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 مقدمه چاپ دوم

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

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

آوردن این شعر بودم و نه هیچ فعالیت ادبی داشتم. نگارش این متون و به قلم

هیچ نشانی از شروع این نوع کارها یا تمایل خاصی به  هم قطعاً« شعرها»

هایی نداشت. به عنوان فردی از جنبش سوسیالیستی انجام چنین فعالیت

رهائی انسان از استثمار طبقاتی، وجود طبقات، بند آرمان طبقه کارگر و پای

نهادم. با دولت یا هر قید باالی سر خود، دوران خاصی را پشت سر می

و تعمیق و تکمیل  57انگیز جنبش کارگری ایران در سال بشکست رع

بندی و شیرازه نبار در سالهای بعد، کل استخوافزاینده این شکست فاجعه

ستراتژیک چپ قرن بیستمی یا چپ خارج از مدار طبقاتی، اجتماعی، نظری، ا

داری طبقه کارگر، برایم همچنان که برای یارانی دیگر آماج هپیکار ضد سرمای

سؤال شد. به سهم خویش به این جمعبندی رسیدم که باید دست به کار یک 

تکانی بنیادی شد، باید به نقدی رادیکال، مارکسی و طبقاتی از گذشته خانه

ها، به چگونگی کالبدشکافی و این نقد را به تمامی پهنهدست یازید 

ستیزی و طلبی، سرمایهداری، شناخت از جنبش کارگری، سرنگونیهسرمای

های کمونیسم طبقه کارگر، مطالبات عاجل کارگران، ارتباط ارگانیک عرصه

متنوع مبارزه طبقاتی، رابطه اندرونی مبارزات روز با جنگ تعیین سرنوشت 

رسید می ه و مسائل دیگر گسترش داد. در این راستا هر چه به فکرماین طبق
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دادم. ورشکستگی فزاینده روز به روز احزاب و آمد انجام میمی و از دستم بر

نامید و دعوی واهی تعلق به جنبش می محافل طیفی که خود را چپ

ط کرد. سقوها را تشدید میداد، مبرمیت پیگیری این واکاویکارگری سر می

اردوگاه شوروی یا آنچه ما از دیرباز بر پایه شناخت اندک، اما بسیار درست 

نامیدیم بازهم این ضرورت را خود، آن را یکی از دو قطب سرمایه جهانی می

بخشید. روزهای بسیار دهشتناکی بود. صدها حدت و شدت حیاتی می

ی و جزیره ترین مناطق سیبرهای کارگر از شرقیمیلیون کارگر و نفوس توده

ساخالین تا مرز فنالند، از شمال لهستان تا چک و اسالو و رومانی و 

بلغارستان، تا آلبانی و مجارستان و آلمان شرقی راه افتاده بودند تا عمله و 

جهل، باشند که آن را در منتهای سفاهت، اکره سرنگونی قدرتی 

شستشوی مغزی مرز و محدوده در ماندگی، وادادگی، تحجر یا انحالل بیعقب

پنداشتند!!! کارگرانی که خود یا می« کمونیسم»ماوراء ارتجاعی سرمایه آن را 

ها نیز به همین سیاق و باز هم بدون داشتن هیچ صف نسل پیشین آن

مستقل و آگاه طبقاتی، بدون هیچ شناخت از قدرت الیزال تاریخساز طبقه 

داری، بدون کال سرمایهخود، بدون کمترین آگاهی از کالبدشکافی و نقد رادی

هیچ دورنمای واقعی رهائی، در خارج از مدار جنگ طبقاتی، پشت سر این و 

راه « امپریالیسم»آن حزب مدعی پرچمداری کمونیسم یا ضدیت با سرمایه و 

پیچی این احزاب، رژیم حاکم روز را سرنگون و افتاده بودند تا بر پایه نسخه

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

ریزی اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی از برنامه
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، کانون تحقق اهداف، «کمونیسم»داری را با نام و نشان جعلی سرمایه

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

مزدی زیر چتر حاکمیت احزاب لنینی و اردوگاهی شکلی از نظام بردگی 

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 راند. کارگران کل بربریت و توحش و هولوکاستورطه سقوط می

ت معیشتی، رفاهی و زندگی اجتماعی خود را ناشی سرمایه علیه هست و نیس

خواندند!! و دنیای قهر و نفرت خویش را نثار چیزی می« کمونیسم»از 

 ساختند که بورژوازی لنینیست و اردوگاهی آن را با نام و عنوانمی

بر سینه شعورشان حک کرده بود. همه چیز بر وفق مراد سرمایه « کمونیسم»

ها، روزیی مزدی بانی و سرچشمه کل سیهرفت. نظام بردگپیش می

ها و قتل عام هر گونه ها، تبعیضات جنایتکارانه، ذلتها، فقر و نداریگرسنگی

آزادی و حقوق انسانی، اینک برای میلیاردها کارگر عاصی، آرمانشهر رفاه و 

گردید!!!، افق رهایی آزادی و انسانیت و میعادگاه تعالی واقعی انسانی تلقی می

« کمونیسم»آمد، داری پایان تاریخ به حساب میشد، سرمایهان محو میانس

-هایی قلمداد میستیزیها و انسانبانی و باعث کل وحشت، دهشت، ویرانی

شد که سرمایه با پیدایش خود آفریده، لحظه به لحظه بازتولید کرده و بر سر 

ن جهان در بشر آوار ساخته بود. این وضعیت و آنچه بخش عظیمی از کارگرا

ترین و دهندهترین، آزاردادند بدون شک دردناکآن روزها انجام می

های تراژیک تاریخ بود. حال و روزگار طبقه کارگر جهانی بارترین صحنهفاجعه
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در چنان وضعی، بر اندام هر فرد دارای کمترین احساس، عاطفه و خلقیات 

شعر بیان گردیده است،  انداخت. آنچه در این کتاب به صورتانسانی لرزه می

پیرایه صرفا واکنشی انسانی دردمند، آشفته و منقلب به رخدادهای ساده و بی

آن ایام است. در آن زمان من و طبیعتا رفقای دیگری که بعدها همدیگر را 

های نخست راه برای گسست از گذشته و آغاز یافتیم و همراه شدیم در گام

را از « سوسیالیسم، اقتصاد و سیاست»کتاب راه جدید پیکار بودیم. نوشتن 

بردم. دنیایی کار در پیش روی بود. به این پیش شروع کرده و به پایان می

های حیات اجتماعی، در کردم که جنبش کارگری باید در کلیه عرصهفکر می

ستیزی، طلبی و رژیمداری، شناخت از کمونیسم، سرنگونیآناتومی سرمایه

آرائی و موقعیت طبقاتی خود، در سازمانیابی و صفدرک ظرفیت و توان 

-های زیستیمتحدش، در اعتراض به تبعیضات جنسی، کار کودک، آلودگ

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

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

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

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

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

اند، ای را پشت سر نهادههائی است که گذشتهنیز حدیث حال انسان یا انسان

در جستجوی راه جدید پیکار طبقاتی خویشند، برای تعمیق و تکمیل نقد 

ای رادیکال رفرمیسم راه درازی در پیش دارند. بسیار طبیعی است که پاره

ها، نظرات و نقدها با آنچه امروز برای ما اساسی و هویتی است تطابق و روایت
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سال  30کمتر از انسجام کامل نداشته باشد. از تاریخ تهیه مطالب کتاب کمی 

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

اند برای تعمیق و جنبش لغو کار مزدی، مدام و لحظه به لحظه تا توانسته

تر نمودن نقد خویش بر همه وجوه رفرمیسم و بسط جنبشی این نقد ایریشه

اند. با همه اینها آنچه دههای کارگر تالش کربه درون پویه پیکار جاری توده

ای از این روند و حدیث مسائل و در کتاب آمده است هم بیان لحظه

موضوعاتی است که بر سر این رویکرد آوار بوده است. برای چاپ جدید در 

-هائی صورت گرفته است اما این دستکارها استخوانبرخی جاها دستکاری

را محفوظ نگه داشته  بندی و محتوا و جهتگیری و همه چیز نسخه نخست

 است.

 

 ناصر پایدار

 1397بهمن 
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 ادبیات معاصر ایران در نگاه طبقۀ کارگر

 

می هنر و ادبیات نیز بسان تمامی کارکردهای دیگر ذهن و اندیشۀ آد

یا  زندگی شرایط کار و تولید وهای و فرارستهطبقاتی  ،مقوالتی زمینی، مادی

ات و نظرات، باورها، انتظارنقطه. انسانها هستندهستی اجتماعی افراد 

شناسی اعتراضاتشان را فقط و همه وقت به زبان سیاست، اقتصاد و جامعه

کنند، آنان بسته به وضعیت خاص روحی و دماغی و موقعیت مطرح نمی

 هایشان رااجتماعی یا سیاسی معینی که در آن قرار دارند ممکن است حرف

 . بهزند. به صورت قصه بیان کنندبر بستر باز یک یا چند رمان جاری سا

رکش سمضمون و سوژۀ این یا آن نمایشنامه تبدیل نمایند و یا به جریان 

 احساسات بسپارند و در هیئت شعر یله کنند. 

ا ینهاجای تردیدی نیست، که شعر و نوول و نقد یا نمایشنامه و مشابه 

ر اعتبا جامعیت و یک موضعگیری معین سیاسی یا مثالً صراحت و برندگی

ته داش علمی یک نظریۀ اجتماعی را نخواهد داشت. اساساً قرار هم نیست که

از  جدا وباشد زیرا قرار نیست که آنها جایگزین هم گردند. اما به هر حال 

و  بقاتیپژواک هستی طتمامی این تمایزات مفروض، شعر و هنر و ادبیات نیز 

طبقه  و نوع نگاهها غیانها، طآرمانها، نقدها، اعتراضات، عصیانبازگوی 

ق ن تعلاز یک طبقه است که آدمها به آای اجتماعی معین یا رویکرد و الیه

گی را نمایند مشخصیروی بناگزیر گرایش و تنش طبقاتی  همیناز  دارند.

 د. نکنمی
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گفتن از ادبیات یا هنر در یک جامعه هرگاه که با استتار  سخن

چیزی سوای  اتی آنها همراه باشد،های طبقهای اجتماعی و پایهزمینه

اصر ادبیات مع"پوشی واقعیت نیست، مقوالتی از قبیل: عوامفریبی و پرده

هنر مسئول و "! "یا غیرمتعهد ادبیات متعهد"! "شعر امروز" !"ایران

! و نظائر اینها به خودی خود هیچ چیز مهمی را مشخص "غیرمسئول

بیه شبعنوان مثال چیزی  "ایران ادبیات یا هنر معاصر"کنند. عنوان نمی

ت !!! است. اصطالحی که فهم آن بدون دریاف"ایرانیان امروز"اصطالح 

پاسخهای روشن به پرسشهای اساسی زیر ممکن نیست. کدام ایرانیان؟ 

یانی ایران نده؟دار یا کارگر؟ ایرانیان استثمارگر یا استثمارشوایرانیان سرمایه

و  رخانهکار ارزان میلیونها کارگر، صاحب کاکشی از نیروی که به مدد بهره

یفت های عظیم هستند یا ایرانیانی که به رغم دو شتجارتخانه و سرمایه

م از هترین شرائط کاری بروز، آن هم در دهشتناکمتوالی کار در هر شبانه

م ایا قادر به سیرکردن شکم زن و بچۀ خویش نیستند. ایرانیهایی که تمام

 بها درکنند و شداران زمیندار کار میان کارگاهها و سرمایهسال را برای صاحب

های های بلوچ، آلونکماتم گرسنگی و برهنگی زن و فرزندانشان، در کومه

 نشینندحاشیۀ کویر، کپرهای دشستان و گودهای کنار ری و ... به سوگ می

و لی داخ هایی که در پرتو استثمار ددمنشانۀ همین انسانها بازاریا ایرانی

یا و یفرناند و در زعفرانیه و قلهک و کالهایشان آکندهخارجی را با سرمایه

 نیس و جاهای دیگر مشغول تسبیح و عبادت یا عیش و عشرتند؟ 
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نیز طبیعتاً  "ادبیات و هنر و شعر معاصر"کدام ایرانیان؟ و در رابطه با 

 همین پرسش با همین درجه از حدت و تیزی مطرح است. 

ام نظ مردم؟ بورژواها یا کارگران؟ ادبیات و هنری که از ادبیات کدام

ن آبا  نماید؟ یا بدان معترض است واجتماعی حاکم و عینیت موجود دفاع می

ن اش چیست؟ و ایحل معین اجتماعیکند؟ اگر از نوع دوم است راهپیکار می

ق گردد؟ آیا بحرفت به کدامین نظم اجتماعی نوین منتهی میراه برون

ه بکثر های مادی و واقعی استیالی این نظام است یا حداتار محو پایهخواس

 کند؟ تعدیل و دستکاری برخی عملکردهایش بسنده می

امعه و یا شعر یک ج برای معرفی ادبیات و هنر "معاصر"تکیه بر اصطالح 

 ها پرداختنآنگاه به بررسی خوب و بد یا مثالً متعهدبودن و نبودن این پدیده

وی دهد و از همین رهای اساسی یادشده نمیهیچ پاسخی به پرسش طبیعتاً

 کننده و عوامفریبانه است. سخت گمراه

داشتن یا بحث اساساً بر سر جدیدبودن یا نبودن، تعهد یا عدم تعهد، پیام

یار نداشتن و مسائلی از این قبیل نیست. بحث اساسی بر سر آنست که مع

یۀ ر پابودن یا نبودن چیست و چگونه و بمادی، تاریخی و طبقاتی این جدید

 ست؟امصالح و انتظارات کدام مردم و کدام طبقۀ اجتماعی تعیین گردیده 

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

دیرپاساختن و ای متعهد به دستکاری و مرمت نظم اجتماعی حاکم بر

ظام با نهای مادی این هد به انهدام قطعی پایهکردن آن یا بالعکس متعجاودانه

 هدف برپایی و استقرار یک نظم نوین اجتماعی و انسانی در جهان؟
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نی که گراکدام پیام؟ پیام به کدام مردم و کدامین طبقه اجتماعی؟ به کار

ل و تشک ودر زیر فشار استثمار و ستم و دیکتاتوری از نان و مسکن و پوشاک 

اند یا به هر چیز دیگر زندگی محروم مانده آموزش و استراحت و

 شأنی که از سر سیری وو روشنفکران عالی "دانشوران"، "فرهیختگان"

هین ا تورنیازی و رفاه، اندیشیدن به نان و معاش و لباس و خورد و خواب بی

 !؟پندارندبه شرافت و عزت انسانی می

و  ظامنپیام به کی و با کدام محتوا؟ خطاب به کدام مردم و علیه کدام 

مردم شریف "!!  "خلق خدا"!!  "خلق کبیر"کدام طبقۀ اجتماعی؟ پیام به

ا داران ربپا خیزند و شکلی از حاکمیت و تسلط سرمایه که مثالً!!  "میهن

 ند،حد شوجایگزین شکلی دیگر کنند؟ یا پیام به کارگران که متشکل و مت

ک ان یحقوقی و ستم سرمایه مبارزه نمایند و در جریعلیه تمامی اشکال بی

 این انقالب پیروزمند مبتنی بر آگاهی و شناخت ژرف طبقاتی الشۀ متعفن

های هالی نظام را در هر شکل و هیئت و قواره که باشد برای همیشه در اعماق

 رسوبی تاریخ دفن کنند؟ 

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

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

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

 طبقاتی یک اثر هنری معین و یا ادبیات و هنر یک جامعه در این یا آن دورۀ

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

ها و ترمهای مذکور هر کدام در جای خود از نیروی اعجاز دور داشت که واژه
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و افسون کامالً شگرفی برخوردارند. آنها درست در همان حال که فاقد هر 

و فرهنگ و هر مقولۀ  گونه بار اجتماعی و طبقاتی برای معرفی ادبیات و هنر

درست به همین دلیل که فاقد  تر بگوییم،اجتماعی دیگر هستند یا دقیق

باشند خود بطور جداگانه از ژرفا و چنین بار و درونمایۀ الزم طبقاتی می

المعارف نیرنگ و خمیرمایۀ طبقاتی بسیار بارز و شاخصی برخوردارند. در دائره

ها دنیایی معنی و تعبیر و الفاظ و واژهترفند ناسیونالیسم هر یک از این 

 کنند. تفسیر را همراه با تمامی دقت و موشکافی الزم با خود حمل می

 پ،چای که باشند، راست یا ها از هر فرقه و دار و دستهناسیونالیست

کار یا رادیکال، محافظه مذهبی یا غیرمذهبی، لیبرال یا سوسیال دموکرات،

دی ک مانظر دارند و آن انکار درمالً اشتراک و وحدتفاشیست در یک چیز کا

ی و تماعو ماتریالیستی تاریخ پیرامون واقعیت مادی جامعه و کل ساختار اج

معۀ ن جاطبقاتی آن است. لفظ معاصر برای آنها کلید رمزی است تا به مدد آ

ک یاز  موجود را از محتوای واقعی مادی و تاریخی خود بمثابۀ سطح کنکرتی

ای مهمل و تولیدی تاریخاً معین تهی سازند، جامعه را به مقوله شیوۀ

و  "وطن"ع متافیزیکی تبدیل کنند، آن را در تعبیراتی خرافی و دروغین از نو

ی تمامی و ... تحریف نمایند و آنگاه از این طریق بر رو "مام بزرگ میهن"

یان کشمکشها و شکاف عظیم طبقاتی و برروی هر آنچه که مربوط به جر

 واقعی و مادی ستیز طبقات متخاصم اجتماعی در این جامعه است پرده

 اندازند. 
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شۀ ندیامانگونه که گفتیم جریان طبیعی ذهن و ه ادبیات، شعر یا هنر به

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

 دبیاتاموجود تاریخی، و اجتماعی بشر نیست، در جامعۀ کنونی و در شرایط 

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

ی تماعهای واقعی و اساسی نظم اجسرمایه و قانون تولید اضافه ارزش پایه

بطۀ کند، ادبیات دورانی که سرمایه به مثابۀ یک راموجود را تعیین می

یات ادب زند. ادبیات و هنر معاصر یعنییاجتماعی هست و نیست بشر را رقم م

 ماعیها به حکم زیربنای مادی و شیوۀ تولید اجتو هنر دورانی که انسان

 تولید سائلودار، به مالکان مسلط در سراسر دنیا به انسانهای کارگر و سرمایه

سیم در شکل سرمایه و فروشندگان نیروی کار یا بردگان مزدی سرمایه تق

 وقات داری پایۀ مادی تمام مشکه سرمایه و نظام سرمایه شوند، دورانیمی

 نژادی و تمادبار و نکبت موجود از استثمار و خفقان و دیکتاتوری گرفته تا س

 الکتفخانمانی و فقر و تا جنگ و بی حقوقی،ملی و جنسی و سایر اشکال بی

 کیلشتو اعتیاد و فحشاء و همۀ مصائب و نابسامانیهای دیگر اجتماعی را 

و  اعتراض علیه استثمار و ستم و دیکتاتوری و فقر دورانی کهدهد، می

ه بحقوقی اجتماعی بدون اعتراض افروزی و اشکال مختلف بیتبعیض و جنگ

ظم ین ناداری و بدون مبارزه برای نابودی بود و بقای نظام تبهکار سرمایه

 ست. لوحانه و اساساً عوامفریبانه اکهنۀ ضد بشری بعضاً ساده

ادبیات معاصر ایران نیز ادبیات همین دوران، ادبیات عصر حاکمیت 

داری در جامعۀ ایران و در سرتاسر جهان سرمایه و استیالی نظام سرمایه
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بندی طبقاتی و است. ادبیات و هنر یک عصر تاریخی معین با یک صف

اجتماعی معین در درون جامعه و در هر گوشۀ دیگری از دنیا است. تعهد، 

بودن و نبودن و هر چیز دیگری در این بودن، خالقنو و کهنهرسالت،  پیام،

ادبیات تنها با معیارهای طبقاتی، سیاسی، اجتماعی و کالً انسانی این دوران 

 تواند داوری شود و مورد بحث قرار گیرد. می

بر  تا اند و در آینده بیش از پیش خواهند کوشیدناسیونالیستها کوشیده

قافیه ، بیداشتن و نداشتنن واقعیت پرده اندازند. همه چیز را در وزنروی ای

شعری  زشهایتفاوت نظم و شعر، اربودن، پیامبودن و بیدارپیام بودن،و باقافیه

صه خال بودن شعر و صدها مسألۀ دیگر از این قبیلبودن و آنچنانو اینچنین

ه قافی ور کنارگذاشتن وزن چنین وانمود کنند که گویا تمامی معضل دکنند. 

 . هاستبودن ادبیات بر پایۀ این مالکو رعایت ارزشهای شعری و نو و کهنه

روند که ناسیونالیستها طبیعتاً و الجرم در ادبیات نیز همان راهی را می

رفرمیسم میلیتانت ترین ناسیونالیستها و بعنوان مثال در سیاست. چپ

ها و نماییرغم تمامی کمونیستبه رگرسرنگونی طلب و مدعی رهائی طبقه کا

هایشان نهایتاً کل جنبش کارگری و تمامی اهداف و انترناسیونال سرایی

خودکفایی ملی و استقالل صنعتی "آرمانهای این جنبش را در آستان 

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

های بورژوازی و به عدول را به تبعیت از سیاست، طبقۀ کارگر جامعه "خلق"

اند، از اهداف مستقل انقالبی خویش در جریان مبارزۀ طبقاتی فرا خوانده
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ترین آنها عین همین کار و حتی بسیار بدتر از آن را ناسیونالیستها حتی چپ

 دهند. در ادبیات و هنر انجام داده و انجام می

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

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 

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

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 

هنری و فکری تسری و توسعه ادبی، فرهنگی،  های سیاسی،عرصهرا به همۀ 

ای که بیرق تغییر هستی دهد. این قانون طبیعی مبارزۀ طبقاتی است، طبقه

کشد الجرم جامعۀ کنونی را در ای نوین را بر دوش میموجود و برپایی جامعه

نگ، اش و از جمله در ادبیات و هنر و فرهتمامیت وجود مادی و اجتماعی

های اخالقی و معیارهای انسانی و ... آن نیز آماج انتقاد و تعرض قرار ارزش

ها و بدون دهد. مبارزۀ میان طبقات اجتماعی بدون عبور از این عرصهمی

یابد. این تسری به همۀ این مجاری به بلوغ و شفافیت الزم خویش دست نمی

داری بیش از سرمایهحکم در مورد طبقۀ کارگر و انقالب اجتماعی وی علیه 

تر از تمامی انقالبات گذشتۀ تاریخ تمامی طبقات اجتماعی پیشین و عمیق

ای نتواند کیفرخواست و اعتراض خویش مصداق دارد. اگر طبقۀ کارگر جامعه
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علیه نظم دوزخی و سیاه سرمایه را به جریان اندیشۀ جاری در شریان 

ضد  گر نتواند انقالب اجتماعیفرهنگ و هنر و ادبیات آن جامعه فواره کند، ا

ها، انتظارات، آرزوها و باورهای نوین انسانی خویش، اهداف، افق بردگی مزدی

های داغ رمان و نمایشنامه و نوول و شعر و و تاریخی این انقالب را با گلوله

فولکلور و ... به قلب هنر و ادبیات و فرهنگ و اندیشۀ طبقۀ مسلط شلیک 

معه را با روایت خویش به ذهنیت زالل و بیدار و معترض نماید، اگر تاریخ جا

و های فرودست جامعه بدل نکند اش و همۀ تودههای طبقهو پیکارجوی توده

خود را در همۀ  ضد بردگی مزدیدر یک کالم اگر مبارزۀ طبقاتی و انقالب 

 ها علیه نظم کهنۀ حاکم گسیل ندارد، مسلماًاین میدانها و آوردگاهها و جبهه

هنوز پیروزی واقعی انقالبش را تضمین نکرده است. مبارزۀ طبقاتی اساساً و 

تحلیلها، کشمکشها و فعل و انفعاالت  تواند در گسترۀ شعارها،طبیعتاً نمی

های خاص سیاسی محدود بماند. اگر طبقۀ کارگر یک جامعه در زمینه

ر واقعی اش بطوو طرح خواستهای مستقل طبقاتی و تاریخی فکریسیاسی و 

از بورژوازی گسسته باشد مسلماً این گسست را در ادبیات و هنر و فرهنگ 

 نماید. اجتماعی خویش نیز منعکس می

این ادبیات حتی گردد، بر می "ادبیات معاصر ایران"تا آنجا که به 

ترین گرایشات درونی آن هم هیچ پیوند ترین و مردمیرادیکال ترین،چپ

قۀ کارگر ایران، با مبارزه و اعتراض و انقالب اجتماعی واقعی و درونی با طب

این طبقه ندارد. ادبیات معاصر ایران در مجموع و مستقل از گرایشات متفاوت 

ها و انتظارات، وکاست ادبیات و هنر و جریان ایدهکماش بیو متعارض درونی
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 و اعتراضات، هاها، توافقها و پیروزیشکست افقها و تنگناها، امیدها و یأسها،

ها و خالصۀ کالم جریان زیست فکری و ها و سرخوردگیپردازیاتوپی

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

های مادی و اجتماعی انکشاف کاپیتالیستی جامعۀ ایران فرا روییده و زمینه

ها و کهولت از همین زمینهدر همۀ فراز و فرودهایش از طفولیت تا شباب 

ای در مقام یک تغذیه کرده است. طبقۀ کارگر ایران هیچگاه و در هیچ دوره

نیروی مستقل 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 

هر کجا که به سراغ مردم کارگر و  یکی دو مورد استثنایی هرگاه و در

فرودست رفتند اوالً نیروی طبقاتی بیگانه، مریخی و نامتجانسی بودند که از 

ارتفاع چندصدمتری بر فراز زندگی و کار و درد و رنج آنها به پرواز در 

آمدند، ثانیاً در ورای این عروج و هجرت روحانی خویش اغراض مادی و می

تر بگویم آنچه که در کردند. دقیقای را دنبال مینهطبقاتی بسیار عوامفریبا

در شکل  داد الجرم و قهراًسیاست و مبارزۀ سیاسی درون جامعه رخ می

وارۀ ناموزون این ادبیات و هنر نیز راه متری به انداماندهتر و عقببسیار نازل

زۀ وخیزهای هشتاد سالۀ اخیر مبارکرد. در سیاست و در تمامی افتپیدا می

های فرودست همه جا به مثابۀ طبقاتی درون جامعۀ ما، کارگران و توده

اند، همه جا اردوی پیکار این یا آن گرایش بورژوازی به صحنۀ ستیز راه جسته

قوای اصلی و واقعی پیکار و نیروی مادی و محرکۀ این یا آن جابجایی 

ن سفینۀ یک اند، اما هیچگاه با بیرق و هویت مستقل خود سکاسیاسی بوده
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ن بدتر هیچگاه توان و امکان اند، از ایانقالب اجتماعی را به دست نگرفته

اند، در کردن خواستهای واقعی طبقاتی و سیاسی خود را کسب ننمودهفرموله

چنین شرایطی کامالً روشن است که اینان یعنی کارگران هیچ شانسی برای 

فهای خود بر ادبیات و هنر رایج ها و حراندیشهها، افقها، کردن مهر ایدهحک

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

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

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

افقها، دورنماها و  ها،ایده عه بتوانند انتقادات، اعتراضات،مردم کارگر یک جام

الگوهای واقعی اجتماعی و طبقاتی خود را به ساختار فرهنگ و ادبیات و هنر 

شدن مبارزۀ آن جامعه توسعه دهند، به درجۀ باالتری از گستردگی و همگانی

ز دو طبقۀ ای که سالهاست کارگران یکی اشان نیاز دارند. در جامعهطبقاتی

دهند، با این وجود کماکان در تمامی اساسی طرفین پیکار را تشکیل می

به نردبان قدرت و پیروزی این یا آن گرایش  بزنگاههای حساس مبارزه نهایتاً

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

اهند مان بورژوازی جستجو خورمق هخوانیهای بیحرفهایشان را در مخالف

د را با تفسیر به رأی کاذب مخالف خواندن آنچه که کرد و از آن بدتر غالباً خو

 در اساس هیچ نشانی از مخالفت ندارد دلخوش خواهند نمود. 

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

دبی یا هنری قادر به احراز چه بنحو اولی در پهنۀ مجادالت و کشمکشهای ا

هویت مستقل طبقاتی و اجتماعی خود نبوده است؟ پاسخ آن بسیار روشن 
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اوالً افکار مسلط هر عصر افکار طبقه حاکم است و طبقه کارگر زیر است. 

فشار سهمگین این افکار قرار دارد. ثانیاً ذات و هویت سرمایه به مثابه یک 

ن شکل مسخ سازی، شستشوی مغزی وحشیانه تریکه رابطه اجتماعی است 

دیکتاتوری عریان و کند، ثالثاً می و مهندسی افکار را علیه طبقه کارگر اعمال

امان امکان هر گونه دخالتگری و ابراز وجود فاشیستی سرمایه همواره و بی

شرط کرده است. این دیکتاتوری پیشسلب می کارگرهای تودهاجتماعی را از 

کثر برای سرمایۀ اجتماعی و مالکان داخلی یا ضروری تولید سود حدا

المللی این سرمایه بوده است و دولت بورژوازی از طریق اعمال این بین

دیکتاتوری، فروش نیروی کار به ارزانترین بها را بر طبقۀ کارگر جامعه 

و  نی در زیر فشار مرگبار این شرایطنموده است. کارگر ایراتحمیل می

از درک آگاهی سیاسی، شناخت حق و حقوق واقعی  مهندسی افکار سرمایه

اقتصادی و اجتماعی خویش، پرورش قوای ذهنی و دماغی خود، مبارزۀ متحد 

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

هر آنچه که الزمۀ احراز یک هویت مستقل سیاسی و طبقاتی در جامعه است 

 . مانده استمحروم می

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

دیکتاتوری عریان فاشیستی و در یک کالم تعرض سرمایه به شرائط کار و 

طبقۀ کارگر را در  زندگی و مبارزه و ابراز وجود سیاسی و اجتماعی کارگران،

ی امکان داده که امکان تدارک هر گونه حرکت مستقل و حتموقعیتی قرار می
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کسب آگاهی و آمادگی ذهنی الزم برای سازماندهی و بسط و گسترش یک 

 کرده است. ساز را از وی سلب میمبارزۀ طبقاتی سرنوشت

 وناک معیشتی با همۀ آثار دیکتاتوری مرگبار سرمایه و شرایط درد

امل ز عواتبعات ویرانگری که داشته و دارند بخشی و البته بخش بسیار مهمی 

خش کند، ببه عدم گسست طبقۀ کارگر ایران از بورژوازی را تعیین می مربوط

ن الیاسباید در شکست انقالب کارگری اکتبر، استیالی  دیگر آن را مسلماً

 ،انتمیلیت چپ رفرمیسمبرآمد سیاسی  دراز بورژوازی اردوگاهی در روسیه،

بر  ادهادر سطح جهان و از جمله در ایران و تأثیرات ناشی از همۀ این رخد

 جنبش کارگری ایران و دنیا جستجو کرد. 

بگذریم، طبقۀ کارگر ایران در زیر فشار تعرض و تهاجم همه سویۀ 

و الجرم از  طبقاتیسرمایه از ایفای نقش مستقل طبقاتی خویش در مبارزۀ 

افقها و انتظارات تاریخی خود به قلمرو ادبیات و ، هاها، اندیشهگسترش ایده

های رنگارنگ بورژوازی حتی به هنر جامعه فرو ماند. این امر به اپوزیسیون

ترین، واپسگراترین و دغلکارترین آنها فرصت داد تا در هنر و ادبیات ماندهعقب

قام و مساالری کنند. قائمتازتر اندیشهنیز همچنانکه در سیاست هر چه یکه

ها شوند، به نام آنها حرف بزنند، خود را مشعلداران سرود بر لب قیم توده

تاریخ و پرومتۀ نجات همۀ خلق!! بدانند. ادبیات معاصر ایران، ادبیات طبقۀ 

بورژوازی ایران و اپوزیسیونهای درون این طبقه است. جریان اندیشه و ذهن و 

رسمی نظام اجتماعی موجودند و های گرایشاتی است که یا از مدافعان انگاره
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یا حداکثر سودای آرایش و پیرایش این نظام، تمامی سازوبرگ مبارزه و 

 کند. شان را تعیین میهست و نیست نقد اجتماعی

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

ضای فژوازی را در اعتراضات و خواب و خیالهای گرایشات مختلف طبقۀ بور

 کند. در زادروززیست فکری، فرهنگی و سیاسی جامعۀ آنروز تبخیر می

یخی مانست که با یک تأخیر تاروالدت خود به موجود فرتوت و بیماری می

ا ز سالهاساله از زهدانی علیل سقط شده بود. آنچه که در اروپا  ۲00حداقل 

هنۀ ای کینجا از اعماق گورهبودن را از دست داده بود در اپیش کفایت زنده

ای بود که سوز پوسیده و فرسودهطلبی تنها پیهشد. مشروطهتاریخ نبش می

 کاوید. دربه مدد آن راه خروج از دوزخ سیاه و دهشتناک فئودالی را می

 امیتمرزش بیرق برانداختن تمشرائطی که مردم کارگر و فرودست جامعۀ هم

ای که فتهخاو درست بسان  یا برافراشته بودند،نظم تاکنونی تاریخ را بر بام دن

خواب آشفته ببیند، از جسارت سترگ خویش در شکستن نظم عروضی 

 رور سردۀ غابیات!! و از فتح عظیم خود در اصالح داربست فئودالی کالم!! عرب

 داد. می

بندی احتماالً شود. این تقسیمگفتیم که این ادبیات با مشروطه آغاز می

ن و معیارهای شمار زیادی از متولیان این ادبیات چندان سازگار با موازی

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

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

! به همین دلیل کردن ادبیات هستند!!مالکهای معتبر و واقعی برای نو و کهنه
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نیما و سایر  "افسانۀ"نیز نقطۀ شروع ادبیات جدید جامعه را با انتشار 

زاده و هدایت و دیگران های جمالهای شعری و هنری او یا نوشتهخالقیت

کنند. اما به هر حال و مستقل از این که اینان چه اندیشه کنند یا تعیین می

یند تکوین و زایش ادبیات معاصر به کدام معیار و مالک تمکین نمایند، فرا

کاوید. از می انکشاف کاپیتالیستی جامعه فراایران را باید از درون روند عمو

لحاظ تاریخی این تنها سیر تحوالت اجتماعی سالهای آغاز قرن بیستم و رواج 

های رویش و تولد این ادبیات را طلبی بورژوازی است که زمینهمشروطه

گی تحقق و مالک فعلیت این تحول نیز طبیعتاً گسترد. از لحاظ چگونمی

کننده و تواند تعیینگیری درونی بورژوایی آنست که میهمان جهت

جنبانان این ادبیات ادبای اندیشمند بورژوازی نما باشد. بگذریم، سلسلهخصلت

ها و سپس ملکم ها،ایها، آخوندزادهالعابدین مراغهبودند. طالبوفها، زین

ها و .. عشقی ها،ها، بهارها، عارفها، سید اشرفاسرافیل ورها، صدهخدا

آدمهایی بودند که اصالح کاپیتالیستی جامعۀ فئودال و استقرار نظم مدنی و 

کرد. قانونی سرمایه، آخرین و دورترین ساحل انتظارشان را تعیین می

ترین گرایش اجتماعی و سیاسی این ادبیات و به نمایندۀ چپ "طالبوف"

سال بعد از صدور مانیفست  50آن،  "سوسیال دموکرات"عبیری چهرۀ ت

سال پس از تشکیل کمون پاریس نقد خویش بر نظام قرون  ۲0کمونیست و 

به حکم "کند: وسطایی فئودالی و استبداد مطلقۀ قاجاری را چنین فرموله می

ت. مسمی اسایم ولی این اسم بیتغییر اوضاع جهان، هیئت وزرا برپا ساخته

نه دستگاه وضع قانون داریم، نه مدرسۀ تعلیم قانون. ادارۀ مملکت نه بر پایۀ 
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شرع است نه بر اساس قوانین موضوعه، تجارت ما اقتضای داشتن وزارت 

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

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

فرنگان  همچنان برجا ... پیش از این معرب بودیم حال به دورۀ تقلید

ایم ... آنانکه از فرنگستان باز گشتند مگر معدودی به نشر اراجیف و رسیده

های نیاکان روی آوردند و مردم را اسباب تنفر از علم و معلومات تقبیح سنت

است و برای تربیت آنان باید مدارس ... برای مملکت اشخاص عالم الزم  شدند

 "مآب نگردند.عالی داشت که نوباوگان ما به فرنگستان نروند و فرنگی

های طالبوف نوشتۀ آدمیت( المحسنین به نقل از کتاب اندیشه)مسالک

توانست و قرار نبود که احالم و رؤیاهای شیرین همۀ مشروطیت مسلماً نمی

های اقعیت تعبیر کند. اتوپی استقرار پایهگرایشات بورژوازی ایران را به و

 ،"اجانب"، خلع ید از "استقالل اقتصادی و سیاسی میهن "، "صعت ملی"

آزادی بیان و مطبوعات، پارلمانتاریسم و آزادی فعالیتهای سیاسی و حزبی یا 

توقعات دیگری از این قبیل با محاسبات تاریخی برنامۀ انکشاف کاپیتالیستی 

 سازگاری نداشت. داری شرایط امپریالیستی تولید سرمایهعصر در جامعۀ 

بخش نسبتاً وسیعی از بورژوازی ایران در همان حال که از آغاز و 

خویش غرق در سرور و شادی  "میهن"امپریالیستی ابورژو گسترش اصالحات

دون حساب و جویی باز مداخله اجانب، "طلبی غیرمنصفانۀزیادت"بود، از 

آنان، از سرسپردگی و مزدورمنشی سران قبیله و زعمای طبقۀ خویش، کتاب 

از تعبیرنشدن رؤیاهای اقتصادی و تمنیات سیاسی خود سخت مشوش و 
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ها ها، دهخداها و حتی الهوتیجهانگیرخان ها،شد. نسیم شمالزده میآشوب

ماندن این انتظارات، عتراض و انتقاد به ستروننهایتاً چیزی فراتر از ا

شکوه از فقدان قانونیت و در یک کالم نقد  تازی اجانب،ناخشنودی از یکه

لیبرالیستی جامعۀ فئودال و شرائط نیمه مستعمرگی هیچ چیز دیگری برای 

 گفتن نداشتند. 

شدن کشور های عمومی انباشت سرمایه در جامعه، تبدیلگسترش پایه

رفرم اداری، داری، وزۀ صدور سرمایه و پیوستن آن به بازار جهانی سرمایهبه ح

 ش بهسیاسی و فرهنگی امپریالیستی، طبقۀ بورژوازی ایران را بیش از پی

شدن به سمت تسخیر اهرمهای اساسی قدرت و تجهیز خویش برای تبدیل

سی دهد. این امر طبیعتاً گرایشات مختلف سیاطبقۀ مسلط سیاسی سوق می

 ا کالًیتها درون این طبقه را نیز در کار تنظیم، تبیین، ارائه و تبلیغ سیاس

 کند. مشی اقتصادی و اجتماعی خود فعال میخط

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

تشکیل پارلمان و نوشتن "، "توشیح ملوکانۀ فرمان مشروطیت"، "عدالتخانه"

کرد. این همدلی اما مۀ مصلحین!! بورژوا را با هم همراه و همدل می، ه"قانون

بایستی محتوای سیاسی و اجتماعی می "صدور فرمان"در روزهای بعد از 

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

سر  شد کشمکش برمحور اساسی فعل و انفعاالت اجتماعی روز تبدیل می

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

مربوط به نظم تولیدی و سیاسی سرمایه، شکل و مختصات رژیم سیاسی و 
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تنظیم مناسبات میان گرایشات درونی  نحوۀ اعمال دیکتاتوری سرمایه،

داری هبورژوازی و خالصه هر آنچه که مربوط به پروسۀ انکشاف و بسط سرمای

و مجادالت درونی و بیرونی طبقۀ ها در جامعۀ بود نیز به مرکز ثقل بحث

گشت. ادبیات سالهای بعد از مشروطیت تریبون طرح، بورژوازی مبدل می

ها، انتظارات و دید و دریافتهاست. از این زمان عۀ این کشمکشاانعکاس و اش

ر جامعه حضور به بعد سه گرایش متمایز فکری و سیاسی در ادبیات و هن

 فعال یا منفعل و نیمه موثر دارند. این سه عبارتند از: 

های : گرایشی که در پایهنمای ماوراء ارتجاعیکنسرواتیسم مدرن -1

نی درو اش با بورژوازی انحصاری و امپریالیستی پیوندیمادی زیست اجتماعی

کرد و یمی دگفرهنگ و ایدئولوژی این قشر از بورژوازی را نماین داشت، افکار،

 و هافروغی ،هانوری، خواجهها، دشتیهاآبادیدولت ،هازادهداد. تقینشر می

ری، پس از آنها تمامی رجال رسمی ادبی و هنر و فرهنگ کسانی چون خانل

و  همه کوب، باستانی پاریزی،زرین شفا، حمیدی،حجازی، صفا، صورتگر، 

 همه به این گرایش تعلق دارند. 

ها و خوانیمخالف ها،طلبیناسیونال لیبرالیسم: گرایشی که رفرم -۲

 ساخت. ایران را منعکس می میانی بورژوازیهای الیهغرولندهای 

یی ها و تمنیات بورژواگرایشی که خواب و خیال ناسیونالیسم چپ: -3

ارات با الفاظ و عبخود را به دالئلی که در اینجا مجال طرح آن نیست، 

 کرد. بیان می «مارکسیستی»
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رویکرد های اجتماعی مذکور نمایندگان ادبی در میان جریانات و تنش

یعنی روشنفکران، هنرمندان و نویسندگان لیبرال بورژوازی بیش از سایر  دوم

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

گرایش نخست با نظم امپریالیستی روشن است. دلیل این امر نیز کامالً

ها و سرمایه، با دیکتاتوری عریان و فاشیستی سرمایه، با ددمنشی

هیچ قید و بی های حاکمان و مجریان نظم امپریالیستی سرمایهخوییدرنده

متولیان و مدافعان رسمی ادب و  اینان، شرطی همدل و همراز و همصدا بود.

حصاری در راستای بازتولید مستمر شرائط هنر و فرهنگی بودند که سرمایۀ ان

تولید و سودسازی سرمایۀ اجتماعی بدان نیاز اساسی داشت. ادبیات و هنری 

که بازوی ایدئولوژیک و فرهنگی و دیکتاتوری عریان و فاشیستی سرمایه را 

کرد که سایر داد و در این گذر درست همان نقشی را ایفاء میتشکیل می

ت بورژوازی از قبیل پلیس، ارتش، پارلمان، ارگانهای اعمال حاکمی

نمودند. ادبیاتی که تمامی تار و پودش از بیدادگاهها، زندانها و ... ایفاء می

ترین آموزشهای فکری و سیاسی و ترین، فاسدترین و مسمومگندیده

اجتماعی سرشته شده بود، مروج تام و تمام خرافه بود و در جهت دفاع از 

های حاکمیت این نظام به مسخ و داری و تحکیم پایهیهنظام ضد بشری سرما

گیری، محتوا، موضوع، یازید. جهتتحریف تمامی واقعیات هستی دست می

ساالری بود. به اختاپوسی قالب و همه چیزش مصداق واقعی خرافه و جهل

مانست که خونابۀ سیاه و زهرآگین جهل را از درون عروق پوسیدۀ می

مکید و با شقاوت هر چه تمامتر به شریان ذهن ریخ فرا میترین اعصار تاکهنه
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راند تا بدینسان شرائط تحمیل دیکتاتوری عریان ها فرو میو مغز توده

 فاشیستی سرمایه را بازتولید و صیانت کند. ناسیونالیسم مسموم و متحجر،

ترین شکل ممکن آن، دعوت به تسلیم و عبودیت پرستی در وقیحشخصیت

قید و شرط از نظام شاهنشاهی و هر گونه جنایت و زور، دفاع بیدر مقابل 

آورترین شکل تحریف تاریخ، کاوش در تمامی سلطنت بورژوازی، شرم

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

سنگی و توسل به فروهر و  هرین باورهای جاهالنۀ دوران پارینتپیرایش خرافه

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

 کرد. درونمایۀ ادبیات این گرایش اجتماعی را تعیین می

 ه و ازیگانبآزادیخواه جامعه با این ادبیات تودۀ مردم و گرایشات مترقی و 

یس و از پل د کهآن بیزار بودند. آنان به همان اندازه از این ادبیات نفرت داشتن

ل دلی ژاندارم و ساواک و سایر دستگاههای اداری و دولتی، درست به همین

د که ر چنهای و رسوخ اجتماعی پیدا نکرد، نیز این ادبیات هیچگاه نفوذ توده

و  زریقتترین دیکتاتوریها با استفاده از تمامی اهرمهای زور سعی در وحشی

 ها داشت. کردن آن به اذهان و مغز تودهحقنه

یز نمورد گرایش ناسیونال چپ و نقش و مکان آن در ادبیات معاصر  در

 ن نکتهه ایای الزم است. در اینجا تنها ببحث کامالً مشروح و طبعاً جداگانه

ها و نمایندگان این گرایش در مجموع چیزی کنیم که شخصیتبسنده می

دبیات ا سوای نوعی سوسیال رمانتیسیسم بورژوایی را در آثار و نظرات و کالً

 ساختند. خویش ارائه و منعکس نمی
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داری! آزادی رؤیای یک جامعه صنعتی مستقل و ملی! رشد آزاد سرمایه

مل ل کاانتخابات و تشکیل حزب، نوعی سوسیالیسم بورژوایی و در واقع کنتر

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

یاسی سدار ربی و مقوالتی از این دست تقریباً همۀ دارونهای غبه امپریالیست

ز داد. انتقاد او فکری و محتوای اجتماعی ادبیات این طیف را تشکیل می

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

ای ادع تظاهر به سوسیالیسم و کمونیسم و بافی،رازآمیزی و توسل به کنایه

  بود. های ادبیات این قشر از بورژوازیاز طبقۀ کارگر از ویژگیهواداری 

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

ای را در کل ادبیات معاصر ایران احراز مقدمه نیست وزن و مکان عمده

یز ها بود. دلیل آن نبه میزان زیادی آماج پیگرد و تعرض دولت کرد، اوالًنمی

روشن است، دیکتاتوری برای نمایندگان سرمایۀ انحصاری خواه قبل از 

بعد از آن  استحالۀ کامل دولت به ارگان سیادت طبقۀ بورژوازی و خواه طبعاً

یک شرط ضروری باز تولید شرائط انباشت سرمایه و رمز استقرار و بقای نظام 

شرائط کار، زیست و داری بود. این دیکتاتوری بطور اساسی و متمرکز سرمایه

گرفت و در این های فرودست جامعه را آماج میتوده مبارزۀ طبقۀ کارگر و

های بورژوایی نیز شد. با این وجود اپوزیسیونگیری میراستا طراحی و جهت

اری و حصتوانستند از تیررس آن بطور کامل در امان بمانند. سرمایه اننمی

زان و شرائط تولید فوق سود را به استقرار امپریالیستی، بازتولید نیروی کار ار

دید و ثبات این دیکتاتوری در دیکتاتوری فاشیستی و عریان نیازمند می
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همان حال به تسری سرتاسری آن از جمله به قلمرو حقوق سیاسی بخشی از 

گردید. بعالوه گرایش ناسیونال چپ قادر به خود بورژوازی هم موکول می

توانست باشد. این گرایش ترش اجتماعی خود نمیاحراز پایۀ طبقاتی و گس

ای بود. از یکسو خود را به طبقۀ کارگر، به کمونیسم، دچار دوگانگی فرساینده

آویخت در حالی که با همۀ اینها بیگانه و سوسیالیسم می« مارکسیسم»به 

ای از وی مجموعه «مارکسیسم»داری دولتی، بود. سوسیالیسم او سرمایه

اش نوعی عوامفریبی بورژوازی بود. از وضات مکتبی و کارگرگراییاحکام و مفر

کرد. در داری سوگند وفاداری یاد میسوی دیگر به سرمایه و نظام سرمایه

ای از رؤیاها حالی که چگونگی رشد و انکشاف کاپیتالیستی جامعه را با آمیزه

ایی در هم های سوسیال بورژوگرایی و انگارهتی، خلقسهای رمانتیسیو ایده

آمیخت. ناسیونال چپ بدینسان و با توجه به چنین کاراکتری عمیقاً می

ای که نه مقبول کارگران بود و نه مطلوب دولتمردان شد بگونهپادرهوا می

کار پیدا  و بورژوازی. کارگر آگاهی که با کتاب و قلم و روزنامه و خواندن سر

کرد احساس نمی "هدایت صادق"و  "بزرگ علوی"کرد هیچ تفاوتی میان می

ای و دومی چنین داعیه آویخت!!هر چند که اولی خود را به سوسیالیسم می

 "احمدآل جالل "و  "بهرنگی"نداشت. درست به همان شکل که بعدها نیز 

شدند. با وجود آنکه در اینجا نیز انسانهای کامالً متفاوتی برایش قلمداد نمی

و دیگری رسماً به اردوگاه راست تعلق داشت. این تمایالت و "چپ"یکی 

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

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



 31                                                     در شط جاری تاریخ

نماید. دهد و تدقیق میهایشان را شکل میآنانست که افکار و اندیشه

ل چپ در آنجا که به مضمون و محتوای طبقاتی پیکار و اعتراض و ناسیونا

گشت با گرایش ناسیونال لیبرالی مرزکشی خاصی مجادالت 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 بحساب نمی

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

انداخت. به هر حال همه این عوامل همراه با بسیاری را به مخاطره می

شدند که جریان ناسیونال چپ نیز نتواند مهم های دیگر سبب میمؤلفه

 ای را در ادبیات معاصر ایران به خود اختصاص دهد. گسترده

قع وا بورژوازی یعنی در دوم ماند گرایشیان آنچه که باقی میدر این م

اش به همان لیبرال ناسیونالیسم بود که به دلیل موقعیت اجتماعی ویژه

 شد. تاز و سرکش ادبیات معاصر ایران تبدیل میهنیروی یک

ن نیدهای بسیار دور با شناسیونال لیبرالیسم اگر چه گهگاه از فاصله

ید ای برق خشم دیکتاتورها در همۀ وجود خویش چون بصدای رعد یا تماش

-اثلرزید اما در عرصۀ مصاف واقعی میان طبقات متخاصم اجتماعی میرمی

 بود. بورژوازی خوار راستین دیکتاتوری 

های عام نظم تولید همانگونه که بر بستر استقرار پایهه او درست ب

کرد با اغتنام از یز میرهایش را پیشسرمایه ،زده و هوسناکسرمایه، ذوق

اش را دستاوردهای عظیم دیکتاتوری سرمایه نیز موقعیت ممتاز سیاسی

نمود. نقد ها تثبیت میبعنوان یک اپوزیسیون در جامعه و در میان توده
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روبنای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نظام فئودال بر پایۀ دفاع از سنن و 

داری همراه با مایهارزشهای حقوقی، اخالقی و اجتماعی جامعۀ سر

برگ "نمایی سیاسی در مقابل دیکتاتوری فاشیستی حاکم تنها لیبرال

الملّه ملّی در بورسهای سیاسی خویش بود که این صراف وجیه !! "بهاداری

کرد و این چیزی بود که برای نظم حکومتی سرمایه کامالً مورد قبول نقد می

دروغین در عین حال بر چارسوق !!!  "برگ بهادار"و قابل تحمل بود. این 

حقوق مطلق ای که طبقۀ کارگرش بر دار بیدهشت دیکتاتوری و در جامعه

نمود. آنچه که آویز بود مشتریان بسیار انبوهی را بسوی خود جلب میحلق

کردند پردازان این گرایش در صور خویش ساز میادبا و اندیشههنرساالران، 

شد. دهقانان ه هنگامۀ حیات تعبیر میبرای قشرهای اجتماعی وسیعی ب

زمیندار، مالکان لیبرال، طیف گسترده و طویل روشنفکران، صاحبان 

خیل عظیم کارکنان اداری و نظائر  های کوچک و متوسط، بازاریان،سرمایه

اینها در شعر و رمان  و داستان و نوول و نقد و فیلم و نمایشنامۀ این گرایش 

های سالیان دراز خود را بازخوانی اعتراض و اتوپیجریان انتظار و امید و 

 شد، از برکت سر دیکتاتوری عریاننمود. مسأله اما به همین جا ختم نمیمی

، تحمیل دهشتبارترین شرائط زیست مادی و معنوی بر کارگران و هار سرمایه

حتی داری کارگری و ضد سرمایهدر نتیجه فقدان یک جنبش نیرومند 

زمین نیز اگر احیاناً از زمین و کمهای وسیع طبقۀ کارگر و دهقانان بیتوده

یک سواد مکتبی خواندن و نوشتن برخوردار بودند، رؤیاها و اعتراضاتشان را 

ها و اشعار و طنزها و خالصه ادبیات و هنر همین گرایش در البالی نوشته
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در بخش اعظم و اصلی خود کردند. ادبیات معاصر ایران عمدتاً و جستجو می

تبخیر جریان زندگی و اندیشه و اتوپی و سوخت و ساز اجتماعی این گرایش 

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

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

یات و هنر نیز به همان راهی اندرکاران این گرایش طبیعتاً در ادبدست

اند که در اقتصاد و سیاست، شعر و رمان و قصه و نمایشنامه و نقد و رفته

خیالهایی آمیخته است که  و ها و تمنیات و خوابطنزشان با همان انگاره

های اجتماعی دیگر شان در عرصههمزادان و همرازان و خویشاوندان طبقاتی

و چگونگی ادارۀ امور جامعه بر آنها زاده، با آنها و بطور خاص در قلمرو اقتصاد 

 اند. زیسته و برای تحقق آنها کوشش کرده

 وشت سرمایۀ جهانی از اواخر قرن نوزدهم همراه با توسعۀ قلمرو انبا

ود را ات خبسط حوزۀ باز تولیدش به ایران فرهنگ، اندیشه، ایدئولوژی و ادبی

 ز به جریان انداخته بود. نیز در مجاری حیات جامعه فئودال آن رو

مانده و قرون وسطایی جامعه درست بهمانگونه که ساختار اقتصادی عقب

محکوم به زوال و  هافزایی و بازانباشت سرمایدر مقابل مقتضیات ارزش

بایستی بتدریج ادبیات و هنر و فرهنگ اجتماعی حاکم نیز میفروپاشی بود، 

همانگونه ه کرد. این کار بطی میپروسۀ انقراض تاریخی خویش را شروع و 

های عینی خود که پیشتر گفتیم سالها قبل از وقوع مشروطیت نخستین جلوه

نمایش گذارد. روشنفکران و نویسندگان بورژوازی کسانی چون طالبوف، ه را ب
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ای، ملکم و ... پا به میدان نهادند و در مصاف با نظام العابدین مراغهزین

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

چاکان ناسیونال لیبرال بورژوا را پی گرفت. او ادامۀ 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

حساس و ایده و اندیشه و اتوپیها و اعتراضاتشان را بدون جسارت بخشید تا ا

های فئودالی کالم عبور از داالنهای سیاه استحاله و سانسور و مسخ کلیشه

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

ش اآنچه که نیما بعنوان محتوای شعر خود ارائه کرد در آخرین برد اجتماعی

بخش  فروشانه هیچ چیز دیگری نبود،سوای یک اومانیسم اتوپیک احساس

های گوییهای او حتی از همین عامها و گفتهها، نوشتهاعظم سروده

او  ،اومانیستی مکتبی نیز تهی بود، با همۀ اینها برای روشنفکر لیبرال ملی

جامعه پرچمدار رنسانسی عظیم و گشایشگر فصلی نوین در تاریخ ادبیات 

شد. از لحاظ مضمون اجتماعی کالم و مکان تاریخی اندیشه، محسوب می

ایها و امثال آنها هم بسی نیما حتی از اسالف لیبرال خود، از طالبوفها، مراغه

تر بود اما او طراح و بنیانگذار سبکی بود که بورژوازی کارتر و لیبرالحافظهم

اش بدان برای ابراز آزاد اندیشهدر جستجوی خروج از قیود کهنۀ فئودالی و 

نیازی عمیق و تاریخی داشت. بورژوازی در ابتکار و خالقیت هنری نیما یا 

طبقاتی خویش به ارزشها و معیارهای هنری،  همگامانش تعرض فرهنگی،

این نقض نشست. فرهنگی، اخالقی و اجتماعی جامعۀ فئودال را به آزمون می
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داد، بالعکس روند انکشاف به نیما ابهت می قوانین عروضی شعر کهن نبود که

کاپیتالیستی جامعه بود که همراه با بازآفرینی اندیشه و ایدئولوژی و فرهنگ 

بورژوایی قالب متناسب اظهار و ابراز آنها را نیز در مغز و ذهن نمایندۀ لیبرال 

کرد. به کالم دیگر این داربست عروضی شعر کهنه نبود که با خویش خلق می

شکست، این جریان اندیشه، فرهنگ و ت نیما یا نیماها در هم میدس

اش ابریق تنگ اتوپیهای لیبرالی بورژوازی بود که با نیروی فشار تاریخی

خوف از نکوهش معیارها زد و بیزدۀ فئودالی را ترک میرسوبات فکری کفک

ودال شناسانۀ قرون وسطایی به شریان حیات جامعه نیمه فئو مالکهای زیبایی

 گردید. سرشکن می

الم الی اعئودناسیونال لیبرالیسم از زبان نیما و نیماییان به حافظان نظم ف

وزن  ش بهداشت که از این پس در بیان آراء و نظرات و تمنیات و انتقاداتمی

ه رمایسو قافیه و حریم و حاجب و عرف فئودالی تمکین نخواهد کرد، چه که 

رهای ساختار مدنی، ارزشهای اجتماعی، معیا داری اندیشه،و نظام سرمایه

ر گی دبینی خاص خود را دارد و اینها همحقوقی، اومانیسم، فرهنگ و جهان

 ویژهجریان طرح و تبیین و گسترش ادبی خود به زبان و فرم و قالبی خود

 نیازمندند. 

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 یشکنسنت

 کردند، معضل اساسی کار البته آن بود که اینان به رغم همۀهموارتر می

ها و ها و کشف و کرامات تا آنجا که به محتوای تاریخی ایدهپردازیرنسانس
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بی بطور طلبی انقالگشت از هر نوع رادیکالیسم و تحولحرفهایشان بر می

مطلق تهی بودند. ادبیات و کالً اندیشه و ایدئولوژی بورژوایی در این جامعه 

ستیز نبود، درست به این دلیل روشن که ای کهنهاساساً و تاریخاً مقوله

اش المللیو در وجه تاریخی و بین ارتجاعیسرمایه خود از بیخ و بن مولودی 

رنج و ستم و استثمار مردم  ها پیش به داربست سرتاسری بردگی واز دهه

 کارگر و فرودست جهان تبدیل شده بود. ناسیونال لیبرالیسم در پیامد همۀ

ای هیاهوها، کوس و کرناها، علم و کتلها و منشورپردازیها سرانجام چاره

اش را نیاکان دویست سال پیش اروپایی "عظم رمیم"نداشت جز اینکه 

د سازد. جامه و عصا و طیلسان از الضمان هویت و اعتبار طبقاتی خووجه

وار حرفهای به عاریت گیرد و با تکرار طوطی 18و  17وراث انقالبات قرنهای 

آنان ادای قهرمانان مردۀ تاریخ را دربیاورد. این کاریست که نویسندگان، 

دهخدا، فرخی  زاده،گویندگان، شاعران و هنرمندان ناسیونال لیبرال از جمال

علوی،  رفته تا هدایت،الدین نسیم شمال گقی و سیداشرفیزدی، میرزادۀ عش

احمد و گلستان، تا اخوان، شاملو، شفیعی، فروغی، براهنی و انبوه چوبک و آل

اند. آنچه که اینان گفته، دیگر همانندان بدان اهتمام کرده و با آن زیسته

دم کارگر و اند نه تنها هیچ افقی در برابر مرنوشته، سروده و به نمایش گذارده

حتی برای طیف  -گشودبایستی میکه مسلماً نمی -فرودست جامعه نگشوده 

اجتماعی و گرایش طبقاتی خود آنان هم بطور مادی و واقعی راهگشای هیچ 

 چیز نبود. 
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ی، کتبمها در نهایت به آرشیوی از الفاظ اتوپیک، ها و سرودهاین نوشته

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

سم بخشیدن به بازار تجارت لیبرالیماند که تنها خاصیتش رونقکهنه می

 مصرف بورژوازی در برهوت سیاه دیکتاتوری سرمایه بود. بی

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

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

روز تا  70ولو برای « کموناردها» کند که سالها پیش از آندورانی زندگی می

ش بدون دولت باالی سر و طبقات و استثمار طبقاتی پیای تدارک جامعه

ش خوی طبقۀ کارگر روسیه، اروپا و جهان کیفرخواست تاریخی تاخته بودند،

ین ت نواتی خود برای برقراری یک مدنیداری و منشور طبقعلیه نظام سرمایه

 الوصف او با مشاهدۀ آنچه که محصولاجتماعی را صادر کرده است. مع

چه که ا آنانقالبات کهنۀ بورژوایی است و در جریان مقایسۀ این دستاوردها ب

 گردد. گذشت دچار یک طوفان روحی عظیم میاش میدر جامعه

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

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

فرهنگی و کالً انسانی فرارسته از درون جنبشهای اجتماعی این دیار را 

نماید، تأمین اجتماعی نسبی، نقش زنان، پارلمانتاریسم، وجود مشاهده می

کند و آنگاه می ائر اینها را نظارهاحزاب، آزادی بیان و فعالیتهای سیاسی و نظ

نگرد. ناسیونالیسم افراطی وی که با نوعی راسیونالیسم به جامعۀ خودش می

رئالیستی آکادمیک آمیخته است او را به انسانی عاصی و در همان حال 
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کند احساس می "بوفی کور"نماید. خود را بسان افق و مأیوس تبدیل میبی

خود نالیدن هیچ کار دیگری از دستش  با خویش پیچیدن و که سوای در

روزی سرزمین ساخته نیست. موجودی که در زیر فشار نکبت و تباهی و سیه

بیند و ماندن و زیستن در برابر خویش نمیآباء و اجدادیش!! دلیلی برای زنده

ترین میعاد وفاداری به حرمت و ناگزیر است که مرگ را به مثابۀ شایسته

 الیستی خویش داوری و انتخاب کند. قداست باورهای ناسیون

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

دیگر  تراشد و او کهخورد و میروشنفکر ناسیونالیست لیبرال را در انزوا می

چکس به یک بوف کور تبدیل شده قادر به اظهار حرفهایش برای هی واقعاً

کند و باور ه هیچکس حرفهای او را درک نمیبه این دلیل ک نیست، دقیقاً

 نماید!!!نمی

او که خون اشرافیت مالی بورژوازی در سرتاسر عروقش جاریست نه 

و  کند، نه با آنان هیچ رابطهمردم کارگر و فرودست جامعه را درک می

ان رد آنداینها مهمتر حرفهایش حتی سر سوزنی به پیوندی دارد و نه از همۀ 

ما در ا "هدایت"همین روی در میان آنان کامالً بیگانه است.  خورد. ازمی

 دهند نیزای که خاستگاه اجتماعی او را تشکیل میمیان اطرافیان و طبقه

هایی جالهبیند زیرا آنان را خیانتکاران و رجا و مکانی برای خویش نمی هیچ

 روزیاو را به سیه "وطن کهنسال"دهد که با کردار خویش تشخیص می

 اند. سوق داده
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کند. می هدایت از ابتدا تا انتها همین مطلب را طرح و دنبال "بوف کور"

ی ونان او بر این باور است که هر چه خوبی و زیبایی است مرده است، اطمی

 نقدرآها تا سرحد مطلق قطعی است، به مرگ زیباییها و خوبیها و انسانیت

ر حضو ده و در خاکسپاری آنهاقطعی که او خودش جنازۀ آنها را مشایعت کر

رگ و چی( بوده که مداشته است و تازه این فقط او و تاریخ )پیرمرد کالسکه

اند ردهدفن فرشتۀ مقدس خوبی و اهورایی را از نزدیک و بطور واقعی درک ک

 نه هیچکس دیگر. 

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

ران گری، بیشرمی و دغلکاری آغاز گردیده است. دوران رجالهانسانیت دو

نی ، دوراادانها، سودجوها، عوامفریبان، کاسبکاران، مالها و شیرجاله ها،لکاته

 ست. شرافتمند و آگاه همراه ا که با انزواء کامل انسانهای اندیشمند،

 رسالت طبقاتی خویش در عرصه ،هدایت نویسندۀ ناسیونالیست لیبرال

های ذهنی و فکری رئالیسم کهنۀ قرن هفدهمی ادبیات را با گشایش زمینه

فاوت مادی، های متبرد. رئالیسمی که به دلیل زمینهاروپا به پایان می

افق است و به خود و بیاش در این جا عمیقاً آکادمیک، دراجتماعی و تاریخی

فانی واپسگرا همین دلیل عموماً و بطور مقدر بر ساحل یک رمانتیسیسم عر

کشد. رئالیسم هدایت درست به سرنوشت لیبرالیسم طبقه و گرایش لنگر می

ایران  میانی بورژوازیهای الیهاجتماعی او دچار است. اتوپیهای لیبرالی برای 

به هیچ چیز سوای آرزوهای طالیی تاریخاً بر باد رفته قابل تعبیر نبود. 

داری پریالیستی شیوۀ تولید سرمایههایی که طرح آنها در عصر تکامل اماتوپی
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ای که قرار است نیروی کار جامعه -برای یک جامعۀ حوزۀ صدور سرمایه 

ایران داری را به شریان هستی سرمایهها سیالب سرکش اضافه ارزشارزانش 

تنها و تنها از عوامفریبی و در عین حال خودفریبی  -و جهان پمپاژ کند

 کرد. بورژوازی لیبرال حکایت می

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

داب و آا و ها، سنتهها، دیوانساالریپرستیو تا آنجا برد داشت که برخی خرافه

ز و کاری و سازش و ترس و لرظهرسوم متحجر فئودالی را با هزاران محاف

شد!!! قابل درک با "خواص و محارم"ای بسیار محرمانه که تنها برای بگونه

رن رئالیسم ق مورد اشاره و شاید انتقاد قرار دهد. در خارج از این مرز،

 ولیدتهفدهمی اینان ناگهان با دیالکتیک مادی وجود شرائط امپریالیستی 

 ی گذاردآنکه هیچ آثاری از خود بر جابی و درجاکرد داری تصادم میمایهسر

 رتجعشد. رئالیسم آنان در هالۀ سیاه یک رمانتیسیسم مدر هوا منفجر می

 پناه "نیروانا"پیوست و به می "مزدهشت"کرد، به وار سقوط میدیوانه

له شد تا بدینوسیگر رسوای دوران پارینه سنگی تاریخ میبرد. مشاطهمی

ستتار انیاکانش!!!  "افتخارات سترگ"سیاسی موجودش را با حقارت دهشتبار 

 اش را تشفی بخشد. کند و باالخره ناسیونالیسم سرکوفت شده

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

تندنسهای متفاوت و در طیفی آمیخته از مواضع چپ و راست با همین 

بودن، افقگفته و با همین درجه از بیی پیشمحتوای اجتماعی و طبقات

بودن به حیات سیاسی، هنری و اجتماعی خویش ادامه بودن و اتوپیکمکتبی
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، ، اخوان، شاملو، کدکنیساعدیدانشور، سیمین ، احمدآل، ، چوبکداد. علوی

مصطفی  ،حمید مصدق ،زاد، کسراییفروغ فرخ، سپانلو، براهنی ،خویی

، ، احمد محمودآدمیت ،گلشیری ،آبادیدولت، آذین، هما ناطق، بهرحیمی

نویس و فراوان نویسنده و گوینده و نمایشنامه بهرام بیضایی، سیمین بهبهانی

های اجتماعی یابیدیگر برغم تمامی تفاوتهای سبکی و کالمی و یا عرصه

ین طبقاتی و سیاسی و در همین راستا و در همین کمپشان نهایتاً مختلف

دریافتهای خویش پرداختند. ویژگیها و  و ها و دیدادبی به طرح حرفها و ایده

توان های عمومی ادبیات و هنر ناسیونال لیبرالی این دوره را میمشخصه

 خیلی کوتاه بشرح زیر فرموله کرد. 

ی رکتاتودی سب و لعن رمزآمیز و توأم با هزاران کنایه و ایماء و اشارۀ -1

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

 نقدآمیز فساد اداری و دیوانساالری کهنۀ دولتی و در یک کالم نقد

  .بورژوازی ساختار قدرت سیاسی روزلیبرالیستی 

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

های دور، غلطیدن به ورطۀ نوعی بردن به گذشتهاهگریزی و پنآینده

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 های اجتماعی موجود. وفاداری قطعی و تا مغز استخوان به پایهنابسامانی

سموم توهّم پیرامون  ندنداری، پراکای تولیدی نظام سرمایهاقتصادی و زیربن

ساختن این نظام جنایتکار ضدبشری، کردن و انسانیامکان اصالح، راسیونالیزه
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بر موجودیت  کشیدن قلم بطالنستیزی و ضدیت با سوسیالیسم، کمونیسم

کتمان مزورانۀ مبارزات  .طبقۀ کارگر و جنبش کارگری جامعه و جهان

ها و لفظ ای وسیع طبقۀ کارگر، تحقیر این مبارزات، ستایش عربدههتوده

بازیهای رادیکال نمایانۀ محافل مریخی روشنفکران بورژوا، همراه با اهانت و 

 شمردن اهداف اقتصادی و اجتماعی جنبش کارگری. کوچک

یت های حاد ناسیونالیستی و لیبرال پوپولیستی، استتار واقعتنش -3

گویی روزیها، عامی موجود بعنوان منشأ و ریشۀ همۀ سیهمادی جامعۀ مدن

ای یربنانداختن بر روی زپرده رنجها و معضالت اجتماعی، پیرامون مشکالت،

ردم های دامنگیر مهای اقتصادی مصائب و مشقات و بدبختیتولیدی و پایه

وۀ ن شیکارگر و فرودست جامعه، کتمان شیادانۀ رابطۀ تنگاتنگ و عینی میا

 تم وسولید و نظام اجتماعی مسلط از یکسو و اشکال گوناگون استثمار و ت

ت استتار واقعیت وجود طبقاحقوقی اجتماعی از سوی دیگر، تبعیض و بی

 قهایاف ناپذیری قهری و ضروری منافع، مطالبات واجتماعی متخاصم و آشتی

ندی و پیوپراکنی پیرامون همدوشی و هماجتماعی این طبقات با هم، توهم

ویا ه گی و دروغین کههمرنجی میان طبقات مختلف!!! تکیه بر این انگارۀ وا

ی راستا د درهمۀ اینان تاریخ و اعتقادات و منافع ملی مشترکی!!! دارند و بای

 اهدافی واحد با هم متحد باشند!!!

سازی پروری، جعل تاریخ، قهرمانپرستی، اسطورهپردازی، کهنهخرافه -4

آفرینی و نبش قبر استخوانهای پوسیدۀ ادوار تراشی، قبلهشخصیتو 

های سنگی و نوسنگی، تفسیرپردازی دروغین و خرافی دربارۀ افسانهپارینه
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های پوچ، تزریق افیون مذهب و باورهای خرافی رنگارنگ به ذهن و مغز توده

ن یا بافیهای متافیزیکی مبتذل پیرامون شأن نزول ایمردم، آسمان ریسمان

آن شعر حافظ، این یا آن نوول هدایت، این یا آن افسانۀ فردوسی و ... 

شان، جداکردن کامل شخصیتها از شرائط عینی، اجتماعی و تاریخی

ماندۀ ماوراء زمینی قرون بار ذهنیات عقبساختن از آنان، ترویج رقتبت

می مردم انحراف افکار عمو وسطایی دربارۀ معجزات و کرامات فکری آنها !!!

کارگر و فرودست از شرائط زیست و کار و مبارزه و اعتراض و مشقات و 

بار محفلی و های خرافهساختن آنان به وراجیشان و سرگرممصائب روزمره

 افاضات اسکوالستیک. 

های دیگری از این دست ویژگیهای کلی و مشخصه اینها و بعضاً نکات

 ۲0ریور ز شها در فاصلۀ سالهای بعد اعمومی ادبیات ناسیونال لیبرالی ایران ر

نری این و هنماید. با این وجود نمایندگان ادبی تعیین می 50تا اواسط دهۀ 

ا رگرایش چه در این دوره و چه پس از آن طیف کامالً واحد و یکدستی 

اند. در جناح راست این طیف ما شاهد ابراز وجود و دادهتشکیل نمی

تیم ز هسنویس و فیلمساده و ادیب و نمایشنامههنرنمایی دهها شاعر و نویسن

عتبار و ا که شعر و رمان و فیلم و تئاتر و کالً هنرشان فاقد هر گونه ارزش

و  اجتماعی است. شاعران، نویسندگان و هنرمندانی که حتی عناصر آگاه

 پیشرو طبقۀ اجتماعی خویش هم نیستند. 

انکشاف کاپیتالیستی ، حل امپریالیستی مسألۀ ارضی و 40با آغاز دهۀ 

های تام و تمام جامعه، بخشهایی از بورژوازی متوسط آخرین باقیمانده
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را به خیر و  شرکا و رقبای حاکم درون طبقه خویشاختالفات خویش با 

خوبی مصالحه کردند و از آن پس دلیلی برای اپوزیسیون نمایی و نقد و 

ی حاکم در برابر خود انتقادات لیبرالیستی از دیکتاتوری پلیسی و فاشیست

ندیدند. انعکاس این تغییرات در ادبیات و هنر لیبرال ناسیونالیستی نیز خیلی 

و  "شعر سفید"، "هنر برای هنر"، "موج نو"هایی از نوع سریع بصورت پدیده

جناح راست  نمایش گذارد. نمایندگان ادبی و هنریه امثال اینها خود را ب

شان در ر همکیشان و همپیوندان طبقاتیناسیونال لیبرالیسم همسان سای

ای شان به جامعهجریان گسترش انباشت سرمایه و تبدیل سرزمین آریایی

شکفت. فجر باورها و شان میآکنده از سرمایه و نیروی کار ارزان گل از گل

کرد، عینیت موجود در همۀ وجوه بر امیدهایشان این بار از غرب طلوع می

های چرخید. در چنین شرائطی رخسارهت آنان فرا میمدار تمنیات و انتظارا

تراوید و رنگ شان گرد نور میبیدریغ بر نهانگاه جوشش احساس ،سپید افق

سراچۀ لطیف  ،کرد!!! رقص باورهای پیروزشعرشان را سپید و سپیدتر می

بر  "موج نو"ساخت و از درون آن شان را طوفانی میعواطف و اندیشه

ید شعرشان نیرومند و نیرومند و رنگ آن سپید و سپیدتر تافت!! موج جدمی

های مستانۀ ، عربده"چیتجهان"هنگامی که کشتار کارگران . شدمی

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

 داد. داری میاستوار حکام امپریالیستی سرمایه برای دفاع از میهن سرمایه

و استیالی تام و تمام  به بعد 59های در سال 57ایی انقالب شکست نه

اسالمیستی، ادبیات ناسیونال لیبرالی را نیز برای مدتی به جرم جریان پان
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!!! در معرض تأدیب قرار داد. اما نیروی شگرف و "بودنغیرمکتبی"ناروای 

شود پذیری و سازش ناسیونال لیبرالی خیلی زود گره از کار گساحرۀ انعطاف

و راه را برای ادامۀ حیات ادبی و هنری آنان هموار و هموارتر ساخت و 

باالخره اینکه ادبیات و هنر ناسیونال لیبرالی امروز در انتظار واپسین 

جمهور رفسنجانی و وزیر ارشادش تجدید افتخارات گذشتۀ هنرنمایی رئیس

 کند!!!شماری میخویش را ثانیه

، وار و بغایت کوتاه از مکان تاریخیآنچه گفتیم گزارشی است تیتر

و  هنر ،محتوای طبقاتی و گرایشات اجتماعی ادبیات و هنر معاصر ایران

 اورها،بها، افقها، نمای افکار، ایدهترین بیان آیینۀ تمامادبیاتی که در عام

 ست. توافقها و انتقادات طبقۀ بورژوازی ایران از آغاز تا به امروز ا

ونه که قبالً تصریح کردیم تا این زمان امکان گهمانه طبقه کارگر ایران ب

ابراز، طرح و تصویر هویت مستقل اجتماعی و طبقاتی خویش را در قالب 

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

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

تی سرمایه بعنوان ابزار پاسداری از فروش ارزان نیروی کار و ... امکان فاشیس

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 

کشد مه و تاریخ میگاه سر و کارش به کتاب و شعر و قصه و رمان و نمایشنا

ها، دید و بینیها، جهانها، اندیشهای سیاه از انگارهناگزیر خود را در هاله

جش گرایشات مختلف نها، نقد و قبولها و مالکهای داوری و سدریافت
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یابد. کارگر ایرانی تاریخ جامعه و سرگذشت مبارزات بورژوازی محصور می

بان احمد کسروی مرور کند!! دردها و اش را در بهترین حالت باید از زگذشته

آبادی فرموله های محمود دولترنجهای زندگیش را از درون رمانها و نوشته

زاد احساساتش را نماید!! با شعر احمد شاملو و حمید مصدق و فروغ فرخ

و این  شناسی را از طریق مراجعه به آثار آریانپور بیاموزد!!فریاد زند!! جامعه

گر ایران درست در حکم یک فاجعه است. کارگر ایرانی باید برای طبقۀ کار

روایتی از تاریخ شبیه آنچه که  اش را به روایتی کارگری بخواند،تاریخ جامعه

داد. تاریخ آلمان و فرانسه را به کارگران اروپا و جهان آموزش می "مارکس"

را در اش روزیها، مشقات و مصائب اجتماعی و دردها و رنجهای زندگیسیه

ای احساس، اندیشه و بازشناسی کند که رمان و نوول و شعر و نمایشنامه

اش علیه تمامیت نظام اجتماعی ترین کیفرخواست تاریخی طبقهمظهر عمیق

داری باشد. این موضوعی است که کمونیستهای واقعی، ضد بشری سرمایه

ر ایران کمونیستهای کارگر، کارگران آگاه کمونیست و پیشروان طبقۀ کارگ

 باید تمامی توجه الزم را بدان مبذول دارند. 

شعر  فترای نیز پیرامون دبینم که چند نکتهدر پایان این مقدمه الزم می

 حاضر به استحضار دوستان و رفقای عزیز خواننده برسانم. 

من نه شاعرم و نه طبعاً دعوی شاعری دارم، اما من در عین حال به رغم 

بنیان های موهوم و بیپرمدعای بورژوا و برخالف انگارهپردازان لفاظ و سخن

فروش مکتبی هیچ معیار و ضابطه و چهارچوب نمای فضلروشنفکران فاضل
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ای برای شکل بیان احساس و شدهمقدس یا اصول از پیش دیکته و تعیین

 ابراز نظر آدمها قائل نیستم. 

نسانی و شعر نوعی بیان احساس است. آنچه که مهم است زادگاه ا

 وخاستگاه اجتماعی این احساس است نه داربست لفظی و چگونگی اظهار 

 ا درنمای واقعی شعر است یتصویر آن. از لحاظ تعریف نیز آنچه که خصلت

 احساس یروینفاً بار عاطفی و سازد صرواقع شعر را از نثر و ادبیات متمایز می

 ایست که در درون آن جاریست. ویژهخود

بار مقاومت ادبی  ،احساس ایست که با نیرومندترین ولتاژشهشعر اندی

یابد. پرتوی از اندیشه که شکند و به درون آنها جریان میها را در هم میواژه

این بار بجای تئوری و تحلیل و استدالل، بجای تفسیر سیاسی رخدادهای 

اجتماعی یا آناتومی جامعۀ مدنی، بجای توضیح علمی طبیعت یا تبیین 

فی عینیت موجود، بجای رمان و نوول و نمایشنامه، تمامی بار معنوی، فلس

های سرکش اجتماعی، اخالقی، سیاسی و کالً انسانی خود را در شعله علمی،

احساس تفت کرده و حاصل این استحاله را بصورت چیزی بنام شعر به قالب 

ری کند. چیزی که در اینجا جریان اندیشه را خصلت شعالفاظ منتقل می

بودن نماید، نه موزونبخشد و از اشکال دیگر ظهور خویش متمایز میمی

اش، بلکه نه ریتم و آهنگ و قافیه و ترکیب عروضی بودنش،آنست، نه منظوم

سازد. این همان بار عاطفی و احساس نیرومندی است که بر آن فشار وارد می

شد. به کارگر آگاه تواند تعلق داشته بااندیشه و این احساس به هر کسی می

حقوقی انسانها کمونیستی که محو کامل استثمار و ستم و تبعیض و بی
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جریان مستمر زندگی اوست. به انسان آزاده و آزادیخواه و آرمانگرایی که در 

به مدافعان نظم کهنه، به دژخیم مردمان،  کند،مقابل بیداد و زور تمکین نمی

 بسیاری دیگر. به موجودات مومیایی شدۀ مریخی و به 

های این اندیشه و این احساس ممکن است اعتراضی پرشور علیه پایه

ادی مطریق نیروی  اقتصادی و زیربنای مادی نظام ستمکار حاکم و از این

( و خودجوشی در کار برقراری نظم نوین هستی باشد )سرود انترناسیونال

ای از جلوه. ممکن است "کارگران سراسر جهان متحد شوید"شعار سرخ 

یم ی تقسنان و گرسنگی را به تساو"طلبی تخیلی و آرمانخواهانه باشد تساوی

 تواند رؤیابافی رمانتیسیستی و خام یک. )خسرو گلسرخی( می"کنیممی

اد سوی نور فریه یک شاخه در سیاهی جنگل ب"افق عاصی باشد. لیبرال بی

 ک ناسیونالیست. )احمد شاملو( آشفتگی و یأس و واپسگرایی ی"کشدمی

 خورده باشد )بخش عظیمی از اشعار مهدی اخوان ثالث( ممکن استشکست

واز ا پرچاک ماه و مهر و طبیعت و دشت و دمن و یمعراج عارفانۀ عشاق سینه

 واکم شدۀ ناآرامی باشد که از برکت وجود نظام اجتماعی حارواح مومیایی

گردد جنگ و شان میبسهمی که از قبل استثمار دهشتبار نیروی کار نصی

ء اورامجدلهای مادی و زمینی را به حقارت انسان!!! عصر تلقی کرده و در 

ن اعراعالم سفلی به کشف فضایل عالیۀ انسانی مشغولند )شمار کثیری از ش

ی و باالخره ممکن است نشخوارهای زمان سیر ناسیونال لیبرال معاصر(

خشب نر بر مرگ قوی و هالۀ موجودی باشد که همراز جام باده و ابروی یا

 گذر کند. )مهدی حمیدی( 
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 های این یا آن شاعر، دعوای مبتذل وبحث شعربودن و نبودن سروده

های مختلف بازار سرمایه به راه نشینان رستهایست که حجرهتاجرانه

ن وپا کنند. سخاندازند تا از این طریق برای کاالهای خویش مشتری دستمی

حلیل تر و انتظادن این یا آن کالم شاعرانه نیست. سخن از از شعر بودن و نبو

ر ه شعکرود. سخن از انسانی است که به قالب شعر می و نقد و اعتراضی است

ینی تر و مهمتر سخن از طبقۀ اجتماعی معگوید و از همۀ اینها اساسیمی

ش اش زیر فشار موج سرکاست که جریان معیشت و کار و پیکار و اندیشه

 گیرد. شکل و رنگ و خصلت شعری به خود می احساس

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

ده کوشند تا بر روی خاستگاه اجتماعی و طبقاتی شعر پرخواهند و میمی

ض و عترااندازند. تمام بحث بر سر اینست که این یا آن شعر درد و رنج و ا

 وجودمعی، کدام مردم و کدام بخش از جامعه مدنی توافق کدام طبقۀ اجتما

 نماید. را پژواک می

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

 مثالً سهراب سپهری و یداله رؤیایی در آن نیست کهسپانلو، جواد مجابی، 

س چه العکبگروه اول خیلی شاعرترند! یا اعجاز شاعریشان افزونتر است!! نه، 

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

ای سازد دقیقاً محتودستۀ دوم متمایز می و گلسرخی یا سلطانپور را از دار

 اجتماعی و درونمایۀ اعتراضی آن است. 
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ر شعر برشت و گلسرخی شعر اعتراض به شرائط زیست اجتماعی انسان د

 ساسیای موجود است. هر چند که اعتراض به زیربنای اقتصادی و جامعۀ مدن

و، پانلآن یعنی نقد تمامی عینیت سیاه موجود هم نیست. در حالی که شعر س

نفع سپهری و خیل همگامان، شعر آدمهای غیر معترض، آدمهای ذیرحمانی، 

 داری، شعر لیبرالهای بورژواست. در حاکمیت نظام جنایتکار سرمایه

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

با  نیا،دکه جریان اندیشه و احساس و زیست و کار و پیکارش با مردم کارگر 

ست. ای، ناگسستنی و درونی اطبقۀ کارگر ایران و جهان در پیوندی ریشه

ا یش راینکه این اعتراض تا چه اندازه توانسته است پوشش مناسب شعری خو

و  دیکالدانم که اعتراض رااما این را خوب می دانم،ز کند دقیقاً نمیاحرا

ر و طبقۀ کارگر به هر شکلی که بیان شود برای مردم کارگ سرمایه ستیز

 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 

 .هستی است تصویر باژگونۀ

  

 برخیز، بردۀ مزدی!
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 با شورشی عظیم و جهانی 

 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 هستی بی میثاق

 اضطراب و فقر را هستی بی

 .تاریخ زندگانی انسان کن
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 ترین تضادها شهر عمیق، تهران

 تهران، شهر تضاد 

 الگوی واقعی یک نظام 

 شهری که پیربختک سرمایه 

 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 
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 قربانیان معبد سرمایه 

 روز  و مردمی که شب رنجدیده

 محصول رنجشان 

 را  "سود"انبار آز مالکان 

 .کندماالمال می

 

 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
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 ترین شقاوت سرمایه را نامردمی

 .کشدفریاد می

  

 ها تهران، شهر بزرگترین چراغانی

 ها نشینیبر ساحل مقارن غمبارترین تاریک

 شهر استخرهای عظیم شنا در شمال 

 های مرگبار تشنگی در جنوب با ناله

 که معصومی  "روسپیان"شهر 

  شوندسنگسار می

 ای مداران روسپیو عصمت

 که: 

 گیرند!!!مدال شرف می

 

 تهران 

 شهر اوین 

 باروی وحشت و شکنجه و اعدام 

 ها برج عظیم حماسه

 جا ای که در آنخانهسالخ

 از دیرباز تا امروز، 

 ترین کاهنان سرمایه سفاک
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 دستار با دستار یا بی

  دهندفرمان مرگ می

 و دیوارهای سرخ هر شفقش 

 خون مبارزترین انسانها را 

 زند.فواره می

  

 تهران 

 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

 ر گوشۀ آن شهری که در چها

 های سرمایه نمایندگان جهانی همۀ قطب

 در منتهای الفت و سلوک 

 تر نیروی کار را استثمار هر چه وحشیانه

 .کنندشور می

  

 تهران، شهر اعتصاب و خون 

 های کار گاه خشم تودهجلوه
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 شهر اعتصابات خشمگین کارگری 

 .هاداغ گلوله در باران

  

 تهران 

 خوردۀ بسیار شهر انقالبات شکست

 .باروی یادبود قیامهای عظیم مردمی

  

 تهران 

 های موفق بسیار شهر خیانت

 .هائه و سرکوب جنبشبرج کریه توط
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 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

 افروز با دژخیم حاکمان جنگ
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 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 

 .ایممنشور داده کردن اینبه 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، 

  .آموزروزهای شکست درس

 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،
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 راندیم، عقب می

 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

  کردیمما باید که این کار را، می

 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،
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 .کردیمشرنگ می با تمامی تلخی،

  

 و بنز خاور را،  وهای ایران ناسیونال، ولوتمامی ماشین

 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، 
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 روزهای سرد زمستان را، 

 هیچ لباسی، بی

  رفتند.درسه میبه م

 لباسی، آنان بخاطر این بی

 .شدندمیسخت تحقیر 

  

 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
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 کندیم، باید که می

 های حکومت بورژواها را، پایه

 کردیم،ما بسیار کار درستی می

 

 اما، 

 ما یک چیز بسیار اساسی را، 

 کردیم. اندیشه نمی

 شکستیم، تاختیم و میما می

 اما صرف شکستن کافی نبود، 

 مان بود.ساختن ما نیز عین شکستن

  

 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، 
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  .اردوی رایگان پیکار بودیم

 راز شکست تلخ ما نیز، 

 در همین نهفته بود، 

 ساختیم، نه بهر خویش می

 شکستیم نه برای خود.و می

  

 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

 مایه، برای محو حاکمیت سر

 برای لغو کار مزدوری،

 ای نوین، برای برپایی جامعه

 برای سوسیالیسم، 

 برخوردار نبودیم.
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 ما خود نیز،

 ای موارد، در پاره

  اندیشیدیم.ه سود بورژواها میب

 کشی، ما عاصیان بهره

 تنها به انقالب و به شورش، 

 ایمان داشتیم.

  

 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، 
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 اش، های نظامیخانهبا تمامی زراد

 اش، با همۀ سازوبرگ دولتی

 ز تمامی اندیشمندان بداندیشش، با مدد ا

 راه بقای حاکمیت خود را،

 تدبیر کرده بود.

  

 شکستیم، ما می

 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، 
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 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،

 مان به ختم انقالب دادند. فر

  ها فرستادند.ا دوباره به کارخانهما ر

 نیروی کار بازهم، 

 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
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 ها، در ژرفنای پلشت محرومیت

 اعتصاب،  محرومیت از مبارزه، اعتراض،

 محرومیت از تشکل، تجمع، 

 محرومیت از هر کار دستجمعی، 

 مان را، اهداف انقالب

 با رأی جمعی خویش، 

 تدبیر نکرده بودیم.

  

 شعارهای انقالب، 

  شعارهای ما نبود.

  داف واقعی ما نبود.نقالب، اهاهداف ا

 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 
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 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.
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 باغ 

 ها شاداب و خندانند،میوه

 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

  من به آنها آب دادم،

 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 
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 ها و از برای میوه

 از برای آنچه که با بذل جانم آفریدم 

 .آدمی بیگانه و ناآشنایم

  

 باغ اما مال من نیست، 

 من در عرف بدنهاد نظم بدبنیاد سرمایه 

 ای مزدور را مانم، برده

 ای محروم از محصول کار خویشتن، برده

 ای مزدی، برده

 که مزدش خونبهای هستن اوست.

  

 من نیست، باغ اما مال 

  !دار استباغ ملک صاحب سرمایه

 من برای باغ، 

 م، دل جانم آفریچه که با بذو از برای آن

 آدمی بیگانه و ناآشنایم.
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 نوروز 

 ست. نوروز طالیۀ زیبایی

 من این کالم را، 

 به کثرت تمامی روزهای عمر خود، 

 ام،شنیده

 ام.یا که خوانده

  

 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 



 75                                                     در شط جاری تاریخ

 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

  

 من از ساللۀ کارم. 

 دهقانان جنوب بود.  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 
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 درد برهنگی فامیل 

 در شهر لباسهای فاخر. 

 نشینی درد حقارت زاغه

 در شهر کاخهای مدرن.

  

 نوروز برای ما

 هر سال، 

 حدیث واقعی فقر بود.

  

 ما

 اما! 

 از روایت نوروز

 هر سال  

 این حقیقت روشن را 

 بر لوح خاطر خویش 

 ایم.ثبت کرده

  

 ما!

 کارگریم 

 مردم محکوم 
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 در نظام سرمایه. 

 روزی که ما 

 با اتحاد مقدس خویش 

 این بختک مخوف را 

 دفن کنیم. 

 آن روز را 

 کنیم.نوروز می
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 مشعل 

 آلود است، جهان یکسر مه

 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.
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 توان کرد؟ چه می

 چه باید گفت؟ 

 اردو سخت آشفته است،

 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
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 اگر امروز سنگین است 

 غبار راه، 

 کند بیداد، اگر مه می

 اگر اردو همه زخمی است 

 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
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 هم بزداییم رسوب و

 به مانیفست برگردیم، 

 ار سترگ خود،و پیک

 و اهداف عظیم خویش، 

 به ژرفی باز بشناسیم.

  

 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 
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 در راهست. 

 قوای خصم 

 در حال تالشی است، 

 و ترفندها 

 همه منسوخ 

 و ما امروز

 بیش از چند میلیاردیم.

  

 م، اگر مشعل برافروزی

 و راه سرخ پیکار باز پوییم، 

 چه جای شک؟

 که پیروزیم.
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 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: 

 کارگران دنیا، 

 نستوه و استوار، 

 تا میعادگاه نهایی پیروزی، 

 تازند.پیش می

 من طالیگان فرخ این پرخروش سپاه را،  

 در نور روشن تاریخ، 
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 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

 من!

 کنگرۀ سراسری شوراهای کارگری را، 

 بینم. می

 من! 

 همزمان 



 85                                                     در شط جاری تاریخ

 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، 

 خیل عظیم کارگران، 

 تفاوت، یکسان و بی

 کنند.تدبیر می
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 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، 

  ،مالکیت خصوصی را

 خرید و فروش را، 

 سرمایه را، 
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 و کار مزدوری را

 از ساحت مقدس زیست، 

 کنیم.محو می
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 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،
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 توان استوار خویش را 

 در تیر 

 بسوی دشمن خونخوار 

 شلیک خواهیم کرد.

  

 ز موج اعتصاب ما 

 گاه سرمایه دچار اختناقی سخت خواهد شد تنفس

 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 
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 چرخ تولید و حیات کارگاه خوابید 

 و رود پرخروش سود 

 هایی چند برای لحظه

 از جریان فرو ماند. 

 و خونخواران و مزدوران سرمایه 

 به ناچار 

 ره تسلیم را تمکین کردند.
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 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 

 است! تفسیر کرده

 

 مقصد کجاست؟ 

 و امروز ما،

 اردوی سرخ کار 
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 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

 بگسسته از همۀ ماوراء خویش 

  ،دولتحکومت بیانسان خود

 االر.سانسان جامعه

  

 راز تولد این انسان، 
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 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، 

 طلوع خواهد کرد، 

 و آنجاست کان خروس صبح، 

 آواز دلنشین را 



 95                                                     در شط جاری تاریخ

 سر خواهد داد: 

 گل همین جاست، "

 "همین جای برقص
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  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 استبیگر نظم اجتماعی 

 این فریادزن شاخۀ عاصی، 

 از چه روی، 

 !!اینهمه تنهاست؟؟

 در حرف او اما، 

 کنم، من شک نمی

 او راستگو است!!

 او واقعاً تنهاست، 

 ای گسسته ز جنگل، تک شاخه

 تک آدمی فراری از مردم،

  

 آری!
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 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، 

 مزدی سرمایه نیست، اعتراض بردگان هم

 ستیز ندارد،  سر او با نظام،

 های کار را، او اعتصاب توده

 کند، تحقیر می

 او جنگ بردگان مزدی سرمایه را، 

 خواند. خفیف می



 در شط جاری تاریخ                     98

 بیگانه است او با اجتماع خویش، 

 پر افادۀ بتهای مردمی !!! است او. مداح
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 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

  

 سالهایی که: 

 های تاریخ، گورهای کهنه

 با چنگهای توطئه، 

 یکی، یکی، 

 شوند، نبش می

 و از ژرفنای گورها، 
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 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، 

 با خیزش جهانی انسانهای کارگر، 

 در قبرگاه تاریخ، دفن گشته بود، 

 اینک، 

 یابند.دوباره جان می

  

 سالهای واپسین سدۀ بیست، 
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 سالهای فروریزی دیوارهای فریب، 

 همراه با نواختن سرود فتح، 

 برای فریبکاران!!!

 سالهای کشف حجاب، 

 ."اردوگاه"در قلمرو 

 

 سالهای آخر قرن، 

 های عظیم سرمایه، غوشی قطبسالهای هما

 همراه با تعرضات هیستریک، 

 به اردوی کارگران، 

 های خفته، اما بیدار فصل مقاومت

 های کار.توده

  

 سالهای آخر قرن، 

 ترین جنایات، دوران شوم

 روزهایی که ائتالف نامقدس سرمایه، 

 از غرب تا به شرق، 

 پردۀ فریب مجازات یک دژخیم!!!در 

 آری!

 پرورد خویش، دژخیم دست
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 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، 

 در زور خود نیافت.

  

 سالهایی که: 

 کارگران کشورها، 

 به جای رستخیزهای واقعی خویش، 

 گلوی سرمایه،  به جای فشردن

 در مسلخ سیاه ناسیونالیسم، 

 گردند.قربان می
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 سالهای آخر قرن، 

 سالهایی که به رغم تمامی حوادث شومش، 

 آستانه بلند بیداری را، 

 در جنبش عظیم کارگری، 

 دهد.نوید می
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  "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، 

 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
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 اول ماه مه، 

 آفرینی نیروی کار، روز حماسه

 روز سرود انترناسیونال، 

 روز خروش کارگران، 

 با عزم استوار، 

 بر توفش نبرد خویش، 

 تا محو هستن سرمایه.

  

 کارگران سراسر دنیا، 

 هر سال، 

 ،"مای"در نخستین طلوع ماه 

 سال جدید خویش را، 

 سال تداوم پیکار، 

 تا سرزمین سوسیالیسم را، 

 کنند.آغاز می

  

 اول ماه مه 

 در گاهنامۀ تاریخ زندگی،

  ،برای کارگران
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 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

 از دامن زمین،

 کنند.پاک می
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  "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، 

  گوید،از وطن سخن می

 کند!!را، تجلیل می "مام بزرگ وطن"
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 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"

 یعنی: 
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 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: 
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 ای کهنه، سرمایه واژه

 ای مذموم، مالکیت، مقوله

 فروش نیروی کار، عباراتی نامفهوم، 

 بازار، لغتی زشت، 

 ای سیاه، دولت، خاطره

 های کهنۀ تاریخی است.از دوره
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 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 

 هیچ پولی که خرد دارو 

 در کف خویش ندارد 

 ست.داروییمشکل اول من بی

  

 پدرم هر شب 
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 شبح مرگ مرا 

 وجودش  بند روی بند

 روی هر ضربۀ قلبش 

 بیند. ی سنگین میبختک

 او هیچ پولی که خرد دارو 

 در کف خویش ندارد 

 پدرم، اما 

 دیریست که او 

 ست."تولید دارو"کارگر
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 در شط جاری تاریخ 

 من کارگرم، 

 مولود آخرین تاریخم

 های اخیر تاریخ سده

 همه جا 

 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 
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 اما!

 هرگز!

 ام قادر نگشته

 تا مرز باژگونی این هستی 

 تاختن دهم.

  

 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.
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  1848در 

 مانیفست 

 یعنی: 

 منشور انهدام نظام سیاه معاصر را 

 کار این نظام مغز بانیان تبه بر

 کوبیدم.

  

 چندین سال بعد 

 در سرزمین تزارها 

 سرمایۀ بزرگ روس را 

 ام سالهبا جنگ بیست

 در رزمگاه جاودانۀ اکتبر 

  شکستی نظامی دادم،

 اما!

 این بار نیز

 بسیار زود 

 از پا درآمدم.

  

 ترین شکست من بود. شکست اکتبر دردناک

 بعد از شکست اکتبر 
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 زنجیرۀ عظیم آوردهایم 

 در سرتاسر جهان 

 گسسته شد.

  

 درفش سرخ رزمهایم 

 مانیفستم 

 اعتراضنامۀ پرشورم 

 هویتم 

 ام و تمامی هست و نیست سیاسی

 در دست دشمنان بداندیشم 

 غصب گردید.

  

 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 
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 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 

 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 

  کوبم،در هم فرو 

 آنجا که من مصمم بودم 
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 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.

  

 من باختم، 

 و آن پس، 

 تا سالهای سال،

 دشمن، به نام من، 

 نظم پلید کهنۀ موجود را، 

 گردۀ لهیدۀ من بار کرد.بر 

  

 من در همه جا، 

 به اسارت دشمن درآمدم. 

 در اردوگاه، 
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 مهد تولد اکتبر!

 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.

  

 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
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 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.

  

 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.سرمایه تبدیل میبه 
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  :وقتی که

 قانون سودسازی سرمایه، 

 ونیست مردم دنیا،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، 

 در تمامی قلمرو خاک، 

 بسته است  پینه

 بیگانگی آدمها با خود 

 طبیعت محتوم زندگی است.

  

 وقتی که تودۀ مردم، 

 "قانون"های در جراحت تازیانه
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 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، 

 بر زندگانی انسانها

 سنگین است. 

 خودیگانگی، با

 خیالبافی موهوم است.

  

 انسان خودیگانه 
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  خون نطفۀ وجود خویش را 

 تضاد، در هستی برابر بی

 و یی نباورهادر تابش فروغ 

 بر دامن کرامت سوسیالیسم 

 بخشد.جان می
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  "زورآباد"کنار شهر

  پیچدغریو باد می

  .کند بیدادو سرما می

 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.میسخت 

  

 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 
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 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

 لرزیم.بسان بید می
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 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

 تمام شور هستن را 
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 ز قلب پاک محکومان این نظم سیه 

 سازد.تاراج می

  

  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 

 جای جستجو رزمگاه خویش به 

 های نظم موجود به جای انهدام پایه

 به پشت جبهۀ پیکار دشمن 

 اند.حمل گشته

  

 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،

 ماندگاری سیاهی نیست.نشان 

  

  سیاهی ماندنش را خواب خواهد دید،

 و سربازان رزم پرخروش صبح 

 ستاد سرخ پیکار جهانی را 

  دوباره باز خواهند ساخت

 و تا قلب سفیدی پیش خواهند تاخت.
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  "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، با سرنیزه و

 سوار خودروها 

 ها، برای حمله به کارخانه

 برای شکستن اعتصابات کارگران، 

 برای دستگیری و کشتار کارگران مبارز 

 شوند، اعزام می

 کنند.میهای ما عبور از کنار زاغه

  

 بینیم. ما هر روز این خیل جانیان را می

 ما سالهاست 

  شاهد وقوع مکرر این جنایتیم.

 مان ما خود تمامی
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 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

  

 ما اما!

 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

 ۀ پیکارهای خویش، و ادام

 مانع نگشته است.
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 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 

 در گندزار بحران 

 خوارهای شکمباره الشهو این 

 در تمامی اعصار 

 ها هزار انسان را دهمرگ عمومی 

 بزرگ موهبت رأفت خدا 

 خواندند!!

 

 نفرین به این خدا 

 این بدسگال مایۀ افسون 
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 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 

 اینسان جواب گفت:

 ای ننگ بر شما!

 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. برده به تاراج
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 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

  

 وی از نور است. پرت ستاره

 آنسان که من نیز 

 با رؤیت فروغش 

 هر شب 

 شب را دنیای روشن بی

 در انتهای سیاهی 
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 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. 

 ستاره در پی نابودی سیاهی نیست. 

 ستاره در تمامی عمرش 

 با شب 

 در آشتی است.

  

 دنیای من!

 دنیای روشنی جاودان 

 دنیای آتی انسانها 



 در شط جاری تاریخ                     136

 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!

 یک انسانها که یک

 خورشید جامعۀ خویشند

  

 آنجا که: 

 روز 

 پرتو زیبایی 

 هاست.از نقش قدرت آحاد توده
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 نگاه در هر 

 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

 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 
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 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

 تا شمال روسیه 

 شوند.از کار بیکار می

  

 در هر نگاه 

 صدها هزار جنایت 

 صدها هزار کشتار 

 صدها هزار مردن معصومانه 

 در انتظار کفی نان 

 هزار فحشاء  اصده
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 در ساحل خیابانها 

 تاد صدها هزار مع

 در واپسین نگاه 

 دهها هزار انسان 

 در پای چوبۀ دار 

 اینها، همه 

 زنجیرۀ جنایت سرمایه است. 

 اینها همه 

 آثار شوم حاکمیت سرمایه است.
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 پاالیشگاه نفت آبادان 

 روییده بر کرانۀ شط 

 در ساحل خلیج 

 قلب خونپاالی سرمایه 

 پرخون و پرخروش 

 نسان که مستمر آ

 در هر نگاه 

 ها کارگر را لیونیخون مکیدۀ م

 ز سرمایه آبه حلقوم 

 به انداموارۀ ناپاک این نظام

 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
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 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، ما کارگرا

 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

 پیکارهاست، ترینپیکار ما سترگ

 زیرا که ما مصممیم،

 دنیای باژگونۀ انسان را، 

 از پایه و اساس تغییر دهیم.

  

 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.وپار میبا 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، 

 همرزم و همصدا شوید. 
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 جنایت

 دنکارگر ترک در حادثه فروریزی یک مع 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

 و مزد خون بردۀ مزدی 

 هیچ دردسری بی

 حتی 

 با شهروایی

 گردد.خرید و فروش می
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 آری 

 مرگ شنیع صدها کارگر 

 در ژرفنای خاک 

 و آن پس 

 غریو گرسنگی صدها فامیل 

 صدها کودک 

 صدها مادر و همسر.
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 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. 

 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 
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 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 

 عزم مصمم یک ارتش 

 یک ارتش عظیم و جهانی را 

 بر انهدام هستن سرمایه 

 بر آفرینش جهانی نو 

 ام.جزم دیده
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 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. 

 تاریخاً سرمایه،

 در بندبند وجودش 

 زهدان هر عفونت است. 

 راسیسم نیز 

 سرمایه است.  "خودستیزی"تبخیر کور 

 دار سرمایه

 بوف علیل تاریخ 

 در خودستیزی سرمایه 

 هذیان مرگ خویش را 
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 ها با انتشار خرافه در ذهن توده

 کند. ساز می راسیسمبه سمفونی سیاه 

 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"

 

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

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

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

رهای مخالف و رفت موجی از اظهارنظاین سخنرانی همانگونه که انتظار می

حریم موافق را در میان ایرانیان برانگیخت. مخالفان که عموماً از سنگربانان 

، عشاق مفاخر ملی!!مقدس سرزمین اجدادی!!، پاسداران حرمت و شرف 

های ورجاوند نژاد اسوه آرامدلباختگان بی ،چاک مام کبیر میهن!!سینه

و مدافعان « قدسات ملیم»اهانت به  عزم هر نوعدشمنان آهنین ،آریایی!!

به باد حمله گرفتند. موافقان نیز طبعاً را بودند، او !! "فرّ شاهنشاهی"استوار 

ستیزی او را ستودند و بر گرایی، خالقیت فکری!! پژوهشگری و سلطنتمردم

ها گفتند!!! آنچه که در این میان بکلی ناگفته ماند این بود شهامت وی آفرین

ها و جنگ و دعواها پردازیها، ستیزهکشیو صف که به رغم همۀ این صف

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

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

ردار ها و کآفرینیابتکارات، حماسه ها،ها، فداکاریپردازیها، اندیشهقهرمانی

سترگ این یا آن شخصیت استثنایی و فرزانه است. منظور من از طرح و 

انداختن بر روی اختالفات و های مشترک فکری مسلماً پردهتصریح این پایه

تفاوتهای موجود میان این گرایشات اجتماعی متمایز نیست. چنین کاری 
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نسانی آزادیخواه، تردید ایعنی استتار و انکار این تفاوتها مرود است. شاملو بی

مخالف دیکتاتوری و خفقان و استبداد است. در حالی که منتقدین او بعضاً 

حتی از مدافعان نظام ضد بشری شاهنشاهی هستند. من این تمایزات را 

های اساسی تحلیل الوصف در آنجا که به پایهبینم و آنها را قبول دارم، معمی

موافق و مخالف، میان الالت شود میان استدو درک از تاریخ مربوط می

نویسی هیچ تفاوت کیفی نویسی مورد انتقاد شاملو و نقد او بر این تاریختاریخ

 و اساسی قائل نیستم. 

پایه، یب، خیالبافانهدرک شاملو از تاریخ و تحوالت تاریخی درکی کامالً 

 در ریخه تابارتجاعی و بیگانه با تحلیل ماتریالیستی تاریخ است. نگرش شاملو 

کند که نگرش مخالفان و اساس از همان متدولوژی و اصولی عزیمت می

 ریزی شده است. منتقدین ناسیونالیست او بر آن پایه

دادن همین ای است برای نشانمقالۀ زیر کوشش بسیار ساده و اولیه

از  وآلیستی شاملو پردازی رمانتیسیستی و ایدهواقعیت، نقدی است بر تاریخ

و  بقاتیتر آموزشی است برای طبقۀ کارگر ایران در نقد طاساسیآن مهمتر و 

 ووشته ادبیات متحجر بورژوایی. منظور من از نگارش این نداری ضد سرمایه

. تنیس زدن به مباحثات روشنفکرانه و آکادمیکطرح این مطالب مطلقاً دامن

ائه ر ارنتایج سیاسی، عملی و آثار کنکرت اجتماعی این بحث مقصود واقعی د

 و طرح مطلب است. 

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

کند. او از آینده و در واقع از آیندۀ ایران!! در دانشگاه برکلی از آن آغاز می
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ت بیمناک است. چرا؟ پاسخ روشن است!! شاید هم از آیندۀ مردم ایران!! سخ

کنند. کدام تحریف؟ او بیند که تاریخ را تحریف میاو با چشم باز، دیده و می

دهد: جشن مهرگان را سالروز پیروزی کاوۀ آهنگر بر ضحاک توضیح می

و آیین میتراییسم و رابطۀ آنها با  "اسطورۀ مهر"کنند!!! از قلمداد می

!! پرده "بردیا"ند!!! بر ماهیت مردمی و انقالبی قیام دانچیزی نمی "مهرگان"

های زنند. ایدهجا می "گئوماتای مغ"اندازند و فریبکارانه او را به نام می

کنند و مزورانه او را به ترویج طلبانه و رادیکال مزدک را تحریف میتساوی

ر و تتر، دردناکنمایند. از همه مهماشتراک در روابط زناشویی متهم می

این رهبر بزرگ قیام مردمی و براندازندۀ نظام  "ضحاک"تر اینکه، اساسی

کنند و بالعکس ای ضد مردمی، مستبد و سفاک تصویر میطبقاتی!! را چهره

این عنصر لومپن خائن به مردم و آلت دست شاهان را  "کاوۀ آهنگر"

 ای معرفیرادیکال، انقالبی و رهبر آگاه جنبش تودهبسیار شخصیتی 

 عظیمی!!!(سهمگین و های )چه مصیبت نمایند و ...!!!می

هایی است که شاملو در اینها نمونۀ جعلیات، روایات کذب و دروغپردازی

گردد کشف کرده و به خاطر نویسی موجود تا آنجا که به ایران بر میتاریخ

 ! را با!!این درد سنگین او !!آنها از آیندۀ ایران و ایرانی بیمناک است!

نهد، از آنها استمداد دانشجویان و روشنفکران ایرانی مقیم آمریکا در میان می

ویژه بر این ه ب وی دهد!!کند و اهمیت درمان درد را به آنان هشدار میمی

آنان همواره و  !!"تودۀ مردم حافظۀ تاریخی ندارند"نماید که تأکید می مهم!!

تفاوتی ۀ اجتماعی خویش بیدر همه حال نسبت به پیشینۀ تاریخی و گذشت
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نشان داده!! و به همین دلیل هم مخاطبان خوبی برای حرفهای او نیستند!!! 

شان را توانند و باید حافظۀ تاریخیروشنفکران ایرانی در خارج کشورند که می

کند فهم و درک فهمد و نقد میای که شاملو میکار اندازند. تاریخ را بگونهه ب

، اگر آنها !!این جماعت روشنفکر خارج کشوری چنین کند . اگر!!و نقد کنند

تاریخ را بدینگونه نقادی و دریافت کنند احتماالً نگرانی شاملو از آینده هم 

  برطرف خواهد شد!!!

وایت ر ، نقد او به!!، درک او از تاریخ!!دلواپسی شاملو نسبت به آینده

، های مردماو به تودهاعتمادی عمیق تا سرحد انزجار ، بی!!تاکنونی تاریخ

ور توسل وی به جماعت روشنفکر منزوی و مکتبی و غیر اجتماعی خارج کش

ه بدام ای هستند که هر کو ... همه و همه مقوالت منسجم و واحد و پیوسته

، منحطغیرواقعی،  بغایت ارتجاعی، تنهایی و همۀ آنها در مجموع درکی

طبقات و  تاریخ، انسان، جامعه،آلیستی از رمانتیسیستی و ایدمحور، سرمایه

ه هر لو بیخ در تصور شامگذارند. تارمبارزۀ طبقات اجتماعی را به نمایش می

دارد تاریخ رغم همۀ خشم و قهری که علیه مخالفان ابراز می حال و به

!!! است ها و در یک کالم تاریخ انسانهای برترشخصیت قهرمانان، فرزانگان،

وج ماین اتهام نیست، واقعیتی است که در تمامی آثار هنری و فکری او 

 زند. می

ن بمثابۀ ها و به قهرماناشاملو همواره و از دیرباز تا امروز به شخصیت

های . او همواره به انسان!!نیروهای واقعی محرک تاریخ نگریسته است

قلبشان به هفت شمشیر عشق در "ای اندیشیده است که استثنایی و ویژه
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شیران آهنکوهی که میدان خونین سرنوشت را با "، "خون نشسته باشد

که در  ایهای تک و روییده از جوهرۀ ویژهشاخه"، "پاشنۀ آشیل در نوردند

سیاهی جنگل تمامی جنگل و جنگلیان را تحقیر کرده و یگانه و نستوه 

مردانی از  ،، و خالصه"کاشفان فروتن شوکران کبیر"، "بسوی نور فریاد کشند

را  "هاخورشید آزادی توده"و  "ها را بشکافندسینۀ سیاهی"سرشت ویژه که 

 بجنبانند!!!

 نهایین قهرمانان، این انسا، ا"هاپرومته"از نظر شاملو اینان، این 

رای همیشه شبی اختران سوخته که با مرگشان زمین ب"جاویدان، این 

ب بر ل و این مشعلداران سرود "اسفندیاران مغموم"این  ،"ماندستاره میبی

عنی یخ ماینانند که به تار .دهندریخ را تکان داده و تکان میهستند که تا

د، ر دستنابزا وحافظۀ تاریخی ندارند!!! آلت فعل نقشند!!! ها بیاند!!! تودهداده

و  "ضحاک"اند!! در گذشته اند و اکنون نیز دقیقاً چنینهمواره چنین بوده

رکت حو دیگران بودند که تاریخ را به  "یعقوب لیث"و  "بردیا"و  "مزدک"

یخ ای تارد بردرآوردند!!! امروز نیز روشنفکران ایرانی در خارج کشورند که بای

 عیین مسیر کنند!!!ت

شود، شاملو سخت در بدینسان تا آنجا که به تحلیل تاریخ مربوط می

جستجوی انسانهای ویژه است تا آنان را به مثابۀ نیروهای واقعی محرک 

کند . در این زمینه آنچه شاملو را از مخالفانش متمایز می!!تاریخ معرفی نماید

و  «مترقی»های ز میان چهرهاین است که او همه جا قهرمانان خویش را ا

ها تفویض کند و نقش سازندگی تاریخ را به آنانتخاب می «!!!مردمی»



 155                                                     در شط جاری تاریخ

، در حالی که مخالفانش این نقش را به شاهان، جالدان و سفاکان، !!نمایدمی

 دهند. به امپراطوران و دیکتاتورها اختصاص می

جود نش ومخالفامیان شاملو و این تفاوت همانگونه که قبالً اشاره کردیم 

 شانایۀ و تمایالت بشردوستان ، خلقیطبعاً از گرایش مردمی دارد. شاید یا

که  کند. در این مسأله جای تردیدی نیست اما واقعیت این استحکایت می

ترین جهات با های متفاوتشان در اساسیهر دو نگرش به رغم تمامی جنبه

-رمایهس، هر دو ارتجاعی فوق ،هم همگن و همخونند. به این معنی که هر دو

 به شدت ، هر دودر خدمت بقای استثمار و جامعه طبقاتیهر دو  مدار،

های قدرت و دیکتاتوری طبقات تحکیم پایه ساز و کاراسارتبار و 

 استثمارگرند. 

ر مشکل واقعی زندگی مردم کارگر و فرودست چه در ایران و چه در ه

 نویسی موجودو نقد واقعی تاریخها نیست. ایراد کجای دنیا تعویض قهرمان

حجر تل و نیز هیچ ربطی به تحریف نقش قهرمانان ندارد. بالعکس تمامی ابتذا

 مانیهاقهر نویسی در این نهفته است که تاریخ را به تاریخبار این تاریخچندش

دهد. ل میپردازان تقلیها و ایدهها و اندیشمندان، ایدهو قهرمانان، اندیشه

ظام نزندگی مردم کارگر و محروم در شرایط کنونی نیز وجود مشکل واقعی 

 است که آنان را محکوم، مجبور،ای جنایتکارانهاجتماعی ضد بشری و 

ش سازد که تا همۀ اختیار و قدرت و نقمرعوب، مقهور و یا متقاعد می

مان هگیری را از خود سلب کنند و این نقش را به دیگران یعنی به تصمیم

 . مایندمافوق!! محول ن افرادو  ، نیروهای باالی سررگزیدگانقهرمانان، ب
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 از شاملو از برخی روایات تاریخی ناراضی است، همانگونه که بسیاری

در  وافراد، احزاب و نمایندگان سیاسی طبقۀ مسلط در این یا آن جامعه 

 ها و کارکردهای نمایندگان، احزاب وسراسر این جهان نیز از سیاست

ریب رسند. کارگر آگاهی که فنظر نمیه گر همین طبقه راضی بگرایشات دی

نمایی به اپوزیسیونهای میان آن احزاب را نخورد، مسلماًمجادالت و کشمکش

 شاملو در مقابل تاریخ نگاری رایج نیز متوهم نخواهد شد. 

 رجهدجدال احزاب یا نمایندگان فکری طبقۀ مسلط در هر دوره و به هر 

اعی ، نهایتاً بر محور چگونگی تداوم و حفظ نظام اجتمو شدتی که باشد

و با یز ولنزند. اعتراض شاملو به راویان وقایع تاریخی حاکم دور میبشرستیز 

 از، گمراهسنویسی دروغینفرض صحت ادعای وی سرانجام صرفاً چهرۀ تاریخ

 کند. و وارونۀ بورژوایی را مشاطه می

پردازی اندیشه نیست. ثمرۀصول قهرمانی قهرمانان تاریخ مح

مندان نیست. میراث کارکرد پیکار و مبارزۀ میان قهرمانان و اندیش

باشد. مناسبات اجتماعی و طبقاتی یک جامعه را قطعاً ها نمیشخصیت

جامعۀ  "بردیا"کنند. این سخن که گویا جابجا نمی "ضحاک"و  "بردیا"

مسلماً  طبقه برقرار ساخت!!! یا ضحاک امتیازات طبقاتی را ملغی کرد!!بی

حق عینی است و ه است. تاریخ یک مقولۀ ب آور و منحطمبتذل، تهوعسخنی 

آنست که تاریخ کند در عینیت تاریخ به همانگونه که مارکس تصریح می

خبگان نیست که است. این رخدادهای تصادفی ناشی از نقش ن مبارزه طبقاتی

کنند. بالعکس این شیوۀ تولید مادی در هر جریان واقعی تاریخ را تصویر می
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دورۀ معین است که وجود اجتماعی طبقات متخاصم و متفاوت، مناسبات 

اجتماعی میان این طبقات، مبارزۀ طبقاتی و نقش نمایندگان گوناگون این 

 زند. کند و رقم میطبقات را تعیین می

 ها یا قهرمانان نیستقاتی هماوردی و جدال میان شخصیتمبارزۀ طب

ی بلکه جنبش و پراتیک تودۀ وسیع انسانهایی است که شیوۀ تولید ماد

ا سلب آنه موجود و نظام اجتماعی حاکم امکان ادامۀ زیست آزاد انسانی را از

 کرده است. 

مبارزۀ طبقاتی بروز کنکرت و مشخصی از هستی متناقض شیوۀ تولید 

ی در یک دوره است. شیوۀ تولید مادام که بستر رویش و زایش المحالۀ ماد

طبقات اجتماعی متعارض باشد، مبارزۀ طبقاتی را نیز بازتولید خواهد کرد. 

-شیوۀ تولید در جریان گسترش اجتماعی خود الجرم از شکل ویژۀ اقتصادی

هنگی، رود و در این راستا همۀ ساختارهای فکری، اخالقی، فراش فراتر می

ایدئولوژیک و همۀ بنیانهای سیاسی، اجتماعی و حکومتی و ... را بازآفرین 

کند. بر همین پایه مبارزۀ میان طبقات نیز در دایرۀ خاص مسائل می

 های فکری، ادبی،ماند و بطور بالضروره به همۀ عرصهاقتصادی محدود نمی

کند. طبقات فرهنگی، اخالقی، هنری و اجتماعی تسری پیدا می سیاسی،

متخاصم اجتماعی و حتی گرایشات متفاوت درون یک طبقه در تمامی طول 

یک دورۀ تاریخی معین نه فقط در پهنۀ انتظارات اقتصادی که در تمامی 

 دهند. استمرار جبری،های سیاسی و اجتماعی مذکور با هم مصاف میعرصه

پذیر انقالب یاب و فزایندۀ این مبارزات سرانجام در جریان گریزناشدت
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قه یا طبقات فرودست بر محو سلطۀ سیاسی های وسیع طباجتماعی توده

بندد. انقالب در صورت پیروزی و به شرط تداوم در طبقۀ حاکم کمر می

ایدئولوژیک و کالً  های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی،جهت محو تمامی بنیان

 تازد. اجتماعی ناشی از مناسبات تولیدی پیشین به پیش می

 یز،خود تاریخ ستبدینسان تاریخ در واقعیت مادی، انسانی و اجتماعی 

ها است. شخصیت کشاکش و پیکار میان طبقات متضاد و متخاصم اجتماعی

زدک اه مشان و از هر طبقه و گرایش که باشند، خوبا همۀ نقش ویژه و خالقه

و  خانرضا و مازیار و اسپارتاکوس باشند و خواه کورش و قیصر و انوشیروان و

ا یردمی قهرمانان از هر قماشی که باشند، م، سازندۀ تاریخ نیستند، خمینی

نریز، ا خویکار، انقالبی یا ضد انقالبی، مصلح ضد مردمی، رادیکال یا محافظه

ش، تنها رین نقاالتجهانگشا!! یا جهاندار!!! دادگر یا جبار و ... در هر حال و در ب

از  وفکری، تاریخی  جتماعی از حضور سیاسی،به مثابۀ نمایندگان یک طبقۀ ا

 کار،گردند. آنان افتوان دخالتگری و تأثیرگذاری اجتماعی برخوردار می

را  ها، تمنیات و مطالبات طبقۀ اجتماعی خویشها، انتظارات، ارزشایده

 کنند. نمایندگی می

طبقه، خود سطح کنکرتی از گسترش مادی، انسانی و اجتماعی شیوۀ 

شان با کار خویش شیوۀ تولید را ها در جریان عادی زندگیاست. انسان تولید

آفرینند، آنها در همان حال که وسایل معیشت خود را میرانند. به پیش می

شیوۀ تولید شکل ویژه و پردازند. ها نیز میبه تولید افکار و باورها و فرهنگ

مناسبات ملکی ناشی از کند. آدمها بر اقتضای کنکرتی از مالکیت را تقریر می
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گردند. شیوۀ تولید معین به طبقات متفاوت و متضاد اجتماعی تقسیم می

گیرد. طبقۀ مسلط در هر دوره وسائل تولید مادی آن دوره را در اختیار می

صورت نیروی مادی و اقتصادی حاکم بر جامعه ظاهر ه نه فقط ب این طبقه

ها، افکار و ن، اخالقیات، اتوپیکه معیارها، ارزشها، فرهنگ، سن گردد،می

کند نیروی معنوی مسلط بر جامعه بازآفرین میشکل باورهای خود را نیز به 

 دهد. و گسترش می

بدل ر مبه کالم دیگر افکار طبقۀ حاکم در هر عصر به افکار حاکم آن عص

ابط ر روگردد. این بدان خاطر است که افکار حاکم چیزی جز بیان اندیشوامی

 های اقتدار وباشد و این درست همان روابطی است که پایهاکم نمیمادی ح

اشی ندهد. شیوۀ تولید و مناسبات اجتماعی تسلط طبقۀ حاکم را تشکیل می

اه راز آن در جریان تداوم و بسط خویش سرانجام به مانعی عظیم بر سر 

صر عکه  گیرند. در اینجاستتوسعه و تکامل نیروهای مولدۀ اجتماعی قرار می

 یش ورسد. در طی این دوران بر امتداد پروسۀ روانقالب اجتماعی فرا می

اتی ذهای اقتصادی شیوۀ تولید نوین و الجرم تشدید تناقضات گسترش پایه

مناسبات اجتماعی حاکم، طبقه یا طبقات فرودست به اشکال مختلف 

ن معی زنند. علیه شکلاعتراض اجتماعی علیه این روابط و مناسبات دست می

آن  حقوقی اقتصادی خویش درکنند و با بیاستثمار طبقاتی آن مبارزه می

عرض اش را آماج حمله و تستیزند. سلطۀ سیاسی و ساختار حکومتینظام می

 وکشند. فرهنگ اش را به نقد میدهند. ارزشهای اخالقی و انسانیقرار می

 گیرند. سنن و ادب و هنر آن را به باد انتقاد می
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ک ز دراگردیم. شاملو به نقد!!! شاملو از تاریخنگاری موجود بر میحال 

ویش خ "گرانمایه و محقق دوست"داند. او مانند مادی تاریخ هیچ چیز نمی

ات جامعه را به طبق "جمشید"بر این باور واهی است که  "وریصح"آقای 

آید و نظام طبقاتی را در هم تقسیم کرد!! پس از جمشید، ضحاک می

 جامعه را به رسد. فریدون مجدداًمی "فریدون"آنگاه نوبت به  کند!!شمی

 کند!!طبقات تقسیم کرده و نظام طبقاتی را احیاء می

نه  د که تاریخ در تصور شاملو نه فقط یک جریان واقعی نیست.یبینمی

ی انسان فقط تاریخ تکامل جوامعنه  باشد،نمی پویه پیکار میان طبقاتتنها 

 مضحکی در دست شاهان و قهرمانان است.  که صرفاً بازیچۀ نیست

طبقه برپا کند! ضحاک جامعۀ بیجمشید جامعه را به طبقات تقسیم می

طبقۀ توحیدی! ضحاک در تئوری تاریخ و نقد سازد! البد مثل جامعۀ بیمی

برای مردم  مرد نامتناهی و موجود مافوقی است که اصالً ،رادیکال!! شاملو

خویش قابل درک نیست!!! او با قیام فردی و شخصی خویش مردم زمان 

جامعه را از تمامی قیود و رنجها و مظالم و جنایات جامعۀ طبقاتی آزاد 

که اصالً توان تشخیص  شعور!!!کند!!! اما همین مردم نادان و ابله و بیمی

وپا و سرلومپن بی"خوب و بد و سود و زیان خویش را ندارند!!! به دنبال یک 

افتند و دوباره بساط طبقات و جامعۀ طبقاتی را راه می "خائن به منافع خود

ها گسترانند!! تاریخ در روایت شاملو قرار نبود هیچ مکان و نقشی به تودهمی

ها برای اینکه جایگاه قهرمانان و اسوه ،"سگ خور"تفویض کند، اما این بار 
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ها در ویرانسازی تاریخ تودهدر ساختن تاریخ محفوظ بماند، الزمست که 

 ذینقش باشند!!!

وکاست همان کمروایت شاملو از تاریخ و تعبیر او از مکان قهرمانان، بی

. است "یاله نبوت انبیاء"و اسارتبار مذهبی به  ، ماوراء ارتجاعیاعتقاد خرافی

ای با این تفاوت که در درک موهوم و مسموم مذهبی مذکور، الاقل عده

شر های ماوراء باما شخصیتکردند، خود را درک می "غمبرانپی"، "مؤمن"

 راز مرگشان غم عشق و درد"شاملو موجودات مریخی مرموزی هستند که 

 است!!! "تنهایی

ا ی یخنیروی مادی سلسله جنبان تارفهمد، نه از شاملو نه تاریخ را می

کند، یداند، نه مفهوم مناسبات اجتماعی را درک مچیزی میمبارزه طبقات 

مق نه به معنای طبقه هیچ آگاهی دارد، نه راز انقالب اجتماعی را تع

ها و توده شناسد، نه رابطۀها و نقش آنها در تاریخ را مینماید، نه تودهمی

امربوط نهای گسسته و یابد. او رشتۀ تکامل تاریخ را در حلقهرا در می آگاهان

ر جا د او هیچ و پوچند. او همهها برای کند. مردم و تودهقهرمانان گم می

اعتراض او به تاریخنویسی رایج اعتراض به  است. "منجی"جستجوی 

 هاست!!!جابجاسازی غیرمنصفانه و خائنانۀ نقش شخصیت

 کاوه مرتجع بوده است. ضحاک مردمی بود. جمشید جامعه را طبقاتی

 ردمیمکرد. ضحاک جامعۀ بدون طبقه برپا ساخت!! بردیا یک منجی مبارز و 

ز د و اشباید که دست به کار  اما تاریخ شخصیت او را لوث کرده است،بود، 

 وی اعادۀ حیثیت نمود!!! و... 
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رمانان ای از کارکرد قهشدهآلیزهتاریخ در روایت شاملو وقایع گسستۀ ایده

که  خورندمی بینی شاملو تنها به درد آنفهمی و تاریخها در تاریختودهاست. 

 وها باشند!!! همچنانکه در پندار پوچ ار و محمل نقش شخصیتموضوع ک

 نبیاءااسالمی راز آفرینش انسانها آنست که موضوع نبوت منحط و ارتجاعی 

  باشند!!!

ها دهاین یک واقعیت مشهود و کامالً عینی است که به گفتۀ مارکس تو 

اند، هشد اقعهمواره آلت فعل تاریخ و ،های پیشین، تا زمان مادر تمامی دوره

 فهمد. اما این درست عکس آن چیزی است که شاملو از تاریخ می

کند که تکامل شیوۀ تولید در هر دورۀ معین الجرم مارکس تصریح می

آرایش قوای طبقاتی معینی را نیز به همراه دارد. مبارزۀ میان طبقات امری 

ه نظام مسلط ناپذیر است. نیروی واقعی مادی و اجتماعی مبارزۀ علیاجتناب

های فرودستند. مبارزه جریان جبری و گریزناپذیر زندگی این نیز توده

زنند منتهی در ها هستند که دست به انقالب میهاست. همین تودهتوده

اند. گرفتهاند که قدرت را به دست میها نبودهمراحل تاکنونی تاریخ این توده

این بردگان نبودند که قدرت داری به عنوان مثال در انقالبات دوران برده

تودۀ  کارگران و آوردند. یا در انقالبات بورژوایی اینسیاسی را به چنگ می

گوید رسیدند. آنچه مارکس میدهقانان محروم نبودند که به حکومت می

حقیقتی روشن و علمی است. به این معنی که در دوران تسلط و مراحل 

نوینی در حال بالیدن و توسعه بود.  داری، شیوۀ تولیدانحطاط مناسبات برده
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شیوۀ تولیدی که طبقات اجتماعی نوینی را در درون مناسبات کهن متولد 

 پرورد. کرد و میمی

یی در سیطرۀ حاکمیت این نظام و همراه با رشد تدریجی اقتصاد کاال

 ویافت. گسترش این روابط متضمن پیدایش، نضج روابط سرواژ توسعه می

 ز سویاز یکسو و مالکان بزرگ فئودال ا "هاسرو" ،هقانانبالندگی تودۀ د

تسلط  رودهامد همۀ فراز و فآقالبات این دوره نهایتاً و در پیندیگر بود. ا

 ساخت. پذیر میاقتصادی و سیاسی طبقۀ اخیر را امکان

ین تروسیع ،برده یدر تمامی طول این دوران تاریخی تودۀ عظیم انسانها

ین لق اگذاردند. نیروی خاها را بنمایش میآلودترین مبارزات و جنبشو خشم

، یکوسها هم بر خالف تصور شاملو عناصر یا قهرمانانی نظیر آریستونجنبش

ر هزا ها تجلی اعتراض دههاسائوماکوس و اسپارتاکوس و ... نبودند. جنبش

ت مشکال در زیر فشار مرگباربردۀ رومی و بردگان سایر مناطق گیتی بود که 

ن ر ایگناهای معیشتی خویش به ستوه آمده بودند. به کالم دیگنزیستی و ت

رار قجنبشها مناسبات اقتصادی و اجتماعی تاریخاً معینی را آماج تعرض 

ن هما دادند که شیوۀ تولید فئودالی همه جا در نقش آلترناتیو تاریخیمی

 کرد. مناسبات ابراز وجود می

داری توسط مناسبات بردگان در خدمت جایگزینی نظام برده جنبش

ظیم برده سرانجام نظام های عگرفت. مبارزات تودهاقتصادی فئودال قرار می

ساخت. را به پایان حیات تاریخی خویش منتهی می داریبرده

 یا سرو استثمارشوندگان برده جای خود را به استثمارشوندگان دهقان



 در شط جاری تاریخ                     164

ل، اشرافیت مالی داری طبقۀ جدید فئودایخی نظام بردهدادند. تحول تارمی

 نشاند. را بر اریکۀ قدرت می عصر و اربابان کلیسا

های استثمارشونده درست در همان حال که نیروی بدین ترتیب توده

 ا نیرویبگرفتند. تاریخ واقعی محرک تاریخ بودند، آلت فعل تاریخ نیز قرار می

ل تحو رفت، اما در جریان این پیشروی ولو میشان به جعظیم پیکار طبقاتی

 مندیرسیدند. این قانونمشترک تاریخی، خود آنان نبودند که به قدرت می

ر یان عصدر مورد انقالبات بورژوایی و پا اشمادیبعینه و با تمامی جوهر 

ر دل و فئودا فئوالیسم نیز صادق است. در تمامی دوران تسلط نظام سرواژ

ینی د نور همه جا ما شاهد رشد و توسعه و تکامل شیوۀ تولیو د یا شرق غرب

قات داری است. روابط جدید الجرم طبهستیم که همان شیوۀ تولید سرمایه

ظام ه نعلی و پیشه وران آورد. مبارزات دهقاناناجتماعی جدیدی را پدید می

رش های میانی تاریخ با فرایند گستهجا و در تمامی سدسرواژ در همه

 داری همگن و مالزم است. بات سرمایهمناس

توسعۀ مستمر و فزایندۀ اقتصاد کاالیی انباشت سرمایۀ صنعتی و 

داری و ... سرانجام کاالشدن تدریجی نیروی کار، گسترش بازار سرمایه

کند. مناسبات فئودالیسم را به پایان حیات تاریخی خویش نزدیک می

افق زیست اجتماعی بهتری را  اشتولیدی نوین در همان مکان خاص تاریخی

گشاید. انقالبات بورژوایی با پیکار عظیم های دهقان میدر برابر دیدگان توده

رسند. این زی میهای طبقۀ در حال تکوین کارگر به پیرودهقانان و توده

جا طبقۀ بورژوازی را به قدرت مسلط سیاسی و اقتصادی انقالبات در همه
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ی کارگر و هایز تاریخ با نیروی شگرف مبارزۀ تودهکند. در این جا نتبدیل می

ها با همان توان تاریخی موجودشان مهر توده .رودبه پیش می دهقان

کوبند، در حالی که ها و انتظاراتشان را بر تحوالت جاری میمطالبات، ایده

 ها طبقۀ اجتماعی دیگری است. فاتحان واقعی جنبش

 کان ویژۀ طبقه کارگر و پیکاربر م مادی این روندمارکس با درک 

 معین نهاد. ماحصل استنتاج او در این زمینۀاش انگشت ساز تاریخیسرنوشت

عمل  اریخها به مثابۀ ابزار فعل تتوده آن بود که: در تمامی ادوار پیشین،

یروزی پبه  اند اما این بار یعنی در عصر انقالبات پرولتری کارگران اگرکرده

 فاتحان واقعی تاریخ نیز خواهند بود. واقعی دست یابند 

گوید یک حقیقت انکارناپذیر و شفاف تاریخی است. آنچه مارکس می

پیروزی انقالب کارگری در سقوط دولت بورژوازی و برچیدن بساط هر گونه 

 در محو تمامی نهادها و ارگانهای اداری، نظامی،ها، دولت باالی سر توده

ازمان اجتماعی کار سوسیالیستی و حاکمیت پلیسی، دولتی، در استقرار س

بر ها ، در محو کار مزدی و تسلط انسانهای کارگرتودهآحاد مستقیم شورایی 

 سرنوشت کار و تولید خود، در رهائی کامل بشر از هر قید ماوراء خویش

های گذارد. این انقالب جریان اعتراض تودهخود را به نمایش می واقعیتحقق 

کشی است. انقالب تجلی عظیم پرولتاریا علیه کار مزدوری و همۀ اشکال بهره

اعتراض و نقد اجتماعی طبقۀ کارگر علیه تمامی عینیت موجود است. انقالب 

با برنامۀ تنها با نیروی طبقاتی و متشکل کارگران، با دخالت همۀ کارگران، 
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آفرینی کارگران آگاه کمونیست، سیاسی و اجتماعی طبقۀ کارگر و با نقش

 بیند. مقدمات پیروزی خود را تدارک می

ی و برپائی یک جنبش نیرومند شورائآن،  تداومانقالب و  پیروزیشرط 

نی آمادگی و تدارک فکری، سیاسی، فرهنگی، عملی و کالً انساسراسری، 

و  خالتگری فعال و خالق اجتماعی و مشارکت وسیعآحاد کارگران برای د

جود به وب . انقالریزی کار و تولید و زندگی اجتماعی است برنامههمگانی در 

اعی . تحقق عملی و سرتاسری برابری اجتمبخشددولت باالی سر پایان می

رابری بعی، بطور واقعی، برابری کامل تمامی آحاد جامعه در ادارۀ امور اجتما

و  دیهیبگیری، اجرا و همۀ حقوق انسانی از اهداف ید، توزیع، تصمیمدر تول

 ناپذیر این انقالب است. تفکیک

 با سوسیالیسم یعنی رابطۀ اجتماعی فرارسته بر بستر انقالب کارگری

دهد. سوسیالیسم یعنی ها وجود واقعی خود را نشان میهمین مشخصه

ای از ژهطبقاتی، یعنی شکل ویپروسۀ تاریخی محو همۀ آثار و بقایای جامعۀ 

 مراودات اجتماعی انسانها با این اوصاف که:

ذینقش  داوطلبان در پروسه کار و تولیدتمامی شود و کار داوطلبانه می -

  شوند.می

 کنندهمۀ آحاد دربارۀ نوع کار و اینکه چه تولید کنند و چه تولید ن -

 گیرند. تصمیم می
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 وخصی شتمامی افراد در مورد اینکه کدام بخش از تولیدات را به مصارف  -

عه زیستی خود اختصاص دهند و کدامین سهم را صرف بازپرداخت یا توس

 دهند. یکسان و بطور برابر نظر می وسایل تولید بنمایند،

ها صرف تعالی جسمی و فکری انساننچه تولید شده با تساوی کامل آ -

 گردد.می

 گرددیمسرمایه، کارمزدوری، بازار و مبادله، مالکیت خصوصی محو رابطۀ  -

 ... 

ای را عهانقالب در همان حال و بر متن همین فرایند، برپایی تاریخی جام

گردد. کند که در آن انسان از قید هر چیز سوای خویش آزاد میدنبال می

از  نیاز از کار،بی شود،نیاز میشود، بیبار با خود یگانه میانسان برای نخستین

د. دار از انقیاد هر چه که نسبت به او جنبۀ خارجی قراردادهای اجتماعی،

ر هدانۀ در آن رشد آزا"آورند که ای پدید میانسانها بر همین راستا جامعه

. انقالب کارگری انقالب "گیردکس شرط رشد آزادانۀ همگان قرار می

 شان به هرد تا در پرتو حاکمیترسنانسانهایی است که خود به حاکمیت می

 نوع حکومت کردنی پایان بخشند. 

های کارگری، دوران تدارک و دوران بلوغ تاریخی جنبش ،دوران کنونی

خودپردازی کارگران دنیا برای ایفای این نقش عظیم و سترگ تاریخی است. 

های کارگر جهان سالهاست که در میدان گستردۀ کارزار طبقاتی علیه توده

 رزمند. یک بار نیز درداری میرژوازی جهانی و نظام ضدبشری سرمایهبو

گوشه معینی از دنیا، در شهر پاریس حماسه آفریدند، بورژوازی را از اریکه 
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قدرت به زیر کشیدند و الگوی زندگی اجتماعی بدون استثمار و طبقات و 

در  جهان،از  دیگریبخش دولت باالی سر را به نمایش نهادند. سالها بعد در 

بورژوازی  ماشین دولتی روز ارتجاعسرزمین روسیه تا مرحلۀ در هم شکستن 

اما نه چندان دیر شکست خوردند و قبل از آنکه جامعه را تغییر  پیش تاختند،

دهند، تمامی انقالب خویش را باختند. آنان در جریان این پیروزی و شکست، 

کارگران در سرتاسر داری ضد سرمایهرا به جنبش ها گرانبهاترین آموزش

بدون برپائی بست تیتروار این آموزش آن بود که: جهان ارزانی داشتند. جمع

یک جنبش نیرومند، استخواندار، سراسری و شورائی، متشکل از توده وسیع 

تر کارگران، بدون مؤثر شمار هر چه عظیم کارگر و با دخالتگری خالق و

های فرهنگی و کالً طبقاتی تودهتدارک و تجهیز و پرورش سیاسی، فکری، 

را نابود و داری توان سرمایهنمیساالری سوسیالیستی، کارگر برای جامعه

سوسیالیسم را مستقر نمود. شکست انقالب این زنگ را در گوش همه 

الی سر، رهبران و نیروهای باآورد که با آویختن به کارگران آگاه به صدا در

داری توان سرمایهستیزی دموکراتیک و ساقط کردن این یا آن دولت نمیرژیم

 را نابود ساخت. 

المللی برای های وسیع طبقۀ کارگر بینعصر حاضر عصر تدارک توده

برپایی جامعه و جهانی است که در آن هیچکس قهرمان نباشد. هیچ فردی 

یا گروه یا نهاد و دولت ماوراء  اش را به فرداختیار امور اجتماعی و زیستی

های مادی جامعه واگذار نکند. تاریخ در پروسۀ تکوین و بالندگی خود، پایه

ایجاد چنان جامعه و جهانی را فراهم آورده است. کارگران دنیا در تداوم 
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داری و گشایش هایشان آمادگی برچیدن بساط سرمایهمبارزات و جنبش

کنند، یا در واقع باید بکنند. آنان باید می جهان جدید سوسیالیسم را تمرین

اعمال حاکمیت  تعیین سرنوشت کار و تولید خویش، چگونگی که چگونگی

همه آحاد طبقه در سیاسی سوسیالیستی، دخالتگری خودپو و خودجوش 

محو  چگونگیکارگری، شورائی ساالری جامعه ،برنامه ریزی زندگی اجتماعی

ای گسسته از رابطۀ سرمایه، خرید و فروش کار مزدوری و برپایی جامعه

مالکیت خصوصی و ... را بر بستر مبارزات همیشه جاری خویش نیروی کار، 

 خود مبدل سازند. و عمل علیه سرمایه، به جریان اندیشه و فرهنگ و آموزش 

لو حال در چنین وضعی و در چنین فازی از تکامل مبارزۀ طبقات، شام

 تش راوپنج میلیون از پنجاه میلیون جمعیکه سیآدمی از جامعۀ ما کشوری 

و در  دهند، در دنیایی بیگانه با دنیای کارگران،نفوس کارگری تشکیل می

نشین، در مقام نقد رادیکال! اجتماعی از روشنفکران منزوی خارجه

 کشد که: نگاری زورپرستانه و زورپرستان فریاد میتاریخ

ال ه حافظۀ تاریخی ندارد. چند سدهد که این تودتاریخ ما نشان می"

 ت سهاندازد بیرون. بعد درسرود با آن رسوایی آن خانواده را میپیش می

 اندازد. سال بعدش برایش تظاهرات خاموش راه می

کنند. این ملت فرستد توی خیابان برایش چراغ روشن میاتومبیل می

های عینی و جربههیچگاه از ت حافظۀ تاریخی ندارد، حافظۀ دستجمعی ندارد،

ای نگرفته و در نتیجه هر اش چیزی نیاموخته و هیچگاه از آن بهرهاجتماعی

جا کارد به استخوانش رسیده توی پهلویش غلطیده از یک ابتذال به یک 
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ابتذال دیگر، و این حرکت عمدی را حرکتی در جهت پیشرفت پنداشته و سر 

  "خودش کاله گذاشته است ...

اما  کنم،تر صحبت می طرف ها کمی آن! توده"ریخیحافظۀ تا"دربارۀ 

ا از ه شمپیش از آن باید یکبار دیگر خیلی مختصر به شاملو گفت که متأسفان

ری ات جادانید. بعالوه شما حتی واقعیتاریخ هیچ چیز نمی ماتریالیستیدرک 

 رونهکنید و یا اساساً واروز را هم علیه مردم کارگر فرودست تحریف می

 بینید. می

زدۀ ایران درست با درک شایسته و بحق نیاز به های کارگر و ستمتوده

ند. در زد شورش زندگی بهتر، علیه رژیم سلطنتی بورژوازی در ایران دست به

کاربرد دستکار شعر برای کنارزدن دیو صخره در "هایی که شما از همان سال

 "شعر باید به جای مته در راه رزم به کار رود"و از اینکه  "پیش پای خلق

سرگرم  "آیدا در آیینه"پاک پشیمان شده بودید و خود را به سرودن 

تان مافوق وتینمودید، در همان سالهایی که شما در زیج رؤیاهای ملکمی

کردید تا به این ترتیب با وصف ریاکارانۀ انسانهای ملکوتی را رصد می

قهرمانی آنان وجدان مشوش پوپولیستی خود را تسکین بخشید، آری درست 

های ترین میدانتاریخی! گستردههای بدون حافظۀ در همان سالها همان توده

حقوقی و ستم اجتماعی را مبارزه علیه شرائط موجود روز و اشکال مختلف بی

که در آن روزها شما و امثال شما قادر به درک  دباز گشودند. شاید باور نکنی

 5۲ها نبودید. اعتصابات عظیم کارگران در فاصلۀ سالهای و فهم مبارزات توده

های خونبار همین کارگران در مناطق خارج از محدودۀ تهران و خیزش 56تا 
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الجرم مبارزات آنان را نیز  دانستید،ها را آدم نمیگویم. شما که تودهرا می

چونکه نان  کردید. شما و شمایان اهل مبارزه برای نام بودید،احساس نمی

کردید. با دستانتان از الباب میوجوی نام هر دری را دقداشتید. در جست

گرفتید و درست در همان حال با زبانتان جایزه می کارگزاران رژیم حاکم

 دادید!!!را سر می "ود کاشفان فروتن شوکران کبیرسر"

ترین عظیمکارگران بدون حافظۀ تاریخی دقیقاً در همان سالها، آری، 

امشان ر کدهترین حقوقشان به راه انداختند. اعتصابات را برای تأمین ابتدایی

 فقط در طول یک سال سه بار در اعتصاب شرکت کردند. در فاصلۀ میان

 ها دادند. دربه خون کشیده شدند و کشته "وزارت کار"و  "چیتجهان"

ی نو و سایر نواحی خارج محدوده به خاطر یک وجب زمین مسکونشمیران

 آماج گلوله قرار گرفتند. 

ن آوراها بیگانه بودید. چونکه جنبش نانشما آقای شاملو با این جنبش

 !!"نماز گذارد آفرینی چونان مردانی که زمین بر آنانحماسه"بود و نه 

عماق ا"ها، همین کارگران، همین مردم دیری نپایید که همین توده

رجی حبر آنان "شان که به زعم تو به خاطر نفهمی بیش از اندازه "اجتماع

 ی راهایشان را در آن دیدند که رژیم سلطنتراه وصول به خواسته ،"نیست

  ت پیش رفتند.جاروب کنند. دست به انقالب زدند و تا باژگونی سلطن

را  "قصد غلطیدن از یک ابتذال به ابتذال دیگر"آنان برخالف تصور شما 

 آنهاکنید. نداشتند. شما با آنان هیچ آشنایی ندارید و آنان را درک نمی

شدۀ سالیان های منکوبشان خواستهبالفاصله و در فردای قیام همگانی
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ه زعم شما شریف و مقدس هایی که شاید بدرازشان را فریاد کردند. خواسته

هم نبودند. چون به نان و مسکن و معاش و دستمزد و مسائلی از این قبیل 

ها و ها، محلهشدند. از این نیز سخت فراتر رفتند. در کارخانهمربوط می

ها را خود روستاها اقدام به برپایی شوراهایشان کردند. خواستند تا کارخانه

 داختن کارفرمایان، مالکان اراضی و ... گرفتند. اناداره کنند. تصمیم به بیرون

همان  ،آنهاآقای شاملو! شما متأسفانه با آنان آشنایی نداشتید.  آری،

الً د، اصدر تدارک تداوم انقالبشان بودن "بدون حافظه"های کارگران و توده

 دادن به ابتذال جدید سرشان نزده بود. آنچه را که شما درکهوس تن

دارک مبارزۀ طبقاتی است. میزان آمادگی و ت پویه واقعیان اید همنکرده

قالب د انضهای کارگر برای تداوم انقالبشان بسیار کم بود. در حالی که توده

ب نقالودوم بهمن برای سرکوب تام و تمام ابورژوازی از همان فردای بیست

از ند، در حال تجهیز بود. کارگران شیفتۀ ابتذال نبودند. تشکیالت نداشت

 و تیآگاهی و بصیرت الزم طبقاتی برخوردار نبودند. صف مستقل سوسیالیس

 نداشتند و ... داری ضد سرمایه

و  ناتبهرگی از این امکاکارگران همۀ این امکانات را فاقد بودند. بی

 "یحرکت عمد"اساس شما هیچ ربطی به ها هم باز برخالف پندار بیآمادگی

لقی حرکت عمدی را حرکتی در جهت پیشرفت ت"آنها و اینکه بخواهند این 

 توانست داشته باشد. !!! نداشت و نمی"کنند

صف مستقل سوسیالیستی، تشکیالت مستقل طبقاتی، آگاهی طبقاتی، 

فرهنگ و دانش و بینش سوسیالیستی، مقوالتی که شما نه آنها را درک 



 173                                                     در شط جاری تاریخ

، "ۀ تاریخیحافظ"به آنها باور دارید، یا حتی همین  کنید و نه طبعاًمی

گیرد، نامۀ طبقاتی خودتان میاش را از واژهاصطالحی که بار معنوی و سیاسی

در جام اندیشۀ انسانها  "فروغ رخ ساقی"هیچکدام مقوالتی آسمانی یا 

نیستند. همۀ اینها مسائلی زمینی هستند که باید بر متن زیست مادی و 

نیا حتی در بهترین حالت ساز گردند. مردم کارگر د وساخت اجتماعی انسانها 

اندیشه، ایدئولوژی، اخالق و  کنند که فرهنگ،هم در جوامعی زندگی می

شود. شان توسط مناسبات مسلط رقم زده میهای حقوقی و اجتماعیارزش

ایدئولوژیک،  داری، تبخیرات حقوقی، فرهنگی،در تمامی دنیای سرمایه

ور روتین در جریان حرکت اخالقی و معنوی این مناسبات جنایتکارانه بط

گردد. در بخش بسیار عظیمی از این سرمایۀ اجتماعی تولید و بازتولید می

آلودگی و جهان، استقرار دیکتاتوری عریان سرمایه غلظت و میزان این مه

دهد. در این جوامع و بطور واری افزایش میتوهمات مسموم را بطور دیوانه

های فرودست از هیچ امکانی برای ودهمشخص ایران، کارگران و حتی سایر ت

اند. خود برخوردار نبوده و تعمیق پیکار طبقاتی رشد آگاهی و دانش سیاسی

حق هر گونه تجمع و تشکل و اعتراضی از آنان سلب بوده است. کارگرانی که 

 "حافظگی تاریخیبی"چاک کنید، عاشقانه سینهشما از آنان صحبت می

حرکتی عمدی در جهت غلطیدن "الب خود را به خواستند انقنبودند و نمی

 تبدیل کنند. اما دیکتاتوری سیاه شاهنشاهی "از این ابتذال به ابتذال دیگر

از کسب آمادگی و تدارک الزم برای حفظ و گسترش  آنان را سرمایه

 بهره ساخته بود. انقالبشان بی
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رده ک لباین دیکتاتوری امکان هر گونه دخالتگری اجتماعی را از آنان س

هیچگونه  بورژوازی حقدیکتاتوری حاکمیت بود. در طول سالیان دراز 

ها حتی دهاعتراض و انتقادی به آنها داده نشده بود. این کارگران و این تو

 ، حتی مجال شناختشانای مجال آزمون نیرو و توان متحد طبقاتیلحظه

 را پیدا نکرده بودند.  این قدرت

ی ل و شیرین شاعرانه نیست. یک جنگ واقعمبارزۀ طبقاتی تخیالت سه

ه رندهم او ب ،مادی است. هر طرفی که زور و آمادگی و تدارکش بیشتر است

 رژیما د اماست. کارگران آمادگی الزم برای تعمیق و توسعۀ انقالب را نداشتن

از  وجودترین و هارترین رژیمهای بورژوایی ماسالمی در مقام یکی از درنده

راندن ها و به عقبمبارزات توده تمامی آمادگی و شرائط الزم برای سرکوب

 آنها تا نابودی کامل انقالبشان برخوردار بود. 

 الًفهمید. کارگران اصبله، آقای شاملو! شما تاریخ را بسیار بد می

و  دند،د از یک ابتذال به ابتذال دیگر بغلطند. آنان شکست خورخواستننمی

گیری و نتیجه!!! "ها برای اعادۀ سلطنتتظاهرات خاموش توده"اما در مورد 

 که در گویماندوزی نیست باید بشما که گویا این توده قادر به هیچ نوع تجربه

 وورزی غرض شوید بلکه دقیقاً به نوعیاینجا دیگر فقط مرتکب اشتباه نمی

ه کهای فرودست نبودند زنید. این کارگران و تودهجعل واقعیات دست می

 د کهتظاهرات خاموش به راه انداختند. این مردم کارگر و زحمتکش نبودن

 شناسید اما مسلماًماشین به خیابان فرستادند. شما کارگران را نمی

 . شناسیدسوار مذکور را خوب میکنندگان اتومبیلتظاهرات
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 کارگران از شکست خویشاز اینها گذشته برخالف پندار واهی شما، 

گذرد، می سال از قیام بهمن 1۲اند. تا امروز های بسیار مهمی اندوختهتجربه

 شتعلها باز هم مراکزی هستند که همواره و بطور مستمر کانون مکارخانه

ر سیابألۀ اعتصاب و اعتراضند. در جریان این اعتصابات و اعتراضات یک مس

ان ارگرمهم و اساسی از همۀ مسائل دیگر چشمگیرتر است. اتکاء و اعتماد ک

 ار واعتمادیشان نسبت به هر دبه نیروی جمعی و متحد طبقاتی خویش و بی

 ای که از خود آنان نباشد بطور بارزی رشد یافته است. دسته

، و انددهایست که کارگران ایران در دورۀ اخیر بدست آوراین بلوغ تازه

دیری است که آن را در مبارزات و حرکتهای اعتراضی خود به نمایش 

ای در دوره اند. در روزگاری که شما همچنان دنبال قهرمان هستید،گذارده

نان هرماتان را در اعادۀ حیثیت از قکه شما و شمایان، تمام رسالت تاریخی

اید، آنان ودهها در تاریخ خالصه نممظلوم و جابجاکردن نقش شخصیت

روند تا در تمرین نیروی شگرف طبقاتی خویش از هر چه قهرمان و می

 پرستی است آزاد گردند. قهرمان

ین سخن به درازا کشید، در حالی که هنوز مطالب بسیار زیادی در هم

از رابطۀ معین ناگفته مانده است، از همه مهمتر بازگشایی و توضیح ر

ر دان اوست. این موضوع مهمی است که من همانند سردرگمی شاملو و همۀ

ۀ سطوراادامۀ بحث بدان خواهم پرداخت. اما پیش از آن اجازه دهید که به 

 ای بنمایم. ضحاک فردوسی و نقد شاملو اشاره
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ت هایی از واقعیشاملو در انتقاد از فردوسی و اسطورۀ ضحاک با گوشه

ش بجای شکستن کند. او هر چند که برخالف ادعای خویتماس پیدا می

کند و سازی میآفرینی و قهرمانکیش شخصیت در اینجا نیز شخصیت

به  دهد، اما در آنجا کهها قرار میضحاک را در مقام منجی مظلوم توده

شکال اراند. منتهی وار حقیقتی را بر زبان میگردد، بطور پارهفردوسی بر می

ریخ ی تای او با درک ماداساسی کار شاملو در این مورد خاص باز هم بیگانگ

 است. ببینیم حقیقت ماجرا چیست؟

 اًساسا "اسطورۀ ضحاک"پیش از هر چیز باید بر این نکته تأکید کنم که 

از  بعد روایت یک گرایش اجتماعی معین آن ایام را از حوادث تاریخی دوران

که  نماید. گرایش طبقاتی معینیحملۀ اعراب و سقوط ساسانیان منعکس می

ده نبو شود. برخالف نظر شاملو این اسطوره قرارفردوسی نمایندگی می توسط

  اشد.و قرار نیست که گزارش صحیح یا سقیم پادشاهی فردی به نام ضحاک ب

 چون از غالظ و شداد از جانب کسانی ادعاهای آمیخته با سوگندهای پر

دآورده گرهای یا دیگران دائر بر اینکه گویا فردوسی صرفاً افسانه "ژول مول"

ظم به ن و ... را "دقیقی"و  "دهقان دانشور"شده توسط پیشینیان و از جمله 

 وپایه  والًها ننموده است، ادر آورده و خود دخل و تصرفی در نقل این افسانه

ت ض صحو از آن همه مهمتر حتی با فر اساس تاریخی درستی ندارند. ثانیاً

 گویم نیستند. هم نقیض آنچه من می

تواند داشته باشد، ها میبه رغم همۀ اطالعاتی که در این زمینه شاملو

العموم ناظر بر یک گیرد! اسطوره علیاسطوره را با روایت تاریخی یکی می
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واقعۀ منفرد و خاص تاریخی یا اجتماعی نیست، بلکه قالبی برای ابراز 

های رشهای اخالقی و فرهنگی و نگها، ارزشافکار، ایده تمنیات، تمایالت،

ای آمیخته باشد باز رایج در یک دوره است. اسطوره حتی اگر با شرح حادثه

کند. اسطورۀ ضحاک نیز هیچ هم تعمیم اجتماعی آن حادثه را دنبال می

ربطی به اینکه ضحاکی وجود داشته یا نداشته، دادگر بوده!! یا سفاک و ... 

یست که ما آن را از ندارد. این اسطوره یا اسطوره بطور کلی سند تاریخی ن

لحاظ صحت و سقم محتوا مورد کندوکاو قرار دهیم. افسانۀ ضحاک و تمامی 

های دیگر فردوسی تبخیر جریان اندیشه و تمایالت قشرهایی از جامعه افسانه

های هشتم تا دهم میالدی است. هر چند که بافت آنها با در فاصلۀ سده

 آمیخته است. تاروپود حوادث تاریخی دوران ساسانی هم در

 ایدبینانۀ فردوسی و فهم تاریخی اسطورۀ ضحاک او ببرای شناخت واقع

 ماعیبسان هر پژوهش تاریخی دیگر به سراغ شرائط اقتصادی، سیاسی و اجت

ود تواند تا حدای زیر میدوران او رفت. در این زمینه تعمق در نکات پایه

 زیادی به تبیین مسأله کمک کند. 

 ، دوران پیشرفت چشمگیر نظام فئودالی در ایراندوران فردوسی -1

است. دوران رشد روابط کاالیی، کاالشدن بیش از پیش محصول کار 

زون سابقه و روزافوران، توسعۀ تجارت و بازار، گسترش بیکشاورزان و پیشه

در  شهرنشینی، پیدایش شهرهای بزرگ، بسط فزایندۀ معامالت پولی و ...

 جامعه است. 
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ه بوری و دهقانی در این زمان الیی و تولیدات کوچک پیشهاقتصاد کا

کند. صنایع دستی و کارگاهی بطور چشمگیری توسعه سرعت رشد می

ر سای یابد. بسیاری از شهرهای ایران به مراکز مهم تولید پارچه و یامی

های گیری از سدها و تکنیکشوند. بهرهمحصوالت مانوفاکتوری مبدل می

و  فاییگردد. بر متن این شکوضی تا حدود زیادی معمول میجدید آبیاری ارا

های مختلف علوم، های چشمگیری در زمینهتحوالت اقتصادی، پیشرفت

اقد سم فآید. نوعی ماتریالیادبیات، طب، نجوم، جغرافی و ... نیز پدید می

لبی طکند، تجدیدنظر های دیالکتیکی و تقدیرگرا آغاز به بالیدن میپایه

 گیرد و ...ایه میمذهبی پ

 تحوالت اقتصادی، اجتماعی یادشده الجرم با شکوفایی و گسترش -۲

راه ل همروزافزون مبارزۀ میان طبقات مختلف اجتماعی در درون جامعۀ فئودا

وران شهرها، های پیشهها و شورشنهضت های دهقانی،گردد. جنبشمی

امنۀ گیرد. دراً اوج میهای خونین مردم گرسنه و محروم مستممبارزات و قیام

د ای موارها و مبارزات در شهرها و مناطق مختلف کشور در پارهاین کشمکش

 یابد. تا سرحد یک جنگ داخلی توسعه می

 سیعواین مبارزات به دلیل موقعیت خاص تاریخی آن روز یعنی نفوذ  -3

ش های مردم عموماً رنگ و پوشباورها و توهمات اسالمی در میان توده

های نبشای که حتی در مقایسه با قیامها و جپذیرد. بگونهخود میه هبی بمذ

ان یا منستسدۀ قبل به عنوان مثال قیام خرمدینان در آذربایجان، دهقانان ار

 روند. زنگیان جنوب بابل و ... نیز بیشتر در قالبهای دینی فرو می
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از ها و جنگ و ستیزها همگی تر بگوییم در حالی که کشمکشدقیق

شأت درون جریان زیست مادی انسانها و از متن مناسبات اقتصادی مسلط ن

 در چگونگی بیان و ابراز خود به یک داربست مذهبی متوسلگیرند، می

ان هقاندهای انقالبی داران، جنبشگردند. جنگ انقالبی بردگان علیه بردهمی

وران پیشه های رادیکالها و قیامبر ضد استثمار و ستم فئودالی، نهضت

کی مسل شهرها علیه باجگیریها و مظالم دولتی همه و همه در هیأت مناقشات

ر شوند. همین اممختلف اسالمی ظاهر می هایقهو اعتقادی میان پیروان فر

راز شدن مذهب و باورهای خرافی اسالمی به ظرف اعتراض و ابیعنی تبدیل

سیع ا بر جنبشهای ووجود اجتماعی مردم فرودست الجرم بزرگترین ضربه ر

از  ها را نه فقطساخت. این جنبشوری این دوران وارد میدهقانی و پیشه

ست ددر  کرد، که آنها را به ابزاریدرونمایۀ رادیکال طبقاتی خود خارج می

ت و های رعینمود. تودهداران و عناصر طبقۀ مسلط نیز تبدیل میحکام، اقطاع

ری دادن پیکاروم جامعه بجای سازمانور و تمامی مردم گرسنه و محپیشه

واحد علیه مناسبات اجتماعی حاکم به رقت بارترین شکلی بجان هم 

 افتادند. می

های دار و فئودال جامعه در حالی که از رواج خرافهاشرافیت زمین -4

و  های مردم و تبدیل مبارزۀ طبقاتی آنها به جنگمذهبی در میان توده

 ای هم از رؤیای برپایی یکخشنود بود، دقیقهای بغایت های فرقهجدل

 شد. امپراطوری متمرکز فئودالی در سرزمین هر چه پهناورتر غافل نمی
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فئودالها و  این رؤیا البته پدیدۀ ویژۀ این سالها نبود. اشرافیت زمیندار،

ن زما داران در تمامی فاصلۀ تاریخی میان سقوط دولت ساسانی تا آناقطاع

این  دن بهپروریدند. اینان از هیچ تالشی برای رسیرا در سر میای چنین ایده

انداختن جنگهای های مستمر و راهکردند. لشکرکشیهدف فروگذار نمی

ز ده اگیری از توهمات و باورهای دینی مردم و همزمان استفاخونین، بهره

 دادن این جنگها ورانیستی آنها برای سازمانیاتعصبات قومی و پان

 یها همه و همه جریان روتین کار و سیاست آنان بود. لشکرکش

فردوسی در خدمت این گرایش است. او به هیچ جنبش رادیکال و 

ج ای تعلق ندارد. از فقدان یک امپراطوری عظیم فئودالی رنطلبانهحق

ن میا کشد و در این تالش است تا فرهنگ و ایدئولوژی برپایی آن را درمی

 د. های مردم رواج دهتوده

و . افردوسی مروج انتظارات و تمنیات اشرافیت زمیندار عصر خویش است

 واکم ها علیه مناسبات اقتصادی حنه فقط با هر گونه جنبش اعتراضی توده

ها طبقۀ مسلط اجتماعی بیگانه است که سخت خواهان اضمحالل این جنبش

ع وضومن به نفع استقرار یک امپراطوری متمرکز فئودالی است. برای درک ای

باشد! هیچ نیازی به کندوکاو شاملو در وضعیت مالی و اقتصادی او هم نمی

 ست. اخود در مقام بیانیۀ فکری، فرهنگی این گرایش اجتماعی  "شاهنامه"

ها و اشعار حماسی شاهنامه از ارواح قهرمانان فردوسی در سراسر چکامه

یدن روح آنان در کالبد گیرد تا با دمای ایران کهن مدد میو سرداران افسانه

معاصران، قهرمانان جدیدی بیافریند و این قهرمانان نوظهور را در کارزار 
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برپایی یک امپراطوری عظیم فئودالی به میدان کشاند. فردوسی و یا در واقع 

شود، از سقوط کل گرایش اجتماعی معینی که توسط او نمایندگی می

انی است. او این سقوط را ها سخت عصبامپراطوری ساسانی به دست عرب

تیرگی برخی از شاهان گذشته سیاستی و روانکفایتی، بیمحصول بی

پندارد. بر همین پایه ضمن ابراز شیفتگی نسبت به امپراطوری کهن ایرانی می

دار خود موجبات تباهی دولت بزرگ برده!!!  "اهوراگریزی"از زمامدارانی که با 

نماید. اسطورۀ ضحاک نیز پژواک م بیزاری میآن ایام را فراهم ساختند، اعال

 هنری و ایدئولوژیک همین نگرش اجتماعی است. 

ضحاک در روایت فردوسی، شاهی عرب و تجسم خالفت عربی است. 

فردوسی تحت تأثیر اعتقادات شیعی خویش، ابتدا گذشتۀ ضحاک را با 

ر دکه  کند. این گذشتۀ نیکو!!گرانمایگی و نیکویی و دادگری!! یاد می

 ارد!دشود، ظاهراً آغاز ظهور اسالم را مدنظر شخصیت مرداس نمایانده می

-یعهطوس نیز همپندار با بانیان اسالم ایرانی یعنی ش "وطندوست"شاعر 

ساالران، دستگاه خالفت اموی و عباسی را غاصب حاکمیت الهی تلقی 

 ان درضحاک فرزند مرداس شاه است که به دلیل حلول روح شیط کند!!می

ن و مویاشود. به همانگونه که اوی به پادشاهی ستمکار و بیدادگر تبدیل می

 !شان تهی گردیدندعباسیان با غصب خالفت از حقانیت اسالمی

کند. فردوسی در این اسطوره، ضحاک را به جنگ علیه جمشید روانه می

جمشید مظهر شاهنشاهی ساسانی و آریایی است که به دنبال اقتدار و 
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غلطد، شیرازۀ قدرتش از ت سالیان دراز، سرانجام به ورطۀ تباهی فرو میعظم

 کشند و ... گسلد. سران قوم از حمایتش دست میهم می

ه، . اسطور"نهادند یکسر به ضحاک روی -جوی سواران ایران همه شاه"

ای نوپ جریان انحطاط امپراطوری ساسانی، هجوم عربها و حاکمیت دیکتاتوری

 دهد. پرداز است توضیح میعربی را آنچنان که مورد دلخواه اسطوره

  "نهان راستی، آشکارا گزند -هنر خوار شد جادویی ارجمند"

 ها وبقای خود به کشتار انسان حاکمیت عربی در اسطورۀ فردوسی برای

یات ها و جناگردد. پس آنگاه فشار بیدادگریتیرباران مغز جوانان متوسل می

کشاند. مردم بر حاکمیت عربی مردم را به عرصۀ اعتراض و طغیان می

لخواه أت دشورند و یکبار دیگر امپراطوری ایرانی را منتهی این بار در هیمی

 دارند.فئودال یعنی در شکل فئودالی بر پای میدار و طبقۀ اشرافیت زمین

نش میهناگیرد. فردوسی از همبخش اخیر اسطوره با قیام کاوۀ آهنگر جان می

تثمار ه اسخواهد که کاوۀ آهنگر باشند به این معنی که اندیشۀ مبارزه علیمی

یم و ستم فئودالی را از سر خود بیرون کنند و با دل و جان برای تحک

 نند!!!قهرمانی، همت و ایثارگری بزفئودالیسم دست به فداکاری، های پایه

ر دهای شاعر طوس است!!! کاوه این پیام اسطورۀ ضحاک و سایر حماسه

روی علیه تلقی فردوسی رهبری است که جنبش مردم را به جای نشانه

 وانی روزی به بازتجدید امپراطوری مقتدر ایرگرسنگی و فقر و ستم و سیه

 دهد. ر هیأت فئودالی آن سمت میالبته د
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این درست همان چیزی است که فردوسی و طبقۀ اجتماعی او یعنی 

ر ف نظکند. با این توضیح برخالدار و فئودال آرزو میهمان اشرافیت زمین

سازی نقش ضحاک جعل شاملو، فردوسی اسطوره ضحاک را با هدف وارونه

ها و در مقام منجی توده گاه هیچ ضحاکینکرده است. از آن مهمتر هیچ

حریف نی ت! قیام نکرده بود تا در اینجا قربا"طبقهبرقرار کنندۀ جامعۀ بی"

از  شده باشد. فردوسی قصد تحریف نقش قهرمانی ضحاک را ندارد و شاملو

کند، آنچه که فردوسی محکوم می تواند خاطرش راحت باشد!!این بابت می

های و نهضت دهقانهای رعیت و هجنبش انقالبی بردگان، مبارزات تود

ی نماید نیز چیزوران شهری است. آنچه که او تبلیغ میطلبانۀ پیشهحق

 نیست مگر رؤیای اعتالء بخشیدن به امپراطوری فئودالی ایرانی. 

در اینجا من به همین اشارۀ کوتاه پیرامون نقد تاریخی!! شاملو بسنده 

. این موضوع، گفتموم که قبالً رکنم و به سراغ موضوع مهم دیگری میمی

مانگونه که ه نظری شاملو و سایر همانندان اوست. شاملو بهتوضیح راز آشفته

های سرشناس ادبیات معاصر ایران است. ادبیات و در آغاز گفتم از چهره

هنری که بر بستر تحوالت کاپیتالیستی جامعۀ فئودال شروع به بالیدن کرده 

دهد. دربارۀ این ادبیات پیش از این من در دامه میو تا امروز به حیات خود ا

ام. در آنجا تصریح نمودم را هر چند مختصر مطرح نموده نکاتیهمین کتاب 

که این ادبیات حتی در آثار رادیکالترین نمایندگانش هم چیزی فراتر از 

انتظارات، باورها و اتوپیهای بورژوا رمانتیسیستی گرایشات ناسیونال چپ و 

نظری شاملو و شاملوها هم آشفتهکند. راز ال لیبرالیسم را منعکس نمیناسیون
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در همین جا یعنی درست در مکان طبقاتی و اجتماعی آنها نهفته است. 

شاملو از جماعت روشنفکران لیبرال است. روشنفکر لیبرال در جامعۀ ما 

ها شاخۀ پوپولیسم رمانتیسیستی لیبرالیسم است. گرایشی که انتظارات، ایده

نگری شناسی یا جهانو انتقاداتش هیچگاه از داربست تنگ و پوسیدۀ جامعه

دار یا تاجر لیبرال بیشتر در رود. تفاوت وی با کارخانهلیبرالی فراتر نمی

بودن و رمانتیسیست بودن اوست. لیبرالیسم در جامعۀ ایران بطور کلی مکتبی

توهم، متلون و اتوپیک های درونی متفاوتش جریانی مو حتی مستقل از تنش

است. آنقدر اتوپیک و متوهم که اعمال حاکمیت سرمایه را در حوزۀ استثمار 

حق نیروی کار ارزان با پارلمانتاریسم و انتخابات آزاد و آزادی بیان و قلم و 

 پندارد!!!قابل جمع می تشکل و اعتصاب و اعتراض

ر د، دچااریسیون قرار دمدار لیبرال مادام که در اپوزدار یا سیاستکارخانه

ی کار نیرو توان و یا شاید بتوان در حوزۀ استثماراین توهم است که گویا می

. هار کردهای کارگر را مارزان هم، با این یا آن رفرم اقتصادی، مبارزات توده

آن  ظائربتوان این مبارزات را به مجاری پارلمانتاریسم و سندیکالیسم و ن

مشی مشخصی مدار لیبرال عموماً دارای خطیاستسمت داد. از همین روی س

و  اراتکند. سیاستها، انتظاست و مطالبات و سیاستهای معینی را دنبال می

لیسم یبراحساب و کتابهایی که اگر چه در عالم واقع یعنی در پراتیک عینی ل

م اعال وجه قابل تحقق نیستند اما به هر حال در شرائطی معین برایهیچبه

ای زدن توهمات آنان و برهای کارگر و دامندادن تودهرای فریبهویت، ب

 برخی کارهای دیگر چاره سازند. 
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ی کتبقضیه اما برای روشنفکر مکتبی لیبرال اینطوری نیست. روشنفکر م

مدار یا لیبرال اگرچه در همان داربست اجتماعی و اعتقادی سیاست

بورس  ازاراندیشد، اما او نه بر سکوی سیاست، نه در بدار لیبرال میکارخانه

و  یشهدصنعت و تولید، که در قلمرو مکتب و در آکادمی ادبیات و هنر و ان

 اومانیسم و جروبحثهای ماوراء زمینی چمباتمه زده است. 

د. او ای ندارمرامنامه، برنامه و نقشه عمل ویژه ،روشنفکر لیبرال مکتبی

مۀ عمیقاً رمانتیسیست است. این کامالً طبیعی است که او نیز بسان ه

و  توقف!! صنعتچاک رشد بیها و لیبرالهای دیگر دلباختۀ سینهناسیونالیست

ایند ر فراعتالی اقتصادی جامعۀ کاپیتالیستی خویش است، اما سرمایه، خود د

 یشاتروتین انکشاف و بازتولیدش نوعی تقسیم کار درونی را نیز بین گرا

در  مختلف طبقۀ بورژوازی محقق ساخته است. سهم روشنفکر لیبرال مکتبی

 چه را هر این تقسیم کار خودپوی سرمایه آن است که توهمات لیبرالیستی

 تر در جامعه و در میان گرایشات اجتماعی مختلف بگسترد.وسیع

داری، گذاری و ادارۀ امور جامعۀ سرمایهلیبرالیسم کالً خواهان سیاست

مطابق الگوهای لیبرالیستی خویش است، بر همین پایه مادام که در 

 وب ائکند که گویا منشأ تمامی مصاپوزیسیون قرار دارد، چنین وانمود می

قدان بلکه صرفاً فداری، مشکالت اجتماعی موجود، نه شیوۀ تولید سرمایه

 های لیبرالی است. سیادت و اعمال سیاست

گونه  روشنفکر لیبرال مکتبی هم طبیعتاً به تمام و کمال همین

مشی چندان آشنا اندیشد، اما او به زبان اقتصاد و سیاست و برنامه و خطمی
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گوید. اهل مکتب و ادبیات و هنر و فلسفه و سخن نمینیست، و به این زبان 

ها با ها است. در همین عرصهاین چیزهاست. ظرف ابراز وجودش همین عرصه

کند، اما درست جامعه و با طبقات مختلف درون جامعه تماس حاصل می

کند. روشنفکر مکتبی لیبرال تا همان توهمات و همان باورها را تبلیغ می

د نقش لیبرالیستی خویش از امتیاز معینی هم نسبت به اینجا در پیشبر

به  دار لیبرال برخوردار است. او تا این زمان مستقیماًسیاستمدار و کارخانه

مثابۀ مالک سرمایه و صاحب کارخانه با کارگران طرف نبوده است. از این 

و روی به اندازۀ او بدنام و رسوا نیست. همچنین به احتمال غالب سیاستگذار 

اش به تیرگی سیاستمدار دولتمرد هم نبوده است و از این بابت نیز کارنامه

لیبرال نیست. این امتیاز در شرائط فقدان یک جنبش نیرومند کارگری و 

کند که مخاطبان زیادی سوسیالیستی به روشنفکر مکتبی لیبرال کمک می

یز بیش از پیش برای حرفهای خود پیدا نماید، و همین امر معموالً خود او را ن

دهد. روشنفکر مکتبی لیبرال در چنین پروسه و به ورطۀ توهم سوق می

هیأتی آغاز به طرح حرفها، باورها، توافقات، انتقادات و اختالفات خود 

 نماید. اما چگونه؟ می

و اگر چه طبیعی است که به تأثیر از پراتیک زیست  او لیبرال است،

اما  ...( آویزان باشد، برالیسم )چپ، راست،اش به شاخۀ معینی از لیاجتماعی

به هر حال یک نکته بدیهی است، اینکه او با تمام وجود به تحکیم و حفظ و 

های حاکمیت سرمایه وفادار است. نه تنها هیچ اعتراضی به بود و بقای پایه

و غمش  رابطۀ سرمایه ندارد که اساساً تمامی همّ بردگی مزدی و بقای
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استن و زیبانمودن نظم اجتماعی سرمایه است. به این ترتیب در آراستن و پیر

ترین ترین و جدیترین، مادیترین، واقعیهمان اول گام باید بر روی اساسی

واقعیت اجتماعی دنیای موجود و مناسبات پیرامونی خویش پرده اندازد. باید 

هشتبار در چهارچوب لیبرالیسم سخن بگوید، انتقاد کند، اما از استثمار د

نیروی کار توسط سرمایه مطلقاً حرفی به میان نیاورد. در رابطه با شرائط 

روزی مردم کارگر و فرودست جامعه ساکت زیست و کار و فالکت و سیه

ترین جنایاتی که در حق آنان اعمال باشد. در برابر کشتار تودۀ کارگر و فجیع

ر عرف لیبرالیسم شود، لب فرو بندد، انتقاد از چنین جنایاتی نه دمی

مداری اوست. این جنایتها در و نه در رسالت هنر و ادب و مکتبگنجد می

گذرگاه اندیشه و ارزشهای لیبرالیستی روشنفکر مکتبی تا حدود زیادی 

عادالنه و برحق نیز هستند! زیرا مبارزه برای نان و مسکن و رفاه و امکانات 

شهای عالی انسانی را زاز ارمادی، در مظنۀ او، مبارزه در راه پاسداری 

نان نیروی شگرف رسالت را از یاد "کنند! و فاجعه است اگر دار میخدشه

 !!! "ببرد

نه با  روشنفکر لیبرال مکتبی نه علیه نظام اجتماعی حاکم معترض است،

مورد نیاز  "آزادی"هیچ مبارزه و جنبشی علیه این نظام در آشتی است. او به 

رزد اما به آنچه که سرچشمه محو آزادی است با تمام ومی عشقرویکرد خود 

 به روایت خویش وجود وفادار است. خواهان از بین رفتن مفاسد اجتماعی

است اما ریشۀ این مفاسد را به جای اینکه در رابطۀ سرمایه ببیند، در 

کند. به دیکتاتوری عریان و به کثرت زندانها آدمها جستجو می "فرهنگیبی"
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اما آنچه که دیکتاتوری اساساً در خدمت حراست آن است  معترض است،

داند، اما راه مبارزه علیه آن را مورد پسند اوست. وجود فحشا را عیب می

چاک آزادی بیان و اندیشه و قلم داند. عاشق سینهاصالح فرهنگی!! جامعه می

است اما در چهارچوب حاکمیت سرمایه!! اگر چه از زیج نگاه طبقه خویش 

کند. با این وجود رمز و زند ولی پارلمانتاریسم را تعظیم میسی حرف نمیسیا

گزینی حاکمیت سیاسی از پارلمانتاریسم را نه در رابطۀ سرمایه که راز دوری

 نماید. در ذات بد حکام کندوکاو می

واهد بخ اینها همه مسائلی هستند که روشنفکر مکتبی لیبرال را از اینکه

ر کند. اما مشکل دموجودی واقعی، زمینی و جدی باشد به سختی دور می

ست. افق ایابد. روشنفکر لیبرال به تمام معنای کلمه بیهمین جا خاتمه نمی

ساساً نگرد که امادی و خیالپردازانه مینه فقط همه چیز را غیرواقعی، غیراو 

کند. چه او اهل سیاست و مبارزه سیاسی در روی زمین هم زندگی نمی

یز نیست، او حتی در گستره همان تمنیات و توقعات لیبرالیستی خویش ن

وستیزهای درون اعتراضات و جنگ ها،اهل پراتیک، اهل حضور در جنبش

 آنچه قبالًباشد. اینجاست که روشنفکر مکتبی لیبرال برعکس جامعه نمی

ب م عقهگفتیم، از طیف اقارب طبقاتی خویش یعنی مثالً سیاستمدار لیبرال 

گر صف اگردد. با این وبودن او با این مؤلفه، ده برابر میافتد. مریخیمی

سم بخواهیم تصویر روشنی از روشنفکر لیبرال مکتبی را در ذهن خود مج

  خود خواهیم دید.کنیم، موجودی با این اوصاف و شمایل را پیش روی 
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های ستهای از توقعات و خواانسانی که دیکتاتوری عریان سرمایه به پاره

 نهد و برهمین اساس ناراضی و منتقد است. او وقعی نمی

ار اعتراض و انتقادش لیبرالیستی است. با این وجود در حوزۀ استثم

 .گرددای اوقات نکول مینیروی کار ارزان قابل تحقق نبوده و پاره

قد به حفظ حاکمیت سرمایه و بقای شیوۀ تولید کاپیتالیستی سخت معت

 کند. است و مبارزه علیه آن را سرزنش و محکوم می

ه م باهل سیاست نیست و تالش برای تحقق همان انتظارات لیبرالی را ه

 دهد. هیچ پراتیک سیاسی و عینی معینی ارجاع نمی

 که به ستیز طبقه کارگرو جنبش سوسیالیستی سرمایهبا سوسیالیسم 

 ینیتعکار مزدوری، رابطۀ سرمایه، وجود دولت ماوراء جامعه و به تمامی 

 کند. رم میموجود خاتمه دهد سر سازش ندارد، و از آن عمیقاً 

 روشنفکر مکتبی لیبرال چنین موجودی است، موجودی سردرگم، منتقد

قلم  نقشه عمل، اهلیبهدف، ، بیسردرگمافق، خواهان اصالحات اما ولی بی

ن. آراء و بیان و هنر و اندیشه اما در نه وسعت زندگی زمینیان که در ماو

 رمانتیسیسم و فروخزیدن در کشف و کرامات مکتبی تنها چیزی است که

ها، نبش قبر تواند به این موجود مریخی هویت بخشد. بازی با افسانهمی

 سائلهرمانان!!! و فراوان مجاکردن نقش قهای موهوم تاریخ!! جابهشخصیت

 دیگر از این قبیل!

های کارگر و فرودست به محو بنیادین کار ای که آزادی تودهدر جامعه

گره خورده است. برای کارگر ایران  مزدوری و برچیدن بساط سرمایه
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تپه و برای چند آهن و چیت ری و نفت و هفتناسیونال و کفش ملی و ذوب

دادن به این گفتار که های کارگری ایران گوشده میلیون جمعیت خانوار

ضحاک منجی مردم و براندازندۀ نظام طبقاتی بود!! و اینکه گویا بدبختی 

مسلماً امری مهوع و  اطالعی از مقام این منجی نهفته است!!بزرگ آنان در بی

 آور است. معضل کارگر ایرانی چیز دیگری است. چندش

داری از حاکمیت نظام ضد بشری سرمایهاو در زیر سلطۀ کار مزدوری و 

باید که  وبن براندازد.هستی ساقط شده است او باید که این مناسبات را از بیخ

رای در اعتصاب ب و شورائی، گسترجاای سرتاسری و همهدر جریان مبارزه

یش تماعی بیابی، در ستیز برای امکانات اجدر پیکار برای تشکل، مزدافزایش 

ی افزایش آگاهی و دانش سیاسی خویش، در فهم و درک ماد و بیشتر، در

اتی و ها بر توان طبق، آری در همۀ این عرصهتدارک تسخیر کارخانهتاریخ، در 

حی نو ن طرهای این نظم کهنیروی پیکار خود بیافزاید. او باید که بر ویرانه

 در افکند. 

شاعران،  ،خیکارگر ایران در جریان این کار و پیکار عظیم تاری طبقۀ

خواهد. شاعران، نویسندگان و نویسندگان و هنرمندان خاص خود را می

!!! "طبقه ضحاکجامعۀ بی"پردازی پیرامون هنرمندانی که به جای افسانه

از سیمای نظم آتی هستی، از انسان  ،و نظائر اینها "جامعۀ مستقل ملی"

نچه که جریان سوسیالیست، از پیکار سوسیالیستی انسانهای کارگر، از آ

هاست، سخن بگویند. شاعران، اندیشه و زیست و اعتراض و انتظار این انسان
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نویسندگان و هنرمندانی که بر عمر ادبیات ناسیونال لیبرالی و سوسیال 

 پوپولیستی و ادبیات بورژوازی بطور کلی نقطۀ پایانی بگذارند.
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