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  سرمايه داریۀجامعۀ دئيگورخواب ھا؛ زا
 سوخته  ھای نيمه  چوب ھای مندرس و تخته کی، بنرھای پاره، تکه پتويی يک. سکوت گورستان سنگين و ھوا سرد است "

 .کنند آنھا مرگ را زندگی می. شود روی گورھا کشيده می

 که پايان زندگيست ئیھا شدن در گور کردن آتش و گرم گردند برای درست شود، دنبال چوب می خيلی که ھوا سرد می

 .خوابند  که در قبر نشسته میئیھا خواب تنزن، مرد و کودک؛ کار. برای ھمه، اما برای اينھا شده سرآغاز و سرپناه

ھای تاريک و باريک   اين اتاقۀھای ناخواند ھمانياين را يکی از م» شه زدن، پيدا نمی ديگه اينجا چوب ھم برای آتيش«

 .گويد می

ھا را راھی کرده تا اطراف و درون گورستان بزرگ نصيرآباد باغستان در  خواب شود که سرما کارتن يک ماھی می

ای درون گورستان و در قبرھای از پيش آماده شده و چندين خانواده در اطراف  عده.  شھريار ساکن شوندۀحوم

 گور از پيش آماده ٣٠٠در درون گورستان، . کنند زنی و زير کانال در چادر زندگی می  بلوکۀگورستان، در منطق

در ھر گور يک نفر و گاھی ھم سه تا چھار نفر . اند  گور را اشغال کرده٢٠خواب دست کم  کارتن  ٥٠وجود دارد که 

 )زندگی در گور: ھای نصيرآباد بخشی از گزارش گورخواب..." ( کنند زندگی می

 واکنش ھای "زندگی در گور"ھای نصيرآباد شھريار، تحت عنوان   گورخوابۀ شھروند در بارۀانتشار گزارش روزنام

روزنامه  جازی در پی داشت؛ از بيان احساسات ھنرمندان گرفته تا ی و مئمختلفی را در سطح جامعه و فضای رسانه 

ولين ؤاز سوی ديگر مس. نگاران، معلمان و دانشجويان، که ھر کدام به شکلی انزجار خود را از اين وضعيت بيان کردند

خواب ھا، آنھا له، با ھجوم به کارتن أمحلی شھريار با تصميم استانداری تھران، خيلی زود برای پاک کردن صورت مس

صبح يک عده ای آمدند و با مشت و لگد ما را : " ن گور خواب ھااقول يکی از ساکنه ب. را از اين محل دور کردند

فقط می خواستند ما را متفرق . آنھا که ما ديديم، لباس خاصی تن شان نبود. متفرق کردند، از شھرداری و کالنتری بودند

 ."فقط به ما گفتند برويد بيرون. البته نه وسايل ھمه را. دوسايل مان را بردند و رفتن. کنند

ا  ديگری وجود دارد که بسياری يا آن رۀالی خبرھای مرتبط با گورخواب ھای نصيرآباد يک واقعيت نھفته اما در الب

وده و تبعيض ش گذشتند و آن جامعه ای است که مناسبات انسان ھا در آن، سرمايه ساالر بنديدند و يا به راحتی از کنار

 ۀبه بيان ديگر در چنين جامعه ای، اکثريت انسان ھا برای ادام. و نابرابری ھای اقتصادی و اجتماعی بيداد می کند

انند و در قبال آن مزدی را ند به شکل ھای مختلف نيروی کار خود را به صاحبان سرمايه به فروش برس احيات، ناچار
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در مقابل استثمار اکثريت عظيم جامعه توسط سرمايه . مين کندأدريافت کنند که به سختی می تواند معاش شان را ت

در اين نظام .  طبقاتی ھمچنان بيشتر می شود و فقير، فقيرتر شده و صاحبان سرمايه، ثروتمندتر می شوندۀداری، فاصل

 کار کردن نداشته باشد، ئی نيروی کار، تواناۀگر کاالھا ديده می شود و زمانی که ديگر فروشندطبقاتی، انسان مانند دي

  .او را فردی زائد و بی مصرف به حساب می آورند

 نابرابر کنونی ھستند که در سراسر دنيای سرمايه داری می توان آنھا را مشاھده ۀکارتن خواب ھا يکی از مصائب جامع

 و ھم در بحران اقتصادی در جھان ھستند که در خيابان ئی بيکاران، ھم در شکوفاۀھای ارتش ذخيرآنھا بازمانده . کرد

 ۀکارتن خواب ھا نتيج.  پايتخت ھای مختلفی از جمله، پاريس، نيويورک، برازيليا و تھران مشاھده می شوندۀھا و حاشي

 زير خط فقر و دستمزدھای تحميلی ۀ شدنتعييبيکاری روزافزون و گرانی مايحتاج زندگی در جامعه، دستمزدھای 

به عبارتی مادام که فقر و فالکت گسترش .  کارگران می باشندۀ، بيکارسازی ھا و حقوق ھای معوق"توافقی  " موسوم به

يابد، حاشيه نشينی و کارتن خوابی، اعتياد و تباھی دامنگير بخشی از کسانی می شود که در اين رقابت تنگاتگ برای 

  .ش و زنده ماندن، ديگر رمقی برای شان باقی نمی ماندامرار معا

عالوه بر اين حاکمان سرمايه از طريق رسانه ھای مختلف، تالش می کنند با ترويج باورھای ليبراليستی و رواج فرد 

ھا ، اين تفکر را در جامعه نھادينه کنند که گويا کارتن خوابی و گورخوابی امری طبيعی و عادی است و خود آنئیگرا

از سوی ديگر شبکه ھای ! وجود آوردن اين شرايط فالکت بار ھستند و بايد تاوان خطاھای خود را بپردازنده باعث ب

راديو و تلويزيونی سرمايه ھمواره سعی دارند نشان دھند که دوران پرداختن به اين مصائب از زاويه و نگاه طبقاتی به 

به معضالت جامعه پرداخت و برای نمونه می گويند که برخی از وظايف "  مدنی ۀجامع" پايان رسيده و بايد از منظر 

اين در حالی است که ! محول کرد" انجمن ھای خيريه و مددکاری مردم نھاد "  را بايد به ءدولت ھا در رابطه با فقرا

شی از سرمايه  اين مصايب نائی علل و چراۀگاھی که به روشنگری در بارآبسياری از کارگران پيشرو و انسان ھای 

  .می پردازند، سرکوب می شوند

اما تا . بدون ترديد راه خالصی از اين شرايط فالکت بار، پايان دادن بردگی مزدی و لغو استثمار انسان از انسان است

 کشوراست، بايد پاسخگوی اشتغال، ئیول مديريت اجراؤآن زمان، دولت سرمايه داری به عنوان دستگاھی که مس

به ھمان درجه ای که شھروندان نياز به آزادی بيان و انديشه دارند، نيازمند . ای آحاد مختلف جامعه باشدمسکن و نيازھ

ن خوابی و اعتياد، و آنھا را به کارت زندگی امروز بھره مند شوند ۀ ھستند که بتوانند از امکانات شايستئیدستمزدھا

   . و ديگر مصائب اجتماعی نکشاندءفحشا
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