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در این شماره:
پای صحبت کارگران کارخانۀ قند اهواز
ظاهر و باطن تهران: تردد و حمل و نقل شهری
پشت صحنۀ »آرگو«
هند صحنۀ مبارزه با خشونت علیه زنان
قفس رقابت یا پهنۀ تعاون؟

ادامه در صفحۀ بعد

 همین بود؟

صبح است برای کاری به سمت پست 
جلوی  از  می افتم.  راه  به  اهواز  مرکزی 
فرمانداری که رد می شوم تجمعی نظرم را 
جلب می کند. جلو می روم تا ببینم چه خبر 
است. »تجمع کارگران قند و شکر اهواز 
برای حقوق عقب افتاده«: این متنی است 
 . که روی یکی از پالکاردها نوشته شده 
برای اینکه بهتر بفهمم موضوع چیست از 
یکی از کارگران سوال می کنم چه خبره؟ 
جوانی حدود 30 ساله می گوید: بدبختی. 
خبره  این  نداریم.  شب  نون  بیچارگی. 
هیچکی  ولی  اینجاییم  که  روزه   10 آقا! 

جوابمون رو نمیده.
با او هم صحبت می شوم اسمش عباس 
است. جوانی است چهار شانه. سال هاست 
که در این کارخانه کار می کند. فریادش 
دیگه  بساطه!  همین  همیشه  است:  بلند 
لبمون رسیده. حقوقم عقب  به  جونمون 
افتاده ما هم اعتصاب کردیم. اونا هم همۀ 
ما رو که 80 نفریم اخراج کردند. حاال ده 
تا شب  بارون،  زیر  اینجا  میایم  که  روزه 
این  میریم.  نتیجه  بی  بعد هم  میشینیم 
مدت  این  نمیذارن.  محل  اصال  بیشرفها 
حتا نیروی انتظامی هم کاری با ما نداره. 

انگار مارو نمیبینن. یا ما آدم نیستیم.
کارگر دیگری جلو می آید و می پرسد: 
خبرنگاری؟ بیا درد ما رو بنویس. می گویم 
دیدم جمع  می شدم  رد  داشتم  فقط  نه. 
شده اید. گفتم ببینم چه خبره؟ در جوابم 
اولین نفری هستی که جلو  تو  می گوید: 
اومدی و داری میپرسی. مردم فقط نگاه 
تا بچه دارم.  میکنن و رد میشن. من 4 
10 ساله قند و شکر کار میکنم. نه خونه 
دارم و نه درآمد دیگه. برای کرایه خونه از 
پسر عموم قرض کردم. دیگه زندگی برام 
جهنم شده. کارهم که نیست. نزدیک 50 
سالمه. تو این سن چکار کنم؟ برای نون 
آشغالی  یه  بعد  میکنیم  کار  بچه هامون 
پیدا میشه حق ما رو میخوره. وزارت کار 
خودمو  آخرش  اینا.  از  بیشرف تر  که  هم 

آتیش میزنم. 

»انگار ما را
لیاقت این مردم          آیا       نمی بینند!«
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تبلیغات  می رسد  که  ماه  بهمن 
اعصاب خرد کن حکومت در مورد »انقالب 
بهمن  می گیرد.  اوج  اسالمی«  شکوهمند 
ماه که می رسد این پرسش بیش از همیشه 
ذهن را مشغول می کند که چرا این بال به 
سرمان آمد؟ نسل های گذشته داغ شان تازه 
گذشتگان  به  جوان تر  نسل های  می شود. 
و  کردید  انقالب  که:  می زنند  زبان  زخم 
ما را بدبخت کردید. شبکه های ماهواره ای 
اصالح طلب  تحلیل گران  و  زبان  فارسی 
بر  که  ماست  »از  می گویند:  واپس گرا  و 
کنند  قانع  را  مردم  می خواهند  ماست«. 
که نتیجۀ تالش انقالبی، بدبختی و فالکت 
است. می گویند 1357 چنین بود و همیشه 

نیز چنین خواهد بود.
مردم  دل  زیر  سال 1357خوشی  اما 
نزده بود که شعار مرگ بر شاه سر دادند. 
کسانی که در نظام طبقاتی سنگ زیرین 
به  زبان  بی جهت  و  بی خود  آسیابند، 
اعتراض نمی گشایند. شالق بهره کشی و 
ستم است که مردم را به خیابان می کشاند. 
رگه های رادیکالیسم و خشونت عادالنه ای 
که در انقالب 57 وجود داشت واکنش به 
چند دهه ستمگری و اختناق و حق کشی 
آشکار بود. این زخم کودتای آمریکایی 28 
مرداد 1332 و سه دهه سرکوب بعد از آن 
باز کرد. خشم و  بود که در آن سال سر 
کردستان  و  آذربایجان  در  که  مخالفتی 
تحقیر  دهه  چند  نتیجۀ  می شد  مشاهده 
که  بود  بزرگی  کشتار  و  ملی  تبعیض  و 
مردم این دو خطه در سال 1324 تجربه 
شکاف  بعد  به   1340 دهۀ  از  کردند. 
طبقاتی و فاصله فقر و ثروت در برابر چشم 

کارگران عمیق تر می شد. رشد سریع روابط 
بی  و  زمین  کم  دهقانان  سرمایه داری، 
زمین را با فقر اقتصادی و ارزش های سنتی 
و باورهای مذهبی شان از روستاها می کند 
و به زاغه ها و حاشیۀ شهرهای بزرگ پرتاب 
می کرد. در سال 1348 که خبر گران شدن 
بلیط اتوبوس در تهران از 2 ریال به 5 ریال 
گسترده  جنبشی  رسید،  مردم  گوش  به 
روز  یک  ظرف  را  شاه  رژیم  و  شد  پا  بر 
مجبور به عقب نشینی کرد. با شروع دهه 
1350رژیم شاه درآمد هنگفت نفت را به 
اقتصاد تزریق و زندگی مصرفی را تشویق 
کرد. در سال 1350 اعتصاب حق طلبانۀ 
کارگران چیت سازی به راهپیمایی در جاده 
کرج انجامید. رژیم شاه این کارگران را به 
مبارزه  نمی خواست  که  چرا  بست  گلوله 
واحدهای  سایر  کارگران  سرمشق  آنان 
بزرگ تولیدی شود. در سال 1356 حمله 
ماموران شهرداری به محلۀ خاک سفید در 
شرق تهران برای تخریب خانه های خارج از 
محدوده، با مقاومت خونین حاشیه نشین ها 

روبرو شد. 
را  شهری  زنان  سرمایه داری،  توسعۀ 
نیز بیش از پیش به میدان تحصیل و کار 
کشانده بود: به عنوان یک نیروی اجتماعی 
تاثیرگذار؛ با توقعات باالتر و خواسته هایی 
متفاوت از محدودۀ تنگ روابط و ارزش های 

سنتی مردساالر. 
به معنی متناقض تر  این روندها  همۀ 
شهرها  فضای  شدن  انفجاری  و  شدن 
در  بود.  سیاسی  قدرت  مرکز  عنوان  به 
قشرهای  و  محروم  طبقات   1357 سال 
و  مادی  هایی  خواسته  جامعه  ستمدیدۀ 

عینی داشتند. برخالف تبلیغات دروغ رژیم 
اسالمی، این عرفان و هپروت و فلسفۀ الهی 

نبود که مردم را به میدان کشاند. 

جریان خودجوش و نیروهای آگاه
طی دو دهۀ 40 و 50 جریانی در بین 
یافتن  برای  مردم نضج می گرفت: تالش 
مبارزاتی  موضوعات  و  مشترک  هویت 
نیمۀ  در  موجود.  نظم  علیه  مشترک 
تدافعی  واکنشی،  روند   1350 دهۀ  دوم 
با  پیوند  در  مردم  مقاومت  خودجوش  و 
ناگهان سیل بندهای  تکان سیاسی  چند 
پوسیدۀ رژیم سلطنتی را شکست. در دل 
جویبارهای  توده ای،  شور  پر  تالطم  این 
وجود  نیز  متفاوت  و  جوان  و  پراکنده 
و  سیاسی  آگاهی  جویبارهای  داشت: 
نه  و  بودند  اتفاقی  نه  که  ترقیخواهی؛ 
از  برخاسته  این حرکت  به خودی.  خود 
حضور و تالش جنبشی نوین متشکل از 
گروه های کمونیست و چپ و انقالبی بود. 
در انقالب 57 هر شعاری را که نشان از 
زمینه های  در  نواندیشی  و  ترقیخواهی 
داشت  فرهنگی  و  سیاسی  و  اقتصادی 
این نیروها جلو گذاشتند: از نفی استثمار 
گرفته تا خواست ایجاد شوراها، ازخواست 
آزادی و برابری و استقالل گرفته تا مطرح 
کردن حقوق زنان و ملل تحت ستم و....  
اما مسیر و سرنوشت جامعۀ ایران را در 
آن مقطع نه خواسته های گفته و ناگفتۀ 
نه  و  تعیین کرد  مردم حاضر در خیابان 
اهداف درازمدت و نیات خوب گروه های 
کمونیست و انقالبی ای که برای پیروزی 

یک گزارش
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آیا لیاقت این مردم....
  57 انقالبی  بحران  کردند.  تالش  انقالب 
به ناگزیر می بایست به موقعیت جدیدی از 
تعادل و ثبات نسبی عبور می کرد. خیزش 
خودجوش  فضای  از  که  بود  ناچار  مردم 
چارچوب  یک  و  شود  خارج  اولیه 
ایدئولوژیک ـ سیاسی و تشکیالتی معین 
فقط  عرض  در  بپذیرد.  خود  راس  در  را 
چند ماه، خمینی و ائتالف اسالم گرایان 
واپس گرا و ملی ـ مذهبی تحت رهبریش 
سوار  گرفتند.  دست  به  را  انقالب  مهار 
مردم  مبارزات  موج  بر  خمینی  شدن 
اما شرایط و عوامل  ناپذیر نبود،  اجتناب 
عینی و ذهنی معینی یک جا جمع شد و 
راه را برای به قدرت رسیدن این نیروی 

ضدانقالبی هموار کرد. 
ایران  در  انقالبی  بحران  روند  ادامۀ 
جهانی  سرمایه های  منافع  می توانست 
خطر  اندازد.  به  دنیا  و  خاورمیانه  در  را 
برخاستند.  چاره جویی   به  امپریالیست ها 
انگشت اشاره به سوی آن دسته از مخالفان 
رژیم شاه دراز شد که از نظر طبقاتی تضاد 
نداشتند.  جهانی  سرمایه  نظام  با  اساسی 
دشمن قسم خوردۀ کمونیسم به حساب 
و  سیاسی  سابقۀ  علت  به  می آمدند. 
شیعه  روحانیت  دستگاه  در  جایگاه شان 
این امتیاز را داشتند که بر افکار عمومی به 
ویژه بر قشرهای سنت گرای شهر و روستا 
تاثیر بگذارند. خمینی با کالم عوامفریبانۀ 
مقدس نمایانه اش  کاریزمای  و  فراطبقاتی 
غرب  امپریالیسم  گزینۀ  مناسب ترین  به 
شد.  تبدیل   57 بحران  از  عبور  برای 
فقط کافی بود که به  اندازۀ کافی او را در 
سطح بین المللی رسانه ای کنند و حول 
شخصیت، توانایی ها و اهداف سیاسی اش 
تبلیغات گسترده راه بیندازند. قصد از این 
از  انتقال خمینی  با  ویژه  به  تبلیغات که 
محیط تبعید نجف به شرایط دولت سایه 
در پاریس به اجراء درآمد اساسا قانع کردن 
توده های مردم در ایران بود. قانع کردن به 
اینکه اوال خمینی »نیاتش حسنه« است و 
ثانیا صاحب قدرتی بالمنازع برای رهبری 
بحران  روزهای  در  همیشه  است.  انقالب 
انقالبی و زمان تعیین تکلیف با حکومت ها 
بسیاری از مردم به دنبال نیرویی می گردند 
داشته  را  ماجرا  کردن  یکسره  قدرت  که 
باشد. چشم خیلی ها به تصاویر بزرگ نمایی 
شده و ساعات و دفعات پخش حرف های 
این یا آن شخصیت در رسانه های عمومی 
مورد  در  می شود.  دوخته  بین المللی 

خمینی نیز همین اتفاق افتاد.

یک نقطه ضعف سرنوشت ساز 
به راس خیزش مردم  عروج خمینی 
امپریالیستی  توطئۀ  یک  نتیجۀ  فقط 
بخش  که  بود  این  دیگر  واقعیت  نبود. 
اعتراض  و  نارضایتی  مردم  از  بزرگی 
به شکل  را  موجود  به وضع  نسبت  خود 

رژیم  نماد  آنچه  هر  با  هویتی  مرزبندی 
می کردند.  ابراز  می رسید  نظر  به  شاه 
از  بعد  ارزش هایی که  در مقابل روابط و 
کودتای 28 مرداد در جامعۀ ایران شکل 
روی  هایی  ارزش  و  روابط  به  می گرفت 
خوش نشان می دادند که زیر ضرب رفته 
بود. آنچه در فرهنگ سیاسی اپوزیسیون 
رژیم شاه به نادرست »غرب گرایی« لقب 
سنت ها  جای  که  می رفت  ظاهرا  گرفت 
را تنگ  باورهای شرقی/ ملی/ اسالمی  و 
فرهنگی  و  اجتماعی  اعتراض های  کند. 
به نظام سلطنتی رنگ و بوی سنتی پیدا 
می کرد و یا تعارض میان جهت گیری های 
فکری  بنیان های  با  رادیکال  و  انقالبی 
این  در  نمی آمد.  چشم  به  بومی  سنتی/ 
علی  و حضرت  امام حسین  که  بود  فضا 
در  دست  می توانستند  سوسیالیسم  و 
گلسرخی  خسرو  دفاعیات  به  هم  دست 
راه  می دانست  مارکسیست  را  خود  که 
یابند. یا افکار واپس گرایانه علی شریعتی 
می توانست با رنگ و لعاب روشنفکری در 
پیدا  توجهی  قابل  پایۀ  دانشجویان  بین 
کند. یک مشکل بزرگ دیگر این بود که 
ضرورت  به  توجهی  کمونیستی  جنبش 
مبارزۀ ایدئولوژیک با اسالم گرایان سیاسی 
نداشت.  آنان  خرافی  باورهای  و  افکار  و 
بخشی از نیروهای چپ از اصطالح گمراه 
کنندۀ »اسالم انقالبی« استفاده می کردند 
با رژیم شاه را  و صرف مخالفت سیاسی 
و  مذهبی  نیروهای  ترقیخواهی  معیار 

مبنای اتحاد با آن  ها قرار می دادند.
چنین فضایی در سال 1357 کامال 
شد.  تمام  خمینی  دستۀ  و  دار  سود  به 
حداکثری  استفاده  ابزار  و  شرایط  آنان 
اختیار  در  را  فکری  فضای  این  از 
خود  شاه  رژیم  که  بود  سال ها  داشتند. 
اختیارشان  در  را  ابزار  و  شرایط  این 
پلیس  طرف،  یک  از  می گذاشت. 
انقالبی را  سیاسی جنبش کمونیستی و 
به شدت سرکوب می کرد. بنابراین مردم 
که  را  انقالبی  مقایسۀ  امکان  و  فرصت 
کمونیست ها مد نظر داشتند با »انقالب 
اسالمی« که خمینی به آنان قالب کرد 
نیافتند. از طرف دیگر، رژیم شاه تالش 
را  مذهبی  خرافۀ  و  دین  سالح  می کرد 
تا آنجا که برایش ممکن بود به خدمت 
شیعه  روحانیت  دستگاه  دست  بگیرد. 
و  مذهبی  مغزشویی  در گسترش شبکۀ 
و  گوشه  در  افکار ضدکمونیستی  انتشار 
چند  دوران  آن  در  بود.  باز  کشور  کنار 
روستاها  و  شهرها  در  مسجد  هزار  ده 
روی  به  روزنامه ها  ستون  بود.  دایر 
علیه  که  آنجا  اسالمی،  نظران  صاحب 
در  بود.  باز  می کردند،  تبلیغ  کمونیسم 
مساجد  وسیع  شبکۀ  همین   57 سال 
چهار  طی  که  آخوندهایی  و  طلبه ها  و 
دهه پرورش یافته بودند، حرف خمینی 
مردم  بین  رهبر  و  امام  عنوان  تحت  را 

هواداران  و  اجتماعی  پایه های  و  بردند 
»پروژه حکومت اسالمی« را سازماندهی 

کردند.

فرصت های واقعی پیشروی
برای  فضا  و  زمینه  این،  وجود  با 
کمونیست های  گرفتن  پایه  و  فعالیت 
انقالبی و چپ در روزهای بحران 1357 
انقالبی  ابتکار  و  داشت. هر تالش  وجود 
بیشتری  درهای  و  روزنه ها  می توانست 
آنجا که  باز کند و کرد.  آنان  به روی  را 
شعارهای مبارزاتی به میان کارگران برده 
سازماندهی  برای  حداقلی  برنامه  و  شد 
تشکل های  ایجاد  و  سیاسی  اعتصابات 
واحدهای  امور  ادارۀ  برای  مستقل 
جلو  شورا  عنوان  تحت  بزرگ  تولیدی 
پیشرو  بخش های  استقبال  شد  گذاشته 
نیروهای  داشت.  پی  در  را  کارگر  طبقۀ 
انقالبی موفق شدند پایه های خود را در 
بین دانشگاهیان )دانشجویان و استادان(، 
معلمان و دانش آموزان گسترش دهند. 
هنوز  انقالبی  کمونیست  حزب  چه  اگر 
جوان  جنبش  و  نداشت  موجودیت 
یک  از  ایران  کمونیستی  پراکندۀ  و 
دورنمای روشن سوسیالیستی و نقشه ای 
انقالب  سازماندهی  برای  استراتژیک 
محروم  سیاسی  قدرت  و کسب  قهرآمیز 
بود ـ و نقطه ضعف بزرگ و تعیین کنندۀ 
اما  ـ  بود  همین  نیز  کمونیستی  جنبش 
قدرت  برقراری  گام هایی در جهت  عمال 

دوگانه در جامعه برداشته شد. 
آنچه به »جنبش شورایی« مشهور شد 
و خواست اصیل بخش های پیشرو مردم 
از هر طبقه و قشر را بازتاب می داد نطفۀ 
سست  شرایط  در  سیاسی  قدرت  اعمال 
مناطق  در  بود.  شاه  رژیم  سلطه  شدن 
روستایی نیز تالش هایی برای سازماندهی 
»زمین  شعار  طرح  با  دهقانی  شوراهای 
شهرها  می گرفت.  انجام  کشتگر«  آن  از 
از هر نقطۀ  و روستاهای کردستان بیش 
دیگر کشور تحت نفوذ سیاست های چپ 
در  کمونیست ها  داشتند.  قرار  انقالبی 
نبودند.  بیکار  هم  زنان  با جنبش  ارتباط 
به  که  زنانی  شمار  انقالب  روزهای  در 
قابل  می پیوستند  چپ  گروه های  صفوف 
توجه بود. هر چند که دیدگاه و سیاست 
نسبتا سنتی و آغشته به مردساالری که 
بر رهبری و بدنۀ اغلب این گروه ها حاکم 
بود مانع از درک پتانسیل انقالبی و نقش 
زنان  جنبش  که  شد  کننده ای  تعیین 
می توانست و می بایست در فرایند انقالب 
اجتماعی و ادامه آن بر مسیر سوسیالیسم 
رادیکالیسمی  و  مدرنیسم  می کرد.  بازی 
که در بطن جنبش در حال شکل گیری 
و شکوفایی زنان وجود داشت می توانست 
اهرم مهمی برای عقب راندن واپس گرایان 
اسالمی باشد و نگذارد که آنان به سادگی 
سوار شوند.  توده ای  بر خیزش  و سرعت 

در  ایران  چپ  و  کمونیستی  جنبش 
مجموع این واقعیت را نفهمید. حتی در 
فاصلۀ کمتر از یک ماه از به قدرت رسیدن 
خمینی که آگاه ترین و پیشروترین زنان 
به  اجباری  با حجاب  مخالفت  در  جامعه 
قدرت  به  تازه  مرتجعان  و  آمدند  خیابان 
کردند  نشینی  عقب  به  وادار  را  رسیده 
نشد.  اهمیت حرکت شان درک  و  مفهوم 
در  مبارزه  هفته  یک  آن  مرکزی  شعار 
به  تا  نکردیم  انقالب  »ما  ماه 57  اسفند 
عقب برگردیم« بود. این شعار، ترقیخواهی 
و نواندیشی و مقاومت انقالبی را در برابر 
برای  دینی  ارتجاع  همه جانبۀ  هجوم 

برقراری رژیم مذهبی بازنمایی می کرد.

ارزش ها و شایستگی ها
آن  به  سال   34 فاصلۀ  در  که  حاال 
و  کاستی ها  و  کم  می کنیم،  نگاه  روزها 
توهمات مسلط بر خیزش گستردۀ توده ها 
نفوذ  میزان  می آید.  چشم  به  روشنی  به 
بخش های  بر  مانده  عقب  و  سنتی  افکار 
در  سیاسی  نیروهای  و  مردم  از  بزرگی 
مرور  می کند.  جلوه  آور  تعجب  دوره  آن 
بخش  که  می دهد  نشان  سیاسی  اسناد 
نیروهای آگاه کمونیست  از  قابل توجهی 
و چپ و انقالبی تحلیل و موضع صحیحی 
و  نماینده  خمینی  که  نیرویی  مورد  در 
رهبرش بود نداشتند؛ صدای شوم دولت 
دینی را از پشت شعارهای »بحث بعد از 
بر کمونیست که میگه  مرگ شاه، مرگ 
آتش  به  نمی شنیدند؛  و.....«  نیست،  خدا 
فروشی ها  مشروب  و  سینماها  کشیدن 
را پرانتزی کوتاه و بی تاثیر می دیدند. با 
وجود همۀ این ها، خیزش 57 بازتاب اراده 
بازتاب  بود.  رهایی  به  عمومی  و خواست 
به  همبستگی و جرات دستجمعی مردم 
و  شور  بازتاب  پیروزی.  برای  جنگیدن 
نگرانی  آنکه  بی  رفتن  پیش  برای  شوق 
سست  را  مردم  زانوان  دادن ها  هزینه  از 
کند. در روزهای انقالب 57 این واقعیت 
از  را جزیی  بود که هر کس خود  آشکار 
یک حرکت عظیم می دید و امید و آرزوی 
جمعی را باالتر از دغدغه های فردی قرار 
می داد. هر چند که این احساس بر سطح 
محدودی از آگاهی سیاسی/ طبقاتی تکیه 
این  را در کنار  این تصاویر  داشت. وقتی 
از  مردم  جنبش  که  می گذاریم  واقعیت 
ستاد رهبری کنندۀ انقالبی خود، از یک 
جنبش  و  بود  محروم  کمونیست،  حزب 
جوان کمونیستی کشور بعد از سرنگونی 
گرداب  به  پا  چین  در  سوسیالیسم 
و  سیاسی  انسجام  از  و  بود  نهاده  بحران 
ایدئولوژیک و الجرم از وحدت تشکیالتی 
برخوردار نبود، به این نتیجه می رسیم که: 
نه! این مردم الیق آنچه بر سرنوشت شان 
حاکم شد نبودند. این نابهنگامی تاریخی 
به  توهم  حربۀ  و  گری  خدعه  با  زور،  به 

n .جامعه تحمیل شد
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بزنی  آتیش  خودتو  مگه  می گویم: 
کاری درست میشه؟ یا برای اینا مهمه؟ 
آتیش  رو  کارگرا  دارن  روز  هر  که  اینا 
میزنن. می گوید: یکی از بچه ها گفت اگه 
اعتصاب کنیم به حق مون میرسیم. مثل 
بچه های ماهشهر. ما هم اعتصاب کردیم 
ولی چیزی نشد. تازه بدتر شد. اخراجمون 

کردند. 
می گویم: این که اعتصاب کردین خوبه. 
مجبور میشن جوابتون رو بدن. در حال 
صحبت کردن هستم که سر و کله کارگر 
همانی  می گویند  می شود.  پیدا  دیگری 
است که پیشنهاد اعتصاب را به بقیه داده 
به  شروع  او  به  دارد.  ساده ای  قیافۀ  بود. 
صحبت می کنم. 5 سالی می شود که در 
کارخانۀ قند کار می کند. یک فرزند دارد 
کارگری  فقیرترین محالت  از  یکی  در  و 
شهر زندگی می کند. راحت حرف می زند: 
و  اعتصاب  ما  چارۀ  راه  تنها  میکنم  فکر 

و  فوالد  کارگرهای شرکت  است.  تحصن 
برای  ماهشهر  پتروشیمی  و  سازی  لوله 
حقوق عقب افتاده شون اعتصاب کردن و 
به حقشون رسیدن. اینجا هم ما خواستیم 
کار اونا رو بکنیم ولی این پست فطرت ها 
اخراجمون کردند. کلی تهدیدمون میکنن 
که اگه ادامه بدین پدرتون رو در میاریم. 
ولی باید اعتصاب و تجمع مون رو ادامه 
بدیم. اگه توی کارخونه جواب نداد جلوی 
جمع  پولی  نشد  اینجا  اگه  فرمانداری. 
میکنیم میریم تهران جلوی مجلس. اونجا 

که دیگه جواب میدن.
میدن؟  جواب  مطمئنی  می پرسم: 
جواب  هم  اونجا  اگه  نمیدونم.  می گوید: 
ندهند که دیگه باید بریم بمیریم! نمیشه 

آخه. مگه این مملکت صاحب نداره؟
ما  ولی  داره  که  صاحب  می گویم: 
توش حقی نداریم. همون صاحبا هستن 
تو  و  من  زندگی  چیز  همه  صاحب  که 

4 سالی است که چراغ کارخانه قند اهواز 
جمهوری  جناحی  دعواهای  میان  در 
اسالمی خاموش و تولید آن متوقف شده. 
در گذشتۀ نه چندان دور مالکیت کارخانه 
قند و تصفیه شکر اهواز به دست دو بانک 
ملی و ملت بود. با افزایش مشکالت این 
مالکیت  )البته  مالکیت  تولیدی،  واحد 
اسمی( آن از طرف دولت به وزارت صنعت 
و معدن و تجارت واگذار شد. هنوز جوهر 
سند این انتقال خشک نشده بود که وزارت 
قانون تشخیص  مغایر  را  کار  این  صنعت 
داد و بازسازی کارخانه را به حال تعلیق 
در آورد. دو بانک ملی و ملت نیز به استناد 
مصوبه دولت مبنی بر فروش کارخانه زیر 
کارخانه  اینک  نرفتند.  آن  اندازی  راه   بار 
گرفته  قرار  کامل  تعطیلی  وضعیت  در 
است. چند ماه پیش با تعدادی از کارگران 
کارخانۀ قند اهواز به گفت و گو نشستیم. 
چند ماه گذشت و طی این مدت اتفاقات 
هفته  چند  همین  آمد.  پیش  جدیدی 
خانواده های شان  با  همراه  کارگران  پیش 
در مقابل استانداری تجمع کردند و پیگیر 
خواسته های خود شدند. اعتراضاتی هم در 
جریان سفر احمدی نژاد برای افتتاح پروژۀ 
کشت نیشکر دهخدا انجام شد. ادامۀ گفت 
و گوی ما بعد از اتمام این اعتراضات صورت 
گرفت. در اینجا گزیده ای از هر دو به شما 
ارائه می کنیم. )متن کامل این مصاحبه را 
می توانید در وبالگ نشریۀ آتش بخوانید(.

 تعداد پرسنل این کارخانه چند نفر 
است؟

و  فصلی  دائم،  از  )اعم  پرسنل  کل   n
قراردادی ( حدود 400 نفر. 

اهواز  استراتژیک  و  مهم  کارخانه های  از 
 1800 حدود  چیزی  می شد.  محسوب 
کارگر مستقیم و غیر مستقیم در کارش 
مردم  کارخانه  تعطیلی  با  بودند.  درگیر 
از  را  تا 500 فرصت شغلی  منطقه 400 
دست دادند. یکی از علت های به تعطیل 
واردات  می تواند  قند  کارخانۀ  کشاندن 
شکر از خارج توسط مافیای آقای مکارم 
کاهش  باعث  واردات  این  باشد.  شیرازی 
خرید  عدم  شد.  کارخانه  تولید  و  فروش 
به موقع چغندر از کشاورزان در دو سال 
پیش هم باعث کاهش کشت این محصول 
محصوالت  دیرهنگام  خرید  بود.  شده 
کشاورزی که به عنوان مواد اولیه در تولید 
فقط  نه  قرار می گیرد  استفاده  مورد  قند 
بلکه به کارگران کارخانه و  به کشاورزان 
دامداران منطقه هم آسیب جدی رسانده 
است. دامداران به تفاله های کارخانه نیاز 
کار  سر  مردمی  دولت  یک  اگر  دارند. 
رفع  برای  درست  برنامه ریزی  یک  و  بود 
دنبال  اگر  داشت،  مردم  اساسی  نیازهای 
سود و غارت و پورسانت گرفتن از شریکان 

شدن. همین دولته که پول تو رو نمیده 
و وقتی اعتراض میکنی اخراجت میکنه. 
دولت صاحب همه چیزه از جمله همین 
کارخونه ای که توش اعتصاب کردی. ولی 

چی از این اعتصاب میخوای؟
می گوید: میخوام حقوقم رو بدهند و 

دوباره برگردم سر کار. 
می گویم: خب آمدیم و کارتان درست 
شد. کی تضمین میده که دوباره اینجوری 
نشه. اصال 100 هزار تومن هم بذارن روی 
میشه؟  درست  کارگرا  وضعیت  حقوقت، 
اعتصاب کار خوبیه ولی باید بدونی ازش 

چی میخوای؟ 
برای  میکنه  درد  سرت  می گوید: 

دردسر؟ 
دوست  و  تو  میبینم  وقتی  می گویم: 
هات جمع میشین و کسی اعتنا نمیکنه 
این  باید  دردسر!  برای  میگیره  درد  سرم 
یه  باید  ؟  درسته  کرد  عوضش  رو  وضع 

خونه  باید  باشی.  داشته  درست  زندگی 
که  باشه  قانون  یک  باید  باشی.  داشته 
کسی نتونه تو و همکارهاتو استثمار کنه. 
و  بخوره  رو  حقتون  راحت  خیلی  نتونه 
اخراجتون کنه، درسته؟ می گوید: درسته 
باید  میگه  فالنی  کرد؟  میشه  چکار  ولی 

کارخونه رو آتیش زد.
می گویم: ولی با کارخونه آتیش زدن 
که درست نمیشه. باید حکومت رو آتیش 
باید این قوانین و وضعیت رو آتیش  زد. 
میدونم  کرد.  عوضش  کرد.  خرابش  زد. 
چرا  ولی  کمه.  تعداد  اولش  سختیه.  کار 
و  لوله سازی  کارگرای  با  نمیکنین  سعی 
شهرداری و فوالد که اونا هم حقوق معوقه 
دارن جمع بشین؟ تعداد که بیشتر باشه 
نمیتونن راحت دستگیرتون کنن. یکی دو 
کارها  این  اما  میشه.  می گویند:  نفرشان 
زمان میبره. می گویم: قبول دارم ولی راه 
دیگه ای نیس. n        پیمان پناهی

خارجی شان نبودند، هم کشور در زمینۀ 
تولید شکر خودکفا می شد و هم صنایع 
تبدیلی و مرتبط با این رشته وضعیت با 

ثباتی پیدا می کرد. 
انتقال و واگذاری این  با   حاال چرا 
کارخانه به شرکت صنایع نیشکر هم 

مخالفت می شود؟ 
داخلی  تضادهای  و  رقابت ها  احتماال   n
گروکشی  هم  از  دارد.  تاثیر  حکومت 
عمل  هم  احمقانه  بوروکراسی  می کنند. 
بین  تضاد  می گویند  مثال  می کند. 
مصوبه های دولت با تصمیم مالکین قبلی 
کارخانه یعنی بانک ها مانع از واگذاری آن 

به شرکت صنایع شکر می شود. 
 حقوق و مزایای شما چه شد؟ 

چیز  هیچ  که  است  ماه   22 از  بیش   n
دریافت نکرده ایم. حتی از پوشش بیمه هم 
محروم هستیم. چون دفترچه های بیمه ما 
به علت پرداخت نکردن پول لیست بیمه 
از طرف کارفرما به تامین اجتماعی تمدید 

نشده. کسی هم پاسخگو نیست. 
را  زندگی تان  چطور  پس   

می چرخانید؟ 
قرض  فامیل  و  دوستان  از  که  من   n
می کنم. خوشبختانه خانه از خودم دارم. 
انجام  دستی  کار  خانه  در  هم  خانمم 
یک  در  هم  دخترهایم  از  یکی  می دهد. 
مانتو فروشی کار می کند و در ماه حدودا 

220 هزارتومان می گیرد. 
 فکر می کنید برای گرفتن حق تان 

چکار باید کرد؟ 

پای صحبت کارگران کارخانۀ قند اهواز

ادامه در صفحۀ 5

انگار ما را نمی بینند...

 بخش های وابسته به کارخانه قند 
در خوزستان چه هستند؟ 

n صنعت قند و شکر از جمله صنایعی است 
که بیشترین ارتباط را با حلقه های قبل و 
دارد.  این محصول  تولید  زنجیره  در  بعد 
قند یکی از کاالی مهم در سبد مصرفی 
خانواده هاست. همین طور یک مواد اولیه 
مهم برای صنایع غذایی و آشامیدنی. کم و 
زیاد شدن میزان تولید و باال و پایین رفتن 
قیمت قند و شکر نه فقط روی خانواده ها 
بخش  کشاورزی،  غذایی،  صنایع  بر  بلکه 
دام  لبنی، خوراک  فرآورده های  بازرگانی، 

و طیور هم تاثیر می گذارد. 

 مشکل اصلی چیست؟ 
اختالفات  کارخانه،  مشکل  مهمترین   n
باعث  اختالف  هاست.  بانک  و  دولت 

تعطیلی شده و این باعث بیکاری ما. 
اختالفات  این  چرا  می کنید  فکر   

وجود دارد؟ 
چیز  مگر  سود  سر  بر  دعوا  جز  به   n
دیگری هم می تواند باشد! اینجا قبال یکی 



4
شمارۀ 14   w ش 

آت

که اولین  چیزی 
شنیدن  با 
نقش  ذهن  در  تهران  اسم 
برج  چیست؟  می بندد 
مرحوم  میدان  میالد؟ 
آزادی؟ کاخ گلستان؟ موزه 
نه! جواب  هنرهای معاصر؟ 
اکثر مردم »ترافیک« است. 
خودتان  نه؟  می گویید 

امتحان کنید.
شهر  کالن  یک  با  ما 
سر  میلیونی  دوازده  تا  ده 
شماری  با  داریم  کار  و 
در  صنعتی  بخش های  از 
از  و  حاشیه اش،  و  درون 
بخش  یک  با  مهم تر  آن 
اداری.  و  خدماتی  گستردۀ 
تمرکز  نقاط  از  یکی  تهران 
قشرهای  یا  متوسط  طبقۀ 
است.  جامعه  حال  میانه 
تمرکز  نقاط  از  یکی  اینجا 
کلی اش  معنای  به  بازار 
است )هم بازار سنتی و هم 
بزرگ  تجاری  مجتمع های 
مغازه های  تک  و  و کوچک 
نیز  دولت  تمرکز  بیشمار(. 
اداری  گوناگون  نهادهای  با 
تهران  در  نظامی اش  و 

است.
تمرکز  محل  تهران 
)خیل  کار  ذخیرۀ  نیروی 
قشر  و  مهاجران  بیکاران، 
درگیر در مشاغل »کاذب«( 
شکل  به  آنچه  هست.  هم 
گره کور ترافیک می بینیم، 
و  است  کارمندان  تردد 
و  کارگران  و  کارکنان 
دانشجویان و دانش آموزان. 
امروز در تهران حدودا سه 
میلیون و نیم خودرو و دو 
تردد  میلیون موتورسیکلت 
وسائط  این  تردد  می کنند. 
نقلیه در ساعات اوج ترافیک 
رفتن  هنگام  صبح ها  یعنی 
عصرها  و  کار  سر  به  مردم 
خانه،  به  بازگشت  هنگام 
ورد  است.  کننده  دیوانه 
راهنمایی  مسئوالن  زبان 
رسانه ها  و  رانندگی  و 
»خودروی  که  اینست 
باعث  سرنشین«  تک 
است.  وضع  این  بانی  و 
با  را  ترافیک  معضل  اما 
نمی توان  عامل  تک   این 

توضیح داد. 
عوامل  تابع  ترافیک 
تعداد  از  است:  گوناگون 
خودروها گرفته تا عرض و 

کیفیت  از  بزرگراه ها؛  و  خیابان ها  طول 
تا  گرفته  ترافیکی  عالئم  و  آسفالت 
عملکرد ماموران راهنمایی و رانندگی؛ از 
فرهنگ و رفتار مردمی که پشت فرمان 
که  مردمی  تا  گرفته  نشسته اند  خودرو 
هر  این جنگ  در صحنۀ  را  پیاده  نقش 
روزه به عهده دارند. تازه به همۀ این ها 
و  حمل  وسائط  کمیت  و  کیفیت  باید 

نقل عمومی را هم اضافه کرد. 
در تهران محیط کار و مکان زندگی 
ندارد.  مند  نقشه  و  منطقی  ربط  مردم 
از  بسیاری  بودن  پیمانی  و  موقتی 
سکونت  محل  انتخاب  امکان  مشاغل، 
اکثر مردم  برای  را  کار  در حوالی محل 
شهر،  گسترش  می کند.  ناممکن  تقریبا 
اساسا  ها،  شهرک  و  محله ها  ایجاد  و 
یابندۀ صنایع  بخش های گسترش  حول 
شهرک های  حتی  نمی گیرد.  انجام 
دهه  اواخر  در  که  کارگری  ابتدائا 
کمابیش   1340 دهۀ  طی  و   1330
بیرون  بزرگ  کارخانجات  جوار  در 
به  عمال  اینک  شد،  ساخته  تهران  شهر 
و  شده  تبدیل  پایتخت  بافت  از  جزئی 
دست  به  دست  بارها  هایش  آپارتمان 
اساسا  بزرگ  شرکت های  است.  شده 
و  کارگران  مسکن  تامین  برای  دولتی 
دوش  به  تعهدی  هیچ  کارکنان شان 
کارکنان  مسکن  تعاونی های  نمی گیرند. 
بیشتر  آنجا تشکیل می شود  و  اینجا  که 
کشیدن  باال  پول  و  کالهبرداری  صحنۀ 
و  است  امناء«  »هیئت  سازی  و حساب 
اعضای  کردن  ضرر  و  شدن  سرگردان 
تعاونی برای سال های طوالنی. مشکالت 
را  شهری  درون  نقل  و  حمل  و  تردد 
نمی توان جدا از وضعیت مسکن و عدم 
ارتباط محل کار و سکونت مردم فهمید 
یا  تهران  ترافیک  معضل  داد.  توضیح  و 
هر شهر بزرگ دیگر را می توان حل کرد 
اجتماعی  ـ  اقتصادی  نظام  به جای  اگر 
بین  که  کنیم  برقرار  نظامی  کنونی، 
خدماتی  و  صنعتی  مختلف  بخش های 
و  متعادل  نسبتا  رابطۀ  کشاورزی اش  و 
موزونی وجود داشته باشد. که گسترش 
و  رویه  بی  پایتختش  جمله  از  شهرها 
که  نگیرد.  انجام  کتاب  و  حساب  بی 
معینی  جمعیتی  نقشۀ  از  شهرک هایش 
سقف  یک  هر  برای  یعنی  کند  پیروی 
هر  که  شود.  تعریف  معینی  جمعیتی 
شهرک از امکانات متنوع به حد مناسب 
هر  ساکنان  عمدۀ  که  باشد،  برخوردار 
برای  را  ممکن  زمان  حداقل  شهرک 
رسیدن به محل کار و تحصیل و ورزش 
کنند.  روزمره صرف  تفریحات شهری  و 
بر عکس  که شعار سیاست گذاران نظام 
اهلل  تعداد  »افزایش  کنونی  رژیم  سران 
اکبر گویان دنیا با تشویق بچه دار شدن 
تا 6 فرزند« نباشد بلکه افزایش کیفیت 
زندگی نسل های آتی را هدف خود قرار 

دهند. که بین طول و عرض خیابان ها و 
را  محالت  و  شهرک ها  که  بزرگراه هایی 
تعداد  با  می کند  متصل  شهر  مراکز  به 
موجود  شخصی  و  عمومی  خودروهای 

تناسب وجود داشته باشد.  
که  روشنفکر  میانسال  آقای  یک 
از  خود  تحلیل  می کند  مسافرکشی 
شیوۀ رانندگی در تهران را به روی کاغذ 
آن  روزی  که  امید  این  به  است  آورده 
این  او  کند.  منتشر  کتاب  صورت  به  را 
شیوه را یکی از نتایج جنگ هشت سالۀ 
که  است  معتقد  می داند.  عراق  و  ایران 
از مهاجران شهرستان ها و  شمار زیادی 
را در جاده  رانندگی  اساسا  روستاها که 
و مزرعه و جبهه با خودروهای حمل بار 
و  )تراکتور  زراعی  ماشین های  و  )وانت( 
کمباین( و کامیون و اتوبوس ارتش یاد 
گرفته اند در پی فشارهای ناشی از جنگ 
و سپس کم صرفه شدن تولید کشاورزی 
به شهرهای بزرگ سرازیر شدند. بخشی 
مسافرکشی  به  رو  ناگزیر  اینان  از 
خودروی  از  نیز  بخشی  و  آورده اند 
شخصی در شغل شان استفاده می کنند. 
اینان با خود نوع رانندگی خاصی را که 
شهر  در  رانندگی  مقررات  و  قوانین  با 
در   . آورده اند  همراه  به  ندارد  خوانایی 
فاصله  رعایت خطوط  رانندگی  نوع  این 
بین خودروها، محدودۀ سبقت و یا خط 
کشی عابر پیاده مفهوم چندانی ندارد. نه 
جاده چراغ قرمز دارد و نه زمین زراعی 
و نه جبهۀ جنگ. این قضیه به یکی دو 
مدتی  از  بعد  که  نمی شود  محدود  نفر 
شوند«  جماعت  »همرنگ  خود  به  خود 
شهر  بگذارند.  گردن  بازی  قوانین  به  و 
بزرگ با یک موج گسترده روبروست که 
فرهنگ رانندگی خود را تحمیل می کند. 
کاری می کند که رانندگان قدیمی تر به 
از  مبتدی  رانندگان  و  برقصند  آن  ساز 
میانسال  آقای  تحلیل  بگیرند.  آن درس 
است.  تامل  قابل  مسافرکش،  روشنفکر 
و  هرج  عامل  تنها  این  شک  بدون  اما 
رانندگی  فرهنگ  در  قانونی  بی  و  مرج 
کشور(  بزرگ  شهرهای  دیگر  )یا  تهران 

نیست. 
کامال  تهران  در  رانندگی  فرهنگ 
جامعه  بر  مسلط  ایدئولوژی  از  متاثر 
طبقۀ  خودخواهانۀ  ایدئولوژی  یعنی 
است.  طلب  برتری  و  مستبد  حاکمۀ 
مشخص تر  را  نکته  این  می شود  حتی 
قوانین شرع  از  متاثر  فرهنگ  این  کرد. 
اسالم است! تا به حال به آن راننده های 
جوان های  اغلب  )که  مایه دار  متخلف 
آقازاده های  جنس  از  و  ممتاز  طبقۀ 
که  کرده اید  برخورد  درشت اند(  و  ریز 
زیر الستیک های  را  نفر  مانده چند  کم 
پراید  یا  کنند  پار  و  لت  لندکروزشان 
تکیه  می دانید  کنند؟  چپه  را  بدبختی 
چی  مگه  »خب  چیست؟  کالمشان 

ی
ش دوم: تردد و حمل و نقل شهر
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آت میدم!!«  دیه شو  که  اینه  فوقش  شده! 
و  فرهنگ  با  خودخواه  آقازاده های  این 
برای  که  شده اند  تربیت  ایدئولوژی ای 
نیست.  قائل  ارزشی  عادی  مردم  جان 
و  شخصی  ثروت  دیگر،  طرف  از  و 
است  خدمت شان  در  هم  شرع  قوانین 
بتوانند  کرد  گیر  کارشان  جایی  اگر  که 
عمد«  غیر  »قتل  عبارت  از  استفاده  با 
را خالص  خود  گریبان  دیه«  »قانون  و 
کنند. اما مشکل به این چند صد یا چند 
فرهنگ  نمی شود.  ختم  »تحفه«  هزار 
و  میانی  رده های  به  این ها  رانندگی 
می کند.  سرایت  هم  جامعه  پایینی 
هیکل  درشت  و  گرانقیمت  ماشین های 
به ماشین های ارزان یا کوچک تر از خود 
اتوبوس ها و  و  زور می گویند! کامیون ها 
باج  شخصی  خودروهای  از  نیسان ها 
رانندگان  به  مرد  رانندگان  می گیرند! 
و  ویراژ  و  متلک  با  و  زور می گویند  زن 
رانندگی  از  را  آنان  می کنند  سعی  بوق 
که  آنجا  حتی  کنند.  منصرف  کردن 
ظاهرا خودروها هم جثه و هم ارزش اند، 
هیچ  سر  بر  احمقانه  رقابتی  میان شان 
آن  یا  چارراه  این  به  زودتر  ثانیه  )دو 

میدان رسیدن( در می گیرد.
خیابان،  قلمرو  در  راننده ها  همۀ 
و  تحقیر  را  پیاده ها  و  خواه اند  تمامیت 
از  پیاده ها  عبور  حق  می کنند.  لگدمال 
روی خط کشی در تهران را می توان به 
اسالمی  جمهوری  در  بیان  آزادی  حق 
موارد  که  وقتی  خیلی ها  کرد.  تشبیه 
را  افرادی  قتل  و  شکنجه  و  حبس 
حق  از  داشته اند  خیال  که  می بینند 
دست  کنند،  استفاده  بیان شان  آزادی 
کنار  و  می کنند  جمع  را  پای شان  و 
پیاده ها  ترتیب،  همین  به  می کشند. 
محض  به  که  رانندگانی  مشاهده  با  نیز 
پای  کشی  خط  محل  به  شدن  نزدیک 
خود را روی پدال گاز فشار می دهند و 
عربده کشان و چراغ زنان با بوق ممتد 
جا  و  می شوند  مرعوب  می آیند،  پیش 
از  که  است  سیاستی  ارعاب  می زنند. 
رانندگی  عرصۀ  به  داری  مملکت  شیوۀ 
در شهر راه یافته و کامال هم جا افتاده 
مقررات  و  قانون  که  نیست  مهم  است. 
یک  همه  باشد،  چه  شهر  در  رانندگی 
نفع خود  به  و  فقیه« می شوند  پا »ولی 
حکم حکومتی صادر می کنند و طوری 
رانندگی می کنند که دلشان می خواهد. 
چراغ  تهران،  اصلی  چارراه های  سر  بر 
نشانده اند  قرمز  و  سبز  بین  که  زردی 
است.  کرده  پیدا  وارونه  مفهومی  کامال 
از  رانندگان  مدرنیستی  پست  تاویل 
چراغ زرد اینست که: دارد دیر می شود. 
ثانیه   60 باید  نه  گر  و  بگیر  را  گازش 
معطل شوی! پشت فرمان، به طور کلی 
امری که برخاسته  به مثابه  فلسفۀ حق 
از روابط جمعی است و رابطه و جایگاه 

واژگون  تعریف می کند،  را  با جمع  فرد 
منبعث  چیز  همه  اینجا  انگار  می شود. 
از فرد و در خدمت منافع فردی است. 
فکر  این  به  اول  راننده ای در درجۀ  هر 
ها،  آدم  از  بزرگی  جمع  که  نمی کند 
هزاران هزار شهروند که در خودروهای 
عمومی و شخصی نشسته اند قاعدتا باید 
برسند.  خود  سکونت  یا  و  کار  محل  به 
بلکه فکر و ذکرش و دامنۀ دیدش فقط 
به منفعت لحظه ای خود )و حداکثر، به 
منفعت خانوادۀ خود( محدود می شود. 
همراه  فردگرایانه  نظری  تنگ  این 
خاصی  بی فکری  و  بی توجهی  با  شده 
شیر«  تو  »شیر  اوضاع  زاییدۀ  که 
در  گیجی  و  بی تفاوتی  شیوع  و  حاکم 
مثال،  برای  است.  شهر  عمومی  زندگی 
اکثرا  که  رانندگی  و  راهنمایی  ماموران 
حکم »سرباز صفر« را دارند و ساعت ها 
کنند  بیگاری  آلوده  هوای  در  مجبورند 
وضع  بهبود  به  عالقه ای  و  توجه  هیچ 
از  نمی دهند.  نشان  خود  از  ترافیک 
برابر  در  که  فهمید  می توان  نگاهشان 
پیاده ها  و  رانندگان  خطر  پر  رفتارهای 
به خود می گویند: »به من چه؟!« فقط 
که  می بینی  فعال  را  آن ها  روزهایی 
می توانید  تا  امروز  آمده  دستور  باال  از 
برگۀ جریمه پر کنید. آن ها هم شاید به 
تعداد  روی  از  گرفتن  »پورسانت«  امید 
جریمه های صادر شده، یا شاید به علت 
به  نرسیدن  صورت  در  توبیخ  از  ترس 
یکی  نصاب الزم در جریمه کردن،  حد 
به جنب و جوش در می آیند و  دو روز 
البته فحش و ابراز نفرت رانندگان را به 

جان می خرند. 
ترافیک  در  دیگر  واقعی  معضل  یک 
روزافزون  و  حد  از  زیاده  تعداد  تهران، 
تهران  ترافیک  مسئوالن  خودروهاست. 
از  بیش  تعداد  این  که  معترفند  خود 
این،  وجود  با  است.  ظرفیت  برابر  چهار 
خودروی  هزار   350 از  بیش  سال  هر 
تهران  ترافیک  چرخۀ  وارد  جدید 
صنعت  منافع  چون  چرا؟  می شود! 
انحصاری خودروسازی که سرمایه داری 
دولتی تا به حال از طریق آن سودهای 
و  زده  جیب  به  استثنایی  و  کالن 
تا  گرفته  فقیه  ولی  از  قدرت  نهادهای 
می گیرند،  رانت  آن  از  پاسداران  سپاه 
ایجاب می کند. چند سال پیش،  چنین 
خودرو  ایران  اصلی  مدیران  از  یکی 
تلویزیونی«  مناظرۀ  و  »بحث  یک  در 
شرکت کرد و در مقابل اعتراض مجری 
حد  از  بیش  فروش  و  تولید  که  برنامه 
ترافیک  اصلی  عوامل  از  یکی  را  خودرو 
پایتخت  هوای  آلودگی  و  سنگین 
»مالکیت  گفت:  چنین  می دانست، 
هر  ناپذیر  خدشه  و  مسلم  حق  خودرو 
شهروند ایرانی است!« این استدالل هم 
عوامفریبانه است و هم مسخره. در این 

بحث، موضوع استفاده مفید از یک ابزار 
به  را  خود  جای  و  رفته  کنار  عمد  به 
این  و  می دهد.  مالکیت  مجرد  موضوع 
این  از  قبل  است.  سرمایه داری  منطق 
که ارزش مصرف خودرو مد نظر باشد، 
مورد  آن(  مالکیت  )و  آن  مبادلۀ  ارزش 
تاکید سرمایه داران حاکم قرار می گیرد. 
برای اینان ساعات طوالنی از عمر مردم 
که در ترافیک های سنگین هدر می شود 
اعصاب  اگر  باک  چه  ندارد.  اهمیتی 
مردم زیر فشار بوق و درگیری و رقابت 
ریه های  می شود.  کشیده  رانندگی  در 
مجروح و فرسوده از دود و ذرات معلق 
و  دارد  دنبال  به  که  بیماری هایی  و 
بعدی  نسل های  در  سرطان  مثل  حتی 
است  خونینی  بهای  شد  خواهد  منتشر 
میلیاردی  برای سودهای  باید  که مردم 

صنعت خودرو سازی بپردازند.
باالخره اینکه از خیابان های تهران و 
از ترافیک پایتخت »بوی نفت« می آید. 
از  که  دودی  بوی  منظور  نکنید!  اشتباه 
نیست.  می کند  پر  را  فضا  اگزوز  لولۀ 
شوید  منظورم  متوجه  می خواهید  اگر 
روز  به چند  منتهی  غروب  یک  در  باید 
تعطیلی پیاپی به جاده ها و بزرگراه های 
کنید.  نگاه  از خودرو  لبریز  و  قفل شده 
به میزان بنزینی فکر کنید که ساعت ها 
وحشتناک  ترافیک  این  در  بیهوده 
از  که  کنید  فکر  مبالغی  به  می سوزد. 
کارت سوخت برای این توقف های ناگزیر 
کم می شود. واقعیت اینست که کماکان 
طبقۀ  که  نفتی  یارانه های  از  بخشی 
هزینه  خود  ثبات  حفظ  برای  حاکمه 
شهری  متوسط  طبقۀ  میان  به  می کند 
به  را  سفرهایی  چنین  امکان  و  می آید 
وضعی  چنین  اینکه  البته  می دهد.  آنان 
بتواند ادامه پیدا کند با توجه به تعمیق 

بحران اقتصادی جای تردید دارد.
مورد  باید  که  واقعیتی  پایان  در 
مساله  که  اینست  دهم  قرار  تاکید 
با  عمدتا  شهری  نقل  و  حمل  و  تردد 
قابل  عمومی  نقلیه  وسائط  کارگیری  به 
سرمایه داری  نظام  اگر  البته  است.  حل 
نداشته  وجود  انحصارگر  سرمایه های  و 
خواری  رانت  و  سود  منطق  و  باشند 
صنعت  صورت،  این  در  نباشد!  حاکم 
ون  و  اتوبوس  عمدتا  سازی  خودرو 
تولید خواهد کرد. گسترش شبکۀ مترو 
پیرامونی  شهرک های  که  قطارهایی  و 
را به مراکز شهر و نیز به یکدیگر متصل 
در  مرکزی  پروژه  عنوان  به  می کند 
مالکیت  حق  شد.  خواهد  گرفته  دست 
عمومی  حق  تابع  خودرو  بر  شخصی 
مردم  سالمتی  پاک،  هوای  از  استفاده 
جامعه  عمر  مفید  ساعات  افزایش  و 

n .خواهد بود
ادامه دارد.... 

سعید سبکتکین

در  بارها  بکنیم.  می توانیم  چکار   n
با  بارها  کردیم.  صحبت  کارخانه  محیط 
مدیر کارخانه دعوا کردیم. هر بار بهانه ای 
می آورد. »دولت به ما امکانات نمی دهد. 
وارد  شکر  دارند  نداریم.  سوخت  یارانه 
می کنند« و از این قبیل حرف ها. بهشان 
کنید  اختالس  بلدید  چطور  می گوییم 
ولی نمی توانید پول کارگرها را بدهید! به 
دارید!  اختالف  هم  با  شماها  که  چه  ما 
نفرمان جلو  مکافات 80  هزار  با  پارسال 
عدم  از  غیر  کردیم.  تجمع  استانداری 
بیمه، خواستۀ  و مشکل  پرداخت حقوق 
از  باید  دولت  که  بود  این  دیگرمان 
کارخانه های تولیدی فعال و نیمه فعالی 
مثل کارخانه قند حمایت کند. اما تا به 
حال فقط وعده وعید تحویل مان داده اند 
! آخرین بار در خرداد ماه )1391( یک 
تجمع عمومی داشتیم. البته همۀ کارگرها 
نتیجه رسیدیم که  این  به  بودند.  نیامده 

مطالبات مان را پیگیرتر دنبال کنیم. 
 این چند روز خبرهای جدیدی از 
اعتراضات شما شنیدیم. اوضاع چطور 

است؟
کردیم،  که  کاری  است.  درست   n
همراه  به  استانداری  مقابل  در  تجمع 

خانواده های مان بود. 
 چطور شد همراه خانواده ها تجمع 

کردید؟ 
n خوب آن ها که زندگی شان از ما جدا 
در  مشکالت  این  سر  بر  بارها  نیست! 
حتی  داشتیم.  مگو  بگو  و  بحث  خانواده 
گرفتیم  قرار  فشار  تحت  موقع ها  بعضی 
هم  با  حاال  هستید!  عرضه  بی  شما  که 
بهتر  هم  خانواده ها  طور  این  آمدیم. 
چیست.  مشکل  که  می آید  دست شان 
می شود.  بلندتر  هم  اعتراض مان  صدای 
انگیزه جمع برای ادامۀ مبارزه هم بیشتر 

می شود.
چند  اعتراضات  از  بعد  حاال   
برای  که  قول هایی  و  اخیرتان  روزه 
به  امیدی  بازگشایی کارخانه داده اند 

بازگشت به سر کار دارید؟
n به شخصه نه! ممکنست بقیۀ دوستان 
قبول نداشته باشند و نظر دیگری بدهند. 
ما  کارخانه  مساله  می کنم  فکر  من  ولی 
سادگی ها  این  به  شکر  صنعت  کل  و 
این  عمر  پایان  تا  نمی کنم  فکر  نیست. 
باید  بنابراین  بیفتد!  خاصی  اتفاق  دولت 
سعی کنیم همبستگی و اتحاد و امیدمان 
منسجم  و  متشکل تر  کنیم.  حفظ  را 
را  خواسته های مان  و  کنیم  تراعتراض 

n .جلو بگذاریم
گزارش ارسالی از اهواز
یوسف پور عرب
آذر 91

 پای صحبت کارگران...
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دسامبر   16 شب  پایانی  ساعات  در 
و  برهنه  جوانی،  مرد  و  زن  پیکر   2012
به  اتوبوس  یک  از  جان  نیمه  و  خونین 
دهلی،  جنوب  در  آلودی  خاک  خیابان 
پایتخت هند پرتاب شد. یک ساعت تمام 
طول کشید که این دو پیکر خون آلود را 

باالخره به بیمارستان منتقل کردند.
اوتار  زده  فقر  ایالت  از  جوان  زن 
پراِدش به دهلی آمده بود. خانواده اش دار 
و ندارشان را فروخته بودند که او بتواند 
بپردازد.  پزشکی  رشته  در  تحصیل  به 
این بود که به روستایی که در  آرزویش 
آن بزرگ شده بود باز گردد و بیمارستانی 

احداث کند.
آن شب با دوستش از سینما به خانه 
باز می گشت. فریب خورد و سوار اتوبوسی 
شد که در دست یک دار و دسته مست 
را کتک  او  به سرعت همراه  مردان  بود. 
میخکوبش  گوشه ای  در  مرعوب  و  زدند 
کردند. تعرض به دختر جوان شروع شد. 
در حالی که اتوبوس در خیابان های شلوغ 
سراغش  به  نوبت  به  می گشت  دهلی 
رفتند. بی رحمانه تجاوز کردند و کتکش 
خون  شد  پرتاب  خیابان  به  وقتی  زدند. 
بسیاری از او رفته بود و  اندام داخلی اش 

به شدت آسیب دیده بود.
به بیمارستان که رسید پزشکان متوجه 
شدند که روده اش توسط میله ای آهنی که 
به هنگام تجاوز به او فرو کرده بودند پاره 
پاره شده و مجبورند با جراحی آن را خارج 
کنند. چند روز بعد برای ادامه معالجه به 
بیمارستانی تخصصی در سنگاپور که مربوط 
به آسیب های شدید  اندام های داخلی است 
منتقل شد. پس از سه جراحی سرانجام در 

روز 28 دسامبر در گذشت.

اخبار این جنایت مخوف دل میلیون ها 
نفر را در هند لرزاند و هزاران زن و مرد 
خشمگین را در اعتراض به خیابان کشاند. 
پلیس با ماشین آب پاش و گاز اشک آور 
کرد.  حمله  کنندگان  تظاهر  به  باتوم  و 
زنان جوان با خشونت دستگیر می شدند. 
توسط  خبرنگار  یک  هند،  شمال  در 
مردم  ولی  شد.  کشته  پلیس  گلوله های 
اول  پایداری کردند. در هفته  خشمگین 
سال 2013 دهلی و سایر شهرهای هند 
شاهد اعتراضات وسیع بودند. زن جوانی 
ساعت   5 تظاهرات  در  شرکت  برای  که 
می شود  چطور  می گفت  بود  کرده  سفر 
نشست و گفت به خیر می گذرد. زنان و 
را  نیستند خشمشان  حاضر  که  جوانانی 
فرو خورند مصمم اند دیگر نگذارند تجاوز 
به زنان ــ که در هند بسیار معمول است 

ــ به سکوت برگزار شود. 
اعتراضات  به  پاسخ  در  هند  دولت 
سرکوب  با  نتوانست  که  این  از  بعد  )و 
مردم را به خانه بفرستد( شش مردی را 
دادگاه  به  بودند  جنایت  این  مسبب  که 
ضدمردمی  سیاسی  احزاب  حاال  سپرد. 
نیز در وعده های انتخاباتی شان صحبت از 
اصالحات برای »حفاظت بیشتر« از زنان 

می کنند.
اعتراضات  و  وحشیانه  تجاوز  این 
نه  که  را  مهمی  گسل  مردم،  شجاعانه 
تنها در هند بلکه در سراسر جهان وجود 
یک  را.  زنان  بر  ستم  کرد:  عریان  دارد 
در  اساسی  اجتماعی  تبعیض  و  نابرابری 

نظام حاکم بر جهان را.
این ستم شکل های متفاوتی به خود 
می گیرد اما در همۀ جهان جاری است و 
رقم  را  دختران  و  زنان  تک  تک  زندگی 

پشت صحنۀ آرگو

ادامه در صفحۀ 8

ساخته  »آرگو«  فیلم  نمایش  از  بعد 
بن افلک موضوع اشغال سفارت آمریکا در 
تهران در سال 1358 دوباره رو آمده است. 
فیلم  بهترین  به عنوان  فیلم  این  انتخاب 
سال در رقابت »گلدن گلوب« سر و صدای 
بیشتری در این مورد به راه  انداخته است. 
داستان به چگونگی فرار 6 کارمند سفارت 
مربوط   1358 پاییز  در  ایران  از  آمریکا 
سیا  سازمان  توسط  که  طرحی  می شود. 
اعزام یک گروه فیلمساز  و تحت پوشش 
کانادایی به ایران با موفقیت به اجراء در 
آمد. حاال بعد از گذشت 33 سال »آرگو« 
روایت خود را از آن ماجرای قدیمی ارائه 
می کند. مخاطبان اصلی فیلم، اهالی آمریکا 
هستند که خیلی شان شناخت صحیحی 
و عملکرد جهانی حاکمان شان  اهداف  از 
که  می دانند  همان  را  تاریخ  ندارند. 
می آورند.  کاغذ  روی  به  امپریالیست ها 
تاریخی عظمت طلبانه، توجیه گر و سراسر 
تحریف. ولی »آرگو« در بیرون از مرزهای 
پیدا  مخاطبانی  خود  برای  هم  آمریکا 
در  را  »آرگو«  امروز  که  می کند. جوانانی 
ایران دست به دست می کنند و شناخت 
مستقیمی از وقایع سال 58 ندارند به این 
فیلم به عنوان تاریخ می نگرند. تحریف های 
تحریف  یک  جایگزین  می تواند  »آرگو« 
جمهوری  روایت  به  تاریخ  یعنی  دیگر 

اسالمی شود. 

کدام واقعیات تاریخی در »آرگو« 
تحریف شده است؟ 

از همان روز اول سرنگونی شاه بحران 
متحدانش  و  خمینی  حکومت  درون  در 
نطفه می بست. فشار انقالبی و خواسته های 
نیروهای  منافع  تضاد  و  پایین  از  مردم 
مختلف درون حاکمیت از باال، مانع تثبیت 
نوبنیاد اسالمی می شد.  و استحکام رژیم 
در بیرون حکومت، نیروهای کمونیست و 
با  می کردند  تالش  آزادی خواه  و  انقالبی 
استفاده از سست شدن بندهای استبداد، 
کنند.  تبلیغ  را  خود  برنامه های  و  افکار 
تالش می کردند علیه هر گام ضد مردمی 
را  مردمی  اعتراضات  جدید  حاکمان 
سازمان دهند. تالش می کردند وعده های 
همدستان  و  واپس گرایان  عوامفریبانه 
ملی ـ مذهبی آنان در حکومت را افشاء 
ضدامپریالیستی،  مواضع  بر  تاکید  کنند. 
و  یک خصیصه مهم جنبش کمونیستی 

انقالبی ایران بود. 
در مقابل، هیئت حاکمه اسالمی بنیان 
کارش را بر سازش های پنهان و آشکار با 
سرمایه داری جهانی گذاشته بود. شخص 
غرب  و  آمریکا  به  پاریس  در  خمینی 
در  خللی  شاه  رفتن  با  که  داد  تضمین 
صادرات نفت ایران به بازارهای جهانی به 

وجود نخواهد آمد. تضمین داد که نخواهد 
گذاشت کمونیست ها از خالء ایجاد شده 
و  کنند  استفاده  شاه  سقوط  نتیجۀ  در 
سرمایه داری  نظام  کل  علیه  را  انقالب 
عمق  امپریالیسم  جانبۀ  همه  سلطۀ  و 
بخشند. تضمین داد که نخواهد گذاشت 
شعله های انقالب آن چنان باال بگیرد که 
ارتش  یعنی  اوضاع  کنترل  اساسی  اهرم 
دچار فروپاشی شود. غربی ها نگران منافع 
اساسی خود در منطقه بودند. این احتمال 
را می دادند که دولت سرمایه داری شوروی 
که رقیب جهانی غرب محسوب می شد در 
نتیجۀ سقوط رژیم آمریکایی شاه تقویت 
با خمینی  بنابراین تصمیم گرفتند  شود. 
قدرت  به  مانع  و  بسازند  متحدانش  و 
کنفرانس  تصمیمات  نشوند.  رسیدن شان 
گوادولوپ در این راستا گرفته شد. ژنرال 
در  چارچوب  همین  در  آمریکایی  هایزر 
مشاوره  در  تا  آمد  ایران  به   57 زمستان 
با نزدیکان و نمایندگان خمینی )مشخصا 
آیت اهلل بهشتی( چگونگی انتقال قدرت را 
به نحوی سامان بدهد که کمترین لطمه و 
ضربه به ارتش وارد بیاید. انتخاب خمینی 
به عنوان مرد سال از سوی مجلۀ آمریکایی 
تایم خبر از یک جو سازی سیاسی مثبت 
ایران  در  اسالمی  واپس گرایان  نفع  به 

می داد. 
هنوز چهار روز از قیام مسلحانۀ بهمن 
57 نگذشته بود که جمعی از فدائیان خلق 
به قصد اشغال سفارت آمریکا وارد حیاط 
ساختمان شدند. به دنبال تقاضای کمک 
مقامات سفارت از جمهوری اسالمی فورا 
افراد مسلح »کمیته های انقالب اسالمی« 
به محل اعزام شدند. مبارزان را دستگیر 
روز  هر  بردند. خمینی  بیرون  محل  از  و 
سرمایه  از  دفاع  در  معناداری  پیام های 
به  مختلف  بهانه های  به  می کرد؛  صادر 
کمونیسم حمله می برد و به کمونیست ها 
را  خصوصی  مالکیت  حق  می زد؛  بهتان 
می کرد؛  تقدیس  اسالم  مبانی  اساس  بر 
آگاهانه تالش می کرد واژه امپریالیسم را 
او  کند.  پاک  مردم  مبارزاتی  فرهنگ  از 
واژه های کهنه و نامشخصی مثل استکبار، 
زبان ها  سر  بر  را  و...  طاغوت  مستضعف، 
می انداخت تا اصطالحات علمی و فرهنگ 

کمونیستی را کمرنگ کند.
منافع  بین  تضاد  ابتدا  همان  از  اما 
داخلی و منطقه ای طبقۀ حاکمۀ اسالمی 
بورژوازی  جایگاه  به  را  خود  باره  یک  که 
بزرگ دولتی ایران برکشیده بود با منافع 
جهانی امپریالیسم آمریکا جوانه زد. سقوط 
حساب  به  آمریکا  وفادار  سگ  که  شاه 
نوکران  بقیه  بین  در  را  نگرانی  می آمد 
امپریالیسم دامن زده بود. از طرف دیگر به 

علیه زنان با خشونت صحنۀ مبارزه   هند

علیه زنان با خشونت صحنۀ مبارزه   هند
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می زند. خطر حمله، تحقیر، تجاوز، قتل، 
و  پایان  بی  آزار  و  فروشی  تن  به  اجبار 
سایه  زنان  تمامی  زندگی  بر  روزمره 
واقعیت  صورت  بسیاری  برای  و  انداخته 
به خود می گیرد. جامعه مرتبا با فرهنگ 
زنان  که  ایده هایی  و  اجتماعی  روابط  و 
را درجۀ دوم و بی ارزش معرفی می کند 
تا  گرفته  حجاب  از  می شود.  بمباران 
تنزل  و  تحقیر  خدمت  در  پورنوگرافی 
از  نیمی  تا  می گیرند  قرار  زنان  جایگاه 
جنسی  بازیچه  و  برده  مایملک،  جامعه 

نیم دیگر تلقی شود.
در هر لحظه زنی در این جهان پهناور 
مورد تجاوز قرار می گیرد، کتک می خورد، 
پا  زیر  انسانی اش  تحقیر می شود، هویت 
نهاده می شود. مرتجعان و بنیادگرایان در 
مصر اسارت زنان را قانونی می کنند؛ در 
که  هاست  سال  مکزیک  »خوارز«  شهر 
زیر نگاه و با همدستی پلیس و مقامات 
تجاوز  مورد  می ربایند،  را  زنان  دولتی 
قرار می دهند و می کشند. عفو بین الملل 
کشورهای  در  که  می دهد  گزارش 
نماد  را  آن ها  بسیاری  که  اسکاندیناوی 
پیشرفت و تمدن و فرهنگ عالی می دانند 
به  اغلب  تجاوز  مورد  در  زنان  »شکایت 
ندرت  به  گران  تجاوز  و  نمی رود  دادگاه 
هزار  ده ها  کنگو  در  می شوند«.  مجازات 
ساالر  جنگ  نیروهای  تجاوز  قربانی  زن 
در  فعالیت شان  که  هستند  واپس گرایی 
خدمت به منافع سرمایه داران بین المللی 
است. در جمهوری زن ستیز اسالمی به 
تازگی حتی حق سفر را برای تمامی زنان 
در هر سنی که باشند مشروط به اجازۀ 
اینجا  در   . کرده اند  شرع  حاکم  یا  قیم 
بیگاه  و  گاه  شخصی  لباس  اوباش  نیز 
حمله  مردم  خصوصی  مهمانی های  به 
چنگ شان  به  فرصت  اگر  و  می کنند 
به  دست  عقوبت  از  ترس  بدون  بیفتد 
تجاوز جنسی می زنند. قاضی های شرع و 
بازرسان قوه قضاییه وعدۀ تخفیف حکم 
زنانی را که به جرائم عادی گرفتار شده اند 
آنان  از  استفادۀ جنسی  پیشنهاد سوء  با 
ستم  بروز  شکل  شاید  می کنند.  همراه 
جنسی در فرهنگ های گوناگون متفاوت 

باشد، اما این جنایت جهانی است. 
انجام  اعتراضاتی که در هند  اهمیت 
گرفته رویارویی با سکوت رایج در موارد 
مشابه است. سکوتی که نشان از بی توجهی 
به خشونت علیه زنان دارد، که در بسیاری 
موارد زنان را مقصر می داند، که عمال با 
خشونت همدستی می کند. اینک صدای 
این اعتراضات شجاعانه در جهان پیچیده 
باید ما را به فکر بیندازد که در  است و 
بلند  را  اعتراض  نیز چگونه صدای  اینجا 
به  برای  را  اعتراضات  این  چطور  کنیم؟ 
چالش کشیدن مردساالری و زن ستیزی 

n  .جهت دهیم
سیما توکلی

مدافعان نظام سرمایه داری می گویند: 
در  حل  قابل  غیر  مشکالت  از  یکی 
است.  انگیزه«  »مشکل  سوسیالیسم 
می گویند با از میان برداشتن »رقابت آزاد« 
و نظام »پاداش و تاوان« و جایگزینی آن با 
اقتصاد برنامه ریزی شده، منفعت شخصی 
سرکوب می شود، بنگاه های اقتصادی هیچ 
و  آوری  نو  و  جویی  صرفه  برای  اجباری 
حس  کننده  مصرف  تقاضای  ارضای 
نمی کنند، بالطبع افراد هم هیچ انگیزه ای 
کردن  کار  خوب  و  کوشی  سخت  برای 
ندارند. جامعه بدون محرک رقابت در جا 
می زند و بشریت از تمام مزایای پیشرفت 

بی بهره خواهد بود.
به  سرمایه داری  توسعۀ  که  این  در 
و  )ابزار  مولده  نیروهای  سابقه  بی  رشد 
انجامیده  فنی(  و  تولیدی  مهارت های 
شکی نیست. اواخر قرن بیستم بورژوازی 
میزان  که  می نازید  این  به  المللی  بین 
از  بعد  سال  پنجاه  در  آوری  فن  رشد 
است  رشدی  معادل  دوم  جهانی  جنگ 
جوامع  پیدایش  ابتدای  از  آوری  فن  که 
داشته  بیستم  قرن  اول  نیمه  تا  بشری 
از  گروهی  موقع  همان  البته  است. 
زیست  تغییرات  مورد  در  دانشمندان 
مخرب  فعالیت های  نتیجۀ  در  محیطی 
و بی رویۀ سرمایه داری هشدار می دادند، 
جانبی«  »عوارض  از  خیلی ها  هنوز  اما 
خطرات  هنوز  نبودند.  آگاه  رشد  این 
جدی  طور  به  زمین  گرمایش  از  ناشی 
وارد گفتمان عمومی نشده بود. حاال در 
آب  قطبی  یخ های  جهانیان  چشم  برابر 
اسیدی  آب های  در  صدف ها  می شوند، 
شده اقیانوس ها حل می شوند، پلیکان ها 
آتش  جنگل ها  می شوند،  غرق  نفت  در 
می گیرند، طوفان ها و گردبادها هر ساله 
در شدت و قدرت از هم پیشی می گیرند، 
نتیجۀ  در  حیات  اصلی  مادۀ  این  آب  و 
سلطۀ سود و اقتصاد مصرف گرا کمیاب 
می شود. اما باز هم بورژوازی این نابودی 
را نتیجۀ منطقی، طبیعی و ناگزیر توسعۀ 

جامعه انسانی تعریف می کند. 
روح خرابکار رشد سرمایه دارانه فقط 
در  نمی گیرد.  را  زیست  محیط  گریبان 
سرمایه داران  بین  که  قماری  و  رقابت 
سرمایه(  بزرگ  بلوک های  واقع  در  )یا 
تابع کسب سود،  دارد همه چیز  جریان 
به  میدان  از  و  سود  رساندن  حداکثر  به 
در کردن سرمایه های رقیب است. در این 

جنگ واقعی و روزمره، آن ها دانش فنی و 
تحقیقاتی را از یکدیگر مخفی می کنند و 
ایده هایی که سودآوری ندارند، هر اندازه 
باشند،  مردم  منافع  جهت  در  که  هم 

بایگانی می شوند. 
قوانین اصلی تولید سرمایه داری خود 
را به شکل قوانین قهرآمیز رقابت اعمال 
قوانین در  این  مارکس  به قول  می کنند. 
فکر و ضمیر سرمایه دار منفرد می نشینند. 
انگیزۀ حرکتش می شوند و فعالیت هایش 
را هدایت می کنند. نه فقط سرمایه داران 
جامعه  کل  روان  و  زندگی  که  منفرد 
ما  دارد.  قرار  قوانین  این  تاثیر  تحت 
مجبوریم  خود  اولیۀ  مایحتاج  رفع  برای 
وارد بازار شویم. اگر این کار را نکنیم نه 
خوراکی خواهیم داشت، نه سرپناهی و نه 
شغلی. در بازار با بقیه مردم در رابطه ای 
رقابت جویانه قرار می گیریم. بر این رقابت، 
»روحیۀ ورزشکاری« حاکم نیست. از آن 
دست چالش های فردی نیست که به کار 
شناخت جمعی بیشتر از دنیا و دگرگون 
سرمایه داری،  رقابت  در  می آید.  کردنش 
خصوصی  مالکیت  به  هم  ایده ها  حتی 
تبدیل می شوند. برای سود بیشتر، امتیاز 
سیاسی  مرتبۀ  بیشتر،  اجتماعی  و  مادی 
خصمانه  رابطه ای  در  انسان ها  باالتر، 
منفعت  می گیرند.  قرار  هم  رویاروی 
جامعه به طوری کلی اهمیتش را از دست 
می دهد و به کناری می رود. اینجا زندگی 
مسابقه ای بی امان است که اکثریت جامعه 
در آن بازنده اند . بدون هیچ اشتیاقی کار 
ندادن کاری که  از دست  برای  می کنند. 
می کنند  فرسوده شان  و  بیگانه اند  آن  از 
دست و پا می زنند. جایی که کسب سود 
و  فقر  باشد،  نظام  یک  ترین هدف  عالی 
جنگ و نابودی محیط زیست تبعی و بی 
اهمیت می شود. نظریه پردازان و مدافعان 
که  است  منطق  همین  با  سرمایه داری 
اقتصاد سوسیالیستی را راکد و غیر منطقی 

و بدون انگیزه می دانند.
که  اینست  سوسیالیسم  هدف  اما 
تولید  راه  سر  از  مالکیت خصوصی  مانع 
انسانی  جامعۀ  رشد  و  شده  اجتماعی 
غیر  بنیانی  بر  جامعه  شود.  زده  کنار 
همان  این  سازمان  یابد.  استثمارگرانه 
انقالب  با  شوروی  که  است  مسیری 
انقالب  نهاد  گام  آن  در   1917 اکتبر 
سوسیالیستی 1949 در چین آن را پی 
گرفت. چین تا سال 1976 یعنی تا زمانی 

که یک کشور سوسیالیستی واقعی 
سرمایه داری  بیرحم  نظام  و  بود 
از  بود،  نشده  حاکم  آن  بر  دوباره 
تجارب مثبت و منفی سوسیالیسم 
در شوروی بسیار آموخت. در برنامه 
ریزی اقتصادی چین سوسیالیستی 
شاخص های تعیین کننده ای مثل 
مشارکت هر چه بیشتر کارگران در 
مدیریت تولید و سیاست های خرد و 
کالن جامعه، رهایی زنان، محدود کردن 
یدی  کار  تضاد  به سمت محو  و حرکت 
گرفته  نظر  در  روستا  و  شهر  فکری،  و 
و  حساب  با  گیری  جهت  این  شد.  می 
خوانایی  بورژوا  اقتصاددانان  کتاب های 

نداشت. 
پیشرفت های  که  نیست  شک 
با  و  کمی  لحاظ  به  چین  اقتصادی 
ابرقدرت  پای  به  فن آورانه  صرفا  نگاهی 
بودجه  فقط  که  آمریکا  امپریالیستی 
بودجه  کل  نصف  معادل  نظامی اش 
سوم  جهان   کشورهای  تمامی  عمومی 
است و چنگال استثمارش در پهنه گیتی 
رشد  کیفیت  اما  نمی رسید.  شده  پهن 
به  که  رشدی  با  سوسیالیستی  چین  در 
و  افکن  بمب  و  خمپاره  و  شالق  کمک 
انسان  میلیون ها  عرق  و  خون  قیمت  به 
ناراضی و خسته و ناامید حاصل می شود، 

تفاوت داشت.
انقالب،  از  قبل  که  کشوری  در 
پوست  گرسنگی  شدت  از  مردمش 
خود  کودکان  و  می خوردند  را  درختان 
غرق  تریاک  دود  در  و  می فروختند  را 
بودند تحولی بزرگ انجام شد. طی چند 
شدند.  خالص  اعتیاد  شر  از  مردم  سال 
ریشه  حلزون  تب  و  انگلی  بیماری های 
کن شد. چین در عرض 25 سال به یک 
این  تمام  در  شد.  تبدیل  قدرت صنعتی 
سال ها نرخ ساالنۀ رشد صنعتی چین به 
طور متوسط 10 در صد، و در کشاورزی 
3 درصد بود. شتاب رشد کشور با باالترین 
مقادیر رشد در تاریخ برابری می کرد. این 
رشد بدون استثمار، بدون کمک خارجی 
محدودیت های  و  فشارها  وجود  با  و 
المللی  بین  بورژوازی  سوی  از  تحمیلی 
حاصل شد. در سال 1970، مشکل تغذیه 
مناسب برای جمعیت 800 میلیونی آن 
این ها  همۀ  بود.  شده  حل  چین  روز 
جامع  اقتصادی  ریزی  برنامه  یک  تحت 
کلکتیو  کشاورزی  سیستم  یک  وجود  و 
برای  تالش  یا  فردی  رقابت  شد.  عملی 
برنده شدن در یک مسابقۀ نابرابر نقشی 
در این دستاوردها نداشت. آگاهی مردم 
به  در جهت خدمت  کارشان  که  این  به 
جامعه ای است که خود صاحبش هستند 
و در سرنوشتش نقش دارند انگیزه ای بود 
قدرتمند که خالقیت و انرژی زحمتکشان 
چین را شکوفا کرد و آنان را قادر ساخت 
n  .طی 25 سال »معجزه« بیافرینند
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این شرکت در کیلومتر 10 جاده شوشتر ـ دزفول واقع است. یکی از واحدهای 
جانبی شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون به حساب می آید که تحت پوشش بانک 
کشاورزی است و به صورت سهامی خاص اداره می شود.  در زمینه تکثیر و تولید 
بچه ماهی و ماهیان پرورشی گرم آبی فعالیت دارد. محدوده ای 500 هکتاری را زیر 
تُن ماهی کپور، آمور، فیتوفاگ  برده و ساالنه حدود 1200  کشت ماهی پرورشی 
و بیگ هد تولید می کند. تولیداتش در بازار داخلی به فروش می رسد. بخشی نیز 
از آنجا به عراق صادر می شود. عالوه بر  توسط خریداران به مرز شلمچه ارسال و 
اینکه بچه ماهی های مورد نیاز خود شرکت را تولید می کند بخش قابل مالحظه ای 
ماهی  استخرهای  دارای  که  حقیقی  اشخاص  و  کوچک  به شرکت های  را  آن ها  از 

پرورشی هستند می فروشد.
و  کارگران  عمده  آور،  زیان  و  سخت  کارهای  بازنشستگی  طرح  اجرای  از  پس 
بازنشسته شدند و اینک تعداد  با 20 سال سابقه کار  کارمندان رسمی این شرکت 
شاغالن به حدود 100 نفر رسیده است. اینان سخت ترین کارها را در گرمای بیش از 
50 درجه تابستان در میان نیزارها انجام می دهند. با تورهای سنتی و در میان لجن 
استخرها به صید ماهی می پردازند. به علت تالش این کارگران بوده که این شرکت با 
وجود همۀ ریخت و پاش ها و دزدی های مدیران سودجو و نیز شرایط بحران اقتصادی 

کشور کماکان سر پا مانده و تولیداتش در حد قابل قبولی است. 
دستمزد و مزایای این کارگران ناچیز و حداقل است. در مقابل چشم آنان، مدیر 
اجرایی و  نام دارد و معاون  باورساد  اسفندیار  عامل خشن و ضد کارگر شرکت که 
مالی اش به نام محمد حسین محمدی حقوق و مزایای میلیونی می گیرند. یکی دیگر از 
اعضای هیئت مدیره شرکت، حسین اعتبارزاده از مقامات قبلی سپاه پاسداران است که 
قبال حراست شرکت نیشکر کارون بوده و حاال به عنوان »عضو موظف« عمل می کند. 

یعنی می خورد و می خوابد. 
مدتی پیش کارگران رسمی و قراردادی متحد شدند و با همراهی شورای کارخانه 
تصمیم گرفتند نسبت به تغییر این شرایط و گرفتن حق و حقوق  شان دست از کار بکشند. 
اعتصاب چند روزه ای با خواست اجرای قانون طبقه بندی مشاغل برای کارگران و کارمندان 
قراردادی و بازبینی این قانون برای کارمندان و کارگران رسمی آغاز شد. مسئولین از این 
مساله حیران شدند. حیله های مختلف به کار بردند تا بین کارگران قراردادی و رسمی تفرقه 
بیندارند. نیروهای سرکوبگر حراست  کشت و صنعت نیشکر کارون را وارد عمل کردند. اما 
کارگران با بست نشستن در محوطه داخلی شرکت در مقابل وعده ها و تهدیدهای مدیر 
عامل شرکت و جیره خوارانش ایستادند. سرانجام مدیران شرکت در تماس با مقامات باال و  
امنیتی ها، برای جلوگیری از سرایت اعتصاب در شرکت هایی مثل نئوپان کارون و خوراک 
دام کارون و ترس از گسترش جنبش اعتصابی در کل منطقه تن به خواسته بر حق 
کارگران دادند. این طرح هم اکنون با اعزام هیئت کارشناسی از تهران برای تعیین مشاغل 

و ضرایب حقوق کارگران در حال اجرا است.
یک عامل تعیین کننده در این موفقیت، اتحاد کارگران قراردادی در همراهی و 
همیاری کارگران رسمی بود. این طور بود که توانستند پایۀ سنوات حقوق خود را که 
چندین سال بود توسط مدیر عامل به بهانه اینکه »شماها کارگر قراردادی هستید« به 
آنان پرداخت نمی شد جزء حقوق خود بیاورند. به دستور مدیر عامل و معاون اجرایی 
و مالی اش هر سال قرارداد یکساله کارگران قراردادی طوری تنظیم می شد که فقط 
تاریخ آغاز قرارداد ثبت می شد و تاریخ پایان قرارداد ثبت نمی شد. کارگر را مجبور 
می کردند این قرارداد سفید را امضاء کند تا هر وقت مایل باشند به بهانه های مختلف با 
ثبت تاریخ پایان قراردادی که نزد کارگزینی خودشان بود به کار کارگر قراردادی پایان 
دهند. طبیعتا اگر هم شکایتی از طرف کارگر صورت می گرفت اداره کار پشتیبان این 
مدیران حیله گر بود زیرا که سبیل شان را قبال چرب کرده بودند. واقعیت این است 
که سرمایه داران هدفی جز بهره کشی از کارگران ندارند؛ چه قراردادی باشند و چه 
رسمی. برای عقب نشاندن سرمایه داران و تحمیل خواسته های بر حق کارگران به آنان 
نیز راهی جز اتحاد و ایستادگی همۀ کارگران چه قراردادی و چه رسمی وجود ندارد.  
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 گزارش ارسالی پشت صحنۀ آرگو
نظر نمی آمد که حکومت جدید ایران بتواند 
از ادامۀ بحران انقالبی در کشور جلوگیری 
کند. کردستان، ترکمن صحرا و خوزستان 
شکل گیری  و  انقالبی  مبارزات  شاهد 
ویژه  به  این  بود.  مردمی  مسلح  نیروهای 
در کردستان به چشم می آمد که نیروهای 

آنجا  در  انقالبی  و  کمونیست 
مردم  بین  در  زیادی  نفوذ 
بود  ناگزیر  آمریکا  داشتند. 
سیاست های ترمیمی جدیدی 
را برای نفوذ و سلطه بر ایران 
در  برترش  موقعیت  تامین  و 

منطقه طراحی کند. 
تبعیدی  پاییز 1358 شاه 
که با بیماری سرطان دست و 

پنجه نرم می کرد خوش خیاالنه از آمریکا 
تقاضا کرد که برای ادامۀ درمان به آن کشور 
سفر کند. دولت آمریکا بر سر دوراهی قرار 
پاس  به  را  خود  قدیمی  مهرۀ  که  گرفت 
بپذیرد و  بیست و چند ساله اش  خدمات 
رابطه اش با جمهوری اسالمی را تیره کند 
خبر  انتشار  بدهد.  رد  جواب  شاه  به  یا  و 
احتمال سفر شاه به آمریکا بهانه ای شد در 
دست بخشی از رژیم اسالمی تا از احساسات 
انقالبی مردم علیه رژیم گذشته و آمریکا 
سوء استفاده کنند و فضای سیاسی را به 
سود خود برگردانند. در این میان گروهی 
»ناشناخته و تازه کار« از میان دانشجویان 
امام«  خط  »پیرو  به  موسوم  اللهی  حزب 
ریختند.  را  آمریکا  سفارت  اشغال  نقشۀ 
هدف ، تحکیم موقعیت و تثبیت جمهوری 
اسالمی بود. می خواستند اعتراضات رو به 
رشد کارگران و زحمتکشان شهر و روستا 
الشعاع  تحت  را  ستمدیده  ملیت های  و 
قرار دهند. می خواستند راه نفوذ نیروهای 
را  انقالبیون ضدامپریالیست  و  کمونیست 
در بین مردم ببندند. هم زمان می خواستند 
رقیب  اما  متحد  اسالمی  لیبرال  نیروهای 
کنند.  تضعیف  هم  را  حاکمیت  در  خود 
تحلیل شان این بود که دیگر زمان استفاده 
با  ائتالف  و  بازرگان«  موقت  »دولت  از 
که  را  سودی  و  آمده  سر  آزادی  نهضت 
می خواستند از آن ها برده اند . دانشجویان 
امام سفارت آمریکا را اشغال و  پیرو خط 
گروگان  را  سفارت  درشت  و  ریز  اعضای 
گرفتند. خمینی اشغال سفارت را به پرچم 
تبلیغات عوامفریبانۀ سیاسی و ایدئولوژیک 
خود تبدیل کرد. »وحدت ملی« جدیدی را 
شکل داد. بسیاری از کمونیست ها و مبارزان 

ضدامپریالیست را گیج و آچمز کرد. 
در بیرون از مرزها اما شاه درمانده و 
صدور  از  آمریکا  ماند.  هوا  در  پا  محتضر 
دیگر  حاال  کرد.  خودداری  او  برای  ویزا 

واشینگتن باید رویکرد جدی تری نسبت 
به تماس ها و روابطش با جمهوری اسالمی 
اتخاذ می کرد. باید خمینی و همدستانش را 
در معادالت منطقه ای و بین المللی بیشتر 
به حساب می آورد. اشغال سفارت آمریکا 
و گروگان گیری در تهران البته یک تحقیر 
بین المللی برای آمریکا به حساب می آمد. 
آمریکایی  مقامات  بنابراین 
باید اقداماتی تالفی جویانه را 
برای حفظ اقتدار جهانی شان 
زمان  هم  می دادند.  سازمان 
خمینی  با  مذاکره  باب  باید 
مستقیم  غیر  کانال های  از  را 

و پنهانی می گشودند. 
در ماجرای اشغال سفارت 
آمریکا هیچیک از طرفین دعوا 
نه محق بودند و نه مظلوم. هر دو طرف 
می کردند.  دنبال  را  ضدمردمی  اهدافی 
هر دو طرف از واقعۀ اشغال سفارت برای 
ستمگرانۀ  و  ضدمردمی  منافع  تامین 
داخلی و بین المللی خود استفاده کردند. 
هر دو طرف، فضای عوامفریبانه ای را حول 
ضرورت  و  خارجی«  »دشمن  علیه  شعار 
این آب  از  و  »وحدت ملی« شکل دادند 
گل آلود ماهی گرفتند. این همان واقعیتی 
پوشاندنش  در  سعی  »آرگو«  که  است 
این فیلم را نزدیکان به کاخ سفید  دارد. 
در  هم  آن  کرده اند.  تولید  اوباما  دولت  و 
روز  نظر می رسد سیاست  به  دوره ای که 
آمریکا نه تغییر رژیم اسالمی بلکه تغییر 
تهران  رفتار حاکمان  و  برخی سیاست ها 
است. پیام »آرگو« به مردم آمریکا اینست 
که »ایرانی ها« را فقط با زبان زور و تهدید 
و با دوز و کلک و عملیات پنهانی می توان 
سر عقل آورد و به راه راست هدایت کرد. 
موجه  برای  فیلم  سازندگان  که  شگردی 
برده اند  کار  به  سیاست  این  دادن  جلوه 
اسالمی  جمهوری  توافق  مورد  شکلی  به 
هم هست: »آرگو« اکثریت مردم ایران را 
هم جنس و همراه حاکمان مرتجع وانمود 
که  فشاری  و  رنج  کار،  این  با  می کند. 
توده های  برای  اقتصادی  تحریم  سیاست 
مخاطبان  نگاه  در  دارد  همراه  به  مردم 
آمریکایی فیلم موجه جلوه می کند. پیام 
دیگر »آرگو« اینست که مردم ایران یا هر 
نقطه دیگر دنیا چاره ای جز انتخاب از بین 
باقی  یا  آمریکایی  وتجاوزگران  جاسوسان 
ماندن در زنجیر حاکمان مرتجع و ستمگر 
خود ندارند. ارائۀ این تصویر »دو قطبی« 
مستقل،  گرایش  حذف  و  »ناگزیر«  و 
انقالبی، ضد ارتجاعی و ضد امپریالیستی 
دستگاه  روزهای  این  شگرد  معادالت،  از 

n .تبلیغی دولت آمریکا است
شهاب نجومی


