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 خرد با بانگ رعد آسا از دهانۀ آتش فشانش

 د!اعالم می کن آغاز ناگهانی پايان را

 )ناسيونالرود انترس  ،پوتيه اوژن(

 نشيب،در تاريخ طوالنی، پر پيچ و خم، پر فراز و 

ديدگان و استثمار مبارزۀ ستمو پر اميد پر خطر 

تی وجود لحظا ،ستمگران و استثمارگران باشدگان 

نه تنها از در آن لحظات د که طبقات رنجبر ندار

بلکه همچنين از قدرت  ،وضعيت تحمل ناپذير خود

ستم و استثماری که  ريشه هایخويش، نه تنها از 

از ضعف همچنين بلکه  ،وارد می شود انبر آن

 ناحتمی آن سقوطزوال و از  طبقاتی، انذاتی دشمن

تکيه گاه ئی که و از ناگزير بودن فروپاشی نظام ها

آگاه می  ،ستمکاران و انگل های جامعه است

گاه همچون برقی سريع و خيره  ،اين آگاهی !شوند

و چشم  می آورد پديدکننده شکافی در سياهی ها 

 .زودگذر از آينده نشان می دهدروشن ولی اندازی 

کاری طبقات اختناق، جهل و فريباما تاريکی ستبر 

موقت ستمديدگان پس از و يا تسليم و نوميدی  حاکم

را از برق به تدريج آن شکست در اين يا آن نبرد، 

انظار دور می کند چنانکه گوئی در اعماق ظلمت 

شده است. اما جلوه هائی از آگاهی و عمل  زندانی

آگاهی وعمل تاريخی طبقۀ تاريخی، به ويژه 

وجود دارند که به رغم گذشت ساليان دراز  کارگر

می پرتو ينده و پر انرژی خود زاهمچنان از کانون 

 ارزۀ بی امان نفرين شدگان زمينو راه مب افشانند

و  نشان می دهندرا با استثمارگران خونخوار 

    

                  

                                    
 

        
                   

    

                  

                                    
 

        
                   

    

                  

                                    
 

        
                   

    

                  

                                    
 

        
                   

    

                  

                                    
 

        
                   

    

                  

                                    
 

        
                   

    

                  

                                    
 

        
                   

    

                  

                                    
 

        
                   

    

                  

                                    
 

        
                   

 نوشته های اين شماره:

 ۱ص                          خيزش و خشم نفرين شدگان

 خامنه ای دربارۀ مسألۀ زن و خانوادهارتجاعی ديدگاه 

 ۵ص                                                              

 ۸ص                         رژيم اسالمیتبهکاری جديد 

 مشکالت معيشتی و ثابت ماندن چند سالۀ 

 ۱۰ص                                      مزد کارگران نانو

 ۱۲ص        چند شعر از والت ويتمن و کارل سندبرگ

 کرد هنگامی که توده های کارگر آذرخِش انديشۀ انقالِب اجتماعی را جذب کنند، توفاِن انقالب جامعه را از استثمار و ستم پاک خواهد

 چارة كارگران وحدت و تشكيالت است

خيزش و خشم نفرين 
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را با و ستمديدگان ن خيزش و خشم استثمار شدگا

محکم تر، گسترده تر،  ،ارائۀ آگاهی و تجربه

 .سازندتر و سازنده تر می  کوبنده

برای ر گيتی در سراس مرتجعان تالش های 

تحريف، بدنام کردن و بی اهميت جلوه پوشاندن، 

 ،اهی و عمل پرولتاريابرآمد های بزرگ آگدادن 

ن جلوه های توانسته است و نخواهد توانست اين

ز خاطرۀ طبقۀ کارگر ارا  سازی آگاهی و خود آزاد

متکشان و همۀ کسانی که ان و زحارگربزدايد. ک

های مرگبار،  بهره کشی ها، ستمگری ها، بحران

، ارتجاع و غير عادالنهتجاوزات و جنگ های 

ابتذال حاکم، انهدام نيروهای مولد و تخريب محيط 

شان  زندگی طبيعی و اجتماعی انسان به ستوه

که ديگر نمی گانی بردهمۀ  ،آورده، در يک کالم

قربانيانی که ديگر نمی خواهند خواهند برده باشند، 

ای بزرگ ين برآمدهابه کشتارگاه کشانده شوند، 

کارگر را همچون  آگاهی و عمل انقالبی طبقۀ

برای گرامی می دارند و از آنها خود مردمک چشم 

 درس می گيرند.مقاومت و مبارزه 

اول ماه مه  ،يکی از اين برآمدهای بزرگ

است که خود به لحاظ تاريخی از انقالب 1886

ضد  از مبارزات، 1848 -1850در  اروپاهای 

 1864، از انترناسيونال اول در آمريکا برده داری

 ،الهام گرفت. اول ماه مه1871و از کمون پاريس 

مارس، همچون  8همچون کمون پاريس، همچون 

-1949، همچون انقالب چين 1917انقالب اکتبر

، همچون جنگ های آزادی بخش ويتنام و 1927

به زرادخانۀ  ،بسياری جنبش های انقالبی ديگر

و تجربه ای ارد و سالحی معنوی پرولتاريا تعلق د

در پيکار مرگ و زندگی با نظام سرمايه آموزنده 

 ،بيهوده نيست که رژيم های ارتجاعی است. داری

مانع تظاهرات بزرگ کارگران  ،توانندبکه  هر جا

در اين روز جهانی طبقۀ کارگر می شوند و در 

 جلو برگزاری مراسم و مستقيماً  توانندنجاهائی که 

آن کنند،  شمی کوشند منحرف ،را بگيرندتظاهرات 

در بهترين حالت جشنی عادی در يک روز را 

محتوای  اين روز را ازدهند و تعطيلی جلوه 

اش تهی سازند.  و از پيام آزادی بخش انقالبی

قالبی بايد، به عکس، بر درون مايۀ کارگران ان

روز  و بر پيام ضد سرمايه داری اين انقالبی

همه  افشای برای : روزیبزرگ اصرار ورزند

 و داری سرمايه استثمارگر پليد و نظامجانبۀ 

چه وسيع پخش هربرای  امپرياليستی، تجاوزگری

در همان  و، تر ايده های سوسياليسمتر و نيرومند

 خواست هایِ◌  ترهرچه رساحال برای اعالم 

 فوری طبقۀ کارگراجتماعی و سياسی  - اقتصادی

بين المللی گر در پيکار و برای تجديد پيمان با يکدي

به خاک سپردن برافکندن و برای پرولتاريا 

  !سرمايه داری و نظام طبقاتی

اخير سرمايه  و ويرانگر جهانگير ن بزرگبحرا

 از چند سال پيش آغاز شده و بنا برداری که 

مانند  ،نهادهای جهانی سرمايه ◌ِ  اعتراف خود

صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و سازمان 

چشم انداز بيرون آمدن از آن دور و دورتر  ،للم
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عوارض وخيم و خانمان  تنها يکی ازمی شود، 

رانداز نظام سرمايه داری است. حتی اگر اين ب

بيکاری،  ،بحران تا چند سال ديگر فروکش کند

گرسنگی، نا امنی اقتصادی و اجتماعی و عدم 

را کارگران و زحمتکشان گريبان  ،اطمينان به آينده

 (کارشناسان نهادهای بين المللیِ  کردنخواهد  رها

 بازسازی اقتصادی بدون ايجاد اشتغالسرمايه از 

. )خبر می دهند، اگر نگوئيم آن را توصيه می کنند

سرمايه داران در سراسر گيتی، به بهانۀ تالش 

برای بيرون آمدن از بحران، يعنی بيرون آمدن از 

ت و مايه داری کنده اسنظام سرخود چاهی که 

طبقۀ ، حتی قدرت خريد ناچيز کندمی همواره 

کاهش می دهند، را به طور مطلق  کارگر

و سال ها  را که محصولکارگران  هایدستاورد

ند تا کف آنان می رباياست از مبارزه نسل ها 

باره به راه مايه داری دوفرورفتۀ سر ِگل چرخ به

افتد، استثمار کارگران با شدت و وسعت بيشتر 

 بد تا بحرانی ديگر و چاهی ديگر!ادامه يا

و نهادهای جهانی شان دولت هاي سرمايه داران،اما 

کارگران و تحميل و تشديد استثمار  تنها به ،سرمايه

زحمتکشان و ديکته کردن سياست های رياضت 

اقدامات ضد  نآنا. بسنده نمی کنندکشانه بر آنان 

اتحاديه ای، ضد مذاکرات جمعی، محدود کردن 

اب و غيره در کشورهای متروپل (مثال حق اعتص

 تر از گذشتهمريکا) را کافی نمی دانند و شديددر آ

به تالش های ارتجاعی خود برای حفظ و گسترش 

سلطۀ خود بر جهان و برای سرکوب و يا منحرف 

کردن مبارزات کارگران و زحمتکشان برای 

آزادی و نان و يا مصادرۀ اين مبارزات به نفع 

ه می دهند. سياست سرکوب و مادا بورژوازی

 ارانحدان و کارگزهای امپرياليست ها و متتجاوز

ما  ط بحران تشديد می شود.يشان به ويژه در شرا

همچنين شاهد تالش های بورژوازی و امپرياليسم 

جهانی برای منحرف کردن و مصادرۀ جنبش ها و 

مپرياليسم انقالبات تودۀ مردم به نفع بورژوازی و ا

امپرياليست  ميانه هستيم.يقا و خاوردر شمال آفر

ها، به ويژه امپرياليسم آمريکا و اروپای غربی، و 

در اين بورژوازی محلی متحد يا کارگزار آنها 

ها می کوشند جنبش های وسيع کارگران و کشور

را در مرحلۀ توده های تهی دست شهر و روستا 

 ،نخست سرکوب کنند و اگر اين کار ممکن نباشد

هداف طبقاتی ند و بر طبق منافع و امنحرف نماي

 .....خود شکل دهند.

هم  ،آری بحران جهانگير کنونی سرمايه داری

کشورهای سياست سخت و ضد کارگری در داخل 

و هم سياست تجاوز و جنگ سرمايه داری پيشرفته 

در عرصۀ بين المللی تشديد دولت های آنان را 

ی کرده است. اما اين تنها يک روی سکه است. رو

ديگر سکه حاد شدن مبارزۀ طبقاتی در سراسر 

جهان است. اوج گيری مبارزات کارگران و توده 

های وسيع مردم، به ويژه تهی دستان شهر و 

روستا، در تونس، مصر، الجزاير، ليبی، سوريه و 

غيره تا حدود زيادی متأثر از بحران سرمايه داری 

اخير بوده است. کاهش شديد قدرت خريد و 
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وسيع، به ويژه در ميان جوانان در همۀ  بيکاری

در کشورهای عقب مانده که  خصوصکشورها، به 

درصد  50و گاه  40، 30نرخ بيکاری جوانان به 

و  جهانی يکی از عوارض سرمايه داری می رسد

نسخه های رياضت کشانۀ نهادهای جهانی سرمايه 

داری است. اين عوارض، عالوه بر کشورهای 

 ،عی از آسيا و آمريکای التينبخش وسيو آفريقا، 

يونان، ايرلند، پرتغال، اسپانيا، ايتاليا،  دامنگير

انگلستان، فرانسه و تا حدی آلمان هم شده است. 

سال ها است که در آمريکا نرخ بيکاری رو به باال 

رکت می حو قدرت خريد کارگران رو به پائين 

اه با استثمار مطلق کند. وضعيت زنان کارگر همر

ان وخيم تر می شود. طبيعی است که اين کارگر

وضعيت در همۀ اين مناطق به اعتراضات 

اقتصادی و سياسی کارگری منجر شود و شده 

به دنبال بايد است که کارگران  روشنپس است. 

با سرمايه داران، مبارزه و مؤثر شيوه های نوين 

دولت های سرمايه داری و نهادهای جهانی سرمايه 

  باشند.

از ايران و رژيم جمهوری اسالمی  بورژوازی

جنبش کارگری و از اول ماه مه ترس و نفرت 

دارند و هر سال با بسيج مزدوران خود از 

جلوگيری می کنند و شمار زيادی از  آنبرگزاری 

 مستقل فعاالن کارگری را که خواهان برگزاری

مورد ضرب و شتم قرار می دهند  ند،روز کارگر

 د.و تعقيب و زندانی می کنن

ط کنونی ايران طبقۀ کارگر و وسيع ترين يدر شرا

 ی مانندخواست های سياسی مبرم توده های مردم

آزادی زندانيان سياسی، آزادی انديشه و بيان، 

آزادی راه پيمائی و اعتراض، برابری کامل زن و 

مرد در همۀ زمينه های حقوقی، سياسی و 

اجتماعی، حق اعتصاب، حق تشکل و  –اقتصادی 

، جدائی دين از دولت و آموزش، لغو تحزب

امتيازات روحانيت و قطع کمک های دولت به 

لغو همۀ نهادهای دينی، استقالل قوۀ قضائی، 

قوانين ارتجاعی و قرون وسطائی مانند سنگسار، 

، شالق زدن و غيره، منع بدن یقطع اعضا

برابری حقوق هرگونه شکنحۀ جسمی و روحی، 

ق ملل در تعيين همۀ ملت های ساکن ايران و ح

، اخراج نيروهای انتظامی و امنيتی سرنوشت خود

دانشگاه ها و مدارس و  ادارات، از کارخانه ها،

غيره دارند و طرح و تبليغ و ترويج اين خواست 

ها در روز اول ماه مه می تواند برد ويژه ای 

 داشته باشد.

در همان حال طبقۀ کارگر نمی تواند خواست های 

اجتماعی خود را به تعويق اندازد  مبرم اقتصادی و

و روز اول ماه مه عرصۀ مهمی برای اعالم اين 

ه آنها است. خواست ها و مبارزه برای دستيابی ب

ساعت  کار روزانه و  8اکثر خواستهائی مانند: حد

تعطيل حداقل يک ماه مرخصی با حقوق در سال، 

حقوق روز اول ماه مه برای همۀ  رسمی و با

اساس هزينۀ تعيين حداقل مزد بر کارگران مزدی،

 (بودجۀ خانوار) متوسط خانوار شهری چهار نفره

 خيزش ۳۲شماره                                 ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          

 كارگران همة كشورها متحد شويد!



 

 

5 

 

و افزايش آن به تناسب تورم و بارآوری متوسط 

نتخب کارگران، پرداخت ن مکار با شرکت نمايندگا

مستمری بيکاری به همۀ بيکاران جويای کار تا 

بيمۀ بيماری، حوادث کار، زمان اشتغال، 

ای همۀ کارگران مزدی، برو عمر سالخوردگی 

حق بازنشستگی همۀ کارگران مزدی پس از 

لغو معافيت سال کار مداوم يا منقطع،  30حداکثر 

همۀ کارگاه ها و کارخانه هائی که از شمول قانون 

کار معاف شده اند، مزد برابر زنان و مردان در 

برابر کار يکسان، لغو همۀ امتيازات و تبعيضات 

ادی در زمينۀ اشتغال و جنسی، دينی، ملی و نژ

تصدی مسئوليت های شغلی، آزادی تشکل های 

کارگری و حق آنها در بازرسی محيط های کار و 

، منع کار کودکان ط کار و بهداشت کارگرانيشرا

ساعت کار روزانه برای  4اکثر سال، حد 16زير 

سال، مرخصی با حقوق  18تا  16نوجوانان بين 

زنان کارگر به ی و زايمان برای دوران باردار

ماه و پوشش همۀ هزينه های  4اقل مدت حد

بارداری و زايمان توسط بيمه های اجتماعی، ايجاد 

 ... شير خوارگاه و مهد کودک

اجتماعی و سياسی مبرم  -خواست های اقتصادی

نه تنها برای بهبود زندگی مادی و معنوی  کارگران

بلکه در همان  ،ط کنونی اهميت دارنديآنان در شرا

ط گسترش و تکامل مبارزۀ طبقاتی يحال شرا

را برای اهداف نهائی اين طبقه، محو  انکارگر

مزدی و محو طبقات فراهم می  استثمار و کار

از اين رو مبارزۀ کارگران برای خواست  کنند.

اقتصادی و سياسی بايد با مبارزه برای های فوری 

اهداف انقالبی و رهائی بخش اين طبقه يعنی 

سرمايه داری و استقرار سوسياليسم  برانداختن

همراه باشند و اين اهداف دراز مدت چراغ 

در همۀ عرصه های مبارزۀ  ۀ کارگرراهنمای طبق

 طبقاتی گردند.

 زنده باد اول ماه مه روز جهانی طبقۀ کارگر!

 مستحکم باد همبستگی و اتحاد کارگران 

 همۀ کشورها!

 جمهوری اسالمی! یرژيم ضد کارگر سرنگون باد

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم!

 

 

 بهروز فرهيخته

يکی از مسايل پايه ايی که سوسياليسم به توده های 

مردم يعنی کارگران و زحمتکشان می آموزد اين 

است که آزادی زن معيار آزادی جامعه است و اين 

آزادی ها به دست نخواهد آمد مگر آنکه برابری 

شئون زندگی فردی و اجتماعی زن و مرد در همۀ 

بی شک اين ايده ای غربی است، زيرا  عملی شود.

زادگاه و پرورشگاه سوسياليسم نه شرق، بلکه 

غرب صنعتی يا جامعۀ مدرن است که طبقات 

اصلی اش سرمايه داران و کارگران اند؛ طبقاتی 
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جامعۀ کهن فئودالی که که از دل دگرگونی انقالبی 

صلی قدرت و ديکته کردن کليسا يکی از ارکان ا

ايده های ارتجاعی بين مردم بود سربرآوردند. 

اکنون سرمايه داری و سرمايه داران ارتجاعی شده 

، بنابراين وظيفۀ دگرگونی انقالبی جامعه، که اند

آبشخور سوسياليسم از حرکت و جنبش طبقاتی 

کارگران سرچشمه می گيرد، بر عهدۀ مبارزۀ 

يکی از آموزه های  ریسياسی طبقۀ کارگر است. آ

بزرگ سوسياليسم اين است که آزادی زن معيار 

مرد و و اين بدون برابری زن  آزادی جامعه است

 !حاصل نخواهد شد

اما در مقابل ببينيم که خامنه ای در سخنرانی خود 

فرهيخته و «به اصطالح صدها نفر از زنان برای 

تشکيل يک مرکز عالی «چه می گويد. او  »نخبه

برای تدوين راهبردی صحيح در « »وه ایفرا ق

می ضروری  را"» مهم زن و خانواده" مسألۀقبال 

دستيابی به اين راهبرد همه «: می افزايدو  داند

جانبه و قابل اجرا، نيازمند سه مسئله است: پرهيز 

غلط، کليشه "کامل از مرجعيت دادن به تفکرات 

در امور زنان، تکيه بر متون  "ای و متحجر غربی

و معارف ناب اسالمی و پرداختن به مسائلی که 

 .»حقيقتاً مسائل اصلی زنان محسوب می شوند

ها  البته بايد از ديدگاه غربی«خامنه ای می گويد: 

زن آگاه بود اما بايد با  ۀلأابعاد مختلف مس ۀدربار

ايستادگی در مقابل مرجعيت اين افکار، ذهن را از 

خائنانه اما "و  "کهنه اما نو نما"تفکرات اين 

  »، تخليه کرد"ظاهراً دلسوزانه

اين مرتجع اعظم در اين سخنان نشان می دهد که 

از موضع ارتجاعی کامال بر آنچه در مورد مسألۀ 

می گويد واقف است و هيچ ناآگاهی  زن و خانواده

ای در کار او راه ندارد. او در تفکر غربی نه به 

ت حاصل نقش طبقاجنبه های خرافی، کهنه و 

ارتجاعی استثمارگر، بلکه به تفکرهای مادی و 

انقالبی حمله ور شده است. او به برابری زن و 

مرد و به ضرورت اشتغال زن برای رهايی اش از 

قيود اجتماعی و عقب ماندگی فرهنگی حمله ور 

فرهيخته و «به اصطالح زن صدها اگر  شده است.

به خاطر منافع و مداخل شان در سخنرانی » نخبه

تا بر نابرابری زن و مرد امنه ای گردهم می آيند خ

در نظر رهبر مرتجع خود، که حتی تحمل 

فمينيست های اسالمی را » پيشنهادهای اجتهادی«

خود او اين سخنان را نه ندارد، صحه بگذارند، 

تنها در مخالفت با فمينيست های اسالمی، بلکه 

عالوه بر آن تحکيم سلطۀ مردساالرانۀ رژيم 

معارف ناب «به اصطالح ، برای ارضای اسالمی

انبوه روحانيان مفتخور، برای ارزان » اسالمی

نگاه داشتن نيروی کار زنان، برای ارزان نگاه 

سنتی داشتن کار به طور کلی با حمايت از خانوادۀ 

 به نفع سرمايه، می گويد.

اگر می خواهيم نگاه ما به «خامنه ای می گويد: 

باشد  "دقيق و راهگشا سالم، منطقی،"مسئله زن، 

بايد از افکار غربی در مسائلی نظير اشتغال و 

او می .» برابری جنسی کامالً فاصله بگيريم

با کدام منطق بايد زنان، که خداوند آنان «افزايد: 
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را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ويژه ای 

از زندگی آفريده است در عرصه هايی وارد کنيم 

خامنه ای » ج و سختی می کند؟که آنها را دچار رن

به مسألۀ زن  »سالم، منطقی، دقيق و راهگشا«نگاه 

نظير اشتغال و را فاصله گرفتن از افکار غربی 

زن و مرد می داند و می گويد خدا  برابری جنسی

برای منطقه ويژه ای از زندگی آفريده «زنان را 

که خامنه ای دشمن آن  ،بر طبق ديد مادی». است

نسان، هم جنس زن و هم جنس مرد، است، نوع ا

از طريق است که محصول تکامل ميمون به انسان 

کار و ابزارسازی صورت گرفته و امتداد آن به 

انسان اجتماعی شده محصول مبارزۀ طبقاتی برای 

در اين رفع ستم طبقاتی و خود طبقات است و 

رابطه اشتغال هر دو جنس انسان اهميت اساسی 

دارد. ولی از ديد اين مرتجع اعظم خدا زنان را 

با  برای کدام منطقۀ ويژۀ زندگی آفريده است؟

منطقۀ «اين  ،خوشبينانه ترين برخورد به نظر او

ارضای جنسی شوهر، چيزی جز نمی تواند » ويژه

نش و تر زائيدن بچه، شير دادن به او و بزرگ کرد

و خشک کردن امور خانواده نيست. او انسان مادی 

را که به حقوق برابر زن و مرد اعتقاد دارد، کار 

و اشتغال را برای رهايی زن از ستم ضروری می 

داند، به عشق و يکتاهمسری باور دارد، شهوت 

معتقد به چهار زن مسلمان رد ممی داند. اما پرست 

که البته به دور عقدی و بيشمار زن صيغه ای را، 

از هرگونه شهوت پرستی برآورندۀ خواست خدا 

ويژه ای از  ۀبرای منطق«برای در نظر گرفتن زن 

است که اگر مجاز است با عدۀ از زنان » زندگی

در رابطۀ جنسی بر طبق مجوز دينی باشد کاری 

 الهی نمی کند! جز انجام وظيفۀ شهوت پرستی

لوم نيست را که مع» طبيعت الهی زن«خامنه ای 

يا غير الهی طبيعت الهی چيست و چه تفاوتی با 

مرد دارد همچون هندوانه ای زير بغل زنان می 

بردگی خانگی، بی حقوقی اجتماعی، گذارد تا 

تبعيض در  زنان و بيکاری باالی پنجاه درصدی

 را ماستمالی کند. آنانتحصيل و شغل يابی برای 

مه رهبر مرتجع جمهوری اسالمی روز تولد فاط

دختر محمد پيامبر اسالم را، که در رژيم اسالمی 

به عنوان روز زن اعالم شده است، به خاطر 

صفاتی می داند که اين زن داشت. حتی با فرض 

اينکه به راستی اين زن چنين صفاتی داشت و از 

که اگر راست  -او » سياست فهمی«جمله به خاطر 

 باشد به خاطر جايگاه خانوادۀ او در باالترين

مدارج قدرت سياسی در آن روزگار عربستان بود 

و اين نوع و اين حد از سياست فهمی در ميان 

دختران عادی طبقات باالی جامعه به ويژه خانواده 

هايی که در قدرت سياسی اند چيزی عادی و غير 

انتخاب روز تولدش به عنوان روز  -عجيب است 

زن در جامعۀ معاصر برخالف نظر خامنه ای 

از تحجر خود رژيم جمهوری اسالمی و نشان 

رهبر آن دارد، زيرا روز واقعی زن، هشت 

مارس، به عنوان نماد مبارزۀ زنان به ويژه نماد 

جنبش اجتماعی زنان در  ۀمبارزۀ زنان کارگر نتيج

جامعۀ مدرن و محصول مبارزۀ طبقاتی است. 

وانگهی دستاورد فاطمه برای بشريت چه بوده 

 خيزش ۳۲شماره                                 ارگان کارگران انقالبی متحد ايران          



 

 

8 

 

لد او به روز زن تبديل شود؟ است که بايد روز تو

آن گونه که آيا زنی که، در آن دوران عربستان، 

در هجده سالگی ُمرد اساسا می تواند می گويند 

برای انسان معاصر به سمبل رهائی بخش زن 

تبديل شود؟ خامنه ای چنان با حسرت از صفات 

فاطمه به عنوان صفات نمادين زن سخن می گويد 

ميان زن معاصر ناياب که انگار اين صفات در 

و همسر  ،است؛ حتی در ميان مادر، خواهر

خود او. مضاعف بر همۀ اينها  برخی از دختران 

آن صفاتی را که خامنه ای به فاطمه برای نماد 

بودن زن نسبت می دهد از جمله وسايل تحميق زن 

 معاصر در جوامع اسالمی اند.

 هرکس اگر مسئله زن را جدا«خامنه ای می گويد: 

از مسئله خانواده مورد بررسی قرار دهد در فهم 

ن، دچار اختالل می آمسئله و تشخيص عالج 

از ديدگاه اين رهبر مرتجع چيزی به نام  .»شود

مسألۀ مرد و خانواده وجود ندارد. انگار می توان 

خانواده را بدون مرد در نظر گرفت ولی در مورد 

ز زن نمی توان چنين کرد. انگار خشونت و تجاو

مرد حتی در خانواده بسيار نادر است، ولی 

خانواده گريزی زن امری است معمول. درست 

است که در ابعاد اجتماعی هم مسألۀ زن، هم مسألۀ 

مرد و هم مسألۀ خانواده وجود دارد و اينها با هم 

ارتباط دارند و بايد برای بهبود جامعه، هم به هر 

باط با کدام از اين مسايل جداگانه و هم در ارت

يکديگر پرداخت ولی اين سه مسأله دارای ماهيت 

 متفاوت اند و نبايد آنها را بايکديگر قاطی نمود.

آيا جای تعجب دارد که خامنه ای، ولی فقيه، اين 

مرتجع اعظم، به ضد آزادی زن و برابری اش با 

آيا از او به عنوان رهبر  مرد شمشير کشيده است؟

ه طور پيگير ضد رژيم اسالمی يعنی رژيمی که ب

کارگری و ضد دموکراتيک است انتظاری جز اين 

چنين انتظاری بيهوده و  ،نهمی توان داشت؟ 

کارگران و زحمتکشان بايد خودفريبی است. 

حساب و راه خود را از اين مرتجع اعظم، آموزش 

های ارتجاعی او و رژيم ارتجاعی اش جدا کنند و 

 .راه سوسياليسم انقالبی را بپيمايند

 

  

پس از کشتار هزاران زندانی سياسی در دهۀ 

 افساراز ی شصت شمسی، رژيم اسالمی برای مدت

گسيختگی و شدت تهاجم وحشيانۀ خود بر زندانيان 

کاست و اين توهم ايجاد شد به شکل جمعی سياسی 

به اصطالح که انگار اين رژيم بر سر عقل آمده و 

. اما حقيقت اين است که در حال آدم شدن است

برای يک رژيم سرمايه داری و دينی مانند رژيم 

به طور پيگير و تا مغز ايران که اسالمی جمهوری 

استخوان ضد کارگری و ضد دموکراتيک است 

حقوق شهروندان و به طريق اولی حقوق زندانيان 

سياسی اصال وجود خارجی ندارد و از همين 

سرکوب زندانيان به روست که اين رژيم دوباره 

 سياسی پرداخته است. 
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عوامل ، ۱۳۹۳فروردين  ۲۸پنجشنبه روز  صبح

 اطالعات سپاه، وزارت اطالعات و بيش از صد

به بهانۀ  نفر از سربازان گارد سازمان زندانها

اوين  ۳۵۰بند به زندانيان سياسی  ،بازرسی معمول

و تا آنجا که  با باتوم و ساير وسايل يورش آوردند

نستند به ضرب و شتم زندانيان سياسی می توا

پرداختند و فاجعه آفريدند. نتيجۀ اين تهاجم به 

، کبودی آسيب ديدگی ،زندانيان بی دفاع جراحت

عمومی زندانيان، خونريزی عدۀ و کوفتگی  بدن

 ،کثيری از آنان و شکستگی استخوان های دست

به گزارش منابع  برخی از آنان بود.سر  و ، دندهپا

تن از زندانيان سياسی به دليل  کم چهار تدسمطلع 

به بيمارستان خارج از شديد خونريزی و شکستگی 

از نفر  ۳۲سرانجام زندانبانان زندان منتقل شدند. 

از تونل  دنگذرانپس از  را ۳۵۰زندانيان بند 

انفرادی سلول های به گاردی ها  شتمضرب و 

 ند.کردمنتقل 

از ضرب  بخشی«سايت کلمه در اين باره نوشت: 

شان  و جرح زندانيان که تنها رفتار اعتراضی

خوانی بود، در هواخوری بند و بخش  سرود

ديگری نيز در اتاقها و سالن ها صورت گرفت. 

سربازان و لباس شخصی ها عمدتا سر زندانيان را 

از باالی پله ها هدف باتوم قرار داده اند. سرهنگ 

و قبادی ول کل حفاظت زندانهای تهران ئامانيان مس

ول حفاظت زندان اوين از نزديک شاهد و آمر ئمس

عبدالفتاح سلطانی، محمد امين  .وده اندباين رويداد 

هادوی، سعيد متين پور، بهنام ابراهيم زاده، بهزاد 

انتقال يافته به  ۳۲عرب گل، هوتن دولتی در ميان 

 ».انفرادی هستند

از  نفر ۱۲نخست  ،رژيم يورشدر پاسخ به اين 

اعتصاب غذا کردند و  ۳۵۰سياسی بند يان زندان

تن ديگر از زندانيان سياسی همين بند به  ۲۱سپس 

اعتصاب کنندگان پيوستند و اکنون خبر رسيده که 

هم  رجايی شهرزندانيان سياسی زندان عده ای از 

 به اين اعتصاب پيوسته اند.

رژيم به خارج از  اين جنايت ِ پس از انعکاس ِ

محمدی وزير جنايتکار پور مصطفی  ،زندان

دادگستری، که دستانش به خون زندانيان دهۀ 

رئيس شصت آلوده است، منکر اين جنايت شد. 

در رسانه سازمان زندان ها غالمحسين اسماعيلی 

اين يک «از يک سو گفت که های همگانی 

ه بازرسی معمول بوده است که در تمام بندها و ب

دفعات به و » گيرد صورت ماهانه صورت می

منکر حمله و تهاجم به زندانيان سياسی و ضرب و 

مسئله اصلی، «و از سوی ديگر گفت  شتم آنان شد

ارتباط زندانيان با شبکه های تلويزيونی و سايت 

های معاند نظام بوده است و لذا نيروهايی آموزش 

ديده بودند تا مسيرهای ارتباطی پنهان با اين شبکه 

صادق آملی  ،يورشن ايپس از  »ها را کشف کنند.

قضائيه، بی ترديد به دستور رئيس قوۀ  ،الريجانی

خامنه ای، شغل غالمحسين ولی فقيه، علی 

اسماعيلی را تغيير داد و او را به رياست 

دادگستری استان تهران و رياست شعبۀ اول دادگاه 

دو علت بايد تجديد نظر برگمارد. اين تغيير شغل 
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ميم گرفت که او را يکی آنکه رژيم تص شته باشددا

از زير ذره بين وارسی اين جنايت دور کند و 

ديگر آنکه با ارتقای مقام او نشان دهد که سگان 

 .نمی گذاردزنجيری خود را بی پاداش 

تهاجمی را به علت کشف وسايل رژيم اين بازرسی 

ارتباط زندانيان سياسی با خارج از زندان اعالم 

ن ادعايی برای يک لحظه فرض کنيم چنيکرد. 

باشند؟  نددرست باشد. اين وسايل چه می توانست

به  ،. به هر حال اين وسايل ارتباطتلفن همراهمثال 

فرض وجودشان نه برای اطالع رسانی اسرار 

رژيم به خارج و اقتصادی امنيتی ، سياسی، نظامی

بودند که هيچ زندانی ای در موقعيت انتقال چنين 

وانست برای اسراری نيست، بلکه حداکثر می ت

از وضع زندان و و جهان اطالع رساندن به جامعه 

 زندانبانان با زندانيانبازجويان و شيوۀ برخورد 

اگر رژيم حقوق زندانيان را رعايت می کند باشد. 

و اين حقوق را محترم می شمارد چه ترسی از 

اطالع رسانی زندانيان دارد؟ و اگر معتقد است که 

امعه و جهان می دهند زندانيان اطالع دروغ به ج

چرا امکان بازيد از زندان های سياسی را برای 

اين اطالع مراجع جهانی مسدود کرده است؟ 

رسانی ها حق زندانيان است و از سوی ديگر حق 

جامعه و جهان است که از وضع زندان های کشور 

و رفتار بازجويان و زندانبانان با زندانيان آگاهی 

. يک هفته پيش از اين روشن و کامل داشته باشند

جنايت، گاردی های زن، زندانيان سياسی زن را 

  مورد توهين و تحقير قرار داده بودند.  

نحوۀ اين تهاجم و شرکت شمار زيادی از عوامل 

سه نيروی رژيم در اين تهاجم و شدت خشونت آنها 

تهاجم جنايتکارانه امر از اين نشان می دهد که 

و بی شک به دستور پيش برنامه ريزی شده بود 

و قطعا علل  باالترين مقامات رژيم صورت گرفت

 .سياسی و اجتماعی داشته است

 کارگران انقالبی متحد ايران

    
 
 

مشکالت معيشتی و ثابت ماندن چند سالۀ مزد 
 کارگران نانوا

در شرايط طاقت فرسا که با  کارگران نانوا 

ساعات کار طوالنی در چند نوبت از سپيده صبح 

يکی  تا شب در محل نانوايی ها مشغول به کارند،

 طبقۀ کارگر ايران از زحمتکش ترين بخش های

 .اندند که با مشکالت عديده ای دست به گريبان ا

، تحمل حرارت تنور (به حين کار ايستادن مداوم

که با از دست دادن  ژه در گرمای شديد تابستانوي

اه است و شدت اين آب بدن و عرق ريزی همر

، )مانند استان های جنوبی یوضعيت در مناطق

حمل و جابجائی کيسه های سنگين آرد، آسيب 
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ديدن چشم، صورت و پوست دستان به مرور بر 

کار در نانوايی ها را اثر تماس دائم با حرارت، 

شاق مبدل می وضعيتی گران به برای اين کار

  سازد.

سال  3نزديک به  ، رغم کار در چنين شرايطیبه 

گونه افزايش حقوق راز هاست که کارگران نانوا 

مانده و طی سالها افزايش مزد آنان محروم  حداقل

منوط به افزايش قيمت نان گرديده است. در 

اعتراض به افزايش نيافتن مزد کارگران نانوا 

کارگر خبازی  160سال متوالی،  برای سومين

فروردين سال جاری قطعنامه ای   25های سنندج 

به گزارش خبرنگار ايلنا، در «تصويب نمودند: 

ابتدای اين قطعنامه گفته شده است کارگران خباز 

سال است که از افزايش دستمزد برابر  ۳قريب به 

قانون کار محروم بوده و فشار  ۴۱با ماده 

الی مسکن، خوراک، پوشاک، اقتصادی، نرخ با

... عرصه زندگی را برای شان سخت  تحصيل و

کرده است و وضعيت معيشتی ناشی از اين 

شرايط تحميل شده ادامه زندگی را به برای آنان به 

در بخش ديگری از اين  .مخاطره انداخته است

نتيجه ماندن پيگيری  قطعنامه با اشاره به بی

نمايندگان صنف های قانونی  مطالبات و خواسته

 کارگران خباز از اينکه مسئوالن مربوطه هيچ

اند، انتقاد  گونه ترتيب اثری به اين مطالبات نداده

امضا کنندگان اين قطعنامه ضمن . تشده اس

پشتيبانی از نمايندگان قانونی شان در انجمن 

های سنندج و حومه، ادامه  صنفی کارگران خبازی

در حق خود و عدالتی آشکار  اين وضعيت را بی

 ».اند های شان دانسته  خانواده

هزينه ،که مزد کارگران نانوا ثابت ماندهسال هايی 

های زندگی افزايش سرسام آوری داشته و با توجه 

به  93به شائبه ثابت ماندن قيمت نان در سال 

مالی فاز دوم هدفمندی قصد کنترل پيامدهای احت

قل يارانه ها، معضل محروميت کارگران از حدا

ناچيز دستمزد کنونی، تبعات ويرانگری را بر 

بر دارد: هايشان درده سطح معيشت آنان و خانوا

ثابت ماندن قيمت نان طبعا ارتباطی با مزد «

ها و  کارگران خباز ندارد اما کارفرمايان نانوايی

کنند اين عرف  دولت با همکاری يکديگر سعی می

... در دو سال  .قانونی را مشروع جلوه دهند غير

گذشته که دستمزد کارگران خباز افزايش نيافته 

است، کارگران نانوا بخشی از دستمزد خود را در 

(رئيس » اند. قالب يارانه به جامعه پرداخت کرده

 )های صنفی کارگران خباز کشور کانون انجمن

انجمن صنفی کارگران خباز مريوان و سروآباد  

ت مصادف با روز نيز در آستانه يازدهم ارديبهش

به گزارش «ای صادر نمودند:  جهانی کارگر بيانيه

اش پس از  ايلنا، اين نهاد کارگری در ابتدای بيانيه

يادآوری ماجرای اعتراضات صنفی کارگران 

ميالدی به ۱۸۸۶شهر شيکاگو آمريکا در سال 

تالش يکصد ساله کارگران و فعاالن کارگری در 

اره کرده و ايران برای احقاق حقوق صنفی اش

آورده است: در حکومت سابق در اعتراضات 
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صنفی، پالکاردهايی به نام سنديکاهای کارگری 

کرد اما در عمل،  پيشاپيش همه خودنمايی می

ها سرسپرده رژيم بودند و اکثرا  نمايندگان سنديکا

در اوايل  ... .گرفتند به زيان کارگران تصميم می

آمد که انقالب و پس از آن، فضايی به وجود 

کارگران کم کم راه خود را پيدا کردند و فعالين 

های  کارگری در گوشه و کنار ايران خواسته

شدند و بعضا به  صنفی خود را خواستار می

رسيدند و نهايتا در سال  های خوبی می نتيجه

به تصويب » قانون کار«کتابی به نام  ۱۳۶۹

سال از  ۲۴... پس از گذشت  .نهايی رسيد

ن کار، برخی از مواد حمايتی اين تصويب قانو

قانون همچنان آکبند باقی مانده است گويی اين 

 گونه تغييرکتاب قانون، کتابی مقدس است و هر

رويکرد . … درو در آن جرم و گناه به شمار می

هايی که تاکنون برای بازبينی اين  تمامی تالش

داران بوده  قانون صورت گرفته به سود سرمايه

 ».است

طی چند سال ثابت نانوا در حالی که  کارگران

، عالوه بر تحميل شديدترين فشارها ماندن دستمزد

به سطح معيشت شان، از حداقل مزد تعييين شده 

قانونی نيز برخوردار نيستند، فاقد کوچکترين 

همان طور که خود نيز حمايت های قانونی بوده و 

سود سرمايه داران قانون تأمين تأکيد دارند تنها 

(و  ی جامعه است. مقايسه بين مزد ناچيز آناناصل

و تأمين هزينۀ متوسط خانوار  ثبات چند سالۀ آن)

کارگر شهری در سطح کشور که مبلغی در حدود 

ميليون تومان در ماه برآورد شده است  5/2تا  2

درصد بيشتر از اين مبلغ و  25(در تهران حدود 

 در استان هائی که هزينۀ زندگی کمتر است حدود

نشان دهنده وخامت هر درصد کمتر)،  35تا  30

چه بيشتر شرايط زندگی توأم با  شرايط کاری 

مشقت بار و طاقت فرسای آنان است. پشتيبانی و 

 تمامی اقشار کارگری از مبارزهمتشکل حمايت 

از جمله مزد  مزد و واقعیبرای افزايش  پيگير

کارگران نانوا، يک گام عملی برای ارتقاء آگاهی 

تشکل بيشتر عليه سرمايه داران و کارفرمايان و و 

  .استقوانين ضد انسانی آنان 

 چند شعر از والت ويتمن و کارل سندبرگ

 

 )1819-1892( يتمنوالت و

در کلبۀ دهقانی  1819ماه مه  31والتر ويتمن در 

کوچکی در وست هيلز نزديک هانتينگتون واقع در 

در سال پدر والتر  شد. متولدآمريکا النگ آيلند 

ت به بروکلين مزرعۀ کوچکش را فروخ 1823

آنجا به کار نجاری ساختمان روی رفت و در 
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والتر تا يازده سالگی به دبستان رفت که تنها  .آورد

آموزش رسمی او در تمام زندگيش بود. او که 

فرزند خانواده بود پس از ترک  9فرزند دوم از 

دو نزد  یيپادوبه کار نخست  ،تحصيل به علت فقر

در يک به شاگردی پس از آن  وکيل دادگستری و

شاگرد چاپخانۀ يک روزنامه  سپسمطب پرداخت. 

شد و به تدريج کار حروف چينی را آموخت. کار 

در چاپخانه و روزنامه باعث شد که والتر (که او 

والت می به خاطر تشابه اسمی با پدرش، را 

ناميدند) سطح سواد و آموزش خود را باال ببرد. او 

 رویزنامه نگاری وبه تدريج به کار نوشتن و ر

آيلند  ی النگعلم مدارس روستاهاآورد. مدتی هم م

در محافل ادبی و  شد. والت ويتمن ضمن کار

هم شرکت می کرد. پس از مدتی روزنامه سياسی 

را خود انجام می  آن کار ۀهم کرد کهسيس ای تأ

داد. اين روزنامه موفقيتی نداشت. والت ويتمن به 

وزنامه نگاری، معلمی تناوب به کار در چاپخانه، ر

داخت. در و نيز نجاری نزد پدر و برادرانش پر

به جناح چپ حزب دموکرات پيوست  1840دهۀ 

که مخالف برده داری و نيز ايجاد مؤسسات بزرگ 

دولتی بود. در اين هنگام والت ويتمن در روزنامه 

ای که توسط يک عضو حزب دموکرات تأسيس 

ار می کرد اما شده بود به عنوان روزنامه نويس ک

سردبير روزنامه به جناح راست به خاطر آنکه 

والت ويتمن ديگر  حزب دموکرات تعلق داشت،

نتوانست در آنجا کار کند. جناح چپ حزب 

لف بردگی حزبی ادموکرات و برخی جريانات مخ

به نام زمين آزاد تشکيل دادند که والت ويتمن 

 عضو آن بود.

والت ويتمن که تا آن هنگام به  1850در دهۀ 

 سرودنروزنامه نويسی و داستان نويسی و 

شعرهای معمولی و عامه پسند می پرداخت به 

 1856 سبک ويژۀ خود دست يافت. در سال

به برگ های علف شعری زير عنوان  مجموعۀ

نسخه چاپ  800هزينۀ خود با تيراژی در حدود 

ا و هر بار غنی تر او اين مجموعه را باره کرد.

با همين عنوان تا آخر عمرش به چاپ رساند. 

شعرهای والت ويتمن عالوه بر مضمون نو که به 

سرشار از تپش زندگی عصرش بود او قول خود 

از لحاظ شکل هم با نوآوری و سنت شکنی همراه 

يتمن در زمان حياتش مورد اشعار والت و بود.

کار بود که انتقاد شديد محافل و ناقدان محافظه 

می ناميدند و با عدم » غير اخالقی«محتوای آن را 

قافيه  موازين کالسيک وزن واو در مورد رعايت 

 نيز موافق نبودند.

به هنگام جنگ داخلی آمريکا (جنگ بين ايالت 

-1865برده دار جنوب های ت ايالهای شمال و 

برادرش که در جنگ زخمی  ن)، برای يافت1861

و شاهد تلفات عظيم شده بود از جبهه ها ديدن کرد 

و نگ بود. اجو خشونت تا آن زمان بی سابقۀ اين 

مدتی به عنوان پرستار زخميان جنگ خدمت کرد. 

 او درگذشت. 1892مارس  26والت ويتمن در 
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يکی از بزرگترين شاعران آمريکا به حساب می 

 آيد.

از کست خوردۀ اروپائی به انقالبِی ششعر 

اوست. عنوان اين شعر  برگ های علفمجموعۀ 

سرود آزادی برای آسيا، اروپا، « 1956در سال 
و  1867بود که در چاپ های » آفريقا و آمريکا

 مبدل شد.انقالبِی شکست خوردۀ اروپائی به  1871

 به انقالبِی شکست خوردۀ اروپائی

 والت ويتمن

]علفبرگ های  [از مجموعۀ     

 ترجمۀ يحيی سمندر

  هان برادر، خواهر، جسارت!

زادی هرچه رخ دهد سر در راه  آ –پايداری کن! 

 بايد نهاد؛

 آزادی چيزی نيست که با يک، دو يا سه شکست،

 يا با هر اندازه شکست بر زمين افتد 

زادی با بی اعتنائی و ناسپاسی مردم، با هيچ گونه آ

 بی اعتقادی

سربازان، توپ و رژۀ] با [قدرت، نمائی  دندانبا 

 قوانين کيفری از ميدان به در نمی رود. 

آنچه بدان باور داريم همواره پنهانی در تمام قاره 

 ها انتظار می کشد،

کسی را دعوت نمی کند، هيچ وعده ای نمی دهد، 

 آرام و سبکبال نشسته، مثبت است و مرکب، 

 هيچ نوميدی ای را نمی شناسد،.

در انتظار است، در انتظار زمانش.با شکيبائی   

 (اين تنها آواز وفاداری نيست،

 سرود شورش هم هست،

هر شورشِی بی باک شاعِر قسم خوردۀ  چون منْ 

،در سراسر جهانم  

او با من آرامش و يکنواختی را پشت سر رها می 

 کند،

 و جان بر کف می گيرد تا هر زمان از دست دهد.)

نبرد بنيان کن با هشدارهای بلند و پيشروی و عقب 

 نشينی های فراوان ادامه می يابد، 

ی حريف بی ايمان پيروز می شود يا گمان پيروز

  ،دارد

]، garrote [گارت  زندان، دار، حلقۀ خفقان آور

دستبند، طوق آهنی و گلوله های سربی کار خود را 

 می کنند،

قلمروهای ديگر می قهرمانان نامی و بی نام راهی 

 شوند،
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سخنرانان و نويسندگان بزرگ به تبعيد می روند و 

 در سرزمين های دوردست بيمار می افتند،

هدف از نظر پنهان می شود، قوی ترين گلوها با 

 خون خود نفس بند می گردند،

 جوانان به هنگام ديدار، چشم بر زمين می دوزند،

نرفته و بی از ميدان به در  آزادی همه، اما با اين

 ايمان تسلط کامل نيافته است.

آزادی نخستين ترک کنندۀ ميدان نيست نه دومين و  

 نه سومين

خرين آمی ماند که همه به در روند، او  بر جا

 است.

 

تنها هنگامی که ديگر نه يادی از قهرمانان و 

 شهيدان است،

مردان و  هنگامی که تمام زندگی و تمام روحو 

 زنان از هر نقطۀ زمين زدوده شده است،

تنها در آن هنگام، آزادی يا ايدۀ آزادی از آن نقطۀ 

 زمين زدوده می شود،

 و بی ايمان ها تسلط کامل می يابند.

 پس، جسور باش! مرد شورشی، زن شورشی!

تو نبايد زيرا تا زمانی که همه چيز متوقف نشده 

  متوقف شوی.

موافق چه هستی (من نمی دانم من نمی دانم تو 

خود موافق چه هستم، يا چيزی موافق چيزی 

 است،)

اما آن را با دقت می جويم حتی هنگامی که 

ام، در شکست، در فقر، در سر درگمی، بازمانده 

چون اينها هم بزرگ اند. –در زندان   

 آيا فکر می کرديم پيروزی بزرگ است؟

ن، هنگامی م اما اکنون به نگاهِ  –ری بزرگ است آ

 که چاره ای نباشد، شکست هم بزرگ است،

 مرگ و ناتوانی هم بزرگ است.

 

 خطاب به مورخ

 والت ويتمن

 گذشتگان را بزرگ می داريد! ئی کهشما

زندگی  - شمائی که وجه بيرونی، رويه های نژادها

کشف کرده  را آنچنان که خود را به نمايش گذاشته

 ايد؛

، مخلوق سياستشمائی که انسان را همچون 

 کشيش بررسی کرده ايد، اجزای يک کل، حاکم يا
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، به Alleghanies ساکن کوهپايه های آلگانیمن، 

، به او ست می پردازمااو آنچنان که در نفس خود 

 ،بر اساس آنچه از اوست می پردازم

خود را آشکار با گرفتن نبض زندگی که به ندرت 

 می کند (غرور عظيم انسان در خودش؛)

با سرود شخصيت انسان و با انگشت نهادن برآنچه 

 هنوز بايد به وجود آيد،

 من طرح تاريخ آينده را ترسيم می کنم.

 )1878-1967( کارل سندبرگ

 

در  1878ژانويۀ  6ست سندبورگ درآگ کارل

گيلسبورگ در خانواده ای از مهاجران سوئدی در 

 اآمريکا متولد شد. پدر او کمک آهنگر بود. کارل ت

خواند و  سسالگی (تا کالس هشتم) در 14سن 

مدت ده سال به کارهای مختلف مانند توزيع شير، 

يخ بری، آجرچينی، خرمن کوبی و واکس زنی 

. سپس به صورت خانه بدوش به مسافرت پرداخت

 روی آورد. 

به عنوان داوطلب در جنگ  1898او در سال 

آمريکا با اسپانيا شرکت کرد. سال بعد وارد يک 

به عنوان آتش نشان کار الج شد و در همان حال ک

می کرد. در کالج به فعاليت های ادبی و سياسی 

باشگاه «روی آورد و عضو انجمنی به نام 

که اعضای آن به شعرخوانی  شد» نويسندگان فقير

 . عر می پرداختندشو نقد 

و زندگی  يافتسندبورگ به ايدۀ سوسياليسم گرايش 

او و کار ادبيش را به  توجهو مبارزۀ کارگران 

به عنوان  1907خود جلب کرد. او در سال 

سازمانده در حزب سوسيال دموکرات ويسکانسن 

خش جزوه ها و ادبيات پو به  می کردفعاليت 

 سياسی می پرداخت.

سندبرگ عالوه بر سرودن شعر به نويسندگی و 

روزنانه نگاری نيز روی آورد و به ويژه گزارش 

کارگران برای روزنامه های هائی از وضع 

مجموعۀ  1916او در سال  مختلف تهيه می کرد.

را منتشر کرد که باعث نام  شعرهای شيکاگو

آوری او شد. سندبرگ شاعر و نويسندۀ پرکاری 

دو بار بود و از موسيقی هم سر در می آورد. او 

ژوئيۀ  22سندبرگ در برندۀ جايزۀ پوليتزر شد. 

 در گذشت. 1967

 من مرُدم ام، خيل انبوهم 

 کارل سندبرگ

)1916شعرهای شيکاگو، (از   
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  ترجمۀ يحيی سمندر 

 

 

 م، توده ام.ا م، جمعيتا من َمرُدم ام، خيل انبوه

آيا می دانی که تمام کارهای بزرگ جهان از طريق 

 من صورت می گيرد؟

 من کارگرم، مخترع، مولِد خوراک و پوشاک جهان.

تاريخم. ناپلئون ها از دل من من تماشاگر شاهد 

 بيرون می آيند، لينکلن ها هم.

آنها می ميرند و من ناپلئون ها و لينکلن های ديگری 

 به ميدان می فرستم. 

رابر بسی من زمين دانه ام. علفزاری ام که در ب

فان های مهيب طوشخم ها تاب می آورد.  

از سر من می گذرند. من فراموش می کنم. 

مکيده و تلف می شوند. من  بهترين های من

فراموش می کنم. هر چيز جز مرگ به 

 سوی من می آيد، مرا وادر به کار و رها

کردن آنچه دارم می کند. من فراموش می 

کنم. گاه نعره ای می کشم تکانی به خود می 

دهم  و چند قطرۀ سرخ فرو می پاشم تا 

 تاريخ به ياد آورد و سپس فراموش می کنم.

م، به ياد آوردن را بياموزم، ، َمردُ هنگامی که من

هنگامی که من، َمرُدم، درس های ديروز را 

به کار بندم و ديگر کسانی را که سال پيش 

غارتم کردند و به جای ديوانه ای به بازی 

در آن هنگام هيچ  –ام گرفتند فراموش نکنم 

را » مردم«سخنرانی در سراسر جهان نام 

ين لبخند با ذره ای نکوهش يا با کوچکتر

 تمسخر بر زبان نخواهد آورد.

در آن زمان مردم، خيل انبوه، جمعيت و توده وارد 

 خواهند شد.

 

 ]Garyشهرداِر َگری [
 کارل سندبرگ

 )1922دود و فوالد، (از 

 

 انهروز ساعت کار 12رداِر گری در بارۀ از شه

 و هفت روز در هفته سؤال کردم.

از هر شهردار گری پاسخ داد که در گری بيش 

جای ديگر اياالت متحده، کارگران از 

 کار می دزدند. وقتِ 

به کارخانه ها برويد خواهيد ديد که کارگران «

ماشين  -نشسته اند و هيچ کاری نمی کنند

چنين بود » .همۀ کارها را انجام می دهد

پاسخ شهردار گری هنگامی که از او در 

و هفت روز  روزانه ساعت کار 12بارۀ 

 ل کردم.در هفته سؤا

شهرداِر گری  شلوار کرمی رنگ خنکی پوشيده 

بود با کفش های سفيد و آرايشگر موهای 

او را شامپو زده، اصالح کرده و ريشش 

را تراشيده بود و او آسوده و آرام بود 

هرچند که دماسنج ادارۀ هواشناسی 

را  35حکومتی درجۀ حرارت باالی 

نشان می داد و کودکان سر خود را کامال 

 ر فواره های گوشۀ خيابان می بردند.زي
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به شهردار گری خداحافظ گفتم از شهرداری 

بيرون رفتم و به سوی برادوی 

Broadway .پيچيدم 

کارگرانی ديدم که کفش های چرمی به پا داشتند 

که خاکستر بر آنها نشسته بود و جرقه 

 فوالد مذاب سوراخشان کرده بود. های

عضالت مخصوص در هم پيچيده ز آنها ا برخی

ای در اطراف تخت شانه های آهن مانند 

خود داشتند و عضالت ساعدشان چون 

و به من همچون يک آشنا ورقۀ فوالد بود 

 می نگريستند.

 

 1915گری، اينديانا 

 
 جالد در خانه

 کارل سندبرگ

 جالد به چه می انديشد

 شب که از کار به  خانه باز می گردد؟

 کنار زن و کودکانشهنگامی که 

 برای خوردن فنجانی قهوده

 و بشقابی ژامبون و تخم مرغ  می نشيند

 آيا آنها از او می پرسند کار امروز خوب بود

برخی ذکر و همه چيز به خوبی گذشت؟ يا از 

 موضوعات خودداری می کنند و

وقت را با گفتگو در بارۀ هوا، سياست، تکه های 

 می ُکشند؟فکاهی روزنامه ها و فيلم ها 

آيا به دستان او هنگامی که به سمت قهوه يا 

ژامبون و تخم مرغ دراز می شود نگاه 

 می کنند؟

بابا بيا اسب بازی کن «آيا کودک کوچک می گويد 

شوخی پاسخ می با و آيا او  »اين هم طناب

 :دهد

 امروز به حد کافی طناب ديدم.

يا چهره اش مانند آتشی که در جشن برپا می کنند 

 شن می شود و می گويد:رو

 در دنيای خوب و نازنينی زندگی می کنيم.

و اگر روشنائی سپيد ماه از پنجره به دختر بچه ای 

 بنگردکه خوابيده است 

با گوش دختر بچه و با موی او در  مهتابو پرتو 

هم آميزد، جالد در آن هنگام چه خواهد 

 کرد؟

 ين بايد برای او آرام بخش و دلنواز باشد.ا

 چيز برای جال دلنواز و آرام بخش است. همه

  چنين حدس می زنم.
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