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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ می ٠١
 

 !جھانی كارگران خجسته بادھمبستگی روز 
                

ھر » مه«ولين روز از ماه ا .د روز ھمبستگی جھانی كارگران نام دار]ثور[ ارديبھشت١٢نخستين روز ماه مه برابر با 

شود، روز   ارديبھشت ماه مصادف می١٢ يا ١١سال در تقويم ميالدی که در تقويم ھجری شمسی معموال با روزھای 

   .ھمبستگی جھانی کارگر نام دارد

د و در اجرا درآيد که چنين نش ھشت ساعت در روز، به ، کاھش ساعات کار بهامريکا در ١٨٨۶قرار بود که اول ماه مه 

ھزار و دويست کارخانه و کارگاه،  تظاھرات زدند و در يک نتيجه، کارگران در گوشه و کنار اين کشور پھناور دست به

در .  ھزار تن بود٩٠شمار کارگران معترض شھر شيکاگو بيش از ساير شھرھا و حدود . اعتصاب صورت گرفت

جمع شده و از  »Haymarket -ميدان بيده«شان در  انچھارمين روز تظاھرات شيکاگو، کارگران اعتصابی و ھوادار

  .حرکت درآمده بودند جا به اين

پس از طی مسافتی، پليس اطراف اين . دادند سخنرانان آنان بر يک گاری بزرگ سوار بودند و شعار می

 مامور را گرفت و خواست که تظاھرکنندگان متفرق شوند که ناگھان انفجاری صورت گرفت، يک) چھارچرخه( گاری

تيراندازی به سوی جمعيت  اين حادثه سبب شد که پليس دست به. پليس کشته شد و چند کارگر و پليس نيز مجروح شدند

پليس با . است ولی اسامی انبوه مجروحان در دست است شدگان اعالم نشده  آمار کشته. بزند و کشتار صورت گيرد

  .اعمال خشونت موفق شد جمعيت را پراکنده سازد

ی تبعه المانی و يکی ھم المانعنوان مسبب دستگير شدند که پنج نفر از آنان کارگر مھاجر  پی اين حادثه، ھشت تن بهدر 

اعدام شدند که فرماندار   سال حبس محکوم کرد و بقيه محکوم به١۵دادگاه يکی از اين دستگيرشدگان را به .  بودامريکا

اعدام، پيش از اجرای حکم خودکشی کرد و  يکی از محکومان به. خفيف دادحبس ابد ت ايالت مجازات دو تن از آنان را به

  .دار آويخته شدند چھار نفر ديگر به

، روز اول ماه مه را امريکاپيشنھاد نماينده کارگران  المللی کارگران در پاريس، به  ميالدی، کنگره بين١٨٨٩در سال 

؛ ئیپيما سياری از کشورھای دنيا، کارگران اين روز را با راهعنوان روز جھانی کارگر برگزيدند و در پی آن در ب به

 .دارند سخنرانی و سمينار و جشن گرامی می
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اند که  کارگران اين که دريافته«: يکی از رھبران کارگران اعتصابی، پس از اعالم رای، در برابر دادگاه چنين گفت

  ».ائق آيندتوانند با اتحاد و ھمبستگی و مبارزه جمعی مشکالت خود ف می

ساير کشورھا، در گوشه و کنار جھان مراسم يادبود برگزار و  اين تظاھرات، کشتار و اعدام به با رسيدن اخبار مربوط به

  .تدريج اول ماه می، روز جھانی کارگر عنوان گرفت ھر سال ھم تکرار شد که به

***  

 ١٣٠١بار در سال  ، کارگران ايران برای اولينگفته محققان تاريخ جنبش کارگری و فعالين کارگری در ايران بنا به

 ارديبھشت برابر با اول ماه مه ١١ھای کارگری روز کارگر را در  شده از سوی تشکل دھی شکلی مستقل و سازمان به

  . اند برگزار کرده

ليل تجليل از د  ارديبھشت، ھم به١١، در زمان قيام خيابانی در تبريز در ١٢٩٩در سال » سيدعلی آذری«نوشته  اما به

يکی از . داشت عيد کارگران، مراسمی در محل جمعيت خيريه تبريز برگزار گرديده است باسکروويل و ھم گرامی

سخنرانی کرده » المللی اين روز خجسته تاريخچه روز اول ماه مه و معنی بين«اعضای حزب دموکرات در خصوص 

ين مراسم روز جھانی کارگر، توسط اتحاديه کارگران ھر حال تمام شواھد حکايت از اين دارد که اول به. است

  . دھی شده بود  سازمان١٣٠١ ارديبھشت سال ١١ھا در  خانه چاپ

تاريخ يازده ارديبھشت  ، به»ھای کارگران ايران شورای مرکزی اتحاديه«، ارگان »حقيقت«طبق اعالميه منتشره نشريه 

اکثريت آرا اتخاذ  وم کارگران می رساند، به موجب تصميمی که بهسمع عم اتحاديه کارگران مطابع به«: چنين آمده است

 ثور، به مناسبت عيد کارگران با عموم کارگران عالم ھم آواز و کارگران مطابع ١١شده است، اول ماه مه، امروز 

و حسين سياسی تشکيالت سخنرانی کرد  پيرامون اول ماه مه و نياز کارگران به» کاوه«در اين مراسم . »اند تعطيل نموده

خاصيت بودن قانون اساسی  چنين به بی نيز در سخنرانی خود درباره اوضاع زندگی و معيشت دشوار کارگران و ھم

 اين مراسم از سوی ارازل و اوباش مخالف روزنامه حقيقت و  .کند کشان اشاره می مشروطه در زندگی زحمت

ری، که از مرتجعين معروف بازار در آن دوره بود، نيز سرکردگی محمدعلی جزايری شوشت ھای کارگری، به اتحاديه

در اين مراسم که کارگرانی نيز در جھت مقابله با مرتجعين بازار در آن شرکت کرده بودند، . گيرد تجمعی صورت می

ن عمل آمده و کارگران نيز با ھو کردن مداوم، مانع از سخنرانی مرتجعي از سخنرانی نمايندگان کارگران جلوگيری به

نوشته  شود و بنا به ھا ميان حاضران در مراسم، درگيری ايجاد می در پايان اين مراسم با باال گرفتن تنش. گردند می

احترامی که  سزای بی معروف الحال به) بنکدار(سيد محمدعلی جزايری و پسر حاجی محمد تقی سفارتی«، »حقيقت«

 در ھمين سال يعنی اولين سال برگزاری جشن اول ماه  »ورندخ اند، رسيده از طرف جمعيت کتک می کارگران نموده به

نمايشی . شود ھای آن روزگار کارگران، نمايشی ھم در سالن گراند ھتل اجرا می مه از طرف کارگران و فعالين تشکل

شود، اما  که توسط کارگران انتخاب و تمرين شده بود از سوی مقامات حکومتی غيرقابل اجرا تشخيص داده می

روايت نشريه حقيقت از اين نمايش و پايان آن . کنند اندرکاران نمايش بالفاصله نمايش ديگری را تھيه و اجرا می دست

در بين نمايش استاد حسن سياسی از طرف کارگران تبريک عيد به حاضران گفته، بعد اسماعيل «… : نيز جالب است

تبريک عيد اظھار کرد و نطق با غريو و فريادھای حروف چين نطق مختصری از طرف اتفاق جوانان ايراد نموده، 

 ١٣، ٧١روزنامه حقيقت، شماره ( .»باد مساوات خاتمه پذيرفت باد اشراف پوسيده، نيست ونابود باد ظلم، زنده مرده

    ).١٣٠١ارديبھشت 

ل گرديد، اما ، توسط حکومت رضاخانی تعطي١٣٠١در اوايل تيرماه » محمد دھگان«مديريت  اگر چه روزنامه حقيقت به

وسيله کارگران را در  ، يعنی دومين تعطيلی رسمی اول ماه مه به١٣٠٢جشن اول ماه مه سال  گزارشات مربوط به
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. داد اخبار و موضوعات کارگری را نشر می» حقيقت«توان پی گرفت که پس از توقيف روزنامه  می» کار«روزنامه 

 نيز کارگران ١٣٠٢در سال . شيد منتشر می» ابوالفضل لسانی«عنی س اتحاديه معلمين، يئيسردبيری ر روزنامه کار به

، ١٣٠٢ ارديبھشت ١٤ به تاريخ ٢٢بنا بر نوشته روزنامه حقيت شماره . در مناطقی جشن اول ماه مه را برگزار کردند

در ھمين . اند ھا در ميدان توپخانه تجمع و دو تن از فعاالن کارگری در اين مراسم سخنرانی نموده خانه کارگران چاپ

دليل مخالفت  کند که به روز اتحاديه مرکزی از حکومت نظامی تقاضای صدور مجوز برگزاری جشن اول ماه مه را می

  .آيد عمل می حکومت نظامی از برگزاری اين جشن جلوگيری به

 امروز  »ر و تشکرتقدي«:  ارديبھشت ھمين سال متن زير را منتشر کرده بود١١تاريخ  چنين در روزنامه حقيقت به ھم

ما اين اقدام مجدانه کارگران مطابع را که در حقيقت . مناسبت عيد اول ماه مه اعتصاب نمودند کارگران مطابع طھران به

المللی خود  گوش رفقای بين قائدين و مبرزين نھضت سوسياليزم در ايران ھستند و در اين روز عيد صدای خودشان را به

باد کارگران  زنده. مئيگو تمام کارگران ايران تبريک خودمان را می ھا به توسط آن ايشان و به بهرسانند، تقديس نموده،  می

    »پاينده باد اول ماه مه. ايران

 ارديبھشت نيز در اين روزنامه گزارش کوتاھی از برگزاری جشن اول ماه مه در ميدان توپخانه انتشار ١٤در تاريخ 

 رضا شاه و سرکوب فعالين کارگری و دستگيری و پيگرد فعالين حزب کمونيست  پس از استقرار حکومت .يافته است

ھای  ، تشکل١٣٠٦در سال . شد شکل غيررسمی برگزار می در اين دوره، روز کارگر عموما در محافل خصوصی و به

ی کارگران ھای علن دھی شده و تالش در ايجاد و احيای مجدد تشکل مخفی حزب کمونيست ايران مجددا از نو سازمان

دست حکومت رضا شاه و  س شورای مرکزی اتحاديه ھای کارگری بهئياگرچه در اين سال، مرتضی حجازی ر. نمودند

 در تھران و بسياری از مناطق صنعتی جشن اول ماه مه برگزار ١٣٠٧قتل رسيد، اما سال  ھای شھربانی به تحت شکنجه

ه بود پيشاپيش از سوی حزب کمونيست ايران فراخوان داده شده ھای کارگری ھمرا ئیآ اين روز که با گردھم. گرديد

تر رنگ و بوی  ارگان حزب کمونيست ايران در اين روز، تجمعات کارگری بيش» ستاره سرخ« بنا بر نوشته  .بود

 ٨آزادی اعتصاب، آزادی تجمعات، «ھای کارگران عبارت از  نامه ھای مطرح شده در قطع سياسی داشت و خواسته

ترين روزھای اول ماه مه، برگزاری  ترين و تاريخی  اما يکی از مھم .، بود»کار روزانه، ممنوعيت کار کودکانساغت 

ھای مخفی کارگران نفت در خوزستان  پس از احيای مجدد تشکل.  در آبادان بود١٣٠٨ ارديبھشت در سال ١١مراسم 

اعتصاب کارگری فراگير در اين  وز منجر به برگزاری مراسم اول ماه مه در اين ر١٣٠٨ تا ١٣٠٥ھای  طی سال

ترين اعتصابات کارگران بخش صنعتی در کشورھای خاورميانه بود،  اين اعتصاب که يکی از بزرگ. مناطق گرديد

زمان با مذاکرات کدمن بر سر موضوع  ھم. ی مستقيم بر تضعيف قدر قدرتی دولت بريتانيا در اين منطقه داشتتأثير

ميان حکومت ايران و شرکت نفت انگليس و ايران، تعدادی از فعاالن کارگری شھر آبادان که در تمديد قرارداد نفت 

فعاالن کارگری که در تدارک . تشکيالت مخفی کارگران بود، دستگير شدند کلوپ کاوه اين شھر که در حقيقت متعلق به

فراخوان برای اعتصاب عمومی در  برگزاری اول ماه مه بودند، از اين فرصت برای تبديل مراسم روز کارگر به

مناسبت روز کارگر در اين  نمايش خيابانی کارگران به. دستگيری کارگران و مذاکرات نفت استفاده نمودند اعتراض به

کارگران . خشونت کشيده شد با دخالت نيروھای نظامی، اين اعتراضات به. اعالم اعتصاب عمومی گرديد شھر تبديل به

ھای اعالم شده خود  خواسته دست گرفته بودند خواھان آزادی کارگران زندانی و رسيدگی به را بهکه عمال اداره شھر 

شدگان، افزايش حقوق متناسب  آزادی کليه دستگير: ھای اصلی کارگران عبارت بود از در اين اعتراضات خواسته. بودند

گران، رعايت احترام و شان کارگران، لغو ماھه با حقوق، تھيه مسکن برای کليه کار با معيشت کارگران، مرخصی يک

ھا،  ھای بدون دليل توسط انگليسی رسميت شناختن تشکل کارگری توسط شرکت، جلوگيری از اخراج بالک ليست، به



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ھا و ناتوانی نيروھای نظامی دولتی در سرکوب کارگران، نيروھای   با ادامه درگيری ...تقليل ساعت کار در تابستان و

ھا تعداد بسيار زيادی از فعالين  پس از پايان درگيری. ی جنگی انگليسی شھر آبادان را محاصره کردندنظامی و ناوھا

خوزستان  ھايشان در مناطق مختلف خوزستان دستگير شدند و از بازگشت مجدد برخی از آنان به کارگری و خانواده

وانستند اعتصاب کارگران را سرکوب نمايند اگرچه حکومت نظامی و نيروھای نظامی انگليسی ت. عمل آمد جلوگيری به

مرور اجرا  ھای کارگران اعتصابی عمال توسط شرکت نفت ايران و انگليس پذيرفته شد و به اما بسياری از خواسته

در .  نيز کارگران نساجی وطن در اصفھان روز کارگر را با تجمع در چھار باغ جشن گرفتند١٣١٠ در سال  .گرديد

ھای نساجی در   مسائل اصلی مورد گفتگوی کارگران، قرارداد جديدی بود که کارفرمايان کارخانهاين مراسم يکی از

 ١٥ھای کارگری اعالم نمودند که از  در جريان مراسم روزکارگر فعالين تشکل. کارگران تحميل کرده بودند اصفھان به

 در اصفھان، ھمانند ١٣١٠ کارگر سال روز. اعتصاب خواھند زد اين قرداد جديد دست به ارديبھشت در اعتراض به

روزی برای اعتصابی ماندگار در تاريخ جنبش کارگری در اصفھان   در آبادان، تبديل به١٣٠٨ ارديبھشت سال ١١روز 

کارگران، ايجاد   ساعت کار، توقف تفتيش و توھين به٩ھای کارگران از قبيل،  طی اين اعتصاب خواسته. گرديد

 درصدی دستمزدھا، اختصاص يک ساعت برای استراحت و غذای کارگران و کن ٢٠زايش غذاخوری در کارخانه، اف

ھا که ھدايت و  دھندگان شناخته شده کارگری در اين سال  از سازمان .لم يکون شدن کنترات پيش گفته، متحقق گرديد

ايد از کسانی مانند، محمد اند ب ھای کارگری را داشته دھی روزھای کارگر و اعتصابات کارگری و ھدايت تشکل سازمان

چنين تعداد  ھم… ، يوسف افتخاری، علی اميد و)تنھا(وری، مرتضی حجازی، علی شرقی، محمداسماعيلی دھگان، پيشه

ھای حاکيمت پھلوی  ای نام برد که در طول حکومت پھلوی اول و دوم در زندان زيادی از فعالين و کارگران شناخته نشده

جمال چراغ ويسی سخنران اول ماه مه را اعدام کردند و يا شاھرخ زمانی در زندان . دو حکومت اسالمی جان باختن

  .کشتند

***  

يکی طرح طبقاتی مشاغل است که کارگران .  حقوق و دستمزد کارگران وجود داردتعييندر ايران دو روش برای 

. کنند ود حقوق و دستمزد دريافت میھای خ شوند و براساس گروه پايه، سوابق و مھارت بندی می مشمول اين طرح، طبقه

گروه . کار ھستند  نفری مشغول به۵٠ھای باالی  سايرين دارند و معموال در کارگاه اين کارگران وضعيت بھتری نسبت به

گيرند و  کند حقوق می ديگر کارگرانی ھستند که از روش سنتی و بر طبق حداقل حقوقی که شورای عالی کار اعالم می

تر در   درصد ھستند و بيش۵٠تر است و باالی  تعداد اين کارگران بيش.  ھر حالی حداقلی استھا در حقوق آن

  . شوند ھای بزرگ صنعتی نيز از اين دسته کارگران ديده می ھای کوچک فعاليت دارند ھر چند که در شرکت کارگاه

 .داند  ميليون تومان می٣ھا را  سخنگوی دولت خط فقر تھرانی... «: اخيرا خبرگزاری حکومتی تسنيم، نوشته است

تقاضا « بر تأکيدريزی کشور در جلسه علنی روز گذشته مجلس با   س سازمان مديريت و برنامهئيمحمدباقر نوبخت، ر

، » ميليون نفر نيست٢٤حذف يارانه  دولت تحميل نکنيد، غير از اين که دولت قادر به کنم چنين تکليف مااليطاقی را به می

رود که در پايان کار خود يارانه نقدی  درآمد است ھم اين تصور نمی اقعا از مجلس نھم که حامی افراد کمو: اظھار داشت

 ميليون تومانی يک کارمند در شھری مثل تھران زياد ٣دانيد درآمد   ميليون نفر را حذف کند، در حالی که شما می٢٤

بايد ھزينه تحصيل فرزندانش را تامين کند آن ھم با ھمين خانه بدھد و  نيست، اين فرد نزديک ھمين رقم را بايد اجاره

  .تر ندارد وضعيت که يک درآمد ھم بيش
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ھا باعث شده که اغلب کارگران در ايران، مشکالت معيشتی داشته  ناچيز بودن سطح دستمزد و عدم تناسب آن با ھزينه

تری را برای  تمزد ھمراه است و شرايط سختموقع دس اين وضعيت وقتی با نبود امنيت شغلی و عدم پرداخت به. باشند

  .وجود آورده است ھايشان به کارگران و خانواده

 تومان در سال ٨١٢١٦٥ درصدی، به ١۴ تومان بود با افزايش ٧١٢٤٢٥، مبلغ ٩۴حداقل حقوق کارگران که در سال 

آمدن رشد تورم بوده که البته  نئي، پاھای قبل بوده ولی توجيه دولت تر از سال اين افزايش کم .، افزايش يافته است١٣٩۵

 .ھا نيست ھای زندگی و قيمت ن آمدن ھزينهئيمعنای پا اين به

ھفت تشکل . يک خواست اساسی کارگران است) سه و نيم ميليون تومان( افزايش حداقل دستمزد باالتر از خط فقر رسمی

مناسبت روز کارگر از جانب  ای کارگری که بهھ کارگری با انتشار بيانيه مشترکی، در آستانه اول مه در قطعنامه

  . شده استتأکيدسطح سه و نيم ميليون تومان  ھای کارگری منتشر شده بار ديگر بر افزايش حداقل دستمزد به تشکل

گذارترين قشر جامعه در مناسبات اقتصادی از تأثيرترين و  عنوان بزرگ ھا، خانواده کارگری به طبق آمار و بررسی

 درصد قدرت خريد خود را ١٨٦ھای گذشته  ه تا مصرف، برای خود اندکی تعادل ايجاد کرده بودند که در سالتوليد گرفت

اند، و  رو شده تر روبه ، با مشکالتی متعدد١٣٩٥از دست دادند و حال ديگر با از دست دادن قدرت فعلی خود در سال 

  .اند قدرت خريد خود را بيش از گذشته از دست داده

***  

  :از جمله. اند ه رنج و کار کارگران، شاعران کمونيست، مردمی، انقالبی و آزاده، اشعار زيادی سرودهدربار

 :سرايد دھد که از مناسبات پنھان اجتماعی می آرمان مشروطه، يعنی آزادی، نشان می فرخی يزدی در وفاداری به

 دستی غنا با پافشاری كرد ايجاد تھی

 اری راد خدا ويران نمايد خانۀ سرمايه

 ز جور كارفرما كارگر آنسان بخود لرزد

 كه گردد روبرو كبك دری باز شكاری را

 جامعه ئی کلی دارد، و از ھمين مبنا مبارزه طبقاتی را تنھا راه رھائیھم آشنا» ماترياليسم تاريخی«فرخی يزدی، با 

 :داند می

 توده را با جنگ صنفی آشنا بايد نمود

  کشمکش را بر سر فقر و غنا بايد نمود

  در صف حزب فقيران اغنيا کردند جای

  اين دو صف را کامال از ھم جدا بايد نمود

  تا مگر عدل و تساوی در جھان مجری شود

  انقالبی سخت در دنيا به پا بايد نمود

ھای اجتماعی، سياسی و   آرماناش، به دليل مبارزه در راه و در سراسر زندگی. دنيا آمد  به١٢٦٧فرخی يزدی در سال 

 .قتل رسيد  در زندان رضا شاه به١٣١٨فرھنگی، رنج و عذاب فراوان کشيد و سرانجام در سال 

***  

ابوالقاسم . شعر کارگری، از موضع طبقاتی و با مضمون انقالبی، توسط ابوالقاسم الھوتی سروده شده است

گراست و به  نيست، بلکه شاعری آرمان) مانند فرخی(  مردمیو) مانند عشقی( ، تنھا انقالبی)١٢٣٦-١٣٦٦( الھوتی
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او نيز مانند بسياری از روشنفکران روزگار، از پيروزی انقالب بلشويکی در . باور دارد» جھان بينی مترقی پرولتاريا«

  .روسيه به وجد آمده بود

وی از شاعران . سی آھنگين برگرداندفار ترين سرود جنبش کمونيستی را به مھم» انترناسيونال«الھوتی سرود تاريخی 

 قرار ... آراگون، پابلو نرودا وئیطراز نوين قرن بيستم بود که در کنار ماياکوفسکی، ناظم حکمت، برتولت برشت، لو

 .داشت

 :کند زبانی ساده برای کارگران تشريح می الھوتی آگاھی طبقاتی را به

 من از عائلۀ رنجبرم

  ت دست زحم  رنجم و پرورده زاده

  نسلم از کارگران

  چرا کوشش و زحمت از ماست: که حرف من اين

  حاصلش از دگران؟

  سره از فعله و دھقان برپاست اين جھان يک

  !خوران نه که از مفت

دين و « ندارد، زيرا ئیترين ميراث مشروطه، ديگر بھا ، يعنی بزرگ»حکومت قانون«در نگرش طبقاتی الھوتی، 

نظير در قالب شعری چنين   او در شعر خود تاکتيک مبارزه طبقاتی را با مھارتی کم.»قانون و وطن آلت اشراف بود

 : سروده است

 چيست قانون کنونی، خبرت ھست از آن؟

  !حکم محکومی ما

  بھر آزاد شدن، در ھمه روی زمين

  از چنين ظلم و شقا

  ! رنجبران وحدت و تشکيالت است چاره

کودتای نظامی دست زد،  در جوانی به.  نبود، بلکه انسان پيکارگری نيز بودپردازی الھوتی، تنھا اھل سخنوری و نظريه

 .پناه برد) سابق( اتحاد شوروی و پس از شکست به

***  

ھا  دردی با محرومان جامعه کافی ندانست و آن پروين، صرفا ھم. شعر پروين اعتصامی، سرشار از مھر و عاطفه است

 :خواند اعتراض و خيزش فرا می را به

 کی جان کندن اندر آفتاب ای رنجبر؟  بهتا

  ريختن از بھر نان از چھر آب ای رنجبر

  از حقوق پايمال خويشتن کن پرسشی

  ترسی ز ھر خان و جناب ای رنجبر؟ چند می

  دھد حاکم شرعی که بھر رشوه فتوی می

  کی دھد عرض فقيران را جواب ای رنجبر

  جمله آنان را که چون زالو مکندت خون بريز

  ! کن خضاب ای رنجبرئیآن خون دست و پاوندر 
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***  

، پدر شعر نو در شعرھای کار شب پا، خانواده سرباز، محبس، خارکن، شھيد گمنام، مادری )علی اسفندياری( نيمايوشيج

 .و پسری، و بسياری قطعات ديگر، از زندگی روزمره مزدبگيران سروده که در سراسر ادبيات فارسی فوق العاده است

 :خواند اعتراض و قيام فرا می مان شھری را بهنيما محرو

 !داد از اين شھر و اين صناعت داد

 چند بايد نشست مست و خموش

 بندگی چند با دل ناشاد؟

 از زمين برکنيد آبادی

 طرح نوی کنيم آباد تا به

 زمين رنگ خون ببايد زد به

 مرگ يا فتح، ھرچه بادا باد

 يا بميريم جمله يا گرديم

 آزادصاحب زندگانی 

 فکر آسايش و رفاه کنيم

 !وقت جنگ است، رو به راه کنيم

 از يک انقالب پرشکوه ای دهتصاويری زن» سوی شھر خاموش«و » مرغ آمين«، »ناقوس«ھای بلند  نيما در منظومه

 :ارائه داده است

 او با نوای گرمش دارد

 .دھد ھمه را با ھمه نشان حرفی که می

 تا با ھم آورد

 ھای خسته را دل

 ل برده است و ھوش، زمردم کشان کشاند

 و اندر نھاد آنان

 .قوت جان نوای خود دمد به جان می

 دود  خلق می در تار و پود بافته

 با ھر نوای نغزش رازی نھفته را

 کند تعبير می

 وز ھر نواش

 اين نکته گشته فاش

 کاين کھنه دستگاه

 )ناقوس( !کند  میتغيير

در . داند که در نبرد طبقاتی در کنار فرودستان بايستد وظيفه شاعر می. داند ر مینيما تعھد اجتماعی را در گوھر ھن

البته ... آورد حرکت در می شعر وسيله انجام خدمت اجتماعی است، يعنی احساسات طبقه را به«: نويسد ای می نامه

 .»مروز خيلی کم استنويسنده و شاعر اجتماعی، يک شاعر و نويسنده عالم و فاضل و جسور طبقاتی در ايران ا
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الدبن اسفندياری، برادر نيمايوشيج، . طرز فکر برادر خود گرايش دارد کند که به خانواده اش، اشاره می ای به نيما در نامه

تر رفيقای  شوروی گريخت و مانند بيش او در گريز از ديکتاتوری رضاشاه به. از نخستين اعضای حزب عدالت بود

 .تالين شدھای اس خود، قربانی تصفيه

***  

شاملو، در مقدمه کتاب جمعه، شماره اول، مرداد . دھنده راه ھنری و اجتماعی نيمايوشيج بود ، ادامه)بامداد( احمد شاملو

 :، نوشت١٣٥٨

اکنون نھاد تيره  تواند داشت، از ھم چه منطقا عمری دراز نمی دوران پرادباری که اگر. روزھای سياھی در پيش است«

 از نفی دموکراسی، نفی مليت و نفی دستاوردھای مدنيت و ئی اخته است و استقرار خود را بر زمينهخود را آشکار س

ھای فعال ھنری  ھسته ھا و ھجوم علنی به خانه آتش کشيدن کتاب ھای خود را با به پس نخستين گام. جويد فرھنگ و ھنر می

اکنون ما در . متفکران و آزادانديشان جامعه استمراکز فرھنگی کشور برداشته، ھدف کشتار ھمه  و تجاوز آشکار به

 .»اند و غباری طاعونی از آفاق برخاسته است کنان به حرکت درآمده باد نماھا ناله. ايم آستان توفانی رونده ايستاده

   بست در اين بن

   بويند دھانت را می

  .مبادا که گفته باشی دوستت دارم

   بويند دلت را می

   نينروزگار غريبی است، ناز

   و عشق را

   کنار تيرک راھبند

  .زنند تازيانه می

  عشق را در پستوی خانه نھان بايد کرد

   بست کج و پيچ سرما در اين بن

   آتش را

   سوختبار سرود و شعر به

  .دارند فروزان می

  .به انديشيدن خطر مکن

   روزگار غريبی است، نازنين

   کوبد شباھنگام آن که بر در می

  . استبه کشتن چراغ آمده

   نور را در پستوی خانه نھان بايد کرد

   آنک قصابانند

   ھا مستقر بر گذرگاه

   با کنده و ساطوری خونالود

  روزگار غريبی است، نازنين

   کنند ھا جراحی می و تبسم را بر لب
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  .و ترانه را بر دھان

   شوق را در پستوی خانه نھان بايد کرد

   کباب قناری

   بر آتش سوسن و ياس

   ريبی است، نازنينروزگار غ

   ابليس پيروزمست

  .سور عزای ما را بر سفره نشسته است

   خدا را در پستوی خانه نھان بايد کرد

***  

وسيله پاسداران حکومت اسالمی جھل و جنايت  ونيم بعد از انقالب، در مراسم ازدواجش، به سعيد سلطانپور، تنھا دو سال

موج کشتارھای علنی و افسارگسيخته حکومت اسالمی با فرمان خمينی،   و ترور، دستگير و بعد از چند ماه در اولين

  . آماج رگبارھای جانيان  حاکم بر ايران شدزندان اوين ھا مخالف و انقالبی، در  در کنار ده١٣٦٠از سی خرداد  پس 

 ه زد، تندر شدٔغمه در نغمه خون غلغل

  شد زمين رنگ دگر، رنگ زمان ديگر شد

  گشت چشم ھر اختر پوينده که در خون می

  برق خشمی زد و برگرده شب خنجر شد

  :سروده است... م نگشتن ويمبارزه، از تسل د بهينده، از اميد سلطانپور از آيسع

  ديقلب مرا بردار

  ن قلبيا

  ن راين ستاره خونيا

  ن راين خون خشمگيا

  رغوان كوھی ران ايا

  چرخد در طوفان كه می

  ،...كشد از آتش جگر در باد و نعره می

که در » اعدام در ايران«ای با عنوان  در ھمان زمان نويسندگان سرشناس عضو انجمن جھانی قلم، با انتشار بيانيه

.  را محکوم کردندنويس و مبارز راه آزادی نيويورک تايمز چاپ شد، تيرباران سعيد سلطانپور شاعر، نمايشنامه

  .ھنگام مرگ چھل ساله بود سلطانپور به

ام  هللا گيالنی روز سی آيت«: ، در زمان تيرباران سعيد سلطانپور گفته است)ص ت( يکی از پاسداران پيشين زندان اوين

لد سبزوار کرد و ھنگامی که شنيد سلطانپور متو» محاکمه«ھای زندان اوين  خرداد سعيد سلطانپور را در يکی از اتاق

هللا گيالنی خطاب  پس از آن آيت. شناسيد؟ که سلطانپور گفت بله است از او پرسيد آيا شما مالھادی سبزواری را می

پس از آن . سلطانپور گفت آيا حاضريد افکار مالھادی سبزواری را مطالعه کنيد که سلطانپور گفت اگر وقت کنم حتما به

سلطانپور گفت خب حتما آثار سبزواری را مطالعه   محکوميت يا حتی اعدام بکند بههللا گيالنی بدون آن که سخنی از آيت

  .بند بازگشت و فردا صبح تيرباران شد پس از آن سلطانپور به. کنيد

***  
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. اعدام محکوم شد ، ھمراه گلسرخی و کرامت دانشيان از سوی دادگاه نظامی شاه، به١٣٥٢عباس سماکار در سال 

حبس   گلسرخی را اعدام کرد و عباس سماکار نيز با يک درجه تخفيف، از اعدام نجات يافت و بهحکومت شاه، کرامت و

سرنوشت مردم جامعه خود و  جز انديشيدن به کردن اعضای اين گروه، که ھيچ جرمی به اعدام و زندانی. ابد محکوم شد

شان از مرحله  و طرح. ی را آزاد کنندخواستند زندانيان سياس اعتراض عليه سرکوب موجود مرتکب نشده بودند و می

خواه، چپ، و پيکارگر باشند، توجيھی برای  خواستند آزادی تر نرفته بود؛ يعنی جوانانی بودند که می گفتگو پيش

  .شان وجود نداشت ھای سنگين و اعدام محکوميت

از آنان، مانند خسرو گلسرخی که از  زندانيان سياسی و غيره در کله داشتند که حتی برخی ئی در راه رھائیھا ھا ايده آن

ھم وصل  ھا را به  اما ساواک آن.ھا و افکار افراد ديگر اين گروه نداشت ھا و برنامه پيش زندانی بود ھيچ نقشی در طرح

 .کرد

سر  ز مدت كوتاھی در زندان بهيساز و فعال سياسی سوسياليست، در زمان حکومت اسالمی ن عباس سماکار، شاعر، فيلم

ئت ي عضو ھئیھا اسی و ادبی خود، در دورهيھای س تيوی، افزون بر فعال. ران خارج شديانه از اي سپس مخفبرد و

بود و کتاب ھای زيادی ر ادر عرصه سينما، نقد و شعر و خاطرات منتشر » ديران در تبعيسندگان ايكانون نو«دبيران 

  . کرده است

ترين اعتصاب    رحيمی، طوالنیئیھمراه يح سر برد و در اين دوره به آباد کرمانشاه به عباس، مدتی را در زندان ديزل 

اعتصاب غذای   روز نيز به۶ روز، اعتصاب غذای تر، مدت ٦٨آنان بعد از .  روز انجام داد٨۶مدت  غذای تاريخ را به

 ٨٦عد از  روز و عباس سماکار ب٨٠ بعد از ئیھايشان را بريدند و سرانجام يح خشک دست زدند و دو بار رگ دست

  .زندان تھران دست يافتند ھايشان از جمله انتقال به خواسته بانان خود، به زانو در آوردن زندان روز با به

 :شعری از عباس سماکار

  چنين که ما کارگريم

   داريد گوئيد شما که اجازهچنين می

  خواھيد را میھر که

  ُ                          بکشيد

  د خواھيھرجا را که می

                                بمباران کنيد

  نام دمکراسی ھر کثافتی را به

  کنيد                                      تحميل 

  خواھيد ھر ثروتی را که می

                                      ببلعيد 

  نام واقعيت  ھر خرافاتی را به

  خورد ما بدھيد       به                                

  ھا دمکراسی ستو ھمه اين

    

  بينيدآيا می

َچگونه باد سرسر گوش را کر می   کند َ
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  باور نداريد آيا ھنوز 

  که اين دمکراسی قالبی ست

  و ما

        تن و جان جھانيم

  

  کنيد آيا ھنوزباور نمی

  جان جھان که

  مائيمِ                 خود 

  ِکه عين دمکراسی ست                  

*** 

را با » ترسم بعد از مرگ ھم کارگر باشم می«نام  زبان كرمانشاھی است که کتابی به شاعر جوان كرد» ر ھاكايساب«

   تر از يک سال العاده، در کم ن مجموعه فوقيا. ھای اين قشر شريف جامعه سروده است کارگر و رنج موضوع کار و 

چنين برنده جايزه شعر  اين کتاب، ھم. چاپ چھارم و پنجم رسيده است ای به يغات رسانهبدون داشتن تريبون رسمی و تبل

  .  شده است١٣٩٢کارگری ايران در سال 

شاعر در شعرھای خود، مشکل زندگی کارگران، طرز فکر خانواده و طبقات اجتماعی جامعه را نشان داده است و در 

 .گويد شود سخن می ری میجامعه کارگ  که بهئیھا ھا و ناحقی مورد سختی

کودکی که رنج فراوان کشيده . کند شعرھای ھاكا، جوری است که شاعر دارد از چشم کودک کار جھان را رصد می

  . است

  ترسم بعد از مرگ ھم کارگر باشم می

  

 ام ام بر اين باور بوده تمام زندگی

 که دروغ نگويم

  دل ھيچ انسانی را نشکنم

  . بين رفتن قسمتی از زندگی استام که از و اين را پذيرفته

  اما با اين وجود

  ترسم از مرگ خودم می

  !ترسم بعد از مرگ ھم کارگر باشم می

  شاعر كرد زبان كرمانشاھی» ر ھاكايساب«

*** 

 شاه توت 

  

 حال تا به

 ؟!ای دهيافتادن شاه توت را د
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 اش را كه چگونه سرخی

 كند با خاك قسمت می

 )ستينز مثل افتادن دردآور يچ چيھ(

 دميادی را ديمن كارگرھای ز

 افتادند از ساختمان كه می

 .شدند شاه توت می

*** 

  است ای شرافتمندانه شغل کارگری

 خورد می را بازوھايش نان انسان

  ھا وقت خيلی ھرچند

  ام مانده گرسنه

  ام شنيده ناسزا و دروغ

  ام بوده بيکار

  نيستم حاضر ھرگز اما

  ستا قرار که کنم کار ساختمانی در

  :بنويسند آن در سر بر روزی

  .مرکزی زندان

***  

دانند که چه قدرت عظيمی در اتحاد و ھمبستگی کارگران نھفته  خوبی می ھای حامی سرمايه، به داران و حکومت سرمايه

ت و کوشند تا اتحاد کارگران را بشکنند، و اعتصابا داران و حاکميت با تمام توان می ھمين علت است که سرمايه است، به

  .خاک و خون بکشانند ھا را به ھای آن اعتراضات و ميتينگ

کنند کم نيستند و بسياری از  ھای خود تالش می ای يابی و گرفتن حق و حقوق ھم طبقه فعالين کارگری که در جھت تشکل

دستگير و ، ٦٠برای نمونه جمال چراغ ويسی سخنران اول ماه مه سال . اند ھا نيز زندان و شکنجه را ھم تجربه آن

  . و يا اخيرا شاھرخ زمانی را در زندان کشتند و اعالم کردند سکته کرده است. زندانی و اعدام شد

  :کارگران فعال زندانی که ھم اکنون زندانی ھستند

 - ٦ محھدی فراحی شانديز؛ - ٥ فرزاد مرادی نيا؛ -٤زاده؛   بھنام ابراھيم- ٣زاده؛   جعفر عظيم- ٢ محمد جراحی؛ -١

  ... علی اکبر باغانی و-٨ اسماعيل عبدی؛ - ٧شتی لنگرودی؛ محمود بھ

وود ا د-٣ رضا شھابی؛ -٢ محمود صالحی؛ -١:  نشده استئیشان صادر شده اما تاکنون اجرا يا فعالين کارگری که حکم

 قاسم -٩ ھادی تنومند؛ -٨ جمال ميناشيری؛ - ٧ طاھر قادری؛ - ٦ محمود صالحی؛ -٥ ابراھيم مددی؛ -٤رضوی؛ 

  ... محمد کريمی و-١٠پور؛  صطفیم

 ناصر -۴ حسن سعيدی؛ -٣ وحيد فريدونی؛ -٢ رضا شھابی؛ - ١: ھای کارگريشان دليل فعاليت کارگران اخراجی به

 ... فرحناز شيری و-۶ حسين کريمی سبزوار؛ -۵زاده؛  محرم

کارگرانی که در سراسر ايران  از بخش عظيم ئیھا اين کارگران زندانی و حکم زندان گرفته و اخراجی، تنھا نمونه

  .شوند زندانی و اخراج شده و يا می
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کاری  در واقع اين دولت، نه تنھا ھيچ. ھای خود درباره کارگران عمل نکرده است يک از وعده ھيچ دولت روحانی، به

ھا را  نمودن آن کردن و تھديد برای بھبود وضعيت کارگران انجام نداده است، بلکه فشار بر فعالين کارگری، و زندانی

  .تشديد کرده است

آزادی کارگران زندانی و ھمه زندانيان سياسی  ترين مشغله و دغدغه فعالين کارگری، به ترديد بيش در چنين شرايطی، بی

يابی  دھی و تشکل و اجتماعی، لغو اعدام، لغو کار کودکان، لغو آپارتايد جنسی، لغو سانسور و اختناق و سازمان

طور پراکنده و موضعی اعتراض و  قدر به چرا که کارگران بدون تشکل و بدون اتحاد، ھر چه. گيرد کارگران می

داران ھار و حکومت اسالمی و  ھم در مقابل سرمايه حق و حقوق خود، آن فشانی و مبارزه کنند باز ھم به اعتصاب و جان

  . طبقاتی نابرابر، شکست خواھند خوردداری اسالمی ايران در يک جنگ فاشيستی حافظ سرمايه، يعنی حکومت سرمايه

. کنند  ھدايت میئیسوی رشد و شكوفا کنند و جامعه را به ای را توليد می كارگران اقتصاد و نيازھا و نعمات ھر جامعه

ورزی است و  شهي فكر و گسترش اندئیاير زندگی، نشات گرفته از رشد و پويھای کسب شده در مس شرفتيشك ھمه پ بی

شرفت، رونقی دو چندان از وضعيت يشه و بازوی ھنرمندشان حاکم شوند توسعه و پيای كه کارگران با اند در ھر جامعه

 .افتيموجود خواھد 

ترين طبقه اجتماع ھستند و شديدا استثمار  شده ترين و سرکوب ترين و در عين حال محروم ترين، شريف کارگران شجاع

  . ھای زندگی جامعه و حيات در جھت ھستی است ث چرخش چرخهھا، باع زيرا چرخش دست و بازوی آن. گردند می

 اپريلام   سی- ١٣٩٥ ]ثور[شنبه يازدھم ارديبھشت!                                            روز جھانی کارگر خجسته باد

٢٠١٦  

 

 

 
 


