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 تبليغات دامنه دار و روزمرهدر گونه که  راستی آنبه آيا 

 محروميت شود می دميدهدر بوق و کرنای سرمايه داری 

ذاتی خودخواهی « ناشی از مردان، با زنان نابرابری و

 »وضعيت جسمی و روحی زنان فضع«و يا  »مردان

 است؟

فتۀ سرمايه داری، سطح چرا با اينکه در جوامع پيشر

آگاهی و دانش اجتماعی از رشد فزاينده ای برخوردار 

است و زنان از آزادی های نسبی برخوردارند، باز هم 

 شاهد تبعيض و موقعيت فرودست زنان هستيم؟ 

طبقات ارتجاعی، سرمايه داران، مذاهب گوناگون و 

نظريه پردازان حامی شان همه و همه بر روی  علت 

زنان با مردان يت نابرابر و تبعيض آميز وضعاساسی 

آن را به حوزه های قانونی و اخالقی حواله  ،پرده افکنده

می دهند. حال آنکه دليل محروميت زن نيز مانند ساير 

مسائلی که به تباهی توده های وسيع مردم انجاميده، از 

می برو استثمار حفظ و احترام به مالکيت خصوصی 

در مقابل قانون که ميراث  ردزن و مخيزد. نابرابری 

شرايط اجتماعی گذشته است نه علت، بلکه معلول 

سرکوب اقتصادی زنان است. اگر برای توده های وسيع 

زنان روشن گردد که علت اصلی موقعيت فرودست آنها 

در جامعه، و ستم ها و تبعيض هائی که بر آنان وارد می 

شی از شود ناشی از خباثت ذاتی مردان نيست، بلکه نا

روابط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سنت های 

کهن و افکار و عقايدی ارتجاعی است که بورژوازی و 

طبقات استثمارگر ديگر در حفظ و تداوم آنها نفع دارند، 
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در اين صورت صفوف نيروهائی که در مقابل طبقۀ 

سرمايه دار و ديگر استثمارگران شکل می گيرد وسيع 

 ر و فشرده تر خواهد شد.تر، نيرومند ت

درک اينکه چرا جنبش مدرن و توده ای زنان برای  

آزادی مقارن با جنبش طبقۀ کارگر برای آزادی از 

استثمار و نظام طبقاتی است و درک اينکه چرا جنبش 

مدرن و توده ای زنان در بخش عظيم خود جزئی از 

جنبش کارگری است، دشوار نيست. سرمايه داری با از 

برداشتن موانع تبديل شدن زن به نيروی کار در ميان 

عرصۀ اجتماعی، هر چند زمينۀ استثمار شديد زنان (و 

نيز مردان) را ايجاد کرد، اما در همان حال زمينۀ 

استقالل اقتصادی زنان را تا حد زيادی فراهم نمود. 

استقالل اقتصادی زنان، تبعيض های اقتصادی و حقوقی 

معه و در خانواده بر آنان وارد و سياسی ای را که در جا

می شد برای زنان آشکارتر و روشن تر نمود. زنان که 

برای فعاليت در رشته های مختلف صنعت و خدمات نياز 

به حد معينی از سواد و مهارت داشتند نخست حق 

تحصيالت ابتدائی و سپس تحصيالت متوسط و عالی را 

مذکر و نيز پيدا کردند (هرچند بسيار ديرتر از جنس 

محدودتر از آن). سواد آموزی و توانائی خواندن و نوشتن 

در ميان زنان و دختران که برای رفع نيازهای اقتصادی 

و اجتماعی بورژوازی گسترش يافته بود در همان حال 

زمينه هائی برای آگاهی زنان فراهم کرد. آنان به رغم 

بورژوازی و ديگر طبقات و اليه ها و گروه های 

چشمانشان باز شد و تا حدی توانستند به غلط  ارتجاعی

بودن ايده های ارتجاعی و آموزه های دينی و خرافی 

 مدافع برتری مرد بر زن پی ببرند.

اما آگاهی واقعی زنان به حقوق خود و چگونگی دست 

يابی بدان حقوق، اساساً در عرصۀ مبارزات اجتماعی و 

انه. سياسی حاصل می شود و نه در مدرسه و کتابخ

همچنين زنان کارگر و زحمتکش زمينه و شرائط بيشتری 

نسبت به زنان متعلق به طبقات دارا برای پی بردن به 

علل اصلی ستم و تبعيض بر زنان دارند، به رغم اينکه 

اين آخری ها دسترسی شان به سواد و فرهنگ بيشتر 

است. علت اين امر آن است که زنان طبقات دارا (به 

ی مانند ايران) هر چند از تبعيض های ويژه در جوامع

حقوقی و اجتماعی رنج می برند اما برخالف زنان کارگر 

و زحمتکش استثمار نمی شوند و حتی بسياری از زنان 

طبقات دارا زنان و مردان کارگر و زحمتکش را به طور 

مستقيم يا غير مستقيم استثمار می کنند. بنابراين منافع يک 

ف زن کارگر، نه در لغو استثمار، زن سرمايه دار بر خال

بلکه در تداوم آن، نه در برابری مزد مرد و زن در مقابل 

کار يکسان، بلکه در حفظ موقعيت فرودست زنان در 

زمينۀ مزد است که باعث تشديد استثمار زنان کارگر و 

در نهايت تشديد استثمار همۀ کارگران زن و مرد می 

ۀ مزد، استخدام، شود. افزون بر نابرابری در زمين

اشتغال، تصدی مسؤليت ها، آسيب پذيری شديدتر به 

هنگام بيکاری و بحران و غيره، زنان کارگر و زحمتکش 

بار سنگين کار خانگی (آشپزی، نظافت، رختشويی، 

نگهداری کودکان، خريد و غيره) را نيز بر دوش می 

کشند، در حالی که زنان طبقات دارا می توانند همه يا 

اين کارها را به خدمتکاران زن و مرد واگذار کنند. بيشتر 

بدين سان از نظر عينی، مسائل، مشکالت، نيازها و 

خواست های زنان کارگر و زحمتکش اساساً با مسائل، 

مشکالت، نيازها و خواستهای زنان طبقات دارا متفاوت 

است. مسأله اصلی زنان طبقات دارا در جامعۀ سرمايه 

برابری حقوقی و سياسی با مردان داری، حق مالکيت و 

بورژوا و ديگر طبقات دارا است. آنها در بهترين حالت 

خواستار اصالحاتی حقوقی و قانونی در چارچوب 
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سرمايه داری به گونه ای هستند که زن بورژوا دارای 

موقعيتی همتراز با مرد بورژوا باشد. برآورده شدن اين 

 –ه داری نيز خواست ها تا حدی به ثبات جامعه سرماي

کمک می کند. در حالی که  –دست کم در کوتاه مدت 

نيازها، خواست ها، منافع و در نتيجه اهداف و شيوۀ 

مبارزاتی زنان کارگر و زحمتکش اساساً با نيازها، 

خواست ها، منافع و در نتيجه اهداف و شيوه های 

مبارزاتی زنان بورژوا و ديگر طبقات دارا فرق دارد و 

دن آنها (هرچند به طور کامل در جامعۀ برآورده ش

سرمايه داری ميسر نيست) به طور عينی زمينه را برای 

رشد و تکامل جنبش کارگری و تالشی جامعۀ سرمايه 

داری مساعدتر می سازد و با عريان ساختن تضادهای 

 طبقاتی ارکان اين جامعه را به لرزه در می آورد. 

داری هم با جنبش  يکی از علل اينکه در جوامع سرمايه

بورژوائی زنان و هم با جنبش پرولتری زنان روبروئيم 

همين است. جنبش بورژوائی زنان عالوه بر تالش برای 

تأمين حقوق زنان بورژوا اين وظيفه را نيز برای خود 

قائل است که محتوای ضد سرمايه دارانۀ جنبش زنان 

رای برای آزادی را از اين جنبش بگيرد و مبارزۀ زنان ب

آزادی را که دارای عميق ترين پيوند با جنبش 

دموکراتيک راديکال و با جنبش کارگری است و به هر 

دو اعتبار، جنبشی سياسی و طبقاتی است، جنبشی غير 

سياسی و غير طبقاتی جلوه دهد. جنبش بورژوائی زنان، 

مشکالت و مسائل زنان را اساساً ناشی از خودخواهی 

از برخی سنت های گذشته و  مردان و يا صرفا ناشی

پائين بودن سطح آگاهی جامعه قلمداد می کند و نقش 

روابط اقتصادی، اجتماعی و سياسی حاکم بر جامعه را 

در زمينۀ ستم جنسی و تشديد و تداوم آن، ناديده می گيرد، 

زيرا اين روابط اقتصادی، اجتماعی و سياسی حاکم از 

ن اعضای اين طبقه به عنوا –منافع بنيادی زنان بورژوا 

به  –حمايت می کنند، هرچند برخی از حقوق آنان  –

را پايمال می نمايند. جنبش بورژوائی زنان  –عنوان زن 

همواره در حال بده بستان بين خواست های زن بورژوا 

به عنوان بورژوا، و زن بورژوا به عنوان زن است و 

يکی از دالئل راديکال نبودن، محافظه کار بودن و 

ازشکاری آن با ارتجاع سرمايه داری و غيرسرمايه س

 داری همين بده و بستان است. 

اما جنبش کارگری زنان برای آزادی، جنبشی عميقا 

دموکراتيک است، زيرا خواستار به رسميت شناختن 

حقوق نيمی از جمعيت و برابری حقوقی، سياسی، 

اجتماعی و اقتصادی زن و مرد است، زيرا خواستار 

ابر زنان با مردان در ادارۀ جامعه است، زيرا شرکت بر

های چنبش زنان  خواست است چونجنبشی عميقا عرفی 

جدائی کامل دين از دولت، برای آزادی و برابری جز با 

چون يکی از  حاصل نمی شود،آموزش و حقوق 

سرچشمه های قانونی و حقوقی بردگی زنان وابستگی 

به دين و  دولت، دستگاه حقوقی و قانونی و آموزش

نهادهای دينی است، زيرا تحقق آزادی زن به معنی ريشه 

کن کردن يک رشته قوانين، نهادها، سنت ها و روابط 

است که نه تنها زنان، بلکه مردان را نيز در تحليل نهائی 

 به بردگی يا تباهی می کشند. 

جنبش کارگری زنان جزئی از جنبش کارگری در معنی 

ن معنی نيست که جنبش کارگری وسيع کلمه است. اين بدا

زنان در جهت محدود کردن خواست های اين جنبش 

جنبش کارگری زنان وسيع ترين است: درست برعکس، 

خواست های دموکراتيک همۀ زنان را دربر می گيرد و 

در همان حال خواست های ويژۀ زنان کارگر را نيز، که 

بخش بزرگ و روزافزونی از زنان جامعه هستند، شامل 

 می شود. 
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يک رشته از خواست ها و حوق زنان مانند حق برابر 

زنان و مردان در امر طالق و سرپرستی کودکان و به 

طور کلی امور خانواده، حق زنان در سقط جنين، حق 

برابر فرزندان دختر و پسر از ارث (تا هنگامی که و تا 

حدی که جامعه ارث بری را به رسميت بشناسد)، حق 

زن در تصدی همۀ مسؤليت های اقتصادی، برابر مرد و 

اجتماعی، سياسی و فرهنگی، حق آزاد دختر و پسر در 

انتخاب همسر، منع ازدواج اجباری، منع دخالت دولت و 

اشخاص در زندگی و انتخاب جنسی افراد بدون 

درخواست خود آنها، لغو تعدد زوجات و صيغه، لغو 

ائی، سنگسار و ديگر مجازات های موهن و قرون وسط

منع حجاب اجباری و آزادی انتخاب پوشش و غيره، 

حقوق و خواست هائی هستند که هم به نفع زنان کارگر و 

زحمتکش اند و هم به نفع زنان بورژوا (به عنوان زن و 

نه به عنوان بورژوا). اين خواست ها و حقوق به طور 

کلی به نفع جامعه اند و جنبش کارگری زنان و سازمان 

ارگر بايد از اين حقوق دفاع کنند و بی ترديد های زنان ک

دفاع می کنند. جنبش های بورژوائی زنان نيز تا هنگامی 

و تا درجه ای که از چنين خواست هائی حمايت کنند و 

پشتيبانی شان از اين خواست ها در گرو و وابسته به 

پشتيبانی از خواستی ارتجاعی نباشد، می توانند مورد 

 حمايت قرار گيرند.

اما خواست های ويژه زنان کارگر نيز وجود دارند که 

سازمان های زنان بورژوا يا با آنها مخالف و يا به آنها 

بی اعتنا هستند و زنان کارگر و زحمتکش (و نيز مردان 

کارگر و زحمتکش) بايد مدافع آنها باشند. مانند لغو 

تبعيض جنسی در زمينۀ مزد، اشتغال و استخدام، حق 

حقوق برای دوران بارداری و زايمان،  مرخصی با

برقراری شيرخوارگاه و مهد کودک به هزينۀ کارفرما 

برای کودکان کارگران، منع کار شبانه برای زنان و نيز 

کارهائی که برای سالمت جسمی و روحی زنان زيان 

آورند، ايجاد مؤسسات و نهادهائی که بار سنگين کار 

، اجتماعی، خانگی را سبک کنند، کمک های مالی

بهداشتی، آموزشی ويژه به زنان مجرد دارای فرزند و 

 غيره.

مسأله زنان تنها با برآورده شدن خواست های عام و 

خواست های ويژه ای که مطرح شدند حل نمی شود. 

مسأله تبعيض و ستم بر زنان يکی از ميراث های جامعه 

طبقاتی است که حتی پس از برافتادن حاکميت سرمايه 

و زمينداران به اشکال مختلف به زندگی خود ادامه  داران

می دهد و يکی از وظائف بزرگ جامعۀ سوسياليستی حل 

اين مسأله است. موقعيت نابرابر زن و مرد در جامعه 

نهادينه شده و ايده ها، رفتارها و فرهنگی که ناشی از 

ستم و تحقير بر زنان اند و به تداوم وضعيت فرودست 

د، در مدت کوتاهی از ميان نمی روند. زنان کمک می کنن

به همين دليل است که سازمان های زنان کارگر و جنبش 

کارگری زنان وظائف ديگری عالوه بر مبارزه برای 

خواست هائی که در باال ذکر شد برعهده دارند. يکی از 

اين موارد تالش های نظری و عملی و آموزشی برای 

تن بار سنگين کار يافتن راه حل هائی در زمينۀ برداش

 خانگی از دوش زنان است.  

در وضعيت کنونی ايران که بحران سياسی و اقتصادی 

عميقی بر جامعه حاکم است، در وضعيتی که رژيم به 

رغم سرکوب ها، کشتارها و بگير و ببندها، عربده کشی 

ها و تبليغات سرسام آور و تهوع آور موفق به تثبيت 

ی و اجتماعی و سياسی به اوضاع نشده و شرائط اقتصاد

گونه ای است که چشم انداز اعتراضات عميق تر به ويژه 

از جانب طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش و تهی دست 

غير واقع بينانه نيست، جنبش زنان در ايران، به ويژه 
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جنبشی که رهائی زنان را تنها از طريق سرنگونی 

اند انقالبی رژيم مرتجع جمهوری اسالمی ميسر می د

 وظائف و چالش های بزرگی برعهده دارد. 

روشن است که مبارزه برای خواست های عام و خواست 

های ويژه ای که مطرح شد نه تنها بايد ادامه يابند، بلکه 

بايد تشديد شوند. شرکت وسيع زنان و دختران در جنبش 

های اعتراضی اخير نشانی از عزم راسخ آنها در مبارزه 

برای دموکراسی و حقوق زن است.  با رژيم اسالمی و

جنبش زنان برای آزادی، همانند جنبش کارگری و نيز 

جنبش ملل زير ستم ايران برای حق تعيين سرنوشت و 

برابری ملت ها از مهم ترين مواردی هستند که مبارزۀ 

واقعا دموکراتيک و انقالبی جامعه را از جريان های فلج 

نند جريان های اصالح کننده، فريبکارانه و برده سازی ما

طلبانه و ليبرالی در ايران متمايز می کنند. اصالح طلبان 

و ليبرال ها دشمن طبقۀ کارگر و جنبش مستقل کارگری، 

دشمن برابری ملت ها و دشمن آزادی زنان اند. به همين 

طريق گسترش و تعميق جنبش زنان، به ويژه جنبش زنان 

ش کارگری و کارگر نقشی تعيين کننده در تقويت جنب

 جنبش انقالبی به طور کلی دارد.

 مارس روز جهانی زن ۸گرامی باد 

 زنده باد سوسياليسم زنده باد آزادی

 کارگران انقالبی متحد ايران

*** 

برای ارتقای خيزش ما به ياری انقالبيان 

 پرولتری نيازمنديم

ruwo.iran@gmail.com  

 

 

 بهروز فرهيخته

 ۱۳۹۰بهمن 

شکی در اين نيست که در فقه شيعه گرايشی قوی به 

حکومت اسالمی يا به عبارت ديگر تمرکز قدرت سياسی 

در دستان فقيهان شيعه وجود دارد. اين چيزی است که به 

آن به ويژه با تسلط استعماری انگليس بر هند توسط 

ص مذهب که تنها خا -گرايش عمومی پان اسالميستی 

دامن زده شد. ولی به طور مشخص،  -شيعه نيست 

تدارک عمل و شرکت خط ويژۀ روحانيت شيعۀ معتقد به 

حکومت اسالمی (پان اسالميست) در انقالب بدفرجام 

از سوی اين روحانيان در ايران ۱۳۴۲بهمن، از خرداد 

صورت گرفت. اين تدارک را نبايد به منزلۀ يک برنامه 

قق اين انقالب در نظر داشت. آنچه ريزی دقيق برای تح

به روشنی در اين باره می توان گفت اين است که از 

به بعد است که فکر سازماندهی و تربيت ۱۳۴۲خرداد 

کادر روحانی برای تبليغ، ترويج و القای انديشۀ حکومت 

اسالمی در ميان آن بخش از سران روحانيانی که به 

نه ای جازم به تصرف قدرت سياسی معتقد بودند، به گو

 وجود آمد.

از اين زمان است که مردم ايران با آخوندهای جوان 

سخنوری مواجه هستند که به شهرها و روستاهای کشور 

روانه می شوند و می توانند مساجد تهی شده از مردم را 

انباشته از جمعيت کنند. از اين زمان مساجد ديگر جای 

از جوانان زن اندکی از پيران مسجد رو نيست، بلکه پر 

سالۀ اين  ۱۵و مرد می شود. نتيجۀ فعاليت اين دورۀ 

بخش از روحانيان، از يک سو ايجاد شبکۀ وسيعی از 

مروری شماتيک بر انقالب 
 بدفرجام بهمن و تبعات آن
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آنان در سراسر کشور است و از سوی ديگر آمادگی 

 پذيرش وسيع تودۀ مردم برای حکومت اسالمی است.

در همين دوره، جريان های چپ کشور که به شدت توسط 

با توجه به ناتوانی  -ب می گشتند حکومت شاه سرکو

نظری شان در حل مسايل مربوط به بحران جهانی جنبش 

سياسی طبقۀ کارگر و نيز به ويژه ناتوانی نظری شان در 

ناگزير به  -حل مسايل نظری ِ مربوط به انقالب ايران 

اختفای کامل بودند؛ در حالی که روحانيان پان اسالميست 

زادی نسبی برخودار بودند و تحت عنوان تبليغ دين از آ

شدت برخورد رژيم شاه با آنان قابل مقايسه با سرکوب 

نيروهای چپ نبود (تنها استثنا در اين مورد سازمان 

آن هم به خاطر خط تروريستی  -مجاهدين خلق بود که 

شديداً سرکوب می گشت). انجمن های  -خود اين سازمان 

مزاحمت و  گوناگون مذهبی و حسينيه های ارشاد بدون

مانع جدی در برابر چشمان پليس امنيتی شاه، ساواک، 

 برگزار می شد.

ساله مقارن است با رشد اقتصاد ايران، با  ۱۵اين دورۀ 

احتساب افزايش قيمت نفت، و افول آن در نتيجۀ بحران 

اقتصاد جهانی به گونه ای که از يک سو با سرمايه های 

رصد پول د ۶۰عاطل و از سوی ديگر با نابودی 

مواجه ۱۳۵۶در نيمۀ دوم سال ) ۱(اعتباری کشور 

هستيم. ريچارد کاتم ديپلمات و محقق دانشگاهی آمريکايی 

به کمک آمارهای » ناسيوناليسم در ايران«در کتاب خود 

در «نشريات اکونوميست و نيويورک تايمز می نويسد: 

درآمد ساالنۀ نفتی  ۱۳۴۲ - ۵۲فاصلۀ سال های دهۀ 

ک ميليارد دالر بالغ شده و در سال آخر از اين ايران به ي

مبلغ نيز تجاوز کرده است. در طی همين دوره، تورم 

درصد به  ۵/۴ناچيز بوده اما توليد ناخالص ملی از 

درصد افزايش يافته است. يعنی رشد اقتصادی  ۳/۱۵

ايران در حد ژاپن بوده و حاصل آن به صورت بهبود 

ت و افزايش سطح واقعی وضع زندگی اکثريت جمعي

زندگی آنان نمودار شده است. با افزايش قيمت نفت در 

 ۳۴نرخ رشد اقتصادی ايران مافوق تصور بود:  ۱۳۵۲

درصد در  ۱۷، ۱۳۵۴درصد در  ۴۲، ۱۳۵۳درصد در

. اما حاال ديگر تورم خاصه در بخش مسکن و ۱۳۵۵

درصد شده بود و نمی شد آن را  ۳۵تا  ۳۰مستغالت بين

اين همان زمانی است که اکبر هاشمی ناديده گرفت [

رفسنجانی از همين نوع معامالت سودی چند ده ميليون 

تومانی به قيمت آن وقت کرده بود و اکنون هم، در 

، به عنوان نمايندۀ بورژوازی بزرگ ۱۳۹۰سال

خصوصی سرکردۀ همين نوع تجارت و معامالت است. 

و  ۱۳۴۲ - ۵۲ب. ف]. شکی نيست که ثبات سال های 

بازتاب  ۱۳۵۷و  ۱۳۵۶ران عمومی و جّدی سال های بح

افزايش درآمد اغلب ايرانيان در دورۀ اول و کاهش درآمد 

در اثر بحران  -بجز عده ای بسيار معدود  -اکثريت مردم 

 )۲» (وخيم اقتصادی در دورۀ دوم بوده اند.

به عبارت ديگر وضع اقتصادی زندگی مردم که نسبت به 

تر شده بود، ناگهان با سقوط مواجه گذشته ها به مراتب به

شد. يعنی برای نخستين بار در تاريخ اقتصاد ايران 

بحران سرمايه داری رخ داده بود. چيزی که در آن به 

طور معمول، در نتيجۀ دورۀ رونق اقتصادی وضع 

زندگی مردم به مراتب بهتر از دورۀ رکود اقتصادی است 

اره با بيکاری و و در دورۀ رکود اقتصادی تودۀ مردم يکب

سقوط سطح اقتصادی زندگی خود روبرو می شوند. اين 

وضعيت در نبود بديل سياسی ديگر، که محصول 

سرکوب مخالفان سياسی در دوران حکومت پهلوی بود، 

به طور کامل به نفع روحانيت پان اسالميست، که دارای 

تشکل سراسری در کشور بود و سال ها در ايجاد پذيرش 
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اسالمی در ميان تودۀ مردم کار کرده بود، فکر حکومت 

 تمام شد. 

هنگامی که در شرايط بحران اقتصادی نارضايی و 

مبارزۀ توده های مردم (کارگران و زحمتکشان) به اوج 

خود رسيد و جز اليگارشی مالی همۀ طبقات اجتماعی با 

انگيره ها و داليل گوناگون به خصم دربار شاه تبديل 

امل بورژوازی تجاری و نيز شدند (و اين حتی ش

بورژوازی صنعتی نوپا می شد که در معرض 

ورشکستگی عمومی قرار گرفته بودند)، يعنی در يک 

کالم شرايط انقالبی به وجود آمد، شرايطی که در آن 

کابينه ها توان ادارۀ قدرت دولتی را نداشتند و يکی پس 

سال به ۱۵از ديگری سقوط می کرد، روحانيتی که طی 

ه ای متمرکز برای ايجاد حکومت اسالمی فعاليت گون

کرده بود و تشکيالت به قدرت رسيدن خود را ساخته 

در تبانی و ۱۳۵۷بود، توانست در انقالب بهمن سال 

   توافق با امپرياليسم قدرت سياسی را به چنگ آورد.    

روحانيان پان اسالميست برای تصرف  ۱۳۵۷در سال 

و دولت اسالمی تنها نبودند.  قدرت سياسی و ايجاد رژيم

آنان به طور کامل نه فقط از کمک های سرمايه داران 

متوسط تجاری و صنعتی که در شرايط بحران اقتصادی 

در حال ورشکستگی بودند و نيز زمينداران بهره مند 

گشتند، بلکه به طور وسيع از کمک های خرده 

بورژوازی چه در شکل مستقيم و چه در شکل غير 

م سود بردند. از ميان جريان سرمايه داران متوسط مستقي

مذهبی، تماماً در  -ليبرال، نهضت آزادی، ليبرال های 

خدمت روحانيت پان اسالميست درآمد. آنان چه در داخل 

ايران و چه در خارج از ايران در مذاکرات خود با دولت 

های خارجی پشتيبانی دولت های مقتدر را برای تصرف 

سط اين روحانيت فراهم کردند. خرده قدرت سياسی تو

بورژواها در چهرۀ سازمان های گوناگون به ويژه در 

نقش حزب توده ايران و آن بخش از سازمان فدائيان خلق 

که بعدها به اکثريت معروف شد، در اين راه مجاهدت 

کامل نمودند. به عنوان نمونه نفوذ اين دو جريان در 

ن نمايندگان دربارۀ نمايندگان نفتگران سبب شد که اي

سرنوشت نفت و کارگران و کارکنان اين رشتۀ مهم 

اقتصاد ايران با نهضت آزادی که در خدمت روحانيت 

پان اسالميست بود کنار آيند و زمينه های اقتصادی و 

انسانی قدرت يابی اين بخش از روحانيان را فراهم کنند. 

رۀ اين همه به رغم هشدارهايی بود که در روزهای مذاک

نمايندگان نفتگران در تهران به آنان داده شد که: با عمل 

خويش در حال خيانت به انقالب و منافع کارگران و ساير 

 توده های مردم هستند.

روزنامه نگار و عضو هيئت تحريريه  جالل سرفراز
 می نويسد:  کيهان در سالهای انقالب

 تيراژ کيهان در ماههای آخر انقالب از يک ميليون سر«

زد و گاه در بازار سياه با چند برابر قيمت به فروش می 

رسيد. در چنين شرايطی برای نخستين بار عکس های 

عضو بزرگ آيت هللا خمينی به ابتکار رحمان هاتفی [

] در کيهان منتشر و مخفی حزب تودۀ ايران در آن زمان

 خبرهای مربوطه بزرگنمايی شد.

اکم بر جامعه به رحمان هاتفی در بحرانی ترين شرايط ح

سردبيری روزنامه "کيهان" گمارده شد. امير طاهری 

 کنار گذاشته شد و رحمان هاتفی بجايش نشست.

پس از پايان اعتصاب دوم مطبوعات، کيهان با چنين 

تيتری منتشر شد: "به فرمان امام خمينی اعتصاب 

مطبوعات پايان يافت". اين خبر با کوشش روزنامه 

اری، فرزند يکی از آيت هللا های نگاری به نام خوانس

مستقر در قم و با جلب موافقت رحمان هاتفی صفحه اول 
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روزنامه را پرکرد. سنديکای روزنامه نگاران و 

نويسندگان مطبوعات و بسياری از روزنامه نگارانی که 

به انقالب اسالمی و وعده های آيت هللا خمينی و 

» ض کردند.طرفدارانش باور نداشتند به اين کار اعترا

)۳( 

انقالب بهمن که به خاطر خيزش انقالبی وسيع توده های 

مردم، يعنی کارگران و زحمتکشان، رخ داد، می توانست 

انقالبی دموکراتيک باشد، ولی با به قدرت رسيدن 

روحانيت ِ پان اسالميست و تشکيل رژيم جمهوری 

اسالمی، به انقالبی عقيم و بد فرجام بدل شد. با تثبيت 

ت سياسی روحانيان پان اسالميست، توده های مردم قدر

به مرور دريافتند که تصورشان از اينکه رژيم اسالمی ِ 

حاکم، ميوه و ثمرۀ مبارزات و انقالب خود آنان است، 

 توهمی بيش نبوده است.

روحانيان پان اسالميست برای حفظ سلطۀ سياسی خود 

شکيل ناگزير به فرصت دهی هرچه بيشتر به پاگيری و ت

نظامی جديدی بوده اند که  -بورژوازی بوروکراتيک 

اکنون قوی ترين بخش بورژوازی در ايران و پايگاه 

قدرت سياسی اين روحانيت است. اين روند، مبارزۀ 

وحشيانۀ سختی را در درون طبقۀ حاکم بورژوا و 

زمينداران بزرگ طی کرده است. در اين روند، 

يبرال های مذهبی و بورژوازی ليبرال جمهوری خواه، ل

بوروکرات های ليبرال يکی پس از ديگری از قدرت 

سياسی رانده شدند. هم اکنون آخرين جنگ قدرت، بين 

نظامی و بورژوازی بزرگ  -بورژوازی بوروکراتيک 

خصوصی در جريان است. برندۀ اين جنگ در کوتاه 

مدت، با توجه به حمايت روحانيت پان اسالميست که همۀ 

اقعی قدرت مانند اقتصاد دولتی و نيروهای ابزارهای و

مسلح و غيره و نيز ابزارهای قانونی را در دست دارد، 

نظامی است، ولی به خاطر  -بورژوازی بوروکراتيک 

رشد روز افزون مالکيت خصوصی، و خصوصی شدن 

سرمايه های دولتی، اگر رژيم جمهوری اسالمی يک تا 

ر آينده از آن دو دهۀ ديگر دوام آورد، قدرت سياسی د

 بورژوازی بزرگ خصوصی خواهد بود.

 زير نويس ها

قسمت عمدۀ وسيلۀ پول در گردش عبارت است از ) «۱(

برات های مبادله ای، در صورتی که پول کاغذی بخش 

نسبتاً کوچکی را و سکه بخش به مراتب کوچکتری را 

تشکيل می دهد. برای مثال در انگلستان، پول پانزده 

های مبادله ای و اسکناس های  ه شکل براتبرابر بيشتر ب

ايدئولوژی (» بانکی در جريان است تا به شکل سکه.

 .)، ترجمۀ تيرداد نيکی۴۹۲ -۴۹۳آلمانی، صفحات 

نسبت پول اعتباری به اسکناس  ،اکنون در همۀ کشورها

از زمان نوشتن ايدئولوژی آلمانی بيشتر  به مراتبو سکه 

 است. ب. ف

 - ۴۰۹، صفحات»ناسيوناليسم در ايران«ريچارد کاتم، ) ۲(

      ، ترجمۀ احمد تدين، انتشارات کوير، چاپ چهارم.۴۰۸

بهمن  ۱۲نقل از سايت فارسی بی بی سی چهارشنبه ) ۳(

  .۲۰۱۲فوريه  ۱، ۱۳۹۰

 

 

 

 شيده فرخ فروز

ح ها و باندهای رقيب دعوا و درگيری های بين جنا     

تدای روی کار است که از اب موضوعی، درون حاکميت

 آيا راهکارهای رفسنجانی قادر به حفظ عمود 

 خيمه انقالب و واليت فقيه خواهد شد؟
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. ی اسالمی تا به امروز ادامه داردآمدن جمهور

اقتصادی و سياسی است و در  ۀتضادهايی که بر سر سلط

سال های اخير از يک سو با انباشت عظيم سرمايه و 

، و از سوی ديگر ثروت در دست گروه های مختلف حاکم

طر چشم انداز دست يابی به سرمايه، ثروت و به خا

اين درگيری . ر، شدت بيشتری يافته اندامکانات عظيم ت

 يی از تاريخ حيات ننگين رژيم، ازها که در برهه ها

 درتصفيه حتی تا ، حذف، طرد و راندن رقبا از صحنه

ب زاده و اعدام قطعزل بنی صدر، ازشکل (خونين ترين 

رد و در گذشته گرفته تا ط برخی نزديکان منتظری و ...

حمله به  احمدی  خيراً اتصفيه اصالح طلبان حکومتی و 

" و "سردار سازندگیباالخره  ،تداوم يافته است، نژاد)

 ذاشت. رفسنجانی گخانواده اش را نيز بی نصيب باقی ن

که خود در سناريونويسی  ،اين روباه کهنه کار سياست

، رداين چنينی در مورد رقبا و مخالفين يد طوالئی دا

سته است و دلب هنوز هم به جايگاه پيشين خود شديداً 

. رقبا نيست و واگذاری قدرت بهحاضر به ترک صحنه 

منجی افسانه ای کشتی او اين بار زيرکانه در هيبت 

برابر امواج خشم توده های محروم،  ، درفرسوده رژيم

پس از در ماه های  او .می خواهد که سکاندار باشد

، بات رسوای رژيم در خرداد ماه نيز، در نماز جمعهانتخا

خيابانها را شجاعانه که مردم و جوانان معترض هنگامی 

" از "ديکتاتوراعتراضات و بيان تنفر خويش  ۀعرص

بيم درهم شکستن  ، ومنه ای و احمدی نژاد ساخته بودندخا

، بيش از هر زمان خواب راحت را کشتی فرسوده رژيم

ح های بورژوازی از چشمان حضرات حاکم و کل جنا

" (البته دموکراتبت يک "فريبکارانه در هي ،ربوده بود

) از آزادی زندانيان سياسی و مشکالت ترسان از انقالب!

اين ژست . سخن گفت و حل بحران خانواده های آنان

، مانع از ها بود دموکراتيک که ضرورت شرايط آن ماه

اعدام و  از سرکوب ووقيحانه آن نشد که پس از آن 

ونبار خ دهه سياه و( 60کشتار زندانيان سياسی دردهه 

 ! دفاع نکند )حيات ننگين رژيم

ذات انقالب ها هميشه تندروی هايی را نيز  " ... معموال

يز شايد در به همراه داشته و از اين نظر انقالب اسالمی ن

ردهای ولی با اين وجود دستاو، مواردی در امان نبوده

. آيت هللا هاشمی رفسنجانی نظام بسيار سرافرازانه است

خورد با برخی از گروه ها نظير منافقين و با اشاره به بر

آنان را موجب حذف و  ، عملکرد خوددائيان خلقف

: تا زمانی که اين برخورد نظام، با آنان دانست و گفت

، در سالح و جنگ مسلحانه نبرده بودند ها دست بر گروه

نظام تحمل می شدند ولی زمانی که امنيت مردم و جامعه 

د نظام ناچار شد با آنان را با خطر جدی مواجه کردن

ر ميان مردم نيز جايگاهی برخورد کند و از آنجائی که د

حذف آنان از صحنه سياسی کشور  ، منجر بهنداشتند

تأکيد از ما  90/  7/  17 –روزنامه آفتاب يزد ." (شد

 )است

، شکنجه و اعدام گروه دفاع بی شرمانه از زندانی کردن

اقدام  مسلح بودن و"ه بهان سادگی و به های سياسی که به

ات هزاران جوان رزمنده به درو کردن حي ،عليه امنيت"

انجاميد به اميد آن که بذر انقالب را بخشکانند، ، و انقالبی

، اين سياستمداران حرفه ای سرمايهبرای  راستی کهه ب

 رفسنجانی. نظام به شمار می آيد "دستاورد سرافرازانه"

انه از سياستهای ضد که در بيشتر سخنان خود فريبکار

تحت ، طی سال های مديد مردمی و تاالنگری های رژيم

، حيات رژيم " در مقاطعی ازعنوان "تند روی يا اشتباه

، درعين حال باز هم مدافع ه راحتی عبور می کندب

می آيد از کار در" "تندروی ها و اشتباهاتدوآتشه همان 

سال ها  ، چرا که خود طیمهر تأييد می زند آنها ۀبرهم و
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رياست مجلس، رياست در سمت پست های کليدی مانند 

، است مجمع تشخيص مصلحت نظام و ...، ريجمهوری

بوده " ی "اشتباهمجريان و گردانندگان همان سياست ها از

او اکنون که وضعيت را به سود خود و جناخش  .است

ردم بايد با م"نمی بيند با وقاحت روباه صفتانه می گويد: 

حاال ممکن است قانون اشتباه . نون رفتار شودبر طبق قا

، در عمل باشد، اين مهم نيست. قانونی که اشتباه شد

پس اين د و قانون را اصالح می کنند. ... تجربه می کنن

توصيه را بپذيريد و اطمينان داشته باشيد که امام گفته 

م روی حرف امام می ايستيم که سال، سال است و ما ه

قانون ، سال محکم تر از امسالآينده  . و سالقانون است

بازخوانی سخنان است و هميشه چنين خواهد شد." (

 )12/9/90 –آفتاب يزد  – 60رفسنجانی در سال 

پا  هنگامی که رژيم با توسل به زير، رفسنجانیاز ديد 

پايمال کردن حقوق اکثريت  قوانين نيم بند خود و نهادن

ر بی مردم د نگه داشتن توده هایزحمتکش جامعه و 

حقوقی کامل و سرکوب و کشتار، بقای خود را تثبيت می 

. اجعه بار آن مهم نبود" و اجرای فکرد، "اشتباه در قانون

مقابله  اما در شرايط اوج گيری اعتراضات خيابانی و

، رفسنجانی و شرکا به ياد مردم با نيروهای سرکوبگر

البته در (رعايت آزادی های سياسی و حقوق مردم 

يا همان به اصطالح قانون  ارچوب قانون اساسی نظامچ

يه های وحشت از به لرزه در آمدن پا .اشتباه)، می افتند

 ، آنان را وامیحاکميت رژيم و از دست رفتن موجوديت

ۀ ، و انداختن تقصير همدارد که با توسل دروغين به مردم

جنايات و سياست های فالکتبار به گردن خطا و اشتباه و 

نقش  ،ريتی و عملکرد بد سليقه ای اشخاصيضعف مد

خود و حاميان جناحی را در تدارک و برنامه ريزی 

ها کمرنگ جلوه داده و در مقابل از تمامی اين سياست 

است های سازندگی دوران تصدی خويش، عصری سي

 : طالئی بسازند

... بايد همواره دستاوردهای اساسی انقالب و نظام " 

ضعف های مديريتی و فردی و جمهوری اسالمی را از 

و دستاوردهای مثبت را تقويت و ناکامی های جناحی جدا 

را با جديت و صداقت برطرف آمدی های مديريتی ناکار

 ) 29/5/90 –همان منبع کنيم ." (

ر عملکرد بد سليقه ای ... اگر چه ممکن است به خاط"

ردهای انقالب ، به ارزش ها و دستاوبرخی اشخاص

ميد به ، اما در هيچ شرايطی نبايد اه باشدصدمه وارد شد

 ) 1/7/90 –همان منبع (اصالح امور را از دست داد." 

پس رفسنجانی در برابر جناح های حاکم اصول گرا، که 

از حمالت شديد و افشاگری و رو کردن فساد و سوء 

، در طرد وی از و خانواده اش اوتفاده های مالی اس

 مع تشخيص مصلحترياست مجسنگر باقی مانده اش 

در بستن سايت و وبالگ شخصی اش او را با و  ،کوشيدند

اکنون که ولی . کرد، تا مدتی سکوت ندزيرفشار قرار داد

ی منفور در درگيری ها ۀاحمدی نژاد و شرکايش مهر

جناحی گرديده و حتی مورد غضب "ولی فقيه" واقع 

رژيم را " گرديده، فرصت را مغتنم شمرده نقش "منجی

تثبيت خود و  از يک سو هدف کنونی او. می کندبازی 

و از سوی ديگر فريب توده  خودیحفظ منافع جناح های 

های مردم و دادن اميد به بهبود و اصالح اوضاع کنونی 

ا راه حل عنوان تنهه ب و دور کردن چشم انداز انقالب

 : انقالبی بحران حاضر است

شرايط  ۀهم... هاشمی رفسنجانی با تأکيد براين که در " 

ح را حفظ کرد .... بازگشت از بايد اميد به بهبود و اصال

، رجوع به مردم و ايجاد و تقويت اتحاد و همدلی خطا

ميان مردم و مسئوالن و نيز ميان خود مردم و گروه های 
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سياسی را راهکار عبور از گردنه های سخت خواند ... 

يشی و راهکارهايم را همواره با تجربه، دور اندمواضع 

 – همان منبعآنان تأکيد کرده ام ..." ( ر، اتخاذ و بو تامل

9/11/90 ( 

با رجوع به مردم از آنها می خواهد که  رفسنجانی

راهکارش را که مبتنی بر چشم پوشی از سياست های 

خطا و " ۀننگين جمهوری اسالمی به بهان حاکميت سياه و

م به دسال تبديل مر 8مانند  "اشتباهاتی"" (حتما اهاشتب

، کشتار و سرکوب ،گوشت دم توپ در جنگ ارتجاعی

اجرای قتل های ، و فرزندانشاناعدام وسيع همان مردم 

خالفين رژيم در داخل و خارج کشور، زنجيره ای م

استثمار وحشيانه کارگران ايران، ستم، تبعيض و 

، زنان، جوانان و دانشجويان و ....) سرکوب مليت ها

با دشمنان طبقاتی و و همدلی بپذيرند و از در اتحاد 

بحران کنونی  ، وارد شده تا از گردنه ياسرکوبگرانشان

. عبور داده شوند" توسط "منجی، که حضرات موجب آنند

گل به خود و راهکارهايش و منت  ۀاز تقديم دست او

اذ ، کوتاهی نمی کند و با تکيه بر اتخبر سر مردمگذاری 

انديشی و تأمل راهکارهايش که پشت آنها تجربه، دور

 .ه نوعی خواهان شکرگذاری آنان است، بخوابيده است

و مشکالت کشور بی ... در هيچ زمانی نسبت به مسائل "

. ... در مسائل پيش آمده در يکی دو سال تفاوت نبوده ام

گذشته همواره پيشنهادات و راهکارهای خود را خدمت 

دلسوزان نظام عنوان کرده ام و تا جايی که شرايط 

 ياسی و فضای کشور نيز اجازه دهد به تالش هايم درس

 –همان منبع . " (جهت رفع مشکالت ادامه خواهم داد

16/7/90 ( 

اين که اين راهکارها مبتنی بر دورانديشی و تجربه و  در 

تأمل وی است شکی نيست چرا که او فريبکار بزرگی 

خوبی می داند در چه شرايطی بايد ه است و ب

"عمود ام و امامش را حفظ کند تا دستاوردهای نظ

و منافع سرمايه داران و زمينداران حاکم " يا انقالب

 : خدشه دار نگرددباندهای حامی شان 

لزوم جلوگيری از ... هاشمی رفسنجانی با تأکيد بر "

، د خيمه انقالب و واليت فقيهآسيب رسيدن به عمو

 افزايش دلبستگی دانشجويان و دانشگاهيان به انقالب و

  –آفتاب يزد آينده کشور را ضروری دانست ... " (

  )استتآکيد از ما .  17/8/90

" که البته از ديد او در جائی ديگر درباره نقش "امنيت

وی تنها در مورد امنيت اقتصادی برای سرمايه مصداق 

است های ضمن حمله به سي ، سخن می گويد وابدمی ي

 : چنين ادا می کند، جان کالم را رقبای حاکم در اين زمينه

، آفت امنيت ، روزانه و متزلزل"... سياست های مقطعی

ری برکل اقتصاد اقتصادی است و آثار منفی ويرانگ

، زيرا سرمايه گذاری مولد و پايدار جامعه خواهد داشت

در گرو ايجاد و حفظ امنيت پايدار در عرصه کسب و 

کشور  ، نه تنها سرمايه ها ازاگر امنيت باشد کار است ...

يه های خارج نيز خارج نمی شود، بلکه برعکس سرما

 44. ايشان با اشاره به تبيين اصل جذب داخل می شود

: با سی در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفتقانون اسا

، ه خوبی تبيين و ابالغ شدتوجه به اينکه اين سياست ها ب

اجرا که به تعبير رهبر انقالب از  ۀولی متأسفانه در مرحل

، خوب محقق نشد و تظار انقالب اقتصادی می رفتآن ان

برنامه های پنج ساله و طرح تمدن بزرگ اسالمی با 

 20 و سپس سند چشم انداز 75ساله در سال  25 ۀبرنام

. ... در بخش واگذاری ساله هم در اين جهت بوده است

رن يا بيشتر از نيم ق واحدهای بزرگ اقتصادی که بعضاً 

واگذار شد که اين شبه دولتی ها ، به عمر آنان می گذشت
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مطابق نيست. رئيس مجمع  44 با سياستهای اصل

، ايجاد اشتغال تشخيص مصلحت نظام، رواج کسب و کار

مهم برون رفت از  و حمايت از توليد پايدار را عناصر

: متأسفانه با برخی تنگناهای اقتصادی ذکر کرد و گفت

فقر ، فرهنگ فرهنگ اقتصای اسالمسوء برداشت ها 

، اسراف و عرفی می شود در حالی که در اسالمم

انه متأسف مصرف بيش از قاعده محدوديت دارد ...

حرکات افراطی چه از ناحيه چپ و چه راست در هر 

مقطعی از تاريخ انقالب به کشور آسيب وارد کرده است 

و افراط گری از لحاظ سياسی و اقتصادی هرچند ممکن 

مذموم بوده و ، ولی شته باشدآثار مثبت کوتاه مدت دا است

خود را در  به تدريج و طوالنی مدت آثار خسارت بار

  )29/10/90  – همان منبع. (جامعه نشان خواهد داد

سال ها است که سخنگويان و روشنفکران بورژوازی 

ليبرال و اصالح طلبان از ضرورت "بهبود شرايط کسب 

ه ايران ايگاجباال رفتن و کار در ايران" و از ضرورت "

از  .در اين زمينه سخن می گويند "در رتبه بندی کشورها

، ضائی سرمايه و مالکيت به طور کلیامنيت سياسی و ق

، سهولت بستن يا ائين بودن نرخ ماليات بر شرکت هاپ

سخ قراردادها، سهولت استخدام و اخراج، وجود ف

زيرساخت های مناسب، سرعت کارهای اداری و 

، مطمئن، نيروی متخصص ارزانقضائی، سيستم بانکی 

ۀ برگيرنداقتصادی که در دخالت حداقل دولت در امور

ژه ، و مقررات زدائی به ويخصوصی سازی از يک سو

بات نسبی قوانين و ث، در بازار کار از سوی ديگر است

به عبارت دقيق تر مقررات، پائين بودن سطح فساد مالی (

افيت و قابل ، شففساد در دست بورژوازی) ۀکنترل و ادار

هائی د بودن اطالعات اقتصادی و غيره "ايده آل"اعتما

بين  ۀاست که بورژوازی ليبرال و نئوليبرال و سرماي

المللی می طلبند و هدف بسياری از سياست های 

اين زمينه  بيشتر دراقتصادی رژيم نيز دادن اطمينان های 

 .ايه های داخلی و امپرياليستی استبه سرم

نقالب اقتصاديی" که رفسنجانی از آن دم می اما ببينيم "ا

در زند از چه قماشی است: آفتاب از قول او می نويسد: "

گير بوده،  تصميم یها كه بخش خصوص عرصه ۀهم

آفريني را به دنبال  بيشترين توسعه، پيشرفت و ثروت

ترين بخش  توان گفت، موفق یبه جرأت م...  داشته است.

بوده كه  یكشور جاي یعتو صن ی، توليدیعمران یكارها

...   گير بوده است در آن فعال و تصميم یبخش خصوص

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، حمايت و توسعه 

، مقام معظم یرا از تأكيدات قانون اساس یبخش خصوص

كشور  یكل یها سياست انداز و و نيز سند چشم یرهبر

ها كه  عرصه ۀخواند و تصريح كرد: به گواه آمار، در هم

گير بوده، بيشترين توسعه،  تصميم یبخش خصوص

(منبع:  "را به دنبال داشته است. یآفرين پيشرفت و ثروت

http://www.aftabnews.ir/vdccoiqss2bq048.ala2

.html  آری انقالب اقتصادی  ).1390دی  22، و ايلنا

چيزی جز تمرکز سرمايه ها در دست سرمايه  انیرفسنج

 داران بسيار بزرگ خصوصی نيست.

ديگر رفسنجانی در راستای زدودن "يأس و يک راهکار 

نی انقالب و نظام در مرحله کنوه زعم وی "" که بنااميدی

، دعوت از مردم برای شرکت در اسالمی مضر است"

 :ات استانتخاب

، دن انتخابات مجلس نهمه در پيش بو... وی با اشاره ب"

شرايط يک  مشارکت حداکثری و جلب اعتماد مردم را از

 ) 16/7/90 –همان منبع " (شمرد.انتخاب خوب بر

وی خطر تحريم انتخابات از س بهخوبی ه ب رفسنجانی

نظام پی برده توده های مردم و بی اعتباری روزافزون 

واقف است که انتخابات  خوبیه بديگر ی است و از سو
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، اه حلی (البته موقت) برای تقسيم مجدد ورق های بازیر

تقسيم امتيازات سياسی و اقتصادی و برقراری نوعی 

وحدت و يا توافق در ميان گروه های مختلف طبقه حاکم 

. اما ت که برای حکومت کردن ضرورت استاس

درگيری ها و ستيزها بين جناح ها و گروه های مختلف 

ۀ انتخاباتی تی تاب يک دوراند که ح حاکم به حدی شديد

کارگران و توده های محروم نيز به تجربه . را نمی آورند

دريافته اند که نبايد فريب اين "منجيان" سياست پيشه را 

. نسخه های سرمايه داران و حکومت هايشان تنها بخورند

وقعيت برای استثمار بيشتر کارگران و تحکيم م

شت هر سياست و . کارگران بايد در پاستثمارگران است

گفتمان بورژوازی و کارگزاران او منافع طبقاتی 

ثمارگرانه را به درستی دريابند و بی اعتمادی و خشم است

و نفرت و اعتراضشان به سرمايه داری را با اميد و 

اعتماد به نيروی خود و با آگاهی علمی از وضعيت خود 

 .ود و اهداف تاريخی خود، ترکيب کنندو منافع خ

 

 مارکس کارل

 ترجمۀ سهراب شباهنگ

متن حاضر را سهراب شباهنگ از روی ترجمۀ    

فرانسوی مجموعۀ "مارکس، انگلس، لنين دربارۀ 

صفحات  1982آنارشيسم و آنارکوسنديکاليسم "مسکو 

و در مقايسه با ترجمۀ انگليسی آثار  101 – 107

مارکس و انگلس به فارسی ترجمه و بهروز فرهيخته 

 کرده است.را ويرايش  آن

 توضيح هيأت تحريريه خيزش:

در  1873را مارکس در سال  سياست به اعتنائی بیمقالۀ 

نقد رد مبارزۀ سياسی و تحزب سياسی که اساسا از جانب 

آنارشيست ها و نيز برخی جريان های اصالح طلب 

موعظه می شد نوشته است. در همان حال جريان هائی 

و برخی ) پرودن ارانطرفد مانند(در ميان آنارشيست ها 

وجود داشتند که مخالف مبارزۀ جريان های ديگر 

اقتصادی طبقۀ کارگر و مخالف تشکيل سنديکا و 

پاراگراف نخست اين  7. مارکس در اعتصاب بودند

تا اول پاراگرافی که با اين جمله شروع می (يعنی نوشته 

 ،)....»هيچ کس منکر اين نخواهد بود که اگر «شود: 

ی مخالفان مبارزۀ سياسی و تحزب طبقۀ کارگر ديدگاه ها

و نيز ديدگاه های مخالفان مبارزۀ اقتصادی را به نحو 

خالصه می کند و سپس  «»درون  و نيش داری طنز آميز

از پاراگراف هشتم به بعد به بررسی، ريشه يابی و نقد بی 

اعتنائی به سياست (و بی اعتنائی به اقتصاد و مبارزۀ 

 ازد.اقتصادی) می پرد

می  سال از تأليفش 130آنکه نزديک  اثر مارکس بااين 

هنوز فعليت دارد. زيرا هنوز هم بخش های نسبتا  گذرد

وسيعی از کارگران و گرايش هائی در درون جنبش 

کارگری ايران و جهان، اهميت تعيين کنندۀ مبارزۀ 

سياسی طبقۀ کارگر، اهميت سياست مستقل طبقۀ کارگر و 

طبقۀ کارگر را نفهميده اند. گرايش  اهميت حزب سياسی

ران و يها و سازمان هائی در درون جنبش کارگری ا

و سطح نازل که به خاطر کوته بينی  وجود دارندجهان 

سليم شدن به ديدگاه هائی که بيانگر ت يا و آگاهی طبقاتی

منافع بورژوائی و خرده بورژوازی هستند و نه منافع 

حزب سياسی طبقۀ کارگر و ، آشکارا با ايجاد طبقۀ کارگر

و يا با مبارزۀ سياسی و يا مبارزۀ اقتصادی پرولتاريا 

  های کارگری مخالفت می ورزند.تشکيل سنديکا

 بی اعتنائی به سياست
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را از سايت  سياست به اعتنائی بی ترجمۀ فارسی مقالۀ 

 .آورده ايم  www.aazarakhsh:orgآذرخش 

 ه سياستبی اعتنائی ب

طبقه کارگر نبايد خود را در حزب سياسی متشکل «   

کند، نبايد در هيچ شرايطی به عملی سياسی دست بزند، 

زيرا مبارزه با دولت به معنی به رسميت شناختن آن است 

و اين برخالف اصول ابدی است! کارگران نبايد 

اعتصاب کنند، زيرا تالش برای افزايش دستمزدها و يا 

رسميت شناختن کار ه کاهش آنها به معنی ب جلوگيری از

مزدی است: و اين برخالف اصول ابدی رهائی طبقه 

  »کارگر است!

اگر کارگران، در مبارزۀ سياسی به ضد دولت «   

دست آوردن امتيازهائی با هم ه بورژوائی، تنها برای ب

متحد شوند، سازش هائی خواهند کرد و اين برخالف 

ين بايد هر جنبش مسالمت آميز اصول ابدی است! بنابرا

را مردود شمرد و اين عادت بد را به کارگران انگليسی و 

آمريکائی واگذاشت. کارگران نبايد در جستجوی 

محدوديت قانونی ساعات کار روزانه باشند زيرا اين کار 

سازش با کارفرمايان است که در آن صورت آنها را به 

 16يا  14و نه  ساعت استثمار خواهند کرد 12يا 10مدت 

ساعت. کارگران همچنين نبايد به خود زحمت به دست 

سال در  10آوردن قانونی برای منع کار دختربچگان زير 

کارخانه ها را بدهند زيرا با اين کار مانع استثمار 

سال نشده اند و در نتيجه سازشی  10پسربچگان زير 

 »کرده اند که به خلوص اصول ابدی لطمه وارد می کند!

)1 ( 

کارگران به طريق اولی نبايد، مانند آنچه در «   

جمهوری آمريکا مرسوم است، از دولت که بودجه اش 

اساسا از طبقه کارگر تأمين می شود مطالبه کنند که به 

فرزندانشان آموزش ابتدائی دهد، زيرا آموزش ابتدائی 

) بهتر است کارگران زن و مرد 2آموزش کامل نيست. (

وشتن بدانند و نه حساب کردن تا اينکه نزد نه خواندن و ن

معلم يک دبستان دولتی آموزش ببينند. بسيار بهتر است 

ساعته طبقه کارگر را به  16که بيسوادی و کار روزانۀ 

حيوان تبديل کند تا اينکه اصول ابدی مورد تجاوز قرار 

 »گيرد!

ه اگر مبارزه سياسی طبقه کارگر اشکال قهرآميز ب«   

خود را  ، اگر کارگران ديکتاتوری انقالبیخود بگيرد

بورژوا کنند، مرتکب جنايت  ۀجايگزين ديکتاتوری طبق

جای آنکه ه وحشتناک لطمه به اصول می شوند، زيرا ب

سالح بر زمين گذارند و دولت را ملغی اعالم کنند، برای 

ارضای نيازهای حقير و عادی روزانه ی خود، برای 

رژوا، به دولت شکلی درهم شکستن مقاومت طبقۀ بو

انقالبی و گذرا می دهند. کارگران نبايد سازمان های 

) تشکيل دهند، زيرا با اين کار، تقسيم کار 3حرفه ای (

اجتماعی جامعۀ بورژوائی را جاودانه می کنند: اين تقسيم 

که کارگران را به تفرقه می کشد، در حقيقت پايۀ بردگی 

  »کنونی آنهاست.

ارگران بايد دست روی دست بگذارند در يک کالم، ک«   

های سياسی و اقتصادی  و وقت خود را صرف جنبش

) 4ها به آنها تنها نتايج موقت می دهند. ( نکنند. اين جنبش

زهای روزانۀ خود آنان همچون مؤمنان واقعی بايد به نيا

به ديدۀ تحقير بنگرند و با ايمان کامل فرياد بکشند: 

"بگذار طبقۀ ما به صليب کشيده شود و نژاد ما تباه گردد 

اما اصول ابدی دست نخورده بماند!" کارگران بايد مانند 

 مسيحيان مؤمن به گفتار کشيش ايمان داشته باشند، نعمت

ال کسب بهشت های زمينی را خوار بشمارند و به دنب

 خيزش                                    ٧د ايران                                 شماره  ارگان كارگران انقالبي متح                         

http://www.aazarakhsh:org


15 

 

که روزی در  انحالل اجتماعیباشند. بجای بهشت بخوانيد 

گوشۀ نامعلومی از جهان رخ خواهد داد بی آنکه کسی 

بداند چگونه و در اثر تالش چه کسی، و شيادی در همه 

 )5( »چيز، برای همه روشن خواهد شد.

پس در انتظار اين انحالل اجتماعی معروف، طبقۀ «   

ری درستکارانه داشته باشد و همچون گله کارگر بايد رفتا

ای از گوسفندان آرام، حکومت ها را آسوده بگذارد، از 

پليس بترسد، به قوانين احترام بگذارد و بی شکايت خود 

 ) 6( »را گوشت دم توپ کند.

در زندگی عملی روزانه، کارگران بايد مطيع ترين «   

ا انرژی خدمتگزار دولت باشند، اما در درون خود بايد ب

تمام به ضد وجود آن اعتراض کنند و نفرت عميق 

) مربوط به 7تئوريک خود را به آن با خريد ادبيات (

انحالل دولت نشان دهند. هچنين بايد از هرگونه مقاومتی 

در برابر نظام سرمايه داری جز دکلمه کردن اينکه در 

جامعۀ آينده اثری از اين رژيم منفور باقی نخواهد ماند 

 »اری ورزند!خودد

هيچکس منکر اين نخواهد بود که اگر حواريون بی    

اعتنائی به سياست، به اين صراحت سخن می گفتند، طبقۀ 

ک می فرستاد و خود را در برابر اين رَ کارگر آنها را به دَ 

آئين پرستان بورژوا و اشراف ياوه گو توهين شده 

احساس می کرد، حضراتی که چنان مخبط و کودنند که 

 هر وسيلۀ واقعی مبارزه را به اين دليل که همۀ سالح

های مبارزه را از جامعۀ کنونی بايد گرفت و به اين 

خاطر که شرايط عينی اين مبارزه بدبختانه با خياالت ايده 

، آزادیآليستی اين دکترهای علوم اجتماعی دربارۀ 

که به صورت احکام الهی بنا نهاده  آنارشیخودگردانی و 

بق نيست، بر طبقۀ کارگر منع می کنند. اما اند، منط

جنبش طبقۀ کارگر امروزه چنان نيرومند است که اين 

حقايق سکتاريست های بشردوست ديگر جرأت ندارند 

را که پيوسته دربارۀ مبارزه سياسی می گويند، در  بزرگی

زمينۀ مبارزۀ اقتصادی هم تکرار کنند. آنان ترسوتر از 

گ] را در مورد اعتصابها، آنند که اين [حقايق بزر

تشکلهای کارگری، سازمان های حرفه ای، قوانين 

مربوط به زنان و کودکان، محدود کردن زمان کار و 

 ) 8غيره و غيره به کار برند. (

 اکنون ببينيم آنها تا چه اندازه ای می توانند به سنت   

های خوب، به حيا، به حسن نيت و به اصول ابدی تکيه 

 ) 9کنند. (

های نخستين (فوريه، اوئن، سن سيمون و  سوسياليست   

غيره) به اين دليل که شرايط اجتماعی هنوز به حد کافی 

تکامل نيافته بود که به طبقۀ کارگر امکان دهد خود را 

همچون طبقه ای مبارز متشکل سازد، جبراً می بايست 

جامعۀ ايده [ جامعۀ الگویخود را به رؤياهائی دربارۀ 

ه محدود کنند و هرگونه مبارزه ای مانند ] آيندآل

های سياسی  های کارگری و جنبش اعتصابات، تشکل

کارگران برای بهبود سرنوشت خويش را محکوم سازند. 

اما اگر ما اجازه نداريم اين پدرساالران سوسياليسم را رد 

کنيم، همان گونه که شيميدان ها اجازه ندارند اسالف خود 

کنند، با اين همه بايد از اشتباهی  يعنی کيمياگران را رد

که آنها در آن افتادند، بپرهيزيم، اشتباهی که اگر از جانب 

 ما صورت گيرد، پوزش ناپذير است. 

، هنگامی که مبارزۀ سياسی و اقتصادی 1839از سال    

طبقۀ کارگر در انگلستان خصلتی به حد کافی شديد به 

ئن، و يکی يکی از پيروان او  (Bray)خود گرفت، بری

از کسانی که بسيار پيشتر از پرودون به موتوئليسم 

[جنبش کمک متقابل] رسيده بود، کتابی به نام "درد و 

 درمان کار" نوشت. 
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بری در يکی از فصل های اين کتاب دربارۀ بی اثر    

هائی که مبارزۀ کنونی به دنبال  همۀ درمانبودن 

چه  ، به همۀ جنبش های کارگران انگليس،آنهاست

شدت انتقاد می کند. او جنبش ه سياسی و چه اقتصادی ب

ها، محدود کردن ساعات کار، [وضع]  سياسی، اعتصاب

مقررات دربارۀ کار زنان و کودکان در کارخانه ها را 

جای ه محکوم می سازد، زيرا از نظر او، همۀ اينها ب

آنکه ما را از وضعيت کنونی جامعه بيرون آورند در آن 

 ند، و تنها تضادها را تشديد می کنند. نگه می دار

حال به منبع وحی اين دکترهای علوم اجتماعی، به نزد    

) در حالی که استاد [پرودون] اين 10پرودون برويم. (

های اقتصادی  جرأت را داشت که قوياً به ضد جنبش

ها و غيره) که مخالف  های کارگری، اعتصاب (تشکل

او بودند موضع گيری نظرات شفاعتگرانۀ موتوئليستی 

کند، هرچند که خود با نوشته هايش و با شرکتش در 

فعاليت سياسی، جنبش سياسی طبقه کارگر را تشويق 

کرد، مريدان او آشکارا جرأت نمی کنند به ضد جنبش 

هنگامی که اثر اصلی  1847سخن بگويند. من در سال 

پرودون به نام "تضادهای اقتصادی" ["فلسفه فقر"] 

) سفسطه های او به ضد جنبش کارگری 11د (منتشر ش

  ) 12را رد کردم. (

، پس از تصويب قانون اوليويه که 1864اما در سال    

برای کارگران فرانسه به شيوه ای بسيار محدود حق 

تشکل قائل می شد، پرودون با کتاب "دربارۀ ظرفيت 

سياسی طبقات کارگر" که چند روز پس از مرگش به 

های سابقش را پيش کشيد.  ره حرفچاپ رسيد، دوبا

)13( 

حمله های استاد چنان به مذاق بورژواها خوش آمد که    

به هنگام اعتصاب های بزرگ خياطان لندن در سال 

، روزنامۀ تايمز، پرودون را با ترجمۀ اثرش و 1866

محکوم کردن کارگران از زبان او مفتخر ساخت. چند 

 نمونه ارائه دهيم: 

 ( Rive – de- Gier )دن ريو دو ژيه کارگران مع   

اعتصاب کرده بودند سربازان را برای بر سر عقل 

 آوردن آنها، اعزام کردند. پرودون فرياد می کشد: 

"مقامی که دستور گشودن آتش به روی کارگران معدن    

ريو دو ژيه داد، واقعاً بدبخت و نفرت انگيز بود، اما او 

که بر سر دوراهی  مانند بروتوس [لوسيوس ژونيوس]

مهر پدری و وظيفۀ کنسولی خود قرار گرفته بود، عمل 

کرد: بروتوس می بايست فرزندان خود را قربانی کند تا 

جمهوری را نجات دهد. او ترديدی به خود راه نداد و 

 )14آيندگان جرآت نکردند او را محکوم کنند. (

ز تا آنجا که پرولترها به ياد دارند هيچ بورژوائی ا   

قربانی کردن کارگران خود برای منافع خويش ترديدی 

به خود راه نداده است. اين بورژواها چه بروتوس هائی 

 هستند! 

"نه، حقی به نام حق تشکل وجود ندارد، همان گونه که    

حقی به نام حق شانتاژ، کالهبرداری و دزدی وجود 

ندارد، همان گونه که حقی برای زنای با محارم و زنای 

 )16) (15صنه وجود ندارد." (مح

 ) 17اما بايد گفت که قطعاً حق ياوه گوئی وجود دارد. (

اصول جاودانه ای که بنام آنها استاد اين فرياد لعن و    

تکفيرهای غليظ و شديد مذهبی گونه را سر می دهد، 

 کدامند؟

 نخستين اصل ابدی: 

 "نرخ دستمزدها قيمت کاال را تعيين می کند"
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ائی که کوچک ترين اطالعی از اقتصاد حتی آنه   

سياسی ندارند و نمی دانند که اقتصاددان بزرگ بورژوا، 

ريکاردو در کتاب "اصول اقتصاد سياسی" که در سال 

منتشر شد اين اشتباه قديمی را برای هميشه رد  1817

کرده، به هر حال اين واقعيت چشمگير صنعت انگليس را 

د محصوالت خود را به می دانند که اين صنعت می توان

بهای پائين تر از هر کشور ديگر عرضه دارد در حالی 

که دستمزدها در اين کشور، به طور نسبی باالتر از هر 

 کشور اروپائی ديگرند. 

 دومين اصل ابدی: 

"قانونی که تشکل را مجاز می داند، از بنياد، ضد    

حقوقی، ضد اقتصادی و مخالف با هر جامعه و هر نظمی 

 )19) (18ت" (اس

اقتصادی رقابت آزاد است".  حقدر يک کالم "مخالف    

ينيست بود از خود می پرسيد واگر استاد اندکی کمتر شو

چگونه می توان توضيح داد که چهل سال پيش قانونی به 

در  حقوق اقتصادی رقابت آزاداين اندازه مخالف با 

انگلستان تصويب گرديد؟ و چگونه است که با تکامل 

، قانونی که به اين حد رقابت آزادعت و همراه با آن صن

است، خود را  جامعه و هرگونه نظمیضد هرگونه 

همچون ضرورتی در همۀ کشورهای بورژوائی تحميل 

می کند؟ در اين صورت او احتماالً کشف می کرد که 

چنين حقی [حقی که پرودون از آن سخن می گويد] (حقی 

ی درسی اقتصادی ای ها با "ح" بزرگ) تنها در کتاب

وجود دارد که بچه مکتبی های بی سواد اقتصاد سياسی 

هائی که در آنها مرواريدهائی  بورژوائی نوشته اند، کتاب

از اين گونه يافت می شود: "مالکيت ثمره ی کار است"، 

 (فراموش کرده اند بيفزايند "کار ديگران")

 سومين اصل ابدی: 

طبقۀ کارگر از به اصطالح "بدينسان به بهانۀ ارتقای     

موضع پائين اجتماعی، بايد توده وسيعی از شهروندان 

يعنی طبقۀ استادکاران، انتروپرونورها، صاحبکاران و 

بورژواها را افشاء کرد، بايد دموکراسی کارگری را به 

نفرت از اين بخش وحشتناک، دست نيافتنی و متشکل 

عتی را طبقۀ متوسط برانگيخت، بايد جنگ تجاری و صن

به سرکوب قانونی ترجيح داد و تضاد طبقاتی را به پليس 

 )20دولتی" (

استاد [پرودون] برای جلوگيری از برون رفت طبقۀ    

اش،  موضع پائين اجتماعیکارگر از به اصطالح 

اتحادی را محکوم می کند که طبقۀ کارگر را به مثابۀ 

طبقۀ متخاصم رده بندی های محترم کارفرمايان، 

وپرونورها و بورژواها، متشکل می سازد، و اينها انتر

ترجيح  تضاد طبقاتیمانند پرودون، پليس دولتی را بر 

 می دهند. 

پرودون خير خواه برای دور کردن هرگونه انزجار    

) از اين طبقۀ محترم، به کارگران "آزادی يا رقابت 21(

را که تنها تضمين ماست" به عنوان بهترين درمان (تا 

يدن نظام موتوئليستی) توصيه و تجويز می کند. فرارس

آزادی استاد، بی اعتنائی به اقتصاد را موعظه می کرد تا 

را که تنها تضمين ماست در امان  و رقابت بورژوائی

نگهدارد، شاگردان بی اعتنائی به سياست را موعظه می 

کنند تا آزادی بورژوائی را، که تنها تضمين آنهاست، 

 حفظ کنند. 

گر نخستين مسيحيان که بی اعتنائی به سياست را ا   

موعظه می کردند، به بازوی [نيرومند] امپراتوری نياز 

داشتند تا از ستمديده به ستمگر مبدل شوند، حواريون 

جديد بی اعتنائی به سياست اعتقاد ندارند که اصول ابدی 
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های دنيوی و امتيازات  شان به آنها خودداری از لذت

 ورژوائی را واجب می کند.گذرای جامعۀ ب

) از نوع 22با اين همه بايد پذيرفت با رواقی گری ای (   

ساعت کار  16تا  14شهدای مسيحی، اين حواريون جديد 

روزانه را، که در کارخانه ها به کارگران تحميل می 

 شود، تحمل می کنند! 

 1873ژانويه  –لندن 

 منتشر شده در مجموعۀ 

 1874النو آلمانا کورپوبليکانو پر

 زيرنويس ها

در ترجمۀ انگليسی: "اگر کارگران در مبارزۀ   )1(

سياسی به ضد دولت بورژوائی، تنها موفق به 

کسب امتيازهائی گردند، در آن صورت مرتکب 

گناه سازش شده اند و اين برخالف اصول ابدی 

است! بنابراين بايد همۀ جنبش های مسالمت 

امريکائی آميز مانند آنچه کارگران انگليسی و 

بدان بد عادت شده اند مردود شمرده شوند. 

کارگران نبايد در جستجوی محدوديت قانونی 

ساعات کار روزانه باشند زيرا اين سازش با 

کارفرمايان است که در آن صورت آنها را به 

ساعت استثمار خواهند کرد و نه  12يا  10مدت 

ساعت. آنها حتی نبايد برای منع  16يا  14

سال وارد عمل  10ار کودکان کمتر از قانونی ک

شوند زيرا با اين کار به استثمار کودکان باالتر 

سال پايان نبخشيده اند و از نوسازشی  10از 

کرده اند که خلوص اصول ابدی را لکه دار می 

 کند." 

در ترجمۀ انگليسی: "کارگران به طريق اولی   )2(

نبايد، مانند کارگران جمهوری امريکا، دولت را 

ه بودجه اش اساساً از طبقۀ کارگر تأمين می ک

شود موظف به تضمين آموزش ابتدائی برای 

فرزندانشان کنند زيرا آموزش ابتدائی آموزش 

 کامل نيست ..." 

 در ترجمۀ انگليسی: اتحاديه های حرفه ای   )3(

در ترجمۀ انگليسی: اين جنبشها هرگز نمی   )4(

 ند. توانند به آنان چيزی جز نتايج کوتاه مدت بده

در ترجمۀ انگليسی: "... به جای بهشت بخوانيد   )5(

که مقدر است روزی در جائی  انحالل اجتماعی

از جهان رخ دهد بی آنکه کسی بداند چگونه و 

از طريق چه کسی، و شيادی در همۀ جنبه ها 

 به طور يکسان خود را نشان می دهد." 

در ترجمۀ انگليسی: "پس در انتظار اين   )6(

معروف، طبقۀ کارگر بايد انحالل اجتماعی 

رفتاری قابل احترام داشته باشد و مانند گله ای 

ها را آسوده  از گوسفندان پرواری، حکومت

بگذارد، از پليس بترسد، به قانون احترام 

بگذارد و بی شکايت خود را گوشت دم توپ 

 کند." 

 در ترجمۀ انگليسی: با خريد و مطالعۀ ادبيات   )7(

می توان انکار کرد که اگر ) در ترجمۀ انگليسی: ن8(

حواريون بی اعتنائی به سياست، به اين صراحت 

سخن می گفتند، طبقۀ کارگر در محکوم کردن آنها 

درنگ نمی کرد و خود را در برابر اين آئين پرستان 

بورژوا و نجيب زادگان فرورانده از طبقۀ خود 

توهين شده احساس می کرد، حضراتی که چنان 
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هر وسيلۀ واقعی ِ مبارزاتی طبقۀ مخبط و کودنند که 

کارگر را به دليل اينکه همۀ سالحهای مبارزه را از 

جامعه آنچنان که هست بايد گرفت، و اينکه شرايط 

سرنوشت ساز مبارزه بدبختانه با خياالت ايده آليستی 

، آزادیدر بارۀ  علوم اجتماعیاين دکترهای 

ا که به صورت احکام الهی بن خودگردانی و آنارشی

نهاده اند، منطبق نيست، مردود می شمارند. اما 

جنبش طبقۀ کارگر امروزه چنان نيرومند است که 

اين سکتاريست های بشردوست ديگر جرأت ندارند 

را که پيوسته دربارۀ مبارزۀ سياسی  حقايق بزرگی

می گويند، در زمينۀ مبارزۀ اقتصادی هم تکرار 

که اين کنند. آنان صاف و ساده ترسوتر از آنند 

ها، تشکل  [حقايق بزرگ] را در مورد اعتصاب

های کارگری، سازمان های حرفه ای، قوانين 

مربوط به زنان و کودکان، محدود کردن زمان کار 

 و غيره و غيره به کار برند. 

) در ترجمۀ انگليسی: اکنون ببينيم آيا آنها هنوز  9(

های خوب، به فروتنی، به حسن  می توانند به سنت

 و به اصول ابدی تکيه کنند. نيت 

) در ترجمۀ انگليسی: اين ما را به منبع وحی  10(

اين دکترهای علوم اجتماعی، به نزد پرودون می 

 کشاند. در حالی که استاد ...

 ) در ترجمۀ انگليسی: تازه منتشر شده بود ... 11(     

) نگاه کنيد به "فقرفلسفه" پاسخ به "فلسفۀ فقر"  12(

انتشارات فرانک فصل  1847ن، پاريس آقای پرودو

"اعتصاب ها و تشکل های کارگری" (زيرنويس  5

 مارکس). 

کتاب  IX) اشارۀ مارکس به ويژه به فصل 13(

"ظرفيت سياسی طبقات کارگر" پرودون است. در 

حکومت امپراتوری فرانسه به ابتکار  1864سال 

ناپلئون سوم اليحۀ لغو منع تشکل يعنی اصالح مواد 

قوانين جزائی فرانسه را به مجلس  416، 415، 414

اين کشور پيشنهاد کرد. اميل اوليويه گزارشگر اين 

اليحه به مجلس، وظيفۀ دفاع از آن را به عهده 

 گرفت. 

پرودون بر مبنای اصل آزادی رقابت، ممنوعيت  

تشکل کارگری را درست می داند و استدالالت 

می کند و  اوليويه در دفاع از اين اليحه را رد

اپوزيسيون مجلس را که وظيفه اش را برای "روشن 

کردن اکثريت" دربارۀ بدی های اين اليحه انجام 

 نداده، مورد انتقاد قرار می دهد. 

 دالئل اوليويه در دفاع از آزادی تشکل چنين اند:    

جرم تلقی کردن تشکل ناشی از ارادۀ قانونگذار  -1

نونی در است، بنابراين می تواند براساس قا

 جهت مخالف اين ارادۀ قبلی لغو گردد. 

اگر يک کارگر منفرد می تواند خواستار  -2

افزايش دستمزد يا ترک و يا متوقف کردن کار 

باشد چرا بايد جمع کارگران را از اين امکان 

محروم ساخت؟ چرا بايد کارگران يک کارگاه، 

يک صنف، يا يک شهر از چنين امکاناتی 

 محروم باشند؟ 

رمايان به دليل موضع برتر و تعداد کمشان کارف -3

در عمل اين امکان را دارند که بدون مجازات، 

ائتالف و تشکل به وجود آورند، از اين رو 

قانونگذار تنها کاری که می تواند بکند اينست 
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که با قانونی کردن تشکل، بين کارگران و 

 کارفرمايان در اين زمينه حق برابر ايجاد کند. 

لف اين هر سه دليل است: در مورد دليل پرودون مخا

اول می گويد: بدی تشکل ناشی از اين نيست که 

قانونگذار آن را منع کرده، بلکه يک بدی ذاتی است 

که هيچ قانونی نمی تواند آن را بپذيرد، زيرا مخالف 

رقابت آزاد و مانع عملکرد آزاد قانون عرضه و 

رگر از تقاضاست که امکان استفادۀ عادالنۀ سهم کا

خدمت خود و سهم کارفرما از کاال و سرمايۀ خود را 

فراهم می سازد. در مورد دليل دوم می گويد آنچه 

در مورد فرد صادق است در مورد جمع صادق 

نيست، زيرا که جمع از مرتبۀ باالتری است و 

عملکردها و ويژگی های آن با فرد فرق دارد. 

آقای اوليويه پرودون در تأييد استدالل خود می گويد: 

که کمونيست نيست و موافق مالکيت فردی و مخالف 

مالکيت جمعی است به سئوال کمونيستی که بپرسد 

اگر مالکيت برای فرد مفيد و خوب است چرا جمع 

را بايد از آن محروم کرد و نبايد مالکيت جمعی را 

 پذيرفت، چه پاسخ می دهد؟ 

ين رد می پرودون دليل سوم درتأييد اليحه را، اين چن

کند: اوال ائتالف و تشکل کارفرمايان نمی تواند 

پنهان باقی بماند و حتی زودتر از ائتالف کارگران 

معلوم می شود، ثانيا راه حل اين نيست که بگوئيم 

چون ائتالف کارفرمايان ممکن است، پس ائتالف 

کارگران را هم بايد مجاز شمرد، بلکه بايد هر دو را 

ه از اين جهت که مجاز شمردن منع کرد. او به ويژ

تشکل، باعث تشديد برخورد بين کارگران و سرمايه 

داران و تقويت نفرت نسبت به سرمايه داران می 

شود، با آن مخالفت می ورزد. او می گويد: با آزادی 

تشکل، دولت از خود در زمينۀ حفظ "حقوق 

اقتصادی" که آزادی رقابت در رأس آن قرار دارد 

می کند و کارگران و کارفرمايان را سلب مسئوليت 

 به نزاع با يکديگر تشويق می نمايد. 

پرودون به اپوزيسيون انتقاد می کند که چرا از خود 

اعتراضی نشان نمی دهد و "... هنگامی که قدرت 

حکومتی در انديشۀ خوشبختی کارگران بی آنکه خود 

بداند با ليبراليسم نسنجيده اش فرياد می زند نفرت بر 

ورژواها! اپوزيسيون به جای روشنگری پاسخ می ب

دهد بُکش بُکش!". او در پايان اين فصل به شرح 

زيان های اعتصاب برای کارگران می پردازد و از 

اينکه مخالفتی شديد به ضد طبقۀ متوسط دامن زده 

 می شود، ابراز تأسف می کند. 

او همۀ "اين ناهماهنگی ها" را تنها معلول تمرکز 

ولتی از يک سو و سرمايه داری دچار هرج سياسی د

 و مرج از سوی ديگر می داند. 

(پرودون: مجموعه ی آثار، جلد سوم. از صفحات 

پاريس  –. انتشارات اسالتکين، ژنو 372 – 399

 ) (زيرنويس مترجم) 1982

) پرودون "دربارۀ ظرفيت سياسی طبقات  14(

ص  1868کارگر" پاريس، الکروا و شرکاء، چاپ 

(زيرنويس مارکس) [ مجموعۀ آثار پرودون.  387

 . مترجم] 380، صفحۀ 3جلد 

(زيرنويس مارکس)  333) همانجا ص  15(

 . مترجم] 386، ص 3[مجموعۀ آثار پرودون، ج 

) در ترجمۀ انگليسی: ... همانگونه که حقی بنام  16(

حق تقلب، دزدی، زنای با محارم و زنای محصنه 

 وجود ندارد. 
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ۀ انگليسی: اما کامال روشن است که ) در ترجم 17(

 حق ياوه گوئی وجود دارد. 

. 388، ص 3) مجموعۀ آثار پرودون، ج 18(

 (مترجم) 

) در ترجمۀ انگليسی: " قانونی که تشکل را 19(

مجاز می داند کامال ضد حقوقی و مخالف با هر 

 جامعه و هر نظمی است." 

(زيرنويس مارکس)  337 – 38) همانجا ص  20( 

 . مترجم] 391، ص 3موعه ی آثار پرودون، ج [مج

در اينجا هم انتقاد پرودون به قانون آزادی تشکل 

است که از نظر او موجب تشديد برخورد کارگران 

با کارفرمايان و تقويت نفرت نسبت به اينان می 

گردد. در مقابل، او سرکوب قانونی تشکل را برای 

نی جلوگيری از جنگ تجاری و صنعتی (هم به مع

مبارزه بين کارگران و کارفرمايان و هم به مفهوم 

چون پرودون  –مبارزه با مبادلۀ آزاد بين کشورها 

حفاظت از  protectionismطرفدار پروتکسيونيسم 

صنعت و اقتصاد "ملی" بود) و افزايش تضاد 

 طبقاتی تجويز می کند. (زيرنويس مترجم) 

ن ) در ترجمۀ انگليسی: هرگونه حمله به اي 21(

 طبقۀ محترم 

)22  (Stoicism  (رواقی گری) مکتب فلسفی ای

که حدود سه قرن پيش از تولد مسيح در آتن از سوی 

زنون پايه گذاری شد. اين فلسفه ضمن تکيه بر 

فضيلت، اخالق و ترک دنيا، بی اعتنائی به لذت و 

درد را ترويج می کرد. مارکس در اينجا به گونه ای 

نارشيست ها به اقتصاد و طنزآميز بی اعتنائی آ

سياست را با رواقی گری مسيحيان نخستين مقايسه 

 می کند. 

انگلس در مقالۀ "دربارۀ تاريخ مسيحيت نخستين" 

) و کائوتسکی در کتاب "بنيادهای مسيحيت" 1895(

) با تکيه بر پژوهش های برونو باوئر و 1908(

ديگران، بر تأثير فلسفۀ يونانی و رومی، به ويژه 

رواقی بر مسيحيت نخستين تأکيد می ورزند.  مکتب

انگلس در اين مقاله می نويسد: "تأثير عظيم مکتب 

 –فيلونی اسکندريه و فلسفۀ عاميانۀ يونانی و رومی 

بر مسيحيت  –فلسفۀ افالطونی و عمدتاً فلسفۀ رواقی 

که از سوی کنستانتين به دين دولتی تبديل شد، در 

د اين تأثير ثابت جزئيات آن مشخص نشده، اما وجو

 گشته، و اين در درجۀ اول، کار برونو باوتر است." 

يکی از نمودهای اين تأثير، بی اعتنائی به سياست 

بود که در ديدگاه های رواقيان جايگاه خاصی داشت. 

  Senecaکائوتسکی به ويژه بر تأثير نظرات سنکا

فيلسوف رواقی (وزير نرون) بر آراء مسيحيان 

می گذارد. او می نويسد: "سنکا،  نخستين، انگشت

اين نجيب زادۀ رواقی، بروتوس (مارکوس ژونيوس 

) را به عدم شرکت در سياست موعظه می کرد زيرا 

شرکت در سياست با اصول رواقی گری مخالف 

است. اما همين سنکا که با شرکت بروتوس 

جمهوريخواه در مبارزۀ سياسی مخالفت می ورزيد، 

آگری پينا و نرون بود و  خود شريک همۀ جنايات

برای حفظ مسند وزارت خود نقش واسطۀ اين 

جنايات را بازی می کرد. همين سنکا که در نوشته 

های خود توانگران، آزمندان و لذت پرستان را به 

متهم شد که ميليونها  58شدت می کوبيد در سال 

ثروت خود را از راه غصب ارث و رباخواری به 
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تۀ ديوکاسيوس، يکی از علل دست آورده است. به گف

ها] در دورۀ  شورش بريتونا [اسالف بريتانيائی

نرون اين بود که سنکا به آنها وامی به مبلغ ده 

ميليون دينار با نرخ باالئی تحميل کرده و سپس با 

شدت عمل خواستار بازپرداخت فوری و يکجای آن 

شده بود. سنکای ناطق که فقر را می ستود، ثروتی 

سکه ی  sesteriusميليون سستريوس [ 300معادل 

نقره ای روم قديم برابر يک چهارم دينار] که يکی 

از بزرگترين ثروت های آن زمان بود از خود برجا 

 گذاشت." 

بی اعتنائی به سياست، چه در آن زمان و چه اکنون، 

به معنی طرفداری از سياست ارتجاعی حاکم و نيز 

مل است. رياکاری و تضاد فاحش بين حرف و ع

 (يادداشت مترجم).

 

 بخش دوم

 حزب کمونيست و نقش آن 

 (ادامه) مبارزات طبقۀ کارگردر رهبری 

 شيده فرخ فروز

ما بر روی ايجاد هسته های انقالبی مخفی کارگری به 

ويژه در مراکز صنعتی بزرگ تکيه می کنيم؛ هسته هائی 

که بايد بدنۀ اصلی حزب سياسی طبقه کارگر را به وجود 

رند و بهترين عناصر آن رهبری مبارزات طبقۀ کارگر آو

و رهبری حزب طبقۀ کارگر را برعهده گيرند. اين هسته 

ها همچنين بايد با توجه به تکامل جنبش و در جريان 

شرکت در مبارزات کارگری و مبارزات دموکراتيک 

عمومی نطفه های سازمان های مناسب با ارتقای مبارزه 

 اه گسترش و انسجام آنها بکوشند. را تشکيل دهند و در ر

حزب بايد بتواند انقالب را تدارک ببيند، در آن شرکت 

نمايد و آن را رهبری کند. برای چنين کاری بايد رهبران 

سياسی ای تربيت شوند که نه تنها آگاهی و کاردانی، 

تهور و پايداری داشته باشند و تداوم مبارزه را تضمين 

کارگران و توده های زحمتکش کنند، بلکه مورد اعتماد 

باشند. چنين رهبرانی در مدت کوتاهی به وجود نمی آيند. 

چنين رهبرانی فارغ از درجه ی آزادی فعاليت سياسی در 

جامعه ای که در آن فعاليت دارند، يعنی خواه اين جامعه، 

جامعۀ دموکراتيک و نيمه دموکراتيک بورژوائی باشد، 

، انقالبيان حرفه ای همچون خواه استبدادی و اختناق آميز

اند که بايد قدرشان را دانست. بايد  رهبرانی تربيت شده

خاطر نشان کرد که اين مسئله برخالف ديدگاهی است که 

اعتقاد دارد حزب از مشتی فعاالن سياسی حرفه ای 

تشکيل شده است که با توده های کارگر پيوندی ندارند، يا 

ستند. در کنار اينکه توده های کارگر عضو حزب ني

تربيت انقالبيون حرفه ای، سازمان کارگران در حزب که 

عبارت از طيف های مختلفی از سازمان های مختلف 

حزبی با درجات مختلف پنهان کاری و درجات مختلف 

وابستگی به حزب است، قرار دارند. توده ای بودن يا 

نبودن يک حزب را تنها شمار اعضای آن تعيين نمی کند، 

عالوه بر آن بايد به خط مشی حزب و نيز ترکيب بلکه 

رهبری آن و به ويژه نفوذ آن در ميان توده ها توجه کرد 

(که مثال به هنگام فراخوان حزب برای عمل معينی مانند 

اعتصاب، تظاهرات، عدم اطاعت و شورش در ارتش و 

 غيره قابل ارزيابی است). 

بقۀ يعنی شرايطی که ط –در شرايط سلطۀ بورژوازی 

کارگر به قدرت نرسيده يا وضعيت "قدرت دوگانه" در 

 کارگر ۀسازمان های طبق
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سازمان هائی که می توانند و بايد  –جامعه وجود ندارد 

ساخته شوند اساساً حزب طبقۀ کارگر و اتحاديه های 

کارگری اند. در شرايط حاضر ايران، مبارزه برای پی 

ريزی حزب طبقه کارگر و ايجاد يا گسترش اتحاديه های 

ری [مستقل از کارفرما، دولت، نهادهای مستقل کارگ

دينی و احزاب] وظيفۀ همۀ کارگران آگاه و همه کسانی 

است که در راه آزادی طبقۀ کارگر مبارزه می کنند. ايجاد 

حزب سياسی يکی ديگر از خواستهای اساسی جنبش 

کارگری است، که وظيفۀ تدوين سياست، استراتژی و 

شکستن قدرت  تاکتيک طبقۀ کارگر ايران، و درهم

سياسی رژيم جمهوری اسالمی، را برعهده دارد. 

مرتجعين جمهوری اسالمی، مخالفان بورژوائی اين رژيم 

و طبقۀ سرمايه داران ايران به خوبی می دانند که اگر 

طبقۀ کارگر ايران با سازمان سياسی انقالبی خود برپا 

خيزد و وارد ميدان شود ساعت مرگ ننگين شان فرا می 

آری، سرمايه داران، دولت سرمايه داری، رسد. 

سياستمداران و روشنفکران متمايل به آنها و يا جيره 

خوارانشان به هر دستاويز و بهانه ای چنگ می زنند تا 

توجه طبقه کارگر، فعاالن جنبش کارگری و روشنفکران 

طرفدار طبقۀ کارگر را از سازمان سياسی طبقۀ کارگر، 

بی طبقۀ کارگر منحرف از ضرورت ايجاد حزب انقال

 سازند. 

اين کار از جانب بورژوازی و طرفداران آن عجيب 

نيست، اين تالشها بخشی از جنگ طبقاتی آنها با طبقه 

کارگر است. اما آنچه تأسف آور است اين است که 

بخشهائی از فعاالن کارگری و به خصوص گروه هائی 

رژيم، از روشنفکرانی که خود را متعلق به مخالفان چپ 

متعلق به اپوزيسيون کارگری می دانند، به بهانه های 

مختلف ضرورت ايجاد حزب طبقۀ کارگر را به زير 

سئوال می برند: مثال با اين استدالل که "جنبش کارگری 

در شرايط کنونی نياز به راديکاليزه کردن اشکال مبارزه 

ندارد" و به "ساختارهای ميانجی و ارتباطی نياز دارد که 

ۀ بخشهای جنبش کارگری را به هم متصل کند" (راه هم

) و يا اينکه "مسئلۀ محوری  2004کارگر اعالميۀ ماه مه 

جنبش کارگری ايجاد تشکلهای صنفی است" (اتحاد 

)، و يا اينکه 1381سوسياليستی کارگری، بارو، تير

اساساً با هرگونه حزب و تشکل حزبی مخالفند (مانند 

 پايدار و حکيمی). 

ه کنار نهادن ايدۀ ايجاد حزب طبقۀ کارگر و خودداری البت

از بردن اين ايده به ميان کارگران منحصر به نظرات 

گفته شده در باال، نيست. هدف ما در اينجا نقد مواضع 

سازمان های مختلف دربارۀ حزب طبقۀ کارگر نيست، 

بلکه نشان دادن نادرستی اين فکر است که چون اتحاديه و 

ساير تشکل ها) الزم است پس حزب الزم  سنديکا (و يا

نيست يا می تواند به زمان ديگر موکول شود، و يا اينکه 

همين وضع کنونی جنبش (يعنی جنبشی که هيچ بروز و 

برآمد سياسی ندارد، يا دست کم هيچ برآمد سياسی مستقل 

ندارد) خوب است و تنها کاری که بايد کرد "متحد ساختن 

و نه تالش در راه تغيير کيفيت  همين جنبش موجود است"

آن، و يا اينکه کارگران بايد به "تشکيل سازمان های 

صنفی بپردازند" و "جنبش چپ ايران با تشريح منطق 

عمومی سازماندهی، با انتقال تجربۀ جنبش کارگری ساير 

کشورها می تواند نقش مؤثری در راستای دستيابی به آن 

[برای تشکيل هدف سازماندهی ساختارهای ميانجی 

 -سازمان سراسری کارگران] ايفا کنند." ( راه کارگر

 همان منبع ) 

همۀ اين استداللها توجيه تقليل گرائی، ساده نگری و 

يکجانبه نگری در فعاليت سياسی، به ويژه فعاليت سياسی 

طبقۀ کارگر است که از پيچيدگی های خاصی برخوردار 
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ش کارگری است. اينکه بگوئيم "وظيفه ی محوری جنب

ايجاد تشکلهای صنفی است" درست مثل اين است بگوئيم 

آنچه برای زندگی انسان کافی است هوا يا آب و يا 

خوراک است. واقعيت اين است که طبقۀ کارگر هم به 

اتحاديه نياز دارد و هم به حزب و هيچ کدام از اينها نافی 

ديگری نيستند. نفی حزب يا کم رنگ کردن اهميت آن به 

بهانه ای عمال تأييد وضع موجود است: وضعی که هر 

طبقۀ کارگر ايران، اين بزرگترين طبقۀ اجتماعی و 

اقتصادی کشور، هيچ و يا تقريباً هيچ بروز و برآمد 

سياسی در آن ندارد. آری، خارج کردن ايجاد حزب از 

"وظيفۀ محوری" ديد تک بعدی اتحاديه گرائی (ديدی 

وضع فاجعه بار موجود است و ترديونيستی) و دقيقا تأييد 

به همين طريق ستايشگری "جنبش موجود کارگری" و 

اميد بستن به اينکه با همين وضع طبقه کارگر به قول راه 

کارگر "پرومته وار وارد ميدان شود" چيزی جز توهمی 

بی پايه نيست که خالف آن را "تجربۀ جنبش کارگری 

انقالب  ساير کشورها" و نيز جنبش کارگری ايران در

بهمن ثبت کرده است. اگر هم طبقۀ کارگر ايران بدون 

سازمان سياسی مستقل خود "پرومته وار وارد ميدان 

شود" دستاوردهای او را ديگران غصب خواهند کرد: 

همان گونه که روحانيت زير رهبری خمينی و بخشی از 

 چنين کردند.  57بورژوازی در بهمن 

 

 

               باسوادپرسش های يک کارگر         
 برتولت برشت                                           

 چه کسی شهر هفت دروازه ی "تب" را بنا کرد؟ 

 در کتاب ها، نام فرمانروايانی آمده است. 

 آيا فرمانروايان، تخته سنگ ها را به دوش کشيدند؟ 

 و بابل را که چندين و چند بار ويران شد، 

 ز ساخت؟ چه کسی با

فعله های شهر زرين "ليما" خود در کدام خانه به سر می 

 بردند؟ 

 در آن شب که ديوار بزرگ چين 

 تمامی گرفت، 

 بنّايانش به کجا رفتند؟ روم بزرگ، 

 پر از تاق نصرت هاست. چه کسی آنها را برپا داشت؟ 

 و قيصرها بر چه کسانی پيروز شدند؟ 

 نش، فقط قصر داشت؟ آيا بيزانس پر آوازه، برای ساکنا

 در آتالنتيس افسانه يی 

 حتی در آن شب که دريا به کامش کشيد، 

 به دريا افتادگان، بر سر بردگان خود نعره می کشيدند. 

. 

 . 

 آيا اسکندر جوان، هند را تسخير کرد؟ 

 به تنهايی؟ 

 قيصر که "گل" ها را در هم کوبيد، 

 حتی آشپزی هم به همراهش نبود؟ 

 نيايی، به هنگامی که ناوگانش فيليپ اسپا

 دو شعر
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 غرق شد، گريست. 

 جز او، آيا هيچکس گريه نکرد؟ 

 فردريک دوم در جنگ های هفت ساله پيروز شد. 

 آيا هيچکس در اين پيروزی، سهمی نداشت؟ 

. 

. 

 بر پيشانی هر ورقی، يک پيروزی. 

 چه کسی شام پيروزی ها را می پخت؟ 

 هر ده سال، مردی بزرگ. 

 ه ها را می پرداخت؟ چه کسی هزين

. 

. 

 اين همه روايت. 

 اين همه پرسش.

***                     

 به بانگ بلند       

 )۱۹۳۰(ماياکوفسکی والديمير        

 ترجمۀ يحيی سمندر 

 !رفيقان گران قدر فردا

هنگامی که در فسيل های گند زمان ما 
 می لوليد

 هنگامی که تاريکی های دوران ما را
 باز می نورديد

شايد در اين باره که من که بودم نيز 
 پژوهش ورزيد.

 شايد دانشمند شما بگويد 

و با گفتار خود، فيض فضل بر 
 پرسش هاتان بپاشد

که آری [در آن دوران] سرايندۀ آِب 
0Fجوشيده ای

 هم بود 1

 دشمن غداِر آب آلوده. 

 جناب استاد

 عينک دوچرخه ای تان را برداريد!

 شما می گويم من خود به 

 که عصرم چه بود و من که بودم.

من، ژاول چی [مسئول نظافت 
 ،ب رسانآآبريزگاه]، مِن  

 بسيجی انقالب،

 به جبهه رفتم

                                                           
در سال های نخست حکومت شوروی، مقامات در  - 1

چارچوب مبارزه با شيوع بيماری های واگيردار به 

کارزار وسيعی در زمينۀ بهداشت روی آوردند. از جمله 

به مردم توصيه می کردند که آب شير را پيش از 

اياکوفسکی که عالقۀ وسواس گونه جوشاندن ننوشند. م

اش به بهداشت و پاکيزگی معروف است فعاالنه در اين 

  کارزار شرکت داشت. (يادداشت مترجم فرانسوی)
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  –به دور از باغ های اشرافِی شعر 

 اين خانم هوسباز.

 او باغ خود با لطافت آراسته بود:

 ای.بُستان سرائی، قلبی، عشقی، آب تازه 

 رممن خودم باغمو می کا«

1Fو خودم آبش می دم

2« 

 اين را آبياری کن،

 آب افشانی، آن را

  –با شعرهای برگزيده ای که بر لب داری، 

 بباف مثل ميتره ايکا،

2Fبلغور کن مثل کودره ايکا

3 –   

 که شيطان هم از آن چيزی نمی فهمد! 

 قرنطينه ای برای آنان نيست

تا از پائين پنجره هاتان ماندولين را به 

 :صدا درآورند

3F».تاراتينا  تارا تين توانگ...«

4  

                                                           
ادداشت مترجم يبازگوئی کلمات يک ترانۀ قديمی ( - 2

 فرانسوی)

تقليد آوائی بسيار آزاد و طنز آميز از دو شاعر جوان  -3

ودره ايکو (توضيح مترجم آن زمان:  ميتره ايکين و ک

 فرانسوی)

 افتخار بزرگی نيست 

ل ها مجسمۀ من که از ميان اين گُ 

 مغرورانه سر برکشد

سرفۀ سل،  در پارک های خلط ِ

 جوالنگاه روسپيان، دزدان و سيفليس. 

4Fمبلغ -من، مروج

5  

 از اين وضع عاصی شده بودم،

 من هم می توانستم 

 شعرهای عاشقانه بسرايم

 فروش می رودبهتر به 

 و جلوۀ بهتری دارد.

 اما من

 خود را مهار زدم 

 و آواز خاص خود را 

 در گلو فشردم.

 گوش کنيد

                                                                                       
تقليد آزاد بيتی از سلوينسکی از شعر او به نام  - 4

 (توضيح مترجم فرانسوی)» رقص دختر کولی با گيتار«

  
اصطالح سياسی روسی به معنی » پروپ -آژی« -  5

 بخش ترويج و تبليغ [حزب] (توضيح مترجم فرانسوی)
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 رفقای فردا،

 مبلغان، 

 بلند آوايان توده برانگيز،

 من با خفه کردن جويبارهای شعر

 از فراز دفترهای تغزل گام برداشتم

 تا همچون فردی زنده

 با زندگان سخن گويم.

 ما خواهم آمدمن به سوی ش

 در دور دست کمونيستی

  مچونهاما نه 

5Fيسه نين ز زمرۀاسرايندۀ نوچه شوريده ای 

6. 

 شعر من به شما

 از فراز زنجير سده ها

 و از فراز شاعران و وزيران 

 خواهد رسيد.

 شعر من به شما نخواهد رسيد

 نه مانند پيکانی 

 در بازی تغزل و عشق
                                                           

 1895-1925سرگئی يسه نين، شاعر روس،  -  6

به نه همچون سکه ای از رواج افتاده 

 دست سکه شناس

 نه همچون روشنائی ستاره ای ميرا. و

 شعر من

 با تالش،

 ستبرای سال ها را خواهد شکافت،

 شعر من 

 زمخت،

 تيزبين،

 سنگين خواهد بود

 همچون آبراه های روم

 که سنگين از کار بردگان

 به ما رسيده اند.

 از گور کتاب ها

 شعر من سر بر می کشد

ن نمودار و قافيه های بُّران من ناگها

 می شوند

 و شما با احترام

 رشتۀ آن را لمس خواهيد کرد
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 همچون سالحی قديمی اما ترسناک.

 من،

 کلمات گوش نواز،

 عادتم نيست.

 گوِش باکره ها

 در حلقۀ مويشان

از فريادهای شادمانه [من] سرخ 

 نخواهد شد.

 با به ميدان آوردِن سپاه صفحاتم،

 از جبهۀ سطرهايم سان می بينم.

 يم ايستادهشعرها

 پوشيده از قطعات سرب

 آمادۀ مرگ

 با افتخار جاودان.

 شعرهای سخت شده

 دهن به دهن،

 هدف گيری شده،

 عنوان ها گشوده.

 سرنيزه داراِن روح

 سپاه محبوب من

 بی حرکت

 آماده رزم با فرياد بلند 

با برافراشتن پيکان های فوالدی 

 قافيه هايم.

ندان و تمام اين سپاه ها را که تا به د

 مسلح اند

و بيست سال نبرد با پيروزی آنها را 

 به صفحۀ آخر رساندند

 همۀ اينها را به تو می دهم

 ای پرولتاريای جهان.

 هر دشمن طبقۀ کارگر

 دشمن اعالم شدۀ من است.

 در سال های جان کندن 

 و در روزهای گرسنگی 

به ما گفتند که به زير پرچم سرخ 

 برويم.

ۀ مجلداتش، ما کتاب های مارکس، هم

 را باز می کرديم

 همان گونه که در خانه، 
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 کرکرۀ پشت پنجره ها را باز می کنيم.

 اما بدون خواندِن آنها می دانستيم

 به صف کدام اردو برای نبرد بپيونديم.

 ديالکتيک ما

 وامدار هگل نيست.

 در چکاچاک  نبردها ديالکتيک،

 شعر مرا آبديده کرد،

 آنگاه که زير گلوله های ما 

 بورژواها می گريختند

 همان گونه زمانی

 ما زير گلوله های آنها فرار می کرديم.

 بگذار شکوه و افتخار

 همچون بيوه ای تسلی ناپذير 

 پشت سر نابغه

 در صف گورسپاری شلنگ تخته بياندازد.

 پس بمير، شعر من، بمير 

 نشان وون سربازی بی نام چهم

همان گونه که در شبيخون دشمن 

 از ما مردند.بسياری 

 من از چند کيلو برنز

 چشم می پوشم.

 من از سفيدک مرمرهای شما

 چشم می پوشم.

 در زمينۀ افتخار

 ما همبسته ايم.

 باشد که هرکس 

 دبود مشترکی داشته باشديا

که در نبردهای مان بنا می شود: 

 سوسياليسم.

 های برادر!نسان ا

 واژه نامه هاتان را آماده کنيد:

 ندريزۀ واژه هائی مان

 فحشا، محاصرۀ اقتصلدی و سل

در رود فراموشی جاری خواهند 

6Fبود

7. 

                                                           
به انگليسی و  Léthé, Letheرود فراموشی (  -  7

فرانسوی) که به عربی نهرالنسيان ناميده می شود نام 

يکی از رودهای جهنم است که طبق اسطوره های يونان 

 نوشيدن آن باعث فراموش کردن لغات می شود. ظاهراً 
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 برای آنکه شما محکم و چابک بوده باشيد

شاعر خلط سينۀ زبان رنده مانند آفيش را 

7Fليس زد

8. 

 با کشيدن سال ها به دنبالم

عوضی گرفته  با فسيل غولی با دم دراز

 خواهم شد.

 زندگی˚رفيق

 چارنعل برو

 سريع تر.

 های باقی مانده رابايد روز

 طبق برنامه سپری کنيم.

 من، پشيزی

                                                                                       
منظور ماياکوفسکی اين است که در جامعۀ کمونيستی 

ائی مانند فحشا، سل و محاصرۀ آينده، معانی واژه ه

اقتصادی به خاطر از ميان رفتن اين پديده ها فراموش 

رود «می شوند و بايد تکه پاره های آنها را در 

 پيدا کرد! (يادداشت مترجم فارسی)» فراموشی
پنجره های ُرستا «اشاره به فعاليت ماياکوفسکی در  -  8

ست. در زمان جنگ داخلی ا» انس تلگرافی روسيهژآ –

 تلگرافی انسژآشاعر در آن زمان آفيش هائی برای 

د و توضيحات وزن و قافيه داری طراحی می کرروسيه 

بارۀ مسايل روز بدانها می افزود (يادداشت مترجم در

 فرانسوی).

 شعرهايم به ارمغان نياورده،

لی از مبل ساز به خانۀ من بهيچ م

 نيامده.

 و بجز

 يک پيرهن پاکيزه،

 به صراحت بگويم

 به چيز ديگری نياز ندارم.

 در برابر

 کميسيون مرکزی کنترل

در سال های روشنی که پيش می 

 روند،

ها و زيرکی های  از فراز دغلکاری

 شاعرانه،

 من همۀ کتاب های بلشويکی ام را 

 همچون کارت حزبی

 برخواهم افراشت.

، برگزيدۀ  A pleine voix ،بلند بانگ بهمنابع ترجمه: 

و   2005، انتشارات گاليمار، پاريس اشعار ماياکوفسکی

ترجمۀ انگليسی شعر ماياکوفسکی که در سايت 

www.marxists.org  دسترسی است قابل. 
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