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 اي هولناك سکتاریسم، ورطه

 آزاد نظري

ها و فعالین  امروز سکتاریسم تا مغز استخوان مارکسیست
کارگري و جنبش کارگري رخنه کرده است. امروز دیگر 

گرایی  سکتاریست فحش نیست. سکتاریسم محصول محفل
الاقل امروز ما ي بیرون است.  ارتباطی با جامعه و بی
ها  توانیم به جرات بگوییم سکتاریسمی که در میان چپ می

شود، برگرفته  رواج یافته است و به عنوان اصول رعایت می
از اختالف نظرسیاسی با سایرین نیست بلکه به خاطر 
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طلبی و خود مرکز ثقل انگاري جهان است. مطلب پیش  جاه
اریستی در رو قصد دارد که ببیند چگونه این نگاه سکت

 درون جنبش کارگري رخنه کرده است.

ها مبارزه و پشت  اکنون جنبش کارگري ایران بعد از سال
) در 57سر گذاشتن دو انقالب (انقالب مشروطه و انقالب 

وضعیت مناسبی قرار ندارد. از کارگران گرفته تا فعالین 
اند که  کارگري به حدي در مناسبات سرمایه سردرگم شده

در ایران مبارزات کارگري صورت نگرفته و به گویی هرگز 
پیروزي نرسیده است. فعالین کارگري در اتفاقات اخیر 
طوري به جان یکدیگر افتادند که گویی هریک دیگري را 

داري ایران و عامل بدبختی کارگران  ي سرمایه نماینده
خواهد او را در جنبش کارگري رسواکند. امروز  داند و می می

که در میان فعالین کارگري به چشم  بیشترین چیزي
اي رفتار کردن و شخصی نگاه کردن به  خورد فرقه می

جنبش است. انگار هرکس در جنبش کارگري براي خود 
خواهد دیگري را از این سهم دور نگه  سهمی دارد و می

کند نظرش در مورد  اي فکر می دارد. هر گروه و دسته
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ترین  منطقه درستداري داخلی و جهانی و وضعیت  سرمایه
نظر ممکن است و باید دیگري را به خاطر نظر اشتباهش 

توان نظري را که در  رسوا کند. اما به واقع چگونه می
ي کارگر نیست نظري  ي تنگاتنگ با عملکرد طبقه رابطه

 قاطع نامید؟

 »ها،فعالین کارگري و سکتاریسم چپ«

اوتشان با ها و فعالین کارگري بر این باورند که تف امروز چپ
ها، نه بر سر  ها و تسویه یکدیگر و علت اصلی تمام درگیري
ي مبارزه است. ما فرض  نظر مارکسیستی، بلکه بر سر شیوه

کنیم و نتایجش را مورد بررسی قرار  آنها را قبول می
پذیریم که روشنفکران چپ و  دهیم. یعنی ما هم می می

 ي فعالین کارگري در ایران مسلح به علم مبارزه
ها به  داري هستند و تمام درگیري مارکسیستی علیه سرمایه

ي مبارزه، یعنی پیاده سازي علم مارکسیسم در  علت شیوه
ها بر این اساس قائل بر این  برابر سرمایه داري است. آن

گرایی و سکتاریسم نه محصول عدم  هستند که این فرقه
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ت هاي اشتباه مبارزاتی از سم پراتیک بلکه محصول پراتیک
ي پراتیک  فعالین دیگر علیه صاحبان سرمایه است. درباره

کنیم تا دریابیم صورت مسئله در نگاه  تامل دیگري می
اي از فعالین  گیرد. عده فعالین کارگري چگونه شکل می
هاي مبارزات کارگري و  کارگري بعد از تمام فرازونشیب

هاي این جنبش بر این باورند که دیگر  ها و شکست پیروزي
ه هیچ وجه پراتیک غیر علنی جایز نیست و باید به شکل ب

علنی و قانونی به مبارزه پرداخت. از همین رو بسیاري از 
ي آزاد کارگران ایران که خود را  این جریانات، مانند اتحادیه

نامد، به جاي کمک  یک تشکل مستقل کارگري و واقعی می
د هاي واقعی و مستقل کارگران و ایجا به ایجاد تشکل

هاي مختلف با  همبستگی و اتحاد بین کارگران کارخانه
یکدیگر، آنها را به تصرف کارخانه (نیشکر هفت تپه) 

کند و با ایجاد دودستگی در میان کارگران یک  ترغیب می
شود.  ها می کارخانه باعث تضعیف قدرت کارگري در کارخانه

هاي غیر واقعی کارگران، که خود را  این دست از تشکل
نامند، با نگاهی فرصت  زان رهایی بخش کارگران میمبار
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هاي  سازي پروژه طلبانه و غیر کارگري، خواهان پیاده
امپریالیستی و سرنگونی طلبی به هر قیمتی هستند. زیرا 

ي کارگر را از منظر سرنگونی  سوسیالیسم و راه رهایی طبقه
بینند و بر این باورند که یک انقالب  قدرت حاکم داخلی می

ي  تواند فرصت قوام به طبقه رژوایی یا رژیم چنج میبو
ي کارگر را بهتر نماید. درواقع  کارگر داده و وضعیت طبقه

دانند. اما با  انقالب بورژوایی را راه گذار به سوسیالیسم می
اي کارگران به  نگاهی سطحی به اوضاع جهانی و منطقه

نست و توان این مدعا را ذهنی و عوام فریبانه دا راحتی می
هاي  ي آزاد کارگران ایران تشکل رد کرد. به غیر از اتحادیه

غیر واقعی و فرصت طلب دیگري هم وجود دارد. اما 
اند و  ها را به خوبی شناسایی کرده کارگران، این تشکل

خواهند کرد و مانند رفیق رضا رخشان و دیگر اعضاي آگاه 
 سندیکاي نیشکر هفت تپه دست به رسوا کردن اتحادیه

هاي غیر کارگري با  ها خواهند زد. هرچند این تشکل آزادي
ي سندیکاي نیشکر  نفوذ اعضاي خود داخل هیئت مدیره

هفت تپه دست به اخراج رضا رخشان زدند، اما جنبش 
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برحق و واقعی کارگران و سندیکاي هفت تپه باید رفیق را 
ي کارگر تشخیص دهد  از نارفیق و دوست را از دشمن طبقه

ي اخراج رضا رخشان و دیگر کارگران دلسوز طبقه  هو اجاز
 کارگر را به این فرصت طلبان ندهد.

گروهی دیگر از فعالین کارگري، فعالیت علنی را به کل 
ها رفته و بر این باورند که باید بر  مردود دانسته و به سردابه

روي فعالیت غیر علنی تمرکز کرد، تا بتوان مبارزه علیه 
سازمان داد. اما دقیقا چه چیزي را باید داري را  سرمایه

سازمان داد؟ آیا غیر از این است که این رفتار سکت و 
گري باعث شده تا تمام ارتباط این دسته از فعالین با  مخفی
ي کارگر قطع شود؟ کسانی که امروز مبارزه را صرفا از  طبقه

ي کسانی  کنند روي دیگر سکه راه غیر علنی پیگیري می
ي قانونی و علنی را به عنوان تنها راه  مبارزههستند که 
ي انقالبی را  ي اول مبارزه دانند. هرقدر که دسته مبارزه می

ي دوم  گذارد، دسته ي قانونی کنار می به خاطر انتخاب شیوه
ي غیر علنی و مخفی ارتباط خود را با  هم به خاطر شیوه

ی ي انقالب ي کارگر از دست داده و به جاي مبارزه طبقه
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تبدیل به تئوریسین هاي منفعل شده که تئوري مبارزه 
 بیند. انقالبی را از راه نخبه گرائی می

ي کارگري را  هر دو سر این مبارزان، دیالکتیک مبارزه
کنند مبارزه صرفاً یا از راه علنی یا  نادیده گرفته و گمان می
شود. کسانی که صرفا راه علنی و  از راه غیر علنی میسر می

ي کارگر براي  بینند که طبقه کنند نمی ی را پیشنهاد میقانون
به دست گیري قدرت در زمان قیام باید بتواند حزب و 
تشکل شورایی خود را تشکیل داده و با کار قانونی امکان 
ایجاد سازمان و شوراهاي کارگري ممکن نیست. کسانی هم 

که اند باید آگاه باشند  که کار صرفا غیر علنی را پیش گرفته
داري براي  هر چقدر هم مسلح به علم مبارزه علیه سرمایه

ي  رهایی طبقه کارگر باشند، بدون ارتباط واقعی و به بوته
آزمایش قرار دادن این علم مبارزه در زمین واقعی و در 

ي کارگران بر سر مسائل اقتصادي و  مبارزات روزمره
معیشتی هرگز نخواهند توانست سازمان و تشکل واقعی 

ها  رگري را شکل دهند تا در زمان وقوع قیام این تشکلکا
بتوانند قیام کارگران را از گزند امپریالیسم و سرنگونی 
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هاي بورژوایی در امان نگه دارند. با نبود  طلبی و تمام پروژه
افق سوسیالیستی در مبارزات کارگري که صرفاً از ارتباط 

بش واقعی ارگانیک و دیالکتیکی بین فعالین کارگري با جن
ي درست در  ي مبارزه کارگران و ایجاد علم مبارزه و شیوه
هاي  یابد، قطعاً پروژه بستر دیالکتیک مبارزه تکوین می

اند  امپریالیستی و بورژوایی که همیشه از پیش آماده شده
هر حرکت و اعتراض کارگري را تحت شعاع خود قرار 

که چگونه دهند که ما در اتفاقات اخیر به وضوح دیدیم  می
شورشی که به خاطر وضعیت بد اقتصادي معیشتی صورت 
ي  گرفت در ادامه به دامان سرنگونی طلبی و پروژه

 رفت. امپریالیستی داشت می

ي جنبش کارگري هم وجود  این دست اتفاقات در گذشته
و سرکوب این  1905داشته است. در شوروي و بعد از انقالب 

ن کارگري با شکستی فعالی 1907انقالب توسط تزار در 
ي انقالبی را گم کردند. این  سخت مواجه شدند و راه مبارزه

اتفاق به حدي بازخورد جدي در احزاب کارگري داشت که 
زمان دشواري بود. در روسیه "نویسد: کروپسکایا می
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ها تحت تاثیر . منشویک"شدندها تکه تکه میسازمان
ها تمام تالش حزب قانونی و تمرکز "انحالل"حرکاتی براي 

بر کار علنی قانونی بودند که تحت ارتجاع حاکم به معنی رد 
ها هم تحت بود. در عین حال بلشویکفعالیت انقالبی می

-تاثیر گرایشات اولترا چپ و سکتاریستی بودند که می

هاي قانونی را تحریم کند و این هم به معناي خواست کال راه
 رها کردن کار انقالبی بود.

 »کارگري و سکتاریسمجنبش «

ي  کارگران و جنبش کارگران ایران امروز در مبارزات روزمره
خود و حتی در زندگی و زیست اجتماعی خود دچار همین 
سکتاریسم است. سکتاریسم در محیط کار، سکتاریسم در 

ي کارگري و سکتاریسم در زندگی کارگري امروز  مبارزه
در محیط کار خورد.  بیش از هر زمان دیگري به چشم می

ایجاد دسته و فرقه و جدا شدن کارگران از یکدیگر، 
بدرفتاري سرکارگرها با کارگران که خود جزئی از همان 

داند با کوچکترین بحران او هم با  کارگران است و انگار نمی
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دیگر کارگران حقوق معوقه خواهد داشت و با بحران جدي 
مان نخواهد حتی او هم از گزند اخراج و تعدیل نیرو در ا

ماند. کارگران خواهان برکناري سرکارگرها هستند البته در 
اکثر مواقع نه به خاطر نفی تفرقه بلکه به این خاطر که خود 
جاي سر کارگر را بگیرند. در مبارزات کارگري امروز به 

بینیم. در اعتصابات  گرایی را می وضوح این جدایی و فرقه
ها با یکدیگر متحد  رخانهکارگران به جاي اینکه کارگران کا

شده و دست به اعتصابی سراسري و قدرتمند بزنند از 
هاي  ها و تشکل هرگونه ارتباط با کارگران دیگر کارخانه

هایی که  کنند. حتی کارخانه کارگري امتناع و جلوگیري می
در شهرهاي مختلف شعبه دارند کارگرانش براي اعتصاب 

ندارند و به صورت هیچ هماهنگی و ارتباطی با یکدیگر 
توان در  کنند. این نمونه را به وضوح می جداگانه اعتصاب می

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در دو شهر مختلف دید 
که نه تنها با یکدیگر براي اعتصاب هماهنگ نبودند بلکه 

اي نکردند. در  حتی از اعتصاب یکدیگر هم هیچ پشتیبانی
گرایی و  تهزندگی اجتماعی کارگران هم این دس
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هاي  سکتاریستی نگاه کردن به شدت وجود دارد. خانواده
کارگري دیگر هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و هرکدام 

کنند به برتري اجتماعی نسبت به همسایه و دیگر  سعی می
کارگران برسند. در خیابان و مترو وقتی ماموران شهرداري 

کنند  یفروشان به بدترین شکل ممکن برخورد م با دست
فروش صرفاً به یک  کارگران به جاي حمایت از کارگر دست

شوند. امروز هم کارگران و هم  گر بدل شده و رد می نظاره
ي این مسائل ناشی  فعالین کارگري باید آگاه باشند که همه

داري در  داري است. سرمایه از تسلط ایدئولوژي سرمایه
یشترین سود جدایی کارگران و فعالین کارگري از یکدیگر ب

برد. همانگونه که با تبلیغات علیه  و منفعت را می
ي کارگر، کارگران را از  سوسیالیسم، تنها راه رهایی طبقه

کند.  ي سوسیالیستی دور می مسلح شدن به علم مبارزه
امروز اگر راهی براي رهایی ما کارگران از یوغ سرمایه داري 

مسلح شدن  وجود داشته باشد، آن راه چیزي نیست غیر از
هاي واقعی و  ي مارکسیستی و ایجاد تشکل به علم مبارزه

ي کارگران  اي کارگري و اتحاد همه جانبه مستقل و حوزه
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اي که بتواند به آگاهی و  گرایی فارغ از هر دسته و فرقه
اتحاد کارگران ضربه بزند. امروز باید کارگران به هر شکلی 

ارگري از هر هاي مستقل ک که هست سعی در ایجاد تشکل
اي کنند. مستقل از شوراي اسالمی کار،  دسته و فرقه

هاي فرصت طلب، مستقل از  ها و گروه مستقل از فرقه
وزارت کار و شوراي هماهنگی کار و تالش کنند که 
سندیکاي مستقل خود را ایجاد کنند و بتوانند با ایجاد 

هاي کارگري مستقل  سندیکاي مستقل با دیگر سندیکا
هاي کارگري مستقل خود  گرفته و در نهایت اتحادیهارتباط 

را ایجاد کنند. کارگران باید آگاه باشند با قدرتی که امروز 
توان به  صاحبان سرمایه و صاحبان قدرت دارند دیگر نمی

صورت یک کارخانه و محل کار مستقل اقدام به اعتصاب 
کرد و به پیروزي دلخواه رسید. امروز آزادي و رسیدن به 

هاي مستقل  وق حداقلی، تنها از راه اتحاد با دیگر تشکلحق
کارگري و اعتصاب به صورت یکپارچه و هماهنگ میسر و 

شود.امروز ما کارگران باید مراقب باشیم که در  محقق می
هاي فرصت طلب، سرنگونی طلب و غیر کارگري  دام گروه
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گیرنکنیم، زیرا صاحبان قدرت، شعارهاي سرنگونی طلبی را 
هاي  از ابزارهاي سرکوب ما کارگران دانسته و گروهیکی 

هاي کارگري  سرنگونی طلب و غیر کارگري با ورود به تشکل
ي بر حق ما کارگران را در هم  در تالشند تا صف مبارزه

بشکنند و از رسیدن به مطالبات بر حق ما جلوگیري کنند. 
امروز تنها رمز پیروزي و رسیدن به مطالبات بر حق 

هاي مختلف  اتحاد با دیگر کارگران در کارخانه کارگري،
 است و نه چیز دیگر...
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 »فرصت درویشان«

 حامد متولی

ي اعتراضات دراویش گنابادي  این نوشته قرار است درباره
بیندیشد. ولی پیش از آن باید نگاهی به دیروز و اطراف 

توان  هاي دي می بیندازد. بعد از گذشت یک ماه از شورش
ها ادامه دارد.  چنان کشتی ماجرا و موج تحلیل دید که هم

ها اهمیت داشته باشد،  اکنون بیشتر از آنکه درستی تحلیل
ها بر جریانات خارج از متن  پذیري و سوار شدن آن انطباق

داراي اهمیت است. حال کدام تحلیل و نشانه است که بازي 
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ف ها و جستجویی در ک برد؟ سرچی در سایت را پیش می
دهد که فعال پیروز بازي زنان حجاب درآر  خیابان نشان می

اند. منظور چیست؟ یعنی از یک  شان بوده هاي و تئوریسین
سو از حضور معترضین در خیابان فقط روسريِ شل و ولی 

شود و از سوي دیگر ماشین  مانده است که برداشته می
هاي نویسندگان چپ و راست دائم بر این مدار  تحلیل

خد که اینک حضور زنان و ایضا انقالب و چه و چه و چر می
چه. بهمن حوادث اما ادامه دارد. دراویش گنابادي در 

ي قطب خویش، نورعلی تابنده، تجمع  نزدیکی خانه
ها جلوگیري از هر گونه تعرض احتمالی از  کنند. دلیل آن می

سوي ماموران امنیتی و لباس شخصی به ساحت آقاي 
انجامد. سیصد نفر  به درگیري میتابنده است. تجمع 

شوند.  بازداشت و سه مامور انتظامی و دو بسیجی کشته می
نهد و  بخشی از حکومت، دراویش را دواعیش لقب می

ها وجدان  گوید انگی براي زدن نداریم. آن بخشی دیگر می
هاي دراویش  معذب خویش را از پس خراب کردن حسینیه

سو. و از سوي دیگر  ز یکهاي گذشته آرام میکنند ا در سال
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کنند که چه افیونی بهتر از عرفان در  اندیشی می مصلحت
بار اقتصادي؟ در واقع حکومت نسبت به  اوضاع رقت

ها و  اندازد. باقی گروه دراویش دو به شک است، چرتکه می
 گویند؟ تقریبا هیچ.  اندیشان چه می سیاست

دهد که به جز یکی دو  گشت و گذاري در اینترنت نشان می
پردازان  ي غیرتحلیلی پراکنده التفاتی از جانب نظریه نوشته
گرا به ماجراي درویشان وجود ندارد. دلیل  هاي چپ و گروه

گفت اگر پنجاه تا چپ مثل این  چیست؟ دوستی به طنز می
ر این مان اینگونه نبود. حقیقتی د دراویش داشتیم اوضاع

ارتباط با سکوت شکل گرفته  حرف نهفته است که بی
نیست. رضا شهابی را در مقام یکی از نمادهاي نسبتا قبول 

ي جماعات چپ ایران در نظر بگیرید. دائم با  عام یافته
شویم.  ي این فرد مواجه می زندان و محدودیت و شکنجه

 چه در مورد نورعلی تابنده از جانب کدام اعتراض شبیه آن
گیرد؟ هیچ. توجه بفرمایید که  درویشان رخ داد صورت می

رفت رفت و آمدهاي نورعلی تابنده با  فقط گمان می
اي رخ داد. وي  محدودیت مواجه گردیده است و چنین قائله
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نویسد  ها می در نود سالگی خویش از پس این قائله
گونه نگرانی  بحمداهللا حالم خوب است و جاي هیچ"

با داشتن نیمی از سن او طی چندین  .رضا شهابی"نیست
سال اخیر دو بار دچار سکته مغزي شده، اکنون یک چشم 

اش را از دست داده و طبق عادت در زندان  او تقریبا بینایی
برد. اینجا در بین درویشان گنابادي مفهومی  به سر می

وجود دارد به نام قطب که بزرگترین و واالترین صوفی عصر 
ي محافل ایشان را بر عهده دارد.  عالیهخود است و ریاست 

توان  نورعلی تابنده قطب فعلی دراویش گنابادي است. می
رویم و در پی کیش  خرده گرفت که داریم به بیراهه می

شخصیت هستیم. اینگونه نیست و مسئله داشتن 
پذیري و  پیشاحزبی است صرفا که بر اساس مسئولیت

توانیم تاثیر قطب  یا میآید. اما آ توافق حداقلی به وجود می
را بر عملکرد پیروزي بخش درویشان منکر شویم؟ 

گوییم پیروزي زیرا هدف اصلی حفاظت از حریم قطب  می
توان چپ را با نگاه به  بود که به دست آمد. باز هم می
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اکتیویسم درویشان زیر سوال برد. کافی است نگاهی 
 ها.  دهی آن داشته باشیم به سازمان

دهی  ي ارتباط و سازمان دقیقی از اعضا و نحوه هر چند آمار
ي اخیر گویاي اتحاد درونی  دراویش گنابادي نداریم اما قائله

که ما به طور واقعی دو نفر مارکسیست  ها است. درحالی آن
رسد  در ایران داریم زیرا وقتی تعدادشان به سه نفر می

وجه  گیرد. این گزاره به هیچ سکتاریسم و گسست شکل می
ترین شکل وضع موجود  دبینانه نیست و شاهد آن به واقعیب

است. اتحاد میان دراویش از پی اعتقاد به مفهوم فقر در 
عرفان آید. طبق تعریف آلن نیکلسون در کتاب  تصوف می

فقر راستین، صرف نداشتن مال و منال " عارفان مسلمان
نیست، بلکه نابودن میل و رغبت به مال است... فقیر از 

اي که هیچ عمل،  شود، به گونه هستی فردي عاري می
هاي  . چپ"دهد احساس یا صفتی را به خود نسبت نمی

نوین ایران با هر چه مشکل داشته باشند با انقالبی خواندن 
خویش مشکل ندارند. هستی و چه و چه و چه خواندن 

چنان در میان ما قوي است که هستی جمعی را  فردي آن
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توان خرده گرفت که  همواره زیر سوال خواهد برد. می
ایم اما  گرایی اشتباه گرفته مارکسیست بودن را با اخالق

توان دست به  نظمی اخالقی و بورژواصفتی می چگونه با بی
 پراتیک و اقدام انقالبی زد؟

ي درویشان فقط این  سکوت چپ ایران در قبال قائلهدلیل 
کم دو  رود. دست نیست که عملکرد خودش زیر سوال می

اعتنایی به  ي دیگر وجود دارد. یکی بی دلیل عمده
گیر در  گرایی در مقام عنصري است که رشدي چشم عرفان

گیري علل  ي کنونی داشته است. پی میان افراد جامعه
طلبد.  گرایش تحقیق مفصلی می تاریخی و اقتصادي این
تري  ي راحت ي زنان و حجاب مقوله مشخصا صحبت درباره

است. دوم آنکه بورس نیست. زن نیست. یادم هست 
ها در مقام  گفت که اگر افغان رخدادشناسی بدیویی می

محذوفان سیاست ایران دست به اعتراض بزنند، رخداد 
فیانش در گیرد. انتظار داشتم این فرد و اطرا شکل می

ي  ماجراي درویشان به عنوان محذوفان خودخواسته
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سیاست رخدادي ببینند که اینگونه نشد. گفتم که بورس 
 نیست. 
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 فریادهاي برخواسته از خاك

 فریدون فوالدي

ها رسیده  انسان  بارها و بارها فریادهاي حق طلبی به گوش
ر هاي درد کشیده از استثما است. فریادهایی که فقط انسان

بی پایان با آشنا هستند. به گمانم تا چندي پیش یعنی 
روزهاي قبل از اعتراضات معیشتی مردم که در سراسر 

اي اعتراضات  ایران رخ داد، کمتر کسی یا گروه سیاسی
گرفت یا حتی  کارگران سراسر کشور را جدي می

کرد. این اعتراضات نه تنها بعد  کوچکترین توجهی به آن می



1818ي  دوهفته نامه 22  
1396اسفند  3  

 

هاي درخشان  یابانی خاموش نشد بلکه شعلهاز اعتراضات خ
ها نمایان  آن مانند خورشیدي در شب از دورترین نقطه

است. یکی از این نورها، اعتراضات کارگران شرکت هپکو 
 گیرد. اراك است که هر روز ابعاد جدیدي به خود می

 90در زمینی به مساحت  1353شرکت هپکو اراك در سال 
سازي تاسیس گردید  آالت راه شینهکتار به منظور مونتاژ ما

با همکاري چند شرکت امریکایی و اروپایی  1354و در سال 
هاي  شروع به کار کرد. هپکو اراك مانند خیلی از کارخانه

ها با مشکالت اقتصادي فراوانی  دیگر ایران در این سال
مواجه بوده که بار آن بر دوش کارگران افتاده است. مدیران 

خواهان پس گرفتن  84دیبهشت سال هپکو اراك در ار
هاي سازمانی از کارگران شدند. در مقابل کارگران  خانه

هاي خود دست به تجمع در مقابل  هپکو براي حفظ خانه
ها بعد از گذشت نزدیک به یک ماه به  استانداري زدند. آن

علت فشارهاي مدیریت کارخانه دست به تجمع اعتراضی 
ار خواهان افزایش دستمزدهاي ب در محل کارخانه زدند و این

اي براي اعتراضات مداوم  خود شدند. این اعتراضات جرقه
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هاي بعدي شد. شرکت هپکو  کارگران هپکو اراك در سال
هاي بزرگ ایران به بخش  اراك مانند خیلی دیگر از کارخانه
ي آن فقط و فقط افزایش  خصوصی واگذار گردید که نتیجه

ي هپکو اراك که در خاورمیانه  نهفشار بر کارگران بود. کارخا
ي مثل آن وجود دارد، داراي ظرفیت  ا هم کمتر نمونه

تولیدي باالیی است. این کارخانه حداقل در سه شیفت 
نفر را براي تولید  2700تواند نزدیک به  کارگري می

 سازي در خود جا دهد.  آالت راه ماشین

ولیه منتقدان حکومتی دولت از همان ابتداي اعتراضات ا
سعی در نشان دادن ضعف سوء مدیریت دولتی در کارخانه 
براي آرام نگاه داشتن کارگران داشتند تا بتوانند 

شرکت  1386هاي خود را عملی کنند. در سال  خواسته
قانون خصوصی سازي  44واگن سازي کوثر طبق اصل 

توانست سهام کارخانه هپکو اراك را خریداري کند و این 
ي  شار بر کارگران شد. یعنی عکس وعدهآغازگر افزایش ف

ي بهتر شدن  مقامات دولتی و مدیران کارخانه که به بهانه
اند. در  شرایط کارگران و کارخانه دست به این عمل زده
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زمان مدیریت واگن سازي کوثر بر هپکو نه تنها شرایط 
کارخانه و کارگرانش بهبود نیافت بلکه رفته رفته سطح 

یافت و حتی به بهانه عدم سوددهی  تولید کارخانه کاهش
کارخانه، حقوق و مزایاي کارگران به تعویق افتاد. در زمان 
مدیریت آقاي عطاریان (صاحب واگن سازي کوثر) نه تنها از 
تمامی ظرفیت کارخانه استفاده نشد بلکه این ظرفیت 

نفر کارگر  900کاهش نیز یافت تا حدي که فقط نزدیک به 
که پرداخت حقوق و  مانند. در حالی در آن مشغول به کار

مزایاي آنان نیز به بهانه هاي واهی  از جمله عدم سودهی 
 40دالر به  140کارخانه، تحریم کشور، کاهش قیمت نفت از 

افتاد. آقاي عطاریان  دالر و افزایش سود بانکی به تعویق می
ي اقتصادي ترابران در سال  ي خود با ماهنامه در مصاحبه

ی این موضوعات را براي توجیه مدیریت واگویه تمام 1390
کرد. منتقدان حکومتی دولت در تمامی دوران حضور علی 
اصغر عطاریان در کارخانه نه تنها قدمی براي رفع مشکالت 

هاي متعدد تمامی  کارگران برنداشتند بلکه در مصاحبه
مشکالت را به گردن سو مدیریت انداختند. و در بعضی 
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را مرتبت با دوران ریاست دوران احمدي مواقع این معضل 
نژاد  کشور دانسته و آن را به خورد کارگران هپکو اراك 

دادند. این افراد معتقد بودند که با آغاز دوران ریاست  می
جمهوري جدید و انتخاب مدیران و صاحبان شایسته براي 
کارخانه تمامی مشکالت پایان خواهد یافت که انتخاب 

به طول  96شرکت هپکو تا اوایل سال مسئول جدید براي 
انجامید. در دوران ریاست آقاي روحانی برکشور وضعیت 

هاي  هاي ریاست جمهوري طبقه کارگر مانند تمامی دوره
قبلی بود و تمامی فشارها بر دوش کارگران. در حرف و 

ها حامی و پشتیبان این  شعار همگی این ریاست جمهوري
ها را بر  در عمل بیشترین ظلماند ولی  قشر رنج کشیده بوده

اند. کارگران در طول تمام این  همین طبقه روا داشته
اتفاقات تاب تحمل مشکالت وارد شده به خود را نداشتند و 

براي  95زدند. آنان در مهر ماه سال  دست به اعتراض می
وارد کردن فشار به مسئولین کارخانه و دولت براي 

وادهایشان دست به رسیدگی به وضع زندگی خود و خان
اعتراض مجددي زدند. بعد از عدم توجه و رسیدگی از طرف 
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هاي گذشته، کارگران  مقامات دولتی و تکرار همان حرف
تنها یک راه پیش روي خود یافتند و این راه و حقی بود که 

ي کارگر ایران در قانون اساسی  به وسیله مبارزات طبقه
براي گرفتنه حق ایران گنجاندیده شد بود: حق اعتراض 

ها دست به اعتراضات گسترده زدند و این این  خود. آن
روز به  16آغاز شد و به مدت  02/08/95اعتراضات از تاریخ 

طول انجامید. در دهمین روز این اعتراضات، راهپیمایی 
اي در مسیر شرکت هپکو اراك تا مرکز شهر به  گسترده

ی خواهان وقوع پیوست که کارگران با سر دادن شعارهای
احیاي حقوق پایمال شده خود شدند. رفته رفته گویی 
کارگران پی به این موضوع برده بودند که تنها راه براي 

هاي خود انجام اعتراض و اعتصابات با  رسیدن به خواسته
همکاري همگی کارگران و کنار هم قرار گرفتن تمامی 

ق به کارگران است تا بتوانند با قدرت هرچه تمام تر به حقو
حق خود برسند، اتحاد و قدرتی که مسئولین دولتی و 

 مدیران کارخانه از شکل گیري آن واهمه داشتند و دارند.
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کارگران هپکو اراك براي تسریع در  12/10/95در تاریخ 
تعیین و تکلیف سهامدار شرکت هپکو دست به تجمع در 
مقابل سازمان خصوصی سازي زدند. با عدم واکنش درست 

سیدگی مسئولین دولتی به این خواسته در تاریخ و عدم ر
اعتراضات کارگران هپکو اراك وارد فاز جدیدي  18/10/95

ماه حقوق و مزایاي عقب افتاده  27شد، کارگران که 
 12داشتند دست به تجمع مقابل استانداري اراك زدند که 

 روز به طول انجامید، سه دلیل اصلی این اعتراضات 

پرداخت چندین ماه حقوق و مزایاي ) اعتراض به عدم 1
 عقب افتاده

) اعتراض به واگذاري شرکت از دولت به بخش خصوصی 2
(در این بخش کارگران پی به این موضوع برده بودند با 
واگذاري شرکت به بخش خصوصی نه تنها از مشکالت 
کاسته نخواهد شد بلکه بخش خصوصی براي افزایش درآمد 

ارگران افزایش خواهد داد و خود از شرکت فشار را بر ک
 اند). کارگران هپکو اراك بارها شاهد این موضوع بوده
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 ) اعتراض به نداشتن امنیت شغلی3

مسئولین دولتی باز مانند دیگر اعتراضات کارگران 
هاي مختلف ایران، عقب افتادن حقوق و افزایش  کارخانه

فشار بر کارگران را برخواسته از مدیریت غلط و عدم وجود 
شمردند، عکس آن  مدیریت درست در راس کار برمی

کارگران پی به این موضوع برده بودند که در سیستم 
داري براي رسیدن به حداکثر سود براي صاحبان  سرمایه
ها و ابزار تولید حداکثر فشار و استثمار بر کارگران  کارخانه

وارد خواهد شد، همین امر باعث گردید کارگران بارها طی 
هاي خود خواهان بازپس گیري شرکت هپکو  استهبیان خو

اراك از بخش خصوصی و بازگشت آن به بخش دولتی شوند 
اند منطق سود در  (کارگران به این نکته توجه نکرده

داري چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی  سرمایه
یکی است، ابزار تولید چه در دست دولت حامی سرمایه 

بخش خصوصی که دولت  داران باشد چه در دست سرمایه
حامی آنهاست باعث ایجاد تغییري در وضعیت طبقه کارگر 

شود، سرمایه با رشد خود و افزایش روزافزون سود  نمی
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باعث افزایش فشار بر کارگران، این نیروي اصلی و محرکه 
شود. حال این سیستم به دست بخش دولتی به  جامعه، می

 اجرا گذاشته شود چه به دست بخش خصوصی).

پس از این اعتراضات و نشان دادن قدرت و عزم کارگران 
براي احیاي حقوق خود، دولت به ناچار شرکت هپکو اراك 
را بار دیگر به بخش خصوصی دیگري واگذار کرد. این بار 

افتاد. این انتقال در  "هیدرواطلس"قرعه به نام شرکت 
به وقوع پیوست و این شرکت متعهد گردید  96خرداد سال 

هار ماه و نیم از حقوق و مزایاي عقب افتاده کارگران را که چ
به آنان پرداخت کند. اما نه تنها به وعده هاي خود عمل 
نکرد بلکه باعث افزایش فشار بر کارگران کارخانه و تعطیلی 

 کارخانه شد. 

چنان ادامه  ها اعتراضات کارگران هپکو اراك هم در این روز
اوضاع نابسامان کارخانه و  دارد. هنوز مسئولین دولتی علت

کارگرانش را ناشی از مدیریت غلط و ضعیف بخش خصوصی 
دهند. بخشی از کارگران هم به دلیل وجود  جلوه می
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هاي تبلیغی متعدد و عدم آگاهی طبقاتی الزم به  دستگاه
اند. این فشارها فقط مختص  باور مشترکی با دولت رسیده

هاي بزرگ و  ارخانهکارگران هپکو اراك نیست، در تمامی ک
کوچک ایران کارگران زیر این فشارها کمر خم نموده و لب 

اند، کارگران کمباین سازي تبریز،  به اعتراض گشوده
کارگران صنایع لبنی پالود نیشابور، کارگران ایران چوکا، 

سینا،  کارگراان کاشی اصفهان، کارگران پتروشیمی بوعلی
خانه هاي شیراز و  فیهتپه، کارگران تص کارگران نیشکر هفت

ها و کارگرانشان زیر فشار  هزاران نمونه دیگر از کارخانه
مضاعف صاحبان سرمایه قرار گرفته و براي کسب سود 
بیشتر تمامی فشار را بر کارگران وارد میکنند. از تعویق و 

گی حقوق و مزایا گرفته تا افزایش ساعت کار  عقب افتاد
ت آخر هم تا لب به بدون اضافه شدن بر حقوقشان، دس

هاي  کنند مورد هجوم گسترده نیروه اعتراض بلند می
امنیتی و سرکوب دولتی قرار گرفته و بعضی موارد از کار 

شوند. دولت حامی سرمایه نیز در پی اعتراضات  اخراج می
کارگران که خواهان رسیدگی به اوضاع دهشت بار خود 
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گرفته و  هستند تمام قد پشت صاحبان ابزار تولید قرار
هاي واهی مانند ضد انقالب بودن،  کارگران معترض به بهانه

شان  اقدام علیه امنیت ملی، اغتشاش گر بودن مورد هجوم
 کنند. قرار داده و سرکوب می

با نگاهی گذرا به اعتراضات کارگران هپکو اراك و دیگر 
یابیم که تنها در  اعتراضات کارگران در سراسر ایران در می

توانند دولت  حاد تمامی کارگران با هم است که میي ات سایه
حامی سرمایه و عوامل سرکوب آن را به عقب برانند و به 

هاي به حق خود برسند، اتحادي که امروز  بخشی از خواسته
شود. اتحادي که  هاي دیگر حس می بیشتر از زمان

هاي حامی سرمایه جهان مانند امریکا، اروپا، چین و...  دولت
ناکند که بین کارگران  با یکدیگر دارند و از آن بیمدر خفا 

جهان نیز شکل بگیرد. و به دلیل همین ترس است که 
 زنند.  دست به هر نوع همکاري می
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 »سوزان و خشمگین شعار یک مثل«

 منصور حیدرنژاد
 1349بهمن  19سالروز سیاهکل فرا رسیده است. در 

مسلحانه به یکی  ي گروهی از انقالبیون کمونیست با حمله
سیاهکل را  ي از مراکز سرکوب رژیم سلطنتی حماسه

از جان خود در یک نبرد نابرابر جان باختند.  و آفریدند،
خسرو گلسرخی و همرزمش کرامت  باختگان این ماه

به دست  1352دانشیان در سحرگاه بیست و نهم بهمن 
روي تصمیم گرفتیم کتابی را  از همین .بودندرژیم پهلوي 

عرفی کنیم که در یادبود خسرو گلسرخی نوشته شده م
 است. 
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 دیدار تجدید تنها هاتفی رحمان اثر گلسرخی ي حماسه
 را بزرگتري جهان که است شهیدي رفیق هاي باخاطره
 نمی هیچ خودش براي جهان ي همه از اما" کرد می طلب

 ."خواست

ي  ي کیهان در آستانه ، سردبیر روزنامهرحمان هاتفی
حزب  عضو مشهور با نام مستعار حیدر مهرگان انقالب،
دستگیر و در  1362 اردیبهشت بود. وي در ایران ي توده

به روایتی زیر شکنجه کشته  زندان توحید در 1362تیر  19
. از این شد، و به روایتی دیگر در سلول زندان خود را کشت

حیث خود نیز سرنوشتی مشترك با گلسرخی داشت. او با 
ي وي  اي بود به قول سهراب شهیدثالث درباره که توده این

مبرا هاي این حزب  رستگاري خود را گم نکرد و از خیانت
بود. نقل است از فرزند سیاوش کسرایی که وقتی خبر رفتن 

گریست و  رحمان هاتفی را به پدرش دادند، بسیار می
دوم بود. این دوتا از دو  مرتضی کیوان هاتفی،«گفت:  می

نسل بودند، اما خیلی به هم شباهت داشتند. جگرم آتش 
کنه، هرچند که حریف جگر  گرفته، این اشک منو آرام می

و اما برسیم به خسرو گلسرخی و روایت ». ام نیست سوخته
 رحمان هاتفی از او. 
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 درگذشت - رشت در 1322 بهمن 2 زاده( گلسرخی خسرو
 در او. بود مارکسیست ي نویسنده و شاعر) 1352 بهمن 29
. بود کیهان روزنامه هنري بخش سردبیر 1347 سال

 از که بود دوران آن روشنفکران جمله از گلسرخی
 همراه به گلسرخی. کرد می حمایت چریکی هاي جنبش
 ولیعهد ترور طرح اتهام به 1351 سال در دیگر گروهی
 زنده صورت به که دادگاهی در گلسرخی. شدند بازداشت
. کرد دفاع خود انقالبی و مارکسیستی عقاید از شد پخش

 زیر متن .شدند اعدام دانشیان اهللا کرامت و او دادگاه حکم با
 :است گلسرخی ي حماسه کتاب از برگرفته

 شد نمی آسانی به. بود سوزان و خشمگین شعار یک مثل"
 در. نمود می ویاغی پرشور گزافه و اغراق حد تا. کرد باورش
 شناخت اگر که بود شورشی و پروا بی آنقدر عقایدش ابراز

 وقتی .کند می تظاهر کردي می خیال نداشتی، او از عمیقی
 می منفجر وجودش در کینه آمد می به میان سیاست حرف
 این در و ریخت می او نگاه و صدا در درونی انفجار این. شد
 زنده شهید یک سنگر بر که سرخی بود پرچم او حرف حال
 :گفت می .است اهتزاز در
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 این با. است آور شرم این. نیستم موافق نه سکوت؟ —
 که المثل ضرب این با اصال من. جنگید باید روانی سانسور

 حکم یک این. مخالفم " گوش موش و دارد موش دیوار "
 می مردم میان از را اعتماد که است خشک و کارانه محافظه
 با و عمد به " ها آن " .کند می دور هم از را ها آن و دزدد

 از باید کسی هر چرا.  اند آورده بوجود را وضع این تردستی
 زخمش و کند خفه گلو در را صدایش بترسد، خودش سایه
 ما از یک هر جمجمه توي باید چرا بپوشاند؟ دیگران از را

 کند؟ قیچی را افکارمان و باشد نشسته سانسور مامور یک
". 

 مخفی کار هنوز که زد می موقعی را ها حرف این گلسرخی
 فقدان از که بود دمکرات روشنفکر یک. کرد نمی سازمانی و

 اگر " :گفت می. برد می رنج و بود کالفه دمکراتیک شرایط
 می مستاصل را ساواك بزنیم، حرف چیز همه درباره ما همه
 از بیرون در بریزد، فرو ما درون اگردر سانسور دیوار. کنیم
 ."آید می بوجود بازتري فضاهاي هم ما

 دادگاه و محاکمه گلسرخی درجریان خسرو گفتار
 او اما. برهاند مرگ از را او تا باشد اي به گونه توانست می
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 آرمانش فداي را جانش و نگرفت در پیش را اي شیوه چنین
 .کرد

 ها گلوله. گیرند می نشانه را خسرو قلب تفنگ هاي لوله"
 هاي شقایق آیند، درمی پرواز به آتشین هاي پرنده مانند
 یک چریک، یک وقتی اند. شکفته خسرو سینه روي سرخ
 می مردم این چطور افتد، می خاك به مجاهد یک اي، توده
 سر و بزنند قدم خیابان توي خونسرد و آرام اینطور توانند
 آه به صدایش بردارند؟ بزرگ و چرب هاي لقمه سفره

 .ماند می اي مایوسانه

 به چرا گزد؟ نمی ککشان چرا نیست؟ مربوط آنها به مگر —
 بریزد، که خونی قطره هر براي که آورند نمی خودشان روي
 حس خسرو صداي در ناامیدي بوي کمتر .مسئولند هم آنها
 نمی از پرواز هیچوقت که اوست شعار حرف این. شود می

 .".. ایستد
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  داستانهاي من رویاهاي من نیستند

متن گفتار نسیم خاکسار درباره کارهاي علی اشرف 
 ژانویه در فرانکفورت آلمان 20درویشیان در 

 نسیم خاکسار 
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 کمی را سخنرانی معمول روال گفتار این در دارم قصد من
 درویشیان، ي درباره متن یک خواندن جاي به و. بزنم هم به

 بگذارم شده، گذاشته من اختیار در که وقتی همین در
. بزند حرف ما با هایش نوشته طریق از خودش درویشیان

نوعی کوالژ شبیه است. کوالژي از نوشته  به واقع در من کار
هاي او، مصاحبه و داستان، که در اختیار داشتم. چرا این 

کار را میکنم؟ براي این که متأسفانه، این را با تأکید 
ف ي ما عادت به دقیق حر گویم، متأسفانه در جامعه می

نزدن یک عادت عمومی شده است. آدمها از طریق 
محفوظات ذهنی خود یا دوستانشان، به نظرها و نتایجی 

ي موضوعی که به طور معمول دقیق نیست.  رسند درباره می
ي واقعیت و یا موضوع مورد نظرشان چه  بیشتر آدمها درباره

کنند. با آدمهایی برخورد  خوب و چه بد، افسانه سرایی می
ام (براي مثال) که بدون فکر، فقط براي آنکه نشان  داشته

شان خیلی مدرن است یک دست شعرهاي  دهند ذوق هنري
سیمین بهبهانی و هر شاعر دیگري را که در این زمان در 

نویسد، شعر نمیدانند و با لفظ شعرهاي  قالب سنتی شعر می
اي از آنها یاد میکنند. منظورم از  کهنه و کلیشه

این نوع نظرهاست. نظرهایی که پا در زمین  سرائی افسانه
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سفت واقعیت ندارد. در مورد داستانهاي درویشیان هم از 
گونه حرفها زیاد زده میشود: داستانهایش داستان  این

ي سیاسی  نیست. نثرش بد است. داستانهاي او بیشتر بیانیه
 است تا داستان، و از این قبیل. 

کنم به خواندن  با این توضیح مختصر اکنون آغاز می
هایی از کارهاي درویشیان تا تصویري واقعی از  گزیده

کارهاي او بیاورم برابرمان براي درست دیدن و دقیق داوري 
 کردن.

ها شامل دو بخش است. در بخش نخست از  این گزیده
آورم و در بخش دوم در  ي طنز نمونه می کارهاي او در زمینه

هاي او  برخی داستاني زندان و سپس با اشاره به  زمینه
 از معناي رئالیسم در کارهاي او. دهم تعریفی می

 هاي جدا از داستان. ان او در متنبخش اول. طنزهایی از زب
 گزارشی از زمان تحصیل در دانشسرایعالی:

با هم رقابت سختی داریم. چون بناست شصت نفر از ما را 
ند. دار آوردند براي دوره لیسانس نگه که معدل بیشتري می

ها را به دشمنی مبدل ساخته  از این لحاظ رقابت، دوستی
 است.

دیشب دو نفر از دوستان دعوایشان شده. هر دو عینک 
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سیاه زده اند تا کبودي پاي چشمهایشان معلوم نباشد. 
علت دعوا را میپرسم. معلوم میشود که یکی از چند برگ 

 گفتیم کلی پکی) مربوط به کپی (تا چند روز پیش می پلی
روانشناسی داشته و به دوست دیگر نداده. دوست دومی 

رود، به چمدان او دستبرد میزند و  موقعی که اولی بیرون می
گردد مچ او را میگیرد. زد و  جزوه را برمیدارد. اولی برمی

خورد میشود. پیژامه ي اولی پاره میشود. چمدان قراضه ي 
چون  شود ماند. کراوات اولی دو تکه می دومی بی در می

پوسیده بوده است. بند تنبان دومی میبرد. شیشه اودکلن 
حال کناري مینشینند. هر دو ده  اولی میریزد و هر دو بی

سالی با هم رفیق بوده اند. با وجودي که هر دو مجروح شده 
اند باز هم به سوي آمفی تئاتر هجوم میآورند. پاي یکی 

چاقویش  لنگ میزند و کمر دیگري مثل هندوانه رسیده که
  2کند. بزنند صدا می

 شوق به مدرسه رفتن
خورشیدي [در این 1326یکی از روزهاي اواخر شهریور ماه 

سال علی اشرف شش ساله است] که مادرم جلو در اتاق 
مان زینب خانوم که  مشغول ساییدن کشک بود، همسایه

سال پیش پسرش را به مدرسه گذاشته بود و راه چاه کار را 
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ا صدا زد که براي رفتن به مدرسه و دانست، مر می
نویسی آماده باشم. و من چنان با شتاب شناسنامه ام را  اسم

از تاقچه برداشتم و به بیرون دویدم که پایم به پاهاي مادرم 
خورد و با سر روي کشک ساب افتادم. شناسنامه ام توي 
ظرف کشکی که کنارش بود افتاد و خیس شد. تند آن را 

تند تند لیسیدم و در حالی که بد و بیراه بیرون آوردم و 
شنیدم به سوي زینب خانم و به حیاط دویدم.  مادرم را می
نویسی دست مدیر مدرسه کشکی شد و غرولُند  هنگام نام

 3کنان نام مرا نوشت. 
 از وضع مدرسه در سال اول دبستان تصویري
دارترین رویدادهاي دوران ابتدایی، روزي بود  یکی از خنده

یکی از بچه ها، در حالی که آفتابه را از حوض پر کرده که 
بود وارد کالس ما شد. در (ورود) به کالس ما درست کنار 
درهاي چند کنارآب (مستراح عمومی) مدرسه بود و هیچ 
فرقی با آنها نداشت. ما ساکت و دست به سینه نشسته 

هاي ما را صحیح میکرد. پسرك  بودیم و معلم داشت دیکته
گش آمده بود با عجله در را باز کرد و آفتابه را زمین که تن

ي شلوارش را باز کرد و تا  گذاشت و با دستپاچگی دکمه
ي  ي اشتباه خود شد. غریو خنده خواست بنشیند متوجه
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بچه ها به هوا رفت. غوغایی به پا شد و پسرك آفتابه را جا 
  4گذاشت و فرار کرد. 

 دبیرستان
ي بازي هاي دبستان  ه دورهآقاي مدیر عقیده داشت ک

گذشته و دبیرستان جاي این کارها نیست. هر روز هنگام 
زنگ تفریح در حالی که در ظاهر سرمان را توي کتاب کرده 

بودیم دور حیاط مدرسه پشت هم میچرخیدیم. مدیر 
سختگیر دبیرستان در حالی که چوبی در دست داشت 

کتاب چهار چشمی مواظب بود که کسی سرش را از روي 
کرد یا  برندارد. اگر کسی در این حال با دوستش شوخی می

دل به دریا میزد و به دنبال دیگري میدوید، مدیر خودش را 
هاي خود  به او میرساند. دو دستی گلوي او را در پنجه

کرد و پس از آن که  فشرد. از زمین بلندش می می
اال آموز، توي هوا چند بار دست و پا میزد، از همان ب دانش

آموز به زمین میخورد و مثل  ولش میکرد روي زمین. دانش
 5جهید و فرار میکرد.  گربه اي می

 خواب دیدن در زندان و سلول، 
 نگار در پاسخ به یک پرسش از یک روزنامه

 مصاحبه با مجله معیار
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 ه دیده اید براي ما تعریف کنید؟ترین خوابی را ک زیبا
یشتر میبینم. اما من خواب هاي هولناك و نازیبا ب -

زیباترین خوابی که دیده ام خوابی است که در سلول 
دیدم. شش ماه  1353ي شهربانی در سال  انفرادي در کمیته

بود که در سلول بودم و یک شب خواب دیدم که در کنار 
اي پر تالطم و  ي بزرگی ایستاده ام. رودخانه رودخانه

انشاه. ناگهان ي ریژاب کرم خروشان. اما زالل مثل رودخانه
دیدم که در برابرم خانهاي چهار طبقه قرار دارد. به آن خانه 

ي اول پر از زولبیا و بامیه بود. خوردم و  نزدیک شدم. طبقه
ي دوم رفتم. باز پر از بامیه بود. (بازهم خوردم)  به طبقه

طبقه سوم پر از باقلواهاي برشته و پر از شهد بود. (باز هم 
ي چهارم که رسیدم دیدم همسرم با  خوردم) به طبقه

لباسی آبی (رنگی که دوست دارم) ایستاده است. به او 
نزدیک شدم که دستش را بگیرم، ناگهان کسی فریاد زد: 
ایست. و به یاد آوردم که باید به زندان برگردم. از خواب 

 6پریدم. 
 آمدن به تهران

 بیات تهراني اد نامه مصاحبه با هفته
پور به تهران  اهی ام، عبدالحسین دهقانبا دوست کرمانش
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شد. چون من  آمدیم. چه قدر او از دست من عصبانی می
ها و خانه ها نگاه  ها سرم باال بود و به مغازه مثل دهاتی

 ها نگاه نکن. گفت: علی اشرف عین دهاتی کردم. او می می
این دوست عزیز همیشه حامی من بود. من هم او را دوست 

ام. آن روزها هاج و واج به  نکردهدارم و فراموش 
ها نگاه میکردم. یادم هست روز اولی که براي  ساختمان

کنکور به تهران پا گذاشتم، یک پاکت انجیر لهیده در دست 
داشتم. به محض آنکه در گاراژ از اتوبوس پیاده شدم، به 
همین دوستم گفتم: عبدالحسین بیا انجیرها را بخوریم 

 شوند.  دارند خراب می
ها نگاه کردم. و او (که از دست من  و هاج و واج به خیابان

سخت عصبانی شده بود) گفت: واي بگذار اول یک 
 7مسافرخانه پیدا کنیم بعد بنشین انجیرت را بخور. 

ساله  12یک خاطره دیگر هم از ورود به تهران دارد وقتی 
بود، پدرش بیکار که شده بود، گولش زدند و گفتند بیا 

ق از کرمانشاه ببر به تهران. او هم از ناچاري جنس قاچا
قبول کرد. اما در همان بار اول دستگیر شد و افتاد به 

 قیه را از زبان علی اشرف بشنوید:زندان. ب
 ي ادبیات تهران نامه حبه با هفتهمصا
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ي ما  اربابی که این کار را به پدرم پیشنهاد کرده بود به خانه
او به زندان افتاده، پسرت باید  آمد و به مادرم گفت: حاال که

 کار را ادامه بدهد.
سال داشتم. عجیبه! 12من پسر ارشد خانواده بودم و تنها 

این ماجرا باعث شد که براي اولین بار به تهران بیایم. آنها 
داخل گاردان ماشین، تریاك را جاسازي کردند تا من به 

تهران. من همراه یک نفر دیگر آن را مثالٌ براي تعمیر ببریم 
ي زیاد. پلیس بین راه،  داخل اتوبوس نشسته بودم، با دلهره

همراه مرا صدا کرد. او که اسمش آقا محمد بود بیرون رفت 
بریم تهران تا تعمیرش  و با لگد به گاردان زد و گفت: می

 کنیم.
 آنها به او شک نکردند و ما به تهران رفتیم. 

هاي ناصر خسرو وقتی به تهران رسیدیم در یکی از گاراژ
خوابی گیج بودم. موقع پیاده شدن  پیاده شدیم. از فرط بی

پایم گیر کرد به لبه در گاراژ با صورت و دو دست پرت شدم 
 8بان. این طوري وارد تهران شدم. توي خیا

 کلک زدن به استادها براي عقب انداختن امتحان
 

وقتی دانشسرایعالی قبول شدم به من بورس دادند که از 
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بود خوشحال شدم که  1349مانشاه به تهران بیایم. سال کر
هم حقوق معلمی میگیرم و هم درس میخوانم. شاید باور 

نکنید یک روز که من دو تا امتحان در دو دانشکده داشتم، 
گرداندم توي چشمهایم  کردم و می میآمدم کاغذ را نازك می

تا چشمهایم قرمز شود. بعد میرفتم پیش استاد 
سالی  15- 10الی، چون این استادها خودشان دانشسرایع

معلمی کرده بودند خیلی مهربان بودند و قبول میکردند که 
حقم ضایع نشود. دکتر شکوهی که بعد از انقالب وزیر 

آموزش و پرورش شد، یکی از استادان دوست داشتنی ما 
گفت: آخ. بدو، بدو برو خونه.  بود. خالصه آن استاد هم می
 9تراحت کن. دارو بخور، اس

 طنز در رمان و داستان
این نوع طنزگویی در داستانهایش هم بازتاب داشته است؛ 

 هاي کوتاهش. هم در رمان و هم در داستان
 هاي ابري: دهم در رمان سال ست مینمونه اي به د -1
اول شخص این رمان که در اول رمان کودکی  "شریف "

زایمان  پنج شش ساله است و راوي ماجراها است، شاهد
زنها و طوطی خانم دور و بر زائو جمع شده "مادرش است. 

رفته است روي بام  "دائی سلیم"ي راوي، اند. دایی کوچکه
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و پشت سرهم داد میزند: یا قریب الفرج، یا اهللا... بنده را از 
 )11بنده بکن سوا. (ص 

در همین زمان طوطی خانم یک بطري خالی داده است 
گوید: تو بطري فوت کن.  ي به او میدست مادر او و به تند

ات  محکم توش فوت کن. فشار بده. فشار بده زن... االن بچه
 را خفه میکنی ها.

شریف کوچولو راوي داستان، از زیر لحاف براي مادرش این 
خدایا... اي خدائی که از همه چیز « خواند:  دعا را می

که  بزرگتري... که از درخت چنار طاق وسان هم بزرگتري...
از آسمان هفتم هم بزرگتري... کاري بکن که مادرم نمیرد. 

دهم که دیگر نگذارم  این بچه را بزاید و نمیرد. قول می
خیلی آش رشته و نخود و لوبیا بخورد و شکمش بزرگ و پر 

دهم... اي خدا کاري بکن که این بطري لعنتی  بشود. قول می
نم این قدر سر هم هرچه زودتر از باد پر بشود. تا طوطی خا

 10مادرم داد نکشد. 
 دوم: قبر گبري( داستان کوتاه)

ي فقیر روستائی است که به  داستان درباره یک خانواده
امید دست یافتن به پولی، از آنجا که شایعه شده در 

قبرهاي کهنه طال پیدا میشود، به نبش کردن قبر روي 
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ا آوردهاند. پدر شب قبل خواب خوبی دیده که امید او ر
اي از زر از زیر خاك  زیاد کرده است. خواب دیده مجسمه

آورد. به گفتگوي پدر و پسر هنگام نبش قبر و بعد از  درمی
 حرف پدر، درباره خواب دیدنش، توجه کنید:

ها را  ي مورچه سکوت کرد. رو کرد به پسرك که داشت النه
کاوید و گفت: بگو خیره ایشااله. هروقت کسی خوابی  می

 یف کرد بگو خیره ایشااله.برات تعر
پسرك آب دهانش مثل تخته خشک شده بود. حواسش 

رفته بود پیش خط سفیدي که توي آسمان از ته هواپیماي 
 بزرگی در میآمد.

ات سوراخ  پدر دوباره گفت: بگو خیره ایشااله. مگر گوش
 ندارد. ولد چموش.

پسرك مورچه اي را که به پایش چسبیده بود جدا کرد و با 
 ه گفت: خیره ایشااله. خیره ایشااله.عجل

 ها خوابی ندیدي؟ مرد گفت: بگو ببینم تو تازگی
پسرك گفت: چرا، چرا. خواب دیدم که یک تکه ابر سیاه و 

مان. خانه مان خراب شد و سرم  بزرگ افتاده روي خانه
 شکست.

 مرد گفت: خیره ایشااله.
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 اش درهم شد و گفت: نبینی با خواب اما ناگهان قیافه
 دیدنت. آدم بدبخت خواب دیدنش هم بدبختیه.

چه خوب  -بعد با لحنی مهربان گفت: هروقت خواب دیدي
برو رو سوراخ راه آب حوض و سه بار بگو: خواب  -چه بد

دیدم خیر دیدم. یا اهللا یا محمد یا علی. تا خوابت خیر 
 بشود. خوب؟

 11پسرك به تندي گفت: خوبه، خوبه. 
 ن کوتاه): ي سوم (داستا سه، لوزه

ي متوسط  در این داستان سرگذشت خانواده اي از طبقه
شود که درآمدشان به آن اندازه نیست که  جامعه روایت می

بتوانند دختر کوچکشان، سوري را که از لوزه سوم رنج 
میبرد براي معالجه به بیمارستان ببرند. در این داستان 

وتسک درویشیان از شگرد گفتگو براي ایجاد یک فضاي گر
کند. لوزه سوم  از واقعیت هاي درون جامعه استفاده می

سوري در پایان این داستان تبدیل به آدمی خر پول میشود 
که با همه پولداري حاضر نیست پاداش کار پدر این دختر را 

هاي آنها درس ریاضی داده است  که در تابستان به بچه
 بدهد. 

وزه سوم به کنم. این کیست؟ آه یک ل از پنجره نگاه می



1818ي  دوهفته نامه 50  
1396اسفند  3  

 

آید...  رویی بیرون می ي روبه اندازه هیکل یک آدم از خانه
 دو پا دارد. درست مثل پاهاي آقاي چوبین خواه.

ي  ي سوم است. عکسی که از لوزه اي واي... این... این لوزه
 12ایم، همین شکلی است.  سوري گرفته

بخش دوم: گورستان خاوران و کشتار زندانیان سیاسی در 
 ان و توضیح رئالیسم در کارهاي اواي درویشیداستانه

 .. "نرگس براي نرگس"یک: 
این داستان، روایت پیرمردي است که هر پائیز براي رفتن 

فروشی گل  به سر گور دختر اعدام شده اش، از یک گل
 نرگس میخرد.

 اي از این داستان: و این هم تکه
حاال ده سال از آن روز دوشنبه گذشته است. روزي که 

صبح به او تلفن زدند که بیا چمدان نرگس را  9اعت س
 تحویل بگیر. 

اند و به خانواده  [به پیرمرد چمدان لباسهاي دخترش را داده
دیگري چمدان لباسهاي پسرشان را. پیرمرد در راه رفتن به 
سوي خانه پس از گرفتن چمدان دخترش از زندان، به زن و 

 کند.] مردي برخورد می
میآمدند. با چمدانشان. زن گفت: توي  سایه به سایه ام
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 چمدان وسایل پسرمان است. امروز به ما دادند. 
هایشان را زیر درخت سروي  رسند به پارکی. چمدان [می

روي زمین میگذارند و روي نیمکتی مینشینند. وقتی سراغ 
هاي درخت در  هایشان میروند، میبینند ریشه چمدان
و زمین پاي درخت پیوند ها رفته و آنها را به خاك  چمدان

 داده است.]
ها. خواستم چمدانم را  بلند شدیم و رفتیم به سوي چمدان

بلند کنم، اما نتوانستم. مثل آنکه به زمین چسبیده بود. آن 
مرد هم موقع برداشتن چمدانش مکث کرد و گفت: عجب! 

 اند! ها به زمین چسبیده چمدان
هاي سرو،  شهها! یعنی به همین زودي ری آه! ببین! ریشه

ها دویده؟ یعنی درخت این قدر تشنه  توي جان چمدان
  13بوده؟ 

در این داستان تصویر زندگی یک ملت در سایه استبداد و 
شود. چمدانی از لباس و  حکومت اهللا یک چمدان می

ریزهایی زندانیان سیاسی اعدام شده که بازماندگان  خرده
 کنند. مردم] آن را بر دوش حمل میها [بخوان  آن

  "آنها هنوز جوانند"دو: 
شود که همراه مادرش به  داستان از زبان کودکی روایت می
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گورستان خاوران رفته است. درویشیان در داستان، اسم 
گورستان را نمیآورد. او در حرفهاي کودك و از چیزهایی که 

او در پیرامونش میبیند و از آنها حرف میزند. گورستان 
انیان سیاسی را در زندانهاي رژیم خاوران و قتل عام زند

آفریند. داستان از  جمهوري اسالمی در داستان می
البی براي ساختن فضا کمک ها و تصنیف هاي انق سروده

 میگیرد.
باباي خورشید به میخکها تکیه داده است. داداش مزدك 

کند.  یک شاخه از گلها برده توي عکساش و آن را بو می 
خواند]: اي روشنی  شد، [میک مادرش دستی روي عکس می

 صبح به مشرق برگرد. 
 و در جایی دیگر از این داستان.

ام شما  ي زندگی دانی عزیزم. آخر همه گوید: می مادر می
 ام  ي زندگی پنج تا بودید. همه

 14ظلم ظالم، جور صیاد/ آشیانم داده بر باد. 
اي ویدئویی که چند سال پیش از او  درویشیان در مصاحبه

هاي اینترتی قابل  د و اکنون در برخی سایتپخش ش
دسترسی است، در برابر این پرسش که چه حس و حالی او 

 گوید:  نویسی کشانده است، می را به سمت داستان
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داد یا در  ام رخ می مسائلی که، موضوعاتی که در جامعه
آورد، تا وقتی به صورت  جهان، و دل من را به درد می

خواندمش هیچ آرام  ردم و نمیآو داستان آن را در نمی
ي معلمی و یا  شد چه در دوره ها باعث می شدم. این نمی

چیز و مردم زحمتکش در جامعه و  هاي بی دیدن بچه
داد و هیچ جا به خاطر نبودن  حوادثی که برایشان رخ می

شد، من آن را به صورت  آزادي مطبوعات ذکري از آن نمی
بدانند معه و مردم ما نوشتم که پخش شود در جا داستان می

 کنند. که در کجا زندگی می
ي مهمی نهفته  زند نکته در این حرفی که درویشیان می

ي  اي همان حرف جمالزاده است در مقدمه است. و به گونه
کتاب اولش، مجموعه داستانهاي یکی بود، یکی نبود. 

 نویسد: ي این کتاب می زاده در مقدمه جمال
ک ملّتی را از یکدیگر آگاه و به هاي مختلفه ی رمان، دسته
نماید. شهري را با دهاتی، نوکرباب را با کاسب،  هم آشنا می

کُرد را با بلوچ، قشقائی را با گیلک، متشرع را با صوفی، 
صوفی را با زردشتی، زردشتی را با بابی، طلبه را با زورخانه 
کار و دیوانی را با بازاري به یکدیگر نزدیک نموده و هزارها 

آمیز را که از جهل و نادانی و عدم  باینت و خالف تعصبم
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آید رفع و زایل مینماید. و  آشنائی به همدیگر به میان می
خواهند از حال اجتماعی و داخلی و  هم براي کسانی که می

روحی سایر ملل و ممالک با خبر بوده و وقوفی به هم 
ا هاي تاریخ که تنه خواهند به خواندن کتاب رسانند و نمی

آن هم به طور  -حیات سیاسی و نظامی یک ملک و ملتی را 
دهد قانع شوند، هیچ راهی بهتر و  نشان می -ناقص و ناکافی

هاي راجع به آن ملت و مملکت نیست.  تر از خواندن راسخ
چنان که امروز مثال فالن خان کرد که در دامنه فالن کوه در 

ند به خیلی توا ناف کردستان سکنی دارد به وسیله رمان می
از جزئیات زندگانی و رسوم اهالی جزیره ایسالند که در آن 
سر دنیا در وسط اقیانوس واقع شده و شاید تا به حال پاي 
هیچ ایرانی هم بدانجا نرسیده است باخبر گردد و همچنین 

 برعکس.
 آورد:  و در ادامه می

ایران امروز در جاده ادبیات از اغلب ممالک دنیا بسیار عقب 
ت. ادبیات در ممالک دیگر به مرور زمان تنوع پیدا کرده اس

و موجب ترقی معنوي و فکري افراد ملت گردیده. اما در 
ایران بدبختانه عموما پاي از شیوه پیشینیان برون نهادن را 

ي تخریب ادبیات دانسته و عموما همان جوهر استبداد  مایه
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نیز  سیاسی ایرانی که مشهور جهان است در ماده ادبیات
 شود. دیده می

  و ادامه می دهد:
در مملکت ما هنوز هم ارباب قلم عموماً در موقع نوشتن 
دور عوام را قلم گرفته و همان پیرامون انشاهاي غامض و 

هاي  گردند در صورتی که در کلیه مملکت عوام نفهم می
اند انشاي ساده  متمدن که سر رشته ترقی را به دست آورده

م روي سایر انشاها را گرفته و... تکلف عوامفه و بی
کنند که هرچه بیشتر همان  نویسندگان همواره کوشش می

زبان رایج و معمولی مردم کوچه و بازار را با تعبیرات و 
اصطالحات متداوله به لباس ادبی در آورده و با نکات 

صنعتی آراسته به روي کاغذ آورند و حتا علماي بزرگ هم 
هاي خود را تا اندازه مقدور  نوشته ها و سعی دارند که کتاب

 به زبان ساده بنویسند.
اي که از زبان کوچه  نویسد رمان به دلیل استفاده و می
اي  جعبه حبس صوت گفتار و طبقات و دسته«کند  می

 »مختلف یک ملت است.
این نوع نگاه به رئالیسم در کلیت خود پایه و اساس 

هان است. نمونه رئالیسم در ادبیات داستانی و رمان در ج
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می دهم. مادام بواري گوستاو فلوبر. اساس این رمان براي 
طرح نیازهاي روحی و جسمی زن است؛ آن هم زنی 

شوهردار در پیوند با عشقی زمینی. این طور نگاه به زن و 
افشاي آن و یا نوشتن از آن، در آن دوره ممنوع بود. فلوبر 

حاکمه هم شد. نوشت از آن. کلیسا هم علیه او برخاست. م
بحث بر سر پرداخت و مهارت هاي فلوبر در چگونگی خلق 
این اثر نیست. بحث بر سر بنیاد این نوع نگاه عمومی به 

هاي از نوع  ساختار و کارکرد رمان در اروپاست. در داستان
رئالیسم جادویی که کارهاي مارکز را به آن وصل میکنند، 

در رمان رخ اگر کشف و شهودي هم در آفرینش واقعیت 
دهد بر بنیاد همان رویکرد رمان در توضیح دقیق و  می

هایی از انسان و جامعه و  درست از واقعیت است. واقعیت
تاریخ که اکنون به یمن پیشرفت علوم انسانی، پهناي 

هاي گوناگونی پیدا  شود و صورت اي را شامل می گسترده
ند براي ا کرده است. عالقه و استقبالی که اروپائیان کرده

مثال از رمانهاي آمریکاي التین و کارهاي مارکز بر همین 
هاي  هاي دوبلینی اساس است. در این زمینه از داستان

توان نام برد. داستانهایی که به مردم  جویس هم می
ها با زندگی  کشورهاي دیگر کمک کرده است با خواندن آن
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نا آور مردم دوبلین و فضاي سنتی حاکم بر آنجا آش مالل
 شوند. 

مان چه در شعر و چه در داستان، هر وقت  ما در ادبیات
ي موضوع یا واقعیتی که رودررویی مستقیم  بخواهیم درباره

با حکومت دارد حرفی بزنیم مجبوریم یک زمینه و یک 
پوشش براي آن فراهم کنیم تا بتوانیم از آن بنویسم و این 

یا به صورت  گیرد: کار به طور معمول به دو صورت انجام می
تمثیلی و سمبولیک آن را در داستان یا شعر میآوریم، یا به 

صورت رئالیستی. یک مثال روشن از شیوه تمثیلی که 
دانند، شعر آرش کمانگیر از کسرائی است که  خیلی ها می

هاي  کند تا حرف ي آرش استفاده می شاعر از اسطوره
ین شیوه در اش را بزند. براي استفاده از ا اجتماعی و سیاسی

حکایت مرده بر دار کردن آن سوار "توان از  داستان هم می
از هوشنگ گلشیري نام برد. از نوع  "که خواهد آمد

هاي ساعدي  سمبولیک این شیوه کار، برخی از نمایشنامه
کاله، پروار بندان و  است. براي مثال: آي با کاله و آي بی

یکی از داستان عزاداران بیل که فیلم داستان گاو بر بنیاد 
هاي آن ساخته شده است. صورت دوم، برخوردي رئالیستی 

است که سعی میکنم در داستانهاي درویشیان توضیح 
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 بیشتري درباره آن بدهم. 
رئالیسم در کارهاي داستانی درویشیان بر دو پایه استوار 

است: اول، توضیح واقعیت و آفریدن آن. دوم، رساندن پیام 
اش  اي که سانسور به معناي وسیع به مخاطب. در جامعه

گذارد واقعیت هاي اجتماعی چون  چون یک دیوار مانع، نمی
فقر، بیعدالتی و فقدان آزادي به درستی دیده شود، در 

ي شعر، چه داستان،  بیشتر کارهاي ادبی ما چه در عرصه
این دو پایه که از آن اسم بردم حضوري قاطع و مسلم دارند 

اند. اینکه نویسنده چه نوع  آمدهو به صورت یک اصل در
اي براي خلق آن و رساندن آن پیام به کارگیرد،  زبان و شیوه

ي آنها یکی است.  یک امر ثانوي است. کارکرد اما در همه
براي نمونه نگاه کنید به داستانی از هوشنگ گلشیري به نام 
عروسک چینی. هوشنگ گلشیري این داستان را در سال 

این داستان نویسنده زندان را در زبان و  نوشته است. در 51
کند؛  گفتگوي دختر کوچکی با بازي با عروسکش خلق می

دختر کوچکی که همراه مادر و پدر و بزرگش به مالقات پدر 
ي  به زندان رفته است. تمام کارکرد این داستان با همه

ظرافتهاي زبانی گلشیري در خدمت این وظیفه هست که 
زندان سیاسی داریم. زندانی سیاسی  بگوید: مردم ببینید
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که در آن مبارزان سیاسی را شکنجه میکنند. و این واقعیت 
را کودك در این داستان با بازي با عروسک و خرد شدن 

آن، چون نماد و شکلی از خرد شدن پدر زیر شکنجه 
بخشد. کاري که درویشیان نیز در همین  جسمیت می

هایی از  استانی که تکهداستان آنها هنوز جوانند میکند، د
ي  آن را نقل کردم و در چند داستان دیگري که درباره

کشتار زندانیان سیاسی یا تظاهرات خیابانی مردم نوشته 
 است.

سبک و سیاق داستانهاي درویشیان تا اندازه اي مستقل 
است. به کارهاي بهرنگی هم شباهت ندارد. آب و هوا و 

رنگ و بویی به کارهاي او اقلیمی که بهرنگی در آن بالیده، 
داده و جهانی در کارهاي او پدید آورده که با فضایی که 

هاي کنار آبشوران تجربه کرده، تفاوت  درویشیان در محله
دارد. اشتراك موضوعی چیزي دیگر است. حس و درك 
متعالی شرکت در نبرد بشري علیه بی عدالتی، فقر و 

ار و حرکت بوده و هایی قوي براي ک استبداد، همیشه انگیزه
بسیاري از نویسندگان جهان را به شوق آورده که سهمی در 

اي مثل  آن داشته باشند. همین حس و درك، نویسنده
ارنست همینگوي را از آمریکا میکشاند به اسپانیا که نبرد 
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آزادیخواهان را علیه فرانکو از نزدیک ببیند و در آن شرکت 
نام: ناقوسها براي چه کند و بعد رمانی جهانی بنویسد به 

 کسی به صدا درمیآیند. 
کند به  درویشیان وقتی از زندان آزاد میشود شروع می

ها منتشر کند.  ها را در آن انتشار دفترهایی که آثار بچه
هاي  ي افسانه ها و متل رود براي جمع آوري و تهیه می

کردي و خیلی کارهاي فرهنگی دیگر. اینها همه از یک جان 
کنند. داستانهاي درویشیان نه تنها شرح  ایت میشیفته حک

ي ما، به ویژه در شهر  درد و رنج هاي مردم زحمتکش جامعه
و روستاهایی که خود از نزدیک شاهد رنج هاي آنها بود، 

بلکه منشور دفاع از حقوق این مردم ستمدیده نیز هست. 
 داستانهایی زیادي از او میتوان نمونه آورد. من  در این زمینه

در اینجا تنها به داستان کوتاه هتاو از کتاب مجموعه 
نوشته است،  1352داستانهاي از این والیت که آن را سال 

اي میکنم. داستانی بسیار قوي و با دیدگاهی درست.  اشاره
در این داستان فرد به خصوصی محکوم نمیشود. بر 

ي آدمهاي داستان، حتا آنهایی که در  سرنوشت هتاو، همه
ود آوردن فاجعه نقش داشتند، سوگواري میکنند. به وج

آنچه محکوم میشود شرایط نابسامان جامعه و درماندگی 
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آدمها در برابر قوانین تحمیلی و سنت شده در جامعه است. 
این داستان روایت زندگی و مرگ دختر کوچکی است به نام 
هتاو که به دلیل فقر خانواده مجبور به ازدواج با پسري شده 

هتاو بعد از آن که پسر با تهدید و نهیب هاي پدرش  است.
شود و در  خوابد، دچار خونریزي شدید می به زور با او می

راه بیمارستان در پشت وانتی که با بار گندم به شهر می 
میرد. درویشیان براي نشان  رفت، روي جوالهاي گندم می

دادن ترد و نازك بودن هتاو کوچولو که در پایان آن 
ام تلخ و دردناك را پیدا میکند، در همان آغاز سرانج

ي طبیعت و در صبحی شفاف به ما  داستان او را در میانه
 کند. معرفی می

صبح زود، خروسخوان که هنوز آب رودخانه آلوده نشده 
اي که از خودش کمی کوچکتر بود، از میان  بود، هتاو با کوزه

ونجه و بوي ها پر از عطر ی شد. کوچه هاي ده پیدا می کوچه
را پر میکرد. با   نشست، کوزه گوسفند بودند. لب چشمه می

پاشید. تا خانه  دستهاي کوچکش چند مشت آب به کوزه می
گذاشت. نفس نفس میزد. پاهاي  چند بار کوزه را زمین می

غلتاند. دامنش  چرکش را از روي تیزي سنگها به سرعت می
 15نشست.  شد و کوزه گوشه اتاق می خیس می
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قتی در پایان داستان خواننده همین سطرها را به یاد و
صبح "، "چشمه و آب چشمه"بیاورد و همین کلمات را: 

و آن  "کوچه هاي پر از عطر"و  "زود و خروس خوان
ي  کوزهاي که هتاو بر آن چند بار آب میپاشید و بعد جثه

کوچولوي او را که چند بار باید تا رسیدن به خانه کوزه را 
ذارد تا نفس تازه کند، به این فکر و احساس زمین بگ

میرسد که نه فقط هتاو و هتاوها، بلکه هرچه گیاه و گل زیبا 
و عطرآگین در این جهان بوده و هست، همراه آنها زیر پاي 

 این جهالت و بیرحمی له شده است. 
در بیشتر داستانهاي رئالیستی درویشیان، مانند بیشتر 

و را براي یافتن راهی براي نویسندگان ایرانی تقالي ا
ي تبر  بازآفرینی درست واقعیت هاي اجتماعی در زیر سایه

سانسور، و ثبت وقایعی که سانسور مانع از بیان شده است، 
 "درشتی"میتوان دید. من در اینجا براي نمونه به داستان 

او از چند زاویه به کوتاهی نگاهی میکنم. با این نظر که 
ا و به طور کلی در جهان، تالش میکند ي م ادبیات در جامعه

ي تاریخی یک ملت در هرجا که هست  نگذارد در حافظه
وقایع فراموش شوند و یا گسلی در آن به وجود بیاید. 

گسلی که عامل اصلی ایجاد آن در حافظه ي یک ملت و 
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مردم جهان، حکومت هاي استبدادي و نیروهاي سانسور 
 مذهبی و سیاسی اند.

ي بلند نی نشاند و روي دسته  قو را در ساقهپسرك تیغه چا
فشار آورد. چاقو هنوز در جان نی بود که برقی بر تیغه 
لغزید و بازتابش در چشم پسرك نشست. رعد غرید. 

ناگهان رگباري تند بر نیزار پاشیده شد و صورت صاف برکه 
ها  تاخت و صداي خشک نی زار می را پر آبله کرد. باد در نی

 پیچید. به هر سو می
زار پریدند...  ها، به سوي نی خورك از غرش رعد، غوطه 

کرد...   باران، سرد بود و جان برکه را سوراخ سوراخ می
ها را  هاي کوچکتر برید. ته یکی از نی ها را به تکه پسرك نی

روي چشم راست گذاشت و از سوراخش به آن سوي برکه 
ایی را در آن ه آلود نی، ماشین ي مه  نگاه کرد. در دایره

زار دید. سه تا جیپ خاکی رنگ، آنجا ایستاده  سوي نی
شدند. کاله هاي  هاي سیاه، پیاده می بودند و افرادي با بارانی

گلوگشاد بارانی ها، سرشان را پوشانده بود و رگبار و مه 
شان دیده شود. پسرك با دلهره، اما به  گذاشت چهره نمی

به الي  چشمانی حیران از السبکیِ تکه اي به جلو خزید و با 
 هاي نی مشغول تماشا شد. توده
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سیاهپوش ها، با صورت هاي هاشور خورده از رگبار، هشت 
ها را با نوارهاي  نفر را از جیپ ها پیاده کردند. چشمهاي آن

بارید،  سفیدي بسته بودند و در پس رگبار که دیوانه وار می
است اولین با شتاب همه را کنار هم ردیف کردند. دست ر

زد...  نفر، باندپیچی شده بود و خون از زیر باند بیرون می
ها در آوردند و  هاشان را از زیر بارانی ها، تفنگ پوش سیاه

آمد. یکی از  زانو زدند. همه جا خیس بود و آب برکه باال می
ها، از جیب بغلش کاغذي بیرون آورد و با زبان ناآشنایی  آن

د، خواند. تند و تند و با لکنت که پسرك چیزي از آن نفهمی
خواند. ورقه خیسید، وارفت و به دست مرد چسبید. مرد با 

هاي خود کند و تکه تکه روي زمین  زحمت ورق را از دست
اش چسبید و  ها به دامن بارانی انداخت؛ اما یکی از تکه

 همانجا ماند.
ها در  خورك  هاي بلورین باران را لرزاند. غوطه غرشی میله

ار پنهان شدند. اولی، آن که دستش باندپیچی شده بود، ز نی
اش را به هم  کرده هاي گره  از جاي خود تکان خورد. مشت

ها، نفر سوم و چهارم را که  ي گلوله فشرد. فشار و ضربه
نوجوان و الغر و باریک بودند، اندکی به هوا پرت کرد. از 

 دور چیزي ترکید و باران شدیدتر از پیش آوار شد...
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جا خاموش شد. غوطه خورك،  ها، همه  پس از غرش گلوله
هراسیده، با زحمت از میان پوشالهاي نی بیرون آمد؛ اما از 

هاي معین، تک تک  صداي انفجار گلوله هایی که در فاصله
حرکت ماند. سر کوچک و  شدند، در جاي بی شلیک می

ماهوتی رنگش، با هر شلیک تکان خورد. پشت کُرکیاش که 
اي باران بر آن میلغزید، با تلنگرهاي نامرئی، هشت قطره ه

 بار لغزید. با سرعت خود را در دل آب زد و فرو رفت.
این داستان براي نزدیک کردن خواننده به صحنه اي که 

کودك روایت میکند از یک عکس استفاده میکند. عکسی 
ي تیرباران کردن تنی چند از مبارزان در  زنده از صحنه
ال اول بعد از انقالب. نویسنده با استفاده از کردستان در س

این عکس، نخست یک شاهد عینی میسازد که با لکنت 
زبان، اشاره به سانسور حرف و اندیشه و بیان در ایران، 

 کند. اي را که دیده گزارش می واقعه
 

 "آهاي... هاو... هاو... هاو!"
لرزید، با ذهنی درهم و گنگ پاسخ  پسرك که صدایش می

 :داد
 "هاي... هاو... هاو... هاو!"
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الي نیها بیرون آمد. در  اي بعد خالوسیاوخش از البه لحظه
 برابر او ایستاد و سربند خیسش را باز کرد تا بچالند:

 "خود آمدیم. چه طوفانی! چه روز بدي! بی"
 اش را از برکه گرفت: زده  پسرك چشمان سنگین و بهت

 "جا. یکهو آمدند. با رگبار. اون"
بهتر است کارمان را  ایم. حاال دیگه گذشته. تا اینجا آمده"

 "شروع کنیم.
هاشان بلند شد. خالو  دور آتش نشستند و بخار از لباس

ي چاقویش را بر پشت ناخن گذاشت. پسرك با  لبه
هاي لرزانش، آن سوي برکه را نشان داد و ترسآلود  دست

 گفت:
 "جا، پشت نیزار... اون"

 اه کرد.خالو به آن سو نگ
 "جا؟ ها! چه شده اون"

 "ها، خیلی کشتار کردن. جا، شکاروان اون"
 خالو به چهره پسرك خیره شد:

بیا نشانم بده. چه شده چرا رنگت شده مثل چِلوار. "
 "بِرارِم؟

هایی را که براي  و کمی بعد در داستان کودك سرمشق
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تکلیف درسی نوشته است نشان استادش میدهد. از نظر 
نی این سرمشق ها را کودك با همان نی هایی که ربط داستا

 یزار بریده و تراشیده نوشته است.از ن
پسرك یک هفته در خانه ماند و در تب سوخت. حالش که 

جا آمد، همانطور که در رختخواب دراز کشیده بود، 
مشقهایش را نوشت و همین که کارش تمام شد، پیش 

با دیدن خط او، از استاد رفت و مشق ها را به او داد. استاد 
 تعجب دهانش باز ماند:

غوغا کرده اي پسرم. اینها... این خط ها را تو نوشته "
 "اي؟!

 "بله استاد."هاي نازك پسرك به رنگ مرجان درآمد:  گوش
استاد که شگفت زده نگاهش روي کاغذ میدوید با اخم 

 گفت:
 ام. این هایی نیست که من داده   اما... این... آن... سرمشق"

 "ها را از کجا... ؟ 
پسرك گفت:: تب داشتم. دست خودم نبود انگار... قلم 

 "درشتی خودش روي کاغذ میسرید.
جا کرد و چشم به   استاد عینکش را روي بینی جا به

 ي پسرك دوخت: نوشته
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 من هراسم م م م نیست ت ت ت..."
اگر این ر ر ر خواب ب ب پریشان ن ن شبی ي ي ي 

 میگذرد د د.
 هذیان ن ن ن تبی ي ي ي... یا به

 یا به چشمی بیدار ر ر...
 "یا به جانی مغموم م م

 و با چشمان غبارگرفته به صفحه نگاه کرد.
 بارها ها ها ها به خو خونمان کشیدند."

 به یاد آر ر ر آر ر ر آر
 و و و و تنها دستاورد کشتار کشتار کشتار ر ر ر...

رکت ت ت ما ما ما نان پاره ءءء بی قاتق ق ق ق سفره بی ب
 بود د د.

 که استاد یکهو از کوره در رفت:
دار خط  وقت با تن تب من به تو گفته بودم که هیچ "

  "ننویسی.
در این تکرار ررر ت ت ت هم توضیح نوشتن رسم الخط و 
تکلیف درسی پسرك آمده است و هم قطعه قطعه شدن 
 کلمه و حروف به نشانه ي سانسور. در ضمن، نویسنده با

استفاده از شعري از شاملو در رثاي سعید سلطانپور که در 
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تیرباران شد و نخستین بار در یکی از  1360تیرماه 
ي کانون نویسندگان در همان سال  دفترهاي مفقود شده

 کند. اي دیگر را گزارش می واقعه چاپ شد،
گفتارم اینجا پایان میگیرد. اگر به گفته بورخس با اهمیت 

ي باشد که از خود در ذهن مردم ایجاد ترین چیز تصویر
کنیم، تصویري که از درویشیان در ذهن ما ایجاد شده،  می

تصویر نویسنده اي است که از مردم محروم جامعه ما و رنج 
هاي آنها داستان نوشته است. در این گفتار با کلماتی از او و 

از داستانها و گفتگوهایش با نشریه ها، سخن آغاز کردم 
ي داستانهایش در مصاحبه اي  ا گفته اي از او دربارهاکنون ب

اي کُردي به نام رامان، آن را تمام میکنم؛ با این  با مجله
حس که بگویم درویشیان اگرچه به تن خاموش شده است، 

اما صداي او همچنان اینجاست، میان ما. صدایی که 
 میگوید: 

گی داستانهاي من، رویاهاي من نیستند، واقعیت هاي زند«
 »اجتماعی مردمی است که در بین آنها زندگی میکنم.

 و درادامه میگوید:
یک داستان هنري خوب باید بتواند خواننده را در عمل «

داستان سهیم کند، اما نه به اندازه اي که خواننده خودش را 
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در واکنش عاطفی فراموش کند. خواننده باید بتواند فکر 
ن، عمل داستانی را نیز کند و تقریباٌ همزمان با فکر کرد
 »حس کند.
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