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  :بختيار پيرخضری

 !خودکشی علی نقدی بايد به يک انفجار اجتماعی تبديل شود
   

 گنگی ناشی از ۀخودکشی علی نقدی کارگر ھفت تپه بدون ھيچ نقط

 ترين ھزينه ھای زندگی خود و خانواده اش و قادر ئیمين ابتداأعدم ت

  .ش به طلبکار بودانبودن به پرداخت بدھی 

انتخاب مرگ از سر بيکاری، عدم پرداخت حقوق معوقه، گرانی و  

 تن فروشی ھمسر و دختر و دھھا مشکلمشکالت ناشی از آن مثل 

رود، فقط يک   خانواده بلکه تا پای خودکشی دسته جمعی کل خانواده میۀجدی ديگر که نه فقط تا پای پاشيدن شيراز

  .معنی دارد و آنھم ؛ پايان دادن به بردگی و حقارت؛ است

در سيستم . ست برده بماند و تحقير شودخوا  سرمايه داران در ھمين ھفت تپه بود و از اين بيشتر نمیۀسال برد ٢٧

  ! برده ھستيم، يه وقت توھين محسوب نشودۀ ما کارگران به مثابۀسرمايه داری ھم

توانست ھا و آرزوھای خودمان را نمی توانيم بزاريم جای کارگری که چند سال است با ھمکارانش  شد ھا و می می

ھمين سه ھفته پيش . شوند شکنجه شده اند و روزانه تحقير میاعتراض و اعتصاب کرده اند، کتک خورده اند، زندان و 

گيرند که گارد ويژه  ل کارخانه را خودشان در دست میو اعالم کردند کنترًبا ھمکارانش تا اينجا پيش رفتند که علنا

 نفرشان را ھم کشيدند روی زمين و بردنشان زندان و ازشان ٣٧ سرشان و بدنشان را سرخ و کبود کرد و یريخت رو

و يا با چاقو به !  شدندئی ھای تک نفره چه تھديد ھائیديگر بماند در بازجو. تعھد گرفتند و و تھديد به اخراجشان کردند

  !جان اسماعيل بخشی افتادند

ً ر زندگی خود و ھم طبقه ھايت شود، حتماييشود به جای خودکشی راه درست تر را انتخاب کرد که باعث تغ حتما می

شود با کارگران صنعت نفت و برق   میً پرداخت کرد، حتماآن راه انداخت و بدھی را باشود صندوق کارگری  می

شود انبارھای غذا و پوشاک را مصادره و بين خانواده   میًتماس گرفت و پل ارتباطی با ھفت تپه برقرار کرد، حتما

شود خيلی کارھای   میًما کارگر تالش کرد و حتۀشود برای اتحاد و ھمبستگی طبق  میًھای کارگری تقسيم کرد، حتما

اما آگاھی و توان و تحمل انسانھا به يک اندازه نيستند و . ديگر و مفيد تر کرد که کارفرما و حکومت را به لرزه درآورد

 وحشتناکی که علی توان به وضعيت اما می.  نشستاوتضتوان به ق تا در شرايط و موقعيت علی نقدی ھا نبود نمی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھا فعال کارگری آگاه و روشن و ھزاران کارگر که توان و تحمل و صد.  پايان دادنقدی را به خودکشی مجبور کرد

توانند محرک يک انفجار  کند بيشتر است می آگاھی شان نسبت به کارگری که در اثر فشار زندگی خودکشی می

   .ندگی کننداجتماعی باشند و سيستمی را بنا بنھند که خود و فرزندان و نسلھای بعدی در رفاه و امنيت کامل ز

. سفانه بايد گفت آخرين ھم نخواھد بودأاين اولين خودکشی کارگران در ايران نيست و تا وضع به اين روال ادامه يابد مت

 ماه پيش بود که چند نفر از کارگران ۴.  کاشی اصفھان اقدام به خود کشی کردۀھمين يک ماه پيش بود که کارگر کارخان

ند باالی جرثقيل و اقدام به خود کشی کردند که با اقدام ھمکاران ديگرشان خوشبختانه پااليشگاه نفت خليج فارس رفت

خودکشی و مرگ در جای کارگر شيرازی، خودکشی کارگر تبريزی و خودسوزی کارگری در تھران به . نجات يافتند

   .عکاسی ندارد به وزارت نفت و بسياری از خودکشی ھای خانوادگی که در رسانه ھا ھم انینھنگام حسن روحا

اين خودکشی ھای کارگری در ايران شبيه خودکشی محمد بو عزيزی جوان دستفروش تونسی است که در اعتراض به 

   .موران شھرداری به خودش و بساطش خودش را سوزاند و انقالبی را راه انداختأميز مآبرخورد تحقير 

 کارگران ھمان شرکت در يک ً اپل در چين است که سريعايا شبيه خودکشی کارگر چينی در کارخانه کامپيوتر و موبايل

   .دست به اعتراض زدند) امريکا(  ديگر ۀقار

نبايد اجازه داد کارگران ديگری بر . خودکشی علی نقدی نبايد بی جواب بماند و بايد به يک انفجار اجتماعی تبديل شود

   .اثر فشار زندگی از بين بروند

ل کارخانه يعنی وکنتر. ل کارخانه راه حل استوان دادند و واضح و روشن گفتند کنترخود کارگران ھفته تپه راه نش

 کارگر در برابر سرمايه و پايان دادن به بردگی مزدی و ساختن يک دنيای بھتر برای ۀاعتماد به نفس صف ميليونی طبق

کارگران در کل ايران فارغ از اين مھم فقط با اتحاد و ھمبستگی .  کارگر و محروم جامعهۀخود و خانواده و کل طبق

  .است....مليت و قوميت و زبان و نژاد، دين و مذھب و ايرانی و افغان و 

راحتی سرمايه داران و زالو صفتان را از ميدان به توانيم ب ھويت ما فقط ھويت کارگری و انسانی است و با اين ديد می

  دست بگيريمه جامعه را ب لودر کنيم و کنتر

  حاد و ھمبستگی طبقاتیزنده باد ات

  زنده باد ھويت کارگری و انسانی

  آزادی برابری حکومت کارگری

  بختيار پيرخضری

  ١٣٩۶ اسفند ٨سه شنبه 

   در ھمين رابطه

   

  فيلم صحنه دلخراش خودکشی نقدی

  


