مگر اينھا االن نيست درجامعه ما؟

) از يک مصاحبه(

گرامی باد ﯾاد جاودان ﯾار و ﯾاور کودکان کار صمد بھرنگی دلسوز واقعی کارگران
صبا راھی
آموزگاری دلسوز ،دلسوزی واقعی و کمونيستی راستين بود که رﯾشه دردھای ظلم و ستم
صمد بھرنگی،
ِ
نابرابری طبقاتی در جامعه را ،به ساده ترﯾن ،قابل فھم ترﯾن و در عين حال زﯾباترﯾن کالم در قصه ھاﯾش به
تصوﯾر می کشيد ،ضمن اﯾنکه راه و چاره رﯾشه کن کردن اﯾن دردھا ﯾا به گفته او ميکرب ھا را نيز ارائه ميداد!
بطور مثال به قستمی از ﯾکی از قصه ھای ارزشمند او بنام )بيست و چھار ساعت در خواب و بيداری( عينا کپی
شده در زﯾر دقت نمائيد.
) ...پدر و دختر مي خواستند داخل مغازه شوند كه ديدند من جلوشان ايستاده ام و راه را بسته ام.
نمي دانم چه حالي داشتم .مي ترسيدم؟ گريه ام مي گرفت؟ غصه ي چيزي را مي خوردم؟ نمي
دانم چه حالي داشتم .ھمين قدر مي دانم كه جلو پدر و دختر را گرفته بودم و مرتب مي گفتم :آقا،
شتره فروشي نيست .صبح خودش به من گفت .باور كن فروشي نيست.
مرد من را محكم كنار زد و گفت :راه را چرا بسته يي بچه؟ برو كنار.
و دو تايي داخل مغازه شدند .مرد شروع كرد با صاحب مغازه صحبت كردن .دختر مرتب برمي گشت
و شتر را نگاه مي كرد .چنان حال خوشي داشت كه آدم خيال مي كرد توي زندگيش حتي يك ذره
غصه نخورده .من انگار زبانم الل شده بود و پاھايم بي حركت ،دم در ايستاده بودم و توي مغازه را
مي پاييدم .ميمون ھا ،بچه شترھا ،خرس ھا ،خرگوش ھا و ديگران من را نگاه مي كردند و من
خيال مي كردم دلشان به حال من مي سوزد.
پدر و دختر خواستند از مغازه بيرون بيايند .پدر يك سكه ي دو ھزاري به طرف من دراز كرد .من
دستھايم را به پشتم گذاشتم و توي صورتش نگاه كردم .نمي دانم چه جوري نگاھش كرده بودم كه
دو ھزاري را زود توي جيبش گذاشت و رد شد... .
 ...کسی من را از پشت گرفت .دست ھاﯾم از ماشين کنده شده و به رو افتادم روی اسفالت
خيابان.سرم را بلند کردم و آخرﯾن دفعه شترم را دﯾدم که گرﯾه می کرد و زنگ گردنش را با عصبانيت
به صدا در می آورد .صورتم افتاد روی خونی که از بينی ام بر زمين رﯾخته بود .پاھاﯾم را بر زمين زدم
و ھق ھق گرﯾه کردم .دلم می خواست مسلسل پشت شيشه مال من باشد(.
ھمانطور که مالحظه می کنيد ،صمد بھرنگی ،آموزگاری که ادبيات انقالبی را در اﯾران پاﯾه گذاری کرد " ،صدقه "
گرفتن را به بچه ھا ﯾاد نمی دھد! و بر عکس کودکان را از صدقه گرفتن دور ميکند ،چرا که بدرستی ذات صدقه
درست تشخيص ميدھد ،ھمان ذاتی که ھميشه فرد را توسری خور ،دست نگاه کن و نيازمند و ملتمس بار می
آورد! ملتمس فربه ھاﯾی که شيره جان کودک را ،چه از طرﯾق استثمار کودکان کار ،و چه با استثمار پدران و
مادران کودکان کار می مکد می کند .ھستند "سوسياليست" ھاﯾی که کاسه گداﯾی برای کودکان کار در دست
گرفته اند و برای خود نيز " نام و نانی" برپا کرده اند و در ساﯾت و وبالگ شان ھم برای کسب اعتبار کتاب صمد
بھرنگی را قرار داده اند! البد گذار اﯾنھا به " سوسياليسم" شان از طرﯾق " انقالب مخملی امپرﯾاليستھا" می
باشد! که البته پر واضح است که اﯾنگونه افراد با افکار مسموم شان به ھيچ وجه نمی توانند برای کودکان کار و
پدران و مادرانشان قابل اعتماد باشند .برای اﯾنکه تمام سعی مذبوحانه بورژازی خونخوار کارگرکُش ھم ھمين
بوده و است که توسط بنگاه ھای خيرﯾه و صندوق صدقات شعله ھای خشم و نفرت نابرابری طبقاتی کودکان
کار را را فروکش کند! و کسانی که اﯾن کاسه ھای گداﯾی را دوره می گردانند در اصل چيزی جز خدمت به
بورژازی جھانی و نوکران اسالمی اشان در اﯾران ،برای پرت کردن استخوانی جلوی آنھا ،در " حال و آﯾنده" نمی
کنند!
مثال عينی که ھمين امروز ھمه شاھد آن ھستيم کشتار کارگران اعتصابی معدن در آفريقای جنوبی ميباشد.
بورژازی جھانی از طرﯾق کاسه ھای گداﯾی مانند کنسرت ھای باب گيلدوف ،مادونا ،کمک به بچه ھای آفرﯾقا
توسط دالل خبری بی بی سی و ساﯾر نھادھاﯾش ھر ساله از جيب زحمتکشان پول جمع ميکند تا " فقر" را در
آفرﯾقاﯾی که روی انبوھی از ثروت خوابيده است و ثروتش را دزدھای انگليسی و آمرﯾکاﯾی و فرانسوی و بلژﯾکی

و ھلندی ...به غارت می برند ،رﯾشه کن کند! آﯾا فقر رﯾشه کن شده؟ ﯾا اﯾنکه بنا به گزارش کوتاھی در اﯾن
نوشته کشتار کارگران اعتصابی معدن در آفريقای جنوبی فقر بنا به بحران جھانی سرماﯾه ده برابر شده؟ ھمين
مسئله نيز در اﯾران صدق ميکند ،که فقر در اﯾران نيز به دليل بحران جھانی سرماﯾه چندﯾن برابر شده و گرنه
ماھيت سياسی اقتصادی و نظامی دﯾکتاتوری اسالمی وابسته به امپرﯾاليستھا ھيچ فرقی با ماھيت دﯾکتاتوری
شاه وابسته به امپرﯾاليستھا ندارد! آﯾا صندوق ھای خيرﯾه و کاسه ھای گداﯾی توانستند فقر را در آفرﯾقا رﯾشه
کن کنند؟ ﯾا بنگاه ھای خيرﯾه " شاھنشاھی" و ﯾا صندوقھای صدقات اسالمی در اﯾران!!! ﯾا اﯾنکه اصال اﯾن فقر
چطوری بوجود آمده و می آﯾد؟ چرا باﯾد در مملکتی مثل اﯾران و آفرﯾقا که روی ثروت خوابيده است مردم در فقر
زندگی کنند؟ چرا باﯾد کودکان باﯾد بجای کالس درس ،کار کنند تا شکم خود را سير کنند! ثروت ﯾک مملکت که
ھمان منابع طبيعی آن است که متعلق به ھمه مردم است را چه کسانی به جيب می زنند؟ مگر ھمان کسانی
که خون کارگران و زحمتکشان را مثل زالو می مکند و فقر و فحشا و اعتياد را در جامعه توليد و باز توليد ميکنند
تا محرومان را ھر چه بيشتر دست نگاه کن خود کنند!
از خود بپرسيم آﯾا وضعيت معيشت امروز کارگران و کودکان کار در اﯾران فرقی با دﯾروز کرده است؟ دﯾکتاتوری شاه
وابسته به امپرﯾاليسم نيز ھمان را بر سر سفره کارگران و زحمتکشان و محرومان می برد که امروز دﯾکتاتوری
اسالمی وابسته به امپرﯾاليسم می برد! به ھمين سبب است که نوشته ھای ارزشمند آموزگار انقالبی مانند
صمد بھرنگی تا زمانی که فقر و ظلم و ستم نابرابری طبقاتی و تبعيض ھای مختلف در جامعه وجود دارد نيز
چراغ راه آﯾنده می باشد! اﯾن قلم شکی ندارد که اگر صمد بھرنگی در رژﯾم دﯾکتاتوری اسالمی شکوفا می شد
دستگاه آدم کشی رژﯾم اسالمی نيز ھمان جناﯾتی را در مورد او اعمال می کرد که دستگاه آدم کشی
دﯾکتاتوری شاه نوکر امپرﯾاليسم آمرﯾکا ،چرا اشاعه افکار انقالبی صمد بھرنگی سدی محکم در برابر منافع
امپرﯾاليستھای خونخوار و رژﯾم ھای دست نشانده شاه و مالی آنھا می باشد! مگر ھر دو رژﯾم شاگردان صمد
بھرنگی را شکنجه نکردند و به قتل نرسادند و سر به نيست نکردند؟ مگر رژﯾم اسالمی شاگردان صمد بھرنگی
را در تابستانھای  ۶٠و  ۶٣و  ۶٧قتل عام نکرد؟ مگر فرزاد کمانگر شاگرد دﯾگر صمد بھرنگی را نکُشت؟ مگر
شاگردان صمد بھرنگی امروز در زندانھای رژﯾم اسالمی نوکر امپرﯾاليستھا نيستند؟
در پاﯾان توجه شما را به دو مصاحبه با دوستداران صمد بھرنگی که چند سال پيش در مراسم بزرگداشت او

انجام شده جلب ميکنم .برای شنيدن روی کلمه آبی رنگ مقابل کليک کنيدLeylã .
نھم شھرﯾور ماه  ١٣٩١مصادف با نھم شھرﯾور ماه ١٣روزی که صمد بھرنگی ﯾار و ﯾاور کارگران و کودکان آنھا در
قلب تارﯾخ مبارزه طبقاتی جاودانه شد!

