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، بيست و پنجمين سال درگذشت کارگر شاعر فرانسوی، اوژن پوتيه، سراينده سرود ١٩١٢ماه نوامبر سال پيش، 
) [*]معروف پرولترى انترناسيونال بود) …!برخيزيد، اى در بند گرسنگى اسيران! زدگان برخيزيد، اى فلک

هاى ديگرى ترجمه شده است اين سرود امروزه به همه زبانهاى اروپايى و زبان هر کارگر آگاه به منافع طبقاتى خود  .
در هر کشورى که باشد، به هر جا که دست سرنوشت پرتابش کرده باشد، هر قدر احساس غربت کند، زبان نداند، 

نبرد نهائى است اين، گرد [بند آشناى انترناسيونال  د، ميتواند با ترجيعدوستى نداشته باشد، از زاد بومش دور افتاده باش
براى خود دوست و رفيق پيدا کند!] و فردا انترناسيونال بشريت را گرد هم خواهد آورد! هم آييم

ا به اند و آن ر امروزه کارگران در همه کشورها سرودۀ شاعر پرولتريشان، سرودۀ رزمندۀ پيشتازشان را بدست گرفته
.کارگران جهان خاطره اوژن پوتيه را بدينسان گرامى ميدارند. اند سرود جهانى پرولتاريا مبّدل ساخته

.اند و در فقر بسر ميبرند، همچنان که سرايندۀ انترناسيونال خود در تمام طول عمر بسر برد همسر و دختر او هنوز زنده
در . چهارده ساله بود که اولين سرودش، زنده باد آزادی، را سرود. در پاريس بدنيا آمد ١٨١٦اکتبر  ٤اوژن پوتيه روز 

.در باريکادهاى پيکار کبير کارگران عليه بورژوازى پيکار کرد ١٨٤٨] انقالب[

معاشش را نخست از . اى فقير چشم به جهان گشود، و در سراسر عمر مردى فقير، يک پرولتر، باقى ماند او در خانواده
.ى و سپس کار کپى نقوش بر منسوجات تأمين ميکردبند راه کار بسته

در اين سرودها آگاهى. اش در همه رويدادهاى بزرگ حيات فرانسه دخالت کرد ببعد با سرودهاى رزمنده ١٨٤٠از سال 
هاى بورژوايى فرانسه را  ماندگان بيدار ميکرد، کارگران را به اتحاد فراميخواند، و بورژوازى و دولت را در عقب

.مالى ميدادگوش

رأِى به صندوق ريخته شده به عضويت  ٣٫٦٠٠رأى از مجموع  ٣٫٣٥٢پوتيه با ) ١٨٧١(در ايام کمون کبير پاريس 
.هاى کمون، اين نخستين حکومت پرولتری، شرکت داشت پوتيه در تمامى فعاليت. کمون انتخاب شد

 ١٨٧١سرود مشهورش انترناسيونال را در ژوئن . پس از سقوط کمون اجبارًا به انگلستان و سپس به آمريکا گريخت
.به تعبيرى در فرداى شکست خونين ماه مه - سرود 

تر  هاى آن را در سراسر جهان پراکند، و امروز نهال آن سرزنده کمون در هم کوبيده شد، اما انترناسيونال پوتيه بذر ايده
.از هميشه است

در اين شعر زندگى  .در سال ١٨٧٦ پوتيه در تبعيد شعرى سرود با عنوان از کارگران آمريکا به کارگران فرانسه
شان را، استثمارشان را، و ايمان استوارشان به پيروزى  کارگران را زير يوغ سرمايه، فقرشان را، رنج کمرشکن

.راهشان را به تصوير کشيد

دفتر اول . به حزب کارگران پيوست ُنه سالى بيش از شکست کمون نگذشته بود که پوتيه به فرانسه بازگشت، و بيدرنگ
اشعارش در ١٨٨٤ و دفتر دوم آن، با عنوان سرودهاى انقالبی، در سال ١٨٨٧ به چاپ رسيد. برخى سرودهاى ديگر 

.اين کارگر شاعر پس از مرگش منتشر شد

اردهاى اعدام کارگران پاريس پيکر بيجان اوژن پوتيه را به گورستان پرالشز، محل دفن کمون ١٨٨٧نوامبر  ٨روز 
جمعيت عظيمى در اين . پليس در تالش براى پايين کشيدن پرچم سرخ، وحشيانه به جمعيت حمله کرد. حمل کردند شده، 

از هر سو بلند بود» !زنده باد پوتيه«فرياد . تشييع جنازه مدنى و غيررسمى شرکت کرده بودند

او يکى از . اما يادگارى از خود بجا گذاشت که براستى از مصنوعات دست بشر پايدارتر است. پوتيه در فقر مرد



سرود . وقتى اولين سرودش را سرود تعداد کارگرن سوسياليست به چند ده ميرسيد. بزرگترين مرّوجين شعرى بود
.استها ميليون پرولتر سرودى آشن تاريخى اوژن پوتيه امروز براى ده
 ٣٦لنين، مجموعه آثار، انگليسی، جلد 

.بچاپ رسيد. ل. در پراودا با امضاى ن ١٩١٣ژانويه  ٣نخستين بار در 

********************* 

زدگان برخيزيد، اى فلک   
  برخيزيد، اى در بند گرسنگى اسيران

 خرد در دهانۀ آتشفشان در غرش است، 
 اين آتشفشان ناگزيِر آخر است، 

از نقش گذشته پاک کنيم لوح !  
بپا خيزيد! مردمان، بردگان، بپا خيزيد   

 زيربناى جهان در تحول است، 
  و ما که هيچيم همه چيز خواهيم شد

 
 نبرد نهايى است اين، 

  !گرد هم آييم
 و فردا 

 انترناسيونال 
  بشريت را گرد هم خواهد آورد

 
ای نه خدايی، نه قيصری، نه َجرگهنه ناجى اعظم و اعاليى در انديشۀ نجات ماست،   

ما خود بايد به نجات خويش برخيزيم! کارگران !  
 بياييد فرمان رهايى و خوشبختى همگانى صادر کنيم، 

 تا دزد گردن به اختيار پيش آورد، 
يابد  تا ذهن از سياهچال رهايى  

 در کورۀ آهنگريمان خود بدميم، 
 و آهن را تا داغ است بکوبيم

 
 نبرد نهايى است اين، 

  !گرد هم آييم
 و فردا 

 انترناسيونال 
  بشريت را گرد هم خواهد آورد

 
 دولت سرکوب ميکند، و قانون کالهبرداری، 

کشان را ميمکد،  زالوى ماليات خون محنت  
ا نيست، اى بر عهده اغني هيچ وظيفه  

 حقوق فقرا عبارتى تو خالى بيش نيست، 
 بس است ديگر در کنج حبس پوسيدن، 

 برابرى، قوانين ديگرى ميخواهد، 
  !که حق بدون وظيفه و وظيفۀ بدون حق را در آن جايى نباشد

 
 نبرد نهايى است اين، 



 گرد هم آييم
 و فردا 

 انترناسيونال 
  بشريت را گرد هم خواهد آورد

 
بارى است،  و جبروت سالطين معادن و راه آهن منظرۀ کراهتجالل   

اند،  چه اينان هيچگاه کارى جز دزديدن کار ما نکرده  
اند  هاى درون خزائن اين جماعت حاصل کارهاى ماست که ذوب و در هم آميخته شمش  

 مردم با اعالم فرمان استرداد اين اموال، 
خود مطالبه نميکنند   چيزى بيش از حق  

 
رد نهايى است اين، نب  

  گرد هم آييم
 و فردا 

 انترناسيونال 
  بشريت را گرد هم خواهد آورد

 
هاى دروغين تخدير ميکنند  شاهان ما را به هویٰ  

  صلح کنيم با خود، جنگ کنيم با جّباران
ها اعالم اعتصاب کنيم،  در ارتش  

شان را در هم بريزيم ها را رو به باال بگيريم، صفوف تفنگ !  
 اين آدميخواران اگر عزم قهرمان ساختن از ما کنند، 

هاى خودى است  هاى ما براى ژنرال ديرى نخواهد پاييد که درمييابند گلوله  
 

 نبرد نهايى است اين، 
  گرد هم آييم

 و فردا 
 انترناسيونال 

  بشريت را گرد هم خواهد آورد
 

انيم ما کارگرانيم، ما برزيگرانيم، ما اردوى عظيم زحمتکش  
 کره زمين متعلق به انسانهاست، 

 بيکارگان بايد جاى ديگرى بدنبال مسکن باشند 
 سور و سات اينان از گوشت تن ما بر پا است 

 اما چون اين کرکسان و الشخوران در روزى از همين روزها ناپديد شوند، 
 خورشيد جاودانه خواهد درخشيد 

 نبرد نهايى است اين، 
  گرد هم آييم
ا و فرد  

 انترناسيونال 
 بشريت را گرد هم خواهد آورد

http://www.k-en.com       info@k-en.com     کمونيستهای انقالبی 

 


