اسارتگاه های آلمان از گرسنگی و سرما 
جان دادند و یا اعدام شدند. نزدیک به سه 
نیز  شوروی  نظامی  غیر  و  سرباز  میلیون 
برای کار اجباری به آلمان منتقل شدند. 

شوروی اگر از لحاظ تجهیزات نظامی 
قدرتی  نمی رسید،  آلمان  ارتش  پای  به 
امپریالیست ها  محاسبات  در  که  داشت 
نمی گنجید. مردم شوروی از کشوری دفاع 

می کردند که به دست خود و برای خود 
به  شده  برنامه ریزی  اقتصاد  می ساختند. 
شوروی ها امکان داد که سریعا کارخانه ها 
امن در شرق کشور منتقل  به مناطق  را 
ادامه دهند.  قوا  تمام  با  را  تولید  و  کنند 
مردم متشکل و سازمان یافته کشتزارها را 
تا  کندند  را  آهن  راه  ریل های  و  تخریب 
تجاوزگران را از امکانات تدارکاتی بی بهره 
کنند. ارتش سرخ در دل جنگل ها ارتش 
مردمی  حمایت  با  و  کرد  ایجاد  چریکی 
هیتلر  ارتش  علیه  را  ایذایی  عملیات 
سازمان داد. مسکو و لنینگراد به دژهای 

محکم نظامی مبدل شدند. 

کارزار جنوب
ارتش   1941 زمستان  رسیدن  فرا  با 
را  شوروی  از  وسیعی  بخش های  آلمان 
تسخیر کرده بود ولی نمی توانست پیشروی 
کند. روحیه سربازان شوروی آلمانی ها را 
هیتلر  پیروزی  رویای  بود.  کرده  مبهوت 
آشفته شده بود. دفاع از هزاران کیلومتر 
خطوط تدارکاتی ساده نبود. نبرد سنگین 
و زمستان سخت حداقل یک و نیم میلیون 

تلفات به ارتش آلمان وارد کرد.
هنوز  که  این  وجود  با  آلمان  ارتش 
قدرتمند بود دیگر امکان تهاجم همه جانبه 
هیتلر  نداشت.  را  سراسر جبهۀ شرق  در 
در  کرد.  متمرکز  هدف  یک  بر  را  خود 
هزار  پانصد  و  میلیون  یک   1942 بهار 
منابع  تا  سرباز راهی جنوب غربی شدند 
نفت شوروی در کوه های قفقاز را تسخیر 
کنند. هیتلر بیشترین توان و بهترین ژنرال 

هایش را به این کار اختصاص داد. 
و  هیتلر  ارتش  جانبۀ  همه  هجوم 
کارزار  نخستین  ماه های  سخت  ضربات 
باالی  از مقامات  برخی  بر روحیۀ  جنوب 
موثر  کمونیست  حزب  و  شوروی  ارتش 
فرارطلبانه  سیاست های  به شکل  و  افتاد 

شوروی  رهبری  و  استالین  یافت.  بازتاب 
 27 روز  شدند.  اوضاع  وخامت  متوجه 
جوالی 1942 استالین فرمان مهمی علیه 
دادن  کف  از   ....« کرد:  صادر  طلبی  فرار 
بالتیک  اوکرائین، بالروس، جمهوری های 
و... به این معناست که ما بسیاری از مردم، 
نان، فلزات، کارخانه ها و مجتمع های خود 
را از دست داده ایم.... ادامه عقب نشینی به 
معنای نابودی خود و میهن مان است. هر 
تکه دیگری از خاک ما جدا شود دشمن 
را قوی تر و ما را تضعیف می کند... زمان 
خاتمۀ عقب نشینی فرا رسیده. هیچکس 
آن  آلمان  بگذارد!...  به عقب  قدمی  نباید 
قدرتمند  می کنند  ادعا  برخی  که  چنان 
نیست. ایستادگی امروز ما، ضامن پیروزی 
فردای ماست.« و این فرمان راهنمای نبرد 

استالینگراد شد.
گرفت  تصمیم  جنوب  جبهه  رهبری 
استالینگراد را به اسفنج عظیمی برای در 
خود کشیدن سربازان آلمانی بدل کند تا 
و خیابان های  در کوچه ها  آلمان ها  وقتی 
شوروی  ذخیره  ارتش های  درگیرند  شهر 
آلمان  ششم  ارتش  نهایی  نابودی  برای 
شود.  مستقر  شهر  جنوب  و  شمال  در 
را  کادرهایش  بهترین  کمونیست  حزب 
به استالینگراد فراخواند تا آن شهر را به 
عظیم ترین  به  نظامی  و  سیاسی  لحاظ 
چالشی که ارتش آلمان به خود دیده بود 

تبدیل کنند. 
واحدهای  در  را  خود  کارگر  هزاران 
رزمنده سازمان دادند. آنچه داشتند فقط 
نواری سرخ بر بازو بود و تفنگی در دست. 
کهنه سربازان جنگ داخلی، کارگران ذوب 
آهن، مهندسین، قایقرانان ولگا، کارگران 
اداره، زن و مرد، همه  راه آهن، کارکنان 
آماده می شدند تا در کنار سربازان ارتش 
منظم بجنگند. با نزدیک تر شدن نیروهای 
به  سریعا دست  استالینگراد  مردم  آلمان 

 می ستائیم
  نامت 
با سرود...

در هفتادمین 

سالگرد پیروزی 

نبرد استالینگراد

بوی دریای پرتالطم را برایم نگهدار
و تفنگی 

و تیغۀ گاوآهنی.
همه را با من به خاک بسپار

با خوشه ای سرخ از گندم زار، 
تا همه بدانند

بی هیچ شبهه ای
که با عشق تو جان دادم و تو عاشقم بودی

هر چند در آغوشت نجنگیدم
اما این نارنجک تیره فام را پرتاب کردم به افتخار تو

این عاشقانه را
برای استالینگراد.

این شعر را پابلو نرودا در ستایش نبرد استالینگراد سرود. در ستایش نبردی که ارتش آلمان هیتلری را در جنگ 
جهانی دوم با شکستی سخت روبرو کرد و سرنوشت آن جنگ و زندگی مردم جهان را تغییر داد. دوم فوریه )14 بهمن 
امسال( هفتادمین سالگرد پیروزی شوروی سوسیالیستی در نبرد استالینگراد بود. مفهوم و اهمیت آن نبرد که بخشی 

جدایی ناپذیر از تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی و تجربۀ سوسیالیسم به شمار می آید به راستی چه بود؟ 
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شدند.  سنگر  حفر  و  گندم  برداشت  کار 
اکثریت جمعیت پانصدهزار نفری شهر زیر 
بمباران هواپیماهای آلمانی به مناطق امن 

شرق ولگا تخلیه شدند. 

یک هدف جهانی
جزئیات  از  شاید  استالینگراد  مردم 
نقشه نظامی فرماندهی خبر نداشتند ولی 
به اهداف هیتلر آگاه بودند. می دانستند در 
مناطقی که به اشغال ارتش آلمان در آمده 
است. می دانستند  آمده  بر سر مردم  چه 
که مردم سراسر دنیا و به خصوص آن جا 
که در اشغال آلمان است لحظه به لحظه 
دنبال  را  جبهه ها  اخبار  رادیو  طریق  از 
ضعف  از  نشانه ای  دارند  آرزو  می کنند. 
مسلح  دندان  به  تا  آدمخوار  هیوالی  این 

ببینند. 
در اواسط ماه اوت، ارتش آلمان قبل 
از رسیدن به شهر با بمباران های سنگین 
تبدیل  ویرانه ای  به  سریعا  را  استالینگراد 
کرد. ولی در همان اولین رویارویی پیاده 
نظام آلمان با واحد ضد توپی که به طور 
عمده از زنان جوان داوطلب تشکیل شده 
بود و تا آخرین نفر جنگید معلوم بود که 

پیشروی آلمان ها آسان نخواهد بود. 
تا پائیز بیشتر شهر در دست دشمن 
بود. تا چشم کار می کرد دود بود و خرابه. 
را  خود  ششم  ارتش  درصد  ده  آلمان ها 
بودند  نتوانسته  ولی  بودند  داده  از دست 
را  شهر  شمال  کارگری  محالت  مقاومت 
در هم بشکنند. کارخانه ها هنوز مشغول 
ساختن اسلحه و مهمات بودند، کارگران 
را  تانک ها  میدان  میانۀ  در  حتی  گاهی 
از  جوان  رزمنده های  می کردند،  تعمیر 
مناطق آسیایی شوروی و از طریق ولگا به 

یاری رفقایشان می شتافتند. 
خطوط جبهۀ استالینگراد با جنگ های 
کالسیک تفاوت چشمگیر داشت. در این 

جا دو سوی یک خیابان، یک کوچه، فاصلۀ 
طبقه باالیی و پائینی یک ساختمان، مرز 
از  روزی  شبانه  نبردی  بود.  ارتش  دو 
نزدیک و چشم در چشم. خط جبهه چنان 
باریک بود که گاهی دو طرف صدای نفس 

کشیدن یکدیگر را می شنیدند.
فرماندهان  درخشان  تاکتیک  این 
با  را  نیروهایشان  فاصلۀ  که  بود  شوروی 
این  با  کردند.  کم  ممکن  حد  تا  دشمن 
نیروی  قدرتمندترین  جسورانه  اقدام 
بمباران  شد:  بالاستفاده  جهان  هوایی 
خطوط شوروی نیروهای خودشان را نیز 

در معرض خطر قرار می داد. 
گروه های کوچک ضربت را به راحتی 
بمباران کرد. آن ها چار دست و  نمی شد 
پا می خزیدند، در چاله ها و خرابه ها پنهان 
روزها  و  می زدند  تونل  شب ها  می شدند، 
آلمانی  سربازان  جرات  بودند.  استتار  در 
تسلیحات  و  هوایی  نیروی  پشتیبانی  به 
پیشرفته و فرماندهی متمرکز وابسته بود. 
می جنگیدند  دیگری  طور  بلشویک ها  اما 
می کرد.  خنثی  را  دشمن  قوت  نقاط  که 
دیسیپلینی  از  پیروی  عین  در  آن ها 
را  کلی شان  پیشروی  و  سازماندهی  که 
امکان پذیر می کرد، هر کدام در رستۀ خود 
تصمیم گیرنده و مبتکر بودند و این قدرتی 
آن  از  آلمان  امپریالیستی  ارتش  که  بود 

بی بهره بود.
فرماندهان شوروی هیچگاه سربازانشان 
را تنها نگذاشتند. این که شخص استالین 
علیرغم محاصره و خطر سقوط مسکو در 
رفقایش  پیشنهاد  خالف  بر  و  ماند  شهر 
را ترک کند و خود در  حاضر نشد شهر 
مراسم سالگرد اکتبر در میان مردم حاضر 
بود تاثیر عمیقی بر روحیه سربازان و مردم 
مقر  چند  هر  نیز  استالینگراد  در  داشت. 
فرماندهی به محل نسبتا امن تری منتقل 
شده بود ولی چوئیکف فرمانده اصلی شهر 

همه فرماندهان را تشویق می کرد که مرتبا 
در میان سربازان حاضر باشند و وضعیت 
چنین  نیز  خود  شوند.  جویا  مستقیما  را 

می کرد.
آماده  نبرد  برای  استالینگراد  وقتی 
به  جوان  دختر  و  زن   75000 می شد 
پیوستند.  سرخ  ارتش  داوطلب  نیروی 
که  بودند  زنانی  همان  شمار  در  اینان 
از قوانین و  از قید بسیاری  اکتبر  انقالب 
سنت های خفقان آور رهایشان کرده بود. 
در نبرد استالینگراد زنان همه جا بودند: 
تفنگ های  پشت  مردان،  دوش  به  دوش 
جنگی،  هواپیماهای  خلبان  توپ،  ضد 
اکثریت خدمه  قایق های جنگی.  ناخدای 
زنان  را  استالینگراد  هوایی  ضد  توپخانه 
تشکیل می دادند. شاید این زنان از شعار 
»بچه، آشپزخانه، کلیسا« که نسخه هیتلر 
ولی  نداشتند  خبر  بود  آلمان  زنان  برای 
حقوق  و  آزادی ها  حفظ  که  می دانستند 
و قدرتی که دارند ارزش جنگیدن را دارد.

بانگ پیروزی
که  هایی  توپ  غرش  نوامبر   19 روز 
از دور دست به گوش می رسید نوید آغاز 
ژانویه   31 روز  بود.  شوروی  حمله  ضد 
ژنرال فون پائولوس علیرغم دستور هیتلر 
تسلیم شد. دو روز بعد کل ارتش ششم 
آلمان تسلیم شد. استالینگراد آغاز پایان 
آلمان هیتلری بود. ارتش سرخ پس از این 
پیروزی، نازی ها را از خاک شوروی بیرون 

راند و تا برلین پیش رفت. 
حمله  شوروی  به  نازی ها  وقتی 
کردند جهان سرمایه داری اعالم کرد کار 
کمونیسم تمام است. اما پس از شکست 
برای  ویژه  به  استالین  استالینگراد،  در 
تبدیل  کابوس  یک  به  آلمان،  بورژوازی 
شد. از میانۀ دهه 1970 به بعد که دوران 
آلمان  بورژوازی  بود،  سرد  جنگ  اوج 

ایدئولوژی  که  داشت  نیاز  پیش  از  بیش 
ناسیونالیستی  خوردۀ  ضربه  ارزش های  و 
کند.  احیاء  را  کشور  آن  ارتش  و  ملت 
محافل  در  را  آگاهانه ای  کارزار  بنابراین 
برای  رسانه ها  و  دانشگاهی  و  سیاسی 
و  دوم  جهانی  جنگ  تاریخ  بازنویسی 
استالینگراد  »اسطوره«  زدودن  مشخصا 
استالین  دادن  نشان  همسان  طریق  از 
تحریف  این  با  انداختند.  راه   به  هیتلر  و 
کنندۀ  تعیین  نقش  کوشیدند  تاریخی 
تاریخی استالینگراد در شکست فاشیسم 
و ترسیم سرنوشت بشریت را نفی کرده و 
آن را »جنگ قدرتی« جلوه دهند که هر 
دو سویش ناحق بودند و دودش به چشم 

مردم و »دمکراسی« رفت!
احترام  جنگ،  در  شوروی  پیروزی 
جهانیان به سوسیالیسم و کمونیسم را به 
دنبال داشت. ولی آسیب ها و تلفات جنگ 
عظیم و غیر قابل تصور بود. هزاران هزار 
نفر از بهترین، شجاعت ترین و متعهد ترین 
کمونیست ها جان خود را در راه پیروزی 
کشور شوراها گذاشتند. نزدیک به بیست 
میلیون نفر از اهالی شوروی در این جنگ 
جان باختند و جنگ خرابی های عظیمی بر 
جای گذاشت. اگر چه جسارت و فداکاری 
زحمتکشان شوروی در جنگ از آرمان ها و 
دستاوردهای سوسیالیسم رنگ می گرفت 
و بسیاری از مردم جنگ با آلمان نازی را 
ادامه انقالب 1917 و جنگ داخلی علیه 
وجود  با  می دیدند،  بین المللی  بورژوازی 
کردن  متحد  برای  شوروی  رهبری  این 
و  روحیات  به  کرد  تالش  اهالی  اکثریت 
شود.  متوسل  هم  گرایانه  ملی  نمادهای 
هنوز چیزی از آغاز درگیری ها نگذشته بود 
که آن را »جنگ بزرگ میهنی« خواندند، 
سرود انترناسیونال را کنار گذاشتند و در 
مراسم دولتی از سرود جدید »بلشویک« 
سوسیالیستی  میهن  از  دفاع  مضمون  با 
استفاده کردند. در ارتش سرخ، سردوشی 
و درجه دوباره برقرار شد و فرماندهان که 
قبال »رفیق« بودند به سبک دوران قبل از 
انقالب »افسر« خطاب شدند. عمال تالش 
ناسیونالیسم  با  سوسیالیسم  از  دفاع  شد 
دولت  که  فشاری  آمیزد.  درهم  روس 
علیه  مردم  کردن  متحد  برای  شوروی 
نازی ها احساس می کرد قابل درک است 
ولی این اشتباهات سیاسی از آن زخم های 
عمیقی بود که بعد از شکست ارتش آلمان 
احیای  در  و  ماند  باقی  شوروی  پیکر  بر 

سرمایه داری در آن کشور بی تاثیر نبود.
تجربه سوسیالیسم در شوروی شکست 
خورد، ولی استالینگراد، این شهر قهرمان، 
همیشه زنده است و برهۀ درخشانی است 
از تاریخ مان. رزمندگان سرخ استالینگراد 
نجات  هیتلر  از دست  را  بشریت  تنها  نه 
جنگ  از  باارزشی  آموزه های  بلکه  دادند 
خیابانی بر جای گذاشتند که هنوز به کار 

انقالبیون می آیند.n   »آتش«
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 شما را به همكاری دعوت می کنیم: 
با تهیه گزارش و مصاحبه، فرستادن تجارب مستقیم و حكایت رنج ها، با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد، با ارسال طرح و 

عكس و آثار هنری نگارشی. به پخش آتش به وسیع ترین شكل ممكن و به شیوه های مناسب کمک کنید. 
email: atash1917@yahoo.com                   weblog: n-atash.blogspot.com

شده«  آزاد  »جنگوی  تماشای 
لذت بخش  تارانتینو  ساختۀ  آخرین 
تماشاگر  چشم  که  این،  فقط  نه  است. 
و  تاریک  گوشه های  روی  به  نیز  را 
می گشاید.  تاریخ  آمدۀ  زبان  به  کمتر 
تاریخی نیست. قصه  »جنگو« یک فیلم 
تارانتینو  تخیل  زادۀ  شخصیت هایش  و 
هستند. اما به صراحت و سرعِت یک اثر 
و  شرایط  از  شّمه ای  می تواند  گرافیک 
روابط برده داری در آمریکای میانۀ قرن 
نوزدهم به دست دهد. قصۀ فیلم به سال 
1858 مربوط می شود. برده سیاهپوستی 
و  فاکس(  )جی می   »جنگو«  نام  به 
همسرش که نام عجیب و اشرافی »بروم 
هیلدا فون شافت« )کری واشینگتن( بر 
خود دارد را از هم جدا کرده اند و هر دو 
را فروخته اند. »جنگوی« پای در زنجیر 
را یک جایزه بگیر آلمانی به نام »دکتر 
به  والس(  )کریستوفر  شولتس«  کینگ 
زور اسلحه از برده داران می خرد و سند 
از  یکی  این  می کند.  صادر  را  آزادیش 
است.  جنگو  و  شولتس  معاملۀ  شروط 
کشتن  و  یافتن  در  او  به  باید  جنگو 
مزدوران یک ارباب برده دار کمک کند. 
در  موفقیت  از  بعد  که  دیگری  توافق 
صورت  کینگ  و  جنگو  بین  کار،  این 
آزاد  و  یافتن  برای  تالش  می گیرد 
ترتیب  بدین  است.  هیلدا  بروم  کردن 
آغاز  دو  این  خونین  و  ماجرا  پر  سفر 
که  می روند  کسانی  شکار  به  می شود. 
پیدا  شده.  تعیین  جایزه  سرشان  برای 
دست  به  پول  و  می کشند  می کنند، 
رسیدن  برای  چه  اگر  کینگ  می آورند. 
به اهدافش به اسلحه متکی است اما پا 
شدۀ  تعریف  چارچوب های  و  تفاسیر  از 
رایج  از منطق  بیرون نمی گذارد.  قانونی 
پیروی می کند و اهل احساسات نیست. 
به  رسیدن  انگیزۀ  با  جنگو  او،  برخالف 
را  خطرات  و  سختی ها  همۀ  همسرش 
کشته  و  کشتن  راه  و  می خرد  جان  به 

نشدن را می آموزد.
از زن )و در  تارانتیو  البته نقشی که 
این مورد مشخص زن بردۀ سیاه( در اثرش 
ارائه می کند، اساسا نقشی حاشیه ای و کم 
و بیش شبیه به زنان منفعل و مظلومی 
نوع  از  )چه  وسترن  ژانر  در  که  است 
آمریکایی و چه ایتالیایی( وجود دارد. اگر 
چه اولین رویارویی جنگو با بروم هیلدا در 

خانۀ ارباب زمانی است که هیلدا به خاطر 
تالش برای فرار، برهنه و شالق خورده در 
گودالی زندانی اش کرده اند و این نشان از 
ادامۀ  اما در  او دارد،  حرکت شورشگرانۀ 
همسرش  به  را  کارها  همۀ  انگار  قصه 
وارد  مردش  دیگر،  واگذار می کند. چون 
در  تارانتینو  واقع  در  است.  شده  صحنه 
بردۀ سیاه  زنان  به تصویر کشیدن نقش 
کشیدن  زیر  به  نهایتا  و  زدن  ضربه  در 
عمل  ناموفق  آمریکا  در  برده داری  نظام 
در  »جنگو«  فیلم  عقب ماندگی  می کند. 
این زمینه باعث تعجب است؛ به ویژه که 
این روزها شاهد پروراندن شخصیت های 
زن در بسیاری از آثار قرن بیست و یکمی 

هستیم. 
وقایع  گردیم.  باز  فیلم  ماجرای  به 
پیاپی جنگو و کینگ را به فکر کردن و 
نقشه کشیدن برای حل تضادها وا می دارد. 
و  تغییر  دستخوش  دو  هر  عمل  و  ذهن 
با  آنان  دید  دریچۀ  از  می شود.  تکامل 
واقعیت تکان دهندۀ سلطۀ سود، جنایات 
برده داران سفید و ستمی که بر سیاهان 
روا می شود مواجه می شویم. در این کار، 
صورت  به  جنگو  بریده  بریده  خاطرات 
تارانتینو  به کمک مان می آید.  فلش بک 
با مهارت و طنزی خاص، شرارت و زبونی 
دار و دستۀ نژادپرست مسلحی که نطفۀ 
را  کالن«  »کوکالکس  مخوف  تشکیالت 
گذاشتند به نمایش در می آورد. سپس ما 
را با پدیدۀ وحشتناکی به نام »مندینگو« 
گالدیاتورهای  واقع  در  که  می کند  آشنا 
آمریکا  جنوب  اربابان  خدمت  در  سیاه 
بودند. مندینگوها را به جدال تن به تن با 
یکدیگر وا می داشتند؛ روی پیروزی این 
هر  نتیجۀ  می کردند.  بندی  شرط  آن  یا 
با مرگ یک برده به دست برده  مسابقه 

دیگر تعیین می شد. 
بندی  صف  یک  تصویرگر  تارانتینو 
همان  هست.  نیز  بردگان  بین  در  مهم 
رادیکال  رهبر  ایکس  مالکلوم  که  چیزی 
جنبش سیاهان آمریکا در دهۀ 1960 از 
و  مزرعه  بردۀ  »تفاوت  عنوان  تحت  آن 
بردۀ خانگی« نام می برد. بردۀ مزرعه هیچ 
چیز برای از دست دادن ندارد؛ شورشی 
برده دار در  به طبقۀ حاکم  است؛ نسبت 
ایاالت جنوبی آمریکا توهم ندارد؛ و حاضر 
بردۀ  بکشد.  آتش  به  را  چیز  همه  است 
مقابلش  که  ریزی  خرده  به  اما  خانگی 

پرتاب می کنند و زندگی در خانۀ امن و 
را  اربابی  خانۀ  و  است  راضی  ارباب  آرام 
»استفن«  می نامد. شخصیت  ما«  »خانۀ 
خانگی  بردۀ  جکسن(،  ال  )ساموئل 
که  می کند  بازنمایی  را  خودفروخته ای 
خانۀ  در  توجهی  قابل  مقام  و  امتیاز  از 
بردگان  بقیۀ  است.  برخوردار  اربابی 
تحت امر او قرار دارند. آنان را کنترل و 
ارباب حسابداری  برای  می کند.  سرکوب 
می کند، به او مشاوره می دهد و حتی بر 

تصمیماتش تاثیر می گذارد.
شخصیت  دو  در  مهم  چرخش 

و  )جنگو  فیلم  اصلی 
که  آنجاست  کینگ( 
نقشه  و  منطق  به  اولی 
در  دومی  و  می آورد  رو 
خود  احساسات  به  را 
می گشاید. این تحول در 
یا  مرگ  انتخاب  شرایط 
گلوله  زبان  به  و  زندگی 
نمایش  می شود.  بیان 
و  خشونت  بی پروای 
زبانی  با  )البته  قهر 
مدد  به  و  هنرمندانه 
بخش  همیشه  طنز( 
فیلم های  جدانشدنی 
است.  بوده  تارانتینو 
قاعده  این  از  نیز  جنگو 
اما  نیست.  مستثنی 
نمایش قهر در این فیلم 
با جدال طبقاتی/ نژادی 
برده داران  بین  )ملی( 
مزدوران سفید  و  سفید 
یک  از  سیاه شان  و 
سیاه  بردگان  و  سو 

این،  و  است.  پیوند  در  دیگر  سوی  از 
به  تماشاگر  برای  ویژه ای  مثبت  پیام 
وقفه،  بی  خونریزی  این  در  دارد.  همراه 
عادالنۀ  قهر  ستایشگر  تارانتینو  فیلم 
قهر  برابر  در  محکومان  و  محرومان 
حاکم  برده داران  ستمگرانۀ  و  ارتجاعی 
هر  به  و  سو  هر  از  که  دورانی  در  است. 
بهانه، توده های تحت ستم و استثمار به 
مصالحه و مسالمت فراخوانده می شوند و 
با فریبکاری برایشان پرهیز از خشونت را 
موعظه می کنند تا همیشه در روی همین 
دست  در  قهر  انحصار  و  بچرخد  پاشنه 
آزادشده«  پیام »جنگوی  باشد،  حاکمان 

دلنشین است؛ البته نه برای همه.
شبکه های  در  منتقدان  از  بعضی 
بلندگوی  که  آمریکا  تلویزیونی  بزرگ 
وارد  در  این  از  سرمایه داری اند  نظام 

بر  متکی  تارانتینو  »فیلم  که  شده اند 
نیست.  تاریخی  شخصیت های  و  وقایع 
اینطورها هم که در فیلم می بینیم نبوده 
است. پدیدۀ مندینگو هیچ جا ثبت نشده 
و فقط در حد شایعه است.« اسپایک لی 
سینماگر سیاهپوست که بعد از ساختن 
یکی دو فیلم نسبتا خوب و متفاوت در 
دوران جوانی عمال جذب سیستم شد و 
پیام های نادرست و سازشکارانه را چاشنی 
تاخته  تارانتینو  به  نیز  کرد  هایش  فیلم 
من  »تاریخ گذشتگان  او می گوید  است. 
ندارد.  جنگو  اسپاگتی  وسترن  به  ربطی 

هولوکاست  یک  تاریخ  بردگان  تاریخ 
جریان  رهبر  فاراخان  لوئیس  است.« 
منتقدان  از  هم  اسالم«  »ملت  مرتجع 
جنگوی آزاد شده است. هم اسپایک لی 
و هم فاراخان در شمار وفاداران به نظام 
ویژه  به  و  هستند  آمریکایی  دمکراسی 
از  اوباما بخشی  آمدن  کار  به سر  از  بعد 
یافته  تحقق  را  سیاه  بورژوازی  رویاهای 
متوجه  تارانتینو  خود  احتماال  می بینند. 
»استفن«  شخصیت  که  نبوده  نکته  این 
سیاستمداران،  نقش  به  شبیه  چقدر 
سیاه  بورژوای  گرداناِن  رسانه  و  نظامیان 
در خانۀ اربابی بزرگی که ایاالت متحده 
شاید  است.  درآمده  آب  از  دارد  نام 
از  ناخودآگاه  نیز  فاراخان  و  لی  اسپایک 

n .چنین تشبیهی آزرده خاطرند
سعید سبكتكین

پیـام دلنشـین »َجنـگو«


