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تا  برده اند. هفت تپه ای ها  را  نئولیربالیسم هرطور متام شود هفت تپه ای ها جنگ  و  با رسمایه داری  مبارزه ی  این 

همین جای کار هم جنگ را برده اند، چراکه با هفته ها اعتصاب و استقامت و هم صدایی؛ ناب ترین »همه نگاری 

کارگری« را در ساحت خیابان و کارخانجات و پاالیشگاه ها تألیف کرده اند. همه نگاری کارگران هفت تپه از دل 

فلسفه ی سوسیالیسم می آید، فلسفه ای که در آن انسان از انسان بودن باز منی ایستد تا انسانیت و چه بسا حتی مرگ 

را به نفع زیستی بهرت نجات دهد. فلسفه ای که به هیکل های هزارگوشه ی محافل البی گری یعنی »شخصیت های 

سیل  زیر  یکی یکی  دارند  نئولیربالیسم  خاکریزهای  همه ی  که  می دهد  نشان  اسدبيگی ها  خالقان  و  الف«  نوع 

چون  نئولیربالیسم  می دهد  نشان  که  اراده ای سخت  پایین.  از  کنرتل  خواست  و  کارگری  اراده ی  سیل  می روند، 

کلوخی که به رودخانه انداخته شده باشد محو خواهد شد و دزدان اموال عمومی مثل ماسه از الی مشت های گره  

کرده ی بینوایان بیرون خواهند ریخت. زحمتکشان در منت جلگه ی خوزستان یک هویت زبان شناختی طبقاتی را 

پدید آوردند، هویتی که در آن سخنگو شدن وجودهای بی صدای دهلیزهای استثامر پدیدار شد. وجودهای بی صدا 

هامن اخراجی های پاالیشگاه بيدبلند خلیج فارس و نی بُرها و آبياران مزارع هفت تپه و موقتی کاران رشکت آسفالت 

دشت آزادگان و فصلی کاران هستند که با شانه های به  هم  چسبیده، در گرمای پنجاه درجه فریاد زدند و تاریخ 

نوشتند. وجودهای بی صدا هامن استثامرشدگان زیرخط  فقر در پاالیشگاه های پارسیان و آبادان و قشم و ماهشهر 
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و کنگان و المرد و پارس جنوبی هستند که یک مفهوم »مبارزه ی کارگری غایی« را صورت بندی کردند. مفهومی 

که بسیار شایان مالحظه و تحسین است. کارگران معیشتی، با زبان اقتصاد سیاسی »یک ترم تجربه ی اعتصابی« 

را تجربه کردند، ترمی که بر ساختارهای رسمایه و سازه های اسقاط  کننده ی جان و جهان انسان می شورد. آنها 

از سلطانی و والیی، گسست های مبارزه ی کارگری را بسیار  درمیان مبباران رسانه های ثرومتند دست راستی اعم 

کمرنگ کردند و همگان را به آستانه ای بردند که در آن یکپارچگی طبقاتی و کنرتل کارگری منایان تر می شود. آنها و 

هم طبقه ای های آنان در ایران و سایر نقاط جهان به  درستی می گویند که »هفت تپه پایتخت اعتصاب جهان است.« 

نئولیربالیسم و حاکمیت فساد در جایگاه اصلی  با  اعتصاب جهان ژست مبتذل مخالفت  پایتخت  اینکه در  چه  

خود یعنی هارت  و پورت نشانده شد و آنچه منی تواند انکار شود و آنچه غايی ترین تک نگاری »تاریخ رهایی« 

است تثبیت شد: اتحاد خیابان. اتحادی که خیال بسیاری از محافل و دسته جات کارگری_پرولرتی که تحت انقیاد 

پول گرایی و من گرایی و ساطور و رسمایه هستند را تسخیر کرده و اراده ی جمعی شان را برانگیخته تا تاریخ را به 

کنرتل خویش درآوردند. فقط کافی ست به هزاران اعرتاض و اعتصاب در سال و به خونی تازه که هفت تپه ای ها به 

جسم و جان طبقه ی زحمتکشان تزریق کرده اند نگاهی بیاندازیم. خونی داغ که به تن قاق کشیده ی »ما«ی ليش 

خون و خاک دویده است. اتحاد هفت تپه ای ها زاینده ی سونات است، سونات هفت تپه. معنای سونات »باهم 

به صدادرآوردن« است. و طبقه ی فرودست و بی چيزان و خط خوردگان و رانده شدگان برخالف گفتامن مضحک 

راستگرایان به سطحی از آگاهی طبقاتی و سیاسی رسیده اند که بدانند »تاریخ رهایی در با هم به  صدا درآوردن 

بدانند رهایی در همبستگی و اجرای »سونات سوسیالیسم« است. عمر نداشنت ها  خیابان نوشته می شود.« که 

و نبایدها و نبودها و نیست ها و نپرسیدن ها و نشدن ها به رس آمده است. خرمحرش رسمایه و رسب از شنیدن 

»سونات ستمدیدگان« وحشت دارد. آنهایی که خورد و خفت و رُفت و اُفت شان از پرپر زدن بینوایان است، از 

شنیدن »سونات هزارتکه شدگان« وحشت دارند. روشنفکران سفالی و فسیل های یخه ساواکی و چپ ناتوزده  و چپ 

محورمقاومتی از آن جمله اند.

هفت تپه ای ها به این بلوغ سیاسی و انقالبی رسیده اند که آزادی طبقه ی کارگر از رّش خصوصی سازی و خصوصی خواری 

و استثامر تنها از راه شوراهای خودتنظيم گر و کارگرمحور امکان پذیر است. کارگران خلع يدشده می دانند که تنها 

راه ایستادگی در برابر تهاجم نئولیربالیسم و نوچه های یخه فريدمنی، اشرتاکی سازی و اجتامعی سازی وسایل تولید 

است. بنابراین همچنان اعتصاب و تجمع می کنند و در خیابان می مانند و هم طبقه ای هایشان را به ماندن در 

خیابان تشویق می کنند. چه  اینکه در خیابان است که انسان طاغی و بی جاشده و سیلی خوردگان سیاست های 



5

سوناتهفتتپه

بازار آزاد دست از فردی  بودن می کشند. به  شکل گروه درمی آیند. خود را تکثیر می کنند. سیل می شوند. شور و 

حال می شوند. از خود می گسلند و نوبه نو می شوند و نشان می دهند که گفتامن »پایان تاریخ« داللتی پالسیده 

دارد. خیابان تنها تریبون رسکوب شدگان است. تریبونی که درست در وسط آفتاب داغ جنوب و گاوگُم شب هول 

رسانه های پهلوی پرور، »جایگاه اکرثیتی انسان شورایی« را به رخ تاریخ می کشد. تریبونی که »جایگاه اکرثیتی انسان 

شورایی« و بوی گوشت سوخته ی کارگران و رسخی مقراض وار »انسان ماه آبان« را توی صورت مصادره کنندگان 

یک  هیبت  که  تریبونی ست  خیابان  می زند.  فرشگردی_ققنوسی  فاشیست های  و  سلطنت  اوباش  یعنی  خیزش 

اکرثیت شدن و امکان یک بدن  شدن و اتحاد در ساحت عمل را توی صورت اصالح طلبان و حجاریان و حواریون ش 

می کوبد تا بگويد »دیگر متام است ماجرا.« فقط کافی ست به دهان نیمه باز محمد قوچانی و ليالز و عبدی و 

انکار می کنند. چگونه  جالیی پور و پریشان گویی پیستون های غارت نگاه کنیم که چگونه شالق نئولیربالیسم را 

نسبت به رادیکالیسم چپ ناوابسته و خودساخته هشدار می دهند و به ماشین رسکوبی سقلمه ی قلمی می زنند 

که چه نشسته ای! مگر فریادهای شوراخواهانه و خاست اکتربی شدن را از جای جای جامعه منی شنوی؟

چندی پیش شخصی به نام علی دادپی استاد اقتصاد در دانشگاه سنت ادواردز تگزاس در گفتگو با نرشیه ی ترابران 

گفته بود: »خصوصی سازی در ایران شکست نخورده چون اصالً انجام نشده است.« او گفته بود ایران اصالً وارد فاز 

خصوصی سازی نشده چون کاسبان بااصل  و نسبی مثل عسگراوالدی و محمود خیامی و محمدتقی برخوردار دیگر 

درمیان ما نیستند. آقای استاد بازار ول گرایی و پول پاشی، هامن آواها و هجاهای تکراری دست راستی را به کار برده 

و پرسیده کجای واگذاری هفت تپه خصوصی سازی بوده است؟ کجای واگذاری هپکو خصوصی سازی بوده؟ بعد هم 

خودش جواب خودش را داده و گفته: »خصوصی سازی یعنی مالکیت از دولت به یک فرد حقیقی مستقل از دولت 

که فعالیت هايش سودآور و مالکیت آن هم خصوصی است، منتقل شود.« البته ما می دانیم کسی  که خودش را به 

خواب زده، منی توان بیدار کرد. ولی بد نیست به آقای دادپی و همه ی شاگردان مدرسه ی »لودویگ فون ميزس« و 

»رميون آرون« و »میلتون فريدمن« یادآوری کرد که همین اسدبیگی کل رشکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 

را به مبلغ شش میلیارد تومان از سازمان خصوصی سازی ایران خریداری کرده است. و این مبلغ ده ها برابر کمرت از 

ارزش واقعی آن است. آیا این واگذاری اموال عمومی و دولتی به یک شخص ]اسدبیگی[ و انتقال مالکیت دولتی 

به یک فرد، خصوصی سازی طبق تعریف رایج نیست؟ من مطمنئ م که حتی گنجشک های خیابان مهستان تهران 

که سازمان خصوصی سازی در آن قرار دارد، اطالعات و انصاف بیشرتی نسبت به سنگرنشينان شیکاگو و جداسازان 

انسان دارند. گنجشک ها می دانند که بسرت خصوصی سازی و خصوصی پاشی در قالب برنامه های اول  از  انسان 
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و دوم توسعه فراهم و اجرای جدی و والیی آن در طول برنامه ی سوم توسعه کلید خورد. هامن کلیدی که در 

دستان هاشمی رفسنجانی بود وقتی  که در زیر مجسمه ی خودش از کرباسچی و نئولیربالیسم و پروژه ی احمقانه ی 

خانه های اتوبان نواب تهران تقدیر می کرد. ذهن کاالشده و فکر نعل شده منی داند و منی خواهد بداند. او خودش 

اولیه ی سازمان خصوصی سازی  از فروردین سال هشتاد که اساسنامه ی  را به خواب زده و منی خواهد بداند که 

توسط هیأت وزیران و شورای نگهبان تصویب و تأیید شد، یک »ساطور مضاعف« به  نام بند ج اصل ۴۴ قانون 

اساسی از طرف خامنه ای به طبقه ی انگلی صله شد. صله بگیران یعنی هامن »رانتی يرهای نوع الف« بر رس دیگ 

حلیمی که بوی خون کارگر می داد و می دهد جمع شدند و برای ارتقای کارایی بنگاه های خصوصی دعا کردند. 

سپس با جگربند زاغه نشینان و تاندون های از زیرپوست برآمده ی زحمتکشان بشقاب های حلیم را با بندهایی از 

مجوز رسمی غارت تزئین کردند. بعد روی محیط  زیست و منابع طبیعی و ثروت عمومی و جان و جهان انسان 

چمرب شدند و به صورت های لته پیچ ته داالن استثامر خندیدند. خود »استثامر« شانه به دیوار داده بود و می لرزید 

و از دیدن خون جیغ می کشید. خون شور بود. داغ بود. صله بگیران هامن راهی را می رفتند و می روند که پیش تر 

مغزهای بازار آزاد رفته بودند. فقط کافی ست ُمشتی از خروار منونه برداريم و به سال های منتهی به بحران ۲۰۰۸ 

برگردیم و به خنده های مستانه ی »بن برنانکی« رییس وقت بانک مرکزی آمریکا و »هرنی پالسون« وزیر وقت 

خزانه داری آمریکا و الری سامرزها و دومینیک اسرتاوس کان ها و دارودسته ی دلقک ها نگاهی دوباره بیاندازیم. 

به پول پاشی نوچه های »طرح پونزی« در ایسلند و جای جای قاره ی سبز و آن جمله ی معروفی که کريستني الگارد 

در نشست جی۷ به هرنی پالسون گفت برگردیم: »سونامی دارد به طرفامن می آید، چه لباس شنایی بپوشیم؟« 

پالسون در پاسخ گفته بود: »اوضاع تحت کنرتل است.« اعضای کمیسیون بورس و کاشفان فروتن فلزات گرانبها 

در معادن خصوصی شده ی جهان و صاحبان رشکت »آلکوا« و گرگ های اخالق گرای وال اسرتیت نیز حرف پالسون 

را تکرار و ترکیدن حباب را رد کرده بودند، درحالی که خون کارگران روی لباس شان دمله بسته بود. خون شور بود. 

خون داغ بود. سپس حسابرسان »کی پی ام جی« به طور مرتب فرآیند سالخی و صالحیت سالخان را بررسی کردند 

و ُخب البته هیچ چیز اشتباهی پیدا نکردند. مثالً چیز غلطی در خصوصی خواری هلدينگ های مادر و فساد سه 

بانک ایسلندی که مبلغی ده برابر بزرگرت از کل اقتصاد کشورشان شاباش داده بودند، پیدا نکردند. بنابراین سکس 

در المبورگينی همچنان رونق داشت و »حواریون میلتون فريدمن« همچنان در آپارمتان »کريستني ديويس« با 

روسپيان ساعتی هزار دالر »آپاچه« می رقصیدند. حرف یکی از اقتصاددانان بانک »سیتی گروپ« درست از آب 

درآمده بود: رسمایه داری مسابقه ی شاشیدن است. مال من بزرگرت از مال شامست.



7

سوناتهفتتپه

این مسابقه  دیروز در »ایران سلطانی« و امروز در »ایران والیی« در جریان است. مسابقه ای که ناظران و حامیان 

آن به فقه و انتزاع و اسلحه و مجوز شلیک مجهز هستند.

نئولیربالیستی_فاشیستی_ دسته جات  و  جریانات  برخی  دوران  این  در  می بريم.  رس  به   پسا_آبان  دوران  در  ما 

ناسیونالیستی برای دفاع از کلیت رسمایه داری به یکدیگر گره خورده اند. و وجود »یک سالح کشتار جمعی به نام 

نئولیربالیسم« را انکار می کنند. آنها از هم می رویند و دوباره به درون دیگری می روند و از رهگذر دزدی از خیزش 

دی و آبان و اعتصابات و تجمعات کارگری، به حاکمیت خون کیفیت انضاممی می دهند. فرودستان و بی جاشدگان 

و  محورمقاومتی  چپ  دستربد  مورد  تیرباران شدگان  حزب  دستاوردهای  هستند.  تیرباران شدگان  حزب  اعضای 

راست_راسيست های موافق و مخالف جمهوری اسالمی قرار می گیرد. در فرصتی مناسب به چرایی و چگونگی 

این دستربد مبتذل خواهیم پرداخت. چرا که کسانی که در دی و آبان به خاک افتادند کمرتین نسبت طبقاتی با 

دزدان جنبش نداشته و ندارند. فرودستانی هم که زیر احکام اعدام و زندان و تعقیب قرار دارند کمرتین نسبتی 

با جریانات چپ ستیز ندارند . مثالً مصطفی صالحی که اعدام شد و به حزب تیرباران شدگان پیوست، چه نسبتی و 

چه نزدیکی ای با چپ محورمقاومتی و اوباش پهلوی دارد؟ مصطفی یک کارگر ساده بود. مسافرکش و خیابان معاش 

بود. دشمن طبقه اش را می شناخت. صدای هفت تپه و فانوس هزارشعله ی »انسان شورایی« را دیده و شنیده بود. 

مصطفی یکی از ما بود. مصطفی »تو« بود. مصطفی »من« بود. وقتی اعدام شد، درناها جیغ کشیدند و ماه هزار 

تکه شد. ماه هزار تکه ماند. او حاال یکی از نوُمردگان طبقه ی زحمتکشان است. خون مصطفی های دی و آبان 

درکنار خون کارگران هفت تپه متام معناها و غایت های رسمایه داری را سخت بی اعتبار کرده است. این »اتحاد 

خون ها«ست که دارد دست به قاچ تاریخ می برد و بدجوری ماشین رسکوبی را به وحشت انداخته است. اتحادی 

که در دانشگاه و کوچه و پاالیشگاه و مدرسه و مزرعه و کارخانه سنگر بسته تا بگويد تاریخ رسمایه داری به جز 

رشته ای از نکبت نیست. تا جعليت و پوچی منربی های »نئولیربالیسم آخرت فروشانه« را به روی شان بیاورد و بر 

گفتامن »چوب هر نخل که منرب نشود دار کنیم« بشورد. شورشی مسلح به »عقل شورایی« و رسخ از یک »ما«ی 

جوهری شده با خون و خردل و خاک که دارد به تاریخ اجازه ی بروز می دهد، تاریخ مفقود شوراها با سوناتی 

واقعی. معنای سونات »باهم به صدادرآوردن« است. به همین دلیل دشمنان تاریخی_طبقاتی این سونات بیکار 

است.  »مولوک«  خدای رسمایه هامن  می گردند.  قربانی  دنبال  به  و رسب  خدای رسمایه  برای  آنها  ننشسته اند. 

برای خشنودی  باستان  انسان مست می شد. کنعانيان  از سوخنت  باستان بود که  »مولوک« خدای آتش کنعانيان 

برای خشنودی  نیز  پهلوی ها و والیی ها  قربانی می کردند.  و  به آتش می افکندند  را  انسان ها  و  مولوک کودکان 
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مولوک های مدرن از به آتش افکندن بی جاشدگان و خستگان ابایی ندارند. آلن گينزبرگ در قطعه ی »فغان« تصویر 

خوبی از »مولوک مدرن« یعنی خدای رسمایه که جمجمه ها را می شکافد و مغزها را می خورد، به دست داده است. 

مولوک ]نئولیربالیسم[ زندان درک ناشدنی ست. مولوک ]نئولیربالیسم[ اسارت گاه مهلک و بی روح مجلس غم هاست 

خیابان های  درطول  آسامن خراش هایش  که  کورند.  هزارپنجره ی  که چشم هایش  او  نهایی اند.  بناهايش حکم  که 

دراز همچون یهوه های بی پایان ایستاده اند. که کارخانه هایش در مه غلیظ خواب می بینند و قورقور می کنند. که 

دودکش ها و آننت های بلندش تاج رس شهرهاست. مولوک ]نئولیربالیسم[ آپارمتان های ربات و حومه های نامرئی و 

خزانه داری های اسکلتی و رسمایه های کور و صنایع شیطانی و ملت های شبح وار و دیوانه خانه ی تسخیرناپذیر  و 

خروس های سنگی است. ]کارگران و زحمتکشان[ پشت شان شکست تا مولوک ]رسمایه[ به ملکوت آسامن برسد. 

جدیدی  جایگاه  و  شأن  برهوت  و  ویرانی  دل  از  دارد  فرودستان«  »سونات  ماند:  نخواهد  اینگونه  وضعیت  اما 

می آفریند. جایگاهی که به آینده اشاره می کند، آینده ای از آن »انسان شورایی.«.
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