
 !ته جهنم: اینجا عسلویه است
  !اینجا لبخند بر لبي نمي بیني

  مصاحبه با یكي از كارگران عسلویه  
 
یك كاري كردند ! وقتي این همه كارگر معتاد را مي بینیم به فكر آدم مي آید كه این شد زندگي. ما درست كردندیك زندگي حیواني براي  ●

براي شان مثل یك دستمال كاغذي هستیم كه پس از مصرف دورمان مي . براي اینها ما هیچ ارزشي نداریم. كه مثل كرم تو هم بلولیم
  .  اینها شر و ور است كه مي گویند در اسالم بر دست كارگر بوسه مي زنند. ردكارگر كه ارزشي در مملكت ما ندا .اندازند

باید یك كار ریشه اي تو مملكت بشه، همه این اوضاع بهم بخورد و یك عده سركار بیایند كه از اول دو دو تا چهار تا كنند و بگویند  ●
 .چطوري از نو همه چي را درست كنیم

قانع نباشند به همان چیزهائي كه در دانشگاه تو .  .ست كه بیایند خودشان از نزدیك وضعیت ما را ببینندانتظارم از دانشجویان این ا ●
بیایند آنجا اطالعات كسب كنند، گزارش و خبر و فیلم تهیه . به دیگران اطالعات برسانند. فقط مصرف كننده نباشند .كله شان مي كنند

 .صداي ما را به گوش همه برسانند. فشاگري كننداز اوضاعي كه براي ما درست كردند ا. كنند
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 نشریه دانشجویی بذر
افشین کوشا، ، مارال هوشیار، باربد  سورنا هدایت، :همکاران این شماره
 کیوان، پیام دامون 

www.bazr84.com 
Email: bazr84@yahoo.com 

شورش جوانان محالت فقیر فرانسه 
  ٣ صفحه !آسمان این كشور را روشن كرد

صفحه !مارادونا هم علیه بوش تظاهرات كرد
۴  

  ۶با خوانندگان صفحهسخنی 
بابک احمدی چه می گوید و از جنبش 

  ١۴صفحه   )۴(شجوئی چه می خواهد؟ دان
  

 

 

از تراژدی 
تا کمدی 
 ٢صفحه 

  نقد فیلم 
  

  پدرانه/ دختران در سومین روایت مردانه 
  ۵صفحه »دیشب باباتو دیدم آیدا«گذري بر 
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  ۶شماره    بذر    صفحه
 

 

٢

 از تراژدی تا کمدی 
  سورنا هدایت 
نتخاب احمدی نژاد، همه جا از زمان ا

بحث است که رئیس جمهور جدید می 
خواهد اوضاع را به سالهای شصت 

 و از حربه سرکوب مانند آن .بازگرداند
چهره نمائی ها ضد . سالها سود جوید

امپریالیستی و پوپولیسم اقتصادی احمدی 
نژاد که همانند خمینی است مزیدی بر این 

  .تشابه تاریخی شده است
در کتاب هیجدهم برومر لوئی مارکس 

تاریخ «: بناپارت به نقل از هگل می گوید
دو بار تکرار می شود یک بار به صورت 

 ».تراژدی و بار دیگر به صورت کمدی
روی کار امدن احمدی نژاد و خط و نشان 
کشیدنهای این جناح از حکومت در 
بازگرداندن اوضاع به شرایط آشکارا 

یک کمدی   بیشتر به ۶٠فاشیستی دهه 
  . شبیه است

هدف اصلی این تهدیدات و دامن زدن به 
این جو جز ترساندن مردم و تقویت 
محافظه کاری بویژه در بین دانشجویان و 

با این . دیگر روشنفکران انقالبی ندارد
تبلیغات می خواهند مردم را در خانه نگه 
دارند و از بروز و تکامل جنبش های 

ع جمهوری اوضا. اجتماعی جلوگیری کنند
اسالمی ایران خراب تر از این حرفهاست 

  . که بتواند چنین تهدیداتی را عملی کند
البته این امر به معنای آن نیست که ما 
توانائی های مشخص آنان را در 

 ، یا سرکوبگری دست کم یا نادیده بگیریم
بی احتیاطی کنیم و عاقالنه و صحیح عمل 

و ولی باید بین برخورد علمی .  نکنیم
جدی گرفتن مسائل و اسیر جو تبلیغات 

نباید . گمراه کننده شدن، فرق قائل شویم
دم به این تله تبلیغاتی داد که قصدش ترس 
و تردید انداختن در  دل مردم علی 

  .  الخصوص دانشجویان است
جمهوری اسالمی علی رغم میل خود، 
توانایی باز آفرینی شرایط خفقان و 

حتی .  ندارد را۶٠سرکوب فاشیستی دهه 
از جناح دو (افرادی از قبیل بهزاد نبوی 

خردادی ها که  خودش از کارگردانان 
به ) اصلی سرکوب دهه شصت بوده

ناتوانی جمهوری اسالمی در این زمینه 
  . معترف اند

شرایط امروزی با آن سالها به غایت 
 این تفاوتها دست رژیم .متفاوت می باشد

دو . بنددرا در بازگشت به آن سالها می 

مولفه اساسی شرایط موجود را از اوضاع 
  . دهه شصت کامال متمایز می کند

اول، اوضاع داخلی و تغییری که در 
تناسب قوای میان مردم و رژیم بوجود 

  .آمده است
دوم اوضاع بین المللی و چالش جدی 
که رژیم در این زمینه بدان گرفتار شده 

   .است
 مردم ابعاد نارضایتی و مخالفت امروزی

. با رژیم قابل قیاس با آن سالها نیست
پایگاه رژیم در میان مردم عمال به کمترین 

ان در کل تاریخ حیاتش کاهش یافته زمی
، رژیم به درجاتی دارای ۶٠در دهه . است

پایه مردمی بود و این فاکتور کمک شایانی 
به رژیم برای پیشبرد اهداف سرکوبگرانه 

 امتیازی اش بود؛ اما امروزه از چنین
  . برخوردار نیست

مضافا توانایی رژیم در کنترل کلی 
 از نظر .جامعه بشدت تضعیف شده است

سیاسی تناسب قوایی بین مردم و رژیم 
شکل گرفته که محدودیت های زیادی را 
برای رژیم اعمال کرده  و دشواری های 
فراوانی را برای پیشبرد سیاستهای 

گونه هر . سرکوبگرانه بوجود آورده است
تالش رژیم برای تغییر این تناسب قوای 
سیاسی موجب دامن زدن به مقاومت در 

رژیم  در موقعیتی . میان مردم می شود
نیست است که بتواند به مردم تعرض کند 
و روحیه مبارزه و مقاومت شان را در هم 

 –مردم به معیارهای اجتماعی . بشکند
سیاسی که رژیم می خواهد بزور برقرار 

تجربه اخیر نشان داد که  . ن نمی دهندکند ت
تعرضات محتاطانه رژیم به برخی حقوق 
ابتدایی مردم،  منجر به واکنشهای 

اعتراضات دانشگاه . اعتراضی جدی  شد
نجف آباد یا شهید بهشتی نمونه برجسته ای 

  .از این قبیل اعتراضات بوده اند
عالوه بر این یکی از دالیلی که رژیم 

لها طرح های توانست در آن سا
جنایتکارانه خود را با موفقیت عملی کند 

بخشهای . شرایط جنگی آن دوره بود
زیادی از مردم نیز بر سر اهداف آن جنگ 

شرایط امروز جامعه . دچار توهم بودند
ایران دارای تفاوت های فراوانی با سال 

جنگی در جریان .   است۶٠های دهه 
ن نیست که رژیم بتواند از آن برای رسید

  .به اهدافش استفاده کند
 اوضاع بین المللی نیز جمهوری  
اسالمی را بدجوری به مخمصه انداخته 

 از این زاویه نیز موقعیت رژیم  با .است
سالهای شصت فرق کرده و رژیم در 

امروزه . چالش جدی گرفتار شده است
قدرتهای امپریالیستی به دنبال تغییر جدی 

آنکه در حال . در جمهوری اسالمی هستند
آن سالها مسئله قدرتهای جهانی تثبیت 

در آندوره دول . جمهوری اسالمی بود
غرب و شرق با سکوتی هدف دار به 
جمهوری اسالمی چراغ سبز الزم را برای 
سرکوب انقالب و نابودی جنبش انقالبی و 

اما امروزه .  چپ از خود نشان دادند
سران جمهوری اسالمی می هراسند که 

ی در مقابل سرکوب های بی دولتهای غرب
رویه واکنش نشان دهند و از آن برای خلق 
افکار علیه جمهوری اسالمی در خدمت به 

  . سیاستهای خود سود جویند
اینکه سرانجام سیاستهای کشورهای 
امپریالیستی مشخصا آمریکا نسبت به 
ایران چه باشد و به چه تصمیم و اقدام 
 عملی علیه ایران ختم شود روشن نیست

اما همین وضعیت کشدار موجب فشار و 
جمهوری . محدودیت برای رژیم خواهد شد

اسالمی مدام در هراس و نگرانی نسبت به 
  .بی ثباتی سیاسی و اقتصادی خود می باشد

تهدیدهای اتحادیه اروپا در پی تصویب 
در رابطه (سومین قطعنامه اش علیه ایران 

مبنی بر قطع یا ) با غنی سازی اورانیوم
دود کردن روابط می تواند تبعات جدی مح

برای اقتصاد بحرانی و بیمار ایران داشته 
در چنین وضعیتی وعده های . باشد

بردن «پوپولیستی احمدی نژاد مبنی بر 
پیشاپیش » پول نفت سر سفره های مردم

درست است رِژیم از . پا در هوا می باشد
امتیاز باال رفتن قیمت نفت و افزایش 

رخوردار است و می تواند ذخیره ارزی ب
بخشی از آنرا صرف چنین عوامفریبی 
هائی بکند و به قشری از طبقات میانی به 
صورتهای مختلف وام  اعطا کند اما 
تزریق این چنینی در آمد نفتی به اقتصاد 
ایران می تواند خود به عاملی بحران زا 

همانند همان بحرانی که رزیم . بدل شود
و زمینه . ار شدشاه در اواخر عمرش دچ

از . های یک انفجار بزرگ را فراهم آورد
همین رو تردیدها و اختالفات جدی میان 
جناحهای مختلف رژیم در رابطه با 
چگونگی برخورد به درآمدهای نفتی و 
گازی ایران موجود است و احمدی نژاد 
چندان دستش برای این گشاده دستی های 
 پوپولیتسی باز نیست و هر چقدر از عمر

محدودیتهای ریاست جمهوریش می گذرد 
سیاستها و برنامه های اقتصادیش بیشتر 

و  همگان بیشتر به نقش . رو می شود
  ■کمدی آقای احمدی نژاد پی می برند
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شورش جوانان محالت فقیر 
فرانسه آسمان این كشور را روشن 

  !كرد
  

  مارال هشیار 
از قرار معلوم دولت فرانسه بدجوري  

نوجوانان محالت .  استدچار بحران شده
فقیر نشین فرانسه آنچنان طبقه حاكم در 
فرانسه را به چالش گرفته اند كه نخست 

 سال ۵٠وزیر فرانسه دست به دامن قانون 
یعني قانونی که فرانسه . پیش شده است

هنگام جنگ مستعمراتي علیه فرانسه وضع 
یعني در واقع حكومت نظامي .  کرده بود

 مرور وضع كرده و ساعات منع عبور و
جالب اینجاست كه دولت فرانسه قانون . اند

دوران جنگ استعماري را وسط كشیده كه 
حساب نوجوانان كوكتل مولوتوف بدست 

این خود عمق بحران جامعه پر . را برسد
از تبعیض و شكاف هاي طبقاتي و 

دولت . اجتماعي فرانسه را  نشان مي دهد
دامه مي داند كه اگر شورش این جوانان ا

پیدا كند مي تواند جرقه به انبار باروت 
بنابراین با تمام قوا مي . اجتماعي بزند

  .خواهند مانع تداوم آن شود
 ساله ٢٠ ساله تا جوانان ١٣نوجوانان 

به مدت دو هفته در محالت مختلف حومه 
پاریس و شهرهاي بزرگ دیگر مانند 
تولوز به پرتاب كوكتل مولوتوف و 

بخاطر اینكه ماشین ها (سوزاندن ماشین ها 
و ) خوب مي سوزند و سر و صدا مي كنند

. زد و خورد با پلیس ضد شورش پرداختند
گفته مي شود چند صد جوان تا كنون 

  . دستگیر شده اند
» ساركوزي« دشمن درجه یك جوانان 

این آدم چند ماه پیش . وزیر كشور است
وزیر كشور شد و بالفاصله اعالم كرد كه 

الت حومه شهرهاي فرانسه قصد دارد مح
را از جواناني كه مطیع نظم و قانون 

با توهین و » ساركوزي«. نیستند پاك كند
ها حرف » سیته«تحقیر در باره جوانان 

شهركهاي محل زیست : سیته. (مي زند
جمعیت مهاجر و بخش فقیر طبقه كارگر 

یك طوري حرف مي ) فرانسه مي باشند
د الت زند كه انگار مي خواهد ثابت كن

یك بار هم با تحقیرگفت . محل خودش است
شلنگ مخصوص (سیته ها را با شلنگ 

از این ) شستن گه سگ از پیاده روها
  !جوانان یاغي پاك خواهم كرد

.  و پشت بند این حرفهایش عمل آمد
نیروهاي پلیس مانند سگ هار كه صاحبش 

زنجیرش را باز كرده به جان جوانان سیته 
و تحقیر را به حد ها افتادند و آزار 

مثال شب یك عده . غیرقابل تحمل رساندند
جوان كه با یگدیگر دارند پیاده رو را گز 

ناگهان یك ماشین پر پلیس ظاهر . مي كنند
مي شود و ترمز مي زند و پلیس ها تند از 
داخل ماشین پائین مي پرند و یقه جوان ها 
را مي گیرند تا مثال كارت شناسائي شان 

 اول جوانان را به شكم روي .را چك كنند
زمین مي خوابانند و اگر كسي اعتراض 
كند از پشت دستبد خورده و لگد و چك 

بنابراین قبل از این . حواله اش مي شود
وقایع هم یك نوع حكومت نظامي در 

  .محالت فقیر علیه جوانان وجود داشت
جوانان هر چند وقت یكبار بعنوان 

دند اما اعتراض ماشین هائي را آتش مي ز
 اكتبر دیگر كاسه صبر همه را لبریز ٢٧واقعه 
  . كرد

جریان از این قرار بود كه در محله 
كه شهركي در شرق پاریس » كلیشي سوبوآ«

است عده اي از جوانان از بازي فوتبال برمي 
یك ماشین پلیس مخصوص كه كارش . گشتند

جوانان . هاست سر رسید» سیته« آزار جوانان
سه تایشان به طرف اتاقك . تندپا به فرار گذاش

برق منطقه رفتند تا از دیوارش بپرند و در آن 
یك عده از بچه ها را هم گرفتند و . پناه بگیرند

یك ماشین پلیس . داخل ماشین پلیس كردند
دیگربی سیم  زد و گفت جان این بچه ها در 
خطر است اما پلیس این ماشین جلوی رو بچه 

وري نمي توانند عیب ندارد راه د« : ها گفت
بچه هائي كه داخل این ماشین بودند و » .بروند

به گوش خودشان این حرفها را شنیدند و بعدا 
سه نفري كه از دیوار اتاق . آنرا افشا کردند

یكساعت . برق پریدند دچار برق گرفتگي شدند
طول كشید تا ماشین هاي آتش نشاني آمدند و 

 مرده اما دو تا از آنها. برق را قطع كردند
 و دیگري ١۵مطبوعات مي گویند یكي . بودند
 ساله بود ولي دوستانشان مي گویند كم سال ١٧

اهل موریتاني » بونا«خانواده . تر از این بودند
» بونا«.  اهل تونس» زید«هستند و خانواده 

بچه » زید« و. یك بازیكن خوب فوتبال بود
دوست داشتني بود كه داوطلبانه براي كمك به 

و مردان مسن محله خرید مي كرد یا زنان 
كارهاي دیگرشان را با كمال میل انجام مي 

  .یادشان بخیر. داد
آنشب گروه كوچكي از جوانان در اعتراض 
به قتل دوستان شان شروع به سوزاندن 
آشغالداني ها و پرتاب سنگ و شیشه بطرف 

روز بعد مردم محل در همبستگي . پلیس كردند
راهپیمائي » زید«و » بونا«با خانواده هاي 

. شب بعد هم مردم جمع شدند. ساكت كردند
با هلیكوپتر وارد سیته بغلي شد » ساركوزي«

چاك . چون مي ترسید وارد این سیته بشود
دهانش را باز كرد و شروع به فحش دادن كرد 

این مانند ! كه این جوانان تفاله هاي جامعه اند
 .پاشیدن نفت به روي آتش خشم جوانان بود

» زید« و» بونا«دولت حاضر نشد بخاطر قتل 
معذرت خواهي » ساركوزي«و فحش هاي 

  .كند
» سیته« پس از» سیته«.آتش زبانه كشید

. وارد خیزشهاي شبانه كوكتل مولوتوفي شدند
اطراف پاریس و بسیاري » سیته «٢٠حدود 

ماشین ها سوختند و چشم . از شهرهاي فرانسه
 نفرت انگیز ها را به عمق ستم گري و تبعیض

این جامعه به ظاهر آراسته دموكراسي غربي 
  . روشن كردند

رسانه ها خیلي سعي مي كنند تصویرمنفی 
از اینكه ماشین ها را مي . از این جوانان بدهند

سوزانند استفاده مي كنند كه بگویند اینها مردم 
آزارند اما واقعیت آنست كه ماشین برایشان 

یا از . را داردحكم یك كوكتل مولوتوف بزرگ 
چند تا اشتباهي كه در این جور ماجراها 

مثل اینكه . اجتناب ناپذیر است استفاده مي كنند
یا از این .  یك كودكستان را هم آتش زدند

حرفها مي زنند كه این خیزشها را باندهاي 
مواد مخدر براه انداخته اند كه بتوانند در امن 

ن حرف ای. و امان معامالت خود را انجام دهند
مزخرفي است چون رواج دهنده مواد در این 
محالت خود دولت است كه مي خواهد 
اینطوري جوانان را ناك اوت كند تا برایش 

یكي دیگر میگوید اینها . مشكل تراشي نكنند
این حرفها را حكومتي . وابسته به القاعده اند

ها مي زنند كه بعدش بگویند باید این جوانان 
این . ون تروریست هستندرا به گلوله بست چ

در واقع امام . حركت هیچ جنبه مذهبي ندارد
هاي مساجد و انجمن هاي اسالمي همدست 
دولتند و مرتبا به میان این جوانان مي روند كه 
آنها را آرام كنند و فتوا پشت فتوا صادر مي 
كنند كه این كارها ضد اسالم است و باید از 

  .قانون پیروي كنید
ت كه نه امام هاي مساجد و واقعیت این اس

نه هیچكس دیگر نمي توانند دستور توقف این 
خیزش را صادر كنند چون كسي آن را راه 

با . نینداخته كه بخواهد دستور توقفش را بدهد
این كار جوانان ثابت كردند كه دولت قادر 
متعال نیست و اتفاقا در خیابان خیلي ضعیف 

ین خود دولت نه تنها نتوانست مشت آهن. است
را به كرسي بنشاند و جلوي حركت شورشي 
جوانان را بگیرد بلكه با كارهایش روي آتشي 
كه شروع شده بود نفت پاشید و باعث شد كه 

  .به سراسر كشور سرایت كند
 دولت فرانسه در معرض سرنگون شدن 

پلیس ها . نیست اما اقتدارش تضعیف شده است
ه با دو هفته درگیري شبانه روزي خسته شد

بین اعضاي كابینه دولت دعوا باال گرفته . اند
بین احزاب مختلف بورژوازي كه نوبتي . است

جوانان . حكومت مي كنند دعوا باال گرفتهاست
رئیس . خواهان استعفاي وزیر كشورند

و نخست وزیر هر ) شیراك(جمهوري فرانسه 
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اند و بدشان نمي آید » ساركوزي«دو رقیب 
بینجامد » اركوزيس«كه این بحران به سقوط 

اما در حال حاضر محكم پشت او را گرفته اند 
« چون حاضر نیستند وزیر كشورشان توسط 

حزب سوسیالیست . سرنگون شود» تفاله ها
نیز حاضر نیست از این اوضاع استفاده كرده 
و با انتقاد به حزب حاكم پیروزي خود را در 
انتخابات آینده تضمین كند زیرا در درجه اول 

ش تبعیت اتباع فرانسه از دولت برای
  . بورژوازي مهم است

چندین دهه است كه فرانسه چنین شورشي 
آخرین شورشي كه دولت . را بخود ندیده بود

مجبور شد وضعیت اضطراري اعالم كند 
.  بود١٩۶٨زمان جنبش جوانان در مه 

امیدهاي زیادي را در » سیته« شورش جوانان
در فرانسه . ستمیان جوانان اروپا زنده كرده ا

یك جو سنگین سیاسي  و اجتماعي سنگین و 
بدبیني زیادي نسبت به اینكه امكان تغییر 

 و ١٩۶٨از زمان شكست جنبش مه . هست
خیانت حزب سوسیالیست و حزب كمونیست 
قالبی و بورژوائي فرانسه به امیدهاي مردم، 

شورش جوانان . این جو حاكم بوده است
این . یني زدضربه محكمي به این جو بدب

جوانان نمي خواهند به این حزب یا آن حزب  
  .مي خواهند علیه سیستم بجنگند. راي بدهند

 حتا برخي از به اصطالح چپي ها شكوه 
» این جوانان سیاسي نیستند« مي كنند كه 

  »این شورش کور است«و
هر چند این . این هم حرف درستي نیست

 را جوانان آگاهي زیادي از این كه بقیه راه
چگونه باید طي كنند ندارند اما تا حدي به 
ماهیت دشمن خود و دروغ هائي كه مرتبا 
تحویلشان داده مي شود آگاه شده اند و چشم 

“ سیاسي”اتفاقا آنها خیلي . شان باز شده است
اند چون حاضر نیستند مانند پدران و مادران 
خود به سیاست حاكم تن دهند وکورکورانه 

. م فعلي تنها نظام ممكن استقبول كنند كه نظا
در واقع این جوانان در مصاحبه هاي مختلف 
به خیلي از مسائل جهان مانند عراق و فلسطین 
اشاره مي كنند و از سربزیري بزرگترهاي 

  . خود در مقابل جنایتهاي امپریالیسم دلخورند
. »یاغي«اند و نه » قرباني«این جوانان نه 

بزیرند در اینان  در كشوري كه اكثریت سر
مقیاس بزرگ دست به عمل زده  و سازندگان 

آنها حصارها را شكسته و . تاریخ شده اند
بزور مبارزه و جسارتشان در وسط صحنه 
سیاسي كشور كه ورود به آن برایشان ممنوع 

همه احزاب حاكم و . بود قرار گرفته اند
اپوزیسیون دست به یكي كرده اند كه حركت 

ودتر متوقف كنند یا این جوانان را هر چه ز
این جوانان . اگر متوقف نشد آن را درهم شكنند

مي خواهند بیدار شوند آنهم در كشوري كه 
  ■دمشان گرم. چه بهتر از این. ابندخیلي ها خو

  
  

مارادونا هم علیه بوش تظاهرات 
  !كرد

  مارال هشیار 
 تن از روساي كشورهاي ٣۴ اول نوامبر، 

 آمریكا در آمریكاي التین و ایاالت متحده
منطقه آزاد ”آرژانتین جمع شدند تا در باره 

در (تصمیم گیري كنند “ تجاري آمریكا
واقع تصمیم گیري هاي ایاالت متحده 

اما  تظاهرات ها و ) آمریكا را گوش كنند
اعتصابات عمومي گسترده اي در آرژانتین 
علیه بوش رئیس جمهور آمریكا و ضد 

غال گلوبالیزاسیون سرمایه داري و اش
  .عراق توسط آمریكا راه افتاد

 قبل از اینكه بوش پایش به آنجا برسد 
پر ) بوئنس آیرس(در و دیوارهاي پایتخت 

سازمان هاي . از پوسترهاي ضد بوش بود
دانشجوئي و اتحادیه هاي كارگري 
فراخوان یك روز اعتصاب عمومي در 
روز آغاز این جلسه را دادند كه تقریبا همه 

حتا . تین عملي كردنددر سراسر آرژان
مارادونا فوتبالیست معروف كه اكنون یك 
شوي تلویزیوني را مي گرداند به 
اعتراضات ضد بوش و ضد منطقه  آزاد 
تجاري پیوست و گفت باید با بوش مخالفت 
كرد چون او یك قاتل است و با تحقیر به ما 

  . مي نگرد و مي خواهد ما را لگد مال كند
ي سیاسي و چهره انواع و اقسام نیروها

هاي هنري و غیره یك اجالس خلق نیز در 
مقابل اجالس منطقه آزاد تجاري سازمان 

یك برنده جایزه نوبل به نام آدولفو . دادند
اسكیول هنگام معرفي این اجالس در یك 
كنفرانس مطبوعاتي گفت كه بوش علیه 
بشریت مرتكب جنایت شده است و این 

ن دوباره منطقه آزاد تجاري مستعمره كرد
  . آمریكاي التین است

عده اي از روساي كشورهاي آمریكاي 
التین مثل چاوز رئیس جمهوري ونزوئال و 
فیدل كاسترو هم در جلسه با بوش شركت 

در یك . كردند و هم در اجالس خلق
 ۴٠استادیوم رئیس جمهور ونزوئال براي 

هزار نفر سخنراني كرد و در سخنانش 
تالیسم حرف زد و علیه امپریالیسم  و كاپی

 را ٢١گفت باید جامعه سوسیالیستي قرن 
او نقل قولهائي از مائوتسه دون و . ساخت

چه گوارا و روزا لوگزامبورگ آورد و 
اویتا یا (همزمان نقل قولهائي از اویتا آورد 

اوا پرون از شخصیتهاي سیاسي آرژانتین 
او و . پس از جنگ جهاني دوم بود
 زیادي شوهرش خوان پرون محبوبیت

ا ام. ه هاي فقیر آرژانتین داشتندمیان تود
آنها پوپولیستهاي عوامفریبي بیش نبودند 

  كه با سوء استفاده از توده ها صرفا طبقه 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اشراف آرژانتین را كه وابسته به 
امپریالیسم انگلیس بودند را از قدرت رانده 
و راه را بروي سرمایه داران وابسته به 

  .) باز كردندآمریكا 
همه مفسرین این واقعه را نشانه آن مي 
دانند كه فضاي سیاسي آمریكاي التین 

مثال مي . بطور قطع عوض شده است
  ١٩٨٠ و ١٩٧٠گویند  در تمام دهه 

صحبت ضد امپریالیستي كردن حتا در 
زیرا امپریالیسم و . محافل چپ كفر بود

كاپیتالیسم بعنوان واقعیاتي كه نمي توان 
  .كرد مورد قبول واقع شده بودعوض 

اما یك چیز در آمریكاي التین عجیب 
اینكه روساي جمهور و نمایندگان . نیست

طبقات حاكمه هم ضد امپریالیسم یانكي 
حرف بزنند و خود را ضد امپریالیست 
نشان دهند  در همان حال كه بخشي از 
شبكه اقتصادي و سیاسي امپریالیسم یانكي 

ن كشورهاي خود هستند و در چارچوب آ
بخصوص وقتي كه جوامع . را مي گردانند

آمریكاي التین دچار بحران هاي انقالبي 
مي شوند این روش قوي تر از همیشه 

االن هم بنظر مي آید .  استفاده مي شود
البته این روساي كشورها . همینطور است

زیرا . اختالفاتي با امپریالیسم یانكي دارند
خودش و آمریكا بخاطر بحران هاي 

بخاطر تثبیت حاكمیتش روي این حكومتها 
و اینان هم . فشارهاي زیادي گذاشته است

براي در قدرت نگاه داشتن خود مجبورند 
اما این . به این سیاستها دست بیندازند

كارها نباید باعث شود كه فكر كنیم چاوز 
واقعا سوسیالیست است و یا چیزي شبیه 

 مذهبي امثال چاوز حداكثر مثل ملي. این
هاي ایران هستند كه به نسبت اینكه درجه 
تب جامعه چقدر است سیاست هایشان به 
راست و چپ مي رود اما هرگز نمي 
توانند جامعه اي برقرار كنند كه متفاوت از 
جامعه كنوني بوده و حتا سایه اش شبیه 

  ■. سوسیالیسم باشد
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  نقد فیلم 
  

/ دختران در سومین روایت مردانه 
  پدرانه
  »دیشب باباتو دیدم آیدا«ي بر گذر

  
  باربد کیوان 

  
  

رسول صدر عاملي، سه گانه سینمایي 
خود در مورد زندگي و مسائل دختران 

دیشب باباتو «نوجوان در ایران را با فیلم 
گر چه هدف . به پایان مي رساند» دیدم آیدا

این نوشته، گذري بر سومین روایت است 
ولي اشاره به موضوع و مضمون دو 

. وایت دیگر را مفید و الزم مي دانمر
دختري با كفش هاي «اولین فیلم كه 

نام دارد، به تضاد میان رویا و » كتاني
واقعیت در دنیاي دختري نوجوان مي 

قهرمان قصه مي خواهد مستقل و . پردازد
متفاوت باشد و رویاهاي ساده اش را به 
. همراه دوست پسرش آزادانه عملي كند

قوانین : راهش مي شوندولي سه عامل سد 
و عرف موجود؛ فشار والدین؛ و باالخره 

واقعیات جامعه . تردید و جا زدن دوستش
به شكل خطراتي كه دائما این دختر 
نوجوان را تهدید مي كند، پیاپي به او سیلي 

  . مي زند تا از خواب بیدارش كند
صدر عاملي در روایت » پیام اخالقي«

 هر قدر هم اول اینست كه رویاپردازي ها
كه ساده و معصومانه باشد، خطرساز 

بهترست دختران نوجوان تا دیر . است
نشده به دنیاي واقعي برگردند و با پاي 

این . خود به روال معمول زندگي برگردند
پیام در گام هاي قهرمان قصه كه در پایان 
فیلم به خانه پدري منتهي مي شود، تجسم 

  . یافته است
، عنوان »ال دارممن ترانه پانزده س«

در این قصه، دختر  .دومین روایت است
نوجواني را مي یابیم كه كار مي كند و 

او مادر . روي پاي خودش ایستاده است
قهرمان . ندارد و پدرش هم زنداني است

اما . فیلم، عاشق مي شود و ازدواج مي كند
ترانه زماني . این رابطه بي دوام است

از متوجه مي شود باردار است كه 
او در مقابل . همسرش طالق گرفته است

فشارهایي كه از جانب جامعه تهدیدش مي 
كند مي ایستد و حاضر به سقط جنین نمي 

هدف زندگي ترانه این مي شود كه . شود
به هر قیمتي شده بچه دار شود و فرزندش 

روایت » پیام اجتماعي«. را بزرگ كند
دوم اینست كه زن حتي اگر فقط پانزده 

رد باید بي تردید و تزلزل به ایفاي سال دا
نقش سنتي مادر كه جامعه مردساالر از او 

قرباني كردن فرصت . انتظار دارد بپردازد
هاي واقعي، چشم بستن بر دورنما و 
مفهومي متفاوت از زندگي، بازماندن از 

  .پیشرفت، نتیجه كار ترانه است
بارها دیده ایم كه تاثیرات اجتماعي و 

 فیلم بر مخاطبانش، خالف ایدئولوژیك یك
گرایش ایدئولوژیك و نیات اجتماعي 

ولي در . سازنده اش از آب درآمده است
و » دختري با كفش هاي كتاني«مورد 

قطعا چنین » من ترانه پانزده سال دارم«
آن پیام هاي اخالقي و اجتماعي كه . نیست

باالتر گفته شد دقیقا همانست كه رسول 
در . استصدر عاملي در سر داشته 

آخرین گقت و گوي صدر عاملي و نبوي 
كه ) از مسئوالن سینمایي صدا و سیما(

برگذار شد، » ...ترانه«پیش از نمایش فیلم 
جالب . این پیام ها مورد تاكید قرار گرفت

اینجاست كه نبوي حتي از همان رویا 
دختري با «پردازي هاي ساده قهرمان 

و جذابیتي كه براي » كفش هاي كتاني
از این مي . اشاگران دارد، ناراضي بودتم

ترسید كه برخالف نیات صدر عاملي، 
دختران نوجوان با این رویاها و تالش ها 
براي متفاوت بودن، احساس همبستگي 

دغدغه هاي بچگانه «گالیه نبوي از . كنند
در مقابل، . قهرمان قصه بود» فمینیستي

نبوي و صدر عاملي تا توانستند قهرمان 
نقش «را در ایفاي » ...انهتر«فیلم 

نبوي از . ستودند» اسطوره اي زن ایراني
دوست داشتني بودن شخصیت ترانه گفت و 

» نقش مقدس مادري«اینكه براي ایفاي 
آنان داشتند . همه چیز را به جان مي خرد

از نقش زن در جامعه مردساالر و 
یك ماشین جوجه «پدرساالر به عنوان 

  .دندتعریف و تمجید مي كر» كشي
با چنین سابقه اي به تماشاي روایت سوم 

این بار صدر عاملي در انبان . مي نشینیم
چه دارد؟ قهرمان قصه، آیداي نوجوان 

دختري بیش از حد ساده اندیش كه . است
به هیچوجه نمي توان او را نماینده سطح 
متعارف هوش و زرنگي همساالنش در 

 اما بهتر است از این اشكال. ایران دانست
نه چندان كوچك در شخصیت پردازي آیدا 

دوره . بگذریم و به اصل ماجرا بپردازیم
ساناز همشاگردي آیدا، . امتحانات است

درست سر جلسه امتحان به او مي گوید كه 
شب قبل پدر و مادر آیدا را در جایي 

ولي مادر آیدا تمام . بیرون خانه دیده است
 این خبر. شب همراه او در خانه بوده است

او . فكر آیدا را كامال به هم مي ریزد
به . رابطه خوب و نزدیكي با پدرش دارد

نظرش رابطه پدر و مادرش هم خیلي 
اول سعي مي كند . خوب و صمیمانه است

به خودش بقبوالند كه خبري نیست و ساناز 
از خیلي جهات، . به او دروغ گفته است

: ساناز نقطه مقابل آیدا به حساب مي آید
 نیست؛ اهل آرایش كردن است؛ درسخوان

بچه طالق است و معلوم نیست شب و 
شخصیت ساناز، . روز را كجا سر مي كند

به . خیلي باورپذیرتر و آشناتر از آیدا است
هر حال، آیدا كه در نتیجه حرف ساناز 
حساس شده، رفتار و حركات پدر را زیر 

قطعات پازل را . ذره بین قرار مي دهد
 كم كم شك او تبدیل به كنار هم مي چیند و

پس تصمیم مي گیرد دو كار . یقین مي شود
اوال بفهمد این زن كیست؟ ثانیا : انجام دهد

  .به مادرش مساله را بگوید
بگذارید كمي از داستان فاصله بگیریم و 

فكر مي . به پرداخت سینمایي آن بپردازیم
دیشب «كنم واكنش بخش عمده تماشاگران 

دختران نوجوان و كه » باباتو دیدم آیدا
جوان هستند، ضعیف بودن این پرداخت را 

در سالن هاي . به خوبي آشكار مي كند
نمایش فیلم، كمتر دختري را مي توان پیدا 
كرد كه با آیدا احساس نزدیكي كند؛ همذات 
پنداري كند؛ یا رفتارش را در مواجهه با 

رفتار و . اینگونه معضالت باور كند
دا در شهرك حركات همسن و ساالن آی

محل زندگیشان نیز قابل درك و باور پذیر 
دیالوگ هاي این بخش خیلي بي . نیست

» ضروریات شرعي«ضمنا،  . حال است
جدایي دختران و پسران در فیلم باعث شده 
كه سكانس هاي شهرك، مسخره از آب 

از بخت بد فیلمساز، بخش زیادي از . درآید
 داستان فیلم در اتاق آیدا مي گذرد تا

سواالت و بحران دروني اش را در تنهایي 
پوشش سفت و سخت . شب به تصویر بكشد

اسالمي آیدا در این صحنه ها، عجیب توي 
ذوق مي زند و خنده تماشاگران را بر مي 

روال قصه گویي هم مشكل كار را . انگیزد
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در همان نیمه اول، فیلم . افزایش داده است
  .كشش خود را از دست مي دهد

انتظار دارد كه تحول یا خیزي تماشاگر 
در داستان صورت گیرد و ماجرا را روي 

اما این اتفاق نمي . یك غلتك جدید بیندازد
افتد و فیلم با روالي یكنواخت و تكراري تا 
بخش پایاني و نتیجه گیري ادامه پیدا مي 

  .كند
آیدا به كمك ساناز كه اتوموبیل شخصي 
دارد، پدرش را تعقیب مي كند و زن 

اني كه با او رابطه دارد را پیدا مي جو
رفتار آیدا با پدر و مادرش كامال . كند

مرتبا به پدر كنایه مي . تغییر كرده است
با اشاراتي مي خواهد به مادر حالي . زند

كند كه باید وزنش باال نرود، به خودش 
برسد و آرایش كند تا همسرش دوباره او 

آیدا دوست دارد كه پدر و . »ببیند«را 
مادرش دوباره یكدیگر را عاشقانه دوست 

مثل موقعي كه پدر به مادر . داشته باشند
مثل موقعي كه . نوار شجریان هدیه مي داد

  .شب را در یك اتاق سر مي كردند
ساناز به مساله واقع بینانه برخورد مي 

به آیدا مي گوید كه این مساله رایج . كند
. است و پدرش را تافته جدا بافته نداد

ناز معتقد است كه باید مساله را با مادر سا
آیدا مطرح كرد حتي اگر نتیجه اش جدایي 

ولي همانطور كه در . پدر و مادر باشد
پایان فیلم مي بینیم، حرفهاي ساناز فقط 
یكي از  ترفندهاي فیلمساز براي موثرتر 

 اجتماعي فیلم در -جلوه دادن پیام اخالقي 
 ساناز در پایان فیلم،. بخش پایاني است

حرفهایش را پس مي گیرد و به آیدا توصیه 
مي كند كاري نكند كه پدر و مادرش طالق 

چون زندگي براي خودش خیلي . بگیرند
آیدا به مالقات دوست . سخت خواهد شد
زن جوان، آیدا را مي . پدرش مي رود

فیلم، . شناسد و با او به صحبت مي نشیند
صحنه گفت و گوي این دو را به ما نشان 
نمي دهد ولي از رفتار آیدا بعد از این 
مالقات مي فهمیم كه با هم به توافق رسیده 

زن جوان براي اینكه زندگي پدر آیدا . اند
از هم نپاشد تصمیم مي گیرد كه بي سر و 
صدا از زندگي آنان خارج شود و خانواده 

آیدا هم تصمیم . را به حال خودش بگذارد
پدر هم . مي گیرد كه چیزي به مادر نگوید

كه به نظر مي رسد غصه از دست دادن 
دوستش را مي خورد مشغول سیگار 

سرانجام او هم تصمیم خود . كشیدن است
را مي گیرد و به اتاق خواب مشتركشان با 
مادر آیدا برمي گردد و صداي آواز 

آیدا . شجریان دوباره طنین انداز مي شود

به ما مي گوید كه دیگر به كار هیچكس 
البته دلش به حال آن زن . اردكاري ند

ولي دیگر هیچكدام از . جوان مي سوزد
مي خواهد . آنان مشغله فكري او نیستند

لذت بردن از زندگي . زندگي خود را بكند
كه مي تواند به معناي گاز زدن به یك كیك 
شكالتي باشد برایش از هر چیزي مهمتر 

و فیلم با گاز زدن به قطعه اي از . است
زرگ كه مي تواند به معني كیك مادر ب

  .سهم آیدا از زندگي باشد به پایان مي رسد
رسول صدر عاملي در سومین روایت 
خود، آیداها را به چشم بستن بر تضادهاي 
واقعي در روابط زن و مرد در جامعه و 

پیام فیلم براي . خانواده فرامي خواند
دختران جوان اینست كه باید بي خیال 

نه براي . ل شوندپرداختن به این مسائ
شناختن ریشه هاي این معضالت تالش 
كنند؛ نه دنبال سمت گیري و مبارزه در 
اینگونه جدال ها باشند؛ نه به راه حل 
اساسي براي تغییر این وضعیت اجتماعي 

صدر عاملي شعار مي دهد كه . فكر كنند
فقط به فكر » «!فقط به فكر خودت باش«

ریب یعني وقت تلف كردن و ف» خود بودن
دادن خود با شادي هاي موقتي و انگیزه 

البته پشت این شعار، . هاي دلخوشكنك
: صدر عاملي حرفهاي دیگري هم دارد

ضرورت حفظ خانواده تحت هر شرایطي، 
حفظ خانواده . با فریبكاري یا چشم پوشي

حتي اگر معنایش ادامه فریب دادن زن 
صدر عاملي به گوش آیدا مي خواند . باشد

م بر زن و مردساالري كشك كه بحث ست
اصال نباید به فكر مبارزه جمعي و . است

نباید به دنبال . فردي علیه مردساالري بود
همفكري و همبستگي زنانه براي مقابله با 

  . ستمگري مردانه بود
روایت سه گانه صدر : خالصه كنم

عاملي، سه عامل ضروري در مبارزه 
براي رهائي زنان از زنجیر ستم 

ي و پدرساالري را آماج حمله مردساالر
رویا پردازي در مورد یك : قرار داده است

زندگي و مناسبات متفاوت؛ گسست كردن 
از نقش هاي سنتي كه جامعه كهنه براي 
زنان تعیین كرده است؛ اتكاء به همفكري و 

این نشانه گیري دقیق فقط . همبستگي زنانه
مي تواند محصول یك بینش عمیقا 

   ■االر باشدپدرسمردساالر و 
  
  
  
  
  

                            
                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سخنی با خوانندگان
بذر در همین دوره كوتاه اي كه از تولدش مي 
گذرد با دو ترفند جدي از سوي نیروهاي حاكم و 

نخستین ترفند . مخالف مردم روبرو شده است
عیه نهادن امضاي جعلي این نشریه در پاي اطال

دفاع از اكبر گنجي بود كه رد پاي عامالن این 
اقدام فریبكارانه را حول و حوش گردانندگان دفتر 
تحكیم وحدت و جناحي از ورشكستگان دوم 

دومین ترفند كه ترفندي پلیسي . خردادي یافتیم
امنیتي است، با هك كردن اي میل سردبیر بذر و 

ني فرستادن نامه هاي دروغین به نام وي به نشا
هایي كه در صندوق پست الكترونیكي اش موجود 

تلفن هاي تهدیدآمیز به دست . بوده آغاز شده است
  . اندرکاران بخش دیگري از همین سیاست است

اولین پرسشي كه در مقابل نشریه بذر و 
عالقمندانش قرار دارد اینست كه علت این ترفندها 
چیست؟ چرا یك نشریه دانشجویي كه خود را 

مستقل ماركسیستي مي داند و كماكان با تریبون 
تیراژ اندك و در سطح محدودي پخش مي شود 
این چنین هدف قرار مي گیرد؟ ضد ماركسیستها، 
صاحبان قدرت، كساني كه منافعشان در واژگون 
جلوه دادن و سركوب حقیقت است، در بذر توان 

توان یافتن . نهفته اي را تشخیص داده اند
 گسترش ایده هاي نو و مخاطبان بیشتر، توان

پیشرو، توان ایجاد فضاي نقادانه و متحدانه در 
میان دانشجویان و جواناني كه تشنه حقیقت و 
راهگشایي هستند و توان گسترده شدن و حتي 

  . عبور از نرده هاي دانشگاه
اولین ترفند براي آن بود كه عالقمندان و 
ه آشنایان جدید بذر را به نام این نشریه به بیراه

بكشانند و عمال اعتبار و استقالل بذر را مخدوش 
دومین ترفند براي آن است كه با ایجاد جو . كنند

رعب و سركوب، راه پیشروي بذر و یارانش را 
. و هر دو اینها، نشانه قدرت ماست. سد كنند

قدرتي كه باید خوب بشناسیم و باورش كنیم چرا 
ان به كه راه مقابله با ترفندها و سیاستهاي حاكم

  .این شناخت و باور وابسته است
پادزهر این ترفندها، و اقدامات ناگزیر 
دیگري كه در آینده شاهدش خواهیم بود دقیقا 
. همانست كه دشمنان مردم از آن هراس دارند

یعني همكاري بیشتر با بذر از طریق فرستادن 
مقاله و گزارش و انتقادات و نظرات، گسترده 

 از طریق تبلیغ و كردن صفوف مخاطبان بذر
تكثیر و توزیع منظم آن در محیط ها و محافل 
مستعد و به شیوه هاي مناسب و متنوع، دعوت از 
دانشجویان و جواناني كه خود را آزادیخواه و 
ماركسیست و چپ مي دانند به ارتباط اي میلي با 

  . نشریه
شك نیست كه در فضاي پلیسي دانشگاه ها و 

ه ما باید در حضور عناصر اطالعاتي، هم
فعالیتهاي سیاسي و اجتماعي خود، اصولي را 

باید محیط را خوب بشناسیم و شیوه . رعایت كنیم
ها و ابزارهاي مناسب فعالیت در هر محیط را 

: ولي یك نكته باید همیشه مد نظرمان باشد. بیابیم
حاكمان همه این كارها را مي كنند كه فعالیت ما 

 را از بذرافشاني باز را محدود كنند و بذرافشانان
تاكتیك هاي مبارزاتي و شیوه ها و . دارند

ابزارهاي پنهانكاري وقتي مناسب و مفید است كه 
ما در . به تحكیم و گسترش فعالیت ها كمك كند

اطالعیه اضطراري اخیر خود رهنمودهایي را 
علیه  براي مقابله با سیاست كنترل و خرابكاري

اینها . اشتیمبذر و فعاالن و یارانش جلو گذ
تالش مي كنیم كه به كمك . رهنمودهاي اولیه بود

شما و دیگر مبارزان و آزادیخواهان رهنمودها و 
شیوه هاي الزم و كارآمد بیشتري را از طریق 

در . صفحات بذر منظما در اختیار همگان بگذاریم
این زمینه نیز نظرها و پیشنهادهاي خود را با ما 

              . در میان بگذارید
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  !ته جهنم: اینجا عسلویه است

  !اینجا لبخند بر لبي نمي بیني
  

  مصاحبه با یكي از كارگران عسلویه  
  

 چند ساعته اي این مصاحبه توسط افشین كوشا بر پایه فایل صوتي
  .كه براي نشریه بذر ارسال شده، تهیه و تنظیم شده است

  
  لطفا خودت را معرفي كن؟ 

من یك كارگرم كه سالها در شركتهاي پیمانكاري در نقاط مختلف 
ایران كار كرده ام و چند سالي است كه در منطقه عسلویه مشغول 

  . بكار هستم
  

   اتي بدهيممكنست قدري در مورد پروژه عسلويه توضيح
طرح عسلویه مربوط به بهره برداري از حوزه گازي در جنوب 

موقعي كه این پروژه راه افتاد دولت . است كه با قطر مشترك است
 سال از قطر عقب هستیم و باید خودمان را ٢٠اعالن كرد كه ما 

من زیاد از این جور چیزها سر در . هر جوري شده به آنها برسانیم
نرا مي دانم كه كل طرح مال شركت فرانسوي فقط ای. نمي آورم
این توتال است كه سیاستهاي این پروژه را تعیین مي . توتال است

آخوندها كه خودشان نمي توانند این جور سیاستهای بزرگ در . كند
آنها فقط به فكر منافع و جیب . مورد نفت و گاز را تعیین كنند

  .  خودشان هستند
ما نیروئي از توتال در منطقه نمي همه جا اسم توتال هست اما 

توتال این پروژه را به چند شركت خارجي دیگر مثل شركت . بینیم
كره اي سپرده و زیر دست كره اي ها هم »  ال جي«یا » هیوندا«

  . پیمانكارهاي ایراني كار مي كنند
 ١٠٠ – ١۵٠مي گویند فرانسوي ها فقط روي چاههائي كه در 

 براي استخراج گاز زده اند حضور كیلومتري عسلویه روي دریا
  . مستقیم دارند

یكي دو هزار كارگر و متخصص كره اي هم هستند كه همه چیز 
من تا حال آنها را پشت دستگاهي ندیدم . شان از ایراني ها جداست

  .  مثل اینكه كارشان فقط نظارت فني است
تمام تكنولوژي و ماشین آالت منطقه از خارج آمده است مثل 

همان شركتي است كه » هیوندا«شركت . لهاي دوهزار تنيجرثقی
تا . خانواده رفسنجاني با باجگیري راه شان را به ایران باز كرده اند

آنجائي كه من مي دانم این شركت غیر  از پروژه هاي نفت و گاز 
  . توي ماشین سازي و یخچال سازي هم در ایران دست دارد

عسلویه . كت كره اي استاالن همه كاره منطقه عسلویه این شر
یك منطقه ویژه است كه كامال در اختیار این شركت قرار گرفته 

  . است
  

  منظورت از منطقه ويژه چيست؟ 
یعني همه چیز تحت اختیار خارجي ها قرار دارد و هر چیزي كه 

حتي تمام . خواستند مي توانند بدون گمركات وارد این منطقه كنند
توسط آنها كنترل مي شود و )  هادروازه ورودي(» گیت پاس ها«

كسي بدون اجازه و امضا این شركت نه مي تواند وارد این منطقه 
برخي از كاركنان این شركت . شود و نه جنس وارد و خارج كند
  . براي اینكار فارسي هم یاد گرفته اند

دولت قانون گذراند كه هر وسیله اي از وسیله نقلیه تا ماشین آالت 
 بدون گمرك مي تواند توسط شركتهاي خارجي تا وسایل زندگي

وارد این منطقه شود ولي باید پنج سال در این منطقه مورد استفاده 
قرار گیرد بعد مي تواند به فروش رود و به دیگر مناطق ایران 

خود این مسئله به یك منبع بزرگ رشوه خواري براي . منتقل شود
كه با دریافت . ده استادارت دولتي بویژه نیروهاي انتظامي تبدیل ش

  . رشوه اجازه خروج وسایل یا ماشین آالت را صادر مي كنند
  

   كار اصلي شركتهاي پيمانكار چيست
در درجه اول لوله كشي براي انتقال . بیشتر كار تاسیساتي است

لوله ها در اندازه هاي . گاز و تاسیسات ایستگاههاي پمپاژ است
براي اینكار كانال كشي . چي  این۵٢ اینج یا ٣۶مختلف است مثل 

تا حاال صدها كیلومتر لوله . هائي تا عمق سه متر صورت می گیرد
  . كشي شده شاید هم بیشتر

 كیلومتر لوله كشي رفت و برگشت ٧٠٠مثال تا بید بلند آغاجاري 
  . كه پیمانكار اصلیش یك شركت كانادائي بود. صورت گرفته است

  . ه هاي پتروشیميهمچنین ساختن تاسیسات براي كارخان
. لوله كشي ها را بیشتر شركتهاي پیمانكار ایراني انجام مي دهند

برخي شان . اكثر شركتهاي ایراني نصابند یعني مجري نصب اند
مثل شركتهائي چون  رامشیر كه . كارهاي صنعتي هم مي كنند

و خنك كننده براي تاسیسات گازي مي » كولین پاور«منابعي چون 
  . است» هیوندا«مه اینها تحت نظارت شركت منتهي ه. سازند

البته كارهاي تاسیساتي دیگري مثل جاده سازي و اسكله سازي هم 
. چونكه پول زیادي توش هست. هست كه همش دست سپاه است
  . تقلب و سیا بازي توش زیاد است

سپاه نه پولي بابت ماشین آالتي مثل بولدوزر و لودر و گریدر و 
چونكه . نیروي كار مفت دارد. بابت كارگرانفجارات مي دهد نه 

كساني كه دوره سربازي اجباري شان را در سپاه مي گذارنند مزدي 
  . دریافت نمي كنند

از هر كي در شركت پیمانكاري كار مي كند بپرسي مي داند و 
بهت مي گوید نون بیشتر توي بتن و خاكبرداري است تا رشته هاي 

آنقدر بخور . ر كلي پول در مي آورندشركتها با تقلب تو اینكا. دیگر
همین چندي پیش اسكله اي كه سپاه . بخور هست كه گندش در آمد

و یك شركت دیگر هم به جاي بتن ریزي زیر . ساخت فرو ریخت
 تني روي آن نصب شود ۵٠٠یك سكوئي  كه قرار بود پرسهاي 

بشكه هاي دویست لیتري كه با سنگ و خاك پر شده بود، گذاشته 
كه به خاطر شكایت یك كارگر كه مزدش را نداده بودند لو . بود

  .رفت
   

   ?قدري در مورد منطقه عسلويه و مردمش توضيح بده
. عسلویه قبال یك روستا بود و االن فكر كنم مركز بخش است

حدود سي ساعتي با ماشین تا . عسلویه پائین بوشهر قرار دارد
بعضي ها مي . ردفاصله دا- اگر یك ضرب رانندگي كني - تهران 

گویند اسمش را به خاطر اینكه سابقا اینجا محل كندو عسل بود 
عسلویه گذاشتند برخي دیگر هم مي گویند به خاطر یك گیاهي به نام 

عسلویه با جمعیت كپر نشین . به این نام خوانده مي شود» اسل«
اكثرا عرب و فقیر .  هزار نفري جمعیت دارد١١دور و بر حدود 

مش  تو كار ماهیگیري و دامداري و كشاورزي و قاچاق مرد. هستند
كاال از كشورهاي خلیج بوده و بعضي هاي شان زندگي عشایري هم 

اما این چند سال چهره عسلویه .  داشته و ییالق و قشالق مي كنند
. یك خیابان دارد كه پر از مغازه فروش اجناس است. عوض شد

بگذاري چند برابر ولي سر گردنه است و روي هر چیزي انگشت 
  . تهران قیمت دارد

مي گویند آلودگیش مثل . آلودگي هوا در عسلویه وحشتناك است
به خاطر آلودگي گازي زندگي همه مردم در . یك نیروگاه اتمي است

گفته بودند مي خواهند .  ممكنست هزار تا مرض بگیرند.خطر است
شد و كال این منطقه را خالي كنند اما حاال تصمیم شان عوض 

صحبت از این مي كنند كه حتي بعد از اینكه تاسیسات گازي 
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عسلویه تمام شود و كارخانه هاي پتروشیمي هم درست شود این 
  . منطقه را حفظ كنند و آنرا به شهر تبدیل كنند

عسلویه روي چاههاي گاز بنا شده و یكي از عظمیترین پروژه 
این روستا از اما مردم . هاي گازي دنیا بغل گوشش موجود است

اولیه ترین وسایل زندگي هم محرومند نه آب آشامیدني سالم دارند نه 
و حتي از ) فقط یك درمانگاه یك تختخوابي هست(امكانات درماني 

در صورتیكه همین االن دارند بغل دستش . لوله كشي گاز محرومند
 كیلومتر لوله كشي مي كنند كه به شبكه سراسري وصل ٧٠حدود 

ت گاز تهران جبران شود و آقایون بتوانند توي شمیران هم شود تا اف
  .گاز داشته باشند

به خاطر این پروژه یك فرودگاه هم تو عسلویه زدند كه معموال 
. مهندسها و سرپرستها و مقامات شركتها از آن استفاده مي كنند

ممكن نیست كه سوار هواپیمائي بشوي تیپهاي ناجوري را نبیني 
زب اللهي شیك و پیك یقه سه سانتي كه هر كدام منظورم تیپهاي ح

اینها اصال نه ربطي به . یك كیف سامسونت هم دستشان هست
یك آدم فني خودش را اون . كارگر دارند نه حتي به یك آدم فني

اینها بیشتر آدمهاي امنیتي هستند تحت عنوان . شكلي در نمي آورد
 و زیر پایشان هم مدیر فالن فاز و  بهمان فاز مي آیند و مي روند

حواسشان . كارشان چوپوني امنیتي است. ماشین كولر دار است
  . خیلي به عسلویه است

  
طبق آمارها مي گويند حدود پنجاه هزار نفر در اين منطقه 

كار اينها چيست، كجا زندگي مي كنند، چگونه . مشغول به كارند
  كار مي كنند؟ 

  
. مانكار كار مي كنندببین، تو عسلویه نزدیك به صد تا شركت پی

هر شركت هم با توجه به پروژه اي كه گرفته چند تا كمپ تو بیابون 
زده و تقریبا اكثر كارگران و كاركنان در این كمپها زندگي مي 

تقریبا تو هر . یا كنار برخي ایستگاههاي متعلق به این شركتها. كنند
كار مثال شركتي كه من توش . كمپي چهارصد نفري زندگي مي كنند

  .  مي كنم چهار تا از این كمپ ها دارد با چند تا ایستگاه بین كمپها
رشته هاي كاري مختلف  است از خاك برداري و كانال كشي 
هست تا حمل و نقل لوله هاي سیزده چهارده متري و مصالح دیگر 
تا تعمیرات ماشین آالت سنگین تا بتن ریزي تا نصب لوله ها تا 

البته . اتي مثل آشپزي تا رانندگي و غیرهجوشكاري تا كارهاي خدم
االن مي گویند چند تا شركت پتروشیمي بكار افتاد كه من از  

  . كارشان اطالعي ندارم
  

  وضع مسكن كارگران چطوري است؟ 
خانه هاي پیش ساخته تو كمپ . بیشتر یك طویله است! مسكن

. و سیم خاردار كشیدند» تنس«كنار هم چیدند و دور كل كمپ هم 
جا . توي هر اتاق از هشت تا دوازده نفر توش زندگي مي كنند

آنقدر تنگ است كه كارگران لباس و كفش شان را بیرون اتاق مي 
از آدم مسن تا كارگر جوان از معتاد تا غیر معتاد را كنار . گذارند

متاسفانه تا كنون كلي تجاوز جنسي به این كارگران . هم گذاشتند
  .تا حال در نیومده استجوان شده و جیك كسي هم 

البته بخش كارمندي و مهندسي هم تو كمپ هست كه اتاقهاي شان 
جداست اونها هم هر سه چهار نفر تو یك اتاق هستند ولي امكانات 

حساب نور چشمي ها و از ما بهترون . زندگي شان با ما فرق دارد
  . شركت هم كه كال جداست

ولي كارگران باید تو كارمندان و مهندسان سالن غذاخوري دارند 
  . همان اتاقهاي شان غذا صرف كنند

  
  مي تواني يك روز زندگي خودت و كارگران ديگر را شرح دهي؟ 

. نزدیكهاي ساعت پنح صبح آژیر كمپ به صدا در مي آید
خاموشي . ژنراتورهاي برق هم به فاصله كوتاهي خاموش مي شوند

وا آنقدر گرم است ژنراتور یعني اینكه بیدار باش اجباري چونكه ه
 مریض باشي یا .كه بیشتر از چند دقیقه در اتاقها نمي تواني بماني

تقریبا یك ساعت فقط داریم . نباشي باید پاشي و از اتاق بیرون بري
در . كه توالت برویم و سر و صورت بشوریم و صبحانه بخوریم

نظر بگیر براي حدود سیصد چهار صد كارگر سه چهار تا توالت 
ما حتي فرصت نمي كنیم با خیال راحت شكم مان . رده انددرست ك

  . را تخلیه كنیم
فرصت آنقدر كم است كه كارگران مجبورند تو دسته هاي چند 
نفري با هم صبحانه بخورند یكي با جمع كردن ژتونها سریعا مي 
رود صبجانه را تحویل مي گیرد یكي دیگر آب جوش مي آورد 

 گرمي و همانقدر پنیر با ٢۵ه كره صبحانه هم یك تیك. براي چائي
یك تكه نان ماشیني لواش كه ما بهش مي گوئیم نون فتوكپي چون 

مگر اینكه یكي . تقریبا هیچ كسي سیر نمي  شود. اصال قوت ندارد
كه تازه از مرخصي برگشته باشد یا گذارش به یك آبادي افتاده باشد 

زود تمام مي مقدار نون بیشتري با خودش آورده باشد كه معموال 
  . شود

به هر پنج شش كارگر یك كولمن آب یخ مي دهند كه باید تا شب با 
آب . مثال آب تصفیه شده دریاست اما شور و تلخ است. آن سر كنند

آنقدر كه اگر كسي تو راه گیر بیفتد معموال . براي ما خیلي مهم است
  .  مگر اینكه خیلي با معرفت باشد. كسي به كسي آب نمي دهد

هستند در كمپ مي » موتورمن«دا از صبحانه یكسري كه بع
. كارمندان و مهندسها هم مي روند تو بخش اداري زیر كولر.  مانند

  . اكثر كارگران پشت وانتها سوار مي شوند و مي روند تو خط لوله
. معموال هر شركت پیمانكاري توي مسیر چند تا كارگاه هم دارد

قیقه صبح كار شروع مي ساعت شش و ده د. خط لوله غوغاست
كار زیر اون گرما، .  ظهر كار یكسره ادامه دارد١٢تا ساعت . شود

وحشتناك است حساب كن زیر گرماي باالي پنجاه درجه و رطوبت 
اگر ابزار كاري اشتباهي تو . شوخي نیست.  درصدي۶٠ – ٧٠

  . آفتاب مونده باشد نمي شود بهش دست زد
كت مي آید و نهار مي ساعت دوازده یك ماشین از طرف شر

مقدراي برنج با مقداري . توي ظرفهاي یكبار  مصرف. آورد
اگر محبت كارفرما گل كند . خورشت به هم ماسیده به ما مي دهند

  . یك نوشابه یك و نیم لیتري هم براي هر شش نفر مي فرستد
.  بعدازظهر كسي كار نمي كند٣ تا ساعت ١٢معموال از ساعت 
ت و یا سرپرست و یا فوریت كار هم بستگي البته به انصاف شرك

كارگران . دارد چونكه بعضي وقتها استراحت تا دو بعدازظهر است
بعد از استراحت . همان جا زیر سایه ماشین آالت دراز مي كشند

بستگي به زمستان و تابستان دارد تا شش تا هفت یا هشت شب كار 
شده كه  ساعت كار در روز روي شاخش است ولي ١٠. مي كنیم

البته شب كاري هم .  ساعت هم كار كنیم١۵ ساعت حتي ١٢تا 
هست چونكه بعضي كارها مثل بتن ریزي را تو گرمای روز نمي 

وقتي كارفرما مي گوید كاري باید امروز و فردا تمام . شود انجام داد
این موقعها بعضي از . شود دیگر ساعت كاري مطرح نیست

  . ه كار مي كنندكارگران بیست و چهار ساعت یكسر
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موقع . معموال قبل از تاریك شدن با ماشین به كمپ بر مي گردیم
برگشتن دیگه كسي كسي را نمي شناسد چونكه یكسره خاك و خل 

قیافه مان با آن چفیه ها مي شود عین لورنس . روي ما نشسته است
آنقدر خسته و كوفته هستیم كه . عربستان كه از توفان شن برگشته

بگذریم كه چند تا دوش بدون در و . ام گرفتن هم نداردكسي حال حم
پیكر با آب یكسر شور به عنوان حمام گذاشتند كه آبش هم مدام قطع 

بعد هم شام مي خوریم كه معموال نون و پنیر و . و وصل مي شود
  . هندوانه یا ماكاروني است

روز تعطیل و آخر هفته . اینه وضع كار و زندگي ما تو یك روز
 روز ۶ روز باید كار كند بعد ٢۴هر كارگري یكسره . ریمهم ندا

كه بتواند برود سري به خانواده یا زن . بگیرد) استراحت(» رست«
ولي آنقدر راه دور است یا وسیله نقلیه گیر نمي آید . و بچه اش بزند

. شان استفاده مي كنند» رست«كه اكثر كارگران هر دو سه ماه از 
. مان است كه وسع كارگر به آن نمي رسد هزار تو۵٠بلیط هواپیما 

حداقل یك روز طول مي كشد و منتظر ماشیني باید باشي تا از كمپ 
یك دو روز هم طول . خودت را به گلوگاه نیروهاي انتظامي برساني

  .   مي كشد تا في المثل به تهران بروي
  

  اين شرايط سخت را چطوري كارگران تحمل مي كنند؟ 
خودشان آمار دادند شصت . در بیداد مي كندمواد مخ. با اعتیاد

مواد مخدر مثل نقل و نبات در . هفتاد درصد كارگران معتاد هستند
همینطور .  از فرودگاه عسلویه كه پیاده شوي.منطقه پخش مي شود

این . آدم دور تو را مي گیرند كه بهت انواع مواد مخدر را بفروشند
 مخدر از بلوچستان منطقه یكي از گذرگاههاي اصلي عبور مواد

مدام جلوي چشم . پاكستان به كشورهاي خلیج و منطقه شیراز است
چند تا موتور . ما كاروانهاي بزرگ حمل مواد مخدر رد مي شود

مي گویند . بدست  این ماشینها را اسكورت مي كنند» كالش«سوار 
  . سپاه و نیروي انتظامي مستقیما تو اینكار دست دارند

تعجب كردم دیدم تو تاریكي دور تا . كمپ بودماولین شبي كه تو 
دور اتاقها كپه كپه آتیش روشنه و دور هر كپه چند تا كارگر نشسته 

ابعاد اعتیاد وحشتناك . اند با همان سیمهاي آرماتور تریاك مي كشند
دیگه سر كار هم . است یه چیزي مي گم یه چیزي مي شنوي
شرایط سخت را تحمل كارگران مواد مي كشند به خاطر اینكه اون 

مثال یك جوشكار چند ساعت لوله را جوش مي دهد بعد مي . كنند
دوپینگي كه یك مدت . شده یك جور دوپینگ. رود یك پك مي زند

آخرش . اش را باال ببري» دوز«كار مي كند ولي بعدش هي باید 
اعتیاد حتي دامن كارمندان و . هم جسم تو را از بین مي برد

كسي هم .  دیگه هیچ قباحتي ندارد.فته استمهندسها را هم گر
راستش ر ا بخواهي یك جور برنامه خود . مخالفتي با آن نمي كند

مگه جمع كردن یك عده آدم در خیابانهاي عسلویه . این آقایون است
  كه جیره مواد مخدر به كارگران مي رسانند براي شان كاري دارد؟ 

اش را به امید چندر كارگري كه از آن سر دنیا خانه و خانواده 
غاز ترك مي كند هیچ تفریحي هم ندارد حتي تلویزیون هم نیست كه 

است كه انگاري اون هم » رادیو فردا«تنها . شب یك فیلمي ببیند
كارگري كه به این شدت مجبور است كار . فقط براي لودگي است

فقط اینرا بگویم كه عسلویه . كند به ناگزیر مي افتد تو این خطها
 بیچارگي و بدبختي و از هم پاشیدگي هزاران خانواده شده باعث
اوائل بعضي از كارگران  زن و بچه شان را باخودشان . است

آوردند كه ساكن منطقه بشوند ولي پشیمان شدند چونكه هیچ امكاناتي 
كم نیستند كارگراني كه به امید پول درآوردن آمدند و . نبوده و نیست

مي گردند معموال  پولي دستشان نیست بعد از چند ماه هم كه بر 
چونكه كارفرما هي پرداخت حقوق كارگران را به تعویق مي 

كارگري كه دست خالي بر مي گردد خوب معلوم است كه . اندازد
زنش بهش پشت مي كند و كار . نمي تواند خرج خانواده اش را بدهد
فقر باعث مي شود كار به تن . به طالق و طالق كشي مي كشد

كم نیستند كارگراني كه آمدند عسلویه و . شي زن و دختر بكشدفرو
و كم نیستند . كال ماندگار شدند و زن و بچه شان را بكلي ترك كردند

اعتیاد روح و . كارگراني كه در آمدشان را فقط خرج مواد مي كنند
اراده بسیاري را كشته االن هم دارد عوارض جسمي اش را بروز 

 جسد در ٣٨  طي چند ماه گذشته حدود حتما شنیدي كه. مي دهد
  .عسلویه پیدا شده كه اكثرا در اثر اعتیاد به مواد مخدر مردند

  
  ميزان دستمزد كارگران چقدر است؟ 

همه جا تبلیغ كردند كه كسي یك مدت برود عسلویه پولدار مي 
راستش آواز . و اوایل حتي مي گفتند مزد را به دالر مي دهند. شود

درست است كه مقدار دستمزد از . ور خوش بوددهل شنیدن از د
جاهاي دیگر بیشتر است اما واقعا حساب و كتاب كني تفاوت زیاد 

از كارگر .  میزان دستمزد هم بستگي به نوع كارگر دارد.نیست
. ساده تا سرپرست كه معموال آدم با تجربه و با مهارت باال است

ومان است  هزار ت١٨٠ – ٢٢٠معموال مزد كارگر ساده حدود 
 هزار تومان نمي ٣٠٠كسي هم كه خیلي خوب كار كند مزدش به 

 هزار ۶٠٠كارگر ماهر مثال یك جوشكار وارد ممكنست تا . رسد
سرپرستها هم كه تعدادشان خیلي محدود . تومان هم حقوق بگیرد

اما دستمزد كارگران بومي . است تا یك میلیون تومان هم مي گیرند
نحوه استخدامشان . گران ساده هم كمتر استو افغاني و بلوچ از كار

  .هم فرق مي كند
  

چه فرقي دارد؟ با توجه به اينكه در آمارها آمده كه چهار تا پنج 
  درصد كارگران از ميان بومي ها استخدام مي شود؟ 

یعني كارشان حفاظت از . بومي ها بیشتر تو كار نگهباني هستند
ن هم ماهي هشتاد هزار حقوق شا. ایستگاهها و وسایل شركتها است

یعني كساني . طرف حساب شركتها خانهاي محلي اند. تومان است
معموال اهالي بومي روي . كه زمین و باغ دارند و یا صاحب نفوذند
مزد اهالي بومي به این . زمینها باغات و امكانات آنها كار مي كنند

براي هر نفر . خانها به عنوان واسطه و دالل پرداخت مي شود
 هزار تومان مي گیرند ولیكن آنها هفتاد هزار تومان را به ١۵٠

 .جیب مي زنند و فقط هشتاد هزار تومان به نگهبانان مي دهند
نگهبانی هم یعني عادت كردن به زندگي با عقرب و مار و جانور 

  .هاي وحشي در بیابون
روزي پنج تا شش هزار . كارگران افغاني و بلوچ روزمزد هستند

سخت ترین كارها . م هر وقت شركت نیاز داشته باشدآن ه. تومان
تازه یك فرق دیگر  میان ما با آنها این هست . هم بر عهده آنهاست

 اكثر كارگران تحت .كه اینها حق زندگي در كمپها را هم ندارند
عنوان اینكه افغاني و بلوچها، كثیف هستند و شپش دارند نمي گذارند 

بگذریم كه همه اتاقهاي ما از . ندآنها بیایند توي كمپ زندگي كن
افغاني ها و بلوچها مجبورند . شدت كثیفي پر از جانور و شپش است

كنار همان لوله ها یا كپرهاي بومي ها زندگي كنند بدون هیچ 
  . امكاناتي

  
يعني به كارگران افغاني و بلوچ توسط كارگران ايراني ظلم مي 

  شود؟ 
ت تبلیغ نمي شود تازه یك كم كه علیه افغاني ها در مملك. آره

جوري همه چیز توسط كارفرماها چیده مي شود كه اوضاع 
 دعواي ملیتي كه فقط با افغاني و بلوچ نیست در بقیه .اینجوري شود

هزار جور . كارگران هم كه از جاهاي دیگر مي آیند هم هست
این جزو الفباي اولیه بخش . اختالف بین كارگران دامن مي زنند

دامن زدن به اختالف بین ترك و لر و عرب و . كارگري است
شیعه و سني و تازه آخوندها هم آمدند اختالف بین نماز خون . فارس

بعضي وقتها بین . و بي نماز و نجس و پاك را هم اضافه كردند
  . كارگران ملیتهاي مختلف دعوا و كتك كاري مي شود
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  موضوع اين دعواها چيست؟ 
مثال یك . قه را چطوري راه بیندازدبستگي دارد كه كارفرما تفر

كارگر لر را اخراج مي كنند چهار تا كارگر دستمال به دست ترك 
آنوقت بین تركها و لرها زد و خورد مي . از كارفرما دفاع مي كند

یا . یا بین لرها و افغاني ها هم اینجور صحنه ها دیده مي شود. شود
نند و سر كار مي تركها اعتصاب مي كنند ولي لرها همراهي نمي ك

  . روند
  

   كارگراني كه در عسلويه كار مي كنند بيشتر از كجا مي آيند
برنامه شغلي در ایران مثل همان سربازگیري دوره رضا شاه 
است كه االبال اردبیلي باید حتما مي رفت اهواز خدمت مي كرد 

عسلویه هم اینطوري است، تقریبا از هر . اهوازي مي آمد اردبیل
. بیشتري ها تركها و لرها هستند. منطقه اي هستندملیت و 

هم . عربهاي خوزستان هم هستند. خوزستاني ها هم كم نیستند
افغاني ها هم كه . لرهاي خوزستان اند هم لرهاي اطراف اصفهان

  .زیاد هستند
  

  كارگران كرد چي؟ 
این را هم بگویم كه . فكر نمي كنم زیاد باشند. من شخصا ندیدم

. ران مناطق و ملیتهاي مختلف با هم زیاد قاتي نمي شوندتقریبا كارگ
یعني لرها با تركها هم اتاق و حتي هم غذا نمي شوند و همینطور 

این مسئله . البته خوزستاني غیر عرب بیشتر قاتي مي شوند. بقیه
مثال یك سرپرست ترك سعي . حتي توي گروههاي كاري هم هست
  .  انتخاب كندمي كند كارگرانشان را از میان تركها

  
آيا از نظر تخصص و مهارتهاي كاري هم بين كارگران مليتهاي 

  مختلف تفاوت هست؟ 
تركها و . افغاني ها و بلوچها كه اساسا كارگر ساده اند. تا حدودي

لرهاي . تو تركها و جنوبي ها مكانیك زیاد است. جنوبي ها فني ترند
همه كساني كه از مثال . اصفهان هم تویشان فني زیاد دیده مي شود

یا یك روستاي دیگر از آذربایجان . فالور جان مي آیند جوشكارند
یك چنین تقسیم بندي . كه همه شان راننده ماشین آالت سنگین اند

  .هائي هست
  

استخدام كارگران چگونه است و مزد چطوري پرداخت مي 
  شود؟ 

م ما معموال مستقیما به منطقه عسلویه رجوع مي كنیم و مي گوئی
بیشتر . فالن كار را بلدیم و توسط یك شركت استخدام مي شویم

. كارگران از طریق هم والیتي هاي شان با خبر مي شوند و مي آیند
البته هر شركت پیمانكاري یك تعداد كارگر ثابت دارد كه سالها با آن 

هیچ . ولي اكثریت در محل استخدام مي شوند. شركت كار كرده اند
به قرار دادهاي كاري ما  . قانوني هم وجود نداردشرط و شروط و 

كاغذ سفید مي گویند یعني یك كاغذ سفید كه زیرش امضای كارگر 
در واقع هر سه ماه . است راستش حتي چنین كاغذي وجود ندارد

اخراج مي شویم دوباره استخدام مي شویم هیچ حق و حقوقي مثل 
فرما خواست به كلي هر وقت هم كار. بیمه هم به ما تعلق نمي گیرد

  .جواب مان مي كند و با یك چشم باال انداختن بیرون مان مي كند
همیشه دستمزد ما به . اما پول گرفتن از كارفرما مصیبت است

 همیشه از كارفرما .شش ماه تا هشت ماه. تعویق مي افتد
تازه بعد از كلي دوندگي و اعتراض فردي و جمعي . طلبكاریم

ق ما را نقد مي دهد بخشي را هم به صورت كارفرما بخشي از حقو
اگر خیلي هم بخوایي زور بزني مي گوید بیا كال تصفیه حساب . چك
خود نقد .آنوقت یك چك مهلت دار مي دهد و اخراجت مي كنند. كن

این چك را كسي قبول نمي . كردن آن چك یك دردسر بزرگ است

تهاي كند تازه بعضي وقتها بي محل است كسي هم كه سراغ شرك
چونكه از خودشان . بزرگ نمي رود كه چرا چك بي محل كشیدي

فقط بدبخت بیچاره ها را به جرم چك بي محل به زندان مي . هستند
  . اندازند

 .اینجوري كارگر مجبور است به خاطر طلبهایش در شركت بماند
این طریقي است كه كارفرما، كارگر را  همیشه وابسته به خودش 

وري تو عسلویه گیر مي كنیم و ماندگار مي اینج. نگه مي دارد
  .شویم
  

   پس كارگران با چه پولي مخارج زندگي شان را تامين مي كنند
همه كارگران . با پول قرض كردن و این كیسه و آن كیسه كردن

  . و خرج خانواده را اینجور تامین كنند. مجبورند پول نزول كنند
  

  ند؟ يعني عمال دو بار كارگران دوشيده مي شو
آره دقیقا اینجوریه، یك بار كارفرما با دستمزد عقب افتاده 

حساب كنید حقوق . كارگران كلي كار مي كند یك بار هم نزولخواران
دهها هزار كارگر در طول هشت ماه چه مبلغ كالني براي شركتها 

حتي اگر . مي شود و چه اعتبار مالي هر بار نصیب شان مي شود
مسئله گراني . لي بهره نصیب شان مي شوددر بانك هم بخوابانند ك

یك برنامه اي براي ما چیدند . و پائین آمدن ارزش پول هم به كنار
و مجبوریم مدام از شكم . كه هم همیشه طلبكاریم هم همیشه بدهكار

  .خودمون و زن و بچه مون بزنیم
  

  تركيب سني و جنسي كارگران چيست؟ 
مسن ولیكن بیشتر قشر از نظر سني همه جور هستند از جوان تا 

خیلي از جوونها مي آیند ولیكن به خاطر سختي كار . جوان هستند
  . فقط اونهائي كه اس و رس دارند مي توانند دوام بیاورند

اصال محیط مردانه است و  زني نمي تواند . كارگران همه مردند
شنیدم در برخي شركتها در بخش اداري تعداد كمي . انورها رد شود

  . ي كنندزن كار م
بخاطر . اینرا هم بگویم كه فحشا هم توي بومي ها رشد كرد

دوري كارگران از زن شان، بعضي مردهائي كه نمي توانند غریزه 
  . شان را كنترل كنند سراغ زنان تن فروش مي روند

  
با چه سوانح كاري روبرو هستيد؟ آيا از وسايل ايمني 

  برخورداريد؟
داكثر یك جفت دستكش كوتاه ح. وسایل ایمني اصال مطرح نیست

به جوشكار بدهند یا به سرپرستي هم دستكش و كفش كار مناسب 
باید بیائي ببیني لباس و كفش كارگران چه رنگي است، هفت . بدهند

شلوارها با بند بسته شده و كفشهاي . هر كي یك جور. بیجار است
معموال همان كفشهاي كهنه كارگري كه تسویه حساب . پاره و پوره

  . كرده را به كارگر جدید مي دهند ولي قابل استفاده نیست
اصال كار كردن توي شركتهاي . سوانح كاري فت و  فراوونه

معروف است وقتي یك . پیمانكاري یعني با جان خود بازي كردن
پیمانكاري ساختن سدي را بر عهده مي گیرد همان اول مي گوید 

  . كشته مي دهد١۵ - ٢٠این پروژه 
هیچ چیز به . ح كاري در عسلویه حكایت دیگري دارداما سوان

 یكي از سوانح .اندازه جون و سالمتي كارگر بي ارزش نیست
هم در جاده هاي معمولي درب و . كاري دائمي تصادفات است

داغان نزدیك به عسلویه هم هنگامي كه سراغ مسیر لوله ها مي 
ه با دیگر چونكه فرق خط لول. البته جاده اي در كار نیست. رویم

ماشینها . كارهاي پیمانكاري این است كه از كنار آبادي ها نمي گذرد
باید مسیرها و شیبهاي ناجور را بروند خیلي وقتها چپ مي كنند 
كلي كارگر در این تصادفات كشته یا زخمي و ناقص و فلج مي 

  . دست یكي مي شكند و كمر یكي دیگر. شوند
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دست یكي زیر لوله مي ماند  .سوانح دیگر، سوانح هنگام كار است
یا انگشت كارگري بین اتصال لوله ها له مي شود یا دست شان 

   .زیر قطعات ماشین آالت سنگین مي مانند و معیوب مي شود
دردناكترین سوانح، مرگ كارگران هنگام كارگذاشتن یا تست لوله 

یكي از دوستانم تعریف مي كرد كه چطور یك كارگر جوان . هاست
نگامي كه لوله ها را براي تست به آب بسته بودند در اثر افغاني ه

ریزش جداره سه متري كانال رفت زیر لوله و همینطور در آب و 
. مرگش مثل فرو رفتن تو مرداب بود. گل دست پا زد و خفه شد

تنها چاره  این . هیچكس هم كاري نتوانست بكند. ذره ذره فرو رفت
اما كسي جرئت انجام اینكار را . بود كه جرثقیل لوله را از جا بكند

آن هم در . یعني وارد كردن كلي خسارت به شركت. نداشت
وضعیتي كه به خاطر هر صدمه اي كه یك كارگر به وسیله شركت 
بزند و مثال موتور ماشیني را بسوازند راحت صد هزارتومان 

  . جریمه مي شود
ي اما آمار. خالصه مرتب خبر اینجور اتفاقات بگوش مي رسد

معلوم نیست براي هر چند كیلومتر لوله كشي چند تا كارگر . نیست
  . كشته مي شوند

. غرق شدند» مون«همین تابستان گذشته سه كارگر در رودخانه 
چونكه از شدت گرما كالفه شده بودند و رفته بودند شنا در این 

مردن . اینجور فجایع زیاد است. رودخانه كه آبش شور و تلخ است
  . دي تو این منطقه شده استیك چیز عا

یكي از تكان دهنده ترین و دلخراش ترین آن كه فیلمش هم 
در منطقه . موجود است از بین رفتن یك راننده به خاطر سیل بود

عسلویه بعضي وقتها به خاطر بارانهاي شدید سیل ناگهاني راه مي 
یك راننده با یك . یعني دو ساعته سیل مي آید و مي رود. افتد
. ن لندرور قراضه شركت توي یكي از مسیل ها گیر كرده بودماشی

امكان این بود كه ماشین اش را ول كند و خودش را نجات دهد 
و هر . ولي از ترس از دست دادن كارش رو فرمان ماشین ماند

. چي بقیه گفتند كه سیم بكسل را بگیر و بیا بیرون حاضر نشد
مازي خواند و آخرش رفت روي سقف ماشین سیگاري كشید و ن

. اشهدش را گفت تا آب باال اومد او و لندرور را با خودش برد
چند تا دختر داشت بعد از . بیچاره یك پیرمرد بود، كار دومش بود

فیلم . سي سال كار در جاي دیگر آمده بود براي این شركت كار كند
بعدا هم كارفرما اعالن كرد كه پیرمرده . این واقعه موجود است

  . ده و تقصیر خودش بودرواني بو
. عالوه بر این سوانح باید نا امني توي راهها را هم اضافه كنم

یك جائي . شبها راهها امنیت ندارد یك عده هم راهزني مي كنند
بدشانسي بیاوري و یك ذره هوا . هست در منطقه به اسم دزدگاه

جلویت . تاریك بشود خطرش هست كه گیر راهزنهاي مسلح بیفتي
رند و لختت مي كنند و اگر مقاومت كني یا لت و كوبت را مي گی

تا حال براي راننده ها كلي از این اتفاقات . مي كنند یا مي كشند
ولي هنوز . تازه مي گویند اوضاع بهتر از سابق شده است. افتاد

  .جنازه هائي اینور و آنور پیدا مي شود
  

  آيا كارگران از امكانات درماني برخورداند؟ 
عسلویه كه فقط یك درمانگاه دارد . چ چیزي موجود نیستهی. ابدا

در سراسر منطقه . بعضي وقتها یك دكتر هندي به آنجا سر مي زند
. اي كه كارگران كار مي كنند حتي یك پرستار هم دیده نمي شود

  .حتي یك قرص سر درد هم پیدا نمي شود
كسي هم اگر دچار سانحه بشود باید همشهري هایش فكري به 

چند وقت پیش یك كارگر لر كمرش شكسته بود، ماشین .  بكنندحالش
شركت هم تو راه خراب شد باالخره محلي ها با ماشین شان او را 
به عسلویه رسانند و از اونجا همشهري هایش یك ماشین اجاره 

  . كردند و او را به اصفهان بردند

سم به تابستان كه وبا اومد یكي را فرستادند با سمپاش تو بربیابون 
  . خیلي خنده دار بود. آبها مي زد

ماالریا هم كه مي گویند دیگر تو دنیا از بین رفته دوباره در این 
تنها داروي دم دست كه اگر رك بگویم . منطقه شیوع یافته است

  . قدري دردهاي جسمي كارگران را آرام مي كند همان تریاك است
وقعیت شان با ما البته كساني كه در بخش پتروشمي كار مي كنند م

فرق مي كند آنها از امكانات درماني برخوردارند ولیكن بخش 
  .درماني پتروشیمي هیچ كمكي به بقیه نمي كند

 من یك بار .هیچیك از كارگران از بیمه درماني برخوردار نیستند
 سال براي یك شركت كار مي كرد او ٣٨یك كارگري را دیدم كه 

بود و دستش هم در اثر سوانح از نوجواني كارش را شروع كرده 
ازش پرسیدم بیمه هستي گفت كال یك هفت . كاري معیوب شده بود

. هنوز هم باید مثل سابق كار كند. هشت سالي برایش بیمه رد كردند
قیافه اش . چونكه مدام اخراج مي شد و دوباره سر كار بر مي گشت

  . مثل یك پیرمرد هشتاد ساله بود
ن سر بیمه شان به كارفرما ها فشار مي ولي مدتي است كه كارگرا

  . آورند
  

  ؟ وضعيت تغذيه و بهداشت كارگران چگونه است
سال تا سال غیر از هندوانه . در مورد غذا گفتم كه چگونه است

مشكل اصلي این است كه غذا به حد . كسي رنگ میوه را نمي بیند
  تا حال.سطح بهداشت آشپزخانه هم خیلي پائین است. كافي نیست

. چندین بار كارگران بطور دستجمعي دچار مسمومیت غذائي شدند
  . این موضوع به روزنامه ها هم راه پیدا كرد

. مي داني این داستان غذا دادن كارفرما براي منافع خودش است
تازه  این كار مثل صدقه دادن است تا . مي ترسد كارش عقب بیفتد

یك جور . نه نماندحق كارگر این است كه گرس. اینكه حق ما باشد
خدا نكند یكي برود لقمه اضافه تر بخواهد الم . منت گذاري است
تازه خیلي وقتها اگر كارگري كارش طول بكشد . شنگه بپا مي كنند

و شب دیر برسد و دوستانش هم برایش غذا نگرفته باشند شب باید 
  .گرسنه بخوابد

كني سرجمع حساب . برنامه همه شركتهاي پیمانكاري همین است
از نظر . كمترین هزینه یك پروژه، هزینه رفاه آدمهاي آن است

مقایسه با دیگر قسمتهاي یك پروژه این كمترین هزینه است ولیكن 
میلیونها میلیون . همیشه كارفرماها در این زمینه پایشان مي لنگد

رشوه مي دهند، ماشین آالت مي خرند براي مهندسان و روساي 
ه به كارگر مي رسند مي گویند پول شان خرج مي كنند وقتي ك

. همش مي گویند پیمانكار باال دست تر پولهاي مان را نداد. نداریم
معلوم نیست این همه پول كه از فروش گاز در مي آورند و هي 

  . تبلیغش را هم مي كنند كجا مي رود
  

  نابرابري با كره اي ها و نور چشمي ها زياد است؟ 
 مثل كره ایها كال با ما فرق مي وضعیت كارگران خارجي. خیلي

كند آنها حقوق به دالر مي گیرند پول هواپیمایهایشان را شركت 
من شنیدم كه براي شان در كمپهاي شان استخر هم . شان مي دهد

و . توتال در عسلویه خودش هواپیماي اختصاصي دارد. زده اند
  . ربطي به شركت هواپیمائي ماهان ندارد

اینها همان آقازاده . ن زندگي را اینجا دارندنورچشمي ها هم بهتری
ها هستند كه حال كار بلد باشند یا نباشند یك مقامي توي این 

از . همه چیز در این اختیارشان هست. شركتهاي پیمانكاري دارند
مثال . ماشین آخرین مدل كولر دار تا خانه هائي با همه نوع امكانات

غذاي این . ك میلیون تومانماشین براي شان اجاره مي كنند ماهي ی
بهترین غذا و . نورچشمي ها هم زمین تا آسمان با ما فرق دارد

و  اصال با ماها قاتي نمي . خدمه را دارند و خاویار مي خورند
  . عار دارند با ما نشست و برخاست داشته باشند. شوند
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  كنترل كارگران چگونه است؟  

اید چند پست بازرسي ب. رفت و آمد به عسلویه چندان آسان نیست
 دو تا چیز .ماموران انتظامي و كره اي ها را از سر بگذارني

كنترل كلي كارگران را براي شان آسان مي كند یكي مواد مخدر 
معتاد كردن واقعا بخشي از كنترل و سركوب . دیگري تفرقه
چون . اعتیاد دیگر مفهوم كارگر را عوض مي كند. كارگران است

شود، بیعار مي شود و دنبال همبستگي با بقیه اراده اش ضعیف مي 
  . كارفرما ها هم همین را مي خواهند. نمي رود

دامن زدن به تفرقه میان كارگران ملیتهاي مختلف هم كه جاي خود 
اینجوري فقدان ماموران انتظامي را در بیابون جبران مي . دارد
  . كنند

ر را گیر مي همانطور كه گفتم هزار تا بند دیگر هم هست كه كارگ
. كمپهاي عسلویه براي ما مثل اردوگاههاي كار اجباري هستند. دهد

حتما فیلمهاي اردوگاههائي كه هیتلر براي لهستاني ها درست كرده 
یا فیلم هاي اردوگاههاي . بود، را دیدي وضع ما آنطوري است

كاري كه  آمریكائي ها براي زندانیان درست می كردند را دیدي كه 
باور كن وضعیت ما در عسلویه .  از آنها كار مي كشندچطور بزور

  .اینطوري است اصال غلو نیست
اش مي رود انگار پرواز مي كند »  رست«یك كارگر وقتي براي 

وقتي بر . قبراق است. مثل زنداني كه چند روز مرخصي مي رود
و انگاري . مي گردد خموده است و غم از سر و رویش مي بارد

اینه وضعي كه براي ما جور . ش خراب مي شوددارد دنیا رو  سر
  !اینجا بر لبي خنده نمي بیني. كردند

وقتي این همه كارگر . یك زندگي حیواني براي ما درست كردند
یك كاري ! معتاد را مي بینیم به فكر آدم مي آید كه این شد زندگي

. براي اینها ما هیچ ارزشي نداریم. كردند كه مثل كرم تو هم بلولیم
اي شان مثل یك دستمال كاغذي هستیم كه پس از مصرف بر

اینها . كارگر كه ارزشي در مملكت ما ندارد. دورمان مي اندازند
شر و ور است كه مي گویند در اسالم بر دست كارگر بوسه مي 

  .  زنند
آدم . ما را با پیشرفته ترین تكنولوژي به عصر حجر برگرداندند

كه چطوري . ساختن اهرام مصریاد زمان فراعنه مصر مي افتد و 
 براي این آقایون .برده ها بیگاري مي كردند تا اهرام درست شود

هم اینطوري است باید خط لوله هر جوري شده تمام شود تا یكي از 
براي اینها كارگر . بزرگترین منابع استخراج گاز دنیا ساخته شود

 مثل این ها زندگي ما را. جزئي از گاز است كه باید مصرف شود
گاز مصرف مي كنند تا این دفعه به جاي دالرهاي نفتي دالرهاي 

اگر نفت و گاز كارش درست بود كه زندگي ما . گازي گیرشان بیاید
ایراني جماعت كه از عسلویه سود نمي برد مگر یك . اینطوري نبود

چرا باید شركت . عده گردن كلفت، كه گردن هایشان كلفت تر شود
اگر اینها مال ایران است . منطقه را كنترل كندكره اي بیاید و این 

چرا  همه تاسیسات مال توتال است چرا باید خارجي بیاید اینجا را 
مي گویند بعد از اتمام تاسیسات عسلویه كره اي ها قرار . كنترل كند

، »كاغذ سفید قرارداد كارفرما با كارگر«آن روي . است بمانند
ن آقایون با این جور شركتها است كه ای» کاغذ سفید قرار دادي«

اگر گاز منافعش براي مردم بود حتما حق . سر نفت و گاز بستند
موضوع این است كه از همان خشت . كارگر هم پرداخت مي شد

  . اول همه چي كج است و در نتیجه تا ثریا دیوار كج مي رود
  

با اين وضعيت ناگوار كارگران آيا مبارزاتي در اين منطقه 
ل همين موقع ها  روزنامه ها خبر دادند كه يك هست؟ پارسا

كارگر با كلت و نارنجك رفته بود عده اي را گروگان گرفته بود 
  ماجرا چي بود؟ . كه حقوق معوقه اش را بگيرد

اما در این منطقه با این . من از جزئیات این ماجرا خبر ندارم
. شرایط كاري همه چیز امكانش هست و هیچ چیز غیر ممكن نیست

تقریبا اكثر كارگران كارگاهها مجبورند هر از چندگاهي براي 
دریافت حقوق شان یكي دو روز اعتصاب كنند تا مزدشان پرداخت 

 كارگزیني هم معموال یك جوري سر و ته قضیه را هم مي .شود
مي گوید اگر همه حقوقتان را مي خواهید بیائید تسویه حساب . آورد

قرار . این یعني اخراج از شركت. كنید و یك چك مدت دار مي دهد
اخراج هم یعني بیكاري و آنقدر كارگر . داد و مقرراتي هم كه نیست

دنبال كار  فت و فراوان است كه مشكلي نیست كه شركت كارگر 
با بقیه هم یك جوري كنار مي آید یك ماه را مي دهد، . جدید بیاورد

خالصه چك مهلت دار مي دهد یا بقیه را مي گذارد ماه بعد و 
  . اینجوري كش مي دهند و سر و ته قضیه را به هم مي آورند

  
 سال باالخره در عسلويه اداره كار شدر خبرها بود كه بعد از ش

   آيا اين مسئله تاثيري در وضعيت شما دارد. باز شد
 سال بیایند شاین مملكته كه بعد از ش. اینها همه سیا بازي است

ا حاال چه بالئي سر این پنجاه هزار اداره كار باز كنند و نپرسند ت
 دولت كه خودش یك پاي اصلي این پروژه. كارگر آمده است

تازه كي اداره . عسلویه است و نمي تواند بگوید من خبر نداشتم
یك عده اونجا نشسته اند . كار مدافع حق كارگران بود كه االن باشد

 به نفع كه هر وقت مسئله اي پیش بیاد بیایند یك جوري اوضاع را
مثل نیروي انتظامي كه كارش همیشه . كارفرما رتق و فتق كنند

  . دفاع از شركتهاست
قانون كار هم كه كشك است كشكي كه از كارخانه هاي بزرگ 

  .تهران آنور تر نمي رود
  

  ماجراي درگيري مردم محلي با كره اي ها چه بود؟ 
. حدود چهار سال پیش اتفاق افتاد. ماجراي دلخراشي بود

كارگران كره اي هوس زن مي كنند و از نگهبان كمپ شان فاحشه 
معلوم . مرده هم رفت زنش را آورد كه پولي گیرش بیاید. خواستند

نگهبانه هم . نیست كره اي ها با این زن چكا ركردند كه مي میرد
. داشت جنازه را میبرد كه مخفیانه دفن كند كه محلي ها مي فهند

سه روز .  مي كنند به كمپ كره اي هامردم داغ مي كنند و حمله
خیلي سریع نیروي انتظامي آمد و جلوي . درگیري و زد خورد بود
اینها به جاي اینكه از حق مردم دفاع كنند از . مردم بومي را گرفت
  . كره اي ها دفاع كردند

  
چه كاري براي . اخيرا احمدي نژاد سفري به عسلويه داشت

  كارگران انجام داد؟ 
كلي تبلیغ كردند كه ببینید چقدر .  اون سفر جوك بودخود!هیچي

و با همان هواپیمای معمولي كه بقیه به عسلویه . خاكي و ساده است
كلي هم تو . مي آیند اومد و هیچ تشریفاتي هم برایش نگرفته بودند

خوب بعضي كارگران هم . روزنامه ها سر این مسئله تبلیغ كردند
 خاتمي براي افتتاح چند فاز آمده مخصوصا پارسال كه. باورشان شد

جشن سلطنتي گرفته . بود نمي داني كارفرماها چكار كرده بودند
اما امسال احمدي نژاد . بودند، فقط كالسكه شاه را نیاورده بودند

بگذریم . با چند نفر كنار بقیه مسافران هواپیما نشست. اینجوري آمد
 امنیتي ریخته كه آنروز فرودگاه عسلویه مثل مور و ملخ مامور

اینرا هم بگم كه هزینه امنیتي سفرهاي سران حساب و كتاب . بودند
چونكه از یك ماه قبل براش كار مي كنند و برنامه مي ریزند . ندارد

  . و همه چي را كنترل مي كنند
خالصه احمدي نژاد اومد و خودي نشان داد و چند جا سر زد و 

 ها را بردارید و »رست«تنها كاري كه كرد گفت این . برگشت
هواپیمای شرکت ماهان را هم بردارید یا كم كنید و همان 
هواپیماهاي شركت نفت بماند كه همه كس نمي توانند باهاش سفر 
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اینجوري مي خواست تا آدمها مجبور شوند همانجا بمانند و . كنند
بروند زن و بچه شان را بیاورند و یا اگر نخواستند نیایند و 

  .  محلي ها واگذار شوداینجوري كار به
مگر امكاناتي ! ارواح شكمشان، دلشان براي بومي ها مي سوزد

براي منطقه گذاشتید؟ نه امكان تحصیلي هست نه امكان یادگرفتن 
تنها كاري هم كه االن مي توانند . فني جز بدبختي و آوارگي و اعتیاد

شنیدم وزیر  نفت و روساي شركت نفت . انجام دهند نگهباني است
. این محلي ها هیچ تخصصي ندارند. بهش گفتند بیخود زر زر نكن

این هم از طرحهاي اقتصادي آقاي . اینجوري كار پروژه مي خوابد
رئیس جمهور كه با كارگر نوازي ظاهري دنبال پول گازش است تا 

  . دولتش بچرخد
  

  آيا كارگران در انتخابات به او راي دادند؟ 
من اون روز .  به هیچ كي ندادنددور و بري ها ما كه اصال راي

كسي تو كمپ راي نداد هر كي . ام بود» رست«تو كمپ بودم وقت 
یك جوري بهانه آورد یكي خودش را سرگرم لباس شستن كرد اون 

كارفرماي شركت ما هم . یكي خودش را به مریضي و خستگي زد
چهار تا ماشین با چند تا ایادي خودشان راه انداخت كه بروند سر 

البد خبر . زود هم برگشتند و رفتند.  از كارگران راي بگیرندخط
  .دادند كه پنجاه هزار تا راي تو عسلویه جمع شد

  
با اين اوضاعي كه تعريف كردي راه حل اين همه مشكالت را 

  چي ميبيني؟ 
و اینجوري . فقط مي دونم كه اینجوري نمیشه. راستش نمي دونم
اي تو مملكت بشه، همه این باید یك كار ریشه . درست بشو نیست

اوضاع بهم بخورد و یك عده سركار بیایند كه از اول دو دو تا 
   .چهار تا كنند و بگویند چطوري از نو همه چي را درست كنیم

این همه ثروت و امكانات است ولي مملكت را به منجالب 
عددي كه در این مملكت هیچوفت نمود پیدا نمي كند همین . كشاندند
آدم سوار ماشین مي شود آب و روغنش .  اه كارگران استهزینه رف

اینها  این اندازه هم به كارگر و زندگي اش اهمیت . را نگاه مي كند
  .  یك شهري مثل بم خراب شد اینها عین خیال شان نبود. نمي دهند

اینرو هم مي دانم كه تا زماني كه كارگر به حقش آگاه نشه و 
باید فرهنگ كارگر . ي مي ماندروشن نباشه وضع همینطوري باق

فرهنگي كه بهش عادت كردند، فرهنگ لودگي، . هم عوض بشه
باالخره . فرهنگ بدبختي، فرهنگ دودوزه بازي و حزب بادي

باید . كارگر هم نیاز دارد كه مثل یك بچه بزرگ شود و تربیت شود
مي دونم كه عوض شدن اوضاع زمان مي . الفباي اولیه را بفهمد

  . هر چي كارگر بیشتر آگاه بشه این زمان كوتاهتر مي شهولي . برد
  

  آيا در عسلويه آدمهاي روشن و آگاه هم هست؟ 
البد تو حلقه خودشان دیگران را راه نمي . اگر باشد نمودي ندارد

من خودم تو . قدیمها دوره انقالب اینجور آدمها زیاد بودند. دهند
بعضي .  بودمشركتهائي كه كار كردم یكسري آدم درست دیده

مهندسها و دانشجوها بودند كه حرفهاي خوبي مي زدند و ما را 
. ولي كم بودند. روشن مي كردند و از حق كارگر دفاع مي كردند
یك دفعه هم نیست . زمانشان هم كوتاه بود و نگذاشتند دوام بیاورند

  . تا حال من تو عسلویه اینجور آدمها رو ندیدم. شدند
ي كه االن مي آیند فقط خودشان را برای ما بیشتر مهندسهاي جوان

معموال یا نفرات . و تافته جدا بافته خودشان را مي دانند. مي گیرند
و فك و فامیل مدیریت اند یا سفارشي اند و  توسط رئیس كمرگ یا 

اغلب . رئیس پتروشمي به پیمانكاران معروفي شدند و استخدام شدند
 زور به كارگر مي آورند تا مواقع اولین كاري كه اینها مي كنند

. این چیز روزانه بهشان تزریق مي شود. عزیز كارفرما شوند
بهشان گفته . الفباي اولیه اي كه یادشان مي دهند كوبیدن كارگر است

مي شود كارگر یعني وصله ناجور و تو باید ازش مثل برده براي 
كولر، تازه خیلي ها نه فني بلدند و تو دفتر، زیر . شركت كار بكشي

یك مهندس یعني یك . پشت كامپیوتر نشسته و ورق بازي مي كنند
من . ولي بیشتري ها اینجوري نیستند. آدم فني كه بكارش وارد است

ولي . منكر تحصیالت شان نیستم و مهندسهاي وارد هم هستند
تقصیر بخش . تقصیر خودشان هم نیست. بیشتري ها اینجوریند

 باید كلي پول بدهند تا اینها یك پدر و مادرشان. دانشگاهي ماست
مدركي از دانشگاههاي آزاد بگیرند و سواد درست حسابي هم 

  . نداشته باشند
  

با توجه به اينكه اين مصاحبه عمدتا در ميان دانشجويان پخش 
   مي شود چه پيامي براي آنان داري

انتظارم از دانشجویان این است كه بیایند خودشان از نزدیك 
. حتي اگر براي چند روز هم شده بیایند.  ببینندوضعیت ما را

. چند تا چند تا بیایند. گردش علمي شان را بگذارند توي عسلویه
مي توانند حتي به عنوان كارگر فصلي بیایند و . گروه گروه بیایند

قانع نباشند به همان چیزهائي كه در دانشگاه تو كله . قاتي شوند
نیت را ببیند و زندگي ما را لمس بیایند از نزدیك عی. شان مي كنند

بیایند . به دیگران اطالعات برسانند. فقط مصرف كننده نباشند .كنند
از . آنجا اطالعات كسب كنند، گزارش و خبر و فیلم تهیه كنند

صداي ما را به . اوضاعي كه براي ما درست كردند افشاگري كنند
گر كه من كار. به گوش مردم دنیا برسانند. گوش همه برسانند

امكانات ندارم كه صدایم را فرضا به گوش كارگران توتال تو 
جاهاي دیگر دنیا برسانم ولي دانشجویان راحتتر مي توانند این 

  . كارها را بكنند
اینجوري شاید آن كارگران . باالخره كار باید از جائي شروع شود

عسلویه كه تو خاك و خل و  مواد مخدر غلت مي زنند هم تاثیر 
وقتي ببینند چند تا جوان از اون سر دنیا آمده اند كمكي به . دبگیرن

  . شان كنند آنها هم به فكر مي افتند كه خودشان هم كاري كنند
اینها همه علم . من نه اقتصاد حالیم است نه كلي چیزهاي دیگه
به ما كه وقتش را . است باید وقتش را داشته باشي كه یاد بگیري

حتما لفظ . جویان بهتر مي دانند و مي تواننداینها را دانش. نمي دهند
قشر تحصیلكرده بهتر میتواند درك . كالم و دیدشان بهتر از من است

شاید دید من نوعي این باشد كه . كند و بهتر مي تواند برنامه دهد
فقط بروم بزنم تو دماغ فالن یارو دق دلي خالي كنم اما با كتك زدن 

 در پیدا كردن راه حل به ما كمك آنها مي توانند. كه حل نمي شود
به شرطي كه آدمهاي درستي باشند فكر و دلشان با كارگر . كنند

  . باشد و دنبال سیا بازي یا ماجراجوئي هم نباشند
  

از اينكه به . من از تو به خاطر انجام اين مصاحبه تشكر مي كنم
ما كمك كردي كه صداي كارگران عسلويه را به گوش ديگران هم 

م و افكار دانشجويان را به درد و رنجي كه بخشي از برساني
  . جامعه ما مي برند جلب كنيم

  
هر . من سعي كردم حقایق را بگویم. من هم از شما تشكر مي كنم

. یك سنگیني بزرگ در دلم بود آنرا خالي كردم. چند تلخ باشد
.  سنگیني كه هزاران هزار كارگر دیگه مثل من روي دل شان هست

  . و قصدم خدمت به كارگران بود.  دلم بود كه زدماینها حرف
حرف دل بود و عمیقا رنگ و نشان واقعیت . درست است

بدون شک اين حرفها باعث مي شود كه . زندگي را بر خود داشت
به بهروزي همه با اميد . چشمهاي زيادي بروي حقيقت باز شود

  ■كارگران جهان
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ۶شماره    بذر    صفحه
 

 

١۴

وئی چه می خواهد؟ بابک احمدی چه می گوید و از جنبش دانشج
)۴(   
  

  پیام دامون 
متاسفانه به دلیل اشتباهی که در ارسال فایلها : توضیح و پوزش

صورت گرفته، ترتیب فصلهای گوناگون این مقاله به هم خورده 
فصل بازگشت به مارکس که در این شماره آنرا مطالعه می . است

بایست کنید، در واقع بخش سوم این سلسله مقاالت می باشد و می 
  .در شماره قبل درج می شد

ما ضمن . مضافا، فصل قبلی بدون انجام تصحیحات نهائی منتشر شد
پوزش از خوانندگان، متن نهائی و تصحیح شده آن فصل را در 

   نشریه بذر –. سایت نشریه منتشر می کنیم
  

  بازگشت به ماركس
  

)                            ١(  
درون چپ  سایه افكنده است  تگوهايشعاري پر طنین بر فضا ي گف

بازگشت به : شعاري كه در هر كوي وبرزن به گوش میرسد: 
.                                                                                                                     ؟!ماركس

ریانات آدمي  حیران در مي ماند كه چه شده است كه اینهمه ج
متفاوت  كه صد و هشتاد درجه با یكدیگر اختالف دارند  همداستان 
شده اند كه باید به خود ماركس بازگشت و تالش كرد ماركس را 
.                                                                                          بهتر فهمید

ست هایي دو آتشه هستند كه از انسان گمان میكند كه اینها ماركسی
بالهایي كه بعضي مفسران ماركس پس از او به سر اندیشه ماركس 
آورده اند دچار خشم و غضب  گشته اند و تصمیم به اقدامي گرفته 

كه اینان ماركسیست هایي هستند كه تمام  وجودشان را كینه . اند
ونفرت نسبت به كساني كه اندیشه هاي ماركس را تبدیل به 

و اینك رها از این . كرده اند در بر گرفته است" توتالیتر"كومتهاي ح
متن پشت "حكومتها و دربرابر  این حكومتها و براي پیدا كردن   

و راهي براي برپِِائي حكومتهاي سوسیالیستي نو به "  انبوه تفسیرها
كوششي  فراتر از توان آدمي دست مي زنند تا ماركس را بهتر 

  ..بفهمند 
نسان بر این مي رود كه چه بالیي شاگردان انقالبي ماركس گمان ا

بر سر اندیشه ماركس در آوردند كه تالش  كردند به اندیشه هایش  
پایبند بوده و با این اندیشه ها در ساختن جهاني نو شركت كنند،  
حكومتهاي سوسیالیستي را بسازند و جهاني یكسر  تازه را در مقابل 

 و امپریالیستي و دیكتاتوري هاي جهان كهنه سرمایه داري
بورژوائي كه    بخش بزرگ بشریت  را در خود مي فشارد بنا نهند 
. ، جهاني كه ازكاستي هاي هر چیز نو وتازه ونا كامل رنج میبرد 

جهاني كه امپریالیستها و مرتجعین با تمام توان با آن مقابله كردندو 
نمندتر از پیش سر در نهایت دچار شكست موقتي شد تا دوباره توا

بر افرازد                                                                     
خود این سازندگان جهان نوین، كه از علم خدا داد بي بهره بودند و 
روي پیشاني شان نوشته نشده بود كه تا آخر  زندگیشان بدون خطا و 

.                                                                                                               شدنداشتباه خواهند بود، نیز مرتكب اشتباهاتي
اینان میدانستند كه ساختن جامعه و جهان نو كار و زحمتي فزون از 
حد را خواهان    است و میگفتندانسان آرمانخواه باید بداند كه در 

 مشكالت و دشواریهاي بسیار پیش مي اید و راه ساختن جهان نو
.                                                  اشتباهات و شكستها در پیش است

آنان میگفتند  شناخت جهان نو و پیشبرد ساخت آن محتاج یك دور  
 نابساماني ها و – دشواریها – گذر  از عمل ساختن و رنجها كامل

                                                      .است .....اشتباهات و
آدمي گمان میكند این كسان كه صحبت از بازگشت به ماركس را 
مي كنند تصورشان این بود كه اگر این شكستها و این فرو ریختن 

ها عاید ما شده است بعلت آنست كه ما ماركس را درست نشناخته 
و  شاگردان انقالبي او راه را . ماو را بدرستي تفسیر نكرده ای. ایم

  !و  اینك اینان راه درست را بازگو مي كنند. به خطا رفته اند
این كسان گفته اندو میگویند  برخي از آثار ماركس مثال . اري

در اواسط قرن بیستم منتشر شده "  فلسفي–یادداشت هاي اقتصادي "
ان شاید رهبران مردم.و اگر این اثر زودتر منتشر شده بود

كشورهائي كه در راه انقالب و سوسیالیسم گام نهادند احتماال 
زیرا در این كتاب ماركس . مرتكب این خطاها كه شدند، نمي شدند

انسانگرا و طبیعت گرا است كه تضاد اساسي جامعه سرمایه داري 
 بیگانگي از محصول كار و از خودش –را بیگانگي انسان از كار 

راي اینكه جامعه انساني دگرگون شود و ب. و دیگران دانسته است
  .پایان داد"   بیگانگي "باید به این 

اما انسان وقتي كتابها و نوشته هاي اینان را میخواند و برنامه هاي 
انسان كه منتظر . عملي آنها را مي بیند آه از نهادش بر مي آید

جستجو در متون ماركس براي كشف آنچه خود ماركس میگوید 
ان متوجه میشود كه همه این حرفها كشك است و باد بود، به ناگه

این كسان براي زنده كردن اندیشه ماركس سراغ او نرفته . هوا است
نابودي " بازگشت به ماركس"اند بلكه زیر عنوان  پر زرق و برق 

زیر  پرچم  . اندیشه هاي انقالبي او و بر انداختن او را پي میگیرند
. مرگ اندیشه او را تعقیب میكنندزنده كردن اندیشه هاي ماركس، 

اندیشه هاي  تكامل یافته، برا " ماركس جوان"زیر لواي برگشت به 
و این نكته . شده و مشخصترگشته و انقالبي او را تعقیب میگیرند

اساسي به فراموشي سپرده میشود كه ماركس و انگلس به مدت 
اگون نزدیك به نیم قرن اندیشه هاي ماركسیستي را در اجزاي گون

آن به پیش بردند و  خطوط آن را روشنتر و مشخص تر تدوین 
.                                                                                                 كردند

" بیگانگي واز خود بیگانگي انسان"این كسان زیر عنوان مبارزه با  
كراسي بورژوائي میپردازند و در جامعه سرمایه داري به تبلیغ دمو

مبارزات انقالبي كارگران را براي نابودي استثمار وبر پائي 
  .حكومت نوین تخطئه میكنند

این جریان بازگشت به ماركس بي اختیار انسان را بیاد جریان 
در آنجاو . در اروپا در اواخر قرن نوزدهم مي اندازد" آزادي انتقاد"

انسه از دل جریانهاي  سوسیال بخصوص در كشورهاي  آلمان و فر
جریاني برخاست كه زیر بیرق آزادي ) كمونیست آن زمان(دمكرات 

 انرا  انتقاد  به تجدید نظر در مباحث اساسي ماركسیسم دست زد و
این جریان  بگونه اي گسترده در تمام . تبدیل به لیبرالیسم كرد 

  .كشورهاي صاحب جنبش پخش شد
هستیم كه تحت عنوان بازگشت به اینك نیز  جریاني را شاهد 

" تجدید نظري"ماركس  علي الظاهر قصد دارد كه ماركس را از 
اما در  . كه شاگردان انقالبیش در نظریات او انجام دادند نجات دهد

ماهیت پوششي است براي تجدید نظر واقعي در اندیشه هاي انقالبي 
 از اگر آن جریان تحت عنوان ازادي انتقاد میخواست. ماركس

ماركسیسم انتقاد كند ودر آن تجدید نظر نماید اینك این كسان 
.  میخواهند ماركس را از تجدید نظر شاگردان انقالبیش نجات دهند

  !و االظاهر اصالت آنرا به باز گردانند
اینك ما با یكي از كساني روبروئیم كه نه در جنبش چپ بلكه در 

 بوق و كرنا مي دمد را در" بازگشت به ماركس"بیرون از آن شعار 
  . و به چپها نیز توصیه میكند این شعار را فرا روي خود قرار دهند 

  
)                      ٢(  

  ؟"بر میگردد"چگونه آقاي احمدي به ماركس 
  :مي نویسد" ماركس و سیاست مدرن"اقاي احمدي در كتاب 

 در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم جنبش فكري اي نیز براه افتاد"
  )۴صفحه ." (كه بازگشت به آثار خود ماركس را تشویق میكرد
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   صفحه  بذر  ۶  شماره
 

 

١۵

همه سبب شدند كه توجه به اندیشه هاي خود ماركس رها از ".... 
همانجا همان ......."( تأویل هاي بعدي آن اندیشه ها شكل گیرد

  )صفحه
كار فكري ماركس چندان دستخوش تأویل و تفسیرهاي فراوان بوده "

ان با همدیگر متفاوت و متعارض بوده اند كه و این تأویل ها گاه چن
دیگر ': آدم یاد گفته مشهور نیچه در مورد انقالب فرانسه مي افتد

باز شناختن متن از پس انبوه تأویل ها كاري است بسیار دشوار، 
  )همانجا همان صفحه ."( انگار متن پشت تفسیرها گم شده است

كاپوي كشف واقعیت ما كه خواننده جستجوگري هستیم و در ت. باري
ماركس، چشم به دهان آقاي احمدي میدوزیم و مشتاقانه خواهان آن 

اما . میشویم كه احمدي ما را در تفسیر متون ماركس یاري دهد
معلوم میشود كه او مخالف تأویل . احمدي بزودي ما را نومید میكند

اتفاقا او این تأویل ها و تفسیرهاي . و تفسیرهاي فراوان نیست
ن و جور و واجور را قبول دارد و در كتابش از همه آنها یاد فراوا

  .او خود نیز در نهایت یكي از آنهاست. میكند 
" ( حجاب هایي را كه بروي ماركسیسم افكنده شده"او كه میخواست 

را كنار بزند در نهایت با حجاب هاي فراوان كاري  ) ۵صفحه 
 این حجاب كه ایشان .ندارد و فقط با یكي از این حجاب ها كار دارد

لنینیسم در  . است ) ۵صفحه " ( حجاب لنینیسم"به آن كار دارد 
یعني آن تئوري و تاكتیكي . است )۵صفحه " ( بدترین حجاب" واقع

كه در یكي از بزرگترین و پر جمعیت ترین كشورهاي جهان 
صورت عملي یافت و واضع آن یكي از بزرگترین رهبران انقالبي 

  .ي لنین بودتاریخ بشري یعن
این حجابي است و در واقع تنها ویا عمده ترین حجابي  است كه 

یعني درست . اقاي احمدي میخواهد از روي ماركسیسم پس بزند
همان حجابي كه اتفاقا اندیشه هاي ماركس را تحریف نكرد و آنها را 

مخالفت با لنینیسم در واقع مخالفت با . بدرستي گرفت و تكامل داد
  . اساسي ماركس استاندیشه هاي

آیا ماركس لقمهء چرب و نرمي براي این كسان خواهد بود؟                                                   
  :او میگوید. ببینیم از ماركس پس از خوانش بابك احمدي چه میماند

آسان میتوان فهمید كه ماركس در تحلبل شماري از مسائل "
خت برخي گرایشهاي اصلي حركت و  دورانش،  و بویژه در شنا

همان كتاب . "( دگرگوني جامعه سرمایه داري، اشتباه كرده است
   )  ٣٠صفحه 

شماري از خوانندگان امروزي اثارش علم باوري، رئالیسم فلسفي "
یعني قبول ضرورت و جبر (غیرانتقادي، جنبه هاي پوزیتویستي 

بنیاد متافیزیكي و مهمتر از همه  )...كنار آزادي فعالیت انساني
  همانجا ."نگرش فلسفي او را نادرست مي داند

باورش به سرشت اجتماعي انسان، بي باوري اش به آشوب دروني "
  همانجا."كهنه گرایانه مي نمایند... و باطني آدمي 

او به رهایي ) یعني همان ماتریالیسم تاریخي(نگرش مسیانیك" 
ر جامعه كمونیستي انسان، تصوري كه از رهایي و سعادت بشري د

به دست میداد، جامعه اي كه به اندازه آرمانشهرهاي متفكراني كه 
یعني (آنان را تحقیر میكرد، خیالي و از جنبه هایي حتا مضحك بود 

  ".به هر رو پذیرفتني نیستند....و) جوهر همه آنچه ماركس گفت
تصوري كه ایجاد مي كرد كه مي داند چگونه وضع طبیعي "

 آن جنبش رهائیبخش  و عیني مردمان را مي آفریند ،مطلوب درست 
را كه بر  این اساس پیش بیني مي كرد ، مشكوك مي نمایند و به 

  همانجا ." هر رو پذیرفتني نیستند
ماركس را مورد انتقاد قرار دادند كه بنیاد فكرش استوار بر تقلیل " 

 هر دگرگوني فرا ساختاري را به   گرائي اقتصادي بوده و
گفته اند او علیت باور یا  . گونیهاي بنیاد اقتصادي فرو مي كاستدگر

و  تك علت نگري را به جاي چند علت نگري . دتر مینیست بود
انسان را دربند موقعیت هاي تاریخي مي دید و ...  برگزیده بود 

نگرش جبر باورانه ....ارزشي براي انسان تأویل گر قائل نبود

صوصي لزوما به معناي محو استثمار و اینكه  محو مالكیت خ...اش
شماري از این اتهام ها به نظر وارد و درست مي آید ..... نیست و

و در مورد برخي دیگر میتوان بحث كرد كه دست كم بصورت این 
چقدر احمدي هواي ماركس را ". (اتهام هاي تند چندان وارد نیستند

متوجه فاصله به هر رو اما با توجه به انتقاد ها میتوان ) ؟!دارد
همانجا .  ( عظیمي كه ماركس را از دوران ما جدا میكند، شد

  ) جمالت داخل پرانتز و تاكید از ماست ٣١صفحه 
نگرش ماركس به مسائلي چون جنبش مستقل زنان سخت محدود و "

اینها را یك . (ضد زن است... و زبانش.... ویكتوریایي مي نماید  
در آثارش یافتني ... ودافكار  ضد یه!). نیچه اي میگوید

شماري از عوارض ویرانگر تكنولوژي را دست كم ......است
بي اعتقادي اش به امكان پیدائي و تحكیم دولت دمكراتیك . گرفته

روشن است كه او "و ." به نظر نا درست مي اید.....بورژوائي
را بكار مي برد و ار آن دفاع " وقتي قاعده دیكتاتوري پرولتاریا

ن را دستاورد نظري كار خود به حساب میآورد چه واكنش میكند و آ
و حتما (تندي را در خواننده آزاد اندیش امروزي  بر مي انگیزد 

خواننده آزاد اندیش امروزي مي داند كه آقاي احمدي طرفدار 
و حتا اگر دیكتاتوري پرولتاریا را ) دیكتاتوري بورژوازي نیست 

" وري اكثریت افراد جامعهدیكتات"بمعناي مورد نظر او بعنوان 
بدانیم در سخن سیاسي امروز امري ناسنجیده و غیرقابل دفاع 

و حتما  آقاي احمدي میخواهد ما را مجاب كند كه  ."  خواهد بود
امروزه  ما شاهد دیكتاتوري نه اقلیت استثمارگران بلكه دمكراسي 

و بي اكثریت (اكثریت، و نه تنها اكثریت بلكه دمكراسي همه مردم 
نه، آقاي احمدي هرگز .  و یا باید آن را طالب باشیم. هستیم) اقلیت

؟ كه آنچه اكنون در كشورهاي امپریالیستي و در !معتقد نیست
وجود دارد " دمكراسي سیاسي"دیكتاتوري بورژوازي تحت عنوان 

  !و یا حداقل در این جهت پیش میرود . دمكراسي براي همه  است
ماركسیسم مثل یك ماهي است كه در : دمیشل فوكو یكبار گفته بو"

." آب سده نوزدهم شنا میكند، این ماهي در آب سده بیستم میمرد
  همانجا 

و آقاي احمدي كه میخواهد از زنده بودن  ماركس دفاع كند چنین 
  : میگوید

كتاب حاضر مي كوشد تا صحت حكم فوكو را درباره اندیشه خود "
 كه تجربه واقعي و عملي. ایدماركس و نه در مورد ماركسیسم بیازم

" مالك مورد قبول ماركس هم بود درستي گفته فوكو را چون با
همانجا جمالت داخل ." مطرح شود ثابت میكند" مبتداي  ماركسیسم

و كشورهایي كه ....یعني حجاب هاي لنینیسم (پرانتز از ماست  
  )انقالب سوسیالیستي كردند

حجاب هائي كه متن ماركس چنین است كنار زدن انبوه تفسیرها و 
  ؟!را گم میكرد

  
)                        ٣(  

  !وقتي بایك احمدي از زنده بودن اندیشه ماركس دفاع میكند
  اما از ماركس چه باقي میگذارند این باز گردانندگان به ماركس؟

اما جائي كه با اندیشگر، فیلسوف و یا دانشمندي روبروئیم "........
رك مباني فكري او میتواند موجد پرسش هائي تازه كه تالش براي د

چشم پوشي از كار فكري اش آن هم با !) خوشا بحال ماركس(شود 
خوشا بحال (ادعاي مرگ آن اندیشه كاري نابخردانه مي نماید 

ما ) ماركس كه بابك احمدي از زنده بودن اندیشه هاي او دفاع میكند
 به روزگار خود منتقل كنیم باید بتوانیم كه اندیشه هاي آن متفكر را

چقدر اقاي احمدي از ." (و به آن رها از تأویل هاي پیشین بیندیشیم
او ، نه اصال و نه ابدا تأویل هاي . تأویل هاي پیشین رها است

را تكرار ....برنشتین، كائوتسكي و اروكمونیسم و كمونیسم غربي 
تي كدام براس!!) باور كنید ایشان تأویل تازه اي دارند. نمیكند

فیلسوف و نظریه پردازي را سراغ دارید كه هیچ اشتباهي در 
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آقاي احمدي مطمئن هستید كه براي بررسي اشتباهات (كارش نبود؟ 
و هرچه گفته در تجربه عملي و ) ماركس وارد عرصه شده اید

و در این كتاب او متفكري ...تاریخي درست از كار در آمده باشد؟
باه هاي بزگ و كاستي نتیجه گیري ها و معرفي شده كه با وجود اشت

تصمیم هاي نظري اش، همچنان به ما یاري میدهد كه روزگارمان 
كسي كه ما را درگیر گفتگوي فلسفي با دیگر . را تأویل  كنیم
در اثارش . اندیشه و خرد انتقادي را رشد میدهد. متفكران مي كند

وري تازه از نوآوري ها فراوان است و در بهترین حالت میتواند تص
با شكست آن ). رابطه اي بسیار پیچیده عدالت با آزادي موجب شود

احزاب ،ماركس پیامبر ،پیشگو ،ماركس پیشاهنگ از بین رفت وچه 
آنچه ماند ،سرانجام )؟ !خواب ندیده اي آقاي بابك احمدي (بهتر 

نوشته ها واندیشه هاي ماركس بود رها از بهره هاي عملي فوري   
شي از فرهنگ اروپائي كه نقادي مدرنیته را ناگزیر به صورت بخ

  .    تاكیدات از ماست٣٢-٣١همانجا صفحات ."  میبیند 
و بازگشت به " انبوه تفسیرها"و چنین است آنچه پس از كنار زدن 

  .ماركس براي ما باقي خواهد ماند" متن"خود 
نمي خواست ماركس را تا حد یك !) ؟(بابك احمدي با تمام وجود 

و این كار " انشمند و اندیشگر فرهنگستاني و دانشگاهي باال ببردد"
اما آنچه از ماركس باقي . را از نظر ماركس  تنزل  مي دانست

میگذارد درست چیزهائي است كه او را در حد یك دانشمند بي آزار 
                                      .                                   و یك اندیشگر فرهنگستاني و دانشگاهي قرار میدهد

بابك احمدي ماركس انقالبي را بدور مي افكند و ماركسي را به 
او صاف و ساده . است) بت بي زیان(دوره كنوني مي آورد كه یك 

و البته خیلي پسا مدرنیستي  اندیشه ماركس متفكر را در عرصه 
قالبي ان_ میخواهد و ماركس سیاسي....بحث هاي دانشگاهي و

  .                                                                                                       تبدیل میكند" لیبرال"وعمل گرا و  را به یك ماركس 
  و چنین است عمق و كنه شعار بازگشت به  ماركس 

ق و كساني یافت مي شوند كه پشت این حرفها و جمالت پر طمطرا
پسا مدرنیستي، عبا رت پردازي هاي سرگیجه آور و شعبده بازي 

  .  مي گردندتازه و نوهاي كالمي به دنبال چیزهائي 
. بال استثناء همه كساني كه شعار بازگشت به ماركس را سر میدهند

چه بخواهند وچه نخواهند در این امر معین یعني تبدیل ماركس به 
  .حمدي  همداستانندتمام عیار با بابك ا" لیبرال"یك 

از دانشجویان چه مي " بازگشت"ببینیم آقاي احمدي پس از این  
  .خواهد

میتوان از آنچه ... فلسفه وجود دارد و حركتي كه همپاي ان "...
همچون حقیقت پذیرفته شده ، جدا شد و قاعده هایي دیگر را جستجو 

ن بشود اگر رسالت فلسفه چنین بدانیم ، پس كارمان باید ای... كرد 
كه فكر كنیم ،بخوانیم ، بحث كنیم ، زود نپذیریم ، دیر مطمئن شویم 

همین كه بنیاد باورهاي خود را بر سخن فلسفي ... ، كمتر یقین كنیم 
بگذارید بیش از هر چیز از ...و مكالمه بگذاریم به جایي مي رسیم 

ائینهاي فلسفي روش درست بحث كردن را بیاموزیم درستي یا 
از یاد  نبریم كه هیچ ... حتواها پس از آن مطرح میشودنادرستي م

 تاكید ۵٩صفحه ." (وجود ندارد)) جهان مكالمه((فیلسوفي خارج از
  ) از ماست 

  :اما میماند دو نكته دیگر كه توضیح دهیم
یكي اینكه در شرح كاستي هاي ماركس، درست و نادرست با هم 

قوع انقالب در مثال اشتباه ماركس در مورد و. مخلوط شده است
كشورهاي پیشرفته سرمایه داري كه از عدم تكوین نهایي سرمایه 
داري و وارد شدن به مرحله امپریالیسم نشات میگرد آنقدر تكرار 

ونیز بر سر برخي نكته .  شده است كه تكرار آن كسالت آور است 
ها  مثل از بین رفتن استثمار پس از لغو حقوقي مالكیت خصوصي 

لید و اجتماعي شدن انها، تجارب دیكتاتوري دمكراتیك بر وسایل تو
طبقه كارگر نشان داد كه مساله فقط به حوزه حقوقي اجتماعي شدن 
مالكیت ابزار تولید محدود نمیشود و نقش دو محور دیگر  مناسبات 

تولیدي یعني جایگاه گروهها در عمل تولید و چگونگي توزیع 
اقعي اهمیتي فزون از حد ارزشهاي مصرف  تولید شده ، در عمل و

دارد، ولي نه به حد مالكیت حقوقي ابزار تولید كه كلید  مسئله است 
كه البته ماركس نیز فكر نكرده بود كه با لغو مالكیت خصوصي همه 

ولي بهر جهت هیچكدام از اینها مركز و مغز . مسائل حل میشود
غو استخوان این تئوري كه همان دیكتاتوري پرولتاریا است را ل

  .نكرده است
زیرا  " باز نمیگردند" ماركسیستهاي راستین به ماركس : نكته دوم

به " باز گشت" ماركس را  دور از زمان كنوني نمیدانند  كه نیاز به
ماركس از نظر ماركسیستها جزئي از اكنون است .وي داشته باشند 

ماركس و اندیشه هاي اساسي اش در بهترین شاگردان وي سرشار .
.                                                                                                                                          گي شاداب وسر حال استاز زند

ولي نه " بر میگردند"ماركسیستها و انقالبیون راستین نیز به ماركس
یعني . فته پس از ماركسبه قیمت بي ارج كردن تجارب تكامل یا

تجارب شاگردان راستین او و برجسته ترین رهبران جنبش بین 
المللي كمونیستي كه تجارب انقالبات سوسیالیستي را در كشورهایي 
مهم و پرجمعیت را از سر گذراندند و آن انقالب ها را رهبري 

ماركسیستهاي راستین به .                                    كردند
با این نیت و تفكر كه حركت شناخت انسان ". باز میگردند"ماركس 

و . از پدیده هاي عیني طبیعي و اجتماعي، حركت مارپیچي است
انقالبیون همواره موظف به حركت روي مدار گذشته به حال و حال 
به آینده هستند تا همواره این مدار شناختي را به سطوحي باالتر 

 و سیر تكوین اندیشه . ماركس بر میگردندآنان نیز به. ارتقاء دهند
ماركس و انگلس را تعقیب میكنند و در هر برگشت دو حركت 
:                                                                                        موازي انجام میدهند

بخشهائي كه با زمان حال جور در نمي آید و كهنه شده است را با 
روشني و وضوح كنار میگذارند و اندیشه هاي اساسي و انقالبي 
آنها را كه كهنه نشده در مدار حركت رو به پیش شناخت، و در 

تر كرده بلكه رشد پرتو تجربیات تازه، نه تنها مشخص تر و صریح 
  ■و تكامل میدهند

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 که از این مه اطالع می رسانبدین وسیله ب
شماره  وظایف سردبیری در نشریه، به 

  . انجام خواهد شدجمعیتیو و طور کلک
عملی  در حقیقت این تصمیم اقدامی است 

 جمعی  می در جهت توسعه فرهنگ کار 
چراکه الزمه تاثیر گذاری مثبت در . باشد

ار دسته جمعی اجتماع، توجه ویژه به ک
  به اتفاق سایر دست اندرکارانلذا. است

تصمیم گرفتیم که از این شماره وظایف 
 همگی دوشادوش در کنار یسردبیر

نیروی امید دارم که با . یکدیگر انجام بدهیم
تک تک فعاالن بذر،  کمک اراده  حاصل از

  همگیو کار هماهنگ گروهیخوانندگان 
رسالت خود  به نحو احسن آنها، بذر بتواند
    .درا به انجام برسان

                                                    
 سورنا هدایت
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