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ثِوي ّ اطفٌذ طزآغبس ثبهجْل ّ ًوبیؼبت 

دطتوشدُبی طبالًَ اطت. ُوبى ثظبط ُویؼگی، 

ُوبى ػخصیت ُب، ُوبى طٌبریْ، ُوبى اطتذاللِب، 

ُوبى آع ّ ُوبى کبطَ ًکجت طزهبیَ ّ ُوبى ثذتز 

 ػذى هعیؼت ّ هْلعیت کبرگزاى. 
 

ًوبیٌذگبى هدلض: پبرطبل پبًشدٍ درصذ ّ در 

ثْدخَ طبل آیٌذٍ رلن چِل درصذ افشایغ دطتوشد 

 را در هحبطجبت خْد گٌدبًذٍ اًذ. 
خبًَ کبرگز: خشعجالت هشد هٌطمَ ای ّ هْج 

طْاری رّی ارلبم ّ اعذاد هزثْط ثَ تْرم ّ 

گزاًی ّ خظ فمز. خبًَ کبرگز اس در ًبرضبیتی ّ 

اًتمبد ّارد هیؼْد تب طز اعتزاضبت را ثب تُْن ّ 

 گذایی ّ تزص ّ اطتیصبل ثَ طٌگ ثکْثذ. 
 

هظخزٍ کزدٍ اًذ. هیگْیٌذ "هذاکزٍ" اهب ُز ًفض 

کغ اس هیبى کبرگزاى را سًذاًی هیکٌٌذ ّ ػکٌدَ 

هیذٌُذ؛ دم "اس تْرم ّ هخبرج هعبع" خبًْادٍ پٌح 

ًفزٍ هطبثك لبًًْؼبى هیشًٌذ تب فمز ّ ثبس ُن فمز 

ثیؼتز را تحویل کٌٌذ؛ هٌت کبرػٌبطی در هشد 

هٌطمَ ای ّ طزاطزی هیگذارًذ، تب در ثبسی 

دطتوشدُبی هعْلَ ثَ اصل اطتثوبر ّحؼیبًَ 

 خذهت کزدٍ ثبػٌذ. 

 
 قبول وکىیم. ته ودٌیم! 

هذاکزات دطتوشدُب ثبیذ ثب ًوبیٌذگبى هظتمین ّ آساد 

کبرگزاى صْرت ثگیزد. ًَ دّلت، ًَ ارگبى 

طزهبیَ درخبًَ کبرگز هْاخت ثگیزاى اطالهی 

. ایي حك کبرگزاى اطت کَ در ُز ُیچ کبرٍ اًذ

ّاحذ تْلیذی تؼکل دلخْاٍ خْد را ثظبسًذ، آساداًَ 

خوع ثؼًْذ، در هْرد دطتوشدُب تصوین ثگیزًذ، 

در لذم ثعذ طٌذیکبُب ّ هدبهع عوْهی ثب ُن 

 ًوبیٌذگبى طزاطزی را ثَ هذاکزٍ اعشام کٌٌذ. 
اهب کی گفتَ اعوبل ارادٍ خوعی ّ هظتمین ّ آساداًَ 

طجمَ کبرگز ایزاى ثبیذ حتوب هعطل توبم ایي لذهِب 

ثبػذ؟ کی گفتَ، تؼکل چَ طلظوی اطت کَ ثب ارادٍ 

 خوعی، ثب یک لظوٌبهَ ثَ خزیبى ًویبفتذ؟ 
چزا ثبیذ افظبر سدى چبًَ یبٍّ گْی خبًَ کبرگز ّ 

ًوبیٌذگبى خْد گوبردٍ ّ ػیبد ُویي االى ثب اعالم 

لطعٌبهَ هدبهع عوْهی کبرگزی اس آة خْردى 

 طخت تز ثبػذ؟ 
یک ثبر دیگز در فصل دطتوشدُب یک هؼت 

ُبی فزثَ طز ثز  خبًْر ضذ کبرگز ثب ثبطي

هیبّرًذ ّ ثَ خْد حك هیذٌُذ ثزای کیظَ ُبی 

گؼبد هٌبفع ًکجت خْد تصوین ثگیزًذ هب کبرگزاى 

چمذر ّ چگًَْ ثبیذ گزطٌَ ثوبًین، اس طزهب 

ثلزسین، اس درد ّ ثیوبری ثَ خْد ثپیچین، ثب طگ 

ُبی ّلگزد ثی خبًوبًی خْد را تمظین کٌین، خبى 

ثکٌین ّ للت ُبی خْد را ثب حظزت اًجبػتَ 

 طبسین... 
 

ُیچ کض حك ًذارد هْلعیت دػْار ّ فضبی 

طزکْة فعبلیي کبرگزی ّ فضبی طزکْة هحیظ 

ُبی کبرگزی در ایزاى را دطت کن ثگیزد. اهب 

صذ ثبر ثیؼتز اس آى، ُیچ کض ُن حك ًذارد 

اًتظبر ّ تْلع اس طجمَ کبرگز ّ فعبلیي آى را 

دطت کن ثگیزد. ایي ّرق ثبیذ ثزگزدد. همبّهت ّ 

طزطختی ُبی فزدی غزّر آفزیي اس پض 

دیْارُبی ثلٌذ اّیي ّ طپیذار ثبیذ ثَ کف خیبثبًِب 

ّ کف هزاکش تْلیذی راٍ ثبس کٌذ، خًِْب را ثَ 

 خْع ثیبّرد، اعتوبد ّ اتحبد را تمْیت کٌذ.
 

فصل دطتوشدُب، فصل گذایی، فصل فمز ّ 

هصبئت ّ هزسُبی تحتبًی هعیؼت ًیظت، ًجبیذ 

ثبػذ. هیتیٌگ ُبی فصل دطتوشد ثبیذ در خیبثبًِب 

ّ پبطبژُبی لْکض، در دل هحالت اعیبى ًؼیي، 

در خْار ُتل ُب، هزاکش ثْرص ّ ثبسرگبًی 

ثزگشار ػْد؛ ثب طٌیي فزیبد طفزٍ اس خلك ثزّت ّ 

ًعوبت ثزای هفت خْراى؛ ّ عشم خشم رّسی کَ 

 عمت ًوی ًؼیٌین.  –هیوبًین 
 

فصل دطتوشدُب، فصل الطئبالت همبهبت دّلتی، 

فصل چظٌبلَ ُبی هظلْهبًَ ػْراچی ُبی 

اطالهی ًیظت. ثگذاریذ یکی پض اس دیگزی، اس 

سثبى ثیبًیَ ُب ّ لطعٌبهَ هدبهع عوْهی کبرگزاى 

هزاکش تْلیذی، در طلف طزّیض، در رخت کي 

ُب، در خظ تْلیذ در تدوعبت ثشرگ ّ کْچک؛ 

ُب ّ فصل  فصل دطتوشدُبی اهظبل فصل ادعب

اتوبم حدت ّ فصل گبهِبی ثلٌذ اتحبد ّ طتیشٍ 

 خْیی طزاطزی کبرگزی در ایزاى ثبػذ.
  

  ایستگاه بعدی "هفت تپه" کجاست؟

 

باید منتظر شد و دید. جواب این سوال 

ها پرسید، از  را باید از خود نیشکری

سندیکای آنها، از نمایندگان و سخنگویان 

آنها پرسید، بیانیه ها را از نظر گذراند، 

گوش را روی کف خیابانها خواباند تا از 

سر و صدای تجمع بعدی خبر دار شد.  

تابستان گذشته را با اعتراض هر روزه 

جلوی فرمانداری شوش، بعد از آن  در 

سالن کمیسیون امور اجتماعی ساختمان 

مجلس، قبلش در مذاکرات با رئیس قوه 

قضائیه، قبل تر از آن در زندان اوین و 

بعدتر از آن در کشمکش با اشغال 

کارخانه توسط نیروهای انتظامی؛  دو 

هفته پیش هم در فراخوان جلو 

دادگستری تهران و از، دو روز قبل،  

بیستم دی ماه، در مقابله با مزاحمت 

 شرکت علیه فعالین کارگری. 

هفت تپه یک اعتصاب است که پشت به 

اتحاد چهار تا پنج هزار کارگر داده و 

حق خود را میطلبد. در اهمیت و دامنه 

طبقاتی  هفت تپه بسیار گفته شده، اما 

هیچ چیز به اندازه تماشای دشمنان هفت 

پلنگ ارگانها و   –گاو  -تپه در شتر

دوایر حکومت سرمایه  با مهر دستجات 

اوباش دزد و رشوه خوار و فاسد گویا 

نیست. اما  در مورد آینده، اگر پای  

پیروزی  در میان است، ایستگاه بعدی 

باید، تنها میتواند در دل کارخانه ها و 

 مراکز تولیدی در سراسر ایران باشد. 

هفت تپه، باید مستقیما از طرف بخشهای 

مختلف کارگری در ایران مورد حمایت 

فعال قرار بگیرد. هفت تپه اعتبار 

سیاسی و اجتماعی برای اعتراض 

کارگری در ایران را در ابعاد عظیم جلو 

راند. اعتراض کارگری از  فوران 

نارضایتی و عصیان زحمتکشان جان به 

لب رسیده به یک حرکت سازمان یافته، 

مدعی و با پرچم آلترناتیو معتبر پوست 

انداخت. این اعتراض رسوایی سیاسی و 

اجتماعی بورژوازی را به پیشانی طبقه 

حاکم حک  کرد. مگر میشود کارگر 
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بود، نان دسترنج خود را خورد، مگر میشود در مسیر دفاع از حق و 

زندگی خود منافع طبقاتی را تشخیص داد، مگر میشود به حکم یک 

 همشهری منصف و با وجدان، مدافع هفت تپه نبود؟ 

تقلیل هفت تپه به "مقابله با خصوصی سازی"  واقعی نیست. دستان 

ها سرفصل متحد نگه داشتن شش هزار کارگر، کنترل بر  نیشکری

کارخانه، خنثی کردن توطئه های بیشمار، دست و پنجه نرم کردن با 

انواع دستگاه های دولتی و سرکوب، بیرون کشیدن دستمزد از حلقوم 

کارفرما و دولت، داستان کارگر در موضع تعرضی است. حمایت از 

هفت تپه، پا گذاشتن بر جای پای هفت تپه است. بکارگیری همان  تجربه 

ها و ظاهر شدن در همان هیبت است. با وجود هفت تپه، با تجربه زنده 

هفت تپه باید تشکیل سندیکای کارگری مثل آب خوردن باشد، مجامع 

عمومی کارگران، پیچاندن گوش مدیر عامل و تعطیلی شورای اسالمی 

پیش پا افتاده بنظر برسد، مبارزات جاری در کارخانه ها علیه 

"خصوصی سازی" الگوهای تازه بگیرد، پوست بیاندازد، و دور تازه 

 ای بخود ببیند و .... 

مبارزات سراسری کارگری در ایران کدام پروسه را پشت سر خواهد  

گذاشت، چه شکلی به خود خواهد گرفت؟ جواب این سوال ممکن نیست، 

قابل پیش بینی نیست، این پدیده قبل از آنکه یک پدیده معرفتی باشد، قبل 

از آنکه یک پدیده اخالقی و مربوط به شجاعت و تصمیم و نقشه از 

پیشی کس یا کسانی باشد؛ یک پدیده مبارزاتی است. هفت تپه به 

دینامیسم شکل گیری مبارزات سراسری کارگری در ایران تعلق دارد. 

هفت تپه میتواند گلوله برفی بزرگ موعود بر سر کوه بلندی باشد که در 

مسیر خود قرار میگیرد. حمایت و تقویت موثر و شایسته از هفت تپه از 

مجمع عمومی کوچک و بزرگ کارگران میتواند شروع بشود که شیپور 

مطالبات نیشکری ها را در هزاران مرکز تولیدی بصدا در میاورد. اگر 

"خصوصی سازی" اسم رمز حمله بورژوازی ایران به معیشت، دستمزد 

و موقعیت کارگران است، اگر  هفت تپه استخوان در گلوی کفتار 

اسالمی سرمایه شد، نوبت طبقه کارگر و مشخصا پیشروان مراکز 

تولیدی بزرگ در سراسر ایران است که با مبارزات سراسری بر سر 

مطالبات واحد و اثباتی، کل کاسه کوزه بورژوازی ایران را بر سرشان 

 خراب کرد. 

معرفتی اشتها و گستاخی، بی صبری و پافشاری شرط اولیه شکل گیری 

هر نطفه اتحاد و مبارزه جویی کارگری امروز ایران است: به  سرمایه 

و حکومت آن  نباید فرصت داد! تب هفت تپه باید و میتواند به جان 

مراکز کارگری در ایران بیافتد. چرا باید همدلی و اعتماد و رزمندگی 

 میان کارگران را دست کم گرفت؟ 

همکار کارگر! شب و روز دارن سر ما کارگران منت میذارن که گویا 
در مملکت و برای کارگران  آزادی برقرار است. آیا خود تو آزادی؟ 

 اختیار زندگیت دست خودت است؟

 مطمئنم که آزادم!

 بذار یه کم فکر کنیم؛ چه کسی به شما اجازه کار می دهد؟

 کارفرما .   -    

چه کسی روزکار، ساعت کار، نوع وظایف و مقررات کار را تعیین  
 می کند؟

 کارفرما .   -   

 کي دستمزدت رو تعیین میکنه؟

 کارفرما .   -   

 چه کسی محصول کار شما را می فروشد، و سود را به جیب می زند؟

 کارفرما .   -   

 را قبول یا رد کند؟ استراحت توچه کسی میتواند  یک روز 

 کارفرما .   -   

بنابراین، پس، تو از هیچ حقی نسبت به محصوالت نیروی کار خود 
برخوردار نیستی، هر صبح تا شب باید به منافع و دستورات کارفرما 
تسلیم شوی؛ بدون اجازه کارفرما همه خانواده تو اسیر گرسنگی و سرما 
تلف خواهید شد؛ آیا این چیزی است که اسم آنرا آزادی گذاشته اند؟ 

 اجازه بده ادامه بدهیم.

چه کسی این آزادی را دارد که با فرسودگی و استثمار همسر و فرزندان 
 خانواده کارگری منافع بیشتری را به جیب بزند؟

 کارفرما .   -  

چه کسی این آزادی را دارد که آن کار کارگر را مطابق منافع خود و 
 مطابق سودآورترین روش سازمان بده و بکار بگیرد. 

 کارفرما .   -   

چه کسی این آزادی را دارد که وقتی دیگر به کارگر نیاز  ندارد، او را 
 بیرون بیاندازد؟ کارفرما .

چه کسی این آزادی را دارد که کارگران قدیمی، همان کارگرانی که 
ثروت تاکنونی را برایش خلق کرده اند، بیرون بیاندازد  تا در بیغوله ها 

 از گرسنگی تلف شوند؟

 کارفرما .   -   

چه کسي آزاد است که در جواب خواست افزایش دستمزدها،  کارگران 
 را اخراج و با گرسنگی پا مجازات کند. 

 کارفرما .   -   

چه کسی این آزادی را دارد که از پلیس، سربازان و قضات و رسانه ها 
 را علیه کارگران بکار بگیرد؟

 کارفرما .   -   

دوست من!  این چه وطن و چه استقالل و چه افتخاری است که همه 
آزادی ها را به کارفرما و همه بردگی و فرودستی و تسلیم را برای 

 کارگران به ارمغان آورده و تازه منت هم بر گردن ما میگذارند؟ 

 )اقتباس از الفارگ(

  آزادی یورژوازی، آزادی کارگران 

 ادامه ایستگاه بعدی .........

 وشریً علیً بیکبری

 مدیر مسئول: سیوان رضبیی                                                       

 مصطفی اسدپور سردبیر:

 bikari.com-info@a تمبس: آدرس ایمیل                        

مقبالت ایه شمبري توسط مصطفی اسدپور ووشتً شدي است. استفبدي از مطبلب بب ذکر 
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