
  

 ۱۳۹۰بهمن ٦شمارۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نزديک می  ۱۳۵۷بهمن انقالب در حالی به سالروز 

شويم ، که طبقه کارگر ايران و توده های محروم ، طی 

رژيم سرمايه اين سالها در کوران مبارزه طبقاتی با 

 ، تجربيات ارزشمند و در عينجمهوری اسالمی داری

ع تجربيات بالطب. اين حال خونينی را پشت سر نهاده اند

ارند که جمع بندی ، به همراه ددرس هايی را نيز با خود

به  ، راهنمای عملی کارگران درو دقت در آن ها

کاربستن صحيح و کسب آمادگی برای تدارک 

ه کف آوردن دمکراسی سرنگونی جمهوری اسالمی و ب

  ، خواهد بود. و قدرت سياسی

نگيزه ، که بنا به ماهيت و ا۱۳۵۷در انقالب سال 

ی توانست ، مو نيروهای شرکت کننده در آن طبقات

، به انقالبی دموکراتيک باشد، بورژوازی متوسط ايران

ويژه سرمايه داران تجاری و صنعتی ای که در رژيم 

گذشته از قدرت سياسی محروم بودند و آن بخش از 

، زير ه به تصرف قدرت سياسی می انديشيدروحانيت ک

های بورژوای ب و گروه رهبری روحانيان و احزا

توده ها و اکثر ، با اتکا بر توهم مذهبی و ناسيوناليست

، در شرائط فقدان حزب کمونيست سازمان های سياسی

و سياست مستقل کارگری، نبودن رهبری کارگران در 

جنبش انقالبی، نبودن يک برنامه ی اجتماعی 

، نبود نهادها و وکراتيک شناخته شده برای توده هادم

ت زندگی دموکراتيک در جامعه، بی آنکه حتی در عادا

 ۲۲حرف شعاری دموکراتيک عرضه کنند در قيام 

. رژيم زش با امپرياليسم به قدرت رسيدندبهمن در سا

جمهوری اسالمی که بيان عقيم ماندن اين انقالب بود با 

حفظ اساس ماشين نظامی، پليسی و اداری رژيم 

و نهادهای گر پادشاهی و افزودن ارگان های سرکوب

ابودی انقالب را به نفع ن ۀ، وظيفارتجاعی جديد بر آن
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داران و امپرياليسم به عهده ، زمينبورژوازی، روحانيان

 . گرفت

رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی، ابزار اعمال 

ورژوازی و روحانيان در ايران است. ديکتاتوری ب

، در گذشته در شکل سلطنت و ارتجاع سياسی حاکم

، پاسدار صورت دولت دينی (واليت فقيه) به اکنون

سياسی ايران و سلطه  –شرايط عقب مانده ی اجتماعی 

. اين رژيم بنا به و ستم امپرياليسم براين کشور است

طبقاتی ۀ ماهيت خود بزرگ ترين مانع تکامل مبارز

کارگران بوده، وجه مشخصه ی اصلی اش داشتن 

ست. راتيک اسياست پيگير ضد کارگری و ضد دموک

، رژيم جمهوری اسالمی دشمن مقدم انقالب بنابراين

ايران و سرنگون کردن آن وظيفه فوری کارگران اين 

کشور است. يک شرط مهم پيروزی مبارزات 

، آنها است. در همان حالسياست مستقل کارگران، 

کارگران برای پيروزی در مبارزه با سرمايه داران، 

تکش جامعه را از بايد بتوانند طبقات و اليه های زحم

زير نفوذ سرمايه داران و سياستمداران و روشنفکران 

آنها بيرون بياورند و به سياست خود جلب کنند. به 

عبارت ديگر، يک شرط مهم ديگر پيروزی مبارزات 

طبقه کارگر در  رهبریسياسی طبقه کارگر، تأمين 

. اين سياسی است ۀبارزات اجتماعی به ويژه در مبارزم

بلکه از راه کار پيگير و  ،از طريق زورنه  رهبری

، دفاع از مبارزات بحق زحمتکشان غير اقناعی

کارگر پرولتری و با روشن شدن درستی سياست طبقه 

. طرح ، ميسر می شوددر عمل برای زحمتکشان ديگر

وشن در مقابل شعارهای شعارهای مستقل سياسی ر

 ، آغشته به توهمات مذهبی و کيشسازشکارانه

، طرح مشخص اصالح طلبان و ليبرال هاشخصيتی 

تماعی کارگران و مطالبات سياسی و اقتصادی و اج

ست يابی اين اهداف کمک ، به دتوده های زحمتکش

. استثمارگران حاکم برای تداوم سلطه خواهد کرد

اقتصادی و سياسی خود عالوه بر سرکوب آزادی های 

سياسی و مدنی مردم به اسارت روحی و تخدير ذهنی 

نها و دچار کردنشان به توهمات و آرزوهای پوچ و به آ

، تهييج کردن شان در جهت اين اوهامسوق دادن و 

. ف خيالی يا ارتجاعی روی می آورندآرزوها و اهدا

های تکيه بر توهمات دينی يکی از کارآترين روش 

، کنترل و يا منحرف کردن استثمارگران برای سرکوب

. رژيم بوده است ت توده ها در طول تاريخمبارزا

 جمهوری اسالمی از تجربه طوالنی در اين فريبکاری

. اما رسوا بودن اين رسوای استثمارگران بهره مند است

ن نشده است که رژيم با تکيه بر فريبکاری مانع از آ

" مبتنی بر قدرت دينی هر چيزی را که "حکم حکومتی

 با تکيه بر همين استبداد می خواهد به تصويب برساند و

دينی نمايندگان مجلس شورای اسالمی را وادار کند 

يم برای توجيه . رژت خود را پس بگيرندحتی مصوبا

سرکوب جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش 

، مبارزه ملت های زير ستم ايران دموکراتيک عام مردم

، برای رفع ستم ملی، جنبش دانشجويان و جوانانبرای 

ر پر کردن جيب خواب کردن مردم و سرانجام به منظو

کارگزاران ايدئولوژيک خود در حوزه ها و مدارس 

نگفت و بودجه های ه ،دينی و نهادهای تبليغاتی مذهبی

. عالوه بر کارکرد فزاينده ای اختصاص می دهد

ايدئولوژيک دين در مبارزه طبقاتی استثمارگران به 

و تأمين مالی تبليغ ضد استثمار شوندگان و ستمديدگان 

، تالش برای اختصاص مبالغ هنگفت از نیو ترويج دي

خزانه عمومی برای نهادهای دينی انگيزه ای ديگر 

پر کردن جيب روحانيان حاکم و دست يابی آنها برای 

يا مؤسسات خصوصی،  و به مقامات باالی دولتی

اينان از اين طريق "هم  ؛دانشگاه ها و غيره است

 !می کنند" زيارت و هم تجارت

بايد درک روشنی از  کارگران همچنين 

عملکرد و سياست آن در سطح جهانی و به ،امپرياليسم
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. الزم است در منطقه خاورميانه داشته باشند ويژه

مکمل مضمون و اهداف سياست خارجی رژيم را که 

، به درستی بشناسند و سياست داخلی ارتجاعی او است

سياست داخلی و نيز بر جنبش  آثار نکبت بار آن را بر

امپرياليستی مردم منطقه و مبارزات ضد  کارگری

آثار نکبت بار سياست رژيم حاکم در ايران . درک کنند

و سلطه طلبی امپرياليسم هم اکنون خود را از يک سو 

صورت هزينه های سرسام آور نظامی در شرايط  به

، افزايش سلطۀ پاسداران فقر سياه و تورم افسار گسيخته

ی و رجزخوانی ها و نظاميان بر امور مختلف کشور

 تخدير کننده به نفع رژيم و کشاندن توده های مردم به 

، و از سوی ديگر به گاه های نظام سرمايه داریکشتار

وانی، تحريم اقتصادی و شکل تهديد جنگ و جنگ ر

نشان های قدرت های بزرگ سرمايه داری ديگر فشار

که زندگی توده های مردم را زهر آگين تر می می دهد، 

دعوای اين قدرت ها با رژيم جمهوری اسالمی کند. 

دعوای قدرت در منطقه است و توده های مردم در اين 

با منافع مردم برعکس، دعوای قدرت هيچ نفعی ندارند. 

برانداختن انقالبی رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی و 

ادامۀ انقالب تا  سلطۀ امپرياليسم بر منطقه و جهان و

سرمايه  تأمين می شود. محو سرمايه داری در جهان

، تنها به ت هايشان و نهادهای جهانی سرمايه، دولداران

تحميل و تشديد استثمار کارگران و زحمتکشان و ديکته 

کردن سياست های رياضت کشانه بر آنان بسنده نمی 

، ضد مذاکرات . آنان اقدامات ضد اتحاديه ایندکن

تصاب و غيره در ، محدود کردن حق اعجمعی

) را کافی نمی دانند متروپل (مثال در آمريکا کشورهای

و شديدتر از گذشته به تالش های ارتجاعی خود برای 

حفظ و گسترش سلطه خود بر جهان و برای سرکوب و 

يا منحرف کردن مبارزات کارگران و زحمتکشان برای 

ع اين مبارزات به نف ۀآزادی و نان و يا مصادر

شاهد تالش های  . ما همچنينبورژوازی ادامه می دهند

بورژوازی و امپرياليسم جهانی برای منحرف کردن و 

مصادره جنبش ها و انقالبات توده مردم به نفع 

ر شمال آفريقا و خاورميانه بورژوازی و امپرياليسم د

امپرياليسم آمريکا و ، به ويژه . امپرياليست هاهستيم

، و بورژوازی محلی متحد يا کارگزار اروپای غربی

اين کشورها می کوشند جنبش های وسيع آنها در 

کارگران و توده های تهيدست شهر و روستا را در 

و اگر امکان اين کار ممکن  مرحله نخست سرکوب کنند

افع و اهداف طبقاتی طبق من ، منحرف نمايند و برنباشد

. آنان در تونس به نحوی کمابيش از خود شکل دهند

، و پليسیی حفظ ماشين سرکوب نظامی پشت پرده برا

، کنار طبقاتی سرمايه داران و زميندارانحفظ امتيازات 

صحنه کشيدن احزاب و دسته  یزدن توده ها و به جلو

اپوزيسيون بورژوايی رژيم بن علی، وارد عمل  های

  ، در مصر با تکيه بر ارتشی که از نظر مالی وشدند

راتژيک وابسته به تسليحاتی و نيز به لحاظ است

دم را ، کوشيدند فوران جنبش انقالبی مرامپرياليسم است

، به حذف مبارک و خانواده او، آن هم به ابتکار خود

محدود کنند و با تغييرات نيم بندی در قانون اساسی که 

هيچ تحول معنی دار مثبتی در زندگی سياسی و 

ورد سر اجتماعی توده های مردم پديد نمی آ –اقتصادی 

ليبی و  ت آنان در. سياسو ته قضيه را به هم آورند

: با تجاوز بحرين و يمن آشکارتر و "سرراست تر" بود

آنجا  مستقيم نظامی در ليبی و بمباران و موشک باران

از يک سو و با حمايت نظامی، سياسی و مالی از 

ارگانی مرکب از عناصر  –"شورای ملی انتقال" 

همکار رژيم جنايتکار " که تا ديروز يسيونیاپوز"

برخی افسران ارتش قذافی، پاره ای از  قذافی بودند،

، گروه ها و دار و دسته های گوناگون پان سران قبائل

اسالميست و جمعی از سياست پيشگان و عناصر جاه 

ود را در اجرای سياست های طلبی که آينده سياسی خ

، سارکوزی و کامرون در منطقه مديترانه می اوباما

عادالنه مردم به  تاکنون توانسته اند مبارزات  –بينند 

ضد رژيم قذافی را به جنگ ارتجاعی و از هر دو سو 
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غيرعادالنه تبديل کنند و مردم ليبی را تا مدتها در 

وهای ناتو از محاصره آتش قذافی از يک سو و نير

 .سوی ديگر قرار دهند

ی همکاری خليج" را که مدافع شورادر بحرين، تالش "

ه و ديگر شيوخ ، امارات متحدحاکمان عربستان، کويت

نفتی منطقه است برای اعزام نيروی سرکوب برای 

يم آل خليفه تأييد و تشجيع کردند. همين حمايت از رژ

" اينک برای حفظ رژيم "شورای همکاری خليج

سرکوبگر و وابسته علی صالح بدون علی صالح و البته 

با تضمين مصونيت او و حفظ منافع و برتری حزب و 

. تالش های ن وارد عمل شده استدسته او در يمدارو 

آشکار و پنهان قدرت های امپرياليستی برای کنترل 

کل دادن به آينده سياسی در سوريه، اوضاع سياسی و ش

، الجزاير و مراکش و مصادره جنبش ها و اردن

اعتراضات بحق کارگران و مردم زحمتکش و ستمديده 

 اين کشورها به نفع بورژوازی و امپرياليسم و حمايت

عربستان سعودی و  ،از متحدان محلی مانند اسرائيل

 .سياست امپرياليسم در منطقه است ۀغيره سرلوح

بورژوازی و امپرياليست های مدافع حفظ سرمايه در 

ضعف های  تکيه برايران نيز سعی می کنند با 

، بر فراز کارگر و توده های زحمتکش ۀتی طبقمبارزا

اجتماعی را  –ی جنبش انقالبی توده ها تحوالت سياس

حمايت از  سامان داده و با آلترناتيوسازی های کاذب و

، انقالب را به مجرای اپوزيسيون های بورژوائی

اصالحات و بند و بست های سياستمداران حرفه ای و 

تی و اداری دست به دست کردن ماشين دول نهايتاً 

 . حاضر، منحرف سازند

ج و به سال کشتار و سرکوب و تارا ۳۳آنچه پس از 

زحمتکشان و يغما بردن هست و نيست کارگران و 

، کراسیو، نبود آزادی و دمگسترش فقر و سيه روزی

، تنها ود زندگی محرومان جامعه حاکم استبر تار و پ

رژيم  ه ضدبا گسترش رويارويی انقالبی کارگران ب

جمهوری اسالمی، طبقۀ سرمايه دار، امپرياليسم 

متشکل، پاسخ مستقل و ا سياست آگاهانه و ، بجهانی

. به کالم ديگر مهم ترين درس قطعی خواهد گرفت

 با دستان توانایتداوم انقالب ضرورت ،  بهمنانقالب 

حکومت ، برچيدن کارگر و متحدان انقالبی اش ۀطبق

جمهوری  داشتن برپا سرمايه داران و زمينداران،

 و پيش روی به سوی سوسياليسمکراتيک شورائی ودم

 .است

 سوسياليسم و اد آزادیزنده ب

 کارگران انقالبی متحد ايران

 ۱۳۹۰بهمن 

 

  

 شيده رخ فروز

 بخش دوم

 حزب کمونيست و نقش آن در رهبری 

 کارگر ۀمبارزات طبق

تاريخی بزرگ خود،  ۀکارگر برای انجام وظيف ۀطبق

يعنی انقالب اجتماعی پرولتاريا، در درجه اول و بيش 

نقالبی خويش يعنی از هر چيز، نيازمند حزب مستقل ا

احزاب  ۀحزب کمونيست است که در تقابل با هم

بورژوائی و خرده بورژوائی، قرار دارد. حزب 

کمونيست جزء آگاه، پيشرو و تشکل عالی پرولتارياست 

که از تلفيق سوسياليسم علمی با جنبش خودبخودی طبقۀ 

کارگر به وجود می آيد. اين حزب در راه تحقق انقالب 

 لتاريا: اجتماعی پرو

 کارگر ۀازمان های طبقس
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رهبری همۀ اشکال عملی و نظری مبارزۀ  -

 طبقاتی پرولتاريا را به عهده می گيرد، 

علل سيه روزی او و آشتی ناپذيری منافع  -

استثمارگران و استثمار شوندگان را به وی 

 دهد،  نشان می

اهميت تاريخی و شرايط الزم انقالب  -

 اجتماعی را بر او آشکار می سازد، 

ساير توده های  چاره ناپذيری وضعيت -

زحمتکش و استثمار شونده در جامعۀ سرمايه 

داری و ضرورت انقالب اجتماعی برای 

رهائی از يوغ سرمايه را به آنان توضيح می 

 دهد، 

کارگر را به عنوان پرچمدار و  ۀطبق -

پيشاهنگ مبارزه به ضد هرگونه استثمار، 

 ستم و تقسيم جامعه به طبقات، تربيت می کند. 

ت همۀ بخش های زحمتکش و حزب کمونيس

استثمار شوندۀ شهروندان را تا آنجا که موضع 

پرولتاريا را می پذيرند، به صفوف خود فرا می 

 خواند. 

قطعنامه درباره ايجاد احزاب طبقه کارگر، «در 

اساسنامه  7مصوب کنگرۀ الهه به عنوان ماده 

چنين آمده » 1872انترناسيونال اول، سپتامبر 

قدرت جمعی طبقات دارا، طبقۀ  در برابر«است: 

کارگر نمی تواند همچون يک طبقه عمل سياسی 

کند مگر با تشکل خود در يک حزب سياسی، 

متمايز از و مخالف با همۀ احزاب کهنی که طبقات 

دارا تشکيل داده اند. اين تشکل طبقۀ کارگر در 

حزب سياسی، برای تضمين پيروزی انقالب 

نی انحالل طبقات، اجتماعی و هدف نهائی آن، يع

 اجتناب ناپذير است. 

تشکل نيروهايی که تاکنون طبقه کارگر با 

مبارزات اقتصادی خود به وجود آورده بايد در 

همان حال همچون اهرمی در مبارزات او به ضد 

قدرت سياسی سرمايه داران و زمينداران خدمت 

کند. زمينداران و سرمايه داران همواره امتيازات 

ا برای دفاع از انحصارات اقتصادی سياسی خود ر

خود، جاودانه کردن آن و برده ساختن کار به 

خدمت می گيرند. بنابراين فتح قدرت سياسی 

 » کارگر است. ۀبزرگ طبق ۀوظيف

مناسب و  ۀمی دانيم يک حزب کمونيست بايد رابط

درستی بين فعاليت مخفی و علنی، فعاليت قانونی و 

ين فعاليت علنی و غيرقانونی برقرارکند. ولی ب

قانونی با حزب علنی و قانونی تفاوت های اساسی 

وجود دارد. يک حزب کمونيست توده ای (به اين 

مفهوم که چنان بزرگ باشد که شمار قابل مالحظه 

ای از توده های کارگر را دربرگيرد) خود به خود 

حزبی علنی و قانونی نيست. علنی بودن تمام يک 

بستگی ندارد. علنی حزب به شمار اعضای آن 

بودن حزب، خط مشی ای است که خود آن حزب 

اتخاذ می کند. قانونی بودن حزب کمونيست با آنکه 

به حدود دموکراسی بورژوايی در يک کشور 

بستگی دارد، ولی يک حزب کمونيست انقالبی 

همۀ تخم مرغ های خود را در يک  توده ای معموالً 

فعاليت سبد نمی چيند، يعنی با وجود شرايط 

علنی و قانونی  قانونی، خود را به حزب کامالً 

 تبديل نمی کند. 

واحد استخوان » هسته های کارگری کمونيستی«

بندی حزب کمونيست است و هيچ حزبی بدون 

هسته های کارگری کمونيستی نمی تواند حزب 

کمونيست باشد. اين واحد ضرورتاً در جامعۀ 

محور  سرمايه داری تشکلی است مخفی و اساساً 

فعاليتش غير قانونی است، حتی اگر به مقتضای 
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شرايط در فعاليتهای علنی و قانونی شرکت داشته 

باشد، زيرا اساس مبارزه اش، از نظر سلبی، در 

هم شکستن قدرت سياسی حاکم، لغو مالکيت 

خصوصی بر وسايل توليد و لغو کار مزدی است. 

شرکت هسته های کارگری کمونيستی در فعاليت 

ی علنی و قانونی به شکل شرکت فرد کارگر در ها

اين عرصه هاست و نه همچون عضو اين هسته 

ها. اين قاعده حتی هنگامی که کارگر کمونيست 

عضو هستۀ کارگری کمونيستی در واحد پايۀ 

تشکل توده ای کارگران شرکت دارد، معتبر است. 

اين امر نافی آن نيست که کمونيست ها به صورت 

در  –رعايت شرايط امنيتی  با –هماهنگ 

واحدهای پايه ای تشکل های کارگری شرکت کنند 

و استراتژی و تاکتيک واحدی در اين زمينه داشته 

باشند. اما مخفی، علنی، قانونی و غيرقانونی بودن 

واحد پايۀ تشکل توده ای کارگران که در کارخانه 

ها و مراکز کار کارگران مزدی فعال است، و 

قانونی و غيرقانونی بودن تشکل مخفی، علنی، 

توده ای کارگران که از پيوستن اين واحدها در 

ابعاد هرچه وسيع تر به وجود می آيد، کامال 

بستگی به عوامل بسيار گوناگون سياسی و 

اجتماعی دارد. مثال در جامعه ای که استبداد و 

اختناق کامل بر آن  حاکم است اين واحدهای پايه 

توده ای کارگران چاره ای  ای و حتی تشکل های

جز اين ندارند که فعاليت مخفی داشته باشند و 

هرچه بندهای استبداد و اختناق شل تر شوند امکان 

فعاليت نيمه مخفی و يا حتی علنی بيشتر می شود. 

و تشکيالت » هسته های کارگری کمونيستی«پس 

بنيادی حزب کمونيست در جامعۀ سرمايه داری، 

تشکل های  –االت استثنائی جز در ح – عموماً 

 ۀواحد پاي« مخفی اند، در حالی که مخفی بودن ِ

يا به عبارت ديگر » تشکل های توده ای کارگری

واحد پايۀ «، »کارگری ۀواحد پايۀ اتحادي«

، بستگی به شرايط سياسی و اجتماعی هر »سنديکا

کشور و پيشروی يا عقب نشينی نيروهای 

ر تشکل توده ای بورژوازی و پرولتاريا دارد. د

کارگران از سطح واحد پايه تا سطح اتحاديه 

همۀ کارگران می  ،(سنديکا) و سطوح بزرگتر

توانند عضو باشند، در حالی که از سطح هسته 

کارگری کمونيستی تا سطح حزب کمونيست، تنها 

 کمونيستها عضوند. 

                                                                              

 ادامه دارد 

 

 

 کارل مارکس

 منابع ترجمه

شورای «فرانسوی نقل شده در  ۀاين متن از روی ترجم

، صورت جلسه 1864 -66عمومی انترناسيونال اول 

، و 233 – 248صفحات  1972، مسکو، پروگرس »ها

پيام گشايش و «متن انگليسی براساس کتابچه ای بنام 

لندن  »بين المللی کارگراناساسنامه موقت اتحاديه 

سوئدی آن در کتاب  ۀ، ترجمه و نيز با ترجم1864

کارل مارکس/فردريش انگلس، درباره مسائل برنامه «

انتشار شرکت  » 8ای، کالسيک های مارکسيسم ش 

، مقايسه شده 134 – 144فرهنگ پرولتری، صفحات 

 است.

                                                                      مترجم سهراب شباهنگ
 ويراستار بهروز فرهيخته

*** 

 

 اتحاديه بين المللی کارگران پيام گشايش
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 کارل مارکس

 اتحاديه بين المللی کارگران پيام گشايش
در  1864سپتامبر  28بنيان گذاری شده در 

 يک گردهمائی همگانی

  ، لندن Long Acreدر سن مارتين هال ، 

 کارگران! 

روزی توده  اين واقعيتی بسيار چشمگير است که سيه   

کاهش نيافته، در  1864تا  1848های زحمتکش از 

حالی که اين دوره از نظر پيشرفت صنعت و گسترش 

، يک 1850بازرگانی بی نظير بوده است. در سال 

ارگان ميانه رو و بسيار مطلع بورژوازی انگليس 

 50پيشگوئی کرد که اگر صادرات و واردات انگلستان 

صفر خواهد رسيد. افسوس!  درصد افزايش يابد، فقر به

وزير دارائی انگلستان  1864آوريل  7در 

[گالدستون]، مخاطبان پارلمانی خود را با اعالم اينکه 

مجموع صادرات و واردات به « 1863سال در 

به وجد آورد.  »پوند استرلينگ رسيده 443955000

 سه برابر رقم ۀبه انداز اين مبلغ شگفت انگيز تقريباً «
» است! 1843انيا در دوره نسبتا اخير سال تجارت بريت

سخن  »فقر« هيجان درباره با اين همه او با فصاحت و

به آنهائی که در مرز فقر زندگی «گفت. او ندا سرداد: 

 زندگی«، به »نيافته مزدهای افزايش«، به »می کنند
ه تا چيزی جز تنازع بقا انسانهائی که از ده مورد آن، نُ 

ما درباره مردم ايرلند، که در . ا»فکر کنيد« »نيست

شمال آن ماشينها و در جنوب آن گله های گوسفند هرچه 

بيشتر جای آدمها را می گيرند، هرچند حتی گوسفندان 

البته نه به سرعت انسان ها  –در اين سرزمين بدبخت 

رو به کاهشند، چيزی نگفت. او آن چيزی را که  –

کشور، در نمايندگان ده هزار تن افراد طبقه باالی 

وحشتی ناگهانی، برمال ساخته بودند، تکرار نکرد. 

هنگامی که وحشت به قتل رسيدن از طريق خفه شدن با 

ل به شيوه اسپانيائی] به حد معينی رسيده تميله آهنی [ق

، مجلس لردان خواستار تحقيق و گزارشی در )1(بود 

باره تبعيد [زندانيان] به مستعمرات و اعمال شاقه شد. 

آشکار گشت.  1863ان حقيقت در کتاب آبی حجيم بدينس

در آنجا با ارقام و داده های رسمی نشان داده شده که 

بدترين جانيان محکوم به اعمال شاقه انگليس و 

اسکاتلند، بسيار کمتر از کارگران کشاورزی اين دو 

سرزمين جان می کنند و بسيار بهتر از آنها تغذيه می 

نيست. هنگامی که جنگ داستان  ۀشوند. اما اين هم

داخلی آمريکا، کارگران کارخانه را در النکاشاير و 

چشاير به خيابان انداخت، همان مجلس لردان، پزشکی 

را با مأموريت تحقيق درباره اينکه چه مقدار کربن و 

ازت در ارزان ترين و ساده ترين شکل به طور متوسط 

 »پيشگيری از بيماريهای ناشی از گرسنگی«برای 

فی است، به مناطق صنعتی فرستاد. دکتر اسميت، کا

 )2(گرن  28000پزشک مأمور اين کار، کشف کرد 

(grain)   گرن ازت جيره هفتگی ای  1330کربن و

طور متوسط يک فرد بالغ را دقيقا در سطح ه است که ب

اندکی باالتر از وضعيت بيماريهای ناشی از گرسنگی 

طابق خوراک ناچيز م نگه می دارد و اين مقدار تقريباً 

اما اين هنوز تمام موضوع  )3(کارگران پنبه بود.

نيست! همين پزشک دانشمند کمی بعد از سوی بخش 

پزشکی شورای سلطنتی مأموريت يافت تا درباره 

وضع تغذيه کارگران فقيرتر تحقيق کند. نتيجه تحقيقات 

ششمين گزارش در باره وضع سالمت «او که در 

سال جاری به دستور پارلمان  وارد شده، در »عمومی

منتشر گشت. دکتر چه چيزی کشف کرد؟ [آری که] 

ابريشم بافان، زنان دوزنده، دستکش سازان، جوراب 

نمير کربن و ازتی و  بافان و غيره حتی آن جيره بخور

بيکار شده به طور متوسط دريافت  ۀرا که کارگران پنب
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ناشی فقط برای پيشگيری از بيماريهای «که  می دارند

 ، بدست نمی آورند.»از گرسنگی کافيست

نبايد فراموش کرد مردم  «گزارش رسمی می افزايد    

فقط از فرط ناچاری کمبود غذا را تحمل می کنند و 

قاعدتا فقر غذائی شديد همواره پس از محروميت های 

گوناگون ديگری که پيش از آن رخ داده اند، شروع می 

ن و دشوار به نظر می شود ... حتی حفظ پاکيزگی گرا

رسد، و اگر هنوز در آنجا کوششهائی برای احترام به 

خود از اين جهت به عمل آيد، اين کار به بهای تحمل 

اين «. »شکنجه گرسنگی بيشتر صورت می گيرد.

تأمالت به ويژه از آن جهت دردناکند که انسان به ياد 

 ۀبلکه در هم ،آورد اين فقر، فقر سزاوار تنبلی نيست

وارد فقر جمعيت های کارگری است. در واقع، کاری م

که اين جيره ناچيز را تأمين می کند، در اغلب موارد 

  »فوق العاده طوالنی است.

گزارش اين واقعيت عجيب و نامنتظر را آشکار می    
 کند: 

از همه سرزمينهای پادشاهی متحد [بريتانيا] (يعنی «

يرلند) جمعيت سرزمينهای انگليس، ويلز، اسکاتلند و ا

اين ثروتمندترين سرزمين کشور  –کشاورزی انگليس 

، اما حتی »بی ترديد بدترين وضع تغذيه را دارد –

فقيرترين کارگران کشاورزی برکشاير، آکسفورد شاير 

و سامرست شاير از وضع تغذيه ای بسيار بهتر از اکثر 

 کارگران خانگی شرق لندن برخوردارند. 

در  1864رسمی ای که در سال  چنين است داده های   

ارض موعود هزاره تجارت آزاد، به دستور پارلمان 

منتشر شده است، در همان لحظه ای که وزير دارائی 

 در مجلس عوام می گفت: 

وضعيت کارگر بريتانيائی، بطور متوسط، چنان «   

بهبود خارق العاده ای يافته که نظير آن را در هيچ 

 . »داريمکشور و هيچ زمانی سراغ ن

در ميان اين مديحه سرائی های رسمی، يادآوری   

وضع سالمت  ۀگزارش دربار«خشک و کوتاه 

 طنين می اندازد:  »عمومی

بهداشت عمومی کشور به معنی سالمت توده های «  

آن است، و اگر اين توده ها تا پائين ترين اليه های 

اجتماعی از حداقل رفاه بی بهره باشند تندرستی آنها 

  »قريبا ناممکن است.ت

، که آمار و »پيشرفت کشور«وزير دارائی مبهوت    

ارقام در برابر چشمانش می رقصند، با لحنی آکنده از 

تا  1842از «سرخوشی ديوانه وار فرياد برمی آورد: 

درصد افزايش يافت،  6درآمد قابل ماليات کشور  1852

 20، 1861تا 1853اما همين درآمد طی هشت سال، از 

درصد باال رفت! اين واقعيت آنقدر شگفت آور است که 

اين افزايش «. گالدستون می افزايد: »باورکردنی نيست

سرگيجه آور ثروت و قدرت کامال به طبقات دارا 

 .»محدود است

اين افزايش سرگيجه آور  «اگر می خواهيد بدانيد    

 »ثروت و قدرت که کامال به طبقات دارا محدود است

طی از سالمت از دست رفته، روحيه آسيب يدر چه شرا

ديده و تباهی فکری، از سوی طبقات زحمتکش توليد 

های دوزندگی مردانه و  شده به توصيفی که از کارگاه

گزارش در باره وضع «زنانه، و چاپخانه ها در آخرين 

آمده نگاهی بيندازيد. آن را با  »سالمت عمومی

در سال  »گزارش کميسيون اشتغال کودکان«اظهارات 

 مقايسه کنيد که در آنجا مثال گفته می شود:  1863

سفالگران به عنوان طبقه، چه مرد چه زن، جمعيتی «   

، »تباه شده از نظر جسمی و روحی را تشکيل می دهند 

کودک ناسالم به پدر يا مادر ناسالم تبديل می شود و «

، و  »اجتناب ناپذير آن است ۀتباهی نژاد [نسل] نتيج

استخدام از سرزمين های مجاور و ازدواجهای  اگر«

مختلط با نژادهای قوی تر [سرزمينهای مجاور] نبود، 



9 

 

سرعت تباهی نژادی در استافوردشاير از اين هم بيشتر 

 .»می شد

، »شکايات کارگران نانوائی«به کتاب آبی، در مورد 

، نگاهی Tremenheereتنظيم آقای تره من هی ير 

خواندن اين تناقض، که بازرسان بيندازيد! چه کسی از 

کارخانه ها آن را آشکار کرده اند و مورد تأييد اداره 

ثبت است، برخود نمی لرزد؟ طبق اين گزارش، 

سالمت کارگران النکاشای، هنگامی که به خاطر کمبود 

پنبه از کارخانه ها اخراج شده بودند و محقرانه ترين 

بهبود تغذيه را داشتند، نسبت به زمان اشتغال، 

چشمگيری يافت و مرگ و مير کودکان به خاطر آنکه 

سرانجام مادرانشان فرصت يافتند تا به آنان بجای  

از پستان خود شير دهند، کاسته  )4( »شربت گادری«

 شد.

گزارش ماليات بر «باز هم به پشت مدال نگاه کنيد!    

به مجلس عوام  1864 ۀژوئي 20که  »درآمد و دارائی

آنها  ۀگويد بر عده کسانی که درآمد ساليانارائه شد می 

پوند استرلينگ  50000طبق ارزيابی اداره کل ماليات 

آوريل  5نفر افزوده شده يعنی از  13يا بيشتر است، 

نفر رسيده  80نفر به  67، از 1863آوريل  5تا  1862

است. همان گزارش اين واقعيت عجيب را آشکار می 

 25ساليانه ای برابر با ، درآمد رنف 3000کند که حدود 

ميليون پوند استرلينگ را، که بيش از مجموع درآمد 

کارگران کشاورزی انگليس و ويلز است،  ۀهم ۀساليان

را باز  1861بين خود تقسيم می کنند. آمار جمعيت سال 

کنيد، خواهيد ديد که عده مالکان مذکر زمين در 

به  1851نفر در سال  16934انگلستان و ويلز از 

رسيد، يعنی رشد تمرکزی  1861نفر در سال  15066

% در ده سال. اگر تمرکز زمين های کشور 11برابر 

در دست عده ای معدود به همين روال پيش رود مسئله 

در  ی زمين به نحو غريبی حل خواهد شد، همانگونه که

امپراتوری روم، نرون پس از کشف اينکه نصف 

ب زاده است، استانهای آفريقائی متعلق به شش نجي

 تبسمی مکارانه بر لب آورد.

آنقدر شگفت آورند که باور «ما روی اين واقعيات که   

زياد مکث کرديم زيرا انگلستان در  »کردنی نيستند

رأس صنعت و بازرگانی اروپاست و در حقيقت بازار 

جهانی را نمايندگی می کند. به ياد آوريم که چند ماه 

به  لوئی فيليپ علناً  ۀپيش يکی از فرزندان پناهند

کارگران کشاورزی انگلستان به خاطر باالتر بودن 

همقطارانشان در آنسوی کانال مانش،  درآمد آنان از

[در فرانسه]، تبريک گفت. در حقيقت با توجه به 

واقعيت های  ۀط محلی، می بينيم که همياختالفات شرا

کشورهای  ۀانگليسی در مقياسی کوچک تر در هم

يافته اروپای قاره ای، بازتوليد می  صنعتی و رشد

تکاملی بی سابقه در  1848آنها از سال  ۀشوند. در هم

قابل تصور صادرات و واردات  صنعت و گسترش غير

افزايش ثروت و قدرت که «رخ داده است. همه جا 

 »سرگيجه آور«واقعا  »کامال به طبقات دارا محدود شده

ن، مزد واقعی، آنها، مانند انگلستا ۀبوده است. در هم

يعنی آن مقدار وسائل معيشتی که می توان با مزد اسمی 

کارگر تا  ۀخريداری کرد، برای بخش کوچکی از طبق

حدی افزايش يافته، اما در بيشترين موارد، افزايش 

اسمی مزدها، نشانگر دسترسی مزد بگيران به رفاهی 

[سرانه]  ۀبيشتر نبوده است، همانگونه که افزايش هزين

اری ساکنان نوانخانه ها و يتيم خانه های پايتخت نگهد

پوند  9به  1852ديم در سال  4شلينگ و  7پوند و  7از 

، رفاهی بيشتر 1861ديم در سال 8شلينگ و  15و 

برای اين تيره بختان فراهم نکرده است. همه جا، دست 

کم به همان نسبت صعود طبقات باال از نردبان 

رگر پائين و پائين تر می عظيم طبقه کا ۀاجتماعی، تود

رفت. بجز کسانی که نفعشان در اين است به ديگران 

بهشت خيالی ابلهان را وعده دهند، برای هر ذهن آزاد 

از پيشداوری اين حقيقتی انکارناپذير است که نه تکامل 
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و بهبود ماشينها، نه هيچ کشف شيميائی، نه کاربرد علم 

نه مستعمرات  ل ارتباط،يدر توليد، نه بهبود در وسا

جديد، نه مهاجرت، نه گشايش بازارهای جديد، نه 

هم، نمی توانند فقر  تجارت آزاد، و نه همه اينها با

طبقات زحمتکش را برطرف سازند. برعکس تا 

هنگامی که زيربنای معيوب کنونی به زندگی خود ادامه 

دهد، هر پيشرفت تازه نيروهای مولد کار، ضرورتا به 

اجتماعی می انجامد و تضادهای تعميق تمايزهای 

اين عصر  راجتماعی را بيشتر نمايان می سازد. د

اقتصادی، در پايتخت  »سرگيجه آور«پيشرفت 

 ۀامپراتوری بريتانيا، مرگ از گرسنگی تقريبا به مرتب

يک نهاد اجتماعی ارتقا يافته است. اين عصر، در 

سالنامه های [اقتصادی] جهان، با بازگشتهای پرشتاب 

، پردامنه تر و مرگبارتر آن طاعون اجتماعی که تر

بحران صنعتی و تجاری ناميده می شود، مشخص می 

 گردد. 

، همه سازمان ها و 1848پس از شکست انقالب    

نشريات سياسی طبقه کارگر در اروپای قاره ای به 

دست آهنين قدرت درهم کوبيده شدند. پيشرفته ترين 

قيانوس اطلس، به کارگران نوميدانه به آن سوی ا

آمريکا، گريختند و رؤيای زودگذر رهائی، در مقابل 

دوره ای از تب صنعتی، پژمردگی روحی و ارتجاع 

کارگر اروپای قاره  ۀسياسی از ميان رفت. شکست طبق

که در  ،ای، که تا حدی به خاطر ديپلماسی بريتانيا بود

 آن هنگام مانند حاال در همبستگی برادرانه با کابينه سن

پترزبورگ عمل می کرد، بزودی خود را به اين سوی 

نبش کارگری در اروپای جکانال سرايت داد. شکست 

کارگر بريتانيا و  ۀقاره ای، موجب فروکش شهامت طبق

فرو ريختن اعتقاد او به هدف خود شد و در همان حال 

اعتماد به نفس تاحدی به لرزه در آمده اربابان زمين و 

گرداند. آنان امتيازات اعالم  شده را پول را به آنان باز 

بی شرمانه پس گرفتند. کشف سرزمينهای جديد طال به 

مهاجرت عظيمی منجر شد و شکافهای جبران ناپذيری 

در صفوف پرولتاريای بريتانيا ايجاد کرد. برخی از 

موقت  ۀطعم ۀفعال ترين اعضای سابق آن فريفت

و به امکانات شغل مهم تر و مزدهای باالتر شدند 

مبدل گشتند. [با مناسبات  »اعتصاب شکنان سياسی«

 حاکم کنار آمدند]. 

همه کوششها برای حفظ و يا بازسازی جنبش    

ارگانهای  ۀچارتيستی کامال به شکست انجاميد. هم

کارگر يکی پس از ديگری به خاطر  ۀمطبوعاتی طبق

 ۀی توده ها از بين رفتند و در حقيقت طبقيبی اعتنا

ليس هرگز در گذشته از نظر سياسی چنين کارگر انگ

کارگر بريتانيا  ۀخنثی نشده بود. اگر در گذشته بين طبق

کارگر اروپای قاره ای همبستگی عملی وجود  ۀو طبق

حال يک همبستگی ناشی از  هره نداشت، اکنون ب

 شکست به وجود آمد. 

جنبه های جبران  1848با اين همه دوران پس از    

در اينجا تنها دو رويداد بزرگ را ياد کننده هم داشت، 

 آوری می کنيم. 

سی ساله، که با پايداری تحسين  ۀپس از يک مبارز   

برانگيزی ادامه يافت، طبقه کارگر با بهره گيری از 

يک شکاف موقت بين اربابان زمين و اربابان پول، 

موفق شد قانون ده ساعت کار [روزانه] را به دست 

می، اخالقی و روحی ای که اين د عظيم جسيآورد. فوا

همراه آورد و در ه اقدام برای کارگران کارخانه ها ب

گزارش های شش ماهه بازرسان کار هم ثبت شده، 

اکنون از همه طرف تأييد می گردد. بيشتر حکومت 

های اروپای قاره ای ناگزير شدند قانون کارخانه های 

و خود  انگليسی را در شکل کمابيش تغيير يافته بپذيرند

پارلمان انگليس مجبور است هر سال قلمرو عمل آن را 

گسترش دهد. جدا از فايده عملی اين قانون، برخی 

ويژگی های خوب ديگر در آن وجود دارد که موجب 
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متوسط از زبان  ۀموفقيت شگرف آن شده است. طبق

، Ureمشهورترين دانشمندان خود مانند دکتر اور 

انگان ديگری از اين و فرز Seniorپروفسور سنيور 

قماش پيش گوئی کرده و دائما ورد زبانش بود که 

هرگونه دخالت قانونی برای محدود کردن ساعات کار، 

ناقوس مرگ صنعت انگليسی خواهد بود، صنعتی که 

م نمی تواند جز از طريق همچون خفاش خون آشا

مکيدن خون انسان و به ويژه خون کودکان، زندگی کند. 

در دوره های باستان قربانی کردن کودک يک آئين 

) بود که صرفا در موقعيت های 5مرموز دين مولوک (

بسيار رسمی شايد يکبار در سال انجام می شد. وانگهی 

 ردند.در دين مولوک فقط فرزندان فقرا را قربانی نمی ک

 ۀجدا از وحشت آزمندان، آن چيزی که در مسئل   

محدود کردن قانونی ساعت کار به اين جدال خصلتی 

واقعا پرحرارت و خشمگينانه می داد، نزاع بزرگی بود 

اقتصاد  ۀبين سلطه کور عرضه و تقاضا که شکل دهند

متوسط است و توليد اجتماعی ای که با  ۀسياسی طبق

ره می گردد و اقتصاد سياسی پيش بينی اجتماعی ادا

طبقه کارگر را شکل می بخشد. بنابراين قانون ده 

ساعت کار نه تنها يک پيروزی بزرگ عملی، بلکه 

پيروزی يک اصل هم بود، برای نخستين بار اقتصاد 

متوسط در برابر اقتصاد سياسی طبقه  ۀسياسی طبق

 کارگر آشکارا شکست خورده بود. 

امل تر اقتصاد سياسی کار، اما هنوز يک پيروزی ک   

بر اقتصاد سياسی سرمايه، در راه بود. منظور ما 

جنبش تعاونی و به ويژه کارخانه های تعاونی، اين 

جسور است.  »دست«آفريده تالشهای ياری نشده چند 

ارزش اين تجربه های بزرگ را نمی توان دست کم 

گرفت. آنها در عمل و نه با استدالل، نشان دادند توليد 

در مقياس بزرگ و در انطباق با الزامات علوم مدرن، 

می تواند بدون وجود طبقه ای از کارفرمايان که طبقه 

ای از کارگران مزدی را استخدام کنند، انجام پذيرد، 

آنها نشان دادند برای آنکه وسايل کار بارآور شوند، 

سلطه و استثمار خود  ۀنيازی نيست که همچون وسيل

ار در آورده شوند، و نشان دادند کارگران، به انحص

کار مزدی مانند کار برده و کار رعيت صرفا يک 

شکل اجتماعی گذرا و فرو مرتبه است که در مقابل کار 

تعاونی ، که با دست داوطلب، ذهن نيرومند و قلب شاد 

انجام می گيرد، محکوم به نابودی است. در انگلستان 

د. آنها در بذر سيستم تعاونی را رابرت اوئن افشان

اروپای قاره ای تجربه های کارگران را که در حقيقت 

عملی آن تئوريها بودند به آزمايش  ۀنزديک ترين نتيج

 1848در آوردند. تئوريهائی که البته اختراع سال 

 نبودند، اما در آن هنگام با صدای بلند اعالم شدند. 

بی ترديد  1848 – 1864 ۀدر همان حال تجربه دور   

کارگر در  ۀکرد ادعای باهوش ترين رهبران طبقثابت 

در مورد جنبش تعاونی در  1852و  1851سالهای 

انگلستان، هر چند در اصول عالی و در عمل مفيد 

تنگ کوششهای تصادفی و  ۀاست، اگر در داير

خصوصی کارگران مجزا محدود گردد نخواهد توانست 

که با تصاعد هندسی صورت می  نه رشد انحصار را

رد متوقف سازد، نه توده ها را رها کند، و نه حتی گي

بار فقر آنها را به نحو محسوس سبک تر گرداند. شايد 

به همين دليل است که اشراف رئوف، سخنرانان  دقيقاً 

بشردوست بورژوا و حتی اقتصاد دانان سياسی تيزبين 

که در گذشته می کوشيدند سيستم تعاونی را همچون 

عنوان ارتداد ه ره، و باوتوپی رؤيابينان مسخ

سوسياليستی تکفير کنند هم اکنون به مديحه سرائی 

تهوع آور آن روی آورده اند. کار تعاونی، برای آنکه 

بتواند توده های زحمتکش را رهائی بخشد بايد در 

ل ملی يمقياس ملی تکامل يابد و در نتيجه از طريق وسا

ن تقويت و ترويج شود. اما اربابان زمين و اربابا

سرمايه همواره خواهند کوشيد از امتيازات سياسی 

خويش برای دفاع از انحصارات خود و جاودانه کردن 
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آنها بهره گيرند. آنها بسی دور از پيشبرد رهائی کار، 

هر مانع ممکنی را بر سر راه آن قرار می دهند. به ياد 

در آخرين   Lord palmerstonآوريد لرد پالمرستون 

ا چه تمسخر و تحقيری مدافعان اليحه اجالس پارلمان ب

حقوق اجاره کاران ايرلندی را به جای خود نشاند. او 

  »مجلس عوام مجلس زمينداران است!«فرياد کشيد: 

ۀ بزرگ طبق ۀبنابراين فتح قدرت سياسی به وظيف   

کارگر  ۀکارگر تبديل گشته است. به نظر می رسد طبق

تان، آلمان، اين را درک کرده باشد، زيرا در انگلس

ايتاليا و فرانسه شاهد تجديد حيات همزمان خواستهای 

مشترک و نيز کوششهائی برای تجديد سازمان سياسی 

 حزب کارگران هستيم. 

کارگران از يک عنصر پيروزی برخورداند و اين    

عده آنهاست، اما عده، هنگامی در موازنه اثر می گذارد 

لم رهبری که از طريق تشکل، متحد، و از طريق ع

گذشته به ما آموخته است کيفر بی توجهی  ۀشود. تجرب

به پيوندهای برادرانه ای که بايد بين کارگران 

کشورهای مختلف وجود داشته باشد و آنان را به 

مبارزاتشان برای  ۀپشتيبانی متقابل از يکديگر در هم

رهائی برانگيزد، شکست مشترک کوششهای پراکنده 

کارگران کشورهای مختلف را است. اين فکر بود که 

در يک  1864سپتامبر  28بر آن داشت تا در 

گردهمائی عمومی در سن مارتين هال لندن گرد هم آيند 

 را تشکيل دهند. بين المللی کارگران  ۀاتحاديو 

 اعتقاد ديگری الهام بخش اين گردهمائی بود.    

اگر رهائی طبقات کارگر مستلزم همکاری برادرانه    

ارگران ملتهای مختلف است، پس آنها چگونه می بين ک

حضور سياست خارجی  توانند اين وظيفه بزرگ را در

، بازی کردن )6(ای که به دنبال نقشه های جنايتکاران 

با پيشداوريهای ملی و به هدر دادن خون و دارائی 

مردم در جنگهای راهزنانه است، به انجام رسانند. اين 

 ۀطبق ۀبلکه مقاومت قهرماناننه خردمندی طبقات حاکم، 

آنها بود  ۀکارگر انگليس در برابر ديوانگی جنايتکاران

که اروپای غربی را از غوطه ور شدن در ننگ جنگ 

صليبی آنسوی اقيانوس اطلس برای جاودان سازی و 

گسترش برده داری، نجات بخشيد. تأييد بی شرمانه، 

با آن  ی احمقانه ای کهيهمدردی رياکارانه يا بی اعتنا

طبقات باالی اروپا شاهد تصرف دژ کوهستانی قفقاز و 

قتل پنهانی لهستان قهرمان و تجاوزهای عظيم و 

افسارگسيخته روسيه، اين قدرت وحشی که سرش در 

اروپا قابل  ۀسن پترزبورگ و دستش در هر کابين

اينها به طبقات کارگر اين وظيفه را  ۀرديابی است، هم

است بين المللی را به خوبی آموخت که بايد اسرار سي

بشناسند، مراقب اقدامات ديپلماتيک حکومتهای خود 

وسائلی که در اختيار  ۀباشند، در صورت لزوم با هم

دارند آنها را خنثی کنند و هنگامی که قادر به جلوگيری 

از آنان نيستند برای افشای همزمان آنها متشکل شوند و 

اشند که بايد بر اخالق و عدالت ب ۀخواهان قوانين ساد

عنوان قانون ه ها ب روابط بين افراد و روابط بين ملت

. مبارزه برای چنين سياست )7(عالی حاکم باشد 

خارجی ای جزئی از مبارزه عمومی برای رهائی 

 طبقات کارگر است. 

 ، متحد شويد!ولترهای همه کشورهاپر

*** 

 ها زيرنويس

سالها در منظور موج قتل و جنايتی بود که در آن ) 1(
 انگلستان رخ داده بود. مترجم

يک واحد وزنی قديمی در پزشکی و  grainگرن  )2(

گرن کربن معادل  28000گرم بود. پس  06/0معادل 

گرم  8/79گرن ازت معادل  1330گرم کربن و  1680

 ازت است. ويراستار
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شايد الزم نباشد به خوانندگان يادآوری کنيم غير از  )3(

عدنی، کربن و ازت مواد خام غذای آب و برخی مواد م

انسان را تشکيل می دهند. اما اين عناصر ساده برای 

آنکه بتوانند سيستم انسانی را تغذيه کنند، بايد در شکل 

مواد گياهی يا حيوانی تأمين شوند. مثال سيب زمينی 

عمدتا شامل کربن است در حالی که نان کامل 

wheaten bread  دار و ازت در بردارنده مواد کربن

 دار به نسبت معينی است. کارل مارکس

در ترجمه سوئدی اين اثر در کتاب  )4(

programfragor  شرکت  1982چاپ

proletarkultur  لغت »شربت گادری «بجای ،

opicmixturcn  آورده شده که به معنی شربت ترياک

ماده غذائی  »شربت گادری«است. به نظر می رسد 

اطفال را به هنگام کار  آميخته با ترياک بود که

در خواب نگاه می  مادرانشان در کارخانه، آرام يا

 داشت. ويراستار

دين مولوک، دين مردم باستانی کنعان بود. کنعانيان ) 5(

برای درخواست وفور و آبادانی و رفع مصائب، از 

خدای خود مولوک، کودکانشان را در پيشگاه او قربانی 

يهوديان، شامل منطقه می کردند. کنعان، ارض موعود 

باستانی فلسطين و فنيقيه يا منطقه کنونی فلسطين، لبنان 

 و سوريه بود. 

کنعانيان هر سال و يا به مناسبتهای ويژه، يکی از    

کودکان خود را به حکم قرعه و بدون در نظر داشتن 

جايگاه اجتماعی والدين او، برای قربانی شدن، به دره 

د. آنان جسد کودک قربانی می بردن »جه بن هينوم«ی 

 شده را در آتش می سوزاندند. 

رسم قربانی کردن کودکان با پيشرفت سازمان توليد    

يهود، که امکان توليد مازاد حيوانی را به وجود آورد، 

تحولی عظيم يافت و به رسم قربانی کردن حيوان بجای 

توراتی ابراهيم نبی، که در  ۀکودکان تبديل شد. قص

د به جد بزرگ اين قوم ارتقا يافت، و مفهوم فرهنگ يهو

جهنم و آتش آن، بازمانده های دوران دين مولوک اند. 

کمدی الهی « ۀخود بر ترجم ۀشجاع الدين شفا در مقدم

، در اين  1060 -61صفحات  »بهشت«کتاب  »دانته

... "وادی هينوم" که در جنوب  «باره می نويسد: 

ان کنعانيان مرکز غربی اورشليم قرار داشت و در زم

قربانی کودکان برای "مولوک" خدای خونخوار فنيقی 

بود، به صورت مظهر دوزخ يعنی عذابگاه ارواح 

بدکار در آمد، و از ترکيب سه کلمه ی "جه بن هينوم" 

(دره ی پسر هينوم)، کلمه "جه هينوم" و "جهينم" 

ما از آن آمده " ساخته شد که "جحيم" عربی و "جهنم

 ويراستار. »است ...

آمده  »مقاصد تجاوزکارانه«در ترجمه سوئدی  )6(
 . ويراستاراست

در ترجمه سوئدی که از متن بازنويسی شده ) 7(
صورت ه مارکس به آلمانی صورت گرفته، اين قسمت ب

 زير آمده است: 

و همچون باالترين گروه حافظ حقوق پايمال شده «  

ۀ يد رابطملتها، قوانين ساده اخالق و عدالت را که با

اشخاص حقيقی نسبت به يکديگر را تنظيم کند، مطالبه 

  »نمايند.

سوئدی، در متن اصلی انگليسی و  ۀاما مضمون ترجم

در ترجمه فرانسوی که از متن بازنويسی شده صورت 

 گرفته، وجود ندارد. ويراستار

 

 

 کارل مارکس

پيام گشايش و «اين متن از روی متن انگليسی ِ کتابچۀ 

لندن » ۀ موقت اتحاديۀ بين المللی کارگراناساسنام

عمومی و آيين اساسنامۀ «، و متن فرانسوی ۱۸۶۴

  کارگران عمومی اتحاديۀ بين المللیاساسنامۀ 
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سند رسمی » نامۀ اداری ِ اتحاديۀ بين المللی کارگران

ای که شورای عمومی انترناسيونال تدوين کرده، 

در لندن ۱۸۷۱ترجمه شده است. متن اخير در سال 

اول، گزيدۀ  انترناسيونال«چاپ شده است. اين سند در 

صفحات ۱۹۶۲زير نظر ژاک فره مون، ژنو » اسناد

نوشتۀ ژاک » انترناسيونال اول«و نيز در ۲۴۵ -۴۷

، ۳۷ -۴۲، صفحات ۱۹۶۴دوکلو، اديسيون سوسيال، 

 چاپ شده است.

                                     مترجم سهراب شباهنگ                                                   

 ويراستار بهروز فرهيخته

*** 

عمومی اتحاديۀ بين المللی اساسنامۀ 

 کارگران

 ۱۸۶۴اکتبر 

 نظر به اينکه:

) بايد به دست خود کارگران 1( رهايی طبقات کارگر

) 2( صورت گيرد، مبارزه برای رهايی طبقات کارگر

نه به معنی مبارزه ای برای امتيازات و انحصارات 

وق و وظايف برابر و الغای طبقاتی، بلکه برای حق

 هرگونه نظام طبقاتی است؛

انقياد اقتصادی انسان کارکن به انحصارگران وسايل 

کار، يعنی منابع زندگی، بنياد بردگی در همۀ اشکال 

آن، سيه روزی های اجتماعی، تباهی فکری و 

 وابستگی سياسی است؛

) آن هدف 3( بنابراين رهايی اقتصادی طبقات کارگر

ت که هر جنبش سياسی بايد همچون وسيله بزرگی اس

 ای به تبعيت آن درآيد؛

همۀ تالش های تاکنونی در جهت اين هدف بزرگ، به 

دليل نبود همبستگی بين تقسيمات متعدد کار در يک 

) و نبود پيوند برادرانۀ وحدت بين طبقات 4( کشور

 کارگر کشورهای مختلف، شکست خورده است؛

لی و ملی، بلکه اجتماعی رهايی کار نه مسأله ای مح

است که همۀ کشورهايی را که در آنها جامعۀ مدرن 

مستقر شده دربرمی گيرد و حل اين مسأله به همکاری 

 نظری و عملی پيشرفته ترين کشورها بستگی دارد؛

) طبقات کارگر در صنعتی ترين 5( تجديد حيات کنونی

کشورهای اروپا، در عين بيدار کردن اميدهای تازه، 

نگر هشداری رسمی برای پرهيز از اشتباهات کهن و بيا

فراخوانی فوری به منظور متحد کردن جنبش هايی 

 است که هنوز جدا از هم و پراکنده اند؛

 بنا به اين داليل:

 بنا نهاده شده است. اتحاديۀ بين المللی کارگران

 اين اتحاديه اعالم می دارد:

 عدالت، حقيقتهمۀ جمعيت ها و همۀ افراد عضو آن، 

را مبنای رفتار خود نسبت به يکديگر و نسبت  اخالقو 

به همۀ انسان ها صرف نظر از رنگ، اعتقاد و يا مليت 

 آنها قرار می دهند؛

هيچ حقی بدون وظيفه و هيچ اتحاديه بر آن است که: 

 )6( .وظيفه ای بدون حق وجود ندارد

 با اين روح است که اساسنامۀ زير طرح شده است:

ين اتحاديه برای ايجاد مرکزی به منظور . ا۱مادۀ 

ارتباط و همکاری بين جمعيت های کارگرِی کشورهاِی 

)، پيشرفت و 7( مختلف که هدفی يکسان يعنی دفاع

آزادی کامل طبقات کارگر را دنبال می کنند، تأسيس 

 شده است.
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» اتحاديۀ بين المللی کارگران«. نام اين جمعيت، ۲مادۀ 

 خواهد بود.

مرکب  کنگرۀ عمومی کارگرانمه ساله يک . ه۳مادۀ 

از نمايندگان شاخه های اتحاديه برگزار خواهد شد. 

کنگره منويات مشترک طبقۀ کارگر را اعالم خواهد 

کرد، اقدامات الزم را برای فعاليت موفقيت آميز 

شورای اتحاديۀ بين الملل به عمل خواهد آورد و 

 جمعيت را، منصوب خواهد نمود. عمومیِ 

. هر کنگره تاريخ و محل برگزاری کنگرۀ بعدی ۴ مادۀ

را معين خواهد کرد. نمايندگان در محل و تاريخ تعيين 

شده بدون فراخوان ويژه ای گرد خواهند آمد. شورای 

عمومی، در صورت نياز، می تواند محل کنگره را 

عوض کند، اما اين اختيار را ندارد که تاريخ آن را به 

اقامت و اعضای شورای  عقب اندازد. کنگره محل

عمومی را تعيين خواهد کرد. شورای عمومی ای که 

بدينسان انتخاب می شود اين اختيار را دارد که عدۀ 

 اعضای خود را افزايش دهد؛

در هر کنگرۀ ساالنه، شورای عمومی گزارشی از 

کارهای خود خواهد داد. شورای عمومی می تواند در 

وعد مقرر ساالنه، حالت اضطراری کنگره را پيش از م

 فراخواند.

. شورای عمومی مرکب است از کارگران ملت ۵مادۀ 

های مختلفی که در اتحاديۀ بين المللی نمايندگی می 

شوند. شورا از درون خود، اعضای دفتری الزم برای 

ادارۀ کارها مانند خزانه دار، دبير کل، دبيرهای ويژۀ 

خواهد  رابط برای کشورهای مختلف و غيره را انتخاب

 کرد.

. شورای عمومی به عنوان کارگزار (آژانس، ۶مادۀ 

رابط) بين المللی بين گروه های مختلف ملی و محلی 

عمل خواهد کرد، به نحوی که کارگران هر کشور 

پيوسته در جريان جنبش های طبقۀ خود در کشورهای 

ديگر قرار گيرند، در همان حال تحقيقی دربارۀ 

مختلف اروپا، تحت وضعيت اجتماعی کشورهای 

مديريت واحد، به عمل آيد، مسايل مورد عالقۀ عامی 

که از سوی يک جمعيت پيشنهاد می شود به همۀ 

کشورها منتقل گردد، و هنگامی که اقدامات عملی 

مثالً مانند مورد منازعات بين  -فوری الزم می گردد

عمل جمعيت های متحد، همزمان و يکسان  -المللی 

می اگر مناسب تشخيص دهد ابتکار باشد. شورای عمو

ارائۀ پيشنهادهايی را به جمعيت های محلی و ملی به 

عهده خواهد گرفت. برای تسهيل ارتباطات، شورای 

 ).8( عمومی گزارش های دوره ای منتشر خواهد کرد

. از آنجا که پيروزی جنبش کارگران در هر ۷مادۀ 

ی کشور تنها از طريق نيروی اتحاد و تشکل تضمين م

گردد و از سوی ديگر نظر به اينکه مؤثر بودن شورای 

عمومی انترناسيونال بستگی زيادی به اين دارد که آيا 

اين شورا با تعداد کمی مرکزهای ملی اتحاديه های 

کارگری در ارتباط است يا با تعداد زيادی از جمعيت 

های کوچک و نامرتبط، اعضای اتحاديۀ بين الملل 

به عمل خواهند آورد که جمعيت  حداکثر کوشش خود را

های پراکندۀ کارگری را در کشورهای خود، در 

اتحاديه های ملی، که از طريق ارگان های مرکزی ملی 

 نمايندگی می شوند، متشکل سازند.

بديهی است که کاربست اين رهنمود به قوانين ويژۀ هر 

کشور، و جدا از موانع قانونی، به اينکه هر جمعيت 

حق دارد به طور مستقيم با شورای  محلِی مستقل

 عمومی ارتباط برقرار کند، بستگی دارد.

. هر بخش حق دارد دبيری برای ارتباط با ۸مادۀ 

 شورای عمومی منصوب کند.
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. هر کسی که اصول اتحاديۀ بين المللی را بپذيرد ۹مادۀ 

و از آنها دفاع کند می تواند عضو آن شود. هر شاخه، 

 ی خود است.مسئول درستکاری اعضا

. هر عضو اتحاديۀ بين الملل در صورت تغيير ۱۰مادۀ 

کشور از حمايت برادرانۀ اتحاديۀ بين المللی کارگران 

 برخوردار خواهد شد.

. هرچند همۀ جمعيت های کارگری عضو ۱۱مادۀ 

اتحاديۀ بين المللی با پيوندی دايمی از همکاری برادرانه 

موجود خود را  با هم متحد شده اند، اما سازماندهیِ 

 دست نخورده حفظ خواهند کرد.

. تجديد نظر در [مواد] اين اساسنامه در هر ۱۲مادۀ 

 کنگره با تقاضای دو سوم اعضای حاضر، ممکن است.

. آنچه در اين اساسنامه پيش بينی نشده از ۱۳مادۀ 

طريق آيين نامه های ويژه که هر کنگره می تواند آنها 

 هد گشت.را بازبينی کند، تعيين خوا

*** 

 زير نويس ها

 ) در ترجمۀ فرانسوی: رهايی طبقۀ کارگر1(

 ) در ترجمۀ فرانسوی: طبقۀ کارگر2(

 ) در ترجمۀ فرانسوی: طبقۀ کارگر3(

نبود همبستگی بين کارگران «) در ترجمۀ فرانسوی: 4(

 »حرفه های مختلف در يک کشور

) در ترجمۀ فرانسوی: تجديد حيات جنبش کنونی 5(

 صنعتی ترين کشورهای اروپا کارگران ِ

) در ترجمۀ فرانسوی: هيچ وظيفه ای بدون حق و 6(

 هيچ حقی بدون وظيفه وجود ندارد.

 ) در ترجمۀ فرانسوی: همکاری متقابل7(

) در ترجمۀ فرانسوی: يک بولتن دوره ای منتشر 8(

 خواهد کرد

 

 

 يحيی سمندر

  ۱۳۹۰دی  ۱۹

در گفتگو با رئيس اتحاديۀ چای کاران،  ،ايرج هوسمی

دی  ۱۷خبرگزاری کار ايران (ايلنا) در تاريخ 

کاران برای تامين مخارج زندگی  چای«گفت: ۱۳۹۰

او توضيح داد: ». کنند می [گدائی] گری  خود تکدی

زمان برداشت که در فصل  ۀخاتم کاران بعد از چای«

... مهرماه است تا ارديبهشت آينده هيچ درآمدی ندارند

هايشان رسيدگی کنند  اران بايد به باغدر اين فاصله چايک

که در شرايط فعلی حتی قادر به اداره زندگی خود 

رسيدگی به مزارع و  ۀنيستند چه برسد به اينکه هزين

 »خود را تأمين کنند. باغ

بسياری از کشاورزان به خاطر اينکه «افزود: هوسمی 

جاهای  بازارهای لنگرود، الهيجان و شناخته نشوند در

(تکيه بر کلمات از ما » .کنند گری می دیديگر تک

 است).

بی گمان سياست های اقتصادی جمهوری اسالمی و 

سودجوئی سرمايه داران مختلف (تجاری، صنعتی و 

بانکی) نقش تعيين کننده ای در اين فاجعه و فاجعه های 

مشابه دارد و اين وضعيت داغ ننگ ديگری بر چهرۀ 

سرمايه داری در پليد رژيم جمهوری اسالمی و نظام 

 ايران است.

کسی که آشنائی مختصری با وضعيت چای کاران 

بار  ينزحمتکش ايران داشته باشد می داند اين نخست

 برگی از افتخارات رژيم جمهوری اسالمی
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نيست که حتی در رسانه های دولتی و رسمی ايران و 

نيز در گفتارهای مقامات رژيم، از جمله در مجلس 

عصاره های «شورای اسالمی، يعنی در مجمع 

نبه هايی از زندگی دهشت بار چای رژيم، ج» رذيلت

می شود. همه ساله ترجيع بندهای واقعی و  کاران بازگو

عدم پرداخت بدهی های «در عين حال مالل انگيزی از 

نبود يا کمبود تسهيالت مناسب «، »دولت به چای کاران

نبود کمک های فنی در زمينۀ «، »برای کشاورزان

، »ولاصالح کشت و افزايش بازدهی و تنوع محص

روی دست ماندن چای توليدی کشاورزان و نيز «

کارخانه های فرآوری چای به علت عدم اجرای تعهدات 

پرداخت به موقع طلب های چای  ،دولت در زمينۀ خريد

واردات بی در و پيکر چای و گروه های ذی «، »کاران

فرسودگی «، »نفوذ وارد کنندگان در دستگاه های دولتی

روش های فرآوری و بسته بندی ماشين ها، تأسيسات و 

کوچک بودن زمين ها و باغ های «، »و توزيع چای

چای و بنابراين عدم امکان استفاده از تجهيزات مدرن 

و غيره از زبان گروه های » کاشت و برداشت چای

مختلف تکرار می شود. در همان حال شاهد تکرار 

 کارگران نيز و کار چای قهقرايی وضع کشاورزان

يعنی وخامت روزافزون  سازی چای های کارخانه

سطح زندگی کارگران و زحمتکشان شاغل در اين 

 رشته هستيم.

واقعيت اين است که در نظام سرمايه داری هيچ آينده 

ای برای کارگران و زحمتکشان غير پرولتری، از 

جمله دهقانان فقير و متوسط، وجود ندارد. توليد کنندگان 

مالک، در نظام سرمايه خرد، از جمله دهقانان خرده 

 داری محکوم به تجزيه و نابودی هستند.

بازرگانان و کارخانه داران چای در ايران، بانک های 

اعتباری و کشاورزی، نزول خواران و سلف خران و 

دولت سرمايه داری جمهوری اسالمی، هيچ کدام تمايل 

و توانايی بهبود وضع دهقانان زحمتکش به طور اعم و 

ه طور اخص را ندارند. بازرگانان چای چای کاران ب

وارد کننده اند و زندگی چای کاران  ايران اساساً 

 –کارخانه داران چای  .برايشان پشيزی ارزش ندارد

اگر خواهان ادامۀ فعاليت توليدی باشند و به بورس 

خواهان  –بازی روی زمين و غيره روی نياورند 

پرداخت کمترين قيمت برای برگ چای هستند و 

واردات چای نيز به کاهش قيمت چای خريداری شده از 

 –مؤسسات اعتباری  .توليد کنندۀ داخلی دامن می زند

از جمله بانک کشاورزی، صرف نظر از اينکه حجم 

اعتبارات را  -کل اعتبارات و تسهيالتشان کم است 

اساساً به سوی مؤسسات وابسته به بورژوازی 

ت بزرگ نظامی، مزارع و تأسيسا -بوروکرات 

کشاورزی خصوصی و دولتی و نيمه دولتی تخصيص 

می دهند و يا به طور کلی بنا به سرشت سرمايه دارانۀ 

خود به سوی مواردی که سود زياد و خطر کم داشته 

باشد سرازير می کنند. دولت جمهوری اسالمی نيز 

مدافع سرمايه داران و زمينداران و به طور کلی 

دهقانان و ديگر توليد  استثمارگران است و نه حامی

 کنندگان خرد. 

آری، دهقانان زحمتکش، و از جمله چای کاران، هيچ 

آينده ای در نظام سرمايه داری ندارند. تنها در نظام 

سوسياليستی است که توليد کنندگان خرد می توانند از 

طريق ايجاد تعاونی های خود، يعنی تعاونی های 

ی، فنی و سازمانی مولدان مستقيم، با کمک های اقتصاد

دولت کارگری و براساس اقتصادی با نقشه و برنامه، 

توليد خود را گسترش دهند و زندگی مادی و معنوی 

خود را بهبود بخشند. شرکت های تعاونی، و به طور 

کلی بخش تعاونی، در نظام سرمايه داری عموماً زير 

قوانين سرمايه داری و بازار و از نظر عملياتی  سلطۀ

فوذ سرمايه داران، مقامات اداری، نظامی و زير ن

پليسی دولت های سرمايه داری قرار دارند. اما حتی 

اگر اين تعاونی ها مستقل و دارای حسن نيت هم باشند 

چون وسايل توليد  ،کار چندانی از دستشان ساخته نيست

و پول در اختيار ندارند و مقهور بازار و قانون سود 
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نی های توليد کنندگان خرد در هستند. در حالی که تعاو

نظام سوسياليستی، به علت قطع استثمار سرمايه داران 

و زمينداران، از ميان رفتن سود خصوصی همچون 

نيروی محرک توليد، برقراری شرايط همياری آزاد 

خوِد توليد کنندگان، يک کاسه کردن وسايل توليد (از 

جمله زمين) و دريافت کمک های اقتصادی، فنی و 

ازمانی از دولت کارگری و ديگر سازمان های طبقۀ س

کارگر و در اتحاد با تعاونی های کارگران و ديگر 

زحمتکشان می توانند تغييری ريشه ای در شيوۀ توليد و 

 زندگی زحمتکشان شهر و روستا فراهم سازند.

بيش از دوسوم دهقانان ايران دهقانان فقير و حدود 

اند. اين تودۀ عظيم از  بيست درصد آنها دهقانان متوسط

دهقانان زحمتکش در کنار صدها هزار کارگر مزدی 

کشاورزی متحدان طبيعی طبقۀ کارگر در ايران هستند. 

از اين رو کارگران، به ويژه کارگران آگاه شهر و 

را  استثماری و ستم های روستا می توانند و بايد ريشه

ح دهقانان زحمتکش تحمل می کنند برای آنان توضي که

دهند، بايد به تشکل مستقل زحمتشکان روستا و در 

درجۀ اول تشکل کارگران کشاورزی و دهقانان فقير 

 ياری رسانند.

 ۹۰کارگران و زحمتکشان شهر و روستا بيش از

درصد جمعيت کشور را تشکيل می دهند و تمام توليد 

مادی و معنوی جامعه متکی بر کار آنان است. اين تودۀ 

و در  هيچ،آگاهی و عدم تشکل، عظيم در صورت نا

 ! است همه چيزصورت آگاهی طبقاتی و تشکل، 

 

 

 بابو -فتمين نامه برای تارانتا ه

 ۱۹۳۵آگوست    ناظم حکمت

 به ياد هانری باربوس

 ترجمۀ ثمين باغچه بان

از » بابو -نامه هايی برای تارانتا « شعر هدر مجموع

حبشی  انهمسر يک جونام  بابو -تارانتا  ناظم حکمت،

 ،رمساکن (اتيوپيايی) است که برای آموختن نقاشی 

 و به سبب فعاليت های سياسی خود ،بودايتاليا پايتخت 

پليس در دورۀ تسلط فاشيسم بر ايتاليا، دستگير و  توسط

می دربارۀ اين شعر نمادين حکمت ناظم  شد. تيرباران

فرصت نيافت نامه ها را برای زنش اين جوان نويسد 

آنها در همان اطاقی که نقاش  .بابو بفرستد - تارانتا

که به دست دوست حکمت جوان در آن زندگی می کرد 

مستاجر بعدی اين اطاق بود و زبان حبشی می دانست 

حکمت  افتاد و او آنها را برای ناظم حکمت فرستاد.

را به هانری » بابو -نامه هايی برای تارانتا «شعر 

 باربوس تقديم کرده است. 

) Hanri Barbusse )۱۹۳۵ -۱۸۷۴ی باربوس هانر

زير را به ياد او تقديم کرده  که ناظم حکمت شعر

ضد جنگ مبارز آزادی خواه و  نويسندۀ فرانسوی،

به عضويت حزب  ۱۹۲۳امپرياليستی بود و در سال 

کمونيست فرانسه درآمد. او همچنين از آغاز شکل 

ضد آن به مردم  بسيج  گيری فاشيسم به مبارزه با آن و

 روی آورد.

*** 

 می دانم،

 پنج و شش نيستبيش از  

 سئوال هايی که چون شيشه های دربسته

 در قفسه های مغز تو جای دارند.

 گرچه تو سياه جاهلی بيش نيستی

 -همانند پرفسورهای حقوق بين الملل  -

 ههماين با 

 اگر از تو بپرسم، و بگويم:

 چند شعر
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 اگر موهای بلند و ِوز ِوزی بزهامان،

 بريزد                                            

 و شيری که چون دو جوی روشنايی

 از پستان های دو نيش آنان جاری است

 ببُرد                                               

 و پرتقال هامان

 چون خورشيدبچه هايی بر شاخسار خود 

 بخشکند                                               

 و خشکسالی

 با پاهای استخوانی اش

 چون يک پادشاه بومی بر خاک هامان

 بتازد،                                              

 ...»؟ تو چه خواهی کرد                       

 تو به من خواهی گفت:

همچون شب پرستاره ای که با نخستين روشنايی های  -
 سحر

 رنگ ببازد،                                                  

 چکه چکه

 خواهم باخت            

 آب و رنگم را                           

 خواهم پژمرد                                           

 ذره                                                           

                                                               
 »ذره.

 تو به من خواهی گفت:

 اين چه سئوالی است که از يک زن آفريقايی می کنی؟ -

 قحط 

 مرگ ماست،      

 »و زندگی ست فراوانی.                      

 پس اين چه حکمتی است،

 بابو -تارانتا                                

 نجا کارها چنين وارونه است؟ ...که در اي

 چنان دنيای حيرت آوری است اين دنيا

 که با قحط زنده است

 و مرده است                         

 در فراوانی ...                                        

 مردم،

 ها»کنار محله«سرگردانند در       

 يمارچون گرگان ب                               

 گرگان گرسنه                                          

 و بسته است انبارهای پر از گندم.

 کارگاه ها می توانند

با حرير ببافند راهی را که از زمين به خورشيد می 
 رسد

 مردم پاپتی                                          

 مردم برهنه                                                     

 چنان دنيای حيرت آوری است اين دنيا

 که ماهی هايش قهوه می نوشند

 کودکانش بی شيرند

 که مردمش را با حرف می پرورند

 خوک هايش را با سيب زمينی. 

*** 
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 نيکی را چه سود؟

 برتولت برشت

۱ 

 نيکی را چه سود 

 هنگامی که نيکان، در جا سرکوب می شوند، 

 ن که دوستدار نيکانند؟ و هم آنا

. 

 . 

 آزادی را چه سود 

 هنگامی که آزادگان، بايد ميان اسيران زندگی کنند؟ 

. 

. 

 خرد را چه سود 

 هنگامی که جاهل، نانی به چنگ می آورد، 

 که همگان را بدان نياز است؟ 

۲ 

 به جای خود نيک بودن، بکوشيد 

 چنان سامانی دهيد، که نفس نيکی ممکن شود 

 ر بگويم يا بهت

 ديگر به آن نيازی نباشد. 

. 

. 

 به جای خود آزاد بودن، بکوشيد 

 چنان سامانی دهيد، که همگان آزاد باشند 

 و به عشق ورزی به آزادی نيز 

 نيازی نباشد. 

. 

. 

 به جای خود خردمند بودن، بکوشيد 

 چنان سامانی دهيد، که نابخردی 

 برای همه و هر کس 

 سودايی شود بی سود.

*** 

 قالی بافان گويون بوالق

 برتولت برشت

۱ 

 بارها ستايش شده است 

 رفيق لنين. 

 مجسمه های نيم تنه و تمام قد از او می سازند. 

 نامش را بر شهرها می نهند، و بر کودکان نيز. 

 خطابه هايی به همه ی زبان ها می خوانند، 

 در انجمن ها و ميتينگ ها 

 از شانگهای تا شيکاگو، 

 داشت لنين. برای بزرگ

اما اينچنين او را ارج داشته اند، قالی بافان گويون 

  –بوالق 
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 دهکده يی کوچک در جنوب ترکمنستان: 

 بيست قالی باف، شب هنگام، در آنجا هستند، 

 از تب، لرزان، و از کارگاه محقرشان 

 تب زبانه می کشد. 

 ايستگاه راه آهن از انبوه پشه پوشيده است. گندنايی 

 ب برمی خيزد، مردابی که پشت از مردا

 گورستان قديمی ده است. 

. 

. 

 اما قطاری که 

 هر دو هفته يک بار، آب آشاميدنی و توتون می آورد، 

 خبر می آورد که: 

 روز بزرگداشت رفيق لنين نزديک است. 

 و مردم گويون بوالق، 

 مردم فقير، قالی بافان، تصميم می گيرند 

 ق لنين که مجسمۀ نيم تنه يی از رفي

 در دهشان برپا دارند. 

 به هنگام گردآوری پول برای مجسمه، 

 مردم ده، لرزان از تب، می آيند. 

 و چند کوپک پولی را که دشوار، به دست آورده اند 

 با دست های لرزان، می دهند. 

 " استپاگامالف " از ارتش سرخ، 

می شمرد، و به دقت  –در نهايت امانت  –پول ها را 

  می بيند،

 فداکاری ايشان را برای بزرگداشت لنين 

 و دلشاد می شود، 

 اما او، دست های لرزان را نيز می بيند. 

 و ناگهان، پيشنهاد می کند: 

 با پولی که برای مجسمه گرد آمده، نفت بخريد 

 و روی مرداب پشت گورستان بريزيد، 

 مردابی که زادگاه پشه هاست،

 پشه هايی که تب آفرينند.

 ن، در گويون بوالق، مبارزه می کنيم بدين سا

 و بدينگونه ارج می نهيم، روان آن رادمرد، 

 رفيق لنين را، 

 که هرگز فراموش نخواهد شد. 

. 

 . 

 در روز بزرگداشت.  –آنها بر اين کار مصمم شدند 

 سطل های کهنه، 

 پرشده از نفت سياه را 

 يکی از پی ديگری 

 به مرداب بردند 

 پوشاندند.  و مرداب را با نفت

. 
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. 

 بدين گونه در خدمت خويش بودند، 

 همچنان که لنين را ارج می نهادند. 

 و او را می ستودند و به خويش سود می رساندند. 

 پس، ايشان، خواست آن مرد را فهميده بودند. 

۲  

 شنيديم که چگونه مردم گويون بوالق 

 لنين را ارج نهادند، و آنگاه، به هنگام شب، 

 که نفت را بر مرداب ريختند پس از آن

 مردی از جمع به پا خاست و خواست 

 که تابلويی در ايستگاه راه آهن نصب شود، 

 و بيان کند، تمامی ماجرا را 

 تغيير نقشه و تبديل 

 نيم تنه ی لنين را به ريشه کنی تب 

 وسيله ی چند تن نفت 

 و اين همه را، به قصد بزرگداشت لنين. 

. 

. 

 کردند  اين کار را نيز

 و تابلو، آويخته شد. 

*** 

 

 

 ما کارگران

 سخنورهژير 

  ۱۳۹۰ دی۱۵

 

 ما کارگران، از بهر رهايی ِ شکم هامان، 

 از بی غذايی ها،                                   

 اندک اندک می فروشيم نيروی کار خود را؛

 و جايی که در آن کار می کنيم، 

 دگی،همچون برده ای عادت کرده به بر

 که آشيانۀ ماست. ،حسش نمی کنيم           

 زندان ما هرچه باشد، 

 در هر کجا که باشد،

 در اين يا آن سوی زمين،

 آنجا که کارخانه، کارگاه، 

 يا باغ و مزرعه اش، نامند،

 آنجا که اراده ای ديگر

 حتی نفس ها مان را تنظيم می کند                

 حس آشيان و آرامشی                               

 در آن جا، نيست برای ما!                           

 *** 

برای ارتقای خيزش ما به ياری انقالبيان 

 پرولتری نيازمنديم

ruwo.iran@gmail.com 
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