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در این شماره:
معضل اعتیاد در کردستان
در اعتراض سکوت جایز نیست
گزارش یک اعتصاب
شهروند شمارۀ چهار
دربارۀ شناخت و تغییر دنیا
چرا نمی پرسیم چرا؟

ن
خ

ـ
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را  باال  دست  جناح  این  نباشد،  یا  باشد 
و  مصائب  باشد،  نداشته  یا  باشد  داشته 
و  فقر  ماند.  خواهند  برجای  مشکالت 
گرانی و بیکاری و ستم های طبقاتی و ملی 
نخواهند  حل  و...  مذهبی  و  جنسیتی  و 
شد. همان طور که در سی و  اندی سال 
اخیر حل نشده اند. این ستمگری ها ریشه 
در وجود نظام استثمارگر سرمایه داری و 
دولت  یعنی  ایران  در  نظام  این  نگهبان 
جمهوری اسالمی دارد و نتیجۀ حاکمیت 

همین نظام است. 
اقتصادی  عمیق  دگرگونی های 
واقعا  که  گونه ای  به  اجتماعی  سیاسی 
کل این نظام ستمکار و استثمارگر را به 
زیر کشد معنایی جز انقالب ندارد. چنین 
انقالبی صرفا تغییر چهره ها نیست، تغییر 
خواسته های  کسب  نیست،  حکومت ها 
به  انقالب  این  نیست.  موقتی  و  مقطعی 
دولتی  دستگاه  تمامیت  واژگونی  معنای 
و نظام طبقاتی و سازمان دهی جامعه ای 

ب بر پا کنیـم!
ف انقــال

ی با هد
ت حاکم بجنگیـم، جنبشـ

علیـه قدر

نه بوی عیدی ست این
بر آسفالت مقابل شهرداری.بوی فقر است و کباببوی نفت  است و کیک زردنه بوی توپ.

عطر نوشکفتۀ آگاهی رارقص کنان َگرده می افشانیم در بهار،
مست می شویم

و بوی باروت را
انتظار می کشیم.

انقالب، نظامی را که  از نوع دیگر است. 
کنونی  فالکت های  تمام  بانی  و  باعث 
شور  و  و خالقیت  نیرو  با  ماست  جامعه 
آگاهانه  و  مند  نقشه  شکل  به  توده ها 
واژگون می کند. طبقۀ سرمایه دار حاکم را 
که از استثمار و تبعیض و ستم بر اکثریت 
و  می کشد  زیر  به  می کند  تغذیه  اهالی 
یک نظام اقتصادی و اجتماعی و سیاسی 
تنها  انقالبی  می کند. چنین  برقرار  نوین 
می تواند از طریق کنش و حضور آگاهانۀ 
توده های وسیع با تمامیت خواهی مردم 
و افق های بلند انقالبی تحت رهبری یک 

حزب کمونیست انقالبی صورت پذیرد. 
گسترش  سال  به  را  جدید  سال 
آگاهی  انتشار  سال  مردمی،  مبارزات 
پیشروان  میان  در  انقالبی  و  کمونیستی 
پی ریزی  سال  گوناگون،  جنبش های 
و  انقالب  برای  جنبشی  سازماندهی  و 
اسالمی  جمهوری  سرنگونی  تدارک 
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رژیم را به عقب نشینی وادار سازند. این 
فضای  بر  مثبتی  تاثیرات  هم  مبارزات 
روحیۀ  هم  و  می گذارند  جامعه  عمومی 
میان  در  و  می دهند  ارتقاء  را  مبارزاتی 
بخش های مختلف مردم حس همبستگی 
می کنند.  ایجاد  میان  هم سرنوشتی  و 
مبارزات حق طلبانه بیانگر این واقعیت اند 
بی عدالتی ها  برابر  در  مردم  توده های  که 
سر خم نمی کنند و به ذلت تن نمی دهند. 
اما واقعیت بزرگتر این است که تا وقتی 
مردم ریشه های این بیعدالتی های طبقاتی 
این  وقتی  تا  نکنند،  را درک  اجتماعی  و 
مبارزات با افق و دورنمای تغییری بنیادین 
که معنایی جز انقالب اجتماعی و در گام 
اسالمی  جمهوری  نظام  سرنگونی  اولش 
در  اساسی  تغییری  نخورد،  پیوند  ندارد 
جامعه و موقعیت فرودست توده ها صورت 

نخواهد گرفت. 
این  در  مرتبا  که  است  این  واقعیت 
توده ای  خیزش های  و  مبارزه  جامعه 
داد.  خواهد  هم  باز  و  داده  رخ  گوناگون 
مردم به هزار و یک طریق در برابر ستم 
کشیده  مبارزه  به  و  می کنند  مقاومت 
مبارزات  و  مقاومت ها  این  اما  می شوند 
علیرغم فداکاری ها قادر نیستند دور باطل 
مبارزات  جریان  در  توده ها  بشکنند.  را 
ریشه های  نمی توانند  خودی  به   خود 
از  مهم تر  دریابند.  را  مشکالت  عمیق 
پیدا  را  راه حل مشکالت  نمی توانند  آن، 
کنند. با رویکرد رفرمیستی و کم خواهی، 
شعار  با  سکوت«،  »تظاهرات  برگزاری  با 
وزیر  علیه  کن«  رها  بکش،  »خجالت 
دیگر  چهره های  یا  و  پرورش  و  آموزش 
مردم  توده های  نفع  به  نظام، چیزی  این 
و  قید  بی  ستایش  کرد.  نخواهد  تغییر 
اکونومیست  و  رفرمیست  نیروهای  شرط 
حصارهای  از  فراتر  افقی  که  مبارزاتی  از 
ادعا  این  و  ندارند  طبقاتی  نظام  همین 
در  می توانند  فقط  مردم  توده های  که 
را  و مطالباتی  مبارزه کرده  همین سطح 
بر رژیم تحمیل کنند یا فریبکاری است 
و یا خودفریبی. انتشار این فکر که ریشۀ 
بیعدالتی ها، »مدیریت غلط«  مشکالت و 
این جناح و آن جناح حکومت و یا وجود 
تحریم های امپریالیستی است دروغگویی 
که  کاذب  امید  این  دادن  است.  محض 
نگاه ها باید به نتایج توافقات هسته ای رژیم 
با امپریالیست ها دوخته شود، تبلیغ بندگی 
امپریالیستی  تحریم های  است.  گدایی  و 

مبـارزات  جـریان یابی 
ماه های  در  مردمی 
دیگر  بار   ،93 سال  آخر 
تضادهای عمیق اجتماعی و 
مختلف  قشرهای  اقتصادی 
مردم را با نظام بحران زده، 
سرکوبگر  و  تبعیض آمیز 
روی  اسالمی،  جمهوری 
آورد.  سیاسی  صحنۀ 
علیه  پرستاران  اعتراض 
ساالر«  »پزشک  نظام 
و  درمان  سودپرسِت  و 
ادامۀ  در  که  بهداشت 
کادر  دیگر  اعتراض  چند 
جاری  سال  در  درمانی 
مبارزۀ  گرفت:  صورت 
برای  معلمان  سراسری 
و  معیشت  وضع  بهبود 
انسانی  کرامت  حفظ 
کارگران  اعتصاب  خویش، 
تولیدی  مختلف  رشته های 
وضعیت  علیه  خدماتی  و 
و  اقتصادی  بار  مشقت 
اعتراضات  سفره های خالی، 
کنشگران  دستجمعی 
علیه  زیستی  محیط 
و  آب  گیر  نفس  وضعیت 
هوایی کشور و... نمونه هایی 
این دست اند. اوج گیری  از 
برعکس  توده ای،  مبارزات 
که  عوامانه ای  تحلیل های 
فکرسازان  سرچشمه اش 
خود رژیم اند ، صرفا فشاری 
حساب  و  سالی«  »آخر 
منظور  به  نقشه مند  و  شده 
امتیازات  آوردن  دست  به 
باالتر  دستمزد  یا  رفاهی 
برای سال آینده نیست. این 
تضادهای  در  ریشه  فرایند، 
دارد  نشده ای  حل  طبقاتی 
را  فشارش  اعماق  از  که 
از  جدا  و  می کند  تحمیل 
کس،  هر  ارادۀ  و  خواست 
وضعیت  به  اعتراض  فریاد 
به شدت غیرانسانی را از هر 

گوشه بلند می کند.
مبارزاتی  مبارزات،  این 
در  که  عادالنه اند  و  صنفی 
باید  و  قادرند  محدوده هایی 
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و  سردشت  »نماینده«  پیش  چندی 
پیرانشهر طی سخنانی در مجلس ارتجاع 

گفت: 
»وضعیت در این منطقه کاماًل وخیم 
است و الزم است در سطح ملی،  استانی 
و شهرستانی با قاطعیت در رابطه با مواد 
مخدر برخورد کنیم و یکی از مهم ترین 
عوامل مقابله با آن ایجاد اشتغال و مبارزه 

با بیکاری است.«
به  فقط  آقا  این  چه؟!  که  خب 
بخشی از واقعیت اشاره کرد. تازه معلوم 
کردن  برخورد  قاطع  از  منظورش  نبود 
باز  چیست.  اعتیاد  معضل  به  حاکمیت 
باز کردن چند  و  نفر  اعدام چند ده  هم 
یکی  این  اما  مخدر؟  مواد  ترک  اردوگاه 
حداقل مثل بقیه منکر وجود این معضل 
ماه  چند  که  نکرده ایم  فراموش  نشد. 
پیش یکی از مسئولین نظام اسالمی در 
سفری که به سنندج داشت با خونسردی 
کردستان  در  اعتیاد  وضع  گفت:  کامل 
مرکزی  شهرهای  وضعیت  با  مقایسه  در 

بسیار خوب است!
کردستان  در  چیست؟  واقعیت 
می کند.  بیداد  اقتصادی  معضالت 
است.  نایاب  یا  و  گران  سالم  تفریحات 
جوانان گرفتار آسیب های روحی و روانی 
کسانی  کارند.  و  آینده  از  امیدی  نا  و 
پاشیده  هم  از  زناشویی شان  زندگی  که 
هر  به  را  زندگی  در  خود  اتکاء  نقطۀ  یا 
کردن  رو  مستعد  داده اند  دست  از  علت 
اسیر  به مواد مخدرند. عموم کسانی که 
مواد مخدر سنگین مثل هروئین هستند 
چرخۀ  ندارند.  خوبی  اقتصادی  وضعیت 
تجارت مواد مخدر بعد از مدتی بسیاری 
از آنان را وادار می کند به خرده فروشی 
رو بیاورند. طولی نمی کشد که این افراد 
روبرو  خانواده  طرد  و  اعتراض  و  قهر  با 

می شوند و خانه را ترک می کنند. 
مهم تر  پیشگیری  می گویند  معموال 
از درمان است. مسئولین امور بهداشت و 

درمان پیشگیری را کم هزینه تر می دانند 
که  می کنند  نصیحت  را  والدین  دائما  و 
کشیده  راه  این  به  فرزندان تان  نگذارید 
حرف  وقت  هر  نیز  نظام  مقامات  شوند. 
و  طمع ورزی  می آید  پیش  اعتیاد 
سود اندوزی را نکوهش می کنند. اما این 
گذاشتن  کار  سِر  درِد  به  فقط  حرف ها 
درکی  حرف ها  این  با  می خورد.  مردم 
به  و  موجود  روابط  از  عامیانه  و  سطحی 
مردم  بین  در  را  اعتیاد  مسئله  آن  تبع 
اجتماعی،  آسیب های  می دهند.  رواج 
برخاسته از عوامل متعدد است. وضعیت 
اقتصادی خانواده ها، نوع آموزش و تربیت 
و  نیز فشارها  و  در خانواده ها و مدارس، 
بحران های اجتماعی و روانی از جملۀ این 

عوامل هستند. 
تعداد  لحاظ  به  کردستان 
و  روان کاوی  رشتۀ  فارغ التحصیالن 
دارد  قرار  باالیی  ردۀ  در  جامعه شناسی 
فارغ التحصیالن  این  اکثر  متاسفانه  اما 
که  روان کاوی  مراکز  تعداد  بیکارند. 
ارائه  بیمه  دفترچه  با  یا  ارزان  خدمات 
می کنند  اندک است. بسیاری از معتادان 
و  عزیزان  مرگ  فقیرند.  خانواده های  از 
بسیاری  آینده  از  امیدی  نا  و  بیکاری  یا 
خاطر  به  می کشاند.  مواد  مصرف  به  را 
یا  و  مخدر  مواد  نوع  هر  موجود،  فساد 
روان گردان به ارزانی و وفور در کوچه و 
خیابان پیدا می شود. حتی با یک تماس 
تا  گرفته  از شیشه  می توان  تلفنی  سادۀ 
هروئین و تریاک را به سادگی تهیه کرد. 
شخص معتاد بسته به وضعیت خانوادگی 
می تواند در صورت قانع شدن قدمی در 
راه ترک اعتیاد بردارد. در کردستان مانند 
سایر نقاط ایران مراکز درمانی خصوصی 
دارد.  وجود  اعتیاد  ترک  برای  دولتی  و 
اعتیادش  معموال  که  معتاد  شخص 
برای خانواده دردسر ساز است به مراکز 
مراجعه کرده و مدتی بستری می شود. به 
او داروهایی مانند متادون می دهند تا به 

اکثر  اما  شود.  کنترل  اعتیادش  اصطالح 
مصرف  به  دوباره  ترک،  از  پس  معتادان 
تکرار  چرخه  این  و  می آورند  رو  مواد 
زندگی  وضعیت  که  زمانی  تا  می شود. 
طور  به  معتاد  یک  اجتماعی  محیط  و 
بازگشتش  امکان  نشود  اساسی دگرگون 

به زنداِن اعتیاد بسیار زیاد است. 

اما رویکرد حاکمیت به معضل 
اعتیاد چیست؟ 

اعتیاد  وضعیت  اخیر  سال های  طی 
یمن  به  کردستان  استان  شهرهای  در 
بسیار  اسالمی  جمهوری  سیاست های 
بدتر از قبل شده. این سیاست ها عامدانه 
خدمت  هدف  دو  به  زمان  هم  و  است 
می کند: خنثی کردن رادیکالیسم جوانان 
حربۀ  با  سیاست  از  آنان  کردن  دور  و 
از  کالن  سودهای  به  دستیابی  اعتیاد؛ 
و  خرید  قانون،  طبق  مواد.  تجارت  راه 
در  اما  است  ممنوع  مخدر  مواد  فروش 
دست  استان ها  سایر  مانند  کردستان 
از  است.  باز  بالنسبه  مواد  فروشندگان 
نیروی انتظامی توقع مبارزه با مواد مخدر 
را نباید داشت که این خوشخیالی و توهم 
مسلح  نهادهای  از  یکی  نیرو،  این  است. 
نیز  کردستان  در  است.  مردم  سرکوب 
هدف نیروی انتظامی چیزی جز تامین و 
تحکیم حاکمیت طبقۀ استثمارگر حاکم 
و نظام مذهبی، اعمال ستم ملی و نظم و 
قانون ضد مردمی نیست. فساد در نیروی 
باعث  شده،  علت  بر  مزید  هم  انتظامی 
می شود که فروشندگان کوچک و بزرگ 
را  کارشان  رشوه  پرداخت  با  مخدر  مواد 
مواقعی که حکومت  در  تنها  برند.  پیش 
قصد دارد کنترل اوضاع منطقه و سرکوب 
مردم را در پوشش مبارزه با مواد مخدر 
انجام دهد شاهد حمله مامورین انتظامی 
شبکه های  یا  و  نگون بخت  معتادین  به 
مخدر  مواد  توزیع  پارتی  بدون  و  فرعی 
از  یکی  که  هم  وقت ها  بعضی  هستیم. 

مقامات عالیرتبۀ رژیم به کردستان سفر 
خودشان  قول  به  را  معتادین  می کند 
»جمع آوری« می کنند تا آبروی نداشته 
حکومت پیش چشم رسانه ها نرود. و گرنه 
در حالت عادی، معتادین یا کسانی که به 
سرکوب  مخدر  مواد  به  مربوط  اتهامات 
آمار  جدول  از  گوشه ای  فقط  می شوند 
تعداد  فالن  که  می شنویم  فقط  هستند. 
امروز  یا  می برند  سر  به  زندان ها  در  نفر 
مرکز  تعداد  فالن  ؛  شده اند  اعدام  صبح 

ترک اعتیاد احداث شده..... و همین. 

مراکز ترك اعتیاد

و  دولتی  نوع  چه  اعتیاد  ترک  مرکز 
است.  تجارتخانه  خصوصی اش،  نوع  چه 
خدمات  ارائه  از  مراکز  این  هدف  یعنی 
در  معتادان  درمان  و  است  سود  کسب 
هزینه تر  کم  برای  دارد.  قرار  بعد  درجه 
از  مراکز  این  شده،  ارائه  خدمات  کردن 
ارزان ترین روانپزشکان، ماموران و داروها 
زیاد  خاطر  همین  به  می کنند.  استفاده 
می شنویم که در این گونه مراکز بسیاری 
معتاد  زدن  کتک  به  کارکنان  اوقات 
مبادرت می کنند و یا در نتیجۀ بی دقتی 
دست  زیر  معتاد  شخص  بی مباالتی  و 
کارکنان بهداشت می میرد. کار این گونه 
از  معتاد  شخص  رفتن  بیرون  با  مراکز 
مرکز خاتمه می یابد. این در حالی است 
موقت  درمان  از  بعد  مراقبت  اتفاقا  که 
به  شخص  بازگشت  عدم  در  که  است 
سوی مواد اهمیت دارد. در بهترین حالت 
به شخص معتاد یا همراهانش می گویند 
اعتیاد  از  پس  درمانی  مراکز  به  که 
مراجعه کنید. تعداد این مراکز کم است 
و شخص باید اراده قوی داشته باشد که 
این مراکز مراجعه کند و مستمرا در  به 
روان  نوعی  بیشتر  که  آن ها  برنامه های 
نظام سالمت  است شرکت کند.  درمانی 
کرده  کرنا  و  بوق  در  حکومت  اینک  که 
ارائه  معتادان  به  کمی  بسیار  خدمات 
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آت برای  مرکزی  بودجه  کمبود  از  می کند. 
تقصیرها  انداختن  یا  و   کردستان  استان 
دیگر  هم  خارجی  تحریم های  گردن  به 
در  حساب  این  با  نمی گوئیم.  چیزی 
به مواد  بر هم زدنی معتاد دوباره  چشم 
جمهوری  نو....  از  روز  و  می آورد  روی 
اسالمی ناتوان از حل مشکل اعتیاد مدام 
و  کند  پاک  را  مسئله  صورت  می کوشد 
مرتبا  روی آوری جوانان به اعتیاد را به 
توطئه  و  مذهب  از  آن ها  جستن  دوری 

دولت های خارجی مربوط کند.

 مانع تراشی رژیم 
در مقابل راه های دیگر

باالی  سطح  خاطر  به  کردستان  در 
فعالیت سیاسی احزاب و گروه های چپ، 
موجودند  زیادی  دولتی  غیر  تشکالت 
وضعیت  بهبود  با  می کنند  تالش  که 
فرهنگی و تشویق ورزش به کاهش رنج 
آسیب های اجتماعی کمک کنند. تالش 
می کنند از کشیده شدن جوانان به سوی 
مواد مخدر جلوگیری کنند. در کردستان 
غیر  اقدام  هر  استان ها  سایر  مانند  نیز 
می گیرد  خود  به  سیاسی  شکل  دولتی 
تامین  اصلیش  وظیفه  که  را  حکومت  و 
می کند.  هراسان  است  سرمایه  امنیت 
تشکالت  این  اکثر  احمدی نژاد  دورۀ  در 
دورۀ  در  و  کردند  تعطیل  را  دولتی  غیر 
روحانی ابتدا به آن ها کمی اجازۀ فعالیت 
و  در سنندج  به خصوص  بعدا  اما  دادند 
سقز دوباره جلوی فعالیتشان را گرفتند. 

 معضل اعتیاد 
فقط یک راه حل دارد

یا  و  کردستان  به  فقط  معضل  این 
جوامع  کلیه  در  و  نشده  محدود  ایران 
سرمایه داری ما شاهد این پدیده مخرب 
هستیم. از آمریکا گرفته تا اروپا و روسیه 
و از افغانستان و پاکستان گرفته تا ژاپن 
مخدر  مواد  فروش  و  خرید  سوئد،  و 
است.  سود  پر  فوق العاده  کاری  و  کسب 
بر  سرمایه  منطق  و  سود  که  زمانی  تا 
به  وضع  است  حکمفرما  جهانی  اقتصاد 
همین منوال خواهد بود. قضیه در ظاهر 
به تقاضای معتادان و عرضۀ فروشندگان 
پرده  پشت  در  ولی  می شود  خالصه 
دولت ها و نهادهای نظامی و سرمایه های 
عظیم و شبکه های تاجران و قاچاقچیان 
بزرگ قرار دارند. اگر می خواهید جامعه 
را از شر مواد مخدر رها کنید باید اعتیاد 
به سود و سرمایه داری و روابط اجتماعی 
و فرهنگ و ارزش ها و باورهایش را از بین 
ببرید. بیایید به عمق مشکل بیاندیشیم، 
کارکردهای نظام را بهتر بفهمیم و با هم 
برقراری  و  دوالپا  این  از  خالصی  برای 

n .سوسیالیسم تالش کنیم
کاوه اردالن

 10 یکشنبه 
 1393 اسفند 
سکوت  تجمع 
اعتراضی معلمان و 

بازنشستگان
دنبال  به 
کانون  فراخوان 
معلمان،  صنفی 
به  دو  ساعت 
رسیدم.  مجلس 
زیادی  جمعیت 
بودند  آمده  گرد 
لحظه  هر  و 
می شدند.  بیشتر 
در  شعارهایی 
سر  باالی  و  دست 
تجمع کنندگان به 
از  می خورد  چشم 
عدالتی  بی  و  فقر 

گردد  باید  آزاد  زندانی  معلم  می گفت، 
علیه  می زد،  فریاد  سفید  کاغذ  بر  را 
خصوصی سازی مدارس و... اما آنچه در 
دست و بر دهان و پیشانی اکثر معلمان 
و... وجود داشت، برچسب تجمع سکوت 
از  یکی  هم  مقوا  چند  بود.  اعتراضی 
»مقام  مورد  در  را  خامنه ای  گفته های 

معلم« نمایش می داد.
به  بازنشستگان  و  از معلم ها  تعدادی 
این سکوت معترض بودند و معتقد بودند 
پس از 36 سال سختی باز هم سکوت؟! 
با هر کس حرف می زدم معترض بود اما 

فعال تاکتیک سکوت را برگزیده بود. 
 9 ساعت  صبح  شد  مشخص 
بازنشستگان تجمع کرده و به حدی شعار 
مجلس  نماینده  زاهدی  که  بودند  داده 
افزایش  با  ما  بود:  گفته  و  آمده  بیرون 
حقوق شما موافقت کردیم اما روحانی آن 
را نپذیرفته است. اکثر بازنشسته ها مقابل 
مجلس مانده بودند تا ساعت دو برسد و 
با شاغلین همراه شوند. شایع بود تعدادی 

دختر و پسر هم بازداشت شده اند.
بین معلمان می گشتم و از حضورشان 

غرق شادی بودم. به سکوت شان اعتراض 
شعارهای  بودن  محدود  به  و  می کردم 
اعتراضی و این که تا به حال کجا بودید؟ 
کنون  تا   85 سال  تظاهرات  از  بعد  چرا 
آمده  آنجا  اید؟ عده ای که  سکوت کرده 
بودند تازه از زندانی بودن همکاران شان با 
خبر می شدند. جمعیت همچنان افزایش 
مقابل  در  مکانی  بام  پشت  از  می یافت. 
و  فیلمبرداری  به  نفر  چندین  مجلس 
عکاسی از تجمع مشغول بودند از حیاط 

مجلس نیز همین طور.
بود.  تنگ  بسیار  مرور  و  عبور  جای 
تعدادی دانش آموز به معلمان پیوستند. 
همچنین معلمان از شهرهای مختلف به 
انتظامی  نیروی  بودند.  آمده  تظاهرات 

دخالت خاصی نمی کرد.
وسیله  به  قطعنامه   4 ساعت  حدود 
صنفی  کانون  دست اندرکاران  از  یکی 
معلمان خوانده شد. ترفند جالب نمایندۀ 
بند  خواست  همه  از  که  بود  این  کانون 
بند آن را با او تکرار کنند. با این کار هم 
و  میکروفن  نبود  هم  و  شکست  سکوت 
سایر امکانات جبران شد. فریاد خواسته ها 

را  جا  همه 
 . ند ا ز می لر
دیگر  بار  یک 
فضایی پر شور 
از  مایه ای  با 
احاطه  شورش 
بود  کرده  مان 
مردم  توجه  و 
ما  به  خاموش 
جلب شده بود.
پایان،  در 
میانسالی  زن 
اطرافیانش  از 
کرد  خواهش 
معلم  شعار 
آزاد  زندانی 
را  گردد  باید 
بدهند.  سر 
او  به  کسی 
اعتنایی نکرد او باز خواهش کرد و گفت 
خیلی  شده  آزاد  است  مدتی  من  پسر 
سختی کشیده... اما تجمع سکوت بود! به 
زن گفتم بیا با هم بگوییم شاید گرفت: 
باید  آزاد  زندانی  »معلم  سه!  دو،  یک، 
گردد« و شعار باال گرفت و حدود هشت 
بار تکرار شد. اما دوباره سکوت را برقرار 

کردند.
تجمع به پایان رسید. قول و قرارهایی 
را  قضیه  که  گذاشتند  بعد  هفته  برای 
پیگیری کنند تا کار به نتیجه برسد. به 
سمت مترو حرکت کردیم. چیزی شبیه 
راهپیمایی شد، بعضی ها دو انگشت شان 
همه  گرفتند.  باال  پیروزی  نشانۀ  به  را 
معلم  گفتند  عابر  چند  بودند.  خوشحال 
مترو  ایستگاه  در  می کنیم.  حمایتت 
نمی توانست  که  بود  زیاد  آنقدر  جمعیت 
از گیت ها عبور کند. هو کردن باال گرفت 
مجبور شد  انتظامی  نیروی  که  جایی  تا 
درها را باز کند و معلم ها خوشحال وارد 

n  ....شدند
شیرین شفیعی

در اعتراض سکوت جایز نیست

گزارشی از تجمع اعتراضی معلمان

در اسفند ماه 1393 چند تجمع اعتراضی معلمان با خواست افزایش حقوق ها و 
به طور کلی مخالفت با شرایط نامساعد اقتصادی / رفاهی شان در نقاط مختلف کشور 
به راه افتاد که با ابراز حمایت کل جامعه معلمان همراه بود. گزارشی که می خوانید 

مربوط به یکی از این تجمعات اعتراضی در تهران است – آتش
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 »4 شمارۀ  »شهروند  فیلم  امسال 
اسکار  جایزۀ  پویتراس،  الرا  ساختۀ 
بهترین فیلم مستند را به خود اختصاص 
پر  روزهای   »4 شمارۀ  »شهروند  داد. 
به  را  اسنودن  ادوارد  زندگی  تاب  و  تب 
تصویر می کشد. این کارشناس جوان امور 
رایانه ای و گرد آوری و تحلیل اطالعات، 
خود را از هاوایی به هنگ کنگ رسانده 
نهادهای  برای  را  بزرگی  رسوایی  تا 
زند.  رقم  آمریکا  اطالعاتی  ـ  جاسوسی 
اسنودن هنگامی تصمیم به این کار می 
اطالعات  سازمان  استخدام  در  که  گیرد 
که  تاثیری  است.  )سیا(  آمریکا  مرکزی 
تماشاگر  بر   »4 شمارۀ  »شهروند  فیلم 
و  هیجان  از  آمیزه ای  می گذارد،  باقی 

هراس و بیداری است. 
گردد.  برمی   2013 سال  به  ماجرا 
چاپ  »گاردین«  ارشد  نگار  روزنامه  یک 
لندن و یک گزارشگر متعهد و پیگیر که 
با این روزنامه همکاری می کند مخفیانه 
در اتاق هتلی در هنگ کنگ با اسنودن 
مالقات و مصاحبه می کنند. دوربین الرا 
ثبت  را  تاریخی  لحظات  این  پویتراس 
پروژۀ  که  است  این  تالش شان  می کند. 
و  رود  پیش  کامل  و  درست  افشاگری 
در  آمریکا  اطالعاتی  نهادهایی  توسط 
سریع  عبور  با  فیلم  نشود.  خفه  نطفه 
نور مبهم چراغ های سقف یک تونل آغاز 
می شود. لکه های سفید بر  زمینۀ ظلمت 
و  می گذرند  ما  چشم  جلو  از  سرعت  به 
متناوب  شکل  به  را  یک  و  صفر  اعداد 
هنرمندانه.  شروع  یک  می کنند.  تداعی 
تاریکی بی انتها که می تواند نماد حجاب 
باشد  امروز  دنیای  واقعیات  بر  سیاه 
شتاب  پر  که  کامپیوتری  داده های  و 
پرده  پشت  واقعیت  نگذارند  تا  می آیند 
بماند. بر این متن صدای »الرا پویتراس« 
را می شنویم که پیام های رمزشده و رد 
و بدل شده بین خود و »شهروند شمارۀ 
مالقات  از  پیش  را  اسنودن  یعنی   »4
ما  برای  کنگ،  هنگ  در  حضوری شان 

 »4 شمارۀ  »شهروند  می کند.  بازخوانی 
»ای  آن  در  که  است  مستعاری  عنوان 

میل«ها به اسنودن داده بودند. 
اولین فردی که چهره اش را می بینیم 
گزارشگر  است؛  والد«  گرین  »گلن 
جور  این  برای  سرش  که  متعهدی 
مک  »ایوین  می کند.  درد  افشاگری ها 
هم  »گاردین«  گردانندگان  از  اسکیل« 
تجربه  کمک  به  تا  آمده  شاید  هست. 
»شهروند  این  ادعاهای  تخصصش،  و 
فریبی  مبادا  بزند؛  محک  را  ناشناس« 
بزرگ در کار باشد و مخالفان بخواهند به 
جرم انتشار گزارشات کذب بی اعتبارشان 
کنند. اما الرا و اسنودن در جریان همان 
پیام رسانی های رمزشدۀ اینترنتی اعتماد 
خوبست  آورده اند.  دست  به  را  یکدیگر 
تماس  زمان  در  پویتراس  الرا  که  بدانید 
و مصاحبه با اسنودن پیشاپیش به خاطر 
من،  مستند »سرزمین  فیلم  دو  ساختن 
سرزمین من« )2006ـ  با موضوع زندگی 
در عراق تحت اشغال آمریکا( و »تعهد« 
)2010 ـ گزارش هایی از زندان گوانتانامو 
و کشور یمن( توسط شورای امنیت ملی 
آمریکا در لیست افراد مظنون قرار گرفته 

بود.
 29 اسنودِن  الرا،  دوربین  سرانجام 
ساله را نشان مان می دهد. کمی خجالتی 
نشان  حرف هایش  می رسد.  نظر  به 
زندگیش  تصمیم  بزرگترین  که  می دهد 
مراقب.  و  است  هوشیار  است.  گرفته  را 
القاء  ما  به  را  بودن و صمیمیتش  واقعی 
نگارانی  روزنامه  می کنیم  حس  می کند. 
ما  احساس  نیز  شده اند  همراه  او  با  که 
از  بعد  که  می داند  اسنودن  دارند.  را 
افشای اطالعات محرمانه ای که در اختیار 
سرعت  به  آمریکا  امنیتی  نهادهای  دارد 
بنابراین   کرد.  خواهند  کشف  را  هویتش 
تا  ریخته  روشنی  و  دقیق  نسبتا  برنامۀ 
به  را  خود  استرداد  و  دستگیری  ریسک 
تضادها  حدود  و  حد  از  برساند.  حداقل 
قدرت های  بین  در  موجود  رقابت های  و 
جهانی باخبر است. به همین علت، هنگ 
کنگ را به عنوان نقطۀ انفجار افشاگری ها 
انتخاب کرده. احتماال می داند که دولت 
چین هر چند به خاطر بده بستان هایش 
و  اقامت  اجازۀ  وی  به  آمریکا  دولت  با 
چارچوب  در  اما  داد  نخواهد  پناهندگی 
آنقدر  امپریالیستی  دنیای  رقابت های 
حسابگر هست که او را َکت بسته تحویل 
آمریکایی ها ندهد. اسنودن تاکید می کند 
حول  رسانه ها  در  موضوع  نباید  که 
آنچه  او  نظر  از  بچرخد.  خودش  شخص 
جهانیان  و  آمریکا  مردم  و  دارد  اهمیت 
اندیشه کنند  بفهمند و در موردش   باید 
اسناد و اطالعاتی است که از دل تاریک 
رایانه ها بیرون کشیده و به روشنایی روز 
اسنودن  که  می آید  نظر  به  است.  آورده 
نگران شگردهای رسانه ای و ژورنالیستی 

 ... شهر  بیمارستان های  از  یکی  آشپزخانه  کارگران   1393 ماه  اسفند  هفتم 
اعتصاب کردند. دلیل اعتصاب آن ها استعفای سر آشپز بود که با موافقت مسوولین 
مواجه شد. اما دلیل استعفای سر آشپز چه بود؟ ظاهرا یکی از نگهبانان بیمارستان 
هنگام خروج کارگران آشپزخانه از آن ها فیلمبرداری کرده بود در حالی که مقداری 
مواد غذایی همراه آن ها بود. او قضیه را به مسوولین رده های باالتر گزارش داد. آن ها 
نیز سر آشپز را احضار می کنند تا توضیح بدهد. او نیز در جواب گفته که از کاری 
که کارگران کرده اند دفاع نمی کند، اما همیشه و در همه جا، سنت این بوده است 
که کارگران آشپزخانه باقیمانده مواد غذایی روز را با خود می برند. او دلیل استعفای 
اینکه اگر آن نگهبان نیز در  انجام داده اعالم می کند و  خود را کاری که نگهبان 
آشپزخانه کار میکرد نیز، همین کار را میکرد. در پی این استعفا کارگران آشپزخانه 
نیز دست از کار کشیدند و محل کار خود را ترک کردند. آن ها تنها غذای بیماران 
بودند.  کشیده  کار  از  دست  سپس  و  بودند  کرده  آماده  را  بیمارستان  در  بستری 
کارکنان بیمارستان هنگام مراجعه به سالن ناهارخوری، با صف طویل و آماده نبودن 
اتفاق صورت گرفت.  این  این اعتصاب شدند. برخوردهای مختلفی به  غذا، متوجه 
اما عمدتا از این عملکرد دفاع کردند. چند تن از نرس ها می گفتند کاش یکی دو 
نفر از این افراد در بین ما بودند تا به ما هم یاد می دادند که اعتصاب کنیم. یکی 
می گفت اگر حق و حقوق واقعی و متناسب با کارشان به آن ها پرداخت می شد، آن ها 
مواد غذایی را با خود نمی بردند. دیگری بر این عقیده بود که باالیی ها، میلیونی و 
میلیاردی می خورند ولی هیچ کس کاری به آن ها ندارد، حاال که چند تا کارگر مواد 
غذایی آ ن هم از نوع بی کیفیتش را با خود برده اند مساله بزرگ شده است. رییس و 
مدیر قبلی بیمارستان به دلیل رسوایی مالی اوایل امسال از سمتشان برکنار شدند. 
رییس تنها از سمتش برکنار شد و مدیر نیز در پی جشن باشکوهی که برایش ترتیب 

دادند، اعالم بازنشستگی کرد. 
خالصه اینکه این ۷ نفر از کار اخراج شدند. هیات مدیره بیمارستان با بازگرداندن 
آن ها موافقت نکرد. تنها به بازگشت دو نفر از آن ها رضایت داد. یکی از آن ها تنها 
5 ماه به بازنشستگی اش باقی مانده و دیگری 2 سال. اما به این شرط که به عنوان 
خدمه بیمارستان مشغول به کار شوند. نفر دوم با این شرط موافقت نکرد و استعفا 
داد. این به جز پایین آمدن حقوق، کاهش رتبه کاری را نیز شامل می شود. کسی 
که 30 سال کار کرده حاال ناچار است به این خواسته ها تن بدهد و به عنوان یک 
از آن روز نگهبان های قسمت های مختلف را به  کارگر ساده مشغول به کار شود. 
عنوان آشپز و کارگر آشپزخانه به کار گرفته اند. اما کیفیت غذا پایین آمده و یک جور 
بی نظمی در آماده سازی و سرو غذا وجود دارد. یک روز شور است و روز دیگر بی 
نمک. یک روز غذا خام است و روز دیگر چرب. چند روز بعد از این اتفاق کیفیت 
بسیار بد کباب کوبیده باعث اعتراض چند تن از کارکنان شد که به بروز درگیری بین 
آن ها و کارکنان آشپزخانه انجامید. آن ها به درستی معتقد بودند که این غذا را حتی 
اگر جلوی حیوان نیز بگذارید نمی خورد. اگر نمی توانید گوشت استفاده کنید، خوب 
درست نکنید. پس گوشتی که برای آشپزخانه خریده می شود کجا استفاده می شود؟ 
شاید اعتصاب های این چنین در خیلی جاها اتفاق بیفتد اما خبرش به بیرون 
درز پیدا نمی کند و خیل عظیمی هر روزه به این دلیل اخراج می شوند و از هیچ 
امنیت شغلی برخوردار نیستند. در سالی که گذشت اعتصاب های متعددی  صورت 
گرفت که در رسانه ها انعکاس پیدا کرد. از کارگران کارخانه های مختلف تا معلمان 
و پرستاران. علیرغم اینکه اکثر این اعتصاب ها صنفی بودند اما با سرکوب و تهدید 
مواجه شد. برخوردی که با کارگران آشپزخانه بیمارستان مذکور از سوی مسئولین 
انجام شد نمونه کوچک شده ای بود از برخوردی که حکومت با کارگران اعتصاب 
کننده می کند. چرا که همگی متعلق به یک طبقه هستند و منافع یکسانی دارند. 
اعتراض و اعتصاب کارگران آشپزخانه نه سازماندهی شده بود و نه حتی صنفی. آن ها 
فقط در اعتراض به رفتن سر آشپز عکس العمل نشان دادند اما با چنین برخوردی 
مواجه شدند و این یعنی مسووالن در هر رده و صنفی هیچ اعتراض و سربلند کردنی 
پرداخت  عدم  نیرو،  تعدیل  عنوان  تحت  بیکارسازی ها  و  اخراج ها  نمی تابند.  بر  را 
دستمزدها، مقررات و آیین نامه های انضباطی و فشار کار همچنان ادامه دارد و بیشتر 
هم می شود. اما این ها نباید تبدیل به مانعی برای اعتراضات کارگران شود، بلکه بر 
عکس باید همبستگی و حمایت و ادامه اعتراض کارگران دیگر را به همراه داشته 

باشد.  n                                                                       حامد وکیلی
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)و قرارداد( میان شهروندان و دولت است. 
اسنودن مثل بسیاری از شهروندان آمریکا 
واقعا می خواست از توهمی که اسمش را 
»منافع عمومی ملی و ملت« گذاشته اند 
در برابر خطرات خارجی محافظت کند؛ 
که  تروریسم«  علیه  »جنگ  به  واقعا 
افتاده  راه  به  سپتامبر   11 واقعۀ  از  بعد 
تحوالت  تاثیر  تحت  اما  داشت.  باور  بود 
گوناگون و شوک های سیاسی و اجتماعی 
واقعیت  مشخصا  و  دنیا،  و  آمریکا  در 
تخصص  و  کار  حیطۀ  در  که  عریانی 
عدم  نقطۀ  به  شد،  روبرو  آن  با  خودش 
حاکمان  که  کرد  احساس  رسید.  تحمل 
می کنند؛  خیانت  شهروندان  به  دارند 
به  و دست  داد  نشان  العمل  پس عکس 
در  افرادی  تعداد  نیست  شک  زد.  اقدام 
موقعیت اسنودن که به این حد از بیداری 
و احساس تعهد می رسند، منافع شخصی 
و  می کنند  خطر  می گذارند،  پا  زیر  را 
نیست.  زیاد  می زنند  اقدام  به  دست 
چنین  با  کمتر  حاضر،  حال  در  حداقل 
که  همانطور  اما  می شویم.  روبرو  افرادی 
در  ویژه  به  مختلف  تاریخی  مقاطع  در 
از  افشاگری  دیده ایم،  بحران ها  بحبوحۀ 
افراد  می کند.  پیدا  اپیدمی  حالت  درون 
مختلف  جایگاه های  از  گروه ها  حتی  و 
و  می گشایند  زبان  گوناگون  منافع  با  و 

را  پرده  پشت  واقعیات  از  گوشه هایی 
دهۀ  در  روندی  چنین  می کنند.  آشکار 
آمریکا  تجاوزگر  ارتش  که  زمانی   19۷0
باتالق جنگ های ویتنام و کامبوج و  در 
کرد.  بروز  می شد  زیر کشیده  به  الئوس 
جنایات  افشای  محصول  اسنودن  پدیدۀ 
بیشمار امپریالیسم آمریکا در جنگ های 
عراق و افغانستان، شکنجه گاه های مخفی 
سازمان سیا در اروپا، رسوایی زندان های 
ابوغریب و گوانتانامو، تاثیرات ُخرد کنندۀ 
بحران مالی بر بخش بزرگی از شهروندان 
آمریکایی، زیر سوال رفتن ثبات و امنیت 
گسترش  و  متوسط«  »طبقۀ  دید  از 
جنبش ها و اعتراضات اجتماعی و سیاسی 
اسنودن خبر  پدیدۀ  است.  آن کشور  در 
و  حکومت  مشروعیت  برداشتن  تََرک  از 
جامعۀ  ذهن  در  ایدئولوژیک  تکان های 
آمریکا می دهد. تعداد هر چه بیشتری از 
مردم به تضاد منافع خود با سیاست های 
پی  حاکم  طبقۀ  با  یا  و  حاکمه  هیئت 
مثل  مقوله هایی  بودن  صوری  و  می برند 
دمکراسی سیاسی، آزادی های اجتماعی، 
حقوق فردی و حریم خصوصی در نظام 
امپریالیستی  بورژواـ  طبقاتی  دیکتاتوری 
را بیشتر احساس می کنند. در بطن چنین 
به  مساعد  عناصر  و  ظرفیت ها  اوضاعی، 
دوران های  به  نسبت  بیشتری  مراتب 

که  می رسند  ظهور  به  عادی«  و  »آرام 
انقالب  یک  خدمت  به  باید  و  می توانند 
تحت  سوسیالیستی  عمیق  و  آگاهانه 
رهبری پیشاهنگ کمونیست درآیند.     

و  برگردیم   »4 شمارۀ  »شهروند  به 
کمک  به  پویتراس  الرا  که  بزرگی  کار 
گلن گرین والد و دیگر یاران شان با ثبت 
اسنودن  ادوارد  ارزشمند  و  موثر  اقدام 
انجام دادند. همانطور که انتظار می رفت، 
امپریالیسم آمریکا همۀ وسایل امنیتی و 
را  خود  سیاسی  و  دیپلماتیک  اهرم های 
از علنی شدن اطالعات  تا  به کار گرفت 
روزنامه  اختیار  در  اسنودن  که  بیشتری 
جلوگیری  داده  قرار  »گاردین«  نگاران 
دولت های  تهدیدهای  و  فشارها  کند. 
»گاردین«  و  افتاد  موثر  آمریکا  متحد 
مقامات  به  را  محرمانه  اطالعات  پروندۀ 
انگلیس تحویل داد و سخت افزار حاوی 
نابود  فیزیکی  طور  به  را  اطالعات  این 
کرد. اما فیلم مستند »شهروند شمارۀ 4« 
توان خود جهانیان  تا در حد  تولید شد 
بیدار کند و فرق میان عمل و منافع  را 
نشان  را  وعده ها  و  ادعاها  با  حاکمان 
سخنرانی  از  جمله  چند  گنجاندن  دهد. 
اوباما در مورد ماجرای اسنودن در نقطۀ 
مناسبی از فیلم که تماشاگر به خوبی از 
از  نقاب  شده،  آگاه  ماجرا  چون  و  چند 
هیچ  که  حرفه ای  عوامفریب  این  چهرۀ 
ندارد  پیشین  جمهوری  روسای  با  فرقی 

بر می دارد. 
»شهروند  بارۀ  در  اسنودن  ادوارد 
الرا  که  »وقتی  می گوید:   »4 شمارۀ 
دارم  اجازه  آیا  پرسید  من  از  پویتراس 
فیلمبرداری  مالقات مان  صحنه های  از 
کنم، خیلی تردید داشتم. خوب شد که 
فیلم  این  نتیجه اش  کند.  قانعم  گذاشتم 
شجاعانه و درخشان است که شایستگی 
افتخار و اعتباری که نصیبش شده را دارد. 
امیدوارم که جایزۀ اسکار افراد بیشتری را 
به تماشای این فیلم تشویق کند و پیام 
عادی  شهروندان  بخش  الهام  فیلم،  این 
کنند  فعالیت  متحدانه  اگر  که  شود 
می توانند دنیا را تغییر دهند.« ایوین مک 
اسکیل روزنامه نگار »گاردین« نیز چنین 
مشغول  الرا  که  »وقتی  می کند:  اظهار 
توجهی  چندان  من  بود  فیلمبرداری 
که  بود  این  نداشتم. حدسم  کار  این  به 
این کار را برای هدفی که چندان روشن 
نیست، مثال تولید فیلمی کم هزینه برای 
استفادۀ خصوصی فعاالن اجتماعی، انجام 
می دهد. وقتی که نتیجۀ کارش را دیدم 
شگفت زده شدم. یک فیلم حرفه ای ناب 
بود. شک نداشتم که برندۀ جایزۀ اسکار 

می شود.« 
 »4 شمارۀ  »شهروند  تماشای  به 
بنشینید و بر سر جزئیاتش بحث جمعی 

n .کنید
سعید سبکتکین

می داند  است.  مواردی  چنین  در  رایج 
سمت  به  را  اذهان  معموال  رسانه ها  که 
شخصی،  گرایشات  افراد،  خصوصیات 
می کشانند  شایعات  و  خانوادگی  شرایط 
تا موضوع اصلی کمرنگ و فراموش شود.

در  اسنودن  افشاگری های  موضوع 
سال 2013 را بسیاری از ما در رسانه ها 
نهادهای  که  می دانیم  کرده ایم.  دنبال 
حجم  چه  آمریکا  جاسوسی  و  امنیتی 
شهروندان  شخصی  اطالعات  از  عظیمی 
دامنه ای  چه  و  کشورها،  سایر  و  آمریکا 
دولت ها  به  مربوط  محرمانۀ  اطالعات  از 
و موسسات و مقامات سیاسی و اقتصادی 
در کشورهای مختلف را از طریق کنترل 
تلفنی جمع   ای میل ها و شنود مکالمات 
آوری کرده و به طور سیستماتیک و به 
تحلیل  و  رمزگشایی  برنامه های  کمک 
این تماس ها مطلع  از محتوای  اطالعات 
شده اند. زمانی که اسنودن به عنوان یکی 
از  بخشی  برنامه،  این  اجرای  عوامل  از 
اطالعات طبقه بندی شدۀ شورای امنیت 
ملی آمریکا و سازمان سیا را افشاء کرد 
دولت  سازی  شایعه  ماشین  سرعت  به 
با  تا  افتاد  راه  به  دنیا  سراسر  در  آمریکا 
اصل  اسنودن  دادن  جلوه  »مشکوک« 
از  روزها،  همان  در  بپوشاند.  را  قضیه 
محافل  در  جمله  از  افراد  بسیاری  زبان 
روشنفکری و فرهنگی ایران می شنیدیم 
راستی  دست  جناح  عامل  »اسنودن  که 
آمریکا است و او را علم کرده اند تا شخص 
اوباما و حزب دمکرات را بدنام و تضعیف 
کنند«؛ یا اینکه »کامال مشخص است که 
اسرائیلی ها از سیاست کاخ سفید دلخورند 
از  بعضی  انداخته اند«.  را جلو   اسنودن  و 
شیفتگان دولت آمریکا و دمکراسی غرب 
در صفوف »طبقۀ متوسط« نیز اسنودن 
را »جاسوس روس ها« معرفی می کردند 
با اطمینان می گفتند که »بعدا معلوم  و 

خواهد شد!« 
آمریکا  حاکمۀ  طبقۀ  که  واقعیتی 
شایعه سازی ها  این  با  می کند  تالش 
و  سیستماتیک  جاسوسی  به  بپوشاند 
علیه  امنیتی  توطئه های  سازماندهی 
مردم و نیز علیه دولت های امپریالیستی 
نمی شود.  محدود  دشمنش  و  دوست 
یک  بیانگر  اسنودن  مثل  پدیده ای  بروز 
در  سیاسی  ـ  اجتماعی  عمیق  واقعیت 
طبقۀ  مشروعیت  است.  آمریکا  جامعۀ 
کشور  این  امپریالیست  بورژوا  حاکمۀ 
شهروندانش  از  بزرگی  بخش های  نزد 
خدشه دار شده است. اسنودن تنها کسی 
حاکمان  مشروعیت  به  دیگر  که  نیست 
هم  آخرین  و  نیست  اولین  ندارد؛  باور 
اساسی  قانون  به  اسنودن  بود.  نخواهد 
آمریکا و دمکراسی آمریکایی باور داشت 
و خدشه  مقدس  اصول  می کرد  و خیال 
ناپذیری وجود دارد که همگان از باال تا 
پایین به آن اعتقاد دارند و مبنای رابطه 
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دربارۀ 
شناخت و 
تغییر دنیا

باب آواکیان 
در مورد 
اپیستمولوژی

از  گزیده ای  می خوانید  آنچه 
حزب  )صدر  آواکیان  باب  بحث های 
نشست  در  آمریکا(  انقالبی  کمونیست 
مورد  در  حزب  آن  از  رفیق  چند  با 
اپیستمولوژی  است.)1(  اپیستمولوژی 
اینکه  به  دارد؛  اشاره  شناخت  تئوری  به 
انسان ها چگونه کسب شناخت می کنند؛ 
چگونه  مردم  و  چیست  حقیقت  ماهیت 
متن  این  مطالعۀ  می یابند.  دست  آن  به 
از  آواکیان  بهتر گسست فکری  به درک 
که  نادرستی  و  کننده  محدود  جوانب 
رواج  کمونیستی  المللی  بین  در جنبش 
داشته و به فهم اهمیت سنتز نوینی که 
او در علم کمونیسم انجام داده کمک می 

کند. ـ آتش 
بین المللی  جنبش  تاریخ  در 
بر  مبنی  بود  بحث هایی  کمونیستی 
دارد:  وجود  حقیقت  نوع  دو  که  این 
بورژوایی.  حقیقت  و  پرولتری  حقیقت 
رهبری  اسناد  از  یکی  در  مسئله  این 
شده  مطرح  هم  چین  کمونیست  حزب 
مقطع  در  ما  پلمیک های  در  بود)2(. 
کودتای  بورژوازی در چین )بعد از مرگ 
انتقادی  این موضوع بدون برخورد  مائو( 
بازتاب می یافت. بعدا ما به همین خاطر 
این  از  ما  انتقاد کردیم. گسست  از خود 
آغاز  »فتح جهان«)3(  نگارش  با  موضع، 
گسست  یک  واقع  در  جزوه  این  شد. 
که  بود  این  بیان  بود.  اپیستمولوژیک 
نباید  باشیم.  حقیقت  دنبال  به  باید  ما 
شیوه  این  با  کنیم.  پنهان  را  حقیقت 
بود که کل تاریخ جنبش خود را مجددا 
حکم  بعضی ها  برای  این  کردیم.  بررسی 
هوای تازه داشت. در مقابل، باعث انزجار 

را به جای خاصی برساند؛ به دنیایی کامال 
جسمیت  پرولتاریا  به  نباید  اما  متفاوت. 
واقعی تشکیل  افراد  از  پرولتاریا  بخشید. 
شده اما مسئله تک تِک افرادش نیستند 
بلکه پرولتاریا به عنوان یک طبقه مطرح 
جامعه  در  پرولتاریا  جایگاه  باید  است. 
قرار  نظر  مد  مفهوم  ترین  بنیادی  به  را 
طبقه  یک  مثابه  به  که  دید  باید  داد. 
منافعش در چیست. اگر مسئله را در یک 
نقش  آنگاه  ببینیم،  تاریخی  چشم انداز 
تشخیص  می توانیم  هم  را  روشنفکران 
ما  برای  اساسا  روشنفکران  آیا  دهیم. 
این  را  مسئله  بعضی ها  آفرینند؟  مشکل 
معین،  گرایش  یک  این  می بینند.  طور 
جنبش  تاریخ  در  معین،  مشکل  یک 

کمونیستی بوده است.
منظر گستردۀ  یک  از  مسئله  به  اگر 
را  روشنفکران  کنیم  نگاه  تاریخی 
فیزیکدانی  دید.  نخواهیم  مشکل آفرین 
هست به نام برایان گرین که کتاب هایی 
نوشته.  فیزیک  زمینۀ  در  ساده  زبان  به 
به تضاد بزرگی پرداخته که فیزیکدان ها 
بین  تضاد  کنند:  حلش  نمی توانند 
که  سوالی  کوانتوم.  مکانیک  و  نسبیت 
فیزیکدانان با آن مواجهند این است که 
چگونه می توان به سطح دیگری از سنتز 
رسید؟ خب! ما کمونیست ها در این مورد 
فکر  تنگ نظرانه  آیا  می کنیم؟  فکر  چه 
هدف  به  اگر  بحث ها  جور  این  می کنیم 
است؟  تلف کردن  وقت  نکند  ما خدمت 
زمینه ها  این  در  افرادی که  با  باید  البته 
کار می کنند کلنجار رفت و مبارزه کرد؛ 
اما چنین کاری مستلزم یک روش خوب 
خوبی  روش  عرصه ها  این  در  اگر  است. 

آن ها  با  می توانستیم  می بردیم،  کار  به 
و  انواع  سر  بر  جالبی  و  خوب  مبارزات 
اقسام سواالت داشته باشیم.... اما پیش از 
هر چیز باید در کاری که می کنند درگیر 
شویم و با مسائلی که دست و پنجه نرم 
با  را  کار  این  باید  شویم.  آشنا  می کنند 
روشی متفاوت از آنچه در تاریخ جنبش 
این  اگر  دهیم.  انجام  داشته  وجود  مان 
دنیا  از  بیشتری  جنبه های  فیزیکدان ها 
راه  در  ما  به  آیا  بفهمند  و  بشناسند  را 
خواهد  کمکی  مان  اهداف  به  رسیدن 
کرد؟ بله. آیا باید به آن ها »آزادی عمل« 
بله.  از دنیا بیشتر شود؟  تا فهم شان  داد 
آیا الزم است با آن ها مبارزه هم بکنیم؟ 
از  بگوییم  آن ها  به  است  الزم  آیا  بله. 
اسب پائین بیائید و از توده ها هم چیزی 
بیاموزید؟ بله. اما یک نکته را باید درک 
کرد.... وقتی که روشنفکران در برج عاج و 
دور از توده های مردم می نشینند مشکل 
نیاز  آن ها  دیگر  از طرف  می شود؛  ایجاد 
به جّو و فضای مناسبی دارند که بتوانند 

کارشان را انجام دهند.
به  و  بیاییم  پائین  کوه  از  باید  بله 
هم  کوه  باالی  اما  برویم.  توده ها  میان 
باید رفت، در غیر این صورت نمی توانیم 
مورد  در  دهیم.  انجام  خوب  را  کارمان 
اشتباهات استالین باید بگویم که برخی 
از این اشتباهات متعلق به خودش بود. به 
متدولوژیک  اشکال های  از  زیادی  میزان 
به  هم  برخی  اما  می شد.  ناشی  خودش 

لنین بر می گشت.....
و  مستحکم  هسته  یک  باید  ما   
داشته  صحیح  خط  یک  حول  متحد 
باشیم  نداشته  چیزی  چنین  اگر  باشیم. 

این دومی ها می گفتند  برخی دیگر شد. 
کمونیستی  بین المللی  جنبش  تاریخ  از 
و درفش کمونیسم، »پرچمی پاره پاره« 
نبود.  اینطور  اصال  اما  کرده اید.  درست 
 )4( دهشت«  یک  بر  »پایانی  کتاِب  در 
نوشتم چیزی به عنوان حقیقت طبقاتی 
که  دارد  وجود  متدولوژی ای  اما  نداریم؛ 
حقیقت  به  عمیق تر  می توان  آن  توسط 
سرگشاده ای  نامه های  کرد.  پیدا  دست 
که به کارل ساگان و استیفن جی گولد 
و ایزاک آسیموف نوشتم هم چالشی در 
بارها  من  عالوه  به  بود.)5(  زمینه  این 
موافقت خود را با این بحث جان استوارت 
میل اعالم کرده ام که در عرصۀ برخورد 
از  را  بحث ها  مردم  است  مهم  ایده ها  با 
پا قرص و معتقدش  زبان هواداران پر و 
آن  مخالفان  آن طوری که  نه  و  بشنوند 
بحث ها بیان می کنند. نمی گویم که مائو 
هر  به  اما  نداشت،  کاری  سبک  چنین 
گسست  یک  می گذارم  پیش  آنچه  حال 

اپیستمولوژیک است... 
مربوط  روشنفکران  به  رویکرد  نحوۀ 
قرار  فلسفی:  پرسش  یک  به  می شود 
پرولتاریا چه چیزی  و  کنیم  است چکار 
مقالۀ »مسائل  نمایندگی می کند؟ در  را 
خداگونه  »موضع  به  استراتژیک« 
نظر،  یک  از  کردم.)6(  اشاره  پرولتاریا« 
شما بر قله ای نشسته اید و همراه با تکامل 
نوع بشر این فرایندها را نظاره می کنید. 
برخی را مبهم و برخی را واضح می بینید. 
در  هستید.  گذاری  چنین  شاهد  شما 
مقطعی معین، گروهی به نام پرولتاریا از 
درون مناسبات اجتماعی ظهور می کند. 
این گروه می تواند فرایند تکامل نوع بشر 
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آت خوب  مختلف  افراد  ابتکارعمل های 
خط  این  حول  افراد  اگر  بود.  نخواهد 
راه  چیزها  خیلی  می توانیم  شوند  متحد 
بیندازیم که البته هر کدام شان به جهتی 
به  می توانند  اوقات  گاهی  رفت.  خواهد 
مبارزه  اما  بروند.  دار  خنده  جهت های 

خواهیم کرد و به جایی خواهیم رسید .
بشر  تاریخ  به  رویکردی  چه  باید  ما 
که  بومیانی  به  مثال  باشیم؟  داشته 
مذهب شان بخش حیاتی هویت شان است 
چه خواهیم گفت؟ موضوع سختی است. 
اما بدون جهان بینی و متدولوژی ای که 
نخواهیم رسید.  به جایی  مطرح می کنم 
یا  متدولوژی  و  جهان بینی  این  بدون 
بین  در  گرایشات  گونه  این  دنباله رو 
مردم خواهیم شد؛ یا وقتی دیدیم چنین 
گرایشاتی مانع حرکت مان شده بیرحمانه 
سرکوبش خواهیم کرد. مائو این مسئله را 
بهتر از شوروی ها می فهمید. او به شدت 
که  کرد  انتقاد  شوروی ها  سیاست  به 
مردم مناطق مسلمان نشین را مجبور به 
پرورش خوک می کردند. ما باید فراتر از 
این ها برویم. مائو 30 سال است که مرده 
و لنین 80 سال. اگر به ورای آن ها نرویم 

پس چکار داریم می کنیم؟
و  است  جهان  تغییر  ما  مسئله   ....
بفهمیم  را  واقعیت  باید  کار  این  برای 
درک  به  نیوتون  و  داروین  بشناسیم.  و 
اما پس  از واقعیت کمک کردند.  بخشی 
از گذشت زمان معلوم شد که تئوری های 
آن ها دارای محدودیت است و در برخی 
داروین  البته  است.  نادرست  زمینه ها 
اساس  از  دفاع  بود.  درست  اساس  در 
تئوری تکامل داروین، به ویژه در مقابل 
اهمیت  مذهبی،  بنیادگرایان  حمالت 
تکامل  تئوری  از  درک  اما  دارد.  بسیار 
داروین  ورای  به  و  کرده  پیشرفت  هم 
روشنفکران  نمی خواهیم  ما  بله  رفته. 
برای  آن ها   .... اما  بنشینند  عاج  برج  در 
به  نیاز  دهند  انجام  را  کارشان  اینکه 
است  تضادی  این  دارند.  معینی  فضای 
را  مشکل  این  باید  کنیم.  حل  باید  که 
اگر درست  توده ها طرح کنیم.  میان  در 
قدرت  از کسب  نکنیم حتی پس  حلش 
سوسیالیستی،  جامعه  کردن  رهبری  و 
مردم ما را سرنگون خواهند کرد. اگر هم 
سرنگون نکنند وقتی که یک ارتش بزرگ 
کنار  را  خودشان  کرد،  حمله  کشور  به 
می کشند. نمونۀ صدام را در نظر بگیرید. 
است  درست  می کرد.  ستم  مردم  به  او 
وقتی  اما  نکردند،  سرنگونش  مردم  که 
امپریالیسم  یعنی  قوی تر  ستمگر  یک 
کند  سرنگونش  تا  کرد  حمله  آمریکا 
جامعۀ  در  اگر  برنخاستند.  او  از  دفاع  به 
)از جمله  واقعی  سوسیالیستی مشکالت 
مشکالت روزمره توده ها( را حل نکنیم 
دچار می شویم.  این سرنوشت  به  هم  ما 
باید توده ها را رهبری کنیم و حتی این 

تضادها را در مقابل قشرهایی که پیشرو 
نیستند هم بگذاریم و حول  آن مبارزه راه 
بیندازیم. باید بگوییم تضاد ها این است و 
راه حل ما هم این است. چه نقدی به این 
باید  این کاری است که  راه حل دارید؟ 
بکنیم؛ نه اینکه ارتش را فرا بخوانیم که 
سرکوب شان کند. من ایده آلیست نیستم؛ 
می دانم که برخی اوقات به ارتش هم نیاز 
خواهیم داشت. اما این نباید اولین ابزاری 
باید  می شویم.  متوسل  آن  به  که  باشد 
نظر  به  بپرسیم:  و  کنیم  طرح  را  تضاد 
مردم  کرد؟  باید حل  را چطور  این  شما 
را  تضاد  این  دارند.  پزشکی  علم  به  نیاز 
طرف  یک  از  که  کنیم  حل  باید  چطور 
نابرابری های  بازتولید  مثل قبل منجر به 
عظیم نشود؛ یعنی وضعی پیش نیاید که  
فقط عدۀ معدودی بتوانند به قلمرو علم 
گام بگذارند. اما از طرف دیگر، نباید مانع 

فعالیت کارکنان بخش علوم شویم.... 
با  همراه  مستحکم  »هستۀ  مسئله 
که  نیست  چیزی  زیاد«  االستیسیتۀ 
چه  هر  حل  شود.  همیشه  برای  بار  یک 
هسته مستحکم ما بزرگتر شود، در تمام 
ما  االستیسیتۀ  همه سطوح،  در  شرایط، 
هسته  یک  نمی توانیم  شود.  بیشتر  باید 
درونش  در  که  باشیم  داشته  مستحکم 
نمی تواند  هسته  نباشد.  انعطافی  هیچ 
چاله ها  سیاه  مانند  که  باشد  قوی  آنقدر 

هر چه نور است را بکشد.
داشتن  را  تضاد  این  طرف  دو  هر 
خیلی مشکل است. بیائید این طور نگاه 
کنیم که نیروی مادی ما دشمن را مغلوب 
این  تعیین می کند.  را  و چارچوب  کرده 
آور«  خاطر  به  را  »تیتان ها  فیلم  شبیه 
است. در آن فیلم تصمیم گیری شد که 
دبیرستانی مختلط از سفیدها و سیاهان 
را  مختلطی  فوتبال  تیم  و  کنند  درست 
در ویرجینیا به وجود آورند. قرار شد که 
مربی تیم فوتبال، سیاهپوست باشد. این 
مبارزه  آن،  از  و پس  گیری شد  تصمیم 
تعیین می کرد که تصمیم عملی شود یا 
نه. این تصمیم البته چارچوب بهتری را 
نسبت به اینکه صرفا بگویند »آیا مایلید 
ادغام نژادی صورت بگیرد یا نه؟« فراهم 
می شد  مطرح  سوالی  چنان  اگر  کرد. 
می گفتند:  پوستان  سفید  از  بسیاری 
»نه. نمی خواهیم«! بنابراین اگر نیرویش 
را دارید که چارچوب تعیین کنید وضع 
برای حل درست مسئله بسیار مساعدتر 
»خیر!  بگوئیم  باید  ما  شد.  خواهد 
نمی توانید  سوسیالیستی  جامعه  در 
اگر  دهید.  درس  مذهب  مدارس  در 
وقت  خودتان  می توانید  می خواهید 
اما  بزنید.  فرزندانتان حرف  با  و  بگذارید 
آن ها در مدارس، علم و تاریخ و رویکرد 
حقیقی به واقعیات را خواهند آموخت.« 
چه  کاتولیک ها  برای  سیاستی  چنین 
معنایی خواهد داشت؟ می دانیم که همۀ 

دلخوشی آن ها وجود پاپ است. همانطور 
کاتولیسیسمی  پاپ،  بدون  می دانید  که 
یک  سیاست  این  پس  نیست.  موجود 
این ها  کرد.  خواهد  ایجاد  بزرگ  تضاد 
اتخاذ  بدون  اما  است  سختی  تضادهای 
سیاستی که گفتم هیچ شانسی نخواهیم 
داشت. من صادقانه در مورد دیکتاتوری 
اینکه  ضمن  زدم.)۷(  حرف  پرولتاریا 
برخی ایده ها را ارائه می دهم سعی ندارم 
بدهم.  همه شان  به  کاملی  جواب های 
صرفا می خواهم به یک روش معین اشاره 
برویم  جلو  طور  این  باید  نظرم  به  کنم. 
و مسائل را حل کنیم. چرا که هم ما را 
به جائی که می خواهیم برویم می رساند 
یعنی کمونیسم  ما  نهائی  با هدف  و هم 

خوانایی دارد.
انگلس  اثر  دورینگ«  »آنتی  کتاب 
یک واقعیت را خیلی روشن و صریح جلو 
می گذارد: اینکه اغلب دانستنی های زمان، 
توسط دانستنی های پیشرفته تر کنار زده 
خواهد شد؛ جای خود را به آن ها خواهد 
این یک جهت گیری درست است.  داد. 
هم دیالکتیکی است و هم ماتریالیستی. 
مذهبی نیست. نظریۀ نیوتون سطحی از 
حقیقت را آشکار می کند اما به کاِر درک 
واقعیات بزرگتر نمی آید. این در مورد ما 
هم صادق است. خیلی چیز ها وجود دارد 
که شناختی از آن ها نداریم. خیلی چیز ها 
هست که بعدا کشف خواهد شد و بعضی 
می کنیم  فکر  االن  که  را  چیز هایی  از 
جای شان  زد؛  خواهد  کنار  است  درست 
باید  آن ها  برای کشف  گرفت.  خواهد  را 
در این راه گام برداریم. این راه پر است از 
مسیرهای ناهمگون. سوال این است که 
چگونه می توانیم همۀ این مسیرها را در 
یک جهت خوب حفظ کنیم بدون اینکه 
بیشتر  چه  هر  باشند؟  هماهنگ  کامال 
بیشتر  کنیم  درک  را  کار  این  درستی 
امکان دستیابی به هستۀ مستحکم نصیب 
مان می شود. و این هستۀ مستحکم، ما را 
بزنیم.  کارها  این  به  دست  می کند  قادر 
مسئله این است که آیا پروژۀ کمونیستی 
داشت؟  خواهد  جذابیت  و  بالندگی  ما 
را  دیگری  درهای  مثبت،  شکلی  به  آیا 
برای حل این تضادها خواهد گشود و به 

دیگران راه ارائه خواهد داد؟
این مسیرها وجود دارند و من مسئله 
گام  راه  این  در  آیا  این طور می بینم.  را 
می گویم  که  چیزی  آیا  زد؟  خواهیم 
این  خودمان  به  باید  آیا  است؟  درست 
غیر  نگاهی  این  نه،  یا  کنیم؟  نگاه  طور 
و ربطی  ایده آلیستی است  و  بینانه  واقع 
دنبالش  نباید  ندارد؛  واقعی  دنیای  به 
برویم؛ نباید سعی کنیم به آنجا برسیم؟ 
آیا راست می گویند که »می خواهید این 

کار را انجام دهید ولی نمی توانید«؟ 
نه! حرفشان درست نیست. ما نه تنها 
کاری  انجام  راه  تنها  این  بلکه  می توانیم 

تجارب  دهیم.  انجامش  باید  که  است 
شما  کرد.  تکرار  نمی توان  را  گذشته 
اتحاد  و  پاریس  کمون  دوباره  نمی توانید 
چیز ها  خیلی  کنید.  تکرار  را  شوروی 
عوض شده. حتی اگر تبلیغات بورژوازی 
تجارب  همان  تکرار  با  نمی شد  نبود  هم 
به مردم الهام بخشید. مردم باید بفهمند 
قرن  سوسیالیستی  انقالبات  تجارب  که 
بیستم در زمان و مکان خودشان عمدتا 
از  بهتر  چین  انقالب  بودند.  الهام بخش 
شک  بدون  بود.  قبلی  پرولتری  انقالبات 
خیلی بهتر از چیزی بود که حاال در چین 
تجربۀ  تکرار  این،  وجود  با  است.  برقرار 
چین برای الهام بخشیدن به مردم کافی 
نیست. مردم عین همان را نمی خواهند؛ 
n ....درست هم هست که نخواهند
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و  اندیشیدن  اطرافمان  فالکت  دیدن 
به جان هم  پایان دادنش،  برای  راهی 
افتاده ایم. باید چند وقت دست فروشی 
پر  را  میلیون  یک  آن  جای  تا  کرد 

که  بود  فکرها  این  به  حواسم  کرد. 
روی  کرد.  جلب  را  توجهم  صحنه ای 

فقیر  خیابان های  که  پیاده ای  عابر  پل 
می کرد،  وصل  هم  به  را  شهر  غنی  و 
بودند  شده  جمع  چیزی  دور  عده ای 

و با بندآوردن راه، صدای دیگر عابران 
پسر  و  رفتم  جلوتر  بودند.  درآورده  را 
ترازوی  کنار  که  دیدم  را  بچه ای 

می کند.  گریه  شکسته ای،  کوچک 
عابران  از  عده ای 

فحشش 
آورده  بند  را  راه  چرا  که  می دادند 
را  نفری  چند  دیگر،  عده ای  است. 
مسخره  بودند  شده  جمع  دورش  که 

خودشون  وقت  »مردم  که:  می کردند 
می کنند!«  تلف  چیزهایی  چه  برای  رو 
مهم تری  چیزهای  خب،  است  درست 

هم برای وقت گذاشتن وجود دارد مثل 
دنیای  مریض  مناسبات  در  شدن  غرق 

پایین کشیدن کرکره های  و  اطرافمان 
درنگ  هم  لحظه  یک  حتی  تا  ذهن 
نپرسیم  و  نزنیم  هی  خود  به  و  نکنیم 
سؤال ها  این  باشد!  این گونه  باید  چرا 

و  مسئولیت  بوی  می دهد،  خون  بوی 
تالشش  تمام  قدرت،  دستگاه  عمل. 
برایمان  مناسبات  این  تا  می کند  را 

عادی و طبیعی باشد.  
چه  پرسیدم  و  نشستم  کنارش 
زانو  بر  سر  که  همان طور  شده؟ 

در  گفت  می کرد  گریه  و  بود  گذاشته 
کاسبی  داشته  خیابان 

ه  د می کر
می خواهد  شهرداری  مأمور  که 
می کند  فرار  بگیرد.  را  ترازویش 

را  ترازویش  و  می کند  تعقیبش  اما 
مال  ترازویش  که  گفت  می شکند. 
پول  باید  هم  االن  و  است  رییسش 

 ترازو را بدهد هم سهم کار امروز را. 
از  شهرداری،  هم  مأمور 
هم  و  می کند  اخاذی  دست فروش ها 

می کند.  دفاع  مغازه دارها  منافع  از 
تعزیرات  و  دارایی  به  مغازه دارها 

نامۀ یک خواننده
فقر  و  نیاز  ماراتُن 

تعقیب وگریز  و  تهدید  و 
دست فروش ها  و  مردم  و 
شهرداری  مأموران  و 

شهر،  خیابان های  در 
با  قدیمی  است  ماجرایی 
روزه  هر  جدید  زخم های 

بازار  اضطرار  و  شلوغی  که 
می شود  منشوری  عید،  شب 
انفجارش.  انعکاس  برای 
که خریدار  نبردی گالدیاتوری 

همگی  مأمور،  و  فروشنده  و 
آن هستند. بازندگان 

در  شده  پهن  بساط  هر 
است  خانواده ای  سهم  گوشه ای، 
است  دریچه ای  حیات.  حق  از 
یک  ارتباط  حدومرز  تعیین  برای 

خانواده با دنیای پیرامونش و تعیین 
خواسته هایش. 

نگاه  که  را  خیابان  جای  هر 
التماس  از  است  پر  می کنی 
پیاده رو  تقسیم  که  دست فروش هایی 
هرکس  دارد.  سلسله مراتب  هم  بینشان 

توجه  می خواهد  بلندتر  فریاد  و  داد  با 
عابر بیشتری به بساط خود جلب کند. 

خواهش  و  التماس  وفور  وضعیت،  این 
برای  خریدار  به  فروشنده  التماس  است. 
تا  مغازه دار  به  فروشنده  التماس  خرید، 
کند،  بساط  مغازه اش  جلوی  دهد  اجازه 

قیمت،  برای  فروشنده  به  خریدار  التماس 
برای  کناری  فروشندۀ  به  فروشنده  التماس 
التماس  و  بساط  جای  سر  بر  نکردن  قلدری 

این دو به مأمور شهرداری برای توقیف نکردن 
در  است.  زندگی شان  تمام  که  خرده ریزه هایی 
به  دستی  که  می گیرد  کسی  التماس  هم  آخر 

شهرداری  مأمور  جیب  داخل  و  می برد  جیب 
به  امکان  و  توان  که  هم  دستی  بساط  می کند. 
این  از  التماس  و  لرز  و  ترس  با  ندارد  رفتن  جیب 

حتی  گاهی  و  می شود  آواره  گوشه،  آن  به  گوشه 
توقیف.

داشتم در خیابان پر هیاهوی شب عید راه می رفتم 
و به حرف های دست فروشی فکر می کردم که به مأمور 
از  دست  برو  امروز  مادرت  »جون  می گفت:  شهرداری 
رو  هردومون. دخلم  کاری می دم دست  یه  بردار،  سرم 

دزدیدین، اعصاب ندارم. یه میلیون توش بود...« داشتم 
فرهنگی  و  اقتصادی  سیاست های  چگونه  می کردم  فکر 
جای  به  و  برف  زیر  کرده  را  سرمان  اسالمی،  جمهوری 

سبیل  و  می دهند  باج  اماکن  و  حکومتی 
این  و  می کنند  چرب  را  اسالمی  جمهوری 

ادامه می یابد.        چرخه 
با خودم فکر می کنم چه اتفاقی می افتد 
تبدیل  خشم  به  التماس ها  این  روزی  اگر 
شود. چه چیزی نمی گذارد تا غرولندهای 
فریاد  به  فروشنده  و  خریدار  لب  زیر 
نمی شه  »...کاری  بنشیند.  اعتراض 
از  خدا  شاید  نمی تونیم  که  ما  کرد... 
برامون  این چه زندگیه  ببرتشون...  بین 
ساختن... با این همه اختالس و دزدی، 
پولی برای مردم نذاشتن تا کسی بتونه 
ساخته  کاری  که  ما  از  کنه...  خرید 
مردم  حرف های  به  وقتی  نیست...« 
گوش می دهی می بینی که برحسب 
شناخته اند  درست  را  مقصر  تجربه، 
و هدف را درست انتخاب کرده اند: 
اما  اسالمی.  قدرت جمهوری  قلب 
میان  در  کماکان  زیادی  عوامل 
بین  می اندازد  فاصله  و  است 
درست،  عمل  و  درست  درک 
نتوانستن  و  نشدن  افسانۀ  از 
اهمیت طبقه  ندانستن  تا  بگیر 
طبقاتی.  وظایف  نشناختن  و 
خواندم  اخبار  در  دیشب 
عرب  جوان  عساکره  یونس 
خرمشهری  دست فروش 
اعتراض به جمع کردن  در 
میوه فروشی اش،  دکۀ 
شهرداری  در  جلوی 
آتش  را  خود  خرمشهر 
می کنم  فکر  خود  با  زد. 
کرد  کاری  می توان 
وجود  چاره ای  راه  و 
به  آتش  باید  دارد. 
)البته  راه  انداخت 
یونس  جان  به  نه 
باید  یونس ها(.  و 
به  انقالب  آتش 
و  راه  انداخت 
و  طبقاتی  روابط 
تولیدی  روابط 
و  اجتماعی  و 
باورها و فرهنگ 
به  گرفته  شکل 
طبقات  حول 
n .را سوزاند

ی پرسیم چرا؟
چرا نم
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