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 بهروز فرهيخته

 ۱۳۹۱ ارديبهشت ۲۱

برخورد ننگين رژيم جمهوری اسالمی و 

 غنی موسی دکتر کارگزارانش با افغان ها، به

 که هر از چندگاهی در اقتصاد، استاد نژاد،

مقاله می نويسد و از  اقتصاد دنيای روزنامۀ

ه داده مرشدان فکری اين روزنامه است، بهان

هيچ «است که در مقالۀ کوتاهی زير عنوان 

در نقد خود به اين  »توجيهی قابل قبول نيست

تعيين حداقل مزد برخورد، ضديت خود را با 

 آشکار کند. کارگران و سنديکاهای طبقۀ کارگر

به ليبرال  که ليبرال، اقتصاددان اين تمساح اشک

کند، برای افغان ها، در  بودن خود مباهات می

ن حتی سنگ دل ترين انسان ها چنان نفوذ می جا

کند که ممکن است از قصد پليد او در اين به 

اصطالح انسان دوستی، که در واقع ايجاد نيروی 

کار ارزان برای فربه تر شدن سرمايه است، 

او در آغاز مقالۀ خود می نويسد:  د.نسردرنياور

ها به پارکی در  خبر ممنوعيت ورود افغان«

نخستين روزهای سال نو غبار غم بر اصفهان در 

ايام نوروزی افکند و اين غم هنوز از يادها نرفته 

 فهرست:

 ۱ص                                    انسان دوستی اقتصاددان ليبرال

 ٦ص                      وضعيت زندگی و کار کارگران بنادر جنوب

 ۱۲ص            گذشته طی يک سال درصدی صيادان ۴۰بيکاری 

 ۱۳ص                       جنگ داخلی در فرانسه بر انگلس مقدمۀ

 ۳۲ص                                              !عبير چندگانه خط فقرت

 ۳۳ص                               اينترنتۀ ولی فقيه و استفتا دربار

 اری روز جهانی کارگرزجمهوری اسالمی با برگ چرا

 ۳۵ص                                                        مخالف است؟ 

 ۳٦ص                    ستا اناد آموزگاران ضامن پيروزی آناتح

 ۳۹ص                                                                دو شعر

 انسان دوستی 

 اقتصاددان ليبرال
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ها به استان  بود که خبر ممنوعيت ورود افغان

مازندران نمک بر زخم ديرين نهاد. براساس کدام 

توان همنوعان خود را به دو  منطق انسانی می

گروه تقسيم کرد و گروهی را از حقوق اوليه خود 

 »كرد؟محروم 

آری او به درستی اين منطق را زير سئوال می 

برد ولی آيا هدفش واقعاً انسانی است يا اين دفاع 

از افغان ها برای اين است که از خود آنان و به 

کمک شان برای سرمايه داری عقب ماندۀ ايران 

ما در زير به اين  خوراک مناسب فراهم آورد؟

 موضوع می پردازيم:

دو دليل عمده برای  ظاهراً به گفتۀ غنی نژاد 

 و خالف شان انسانی ،توجيه چنين رفتار نامعقول

يکی  :شود مطرح میبه ضد افغان ها آميز  تبعيض

. مساله امنيت اجتماعی و ديگری مشکل اقتصادی

تا آنجا که به مسألۀ امنيت اجتماعی مربوط می 

شود او در نقد خود برخطا نيست. او به عنوان 

باره مواضع حقوقی درستی يک ليبرال در اين 

مشکل «که  خطای او آنجاستارائه می دهد. 

مربوط به اين موضوع را بررسی می » اقتصادی

کند و در اين بررسی به عنوان نمايندۀ فکری 

بورژوازی صنعتی يک کشور سرمايه داری 

که بسيار  ازيیوبورژ عقب مانده ظاهر می شود.

ه است دير به صحنۀ رقابت بازار جهانی وارد شد

و برای جبران عقب ماندگی خود تمام فشار 

ممکن را بر دوش طبقۀ کارگر تحميل می کند. 

فشاری که در آن قوانين کار با قوانين تجارت 

عوضی گرفته می شود و در نتيجه از جمله با 

تعيين حداقل مزد کارگران و تشکل يابی آنان به 

 هر شکل و بهانه ای مخالفت می کند.

ابطه با مشکل اقتصادی می غنی نژاد در ر

تری که دستمايه  بهانه ديگر و شايد مهم«نويسد: 

گيرد  قرار میها]  افغان[با  آميز رفتار تبعيض

ها  شود که افغان مشکالت اقتصادی است. ادعا می

گيرند و با  ها می های شغلی را از ايرانی فرصت

تر مانع باال رفتن سطح  قبول دستمزدهای پايين

شوند. اين در واقع  ايرانی می رفاه کارگران

جوامع مهاجرپذير است که  ۀمغالطه رايج در هم

عمدتا از سوی برخی سنديکاهای کارگری 

و مورد استقبال مسووالن  شود مطرح می

(تکيه بر کلمات از ما » گيرد اقتصادی قرار می

 است)

ادعای گرفتن فرصت های شغلی توسط کارگران 

نی) از کارگران مهاجر (از جمله کارگران افغا

بومی (از جمله کارگران ايرانی)  زادۀ فکر 

کارگران در هيچ نقطۀ جهان نيست و به 

سنديکاهای کارگری هيچ ربطی ندارد (روشن 

است که منظور ما سنديکاهای زردی که منويات 

بورژوازی و دولتش را به پيش می برند، 

نيست). اين ايده در درون خود طبقات بورژوا و 
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آن به داليل مختلف و گاه متضاد توليد  دولت های

شده است و در بين بخش های عقب ماندۀ طبقۀ 

کارگر کشورها تبليغ می گردد و به خاطر عقب 

ماندگی فرهنگی، توسط اين بخش از طبقۀ کارگر 

کشورها، باور می شود. در حالی که اگر با صبر 

و حوصله و با داليل محکم برای کارگران 

ه علل بيکاری کارگران را توضيح داده شود ک

بايد در توليد، تجارت و سيستم پولی نظام سرمايه 

داری جستجو کرد، حتی بسياری از کارگران اين 

بخش عقب مانده آگاه خواهند شد و ديگر چنين 

سمومی را که بورژوازی و دولتش برای دامن 

زدن به رقابت در بين کارگران با تبليغات دروغ 

ال ما در ذهن آنان وارد می مانند اقتصاددان ليبر

کنند، به دور خواهند انداخت. برای همه و نيز 

قطعا برای خود غنی نژاد روشن است که به 

ی هاچنين فکری در ايران از سوی سنديکا

کارگری دامن زده نشده است. زيرا اساسا در 

ايران سنديکاهای کارگری در دوره های طوالنی 

عيف و ناتوان يا وجود نداشته اند و يا بسيار ض

و بنابراين فرصت و امکان پرداختن به  بوده اند

. مسألۀ مهاجرت چنين مسايلی را نداشتند

کارگران خارجی به ايران در ابعاد بزرگ، کال 

و از مسايل بعد از انقالب بهمن است  از جمله

به علت سرکوب دايمی انقالب بهمن به بعد هم 

که  ،تشکل های کارگری اساسا چنين نگرشی

در آنها  ،غنی نژاد به سنديکاها نسبت می دهد

. حتی نگاهی سريع به اعالميه طرح نشده است

های اول ماه مه سال های اخير تشکل های 

ف گفتۀ غنی نژاد را اثبات کارگری در ايران خال

د، زيرا خواننده در آنها می بيند که اين می کن

تشکل ها به دفاع از حقوق مهاجران افغانی و 

ه دفاع از حقوق و مزد برابر کارگران بويژه ب

مخالفت افغانی با کارگران ايرانی پرداخته اند و 

هر نوع تبعيض ملی و قومی و  بااصولی خود را 

پايمال کردن حقوق کارگران خارجی شاغل يا 

ساکن در ايران در تمام زمينه ها نشان داده اند. 

از سوی يک استاد اقتصاد،  اتهام دروغی چنين

ی خود او را زايل می کند. اگر غنی شأن علم

نژاد سنديکاهای کارگری فرانسه، کشوری که او 

از آنجا دکترای اقتصاد گرفته است، را نه به 

دروغ، بلکه به حقيقت در نظر داشت، به عنوان 

مثال می ديد که ث. ژ. ت. بزرگ ترين 

کنفدراسيون سنديکائی سراسری کارگران فرانسه 

نسبت به کارگران  به هيچ وجه چنين موضعی

مهاجر ندارد، به عکس، اين کنفدراسيون، 

تظاهرات و حرکت های زيادی برای قانونی 

کردن وضعيت کارگران خارجی فاقد کارت 

) که les sans papiersسکونت و پروانۀ کار (

در فرانسه سکونت دارند به راه می اندازد و از 

و با  مبارزات کارگران مهاجر حمايت می کند

ات سرکوبگر پليسی و اداری به ضد آنها اقدام

غنی نژاد که در فرانسه  مخالفت می ورزد.
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زندگی و تحصيل کرده قطعا می داند که اساسا 

احزاب حاکم دست راستی و راست افراطی 

و به طور  ،هستند که به ضد کارگران خارجی

تبليغ نژاد پرستانه و بيگانه ستيز  ،کلی مهاجران

است که خود احزاب دست می کنند. اين در حالی 

راستی فرانسه (خواه گليست ها و خواه دموکرات 

مسيحی ها که خود را سانتريست می نامند) سال 

ها پيش صدها هزار کارگر خارجی را از آفريقا 

و غيره به فرانسه آوردند. اکنون نيز سرمايه 

داران از يک سو از استثمار کار سياه با مزد 

مزدهای کارگران بسيار پائين تر از حداقل 

 و سکونت کارت خارجی (به ويژه اگر فاقد

کار باشند) سودهای گزاف به جيب می  پروانۀ

زنند و از سوی ديگر تقصير بحران و وضعيت 

بد اقتصادی را به گردن مهاجران و کارگران 

 خارجی می اندازند!

غنی نژاد نمی تواند نداند که در فرانسه نه 

ستی جبهۀ ملی به سنديکاها، بلکه حزب دست را

رهبری ژان ماری لوپن و اکنون دخترش مارين 

 UMPلوپن و نيز حزب اتحاد جنبش مردمی (

اتحاد گليست ها با بخشی از سانتريست ها و 

حزب راديکال، مهم ترين ائتالف حامی نيکال 

سارکوزی، رئيس جمهور شکست خوردۀ 

) است که کارزار و جنگ صليبی به ضد فرانسه

راه به ی و مهاجران به طور کلی کارگران خارج

انداخته اند و نه سنديکاهای کارگری. بدين سان 

به ه می شود که اقتصاددان ليبرال به خوبی ديد

اصطالح انسان دوست ما آشکارا دروغ می 

 گويد.

ها  آمادگی افغان«غنی نژاد در ادامه می نويسد: 

يا برخی هموطنان ايرانی برای کار با 

به عنوان يک رذيلت و بد دستمزدهای پايين 

 شود در حالی که در واقع امر، جنسی معرفی می

که نتيجه آن افزايش ثروت  فضيلت بزرگی است

(تأکيد بر کلمات از ما  »و رفاه عمومی است.

مزدهای پايين  فضيلت بزرگِاست). معنی واقعی 

کارگران افغانی و برخی از کارگران ايرانی 

تن دادن  زج ، چيزیفضيلت بزرگچيست؟ اين 

نيست؛ که خود  مزد حداقل پائين تر از به مزدی

بسيار پائين تر از خط فقر است! اين اقتصاددان 

ليبرال که روح قوانين تجاری را بجای قانون کار 

می نشاند و مسأله اش نيست که کارگر در جامعۀ 

معاصر به عنوان انسان دارای نيازهايی است که 

توسط يک مزد حداقل اگر براساس زندگی م

خانوار شهری محاسبه و پرداخت شود تازه می 

تواند به زحمت اين نيازها را برطرف کند، 

مستقيماً زبان و بلندگوی بورژوازی صنعتی 

عقب ماندۀ ايران است که فکر می کند با هرچه 

پايين تر بودن مزد کارگران قيمت های کاالهای 

 توليد شده در ايران پايين تر و در نتيجه رقابتی

تر خواهد شد؛ در حالی که افزايش مزد کارگران 

در تناسبی مستقيم با قيمت کاالها نيست. مزدهای 
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پايين تر کارگران چيزی جز سود باالتر برای 

سرمايه داران نيست. مزدهای پايين تر خود به 

خود به معنی افزايش توليد و بنابراين افزايش 

ثروت اجتماعی و در نتيجه رفاه عمومی نيست. 

مزدهای پايين تر بی ترديد به معنی افزايش 

ثروت و رفاه سرمايه داران است که اقتصاددان 

ليبرال ما آن را به جای افزايش ثروت اجتماعی 

و رفاه عمومی قالب می کند. مزدهای پايين تر 

حتی به معنی تضمين کار برای همۀ کارگران 

ما در اينجا تنها خاطر نشان می کنيم که نيست. 

و ارتش ذخيرۀ کار يکی از خصوصيات  بيکاری

ذاتی نظام سرمايه داری و از قوانين بنيادی 

به عالوه حتی اگر سطح انباشت سرمايه است. 

مزد کارگر افغانی و کارگر ايرانی در يک کار 

معين برابر باشد، دليلی وجود ندارد که سرمايه 

دار کارگر ايرانی را ترجيح دهد. بخصوص 

اجتماعی افغان ها را در هنگامی که بی حقوقی 

ايران در نظر بگيريم می بينيم کارگر افغانی 

برای حفظ کار ناگزير است با شدتی توانفرساتر 

از کارگر ايرانی کار کند و سريع تر فرسوده تر 

شود و هيچ تشکلی هم برای او وجود ندارد که 

 مانع چنين وضعيتی شود.

ی وقت«اين اقتصاددان ليبرال همچنين می گويد: 

که شرايط اقتصادی طوری است که افزايش توليد 

و ثروت، در برخی از اقتصادها، تنها با 

پذير است، ورود آنها  تر امکان دستمزدهای پايين

به بازار کار موجب رشد اقتصادی  ها] افغان[

شود و در جهت تامين منافع عمومی  بيشتر می

است. واضح است که هرچه رشد اقتصادی بيشتر 

برای نيروی کار افزايش يافته و در  شود تقاضا

شود،  نهايت منجر به باال رفتن دستمزدها نيز مي

اما ممانعت از ورود نيروی کار ارزان به بازار 

 ای جز پايين آمدن رشد اقتصادی و در نتيجه

نهايت فشار روی دستمزدها در جهت معکوس 

 » نخواهد داشت.

جملۀ نخست او اعترافی است به شرايط عقب 

نده ای که سرمايه داری ايران در آن رشد می ما

کند و بنابراين بورژوازی صنعتی عقب مانده ای 

که بر روی نيروی کار ارزان و استثمار مطلق 

کارگران برای فربه تر شدن خود حساب باز 

کرده است و با هر چيز که جنبۀ انسانی رابطۀ 

کار را مطرح کند، مانند دورۀ انباشت اوليۀ 

شدت مخالف است و خود زمينه ساز  سرمايه، به

يک حاکميت استبدادی برای پيشبرد منافع اش 

است. وانگهی در کشوری که حدود پنج ميليون 

ممانعت از ورود «نفر بيکار دارد سخن گفتن از 

که از نظر او شامل » نيروی کار ارزان به بازار

فضيلت بزرگ نيروی کار کارگر افغانی و برخی 

است، مضحکه ای برای  از کارگران ايرانی

مخالفت با تعيين حداقل اجتماعی مزد کارگران 

هرچه رشد «است. اما اينکه او می گويد 

اقتصادی بيشتر شود تقاضا برای نيروی کار 
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افزايش يافته و در نهايت منجر به باال رفتن 

به طور عام و همواره » شودی دستمزدها نيز م

ط و درست نيست. اين نظر تنها در برخی شراي

غالبا تا حدی در مورد يک سرمايه داری عقب 

و نه در مورد يک جامعۀ مانده صادق است 

صنعتی، زيرا در جامعۀ صنعتی رشد اقتصادی 

که می تواند تقاضای  ،با افزايش بارآوری کار

   همراه است. ،نيروی کار را کاهش دهد

غنی نژاد که اقتصاد بازار برايش وحی آسمانی 

ن افسانۀ کهنه شده و مندرس را است می خواهد اي

به خوانندگانش حقنه کند که بازار حالل همۀ 

مشکالت و تعادل بخش بی تعادلی های اقتصاد 

است. حتی اگر تمام نقدهای اقتصاد سياسی از 

مارکس  توسط که ،رابازار و ايمان خرافی بدان 

و ديگر اقتصاددانان طرفدار سوسياليسم علمی و 

که  -بزرگ بورژوا  انانداقتصاداز رخی ب نيز

دنباله رو مکتب نئوکالسيک و نئوليبرال نبوده يا 

دست کم  ،کنار بگذاريمصورت گرفته،  -نيستند 

بحران بزرگ اقتصادی چند سال می بينيم که 

اخير، که هنوز به پايان نرسيده و مرکز انفجار 

آن درست در جوامعی بود که ايده آل های آقای 

می آورند، به هرکسی  غنی نژاد را به عمل در

که چشمی برای ديدن دارد نشان داده و می دهد 

دست مرئی «و نه » دست نامرئی بازار«که نه 

قادر به ايجاد تعادل و » مديران و سرمايه داران

حل تضادهای اقتصادی سرمايه داری نيست. 

تحليل غنی نژاد در زمينۀ منشأ مخالفت با 

سر خرمن  کارگران خارجی نيز، مانند وعده های

او در زمينۀ معجزۀ شفابخش و رفاه آفرين بازار، 

 چيزی جز دروغ و پوشاندن حقيقت نيست.

 

 

 آرش جاويد

 ۱۳۹۱ ارديبهشت ۱۸

در کنار سواحل وسيع دريای جنوب ايران،  

کارگران زحمتکشی ساکن اند که به رغم تفاوت 

درد  :های فرهنگی و بومی در يک چيز مشترکند

م عمرشان تا پيری و و رنجی که حاصل تما

فرسودگی ناشی از کار طاقت فرسا و دستانی 

. رنجی که با چهره های سوخته از استتهی 

آفتاب سوزان و دستان پينه بسته از تماس با 

ماهيگيری و صبوری و شکيبايی  ريسمان و تور

از چشم دوختن بر دريا و مقاومت و دريا دلی به 

گشته  هنگام دل سپردن به طوفان و موج، عجين

 است. 

جاشوها، کارگران صيادی و ملوانان جنوب از 

کودکی تا فرسودگی با کار در قايق های کوچک 

موتوری و لنج های چوبی و کشتی های متعدد 

صيادی و تجاری (صفاری) روزگار پر مشقتی 

را سپری می کنند. آنان که در بدترين شرايط 
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کاری و آب و هوايی و با در خطر قرار دادن 

خود در پی تأمين معاش اند، يکی از محروم جان 

ترين بخش های کارگری ايران هستند که از کم 

ترين امنيت جانی و شغلی، بهداشت کار و تأمين 

اجتماعی و حمايت قانون کار نيم بند سرمايه 

 داری نيز برخوردار نيستند.

آنان روزها و شب های بی شماری را در شرجی 

باد و طوفان و  رو گرما و آفتاب تابستان و د

سوز و سرمای زمستان، بسر برده و  استثمار و 

 بهره کشی مضاعفی را متحمل می شوند.  

روی لنج های که بخشی از ملوانان و جاشوها 

، به دليل رفت و کار می کنندتجاری (صفاری) 

آمدهای مکرر در دريا و سفر به کشورهای 

 حتی برای تهيه لوازم اوليه زندگی شان به ،خليج

امر موجب  بازار اين کشورها وابسته اند. همين

گرديده که نوسانات نرخ ارز و کوچکترين تغيير 

افزايش هزينه هايی که  در مقررات دولتی و نيز

به آنها تحميل می گردد (مانند افزايش قيمت 

سوخت قايق و لنج ها)، مستقيما بر زندگی آنها 

ملوانان برای هر رفت و برگشت رد. ابگذ تأثير

دريايی، از زمان حرکت به طرف مقصد تا 

رسيدن و منتظر ماندن برای بار و بارگيری تا 

برگشت و در نوبت تخليه بودن و باز هم انتظار 

در بندر تا فرا رسيدن نوبت بعدی مسافرت، که 

، مزدی شدروز خواهد  50تا  45به طور متوسط 

بسيار ناچيز دريافت می کنند (البته فعال به دليل 

ت از ورود کاالهای مسافری و ملوانی (ته ممانع

لنجی)، شناورهای تجاری در بنادر مختلف 

جنوب رفتن به کشورهای عربی را برای خود 

سودمند تلقی نمی کنند و معموال زمان خروجی 

ماه نيز به تأخير می افتد).  3الی  2زدن و سفر تا 

مزد حاصل از اين سفر طوالنی با کار مشقت بار 

انواده، بسته به وظائف و مسئوليت و دوری از خ

هزار تومان و  400تا  300هايشان مبلغی بين 

 700تا  600يک گونی برنج برای جاشوها و 

 هزار تومان برای ناخدا می باشد. 

اما بخشی ديگر از ملوانان (جاشوها) که در قايق 

ها و لنج های صيادی به شغل ماهی گيری 

ا دوخته اند که اشتغال دارند، همواره چشم به دري

با اعالم آرامش دريا و مناسب بودن هوا، نان 

خود را در بقچه ای بپيچند و تن های خسته خود 

را ساعت ها به دريا بسپارند که شايد با پهن 

کردن تورها و گرگورها (نوعی توری فلزی که 

شبيه قفس می باشد)، صيدی عايدشان گردد. اين 

شغولند به بخش از ملوانان که به کار صيادی م

مراتب شرايط دستمزدشان اسفبارتر از ملوانان 

(جاشوها) لنج های تجاری است. صاحبان قايق 

ها و لنج ها هيچ تضمينی برای پرداخت مزد در 

قبال ساعات کار و همراهی کردن با ناخدای قايق 

د داد (که معموال زمان کار نو لنج به آنها نخواه

لنج ها می يک روز برای قايق و يک هفته برای 
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باشد) مگر اينکه به شکل اتفاقی و شرايط مناسب 

جوی صيدی به تورشان بيفتد، در اين صورت 

براساس توافق سهمی از صيد نصيب جاشو می 

گردد. البته در سالهای اخير بنا به داليل متعدد و 

از جمله شرايط جوی (باد و طوفان)، کثرت 

تعداد قايق و لنج ها، مسائل زيست محيطی و 

ممانعت های قانونی، اوضاع صيد رضايت بخش 

. با توجه به شرايطی که گفته شد، برای ستني

صيادان به طور متوسط کمتر از چهار ماه زمان 

کار مستمر در سال، مهيا است. با توجه به 

نابسامانی اوضاع اقتصادی و تورم و گرانی، 

امرار معاش و تأمين خانواده در چنين شرايط 

 لناک خواهد بود. فالکت باری، هو

برای شناخت بيشتر ابعاد زندگی و کار اين بخش 

مستقيما پای سخنان  مااز جامعه ی کارگری،  

 يکی از اين ملوانان زحمتکش می نشينيم: 

پيشاپيش از همکاری شما و ياری به ما  •

در تهيۀ اين گزارش، تشکر می کنيم. در 

رابطه با حرفه ای که به آن مشغوليد 

 ما بدهيد.اطالعاتی به 

به طور کلی کار ملوانی يا جاشويی، شغلی است 

که ارتباط مستقيم با دريا و قايق و لنج دارد. در 

صورتی که کارگری تجربه يا عادت به اين کار 

نداشته باشد، سختی کار برايش غيرقابل تحمل 

می شود. به اين معنا که جاشويی که ناگزير در 

نادر اقتصاد و اين بخش کار می کند (چرا که در ب

زندگی مردم حول کار در دريا می چرخد)، به 

ويژه جاشويی که در بخش صيادی کار می کند 

بايد از ابتدا شرايط طاقت فرسا و ويژه ای را 

خوابی، تحمل گرما و سرما،  تحمل کند، مانند بی

تحمل ناامنی ناشی از خطرات جوی (باد، موج و 

و لنج  طوفان)، عدم ايمنی در قايق های کوچک

های چوبی (و نيز فرسوده و فاقد امکانات)، عدم 

چشم انداز مشخص برای دريافت مزد مناسب در 

ازای انجام کار روزانه. اين شغل در زمره 

کارهای خطرناک جهان به شمار می رود و 

معموال در طول سال تعدادی از قايق ها و يا لنج 

ها در دريا غرق می شوند و تعدادی از خدمه و 

کنان فوت می نمايند. بسياری از خانواده ها کار

به همين دليل داغ از دست دادن نان آور و يا 

عزيزی را بر دل دارند و هميشه نگران وضعيت 

می باشند. زنان  اطرافيانشان سالمبازگشت هوا و 

به ويژه از اين جهت با مشکالت روحی و 

 درگيرند.  اضطراب

يان طبق عرف قانونی برای کارهای سخت و ز

آور مدت سن بازنشستگی بايد کمتر باشد، اما در 

مورد کار جاشوها برعکس اين قضيه صادق 

روز کاری بيمه  15است. در طول يک ماه فقط 

برای آنها محسوب می شود و اين يعنی کار 

 سخت تر، زمان بازنشستگی طوالنی تر. 
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حداقل سن کارگرانی که در اين حرفه  •

است و  (شغل) مشغول به کارند، چقدر

 جنسيت آنان چيست؟ 

سال به باال باشد.  18سن ملوانان حتما بايد از 

زيرا گرفتن کارت ملوانی (الزامی است) منوط 

به داشتن کارت پايان خدمت و يا معافيت از 

سربازی می باشد. در اين شغل فقط مردان کار 

 می کنند. 

کارگرانی که در اين حرفه مشغول به  •

 ؟ چه تعداد هستند ندکار

تعداد ملوانان با توجه به شناوری که در آن به 

کار مشغولند تعيين می شود. در قايق های 

نفر، لنجهای چوبی يا کشتی های  3کوچک 

نفر  7 – 6نفر و لنج های تجاری  10صيادی 

کار می کنند. هر شهر بندری با توجه به تعداد 

نيز وابسته  انانشناورهايی که دارد، تعداد ملوش

وجود انبوهی از قايق ها و ت. به آن اس

جمعيت موجب اسکان  ،شناورهای مختلف

در بسياری از شهرهای بندری کارگری زيادی 

از جمله آبادان، اروندکنار، بندرامام،  ،جنوب

ماهشهر، هنديجان، ديلم، گناوه، بندر ريگ، 

بوشهر، دلوار، بردخون، بندر دير، کنگان، 

نگ، کخمير، لنگه،  عسلويه، گاوبندی، بندر

به طور شده است.  بندرعباس، چابهار، ميناب ...

قايق کوچک وجود  300مثال اگر در يک بندر 

ه نفر به طور مستقيم مشغول ب 900داشته باشد 

لنج يا کشتی صيادی وجود  200ند و اگر ا کار

نفر کارگر دارد. اين آمار را  2000داشته باشد 

ا می توان به تمام شهرهای بندری تعميم  داد ت

جمعيت انبوه کارگران و شرايط کار و مشکالت 

 مشترکشان را تصور کرد. 

وضعيت دستمزد ملوانان (جاشوها) بر  •

 چه اساس است؟ 

چنانچه قبال گفتيم مزد ملوانانی که به کار صيادی 

مشغولند از پيش تعيين نمی شود. بستگی به آنکه 

چقدر صيد می کنند و يا اصال صيدی صورت 

نها نيز مزد خود را از فروش ماهی بگيرد يا نه، آ

يا ميگو دريافت می کنند، که ميزان سهم بری از 

صيد معيار خاصی دارد. به اين صورت که پس 

از هر بار صيد بايد تقسيم بندی صورت بگيرد و 

اين مسئله بر اساس شرايط خاص آن شناور 

تعيين می گردد. يعنی قايق ها و لنج ها شرايط 

يق ها پس از جمع کردن مختلف دارند. در قا

تورها و اتمام صيد تقسيم بندی شروع می شود. 

ابتدا پس از کسر هزينه سوخت (بنزين و روغن) 

 2و ساير هزينه های جانبی، کل صيد تقسيم بر 

نفر جاشو يک طرف و  3می گردد. يعنی سهم 

سهم مالک قايق نيز يک طرف. سپس سهم 

شود جاشوها دوباره به تعداد آنها تقسيم می 

). می توان تصور کرد هنگامی که 3(تقسيم بر 
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صيد کم باشد پس از ساعات طوالنی کار، چه 

چيزی نصيب جاشوها خواهد شد. سرانجام پس 

از تقسيم بندی نهايی هر سهم که در اصطالح 

محلی به آن "گالته" گفته می شود، صيد پس از 

وارد شدن به اسکله، روی ساحل به افرادی که 

عمده خريداری می کنند تحويل داده ماهی ها را 

روز  15می شود. اين افراد نيز معموال هر 

يکبار با قايق تسويه حساب می کنند. اين تسويه 

 حساب در اصطالح محلی "سون" گفته می شود. 

اين شرايط در موتور لنج ها به گونه ای ديگر 

می باشد. بدين گونه که صيادان براساس نوع 

دارند، حق دارند تعدادی تور وظيفه ای که بعهده 

 5ماهی گيری برای خود داشته باشند. مثال ناخدا 

تور، موتوری (کارش مراقبت از موتور لنج 

تور، سکونی (کسی که وظيفه سکان  3است) 

 2و جاشوها هم  3تور، آشپز  3گرفتن را دارد) 

نفری که در عرشه به کار  10تور. تعداد 

ارند که هر تور تور د 15الی  14مشغولند حدودا 

می باشد. اين تعداد يک  140الی  120به متراژ 

طرف و خود موتورلنج نيز به تنهايی به اندازه 

کل سهم تورهای صيادان، حق داشتن تور خواهد 

داشت که به عنوان حق مالکيت شناور به صاحب 

لنج تعلق می گيرد. اين موتورلنج ها پس از يک 

ت به بندر و هفته در دريا بودن، بعد از برگش

پهلو گرفتن تمامی صيد خود را به خريدار عمده 

که با آنها قرارداد دارد تحويل می دهند و روند 

 15تسويه حساب نيز طبق شرايط قايق ها هر 

روز است که بستگی به کل وزن صيد و ميزان 

سهم هر يک از صيادان دارد. کار تورانداختن و 

بايد جمع آوری آن يک کار جمعی است که همه 

 در آن مشارکت کنند. 

در رابطه با ساعات کار، همانطور که گفته شد، 

بعد از ظهر به دريا  3الی  2قايق ها از ساعت 

صبح روز بعد به  8تا  6می روند و بين ساعت 

از ساحل دور که اسکله برمی گردند. آنان کمی 

 ،مايلی بندر 20الی  4 ۀفاصلدر مثال  ،می شوند

طول اين مدت طوالنی که  تور می اندازند. در

در دريا هستند پس از تور انداختن و شايد 

استراحت کوتاهی، بالفاصله پس از جمع کردن 

تورها به بندر برمی گردند. اين کار با خستگی 

مفرط توأم است. اما ساعات کار موتورلنج ها 

فرق دارد يعنی شناورهای صيادی مجوز يک 

ز به مدت هفته صيد دارند که در همۀ شبانه رو

يک هفته روی دريا کار و زندگی می کنند. در 

لنج های تجاری شرايط به گونه ای ديگر می 

ساعت طول می کشد تا آنها به  30باشد. حدودا 

امارات برسند، پس از آن نيز همۀ ملوانان بايد 

در لنج باقی بمانند و تا تکميل شدن بار و 

برگشت، حق خارج شدن از لنج را ندارند مگر 

ر ساعات مشخص. وضعيت بهداشتی آنان به د

دليل طوالنی بودن روزهای کار و کمبود 

امکانات و مقررات بسيار بد می باشد و در 
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صورتی که دچار بيماری شوند يا حالشان بد 

 گردد، اين وضعيت اسفبارتر می شود. 

تمام شناورهای کوچک و بزرگ برای صيد 

 موظف به دريافت مجوز صيد از سوی اداره

بندر و شيالت و نيروی انتظامی و گارد ساحلی 

مستقر در اسکله می باشند. همه کارکنان بايد 

دارای کارت ملوانی و در لنج های تجاری دارای 

 گذرنامه هوايی و گذرنامه دريايی نيز باشند. 

آثار کار بر سالمت و وضعيت روحی  •

 ملوانان چگونه است؟ 

سيار باال آثار مخرب کار بر روی سالمت افراد ب

می باشد. درد مفاصل، کمر دردهای بسيار شديد 

به دليل پهن کردن و جمع کردن تورهای زياد و 

خيس و سنگين، ضعف چشم ها به دليل سرما و 

باد و گرمای طاقت فرسا و مهم ترين عارضه 

کار، پيری زودرس به دليل سختی کار و استرس 

زياد می باشد که ملوانان را درگير رنج مداوم 

ساخته است. نبود امکانات درمانی و بهداشتی در 

بنادر محروم و همچنين گران بودن هزينه درمان 

در شهرهای بزرگ مجاور نيز خود معضل 

ديگری است که ملوانان و خانواده هايشان با آن 

مواجه اند. تقريبا اکثر آنان بويژه صيادان دارای 

 روحيه ای افسرده می باشند که متأسفانه به دليل

شرايط  دشوار حاکم بر کار و زندگی آنها و بی 

خوابی ها، مصرف مواد مخدر به منظور تسکين 

 اين آالم در بين آنان رو به فزونی است. 

شرايط اين حرفه چگونه است، آيا با  •

فصل تغيير می کند، آيا اساسا برای 

بازار داخلی و يا بازارهای خارجی توليد 

 می شود؟ 

ت در فصول مختلف شرايط اين حرفه و صنع

يکسان می باشد. تنها عاملی که موجب اخالل در 

کار می گردد شرايط جوی (باد و طوفانی بودن 

عمال مقررات دريا)، خرابی موتور شناور و اِ 

دست و پا گير دولتی است. در طول سال برای 

صيد ميگو لنج ها فقط دو ماه حق صيد دارند 

ميگو از  يعنی از اواسط تيرماه تا آخر شهريور.

شرکت از سوی ديرباز عالوه بر فروش داخلی، 

های خارجی از کشورهای يونان، اسپانيا، آلمان 

نيز خريدار داشته که البته طرف قرارداد و 

معامله تجار بزرگ و صاحبان شرکت های عمل 

آوری خصوصی و شيالت می باشند. در واقع 

سود اصلی حاصل از فروش ماهی و ميگو را 

ا و سرمايه داران بزرگ به جيب همين شرکت ه

می زنند. مابقی صيد آنها برای مصرف داخلی 

است. جالب توجه  است با وجود اين که غذای 

اصلی مردم اين مناطق همين محصوالت دريايی 

است اما به دليل گرانی قيمت و فروش 

 خيزش                                    ١۰ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                 شماره                           



12 

 

محصوالت (به ويژه ميگو) به مناطق ديگر، همه 

 يستند. ی مردم قادر به خريد و مصرف آن ن

از جمله خواسته های اين کارگران اين است که 

از مزايای شغلی مانند حق مسکن، خواربار و 

امنيت شغلی بهره مند شوند. از بيمه و 

بازنشستگی در برابر سختی کار، آسيب ديدگی و 

از کار افتادگی اصال خبری نيست و هيچ حمايت 

قانونی ناظر بر روابط بين آنها و کارفرما و 

ق ملوانان صورت نمی گيرد. مهمترين نکته حقو

در کار پرخطر ملوانان اين است که هنگام غرق 

شدن شناور که منجر به مرگ کارگران می شود 

يا رخ دادن حوادث کار (ايمنی در شناورهای 

قديمی نزديک به صفر است) که به آسيب ديدگی 

و از کارافتادگی ختم می شود، هيچ ارگان دولتی 

حتی مالکين شناورها، پاسخگوی يا خصوصی و 

کارگر يا خانوادۀ او نيست و آنان را به امان خدا 

 رها می کنند!

اين پايان کار هزاران کارگر صنايع پرسود  

دريايی است که در دريا و روی اسکله ها و 

باراندازها با تهيه مواد غذايی، حمل و نقل 

دريايی و تخليه و بارگيری کاالها روزگار می 

زندگی آنان و خانواده هايشان در مقابل  .ندگذران

پشيزی ارزش حرص و طمع سرمايه داران حاکم 

 ،. سهم اين کارگران از سالها جان کندنندارد

دستانی هميشه خالی، سفره ای هميشه به انتظار 

که است نان و چشمانی هميشه نگران از آنچه 

 ممکن است پيش آيد.

 

 

 

درصدی  40اری رئيس اتحاديه صيادان از بيک   

صيادان طی يک سال گذشته در پی اجرای قانون 

هدفمندی يارانه ها خبر داد. محمد کارگر در 

گفتگو با ايلنا از افزايش بدهی صيادان به بخش 

های دولتی خبر داد و گفت: تعداد زيادی از 

صيادان به دليل عدم توانايی در پرداخت اين 

گری بدهی ها ورشکست شده اند. اين فعال کار

در بوشهر افزايش هزينه سفرهای دريايی به تبع 

افزايش نرخ سوخت پس از اجرای قانون 

هدفمندی يارانه ها و کاهش ذخاير دريايی را از 

مهم ترين داليل افزايش بيکاری صيادان اعالم 

کرد و يادآور شد: در صورت عدم اعمال سياست 

های حمايتی، روند بيکاری صيادان سير 

اشت. رئيس اتحاديه صيادان صعودی خواهد د

کيلومتر  700بوشهر با بيان اينکه "استان بوشهر 

پهنه ساحلی دارد و اين حق مردم است که زندگی 

خود را از طريق دريا سپری کنند"، يادآور شد: 

در حال حاضر با توجه به متوقف شدن صيادی 

اين نگرانی وجود دارد که صيادان به جای صيد 
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روی بياورند. او با بيان  ماهی به واردات ماهی

اينکه "در شرايط فعلی صيادان معتقدند اگر ماهی 

وارد کنند و بفروشند برای آن ها به صرفه تر 

است"، يادآور شد: سهميه سوخت کشتی های 

صيادی بسيار کم است و همان ميزان کم نيز با 

مبلغ بسيار باال ارائه می شود و به هيچ وجه به 

ستار کاهش سن صرفه نيست. کارگر خوا

بازنشستگی در ميان صيادان شد و گفت: صيادان 

سال فعاليت در  15به دليل شرايط سخت پس از 

اين حرفه قادر به کار کردن نيستند و شرايط 

بازنشستگی فعلی در مورد آنان ناعادالنه است. 

 )91/  2/ 11 –(روزنامه آفتاب يزد 

 

 

 ترجمۀ سهراب شباهنگ 

 يادداشت مترجم

مارس  18سال از کمون پاريس ( 141اينک 

)، نخستين حکومت 1871مه  30تا  1871

کارگری در جهان، می گذرد. شرايط اقتصادی، 

سياسی و فرهنگی جهان کنونی نسبت به زمان 

وقوع کمون پاريس تغييرات بسيار مهمی کرده 

اند. نظام سرمايه داری در سراسر جهان، نسبت 

ل مقايسه ای به آن زمان، گسترش و عمق غير قاب

پيدا کرده است. تضادهای سرمايه داری بسيار 

شديدتر شده اند. شدت استثمار و سودهای نجومی 

ای که سرمايه داران از کار کارگران به دست 

می آورند و نيز انباشت و تمرکز سرمايه با سدۀ 

نوزدهم و زمان رخداد کمون پاريس قابل مقايسه 

مولد، نيست. به رغم تکامل عظيم نيروهای 

افزايش توليد و بارآوری کار شاهد فقر سياه و 

افزايش شکاف بين فقر و ثروت در تمام قاره ها 

هستيم. مبارزۀ طبقاتی نيز، هم از سوی کارگران 

و هم از سوی سرمايه داران، پيچيده تر شده 

است. کارگران و سرمايه داران و نيز دولت های 

به  ند.ا دوختههای زيادی انسرمايه داری تجربه 

رغم همۀ اينها، تجربۀ کمون پس از گذشت اين 

مدت و رخ دادن اين همه تغييرات در جهان و در 

مبارزۀ طبقاتی، همچنان تجربه ای بزرگ، 

بزرگ داشتنی و آموختنی است. نه صرفا بدين 

خاطر که کمون نخستين انقالب کارگری و 

نخستين دولت کارگری بود، بلکه به ويژه از آن 

کمون در  دستاوردهای رب مثبت ورو که تجا

زمينۀ تغييرات انقالبی در قلمرو سياست و 

اقتصاد و حتی نارسائی ها و اشتباهات کمون 

سرشار از درس هائی عميق برای طبقۀ کارگر 

 سال اند.   140حتی پس از گذشت بيش از 

اثر  جنگ داخلی فرانسهانگلس در مقدمه اش بر 

اول در مورد مارکس و دو پيام انترناسيونال 

جنگ بين فرانسه و پروس که پيش نويس آنها را 

نيز مارکس نگاشته، يک رشته از مهم ترين 

 خيزش                                    ١۰ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                 شماره                           

 بر )1( انگلس مقدمۀ

 جنگ داخلی در فرانسه



14 

 

درس هائی را که از اين نخستين انقالب کارگری 

می توان آموخت خالصه کرده است. اين مقدمه 

که ترجمۀ آن در زير می آيد به ويژه حاوی 

چه در جهان  –نکاتی است که در شرايط کنونی 

بسيار حائز اهميت اند. بحران  –چه در ايران  و

بزرگ، جهانگير و بی سابقۀ سرمايه داری که از 

چند سال پيش تاکنون ادامه دارد و هنوز چشم 

انداز فروکش آن معلوم نيست، جنگ های 

تجاوزگرانه، رقابت و منازعات فزاينده بين دولت 

ها و بلوک های امپرياليستی و نيز قدرت های 

اری محلی برای هژمونی جهانی و سرمايه د

منطقه ای، رشد شديد نظامی گری و رقابت های 

تسليحاتی، چنگ زدن سرمايه داری به 

ناسيوناليسم، شووينيسم و انواع گوناگون ارتجاع 

ناتوانی نظام سرمايه داری  نه تنهاهمگی  ،دينی

را در حل مسائل جوامع معاصر هرچه روشن تر 

ناتوانی اين نظام در نشان می دهند، بلکه گواه 

حفظ و ادامۀ خود و شاهدی بر ورشکستگی 

اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک سرمايه داری 

هستند. يک شاخص مهم اين وضعيت بحرانی، 

 و گيتی نقاط از بسياری در طبقاتی مبارزۀ تشديد

 پيشرو کارگران سياسی و نظری های تالش

يابی به درکی روشن از وضعيت و  دست برای

استراتژی و تاکتيک مبارزه برای رهائی از نيز 

 نظام سرمايه داری و کاِر مزدی است. 

خواننده مالحظه خواهد کرد که انگلس چگونه بر 

يک رشته مسائل بسيار مهم جامعۀ سرمايه داری 

و مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا انگشت گذاشته است: 

مسائلی که امروز حتی بيش از زمانی که انگلس 

ليل می کرد فعليت دارند. خواننده آنها را تح

خواهد ديد که انگلس مسائل مبارزۀ طبقاتی و 

چگونگی عملکرد طبقات مختلف، به ويژه 

پرولتاريا و بورژوازی، در اين مبارزه، بهره 

برداری بورژوازی و ديگر طبقات ارتجاعی از 

مبارزۀ پرولتاريا در صورت عدم آگاهی و تشکل 

طلبی و جنگ  و استقالل اين طبقه، سلطه

افروزی بورژوازی، نظامی گری و شووينيسم و 

ناسيوناليسم همچون حربه هائی برای خفه کردن 

يا منحرف نمودن مبارزۀ طبقاتی برای تأمين و 

جاودانه کردن سلطۀ بورژوازی، ماهيت نهاد 

دولتی و به ويژه دولت بورژوائی، چگونگی 

ن برخورد پرولتاريا با ماشين دولتی سرمايه دارا

و زمينداران، روند تبديل شدن دولت از 

به سرور جامعه، نگرش » خدمتگزار جامعه«

خرافی به دولت، سرشت دولت کارگری، 

چگونگی حفاظت کارگران در مقابل دولت و 

مسئوالن رسمی خود اين طبقه، مضمون و 

چگونگی سازمان دهی توليد پس از سرنگونی 

را  سرمايه داران و زمينداران و غيره و غيره

 چگونه به روشنی بيان می کند. 
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جنگ داخلی ترجمۀ زير از روی نسخۀ انگليسی 
انتشارات خارجی پکن چاپ دوم، در فرانسه،

جنگ داخلی در ، و ترجمۀ فرانسوی 1970
انجام  ،1972انتشارات خارجی پکن، فرانسه،

 شده است.

 1391س. ش.   ارديبهشت 

 انگلس] [مقدمۀ

سته شود تا چاپ فکر نمی کردم که از من خوا

پيام شورای عمومی انترناسيونال در جديدی از 
آماده کنم و مقدمه بارۀ جنگ داخلی در فرانسه 

ای بر آن بنويسم. از اين رو در اينجا تنها به مهم 

 ترين نکات می پردازم.

 انترناسيونال عمومی شورای ترِ  کوتاه پيام من دو

پروس را بر اثری  و فرانسه جنگ بارۀ در

جنگ نی تر که در باال بدان اشاره شد [طوال
]، همچون پيش گفتار افزوده ام. داخلی در فرانسه

 جنگ داخلی در فرانسهنخست بدين علت که در 

به پيام دوم، که خود بدون پيام نخست به طور 

کامل قابل درک نيست، ارجاع شده است. 

همچنين بدين علت که پيش نويس هر دو پيام و 

که همگی اثر  فرانسهجنگ داخلی در نيز 

نمونه هائی از استعداد برجستۀ او ، مارکس اند

 نتايج ) و2اهميت ( خصلت، روشنِ  فهم در

 زمان در تاريخی بزرگ رويدادهای ضروری

اندکی پس از آن  يا ما چشمان برابر در وقوع آنها

هيجدهم هستند؛ استعدادی که نخست در کتاب 
اد. خود را نشان د )3(برومر لوئی بناپارت 

سرانجام بدين علت که ما امروز در آلمان بايد 

پيامد اين رويدادهائی را که مارکس پيش بينی 

 کرده بود، تحمل کنيم. 

آيا آنچه در پيام نخست اعالم شده بود رخ نداده 

است؟ اينکه پيش بينی شده بود اگر جنگ دفاعی 

آلمان به ضد لوئی بناپارت به جنگی کشور 

رانسه تنزل يابد آلمان بار گشايانه به ضد مردم ف

ديگر شاهد زايش تمام بدبختی هائی با شدتی نوين 

خواهد بود که پس از به اصطالح جنگ های 

) بر اين کشور وارد شد. آيا [در 4آزادی بخش (

اثر اين جنگ] حکومت بيسمارک بيست سال 

بيشتر تداوم نيافت؟ آيا شاهد قانون استثنائی و 

عوام «گزين تعقيب شکار سوسياليست ها که جاي

) با همان اعمال خودسرانه و پليسی و 5» (فريبان

دقيقا همان تفسير غير قابل اعتماد از قانون شد، 

 نبوديم؟ 

آيا اين پيش بينِی کلمه به کلمه تحقق نيافت که 

فرانسه را «الحاق آلزاس و لورن [توسط آلمان]، 

و اينکه پس از » به آغوش روسيه خواهد افکند

) روسيه 6ق، آلمان يا بايد خدمتگزار (اين الحا

شود و يا پس از استراحت کوتاهی خود را برای 

جنگی «جنگ جديدی مسلح سازد و افزون بر آن 
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جنگی به ضد نژادهای اسالو و التيِن  –نژادی 

) به راه اندازد؟ آيا الحاق استان های 7» (مؤتلف

فرانسه، اين کشور را به آغوش روسيه نيافکند؟ 

مارک به مدت بيست سال به عبث خواهان آيا بيس

لطف تزار نشد؟ خواهشی توأم با خدماتی ذليالنه 

تر از آنچه پروس کوچک، پيش از آنکه به 

تبديل شود، معموال نثار پای » قدرت اول اروپا«

روسيۀ مقدس می کرد. آيا هر روزه بر باالی 

سِرمان شمشير داموکلِس جنگ که در نخستين 

و معاهدات شاهان مانند کاه  روز آن همۀ قرارها

) آويزان نيست؟ جنگی که 8به هوا خواهد رفت (

هيچ چيز آن مطمئن نيست جز بی اطمينانی مطلق 

پيامدهايش، جنگی نژادی که تمام اروپا را توسط 

پانزده تا بيست ميليون سرباز مسلح به ويرانی 

خواهد کشيد و تنها از اين رو تاکنون رخ نداده 

ترين دولت بزرگ در برابر  است که حتی قوی

محاسبه ناپذيری نتيجۀ نهائی آن دچار ترديد شده 

 ) 9است؟ (

افزون بر اين، وظيفۀ ماست که اين مدارک 

درخشان را که نشانگر دورنگری سياست طبقۀ 

بود و اکنون  1870کارگِر بين المللی در سال 

نيمه فراموش شده در دسترس کارگران آلمان 

 قرار دهيم.

ر مورد اين دو پيام صادق است در مورد آنچه د

نيز صدق می کند. جنگ داخلی در فرانسه نوشتۀ 

] آخرين رزمندگان کمون در 1871مه [ 28در 

برابر نيروهای پرشمار دشمن، در شيب های 

) ازپای درآمدند و دو Belleville )10بلويل 

ماه مه، مارکس اثری را  30روز بعد يعنی در 

ی [انترناسيونال] خواند در برابر شورای عموم

که در آن اهميت تاريخی کمون پاريس به 

صورت کوتاه و کوبنده ترسيم شده و از چنان 

قاطعيت و باالتر از همه از چنان حقيقتی 

برخوردار است که هرگز تودۀ ادبياتی که در اين 

 باره وجود دارد بدان دست نيافته است.

به لطف تکامل اقتصادی و سياسی فرانسه از 

تاکنون، پاريس طی پنجاه سال گذشته در  1789

موقعيتی بوده که هيچ انقالبی نمی توانست در آن 

رخ دهد مگر اينکه خصلت پرولتری داشته باشد، 

بدون پرولتاريائی که پيروزی  انقالبی يعنی هيچ

را با خون خود خريده و با خواست های خود پس 

از پيروزی به پيش آمده، نمی توانست صورت 

پاريس خواست هائی کمابيش  د. کارگرانگير

ناروشن و مبهم، متناظِر سطح [وضعيت] تکامل 

شان در آن دوره ارائه می کردند اما در تحليل 

نهائی همگی اين خواست ها مرادِف محو تضاد 

طبقاتی بين سرمايه داران و کارگران بودند. اين 

درست است که هيچ کس چگونگی تحقق اين امر 

اما خوِد خواست هرچند هنوز به  را نمی دانست.

شکلی نامعين بيان می شد تهديدی برای وضع 

موجود جامعه در بر داشت؛ کارگرانی که اين 
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خواست را مطرح می کردند هنوز مسلح بودند؛ 

بنابراين خلع سالح کارگران نخستين فرمان 

بورژوازی بود که ُسکان دولت را در دست 

که کارگران  داشت. بدين سان پس از هر انقالبی

در آن پيروز شده بودند مبارزۀ جديدی صورت 

 می گرفت که به شکست کارگران می انجاميد. 

رخ داد.  1848اين امر نخست در سال 

بورژوازی ليبرال که اپوزيسيون پارلمانی بود 

ضيافت هائی برای اصالح قانون انتخابات 

franchise  ترتيب می داد که برتری حزب او را

. ليبرال ها که در مبارزه شان با تأمين کند

حکومت هرچه بيشتر مجبور می شدند به مردم 

فراخوان بدهند، به تدريج جايگاه نخست را به 

اليه های راديکال و جمهوری خواه بورژوازی و 

خرده بورژوازی تسليم کردند. اما پشت سر اينها 

 1830کارگران انقالبی قرار داشتند که از سال 

سياسی ای بسيار بيشتر از آنچه  به بعد استقالل

بورژواها و حتی جمهوری خواهان تصورش را 

می کردند به دست آورده بودند. به هنگام بحران 

بين حکومت و اپوزيسيون، کارگران به نبرد 

خيابانی روی آوردند؛ لوئی فيليپ و به همراه او 

کرد و به جای آنها  اصالح قانون انتخابات سقوط

ه خود کارگران آن را جمهوری برپا شد ک

ناميدند. اما هيچ کس، حتی » اجتماعی«جمهوری 

خود کارگران، به روشنی معنی اين جمهوری 

اجتماعی را نمی دانست. اما آنان اکنون مسلح 

بودند و قدرتی در دولت به شمار می رفتند. از 

به محض  بورژوا خواهان اين رو جمهوری

کردند اينکه زير پای خود را کمی محکم احساس 

هدف نخستين شان خلع سالح کارگران بود. 

[بورژوازی] با پيمان شکنی و خيانت مستقيم، با 

مقابلۀ آشکار [با کارگران] و تبعيد بيکاران به 

 ژوئن قيام را به کارگران استانی دوردست،

سوق داد. حکومت تدابيری اتخاذ کرده  1848

بود تا از برتری قاطع نيرو برخوردار باشد. 

ان پس از پنج روز مبارزۀ قهرمانانه کارگر

شکست خوردند. پس از آن بورژوازی حمام 

خونی در ميان زندانيان بی دفاع به راه انداخت 

که نظير آن از زمان جنگ های داخلی ای که در 

زوال جمهوری روم رخ داد، ديده نشده بود. 

برای نخستين بار بورژوازی نشان داد که 

نند همچون طبقه هنگامی که کارگران جرأت ک

در  ،با منافع و خواست های خود جداگانه،ای 

او موضع بگيرند با چه بی رحمی و انتقام  مقابل

در  1848جوئی جنون آميزی عمل می کند. اما 

بازی  1871مقايسه با جنون بورژوازی در 

 کودکانه ای بيش نبود.

مجازات ديری نکشيد. اگر پرولتاريا هنوز توان 

بورژوازی نيز  نداشترا فرانسه فرمانروائی در 

قادر به حکومت نبود. دست کم در آن دوره که 

سه حزب آن گرايش سلطنت طلبی داشت و حزب 

). اختالفات 11چهارمش جمهوری خواه بود(
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درون بورژوازی به لوئی بناپارت ماجراجو 

 -های کليدی فرماندهی امکان داد که همۀ پست 

ر دست گيرد را د -اداری  دستگاه پليس، ارتش،

) آخرين سنگر 12، ( 1851و در دوم دسامبر 

کند.  متالشیبورژوازی يعنی مجلس ملی را 

استثمار  [يعنی]) آغاز شد 13امپراتوری دوم (

فرانسه توسط دار و دسته ای از ماجراجويان 

سياسی و مالی، و در همان  حال تکاملی که 

هرگز در نظام کوته بين و جبون لوئی فيليپ، که 

آن تنها بخش کوچکی از بورژوازی بزرگ در 

سلطه داشت، امکان پذير نبود. لوئی بناپارت 

به بهانۀ حفاظت از  داران سرمايه قدرت را از

حفاظت از  نيزآنها در برابر کارگران، و 

کارگران در مقابل سرمايه داران گرفت؛ اما به 

عکس، سلطۀ او بورس بازی و فعاليت صنعتی 

کالم، [حکومت لوئی  را تشويق کرد. در يک

بناپارت] مقارن با سر برآوردن و ثروتمند شدن 

کل بورژوازی در مقياسی بود که تا آن زمان 

ديده نشده بود. اين هم درست است که فساد و 

دزدی های کالن نيز در مقياسی بزرگ تر به 

که درصد بزرگی از اين  ،گرد دربار امپراتوری

 .، توسعه يافتثروت را جذب می کرد

اما امپراتوری دوم فراخوانی بود به شووينيسم 

فرانسوی، خواست بازگشت به مرزهای 

از دست رفته  1814امپراتوری اول که در سال 

بود يا دست کم دست يابی به مرزهای نخستين 

جمهوری فرانسه. چيزی به اسم امپراتوری 

فرانسه در مرزهای پادشاهی قديم و در واقع حتی 

در درازمدت  1815شدۀ در مرزهای تکه پاره 

). بنابراين ضرورت جنگ های 14ناممکن بود (

موسمی برای گسترش مرزها مطرح می شد. اما 

هيچ گسترش مرزی در تصور شووينيست های 

فرانسوی به اندازۀ گسترش به کنارۀ چپ راين 

در آلمان، جذاب و افسونگر نبود. يک کيلومتر 

 مربع در منطقۀ راين برای آنها بيش از ده

کيلومتر مربع در منطقۀ آلپ يا جاهای ديگر، 

. در امپراتوری دوم خواست اهميت داشت

بازگرداندن کنارۀ چپ راين، يک باره يا به 

 تدريج، صرفا مسألۀ زمان بود. زمان، با جنگ

) بين اتريش و پروس فرا رسيد. 15( 1866سال 

برای ناپلئون [سوم] که در رابطه با بيسمارک 

کرد و از نتايج  می ده احساسخود را فريب خور

سياست توأم با ترديد و تعلل و غير مستقيم 

خود نيز ناراضی بود راهی » غرامت سرزمينی«

جز جنگ باقی نماند که نخست او را به سدان 

Sedan  و سپس به ويلهلم شوهه

Wilhelmshoh )16 (.کشاند 

سپتامبر  4پيامد ضروری اين وضعيت، انقالب 

. امپراتوری مانند کاخی در پاريس بود 1870

مقوائی درهم فروريخت و بار ديگر جمهوری 

اعالم شد. اما دشمن در دروازه ها مستقر بود؛ 

محاصره  Metzلشکرهای امپراتوری يا در متز 
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در اين وضعيت و يا در آلمان اسير شدند. 

دستگاه در اضطراری، مردم به نمايندگان پاريس 

 ادند که خود راقانون گذاری سابق اين امکان را د

سازمان دهند. » حکومت دفاع ملی«به صورت 

اين امر به آسانی صورت گرفت زيرا همۀ 

پاريسی هائی که قادر به استفاده از سالح بودند 

در گارد ملی نام نويسی کردند و مسلح شدند، 

طوری که اکنون کارگران اکثريت بزرگی را 

[در گارد ملی] تشکيل می دادند. اما تضاد بين 

حکومتی که تقريبا به طور کامل بورژوائی بود و 

پرولتاريای مسلح به صورت درگيری آشکار 

]، گردان های 1870اکتبر [ 31درآمد. در 

کارگری به تاالر شهرداری هجوم بردند و بخشی 

از اعضای حکومت را دستگير کردند. خيانت، 

زير پا نهادن مستقيم تعهدات حکومتی توسط خود 

چند گردان خرده بورژوازی حکومت و دخالت 

باعث آزادی دستگير شدگان شد و برای پرهيز 

از به راه افتادن جنگ داخلی در شهری که در 

محاصرۀ قدرت نظامی خارجی بود، حکومت 

 در ُپست خود ابقا گرديد.

، پاريس که دچار 1871ژانويۀ  28سرانجام در 

قحطی شده بود تسليم شد. اما با افتخاری که تا آن 

در تاريخ جنگ بی سابقه بود. استحکامات  زمان

، ندبرچيده شدتسليم شدند، توپ ها از ديوار شهر 

های خط دفاعی و گارد متحرک خلع سالح  هنگ

شدند و افرادشان خود را زندانی جنگی تلقی 

کردند. اما گارد ملی سالح ها و توپ های خود 

را حفظ کرد و با نيروهای فاتح [پروسی] صرفا 

س شد. نيروهای فاتح جرأت نکردند وارد آتش ب

پيروزمندانه وارد پاريس شوند. آنها فقط گوشۀ 

کوچکی از پاريس را اشغال کردند که در 

مذاکرات شامل بخشی از پارک های عمومی می 

شد و حتی اشغال اين بخش تنها چند روز طول 

کشيد! و در اين مدت آنهائی که پاريس را به 

دند خود به روز محاصره کرده بو 131مدت 

محاصرۀ کارگران مسلح پاريس در آمدند که به 

از حدود » پروسی«دقت مراقب بودند که هيچ 

بخشی که به فاتح خارجی واگذار شده بود تجاوز 

نکند. چنين بود احترامی که کارگران پاريس به 

ارتشی القا کردند که در مقابل او ارتش های 

امپراتوری سالح بر زمين نهاده بودند و 

) که برای انتقام گيری به 17ونکرهای پروسی (ي

سرزمين انقالب آمده بودند مجبور شدند با احترام 

 بايستند و دقيقا به اين انقالب مسلح درود بگويند!

در طول جنگ، کارگران پاريس خواست خود    

کرده بودند.  ادامۀ نبرد با تمام نيرورا محدود به 

 صلح قراریبر اما اکنون پس از تسليم پاريس و

) تی ير، رئيس جديد حکومت، مجبور شده 18(

 –بود بفهمد که فرمان روائی طبقات دارا 

تا هنگامی  –زمينداران بزرگ و سرمايه داران 

که کارگران پاريس مسلح باشند، در خطر است. 

نخستين عمل او اقدام برای خلع سالح کارگران 
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] نيروهای خط نبرد 1871مارس [ 18بود. در 

يل کرد تا توپخانۀ گارد ملی را که متعلق به را گس

اين گارد بود و در زمان محاصرۀ پاريس با 

هزينۀ مردم ساخته شده بود بربايند. اين اقدام به 

شکست انجاميد: پاريس متحدانه برای مقاومت 

بسيج شد و جنگ بين پاريس و حکومت فرانسه 

که در ورسای مستقر شده بود اعالم گرديد. در 

مارس  28کمون پاريس انتخاب و در  مارس 26

اعالم شد. کميتۀ مرکزی گارد ملی که تا آن زمان 

انحالل پس از  ،حکومت را در دست داشت

استعفای خود را  ،رسوای پاريس »پليس اخالق«

مارس، کمون نظام  30در  کمون نمود.تقديم 

گارد ملی  د وکرمنحل وظيفه و ارتش دائمی را 

کسانی  م نمود که همۀاعالرا تنها نيروی مسلح 

که توانائی حمل سالح داشتند می بايست در آن 

نام نويسی کنند. کمون پرداخت اجارۀ همۀ خانه 

] 1871تا آوريل [ 1870های مسکونی از اکتبر 

را لغو کرد و مبالغی که پراخت شده بود می 

بايست برای اجاره های آينده به حساب آورده 

ؤسسۀ وام شود، حراج های اشيائی که در م

شهرداری به گرو گذاشته شده بود متوقف گرديد. 

در همان روز خارجی هائی که در کمون انتخاب 

شده بودند در مسئوليت خود مورد تأييد قرار 

پرچم کمون پرچم جمهوری «گرفتند، زيرا 

). در اول آوريل تصميم گرفته 19» (جهانی است

شد که باالترين حقوقی که هر کارمند کمون و در 

نتيجه مسئوالن کمون دريافت خواهند کرد نبايد 

مارک) تجاوز کند.  4800فرانک ( 6000از 

روز بعد کمون فرمان جدائی کليسا از دولت را 

لغو تمام پرداخت  فرمان صادر کرد، همچنين

های دولتی برای مقاصد مذهبی و ملی کردن تمام 

آوريل  8مالکيت های کليسا. در نتيجۀ اينها، در 

فرمان حذف تمام نمادهای مذهبی،  ]1871[

تصويرها، تعليمات دينی و عبادات مذهبی و در 

همۀ آن چيزهائی که به قلمرو وجدان «يک کالم 

از مدارس صادر شد و به » شخصی تعلق دارد

آوريل، در پاسخ  5). 20تدريج به عمل در آمد (

به اعدام روزانۀ مبارزان کمون که توسط 

دند فرمانی مبنی بر ورسائی ها دستگير شده بو

گروگان گيری صادر شد اما هيچ گاه به اجرا در 

گارد  137آوريل، گيوتين توسط گردان  6نيامد. 

ملی بيرون آورده و در ميان شادی بزرگ 

آوريل کمون  12عمومی سوزانده شد. روز 

تصميم گرفت که ستون پيروزی در ميدان واندوم 

ده را که از ذوب توپ های به غنيمت گرفته ش

ساخته شده بود به  1809توسط ناپلئون در جنگ 

عنوان نمادی از شووينيسم و تحريک نفرت ملی 

ماه مه به اجرا  16منهدم کند و اين تصميم در 

آوريل کمون دستور داد که آمار  16درآمد. در 

کارخانه هائی که توسط سرمايه داران بسته شده 

آنها  بود تهيه شود و برای به راه انداختن و ادارۀ

توسط کارگرانی که قبال در آنها کار می کردند 
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طرح ريزی گردد، کارگرانی که می بايست در 

تعاونی های توليدی متشکل شوند. همچنين طرح 

هائی برای سازمان دهی اين تعاونی ها در يک 

) پيش بينی شده بود. در روز 21اتحاديۀ بزرگ (

بيستم کار شبانۀ نانواها لغو شد. دفترهای 

يابی، که از زمان روی کار آمدن امپراتوری کار

گماشتگان پليس و  ۀ انحصاریزهمچون حودوم 

استثمارگران عمل می کردند، به شهرداری های 

بيست  arrondissements) های 22برزن (

 گانۀ پاريس منتقل شدند. 

نزول آوريل به دستور کمون بنگاه های  30در 

و  استثمار خصوصی کارگران ری به خاطراخو

تضاد اين مؤسسات با حقوق کارگران در زمينۀ 

دست يابی به ابزار کار و اعتبارات، تعطيل 

کليسای «تخريب دستور ماه مه  5روز شدند. 

صادر گرديد، عبادتگاهی که برای  »آمرزش

وئی شانزدهم طلب آمرزش به خاطر اعدام ل

 ساخته شده بود. 

] به بعد، خصلت 1871مارس [ 18بدين سان از 

اتی جنبش پاريس، که پيش از آن به پس طبق

زمينۀ مبارزه با اشغالگران خارجی رانده شده 

بود، به شکلی حاد و روشن سر برآورد. از آنجا 

که کمون تقريبا تنها از کارگران يا از نمايندگان 

به رسميت شناختۀ آنان تشکيل می شد، تصميمات 

کمون بی شک خصلت پرولتری داشت. اين 

مان اصالحاتی بودند که فريا تصميمات 

بورژوازی جمهوری خواه صرفا به خاطر بزدلی 

اقداماتی که  ،اش آنها را به عمل در نياورده بود

زمينۀ الزم را برای فعاليت آزادانۀ طبقۀ کارگر 

مانند اين اصل که برای دولت،  –فراهم می کرد 

و يا فرمان  –دين امری صرفا خصوصی است؛ 

يانگر منافع مستقيم بکه هائی از جانب کمون 

طبقۀ کارگر بودند و قسما گسستی از نظام کهن 

جامعه به شمار می رفتند. اما در يک شهر 

محاصره شده تنها چيزی که امکان داشت حداکثر 

شروع تحقق اينها بود. از آغاز ماه مه به بعد تمام 

انرژی کمون صرف نبرد با نيروهائی می شد که 

سای گرد آمده هرچه بيشتر به گرد حکومت ور

  بودند.

آوريل، نيروهای ورسای بخشی از رود سن را  7

در غرب پاريس می  Neuillyکه از نوئی 

گذشت تصرف کرده بودند؛ اما در يک حمله به 

جبهۀ جنوبی [پاريس] با تلفات سنگين از ژنرال 

). 23به عقب رانده شدند ( ،اود شکست خورده

از سوی پاريس پيوسته بمباران می شد به ويژه 

همان کسانی که بمباران اين شهر از سوی 

نيروهای پروسی را همچون کفر و گناهی بزرگ 

برجسته می کردند. اينان با التماس از حکومت 

پروس می خواستند که سربازان فرانسوی زندانی 

شده در سدان و متز را به سرعت برگردانند تا 

بتوانند پاريس را دوباره برای ورسائی ها پس 

ند. از آغاز ماه مه در نتيجۀ بازگشت بگير
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تدريجی اين سربازان، نيروهای ورسای برتری 

عددی تعيين کننده ای به دست آوردند. اين امر از 

آوريل  23هنگامی که تی ير در  ،پيش آشکار بود

مذاکرات مربوط به مبادلۀ زندانيان را قطع کرد، 

مذاکراتی که در آن کمون پيشنهاد می کرد اسقف 

س و شمار زيادی از کشيشان به گروگان پاري

گرفته شده در مقابل آزادی تنها يک نفر، يعنی 

بالنکی که دوبار برای کمون انتخاب شده اما در 

زندانی بود، مبادله گردند.  Clairvauxکلروو 

تغيير لحن تی ير از گفتمانی مبهم و همراه با 

ترديد و تعلل، به بيانی محکم، گستاخانه، تهديد 

روشن تری بر اين امر  گواهخشن نيز، ه و کنند

ورسائی ها] بود. نيروهای  [تغيير استراتژی

ساکه  -ورسای استحکامات کوچک مولن

Moulin-Saquet  3واقع در جبهۀ جنوب را در 

را که  Fort Issyماه مه، استحکامات ايسی 

کامال در اثر آتش توپخانه به ويرانه تبديل شده 

 Fort Vanvesت وانو مه و استحکاما 9بود در 

مه به تصرف در آوردند. آنها در جبهۀ  14را در 

غرب به تدريج پيشروی کردند و دهکده ها و 

خانه های زيادی را که تا ديوار شهر ادامه داشتند 

گرفتند تا به خطوط دفاعی اصلی [پاريس] 

به يمن خيانت و توانستند مه  21روز برسند. در 

آنجا مستقر بودند  بی توجهی گاردهای ملی که در

راه خود را به درون شهر بگشايند. پروسی ها که 

استحکامات شمال و شرق را در اختيار داشتند به 

نيروهای ورسای اجازه دادند که از بخش شمالی 

شهر، که در زمان آتش بس برای پروسی ها 

ممنوع شده بود، عبور کنند و بدين سان پيش 

 جبهه ای ،وندوسيعی حمله ور شروند و در جبهۀ 

که پاريسی ها فکر می کردند توسط قرارداد آتش 

بس حمايت می شود و از اين رو دفاع ضعيفی 

برای آن در نظر گرفته و نفرات کمی در آنجا 

مستقر کرده بودند. در نتيجۀ همۀ اينها مقاومت 

ضعيفی در نيمۀ غربی پاريس، که بخش لوکس 

ی شهر بود، به عمل آمد. هر اندازه که نيرو

مهاجم به نيمۀ شرقی شهر، بخش کارگری شهر، 

نزديک تر شدند اين مقاومت قوی تر و مصرانه 

تر گرديد. تنها پس از هشت روز جنگ بود که 

آخرين مدافعان کمون در ارتفاعات بلويل و منيل 

از پای در آمدند و   Ménilmontantمونتان 

سپس قتل عام مردان، زنان و کودکان بی دفاع 

ته ای که در پيش بود به اوج خود در طول هف

رسيد. تفنگ ها ديگر سرعت کافی برای کشتن 

نداشتند از اين رو صدها تن را با آتش مسلسل 

در »  ديوار فدراليست ها«هالک کردند. 

که آخرين کشتار جمعی ) 24(گورستان پرالشز 

رجاست و شاهدی بی در آن رخ داد هنوز پا ب

زبان اما گويا از جنونی است که طبقۀ حاکم می 

تواند بدان روی آورد، هنگامی که طبقۀ کارگر 

جرأت کند برای حقوق خويش برپا خيزد. سپس 

هنگامی که ديگر کشتار همگی ممکن نبود نوبت 
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قربانيانی  بربه دستگيری وسيع توده ای، شليک 

گزيده می که خودسرانه از صفوف زندانيان بر

شدند و انتقال بقيه به اردوهای بزرگ تا در آنجا 

به انتظار محاکمه توسط دادگاه نظامی نگهداری 

شوند، رسيد. نيروهای پروسی که نيمۀ شمال 

شرقی پاريس را محاصره کرده بودند دستور 

داشتند که مانع عبور فراريان شوند، اما افسران 

يت را بر غالبا هنگامی که سربازان، فرمان انسان

عالی ترجيح می دادند چشم  فرماندهی دستور

خود را بر ماجرا می بستند؛ افتخار ويژه ای 

شايستۀ افراد ارتش ساکسون است که به گونه ای 

بسيار انسانی عمل کردند و بسياری از کسانی را 

 که آشکارا رزمندۀ کمون بودند فراری دادند. 

نگاه  سر پشت به ،سال پس از بيست ز،اگر امرو

می کنيم و به فعاليت و به اهميت تاريخی کمون 

الزم  ،افکنيم می نظر 1871پاريس در سال 

جنگ داخلی خواهد بود که بر روايتی که در 
 از آن شده چيزهائی بيافزائيم. فرانسه

اعضای کمون عبارت بودند از يک اکثريت، 

يعنی بالنکيست ها، که در کميتۀ مرکزی گارد 

اقليت، يعنی اعضای  ند و يکملی نيز غلبه داشت

اتحاد بين المللی کارگران که اساسا طرفداران 

مکتب سوسياليسم پرودونی بودند. اکثريت بزرگ 

بالنکيست ها در آن زمان تنها به واسطۀ غريزۀ 

انقالبی، پرولتری سوسياليست بودند؛ تنها شمار 

) که با 25کمی از آنها از طريق ويّان (

آشنائی داشت به درک سوسياليسم علمی آلمان 

بنابراين  روشن تری از اصول دست يافته بودند.

در حوزۀ اقتصادی کمون قابل فهم است که 

که امروزه از نظر ما می را کارهای زيادی 

. چيزی که به دادانجام ن ،دهد صورتبايست 

دشوارترين وجهی قابل فهم است ترس مقدس 

ا گونۀ کمون در مقابل بانک فرانسه است که او ر

وادار به متوقف شدن بر در اين بانک کرد. اين 

کار همچنين يک اشتباه بزرگ سياسی بود. بانک 

فرانسه در دست کمون بيش از ده هزار گروگان 

ارزش داشت. اين می توانست به معنی فشاِر کل 

بورژوازی فرانسه بر حکومت ورسای در جهت 

صلح با کمون باشد. اما شگفت انگيزتر درستی 

به رغم اينکه کمون از اقداماتی است که بسياری 

مرکب از بالنکيست ها و پرودونيست ها بود، 

. طبيعتا پرودونيست ها به طور عمده دادانجام 

مسئول فرمان های اقتصادی کمون هم به لحاظ 

جنبه های ارزنده و هم جنبه های بی ارزش اين 

را اقدامات بودند؛ همان گونه که بالنکيست ها 

آنچه در زمينۀ سياسی [به درستی] بايد مسئول 

صورت گرفت و آنچه فراموش شد دانست. در 

 -هر دو مورد، شوخی تاريخ تعيين کننده بود 

چنانکه معموال به هنگام تسخير قدرت از جانب 

و آن اينکه هر دو   –آئين پرستان رخ می دهد 

 ،ه مکتب شان تجويز می نموديزی کمخالف چ

 عمل کردند. 
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ليسِت دهقانان خرد و استادکاران پرودن، سوسيا

اتحاديه می نگريست. او در  پيشه ور، با نفرت به

اين باره می گفت که بدی های اتحاديه از خوبی 

هايش بيشتر است؛ اينکه اتحاديه بنا بر طبيعت 

خود سترون و حتی زيان مند است، زيرا 

زنجيری در مقابل آزادی کارگر است، آئين 

لد، سنگين و پرستی صرف است، غير مو

پرهزينه است، در ستيز با آزادی کارگر و 

صرفه جوئی در کار است و اينکه نکات منفی 

اتحاديه سريع تر از نکات مثبت آن افزايش می 

يابد؛ و اينکه رقابت، تقسيم کار و مالکيت 

خصوصی در قياس با اتحاديه، نيروی اقتصادی 

به شمار می روند. از ديدگاه پرودن، تنها در 

که پرودن  –يع بزرگ و مؤسسات بزرگ صنا

 –آنها را موارد استثنائی به شمار می آورد 

اتحاديه های کارگران می توانست جايگاهی 

بخش ايدۀ کلی انقالب، داشته باشد (نگاه کنيد به 

 ).26سوم) (

، صنعت بزرگ حتی در پاريس، 1871در سال 

که مرکز کارهای دستی هنری بود، ديگر موردی 

به شمار نمی رفت. مهم ترين فرمان  استثنائی

اقتصادی کمون، نهادينه کردن سازمان دهی 

صنايع بزرگ و حتی کارگاه ها [مانوفاکتورها] 

نه تنها براساس اتحاديۀ کارگران در هر 

کارخانه، بلکه بر پايۀ ترکيب همۀ اين اتحاديه ها 

) سازمان دهی 27در يک اتحاديۀ بزرگ بود (

در  درستی به ارکس کامالای که همان گونه که م

خاطرنشان می کند بايد  جنگ داخلی در فرانسه

پرودن  آموزۀ مقابل نقطۀ به به کمونيسم يعنی

رهنمون شود. از اين رو کمون گور مکتب 

سوسياليسم پرودنی نيز بود. امروزه اين مکتب از 

محافل کارگری فرانسه ناپديد شده است. در اين 

و چه » ايانامکان گر«کشور، چه در ميان 

، نظريۀ مارکس بی چون و »مارکسيست ها«

چرا حاکم است. تنها در ميان بورژوازی 

 هنوز پرودنيست هائی وجود دارند.» راديکال«

بالنکيست ها نيز آزمايش بهتری پس ندادند. آنها 

که در مکتب توطئه [گروه هم سوگندان] به بار 

آمده و با انضباط سختی که متناظر آن است 

حرکت می  براساس اين ديدگاه ،شده بودندمتشکل 

کردند که عدۀ کوچکی از افراد مصمم و خوب 

سازمان يافته قادر خواهند بود در لحظۀ مناسبی 

دست گيرند، بلکه با  نه تنها سکان دولت را در

) 28نشان دادن انرژی عظيم و بی رحمانه (

قدرت را تا زمانی حفظ کنند که موفق شوند تودۀ 

ا به انقالب جلب نمايند و آنها را به وسيع مردم ر

گرد دستۀ کوچک رهبران گرد آورند. اين امر 

پيش از هر چيز مستلزم جدی ترين تمرکز 

ديکتاتور منشانۀ تمام قدرت در دستان حکومت 

انقالبی جديد بود. حال ببينيم کمون که بالنکيست 

ها در آن اکثريت را تشکيل می دادند در عمل چه 

همۀ اعالميه های خود خطاب به کرد؟ کمون در 
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فرانسويان در استان ها فراخوان داد تا فدراسيون 

آزادی از همۀ کمون های فرانسه با کمون پاريس 

تشکيل دهند، سازمانی ملی که برای نخستين بار 

می بايست توسط خود ملت ايجاد شود. اين دقيقا 

 –قدرت سرکوبگر حکومت متمرکز پيشين 

دستگاه اداری که ناپلئون ارتش، پليس سياسی و 

به وجود آورده بود و پس از آن  1798در سال 

از جانب هر حکومت جديدی به عنوان ابزاری 

رضايت بخش به ضد مخالفانش به کار گرفته می 

) 29آری دقيقا اين قدرت بود که می بايست ( -شد

در همه جا سقوط کند همان گونه که در پاريس 

 سقوط کرده بود.

از کمون مجبور شده بود بپذيرد که از همان آغ

طبقۀ کارگر هنگامی که به قدرت برسد نمی تواند 

) ؛ که طبقۀ 30با ماشين دولتی کهن سر کند (

کارگری که به قدرت دست يافته برای اينکه 

سيادتی را که فتح کرده از دست ندهد بايد از يک 

سو ماشين سرکوبگری را که پيش از آن به ضد 

ت منهدم کند و از سوی ديگر او به کار می رف

خود را در مقابل نمايندگان و مقامات رسمی 

 خودش با اعالم قابل عزل بودن همۀ آنها بدون

). 31و در هر زمان، محافظت کند ( استثنا

) 32ويژگی شاخص دولت کهن در چه بود؟ (

جامعه در آغاز صرفا از طريق تقسيم کار، 

که ارگان های خودش را به وجود آورده بود 

مراقب منافع مشترکش باشد. اما اين ارگان ها، 

که قدرت دولتی در رأس آنها قرار داشت، در 

طول زمان به دنبال منافع ويژه شان، خود را از 

خدمتگزار جامعه به سرور جامعه تبديل کردند. 

اين را نه تنها در پادشاهی موروثی بلکه در 

جمهوری دموکراتيک هم می توان ديد. در هيچ 

دقيقا به اندازۀ آمريکای » سياستمداران«جا 

شمالی بخش مجزا و نيرومندی از ملت را تشکيل 

نمی دهند. در آمريکای شمالی هر يک از دو 

حزبی که به تناوب جايگزين ديگری در قدرت 

می شود، به نوبۀ خود توسط کسانی که سياست 

را به کسب و کار تبديل کرده اند کنترل می 

کرسی های مجامع قانون  گردد، کسانی که روی

گذاری کل کشور و نيز اياالت مختلف بورس 

بازی می کنند يا زندگی شان از راه تبليغ برای 

حزبشان می گذرد و به هنگام پيروزی آن حزب 

پست و مقامی پاداش می گيرند. امری شناخته 

شده است که چگونه آمريکائی ها طی سی سال 

تحمل ناپذير  اخير کوشيده اند که  اين يوغ را که

شده کنار بزنند و به رغم همۀ اينها هرچه عميق 

تر در باتالق فساد فرو می روند. دقيقا در آمريکا 

است که اين روند که قدرت سياسی خود را از 

جامعه جدا کند به بهترين وجهی مشاهده می شود 

در حالی که قرار بود صرفا ابزار جامعه باشد. 

وجود دارد، نه  در آمريکا نه دودمان سلطنتی

جز شمار  به) 33دائمی (اشرافيت و نه ارتش 

معدودی که مراقب سرخ پوستانند، در آمريکای 
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شمالی هيچ بوروکراسی ای با منصب های دائمی 

و حق مستمری نيست. با اين همه در اينجا با دو 

دار و دستۀ بزرگ از بورس بازان سياسی 

 مواجهيم که به تناوب قدرت دولتی را تصاحب

فاسد ترين وسايل برای فاسد  امی کنند و از آن ب

) اهداف بهره می گيرند و ملت در 34ترين (

 برابر اين دو کارتل بزرگ سياستمداران که

ظاهرا خدمتگزار ملت اند اما در واقع بر آن 

 سلطه دارند و غارتش می کنند، ناتوان است.

در مقابل اين تبديل دولت و ارگان هايش از 

تبديلی اجتناب  –امعه به سرور آن خدمتگزار ج

کمون از دو  –ناپذير در همۀ دولت های کهن 

). نخست اينکه 35وسيلۀ خطاناپذير استفاده کرد (

همۀ مناصب اداری، قضائی و آموزشی را با 

آرای عمومی همۀ افراد ذی نفع، انتخابی کرد با 

اين حق که انتخاب کنندگان در هر زمان حق 

ه باشند. دوم اينکه همۀ فراخوان [عزل] داشت

مقامات رسمی، باال يا پائين، صرفا مزدی برابر 

مزد کارگران داشتند. باالترين حقوقی که کمون 

فرانک بود. بدين سان حتی  6000می داد برابر 

جدا از اختيارات محدود [و تعريف شدۀ] ارگان 

های نمايندگی و وکالتی، مانعی واقعی در برابر 

بی حرفه ای شخصی به مقام جوئی و جاه طل

 وجود آمد.

درهم شکستن قدرت دولتی گذشته و جايگزين 

کردن آن توسط ارگان های حقيقتا دموکراتيک به 

جنگ داخلی در فرانسه تفصيل در بخش سوم 
تشريح شده است. اما در اينجا الزم است يک بار 

ديگر روی برخی جنبه های آن مکث شود، زيرا 

خرافی به دولت از در آلمان، اعتقاد  ويژه به

فلسفه به آگاهی عمومی بورژوازی و حتی 

بسياری از کارگران منتقل شده است. طبق درک 

خدا بر روی يا قلمرو » تحقق ايده«فلسفی، دولت 

زمين است که اگر به زبان فلسفی ترجمه شود به 

معنی قلمروی است که در آن حقيقت و عدالت 

گاه داز اين دي جاودان تحقق يافته يا بايد تحقق يابد.

نوعی احترام خرافی نسبت به دولت و هرچه با 

آن پيوند دارد ناشی می شود که به آسانی ريشه 

می دواند چون مردم از کودکی به اين تصور 

کنند که امور و منافع مشترک کل  عادت می

جامعه را نمی توان جز از طريقی که در گذشته 

تی تعقيب شده يعنی جز از طريق دولت و مقاما

) دنبال کرد. 36(که پست های پر درآمد دارند 

 سلطنت به اعتقاد از را خود که مردم هنگامی

 دموکراتيک جمهوری به و کرده رها موروثی

اند فکر می کنند که گام فوق العاده  گرويده

جسورانه ای به پيش برداشته اند. اما در واقعيت 

دولت چيزی نيست جز ماشين سرکوب طبقه ای 

ۀ ديگر و اين امر عمال در جمهوری توسط طبق

دموکراتيک کمتر از سلطنت نيست و در بهترين 

حالت شری است که پرولتاريا پس از مبارزۀ 

پيروزمندانه اش برای سيادت طبقاتی به ارث 
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برده است و پرولتاريای پيروزمند مانند کمون 

نمی تواند تا آنجا که ممکن است از زدودن هرچه 

های آن خودداری کند تا بيشتر بدترين جنبه 

زمانی که نسلی که در شرايط نوين و آزاد تربيت 

 شده قادر گردد کل آشغال دولت را بيرون بريزد. 

يک اخيرا سوسيال دموکرات عامی بی فرهنگ 

کلمات ديکتاتوری پرولتاريا شنيدن از بار ديگر 

 ]بخشی[عافيت  جويانه ایعافيت وحشت دچار 

يد بدانيد اين آقايان، می خواه خوب .شد

ديکتاتوری پرولتاريا شبيه چيست؟ به کمون 

 پاريس بنگريد. کمون ديکتاتوری پرولتاريا بود.

 ف. انگلس

 18لندن، در بيستمين سالروز کمون پاريس، 

 1891مارس 
 پانوشت ها 

همۀ پانوشت ها جز در مواردی که به ترجمۀ فرانسوی 

» ارسیمترجم ف«اشاره شده يا در پايان پانوشت کلمات 

 .از ترجمۀ انگليسی است، آمده است

انگلس اين مقدمه را برای چاپ سوم  -1

اثر مارکس (انتشارات  جنگ داخلی در فرانسه

توسط اتشارات  1891ژوبيله) نوشت که در سال 

در برلن به مناسبت بيستمين سالگرد به پيش 

 مقدمه اين کمون پاريس منتشر شد. انگلس در

ی تجربيات کمون ضمن نشان دادن اهميت تاريخ

پاريس و نيز تعميم نظری آنها که مارکس در 

خود نيز ،مطرح کردهجنگ داخلی در فرانسه 

مطالبی در زمينۀ تاريخچۀ کمون از جمله فعاليت 

های بالنکيست ها و پرودنيست ها بدان افزوده 

است. انگلس در نسخۀ انتشارات ژوبيله دو اثر 

ای ديگر مارکس، پيام های نخست و دوم شور

عمومی اتحاد بين المللی کارگران دربارۀ جنگ 

جنگ پروس را نيز به عنوان مقدمه بر  –فرانسه 
اضافه کرد. جزوه هائی که داخلی در فرانسه 

جنگ داخلی بعدها به زبان های گوناگون زير نام 
مقدمۀ انگلس را  معموال ،منتشر شدندفرانسه در 

 نيز در بر داشتند.

در «ييد او زير عنوان مقدمۀ انگلس نخست با تأ
در مجلۀ دی نوی »  بارۀ جنگ داخلی در فرانسه

-1891، 2(جلد  18) شمارۀ زمان نوسايت (

عبارت  زمان نو) چاپ شد. هيأت تحريريۀ 1890

را که در » سوسيال دموکرات عامی بی فرهنگ«

آلمانی عامی بی «پايان مقدمۀ انگلس آمده به 

ل تغيير داد [تا به حزب سوسيا» فرهنگ

دموکرات آلمان بر نخورد!]. از نامۀ ريچارد 

فيشر به انگلس معلوم بود که انگلس اين تغيير 

خودسرانه را تأييد نمی کند. اما او اين تغيير 

کلمات را حفظ کرد چون نمی خواست که روايت 

های مختلفی از آن مقدمه به طور هم زمان وجود 

داشته باشد. ما در اين چاپ عبارت اصيل انگلس 

 را آورده ايم.
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مقدمۀ انگلس برای نخستين بار به زبان روسی 

در ژنو  1893در سال جنگ داخلی در فرانسه با 

، اتشارات بوروستنيک 1905منتشر شد. در سال 

را همراه با جنگ داخلی در فرانسه در اُدسا ، 

با  1891مقدمۀ انگلس از چاپ سوم آلمانی 

 ويراستاری و. ا. لنين منتشر کرد.

 ۀ فرانسوی: ُبردترجم -2

در آثار برگزيدۀ مارکس و انگلس، مؤسسۀ  -3

انتشارات به زبان های خارجی، مسکو 

 . يادداشت 221-311، ص 1951

ترجمه هائی از اين کتاب مارکس به فارسی هم 

 منتشر شده است. مترجم فارسی

اشاره به جنگ های آزادی ملی توسط   -4

مردم آلمان به ضد سلطۀ ناپلئون است. 

 ترجمۀ انگليسیيادداشت 

در پايان جنگ های ضد ناپلئونی، محافل  -5

ارتجاعی در آلمان کسانی را که در جنبش 

به ضد نظام ارتجاعی دولتی آلمان مبارزه 

می کردند و تظاهرات سياسی با خواست 

عوام «وحدت آلمان سازمان می دادند 

می ناميدند. اين جنبش در ميان » فريب

ه انجمن روشنفکران و دانشجويان، به ويژ

های ژيمناستيک دانشجوئی گسترش يافت. 

از سوی مقامات مرتجع » عوام فريبان«

 مورد تعقيب قرار گرفتند.

در پانوشتی بر جلد دوم آثار مارکس و انگلس، 

توضيح بيشتری در اين زمينه هست که آن را در 

-1815پس از کنگرۀ وين («زير می آوريم: 

ک ) بسياری از انجمن های ژيمناستي1814

دانشجوئی که در زمان مبارزه با سلطۀ ناپلئونی 

سر برآورده بودند با ارتجاع زمينداران سلطنت 

طلب به مخالفت برخاستند و خواستار وحدت آلمان 

شدند [آلمان در آن زمان متشکل از ده ها دولت 

کمابيش مستقل و متمايز بود. مترجم فارسی]. در 

سال به مناسبت سيصدمين  1817اکتبر سال  18

جنبش اصالح دينی [پروتستانتيسم] و چهارمين 

سال نبرد اليپزيک، دانشجويان جشن وارتبورگ 

Wartburgfest   در قلعۀ وارتبورگ نزديک]

آيزنباخ] را سازمان دادند که به تظاهراتی به ضد 

دانشجويان  1819رژيم مترنيخ منجر شد. در سال 

مخالف و ديگر روشنفکران آزادانديش از سوی 

رانس وزرای دولت های آلمان در کارلسباد به کنف

متهم شدند و در معرض اقدامات » عوام فريبی«

 منبع:». تالفی جويانه قرار گرفتند

 

http://www.marxists.org/archive/marx/

works/cw/volume02/footnote.htm 

 مترجم فارسی.
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 ترجمۀ فرانسوی: نوکر فرمانبردار -6

يام دوم پنگاه کنيد به : کارل مارکس،  -7
شورای عمومی اتحاد بين المللی کارگران 

 پروس –در بارۀ جنگ فرانسه 

و  ائتالف ها ترجمۀ فرانسوی: همۀ -8

 دود خواهند شد شاهان معاهدات

 ترجمۀ فرانسوی: دچار هراس شده است -9

محله ای در شرق پاريس. مترجم   -10

 فارسی

سلطت طلبان فرانسه در آن زمان بين   -11

بودند:  سه حزب سلطنتی تقسيم شده

لژيتيم «لژيتيميست ها يا طرفداران سلطنت 

بوربون ها، اورلئانيست ها يا » يا مشروع

طرفداران دودمان اورلئان ها و بناپارتيست 

ها يا طرفداران لوئی بناپارت (ناپلئون 

 سوم).

 هنگام آن در که بناپارت کودتای لوئی  -12

بود، او مجلس ملی  فرانسه جمهور رئيس

سال بعد خود را را منحل کرد و يک 

 امپراتور فرانسه ناميد.

نامی که به دوران سلطنت لوئی بناپارت  -13

داده شده در تمايز  1870 تا 1852 از يعنی

با امپراتوری اول ناپلئون اول که از سال 

 بود. 1814تا  1804

 ترجمۀ فرانسوی: بی معنی بود.  -14

پروس در جنگ با اتريش که توسط   -15

روز شد و بيسمارک طرح ريزی شده بود پي

با کنار زدن اتريش از کنفدراسيون آلمان، 

برتری خود را برای ايجاد امپراتوری آلمان 

بين  نگج تضمين کرد. ناپلئون سوم در

پروس و اتريش موضع بی طرفی اتخاذ 

کرد و در مقابل، به عبث، انتظار داشت که 

بخشی از سرزمين دولت های آلمان را 

ود به چنان که بيسمارک قولش را داده ب

 دست آورد.

 1870در روزهای اول و دوم سپتامبر   -16

نبردی تعيين کننده در جنگ بين فرانسه و 

پروس در نزديکی سدان، شهری در شمال 

شرقی فرانسه رخ داد که نتيجۀ آن تار و 

مار شدن کامل ارتش فرانسه بود. براساس 

 2تسليم نامه ای که ستاد ارتش فرانسه در 

 80000ئون سوم و سپتامبر امضا کرد ناپل

سرباز، افسر و ژنرال ارتش فرانسه اسير 

 19تا  1870سپتامبر  5جنگی شدند. از 

ناپلئون سوم در ويلهلم شوهه  1871مارس 

قلعه ای در نزديکی کاسل بازداشت بود. 

شکست عظيم ناپلئون سوم در سدان، سقوط 
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امپراتوری دوم را تسريع کرد. در نتيجه در 

رانسه جمهوری در ف 1870سپتامبر  4

 اعالم شد. 

اشراف روستائی پروس که غالبا  -17

فرماندهی ارتش پروس را در دست داشتند. 

 مترجم فارسی

 –منظور پيمان صلح مقدماتی فرانسه   -18

فوريه در ورسای  26آلمان است که در 

توسط آدولف تی ير و ژول فاور از طرف 

فرانسه و بيسمارک از طرف آلمان امضا 

پيمان، فرانسه پذيرفت  شد. طبق مواد اين

آلزاس و بخش شرقی لورن را به آلمان 

ميليارد فرانک به  5بدهد و غرامتی معادل 

آلمان بپردازد و آلمان تا زمانی که غرامت 

پرداخت نشود فرانسه را در اشغال داشته 

 1871مه  10باشد. پيمان صلح نهائی در 

 امضا شد. 

نقل از گزارش کميسيون انتخابات کمون  -19

روزنامۀ در ارگان کمون منتشر شد. که 
 31، 90شمارۀ رسمی جمهوری فرانسه، 

 .1871مارس 

انگلس احتماال به محتوای فرمانی اشاره   -20

دارد که توسط ادوار ويّان که مسئول 

[نمايندۀ] آموزش و پرورش کمون بود 

روزنامۀ رسمی جمهوری صادر شد و در 
منتشر  1871مه  12در تاريخ فرانسه 

 گرديد.

جمۀ فرانسوی: در يک فدراسيون تر -21

 بزرگ

کوی، محله، بخشی از  -1برزن:    -22

 -2تقسيمات شهر (از طرف شهرداری) 

شعبه ای از شهرداری که به امور يک 

محله رسيدگی می کند. فرهنگ معين 

 (مترجم فارسی)

 -Émile Eudes ،1888اميل اود   -23

دار، کتاب  ، داروخانهدانشيمي 1843

نزديک به جريان فروش و روزنامه نگار، 

بالنکيستی و از مسئوالن نظامی کمون 

 پاريس بود. (مترجم فارسی)

اکنون معموال ديوار کمونارها ناميده می   -24

 شود.

،  Vaillant Edouard ويان ادوار  -25

، بالنکيست، عضو 1915-1840

انترناسيونال، عضو کمون و سپس عضو 

حزب سوسياليست کارگری فرانسه. 

 (مترجم فارسی)

ايده های کلی به اثر پرودن به نام اشاره  -26
، چاپ پاريس، انقالب های سدۀ نوزدهم
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، است. مارکس در نامه ای به انگلس 1851

ديدگاه های مطرح  1851اوت  8در تاريخ 

شده در اين نوشتۀ پرودن را مورد نقد قرار 

داد. همچنين نقدی از آن را در نوشته ای از 

کلی  نقد تحليلی ايده هایانگلس زير عنوان 
می توان انقالب های سدۀ نوزدهم پرودن 

، جلد آرشيوهای مارکس و انگلسيافت ( 

 ).13-17، ص 10

ترجمۀ فرانسوی: در يک فدراسيون   -27

 بزرگ

ترجمۀ فرانسوی: با به کار بردن انرژی   -28

 و جرأت فراوان

 قدرت اين دقيقا ترجمۀ فرانسوی: آری   -29

 بايست از نظر بالنکيست ها می که بود

فرانسوی: نمی تواند ماشين ترجمۀ   -30

 دولتی کهن را به خدمت خود گيرد

ترجمۀ فرانسوی: و از سوی ديگر با   -31

اعالم قابل عزل بودن همۀ نمايندگان و 

مقامات رسمی خودش در هر زمان، 

 تضمين هائی در مقابل آنها بگيرد

ترجمۀ فرانسوی: خصلت ماهوی دولت   -32

 تاکنون چه بوده است؟

مربوط » آمريکا نبود ارتش دائمی در«  -33

به زمانی است است که انگلس اين مقدمه 

را می نوشته است. آمريکا از اواخر سدۀ 

نوزدهم به ويژه پس از جنگ آمريکا و 

و ورود نيروهای  1898اسپانيا در سال 

آمريکا به کوبا و فيليپين  و گسترش وسيع 

نيروی دريائی و ناوگان های جنگی در 

آوردن نيروها آغاز قرن بيستم و به ميدان 

به مقياسی عظيم و جهانی در دوران جنگ 

اول و دوم و جنگ های پس از آن، ديگر 

کشوری نيست که ارتش دائمی نداشته باشد! 

آمريکا اکنون نه تنها در خاک اين کشور، 

بلکه در سراسر جهان صدها پايگاه نظامی 

و صدها هزار نيروی مسلح دائمی (يا 

ر يا ديرپا) و عمال ماندگا» موقت«ظاهرا 

در آمريکا » بوروکراسی«دارد. در مورد 

هم بايد گفت که اليه وسيع و نيرومندی از 

بوروکرات ها چه در دستگاه های دولتی و 

چه در بخش خصوصی اين کشور وجود 

بازتوليد می شود.  (مترجم  پيوسته دارد و

 فارسی) 

 ترجمۀ فرانسوی: ننگين ترين  -34

تراز از ترجمۀ فرانسوی: کمون برای اح  -35

 از هايش ارگان و دولت اين تبديل

که در نظام  آن سرور به جامعه خدمتگزار
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 وسيلۀ دو از های کهن اجتناب ناپذير بود،

 کرد استفاده خطاناپذير

دولت و مقامات : فرانسوی ترجمۀ   -36

 رسمی آن

 

 دآرش جاوي 

   ۹۱ارديبهشت  ۲۱

 ،91فروردين  31در روزنامه آفتاب يزد مورخ 

معيشت شفتگی و نابسامانی وضع در مورد آ

از آنان، غير قابل انکار  ۀقفاو کارگران و فقر 

کميته مزد ی قول فرامرز توفيقی يکی از اعضا

حداقل ناظر بر تصويب مزد که  ،تهراناستان 

 91هزار تومانی برای کارگران در سال  389

% از کارگران 60:«آمده است که  ،بوده است

 ».زندگی می کنندقانونی در محدوده خط مرگ 

شرايط در ايران نظام ظالمانه سرمايه داری حاکم 

فالکت باری را تدارک ديده است که چشم انداز 

کارگر ايران ترسيم  ۀتيره و تاری را برای طبق

که بزرگ ترين طبقۀ اجتماعی  کارگرانمی کند. 

در جامعۀ  نعم مادیتوليد کنندۀ و بزرگ ترين 

ستم  رين سهم برِ در عين حال بزرگ ت، ايرانند

  ند.اجتماعی در اين کشور

، در مبارزه برای کنترل جناح های مختلف رژيم

وقتی  و در انحصار خود گرفتن قدرت دولتی،

به ارائه  دادن رقيب خودناکارآمد جلوه برای 

، رنددانياز و آماری از معضالت جامعه  شرح

به اصطالح محقق و آمار شناس می شوند و 

از درد و رنج کارگران  ،دهوجدانشان تحريک ش

هم با  ،. آنانگويندو زحمتکشان سخن می 

سرکوب و سر نيزه می خواهند سکوت را در 

هم برای کسب اعتبار و آبرو  جامعه حاکم کنند و

 برای خود، با شيادی به تحميق توده می پردازند.

و  فقرو جامعه را به انحطاط کشانده اند،  آنان که

اند، انده جامعه گسترگرانی را در  بيکاری و

شرمانه مردم را به آمار ارجاع می  اکنون بی

دهند. همچنان که چندی پيش احمدی نژاد در يکی 

فرهنگ  از نطق های دوره گردی اش که با

سخن می راند،  ی خاص خود نيزارکوچه باز

 تصوير وقيحانه ای از خط فقر ارائه داده بود. او

وزنامه خوانده بود (ر» ِسرکاری«خط فقر را 

  .)88شهريور 17سه شنبه  –مردم ساالری 

يکی از خط مرگ سخن از ميان اين جناح ها، 

ل فقر و گرانی ضبرای حل مع یديگر، می گويد

و  ،ل می جويدسثنا تو بيکاری به خدا و دعا و و

يکی ديگر هم اساسآ کل ماجرا را منکر می شود 

و برای اثبات تحليل های فاضالنه اش نشانی 

 حله اش را ارئه می دهد. بقالی م

از امکان دست يابی به  گرچه طبقه کارگر هنوز

همچنين از دانش  تشکل مستقل طبقاتی خود و
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به همين دليل  و استمبارزه طبقاتی خود محروم 

متحد، مقابل دشمنانش  نمی تواند سازمان يافته و

که  است، ليکن از اين درايت برخوردار بايستد

وجود آورندگان ه و بعامالن سيه روزی خود 

خوبی بشناسد و فريب ه خط مرگ را بو خط فقر 

 ترفند ها را نخورد. کارگران و اين سياست ها و

زحمتکشان می دانند که همه جناح های حکومتی 

 ،خارج از حاکميت همه سرمايه داران داخل و و

که ماندگاری و  ،را تشکيل می دهند واحدی ۀطبق

. ن دارنداستثمار آنا بهره کشی و ازحيات خود را 

نفی يا پايين بردن تصنعی آمارها و حتی  باال و

که  ،کارگرانواقعيت ها تنها موجب تمسخر 

را با پوست و گوشت خود  وقینابرابری و بی حق

از رژيمی می  آنانانزجار و  ،لمس می کنند

سيه روزی  گردد که عامل اصلی همه مشقات و

 های توده های مردم است. 

چگونه دستکاری آمارها ه رغم آنکه ب ،کارگران

شوند، ستم های اقتصادی، اجتماعی، سياسی و 

در زندگی روزمره فرهنگی موجود در جامعه را 

نها دست آبا  تجربه می کنند و عمالحس و خود 

به گريبانند و تالش می کنند خود پاسخ مقتضی 

تغيير  آگاه خواهند شدبرای آنها بيابند. همچنان که 

دست خود ه بتنها کارگر  ۀسرنوشت طبق

. آگاهی، اتحاد و پذير استکارگران انجام 

سازمان يابی طبقه کارگر اولين و اساسی ترين 

  تحول جامعه می باشد. شرط تغيير سرنوشت و

 

 

 شيده رخ فروز                                 

   ۹۱ارديبهشت  ۲۲

استبداد و اختناق حاکم سيستم ارتجاعی و پوسيده 

که از  ،نظام قرون وسطائی جمهوری اسالمی

وايای خصوصی ز بر تمامدخالت پليسی طريق 

اين ، ابزاری است که است حاکمزندگی مردم 

حفظ بقای ننگين  سعی درهمواره به مدد آن رژيم 

برای کارگران و توده که . اين مسئله خويش دارد

به صورت مانع بزرگی در برابر  های محروم

ی و دمکراسی در تمامی عرصه دستيابی به آزاد

، روز به روز های حيات جامعه  تبديل شده است

همچون سدی عليه  رده تری می يابد وابعاد گست

  . ب رو به پيش توده ها عمل می کندانقال

که با شرع روبنای سياسی و نظام قضائی 

" اسالم به شدت درهم تنيده است و خود "مقدس

مايه داری سر يکی از تضادهای عمده با زيربنای

عمال اِ  پوششدر ، ه را تشکيل می دهدجامع

خود ارتجاعی و ضد مردمی قوانين و مقررات 

  . را به نمايش می گذارد

يکی از اين قوانين در رابطه با محدوديت و 

فيلترينگ اينترنت در راستای عدم دسترسی 

، آگاهی، اطالعات آزادانه و همه جانبه مردم به
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و انحصار آن در خدمت امکانات و تکنولوژی 

، . سرکوب آزادی های سياسیاسترژيم 

، واقعيتی اجتماعی و پايمال کردن حقوق مردم

است که حتی سران جمهوری اسالمی نيز با 

، وقاحت نمی توانند و نمی خواهند منکر آن شده

. هنوز مدت می خيزنداز آن نيز بردفاع  بلکه به

" يهمان زيادی از دادن حکم مأموريت "ولی فقز

يی برای به احمدی نژاد مبنی بر تشکيل شورا

، نگذشته بود که نيروی فعاليت در زمينه اينترنت

به بهانه تأمين امنيت ، طی اطالعيه ایانتظامی 

در ) کاربران (بخوان ناامنی و تجسس پليسی

مراکز اينترنتی و"کافی  ، برای فضای اينترنتی

نصب  برایای  روزه 15مهلت اران " دنت

مدار بسته در محيط کار خود و گرفتن  دوربين

مراجعه کنندگان و ثبت هويت  ارت شناسايی ازک

ابعاد اين قانون سرکوبگرانه  .تعيين کرد، آنان

شديدتر عليه باز هم عمال سانسور عالوه بر اِ 

موجبات تعطيلی و ، کاربران در  فضای اينترنتی

اين مراکز را نيز شاغالن بيکاری بخشی از 

که ديگر قادر به تحمل فشارهای فراهم ساخت 

ۀ " و پرداخت هزين"نظارت بر اماکن ۀادار

ل اضافی نصب دوربين مداربسته و اعمال کنتر

عمال اين اِ  زيرا ،پليسی بر مراجعين را نداشتند

ود منجر به کسادی کار آنان خودی خه ب مقررات

  . شدمی 

" که خود شخصا در اين زمينه قدم به "ولی فقيه

به دفاع و وقيحانه ده بود باز هم آشکارا ميدان نها

تجاعی و سرکوبگرانه رژيمش از قوانين ار

... معموال برخی از اصحاب رسانه و پرداخت: "

 خبری هايی سايتاهل فن ناگزير به استفاده از 

هوری اسالمی اساس مقررات جمهستند که بر

. اينکه استفاده از اين سايت ها ايران فيلتر شده اند

حکمی دارد را  هفن به لحاظ شرعی چ توسط اهل

خبرنگار در استفتايی از دفتر مقام معظم رهبری 

: . پرسششده که در ادامه از نظر می گذرد جويا

 ، اين دراندبرخی از سايتهای خبری فيلتر شده 

ه برخی افراد به سبب موقعيت حالی است ک

، مثل خبرنگاران بايد به اين سايتها رجوع شغلی

. معموال اين و اطالعات کسب کنند کنند و اخبار

. حکم در سايتهای مجاز نيز وجود ندارد اخبار

شرعی استفاده از سايتهای فيلتر شده برای کسانی 

که ضرورت شغلی آنها ايجاب می کند از اين 

، چيست؟ پاسخ: به طور کلیسايتها استفاده نمايند 

استفاده از فيلترشکن تابع قوانين نظام جمهوری 

باشد و تخلف از مقررات جايز ی اسالمی م

 .)17/2/91 –روزنامه آفتاب يزد نيست." (

بی  حمايت  ) چيزی جزجواب رهبر (ولی فقيه

 –سرکوب آزاديهای سياسی  از چون و چرا 

اجتماعی و پوشاندن لباس قانون به سياستی 

ن حقوق مردم و ارتجاعی برای لگدکوب کرد

ت که اين در حالی اس. ستمجرم شناختن آنان ني
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قرار است از چند ماه ديگر "اينترنت حالل" 

ن نيز ) رسما به اجرا گذاشته شود و هم اکنو(ملی

 ۀ" در ادامسرويس ايميل رژيم با نام "چاپار

کاربران تشديد جو پليسی و اعمال کنترل عليه 

اما توده ها نيز در . ايرانی مشغول فعاليت است

اند مبارزات خود عليه رژيم همواره نشان داده 

که اين سرکوب ها و محدوديت ها پايدار نبوده و 

با اين گونه سياست آنها راهی را برای مقابله 

های ارتجاعی پيش رو قرار خواهند داد. اين 

و رژيمش ) (ولی فقيه درسی است که ديکتاتور

 .هرگز نياموختند

 

 

 آرش جاويد

 ۹۱ارديبهشت  ۲۰

 اریزحتی از برگامسال اسالمی جمهوری 

نيم بند روز کارگر توسط عوامل خود  وصوری 

! در حالی که رژيم ممانعت به عمل آورد ،نيز

روِز سال را به نام های کذايی و خود  365

به مناسبت های  ساخته نام گذاری می کند و

سام آور لمپن سر مختلف با هزينه های سنگين و

های جيره خوار خود را به کار می گيرد تا شبانه 

اذهان توده ها و تشويش ی روز به سم پاش

روز کارگر را از وحشت  برگزاری، بپردازد

امکان زمينه سازی تشکل توده ای مستقل 

 کارگران، جرم دانسته است.

برای برپا کردن يک چادر مراسم  اين رژيم

در  »ايام فاطميه«روز در  10مذهبی به مدت 

منطقه ای دور افتاده بيش از صد ميليون تومان 

برای نقاشی تصوير خامنه  ،کندپاش می  ريخت و

برای و  نمايدای ميليون ها تومان هزينه می 

می هها تريبون َعلَم جنبيدن فک آخوندی مرتجع د

 النفعابا همراه  انکارگرکند، ولی هنگامی که 

کارگری برای بزرگ داشت روز کارگر قصد 

برپايی يک تجمع يا راه پيمايی داشته باشند مورد 

د و بايد چندين سال در تعقيب قرار می گيرن

ه ب يازندان بمانند و مورد شکنجه قرار گيرند 

ارشان در فقر و تنگدستی دست دادن ک دليل از

 .بسر برند

مولد ثروت و بزرگ ترين  انکارگربا آنکه 

که به دليل  ایسرمايه ثروت و  ند،ۀ کشورسرماي

به جيب سرمايه داران سرازير می  شاناستثمار

با  همبستگیدر که  دنندار حق اين راولی  ،شود

آزادانه هم طبقه ای های خود در ايران و جهان، 

اين  د و درنرا گرامی بدار کارگرروز جهانی 

خواست . دنروز خواست های خود را اعالم کن

اسالمی از  های کارگران چيست که جمهوری

؟ کارگران در قطعنامه شنيدن آنها وحشت دارد

روز جهانی  ه،منتشر شده به مناسبت اول ماه م

 اری زجمهوری اسالمی با برگ چرا

 روز جهانی کارگر مخالف است؟
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ست های خود را چنين خواسرلوحۀ  ،کارگر

 لغو، عقيده آزادی نامحدود بيان و: «اعالم داشتند

تحزب،  ، حق تشکل وسانسور، حق اعتصاب

حق اعتراض، راه پيمايی، گردهمايی، تحصن، 

   !» منع شکنجه و لغو مجازات اعدام

استثمارگران حاکم  سرمايه داران و چه کسی جز

؟ مخالفت با مخالف اين خواست ها باشدی تواند م

آزادی و راه پيمايی و اعتصاب و تحصن يعنی 

. مخالفت با داشتن استبداد موافقت با ديکتاتوری و

تشکل های کارگری و تحزب يعنی موافقت با بی 

سازمانی و عدم انسجام طبقه کارگر و سپردن 

اختيار به جمهوری اسالمی و سرمايه داران 

تخطئهٌ  است های ضد کارگری وبرای اِعمال سي

هر کوششی که منجر به بهبود شرايط سياسی و 

 اقتصادی طبقه کارگر گردد. 

نه به کارگران و تحميل اين شرايط مستبدا

همواره مورد مخالفت طبقه کارگر،  ،زحمتکشان

ارزان همهٌ مب کمونيست ها و، فعاالن کارگری

 . آزادی طبقه کارگر بوده است

، بهبود انو اقتصادی از کارگرسياسی رفع ستم 

شرايط معيشتی و ارتقاء سطح کيفی زندگی 

، ن، برابری کامل حقوقیکارگران و زحمتکشا

، اجتماعی و اقتصادی زنان با مردان سياسی و

و تحقير آميز به ضد  آميزض ينين تبعلغو قوا

خواست های مورد تأکيد  ، اينها همهزنان

هستند که  فعاالن کارگری کارگران و پيشروان و

أمين آزادی و دموکراسی ت تنها در گروتحقق آنها 

. بايد برای کسب آزادی و دموکراسی خواهد بود

را از صحنه شورايی، حاکميت جمهوری اسالمی 

 .سياسی جامعه ساقط کرد

 

 آرش جاويد

۹۱ارديبهشت  ۲۴  

طبقۀ کارگرند، که مانند از بخشی  آموزگاران 

ستم  ظلم و موردبخش های ديگر طبقۀ کارگر، 

. ارتجاع سرمايه داری حاکم قرار گرفته اندرژيم 

حاکم از ابتدای حاکميت خود کوشيده است به 

را با  عريان ترين شکلی کينه و دشمنی خود

. يورش برنامه استادان نشان دهدآموزگاران و 

ريزی شده متوليان نظام آموزشی و نيروهای 

 ،هآزادی خوا، بويژه معلمان امنيتی به معلمان

در همان آغاز روی کار آمدن  ،انقالبی مترقی و

جمهوری اسالمی و اخراج هزاران نفر از 

و دفاع از شان دليل بينش سياسی ه آموزگاران ب

ی ، در سال هاآموزشی ارتقاء سطح کيفی نظام

تاريخ  بر، لکه ننگی نخست پس از انقالب بهمن

 . استجمهوری اسالمی 

چرا می پرسد ن آزادی خواهی از خود نساهر ا

رژيم در ضديت با آموزگاران و به انحطاط 
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ين تالش های کشاندن نظام آموزشی از بيشتر

؟ پاسخ به اين سئوال ارتجاعی سود می جويد

اگر ، معلمان به دليل اقتضای شغلی .استروشن 

و های اجتماعی آگاهی خود آگاه باشند، می توانند 

قل را حداقل به نسل های آينده منتعلم و دانش 

. به همين دليل رژيم ارتجاعی جمهوری کنند

خود  ناسالمی برای احاطه داشتن بر تفکرات آنا

که بويژه با آموزگارانی که خود  داندرا ملزم می 

 ،را منقد نظام آموزشی منحط اسالمی می دانند

در نظام آموزشی  نآنا عدۀاز  و ،مقابله نمايد

 ون جهل. رژيمی که موجوديت خود را مديبکاهد

، هرگز نمی تواند با و خرافه و نادانی می داند

عناصری که می کوشند بذر آگاهی را در جامعه 

د نپردازبو به تنوير افکار دانش آموزان  بيافشانند

ری داشته باشد. تصميم ارتجاعی سِر سازگا

جد و سپردن اپايی مهد کودک ها در مسبر

مديريت مدارس به حوزه های علميه و دادن 

اين مدارس به طالب حوزه س در وظيفه تدري

ارتجاعی رژيم برای  ۀ، بخشی از پروژهای دينی

. به همين استبه انحطاط کشاندن نظام آموزشی 

حرکت رژيم دليل است که بايد با ترديد به هر 

جمهوری رژيم و از سران مرتجع  کردنگاه 

پرسيد که چرا عناصری که دارای اسالمی 

 اسی ارشد ومدارک تحصيلی کارشناسی و کارشن

در استخدام نظام آموزشی پذيرفته  نبايد ندباالتر

بايد از متوليان نظام آموزشی پرسيد که  ؟شوند

به کمبود معلم در آموزش و  چرا با توجه

 يی وزير آموزش وپرورش، که حاجی بابا

معلم در تهران اقرار  2300پرورش نيز به نياز 

يکشنبه  –(روزنامه آفتاب يزد  می نمايد

جبران هيچ اقدامی برای  ،)91ديبهشت ار17

کمبود معلم به عمل نمی آيد. و چرا هر ساله شاهد 

به صورت حق  هيا تعديل معلمانی هستيم کاخراج 

تدريسی و يا پيمانی در آموزش و پرورش 

 اخيراً  ،در تأييد همين موضوع کارند؟مشغول 

 بوده ايم:شاهد تجمع معلمان شرکتی مقابل مجلس 

علمان و آموزشياران شرکتی تعدادی از م«

پرورش و مربيان پيش دبستانی ديروز  آموزش و

. اين بل مجلس شورای اسالمی تجمع کردندمقا

حق  چندمين بار است که معلمان شرکتی و

(روز نامه  »التدريسی مقابل مجلس تجمع ميکنند.

 )91ارديبهشت 21پنج شنبه  –آفتاب يزد 

نام جمعی از داشتی به اين معلمان همچنين در ياد

که در  ،آموزگاران حق التدريسی پاره وقت

درج  91ارديبهشت 21روزنامه آرمان پنجشنبه 

 ن. آناگرديده است، از اخراج خود خبر می دهند

خواهان رسيدگی به  ،در همين يادداشت

شده است،  که بازگشت به کار ،درخواست شان

اند. جمهوری اسالمی با اتکا به تصويب قانون 

مراکز مختلف کارگری و يا دام دائم در استخمنع 

، کوشيده است عالوه بر محدود نمودن کارمندی

کميت نيروهای شاغل در مراکز خدماتی و 
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، صنعتی و وزارت خانه های مختلففرهنگی و 

. تحت مزدهای نازل نيز اقدام نمايد به پرداخت

تأثير همين قوانين  ضد مردمی است که هم از 

ساير کارکنان  ارگران وپرداخت مزايای شغلی ک

به قرار  می زند و هم با اتکا دولتی سر باز

اج کارکنان های موقت دست خود را برای اخرداد

 ، فرهنگی وشاغل در مراکز کارگری، خدماتی

. قابل ذکر است که رژيم نگاه می داردز غيره با

 ،با راه اندازی شرکت های تأمين نيروی انسانی

رد نياز خود را در وظيفه بکارگيری نيروهای مو

از  ،بخش های مختلف کارگری و کارمندی

به اين نوع شرکت  ،طريق بستن قرار داد موقت

ها محول می نمايد و ضمن پراکندگی در صفوف 

آنها خود نيز از مسئوليت مستقيم در برابر افراد 

. شرکت های تأمين نيروی انسانی کشدمی کنار 

غيره  ن وقرارداد با معلما ینيز به هنگام امضا

آنها را ملزم به دريافت مزدی بسيار نازل تر از 

مبلغی می نمايند که خود آنها از کارفرمای ذی 

. مثال هر فرد پذيرفته شده به شغل می گيرندربط 

هزار تومان و  350يا  320آموزگاری فقط مبلغ 

. البته در کنديافت می روز بيمه در ماه در 15

ه آموزگارانی بسياری از موارد مزد پرداختی ب

که به استخدام مدارس غير انتفاعی در می آيند به 

. جای هزار تومان در ماه نيز می رسد 200مبلغ 

بسی تأسف است که معلمان زحمتکشی که وظيفه 

 اينرشد فرهنگی و باسواد نمودن فرزندان 

يا  200، بايد مزدی معادل جامعه را بعهده دارند

ين يعنی ا ارند.هزار تومان در ماه دريافت د 300

. پا زدن برای نجات از مرگ تدريجی دست و

دولتی چگونه پاداش مسئوالن که  يمولی ما شاهد

 ،به مديران وابسته به حکومتهای صد ميليونی 

. پرداخت می کنند ،به پاس خوش خدمتی هايشان

که در واکنش به اين قوانين ظالمانه سال هاست 

ه با سياست معلمان راه اعتراض و مبارزه و مقابل

. سال د مردمی رژيم را درپيش گرفته اندهای ض

تظاهرات  اوج اين اعتراضات و تجمعات و 67

ی شدن هايی بود که منجر به دستگيری و زندان

ه به . معلمان پی گيرانبسياری از معلمان گرديد

همين  روند. در بودنددنبال احقاق حقوق خود 

 بخش های مختلف آموزگاران بود که مبارزات

و تشکل  های مختلف به تشکيل کانون هادر شهر

از اين  بتوانند تاورزيدند های متعدد مبادرت 

. مهم به خواست های خود دست پيدا کنند طريق

ترين و گسترده ترين تشکلی که توانست شاخه 

را در شهرهای مختلف ايجاد نمايد،  های متعددی

ه . اين کانون بکانون صنفی معلمان ايران بود

ش به سوی يکی از جناح های گرايدليل 

ه برای ، از پی گيری الزم در امر مبارزحکومتی

. اما تحقق خواست های معلمان برخوردار نبود

دليل ايجاد يک تشکل گسترده که بخش وسيعی ه ب

می  ،از معلمان را تحت پوشش قرار داده بود

هم (متاسفانه يک گام به جلو ناميد آن را توان 
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زندان های گرفتار آن  یعضااز اای  عدهاکنون 

. معلمان مبارز بايد از هستند)جمهوری اسالمی 

 گام های مؤثرتر استفادهبرداشتن اين تجربه برای 

. اد تشکل مستقل خويش اقدام نمايندبه ايج و کنند

های ران مبارز بايد برای لغو قراردادآموزگا

پايان دادن به کار شرکت های تأمين  موقت و

انگل در جامعه  در حکم دالل و نيروی انسانی که

 . مبارزه نمايند ،وديت دارندموج

استادان  استخدام آموزگاران و گيری وکاره ب

گاه های سراسر مورد نياز مدارس و آموزش

از طريق  دادهای دائم وکشور بايد با قرار

ی آموزگاران و استادان صورت شورای منطقه ا

 . گيرد

تأمين  بسياری از آموزگاران زحمتکش برای

ناتوانی  معيشت خويش همواره در تنگدستی و

به همين دليل مجبورند برای  بسر می برند و

ماندگی خود شغل دومی را جبران عقب 

. برای رفع اين محدوديت بايد سطح مزد برگزينند

ندگی يک دريافتی آنها معادل هزينه متوسط ز

. دست يابی به خواست خانوار شهری ارتقاء يابد

تشکل  معلمان نيازمند سازماندهی وهای واقعی 

مبارزه  همبستگی و که بايد با اتحاد و استمستقل 

 . ای پی گير تحقق يابد

 

 

 

 به نويسندگان آسيائی و آفريقائی

ناظم حکمت                                      
]۱۹٦۲[ 

 ترجمۀ يحيی سمندر   

 برادران

 به موهای بورم منگريد

 من آسيائی ام

 مان آبی ام منگريدبه چش

 ريقائی امفمن آ

 در سرزمين من درختان سايه ندارند 

 درست همچون درختان سرزمين شما.

 در سرزمين من نان در کام شير است

 و بر سر هر چشمه اژدهائی خفته است

 و آدم ها پيش از پنجاه سالگی می ميرند

 درست همچون سرزمين شما.

 به موهای بورم منگريد

 من آسيائی ام

 ه چشمان آبی ام منگريدب

 ريقائی امفمن آ
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 هشتاد درصد مردم من بی سوادند

در سرزمين من شعر از دهان به دهان راه می 
 يابد و آواز می شود

 در سرزمين من شعر می تواند پرچم شود

 درست همچون سرزمين شما.

 برادران 

شعرهايمان بايد بتوانند همدوش با گاو الغر زمين 
 را شخم بزنند

برنجزار  فرو  ايمان بايد تا زانو در ِگلِ شعره
 روند

شعرهايمان بايد بتوانند هر پرسشی را مطرح 
 کنند

شعرهايمان بايد همۀ روشنائی ها را فراچنگ 
 آورند

 شعرهايمان بايد بتوانند مانند فرسنگ شمار

 بر سر راه ها بايستند 

 و پيش از هر کس نزديک شدن دشمن را ببينند

  بکوبند )1(ها ام تام تبر و در جنگل 

و تا زمانی که در جهان حتی يک کشور برده يا 
 يک برده هست

 و يک ابِر اتمی در آسمان باقی مانده

 شعرهايمان بايد بتوانند 

 مال و ملک و عقل و فکر و جان و آنچه دارند

  نثار آزادی بزرگ کنند.

نوعی از آالت موسيقی ضربی است  ،تام تام )1( 

است و عبارت از يک صفحۀ که منشأ آن از چين 

فلزی دايره شکل است که به طور عمودی بر 

پايه ای آويخته شده است و چکش چوبی بر آن 

، عينا ناظم حکمت .)لغت نامۀ دهخدا( نوازند

 را به کار برده است. واژه همين

*** 

 نان و گل سرخ

]1911جيمز اوپنهايم [  

 ترجمۀ يحيی سمندر

شاعر و نويسندۀ  اين شعر، سرودۀ جيمر اوپنهايم

) است که در دسامبر 1882-1932آمريکائی (

زنان «انتشار يافت و شاعر آن را به  1911سال 

در تظاهرات ژانويۀ سال تقديم کرد. » غرب

اين شعر به شعار کارگران نساجی  ، 1912

که  . تظاهراتیديل شدبالرنس در ماساچوست ت

در آن کارگران زن (که بيشتر مهاجر بودند) و 

 اين کارگرانمرد شرکت داشتند. رگران کا

زدند که دو ماه ادامه  یهمچنين دست به اعتصاب

هزار کارگر  20حدود اين اعتصاب در  .يافت

که نقش جرقۀ اعتصاب را  چيزیشرکت داشتند. 

داشت اين بود که صاحبان صنايع نساجی به بهانۀ 

تصويب قانونی در زمينۀ کاهش ساعات کار 
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مزد کارگران را کاهش  هفتگی تصميم گرفتند

کارگران صنعتی جهان «دهند. اتحاديۀ راديکال 

IWW « در سازمان دهی اعتصاب نقش مهمی

اعتصاب نان و گل «داشت. اين اعتصاب به 

معروف » عتصاب سه قرص نانا«و يا » سرخ

» نان و گل سرخ«اساس شعر است. بر

سرودهائی ساخته شده که به صورت همسرائی 

همچنين  کن لوچ فيلمی با اين خوانده می شوند. 

 نام ساخته است.

  

هنگامی که در زيبائی روز به راه پيمائی می 

 رويم، به راه پيمائی می رويم

ميليون ها آشپزخانۀ تاريک و هزار کارخانۀ غم 

 زده را

 پرتوهای خورشيدی ناگهانی فرا می گيرد

 چون مردم می شنوند که ما چنين می سرائيم:

 ن و گل سرخ! نان و گل سرخ! نا

هنگامی که به راه پيمائی می رويم، به راه پيمائی 

 می رويم،

 برای مردان هم مبارزه می کنيم 

شان  هم مادری چون آنها فرزندان زنانند و ما باز

 می کنيم.

زندگی ما از تولد تا مرگ عرق ريزی نخواهد 

 بود

 قلب نيز مانند تن گرسنه می شود

 .خواهيم ان می خواهيم و گل سرخ میما ن

هنگامی که به راه پيمائی می رويم، به راه پيمائی 

 می رويم

 خاک فرو برده اند زنان بی شماری که سر در 

از ورای آواز ما فرياد ديرين شان برای نان را 

 سر می دهند

شق عروح رنج کشيده شان از هنر و زيبائی و 

 بهره ای نبرد

اکنون ما برای نان می رزميم، برای گل سرخ 

 هم.

هنگامی که به راه پيمائی می رويم، به راه پيمائی 

 می رويم

 روزهای بزرگی به ارمغان می آوريم
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 خيزش زنان خيزش مردم است.

ده زحمتکش برای يک تن  ،ديگر رنجبر و انگل

 نمی خواهيم،، آسا

خواهان تقسيم شکوه زندگی هستيم: نان و گل 

 سرخ، نان و گل سرخ.

ق ريزی نخواهد زندگی ما از تولد تا مرگ عر

 بود

  قلب نيز مانند تن گرسنه می شود

 .ان می خواهيم و گل سرخ می خواهيمما ن

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای ارتقای خيزش ما به ياری انقالبيان 

 پرولتری نيازمنديم

ruwo.iran@gmail.com 
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