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 اعتصاب عمومی در کردستان و موضع طبقه کارگر

، شيرين علم هولی، فرزاد کمانگر، علی ١٣٨٩ارديبهشت  ١٩روز يک شنبه 
حيدريان، فرهاد وکيلی و مهدی اسالميان در زندان اوين به جوخه اعدام سپرده 

ما در همان روز بی درنگ نه تنها اين اقدام جمهوری اسالمی بلکه به . شدند
و همچنان بر اين محکوميت پا می  ازات اعدام را محکوم کرديمطور کلی مج

هم چنين، ما حق اعتراض به اين عمل ضدانسانی را برای خانواده های .فشاريم
اعدام شدگان، مردم کردستان، تمام مردم ايران و به طور کلی تمام انسان ها در 

  .هر نقطه از جهان به رسميت می شناسيم

اعتراض به کشتار کردها . شدگان از مردم کردستان بودندچهار تن از اين اعدام 
آخرين نمونه اين گونه اعتراض ها . در ميان مردم کردستان سابقه ديرينه ای دارد

روی داد که در جريان آن، به دنبال کشتار جوانی به نام شوانه  ١٣٨۴در سال 
اعتراض و  سيد قادر، ابتدا مردم مهاباد و سپس چند شهر ديگر کردستان دست به

به طور کلی اين احساس ستمکشانه و قابل همدردی در . اعتصاب عمومی زدند
ميان مردم کردستان وجود دارد که هر زمان حکومت های مرکزی خواسته اند 
برای اهداف سياسی از جمله ايجاد رعب و وحشت برای بازداشتن مردم از 

های قومی به ويژه کردها پيگيری مطالباتشان دست به کشتار بزنند، افراد اقليت 
از همين رو، پيش بينی می شد که مردم کردستان . را قربانی اين اهداف کرده اند

بر اساس همين پيش بينی بود که . به اعدام های اخير نيز واکنش نشان دهند
احزاب و سازمان های سياسی کردستان مردم اين منطقه را به اعتصاب عمومی 

اين فراخوان با پاسخ مثبت . فراخواندند ٨٩شت ارديبه ٢٣در روز پنج شنبه 
مردم کردستان روبه رو شد و اکثريت مردم کوچه و بازار و خيابان در شهرهای 

تا آنجا که به اعتصاب . کردستان مراکز کسب و کار خود را تعطيل کردند
اعتراض به اين اعدام ها مربوط می شود، ) تاکتيک(راهکار  عمومی به عنوان

به . از درست بودن اتخاذ اين راهکار حکايت می کرد مثبت مردم همين پاسخ
عبارت ديگر، اگر طبقه کارگرمتشکل و خودآگاه ايران يا در اين مورد خاص 
کارگران کردستان قرار بود مردم را به اعتراض فراخوانند بايد همين راهکار را 

شرايط خاص تاکيد بر اين نکته حائز اهميت است که در . در پيش می گرفتند
پاسخ مثبت می دهند که بتواند  کنونی، مردم معترض به دولت به راهکاری

. درعين بسيج بيشترين جمعيت معترضان حاوی کمترين هزينه برای آنان باشد
در اين مورد خاص، می توان گفت که يک علت عدم شرکت فعال آن بخش از 

و از دست رفتن شغل  مزدبگيران که در بخش دولتی کار می کنند امکان اخراج
بود که در اوضاع کنونی برای کارگران حتی از محکوميت به زندان نيز هولناک 

اما عدم شرکت فعال اين بخش از مردم و به طورکلی کارگران بخش . تر است
. های دولتی و خصوصی کردستان را فقط با اين عامل نمی توان توضيح داد

ا عمومی و گسترده در اين بخش ها چراکه اگر اعتصاب عمومی به صورتی واقع
در مقابل عمل انجام شده ) و نيز کارفرمايان خصوصی(نيز رخ می داد، دولت 

قرار می گرفتند و نمی توانستند تمام پرسنل خود را اخراج يا حداقل از امکانات 
به عنوان مثال، به رغم آن که امکان شناسايی رانندگان . دولتی محروم کنند

کننده و محروم کردن آنان از امکانات دولتی از جمله بنزين با تاکسی اعتصاب 
نرخ دولتی به راحتی برای دولت وجود دارد، رانندگان تاکسی در سنندج به طور 

بنابراين، ضمن اين که بايد . گسترده و فعاالنه در اين اعتصاب شرکت کردند
بازدارنده  پذيرفت که اخراج و بيکاری و محکوميت به زندان به عنوان عوامل

شرکت گسترده و فعاالنه کارگران کردستان در اين اعتصاب عمومی نقش داشته 
اند، اما عدم شرکت گسترده و فعاالنه کارگران را نمی توان صرفا با اين عوامل 

  .توضيح داد و برای آن بايد به جستجوی عوامل ديگر پرداخت

طبقاتی اين اعتصاب  به نظر ما، يک عامل مهم در اين مورد کمرنگ بودن جنبه
به بهای پررنگ شدن جنبه های غيرکارگری و به طور خاص جنبه های 

از رفرميسم و در اين مورد خاص رفرميسم . رفرميستی و ناسيوناليستی آن بود
توضيح اين نکته را با اين پرسش آغاز . چپ يا سرنگونی طلبانه شروع می کنيم

ل و خودآگاه در اعتراض به اين می کنيم که اگر قرار بود طبقه کارگر متشک
اعدام ها فراخوان اعتصاب عمومی می داد، مردم را به طور مشخص حول کدام 
مطالبات به اين اعتصاب فرامی خواند؟ پاسخ اين پرسش را بايد از خود رويدادی 

واقعيت اين است که اعدام شدگان کسانی بودند . که اتفاق افتاده است بيرون کشيد
مستقل از ديدگاه ما درباره  - فعاليت سياسی بکنند و اين فعاليت که می خواستند 

اما مشکل آنان اين بود که راه هر گونه فعاليت . حق مسلم آنان بود - مضمون آن 
در مورد اين نکته که آيا آنان به . سياسی به طور کامل بر آنان بسته شده بود

نه با قطعيت نمی توان فعاليت نظامی برای براندازی حکومت رو آورده بودند يا 
چرا که در اين مورد از يک سو قوه قضائيه جمهوری اسالمی با . سخن گفت

برگزاری دادگاه های چند دقيقه ای در پشت درهای بسته نه تنها کوچک ترين 
بلکه تا کنون چيزی  کمکی به توضيح اين نکته و روشنگری افکار عمومی نکرده

است و، از سوی ديگر، به گفته خانواده های  جز ادعا و اتهام تحويل مردم نداده
. به صراحت اين اتهام را نپذيرفته اند اعدام شدگان و وکاليشان، اعدام شدگان

بگذريم از اين که حتی اگر اين اتهام صحت داشته باشد مسئوليت اجتماعی آن 
بازهم متوجه طرفی است که راه هر گونه فعاليت سياسی مسالمت آميز را بر 

و بدين سان آنان را به سوی فعاليت نظامی براندازانه سوق داده  ان بستهشهروند
بنابراين، نخستين مطالبه ای که از تجزيه و تحليل اين اعدام ها بر می آيد و . است

طبقه کارگر بايد آن را مطرح کند، آزادی فعاليت سياسی مسالمت آميز و 
ادی بيان، آزادی مطبوعات، ملزومات آن از جمله آزادی ايجاد هرگونه تشکل، آز

مطالبه . آزادی زندانيان سياسی، اعتصاب، تجمع، تظاهرات و نظاير آن ها است
اعدام شدگان حق . دوم از بررسی نحوه محاکمه اعدام شدگان نتيجه می شود

داشتند که از شرايط محاکمه عادالنه برخوردار شوند، حال آن که بر اساس قرائن 
م شدگان و خانواده های آنان اعالم کرده اند، حتی و شواهدی که وکالی اعدا

قوانين موجود و جاری در ايران از جمله وجود هيئت منصفه، علنی بودن 
در مورد اعدام شدگان رعايت نشده است، به طوری که حتی روند ... محاکمه و 

دادرسی آنان به طور کامل سپری نشده و پرونده های آنان هنوز در دست 
بنابراين، دومين مطالبه ای که از بررسی اين اعدام ها ناشی . ستبررسی بوده ا

می شود و طبقه کارگر بايد آن را طرح می کرد، حق برخورداری تمام 
شهروندان از محاکمه عادالنه بر اساس هنجارهای حقوقی متعارف و رايج در 
ين دنيای متمدن کنونی است، دنيايی که اگرچه آن نيز سرمايه داری است و به ا

معنا بدور از هر گونه انسانيت و آکنده از زشتی و پلشتی و جنايت است اما به هر 
نسبت به جامعه ما که در آن  حال به يمن مبارزات تاريخی طبقات کارگرش،

انسان های ستمکش و محروم و سيه روز با مجازات هايی چون قطع دست و پا، 
اما سومين و مهم . ديک تر استسنگسار و شالق رو به رويند، به تمدن انسانی نز

ترين مطالبه ای که طبقه کارگر بايد در اين مورد خاص مردم را حول آن به 
برچيدن بساط مجازات . اعتصاب عمومی فرا می خواند، لغو مجازات اعدام بود

اعدام اکنون به درستی به يکی از مطالبات پايه ای اکثريت مردم ايران تبديل شده 
نيز پيشتاز و پيشرو  بايد در برافراشتن پرچم اين مطالبهاست و طبقه کارگر 

باشد، چرا که مجازات اعدام چيزی نيست جز قتل عامدانه و سازمان يافته ای که 
فقط و فقط به دو برابر شدن کشتار و خون ريزی می انجامد و هيچ گونه قرائن و 
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م منجر شواهدی در دست نيست که نشان دهد اجرای اين مجازات به کاهش جر
عامل ديگری که الغای مجازات اعدام را به يکی از مطالبات مهم طبقه . شده است

اين است که اين امر مانع آن می شود که دولت های  کارگر ايران تبديل کرده
سرمايه داری از آن به عنوان عاملی برای ايجاد رعب و وحشت درجهت 

خواهانه و عدالت طلبانه  بازداشتن کارگران از طرح و پيگيری مطالبات آزادی
در مورد مطالبه لغو  نکته آخری که الزم است و سرانجام. شان استفاده کنند

مجازات اعدام بگوييم اين است که بين اين مطالبه و مطالبه توقف اجرای احکام 
تقليل و فروکاستن مطالبه الغای مجازات اعدام به . اعدام تفاوت بسيار وجود دارد

ام اعدام، که در برخی از فراخوان های اعتصاب عمومی ديده توقف اجرای احک
مطالبه طبقه  می شد، به هر حال به معنای تاييد مجازات اعدام است، حال آن که

کارگر ايران نه فقط توقف اجرای احکام اعدام بلکه، و مهم تر از آن، برچيدن کل 
جا جای بسط و اين. بساط مجازات اعدام و سپردن آن به موزه های تاريخ است

 -و نه توقف اجرای احکام اعدام  -تفصيل اين نکته نيست که چرا مجازات اعدام 
از اين رو، . يکی از مطالبات پايه ای و ضدسرمايه داری طبقه کارگر ايران است

  .اين نکته را در مقاله جداگانه ای، که به پيوست آمده است، توضيح داده ايم

يا دست کم برخی از آنان در فراخوان های  نمی توان گفت که اين مطالبات
اما تمام سخن بر سر اين است که . احزاب و سازمان های سياسی مطرح نشدند

حتی در مواردی که اين مطالبات در فراخوان ها مطرح شدند، آن ها در ميان 
پاسخ «جار و جنجال ها و هياهوهای سرنگونی طلبانه رفرميستی و دادن 

يک وجه مشخصه اين . شدند و به گوش کارگران نرسيدند به رژيم گم» قاطعانه
فراخوان ها همين رژيم ستيزی و سرنگونی طلبی فراطبقاتی بود که نه تنها هيچ 

طبقه کارگر ندارد، بلکه به علت  ربطی به مبارزه طبقاتی و ضدسرمايه داری
ماهيت صرفا ضدرژيمی و رفرميستی اش از جمله عوامل به بيراهه کشيده شدن 

بی ترديد، مبارزه طبقه کارگر بايد با چشم انداز . مبارزات کارگران است
ضدسرمايه داری و لغو کار مزدی از طريق کسب قدرت سياسی توسط 

اما با همين قطعيت بايد گفت که کسب . شوراهای انقالبی کارگران صورت گيرد
های  قدرت سياسی فقط در حالتی به سود طبقه کارگر است که اوال توسط توده

کارگر متشکل در شوراهای انقالبی انجام گيرد و، ثانيا، از موضع ستيز با رابطه 
بنابراين، مبارزه طبقه کارگر به . اجتماعی سرمايه و برای الغای کارمزدی باشد

هيچ وجه ابتدا به ساکن مبارزه ای سرنگونی طلبانه نيست و کارگران صرفا از 
خود عزيمت می کنند، مطالباتی ) داری و البته ضدسرمايه(طرح مطالبات جاری 

که تحقق آن ها توان مادی و معنوی طبقه کارگر را برای تحقق چشم انداز فوق 
بدين سان، حتی در صورتی که برای پيشروان و فعاالن طبقه . فراهم می کند

کارگر روشن و معلوم باشد که تحقق اين مطالبات در گرو کنارزدن حاکميت 
رورت اتخاذ راهبرد جنبشی برای متحد و متشکل شدن کنونی است، بازهم ض

توده های کارگر با هدف رهايی آنان به نيروی خود ايجاب می کند که اين 

پيشروان و فعاالن نه از سرنگونی طلبی برای کسب قدرت سياسی بلکه از 
مطالبات جاری طبقه کارگر با دورنمای از ميان برداشتن  مبارزه برای تحقق

و طبعا (عزيمت کنند، مگر آن که مسئله اين فعاالن کارگری  سرمايه داری
نه رهايی طبقه کارگر به نيروی خود بلکه صرفا کسب ) احزاب همسو با آنان

  .قدرت سياسی برای اداره همان نظام سرمايه داری در شکلی ديگر باشد

در برخی . اما سرنگونی طلبی فراطبقاتی تنها وجه مشخصه اين فراخوان ها نبود
رسانه ای مربوط به آن ها گرايشی کامال ارتجاعی،  از فراخوان ها و تبليغات

بوی گند و . ناسيوناليسم بود سرمايه دارانه و ضدکارگری حاکم بود و آن همانا
تعفن ناسيوناليسم در برخی از فراخوان ها و تبليغات حول و حوش آن ها کار را 

اين جريان ها حتی تصوير مهدی به آنجا کشانده بود که تبليغات ماهواره ای 
سخن  کردسياه کرده بودند و تنها از اعدام چهار نفر  - که کرد نبود  - اسالميان را 

می گفتند، گويی اعدام انسان های غيرکرد ايراد و اشکالی ندارد و نبايد به آن 
اين گرايش يکسره ارتجاعی و ناسيوناليستی و ضدکارگری به . اعتراض کرد

ک در کردستان ترکيه به چشم می خورد که در راه پيمايی .ک.پويژه در حزب 
اعتراضی خود به سوی مرز ايران و ترکيه تصوير مهدی اسالميان را به طور 

اما اين ناسيوناليسم به جريان های  .کامل از پالکاردهای خود حذف کرده بود
ری محدود نمی شد و به درجات کمتری در بسيا ک و پژاک.ک.ارتجاعی چون پ

از احزاب و سازمان های سياسی کردستان ايران نيز به چشم می خورد، احزاب 
ماهيت سرمايه دارانه شان سرنوشت سياسی  و سازمان هايی که دقيقا به علت

» اصالح طلبان«خود را به جناحی از نمايندگان طبقه سرمايه دار ايران يعنی 
رفرميسم و ناسيوناليسم اين  به اين معنا، می توان گفت که. حکومتی گره زده اند

احزاب و سازمان ها در واقع دو روی يک سکه است و نمی توان آن ها را از هم 
به سخن ديگر، همان گونه که نقد ناسيوناليسم اينان بدون افشای . جدا کرد

شان نقدی الکن و ناپيگير است، نقد اصالح طلبی سرمايه دارانه » اصالح طلبی«
ه ناسيوناليسم شان نشان می دهد که منتقد در نقد ناسيوناليسم آنان نيز بدون حمله ب

ناپيگير است و خود او نيز به اين گرايش آشکارا سرمايه دارانه آغشته و آلوده 
  .است

بدين سان و به عنوان نتيجه گيری اين بحث اعالم می کنيم که ما ضمن استقبال از 
اضی مردم ايران، راهکار اعتصاب عمومی برای شرايط کنونی جنبش اعتر

تعميم و سراسری شدن آن را در گرو مبارزه با رفرميسم و ناسيوناليسم از طريق 
برافراشته شدن پرچم منشور مطالبات پايه ای و ضدسرمايه داری طبقه کارگر 

  .ايران توسط شوراهای کارگری می دانيم

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
  ١٣٨٩ارديبهشت  ٢٨

  

 پيوست

  مجازات اعدام،مطالبه پايه ای و ضدسرمايه داری طبقه کارگر ايرانلغو 
جنب و جوش ضد مجازات اعدام در جهنم سرمايه داری ايران خيزشی جوان و 

می گوييم جوان زيرا نبايد از ياد . کم پيشينه اما بسيار رو به رشد و شکوفا است
اسی و قربانيان برد که حتی مدعيان نمايندگی جنبش کارگری، دلباختگان دموکر

خط مقدم اعدام های بی مهار دولت های سرمايه داری در جامعه ما نيز علی 
العموم نه تنها شعار لغو مجازات اعدام را سر نداده اند بلکه خود در پاره ای 

هرچه بيشتر » اعدام انقالبی«. مقاطع از مدافعان سرسخت اين مجازات بوده اند
در روزهای پيش و » چپ«همه گروه های دولتمردان رژيم سابق شعار شاخص 

بود، و سال نخست استقرار دولت اسالمی سرمايه  ۵٧بالفاصله پس از قيام بهمن 
داری نيز فشار برای اعدام های افزونتر سران معزول رژيم سابق در صدر 

» آزادی بشر« و» سوسياليسم« مطالبات همه نيروهای خواستار دموکراسی و 

ن استثمارگران و استثمار شوندگان، حاکمان و محکومان، اختالف ميا. قرارداشت
جنايتکاران و قربانيان جنايت تا جايی که به پديده اعدام مربوط می شد، نه بر سر 
اساس اعدام شدن يا نشدن انسان ها بلکه بيشتر در باره هويت و شناسنامه 

زول اعدام سران مع» جنبش انقالبی«. اجتماعی مستحقان اعدام بود - سياسی
قدرت سابق را می خواست و دولت به قدرت رسيده و تازه نفس سرمايه داری 

به سرعت و به طور بی !! »انقالبيون«اسالمی نيز ضمن اجابت اين خواست 
را در دستور کار خود گذاشت تا » جنبش انقالبی«امان اعدام افراد خود همين 

لکه می تواند در اين مورد نشان دهد که از نظر اعدام نه تنها هيچ کمبودی ندارد ب
مدارج ترقی را به سرعت طی کند، به طوری هم اکنون از اين نظر مقام اول را 

همه، از هر طبقه و هر بخش سياستمردان در دل . در جهان احراز کرده است 
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پر کنيد : همه جنگ و ستيزهای آشتی ناپذير خود بر اين سخن توافق داشتند که 
تکيه بر اعدام و اعدام های هر چه پرشمارتر، . دارهااين پهن ميدان را ز چوب 

برای طبقه سرمايه دار، برای تمامی رويکردهای درون اين طبقه و برای همه 
دولت های سرمايه داری يک راهکار ذاتی، منوال عادی اعمال حاکميت طبقاتی 

اعدام انسان های معترض به نظام . و شرط سلطه و بقای نظام بردگی مزدی است
مايه داری برای دولت های نگهبان اين نظام همان اندازه طبيعی و حياتی است سر

که استثمار بردگان مزدی و سلب کليه اشکال آزادی و حقوق اجتماعی انسان های 
حاکمان سرمايه اگر در اين يا آن نقطه جهان . کارگر امر ماهوی سرمايه است

می کنند، اگر در باره حق دست به اعدام نمی زنند، اگر حتی اعدام را محکوم 
حيات و ضديت با اعدام، منشور پشت سر منشور صادر می نمايند، نه ناشی از 
سيره و سياست و سنت اعدام ستيزی طبقه شان بلکه واکنش متعارف آنان به 

مبارزات ساليان دراز توده های کارگر اين . موقعيتی است که در آن قرار دارند
در همان . ازات اعدام را از آن ها سلب کرده استکشورها امکان دستيازی به مج

حال، به يمن بازتوليد مدام رفرميسم از دل خود نظام سرمايه داری و تثبيت و 
تحکيم اتحاديه های کارگری به عنوان مهارکنندگان جنبش ضدسرمايه داری طبقه 
کارگر اين کشورها، عجالتًا از خطر تعرض و تهاجم اين جنبش مصون مانده اند 

طبقه سرمايه دار تاريخ حيات . و نيازشان به ميدان های تير کاهش يافته است
بر تل . خود را با اعدام و درنده ترين و هارترين شکل اعدام ها آغاز کرده است
جهان را . اجساد کارگران اعدامی، در نقطه نقطه دنيا، سکوی قدرت ساخته است

رده است و امروز نيز اگر سيالب خون کارگران محکوم به جوخه های اعدام ک
در اين يا آن کشور از ارتکاب مجازات اعدام می پرهيزد، عالوه بر داليلی که 
باالتر گفتيم، مديون اعدام های بی مهار و بی شمار مستمری است که بخش های 

اعدام برای سرمايه و طبقه . مختلف طبقه اش در ساير نقاط دنيا، راه می اندازند
تمی بقا، سالح قدرت، ابزار ايجاد رعب و وحشت و هراس سرمايه دار، شرط ح

در دل توده های کارگر، حربه انتقام از انسان های آزاده و آزادی خواه، سازوکار 
قتل عام جنبش ضدکارمزدی کارگران، راه خفه کردن نطفه های اعتراض و 

سرمايه بدون . آگاهی، پاسدار استثمار و بربريت و توحش بردگی مزدی است
دان های وسيع تيرباران، بدون چوبه های بی شمار دار، بدون برپايی مداوم مي

   .گورستان های عظيم دسته جمعی با نشان و بی نشان، قادر به بقا نيست

مبارزه واقعی عليه مجازات اعدام دستور کار تاريخی طبقه ای است که هر روز 
ود می شود، طبقه ای و هر ساعت و هر دقيقه در نظام سرمايه داری نيست و ناب

که رهايی قطعی او از مجازات اعدام در سراسر جهان در گرو رهايی کل 
کارگران . بشريت از نظام سرمايه داری و به طورکلی هرگونه نظام طبقاتی است

پيشرو و فعاالن ضدسرمايه داری به عنوان پرچمداران اين طبقه به اين دليل 
م مخالف اند که از نظر آنان اعدامی فقط پيگيرتر از هرکس ديگر با مجازات اعدا

انسانی نيست که بر اساس احکام صادر شده محاکم قضائی دولت های سرمايه 
هر روز و هر  کل توده انبوه انسان هايی که. داری از حق حيات ساقط می گردد

لحظه زير فشار گرسنگی می ميرند، تمامی کسانی که در شش گوشه جهان 
نداشتن دکتر، دارو و امکانات مداوا، جان خويش را از بردگی مزدی به دليل 

صدها ميليون کودک معصومی که هر شبانه روز، هزارهزار در . دست می دهند
درصد کل جمعيت جهان که  ٣٠چنگال ساده ترين بيماری ها پرپر می شوند، 

زير تازيانه های فقر به نوعی مرگ محکوم می گردند، خيل عظيم انسان هايی 
ون ميليون با توفان جنگ های قومی و قبيله ای و ناسيوناليستی درو می که ميلي

گردند، ميليون ها جوان و پير و کودکی که در منجالب اعتياد از هستی ساقط می 
شوند، کاروان طوالنی هميشه و همه جا روان گرسنگان بيکاری که سراسر قاره 

ی سيرکردن شکم خود ها را در جستجوی يافتن يک روز کار و يک لقمه نان برا
و خانواده هايشان زير پا می نهند اما به جای کار و نان، طعمه ماهيان دريا می 
گردند، آری همه اين نفرين شدگان داغ لعنت خورده محکومان به مرگ در نظام 

مبارزه برای لغو مجازات اعدام مطالبه واقعی طبقه ای  .بردگی مزدی هستند
بر هيچ طبقه ای و هيچ انسانی نيست تا برای  است که درجستجوی اعمال قدرت

استقرار اين قدرت و بقای آن نيازمند اعدام باشد، طبقه ای که شرط رهايی او 

امحای هر نوع طبقه، وجود طبقات، اعمال حاکميت طبقاتی و سالح و ساز و کار 
حفظ سيادت و استيالی طبقاتی است، طبقه ای که هر گام پيروزی او در کاهش 

زان استثمارش، استيفای هر ذره حقوق و آزادی هايش، هر اندازه تقليل هر مي
گرسنگی و فقر و سيه روزی هايش مستلزم کاهش فشار و سلطه نظام بردگی 
مزدی بر جهان انسان هاست، طبقه ای که مانيفست پيکارش استقرار جهانی است 

. »انسان استرشد آزاد جامعه انسا ن ها در گرو رشد آزاد هر فرد « که در آن 
تنها چنين طبقه ای است که مخالف واقعی اعدام است، حق دارد که خود را 
پرچمدار راستين هر نوع اعدام اعالم کند و تاريخًا نيز به ميزان وسع و ظرفيت 

در مورد هارترين دشمنان » کموناردها«. اثرگذاری خويش چنين کرده است
سرمايه دار، در مقابل عامالن  خويش، در برخورد با دژخيم ترين جانيان طبقه

خون ريزی های بی حد و مرز عليه توده های کارگر نه فقط به اعدام رو 
درست در بحبوحه . نياوردند بلکه، برعکس، خالف سياست اعدام گام برداشتند

جنگ و ستيزهای خونين طبقاتی، هنگامی که شمار کثيری از عمال مخفی 
انيون و ساير حاکمان سرمايه را به ورسای، صاحب منصبان عالی رتبه، روح

اسارت گرفتند، هيچ کدام اين خونخواران را، حتی پليس های بمب آتش زا در 
مسأله جنگ ميان طبقات و کشتارهای اجتناب ناپذير در . دست را اعدام نکردند

وقتی که ارتش و پليس و . ميدان های جنگ مسأله از بيخ و بن متفاوتی است
سرمايه حمام خون راه می اندازند، قرار نيست کارگرانی ماشين سرکوب نظامی 

، از »عدم خشونت«که آماج اين خون ريزی واقع می شوند با رجوع به اصل 
استفاده نکنند و خود را » دفاع از خود«اصل کامال مشروع و اخالقی و انسانی 

ده کت بسته تحويل آدم کشان نظام سرمايه داری دهند تا هرچه بيشتر به مسلخ بر
در اين زمينه نيز، شايد زيباترين و برنده ترين کالم همان باشد که . شوند

 : آن ها گفتند. کموناردها در پاسخ ويکتورهوگو بر زبان آوردند

احترام به همه آزادی ها هستيم و می خواهيم همه حقوق اعمال  ما خواهان«
ن به شما حمله کند اما هر گاه يک بدکاره، قاتل، يک بناپارت يا يک تروپم...شوند

و بخواهد شما را بکشد، آيا شما به شيوه مسيح گردنتان را برای او نگه می داريد 
   »که او سرتان را گوش تا گوش ببرد؟ 

اعدام در منظر کارگران آگاه، از شنيع ترين جنايت های عامدانه و سازمان يافته 
انی، حق زيستن و سلب پايه ای ترين حقوق انس. دولت های سرمايه داری است

جرم است که بايد از صفحه . زنده ماندن است، اين مجرم نيست که بايد اعدام شود
شالوده قتل . قاتل نيست که بايد بر چوبه دار آويزان گردد. روزگار محو شود

دزد نيست که بايد تيرباران بشود، ريشه دزدی است که . است که بايد ويران شود
سرمايه است که . ار نيست که بايد بر باالی دار رودسرمايه د. بايد خشکيده شود

بايد نابود گردد و جای خود را به رفاه و آزادی و تعالی جسمی و فکری و روانی 
دولتمرد نظام سرمايه داری نيست که بايد در برابر جوخه اعدام . انسان ها بسپارد

انسان  هر نوع دولت سرمايه داری و هر شکل حاکميت باالی سر. قرار گيرد
هاست که بايد از هستی ساقط گردد و برای اين که جرم و قتل و دزدی و سرمايه 
دار بودن و حاکم سرمايه داری بودن معدوم شود، بازهم سرمايه است که بايد در 

اعدام از ديد کارگران آگاه نه فقط عالج هيچ . کهنه ترين گورهای تاريخ دفن شود
غيرانسانی است بلکه گواه کوردلی و تاريک دردی نيست، نه فقط جنايتی شنيع و 

سرمايه دار در شرايط . انديشی و تحجر و سبعيت و ددمنشی تام و تمام نيز هست
امحای کار مزدی و پايان عمر سرمايه می تواند انسانی در کنار همه انسان ها 

می تواند در ساختار نظم نوين بشری، بر زمينه سازمان کار و توليد . باشد
انسان های آزاد، از پيشينه ننگين سرمايه دار بودن خود احساس نفرت شورايی 

دولتمرد معزول نظام سرمايه داری در بطن چنين شرايط و روابطی است که . کند
امکان بازگشت به انسان بودن را پيدا می کند و از هر نوع مالکيت و قدرت و 

نين وضعی است که با استقرار چ. بربرمنشی طبقاتی پيشين خويش متنفر می شود
انسان به طور واقعی انسان می گردد و سرچشمه های تمامی جرائم و مجازات 

اعدام در جنبش ضدسرمايه داری توده های . جرم ها يکجا و يکسره می خشکد
سخن اعدام همچون بسياری از نظرات، . کارگر دنيا هيچ جايگاهی ندارد

شرستيز سرمايه است که به راهکارها و راه حل ها، سموم تبخير شدۀ رابطه ب
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واسطه زرادخانه های شست و شوی مغزی کارگران و نيز سم پاشی گروه های 
بی نقاب و نقابدار طرفدار سرمايه داری در ميان کارگران و درون جنبش 

   .کارگری جا باز کرده است

اعدام ستيزی جريان های رفرميست همان اندازه بی مايه، محدود و مصلحت  
شانه است که جدال آن ها عليه بردگی مزدی، بی مايه، دروغين و عوام اندي

محکومان به اعدام در منظر اينان، فقط کسانی هستند که مدال . فريبانه است
افتخار سياسی بودن، فعاليت گروهی داشتن، رهبری حزب و تشکيالت، اسطوره 

تيز با رژيم مقاومت بودن و به هر حال اسم و رسم و آوازه پيکار سياسی و س
در اين منظر، حتی فعاالن سياسی اعدامی نيز . داشتن، بر سينه آنان آويزان است

بر اساس رتبه و پايه و مقام و مرتبت و حتی تبار و استخوان های پوسيده 
نامداران . زنان در انتهای جدول جای می گيرند. پيشينيان درجه بندی می شوند

می شوند و، در يک کالم، ارزش ها،  بر صدر می نشينند و فرودستان انکار
مالک ها و معيارهای نظام های طبقاتی، مبنای داوری درباره اعدام شدگان قرار 

از همه اين ها چندش آورتر و فاجعه آميزتر آن که گاه تمامی توحش . می گيرد
ها، بربريت ها و حمام خون های دولت ها در اعدام فوج فوج انسان ها تطهير 

ت کثير روزنامه ها و سايت های بسياری از اين رفرميست ها صفحا. می شود
اعم از مذهبی و غيرمذهبی فرياد می زنند که گويا هيچ آدم معمولی و هيچ انسان 

قهرمانان ورجاوند تشکيالتی و !! رژيم دروغ می گويد!! عادی اعدام نشده است
شت و هراس، تبارداران عالی مقام سياسی را اعدام کرده است اما زير فشار وح

برچسب غيرسياسی و معتاد و قاچاقچی بودن را بر پيشانی آن ها حک کرده 
به اين ترتيب، ارتکاب جنايت اعدام در مورد اعدام شدگان عادی، به اين !! است

اعدام آنان تلويحا به حق مسلم دولت ها . دليل که سياسی نيستند، انکار می شود
رژيم برای اختفای اعدام سياستمردان  تبديل می شود و اعالم نام آنان توطئه

اين نوع نگاه به پديده اعدام نگاه هر جماعت و هر طبقه ای . نمايانده می شود
باشد، نگاه کارگر آگاه، نگاه توده های کارگر بيدار و هشيار ضدسرمايه داری 

اين منظر، بی هيچ ترديد، منظر سرمايه داران ناراضی و احزاب و . نيست
  . قه های آنان به مسأله اعدام استجماعت ها و فر

شخص اعدامی فقط انسانی نيست که به خاطر پيکار عليه دولت ها، به جرم اين 
بحث فقط بر سر . پيکار توسط محاکم قضائی سرمايه محکوم به مرگ شده است

سخن از . اعدام های سياسی يا اعمال جنايت اعدام در مورد فعاالن سياسی نيست
. ت که سياست سرمايه آنان را محکوم به مرگ کرده استهمه انسان هايی اس

. محکومان به اعدام در نظام سرمايه داری بی گمان انسان های همانندی نيستند
فردی که به هر دليل، انسان بی گناهی را کشته است، کسی که مرتکب تجاوز 
جنسی شده است، آن که دست به شرارت و قساوت و سفاکی زده است با انسانی 

عليه استثمار، عليه ديکتاتوری و خفقان، عليه سلب آزادی ها، عليه بی حقوقی  که
ها و عليه هر جنايت سرمايه داران و نظام سرمايه داری پيکار کرده است، آدم 

هيچ شعور سالم . های از پايه و اساس متفاوت و مغاير و چه بسا متضادی هستند
ار نمی دهد و برای آنان پرونده و آزاد بشری کل اين آدم ها را در کنار هم قر

آن ها را از سنخ هم تلقی نمی نمايد و تمايزات بنيادی . واحدی درست نمی کند
. بحث بر سر تفاوت های محکوم شدگان به اعدام نيست. آنان را انکار نمی کند

سخن از سنگری است که بايد برای مبارزه با . بحث بر سر اساس اعدام است
با تاييد تلويحی اعدام ميليون ها انسانی که زير نام بزهکار و . اعدام انتخاب کنيم

معتاد و قاتل و سارق و جرم های ديگر تبرباران می شوند، با خط کشيدن ميان 
اعدام های سياسی دولت ها و اعدام شدگان سياست سرمايه داری، با پرهيز از 

مبارزه با  کاويدن ريشه واقعی اعدام در عمق رابطه سرمايه، نمی توان مدعی
برای اين که مخالف تا به آخر پيگير مجازات اعدام باشيم بايد . جنايت اعدام شد

اگر مبارزان راستين لغو مجازات اعدام . مبارز واقعی ضدسرمايه داری باشيم 
هستيم بايد راه جنبش شورايی ضدسرمايه داری توده های کارگر را درپيش 

  .گيريم

  

 اخراج کارگران کارخانه زرين توسط اطالعات دولت سرمايه

کارگر کارخانه زرين  ۴٠٠يک ماه پيش بود که 
خراسان، در شهر مشهد، دست به تشکيل اجتماع 

کارگران . راه انداختند رات اعتراضیزدند و تظاه
ماه ها بود که کار می کردند و هيچ ريالی دستمزد 

فشار سهمگين گرسنگی و سفره بی نان . نمی گرفتند
آن ها جمع . فرزندان، آنان را به اعتراض کشاند

شدند تا عليه اين همه درندگی و ددمنشی سرمايه 
ه داران اعتراض کنند، تا بهای نيروی کار فروخت
تا . شده خويش در چند ماه پيش را مطالبه کنند

بگويند که از کوه عظيم ارزش هايی که توليد می 
کارگران به . کنند دستمزد ناچيزشان را می خواهند

. اين خاطر جمع شدند و فرياد اعتراض سر دادند

اجتماع و تظاهرات کارگران مطابق معمول مورد 
نتيجه هجوم نيروی سرکوب قرار گرفت و به هيچ 

اما قوه قهريه و ماشين کشتار سرمايه . ای منتهی نشد
به اين حد نيز بسنده نکرد و دست از سر کارگران 

اطالعات شهر مشهد از همان روز تک . برنداشت
تک توده های کارگر را مورد تعقيب و تجسس و 

آنان را يکی يکی احضار کرد و . بازپرسی قرار داد
عنوان نيروی  مجبورشان ساخت تا کسانی را به

کارگران را زير . محرک تظاهرات معرفی کنند
دروغ  فشار نهاد تا همه چيز را وارونه بازگويند،

های مطابق ميل عمله و اکره سرمايه را عليه 
دوستان و همزنجيران خويش بر زبان رانند و به 

رسم معمول اعتراف کنند که تظاهراتشان نه زير 
رگ فرزندان فشار بی نانی و گرسنگی و خطر م

« گرسنه و بدون دکتر و دارو بلکه بنا به خواست 
اداره اطالعات به !! بوده است» مقدمين عليه امنيت

دنبال اين ترفندها و برنامه ريزی های شوم کارگر 
کارگر را بيکار کرده و ساير  ١۵کش سرانجام 

کارگران را نيز تهديد نموده است که اگر در باره 
ه خود سخنی بر زبان رانند دستمزدهای پرداخت نشد

  .حتمًا اخراج و زندانی خواهند شد

   ٨٩ارديبهشت  ٢٨

  

 از زبان يک کارگر بازخريدشده نوشابه سازی ساسان

پانزده سال و دو   روز، هفده ماه و  دو و سال پانزده 
 ،اما نه ،...سال و پانزده ماه و بيست و پنج روز،

اصال  .ندردهيچ وقت به ماه سوم نرسيد آه بيرونم آ
هر  ،سال و سه ماه آم يا زياد١۵؟ دچه فرقی دار

جان  .سازی ساسان آار آردم  نوشابه یتو ،روز
گذاشتم و آخرش از آارخانه  ار خود نیاآندم و جو
هم  ار درست عين ضايعات توليد، من .اخراج شدم

فقط من . دآردن سال سن و چند سرعائله بيرون ٣٧با 

 ،، رانندهتوليد ارگرآ ٦٨٠ .خيلی بوديم .نبودم
سن و سابقه و يامد فروشنده و چيزی آه به حساب ن

قبل از  ،آارفرما به دستورهمه . بودما مهارت 
. اخراج شديم شودآه مهلت يك ماهه قرارداد تمام  اين

از همان  .همه چيز از زمستان پارسال شروع شد
درست فصل بهار . گرديدشروع ها اول سال اخراج 

نه زدند آارگران را مثل برگ ها جوا آه درخت
به آارگر  عدهتقريبا هر ماه يك  .دخزان اخراج آردن

 .شود فقط آافی بود قرارداد تمام .دشدن اخراج  زور
اواخر پاييز بود آه . آه نوبت به ما رسيد تا اين

. ين بار تغييرآردممديريت آارخانه برای چند
 ستا رصد آارخانه را خريدهد ۵٢ تيم جديد دگفتن می

و در مشهد، قزوين و شيراز نوشابه توليد و پخش 
هم برنامه د، ها هم پول دارن آن دگفتن می .خواهد کرد

فكر . است و همين برای نجات آارخانه آافی
آنيم آه همه دوستان  قدر توليد می آرديم حاال آن می



ای ی  ه ھما ی   ک ل کار جاد   ا

 

٥ 
 ١٣٨٩ ارديبهشت ٣١جمعه     ١٠٧شمارٔه مسلسل   ٩سال سوم ـ شمارٔه  

در آخر هر  ريا حدقل ديگ !!دگردن  اخراج شده برمی
برعکس  اما همه چيز .ودش ماه آارگری اخراج نمی

 ٧٥سال  ،وقتی به نوشابه سازی ساسان آمدم. شد
تازه از سربازی برگشته . سال داشتم ٢٢فقط . بود

 قرار داد يك کآارم را با ي. بودم و هنوز مجرد بودم
 ٦ساله شروع آردم آه بعدا به صورت قرارداد 

ها به  ماهه تمديد شد و حتی اين آخری ٣ماهه و بعد 
تازه يك سال از آمدنم به ساسان . ده بوديك ماه رسي

. گذشته بود آه ازدواج آردم و االن سه تا بچه دارم
سال و چند ماه آه به عنوان آارگر در  ١٥در اين 

نوشابه سازی ساسان آار آردم درست مثل بقيه 
به من  درصدی ازسهام آارخانه را نآارگرا
طوری شد آه  و اين خريدمحدود هزار سهم  .فروختند

راستی راستی خود را در مالکيت کارخانه شريک 
تا آنجا که فراموش کرديم  !!به حساب آوردم

کارگريم و از آن بدتر کارگری قراردادی هستيم و 
هر لحظه در معرض خاموشی  چراغ عمر اشتغال ما

است و سرمايه داران و مالکان واقعی شرکت هر 
 مالك .لحظه اراده کنند ما را بيرون خواهند ريخت

از  .آرد فكر می برای خودش درستجديد آارخانه 
ساسان يك آشتی در حال غرق  نظر او نوشابه سازی

با  .اين کشتی کرده بوداش را بار   بود آه او سرمايه
همين نگاه وقتی اداره آارخانه را به دست گرفت به 
گوش آارگران رساند آه برای نجات آشتی در حال 

و بيشتر يشتر ای جز اخراج ب غرق ساسان چاره
از  ردرصد ديگ ٣٠اگر : گفت .نيست انارگرک

آارخانه را حفظ آرد  اخراج شوند می توان نآارگرا
و اين طوری بود آه فهميديم اوضاع با آنچه آه ما 

موقع که شنيده بوديم  .فرق داردآرديم خيلی  فكر می
سرنشينان برای نجات از مرگ  ،غرق شدن آشتی

دانستيم آه برای  د اما نمیاندازن خود را به دريا می
می سرنشينان را به دريا  نجات آشتی از غرق شدن

ترسيديم بر سرمان  همان چيزی آه از آن می !!ريزند
آرديم با تغيير آارفرما  ها آه فكر می اخراج.آوردند

اين بار با پايان هر . سرعت گرفت می شودمتوقف 
ها  ماه اسامی آارگران بيشتری در فهرست اخراجی

 طولی نکشيد که .شد و ديوار شرآت چسبانده می بر
قراردادشان تمديد  حتی آارگرانی را آه به تازگی

کردند و   ، برای تسويه حساب احضار میشده بود
 استحاضر  که بود   آارفرما گفته. اخراج می نمودند

برای تسويه حساب به هر آسی آه اسمش درليست 

ز اخراج او و بعد ا دماه سنوات بده ٢تا  است آمده
تا مقرری دريافت  دآن را به بيمه بيكاری معرفی

اما اگر آسی مقاومت آند در زمان خاتمه قرار  .دارد
تعلق خواهد به او طبق قانون تنها يك ماه سنوات  ،داد

و تازه از مقرری بيمه بيكاری هم خبری  گرفت
همه آارگرانی آه قرار بود اخراج شوند . نخواهد بود

ل بيشتر و استفاده از بيمه بيكاری به برای دريافت پو
آه نوبت من شد و  تا اين را ترک کردندتدريج آار 

و پس از  ٨٨من هم در يكی از آخرين روزهای سال 
سال و اندی آار آردن در نوشابه سازی ساسان  ١٥
تا بتوانم حداقل  ه اجبار به اخراج خود رضايت دادمب

مه بيكاری ماه سنوات و مقرری بي ٢با دريافت سالی 
 .دست و پا کنمام  خود و خانواده لقمه نانی برای

دانستيم آه آارفرما قصد دارد با پيش آشيدن  می
آارگران را  ،سنوات بيشتر و مقرری بيمه بيكاری

شنيده بودم اما باور  .به همكاری با خود متقاعد آند
نداشتم آه اين پيشنهاد از طرف يك آارگر بازنشسته 

  مطرح شده ،آرد آارگر دفاع می حقوقاز آه زمانی 
آه باالخره او را ديديم و باور آردم آه  تا اين .است

 اتواند برای اخراج آارگران ديگر ب يك آارگر هم می
همدلی کند و عليه همزنجيرانش دست آارفرما 

بعد از اخراج، . همکاری سرمايه دار را بفشارد
عصبانی از پرداخت نشدن بيمه  روزی بسيار

 بخواهيماز آارفرما تا به آارخانه بازگشتيم بيكاری 
 .او را ديديم باز هم. آه به وعده خودش عمل آند

آمده بود تا ما را آرام  .همان کارگر بود. خودش بود
بودم و   ش را در روزنامه ديدها قبال عكس !!آند

آه او از پايين بودن حقوق آارگران و  خوانده بودم
 ن رااين بيشتر م .داردنبود امنيت شغلی انتقاد 

طبق وعده آارفرما،  ،بعد از عيد بود. آرد  عصبانی
 ٨تا  ٣از  ،آارگر اخراج شده ٦٨٠ هرآدام از ما

و بيشتر آن را در  يمسنوات گرفتحق ميليون تومان 
همين مدت آوتاه بابت خوراك، پوشاك، مخارج عيد، 

هنوز هيچ . خرج کرديمها  خانه و ديگر بدهی  اجاره
. بيمه بيكاری رادريافت نكرده بودآس مقرری 

برای جذب آارگر  درست پس از اخراج ما آارفرما
جديد به روزنامه آگهی استخدام داده بود و سازمان 

: گفت می  می کرد وتامين اجتماعی همين را بهانه 
وقتی ... نبوديد پس چرا اخراج شديد؟» زيادی«اگر 

 ،ندآ آارفرما به جای شما نيروی جديد استخدام می
وقتی آگهی .... گيرد بيمه بيكاری به شما تعلق نمی

استخدام را ديديم تازه فهميديم موضوع از چه قرار 
آشتی ساسان برای ما جا نداشت اما آارفرما  .است

برای استخدام آارگر راننده و فروشنده در روزنامه 
آارگر اخراجی  ٦٨٠با آگهی داده بود؛ حاضر نبود 

حتی وقتی هم آه برای  ،آندتا پايان قرارداد آار 
يادآوری قولش به آارخانه رفتيم باز حاضر نشد از 

 چرا؟ فقط برای اين که. آسی را استخدام آند ما ميان
نيروی کار بسيار ارزان تر بخرد، برای اين که با 
استثمار کارگر ارزان تر سود بيشتری نصيب خود 

اهانه بوديم دريافتی م  تا زمانی آه اخراج نشده. سازد
هزار تومان از يك  ٣٠٠الی  ٢٠٠حداقل  هر کدام ما

سرمايه دار ترجيح می داد ما  .آارگر ساده بيشتر بود
کارگر  ٦٨٠کارگر را اخراج کند و به جای ما  ٦٨٠

هزار تومان  ٣٠٠به هر کارگر . جديد به کار گيرد
دستمزد کمتر بپردازد و در قبال کار هر کارگر 

ی سودهای ديگری که از هزار تومان بر دنيا ٣٠٠
در اين مدت زياد . استثمار هر کارگر می برد بيفزايد
ايم؛  ديگر خسته شده. جنگ و ستيز و تالش کرده ايم

... . من، ستاری، قربانی، سلطانی، شفيعی، مرادی
آارگر اخراجی نوشابه ساسان  ٦٨٠همه و همه 

هستيم آه نه از مراجعه پی درپی به شعبه سازمان 
های آن برای  در اتاق دويدنماعی و تامين اجت

دريافت مقرری بيمه بيكاری نتيجه گرفتيم و نه از 
هر روز رفتن به آارخانه و منتظر شدن در پشت 

همه بيكار هستيم . ديوارهای آن برای استخدام دوباره
اما با اين شرايط برای  .می گرديمو دنبال آار 

 از رخیب .کاری پيدا نمی شودافرادی به سن ما 
  ها مغازه ها يا در رستورانکارگر اخراجی  ٦٨٠

عنوان  ها به در ساختمانچند نفری . ندآن شاگردی می
راننده  ای عده .دآار هستن نگهبان و نظافتچی مشغول

در اين  .رو آوردنديا به دست فروشی  دآژانس شدن
انداز آرده بوديم به همراه  ای آه پس مدت اندوخته
 همه ،ز آارخانه گرفتيما بازخريدیت بپولی آه با
دانيم آه پس از اين چه بايد بكنيم؟ در  و نمی خرج شد

شايد . عرض چند روز زندگی ما زير و رو شد
تا برای ساير آارگران  دای باش  ما تجربهوضعيت 

شايد اينجا برای ما آخر  .مثل ما فريب نخورند آنان
  . دنيا باشد

  )رايش و تلخيصبا وي(  ايلنا: منبع پانيذ فاضليان

  ٨٩ارديبهشت  ٢٨
 

 گزارشی از کارخانه ايری پارس در رشت

هر صنعتی ع در ش ارس واق ری پ ه اي د   رشت، کارخان ه تولي يش ب دی پ ا چن ه ت ک
ود    ماشين آالت کشاورزی و قرقره های فلزی کابل ل  های سيمی مشغول ب ، تعطي

ابی است      .  شده است ه اصغر وه ن رژ یهمسر و . سرمايه دار صاحب کارخان  ي
 ونفر از کارگران قراردادی کارخانه اخراج  ١٩. است کارخانه يرمد ينینجد حس

د  به اداره کار جهت دريافت بيمه بيکاری ر   ١٠در حال حاضر   . معرفی شده ان نف
ه    ٧از کارگران که استخدام رسمی هستند در کارخانه باقی مانده اند که از صبح ب

اين کارگران از . در آنجا بالتکليف هستند کارخانه می روند و تا يک بعد از ظهر
 .اول فروردين امسال تا کنون دستمزدی نگرفته اند

ا    ی خ ابلو در زمين د و    لیاصغر وهابی ضد کارگر در گذشته با زدن يک ت ا ترفن ب
ام       ١٠ یباند بازی توانست وام ه ن ه ای ب اد کارخان راد «ميليارد تومانی جهت ايج

اعی شماره      . دريافت کند » کابل شمال پارس امين اجتم ين ت  ٣اين زمين جنب زم
ارس از    .  قرار دارد در شهر صنعتی رشت ری پ دازی اي وی همچنين بابت راه ان

وز     ه که هن اردی گرفت  .است پرداخت نکردهبازبانک کشاورزی رشت وام ميلي
و درآينده نه چندان دور  فرار کنداز ايران  دارد وی قصد پی برده اند کهکارگران 

د  ارگرانک ا  می مانن ته و صاحب     ب ه ورشکس ن کارخان راری آن   اي ات   ف ه مطالب ک
يد   د رس ه او نخواه ان ب ر دستش ارگران ديگ رده وک ان را پرداخت نک ته. آن  خواس



ای ی  ه ھما ی   ک ل کار جاد   ا
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ارگران را پرداخت نکرده        ات ک ه مطالب انی ک ا زم  کارگران اين است که وهابی ت
ه   به شود تا شايدممنوع الخروج  ا   اين ترتيب ب  ديگر  رگران اخراجی سرنوشت ک

اما کارگران بايد بدانند که مشکل آن ها  .کارخانجات ورشکسته گيالن دچار نشوند
ه حل نمی شود     ی اگر   . با ممنوع الخروج شدن سرمايه دار صاحب کارخان او حت

د         ته وام های چن د و رشوه توانس ا زدو بن ه ب ان طور ک وع الخروج شود، هم ممن
وع الخروجی اش       ميلياردی بگيرد به همان ترتيب  د توانست مشکل ممن م خواه ه

د    . را حل کند ه کنن روی خودشان تکي . کارگران برای گرفتن مطالباتشان بايد به ني
ارگران است       ار ک دات آن حاصل ک زات و تولي . تمام آن کارخانه و وسايل و تجهي

وع الخروج      رای ممن ی ب کارگران چرا به جای متوسل شدن به اين يا آن نهاد دولت

سرمايه دار صاحب کارخانه می توانند با تصرف کارخانه جلوی تعطيل آن کردن 
ند،    را بگيرند و با راه اندازی دوباره کارخانه نه تنها به مطالبات معوقه خود برس
بلکه با اداره آن توسط شورای ضدسرمايه داری و فشار به دولت برای تهيه مواد 

ی خويش را از بيکاری و گرسنگی اوليه و ديگر امکانات توليد خود و خانواده ها
  .برهانند

  ضد سرمايه داری گيالن فعاالن

  ١٣٨٩ارديبهشت 

 

 منی خواهم چشمان بسته ات را ببينم

  در سالمرگ سلمان يگانه
  نمی خواهم چشمان بسته ات را ببينم

   رگبارها از نا افتاده اند
  و جويبارها

  سخاوتمندانه و شرمگين 
  .به رود پيوسته اند

  

  وارهای خيالدي
  تن می لرزانند در سوزش فصل

  و درختان عريان
  دوره می کنند رخوت سال را

  .بر بند بند پيکرشان
  

  نگاه خستۀ در 
  خيره بر سنگفرش کوچه

  پلک وانهاده
  تا مگرش سايه ای مبهم

  سکوت را
  .حتی به وهم درنوردد

  

  نه، نمی خواهم چشمان بسته ات را ببينم
  باران اشک است

  ه بار آسمانتراشه اندو
  که بر فراخی گونه زمين 

  سينه وامی نهد 
  .به ناگزير

   

  صاعقه و رعد  
  سروستان قامتند

  با رود های جاری
  که بلبلکان وجودش

  ترانه اشک سرزمين انارستان را 
  جاری می سازند،
  پيکره ای زاينده

  که نهالک امروز و فردايش را 
  ميالدی سبز ميسر می شود،

  روی نهال سبز موی و سرخ
  که ميوه اش

  .رويای خام و آرزوهای کام است
  

  نه، نمی خواهم چشمان بسته ات را ببينم
  آن قدر خواند
  آن قدر پيچيد

  آن قدر رقصيد
  تا در خون خويش فروغلتيد 

  *شعله در مردنگ
  .در برابر شب پرتزوير و پرنيرنگ

  

  کلبه نشينان بی آاليش
  خواندند

  ترانه اش را عاشقانه
  با دشنه ای

  .قلب سپيده خوانشان بر
  

  نه، نمی خواهم چشمان بسته ات را ببينم
  آن گاه که عشق

  بر شانه های خسته رنج
  لبخند زالل صبح بود 

  البرز به هر بامی
  مژگان خويش را 

  .در توانايی چشمان تو می گشود
  

  !چه پيش آمده
  سرخيت در خزان خفته

  مرگ به رقصی سياه جامه
  بر معبد های عطشناک زندگی

  .وتی وهم انگيز را به تماشا گذاردهسک
  

  نه، نمی خواهم چشمان بسته ات را ببينم
  بر تابوت سرد و جمود

  آنک
  سبزينگی رخسارت

  می شکوفاند رقصان 
  بر باور لبانت

  .را"** ماری ماری" خوشه های طاليی
  

  نه، نمی خواهم چشمان بسته ات را ببينم
  چکاوک زخمين بال آسمان سرا

  ن حزن اندود بلوط ديرسالبر بريده شاخسارا
  پژواک اندوه 

  را"** سياه ابرانای، باد و بورانای"
  زاری می کند

  "***ليال کوه"و سينه سرخ های مرثيه خوان 
  می سرايند در فراقت

  .بلورين تن را"*** درفک"ترانه چشمه سار 
  

  نه، نمی خواهم چشمان بسته ات را ببينم
  ... نمی خواهم 

  

  انوش
  ١٣٨٩ارديبهشت 

  
  .محفظه ای شيشه ای که برای محافظت شعله شمع از وزش باد روی آن قرار می دهند* 

  .ترانه ها ی گيلکی که سلمان دوست داشت و می خواند** 
ننام کوه هايی در منطقه گيال*** 

  


