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 سخنی با خوانندگان
به بررسی تجمعات اعتراضی دي ماه  1818ي  نامه ي سوم دو هفته در شماره

ي پیشین نه تخطئه و توطئه بلکه در حد  پرداختیم. هدف از مطالب شماره
با رویکرد  ي ایدئولوژیک مقاالت چاپ شده بضاعت خویش ترسیم نقشه

دست باالي مطالب بر دو محور متضاد استوار  در گوشه و کنار بود. گرایانه چپ
ي امپریالیستی در پشت  بود: یکی محور ژئوپولتیک که قائل به طرح و نقشه

انگاري اعتراضات که قائل به حمایت دست کم  جریان بود و یکی محور حق
چه مغفول مانده بود گرداندن  مکتوب از معترضین بود. در هر دو سر ماجرا آن

ي مولد ارزش اضافی بود. جدال و جنجال بود بر  طبقه روي سخن به سمت
اي بود که طبقه  ي حزبی ناموجود. خط دادن به آگاهی طبقاتی سر رهبري

ها را  هرچند که بعضی تحلیل بودنش را خطی متحد و منسجم نداده بود.
توان به  ها می این تحلیل  ي  . از جملهها پرداختیم به آندیرتر خواندیم و کمتر 

دستان  ش تهیي شور هایی اشاره کرد که مبناي تحلیل خود را بر پایه هنوشت
ي کنونی گذاشته  در قبل و بعد از انقالب تا لحظه شهري و نقش این گروه

 ها بود.  اي از این دست تحلیل ي سایت تز یازدهم نمونه بودند. بیانیه

اخیر  در اعتراضات"در این بیانیه از یک سو ابراز خوشحالی شده بود که 
اند، زیر فشار  واقع جزئی از جریان تهیدستی بوده ها و اقشاري که به الیه

بار با واکنشی خودانگیخته و خشماگین به صحنه  اقتصادي براي اولین
ترین تغییر ساختاري در تحوالت سیاسی اخیر است که  اند. این مهم آمده
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  تازه به صحنه و از سوي دیگر از همین "تواند نقشی فراتعینی ایفا کند می
ي بورژوازي قرار بگیرد  گان خواسته شده بود تا دست آخر در کنار طبقه آمده

هایی سیاسی باشند، یعنی نه  ها و مطالبات باید ضرورتاً خواسته خواسته"و 
از همین راه  ."را به صحنه آورند» داشتن حق«تکیه بر حقی خاص بلکه حقِ 

داران به میدان بیاید و حق  ز سرمایهتوان مثال انتظار داشت که مجمعی ا می
هاي  در متن  جدا از این دار بودن براي استثمار کارگران را مطرح کند. حق

ي  ي پیشین یادآور شدیم که این اولین واکنش خودانگیخته شماره
دستان نیست مگر آنکه بخواهیم تاریخ را به ضرب شصت نظریه سر  تهی

هاي کوي طالب و  از شورشجایش بنشانیم، به این صورت که هیچ 
 ي هفتاد به خاطر نیاوریم. در انتها شهر و باقی شهرها در اوایل دهه اسالم

زنان نیز باید در "شود که  این می نیز ي تز یادهم بیانیه ي پیشنهاد عملی
چنین تجمعی مخالفت خود با حجاب اجباري را با تحقق آنی آن و یا اگر بنا 

حجابند با تصریح عدم دخالت دولت در این به عقیده شخصی مایل به حفظ 
 اي که دور از انتظار نیست و شاید در همین نظام پدیده ."حیطه ابراز کنند

 متحقق شود. مقدس

دستان جامعه  تر شدن ماجرا به سراغ بخشی از تهی در این شماره براي روشن
 پردازان وریک نظریهالبته اگر در تعریف تئ–ایم  فروشان رفته یعنی دست
ي  بگنجند. به عنوان پیوست نیز متنی از لنین درباره دستان جنبش تهی
منطق "ي خویش پافشاري کرده باشیم که  ایم تا بر این عقیده اعتصاب آورده

ها حاصل  ان سطور و تحلیلروي از می مبارزه و پراتیک الزم براي پیش
خص . این منطق و کنش در زمین واقعی مبارزه ابعاد خود را مششود نمی
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 . مایابد دام انقالبی توان تدوین نمیخواهد کرد. منطقی که بدون اق

. این مبارزه است که بر آگاهی پیشین ما جنگیم فهمیم و می خوانیم، می می
 ."بخشد کشد و آگاهی انقالبی را معنا می خط می
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 خیابان: محل نزاع کار و سرمایه

 آزاد نظري

چندان دور در ایران که بازار به این شکل هار و ه اي ن در گذشته
هاي پشت  افسارگسیخته یا به قول اقتصاددانان لیبرال، آزاد و بدون دست

هاي نامرئی) پا به میدان نگداشته بود،  پرده (البته شما بخوانید با وجود دست
هاي ایران بازارهایی وجود داشتند که مردم در یکی  ها و روستا در تمام شهر

ي  را که در طول هفته در زمین و خانه محصوالتیروز خاص در هفته،  دو
از تنوع و  محصوالتفروختند. این  خود تولید کرده بودند به آنجا برده و می

کمیت باالیی برخوردار نبودند. مثال در شهرهاي شمالی کشور صیادانی که 
را تازه و ي خود  کردند در بازار ماهی فروشان صید شب گذشته ماهی صید می

گذاشتند. یا زنان سبزي، تخم مرغ یا اردك، نان  بدون واسطه به فروش می
ي  توانستند در حیاط خانه که می را ي محلی و هرچیز دیگري تازه پخت شده
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 گذاشتند. خود تولید کنند به بازار برده و بدون واسطه به معرض فروش می

هاي دور  و جهان از گذشته این روند تقریبا در تمام روستاها و شهرهاي ایران
 د.وش و همیشه با استقبال عموم مواجه می است رایج بوده

در پی تکامل سیاسی اقتصادي و اجتماعی شهرها و روستاها و افزایش 
ضروري و مصرفی روزمره به شکل بدوي و  محصوالتجمعیت، دیگر فروش 

ي تامین نیاز  وظیفهها،  کمونی جوابگوي نیازهاي مردم نبود. با پیشرفت دولت
ي نهادهاي دولتی واگذار شد. در واقع این نهادها نقش  مردم به عهده

اي بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داشتند. به جاي اینکه  واسطه
هرکس محصول خود را به بازار برده و آن را به فروش برساند، این نهادها 

 کردند.  ع میمحصوالت را خریده و در سطحی وسیع در بازار توزی

قبل از وجود دالالن در بازار، مردم محصول خود را با احتساب سودي کم 
رساندند. اما زمانی که داللی در بازار رونق  براي گذران زندگی به فروش می

ها محصوالت را با نازلترین قیمت از تولیدکنندگان خریده و سودي  گرفت، آن
فروختند  ه فروشندگان در بازار میگرفتند و بعد آن را ب براي خود در نظر می

و فروشندگان هم با اضافه کردن سود خود، محصول را به دست مصرف 
رساندند. تا اینجاي کار محصول براي رسیدن به دست مصرف  کنندگان می

چرخید تا به دست مصرف کنندگانش  کنندگان باید تقریبا در دودست می
 گردید. برسد و این امر موجب افزایش قیمت محصول می

ي این بازار افسارگسیخته ما  اما این تمام ماجرا نبود، زیرا با پیشرفت هر روزه
شاهد دستان نامرئی یا همان دالالن و واسطه گران بیشتري هستیم. تا جایی 
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که خود دولت به عنوان بزرگترین واسطه و دالل نقشی اساسی در پیشبرد 

 کند. نظام بازار ایفا می

تر گذري بر زندگی کارگران و اقشار  براي فهمی دقیقحال ما مجبوریم 
 محصولیضعیف داشته باشیم. چه در گذشته و چه در آینده تمام کسانی که 

 پیدایش ي کاالي دیگر بودند. از زمان کردند، خود مصرف کننده را تولید می
 در واقع. است هاي دیگر وابسته بوده انسان همواره به طبیعت و انسان ،تمدن
کردند.  ها به صورت جمعی زندگی می بشر جایی به وجود آمد که انسان تمدن

وقت امکان تامین تمام نیازهاي خود را نداشته و باید بخشی  زیرا انسان هیچ
. به همین علت با است کرده از نیازهاي خود را توسط دیگران تامین می

عمومی تکامل روابط و تشکیل اولین بازارها، محصوالت خود را در اماکن 
 کردند. عرضه  و با فروش آنها محصوالت مورد نیاز خود را خریداري می

ي کنونی با افزایش جمعیت و به وجود آمدن کاالهاي متعدد، دیگر  در جامعه
توانست نیازها  کرد نمی محصوالتی که هر کس در محل زندگی خود تولید می

اي تولید کاالهاي ها و تولید صنعتی محصوالت، ج را برآورده سازد. کارخانه
به این علت که  ،ضروري در محل زندگی و به صورت خانوادگی را گرفتند
 .گراي کنونی نبود دیگر تولید محصول به شکل بدوي جوابگوي انسان مصرف

تولید تولید کاالئی در ابعاد بزرگ و بدون در نظر گرفتن میزان مصرف، جاي 
براي عرضه در بازار تولید  را گرفت. کسانی که خود به نوعی محصولی پیشین

هاي صنعتی بزرگ شدند. بعد  ها و تراست کردند مجبور به کار در کارخانه می
از مدتی کم، براي هر محصول (مثال: کفش، لباس، انواع کشت محصوالت 
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هاي متعددي درهرکشور به وجود آمد که هر کدام  کشاورزي و ...) کارخانه

گان بدون توجه به تعداد مصرف براي به دست آوردن بازار مصرف کنند
هاي دیگر دست به تولید  کنندگان آن کاال به خاطر رقابت با کارخانه

گرفت  زدنند. این تولید که بدون در نظر گرفتن مصرف کننده صورت می می
مداران و اقتصاددانان این  در واقع هیچ توجیهی نداشت؛ اما از سوي سیاست

نبود تعادل بین عرضه و تقاضا تلقی  ي کاهش قیمت به خاطر امر به منزله
شد. زیرا از نظر آنها هرچه عرضه بیشتر باشد و تقاضا کمتر، تولید  می

تر نسبت  شوند کاالي خود را با کیفیت بهتر و قیمت ارازن کنندگان مجبور می
ي بازار کنند تا بازار مصرف را براي کاالي خود تصرف  به رقباي خود روانه
بدون توجیه باعث  به همین سادگی نبود؛ زیرا این تولیدنمایند. اما مسئله 

ها شد و گردش سرمایه در واحد  انباشت کاالهاي تولید شده در کارخانه
تولیدي را به شدت کاهش داد. صاحبان سرمایه براي فرار از این بحران 

حلی بیاندیشند و اولین راه تعدیل نیروي کار به منظور  مجبور بودند راه
ها بود. در این میان تولید کنندگان خردتر با هر بحران از بازي  هکاهش هزین

بیرون انداخته و خود تبدیل به کارگر ماهر براي واحدهاي تولیدي بزرگتر 
شدند. گارگرانی که به علت انباشت کاال در واحدهاي تولیدي و در گردش  می

د و نبودن سرمایه تعدیل و اخراج شدند براي تامین مایحتاج زندگی خو
ي خود مجبورند کاري انجام دهند. از اینجاي کار ما به زعم جامعه  خانواده

اي به نام شغل کاذب مواجه  شناسان و اقتصاددانان و سیاستمداران با پدیده
شویم. شغل کاذب چیست؟ بنا به تعریف کالسیک کار و کارگري هر کاري  می

سرمایه دار باشد را که خارج از مناسبات تولید و ایجاد ارزش اضافی براي 
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توان شغل کاذب نامید. برخی بر این باورند که واسطه گري شغلی کاذب  می

 توان داللی را شغل کاذب نامید؟  است. آیا می

شاید اقتصاددانان لیبرال داللی را شغلی کاذب ندانند ولی دستفروشی را قطعا 
الن و ! زیرا دستفروشان به نوعی دست دالآورند شغل کاذب به حساب می

کیشانشان کوتاه  ي خود و هم هاي مالی را از سر سفره سود باالي بنگاه
ي اول به خاطر استثمار باال در  لههاند. دست فروشان امروز در و کرده

ها و نبود کار با حقوق و مزایاي مکفی براي تامین زندگی به کار  کارخانه
آنها به صورت  ي ذاتی اند و از سمتی انگار غریزه فروشی روي آورده دست

ناخودآگاه براي کوتاه کردن دست دالالن و کاهش قیمت کاالهاي مصرفی 
 آنان را به این کار مشتاق کرده است.

امروزه در مترو در اتوبوس و اماکن عمومی و پیاده روها ما شاهد تعداد زیادي 
فروشان براي قشر کارگر و ضعیف  فروش هستیم. از سویی این دست دست

توانند برخی از کاالهاي  د که مینآی وردي اقتصادي به شمار میآ جامعه دست
ها خریداري کنند و از سمتی دیگر براي  مصرفی با قیمتی کمتر از فروشگاه
پردازند و بنک داران و دالالن که از  آور می مغازه دارانی که اجاره بهاي سرسام

و با سودي  گیرند هاي تولیدي، کاالها را با درصد باالیی تخفیف می واحد
رسانند، به خاطر ارزان فروشی، خرابکاران  خوب به دست مصرف کنندگان می

ي  شوند. در این میان دولت به عنوان تامین کننده کاسبی در بازار معرفی می
بزرگ و اصلی مایحتاج زندگی مردم به علت اتخاذ منطق سود براي پیشبرد 

داند از این  نمیي قدرت  اهداف ایدئولوژیک خود و ماندن در عرصه
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ها و  دستفروشان به خاطر ارزان فروشی متشکر باشد یا به خاطر اعتراض بنگاه

برآیند منافع مغازه داران با آنها برخوردي قهري انجام دهد. از یک سو دولت 
است و از سمتی دیگر اکثریت جامعه را قشر کارگر و دار جامعه  طبقه سرمایه

کند که در هر زمان و  ق سود حکم میدهد. از سمتی منط ضعیف تشکیل می
مکانی باید از منافع سرمایه داران دفاع کند و از سمتی براي بقا و پیشبرد 
اهداف ایدئولوژیک به اکثریت جامعه احتیاج دارد. در جایی رهبر ایران خطاب 

کند که در شکیل نگه داشتن اماکن عمومی کشور  به مسئوالن اعالم می
فروشان را سامان دهید که باعث کاهش سود  کوشا باشید (یعنی دست

ها اجاره بهاي باالیی براي مکان  اند زیرا این فروشگاه هاي کشور شده فروشگاه
کنند.) و زمانی که ماموران سد معبر شهرداري با  فروشگاه پرداخت می

فروشان در جاي  دستفروشان رفتاري قهر آمیز دارند که منجر به فوت دست
افتد که نباید با آنها تا این حد قهر  هبر به صرافت میشود ر جاي کشور می

 آمیز برخورد کرد زیرا آنها جزئی از قشر ضعیف جامعه هستند.

هاي حکومتی با دستفروشان مشخص و دوگانه است. این  تکلیف برخورد جناح
دوگانگی ناشی از نگاه متناقض حکومت است که از سویی خود را مدافع 

داند و از سوي دیگر در مقام دولت باید پاسدار نظام سرمایه  مستضعفین می
کومت. قدر قابل نقد است که نگاه ح باشد. اما نگاه فعالین اجتماعی همان

خواب و زنان خیابانی و  فعال اجتماعی ابتدا دستفروش را در راستاي کارتن
اندیشد. مشکل اصلی دقیقا  می  دهی آن دهد و سپس به سازمان غیره قرار می

بیند و به چشم بیمار.  جا است که فعال اجتماعی همه را به یک چشم می آن
ند زیرا انتظار دارد که با فروش را درك ک تواند دست گذار نمی این نگاه فاصله
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تواند منتظر  فروش نمی که دست شود. در حالی تزریق اخالق درمان انجام 

دهی شده از سوي خیرین بنشیند و قید نان شب خود  بازارهاي فصلی سازمان
 را بزند. 

فروشان باشد. اتفاق ناراحت کننده این است که  روي سخن باید با خود دست
وشان با یکدیگر بر سر جاي بساط هستیم. این اتفاق فر گاهی شاهد نزاع دست
فروشان باید خود نظامی بر مبناي  دلیل نیست. دست قابل درك است و بی

منافع مشترك ایجاد کنند و خیابان را آرایش دهند. چرا که در غیر این 
براي ایجاد  اي بهانه داران و ماموران شهرداري صورت تنها به دست مغازه

 د.   دهن مزاحمت می

 

 

 

 

 

 

 

 



  1818ي  دو هفته نامه 11
1396بهمن  12  

 

 
 "جاس! همه حرفاي به درد بخور این"

م. ك بساط کتاب دارد، خارج از انقالب. سربازي رفته و لیسانس حسابداري 
دارها دوستش دارند. با او در  اش با مردم گرم است و مغازه گرفته است. رابطه

هایمان را  یک روز سرد به گفتگو نشستیم و گرم و با حوصله جواب پرسش
 داد. 

 بودي؟ کاري چه مشغول فروشی دست قبل: سوال

 و نقاشی کردم جاهاي مخلف.کنارش هم می حسابداري .کارا یلیخ :جواب
  دادم. انجام می ساختمانی کارهاي

 ؟فروشی : چی شد اومدي بساط و دستس

نداشتم  دستی باال دیدم به فروش عالقه دارم. بعد بود. اتفاقی کامال اوایل: ج
اینجا. دردسري که همیشه تو کاراي قبلیم وجود داشت. انصافا سود این کار 

 بیشترم هست.

  س: چرا کتاب حاال؟
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فروشی! اینم اتفاقی بود. ولی  ده واسه کار کتاب م جون می ج: (با خنده) قیافه
 عالقه نیستم. خب به کتابم بی

 فروشی نبود؟ : پس به خاطر عالقه به کتاب و کتابس

 نه صرفا به خاطر بیکاري بود و نیاز اقتصادي.  :ج

 س: آخه اطالعاتت در مورد کتابا بد نیست.

خوندم ولی کتاباي  ج: دیگه یاد گرفتم. البته شوتم نبودم. از این کتابا نمی
 دیگه چرا.

 خوندي؟ س: این کتابا چی هستن مگه؟ چه جور کتابایی می

 شتر ادبیاتن و واسه تفریح.خوندم. اینا بی ج: کتاباي سیاسی بیشتر می

 س: یعنی هیچکدومشون جدي و به درد بخور نیست؟

هاي احمد  هاشم خوبن. من نخوندم ولی فکر کنم همسایه ج: چرا بعضی
 محمود خوب باشه.

 س: چرا سمت انقالب بساط نکردي؟

ج: امتحان کردم ولی دردسر زیاد داشت. آخه اونجا دست زیاده. بعدم مافیا 
 دن. به شهرداري پول میوجود داره و 

 دي؟ س: به شهرداري پول نمی

 کنم که گیرشون نیفتم. ج: نه واسه چی بدم؟ چهار به بعد ظهر بساط می
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 چطوره؟ دستفروشا باقی و خودت با مردم رفتار و برخورد وع: نس

 نوعی کنن می فکر چون خوبه کتاب يفروشادستبه  نسبت آدما دیدگاه :ج

 .ندارن شافرودست به خوبی نگاه کلی صورت به اما .هستش فرهنگی کار

 س: چرا به نظرت؟

گن چرا باید ما پول جا بدیم و  دارا می ج: بستگی به آدمش داره. مثال مغازه
شن. ي سري هم هستن که  دونی اصل قضیه رو متوجه نمی اینا هیچی. می

حت کنن جنس تو و بیرون مغازه فرق داره. اینا البته حماقتشونه. ت فکر می
 تاثیر تبلیغاتن.

 که ايممنوعه ايبکتا با ندار مجوز که اییبکتا خصوص در مشتریا نظر :س

 ه؟چی دارن فروشا دست

 اینکه به و دارن ارشاد وزارت به نسبت مردم که اعتمادي بی خاطر ه: بج

. ي چیز دارن تمایل بساطی کتاباي به بیشتر کنن، می سانسور را چیزها خیلی
بگم. االن ي سري از کتابایی که من دارم عینش تو جالب بذار واست 

کتابفروشیا هم هست. اما ي سري ترجیح میدن از من بخرن حتی اگه 
 کنن کتاب من بدون سانسوره. دونی چرا؟ چون فکر می تر بدم. می گرون

 : خودت بیشتر دوست داري از این کتابا بفروشی یا کتاباي غیر قانونی؟س

من ی بفروشم. هر چی دنبالش بیان. االن دنبال : واسه من فرق نداره چج
میان، منم میارم این کتابا رو. اینجا با انقالب فرق  ملت عشقو  پیش از تو

فروشم. البته ي جاها هم به  کنن که من هدایت نمی داره. همکارام باور نمی
کنم. ي بار یکی اومد دم بساطم معلوم بود که کارگره و وضع  آدمش نگاه می
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خواست دو قرن سکوت  گفت همه بدبختی ما از عرباس و می داره. میخوبی ن

خورد. عوضش واسش توضیح دادم  بخره. بهش نفروختم چون به دردش نمی
  که بدبختیش عربا نیستن.

 کنن؟ می برخورد جوريه چ دیگه باهم هافروشدست :س

 دارا. : بهتر از مغازهج

 ت چطوره؟ رابطه دارا اي بود. با مغازه س: پاسخ جالب و کافی

دونن که  شون خوبم. اول اینطوري نبود. االن می بینی که. االن با همه ج: می
شه. خب این  رو شلوغ می واسشون سود دارم. رفتار و بساطم جوریه که پیاده

واسه مغازه دارم خوبه دیگه. خیلی وقتا وایسادنِ آدما کنار بساطم واسه 
 دار سود داشته. مغازه

سه گفتگو وقت گذاشتی. اگه صحبتی داري که دوست داشته مرسی که وا :س
 باشی...

چ: نه رفیق، چه حرفی دیگه. اگه تو دوست داري باز سوال کن. اگرم نه به 
جاي اینکه حرفامو بیشتر از این چاپ کنی، ازم کتاب بخر. همه حرفاي به 

  جاس! درد بخور این

 

 

 



  1818ي  دو هفته نامه 15
1396بهمن  12  

 

 
 "جنگن! ها واقعا براي نون شبشون می خیلی"

ساله. لیسانس موسیقی دارد و مدتی است که کارتن  25س. م مجرد است و 
فروشد. از محالت پایین شهر به متروهاي باالي  کند و پیراشکی می خوابی می

گوید که حتی با سرعت باالي  شهر براي دستفروشی آمده است. خودش می
دارد. وقت و  اي بین باال و پایین شهر وجود توان پی برد که چه فاصله  مترو می

حوصله براي گفتگوي جدي نداشت. به متروهاي باالي شهر رفتیم و در حین 
هاي جدي کرد، پرسیدیم. شکل  شد سوال جا که می کار با او گپ زدیم. آن

تو موسیقی که پخی نشدم، "ي مصاحبه را خواند و با خنده گفت:  ارائه شده
 ."کنید! ببینم شما چه می

 بودي؟ کاري چه مشغول یفروش دست از قبل : سوال

 مستر، میکس، سازي،آهنگ کار کردم.  موسیقی سال 10 از بیشتر :بجوا

 داد اما.  . جواب نمیشعر

 اي؟ س: چه مدل موسیقی
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کردم. سبکاي دیگه هم کار کردم ولی رپ حالمو خوب  ج: من رپ می

 کرد. می

 س: بعد چی شد؟

 ج: بعدش تو هر کاري ي کمی وول خوردم تا رسیدم اینجا. 

 س: چه کارایی مثال؟

تو کار تعمیراتش  میدونی چیه؟ عمیق چاه سازيپمپج: اسماشم نشنیدي. 
. هر سازيجلوبندي رفتم. سازيسوله .نوساختم رنگ کردم. آهنگري بودم.

 کاري.

 فروشی؟ دست پس چی شد اومدي سراغ:س

کشید، هم پولی توش نبود. دوست داشتم بیشتر آدم  یم نم هم حوصله :ج
کشیدم. تا اینکه  فقط مواد می بودم و دردربهببینم. آدماي مختلفو. یه مدت 

خواستم پولم حروم باشه وگرنه  . نمیدربیاد مصرفم اومدم دستفروشی تا خرج
 کردم. فروختم و دزدي می مواد می

 ؟کنی چی مصرف می  :س

 نیس... هرچی گیرم بیاد : ولش کن. اینا مهمج

 س: دوست داري چی بپرسم؟

آورد)  ج: هرچی دوست داري. فقط عین آدم خوبا حرف نزن. (اداي مرا در می
 کنی! چی مصرف می
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 چطوره؟ دستفروشا باقی و خودت با مردم برخورد وع: نس

 مردم کل در اما .خوبه رفتارم هم خودم چون خوبه خیلی خودم شخص با :ج

 فهمم. اینو از بعضی رفتارا و حرفا می .ندارن ما به خوبی نگاه

 س: چه حرفا و رفتارایی؟

ج: چیزاي کوچیک. مثل همین االن. دیدي یارو چطوري خودشو تا کرد که 
زنن که طرف معتاده و  نذاره رد بشیم؟ یا مثال بعد ي جوري آروم حرف می

 دزده و ال و بل. 

 چطوره؟ فروشا دست با انتظامی نیروي و شهرداري نیروهاي برخورد :س

 خودشون با رو رفتار این نفر یه اگه که حد این :بنویس ريوهمینج دقیقا: ج

 ... بکنه

 س: یعنی چی؟

ج: یعنی همین دیگه. باید جاها عوض بشه تا ببینی. تو فقط کافیه به یکی 
 تنه بزنی اتفاقی، میخواد جرت بده.

 کنن؟ می برخورد چجوري دیگه باهم افروشدست :س

 به هم با کار حین اینکه بامردا  زنا و مردا. مثل همه جا: هستن دسته دو :ج

 صورت بینشون ايدیگه اتفاق هر یا میشه دعوایی و بحث یا خورن می مشکل
 ، بیسار و فالن ،بچه نه،وخ خرج دلیله ب آن. گیره ولی آخرش کوتاه می می

 که صورتی در .باشن داشته خوبی رفتار و باشن دوست باهم مجبورن
- انز اما .هندار ور بغلش فروشیراشکیپ نددی چشمدار  مغازه فروشیراشکیپ
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 نداره فرقی واسشونم -نمیاد خوشم زنا از کال و نبودم شون بین زیاد اینکه با

 چه و مرد چه ،دیگران اینکه دیدن چشم حسادتشون روي از اما بفروشن چی

 هیچ به هازن موجودات دیگه، مهم چیز یه و .ندارن رو بفروشن چیزي ،زن

 .کنن نمی رحم کسی هیچ به عنوان

 خواي ازدواج کنی هیچوقت؟ س: خودت نمی

 خورن. گم پس؟ زنا به درد نمی ج: واست چی دارم قصه می

 چیه؟ فروشیدست مافیاي درباره نظرت :س

 باشه اگرم نیس من کار توي حداقل چیزي همچین ض.مح التئالطا :ج

 اونا با ما وقت هیچ اصال که که هستن ما هايسريباال دست چند و چندین

 .کنیم نمی برخوردي

 .بگو داري دوست چی هر آخرت، حرف :س

 اینکه بخاطر نه .کنه دزدي نداره دوست کنه می فروشیدست که کسی:ج

 ماموراي خود این .نیستن بد هافروش دست اما فروشمدست هم خودم

 اذیت داریم ما بینید می اگه .اوناس خود از مشکل .بدن که هستن شهرداري

 منابع همه این با د.کنی پا و دست برامون مغازه یه. بدین ما به جا یه کنیم می

 روي زا که شغلیه یه فروشیدست کل در اما کنن، نمی کاري هیچ مالی

 .جنگن می شبشون نون براي واقعا هاخیلی .دربیاریم ولپ باید مجبوري
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کیاییان یا چگونه یاد گرفتم آقاي حسن "

 "دست از ترس بردارم و ناشر قانونی باشم!
 کاوه غالمعلی

آقاي حسن کیاییان، مدیر محترم نشر چشمه، چندي پیش یادداشتی با 
منتشر کردند. در این یادداشت  "تکثیر غیر قانونی کتاب و ناشران"عنوان 

ها (با تکثیر غیرقانونی کتب مجوزدار) در رکود  ایشان به نقش پر رنگ بساطی
جا قصد داریم با مرور یادداشت ایشان،  گیر نشر اشاره داشتند. در این گریبان

نظرات خود را مطرح کنیم. عنوان این یادداشت داراي ابهامی قابل توجه و 
کند. عطف واو در ذهن  لف را از همان ابتدا رو میجذاب است که دست مو

شود که عالوه بر تکثیر غیر قانونی کتاب،  خواننده باعث القاي این مسئله می
–تکثیر غیر قانونی ناشر نیز صورت گرفته است. در واقع آنچه ناشر قانونی 

دهد، حضور ناشر غیر قانونی است نه تنها  را آزار می -یعنی حسن کیاییان
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توانیم انتظار داشته باشیم که  جا می ر غیر قانونی کتاب. پس از همینتکثی

روي سخن نیز با نیروي انتظامی و سرکوب به عنوان آورندگان مادي قانون 
 ي قانون باشد.  انتزاعی در تقابل با فرد شکننده

این روزها اوضاع و احوال کتاب خوب "گوید:  کیاییان در شروع مقاله می
گوید که فروش کتاب به راه  شود. او نمی جا بازي آغاز می از همین ."نیست

کند تا بار معنوي افزوده شود. اما چرا  ي فروش را حذف می نیست. کلمه
تري یافته  مسال این رکود ابعاد گستردها"دهد:  فروش خوب نیست؟ جواب می

بیشتري از با مشکالت  _ام  ام و شنیده ـ تا جایی که دیده   را ها و کتاب فروشی
ي  بد این رکود کم سابقه چون هر پدیدهال.هاي گذشته مواجه کرده است سال

هاي آن از  دارد که شناخت ریشهابعاد مختلفی فرهنگی دیگري ـ  اجتماعی
ي کوتاه اشاره به یکی  قصدم از این نوشته .ي این مختصر خارج است حوصله

عینه  اي از آن را به تازهاز عوامل مهم این رکود است که چند روز پیش تصویر 
 زیاد تعداد از  ، براي کاري مقابل دانشگاه تهران رفته بودم .دیده و لمس کردم

 چند از ماه سه دو عرض در. شدم شوکه آن روي پیاده کتاب هاي بساطی
 تقاطع مانند ( دورتر مناطق در هم تعدادي. رسیدند بساطی ها ده به بساطی
را پهن  شان بساط)  انقالب میدان از باالتر کارگر خیابان یا ولیعصر با انقالب
خورد که تعداد  چشم می ها مقدار زیادي کتاب به در این بساط .بودند کرده
آن ابعاد  ."هاي پرفروش ناشران مختلف بود ها کتاب اي از آن توجه قابل

گیرد، فقط به دلیل کوتاهی یادداشت و  مختلفی که آقاي کیاییان نادیده می
اي از این نادیده گرفتن به علت  ه خارج بودن نیست. بخش عمدهاز حوصل

سهمی است که خود ایشان دارند. این ابعاد مختلف چه هستند؟ جدا از 
پذیرد که بخشی  وضعیت گند اقتصاديِ گریبانگیر همه، هر وجدان منصفی می

اعتمادي مردم به ناشران قانونی  از کاهش فروش کتاب به علت سانسور و بی
هر ناشر قانونی باید بپذیرد که در سیستم سانسور کتاب سهمی دارد  است.
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حتی اگر خودش سانسورچی نباشد. اما آقاي کیاییان به دلیل شرافتی که از 

خواهد حتی پیش خودش به این موضوع نظر کند. پر  ایشان سراغ داریم، نمی
ملکوت هاي ادبیات داستانی ما کدامند؟! بوف کور هدایت،  ترین کتاب فروش

هاي اخیر هم روزگار  هاي احمد محمود. در سال بهرام صادقی، همسایه
تواند  دوزخی آقاي ایاز براهنی و خسرو خوبان رضا دانشور. آیا ناشر قانونی می

ها بزند؟ اما در نظر او مشکلی نیست، به جایش  دست به چاپ این کتاب
قول آقاي کیانیان: کند! یعنی به  ي پر فروش آقاي نویسنده را سرو می قهوه

ها  از ده از گذشته در بازار کتاب این روال وجود داشته و دارد که هر ناشري("
تواند  ها می ترین آن ) با چند عنوان از پرفروش ي خود کتاب منتشر شده

اصطالح برو هستند که بار  هاي به ي کار بدهد و درحقیقت این کتاب ادامه
هاي به اصطالح برو طبیعتا  این کتاب" ...کشند دوش می مالی هر ناشري را به

اي شخصی  خانه شوند. تا حاال شما کتاب خوان تولید نمی براي قشر کتاب
اند.   ها مقطعی هایش به اصطالح برو باشند؟ این کتاب اید که تمام کتاب دیده

یک روز بامداد خمار است و روز دیگر هنر شفاف اندیشیدن. یک روز در 
وقت هم نگه  شعوري. هیچ یک روز در جستجوي بیجستجوي راز است و 

اند: یک کاالي مصرفی لوکس براي  شوند چون تماما مصرفی داشته نمی
جا که  از آن–خوان  خواهد متوسط باشد. براي فرد کتاب اي که می طبقه

اي  . عدهقیمت کتاب باالست -نسبتی میان سلیقه و جیب آدم وجود دارد
اندیشند به خاطر باال رفتن قیمت کاغذ است.  میدانند چرا یا فقط  هنوز نمی

این میان ساز و کاري وجود دارد به نام پخش کتاب. ناشري که اسمی در 
نکرده باشد باید چهل الی پنجاه درصد از قیمت پشت جلد را بدهد به واسطه، 
به پخشی. هیچ ضمانتی هم وجود ندارد که کتابش به خوبی دیده شود. عالوه 

گرفتن پول فروش کتابش چک هفت الی نه ماهه دریافت بر این براي 
کند. ناشر خوب پس از گذر از هزارتوي  مافیا رشد می است که جا کند. این می
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رود. البته نشر چشمه با زحمت  قیمت کتاب باال می خورد. ارشاد زمین می

فراوان دست اندر کارانش به حدي از بلوغ رسیده است که هم پخش 
ندین فروشگاه. اما قیمت کتابش فرقی با باقی ناشران خصوصی دارد هم چ

 گیرد.  ندارد. این هم بعدي دیگر از ماجراست که آقاي کیاییان نادیده می

کند و  اي باز می ي یادداشت آقاي کیاییان سر صحبت را با بساطی در ادامه
سپارند.  ها را تکثیر و به دستفروشان می اي کتاب شود که عده متوجه می

گیر خرید کتاب باشد، این افراد را  اینجا است که هر کسی پیجالب 
برد. دوست ناشري دست کم سه بار  شان را نمی شناسد اما به هر دلیل نام می

ام  من هم گفته؟ کند از من پرسیده است که کتاب مرا چه کسی کپی می
ي بعدي هم که او را ببینم باز همین سوال را مطمئنا خواهد  فالنی. دفعه

این افراد مشخص درست مثل ناشران قانونی هیچ تمایزي میان  سید.پر
زنند هم  گذارند و به شدت برابري طلبند. هم کتاب ناشردار می ها نمی کتاب

ها را به قیمتی  زنند هم کتاب نرو. بعد هم کتاب غیر ناشردار. هم کتاب برو می
ارند مثال برادران هاي عجیبی هم ند گذارند. اسم ها می پایین در اختیار بساطی

خانزاده، حسین سوري، فرهاد، زلفی یا محسن کچل! آقاي کیاییان پس از 
مراجعه به دفاتر یکی از اینها و طرف شدن با فردي لمپن به این نتیجه 

سال پیش براي  این معضل چند"رسد که دست به دامن قانون شود:  می
،  بین اهالی سینما آمده بود که در یک هماهنگی کامل هاي فارسی پیش فیلم

ها در  کنندگان غیرقانونی فیلم ، بساط تکثیر  انتظامی معاونت هنري و نیروي
صورت نهادهاي دولتی  ي این مداراي به این دامها.. .چیده شد زمانی کوتاه بر

درگیر در این ماجرا صورت خوشی ندارد. بعید است این نهادهاي قدرتمند 
ند نفر آدمی که به این عیانی دست به کار کردن بساط چ نتوانند از پسِ جمع

کیاییان که انتشاراتش در دولت مهر به دست  ."آیند زنند بر غیرقانونی می
خواهد. او  وزارت ارشاد مهر و موم شده بود، حاال از نهادهاي دولتی کمک می
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گوید که اینجا، جاي مدارا و اعتدال نیست. با  به دولت مدارا و اعتدال می

ترین راهکار همین  ا داشته باش، اما با بساط خیابان نه. سادهچشمه مدار
ها  است. هیچ تمایزي هم در نگاه ایشان میان این افراد تکثیر کننده و بساطی

 جا باید دو نکته را متذکر شد: وجود ندارد. در این

هاي فارسی نه به علت برخورد نیروهاي انتظامی  بساط تکثیر فیلم -1
دانلود اینترنتی برچیده شد. حاال چه این بلکه به علت گسترش 

تماشا و دانلود از طریق سایتی قانونی و پرداخت پولی اندك مثل 
فیلیمو باشد و چه از طریق سایتی مفت و غیر قانونی. در مورد 
کتاب با فیلم اما تفاوت وجود دارد. ترجیح عمومی این است که 

 چنان. کتاب روي کاغذ خوانده شود هم

فروشان کتاب، به  هاي ضربتی با دست جاي برخوردشود به  می -2
ها دست زد. مثال به به این صورت که درصد تخفیف  تعامل با آن

 ها داد.   پخشی و دالل را به آن

هاي  چشمه هم در میان کتاب  چند کتاب پرفروش نشر"نویسد:  کیاییان می
ز کتاب معروفی ا ، ها خصوص یکی از این کتاب ها بود به این بساطی
سر . کنیم ها است منتشر می بود که سال ي بزرگ معاصرمان نویسنده

، مرا شناخت و  قصد گرفتن اطالعات بیشتر ، به سخن را با بساطی باز کردم 
 دوم ي طبقه در دفتري به او ي اشاره به. کرد پوزش با مبرخوردي دوستانه توا

 عامل بود گفته که را کسی سراغ و رفتم حوالی همان هاي ساختمان از یکی
که با یک تبختر و  طرف. گرفتم هاست کتاب این غیرقانونی انتشار اصلی

آرامشی پشت میزش نشسته بود در پاسخ اعتراض من خیلی خونسرد گفت 
مان آورده بود و ما هم توي یک  اي از این کتاب را کسی براي که چند نسخه

ها تنها  این کتابآه از نهادم بلند شد که کارتن به شهرستان فرستادیم. 
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ها هم  کارتن به شهرستان شود و کارتن ها عرضه نمی در این بساطی
اي به نام عامالن تاکثیر کتب ناشردار  او نه تنها اشاره ."شود فرستاده می

یا او  را ببرد. "جاي خالی سلوچ"کند، بلکه حتی ابا دارد نام کتاب  نمی
جاي خالی تکثیري را  لوچجاي خالی سخواهد کتابش را تبلیغ کند یا  نمی
برد تا  آبادي را نمی داند و به همین دلیل نام کتاب دولت اصلی نمی سلوچ

تمایزي میان خود و ناشر غیر قانونی بگذارد. در صورت دوم مسئله پیچیده 
ي نام کتاب نیست پس  تکثیري حتی شایستهجاي خالی سلوچ شود. اگر  می

جاي خالی سلوچ خطر است و قلب درد ندارد. اما اگر  ي کپی بی دیگر نسخه
ي اصلی نداشته باشد پس دقیقا آقاي کیاییان در مقام  تکثیري فرقی با نسخه

دهد: یکی پرداخت دستمزد نویسنده، یکی  ناشر قانونی فقط دو کار انجام می
رشاد. در نتیجه اگر دو عامل حق مولف و حق قانون را حذف گذر از هزارتوي ا

ماند. انتزاع را  کنیم، تفاوتی میان ناشر قانونی و غیر قانونی باقی نمی
مجوزي مثل بوف کور و  ي کتب بی خاطر تا اینجا پیش بردیم تا مسئله بدین

شاد ایاز را مطرح کنیم. آیا ناشري تاکنون ارزش ادبی بوف کور را به وزارت ار
هاي احمد  یادآور شده است؟ یا اصال ناشري دنبال مجوز کتابی مثل همسایه

را از  قم دانشور هی هی جبلی قممحمود رفته است؟ یا همین چشمه وقتی 
فروشد، حق  اش مثل نماز میت و خسرو خوبان می هاي افست شده قبل کتاب

یس مرده است پردازد؟ آن هم زمانی که رضا دانشور در پار مولف را کامل می
و چشمه با چاپ کتابش خوشبینانه فقط برایش مجلس یادي برگزار کرده 

ها یعنی حذف بوف کور، حذف ملکوت. یاد  جمع کردن بساط بساطی است.
ي افست  افتم که در پاسخ به نظرش درباره اي از شاملو می مصاحبه
در  ."ندا همین دستفروشان هدایت را زنده نگه داشته": هایش گفته بود کتاب

اش در میان نباشد، باید به جاي آه  ضمن اگر آقاي کیاییان پاي منافع فردي
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ي بزرگ  کشیدن از نهاد، خوشحال باشد که به قول خودشان اثر نویسنده

      رود. معاصر کارتن کارتن به شهرستان می

ي نشر انتظار  شان در عرصه و زحمات  از آقاي کیاییان با توجه به حسن سابقه
ي ایشان،   رود. یکی دیگر از آن ابعاد نادیده گرفته شده در نوشته بیشتري می

اطالع از کتاب و  فروشان بی وار و کتاب هاي هایپرمارکت فروشی گسترش کتاب
شود مردم  نیازبین به مطالعه است. دقیقا همین تفاوت است که باعث می بی

ن، کتابفروشی اختران خا ي کریم ي کتاب به کتابفروشی نشر چشمه براي تهیه
ها بروند. کتاب به خاطر کتابتش پیوندي با تاریخ و بشریت  یا بعضی از بساطی

هاي لوکس کتاب و با آوردن بوتیکی  گاه دارد که نباید با به راه انداختن فروش
ها که گاهی میان  فروشی دارش کرد. این کتاب فروش خدشه به جاي کتاب

فروشند، آسیب بیشتري براي  اي کتابی هم می لوازم التحریر و کاالهاي هدیه
 نشر و تاریخش دارند تا بساطی که گلشیري و گلستان و هدایت دارد.  
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 این پایان راه نیست

 فریدون فوالدي

در اصل  این کلمهکارگر است.  ي سندیکا نامی آشنا براي بخشی از طبقه   
به معناي سازمان صنفی کارگران براي احیاي حقوق  وباشد  فرانسوي می

و  ها آنکارگران براي دفاع از حقوق و منافع  ي سندیکا در جریان مبارزه ها. آن
سندیکاي کشت و صنعت نیشکر  به وجود آمد. شان بهبود شرایط اقتصادي

شرکت این کارگر ایران است.  ي هفت تپه هم نامی آشنا براي بخشی از طبقه
سندیکاي  1353در سال  و آغاز کرد 1340را به طور رسمی از سال  کار خود

تا اینکه با وقوع انقالب و در پی آن آغاز جنگ، این واحد صنعتی تشکیل شد. 
هاي کارگري و مدافع  هاي سیاسی از جمله تشکل هاي بیشتر گروه فعالیت

ل یضد انقالب بودن غیر قانونی اعالم شد و تعط ي منافع کارگر به بهانه
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هاي کارگري تحت پیگرد قرار  . در این بین تعدادي از افراد تشکلگردید
 و تعدادي هم به اعدام محکوم شدند. ندگرفت

در چند مرحله حقوق کارگران شرکت  1387, 1386, 1385هاي  در سال
 نیشکر هفت تپه به تعویق افتاد و این خود سرآغاز اولین اعتصابات گسترده

د که ضعف ردنک ابتدا کارگران معترض گمان می این کارخانه شد. در در
مدیریت و عدم وجود مدیر الیق در راس کار باعث به وجود آمدن مشکالت 

ان بهبود ش با تغییر مدیریت و قرار گرفتن فردي کاردان مشکالت شده است و
مدیریت  تغییر دربا گذشت زمان پی به این نکته بردند که ولی خواهد یافت. 

 .آنان باز نخواهد کرد اي از کار گره

خاموش با گسترش اعتصابات، مقامات دولتی و کارخانه به امید  86در سال 
این امر نه تنها  .زدند معترضیناعتراضات دست به بازداشت تعدادي از  کردن

براي تپه باعث عقب نشینی نشد بلکه باعث گسترش و اتحاد کارگران هفت 
تر از قبل شد  اعتراضات گسترده 87دستیابی به حقوق خود نیز شد. در سال 

کارگران بعد از نامه نوشتن به مقامات دولتی  .و شکل جدیدي به خود گرفت
از جمله فرمانداري براي رسیدگی به مشکالت خود و عدم پاسخ روشن از 

 ي این اقدامات، از جمله .دست به اقدامات جدیدي زدند ،طرف این مقامات
نیروهاي  ي که باعث حمله بود دن شعاردر سطح شهر و سر دا یراهپیمای

ارگران تحت فشار شدید اقتصادي و در ادامه کامنیتی به راهپیمائی شد. 
و آن را مسدود  تنداهواز رفت-المللی شوش بین ي معیشتی به سمت جاده

در کارگران  کردند که نتیجه آن مختل شدن حمل و نقل در این محور بود.
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هاي خود را نیز همراه  خانواده توانستند نهاعتراضات بیرون از محیط کارخا

به ناچار تعطیلی  تداوم آنمدیریت کارخانه در پی اعتراض گسترده و  .کنند
 را چند ماهی به تعویق انداخت. واحد

آغاز شده بود، کارگران پی  87اردیبهشت  16که از   روزه 50پس از اعتصابات 
شوراي  57که شوراي اسالمی کارخانه (در اوایل انقالب  ندبه این موضوع برد

اسالمی کارخانه جایگزین شوراي کارگري کارخانه شده بود) نهادي است که 
هاي کارگران  کند و به هیچ یک از خواسته کامال منافع کارفرما را تامین می

اي به مقامات دولتی خواستار ایجاد و  طی نامه در این راستا. داردن یتوجه
 خواستهنمایندگی افراد مورد اعتماد خود شدند. این  اتشکیل تشکلی دیگر ب

اي امنیتی مورد بررسی  در شوراي تامین استان خوزستان به عنوان مسئله
 .روبرو شدقرار گرفت و با مخالفت شدید مقامات دولتی و مدیران کارخانه 

ا از طرف رغم تمامی فشاره سندیکاي نیشکر هفت تپه علی 87در یکم آبان 
وزارت کار و مقامات امنیتی و سازمان اطالعات با برگزاري انتخابات براي 

 از ترراي گیري بیش در این ت مدیره حیات مجدد خود را بازیافت.ئتعیین هی
تا به  و با تشکیل سندیکا در چند سال گذشتهشرکت داشند. کارگر  هزار نفر

ران کشت و صنعت حال چندین و چند اعتصاب و اعتراض از طرف کارگ
نان به طور آتوان به چند مورد از  نیشکر هفت تپه انجام گرفته است که می

 اشاره کرد: تصرمخ

18/06/1388 
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شهریورماه دست از کار کشیدند . اعتراض 18شنبه 4نفر از روز  500از  تربیش

 40ساعت به کمتر از  120از ها   و اعتصاب به خاطر کم کردن اضافه کاري
بندي مشاغل مبنی بر سخت و زیان آور بودن   اجرا نشدن طرح طبقهساعت و 

با دست کشیدن از کار و  و پنجشنبه شنبهچهارروز کارگران در  بود.کار 
سئولین هیچ یک از مدر مقابل اما زدند.  اعتراضتحصن در محوطه دست به 

شان حضور نیافت. سندیکا که از  در جمع آنان براي گوش سپردن به مشکالت
شده بود، در امان نماند: با برگزاري مجمع عمومی احیا س مصائب مختلف پ

 سازي شد. دستگیر شدند یا براي آنها پرونده ي آن اعضاي هیئت مدیره

11/07/1388 

از ساعات ابتدایی صبح روز شنبه، صدها تن از کارگران دست به اعتصاب 
اه خود و منظم دو م ي خواستار پرداخت حقوق معوقه اعتصاب کنندگان زدند.

با گذشت ساعاتی از اعتراض، نه تنها جوابی از . شدن دستمزد دریافتی بودند
به برخورد  سوي مدیران شرکت دریافت نکردند بلکه با تهدید حراست

دومین بار  88روبه رو شدند. در سال فیزیکی در صورت پایان ندادن تجمع 
 ند.دز که کارگران کارخانه دست به اعتصاب می بود

26/02/1392 

صبح دست به اعتصاب  ي نیشکر هفت تپه از ساعات اولیه ي کارگران کارخانه
 در پی عدم پرداخت واقعهاین  تا روز بعد نیز ماجرا ادامه داشت.زدند و 

درصد افزایش  25 عدم اعمال چنین توسط کارفرما و همدستمزد فروردین 
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رگران در اعتصابی کا هاي حقوقی بود. در فیش جاري  حداقل مزد براي سال

اجراي  ،اعمال افزایش حداقل مزد ودستمزد معوقه  عالوه بر پرداخت  متحدانه
کارفرما در مورد اجراي  را خواستار شدند. فوري طرح طبقه بندي مشاغل

طور مرتب کارگران را سر ه بندي مشاغل با دادن وعده و وعید ب طرح طبقه
با حضور مدیریت  .درک ي میدواند و عمال از اجراي این طرح خوددار می

اعالم کردند تا رسیدن  کنندگان و اعتصاب اي از مذاکرات حاصل نشد نتیجه
ویژه اعمال بی کم و کاست درصد افزایش حداقل مزد ه هایشان ب به خواست

 چنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. هم

19/09/1396 

خود مقابل  ي مطالبات معوقهگروهی از کارگران براي دومین روز متوالی بابت 
علت برپایی این تجمع  انمعترض ي ساختمان اداري تجمع کردند. به گفته

اي بخش صنعت و کشاورزي و  صنفی، پرداخت نشدن معوقات مزدي و بیمه
مدیریت بخش خصوصی در  ها ازعان داشتند که بود.آن گانمشکالت بازنشست

شی از مطالبات کارگران را پرداخت حداقل بخ ي وعده روز قبلجریان تجمع 
 هستند.هاي خود  اما هنوز نگران برطرف نشدن دغدغه ه استداد

طی  .کوچکی از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه استبخش ایناها تنها 
هفت تپه به خاطر وضعیت بد معیشتی و کارگران ها بارها و بارها  این سال

که -سر تشکل کارگري  ي خود و مبارزه بر هاي معوقه پرداخت نشدن حقوق
دست به مبارزه و اعتراض  -است از طرف دولت غیر قانونی خوانده شده

کارگران ، 93ات اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در سال زبه موا اند. زده
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 معدن بافقمعدن بافق یزد نیز دست به اعتصاب زده بودند ولی چرا کارگران 

هاي خود تا حدي  باشند و به خواستهدستاوردهاي بیشتري داشتنه به مراتب 
 ؟دست یابند

بیشتر بعد از ایجاد آن  سندیکاي هفت تپه ي بعضی از اعضاي هیت مدیره
اند و  صرف ارتباط گرفتن با نهادهاي جهانی نموده را وقت و تمرکز خود

در  .ارتباط آنان با کارگران کارخانه و محیط کار هر روز کمرنگتر شده است
سندیکا را  ها، آن بادائمی ن به مسائل روز کارگران و ارتباط پرداختکه  حالی

باعث شد  انکارگر ي هاي کارگري از بدنه . دور شدن نمایندهکند قوي می
کارگران که دریافت بعضی همچنین مراحل بعدي مبارزه به کنار زده شود. 

شان در اعتراضات بود، بعد دریافت بخشی  ي اصلی هاي معوقه خواسته حقوق
البته باید در نظر  تا حد زیادي از فعالیت کنار کشیدند.مطالبات خود  از

داشت که سندیکا در این ضعف نقش دارد و بارها مشاهده شده است که 
.  هاي معوقه انسجام و اتحاد ببخشد تواند کارگران را پس از دریافت حقوق نمی

را با دیگر ها سندیکا کمتر تالش نموده است تا ارتباط خود  عالوه بر این
سندیکاها و دیگر کارگران مستحکم کند. به طور مثال در تاریخ  

در  کارون شوشتر جمعی از کارگران کشت و صنعت نیشکر 07/08/1390
اي وسنوات و عدم اجراي قانون  سوابق بیمه ي  اعتراض به عدم محاسبه

تجمع   مشاغل سخت و زیان آور مقابل درب شمالی مجلس شوراي اسالمی
سال کار به صورت قراردادي به  30الی  20 ي این کارگران با سابقه .دکردن
بیمه با تامین اجتماعی دچار  ي در محاسبات سابقه وند شبري اشتغال دا نی

توانست فرصت خوبی باشد تا سندیکاي نیشکر  جا می . اینندبود  مشکل شده
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ایجاد هفت تپه از خود فراتر برود و با کارگران نیشکر کارون شوشتر 

در معدن بافق یزد شاهد این موضوع  بستگی کند که این اتفاق رخ نداد. هم
هم متحد بودند بلکه عملکرد آنان بخشی  بودیم که نه تنها تمامی کارگران با

د. حمایت و اتحاد تمامی کرنیز با آنان همراه  را از مردم شهر بافق یزد
ت در اعتصابات و حمایت و شرک ،هاي مختلف از یکدیگر کارگران بخش
هاي دیگر بارها و بارها باعث عقب نشینی دولت و مدیران  کارگران بخش

خود  مطالباتدریافت بخشی از  بعدکارگران بافق یزد نه تنها  .معدن شد
با قدرت بیشتري دست به جدید  بلکه براي گرفتن مطالبات نرفتندعقب 

با جلوگیري از نفوذ  کارگران معدن بافقتر از همه اینکه  مهمزدند.  اعتراض 
که فقط به دنبال منافع و -کارگري حقوق هاي به ظاهر مدافع  افراد گروه

 برخالف بافق یزد ولی .نگذاشند مبارزه به بیراهه برود -خوراك خبري هستند
متاسفانه این افراد منفعت طلب بارها و بارها در اعتراضات کارگري نیشکر 

یروزي رسیدن اعتراضات به حق کارگران پ به و مانع از ندهفت تپه نفوذ کرد
به ظاهر آزاد  یهاتحاد ي آخر آن سخنرانی و ایراد این سخنان که نمونه ندشد

 باید کارخانه را تصاحب کنند.کارگران که بود  )ي آزاد کارگران ایران اتحادیه(
هاي الزم و شرایط هار  مشخص است که بعد از تصاحب کارخانه بدون پشتوانه

   داري چه اتفاقی خواهد افتاد. سرمایه

بس شیرین براي کارگران است ولی در  اي به وجود آمدن سندیکا پیروزي
هاي  سندیکا محصور شدن و عدم ارتباط و اتحاد با دیگر تشکل ي حیطه

در د شد. اههاي به حق خو نرسیدن به خواسته گی و کارگري باعث عقب مانده
برد. نگاهی که باید  راهه می واقع نگاه صرفا سندیکالیستی، سندیکا را به بی
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به پس از تشکیل سندیکا در جهت منافع عمومی کارگران حذف گردد. 

دستیابی به حقوق خود  در جهتراستی سندیکا پایان راه براي کارگران 
براي اتحاد تمامی کارگران و حمایت همگی آنان از  نیست بلکه تازه اول راه

 خود هست. 
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رمان ژرمینال: سفر اتین النتیر در میان "
 "جوامع کارگري

 منصور حیدرنژاد

 شناسی، روان نظر از :شد منتشر 1885 سال در زوال امیل ماندنی یاد به اثر ژرمینال
 جامعه در که است 1860 دهه در پیشگام داستان یک ژرمینال سیاسی و اجتماعی
 20 مجموعه از زوال رمان سیزدهمین داستان این. گذرد می فرانسه شمال در معدنی
 یک اجتماعی و طبیعی تاریخ: بود شده نوشته آن مورد در که بود ماکار روگن جلدي
 و بگیران، حقوق قیام. است کارگران اعتصاب داستان. دوم امپراطوري تحت خانواده
 .است کار و سرمایه ي مبارزه میپاشد، هم از زدنی برهم چشم در که اي جامعه
 اوراق میدان به را بیستم قرن چالش ترین مهم که است این در ژرمینال اهمیت
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 اتیِن. دهد می روي فرانسه، شمال در سنگ،  زغال معدن در ماجرا. کشد می داستان
 وورو، معدن در سپس اخراج، کار از خود رئیس به زدن  سیلی جرم به النتیه،

 معدنجیانی. شود می سهیم معدنچیان دشوار زندگی و کار در اتین. شود می استخدام
 با عصیانگرش خوي سبب به اتین. اند کرده زندگی  برده همچون نسل به نسل که

 و گیرد، می ارتباط سوسیالیست رهبران با. خیزد برمی مخالفت به خویش کار شرایط
 پس معدنچیان. انگیزد برمی را اعتصاب و دهد، می سازمان را معادن شرکت با مبارزه

 باور ولی گیرند، می سر از خویش کار دوباره اجبار، روي از مبارزه، نیم و ماه دو از
 رسد، می بحرانی مراحل به معدنچیان مبارزه. است پذیر امکان هم باز مبارزه که دارند

 جاي بر را ها  کشته و کنند، می تیراندازي کنندگان  اعتصاب روي به سپاهیان
 پیروزي آن اما است، داران  سرمایه آن از پیروزي هرچند کار پایان در. گذارند می

 رود؛ می پاریس به است نو دورانی یادآور که بهاري، صبح یک در اتین. ست ظاهري
 انتها بی فریادهاي از است اي مجموعه ژرمینال.گیرد پیش در اي تازه ي مبارزه تا
 ارث به را زمین هرگز که فقیري مردم بدبختی مقابل در و ستم و ظلم به اعتراض در

 والنسین در دونن کار حال در معادن به سفري و گسترده تحقیقات از بعد. برند نمی
 بهار. نوشت 1885 ژانویه تا 1884 آوریل از وار دیوانه ماه ده در را ژرمینال زوال

 .گرفت قرار استقبال مورد شورانگیزي صورت به و شد حاضر کامل، کتاب سال همان

 که انقالبی تقویم) آوریل اوایل تا مارس ماه اواخر( هفتم ماه به ژرمینال ي کلمه
 یک ژرمینال ابتدا همان از. دارد اشاره بود، کرده انتخاب 1805 تا 1793 از فرانسه

 در) دانتونیست  و ابرتیست( انقالبی جناح دو دوم سال در: بود دراماتیک ماه
 ملی کنوانسیون به پاریسی گرسنگان سوم؛ سال در و شدند زده گردن ژرمینال
 .بردند یورش
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 خواهان جمهوري با و بود جا آن در پاریس از بخشی سرکوب جریان در زوال

 La مناطق در و 1869 سال در معدنچیان اعتصاب و کرد می همدردي

Ricamarie  و Aubin داستان روي بر تمرکز براي او بخش الهام 1884 سال در 
 جوامع میان سفرش در النتیر اتین شخصیت ما کتاب این در .بود ژرمینال انقالبی
 به را امیدي نا و خشونت با رو در رو مواجهه برایش که کنیم می دنبال را کارگري
 .شود نمی بهتر دنیایی به ایمانش دادن دست از باعث ها این ولی آورد می همراه

 حریص معدن از بزرگتر حتی. است ژرمینال در شخصیت قدرتمندترین خود زمین،
 هم و زیبا هم  زمین کند، می تباه را ها انسان گوشت رحمانه بی که شرارت جانور و

 حالتی در که شریري نامادري: «کند می توصیف چنین را آن زوال. است وحشتناك
 .»کند می عام قتل تصادفی طور به را خود فرزندان گستاخانه دیوانگی، و جنون از

. کند فرار خود نسب و اصل از تواند نمی که گراست طبیعت یک از خوبی نمونه اتین
 یک نیز اتین که شویم می متوجه وقتی ندارد تعجبی و است الکلی فرد یک پدرش
 را این و است آگاه دارد مست اي ریشه و اصل که موضوع این از البته. است الکلی

 الکل، به اعتیادش از خاص طور به و اتین از زوال تصویر. داند می بیماري یک همچون
 هر اینکه و دهد می نشان را ها انسان اصل و ذات به گرا طبیعت نویسندگان عالقه

 خصوصیات بلکه برد می ارث به خود مادر و پدر از را خود چهره تنها نه شخصی
 .کند می دریافت نیز را آنها شخصیتی

 هویتی بحران دچار را خواننده است ممکن گرا طبیعت اي نویسنده رمان خواندن
 کالسیک هاي رمان از یکی و زوال برجسته آثار از یکی مطالعه اما نماید مدت کوتاه

 .ارزد می خطر این پذیرفتن به و نیست لطف از خالی فرانسوي

 


































