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 1397بهمن        مقدمه 

خورشیدی  1369، در سال «شعر»ای کتاب حاضر محتوی دو مقاله و مجموعه

رسید. من در عمر خویش نه اهل سرودن شعر بودم و تهیه و در سوئد به چاپ 

هم « شعرها»آوردن این نه هیچ فعالیت ادبی داشتم. نگارش این متون و به قلم

هیچ نشانی از شروع این نوع کارها یا تمایل خاصی به انجام چنین  قطعا  

هایی نداشت. به عنوان فردی از جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر و پایفعالیت

رمان رهائی انسان از استثمار طبقاتی، وجود طبقات، دولت یا هر قید باالی بند آ

انگیز جنبش بنهادم. با شکست رعسر خود، دوران خاصی را پشت سر می

بار در و تعمیق و تکمیل فزاینده این شکست فاجعه 57کارگری ایران در سال 

نظری، استراتژیک بندی و شیرازه طبقاتی، اجتماعی، نسالهای بعد، کل استخوا

داری طبقه کارگر، هچپ قرن بیستمی یا چپ خارج از مدار پیکار ضد سرمای

برایم همچنان که برای یارانی دیگر آماج سؤال شد. به سهم خویش به این 

تکانی بنیادی شد، باید به جمعبندی رسیدم که باید دست به کار یک خانه

یازید و این نقد را به تمامی  نقدی رادیکال، مارکسی و طبقاتی از گذشته دست

داری، شناخت از جنبش کارگری، هها، به چگونگی کالبدشکافی سرمایپهنه

ستیزی و کمونیسم طبقه کارگر، مطالبات عاجل طلبی، سرمایهسرنگونی

های متنوع مبارزه طبقاتی، رابطه اندرونی کارگران، ارتباط ارگانیک عرصه

این طبقه و مسائل دیگر گسترش داد. در مبارزات روز با جنگ تعیین سرنوشت 

دادم. آمد انجام میمی رسید و از دستم برمی این راستا هر چه به فکرم

نامید می ورشکستگی فزاینده روز به روز احزاب و محافل طیفی که خود را چپ

داد، مبرمیت پیگیری این و دعوی واهی تعلق به جنبش کارگری سر می

رد. سقوط اردوگاه شوروی یا آنچه ما از دیرباز بر پایه کها را تشدید میواکاوی

شناخت اندک، اما بسیار درست خود، آن را یکی از دو قطب سرمایه جهانی 

بخشید. روزهای نامیدیم بازهم این ضرورت را حدت و شدت حیاتی میمی
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های کارگر از بسیار دهشتناکی بود. صدها میلیون کارگر و نفوس توده

طق سیبری و جزیره ساخالین تا مرز فنالند، از شمال لهستان تا ترین مناشرقی

چک و اسالو و رومانی و بلغارستان، تا آلبانی و مجارستان و آلمان شرقی راه 

باشند که آن را در منتهای افتاده بودند تا عمله و اکره سرنگونی قدرتی 

محدوده در مرز و ماندگی، وادادگی، تحجر یا انحالل بیجهل، عقبسفاهت، 

پنداشتند!!! می« کمونیسم»شستشوی مغزی ماوراء ارتجاعی سرمایه آن را 

ها نیز به همین سیاق و باز هم بدون کارگرانی که خود یا نسل پیشین آن

داشتن هیچ صف مستقل و آگاه طبقاتی، بدون هیچ شناخت از قدرت الیزال 

و نقد رادیکال تاریخساز طبقه خود، بدون کمترین آگاهی از کالبدشکافی 

داری، بدون هیچ دورنمای واقعی رهائی، در خارج از مدار جنگ طبقاتی، سرمایه

پشت سر این و آن حزب مدعی پرچمداری کمونیسم یا ضدیت با سرمایه و 

پیچی این احزاب، رژیم حاکم روز راه افتاده بودند تا بر پایه نسخه« امپریالیسم»

نظم رابطه خرید و فروش نیروی کار یا را سرنگون و استقرار شکل معینی از 

ریزی اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک، حقوقی، فرهنگی و الگوی معینی از برنامه

، کانون تحقق اهداف، «کمونیسم»داری را با نام و نشان جعلی اجتماعی سرمایه

انتظارات و رؤیاهای خود سازند. آنها چنین نموده و سالیان متمادی در قعر 

ام بردگی مزدی زیر چتر حاکمیت احزاب لنینی و اردوگاهی شکلی از نظ

سالخی شده و از هستی ساقط گردیده بودند. اکنون سونامی بحران ذاتی 

های نیرومند خود به داری این بخش سرمایه جهانی را در میان موجسرمایه

آفرینی سرمایه راند. کارگران کل بربریت و توحش و هولوکاستورطه سقوط می

هست و نیست معیشتی، رفاهی و زندگی اجتماعی خود را ناشی از علیه 

ساختند خواندند!! و دنیای قهر و نفرت خویش را نثار چیزی میمی« کمونیسم»

بر سینه « کمونیسم» که بورژوازی لنینیست و اردوگاهی آن را با نام و عنوان

نظام رفت. شعورشان حک کرده بود. همه چیز بر وفق مراد سرمایه پیش می

ها، ها، فقر و نداریها، گرسنگیروزیبردگی مزدی بانی و سرچشمه کل سیه
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ها و قتل عام هر گونه آزادی و حقوق انسانی، اینک تبعیضات جنایتکارانه، ذلت

برای میلیاردها کارگر عاصی، آرمانشهر رفاه و آزادی و انسانیت و میعادگاه تعالی 

داری شد، سرمایهرهایی انسان محو میگردید!!!، افق واقعی انسانی تلقی می

بانی و باعث کل وحشت، دهشت، « کمونیسم»آمد، پایان تاریخ به حساب می

شد که سرمایه با پیدایش خود آفریده، هایی قلمداد میستیزیها و انسانویرانی

لحظه به لحظه بازتولید کرده و بر سر بشر آوار ساخته بود. این وضعیت و آنچه 

دادند بدون شک از کارگران جهان در آن روزها انجام میبخش عظیمی 

های تراژیک تاریخ بود. حال بارترین صحنهترین و فاجعهدهندهترین، آزاردردناک

و روزگار طبقه کارگر جهانی در چنان وضعی، بر اندام هر فرد دارای کمترین 

کتاب به صورت انداخت. آنچه در این احساس، عاطفه و خلقیات انسانی لرزه می

پیرایه صرفا واکنشی انسانی دردمند، آشفته شعر بیان گردیده است، ساده و بی

و منقلب به رخدادهای آن ایام است. در آن زمان من و طبیعتا رفقای دیگری 

های نخست راه برای گسست که بعدها همدیگر را یافتیم و همراه شدیم در گام

سوسیالیسم، اقتصاد و »م. نوشتن کتاب از گذشته و آغاز راه جدید پیکار بودی

بردم. دنیایی کار در پیش روی را از پیش شروع کرده و به پایان می« سیاست

های حیات کردم که جنبش کارگری باید در کلیه عرصهبود. به این فکر می

طلبی و داری، شناخت از کمونیسم، سرنگونیاجتماعی، در آناتومی سرمایه

ت و توان و موقعیت طبقاتی خود، در سازمانیابی و ستیزی، درک ظرفیرژیم

های یآرائی متحدش، در اعتراض به تبعیضات جنسی، کار کودک، آلودگصف

های رفرمیستی راست و حل پردازیمحیطی، در نقد کلیه راهبردها و راهزیست

ستیز و با ها، رادیکال و سرمایهچپ، در هنر و ادبیات، در کلیه این حوزه

ها باید راهبرد و شفاف محو بردگی مزدی پیش تازد. در همه این پهنهدورنمای 

کردیم اما ها فکر می حل طبقاتی خود را داشت، به همه اینراهکار و راه

داشتیم. سطر، سطر آنچه در این کتاب آمده است نیز های نخست را بر میگام

اند، در ادهای را پشت سر نههائی است که گذشتهحدیث حال انسان یا انسان
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جستجوی راه جدید پیکار طبقاتی خویشند، برای تعمیق و تکمیل نقد رادیکال 

ها، ای روایترفرمیسم راه درازی در پیش دارند. بسیار طبیعی است که پاره

نظرات و نقدها با آنچه امروز برای ما اساسی و هویتی است تطابق و انسجام 

سال گذشته  30کتاب کمی کمتر از کامل نداشته باشد. از تاریخ تهیه مطالب 

داری و جنبش لغو است و در طول این سی سال، فعالین رویکرد ضد سرمایه

تر نمودن ایاند برای تعمیق و ریشهکار مزدی، مدام و لحظه به لحظه تا توانسته

نقد خویش بر همه وجوه رفرمیسم و بسط جنبشی این نقد به درون پویه پیکار 

اند. با همه اینها آنچه در کتاب آمده است هم کارگر تالش کردههای جاری توده

ای از این روند و حدیث مسائل و موضوعاتی است که بر سر این بیان لحظه

هائی صورت رویکرد آوار بوده است. برای چاپ جدید در برخی جاها دستکاری

چیز بندی و محتوا و جهتگیری و همه گرفته است اما این دستکارها استخوان

 نسخه نخست را محفوظ نگه داشته است.
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 نگاه طبقۀ کارگر ادبیات معاصر ایران در

 

تی قوالهنر و ادبیات نیز بسان تمامی کارکردهای دیگر ذهن و اندیشۀ آدمی م

ستی هشرایط کار و تولید و زندگی یا های و فرارستهطبقاتی  ،زمینی، مادی

ا تشان رتراضانظرات، باورها، انتظارات و اع. انسانها نقطههستنداجتماعی افراد 

کنند، آنان شناسی مطرح نمیفقط و همه وقت به زبان سیاست، اقتصاد و جامعه

 بسته به وضعیت خاص روحی و دماغی و موقعیت اجتماعی یا سیاسی معینی

مان رهایشان را بر بستر باز یک یا چند که در آن قرار دارند ممکن است حرف

نامه مایشبه صورت قصه بیان کنند. به مضمون و سوژۀ این یا آن نجاری سازند. 

له یتبدیل نمایند و یا به جریان سرکش احساسات بسپارند و در هیئت شعر 

 کنند. 

راحت ا صجای تردیدی نیست، که شعر و نوول و نقد یا نمایشنامه و مشابه اینه

ک ار علمی یجامعیت و اعتب یک موضعگیری معین سیاسی یا مثال   و برندگی

ار یرا قرد زنظریۀ اجتماعی را نخواهد داشت. اساسا  قرار هم نیست که داشته باش

 مایزاتن تنیست که آنها جایگزین هم گردند. اما به هر حال و جدا از تمامی ای

ا، آرمانهپژواک هستی طبقاتی و بازگوی مفروض، شعر و هنر و ادبیات نیز 

ن یا و نوع نگاه طبقه اجتماعی معیها ها، طغیاننقدها، اعتراضات، عصیان

وی ر ینهماز  از یک طبقه است که آدمها به آن تعلق دارند.ای رویکرد و الیه

 د. نکنرا نمایندگی می مشخصیبناگزیر گرایش و تنش طبقاتی 

های گفتن از ادبیات یا هنر در یک جامعه هرگاه که با استتار زمینه سخن

چیزی سوای عوامفریبی و  آنها همراه باشد،های طبقاتی اجتماعی و پایه



 کارگر طبقۀ نگاه در ایران معاصر ادبیات 10

شعر " !"ادبیات معاصر ایران"پوشی واقعیت نیست، مقوالتی از قبیل: پرده

! و نظائر اینها "هنر مسئول و غیرمسئول"! "یا غیرمتعهد ادبیات متعهد"! "امروز

ادبیات یا هنر "کنند. عنوان به خودی خود هیچ چیز مهمی را مشخص نمی

!!! است. "ایرانیان امروز"بعنوان مثال چیزی شبیه اصطالح  "انمعاصر ایر

اصطالحی که فهم آن بدون دریافت پاسخهای روشن به پرسشهای اساسی زیر 

دار یا کارگر؟ ایرانیان استثمارگر یا ممکن نیست. کدام ایرانیان؟ ایرانیان سرمایه

ارزان میلیونها کشی از نیروی کار استثمارشونده؟ ایرانیانی که به مدد بهره

های عظیم هستند یا ایرانیانی که کارگر، صاحب کارخانه و تجارتخانه و سرمایه

ترین شرائط روز، آن هم در دهشتناکبه رغم دو شیفت متوالی کار در هر شبانه

کاری باز هم قادر به سیرکردن شکم زن و بچۀ خویش نیستند. ایرانیهایی که 

کنند و داران زمیندار کار میارگاهها و سرمایهتمام ایام سال را برای صاحبان ک

های بلوچ، شبها در ماتم گرسنگی و برهنگی زن و فرزندانشان، در کومه

آلونکهای حاشیۀ کویر، کپرهای دشستان و گودهای کنار ری و ... به سوگ 

هایی که در پرتو استثمار ددمنشانۀ همین انسانها بازار نشینند یا ایرانیمی

اند و در زعفرانیه و قلهک و کالیفرنیا هایشان آکندهرجی را با سرمایهداخلی و خا

 و نیس و جاهای دیگر مشغول تسبیح و عبادت یا عیش و عشرتند؟ 

نیز طبیعتا  همین  "ادبیات و هنر و شعر معاصر"کدام ایرانیان؟ و در رابطه با 

 پرسش با همین درجه از حدت و تیزی مطرح است. 

م؟ بورژواها یا کارگران؟ ادبیات و هنری که از نظام اجتماعی ادبیات کدام مرد

نماید؟ یا بدان معترض است و با آن پیکار حاکم و عینیت موجود دفاع می

اش چیست؟ و این راه حل معین اجتماعیکند؟ اگر از نوع دوم است راهمی
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گردد؟ آیا بحق خواستار رفت به کدامین نظم اجتماعی نوین منتهی میبرون

های مادی و واقعی استیالی این نظام است یا حداکثر به تعدیل و محو پایه

 کند؟ دستکاری برخی عملکردهایش بسنده می

و آنگاه  یا شعر یک جامعه برای معرفی ادبیات و هنر "معاصر"تکیه بر اصطالح 

 بیعتا  طها پرداختن به بررسی خوب و بد یا مثال  متعهدبودن و نبودن این پدیده

دهد و از همین روی سخت های اساسی یادشده نمیپاسخی به پرسش هیچ

 کننده و عوامفریبانه است. گمراه

ا داشتن یبحث اساسا  بر سر جدیدبودن یا نبودن، تعهد یا عدم تعهد، پیام

ر نداشتن و مسائلی از این قبیل نیست. بحث اساسی بر سر آنست که معیا

ۀ بر پای ن یا نبودن چیست و چگونه وبودمادی، تاریخی و طبقاتی این جدید

 ت؟مصالح و انتظارات کدام مردم و کدام طبقۀ اجتماعی تعیین گردیده اس

متعهد به  داران؟تعهد در مقابل کی و کدام بخش از مردم؟ کارگران یا سرمایه

ا کردن آن یدیرپاساختن و جاودانهای دستکاری و مرمت نظم اجتماعی حاکم بر

 وهای مادی این نظام با هدف برپایی ه انهدام قطعی پایهبالعکس متعهد ب

 استقرار یک نظم نوین اجتماعی و انسانی در جهان؟

ه در ی ککدام پیام؟ پیام به کدام مردم و کدامین طبقه اجتماعی؟ به کارگران

 ل وزیر فشار استثمار و ستم و دیکتاتوری از نان و مسکن و پوشاک و تشک

، "فرهیختگان"اند یا به چیز دیگر زندگی محروم ماندهآموزش و استراحت و هر 

نیازی و رفاه، شأنی که از سر سیری و بیو روشنفکران عالی "دانشوران"

ت عز واندیشیدن به نان و معاش و لباس و خورد و خواب را توهین به شرافت 

 !؟پندارندانسانی می
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دام کو  پیام به کی و با کدام محتوا؟ خطاب به کدام مردم و علیه کدام نظام

 !! "نمردم شریف میه"!!  "خلق خدا"!!  "خلق کبیر"طبقۀ اجتماعی؟ پیام به

 داران را جایگزین شکلیبپا خیزند و شکلی از حاکمیت و تسلط سرمایه که مثال 

شکال علیه تمامی ا حد شوند،دیگر کنند؟ یا پیام به کارگران که متشکل و مت

 حقوقی و ستم سرمایه مبارزه نمایند و در جریان یک انقالب پیروزمندبی

ل و شک مبتنی بر آگاهی و شناخت ژرف طبقاتی الشۀ متعفن این نظام را در هر

 های رسوبی تاریخ دفنهیئت و قواره که باشد برای همیشه در اعماق الیه

 کنند؟ 

 و "متعهد و غیر متعهد" ،"معاصر"الفاظی از نوع  های رایج کنونی وواژه

 و مبنای مادی و به این دلیل که فاقد هر گونه بار طبقاتی "پیامپیامدار و بی"

تاریخی، زمینی هستند هیچ توضیحی نیز دربارۀ محتوا و مکان اجتماعی، 

 ورۀن دطبقاتی یک اثر هنری معین و یا ادبیات و هنر یک جامعه در این یا آ

نظر  دهند. با اینهمه نباید این واقعیت اساسی و بسیار مهم را ازمشخص نمی

جاز و ها و ترمهای مذکور هر کدام در جای خود از نیروی اعدور داشت که واژه

ر ونه بار گافسون کامال  شگرفی برخوردارند. آنها درست در همان حال که فاقد ه

عی تماو فرهنگ و هر مقولۀ اج اجتماعی و طبقاتی برای معرفی ادبیات و هنر

درست به همین دلیل که فاقد چنین بار و  تر بگوییم،دیگر هستند یا دقیق

 طبقاتی باشند خود بطور جداگانه از ژرفا و خمیرمایۀدرونمایۀ الزم طبقاتی می

م یونالیسالمعارف نیرنگ و ترفند ناسبسیار بارز و شاخصی برخوردارند. در دائره

 ا تمامیبها دنیایی معنی و تعبیر و تفسیر را همراه الفاظ و واژههر یک از این 

 کنند. دقت و موشکافی الزم با خود حمل می
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لیبرال یا  ای که باشند، راست یا چپ،ها از هر فرقه و دار و دستهناسیونالیست

کار یا فاشیست در رادیکال، محافظه مذهبی یا غیرمذهبی، سوسیال دموکرات،

الیستی نظر دارند و آن انکار درک مادی و ماتریمال  اشتراک و وحدتیک چیز کا

ست. ن اتاریخ پیرامون واقعیت مادی جامعه و کل ساختار اجتماعی و طبقاتی آ

ز الفظ معاصر برای آنها کلید رمزی است تا به مدد آن جامعۀ موجود را 

ی یدتول محتوای واقعی مادی و تاریخی خود بمثابۀ سطح کنکرتی از یک شیوۀ

، یل کنندای مهمل و متافیزیکی تبدتاریخا  معین تهی سازند، جامعه را به مقوله

و ...  "مام بزرگ میهن"و  "وطن"آن را در تعبیراتی خرافی و دروغین از نوع 

 ظیمتحریف نمایند و آنگاه از این طریق بر روی تمامی کشمکشها و شکاف ع

ات یان واقعی و مادی ستیز طبقطبقاتی و برروی هر آنچه که مربوط به جر

 متخاصم اجتماعی در این جامعه است پرده اندازند. 

مانگونه که گفتیم جریان طبیعی ذهن و اندیشۀ ه ادبیات، شعر یا هنر به

ذهن و اندیشه نیز چیزی سوای تبخیر جریان واقعی زیست مادی و  انسانهاست،

ود تاریخی، ادبیات اجتماعی بشر نیست، در جامعۀ کنونی و در شرایط موج

شعر و هنر دورانی که رابطۀ  داری، ادبیات،معاصر یعنی ادبیات دوران سرمایه

های واقعی و اساسی نظم اجتماعی سرمایه و قانون تولید اضافه ارزش پایه

کند، ادبیات دورانی که سرمایه به مثابۀ یک رابطۀ اجتماعی موجود را تعیین می

ند. ادبیات و هنر معاصر یعنی ادبیات و هنر زهست و نیست بشر را رقم می

ها به حکم زیربنای مادی و شیوۀ تولید اجتماعی مسلط در دورانی که انسان

دار، به مالکان وسائل تولید در شکل سراسر دنیا به انسانهای کارگر و سرمایه

شوند، سرمایه و فروشندگان نیروی کار یا بردگان مزدی سرمایه تقسیم می
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داری پایۀ مادی تمام مشقات و ادبار و نکبت سرمایه و نظام سرمایه دورانی که

نژادی و ملی و جنسی و  موجود از استثمار و خفقان و دیکتاتوری گرفته تا ستم

خانمانی و فقر و فالکت و اعتیاد و فحشاء تا جنگ و بی حقوقی،سایر اشکال بی

دورانی که دهد، می و همۀ مصائب و نابسامانیهای دیگر اجتماعی را تشکیل

افروزی و اعتراض علیه استثمار و ستم و دیکتاتوری و فقر و تبعیض و جنگ

حقوقی اجتماعی بدون اعتراض به بود و بقای نظام تبهکار اشکال مختلف بی

داری و بدون مبارزه برای نابودی این نظم کهنۀ ضد بشری بعضا  سرمایه

  لوحانه و اساسا  عوامفریبانه است.ساده

ه و مایادبیات معاصر ایران نیز ادبیات همین دوران، ادبیات عصر حاکمیت سر

یات و داری در جامعۀ ایران و در سرتاسر جهان است. ادباستیالی نظام سرمایه

بندی طبقاتی و اجتماعی معین در هنر یک عصر تاریخی معین با یک صف

نو و رسالت،  م،درون جامعه و در هر گوشۀ دیگری از دنیا است. تعهد، پیا

بودن و نبودن و هر چیز دیگری در این ادبیات تنها با بودن، خالقکهنه

اوری تواند دمعیارهای طبقاتی، سیاسی، اجتماعی و کال  انسانی این دوران می

 شود و مورد بحث قرار گیرد. 

روی  اند و در آینده بیش از پیش خواهند کوشید تا برناسیونالیستها کوشیده

قافیه و داشتن و نداشتن، بیاقعیت پرده اندازند. همه چیز را در وزناین و

تفاوت نظم و شعر، ارزشهای شعری و بودن، پیامبودن و بیدارپیام بودن،باقافیه

بودن شعر و صدها مسألۀ دیگر از این قبیل خالصه بودن و آنچناناینچنین

یه و نارگذاشتن وزن و قافد که گویا تمامی معضل در کچنین وانمود کننکنند. 

 بودن ادبیات بر پایۀ این مالکهاست. رعایت ارزشهای شعری و نو و کهنه
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ه در روند کناسیونالیستها طبیعتا  و الجرم در ادبیات نیز همان راهی را می

ی رفرمیسم میلیتانت سرنگونبعنوان مثال  وترین ناسیونالیستها سیاست. چپ

ها و نماییرغم تمامی کمونیستبه طلب و مدعی رهائی طبقه کارگر

هایشان نهایتا  کل جنبش کارگری و تمامی اهداف و انترناسیونال سرایی

 "معهخودکفایی ملی و استقالل صنعتی جا"آرمانهای این جنبش را در آستان 

، "خلق"کنند. آنها همواره و همیشه با افراشتن پرچم قربان کرده و قربان می

داف های بورژوازی و به عدول از اهبه تبعیت از سیاستطبقۀ کارگر جامعه را 

لیستها اند، ناسیونامستقل انقالبی خویش در جریان مبارزۀ طبقاتی فرا خوانده

و هنر  ترین آنها عین همین کار و حتی بسیار بدتر از آن را در ادبیاتحتی چپ

 دهند. انجام داده و انجام می

سیاسی و ادبی این طبقه نیز افشاء  در مقابل برای طبقۀ کارگر و آگاهان

بازیهای ناسیونالیستی در ادبیات و هنر به همان اندازه ها و نیرنگعوامفریبی

جنبش  مهم است که در سیاست و در کل مبارزۀ طبقاتی علیه سرمایه.

های طبقۀ کارگر جنبشی است علیه پایهداری و ضد سرمایهسوسیالیستی 

جنبشی است که باژگونی کامل این نظم را از  اقتصادی نظم اجتماعی موجود،

کند، های اقتصادی آن یعنی محو مطلق کارمزدوری دنبال میطریق محو پایه

طبقۀ کارگر در نیل به این هدف و در جریان تدارک و تجهیز خویش برای 

باژگونی این نظام و استقرار نظم نوین هستی، ناگزیر است که مبارزۀ خویش را 

هنری و فکری تسری و توسعه دهد. ادبی، فرهنگی،  ای سیاسی،هبه همۀ عرصه

ای که بیرق تغییر هستی موجود و این قانون طبیعی مبارزۀ طبقاتی است، طبقه

کشد الجرم جامعۀ کنونی را در تمامیت ای نوین را بر دوش میبرپایی جامعه
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های زشاش و از جمله در ادبیات و هنر و فرهنگ، اروجود مادی و اجتماعی

دهد. مبارزۀ اخالقی و معیارهای انسانی و ... آن نیز آماج انتقاد و تعرض قرار می

ها و بدون تسری به همۀ این میان طبقات اجتماعی بدون عبور از این عرصه

یابد. این حکم در مورد طبقۀ مجاری به بلوغ و شفافیت الزم خویش دست نمی

داری بیش از تمامی طبقات اجتماعی کارگر و انقالب اجتماعی وی علیه سرمایه

تر از تمامی انقالبات گذشتۀ تاریخ مصداق دارد. اگر طبقۀ کارگر پیشین و عمیق

ای نتواند کیفرخواست و اعتراض خویش علیه نظم دوزخی و سیاه جامعه

سرمایه را به جریان اندیشۀ جاری در شریان فرهنگ و هنر و ادبیات آن جامعه 

ها، خویش، اهداف، افق ضد بردگی مزدی اند انقالب اجتماعیفواره کند، اگر نتو

های انتظارات، آرزوها و باورهای نوین انسانی و تاریخی این انقالب را با گلوله

داغ رمان و نمایشنامه و نوول و شعر و فولکلور و ... به قلب هنر و ادبیات و 

با روایت  فرهنگ و اندیشۀ طبقۀ مسلط شلیک نماید، اگر تاریخ جامعه را

اش و های طبقهخویش به ذهنیت زالل و بیدار و معترض و پیکارجوی توده

و در یک کالم اگر مبارزۀ طبقاتی و های فرودست جامعه بدل نکند همۀ توده

ها خود را در همۀ این میدانها و آوردگاهها و جبهه ضد بردگی مزدیانقالب 

پیروزی واقعی انقالبش را علیه نظم کهنۀ حاکم گسیل ندارد، مسلما  هنوز 

 تواند در گسترۀ شعارها،تضمین نکرده است. مبارزۀ طبقاتی اساسا  و طبیعتا  نمی

تحلیلها، کشمکشها و فعل و انفعاالت خاص سیاسی محدود بماند. اگر طبقۀ 

و طرح خواستهای مستقل  فکریهای سیاسی و کارگر یک جامعه در زمینه

ی از بورژوازی گسسته باشد مسلما  این گسست اش بطور واقعطبقاتی و تاریخی

 نماید. را در ادبیات و هنر و فرهنگ اجتماعی خویش نیز منعکس می
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 ترین،این ادبیات حتی چپگردد، بر می "ادبیات معاصر ایران"تا آنجا که به 

ترین گرایشات درونی آن هم هیچ پیوند واقعی و درونی با ترین و مردمیرادیکال

گر ایران، با مبارزه و اعتراض و انقالب اجتماعی این طبقه ندارد. طبقۀ کار

ادبیات معاصر ایران در مجموع و مستقل از گرایشات متفاوت و متعارض 

ها و انتظارات، افقها و وکاست ادبیات و هنر و جریان ایدهکماش بیدرونی

 راضات،ها و اعتها، توافقها و پیروزیشکست تنگناها، امیدها و یأسها،

ها و خالصۀ کالم جریان زیست فکری و اجتماعی ها و سرخوردگیپردازیاتوپی

های طبقۀ بورژوازی ایران است. این ادبیات از آغاز سدۀ جاری و بر بستر زمینه

مادی و اجتماعی انکشاف کاپیتالیستی جامعۀ ایران فرا روییده و در همۀ فراز و 

ها تغذیه کرده است. ت از همین زمینهفرودهایش از طفولیت تا شباب و کهول

ای در مقام یک نیروی مستقل طبقۀ کارگر ایران هیچگاه و در هیچ دوره

اجتماعی و با هویت خاص طبقاتی و سیاسی خویش به این ادبیات و هنر راه 

نیافت و کاروان ساالران و متولیان این ادبیات صرفنظر از یکی دو مورد 

ا که به سراغ مردم کارگر و فرودست رفتند اوال  استثنایی هرگاه و در هر کج

نیروی طبقاتی بیگانه، مریخی و نامتجانسی بودند که از ارتفاع چندصدمتری بر 

آمدند، ثانیا  در ورای این عروج فراز زندگی و کار و درد و رنج آنها به پرواز در می

را دنبال ای و هجرت روحانی خویش اغراض مادی و طبقاتی بسیار عوامفریبانه

تر بگویم آنچه که در سیاست و مبارزۀ سیاسی درون جامعه رخ کردند. دقیقمی

وارۀ ناموزون متری به انداماندهتر و عقبدر شکل بسیار نازل داد الجرم و قهرا می

وخیزهای کرد. در سیاست و در تمامی افتاین ادبیات و هنر نیز راه پیدا می

های فرودست اتی درون جامعۀ ما، کارگران و تودههشتاد سالۀ اخیر مبارزۀ طبق
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همه جا به مثابۀ اردوی پیکار این یا آن گرایش بورژوازی به صحنۀ ستیز راه 

اند، همه جا قوای اصلی و واقعی پیکار و نیروی مادی و محرکۀ این یا آن جسته

اند، اما هیچگاه با بیرق و هویت مستقل خود سکان جابجایی سیاسی بوده

اند، از این بدتر هیچگاه توان و ۀ یک انقالب اجتماعی را به دست نگرفتهسفین

کردن خواستهای واقعی طبقاتی و سیاسی خود را کسب امکان فرموله

اند، در چنین شرایطی کامال  روشن است که اینان یعنی کارگران هیچ ننموده

ود بر ادبیات و ها و حرفهای خاندیشهها، افقها، کردن مهر ایدهشانسی برای حک

اند. سیاست و مبارزۀ سیاسی عرصۀ بالواسطه هنر رایج در جامعه را نیز نداشته

ها یعنی بستر طبیعی ابراز و کامال  پیوستۀ مبارزات و اعتراضات اقتصادی توده

وجود و جریان عادی خواستها و مطالبات زیستی و اجتماعی آنان است. برای 

افقها،  ها،ایده انند انتقادات، اعتراضات،اینکه مردم کارگر یک جامعه بتو

دورنماها و الگوهای واقعی اجتماعی و طبقاتی خود را به ساختار فرهنگ و 

ادبیات و هنر آن جامعه توسعه دهند، به درجۀ باالتری از گستردگی و 

ای که سالهاست کارگران شان نیاز دارند. در جامعهشدن مبارزۀ طبقاتیهمگانی

دهند، با این وجود کماکان بقۀ اساسی طرفین پیکار را تشکیل مییکی از دو ط

به نردبان قدرت و پیروزی این یا آن  در تمامی بزنگاههای حساس مبارزه نهایتا 

شوند، الجرم در هنر و ادبیات نیز انتظارات و گرایش بورژوازی تبدیل می

رژوازی جستجو رمق همان بوخوانیهای بیاعتراضات و حرفهایشان را در مخالف

د را با تفسیر به رأی کاذب مخالف خواندن اهند کرد و از آن بدتر غالبا  خوخو

 آنچه که در اساس هیچ نشانی از مخالفت ندارد دلخوش خواهند نمود. 



 19                                                     در شط جاری تاریخ

ه چچرا چنین است و چرا طبقۀ کارگر ایران چه در عرصۀ مبارزۀ سیاسی و 

ویت ز ههنری قادر به احرا بنحو اولی در پهنۀ مجادالت و کشمکشهای ادبی یا

 وال  امستقل طبقاتی و اجتماعی خود نبوده است؟ پاسخ آن بسیار روشن است. 

ن مگیافکار مسلط هر عصر افکار طبقه حاکم است و طبقه کارگر زیر فشار سه

است  جتماعیه ااین افکار قرار دارد. ثانیا  ذات و هویت سرمایه به مثابه یک رابط

یه مسخ سازی، شستشوی مغزی و مهندسی افکار را علوحشیانه ترین شکل که 

 واره ویه همدیکتاتوری عریان و فاشیستی سرماکند، ثالثا  می طبقه کارگر اعمال

 کارگرهای تودهامان امکان هر گونه دخالتگری و ابراز وجود اجتماعی را از بی

ای شرط ضروری تولید سود حداکثر برکرده است. این دیکتاتوری پیشسلب می

دولت  المللی این سرمایه بوده است وسرمایۀ اجتماعی و مالکان داخلی یا بین

ا بر بها ر رینبورژوازی از طریق اعمال این دیکتاتوری، فروش نیروی کار به ارزانت

 بار ایننی در زیر فشار مرگر ایرانموده است. کارگطبقۀ کارگر جامعه تحمیل می

ق از درک آگاهی سیاسی، شناخت حق و حقوو مهندسی افکار سرمایه  شرایط

 رزۀواقعی اقتصادی و اجتماعی خویش، پرورش قوای ذهنی و دماغی خود، مبا

دخالتگری اجتماعی وسیاسی  تشکل و همبستگی طبقاتی، متحد و دستجمعی،

 معهو از هر آنچه که الزمۀ احراز یک هویت مستقل سیاسی و طبقاتی در جا

  مانده است.است محروم می

دیکتاتوری  بار زیست مادی و اجتماعی،شرائط رقت فشار دهشتبار اقتصادی،

عریان فاشیستی و در یک کالم تعرض سرمایه به شرائط کار و زندگی و مبارزه 

طبقۀ کارگر را در موقعیتی قرار  و ابراز وجود سیاسی و اجتماعی کارگران،

مکان کسب آگاهی و داده که امکان تدارک هر گونه حرکت مستقل و حتی امی
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آمادگی ذهنی الزم برای سازماندهی و بسط و گسترش یک مبارزۀ طبقاتی 

 کرده است. ساز را از وی سلب میسرنوشت

ت ناک معیشتی با همۀ آثار و تبعادیکتاتوری مرگبار سرمایه و شرایط درد

بوط مر ویرانگری که داشته و دارند بخشی و البته بخش بسیار مهمی از عوامل

ر آن کند، بخش دیگعدم گسست طبقۀ کارگر ایران از بورژوازی را تعیین می به

 ورژوازیبباید در شکست انقالب کارگری اکتبر، استیالی سالیان دراز  را مسلما 

 ، در سطح جهان وتمیلیتان چپ رفرمیسمبرآمد سیاسی  اردوگاهی در روسیه،

 ایران گریدها بر جنبش کاراز جمله در ایران و تأثیرات ناشی از همۀ این رخدا

 و دنیا جستجو کرد. 

از  ایهبگذریم، طبقۀ کارگر ایران در زیر فشار تعرض و تهاجم همه سویۀ سرم

و الجرم از گسترش  طبقاتیایفای نقش مستقل طبقاتی خویش در مبارزۀ 

افقها و انتظارات تاریخی خود به قلمرو ادبیات و هنر جامعه ها، ها، اندیشهایده

ترین، ماندههای رنگارنگ بورژوازی حتی به عقبماند. این امر به اپوزیسیونفرو 

ر انکه دمچنهواپسگراترین و دغلکارترین آنها فرصت داد تا در هنر و ادبیات نیز 

ها شوند، به مقام و قیم تودهساالری کنند. قائمتازتر اندیشهسیاست هر چه یکه

 ات همۀنج سرود بر لب تاریخ و پرومتۀ نام آنها حرف بزنند، خود را مشعلداران

نهای وزیسیواپ خلق!! بدانند. ادبیات معاصر ایران، ادبیات طبقۀ بورژوازی ایران و

ه یا های گرایشاتی است کدرون این طبقه است. جریان اندیشه و ذهن و انگاره

 از مدافعان رسمی نظام اجتماعی موجودند و یا حداکثر سودای آرایش و

شان را نظام، تمامی سازوبرگ مبارزه و هست و نیست نقد اجتماعیپیرایش این 

 کند. تعیین می
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 امیدها،شود و با آغاز خویش انتظارات، آغاز می "مشروطه"این ادبیات با 

ای اعتراضات و خواب و خیالهای گرایشات مختلف طبقۀ بورژوازی را در فض

ت الدکند. در زادروز وزیست فکری، فرهنگی و سیاسی جامعۀ آنروز تبخیر می

مانست که با یک تأخیر تاریخی حداقل خود به موجود فرتوت و بیماری می

 پیش ساله از زهدانی علیل سقط شده بود. آنچه که در اروپا از سالها ۲00

اریخ تبودن را از دست داده بود در اینجا از اعماق گورهای کهنۀ کفایت زنده

ای بود که به مدد سوز پوسیده و فرسودهطلبی تنها پیهشد. مشروطهنبش می

که  کاوید. در شرائطیآن راه خروج از دوزخ سیاه و دهشتناک فئودالی را می

نی مرزش بیرق برانداختن تمامیت نظم تاکنومردم کارگر و فرودست جامعۀ هم

ه ای که خواب آشفتاو درست بسان خفته تاریخ را بر بام دنیا برافراشته بودند،

از جسارت سترگ خویش در شکستن نظم عروضی ابیات!! و از فتح ببیند، 

 داد. عظیم خود در اصالح داربست فئودالی کالم!! عربدۀ غرور سر می

 بندی احتماال  باشود. این تقسیمگفتیم که این ادبیات با مشروطه آغاز می

هد موازین و معیارهای شمار زیادی از متولیان این ادبیات چندان سازگار نخوا

هایی از نوع تاریخ غلبه بر دیکتاتوری قافیه یا تعیین بود. برای اینان مشخصه

تکلیف با اوزان عروضی و تحول در ویژگیهای نگارشی و زبانی، تنها مالکهای 

کردن ادبیات هستند!!! به همین دلیل نیز نقطۀ معتبر و واقعی برای نو و کهنه

های نیما و سایر خالقیت "سانۀاف"شروع ادبیات جدید جامعه را با انتشار 

کنند. زاده و هدایت و دیگران تعیین میهای جمالشعری و هنری او یا نوشته

اما به هر حال و مستقل از این که اینان چه اندیشه کنند یا به کدام معیار و 

مالک تمکین نمایند، فرایند تکوین و زایش ادبیات معاصر ایران را باید از درون 
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کاوید. از لحاظ تاریخی این تنها انکشاف کاپیتالیستی جامعه فرامی روند عمو

طلبی بورژوازی سیر تحوالت اجتماعی سالهای آغاز قرن بیستم و رواج مشروطه

گسترد. از لحاظ چگونگی های رویش و تولد این ادبیات را میاست که زمینه

ورژوایی گیری درونی بتحقق و مالک فعلیت این تحول نیز طبیعتا  همان جهت

جنبانان این نما باشد. بگذریم، سلسلهکننده و خصلتتواند تعیینآنست که می

ایها، العابدین مراغهادبیات ادبای اندیشمند بورژوازی بودند. طالبوفها، زین

ها، بهارها، ها، سید اشرفاسرافیل ها، صورها و سپس دهخداملکم ها،آخوندزاده

مهایی بودند که اصالح کاپیتالیستی جامعۀ فئودال و .. آد.ها و عشقی ها،عارف

استقرار نظم مدنی و قانونی سرمایه، آخرین و دورترین ساحل انتظارشان را 

ترین گرایش اجتماعی و سیاسی این نمایندۀ چپ "طالبوف"کرد. تعیین می

سال بعد از صدور  50آن،  "سوسیال دموکرات"ادبیات و به تعبیری چهرۀ 

سال پس از تشکیل کمون پاریس نقد خویش بر  ۲0ونیست و مانیفست کم

کند: نظام قرون وسطایی فئودالی و استبداد مطلقۀ قاجاری را چنین فرموله می

مسمی ایم ولی این اسم بیبه حکم تغییر اوضاع جهان، هیئت وزرا برپا ساخته"

ت نه بر است. نه دستگاه وضع قانون داریم، نه مدرسۀ تعلیم قانون. ادارۀ مملک

پایۀ شرع است نه بر اساس قوانین موضوعه، تجارت ما اقتضای داشتن وزارت 

خواهد و نه قشون ما احتیاج به کند، نه معارف ما وزارت معارف میتجارت نمی

سند است و دستگاه ظلم و استبداد وزارت لشکر دارد. صدارت ما مسند بی

ایم فرنگان رسیده دورۀ تقلیدهمچنان برجا ... پیش از این معرب بودیم حال به 

های گشتند مگر معدودی به نشر اراجیف و تقبیح سنت... آنانکه از فرنگستان باز

... برای  نیاکان روی آوردند و مردم را اسباب تنفر از علم و معلومات شدند
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مملکت اشخاص عالم الزم است و برای تربیت آنان باید مدارس عالی داشت که 

المحسنین به نقل )مسالک "مآب نگردند.نگستان نروند و فرنگینوباوگان ما به فر

توانست و های طالبوف نوشتۀ آدمیت( مشروطیت مسلما  نمیاز کتاب اندیشه

قرار نبود که احالم و رؤیاهای شیرین همۀ گرایشات بورژوازی ایران را به 

استقالل اقتصادی و  "، "صعت ملی"های واقعیت تعبیر کند. اتوپی استقرار پایه

آزادی بیان و مطبوعات، پارلمانتاریسم و  ،"اجانب"، خلع ید از "سیاسی میهن

آزادی فعالیتهای سیاسی و حزبی یا توقعات دیگری از این قبیل با محاسبات 

شرایط امپریالیستی تولید عصر در تاریخی برنامۀ انکشاف کاپیتالیستی جامعۀ 

 سازگاری نداشت. داری سرمایه

 ترشبخش نسبتا  وسیعی از بورژوازی ایران در همان حال که از آغاز و گس

، از خویش غرق در سرور و شادی بود "میهن"امپریالیستی ابورژو اصالحات

آنان، جویی بدون حساب و کتاب از مداخله اجانب، "طلبی غیرمنصفانۀزیادت"

ن نشدیش، از تعبیراز سرسپردگی و مزدورمنشی سران قبیله و زعمای طبقۀ خو

شد. زده میرؤیاهای اقتصادی و تمنیات سیاسی خود سخت مشوش و آشوب

ها نهایتا  چیزی فراتر از ها، دهخداها و حتی الهوتیجهانگیرخان ها،نسیم شمال

 تازی اجانب،ماندن این انتظارات، ناخشنودی از یکهاعتراض و انتقاد به سترون

رائط و ش یک کالم نقد لیبرالیستی جامعۀ فئودالشکوه از فقدان قانونیت و در 

 نیمه مستعمرگی هیچ چیز دیگری برای گفتن نداشتند. 

شدن کشور به حوزۀ های عمومی انباشت سرمایه در جامعه، تبدیلگسترش پایه

سیاسی و رفرم اداری، داری، صدور سرمایه و پیوستن آن به بازار جهانی سرمایه

قۀ بورژوازی ایران را بیش از پیش به سمت تسخیر فرهنگی امپریالیستی، طب
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شدن به طبقۀ مسلط اهرمهای اساسی قدرت و تجهیز خویش برای تبدیل

دهد. این امر طبیعتا  گرایشات مختلف سیاسی درون این طبقه سیاسی سوق می

مشی اقتصادی و را نیز در کار تنظیم، تبیین، ارائه و تبلیغ سیاستها یا کال  خط

 کند. خود فعال میاجتماعی 

پیش از این یعنی تا قبل از استقرار مشروطۀ سلطنتی استدعای تأسیس 

وشتن تشکیل پارلمان و ن"، "توشیح ملوکانۀ فرمان مشروطیت"، "عدالتخانه"

لی اما کرد. این همد، همۀ مصلحین!! بورژوا را با هم همراه و همدل می"قانون

 ستی محتوای سیاسی و اجتماعیبایمی "صدور فرمان"در روزهای بعد از 

در شرائطی که روند انکشاف کاپیتالیستی جامعه به  نمود،دیگری را احراز می

شد کشمکش بر سر محور اساسی فعل و انفعاالت اجتماعی روز تبدیل می

های چگونگی تحقق این روند، نحوۀ تدبیر مقتضیات انباشت سرمایه، ویژگی

مایه، شکل و مختصات رژیم سیاسی و مربوط به نظم تولیدی و سیاسی سر

تنظیم مناسبات میان گرایشات درونی  نحوۀ اعمال دیکتاتوری سرمایه،

داری بورژوازی و خالصه هر آنچه که مربوط به پروسۀ انکشاف و بسط سرمایه

قۀ و مجادالت درونی و بیرونی طبها در جامعۀ بود نیز به مرکز ثقل بحث

طرح،  ادبیات سالهای بعد از مشروطیت تریبونگشت. بورژوازی مبدل می

مان به زها، انتظارات و دید و دریافتهاست. از این عۀ این کشمکشاانعکاس و اش

ا یال بعد سه گرایش متمایز فکری و سیاسی در ادبیات و هنر جامعه حضور فع

 منفعل و نیمه موثر دارند. این سه عبارتند از: 

های مادی : گرایشی که در پایهء ارتجاعینمای ماوراکنسرواتیسم مدرن -1

اش با بورژوازی انحصاری و امپریالیستی پیوندی درونی داشت، زیست اجتماعی
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کرد و نشر میفرهنگ و ایدئولوژی این قشر از بورژوازی را نمایندگی  افکار،

پس از و  هافروغی ،هانوری، خواجهها، دشتیهاآبادیدولت ،هازادهداد. تقیمی

آنها تمامی رجال رسمی ادبی و هنر و فرهنگ کسانی چون خانلری، صفا، 

همه و همه به این  کوب، باستانی پاریزی،زرین شفا، حمیدی،حجازی، صورتگر، 

 گرایش تعلق دارند. 

 ها و غرولندهایخوانیمخالف ها،طلبیاسیونال لیبرالیسم: گرایشی که رفرمن -۲

 ساخت. ایران را منعکس می میانی بورژوازیهای الیه

ها و تمنیات بورژوایی خود را گرایشی که خواب و خیال اسیونالیسم چپ:ن -3

 «تیمارکسیس»با الفاظ و عبارات به دالئلی که در اینجا مجال طرح آن نیست، 

 کرد. بیان می

 رویکرد دومهای اجتماعی مذکور نمایندگان ادبی در میان جریانات و تنش

فکران، هنرمندان و نویسندگان لیبرال بورژوازی بیش از سایر یعنی روشن

کنند. گرایشات این طبقه قلمروهای مختلف ادب و هنر جامعه را تسخیر می

روشن است. گرایش نخست با نظم امپریالیستی سرمایه، دلیل این امر نیز کامال 

های خوییها و درندهبا دیکتاتوری عریان و فاشیستی سرمایه، با ددمنشی

هیچ قید و شرطی همدل و بی حاکمان و مجریان نظم امپریالیستی سرمایه

متولیان و مدافعان رسمی ادب و هنر و فرهنگی  اینان، همراز و همصدا بود.

بودند که سرمایۀ انحصاری در راستای بازتولید مستمر شرائط تولید و 

نری که بازوی سودسازی سرمایۀ اجتماعی بدان نیاز اساسی داشت. ادبیات و ه

داد ایدئولوژیک و فرهنگی و دیکتاتوری عریان و فاشیستی سرمایه را تشکیل می

کرد که سایر ارگانهای اعمال و در این گذر درست همان نقشی را ایفاء می
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حاکمیت بورژوازی از قبیل پلیس، ارتش، پارلمان، بیدادگاهها، زندانها و ... ایفاء 

ترین، فاسدترین و تار و پودش از گندیدهنمودند. ادبیاتی که تمامی می

ترین آموزشهای فکری و سیاسی و اجتماعی سرشته شده بود، مروج تام مسموم

داری و تحکیم و تمام خرافه بود و در جهت دفاع از نظام ضد بشری سرمایه

های حاکمیت این نظام به مسخ و تحریف تمامی واقعیات هستی دست پایه

حتوا، موضوع، قالب و همه چیزش مصداق واقعی خرافه گیری، میازید. جهتمی

مانست که خونابۀ سیاه و زهرآگین جهل را ساالری بود. به اختاپوسی میو جهل

مکید و با شقاوت هر چه ترین اعصار تاریخ فرا میاز درون عروق پوسیدۀ کهنه

ل راند تا بدینسان شرائط تحمیها فرو میتمامتر به شریان ذهن و مغز توده

دیکتاتوری عریان فاشیستی سرمایه را بازتولید و صیانت کند. ناسیونالیسم 

ترین شکل ممکن آن، دعوت به پرستی در وقیحشخصیت مسموم و متحجر،

قید و شرط از نظام تسلیم و عبودیت در مقابل هر گونه جنایت و زور، دفاع بی

خ، کاوش در آورترین شکل تحریف تاریشاهنشاهی و سلطنت بورژوازی، شرم

گری تمامی گورستانهای کهن و نبش قبر استخوانهای پوسیده زردشت، مشاطه

سنگی و توسل به فروهر و  هرین باورهای جاهالنۀ دوران پارینتو پیرایش خرافه

کنندۀ دیگر از این قبیل تاروپود و میترا و آناهیتا و هزاران آموزش گمراه

 کرد. تعیین میدرونمایۀ ادبیات این گرایش اجتماعی را 

آزادیخواه جامعه با این ادبیات بیگانه و از آن تودۀ مردم و گرایشات مترقی و 

بیزار بودند. آنان به همان اندازه از این ادبیات نفرت داشتند که از پلیس و 

ژاندارم و ساواک و سایر دستگاههای اداری و دولتی، درست به همین دلیل نیز 

ای و رسوخ اجتماعی پیدا نکرد، هر چند که دهاین ادبیات هیچگاه نفوذ تو
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ترین دیکتاتوریها با استفاده از تمامی اهرمهای زور سعی در تزریق و وحشی

 ها داشت. کردن آن به اذهان و مغز تودهحقنه

حث بدر مورد گرایش ناسیونال چپ و نقش و مکان آن در ادبیات معاصر نیز 

ه ه بسندبه این نکت است. در اینجا تنها ای الزمکامال  مشروح و طبعا  جداگانه

ها و نمایندگان این گرایش در مجموع چیزی سوای نوعی کنیم که شخصیتمی

 رائه وایش سوسیال رمانتیسیسم بورژوایی را در آثار و نظرات و کال  ادبیات خو

 ساختند. منعکس نمی

ی داری! آزادرؤیای یک جامعه صنعتی مستقل و ملی! رشد آزاد سرمایه

 املکانتخابات و تشکیل حزب، نوعی سوسیالیسم بورژوایی و در واقع کنترل 

گی به بستامور اقتصادی جامعه توسط دولت، اتکاء به اردوگاه و شرق به جای وا

سی و های غربی و مقوالتی از این دست تقریبا  همۀ داروندار سیاامپریالیست

داد. انتقاد از میفکری و محتوای اجتماعی ادبیات این طیف را تشکیل 

دیکتاتوری عریان فاشیستی و صراحت سیاسی در بیان این نقد به جای 

تظاهر به سوسیالیسم و کمونیسم و ادعای  بافی،رازآمیزی و توسل به کنایه

 . های ادبیات این قشر از بورژوازی بودهواداری از طبقۀ کارگر از ویژگی

مجال شرح آنها در این مقدمه این گرایش نیز به دالئل مختلفی که باز هم 

به  کرد، اوال ای را در کل ادبیات معاصر ایران احراز نمینیست وزن و مکان عمده

ها بود. دلیل آن نیز روشن است، میزان زیادی آماج پیگرد و تعرض دولت

دیکتاتوری برای نمایندگان سرمایۀ انحصاری خواه قبل از استحالۀ کامل دولت 

بعد از آن یک شرط ضروری باز  قۀ بورژوازی و خواه طبعا به ارگان سیادت طب

داری بود. این تولید شرائط انباشت سرمایه و رمز استقرار و بقای نظام سرمایه
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 دیکتاتوری بطور اساسی و متمرکز شرائط کار، زیست و مبارزۀ طبقۀ کارگر و

گرفت و در این راستا طراحی و های فرودست جامعه را آماج میتوده

توانستند از های بورژوایی نیز نمیشد. با این وجود اپوزیسیونگیری میهتج

اری و امپریالیستی، بازتولید حصتیررس آن بطور کامل در امان بمانند. سرمایه ان

نیروی کار ارزان و شرائط تولید فوق سود را به استقرار دیکتاتوری فاشیستی و 

دید و ثبات این دیکتاتوری در همان حال به تسری سرتاسری عریان نیازمند می

آن از جمله به قلمرو حقوق سیاسی بخشی از خود بورژوازی هم موکول 

گردید. بعالوه گرایش ناسیونال چپ قادر به احراز پایۀ طبقاتی و گسترش می

ای بود. از توانست باشد. این گرایش دچار دوگانگی فرسایندهاجتماعی خود نمی

و سوسیالیسم « مارکسیسم»کسو خود را به طبقۀ کارگر، به کمونیسم، به ی

داری آویخت در حالی که با همۀ اینها بیگانه بود. سوسیالیسم او سرمایهمی

ای از احکام و مفروضات مکتبی و وی مجموعه «مارکسیسم»دولتی، 

و نظام  اش نوعی عوامفریبی بورژوازی بود. از سوی دیگر به سرمایهکارگرگرایی

کرد. در حالی که چگونگی رشد و انکشاف داری سوگند وفاداری یاد میسرمایه

گرایی تی، خلقسهای رمانتیسیای از رؤیاها و ایدهکاپیتالیستی جامعه را با آمیزه

آمیخت. ناسیونال چپ بدینسان و با های سوسیال بورژوایی در هم میو انگاره

ای که نه مقبول کارگران شد بگونهرهوا میتوجه به چنین کاراکتری عمیقا  پاد

بود و نه مطلوب دولتمردان بورژوازی. کارگر آگاهی که با کتاب و قلم و روزنامه 

صادق "و  "بزرگ علوی"کرد هیچ تفاوتی میان کار پیدا می و و خواندن سر

 آویخت!!کرد هر چند که اولی خود را به سوسیالیسم میاحساس نمی "هدایت

و  "بهرنگی"ای نداشت. درست به همان شکل که بعدها نیز نین داعیهو دومی چ
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شدند. با وجود انسانهای کامال  متفاوتی برایش قلمداد نمی "احمدآل جالل "

و دیگری رسما  به اردوگاه راست تعلق داشت. این "چپ"آنکه در اینجا نیز یکی 

شان را اجتماعی تمایالت و عالئق مکتبی آدمها نیست که مکان طبقاتی و نقش

کند بالعکس این جریان مادی زندگی و خصلت اعتراض و پیکار تعیین می

نماید. دهد و تدقیق میهایشان را شکل میطبقاتی آنانست که افکار و اندیشه

ناسیونال چپ در آنجا که به مضمون و محتوای طبقاتی پیکار و اعتراض و 

ال لیبرالی مرزکشی خاصی گشت با گرایش ناسیونمجادالت اجتماعی بر می

نداشت و از همین روی برای تودۀ کارگر و فرودست جامعه یک نیروی خودی 

آمد. در همان حال برای بورژوازی نیز نیروی قابل تحملی نبود زیرا بحساب نمی

گرایی وی نظم سرمایه را به دیکتاتوری ستیزی و خلق نمایی،که سوسیالیسم

های همه این عوامل همراه با بسیاری مؤلفه انداخت. به هر حالمخاطره می

ای را در شدند که جریان ناسیونال چپ نیز نتواند مهم گستردهدیگر سبب می

 ادبیات معاصر ایران به خود اختصاص دهد. 

مان هعنی در واقع بورژوازی ی دوم ماند گرایشدر این میان آنچه که باقی می

 تازهکیاش به نیروی عیت اجتماعی ویژهلیبرال ناسیونالیسم بود که به دلیل موق

 شد. و سرکش ادبیات معاصر ایران تبدیل می

 دای رعدهای بسیار دور با شنیدن صناسیونال لیبرالیسم اگر چه گهگاه از فاصله

 لرزید امایا تماشای برق خشم دیکتاتورها در همۀ وجود خویش چون بید می

خوار راستین تماعی میراثدر عرصۀ مصاف واقعی میان طبقات متخاصم اج

 بود. بورژوازی دیکتاتوری 
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های عام نظم تولید سرمایه، همانگونه که بر بستر استقرار پایهه او درست ب

کرد با اغتنام از دستاوردهای ریز میهایش را پیشسرمایه ،زده و هوسناکذوق

اش را بعنوان یک عظیم دیکتاتوری سرمایه نیز موقعیت ممتاز سیاسی

نمود. نقد روبنای سیاسی، ها تثبیت میاپوزیسیون در جامعه و در میان توده

فرهنگی و اجتماعی نظام فئودال بر پایۀ دفاع از سنن و ارزشهای حقوقی، 

نمایی سیاسی در مقابل داری همراه با لیبرالاخالقی و اجتماعی جامعۀ سرمایه

الملّه د که این صراف وجیهبو !! "برگ بهاداری"دیکتاتوری فاشیستی حاکم تنها 

کرد و این چیزی بود که برای نظم ملّی در بورسهای سیاسی خویش نقد می

!!!  "برگ بهادار"حکومتی سرمایه کامال  مورد قبول و قابل تحمل بود. این 

ای که طبقۀ دروغین در عین حال بر چارسوق دهشت دیکتاتوری و در جامعه

آویز بود مشتریان بسیار انبوهی را بسوی حقوق مطلق حلقکارگرش بر دار بی

پردازان این گرایش در ادبا و اندیشهنمود. آنچه که هنرساالران، خود جلب می

کردند برای قشرهای اجتماعی وسیعی به هنگامۀ حیات صور خویش ساز می

شد. دهقانان زمیندار، مالکان لیبرال، طیف گسترده و طویل تعبیر می

خیل عظیم  های کوچک و متوسط، بازاریان،سرمایهروشنفکران، صاحبان 

کارکنان اداری و نظائر اینها در شعر و رمان  و داستان و نوول و نقد و فیلم و 

های سالیان دراز نمایشنامۀ این گرایش جریان انتظار و امید و اعتراض و اتوپی

ت سر شد، از برکنمود. مسأله اما به همین جا ختم نمیخود را بازخوانی می

، تحمیل دهشتبارترین شرائط زیست مادی و هار سرمایه دیکتاتوری عریان

کارگری و ضد معنوی بر کارگران و در نتیجه فقدان یک جنبش نیرومند 

زمین زمین و کمهای وسیع طبقۀ کارگر و دهقانان بیحتی تودهداری سرمایه
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بودند، رؤیاها و  نیز اگر احیانا  از یک سواد مکتبی خواندن و نوشتن برخوردار

ها و اشعار و طنزها و خالصه ادبیات و هنر اعتراضاتشان را در البالی نوشته

کردند. ادبیات معاصر ایران عمدتا  و در بخش اعظم و همین گرایش جستجو می

اصلی خود تبخیر جریان زندگی و اندیشه و اتوپی و سوخت و ساز اجتماعی این 

نیز به رغم معاصر بودنش در مالک واقعی ت به همین دلیل سگرایش است و در

تکامل تاریخ بطور دهشتباری کهنه و ارتجاعی است. نمایندگان، سخنگویان و 

اند اندرکاران این گرایش طبیعتا  در ادبیات و هنر نیز به همان راهی رفتهدست

که در اقتصاد و سیاست، شعر و رمان و قصه و نمایشنامه و نقد و طنزشان با 

خیالهایی آمیخته است که همزادان و  و ها و تمنیات و خوابارههمان انگ

های اجتماعی دیگر و بطور خاص شان در عرصههمرازان و خویشاوندان طبقاتی

در قلمرو اقتصاد و چگونگی ادارۀ امور جامعه بر آنها زاده، با آنها زیسته و برای 

 اند. تحقق آنها کوشش کرده

حوزۀ  بسط نوزدهم همراه با توسعۀ قلمرو انباشت وسرمایۀ جهانی از اواخر قرن 

ی ر مجاردیز باز تولیدش به ایران فرهنگ، اندیشه، ایدئولوژی و ادبیات خود را ن

 حیات جامعه فئودال آن روز به جریان انداخته بود. 

مانده و قرون وسطایی جامعه در درست بهمانگونه که ساختار اقتصادی عقب

محکوم به زوال و فروپاشی  هایی و بازانباشت سرمایافزمقابل مقتضیات ارزش

بایستی بتدریج پروسۀ ادبیات و هنر و فرهنگ اجتماعی حاکم نیز میبود، 

همانگونه که پیشتر ه کرد. این کار بانقراض تاریخی خویش را شروع و طی می

ه های عینی خود را بگفتیم سالها قبل از وقوع مشروطیت نخستین جلوه

د. روشنفکران و نویسندگان بورژوازی کسانی چون طالبوف، نمایش گذار
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ای، ملکم و ... پا به میدان نهادند و در مصاف با نظام فئودال العابدین مراغهزین

 از نظم سرمایه و ضرورت استقرار و بازگستری آن دفاع کردند. 

 چاکان ناسیونال لیبرال بورژوا را پی گرفت. اوادامۀ کار این سینه "نیما"

داربست عروضی شعر کهن فارسی را در هم شکست و با این کار خویش به 

اش طبقهسلک و همسرایان و گویندگان و شاعران همنخود و به همۀ سخ

جسارت بخشید تا احساس و ایده و اندیشه و اتوپیها و اعتراضاتشان را بدون 

لی کالم یعنی های فئوداعبور از داالنهای سیاه استحاله و سانسور و مسخ کلیشه

تکلف بیان کنند. آنچه که و ردیف و ... بطور آزاد و بی «روی»وزن و قافیه و 

ش سوای یک انیما بعنوان محتوای شعر خود ارائه کرد در آخرین برد اجتماعی

ها، بخش اعظم سروده فروشانه هیچ چیز دیگری نبود،اومانیسم اتوپیک احساس

های اومانیستی مکتبی نیز تهی گوییهمین عامهای او حتی از ها و گفتهنوشته

او پرچمدار رنسانسی عظیم و  ،بود، با همۀ اینها برای روشنفکر لیبرال ملی

شد. از لحاظ مضمون گشایشگر فصلی نوین در تاریخ ادبیات جامعه محسوب می

اجتماعی کالم و مکان تاریخی اندیشه، نیما حتی از اسالف لیبرال خود، از 

تر بود اما او کارتر و لیبرالحافظهمایها و امثال آنها هم بسی مراغهطالبوفها، 

طراح و بنیانگذار سبکی بود که بورژوازی در جستجوی خروج از قیود کهنۀ 

اش بدان نیازی عمیق و تاریخی داشت. فئودالی و برای ابراز آزاد اندیشه

طبقاتی  رهنگی،بورژوازی در ابتکار و خالقیت هنری نیما یا همگامانش تعرض ف

خویش به ارزشها و معیارهای هنری، فرهنگی، اخالقی و اجتماعی جامعۀ 

این نقض قوانین عروضی شعر کهن نبود که به نشست. فئودال را به آزمون می

داد، بالعکس روند انکشاف کاپیتالیستی جامعه بود که همراه با نیما ابهت می
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ورژوایی قالب متناسب اظهار و ابراز بازآفرینی اندیشه و ایدئولوژی و فرهنگ ب

کرد. به کالم دیگر این آنها را نیز در مغز و ذهن نمایندۀ لیبرال خویش خلق می

شکست، داربست عروضی شعر کهنه نبود که با دست نیما یا نیماها در هم می

این جریان اندیشه، فرهنگ و اتوپیهای لیبرالی بورژوازی بود که با نیروی فشار 

زد و زدۀ فئودالی را ترک میش ابریق تنگ رسوبات فکری کفکاتاریخی

شناسانۀ قرون وسطایی به شریان خوف از نکوهش معیارها و مالکهای زیباییبی

 گردید. حیات جامعه نیمه فئودال سرشکن می

عالم الی ناسیونال لیبرالیسم از زبان نیما و نیماییان به حافظان نظم فئودا

وزن و  منیات و انتقاداتش بهدر بیان آراء و نظرات و ت داشت که از این پسمی

 ویه قافیه و حریم و حاجب و عرف فئودالی تمکین نخواهد کرد، چه که سرما

ساختار مدنی، ارزشهای اجتماعی، معیارهای حقوقی، داری اندیشه، نظام سرمایه

 بینی خاص خود را دارد و اینها همگی در جریاناومانیسم، فرهنگ و جهان

 دند. زمنطرح و تبیین و گسترش ادبی خود به زبان و فرم و قالبی خودویژه نیا

لیبرال مسلک سرمایه از این طریق و با توسل به چنین  ینمایندگان ادب

هایی!! راه را برای ابراز وجود اجتماعی و طبقاتی خویش هموار و شکنیسنت

 نان به رغم همۀکردند، معضل اساسی کار البته آن بود که ایهموارتر می

ها و ی تاریخی ایدهها و کشف و کرامات تا آنجا که به محتواپردازیرنسانس

طلبی انقالبی بطور مطلق گشت از هر نوع رادیکالیسم و تحولحرفهایشان بر می

تهی بودند. ادبیات و کال  اندیشه و ایدئولوژی بورژوایی در این جامعه اساسا  و 

یز نبود، درست به این دلیل روشن که سرمایه خود از ستای کهنهتاریخا  مقوله

ها پیش به اش از دههالمللیو در وجه تاریخی و بین ارتجاعیبیخ و بن مولودی 
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داربست سرتاسری بردگی و رنج و ستم و استثمار مردم کارگر و فرودست 

هیاهوها، کوس و  جهان تبدیل شده بود. ناسیونال لیبرالیسم در پیامد همۀ

عظم "ای نداشت جز اینکه ها، علم و کتلها و منشورپردازیها سرانجام چارهکرنا

الضمان هویت و اعتبار اش را وجهنیاکان دویست سال پیش اروپایی "رمیم

به  18و  17طبقاتی خود سازد. جامه و عصا و طیلسان از وراث انقالبات قرنهای 

رمانان مردۀ تاریخ را وار حرفهای آنان ادای قهعاریت گیرد و با تکرار طوطی

دربیاورد. این کاریست که نویسندگان، گویندگان، شاعران و هنرمندان ناسیونال 

الدین دهخدا، فرخی یزدی، میرزادۀ عشقی و سیداشرف زاده،لیبرال از جمال

احمد و گلستان، تا اخوان، علوی، چوبک و آل رفته تا هدایت،نسیم شمال گ

ی و انبوه دیگر همانندان بدان اهتمام کرده و با آن شاملو، شفیعی، فروغی، براهن

اند نه تنها اند. آنچه که اینان گفته، نوشته، سروده و به نمایش گذاردهزیسته

که مسلما   - م کارگر و فرودست جامعه نگشودههیچ افقی در برابر مرد

حتی برای طیف اجتماعی و گرایش طبقاتی خود آنان  - گشودبایستی مینمی

 طور مادی و واقعی راهگشای هیچ چیز نبود. هم ب

ها در نهایت به آرشیوی از الفاظ اتوپیک، مکتبی، ها و سرودهاین نوشته

نه که روشنفکرانه، مریخی و ماوراء زمینی و در همان حال سخت عقب مانده و

مصرف بخشیدن به بازار تجارت لیبرالیسم بیماند که تنها خاصیتش رونقمی

 رهوت سیاه دیکتاتوری سرمایه بود. بورژوازی در ب

ای کهن به دنیای از مهبل سیاه اشرافیت مالی و فئودالی جامعه "هدایت"

نهد. او در صنعت و تکنیک و سرمایه یعنی به اروپای آغاز قرن بیستم پا می

روز تا  70ولو برای « کموناردها» کند که سالها پیش از آندورانی زندگی می
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بدون دولت باالی سر و طبقات و استثمار طبقاتی پیش تاخته ای تدارک جامعه

طبقۀ کارگر روسیه، اروپا و جهان کیفرخواست تاریخی خویش علیه نظام  بودند،

داری و منشور طبقاتی خود برای برقراری یک مدنیت نوین اجتماعی را سرمایه

ۀ الوصف او با مشاهدۀ آنچه که محصول انقالبات کهنصادر کرده است. مع

اش بورژوایی است و در جریان مقایسۀ این دستاوردها با آنچه که در جامعه

 گردد. گذشت دچار یک طوفان روحی عظیم میمی

کند. پیشرفت وجود برخی آزادیهای سیاسی در غرب را لمس می "هدایت"

فرهنگی و کال   بیند. ارزشها و معیارهای حقوقی،علمی و صنعتی اروپا را می

، نمایدسته از درون جنبشهای اجتماعی این دیار را مشاهده میانسانی فرار

ان و بی تأمین اجتماعی نسبی، نقش زنان، پارلمانتاریسم، وجود احزاب، آزادی

ش خود کند و آنگاه به جامعۀمی فعالیتهای سیاسی و نظائر اینها را نظاره

دمیک ی آکانگرد. ناسیونالیسم افراطی وی که با نوعی راسیونالیسم رئالیستمی

ل افق و مأیوس تبدیآمیخته است او را به انسانی عاصی و در همان حال بی

خویش  کند که سوای دراحساس می "بوفی کور"نماید. خود را بسان می

ی خود نالیدن هیچ کار دیگری از دستش ساخته نیست. موجود پیچیدن و با

یلی اجدادیش!! دلروزی سرزمین آباء و که در زیر فشار نکبت و تباهی و سیه

 بیند و ناگزیر است که مرگ را بهماندن و زیستن در برابر خویش نمیبرای زنده

ستی ترین میعاد وفاداری به حرمت و قداست باورهای ناسیونالیمثابۀ شایسته

 خویش داوری و انتخاب کند. 

درست بسان خوره روح و جان  "میهن"روزی، ماندگی و تیرهزخم عقب

 ه دیگر واقعا  تراشد و او کخورد و میونالیست لیبرال را در انزوا میروشنفکر ناسی
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به یک بوف کور تبدیل شده قادر به اظهار حرفهایش برای هیچکس نیست، 

 نماید!!!کند و باور نمیبه این دلیل که هیچکس حرفهای او را درک نمی دقیقا  

گر ارکست نه مردم او که خون اشرافیت مالی بورژوازی در سرتاسر عروقش جاری

نه از  وکند، نه با آنان هیچ رابطه و پیوندی دارد و فرودست جامعه را درک می

خورد. از همین اینها مهمتر حرفهایش حتی سر سوزنی به درد آنان میهمۀ 

ای ان و طبقهاما در میان اطرافی "هدایت"روی در میان آنان کامال  بیگانه است. 

جا و مکانی برای خویش  دهند نیز هیچتشکیل می که خاستگاه اجتماعی او را

دهد که با کردار هایی تشخیص میبیند زیرا آنان را خیانتکاران و رجالهنمی

 اند. هروزی سوق داداو را به سیه "وطن کهنسال"خویش 

بر  کند. اوهدایت از ابتدا تا انتها همین مطلب را طرح و دنبال می "بوف کور"

گ ه مرهر چه خوبی و زیبایی است مرده است، اطمینان وی باین باور است که 

ه او کها تا سرحد مطلق قطعی است، آنقدر قطعی زیباییها و خوبیها و انسانیت

 وست خودش جنازۀ آنها را مشایعت کرده و در خاکسپاری آنها حضور داشته ا

 ۀچی( بوده که مرگ و دفن فرشتتازه این فقط او و تاریخ )پیرمرد کالسکه

 اند نه هیچکسمقدس خوبی و اهورایی را از نزدیک و بطور واقعی درک کرده

 دیگر. 

خوبیها، شرافت و انسانیت دهد که با پایان عصر زیباییها، ادامه می "بوف کور"

 ها،گری، بیشرمی و دغلکاری آغاز گردیده است. دوران لکاتهدوران رجاله

زواء ه با انکها، سودجوها، عوامفریبان، کاسبکاران، مالها و شیادان، دورانی رجاله

 ه است. مراهشرافتمند و آگاه  کامل انسانهای اندیشمند،
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ت بیارسالت طبقاتی خویش در عرصه اد ،هدایت نویسندۀ ناسیونالیست لیبرال

ه های ذهنی و فکری رئالیسم کهنۀ قرن هفدهمی اروپا برا با گشایش زمینه

تماعی و فاوت مادی، اجهای متبه دلیل زمینه برد. رئالیسمی کهپایان می

لیل دافق است و به همین خود و بیمیک، دراش در این جا عمیقا  آکادتاریخی

کشد. یعموما  و بطور مقدر بر ساحل یک رمانتیسیسم عرفانی واپسگرا لنگر م

ار دچ رئالیسم هدایت درست به سرنوشت لیبرالیسم طبقه و گرایش اجتماعی او

وای سچیز  ایران به هیچ میانی بورژوازیهای الیهاست. اتوپیهای لیبرالی برای 

در  ح آنهاهایی که طربر باد رفته قابل تعبیر نبود. اتوپیآرزوهای طالیی تاریخا  

دور داری برای یک جامعۀ حوزۀ صعصر تکامل امپریالیستی شیوۀ تولید سرمایه

سیالب سرکش اضافه ای که قرار است نیروی کار ارزانش جامعه -سرمایه 

ها تننها و ت -ایران و جهان پمپاژ کندداری را به شریان هستی سرمایهها ارزش

 کرد. از عوامفریبی و در عین حال خودفریبی بورژوازی لیبرال حکایت می

خورد و تا رئالیسم هدایت و اسالف و اعقاب لیبرال وی نیز تنها به درد آن می

ها، سنتها و آداب و رسوم ها، دیوانساالریپرستیآنجا برد داشت که برخی خرافه

ای و سازش و ترس و لرز و بگونهکاری متحجر فئودالی را با هزاران محافظه

قابل درک باشد!!! مورد اشاره و  "خواص و محارم"بسیار محرمانه که تنها برای 

رئالیسم قرن هفدهمی اینان ناگهان  شاید انتقاد قرار دهد. در خارج از این مرز،

کرد داری تصادم میمایهبا دیالکتیک مادی وجود شرائط امپریالیستی تولید سر

شد. رئالیسم آنکه هیچ آثاری از خود بر جای گذارد در هوا منفجر مییب و درجا

کرد، به وار سقوط میآنان در هالۀ سیاه یک رمانتیسیسم مرتجع دیوانه

گر رسوای دوران برد. مشاطهپناه می "نیروانا"پیوست و به می "مزدهشت"
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شد تا بدینوسیله حقارت دهشتبار سیاسی موجودش را پارینه سنگی تاریخ می

نیاکانش!!! استتار کند و باالخره ناسیونالیسم سرکوفت  "افتخارات سترگ"با 

 اش را تشفی بخشد. شده

و تندنسهای  تا اوائل دهۀ چهل با نوسانات "هدایت"ادبیات ناسیونال لیبرالی از 

 اعیه از مواضع چپ و راست با همین محتوای اجتممتفاوت و در طیفی آمیخت

بودن بودن و اتوپیکبودن، مکتبیافقگفته و با همین درجه از بیو طبقاتی پیش

 ،احمدآل، ، چوبکبه حیات سیاسی، هنری و اجتماعی خویش ادامه داد. علوی

فروغ لو، ، سپانبراهنی ،خویی، ، اخوان، شاملو، کدکنیساعدیدانشور، سیمین 

، آذین، هما ناطق، بهمصطفی رحیمی ،حمید مصدق ،زاد، کسراییفرخ

و  م بیضایی، سیمین بهبهانی، بهرا، احمد محمودآدمیت ،گلشیری ،آبادیدولت

سبکی  نویس دیگر برغم تمامی تفاوتهایفراوان نویسنده و گوینده و نمایشنامه

در همین راستا و در شان نهایتا  اجتماعی مختلفهای یابیو کالمی و یا عرصه

 و ها و دیدهمین کمپین طبقاتی و سیاسی و ادبی به طرح حرفها و ایده

های عمومی ادبیات و هنر دریافتهای خویش پرداختند. ویژگیها و مشخصه

 رد. توان خیلی کوتاه بشرح زیر فرموله کناسیونال لیبرالی این دوره را می

ی ی پلیساشارۀ دیکتاتور ورمزآمیز و توأم با هزاران کنایه و ایماء سب و لعن  -1

آمیز گله و شکایت از فقدان آزادی قلم و بیان و مطبوعات، نقاشی نقد حاکم،

اختار سی فساد اداری و دیوانساالری کهنۀ دولتی و در یک کالم نقد لیبرالیست

  .بورژوازی قدرت سیاسی روز

راه حلها و آلترناتیوهای اجتماعی مشخص، نداشتن  افقی سیاسی،بی -۲

های دور، غلطیدن به ورطۀ نوعی بردن به گذشتهگریزی و پناهآینده



 39                                                     در شط جاری تاریخ

رمانتیسیسم کور اقتصادی و تاریخی، توسل به دارالشفای مزدهشت، بستن 

دخیل به مرقد زردشت و مانی و مزدک برای درمان دردها و رنجها و 

های داری قطعی و تا مغز استخوان به پایههای اجتماعی موجود. وفانابسامانی

سموم توهّم پیرامون  ندنداری، پراکاقتصادی و زیربنای تولیدی نظام سرمایه

ساختن این نظام جنایتکار ضدبشری، کردن و انسانیامکان اصالح، راسیونالیزه

بر موجودیت  کشیدن قلم بطالنستیزی و ضدیت با سوسیالیسم، کمونیسم

های کتمان مزورانۀ مبارزات توده .جنبش کارگری جامعه و جهانطبقۀ کارگر و 

ها و لفظ بازیهای وسیع طبقۀ کارگر، تحقیر این مبارزات، ستایش عربده

رادیکال نمایانۀ محافل مریخی روشنفکران بورژوا، همراه با اهانت و 

 شمردن اهداف اقتصادی و اجتماعی جنبش کارگری. کوچک

لیستی و لیبرال پوپولیستی، استتار واقعیت مادی های حاد ناسیوناتنش -3

گویی پیرامون روزیها، عامجامعۀ مدنی موجود بعنوان منشأ و ریشۀ همۀ سیه

انداختن بر روی زیربنای تولیدی و پرده رنجها و معضالت اجتماعی، مشکالت،

های دامنگیر مردم کارگر و های اقتصادی مصائب و مشقات و بدبختیپایه

جامعه، کتمان شیادانۀ رابطۀ تنگاتنگ و عینی میان شیوۀ تولید و  فرودست

نظام اجتماعی مسلط از یکسو و اشکال گوناگون استثمار و ستم و تبعیض و 

استتار واقعیت وجود طبقات اجتماعی حقوقی اجتماعی از سوی دیگر، بی

ی افقهای اجتماع ناپذیری قهری و ضروری منافع، مطالبات ومتخاصم و آشتی

پیوندی و همرنجی میان پراکنی پیرامون همدوشی و هماین طبقات با هم، توهم

ی و دروغین که گویا همۀ اینان تاریخ و هطبقات مختلف!!! تکیه بر این انگارۀ وا
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اعتقادات و منافع ملی مشترکی!!! دارند و باید در راستای اهدافی واحد با هم 

 متحد باشند!!!

سازی و پروری، جعل تاریخ، قهرمانطورهپرستی، اسپردازی، کهنهخرافه -4

سنگی آفرینی و نبش قبر استخوانهای پوسیدۀ ادوار پارینهتراشی، قبلهشخصیت

فیون ایق های پوچ، تزرو نوسنگی، تفسیرپردازی دروغین و خرافی دربارۀ افسانه

 های مردم، آسمانمذهب و باورهای خرافی رنگارنگ به ذهن و مغز توده

 افظ،حبافیهای متافیزیکی مبتذل پیرامون شأن نزول این یا آن شعر انریسم

مل این یا آن نوول هدایت، این یا آن افسانۀ فردوسی و ... جداکردن کا

ساختن از آنان، ترویج شان، بتشخصیتها از شرائط عینی، اجتماعی و تاریخی

عجزات و ماندۀ ماوراء زمینی قرون وسطایی دربارۀ مبار ذهنیات عقبرقت

رائط انحراف افکار عمومی مردم کارگر و فرودست از ش کرامات فکری آنها !!!

شان و زیست و کار و مبارزه و اعتراض و مشقات و مصائب روزمره

 بار محفلی و افاضات اسکوالستیک. های خرافهساختن آنان به وراجیسرگرم

های عمومی شخصهدیگری از این دست ویژگیهای کلی و م اینها و بعضا  نکات

تا اواسط  ۲0ادبیات ناسیونال لیبرالی ایران را در فاصلۀ سالهای بعد از شهریور 

نماید. با این وجود نمایندگان ادبی و هنری این گرایش چه تعیین می 50دهۀ 

در این دوره و چه پس از آن طیف کامال  واحد و یکدستی را تشکیل 

ا شاهد ابراز وجود و هنرنمایی دهها اند. در جناح راست این طیف مدادهنمی

نویس و فیلمساز هستیم که شعر و رمان و شاعر و نویسنده و ادیب و نمایشنامه

فیلم و تئاتر و کال  هنرشان فاقد هر گونه ارزش و اعتبار اجتماعی است. شاعران، 
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نویسندگان و هنرمندانی که حتی عناصر آگاه و پیشرو طبقۀ اجتماعی خویش 

  هم نیستند.

تام و  ، حل امپریالیستی مسألۀ ارضی و انکشاف کاپیتالیستی40با آغاز دهۀ 

 های اختالفاتتمام جامعه، بخشهایی از بورژوازی متوسط آخرین باقیمانده

حه را به خیر و خوبی مصال شرکا و رقبای حاکم درون طبقه خویشخویش با 

از  الیستیبرنتقادات لیکردند و از آن پس دلیلی برای اپوزیسیون نمایی و نقد و ا

ییرات تغ دیکتاتوری پلیسی و فاشیستی حاکم در برابر خود ندیدند. انعکاس این

از  هاییدر ادبیات و هنر لیبرال ناسیونالیستی نیز خیلی سریع بصورت پدیده

نمایش ه بو امثال اینها خود را  "شعر سفید"، "هنر برای هنر"، "موج نو"نوع 

یر ن ساجناح راست ناسیونال لیبرالیسم همسا و هنری گذارد. نمایندگان ادبی

شان در جریان گسترش انباشت سرمایه و همکیشان و همپیوندان طبقاتی

 ای آکنده از سرمایه و نیروی کار ارزان گلشان به جامعهتبدیل سرزمین آریایی

کرد، شکفت. فجر باورها و امیدهایشان این بار از غرب طلوع میشان میاز گل

د. در چرخینیت موجود در همۀ وجوه بر مدار تمنیات و انتظارات آنان فرا میعی

شان جوشش احساس بیدریغ بر نهانگاه ،های سپید افقچنین شرائطی رخساره

کرد!!! رقص باورهای تراوید و رنگ شعرشان را سپید و سپیدتر میگرد نور می

ن آساخت و از درون ی میشان را طوفانسراچۀ لطیف عواطف و اندیشه ،پیروز

د تافت!! موج جدید شعرشان نیرومند و نیرومند و رنگ آن سپیبر می "موج نو"

های مستانۀ ، عربده"چیتجهان"هنگامی که کشتار کارگران . شدو سپیدتر می

امان انقالبیون در هر صبحگاه بشارت از عزم گران اوین و اعدام بیشکنجه

 داد. داری میبرای دفاع از میهن سرمایهاستوار حکام امپریالیستی سرمایه 
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ی تام و تمام جریان و استیال به بعد 59های در سال 57شکست نهایی انقالب 

وای نار اسالمیستی، ادبیات ناسیونال لیبرالی را نیز برای مدتی به جرمپان

ساحرۀ  و!!! در معرض تأدیب قرار داد. اما نیروی شگرف "بودنغیرمکتبی"

را  شود و راهگو سازش ناسیونال لیبرالی خیلی زود گره از کار  پذیریانعطاف

ینکه ه ابرای ادامۀ حیات ادبی و هنری آنان هموار و هموارتر ساخت و باالخر

جمهور ئیسرادبیات و هنر ناسیونال لیبرالی امروز در انتظار واپسین هنرنمایی 

شماری نیهرفسنجانی و وزیر ارشادش تجدید افتخارات گذشتۀ خویش را ثا

 کند!!!می

ی تواآنچه گفتیم گزارشی است تیتروار و بغایت کوتاه از مکان تاریخی، مح

ه در کتی هنر و ادبیا ،طبقاتی و گرایشات اجتماعی ادبیات و هنر معاصر ایران

ها، افقها، باورها، توافقها و انتقادات نمای افکار، ایدهترین بیان آیینۀ تمامعام

 ن از آغاز تا به امروز است. طبقۀ بورژوازی ایرا

گونه که قبال  تصریح کردیم تا این زمان امکان ابراز، همانه طبقه کارگر ایران ب

طرح و تصویر هویت مستقل اجتماعی و طبقاتی خویش را در قالب ادبیات و 

تر بگوییم استثمار دهشتبار هنر به مفهوم اخص آن احراز نکرده است. دقیق

 نیروی کار ارزان کارگر ایرانی توسط سرمایه، دیکتاتوری عریان و فاشیستی

سرمایه بعنوان ابزار پاسداری از فروش ارزان نیروی کار و ... امکان ابراز وجود 

اجتماعی مستقل در پهنۀ هنر و ادب را از طبقۀ کارگر ایران سلب کرده است. 

این یک واقعیت جانگزا و تلخ است که تا امروز کارگر ایرانی هر گاه سر و کارش 

کشد ناگزیر خود را در و تاریخ می به کتاب و شعر و قصه و رمان و نمایشنامه

ها، نقد و قبولها ها، دید و دریافتبینیها، جهانها، اندیشهای سیاه از انگارههاله
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یابد. کارگر جش گرایشات مختلف بورژوازی محصور مینو مالکهای داوری و س

اش را در بهترین حالت باید از ایرانی تاریخ جامعه و سرگذشت مبارزات گذشته

ن احمد کسروی مرور کند!! دردها و رنجهای زندگیش را از درون رمانها و زبا

آبادی فرموله نماید!! با شعر احمد شاملو و حمید های محمود دولتنوشته

شناسی را از طریق زاد احساساتش را فریاد زند!! جامعهمصدق و فروغ فرخ

ایران درست در حکم  و این برای طبقۀ کارگر مراجعه به آثار آریانپور بیاموزد!!

 اش را به روایتی کارگری بخواند،یک فاجعه است. کارگر ایرانی باید تاریخ جامعه

تاریخ آلمان و فرانسه را به کارگران  "مارکس"روایتی از تاریخ شبیه آنچه که 

روزیها، مشقات و مصائب اجتماعی و دردها و داد. سیهاروپا و جهان آموزش می

ای احساس، اندیشه و در رمان و نوول و شعر و نمایشنامه اش رارنجهای زندگی

اش علیه ترین کیفرخواست تاریخی طبقهبازشناسی کند که مظهر عمیق

داری باشد. این موضوعی است که تمامیت نظام اجتماعی ضد بشری سرمایه

کمونیستهای واقعی، کمونیستهای کارگر، کارگران آگاه کمونیست و پیشروان 

 ایران باید تمامی توجه الزم را بدان مبذول دارند. طبقۀ کارگر 

 ای نیز پیرامون دفتر شعر حاضربینم که چند نکتهدر پایان این مقدمه الزم می

 به استحضار دوستان و رفقای عزیز خواننده برسانم. 

غم من نه شاعرم و نه طبعا  دعوی شاعری دارم، اما من در عین حال به ر

بنیان های موهوم و بیگارهمدعای بورژوا و برخالف انپردازان لفاظ و پرسخن

فروش مکتبی هیچ معیار و ضابطه و چهارچوب نمای فضلروشنفکران فاضل

ای برای شکل بیان احساس و ابراز شدهمقدس یا اصول از پیش دیکته و تعیین

 نظر آدمها قائل نیستم. 
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ه انی و خاستگاشعر نوعی بیان احساس است. آنچه که مهم است زادگاه انس

ز . ااجتماعی این احساس است نه داربست لفظی و چگونگی اظهار و تصویر آن

ز نثر انمای واقعی شعر است یا در واقع شعر را لحاظ تعریف نیز آنچه که خصلت

ایست که ویژهودفا  بار عاطفی و نیروی احساس خسازد صرو ادبیات متمایز می

 در درون آن جاریست. 

ها را هی واژبار مقاومت ادب ،احساس یست که با نیرومندترین ولتاژاشهشعر اندی

یابد. پرتوی از اندیشه که این بار شکند و به درون آنها جریان میدر هم می

ا ی یبجای تئوری و تحلیل و استدالل، بجای تفسیر سیاسی رخدادهای اجتماع

عینیت  آناتومی جامعۀ مدنی، بجای توضیح علمی طبیعت یا تبیین فلسفی

عی، اجتما موجود، بجای رمان و نوول و نمایشنامه، تمامی بار معنوی، علمی،

ه های سرکش احساس تفت کرداخالقی، سیاسی و کال  انسانی خود را در شعله

کند. یمو حاصل این استحاله را بصورت چیزی بنام شعر به قالب الفاظ منتقل 

ر بخشد و از اشکال دیگمی چیزی که در اینجا جریان اندیشه را خصلت شعری

نه ریتم  بودنش،بودن آنست، نه منظومنماید، نه موزونظهور خویش متمایز می

اش، بلکه همان بار عاطفی و احساس و آهنگ و قافیه و ترکیب عروضی

ه هر سازد. این اندیشه و این احساس بنیرومندی است که بر آن فشار وارد می

اه کمونیستی که محو کامل . به کارگر آگتواند تعلق داشته باشدکسی می

ه بحقوقی انسانها جریان مستمر زندگی اوست. استثمار و ستم و تبعیض و بی

 کند،ن نمیمکیانسان آزاده و آزادیخواه و آرمانگرایی که در مقابل بیداد و زور ت

ی و ریخبه مدافعان نظم کهنه، به دژخیم مردمان، به موجودات مومیایی شدۀ م

 یاری دیگر. به بس
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ی های اقتصاداین اندیشه و این احساس ممکن است اعتراضی پرشور علیه پایه

ر وشی دطریق نیروی مادی خودج و زیربنای مادی نظام ستمکار حاکم و از این

گران کار"کار برقراری نظم نوین هستی باشد )سرود انترناسیونال( و شعار سرخ 

طلبی تخیلی و ای از تساوی. ممکن است جلوه"سراسر جهان متحد شوید

. )خسرو "کنیمنان و گرسنگی را به تساوی تقسیم می"آرمانخواهانه باشد 

افق عاصی تواند رؤیابافی رمانتیسیستی و خام یک لیبرال بیگلسرخی( می

 . )احمد شاملو("کشدسوی نور فریاد میه یک شاخه در سیاهی جنگل ب"باشد. 

خورده باشد )بخش آشفتگی و یأس و واپسگرایی یک ناسیونالیست شکست

عظیمی از اشعار مهدی اخوان ثالث( ممکن است معراج عارفانۀ عشاق 

شدۀ چاک ماه و مهر و طبیعت و دشت و دمن و یا پرواز ارواح مومیاییسینه

ل ام اجتماعی حاکم و سهمی که از قبناآرامی باشد که از برکت وجود نظ

گردد جنگ و جدلهای مادی و شان میاستثمار دهشتبار نیروی کار نصیب

کشف  به زمینی را به حقارت انسان!!! عصر تلقی کرده و در ماوراء عالم سفلی

 عاصر(مال فضایل عالیۀ انسانی مشغولند )شمار کثیری از شاعران ناسیونال لیبر

م ت نشخوارهای زمان سیری موجودی باشد که همراز جاو باالخره ممکن اس

 باده و ابروی یار بر مرگ قوی و هالۀ نخشب گذر کند. )مهدی حمیدی( 

های این یا آن شاعر، دعوای مبتذل و بحث شعربودن و نبودن سروده

اندازند های مختلف بازار سرمایه به راه مینشینان رستهایست که حجرهتاجرانه

وپا کنند. سخن از شعر یق برای کاالهای خویش مشتری دستتا از این طر

انتظار و تحلیل و نقد و بودن و نبودن این یا آن کالم شاعرانه نیست. سخن از 

گوید رود. سخن از انسانی است که شعر میکه به قالب شعر می اعتراضی است
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 تر و مهمتر سخن از طبقۀ اجتماعی معینی است کهو از همۀ اینها اساسی

اش زیر فشار موج سرکش احساس شکل جریان معیشت و کار و پیکار و اندیشه

 گیرد. و رنگ و خصلت شعری به خود می

دعوای شعربودن و نبودن، هیاهو و جار و جنجال قدیمی کسانی است که 

کوشند تا بر روی خاستگاه اجتماعی و طبقاتی شعر پرده خواهند و میمی

فق و توا راضست که این یا آن شعر درد و رنج و اعتاندازند. تمام بحث بر سر این

واک پژ کدام طبقۀ اجتماعی، کدام مردم و کدام بخش از جامعه مدنی موجود را

 نماید. می

ارزش بیشتر شعر برشت، سعید سلطانپور و خسرو گلسرخی در مقایسه با 

گروه  مثال سهراب سپهری و یداله رؤیایی در آن نیست که سپانلو، جواد مجابی، 

ن سا آناه بچاول خیلی شاعرترند! یا اعجاز شاعریشان افزونتر است!! نه، بالعکس 

گلسرخی  آنچه که شعر ها تخصص!! شاعری نداشته باشند!!اندازۀ این دومیه ب

عی و سازد دقیقا  محتوای اجتمادستۀ دوم متمایز می و یا سلطانپور را از دار

 درونمایۀ اعتراضی آن است. 

 معۀر برشت و گلسرخی شعر اعتراض به شرائط زیست اجتماعی انسان در جاشع

نی یع مدنی موجود است. هر چند که اعتراض به زیربنای اقتصادی و اساسی آن

، انینقد تمامی عینیت سیاه موجود هم نیست. در حالی که شعر سپانلو، رحم

در سپهری و خیل همگامان، شعر آدمهای غیر معترض، آدمهای ذینفع 

 داری، شعر لیبرالهای بورژواست. حاکمیت نظام جنایتکار سرمایه

دفتر شعر موجود هر چه هست احساس و عصیان و اعتراض آدمی است که 

جریان اندیشه و احساس و زیست و کار و پیکارش با مردم کارگر دنیا، با طبقۀ 
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که این ای، ناگسستنی و درونی است. اینکارگر ایران و جهان در پیوندی ریشه

اعتراض تا چه اندازه توانسته است پوشش مناسب شعری خویش را احراز کند 

 و سرمایه ستیز دانم که اعتراض رادیکالاما این را خوب می دانم،دقیقا  نمی

طبقۀ کارگر به هر شکلی که بیان شود برای مردم کارگر و هواداران انقالب 

 اجتماعی آنها شنیدنی خواهد بود. 
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 !کارگر برخیز

 برخیز ای داغ بردگی بر کتف 

 ترین رسالت تاریخ بر دوش سنگین

 برخیز، بردۀ مزدی!

 مردابک سیاه سکوت را 

 .در توفش خروش خویش طوفانی کن

  

 این زندگی نیست 

 گندزار ذلت و رنج است 

 چارسوق دهشت و فقر 

 دنیای کهنۀ جهل 

 کانون شرم بربریت عصر است.

  

 این زندگی نیست 

 میدان تازش سرمایه است 

 بازار عرضۀ کاال 

 دارالحکومۀ پول 

 .تصویر باژگونۀ هستی است

  

 برخیز، بردۀ مزدی!

 با شورشی عظیم و جهانی 
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 های داغ درونت را خونشعله

 در قلب خفتۀ تاریخ 

 .طوفان کن

  

 برخیز! 

 سقف سیاه حاکمیت خونخواران را 

 در توفش مقدس قهرت 

 .ویران کن

  

 برخیز!

 میثاق وحدت انسان و خویش 

 انسان و حاصل کار 

 حکومت آزاد انسان بی

 جنگ میثاق هستی بی

 اضطراب و فقر را هستی بی

 .تاریخ زندگانی انسان کن

  

 ترین تضادها عمیقشهر ، تهران

 تهران، شهر تضاد 

 الگوی واقعی یک نظام 

 شهری که پیربختک سرمایه 
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 بود و نبود خویش را 

 با دقت تمام 

 در داربست آن 

 .تصویر کرده است

  

 های بزرگ تهران، شهر کارخانه

 های عظیم و تجارتخانه

 دارها شهر سرمایه

 آن کرکسان پیر

 مردمی که شب و روز  دژخیم

 با خون کارگران 

 را  "سود"کشتزار 

 .کنندسیراب می

  

 تهران 

 شهر کارگران 

 قربانیان معبد سرمایه 

 روز  و مردمی که شب رنجدیده

 محصول رنجشان 

 را  "سود"انبار آز مالکان 

 .کندماالمال می



 در شط جاری تاریخ                        52

 

 تهران، شهر زعفرانیه  

 دنیای آسمانخراشهای عظیم 

 پارک تفرعن خونخواران 

 آنجا که: 

 هر وجبش 

 تاراج خون هزاران کارگر را 

 .زندبانگ می

  

 ها، ها و کومهتهران، شهر زاغه

 آباد و کشتارگاه، محور اتصال حلبی

 ها محلۀ دوزخی دیگر و ده

 نشین کارگر لیونها دوزخیبا م

 های گرسنگی و رنج بیغوله

 هایی که هر قدمش واحهکور

 ترین شقاوت سرمایه را نامردمی

 .کشدفریاد می

  

 ها تهران، شهر بزرگترین چراغانی

 ها نشینیبر ساحل مقارن غمبارترین تاریک

 شهر استخرهای عظیم شنا در شمال 
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 های مرگبار تشنگی در جنوب با ناله

 معصومی که  "روسپیان"شهر 

  شوندسنگسار می

 ای مداران روسپیو عصمت

 که: 

 گیرند!!!مدال شرف می

 

 تهران 

 اوین  شهر

 باروی وحشت و شکنجه و اعدام 

 ها برج عظیم حماسه

 جا ای که در آنخانهسالخ

 از دیرباز تا امروز، 

 ترین کاهنان سرمایه سفاک

 دستار با دستار یا بی

  دهندفرمان مرگ می

 و دیوارهای سرخ هر شفقش 

 خون مبارزترین انسانها را 

 زند.فواره می

  

 تهران 
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 باروی ائتالف تمامی نیرنگهای سرمایه 

  ر عرصۀ بورسهای کهنۀ ناسیونالیسمبازا

 فروشی دینی دکان داغ زهد و افیون

 های مدرن کانون عشقبازی تکنیک

 های متافیزیک ترین خرافهبا عتیق

 شهری که در چهار گوشۀ آن 

 های سرمایه نمایندگان جهانی همۀ قطب

 در منتهای الفت و سلوک 

 تر نیروی کار را ثمار هر چه وحشیانهاست

 .کنندشور می

  

 تهران، شهر اعتصاب و خون 

 های کار گاه خشم تودهجلوه

 شهر اعتصابات خشمگین کارگری 

 .هاداغ گلوله در باران

  

 تهران 

 خوردۀ بسیار شهر انقالبات شکست

 .باروی یادبود قیامهای عظیم مردمی

  

 تهران 
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 های موفق بسیار شهر خیانت

 .هائه و سرکوب جنبشبرج کریه توط

 داربست بردگی  

 نظام اجتماعی حاکم، 

 این اختاپوس وحشت و دهشت، 

 این داربست بردگی و رنج، 

 فالکت انسان  أو این منش

 در پنج قارۀ گیتی، 

 .نظام سرمایه است

  

 راز حیات، 

 در انداموارۀ بدخیم این نظام،

 جریان پرتالطم سودیست، 

 سار کار، که از چشمه

 از خون کارگران، 

 از کار کارگران مزدی، 

 .در شریانهای آن به راهست

  

 دوزخ تفتی است  هولناک

 این لعنتی نظام 

 سای جنگ شرر هایهبا شعل
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 افروز با دژخیم حاکمان جنگ

 و بدسگال خدایان زور 

 ایکه بر بام هر مناره

 .کشندعربدۀ صلح می شیادوار،

  

 در این نظام، 

 کار مجسم میلیاردها کارگر 

 در رشتۀ توالی تاریخ، 

 گسست نسلها و سلسلۀ بی

 که اینک 

 به کارگاههای عظیم تولید 

 و بازارهای داغ کاال 

  ،تبدیل گشته است

  سفاک مردمی است "مقدس"اعیانی

 .اندکه صاحبان سرمایه

  

 منشور برقراری این ددمنش نظام 

 های کار بر محور فالکت ما توده

  .تنظیم گشته است

 ما این حقیقت بزرگ را 

 از دیرباز، 
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 با گوشت و پوست خویش 

 .ایملمس کرده

  

 ما سالهاست که: 

 با عزم استوار 

 .ایمکردن این منشور دادهبه پارهفرمان 

  

 ما بارها این رأی قاطع خود را 

 در سرتاسر جهان 

 با عزمی آهنین 

 .ایمتکرار کرده

  

  این عزم ماست

 با انقالب خویش 

 گوری به ژرفی تاریخ 

  کنیمحفر می

 بدکنش نظام را  اینو 

 با نفرت تمام،

 .کنیمدر آن دفن می
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 قیام بهمن 

 چند سال پیش بود، 

 روزهای آخر بهمن، 

 روزهای پیروزی و شکست، 

  .آموزدرسروزهای شکست 

 روزهایی که ما، 

 دژهای پایداری دشمن را 

 یکان، یکان، 

 شکستیم، می

 خواندیم!!و سرود فتح می

 

 من کارگر قدیمی ایران ناسیونال، 

 های عظیم کارگر همدوش توده

 های ایران، در تمامی کارخانه

 خیل عظیم شکنندگان دژها را، 

 .دادیمتشکیل می

  

 ما جملگی، مصمم و پیگیر، 

 ای مقدس، با کینه

 موج گلولۀ دشمن را،

 راندیم، عقب می
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 و مرگ را با همۀ تهاجمش، 

 کردیم، تحقیر می

 تا بشکنیم، 

 دادیم،ما هر کدام، فرمان شکستن می

 .پنداشتیم، که فاتحیمو می

  

 ما از ژرفنای نفرت، 

  .تاختیمبر هر قرارگاه دشمن، می

  کردیماین کار را، می ما باید که

 زیرا که ما، 

 در تمامی عمر خویش، 

 مان، با تمامی توان

  تولید کرده بودیم

 با این وجود، 

 .داشتیمهیچ چیز ن

  ،ا خالق جهان کنونی انسانها بودیمم 

  ،حال آنکه خود

 زندگی یک مخلوق دردمند را، 

 هر روز و شب،

 .کردیمشرنگ می با تمامی تلخی،
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 بنز خاور را،  و وهای ایران ناسیونال، ولوماشینتمامی 

 ساختیم، ما می

 هر روز هزارها، 

 ساختیم، می

 حال آنکه خود حتی، بلیط اتوبوس را، 

 با عسرت تمام 

 کردیم.خرید می

  

 "جهان" قیمتهای گرانپارچه

 که، اعیان شهر، 

 با پوشیدنش، 

 شدند، می "شرافتمند"

 با دستهای رفیقان ما، 

 "تجهان چی"با دست کارگران 

 شد، بافته می

 اما، 

 ما خود لباس نداشتیم،

 و نوباوگان ما، 

 روزهای سرد زمستان را، 

 هیچ لباسی، بی

  رفتند.درسه میبه م
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 لباسی، آنان بخاطر این بی

 .شدندسخت تحقیر می

  

 خورد و خوراک نیز از هر چه بود، 

 یا در مزارع، 

 ها، یا در کارخانه

  محصول کار روزمرۀ ما کارگران بود.

 محصول کار ما،

 اما،

 های ناپاک بورژواها،در دست

 .زار قدرت و حکومت آنان بر ما بوداب

  

 ما کارگران، 

  ،با از دست دادن محصول کار خویش

 خانه، محکوم و پابرهنه و بی

 کردیم. زندگی می

 شکستیم، ما باید که می

 کندیم، باید که می

 های حکومت بورژواها را، پایه

 کردیم،ما بسیار کار درستی می
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 اما، 

 ما یک چیز بسیار اساسی را، 

 کردیم. اندیشه نمی

 شکستیم، تاختیم و میما می

 اما صرف شکستن کافی نبود، 

 مان بود.ساختن شکستن ما نیز عین

  

 ساختیم،در کارخانه ما می

 اما نه بهر خویش، 

 در عرصۀ ستیز نیز، 

 شکستیم، ما می

 اما، نه بهر خویش،

  

 در کارخانه، 

 ما اردوی کار بودیم، 

 در عرصۀ ستیز نیز، 

  .اردوی رایگان پیکار بودیم

 راز شکست تلخ ما نیز، 

 در همین نهفته بود، 

 ساختیم، نه بهر خویش می

 شکستیم نه برای خود.و می



 63                                                     در شط جاری تاریخ

  

 ما هیچ چیز نداشتیم، 

 تشکیالت نداشتیم، 

 دانستیم، رسم و رسوم ادارۀ امور جامعه نمی

 کردیم.ما فردای انقالب را اندیشه نمی

  

 ما از هیچ تدارک الزم،

 در کارزار سترگ خویش، 

 ن بورژواها، دبرای ران

 برای محو حاکمیت سرمایه، 

 برای لغو کار مزدوری،

 ای نوین، برای برپایی جامعه

 برای سوسیالیسم، 

 برخوردار نبودیم.

 

 ما خود نیز،

 ای موارد، در پاره

  اندیشیدیم.ه سود بورژواها میب

 کشی، ما عاصیان بهره

 تنها به انقالب و به شورش، 

 ایمان داشتیم.
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 فردای انقالب اما، 

 زندگی ما، 

 هایمان، از گذشته

 بسی بدتر بود. 

 برادران طبقاتی بورژواهای معزول، 

 و فامیل بدسگالشان، 

 در سرتاسر جهان، 

 از پیش، 

 ادامۀ حکومت خویش را، 

 تدبیر کرده بودند.

  

 سرمایۀ جهانی، 

 در چهارگوشۀ زمین، 

 اش، های نظامیخانهبا تمامی زراد

 اش، با همۀ سازوبرگ دولتی

 با مدد از تمامی اندیشمندان بداندیشش، 

 راه بقای حاکمیت خود را،

 ود.تدبیر کرده ب

  

 شکستیم، ما می
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 حال آنکه در همان زمان، 

 جهانی،  سرمایۀ

 این بار، 

 خونخوارترین اراذل فامیلش را، 

 بر جای حاکمان قبلی خویش، 

 منصوب کرده بود.

  

 فردای بیست و دوم بهمن، 

 پیر موبد دغلکاری، 

 که مفتی طریقت سرمایه بود، 

 بر جای شاه سابق سرمایه، 

 داد،حکم می

 او مظهر اخوت تاریخی خدا، 

 با تمامی استثمارگران بدسگال دنیا بود.

  

 نوحاکمان ددمنش سرمایه، 

 ای که ما، در لحظه

 کورمال، کورمال، 

 مان را، راه واقعی انقالب

 جستیم، می

 درست در همان لحظه، آری،
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 فرمان به ختم انقالب دادند. 

  ها فرستادند.ا دوباره به کارخانهما ر

 یروی کار بازهم، ن

 تنها بساط هستی ما بود.

  

 ما انقالب را از اصل باخته بودیم، 

 زیرا که انقالب، 

 های ما نبود.پژواک راستین خواسته

  

 ما کارگران،

 های مرگبار فقر، در زیر تازیانه

 آفرین سرمایه، حقوقی مرگدر کام بی

 ها، در ژرفنای پلشت محرومیت

 اعتصاب،  اعتراض،محرومیت از مبارزه، 

 محرومیت از تشکل، تجمع، 

 محرومیت از هر کار دستجمعی، 

 مان را، اهداف انقالب

 با رأی جمعی خویش، 

 تدبیر نکرده بودیم.

  

 شعارهای انقالب، 
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  شعارهای ما نبود.

  داف واقعی ما نبود.اهداف انقالب، اه

 مان را، ما انقالب

 در هالۀ سیاه مجادالت درونی سرمایه، 

 از یاد برده بودیم.

  

 آری، 

 ما شکست خوردیم، 

 اما، 

 در راستای این مصاف، 

 راز مهم فتح آتی خود را 

 بسیار خوب لمس کردیم.

 ما ژرف دریافتیم، 

 که برچیدن بساط سرمایه، 

 ای کار مزدوری، که محو ریشه

 تنها درفش راستینی است، 

 که در پیکارهای آتی خود، 

 باید با زور بازوان استوار خویش حمل کنیم.

  

 باغ 

 ها شاداب و خندانند،میوه
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 ها شیرین و پرآبند، میوه

 وقت محصول است و اینک، 

 باغ آکنده است از میوه.

  

 باغ را من آفریدم، 

 این درختان یک به یک، 

 با دستهای من 

 اند. از درون خاک روییده

  آنها آب دادم، من به

 من تمام عمر خود را 

  ،در شبان سرد و یخبندان

  ،روزهای داغ تابستان

 طره ق قطره

 .پای آنها نشت کردم

  

  ،باغ اما مال من نیست

  ،ها از آن من نیستمیوه

 من برای باغ 

 ها و از برای میوه

 از برای آنچه که با بذل جانم آفریدم 

 .آدمی بیگانه و ناآشنایم
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 باغ اما مال من نیست، 

 من در عرف بدنهاد نظم بدبنیاد سرمایه 

 ای مزدور را مانم، برده

 یشتن، ای محروم از محصول کار خوبرده

 ای مزدی، برده

 که مزدش خونبهای هستن اوست.

  

 باغ اما مال من نیست، 

  !دار استباغ ملک صاحب سرمایه

 من برای باغ، 

 م، دنم آفریل جاچه که با بذو از برای آن

 آدمی بیگانه و ناآشنایم.

  

 نوروز 

 ست. نوروز طالیۀ زیبایی

 من این کالم را، 

 به کثرت تمامی روزهای عمر خود، 

 ام،شنیده

 ام.یا که خوانده
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 من این کالم را 

 اما!

 دانم. دروغی بزرگ می

 ست. نوروز طالیۀ زیبایی

 اما برای کی؟ 

 برای کدام مردم؟

  

 های جنوب من در زاغه

 ام. زاده

 و در نخلزارهای کرانۀ کارون 

 ام. زیسته

 و امروز 

 سالهاست 

 که در گودهای کنار ری 

 آبادها در حلبی

 کشم. رنج می

 من در تمامی عمر خویش 

 یک بار هم 

 زیبایی و طراوت نوروز را 

 ام.احساس نکرده
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 من از ساللۀ کارم. 

 جنوب بود.  دهقانان یلۀپدرم از قب

 و من خویش 

 کارگر چیت ری هستم. 

 نوروز برای ما، 

 همواره، 

 فصل هجوم دردها 

 بوده است. 

 ها تر نداریدرد عمیق

 هادرد عظیم، حقارت

 تر با فقر درد مواجهه ژرف

 درد خجالت از زن و بچه 

 درد برهنگی فامیل 

 در شهر لباسهای فاخر. 

 نشینی درد حقارت زاغه

 کاخهای مدرن.در شهر 

  

 نوروز برای ما

 هر سال، 

 حدیث واقعی فقر بود.
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 ما

 اما! 

 از روایت نوروز

 هر سال  

 این حقیقت روشن را 

 بر لوح خاطر خویش 

 ایم.ثبت کرده

  

 ما!

 کارگریم 

 مردم محکوم 

 در نظام سرمایه. 

 روزی که ما 

 با اتحاد مقدس خویش 

 این بختک مخوف را 

 دفن کنیم. 

 آن روز را 

 کنیم.نوروز می

  

 مشعل 

 آلود است، جهان یکسر مه
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 سوزند،ها نمیمشعل

 کاروانانی که با سمفونی سرخ،  غریو

 بشارت از طلوع فجر 

  دادند،می

 اکنون 

 دیرگاهی است، 

 به آن تندی، 

 توفد. نمی

 غبار راه سنگین است، 

 و شور کاروانها 

 سخت 

 فرسوده است، 

  است، باز کرده جراحتها همه سر

 قوای راهزن، 

 از هر کمینگاه، 

 ندای حمله را 

 آغاز کرده است.

  

 توان کرد؟ چه می

 چه باید گفت؟ 

 اردو سخت آشفته است،
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 جراحتها همه کاری، 

 رجزهای سیاه خصم، 

 دردآور، 

 ها همه خاموش، و مشعل

 عالج کار آسان نیست.

 کدامین چاره را 

 آغاز باید کرد؟

  

 ها! ز مشعل

  .ها کنیم آغازز مشعل

 نیروی شگرف خویش 

 دریابیم، 

 نبرد راستین خویش، 

 بشناسیم، 

 جوییم. ره چاره از آنجا باز

  

 ها کنیم آغاز، ز مشعل

 اگر امروز سنگین است 

 غبار راه، 

 کند بیداد، اگر مه می

 اگر اردو همه زخمی است 
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 و شور تاختن 

 تحلیل رفته است!

 نباید کرد تردید 

 که سیمای افق 

 اکنون 

 تر از هر وقت فزاینده

 طوفانی است.

  

 ها کنیم آغاز، ز مشعل

 مه تاریک باورهای واهی را 

 ز رخسار افق 

 زائل نماییم. 

 بپا خیزیم!

 ها برافروزیممشعل

 غبار راه برگیریم، 

 بساط یأس برچینیم

 هم بزداییم رسوب و

 به مانیفست برگردیم، 

 ار سترگ خود،یکو پ

 و اهداف عظیم خویش، 

 به ژرفی باز بشناسیم.
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 ها کنیم آغاز، ز مشعل

 چراغ راه بر گیریم، 

 مکان خویش بشناسیم، 

 به سنگرگاه اصلی بازگردیم، 

 درفش سرخ از نو برفرازیم، 

 ره اکتبر 

 از سر 

 باز پوییم.

  

 ها کنیم آغاز، ز مشعل

 افق امروز 

 تر از هر وقت، فزاینده

 طوفانی است، 

 خروش سهمگین رعد 

 در راهست. 

 قوای خصم 

 در حال تالشی است، 

 و ترفندها 

 همه منسوخ 

 و ما امروز
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 بیش از چند میلیاردیم.

  

 اگر مشعل برافروزیم، 

 و راه سرخ پیکار باز پوییم، 

 چه جای شک؟

 که پیروزیم.

  

 انداز چشم

 من سپیدۀ راستین رهایی را، 

 هرگز، 

 ام. رؤیت نکرده

 اما 

 طلوع آن را، 

 تر از مناظر رویارویم، بسیار مطمئن

 باور دارم.

  

 من با چشم باز 

 به روشنی آفتاب 

 از ورای تلسکوپ تاریخ، 

 بینم، می

 که: 
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 کارگران دنیا، 

 نستوه و استوار، 

 تا میعادگاه نهایی پیروزی، 

 تازند.میپیش 

 من طالیگان فرخ این پرخروش سپاه را،  

 در نور روشن تاریخ، 

 بینم. می

 که:

 آخرین قالع پایداری دشمن را، 

 کنند. تسخیر می

 درنگ،نگاه بیآ و

 های نظم سیاه پیشین را، ویرانه

  کوبند،می

 تا بر فراز آن 

 شالودۀ نظام جدید 

 نظام سوسیالیسم را 

 استوار کنند.

  

 من با گوش باز، 

 غریو فتح بزرگ را، 

 شنوم. می
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 من!

 کنگرۀ سراسری شوراهای کارگری را، 

 بینم. می

 من! 

 همزمان 

 کالم نمایندگان را، 

 با همۀ وضوح، 

 کنم.گوش می

  

 ها را آنان مصوبات کنگره

 یعنی که: 

 طرح زیست تازۀ انسانها را، 

 کنند.تقریر می بسیار ساده،

  

 دهم! من گوش می

 آحاد اجتماع ما همه با هم برابرند. 

 یعنی که: 

 تک مردم تک

 انسانهای کارگرند. 

 نظم امور جامعه را، 

 بود و نبود تمامی تولید را، 
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 خیل عظیم کارگران، 

 تفاوت، یکسان و بی

 کنند.تدبیر می

  

 دهم! من گوش می

 این تودۀ عظیم، 

 های متحد خویش را، کردهتدبیر

 بر پایۀ برابری، 

 کند. به عمل، تبدیل می

 

 ما!

 دهیم. حکم به مرگ قطعی سرمایه می 

 ما کار مزدبگیری را 

 کنیم. محو می

 ما هر چه هست و نیست را 

 بر پایۀ برابری، 

 کنیم.تقسیم می

  

 ها را مصوبات کنگره نآنا

 کنند. ابالغ می

 ما پول را، 
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  ،مالکیت خصوصی را

 خرید و فروش را، 

 سرمایه را، 

 و کار مزدوری را

 از ساحت مقدس زیست، 

 کنیم.محو می

  

 آینده 

 سیمای نظم آتی هستی، 

 زیبا فروغ روشنی است، 

 سای شب، که در سینه

 پیکار مستمر مرا، 

 دهد.شور می

  

 من نظم بد نهاد کنونی را، 

 هرگز، 

  ام.بیعت نکرده

 من رستخیز هستی انسان را، 

 ام. در انحالل هستن این نظم جسته
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 اعتصاب 

  ،آویخت صداها در هم

 گرانی، خرج سنگین، مزد اندک

  ،تحمل هیچ آسان نیست

 .ره چاره بباید جست

  

 صدایی با طنین داغ، خشماگین و پرشور 

  :میان موج نجواها فرو پیچید

 فردا اعتصاب 

 تمام کارها تعطیل 

  .تولیدتولید بی

 صدا افزود: 

 ز نیروی عظیم و رایگان کار ما 

 هر روز 

 فراوان جوی داغ سود 

 ز سرمایه آبه رود پرخروش 

 روان است 

 و ما با اعتصاب خویش 

 فردا 

 همنظر، همگام و نستوه  مصمم،

 توان استوار خویش را 
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 در تیر 

 بسوی دشمن خونخوار 

 شلیک خواهیم کرد.

  

 ز موج اعتصاب ما 

 ختناقی سخت خواهد شد گاه سرمایه دچار اتنفس

 و رود پرخروش سود 

 از غرش فرو ایستد 

 و خونخواران و مزدوران سرمایه 

 به ناچار 

 ره تسلیم را 

 تمکین خواهند کرد. 

  "فردا اعتصاب"و 

 کارگاه بود.  این آهنگ رأی پیر رزم

 آهنگ همچون موج و این 

 به شط جاری عصیان کارگرها

 گره خورد.

  

 و فردا 

 چرخ تولید و حیات کارگاه خوابید 

 و رود پرخروش سود 
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 هایی چند برای لحظه

 از جریان فرو ماند. 

 و خونخواران و مزدوران سرمایه 

 به ناچار 

 ره تسلیم را تمکین کردند.

  

 طلوع آتی سوسیالیسم

 )مارکس( "صهمین جای برق گل همین جاست، "

 

 مقصد کجاست؟ 

 این جنبش عظیم جهانخیز،

 سای این شب دیجور، در سینه

 آستانۀ طلوع کدامین سپیده را، 

 کند؟الباب میدق

  

 تاریخ زندگی انسان، 

 آکنده از ستیز موجهاست، 

 نبش مردم و امواج ج

 در هر زمان، 

 اهداف خویش را، 

 فجر سپیده تاریخ 
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 تفسیر کرده است!

 

 مقصد کجاست؟ 

 و امروز ما،

 اردوی سرخ کار 

 در سنگر کنونی تاریخ، 

 زیبا سپیدۀ موعود را، 

 در تابش کدام رستخیز

 کنیم؟تصویر می

  

 مقصد 

 به روشنی روز 

  ،روشن است

 خلق دوبارۀ تاریخ، 

 با معیارهای روشن سوسیالیسم.

 

 مقصد 

 بازآفرینی هستی، 

 فرخنده زایش انسان راستین، 

 نیاز، انسان سرکش آزاد بی

 خویش  بگسسته از همۀ ماوراء
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  ،دولتحکومت بیانسان خود

 االر.سانسان جامعه

  

 راز تولد این انسان، 

 در محو ریشۀ استثمار، 

 در باژگونی نظم سترون موجود، 

 در آفرینش نظم نوین هستی، 

 تدبیر گشته است.

  

  ،راز ظهور این انسان

 یگانه را انسان خود

 آفرینش نظمی نو، 

  ،نظمی گسسته از تجارت و بازار

 های شوم پول، نگارهزپالوده از 

 نظمی سرشته از برابری 

 تقریر گشته است.

  

 زیبا سپیدۀ موعود 

 از قلب انقالب شکوهمند کارگری، 

 بر قلۀ بلند کمونیسم، 

 کمونیسم راستین، 



 87                                                     در شط جاری تاریخ

 طلوع خواهد کرد، 

 و آنجاست کان خروس صبح، 

 آواز دلنشین را 

 سر خواهد داد: 

 گل همین جاست، "

 "برقصهمین جای 

 

  کدام شاخه؟

 "کشدسوی نور، فریاد میه یک شاخه در سیاهی جنگل، ب"

 )احمد شاملو( 

 کدام شاخه؟

 کدام جنگل؟ 

 اری، های استعاین واژه

 نامۀ کدام مردم است؟ از واژه

 منظور از سیاهی جنگل، 

  رحم حاکم استگر نظم اجتماعی بی

 این فریادزن شاخۀ عاصی، 

 از چه روی، 

 !!تنهاست؟؟اینهمه 

 در حرف او اما، 

 کنم، من شک نمی
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 او راستگو است!!

 او واقعا  تنهاست، 

 ای گسسته ز جنگل، تک شاخه

 تک آدمی فراری از مردم،

  

 آری!

 تنهاست او 

 از تبار توده اعماق،  او نیست

 ز جنگل مردم نیست، ای او شاخه

 ، اها رتا فتح واپسین سیاهی

 در رویش عظیم هزاران هزار شاخۀ باهم، 

 وجو کند.جست

  

 او از جماعت کار نیست، 

 او کارگر نیست، 

 اش، تا در مصاف دائمی و روزمره

 نیروی تودۀ همزنجیرش را، 

 لمس کند، 

 او تنهاست، 

 همرنج تودۀ مردم نیست، 

 ه نیست، اعتراض بردگان مزدی سرمایهم



 89                                                     در شط جاری تاریخ

 ستیز ندارد،  سر او با نظام،

 های کار را، او اعتصاب توده

 کند، تحقیر می

 او جنگ بردگان مزدی سرمایه را، 

 خواند. خفیف می

 بیگانه است او با اجتماع خویش، 

 پر افادۀ بتهای مردمی !!! است او. مداح

  

 برزخ 

 سالهای واپسین سدۀ بیست، 

 دوران برزخ تاریخ، 

 ایام ایستایی همراه با هجوم، 

 برای ارتش خسته، 

 اما، پیکارجوی 

 کار.

  

 سالهای آخر قرن 

 دوران زهرخند فتح، 

 برای پیرکرکسان سرمایه، 

 هر چند،

 .در انتهای جادۀ مرگ
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 سالهایی که: 

 های تاریخ، گورهای کهنه

 با چنگهای توطئه، 

 یکی، یکی، 

 شوند، نبش می

 و از ژرفنای گورها، 

 های مرده تاریخ،دجال

 شوند، کوک می

 وار، تا با نمایشی دلقک

 را،  کار تودۀ عظیم

 از پیکار سترگ واقعی خویش، 

 باز دارند.

  

 سالهای آخر قرن 

 سالهایی که: 

 ، "همگرایی ملی"اسطورۀ فریب 

 افسانۀ سیاه حکومت دین، 

 های مردۀ دیگر،و بسیار جرثومه

 کز دیرباز، 

 با رستخیزهای سرخ، 
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 با خیزش جهانی انسانهای کارگر، 

 در قبرگاه تاریخ، دفن گشته بود، 

 اینک، 

 یابند.دوباره جان می

  

 سالهای واپسین سدۀ بیست، 

 سالهای فروریزی دیوارهای فریب، 

 همراه با نواختن سرود فتح، 

 برای فریبکاران!!!

 سالهای کشف حجاب، 

 ."اردوگاه"در قلمرو 

 

 سالهای آخر قرن، 

 های عظیم سرمایه، غوشی قطبهما سالهای

 همراه با تعرضات هیستریک، 

 به اردوی کارگران، 

 های خفته، اما بیدار فصل مقاومت

 های کار.توده

  

 سالهای آخر قرن، 

 ترین جنایات، دوران شوم
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 روزهایی که ائتالف نامقدس سرمایه، 

 از غرب تا به شرق، 

 در پردۀ فریب مجازات یک دژخیم!!!

 آری!

 پرورد خویش، دژخیم دست

 روز تمام،  50

 میلیونها تن ناپالم و بمب را، 

 شده، بر سر و روی مردم نفرین

 در کشور عراق، 

 فرو ریختند.

  

 سالهای آخر قرن!

 فصل سکوت دردناک،

 سالهایی که 

 جنبش جهانی کارگران نیز، 

 یارای اعتراض مؤثر، 

 به این جنایت هولناک را، 

 نیافت.در زور خود 

  

 سالهایی که: 

 کارگران کشورها، 
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 به جای رستخیزهای واقعی خویش، 

 گلوی سرمایه،  به جای فشردن

 در مسلخ سیاه ناسیونالیسم، 

 گردند.قربان می

  

 سالهای آخر قرن، 

 سالهایی که به رغم تمامی حوادث شومش، 

 آستانه بلند بیداری را، 

 در جنبش عظیم کارگری، 

 دهد.نوید می

  "اول ماه مه" 

 پیمان، همبستگی، تعرض، 

 سمفونی پیام سرخ، 

  "اول ماه مای"گاه در وعده

 هنگامۀ طلوع ارتش سوسیالیسم.

  

 اول ماه مه، 

 روز نمایش قدرت، 

 ساالران،روز ظهور آتیه

 با بیرق شکوه انترناسیونالیسم، 

 بر امتداد جادۀ پیکار، 
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 در عرصۀ مصاف جاری تاریخ.

  

  اول ماه مه،

 روز حضور واحد همگامان، 

 همرنجان، 

 اردوی بردگان مزدی سرمایه، 

 در پنج قارۀ دنیا، 

 کرده، های گرهبا مشت

 د هستی سرمایه.بر ض

  

 اول ماه مه، 

 آفرینی نیروی کار، روز حماسه

 روز سرود انترناسیونال، 

 روز خروش کارگران، 

 با عزم استوار، 

 بر توفش نبرد خویش، 

 هستن سرمایه.تا محو 

  

 کارگران سراسر دنیا، 

 هر سال، 

 ،"مای"در نخستین طلوع ماه 
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 سال جدید خویش را، 

 سال تداوم پیکار، 

 تا سرزمین سوسیالیسم را، 

 کنند.آغاز می

  

 اول ماه مه 

 در گاهنامۀ تاریخ زندگی،

  ،برای کارگران

 ست.اطالیگان فرخ نوروز واقعی 

  

 که کارگران،  روزی عظیم،

 اش، در فروغ جاودانه

 های پرشکوه، با برگزاری میتینگ

 های متحد خویش را،صف

 در پنج قارۀ جهان، 

 تر، هر چه تنگ

 ند.زنپیوند می

 روزی که آنان 

 با اهتزاز بیرق انترناسیونالیسم 

 را،  "ملی"نگ فریب مرزهای نامقدس ن

 های عظیم خویش، با مارش
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 از دامن زمین،

 کنند.پاک می

  

  "میهن"ناسیونالیسم و 

 خفاش پیر 

 آرامش سیاه یلدایش را، 

 در سمفونی فریب میهن، 

 کند.ساز می

  

 نامۀ سرمایه، میهن، در واژه

 یعنی: 

 اسطورۀ خرافه و تخدیر، 

 مضراب کهنۀ تزویر، 

 افیون مهلک ناسیونالیسم.

  

 !"میهن"

 کجا؟ 

 برای کی؟ 

 از آن کدام مردم؟

  

 سرمایه سالهاست، 
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  گوید،وطن سخن می از

 کند!!را، تجلیل می "مام بزرگ وطن"

 خواند!می "سرود ملی میهن"

 را! "دفاع ملی"حماسۀ 

 کند.جنجال می

  

 نامۀ سرمایه، میهن در واژه

 یعنی: 

 انباشت،  "مقدس"قلمرو 

 خیل عظیم بردگان مزدی منقاد، 

 نیروی کار ارزان، 

 ارتش ذخیرۀ کار،

 بازار داغ تجارت.

  

 میهن، در تلقی سرمایه 

 یعنی: 

 استثمار،  "مقدس"سرزمین

 خطۀ دلربای حکومت، 

 پذیری سرمایه.حوزۀ سامان

  

 برای بورژواها،  "میهن"
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 یعنی: 

 کشی، کانون امن بهره

 معادن سرشار، 

 آبهای نیلی دریاها 

 با بنادر عظیم 

 پیکر کاال.و کشتیان غول

  

 !!"خاک مقدس میهن"

 نامۀ سرمایه در واژه

 یعنی: 

 کشی.سرمایه، سود، بهره

  

 خفاش پیر، 

 آری، 

 آرامش سیاه یلدایش را 

 در سمفونی فریب میهن 

 کند.ساز می

  

 برای ما، "میهن"

 برای کارگران، 

 یعنی: 
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 دنیای بیکران انسانها، 

 های کارگر، دنیای توده

 .هیچ مرز واهی ملیبی

  

 میهن برای ما

 یعنی: 

 جهان، 

 میهنی، دنیای بی

 زنجیر واحد همرنجی، 

 میدان متحد پیکار، 

 دنیای اعتصاب و مبارزه 

 میدان توفش انترناسیونالیسم، 

 های کار.دنیای انقالب سرخ توده

  

 میهن برای کارگران 

 یعنی: 

 دنیای روشن سوسیالیسم،

 میعادگاه راستین رهایی، 

 ساالران کارگر دنیای جامعه

 آنجا که: 

 ای کهنه، سرمایه واژه
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 ای مذموم، مالکیت، مقوله

 فروش نیروی کار، عباراتی نامفهوم، 

 بازار، لغتی زشت، 

 ای سیاه، دولت، خاطره

 های کهنۀ تاریخی است.از دوره

  

 ست"تولید دارو"پدرم کارگر

 ست "تولید دارو"پدرم کارگر 

 و من اکنون سالیست 

 کز گلویم شب و روز 

 خون جاریست.

  

 های خشن و خونی سل سرفه

 رمق از من برده است. 

 من به مردن محکومم 

 زیر این سقف سیاه 

 ست.داروییمشکل اول من بی

  

 من به دارو محتاجم 

 دارویی خواهم مرد من ز بی

 پدرم زیر فشار فقر 
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 د دارو رَهیچ پولی که خَ

 در کف خویش ندارد 

 ست.داروییمشکل اول من بی

  

 پدرم هر شب 

 شبح مرگ مرا 

 وجودش  بند روی بند

 روی هر ضربۀ قلبش 

 بیند. ی سنگین میبختک

 د دارو رَاو هیچ پولی که خَ

 در کف خویش ندارد 

 پدرم، اما 

 دیریست که او 

 ست."تولید دارو"کارگر
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 من کارگرم، 

 مولود آخرین تاریخم

 های اخیر تاریخ سده

 همه جا 
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 با نام من عجین است.

  

  من معترض به هستی موجودم،

 زیرا که هستی موجود 

  تاراج هستی من است،

 خوان ملون یغمایی است 

 گونۀ من کز کار برده

 بر بزم عیش دغلکاران 

 پهن گشته است.

  

 من اعتراض خویش را 

 از چند قرن پیش 

 در جنبشی بزرگ و جهانی 

 ام. فریاد کرده

 من اعتراضم را 

 اما!

 هرگز!

 ام قادر نگشته

 تا مرز باژگونی این هستی 

 تاختن دهم.
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 در انگلیس، 

 به چارتیسم ره زدم 

 در فرانسه 

 تا برپایی کمون پاریس پیش تاختم

 و آنگاه خواستم 

 شالودۀ نظام جدیدی را 

 استوار کنم 

 تا بر ستیغ آن 

 فرخ درفش جهان نوین را 

  برافرازم،

 اما!

 بسار زود، 

 از پا درآمدم.

  

  1848در 

 مانیفست 

 یعنی: 

 منشور انهدام نظام سیاه معاصر را 

 کار این نظام مغز بانیان تبه بر

 کوبیدم.
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 چندین سال بعد 

 در سرزمین تزارها 

 سرمایۀ بزرگ روس را 

 ام ساله با جنگ بیست

 در رزمگاه جاودانۀ اکتبر 

  شکستی نظامی دادم،

 اما!

 بار نیزاین 

 بسیار زود 

 از پا درآمدم.

  

 ترین شکست من بود. شکست اکتبر دردناک

 بعد از شکست اکتبر 

 زنجیرۀ عظیم آوردهایم 

 در سرتاسر جهان 

 گسسته شد.

  

 درفش سرخ رزمهایم 

 مانیفستم 

 اعتراضنامۀ پرشورم 

 هویتم 
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 ام و تمامی هست و نیست سیاسی

 در دست دشمنان بداندیشم 

 گردید.غصب 

  

 آری!

 اینگونه رفت 

 و آن پس 

 دشمن 

 در سرتاسر جهان

 با نام من حرف زد 

 به نام من حکم داد 

 به نام من اعتراض کرد 

 با نام من 

 ای ممالک دنیا در پاره

 انقالب کرد. 

 با نام من!

 بر نیمی از جهان حکم راند.

  

 آری!

 من در یک مصاف نابرابر

 با تمامی هست و نیستم 
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 در مسلخ سیاه سرمایه 

 تا سالهای سال 

 قربان گردیدم.

  

 اکتبر من 

 عظیم فتوحاتم،  آن قلّۀ

 ، ممیعاد جاودانۀ رستاخیز

 خواستم، آنجا که من می

 دنیای کهنۀ موجود را 

  در هم فرو کوبم،

 آنجا که من مصمم بودم 

 تا نظم آتی هستی را 

 استوار سازم.

  

 آری!

 درست همانجا، 

 در هالۀ سیاه ابهاماتم، 

 با دست دشمنی نقابدار، 

 پنداشتم، که دوستش می

 خلع سالح گردیدم.
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 من باختم، 

 و آن پس، 

 تا سالهای سال،

 دشمن، به نام من، 

 نظم پلید کهنۀ موجود را، 

 بر گردۀ لهیدۀ من بار کرد.

  

 من در همه جا، 

 به اسارت دشمن درآمدم. 

 در اردوگاه، 

 اکتبر!مهد تولد 

 ذبح عظیم مناسک تعمید 

 گردیدم. 

 در آسیا، 

 در آفریقا، 

 مریکای التین، در ا

 نشان ناسیونالیزم به سرباز بی

 تبدیل گشتم. 

 در اروپا و غرب، 

 هاتسخیر باورهای خوشرنگ میانجی

 شدم.
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 آری!

 همه جا هویتم را گم کردم. 

 و امروز 

 برپایی مجدد درفشی

  اند،که از من ربوده

 ایست ترین وظیفهسنگین

 کشم.که بر دوش می

  

 خودبیگانگی 

 انسان عصر ما، 

 همسان سایر نیاکانش، 

 های گذشتۀ تاریخ، در دوره

 انسان خویشتن گریخته، 

 و بیگانه با خود است. 

 راز پلید این خویشتن گریختگی، 

 نیز، 

 ای،هیچ شبههبی

 در مهبل سیاه جامعۀ موجود، 

 ها، بودن ارزشدر سرمایه

 النه کرده است.
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 وقتی که میلیاردها کارگر 

  باشند،صاحب محصول کار خویش نمی

 وقتی که دسترنج کار، 

 شان، و جانمایۀ حیات

  های ناپاک صاحبان زور،در دست

 شود.به سرمایه تبدیل می

  

  :وقتی که

 قانون سودسازی سرمایه، 

 نیست مردم دنیا، و بر هست

 د، دهحکم می

 انسان، 

 بناگریز، 

 از خویشتن خویش، 

 جداست.

  

 خودبیگانگی انسان عصر، 

  شوندگی است.تبخالۀ فساد حکومت

 وقتی که داغ فرودست بودن، 

 بر پیشانی تمام مردم کارگر، 
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 در تمامی قلمرو خاک، 

 بسته است  پینه

 بیگانگی آدمها با خود 

 طبیعت محتوم زندگی است.

  

 وقتی که تودۀ مردم، 

 "قانون"های در جراحت تازیانه

 و موج نگاههای شررآلود نظم سرمایه، 

 گردند.فسیل می

  

 وقتی که انسانها، 

 هزار،  هزار

 به جرم سنگین اظهار رأی!!!

 های داغ، گلوله

 کنند.شرنگ می

  

 آری!

 تا آن زمان که: 

 سایۀ سیاه نظم طبقاتی 

 نابرابر هستی  یمتقس

 فقر و غنا، 
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 بر زندگانی انسانها

 سنگین است. 

 خودیگانگی،  با

 خیالبافی موهوم است.

  

 انسان خودیگانه 

  خون نطفۀ وجود خویش را 

 تضاد، در هستی برابر بی

 و یی ندر تابش فروغ باورها

 بر دامن کرامت سوسیالیسم 

 بخشد.جان می

  "زورآباد"کنار شهر

  پیچدغریو باد می

  .کند بیدادمیو سرما 

 خواهرم امشب  "پروین"من و مادر و 

 بستهای تاریک و یخدرون کلبه

  "زورآباد"کنار شهر 

 ز سوز سرد بوران

 چو شاخ نازک بیدی که با طوفان گالویز است، 

 لرزیم.سخت می
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 آید پدر از راه می

 ، زیر بار کار روزانه هشکست

 زده، عاصی و خشماگین پریشان، یخ

 نگاهش با شرار درد 

 خون من و پروین و مادر در چشمان بی

 پیچد.تند می

  

 پدر فعله است. 

 کارش فعلگی بوده است.  ،تمام عمر

 و با عمرش 

 هزاران خانۀ زیبا 

 فراوان کاخ و ویال 

 "سرمایه"درون شهر 

 برای صاحبان زر 

 بپا کرده است.

  

 پدر فعله است و او خود همچنان 

 ای تاریک و نمناک درون کومه

 لرزد. ز سوز فقر می

 و ما، من و پروین و مادر 

 تمام شب، تمام فصل سرما
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 لرزیم.بسان بید می

  

 سیاهی 

 افق تیره است تا اعماق 

 و شب 

 این الیۀ تبخیر مرداب سیاه نظم حاکم 

 تا کران دور 

 لنگر باز کرده است.

  

  توفد،سیاهی سخت می

 و سربازان رزم واپسین صبح 

 خستو

 به ضرب سوط دهشتبار دشمن 

 ز اردوی ستیز پرخروش خویش 

 اند.وامانده

  

 نظم ناموزون بدهنجار سرمایه  جهان

 سراسر با لهیب فقر 

 تفتیده است. 

 اش و در هر گوشه

 م و سیاه جنگ سمفونی شو
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 تمام شور هستن را 

 ز قلب پاک محکومان این نظم سیه 

 سازد.ج میتارا

  

  توفد،سیاهی سخت می

 سرانجام و محکومان این نظم سیاه بد

 مستور که در دام فریب دشمنان چهره

 ز اردوی ستیز پرخروش خویش 

 اند. بگسسته

 به جای جنبش خورشید 

 به جای جستجو رزمگاه خویش 

 های نظم موجود به جای انهدام پایه

 به پشت جبهۀ پیکار دشمن 

 اند.گشتهحمل 

  

 سیاهی با تمام قعر دژخیمش 

  توفد،غریو مرگ می

 و این توفش 

 خفاشان  همبه رغم و

 که هر روزه 

 ز حلقوم سیاه و شومشان 
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  گردد،جنجال می

  نشان قدرت شب نیست،

 نشان ماندگاری سیاهی نیست.

  

  سیاهی ماندنش را خواب خواهد دید،

 و سربازان رزم پرخروش صبح 

 پیکار جهانی را ستاد سرخ 

  دوباره باز خواهند ساخت

 و تا قلب سفیدی پیش خواهند تاخت.

  

  "مهرآباد"محلۀ 

 ما مردم محلۀ مهرآباد 

 دیریست با صفیر گلوله و آژیر آمبوالنس 

 ایم.خو گرفته

 و جادۀ قدیم  جادۀ مخصوصما بر خط فاصل میان 

 کنیم.زندگی می

  

 پوشانی که روزها، مزدور چکمه

 مسلسل، سرنیزه وبا 

 سوار خودروها 

 ها، برای حمله به کارخانه
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 برای شکستن اعتصابات کارگران، 

 برای دستگیری و کشتار کارگران مبارز 

 شوند، اعزام می

 کنند.های ما عبور میاز کنار زاغه

  

 بینیم. ما هر روز این خیل جانیان را می

 ما سالهاست 

  شاهد وقوع مکرر این جنایتیم.

 مان ما خود تمامی

 خانوارهای خشمگین همان کارگرانیم،

 

 خشمناک کارگرانی که: 

 به جرم اعتصاب،

 به جرم مطالبۀ دستمزد بیشتر، 

 به جرم اعتراض علیه گرسنگی، 

 خواهی به جرم حق

 و به جرم اعتراض علیه اسارت رفقایشان، 

 های داغ این دژخیمان،آماج گلوله

 گیرند.قرار می

  

 اما!ما 
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 همواره، 

 نیز،  این واقعیت شیرین را

 ایم، شاهد بوده

 های مکرر به کارگاهها، که حمله

 امان کارگران، و کشتارهای بی

 ، تودۀ عظیم کار را

 زدن به اعتصاب،از دست

 و ادامۀ پیکارهای خویش، 

 مانع نگشته است.

  

 ۀ شمال لزلز

 در یک نگاه،

 با لرزش مهیب خاک 

 ها هزار انسان، ده

 در سینۀ زمین 

 برای همیشه، 

 فرو خفتند. 

 فردای این بلیۀ شوم،

 پیر کرکسان دغلکار، 

 سود،  این مفتیان فرومایۀ شریعت

 این حاکمان خونی سرمایه 
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 در گندزار بحران 

 خوارهای شکمباره و این الشه

 در تمامی اعصار 

 ها هزار انسان را دهمرگ عمومی 

 بزرگ موهبت رأفت خدا 

 خواندند!!

 

 نفرین به این خدا 

 این بدسگال مایۀ افسون 

 این پرچم جهالت انسان 

 در وادی قرون 

 و این بیرق فریب ستمکاران 

 در تمامی تاریخ.

  

 آن روز 

 در کرانۀ دریای خون 

 خشمناک کارگری هوشیار 

 نالۀ جغدان پیر را کریه

 با نفرت تمام 

 گفت:اینسان جواب 

 ای ننگ بر شما!
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 نفرین بر این نظام!

 ها هزار آدم دهمرگ عمومی 

 ها هزار زن و کودک ده

 های سست در بیغوله

 هایی است کارنامۀ سیاه حکومت

 کز دیرباز تاکنون 

 جانمایۀ حیات مردم را 

 اند. به تاراج برده

 ستاره

 ستاره پرتوی از نور است. 

 افق شب و خستگان بی

 در خلسۀ حالوت اوهام خویشتن 

 شب را 

 وجوی ستاره با جست

 در مستی نگاه ستاره 

 در انتظار طلوع ستاره 

 و گاهگاه 

 شدن در ورطۀ خیال ستاره

 مجال ماندگاری دیرنده 

 مجال رجعت و ماندن 

 کنند.تفویض می
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 وی از نور است. ستاره پرت

 آنسان که من نیز 

 با رؤیت فروغش 

 هر شب 

 شب را دنیای روشن بی

 در انتهای سیاهی 

 ام.نظاره کرده

  

 با اینهمه 

 من!

 همواره، در تمامی عمرم 

 وجوی ستاره از جست

 از انتظار طلوع ستاره 

 شدن از ورطۀ خیال ستاره

 ام.بیزار بوده

  

 ستاره شاهد تاریکی است. 

 گواه مردن روز است.

  

 ستاره بر سر پروای جنگ با شب نیست. 
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 ستاره در پی نابودی سیاهی نیست. 

 ستاره در تمامی عمرش 

 با شب 

 در آشتی است.

  

 دنیای من!

 دنیای روشنی جاودان 

 دنیای آتی انسانها 

 دنیای کارگران 

 دنیای سوسیالیسم 

 محتاج چشمک این یا آن ستاره 

 نیست.

  

 دنیای من!

 دنیای روشنی است!

 دنیای تابش جاوید 

 دنیای وحدت خورشید 

 آن جا!

 تک مردم که تک

 سلول زندۀ خورشیدند. 

 آن جا!
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 یک انسانها که یک

 خورشید جامعۀ خویشند

  

 آنجا که: 

 روز 

 پرتو زیبایی 

 هاست.از نقش قدرت آحاد توده

  

 در هر نگاه 

 در هر نگاه 

 دهها هزار کودک معصوم 

 در انتظار کفی نان 

 مأیوس و غمزده 

 گردند. تسلیم پنجۀ دژخیم مرگ می

 این سرنوشت جاری اطفال 

 در قارۀ سیاه 

 مریکای التین در ا

 و در خاک آسیاست.

  

 در هر نگاه 

 های ستمکش انبوه توده
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 از قلب سرزمین آنگوال 

 تا دوزخ سیاه سومالی 

 از مردابهای خون هویزه 

 تا گورهای دستجمعی اتیوپی 

 سای دهشت هندوکش از سینه

 ون زاگرب خ های پر ازتا کوچه

 از دشتهای تشنۀ تاجیک 

 تا قارنا و فلسطین

 های سرکش جنگی شوم در شعله

 گردند.خاکستر می

  

 در هر نگاه 

 دهها هزار کارگر 

 از معدن طالی ترانسوال 

 تا بنز خاور و ایران ناسیونال 

 از شرق آسیا 

 تا مغرب و شمال اروپا 

 مریکا از قلب ا

 روسیه تا شمال 

 شوند.از کار بیکار می
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 در هر نگاه 

 صدها هزار جنایت 

 صدها هزار کشتار 

 صدها هزار مردن معصومانه 

 در انتظار کفی نان 

 هزار فحشاء  اصده

 در ساحل خیابانها 

 صدها هزار معتاد 

 در واپسین نگاه 

 دهها هزار انسان 

 در پای چوبۀ دار 

 اینها، همه 

 زنجیرۀ جنایت سرمایه است. 

 اینها همه 

 آثار شوم حاکمیت سرمایه است.

  

 پاالیشگاه نفت آبادان 

 روییده بر کرانۀ شط 

 در ساحل خلیج 

 قلب خونپاالی سرمایه 

 پرخون و پرخروش 
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 نسان که مستمر آ

 در هر نگاه 

 ها کارگر را لیونیخون مکیدۀ م

 ز سرمایه آبه حلقوم 

 این نظام به انداموارۀ ناپاک

 در سرتاسر جهان

 کند.فوّاره می

  

 ی سرمایه القلب خونپا

 آری!

 اما!

 ور اعتراض آتشفشان شعله

 های کار قلب تپندۀ پیکار توده

 نیز. 

 نسان آ

 که روزهای سرخ توفشش 

 ترین طالیۀ پیکار را رخشان

 های ما بر یادگارنامۀ پیکار توده

 ثبت کرده است. 
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 فتح تاریخ 

 ن، کارگراما 

 در ادامۀ پیکار سرخ خویش، 

 کنیم، فتح می تاریخ را

 ما بیرق برابری مطلق را، 

 بر قلۀ بلند جامعۀ کار، 

 جامعۀ انسانهای در همه چیز برابر، 

 کنیم. با قدرت تمام، نصب می

 ترین پیکارهاست،پیکار ما سترگ

 زیرا که ما مصممیم،

 دنیای باژگونۀ انسان را، 

 اساس تغییر دهیم.از پایه و 

  

 ما 

 با عزم استوار 

 مان، امانای جنگهای بیسدر سینه

 ی تاریخ، ربر عرصۀ مصاف جا

 زهوارۀ پلشت و لعنتی سود را، 

 با بازوان متحد میلیاردها رفیق، 

 کنیم.تا آخرین توان، منکوب می
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 ما 

 را  "ارزش"و  "اضافه ارزش"قانون گند 

 در جاودانه روز فتح، 

 در زیر پای ارتش میلیاردین خویش، 

  کنیم.پار می و با کینۀ تمام، لت

 فردای فتح، ما،

 زیبا جهان آتی انسان را 

 بر قلۀ دخالت آزاد جملگی، 

 با رأی نافذ اکثریت آحاد کارگران، 

 کنیم.با عزم استوار، بنیاد می

  

 سالهاست،  ما،

 بیرق ورجاوند این جنگ را، 

 در سرتاسر جهان، 

 های دنیا، در تمامی کارخانه

 با دستان پرتوان خویش، 

 کنیم، می حمل

 بر روی این درفش،

 با خون نبشته است، 

  "کارگران سرتاسر جهان"

 از بهر محو حاکمیت سرمایه، 
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 همرزم و همصدا شوید.

  

 جنایت

 نکارگر ترک در حادثه فروریزی یک معد ۲00اختن ببه مناسبت جان 

 

 ای سیاه باز هم فاجعه

 ها در سرزمین فاجعه

 کشتار دلخراش کارگران 

  در مسلخ سیاه سود

 ای ز دوزخ سرمایه.در گوشه

  

 باز هم رود عظیم خون 

 با قتل عام تودۀ انبوه کار 

 در چارسوق دهشت سرمایه 

 آنجا که: 

 ترین انسانها خون شریف

  ترین متاع رایج روز است،ارزان

 ردۀ مزدی و مزد خون ب

 هیچ دردسری بی

 حتی 

 با شهروایی
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 گردد.خرید و فروش می

  

 آری 

 مرگ شنیع صدها کارگر 

 در ژرفنای خاک 

 و آن پس 

 غریو گرسنگی صدها فامیل 

 صدها کودک 

 صدها مادر و همسر.

 

 سپیدۀ سرخ 

 ها همه در چشم خاطرم هسپید

 همرنگ موج سرکش خونند. 

 من در طلوع هر سپیده 

 های خون سرخ رفیقانم را فواره

 بر ساحل سیاه افق 

 در شط جاری تاریخ 

 ام.خیزاب دیده

  

 ها در خاطر نگاه من سپیده

 میعاد عاشقانۀ مرگند. 
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 دم من هر سپیده

 فریاد سرخ رفیقی را 

 در شط جاری خون 

 ام.غرق دیده

  

 من! 

 ها در رشتۀ توالی سپیده

 اما!

 همراه نقش خون 

 همراه مرگ سرخ رفیقانم 

 تصویر هستن انسان 

 منشور رستن انسان را 

 نیز 

 بر ذهن روشن تاریخ 

 .امنقش دیده

  

 دم من هر سپیده

 در مرگ هر رفیق 

 در مرگ هر تکاور سرخ 

 در تندر خروش او 

 هنگام آتش دشمن 
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 عزم مصمم یک ارتش 

 یک ارتش عظیم و جهانی را 

 بر انهدام هستن سرمایه 

 آفرینش جهانی نو بر 

 ام.جزم دیده

  

 راسیسم 

 میعاد با جنایت، 

 در ماوراء مرزهای جنون،

 بر پایۀ گسستی ژرف 

 .ترین عواطف انسانیرمقاز بی

  

 راسیسم!

 عصیان شوم جهالت 

 ناسیونالیسم هار 

 پرستی!با بیرق نژاد

 راسیسم، تبخالۀ عفونی سرمایه است. 

 تاریخا   سرمایه،

 در بندبند وجودش 

 زهدان هر عفونت است. 

 راسیسم نیز 
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 سرمایه است.  "خودستیزی"تبخیر کور 

 دار سرمایه

 بوف علیل تاریخ 

 در خودستیزی سرمایه 

 هذیان مرگ خویش را 

 ها با انتشار خرافه در ذهن توده

 کند. ساز می به سمفونی سیاه راسیسم

 سرمایه با رواج خرافه، 

 دسیسۀ نژند ناسیونالیسم، 

 نیرنگ شوم راسیسم را 

 ای زهرآلود به حربه

 برای کشتن انسانیت 

 کند. تبدیل می
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 1369تابستان        و نقد تاریخ !!! "شاملو"

 

 "برکلی"در بهار سال جاری شاملو شاعر معاصر ایران گفتاری را در دانشگاه 

بود و محتوای  "ایران در سدۀ بیستم"مریکا ایراد نمود. عنوان سخنرانی او ا

نویسی رایج و تا کنونی!!! اختصاص داشت. این گفتارش به انتقاد از تاریخ

رهای مخالف و موافق را رفت موجی از اظهارنظسخنرانی همانگونه که انتظار می

حریم مقدس در میان ایرانیان برانگیخت. مخالفان که عموما  از سنگربانان 

چاک مام ، عشاق سینهمفاخر ملی!!سرزمین اجدادی!!، پاسداران حرمت و شرف 

دشمنان  ،های ورجاوند نژاد آریایی!!اسوه آرامدلباختگان بی ،کبیر میهن!!

فّر "و مدافعان استوار « قدسات ملیم»اهانت به  عزم هر نوعآهنین

گرایی، به باد حمله گرفتند. موافقان نیز طبعا  مردمرا بودند، او !! "شاهنشاهی

ستیزی او را ستودند و بر شهامت وی خالقیت فکری!! پژوهشگری و سلطنت

ها گفتند!!! آنچه که در این میان بکلی ناگفته ماند این بود که به رغم آفرین

ها و جنگ و دعواها نهایتا  و در پردازیها، ستیزهکشیو صف همۀ این صف

اساس شاملو، مخالفان شاملو و طرفداران شاملو در یک چیز با هم کامال  

ها، اشتراک داشتند، در این پندار واهی و غلط که گویا: تاریخ محصول قهرمانی

ردار سترگ این یا ها و کآفرینیابتکارات، حماسه ها،ها، فداکاریپردازیاندیشه

های آن شخصیت استثنایی و فرزانه است. منظور من از طرح و تصریح این پایه

انداختن بر روی اختالفات و تفاوتهای موجود میان مشترک فکری مسلما  پرده
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این گرایشات اجتماعی متمایز نیست. چنین کاری یعنی استتار و انکار این 

نسانی آزادیخواه، مخالف دیکتاتوری و تردید اتفاوتها مرود است. شاملو بی

خفقان و استبداد است. در حالی که منتقدین او بعضا  حتی از مدافعان نظام ضد 

بینم و آنها را قبول دارم، بشری شاهنشاهی هستند. من این تمایزات را می

شود های اساسی تحلیل و درک از تاریخ مربوط میالوصف در آنجا که به پایهمع

نویسی مورد انتقاد شاملو و نقد او موافق و مخالف، میان تاریخالالت میان استد

 نویسی هیچ تفاوت کیفی و اساسی قائل نیستم. بر این تاریخ

ارتجاعی  پایه،، بیخیالبافانهدرک شاملو از تاریخ و تحوالت تاریخی درکی کامال  

 ساس ازر او بیگانه با تحلیل ماتریالیستی تاریخ است. نگرش شاملو به تاریخ د

کند که نگرش مخالفان و منتقدین همان متدولوژی و اصولی عزیمت می

 ریزی شده است. ناسیونالیست او بر آن پایه

قعیت، دادن همین واای است برای نشانمقالۀ زیر کوشش بسیار ساده و اولیه

 آلیستی شاملو و از آن مهمتر وپردازی رمانتیسیستی و ایدهنقدی است بر تاریخ

ضد تر آموزشی است برای طبقۀ کارگر ایران در نقد طبقاتی و اساسی

 طرح وادبیات متحجر بورژوایی. منظور من از نگارش این نوشته داری سرمایه

یج . نتانیستو آکادمیک  وشنفکرانهرزدن به مباحثات این مطالب مطلقا  دامن

ح طر وسیاسی، عملی و آثار کنکرت اجتماعی این بحث مقصود واقعی در ارائه 

 مطلب است. 

ای است که شاملو در سخنرانی معروف خویش در مسأله "نگرانی از آینده"

کند. او از آینده و در واقع از آیندۀ ایران!! شاید هم دانشگاه برکلی از آن آغاز می

مردم ایران!! سخت بیمناک است. چرا؟ پاسخ روشن است!! او با چشم از آیندۀ 
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کنند. کدام تحریف؟ او توضیح بیند که تاریخ را تحریف میباز، دیده و می

دهد: جشن مهرگان را سالروز پیروزی کاوۀ آهنگر بر ضحاک قلمداد می

چیزی  "نمهرگا"و آیین میتراییسم و رابطۀ آنها با  "اسطورۀ مهر"کنند!!! از می

اندازند و !! پرده می"بردیا"دانند!!! بر ماهیت مردمی و انقالبی قیام نمی

طلبانه و های تساویزنند. ایدهجا می "گئوماتای مغ"فریبکارانه او را به نام 

کنند و مزورانه او را به ترویج اشتراک در روابط رادیکال مزدک را تحریف می

 "ضحاک"تر اینکه، تر و اساسیتر، دردناکهمنمایند. از همه مزناشویی متهم می

ای ضد مردمی، این رهبر بزرگ قیام مردمی و براندازندۀ نظام طبقاتی!! را چهره

این عنصر لومپن  "کاوۀ آهنگر"کنند و بالعکس مستبد و سفاک تصویر می

رادیکال، انقالبی و رهبر بسیار خائن به مردم و آلت دست شاهان را شخصیتی 

سهمگین و های )چه مصیبت نمایند و ...!!!ای معرفی میش تودهآگاه جنب

 عظیمی!!!(

هایی است که شاملو در اینها نمونۀ جعلیات، روایات کذب و دروغپردازی

گردد کشف کرده و به خاطر آنها نویسی موجود تا آنجا که به ایران بر میتاریخ

! را با دانشجویان و !!سنگین این درد او !!از آیندۀ ایران و ایرانی بیمناک است!

کند و نهد، از آنها استمداد میروشنفکران ایرانی مقیم آمریکا در میان می

تأکید  ویژه بر این مهم!!ه ب وی دهد!!اهمیت درمان درد را به آنان هشدار می

آنان همواره و در همه حال  !!"تودۀ مردم حافظۀ تاریخی ندارند"نماید که می

تفاوتی نشان داده!! و به ۀ تاریخی و گذشتۀ اجتماعی خویش بینسبت به پیشین

همین دلیل هم مخاطبان خوبی برای حرفهای او نیستند!!! روشنفکران ایرانی 

کار اندازند. تاریخ ه شان را بتوانند و باید حافظۀ تاریخیدر خارج کشورند که می
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. اگر این !!نقد کنندکند فهم و درک و فهمد و نقد میای که شاملو میرا بگونه

، اگر آنها تاریخ را بدینگونه نقادی !!جماعت روشنفکر خارج کشوری چنین کند

  و دریافت کنند احتماال  نگرانی شاملو از آینده هم برطرف خواهد شد!!!

نی تاکنو ایت، نقد او به رو!!، درک او از تاریخ!!دلواپسی شاملو نسبت به آینده

های مردم، توسل وی به هتا سرحد انزجار او به توداعتمادی عمیق ، بی!!تاریخ

ه هم وجماعت روشنفکر منزوی و مکتبی و غیر اجتماعی خارج کشور و ... همه 

نها آای هستند که هر کدام به تنهایی و همۀ مقوالت منسجم و واحد و پیوسته

محور، منحط، سرمایهغیرواقعی،  بغایت ارتجاعی، در مجموع درکی

بقات آلیستی از تاریخ، انسان، جامعه، طبقات و مبارزۀ طاید رمانتیسیستی و

غم ر ه هر حال و بهبیخ در تصور شاملو گذارند. تاراجتماعی را به نمایش می

 نگان،دارد تاریخ قهرمانان، فرزاهمۀ خشم و قهری که علیه مخالفان ابراز می

 اقعیتیم نیست، وها و در یک کالم تاریخ انسانهای برتر است!!! این اتهاشخصیت

 زند. است که در تمامی آثار هنری و فکری او موج می

ای ۀ نیروهها و به قهرمانان بمثابشاملو همواره و از دیرباز تا امروز به شخصیت

ای ویژه های استثنایی و. او همواره به انسان!!واقعی محرک تاریخ نگریسته است

، "ر خون نشسته باشدقلبشان به هفت شمشیر عشق د"اندیشیده است که 

 ،"دشیران آهنکوهی که میدان خونین سرنوشت را با پاشنۀ آشیل در نوردن"

ای که در سیاهی جنگل تمامی جنگل های تک و روییده از جوهرۀ ویژهشاخه"

فان کاش"، "و جنگلیان را تحقیر کرده و یگانه و نستوه بسوی نور فریاد کشند

ها را سینۀ سیاهی"ی از سرشت ویژه که مردان ،، و خالصه"فروتن شوکران کبیر

 را بجنبانند!!! "هاخورشید آزادی توده"و  "بشکافند
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ین ایدان، های جاو، این قهرمانان، این انسان"هاپرومته"از نظر شاملو اینان، این 

این  ،"ماندستاره میرای همیشه شبی بیاختران سوخته که با مرگشان زمین ب"

کان ت ریخ رامشعلداران سرود بر لب هستند که تا و این "اسفندیاران مغموم"

نقشند!!! ها بیاند!!! تودهاینانند که به تاریخ معنی داده .دهندداده و تکان می

ون اند و اکنحافظۀ تاریخی ندارند!!! آلت فعل و ابزار دستند، همواره چنین بوده

 "یعقوب لیث" و "بردیا"و  "مزدک"و  "ضحاک"اند!! در گذشته نیز دقیقا  چنین

نی ن ایراکراو دیگران بودند که تاریخ را به حرکت درآوردند!!! امروز نیز روشنف

 در خارج کشورند که باید برای تاریخ تعیین مسیر کنند!!!

وی شود، شاملو سخت در جستجبدینسان تا آنجا که به تحلیل تاریخ مربوط می

رفی مع اقعی محرک تاریخانسانهای ویژه است تا آنان را به مثابۀ نیروهای و

و است که اکند این . در این زمینه آنچه شاملو را از مخالفانش متمایز می!!نماید

انتخاب  !!«!مردمی»و  «مترقی»های همه جا قهرمانان خویش را از میان چهره

، در حالی که !!نمایدها تفویض میکند و نقش سازندگی تاریخ را به آنمی

 مخالفانش این نقش را به شاهان، جالدان و سفاکان، به امپراطوران و

 دهند. دیکتاتورها اختصاص می

میان شاملو و مخالفانش وجود دارد. این تفاوت همانگونه که قبال  اشاره کردیم 

حکایت  ایشانو تمایالت بشردوستانۀ  ، خلقیطبعا  از گرایش مردمی شاید یا

این مسأله جای تردیدی نیست اما واقعیت این است که هر دو کند. در می

ترین جهات با هم همگن های متفاوتشان در اساسینگرش به رغم تمامی جنبه

در هر دو  مدار،سرمایه، هر دو فوق ارتجاعی ،و همخونند. به این معنی که هر دو
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 و کار سازاسارتبار و  به شدت ، هر دوخدمت بقای استثمار و جامعه طبقاتی

 های قدرت و دیکتاتوری طبقات استثمارگرند. تحکیم پایه

ای مشکل واقعی زندگی مردم کارگر و فرودست چه در ایران و چه در هر کج

نویسی موجود نیز هیچ ها نیست. ایراد و نقد واقعی تاریخدنیا تعویض قهرمان

بار دشچنربطی به تحریف نقش قهرمانان ندارد. بالعکس تمامی ابتذال و تحجر 

ان، قهرمان نویسی در این نهفته است که تاریخ را به تاریخ قهرمانیها واین تاریخ

دهد. مشکل واقعی پردازان تقلیل میها و ایدهها و اندیشمندان، ایدهاندیشه

د ضزندگی مردم کارگر و محروم در شرایط کنونی نیز وجود نظام اجتماعی 

و یا  را محکوم، مجبور، مرعوب، مقهوراست که آنان ای جنایتکارانهبشری و 

گیری را از خود سلب سازد که تا همۀ اختیار و قدرت و نقش تصمیممتقاعد می

وهای یر، نکنند و این نقش را به دیگران یعنی به همان قهرمانان، برگزیدگان

 مافوق!! محول نمایند.  افرادو  باالی سر

، فراداهمانگونه که بسیاری از شاملو از برخی روایات تاریخی ناراضی است، 

ین ر ااحزاب و نمایندگان سیاسی طبقۀ مسلط در این یا آن جامعه و در سراس

مین هها و کارکردهای نمایندگان، احزاب و گرایشات دیگر جهان نیز از سیاست

های رسند. کارگر آگاهی که فریب مجادالت و کشمکشنظر نمیه طبقه راضی ب

نمایی شاملو در مقابل تاریخ به اپوزیسیون، مسلما میان آن احزاب را نخورد

 نگاری رایج نیز متوهم نخواهد شد. 

جدال احزاب یا نمایندگان فکری طبقۀ مسلط در هر دوره و به هر درجه و 

بشرستیز شدتی که باشد، نهایتا  بر محور چگونگی تداوم و حفظ نظام اجتماعی 

وقایع تاریخی نیز ولو با فرض صحت  زند. اعتراض شاملو به راویانحاکم دور می
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و وارونۀ  ، گمراهسازنویسی دروغینادعای وی سرانجام صرفا  چهرۀ تاریخ

 کند. بورژوایی را مشاطه می

مندان پردازی اندیشاندیشه صول قهرمانی قهرمانان نیست. ثمرۀتاریخ مح

باشد. ها نمینیست. میراث کارکرد پیکار و مبارزۀ میان قهرمانان و شخصیت

جابجا  "ضحاک"و  "بردیا"مناسبات اجتماعی و طبقاتی یک جامعه را قطعا  

طبقه برقرار ساخت!!! یا ضحاک یجامعۀ ب "بردیا"کنند. این سخن که گویا نمی

ت. اس آور و منحطهوعتمبتذل، مسلما  سخنی  کرد!! امتیازات طبقاتی را ملغی

کس حق عینی است و عینیت تاریخ به همانگونه که ماره تاریخ یک مقولۀ ب

ی دادهای تصادفاست. این رخ آنست که تاریخ مبارزه طبقاتیکند در تصریح می

عکس کنند. بالناشی از نقش نخبگان نیست که جریان واقعی تاریخ را تصویر می

شیوۀ تولید مادی در هر دورۀ معین است که وجود اجتماعی طبقات این 

قش نو  متخاصم و متفاوت، مناسبات اجتماعی میان این طبقات، مبارزۀ طبقاتی

 زند. کند و رقم مینمایندگان گوناگون این طبقات را تعیین می

ها یا قهرمانان نیست بلکه مبارزۀ طبقاتی هماوردی و جدال میان شخصیت

و  و پراتیک تودۀ وسیع انسانهایی است که شیوۀ تولید مادی موجودجنبش 

 است.  ردهکنظام اجتماعی حاکم امکان ادامۀ زیست آزاد انسانی را از آنها سلب 

مبارزۀ طبقاتی بروز کنکرت و مشخصی از هستی متناقض شیوۀ تولید مادی در 

ۀ طبقات یک دوره است. شیوۀ تولید مادام که بستر رویش و زایش المحال

اجتماعی متعارض باشد، مبارزۀ طبقاتی را نیز بازتولید خواهد کرد. شیوۀ تولید 

اش فراتر در جریان گسترش اجتماعی خود الجرم از شکل ویژۀ اقتصادی

رود و در این راستا همۀ ساختارهای فکری، اخالقی، فرهنگی، ایدئولوژیک و می
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کند. بر همین را بازآفرین می همۀ بنیانهای سیاسی، اجتماعی و حکومتی و ...

ماند و پایه مبارزۀ میان طبقات نیز در دایرۀ خاص مسائل اقتصادی محدود نمی

فرهنگی، اخالقی، هنری  سیاسی، های فکری، ادبی،بطور بالضروره به همۀ عرصه

کند. طبقات متخاصم اجتماعی و حتی گرایشات و اجتماعی تسری پیدا می

ر تمامی طول یک دورۀ تاریخی معین نه فقط در متفاوت درون یک طبقه د

های سیاسی و اجتماعی مذکور با پهنۀ انتظارات اقتصادی که در تمامی عرصه

یاب و فزایندۀ این مبارزات سرانجام شدت دهند. استمرار جبری،هم مصاف می

های وسیع طبقه یا طبقات فرودست در جریان گریزناپذیر انقالب اجتماعی توده

بندد. انقالب در صورت پیروزی و به سلطۀ سیاسی طبقۀ حاکم کمر می بر محو

 های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی،شرط تداوم در جهت محو تمامی بنیان

 تازد. ایدئولوژیک و کال  اجتماعی ناشی از مناسبات تولیدی پیشین به پیش می

ز، کشاکش خود تاریخ ستیبدینسان تاریخ در واقعیت مادی، انسانی و اجتماعی 

ها با همۀ نقش است. شخصیت و پیکار میان طبقات متضاد و متخاصم اجتماعی

شان و از هر طبقه و گرایش که باشند، خواه مزدک و مازیار و ویژه و خالقه

، و خمینی اسپارتاکوس باشند و خواه کورش و قیصر و انوشیروان و رضاخان

باشند، مردمی یا ضد مردمی،  قهرمانان از هر قماشی کهسازندۀ تاریخ نیستند، 

کار، انقالبی یا ضد انقالبی، مصلح یا خونریز، جهانگشا!! یا رادیکال یا محافظه

جهاندار!!! دادگر یا جبار و ... در هر حال و در باالترین نقش، تنها به مثابۀ 

فکری، تاریخی و از توان  نمایندگان یک طبقۀ اجتماعی از حضور سیاسی،

ها، ایده گردند. آنان افکار،رگذاری اجتماعی برخوردار میدخالتگری و تأثی
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ها، تمنیات و مطالبات طبقۀ اجتماعی خویش را نمایندگی انتظارات، ارزش

 کنند. می

د طبقه، خود سطح کنکرتی از گسترش مادی، انسانی و اجتماعی شیوۀ تولی

را به پیش  شان با کار خویش شیوۀ تولیدها در جریان عادی زندگیاست. انسان

د نند، به تولیآفریآنها در همان حال که وسایل معیشت خود را میرانند. می

ی از کنکرت وشیوۀ تولید شکل ویژه پردازند. ها نیز میافکار و باورها و فرهنگ

تولید  کند. آدمها بر اقتضای مناسبات ملکی ناشی از شیوۀمالکیت را تقریر می

گردند. طبقۀ مسلط در اجتماعی تقسیم میمعین به طبقات متفاوت و متضاد 

ه قط بفنه  این طبقهگیرد. هر دوره وسائل تولید مادی آن دوره را در اختیار می

که معیارها،  گردد،صورت نیروی مادی و اقتصادی حاکم بر جامعه ظاهر می

ل شکز به ها، افکار و باورهای خود را نیارزشها، فرهنگ، سنن، اخالقیات، اتوپی

 دهد. کند و گسترش میی معنوی مسلط بر جامعه بازآفرین مینیرو

به کالم دیگر افکار طبقۀ حاکم در هر عصر به افکار حاکم آن عصر مبدل 

گردد. این بدان خاطر است که افکار حاکم چیزی جز بیان اندیشوار روابط می

های اقتدار و باشد و این درست همان روابطی است که پایهمادی حاکم نمی

دهد. شیوۀ تولید و مناسبات اجتماعی ناشی از تسلط طبقۀ حاکم را تشکیل می

آن در جریان تداوم و بسط خویش سرانجام به مانعی عظیم بر سر راه توسعه و 

گیرند. در اینجاست که عصر انقالب تکامل نیروهای مولدۀ اجتماعی قرار می

ۀ رویش و گسترش رسد. در طی این دوران بر امتداد پروساجتماعی فرا می

های اقتصادی شیوۀ تولید نوین و الجرم تشدید تناقضات ذاتی مناسبات پایه

اجتماعی حاکم، طبقه یا طبقات فرودست به اشکال مختلف اعتراض اجتماعی 
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زنند. علیه شکل معین استثمار طبقاتی آن علیه این روابط و مناسبات دست می

ستیزند. سلطۀ ویش در آن نظام میحقوقی اقتصادی خکنند و با بیمبارزه می

دهند. ارزشهای اش را آماج حمله و تعرض قرار میسیاسی و ساختار حکومتی

کشند. فرهنگ و سنن و ادب و هنر آن را به اش را به نقد میاخالقی و انسانی

 گیرند. باد انتقاد می

مادی  گردیم. شاملو از درکحال به نقد!!! شاملو از تاریخنگاری موجود بر می

خویش آقای  "گرانمایه و محقق دوست"داند. او مانند تاریخ هیچ چیز نمی

م جامعه را به طبقات تقسی "جمشید"بر این باور واهی است که  "وریصح"

آنگاه  شکند!!آید و نظام طبقاتی را در هم میکرد!! پس از جمشید، ضحاک می

قسیم کرده و تبه طبقات  جامعه را ددا رسد. فریدون مجمی "فریدون"نوبت به 

 کند!!نظام طبقاتی را احیاء می

 پویهنه تنها  د که تاریخ در تصور شاملو نه فقط یک جریان واقعی نیست.یبینمی

که  تفقط تاریخ تکامل جوامع انسانی نیسنه  باشد،نمی پیکار میان طبقات

 شاهان و قهرمانان است.  مضحکی در دست صرفا  بازیچۀ

طبقه برپا کند! ضحاک جامعۀ بیا به طبقات تقسیم میجمشید جامعه ر

طبقۀ توحیدی! ضحاک در تئوری تاریخ و نقد سازد! البد مثل جامعۀ بیمی

برای مردم زمان  مرد نامتناهی و موجود مافوقی است که اصال  ،رادیکال!! شاملو

خویش قابل درک نیست!!! او با قیام فردی و شخصی خویش مردم جامعه را از 

کند!!! اما همین تمامی قیود و رنجها و مظالم و جنایات جامعۀ طبقاتی آزاد می

که اصال  توان تشخیص خوب و بد و سود و زیان  شعور!!!مردم نادان و ابله و بی

راه  "سروپا و خائن به منافع خودلومپن بی"خویش را ندارند!!! به دنبال یک 
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گسترانند!! تاریخ در بقاتی را میافتند و دوباره بساط طبقات و جامعۀ طمی

ها تفویض کند، اما این بار روایت شاملو قرار نبود هیچ مکان و نقشی به توده

ها در ساختن تاریخ محفوظ برای اینکه جایگاه قهرمانان و اسوه ،"سگ خور"

 ها در ویرانسازی تاریخ ذینقش باشند!!!بماند، الزمست که توده

اد کاست همان اعتق و کمبیر او از مکان قهرمانان، بیروایت شاملو از تاریخ و تع

ا این بت. اس "نبوت انبیاء الهی"و اسارتبار مذهبی به  ، ماوراء ارتجاعیخرافی

، "مؤمن"ای تفاوت که در درک موهوم و مسموم مذهبی مذکور، الاقل عده

های ماوراء بشر شاملو اما شخصیتکردند، خود را درک می "پیغمبران"

 "راز مرگشان غم عشق و درد تنهایی"دات مریخی مرموزی هستند که موجو

 است!!!

رزه یا مبا نبان تاریخجنیروی مادی سلسله فهمد، نه از شاملو نه تاریخ را می

کند، نه به داند، نه مفهوم مناسبات اجتماعی را درک میچیزی میطبقات 

ه ننماید، تعمق میمعنای طبقه هیچ آگاهی دارد، نه راز انقالب اجتماعی را 

را در  آگاهانها و ناسد، نه رابطۀ تودهشها و نقش آنها در تاریخ را میتوده

های گسسته و نامربوط قهرمانان گم یابد. او رشتۀ تکامل تاریخ را در حلقهمی

ها برای او هیچ و پوچند. او همه جا در جستجوی کند. مردم و تودهمی

خنویسی رایج اعتراض به جابجاسازی اعتراض او به تاری است. "منجی"

 هاست!!!غیرمنصفانه و خائنانۀ نقش شخصیت

کاوه مرتجع بوده است. ضحاک مردمی بود. جمشید جامعه را طبقاتی کرد. 

اما ضحاک جامعۀ بدون طبقه برپا ساخت!! بردیا یک منجی مبارز و مردمی بود، 
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ر شد و از وی اعادۀ باید که دست به کا تاریخ شخصیت او را لوث کرده است،

 حیثیت نمود!!! و... 

 ان است.ای از کارکرد قهرمانشدهآلیزهتاریخ در روایت شاملو وقایع گسستۀ ایده

که موضوع  خورندرد آن میبینی شاملو تنها به دفهمی و تاریخها در تاریختوده

و منحط و ها باشند!!! همچنانکه در پندار پوچ کار و محمل نقش شخصیت

  !!شند!اسالمی راز آفرینش انسانها آنست که موضوع نبوت انبیاء باارتجاعی 

ها در این یک واقعیت مشهود و کامال  عینی است که به گفتۀ مارکس توده

اند، اما لت فعل تاریخ واقع شدههمواره آ ،های پیشین، تا زمان ماتمامی دوره

 فهمد. اریخ میاین درست عکس آن چیزی است که شاملو از ت

ش کند که تکامل شیوۀ تولید در هر دورۀ معین الجرم آرایمارکس تصریح می

-تناباج قوای طبقاتی معینی را نیز به همراه دارد. مبارزۀ میان طبقات امری

یز ناپذیر است. نیروی واقعی مادی و اجتماعی مبارزۀ علیه نظام مسلط ن

هاست. گریزناپذیر زندگی این تودهیان جبری و های فرودستند. مبارزه جرتوده

زنند منتهی در مراحل تاکنونی ها هستند که دست به انقالب میهمین توده

اند. به عنوان مثال در گرفتهاند که قدرت را به دست میها نبودهتاریخ این توده

گ داری این بردگان نبودند که قدرت سیاسی را به چنانقالبات دوران برده

ند وم نبوددهقانان محر تودۀ کارگران و در انقالبات بورژوایی این آوردند. یامی

گوید حقیقتی روشن و علمی است. رسیدند. آنچه مارکس میکه به حکومت می

ۀ داری، شیوبه این معنی که در دوران تسلط و مراحل انحطاط مناسبات برده

ی ماعاجتتولید نوینی در حال بالیدن و توسعه بود. شیوۀ تولیدی که طبقات 

 پرورد. کرد و مینوینی را در درون مناسبات کهن متولد می



 145                                                     در شط جاری تاریخ

ط وابدر سیطرۀ حاکمیت این نظام و همراه با رشد تدریجی اقتصاد کاالیی ر

یافت. گسترش این روابط متضمن پیدایش، نضج و بالندگی سرواژ توسعه می

 ود.بر از یکسو و مالکان بزرگ فئودال از سوی دیگ "هاسرو" ،تودۀ دهقانان

دی و قتصامد همۀ فراز و فرودها تسلط اآقالبات این دوره نهایتا  و در پینا

 ساخت. پذیر میسیاسی طبقۀ اخیر را امکان

 و وسیعترین ،برده یدر تمامی طول این دوران تاریخی تودۀ عظیم انسانها

گذاردند. نیروی خالق این ها را بنمایش میآلودترین مبارزات و جنبشخشم

 وس،ها هم بر خالف تصور شاملو عناصر یا قهرمانانی نظیر آریستونیکجنبش

ر بردۀ ها تجلی اعتراض دهها هزاسائوماکوس و اسپارتاکوس و ... نبودند. جنبش

ستی زی رومی و بردگان سایر مناطق گیتی بود که در زیر فشار مرگبار مشکالت

ا شهیگر این جنبگناهای معیشتی خویش به ستوه آمده بودند. به کالم دنو ت

که  دادندمناسبات اقتصادی و اجتماعی تاریخا  معینی را آماج تعرض قرار می

راز اب شیوۀ تولید فئودالی همه جا در نقش آلترناتیو تاریخی همان مناسبات

 کرد. وجود می

داری توسط مناسبات اقتصادی جنبش بردگان در خدمت جایگزینی نظام برده

را  داریانجام نظام بردهظیم برده سرهای عارزات تودهگرفت. مبفئودال قرار می

ساخت. استثمارشوندگان برده جای به پایان حیات تاریخی خویش منتهی می

دادند. تحول تاریخی نظام می یا سرو خود را به استثمارشوندگان دهقان

 اریکۀ را بر صر و اربابان کلیسال، اشرافیت مالی عداری طبقۀ جدید فئودابرده

 نشاند. رت میقد
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های استثمارشونده درست در همان حال که نیروی واقعی بدین ترتیب توده

ی عظیم گرفتند. تاریخ با نیرومحرک تاریخ بودند، آلت فعل تاریخ نیز قرار می

رفت، اما در جریان این پیشروی و تحول مشترک شان به جلو میپیکار طبقاتی

و با  رسیدند. این قانونمندی بعینهیتاریخی، خود آنان نبودند که به قدرت م

یز یسم ندر مورد انقالبات بورژوایی و پایان عصر فئوال اشمادیتمامی جوهر 

ر دو  یا شرق در غربو فئودال  صادق است. در تمامی دوران تسلط نظام سرواژ

 مانهمه جا ما شاهد رشد و توسعه و تکامل شیوۀ تولید نوینی هستیم که ه

ا رداری است. روابط جدید الجرم طبقات اجتماعی جدیدی هشیوۀ تولید سرمای

ا و در جعلیه نظام سرواژ در همه و پیشه وران آورد. مبارزات دهقانانپدید می

 وداری همگن های میانی تاریخ با فرایند گسترش مناسبات سرمایههتمامی سد

 مالزم است. 

صنعتی و کاالشدن  توسعۀ مستمر و فزایندۀ اقتصاد کاالیی انباشت سرمایۀ

داری و ... سرانجام فئودالیسم را به تدریجی نیروی کار، گسترش بازار سرمایه

کند. مناسبات تولیدی نوین در همان پایان حیات تاریخی خویش نزدیک می

اش افق زیست اجتماعی بهتری را در برابر دیدگان مکان خاص تاریخی

های ی با پیکار عظیم دهقانان و تودهگشاید. انقالبات بورژوایهای دهقان میتوده

جا طبقۀ رسند. این انقالبات در همهزی میطبقۀ در حال تکوین کارگر به پیرو

کند. در این جا نیز بورژوازی را به قدرت مسلط سیاسی و اقتصادی تبدیل می

ها توده .رودبه پیش می ی کارگر و دهقانهاتاریخ با نیروی شگرف مبارزۀ توده

ها و انتظاراتشان را بر توان تاریخی موجودشان مهر مطالبات، ایدهبا همان 
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ها طبقۀ اجتماعی کوبند، در حالی که فاتحان واقعی جنبشتحوالت جاری می

 دیگری است. 

ساز وشتبر مکان ویژۀ طبقه کارگر و پیکار سرن مادی این روندمارکس با درک 

: در ن زمینۀ معین آن بود کهنهاد. ماحصل استنتاج او در ایاش انگشت تاریخی

اند اما این بار ها به مثابۀ ابزار فعل تاریخ عمل کردهتوده تمامی ادوار پیشین،

د ابنیعنی در عصر انقالبات پرولتری کارگران اگر به پیروزی واقعی دست ی

 فاتحان واقعی تاریخ نیز خواهند بود. 

اریخی است. پیروزی نکارناپذیر و شفاف تاگوید یک حقیقت آنچه مارکس می

الی با انقالب کارگری در سقوط دولت بورژوازی و برچیدن بساط هر گونه دولت

پلیسی، دولتی، در  در محو تمامی نهادها و ارگانهای اداری، نظامی،ها، سر توده

اد آحاستقرار سازمان اجتماعی کار سوسیالیستی و حاکمیت مستقیم شورایی 

ید بر سرنوشت کار و تولها مزدی و تسلط انسان، در محو کار های کارگرتوده

ه بخود را  واقعیتحقق  خود، در رهائی کامل بشر از هر قید ماوراء خویش

 های عظیم پرولتاریا علیه کارگذارد. این انقالب جریان اعتراض تودهنمایش می

 کشی است. انقالب تجلی اعتراض و نقد اجتماعیمزدوری و همۀ اشکال بهره

ی و قاتگر علیه تمامی عینیت موجود است. انقالب تنها با نیروی طبطبقۀ کار

قۀ طب متشکل کارگران، با دخالت همۀ کارگران، با برنامۀ سیاسی و اجتماعی

ارک ا تدرآفرینی کارگران آگاه کمونیست، مقدمات پیروزی خود کارگر و با نقش

 بیند. می

یرومند شورائی و برپائی یک جنبش نآن،  تداومانقالب و  پیروزیشرط 

آمادگی و تدارک فکری، سیاسی، فرهنگی، عملی و کال  انسانی آحاد سراسری، 
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کارگران برای دخالتگری فعال و خالق اجتماعی و مشارکت وسیع و همگانی در 

به وجود دولت باالی انقالب . ریزی کار و تولید و زندگی اجتماعی استبرنامه

اسری برابری اجتماعی بطور واقعی، . تحقق عملی و سرتبخشدسر پایان می

برابری کامل تمامی آحاد جامعه در ادارۀ امور اجتماعی، برابری در تولید، توزیع، 

ناپذیر این گیری، اجرا و همۀ حقوق انسانی از اهداف بدیهی و تفکیکتصمیم

 انقالب است. 

 مینهسوسیالیسم یعنی رابطۀ اجتماعی فرارسته بر بستر انقالب کارگری با 

دهد. سوسیالیسم یعنی پروسۀ تاریخی ها وجود واقعی خود را نشان میمشخصه

جتماعی ای از مراودات امحو همۀ آثار و بقایای جامعۀ طبقاتی، یعنی شکل ویژه

 انسانها با این اوصاف که:

-ینقش میذداوطلبان در پروسه کار و تولید تمامی شود و کار داوطلبانه می -

  شوند.

صمیم تنند همۀ آحاد دربارۀ نوع کار و اینکه چه تولید کنند و چه تولید نک -

 گیرند. می

 وخصی تمامی افراد در مورد اینکه کدام بخش از تولیدات را به مصارف ش -

ه زیستی خود اختصاص دهند و کدامین سهم را صرف بازپرداخت یا توسع

 ند. دهیکسان و بطور برابر نظر می وسایل تولید بنمایند،

-میها صرف تعالی جسمی و فکری انساننچه تولید شده با تساوی کامل آ -

 گردد.

 ...  گرددیرابطۀ سرمایه، کارمزدوری، بازار و مبادله، مالکیت خصوصی محو م -
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 دنبال ای راانقالب در همان حال و بر متن همین فرایند، برپایی تاریخی جامعه

گردد. انسان برای ای خویش آزاد مید هر چیز سوکند که در آن انسان از قیمی

نیاز از کار، از قراردادهای بی شود،نیاز میشود، بیانه میبار با خود یگنخستین

 ر همینا باز انقیاد هر چه که نسبت به او جنبۀ خارجی دارد. انسانه اجتماعی،

در آن رشد آزادانۀ هر کس شرط رشد "آورند که ای پدید میراستا جامعه

ه خود ب ی است که. انقالب کارگری انقالب انسانهای"گیردهمگان قرار می آزادانۀ

شان به هر نوع حکومت کردنی پایان رسند تا در پرتو حاکمیتحاکمیت می

 بخشند. 

های کارگری، دوران تدارک و دوران بلوغ تاریخی جنبش ،دوران کنونی

تاریخی است. خودپردازی کارگران دنیا برای ایفای این نقش عظیم و سترگ 

های کارگر جهان سالهاست که در میدان گستردۀ کارزار طبقاتی علیه توده

گوشه  رزمند. یک بار نیز درداری میبورژوازی جهانی و نظام ضدبشری سرمایه

معینی از دنیا، در شهر پاریس حماسه آفریدند، بورژوازی را از اریکه قدرت به 

ن استثمار و طبقات و دولت باالی زیر کشیدند و الگوی زندگی اجتماعی بدو

در سرزمین  جهان،از  دیگریبخش سر را به نمایش نهادند. سالها بعد در 

بورژوازی پیش  ماشین دولتی روز ارتجاعروسیه تا مرحلۀ در هم شکستن 

اما نه چندان دیر شکست خوردند و قبل از آنکه جامعه را تغییر دهند،  تاختند،

تمامی انقالب خویش را باختند. آنان در جریان این پیروزی و شکست، 

کارگران در سرتاسر جهان داری ضد سرمایهرا به جنبش ها گرانبهاترین آموزش

بدون برپائی یک وزش آن بود که: بست تیتروار این آمارزانی داشتند. جمع

جنبش نیرومند، استخواندار، سراسری و شورائی، متشکل از توده وسیع کارگر و 
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تدارک و تجهیز تر کارگران، بدون مؤثر شمار هر چه عظیم با دخالتگری خالق و

های کارگر برای فرهنگی و کال  طبقاتی تودهو پرورش سیاسی، فکری، 

را نابود و سوسیالیسم را داری توان سرمایهنمیی، ساالری سوسیالیستجامعه

مستقر نمود. شکست انقالب این زنگ را در گوش همه کارگران آگاه به صدا 

ستیزی دموکراتیک رهبران و نیروهای باالی سر، رژیمآورد که با آویختن به در

 داری را نابود ساخت. توان سرمایهو ساقط کردن این یا آن دولت نمی

المللی برای برپایی های وسیع طبقۀ کارگر بینضر عصر تدارک تودهعصر حا

ور ام جامعه و جهانی است که در آن هیچکس قهرمان نباشد. هیچ فردی اختیار

اگذار واش را به فرد یا گروه یا نهاد و دولت ماوراء جامعه اجتماعی و زیستی

 جامعه ایجاد چنان های مادینکند. تاریخ در پروسۀ تکوین و بالندگی خود، پایه

هایشان بشو جهانی را فراهم آورده است. کارگران دنیا در تداوم مبارزات و جن

داری و گشایش جهان جدید سوسیالیسم را آمادگی برچیدن بساط سرمایه

نوشت تعیین سر کنند، یا در واقع باید بکنند. آنان باید که چگونگیتمرین می

ری کمیت سیاسی سوسیالیستی، دخالتگاعمال حا کار و تولید خویش، چگونگی

 ،همه آحاد طبقه در برنامه ریزی زندگی اجتماعیخودپو و خودجوش 

ای ایی جامعهمحو کار مزدوری و برپ چگونگیکارگری، شورائی ساالری جامعه

ا بر رمالکیت خصوصی و ... گسسته از رابطۀ سرمایه، خرید و فروش نیروی کار، 

و  هنگبستر مبارزات همیشه جاری خویش علیه سرمایه، به جریان اندیشه و فر

 خود مبدل سازند. و عمل آموزش 

، شاملو آدمی از حال در چنین وضعی و در چنین فازی از تکامل مبارزۀ طبقات

وپنج میلیون از پنجاه میلیون جمعیتش را نفوس جامعۀ ما کشوری که سی
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دهند، در دنیایی بیگانه با دنیای کارگران، و در اجتماعی از کارگری تشکیل می

نگاری زورپرستانه و نشین، در مقام نقد رادیکال! تاریخروشنفکران منزوی خارجه

 کشد که: زورپرستان فریاد می

 دهد که این توده حافظۀ تاریخی ندارد. چند سال پیشتاریخ ما نشان می"

اندازد بیرون. بعد درست سه سال بعدش رود با آن رسوایی آن خانواده را میمی

 اندازد. برایش تظاهرات خاموش راه می

کنند. این ملت حافظۀ فرستد توی خیابان برایش چراغ روشن میاتومبیل می

های عینی و هیچگاه از تجربه فظۀ دستجمعی ندارد،تاریخی ندارد، حا

ای نگرفته و در نتیجه هر جا اش چیزی نیاموخته و هیچگاه از آن بهرهاجتماعی

ل تذاکارد به استخوانش رسیده توی پهلویش غلطیده از یک ابتذال به یک اب

 دیگر، و این حرکت عمدی را حرکتی در جهت پیشرفت پنداشته و سر خودش

  "اشته است ...کاله گذ

اما پیش از  کنم،تر صحبت می طرف ها کمی آن! توده"حافظۀ تاریخی"دربارۀ 

رک دآن باید یکبار دیگر خیلی مختصر به شاملو گفت که متأسفانه شما از 

وز را ردانید. بعالوه شما حتی واقعیات جاری تاریخ هیچ چیز نمی ماتریالیستی

 بینید. کنید و یا اساسا  وارونه مییهم علیه مردم کارگر فرودست تحریف م

زدۀ ایران درست با درک شایسته و بحق نیاز به زندگی های کارگر و ستمتوده

زدند. در همان  شورش بهتر، علیه رژیم سلطنتی بورژوازی در ایران دست به

کاربرد دستکار شعر برای کنارزدن دیو صخره در پیش "هایی که شما از سال

پاک  "شعر باید به جای مته در راه رزم به کار رود"ینکه و از ا "پای خلق

نمودید، در سرگرم می "آیدا در آیینه"پشیمان شده بودید و خود را به سرودن 
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تان مافوق انسانهای ملکوتی را همان سالهایی که شما در زیج رؤیاهای ملکوتی

دان مشوش کردید تا به این ترتیب با وصف ریاکارانۀ قهرمانی آنان وجرصد می

های پوپولیستی خود را تسکین بخشید، آری درست در همان سالها همان توده

های مبارزه علیه شرائط موجود روز و ترین میدانتاریخی! گستردهبدون حافظۀ 

که  دحقوقی و ستم اجتماعی را باز گشودند. شاید باور نکنیاشکال مختلف بی

ها نبودید. و فهم مبارزات توده در آن روزها شما و امثال شما قادر به درک

های خونبار و خیزش 56تا  5۲اعتصابات عظیم کارگران در فاصلۀ سالهای 

ها را گویم. شما که تودههمین کارگران در مناطق خارج از محدودۀ تهران را می

کردید. شما و شمایان الجرم مبارزات آنان را نیز احساس نمی دانستید،آدم نمی

وجوی نام هر دری را چونکه نان داشتید. در جست ای نام بودید،اهل مبارزه بر

گرفتید و جایزه می کارگزاران رژیم حاکمکردید. با دستانتان از الباب میدق

را سر  "سرود کاشفان فروتن شوکران کبیر"درست در همان حال با زبانتان 

 دادید!!!می

ترین اعتصابات عظیمسالها، فظۀ تاریخی دقیقا  در همان کارگران بدون حاآری، 

ط در ترین حقوقشان به راه انداختند. هر کدامشان فقرا برای تأمین ابتدایی

و  "چیتجهان"طول یک سال سه بار در اعتصاب شرکت کردند. در فاصلۀ میان 

 نو و سایرها دادند. در شمیرانبه خون کشیده شدند و کشته "وزارت کار"

ر یک وجب زمین مسکونی آماج گلوله قرار نواحی خارج محدوده به خاط

 گرفتند. 

ه آوران بود و نها بیگانه بودید. چونکه جنبش نانشما آقای شاملو با این جنبش

 !!"آفرینی چونان مردانی که زمین بر آنان نماز گذاردحماسه"
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 "عماق اجتماعا"ها، همین کارگران، همین مردم دیری نپایید که همین توده

اه ر ،"نیست بر آنان حرجی"شان و به خاطر نفهمی بیش از اندازهکه به زعم ت

. هایشان را در آن دیدند که رژیم سلطنتی را جاروب کنندوصول به خواسته

 دست به انقالب زدند و تا باژگونی سلطنت پیش رفتند. 

ا ر "قصد غلطیدن از یک ابتذال به ابتذال دیگر"آنان برخالف تصور شما 

صله بالفا اآنهکنید. آنان هیچ آشنایی ندارید و آنان را درک نمی نداشتند. شما با

شدۀ سالیان درازشان را فریاد های منکوبشان خواستهو در فردای قیام همگانی

ه بهایی که شاید به زعم شما شریف و مقدس هم نبودند. چون کردند. خواسته

ین شدند. از امینان و مسکن و معاش و دستمزد و مسائلی از این قبیل مربوط 

ها و روستاها اقدام به برپایی ها، محلهنیز سخت فراتر رفتند. در کارخانه

ه بها را خود اداره کنند. تصمیم شوراهایشان کردند. خواستند تا کارخانه

 انداختن کارفرمایان، مالکان اراضی و ... گرفتند. بیرون

 وارگران ک، همان آنهااشتید. ما متأسفانه با آنان آشنایی ندآقای شاملو! ش آری،

دادن  هوس تندر تدارک تداوم انقالبشان بودند، اصال  "بدون حافظه"های توده

ویه پاید همان به ابتذال جدید سرشان نزده بود. آنچه را که شما درک نکرده

تداوم  های کارگر برایمبارزۀ طبقاتی است. میزان آمادگی و تدارک توده واقعی

ی ردافر کم بود. در حالی که ضد انقالب بورژوازی از همان انقالبشان بسیا

گران ودوم بهمن برای سرکوب تام و تمام انقالب در حال تجهیز بود. کاربیست

ی از آگاهی و بصیرت الزم طبقاتشیفتۀ ابتذال نبودند. تشکیالت نداشتند، 

 .. .نداشتند و داری و ضد سرمایه برخوردار نبودند. صف مستقل سوسیالیستی
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ها مادگیآبهرگی از این امکانات و کارگران همۀ این امکانات را فاقد بودند. بی

ه آنها و اینک "حرکت عمدی"ه باساس شما هیچ ربطی هم باز برخالف پندار بی

!!! "حرکت عمدی را حرکتی در جهت پیشرفت تلقی کنند"بخواهند این 

 توانست داشته باشد. نداشت و نمی

صف مستقل سوسیالیستی، تشکیالت مستقل طبقاتی، فرهنگ آگاهی طبقاتی، 

کنید و نه و دانش و بینش سوسیالیستی، مقوالتی که شما نه آنها را درک می

، اصطالحی که بار "حافظۀ تاریخی"به آنها باور دارید، یا حتی همین  طبعا 

تی گیرد، هیچکدام مقوالنامۀ طبقاتی خودتان میاش را از واژهمعنوی و سیاسی

در جام اندیشۀ انسانها نیستند. همۀ اینها مسائلی  "فروغ رخ ساقی"آسمانی یا 

ساز  وساخت زمینی هستند که باید بر متن زیست مادی و اجتماعی انسانها 

کنند گردند. مردم کارگر دنیا حتی در بهترین حالت هم در جوامعی زندگی می

شان ای حقوقی و اجتماعیهاندیشه، ایدئولوژی، اخالق و ارزش که فرهنگ،

داری، شود. در تمامی دنیای سرمایهتوسط مناسبات مسلط رقم زده می

ایدئولوژیک، اخالقی و معنوی این مناسبات  تبخیرات حقوقی، فرهنگی،

جنایتکارانه بطور روتین در جریان حرکت سرمایۀ اجتماعی تولید و بازتولید 

، استقرار دیکتاتوری عریان گردد. در بخش بسیار عظیمی از این جهانمی

واری آلودگی و توهمات مسموم را بطور دیوانهسرمایه غلظت و میزان این مه

دهد. در این جوامع و بطور مشخص ایران، کارگران و حتی سایر افزایش می

و تعمیق  های فرودست از هیچ امکانی برای رشد آگاهی و دانش سیاسیتوده

اند. حق هر گونه تجمع و تشکل و اعتراضی خود برخوردار نبوده پیکار طبقاتی

کنید، عاشقانه از آنان سلب بوده است. کارگرانی که شما از آنان صحبت می
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خواستند انقالب خود را به نبودند و نمی "حافظگی تاریخیبی"چاک سینه

نند. تبدیل ک "حرکتی عمدی در جهت غلطیدن از این ابتذال به ابتذال دیگر"

از کسب آمادگی و تدارک الزم  آنان را سرمایه اما دیکتاتوری سیاه شاهنشاهی

 بهره ساخته بود. برای حفظ و گسترش انقالبشان بی

 ود. دربده این دیکتاتوری امکان هر گونه دخالتگری اجتماعی را از آنان سلب کر

هیچگونه اعتراض و  بورژوازی حقدیکتاتوری حاکمیت طول سالیان دراز 

 ای مجالها حتی لحظهانتقادی به آنها داده نشده بود. این کارگران و این توده

 ا پیدار ، حتی مجال شناخت این قدرتشانآزمون نیرو و توان متحد طبقاتی

 نکرده بودند. 

دی مبارزۀ طبقاتی تخیالت سهل و شیرین شاعرانه نیست. یک جنگ واقعی ما

 ست.هم او برنده ا ،ر و آمادگی و تدارکش بیشتر استاست. هر طرفی که زو

سالمی ایم رژکارگران آمادگی الزم برای تعمیق و توسعۀ انقالب را نداشتند اما 

می ترین و هارترین رژیمهای بورژوایی موجود از تمادر مقام یکی از درنده

تا  راندن آنهاها و به عقبمبارزات توده آمادگی و شرائط الزم برای سرکوب

 نابودی کامل انقالبشان برخوردار بود. 

خواستند از فهمید. کارگران اصال  نمیآقای شاملو! شما تاریخ را بسیار بد می بله

یک ابتذال به ابتذال دیگر بغلطند. آنان شکست خوردند، و اما در مورد 

گیری شما که گویا و نتیجه!!! "ها برای اعادۀ سلطنتتظاهرات خاموش توده"

اندوزی نیست باید بگویم که در اینجا دیگر توده قادر به هیچ نوع تجربه این

ورزی و جعل واقعیات شوید بلکه دقیقا  به نوعی غرضفقط مرتکب اشتباه نمی

های فرودست نبودند که تظاهرات خاموش زنید. این کارگران و تودهدست می
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اشین به خیابان به راه انداختند. این مردم کارگر و زحمتکش نبودند که م

کنندگان شناسید اما مسلما  تظاهراتفرستادند. شما کارگران را نمی

 شناسید. سوار مذکور را خوب میاتومبیل

های کارگران از شکست خویش تجربهاز اینها گذشته برخالف پندار واهی شما، 

ها باز کارخانهگذرد، سال از قیام بهمن می 1۲اند. تا امروز بسیار مهمی اندوخته

هم مراکزی هستند که همواره و بطور مستمر کانون مشتعل اعتصاب و 

اسی اس واعتراضند. در جریان این اعتصابات و اعتراضات یک مسألۀ بسیار مهم 

معی و ی جاز همۀ مسائل دیگر چشمگیرتر است. اتکاء و اعتماد کارگران به نیرو

ای که از خود و دسته به هر دار اعتمادیشان نسبتمتحد طبقاتی خویش و بی

 آنان نباشد بطور بارزی رشد یافته است. 

اند، و دیری ایست که کارگران ایران در دورۀ اخیر بدست آوردهاین بلوغ تازه

در  اند.است که آن را در مبارزات و حرکتهای اعتراضی خود به نمایش گذارده

ه شما و شمایان، ای کدر دوره روزگاری که شما همچنان دنبال قهرمان هستید،

کردن تان را در اعادۀ حیثیت از قهرمانان مظلوم و جابجاتمام رسالت تاریخی

روند تا در تمرین نیروی اید، آنان میها در تاریخ خالصه نمودهنقش شخصیت

 پرستی است آزاد گردند. شگرف طبقاتی خویش از هر چه قهرمان و قهرمان

 ابطۀمطالب بسیار زیادی در همین رسخن به درازا کشید، در حالی که هنوز 

می معین ناگفته مانده است، از همه مهمتر بازگشایی و توضیح راز سردرگ

 همانندان اوست. این موضوع مهمی است که من در ادامۀ بحث شاملو و همۀ

بدان خواهم پرداخت. اما پیش از آن اجازه دهید که به اسطورۀ ضحاک 

 ایم. ای بنمفردوسی و نقد شاملو اشاره
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اس هایی از واقعیت تمشاملو در انتقاد از فردوسی و اسطورۀ ضحاک با گوشه

کند. او هر چند که برخالف ادعای خویش بجای شکستن کیش پیدا می

کند و ضحاک را در یسازی مآفرینی و قهرمانشخصیت در اینجا نیز شخصیت

گردد، ردوسی بر میدهد، اما در آنجا که به فها قرار میمقام منجی مظلوم توده

ین اراند. منتهی اشکال اساسی کار شاملو در وار حقیقتی را بر زبان میبطور پاره

جرا ما مورد خاص باز هم بیگانگی او با درک مادی تاریخ است. ببینیم حقیقت

 چیست؟

روایت  اساسا  "اسطورۀ ضحاک"پیش از هر چیز باید بر این نکته تأکید کنم که 

 ملۀحی معین آن ایام را از حوادث تاریخی دوران بعد از یک گرایش اجتماع

نماید. گرایش طبقاتی معینی که توسط اعراب و سقوط ساسانیان منعکس می

رار قشود. برخالف نظر شاملو این اسطوره قرار نبوده و فردوسی نمایندگی می

 نیست که گزارش صحیح یا سقیم پادشاهی فردی به نام ضحاک باشد. 

ل ژو" از غالظ و شداد از جانب کسانی چون یخته با سوگندهای پرادعاهای آم

شده  های گردآوردهیا دیگران دائر بر اینکه گویا فردوسی صرفا  افسانه "مول

 ظم درو ... را به ن "دقیقی"و  "دهقان دانشور"توسط پیشینیان و از جمله 

ه و ال  پایها ننموده است، اوآورده و خود دخل و تصرفی در نقل این افسانه

ت هم و از آن همه مهمتر حتی با فرض صح اساس تاریخی درستی ندارند. ثانیا 

 گویم نیستند. نقیض آنچه من می

تواند داشته باشد، اسطوره را ها میشاملو به رغم همۀ اطالعاتی که در این زمینه

و  العموم ناظر بر یک واقعۀ منفردگیرد! اسطوره علیبا روایت تاریخی یکی می

افکار،  خاص تاریخی یا اجتماعی نیست، بلکه قالبی برای ابراز تمنیات، تمایالت،
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های رایج در یک دوره است. های اخالقی و فرهنگی و نگرشها، ارزشایده

ای آمیخته باشد باز هم تعمیم اجتماعی آن اسطوره حتی اگر با شرح حادثه

طی به اینکه ضحاکی وجود کند. اسطورۀ ضحاک نیز هیچ ربحادثه را دنبال می

داشته یا نداشته، دادگر بوده!! یا سفاک و ... ندارد. این اسطوره یا اسطوره بطور 

کلی سند تاریخی نیست که ما آن را از لحاظ صحت و سقم محتوا مورد 

های دیگر فردوسی تبخیر کندوکاو قرار دهیم. افسانۀ ضحاک و تمامی افسانه

های هشتم تا دهم ایی از جامعه در فاصلۀ سدهجریان اندیشه و تمایالت قشره

پود حوادث تاریخی دوران ساسانی  و میالدی است. هر چند که بافت آنها با تار

 هم درآمیخته است. 

ان بینانۀ فردوسی و فهم تاریخی اسطورۀ ضحاک او باید بسبرای شناخت واقع

او  انعی دورهر پژوهش تاریخی دیگر به سراغ شرائط اقتصادی، سیاسی و اجتما

ین تواند تا حدود زیادی به تبیای زیر میرفت. در این زمینه تعمق در نکات پایه

 مسأله کمک کند. 

وران فردوسی، دوران پیشرفت چشمگیر نظام فئودالی در ایران است. د -1

 ودوران رشد روابط کاالیی، کاالشدن بیش از پیش محصول کار کشاورزان 

 سابقه و روزافزون شهرنشینی،بازار، گسترش بیوران، توسعۀ تجارت و پیشه

 ت. پیدایش شهرهای بزرگ، بسط فزایندۀ معامالت پولی و ... در جامعه اس

وری و دهقانی در این زمان به سرعت اقتصاد کاالیی و تولیدات کوچک پیشه

یابد. بسیاری کند. صنایع دستی و کارگاهی بطور چشمگیری توسعه میرشد می

ران به مراکز مهم تولید پارچه و یا سایر محصوالت مانوفاکتوری از شهرهای ای

های جدید آبیاری اراضی تا حدود گیری از سدها و تکنیکشوند. بهرهمبدل می
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های گردد. بر متن این شکوفایی و تحوالت اقتصادی، پیشرفتزیادی معمول می

و ... نیز های مختلف علوم، ادبیات، طب، نجوم، جغرافی چشمگیری در زمینه

های دیالکتیکی و تقدیرگرا آغاز به آید. نوعی ماتریالیسم فاقد پایهپدید می

 گیرد و ...کند، تجدیدنظر طلبی مذهبی پایه میبالیدن می

ن حوالت اقتصادی، اجتماعی یادشده الجرم با شکوفایی و گسترش روزافزوت -۲

. گرددهمراه می مبارزۀ میان طبقات مختلف اجتماعی در درون جامعۀ فئودال

وران شهرها، مبارزات و های پیشهها و شورشنهضت های دهقانی،جنبش

گیرد. دامنۀ این های خونین مردم گرسنه و محروم مستمرا  اوج میقیام

ای موارد تا ها و مبارزات در شهرها و مناطق مختلف کشور در پارهکشمکش

 یابد. سرحد یک جنگ داخلی توسعه می

رها فوذ وسیع باونرزات به دلیل موقعیت خاص تاریخی آن روز یعنی این مبا -3

ود خه های مردم عموما  رنگ و پوشش مذهبی بو توهمات اسالمی در میان توده

های سدۀ قبل به ای که حتی در مقایسه با قیامها و جنبشپذیرد. بگونهمی

نوب جان زنگیعنوان مثال قیام خرمدینان در آذربایجان، دهقانان ارمنستان یا 

 روند. بابل و ... نیز بیشتر در قالبهای دینی فرو می

ها و جنگ و ستیزها همگی از درون تر بگوییم در حالی که کشمکشدقیق

گیرند، جریان زیست مادی انسانها و از متن مناسبات اقتصادی مسلط نشأت می

. جنگ گردنددر چگونگی بیان و ابراز خود به یک داربست مذهبی متوسل می

های انقالبی دهقانان بر ضد استثمار و داران، جنبشانقالبی بردگان علیه برده

وران شهرها علیه باجگیریها و های رادیکال پیشهها و قیامستم فئودالی، نهضت

مسلکی و اعتقادی میان پیروان  مظالم دولتی همه و همه در هیأت مناقشات
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شدن مذهب و شوند. همین امر یعنی تبدیلمختلف اسالمی ظاهر می هایقهفر

باورهای خرافی اسالمی به ظرف اعتراض و ابراز وجود اجتماعی مردم فرودست 

وری این دوران الجرم بزرگترین ضربه را بر جنبشهای وسیع دهقانی و پیشه

خود خارج  ها را نه فقط از درونمایۀ رادیکال طبقاتیساخت. این جنبشوارد می

داران و عناصر طبقۀ مسلط کرد، که آنها را به ابزاری در دست حکام، اقطاعمی

ور و تمامی مردم گرسنه و محروم های رعیت و پیشهنمود. تودهنیز تبدیل می

دادن پیکاری واحد علیه مناسبات اجتماعی حاکم به رقت جامعه بجای سازمان

 افتادند. بارترین شکلی بجان هم می

های مذهبی دار و فئودال جامعه در حالی که از رواج خرافهاشرافیت زمین -4

های های مردم و تبدیل مبارزۀ طبقاتی آنها به جنگ و جدلدر میان توده

ای هم از رؤیای برپایی یک امپراطوری ای بغایت خشنود بود، دقیقهفرقه

 شد. متمرکز فئودالی در سرزمین هر چه پهناورتر غافل نمی

ها و دالن رؤیا البته پدیدۀ ویژۀ این سالها نبود. اشرافیت زمیندار، فئوای

ن داران در تمامی فاصلۀ تاریخی میان سقوط دولت ساسانی تا آن زمااقطاع

پروریدند. اینان از هیچ تالشی برای رسیدن به این ای را در سر میچنین ایده

داختن جنگهای خونین، انهای مستمر و راهیکردند. لشکرکشهدف فروگذار نمی

ت گیری از توهمات و باورهای دینی مردم و همزمان استفاده از تعصبابهره

مه و دادن این جنگها و لشکرکشیها هرانیستی آنها برای سازمانیاقومی و پان

 همه جریان روتین کار و سیاست آنان بود. 

ای لبانهطفردوسی در خدمت این گرایش است. او به هیچ جنبش رادیکال و حق

کشد و در این تعلق ندارد. از فقدان یک امپراطوری عظیم فئودالی رنج می
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های مردم رواج تالش است تا فرهنگ و ایدئولوژی برپایی آن را در میان توده

 دهد. 

 نه فردوسی مروج انتظارات و تمنیات اشرافیت زمیندار عصر خویش است. او

ۀ طبق واکم حیه مناسبات اقتصادی ها علفقط با هر گونه جنبش اعتراضی توده

ها به نفع مسلط اجتماعی بیگانه است که سخت خواهان اضمحالل این جنبش

چ استقرار یک امپراطوری متمرکز فئودالی است. برای درک این موضوع هی

باشد! نیازی به کندوکاو شاملو در وضعیت مالی و اقتصادی او هم نمی

 ت. ، فرهنگی این گرایش اجتماعی اسخود در مقام بیانیۀ فکری "شاهنامه"

 وها و اشعار حماسی شاهنامه از ارواح قهرمانان فردوسی در سراسر چکامه

گیرد تا با دمیدن روح آنان در کالبد ای ایران کهن مدد میسرداران افسانه

ایی ار برپارزمعاصران، قهرمانان جدیدی بیافریند و این قهرمانان نوظهور را در ک

ل کی عظیم فئودالی به میدان کشاند. فردوسی و یا در واقع یک امپراطور

 شود، از سقوط امپراطوریگرایش اجتماعی معینی که توسط او نمایندگی می

ها سخت عصبانی است. او این سقوط را محصول ساسانی به دست عرب

پندارد. بر تیرگی برخی از شاهان گذشته میسیاستی و روانکفایتی، بیبی

انی مدارضمن ابراز شیفتگی نسبت به امپراطوری کهن ایرانی از زماهمین پایه 

دار آن ایام را خود موجبات تباهی دولت بزرگ برده!!!  "اهوراگریزی"که با 

 نماید. اسطورۀ ضحاک نیز پژواک هنری وفراهم ساختند، اعالم بیزاری می

 ایدئولوژیک همین نگرش اجتماعی است. 

هی عرب و تجسم خالفت عربی است. فردوسی ضحاک در روایت فردوسی، شا

تحت تأثیر اعتقادات شیعی خویش، ابتدا گذشتۀ ضحاک را با گرانمایگی و 
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کند. این گذشتۀ نیکو!! که در شخصیت مرداس نیکویی و دادگری!! یاد می

 "وطندوست"شود، ظاهرا  آغاز ظهور اسالم را مدنظر دارد! شاعر نمایانده می

ساالران، دستگاه خالفت بانیان اسالم ایرانی یعنی شیعهطوس نیز همپندار با 

ضحاک فرزند مرداس  کند!!اموی و عباسی را غاصب حاکمیت الهی تلقی می

شاه است که به دلیل حلول روح شیطان در وی به پادشاهی ستمکار و بیدادگر 

شود. به همانگونه که امویان و عباسیان با غصب خالفت از حقانیت تبدیل می

 !شان تهی گردیدندالمیاس

کند. فردوسی در این اسطوره، ضحاک را به جنگ علیه جمشید روانه می

 ظمتجمشید مظهر شاهنشاهی ساسانی و آریایی است که به دنبال اقتدار و ع

م غلطد، شیرازۀ قدرتش از هسالیان دراز، سرانجام به ورطۀ تباهی فرو می

 و ...  کشندش دست میگسلد. سران قوم از حمایتمی

 . اسطوره، جریان"هادند یکسر به ضحاک روین -جوی سواران ایران همه شاه"

را  ربیانحطاط امپراطوری ساسانی، هجوم عربها و حاکمیت دیکتاتوری نوپای ع

 دهد. پرداز است توضیح میآنچنان که مورد دلخواه اسطوره

  "هان راستی، آشکارا گزندن -هنر خوار شد جادویی ارجمند"

ها و میت عربی در اسطورۀ فردوسی برای بقای خود به کشتار انسانحاک

ها و جنایات گردد. پس آنگاه فشار بیدادگریتیرباران مغز جوانان متوسل می

شورند کشاند. مردم بر حاکمیت عربی میمردم را به عرصۀ اعتراض و طغیان می

لخواه اشرافیت و یکبار دیگر امپراطوری ایرانی را منتهی این بار در هیأت د

دارند. بخش اخیر دار و طبقۀ فئودال یعنی در شکل فئودالی بر پای میزمین

خواهد که میهنانش میگیرد. فردوسی از هماسطوره با قیام کاوۀ آهنگر جان می
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کاوۀ آهنگر باشند به این معنی که اندیشۀ مبارزه علیه استثمار و ستم فئودالی 

های فئودالیسم دست دل و جان برای تحکیم پایه را از سر خود بیرون کنند و با

 قهرمانی، همت و ایثارگری بزنند!!!به فداکاری، 

ی های شاعر طوس است!!! کاوه در تلقاین پیام اسطورۀ ضحاک و سایر حماسه

 وروی علیه گرسنگی فردوسی رهبری است که جنبش مردم را به جای نشانه

ر هیأت قتدر ایرانی و البته دپراطوری مروزی به بازتجدید امفقر و ستم و سیه

 دهد. فئودالی آن سمت می

این درست همان چیزی است که فردوسی و طبقۀ اجتماعی او یعنی همان 

کند. با این توضیح برخالف نظر شاملو، دار و فئودال آرزو میاشرافیت زمین

سازی نقش ضحاک جعل نکرده است. فردوسی اسطوره ضحاک را با هدف وارونه

نندۀ ک برقرار"ها و گاه هیچ ضحاکی در مقام منجی تودهاز آن مهمتر هیچ

ردوسی فه باشد. ! قیام نکرده بود تا در اینجا قربانی تحریف شد"طبقهجامعۀ بی

تواند قصد تحریف نقش قهرمانی ضحاک را ندارد و شاملو از این بابت می

کند، جنبش انقالبی آنچه که فردوسی محکوم می خاطرش راحت باشد!!

وران طلبانۀ پیشهقهای حو نهضت دهقانهای رعیت و بردگان، مبارزات توده

ء نماید نیز چیزی نیست مگر رؤیای اعتالشهری است. آنچه که او تبلیغ می

 بخشیدن به امپراطوری فئودالی ایرانی. 

کنم و در اینجا من به همین اشارۀ کوتاه پیرامون نقد تاریخی!! شاملو بسنده می

ضیح راز . این موضوع، توگفتمروم که قبال  به سراغ موضوع مهم دیگری می

مانگونه که در آغاز گفتم ه نظری شاملو و سایر همانندان اوست. شاملو بهآشفته

های سرشناس ادبیات معاصر ایران است. ادبیات و هنری که بر بستر از چهره
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تحوالت کاپیتالیستی جامعۀ فئودال شروع به بالیدن کرده و تا امروز به حیات 

را  نکاتیپیش از این من در همین کتاب دهد. دربارۀ این ادبیات خود ادامه می

ام. در آنجا تصریح نمودم که این ادبیات حتی در هر چند مختصر مطرح نموده

آثار رادیکالترین نمایندگانش هم چیزی فراتر از انتظارات، باورها و اتوپیهای 

بورژوا رمانتیسیستی گرایشات ناسیونال چپ و ناسیونال لیبرالیسم را منعکس 

نظری شاملو و شاملوها هم در همین جا یعنی درست در آشفتهراز کند. نمی

مکان طبقاتی و اجتماعی آنها نهفته است. شاملو از جماعت روشنفکران لیبرال 

است. روشنفکر لیبرال در جامعۀ ما شاخۀ پوپولیسم رمانتیسیستی لیبرالیسم 

ت تنگ و ها و انتقاداتش هیچگاه از داربساست. گرایشی که انتظارات، ایده

رود. تفاوت وی با نگری لیبرالی فراتر نمیشناسی یا جهانپوسیدۀ جامعه

بودن و رمانتیسیست بودن اوست. دار یا تاجر لیبرال بیشتر در مکتبیکارخانه

های درونی لیبرالیسم در جامعۀ ایران بطور کلی و حتی مستقل از تنش

اتوپیک و متوهم که  متفاوتش جریانی متوهم، متلون و اتوپیک است. آنقدر

اعمال حاکمیت سرمایه را در حوزۀ استثمار نیروی کار ارزان با پارلمانتاریسم و 

قابل جمع  حق تشکل و اعتصاب و اعتراضانتخابات آزاد و آزادی بیان و قلم و 

 پندارد!!!می

مدار لیبرال مادام که در اپوزیسیون قرار دارد، دچار این دار یا سیاستکارخانه

توان و یا شاید بتوان در حوزۀ استثمار نیروی کار ارزان است که گویا میتوهم 

های کارگر را مهار کرد. بتوان این هم، با این یا آن رفرم اقتصادی، مبارزات توده

آن سمت داد. از  مبارزات را به مجاری پارلمانتاریسم و سندیکالیسم و نظائر

مشی مشخصی است و خطمدار لیبرال عموما  دارای همین روی سیاست
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کند. سیاستها، انتظارات و حساب و مطالبات و سیاستهای معینی را دنبال می

وجه هیچ کتابهایی که اگر چه در عالم واقع یعنی در پراتیک عینی لیبرالیسم به

قابل تحقق نیستند اما به هر حال در شرائطی معین برای اعالم هویت، برای 

زدن توهمات آنان و برای برخی کارهای دیگر های کارگر و دامندادن تودهفریب

 چاره سازند. 

برال لی قضیه اما برای روشنفکر مکتبی لیبرال اینطوری نیست. روشنفکر مکتبی

دار لیبرال مدار یا کارخانهاعی و اعتقادی سیاستاگرچه در همان داربست اجتم

 ، که دراندیشد، اما او نه بر سکوی سیاست، نه در بازار بورس صنعت و تولیدمی

ای حثهقلمرو مکتب و در آکادمی ادبیات و هنر و اندیشه و اومانیسم و جروب

 ماوراء زمینی چمباتمه زده است. 

ا  و عمیقای ندارد. اه و نقشه عمل ویژهمرامنامه، برنام ،روشنفکر لیبرال مکتبی

ها ستالیرمانتیسیست است. این کامال  طبیعی است که او نیز بسان همۀ ناسیون

توقف!! صنعت و اعتالی اقتصادی چاک رشد بیو لیبرالهای دیگر دلباختۀ سینه

ف و کشاجامعۀ کاپیتالیستی خویش است، اما سرمایه، خود در فرایند روتین ان

وازی ورژش نوعی تقسیم کار درونی را نیز بین گرایشات مختلف طبقۀ ببازتولید

وی محقق ساخته است. سهم روشنفکر لیبرال مکتبی در این تقسیم کار خودپ

میان  تر در جامعه و درسرمایه آن است که توهمات لیبرالیستی را هر چه وسیع

 گرایشات اجتماعی مختلف بگسترد.

داری، مطابق گذاری و ادارۀ امور جامعۀ سرمایهلیبرالیسم کال  خواهان سیاست

الگوهای لیبرالیستی خویش است، بر همین پایه مادام که در اپوزیسیون قرار 

کند که گویا منشأ تمامی مصائب و مشکالت اجتماعی دارد، چنین وانمود می
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بلکه صرفا  فقدان سیادت و اعمال داری، موجود، نه شیوۀ تولید سرمایه

 لیبرالی است. های سیاست

اما  اندیشد،گونه می روشنفکر لیبرال مکتبی هم طبیعتا  به تمام و کمال همین

این  مشی چندان آشنا نیست، و بهاو به زبان اقتصاد و سیاست و برنامه و خط

 گوید. اهل مکتب و ادبیات و هنر و فلسفه و این چیزهاست.زبان سخن نمی

ها با جامعه و با در همین عرصهها است. ظرف ابراز وجودش همین عرصه

کند، اما درست همان توهمات و طبقات مختلف درون جامعه تماس حاصل می

 برد نقشکند. روشنفکر مکتبی لیبرال تا اینجا در پیشهمان باورها را تبلیغ می

دار لیبرالیستی خویش از امتیاز معینی هم نسبت به سیاستمدار و کارخانه

ب ه و صاحبه مثابۀ مالک سرمای و تا این زمان مستقیما لیبرال برخوردار است. ا

رسوا  م وکارخانه با کارگران طرف نبوده است. از این روی به اندازۀ او بدنا

این  از نیست. همچنین به احتمال غالب سیاستگذار و دولتمرد هم نبوده است و

رائط شدر اش به تیرگی سیاستمدار لیبرال نیست. این امتیاز بابت نیز کارنامه

 رالفقدان یک جنبش نیرومند کارگری و سوسیالیستی به روشنفکر مکتبی لیب

ر کند که مخاطبان زیادی برای حرفهای خود پیدا نماید، و همین امکمک می

 دهد. روشنفکرمعموال  خود او را نیز بیش از پیش به ورطۀ توهم سوق می

قات، وافترفها، باورها، مکتبی لیبرال در چنین پروسه و هیأتی آغاز به طرح ح

  نماید. اما چگونه؟انتقادات و اختالفات خود می

و اگر چه طبیعی است که به تأثیر از پراتیک زیست  او لیبرال است،

اما به  ...( آویزان باشد، اش به شاخۀ معینی از لیبرالیسم )چپ، راست،اجتماعی

ه تحکیم و حفظ و بقای هر حال یک نکته بدیهی است، اینکه او با تمام وجود ب
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 های حاکمیت سرمایه وفادار است. نه تنها هیچ اعتراضی به بود و بقایپایه

و غمش آراستن و  رابطۀ سرمایه ندارد که اساسا  تمامی همّ بردگی مزدی و

پیراستن و زیبانمودن نظم اجتماعی سرمایه است. به این ترتیب در همان اول 

ترین واقعیت ترین و جدیترین، مادیاقعیترین، وگام باید بر روی اساسی

اجتماعی دنیای موجود و مناسبات پیرامونی خویش پرده اندازد. باید در 

چهارچوب لیبرالیسم سخن بگوید، انتقاد کند، اما از استثمار دهشتبار نیروی 

کار توسط سرمایه مطلقا  حرفی به میان نیاورد. در رابطه با شرائط زیست و کار 

روزی مردم کارگر و فرودست جامعه ساکت باشد. در برابر سیه و فالکت و

شود، لب فرو ترین جنایاتی که در حق آنان اعمال میکشتار تودۀ کارگر و فجیع

و نه در رسالت گنجد بندد، انتقاد از چنین جنایاتی نه در عرف لیبرالیسم می

و ارزشهای  مداری اوست. این جنایتها در گذرگاه اندیشههنر و ادب و مکتب

لیبرالیستی روشنفکر مکتبی تا حدود زیادی عادالنه و برحق نیز هستند! زیرا 

مبارزه برای نان و مسکن و رفاه و امکانات مادی، در مظنۀ او، مبارزه در راه 

نان "کنند! و فاجعه است اگر دار میشهای عالی انسانی را خدشهزپاسداری از ار

 !!! "دیروی شگرف رسالت را از یاد ببرن

نه با هیچ  روشنفکر لیبرال مکتبی نه علیه نظام اجتماعی حاکم معترض است،

مورد نیاز رویکرد  "آزادی"مبارزه و جنبشی علیه این نظام در آشتی است. او به 

ورزد اما به آنچه که سرچشمه محو آزادی است با تمام وجود می عشقخود 

است اما  به روایت خویش عیوفادار است. خواهان از بین رفتن مفاسد اجتما

 "فرهنگیبی"ریشۀ این مفاسد را به جای اینکه در رابطۀ سرمایه ببیند، در 

کند. به دیکتاتوری عریان و به کثرت زندانها معترض است، آدمها جستجو می
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اما آنچه که دیکتاتوری اساسا  در خدمت حراست آن است مورد پسند اوست. 

ا راه مبارزه علیه آن را اصالح فرهنگی!! جامعه داند، اموجود فحشا را عیب می

از زیج نگاه طبقه خویش چاک آزادی بیان و اندیشه و قلم داند. عاشق سینهمی

زند ولی است اما در چهارچوب حاکمیت سرمایه!! اگر چه سیاسی حرف نمی

گزینی حاکمیت کند. با این وجود رمز و راز دوریپارلمانتاریسم را تعظیم می

از پارلمانتاریسم را نه در رابطۀ سرمایه که در ذات بد حکام کندوکاو  سیاسی

 نماید. می

 اهداینها همه مسائلی هستند که روشنفکر مکتبی لیبرال را از اینکه بخو

کند. اما مشکل در موجودی واقعی، زمینی و جدی باشد به سختی دور می

افق است. او ای کلمه بیر لیبرال به تمام معنیابد. روشنفکهمین جا خاتمه نمی

ا  در نگرد که اساسمادی و خیالپردازانه مینه فقط همه چیز را غیرواقعی، غیر

و کند. چه او اهل سیاست و مبارزه سیاسی نیست، اروی زمین هم زندگی نمی

 یک،حتی در گستره همان تمنیات و توقعات لیبرالیستی خویش نیز اهل پرات

باشد. وستیزهای درون جامعه نمیات و جنگاعتراض ها،اهل حضور در جنبش

ارب اق اینجاست که روشنفکر مکتبی لیبرال برعکس آنچه قبال  گفتیم، از طیف

بودن او افتد. مریخیطبقاتی خویش یعنی مثال  سیاستمدار لیبرال هم عقب می

ی از گردد. با این وصف اگر بخواهیم تصویر روشنبا این مؤلفه، ده برابر می

 وصاف لیبرال مکتبی را در ذهن خود مجسم کنیم، موجودی با این اوروشنفکر 

 شمایل را پیش روی خود خواهیم دید. 

ی های او وقعای از توقعات و خواستهانسانی که دیکتاتوری عریان سرمایه به پاره

 راضی و منتقد است. نهد و برهمین اساس نانمی
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ی کار یرودر حوزۀ استثمار ن اعتراض و انتقادش لیبرالیستی است. با این وجود

 گردد.ای اوقات نکول میارزان قابل تحقق نبوده و پاره

 وست به حفظ حاکمیت سرمایه و بقای شیوۀ تولید کاپیتالیستی سخت معتقد ا

 کند. مبارزه علیه آن را سرزنش و محکوم می

چ هی اهل سیاست نیست و تالش برای تحقق همان انتظارات لیبرالی را هم به

 دهد. اتیک سیاسی و عینی معینی ارجاع نمیپر

 که به کار ستیز طبقه کارگرو جنبش سوسیالیستی سرمایهبا سوسیالیسم 

د وجوممزدوری، رابطۀ سرمایه، وجود دولت ماوراء جامعه و به تمامی عینیت 

 کند. رم میخاتمه دهد سر سازش ندارد، و از آن عمیقا  

 روشنفکر مکتبی لیبرال چنین موجودی است، موجودی سردرگم، منتقد ولی

نقشه عمل، اهل قلم و بیان بیهدف، ، بیسردرگمافق، خواهان اصالحات اما بی

 تیسیسممانو هنر و اندیشه اما در نه وسعت زندگی زمینیان که در ماوراء آن. ر

 تواند به اینمی و فروخزیدن در کشف و کرامات مکتبی تنها چیزی است که

های موهوم ها، نبش قبر شخصیتموجود مریخی هویت بخشد. بازی با افسانه

 یل!جاکردن نقش قهرمانان!!! و فراوان مسائل دیگر از این قبتاریخ!! جابه

های کارگر و فرودست به محو بنیادین کار مزدوری ای که آزادی تودهدر جامعه

ست. برای کارگر ایران ناسیونال و کفش گره خورده ا و برچیدن بساط سرمایه

تپه و برای چند ده میلیون جمعیت آهن و چیت ری و نفت و هفتملی و ذوب

دادن به این گفتار که ضحاک منجی مردم و خانوارهای کارگری ایران گوش

اطالعی از براندازندۀ نظام طبقاتی بود!! و اینکه گویا بدبختی بزرگ آنان در بی
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آور است. معضل مسلما  امری مهوع و چندش نهفته است!!مقام این منجی 

 کارگر ایرانی چیز دیگری است. 

ی داری از هستاو در زیر سلطۀ کار مزدوری و حاکمیت نظام ضد بشری سرمایه

ه در اید کبن براندازد. ب و ساقط شده است او باید که این مناسبات را از بیخ

ش رای افزایدر اعتصاب ب و شورائی، ترگسجاای سرتاسری و همهجریان مبارزه

شتر، مکانات اجتماعی بیش و بیایابی، در ستیز برای در پیکار برای تشکل، مزد

 در افزایش آگاهی و دانش سیاسی خویش، در فهم و درک مادی تاریخ، در

ی ها بر توان طبقاتی و نیرو، آری در همۀ این عرصهتدارک تسخیر کارخانه

 . ر افکنددهای این نظم کهن طرحی نو . او باید که بر ویرانهپیکار خود بیافزاید

 شاعران، ،کارگر ایران در جریان این کار و پیکار عظیم تاریخی طبقۀ

خواهد. شاعران، نویسندگان و نویسندگان و هنرمندان خاص خود را می

!!! "طبقه ضحاکبی جامعۀ"پردازی پیرامون هنرمندانی که به جای افسانه

ان از سیمای نظم آتی هستی، از انس ،و نظائر اینها "مستقل ملی جامعۀ"

ندیشه ن اسوسیالیست، از پیکار سوسیالیستی انسانهای کارگر، از آنچه که جریا

هاست، سخن بگویند. شاعران، و زیست و اعتراض و انتظار این انسان

ال نویسندگان و هنرمندانی که بر عمر ادبیات ناسیونال لیبرالی و سوسی

 پوپولیستی و ادبیات بورژوازی بطور کلی نقطۀ پایانی بگذارند.

 

 



  


