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 سخنی با خوانندگان
 هیئت تحریریه

گیري این نشریه باشد؟ اتهامی که از سوي ي شکلتواند دست مایهآیا نشر عقاید و ترویج آن می
نشر شود؟ اندرکاران چنین نشریاتی وارد است، تا چه اندازه شامل حال ما میدستگاه امنیتی به دست
)! جنبش کمونیستی و مبارزات و افکار مارکسیستییسم تاریخی تبلیغ ماتریالافکار و عقاید ملحدانه (

ي طبقاتی بخشی از اي طوالنی است. معرفی متفکرین این مبارزهي کارگر داراي تاریخچهطبقه
ي عمل فعالین این جنبش در هر زمانی است و ما نیز اصوالً نباید از این قاعده رسالت و برنامه

توان مدعی بود که در این هشت شماره رسانه نمیمستثنا باشیم. با توجه به بضاعت اندك این 
شود اقدام قابل توجهی در این راستا صورت گرفته است. چند عامل به شکل موازي باعث می

 معرفی و تبلیغ افکار و عقاید به شکل جدي در دستور کار نشریه قرار نگیرد.

ه به اجتماعی نبودن گفتمان نشینی جنبش کارگري از قدرت سیاسی در ابعاد جهانی و با توجبا عقب
تواند مورد مخالفت دستگاه ي سیاسی لزوماً نشر این افکار و عقاید نمیسوسیالیستی به عنوان پروژه

امنیتی قرار بگیرد (گویی در صورت مخالفت هم کار زیادي از دستش بر نمی آید). بورژوازي حاکم 
گذاري آکادمی تالش کرده است تا از تأثیر يجا با راندن ادبیات سیاسی و انقالبی به حیطهدر همه

ي سیاسی کارگران جلوگیري کند. تولید ادبیات جنگ سردي و لیبرال تحت این ادبیات در مبارزه
ي نظري و پوشش ادبیات مارکسیستی تالشی بوده است براي ایجاد اغتشاش در فضاي مبارزه

راستاي این اقدامات، فکري همعملی. محصور کردن این ادبیات در محیط هاي محفلی و روشن
ي اینها حجم دستگاهی تا حدودي کارآمد براي سرکوب را شکل داده است. اما با وجود همه

فراوانی از ادبیات سیاسی مربوط به جنبش کمونیستی در حال انتشار است. مترجمان فراوانی در این 
ار کالسیک مارکسیستی سهم ي آثار متفکرین روز مارکسیسم و آثکنند. ترجمهحیطه فعالیت می

ي سال مبارزه 100سزایی از بازار نشر را به خود اختصاص داده اند. آثار فراوانی که در طی این به
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؛ در سطح وسیعی اند همچنان به شکل قانونی و غیرقانونیکمونیستی در ایران تولید و ترجمه شده

آرشیوهاي کاملی از این ادبیات را در هاي دیجیتال شوند. درفضاي مجازي، کتابخانهنشر میباز
گذارند. فعالین چپ و محافل اپوزیسیون چپ در تولید و انتشار ادبیات دسترس همگان می

اند. حاال آثار مرتضی مارکسیتی سهمی را (همراه با کمی و کاستی هاي) به خود اختصاص داده
ي شود. کتابهایی که اجازهمحیط (یکی از شخصیتهاي اپوزیسیون چپ) به شکل قانونی منتشر می

اند، تولید شده 57اند، کتابهاي تجدید چاپ نشده، کتابهایی که در گرماگرم انقالب نشر نگرفته
ي ایرج ي مارکس به ترجمهدربساط هر دستفروش کتابی قابل حصول است. حاال سرمایه

ي تضوي سرمایهاي تازه از حسن مرشود و انتشارات هرمس با ترجمهاسکندري تجدید چاپ می
-محمد"لوکاچ که توسط رفیق شهید  "تاریخ و آگاهی طبقاتی"کند. کتاب مارکس را منتشر می

ي نشر مجدد داشته باشد؛ چرا ترجمه شده است، امروز دیگر اهمیتی ندارد که اجازه "جعفر پوینده
اینها دیگر  که به راحتی در اینترنت و بساط دستفروش ها قابل دسترس است. این کتاب و مانند

توان ادبیات مارکسیستی را ادبیات ي اینها دیگر نمیقابل امحاء و نابودي نیستند. با توجه به همه
زیرزمینی خواند. کتابهاي جلد سفید تبدیل به نوستالژي سالهاي دور شده اند. با این شرایط نشر 

ي واندن یک مقالهاي منتفی است. به جاي خي کاغذي چند صفحهچنین ادبیاتی در یک نشریه
ي آثار راحتی مجموعهتواند بهي پیگیر میي کوچک، خوانندهکوتاه از لنین یا مارکس در این مجله

جلدي لنین را براي مطالعه برگزیند. پالوده کردن و معرفی آثار مورد اعتنا اگرچه امري ضروري و  3
خواه و که یک فعال جنبش عدالت اي استمهم است، اما سیر مطالعاتی و اقدام به دانستن مبارزه

 کارگري خود باید بپیماید . 

وجود اتهام تبلیغ و ترویج ماتریالیسم تاریخی و ادبیات مارکسیتی اگرچه ممکن است باعث شعف ما 
-باشد، اما گویی از واقعیت فاصله دارد. آنچه در شمارگان پیشین و این شماره توسط ما منتشر می

اند تا آنچه افکار نمی شود. نویسندگان این نشریه تمام تالش خود را کردهشود شامل تبلیغ عقاید و 
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ي قدرت سیاسی و اجتماعی در حال رخ دادن است را بررسی کنند، تا منفعت سیاسی و در حیطه

 ي کارگر را تشخیص داده و سهم اندکی در مبارزه با دژخیم سرمایه داشته باشند. اجتماعی طبقه
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 گوشت تورم و فرودستان در چرخ مقاومت کارگران

 پروانه مستوفی
اند و داریم به  تورم انداخته مان در چرخ گوشت ما را با گوشت و پوست و استخوان ياحساس مشترکی است: همه

آور قیمت  چیزان، فرودستان و بیکاران، به جز افزایش سرسام شویم؛ برخی از ما کارگران، بی معناي واقعی کلمه له می
کنیم. پنجه نرم می و حتاج زندگی، با دستمزدهاي معوقه، اخراج و تعدیل و بیکاريِ چندماهه و چندساله نیز دستمای

روز  براي قشرهایی از ما، وضعیت از این هم بدتر است و در شرایط وخیم اقتصادي، نزدیکانِ بیماري داریم که روزبه
چیزسازيِ  گوشت فقیرسازي و بی شود. ما را در چرخ حادتر میشان حادتر و  در فقر و نداري و فالکت، وضعیت جسمانی

 زمان درخواست دارند که نُطُق هم نکشیم. اند و هم مداوم انداخته

ها از فوالد باشد! در این شرایط سخت  مان کلفت و استخوان سریم و روزگار سخت باعث شده تا پوست اما ما سخت
چیزان،  ایم. ما کارگران، بی ي بالهت و جنون نیفتادهورطه م و به ای مان را از دست نداده هم، ما قدرت تحلیل

رحم هستیم. ما از  شدگان به تقدیر و سرنوشت بی کاران، و نه وادادگان و تسلیم فرودستان و بیکاران، نه لشکر خراب
قت را از کُنه شرایط توانیم حقی نقطه چنان اشرافی به ما داده است که میکنیم که آن اي به واقعیت نگاه می نقطه

 وخیمِ موجود بیرون بکشیم و باالخره راهی به دنیاي بهتر بیابیم.
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ي ما کمر بسته است؛ حاال دیگر آمارهاي  اتفاقاتی که در اقتصاد ایران افتاده است، مستقیماً به فقیرسازي فزاینده

زان افزایش شاخص قیمت کل کاالها و کنند. طبق آمارهاي مرکز آمار ایران، می رسمی هم تورم کمرشکن را تأیید می
درصد رشد  5,2روز مرداد سال جاري)  31خدمات مصرفی خانوارهاي کشور تنها در یک ماه مرداد (یعنی در عرض 

درصد رشد داشته و  5,2داشته است. تنها در یک ماه مرداد امسال، شاخص قیمت کاالها و خدمات نسبت به تیرماه 
هم که تورم کمرشکن  91سابقه است! حتی در سال  بی 80ي  و دهه 90ي  ي تورم در دهه این میزان افزایش ماهانه

را تجربه کردیم، شاخص قیمت کاالها و خدمات در هیچ ماهی از سال، چنین افزایشی را تجربه نکرد. این را آمارهاي 
گران مستقل؛  تحلیل ي آن نیز توسط یک نهاد دولتی انجام شده و نه توسطگویند و محاسبه رسمی به ما می

ها ي مرداد برسند. اما عجالتاً الزم نیست آن ماهه گران مستقل ممکن است به عدد باالتري براي تورم یک تحلیل
 سازد. چیز را روشن میبراي کشف این تورم، فسفر بسوزانند چرا که آمار رسمی خود بیانگر فاجعه است و همه

کنیِ ما کارگران و فرودستان مشغول است، کافی است افزایشِ  به پوستکه دقیقاً بدانید تورم چگونه براي این
مقایسه کنیم: بنا  96را با کل افزایش همین شاخص در سال  97ي شاخص قیمت کاالها و خدمات در مرداد  ماهانه

اما تنها  درصدي را تجربه کرد. 8,2، افزایش 96به آمارهاي مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کاالها و خدمات در سال 
اکنون سیل تورم به  درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که از هم 5,2در یک ماه مرداد امسال این شاخص 

درصد  9,1، 97ي مرداد  ماهه ي یک ها در دوره ها و آشامیدنی راه افتاده است. از این بدتر، شاخص قیمت خوراکی
سابقه است؛ در  شمسی بی 80و  90ي  در در مرداد امسال، دهه افزایش یافته است. بازهم میزان رشد این شاخص

درصد بود و حاال این  7ها  ها و آشامیدنی کرد، میزان رشد ماهانه شاخص قیمت خوراکی که تورم غوغا می 91بهمن 
 در راه است. 91تري نسبت به سال  کننده  دهد که سیل ویران شاخص رکورد جدیدي برجاي گذشته و این نشان می

درصد، قیمت  32,6، 96نسبت به مرداد  97باز بنا به آمارهاي مرکز آمار ایران، قیمت گوشت گوسفندي در مرداد 
درصد، قیمت  53,7مرغ درصد، قیمت تخم 25,7درصد، قیمت ماست  22,3درصد، قیمت مرغ  27,2گوشت گوساله 

درصد افزایش یافته  39,7فرنگی وجهدرصد و قیمت گ 84,1درصد، قیمت خیار  82,9درصد، قیمت موز  83,7سیب 
داري وحشیِ  ي سرمایه رسد. حاال اقتصاددانان شیفته مان هم نمی مان به دهان اند؛ کم کم دست است. آمارها روشن

گویند اگر اوضاع به همین منوال باشد، رکورد بیشترین میزان تورم در ایران بعد از جنگ جهانی دوم که در رحم می بی
هاي  دولت هاشمی رفسنجانی روي داد تا پایان امسال شکسته خواهد شد. با توجه به سیاست و در 1374سال 

 داري در ایران، اوضاع اما حتی بدتر از این هم دنبال خواهد شد. شده توسط دولت سرمایه اقتصادي دنبال
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و » مرکزي هستند ذخایر ارزي دولت، ناموس بانک«عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزي، اخیراً گفته است 

ها را هم دارد.  بانک مرکزي نه تنها قصد دارد در شرایط بحرانی موجود، این ذخایر را حفظ کند، بلکه قصد افزایش آن
مان شود! تعجب نکنید! این همان دولتی است  ظاهراً در این وادي ناموسی، تنها ما نامحرم هستیم و نباید چیزي خرج

گفت که کل نیازهاي ارزي کشور را بر اساس نرخ دالر  ي و همین چند ماه پیش میکه اواخر فروردین ماه سال جار
داران براي واردات کاالهاي  تومانی به حلقوم سرمایه 4200کند. در آن مقطع، هرچه ارز  تومانی تأمین می 4200

بعد که کاالها را از خارج  جا بلعیدند و ها همه را یک شان ریخته شد، آن ي موردنیاز کارخانجات مصرفی یا مواد اولیه
وارد کردند یا مواد اولیه را وارد کرده و با آن محصول نهایی ساختند، همه را در بازار بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد 

ها همه پولِ مفتی بود که از جیب ما کارگران و فرودستان به جیب  اهللا فروختند. این گذاري کردند و به خلق قیمت
 رفت. پیش از آن هم البته اتفاقات مهمی روي داده بود. داران، می رمایههاي ما، س انگل

هایش را فراموش  کردناش برسد تمام قُمپز در رغم تمام ادعاهایش ترسو است؛ بوي خطر که به مشام سرمایه علی
دالر جهانگیري، تومانی، معروف به  4200که دالر کند مفرّّي امن براي خود بیابد. پیش از این کند و سعی می می

داران  شود، ترس بخش عظیمی از سرمایه ي این که ترامپ تهدید کرده بود از برجام خارج می معرفی شود؛ به واسطه
هاي خود را به پول نقد تبدیل  از سر ترس، بخش بزرگی از سرمایه 96خُرد و کالن را فرا گرفته بود. آنان از مهرماه 

ها مفري بود که باید از خوف خروج دولت آمریکا از  خریدند. سکه و ارز براي آن کردند و با آن، سکه و ارز می می
ها در  قدر پول به سمت بازارهاي ارز و طال بردند که قیمت کردند. آن جا منتقل می هاي خود را به آن برجام، سرمایه

ودست رفتند و قیمت آپارتمان و زمین را این دو بازار سر به فلک کشید و بعد از آن نیز به سراغ بازارِ سرپناه مردمِ فر
بلعیدند.  چرخیدند و ارز و سکه را فرو می و پادوهایش نبودند که در کف بازار می " سلطان سکه"به آسمان بردند. تنها 

هایی  هاي بزرگ، سلطان سکه و پادوهایش، پاپتی ها و هلدینگ ها و شرکت دارهایی نظیر بانک سرمایه پیشِ کالن
رسد که در این شرایط باید دالر و سکه بخرند و وقتی تب خرید  دارها می سرمایه د! وقتی به ذهن خردهبیش نیستن

هایی نظیر بانک ملت و بانک اقتصاد نوین و بانک  و شرکت  هاي خصوصی گیرد، چرا بانک دالر و سکه باال می
شان اقدام به  ي پولی موجود در دستان ایهپارسیان و ایران خودرو و غیره و ذالک با آن همه شرکت زیرمجموعه و سرم

 خرید سکه و ارز نکنند. معلوم است که خریدند و اقدام کردند.

داري ریز و درشت بود که قیمت ارز و سکه را به آسمان  هاي سرمایه داران و شرکت ي سرمایهجانبه این هجوم همه
دید؛ این پاسِ گُلی مفت و مجانی  در خواب هم نمیبرد. از ترس خروج ترامپ از برجام، آنان کاري کردند که ترامپ 

داري ایران کند. با  ي گشاد سرمایه توانست آن را وارد دروازه اي هم می ساله به ترامپ بود؛ پاس گلی که هر کودك سه
ر هاي آمریکا هنوز نیامده بودند، اما آثارشان بر سر تمام مردم در حال آوار شدن بود. د این هجوم، گرچه تحریم
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خورد؛ اما با  داري رقم نمی ي سرمایه و پرسود براي جامعه» خوب«ي  بینیِ سرمایه، همواره آینده داري با خوش سرمایه

ریزد، با امیدي در دل و با یاد خدا بر  رود. کشاورزي که در زمین بذر گندم می بدبینی قطعاً سرمایه در بحران فرو می
اش را به  ار اما اگر امیدي در دل نداشته باشد، از خوف سقوط در آینده، پولد دهد؛ سرمایه لب، این کار را انجام می

داران دیگر نیز در همان زمان دقیقاً  داند که همه سرمایه اش حفظ شود. او نمی برد که به قول خودش ارزش جایی می
کند تا با تبدیل  سعی می شود و دهند (و حتی اگر بداند هم حجت بر او بیش از پیش تمام می همین کار را انجام می

داري  گیرد، اقتصاد سرمایه اش به ارز و سکه از قافله عقب نیفتد) و چون این کار در ابعاد وسیعی صورت می نقدینگی
دارانی که در ایران مدعی بودند، آمریکاستیز هم هستند، با این  رود. حتی سرمایه به یکباره در التهابی عظیم فرو می

کرد که در چنین مدت کوتاهی، چنین دستاوردي داشته  ند که دولت آمریکا هم تصورش را نمیاقدام خود کاري کرد
 باشد!

داري در  اي آمده بود تا بر این شرایط غلبه کند. سالیان سال، دولت سرمایه انگاري کودکانه دالر جهانگیري با ساده
قدر کوچک شده بود که نه توان  ال دولت آنگري کوبیده بود و حا ایران بر طبل دولت کوچک و خروج دولت از تصدي

نظارت بر اوضاع را داشت و بنا به ایدئولوژيِ که اختیار کرده بود نه خواستار چنین نظارت و کنترلی بود. نظارت و 
کند! لذا همه چیز رها شد؛ آنان دالر  رغبت می گذاري بی دار را نسبت به سرمایه کنترل بیش از حد، از دید آنان، سرمایه

هزار تومانی فروختند! آنان تنها این  9یا  8شان را در بازار بنا به دالر  تومانی دریافت کردند و محصوالت 4200
 تر شدیم! ي جان ما را نیز نوش کردند و ما روز به روز نحیف زمان شیره سودهاي کالن را ننوشیدند؛ بلکه هم

ي جدید ارزي گذاشتند: سیف از  ردند و اسمش را بستهدالر جهانگیري که شفا نداد؛ فیل دیگري هوا ک» ي معجزه«
تلخ رونمایی کند. آنان به یکباره از تثبیت نرخ ارز، به آزادسازي آن » داروي«بانک مرکزي رفت تا همتی از این 

کند و ارز در دست دارد،  هاي فوالدي و خالصه هر که صادرات می ها و شرکت حرکت کردند و گفتند پتروشیمی
هاي ارزِ  ارز خود را با قیمت توافقی در بازار ثانویه به واردکنندگان بفروشد. اگر تا پیش از این، در لفظ، قیمتتواند  می

ها باید باال بروند و تنها قیمت قانونی،  شد که قیمت شد، اکنون فرمان صادر می تومان، قاچاق تلقی می 4200باالتر از 
ها با قیمت باالتري وارد شوند و  نرخ ارز، باعث شد تا مواد اولیه کارخانه هاي سابقاً قاچاق است! آزادسازي همین قیمت

شد، قیمت نیروي کار بود و این بدان  قیمت محصوالت تولیدي هرچه بیشتر باال برود. قیمت تنها چیزي که تثبیت می
زدهاي ما را روز به روز ي تمام اجناس، تنها قیمت نیروي کار ما و دستم ها با گران کردن روزانه معنا بود که آن

هاي  کردند. سیاست آزادسازي نرخ ارز، چیزي جز استقبال از تورم کمرشکن و فقیرسازي توده تر می تر و مفت مفت
 کارگر و فرودست جامعه نبود.
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از طریق ها نظیر مواد پتروشیمی، فوالدي، مس و غیره  جا هم ختم نشد؛ برخی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه کار بدین

تومانی بود تا به قول  4200گذاري این کاال در بورس کاال، دالر  شد؛ ابتدا مبناي قیمت بورس کاال عرضه می
اي از  باره عدهکننده برسد. به یک تر به دست مردمِ مصرف خودشان هزینه تولید باال نرود و محصوالت ارزان

هاي بسیار باالتري در بازار آزاد  اولیه را دریافت کردند و با قیمت دارها به بورس کاالها هجوم بردند و این مواد سرمایه
بورس کاال به محل توزیع «گفت  داري می گرِ نظام سرمایه توجیه   فروختند یا به خارج صادر کردند. اکنون هر جوجه

ا بساط رانت و داللی برچیده ها در این بازار انعکاس نرخ دالر در بازار آزاد باشد ت رانت و فساد تبدیل شده و باید قیمت
توانست کنترل و نظارتی بر بورس کاال داشته باشد و نه خواستار چنین نظارت و کنترلی  دولت هم که نه می». شود

سرعت این توجیه را پذیرفت: ابتدا قیمت مس و آلومینیوم را در بورس کاال آزادسازي کرد، سپس به سراغ  بود، به
ر بورس کاال رفت و شاید تا زمانی که شما مشغول خواندن این سطور باشید، قیمت آزادسازي محصوالت فوالدي د

محصوالت پتروشیمی هم در بازار داخلی آزادسازي شود! این بدان معنا بود که دولت رسماً افزایش قیمت مواد خام 
ذیرفته و با آغوش باز به ها، افزایش قیمت محصوالت تولیدي و در نهایت تورم افسارگسیخته را پ مورد نیاز کارخانه

سازي هرچه بیشتر دستمزدهایمان  سازي هرچه بیشتر نیروي کارِ ما و مفت استقبال آن رفته است. این به معناي ارزان
کار، را بر اساس قیمت دالر در بازار آزاد و بازار ثانویه  جز نرخ گذاري نیروي گذاري همه چیز، به است. آنان نرخ

سازد، نیست! همه آزادند  ریزي براي تورمی کمرشکن که ما را روز به روز فقیرتر می زي جز برنامهاند و این چی پذیرفته
خواهند بفروشند جز ما که باید دستمزدهایمان ثابت نگه داشته شود! تازه به  ارز و کاالهایشان را به هر نرخی که می

هاي  سکن و برهم زدن تعادل این بازارها)، سیاستداران (نظیر هجوم به بازارهاي ارز و سکه و م دلیل رفتار سرمایه
هاي  داري (نظیر آزادسازي نرخ ارز و مواد اولیه موردنیاز کارخانجات) و در نهایت به دلیل تحریم دولت سرمایه

ي تولیدي و موج بیکارسازي ما کارگران  ضدانسانی دولت آمریکا (نظیر تحریم نفت و مبادالت بانکی)، رکود گسترده
 راه خواهد بود. هم در 

چیزان و بیکاران،  اند. ما کارگران، فرودستان، بی ایم که چگونه ما را در چرخ گوشت تورم انداخته اکنون مشخص کرده
گویند آزادسازي  داري به ما می گران سرمایه توانیم از این زاویه به قضایا نگاه کنیم. توجیه تنها کسانی هستیم که می

عینه  مالت مواد اولیه در بازار داخلی، چیزي جز مبارزه با فساد و رانت و داللی نیست؛ ما اما بهنرخ ارز و آزادسازي معا
داران و چیزي جز ظلم مداوم به ما  دائمی براي سرمایه» رانت«بینیم که این سیاست، چیزي جز ایجاد  از این زاویه می

ي  داري و سیطره فساد سرمایه» دائمی ساختنِ« ، بلکه»مبارزه با فساد«و فقیرسازيِ مستمرمان نیست. این نه 
ي  طبقه» آمریکاستیزيِ«بینیم که ادعاي  داران بر مردمان کارگر و فقیر است. ما حتی از این زاویه می سرمایه
اند که  شان، چنان کاري کرده ها با رفتار خود و با سیاست دار و دولت آن هم ادعاي باطلی بیش نیست و آن سرمایه
ها نه تنها از ما در برابر  اش را بر سر ما آوار کرده است. آن شان، تأثیرات اي آمریکا حتی پیش از اعمالِ جديه تحریم
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هاي خود، هجوم  اند، بلکه همزمان با رفتار و سیاست هاي ضدانسانی دولت آمریکا حفاظت نکرده این تحریم

مان دفاع  ضایی، بر ما است که از شرایط زندگی و زیستاند! در چنین ف ي ما آغاز کرده اي را نیز به سفره جانبه همه
 ستیزيِ آشکار نشویم.     کنیم و تسلیم این کارگرستیزي و فرودست
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 راه آهنین
 فریدون فوالدي

آهن به بخشی ثابت در اخبار کارگري تبدیل شده است. این اعتراضات و اعتصابات کارگران راه
هاي متعددي است که توسط فی بین کارگر و کارفرما در شرکتاعتراضات مربوط به روابط مختل

هاست آهن جمهوري اسالمی دیگر سالراه ياند . مجموعههایی سراسري به هم متصل شدهریل
-به عنوان راه 1306ي عظیم با تاریخی طوالنی که از سال که یک کلّ واحد نیست. این مجموعه

-ي خصوصیدر پروسه 1380اقدام جهادي از سال  آهن سراسري شروع به فعالیت کرد در یک
شرکت واگذار  12 ،آهن جمهوري اسالمیشرکت اقماري راه 14در حال حاضر از سازي قرار گرفت. 

 فنی ابنیه و خط" و "توکاریل" ،"مترا مشاور مهندسین"هایی چون شده است که واگذاري شرکت
-به "رجاء مسافري هاي قطار " و "پارس نواگ" شرکت دو و مزایده صورت به ")تراورس( آهن راه

این در حالی است که بر اساس اظهارات مدیر عامل   آیندمله به شمار میجآن از دیون، رد عنوان
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هزار واگن به بخش  18هزار واگن باري موجود، بیش از  22آهن جمهوري اسالمی از مجموع راه

رد کرسد عملبه نظر می  شودمسال واگذار میخصوصی واگذار شده است و مابقی آن نیز تا پایان ا
به نحوي که در حال  ،باشدنآهن در واگذاري ناوگان مسافري نیز از وضعیت بهتري برخوردار راه

جایی مسافران هبه بخش خصوصی، مسئولیت جاب ءحاضر با واگذاري شرکت قطارهاي مسافري رجا
اسامی شرکتهاي حمل و نقل ریلی ( . ستاین بخش قرار گرفته ا يطور کامل بر عهدهبه

نقل/ وحمل ترکیب /ریل جنوبفوالد جایی کاال:هجاب يبخش غیر دولتی فعال در زمینه
-ریل/  بهتاش سپاهان/ ونقل چند وجهی سایپا (سایپا لجستیک)حمل/  سمند ریل/  آسیاسیر ارس

 نقلوراه آهن حمل ورسک / کاران ریل نیرو / ریلی / کاردان ریل کاال/ریل توکا/ ترابر فجر
پارسیان ریل / بوتان گاز/   سیسات راه آهن (باالست)أخدمات مهندسی ساختمان و ت /

-جابه يزمینه در فعال دولتی غیر بخش ریلی نقل و حمل شرکتهاي اسامی  .شرق
قطارهاي /   ریل ترابر سبا/ ریل سیر کوثر/  رعد تبریز/  آهن شرقی بنیادراه :مسافر جایی

 مهتاب سیر جم/   شرکت ریل پرداز نوآفرین/   ءقطارهاي مسافري رجا/   مسافري جوپار
 ) راه آهن حمل و نقل(قطار پرستو)/  هستیا/   وانیا ریل/  بر ریلی ایرانیان)ترا هتوسع(نورالرضا /

ته شد تا سال سرمایه و زیرساختی که با خون و عرق کارگران انباشت شده بود به تاراج گذاش 90
-ترین نوع دزدي و فساد است. مجموعهترین و مشروعاي از قانونیتر باشد! این نمونهدولت چابک

هاي عمرانی عمومی تأمین اعتبار شده و توسط نیروي کار اي که از محل اخذ مالیات و بودجه
 اج می رود.ي قدرت دولتی و قانونی به تاري عظیمی شده است، بواسطهکارگران تبدیل به سرمایه

آهن سراسري ایران به تصویب سیس راهأي تشمسی بود که الیحه 1305در روز چهار اسفند 
طور رسمی بر زمین زده شد. ، کلنگ ساخت آن به1306مهر  23نمایندگان شوراي ملی رسید و در 

سال تکمیل  41 جنوب و مرکز و شمال صورت گرفت و در طیِّ يآهن از سه نقطهساخت راه
آهن تهران به آهن صورت گرفته بود، ازجمله: راهپیش از این اقداماتی در راستاي ساخت راه .دگردی

آهن انزلی به پیر بازار رشت همراه با چند نمونه کوچک دیگر. اما تالش شاه عبدالعظیم یا خط راه
گران با شود. نیاز به گفتن نیست که کارآغاز می 1305آهن سراسري از سال جدي براي تأسیس راه

اند. با کمترین امکانات فنی وساز عظیم بودهیی موتور محرك این ساختچه تالش و ازخودگذشتگی
زمان در آنالعبور کشور ریل گذاري شد. ونقل، مسیرهاي صعبمهندسی و با بدترین وضعیت حمل
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-می او که چرا .مالحظات سیاسی و نظامی بیش از همه ذهن رضاشاه را به خود مشغول کرده بود

از مرزهاي هند، عراق  و کند پرهیز غرب به شرق و جنوب به شمال خط هرگونه احداث از خواست
-االمکان از خطوط آهن شوروي در آذربایجان شوروي و جمهوريو حتی .و ترکیه هم دوري گزیند

چنین آهن بریتانیا در عراق و هند نیز فاصله گیرد. وي همراه يهاي آسیاي میانه و نیز از شبکه
مناطق چادرنشین که  از بیشتر و نرود پایتخت جز به بزرگی شهر هیچ به خط این تصمیم گرفت که

-به این واسطه مسیري که براي ریل .بگذرد بود، اهمیت حائز تسلط بر آنها براي حکومت مرکزي
 رو هم نداشت .گذاري انتخاب شد، گاهاً مسیر مال

 منتشر تیتري چنین با را ایران در سراسري آهنراه تساخ خبرِ غربی هايروزنامه در آن زمان
 در نشانونامبی بندري از رود؛ می کجاهیچ به کجاهیچ از که ساخته آهنیراه ایران شاه": کردند
 ."شرقی دریاي خزر ياستفاده در حاشیهس به بندري بالفارخلیج

ان تکمیل شد و اگر بخواهیم عدم آهن قزوین تا زنجنیم طول کشید تا خطوماهشش 1318در سال 
ي گاه تالش کارگران را فراموش نخواهیم کرد. آنها همهامکانات آن روزگار را در نظر بگیریم، آن

-ترین تیرآهنکردند. آنها با کمک یکدیگر سنگینشان حمل میآهن را بر پشتمصالح مورد نیاز راه
رسد خیلی وقت کمی باشد؛ زیرا ما شاهد ینیم به نظر موماهنمودند و شش جا میها را جابه

آهن بودند ولی سالها طول کشید تا به نتیجه ایم که کوچکتر از احداث راههایی بوده پروژه
 نآهن به زنجان در عین اینکه تقریباً مستقیم بود ولی در نقاطی به علت داشتمسیر راه برسند. 

کارگران  .ها وجود داشتداث پل و یا پرکردن درهمسیل رودخانه و یا دره و تپه بودن، احتیاج به اح
ریزه که باید در حمل خاك و سنگ .رو بودندها خاکی و مالیت کار می کردند. هنوز جادهبا جد

با  رخی مناطقدر ب .نقل مواجه بودوگرفت با مشکل حملآهن مورد استفاده قرار میزیرسازي خط
کردند و چه افرادي که هنگام حمل این سنگها و ا میجگونی و وسایل دستی این خاکها را جابه

ي ساخت توان به تمامی پروسهراحتی می. این گزارش را بهمردنددیدند و حتی میخاکها آسیب می
-حسن نوري در گفت"آهن تعمیم داد. سختی و خون و عرقی که تمامی ندارد. و احداث مسیر راه

صبح امروز وقوع حادثه  9:35، اظهار داشت: ساعت خبرگزاري میزان يگروه جامعه وگو با خبرنگار
با  ،هاي امداديتنگ هفت لرستان به اورژانس اعالم شد. با حضور تیم يآهن منطقهدر ایستگاه راه

حادثه که حین وي ادامه داد: در این  .توجه به وخامت حال مصدومان درخواست بالگرد امداد شد
سه  هاي فلزي ) و رانش قطعات رخ داد، تلمبار کردن کوبالژ ( ترکیبی از قطعات تراورس و ریل
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یکی از کارگران در همان  معاون عملیات اورژانس کشور، يبه گفته  .کارگر دچار حادثه شدند
ع عضو شده دقایق ابتدایی به علت شدت جراحات جان خود را از دست داده و دو نفر که دچار قط

 ".آباد منتقل شدندمین اجتماعی خرمأبودند، با بالگرد امدادي به بیمارستان ت
اند . عمر، زحمت و تالشی که نه سال از دست رفته 90وقفه در طی این هایی است که بیاین جان 

د. در شوقلدر میآهن سراسري از آنِ رضاخانِرسد. افتخار تأسیس راهشود و نه به ثبت میدیده می
 3055شود. در دوران پهلوي دوم، آهن احداث میراهکیلومتر خط  1510طی دوران پهلوي اول، 

کیلومتر به این خطوط ریلی افزوده است. این اعداد  5528کیلومتر؛ جمهوري اسالمی نیز مجموعاً 
ونقل، یکی از دهد. احداث راه و رشد امکانات حملها نمییک از حاکمیتاي به هیچهیچ امتیاز ویژه

شود، محل تأمین سرمایه و داري است. آنچه به سادگی نادیده گرفته میمظاهر رشد تولید سرمایه
گر چگونگی تأمین ي کوچکی که نشاننمونهاند.  نیروي انسانی است که این مهم را ممکن کرده

دولت وقت  "د: دهسازي است در قانون مالیات بر قند و شکر خودش را نشان میآهنسرمایه راه
به تصویب مجلس شوراي  1304قانون انحصار قند و شکر و چاي را وضع کرد و در نهم خرداد 

 شش چاي، کیلو سه هر از و ریال، دو شکر، و قند کیلو سه هر از قانون، این اساس بر ملی رساند.
 .گشتي میآهن سراسرساختمان راه يهزینه صرف آن از حاصل درآمد و شدمی اخذ مالیات ریال

" 
-داران خود را مالک برحقّی میشود و سرمایهساعت کار صرف میهاهاي عمومی و میلیونسرمایه

طلبان با زدن مدال افتخار برداري سیاسی سلطنتبرداري کنند. بهرهدانند که باید از این نعمات بهره
دارنی که طی ي رضاخان چیزي است شبیه حق به جانبی سرمایهآهن سراسري به سینهراه

اند و نقش منجی براي خودشان قائلند. اینها می گویند: بخش دولتی از سازي مالک شدهخصوصی
ایم تا خودمان را بجنبانیم. اینجا همه تحرك الزم برخوردار نیست و ما به عنوان ناجیان برحق آماده

کند و دیگري حیات ید میي سیاهش از درازاي تاریخ ما را تهدکار. یکی سایهاَند و طلبصاحب حق
که  1380دهند . بعد از یک تن به آزمون واقعیت نمیامروزمان را به گروگان گرفته است، و هیچ

خبري نیست. اما اینان همچنان ناجی آسا هیچها انجام گردید، از آن تحرك و پیشرفت برقواگذاري
هد کرد. مهم نیست که با کارگران باقی مانده اند. اقتصاد پویا و خصوصی که همه را خوشبخت خوا

کنند و چهارماه چهارماه حقوق معوقه دارند. مهم نیست که امنیت شغلی را قرارداد دوماهه امضا می
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اند. مهم نیست که حوادث ریلی افزایش پیدا کرده است. مهم این است که اینها تبدیل به رؤیا کرده

عهده ها را بهچک کنند تا چابک شود. مسئولیتقرار است ما را نجات بدهند. دولت را برایمان کو
خیر شویم. اگر مشکلی هم هست بخاطر این است که هنوز چیزهایی هست بهبگیرند تا ما عاقبت

میرپنج عامل پیشرفت این مملکت بوده است،  که به اینها واگذار نشده است. همانقدر که رضاخان
به منظور  شود.تاریخ به نفع حاکمان نوشته میاین شرکتهاي خصوصی هم عامل پیشرفتند. چرا که 

قلع و  44هاي اصل آهن سراسري طی سیاستي راهسازي دولت مجموعهکوچک کردن و چابک
داران، ي حاکم و سرمایهي طبقاتی است. طبقهقمع شده است . این یک ستمگري آشکار و سلطه

حقوقیِ کارگران زدایی و بیي مقرراتایهدانند. این میل به مالکیت زیر سچیز میخود را مالک همه
کشی فراهم هاي جدیدي براي مالکیت و بهرهگیرد، تا کرانهخود میتري بههر روزه ابعاد گسترده

 شود.
اي دارند. یعنی کاالها و خدماتی که در بعضی از کاالها و خدمات به شکل مستقیم نقش سرمایه

ولید سرمایه. تولیدي که هیچ هدفی بجز کسب سود و بهره گیرند به منظور تي تولید قرار میپروسه
ي تولید کشی ندارد. اما بخش دیگري از کاالها و خدمات هستند که به شکل مستقیم در چرخه

نوعی از گیرند. کاالها و خدماتی که براي بازتولید سرمایه ضروري هستند و بهسرمایه قرار نمی
اند. گستردگی و شمول این کاالها و خدمات بستگی به ي تولید مستقیم سرمایه خارج شدهچرخه

 دارانه و مبارزات و مطالبات نیروي کار و ناکارآمدي منطق بازار دارد. تاریخ تولید سرمایه

هاي بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیکاري، آموزش ي بهداشت و سالمت، مسکن، بیمهحوزه
ب، مخابرات و غیره؛ همگی خدمات وفاضالونقل شهري و بین شهري، آبهمگانی، حمل

اند. این ي مستقیم سرمایه بیرون رانده شدهیی هستند که بسته به شرایط مختلف، از چرخهاجتماعی
امر به یک میزان و به شکل برابر در تمامی جوامع اتفاق نیفتاده است. اما یک موضوع مشترك در 

تواند باعث قصد کسب سود و سرمایه، می ي این موارد وجود دارد. منطق بازار و تولید، بههمه
-ي این موارد شود. اخاللی که تأثیر مخرب و مستقیم روي اجتماع بشري دارد و میاخالل در همه

تواند نظام سالمت را به نفع ي بازتولید سرمایه را به خطر بیندازد. منطق سود میتواند حتی چرخه
 عت کل سرمایه را ندارد.سودآوري نابود کند. منطقی که توان تشخیص منف
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کشی آب در کارگر براي زنده ماندن نیاز به آشامیدن آب سالم دارد. ممکن است تصفیه و لوله 

داند که براي بازتولید داري میمنطق تولید مستقیم سرمایه توجیه نداشته باشد. اما دولت سرمایه
ز هست که این خدمات را ارائه کشی فراهم باشد، نیاجامعه، براي اینکه امکان کارکردن و بهره

-دهد. بخشی از این خدمات هم توسط مبارزات نیروي کار و قدرت این مبارزات به دولت سرمایه
ي سرمایه و تنفیذ مسئولیت تهیه مسکن به اند. خارج کردن مسکن از چرخهداري تحمیل شده

 دولت از این نمونه است.  

ت(چابک سازي)، اینها امري مختص به دولت خصوصی سازي، مقررات زدایی، کوچک کردن دول
شود. سرمایه در ایران نیست. این روندي است جهانی که به نام رژیم انباشت نئولیبرال شناخته می

سازي مالکیتهاي عمومی، بخشی از سپاري و خصوصیواگذاري خدمات عمومی به پیمانکاران، برون
زدایی به شکل گسترده است. دید و مقرراتاین روند است. روندي که نیازمند تصویب قوانین ج

-دولتها در بعضی موارد براي ممکن کردن امر ناممکن، برخوردي عملگرایانه با موضوع خصوصی
کنند. حفظ حق مالکیت یا حفظ حق مدیریت، بخشی از این راهکار است. سازي اتخاذ می

) 44اصل (ي شد. طبق سازي خصوصیآهن هم باچنین راهکارهایی وارد پروسهي راهمجموعه
براي بی تأثیر کردن این قانون، نیاز به  باشد.دولتی باید آهن  قانون اساسی کشور، نوع مالکیت راه

عملیاتی شود.  44سازي با اتکا به همین اصل ماده تبصره هاي جدید پیش آمد، تا خصوصی
قانون برنامه ) 128و () 30آهن در مواد ( مشارکت بخش غیردولتی در راه يمنظور توسعه بهبنابراین 

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور به وزارت راه و ترابري اجازه داده شده است با  يسوم توسعه
ونقل ریلی کشور و  حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی و اعمال سیاست جامع و هماهنگ حمل

هاي  شی از فعالیتدولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، بخجلوگیري از انحصار در بخش غیر
ونقل ریلی را به  نگهداري و بازسازي شبکه و ناوگان حمل و ونقل بار و مسافر، تعمیر مربوط به حمل

نامه اجرایی  دنبال تصویب آیین اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی داخلی واگذار کند. به
اي جدي و شتاب زدهاي ه ، گام1380قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ) 128و () 30مواد (

سه آهن برداشته و مقرر شد این مشارکت از  سوي مشارکت بخش غیردولتی در صنعت راه به
واگذاري  -2 برداري و نگهداري واگذاري خدمات توسعه، بهره -1 :هاي صورت پذیرد کانال

ش هاي مشترك با بخ تشکیل شرکت  -3) تجهیزات، امکانات و اموال (به استثناي خطوط ریلی
گذاري تضادي است که وجود دارد. از سویی بدیهی ي مهم در این نوع از قانون. نکتهغیردولتی
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اي به این گستردگی، نیاز به مدیریتی یک پارچه دارد. و از سوي دیگر هیچ است که مجموعه

اي را ندارد. پس دولت با حفظ حق شرکت حقیقی یا حقوقی به تنهایی توان خرید چنین مجموعه
آهن را کند و فروش و واگذاري راهیت محدود براي خود سیستم مدیریت یکپارچه را حفظ میمالک

آهن کشور، با توجه به مدل  سازي در راه هاي خصوصی پس از اجرایی شدن سیاستکند. ممکن می
آهن به  ها و همچنین بخشی از لکوموتیوهاي در اختیار راه توجهی از واگن ها، تعداد قابل واگذاري

راهبري و سیر و حرکت  مسئولیت موجود، عمالً يش غیردولتی واگذار شد. لکن با توجه به رویهبخ
منظور  هاي بخش خصوصی پس از بارگیري به آهن قرار گرفت و واگن راه يعهدهقطارهاي باري بر

(بخش خصوصی اکنون درپی   گیرند. آهن قرار می آهن سراسري در اختیار راه راه يسیر در شبکه
ین است که این بخش مدیریتی را نیز به نفع خود مصادره کند تا بهره و سود بیشتري نصیبش ا

   .شود )

-اي است فرعی. بعد از خصوصیبحث جذب سرمایه براي گسترش و پیشرفت خطوط ریلی مسئله
ساختهاي گذاري دولت براي ایجاد زیرسازي گسترده حاال مطالبه اصلی شرکتهاي خصوصی سرمایه

ونقل  توان به افزایش سهم حمل زمانی میهاي خصوصی مدعی هستند که ر است. شرکتبیشت
هاي ریلی با  هاي الزم براي رقابت شرکت اي امیدوار بود که زمینه ریلی نسبت به ناوگان جاده

اي از جوانب مختلف مانند ایجاد زیرساخت ریلی (طول خطوط و امکانات تخلیه  بخش جاده
مقاصد)، تسهیل خرید واگن و لکوموتیو، بازنگري در حق دسترسی، انتزاع امور بارگیري در مبادي و 

که شرکت  آهن و واگذاري آن به بخش خصوصی و... فراهم شود. مادامی اجرایی و اپراتوري از راه
مند  جاي حاکمیت و تسهیل و نظام گري به ایران تمایل به تصدي جمهوري اسالمی آهن راه

داشته باشد، تغییري در ساختار  قوانین و مقررات از طریق وضع کردن فعالیت بخش خصوصی
هاي بخش خصوصی نیز  ها و توانمندي ونقل ریلی کشور اتفاق نخواهد افتاد و در عمل ظرفیت حمل

این اتفاقی است که عمالً  .هاي بخش دولتی در زمینه اجرا خواهد شد ها و لختی گرفتار ناکارآمدي
کنند تا مسئولیت خودشان را انجام اند و حاال طلب حمایت میارت کردهدر جریان است. منابع را غ

سازي کید بر ضرورت بازنگري در خصوصیأبا ت ءمدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا"دهند. 
آهن شتاب زده و قبل از بسترسازي ها در شرکت راهآهن، اظهار کرد: اگرچه بخشی از واگذاريراه
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پذیر نیست و دولت باید با حمایت از بخش خصوصی گشت به عقب امکاناما باز ،انجام شده است
جویی هاي بخش خصوصی که تنها با سودها و لختیناکارآمدي  ".به رشد این بخش کمک کند

 گیري بیشتر. در جریان تصادف دوشود براي امتیازقابل توضیح است تبدیل به اهرم فشاري می
نفر شد نکات  100دیدگی بیش از نفر و آسیب 50به مرگ  خوان که منجرقطار در منطقه هفت

-علت خرابی و توقف قطار تبریزخورد. یکی از این نکات فراوانی از این ناکارآمدي به چشم می
 تأمین توانایی زیمنس لکوموتیوهاي ،هاي صادرهمشهد در بین راه است. بر اساس دستورالعمل_

تنی نداشته و کلیه  50واگن  9فصول سرد بیش از حداکثر  ا درر قطار ترمز سیستم نیاز مورد هواي
و اداره  .کردندبایست این موضوع را رعایت میآهن بر اساس دستورالعمل صادره میادارات کل راه

) مسئول نظارت بر حسن 28بوده (پیوست  1599شماره  ينامهيکنندهکل سیروحرکت که صادر
سالن و  13با  1مشهد  _بینید که قطار تبریزکمال تعجب میدر  .اجراي این دستورالعمل بوده است

ونقل ریلی اي از رشد و تعالی حملمی شود. این نمونهتن با یک لکوموتیو اعزام  661وزن باالي 
واگن را روي ریلها به  13واگن،  9دست پرتوان بخش خصوصی اتفاق می افتد. به جاي است که به

ها ندارد، میرند، که البته هیچ ارتباطی به عملکرد این شرکتآورد. تعدادي هم میحرکت در می
 CTCبلکه تنها یک نفر مقصر است و آن فرد هم کسی نیست بجز مسئول کنترل ترافیک

دارد. مدیریت ي انسانی پرده از واقعیات عجیبی بر میشود. این فاجعهشاهرود که بازداشت می
گرفت را صورت می سیمترافیک سنتی که توسط بی ي کنترلگیرد نحوهآهن تصمیم میکالن راه

 28آهن فدرال روسیه با قراردادي به مبلغ و راهشود اي ارائه میمدرن کند. این مسئله طی مناقصه
 این المللیبین قراردادهاي در رایج اصول برخالف اما می شود. مناقصه این  يمیلیون دالر برنده

 به یورو میلیون 35 از بیش ارزش به جدیدي قرارداد طی و شده گرفته بازپس روسی طرف از پروژه
-این شرکت خصوصی سیستمی پرایراد و پرخطر را احداث می! می شود واگذار »مهاران« شرکت

. این سیستم ناکارآمد است که  یک سیستم ایمنی در حوزه سیگنالینگ ریل. ATCکند، به نام: 
ونقل و . این خطاهاي پرتکرار باعث اخالل در حملکندخطا را ثبت می 4000ماه  18در فاصله 

شود تا مرکز کنترل به گردد. تکرار مستمر این امر باعث میها میدلیل لکوموتیومتوقف شدن بی
لکوموتیورانها اجازه بدهد تا قطار را از کنترل اتوماتیک خارج کرده و به شکل دستی لکوموتیو را 

شود رانان بود باعث میدوربرد قدیمی که در اختیار لوکوموتیوسیم هاي هدایت کنند. جمع آوري بی



١٨١٨ی  اھنامھم 18  
١٣٩٧شھریور   

واقبال و مهارتهاي فردي لکوموتیورانان سپرده شود. اما همه اینها در گیري از فاجعه به بختتا جلو
داران و شود و براي تطهیر سرمایهدامغان به فراموشی سپرده می_تصادف دو قطار در محور سمنان

 شوند.صر عامالن انسانی معرفی میشان، مقدولت چابک

گذاري به تواند به منظور جذب سرمایه و سرمایهها نمیسازيهمانطور که دیدیم این خصوصی
تري براي توضیح این رویکرد وجود دارد. شرکت منظور پیشرفت صورت گرفته باشد. مثال شفاف

هاي بخششغول به کار است. اهواز م_هزار کارگر روي ریل تبریز 7پیمانکاري تراورس با حدود 
 ظاهراً قرار بود به این شرکت واگذار شده است.بانی  راهو  تعمیرکاري، جوشکاري مختلفی از جمله 
. حال آنکه تنها یستشان ن مینأتجهیزاتی وارد کند که شرکت اصلی قادر به ت ،شرکت پیمانکار
کیلومتري (رفت و برگشت) روي  14-15روي در مسافت  دو پاي سالم براي پیاده، بانی تجهیزات راه

روي آن قرار   (قطعات بتونی که ریلها  و تراورس  آهن براي بررسی اتصاالت و ریل ریل راه
قوه است که درکمال شگفتی کیلویی و یک چراغ7 گیرد) است. ابزارشان هم یک آچار بزرگ می

 7ن است که مسئولیت این اصل ماجرا ای ددهند پول تعمیر آچار و خرید چراغ را هم خودشان می
دهد تا او هم به کارگران حقوق  آهن به پیمانکار پول می راهآهن نیست. هزار کارگر با راه

-کارگران این بخش در شهریور حقوق اردیبهشت را گرفته اند و پنج ماه است که حق بیمهدبدهد
داقل دستمزد را کند، هنوز حسال در شرکت کار می 14هایشان واریز نشده است. کارگري که 

ي کارگر، تنها از یک دولت چابک بر می کشی و ستم به طبقهکند. این سطح از بهرهدریافت می
 آید که الحمدراهللا موجباتش فراهم شده است 

. 

-سازي واقعی دولت! این آن مسئولیت بزرگی است که از دوش دولت برداشته میاین یعنی چابک
آهن اعتراضات کارگران راهکردنی است که مدنظر بوده است. آوروري باال و سودشود. این آن بهره

شود خارج از این روند بررسی کرد. روندي و معضالتی پیش روي این طیف وسیع کارگري را نمی
 ي کارگر را گرفته است. مشترك که دامان کل طبقه
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آهن اي مختلف راههي کارگران و کارکنان بخشماه شاهد اعتراض و اعتصاب گستردهدر مرداد
ترین دلیل آغاز شد. اولین و ابتدایی 1397ایم. دور جدید این اعتراضات از اواخر تیرماه بوده

آهن کشور، ي راههزار نفر از کارگران ابنیهدستمزدها هستند. هفت 5الی  4اعتراضات معوقات 
ي آهن حوزهن ، کارگران راهآهن شاهرود، دامغان و سمناآهن بندر ترکمن، کارگران راهکارگران راه

ي خود، دست به اعتصاب و اعتراض هاي معوقهسیرجان، سرخس و هرمزگان تماماً به دلیل حقوق
اي که ي شرکتهاي خصوصی دارد. قدرت حد نخوردهحقوقی نشان از قدرت فزایندهاند. این بیزده

ي عمومی ی و برحق این سرمایههستی اجتماعی کارگران را به مخاطره انداخته است. متولیان اصل
هایی اند که باید برسر حق حیات خویش دست به اعتصاب بزنند. خواستهحاشیه رانده شدهچنان به

همچون: عقد قرارداد مستمر و دائم، جلوگیري از اخراج کارگران، درخواست حق اعتصاب و تشکل، 
-نیروي کار کارگران را ممکن میهایی است که بازتولید اي، شامل حداقل خواستو مشکالت بیمه

شود و دولت چنان چابک شده کند. وضعیت غامضی است. کمر کارگران زیر فشار زندگی خم می
رسد. این آهوي گریزپاي را باید به میز محاکمه کشاند، تا این است که دست کمتر کسی به آن می
 فساد قانونی و گسترده برچیده شود. 
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 کیست؟ بخت یار

 اسد نوروزي
هاي تبلیغاتی اشکال مختلف دستگاه رؤیاسازي هستند.  آزمایی، التاري و جایزهکشی، بختقرعه

آوري و فساد ترین شکل وجودي خود ابزاري ایدئولوژیک است. سوداياین دستگاه و سیستم در پایه
بسیاري از  گوید:و ابتدایی می درك شهوديحاصل از این دستگاه، در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. 

شود تبلیغات گسترده و و این امر باعث می هستند "ه صدساله رفتنرشبه  یک"مردم به دنبال 
ها موفّقیت آمیز باشد و تعداد زیادي از افراد که احتمال برنده شدن آنان آزماییي بختفریبنده

براي درآمدزایی از تمام اقشار  نیز  هادولت .نزدیک به صفر است، در این قمار بزرگ شرکت کنند
 دهند. اما این همه ي واقعیت نیست.جامعه، حتّی فقیرترین آنها، به این بازار رونق می
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ي دورهمی یک میلیون و مارکت در برنامهکشی اولاي از قرعهي اینکه مثالً در مرحلهمحاسبه

اند و از هر فرد ارسال کرده 3080را به سیصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و ده هزار نفر عدد یک 
ده هزار تومان کسر شده است امر دشواري نیست. مبلغ سیزده میلیارد و هشتصد و نود و هفت 

عدد موبایل و تبلت  800میلیون و یکصد هزار تومان جمع این عدد است. جایزه در نظر گرفته شده 
میلیاردوچهارصدمیلیون مبلغی حدود یک میلیون تومانی است که جمعاً 340و دو دستگاه خودروي 

میلیاردوپانصدمیلیون تومان درآمد این بازي پر که دوازدهشود. فهم اینتومان ارزش کلّ جایزه می
ي زرق و ورق است نیاز به ذکاوت خاصی ندارد. احتماالً بسیارند مخاطبینی که پاي هر برنامه

ها ها نفر از سفره میلیونند. وقتی جلوي چشم میلیوندهها را انجام میتلویزیونی این جمع و تفریق
اول نیست. باید فهمید چه عاملی شرایط را مهیا کرده است. اهمیت  شود، عمل دزدينفر دزدي می

سوي ي خود را بهکه پیکان حملهکنند. آنانها چنین مجوزهایی را صادر میباید فهمید چرا دولت
اگر به شما گفته شود که فقراي  دهند. چیز را توضیح نمیگیرند، هیچمی نشانهفساد و کالهبرداري 

بر ، اما کنند شاید باور آن کمی دشوار باشد میلیارد دالري پرداخت می 70آمریکا ساالنه مالیاتی 
 28,000هایی با درآمد کمتر از  (خانواده در آمریکا ها خانواده ینسوم فقیرتر  اساس تحقیقات، یک

آزمایی یا  بخت. فهم اینکه کنند خریداري میآزمایی را بخت يها بیش از نیمی از بلیت دالر در سال)
شانس افراد به صفر نزدیک است و بار مالی اصلی  جمعی است که در آن التاري نوعی قمار دسته

صنعت قمار یکی از پرسودترین درآمد است، امر دشواري نیست. این صنعت بر دوش افراد کم
کنند خود را در این  افراد زیادي تالش می ،است که به دلیل راحتی مشارکت در آنصنایع جهان 

آرزوي موتور محرّك این صنعت، چرخه قرار داده تا شاید شانس آورده و یک شبه ثروتمند شوند. 
به  بییامیلیون نفر در سال احتمال دستنفر از چندشاید تنها یک است.تغییر وضعیت اقتصادي 

تري از اهمیت ي پایینطور که گفته شد این موارد در درجهاما همان .شته باشدرا داچنین شانسی 
ي این صنعت تنها توضیح گستردگی این دستگاه و سیستم میلیارد دالر 495قرار دارند. ارزش 

 چه اهمیت دارد چرایی تولید اوهام مدرن در دوران ماست.رؤیاسازي در ابعاد جهانی است. آن
ی کاذب و اوهام، مختص عصر ما نیست. دامن زدن به تقدیرباوري، وعده هاي تولید آگاه

ماوراءالطبیعه براي تحمل رنج زمینی در درازاي زمان، آگاهی بشر را مورد هجوم قرار داده است. 
چه در عصر زده و طوالنی تاریخ بشر تنها به زور سرنیزه تداوم نداشته است. اما آنعصرهاي یخ
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تري دارد. خداي پول افتد، ابعاد بسیار کاملوچراي سرمایه اتّفاق میچونیت بیجدید و حاکم

مکّارتر و غدارتر از هر خدایی، حیات بشر را درکنترل خود دارد. مؤمنینی چنین کثیر در هیچ کجاي 
ي مخالفان خداي سرمایه سلّاخی و هیچ خدایی به اندازه مطرودینِاند. کفّار و تاریخ یافت نشده

سه میلیون نفر به جرم  1966تا  1965اند. تنها در یک نمونه در بین سال هاي شرحه نشدهشرحه
ترین و کمونیست بودن یا مشکوك به کمونیست بودن در اندونزي قتل عام شدند. یکی از خونین

جنگ را به عنوان راهی براي  آمریکاهاي جهان، جنگ ویتنام است . ترین جنگکارانهجنایت
. با ضروري دانست دومینو ينظریه در ویتنام جنوبی پیرو کمونیسم ري از گسترش و کنترلجلوگی
به دنبال  مناطق اطراف را هم ،شد کمونیستی میي اگر یک منطقه ،ه به اصل ریزش دومینوتوج

. این استدالل کافی بود تا خداي سرمایه کفّار خود را به شدیدترین شکل کشید خودش پایین می
اند. شمار انسانی که سلّاخی شدههاي کوچکی هستند از بیممکن مجازات کند. این موارد نمونه

هاي هاي بسیار وجود دارد که شکلي سرکوب، نمونههاي شاخص و گستردهگذشته از نمونه
اند. هیچ کشوري، هرچند کوچک و دور افتاده از این قاعده اي، محلّی و ملّی به خود گرفتهمنطقه

اند و هاي کوچک و بزرگ در درگاه پدر سرمایه گوش به فرمان بودهمستثنی نیست. تمامی حاکمیت
شی در عصر کاند. در جغرافیاي ما کشتارهاي دوران سیاه رضاخانی، کمونیستخود را اثبات کرده

هاي آشنایی هستند. خداي ، خاطره57ها بعد از انقالب دوم پهلوي، کشتار دسته جمعی کمونیست
 اَند.خارج سرمایه تمامی مرزها را با قهر و کشتار درنوردیده است. خدایی که پیامبرانش از شمارش

دانش و لذّت را  هاي قدرت،ي کرسیشوند. پیامبرانی که همهپیامبرانی که با سرعت تکثیر می
هاي گیرد. ایمانکنند. در چنین شرایطی بیشترین تعرّض به ساحت ایمان صورت میفرمانروایی می

ي هیچ احترامی نیستند. برخالف ادیان اعصار گذشته، که به  مهندسی شده در این زمان شایسته
-ینی را تسهیل میاند، یا تحمل رنج زمکردهي روح بشر عمل میدهندهعنوان افیون و تسکین

طلبی تر کرده است. عدالتتر و مستأصلاند؛ دین و مرام سرمایه روح بشر را هرروز سرگرداننموده
طلبی نزد ها حواله داده شده است . عدالتترین عنصري است که در ادیان دیگر، به آسماناصلی

ن است که انشااهللا نزد نیست، بلکه ستودنی است. تنها مشکل عملی بودن آ مذموماینان نه تنها 
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طلبی بزرگترین گناهی است که در عصر ما مورد حمله شود. اما عدالتها محقّق میخداوند آسمان

ترین عنصري که در دین و ایمان مؤمنین به سرمایه قربانی شده است. قرار گرفته است. اصلی
ناپذیر و اصلی خدشهگرایی را تبدیل به چنین شد که مؤمنین به سرمایه منفعت شخصی و مصرف

 ایمانی راسخ کردند.

مندي همگانی از ثروتی که در زندگی اجتماعی بشر تولید شده است باید به عنوان گناهی بهره
بزرگ سرکوب شود. تولید به قصد استفاده نه به منظور مبادله! پذیرش مسئولیت اجتماعی در برابر 

هاي عمومی شامل آموزش، درمان، ي حوزههافراد ناتوان از کار. گسترش خدمات اجتماعی در هم
 نقل و ... .ومسکن، حمل

 طلبی است که باید سرکوب شود. این موارد عدالت 

عدالت واقعی سرمایه، برابري حقوقی است. از این منظر احترام به مالکیت خصوصی، احترام به 
عدالتی نیست؛ چرا که از نظر کشی از کارگر، بیعدالت است. تصاحب ابزار تولید و استثمار و بهره 

داري حقوقی همه حق دارند در جایگاه استثمارگر قرار داشته باشند. پرسش در برابر اقلیت سرمایه
اي کنند، حملهکه با در دست داشتن مالکیت و حاکمیت ابزار تولید، اکثریتی را استثمار می

باز باشد. اما مشکل  مسیر ترقّی تروریستی به ساحت آزادي و عدالت است. عدالت این است که
شود کند. مشکل آنجا عمده میآید که این حقوق برابر تنها حقّ نابرابر را تثبیت میآنجا پیش می

-قدر دور از دسترس است که اکثریت انسانها وجودش را باور نمیکه آن مسیرِ به اصطالح باز، آن
یابد. باید مخالفان را مجاب کرد. رورت میکنند. در این وضعیت دشوار است که دستگاه رؤیاساز ض

باید امیدها را زنده نگاه داشت. ترس به تنهایی ابزار کافی براي حکومت نیست. حاکمان به خوبی 
ي تولید ترس و امید است که موفق خواهند بود. خداوند غّدار باید بخشنده هم دانند که بر پایهمی

 باشد.
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ولید شود. از پیش مشخّص است که قرار نیست اکثریت غالب این امید، رؤیا و توهم باید مکرّر ت

مندي از رؤیاهایشان را دارند. شانس هستند که لیاقت بهرهرؤیاها تحقق یابند. تنها افراد خوش
تر است؛ و آنکه استثمار کند، الیقکشی میشود. آنکه بهرهگیري میچیز بر اساس لیاقت اندازههمه
وکاست این منطق کمبیي گویی ترجمه "مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر" شود، بازنده. شعارمی

است. پیشاپیش حقّ برابر براي برنده و بازنده وجود داشته است. بازندگان حقّ اعتراض ندارند. 
بازنده یا لیاقت و استحقاق برد را نداشته است یا چون در مکان و زمان اشتباهی به دنیا آمده، 

ترین است. چرا که باب شانس را همیشه باز شته است. اما خداي سرمایه بخشندهشانس مناسبی ندا
تواند مجدد شانس خود را بیازماید. آزمونی تمام نشدنی که گذارد. حاال اگر کسی الیق باشد، میمی

تواند تمام عمر خود را صرف آن کند. امید زنده است. رؤیاها دست یافتنی است. کننده میشرکت
ي اولِ اهمیت قرار دارد. رؤیازدگی، سرمایه داري را تثبیت می کند. ئولوژي است که در وهلهاین اید
زنند تا حقیقت آزمایی به رؤیا رنگ واقعیت میداري مدام رؤیا تولید می کند. برندگان بختسرمایه

هاي حاصل از مناسبات اجتماعی و هرچه بیشتر پنهان شود. تضادهاي حل ناشدنی و بحران
-وظیفه ،تر شودهرچه بحران معیشت عمیقدهد. ساز رؤیا را در دستور کار قرار میولیدي، ساختتو
 "و غیر نقدي نقدي  يمیلیاردها جایزه " :تر می شودیاسازي مبرمؤسرمایه براي ر تحاکمی ي

یی که یاؤدانند. اما تنها ر. این را حاکمان خوب میکندرؤیا تولید میزده بحران يجامعهبراي 
 .اندیا به آن زدهؤست که رنگ رکابوسی ،یاي دیگرؤیاي رهایی نوع بشر است. هر رؤر، اصالت دارد

 رویاهاي کوچک، رویاهاي بزرگ

ساعته مشغول کار است. تنها کافی است  24روزي این روزها قمارخانه در ایران چون درمانگاه شبانه
ر دست بگیرید تا مجوز ورود به کازینوي همیشه روز کنترل تلویزیون را ددر هر ساعتی از شبانه

بینی توانید پیشبندي کنید؛ یا اگر مایلید میتوانید شرطي ملی را کسب کنید. حاال میفعال رسانه
کنید، یا پولی وسط بگذارید با یک خرید حقیقی یا مجازي شانس خود را در قرعه کشی بیازمایید. 

کن است یک گوشی موبایل برنده شوید. رؤیاي بزرگتر اما همیشه رؤیاي بزرگتري وجود دارد. مم



١٨١٨ی  اھنامھم 25  
١٣٩٧شھریور   

 
 206آلبالویی برنده شدید. هر هفته یک  206پیش روي شماست: خدا را چه دیدي شاید یک 

-نفر برنده میاند. هر هفته یکمیلیون نفر اپلیکیشن روبیکا را به این امید نصب کرده 20آلبالویی . 
اي گوشی را قطع کند. عدهاي این برد را باور نمیو هیچ برندهزنند شود. هرهفته به برنده زنگ می

ملیون نفر ناباور اما  20شوند. اشان گرفته شاکی میاي دیگر از اینکه کسی به سخرهکنند و عدهمی
کند. حال شما چطور؟ امیدوار. مجري مستأصل و سردرگم با اصرار خودش را معرّفی می

 عالی(کشدار)
میلیونی تولید داخل رؤیاي کوچکی است در برابر قرعه کشی اپلیکیشن تاپ که  60یک ماشین  

تري هست. این دستگاه رؤیاساز دهد. آپارتمان، ویال و ... همیشه رؤیاي بزرگپورشه هدیه می
این التاري که ( کارت. داخلی با یک پل نامرئی متّصل می شود به رؤیاي آمریکایی: التاريِ گرین

براي تعادل بخشیدن به تعداد مهاجران و کنترل به ظاهر  آمریکا يز سوي کنگرها 1990از سال 
کارت  هزار نفر از برندگان التاري گرین 55ساالنه به بیش از  ،شده است  ع فرهنگی آمریکا وضعتنو

اینکه گفته  وجود با برد.ها نفر را در رؤیاي آمریکایی شدن به خواب میکند و میلیون اعطا می
هاي نسبتاً  اي پرداخت شود براي مراحل بعدي هزینه نویسی نباید هیچ هزینه د براي نامشو می

بلیط و  يترجمه، هزینه يواکسیناسیون برندگان، هزینه يباالیی باید پرداخت. براي نمونه، هزینه
سفارت،  يمصاحبه يویزیت پزشک معتمد سفارت، هزینه يسفارت، هزینه اقامت در کشور محلّ

هزار دالر  5بلیت آمریکا خواهد بود و هزینه کل نیز بیش از  يکارت و هزینه صدور گرین ينههزی
، برگزیده ضرب این ارقام در تعداد کسانی که در این التاري شرکت کرده شود. حاصل برآورد می

 باتوجه و تجارت پرسودي براي این کشور خواهد شد.   رقم قابل ،روند شوند و به آمریکا می می
کامالً به خود فرد بستگی دارد و تضمینی در این خصوص  ،همه، پیدا کردن شغل و منبع درآمد این

تنها این است که فرد  ،التاري يعنوان برنده شدن بهوجود ندارد. به عبارتی دیگر، پاداش نائل
گرفتن اقامت کارت، امکان  سال پس از دریافت گرین 5کارت آمریکا را اخذ کند و تا  تواند گرین می

داري چگونه ممکن است ي سرمایه) رؤیاي آمریکایی به عنوان بزرگترین قبلهدر آمریکا وجود ندارد.
بخت شدن تولید دار شدن و خوشاز این چرخه حذف شود. چطور می شود از بام تا شام رؤیاي پول

ستگاه ایدئولوژیک داري را به حاشیه راند؟ این ممکن نخواهد بود. دکرد و اَبررؤیاي سرمایه
اي که سیاست کند. جامعهتر اذهان را تسخیر میامپریالیستی به مراتب قدرتمندتر و هوشمندانه

داري و برعلیه عدالت اجتماعی استوار است، توان تقابل با این اجتماعی آن بر معیارهاي سرمایه
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اکم است، از نوك تا دم، ي ما حهجوم ایدئولوژیک را نخواهد داشت. سیاست اجتماعی که بر جامعه

تر در داري براي کشورهاي ضعیفداري وفادار است. این وفاداري در جهان سرمایهبه اصول سرمایه
تواند مهلک باشد. براي توضیح بیشتر یک مثال آورده می شود. تورم، اقتصاد حلقه امپریالیستی می

زمان با بحران، کند. همپیدا نمی گیرد. حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم رشدرا فرامی
گیرد. با شدت بخشیدن به مسیر معیشت کارگران از طریق حذف سوبسیدها مورد حمله قرار می

سازي، آموزش، درمان و به شکل کلی، خدمات اجتماعی به حراج گذاشته می شود. دقیقاً خصوصی
-آمدي دولت قبل حواله داده میدر چنین وضعیتی، خرابی اقتصاد و بحران موجود به فساد و ناکار

شود. سازي میهاي جعلی پاسخشود و با روایتدارانه، تضادها انکار میشود. در دفاع از نظم سرمایه
ي کارگر و ایجاد شکاف در درون این طبقه، کارآمد بوده است. این اقدام تاکنون در سرکوب طبقه

ن  مخالف جمهوري اسالمی و براندازان که تا اما حاال وضعیت را از جانبی دیگر بنگریم: اپوزیسیو
-داري و امپریالیسم وفادارند در تقابل با نظام، به اقدامات مشابهی متوسل میبن دندان به سرمایه

داري و تضادهاي بوجود آمده را به ناکارآمدي و فساد در نظام هاي سرمایهشوند و تمامی ناکارآمدي
کنند. داري بدون بحران را تبلیغ میداري بدون فساد و سرمایهي سرمایهدهند و افسانهحواله می

دارانه واضح است که دولت و حاکمیت ناکارآمد است، اما این ناکارآمدي مربوط به روابط سرمایه
شود. اگر نیروهاي سادگی در یک سازوکار ایدئولوژیک پنهان میاست. این امري است که به

هاي ایران طرفداران وفاداري دارند تنها مدیون تبلیغات و فعالیت مخرّبی چون آمریکا و اسرائیل در
داري هاي امپریالیسم تا حد زیادي توسط حاکمیت سرمایهنظاممستقیم خودشان نیستند. این پیاده

-اند. مهندسی افکار و هجوم به آگاهی جامعه پیش از هر کسی توسط سرمایهدر ایران تربیت شده
تواند بحران جمهور حسن روحانی میطور که رئیسشده است. همان بنديداري حاکم صورت

-غرب و لیبرال هم مینژاد حواله دهد، اپوزیسیون پروداري را به ناکارآمدي و فساد احمديسرمایه
تواند از این دستگاه استفاده کرده و فساد و ناکارآمدي کلّ نظام را دلیل بحران معرفی کنند و 

 ر نمایند. این یک همسویی شوم و ناگزیر است بین دو نیروي به ظاهر معارض.داري را تطهیسرمایه

 آزمایی در نظام جمهوري اسالمی ممکن است؟آیا مخالفت با بخت

گردد. به باز می 57آزمایی از جانب روحانیون به پیش از انقالب هاي بختمخالفت با التاري و بلیت
-اهللا خمینی علیه التاري ((اعانه ملی)) نام برد. آیتیتتوان از مخالفت آي شاخص میعنوان نمونه
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آنجا که دولتها[ي طاغوتی] توان گرفتن و دزدیدن مالهاي ثروتمندان را به "گوید: اهللا خمینی می

ها، در مورد اموال فقیران، اجرا عنوان مالیات و مانند آن، از عناوین ظاهرفریب، دارند و این حیله
اند  هاي آنان، به کار بردن تور دیگري را از اربابان خود الهام گرفتهید مالشدنی نیست؛ به منظور ص

رو شدند، اسم آن را  داران روبهنامیده شد، اما وقتی با انکار و انزجار دین "آزماییبخت"که در ابتدا 
 نشینتبدیل کردند و از راه آن به مکیدن خون مسکینان گرسنه و فقیران کوخ "اعانه ملّی "به 

پرداختند. مسکینان و فقیرانی که براي امرار معاش، با کمترین دستمزدها به کار در کشتزارها و 
ها مشغول هستند. این بیچارگان را با تبلیغات فریبنده به طمع انداخته و به خرید کاغذهاي  مزرعه

وهاي این فقیران نام نهاده شده بود، واداشتند. آرز "بلیت اعانه ملّی"ارزش داراي ارقام، که به بی
خبران، با تمام تالش به خرید این اوراق تنگدست را به خرید این اوراق سیاه برانگیختند و این بی

پرداختند و در هر هفته، مقداري از غذاي زنان و فرزندان خویش را، در این راه تباه کردند، در حالی 
 ".رندآو که خوراك آنان را با جان کندن در سرما و گرما به دست می

تر از آن سخن رفت. به همین خاطر است اعتراض در همان سطح ابتدایی و ظاهري است که پیش 
با پیروزي انقالب اسالمی بساط زند. که پس از انقالب دم خروس از سوي دیگري بیرون می

اولین اقدام در راه  "ارمغان بهزیستی"هاي فروش برگهآید. به حالت تعلیق در میآزمایی بخت
 آزمایی است. حیاي رسمی و مجدد سیستم بختا

هاي تبلیغاتی هستند کشی و جایزهشود. در ابتدا قرعهبلیط ارمغان بهزیستی در زمینی بایر متولد نمی
عنوان یکی از ها به. بانکشوندهاي بعد از جنگ به مرور تبدیل به امري طبیعی میکه در سال

تواند داري اسالمی نمیطور که لیبِل بانککنند. همانیشکن عمل ممقرهاي سرمایه به عنوان خط
تواند در اي نمیدارانهها وارد کند، هیچ حاکمیت سرمایهي بانکدارانهاي به روابط سرمایهخدشه

دارانه لیبل اسالمی یا اي اهمیت ندارد که این حاکمیت سرمایهبرابر منطق سرمایه مقاومت کند. ذره
اهللا خمینی را توانند سخنان آیتنیوز و امثال آن مید داشته باشد. حاال مشرقهر چیز دیگري برخو

آزمایی تکرار کنند، اما این اعتراضی به مراتب بی تأثیرتر بر علیه کالهبرداري و فساد نهفته در بخت
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توانست اعتراض شان است، چرا که وي در جایگاه اپوزیسیون میتر از اعتراض امامايو حاشیه
دارانه و ي سرمایهی مؤثر داشته باشد، اما کسی در مقام موافق نظم موجود، و در درون رابطهسطح

 تواند این ژست را بگیرد.داريِ حاکم نمیعنوان حامی سرمایهبه

ي ایم. دیگر امروز براي نجات رابطهفاصله گرفته  57هاي انقالب هاست که از تکانهدیگر سال
هاي متناقض نیستیم. به نفع دارِ فراري نیازمند گرفتن ژستجاي سرمایهدارانه و پرکردن سرمایه

نجات مالکیت خصوصی علیه شوراهاي کارگري نیاز نیست یکی به نعل یکی به میخ بزنیم. امروز 
سازي یک فریضه است. کوچک کردن دولت، سپردن اقتصاد به چیز سرراست است. خصوصیهمه

هایی رات زدایی و ... ترم هاي خودویژه نیستند. این موارد کالمدست مردم، اقتصاد مقاومتی، مقر
شده از رژیم انباشت جهانی هستند. سپردن اداره اقتصاد به دست مردم همان عدالت آشنا و تثبیت

دهند. برنده و بازنده کش و استثمارشونده با هم مردم را تشکیل میحقوقی براي همه است. بهره
کند. دیگر رؤیاي شهادت و به تر از پیش میاین مسائل رؤیاسازي را ضروري هر دو حقّ برابر دارند.

ترین خواب فنري، پررنگفرستد. اکنون پریدن روي تختبهشت رفتن، کسی را روي مین نمی
برند. دیوار ویالهاي ي مواهب ممکن بهره میدار از همهرؤیاي موجود است. چرا که اقلّیتی سرمایه

آفریند. وقتی ماهاي فریبنده در کنار معضل فراگیر مسکن تناقضی رؤیاساز میچندهزار متري با ن
خواند. وقتی وي گناه نابخشودنی وزیر مسکن هرگونه دخالت در بازار مسکن را ناعادالنه می

دار شدن در جریان هاي متنوع براي مسکنکشیگیرد. باید قرعهطلبی را به باد انتقاد میعدالت
کند. اما بانک رفاه ي صدمیلیون تومانی این تناقض و شکاف عظیم را پر نمیزینههکمک 58باشد. 

دار شدن تزریق کند. وقتی پا کند و به چندمیلیون مستأجر رؤیاي خانهکارگران باید جشنواره به
شهرهاي ایران را به نمایشگاه جهانی هاي چندصد میلیونی ترافیک کالنگیر با ماشیناقلیتی چشم

نظر میلیون تومانی خرید خودرو بشدت مضحک به 20ي کمک هزینه 158کنند، شبیه میخودرو 
دبلیو یا یک امدستگاه بی 10ست! گیرم رسد. اما هرچقدر کوچک، این هم براي خودش رؤیاییمی 

گراییِ افسارگسیخته از زنان جویی و مصرفي اپلیکیشن تاپ رؤیاسازترند. وقتی لذّتدستگاه پورشه
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فنري، خوابسازد، رؤیاي پریدن روي تختبختی میعنوان کاالهاي الکچري، نمایش خوشبه 

ساعته  24آزماییِ تنها حجم عظیم بختکند. در این وضعیت، نهمتجاوزان و خفّاشانِ شب تولید می
اهللا آیتتوان در فتواي رسد. این الجرم بودن را میناپذیر به نظر میعجیب نیست، بلکه اجتناب

هاي معمولی پیامک از افراد کم  تر از هزینه اي افزون اگر هزینه" :فرمایند می دریافت که ايامنهخ
هاي کسر شده نباشد، اشکالی ندارد. اگر عالوه بر  آوري پول نشود و هزینه جایزه بر اساس جمع

از افراد  هایی که معمول پیامک، پولی بابت شرکت در مسابقه از افراد کسر شود و از پول يهزینه
 "ت.کسر شده جایزه تهیه کنند، حرام اس

چون امام متوفّی در سطح باقی مانده است. تفاوت تنها در آگاهی این دو است. این امام نیز هم 
ي انقالبی همین حرام بودن را بنیانگذار جمهوري اسالمی درمقام اپوزیسیون، در اتمسفر جامعه

و  44طور که اصل کند. همانها را درك میضرورته اي اهللا خامنآیت کند. اماصریح اعالم می
گشا حرام بودن را مشروط هاي راهکند که با تبصرهدهد، فراموش نمیاقتصاد مقاومتی را بشارت می

 کند. 

اي باقی خواهد ماند و مخالفت با این روند درون نظام جمهوري اسالمی به عنوان گفتمانی حاشیه
ایم، اشکال متنوعش را به نمایش خواهد آنچه تاکنون شاهدش بودهروند رؤیاسازي بیشتر از 

زدن این اوهام استوار کند. انحطاطی که در این ي کارگر باید آگاهی خود را با خطگذاشت. طبقه
شود، باید از صف مؤمنین به طلبان را یادآور میچند سطر به نمایش درآمد وظایف سنگین عدالت

ارج شد و برعلیه کلّیه مظاهرش شورش کرد . تنها امیدي واقعی و داري خسرمایه و سرمایه
طلبی سوق حقیقی،قادر است منفعتی جمعی را نمایندگی کند . هرآنچه ما را به منفرد بودن و منفعت

کشی چیزي را از دست ظاهر یک فرد با شرکت در قرعهدهد، ابزاري است براي سرکوب. بهمی
افراد، مواهب بسیاري را براي حاکمان سرمایه به همراه خواهد داشت. دهد، اما شرکت میلیونیِ نمی

مندان ثروت (تولید شده به دست ما) امري ایمانی و منفعت شخصی براي مالکان ابزار تولید و بهره
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ي کارگر منفعت جز به شکل عمومی معنایی ندارد. هر باوري جز این مقدس است. اما براي طبقه

 وا خواهیم داشت. ستمی است که برخود ر
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 .کاالئی ارزانتر از همه چیز !کارگران

 آزاد نظري
مرغ و گوشت و میوه و سبزیجات و لوازم خانگی و منسوجات و کاغذ خبر گرانی، از مرغ و تخم

گرفته تا طال و سکه و ارز، تمام فضاهاي موجود در کشور را پر کرده است. همه از گران شدن 
ي  شوند، بالفاصله درباره ي زندگی نگرانند. هر کجا چندنفر دور هم جمع می مایحتاج اولیه کاالها و
زند. هیچکس در مورد اینکه، تمام  کنند. اما هیچکس از ما کارگران حرفی نمی ها صحبت می گرانی

از ، حداقل دوبرابر شده ولی در ابتداي سال جمعی 97ي زندگی از خرداد تا مرداد  مایحتاج اولیه
% نسبت به سال قبل 19داري دور هم جمع شده و حقوق ما را نهایتاً تا سقف  هاي سرمایه شارالتان

ي اجناس داغ است، جز خبر ارزان زند. این روزها خبر گران شدن همه افزایش دادند، حرفی نمی
که  بیند شدن ما کارگران. انگار گران شدن خبري مهم است اما ارزان شدن نه. انگار کسی نمی

 حقوق ما نسبت به افزایش قیمت کاالهاي ضروري کاهش یافته و ارزان شده است.
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ي  داران و کارفرمایان، نماینده ي سرمایه کار متشکل از نماینده عالی ، شوراي97در ابتداي سال 

ي کارگران (آقاي خدایی) دور هم جمع شدند و دستمزد کارگران را  دولت (آقاي ربیعی) و نماینده
% افزایش دادند. در شرایطی این افزایش دستمزد اعالم گردید 19به تورم سال پیش تا سقف  نسبت

ي این مبلغ ناچیز به علت گران  که کارفرمایان مثل همیشه ناالن از وضعیت بازار بودند و از اضافه
 ي کاالها ناراضی. ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برجام را پاره کرد و دور شدن بهاي تمام شده

ها رفت. سازي نرخ ارز، به پیشواز تحریمها را علیه ایران اعمال نمود. دولت با آزاد جدیدي از تحریم
اي از دو بازوي تحریم و سیاستهاي نئولیبرالی دولت، بحران گسترده اي را دامن زد. و مخمصه

اصرار بر دهد. دولت با گذاري ایجاد کرد. هر اقدامِ دولت، عمق بحران را افزایش میسیاست
سیاستهاي اقتصاد آزاد که شکلی ایمانی یافته است، توان کنترل بحران را ندارد.  قیمت دالر و 

آوري شروع به باال رفتن نموده است. تمام کاالهاي ضروري و مورد نیازمان یا  سکه به طرز سرسام
ها به  ات و گرانیمی شود. اتفاق دارن احتکار شده یا به قیمت خیلی باالئی فروخته  توسط سرمایه

ها صحبت  روند. تمام کشور در مورد اتفاقات بازار ارز و سکه و گرانی تر پیش می شدت هرچه تمام
اي هایمان در هپکوي اراك، واگن سازي تبریز، فوالد ملی  طبقهکنند. در همین اثنا، هم می

دست به اعتصاب هاي کشور  سازي اراك و نیشکر هفت تپه و در دیگر کارخانهخوزستان، ماشین
 اند. براي افزایش حقوق و دریافت معوقات خود زده

دانیم چگونه به منصب نمایندگی ما در شوراي  جناب آقاي خدایی که نمی 1397در پنجم مرداد 
اي براي بازبینی  اي به شوراي عالی کار خواستار برگزاري مجدد جلسه عالی کار درآمده، در نامه

وق کارگران شد. آقاي خدایی در این نامه خطاب به شوراي عالی کار مجدد این شورا در مورد حق
 1140000تومان و حقوق پایه  3700000ي بهار آزادي  متذکر شدند که امروز قیمت یک سکه

آید که کی و چگونه آقاي خدایی را به نمایندگی از  باشد. همانگونه که ما یادمان نمی تومان می
آید زمانی که در ابتداي سال  ایم، آقاي خدایی هم یادشان نمی تادهخودمان به شوراي عالی کار فرس

در شوراي عالی در حال تصویب حداقل حقوق به نفع کارفرمایان بودند؛ سکه در همان موقع 
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تومان بود. اگر قرار بود که حقوق ما را بر حسب قیمت سکه محاسبه کنید، باید بگوییم  1640000

حقوق ما کمی بیشتر از قیمت سکه  1382و  1359هاي  و در سالسال فقط دوبار  40که در این 
نسبت حقوق با سکه و دالر از ابتداي انقالب تا کنون را  2و1ي  بوده است. (در جدول شماره

اَت را جمع کن. مشاهده کنید). باید به ایشان متذکر شویم که آقاي خدایی خفه شو و کاسه کوزه
، بلکه مدافع منافع کارفرمایان و باعث سرکوب اعتراضات و ي ما نیستید شما نه تنها نماینده

ي هپکوي اراك در اعتصاب  اعتصابات بر حق ما هم هستید. همان زمانی که رفقاي ما در کارخانه
بودند، همین شما بودید که براي سرکوب رفقایمان به همراه سرکوبگران اعتصاب به اراك رفتید و 

اگر دست از اعتصاب (که تنها ابزارمان در برابر کارفرمایان و  کارگران هپکو را تهدید کردید که
داران است) بر ندارید، نیروهاي انتظامی، مسئوالن این اعتصاب را بازداشت و صاحب  سرمایه

ها و افرادي که  مردان ایران و تمام دولتکند. نه تنها شما، بلکه تمام دولت کارخانه آنها را اخراج می
دارانی هستید که مثل انگل از کار ما  کوبند، حامی سرمایه ر طبل حمایت از ما میدر خارج از کشور ب

 کنند و شما هم از آنان. ارتزاق می

 هاي پس از انقالب تغییرات حداقل دستمزد و قیمت دالر در دولت

تغییرات حداقل دستمزد  نام دولت
 ماهانه 

تغییرات حداقل  تغییرات نرخ دالر
دستمزد ماهانه بر 

 دالر  حسب
 بازرگان

 1358تا  1357از 
 دالر 121دالر  63 تومان 14تومان به  10تومان 1700تومان به  630

 92افزایش 
 درصدي

 رجایی
 1360تا  1359

دالر 70دالر به  95 تومان 27تومان به  20 تومان ثابت 1905
 درصدي 26کاهش 

دالر 21دالر به  70تومان 120تومان به  27 2490تومان به  1905میرحسین 
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 موسوي

 1368تا  1360
 درصدي 70کاهش  ومانت

هاشمی 
 رفسنجانی

 1376تا  1368

 25446تومان به  2490
 تومان

 478تومان به  120
 تومان

دالر 53دالر به  21
 152افزایش 

 درصدي
 سیدمحمد خاتمی

 1384تا  1376
 122592تومان به  25446
 تومان

 904تومان به  478
 ومانت

 136دالر به  53
 دالر

 157افزایش 
 درصدي

محمود 
 نژاد احمدي
 1392تا  1384

تومان به  122592
 تومان 487125

 3200تومان به  904
 تومان

 152دالر به  136
 دالر

 12افزایش 
 درصدي

 حسن روحانی
 تاکنون 1392

تومان به  487125
 تومان 1114000

 14000تومان به 3200
 تومان

 90ر بهدال 152
 دالر

 درصدي 49کاهش 
 بانک مرکزي :1392تا  1357منبع اطالعات نرخ ارز از 

 »بازار آزاد«نرخ دالر در بازار غیررسمی یا  مبناي نرخ ارز:

 حداقل دستمزد و قیمت سکه از ابتداي انقالب تاکنون

 حداقل دستمزد (به تومان) قیمت سکه (به تومان) سال
1358 1300 1701 
1359 2400 1905 
1360 3500 1905 
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1361 3500 1905 
1362 3500 1905 
1363 3900 1905 
1364 4418 2160 
1365 6500 2160 
1366 11257 2280 
1367 9939 2490 
1368 10922 2490 
1369 12707 3000 
1370 12447 5001 
1371 12409 6801 
1372 16488 8982 
1373 30352 11682 
1374 44169 16000 
1375 41273 20721 
1376 38833 25446 
1377 45092 30153 
1378 58741 36183 
1379 60512 45801 
1380 60820 56790 
1381 69960 69846 
1382 86150 85338 
1383 104537 106602 
1384 122890 122592 
1385 167967 150000 
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1386 190678 183000 
1387 231649 219600 
1388 288000 263520 
1389 435000 303000 
1390 630000 330300 
1391 1325000 390000 
1392 1030000 487125 
1393 946000 608910 
1394 936000 712000 
1395 1171000 812000 
1396 1547000 930000 

 1140000 4500000 1397مرداد  20
 

که خرید. اما در حال حاضر با حداقل س 1,3شد  با حداقل دستمزد ماهیانه می 1358در سال 
ي یک کارگر، کفاف خرید یک سکه خرید و در واقع دستمزد ماهیانه 0,4توان  دستمزد تنها می

 دهد. سکه را هم نمی نیم

 مبناي قیمت سکه، قیمت سکه بهار آزادي طرح قدیم لحاظ شده است.

ر و کاهش قدرت خرید و سطح توان ارزان شدن روزافزون نیروي کا در جداول باال به وضوح می
زندگی کارگران را مشاهده نمود. آقاي روحانی در نشستی خبري فرمودند: تمامی قیمتها را باید 

هاي اجناس  دست نامرئی بازار، بدون دخالت دولت مشخص کند. ایشان فرمودند که تمامی قیمت
ما و نه هیچکس دیگري چه ضروري و چه غیر ضروري، باید به دست خود بازار تعیین شود. و نه 

گذاري را ندارد. جناب آقاي روحانی! همانگونه که اجناس ضروري و ي دخالت در امر قیمت اجازه
گردد و شما و  داري به عنوان کاال تولید شده و در بازار عرضه می غیر ضروري در جهان سرمایه
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قاد دارید که هیچکس حق داران اعت ي سرمایه هاي دیگر به عنوان نماینده تمام نمایندگان دولت

گذاري کاالها را در بازار به غیر از خود بازار ندارد؛ باید متذکر شویم که ما کارگران  دخالت در قیمت
مان است، تبدیل به کاال نموده داري شما، نیروي کارمان را که تمام دارائیدر همین جهان سرمایه

فروشیم. پس ما هم کاالئی داریم به نام  میداران  و در برابر دریافت دستمزد به شما و سرمایه
که در این بازاري که شما طرفدار آزادي بدون  (که شما تبدیل به نیروي کارش کردید) نیروي کار

کنندگان کاال و دارندگان گذاریم. همانگونه که شما براي تولیدمرز آن هستید در معرض فروش می
باشد، ما هم  گذاریشان باید بر حسب عرضه و تقاضا در همین بازارآن، این حق را قائلید که قیمت

گذاري باید این حق را داشته باشیم که کاالي خودمان را خودمان بر حسب عرضه و تقاضا قیمت
زنی با کنیم. اما مسئله به همین سادگی نیست. زیرا تولیدکنندگان و فروشندگان کاالها براي چانه

یه تولیدکنندگان، اتاق هایی را از جمله، اتحادي کاالهایشان ارگانگذاري آزادانهدولت جهت قیمت
ي کارفرمایان، شوراي حمایت از تولیدکنندگان و از این دست را تشکیل اصناف و بازرگانی، اتحادیه

باشد تا بتواند منافع این بخش ها متشکل از خود تولیدکنندگان و کارفرمایان میاند. این ارگانداده
فع را دنبال کرده و به ثمر برساند. نه تنها را به خوبی بازشناسی نموده و به بهترین شکل ممکن منا

گذاري بر روي هاي جهان، قیمت دولت کثراو در  یراناهاي  در دولت کنونی بلکه در تمامی دولت
داران و  ي سرمایه کاالي کارگران که همان نیروي کارشان است را، دولت به عنوان نماینده

هاي واقعی خود را متشکل از کارگران هم باید تشکلکارفرمایان به عهده دارد. در صورتی که 
-نمایندگان واقعی خود داشته باشند. تا این نمایندگان که از خود کارگران هستند بتوانند منافع طبقه

خوبی بازشناسی کرده و به بهترین شکل ممکن این منافع را به نفع ما به نتیجه ي کارگر را به
گذاري نیروي کارشان  هر زمان که کارگران خواستند براي قیمتبرسانند. در هر کجاي جهان و در 

داران و تولیدکنندگان داشته باشند، با دخالت کنند و تشکل مستقل و واقعی خود را مانند سرمایه
ها مواجه شدند. اخراج یا با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی راهی  سرکوب از سمت دولت

ها در پی ایجاد  نماند این فقط در عمل است وگرنه در حرف، تمامی دولتزندان شدند. البته ناگفته 
 جهانی امن براي ما کارگران همیشه در تالشند.
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داري جمهوري اسالمی بلکه  ما کارگران باید نسبت به این امر آگاه باشیم، که نه تنها دولت سرمایه

ربع هایش و کسانی مانند نیم همپالگی هاي غربی مانند آمریکا و هیچ دولت دیگري منجمله دولت
داران و کافرمایان  توانند از منافع سرمایه خواهند، بلکه نمی پهلوي و مریم رجوي مجاهد، نه تنها نمی

داران و  ي آنها مثل انگل از همین سرمایه دست کشیده و منافع ما را دنبال کنند. زیرا همه
م فقط به فکر پرکردن جیب خودشان از کار ما در داران ه کنند. سرمایه کارفرمایان ارتزاق می
وقت دلسوز ما نبوده و نیستند. رفقا باید حواسمان باشد هایشان هستند و هیچ کارخانجات و شرکت

داران داخلی خودمان) به دام کفتار در کمین (  که به خاطر خالص شدن از دست گرگ (سرمایه
دانیم؛ اتحاد و  س تنها راه رهائی، همان است که میداري غربی) گرفتار نشویم. پ هاي سرمایه دولت

 داري جهانی. داري داخلی و چه سرمایه داري چه سرمایهمبارزه بر علیه تمامیت سرمایه

ما باید آگاه باشیم براي به پیروزي رسیدن در این راه، باید اعتراضات و اعتصابات در محل کارمان 
ن در دیگر کارخانجات پیوند بزنیم و به جاي درخواست را با اعتراضات و اعتصابات دیگر رفقایما

اضافه حقوق و دریافت معوقات خودمان، فریاد اضافه حقوق و پرداخت معوقات را براي تمامی 
ي خودمان، براي بدي وضعیت تمامی  کارگران ایران سر دهیم. ما باید به جاي اعتصاب در کارخانه

دیگر رفقایمان در دیگر کارخانجات براي بهبود وضعیت کارگران کشور، اعتصابی عمومی به همراه 
توانیم صدایمان را به گوش مردم  همگانی انجام دهیم. فقط در صورت یک کل یکپارچه می

صورت مثل تمام مواردي که برسانیم و تمام عموم جامعه را با خود همراه سازیم. در غیر این
 دانید محکوم به شکستیم. خودتان می
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 حقّ تعیین سرنوشت! کدام سرنوشت؟

 مقام اسد زي
ي کارگر از نخستین مسایلی بود که مباحثه پیرامون ستم ملّی و نسبت آن با مبارزات طبقاتی طبقه

به پاسخ نیاز پیدا کرد. مارکس و لنین در موارد متعددي پیرامون این موضوع موضع گرفته و به 
د. ستم ملّی یا به عنوانی دیگر حق تعیین سرنوشت براي ما انخطوط اصلی این موضوع نظر کرده

کشد به بحثی کلیدي تبدیل شده و ما را به ي اعتراضاتی که از این و آن طرف زبانه مینیز در میانه
 ضرورت تبیین و بازسازي این مفاهیم در شرایط انضمامی ایران رسانده. 
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ي کازرون و کردستان و آذربایجان، یا هر نقطه اعتراضات ریز و درشت در خوزستان و بلوچستان، در

-توان مالحظه کرد. نمایندهدیگري در حرکت است و شعارهاي قومی و هویتی را اینجا و آنجا می
هایی برگزار و از حق تعیین سرنوشت صحبت طلب مدام گردهماییهاي اپوزیسیون قومی و جدایی

نوشته شده و نوشته خواهد شد که از ما و دیگران هاي زیادي در دفاع از این حق می کنند. مقاله
کند که ببینید و بفهمید. اعتراضات قومی را ببینید و اولویت و مصرّانه تقاضا ( یقه گیري ) می

 ضرورت آن را بفهمید و تأیید کنید که واجد تمامی حق و حقیقت است.

اي منطقِ خودگستريِ سرمایه هداري و پاسخی بود به ضرورتي ملّی اساساّ مولود سرمایهمسئله
داري در رقابت براي هاي سرمایهکه با فرماسیون اجتماعی بورژوازي پیوندي ناگسستنی دارد. دولت

کاري انباشت بیشتر سود و قدرت، مرزها را ترسیم کردند. و در عین حال، کوچکترین اهمال و کم
به نیابت از آنان، مشاهده نشد. با در گسترش هرچه بیشتر این مرزها و یا کشیدن مرزهاي دیگران 

کش و حضور همیشگی خدایگان سود بر باالي ایمانی راستین با استفاده از یک عدد نقشه و خط
ها سر و شکل دادند. در واقع پیکو را طرّاحی و به مرزهاي خاورمیانه براي سال -سرشان، سایکس

واره تبدیل کرد که در هر اجتماعی و بتداري، ملّیت را چون کاال از امري طبیعی به امري سرمایه
وارگی و تبیین هر دو سوي طیف، یعنی بورژوازيِ مرکز و بورژوازيِ پیرامون، توانستند از دل این بت

شان رسیدگی کنند. ایجاد اتّحادهاي صوري در میان هویت به منافع_چه هست از رهگذر ملّیتآن
از نیازهاي فوري و ضروري سرمایه لّت باشد هر دولتی باید یک ممرزهاي یک کشور با شعار 

تر کردن عمق گیرد. زبان واحد براي مبادالت تجاري و مراودات اداري، گستردهنشأت می
استراتژیک جغرافیایی و جمعیتی براي مقابله با رقبا و ایجاد حس اتحاد ملّیِ تصنّعی براي سرکوب 

 ز نان شب بوده و هست. تر اي بورژوایی، امري حیاتیذات طبقاتی جامعه

هاي بزرگ چندملّیتی در دوران حاکمیت سرمایه با از سوي دیگر، میان ضرورت وجود دولت
هاي ملّی ِ داخلی تضادي دائمی وجود دارد که در تضاد اساسی کار و سرمایه ریشه دارد و نارضایتی

تفرقه بینداز و "ي همان کلیشهها یا کند. بورژوازي با بهره برداري از این شکافمدام سر باز می
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دهد که گاهاً به سود و گاهاً به ضرر بورژوازيِ هایی را بر ویترین قرار میجدال "حکومت کن

تبدیل آوري در دانیم که کاپیتالیسم چه توان حیرتشود. همه احتماالً میمشخّصی تمام می
سرنوشت نیفتاده؟ چرا که نه! دارد. آیا این اتّفاق براي موضوع حقّ تعیین تهدیدها به فرصت 

کند که اگر ما به اي وانمود میبورژوازيِ پیرامون با برکشیدن این بخش از ستم، به گونه
ي سرزمین خودمختاري یا فدرالیسم دموکراتیک دست پیدا کنیم، همه در کنار هم و در محدوده

ولتاریا وجود نخواهد داشت آزاد شده خوش و خرّم زندگی خواهیم کرد. تضادي میان بورژوازي و پر
سازیم. بورژوازيِ مرکز نیز به صرف چنین ستم مان را میو دست در دست هم، آوازخوانان، سرزمین

ها و نیروهاي مترقّی و کارگري، ستم ملّی را به جاي ستم و سرکوبی و در عین حال حذف ایده
هایشان بر صدر ي ستم ملّی و ایدهفروشد. مبارزان حوزهطبقاتی جا میزند و جوجه را جاي قناري می

شان آمده، آتش تهیه می ریزد تا به ما هاي تبلیغاتی بورژوازي نیز به کمکخانهنشیند و توپمی
-جا برقص. تا به ما بقبوالند که دلیل ستم قومیتی نه سرمایهجاست، همینبقبوالند که گل همین

ي مبارزه علیه سرمایه به مبارزه براي انواع داري بلکه این یا آن حکومت است. مبارزه از حوزه
کند و شود. سیاست هویت، جاي سیاست کمونیستی و کارگري را پر میهویت ملّی تبدیل می

امکان مطرح کردن تضادهاي اصلی و محقّق کردن حکومت کارگري که کارگران حاکم سرنوشت 
کند و حقیقت را به زه را تعیین میکند. شعارهاي قومیتی هدف مبارخودشان باشند را تضعیف می

 بینیم؟ایم و فقط درختان را میراند. این تصاویر آشنا نیستند؟ یا میان جنگلی انبوه ایستادهپستو می

شان نیز از این قاعده مستثنی جامعه و تاریخ همیشه سیال و در حال حرکت است. جوامع و مناسبات
هاي مختلف درون یک مرز، شکلی دیگر گرفته و محصور ها و سرزمیننیستند. روابط میان قومیت

نیستند. تصور قوم و ملّیت به شکل صد سال پیش، ناشی از عدم فهم دیالکتیکی تاریخ، و حرکت و 
ست نه انتزاعی و مجرّد و تغییر مداوم مناسبات است؛ و به تبع آن حقیقت همیشه مشخّص و عینی

مختلف و طبقات مختلف در حال تغییر است. ملّیت به  هايکلّی. روابط اجتماعی میان قومیت
ست تاریخی و در حال حرکت، نه طبیعی و ابدي. موضع ابدي و اياي اجتماعی، پدیدهعنوان مقوله
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گونه ست، چرا که واجد هیچدر ابتداي امر موضعی بورژواییهر ملّت باید دولت شود قطعیِ 
کند. چنین الیسمی ارتجاعی و سترون راهنمایی میمشخّص بودنی نیست و ما را تنها به ناسیون

-موضعی از زبان یک کمونیست یا کارگر با تمامی کلمات کمونیستی تاریخ و به هر زبانی از زبان
که تر آنست و هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. جالبهاي بشري بیان شود نیز سترون، کلّی و ارتجاعی

ي پاسخ بورژوازيِ پیرامونی به ستم ملّی است. هر و هسته در واقع کنه "هر ملّت یک دولت"شعار 
توان به فرمولی جامع و کلّی پیرامون این ي ستم ملّی شرایط خاص خودش را دارد. نمیمسئله

موضوع دست یافت و با تیتر حقوق بشر همه چیز را خالصه کرد. و بدین طریق به اضطراب خویش 
که به شکل حقّ تعیین  "هر ملّت یک دولت"ي ایدهپاسخی کلّی داد و احساس آرامش کرد. 

ي شود، معتقد است که اگر زد و انقالبی کمونیستی حادث شد، همهسرنوشت کادوپیچی می
هاي کوچک هاي بزرگ منتج از سرمایه، به دولتها دولت خود را تشکیل دهند و دولتقومیت

ست که راه ما پس از همان ایده اي محلّی تبدیل شوند. به قول شاهومیان کپی برابر با اصل
داري و تبدیل تولید بزرگ به تولید محلّی و خرد داري را بازگشت به عصر تولید پیشاسرمایهسرمایه

 کند.قرون وسطایی معرّفی می

باشد و به دیده به بیان لنین امري ضروري در کنش و انقالب کمونیستی میرفع ستم از قوم ستم 
تواند بدون توجه ي طبقاتی نمییده گرفتن آن وجود ندارد. از سوي دیگر مبارزهوجه امکان نادهیچ

ئوپلیتیک جهانی اقدام به به دو معیار اساسی یعنی مناسبات و توازن قواي طبقاتی داخلی و شرایط ژ
بندي کند. این دو معیار اساسی در تعیین موضع نسبت به حقّ تعیین سرنوشت نیز، مبارزه و جبهه

-ي حرکت و سیال بودن مداوم مناسبات ملّی و بین المللی نمیکننده است. بواسطهي و تعیینکلید
ي ادوار باز کند. هاي حقّ تعیین سرنوشت را براي همهي قفلتوان به کلیدي دست یافت که همه

کند در برابر حصارکشی میان المللی و فاقد مرز است و تالش میجنبش کارگري، جنبشی بین
کشان است نه کارگري که تر و متّحدتر از زحمتان مقاومت کند. هدف ما اتّحادي بزرگکارگر

ي تالش براي حلّ بنیادین داري ایدهي حاکمیت سرمایهبرادرش را دشمن به حساب آورد. در زمانه
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-ها از میان رود، تنها و تنها به ناسیونالیسمی مرتجع منتج میي ستم ملّی که تمام دشمنیمسئله

داري و تواند معنایی جز امیدواري به سرمایهشود. امیدواري به حلّ بنیادین این گره و معضل نمی
توان در صورت وقوع انقالب کمونیستی داري داشته باشد. اما نمیتفکیک ستم ملّی از ذات سرمایه

طلب با هر خواست استقاللی یکسان برخورد کرد. شرایط مشخّص متفاوت، پاسخ مشخّص متفاوت 
جوارش در تضاد قرار دارد و هاي همکند. به عنوان مثال، زمانی که منافع یک ملّت با ملّیتمی

ارگانیسم اجتماعی و اقتصادي در این میان شکل نگرفته یا توده منافع کالن را تشخیص نداده، 
ی و الزم است داستان را جور دیگري تمام کرد. در اوایل انقالب روسیه، با درخواست اتونوم

خودگردانیِ رفقاي لهستانی موافقت شد. بدین دلیل که امکان هژمونی حزب ناسیونالیست لهستان 
وجود داشت و الزم بود میان بد و بدتر انتخابی صورت گیرد. ولی این فرعی بود بر اصل اتّحاد 

 تمامی پرولتاریا.

با اعتراضات قومی چون  کند که ما کجا بایستیم؟ آیا بایدشرایط امروز ایران و جهان حکم می 
کازرون همراه شد؟ اگر طرف دیگر یعنی مردمی که قصد شهرستان شدن و استقالل از کازرون را 

ي المللی چه موازنهایستادیم؟ شرایط ملّی و بینبایست کجا میریختند، میداشتند به خیابان می
 دهد؟قوایی را ایجاد کرده و چه افقی را به ما نشان می

هاي پیمانانش براي داغ کردن گسلهن و عیان است، تالش امپریالیسم و همآن چه مبر
هاي تحمیلی خودشان به تمام جهان محیطی منتج از سیاستهاي زیستهویتی و بحران_قومی

آوري به پیش است. بورژوازي ایران نابودي طبقات تحت ستم و نابودي طبیعت را به طرز حیرت
طور که پیش از این چه از تمدن در کشور است را مهیا کرده. هماننبرد و امکان ویرانی هر آمی

پیمانی با بورژوازيِ ها را اعمال و بورژوازيِ پیرامونی در همنیز گفته شد، بورژوازيِ مرکز انواع ستم
کفایتی آخوندها و کوبد و شکاف اصلی سرمایه را به بیجهانی بر طبل هر ستمی جز ستم اصلی می

دهد. تمام زر و زورش را بسیج کرده تا تسلیم دود سیاهی که از دوردست شان تقلیل میيناکارآمد
پیداست شویم و با دمیدن به تضادهایی که تا نابودي اصل سرمایه ادامه دارد و پنهان کردن تضاد 
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ي گنهاش بر جریاناتی چون کازرون ببارد و ما را در مناصلی، ما را هم به دمیدن وادار کند. توپخانه

دستی با عرب، کازرون و غیره، و خیانت و همکرد، پاني تقلّبی حمایت از جنبش پاندوگانه
ي کارگر یا کمونیست اي اساساً وجود ندارد. وظیفهجمهوري اسالمی وادار کند. چنین دوگانه

ي مسئول، زدودن این غبارهاي آلوده و سمی و ایستادن در موضع حقیقت یعنی منافع کالن طبقه
ي کارگر، ما را المللی و ملّی، و منافع کالن و نه آنی و خشم آلود طبقهکارگر است. نسبت امر بین

کند تا بر اتّحاد طبقاتی و سازماندهی و ترسیم افق حقیقت در برابر باطل پافشاري کنیم موظّف می
ي اسالمی را داري بلکه جمهوري اپوزیسیون مضمحل و مذبذب که نه سرمایهو تسلیم این ایده

هاي ي سیاستادامه "نه غزّه نه لبنان"یاد بیاوریم که شعار تنها دشمن ما جا میزند، نشویم. به
 ایرانیسم وآمریکا در جهان است و در یک کالم به همان حصارکشی میان پرولتاریاي جهان و پان

ات قومیتی را به وضوح کند که افق مبارزچیز وصل است. منافع کالن پرولتاریا ایجاب میفالنپان
ي چندپاره یا استقالل کردستان عراق، مان مجسم کنیم. ببینیم که خاورمیانهپیش چشمان

تر بار دیگر کشورها را خردتر و پس از آن ضعیفست که تالش دارد یکپیکوي جدیدي-سایکس
-دارياقط کردن سرمایهدیگر بیاندازد. افق ما سکند و در انتها پرولتاریاي کلّ منطقه را به جان هم

 بسته.دار کراواتی یا یقهست، نه انتخاب سرمایه

داري حاکم اعمال شده، زندگی کردن را براي اکثریت جامعه هاي مختلفی که توسط سرمایهتبعیض
هاي جنسیتی، از هاي کار مزدي تا تبعیضسخت و تقریباً غیر ممکن کرده است. از تبعیض

ان تا جفا نسبت به محیط زیست. روزي کشاورزان دست به اعتراض شهرست_هاي مرکزتبعیض
داري حاکم در تمامی توان گفت سرمایهزنند، روز دیگر کارگران فالن شرکت و کارخانه. میمی

ي ویرانی رسانده و در عین حال هیچ امید و کورسویی از روشنی نیز سطوح همه چیز را به نقطه
کند که در میان این همه سختیِ تحمیل تاریخ به ما یادآوري می براي ما باقی نمانده است. منطق

کنند وقایع و علّت واقعه را جوري نمایش شده، هم بورژوازي داخل و هم بورژوازي خارج تالش می
داري حاکم داخلی تالش شان را بتوانند از مسیرهاي دیگر تأمین کنند. سرمایهدهند که باز منافع
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دار و یا تحریم، ما را قانع کند. در ل گردن این و آن دولت یا فالن سرمایهکند با انداختن مشکمی

اَش را بر چند ي دالرهاي آمریکا، اسراییل و عربستان، تمام توانطرف مقابل، اپوزیسیون با پشتوانه
ي تولید و توزیع ثروت بلکه از آخوندي بودن حکومت چیز متمرکز کرده است: مشکل نه از شیوه

شود. مشکل مناطق محروم و مورد تبعیض کشور نه از اعث ناکارآمدي در حاکمیت میاست که ب
ي تولید و توزیع ثروت بلکه ناشی از هزینه کردن در سوریه و لبنان و عراق است. مشکالت شیوه

ي تولید و توزیع ثروت بلکه از عدم آموزش زبان مناطق محروم و مورد تبعیض کشور نه از شیوه
هاي گوناگون است. تالش هاي قومیتال نبودن و یا عدم استفاده از مدیران و نخبهمادري یا فدر

ي طور جا بیندازد که اگر چنارشاهیجان به قامت شهري محروم درآمده بواسطهکند اینمی
داري ست. اگر بلوچستان محروم است نه به دلیل ذات پرتبعیض سرمایهناکارآمدي حکومت آخوندي

کنند دچار تبعیضی خاص و ي بلوچ بودن یا شیعه نبودن است. همه فکر میطهبلکه صرفاً بواس
تواند داشته باشد: ها تن دهیم تنها یک نتیجه میاند. اگر به این روایتمتفاوت از دیگران شده

شود و با ظاهري نامید حاکم میرو میهاي دنبالهاي که طبقات فقیر را پنگوئنگندهاپوزیسیون شکم
 مان می کند.داري جهانی هضمکند و با سرعت هر چه بیشتري در سرمایهاستثمارمان میزیباتر 

اَش هر چه در چنته دارند را پیمانانهاي اخیر و پس از روي کار آمدن ترامپ، آمریکا و همطی ماه
هاي کرد هاي بدلی و هدایت اعتراضات کارگري به کار بسته اند. گروهبراي بزرگ کردن شکاف

ي حمله هستند. پژاك در غرب کشور درگیري را تشدید کرده و حاضر به یراق و مسلّح، آماده چون
توانیم بدون ذره اي فکر کردن، مجسم کنیم اگر کمی به شعارهاي اعتراضات اخیر توجه کنیم می

ا کرد که فرزند محمدرضاشاه پهلوي باند. چه کسی فکرش را میمان دیدههایی برايکه چه خواب
سی و بیي درخشان به عنوان مترسک علم شود؟  آیا منافع ما با خاندان پهلوي و  یا بیآن سابقه

کند؟ چرا این شعارها منافع چه کسانی را تأمین می "نه غزّه نه لبنان"آمدنیوز اشتراکاتی دارد؟ شعار 
چندپاره کردن و این نیروها بر اعتراضات حقیقی طبقات محذوف جامعه سایه انداخته؟ سیاست 
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ي جدید از سوي آمریکا و اسرائیل مطرح شد در هاي خاورمیانه که با عنوان خاورمیانهملّت_دولت

 شود؟کدام شعارها و سیاست ها متبلور می

اي بوده که از اوایل قرن جدید میالدي طرح و براي ي بزرگ، برنامهي جدید یا خاورمیانهخاورمیانه
 زده شد. حمله به لبنان، جنبش سبز، ساخت داعش و حمله به سوریه و ها باالش آستینپیاده کردن

عراق و یمن، استقالل کردستان سوریه و عراق با حمایت و آموزش اسرائیل و در افق نهایی 
چندپاره کردن ایران مسیر این برنامه بوده است. با چندپاره و ضعیف شدن این کشورها امنیت 

شود و بازارها و نیروي کار و منابع زیرزمینی منطقه تحت سلطه قرار ها تضمین میاسرائیل تا سال
افتد. و از ها به تأخیر میي کارگر تا سالچیزان و طبقهیابی بیگیرد و در عین حال امکان قدرتمی

هاي قومی و شناسد و جنگي کارگر هر منطقه، دیگران را دشمن خویش میسوي دیگر طبقه
داري جهانی را تواند منافع سرمایهچنین میاي که اینپاره شدهي پارهورمیانهکشد. خادینی زبانه می

کننده نیست؟ چه راهی بهتر از کادوپیچ کردن مسئله با عنوان حقّ تعیین  تأمین کند وسوسه
 سرنوشت؟ و چه کسی را یاراي مقابله با اصل حقّ بورژوایی ؟

اي در آذربایجان غربی میم مدیرِ ترك کارخانهتوان در تصهاي بورژوازي را میي سیاستخالصه
بردند و مدیرِ ترك کارخانه براي حلّ دعوا سر می دید. کارگرانِ کرد و ترك مدام در دعوا و تنش به
ها را در خطّ تولید دیگر. بعد از مدتی دعواهاي کرد کردها را در یکی از خطوط تولید گماشت و ترك

کردند. کار زه شد و هر دو گروه براي اثبات برتري، بیشتر و بهتر کار میو ترك در مسیر تولید کانالی
به جایی رسید که تولید به شدت افزایش یافت و سود مالک ترك و مدیرِ ترك سر به آسمان 

چیزتر شدند. هم کارگران کرد و هم کارگران ترك. تر و بیتر و فرتوتگذاشت و کارگران خسته
 دیکی بیشتري داشت؟ منافع کدام دو گروه نز
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 روزشمار مرداد
 آلک سرکیسیان

ي دوازده ماه سال را از التهاب گلگون ایستند و چهره گاه از وقوع باز نمیها هیچ حوادث و رخداد
سزایی از این حوادث را به خود اختصاص داده است. از در این بین مرداد نیز سهم به کنند.می

، اعدام رفقاي فدایی خلق، صدور فرمان حمله به کردستان توسط خمینی 1332مرداد  28کودتاي 
هاي عراقی به اراك و کشته شدن تعداد زیادي از کارگران ي جنگندهگرفته تا حمله 50ي در دهه
؛ همه و 70ي  و مرگ شاعر صبح در دهه 65آب و واگن پارس و ایرالکو در سالهاي آذرکارخانه

سوي مرزها در اتّحاد جماهیر شوروي نیز رویدادهایی درحال ب این ماه دارد. آنهمه نشان از التها
 این 1991سال باالخره در  پدیدار گشته بود، تا حاد جماهیر شورويفروپاشی اتّ آثار: وقوع بود
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علیه گورباچف  1991اوت سال  19کودتاي  .رسماً منحل و به چند کشور دیگر تجزیه شد کشور
 اي براي تحقّق این امر بود.مقدمه

 :1379مرداد  2 

 سالروز درگذشت احمد شاملو

فر ،مترجم ،پژوهشگر ،نگار روزنامه ،نویسنده،شاعر ؛الف.صبح یا الف.بامداد به   صمتخلّ  لوشاماحمد
در تهران از  .بود 1357انقالب  از قبل و بعد کانون نویسندگان ایران ز دبیرانو ا نویس هنگ

دانست و پدري که بخاطر شغلش باید هر چند وقت مادري که به قول خودش چیز زیادي از او نمی
گرا بود شد. وي در نهایت نزد پدربزرگش که فردي چپ گذراند، متولدرا براي ماموریت در جایی می

مرداد  28پس از کودتاي  1332اش درآینده دارد. در سال رود که این امر تأثیر بسیاري بر زندگیمی
شود؛ که متأسفانه برخی از و بسته شدن فضاي سیاسی، تعدادي از آثار شاملو توسط پلیس نابود می

ي فرهنگ باز نگشت. پس از دستگیري مرتضی کیوان در ابتداي امر او و جامعه آن آثار هرگز به
ي اطّالعات  ي روزنامه موفّق به فرار شده اما پس از چند روز فرار از دست مأموران در چاپخانه

احمد شاملو شود. و به عنوان زندانی سیاسی به زندان موقّت شهربانی و زندان قصر برده می  دستگیر
درگذشت.  فردیس يهدهکد  واقع در در خانه خود 1379م مرداد نبه دوشیکشب  9در ساعت 

ها هزار نفر از  و با حضور ده بیمارستان ایرانمهر مرداد از مقابل 6شنبه  پیکر او در روز پنج
  و د مختاريمحم ،گلشیري کرج در نزدیکی مزار امامزاده طاهر مندان وي تشییع و در عالقه
 ده شد.به خاك سپر پویندهجعفر محمد

 :1365مرداد  5

  رژیم بعث عراق طتوس اراكهوایی شهر بمباران
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ها بلند جمعی کارخانهمهیب که از بمباران دسته  يدود ،ها و در نهایتدیک پدافنصداي ممتد شلّ

 قرمز زنگ طه وروديو محو ،ها که تا غروب ادامه داشتشد. صداي پایان ناپذیر آژیر آمبوالنس
 .همیشه در ذهن تاریخ خواهد ماند ،تر می شدبیمارستان ولیعصر اراك که رفته رفته سیاه وسیاه

این شهر به عنوان مهمترین به دلیل وجود صنایع مهم در شهر اراك، ، در زمان جنگ ایران و عراق
درپی  رو پیرفت. از این هاي شناور و تجهیرات به شمار می هاي جنگی، پل ماشین يتولیدکننده

کارخانجات شهر مورد حمله از برخی  1365رداد م 5در  گرفت. مورد حمله نظامی عراق قرار می
در حالی که در ارتفاع این حمله، شش هواپیماي عراقی  طیهاي عراقی قرار گرفت که  جنگنده

سازي پارس، آلومینیوم، کارخانه آذرآب، مراکز آموزش  واگني کردند کارخانه پایین پرواز می
سازي اراك، یک ساختمان اداري و یک منطقه در شهر اراك را مورد حمله قرار دادند. این  ماشین

نقل از شاهدان عینی مجروح بر جاي گذاشت. به  500و بیش از کشته  100ض هوایی بیش از تعرّ
العاده پایین اهداف خود را مورد حمله قرار دادند و  بمباران، هواپیماهاي عراقی در ارتفاع فوق

ها بیرون آمده بودند، به زیر رگبار کالیبرهاي خود گرفتند. پس از  طه کارخانهکارگرانی را که از محو
 .شد نفر گزارش 72شدگان در صنایع اراك  این واقعه تعداد کشته

 مرداد: 28

هاي  بندي رود و صف شمار می به تاریخ معاصر ایران مرداد از بحث برانگیزترین وقایع 28کودتاي 
طرفداراني آن وجود دارد. هاي مختلف درباره ي میان طیفسیاسی جد درضا محم

هم و از برکناري او توسط شاه با متّ قانون اساسی مشروطه را به نقض وزیر وقت نخست ،پهلوي
اند و  هاي خارجی نقش داشته کنند که دولت عا میادجهت نند و در این کهمراهی ارتش دفاع می

  .نامند می» اخیز ملیقیام و رست«این کودتا را 

چالش با  ،ق که با پافشاري براي در دست گرفتن کنترل کامل منابع نفتی کشوردولت مصد
 1332مرداد  28برابر با  1953اوت سال  19سرانجام در ؛ هاي غربی را به جان خریده بود دولت
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با درخواست مستقیم  اهللا زاهدي فضل رهبري سرلشکر هخورشیدي توسط کودتایی نظامی ب
آمریکا و  يخانهالعاتی آمریکا و نفرات لجستیک سفارتانگلستان و دخالت مستقیم افسران اطّ

پذیر  ق پس از آن امکانمتحده آمریکا سرنگون شد. کودتا برضد دولت مصد حمایت دولت ایاالت
ایران را در آشوب و هرج و ، » عملیات آژاکس«عملیاتی موسوم به  شد که ابتدا دولت آمریکا طی

ق هموار کردمرجی فروبرد که راه را براي سقوط مصد. 

نفري از اوباش مسلّح به چاقو و سنگ  300، دسته اي 1332مرداد  28ي بامداد                   دقیقه 6:30 ساعت
ي این گروه  و چماق از جنوب تهران و بازار به سوي مناطق شمالی شهر به راه افتادند. سر دسته

رضایی رفیق شعبان جعفري بود. براساس گزارش خبرنگار نیویورك تایمز این طیب حاج
 ي الزم براي دخالت نظامی را فراهم کردند. نهنشین، بهادردسرسازان خیابانی از محلّات زاغه

ي معاصر بریتانیایی که زمان زیادي را براي گفتگو با پهلوانان  کریستوفردي بلیگ نویسنده
طیب  1332مرداد  27 در"اي و هواداران طیب صرف کرده، توصیف مشابهی ارائه میکند:  زورخانه

بار جمع شوند. روز بعد داد که در بازار میوه و تره رضایی به دوستان و همکاران نزدیک خود پیامحاج
هاي سرد به همراه داشتند. طیب پولی را  نفر جمع شدند که چاقو و سنگ و دیگر سالح 300حدود 

اهللا رشیدیان (مجراي انتقال پول اهللا و قدرتي برادران بانکدار اسداهللا، سیف که از گروه سه نفره
، بین آنها توزیع کرد. رفقاي محلّی بیشتري به آنان پیوستند و سازمان سیا) دریافت کرده بود

دادند و افرادي را که پیراهن بار حرکت کرد. آنها شعارهاي ضد مصدق میجمعیت از بازار میوه و تره
هاي  گرفتند و خودروها)  به تن داشتند،  به باد کتک  می سفید(پیراهن افراد مرتبط با کمونیست

ي طیب به گروه   کردند. در مسیر حرکت، دستهر به بوق زدن و حمایت از شاه میعبوري را مجبو
-ي شهرنو متشکّل از معروف ترین گروه از منطقه دوم به سرکردگی رمضان ملحق شدند. غیرعادي

راه افتاده بودند. اقدامات طیب و دیگران به کودتاچیان اجازه داد تا  هاي آن روز به ترین فاحشه
اي تحت حمایت  ي عمومی نشان دهند و نه دسیسه مرداد را به عنوان تصویر اراده 28حوادث 

 ".سازمان سیا
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ي کرمیت  ها پیوستند که به گفته ي حرکت آنان به سوي شمال شهر افراد دیگري نیز به آن با ادامه

ده شده بودند. اي به آنجا آور روزولت، برخی از آنان افراد بیکاري بودند که مجانی با کامیون اجاره
و برخی دهقانانی » سومکا و آریا«برخی از حامیان فداییان اسالم بودند. برخی از حزب زحمتکشان

تر برخی از زندانیانی بودند که  بودند که از امالك سلطنتی ورامین آورده شده بودند. و از همه مهم
 بودند.   صبح همان روز توسط اوباش خیابانی از زندان مرکزي آزاد شده 9ساعت 

هاي خود را به سوي شهر روانه  درشرایطی که اوباش در حال چپاول بودند، فرماندهان ارتش تانک
ها  ها بعد معاون فاطمی در باختر امروز مدعی شد که مصدق شخصاً دستور داد که تانککردند. سال

ون نظامی مملو از تانک و کامی 32ها خارج شوند.  براي برقراري نظم و قانون در شهر از پادگان
هاي خود خارج شوند. اما آنها دنبال پاکسازي اوباش نرفتند بلکه  سرباز اجازه یافتند از قرارگاه

هاي استراتژیک تعیین شده در نقشه ي اولیه حرکت کردند. مستقیماً به سمت  تصرّف مکان
ار خود را با حمله به هاي اعزامی براي دفاع از دولت، ک سرهنگ ممتاز بعداً تصدیق کرد که تانک

 همان دولت به پایان رساندند.

هاي تلفن و تلگراف را تصرّف کرده و ارتباط  هاي ارتش و ساختمان ها طی همان روز ستاد تانک
ي رادیو  هاي تحت فرماندهی مصدق را قطع کردند. در ایستگاه تصرّف شده بین دولت و قرارگاه

هاي طرفدار شاه از ترین روزنامهنی و سردبیران مهمافرادي نظیر زاهدي، برادر شاه، پسرکاشا
 وگو کردند.نخستین کسانی بودند که با مردم گفت

هاي تحت فرماندهی افسران هوادار شاه و اوباش به سرکردگی بعد از ظهر تانک 5حدود ساعت 
و ساعت شعبان جعفري در مقابل منزل مصدق به یکدیگر پیوستند. برخورد و تیراندازي شدید فقط د

کرد بینی بود. سرهنگ ممتاز که از منزل مصدق محافظت میي آن قابل پیشادامه یافت که نتیجه
تنها سه تانک در اختیار داشت، اما سرهنگ روحانی و سرهنگ افخمی براي حمله به منزل مصدق، 

اهللا فتانک مهلک شرمن در اختیار داشتند. مصدق، شایگان، صدیقی و سی 2تانک از جمله  24
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امامی نخست وزیر آینده ي معظمی که در همان نزدیکی بود رفتند و با شریف معظمی به خانه

تماس گرفتند. مصدق تسلیم شده بود. آنها را ابتدا در باشگاه افسران بازداشت کردند. سپس به 
 پادگان سلطنت آباد منتقل کردند.

نفر اعالم کردند.  75و تعداد زخمی ها را نفر  14مقامات پزشکی شهر شمار کشته هاي این روز را 
روز پس از فرار از کشور به ایران بازگشت و در فرودگاه مورد استقبال پرشور  6مرداد تنها  31شاه در

 عوامل و  بازیگران کودتا قرارگرفت.

 اتّحاد جماهیر شوروي: 1991اوت  19کودتاي  

ب، ضمن برکناري  حزب کمونیست از جمله رئیس کاگي هشت عضو بلندپایه 1991اوت 19 در
حاد جماهیر شوروي، کمیته اضطراري کشور را تشکیل دادند. میخائیل گورباچف از رهبري اتّ

ها به  در بازداشت خانگی قرار گرفت. تانک دریاي سیاه ساحل گورباچف، در یک خانه ییالقی در
محل اقامت  - کاخ سفید مسکو سرازیر شدند. طرفداران دموکراسی در اطراف مسکو هاي خیابان

 يجمهور روسیه، سنگربندي کردند. پس از سه روز رویارویی، کمیته بوریس یلتسین، اولین رئیس
منجر به شکست یلتسین  توسط، ها کمونیست 1991کودتاي اوت  .اضطراري، شکست را پذیرفت

گامی حاد شوروي را حفظ کنند، ولی در عوض خواستند حزب کمونیست و اتّ احان کودتا می. طرّشد
 برداشتند.دو  جهت نابودي هردر

ا هرگز محبوبیت خود را بازنیافت. پس از بینی به قدرت رسید، ام روي موجی از خوش یلتسین بر
شدید   ها در پایان دوره شوروي (سابق)، کاهش در کنترل قیمت ایگور گایدر شوك درمانی تأیید
اقتصاد روسیه در دهه  اصالح ،1992در اوایل سال  زبا هاي دولتی و نظام تجارت خارجی هزینه
مود. به ت تخریب ناي از جمعی اصالحات، فوراً استانداردهاي زندگی را در بخش عمده؛ 1990

حاد شوروي دوران اتّ يهاي کنترل شده ها و قیمت هایی که از منافع حاصل از هزینه خصوص گروه
روسیه  ،1990هاي استحقاقی رفاهی برخوردار شده بودند. در دهه  هاي دولتی و برنامه سابق، یارانه
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حده یا متّ پیش ایاالتي دهه ششل رکود اقتصادي به مراتب شدیدتر از آن شده بود که متحم

 .آلمان در دوران رکود شدید اقتصادي به آن دچار شده بودند

جنائی شد که در نظام سابق شوروي ساالري نیمهاصالحات اقتصادي موجب انسجام یک نوع جرگه
، روسیه به المللی پول بینصندوق  و بانک جهانی هاي غربی، اظهارات دولت ریشه داشت. بنا بر

  دست زده بود که تاکنون جهان به خود دیده سازي خصوصی اتترین عملیترین و سریع گسترده
در دستان  طهاي کوچک و متوس بنگاه ، تجارت، خدمات وفروشی خرده ،است. تا اواسط این دهه

دست مدیران سابق خود قرار داشتند، یک  هاي بزرگ که در بخش خصوصی بودند. بیشتر شرکت
گذاران غربی مافیایی جنایتکار یا سرمایههاي  اق گروهفهاي روسی جدید ثروتمند به اتّ نوع جرگه
  .دادند تشکیل می

شدند.  می بزه یا فساد ،فقر ، دچاربیکاري و متور در پایین این مجموعه، بسیاري از کارگران در اثر
ا از دست داده و اداري و اقتصادي ر ساالري دیوان هاي جغرافیائی، ضمناً، دولت مرکزي کنترل حوزه

، اقتصاد روسیه 1990. اما در رکود شدید اقتصادي اواسط دهه دفته بودبین  درآمدهاي مالیاتی از
 .آسیب دید 1998 بیشتر از ورشکستگی اقتصادي سال

توانست  رسید که بازگشت به یک نظام اقتصادي سوسیالیست که می با این وجود، به نظر می
جایگزین متداول در غرب بوده باشد، تقریباً غیرممکن است. اقتصاد روسیه نیز تاحدودي از 

گاز  است که این مدیون افزایش قیمت جهانی نفت خام و  به بعد بهبود یافته 1999 سال
هاي دوران  ا از سطح پروندهاست ام  و با این که روسیه بیشترین صادرات را داشته بوده طبیعی

 .شوروي سابق فاصله دارد

 خمینی:آقاي صدور فرمان حمله به کردستان توسط 

 سم اله الرحمن الرحیمب
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دستور میدهم  ژاندار مري اسالمی و رئیس پاسداران اکیداً ستاد ارتش و رئیس کلّ به رئیس کلّ“

به نیروهاي اعزامی به منطقه کردستان دستور دهند که اشرار و مهاجمین را که در حال فرار که 
هستند تعقیب نمایند و آنان را دستگیر نموده و با فوریت به محاکم صالحه تسلیم و تمام مرزهاي 

ا با دستور می دهم که سران اشرار ر منطقه را سریعتر ببندید که اشرار به خارج نگریزند و اکیداً
ف از وظیفه و مورد مواخذه شدید کمال قدرت دستگیر نموده و تسلیم نمایند. اهمال در این امر تخلّ

 خواهد شد.

 ”.روح اله الموسوي الخمینی 1358مرداد 

 26مرداد آغاز شد و در  23صدور این فرمان منتج از شورش هاي اخیر کردستان بود که از تاریخ 
مرداد خاتمه یافت. و پیش درآمدي بر صدور احکام اعدام فعاالن  28مرداد به اوج خود رسید و در 

سیاسی مناطق کردنشین بود. 
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ح جمهوري اسالمی به شهرهاي کردستان به کردستان، نیروهاي مسلّ  ه دنبال صدور فرمان حملهب

مان را نفر از معلّ 11نیروهاي پاسدار  االن سیاسی کمونیست،سرازیر شدند. با آغاز موج بازداشت فع
اصغر آباد کرمانشاه اعدام کردند.  در زندان دیزل1358مرداد  28درکرمانشاه دستگیر و در بامداد 

هرمز  ، احیر فتّمظفّ، عزیزي  هوشنگ ،دجعفر عزیزيمحم  ،تید عزّمحم  ،حسین شیبانی ، بهبود
از نخستین  عبداهللا نوريان و آذرنوش مهدوی ، یداهللا محمودي ،د محموديمحم ، بیانیگرجی

 سازماندهی کردند.1357کسانی بودند که اعتصاب معلّمان را در انقالب بهمن 

هاي  تن دیگر به نام 7آباد کرمانشاه زندان دیزل يطهدر محو 1358مرداد  29در بامداد روز 
 علیدی، محمین ناصري، عبدالکریم کریمشاهی، عمادالدعبدالوهاب مبارك، افراسیاب رادي

 .شدندلفقاري اعدام انقشبندي، عزیز مراد، مراد ذو

حسین  هاينامبا  نفر 9ن، ها به سرعت به مریوان و سنندج و سقّز رسید. در شهر مریواموج اعدام
خضري، حسین پیرخضري، فایق عزیزي، علی رمصطفی سلطانی، احمد پیمصطفی سلطانی، امین

 3ي  ي مورخّه دقیقه 30و  18احمد قادرزاده در ساعت  داستان، بهمن اخضري، جالل نسیمی،
از  دیگر تن 11نیز بعد از ظهر  5ساعت  1358شهریور  5روز  اعدام شدند. 1358شهریورماه 

هاي احسن ناهید، شهریار ناهید، جمیل یخچالی، ناصر سلیمی،  شهروندان کرد اهل سنندج به نام
ر رحیمی، عیسی پیرولی و هري، اصغر مبصري، مظفّعبداهللا فوالدي، مظفر نیازمند، سیروس منوچ

در 1358شهریورماه  6بامداد  7ي اعدام شهروندان کرد، ساعت  ادامهدر  د.عطا زندي اعدام شدن
ناجی  میري، رسول امینی،د باباهاي احمد سعیدي، قادر بهار، محم به نام تن 20،زشهرستان سقّ

دحسن  بهرام، سی فیضی، علی فخرایی، عبداهللاهللاخورشیدي، کریم رضایی، انور اردالن، سیف
اي، کریم شیرینی، ابوبکر حمیدي، احمد نقرهد درویشاحمدي، محم حسن م، جلیل جمالزادهمقد ،

 .ادي اعدام شدنداري، خاطر خطیبی و ناصر حدد غفّزاده، محمکشی
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ي سپاه مورد ي نیروهاشمار زیادي از ساکنین روستاهاي کردستان از سو ها اعداماین  عالوه بر

هاي  جمعی را طی سالدستهروستاهاي نقده و مهاباد بیشترین آمار کشتارهاي  .شدند تهاجم واقع
 مورد حمله 1358شهریور  11در تاریخ اند. روستاي قارنا  پس از انقالب به خود اختصاص داده

 د.شدن تن از اهالی روستا کشته 68قرار گرفت که در جریان آن  نیروهاي مسلّح 

کرده و در  بساعالم آتشد به منظور سازماندهی مجدسرانجام نیروهاي ارتش وسپاه پاسداران 
خارج شدند. بدین ترتیب پس از سه ماه،  کردستاننموده و ازنشینی  عقب 1358آبان  26تاریخ 

 جنگ کردستان به پایان رسید.
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 مطالب دریافتی
احمد  فراسوي رئالیسم سوسیالیستی» شهرداستان یک «بازخوانیِ  -1

  )الدین موسوي عالء( محمود: قلب و مغز، خاطره و حافظه

ال می ؤدر دانشگاه اسالمی از من دانشجوي مسلمان س -2
 )ش. نورآذین( شود چه باید کرد ؟
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 فراسوي رئالیسم سوسیالیستی» شهرداستان یک «بازخوانیِ 

 احمد محمود: قلب و مغز، خاطره و حافظه
 الدین موسوي عالء

اند، احتماالً به این نکته شهادت بدهند که سروکار  را خوانده» داستان یک شهر«ي آنهایی که  همه
تان کم با دو داستان است: داس نیست؛ دست» یک شهر«احمد محمود در این رمان تنها با داستان 

و خب، خوانندة آرمانی رمان طبعاً اولی را به دومی ترجیح ». چند زندان«و داستان » یک شهر«
گونه که محمود آن را با تمهید  ، آن»چند زندان«دهد. دلیلش هم انگار که روشن باشد: داستان  می

هاي رئالیسم  جاي داده است، از روي کلیشه» یک شهر«بازگشت به گذشته در دل داستان 
هاي روایی است، و در عمل، بیش از آنکه روایتی  ها و کشش وسیالیستی ساخته شده، فاقد جذابیتس

داستانی باشد، گزارشی حماسی، و در عین حال، حزبی از سرگذشت افسران حزب توده در زندان به 
کرده است، » چند زندان«را قربانی داستان » یک شهر«گویند محمود داستان  آید. می حساب می

 خورد.  ها میان این دو داستان از جایی به بعد به هم می برگشت و ویژه اینکه توازن رفت به
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ترین  شود که شخصیت اصلی و راوي آن، خالد، براي خاکسپاري نزدیک رمان از جایی آغاز می

شو و تشییع جنازه و تشریفات  و آید و در حین شست رفیق روزهاي تبعیدش، علی، به گورستان می
شود. و این فصل اول است. داستان  مدام خاطرة روزهایی که با او گذرانده، برایش زنده مینظامی، 

ها و  گذرد و گریزهایی به گذشتۀ نزدیکی دارد که خالد و علی در میان نظامی در زمان حال می
اند. در  گذرانده هاي بندرلنگه روز و شب را با هم می ها و کاسب بازها و جاکش ها و بچه فاحشه

گردد، وقتی علی زنده بود، گرچه راوي همچنان از افعال  تر برمی هاي بعدي زمان به عقب صلف
اي دورتر بر داستان سنگینی  کند، به این دلیل روشن که این بار سایۀ گذشته مضارع استفاده می

زب توده ها و افسران ح کند، روزهایی که خالد هنوز به تبعیدگاه بندرلنگه نیامده و با دیگر نظامی می
نشده ممکن  بینی خوابی، یک تصویر، یک حرف، و گاه یک لحظۀ پیش در زندان است. یک شب بی

است این گذشتۀ نزدیک را آبستن گریز به آن گذشتۀ دورتر کند. این یگانه تمهید فرمال محمود در 
د، کن ترین شیوة ممکن عمل می اي هم هست، به مکانیستی است. تمهید ساده» داستان یک شهر«

توان  ها را می نماید. اما باز همۀ این شود که از جایی به بعد دم دستی می و چندان در رمان تکرار می
خیر، به ممدو و گروهبان مرادي، به ناصر تبعیدي،  هاي علی و خالد، به شریفه، به قدم بازي به رفیق

 بخشید. هاي علی و خالد   بازي به گروهبان راضی، به خورشیدکاله و باز به رفیق

برد، طاقتش را از کف  زند که رئالیسم سوسیالیستی امان نویسنده را می دم خروس جایی بیرون می
کند و دیگر جایی براي همین تمهید فرمال دم دستی هم که به مویی بند است، باقی  بیرون می

از گذارد. تصویري که راوي در ابتداي فصل ششم رمان، گویی از سر براعت استهالل،  نمی
میان گذشتۀ   کند تا قید رفت و برگشت دهد، کفایت می فرارسیدن پاییز در بندرلنگه به دست می

نزدیک و گذشتۀ دور را بزند و یکسره سر وقت ماجراي افسران حزب توده در واپسین روزها و 
به » داستان یک شهر«گونه است که چهار فصل از  هاي زندگی خویش در زندان برود. این ساعت
یابد. احتماالً اگر محمود قدري گرایش خود به رئالیسم  اختصاص می» چند زندان«تان داس

گذارد، غنیمت  گذاشت، سفر دور و درازي را که خالد تا تبعیدگاه پشت سر می سوسیالیستی را فرومی
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کرد که در آن زندانیان سیاسی مبارز و  اي واژگون تبدیل می شمرد و آن را به ادیسه می

شوند؛ یعنی همان اتفاقی که عمالً در  هاي هرجایی تبدیل می معطل ه به عیاشان و ولگذشت ازجان
افتد، عمالً براي  افتاده است. اما چنین پرسشی، اینکه چطور چنین اتفاقی می» داستان یک شهر«

 محمود مطرح نیست. 

آرمان اي که چنان با  شوند: زندانیان پاکباخته هاي محمود به سه دسته تقسیم می شخصیت
هاي کوچه و بازار که  اند، آدم اند که گویی مطلقاً فاقد هر نوع زندگی شخصی شان یکی شده سیاسی

  سرشان به کار زندگی خودشان است، و در نهایت، راوي رمان که زمانی آن طرف بوده و حاال این
یتی جاست. خالد که بیش از دیگران ظرفیت آن را دارد که به شخص طرف است. و نکته همین

هاي سیاسی و دنیاي  مرزي تبدیل شود، مطلقاً مرزي نیست. محمود مرز قاطعی میان دنیاي سوژه
بیند. به محمود  کس در خود توان ایستادن بر سر این مرز را نمی کشد. هیچ لبخند می مردم بی

ا هاي او ب هایی که در رمان بیند؛ انبوه شخصیت ها را سیاه و سفید می توان گفت که آدم نمی
کنند، اجازة چنین قضاوتی را  شناختی خود دست و پنجه نرم می شناختی و جامعه مقتضیات روان

گذارد  دهد. اما از سوي دیگر، شیوة مواجهۀ محمود با وقایع سیاسی جایی براي تردید باقی نمی نمی
شدن  سیاسیمعنا فرآیند  آورد. بدین که او سیاست را امري متعالی و وراي زندگی روزمره در نظر می

آورد و فراتر  ها را از چنگ زندگی روزمره به درمی بخش است که آدم نزد محمود، فرآیندي تعالی
تر و  دلیل همین متعالی دیدنِ امر سیاسی است که محمود فرصت پرداختن دقیق برد. درست به می

طور  رچه بهدهد. گ تر به کرد و کارهاي سلطۀ طبقۀ حاکم در زندگی روزمره را از دست می جزئی
کلی قرار است نشان بدهد چگونه زندگی پس از روزگار عروج حزب توده در دهۀ بیست به ورطۀ 

هاي محمود چیزي  گی افتاده است، اما در نهایت، زندگی روزمره در رمان زدوده روزمرگی و سیاست
ا در اي نیست که او سوداي به کارانداختن آن ر کاري ماشین رئالیسم سوسیالیستی جز روغن

کنند،  هاي کوچه و بازار سرگرم می پروراند. رمان باید سرگرم کند و آموزش بدهد؛ آدم سرمی
دهند، و راوي رمان که در فقدان هر نوع اودیسۀ شخصی، انگار تصادفاً  هاي سیاسی آموزش می آدم
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ار هر دو دسته خورد، در مقام گرانیگاه رمان ما را به دید گاهی میان اینها و گاهی میان آنها بر می

 برد. می

نویسی محمود نیست. براهنی گفته است، گلشیري گفته  اي دربارة رمان هاي تازه اما اینها حرف
نوعی  هاي اخیر برخی منتقدان ادبی که به اند. در سال کم به آن اشاره کرده و است، دیگران هم بیش

هاي  اي به رمان اند نگاه دوباره یدهتر از همه: احمدي آریان، کوش رویکرد چپ به ادبیات دارند، مهم
دلیل همدلی محمود با جنبش  ها اعادة حیثیت کنند، اما نه به محمود داشته باشند و از این رمان

هاي سیاسی، بنا به نقش  گیري کلی فارغ از این سمت طور خاص، حزب توده، که به چپ، و به
نویسی طی  شدن نسبت شهر و رمان هاي محمود دارد. مسئله پررنگی که مناسبات شهري در رمان

، باعث شده تا محمود، در »تجربۀ مدرنیته«ویژه پس از انتشار کتاب  یکی دو دهۀ اخیر در ایران، به
اش را بیش از هر نویسندة دیگري از درون  نویسی مقام کسی که بنا به قول رایج، نیروي رمان

ود ببیند. دربارة چنین نسبتی که در میان اي به خ کشد، ارج و قرب دوباره مناسبات شهري بیرون می
اي به خود گرفته، در جاي دیگري باید بحث  نویسان ایرانی خصلتی اسطوره برخی منتقدان و رمان

ترین، و همزمان،  کیش اند؛ راست ها سراغ محمود نرفته کرد، اما نکته اینجاست که تنها چپ
ی خرم و شهسواري، نیز تا ادبیات روشنفکري را ترین نویسندگان روزگار، در رأس همه: یزدان مایه بی

ها وراي  اند. اگر چپ اي را به نام او بنیان گذاشته اند و جایزه به حاشیه ببرند، علم محمود را برداشته
اند،  هاي محمود به خصیصۀ شهري این آثار چشم دوخته کننده و آموزشی رمان هاي سرگرم سویه
اند، انگار نه انگار که اینها  کنندة آنها منحل کرده یۀ سرگرمها همین خصیصۀ شهري را در سو راست

اي با گرایش آشکار چپ و تعهد به رئالیسم سوسیالیستی نوشته است. به این ترتیب، اگر  را نویسنده
گیري محمود از  اندیشید، حاال مسئله بر سر بازپس زمانی چپ جدید به اعادة حیثیت از محمود می

اند و انگشت در  ت که دست پنهان بازار را در آستین ادبیات ایران فروبردههایی اس کیش دست راست
 اند که پرفروش بیابند.   جهان کرده



١٨١٨ی  اھنامھم 62  
١٣٩٧شھریور   

 
اي باید پشت سر رئالیسم سوسیالیستی محمود ایستاد؟ نه. معلوم است که نه.  در مقابل چنین معرکه

آبستن قرائتی سیاسی کرد،  نویسی محمود را  توان رمان هزار بار نه. مسئله این است که چگونه می
سو به رئالیسم سوسیالیستی تن داد و از سویی دیگر به دام نوعی مطالعات  بدون اینکه از یک
هایی که به این مسئله  کند. یکی از پاسخ شناختی افتاد که مطابق مد روز عمل می فرهنگی و جامعه

هاي محمود است. راستی اگر  هاي غیرسیاسیِ داستان »داستان«گذاشتن روي  توان داد، دست می
کلی از مدار بحث ادبی خارج کرد و اختیار آن را به دست پنهان  نویسی محمود را به قرار باشد رمان

شود؟ آیا آنها هستند  کشند، چه می ها نفس می »داستان«هایی که در این  بازار سپرد، سرنوشت آدم
اند، بار دیگر در حیات  ی خود تیپا خوردهتا صرفاً سرگرممان کنند؟ و اگر یک بار در حیات اجتماع

هاي دیگر را  »داستان«آیند تا جور فقدان کشش روایی در  قید رمانی سیاسی درمی شان به ادبی
اي سیاسی  هاي تیپاخوردة محمود رفتن به خودي خود پروژه بکشند؟ از این حیث، سر وقت آدم

کند،  ها می خود را ارزانی تیپاخوردههاي  شود. در حالی که چوبک همۀ فضاي داستان محسوب می
گذارند تا فضایی را براي  نویس می هاي محمود همۀ هست و نیست خود را در اختیار رمان تیپاخورده

گیري محمود از  هاي سیاسی خود به وجود بیاورد. با این حساب، پرسش اصلی پروژة بازپس آموزه
عبارتی دیگر،  مود را با چوبک آشتی داد؟ بهتوان مح دست پنهان بازار این خواهد بود: چگونه می

هاي محمود را توأمان در ادامه و انحراف از پروژة چوبک خواند؟ اگر زندگی  توان رمان چگونه می
ها در جهان داستانی چوبک را چرك و کثافت و تباهی برداشته است، محمود بدون اینکه  تیپاخورده
هاي آنها را  بهشت عدن کند، دنبالۀ شورها و میل ها را زیر دوش حمام بفرستد و راهی این آدم

 گیرد. می

کار که روز و شب را به ول چرخیدن و اینجا و آنجا  و کس داغ رفاقت علی و خالد، رفاقت دو مرد بی
هایی که از این  ماند؛ تنها نمونه گذرانند، بر تن رمان فارسی می کشیدن و عیاشی و فسق می سرك

ور و  بهمن شعله» سفر شب«گانۀ محمد مسعود،  توان به دست داد، سه میزندگی مردانۀ هیچ و پوچ 
اي انکارنشدنی با  نویسی فاصله لحاظ صناعت داستان ذکریا هاشمی اند که هر سه به» طوطی«
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» نامۀ جن«گلستان و » خروس«طور است شاهدبازي که در  دارند. همین» داستان یک شهر«

داستان یک «انداز شاهدباز، اما شاید تنها در  هم از چشم گلشیري اشاراتی به آن رفته است، آن
دهد. زندگی عاطل و  باشد که دیدار با شاهد و شاهدباز (ممدو و گروهبان مرادي) دست می» شهر

خدمت در شهري کوچک و ساحلی هم حکایت خودش را  هاي مأمور به ها و نظامی باطل تبعیدي
سم معنادارش به خاطر بیاورید که هر شب سه رادیو را دارد. کافی است گروهبان راضی را با آن ا

کس بدهکار نیست تا  کند و گوشش به نقق و نوق هیچ گیرد و صدایشان را بلند می همزمان می
اش را تاب بیاورد. در این میان، شاید داستان شریفه با همه متفاوت  داند، شاید تنهایی کسی چه می

گانۀ محمد  ها که در سه ها، همان روها و لکاته ها، صیغه فاحشه باشد. رمان فارسی، از همان ابتدا با
شوند، پیوندي ناگسستنی داشته است. همۀ آنها نیز  شناخته می» هاي عمومی زن«مسعود به نام 

یک از آنها همچون  کشند. اما این هم هست که هیچ همچون شریفه سرنوشتی تلخ را انتظار می
کند و  بارش مقاومت نمی معتبر و قابل اعتماد از سرگذشت فالکتشریفه در مقابل روایتی سرراست، 

شود که علی و شریفه خواهر و برادر  گذارد. آخرش معلوم می دست راوي را توي پوست گردو می
رود؟ مقاومت شریفه فقط در برابر راوي  اند؟ اما خب، آن همه داستانی که سرهم شده، کجا می بوده

ین در برابر راوي اعظم رمان فارسی نیز هست که تا صداي نیست؛ همچن» داستان یک شهر«
فرض که راز آنها بر همه آشکار شده  رود، با این پیش ها می اعماق جامعه را بشنود، سراغ فاحشه

، اما شریفه از قاب این -ها در ذهن عموم نقش بسته تأیید ناخواستۀ تصویري که از فاحشه –است 
شود؛ اینکه با علی خواهر و برادر بوده، اتفاقاً  رازش هرگز آشکار نمیپرد و اتفاقاً  تصویر بیرون می

کند.  افتد، رازآلودتر می چهرة او را در آن عکسی که در آخرین سطرهاي رمان به دست راوي می
چیز را در  رغم خواست راوي که همه توان خطر کرد و گفت: رازوارگی زندگی و مرگ شریفه به می

تر از راوي در  بیند، حق مطلب را بیش از اعدام افسران حزب توده می خدمت گزارش حماسی خود
دهد، ناتوانی  می» یک شهر«کند. توانی که حضور شریفه به داستان  قبال آن واقعۀ سیاسی ادا می

کند. در آن چند زندانی که خالد تا تبعیدگاه خود  جبران می» چند زندان«راوي را در روایت داستان 
هایی که از  کشند: یکی بازي شطرنج با مهره دو عنصر روایی جور گزارش را میکند،  تجربه می
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اند و فاقد هر  شده» گرفتار«اشتباه  هایی که به خمیر نان ساخته شده، و دیگري حضور نابهنگام آدم

اند و خصلت  نویسی هرز رفته نوع پیشینۀ سیاسی هستند. هر دو عنصر زیر فشار گزارش
د نمک ماجرا کاسته شده است. شریفه هر دو عنصر بازي و نابهنگامی را در شان تا ح بازیگوشانه

شود،  اش پیدا می طور که ناگهان سروکله بافد و همان اي به هم می خود جاي داده است: هر بار قصه
خیر در رمان فارسی حتا از شریفه هم تنهاتر است؛ زن شیدا و  زند. قدم مرتبه غیبش می یک
باخته و در کنار ممدو، آن شاهد بازاري که دل گروهبان را   هبان مرادي دلوضعی که به گرو خل

تنها نیستند؛ » داستان یک شهر«خیر در  برده، مثلثی عشقی ساخته است. گو اینکه شریفه و قدم
اش رخصت  واسطۀ بدن زنانه خورشیدکاله هم هست که گرچه همچون آن دو تاي دیگر صرفاً به

همچنان که آن دو تاي دیگر به  -شیوة خودش  کند، اما حریفش را به یحضور در رمان را پیدا م
هایی بگذارید که  را کنار زن» یک شهر«کند. این سه زن در داستان  انتخاب می -شیوة خودشان

زدن در سوگ همسران قهرمان و  صرفاً صداي ضجه» چند زندان«شان از داستان  سهم
آشکار خواهد » داستان یک شهر»  اي در رمان یاسی تازهشان است؛ آنگاه قطعاً خطوط س شده اعدام
 شد.

گیري محمود از دست پنهان بازار است.  با همۀ این اوصاف، این تنها یکی از مسیرهاي بازپس
هاي محمود.  شده در رمان ترین مسیر ممکن هم هست. همان مسیر پیشاپیش کشف احتماالً ساده

هایی چنان در یک مهارت زبردرستی و استادکاري خود  فرغم مسائلی چنین و ضع اي که به نویسنده
را به همه اثبات کرده است: خلق کاراکتر. گیرم که براي نوشتن رمان همین یک مهارت کفایت 

نویسی  هاي قلب رمان گذشتن در چنین مسیري، هرچه تپش جاست. با گام کند. و نکته همین نمی
رود؛ پس تا  مان می نویسی محمود روي اعصاب رمان هاي مغز آورد، فرمان محمود ما را سر شوق می

تپد، نه در  قلب بتپد، مغز را باید از کار انداخت، و قلب بدون مغز تنها در شرایط آزمایشگاهی می
هاي  معناي نفی دستاوردهاي آزمایشگاهی نه در زمینۀ ادبیات و نه طبعاً در زمینه رمان، گرچه این به
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زد و مغز آن » داستان یک شهر«توان توأمان به قلب  چگونه می دیگر نیست. پرسش اینجاست که

 را شکافت. 

و » یک شهر«بازگشت؛ نه داستان » داستان یک شهر«در پاسخ به چنین پرسشی باید بار دیگر به 
هایی که در و  چیز در صحنۀ اول رمان، در خاکسپاري علی و خاطره همه». چند زندان«نه داستان 

» داستان یک شهر«شود. اگر بنا باشد نامی دیگر روي  آورند، تمام می هجوم میدر به ذهن خالد  بی
است. » داستان یک دوست و چند خاطره«، که »داستان یک شهر و چند زندان«گذاشت، آن نام نه 

نویسی قرار داد؟  توان خاطره را دستمایۀ رمان توان از خاطره رمان ساخت؟ چگونه می چگونه می
طره را طوري همزمان چالند و پر و بال داد که آبستن رمان شود؟ اگر محمود در توان خا چگونه می

نویسی فارسی در پیش گذاشته باشد، آن پرسش عبارت  پرسشی در تراز رمان» داستان یک شهر«
آن را پیش کشیده » سنگ صبور«و » تنگسیر«اي هم نیست. چوبک در  از همین است. پرسش تازه

شناسی رمان، که از حیث ایدة فرمال  و محمود این بار نه در سطح جامعهبینیم که چوبک  است. می
کنند، بدون اینکه ماحصل کارشان از حیث فرم و ریتوریک شباهتی به  آن با یکدیگر مالقات می

شخص نوشته شده، تنها یک بار، آن  دید سوم که از زاویه» تنگسیر«یکدیگر برده باشد. در سراسر 
شخص است. زائر محمد در راه رفتن از خانۀ  بهنگام، سروکار ما با راوي اولاي سخت نا گونه هم به

شخص در آن کوچه  گذرد که راوي نابهنگام اول اي می این مقتول به خانۀ آن مقتول، از کوچه
همراه با دیگر همسن و ساالن کودك خود مشغول بازي است و براي اولین و آخرین بار او را 

نیز » تنگسیر«القلم در  شود. ماجراي سیف و بعدها به رمان تبدیل میبیند. خاطرة کودکی ا می
القلم همدرس  تر در قالب گزارش حوادث در روزنامه به قلم چوبک منتشر شده است. سیف پیش

 اش گریبان او را رها نکرده تا فرم رمان به خود گرفته است.  دهنده چوبک بوده و انگار خاطرة تکان

دهد،  ن ایرانی، کسی که بیش از همه خاطره را دستمایۀ نوشتن قرار میاما در میان نویسندگا
چالند تا  گلستان است، با این تفاوت که گلستان بیش از آنکه به خاطره پر و بال بدهد، آن را می

هاي کوتاه او،  ترین داستان ماحصل کار، فرم داستان کوتاه به خود بگیرد، نه رمان. در برخی از مهم
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گیرد،  ، خاطره وجهی فرمال به خود می»از روزگار رفته حکایت«و » هاي سبز ق سالعش«از جمله 

گذارد؛ قراردادي  اي متعلق به گذشته می معنا که راوي اثر از همان ابتدا بنا را بر بازگویی خاطره بدین
ها، در لحن راوي، در سطرسطر روایت. در این میان، نخستین  شده در عنوان داستان درج

العاده برخوردار  ، در زمینۀ بحث حاضر از اهمیتی فوق»آذر، ماه آخر پاییز«داستان گلستان،  مجموعه
هاي نخستین این مجموعه در رهن خاطراتی است که از روزگار حضور  است. سراسر داستان

از حزب گسسته است.  1326گلستان در حزب توده در ذهن او نقش بسته است. گلستان در اوائل 
چیز را توخالی و پوکیده  ام شده است. امیدي که به آن بسته، بر باد رفته است. همهحزب برایش تم

هاي  دیده است. جایی براي اصالح باقی نمانده است. تردیدي در این باره ندارد. با این همه، لحظه
هاي کادرهاي حزبی، فارغ  ها، امیدها و آرمان درخشانی که در حزب از سر گذرانده، شورها، همدلی

آورد، با او مانده است. گلستان، خالف انشعابیونِ تحت هدایت  ز گند و گهی که رهبري باال میا
گیرد، اما آن تجربۀ تکرارنشدنی، آن  سروصدا از حزب کناره می ملکی، و البته کمی بعد از آنها، بی

هاي  ستانشوند؟ دا هاي سراپا شور و زندگی چه می هاي سوزان، آن آدم میل سرریزشونده، آن خاطره
کند، از درون چنین  نژاد تصریح می که خود گلستان در مصاحبه با هاشمی ، چنان»آذر، ماه آخر پاییز«

ها بیش و کم به  کنار؛ مابقی داستان به» ها رفته دزدي به«آورد. داستان تمثیلی  پرسشی سربرمی
اد، با یادبود، با یادگاري جا سروکار ما با ی برد. همه هاي حزبی و سیاسی و مبارزاتی نسب می تجربه

شده تعلق دارد، اما به  اي منهدم گواهی در و دیوار به گذشته است، با چیزهایی است که گرچه به
 شود. رود و فراموش نمی همین سادگی از یاد نمی

داستان است و  ، گرچه یکی مجموعه»داستان یک شهر«و » آذر، ماه آخر پاییز«کنار هم گذاشتن 
کند. هر دو با یاد و خاطرة  تر روشن می نویسی محمود را بیش ئلۀ کانونی رماندیگري رمان، مس

نویسی  هاي داستان بودند، اما گلستان تکنیک  هایشان یکی شده هایی سروکار دارند که با آرمان آدم
گونی خود را حفظ کند  اندازد که این یاد و خاطره خصلت یادوارگی و خاطره اي به کار می گونه را به

خورده و  الجرم شخصی باشد، با شور و میل و نگاه و تصویر و بدن سروکار داشته باشد، ترك و
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هاي آن محل  ترین بخش هاي آن روشن و برخی از مهم ترین بخش مخدوش باشد، برخی از جزئی

تردید، سؤال یا ابهام باشد، زمان و مکان آن پس و پیش شود، بنا به نابهنگامی و سیالیت خود در 
قدر در  ربط دیگر بر بخورد، مثل خوره به جان راوي بیفتد و آن هاي ربط و بی یادها و خاطره میان

داستان یک «ذهن او تکرار شود که اتفاقاً از قطعیت بیفتد، در حالی که محمود، ولو اینکه از ابتداي 
ر کار قرار ها در میان یکدیگر را همچون یگانه تمهید فرمال رمان در دستو بر زدن خاطره» شهر
اي پیش  کند، آن را همچون برگ برنده دهد، اما اعدام افسران حزب توده را مطلقاً وارد بازي نمی می

دارد، حساب آن را از مابقی خاطراتی را که مدام از اینجا و آنجا به ذهن راوي هجوم  خود نگه می
است، از هر گزندي کند و آن را همچون سندي که به حافظۀ عمومی متعلق  آورند، جدا می می

شده در خاطره است؛  نویسی محمود در میدان دادن به نیروي ذخیره دارد. اوج رمان محفوظ می
 اي زنده، متقن و قابل اعتماد.  روي خاطره و اتکا به حافظه هاي رمان به حضیض آن در بستن دریچه

ویسی قرار داد، آنگاه ن توان خاطره را دستمایۀ رمان پس اگر پرسش اصلی این باشد که چگونه می
اي  هایی پراکنده که در حافظه  دهد: خاطره مشکل محمود را در پاسخی باید جست که به آن می

بندد.  اي متمرکز که مقابل نابهنگامی و سیالیت خاطره سد می شود، حافظه متمرکز ضبط و ثبت می
طور خاص به  ی بهو این فقط مشکل محمود نیست، گرچه گرایش محمود به رئالیسم سوسیالیست

هم هست که به خاطرات » نامه جن«هایی از  زند. مشکل گلشیري در بخش این مشکل دامن می
برد و فاقد خصلت  تر به شرح ماوقع شباهت می زندگی راوي در آبادان اختصاص دارد، اما بیش

اي رازه«و» آواز کشتگان«هاي  هایی از رمان انفجاري خاطره است، مشکل براهنی در آن بخش
کند و به ورطۀ  نیز هست که از خاطره تغذیه نمی» اسماعیل«و شعر بلند » سرزمین من

تنها گرایشی به رئالیسم سوسیالیستی ندارند، که قضاي  افتد، و این هر دو نه نویسی می گزارش
روزگار، منتقد سرسخت آن هم نیستند. نه اینکه رئالیسم سوسیالیستی محل نقد نباشد، اما شاید 

گرفتن مشکلی  نویسی محمود به چنین گرایشی ندیده رف این باشد که تقلیل مشکل رمانهمۀ ح
 نویسان ایرانی است.  تر است که فراتر از او، دامنگیر تعداد بسیاري از رمان اساسی
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ال ؤدر دانشگاه اسالمی از من دانشجوي مسلمان س

 می شود چه باید کرد ؟
 ش. نورآذین

پاسخ  ،واقعدهد. دربینی را تشکیل میاي از هر جهانبشري بخش عمده ينسان و جامعهنگاه به ا
 يدارد تا با ارائهبه نیازهاي بشري و مصائب زندگی اجتماعی است که مکاتب مختلف را وامی

 "باید کردي"نیست ) چه  شناختی از هستی ( در دقیق بودن این شناخت هیچ قطعیتی مورد نظر ما
 جامعه تعریف کنند تا حصول یک دنیاي بهتر با کمترین مصائب و مشکالت ممکن شود. را براي

مرکز توجه در  ،هاي مختلفبینیگیري جهاندر این راستا و با توجه به جایگاه انسان در شکل
کنند ( حتی آن مکاتبی که سعی می چیز حول انسان می چرخد.تمامی مکاتب، انسان است و همه

اهمیت جلوه دهند درنهایت تنها مخاطبانسان را در برابر طبیعت و جهان هستی بیممکن  تا حد-
شک وقتی در مورد بی ،) پس.شان انسان است که قرار است با انکار شدن و منع شدن کنترل شود

 يرو هستیم و بدون ارائههبشري روبي با یکی از مصائب جامعه ،اختالس بحث می کنیم مثالً
-بت میستوانیم بحث شفافی داشته باشیم .  آیا خصوصیاتی را که به انسان ننمی شناخت از انسان
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ها ها و امثال اینآیا این.  طلبی و...آز، منفعت طمع، ؟دشونهاي ذاتی محسوب میدهیم ویژگی

پاك درنظر گرفته  تاًانسان فطر اسالمی،بینی در جهانبشر هستند؟  در نوع ی مشتركیهاویژگی
و داراي ها خصوصیاتی اکتسابی این این خصوصیات مربوط به ذات بشري نیستند .شود. و می
د . پس نکه ارتباطی با ذات الهی بشر ندار اَندهایی بر لوح سفید فطرتهو لکّ اَندشیطانی أيمنش

اي شود جامعهاش میساده است . با پرورش انسان و آگاه کردن وي به ذات الهی پاسخ تقریباً
 ،بینی و حاصل نشدن چنین امريت قدمت این جهانري از مصائب بوجود آورد. به علّعاانسانی و 

هاي با آموزش اند. چراکه ظاهراًها اضافه شدهبینیتاریخ به این جهان هاي فراوانی در طیتبصره
پس  ساخت.اختالس رها  شود مدیران مراکز قدرت را کنترل کرد و جامعه را از شرّمذهبی نمی

ها را دریافت کند . باید بپذیرند که بدي تا روز موعود هایی پاسخ این ناکارآمديتبصره ید بابا جامعه
در انتظار بازگشت باید  شده به زمین،عنوان موجودي تبعیدانسان به، وجود دارد. و و غلبه خیر بر شر
ز یاد خدا دور بماند و اي اتا از شر و بدي نجات پیدا کند. انسان نباید لحظه ماندبه بارگاه الهی ب

در تواند میبینی . پس این جهاندر پیش استهمیشه باید آگاه باشد که مجازات و روز جزایی 
گر رفتار کنند و به شکل خودکنترلرا قادر سازد که شخصی بسیار نفوذ داشته باشد و افراد  يهزحو

انه باید بپذیرند که ناپاکی تا روز جزا سفأاما مت .خودشان را پاك نگاه دارند و از ناپاکان پیروي نکنند
در ایرانی که یکی از  در جامعه ایران، :حاال یک پرسش مطرح است! بوجود خواهد داشت. خُ

تاریخی است و در آن جمهوري  يبینی داراي یک سابقههاست و این جهاننترین تمدکهن
-مسلمان است، اختالس میش هم اَمدیر بانک ،بانکش هم اسالمی است ،اسالمی هم حاکم است

آیا از من انتظار  "چه باید کرد؟"شود ال میؤشود و در دانشگاه اسالمی از من دانشجوي مسلمان س
یا یادآور شوم که در مکتب ما حاکمان با وضع قوانین ثانویه  ؟اي اضافه کنمتبصره_رود مادهمی
بینی تفاوتی ایجاد می در اصل جهان راستیآیا به ؟تبصره اضافه کنند_نهایت مادهتوانند بیمی
دزد حاضر بز حاضر " :کند؟ به قول معروفمی ي ایجادجامعه تغییر درآیا اصل و مغز پاسخ ما  ؟شود

چرا که کاري که باید بشود  ،پس ادامه مطلب من ارتباطی به چه باید کرد ندارد "ما چه کاره ایم؟
اگر اختالس  .کنندد. بازرسان کنترلش میشودر حال انجام شدن است . رئیس بانک گزینش می

شود و چون آثار گناهش با مجازات کرد توسط حاکمیت اسالمی و در دادگاه اسالمی محاکمه می
پس اگر آقایان  .شودالناس را ضایع کرده در آن دنیا هم مجازات میرود و حقدنیایی ازبین نمی

گو باشند. پس من در این دنیا باید پاسخآن زیرا در، کندگر به کانادا هم فرار کنند فرقی نمیاختالس
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 اهراًظتوانم یک مطلب بنویسم. مطلبی که . تنها میبه موارد فوق بیفزایم ايتوانم نکتهدایره نمی

 خارج از موضوع ماست .
 

 ؟اختالس مقابله کرد يچطور می شود با مقوله
مدنی در گرو رقابت است. در واقع  يداري منطق سود است و رشد جامعهسرمایه يجامعه منطق

شود براي رقابت. و اع و آزمند است و این پتانسیلی میاصل بر این قرار گرفته است که انسان طم
-تولید سرمایهي شود . این نامنطق که حاصل شیوهاین رقابت است که باعث پیشرفت جامعه می

هاي فراوانی را با خود به همراه دارد. تضاد ،شودداري است و توسط ایدئولوژي حاکم بازتولید می
هایش کالسیشما یک کودك را از شروع دوران تحصیلش وادار به رقابت با هم :یک مثال ساده

مقطع راهنمایی را با  .شودنمونه می يشود و وارد مدرسهکنید. کودك در این رقابت پیروز میمی
در  .کنددر کنکور رقابت می .شودنام میثبت کند و در بهترین دبیرستانکار بیشتري رقابت میپشت

حاال از این موجود که با  . ... کند وبراي استخدام رقابت می .شودبورسیه می ،کنددانشگاه رقابت می
در  ؟م بداندشود انتظار داشت که منافع جمعی را به منفعت خودش مقداین منطق رشد کرده آیا می

موجود از خودش که انسان باشد بیگانه نیست؟ این موجود حاال یک وقفه آیا این بی ياین مسابقه
از این ماشین دیگر کند. ماشین مسابقه است که براي زیر پاگذاشتن تمام رقبا جایزه دریافت می

حال اگر منطقی بخواهد این رقابت را عامل پیشرفت معرفی  شود انتظار انسان بودن داشت.نمی
ا پنهان کرده است . یک ماشین مسابقه را جلوي چشم ما قرار داده بخش عظیمی از واقعیت ر ،کند

ت جایگاه علّهایی که بهکند. انسانش را پنهان میاَ. اما نظام ناکارآمد آموزشتبه اسم پیشرف
کند. استعدادهاي اند را فراموش میقولی با موانع محیطی از ادامه مسابقه جاماندههشان و باجتماعی
توانست با کند. آن کودکی که همه چیزش را میبشري را انکار می ينشده و شکوفانیافته پرورش

و  .گیرداست را در نظر نمیار شدههطلب ش شریک باشد و حاال تبدیل به یک منفعتاَکالسیهم
داري سرمایه يشود. گفتیم در جامعهدیگر که زیر یک شعار و نامنطق پنهان می يهزار مقوله
فردي به سود  جمعی و سود شود با تولیدشود. در این جامعه میرقابت مدام بازتولید می نابرابري و

اصلی  أآید منشانسانی در امر تولید بوجود می اي که توسط نیروي کارِفروان رسید. ارزش افزوده
ح شود با نصاینمی تولید است. و قطعاً يمنطقی این شیوه ياین سود است . پس نابرابري داده

کاال که شکل عینیت  !"نخوري میخورنت" :اي وارد کرداخالقی در این منطق و این داده خدشه
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در  .گذاري کندتواند خودش را ارزشعرض و عام میکار انسان است در یک کاالي همي یافته

شود. و ها با پول محاسبه میشود براي ارزش. حاال ارزش کار انساناي مییک پروسه پول وسیله
ي حاکم  که گیرد . انباشت سرمایه در دست طبقهترین شکل خود صورت مینباشت در پیشرفتها

آورد که بخش عظیمی از ثروت جامعه که همان صاحبان سرمایه هستند امکان این را بوجود می
حاصل تالش جمعی است در دسترس افراد محدودي قرار بگیرد. جمع این دو موضوع احتمال وقوع 

از سوي دیگر ثروت  و طلبی استاصلی جامعه بر منفعت يداده سوبرد. از یکرا باال می استفادهءسو
گوشت را بسپاري دست گربه. مراکز قدرت و تولید که از  گو اینکه است. در جایی انباشت شده

گیري هم دارند. در این مراکز به شکل طبیعی برند انباشت چشمیمی سود میظنیروهاي کار ع
اي به این ثروت کالن دارند و امکان هاي مدیریتی دسترسی سادهافراد در باالترین ردهسري از یک
عنوان بزرگترین صاحبان ها هستند که بهدیگر بانک ياستفاده همیشه فراهم است . نکتهءسو

داري هستند سرمایه يترین ارکان جامعهها یکی از مهمکنند. بانکمی آفرینیسرمایه در بازار نقش
استفاده در این مراکز ثروت ءکه نقش کلیدي در تولید سود و انباشت سرمایه دارند و اختالس و سو

شستا شرکتی است . باشدیک نمونه از این مراکز ثروت مگا شرکت شستا می .تر استمعمول قطعاً
 مین اجتماعی.أمتعلق به ت

اما به طور اختصار بدانید که  خیلی زیاد نیست "مگاشرکت"اطالعات شما در مورد این  احتماالً 
ل شامسوپرشرکت را  180حدود  ها مجموعاًهلدینگ است که این هلدینگ 10شستا شامل بیش از 

 .می شود

 متوجه آسا است،هاي غولها و هلدینگکه شامل معادن ، پتروشیمیبا مرور این فهرست بلند
به احتمال زیاد تعداد قابل وید. شمی داشتنی دوست هیوالي این روي بر مافیاها حساسیت چرایی

دار هاي این مگاشرکت (شستا) از افراد مسئلهاي از افراد منصوب شده در هیئت مدیرهمالحظه
 .هستند

-؟ مسلم است که صاحبانش. دولت نیز بهتال اینجاست چه کسی مسئول حفظ این سرمایه اسؤس
شود. پس در همین دایره تعریف میصاحبان سرمایه و مسئول برقراري نظم نیز  يعنوان نماینده

از پلیس و ارتش و زندان  ؛دارند که از ثروتشان محافظت کنند يصاحبان سرمایه ابزارهاي زیاد
شود به آن اي است که میاي. اما آیا موفق بوده اند؟ این مقولهگرفته تا تولیدات فرهنگی و رسانه
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کند. تا به شکل ناهنجاري نمود پیدا می ،تر پرداخت. تضادهاي داخل یک سیستمايبه شکل ریشه

چنان باقی خواهند ماند . بازار آزاد، مالکیت ها نیز همکه این تضادها مرتفع نگردد ناهنجاريزمانی
تواند از شر ناهنجاري دزدي خالص شود. نمی، داريتولید سرمایه يخصوصی و حاکم بودن شیوه

 شود و به صاحبان ابزارِشکل قانونی اعمال میمختلفی دارد. در یک سطح به  حوطاین دزدي س
کارگران به سود برسند و در سطح دیگر با ایجاد  ل نیروي کارِغدهد که از بتولید امکان این را می

ش اَصد میلیونیتري روي ماشینهاي چنداي نابرابر هر روز مجبور است دزدگیرهاي پیشرفتهجامعه
ید استاد دانشگاهی را به فکر فرو ببرد تا راهکاري براي با ،نصب کند. باید دانشجو تربیت کند

گویند راهکار اقتصادي خالصی از دزدي چیست؟ خالصی از دست مدیران فاسد بدست بیاورد. می
داري خالص هاي سرمایهخواهند از شر ناهنجاريمی پردازند اقتصاد است.اما به تنها چیزي که نمی

شد مدام دستگاه اي وارد شود. اما نمی شود. اگر میداري خدشهیهبدون اینکه به اقتصاد سرما ،شوند
کردند. براي کردند. جاسوس و نیروي امنیتی و دادگاه درست نمیشان را بزرگتر نمیانتظامی

 خالصی از یک سیستم بیمار و ناکارآمد باید سیستم را دگرگون کرد.           
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