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به جمعيت ايراني طرفـداران صـلح، بـه انـسانهاي          

حقيقي، به ميهن پرستان شريف ايراني تقديم ميكنم كـه          

و از ستمگري گروهي بيگانه پرسـت و بـي وطـن، آزرده             

نمي شوند و بـراي حفـظ جـان ميليونهـا مـردم             هراسان  

در راه استقرار صـلح جاويـدان، جـان نثـاري           و  متكش  زح

)مترجم.    (ميكنند
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مقدمه

هـا، طرفـداران    مجلس تركيه قانون جديدي تصويب كرد، كه طبـق آن كمونيـست  1951 نوامبر سال    15در تاريخ   

هنـد بارهـاي اسـلحه ي       كـارگراني را كـه نخوا     پرستان، افرادي را كه عليه امپرياليسم آمريكـا مبـارزه كننـد،             صلح، ميهن 

ـ          زمين مي بي» مارشالي  نقشه  «دهقاناني را، كه بر اثر      امريكائي را خالي كنند،      دار ه  شوند، اگر بر ضد آن حرفـي بزننـد، ب

توانـد ملـت را وادار كنـد   ورد، نميخي طنابي كه باالي سر ملت ترك تكان مي     صابون زده ي  ليكن حلقه   . خواهند آويخت 

. طلبانه صرفنظر نمايندتقاللي ملي اسكه از مبارزه

ي واحدي عليه امپرياليـسم     حزب كمونيست تركيه، فوراً، پس از انتشار اين قانون، ملت را دعوت كرد، كه در جبهه               

. آمريكا متحد گردند و اين ندا در سراسر كشور، از اسالمبول تا دهات كوهستاني، پيچيد

كارگران باز هم   . دهندهاي محرمانه انتشار مي   انند سابق، بيانيه  پرست، م سازمانهاي طرفداران صلح و جوانان ميهن     

. جنگندكنند و با ژاندارمها مي دهقانان اراضي مالكان را تقسيم مي،كنند، باز هم در بسياري از نواحي كشوراعتصاب مي

هترين گواه صدق ايـن  ب! تواند بترساندحاال هم نمي. ترور فاشيستي هرگز نتوانسته است ملت تركيه را مرعوب كند      

.  استاوستونگل.س همين كتاب ،مطلب

. ي ملي بستگي داشته باشـد     مانند حزب كمونيست وجود ندارد، كه تاريخ آن تا اين حد با تاريخ مبارزه             هيچ حزبي،   

باشـد، در عـين حـال        حاكي از مراحل اساسي تاريخ حزب كمونيست تركيه مـي          ، كه هم    به همين جهت كتاب اوستونگل    

. ي كارگر است طبقه،پيشقراول اين مبارزه هم. ي تمام ملت تركيه در سي سال اخير است مبارزهراوي

در ايـن كتـاب   . العاده اهميت دارد فوق ،اين اثر استونگل، گذشته از ارزش علمي بيطرفانه، براي ادبيات بديع ما هم            

نـد، رنـج   ورزكننـد و كينـه مـي   كنند، فكر مي  ارزه مي  جان دارند و مب    ،ها، كارگران، دهقانان فقير آن    ملت تركيه، كمونيست  
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 آنهـا همـه   .در اين كتاب حتي يك نفر هم مولود فكر و اختـراع نيـست  . برند و دوست دارند، درست مثل زندگي واقعي مي

.دهنداند يا هنوز به زندگي خود ادامه ميحقيقتاً زندگي كرده

كرد، كه كتابي را، كه در تركيه فقـط جـزو نـشريات محرمانـه               ملت تركيه اين خبر را با سپاسگزاري تلقي خواهند          

. توان بدست آورد، اكنون در مسكو ترجمه شده، دهها هزار نسخه از آن طبع گرديده استمي

1ناظم ـ حكمت 

 توضيح در پيوست انتهاي كتاب-1
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ي توانند جلو مبـارزه   زندانها، شكنجه گاهها، خون و آتش نمي      

...ملت را براي كسب استقالل ملي و دموكراسي بگيرند

آنهائي، كه امروز براي ملت تركيه اشـك و رنـج بـه ارمغـان               

. آورند، نبايد عاقبت ننگين سالطين خونريز را فراموش كنندمي

مصطفي ـ صبحي 

1920 ماه سپتامبر سال 10

توي دريا

ي هسـطح . بـارد كشد، آتش مـي دريا در تابش خورشيد شعله مي. دريا آبي ـ آبي است، خورشيد سرخ ـ آتشي است  

باد موهاي طالئـي و حنـائي رنـگ رفيـق مـرا      . كشد، دستهاي ما هم با دستبندهاي آهنين شعله ورندكشتي هم شعله مي 

. درخشندهاي ژاندارمها در نور خورشيد مثل آتش مي       سرنيزه. ريزندكند و موهاي او اتصاالً بر روي چشمانش مي        افشان مي 

. برندما را از زنداني به زندان ديگر مي. گذريم ميي كشتيما تحت مراقبت و حفاظت آنها از سطحه

ي  همهمه،ماشينها در آن پائين. جهدوار بيرون مي   سيالب ،ي داغ  هواي خفه  ،هاي گرد قسمت ماشينخانه   از دريچه 

ي هـا  بـا آثـار لكـه   هـا، ي ماشينيـست صورتهاي رنگ پريده و عرق كـرده . كنيمي گرد نگاه مياز دريچه . كننداي مي خفه

مـا  زنها از كارش دست كشيد و بـه تماشـاي    يكي از روغن.آيندي كدر به نظر ميروغني، مانند انعكاس مبهمي توي آئينه  

ي محور مركزي برود، ولي او فرصت كرد دستش را عقـب            يك چشم به هم زدن كافي بود كه دست او زير ميله           . پرداخت

. بكشد

چشمهاي درشتي دارد، چـه خطـوط خـشن و          چه  ،  گراين كار . و برد  دستش ربود، گرفت     ميله فقط روغندانش را از    

ي داغـي اسـت،   شوند؛ قطرات درشت عرق آميخته به روغن در صورت او مانند رد باد كـرده     اي در صورتش ديده مي    زننده

. كه با چكش زده باشند
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. كننـد  زير ديگها را آتش مـي      اند،كه تا كمر برهنه   فام آتش، آتشكاران    توي اطاق ديگها، در ته كشتي، در نور سرخ        

.ي دوزخ استگرما

مـسافرين،  . كنـد ي كـشتي را تفتـه مـي   خورشيد سطحه . كنند روي آن بازي مي    ،هازند و سايه روشن   دريا برق مي  

. اندي كشتي دراز كشيدهكنند، روي سطحههاي بره، كه براي خشكانيدن پهن ميمانند پوست

ي ي گرامافون بـا همهمـه     ـ خش صفحه  خش. رسد فوكستروت به گوش مي     صداي نامطبوع  ،ي اول از تاالر درجه  

.شودبادبزنهاي برقي مخلوط مي

در همانجا دهقانان هـم، ماننـد گوسـفندان، بـه           . انبار لبالب پر از گوسفند است     . برندما را به انبار زيرين كشتي مي      

. انديكديگر چسبيده، نشسته

يابـد،   گـاهي قـوت و وسـعت مـي    ،انگيزي غمترانه. دهند آواز محلي را سر مي،دو نفر از آنان به پشت دراز كشيده       

.گردد مستهلك مي،صداي بع بع گوسفندانگاهي در

 مـچ دسـتهاي مـا را    ،دسـتبندهاي آهنـين  . زنـد ي سگها، كه مدتي پاك نكرده باشند؛ به دماغ مـي   بوي تند دخمه  

...فشارندمي

مكانيـسين كـشتي هـم جلـو        . ي كشتي ايستاده است   سوم ناخدا روي دماغه   معاون  . آورندما را بر روي سطحه مي     

...شوندبراي لنگر انداختن آماده مي. دستگاه مخصوص جراثقال ايستاده است

-در دامنـه  . خـورد هـا پـيچ و تـاب مـي        است، كه تـوي كـوه     روزآسكهرود  ... باغهاي پرتقال   ... يا است كنار در 

ديگـر بـرج سـفيد راهنمـائي       در جلو، روي دماغه، درست محاذي خط سير كشتي،          . تكشتزارهاي ذرت به پهناي كف دس     

سـاختمانها، ماننـد پلـه، در    . شهر به شكل نيم ماه قرار گرفتـه اسـت      . شوندديده مي و خاكريزهاي قديمي دژ   » برج دختر «

. اندهاي كوه رويهم فشرده شدهدامنه

...آئيمما از روي پل موقتي كشتي فرود مي. افتد ميلنگر غرش كنان توي دريا. شودكشتي وارد بندر مي

***
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بردندها ميصندوقچي را از اين كوچه

از روي سـنگفرش    . شـود سازند، فرمان حركت داده مي    ها مي اي از سرنيزه   حلقه ،روي اسكله ژاندامرها گرداگرد ما    

. وران است بازار پيشه . كنيمآويخته دارند، عبور مي   اي باريك و سقفهاي فرو      هائي، كه پنجره هاي تخته    خراب، از كنار دكه   

سـرگروهبان ژانـدارم، كـه پيـشاپيش مـا      . كنندگويند و احترام ميبه ما تهنيت مي آهنگران، ديگسازان، بافندگان، سراجان     

نگها صـدا  هاي نعلدار ژانـدارمها روي سـ    چكمه. آيندشكافد و مردم، مثل دم، به دنبال ما مي        جمعيت را مي  كند،  حركت مي 

. كنندمي

: شوندصداهائي شنيده مي

ـ اينها كيستند؟ 

...ـ سياسي هستند

اند؟ ـ كمونيستند، چه

آورند؟ مگر نشنيده بوديد، كه آنها را به اينجا مي. اندتازه گرفته.  خودشانندـ

حت حفاظـت ژانـدارمها از   تا من ت. پيچندخورند و انعكاس يافته، در تمام شهر مي     صداها به ديوارهاي مناطل برمي    

. گرددم، در مد نظرم مجسم ميونيني، كه در طفوليت شاهد آن بودي خكنم، مجدداً آن صحنهها عبور مياين كوچه

. ريخـت يل مـي باران مثل سـ ... در آن زمان من، يقين، قريب شش سال داشتم، ولي همه چيز را خوب به ياد دارم               

 و  ،جمعيت را متفـرق    سلطان، با قنداق تفنگ      هاي فينه به سرِ   ژاندارم. ها ريخته بودند   توي اين كوچه   مردم، عيناً همينطور،  

كـه بـه چـوب    سـر را،    از دنبال هم بدن بي    . خوردها سر آدمي تكان مي    روي يكي از سرنيزه   . كردندراهي براي خود باز مي    

 او مالكـان  ،در طـول سـاليان دراز  . آن جسد قهرمان ملي شكري ـ صـندوقچي دهقـان بـود    . بردندبلندي بسته بودند، مي

گريـستند،  ايـستادند و مـي    ي هولنـاك مـي    از ديدن آن منظره   مردم  . اطراف و ثروتمندان شهر را مرعوب و هراسان داشت        

. كردنداختيار صدا به لعن و نفرين بلند ميبعضي هم بي

بـه زودي، پـس از      . كـردم م زندگي مـي   من در اينجا نزد يكي از خويشان      . ي ما اصالً در شهر ديگري بودند      خانواده

غالبـاً سـر شـب روي       . بـود  مهرباني   آدم خوب و  .  اسالمبول نزد خودش برد    مرا از اينجا به   كشته شدن صندوقچي، عمويم     
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 چـشم دوختـه،   ،ي اسالمبول، بـه دراي مرمـر، بـه قلـل كوههـاي دور             نشست  و به ديوارهاي قلعه     نيمكت جلو پنجره مي   

در آخـرين نبـردش، بـا مـشتي     . صندوقچي به تمام معني قهرمان بود     . خواندصوص صندوقچي مي  داستانهاي ملي را در خ    

احترام عميق نسبت بـه آن دهقـان سـاده، كـه دسـت بـه                . جوانان دهقان، در مقابل يك هنگ سرباز ايستادگي كرده بود         

. ندالعمر در قلب من محفوظ ماضد جبر و ستم مبارزه كند، مادامتا بر اسلحه برده بود، 

زندانبانان

در . محكمي، كه خزه روي آن روئيده، گرداگرد بناي سنگي را گرفتـه اسـت   ديوار بلندِ   . يمرسما باز به كنار دريا مي     

ي آهني كوچكي، كه محكـم تـوي        دروازه. اندهاي ديوار هم قراوالن ايستاده     سيم خاردار كشيده شده، در گوشه      ،باالي آن 

زنـدان اصـلي    «: باالي دروازه با خط درشت نوشته شـده اسـت         . شوددان كوچكي گشوده مي   ديوار كار گذاشته شده، به مي     

مـا را از تـوي آن دريچـه،         . كنـد ي مربع كوچك را باز مي     گروهبان سبيل سفيدي، كه چوبي در دست دارد، دريچه        . »شهر

 و از داالني كه به غار شـباهت دارد،  شويمرانند، وارد فضاي نيمه تاريكي مي  گوئي از ميان گلوگاه پيت، به داخل زندان مي        

ي كوچكي نصب اسـت و       لوحه ،روي آن در  . كند ما را متوقف مي    ،گروهبان در مقابل دري   . رويمكورمال كورمال پيش مي   

هـاي لباسـش را   كند، بعد با دست دكمـه كشد و صاف ميگروهبان دستي به سبيلهايش مي    . »دفتر مدير «: اندبر آن نوشته  

. كند باز مي،زند و تكان دادهكند، در را مياي ميكند، سرفهميوارسي و منظم 

چند نفـر بـا هـم       . چه در آنجا هست، گوئي در امواج دود شناور است         هر. وتاهي در مقابل ما قرار دارد      سقف ك  اطاقِ

مثل مـوش  پشت يكي از ميزهائي كه مقدار زيادي كاغذ روي آن انباشته شده است، شخصي كه صورتي      . كشندسيگار مي 

ي آن شـنيده    روي ميز مقابل او قلياني گذاشته شده، صـداي قلقـل خفـه            . زندها را ورق مي    پرونده ،تيزي دارد و بيني نوك  

از . اي، كه شكمش بر روي زانوهايش آويخته است، ني چرمي كلفت قليـان را در دسـت دارد  چردهمرد كلفت سيه  . شودمي

يكـي از آنهـا بـا       . انـد دار لميده هاي دسته نفر افسر ژاندارم در طرفين او توي صندلي       دو  . آيددهان و بيني او دود بيرون مي      

زنـد كـه   او طوري حرف مي  . گذراندنورش سراپاي ما را از نظر مي      با چشمهاي كدر بي   . زنداش مي ي چكمه تازيانه به ساقه  

: پرسدند، مياي، كه هويداست قصد دارد ما را اذيت كاو با لحن زننده. جودگوئي سقز مي
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ـ كمونيستيد؟ 

: دهممن آرام جواب مي

ـ آري 

: گويدشود، كه گوئي سيلي خورده است و ميصورت افسر چنان سرخ مي

پيش نخواهد  » 1كمالي«ي  ولي كمونيسم شما در تركيه    ... شود از هيچ چيز باكي ندارند     معلوم مي ! ـ اهو، چه شجاع   

! ينجا خودتان را نشان ندهيدرفت، بهتر اين است، كه با اين كاال ا

...شودزميني نيست، در بازار فروخته نميـ كمونيسم سيب

:  كرد، كه از توي صندلي پريد و بانگ زدتأثيرجواب من چنان در افسر 

دستبندهاي آنها  ! موقتي ببر تا ببينم   گروهبان، اينها را به بازداشتگاه      . ـ اين شوخي براي شما گران تمام خواهد شد        

!  چطور بايد حرف بزنند،بعدنْكه مِباز نكن، بگذار ياد بگيرندرا 

. افسر در را به كوبيد و بيرون رفت

: گويدكشيد رو كرده، ميكه قليان مي-افسر دوم به آن مرد كلفتي 

فهمنـد تازيانـه چيـست و       دانـم، كـه اينهـا مـي       من نمي . ـ آقاي رئيس، با اينها خيلي دردسر خواهي داشت، خيلي         

! ريني يعني چه؟ گروهبان، دستبندهاي اينها را باز كنشي

ماند مـچ دسـتهاي مـا را بكـشند، ولـي            پيچد، كه كم مي   جوان قوي هيكلي نزديك شده، چنان دستهاي ما را مي         

. كنددستبندها را باز نمي

: گويدرفيق من به خشونت مي

! ي؟شكنچرا دستهاي ما را مي! ـ به تو گفتند، دستبندها را باز كن

: گويدناميدندش، با لحن استهزاء ميمرد كلفتي، كه رئيس مي

! دب باشيدمؤ! ـ آقاي گروهبان يكم

.تاتورك است مقصود كمال آ-1
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كينگ ، اسـمو )ملـون (اي كـاله ديگچـه  . شوممي» رئيس«در اين موقع من متوجه سر و وضع و لباس عجيب اين      

گشاد و هـم مثـل      يزي، كه هم مثل تنبان      مندرس، چربي گرفته، پيراهن خالدار بدون كراوات، دامن پيراهن را هم توي چ            

. اندهاي آنها را رو به باال كج شدههاي باريكي هم به پا كرده است، كه پنجهشلوار معمولي است گذاشته است، گالش

كينگ ـ به جاي قبا و چيزي بين تنبان قديمي شرقي و شلوار فرنگي ـ ايـن    اي ـ به جاي فينه، اسمو ه ديگچهكال

ييراتي، كه در سالهاي جمهوري در ظاهر رئيس زنداني به عمل آمده است، كه از زمان سلطان عبدالحميد                  است كه تمام تغ   

كننـد، كـه در     هـا خودسـتائي مـي     كه كماليـست  » عظيمي«وضع يكي از اصالحات     . در آنجا به خدمتگذاري اشتغال دارد     

.اند، بدين قرار استبه عمل آوردهما » جمهوري«

چـه  . امدر مـدت سـي سـال موهـايم را در ايـن كـار سـفيد كـرده        ... امين زندان زنداني بوده   ـ زماني خود من در ا     

درسـت  .  ببـر  قـرنتين گروهبان، اينها را به     !... امهائي را، كه در اينجا به حال نياورده       شقام، چه كله  اشخاصي را كه نديده   

! مبادا مدادي، كاغذي داشته باشند. تفتيش كن

***

سنگ ابد 

جمعيـت گونـاگوني مـا را بـا         .  حياط كوچك بـاريكي اسـت      ،پشت در دوم  . گذريمك در آهنين، از در ديگر مي      از ي 

: زندگروهان فرياد مي. گيرندوار ميكنند و تنگاتنگ دور ما را حلقههمهمه استقبال مي

! راه بدهيد!... ـ كنار برويد

. كندهيچكس به او اعتنا نمي

: فهماندنگاه سنگين او آمرانه مي. گيردهبان را ميزنداني بلند قامتي جلو گرو

. »ايست«ـ 

: گويدكند و ميي حياط است، اشاره مياو به سنگ خاكستري رنگي، كه در گوشه
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به احترام مقدسي، ـ كه حـامي زنـدانيان اسـت ـ      شود، بايد ـ طبق معمول، هر كسي كه از درگاه اين چاه وارد مي

. بنشيند» سنگ ابد«روي 

: زنديك نفر با صداي رسائي، كه برتر از هياهوي همه است، فرياد مي

! كجائي؟ رفيقان تو را آورده اند! ـ بالشويك

. فشارداو دستهاي ما را مي. شوددر مقابل ما نمايان مياي  ساله 19 ـ 18جواني 

: گويدبه جاي سالم و تهنيت همينقدر مي

! يابيدـ آرزومندم، كه زودتر از اينجا نجات 

! ـ متشكريم، همشهري

: شونداتصاالً از اطراف ما صداهائي شنيده مي

! خداوند به شما سالمتي بدهد... ـ زودتر نجات پيدا كنيد

... ـ هنوز جوانيد

ـ اهل كجائيد؟ اينها كيستند، تركند؟ 

ايد؟ ـ براي چه آنها را گرفته

. ها را به دهقانان بدهنداند زمينخواستهآنها مي! اي؟مگر نشنيده! ـ تفو

. صبر كنيد، بگذاريد من هم آنها را ببينم! دهند؟ صبر كنيدـ كدام زمينها را؟ به كه مي

...اندآنها خسته شده!... ـ آخر، صبر كنيد

! بيا اينجا، همشهري! بنشان» سنگ ابد«ـ بالشويك، رفيقانت را روي 

! ـ آهاي، قهوه بياوريد

. شينيمنمي» سنگ ابد«ما روي 



نگلاوست. س: نوشته............................................... ..........................................................در زندان و در آزادي

10

هـا انفيـه دان خـودش را در    »1الز«اي جوانك دهقاني، كه كمربندش را محكم كشيده است، با لباس ملـي قبيلـه             

: كندآورده، به ما تعارف مي

. ي من امتحان كنيدـ همشهريها، از انفيه

: ويندگكنند و ميتوتونها، قوطي سيگارها را به طرف ما دراز ميي دانها، كيسه از همه طرف انفيه

! از توتون من بكشيد... ـ از توتون من سيگاري بپيچيد

همه در اينجا هـر  . بينندليكن نگاه آنها بي نور است، گوئي نمي    ! چه چشمهاي ژرفي  . اندروي ما چشم دوخته   همه ب 

ا همه چيز   اللي معلول كري است، ولي آنه     . بعضي گوئي به كلي اللند    . گويندشوش مي و مغ رسد، درهم   چه به زبانشان مي   

گردنـد، لـيكن بـه    شود مطلع مـي زودي از آنچه كه در آزادي واقع ميب. شوند تقريباً همه اينطور ميدر زندان،. شنوندرا مي 

آنها با دقـت بـه سـينه و        . راجع به ما هم، خيلي قبل از آنكه ما را به آنجا بياورند، شنيده بودند              . كننددلخواه خود تفسير مي   

. يابنـد نـد، ولـي نمـي     كنجستجو مي . به قرار معلوم در جستجوي رد قطار فشنگ هستند        . كنندنگاه مي كمرگاه لباسهاي ما    

ي آنها تصوير و تصور ديگري راجع به ما نقش بـسته      ليكن در مخيله  . ايمن نيست، كه ما حامل اسلحه بوده      هيچ شبيه به آ   

كنـد، اسـلحه   ه بر ضد آنكارا، بر ضد دولت قيـام مـي      مگر ممكن است آدمي، ك    : گويندهاي آنها به ما مي    گوئي نگاه .است

كنـد و  هاي پهن او نگـاه مـي  قامت من، به شانهالعاده به رفيق خيلي بلند نداشته باشد؟ يكي از زندانيها مدتي با شعف فوق 

: گويدمي

. ـ اين جوانك اقالً چهل نفر را به خاك انداخته است

: گويدشود و دستش را گرفته ميديك ميريش سپيدي، به رفيق من نزدهقان سالمندِ 

...گوش كن، قضيه چه بوده است. امـ پسرجان، آخر من هم براي خاطر زمين به اينجا افتاده

...گوئيكني، درد دل ميتو اتصاالً وراجي مي. به آنها قهوه بده بخورند! ، دست بردارقروـ 

: گويدشود و ميان ميدهند، گروهبان نمايناگهان جمعيت در اطراف ما راه مي

...داريم نگاه ميقرنتينما شما را در . اطاق شما آنجا است! ـ برويد به اشكوب دوم، زود باشيد

.قبيله اي از گرجي ها هستند كه در شمال شرقي تركيه زندگي مي كنند:  الزها-1
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فهمـيم چـه خبـر      كنند، كه هيچ نمـي     كه جمعيت كاري مي    كند حرفش را تمام كند    ز فرصت نمي  سرگروهبان هنو 

: كننداز تمام اطرف صدا مي. است

... هو...هو... هاف... ـ هاف

گرفتـه و كـيش ـ كـيش كـردن      ي پس از آن صداي خنده . پيچدوار در تمام حياط زندان ميصداي الئيدن سگ

. شودشنيده مي

از دهـان و الي دنـدانهاي   . شود، كه توي آب جوش فرو كـرده باشـند    ي خوكي مي  ي سرگروهبان مثل پوزه   قيافه

.شودف آلود به اطراف پاشيده مي آب ك،ي اوپوسيده

گـويم  االن مـي  !  مـن بـه شـما نـشان خـواهم داد           ،پارس كردن را هـم    ! ي خودتان ـ كمونيست ها، برويد به نمره     

! كنيمژاندارمها بيايند، آن وقت با هم صحبت مي

بنـدد، بـاز صـداي الئيـدن شـديد بلنـد       كشد و مـي كند، كلونهاي آهني را هم ميراند و داخل نمره مي  او ما را مي   

. گردد برقرار ميبعد سكوت. شودمي

كـه زنـدانيان او را بالـشويك    -، جـواني ي مـا ي نمرههاي آهني پنجرهنگذشته است، كه جلو نردههنوز نيم ساعت  

. ست اليوان حلبي و بشقاب مسي خوراك در دست او. گرددناميدند، نمايان ميمي

...هر چه در بساط داريم... ـ همشهريها، بفرمائيد

! آسوده باش. مـ جوان عزيز، ما سيري

. گذارد توي پنجره مي،هادهد و غذا را از الي نردهليكن بالشويك به حرف ما گوش نمي

ـ بگوئيد، ببينم، اين پارس كردن براي چه بود؟ 

اگـر ايـن سـگ      . ايـم ما او را سـگ پيـر ناميـده        . كنندبا سرگروهبان هميشه همينطور رفتار مي     . ـ چيز مهمي نبود   

توتون براي كـشيدن داريـد؟ شـايد چيـز ديگـري الزم           ... گيرددندان نشان بدهد، اعتنا نكنيد، گاز نمي      بخواهد به شما هم     

داشته باشيد؟ 

ي سـگ  هاي فرو رفته، واقعاً هم خيلي بـه پـوزه  صورت دراز او با گونه. گرددسرگروهبان باز توي حياط نمايان مي  

. راه رفتن او هم، مثل سگهاي پير زنجيري است. شبيه است
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حياط زندان 

از . هـا را در آسـمان ديـد      تـوان سـتاره   هاي كوچك اشكوب اول مـي     شبها از پنجره  . عمارت زندان دواشكويه است   

ديوار بلندي، كه كمربنـدي از سـيمهاي خـاردار دور آن            . بيكران پديدار است  ، فقط درياي آزادِ     اشكوب باال در مقابل چشم    

اي به عرض هفت    ي سنگفرش شده   محوطه ،بين ديوار و عمارت زندان    . سازدجدا مي ي بيكران   اند، ما را از آن پهنه     كشيده

. محل گردش زندانيان است-اينجا حياط زندان . متر و به طول چهل متر وجود دارد

هـا، بـه محـض      صـبح . كنـيم ي باريك اطاقمان به آن حياط كوچك نگاه مي        هاي پنجره چند روز ما از خالل نرده     

كنند، زندانيان مانند گوسفنداني، كه از توي واگون رها شـده باشـند، يـك مرتبـه          هاي عمومي را باز مي    هاينكه درهاي نمر  

صـداي نعلهـاي   . كننـد ي ديگر حياط، به عقب و جلو رو به يكديگر حركـت مـي         اي تا گوشه  آنها از گوشه  . ريزندبيرون مي 

اي بلنـد  اي در گوشـه  هـر لحظـه   ، زدن افـراد هـم     صداي حـرف  . رسد گاهي از چپ به گوش مي      ،ها گاهي از راست   پوتين

: توان قطعات عبارات را تشخيص دادمي. شودمي

...اندمالياتها ما را نابود كرده! از كجا، بايد پرداخت... ـ 

...مگر تو چيزي داري، كه به آنها بدهي؟... ـ 

...تحصيلداران دارائي... ـ 

...امندنـ ميالموت او را عزرائيل ـ ملك... ـ 

...او به قراول تيراندازي كرده بود... ـ 

...خورد؟فطرت ميدانم، كه گلوله به كجاي آن پستمگر من مي... ـ 

...پول زياد دارد، زور دارد. ها طرفدار او بودندگواه. او كشتزار ما را به زور گرفت... ـ 

...او آقا است، تو فقيري... ـ 

...اگر از اينجا بيرون بيايم... به كنه كار نرسيدم... ـ 

...مگر اين سالها تمام شدني هستند... ـ 
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بعد باز . رسدشوند، صداي پاها از جهات مختلف به گوش مي       ي عمومي مي  صداها در هم آميخته، مبدل به همهمه      

: شوندعبارات كوتاه، واضح شنيده مي

.  استتمام زندگي از هم پاشيده شده. ـ نه گاو كار داريم، نه زمين

.گيرد پنج غروش مي1عوض يك غروش. ـ او هم آقا است و هم نزولخور

!... ـ هم دهدار، هم ژاندارمها، هم قاضي ـ همه در دست آنها هستند

 قد راست، قد راست     .دارندآنها قامتهاي كشيده دارند، سر را بلند نگاه مي        .  زياد است  الزهاي  در ميان زندانيان عده   

هـر روز  . گيرنـد ي ما چشم برنمي الزها از پنجره  . گويند، كه آنها چه مي    فهميمما نمي . زنندد حرف مي  كنند و تن  حركت مي 

: گويندشوند، به ما تهنيت ميصبح، به محض اينكه آنها وارد حياط مي

!2اشاي!... بالشويك! ... ـ كمونيست

اي چند سال مـن در قلعـه  . دارنداصي ابراز ميها، عالقمندي خو قبايل زير يوغ نسبت به ما، كمونيست       افراد اقوام   

يقيناً ما در آنجـا   آنها نبودند راگ. يافتندنها براي ارتباط با ما وسايل مختلفي مي    با وجود رژيم شديد، آ    . نداني بودم با كردها ز  

اگـر در   . دهنـد نميها  ي مقرر و عمولي را به كمونيست      شديم، آخر، در زندانهاي تركيه جيره     از تشنگي و گرسنگي تلف مي     

.خارج از زندان كسي را نداشته باشيد، كارتان ـ زار است

مبارزه براي هوا 

شود، حتي در موقعي هـم كـه مـا در زنـدانيم، از مـا                معلوم مي . ما پاياني ندارد  » قرنتين«گذرند و دوران    روزها مي 

ايم، كه تا آخرين نفس با ملت       ما سوگند ياد كرده   اجتماعي طرد كند، ولي     كند ما را از زندگاني      دشمن تالش مي  . ترسندمي

. باشيم، به اتفاق ملت مبارزه كنيم

.پشيز تركيه است:  غروش-1

زنده باش:  ياشا-2
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ي اطـاق  رفيق من از يك گوشه.  به درجات وسيعتر استوحش،قفس شير در باغ. ي كوچك استي ما ـ قوط نمره

: نويسدخراشد و ميگويد و با ناخنش ديوار را ميزند، چيزي با خودش ميي ديگر قدم ميتا گوشه

. ما با حبس تاريك خيلي آشنائيم«

. كند و زنجير، ناز بالش ما شده است

! توان ما را درهم شكستبا چنين سرنوشتي نمي

. ما خواهيم رفت

» !باز هم به پيكار خواهيم رفت

. كنيمصبح را با آواز استقبال مي

رم، زنـدانيان   در آن زاويه، روي سنگهاي گـ      . ابدتي حياط كوچك مي   ي خورشيد به زاويه   اشعه. شوددر نمره باز مي   

كنند و حشرات را اعـدام      ي خود جستجو مي   خارانند، توي لباسهاي ژنده   شوند، تن خود را مي    برهنه چمباتمه زده، گرم مي    پا

. كنندمي

: كندحمام است، با صداي گوشخراش فرياد مي» مستاجر«زنداني، كه 

!  خوش ديده است، يااهللا، بيايد حمام وهر كس خوابهاي شيرين!  پيت آبيك غروش يك! داغ! داغ! ـ حمام داغ

» !حمام! حمام...«كنند ـ ي آخري را با مهابت تكرار ميديوارهاي سنگي كلمه

توانـد پـشت آن پـرده ـ بـه      هر كس يك غروش بدهـد مـي  . اي آويخته استي كيسهي حياط تكهدر يك گوشه

. ي ما جوانكي آب به سرش مي ريزد مقابل پنجرههم درناآل. ـ وارد شود» حمام«

تـر هـر دم وارد آن همهمـه         صداهاي تازه . شودي توي حياط هم بلندتر مي     همهمه. رودآفتاب هر لحظه باالتر مي    

: رسدناگهان صداي فرياد بلندي به گوش مي. شوندمي

! تر و تازه... تر و تازه ... ـ هميشه تر و تازه 

خواهد؟ دارش را كه ميكف!  چنين كفي نداردرياي سياه همـ د

! ي ايراني اصل استچاي پر مايه. چي از دمشق است، نه آب از فوارهـ نه قهوه

. زندان داير شده، شروع به كار كرده است» بازار«
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ئي ا آنهاداد و ستد قهوه با زندانيان است، ـ بديهي است، ب . اندتوي حياط سه اجاق براي جوشاندن قهوه آتش كرده

، غالبـاً   رقابت شديد بين آنها   . كنند مشتريها را جلب كنند    زنند و سعي مي   آنها هر چه قوه دارند جيغ مي      . كه پول دارند  است  

. شودكشي منجر ميبه چاقو

تـوي  . شـويم مـا هـم گـرم مـي    . لغزدي قفس نمناك ما ميهاي آهني باريك به گوشه    شعاع خورشيد از الي نرده    

براي نجات يـافتن  . شوندهاي عريان كف اطاق و ظرف متعفن مدفوعات ديده مي    خت باريك آهني، تخته   ي ما يك ت   نمره

 كه بدون مبارزه، ما نخـواهيم توانـست نـه از هـواي آزاد     شودمعلوم مي. ه بايد مبارزه كرداز بوي گند و استنشاق هواي تاز      

: زنيم فرياد مي،ي پنجره پشت نردهكوبيم و ازبا پا در را مي. استفاده كنيم، نه از نور خورشيد

! خواهيم گردش كنيممي! ـ زندانبان، در را باز كن

. گردنـد ي كوچك مـا مـي  ي زندانيان متوجه پنجره   چشمهاي فرو رفته  . شوندصداهاي توي حياط فوراً خاموش مي     

: كنندبعضي فرياد مي. شودبعد باز همهمه شروع مي

! ـ مداخله نكنيد

: دهندبرخي جواب مي

! ـ آخر، اين كار درست نيست

ايـم، قريـب   هياهوئي، كه ما بر پا كـرده . زنندشوند و به اتفاق ما فرياد مي      انصافي زندانبانان بر آشفته مي    بقيه از بي  

. يابدنيم ساعت ادامه مي

. راننـد هـا مـي   ي نمـره  زنـدانيان را بـه زور تـو       . شوند توي حياط پديدار مي    ،زندانبانان، ژاندارمها، خود رئيس زندان    

: شوندفقط صداهاي ما شنيده مي. شودهمهمه ساكت مي

. ـ ما حق داريم گردش كنيم

او مانند  .  توي درگاه ايستاده است    ،ي ژاندارم چرده سيه سرگروهبان الغر و  . شودتي گشوده مي  ي ما به سخ   در نمره 

: كندمار فش فش مي

! به آنها دستبند بزنيد! دهم شما نشان ميزنيد؟ من االن گردش را به ميعرـ چرا عر
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ي رفيقم خون بر روي ابروها و       از پيشاني شكسته  . گيردزد و خورد در مي    . كنندژاندارمها و زندانبانها به ما حمله مي      

. توانـد از روي زمـين برخيـزد       سرگروهبان هم، كه نوك پائي محكمي خورده است، نمـي         ولي  . ريزدچشمهاي كبودش مي  

: كنددان از فرط بغض سبز شده، غرش ميرئيس زن

ي اخـتالل نظـم زنـدان       بگذاريـد بفهمنـد، كـه نتيجـه       ! توي سياه چال بيندازيد   ! ـ اينها را توي زيرزميني بيندازيد     

! چيست

.انـد ها به ما امان نـداده  كه كيكايم،چال به سر برده  دو شب در سياه    .اند، كه ما را كند و زنجير كرده       سه روز است  

. ي ما افزوده استعنوان اعتراض هم بيش از پيش بر كينه ساعت گرسنگي به48

. ما را از توي زيرزمين بيرون كشيدند، كند و زنجير ما را برداشتند. داديار به زندان آمد:  كردتأثيرگرسنگي 

: داردداديار با نيشخند موذيانه اعالم مي

. وب دوم گردش كنيدشود، كه روي بام اشكـ به شما اجازه داده مي

. شودپس از آن به اتفاق رئيس زندان دور مي

. نخستين رزم ما در اين زندان بدين نحو پايان يافت

 نور خورشـيد   ،در تمام مدت روز   : بام از تابش خورشيد به كلي تفته شده است        . بردوي بام مي  ظهر گروهبان ما را بر    

. دهنـد غير از ما هيچكس را به آنجـا راه نمـي        . ، خيلي ساده، ما را سرخ كنند      شود، كه قصد دارند   معلوم مي . تابدبه آنجا مي  

...كنيمعوض ما هواي آزاد و تازه استنشاق ميولي، در. ريزدرتهاي ريشوي ما ميعرق مثل آب كثيف از صو

سبد ميوه 

في اسـت، كـه يكـي ـ دو     اگر آدم بخواهد از دوش مجاني استفاده كند، كـا . باردچند روز است، كه باران پياپي مي

. اند كه اين كار را بكنيمحاال به ما اجازه داده: ساعت روي بام بنشيند

: داردي ما را به سختي باز كرده، اعالم ميناگهان گروهبان در نمره

! به دادگاه خواهيد رفتـ حاضر شويد، 
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و امر جلسات دادگـاه در يكـي از شـهرهاي           در بد . اكنون چند ماه است، كه رسيدگي به كار ما در دادگاه ادامه دارد            

با وجود تمام تالشهاي پليس و دادستاني، دادگاه نتوانست ثابت كند، كه ما مؤلف اوراقي هـستيم،                 . شدندبزرگ تشكيل مي  

امـا بـديهي اسـت، كـه مـا را آزاد            . انـد شـده در آن محل پخش مي    ي سازمانهاي حزب كمونيست،     كه محرمانه، به وسيله   

و داستاني چند سال بود، كـه در تعقيـب مـا            پليس  . ، ما قبل از اينكه بازداشت شويم، غياباً محكوم شده بوديم           آخر .نكردند

ي كالم اينكه، ما با دادگستري اينجا هنوز        خالصه. دادستان محل اكنون براي ما تقاضاي مجازات اعدام كرده است         . بودند

. خيلي كار داريم

اكثـر آنهـا ـ    . راهروها پر از جمعيتند. شويممي» كاخ داگستري«اند وارد ما را گرفتهما به اتفاق ژاندارمهائي كه دور 

افـسر  . تمام سر و وضع آنها حـاكي از فقـر گـداوار و يـأس و حرمـان اسـت      . اندبعضي با چارق و برخي پا برهنه    . دهقانانند

:زندژاندارم با خشونت به جمعيت بانگ مي

! ـ عقب برو

. آيندجمعيت به دنبال ما مي.  شويموارد تاالر بزرگي مي

هاي آماده، پشت سر    نيزهقراوالن با سر  در اطراف ما    . ايمما در مقابل ميز هيأت قضات ايستاده      . گرددجلسه آغاز مي  

دادرس ديگ عينك سياه به چشمش زده اسـت،  . كنديكي از دادرسان انگشت توي بينيش مي! آنها هم ـ مردم قرار دارند 

جلـسه  دادرس فربهي، كه از پس گردنش استعداد سكته مشهود است، رياست            . زند يا بيدار است   چرت مي ه  معلوم نيست ك  

. ي دادستان در تمام مدت مراقب ما هستندچشمهاي خاكستري نيمه بسته. دار استرا عهده

. كنندمي» مشخص«مطابق مرسوم اول هويت ما را 

: پرسدرئيس دادگاه مي

 والدين؟ ـ اسم، نام خانواده،

: گويدكند و با عدم رضايت رو ترش كرده، مياو اتصاالً به جمعيت نگاه مي. خيزدبعد دادستان برمي

... براي حفـظ آرامـش و نظـم       ... ـ نظر به اينكه موضوع مورد بررسي با سياست داخلي و خارجي دولت ارتباط دارد              

. ه به عمل آيدي سري دادگاكنم، كه رسيدگي به اين امر در جلسهتقاضا مي

: گوئيمبا هم مي. جهيممن و رفيقم با هم از روي نيمكت مي
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مـا  . ايـم خواهيم و چه كردهبگذاريد مردم بدانند، كه ما چه مي... خواهد حقايق را از مردم مخفي كند   ـ دادستان مي  

كـه  كنـيم ما اعالم مي  . همه دارد به قرار معلوم دادستان از حقيقت وا      . ملت جوابگوئي كنيم  در هر لحظه حاضريم در مقابل       

 مـا از جـواب دادن در دادگـاه خـودداري     ،اين خودسـري  در مقابل ي سري به كار ما رسيدگي كنيد،      سهاگر بخواهيد در جل   

!  كه اظهارات ما را در صورت جلسه وارد كنيدكنيمما درخواست مي! ... هيم كردخوا

: شوندصداهائي از توي جمعيت شنيده مي

! خواهيم حرفهاي آنها را بشنويمما هم مي! ئيس دادگاهـ آقاي ر

ـ تقصير آنها چيست؟

! ـ اين برخالف عدالت است

هر دو سرشان را به عالمت . كندپچ مي رئيس دادگاه بدواً به گوش يكي از اعضاء دادگاه و بعد به گوش ديگري پچ              

: كندبعد او اعالن مي. دهندتصديق تكان مي

. شودكار موكول به بعد ميـ رسيدگي به اين 

دهقان كهنسالي سـبدي  . آيندي زندان به دنبال ما مي   جمعيت تا دروازه  . آورنداز عمارت دادگستري بيرون مي    را  ما  

هـاي تـازه را، كـه       هي آن ميـو   من هنوز هـم مـزه     . كندافسر ژاندارم نگاه شررباري به روي او مي       . دهدپر از ميوه به ما مي     

. ي ترك از صميم قلب به ما هديه كرد، به ياد دارمادهسدهقان ناشناس و 

! ملت بازخواست خواهد كرد

 ما مـشغول  .اندزندانيان خفته. زندان ساكت شده است. زندي روي ديوار سوسو مي    سوز بي نور  پيه. نصف شب است  

. ايمها شدهشكار ساس

در زيـرزمين قـسمت ژانـدارمها، كـه         . رسـد  كه شبيه صداي انسان نيست، به گوش مـي         ناگهان صداي فريادهائي  

گـردد و هـر دم      به تدريج صداي فرياد مبـدل بـه نالـه مـي           . مشغولند» اقرار گرفتن «و  » استنطاق«پهلوي زندان است، به     
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. گـردد نزديك صبح سكوت كامل برقـرار مـي  . شودصداي ضربات چوب و دشنام هم شنيده مي      . شودتر مي تر و خفه  گرفته

. كنندقراوالن زندان با سوت يكديگر را صدا مي. رسد گوشخراش به گوش ميفقط صداي سوتهاي

كننـد، و دشـنامهاي غـالظ و شـداد ژانـدارمها را مـا دائمـاً                ي اشخاصي را كه شـكنجه مـي       صداي فرياد و ضجه   

 بدنـشان سـياه و      آورند، سراپا مجـروح و     كه از قسمتهاي ژاندارمري يا پليس به زندان مي         تقريباً تمام اشخاصي  . شنويممي

. كبود است

هـا پـس از   »كماليـست «. ي زور و جبر نسبت به ملت، صدها سال است، كه در تركيه ادامه دارد            سياست ددمنشانه 

تـرين  آنهـا بـه عنـوان مـصروع       . انـد رسيدن به زمامـداري، از ايـن حيـث حتـي از سـالطين خـونريز هـم پيـشي گرفتـه                     

كنند تا بـه كلـي مـستهلك      ملي را جبراً وادار به قبول رسوم و آداب تركي مي           هايكنند، اقليت تظاهر مي » هاشووينيست«

كننـد، ارامنـه را     كوچانند، كشتارهاي جمعي كردان را برپا مي      هاي آنان مي  ي الز را از زادگاه    ها افراد قبيله  كماليست. نمايند

زمامـداران  . اندادي كردها را سوزانده و ويران كرده      ن ده و آب   اهزار. اند كرد نابود شده   رتاكنون چند صدهزا  . كنندعام مي قتل

پوشي تبهكاريهاي خويش، مناطقي را كه آن دهات و آباديها در آنجا قرار داشتند، مناطق ممنوعـه اعـالن             آنكارا براي پرده  

.اندكرده

تقـسيم  ) فرمانفرمانـشين (» هـائو «هـاي فاشيـست     ـ يا به رسم آلماني    » ل ك نظارت«ي  مملكت را به هفت منطقه    

الرقـاب آن  مدتي مديد او مالك . اندن كردهكردستا» هائولئيتر«ها ـ  يا مثل فاشيست» فرمانفرما«كرده، ـ ابراهيم طالق را  

شـدند، در  ناميده مي» هاي تنبيهيدسته «فرستاد وميهاي مخصوصي، كه او براي مجازات نمودن مردم    دسته. سامان بود 

هاي ديگر، در يكي از دژهائي، كه       در آن موقع من هم، در عداد كمونيست       . كردندند مي خواستسراسر آن منطقه هر چه مي     

همه روزه كردهاي زنداني را دسته ـ دسـته از آنجـا بـه سـاحل پرتگـاهي       . ه طالق بود، زنداني شدممتعلق بي جزو منطقه

تيربـاران  هاي ابريـشمي، زردوزي جوانـان       هم ژاندارمها توي زندان شال كمر     بعد. كردندبردند و تيرباران مي   العرب مي شط

. فروختندي كرد را ميشده

. او در حـدود بيـست سـال داشـت         .  جوان كردي را روي دسـت آوردنـد        ،ي مجاور ما  به ياد دارم كه روزي به نمره      

كردند، بـا  ژاندارمها چند روز او را شكنجه مي      . هاي تنبيهي چند افسر را كشته است      كردند، كه در جنگ با دسته     حكايت مي 

بـدن آن جـوان     . او را وادار كنند يك كلمه حرف بزنـد        سوزاندند، ولي نتوانستند     تنش را مي   ،ي تفنگ هاي سرخ كرده  سنبه
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كرد جوان، چند روز دندانها را محكم به هم فشرده، بـا  . خزيدندكرد و كرمها روي بدنش مييك پارچه زخم بود، چرك مي 

: كرداو دائماً يك كلمه را تكرار مي. كردسرسختي با مرگ دست و پنجه نرم مي

! انتقام... انتقام... ـ انتقام

مري و زنـدانها اجـرا      ر قـسمتهاي ژانـدا    هـاي كارآگـاهي،   ها در شـكنجه گـاه     ستي كموني هائي، كه درباره  شكنجه

پليس تركيه  . آورنددرمياند، به لرزه     از آب و آتش گذشته     ،كنند، حتي اشخاصي را هم، كه سرد و گرم روزگار را چشيده           مي

. كاريهاي مـامورين گـشتاپو تـوأم كـرده اسـت     دقيق و نازكهاي ي ينگي ـ جري را با انواع شكنجه وحشيگريهاي سبعانه

دهنـد،  خوابي شكنجه مـي ي تشنگي و بي   اندازند، به وسيله   تاريك مي  هاي متوالي توي زيرزمينهاي مرطوب و      را ماه  اهآدم

كننـد، آتـش سيگارشـان را تـوي آن زخمهـا      هاي گوشت تن آنهـا را مـي  زنند، با گاز انبر تكه ميبا چوب به كف پاي آنها     

ها و ساير   آويزند، بندهاي انگشت   به سقف مي   ،گذارند، از موهاي سر   مرغهاي داغ را زير بغل آنها مي      كنند، تخم خاموش مي 

هـائي كـه ماننـد تـابوت     كشند، در نمـره   مي) صليب(يخ  مكنند، به چهار  كشند و مي  ا را مي  هشكنند، ناخن اعضاء بدن را مي   

 در .كننـد ، چراغ پانصد شمعي روشـن مـي  كنند و در مقابل چشمشان    دست آويز مي  ميشوند،طور هم ناميده    هستند و همين  

هـايي كـه   راجـع بـه كمونيـست     . يابنـد ها ادامه مـي   ها ماه گاهي اين شكنجه  . ريزندسرماي زمستان آب سرد روي آنها مي      

: دهدميرند، پليس چنين اطالع ميفرسا ميهاي طاقتكشند يا در زير شكنجهمي

.ـ در موقعي كه قصد داشته فرار كند كشته شده است

. ـ خودش را از پنجره انداخته است

. ـ انتحار كرده است

.  شده استهـ ديوان

كمونيست تركيه را، كـه در      ي مركزي حزب    پليس مخصوصاً به همين نحو قصد داشت كشتن عباس عضو كميته          

، بصري دانشجو، حيدر    )كامسامول(شكنجه مرده بود، قتل حسن عضو سازمان كمونيستي جوانان          ي كارآگاهي در زير     اداره

و هـا،    و خيلـي   داغـي زونگـول  خفه كرده بودند، يوسف دريانورد ازميري، ضياء معدنچي          آدانهآموزگار را، كه در زندان      

.  كند و مكتوم داردهاي ديگر را پنهانخيلي
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ـ  خواهد ميجالدان آنكارا هرقدر دلشان مي دانـد، مـصطفي ـ صـبحي     ت تركيـه مـي  توانند دروغ بگويند، لـيكن مل

ـ  مـسعود دهقـان    دانـد چـه كـسي   ملت مي.  سياه غرق كرده است در دريايسس حزب كمونيست تركيه را، چه كسيمؤ

يـه از   سـاعت مكافـات تـاريخي خواهـد رسـيد و ملـت ترك             . ته اسـت  كمونيست را، به دار آويخته، عباس كارگر را كه كش         

! خواست خواهد كرددژخيمان باز

بالشويك 

. ي ما آمدند ره در موقع سركشي صبح، ناگهان رئيس زندان و افسر ژاندارمري به نم            ،ي دادگاه چند روز بعد از جلسه    

ي مـا را  سپس امر كردنـد در نمـره  . ا ساير زندانيان باشيمتوانيم براي گردش به حياط برويم و ب    كه ما مي   آنها ابالغ كردند  

ين حقـه و   سـاده نبايـد باشـد، يقـ    ،ما فكر كرديم، كـه ايـن موضـوع   . باز كردند و بدون اينكه به ما نگاه كنند، خارج شدند  

بـه ايـن    . ارنـد دكلي دور از ساير زندانيان نگاه مي      ا را هميشه در محدوديت كامل و ب       ه كمونيست ما. اي در كار است   خدعه

. جهت جاي تعجب نيست، كه ما احتياط پيشه كرديم

ي جنايتكارن و   خواسته است به وسيله   مي: ي كارآگاهي چه دامي براي ما گسترده بوده       بعدها مطلع شديم، كه اداره    

. آدمكشان زنداني، كار ما را بسازد

رسد، كه در   گاهي به نظرمان چنين مي    . رودا مي ها بادبان گشوده، به دري    »الز«قايق  . وزدنسيم لطيف دريائي مي   ...

. اممن روي بام دراز كشيده، پاهايم را آويزان كـرده        . كنيمهواي لطيف آزاد را استنشاق مي     . ايماين زندان فقط لنگر انداخته    

ج انگـشتش  او بـا پـن  . مالـد آيد و چشمهايش را مـي اش بيرون مياز نمرهبالشويك  . رفيق من هم، در كنار من لميده است       

. شودزند و بدون عجله به ما نزديك ميموهاي سياهش را شانه مي

مالي؟ ـ خوب، بالشويك، چرا چشمهايت را مي

ايد؟ شما چاي خورده! شود خوابيدزنند، ميها اينجا مثل خر عر ميچيـ مگر وقتي، كه اين قهوه

ما با هم چاي مي خوريم، بالشويك؟ امروز . ـ بنشين

. ـ خوب
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! شستيشد اگر تو رويت را ميـ اما بد نمي

. گذاشتند به شما نزديك شود ـ قرنتين است هيچكس را نمي،آخر، هميشه. بعد. نشينمكمي مي. شويمـ بعد مي

كنـد  سيگاري را، كـه رفـيقم تعـارف مـي    . كندكه پاهايش را از بام آويزان مينشيند و همانطورين ما دو نفر مياو ب 

. زندك محكمي به آن ميگيرد، و پومي

اند؟ ـ چرا به تو بالشويك لقب داده

مـن او را    . ي خودش را خفه كـرده بـود        همسايه ،براي يك گره زمين در مرز زراعتش      . ـ اينجا يك نفر زنداني بود     

. به من داد» بالشويك«ناميدم، او هم لقب » فقير خفه كن«

اري؟ اي؟ چند سال محكوميت دـ تو براي چه زنداني شده

. امام، ليكن به علت كمي سن از اعدام معاف شدهـ براي قتل محكوم به اعدام شده

اي؟ ـ تو كه را كشته

هر چه در آن اطـراف بـود،   هاي پرتقال ـ   بيشهها، تاكستانها،خودمان، تمام قايقـ يك نفر اقاي لعنتي را از ساحل 

. مال او بود

خوب، براي چه او را كشتي؟ ! ـ اهو

.آورمصبر كنيد، من االن چاي مي! كشتم، به درك كه كشتم. داستان مفصلي استـ 

: زنددود، فرياد ميجهد و در موقعي كه از پلكان پائين ميبالشويك از جاي خود مي

! سه فنجان چاي!  چاليـ قره

در ايـن  . گردندبرميگردند، ميروند ـ  روند ـ برمي مي: شودخش پاها شنيده مياز روي سنگفرش حياط صداي خشا

. رسندداها خفه به گوش ميصچاه سنگي، 

. كنيمخوريم و با بالشويك صحبت ميما چاي مي

ـ بالشويك، تو در خارج كسي را داري؟ 

. ـ برادرم هست، از من بزرگتر است

كند؟ ـ چه مي
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. كنددر كشتي كار مي. ـ آتشكار است

كردي؟ ـ تو چه مي

. كردمدادند، كار ميقابل سهمي كه به من ميدر م. ـ من ماهيگيرم

اي؟ ـ خيلي وقت است زنداني شده

. ـ تا حاال دو سال و نيم است

ـ خوب، آخر نگفتي آن آقاي خودت را براي چه كشتي؟ 

ي بينـد، نمـره  آن پنجره را مي! نگاه كنيد... او پدر مرا هم نابود كرده بود   . حق مرا نداد  . ـ سر سهم من دعوا كرديم     

جلـو او   ... بينيـد كنـد، مـي   ي پنجره تكيه كرده است، به ما نگـاه مـي          گويم؟ آن يكي كه به نرده     ي شما را مي   پهلوي نمره 

. دهدرود خبر ميفوراً مي. جاسوس رئيس زندان است. زبانتان را نگاه داريد

. گوئيمهم نمي» سالم«ـ ما با او چه سر و كاري داريم؟ ما به همديگر 

من امـروز عمـداً   . كرد راجع به شما پچ پچ ميچاليقرههمين چند روز پيش او اتصاالً با    . شناسيد را نمي  ـ شما او  

. برخيزيد، برويم كمي بگرديم! ايدي ما را درست نشناختهشما هنوز اين دخمه.  گفتم چاي براي ما بياوردچاليقرهبه 

ي صـداي سـوت زدن او در همهمـه   . رودن به حيـاط مـي  زند، از پلكاخيزد و در حالي كه سوت مي     بالشويك برمي 

بندد و از پشت نـرده بـه حيـاط          مردي كه او به ما نشان داده، چشمهاي پرچركش را كمي مي           . گرددعمومي مستهلك مي  

. كندنگاه مي

خورشـيد هـر لحظـه بيـشتر        . كننـد هاي ساعت، به عقب و جلو، به عقب و جلو حركت مـي            زندانيان، مانند شماطه  

: زندگروهبان كشيك، در حياط را باز كرده، از توي درگاه خيلي بلند فرياد مي. كندگها را تفته ميسن

پـيچ  ـ براي كش و روزني  حسين ـ چاملي! هر كس بايد به دادگاه برود، حاضر بشود! ـ يا اهللا، بدا ـ آد ـ آدگاه

.  ـ بـراي قتـل   مصطفيقراناورمانكورعلي و . برادران جان اوغلي ـ براي دعواي زمين .  ـ براي دزديدن مرغ نوريـ 

زندانياني، كه امروز ! به دا ـ آد ـ آدگاه  . محمد آهنگر ـ براي قتل قراول . حسن مكانيك و كلش نساج ـ براي ندادن ماليات 

. زنندژاندارمها به دستهاي آنان دستبند مي. كننددادگاه به كار آنها رسيدگي خواهد كرد، جلو در ازدحام مي
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! ين ديدار نيست، وداع استا

ي بـزرگ،   در اين زندان پنج نمره    . رويمهاي مجاور مي  شويم، به نمره   كم با زندان آشنا مي     گذرند، ما كم  روزها مي 

در اشكوب پائين، كه تقريبـاً  . هاي عمومي با هم خيلي تفاوت دارندنمره. چند سلول مجرد و چند قفس كوچك وجود دارند    

هـا را  در زنـدان اسـالمبول ايـن نمـره        . انـد واقع شده » هابرهنه«هاي  كند، نمره آزاد به آنجا نفوذ نمي    نور خورشيد و هواي     

. ها هستند، غالباً عبارت است از يك كيسه گوني كهنـه          تمام لباس زندانياني، كه در آن نمره      . نامندمي» هاي بابا آدم  نمره«

يعنـي  » ايـاقچي «به اين مناسبت آنها را بـه نـام   . باشنديان داراتر ميمعموالً در خدمت زندان» هابرهنه«هاي  ساكنين نمره 

كنند، كه پول دارند يا در خارج از يعني زندانياني زندگي مي» اشراف زندان«در اشكوب دوم . نامند، هم مي)پادو ـ سرپائي (

: شـوند يان تعيـين و تقـسيم مـي       ها به تناسب پـول دادن زنـدان       تختخوابهاي نمره . باشندزندان داراي خويشان متنفذي مي    

در . بدترين تختخوابها ـ دم در، پهلوي ظرف فضوالت، بهترين جاها ـ دم پنجره، نزديكتر به روشـنايي و هـوا قـرار دارنـد      

. برندد، اكنون غير از ما، فقط دو نفر محكوم به اعدام به سر ميرهاي مجدر سلول. جا دارند» هابيگ«اطاقهاي جداگانه 

آنها با بيتـابي در     . كننددر اين روزها زندانيان معلوم نيست چرا در حياط زندان دوندگي مي           .  مالقات است  امروز روز 

ي آنهـا  ي نهائي باشد، و اعصاب همـه برند، عيناً مانند ناوبري، كه منتظر رسيدن به اسكله   حال انتظار و بيقراري به سر مي      

. اندتحريك و تهييج شده

در همانجـا بـا زنـدانيان مالقـات       . برنـد آيد، زنداني را به اطاق موقتي مـي        مالقات مي  به محض اينكه كسي براي    

اي از عـالم ديگـري    ذره هم چيـزي و با اين وصف همين مالقات.  استهي آهني بين زنداني و مراجع فاصل   نرده. كنندمي

. است

پـشت سـر مـن هـم        . تراشـد مرا مـي  در اطاق زندانبان، درست روبروي در باز اطاق موقتي، سلماني زندان صورت             

. بينماند ميمن از جاي خودم، از در باز، مراجعيني را كه براي مالقات آمده. زندانبان با چماقش ايستاده است

آن طرف نـرده هـم ـ زنـي، كـه      .  سال دارد، چمباتمه نشسته است25 زنداني جواني، كه تقريباً ،ي آهنيجلو نرده

فقـط  . آن زن سـراپا جمـع و مچالـه شـده اسـت            . اه و گلدوزي شده پيچيده است، قرار دارد       رهاي راه خودش را به روسري   

. شوندهايش ديده ميچشمها و گونه
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ي آهني مـانع نبـود، آنهـا يكـديگر را در آغـوش      رسد، كه اگر نردهچنين به نظر مي . اندآنها محكم به هم چسبيده    

. كنند آن دو قلب را از يكديگر جدا مي،زدههاي آهني زنگ ليكن نرده. نشستندكشيدند و ميمي

! وقت تو تمام شد. ، بس استاوغليفريقـ آهاي، 

. كند آن دو تن را از يكديگر جدا مي،صداي خشن گروهبان كشيك

. كنـد خيزد با چشمهاي پراشك به جوان نگاه مـي        زن برمي . كندي صنوبر را دو تكه مي     همانطور، كه تبر هم كنده    

. ستاده استرسد كه به زحمت روي پاهايش ايخورد و چنين به نظر ميتلو ميدمهاي مست، تلو آجوان، مثل

بندر كميسر پلـيس را تـا       او در   . تراشد، وقتي كه آزاد بوده، موتوريست بوده است       سلماني زندان، كه صورت مرا مي     

انـد، جبـراً وادار بـه كـار و         اب كـرده بـوده    خواسته است باربران بندر را، كه اعتـص       است، زيرا آن كميسر مي     زده   خورده،مي

 بيل مانند او، به نظر      دستهاي درشت و  . ي شده است  زندان» مقاومت در مقابل پليس   «شكستن اعصاب كند، حاال هم براي       

 تيغ بـزرگ الزي را بـه   ،اما چه انگشتهاي چاالكي دارد، انگشتهاي او با چه نرمي و مهارتي         . آيندخيلي خشن و زمخت مي    

! كشنداي آدم ميهگونه

هاي بينـي او عينـاً مثـل        كند، پره كند، سلماني دندان قروچه مي    هر دفعه، كه زندانبان زنداني را از مراجعي جدا مي         

هاي بريده بريده، مثل گلوله از الي دنـدانهاي بـه   هاي جملهتكه. شوندمنخرين اسبي، كه زياد تاخته باشد، باز و پر باد مي     

: كنندجهند و مانند ضربت پتك در گوشهاي من صدا مي ميي او بيرونهم فشرده

...شود، نه غمنه محبت سرشان مي... ـ جانورهاي موذي 

...اين چه مالقاتي است؟ آخر اين وداع است. ماشين فشار است، منگنه است

! رويمبا بادبان پاره به دريا نمي

نها و  هـا، زنـدا   ي خود را بر ملـت بـا كمـك سـرنيزه           طهكنند قدرت و سل   طبقات ارتجاعي زمامدار تركيه تالش مي     

دارد، اراده و ميل خود را نـسبت بـه قواعـد عادالنـه     آنها هر كسي را كه اعتراض خود را ابزار مي         . هاي دار حفظ كنند   چوبه

. ندكنرحمي سبعانه تعقيب ميها را، مخصوصاً با بيما، كمونيست. كنندكند، منكوب و جسماً نابود ميبيان مي
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آنهـا هرگـز نخواهنـد      . حاصـلي اسـت   اما زحمـت بـي    . خواهند شهامت ما را خرد و نابود كنند       دانيم، آنها مي  ما مي 

د، كه قواي پرولتاريـا ـ يعنـي    بينبورژوازي وقتي كه مي. ي كارگر پشتيبان ما استتوانست ما را به زانو درآورند، زيرا طبقه

. گردد، دچار جنون مييابندكن آن ـ روز به روز افزايش ميگور

هـاي كثيـر بگـسلند، زيـرا        هاي پوالدين ارتباط ما را بـا تـوده        خواهند ما را از ملت جدا كنند، رشته       ها مي كماليست

ـ     ها ـ آدم اما كمونيست. كنيمها كسب نيرو ميبينند، كه ما از آن تودهمي دگي هـاي مخـصوصي هـستند، ورزيـدگي و آبدي

اين ورزيدگي را پدران و اجـداد  . اندده و ورزيده شده طبقاتي در بسياري از كشورها آبدي      ردهايآنها در آتش نب   . خاصي دارند 

. انداند، به ما انتقال دادهها سال بر ضد جبر و ستمگري مبارزه كردهما، كه ده

!رويمنه، ما با بادبانهاي پاره و با قايق سوراخ و شكسته به دريا نمي

نماي وفادار و صحيح مـا هـم ـ تئـوري     قطب. ستيم ـ كه حزب كمونيست ما است ما داراي سازمان مستحكمي ه

. دارد چراغ راهنماي جهان ـ اتحاد شوروي ـ راه ما را روشن مي وي آزديخواهانه همدر مبارزه. ماركس ـ لنين است

بـراي  گـذرد، كـه ملـت بـراي حقـوق خـودش مبـارزه نكنـد،         داري يك روز هـم نمـي   در تمام كشورهاي سرمايه   

. هاي راهزنان فاشيست نجنگددموكراسي، براي آزادي با دسته

گذرد؟ ي ما چه مياما در تركيه

در زب مـا  حـ شوند، نفـوذ  صفوف مبارزين فزونتر مي   . يابددر مملكت ما هم مبارزه هر روز حدت و شدت بيشتر مي           

ي بـر ضـد     ي آزاديخـواهي ملـي، مبـارزه      مبارزهملت ما داراي سنن     . منابع نيروي ما كم نيستند    . شودميان ملت بيشتر مي   

،عظمت اكتبـر روسـيه  را به ياد آوريد، كه از توفان با1923 ـ  1919سالهاي . ها استبردگي استعماري، بر ضد امپرياليست

ي آن وقت رود ساكاريا از خون قهرمانان جنگ آزاديخـواه         . نسيم آزادي به تركيه رسيد و ملت ما را براي مبارزه برانگيخت           

ي آن وقـت زنـان سـاده      . ساختندآن وقت كارگران آسايش را از ياد برده، شب و روز براي جبهه اسلحه مي              . ملي سرخ شد  

آن وقـت  . رسـاندند هاي توپ را به سـنگرها مـي   گلوله،روستايي، مانند ـ كذبان، فاطمه و بسياري ديگر ـ روي دوش خود  

. ها افتاده بودنـد    در ميان خرابه   ، شهرها ويران گرديدند، كودكان مرده     دهات سوزانده شدند،  : ي غم را چشيد   ملت خيلي مزه  

آنهـا  . كردنـد ناوهاي خود گفتگو مـي   پهاي سيصد و پنجاه ميليمتري نبرد     راهزنان آمريكائي و انگليسي با ملت ما با زبان تو         

ي انتين پادشاه يونان را با دار و دسـته     هاي اجير و مزدور كانست    آنها ارتش .  كه تمام آناتولي را خواهند بلعيد      كردندتهديد مي 
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پدران و بـرادران مـا،     . ي مسلمين را به جان ملت ترك انداختند       ارتش خليفه «آنزاوور و   ) مونارشيست(دزدان سلطنت طلب    

. جنگيدندكردند و مي پنجه نرم مي،بدون بيم و هراس، با آن اژدهاي هفت سر

كردنـد و ديگـر نـه بـه     هاي آمريكايي و انگليسي ما را نابود مـي يستبود همان وقت امپريالاگر اتحاد شوروي نمي   

 كه اين موضـوع را      كنندها با تمام وسايل كوشش مي     تكماليس.  نه به عنوان دولت    ماند ، ن ملت نام و نشاني از ما مي       عنوا

زمـي خـود را فرامـوش       ما هـم هرگـز نـه سـنن ر         . تواند اين كارها را فراموش كند     اما هيچ كس نمي   . از ملت مكتوم دارند   

... زير بازوي ما را گرفت و از ما پشتيباني كرد،نه اتحاد شوروي را ـ يعني آن دوستي را، كه در روزگار سياهخواهيم كرد، 

» ...مبارزه... رفيق... بخو«

ي آن   توي حياط، گـاه    .رسدشب فرا مي  . رودي ابرها مي  خورشيد زير پرده  . شودهياهوي امواج به تدريج ساكت مي     

زنـدانيان  . آورندآلود انسان را به خاطر مي  آنها چشمان غم  . شوندهاي كوچك پر دود آتش مي     طرف، گاهي اين طرف منقل    

هـا بيـرون   هاي نازك بخـار از زيـر سـر ديگچـه     رشته. پزندها، براي خودشان غذا مي    روي منقل كوچك  هاي  توي ديگچه 

صـورت او چنـان   . خـورد ها ايستاده، با چشم آنرا مي    است، جلو يكي از ديگچه    اي، كه جزو زندانيان     برهنهدهقان پا . آيندمي

شـود، او چـشمهايش را      كشند اينطور مي  صورت كساني كه مدتها گرسنگي مي     . زرد است، كه گوئي يك قطره خون ندارد       

. دهداش را با دستهايش مالش ميليسد و شكم فرو رفتهبندد، لبهايش را ميمي

در اطراف نـان    . پرندزندانيان، سر از پاي نشناخته، بيرون مي      » هابرهنه«ي  از نمره . رسدجيره مي ولي موقع تقسيم    

ي نـان سـياهي را كـه        ي روي آن چشم دوخته بود تكه      دهقاني، كه با چنان اندوه و آز به منقل و ديگچه          . كنندازدحام مي 

. دودي خودش مي طرف نمرهجود و به ميدر يك مشت گره كرده است، با حرصگرفته است و به ق

رانند، عينـاً همـانطور كـه گوسـفندها را     ها ميرسد، زندانبانان زندانيان را، توي نمره   موقع حاضر غايب سر شب مي     

. كنندتوي آغل مي
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به صداي جرنگ ـ جرنـگ غـل و    شبها، .  كه زنجير و پالهنگ دارند ما دو نفر محكوم به اعدام هستنددر مجاورت

 غم و درد دروني خـود را        ،آنها با دشنام دادن   . شويمها هم از دشنامهاي آنان بيدار مي      رويم و صبح  به خواب مي  زنجير آنها   

. دهندتسكين مي

خطرنـاك و   «ي ما آنهـا پـي كاغـذ و مـداد            در نمره . كنندها را كاوش مي   هر شب زندانبانان و ژاندارمها تمام نمره      

كنند ـ مبادا  كنند، بسترها را زير و رو مي به غل و زنجير آنها رسيدگي مي،اعدامبه ي محكومين در نمره. گردندمي» مضر

انـد كـه فـرار كننـد و       اين دو نفر محكومين به اعدام، به اتفاق باقي زندانيان، روزي تصميم گرفته بوده             . چاقو يا تيغي باشد   

 سـر قـراول را هـم        ،اند، سوراخ كرده  زنداني بوده هاي اشكوب پائين را هم كه در آن زمان در آنجا            حتي ديوار يكي از نمره    

بـه  ها گريختـه،    اما باقي زنداني  . اندهر دو زخمي و دستگير شده بوده      .  كه فرار كنند   اندموفق نشده بوده  ولي  . اندبريده بوده 

ايـن  . ده بـود  دار شـ   رياست آن دسته را عهده     ينصرت نام . تشكيل داده بودند  » چته«اي چريك   ها رفته، در آنجا دسته    كوه

. كنددسته هنوز هم وجود دارد و با قسمتهاي تنبيهي ژاندارمري با رشادت جنگ و ستيز مي

ي اين دو نفر زنداني از دادگاه عالي هم حكم صادر شـده اسـت، ولـي هنـوز بـه تـصويب مجلـس        راجع به پرونده  

اند و حال آنكه دادگاه هيچ برهـان      مرگ كرده   محكوم به  قتل خوردولوشي نام فئودال نموده،    آنها را متهم به     . نرسيده است 

ي او فخـري قورتولـوش يكـي از         بـرادرزاده . مقتـول بـسيار متنفذنـد     خويـشان   : نبايد تعجب كـرد   . و مدركي نداشته است   

ليكن حاال محكومين بـه اعـدام مـا هـم           . شودها و همه كارهاي حزبي است، كه حزب جمهوريت ملي ناميده مي           سردسته

همـين  . دائماً خوردولوشي ها را در هول و هـراس دارنـد          . اند رفته رفيقان آنها كه به كوهستان    . اراني دارند مدافعين و طرفد  

توانند به چريكهاي شورشـي  طور مي دهقانان هر . اندرا آتش زده  ) هافئودال(چند روز پيش آنها ملك يكي از مالكان بزرگ          

. كنندكمك مي

) ناخـدا (او را كـاپيتن  . كنـد سپيدي است ـ مثل گـرگ نگـاه مـي    ي موثهرد قوي جيكي از محكومين به اعدام ـ م 

وران رخش مانند عقاب است، در موقع آزادي سراج بوده، در بـازار پيـشه  رفيق او بلند قامت، متناسب و نيم    . نامندعثمان مي 

. خواندمي مطبوعي دارد و غالباً شبها او صداي ماليم و. و اكشي اوغلي استاسم ا. كرده استكاسبي مي

.  حمله كرديماو ده ميشبه ... ـ 

. ها باريدندها گلولهاز ميان بوته
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! به پيش! برويم

. هاي چريكها دشمنان گريختنداز گلوله

! ...ه، مه روي كوهستان را گرفتآ

مـد نظـر   ارگر در كنيم جوانان دهقان و كوقتي كه ما آواز او را گوش مي       . خواندشعر چريكها را مي   اكشي اوغلي   

جنگيدنـد و جـان بـازي       ي ملي با شهامت و از خود گذشـتگي مـي           كه در سالهاي جنگ آزاديخواهانه     گردندما مجسم مي  

. ي آزديخواهانه بوده است سراج هم يكي از قهرمانان گمنام آن مبارزهاكشي اوغليخود . كردندمي

تقريبـاً هـر روز صـبح، بـه محـض اينكـه             . ودشبين ما و محكومين به اعدام به زودي دوستي صميمانه برقرار مي           

وران هـاي پيـشه  نـصيب، از بـدبختي  آيند از سرنوشت دشوار دهقانان بـي كنند، آنها نزد ما ميدرهاي سلولهاي ما را باز مي 

ي ادهند، مـا هـم هـيچ چيـز تـازه     روزنامه به ما نمي. كنندالمللي پرسشهائي از ما مي  كنند و راجع به وقايع بين     صحبت مي 

. كنيمشويم بشنويم، براي آنها بازگو و تفسير ميفق ميواي را كه به ندرت مما فقط اخبار تازه. توانيم به آنها بگوئيمنمي

عثمان مـزاح و  ) ناخدا(او هميشه با كاپيتن .  خوش صحبتي استخلق ولي محكوم به اعدام ـ مرد خوش اكشي اوغ

به رفيق سراجش با محبت و عالقه       زند، ليكن   دد، كوتاه و بريده حرف مي     خنولي عثمان هيچوقت نمي   . كندگي مي مسخره

هكاپيتن عثمان در دشوارترين روزهاي جنگ آزاديخواهي ملي از بنادر شـوروي اسـلحه و مهمـات مـي آورد                   . كندنگاه مي 

: گويدكند و ميكاپيتن عثمان اوضاع آن دوران را براي ما حكايت مي. است

اما هر دفعـه،   . تمام كافرها به مملكت شوراها حمله كرده بودند       . ا هم خيلي بد و سخت بود      ـ آن وقت اوضاع روسه    

 كه بـراي    دادند آنها چيزهايي را به ما مي       كه باور كنيد . كردندادر استقبال مي  رسيديم، روسها ما را مثل بر     كه ما به آنجا مي    

اي كه به سرزمين ما ريختـه      گانها نبود، ما با سگهاي بي     اگر اين گذشت و جوانمردي روسه     . تر بودند خودشان آن وقت الزم   

هـا را از  هـا و آمريكـايي  توانستيم بكنيم؟ شوراها به ما كمك كردند، ما هم توانستيم انگلـيس هجوم آورده بودند، چه مي    و

 كه ما ايـن چيزهـا را        خواهنداند مي  نشسته  كه در آنكارا   ناپاكاني.  هم از آناتولي برانيم    ها را اسالمبول بيرون بريزيم، يوناني   

ورزنـد و    مگر اشخاصي كه با ملت خودشان كينه مـي         بگوئيد ببينم ! ير داد است، نه زن    ماده سگ به آنها ش    . فراموش كنيم 
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 كه آخرين بار مـا را       داي آن دريانورد روس   هنوز هم ص  ! ها در صلح و صفا زندگي كنند؟      توانند با همسايه  كنند، مي بدي مي 

: گفتاو مي. رسدكرد، بگوشم مي مي روانهآناپااز 

. گويدـ عثمان اين كلمات را به زبان روسي مي... 1باربا... تاواريش... ـ خاراشو 

 كـه   دارد قدرداني عميقي را ابراز مـي      ي روسي سپاسگزاري و   كاپيتن موسپيد، در زنجير و پالهنگ، با اين سه كلمه         

. كند بزرگ خود احساس مييتمام ملت تركيه نسبت به ملت شوروي همسايه

. تراش به فرزندش وصيت كرده استحسن سنگ

هاي خارجي و محلي در آن بـه     كه سرمايه  باشندها متعلق به شركت سهامي مي     ي شهر معادني هستند، آن    در كرانه 

 سـرب اسـتخراج     گبرنـد در آنجـا سـن       به آن معادن مـي     كه محكوم به كارهاي جبري هستند     زندانيان ما را    . اندكار افتاده 

استاندار و رئيس دادگـاه جنـائي   . »قراري گذاشته است«با دادستان در اين خصوص    كه شركت سهامي     گويندمي. كنندمي

دهند و موافقت آنها را بـراي ايـن   كاران راهسازي هم به كاركنان دادستاني رشوه ميمقاطعه. گيرندمي» صرف جيبي «هم  

. خرندقبيل كارها مي

كنند از افرادي كه بايد در معادن كـار بكننـد          ها روانه مي  گ شكستن به راه    كه براي سن   ارمها آنهائي را  ژاندها  صبح

بندند، دو نفر ـ دو نفـر بـه صـف     زنند، بعد همه را با يك رشته زنجير بلند به يكديگر ميكنند و به آنها دستبند ميجدا مي

غير از كلنگ، بيل، پتـك  . فرساستالعاده سخت و طاقت در معادن فوقگويند كه كار كردنزندانيان مي. برندكنند و مي مي

بندنـد، بيـرون    كارگران سنگهاي معدني را توي سـبدهائي كـه بـه پشتـشان مـي              . و ديلم، هيچ اسباب كار ديگري نيست      

 هـيچ   ،از حوادث سوء  شوند، براي جلوگيري    افتد، كه آدمها از ريزش موادمعدني در زير آوار تلف مي          زياد اتفاق مي  . آورندمي

. شوداقدامي نمي

كنند در معـادن سـرب كـار         كه در اينجا وادار مي     انهاي تركيه، با وضعيت زندانياني    وضعيت كارگران در معادن و ك     

در همه جا استخراج معدنيات با همان وسايل عهد عتيق، با كمك آالت و ابزار ماقبـل توفـان       . كنند، خيلي كم تفاوت دارد    

»...مبارزه... رفيق... خوب  «-1
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. رفش را هـم نبايـد زد  آنهـا از مخـاطرات هـيچ خبـري نيـست؛ حـ      از حمايت كارگران و حفظ جـان       . گرددنوح، عملي مي  

زحمت مـافوق طاقـت، كـم خـوردن دائمـي، اوضـاع وحـشتناك منـازل               . هيچگونه كمك طبي براي كارگران وجود ندارد      

فقط روي كاغذ   » ي اجتماعي بيمه«. دهندمسكوني و بيماريها، مخصوصاً سل هر سال هزاران نفر را به گورستان سوق مي             

هاي كارگراني، كـه بـر اثـر حـوادث          خانواده. كنندوجود دارد، هر چند از دستمزد كارگران به اين عنوان صدي پنج كم مي             

.مندان دولت نصيبي ندارندراي كاهشوند، غير از دشنامها و اهانتناگوار تلف يا معلول مي

ري در تركيه ممنوع شده است، عمالً كار جبري هميـشه معمـول بـوده    با وصف اينكه، طبق قانون اساسي، كار جب 

آخر، دولت آنكارا از حيث كروم،      . در زمان جنگ دوم جهاني، به موجب قانون مخصوصي، كار اجباري علناً برقرار شد             . است

كـه اينونـو، سـراج    » هـاي صـادراتي  اتحاديـه «: رساندمس، سرب، پنبه، خواربار، به ماشين جنگي آلمان هيتلري آذوقه مي  

ولي بـا اينكـه جنـگ    . از معامالت خود با آلمان ميليونها سود به جيب زدند. اوغلي و جالل ـ بايار از سهامداران آنها بودند 

حـاال هـم از تمـام اطـراف و اكنـاف      . ي خود باقي اسـت مدتي است تمام شده است، قانون كار اجباري تاكنون هم به قوه 

. برندراي كار كردن در كانهاي زونگول داغ و نواحي اطراف آن ميمملكت جبراً دهقانان را ب

. اسـت كـرده، متالشـي كـرده   عـدن كـار مـي    كه توي مزش كرده، مغز يكي از زندانيان را  ديروز سنگهاي معدن ري   

: گفتمي. ليكن رئيس زندان امر كرد جسد را نپذيرند و به زندان نياورند. رفيقانش جسد او را آوردند

. اول گورستان نيستمـ من قر

. است» ي مرگخانه«او قراول گورستان نيست، جالد كل . گفتراست هم مي

شـركت سـهامي   «.  كه زنداني را مرده يـا زنـده تحويـل دهـد        ي او اين است   كند كه وظيفه  افسر ژاندارم تأكيد مي   

بعد از جر و بحث زياد بـراي حـل         . كندكلي خود را بركنار نگاه دارد و هيچ مداخله ن         گيرد ب هم تصميم مي  » ستخراج سرب ا

. مانـد ي زندان ميتمام شب را جسد زنداني در زير باران جلو دروازه. كنندمسأله و اتخاذ تصميم به مقامات باالتر رجوع مي        

.كنندي دادستان دفن ميباالخره امروز نزديك ظهر او را با اجازه

. كنـيم به گورستان نگاه مي» هاهاي برهنه نمره«ي يكي از    هما از پنجر  . گورستان شهر بالفاصله پشت زندان است     

اش را داغـان كـرده و  ، كلـه  كه روز قبل ريـزش معـدن    ،آدمي را . چند نفر زنداني تحت نظر ژاندارمها گور را حفر مي كنند          

 شـخص  ايـن . سـپارند آورند، بدون كفن هم به خاك مـي ميجسدش را هم تمام شب باران غسل داده است، بدون تابوت          
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او براي يك گره زمين مرتكب قتل شده، . اندناميدهمي) حسن سنگتراش ونكي(زارع بوده و او را ونكلي ـ تاشچي ـ حسن   

 زميني را كـه از او بـه زور گرفتـه ،     كه ه سر زن خودش سوگند ياد كرده بود       او ب . به پانزده سال حبس محكوم گرديده بود      

بيرون نبايد ـ به فرزندانش وصـيت كـرده بـود زمـين را      آزاد شود، پس بگيرد، اگر هم دزديده بودند، اگر بعد از پانزده سال 

پـسران او بـراي بـه دسـت         . اكنون حسن سنگتراش ونكي در زير درخت سرو، توي گور، به خواب ابدي رفته است              .بگيرند

. آوردن زمين مبارزه خواهند كرد

در حـالي   » !زمـين ! زمين«: كننددائماً درخواست مي   كه شش ميليون روستائي بدون زمين        اين ديگر شوخي نيست   

ي جان آنهـا را  ميليون نفر دهقانان ترك سوارند و شيرهبزرگ و فئودالها روي دوش سي     هزار و پانصد نفر مالكان      كه شش 

ي شمار بـرا هاي بيي زمين مزروعي، موجب تصادم دائمي گرديده، بدبختيي حل نشده موضوع دهقانان، مسأله  . كشندمي

يگانـه  . اين مسائل مهم با حدت و شدت زياد در مقابل ما قرار دارند و خيلي هم بزرگنـد                 . كنندميليونها نفر مردم ايجاد مي    

دهد ـ همان حزب كمونيـست   به دهقانان نشان ميي براي بدست آوردن زمين مزروعي حزبي، كه راه صحيح را در مبارزه

.  كه داراي زمين شوندا بگشايد ـ به دهقانان ياري كندرفقط اين حزب قادر است اين گره سخت . است

. گريـد يـه داده، مـي   سرش را به درخـت سـرو تك  ،در كنار قبر شوهر. تراش ونكي از ده آمدي حسن سنگزن بيوه 

تمـام  . رودگـذارد و مـي  ي كاغذي هم توي دستش مي بعد تكه  .دهدرا كه از شوهرش مانده، به او مي       » يميراث«گروهبان  

در دسـت زن هـم   . ليوان حلبي، بشقاب سفالين، بـاالپوش پـاره ـ پـاره    : ائي متوفي پيش پاي زن گريانش ريخته استدار

. را به موجب آن تبرئه كرده است» شركت سهامي استخراج سرب«گواهي پزشك قانوني دادگستري است كه 

1چته

بـا سـواد كنـد، و او ديگـر يـك قـدم از مـا دور        رفيق من قول داده او را . بردي خودش مي  بالشويك ما را به نمره    

جـوان بـا    . كندك مي العاده باهوش است و هر چيزي را خيلي زود در         او هرگز در مدرسه درس نخوانده، ولي فوق       . شودنمي

 هم به همين معنـي اسـتعمال مـي    -ستانمنطقه ي كرد_در قسمت غربي ايران. در اينجا به معني چريك است. يعني نابود كننده،  راهزن» چته «-1

.به معني نابود كردن است» چت كردن«در ميان مردم . شود
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و زد خـورد هـم بـدش    اگر اتفاق بيفتـد، از دعـوا   .  لجوجي است، به بحث كردن هم خيلي عالقمند استذكاوت، باشعور و 

.  زندانيان او را دوست دارند.آيدنمي

ي دهقانان نصرت بوده، كـه  او رابط دسته. تقريباً دوازده سال دارد. ي بالشويك پسري با او هم زندان استدر نمره 

ولي او فرار كرده، انـدكي بعـد تـوي مـسجد شـهر،              . انداو را گرفته، به قصد كشتن زده      ژاندارمها  . كنندها جنگ مي  در كوه 

ــ چريـك    » چتـه «در زنـدان او را      . ي تپانچـه زده اسـت     ترين نزولخورهاي محلي را بـا گلولـه       رحمي از بي  پريلي نام، يك  

. خواهد درس بخوانـد، باسـواد شـود   هم ميچته  . كندبالشويك، مثل برادر بزرگتر، از چته مواظبت و پرستاري مي         . نامندمي

. بود» چته«: اي كه او نوشتاولين كلمه. تدفتر و مدادي بدست آورده، با كمك ما الفبا را ياد گرفته اس

ي مجلس نماينده

در چنين روزها زندانيان از اطاقهاي خـود        . اندابرها پائين، بر فراز زمين گسترده     . باردباز باران مي  . گذردچند روز مي  

هياهو، فريادهـا بـه     . ندكن سكوت مرگ را مختل مي     ،ناگهان دشنامهاي شديد  . اندگوئي خاك مرده پاشيده   . آيندبيرون نمي 

. رسندگوش مي

! ها ميافتيچرا دنبال بچه... ناموسبي... المذهب... ـ جاكش 

او را بـا لگـد     . كـشند  به اتفاق بالشويك، كالفتچـي نزولخـوار را بـر روي بـام مـي               جوان زيباي خوش قد و قامتي     

. كوبندزنند، با مشت به پهلوهايش ميمي

زنـداني  . بارنـد هاي دوازده اشكوبه از همه طرف مي      فحش. شودشلوغ مي . ريزندبيرون مي ها  زندانيان از تمام اطاق   

: زندريش سفيد بلند قدي فرياد مي

! آبرو كنيد كه او را بيبهتر است! ، دستتان را نجس نكنيدـ او را نكشيد

آورنـد و بـه     او را درمـي   زنـدانيان تنبـان     . شـود  مثل كفن مرده، سفيد مي     شرم و جگري رنگ كالفتچي    ي بي پوزه

. كننـد همه به صورت او تف مـي . كشندكنند و او را توي حياط مي با پشت ديگچه صورتش را سياه مي      . اندازندگردنش مي 

. ولي كالفتچي خوشحال است، كه زنده مانده است
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معلـوم  .  باشـد   قدر جوان زيرك و چيز فهمي       كه بالشويك اين   كرديم، كه ما اصالً تصور هم نمي      حقيقت اين است  

 تا او را در     بوده است  كه او از مدتها قبل، از عادات زشت و فساد اخالق كالفتچي اطالع داشته، منتظر فرصت مناسبي                   شد

وقتي كه كالفتچي، بـه     . ي الزها، قراري گذاشته است    انظار همه رسوا كند و او در اين خصوص با تيپوكي، جواني از قبيله             

انـدازي  نزد خود برده بوده، شروع به تعقيب و دسـت         » خدمت و كار  «روستايي، كه گويا براي     ي  قصد فريفتن جوان بيچاره   

گيرنـد و در  را در محل جرم و در موقع قـصد ارتكـاب جـرم مـي    » نزولخور«كند، بالشويك و تيپوكي با هم آقاي       به او مي  

. كنندآبرو ميمفتضح و بيمقابل تمام زندانيان 

ها و افتراهـائي را كـه آن     ديگر زندانيان تهمت  . ي كارآگاهي و دادستان را مختل كرد      هارسوا شدن كالفتچي نقشه   

. كردندداد، به آساني باور نميشرم چشم دريده، به قصد خراب كردن ما، سخاوتمندانه شهرت ميبي

. چند سال بعد يك بار ديگر اتفاق افتاد، كه من اسم كالفتچي را شنيدم

كه حزب جمهوريت ملي در شرف ورشكستگي بـود و نفـوذ و قـدرت خـود را از دسـت                     در سالهاي اخير، هنگامي     

تر، در كشور بـا شـتاب    هم اثري باقي نمانده بود، احزاب جديدي، يكي از ديگري ارتجاعي     اينونوداد، از حيثيت و نفوذ      مي

مامـدار جلـوگيري كننـد و حفـظ      كه از ورشكستگي نهائي و كامل محافل مرتجع ز      كردنداين كار را براي اين مي     . دروئيدن

» حـزب دمـوكرات   « و شركاء در آن موقع حزبـي را، كـه بـه اصـطالح                بايار. وجهه يا مانوور كردن آنها را تسهيل نمايند       

و در ا. كالفتچي يكي از سلسله جنبانان پرشور ايـن حـزب شـده اسـت    ! كنيدخوب، چه تصور مي. به وجود آوردند نامند  مي

و » اخـالق «رسـاند، راجـع بـه       آمريكـا را بـه آسـمان مـي        » كمـك  «.كندنطقهاي غرا ايراد مي   . كندميدانها سخنراني مي  

 كـه بـه قـراري كـه     ي بايار استن موجود مطابق سليقهبه قدري اي. زندبحث مي كند، به كمونيستها تهمت مي     »شرافت«

. ي مجلس شده استال او نمايندهحا. اند او را مدير راديوي آنكارا كنندخواستهاند، ميها اطالع دادهروزنامه

خوانيم آواز مي

. برنـد حاال ما را شبها بـه دادگـاه مـي         . افتدخير مي ي ما پيوسته به تأ    يدگي به پرونده  برحسب تقاضاي دادستان رس   

ولـي  . ي ما رسيدگي كننـد ي سري به پروندهاند در جلسهتصميم گرفته . دهندي دادگاه راه نمي   هيچ كس را به تاالر جلسه     
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دادسـتان  . كنيمكنند ـ ما سكوت مي قضات سوال مي. اين رسيدگي و دادرسي نيست، الل بازي است، نيمه پانتوميم است

. كه ما به اعدام محكوم شويممانند سابق اصرار دارد

 نخواهـد  ولي، به نظر، اين كار زيـاد طـول       .  كه با ساير زندانيها محشور باشيم      دهنددان عجالتاً به ما اجازه مي     در زن 

. كشيد

پونچي پـشم بلنـدي بـه مـا         بعـد الزهـاي زنـداني يـا       . خوابيديمهاي خشك و خالي مي    دو ماه تمام ما روي تخته     

ي آهنـي پنجـره   من به فكـر فـرو رفتـه، جلـو نـرده           . حاال هم رفيق من آن را به خودش پيچيده، خوابيده است          . بخشيدند

كنند، ي خورشيد بازي مي   ولي حاال اشعه  . ريختاالن باران مي  ! كندد تغيير مي  هوا در اينجا، در كنار دريا، چه زو       . امايستاده

...كننددرخشند و سايه روشن هاي زيبا ايجاد ميروي امواج دريا مي

 كه  دگردني سواران سرخ مجسم مي    در نظرم صفوف فشرده   . زنمرا سوت مي  » بوديوننيمارش«آهسته آهنگ   

. كنندمانند سعير سير مي

هـاي مـا ـ محكـومين بـه      توي درگاه سلول همسايه. آورد جرنگ جرنگ زنجيرها مرا از حالت تفكر در ميصداي

. رفيق من هم بيدار شده است. انداعدام ايستاده

ايد؟ چرا توي درگاه ايستاده! ـ بيائيد تو، كاپيتن

ـ ها را مي   كه شما آواز كمونيست    ـ ديشب ما شنيديم    وار حرفهـا را نتوانـستيم تـشخيص    خوانديد، اما از آن طرف دي

. دهيم

. خوانيم ها را هم ميخوانيم، آواز كمونيستواهيد، مياگر بخ! ـ آخر بنشينيد، دوستان عزيز

اما بـراي اينكـه آالم      .  به آواز خواندن من بخندد     رفيقم دوست دارد  . محروم كرده است  طبيعت مرا از صداي خوب      

خـوانيم،   و همه چيز را از خاطر بـرده، مـي          كند، گاهي من او را؛    مرا بيدار مي  او  خود را تسكين دهيم، گاهي در وسط شب،         

: كنيمحاال هم، تقاضاي كاپيتن را اجابت كرده، با صداي آهسته شروع به خواندن مي. خوانيمآواز مي

! كند، ـ لنينيسم استـ پرچمي، كه ما را رهبري مي« 

ي پرچم، در زير سايه

ـ با پرچم به پيش 
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! بردآن پرچم ما را به پيكار مقدس مي

اين دنيا را خرب كرده، 

دنياي نوي خواهيم ساخت 

» !انگيزيمتمام ستمكشان را به دنبال خود برمي

هـاي  زنـدانيان از نمـره    . رودها به فضاي آزاد مـي     صداي آواز از خالل نرده    . خوانيمما هر لحظه بلندتر و بلندتر مي      

مـا  . شودزندان كم كم ساكت مي. صداي پاها توي حياط كوچك خاموش شده است  . شوندر مي ديگر توي قفس تنگ ما پ     

بعـد  . شودكنيم، ولي توي حياط ديگر صداي گوشخراش سوت ژاندارمها بلند ميمير ميروع به خواندن آواز اعتصابيون از   ش

: زنندفرياد مي

! هاتوي نمره... ها برويد توي نمره! ـ آواز موقوف

. ولي امشب اوضاع طور ديگري است، عادي نيست. شمارندزندانبانان زندانيان را مي. شودـ غائب شروع ميحاضر  

رانند، بعد يكي ـ  ها مياول تمام زندانيان را توي نمره. انددادستان، رئيس زندان و رئيس ژاندامري هم براي رسيدگي آمده

. كنندزرسي، همه را توي زندان به صف ميبعد از با. كنندكنند و تفتيش بدني مييكي صدا مي

ناگهـان يكـي از   . رسـد هـا بـه گـوش مـي     فقط صداي نعل چكمه   . گردندچند نفر ژاندارم و زندانبانان اطاقها را مي       

: كشدژاندارمها عربده مي

! او را بياوريد، تيپوكي را هم با او بياوريد.  استهبالشويك كاردي پيدا شدـ توي رختخواب 

. بعد با آنها صحبت خواهيم كرد! اه چال بيندازيدـ به سي

كند و مقدار زيـادي     دانش را باز مي   رئيس زندان در قوطي انفيه    . زنداش مي ي چكمه افسر ژاندارم با شالق به ساقه     

پـست  . كنـد كالفتچي چشم دريده، دهانش را تا بيخ گوشش باز كرده، بـه دادسـتان نگـاه مـي    . تپاندانفيه توي بينيش مي  

. كشدفطرت انتقام مي

رفيـق مـن بـا قـدمهاي        . شودتاريك مي . اندازندبندند، كلونها را مي   درها را مي  . رانندزندانيان را باز توي اطاقها مي     

رسـد كـه موهـايش راسـت     كند ـ چنين به نظر مي موهاي حنائي رنگش را با دست ژوليده مي. رودبلند توي سلول راه مي

: كندكند، چند بار چند سطر شعري را، كه ساخته است تكرار ميغر ميبي غراند، چيزي زير ليستادها
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ـ در محيط ساكت ـ 

...ما ساكتيم

. ي تفنگ، هنگام سكوت هم موحش استولي فشنگ، توي لوله

در روي زمين صداي ديگري قويتر 

! شوداز سكوت ما يافت نمي

افعي و كفتار 

همانطور كه آب كردن قير با حرارت نفس سخت و مشكل است ـ به شب  . رندگذروزها در زندان خيلي با تأني مي

 مانند بادبـان سـنگين      گوئي زمان . ، سخت و مشكل است     چند ساله هم   پايان حبس متمادي و   ي از روزهاي بي   رساندن يك 

. رسندگاهي دقايق سالي به نظر مي. هاي ساعت آويخته استباد، روي عقربهدر هواي ساكت و بي

نـه، در   . رودديواري زندان زندگي پيش نمـي     ولي تصور نكنيد، كه در چهار     . رندظر اول تمام روزها مانند يكديگ     در ن 

شـوند و  اند، ابداً يكسان تكرار نميروزها هم، كه گوئ به زنجير بسته شده. ميان اين سنگهاي نمناك هم مبارزه ادامه دارد    

. گيرندار نمي يك نهج در برابر ما قر،مانند شش پهلوي كعبتين

كلـي بـاز    ناگهـان در سـلول ب     . كنـد  اذيت مي  زند، چشم را  سوز، كه دائماً چشمك مي    نور كدر پيه  . نصف شب است  

: گويدافسر رو به من كرده مي. شوندافسر ژاندارم و سرگروهبان داخل مي. شودمي

! احضار فرموده است) استاندارد(آقاي والي ! ـ لباست را بپوش

رفيقم ساكت به من نگـاه   .  كه الزم نيست من چيزي بپوشم، همينقدر بايد كفشهايم را به پا كنم             ستحقيقت اين ا  

. كندي من هم خطور مي كه در آن لحظه، مثل برق، با تشويش از مخليهكند يقين او هم همان فكري را مي.كندمي

هـا  عمارت سنگي را عشقه. حل درياستعمارت شخصي والي در سا... رويممي. آيمالحفظ از زندان بيرون مي    تحت

در بنـدر چراغهـاي كـشتي    . انـد  ماگنوليـا روئيـده  طراف عمارت درختهاي آلبالوي وحشي و    در ا . اندها احاطه كرده  و پيچك 
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هـواي آزاد و لطيـف مـرا گـيج          . شد تصور كرد كه توي جنگل هستيم      بودند، مي  نمي اگر آن چراغها  . درخشندمسافري مي 

. كندمي

. رويمكان باال مياز پله. اندازدافسر مرا جلو مي. كنندمها در جلو در عمارت شخصي والي توقف ميژاندار

ي در عالمـت سـلطنتي و طغـراي         روي هـر لنگـه    . كميسر پليس جلو در بلندي ايستاده است      . ي پهني است  صفه

شـوند،  هاي بزرگ به طرف دريا باز مـي       پنجره. شويموارد اطاق دفتر وسيعي مي    . كاري شده است  سلطان عبدالمجيد منبت  

صـندلي قـديمي اسـتاندار      . شوندسقف و روي ديوراها ديده مي     ها و نقاشي قديمي روي      كتيبه. زمين با قالي مفروش است    

ها ـ اين گروه شيادان سياسي، كه مظهـر منـافع بـورژوازي بـزرگ و مالكاننـد ـ دسـتگاه دولتـي          كماليست. سلطان است

، بـه ايـن دسـتگاه سـتمگري و          آنها فقط روغن جالي جمهوري به آن زده       . انددست نخورده گذاشته  سالطين را مصون و     

اسـتانداران، ژنرالهـا، قـضات، كارمنـدان، افـسران، پلـيس و       . اندرا چسبانده » جمهوري تركيه «العناني فقط برچسب    مطلق  

. ي سلطنتي سابق هستندژاندارم ـ تمام اينها بازماندگان و ميراث تركيه

هـاي آويختـه دارد،     پيرمرد تيره روي گردن كلفتي، كه چربي پس گردنش چند طبقه روي هم چين خورده و گونه                

پهلـوي او  . انـد ناميده» عرب شكم گنده«او را . فوراً شناختم، كه والي است. دار راحت و گود لميده است     توي صندلي دسته  

ش گرفته، قد راست نشسته است، گوئي چـوب نـيم ذرع قـورت     الغري، كه سيگاري الي دندانهاي مرد سفيدروي، موبور و   

. پشت سر من افسري ايستاده است. نگاه او مثل نگاه كفتار گرسنه است. داده است

اي نـشان  چرخاند، گوئي قـصد دارد شـعبده  خورد، فنجان را در انتهاي انگشتانش ميوالي هورت ـ هورت قهوه مي 

 برحسب امر   آردانوش و   آرتويندر  . رحمي شهرت يافته است    عنوان جالد بي   كه به اين كيسه گوشت، مدتهاست     . بدهد

او .  تـوي آب انداختـه، غـرق كردنـد    چـوروخ  اطفال را ـ از ساحل پرتگـاهي رود   ران نفر ارامنه ـ زنها، پيرمردان و او هزا

ايـن .  موجودندجانواي دهههنوز هم ويرانه! چقدر دهات الزها را آتش زده است . ترين دشمن الزها است   بدترين و موذي  

 كه زمامداران آنكارا با دسـت او و امثـال او سياسـت خـود را مبنـي بـر تـرك كـردن         والي ـ يكي از جباران سفاكي است 

. كنند عملي و اجراء مي،هاي ملياقليت
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 چـشمهاي آنـان     من هم راست به   . گذرانندوالي و آن مرد الغر اندام سراپاي مرا از نظر مي          . اممن جلو ميز ايستاده   

. دانم از كدام طرف آنها به من حمله خواهند كردنمي. كنمنگاه مي

ولـي مـن در   . دانم چرا او به نظر من مانند افعي آمـد در اين لحظه نمي. ي والي تكان خورد و سرش جلو آمد   الشه

: كنان پرسيدخرباالخره لبهاي والي جنبيدند و خر. مقابل او خرگوش نيستم

ست كيست؟ ـ حزب كموني

ولـي  » !اياما عقل و كمالي تحـصيل نكـرده       اي،  به پيري رسيده  «: چيزي نمانده بود اين حرف را از زبان من بپرد         

: با آرامش جواب دادم. خودداري كردم

.ال شما اينطور معلوم است، كه بايد آدمي باشدـ از سؤ

دارد و  كف دست است، جلو بيني من نگـاه مـي  كاغذي را، كه به قدر. كندمرد الغر اندام در صحبت ما مداخله مي    

: گويدمي

! اندـ نگاه كن، اين را رفيقان شما، رفيقان تو نوشته

كنم كلماتي را كه با حروف درشت در آغاز و پايـان  من همين قدر فرصت مي. كشداما به سرعت كاغذ را عقب مي   

. »ستحزب كموني» «...خطاب به مردم زحمتكش«: اند بخوانمآن نوشته

دارد، يكـي پـس از ديگـري     بعد مقداري عكس از روي ميـز برمـي        . شودمرد الغر اندام به چشمهاي من خيره مي       

. پرسددهد و پياپي، اسامي و نامهاي خانوادگي را مينشان مي

: دهممن جواب مي

. دانمشناسم، نميـ نمي

.اعترافات آنها استنگاه كن، اين . شناسنداند، كه تو را ميـ آنها اعتراف كرده

! تمام اينها دروغ است. ـ دروغ است

. در هر صورت نخواهي توانست خودت را خالص كني! ـ خوب، انكار كن، انكار كن

 كه با حيله غافلگيرم كننـد و چيـزي   اندمرا براي استنطاق احضار كرده كه آنها در وسط شب براي اين     واضح است 

. زدندبود، آن وقت طور ديگر حرف ميمي» آتوئي«درك، يا به اصطالح اگر واقعاً در دست آنها م. بفهمند
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اما شنيدن آن اسامي و ديـدن آن عكـسها     . شودشود، كار هيچ سست نمي    معلوم مي : كنداعالميه مرا خوشحال مي   

. اندشود، باز جمعي را بازداشت كردهمعلوم مي. فشاردآورد و ميقلب مرا به درد مي

هـا  هـا و اعالميـه    بعد به بيانيه  . كندگاهي به من، گاهي به عكسها نگاه مي       . دهداش را به عقب مي    والي بيشتر تنه  

 بـا بغـض   ه است خطاب نموده، با صـداي گرفتـه و   كه پشت سر من ايستادكند و به افسريروي ترش مي. دوزدچشم مي 

: گويدمي

! ـ ببريد

: كندالمثل معروف مرا بدرقه مي اندام با اين ضربآييم، مرد الغروقتي كه ما از اطاق دفتر بيرون مي

) افتدگذر پوست به دباغخانه مي. (افتدـ مسافر گذرش به كاروانسراي مي

اء انگليسي ضي

اپيش شرح  ي حكايت را رها كرده، پيش     ي ديگر من مجبور شدم او را مالقات كنم و حاال رشته           واقعا هم يك مرتبه   

ي مبـارزه بـا كمونيـسم در    او رئيس شـعبه . اما قبالً چند كلمه راجع به خود او بگويم    . ق رخ داد   كه چگونه اين اتفا    دهممي

ي حتي در زمان اشغال اسالمبول بـه وسـيله  . ي امنيت ـ كارآگاهي تركيه بود ـ و به نام ضياء انگليسي شهرت داشت  اداره

تحـت  . بـود » انجمـن دوسـتان انگلـستان   «ء فعـال  ، او از اعضا1922 ـ  1919، در سالهاي )دولتهاي متفق(قشون آنتانت 

انتليجـنس ـ   ي جاسوسي انگليس در اسالمبول بـود، بـراي   ، كه در آن زمان متصدي ادارهماكسوئلرياست سرهنگ 

ي  كـه اقامتگـاه و مركـز اداره   آراپيانخـان هـاي  پرستان در زيرزمينـي در آن زمان چقدر از وطن. كرد كار مي  سرويس

!  در زير شكنجه نابود و هالك شدندجاسوسي انگليس بود،

، 1950در سـال    . مـرا نـزد او آورده بـود       » انگشتبي«وقتي كه من دوباره با ضياء انگليسي مالقات كردم، حمدي           

انگـشت  اي ساخته بودند و دادگاهي درست كرده بودند، حمدي بـي          ها در اسالمبول پرونده   هنگامي كه باز براي كمونيست    

در . اي مبارزه با كمونيسم است    هكند و يكي از رئيسان شعبه     كارآگاهي كار مي   سال است در   36د، كه   به قيد قسم اقرار كر    

اسـالمبول در آن  ... كـرده  كار ميكويقره ـ  گاالتهي ي پليس نظامي امريكا در ناحيهاشغال اسالمبول او در ادارهقع مو
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.  ژنرال انگليسي بـود هارينگتونآمريكايي، ديگري ـ   درياساالر بريستوليكي از آن صاحبان . زمان چند صاحب داشت

آن وقـت كاسـه ليـسان آمريكـا و     .  بودساناساريانخاني كارآگاهي اسالمبول آن وقت هم، مثل حاال، در عمارت  اداره

هـا را در  كردنـد ـ همـانطور كـه حـاال كمونيـست      هاي عمارت مـذكور شـكنجه مـي   پرستان را در زيرزمينيانگليس وطن

انگـشت، كمـال ازرق، كمـال سـياه و سـاير اراذل ـ       ضياء انگليسي، حمدي بي. كنند اشكوبهاي باال شكنجه ميهايغرفه

كنـوني  ي آنهـا از صـفات خـاص پلـيس            سـبعيت وحـشيانه    ساديسم، مزدوري و  . وري تركيه هستند  جمه» امنيت«اركان  

. اندتركيه

در . هـم غيـر از آن بـار بـود    » دكوراسـيون «اين بـار  . دمالقات دوم من با ضياء انگليسي ابداً مثل مالقات اول نبو       

روي كـف اطـاق شخـصي غـرق         . اندامتداد ديوارهاي اطاق پليسها با لباس شخصي ايستاده، چوبهاي بلند به دست گرفته            

زند، ريو رويش ميشناسد يا نه، آب سرد به سرپرسند، مرا مياز او مي. خون افتاده است ـ معلوم نيست زنده است يا مرده 

. برندگيرند و ميدستها و پاهايش را مي. توانند او را به هوش آورندولي نمي

آن . آورمشود، اما من با همان ضربت اول او را از پاي درمـي            ور مي ضياء انگليسي، مثل جانور وحشي، به من حمله       

...زنند با چيز سنگيني محكم به پشت گردنم مي.ريزندقت از همه طرف به سر من ميو

او با گاز انبر تـن مـرا تكـه    . بينم كه يك چشم ضياء انگليسي آماس كرده است        آيم، مي وقتي كه كمي به خود مي     

. انددستهاي من محكم بسته. كندكند و آتش سيگار را توي زخمهاي من خاموش ميتكه مي

. يابندها بدين نحو ادامه ميهفته. كنداي اختراع ميهاي تازههر روز او شكنجه

مادر

: پرسداز آن زن مي. دهدبافنده مواجهه ميشبي ضياء انگليسي مرا با زينت

شناسي؟ ـ او را مي

: دهدزن آرام و متين جواب مي

. شناسمـ نه نمي
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: گويدكند، ميانگشت، كه در كنارش ايستاده است، روي ميبه حمدي بي. شودضياء انگليسي ديوانه مي

. استادي خودت را نشان بده ببينم. زود باش. يرخوار داردي شـ اين جنده توله

. شـود ي زن عريـان مـي  سـينه . كننـد كنند، لباس تنش را پاره پاره مي كمال ازرق و كمال سياه به زينت حمله مي        

 زن ولي از لبهـاي آن . ريزدخون به روي زمين مي. كندهاي بلند پستانهاي زينت را سوراخ ميانگشت با سنجاق  حمدي بي 

: شودكارگر فقط دو كلمه شنيده مي

. شناسمـ نمي

با زنـش  . كند تلفون ميقادي ـ كوي به دارد، به منزلش نشيند، گوشي تلفن را برميضياء انگليسي پشت ميز مي

. كندمزاح و گفتگو مي

از نـاتواني  . بايـستم توانم برخيـزم و     من سراپا مجروحم، نمي   . افتدشود و بر روي زمين مي     زينت كارگر بيهوش مي   

او همـانطور كـه پـسر    . آورم با احترام عميق بـه يـاد مـي    من اين زن را مثل مادر خودم      . كند زينت ناله مي   .دهمدشنام مي 

اسـالمبول را  سـازان   كه اعتـصاب عمـومي بافنـدگان و توتـون    ايكميته. شناخت، مرا هم خوب مي    شناختنوزادش را مي  

. يافتشكيل ميي او ت در خانهكردرهبري مي

يوكـسك  هـاي ريختگـري اسـالمبول، در سـر بـاالئي تنـد از       چند سال بعد، صبح زود، در مقابل يكي از كارگاه     

هاي خيابان سنگفرش شده، جسدي سرازير افتاده       روي پله . ، راهگذرها ازدحام كرده بودند    كوله ديبي  به طرف    قالديري

دهـان مـرده بـاز مانـده، دنـدانهاي          .  گوئي جسد را كله آويز كرده بودند       .ريختخون سياه از روي سنگها به پائين مي       . بود

 و جاسوسـهاي  جسد يكي از آن پرووكاتورها . كارد بزرگ بروسي درست توي قلبش فرو رفته بود        . زدندمصنوعيش برق مي  

.  تسليم كرده بودء كه زينت و بسياري از انقالبيون ديگر را به ضياكار بدطينت بودكهنه

سالح مايگانه 

رفـيقم جلـو پنجـره      . شويموارد حياط مي  . زندسپيده مي . گردمتحت مراقبت ژاندارمها از منزل والي به زندان برمي        

 بـه طـرف مـن       كـنم كه من از درگاه سلول عبور مي      به محض اين  . هاي پنجره تكيه داده است    ايستاده، صورتش را به نرده    
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كشيم و من فوراً بـه خـواب        ما دراز مي  . كنمل واقعه را برايش حكايت مي     تفصي. كشيمما يكديگر را در آغوش مي     . دودمي

. رومسنگين مي

از آزادي اسـتفاده  » نـسبتاً «بـريم و  در اين زنداني كه در ساحل دريا است، ما ديگر سه ماه است كـه بـه سـر مـي         

ما . ونامه و كتاب بگيريم   ر توانيمهم ما نمي  ولي هنوز   . گذارند با ساير زندانيان به حياط برويم      حتي روزها ما را مي    . كنيممي

توانيم براي اجراي اين منظور از زندنياني كه به ما اظهار تمايـل   هنوز ما نمي  . گذرد، هيچ خبر نداريم    كه در دنيا مي    از آنچه 

» آزادي«ه ايـن    اوضاع طوري شده ك   . ايمآميز دشمنان اطالع يافته   هاي خدعه كنند استفاده كنيم، زيرا از نقشه     و عالقه مي  

. موقتي ما يك پول سياه ارزش ندارد

العـرب بـه خـاطر      را در دژ قديمي در سـاحل سـنگالخي شـط          محبس خود .  ديگر هم خيلي بوده است     اوضاع طور 

ها كه كماليست آنجا كردستان بود  . كندن عبور مي   نه كاروا  زند،نه پرنده پر مي   : گويندمي كه   واقعاً از آنجاهائي بود   . آورممي

. اندپر از ويرانه و غرقه به خون كرده

حتي توي خود زندان هـم مـا از   .  داشت-هر كدام به كلفتي دو متر    -در آنجا،زنداني بوديم، چهار ديوار       كه ما    دژي

در مدت پنجسال ما را حتي يك بار براي گـردش بـه حيـاط داخلـي                 . باقي زندانيان به كلي مجزا و منفرد و محدود بوديم         

كارآگـاهي دوسـت    رئـيس  كله كـدو  ـ  عثمان.  نظارت و مراقبت خاصي براي ما برقرار كرده بود،ي امنيترهادا. نبردند

پرووكاتورهـا و جاسوسـان تـوي       .  كه حتي مگس هم بدون اطالع او قادر نيست به آن دژ پرواز كند              داشت خودستائي كند  

انـضباط  . داشـتيم  از مبارزه كردن با آنها دست برنميدر طول ساليان دراز حتي يك دقيقه هم ما   . زندانيان سياسي پر بودند   

. با افتخار كمونيست ـ يگانه سالح ما بودناپذير اهميت عنوان دقيق و شديد حزبي، ادراك خلل

اي پيدا كرديم، كه هم با كردهاي محبوس ارتباط برقرار كـرديم و هـم بـا            ما وسيله  ،در چنين اوضاع و شرايط هم     

درست فكر كنيد، بـا وجـود ديـواراي كلفـت و هفـت در آهنكـوب، كـه مـا را از آزادي جـدا                          .  بودند دهقانان كرد، كه آزاد   

مـا  . را بـه زنـدان برسـانيم   » لنينيـسم راجع به اصـول     «و كتـاب    » مسائل لنينيسم «كردند، ما توانستيم كتاب     مي

...، به زندانيان زندان آنكارا بدهيمبعد هم توانستيم آنها را به رفيقان خودمان! خوانديماستالين را ميكتابهاي رفيق
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. بينـيم هـاي پـستي را مـي    آمد و رفت كشتي،ها از پشت پرده است ـ در كنار لنگرگاه هاي بندر؛ اما اينجا؟ زنداني

گـاهي مـشغول خيالبـافي و آرزوهـاي دور و     . راجع به كتاب كه حرفش را هم نبايد زد . دهند به ما نمي   مانند سابق روزنامه  

آينده ـ نوراني و مانند خورشـيد ـ    . رسندها درست جلو بيني آدم به نظر ميشويم ـ آن وقت ناگهان دورترين ستاره دراز مي

! ي آزاد را خواهيم ديدهنوز ما تركيه. شودزندگاني عزيزتر و گرانبهاتر مي. آيدفروزان به نظر مي

. ها شده بـود ها و ژاندارمخوردهايي با پليس   اعتصاب كرده بودند، زد و     سامسون در همان زمان هم كارگران در       

 كـه  كـرده ي ـ كه كارگران را اغفال مي پليس» سوسياليست «ادهم ـ روحي به نام (كاتور نامي را  يك نفر پروو ازگليدر

.  به دريا انداخته بودند، اعتصابيون)به سر كار بروند

بـا  . كنـد دليرانـه رفتـار مـي   . فهمي استجوان چيز. دندزندان ما انتقال دانوري چكمه دوز را از زندان اسالمبول به     

 كـه قريـب صـد تـن از          از او شنيديم  . كند صحبت مي  سرايآقوران   و پيشه  گاالتهباربران  لهجه و اصطالحات عجيب     

در ميـان آنهـا     . اند و اين اعتصاب غذا پانزده روز ادامه داشته اسـت          ها در زندان اسالمبول اعالن گرسنگي كرده      كمونيست

بـه آن   . انـد ها هـم رسـيده    اخبار راجع به علت اعالن گرسنگي و تقاضاهاي زندانيان به روزنامه          . انداي از زنها هم بوده    عده

. روزي در موقع خروج از دادگاه بين آنها با ژاندارمها زد وخورد شده است. اندزده) پابند(رفيقان دستبند و بخو

عرب شكم  «حاال به علت احضار شبانه نزد       . گفتادگي آشنايان ما را مي    نوري نامهاي خانو  . اندها زخمي شده  خيلي

. و آمدن ضياء انگليسي از اسالمبول پي بردم» گنده

هـائي، كـه خطـر اعـدام شـدن آنهـا را تهديـد        كمونيست« كه عكسهاي ما با زيرنويس       همچنين از نوري شنيديم   

خواستند كار مـا را در زنـدان بـسازند،   هاي دژخيمان را كه ميقشهاين موضوع بيشتر ن. اندها چاپ شدهدر روزنامه » كندمي

ي ما را به    كه چرا دادستاني پيوسته رسيدگي به پرونده       واضح شد . ايممردم فهميده بودند كه ما زنداني شده      . كردمختل مي 

. اندازدتأخير مي

 كه لهاي متماديدر سا. كنيمود جمع مي   ما افراد را دور خ     ايم؛شته، بيكار ننشسته  ولي ما هم دست روي دست نگذا      

. ايمايم، بعضي چيزها را آموختهدر زندانها به سر برده
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هفتم نوامبر 

بلنـد  . كننـد  كه همه به او احترام مـي مرد موقري است. نامندي آهنگر ميدر زندان ما محبوسي هست، كه او را عل        

گذارد، پيـراهن  هاي درويشان مولوي به سر مي    شبيه كاله  تيزي از مهر آبله است، كاله نوك         صورتش پر   مو سياه و   قامت،

براي نپـرداختن ماليـات بـه زنـدان         . آوردعلي چپق را از دهانش در مي      .  كه هم پيراهن است و هم قبا       پوشدبلند عربي مي  

. افتاده است

. شـود ر آنهـا دور نمـي     تمـام روز از كنـا     . مند است علي آهنگر خيلي به كاپيتن عثمان و اكشي اوغلي سراج  عالقه           

سبيلهاي سپيد و بلنـدش را      .  قهوه سفارش داد   ،براي تمام رفيقانش و براي ما     . ي خودش صدا كرد   امروز علي ما را به نمره     

: گفتتابيد و با ماليمت ميدارش مياند، با انگشتهاي پينهكه گويي از سرما يخ كرده

 دلپـسندي  عـوض، مـا چيزهـاي خـوب و      امـا در    . اسـت طور  سراجي هم همين  . ي ما سخت و كثيف است     ـ پيشه 

 كيسه توتوني به اين قشنگي، با ،كيست كه بتواند از چرم!  راستي ـ راستي كيف دارد ،گداختن و آب دادن فوالد. سازيممي

ن را ي خودمـا ما كار خودمان، حرفه! كار بافندگي چطور است؟ واقعاً كه ماهرند      ! اين نقش و نگار مثل اكشي اوغلي بسازد؟       

ي خودمان را درآوريـم و       حتي نان زن و بچه     ،توانيم با اين كار و كاسبي      نمي ،دوست داريم، اما در اين مملكت نفرين شده       

! ...حال آنكه ممكن بود غير از اين باشد

: دهدكند و ناگهان، با مسرت، ادامه ميرود، با تأني سر چپقش را خالي ميآهنگر به فكر فرو مي

 كـه  ها ديگر مدتي بـود ها و آمريكائيانگليس.  اتفاق افتاد  1919در ماه نوامبر سال     ... گويم، اين قضيه  ـ اگر دروغ ن   

 كه آن وقت محمد     خوب يادم است  . گشتنداسيران برمي . شدنددر ساحل ما هم كم كم پيدا مي       . وارد اسالمبول شده بودند   

. شـديم هر شب ما در منزل يكي جمع مي       . و سالم برگشتند  دوز هم صحيح    موش استاد بادبان  دورساز،  ساز، حميد ديگ  زين

. اندجلو افتاده كارگران  . انددر روسيه ملت بر پا خاسته، تسار را از تخت پائين كشيده           : كردندآنها براي ما تفصيالتي نقل مي     

هـا را  بيـگ . ل اسـت  كـه او خيلـي عـاد   اندگفتهمردم مي . سمش لنين است  بزرگتر آنها ا  . س آنها هستند  ها در رأ  كمونيست

كـه در  بايد ملتها، هر قدر و هر جـور «: انداند و گفته  شوراهائي درست كرده  . اندها را به دهقانان داده     زمين اند و بيرون كرده 

. »عالم هستند، برادروار زندگي كنند
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نكه اين خبـر    به محض اي  . كردند كه به زودي انتخابات شهرداري شروع خواهد شد        در آن موقع در شهر اعالن مي      

آنها ما را هم بـه  ! س والسالمپكنيم ـ  ما هم در اينجا شورا درست مي: به بازار رسيد، اسيران سابق تصميم گرفتند و گفتند

. اين كار راغب كردند

! ها بر ما آقائي كنندخواهيم كه محتكرين، نزولخوارها و بيگنمي! ـ بس است، هر چه مصيبت كشيديم بس است

 كه موضوع چيست، كه روزي صبح، به محض اينكه من درهاي كارگاهم را باز               ديم خوب فكر كنيم   ما فرصت نكر  

: كردم، ديدم، حميد ديگ ساز آمد و گفت

! ـ علي، درها را ببند

ـ چه شده است؟ 

!ـ بايد برويم شورا درست كنيم

ي خودمـان امـا بـدون نـيم مـاه و        عيناً مثل بيرق تركيـه    . بيرق سرخي تهيه كرديم   . وران ما جمع شدند   تمام پيشه 

بيرق را به دست من دادند و گفتند كـه مـن            .  خيلي بزرگي روي آن كشيديم     ، داس و چكش   عوض نيم ماه و ستاره    . ستاره

.  نوارهاي سرخ به لباسشان زدند ـ بعضي توي جاي دكمه، بعضي هم به باشـلق سرشـان   ،همه. پيش بندم را هم باز نكنم

» !زنده باد شوراها«: زديم رفتيم و فرياد ميچارشياوزون به طرف بازارشيطان آن وقت ما از راه 

مـن بيـرق را بلنـد بـاالي         . هنوز ما به عمارت والي نرسيده بوديم كه از ميدان جلو قلعه صداي تيراندازي بلند شد               

...د و پا به فرار گذاشتنها را بستندا فوراً دكانتاجره... مثل روسري عروس مي بردمسرم گرفته، 

لـي كچـه يك نفر از سربازان فراري به نام  . كردها فعاليت مي  ي كوچك شورشي   دسته ،آن وقت در شهرستان ما    

. كـرد رسيد، او را تكه تكـه مـي        كه اگر دستش مي    بت به انور پاشا بغض و كينه داشت       او به قدري نس   . رئيس آن دسته بود   

. ما بودزسازينمحمدخويشان او از . داشتندلي را خيلي دوست دهقانان كچه. ي او زياد بودندعده

اولـين  . اش از كوهـستان آمـد  ه خبر داده بودند، او هم با افراد دسـت  ليكچههاي ما محرمانه به     معلوم شد كه بچه   

هاي همين زنداني، كه حاال ما توي آن هستيم چهـار طـاق             دروازه.  كه به زندان يورش بردند     كاري كه آنها كردند اين بود     

. رسيدولي باد هم ديگر به گرد او نمي. ما هم به عمارت والي ريختيم.  شدند، همه را رها كردندباز
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» !بده ما بيـاوريم «: كردند كه از زندان آزاد شده بودند، التماس مي    آنهائي. بردمهمه جا روي دوشم مي    بيرق را من    

. شودص مسلح اتصاالً زيادتر ميي اشخايك وقت نگاه كردم، ديدم توي جمعيت عده. دادمولي من نمي

: گفتدرست در همان موقع رئيس دادگاه به دهقاني مي. مردم به دادگستري، درست توي اطاق دادگاه ريختند

! ـ شاهد بياور

: لي به جاي قاضي پريد و نعره زدكچه

! اندـ شاهدها حاضرند، خودشان آمده

: گفتنددادگاه را تار و مار كردند و به آن دهقان هم 

! خودت را تصرف كنـ عموجان، برو، زمين 

. كردولي او گيج و مبهوت ايستاده بود و به اطرافش نگاه مي

. ها بودندآن روز تا شب تمام مردم توي كوچه

: ما به ملت گفتيم

! كنيمدهيم، شوراها را درست ميـ مجلس را تشكيل مي

روز بعـد مـردم از دهـات        . شـد ها ديـده نمـي    ز ثروتمندها توي كوچه   اهيچ كس   . ها نبود اثري از ژاندارمها و رئيس    

. اطراف هجوم آوردند

را نوشـتيم  صـورت شـوراها   . كـرديم ها را قسمت ها و نمكبراي فقيرها در انبار را باز كرديم و ذرت        . گرسنگي بود 

. كنيمحتماً انتخابت مي: گفتندمي. اسم مرا هم جزو نامزدها نوشتند

زندان را بـاز   .  ده مجاور ما چه خبر است      ،قوزفتهدانستيم كه در    اما ما هيچ نمي   . وران ما برپاخاست  يشهتمام بازار پ  

...دست نزديم) فئودالها(كرديم، ولي به امالك مالكان بزرگ 

 بـراي جلـوگيري از مـا    ترابـزون در آن ضمن از . خواستيم شوراها را انتخاب كنيمسه روز گذشت، آن روز ما مي 

مـدتها  . ها رفتيم، به دميرداغ رفتـيم ما به كوه. آنها وارد شهر شدند، تيراندازي و گرفتن و بستن شروع شد. رستادندقشون ف 

... ي جنگ رفتيمجنگ استقالل شروع شد، ما هم به جبهه. كرددولت زياد ما را تعقيب نمي. رفتيمبا اسلحه راه مي
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سابقه و  اما هركس مثل ما، بي    . ن تا داغ است بايد كوبيد      كه آه  دگوينراست مي . را انتخاب نكرديم  آخر هم شوراها    

 كه چطور بايـد      توي شكم مادرش ياد نگرفته است      ،همهيچكس  البته  .  زار است  ه، دست به كار بزند، حتماً كارش      مقدمبي

! وديم بگوئيد، ما ولو يك روز، خودمان ارباب و آقاي خودمان بدخواهياما هر چه مي. را درست كندشوراها 

. حكايت علي آهنگر را همانطور، كه در خاطرم مانده است، نقل كردم

شناسوظيفه

هاي مستعمرات و ممالك نيمه مـستقل را تكـان         انقالب اكتبر روسيه، مانند زلزله، تمام دنيا را به لرزه درآورد، ملت           

انگليسي كه در آن زمان آنـاتولي را بـين      هاي آمريكائي و    آن وقت ملت ترك هم، بر ضد يوغ و ستمگري امپرياليست          . داد

كه هنوز نارس و ناتوان بود، از نهضت وسـيع مـردم            كاپيتاليسم تركيه .  و قد علم كرد    خود تقسيم كرده بودند، به پا خاست      

اوضاع. اال بود بورژوازي از ب  » انقالب«زائيد، كه همان    » كماليسم«اي به نام    وجود دو رگه   م ،دچار وحشت گرديد و از ترس     

كردند و جـان نثـار   نگ ميدهقانان ـ با مهاجمين و اشغالگران ج و هاي انبوه ملت ـ كارگران   كه تودهآن زمان طوري بود

. داران و مالكان بزرگ غصب و تصرف كردند ولي حكومت را سرمايهكردندمي

بـدون تـشكيالت و   اش كم، ي كارگر تركيه عده طبقه1923 ـ   1919در زمان جنگ آزاديخواهي ملي در سالهاي 

هـاي  ي صـنايع كـشور از طـرف دولـت       مراكز عمـده  . داشت تازه گامهاي نخستين را برمي     ،حزب كمونيست . تجربه بود بي

. هاي ملت از جنگ با دست خالي بيرون آمدند كه تودهتمام اينها منجر به اين شد. ودندآنتانت اشغال شده ب

 كه دست به اسلحه برده بودند، مجبور شدند در جنـگ  هاي ملتتودهنحصراً بر اثر فشار ها در آن موقع م    كماليست

 هرگز هـم از كنـار   ها وارد معامله شده وا امپرياليست آنها محرمانه ب   ،ليكن از همان اول كار    . شركت كنند آزاديخواهي ملي   

. آمدن با آنها امتناع نكردند

نيست مملكـت بودنـد، تـرور       ترين محافل شووي   مظهر اميال مرتجع    پس از رسيدن به زمامداري، چون      هاكماليست

 كـه آنهـا وارد   هر دفعه. ، عملي و اجراء كردندپرستان حقيقيي كارگر، حزب كمونيست و وطنرحمانه را نسبت به طبقه   بي

حتي در دشـوارترين روزهـاي     . يافتشدند، ترور آنها شدت بيشتر مي     هاي امپرياليستي مي  اي با يكي از دسته    ي تازه معامله
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ها از پشت سر به ملت ترك دشنه زدند ـ آنها رهبران حزب كمونيست، مـدافعين واقعـي    جنگ آزاديخواهي ملي، كماليست

ي خونين در دريـاي سـياه، در مـوقعي اجـراء گرديـد كـه        كه اين فاجعهتصادفي نبود. ه را وحشيانه كشتندمنافع ملي تركي  

. بود» مذاكرات خصوصي«د در آنكارا مشغول  هاربورد آمريكائي كه از واشنگتون آمده بوژنرال

ي بـزرگ در    تركيه«در آرزوي ايجاد    هاي آمريكائي فروخته،    ها تمام مملكت را به امپرياليست     اكنون هم كماليست  

هـاي  ما از كوه«: كنند ماجراجو را جلو خود پهن كرده، مانند هذيان تكرار مي  انورهاي  آنان نقشه . برندبه سر مي  » سه قاره 

ـ  توركيـست هاي تركيه ـ پـان  هر روز سران فاشيست» !ما به سواحل دانوب خواهيم رسيد. فقاز عبور خواهيم كردق  در هـا 

ـ   . انددموكراسي ملي آماده كه براي جنگ بر ضد اتحاد شوروي و كشورهاي كشندسر هر چهارراه فرياد مي لـيكن ينگـي 

هـاي كثيـر زحمتكـشان را ـ در     ي تـوده ترين موضوع ـ يعني اراده  مهم،ي امپرياليسم آمريكاشدههاي مصروع و هارجري

. دهندآورند و مورد توجه قرار نميهاي خود به حساب نمينقشه

 تـا   ا كمونيست هـ   ما. ل كرده است  ي دشواري محو  ي حزب كمونيست تركيه، وظيفه    ي ما، بر عهده   تاريخ بر عهده  

ي خـائنين بـه ملـت را        ههاي كثيف ماجراجويان  ظفيم نقشه ما مؤ . واهيم بود پرولتري وفادار خ  آخر نسبت به انترناسيوناليسم     

. رحمانه مبارزه كنيم بي حمله كنند،- شوروي ـ دوست ملت تركشوند به اتحاد بر ضد آنهائي كه آماده ميفاش نمائيم؛

عقاب زنجير شده 

بـه قـرار معلـوم،      . دهـيم د بحث قرار مي   ي ملت و روستائيان تركيه را مور       مسئله ،چندين روز است كه من و رفيقم      

بر من مستولي گرديده است و بـه  » ايوان ـ سوسانين « ميل عجيبي براي شنيدن اوپراي ، همين صحبتهاتأثيرامروز تحت 

كـشد و  او آه مـي   . گـويم مطلب را به رفـيقم مـي      من اين   . هيچ وجه قادر نيستم بر اين ميل غلبه كنم و ازين فكر بدر روم             

: گويد ميلبخندي زده

... هم قانعماشترائوساما من مثالً به والس ! خواهدـ خيلي چيزها دلت مي

تـوي حيـاط    . گوئي، تاريكي همه جـا را فراگرفتـه اسـت         !  معلقند ابرهاي سياه چقدر فرود آمده و     . اردبباز باران مي  

اما امروز  . يابداً هرگز به آنجا راه نمي     نور خورشيد، تقريب  . رومنشينان مي من به اشكوب پائين به اطاق كوه      . هيچكس نيست 
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هـاي  از آنهـا زبانـه    . كنداند، روشن مي   كه به ديوارها آويخته    سوزهائي را كشيكچي پيه . اريك است ديگر آنجا مثل ته چاه ت     

نهـا  االن آ . نـشينند نشينان هميشه اينطور مـي    كوه. اندها نشسته زندانيان چمباتمه در كنار سكوب    . كشندسرخ رنگ سر مي   

وقتي كه آنها تكـان  . استوار نگاه آنها با كبر و عقاب. اي نشسته باشند كه روي صخرهآورندهاي بزرگي را به ياد مي   دهپرن

ينـد و چنـين بـه نظـر         آهاي مبهمي به جنبش درمـي     سوزها، سايه  روي سقف، روي ديوارها، در نور سرخ فام پيه         خورندمي

. كنند تا هر لحظه پرواز كنندل راست مي پر و با،هاي عظيميكه پرندهرسدمي

. نـشينم  كه از پشم زبر گوسفند ساخته شده است، مـي شوم، پهلوي او روي نمدي   نزديك مي من به شعبان دهقان     

. ي سكوب چمباتمه زده استاو در گوشه. اين دهقان هم كمتر از بالشويك ما را دوست ندارد

ـ  ي باريكي پنجرهبه نرده . ي دارد سيماي او خطوط خيلي خشن     او . مانـد، چـشم دوختـه اسـت    مزقـل مـي  ه  كـه ب

: خوانديكنواخت و روان چنين مي

خون سرخ آلودم، ه ـ پهلوي مسجد دستهايم را ب

در كنار قلعه به انتظار دشمن بودم، 

...امكم گلوله براي ژاندارمها نينداخته

.اموش كردهكلي آن را فرامداستان منظوم مفصل است و من تقريباً باين 

ـ شعبان بگو ببينم، اين داستان را كه ساخته است؟ 

. خواندند دخترهاي ده ما اينطور در وصف من مي-

. كنممن حكايت او را گوش مي

چه وقت جد من در اين ده كوچـك كوهـستاني           . از دريا خيلي دور است    .  است فرتينهده ما در كنار رود كوچك       «

 كه پنج تا خانه را پهلـوي هـم   اند هست، اما طوري آنها پراكندهر ده ما پنجاه ـ شصت حياط د. دانماقامت كرده است، نمي

ي زمين كوچـك مـا هـم    تكه. هاي پرشيبند روي صخرهكشتزارها . وص زمين خيلي سخت استكار ما در خص   . بينيدنمي

ر كنار رود كوچك قرار دارند و مشروب        دتمام زمينهائي كه    . آيدغير از جو و ذرت هيچ چيز به عمل نمي         . ها است توي كوه 

. شوند مال دو سه نفرندمي
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 كه بـه  مرا برده بودند.  ارتش آمده بودممن آن وقت از خدمت در    !... آخ. اين قضيه دو سال پيش، در اوايل بهار بود        

خورشـيد رو بـه   . مكـردي من و زنم در كشتزار كار مي. عنوان ماليات راه بيگاري كنم ـ سنگ براي جاده بشكنم ـ برگشتم  

كند و چـشمهايش مثـل دو       ريشش را مي  . بعد خود او هم نمايان شد     . ناگهان از دور صداي پدرم را شنيدم      . رفتمغرب مي 

: زدپدر فرياد مي. ما مثل سگ سر جايمان خشك شديم. خون شده بودندي پرپياله

! توان شست، با خونـ نوريك اوغلي، اين ننگ را فقط با خون مي

!  خبر است؟ زود باش، حرف بزنـ چه

تـوي  . اصالً گوش به حرف مـن نـداد       . توانيم ماليات بدهيم  گفتم، اين دفعه هم نمي    ... ـ تحصيلدار دارائي آمده بود    

. »تا براي بـاقي درس عبـرت باشـد   «. اجاق را كند و تنبان زن تو را هم روي در مسجد آويزان كرد           پاتيل روي   . خانه رفت 

! توان شست، فقط با خونفقط با خون مياين ننگ را ! شعبان

همينقـدر يـادم    . دانمدرست نمي بعد چه شد؟    .  كشتزار از زير پايم در رفت      گوشهاي من صدا كردند؛ سرم گيج شد؛      

. كردمها را توي جيبهاي بغلم پر مي كه در منزل عمويم فشنگاست

وزد، بعـد بـاز روي      بارد، باد مـي   ساعت باران مي  در يك   . ميبينيد، اينجا چه جور هوائي دارد     . هوا ناگهان عوض شد   

. شودخورشيد باز مي

وقتي كه  . ديدمهيچ چيز را نمي   . رفتممن مي . هوا، مثل همين حاال، رو به تاريكي بود       . مسجد از منزل ما دور است     

. من جلو پنجره رفتم   . آمداز اطاق زير نمازخانه صداي صحبت مي      . خوردبه مسجد رسيدم، باران، مثل شالق به صورتم مي        

حرفهـاي آنهـا را   : كـرد  صدا مـي مسر. اطاق پر از جمعيت بود. اولين چيزي كه ديدم ـ تنبان زنم روي چوب جلو اجاق بود 

تحصيلدار دارائي تنبان زن مـرا حـراج        . شنيدمحياي ده خودمان را مي    ي نزولخوار بي  فقط صداي خنده  . دادمتشخيص نمي 

هاي مـن مخلـوط     صداهاي همه در گوش   . خوردباران مثل شالق به صورتم مي     . بردا باال مي  كرد و آن آقا هم قيمت ر      مي

: آيد، كه يكي گفتبه يادم مي. شده بود

!اين چه رسوائي است. ـ اين كار خوب نيست

. كردآقا خنده مي
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گي كـه  پشت سنگ بزر. من عقب رفتم. اول تحصيلدار دارائي بيرون آمد. در مسجد باز شد. باالخره همه برخاستند  

او تنبـان زن مـرا در دسـت داشـت و بلنـد              . پشت سر تحصيلدار آقا نمايـان شـد       .  پنهان شدم  گذارندتابوت را روي آن مي    

» ...بينم ـ تمام شدي آتش را كه از لوله ي تفنگم جستن كردند ميگوئي همين حاال هم دو شعله. خنديدمي

. كنددندان قروچه مي. شندكاند و شعله ميچشمهاي شعبان دريده شده

ـ كار هر دو را ساختي؟ 

اما آقا فرصـت نكـرد      . حرفهاي او باعث شدند كه قاضي مرا محكوم به اعدام كرد          . ـ تحصيلدار كمي هم زنده ماند     

. آخ: بگويد

 تو را فوراً گرفتند؟ ـ

ي مـا را  ي تنبيهي خانـه دسته. كردميبا ژاندارمها زد و خورد م. زدمها پرسه ميمن مدتها توي كوه. هـ نه ـ نه ـ ن  

. آن وقت رفيقي نداشتم. اي درست كنممن نتوانستم جمعيتي دور خودم جمع كنم، دسته. آتش زدند

 در كنـار رود سـاخو زخمـي    ن موقعي كه من از ارتش فرار كرده و كه در آتوانستم آن كردي را ببينم  من مي  كاش

! داد مرا از دست ژاندارمها نجات ،شده بودم

مـن دچـار    . پسر آن آقا با ژاندارمها سر راهها كمين كردنـد         ... از يك نفر كاري ساخته نيست، يك دست صدا ندارد         

. زخم خوردم، نتوانستم خودم را نجات بدهم. كمينگاه آنها شدم

ي كـه زنجيـر     او واقعاً مثـل عقـاب     . زنجيرهايش از روي سكوب آويزانند    . اندبه پاهاي او بخو زده    . كشدشعبان آه مي  

: هواي اطاق خفه و سنگين اسـت . شوندكشند، بلند ميسوزها قد ميهاي سرخ پيه  زبانه. كرده باشند، چمباتمه نشسته است    

 دردنـاك  هـاي شـديد و  زندانيان مسلول دائماً گرفتار سـرفه . ها با دود توتون آميخته شده استهاي چرك و ژنده بوي بدن 

. كنندخون تف ميو شوند، مي

حكايتهاي زندان

ي نظـامي دريـانوردي را بـرايم        كند و رفيقم داستان شورش دانشجويان مدرسـه       در سكوت شب باران همهمه مي     

روزي صبح، وقتي كه شيپور بيدار شدن را در كشتي تعليماتي زدند، دانشجويان از روي تختهاي ننو ماننـد      . كندحكايت مي 
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 كشيك را هـم     ي افسر  كردند، براي مشق و تعليمات حاضر نشدند، در غرفه         آنها از خوردن چاشت امتناع    . كشتي برخاستند 

وقتي كه پرسـيد   . ه صف بكشند  ناخدا آمد و امر كرد همه روي سطح       . گرفتضيه صورت جدي مي   ق. به رويش قفل كردند   

گفتنـد ـ   خي مـي شوند، برگفتند ـ ننوهاي خوابگاه كنده مي بعضي مي. خواهند، همه دستپاچه شدندكه دانشجويان چه مي

: يك قدم جلو گذاشت، دست باال كرد سالم داد و گفت. فقط يك نفر خودش را گم نكرد. كارد و چنگال نداريم

چـرا شـما    . شـود ايـن طـور زنـدگي كـرد         ديگـر نمـي   . ها بدون اطالع به كشور ما آمده اند       ـ انگليسها و آمريكائي   

دهيد؟ گلنگدن به دست ما ميهاي مشقي را بيتفنگ

از .  قاشـق گذاشـتند  لوي هر بشقاب دو جفـت كـارد، چنگـال و           كه در موقع ناهار په     ورش بدين نحو پايان يافت    ش

هـاي زرد   خواستند تا با اشغالگران انگليسي و آمريكائي مبارزه كنند، تمام دكمـه           لباسهاي رسمي آنهائي هم، كه اسلحه مي      

بعـد  ) هاي آنها را گذاشتند   فقط زير پيراهني  . (ا را هم درآوردند   هاي رسمي آنه  رنگ را با عالمت لنگر كندند، سپس نيم تنه        

ي آنها را از دفتر كـشتي حـذف كـرده و خـارج              دادند و اسام  » اخراج از خدمت رسمي   ي  گواهينامه  «شيپور كشيده، به آنها     

.  كه از كشتي بيرون كرده بودند، همين رفيق من بوديكي از آنهائي. نمودند

 كـه مـن ايـن       دانم چندمين بـار اسـت     نمي.  داشتم فقط هفده سال  . آمد از دهان من مي    ـ آن وقت هنوز بوي شير     

بعضي . گويندحتي اشخاص خيلي كم حرف هم در زندان كراراً جزئيات زندگاني خود را به يكديگر مي               ! شنومداستان را مي  

. كند به مو حفظ مي كه آدم آنها را نكته به نكته و موكنندتكرار ميبه قدري زياد حكايتهاي خود را 

 كه آن حكايتها،    توان گفت حقيقتاً مي . مان شنيديم در زندان خيلي حكايتهاي جالب توجه از رفيقان كمونيست خود         

، خونـسردي، رعايـت     هاي شجاعت، زيركـي   ها و سرمشق  از آن حكايات آدم با نمونه     ! اي از ادبيات تربيتي هستند    مجموعه

. شود كه براي هر فرد كمونيست كمال ضرورت را دارند ـ خوب آشنا ميمام صفاتيانضباط، شهامت و ابتكار ـ يعني ت

. كنمام، نقل ميچند داستان را كه به خاطر سپرده



نگلاوست. س: نوشته............................................... ..........................................................در زندان و در آزادي

54

قطار سپيد 

ها، ژانـدارمها و پليس. مايان گردند كه حتي سه نفر كارگر با هم در خيابانهاي شهر ن روز اول ماه مه قدغن است     ... 

 در زمينهاي خـالي و بـاير ـ    در اطراف شهر، در كشتزارها و. آينده حالت آمادگي و حاضر به جنگ درميقسمتهاي نظامي ب

. دهنددر آنجاهائي كه ممكن است مجامع كارگران تشكيل گردند ـ مانورهاي نظامي ترتيب مي

ها شروع به زنگ انهشدند، تلفنهاي كارخ  كه كارگران نوبتي عوض مي      ساعتي  صبح اول ماه مه، در     آدانهدر  روزي  

: زدن نمودند

! سوت كارخانه را بزنيد! آيدرئيس جمهوري مي! شودوارد مي» قطار سپيد«ـ 

هـا دسـتگاه . و متفـرق شـدند    » !كنيـد كار را تمـام     «: كارگران هياهو كردند  . ها به صدا درآمدند   هاي كارخانه سوت

. ها ريختندمردم توي كوچه. متوقف گرديدند

كـوپرو قـورو  ـ  چارچابـك ي كارخانجات در ها را شنيدند و به تاخت به ناحيهها صداي سوتوقتي كه پليس

 كـه موضـوع   هـا فهميدنـد  تا پليس.  تشكيل يافت ـ ميتينگ سيار سييباغچهپاپازينآمدند، در آن طرف شهر ـ در  

 كه بـر فـراز   ودند، پرچم سرخي همپراكنده شده ب ديگر همه رساندند، ميتينگ تمام شده بود؛    چيست و خودشان را به آنجا       

. يكي از سپيدارها نصب كرده بودند، چند ساعت در اهتزار بود

بلندگو 

اتفاقـاً  . كننـد صدا مـي » بلندگو«كارگران او را .  رسائي دارد صداي خوب و  . اش، تراشكاري است  اين جوان حرفه  ... 

هـاي  ها در بخـش   هفت ميتينگ سيار جلو در كارخانه      شدند، او در   كه كارگران نوبتي عوض مي     ر يك شب، در ساعتهائي    د

. مختلف اسالمبول نطق كرده بود
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بـا  .  ديـد نـشمه غازلي و در ايوانسراي، در قاسم پاشاتوان در بخش  شود، او را مي   وقتي كه هوا تاريك مي    

ـ زند و با لهجه هاي كارگري پرسه مي   هاي حومه لباس دهاتي، سطلي به دست گرفته، در كوچه        اتولي بـا صـداي رسـا    ي آن

: زندفرياد مي

 كه او ارآگاه مسنيروزي ك. روداو خيلي تند راه مي!... آي مشتري خيارشور! ... شو ـ ئو ـ ئو ـ ر   خيار! ... ـ خيارشور 

زنـد، بلنـدگو بـا    تا آدم مژه به هـم مـي  .  افتاد روي زمين و مرد ي قلبي شد؛  فرط دوندگي، دچار سكته   كرد، از   را تعقيب مي  

شـوند؛ عبـور كـرده اسـت، مـردم جمـع مـي         كه او از آنجا تـازه        هائياما در نبش كوچه   . گرددد مي ناپدي» خيارشورهايش«

. خواننداند، با دقت مي را، كه به ديوارها چسبانده شدههاي حزب كمونيستاعالميه

ك دبادبا

اين واقعه در موقـع     . ها تنگ و كجند   چشمهايش مثل چيني  . او شوفور است  . ديگر روي او ماند   » بادبادك«ب  لق... 

. كردنددر دواير كارآگاهي كارگرها را هزار ـ هزار شكنجه مي. پروا اتفاق افتادهاي پياپي و هجومهاي بيبازداشت

 ليكن تشكيالت حزب كمونيـست، از   :»جود ندارد ديگر در تركيه كمونيستي و    « كه   كردوزارت كشور خودستائي مي   

. كردهائي منتشر ميلج دشمن، درست يك روز بعد اعالميه

در موقـع  . »كـرد كـار مـي  « به تمام معني ـ  ينگي جريي كل امنيت در آن زمان شخصي مجيب نام ـ  در اداره

هـائي را كـه از   او كمونيست. گذاشتنها ميخواباندند و كاردش را به گلوي آكرد اشخاص را به پشت ميشكنجه او امر مي  

ي  الز ـ در اداره هـاي يونـاني، كـرد، ارمنـي و    به طور كلـي كمونيـست  . دادميهاي ملي بودند، مخصوصاً خيلي آزار اقليت

شوند ـ زيرا هم كمونيستند و هـم از ملتهـاي زيـر يـوغ و      ها  و بدترين تحقيرها واقع ميترين شكنجهپليس مورد هولناك

. آيندتر به شمار ميتپس

 كـه   زدالف مـي   او   ، تـوي دكانهـا    ها و ها، در كوچه  خانهتوي قهوه . ترفمجيب در همه جا با چماق درشتي راه مي        

. تواند هر كمونيستي را از صد متري تشخيص دهدمي
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گشتند و  گذرها برمي كرد، تمام راه   عبور مي  اوغالنقرههنگامي كه آن كارآگاه قوي جثه در آنكارا از بازار           روزي،  

 كه بـه دنبـال او مثـل بادبـادك پـرواز      بودندكاغذ كوچكي با نخ نازكي به پشت او وصل كرده           : كردندبه دنبال او نگاه مي    

آن كاغـذ را  . كرد بر ضد ترور فاشيستي در مملكـت اعتـراض كننـد    كه همه را دعوت مياي بودآن كاغذ اعالميه . كردمي

.  كرده بودشوفور ما به پشت مجيب وصل

. توانست از خنده خودداري كندداد نمياين واقعه را شرح مي» بادباك«وقتي كه 

اعضاء سازمان كمونيستي جوانان 

يكـي از آنهـا در ازميـر        .  سـال بـود    19 تا   17سن آنها بين    . بودنداعضاء سازمان كمونيستي جوانان     آنها هر سه    ... 

جوانك بنـد  . لنگدون مياو تاكن.  پابرهنه روي آتش ذغال راه برود وادار كرده بودندي پليس او را   هدر ادار . دستگير شده بود  

: گويداو مي.  جنگي استقامت، قوي و

 كـه آدم در موقـع گـردش روي گلهـاي     ي نيست ـ خيلي مشكلتر از ايـن اسـت   ـ راه رفتن روي آتش ذغال شوخ

! صحرائي پا بگذارد

در .  دستگير شده استسونسامسازان در در موقع اعتصاب توتون . دومي ـ نحيف و داراي تركيب ظريفي است 

انـد و چنـد روز آب   اند، بعد شروع به دادن نان شور به او كردهدادهي گرسنگي شكنجه ميي پليس اول او را به وسيله اداره

آمـده   كـه از زخمهـايش مـي   اي ساخته، با خوني ي پنج پره   ستاره  نحيف از مغز نان، كه مثل گل است،        اين جوان . اندنداده

. اش زده استرنگش كرده، به سينه

. سومين عضو سازمان كمونيستي جوانان ـ قد متوسط و اندام قوي و محكمي دارد

چـسبانده، پليـسي جلـو او    اعالميه را به ديوار ميبشيكتاشهمان موقعي كه او در بخش شبي در اسالمبول، در   

: سبز شده، بانگ زده بود

! خان افتادي، عزيزـ خوب گير

: ظرف چسب، قلم موئي و اعالميه را به دست پليس داده، گفته بود بدون اينكه خود را ببازد، جوان مزبور
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! ـ بگير، نگاهدار

آن وقت، هر چه نفس داشـت،       .  كه جوانك به سرعت از نبش كوچه پيچيده بود         آمده بود وقتي به خود    » 1فرعون«

. ي جوان زيرك ديگر خيلي دور شده بودولشروع به سوت زدن كرده بود، 

ي مبارزين را درهم شكنند توانند ارادهزندانها نمي

از . هاي متعفن پر از انواع حـشراتند اين زندانها مقبره. اندقسمت اعظم زندانهاي تركيه در قرون وسطي ساخته شده   

هـاي خـون    لكـه روي ديوارها   . دائماً در جنگ است   رفيق من با آنها     . ريزندهاي باران مي  ها مثل دانه  سقف سلول ما ساس   

. دهدبوي مهوع حشرات له شده بيني را خارش مي. نمايانند

گرفتنـد و آنهـا را مثـل    سوزها مشت مشت كيك مـي  محبوسين در روشنائي پيهآنيون ـ قره ـ حصار  در زندان 

 سـانتيمتر خيلـي اسـباب    20 ـ  15 درازاي  عقربهـائي بـه  ديار بكري گاههاي قلعهدر شكنجه. كشيدندمنجوق به نخ مي

. كردندزحمت ما را فراهم مي

 گورهـائي از بتـون      هـاي مجـرد،   سـلول . ي ساخته شـده اسـت     چدر آنكارا زندان جديد شهر پهلوي قبرستان جعبه       

تخوانها نفـوذ و  رطوبت تا مغز اسـ .  ظرف فضوالت قرار دارداند،دادهكه با پيچ به ديوار اتصال در كنار بالين تختي . مسلحند

 كه زندان  زنندها الف مي  كماليست. ربايند كه نان را از دست آدم مي       وشهاي درشت به قدري وقيح و سمجند      م. كنداثر مي 

. آمريكا نيست» سينگ ـ سينگ«گاه پايتخت تركيه به هيچ وجه كمتر از شكنجه

ي اسـبهاي  زمـاني آنجـا طويلـه     . ين اسـت  زندان آنجا چهل پله در زير زم      .  باالي كوه بنا شده است     ماردينشهر  

ديـديم چگونـه چـراغ     ما مـي  .  از زير آنها آب جاري است      .هاي آهني هستند  سلولهاي مجرد آنجا، قفس   . ني بوده است  قشو

. رفتعمر جوانان كرد و عرب در آن قفسها به تدريج رو به خاموشي مي

سـلولهاي آن  . هاي كارگري شهر واقع شده استجمعيت شهر در سر راه كوي   هاي پر ر در يكي از بخش    زندان ازمي 

من در آنجا در سـلول شـماره   . ي آهني دارد كه به جاي سقف نرده  بين آنها راهرو درازي است    . اندهروبروي هم ساخته شد   

. در بعضي از كشورها معمول است كه افراد پليس را چنين مي نامند-» فرعون «-1
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روشنائي روز فقط  . اندي مشت آدم تعبيه كرده     منفذي به اندازه   ، در آهني  در وسطِ . كف سمنتي لخت است   .  زنداني بودم  12

در آن زمان در اين سلولها پنجاه و پنج نفر      . آيندها گله گله بيرون مي    از درز زير در مورچه    . شوداز آن منفذ داخل سلول مي     

گشتند، ما دهـان را     كه كارگران از راه پشت زندان از كار برمي        هر شب وقتي  . و پابند زنداني بودند   ها با دستبند      از كمونيست 

بـه  شـد و بـه فـضاي آزاد،      صداي ما بر فراز عمارت زندان بلنـد مـي         . خوانديمرا مي » المللبين«به منفذها گذاشته، سرود     

داد و با صدائي كه از غيظ        گنده بود، تكان مي    ،ي شراب كهاش را، كه مثل بش    ژاندارم، شكمبه سرگروهبان  . رسيدآزادي مي 

: گرفت با لكنت زبان فرياد مي زدمي

! دهمـ االن به شما نشان مي

هـا كـافي    زندان بـه نظـر كماليـست       460. دهندايستند و به خواندن ما گوش مي       كه عابرين مي   گفتندقراوالن مي 

 در  زونگـول داغ   كه زنـدان جديـد در        كنندهاي تركيه خودستائي مي   شيستفا. سازندسازند و مي  آنها باز هم مي   . نيستند

در كـه  -هـم  بـودروم ي حتـي از قلعـه  » و وضـعيت گنجـايش  «يكي از بزرگتـرين مراكـز كـارگري كـشور ـ از حيـث       

 بـه درجـات بزرگتـر و        -كننـد به داخل اطاقهاي آن ريزش مـي      ها   امواج دريا از پنجره    ي سنگالخي واقع شده و    جزيرهشبه

. مفيدتر است

 و حـال آنكـه در بيـست و سـه هـزار ده، از      انـد هاي پست ژاندارمري درست كـرد ها تقريباً در هر دهكده  كماليست

. ت شده استمام تركيه مبدل به زنداني براي ملت. مجموع سي و هشت هزار ده تركيه، حتي يك دبستان هم وجود ندارد

م ،هـ  از آلمان هيتلري ـ متودهاي گـشتاپو را، از آمريكـا    اند؛انين جزائي فاشيستي را آوردهاي قواز ايتاليا مجموعه

. ضت طرفداران صلح راردن نهي محو كردن آزادي و منكوب كمتودهاي پرووكاسيون

اند به زندانها افكنده شـده و وقتـي         وانان نورس و بدون سبيل بوده     هاي تركيه، از زماني كه ج     بسياري از كمونيست  

.اند كه پيران ريش سپيد بودهاندآزاد شده

صـدها  . خواهد شـد بنويسند، صورت خيلي بزرگي اند  سال در زندانها مانده20ـ15هائي را كه   اگر اسامي كمونيست  

اند، از زنداني به زنداني انتقال يافته، تحت الحفظ از تبعيدگاهي بـه   سالهاي متمادي در زندانها به سر برده     ،هانفر كمونيست 

. اندتبعيدگاه ديگر فرستاده شده
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اي مخـصوص  هـ هاي مخفي پادگانها و دادگاهپرستان را منحصراً در دادگاه  از آغاز جنگ دوم جهاني تا امروز، وطن       

، با سرعت گيج كنندهيابدي ملت براي دموكراسي شدت مي   كه مبارزه  بينندها چون مي  كماليست. كنندينظامي محاكمه م  

ملـت ادامـه   هاي ننگين خود بر ضد دهند به تبهكاري كه به اين اژدها اجازه ميگذرانندن جديد عجيبي از مجلس مي     قواني

: كشد نام، در مجلس عربده ميازآروها، يكي از سران فاشيست. دهند

مـا  . تر وضع شـوند  كه قوانين سختخواهيمما مي. آينده خواب ما ميها بسرخ! گذاريمـ شبها ما چشم به هم نمي      

...كردها را نابود كنيم، همانطور كه هيتلر آنها را نابود ميبايد كمونيست

ها را خراب   هاي دار كارخانه  د با چوبه  يتواني شما نمي  ول. ي شما زياد است   آري، وحشت شما هم، مثل بغض و كينه       

!كنيد» منحل«توانيد حزب كمونيست را شما نمي! ي كارگر را نابود كنيدتوانيد طبقهشما نمي! كنيد

يابنـد، نماينـدگان    هاي حزب كمونيست در ميان ملت زيـاد انتـشار و اشـاعه مـي              ها و اعالميه   كه روزنامه  هر دفعه 

، »!كننـد ها بيداد ميچپيدست«: زننداند، نعره مي  نگاراني كه با دالر خريده شده     ي مجلس، وزيران و روزنامه    امريكائي شده 

 كه حتي اسم حزب كمونيست تركيـه را بـه          ليكن مرتجعين تركيه وحشت دارند    . »!عمال كمينفرم «،  »!ستون پنجم سرخ  «

. زبان بياورند

يابـد، اوضـاع بـه كلـي     افتد، يا در دادگاه نظامي حـضور مـي    يس مي اما در عوض، به محض اينكه آدم به دست پل         

. شودعوض مي

ا كـه تـوي مـردم    هـائي ر شـوند و بيانيـه    هائي را كه مخفي چاپ مي     هاي نظامي روزنامه  ي پليس و دادگاه   در اداره 

. گذارنـد انـد مـي  ه جلو اشخاصي كـه دسـتگير شـد   ،هابه عنوان مدارك مثبت و مشهود فعاليت كمونيست-كنندمنتشر مي 

، »كـار «،  »فعلـه «،  »يگـانگي «،  »كمونيست«،  »بالشويك«،  »شعله«: ، كه عبارتند از   ها و مجالت حزب كمونيست    روزنامه

ني، از   از كارآگـاهي بـه دادسـتا       هائي كه دستبند به دست و پابند به پا دارند         نيست با كمو  .اندتوي صدها پرونده دوخته شده    

. كنندهاي نظامي سير ميي پليس به دادگاه از اداره وي پليسدادستاني به اداره

حفـار  «،  »معـدنچي «،  »سامـسون سـرخ   «،  »مير سـرخ  از«،  »اسكسي شهر سرخ  «،  »اسالمبول سرخ «هاي  روزنامه

!! اندي محكوم گرديدهجبرحزب ما جمعاً به چند هزار سال زندان و كارهاي ها به اتفاق اعضاء اين روزنامه! »معدن
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ي تعقيب ارگـان مركـزي حـزب ـ يعنـي روزنامـه       كه در  پرووكاتورها اكنون بيست سال استها،پليسجاسوسان، 

اوراك ـ  «بـراي دفـاع از   از قبيل محرم دريانورد -چقدر از رفيقان قهرمان ما. باشندمي) اس و چكشد(» چكيچاوراك ـ  «

. اندجان بازي كرده» چكيچ

حـزب  ديگـر از    «: دهـد د، وزارت كشور تركيه به مطبوعات خبـر مـي         شوها مي  كه به كمونيست   بعد از هر هجومي   

... هـا  كمونيـست «كشند، هاي آنكارا باز زوزه ميولي پس از اندكي، ياوه سرايان خيابان ؛»كمونيست در تركيه اثري نيست    

بارزه بـا جريانهـاي     م«دهند، قانون   ميتشكيل  » با كمونيسم كميسيون مبارزه   «ي مجلس    نمايندگان مارشاليزه  .»...هاسرخ

معي دست به غـارت     جكيست، كه در ضمن نمايش      پان تور هاي فاشيستي، ولگردان وقيح     دار و دسته  . شودوضع مي » چپ

. شوند مورد تشويش و پشتيباني واقع ميزنندو چپاول مي

شـوند  ملي مجبـور مـي    ضـد نخواهي، محافـل زمامـدار      خواهي  گاه گاهي،   . ماندولي درفش توي كيسه پنهان نمي     

در رأس ... هـاي عميقـي دوانـده اسـت    حزب كمونيست در تركيـه ريـشه    «: نويسدمي» اولوس«ي  روزنامه. اعترافاتي كنند 

» !ها قرار دارند كه خواهان آزادي و دموكراسي هستند، كمونيستاشخاصي

اذعـان كننـد    مجبورند  نامند،  مي» كاالي وارداتي «زنند و ما را     هم كه به ما همه جور تهمت مي       ها  حتي كماليست 

مخـصوصاً همـين    . ملت براي صلح، دموكراسي و اسـتقالل ملـي قـرار دارد           ي  س مبارزه   كه حزب كمونيست تركيه در رأ     

. كندموضوع بيش از هر چيز آنها را دچار هراس مي

عنـي  ماين شخص از حيث عقايد و اعمالش يك نفر فاشيست به تمام             . شودناميده مي تيناز تپه  كه   ژنرالي هست 

: هاي خودش چنين نوشته بودوقتي كه او استاندار اسالمبول بود در يكي از گزارش. كلمه است

اند ـ در حقيقت  نظامي تركيه مورد رسيدگي واقع شدههاي هاي سياسي، كه در طول ساليان دراز در دادگاهپرونده«

هـا  حزب، ملت را دعوت به مبارزه عليه آمريكـائي        اين  اكنون  ... اندي مركزي آن بوده   عليه حزب كمونيست تركيه و كميته     

دولت آنكـارا اسـتقالل مملكـت را در   «: دارددهد، اظهار ميانتشار ميهائي كه اين حزب در ميان مردم در اعالميه. كندمي

. » به بيگانگان فروخته استمقابل دالرهائي كه دريافت داشته
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ي خـود اقـرار     آشكارا بگويند، در راپرتها و گزارشهاي محرمانـه       كنند   كه جرئت نمي   دشمنان ملت تركيه مطالبي را    

خواهنـد آن حـزب را مـضمحل     كه با قوانين فاشيستي خـود مـي   حزبي را اذعان نمايندتأثيرآنها مجبورند نفوذ و  . كنندمي

: توان گل اندود كردروي خورشيد را نمي. كنند

هـا  هاي نظامي، در زندان   هاي عادي و دادگاه   ر دادگاه هاي تركيه رو به روي دشمن د       كه كمونيست  سي سال است  

 قبل از اعـدام گفتـه بـود، ماننـد           1920هاي پليس، آخرين حرفهاي مسعود رفيق خود را، كه نامبرده در سال             گاهو شكنجه 

: كنندسوگند مقدس تكرار مي

! ـ زنده باد حزب كمونيست تركيه

! بايد جلودار بود

او . دكناو توي حياط ايستاده و مثل بز كوهي، با ترس به اطراف نگاه مي             . پيدا شده است  اي در زندان    محبوس تازه 

او . دانـد جوانك يك كلمه تركـي نمـي  .  كه گوئي هر لحظه منتظر است مورد حمله واقع شود        آيدچنان هراسان به نظر مي    

. شده استبراي يك دسته برنج در كشتزار مرتكب قتل .  استآرديشناصالً الز و از آبادي 

در مـزارع   . انـد هـا كـود داده شـده      آنها به حد وفور با خون و عرق آبياري شده، با اجساد فعلـه             ... مزارع برنج تركيه  

هـا از  ، فعلـه منـدرس  در كنـار رود  عدنان ـ منـدرس  ، در امالك ماريتساي رود كوچك  مالك، در جلگهبكرقره

 خود آن مالك بزرگ با كاله پاناماي آمريكائي، تازيانـه در دسـت،      ميرند، در صورتي كه   گرسنگي و ماالريا مثل مگس مي     

كارگران كشاورزي به اتفاق دهقانان كراراً بـر ضـد مالكـان قيـام        . كنندبدون اعتنا به اين وضعيت در امالكش گردش مي        

 روزي صدها نفر دهقانـان      .شود دائماً خونريزي مي   قادرليدر مزارع برنج در شهرستان      . انداند، مالك آنها را سوزانده    كرده

 يـك لـشكر كامـل بـراي سـركوبي دهقانـان       آدانـه از . آن ناحيه اسلحه به دست گرفته، بر ضد مالكان قد علـم كردنـد    

. از هر دو طرف جمعي كشته و زخمي شدند. ها پناه بردنددهقانان عاصي به كوه. فرستادند

كـايي  هر تراكتـور آمري   . علت هم دارد  . شوندتر مي ي روستائيان سال به سال بيش     شورشهاي طبيعي و بدون مقدمه    

مالكان ترك بـا  . كندخانمان ميها خانوار روستائي را زير زنجيرهاي خودش خرد و بي         ده،  ، مثل تانك  آناتوليي  در جلگه 
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اي مـن بـر  ! از ده من برويد، گم شـويد  «: گويندتراكتور آمريكائي تحصيل نموده، به دهقانان مي      » ي مارشال نقشه«كمك  

» . خواهم آوردلها و آلماني ها با تراكتور برنج، كتان، پنبه به عمها، انگليسسوداگران مرگ، براي آمريكائي

اند، مراتـع را از آنـان       كرده كه صدها سال پشت در پشت در آنجا زراعت مي          دكنندهقانان را از زمينهائي بيرون مي     

. اندچراندههاي خود را در آن مراتع مي دام،گيرند، و حال آنكه آباء و اجداد آنها هممي

 در تكـاپو و  چوقوروديهاي ديار بكـر،  خانمان شده، در راه  نان و بي  چينان بي  خوشه كاران و صدها هزار نفر اجاره   

هاي كثير روستائيان است، فقـط       كه باعث خانه خرابي توده     ي نجات خود از اين وضعيت وحشتناك      دهقانان برا . سرگردانند

دارند و بر مالكان    شاخ خرمن يا تبر، برمي    رسد اعم از چهار    اسلحه و هر چه به دستشان مي       آنها هر . بينندعالج مي يك راه   

 زد و 223 شهرسـتان  22 فقـط در  1949 كه در مدت شـش مـاه سـال         طبق اطالعات جرايد حساب شده است      .شورندمي

ها  طويله هقانان عمارتهاي اربابي، انبارها و    د. واقع شده است  ها و قواي نظامي     خورد مسلح بين دهقانان با ژاندارمها، پليس      

حقيقي داشته،  زد و خوردهاي آنها صورت جنگ       . اندكردهاند و زمينها را بين خود تقسيم مي       بردهسوزانده، دامها را مي   را مي 

 كـه  دهنـد انـد، نـشان مـي   ادهتركيـه رخ د    كه در دهات     وقايع خونيني . اندكرده شركت مي  ها صدها نفر از روستائيان    در آن 

ي دهقانان براي زمـين بـيش از       كه مبارزه  دهنداين وقايع همچنين نشان مي    . ي صبر دهقانان ديگر لبريز شده است      كاسه

. يابدها بستگي و پيوند ميي ملت ترك بر ضد بردگي آمريكائيپيش با مبارزه

انـد،  خيابان آنكارا، كه خودشان را بـه آنهـا فروختـه   نويسان مزدور   حتي ياوه . وحشت بر مالكان مستولي شده است     

روستائيان بر ضـد حكومـت قـانوني        «،  »!آتش حريق شورشهاي روستائيان سراسر مملكت را گرفته است        «: كشندزوزه مي 

» !كنندقيام مي

رند انان حاضدهق. اند كه در آرزوي زمين به ستوه آمده   هاي متمادي است  دههاي ميليوني ميليوني روستائيان س    توده

ولي آنهـا فقـط بـه يـك شـرط      .  براي خود زميني به دست آورند      ،بتوانندكه  اي   به هر وسيله   با ناخن، با دندان، با اسلحه و      

هـا را سـازمان بـدهيم و        در رأس نهضت قرار گيريم، تـوده      ها،  به شرط اينكه ما، كمونيست    : زمين را به دست خواهند آورد     

. مجتمع كنيم

ي حيـات  ي وضـعيت روسـتائيان در تركيـه ـ مـسئله     حل مـسئله . ر كنار بمايم، ناظر و شاهد باشيمتوانيم بما نمي

 با چه دشـمناني مجبـور   با چه عناصر غيرمتجانس و. ي كارگر تركيه و پيش قراول آن ـ يعني حزب كمونيست است طبقه
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چقدر ديگر هنوز هم    ! ايم شكست بدهيم  ه ضد لنيني را ناچار شد     ي»هاجريان«چقدر  !  مبارزه كنيم  ايم در صفوف حزب   شده

طلبـان، انحرافيـون   روهـا، تـصفيه  انـشعابيون، دنبـال  : انـد كردهچه اشخاصي بر ضد ما قيام مي   ! رحمانه مبارزه كنيم  بايد بي 

ي آنهـا هـم    يقين در يك مـورد همـه       .»!هاي سالني كمونيست«سرايان،  ها، ماجراجويان، ياوه  مخالف دهقانان، بناپارتيست  

 غيرمتشكل باشد، ولي اسـتالين بـه مـا چنـين            اند كه حزب كمونيست پيرو نهضت طبيعي و       خواستهآنها مي : اندده بوده يعق

. ما هرگز نبايد اين مطلب را فراموش كنيم. ـ اساس منطقي هر نوع اوپورتونيسم است» رويدنبال«ايدئولوژي : آموزدمي

اي روي قلب  هدكمه

امـا چنـين   انـد،  هر دو جوان خيلي ضعيف شده. اند را باز كردهتيپوكي و بالشويكاي  بخوه: امروز ما خوشحاليم  

. خوريمما با هم چاشت مي. ي آنها حاال قويتر شده است كه روحيهرسدبه نظر مي

ي پر از غذا به ما هايشناسيم، قابلمه، كه ما او را هيچ نميماموش ـ عبداهللا علي آهنگر از طرف شخصي به نام 

در سـالهاي  . نظيـري اسـت  تيرانداز بـي . پيكري استگويند كه اين ماموش ـ مرد ريش سپيد و خوش سيماي ديو مي. داد

اي از ژانـدارمها تحـت فرمـان سـرهنگ حميـد      روزي، در موقعي كه دسته. جنگ اول جهاني او از ارتش فراري شده است     

 بـا جمعـي از سـربازان    مـاموش اند، بردهاران كردن مي   را براي تيرب   وجورخودي  اي از ارامنه  ت معروف، عده  توركيسپان

هـا  او آنها را مدت مديدي تـوي كـوه        . انداند و دهقانان ارمني را از تيرباران شدن نجات داده         فراري به ژاندارمها حمله كرده    

يش از شصت سال گويند حاال سن او بمي. برده است، تا باالخره از سر حد گذرانده است        حفظ كرده، از محلي به محلي مي      

ما از علي آهنگر خواهش كرديم تشكر قلبـي مـا را   . ي دادگاه ما را در آنجا ديده استماموش در روز نخستين جلسه    . است

 كه ديگر ما راضي به زحمت او نيـستيم و خـواهش داريـم بـراي       ب و شجاع ابالغ كند و پيغام بدهد       نسبت به آن مرد نجي    

.  با ميل و اشتهاي كامل خورديملي غذاهائي را كه او فرستاده بودو.  دچار زحمت نكندما خود راخاطر 

: گويدخندد و ميتيپوكي دائماً مي

هـا چـه     كه شما بـا زنـداني      :پرسيداما اتصاالً از ما مي    . است كه از تقصير ما گذشته       گذاشتـ رئيس بر ما منت مي     

! ها! گفتيمما هم به همين سادگي مي! مالكانمغز چه چيزهائي دلش خواسته است، كاسه ليس بي. كنيدصحبت مي
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: گويداو مي. كندتر قضاوت ميي تمام قضايا جديبالشويك درباره

. ـ مادامي كه كالفتچي چشم دريده اينجا است، من وتو هميشه سر و كارمان با دستبند و پابند خواهد بود

مـن پيـراهن آبـي سـير آسـتين كوتـاهي            . رونـد ه مي زندانيان توي حياط را   . رويمرف غذا بر روي بام مي     صبعد از   

ي  جيـب پيـراهن مـن دكمـه    روي. ها با جيب كوچك، زماني در ميان جوانان كارگر مد بودنـد اين قبيل پيراهن  . امپوشيده

انـد،  چقدر ما را بازرسـي كـرده      . آنرا يك نفر كمونيست بلغارستاني به من بخشيده است        .  كه نقشي هم دارد    كوچكي هست 

.  مانده است  اند، با اين وصف اين دكمه، كه جادو شده يا طلسم هم نيست، محفوظ             ار از سر تا پاي ما را تفتيش كرده        چند ب 

 كـه مـن واضـح و        رسـيده اسـت   ها نمي به فكر پليس  . ت روي دكمه نقش شده اس     اند كه عكس چه كسي    دانستهآنها نمي 

ك تيز معمولي خود بوده، پشت تريبون هم نايـستاده، بـدنش را        او بدون ريش نو   . امام زده آشكارا عكس لنين را روي سينه     

 با ميليونهـا مـردم هـم    ،كمي به جلو نينداخته، كاله كپي خود را در دستش نگرفته بود، دستش را با وضع عادي باال نبرده             

لـيكن پيـشاني   . دديدند، كه موهاي مجعد دور آنرا گرفته بودناي را مي  ها فقط صورت گرد كودكانه    پليس. كردصحبت نمي 

. بلند لنين، چشمهاي كمي كج خاص او، از زير ابروان باال كشيده در مقابل چشم من بودند

:پرسدبالشويك با حجب مي

ـ اين كيست؟ 

. دارم  نگاه ميدهم، كه عكس چه كسي را روي قلبميح مي كه قابل فهم جوان باشد، توضمن هم با زباني

ي طال نان، پزشك و ليره

امـا بـراي   . كننـد ي روزانه زندانيان را ـ كه عبارت است از يك تكه نان به قدر مشت گره كرده ـ تسليم مـي   هجير

كار براي اينكه اين مخلـوط گـل و       مقاطعه. ها، هفتاد تا شاهد بايد آورد     به قول قديمي  را بتوان نان ناميد،     » نان«اينكه اين   

 كه مردم به جاي نان گل كه به اين فكر است   . دهد رشوه مي  يس زندان شن و كفك را به مصرف برساند، به دادستان و رئ          

. دهندها، اصوالً چيزي نميما، كمونيسته خورند؟ بمي
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حاضر » هابرهنه«هاي  حتي ساكنين نمره  . كنيم كه ما با زندانيها راجع به اين نان صحبت مي          روزهاي متوالي است  

شـويم بـين تركهـا و الزهـا ارتبـاط و            متدرجاً ما موفق مي   .  متفقاً اقدام كنند    كه همه  الزم است . شوند آنرا تحريم كنند   مي

كـار و دادسـتان   به مقاطعـه كنند، صداي فحش دادن زندانيان حاال ديگر، هر دفعه كه نان را تقسيم مي       . توافق برقرار كنيم  

دارو . مـر مطلـق اسـت   اسـت ـ يعنـي آ   » پاخان« در آن نمره او. كند كار را خراب ميچاليقرهي شود، فقط نمرهبلند مي

ولي ما به نيروي اكثريت آنها را تحـت فـشار   . تمام آدمهاي او ـ عمال و جاسوسان رئيس زندانند . ي مخصوصي دارددسته

خواهنـد بـا دسـت همـين      كه والي و كارآگاهي مـي اما بايد دانست. ترسند از ما مي چالي و شريكانش ديگر   قره. گذاريممي

. را بسازنداشخاص كار ما 

. اند كه خيلي غيرمترقبهدهدني ما در زندان وقايعي رخ ميدر اين ضمن در زندگا

پزشـك  . تمـام زنـدانيان برپـا خاسـتند       . نشينان دو نفر از محبوسين مبتال به اسـهال خـوني شـدند            ي كوه در نمره 

تـاكنون از   . ون چنين چيزي ديـده نـشده بـود        در زندان اينجا تاكن   . بيماران را به بيمارستان دولتي فرستادند     . شهرداري آمد 

. اندبردهها را بيرون مياينجا فقط اجساد مرده

پزشـك اسـت يـا بيطـار، كـسي چـه            . پزشك شهرداري اينجا در عين حال پزشك قانوني دادگستري هم هـست           

امـا در عـوض از ديـدن    » دوست نـدارد «اسكناس را . گيرداز چپ و راست رشوه مي. كنداز باالي عينك نگاه مي    ! داندمي

بـراي  . نويـسد شود و عقيده خودش را مي     اگر كسي را در اطراف بكشند، او حاضر مي        . زنندي طال چشمهايش برق مي    ليره

در زندان اطاق خالي كوچكي بـه       . شودشياد به ندرت در زندان ديده مي      » دكتر«اين  . گيردهر سطر يك ليره از طرفين مي      

ي معاينـه  «.برنـد ، بيماران را نزد او مي  در مدتي كه دكتر توي آن اطاق نشسته است، زندانبانان          .وجود دارد » درمانگاه«نام  

. يابدهم انجام مي» پزشكي

: پرسدزند و مياي به بيمار ميدكتر با عصا سوخولمه

ـ چه حال داري؟ 

: زند دكتر فرياد مي،»دلم«به محض اينكه بيمار بگويد 

. كند و بيمار را از اطاق بيرون مي!كندـ دل من هم درد مي

. آورندبيمار ديگر را مي
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چه درد داري؟ 

...ـ دندانهايم

. كننددندانهاي من هم درد مي! ـ برو گم شو

. رودخيزد و ميبعد دكتر برمي. يابد دقيقه معاينه ادامه مي40 ـ 30بدين نحو 

 زنـدانيان شـروع بـه داد و         ،اينكه دكتر توي زندان وارد شـد      به محض   .  اوضاع غير از اين بود     ،اما در اين دفعه آخر    

: فرياد كردند

!  اين بيمار را معاينه كنيم،بيائيد ما! ـ دكتر بيمار آمده است

. ي خود صرفنظر كند و بيماران را به بيمارستان فرستادتصميم گرفت اين دفعه از قاعده» دكتر«

 كـه   اندسين جداً شروع به گفتگو كرده     حاال ديگر محبو  . افزايد مي ناچيزترين موفقيت هم به جسارت و جرئت مردم       

. نان خراب را تحريم كنند

كننـد و شـب      زودتر از همه باز مـي      ، آن اطاق را   صبح درِ .  در اشكوب باالي عمارت زندان است      چاليقرهي  نمره

آنهـا سـيگار   . اندباتمه روي تختخواب نشستههاي آن اطاق چمچند نفر از زندانيان در يكي از گوشه  . بندندديرتر از همه مي   

. كشند حشيش مي.كنندكلفتي را دست به دست رد مي

اند، ها در اطراف ظرف آهني نشسته     چهار نفر از زنداني   . كنندچالي با ورق گنجفه قمار مي     روز روشن توي اطاق قره    

. شوندهاي ركيك آنها شنيده ميفقط عبارتهاي كوتاه و فحش

. پتو و دوشكش را هم باخته است. بازد مييكي اتصاالً

ـ ديگر چه داري؟ 

. ـ پيراهنم هست

. دهدكنم، بوي گند ميـ سر آن بازي نمي

: گويدكشد و ميهاي عريان دراز ميرود، روي تخته با پيراهم و زيرشلواري كنار ميپاك باخته،

! شوندـ آخ، استخوانهايم دارند خرد مي
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چـالي  او خـود قـره    . مياني ايستاده اسـت   الغرپهلوي آنها زنداني گندمگون و    . انندميكنان دو نفر مي   از چهار نفر باز   

قماربازي را خود بـه راه      . كند و مراقب بازي است    هاي تسبيح كهربا بازي مي    او با انگشتهاي بلندش با دانه     . است» پاخان«

. گيرداندازد و سهمي از برنده ميمي

 كه  نوز مدت حبس او به سر نيامده بود       ليكن ه . براي نزاع راجع به مرز زمين به زندان افتاده بود         چالي  اولين بار قره  

 در مقابـل  در زندان ما هـم يـك نفـر زنـداني را    . انتقال او از زنداني به زنداني شروع شده بود. يك نفر زنداني را كشته بود   

اين مرد موذي، بد كينـه . ان استي زندان است، دژخيم زند ـ بال چاليقره. پولي كه از دشمنش گرفته بود، زهر داده بود

به .  كه در معرض باد قرار گرفته باشد       هاي خار مغيالن است    او مثل بوته   . سمج دائماً در حركت و گوئي دچار تشنج است         و

. نامند ميالنچالي يعني خار مغيهمين مناسبت هم او را قره

كلي حنائي رنگ است، حتـي   يكي از آنها روي و مويش ب      . يزندربا شتاب مي  ها را    ورق .زنندقماربازان كم حرف مي   

چـشمهاي  . گـذارد ي طال روي ظرف آهنـي مـي  او يك ليره. نامنداو را بكتاش ابرو حنائي مي. هايش هم حنائي رنگند  مژه

. كندچالي از باال نگاه ميقره. شوندآن ليره ميي همه با حرص و آز متوجه 

:گويدبكتاش مي

ر بزنـ ورقها را خوب ب ...تكخال بده! از زير نگاه نكن! ر بزندرست ب .

... مال تو، مال من.... براي تو، براي من... مال من... ـ مال تو

ظرف . پردرنگ از روي هر دو مي     . گيردحريفش مچ دستش را مي    . كندابرو حنائي دستش را به طرف ليره دراز مي        

. افتدآهني مي

! ت فطرتـ بده، پس

! گذارم برداريـ نه، بد ريخت، نمي

: گويدگيرد و بين آن دو ايستاده، ميچالي ميانه را ميقره

.نامندچالي مييادت باشد، كه مرا قره! ـ بكتاش، اين ليره گلوگير تو خواهد شد

ي چـالي سـكه  قـره . كدچاز پيشاني بكتاش خون مي    . شودصداي داد و فرياد ساكت مي     . كنندآنها را از هم جدا مي     

. گذاردطال را توي جيبش مي
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! چالي، اين كار براي تو گران تمام خواهد شدـ قره

. اي، بكتاشتو هنوز توله. ايمها را ديدهـ از تو گردن كلفت

. شودكند، مشغول ماليدن پاهايش مي كه خدمت او را ميزنداني. لمدچالي روي دوشك ميرهق

خون جاري است هاي حياط روي سنگ

جوشـد و زمزمـه      در آن نمـي    ديگر آب . كلي خشك شده است   دارند تقريباً ب   زندانيان از آنجا آب برمي      كه ايچشمه

 ليوانهـاي حلبـي بـه تـه سـنگ آب            هـاي خـالي و    كـوزه . ريزدي سنگ آب مي   ي باريكي تو   بلكه به شكل رشته    .كندنمي

. بالشويك هم توي جمعيت است. كننددحام كرده، هياهو ميمردم در اطراف چشمه از. شوندخورند و پر نميمي

!تحريم شروع شد! تحريم. گيرندزندانيان نان را نمي. آورندجيره را مي

. هاي خودمان را با شن سوراخ كنيمخواهيم رودهـ ما نمي

درخواستهاي زنـدانيان   كه او روند، تقاضا كنندد سرگروهبان مياكشي اوغلي سراج نزعلي آهنگر، كاپيتن عثمان و    

. را به اطالع رئيس زندان و دادستان برساند

: زنداو عمداً با صداي بلند بانگ مي. فرستدچالي نوبتچي اطاقش را دنبال نان ميتنها قره

! چه حرفها ... گويند سياه است، گل است، شن است      مي... گيرنددهند، نمي نان مفت به آنها مي    . ـ ما طرفدار نظميم   

! اندخوردهي خودشان بولكي سفيد مياينكه توي خانهمثل 

گذارنـد بـه آن     ايستند و هيچكس را نمي    كنند، جوانان الز دور سبد نان مي      در آن حيني كه طرفين داد و فرياد مي        

 دشـنام  .رودمـي آيد و به طـرف الزهـا      اش از نمره بيرون مي    چالي با دار و دسته    قره. زندانبان فرار كرده است   . نزديك شود 

ي يكديگر  ها و ليوانها را به سر و كله       كوزه. افتندها به جان هم مي    زنداني. شوديك مرتبه غوغائي برپا مي    . دهدركيكي مي 

 كه بـا قـدرت پرتـاب         گلي بزرگي  يكوزه. شوندخورند و خرد مي   خوري به ديوارهاي سنگي مي    استكانهاي چاي . كوبندمي

. كندچالي را زير و زير ميهفروشي قرقهوه» يدكه«شده است، 
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شـعبان،  . انـد محاصـره كـرده   رانـده   » حمـام «چالي را بـه كـنج       ي قره دار و دسته  . برق كاردها و خنجرها درخشيد    

چالي به يك دست منقـل و بـه         قره. يابدصداي داد و فرياد توي حياط شدت مي       . آيند پيش ما  ميدوند،بالشويك و چته مي   

. كنـد ي بزرگي او را تعقيـب مـي       بكتاش هم با قمه   . چرخدل مارماهي توي حياط كوچك مي     دست ديگر كاردي گرفته، مث    

: كننداز همه طرف فرياد مي. اش جدا شده، تنها مانده استچالي از دار و دستهقره

! ـ بگير

! ـ مثل سگ، ميكشمت

چالي از جلـو  قره.  كه كجاستشود تشخيص داد،ديگر نمي. شوندها روي ديوارها به سرعت نمايان و محو مي       سايه

يك لحظه آنها   . سرا پا غرق خون است    . رسدبكتاش به او مي   . دوداو به سرعت از پلكان به روي بام مي        . گريزدبكتاش مي 

جفت چشم ميشي و يك جفت چشم سياه به هم نگاه يك  : شوندكنند و به صورت يكديگر خيره مي      روبروي هم مكث مي   

. افتـد خورد و كارد از دست او مـي چالي مي كه به دست قرهشودر اطاق مجاور منقلي پرتاب مي دناگهان از . شوددوخته مي 

 كه باقي صداها   شودچنان فرياد گوشخراشي بلند مي    . كندي دشمنش فرو مي   اش را توي سينه   در همان لحظه بكتاش قمه    

. گرددو هياهو مستهلك مي

ي كالفتچـي از پنجـره    . توي حياط هر چه بوده، زير و زبـر شـده اسـت            . افتدمثل جارو، از بام سرازير مي     چالي  قره

: زنداطاقش نعره مي

! كشندمي!... كمك كنيد! ـ ژاندارمها

. انداز ترس چشمهاي او از حدقه درآمده

چـالي بيـرون    ي قـره  شـود، قمـه را از سـينه       بعد خم مي  . گردد وسط حياط ايستاده، به طرف آن صدا برمي        تيپوكي

. كندشد و به طرف آن صدا توي پنجره پرتاب ميكمي

! اين هم كمكي، كه تو الزم داري! ا ـ آـ بي

. رودي پنجره فرو ميزند و مثل تير آتشين، به چهار چوبهقمه در نورخورشيد برقي مي

: زندي هولناك ديگري ميكالفتچي نعره

! ها استاين كار كار كمونيست! ـ نجات بدهيد
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كند و كثافات توي آنرا از پـشت نـرده، بـه سـر و روي آن پرووكـاتور                   رف متعفن فضوالت را بلند مي     رفيق من، ظ  

. پاشدمي

: دهدافسر فرمان مي. دوندژاندارمها روي ديوار مي

! ها را پر كنيدـ تفنگ

. كننـد مـي  كه توي حياط دست به يخه هـستند، يكـديگر را رهـا               زندانياني. شود مي ها بلند صداي كلنگدن تفنگ  

. شوندها به طرف پائين گرفته ميهاي تفنگلوله

. اندتمام واليت ـ روي ديوار آمده» ارباب« مالك چيارهمناندارمري محل، دادستان، والي و رئيس ژ

: دهدافسر فرمان مي

! زنيمواال با گلوله مي! ـ همه كاردها را بيندازيد

هـا  هـاي تفنـگ  لولـه . كـشند قب رفته، كنار ديوار صف ميند و عقب ـ ع كناردها را پنهان ميقسمتي از زندانيان ك

 روي سنگها خون جـاري      .اندها افتاده كنند، اجساد مرده  ها ناله مي   توي حياط زخمي   .كنندراست توي چشمهاي ما نگاه مي     

. است

ه در ايـن زنـدان و چـه در          از آن روز ديگـر چـ      . انـد در را به روي ما قفـل كـرده        . رانندها مي زندانيان را توي اطاق   

اجـساد  . آوردنـد گذاشتند ما نزد زندانيان ديگر برويم، هيچوقت براي گردش توي حياط نمـي زندانهاي ديگر هيچ وقت نمي   

 و خيلـي از زنـدانيان دسـتبند و    به دست و پاي بكتـاش . نشينان انداختندها را توي اطاق كوهها را جمع كردند، زخمي   مرده

هـا جـواب    تمام زندانيان در بازپرسـي    . نتيجه ماند قضيه را پيدا كند، بي    » محركين« دادستان تالش كرد     هر چه . بند زدند پا

. دادندمي

! چالي تقصير داشتـ خود قره

و بـه   كه او به الزها دشـنام داد  وقتي. ابان خود شدهاي اربي رئيس زندان بود و قرباني حيله      ارادهچالي آلت بي  قره

 كه مطابق معمول، تركها از او پشتيباني خواهند كرد و آنها هم به الزها حمله خواهنـد كـرد،           كردصور مي آنها حمله كرد، ت   

. ولي قضيه غير از اين شد

: كردخود رئيس زندان چنين اعتراف مي
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سـته،   كه در آن تركها به اتفاق الزها بر ضـد قواعـد زنـدان برخا   اي است واقعهاينجا اين واقعه ـ اولين  در زندان ـ

. انداقدام كرده

! سالم، اسالمبول

مورزنند و با سه مـأ  به دستهاي ما مي يك روز صبح دستبند   . كنند باز ما را منتقل مي     .از آنكارا تلگراف رسيده است    

ي گاالتـه بـه طـرف مـسجد     اسـكله پياده، بـا دسـتبند، از   ! آئيم و باز ما به اسالمبول مي   كنندژاندارم توي كشتي سوار مي    

كنـيم كـه هرگـز ايـن شـهر را      لحظه چنين تصور ميرسيم، يك وقتي كه به روي پل شاخ زرين مي    . رويم مي صوفيهااي

ام هـر    من در حافظـه    اما. ايماي وارد شده  ي دور افتاده  ايم يا از دهكده   بار است كه از كوهستان آمده      گوئي اولين    ايم؛نديده

هـاي  هـاي كارگرنـشين، تمـام سـرازيري و سـرباالئي           تمـام بخـش    مـن . شناسم هر سنگ آنجا را مي     ي آن و  پس كوچه 

 تاريـك آنـرا مثـل پـنج         هاي باريك، كثيـف و    بستها و بن  وچهكهاي خراب و پرچاله، پس    هاي ناداران، سنگ فرش   كوي

 كه ثروتمندان سـير و شـكم گنـده، زنـدگاني عاطـل خـود را در آنجـا                    مشناسهائي را مي  بخش. شناسمانگشت خودم مي  

مـن اسـالمبول ـ قلـب     . من مردم زحمتكش آنرا دوسـت دارم . من اين شهر را دوست دارم. كنندگذرانند و عياشي ميمي

. ي كارگر آنرا دوست دارمزندگاني سياسي تركيه، مهد طبقه

راه نه هوا بـه آنجـا       . اندازند يعني به يكي از زيرزمينهاي وزارت ژاندارمري سابق سالطين مي          ما را به زندان موقتي    

ـ       . دهد نور تار مختصري مي    ،چراغ برق كوچك  . يابد، نه نور خورشيد و روشني روز      مي رزمين پـر از    قـسمت اعظـم كـف زي

انـد و تـوي زخمهـا       زخمهاي او چـرك كـرده     . اي افتاده است   در گوشه  دهقاني كه سراپايش مجروح است    . مدفوعات است 

. ه زيرزمين را گرفته استبوي سنگين الش. او مشرف به مرگ است. زنندكرمها وول مي

شـويم، ايـن پرسـش را       بـه محـض اينكـه از درگـاه داخـل مـي            . كنندهمان روز ما را نزد دادستان كل احضار مي        

: شنويممي

ـ شما اعضاء حزب كمونيستيد؟ 
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انـد، مـشرف     كه سخت مجروح كرده    در زندان موقتي ژاندارمري دهقاني     كه   مداريبه جاي پاسخ دادن ما اظهار مي      

 كـه در    ي كاغـذهائي را   دسـته . كنـد نبـال مـي   حرف خودش را د   . گيرددادستان اين اظهار ما را نشنيده مي      . ه مرگ است  ب

 كه مادامي كـه از شـكنجه        داريمآن وقت ما اعالم مي    . كندپيچ مي كند و ضمناً ما را سوال     زير و رو مي   مقابلش قرار دارند،    

االت دادسـتان   ميرد، دست برندارند، به سـؤ     دو قدمي دادستاني دارد مي    ر  ، كه د  چاتالچيدهقان اهل   -كردن شريف نام    

رود، به  كه كار پيش نميبيندوقتي كه مي  . مانيم ساكت مي  ما. دهددادستان به سوالهاي خود ادامه مي     . جواب نخواهيم داد  

. كند ما را ببردژاندارم امر مي

اي  اسـامي    ها، دشنامها و  وقتي آنجا پر از نقش    مرهاي زندان   ديوا. دارندتا شب ما را در عمارت دادگستري نگاه مي        

اي ي پـنج پـره     و سـتاره   چكـش هـا داس و     در يكـي از گوشـه     . اند كه با مداد نوشته يا با چيز سفتي خراشيده شده          هستند

 ما هـم بـا غـروش    .يابيمها ميي آنها را توي ساير نوشته تاريخ محاكمه هاي آشنا و  نيستما نام بسياري از كمو    . اندكشيده

. گذاريم زير آن هم تاريخ مي.خراشيمسامي خود را روي ديوار مي ا،نيكلي

به قـرار معلـوم، در وزارت دادگـستري و          . فرستندكنند و تحت الحفظ به آنكارا مي      آهن مي شب ما را سوار قطار راه     

 مـا را    ،ن بـه آن زنـدان، از ايـن شـهر بـه آن شـهر                از اين زندا   ، ما هاياند با اين نقل و انتقال     رفتهي امنيت تصميم گ   اداره

رسـيدگي بـه    . دهـد اند، نتايج نامطلوبي مـي     كه آنرا اختراع كرده    ولي اين تاكتيك، براي اشخاصي    . ندمستأصل و ناتوان كن   

انـد، مـردم بـه هـر        بـرده پرونده ي ما چند ماه طول كشيده و هر چند محرمانه در جريان است، به هر شهري كه ما را مي                    

در همـه جـا در ايـن        . يافتـه انـد   نحوي بوده، از فعاليت حزب كمونيست، از هدفهاي مبارزه و منظورهـاي آن اطـالع مـي                

. اندكردهخصوص گفتگو مي

بـاالخره دادرسـي   . اند، رد و تكـذيب كنـيم  داده كه دادستاني و كارآگاهي به ما نسبت مي        ايم اتهاماتي را  ما توانسته 

ي اوراق تبليغاتي و تبليغات شفاهي در ميان مـردم  براي اشاعه«:  حكم را به اين شرح قرائت كردمنشي دادگاه. پايان يافت 

» ...شوندبه نفع حزب كمونيست تركيه، كه مطابق قانون منحل گرديده است، محكوم مي

ئـيس زنـدان،   ر. كنند ما را از زندان آنكارا مرخص مي،ايم و در شب عيد سال نوما مدت محكوميت خود را گذرانده     

بـا مهرهـائي بـه      » ايگواهينامـه «اش دارد   طاس است، با سيگاري، كه هميشه الي لبهـاي برگـشته          ،  كه سرش مثل زانو   

پس از خاتمه يـافتن  . براي تبليغات كمونيستي محكوم شده است«: خوانيممي. دهد به دست هر كدام از ما مي ،بزرگي نعل 
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هم هـر پليـسي مـا را از هـر ده            » سندي«با چنين   . امه يا تذكره نداريم   ما شناسن . »مدت محكوميت مرخص گرديده است    

دو روز بعد پلـيس مـا را از آنكـارا تبعيـد             . شودطور هم مي  همين. ختكند، تا چه رسد پايت    ي كوهستاني هم بيرون مي    كوره

...آئيمما مجدداً  به اسالمبول مي. كندمي

حكايت حسن دربدر 

. هـا خـورد  نگاهم به يكي از قـايقچي .  برومعذاب ـ قاپو كردم تا به ايقي كرايه مي ق،فنري در اسكلهمن روزي 

: و گفت.  به پل چوبي پهلو گرفتشقبعد با قاي. به من نگاه ميكرداو هم با تعجب . صورتش به نظرم آشنا آمد

ـ همشهري، شما را به آن طرف برسانم؟ 

 بروم، با او به سـمت مقابـل   عذاب ـ قاپو  اينكه بايد به طرف با. بود» هابرهنه«ي حسن دربدر از نمره. شناختم

. رويم ميخليج ـ اوغليآن ـ به طرف 

: كندحسن چنين حكايت مي

شب قبل از اعدام، او با زنجيرهاي پابندش در سلول را از داخـل محكـم         . ئيد كرد ـ مجلس حكم اعدام شعبان را تأ      

نيايد و به او تعظيم شعبان گفت، تا خود عرب شكم گنده    . ستند آن را باز كنند    بست، و هر چه زندانبانان تالش كردند، نتوان       

. آنها به شعبان گفتند، كه والي به آنكارا رفتـه اسـت         . زندان آمدند به  دادستان و رئيس ژاندارمري     . نكند، بيرون نخواهد آمد   

شعبان وقتي كـه ديـد   . شدم كم روشن مي   هوا ك . آن وقت اقدام به شكستن در آهني نمودند       . شدشعبان قانع و تسليم نمي    

» !كنمصبر كنيد، االن خودم باز مي«شود، فرياد زد شكند و كار تمام ميكه به زودي در مي

او با همان اولـين گلولـه رئـيس ژانـدارمري را     . به محض اينكه در كمي باز شد، شعبان با پارابلوم تيري خالي كرد            

بعـد پريـد تـوي حيـاط و كـار      . رئيس زندان را هم به سـختي زخمـي كـرد   ادستان را، ي دوم هم د  جابجا خواباند، با گلوله   

افتـاد و   » سنگ ابـد  «هم او را گلوله باران كردند و شعبان روي           ديوار با  سرگروهبان ژاندارمري را ساخت، اما قراوالن روي      

هـان كـرده بـود و هنـوز هـم           كه شعبان تپانچه را چطور توي سلول به دسـت آورده، كجـا پن             هيچكس نفهميد،   . جان داد 

. داندهيچكس اين را نمي
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! آدم نبود ـ آتش بود. باكي بودشجاع بي

اما تـوي راه،  . روم فرستادندي ارض تحت الحفظ، پياده، به قلعه، را همتيپوكي و بالشويك،بعد از مرگ شعبان   

داند، كـه    درست نمي  كند، اما هيچكس  ار مي گويند، كه بالشويك زنده است، ك     مي. روم، هر دو فرار كردند    نرسيده به ارض  

. كندـ كجا است و چه مي

. آوردكشد و بيشتر به پاروها فشار ميقايقچي آه مي

هـا درسـت مثـل جنگلـي بـاال       دكـل ،اون ـ قاپاني از طرف . شوند به تدريج سياه ميشاخ زرينآبهاي خليج 

. شود روي آب گسترده مي،هاهاي كشتيكنند، دود لولهها دود ميكارخانه. اندرفته

شاخ زرين ـ مهد نهضت كارگري تركيه 

. ترين مراكز كارگري اسالمبول است يكي از قديميـبخش شاخ زرين 

انـد، ويالهـاي قـديمي بـا     كردههاي سرو همهمه ميزماني در اينجا، در سواحل تپه ـ ماهوري پر پيچ و خم، بيشه 

از آن زمـان . انـد افزا بوده زينت افزاي مناظر روح،هااي منبت و مشبك پنجرههاي تختهايوانهاي پوشيده و محفوظ، با نرده   

شته در اين قسمت شروع بـه سـاختن         ي گذ از اوايل سده  .  يادگار منحصر به فردي باقي مانده، كه قبرستان ايوب است          ها،

ـ در زرادخانـه نـصب   گويند كه اولين ماشن بخار در تركيه كارگران پير مي. سسات صنعتي نمودند مؤ شده اسـت، بلكـه در   ن

اولين ذغال سنگي هم، كـه اوزون ـ محمـد    . گذاشته شده استكار بزرينشاخسازي هاي كشتيهمين جا، در كارخانه

هـاي ديگهـاي بخـار، در همـين     خانه يافته اسـت، در همينجـا، تـوي آتـش    زونگول ـ داغ دهقان تركيه در ) محمد دراز(

. وخته استسازي سهاي كشتيكارخانه

خـاص ـ    تـا  اون ـ قاپـاني  ها و كارگاههاي آن، كـه از  سازي آن، با كارخانههاي كشتيشاخ زرين با حوضچه

 دائماً موتورهـا    آلود است، در ساحل مقابل اين خليج هم، كه هميشه گل        . عظمتي دارد ي تيره و با   ه، منظره امتداد يافت كوي  



رضا آذرخشي: ترجمه.......................................................................................................در زندان و در آزادي

75

هـاي چـوبي   خانه بين ل در فواصتاراگ ـ  سالح تا يميشهائي، كه از گاهها و كارهاي كارخانهكنند، دستگاهغرش مي

. كنندهاي بيشمار قرار دارند، شب و روز غژاغژ صدا ميها و سرباالئيهاي كج و معوج، تنگ با سرازيريگوژدار، در كوچه

 اين فكرند، كه چگونـه      ها اصوالً فقط در   كماليست. دانند، كه در تركيه چقدر كارگر هست      هنوز دقيق و درست نمي    

هـا، كـارگران معـادن،    اما اگر بر تعـداد كـارگران كارخانـه   . ي جان آنها را بكشند    توانند بيشتر از آنها فايده ببرند و شيره       مي

بـا اطمينـان   تـوانيم  كنند بيفزاييم، مي  شاورزي كار مي  ككارگرهائي را هم، كه در      ي زميني و دريائي،     كارگران وسايل نقليه  

از پـل  » يـك كـف دسـت   «اي به قدر در ناحيه. ي كارگر تركيه قريب يك ميليون و نيم نفر استي طبقه كه عده  بگوئيم،

. كارگران از پنجاه هزار نفر بيشتر استي  عده،سودليجه تا گاالته

 كـارگران چطـور   ايوانسراي ـ باالته هاي محـالت  دم صبح، در كوچهايد، كه در تاريك ـ روشن  آيا هرگز ديده

ايد، كه سر شب از قاسـم  هيچ توجه كرده. روندجبرخانه ميه بروند، روروند؟ گوئي به سر كار خود نمي    ها مي و به كارخانه  ر

گردند، آنها چنان با زحمـت پاهـاي   ، از آن سرباالئي تند، كارگران چطور رو به منزل برميزندان ـ آرخاسي پاشا، در راه 

هـا و   ايـد، چطـور در كارخانـه      هرگـز ديـده   . انـد  پليس آنها را سخت بـا چـوب زده         كشند، كه گوئي در كالنتري    خود را مي  

 ابـرو سـياه،     ي ساله ، دختران چهارده  دفترداري و   جباليسازي در   بافندگي و الستيك  هاي  هاي توتون، در كارگاه   انباري

هاي هفـت ـ هـشت سـاله     ه بچهدانيد، ككنند؟ هيچ ميخون استفراغ مي. كه ديگر رنگ روي آنها مثل كاه زرد شده است

كنند؟ چشمهاي زنان كـارگري را،       ساعت در آنجا كار مي     12براي پانزده غروش مزد، كه قيمت نيم كيلو نان است، روزي            

تـا گريـه و   گذارنـد،  ه مانند خود را به دهان اطفال گريانشان مـي د ـ در موقعي كه پستانهاي تهي، لت كه بچه دارند ـ مادرن 

گويند؟ ايد، كه در اين بخش بيكاران چه ميهيچ شنيده. ايدها نشود، ديدهاب زحمت همسايه اسب،نهافرياد آ

پليس در بخش كارگري ـ به تمام معنـي   . تخت و تاجي استقراول شب با چماقش ـ در اينجا خودش سلطان بي 

هـر  . شـوند رگري مـي هـاي كـا  عمال و مفتشين كارآگاهي بدون در زدن داخل منـازل كـوي  . ينگي ـ جري سفاكي است 

. الموت يعني عزرائيل استتحصيلدار دارائي در اينجا ـ خود ملك

اي ميكـده يـا   در بخشهاي كارگري اسالمبول دنبال باشگاه و كتابخانه نگرديد، اما در عوض در نـبش هـر كوچـه              

ه كـوي   شما خواهيد گفـت، كـ  دانم، كهمي. ي فساد استها ـ كمينگاه و دخمه هر يك از اين دكه. اي داير استخانهقهوه
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انـد تميزتـر از    مقوا و تخته سه الئـي سـاخته  ،هاي آن، كه از حلبي با كلبهلي ـ چشمه غازكارگري موسوم به » جديد«

 ـ  آدانـه  خلقه پينار هـست، در  ازميرهاي كارگري تركيه را بشماريم، در اگر بنا باشد مراكز و كوي! غارهاي قديمي است

ـ   هست، داغزونگولارگلي هست، . قلعه ـ  قريق، در كنار پايتخت ـ  داغ ـ  آلتين» حلبيشهر  « چارچابك، در آنكارا 

! تمام اينها هستند. هست.  هم هستايزميت هست، قره بيوك هست، قوزلي

انـد،   سـاخته شـده    نـازلي  و   قيصريهاي مختلط و كامل بافندگي در       هائي را، كه براي كارگران كارخانه     اما خانه 

هـا و ايـن     ايـن خانـه   . اندآنها با كمك دولت شوروي، با دست متخصصين شوروي، با دست دوستان بنا شده             . عالي هستند 

شمار سياست حسن همجواري و احترام ملت شوروي، احترام كشور عظيم لنين هاي بيها ـ يكي از مظاهر و نمونه كارخانه

ي توجـه و عالقـه بـه خوشـبختي زحمتكـشان آن             نشانهو استالين نسبت به ملت تركيه، نسبت به استقالل ملي تركيه و             

. باشندمي

 مـن بپرسـيد   اگر از. امها در جستجوي كار بودهدر خيلي از كارخانه   . امري از نواحي كارگري كشور بوده     من در بسيا  

خ شـا صـحبت از    امـا وقتـي     . اي هستم مدتها است، كه من انقالبي حرفه     : م داد ه جواب خوا  ي اساسي من چيست،   حرفه

در اينجا من نخستين بـار از     . اممن در اينجا بار دوم به دنيا آمده       . توانم ساكت و آرام بمانم    شود من نمي   خودمان مي  زرين

 راه به سـوي حـزب كمونيـست تركيـه را بـر روي مـن       ،سازيهاي كشتي هاي كارخانه دروازه. امدرگاه كارخانه داخل شده   

. گشودند

ها و اميـدها،    نخستين بار به رنج   . ناپذير طبقاتي چيست  ي آشتي  دادم، كه مبارزه   من در اينجا نخستين بار تشخيص     

كننـد، ابريـشم   ريزي مياند، اشخاصي كه فوالدها ايستادهها و ماشين كه جلو دستگاهي اشخاصي پي بردم   به محبت و كينه   

مام وسايل توليدي محرومند، اشخاصي كـه  آورند و در دنياي كاپيتاليستي از ت     بافند، اشخاصي كه زندگي را به وجود مي       مي

 تمـام ايـن وسـايل توليـدي         ،بدون انگشتهاي ماهر و چاالك آنها، بدون دستهاي توانا و عقل سالم و فكر درخـشان آنهـا                 

. اندبيجانند و مرده
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باشگاه دريائي 

درست روبروي .  بودندسبلت كه مثل خودم، نارس يا نورس و بي        سازي چند نفر رفيق داشتم    اي كشتي هدر كارخانه 

ي ي اژدرافكن، زنـگ خـورده  هاي كهنه، ناوچهيكي از آن كشتي   . هاي كهنه بود  سازي قبرستان كشتي  هاي كشتي كارخانه

ناهار مـا چـه بـود؟       . خورديمناميديم و غالباً ناهارمان را آنجا مي      مي» باشگاه دريايي «ما آنرا   . محل اجتماع ما بود   » تاشوز«

بحثهـاي  » باشگاه دريـائي  «در  . خريديمقچي اهل آلباني مي    جگر سردي كه به پنج غروش از قاي        هايتكهنان با زيتون يا     

. داديمكرديم، به مدير كارخانه دشنام مي استادكاران غيبت مي واز رئيس كارگاه. كرديمپر حرارتي مي

رسـيدند، بـه مـن      ه بـه دسـتش مـي      هائي را ك  روزنامه. كردي بحريه كار مي   داشتم، كه در چاپخانه   هم  من رفيقي   

. خوانـديم ما اخباري را، كه حاكي از نهضت كمونيستي در كشور بود، راجع به اتحاد شوروي بود، با نهايت دقت مي                   . دادمي

. شدندپايان ما شروع ميخوانديم، نفهميديم و بحثهاي بيليكن غالباً خيلي از چيزهائي را كه مي

: ي بحريه بود، نزد من آمد و محرمانه كتابي به دستم داده، گفتانهروزي، همان رفيقم، كه در چاپخ

در آن زمان مـن هنـوز چيـزي راجـع بـه گـوركي               . گوركي است » مادر«كتاب  . ـ از اين كتاب خوشت خواهد آمد      

: خواستم جلو رفيقم آبروي خود را بر باد دهم، جواب دادمچون نميولي، . نشنيده بودم

خودمـان آوردم و در     » باشـگاه «من كتـاب را بـه       . خواست اين كتاب را بخوانم    د دلم مي  خيلي وقت بو  ! ـ متشكرم 

ي صداي سوت كارخانه در جـاي خوشـمزه  . كتاب ما را مجذوب كرد. موقع ظهر شروع به خواندن آن با صداي بلند كرديم  

. دويديمداديم و به طرف كارگاه ميكرد و ما دشنام مي ما را از خواندن  آن منصرف مي،كتاب

. روزي، وقتي كه به سر كار آمديم، اوراقي را ديديم، كه پهلوي در بزرگ كارخانه بـه ديـوار چـسبانده شـده بودنـد               

در زيـر هـر كـدام از    . خواندنـد ايـستادند و مـي  كارگران مـي » !رفيق، ايست«: روي هر كدام با جوهر سرخ نوشته شده بود       

قـدري هـم    . »حزب كمونيست تركيه  «: ه بودند، با حروف درشت نوشته بودند      چاپ شد ) ژالتين(ها، كه با هكتوگراف     بيانيه

تـشكيالت  .  اعتصاب شروع شـده اسـت      جباليهاي  در بيانيه نوشته بودند، كه در كارخانه      . »ي شاخ زرين  كميته«: ترپائين

. كه از اعتصابيون پشتيباني كنندكند، دعوت مي كارگران شاخ زرين را،حزب كمونيست

. ها را كندندبيانيه.  آمدندحفظين، مدير كارخانه همه دويدندها، مسترگاهروساي كا
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: كشيدمدير نعره مي

! ـ برويد سر كار

چنـد روز در  . اي ندادنـد تحقيقـات و اسـتنطاقها هـيچ نتيجـه    . ها تـوي كارگـاه پيـدا شـدند       بعد جاسوسان و پليس   

ص بحـث  خودمـان خيلـي در آن خـصو     » باشگاه«ما هم در    . ودها نب همان بيانيه سازي صحبتي غير از     هاي كشتي كارخانه

. العاده توجه ما را جلب كرده بودندفوق» كميته «و» كمونيست«كلمات . كرديممي

تقريبـاً  زد وخيلـي كـم حـرف مـي     . خوبي بود آدم درست و    . ي من بود  تگري همسايه  استادكار كارگاه ريخ   خيري

گشتيم، او بـه مـن نزديـك شـد و     روزي، موقعي كه از كار برمي.  بزرگتر بودبيست سال، بلكه هم بيست و پنجسال از من     

: گفت

. روي، با هم برويمسر به منزل ميـ اگر يك

: آخر او به من گفت. كرديمتوي راه از اين طرف از آن طرف صحبت مي

. گـوش كـن   . ايـد دهبي انتخـاب كـر    راه خـو  . مواظب باشيد سكندري نخوريـد    . خيلي باحرارتيد  شما همه جوانيد،     ـ

كند، راجع به شما سواالتي مي    . مدير رذل، پست فطرت، امر كرده است مراقب شما باشند         اين  . گويمجان، ببين چه مي   پسر

. مواظب باشيد، احتياط كنيد. كنيدچه مي» تاشوز«يواشكي مواظب است ببيند شما در موقع تعطيل ظهر توي 

» باشـگاه « از آن صحبت ما ديگر هر روز آن طور واضـح و آشـكارا تـوي                 اما بعد . من به استاد خيري جوابي ندادم     

: همان استاد خيري روزي مرا با چرخ دنده تراش كارگاه تراشكاري آشنا كرد و همين قدر گفت. شديمجمع نمي

...خواهد، هر چند كمي با حرارتدرست همان آدمي است، كه دل شما مي. ـ اين استاد احمد است

ز كار در مراجعت ا

ميدانياوكاحمد به من تكليف كرد، كه از    . آمديمسازي بيرون مي  ي كشتي ي كارخانه شبي، موقعي كه از دوازه    

باشـد و گردشـگاه   هاي كوچك مي بيشه جمعيتي است، داراي قطعات چمنزار و ـ بخش كم اوك ميداني. به منزل برويم

. كرديميم و صحبت ميرفتما مي. محبوب و معمولي مردم كارگر اسالمبول است
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: استاد احمد گفت

عيناً مثل حاالي تـو  . من آن وقت جوان رسيده و رشيدي بودم. اياي بودهـ در زمان جنگ اول جهاني تو پسربچه       

هواپيماهـاي انگليـسي   . كردنـد ها آقائي ميدر اسالمبول آلماني . كردمي كشتي سازي كار مي    و همينطور درهمين كارخانه   

روي دوش مـا هـم ـ دار و    و هـا بودنـد، در آسـمان ـ انگليـسها،     يلمـان روي زمين ـ آ . كردندا بمباران ميما رغالباً بخش 

شد و براي خاطر بيگانگـان  خون ميليونها از سربازان ما ريخته مي. مردندمردم ازگرسنگي مي. ي انور پاشا سوار بودنددسته

ماجراجوئي خـونين  . زدندبردند، پولهاي هنگفتي به جيب مي فايده مي  كه از جنگ     بازان و محتكريني  سفته. شدند مي كشته

آواره  از مملكت گريختنـد و ملـت را        اربابان آلماني خودشان  خائنين به اتفاق    . انور پاشا منجر به ننگ و رسوائي ملي ما شد         

وار بـه اسـالمبول     هـا سـيالب   يونـاني هـا و  ها، فرانسويها، ايتاليائي  ائيآن وقت انگليسها، آمريك   . گذاشتند، به تقدير سپردند   

. ريختند

ناوهاي جنگي انگليس و آمريكا بـه خـود خلـيج      ! چه ننگ و رسوائي بود    . سالهاي اشغال مملكت را تو به ياد داري       

آمريكائي هـا روي همـه      انگليسها و   . سازي ما لنگر انداختند   هاي كشتي روي كارخانه داخل شدند، درست روب   » شاخ زرين «

 تمام تركيـه بـه آنهـا واگـذار          ها، اسالمبول و   و اختيار تام تنگه    ها خواستار بودند كه قيمومت    آمريكائي. شتندچيز دست گذا  

قسمت اعظم آنهائي كه االن در آنكارا زمامدار هستند، در آن زمان شـرايط پيـشنهادي رئـيس جمهـوري آمريكـا را                       . شود

داشـتن بـا   » معاملـه «آنها به غرور ملي ما چه كار دارند؟ امـا     . مايندپذيرفتند، تصميم گرفتند تركيه را قباله كنند و تسليم ن         

. ها براي آنها فايده داردآمريكائي

، فاتحـه در ساحل مقابل در     . روشن شدند » اوغليبيك«نشين  هاي عالي و اشراف   چراغهاي كوي . هوا تاريك شد  

. ستون گرد و غبار بلند شد

: استاد احمد آن را به من نشان داد و گفت

امـا  . گويند، كه اسالمبول چند بار به كلي سوخته، با خاك يكسان شده است            مي. ـ نگاه كن، باز آتش سوزي است      

خيلي دستپاچه شدند، ولـي كارگرهـاي مـا از          انگليسها  .  كه به نفع ما بود     كت حريقي در قاسم پاشا شد     در زمان اشغال ممل   

ها را پياده كرده، بار كروهاي بادباني كردند و به آنـاتولي حمـل              ماشينها و   فرصت استفاده كردند و شبانه خيلي از دستگاه       
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هـا درسـت    تمام اين كارهـا را كمونيـست      . سازي هم به آنجا گريختند    ي كشتي آن وقت خيلي از كارگران كارخانه     . نمودند

. كردند

.  جدي عالقمند شدمعاقل ومن به اين آدم . ه برقرار شد روابط دوستان،) تراشدندهچرخ(بين من با استاد احمد

ي نامـه بعدها هم او مرام نامه و نظـام       . كرداي برايم حكايت مي   كردم، مطلب تازه  هر دفعه كه من با او مالقات مي       

. حزب را برايم توضيح داد، اصول اساسي فعاليت سري را به من آموخت

. كـنم يـاد مـي   و سپاسـگزاري اسـتاد احمـد را    اما من تا امروز هم با احتـرام   اند،  از آن زمان سالهاي زيادي گذشته     

دادند و صـفحات    تر به يكديگر پيوند مي    ي عوامل نيرومندي بودند، كه صفوف حزب ما را محكم         منزلهاشخاصي مانند او، ب   

 چقدر صفحات افتخار آميز ديگر وجود دارند، كه هنوز نوشته          ؛اندي كارگر تركيه نموده   شماري وارد تاريخ طبقه   درخشان بي 

مبول  در اسـال 1921نمايش جمعي ما را در روز اول ماه مه سال مثال، اقالً! اندچقدر وقايع وارد تاريخ ما هم نشده     . اندنشده

 نيـروي  ،آن رژه. س سـتونها هـم ـ كمونيـستها     پرچمهاي سرخ، پيشاپيش همه، در رأ ستونهاي كارگران با:به خاطر آوريد

ي ديگـر از تـاريخ رزمـي        يـك صـفحه   . گر سـاخت  ين انگليسي و آمريكائي جلوه    ملت، كينه و نفرت آن را نسبت به غاصب        

در آن زمـان در     . 1927رانـان اسـالمبول و كـارگران بنـدري در سـال             اعتـصاب قايق  : ي كارگر تركيه عبارت است از     بقهط

 كـه  امت بـا قـشوني  ان اسالمبول بـا اسـتق     هزاران نفر كارگر  . ساخته بودند ) باريكاد(شمار  هاي كارگري سنگرهاي بي   كوي

. جنگيدنددولت براي منكوب كردن اعتصاب فرستاده بود، مي

هاي امريكا شروع به توافق و معاملـه        به محض اينكه، بعد از جنگ دوم جهاني، دولت مرتجع تركيه با امپرياليست            

گران و دهقانـان،     حـزب كـار    1946در سـال    . ي كارگر و تشكيالت آن وارد شـد       ترين ضربتها به طبقه   كرد، باز هم سخت   

هـزاران نفـر از   . خواه بسته شدند و مورد نهب و غارت واقـع گرديدنـد  ها و مجالت ترقيهاي آزاد كارگران، روزنامهاتحاديه

هـاي آزاد كـارگران، حـزب كـارگران و دهقانـان از طـرف       هبـران اتحاديـه   صـدها تـن از ر  .كارگران را به زندانها انداختند   

ي ليكن در همـان روزهـاي تـرور سـبعانه         . ها افكنده شدند  گاهدند، با غل و زنجير به شكنجه      هاي نظامي محكوم ش   دادگاه

. فاشيستي باز هم كارگران به خيابانها آمدند

 ـ عروسـك يـا آلـت دسـت واشـنگتون ـ سـربازان تـرك را بـه كـره            مندرس، موقعي كه دولت 1950در سال 

زي و كارگران بندري اسالمبول از طرف تمام ملت تركيـه، از طـرف   ساهاي كشتي ي كارگران حوضچه  فرستاد، اتحاديه مي
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براي همين، آن اتحاديه بسته شـد،       . ها شديداً اعتراض كرد   ي كارگر مملكت عليه اين تبهكاري جديد كماليست       تمام طبقه 

...درهبران آن هم تسليم دادگاه نظامي شدن

سـازي و   هـاي كـشتي   هـا، در كارخانـه    يـرات كـشتي   هاي ساختمان و تعم   در حوضچه . ليكن شاخ زرين حيات دارد    

مـن افتخـار   . س آنها هـم حـزب كمونيـست تركيـه قـرار دارد          در رأ . دهندن به مبارزه ادامه مي    كارخانه هاي ديگر، كارگرا   

چندين سال پيش در همـين شـاخ زريـن قـدم در آن راه      كه دارماي گام برمي   در راه مبارزه   كنم كه به اتفاق اين حزب     مي

...امتهگذاش

اولين آزمايش 

: روزي در موقع تعطيل ظهر، استاد احمد پيش من آمد و گفت

. ي سرو، در بخش قاسم پاشا، همديگر را مالقات كنيمـ سر شب در بيشه

: من هيچ نپرسيدم، كه آنجا چه خبر است، همين قدر گفتم

. ـ بسيار خوب

. غل استاد احمد بود و سبد كوچكي پر از سبزي در دسـتش وقتي كه سر شب ما مالقات كرديم، يك تكه نان زير ب 

. نان را براي خودش خريده بود، اما سبد سبزي يقيناً براي خودش نبود؛ آخر استاد احمد مجرد بود

: استاد احمد سبد سبزي را به من داد و گفت. حدس من درست بود

 وقتي كه كارگران به سـر       ايوان سراي  صبح زود در     فردا. زير آنها مقداري بيانيه است    . ـ سبزيها را به منزلت ببر     

. اما مواظب باش، خودت دير نكني، سر وقت سر كارت حاضر باشي. روند، بايد به آنها بدهيكار مي

من بدون اينكـه  . آمد صداي اركستر موزيك ميتپه باشي از باغ واقع در     . ما ديگر هيچ حرفي نزديم و جدا شديم       

ايـن اولـين ماموريـت      . كردم، اما هيجان مبهمي بر من مستولي شده بود        احساس ترس نمي  . رفتمبه اطرافم نگاه كنم، مي    

ولي اگر آدم در امتحان مدرسه رفوزه شـود ـ سـال دوم    . دهمحزبي من بود، مثل اين بود كه من باز در مدرسه امتحان مي
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الزم بود به هر قيمتـي باشـد و بـه هـر نحـوي         . ستاما اينجا آنطور ني   . گيردي بد از امتحان مي    ماند يا نمره  در مدرسه مي  

. ميسر گردد، اين امتحان را با سرافرازي بدهم

 نيـز،   سـراي ايـوان جملـه در    هـاي كـارگري، من    در بـسياري از كـوي     هاي عصر خبر داند، كه      روز بعد روزنامه  

زارش دادم كه دسـتور را بـا موفقيـت          من به استاد احمد گ    ! من چقدر خوشبخت بودم   . اندهاي كمونيستي انتشار يافته   بيانيه

: او دست مرا فشرد اما يك بار ديگر هم تذكر داد، كه به هيچ كس حرفي نزنم و افزود. اماجراء كرده

! داردـ انضباط حزبي اين طور مقرر مي

: روزي هم از استاد احمد پرسيدم. اي داشتمتابي انتظار دستور و ماموريت تازهمن با بي

پذيريد؟ چه وقت مرا به حزب ميـ باالخره، 

تو به  . ش را ت كه تمام زندگي خود را وقف حزب كند، نه تنها شبهاي فراغ            تواند كمونيست باشد  قط آن كسي مي   ـ ف 

. اي؟ اگر حاضري، ـ من تو را معرفي كنمخودت اطمينان داري؟ براي هر كاري آماده

. ت بيندازم و صورتش را غرق بوسه كنممن از شادي نزديك بود دست به گردن آن كارگر ـ كمونيس

روز تولد 

 روز تولـد  ،آن روز.  با هم مالقـات كنـيم  خاص ـ كوي ي  كه بعد از كار در اسكلهروزي استاد احمد قرار گذاشت

شناختم، كشيد، من نمي  ميرا كه پارو    » رانيقايق«. ما مالقات كرديم، توي زورقي نشستيم و از ساحل دور شديم          . من بود 

. سازي خودمان بودي كشتي كه پشت سكان نشسته بود، يكي از كارگران كارخانهمي همآد

: ناگهان احمد گفت

آن هـم پـذيرفتن     : يك موضوع در دسـتور اسـت      . ي حوزه رسمي است   رفقا، جلسه . ـ وقتمان را بيهوده تلف نكني     

 پيشنهادات ديگري داريد؟ .رفيق تازه است به حزب

.ـ نه

. كردندآهسته صحبت مي. ايه كاغذي، نه صورت جلسهنه مدادي بود، ن
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: گفتممن شرح زندگي خودم را مي. كشيدبا تأني پارو مي» رانقايق«

اگر او . ام مرا بزرگ كرده است    خاله .اند مرده مدر موقعي كه من خيلي كوچك بود      . آورمـ پدر و مادرم را به ياد نمي       

ام دوست داشت بـه عنـوان   خاله. انداز بچگي مرا به كار و زحمت عادت داده . م كنم توانستم مدرسه را تما   بود، من نمي  نمي

فهميد، كه در آن عالمي، كه ما زنـدگي  او نمي. » كه در دست آدم باشدي استحرفه ـ مثل دستنبد طالئ «: نصيحت بگويد

. آمـد بچگـي از ماشـين خوشـم مـي    از . شودكنيم، اين دستبند طال ـ دستبند فوالدي است، كه به دست كارگر زده مي مي

آخـر،  . ن باشـم  بعد مجبور شدم به فكر نان پيدا كرد       . رفتمي عالي مهندسين مي   ها در مدرسه  شبها به آموزشگاه مكانيسين   

. شدمرفتم مشغول كار    !  را تا آخر عمرش نگاه بدارد      -قوي هيكل -كه جواني سالم و مثل دكل كشتي      توانستام نمي خاله

. كنمسازي كار ميي كشتيانيد، كه چند سال است، كه من در كارخانهدشما خودتان مي

. وزيد، ولي من از فرط هيجان و انقالب دروني خيس عرق بودمنسيم خنك به صورت من مي

: استاد احمد گفت

خـوب،  . من كه دبير حوزه هـستم خـوب اطـالع دارم   . ايالزم نيست شرح بدهي، كه تاكنون براي حزب چه كرده       

شي، پيشنهادي داريد؟ پرس

: تذكر داد» رانقايق«

ايـن رفيـق مـا      . ي كارگران جوان زياد است، در ميان آنها افراد با حرارتي هستند           ي عده زساي كشتي ـ در كارخانه  

. بايد به آماده كردن آنها بپردازد

. ح است و حرفي نداردديگري هم گفت كه مطلب براي او واض

: وي چشمهاي من نگاه كرد و گفتاستاد احمد آن وقت راست ت

ايكني كه هرگز از راه مبارزه د ياد مي   آيا سوگن  :پرسممن از تو مي   ! قـ حاال كه مطلب براي همه واضح است، رفي        

 نشان داده است، منحرف نشوي؟ ،كه لنين بزرگ

نشان داده اسـت، منحـرف    كه لنين بزرگ به ما اي مدت عمرم هرگز از راه مبارزه كه در تمام   كنمـ سوگند ياد مي   

!  به شرف كارگري سوگند؛نشوم

:  كه پشت سكان نشسته بود گفتشخصي
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مخـت يـك    سه دسـت پرپينـه و ز      .  كه رفيق اوستونگل به حزب كمونيست تركيه پذيرفته شود         كنميـ پيشنهاد م  

.  بعد هر كدام به نوبت به من تبريك گفتند و دست مرا فشردند.مرتبه باال رفتند

. ي من بودآن روز ـ روز تولد دوباره. گذشتبيست سال تمام از عمر من ميآن روز 

هـاي زورق   آب بـه كنـاره    . نمـوديم » الملـل بين«ما آهسته شروع به خواندن سرود       . من براي پارو كشيدن نشستم    

. كردگوئي قلبم بال در آورده بود و پرواز مي. دلم شاد و روشن بود. زدشتك مي

...!واهي انتخاب كنخهر كدام را مي

بعد از سالهاي متمادي زنداني بودن، مجدداً سرگرم شدن به كار و مبارزه، ديدن نقاطي كه از بچگي آشنا هـستند،                     

هـاي كـارگري آن بـا       كـوي .  كه اسالمبول دل مرا ريش كرد      جهت نبود بي! بخش است  چقدر مسرت  بودن در ميان مردم،   

...آزادي.  خيلي پيش گذشته را در خاطرم زنده كردند،آرزوهاي آن روزگارها، غمها و شاديها، اميدها و مبارزه

. ولي آزادي من طوالني نبود

ـ قـاپو  آخر،  كويـ  اورتايهاي  در بخش . توتون سازان و بافندگان اسالمبول اعتصاب كرده بودند       در آن موقع    

نفـر كـارگران   وقتـي كـه هـزاران     . گرفـت مـي  در ها و انبارها زد و خورد بين اعتصابون و پلـيس           جلو در كارخانه   ،باالتو

ي مخـصوص خـود بودنـد، بـا          جمع شدند، پليسهائي كه در آن سـربازخانه        جباليها در   اعتصابي در مقابل اقامتگاه پليس    

ي مخصوصي خطاب به ملت انتشار داد و دعـوت          حزب كمونيست اعالميه  ي واليتي   كميته. پيراهن و زيرجامه فرار كردند    

. مردم به اين ندا با رغبت پاسخ دادند. ابيون كمك كنندكرد به اعتص

هـا را جـستجو   نهايت دقـت كمونيـست  پليس با. بازداشتهاي دسته جمعي شدت يافتند    . شداول ماه مه نزديك مي    

كارگرهـا را دسـته دسـته از        . كردنـد تفتـيش مـي    همـه جـا را       هاي كارگري، بدون مالحظه،    در كوي  .گرفتكرد و مي  مي

. بردندي امنيت ميهاي صنايع سبك و صنايع سنگين تحت مراقبت ژاندارمها به كالنتريهاي پليس و به ادارهكارخانه

هـاي كـارگري اسـالمبول گرفتـار        هاي باريك يكي از كـوي     روزي، نزديك غروب، من هم در يكي از پس كوچه         

. شدم
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. كلي لختم كردند و عريـان مانـدم       رد شدم سرا پا ب     اينكه از در وا    به محض . ي امنيت بردند  پليسها مرا فوراً به اداره    

هـاي سـر دسـتم    ي كمربند، كراوات و دكمـه بعد كه لباسهايم را آوردند و دادند، تسمه  . تمام لباسهاي مرا درآوردند و بردند     

ي اصـره هجوم و مح  در روزهاي   . ديم را هم كنده بودن    تمام درزهاي لباسم را شكافته، آسترش را كنده، كف كفشها         . نبودند

خانـه و هـم شـبيه تيمارسـتان          هم شبيه مكمن دزدان است، هم شبيه سـالخ         ،امنيتي  هاي كارگران، اداره    عمومي كوي 

. است

:  اولين حرفي كه شنيدم اين بود.يكي از اطاقها تپاندندمرا توي 

ـ اينجا قانون وجود ندارد، فهميدي؟ 

ها و تفنگ كـارابين را   گاز انبرها و انبرهاي مخصوص، گيره     هاي الستيكي، چوبها، يك دست كامل       نگهبان تازيانه 

: فرمايدنشان داده، مي

هركـدام را  . اين قانون اساسي است، اين مواد قانون است، اين آزادي است، اين هم دموكراسـي اسـت          ! ـ نگاه كن  

!... خواهي انتخاب كنمي

رحمي و ساديـسم    بي. يابنددادستان هم حضور مي   ها بعضي اوقات استاندار و      ي كمونيست ها و شكنجه  در بازپرسي 

برنـد،  شـوند لـذت مـي     و عـذاب اشخاصـي، كـه شـكنجه مـي          آنها از رنج    . انگيزند حقيقتاً نفرت  ،اين موجودهاي شبيه آدم   

: كنندگوئي ميشرمانه و هرزههاي بيدهند، شوخيخندند، دشنام ميمي

!...ـ اين هم براي شما دموكراسي تركيه

قـضات قـديمي دوران   .  كـه مجـازات اعـدام را مقـرر مـي دارد     كنندي قانوني محاكمه ميبق مادهما را، طاين بار  

مـا  . اند ـ حاال آنها سگهاي پاسبان سـرمايه هـستند   هاي سنگي، جلو ما نشستهسالطين با باالپوشهاي سياه، مثل مجسمه

. انـد از هر طرف هم دو نفر ژانـدارم گذاشـته  . ست قرار دارندپشت سر ما ـ پليسها تپانچه به د . ايمسربلند و سرافراز ايستاده

: خوانندحكم دادگاه را مي

و بـا   ... كنـد انـد، رد مـي    ي پليس آنها را مورد انواع شكنجه قرار داده        دادگاه اظهارات متهمين را، كه گويا در اداره       «

 اتهاماتي را كه بـه آنهـا نـسبت          ،جلسات دادگاه ي پليس، چه در موقع بازپرسي و در         وصف اينكه اكثر متهمين چه در اداره      

اند، وجداناً  دادههاي مخفي، كه آنها انتشار مي     ها و روزنامه  نمايند، دادگاه پس از استماع مفاد بيانيه      شوند تكذيب مي  داده مي 
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ومت موجـود   گردد، كه متهمين، اعضاء حزب غيرقانوني كمونيست تركيه هستند، و قصد برافكندن سازمان و حك              معتقد مي 

. اندمدتهاي تبعيد و كارهاي جبري در حكم ذكر شده» .كندمحكوم مي.... كشور را دارند، لذا آنها را به 

ايم، براي اينكـه در خـصوص   دادهكنند، براي اينكه مجامع كارگري تشكيل مي      ما را محكوم به كارهاي جبري مي      

ي كـارگر دفـاع    كـه تنهـا از منـافع طبقـه    ايـم ماني به وجـود آورده    اينكه ساز ايم، براي   نوشتهرنجها و تقاضاهاي مردم مي    

. كندكند، بلكه از منافع تمام مردم دفاع مينمي

 در ظرف يك هفته بـه دادگـاه         ،يت حكم ، محكوم حق دارد پس از ابالغ و رؤ         كه طبق آن   اي هست  قانون ماده  در

. ييـد نمايـد  تواند حكم محكوميـت را تأ عالي نمي دگاه  قبل از مدت مذكور دا    . خواهي كند عالي عرض حال بدهد و پژوهش     

...روي كاغذ همينطور است

روز چهـارم، در سـپيده دم، مـا را بلنـد     . ئيد شده اسـت كم محكوميت ما تأروز سوم دادستان به ما اطالع داد كه ح     

 يكي از قالع دارمها، پياده بهكردند،توي داالن زندان به صف كردند، دو نفر ـ دو نفر با هم دستبند زدند و تحت الحفظ ژان 

.  كيلومتر تا آنجا فاصله دارد1300 كه قرون وسطي فرستادند

اين شخص همان كسي اسـت، كـه در   .  فاشيست نامي، رئيس دادگاه عالي بوداوزويوروك ـ  خليلدر آن موقع 

هـا و قـضات تركيـه       گـاه داد«: گفتدر مجلس، در ضمن نطق، نامبرده با صداي رسا مي         .  وزير دادگستري شد   1950سال  

» !داراي استقاللند

...ي ملت مستقلندآري، مستقلند ـ اما از عدالت و از اراده

آمريكا پشتيبان آنها است 

زمامداران مرتجع تركيه در طول ساليان دراز بسياري از نواحي مملكت را در حـال محاصـره، يعنـي در زيـر فـشار                 

ايـن  . انـد ي نظامي با سه دادگاه مخصوص نظامي تقـسيم كـرده   را به سه منطقهآنها تركيه. دارندحكومت نظامي نگاه مي 

دادگاه نظامي پادگان آنكـارا اخيـراً   . كنندپرستان با شرف را محاكمه ميها، طرفداران صلح و تمام وطن     ها كمونيست دادگاه

ان نمود، براي اينكه به نام ملت بر         سال زند  15بدون اينكه فكري بكند، اعضا جمعيت طرفداران صلح تركيه را محكوم به             
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به اين قهرمانان فداكار دستبند و پابند زدند، براي اينكه آنها در اوراقـي  . كردندضد اعزام سربازان ترك به كره اعتراض مي      

. »مبارزه براي استقالل ملي ملت ما ـ خود مبارزه براي صلح است«: نوشتنددادند، ميكه انتشار مي

اراذل . بـسته شـده اسـت     ) صـلح (» بـارش «ي  روزنامـه . كنـد خواه را غارت مـي    ي مجالت ترقي  هاپليس چاپخانه 

. كشيده شده باشد، تكه پاره مي كنندفاشيست هر كاغذي را، كه روي آن كبوتر سپيد 

 خود را   محمد يا   مميش زيرا   ريزندعروسها اشك مي  . نمايان است پايان و خشم اندوهناك در چشم مردم        غم بي 

.  كه به آن سر دريا برود و كشته شودكننديبدرقه م

» !در كشور آرامش برقرار است«: كنندها اتصاالً با صداي لرزان ضجه ميكماليست

. افزايندخواهانه است ميي خود بر ضد هر چه شرافتمندانه و ترقيرحمانهـ اما عمالً بر ترور بي

 دانـشجو  يكي از دخترها، كارگر و ديگري. تر بودنددو نفر دخمفتشين و پليسها مدتي مديد در تعقيب       در اسالمبول   

محمـود ـ   در وسـط روز، در خيابـان پرجميعـت    . كردنـد را منتشر مي» جمعيت طرفداران صلح«هاي آنها اعالميه. است

. آمريكائي انداختند» جيپ«ها يكي از آنها را گرفتند و توي  پليس،پاشا

:  فرياد زدليال ـ دختر دانشجو ـ با تمام قدرت

هـاي خونخـوار، بـه سـوداگران     پسرانتان را به آمريكائي! پدران! مادران! ـ برادرم را به كره راندند و به كشتن دادند     

! مرگ ندهيد

مردم بـه دنبـال آن بـه پلـيس     . وار از توي جمعيت خارج شدبا سرعت ديوانه  » جيپ«. هياهوئي در خيابان برپا شد    

. كردند مي لعنت و نفرين،آمريكائي شده

 كـارگران بـا حـروف       ازميـر ي كاغذسازي   دادند، روي ديوارهاي كارخانه   ها خبر مي  روز بعد، به طوري كه روزنامه     

» !زنده باد استالين! زنده باد صلح«: خيلي درشت نوشته بودند

اما حاال  . اندودهدهند، هميشه سراسر خدعه، تزوير و دروغ ب        كه وطن را به پرتگاه سوق مي       كارها و حرفهاي آنهائي   

از «: نويـسند با وقاحت مي» ينگي ـ صباح «ي روزنامه. خواهند زحمت دروغ گفتن را هم بر خود هموار كنندآنها ديگر نمي

ما ديكتاتوري كامل و جامع بـا    كه در مملكت     يك ربع قرن است   ... شتيبان ما است  كه و از چه بايد مالحظه كرد؟ آمريكا پ        
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ي يك سر مو با رژيـم ديكتـاتوري فاشيـستي فرانكـو در اسـپانيا تفـاوت                  اين رژيم به اندازه   . استلباس دموكراسي برقرار    

ما بايد لباس دموكراسي، اين بـالي آسـماني را          «: كنداين مطلب را تكميل نموده، درخواست مي      » جمهوريت«اما  » .ندارد

. كندگر سنگيني ميحتي پوشاك دموكراسي دروغين هم بر اندام كماليستها دي. »دور بيندازيم

» كنبرگه ـ جمع«يادداشتهاي 

در آن زمـان آنهـا حـسابهاي     . ناميدنـد مـي » كشور نظم نوين  «ها تركيه را    دوم جهاني كماليست  در سالهاي جنگ    

آمريكـاي  «حـاال آنهـا تركيـه را    . كردنـد كروپ مي» برتاي ـ كلفت «خود را به اتكاء توپهاي موسوم به ي ماجراجويانه

. نامند و تمام اميدشان به بمب آتومي استمي» كوچك

اگر مـردم قـادر نباشـند مطلبـي را واضـح و      . سپارندهر چيزي را به خاطر مي. كنندمردم هيچ چيز را فراموش نمي   

.اين كار سنت ديـرين اسـت  . كندا ميكنند، هر چيزي عنواني و نام مستعاري پيدآشكارا بگويند، به كنايه و اشاره حالي مي       

) برگـه ـ جمـع كـن    (» ه ـ توپالر برگ«بابا . اندكار عادت كردهزير يوغ بودن به اين كشي وسال ستمصدها  در طول مردم

. يكي از اين نوع تمثالهاي خاص ملي است

. ي قوي و خردمندي تاريخي ملت استي حافظهاو نشانه

:  از آنهااينك بعضي. كندروز به روز يادداشتهايش را تنظيم مي» برگه ـ توپالر«

» ...لندن از اين كار به هيچ وجه مشوش نشده است. آنكارا با هيتلر عهد مودت بست. 1941 ژوئن سال 18«

تمـامش  ...  آلمان نازي از تاريكي شب استفاده كرده، خائنانه به اتحاد شوروي حمله نمود        1941 ژوئن سال    22در  «

ي قباله كردن و فروختن تركيه نيـز  نقشه... آغاز شد» ي به سوي شرقپيشرو«!... سه روز بعد از بستن پيمان برلن ـ آنكارا 

» ...است» پيشروي به سوي شرق«ي قسمتي از نقشه

» ...براي بازرسي در مرزهاي روسيه سفر كرده است. روم استسراج اوغلي در ارض. 1942 سپتامبر سال 5«

تـوي  » 1ي  مـادگي جنگـي شـماره     آ«فرمان  . ابديمرز شرقي تمركز مي   ارتش تركيه در    . 1942 سپتامبر سال    19«

» ...ها ارسال گرديده استپاكتهاي الك و مهر شده براي تمام فرماندهان گروهان
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ارتش آلمان بايد در استالينگراد ارتـش شـوروي   «: نويسدمي» اولوس«ي رسمي روزنامه. 1942 سپتامبر سال    23«

شـد، بـه جـاي بـاران بايـد از      كه اگر دعاي سگ مـستجاب مـي   معروف مثلي است» .را تا آخرين سرباز به كلي نابود كند    

» !ها چقدر نسبت به اتحاد شوروي كينه دارنداما كماليست... باريدآسمان استخوان مي

بايـد روسـيه را از نـواحي ثروتمنـد صـنعت و             «: چنين خواستار است  » اولوس«ي  روزنامه. 1942 نوامبر سال    27«

» .بايد ناوگان روس را در درياي سياه به كلي نابود نمود.  محروم كردا درياي سياهاز درياي خزر تكشاورزي، 

ها صريح و آشـكارا  كند، سران كماليست كه ـ هر كس هر دردي دارد از همان صحبت مي اندواقعاً هم راست گفته

» ...ها نصيبشان شودي يغماي نازيي چربي از سفره كه اميدوارند لقمهگويندمي

روع هـم    فاشيـست مـص    حتـي آلتـاي   . نظيري جريان دارند  بيجلوي ديوارهاي استالينگراد نبردهاي     . 1942سال«

ديـر  . »سازمان شوروي، به قرار معلوم، خيلي محكمتر از تانكها و توپهاي آلماني اسـت             « كه   مجبور شده است اعتراف كند    

. انـسان آزاد سوسياليـسم اسـتعداد چـه كارهـائي دارد          كه   هاي سپاهيان شوروي نشان دادند    نيقهرما! به صرافت افتاده ايد   

» ...شوددر سواحل ولگا سرنوشت بشريت تعيين مي... تاريخ، سرداري مانند استالين تاكنون به ياد ندارد

: »برگه ـ توپالر«باز هم چند سطر ديگر از يادداشتهاي بابا 

هاي مـسجد  آنها وسط مناره. دهندهائي انتشار مي  هاعالميها  كمونيست«: دهندها اطالع مي  روزنامه... 1942سال  «

: اندي سرخي به درازي سي متر آويخته اند و روي آن با خط بسيار درشت اين شعار را نوشتهسليمانيه پارچه

» !نابود باد دولت فاشيستي آنكارا«

 دو نفر استوار    قارص در ...اندهاي نظامي محكوم شده   ها از طرف دادگاه   هاي بزرگ كمونيست  دسته. 1943سال  «

» ... است يلمازعمراسم يكي از آنها . اندن شده كمونيست تير باراو پنج افسر

در كارآگـاهي آنهـا را بـه طـرز        . انـد پنجاه و پنج نفر جوانان ضد فاشيسم تسليم دادگاه نظامي شده          ... 1944سال  «

...اندوحشتناكي شكنجه كرده
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چهل دزد 

مرتجع تركيه را، كه بـا واشـنگتون بـستگي    فاشيستي و زمامداران سلسله جنبانان احزاب تركيه ـ سران بورژوازي 

رها كنند، ولي آينـده آنهـا را   هاي پرمنفعت خود را از چنگشان خواهند تيولنمي» چهل دزد«. نامنددارند ـ مردم چنين مي 

. يفورني، براي خودش خريـداري كـرده اسـت   مثل اينونو، براي روز مبادا، ملكي در كال     » آسي«. كندسخت دچار هراس مي   

. صندوقهاي بانكهاي سوئيس، لندن و نيويورك نگاه دارنددر  كه طالهاي خود را دانندآنها ارجح و اصلح ميبسياري از 

تـر  الر براي آنان از ليـره گرامـي       ولي د » ! ناسيوناليستيم ما«: كشندكوبند و فرياد مي   ي خود مي  آنها مشت به سينه   

: گوينددهند و ميبه مردم اطمينان مي» هل دزدچ«. است

 كـه  هاي هنگفت خود رابسازند، سرمايهاما صرفاً براي احتياط بيشتر، به جاي اينكه در تركيه كارخانه » !ما تركيم «

. انداند، ـ يعني دويست ميليون دالر در بانكهاي نيويورك راكد نگاه داشتهبه قيمت جان ملت به دست آورده

، اينـان  ـ  قورالتـان ، منـدرس  و اوران، بايارو سراج اوغلي ، خودفروشبافان مزدور وان و سياستقلمزن

هاي بزرگ و غـارتگري ملـل و اقـوام زيـر يـوغ صـاحب        را كه با رشوه گرفتن، اختالسقره ـ عثمان اوغلي  و ساقه

. نامندمي» مقامرجال عالي«و » برگزيده«اند، هاي كالن شدهثروت

كاغذ «:  چنين اظهار داشت   سيواس در   كندن راهزنان هم، كه در مقابل وال استريت عرض چاكري مي          اييكي از   

ها، خزانه، زندانها و بانكها، مجلس و ارتـش ـ   ها و سربازخانهها و پليس، دادگاهها و سينما، تئاترها، روزنامهو راديو، چايخانه

دشمنان داخلي ما بايـد ايـن نكتـه را    . آمريكا پشتيبان ماست...  ماست و دستگاه دولت در يد قدرت   تمام اينها، تمام ماشين   

. »بدانند

بـه همـين جهـت آنهـا        . ولي ملت عليه آنهاست   . كش است واقعاً هم دستگاه نيرومندي در اختيار اين طبقات بهره        

. نامندمي» دشمن داخلي«ملت تركيه را 

: كشندجهند پشت تريبون مجلس و عربده مين فاشيست ميكشند ـ در آنكارا نمايندگادر واشنگتون سر نخ را مي

ي اقيانوس اطلس شـمالي      كه وارد اتحاديه   يخته شده است، به ما حق داده است       خون جوانان ترك، كه در كره ر      «

» !دندانهايش بريزند، كسي كه نخواهد حلواي شيرين بخورد! تمام هستي ملت ترك را بايد روي دايره ريخت! بشويم
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اند جان ميليونها نفـر سـربازان تـرك، تمـام ثـروت ملـت و تمـام                  ان آنكارائي گوشت دم توپ، متعهد شده      سوداگر

ي اقيـانوس اطلـس شـمالي، كـه از طـرف سـوداگران              السهم خود به تراست تجاوزكارانـه     سرزمين تركيه را به عنوان حق     

آنها . مي نامند » تماميت ارضي «،  »تقالل ملت اس«اينكار را كماليست ها     . آمريكائي مرگ تشكيل شده است، تسليم نمايند      

... جنـگ ... جنـگ «: كـشند ها با طبل و شيپور، با بوق و كرنا، در سر هر چهار راه، عربده مـي           در ستونها و صفحات روزنامه    

. »جنگ نهائي

ديروز و امروز 

رمها با دستبند مـا را از مـشرق بـه            ژاندا ،اين بار تحت الحفظ   . ما باز در زندانها و تبعيدها سرگردانيم      . سالها گذشتند 

...برندمغرب مي

كشتزارهاي پنبه، هزاران نفر دهقاناني، كه در ده زادگاهشان ديگـر نـه         . گذريمما از دهستانهاي جنوبي چوقورو مي     

هـم  گدائي و گرسنگي دست به دسـت        . آينداند، رو به اينجا مي    اند از دستشان گرفته   سيخي دارند، نه ميخي، هر چه داشته      

. كنندها سير ميداده، در جاده

. تـر اسـت   ت وحشتناك افروشي عهد قديم به درج    بردهاينجا از بازارهاي    . ها است كنار پل بازار فعله   در ميدان   . آدانه

. ي ژانـدارمري كننـد، نـه در اداره  ما را نه در زندان محلي قبول مي. باران مي بارد. پنجاه هزار نفر بيكار در اين بازار جمعند    

» .اند نوشته شدهسينوپكاغذهاي شما براي «

ي ماالريـائي مـن   موقـع نوبـه  . ايـم تا مغز استخوان تر شده . ايمي حكومتي واليت ايستاده   ما توي ميدان جلو اداره    

ژاندارمهاي مستحفظ مـا دسـتپاچه   . كنمي رفيقم تكيه مي   براي اينكه روي سنگفرش نيفتم به شانه      . لرزمرسيده، سراپا مي  

. دانند چه بكنندنمي: اندهشد

. خوانيمآواز مي . سوزملرزم و در عين حال مي      من از سرما مي    .»!نابود باد فاشيسم  «: زنيمما با صداي بلند فرياد مي     

هـا مـردم را     پليس. آيندباالخره دادستان و رئيس ژاندارمري مي     . شودبا وجود باران، جمعيت جمع مي     . ايستندراهگذرها مي 

. كنندمتفرق مي
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. تپانند توي زيرزميني مي،ي حكومتي واليتما را در عمارت اداره

در اطـراف مـا   ... انـد دان خيلـي بزرگـي انداختـه   رسد، كه ما را توي زباله   چنين به نظر مي   . مانيمآنجا ما دو روز مي    

. اند زرد شده و نيمه پوسيده ريختهيها، دفاتر و كتابهاي كهنهنامهروز

» جـالبي «و  » تازه«يز  رفيق من دنبال چ   . پردازيمئب را از ياد برده، توي كاغذهاي كهنه به كاوش مي          ما تمام مصا  

ولي در اينجا ! گرددميل شديد به خواندن چيزي بر ما مستولي مي-هشت ماه پيش باشدگردد ـ ولو اينكه مال هفت  مي

. د به بعد هستن1930ها ـ متعلق به اوائل سال ترين روزنامهتازه

ـ او آمده است تا از نزديك بـا ار        !  آرتور آمريكائي است   ي اول عكس ژنرال مك    در صفحه . 1932سال   ش تركيـه   ت

... دانـم ي افتخـار مـي    من فرماندهي يك لشكر تركيه را براي خـودم مايـه          «: او به خبرنگاران جرايد گفته است     . آشنا شود 

» .ش يك ميليوني مجهز كندتواند ارتتركيه، اگر قدري دندان روي جگر بگذارد، مي

همان وقـت   » پنتاگون«ولي  . هاي آمريكا سوداي خود را با آنكارا از يك لشكر شروع كردند           نمايندگان ميليتاريست 

. هم چشم اميد به يك ميليون نفر سربازان جوان ترك دوخته بود

... رده اسـت  ي متخصص دعـوت كـ     ا از آمريكا عده   ،وزير اقتصاد ) بايار( بيگ   جالل«. 1933سال  . وزنامه ي ديگر  ر

آنها نسبت به معادن    ... ثروت نفت و منابع مفيد ديگر زيرزميني تركيه را مورد بررسي قرار خواهند داد             ها مناطق پر  آمريكائي

» .همچنين آنها كارهاي بانكهاي تركيه را رسيدگي خواهند كرد... دارندمبذول ميمس و كروم توجه مخصوصي 

هـا ـ   فرسـتادند، بـا كمـك كماليـست    آمريكا از مدتها پيش جاسوسان خود را به تركيه مـي پادشاهان دالر و نفت 

. زدآنكارا هم مخفيانه بـا آنهـا چانـه مـي          . كردندطرفداران قيمومت آمريكا بر تركيه، كم كم مواضع خودشان را محكم مي           

 يا به اصطالح مـردان كـار، صـاحبان بانكهـا،            و باالخره روزي از روزها ژنرالها، افسران، سوداگران       ... گذشتندسالها هم مي  

را به جاي گذرنامه ارائه داده، مانند موج دريـا بـه تركيـه              » آئين ترومن «، سناتورهاي آمريكائي    »متخصصين«ها،  ديپلمات

. ريختند

. نـد تـشكيل داد » دولتي در داخل دولت«ها در آنكارا آمريكائي. كاپيتوالسيون سابق احياء و تجديد شد     همان رژيم   

. استريت، به تمام معني، صاحبان مطلق و مالك الرقاب مملكت شدندهاي وال السلطنهنايب
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ي خطوط مخصوص تلفني، به     ها به وسيله  وزير و رئيس مجلس، ستاد كل و تمام وزارتخانه        ، مقر نخست  قاياچان

ي ي اجـراي نقـشه    اداره«كـا، بـا     ي قاصدهاي مخصوص، مستقيماً با سفارت كبراي آمريكا، با هيئـت نظـامي آمري             وسيله

،به محض ديدن قاصدهاي مخصوص، به محض برداشتن گوشـي تلفنهـاي مـستقيم             » چهل دزد «. ارتباط دارند » مارشال

. ماند كمرشان بشكندآورند، كه كم ميچنان سر به تعظيم فرود مي

ي كـره   وانهرگردانهاي سربازان ترك    آرتور يك تلگراف مخابره كند، تا از تركيه فوراً          كهمين قدر كافي بود، كه م     

هاي دفن آنان را بـه      هاي شخصي و گواهينامه   دهد و نمره  او جوانان ترك را به عنوان گوشت دم توپ به كشتن مي           . شوند

. تدسفروطنشان مي

كند ملت نبرد مي

زان جـوان را، مثـل      سـربا . شكن قيـامتي اسـت    ها، روي موج  در بندر اسكندرونه، در اسكله    . كننده است گرماي خفه 

كننـد، تـوي انبارهـاي    آهـن پيـاده مـي   جوانهـاي آنـاتولي را از قطارهـاي راه   . فرستندي كره ميگوسفندان، به سالخ خانه 

الينقطـع  . برند تا از درياها بگذرنـد     اين تابوتهاي شناور هم، مردم محكوم به مرگ را مي         . كنندهاي آمريكائي پر مي   كشتي

. براي تركيه هستند» مرگ آمريكائي«آنها حامل . اندازندشوند، لنگر مييكائي وارد ميي آمرها با اسلحهكشتي

هـايي بـه     اعالميـه  ،هاي جراثقال ها، روي دستگاه  ها، روي در خانه   ي ايستگاه ها روي واگونها، روي ابنيه    كمونيست

راضي نـشويد بـراي   ! اندبه تن شما كردهسربازان ترك، پيراهن آمريكائي محكومين به مرگ را «: انداين مضمون چسبانده 

ي آمريكـائي را خـالي نكنيـد و بـار           كارگران ترك، بـار اسـلحه     ! فرار كنيد ! ها  و بايارها بكشيد و كشته شويد       خاطر ترومن 

» !نكنيد

. انـد ها امتنـاع نمـوده    ي آمريكائي از كشتي   آنها از خالي كردن بار اسلحه     : اندباربران بندر اسكندرونه اعتصاب كرده    

براي منكوب كردن اعتـصابيون، بـراي منكـوب         . در شهر حكومت نظامي اعالم شده است      . كنندمردم از آنها پشتيباني مي    

. شودخون ريخته مي. شودزد و خورد مي. كردن مردم، قشون اعزام شده است
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زد و خورد شده، بـاز خـونريزي   باز » !رويمما به كره نمي  «: اندگفته. اندكاركنان راديوي پادگان آفيين شورش كرده     

اند، هائي را، كه از آمريكا گرفته      كه ملت هم طرز استفاده و به كار بردن اسلحه          ليكن اين دفعه معلوم شده است     . ستشده ا 

انـد، كـه چگونـه    اند، از ياد نبـرده    سيم، كه دست به اسلحه برده     كاركنان بي . بردآموزد و بر ضد دشمنان خود به كار مي        مي

. اندكردههاي سنگالخي آفيين تارانده، نابود مي و اجدادشان اشغالگران خارجي را در تپهپدران

دهنـد، در بنـدرگاه    را دود مـي هكنند، آسمان دريـاي مرمـر  ي داردانل عبور مي   ناوهاي جنگي آمريكا پياپي از تنگه     

ي كوچـك  لبـه هـاي بـي   مريكـائي، كـاله   ق آ  ديال ان وقيح و  ناوي. اندازندلنگر مي » برج دختر «خارجي اسالمبول، روبروي    

شـلوغ  . ريزنـد روي ابروهاي ازرق فام خود كشيده، تـوي خيابانهـا مـي          ه  ي پوست ليمو هستند ب    سفيدشان را كه شبيه تكه    

.گذراندام اشغال بيگانگان را ميكنند، گوئي اسالمبول مجدداً ايافتند و اذيت ميكنند، با سماجت دنبال راهگذرها ميمي

رئيس شهرداري قدش يك گره است، اما كـار از سـرش            .  اسالمبول در عين حال رئيس شهرداري نيز هست        والي

ي دهـد، بـراي آسـايش و اسـتفاده        نشيني تشكيل مي   مجالس شب  ،هااو به حساب شهرداري به افتخار آمريكائي      . گذردمي

ي آمريكائي شـده، بـه عنـوان عالقمنـدي بـه زيبـايي       اين وال. گذاردها را به اختيار آنها مي خانه فاحشه ،»مهمانان محترم «

كند تا حـق مالكيـت صـاحبان اراضـي را      خراب ميچشمه ـ  غازليران را در اهاي نادها و شب خوابگاهاسالمبول، كلبه

. هاي آقايان آمريكائي مناظر نامطبوعي ببينندحفظ كند و نگذارد چشم

الئي ساخته شده بود و پنجـاه   كه از حلبي و تخته سهكوچكي راهاي ژاندارم و پليس شهر   ته دس ،برحسب امر والي  

 راه غير از جنگ،    .  در خانه رسيده بود    مصيبت و بال به   . ها سكني داشتند، محاصره كردند    هزار نفر از مردم فقير در آن كلبه       

! كرد هم جنگ ميغازلي ـ چشمه. عالجي نبود

ي خـود   ي اتحاديـه  پنج هزار نفر شوفور به كنگـره      . اند شده صدها اتومبيل جمع  » كاخ فرهنگ و ورزش   «در مقابل   

ي گاالتـه پيـاده     سـكله جهانگردان آمريكائي، كه در ا    . شوددر خيابانهاي اسالمبول حتي يك تاكسي هم پيدا نمي        . اندآمده

. اندوالي و رئيس كارآگاهي سخت دستپاچه شده. شوندآشفته مياند، برشده

توموبيـل آمريكـا، پـشت    ي مجلس، عامل پادشاهان انمايندهيوروتن .  انداختن نيستتوي تاالر كنگره جاي سوزن   

كنـد،  اين فاشيست مسلم سـعي مـي     . اندبه دو ايستاده   او كارآگاهان با لباس شخصي دو        در چپ و راست   . تريبون قرار دارد  
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شـود  اي كه حاصـل مـي   اما نتيجه.دزنميها مونيستكهاي بي شرمانه به     تهمتكند و   براي ايجاد پرووكاسيون تالش مي    

: كنند دلقك آمريكائي را با افتضاح و سوت كشيدن طرد مي،پنج هزار نفر شوفور. كلي برخالف انتظار او استب

 كه كار خراب و موضـوع  بينندها وقتي كه ميفاشيست! »ومسوكوني ـ واكوئ «كاسه ليس ! نوكر فورد! ـ برو بيرون

: گويدآيد و ميالي توي تاالر ميو. طلبندهم جدي است، كمك مي

...ـ مهمانان آمريكائي ما روي اسكله منتظرند

: شودي عمومي بلند ميصدائي برتر از همهمه

! ـ آنها را به پشتت سوار كن، به پشتت

. آوردرا به لرزه در ميي عمومي ديوارهاي كنگره ي خندهصداي قهقهه

ي آمريكـائي مجلـس فـرار       ها بـا والـي و نماينـده       فاشيست. شود شروع مي  زد و خورد  . ريزندپليسها توي تاالر مي   

هـاي  ژانـدارمها بمـب   . كشدزد و خورد چند ساعت طول مي      . نمايندرا محاصره مي  » كاخ ورزش «پليس موتوريزه   . كنندمي

. اندها تازه از آمريكا رسيدهاين بمب. اندازندآور ميگاز اشك

خيابان استقالل 

هـا، شـهري را،   وطنان يا جهان وطنها و بييعني شهر بورژوازي شريك و دالل بيگانگان، شهر لوانتي     شهر ازمير، 

 از قـديم االيـام   نامنـد، ايـن ازميـر،   مي» ازمير نجس« ملت كنند،، آقائي و حكمفرمائي مي    هاي خارجي در آنجا   كه كمپاني 

انگيـزِ  نفـرت  گـانِ ه اسـت، ازميـر شـهر خيانـت پيـشه          ودها، دژ احزاب فاشيستي ب    عمال و جاسوسان امپرياليست   ي  شيانهآ

. پرست استپول

ايـن ازميـر   . مركز بزرگ كارگري اسـت اين ازمير، . نامدمي» بسيار خوب« ملت آنرا .ليكن ازمير ديگري هم هست    

سـري حـزب   هـاي  اين ازمير چاپخانـه . كندمبارزه مي» ازمير نجس«زحمتكشان است، ازمير سنن رزمي است، كه دائماً با  

 خودشان را روي ريلها انداختند تـا از پيـشروي           ،نهائي است كه در موقع اعتصاب كاركنان راه آهن        كمونيست است، ازمير آ   

 كف هاكند و براي كمونيست  هاي فاشيستي را داغان مي    هاي روزنامه  چاپخانه ،اين ازمير . هاي تنبيهي جلوگيري كنند   دسته
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شد، با صدها صداي رسا در بولوار واراشـيلوف      ي آن گذاشته مي   هاي ژاندارمها، كه به سينه    نيزهاين ازمير در زير سر    . زندمي

تواند وادار كند، كـه از مبـارزه بـراي اسـتقالل            هيچ چيز ما را نمي    «: كردخواه مملكت را تكرار مي    اين شعار نيروهاي ترقي   

ي آن بـا سـنگ و پـاره آجـر بـا             رگران بافنـده   دو هزار نفـر كـا      1950كه در سال    اين ازميري است    » !لي منصرف شويم  م

. زننـد  چـشمهايش سـياهي مـي      ،اين ازميري است كه از گرسنگي، بيماريها و بيكـاري         . كردندژاندارم جنگ مي  هاي  دسته

. هاي فاشيست از اين ازمير وحشت دارندكماليست

ا بـراي نجـات مـن، در موقـع زد و     رفقـ .  پليس غفلتاً به ما حمله كرد،خلقه پينارروزي در حين ميتينگ سيار در   

. تاريكي سر شب هم به ما كمك كرد. خورد، در يك لحظه، باالپوش روغني و سياه كارگري را به تن من پوشاندند

اي، دختر جوان بيـست سـاله     .  پنهان شديم  تولكيلقي كارگري در    مدتها تعقيب ادامه داشت و باالخره ما در خانه        

:  همين قدر گفت،او به جاي سالم و تهنيت.  به روي من باز كردكه كارگر دخانيات بود، در را

. ـ رفيق، در اين قلعه از هيچ دشمني باك نداشته باشيد

بيـست و هفتمـين سـالگرد تـصرف     .  سپتامبر9! شهامتي استنهاست باه دلپسند است، ازمير بيالعاداين ازمير فوق  

در بنـدر يـك نـاو عظـيم     .  تـوي دريـا ريختنـد   ،الگران را در ازميربيست و هفت سال قبل در چنين روزي اشغ . ازمير است 

روز نهـم سـپتامبر در   . اند ـ همه آمريكـائي هـستند   هواپيمابر و يك گله ناوهاي جنگي كوچك و بزرگ ديگر لنگر انداخته

...ولي امروز.  گريختنداورالها از اينجا به طرف  امثال همين1922سال 

هـا   كه بـه اسـكله     كندهاي آمريكائي نگاه مي   كشتيچشمي به   زير» ازمير عالي «.  لختي خون است   خورشيد، مانند 

روي جايگـاه افتخـاري درياسـاالر       . انـد مردم در ميدان شهرداري جمع شده     . كندنگاه مي » ازمير نجس «اند، به   پهلو گرفته 

سواره نظام بـه تاخـت     . شوندد، ديده مي  انآمريكائي به اتفاق والي و ژنرالها و افسران ترك، كه لباس فرم آمريكائي پوشيده             

 سـال قبـل از ايـن ميـدان عبـور          27 كـه    شدي سربازان آناتولي ديده مي    رهآن هيجان و شهامتي كه در چه      . كندعبور مي 

دهـد، كـه اينهـا      همه چيز خوب نشان مـي     . شود، لباسشان هم غير از لباس آنها است       كردند، در سيماي اينها ديده نمي     مي

. شاهان آمريكائي مرگندمزدوران پاد
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. شودگذرند، روي ايوان شهرداري نمايش عجيب و مضحكي بر پا مي          كنند و مي  در آن حيني كه سواران تاخت مي      

. دردافسري با لباس فرم آمريكائي بـاالپوش سـياه او را بـا شمـشير مـي                . دختري، سراپا در باالپوش سياه سوگواري است      

: دهدي توضيح ميژنرال ترك به دريا ساالر آمريكائ

. ـ اين صحنه عالمت آزاد شدن ازمير است

كنند، نسبت به سـنن رزمـي ملـت         گر مي ها حقايق مسلم تاريخي را، كه همه اطالع دارند معكوس جلوه          كماليست

ـ » خبـردار «ژنرالي كه هم اكنون به حـال        . كنند آن توهين مي   دارند، نسبت به احساسات ملي    استهزاء و اهانت روا مي     و جل

 در امتـداد    1922انـد، روز نهـم سـپتامبر        ي ازمير معرفي كرده   ها او را نجات دهنده    ساالر آمريكائي ايستاده و كماليست    دريا

تاخت، ولي نه براي اينكه ازمير را نجات دهد، بلكه براي اينكه جـان و دارائـي و امـوال          وار اسب مي   ديوانه آيدينآهن  راه

آخر . كل قوا چنين بود   ي  فرمان مخصوص فرمانده    !  آمريكائي را نجات دهد    فرانسوي و هاي انگليسي،    كل كمپاني  مديران

ي كارگراني، كه اسـلحه بـه دسـت گرفتـه     و به وسيله» ازمير عالي«ي مردم  به وسيله  آناتوليشهر قبل از ورود سربازان      

. بودند، آزاد شده بود

آنها بـه   . شوند روشن مي  قوردون بويو بان ساحلي   چراغهاي برق در طول خيا    . شوندآبهاي خليج كم كم تيره مي     

ازمير «. نشيني رسمي است  شب» فوآر«در كازينو   . اند كه به گردن شهر آويخته شده       اند بند برليانهاي مصنوعي شبيه   گردن

 كـه صـبح بـاالپوش سـياه پوشـيده، خـود را       كشندآمريكا دختري را در آغوش مي  دو افسر نيروي    . كندشادي مي » نجس

. ر استيي آمريكايي در ازميافتگان كالج زنانهايست ـ از پرورشاو شلخته. ي ازمير ساخته بودهنشان

افتنـد و  زننـد، بـه دنبـال زنهـا مـي     راهگذرها را مـي . كنندتوي خيابانها باز ناويان آمريكائي عر مي زنند، شلوغ مي    

زنـد، بـه يـاري     زن فريـاد مـي    . انـد ني حمله كـرده    ناويان مست به ز    ،قرنتيندر وسط خيابان پرجمعيت     . كنندوقاحت مي 

: كندپليس ابداً اعتنا نمي. كنندايستند، اظهار نفرت ميعابرين مي. طلبدمي

. توانيم به آنها دست بزنيمـ ما نمي

ا هآمريكائي. شوندصداي تيراندازي بلند مي   . خيزنداي از باربران بندر و شوفورهاي تاكسي به حمايت زن برمي          عده

. يكي از آنها غرق در خون توي خيابان افتاده است. دوندساحل ميبينند كار خراب است رو به طرف وقتي كه مي
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ي كارگران كـشته شـده اسـت، مثـل بـرق در شـهر شـايع        اين خبر، كه يكي از ناموس دزدان آمريكائي به وسيله        

كننـد، بـا حـرارت در اطـراف         ان در آنجا زندگي مـي     ور، كه كارگران و پيشه    باسمانههاي بخش   در يكي از كافه   . شودمي

: كنندوقايع اخير بحث مي

 اولـين گلولـه را بـه طـرف مهـاجمين            1919 را بايد به نام آن تركي ناميد، كـه در سـال              قوردون بويو ـ خيابان   

! شدند خالي كردمسلحي، كه پياده مي

. كه امروز يك نفر آمريكائي را در آنجا خوابانداي ناميد،  ساله27اين خيابان را بايد به نام كارگر ! ـ نه

: گويدآهن به بحث خاتمه داده ميكارگر پير راه

.  ناميداستقاللي كالم، بايد ـ خيابان ـ خالصه

كنيم ما براي چه مبارزه مي

: كننـد ها حكم محكوميت صادر مـي     هاي فاشيستي مطابق يك فرمول يا الگوي تغييرناپذير براي كمونيست         دادگاه

» ...براي قصد برافكندن سازمان سياسي و دولتي موجود، منحل كردن مجلس و برانداختن دولت«

هـا  در كنـار ديوار   . انددرها بسته . ي دادگاه است  تاالر خيلي كوچك جلسه   .  در آنكارا است   2ي  دادگاه نظامي شماره  

.اندوئي چوب نيم ذرع قورت داده، ايستادههاي آمريكائي در دست، گ با تفنگقراوالن با لباس فرم آمريكائي و

،در سمت چپ و سمت راست او هم       . ي ترك با لباس رسمي آمريكائي     ژنرال چاق و چله   هيئت قضات، ميز پهن و      

...پهلوي آنها هم دادستان. اند كه كمتر از او آمريكائي نشدهقرار دارندهيئت قضات 

تـوي  . رسد كه تا سينه مي    انداي كشيده ي بلند آهني     نرده ،آن كه از چهار طرف      در وسط تاالر جاي متهمين است     

 سرسپيدي اسـت، بـا   د و كه مرد كوتاه قيكي از آنها. انددوش هم ايستادهها دوش به اي از كمونيست  اين قفس آهني عده   

: گويدصداي واضح و رسا مي
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بـه ايـن   . و جوابگوئي كنـيم زخواست شويم ما حاضريم در مقابل ملت با. كنيمـ ما تمام اتهامات دادستان را رد مي       

بگذاريد ملت بداند ما را بـراي چـه   . ملت بايد حقايق را بداند.  كه جلسات دادگاه علني باشند     كنيمجهت است كه تقاضا مي    

. كنندمحاكمه مي

هرگز هيچ يـك از حقـوق و هـيچ يـك از            » سازمان سياسي موجود  «داريم، كه   ها صريحاً اعالم مي   ما، كمونيست 

. كندتأمين تواند كند و نمينميتأمين مين نكرده است، ها را براي اكثريت مردم زحمتكش تأآزادي

در ايـن مـدت     . شد تشكيل   لس يعني مجمع كبير ملي،    هاي ملت برافكنده شد، مج    رژيم سلطنت در زير فشار توده     

. اه آن وارد شده باشد كه يك نفر از نمايندگان كارگران و دهقانان نادار از درگهيچ وقت نشده است

و تـضمين گـردد، حـاال هـم     تأمين كرد كه آزادي انتخابات براي ملت حزب كمونيست از اول براي اين مبارزه مي       

ي دولتي برقرار گردد، حاال هـم همـين را خواسـتار     كه سازمان عادالنهاز اول خواستار بود   حزب كمونيست   . كندمبارزه مي 

 كه يكـي  دولتهائي. هاي كثير مردم حاصلي نداردر از گرسنگي، گدائي و اشك براي تودهمان اجتماعي كنوني غي   ساز. است

بـراي مـردم   اين قـوانين  .  كه قوانين ضد دموكراسي را لغو كنندشوند ابداً در اين فكر هم نيستندپس از ديگري عوض مي  

امكـان و  . دهنـد ن ملت را به مجلـس راه نمـي  نمايندگا.  كه آزادانه نمايندگان خود را انتخاب كنند      قائل به اين حق نيستند    

 بـا زور    ست دارند آنهائي كه زمام امور مملكت را در د       .  كه از منافع ملت دفاع كند      دهند چنان دولتي تشكيل يابد     نمي اجازه

 حـاال .فروشـند ها مـي ه امپرياليست منافع ملت را به آساني بكت در زندگاني سياسي بركنار كرده و    هاي مردم را از شر    توده

 بايد ايـن رژيـم     ،ولي از طرف ديگر، مقدم بر هر كار         . كه تمام اوضاع بدين منوال است بايد تمام كارها را از نو شروع كرد             

رسـند، زيـرا   نه مـي قشرهاي وسيع ملت تركيه بيش از پيش بـه ايـن نتـايج عادالنـه و منـصفا     . ي را درهم شكست   ملضد

.به چنين اعتقادي رسانده است را اند، آنها كه شخصاً نمودهآزمايشهاي تلخي

بين ملت و آنهائي كه منافع ملـي كـشور را در مقابـل دوالر               . زنندملي دم مي  » وحدت«زمامداران كنوني تركيه از     

ولي اوضاع و شرايط مقتضي براي متحد شدن قـشرهاي مختلـف            . اند، هرگز هيچگونه وحدتي نبوده و نخواهد بود       فروخته

...آيندهاي ارتجاع بوجود مي بر ضد خيانتها و بر ضد بردگي آمريكائيلي واحدسكنه در جبهه م

: دهدآگين خود ادامه ميمو را قطع كند، ليكن او به پرده دري خشمكند حرف سخنران سپيدليوچ سعي ميژنرال آ
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 گـدائي و  كـش و دولـت فاشيـست آنهـا را تبرئـه كنيـد،          تا طبقات بهره   دهيداتهامات دروغ به ما نسبت مي     ـ شما   

هـا  خواهيد كمونيست دهيد، شما براي اين مي    ها را سري تشكيل مي    شما جلسات دادگاه  . حقي ملت را موجه جلوه دهيد     بي

...كنندملي احزاب آمريكائي اعتراض ميت تركيه عليه سياست ضد كه از طرف تمام ملرا نابود كنيد

: كه شكم كلفتش بتركدرودزند كه بيم آن مي ميكوبد، چنان فرياد ميز ميشود، مشت رويژنرال عصباني مي

دهـم، كـه بـه شـرافت     من اجازه نمـي ... زنندبگذاريد بدانند با كه حرف مي. پابند بزنيد! اينها را ببريد! ـ سا آ آ كت 

...احترامي كنندلباس رسمي ما بي

: شودها صداي آرام و استهزاءآميزي شنيده مياز ميان كمونيست

.  فاشيستيدشما، آمريكائي است؛ خود شما هم ـ لباس رسمي 

ي  از تـاالر جلـسه     گيرند و بـا ضـرب قنـداق تفنـگ         را مي سربازان و افسران در يك مژه به هم زدن دور متهمين            

. كننددادگاه خارج مي

مگـر  «: گويـد  كـه مـي    درست شاعر ملي ترك را نـشنيده اسـت        مخ آمريكائي شده، يقين هرگز حرفهاي       ژنرال بي 

سپيد را كـه حتـي در دادگـاه دربـسته و سـري       ي سخنان كمونيست سر   دنباله.»!وان به آبهاي جاري رودخانه قفل زد      تمي

: هاي مخفي يا غيرمجاز حزب كمونيست چنين خواندندنظامي هم در آنكارا قطع كردند، مردم در روزنامه

 ما بـراي    ي رزمي خود قرار داده است؛     مهبرناهاي كثير ملت را در اساس       حزب كمونيست تركيه آرزوهاي توده    ... «

 بـراي حـل بنيـاني       كنـيم؛ هاي ملـي مبـارزه مـي      وق اقليت  براي تساوي حق   كنيم؛هوري حقيقتاً ملي مبارزه مي    استقرار جم 

يليونهـا  را بايد مجانـاً بـه م   را به طور نهائي محو كرد؛ اراضيبايد بقاياي فئوداليسم. كنيمي زمين زراعتي مبارزه مي مسئله

 كه چيزي غير از    سيستم مالياتي كنوني را   . كردمين  كشاورزي و بذر تأ    آنها را بايد از حيث وسايل        زمين داد؛ نفر دهقانان بي  

 و حـال    دهندوارشان را بابت مالياتها مي    كارگران سي درصد دستمزد گدا    . غارتگري به شكل قانوني نيست، بايد از بين برد        

دهقـان فقيـر هفـت برابـر مـالك بـزرگ ماليـات              . پردازندرآمدهاي سرشارشان را مي   آنكه ميليونرها كمتر از يك درصد د      

. دهندها دهات هستند، اصوالً ماليات نميكه هر كدام صاحب ده-و مالكان بزرگفئودالها . دهدمي

! هاي درنده نجات دهيمتركيه را از چنگ امپرياليست

! ر اقتصاديات، سياست، ارتش و فرهنگ كشور محو نمائيمهاي آمريكائي و انگليسي را بهاي انحصارينظارت
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يـد  با! را لغو كـرد » پيمان آمريكا و تركيه«براي نجات ملت از خطر نابودي عمومي فقط يك راه وجود دارد ـ بايد  

انگـان  خواهد خونش را براي بيگ    ملت تركيه به پيمانهاي تجاوزكارانه احتياج ندارد، نمي       . اين زنجيرهاي بردگي را گسيخت    

. بريزد

ي ملت ترك خواستار استقرار روابط حسن همجواري و روابط دوستانه با كـشورهاي دموكراسـي ملـي و همـسايه                   

. بزرگ ما ـ دژ صلح ـ اتحاد شوروي است

ه نفع ملت مورد استفاده قرار داد؛ بايد اقتصاديات ملي نيرومند           ثروتهاي زمينها، آبها و اعماق زمين مملكت را بايد ب         

.  كه پيوسته محكمتر بشود و اساس استقالل ملي ما باشدستقلي تشكيل دادو م

ناپذير رژيم بايد براي هميشه بيكاري، گرسنگي و فقر ـ نتايج اجتناب ! بايد به اصالحات بنياني اجتماعي اقدام نمود

بايـد درهـاي   !  ملـت سـازمان داد  بايد سطح رفاه و آسايش ملت را باال برد، بايد بهداري خوب براي! كنوني را ـ از بين برد 

. كلي باز كردفال كارگران و دهقانان بمدارس و دانشگاه ها را بر روي اط

ي كارگر امكـان     بايد به طبقه   .مين نمود  اساسي زندگاني ملي ما تأ     هاي كثير ملت را در اصالحات     بايد شركت توده  

 عمـال   پرسـتان و  ايد دستگاه دولت را از مرتجعين، موهوم        ب. در ايجاد دستگاه جديد دولتي شركت كند      جداً   كه عمالً و   داد

بايد ارتش را از دشـمنان ملـت، از ژنرالهـا و            . كيستها را متالشي كرد   تربايد سازمانهاي فاشيستي پان   . امپرياليسم پاك كرد  

. افسران ارتجاعي ـ يعني از نمك پروردگان ميليتاريسم آلمان، انگليس و آمريكا پاك كرد

. يد بتوانند آزدانه تشكيالت خود را ايجاد نمايندزحمتكشان با

» !هاي جهاني صلح و دموكراسي اشغال كندملت تركيه بايد مقام خود را در صفوف جبهه

. كردندخواندند و تصديق ميحقيقت را هزاران نفر محرمانه ميو عادالنه و باحرارت  بااين حرفهاي

، گرسـنگي   چهارشنبه و   بافرهحل درياي سياه، مخصوصاً در نواحي       در سا . نزديك بود  1950اول ماه مه سال     ... 

دهقانـان  . انـد كار تركيه را ورشكست و خانه خـراب كـرده      آمريكائيها و نوكران آنكارائي آنان دهقانان توتون        . كردبيداد مي 

.  شدندسامسونگرسنه با ستون منظم عازم 
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توتون و بافندگي سامـسون بيـرون رانـده شـده بودنـد، تـوي       هاي  فتابي، كارگراني كه از كارخانه     آ در روز روشن و   

گرسنه توي ميدان   دهقانان  بيكاران به اتفاق    . خود دفاع كنند و درخواستهاي خود را اظهار نمايند        خيابانها آمدند تا از حقوق      

. حكومتي واليت ازدحام كردندي جلو عمارت اداره

! خواهيمكار مي! خواهيمـ نان مي

. كردكوه آتش فشان بود و مثل حريق جنگلي هياهو ميميدان مانند 

. اين دمونستراسيون بيكاران را حزب كمونيست ترتيب داده بودها، اين راه پيمائي گرسنه

:گفتيكي از سخنگويان مي

.ها در آنكـارا مـشغول عـيش و نوشـند          اند، االن با آمريكائي   ـ آنهائي كه ما را به گرسنگي و بيكاري محكوم كرده          

ها ملت  ثروتمندان ترك به اتفاق آمريكائي    . به منافع مملكت كاري ندارند    و  رنج و دردهاي ملت،     ه  سران احزاب فاشيستي ب   

...كنندرا غارت مي

: صداي يك نفر بلند شد

!  استاو كمونيست! ـ دهان او را ببنديد

: دهها صدا جواب دادند

! گويداو راست مي!...  حرف بزنهمشهري،!... او بايد حرف بزند!... توانيدـ نمي

وار ايستادند،  نمايش دهندگان در وسط ميدان حلقه     . شدجمعيت در ميدان هر دم بيشتر مي      . كردندمردم همهمه مي  

موبـور دخانيـات را همـه    و رو آن كـارگر سـفيد  . ي دوش بلند كردندسخنگوي تازه را رو. هاي خود ساختنداز بدنحصاري  

. شناختندمي

آري، ملـت بـا مـا اسـت،     ... فهمندها رنج و غم ملت را ميفقط كمونيست ! زد كمونيست بود  نكه حرف مي  ـ آري، آ  

!...رفقا

 كه پيوسته بر قشرهاي وسـيعتر ملـت احاطـه و            ي قرار دارد  س نهضت آزاديخواهي مل   حزب كمونيست تركيه در رأ    

 كـه بـا اوضـاع و شـرايط          يابـد رشد و توسعه مـي    اع و شرايطي    ولي اين نهضت آزادي خواهي ملي در اوض       . يابداستيال مي 

هر چند كه دشمنان ما همان دشمنان قديمي هستند، اما تناسب نيروها حاال غيـر        .  خيلي تفاوت دارد   1922ـ1919سالهاي  
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هاي كثير ملـت را دعـوت       هكنيم، معهذا تود  ما با وصف اينكه از سنن رزمي انقالبي ملت خود پيروي مي           . از آن زمان است   

ايـم،  استراتژي و تاكتيك لنينيسم بـوده ما هميشه پيرو . هاي كهنه مبارزه كنندي كهنه و تودهكه با همان اسلحه   كنيمنمي

آيد و بـا مبـارزه زنـدگي    ميتشكيالت در مبارزه بوجود   . ي خواهيم كرد  گردد و من بعد هم از آن پيرو       كه بر همه غالب مي    

هـاي كثيـر ملـت را متحـد كـرد و       بايـد تـوده  - ما براي صلح و استقالل ملي      يدر مبارزه -براي نيل به پيروزي     . كندمي

. سازمان داد

كند و دفـاع خواهـد كـرد و         كرده، دفاع مي  حزب ما هميشه با عزم راسخ و با استقامت از منافع تمام ملت دفاع مي              

. دگرداريا درهم آميخته و مخلوط مي پيوسته بيشتر با منافع پرولت،ملت هممنافع 

امـا حـزب   . زب كمونيست تركيه سالهاي دشواري را گذرانده است، روزهاي سخت زيادي هم هنوز در پيش دارد    ح

ي كـارگر تركيـه   طبقـه . هاي ارتجاع شده استها و خيانت ي ملت بر ضد بردگي آمريكائي     كمونيست ديگر پرچمدار مبارزه   

. كند كه چنين حزب كمونيستي داردمباهات مي

. كنندوسته صفوف حزب كمونيست را تكميل ميمبارزين تازه، پي

: گوينددر حزب ما مي

» . كه آدم هميشه در همه جا مبارزه كندنشستن توي زندان، هنر نيست، هنر در اين است«

در . انـد كـرده انـد، نهـاني فعاليـت مـي       شدهاند، مخفي مي  كردهها فرار مي  تبعيدگاهقا كراراً از زندانها و      بسياري از رف  

انـد، اكنـون هـم آنهـا بـدون      دادهكرده، انجام مي كارهائي را، كه حزب رجوع مي با سرافرازي  ،ترين اوضاع و شرايط   سخت

. دهندي كمونيستي و بشري خودشان را انجام ميتزلزل و با شجاعت وظيفه

هـا و انبانان، پلـيس از چنگ زند.اممن هم موفق گرديده، فرار كرده  . امفرد مبارز عادي حزب كمونيست تركيه     من،  

!  من باز هم در ميدان نبردم! در ميان جمعيت انبوه، توي مردمممن باز هم. ام خودم را نجات بدهمژاندارمها توانسته

) قوالقسز. اسالمبول(
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:پيوست

)اضافه شده توسط ويراستار كتاب الكترونيكي(

نـاظم  .ي گوناگون از جملـه زبـان فارسـي برگـردان شـده              اشعار او به زبان ها    .  براي ما بسيار آشناست    ناظم حكمت نام  

او پـس از اتمـام دوره ي    .شهري در خط مرزي يونان و تركيه چشم به جهان گشود          » سالنيك«  در 1902حكمت در سال    

پس به مـسكو رفـت و در رشـته ي اقتـصاد سياسـي بـه                 . متوسطه وارد ارتش شد، اما بعد از چندي از ارتش اخراج گرديد           

زنـدگي عـاطفي، سياسـي و شـاعرانه ي او           .خت و بعد از به پايان بردن تحصيالت خود، راهي تركيه گرديـد            تحصيل پردا 

شايد اين اشاره كافي باشـد كـه او         . سرشار از پيچ و خم ها و شور و هيجان هايي است كه در اين مجال كوتاه نمي گنجد                  

 و بورسا گذرانيد و پس از آزادي هم از آنجا كـه عوامـل               دوازده سال از عمرش را در زندان هاي استانبول، آنكارا، چانكري          

نـاظم حكمـت از     . حكومت لحظه اي از تعقيبش دست نمي كشيدند؛ دسيسه هاي بسيار بـراي كـشتنش طراحـي كردنـد                  

انقـالب  . دوازده سالگي به سرودن شعر روي آورد و شعر او نيز مانند زندگي اش شـورمند و سرشـار از نـشيب و فـراز بـود        

والديميـر  « ر زبان شاعرانه ي او بي شك تحت تـأثير شـعرهاي شـاعر بـزرگ شـوروي سوسياليـستي آن زمـان                      واقعي د 

او با رها كردن شعر خود از بند قافيه و به كار گرفتن وزن تازه اي در شعر، سبك نـويني                     . اتفاق افتاده است  » ماياكوفسكي

.از خود گشتدر شعر معاصر تركيه بوجود آورد كه نقطه ي عزيمت شاعران بعد 

ــــــــــــــــــــــــــــ

)پايه گذار حزب كمونيست تركيه (مصطفي صبحي

رهبـر حـزب كمونيـست      » مـصطفي صـبحي   « نام دارد كه به يـاد     » قلب من « يكي از مشهورترين شعرهاي ناظم حكمت     

رابوزان گلوله بـاران شـد و       تركيه و چهارده تن از يارانش سروده شده كه كشتي آنان توسط عوامل حكومتي نزديك بندر ت                

:اينك آن شعر 
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قلب من 

...پانزده زخم بر سينه دارم 

آب هاي تيره چون مارهاي سياه و لغزان،

.بر زخم هاي سينه ام پيچيده است

و درياي تيره

-اين آب هاي خون آلود- 

...قصد جانم را دارد 

قصد جانم را دارد،

...اين آب هاي تيره ي خون آلود 

.ز مي تپددلم با

.دلم باز خواهد تپيد

پانزده زخم بر سينه دارم

از پانزده نقطه، سينه ام را شكافتند؛

به اميد آنكه در پي اين اندوه،

دلم ديگر، هرگز نتپد

!دلم باز مي تپد

...!دلم باز خواهد تپيد 

ــــــــــــــــــــــــــــ


