
  

ــن کــلهــن کــلــــــرهــــــرـلـل  
  ترجمه شهاب آتشکارترجمه شهاب آتشکار

  برایـ                 نو تجسمی      
   نابینــا                 

  ]چگونه سوسیالیست شدم؟[          
                                

6 
 مـیر



 2 / تجسمی نو براي نابینا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 هلن کلر/  ٣

  

  

  

  نو تجسمی
  براي نابینا 

  ]چگونه سوسیالیست شدم؟[
  ت میراانتشار

  

  

  

  

  

  

  مقاالت، سخنرانی ها و مصاحبه هاي  گزیده اي از
هـلــن کـــــــــرـل  

  شهاب آتشکار ترجمه
  



 4 / تجسمی نو براي نابینا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ی استاین ترجمه پیشکش
  بیماري هاي خاص مبتالیان بهبه تمام معلوالن و 

  دلیرانه شاني و با آرزوي پیروزي در مبارزه 



 هلن کلر/  ۵

  

  
  فهرست

  

  

  مقدمه
  

  چگونه سوسیالیست شدم؟
  فراخوانی براي هماهنگی

  دارند؟ نیاز زنان راي حق به مردان چرا
  نابینا براي نو تجسمی
  استار ساکرامنتو در کارگران با بیرحمانه برخورد
  میلیتاریستی ي برنامه ارعاب

  لیه جنگاعتصاب ع
  هیلکوئیت موریس به نامه

  چیست؟ »جهان صنعتی کارگران«
  جهان صنعتی کارگران براي

  دبس. و اوژن به
  دهید پایان شوروي روسیه ي محاصره به
  کنید کمک شوروي روسیه به

  شبح لنین
  

  یادداشت ها
  منابع و مراجع

  

7  
  
17  
26  
28  
36  
39  
41  
45  
55  
61  
64  
74  
77  
81  
84  
  
88  
93  



 6 / تجسمی نو براي نابینا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 هلن کلر/  ٧

  

  
  

  مقدمه
  

        انی ابتداییدر بطن سال هاي طوف دارید، پیش رونوشته هایی که 
در  سال هایی که نهضت انقالبی پرولتاریا وسیعاً. قرن بیستم نگارش یافته اند

مرگ و  ي و جلوه هایی از مبارزه سراسر جهان بسط و گسترش می یافت
ایاالت متحده نیز  .حنه می کشیدزندگی بر علیه نظام ستم و استثمار را به ص

نبود؛ کشوري که از یک سو با تکیه بر  نصیبعالم گستر بی  طوفاناز این 
نه ي بردگان و از سوي دیگر ثروت عظیم انباشته از ده ها سال استثمار وحشیا

 کشورهاي پیرامونی، رفته رفته خود را به عنوان یکی از زیر سلطه کشیدن با
قدرت هاي اقتصادي امپریالیستی در سطح بین الملل  برترین ترین و» شکوفا«

قرن نوزدهم با انکشاف صنایع و به تبع  واپسین دهه هايدر  .مطرح می نمود
روز افزون مبارزات خودبخودي کارگران در  افزایشآن رشد طبقه ي کارگر و 

رنگ و روي  مریکاا فضاي سیاسی عمومی ،برابر قوانین ظالمانه ي استثمار
تعیین کننده وارد  ي به مثابه ي یک طبقهکارگران . گرفت خود به دیگري

را علم سازماندهی و مبارزه  پرچم ،و در هر گوشه و کنار کشور همیدان شد
     سال هاي پایانی قرن نوزدهم که  قهرمانانه ي کارگران در جنبش .ندنمود

گذر  در بود، 1886ماه مه  خونین کارگران شیکاگو در قیامگل سر سبد آن، 
و کشتار  ، شکنجهسرکوب هاي سازمانیافته، زندانی سال هاي آتی نه منکوبِ

          و بزدل ي رهبران فاسد و مصالحه جنبش شد و نه به سازش فعالین
خاك  ،این تازه نشانه هایی از طوفانی بود که قرار بود در قرن آتی. فرو نشست
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مبارزات دیگر ستمدیدگان         با ردد و در تالقیپهناور ایاالت متحده را در هم نو
ی و زنان ي رنج می بردندستم نژاد مبارزات سیاه پوستان که از علی الخصوص

جلوه هایی نوین از  ،می رزمیدند انقیاد مردساالري حاکم که براي رهایی از
  . ظهور برساند ي را به منصه خلق مبارزه و قهرمانی

         ارزات، پیشروي ها و سال هاي ابتدایی قرن بیستم سرشار از مب
چشم اندازهاي نوین براي مبارزات پرولتاریا و تمام اقشار و طبقات تحت ستم 

 ،گسترش دامنه ي مهاجرت بی چیزان و تبعیدي ها از اروپا .امریکایی بود
کارگر  ده ها هزار... اسکاندیناوي، ایرلند و  ایتالیا، روسیه، لهستان، منجمله

   کشور اضافه  ر ترین و زحمتکش ترین توده هاي اینجدید را به خیل فقی
    ، عالوه بر فقر کارگران مهاجري که راهی امریکا می شدند اما،. می نمود

و جیب هاي خالی، ایده ها و سنت هاي انقالبی  شکم هاي گرسنه
خود نه تنها  ،چنین بود که این تازه واردان. داشتندتوشه  در سوسیالیستی را

  . بودند آن وران، که جرقه اي برد حریقهیزم 
به باالترین  جنبش انقالبی توده اي کارگران، در دهه ي دوم قرن بیستم

با ایده هاي هر چه  ،سازمان هاي جدید توده اي و سطح کیفی خود رسید
. در صحنه ي سیاسی کشور ظاهر گردیدند تر ه جوانقالبی تر و هر چه ستیز
ازمانی عمدتاً متشکل از کارگران س. متولد شد 1کارگران صنعتی جهان

ازي در سخت ترین شرایط کار و مهاجر که در تقسیم کار اجتماعی بورژو
مستعد ترین نیروي  ،از لحاظ عینی این رو معیشت دست و پا می زدند و از

به مبارزات خودانگیخته ي طبقاتی، سازماندهی،  زدندست اجتماعی براي 
گفته شد در میان  نین همانطور کههمچ .شورش محسوب می شدنداعتصاب و 

 هايکارگران مهاجر، بواسطه ي سابقه ي دیرین مبارزه ي طبقاتی در کشور



 هلن کلر/  ٩

  

مبداء، زمینه هاي ذهنی مساعد تري براي در پیش گرفتن مبارزه ي مرگ و 
  . وجود داشت 2نظام عرق ریزي علمیزندگی بر علیه 

بلکه  ،تم و استثماربا حمله بر نه تنها نظام س ها 3چندي نگذشت که وابلی
و رفرمیست مدعیان سنتی همچنین با نقدي تند و صریح بر ماهیت سازشکار 

به بزرگترین خطر بیخ گوش حاکمیت اربابان و کارفرمایان بدل  سوسیالیسم
وابلی ها به سرعت توجه تمام الهام بخش مبارزات پرشور و . ندگردید

 رهبران یبی مزه ي انتخابات  و بازي هايسازشکارانه  پرولترهایی که از مشی
را به خود جلب نمود و به نفوذ و  سوسیالیست به تنگ آمده بودند حزب

خاستگاه  ی ها که خود عمدتاً باوابل. در میان توده ها دامن زدآنها  گسترش
  به شدت از عالوه بر ستم طبقاتی غیر امریکایی وارد میدان شده بودند و هایی

نزدیک متحدین خود را در  ،بومی رنج می بردندشووینیسم حاکمیت -ناسیونال
سیاه پوست، که  زحمتکشان :ندخورده ترین اقشار ستم کش یافتمیان فرو

س از آن تبعیضات سیستماتیک پتحت ستم نظام برده داري و  نسل اندر نسل
ارتقاي منزلت  که براي - در راس آن زنان پرولتر -زنان  می زیستند؛ نژادي

   مبارزه  مزد برابر در ازاي کار برابر دریافت و ق رايحکسب  ،زن اجتماعی
ل را به جان کندن در که نیمی از سا اجاره نشین دند و دهقانان فقیر ومی کر

پري     و گرسنگی و بیماري سدیگر را غرق در قرض و قحطی  مزارع و نیم
      نزدیک ترین و اصلی ترین متحدان وابلی ها محسوب  اینان. می کردند

   .ی شدند و بیشترین سمپاتی را با مبارزات قهرمانانه ي پرولتر ها داشتندم
به یک اتحادیه ي پرولتري بی مانند در  می رفت تاکارگران صنعتی جهان 

سرمایه داري تبدیل  خونخوار تاریخ کشور و به خطر درجه ي یک حاکمیت
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ي و خرافات مذهبی، ناسیونالیسم، مردساالر شمن خونیوابلی ها د .شود
   .نژادپرستی محسوب می شدند

***  
. نسبتاً مرفه بدنیا آمد متوسط و در خانواده اي 1880هلن کلر در سال 

بینایی و شنوایی خود  ،که به علت بیماري از عمرش نگذشته بود ماه 19هنوز 
 »دست تقدیر«که  افتادفرو تاریکی و سکوت به چاهی ازرا از دست داد و 

          با مشهور که به معرفی گراهام بلِ ز چنديپس ا. برایش رقم زده بود
از همان  آنه سولیوان. ، آموزگار و مددکار اجتماعی آشنا شد4آنه سولیوان

روش هاي نوینی را براي آموزش هلن کلر به کاربست و نبوغ دخترك  کودکی
و چندي . هلن کلر شروع به ارتباط با محیط و جامعه نمود. شکوفا نمودرا 

ود را در زمینه ي استعدادهاي خ با سخت کوشی بسیار، نگذشت که
روز تمام صفحات مطبوعات . به اثبات رسانید و شعر ادبیات تحصیالت، زبان،

 هلن کلر در ادبیات .هلن کلر و معلم اش شگفت آور پر شده بود از قصه هاي
مناسب و آزاد  شد که در شرایط به اصطالح روزنامه اي بورژوایی نماد فردي

    با کوشش و تالش بر سختی ها فائق آید، به  موجود می توانست نظم
هلن کلر چه بسا که از آن پس . موفقیت هاي شایان برسد و حتی مشهور شود

تا به همین امروز، تبدیل به چماقی شد تا معلمان و والدین طبقه ي متوسط 
آنها را  هشاید بدینوسیل آن را بر سر کودکان درس نخوان و تنبل فرود آورند و

   !به تالش و کوشش براي موفقیت هاي فردي ترغیب نمایند
می خواهیم  اکنون ماا. تا اینجاي داستان را خیلی از ما خوانده و شنیده ایم

مورد که همواره  زندگی هلن کلر ببریم داستان شما را به سراغ برشی از
هیچ به مزاق او برداریم که  سرگذشتو پرده از واقعیاتی از سانسور واقع شده 
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 و پرورش زاده شدن. مطبوعات و رسانه هاي بورژوایی خوش نیامده و نمی آید
از اجتماع بواسطه ي مشکالت  اش و دور ماندن خانواده اي مرفه در هلن کلر

  و  ره ي او توسط خیل مبتذل نویسی هاو حتی محاص ناشی از معلولیت
انع از کشیده شدن او به لطافت پروري هاي مطبوعات بورژوایی نیز نتوانست م

  .شود ی زمانهجنبش هاي مبارز و انقالب طوفان
پرولتاریا  الهام بخش سازماندهی و مبارزات روند رو به رشد حوادث انقالبی،

 سگ هاي هارو سرکوب وحشیانه ي توده ها توسط  علیه کلیت نظام سرمایه
اینک  .یدتبدیل به منبعی الهام بخش در سطح جامعه گرد نظم موجود، حافظ

سازمانیابی، مبارزه و  این ایده ي انقالبی سوسیالیسم بود که بواسطه ي
 وظالمانه ي استثمار  در راستاي نابودي نظام کارگران توده اي خالقیت هاي

بسیاري  و سمپاتی می توانست توجه ،مملو از عدالت و برابري جهانیقراري رب
    . را به سوي خود جلب کند و رویاپردازان آزادي و عدالت از آرمانخواهان

توقف  با مبارزه ي کارگران روشنفکرانهسمپاتی  بذل در سطح اما هلن کلر
ه ي نفس گیر درگیر مبارز عمالً ،با شرکت فعال در سطح جنبش و نکرد

  . شد طبقاتی زمانه
علیه بورژوازي  بر پرولتاریا بارزه جویی او در حمایت ازم مهمتر این که

انقالبیون در پوشش سوسیالیسم  و علیه سازشکاران و ضدبه واکنش ا ،حاکم
در جنبش سوسیالیستی اوائل قرن بیستم ایاالت  را ي اوچهره شد و  منجر

موضع گیري هاي هلن کلر نماینده ي  .ساخت بیش از پیش برجسته ،متحده
   یکی از صحیح ترین و پیشگام ترین خط هاي سیاسی رادیکال و انقالبی 

تیسیسم،    حمایت او از پرولتاریا، از رمان ود، اما با این حالزمانه ي خود ب
  اما مهم ترین . روشنفکرانه عاري نبود نیهیلیسمو  مذهبی غایت گرایی
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نارسایی هاي نقطه نظرات هلن کلر را نمی توان مختص او دانست و نمی توان 
اي جنبش بخش هحتی رادیکال ترین  دیدگاه عمومیِ از نارسایی اي که

   .اکونومیسم :، جدا ساختمبتال بود بدان رگري امریکاکا
یعنی سندیکالیسم، دادن بهاي بیش از  جلوه هاي انحرافات اکونومیستی

حد به مبارزات اقتصادي، برابر انگاشتن مبارزه ي سیاسی با شرکت در 
جامعه ي  مبنی بر ایجاد جوانبی از ، گرایشات اتوپیستی(!)انتخابات

و عدم توجه به لزوم تشکیل یک حزب  میت سرمایهتحت حاک سوسیالیستی
به شکل پررنگی  سوسیالیستی پیشرو براي رهبري و به پیروزي رساندن انقالب

پاشنه ي آشیل  در ادامه به این انحرافات. قابل تشخیص بود وابلی هادر میان 
عمالً باعث فرصت سوزي  تبدیل شد و کارگران صنعتی جهانمبارزات 

آن به انحرافات  محالل و سر فرود آوردن جنبش و فعاالنعظیم تاریخی، اض
  . شووینیستی گردید-ناسیونالتدریج گرایانه و 

بشدت علیه شرکت  ،اول با آغاز جنگ جهانی کارگران صنعتی جهان
اما با گسترش سرکوب جنبش و بسط  5 .امریکا در جنگ موضع گیري کردند
 »توطئه« اتهامبه  جهان کارگران صنعتیدامنه ي دستگیري و قتل رهبران 

 مواضع ورق برگشت و ،اقتصادي و در عین حال اعطاي پاره اي امتیازات
اکونومیسم  که اساساً ریشه در این تزلزل. رو به تزلزل گذاشت ها وابلی رادیکال

   و تبلیغات  شووینیستی-با گرایشات ناسیونالدر تالقی  ،وابلی ها داشت
غرق شدن در با  کارگران صنعتی جهان. ترو به فزونی گذاشمیهن پرستانه 

پافشاري بر دکترین  امتیازات اقتصادي از حاکمیت و جدال براي کسب
 ي عدم مداخله در سیاست، کم کم از جوهره ي انقالبی اولیه اکونومیستیِ

کارگران صنعتی با شرکت ایاالت متحده در جنگ،  خود فاصله گرفت و
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خود واکنشی نشان داد و نه توانست از این  عمالً نه در برابر این امر از جهان
     قهرآمیز  سرنگونیپیشروي هاي رادیکال براي  جهتفرصت تاریخی 

 در خالء .و برقراري دیکتاتوري پرولتاریا استفاده نماید »خودي« سرمایه داري
سلطه ي حاکمیت که در خالل این سال ها عمیقاً ( وابلی ها میلیتانسی سابقِ
 اعاده ي اعتماد به نفس خود، به موفق ، ارتجاع)طر انداخته بودسرمایه را به خ

 بزك چهره ي استثمار با ترمیم وضع موجود از طریق اجراي پاره اي رفرم ها،
هجوم هر چه وحشیانه تر به مستحکم  از سر گیري و هاي میهن پرستانهمانور

جناح . شدندوابلی ها چند پاره . ترین و رادیکال ترین نیروهاي انقالبی گردید
کاهاي تحت کفالت راست آن عمالً به بخش هایی از دستگاه حاکم و سندی

 اکتبرو مبارزین جناح چپ آن در سمپاتی با انقالب  حکومت تبدیل شد
اما صد ها . پیوستند »حزب کمونیست آمریکا« به ،و کمینترن روسیه 1917

ضعیت پیچیده فعال و طرفدار کارگران صنعتی جهان، سردرگم از و هزار عضو،
اي که با آن دست به گریبان بودند و در زیر فشارهاي سیاسی ایدئولوژیک 

   .حاکم به مرور به پاسیویته و نوسانات سیاسی و روزمرگی دچار شدند
سال هاي رادیکال و  قرن بیستم، سومبه این ترتیب با آغاز دهه ي 

ه ي اول، یعنی میلیتانت هلن کلر نیز رو به افول گذاشت و او را به سر خان
اومانیسم و رمانتیسیمی که هر چند  .رهسپار کرد و رمانتیسیسم اومانیسم

اینک  با توده هاي فقیر و بی چیز نبود، اما هنوز خالی از سمپاتی و همدردي
که تنها بذل  توده هاي انقالبینه همراهی و همدلی فعال در مبارزات بر حق 

ها و بن و مایه ي نوشته  بود که راو لیبرال مآبانه ي توجه به فق صدقه وار
سیر فراز و فرود رادیکالیسم در نوشته هاي  .گفتارهاي کلر را تشکیل می داد

هلن کلر تنها نمادي از سیر فراز و فرود رادیکالیسم در مقیاس وسیع اجتماع و 
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        رزاتی توده هاي امریکایی در سه دهه ي ابتداییدر تمامی سطوح مبا
  . قرن بیستم است

به پیروزي  1917 در سال هاي آخر سوسیالیستی هلن کلر، انقالب اکتبر
هلن کلر نیز با  .دولت شوروي سوسیالیستی در روسیه تاسیس گردید رسید و

روسیه براي  یالیستی به دفاع از مبارزات زحمتکشانآخرین رمق هاي سوس
گینی از اما انگار بار سن. ساختن دنیایی نوین و عاري از استثمار پرداخت

خستگی، سردرگمی و دودلی او را از بکاربست قاطعیت و رادیکالیسمی که 
نوشته هاي او در دفاع از . باز می داشت ،پیش تر در نوشته هایش موج می زد

هر چند که هنوز بلندپروازي هاي یک سوسیالیست در دفاع از  ،روسیه شوروي
ندان پیگیر است و نه از چ اما نه ،مبارزات انقالبی پرولتري را بهمراه دارد

  .فراتر می رود »خارجی« یک سوسیالیسمِ رمانتیک ستایش
و  8جونز مري ،7، اما گولدمن6رلی فلینالیزابت گ هلن کلر در کنارباري 

      از جمله زنانی است که در صدر مبارزات سوسیالیستی پرشور  دیگران
تالقی . ایفا کرد نقشی برجسته ایاالت متحده سال هاي ابتدایی قرن بیستم

، جنبش کارگران سوسیالیستی ضد نژادپرستانه ي سیاهان، مبارزات مبارزات
زنان پرولتر براي کار برابر در ازاي مزد برابر و همچنین مبارزه ي جنبش زنان 

براي ظهور چهره هاي درخشانی از این  مساعد بستري ،براي کسب حق راي
  .اندهی جنبش توده اي بوددر عالی ترین سطوح رهبري و سازم ،دست

    از نظرگاهی دیگر می توان گفت، جایگاه تاریخی هلن کلر در مبارزات
توده اي سال هاي ابتدایی قرن گذشته، علیرغم مشکالت حاد ناشی از 

از یک طرف نشان دهنده ي گشتاور عظیم مبارزات پرولتاریا براي  ،او معلولیت
     اکم است؛ گشتاوري عظیم که کبت بار ستم و استثمار حتغییر شرایط ن
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می تواند نابینا را بینا و ناشنوا را شنوا کند؛ گشتاوري که می تواند تجسمی نو 
گشتاوري که ناممکن ها را ممکن  .عرضه کند ،را به کسی که نمی تواند ببیند

  . می سازد
از  حاکیهلن کلر به مثابه ي یک سوسیالیست  از سوي دیگر اما، پارادایم

ل فعدر  و می بایست ت که بشر، حتی ناتوان ترین بشر چگونه می توانداین اس
خود را در مسیر اندیشه ها و کنش هاي  و انفعاالت اجتماعی شرکت نماید،

   شرایط عالی، مترقی و انقالبی قرار دهد و در تغییر جهان به نفع غلبه بر 
 -ر هر دو معنا تجسم این حکم د. دخالتگري نماید اجتماعی ستم بار و نابرابر

  .می نمایدبه نظر صحیح و صادق  -واقع و چه معناي استعاري آن  چه معناي
    

  93خرداد  -شهاب آتشکار 
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  سوسیالیست شدم؟ چگونه
  ] 1912نوامبر  3،  1نیویورك کال [

  
هم کنار در  غالباً نام من و سوسیالیسم در روزنامه ها چند ماه است که

           با بیس بال،  را صفحات اول دوستی می گوید که. ظاهر می شوند
اکت این شر. و رسوایی پلیس نیویورك شریک شده ام 2زولتوآقاي ر

خوشحالم که بسیاري  در مجموع اما ؛خوشحالی من نیست ي مایه رویهمرفته
 )یوانآنه سول(یسی م خانمهاي آموزشی آموزگار من داز مردم به من و دستاور

می تواند به حسن استفاده بدل شود  هم سوء شهرتحتی . عالقمند هستند 3
         ترِ هر چه فزون ثبت میل روزنامه ها به خوشحال می شوم اگرو من 

سوسیالیسم در ستون هاي  ي کلمهبیشتر و بیشتر ، به آوردن فعالیت هاي من
یسم بنویسم و تا حدي سوسیال ي درباره ،امیدوارم در آینده. آن ها منتج شود

      .به من و دیدگاه هاي من معطوف شده را توجیه نمایم که بسیاريتوجه 
معدودي نامه نوشته ام . ام ع کم نوشته و کم گفتهواین موض ي تا کنون درباره

             که دربود  4ند وارِرِف به رفیق خطاب قابل مالحظه ترین آنها که
آقاي  ایشان،یکی از  .با چند خبرنگار صحبت کرده ام. چاپ شد 5اپییِل تو ریزِن

 و آنچه من گفتم را تهیه ستایش آمیزبسیار  گزارشی 7دنیویورك وراز  6آیلند
هیچ . مه انبود 8من هیچ وقت در اسکنکتادي. کامل و منصفانه ارائه کرد بطور
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 رده ام؛ز از او نامه اي دریافت نکمن هرگ. مه ارا مالقات نکرد 9الن شهرداروقت 
. براي من می فرستدیسی م آقاياما او پیغام هاي مهرآمیز خود را بواسطه 

ري خانم میسی، تمام برنامه هایی که براي پیوستن به کارگران در بخاطر بیما
  .شد ملغی ،تادي داشتماسکنک

سرمقاله هاي بسیار در  یو نسبتاً کم اهمیت منفیچنین مسائل  ي درباره
    .یست و روزنامه هاي سوسیالیست نوشته شده استروزنامه هاي کاپیتال

من حتی یک چهارم آنها را  .یک کشو را پر کرده است روزنامهي هابریده 
اگر  .شک دارم هم آنها را بخوانم ي باید همه که در ایناصالً  و مه انخواند

 این همه تفسیر بیرون آمده، پس ناچیزي از واقعیت ي چنین گوشه ي بارهدر
سوسیالیسم  نوشتن و سخن گفتن در دفاع از شروع به بطور جدياگر من 

مواضع خود  در رابطه با بایداما  ؟ عجالتاًواهند کردروزنامه ها چه خ کنم، آنگاهب
کنم و به تعدادي نقد که به گزارش غلط را تصحیح  و چند توضیحی ارائه دهم

  .پاسخ دهم ،می آیدناعادالنه  نظرم
اولین کتابی که خواندم . ست شدم؟ با مطالعهسوسیالی چگونه اینکه اول

من آن را به پیشنهاد خانم میسی . بود 11ولزاچ جی  10جدید براي پیر هايدنیا
سبک احتماالً او مجذوب کیفیت تجسمی آن بود و امیدوار بود که . خواندم

 به من داد،وقتی کتاب را  او .الکتریکی آن مرا تحریک و جذب خود کند
کسی در برابر تنها  اوشاید . سوسیالیست نیست و هنوز هم سوسیالیست نبود

  .جر و بحث کرده ایم با اوکه ما  باشد میسی و من آقاي
 ي دوماهانه مجالتمن به . ند بوده استمن محدود و کٌ مطالعه ي

ترسی پیدا دس ،براي نابینایان چاپ می شدو  یلرِبه بِ آلمانی که یسوسیالیست
بحث همچنین  .)بسیاري جهات پیشگام ما هستنداز  رفقاي آلمانی. (کردم
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سایر . دارم در اختیار یل آلمانیرِبِرا به  برنامه ارفورتکائوتسکی درباره ي 
در کف دستم  توسط یکی از دوستان که مطالعه کرده ام ادبیات سوسیالیستی

 هر آنچه من انتخاب می کنم را و می آید سه بار در هفته او. هجی شده است
 آن تا می خواهماو  ي اغلب اوقات از دستان سرزنده نشریه اي که .می خواند

او . است 12یالیستنَشنال سوش ي نشریه ،مکاتبه کند ستان مشتاق منرا در د
. به او می گویم که کدام را بخواند و کدام را نهرا می دهد و من  ها عنوان مقاله

نال سوشیالیست اینترنش مقاالتی از بور کرده ام کهمن همچنین او را مج
 هجیِ .اش نویدبخش تر به نظر می آید ینوابخواند که عن برایم را 13ریویو

 دست کسی ي که بواسطه نیست یو سریع این کار سهل .می برد دستی زمان
من  اما لذت بخش است و. شوياقتصادي  هزار لغتیِ 50در یک کتاب  غرق

ا با تمام مولفین کالسیک تا اینکه خود ر لذت ببرمباید مکرراً از آن 
  .سازمسوسیالیست آشنا 

در راجع به من در پرتو مطالب فوق الذکر می خواهم در باب مقاله اي که 
   نشریه هایی  هر دو - تجدید چاپ شد 15لیو ایشوچاپ و در  14کامن کاوز

  .توضیحی دهم - ضد سوسیالیستی هستند
    وست زندگی ماساچ 16که سابقاً در ورنتهام یسیجان م همسر«

دوشیزه  مداومآموزگار و همراه  می کرده به مدت بیست و پنج سال
هم آقا و هم خانم میسی از مبلغین پرحرارت . است بوده کلر

 خاطرب چندان عجیب نیست که دوشیزه کلر مارکسیست هستند و این
بسیار صمیمانه اش  دركبخاطر  و این دوست تمام دوران زندگی خود

  ».است در غلطیدهچنین دیدگاه هایی  به رمجندگی، الاز ز
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یسی یک مبلغ پرحرارت مارکسیست باشد، گرچه متاسفم که آقاي مشاید 
چندان اشتیاقی نشان در تبلیغ مارکسیسم اش از طریق انگشتان من، بگویم او 

بنابراین آنچه . خانم میسی نه مارکسیست است و نه سوسیالیست. نداده است
 یجعل ]م-خبرِ[ این ،سردبیر قطعاً .وید حقیقت نداردمی گ درباره او کامن کاوز

اصالً  ،کار می کند و اگر ذهن او اینچنین است ساخته را خالی از حقیقت و
او درك کافی از واقعیت ندارد تا . مخالف سوسیالیسم باشدتعجبی ندارد که 

که از لحاظ فکري ارزشمند  ي باشدبتواند یک سوسیالیست یا هر چیز دیگر
  .ستا

  :عنوان آن چنین است. به نقل قول دیگري از همان مقاله توجه کنید
تادي با استفاده از هلن کلر، دختر نابینا، سرخ هاي اسکنک«

  ».ات می کنندتبلیغ براي کسب شهرت عمومی

  :سپس متن آغاز می شود
هلن کلر بیچاره بدست  ي رقت آور تر از استثمارِتصور چیز«
براي هفته ها عوامل . دمشکل می نمای تاديیالیست هاي اسکنکسوس

و  ند که او یک سوسیالیست استه اجار زدمطبوعاتی این واقعیت را 
استتادي اسکنکجدید  17رفاه عمومی هیئتعضویت در  در شرف.«  

استثمار هلن کلر « جا فرصتی براي شرحی طنز آمیز بر این عبارتاین
و در عوض صاف و  کنم خود داري می از آن اما من. پیش می آید »بیچاره

 کامن کاوزروزنامه اي مثل ي رانه ریاکا من از سمپاتیِ که ساده می گویم
  . را می داند »استثمار«خوشحالم که معنی از این خوشم نمی آید، ولی 
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 ممکن است الن شنید که شهرداروقتی  .بگذارید بر سر واقعیت ها برویم
جایی  در آن که پیشنهاد داد عمومیرفاه  هیئتبه  ،تادي برومکبه اسکن من

هیچ چیز الن،  شهردار، روزنامه ي 18سیتیزندر . شود براي من در نظر گرفته
به  ن بود که تا وقتیای هیئتقصد  در واقع، .چاپ نشد این رابطه در

 انراگاما خبرن. دندر این باره چیزي نگوی ،نکرده ام نقل مکانتادي اسکنک
الن در  شهرداریک روز در غیاب  و بردند واز برنامه ب یمطبوعات کاپیتالیست

در تمام  ]م - خبر[ .آن را علنی کرد 20آلبانی 19ِنیکرباکرنشریه  تادي،اسکنک
توسط مطبوعات . شد مطبوعاتی آغاز واقعیِ کشور تلگراف شد، و بعد استثمار

نشریات سوسیالیستی . توسط روزنامه نگاران کاپیتالیست .سوسیالیست؟ نه
اما . گویی سرمقاله نوشتندآمدآنها در خوش  از ردند و بعضیرا چاپ کخبر 

ه هایی که الن، سکوت را حفظ کرد و در تمام هفت شهردار ي ، روزنامهسیتیزن
اسمی از  ،و تلگراف می زدند و درخواست مصاحبه می کردند گزارشگران تلفن

؟ چرا. مرتکب استثمار شدنداین مطبوعات سرمایه داري بودند که . من نبرد
نه؛ از آن که هستند؟ نه، البته  سوسیالیسم دوستدار روزنامه هاي معمولی چون

 خزعبالت مطبوعاتی ي سوژه ، متاسفانهبه این علت که من بلکه. متنفرند
 بودم خسته شدیم که تاديآنقدر از تکذیب اینکه من در اسکنک ما. هستم

  بدم  ،نتشر کردرا م »خبر« ایندیگر داشت از خبرنگاري که براي اولین بار 
  . می آمد

بعد  تنها اما ؛از من سود جستندروزنامه هاي سوسیالیست درست است که 
این واقعیت را جار زده بودند که من یک «از آنکه روزنامه هاي کاپیتالیست 

که براي دیدن من آمدند از  تمام خبرنگارانی ولی ».مهست سوسیالیست
و نه  کالي سوسیالیستی، نه  روزنامههیچ . معمولی بودند تجاريروزنامه هاي 
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به آقاي  سیتیزنسردبیر . له هم نخواستنداز من یک مقا نشنال سوشیالیست
داشته باشد] م - از من مقاله[یسی اشاره کرده بود که عالقمند است یک م، 

درخواست را مستقیماً  بسیار لطیف و محافظه کار تر از آنی بود که این او اما
   . کند مطرح
براي مجاب کردن  تایمزسردبیر . له خواستمن یک مقا از 21یورك تایمزنیو

 به ]م -من [ براي دسترسی ارزشمنديمیانجی  وا ي من نوشت که روزنامه
که  زد یاو حتی به من تلگراف. طلب کرداز من یک مقاله  افکار عمومی است و

 ایفظوتصوراتم از  ي طی آن درخواست کرده بود شرح برنامه ها و خالصه
. براي او بفرستم را تادياسکنک هیئت رفاه عمومیبه عنوان عضوي از  خود

در  تایمز ،خوشحالم از اینکه این درخواست را اجابت نکردم، چون چند روز بعد
 طرد شده ي از اجتماعاز من یک  ،یک بغل همدردي هاي نیکوکارانه پسِ

 تایمزدر  »قیرح پرچم سرخِ«سپتامبر سرمقاله اي با عنوان  21در . ساخت
  .من دو بند از آن را نقل می کنم. ظاهر شد

ی و نماد بی قانون. اما کم نفرت انگیز نیست. پرچم آزاد استاین «
    توسط انسان هاي  هرج و مرج در کل جهان است و از این رو

  ».خوار شمرده می شود ،اندیش راست

 نشده باشد تکب عملیمادامیکه مر شاید فرد حامل پرچم سرخ«
. با مزاحمت پلیس مواجه نشود می کند، را توجیه که پرچم سرخ آن

او با . ره به او با سوء ظن نگریسته شوداست که هموا آن سزاوار اما
 سمپاتیهر گونه حق احترام و داشتن خود را از  ،حمل نماد بی قانونی

  ».محروم می کند
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چم سرخ و اما به پر ،نیستم در هیچ رنگش ،اي پارچه هیچ من پرستنده ي
  عشق  ،سوسیالیست ها نماد آن است براي من و دیگربه آنچه پرچم سرخ 

       و اگر من یک پرچم سرخ در اتاق مطالعه ام آویزان کرده ام، . می ورزم
کردم  طی می گام زنان تر تایمز راادفبا شادي  ،به همراه آنمی توانستم حتماً 

. نمایش ها را بسازند بزرگترینِ ،آنو عکاسان از  و می گذاشتم تمام خبرنگاران
رگونه حق احترام و من از ه ،تایمز فله اي محکوم سازيِ این با توجه به

آنوقت سردبیر . محروم هستم و به من با سوء ظن نگریسته می شود همدردي
اگر من یک شخصیت  !اي او یک مقاله بنویسمتایمز از من می خواهد که بر

براي او بنویسم؟  به من اعتماد کند کهچطور می تواند  ،مظنون هستم
 یک اخالق بد، منطق بد و کردار بد این از امیدوارم شما هم به اندازه من

آن زمان که می خواهد جنبشی را محکوم کند که منافع  ،کاپیتالیستسردبیر 
 .نیازمند همدردي نیستیمما . محظوظ شده باشید توانگران را هدف گرفته،

توانند مقاله هایی بنویسند که به روزنامه شان براي  هنوز بعضی از ما می
 ی را داشتههمان قسم ارزششاید نظرات ما براي او . ندکسب درآمد کمک ک

ما خوب . یک قاتل مشهور پیدا کند ي در اقرار نامه ه آن راواستخباشد که می 
  .نیستیم، ولی جذابیم

را می شناسم و دو یا من بسیاري از آنها . من روزنامه نگاران را دوست دارم
بعالوه، در کارهایی که . سه سردبیر در میان صمیمی ترین دوستان من هستند

   يروزنامه ها مساعدت بسیار ،ایم براي نابینایان انجام دهیم تالش کرده
، هیچ ريرسبه کار براي نابینایان و سایر صدقات سکمک هاي آنها  .داشته اند

آه، این مسئله اي متفاوت است  -الیسم اما سوسی. نداردهزینه اي برایشان دربر
 پشتیبانِ قدرت پولِ !ریشه هاي تمام فقر و تمام صدقات می رود اغسر که به
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دستی که به آنها  لیسم است، و سردبیران به فرمانِروزنامه ها بر علیه سوسیا
خواهند رفت تا سوسیالیسم را پایین بکشند  ،جا که باشدکغذا می دهد، تا هر 

  .از تاثیر سوسیالیست ها بکاهندو 
منتشر شد، یکی از  اپییِل تو ریزِن در ند وارِرِمن به رفیق ف ي وقتی نامه

یک  ،می نویسد 22ترانسکریپت بوستنویژه براي  ستوندر یک  دوستان من که
  .سردبیر ارشد آن را دور انداخت لیآن نوشت و ي ربارهمقاله د

 »اشتباهات«یالیسم می گوید، که من و سوس ي درباره 23عقاب بروکلین
چند سال  ».بر می خیزد ،از محدودیت هاي آشکارش در پیشرفت«هلن کلر 

       سردبیر  ،24يوِرا مالقات کردم که با عنوان آقاي مک کل کسی پیش
به نفع از میتینگی بود که ما  پساین . به من معرفی شد عقاب بروکلین

چنان تعریف و تمجید  او در آن زمان. نابینایان در نیویورك برگزار کردیم
اما حاال . سخاوتمندانه اي از من کرد که من از یادآوري آن شرمنده می شوم

که من  آورداو به یاد من و اجتماع می  ،ام روي آوردهبه سوسیالیسم که من 
هوش و استعداد . اینکه محکوم به اشتباه هستم خصوصاًنابینا و ناشنوا هستم و 

مسلماً . آب رفته باشد او گذشته، بایستی با مانی که از مالقاتمن در طول ز
ناشنوایی و نابینایی باشد که فرد  این شاید. شرمنده شود حاال نوبت اوست که

           احتماالً مارکس کامالً کر و . را بسوي سوسیالیسم متمایل می کند
کشید و  موریس تصاویرش را با حس المسه می .کور بود 25ویلیام موریس

  .کاغذ دیواري را با حس بویایی طراحی می کرد
اجتماعاً کور و  ؛است بزدلیچه پرنده  بروکلینمسخره ي  عقاب آه که این

کوري و  اساسی آن علتکه  دفاع می کند کر، از سیستمی غیر قابل تحمل
          عقاب .کنیم ما تالش داریم از آن پیشگیري که است کري جسمانی
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همواره  شرط و به این ،کنیم پیشگیري فالکت از ه ما کمک کند تاب می خواهد
و  اي که حامی آن است صنعتی حاکمیت ستمگربه این شرط که ما به ظلم و 

. حمله نکنیم ،بینایی اش سایه می افکند بر راه گوش هایش را سد می کند و
 من از سیستمی که آن را نمایندگی. هستیم جنگی رو در روو من در  عقاب

. نفرت دارم ،می کند و آن را تقویت می کند، بابت آن عذرخواهی می کند
بگذار به ایده هاي من . بجنگد عادالنه پس بگذار ،می زند دست به حملهوقتی 

 ي این مبارزه. یسم ضدیت کندحمله کند و با اهداف و بحث هاي سوسیال
ن نمی توانم ن بیاورد که مو بحث خوبی نیست که به یاد من و دیگرا عادالنه

من می توانم تا جایی که وقت . من می توانم بخوانم. مبشنو م یاخوب ببین
انگلیسی، آلمانی و فرانسوي  هاي کتاب هاي سوسیالیستی به زبان مامت ،دارم

عضی از آن ها را بخواند، می توانست ب عقاب بروکلیناگر سردبیر . بخوانم را
در  روزي اگر من. منتشر می کرد رو روزنامه اي بهت بود ل ترعاق يمرد شاید

می دانم به کتابی که بعضی اوقات رویاي  ،جنبش سوسیالیستی شرکت کنم
   .نابینایی صنعتی و ناشنوایی اجتماعی: بدهم ، چه عنوانیدر سر دارم آن را
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  فراخوانی براي هماهنگی
  ] 1913ژانویه  4، کال نیویورك [

  
  :کالدبیر سر 

   در  1علیه رفیق هیوودبر  حمالتی که ،رین تاسف هاقرین عمیق تمن، 
 چنین نزاعِ دیدن چنین کوته نظري و. واندمشد را خ ظاهر یالیستنشنال سوش

یکی از بحرانی ترین  ه که باید یکی باشند، آنهم درمیان دو دست اي فرومایه
  .می کند ، مرا لبریز از شگفتیپرولتاریا ي ادوار مبارزه
کارگران، در تاکتیک هاي حزب  ي ر نیازهاي نا امیدانهدر براب؟ چه شده

 اختالف ایجاد می کنیم؟ آیا ما بدتر از سیاستمداران کاپیتالیست نیستیم که
  حالیکه ، درمی خوانندرد رجز مسائل خُي و درباره  برج عاج نشستهدر 

 می گیرند، غذایی ناچیز می خورند،ناچیز  هايمیلیون ها تن از مردم دستمزد
؟ وقتی زنان و بچه هاي بیشمار در کار بیرون انداخته می شوند و می میرند از

 قلب هایشان می شکند و تن هایشان ویران می شود، ما ،محنت روزگار درازِ
 دروازه هاي ماست ست پشتدشمن در! شرم بر ما. سرگرم جنگ با یکدیگریم

یار و را بی  ما قربانیان ، حال آنکهمشغول بیدادگري است شویرانگر و دست
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تئوري  - . مان فکر می کنیم رها می کنیم، چون ما بیشتر به تئوري هاي یاور
  !هایی که حتی آزمایش هم نشده اند

تمام عیار و به منتهاي  ، بطوربر سر اختالفاتمان که براي ما خوب است
اما احمقانه است که مسائل را شخصی . و بحث کنیمبا یکدیگر مخالفت  ،شدت
اما آنچنان بزرگ نیست که  ،عات مجادله هر چه هم سنگین باشدموضو. کنیم

بر  ما که یکارگران. شیطنتی که از منازعات رفقا بیرون می جهد را توجیه کند
     چطور به ما سوسیالیست ها  رهنمودبابت این  ،اتحاد آن ها اصرار داریم

  ؟مدر اتحاد ناتوان باشی خود ما اگر که ،می نگرند
؟ کجاستما اتحاد اتصال اساسی  ي ازمان یافته ایم؟ حلقهما براي چه س

 انب ما .کارگر و نابودي کاپیتالیسم ي هدف مورد پذیرش ما چیست؟ رفاه طبقه
. محک خواهیم خورد به طبقه کارگر و هدف غائی مان، ن نسبتما صداقت به

به آنچه بسته که  ،حزبی تاکتیک نظریه هايبه  بسته صعود یا سقوط ما نه
. هیم یا از انجام آن باز می مانیمپراتیک انجام می د ي ت که ما در زمینهاس

. وجود دارد 2مبتنی بر تعاونطرق بسیاري براي کار در راه تحقق رفاه عمومی 
 کسانیاما کسانی که به این رفاه عمومی امید دارند و براي آن کار می کنند، 

آنها هرگز . رفقاي ما هستند ،ایستاده اندکارگران  صفدر مبارزه  میدان که در
شوند، حتی اگر ورود به حزب ما را ي ما باشند منع ین که رفقانمی توانند از ا

ستیم که به ما دوست تمام کسانی ه. کنند یا از حزب ما منفصل شوند رد
تمام کسانی که براي انقالب اجتماعی، براي تعالی و  کارگران خدمت می کنند؛

متحد  کی قهرمانان ستمدیدگان. ر می کنندروشنگري تمام انسان ها کا
  ؟ روز رهایی را شتاب خواهند بخشید رسیدنفرا بدینسان  و خواهند شد
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  چرا مردان به حق راي زنان نیاز دارند؟
  ] 1913اکتبر  17، کال نیویورك [

  
      ي -[در آستانه  ،زنان بسیاري اظهار می کنند که مسئله ي خطیر

   گمان فی الواقع، من . که چنین است شکی ندارم .ستا] م - خانه هاي ما
مشخصاً . ورود هم یافته است ها بسیاري از خانه می کنم که پیش از این، به

هرگونه  و میز صبحانه با آن مواجه می شوند تعداد کثیري از مردان بر سر
   .کند یکمک ،آنچه می گویدشنیدن نند به هم نمی توا ناشنوایی وانمود به
شاري افپ شان »حقوق الینفک«و  »حقوق ابدي«، »حقوق الهی«بر  زنان

یک فرد  کهنیستند  ییمعناو مفهوم  چنان عبارات داراي این. می کنند
به این نتیجه [بلکه اگر درباره ي آنها فکر کند  ،در آرزوي شان باشدبخواهد 
. وجود ندارد دي و الینفکالهی، اب چیزي به عنوان حقوقکه ] م-می رسد

 کافی قوي باشیم ي به اندازه تنها آن زمانی بدست آوردنی است که ما قوقح
مردان صدها . عملی کنیم بشکلی مطلوب را تا بتوانیم ادعاي خود نسبت به آن

تا حقوقی  زده اندسختی  بسیار مبارزات دست به و کرده امر سال را صرف این
در امروز زنان . نامند را بدست آورند که اکنون آن را الهی، ابدي و الینفک می
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 آن ي درباره باشد تانتواند آنقدر گستاخ  هیچ کسفردا  کههستند  یحقوق پی
  .کند تردید

ما  ي ایده هاي کهنه از برخیهر کس که هوشمندانه می خواند، می داند 
   یعنی  ،خود ابديدشمن  و سنت ها در برابر پیشرويِ به استیصال افتاده

زمان آن است تا در پرتو . به سراسیمگی دچارند نوین عصرِ پرسشگرِ ذهنِ
بنگریم و این سنت که مرد  نیک بشر مسائلشرایط نوین و ایده هاي نوین به 

که  مواردي استیکی از اولین  ،است ]م -بشر  نوع[ارباب طبیعی سرنوشت 
  .تن در دهد واکاويبررسی و  این باید به

زها در دنیا غلط ي چییارکه بس بفهمندد نهم می توان ها حتی کودن ترین
ما . است و در جاي پاي گذشتگان گام بر می دارد کهنه پرست دنیا. هستند

مان  از فرصت ها و امتیازهايما  .فاقد هدایت و کنترل هوشمندانه هستیم
فکنیم و براي این ابی از زندگی طرحی نو باید. بیشترین بهره ها را نمی بریم

وضعیت  يعلت هاشاید یکی از مهمترین . یمي نیاز دارجدید هايابزار کار به
این بوده که تنها  ايدر تالش بر همواره این باشد که دنیا پرهرج و مرج حاضر

شاهد این هستیم که نیروي  در همه جا. خود گذران کند نیمی از اسطه يبو
     مورد  فراتر از آراستن خانه براي بشریت در امر ساختن دنیا باید زن که

      چگونهي زنان بگذارید ببینیم رأ. به هرز می رود ،ي قرار گیردبهره بردار
  .کندمساعدت حل مشکالت زندگی  به به شکلی عقالیی و مطلوب می تواند

خود  میل یگر مجبور نخواهند بود که بنا بهمردان د ،ي دهندوقتی زنان رأ
وانین د در برابر قزنان قادر خواهند بو. و اشتباه حدس بزنند -حدس بزنند 

از خود  ،است تضادي آنتاگونیستیکه با منافع آنها در  دست مردان ي ساخته
مرد  جوانمردانه يبعضی افراد دوست دارند تصور کنند که طبع . حفاظت کنند
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و از حقوق او  ي انسانی در پیش گیردرفتار ،را وادار خواهد کرد تا با زن وي
ما خواهان . ظت می کنندبعضی از مرد ها از بعضی زنان محاف. حفاظت کند

حق داشته باشند از خود حفاظت کنند و مرد را از  این هستیم که تمام زنان
  . این مسئولیت فئودالی معاف کنند
  امور دولتی است و بسیاري از روابط  ي قدرت سیاسی شکل دهنده

ارباب  ،يشهروند با یک رأ. را تعیین می کندانسان ها با یکدیگر  ي روزمره
که داشتن این آن کسی زنانِ بدون این قدرت و . است خویشتنسرنوشت 

    دست مردان ي قوانین ساخته در برابر ،نشده نصیبش »محافظین طبیعی«
غالباً براي آنها ناعادالنه  و تجربه نشان می دهد که این قوانین. بی دفاع اند

 از خود حمایتبراي  حفاظت از زنانی که پدر و شوهري ی کهقوانین است؛
نها مدافعین آنها پلیس هاي از زنان کارگري که ت است، کرده دارند را الزامی

  .نمی کند ، محافظتهستند حکومت
. دستمزد زن ها به پدران و شوهران شان تعلق می گیرد ،ایاالت در بعضی

در بخش به بخش این . براي خود دارایی اي داشته باشندآنها نمی توانند 
 من باور دارم. خود است مالک فرزند یگانهپدر  ،انمنور الفکر مرد دموکراسیِ

قوانین . می تواند بچه هاي بدنیا نیامده را بذل و بخشش کنداو حتی  که
گواه دیگري بر این است که صداي زنان در تاالرهاي  ،مربوط به سن قانونی

 شاهدي ،اعمال می شود کارگر بر زنانِ مقرراتی که. قانونگذاران خاموش است
تحت تکفل هاي «که مردان بشدت دست بکار محافظت از  است بر این
   .خود هستند »طبیعی

 .حق راي رانده است ي ضرورت هاي اقتصادي زنان را بسوي مطالبه
به شمار  کودکان، پرورش همه ي آموزش و ماموریت اجتماعی مهم و ضروريِ
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 که ستبراي معلم ها دشوار ا عمدتاً اما. واگذار شده استاز زنان  بسیاري
بدون  .متکی کنند ي شاندستمزدها بر شرافتمندانهبه شکلی زندگی شان را 

 خسته از کار بیش از حد و با دستمزدي چه التیامی براي این زنان ،حق راي
  .آنها هیچ به حساب نمی آیند ،حاظ سیاسیاز لناچیز وجود دارد؟ 

 ،نیویورك یک سازمان زنان در پی این بود تا از یک قانونگذار دراخیراً 
 ءامضا به درخواستی. دریافت کند دولتی ي کمک هزینه بعنوان را مبلغی
  در برابر رئیس یک کمیته  ،بود که گزارشی درباره ي سند مالیزن  5,000

 .شود می تصویب قطعاًو  است یاو گفت که این سند مالی خوب. ر گرفتقرا
رخواستی فرستادند تا منتظر ماندند، د مدت زمان متعارفی عد از اینکهب زنان

آن چیزي  ي بارهرئیس گفت که در. ه استآمد سند مالیچه بر سر  بدانند
زن آن را  5,000را به یادش آوردند که براي او برده و  درخواستی. نمی داند

 5,000خواست امضا شده توسط آه، یک در« :جواب داد وي. امضا کرده بودند
هید پنج مرد آن را بد. نوشت زن ارزش آن را ندارد که روي آن دست خط

 که ما یکی از علت هایی ».فکري به حالش می کنیمآن وقت  امضا کنند،
مرد  5زن بیش از  5,000ما می خواهیم  :این است هستیمحق راي  خواهان

  .آیندبه حساب 
از زمانی . بیش از همه این زنان مزد بگیر هستند که به حق راي نیاز دارند

           زار دستی شده تغییري شگرف در دنیاي صنعتیکه ماشین جایگزین اب
مردان و زنان وادار شده اند تا خود را با سیستم جدید تولید و . داده است رخ

     دان و هم زنانی بکار ماشین براي استثمار کار هم مر. وفق دهند توزیع
اك در جدال هولن .نداستثمار نشده بود چنین هرگز پیش از این که است رفته

حتی بیش از مردان  ها زنان و بچه ،است تحوالتبراي زندگی که نتیجه این 
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بسیاري از زنان را وادار می کند که  ،فی الواقع، فشار اقتصادي. رنج می برند
  .جنسیت خود را در معرض فروش قرار دهند

زنان در رابطه با شرایطی که تحت آن زندگی می کنند  ،ولی در عین حال
 ،شده و نادیده گرفته بی یار و یاور .چیزي براي گفتن ندارند ،و رنج می برند

      باید سختی هایی را تحمل کنند که آنها را به بدبختی و انحطاط سوق 
عمال بی رحمانه و در برابر اَ براي دفاع از خود آنها حتی نمی توانند. می دهد

ي زودرس را به فلج کننده که جسم و مغز را از رشد باز می دارد و مرگ و پیر
  .باال ببرند دستشان را د،همراه دار

ید در همان آنها با. ان کارگر رنج می برندمردان کارگر از درماندگی زن
نمی توانند با استفاده از قوانین که  رقابت کنند و با زنانی جاتادارات و کارخان

ر د شب ها که آنها باید با زنانی رقابت کنند. مناسب از خود محافظت کنند
     کورسوي چراغ ودر  ،خانهموسوم به اتاق هاي عاري از تمیزي و بهداشت 

پایان یافتن این . به کار مشغولند، در حالیکه با یک پا گهواره را تکان می دهند
کارگران  ي به نفع همه ،مبتنی بر یک قدرت یک طرفه و نظم احمقانه ي

  .است و حق راي براي همگان را در بر دارد
کالبد زنان بر ذهن آن ها  جسم و عالوه بر ،دست مردان ي ختهقوانین سا

مدارس خود را چنان هدایت  ،مردان ي تحت اداره دولت. هم حکم می راند
    .انحراف می یابد شنیع و زننده شکلیهاي زنان به  ایده آلمی کند که 

قوت  را ایجاد کرده و تخاصم آمیزي یِاجتماع دولت ها و مدارس دیدگاه    
  تاریخی که مردان  .می سازد امکان پذیرمی بخشند که همواره جنگ را 

 عشق به کشور به. ستایشگر جنگ است تخیل پردازي و شاعرانگیِاند،  نوشته
رچم ها و مردان جوانی طبل ها و پ گرء پرستی بدل می شود که القا وطن آن
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که مادامی. براي حکام ملت هستند خود است که مشتاق فدا کردن جان
  .د داشتنجنگ ها هم ادامه خواه ،استیال می بخشنداین ایده ها را  ما مدارس

بهاي  ،و ایثارگري هایی که متحمل می شوند رنج و عذاب بر حسبزنان 
       در حالیکه مردان هرگز نمی توانند از آن  ؛زندگی انسان را می شناسند

جنگ  راي می توانستند ازبا استفاده از حق  من اعتقاد دارم زنان. سر در آورند
اینکه به علیرغم . کنندجلوگیري  ،ایده هایی که جنگ را محقق می سازدو 

 را گري نظامی ارکان ی،در ایده آل هایشان از مردانگ آنها آموخته اند تا
و درك خواهند کرد آن کسی بیشتر از  بیدار خواهند شدستایش کنند، آنها 

گی کند و وفادارانه به آن خدمت که براي آن زند است کشورش همه عاشق
بیش از قهرمانان جنگ، به قهرمانان  آنها به بچه ها خواهند آموخت که. کند
  .افتخار کنند صلح

بر  حاکم مقرراتاجتماعی و  وضع قوانینامروزه زنان حتی در کار براي 
مدارس، تولید شیر و کیفیت مواد غذایی فعالیت بیشتري دارند تا مردانی که 

او نگران همه ي . ي اجتماعی تر از مرد استموجودبنیاداً زن . دارندحق راي 
چندان  شعور اجتماعی در مرد. است حالیکه مرد فردگرا تر ، درخانواده است
و حقوق بچه هاي  ان در کارامنیت زن ي مسئله -مسائل بسیاري. قوي نیست

   .اجتماعی زن قابل حل است ي تنها با کمک تجربه -کوچک 
       زن پایه ساز ي ارق العادهشناخت و توانایی هاي خ ،الدر عین ح

بدون شک صحیح است که زن به . علیه دادن حق راي به زن است یهای جدل
به فکر اما . منظور پدريبه  همانطور که مرد. است وجود آمدهه منظور مادري ب

    حقوق شهروندي مرد را از او  ]م-پدر بودن[امر  که کسی هم نمی رسد
مرد و زن وجود دارد، از من دور باد که با  اگر فرقی بنیادین میان. لب کندس
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زن  حرف که ن ها همه دلیلی است فزون تر بر اینای. نموجود آن مخالفت ک
  .باید شنیده شود

مرد می تواند او را  طبع جوانمردانه يم که من به سهم خود فکر می کرد
 فی الواقع این. سازدرها  و بند قیدرا از  نوع بشر ضعیف تر ي نیمهوادار کند 

بدست آورد به فکرش هم  حق راي ،خودعجیب به نظر می رسد که وقتی او 
 نزدیک تر، من یبا نگاه. خطور نکرد که آن را با یار و محبوبه اش تقسیم کند

را در  استبداد مظنون به] م-حرکت[نوعی  حق راي، ي در رابطه با مسئله
ین باشد که استبداد نقاب و آیا می تواند چن. بممی یا برخورد مرد به زن

من . نکنیدحرف من سوء برداشت ؟ لطفاً از باشد به صورت زده جوانمردي
چیز  -آنچه از آن باقی مانده  - جوانمردي. نمی کنم جوانمردي را بی اعتبار

تمام تقریباً . کفایت رایج نیست بهمشکل اینجاست که  .خوبی است بسیار
 بواسطه ي  ،بدست آورده انده زنان سیاسی، ک چه تحصیالتی و چه فرصت ها،

  .است سنگر حاصل شدهو با مبارزه بر سر هر  فاتحانهش یک مار
و مردانی که به حق  -ما را وانهاده، ما  جوانمردي نرینهاین رو که پس از 

       چه کاري براي خودمان باید کمی بجنبیم و ببینیم -راي ما نیاز دارند 
چنان   باید خود را. زماندهی کنیماول از همه، باید سا. انیم انجام دهیممی تو

      در هدایت و  سازیم که محافظین طبیعی ماب مهاجمی فاکتور سیاسیِ
 ما را صدايدیگر نتوانند  شکل دهی به قوانینی که باید تحت آن زندگی کنیم،

  .ناشنیده انگارند
یاسی، اجتماعی و اقتصادي مادامیکه مردان و زنان در حل مشکالت س

و پیروزي  کاپیتالیسمپایان  قطعاً هیچ گاه ،دوش به دوش هم کار نکنند
الح هاي راي تنها یکی از س حق من می دانم که. دموکراسی را نخواهیم دید
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ارزش  حائز هر وسیله اياما . همگان است آزادي ما براي ي بیشمار در مبارزه
را شتاب  رسیدن روزي فرا ،ح به حق رايو مرد و زن در کنار هم، مسل است

بر  يرداربآزادي، برابري و  استقرار رویاي دیرپاي در آن، که خواهند بخشید
  .گردد تعبیر ،زمین
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  نو براي نابینا تجسمی
  ] 1913اکتبر  25 پنسیلوانیا، 2پیتسبورگ ،1جاستیس [

  
واشنگتن  لوغ نیویورك وزاغه هاي ش ها، کارخانه ها و من از شیرینی پزي

 اما اگررا ببینم؛  ها و آلودگی ها نمی توانستم کثیفی البته که. دیدار کرده ام
  .کنم استشمامنمی توانستم ببینم، می توانستم بوي آن را 

از  ی را لمس کنم کهبچه هاي نزار و ریزنقش با دستان خودم توانستممن 
شان در  انمادر درحالیکه ،ندخواهران کوچکترشان مواظبت می کردبرادران و 

  .از ماشین هاي تولید مواظبت می کردند ،کارخانه هایی در همان نزدیکی
کتاب ها و تجارب شخصی، من این امتیاز را داشتم که ذهنم را با از  فراتر

تفکر  ،مه ادر بسیاري از مردمی که با آنها صحبت کرد. فکر کردن تمرین دهم
امري  ]م - اندیشیدن[ ،در میان تحصیل کردگان. مانده است باقی و نابالغ بچه

  .تبدیل به ماشین هاي خودکار می شودبه مرور زمان  ذهن شاننادر است و 
   به نتایجی  الجرم اگر کسی فکر کند،. دوست ندارند اندیشیدن را مردم

اما از نظر . نیشتري بر روح است که ،طبوعم نه می رسد؛ و این نتایج همیشه
  .است ی ژرفمسئولیت ی گرانبها وموهبت اندیشیدن ،من
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       به این پاسخ  می کنیم که چرا اوضاع چنین است، پرسشوقتی ما 
بی اعتنایی تام  و ، سلطه و استثماري فردگرایی چون جامعه بر پایه: می رسیم

  .قرار گرفته است همگان منافعبه 
پیشرفت  مانعنادرستی  بنیادینِن عناصرِ بر چنا ي بنا شده ساختار جامعه

انرژي هاي انسان را  چرا که .ها می شود انسان تمام بشریت، حتی موفق ترین
 حاصل،. و شخصیت او را تنزل می دهدبه مجراهایی بیهوده منحرف می کند 

 یي اهدافمادي به مثابه  توفیق و کاسبی .معیاري نادرست براي ارزش هاست
 در و دانی ترین غرایض دمسلط گردیده انو  قرار گرفته مورد تعقیب عمده

  .پرورش یافته اند -اري و خودپرستی عشقِ به چنگ آوردن، مک - سرشت بشر
 یافتهاهمیت بیشتري  سنگ ذغال نخ ریسی یا معدن ي کارخانه محصول

  .سالم، دلشاد و آزاد هاي انسان ساختنتا  است
 همچنان خواستار ایندر هم شکسته و مبهوت از فقر دهشتناك،  ،کارگران

، از زیبایی، رفاه و تجملی که خود تولید می کنند از بخشی هستند که باید
  .بهره مند گردند

بقاي اصلح  نیروهاي مجري قانونِ. است رو به پایان ،کور کشمکشِ ي زمانه
اما تحت کنترل آگاهانه و هوشمندانه بشر قرار  ،دبه فعالیت خود ادامه می دهن

  .خواهند گرفت
آهسته  بشر. با خبر هستم کالناز یک نارضایتی  ی مطالعاتمدر تماممن 

            - بیشمار »3عوام ي هگلّ«این  -مردم . آهسته از خواب بر می خیزد
نظامی  یاسی و اقتصاديِدر می یابند که ایراد از کجاي ساختار اجتماعی، س

  .جزئی از آن هستند است که خود
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    که با  وبانه نیسترگه ها و نشانه هاي محج ،نجابت زمانه ي اینک،
صریح و رسا زمانه ي  .بخرامدظریف بدرون زندگی  پوزش هاي لطیف و زیباییِ

 ،است؛ زمانه ي شجاعت مجدانه و آگاهانه اندیشیدن بی باکانهسخن گفتن و 
تشعشع آرمان هاي نو  ي زمانه و گستاخ، زمانه ي هر آنچه تنومند و غضبناك

  . امیدهاي تازه به دموکراسی حقیقی و
مرا به هیجان می آورد و به من این  چرا که ،این دوران اممن عاشق 

من . احساس را می دهد که باید با چیزهایی عظیم و سهمناك مواجه شوم
 چنین پر آشوب وي ازمانه  هستم، و خوشحالم از آنکه در فرزند نسل خود

  .زندگی می کنم چنین با شکوه دورانی
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  با بیکاران در برخورد بیرحمانه 
  1ساکرامنتو استار

  ] نگاشته شد 1914مارس  16ا، یکالیفرن - در ساکرامنتو  [

  
 ]م -از دفاع[ براي اعتراض کردن. بود ظالمانهمن فکر می کنم برخورد آنها 

  .جنایت نیست ،شب نداشتن نان. خود جنایت نیست همراهان
من ( »I won't work«یعنی  ؛هستند IWW 2آن ها می گویند این مردان 

  .من به این مردان بخاطر اعتراض شان افتخار می کنم). کار نمی کنم
تهی دستی  ،عتقاد دارم که سوسیالیسممن یک سوسیالیست هستم چون ا

      کار  ،هستندکه گرسنه و بیکار  مردانیبه  -خواهد کرد  از جهان محورا 
  .آزاد بدنیا بیایند به بچه هاي کوچک این حق را می دهد که ال اقل می دهد و

  .من اعتقاد دارم سوسیالیسم عملی است
تحت سوسیالیسم . هستند کار، ناباب بی این مردانِ که می گویی به من تو
. نخواهد شد هاي سنگین ستانده از آنها مالیات ، زیرانخواهند بود نابابآنها 

 ،وزانهساعت کار ر چهارو  کردن ثروتمندان بیکار و فقراي بیکار با کارجسم 
  . شان دوباره معقول خواهد شد دوباره قوي و ذهن
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این  تا ذهن ها و جسم ها -بیرون آیند  ان هستند که بایدچه بسیار در زند
چه بسیار بیرون زندان هستند . که بطور صحیح رشد نمایند یابندبفرصت را 

 که مردان و زنان و ییهمان ها که داخل زندان باشند؛ ندآن که بیشتر سزاوار
 زندگی را از آنان که ]م-ناچیز[ی اي کوچک را با پرداختن دستمزدهایبچه ه

  .، به بردگی می کشانندسلب می کند
 ، هستند که در برابرآنها و سیستمی که تحت آن زندگی می کننداین 

 ،مردانی که در ساکرامنتو با آنها مانند موجودات مادون انسان رفتار شد
  . مسئول اند
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  میلیتاریستی ي رعاب برنامها
  ] 1915دسامبر  19، نیویورك، 2، دبیرستان واشتنگتن ایروینگ1سخنرانی در انجمن کار [

  
آموخته اند  به آنها. بر دوش رنجبران افتاده است جنگ همواره سنگینی بار

می روند تا در  ، و چه بسیار از آنان کهممکن الخطا نیستندشان  که اربابان
 بگریزند،چیست؟ اگر از مرگ  پاداش آنانو . رد کشته شوندمیدان هاي نب

بطرزي  را رو در رو شوند و سنگینی فقرمی گردند تا با مالیات هاي سنگین بر
پاداش میهن پرستی آنها درست  ،در طول تمام اعصار. کشندبه دوش  مضاعف

  .مانند پاداش کارشان از آنها دزدیده شده است
سرمایه داري را وادار می کند  نظامست که جنگ آن ا فضیلت معنويتنها 

 کند که یک شیاد است و اقرارو  بردارد خود] م-واقعی [پرده از چهره ي  تا
که  وجود نداردهیچ اخالقیاتی  کند اعتراف تا ي کنونی را وادار می کند جامعه
جنگ، حریم  در طول .چشم بپوشداز فدا کردن آنها رسیدن به سود  در راه

     دولت ها همان کاري را . ه استشد مالکیت خصوصی نابودخانه و حتی 
 ،به قدرت برسند »سوسیالیست هاي دیوانه«می کنند که گفته می شود اگر 

  .انجام می دهند
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 خود را علیرغم شواهد تاریخی مبنی بر عبث بودن جنگ، ایاالت متحده
باز فراهم میلیارد دالر و یک میلیون سر یک ،در تدارك جنگتا  می کندآماده 

 ، سرمایه دارانی3مورگان و شرکا. پی.یجِ ،مبلغین فعال براي دفاع در پسِ. کند
   شان را در کارخانه هاي شراپنل سرمایه گذاري کرده اند و سایر  که پول

آنها خواستار جنگ افزار اند تا  .تولید کنندگان ساز و برگ کشتار را می یابید
ودایشان گسترش بازارهایی جدید براي که س سرمایه داران این در خدمت به

  .تجارت شنیع شان است، جنگ براه اندازند
و تمام جنگ ها براي من  میهن خود می نگرم من به تمام دنیا چون

برادري  وطن پرستی حقیقی را درمن . دهشت از نزاعی خانوادگی بهمراه دارد
    ش، نجات بخ ي تنها مبارزه. می نگرم و خدمت همه به همه ها انسان

براي همگان  وافرزندگی  آزادي، عدالت و مبارزه اي است که دنیا را بسوي
  .یاري می کند

معناي دقیق کلمه، نه براي جنگ بلکه براي  ملت به این آماده سازيبراي 
باید تمام بخش هاي صنعت، بهداشت و درمان و  صلح و شادي، حکومت

حفظ  جسم و ذهن مردم یتندرستی و کارای آموزش را بطریقی هدایت کند که
 ]م- از او براي[درخواست برابر  آماده خواهد شد تا در ملت این آنگاه،. دگرد

مقاومت  ،یک مستبد ي اراده بنا به خود جاودان سازي بردگیِ جنگیدن در راه
  .ورزد

است که ملل دیگر را از خصومت خلع  آمایشی ،4آمایشبهترین  به هر حال
جنگ براي کارگران هیچ . ددوست مبدل می ساز کند و آنها را بهسالح می 

در  ،تمام بدبختی ها را تحمل می کنند هستند که آنها. دستاوردي در بر ندارد
    ، نه تهنه مزد آنها افزایش یاف. حالیکه حاکمان پاداش ها را درو می کنند
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ارتشی که . و نه خانه و کاشانه شان راحت تر شده است تخفیف یافته شانرنج 
 ،شودند براي دفاع از مردم استفاده که می توا همانطور ،ر است تقویت گرددقرا

  .می تواند براي در هم شکستن اعتصابات مورد استفاده قرار گیرد
    مپراطوري جهانی روي یک ادر برابر پیش تدابیر دموکراتیک آمایشاگر 
ه تر از بیرحمان هیچ فاتحی نمی تواند. د، کارگر از چیزي ترس نداردفرو ریز

شهروندان جهان سرمایه داري دستمزدهاي او را پائین بکشد یا بیش از آنها 
ندارد و  چیزي براي از دست دادن جز زنجیرهایش کارگر. ستمی به او روا دارد

        را به یک ضربت از  آنمی تواند  جهانی پیش روي او ست و فتح،براي 
تدارك یافته و  بین المللیِ حادات ما باید یک. امپراطوري جهانی برباید برِ

به تسخیر خود  امپراطوري جهانی را تشکیل دهیم تا بتوانیم چنین میلیتانت
  .در آوریم

 شما سرنوشت مادامیکه نیست، آزادي تمسخر جز کبیر جمهوري این
       بریزید، عرق و بکاوید بار مسکنت زندگی یک براي که شده مقدر چنین

 باید چه براي. برند می لذت شما زحمت و رنج ي رهثم از اربابان حالیکه در
 اگر که قوانینی براي است؟ اربابان استقالل معنایش که ملی استقالل بجنگید؟

 بر پرچم این آیا پرچم؟ اندازد؟ می زندان به را شما بخواهید، بهتري زندگی
 یا دارید اي خانه آن در و آزادید آن در که است اهتزاز در کشوري فراز
 ساعات کاهش و دستمزد افزایش براي وقتی که است کشوري نماد کس،برع
 براي آید؟ می    تان مالقات به کرده گره هاي مشت با کنید، می اعتصاب کار

 فرمانبرداري آنها از دهد می یاد شما به که جنگید می تان اربابان مذهب
  بکشید؟ را یکدیگر گویند می  شما به که زمانی حتی کنید،
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شاهانش و سنت هایش که انسان را پاد، مذهب ارباب تان، تمدن اشچرا از 
 تلی از زباله نمی سازید؟ ،ل می دهدبی رحم و خدا را تا هیوال تنز تا جانوري

کارگران یک اتحاد عظیم  بگذار. بدمیم را فراخوان آزادي ،ها بگذار در شیپور
ادي و شادي گیر براي کسب آز طغیانی عالمبگذار  تشکیل دهند؛ جهان گستر

  .کارگران درگیرد حقیقی
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  اعتصاب علیه جنگ
  ] 1916ژانویه  5، نیویورك، 1سخنرانی در تاالر کارنگی [

  و انجمن کار 2تحت حمایت حزب صلح زنان

  
بگویم  سخن دوستان خوبم، سردبیران و سایرین باید چند کالمی با در ابتدا

      تصور  زیرا ،تندی اندوهگین هسبعض. می کنند دلسوزيمن  به حالکه 
که مرا به بیراهی  ي بی اخالق گرفتار شده امافراد می کنند من در چنگ

 هاي منفور حمایت کنم و من را زبانمی کنند از جنبش  موادار کشانده و
میشه بگذارید یک بار و براي ه اکنون. روپاگانداي خود ساخته اندسخنگوي پ

از  یکپنداري هیچ  همزاد ها ندارم وآن دلسوزيروشن شود که من نیازي به 
. چه چیزي سخن می گویم ي من می دانم درباره .طلب نمی کنمآن ها را 

 من. است يمرجع دانسته هاي من به خوبی و قابل اتکایی هر کس دیگر
 می توانم دارم واز انگلیس، فرانسه، آلمان و استرالیا  روزنامه ها و مجله هایی

قادر به  ،هیچ کدام از سردبیرانی که مالقات کرده ام. ا بخوانمآنها ر به شخصه
واسطه  بارا تعداد بسیاري از آنها باید فرانسوي و آلمانی . این کار نیستند

خسته از  قشريآنها . کنم نمی خواهم سردبیران را بی اعتبار من .نه. بخوانند
 بیاد بیاورند ربگذا. درك نشده اند بدرستی یش از حد هستند و هیچ وقتب کار
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می توانند در تاریکی ن هم آنها نمی توانم آتش سیگارشان را ببینم،من  گرا که
عادالنه و نه بذل  اي تمام درخواست من، آقایان، مبارزه. سوزن نخ کنند

علیه نظام  و] م-  یجنگ[من به میدان نبرد علیه آمایش  .دلسوزي است
قطعی و  این نبردي است. ام وارد شده ،اقتصادي که تحت آن زندگی می کنیم

  .هیچ دلسوزي اي طلب نمی کنم ]م- در این راه [ من و .آخر تا
  آمریکا متکی بر  ي آینده. دستان امریکا است آینده ي جهان متکی بر

خطیر در  یبحران ما با. آنان است میلیون کارگر و زن و بچه هاي 80 ي گرده
      ،ر توده ها سود می برندمعدودي که از کا. ملی مان روبرو هستیم حیات

می خواهند کارگران را در ارتشی سازمان دهند که از منافع سرمایه داران 
شده اید تا بر بار سنگینی که پیش از این  انگیختهشما . حفاظت خواهد کرد

. بزرگتر و ناوهاي جنگی اضافی را بیافزایید یارتش ، سنگینیحمل می کردید
ها امتناع رزم ناواز بدوش کشیدن توپخانه و  که شما است ي اراده یداین در 

   خار و ب بارهاي سنگین مانند لیموزین ها، قایق هاي تفریحیِ کنید یا بعضی
سر و صدا  نیازي نیست که. خود بتکانید مارت هاي ییالقی را از شانه هايع

 می توانید است، آفرینشگران ]م-مخصوص[ ي کهبا سکوت و وقار. یدراه بیانداز
جنگ هاست، ي خودپرستی و استثمار که مسبب همه  جنگ و این نظام به

انقالب  تا سبب وجود این آن داریدانجام  بهتمام آنچه نیاز  .پایان بخشید
  .است گذاشتن ایستادن و دست روي دست ، راستدشگفت انگیز شوی

     حتی اگر به همان . ما براي دفاع از کشورمان آماده نمی شویم
هیچ  می گوید، باز هم 3کنگره گاردنر ي باشیم که نماینده درماندگی اي

. نداریم که به ایاالت متحده تجاوز کند يتهورمکافی  ي اندازه دشمن به



 هلن کلر/  ۴٧

  

است و بعد از سرش شلوغ آلمان . و ژاپن یاوه است آلمان يصحبت از حمله 
  .خواهد بود مشکالت خود براي چندین نسل گرفتار ،پایان جنگ اروپا

    کنترل کامل اقیانوس اطلس و دریاي مدیترانه، در  وجود بامتحدین 
ناموفق بودند؛ و  4پیاده کردن نیروي کافی براي شکست ترك ها در گالیپولی

براي جلوگیري از  5سالونیکایک ارتش در  بموقع در پیاده کردنبعد دوباره 
 ،امریکا از راه دریا تسخیر. شکست خوردند تجاوز بلغارستان به صربستان

 6نیروي دریاییي اتحادیه نادان و اعضاي  افراددربست محدود به  یکابوس
  .است

شاهدي بر  مثابه ي هراس بهمی شنویم که  ما در هر کجا با این حال،
 :اندازداین مرا یاد قصه اي می . پیش گذاشته شده استتسلیح  ]م- لزوم[

چرا که  ،دهمسایه اش ناله و زاري سر می ده. نعل اسبی پیدا می کند مردي
یک  هم احتماالً روزي ،مردي که یک نعل اسب پیدا کند حکم می کند منطق

همسایه  ي بچه بندد ونعلی که پیدا کرده را به اسب می . داسب پیدا می کن
 اسب شود تا جفتک بخورد و هاي نزدیک آن لعنتی ممکن است روزي آنقدر

می رسد و چندین بدون شک دو خانواده کارشان به منازعه و جدال  .بمیرد
آخرین  .نعل اسب از بین می رود یک پیدا کردن ي بواسطهجان با ارزش 

به شکل بسیار تصادفی چند جزیره در  ؟را بخاطر دارید داشتیم جنگی که
اقیانوس آرام را تصرف کردیم که شاید روزي علت نزاعی بین خودمان و ژاپن 

دست بدهم و آن ها را  می دهم آن جزایر را همین االن از جیحمن تر. گردد
ترجیح  چنین شما. براي حفظ آن ها راهی جنگ شوم فراموش کنم تا آنکه

  نمی دهید؟
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 کنگره .کنگره در حال آماده شدن براي دفاع از مردم ایاالت متحده نیست
محتکرین امریکایی و سرمایه گذاران در  ي سرمایه از برنامه ریزي می کند که

این  اتفاقاً، .و جزایر فیلیپین محافظت کندمکزیک، آمریکاي جنوبی، چین 
و ماشین هاي جنگی مهمات  صاحبان صنایع سود به] م-جنگی[تدارك 

  .خواهد بود
وجود  بهره هایی ،گرفته شده از کارگران پولِبراي  در امریکا تا این اواخر

تماماً  و منابع ملی ماتثمار اما کارگر امریکایی تقریباً تا حد نهایت اس. داشت
صنعت  جدید را فزونی می بخشد و ي سرمایه مچنانهسود . پاول شده استچ

نیویورك را از طال بانک هاي  خزانه ي ،پیشبرد کشتار خالل شکوفاي ما در
مورد استفاده  برده ساختن انسان ها،اگر براي  و یک دالر هم .انباشته می سازد

به انجام  کاملبطور  سرمایه داري ي در برنامه وظیفه اش را ،قرار نگیرد
فیلیپین  د در آمریکاي جنوبی، مکزیک، چین یادالر بای این .نرسانده است

  .سرمایه گذاري شود

زمانی به  همان درست در نیروي دریایی ي اتحادیهقی نیست که اتفا
 تاسیس یک شعبه در بوینس آیرس 7نیویورك بانک ملیشهرت رسید که 

 ،پی مورگان.یک اقتصادي جِنیست که شش شری صرفاً یک تصادف این. کرد
 ی نبوده که شهردارو این شانس. صاحب منصبان اتحادیه هاي دفاع هستند

   که صاحب  خود منصوب کرده 9امنیت ي کمیتهرا در  يهزار نفر 8میچل
   این مردان می خواهند سرمایه گذاري . هستند یک پنجم ثروت امریکا

  .در امان باشدخارجی شان 
 گرفتجنگ داخلی در. اندریشه در استثمار داشته  هاي مدرن جنگ تمام

یا سرمایه داران  تا تعیین کند برده داران جنوب باید غرب را استثمار کنند
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باید  ایاالت متحده که تعیین کننده ي این بود امریکا و جنگ اسپانیا. شمال
    د که تعیین کر افریقا جنگ جنوبِ. ا استثمار کندکوبا و فیلیپین ر

 یهجنگ روس. بهره برداري کنند الماس معادن از باید که یایی ها هستندبریتان
جنگ فعلی براي این . و ژاپن تعیین کرد که ژاپن باید کره را استثمار کند

است که تعیین گردد چه کسی باید بالکان، ترکیه، ایران، مصر، هند، چین و 
    قلصی فاتحانبراي تهدید  مان را شمشیرهاي و ما. افریقا را استثمار کند

به غنایم عالقه ، کارگران اینک اما. یمت ها را با ما تقسیم کنندتا غن می دهیم
  .نمی شود چیزي از آن عایدشان ،به هر حال اي ندارند؛

. دارند در سر بسیار مهم هدفیک  هدف دیگر،هنوز یک  یشمبلغین آما
زي براي فکر چی فعلی شان، غمبار به مردم، در کنار شرایط آنها می خواهند

 الست، دستمزدها پائین است،آنها می دانند که بهاي زندگی با. کردن بدهند
مهمات متوقف  ايبر هاي اروپا وجود ندارد و وقتی درخواست شغلی امنیت

قدر سخت و دائم که مردم چ اهمیتی ندارد .وضع بدتر هم خواهد شد ،شود
 بسیاري .وسایل رفاهی زندگی را تامین کننداغلب نمی توانند  آنها کنند؛کار 

   .فراهم آورند زندگی را اولیه ي ملزوماتحتی نمی توانند 
تا به  کنندمی  القاء از جنگ تازه یهراس به ما ،یک بار روز چند هر

جنگ  آستانه يآنها ما را تا . بدهند واقع گرایانه رنگ و لعابیپروپاگانداي شان 
 از مردم زحمتکش برده اند و حاال 12و آنکونا 11یت، گولفال10لوسیتانیا سربر 

هیچ  انزحمتکش. شوندبرانگیخته  13غرق شدن پرشیامی خواهند تا بخاطر 
آلمانی ها ممکن است هر ناوي را در . دنها ندارعالقه اي به این کشتی 

اقیانوس اطلس و دریاي مدیترانه غرق کنند و امریکایی ها را در کنار دیگران 
  . زحمتکشان امریکایی هنوز هیچ علتی براي رفتن به جنگ ندارند -بکشند 
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بر فراز دادخواهی و . به جنب و جوش افتاده است نظام تشکیالتتمام 
  .صداي آتوریته به گوش می رسد ،ارگرانغوغاي اعتراض ک

! دوستان، همکاران، هموطنان؛ کشور شما در خطر است« :دبه سخن می آی
جز اقیانوس هاي  ،بین ما و دشمنان ما. فته استعدو دور تا دور ما را گر

به . نگاه کنید به آنچه در بلژیک رخ داده است. اطلس و آرام چیزي نیست
 ،می کنید آیا بخاطر دستمزد کم تان شکایت. سرنوشت صربستان فکر کنید

    فالکتی که  آزادي هاي فعلی تان در مخاطره است؟ کشورتان و آنگاه که
آلمان در  پیاده شدن نیرو هاي ارتش فاتح سرشکستگی ازمی کشید کجا با 

 کنید، رهاقابل مقایسه است؟ ناله و زاري را  14ایست دهانه ي رودخانه ي
به نیروي . به ارتش بپیوندید. دان ها و پرچم تان دفاع کنیدبجنبید و از آتش
قلب آزاده با  مردانی - که هستید همانگونهآماده باشید تا . دریایی بپیوندید

  ».رو در رو شوید ]م-به کشورتان[با متجاوزین  - هایی وفادار

آیا کارگران در این دام می افتند؟ آیا دوباره تحمیق می شوند؟ من بسیار 
. رام شدنی هستند دست،مردم همیشه در برابر خطابه هایی از این . نگرانم

ند که اوراق می دان .هیچ دشمنی ندارند ،شان می دانند که جز اربابان کارگران
می دانند . شهروندي شان تضمینی بر امنیت خود و همسر و فرزندانشان نیست

ي آنها هیچ ثروتی هاي جنگ براو سال  مداومکه عرق ریزي صادقانه، رنج 
در . نداشته استدر بر  مبارزه بر سر آن هیچ ثروتی براي براي نگه داشتن و

    . کنند که کشوري دارند آنان در اعماق قلب نادان خود فکر می عین حال،
  !اي غرور کور بردگان ،آه

کارگران چقدر کودك  که می دانند آن باال در مقام هاي عالی افراد باهوش،
اند سربازي بپوش لباس )م-کارگران( اگر دولت به آنها می دانند .و نادان هستند
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 در هاي پرچم و آنها را با یک دسته موزیک و دهد و تفنگی به دست شان
     قدم  خود، دشمنان در خدمتدلیرانه  يبراي نبرد اندازد،هتزاز به راه ا

فتخار کشورشان اند که مردان شجاع براي ا دریافتهآنها . گذاشتخواهند  پیش
مرد جوان؛  جان میلیون ها -. نا آگاهی ي هزینه چه گزاف است. می میرند

 چندین میلیون ي؛ زندگی تباه شده عمربراي تمام  میلیون ها معلول و کور
و هیچ کس از این  - آننسل ها در یک  دستاورد و میراثبر باد رفتن انسان؛ 

این فداکاري مهیب قابل درك بود اگر چیزي . دهمه نکبت آسوده نخواهد بو
تو را غذا و پوشاك و  ،فرا می خوانیکه براي آن می میري و کشور را به آن 

   من فکر . آموزش و تسلی می دادو گرما می بخشید و فرزندانت را سرپناه 
می کنم کارگران متواضع ترین فرزندان بشر هستند؛ آنها براي کشور دیگران، 

      آزادي دیگران و براي شادي دیگران زحمت براي عواطف دیگران، براي 
گران از خود هیچ آزادي اي کار! می کشند، زندگی می کنند و می میرند

ده یا هشت ساعت  دوازده، در روز مجبورند که قتیوآزاد نیستند  آنها .ندارند
       وقتی  بیماري است؛ ،طاقت فرسایشان مشقت پاداشِوقتی  ؛کار کنند

نه ها کار کنند یا گرسنگی باید در معدن ها، کارگاه ها و کارخا یا بچه هایشان
خاطر  به وقتی ؛می راند شان را بسوي زندگی ننگین زنان ،فقر وقتی بکشند؛

یعنی  اصول بدوي عدالت] م-دست یابی به [اي افزایش دستمزد و بر کهاین
   ، چماق می خورند و زندانی اعتصاب کرده اند شان به عنوان انسان وقحق

  .می شوند

    نسان هایی که قوانین را تنظیم و اجرا ما آزاد نخواهیم بود مگر آنکه ا
انتخابات . مایندگی کنندنرا  ی جز اینمردم و نه منافع منافع عموم ،می کنند

آزاد و دموکراتیک  واقعاً هرگز یک ملت. ، انسان آزاد نمی سازدمزدي ي از برده
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 وفادارايِ ایی باانسان ه ،دوراز زمان هاي بسیار . در جهان وجود نداشته است
حتی وقتی . پول و ارتش پیروي کرده اند زورِصاحب  قدرتمندانکورکورانه از 

شته از مرده هایشان بود، زمین حاکمین را کاشته اند و میدان هاي نبرد انبا
و کلیساها را  آنها قصرها و اهرام، معابد. ه استکارشان چپاول شد ي ثمره

   .ه استنبودآزادي  گاه راستینقدست ، هرگزیکهیچ  ساخته اند که
کارگران بیشتر و بیشتر به بردگی  ،یافت هر چه تمدن پیچیدگی فزون تري

هستند  یبیش از قطعات ماشین ا آنجا که امروز آنها تنها اندکیشدند؛ تکشیده 
خط آهن، پل، آسمانخراش، قطار  اتآنها روزانه با خطر. که با آن کار می کنند

در  تالشو  زوربا . مواجه هستند الوار و معدن ، کرجیِدامداري، ، کورهباري
به انتقال را زمین و روي دریا، نقل و  اسکله ها، روي خط هاي آهن، در زیرِ

      دیگر سرزمین کاالهاي با ارزش را از سرزمینی به و  جنبش وا می دارند
و پاداش آنها . دنبراي ما ممکن می ساز چنین زندگی رااین می فرستند و

  .جنگی غالب، اجاره، مالیات، خراج و غرامتناچیز، فقر  يچیست؟ دستمزد
سازي کل زندگی و باز بازسازماندهی ،کارگران آمایش این قسم الزمه ي

نسبت به آن اقدام هرگز توسط سیاستمداران و دولت ها آنهاست که تاکنون 
 انیسربازریافتند که نمی توان از زاغه ها پیش د ها سال آلمانی ها. نشده است

که تمام  این را دریافتندآنها . پس زاغه ها را نابود کردند ؛بیرون آوردخوب 
    مسکن آراسته،  -  رنددا نیاز یات مدنیتضرور يمعدود به مردم ال اقل

خیابان هاي تمیز، غذاي اگرچه کم اما سالم، مراقبت درمانی مناسب و تامین 
این تنها گوشه اي کوچک از آن چیزي است که . امنیت کارگران در شغل شان

 است که گام برداري در راستاي طرز تعجب برانگیز این انجام شود، اما باید
نبرد یک  در طول] م-کشوري که[! است شکل گرفتهآلمان  درصحیح آمایش، 
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هجوم  قرار گرفتن در معرض خود را ازبراي هیجده ماه  ،پیروزمندانه وسیع
 به پیشروي و ارتش هاي آن هنوز با نیرویی فرو ننشسته هنگه داشت مبري

 شماست که این اصالحات را به حاکمیت بر عهده ياین . ادامه می دهند
صحبتی  ،ا نهبگذارید از آنچه یک دولت می تواند انجام بدهد ی. دتحمیل کنی

 جنگ بحبوحه يدر این  درگیر تمام این اصالحات توسط تمام ملل. نباشد
 است توسط دولت ها بهتر کنترل شده تمام صنایع اساسی. انجام گرفته است

  .تا بدست بنگاه هاي خصوصی
تر پافشاري  رادیکاله هر چ اقدامشماست که همچنان بر  ي این وظیفه

صنعتی یا  بنگاهببینید هیچ بچه اي در  این بر عهده ي شماست تا. کنید
بیماري  معدن یا انبار کار نمی کند، و هیچ کارگري بیهوده در معرض حادثه یا

شماست که آنها را وادار کنید تا شهري  این بر عهده ي. قرار نگرفته است
 ي این بر عهده. به شما تحویل دهند وغی، پالوده از دود و کثافت و شلتمیز

پرداخت مکفی براي امرار معاش  شماست که آنها را وادار کنید تا دستمزدي
از  در هر بخش این شیوه ي آمایشاین بر عهده ي شماست که ببینید . کنند

خوب  ه هر کسی این فرصت را داشته باشد کهمی شود تا اینک ملت اعمال
به  آموزش ببیند و همیشه هوشیار و یدرستبورد، بدنیا بیاید، خوب غذا بخ

  .سودمند باشد حال کشورش
ذبح صلح ادامه می دهند، علیه تمام قوانین و مقررات و نهاد هایی که به  بر

اعتصاب  علیه جنگ بر. اعتصاب کنید جنگ قصابیِ بر علیه این دکان هاي
و بمب هاي  علیه تولید شراپنل .ن شما هیچ جنگی ممکن نیست، که بدوکنید

که معنایش مرگ  علیه آمایشی. اعتصاب کنید گاز و تمام دیگر ابزارهاي کشتار
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 ي مطیع و زبان بسته بردگان. اعتصاب کنید ،ون ها انسان استو فالکت میلی
  .باشید سپاه آباديقهرمانان . نباشید سپاه ویرانی
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  شدم؟ چرا کارگر صنعتی جهان
  ] 1916ژانویه  16، 2نیویورك تریبونمنتشره در  1بارا بیندلیمصاحبه با بار[ 

  
 بپردازد مراحلی به شرح و بازگویی آن درخواست کردممن از دوشیزه کلر 

آن کسی که  دینسانب مبدل شد تاسازش ناپذیر  یک رادیکالبه  ی آنطکه 
     ی احساسات ]م-بانوي[، آن با جهان رو در روست هلن کلر ناماینک به 

  .روز زنان نباشدش طبع مجالت خو
من در « :یدآغازچنین  سخن و کرد اجابت مشتاقانه را درخواست من او
  ».یک بداقبالی استنابینایی  فکر می کردم« ».مذهبی بودم ابتدا

 من. ن رسیدگی کنمبه وضیعت نابینایا تادر یک کمیسیون مامور شدم «
براي است،  بشراي کنترل لی ورنابینایی یک بداقبا پیش تر فکر می کردم که

در شرایط  را می توان باالیی از این معلولیت ردپاي میزان که فهمیدماولین بار 
 است وخودخواهی و حرص کارفرما  عمدتاً مسبب آن ؛یافت نادرست صنعتی
 من دریافتم که فقر،. به شیوع آن مساعدت می کند یاجتماع ناهنجاري هاي

  ».اند که به نابینایی ختم می شودننگین می ر اي زنان را به زندگی
    ایی از ، خالصه هولز .جی .یچا  پیر براي جدید دنیاهاي من سپس«

 تمام این مدت که انگار .را خواندم هاي او کارل مارکس و مانیفست ي فلسفه
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متفاوت از  بسیار دنیایی - بیدار می شدمنوین  یدنیای در اینک و خواب بودم
  ».می کردمزندگی  دنیاي زیبایی که در آن

 غمگین شد ، صدایشآن زمان آوردن یاد به با -افسرده بودم براي مدتی «
 جاي تعجب نیست اگر دریافتمو  را باز یافتم ماما کم کم اعتماد به نفس -

  کنون تا نیز اما علیرغم این شرایط بد، انسانیت .نقدر بد استیشرایط ا
 شاید. رزه براي تغییر امور هستمو حاال من در مبا. داشته است هایی پیشرفت

    یک رویاپرداز باشم، اما وجود رویاپردازان الزم است تا واقعیت ها را  من
 لرزانش دست و به نازکی گرائید به نشان پیروزمنديصدایش  »!شکل دهند

  .فشرد بمحکمیزانوي مرا یافت و 
زیبایی  مصنوعیِدنیاي  در رویاهایت که آن زماناز  اکنون و آیا«پرسیدم 
  »؟تر هستیشاد ،ساخته بودي

غمبار واقعیت حتی وقتی « ».بله« و کمی لکنت پاسخ داد راسخبا قاطعیتی 
که براي او همه چیز زمینی به  زنی سرشته( ».از خیال باطل است است، بهتر

شادي . است هاي وزانخیاالت باطل دستخوش باد«). نظر می رسد به جز این
و  - انسان برخیزد  و از ایمان در وجود ک غایت مثبتهاز درون، از ی باید واقعی

  ».دارم ،این چنین من بیش از آنچه تا کنون داشته ام

کدام از  تو کالج را ترك کردي رخ داد؟ تو هیچ که اینها، وقتی ي و همه«
  »کسب نکردي؟ این آگاهی هاي زندگی را در کالج

دانشگاه جایی « -ت زده یک انکار قاطع، پیروزمندانه و تقریباً وحش -» !نه«
  ».بروي جاایده اي به آننیست که براي هر 
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کرده و  تحصیل فردي به دانشگاه می روم تا من فکر می کردم که«
    در حالیکه  ،و بعد از اینکه آرامش خود را باز یافت »شوم فرهیخته

یک نمونه از سر و کار من « به صحبت ادامه داد می خندید تر خونسردانه
 مدارس عاشقِ به نظر می رسد .یک بن بست. ا نسل حاضر هستمزش بآمو

  ».در آن هستند یستنو ز ي مرده گذشته

اما تو        « من بواسطه ي خانم میسی و در دفاع از او دادخواهی کردم
  »؟که قصد و نیت معلمان شما بهترین بود می دانی، مگر نه

ین، امروز مسائل ي هآنها دربار« ».اما بی نتیجه بود« :مخالفت کرداو  
     یا درباره مشکالت اساسی مردم به من تعلیم  موجود اندآنطور که واقعاً 

 دستاوردهاي جنگ و می آموختند را یونان و تاریخ رومبه من درام . نمی دادند
   ل براي مثال، یک دو جین فص. می داشتند را گرامی و نه قهرمانان صلح

 ي تعداد کمی پاراگراف درباره نکه تنهاجنگ وجود داشت و حال آ راجع به
  است که  ، و این تاکید بیش از اندازه بر بیرحمی هاي زندگیبود مخترعین

تحصیالت به من آموخت که ناپلئون بودن . ایده آلی دروغین به بار می آورد
  ».برداشت کنی تازه اینکه سیب زمینی بهتر است تا

براي ، ادرستی می بینیمن از اثري این طبیعت من است که به محض آنکه«
خواندم و آنچه  ارکسپس بعد از اینکه ولز و م. اصالحش به مبارزه بر می خیزم

از لحاظ ذهنی . پیوستم یلیستسوسیا ي به یک شاخه خواندم را درك کردم
 ،و بهترین چیزي که به نظرم می رسید. تا کاري انجام دهم خود را آماده کردم

. چهار سال پیش بود. و کمک به تبلیغات آن بودپیوستن به یک حزب مبارز 
  ».شدم 3من از آن موقع یک صنعت گرا
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 »صنعت گرا؟«پرسیدم  و من متحیر شدم و عنان اختیار از کف داده
  »؟]م-شدي[ سندیکالیست - نیست  منظورت کارگر صنعتی جهان«

شدم، چون دریافتم که حزب سوسیالیست بسیار  من کارگر صنعتی جهان«
 مادامیکه. الق سیاسی استم بر می دارد؛ در حال غرق شدن در یک باتکُند گا

و تحت لواي آن بدنبال دفتر و دستک  قرار گرفته حکومتحزب تحت لواي 
انقالبی اش را حفظ  خصیصه ي که اگر نه کامالً، تقریباً غیر ممکن است ،است
رود  انتظار میحزب سوسیالیست  از منافعی نیست که حکومت مدافع آن .کند

  ».آن منافع را نمایندگی کند

        مسیر حقیقت و درستی است، اما گامی در  سوسیالیسم، اگرچه
  .حق می دهد که با او اختالف نظر داشته باشند شمستمعین به ]م-هلن کلر[

درست این است که تمام کارگران بر یک مبناي اقتصادي متحد شوند  کار«
   ن هستند که باید آزادي را براي خود و سازمان یابند، و این خود کارگرا

هیچ چیز نمی تواند از «دوشیزه کلر ادامه داد  ».رده و قدرت یابندتامین ک
  ».شدم کارگر صنعتی جهان لیل منبه این د. طریق کنش سیاسی بدست آید

به  شدن تو را به سوي تبدیل چه رویداد خاصی«من حرف او را قطع کردم 
  »مون شد؟رهن کارگر صنعتی جهان یک

   صحیح  ي دهکردم که ایکشف چرا؟ چون من . 4اعتصاب الورنس«
 کسبمردم، که تمام  براي کسب شرایط بهتر صرفاً نه کارگران صنعتی جهان

  ».فوري آن است

  »تعلیم یا انقالب؟ -تو خود را وقف چه چیزي کرده اي «
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ما . ببینیمما نمی توانیم بدون انقالب تعلیم « ».انقالب«قاطعانه جواب داد 
. سال امتحان کردیم و این شکست خورده است 1900آموزش صلح را براي 

  ».چه می کند را امتحان کنیم و حاال ببینیم انقالب بیایید انقالب

براي من رقت آور  5این جنگ. من در هر شرایطی طرفدار صلح نیستم«
 ،شد ، اما هرگز بر خون هزاران نفري که در طی انقالب فرانسه ریختهاست

. روي پاي خود بایستندکارگران یاد می گیرند چطور  و .افسوس نمی خورم
به سود  و خاکریزها در سنگرها ،بیرون آن می گیرند که باید فراآنها درسی را 

کارگران در سنگرها را تصدیق  ژنرال ها ابتکارهاي شکوهمند. گیرندر خود بکا
اطمینان  ،شان انجام دهند ارباباناگر آنها بتوانند این کارها را براي . می کنند

آن کارها را براي خودشان  ،گرفتند وقتی عنان امور را بدست داشته باشید
  ».داد انجام خواهند

کارگران انضباط خود را در فراموش نکنید  و« در ادامه گفتدوشیزه کلر 
  ».مبارزه را تحصیل می کنند ي آنها اراده« ».سنگرها می یابند

و این هم کالم آخر از . شد تدقیق در اینجا نشر تمام این هادوباره اقتضاي  
  :از صبر گشته تهی مهربانِ ریز نقشِ این زنِ

  »!بفرستم 6یکال هاشبه رادحیف لعنت که بر «

د و این در ش می ، تمام وجود هلن کلر ملتهبدر طول صحبت رفته رفته 
سو اش بود  تطابق با نماي متعالی چهره اش و درخشش درون چشمان آبی بی

  :من گفت و به
به باال کشیده کل وجودم رو . من بعضی وقت ها احساس ژاندارك را دارم«

     من بدنبالش و  "بیا"صدایی را می شنوم که می گوید  من هم .می شود
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 - زندان، فقر، تهمت  محاکمه، ،ندارد، هیچ چیز می روم، هیچ چیز اهمیتی
که رنجی که نداشتیم را بر ما بر تو  واي ،چه حق گفته است". میتی ندارنداه

  »"7.یروا داشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 هلن کلر/  ۶١

  

  
  
  

  1نامه به موریس هیلکوئیت
  ] 1917نوامبر  5  کال نیویورك، کاندید حزب سوسیالیست براي شهرداري نیویورك[ 

  
علیه بر می اقلب ي اعتراض خشمگینانه نوشتن یا به سخن راندنِاز  تاکنون

چرا  ؛کرده ام ابا ن،ل سلیم مردم ماشعور و عق ي زداینده حماقت جنگ، این
و با می خواهد از آزادي هاي ما دفاع کند  2پرزیدنت ویلسون داشتم باور که

در من  .ن حمله می کنند را بگیردش جلوي کسانی که بدادستان قدرتمند
و بی دلیل  مکرد می دعا. سفید ماندم و ماندمکاخ  سوي چند کلمه از انتظار

روزنامه ها محتوي سرزنشی  ،که امروز، فردا یا روزهاي آینده ودمامیدوار ب
من نطق عالی خود پرزیدنت ویلسون . وردملت را سر عقل و مدارا بیا تاباشند 
   را بارها  برابر حقوق دولت ها درآزادي، عدالت و حقوق مردم  ي درباره
اساساً با  3نتجارت با دشم فرمانفکر می کردم که او باید بفهمد . مه اخواند

در کنگره بطور فوق العاده و  1798 يفدرالیست ها توسط که شدیديتدابیر 
 می نویسد آرامش اتاق مطالعه اشدر  او .فرقی ندارد ،به اجرا گذاشته شد

 ي سخن و مطبوعات راآزاد ،به شکل مخاطره آمیزيمی رفت تا  4فتنه فرمان
چنین  در کجا اینکه فهمیدن هدرك می کند کبوضوح او . ردبب از ریشهتقریباً 
چه کسی می تواند بگوید قدرت  .غیر ممکن بود عمالً می گردد،متوقف  قدرتی

 فرمانی -باز خواهد ایستاد  در کجا تجارت با دشمن فرمان ي اعطایی بواسطه
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         مطبوعات بدل  مطلقی برفراز ريرا به دیکتاتو 5سترجنرال پست مکه 
خش از طریق نامه و ارسال از طریق اکسپرس، محموله، پ که فرمانی ؛می نماید
  .غیر ممکن می سازدهر اقدام دولت  منتقد انتشارات هر براي را... فروش و 

 ،اگر عقل سلیم داشته باشندي دهندگان نیویورك و را حاال شما می دانید
    .می دانند که انتقاد از هیچ حکم و قانونی نه خائنانه است و نه فتنه جویانه

مان که  حقوق ي ما بواسطه. براي لغو هیچ فرمانی نیز خائنانه نیست تبلیغ و
براي لغو خدمت نظام  آمده، به عنوان شهروند محق هستیم ن اساسیقانو در

آزادي بیان،  م یعنیچرا ما باید از بهترین چیزهایی که داری. وظیفه تبلیغ کنیم
حال  ،ر این کشور بنا کنیمرا د 6قیصریسم دست بکشیم ومطبوعات و تجمعات 

 ي ؟ من دربارهاروپا فرستاده ایم بهبراي نابودي آن  ارتش هایمان را آنکه
ش یا اینکه روح مسیحی با آن بودن جنگ، مسببش، خاستگاهش، حق و باطل

  .بحثی نمی کنم ،در تخالف ابدي هست یا نه
خون اجداد جنگجو در رگ هاي . جنگ نیستم بر ضدعلل احساسی ه من ب

 من خیلی خوشحال می شدم اگر می دیدیم مردان جوان ما. من جاري است
در  می شدم اگر خوشحال .ندبود روانه حقیقیبراي آزادي  بسوي نبردي

    شرکت  ،تر براي دموکراسی بود امن یجهان در پی ساختن ه واقعاًجنگی ک
 صرفاً پائین ،امن تر براي دموکراسی یجهان منظورم از ساختن .می جستم

  ...کشیدن حکومت مطلقه در آلمان نیست
. یا نه شودمی من نمی دانم که آیا انتخاب شما منجر به یک صلح فوري 

به آینده  یصلح مردم یک ما را ترغیب می کند تا براي این امر که اما می دانم
آرزوي قلبی . تغرامبدون صلحی بدون پیروزي، بدون فتوحات و  -نگاه کنیم 

 اعتراضی محکم علیه آن ،براي شما بسیار يآرا کسب من آن است که



 هلن کلر/  ۶٣

  

کسب آراي . دولت ما را بدست می گیرد میلیتاریسم پروسی باشد که عنان
هوادار نیویورك  صریح بر این خواهد بود که ردیه اي بسیار براي شما

دموکراسی اي که  که هم اکنون در اینجا مستولی است؛است  اي دموکراسی
دموکراسی اي که در آن مامورین  ع منع شده اند؛مردم از آزادي تجم در آن

      تماعات را متفرقل به زور اجچون جانیان رفتار می کنند، با توسمسلح 
وم به جان مردم می افتند؛ را می سوزانند و با باط می کنند، روزنامه ها

اعتصاب  شان براي حق ه در آن کارگران به خاطر استفاده ازدموکراسی اي ک
از  را 7چیان بیزبیدموکراسی اي که در آن معدن شوند؛ زندانی میدستگیر و 

و  ثل احشام در ماشین هاي باري می ریزند، ممی اندازند خانه هایشان بیرون
 ،تا بمیرند؛ دموکراسی اي که در آن می کنندرها  در بیابانی بی آب و غذا

م شوند و نگروها قتل عاممکن است  ،رخ داد 8مانند آنچه در سنت لوئیز شرقی
 کردن و کار 9لینچمایملکشان آتش زده شود؛ دموکراسی اي که در آن 

پیرو پیامبر صلح دموکراسی اي که در آن وزیري که  کودکان تحمل می شود؛
مطبوعات راجع به این  ده و تنها توضیحرانه خوتا دم مرگ تازی براحتی ،است

 ]م-کار[ است بر نیمه مخفی یتصدیق اظهارات لوس ویک سري  ،هتاکی
میهن دوستی شان آنها را کمی به زیاده  شوق و ی کهکله داغ کنتاکیایی هاي«

   ».ه استروي کشاند
چون یک . اي هیلکوئیت، به شما راي می دادمآق 10اگر من حق راي داشتم

    یکی از باروهاي  خود که ،است اي به شما یک ضربه به میلیتاریسمر
سرنگون  سرمایه داري ،اریسم تحلیل رودسرمایه داري است، و روزي که میلیت

  .خواهد شد
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  چیست؟ »کارگران صنعتی جهان«
  ] 1918شهر نیویورك، ژانویه  1سخنرانی در باشگاه سیویک[ 

  
 ، چرا کهصحبت کنم ران صنعتی جهانکارگ ي من می خواهم درباره

ن در عی[ و آنها شاید منفور ترین. مطرح هستند بسیاردر منظر عموم امروزه 
مطمئناً کمتر از همه  آن ها. محبوب ترین سازمان موجود باشند] م -حال 

  .  داده شده اند جلوه سوء مصرانه ترین شکل، به درك شده اند و

طبقاتی  ي بر مبارزه یک اتحاد کارگري مبتنی کارگران صنعتی جهان
 اصول اتحادیه گرایی صنعتی عمل بربگیران را می پذیرد و بنا تنها مزد. است

 ،مشهود مبارزه ي جلوه. صنعت است ي عرصه آن ي میدان مبارزه. می کند
 یجنبش کارفرما و کارکن است؛ان تصادم میو  2تعطیلی کارخانه ،اعتصاب

 یبا رضایت که بسیاري از ما است جهل، فقر و بیرحمی علیه گرشورش
  .بدان ها تن داده ایم کورکورانه

ی تجاربدر جدال کار، نی که توسط مردا 1905در سال  ]م- سازمان[ این
غاز به جلب توجه در آ 1909بنیان گذاشته شد و در  ،داشتند و تلخ سخت

را مورد  ها براي اولین بار آن 3راکس ساعتصاب مک کی. سراسر کشور نمود
       ماساچوست، اعتصاب  اعتصاب پارچه بافی الورنس در. ر دادتوجه قرا
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در  5صاب معدنچیان کالومت، و اعتنیو جرسی در 4ترسونپ ابریشم ریسیِ
 از] م-کارگران صنعتی جهان[. را بر سر زبان ها انداخت شمیشیگان نام

د که کارفرمایان بو بدل شده در امریکا میلیتانتیک نیروي به  1909 مقطع
  .می بود ه آنب باید حواسشان

 ي ایده بر در آن چرا که ،متفاوت است اتحادیه هاي صنفی از سازمان این
 .تمام صنایع در زمینه اقتصادي پافشاري می شود میان ک اتحاد بزرگی

که اتحادیه هاي صنفی که اکنون  دنتاکید می کن کارگران صنعتی جهان
خود مانعی در راه اتحاد در میان توده ها هستند و آنکه این  ،سازمان یافته اند

    تمام  آنان به نفع اربابان اقتصادي ]م-در میان توده ها[ همبستگی فقدانِ
  .می شود

   :دنبه عنوان یک اصل تصریح می کن بر این کارگران صنعتی جهان
. مستحق تمام آن چیزي هستند که تولید می کنند ،تولید کنندگان ثروت

      مولد سود برابر کل سیستمِ عرصه ي مبارزه در بدینسان آنها خود را در
کارگر در  ي اکثریت طبقه زمانی که تا اعالن می کنند ها آن .می یابند

اربابان در تجمل زندگی می  ي طبقه و در همان حال می برد به سرنیازمندي 
تا وقتی که  ،آنها تاکید می کنند. امکان پذیر نیستهیچ مماشاتی  ،کنند

 ، مالکیت منابع ارضی وي یک طبقه سازمان نیافته اند مثابه کارگران به
اند و نظام مزدي را ملغی نکرده اند، را بدست نگرفته  لیديماشین آالت تو

جمع اشتراکی خود در  باید به کالم دیگر، کارگران. هیچ صلحی در کار نیست
ارزش  ،و اداره کنند و براي هر کارگر تصاحبرا  صنعت اد هاي اساسیتمام نه

  .کامل کارش را تضمین کنند
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کارگران ستگی طبقاتی است که به خاطر این اصول و این اعالن همب
  به زندان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، کتک می خورند،  صنعتی جهان

 که درك می کرد سرمایه دار ي اگر طبقه. ته می شوندو کش می افتند
براي  که بدترین سالح ، درمی یافتدر بر دارد نتایج احتمالی ايچه  خشونت

براي فتح  جهانیاما  ،که چیزي براي باختن ندارند است استفاده علیه کسانی
  .در برابر آنهاست

      آنطور که من آنها را ، کارگران صنعتی جهان ي اجازه بدهید درباره
غیر ماهر، با دستمزدهاي ناچیز، بدون  آنها بخشِ. براي شما بگویم ،می بینیم

کارگران صنعتی [. کارگر هستند ي طبقه شده ي و منکوب حق تابعیت
گران، پارچه، مردان چوب بر، درو ي انهاز کارگران کارخ غالباً ]م - جهان

که آنها  می گویندبه ما . کارگران حمل و نقل تشکیل شده است معدنچیان و
  . هستند »خطرناك«و  »دنیا ي پس مانده«، »خارجی«

فقط به این دلیل که بخش اعظم کارگران  ،بسیاري از آنها خارجی هستند
من می دانم که . دشای »یا؟دن ي پس مانده«. غیر ماهر این کشور خارجی است

ذهنی  چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ .عادالنه نداشته اند یفرصت آنها هرگز
و چون بردگان از کاري به کار دیگر  گرسنگی کشیده، انکار شده، استثمار شده

فراوان دیده اند تا  هايآنها ناعدالتی و آزار. شاید »خطرناك؟«. رانده شده اند
از طبقه ر است و قوي ت ها از آن قانونآنها می دانند که  .ندآنکه به طغیان آمد

  . که صاحب همه چیز است اي حفاظت می کند
مرد در  17شالق زدن  ،7در بیوت 6لیتلفرانک  شدن لینچ ،شاهد آن

سوزاندن و کشتن زنان و  بی،معدنچی از بیز 1200دیپورت اجباري  ،8تولسا
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 10ادو و قتل عام کارگران در ترینیدادکلر 9بچه هاي کوچک در چادرهاي لودالوِ
تنها تا آنجا به قانون احترام می گذارند  کارگران صنعتی جهان پس. است

        خود سرزنشی را متوجه آنان  آیا شما در دل! سرباز به دشمن یک که
شان، عاشق  خاطر نیازها، بدبختی ها، استقامت و روح شجاعه می دانید؟ من ب

 و بیزار اربابان از آنها در هراس ي ر این روح است که طبقهخاطه ب. آنها هستم
ین روح است که فقرا و ستمدیدگان با عشقی سترگ خاطر همه ب. است

  .دوستدار آنها هستند
براي ضربه زدن به صنعت  کارگران صنعتی جهانمکرر که بس  این اتهامِ

 به منظور حفظ کارگران صنعتی جهان .استکذب  ،اند سازمان یافته
   ت، آنها با سازماندهی بر مبناي صنع. صنایع سازمان یافته اندپیشروي 

  .بنا می کنند کهن ي جامعه ي نوین را بر ویرانه
گویاي آن تاریخ  تمام. اقتصادي است جبر آهنینِ صنعت متکی بر قانونِ

لزم ي ترین پیوند هایی هستند که انسان ها را به همدیگر مکه منافع، قو است
   تنها  که بودن قلب انسان ها این نه بخاطر شریر و خودپسند. ساخته اند

اصل اساسی  آن زندگی میل به .قانون غیر قابل انعطاف زندگی است ي نتیجه
 تا بتوانند محیطی مناسب می کند به جستجوي است که زنان و مردان را وادار

  .شادتري داشته باشند و زندگی بهتر در آن
که دستمزدها را عمالً ابقاي نظم اقتصادي اي  که اکنون آیا نمی بینید

غیر  ،در حالیکه هزینه هاي زندگی باالتر و باالتر می رود ،ثابت نگه می دارد
فعالیت هاي  خیلِ آن روزي خواهد آمد که داشته باشید ؟ به یادممکن است

الجرم خود را با جمعیت کثیر  سرمایه داري .ی فرو خواهد نشستجنگ



 68 / تجسمی نو براي نابینا

  

   یا نابودي آن نظم اجتماعی که آنها را گرسنگی  و غذا یا خواهان کارگران بیکارِ
  .چهره به چهره خواهد یافت ،می دهد و شغل آنها را از آنها می رباید

را  سرمایه دار نمی تواند خود یا نهادهاي خود ي طبقه بحرانی،در چنین 
د رونشاندن شورش نهایی ناتوان خواهدر ف پلیس و ارتش هایش. نجات دهد

آن  ي آنچه متعلق به اوست را بی اعتنا به هزینه ،انسان در انتها چرا که .ماند
وقتی روز طلوع کند، اگر کارگران کامالً سازمانیافته نباشند، ممکن  .می ستاند

از تنظیم شتاب که ناتوان  است براحتی به یک نیروي کور انهدام بدل شوند
هر  .شود دیوانگی غرق می يها عربده میان در شان عدالت حرکت خود، فریاد

تنها بدست کارگران می تواند نجات  ،چیزي که در تمدن ما خوب و نیکو است
کسب و کار جهانی پس از  ي با هدف ادامه کارگران صنعتی جهانو . یابد

 چه کارگران صنعتی جهان. تشکیل شده است سرمایه داريسرنگونی 
 روحی که می دمد همانی یابد و چه از هستی ساقط شود، آن قدرتش فزون

جنبش [ اگر - ه گردددمیدجنبش کارگري  کالبد باید به می روحی است که
  .  در پی آن است که روندي انقالبی داشته باشد ]م - کارگري 
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  کارگران صنعتی جهان براي
  ] 1918، مارس 1توریرِلیبِ[  

  
یا رسالت  که بشر گاهحاکم آن ي طبقه ي ، ارادهي آزگارسال ها در طول

 .بوده است شا رسالت هم او و هم تخاصم با منافعش بوده، بر سرکوببشر در 
تصفیه درجات مختلف سانسور و عدام مبلغین و سوزاندن کتابها، ا عصر از

پوشی اتوریته هاي چشم  و هاي قانونی متمدنامه کیفرخواست دوران تاگرفته 
 ها ایده و فعالیت اقلیت ،»!مصلوبش کنید« هاي نعره رسمی بر جنایت اوباش و

سهل تر آن است که محکوم کنیم تا . شده است داده بد جلوهو  بد فهمیده
ی طوفان شجاعت می طلبد که کسی راهش را از میان. آنکه به تحقیق بپردازیم

حتی  درباره ي مباحثهدارم که  اما من باور .برگزیند رفتاري و بدنامیاز بد
به عدالت، مان  عشق اقتضاي ،مناقشهرد تلخ ترین مسائل موسخت ترین و 

را از هم  که جامعه است مشکالتی فهمصادقانه به  یاز انصاف و میل ك ماندر
، از را کارگران صنعتی جهان مربوط به موقعیتواقعیات  بیائید .می درند
حفاظت از آزادي هاي مردم  ي ایاالت متحده با هدف رسماً اعالم شده زمانیکه

  . ، مروري بکنیمارد جنگ شدي دنیا و آزاده
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 و در سراسر 2، در پاسکواخیر، در ایالت واشنگتن چند ماه در طول این
بدون مجوز قانونی  کارگران صنعتی جهان، بسیاري از اعضاي 3ولی یاکیما

 »طویله«در بی آنکه به وکیل دسترسی داشته باشند  ند،ه اشد بازداشت
اکمه توسط هیئت منصفه وثیقه و مح ]م-آزادي به قید[ با، انداخته شده اند

از روزنامه هاي  یکآیا هیچ . و برخی از آنها تیرباران شده اند مخالفت شده
ه و غیر دموکراتیک تقبیح غیر قانونی، بیرحمان عناوین بااین اعمال را  برجسته
مرتکبین این جنایات را به  ،آنها بطور غیر مستقیم برعکس، غالبِ. نه؟ نمودند

  .ندشان مورد ستایش قرار دادمیهن پرستانه  خاطر خدمات
، یک مرد افلیج، فرانک لیتل، یکی 4مونتانا در بیوت 1917در اول آگوست 

در راس ساعت سه صبح  کارگران صنعتی جهاناز اعضاي هیئت اجرایی 
ده، پشت یک وسط شهروندان نقاب دار به زور از رختخوابش بیرون کشیت

متجاوزین مجازات . خته شدراه آهن بدار آوی و بر یک دکل اتومبیل انداخته
چشم پوشی  عمد از این قتل عموم منظرعالی دولتی در  مقامیک . شدند؟ خیر

  .و فرمانروایی اوباش حمایت کردلینچ و بدینسان از قانون  کرد
 زار و دویست معدنچی بدون هیچ رویه يه ،جوالي ماه همین 12در 
ها کسانی بودند که عضو در میان آن. شدندآریزونا دیپورت  بیزبیِ ازقانونی 

 ي همه. نبودند و حتی با آنها سمپاتی هم نداشتند کارگران صنعتی جهان
و در صحراي نیومکزیکو بیرون  ام در ماشین هاي باري چپاندهآنها مثل احش
 ،دست به اعتراض نزده بود جامعه ي بشدت به خشم آمدهاگر  و انداخته شدند

پرزیدنت ویلسون به حاکم . ی و تشنگی تلف می شدنداز گرسنگ در همانجا
اما . و کمیسیونی براي تحقیق فرستادبدي بوده کار  این ا تلگراف زد کهآریزون
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 وبراي بازگشت معدنچیان به خانه  هیچ اقدامی. اقدامی صورت نگرفتهیچ 
  .شان انجام نشدخانواده 

کارگران ا و دفاتر هارتشی از ماموران به تمام تاالر ،سپتامبر 5در همین 
، تن از مقامات 166. ندتا کالیفرنیا حمله برد گرفته 5از ماین ،صنعتی جهان

و  بشکل فله اي بازداشت کردند را کارگران صنعتی جهان هواداراناعضا و 
 توطئه معمولِ به اتهامِ شدن محاکمه در زندان شیکاگو، منتظر آنها حاال

  .هستند
در دادگاهی در شیکاگو محاکمه خواهند  این مردان در آینده اي نزدیک،

، ابراز خشم و آنها علیه محاکمه يروزنامه ها بس احمق خواهند بود اگر . شد
 تالش کنیم تا راستیِ بیائید. ذهنمان را آزاد بگذاریم یائیدب. خصومت نکنند

از  بیائید. محفوظ بداریم روزمره، جهل و بزدلی واقعیت جعلِ را از قضاوتمان
          بیائید. مصون بمانیم ن به دروغ ها و سانسورهاي متداولشد تسلیم

     مان را به آنانی تقدیم کنیم که پرتوان بر علیه عظیم ترین  قلب هاي
ها یا سیستم آن چه کسی محکوم است؟ واقعاً. ستیزندپلیدي هاي زمانه می 

روا را شرایطی  که اي جامعه اجتماعی که به وجود آوردنده ي آنها است؟
محکوم ، خود را از آن بیرون می جهد کارگران صنعتی جهانکه  داشته

  .کرده است

قرار  سود مولد در گود مبارزه بر علیه سیستم کارگران صنعتی جهان
کارگر در  ي طبقهمی کنند مادامیکه اکثریت  آنها تاکید. گرفته است

 ل زندگی اربابان در تجم ي طبقه و در همین حال نیازمندي به سر می برد
تا زمانیکه کارگران به «بنا به این بیانیه، . هیچ مماشاتی مجاز نیست ،دنمی کن
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یک طبقه سازمان نیابند، و مایملک منابع ارضی و دستگاه تولید و  ي مثابه
توزیع را بدست نگیرند و نظام مزدي را نابود نکنند، هیچ صلحی در کار 

 اکی خود باید تمام نهاد هايبه کالم دیگر، کارگران در جمع اشتر ».نیست
را تصاحب و اداره کنند و براي هر کارکن ارزش کامل کارش را  صنعت اساسی

این هدف دموکراتیک و نه براي  اعالن می کنم بخاطر   من فکر. تضمین کنند
 کارگران صنعتی جهانهرگونه میل به خیانت به کشور است که اعضاي 

به قتل ک می خورند، زندانی می شوند و مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، کت
  .می رسند

حق است که  بر .بر حق است جهان کارگران صنعتیمطمئناً مطالبات 
 چه زمانی یاد .آنچه تولید می کنند را به تملک درآورند ،تولید کنندگان ثروت

اعضاي یک پیکریم، چو عضوي بدرد آورد  یریم که اعضاي یکدیگریم، کهگمی 
 انکارگر تک تک ،وقتی روح عشقتا  6و ها را نماند قرار؟دگر عض ،روزگار

 کند، تا وقتینجهان را پر  و جنس نظر از نژاد، رنگ، کیش ، صرفهمقطار
شود، ن انباشته از حس مسئولیت نسبت به رفاه دیگري ،عظیم مردم ي توده

و هیچ صلحی نمی تواند بر زمین دوام  عی قابل حصول نیستعدالت اجتما
  .دیاب

فرصت هاي بیشتر  زندگی بیشتر و در عطش ،ی دانم که آن مردانمن م
هم در  و پوچ براي زندگی اي حقیرانه، آن از زحمت بیهوده آنها. هستند
 ان برايمن از تمام تالش هایی که کارگر. هستند از وفور خسته دنیایی

می دانم مادامیکه آنها سازمان  .خوشحال هستم ،هی انجام می دهندسازماند
بهتر  هیچ چیز واحد برنخیزند، تنچون یک  ،دامیکه آنها همه با همند، مانیاب

 علیرغم اشتباهات. این رویاي من براي دموکراسی جهانی است. نخواهد شد
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کارگران ن و انبوه بدنامی اي که بر آنها باریده، من با اش شان، لغزش هاي
نها مورد مادامیکه آ. نهضت آنها نهضت من است. همدل هستم صنعتی جهان

اگر با دستمزد . هستمتهدید قرار گیرند و زندانی شوند، من در قل و زنجیر 
مادامیکه آنها بردگان . ، من نیز فریب خورده اممخالفت شود آن ها براي مکفی

مادامیکه آنها چیزي براي  .آزاد باشمنمی توانم  هم صنعتی هستند، من
مادامیکه آنها . یتم نیستمایه ي رضا نیز من بودننگرسنه  خوردن ندارند،

نمی توانم از  و از ایشان غفلت شده است، من هم عقب نگه داشته شده اند
  .لذت ببرم ،خوبی هاي زندگی که به سویم می آیند

      در سراسر عالم ،که آنها جزئی از آن هستند اي جنبش پرتوان توده
 با ن هاتمام سرزمیمهیب، کارگران  زیر آتش تسلیحات. قابل تشخیص است

 ،خود، براي تصاحب مالکیت آنچه به آنها تعلق دارد ه يی طبقآگاه کسب
  .آماده می شوند

رهایی تن از نظام  ،پیروزمندانه] م-انسان ها[ آن طی کهطوالنی  اي مبارزه
و  را بدست آورده اندیشه از استبداد اسکوالستیک رهایی و سرواژ، بردگی و

کارگران هنوز از . نوین رسیده است اي لهمرح ، بهصدایی در حکومت یافته اند
 زندگیبراي  ضروري مصالحابزار و . کار خود بسیار دورند بر خود یا بر مالکیت
ه در تملک دارند و نه ن مولد آن هستند رارسیدن به ارزش کامل آنچه  و براي

 بخاطراین هستند که  ، در حال آگاه شدن ازکارگران در همه جا .در ید کنترل
مگر آنکه  ،نمی توانند واقعاً آزاد باشند مار می شوند وستثدیگران ا منفعت

آزادي اقتصادي  دست یافتن به چنین. کار خود باشند مالک مالک خود و
      قد  ري نه چندان دیر و دوهمچون ستیغ انقالبی روزگار، در چشم انداز

  .می نمایاند
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  1بسد. به اوژن و
  ] 1919مه  17ن ل تو ریزِیِ؛ اپی1919آوریل  29، نیویورك کال[ 

  
ت شما حمای ي پرونده بر بدوي دادگاه از حکم دیوان عالی کشور البته

بر تاج گل پیروزي هاي  دیگر نشان افتخاري از نظر من، این حکم. کرده است
  . بار دیگر به خاطر حمایت از آزادي هاي مردم به زندان می روید شما .شماست

 ،می نویسم .یاد می کشد و آرام نخواهد گرفتچون قلبم فر ،می نویسم
دیوان هر آینه  ،سربلند می بودم که به قطع و یقین چون می خواهم بدانید

با آن  در ضدیت به کاربستن تمام توان اممرا بخاطر تنفر از جنگ و  ،عالی
 ي به میلیون ها نفري که در تمام جنگ هاي تبه کارانه وقتی. محکوم می کرد

. عظیم بخود می لرزم یِشکیببی  اضطرابِ در می اندیشم، نده اردگذشته رنج ب
د و روح نتمام نیروهاي درنده اي که زندگی را نابود می کن می خواهم بر

  .حمله ور شوم ،ندنانسان را خرد می ک
و  تمام محاکمات .خشنودي است ي مایه یک چیز ،رفقاي ما دیدنِ آزاردر 

دشمن را  ي ، نقابی که چهرهشما چون مردانی تمام احکام صادره بر علیه
 یبا صراحت ،بحث و تبلیغ متعاقب محاکمات. می درد از هم ،کند پنهان می
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انسان ها  ي د تا همهنکه باید اتخاذ گرد آن مواضعی را شرح می دهد بیشتر
  .بتوانند در کنار هم، در صلح و شادي و امنیت زندگی کنند

به اتفاقاتی . یمه او انسانیت رانده شدبراي آزادي، دموکراسی  نبردما بسوي 
انتقام تندر آساي  آن آه، کجاست! نگاه کنید ،که امروز در سرتاسر دنیا می افتد

م گرسنه و محنت زده مرد ها را بر که مسلسل یهوه که بر سر دارودسته هایی
از جنون است که چنین  ي برخاستهاین تکبرفرود نمی آید؟  نشانه می روند،

چه اقیانوسی از ! نظم و مقررات .می نامد »دفاع از نظم و مقررات«اعمالی را 
از سنت ها و  من! جاري است] م-نظم و مقررات[که به نام و اشک خون 

    مصون را از بین برده و تبه کاري را از قضاوت انحقوق فقیرنهادهایی که 
  .به نفرت و انزجار آمده ام می دارد،

ناتوان از  ،عدالت نشسته اند اعاليي که در کرسی ها زرنگیاحمق هاي 
مسائل حیاتی ، زمان حاضر چونانقالبی  که در بزنگاه هاي دیدن این هستند

       حل و فصلیرغم آنها احکام، فرمان ها و آتوریته ها که عل ي نه بوسیله
       ي فرانسه تصور می کنند که قدرت 2ژیروندن هاآنها چون . دنمی شو

پس هم آنان اند که باد می کارند و بر . ورش انقالب شودی سد راهمی تواند 
  .باد که گردباد درو کنند آنان

زیرا تو رسول  ،تو هستم دیر زمانی است که من دوستدار! ق عزیزتو رفی
     جستجوگر  آن وکه ت می اندیشیدمبراي سال ها . برادري و آزادي هستی

منم که همچون  .ردبی پروایی هستی که بسوي سپیده دم گام بر می دا
   ، درودها و گاه به گاه. گام هاي تو هستم رهروي رد ماجراجویی فروتن

و  می سازدمرا بسیار شاد  ،دنمن باز می گرد سوي تهنیت هایی که از تو به
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      دستان تو را در آغوش  ،اکنون دستانم را باال می آورم و از میان میله هاي بند
  . می کشم

تو که اکنون  ؛علت آن توییمحکم که  ینه، و با ایمانبا درودهاي صمیما
. از فداکاري و از خود گذشتگی تو باید مستحکم تر بود خود را فدا کرده اي و

  .من این چنینم
؛ چون اشعه اي که از آن تو باد -  که اي کاش بی درنگ در رسد -انقالب 

   .سیاهی را می شکافد
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  ي پایان دهیدشورو به محاصره ي روسیه
  ] 1919نوامبر  10؛ نیویورك کال[ 

  
ژاپن،  بدستروسیه  ي محکومیت محاصره برايخوشحالم از اینکه 

و دیگر  1اتحاد آزادي خلقبه  بریتانیاي کبیر، فرانسه و ایاالت متحده امریکا
یه خلقی که تالش می کند عل عدالتیاین بی . می پیوندم دوستداران آزادي

 زندگی را در حدود مرز هاي خود یده هاي خود برايو ا از دولت خود شکلِ
 شریک آنها دولمتحدین و . ریخ استتا یکی از سیاه ترین جنایات ،سازد پیاده

 معمول ئدقوا تمام تمام اصول مدنیت و گردیده اند،وایی که مرتکب این رس
  . کرده اند را نقضصداقت 

علیه روسیه اعالن  آنها آشکارا هاي ما صادق نیستند؛ حکومتچرا که 
با دروغ  سایه،و در  رينیمه س کنند و علت ها را آشکار نمی کنند؛جنگ نمی 

علیه مردم روسیه  دموکراسی بر لب و سالح غیر مستقیم محاصره در دست،
  .می جنگند

بر گرسنگی زنان و  ،آن مسئولیم در قبال که ما بخشاً یحکومت مادامیکه
 میبمانیم؛ گیر، ما نمی توانیم ساکت ورزدچه ها و سالخوردگان سماجت می ب

ایده هایی که  ، بطور قطعامریکا ي اکثریت جامعه حکام سیاسی ما و شاید که



 78 / تجسمی نو براي نابینا

  

       جامعه اي نوین است را تائید] م-ایجاد[براي  روسیه آزمایش متضمن
افتادن  از دنمی توان ي نمی تواند سکونت کند؛مریکایی متفکرهیچ ا. دننمی کن

هیچ جاي میانه روي . پرهیز کند] م -جبهه این [یا سوي دیگر  در این سو
روسیه، بر له خروج تمام سربازان بیگانه  له بازي منصفانه با آنانی که بر. نیست

تمام . دشمنان روسیه هستند ،محاصره نیستند الغاياز خاك روسیه، بر له 
یک خلق  دوستان و حامیان تزاریسم، ستم، استثمار و چپاول ،دشمنان روسیه

ي  قولهدر م صرفاً خنثی بودن ،سکوت در این زمینه. هستند خلق دیگر بدست
که با مردان، زنان و کودکان روسیه  هر کالم همدالنه. نیست سیاست و تجارت

 منافع در پسِ انقیاد به ، آنها راشان تالشند با گرسنگی دادن متحد در دولِ
  .نسانیت و ترقیوفقِ اکالمی است بر  در آورند، یشاندولت ها

روسیه دارد؟ شاید ما با ایده آل هاي آنها  خلقبا سر ستیزي خلق ما چه 
اگر ایده آل هاي آنها، . باشیم داریم که مخالف را هم حق این مخالف باشیم و

    ایده آل هاي آنان . نیست نیازي به ترس از آنایده آل هاي ما نیستند، 
حال ایده آل هاي ما هر چه  -شوند ند جایگزین ایده آل هاي ما بنمی توان

  .باشند
روسیه گفته شده است؟ کل حقیقت نمی تواند آشکار  ي آیا حقیقت درباره

سریعاً در حال انکشاف  حوادث درگیرو  ، چرا که بسیار وسیع و پیچیدهشود
    بر علیه روسیه و دولتما  در میان مردمِ براي ایجاد خصومت اما آیا .است

 است، بطور مردمترس و تعصب  تحریف که دستاویزش جعل و، فعلی اش
  نشده است؟ بکار بسته عامدانه
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حمله . نزد خود نگه دارید دارید، تشي روسیه و حکوم که درباره هر نظري
اشتباه  اهداف واقعی حملهو اظهار  جنگ بی پیرایه ي بدون اعالنبه روسیه 

  .ایاالت متحده سیقانون اسابر  مبتنی تنها سیاست راستین است این. است
 و قوانینِ قانون اساسی قوانین انسانیت، عدالت و درستی فراتر از

وقتی که  و یافتهتجسم  2ي استقالل اعالمیه در که است سیاستمداران
    پرزیدنت ویلسون ما را به جنگ در معیت روسیه به مثابه ي یکی از 

راحت بدان استناد صبه و  مکرراًمتحدین مان بر علیه آلمان تحریک می کرد، 
 به متحدین ما که می شود تحریک است که آلمان اکنون اینو . می کرد

در  آیا تمام این تغییر و تحوالت. کت کندبپیوندد و در جنگ علیه روسیه شر
بار دیگر ما را  تنها در طی چند ماه، می تواند تعویض شرکاءاین  اتحادها و

ي در جنگی که جهان را برافریب دهد؟ ما مبارزه کردیم و به پیروزي 
آن جنگ تمام شد و  .کمک کردیم ،کندایده آل ها امن تر می  دموکراسی و

 علیه روسیه که در عمل این جنگ، این جنگ. هاي ما البته برقرار شد ایده آل
کدام به  ،می شود حاشا وزارت جنگو  وزارت کشورتوسط  اما ،جریان دارد

عظیم آزادي و عدالت و بشریت که  مه يلغت ناو از  ؟می کند خدمت ایده آل
در رابطه  ي کاربردچه چیزي برا ر چند ساله ي اخیر فرسوده و پوسیده شده،د
نشان دادن آن به قلوب و شعور امریکایی  و صحیح براي درست و این جنگ با

  ها باقی مانده است؟
حکومت ما در رفتاري که  ي درباره را کافی نیست که احساسات خود

ی کافی نیست که از یک بخش دموکراس. شرح دهیم ،سیه داردرو خصوص
یت تمام بشر .برپا باشدبطور واحد  با هم و باید تمام دموکراسی. دفاع کنیم

ما نمی توانیم تجاوز . ل هالك می شودکُاگر نه به  ،دوست باشدباید بشر



 80 / تجسمی نو براي نابینا

  

 نِو رومانی به مجارستان را از دزدید فرانسه ي ناعادالنه به روسیه یا حمله
زشتی شر و  از یمعین چرا که آنها تنها نمونه هاي. مجزا کنیم شانتونگ
تمام  تا آن شویم] م-کلیت[دست بکار درمان ما باید  وهستند  عالمگیر

 براي نجات خود و دیگر انسان ها، .بشریت را در سالمت و شادي نگه داریم
     ا مواجه که با آن ه ، هر کجاطمع و کشتار که با ریاکاري و حرص و باید

 ش نخواهدا دم و دستگاهاگر رئیس جمهور و . برخیزیم مخالفت می شویم، به
   براي روسیه و براي سایر  بر آن تاکید کرده اند،را که بارها و بارها  اصولی

    این را به بر ماست که د،نکشور ها، از جمله ایاالت متحده به کار ببر
اخبار  ندان امریکا متوسل شویم تاشهروباید به  .تحمیل کنیم مان حکومت

   به  به طبع می رسد راکه هر روزه براي آنها واصله از و درباره ي روسیه 
 رئیس جمهور مبنی بر حق اجراي طرح خود و ،بنگرنددیده ي شک و ظن 

  .  شوند را خواستار بر سرنوشت خویشملل در حاکمیت بر خویش و  همه ي
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  ک کنیدشوروي کم به روسیه
  ] 1921نوامبر  19، 1تویلر[ 

  
نیرومند  زورآزماییکه در  آنهاییتمام  عاشق و هستم روسیه عاشق من
دارانه در وفا ،امپریالیستی قدرت هاي غول آساي جهل و حرصِ برابردر  روسیه

                  پرشکوه  کلماتوقتی براي اولین بار . کنار او ایستاده اند
 مهای بر تاریکی یی نوینپرتو که انگار ،را شنیدم یهي روسوجمهوري شور

 .بهتر بر فراز جهان طلوع کرده است يروز احساس کردم که آفتابِ. تابید
معنایش آن بود  بخشتابناك و امید واژه هاياین  ،جمهوري شوروي روسیه

ین و اپایگاهی در جهان یافته باالخره  ،عدالت و برادري که اصول حقیقت،
ما . ه استسال هاي تاریک نشست چون شیاري نورانی بر دل ایناندیشه ها 

اما . حرص و افترا بوده ایم از کور یدر دنیایفرا انسانی روسیه  ي شاهد مبارزه
مطبوعات  واقعیات از سوي ي جعل تبه کارانهس و محاصره ها و دسائعلیرغم 

 اجتماعی پیش پاي او ي دغل، امروز و تا وقتی که نظم کهنهاحمق و 
  .قرص و پابرجاست ،برحق خود نهضتبر سر  روسیه فروپاشد،

نهضت روسیه، نهضت خود آنان  ببینند که آه، چرا کارگران نمی توانند
او که آنهاست، کودکان  ي مبارزه ي او براي آزادي اقتصادي ؟ مبارزهاست
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        و فداکاري، ها، اشتیاقآرزو ؛هالك می شوند، کودکان آنها هستند
کارگران براي یک زندگی بهتر و یک  کارزارِ پاره اي از بطنایش پیروزي ه

در  که بهترین غرایض شان انند درك کنندچرا نمی تو. عقالیی تر است جهان
 را به اسارت گرفته و است که توده ها نفهته ايشورش علیه نظم اجتماعی 

ن ها ؟ روح انساآنها را به فقر، رنج و جنگ می کشاند بطور اجتناب ناپذیري
 به اتفاق! یکدیگر مسلولیمبه ما همه ي  ببینند چقدر کور است که نمی توانند

مان به اتفاق است  خداگونه بودن یا کوتوله قوط می کنیم؛س عود و به اتفاقص
  .مان نیز رهایی و در بند بودن و

تنها  ،بجاي اینکه اجازه دهند دیگران براي آنها فکر کننداگر  کارگران
بحث و بسرعت متوجه پوشالی بودن  ،شان را باز می کردندندکی ذهن هایا

 که مسبب قحطی روسیه می گویندبه آنها . هاي روزنامه ها می شدند جدل
روسیه را به  ،بلشویسم لچهار سا در این است و »سوسیالیسم مارکسی«

اگر این درست است، مسبب . گدایی نان از جهان کشانده است ي آستانه
مسبب سوء تغذیه در بعضی از ایاالت جنوبی  قحطی در چین چیست؟

چیست؟ و مسبب بیکاري در این سرزمین بزرگ و غنی چیست؟ گدایی براي 
این روزها از  در نادر نیست، و سرمایه داري چندانملت هاي  میان نان در

این پدیده ها حتی در . شنیده ایم بسیار آشپزخانه هاي سوپ و صف هاي نان
 دوران از آن به عنوان عادت کرده اند روزنامه هارخ می دهد که  دورانی

  .برند نام »شکوفایی«
خشکسالی سالهاي متعاقب جنگ و  ي این قحطی در روسیه نتیجه

تمام تدارکات  ه است که از رسیدنمحاصره امپریالیستی بندرهاي روسی
حتی میلیون ها . است آشکار یاین حقیقت. ضروري به آنها ممانعت می کند
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مطمئنم  اما من. اند ي شرایط روسیه فریب خورده درباره خردمندمرد و زن 
ت ها و غرض ورزي هایی که بزودي بر دیوار تهم ،که عقل سلیم مردم امریکا

  .فائق خواهد آمد ،استدو کشور  اکنون مانع روابط دوستانه میان
ها و عرق و خون مردان مبارز بر او سالم می فرستم و  اشک هاز میان ممن 

  .بشریت بیدار و حق شناس را آرزومندم ي یش عشق و عالقهبرا
 در پرکشیدنشلیکن  ،نجوا می کند من در ذهن اندیشه اياینجا، 

  :یک نامه نمی گنجد معمولمحدودیت هاي 
هاي که پرتو تو، آن نسل جاودان !ستا چنین تکلیف آنانبزرگ اي روسیه، 

چون  رخشندهي بهشت، گسترده چون بالها بپراکند در سراسر جهان؛ را نور
! جا که انسان ها بردگانندکهر  ،برند باالمشعل تابان شان را . انسپیده دمنور 

بر آنان ببخش نور سرخ . باد تو خالقِ ذهنِهاي زندگی بخش  شعلهدم بر آن 
نظري  ها سرزمین رفقاي همه ي شاید بر چهره ي تاشجاعتت را،  نیرومند

و آنگاه . مهربان و عزیز باشند یهمسایگان آنها دوستان و ي و براي همه کنند
   .رستاخیزبر تارك بهشتی  چون خواهند یافت،همه ي انسان ها تو را 
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  شبح لنین
  ] 1929، 1زندگانی اخیر من: در میانه ي راه[ 

  
 مورد بحث قرار گیرد،عادالنه  بطور من فکر می کنم هر باور صادقانه باید

 در آن که واقفم بدان حاالتیمن . است آخته پراطوريام انحامی بر اما فریادم
جدایی،  به پس ،استدور  بس تمام عیار صلح، برادري و عشق جهانیِ شرایط

 2پل مقدس به ماننددرست  .مجلب می گرد جنگ معرکه يستیزه جویی و 
قانون خدا آن پس که تقوي پیشه کردم از من از «آنگاه که می گوید  ،هستم

ذهنم  بینم که بر علیه قانوندر اعضاي خود می  را نون دیگريمحظوظم؛ اما قا
      عشق همه چیز را درست  ،سرانجام من کامالً مطمئنم که ».می ستیزد

براي  دنکه احساس می کن دگانیدیستم به همدلی بانمی توانم  ، امامی کند
  .کمکی بکنمهستند، مجبور به استفاده از زور  چنگ آوردن حقوق شان به

م به آزمایش ا عالقه اي توجه چنینا است که من بیکی از عللی  این
 ،انقالبی یچه. جلب گردید ،در روسیه انجام می گیرد اینککه هم  عظیمی

انگیخته ي دون صفتان،  و انهدامِ و تخریب قانونیبی  طغیان ناگهانِ
 .نیست هاي سنگدلی تازه سر برون آورده از تخم آنارشیست ها و مرشدانِ

غم  تیرگیِاي دیگر در تمام رویاه به انقالب روي می آورند که وقتیتنها  مردم
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از ناگهان  که انگار بسبه این آشوب هاي پرقدرت  وقتی. می گردندمحو 
  در می یابیم که این ، ، نگاه می کنیمبیرون می جهند اآشفتگی ه اعماق

      .اند که آن ها را تغذیه می کند ارضایتی و ستمکوچک ن جریان هاي
بدبختی هاي عموم مردم  اعماق گرفته ازکه سرچشمه  یکوچک جریان هاي

  .به هم می پیوندندانتقام گیر  یسیل همه و همه سرانجام در ،است
ي عارفان و قرن ها در رویابراي . انقالب روسیه از لنین سرچشمه نگرفت

در ف بی تکل به شکلیلنین  کالبداما وقتی  ،میهن پرستان روس غوطه ور بود
ماه هاي  دشمنان. تمام روسیه به رعشه افتاد و گریست تشییع شد،کرملین 

آتش بر  ي چون زبانه هاي شکافته لنین شبحاما  گرسنگی امیدوار شدند،
 . اسیدندرو نه سخن گفتندجماعت کثیر گریان فرود آمد و آنان با یکدیگر 

، »گام برداریم ی اودر پ ،چندك زده از ترس نه یقلب های با تا بیائید« :گفتند
آنجا . کمر همت ببندیم ،که بر دوش ما گذاشت یوظایف براي بیائید« گفتند

      ي راه بایسته ،او نروش نگاهدید،  می خرابیما تنها  کم سويکه چشمان 
     و حتی  آريانقالبی که او می بیند، . به چنگ آوردن آزادي را یافت

        حکم  کارِدر حقیقت  ،بی نظمی است حاکی ازکه  اي گسیختگی
ناپذیر خداست؛ و طریقت دولت ما نباید از طریقت رستگاري ما کمتر  انحراف

روح دالوري در  ،که اگر ما ثابت قدم باشیم، بنا به کردار ما .باشد شگفت انگیز
  ».کالبد جهان دمیده خواهد شد

د و شیارهاي شخمی که زده اند را بجا می گذارن ،انسان ها در پس خود
زندگی  آن شیار شخمی که لنین بذر فناناپذیر ،می بینممن  .د می شوندناپدی
 خوشه هاي بزرگ طوفان و صائقه، و در زیر امواج غلتانِ در آن افشاند را نوین

  .در عمق آن گستراند براي روزگارِ درو را
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  یادداشت ها

  مقدمه
1 - Industrial workers of the world - 1905در سال  کارگران صنعتی جهانحادیه ات 

برپایه ي اتحاد سراسري کارگران براي نابودي سرمایه و لغو کارمزدي و در تقابل با     
بواسطه ي نفوذ ایده هاي انقالبی در اتحادیه . اتحادیه هاي سنتی و محافظه کار تاسیس شد

ر صحنه ي سیاسی ایاالت و بروز رادیکالیسم در اعتصابات و تجمعات متعدد، نقشی مهم د
 .متحده ایفا کرد

 .ي استثمار در امریکا »متمدنانه«عنوان رساله اي از لنین در رابطه با شیوه هاي  - 2

3- Wobblies - اعضاي کارگران صنعتی جهان بدین نام خوانده می شدند. 

4- Anne Sullivan 
 می که تی جهاناز بنیانگذاران و رهبران کارگران صنع هیوود بیلی از مشهور قول نقل این - 5

 قاطع گیري موضع بر گواهی» !مان طبقه به تا کنیم خیانت مان میهن به است بهتر«: گوید
 .است جنگ علیه بر ها وابلی

6- Elizabeth gurley flynnاز رهبران و سازماندهنگان ) 1890 - 1964( الیزابت گرلی فلین ؛
پیوست و در  یکاامر حزب کمونیستبه  1936در سال . کارگران صنعتی جهانبنام 

ترانه ي دختر شورشی اثر جو هیل با الهام از . به عنوان صدر این حزب انتخاب شد 1961
 .ه استنقش فعال او در تضاهرات و اعتصابات سروده شد

7- Emma Goldman از رهبران و نظریه پردازان مشهور جنبش ) 1869-1940(اما گولدمن ؛
 .ها و بارها به زندان افتاد و راهی تبعید شدبار. آنارشیستی و فمینیستی امریکا و جهان

8- Mary Harris Jones ونز از فعال ترین مادر ج یا) 1837 - 1930(مري هریس جونز ؛
برعلیه استثمار بخصوص  کارگران صنعتی جهانتظاهرات ها و اعتصابات  سازماندهنگان

 .به حساب می آیدزنان و کودکان  استثمار وحشیانه ي

  
  شدم؟چگونه سوسیالیست 

1- New York call 
2- Roosevelt 
3- Mrs. Macy (Anne Sullivan) 
4- Fred Warren 
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5- Appeal to Reason 
6- Ireland 
7- New York World 
8- Schenectady 
9- Mayor Lunn 
10- New Worlds for Old 
11- H. G. Wells 
12- National Socialist 
13- International Socialist Review 
14- Common Cause 
15- Live Issue 
16- Wrentham 
17- Board of Public Welfare 
18- Citizen 
19- Knickerbocker 
20- Albany 
21- New York times 
22- Boston Transcript 
23- Brooklyn Eagle 
24- McKelway 
25- William Morris 

  
  فراخوانی براي هماهنگی

1- William Haywood از بنیانگذاران و رهبران برجسته ي ) 1869 - 1928(ویلیام هیوود ؛
اندهی و اتخاذ مواضع انقالبی سرسختانه کارگران صنعتی جهان که بعلت نقش موثر در سازم

به اتهام توطئه تحت تعقیب  1918پس از اینکه در سال . بارها بازدداشت و محاکمه گردید
 .در مسکو درگذشت 1928و در سال  گریختقرار گرفت به روسیه شوروي 

2- Cooperative Commonwealth 

  
  تجسمی نو براي نابینا

1- Justice 
2- Pitsburgh 
3- Common herd 
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  استار برخورد بیرحمانه با کارگران در ساکرامنتو
1- Sacramento Star 

2- IWW )Industrial Workers of the World(  کارگران صنعتی جهان  

  
  ارعاب برنامه ي میلیتاریستی

1- Labor forum 
2- Washington Irving High School 
3- J.P. Morgan & Co. 

  
  اعتصاب علیه جنگ

1- Carnegie Hall 
2- Women's Peace Party 
3- Gardner 
4- Gallipoli 
5- Salonica  
6- Navy League 
7- National City Bank of New York 
8- Mayor Mitchel 
9- Committee of Safety 
10- Lusitania 
11- Gulflight 
12- Ancona 

13- Persia توسط قواي دریایی ارتش آلمان  1915اس پرشیا که در سال .کشتی بریتانیایی اس؛
 .غرق شد

14- East river الت متحده که شهر نیویورگ بر مصب آن واقع شده رودخانه اي در شرق ایا؛
  .است

  
  چرا کارگر صنعتی جهان شدم؟

1- Barbara Bindley 
2- New York Tribune 
3- Industrialist 
4- Lawrence  
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 . منظور جنگ جهانی اول است - 5
6- Semi radicals 
7- Woe unto you that permits the least of mine to suffer 

  
  نامه به موریس هیلکوئیت

1- Morris Hillquit 
2- President Wilson 
3- Trading With the Enemy Act 
4- Sedition Act  
5- General Post Master 
6- Kaiserism 
7- Bisbee 
8- East St. Louis 

9- Lynch کوکلکس مخالفین توسط باندهاي  دستگیري، شکنجه، قتل و حلق آویز کردن؛
ري براي مجازات بردگان رده دارعایت روال قانونی؛ سنتی که از دوران ب و مزدور بدور از کالن

 نیزبعد از الغاي بردگی  ه می شد ووسیعا به کار برد ارعاب در میان سایر بردگانو  اطیخ
  .به انحاي مختلف ادامه یافت معترضینعلیه رنگین پوستان و 

شرکت در  حقبطور کامل و در تمام ایاالت  1920سال  در تنها ایاالت متحده زنان در -10
  .ندانتخابات را بدست آور

  چیست؟» کارگران صنعتی جهان«
1- Civic Club 
2- lock-out 
3- McKees Rocks  
4- Paterson  
5- Calumet  

6- Frank Little  کارگران صنعتی از رهبران و سازماندهنگان ) 1879 -  1917(فرانک لیتل ؛
 . که بعلت سرسختی مواضعش بر علیه جنگ، در بیوت مونتانا لینچ گردید جهان

7- Butte 
8- Tulsa 
9- Ludlow 
10- Trinidad 
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  براي کارگران صنعتی جهان
1- The Liberator 
2- Pasco  
3- Yakima Valley  
4- Montana 
5- Maine 

شباهت غریب این عبارات هلن کلر به شعر مشهور سعدي چنان است که فرد را با این  -6
 پرسش روبرو می کند که آیا یک اقتباس ادبی است؟ 

…we are related one to the other, that we are members of one body, that injury 
to one is injury to all? 

  
  دبس. به اوژن و

1 - Eugene V. Debsاز بنیانگذاران و رهبران برجسته ي  )1855 - 1926(دبس . اوژن و ؛
جدي و سرسختانه در زمینه سازماندهی و او نیز بعلت فعالیت . کارگران صنعتی جهان

بعدها از ایده هاي رادیکال خود دست . تحریک اعتراضات کارگري بارها به زندان افتاد
 .شست و به حزب سوسیالیست امریکا پیوست

2 - sGirondin بعد از  ژاکوبنیسماتحاد سیاسی برعلیه ادامه ي رادیکالیسم انقالبی و ؛
  .سرنگونی سلطنت در طی انقالب کبیر فرانسه

  
  به محاصره ي روسیه شوروي پایان دهید

1- People's Freedom Union  
2- Declaration of Independence 
3- Shantung 

  
  به روسیه شوروي کمک کنید

1- Toiler  

  

  شبح لنین
1- Midstream: My Later Life 
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  :مرجع

سایت  در هلن کلرمتون موجود در صفحه ي  تمام مقاالت این مجموعه ازجهت ترجمه ي 
به لینک زیر مراجعه صفحه ي مذکور براي دسترسی به  .شده استاستفاده  مارکسیست ها

  :کنید

  
  

http://marxists.org/reference/archive/keller-helen/index.htm 

  
How I Became a Socialist  

A Call For Harmony  
Why Men Need Woman Suffrage  

New Vision for the Blind  
Brutal Treatment of the Unemployed in Sacramento Star  

Menace of the Militarist Program  
Strike Against War  

Why I Became an IWW  
Letter to Morris Hillquit  

What Is The IWW?  
In Behalf of the IWW  

To Eugene V. Debs  
End the Blockade of Soviet Russia!  

Help Soviet Russia  
The Spirit of Lenin 
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  پیش تر منتشر شد

        

    

  

انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود و دریافت آثار فوق با آدرس ایمیل براي ارسال خواننده گرامی 
  :زیر تماس بگیرید

MIR_PUBLICATION@YAHOO.COM 
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، نیست آزادي تمسخر جز این جمهوري کبیر...   
که براي  مقدر شدهشما چنین  شتسرنوکه مادامی

      یک زندگی مسکنت بار بکاوید و عرق بریزید،
ره ي رنج و زحمت شما لذت در حالیکه اربابان از ثم

استقالل ملی که  باید بجنگید؟ چهبراي . می برند
براي قوانینی که اگر  استقالل اربابان است؟ شمعنای

    زندگی بهتري بخواهید، شما را به زندان 
می اندازد؟ پرچم؟ آیا این پرچم بر فراز کشوري در 
اهتزاز است که در آن آزادید و در آن خانه اي دارید 
یا برعکس، نماد کشوري است که وقتی براي 
     افزایش دستمزد و کاهش ساعات کار اعتصاب 
   می کنید، با مشت هاي گره کرده به مالقات تان 

ان تان می جنگید که به می آید؟ براي مذهب ارباب
شما یاد می دهد از آنها فرمانبرداري کنید، حتی 

  می گویند یکدیگر را بکشید؟  زمانی که به شما
چرا از مذهب ارباب تان، تمدن اش، پادشاهانش 
و سنت هایش که انسان را تا جانوري بی رحم و خدا 
را تا هیوال تنزل می دهد، تلی از زباله نمی سازید؟ 

بگذار . شیپور ها، فراخوان آزادي را بدمیمبگذار در 
کارگران یک اتحاد عظیم جهان گستر تشکیل 
دهند؛ بگذار طغیانی عالم گیر براي کسب آزادي و 

  .شادي حقیقی کارگران درگیرد
 

  انتشارات
  میـــر


