
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  

  یمي رحدوداو

 ٢٠١١ اکتوبر ١٩

 

 ؟!در شھر چه خبر 
  

ن باال داخل آاز . افتدی  اتفاق میاري کوچک بساي  بزرگ ی و گاھبي عجعي است که درونش وقای شھر کوچکايدن

 ی ھای قوطۀ که به اندازميني بی خانه ھا را مميکنی  نگاه منيپائه  بی شھر ، وقتکي ی به ھنگام عبور از رومايھواپ

ن آ از نيھمچن.   شده  شھر را درست کرده اندفيد کنار ھم ری ھای قوطني او شده اند دهي کنار ھم چ]گوگرد[يتکبر

 شھر ی که آنھا ھم آدمھاخورند ی وول میعبارته  بايند و  ا در حال حرکتیئاھزي چکي که یني بیباال و فاصله م

   باشند یم

 خانه ھا بزرگتر شود ی کمتر مني و ھرچه خط فاصله اش با زمدارد ی برمبي شنيسمت زمه  فرود بی برامايھواپ

   .شوند ی مدهي در حرکت بھتر دینھاي و ماششوند یم

 شده بود و ري که از باال تصویري دارد با آن تصوت تفاواريبس ديني بی  مشي و نزد انسانھاني زمی که در روآنچه

 ، دھندهلي تشکی از نظر اعضایطور کله  ، اگر چه در داشتن دست و پا و بباشند یھمه در حرکت و تالطم م

 ناخوان با ساز نوازد ی می سازیرکس و ھباشند ی رفتار ھا و اھداف مشترک نمی ھمه با ھم مشترکند ولھاانسان

   .یگريد

 ني و تا کنون ثابت شده که ازند ی را پشت سر خودش رقم مخي وتاررود ی راه خودش را می و تحول بشرتکامل

 ی زود داشته ولاي و ري د، بشریلھاي به تصور و تحلء بنادي و شاباشد ی مريروند رو به جلو بودنش اجتناب ناپذ

   .سوخت و سوز نداشته و نخواھد داشت

 ی ھای نا عدالتهي مختلف مردم دست به اعتراض علی و ماھھاست در اروپا به بھانه ھاکاي در امرري اخی روزھادر

 یاشنچ ی اروپا اعتراضات مردمی در جاجاھاري اخیھا ها داران زده اند و اگر چه در مهيحاصل از حکومت سرما

 در یول....  و سيلودست په  شمال لندن بدر شھروند کي داشت مثالً اعتراض به کشته شدن ازي نیو بھانه ا

 مشخص وجود داشت و سر فصل ی مرزبندکي شعارھا و پالکارتھا ی در حرکات و حتکايمرا گذشته و در یروزھا

 و با تند گرفاري را در اختزي که کنترل اقتصاد و بانکھا و ھمه چیئ ھمانھایعني.  داراھا بودهياعتراضات ندارھا عل

   .نندک ی مردم خود را چاقتر متياستثمار اکثر
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 اش از راه بھره هي سرماشي افزای برایئقدرت برسد و از چه راھھاه نه توانست و توانسته بو چگی دارهي سرمایول

  ؟ ! استفاده کرده است یکش

 ۀ دارندیلوھاو چاقی براشتري و سود بی بھره بردارني که تضمستندي بانکھا ناي کارگران سامسونگ و ني اامروزه

 خودشان را یدي کارگران تولینوعه  مردمان بگري چپاول دی داران براهي سرمای چه بس کهراي شده اند زهيسرما

   . نگه داشته اندیراض

 ءابتدا ! غي را تبلی استثمار را تعرف کنند و جنبش کارگرخواھند ی که می ، عده ااينطرف و آنطرف ميشنو ی میول

 طرف کي دشي به وسعت و سطح تولءن کارخانه بنا دارند که در آازي کارخانه نکيه  بشان ی تئورلي تکمیو برا

 ھم جور شده و ناني مطرح کردن اود و سھامداران و آنوقت است که مالت خراني ھم مدطرف کيکارگران باشند و 

   .بتاي با کارگران داشته اند و وا مصی و چنان رفتارني چنراني که مثالً در فالن کارخانه مدشوند یدست مه قلم ب

 اند و ھمچنان در دهيچي ھا نپیدگيچي با پکه ني امي کنفي را تعردسته ني غل و غش ای خوش باورانه و بمي بخواھاگر

    . مانده اندی در قرن نوزدھم باقی کارگرۀبافت جامع

 هي رسانان به سرماد سوني که خودشان بھترشود ی به وضوح مشاھده مميکن ی ھا که نگاه مني از ھمی دسته ابه

 که از کنند ی می اند و ماھانه ساعتھا کار اضافدهي خری قسطالي قسط وشي شکل که با اندک پني به اباشند ی میدار

 اکسپرس و کني و مستر و آمرزاي مثل ویتي کردارت کني چندشانيبھاي در جاي و ندي پرداخت بھره به بانکھا بر آۀعھد

 کنند و ی اضافه کارگري در ماه چند ساعت ددي ھرکدامشان باۀ که بابت پرداخت کارمزد و بھردهيخواب ...

 ضي خودشان با تعوگري و از طرف دنديگو ی آن سخن مهي طرف از استثمار و علکياز .  برو جلوري بگینطوريھم

 داران هي  سرمابيجه  بھره ھا را بنيشتريب...  و ی قسطني و ماشی مبلمان قسطدي و خرلي مدل موبابار کيچند ماه 

   .کنند ی مزيوار

 را ازمي مورد نی بودم تا نوبتم شود و پول جنسھاستادهي ایئ فروشگاه مواد غذاکي ی در صف چند مترراً ياخ

ول  و ط مي کنشاني صدایگري با لقب دقيجز رفه  دوست ندارند که بادي زشاني از دوستان که البته ایکي. بپردازم

   .باشد ینشان م بود"تسيکمون" معرف شاني الي  سبی متری سانت٢۵وعرض  ده در 

 کارھا را ني که صندوقدار ندارد و ماشیئ ھمانجایعني با اجناس خودش را رساند به قسمت پرداخت اتومات قمانيرف

 ندارم و مجبورم یبھشان گفتم که کارت بانک.  بپردازمقي که بروم و از آن طرخواست ی و از منھم مدھد یانجام م

من نشان داد و ه  در آورد و ببشي از جیتي کارت کردچند پز ی از روايود  طعنه بی از رواي . ستمي صف بادر نجايا

   رمي بگیکي کرد که بروم بانک و تقاضا بدھم و شنھاديپ

دم مثل سگ آ نروزھاي دادم که احي توضشي برااي و در کافه ترمي بنوشی او خواستم که منتظرم باشد و با ھم قھوه ااز

 ماھانه را ھم ی ھای به بانک ، پرداختودر ی ممي که دستمزد آدم مستقرايز ! دني بی رنگ پول را نممگر دکنيکار م

 استفاده از ميگذار ی و اسمش را مميدھ ی را ھم که با کارت ممانيدھاي ، خرميپرداز ی منترنتي اقيکه از طر

 دي بودم که پرحي مشغول توضنطوريھم ... فراگرفته و ني ھرچند که اگر دورمان را دھھا ماشی و تکنولوژشرفتيپ

   . رفتشي با زمان پدي و ادامه داد که باباشد ی ھشتم در گرو نھم مشهي که ھمنهي ھمی که براميتو حرفھا

 ی دارهيبلکه سرما ... اي  وی ولوو سوئداي و ستي ساخت ژاپن نی سونگري دمي بگوشي و فرصت نداد که برااجازه

 ني اۀ و ھمکند یکارگران و مردم آن کشور را استثمار م کشور کي در کتاتوري دکي شده و با گماردن یجھان

 و ی و مالزني کم کارگران در چد حاصل رنج و دستمزی و در دست داریدھ ی که تو پّزش را میتکنولوژ

   باشد یم........ سنگاپور و 
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ر دستگاه سه  و ھشود ی میکاري بشي در فروشگاھھا باعث افزاکي پرداخت اتوماتی تو از دستگاھھاۀ استفادنيھم

   برد ی و سه خانوار را در فقر فرو مکند ی منيانسان را خانه نش

  ؟  !يی آیرا م " انياستاد شجر"ال کرد کنسرت ؤ گوشش بدھکار نبود و سقماني رفیول

 ی و طرفدارغي را تبلی و طبقاتی جنبش کارگرميخواھ ی وا رفتم که چطور ما مخي خورد و مثل ني زمی کالً تلپبحث

 ی مانيبل اعتراضمان شجرم ساي و ميکش ی صف منيمي نادر از سیئ جدالمي فی براايما  " دگاهيتبع" در یل وميکن

 ھم با ربنا خواندن و ی داشته و در حکومت فعلابت حضور ثرازي ھنر شی که در حکومت سابق در جشنھاشود

 اگر معترض انيشجر. دگاهيبع در خارجه و تی عنصر جنبش کارگری الگوشود ی م،یقي در موسیسبک نوحه خوان

 ونھايلي خارج شود و با میراحته  فرودگاه بقي و از طری اسالمی با پاسپورت جمھورتوانست ی بود ھرگز نمميرژ

 ی اغماض می اسالمی از جمھورفماني ما در تعردي شااي . شود بدون دردسرراني وارد ایدي من تبعبيتومان از ج

  ! ! ستي نميگوئ یما از شقاوتش م آنطور که ميژ و ری و تند روميکن

 ی و زندانري دستگاي و دکني مروني و خواننده و کالً ھنرمندانش را از مملکت بلمسازي که فی حکومتشود یچطور م

 ی قورت میراحته  بدگاهيو ما ھم در تبع...  و یقي و استاد موسفرستد ی ملمي فمانيگر براي دیو از طرف ! دکنيم

   .ميکن یو چه چه ھم مبه به  ! چي که ھميدھ

   . راشي خوۀ ژندی قبازمياوي برهي شب تني ای کجادمي و نفھمدي سال رس۵۶ شده ام  و عمرم به جي گمنکه

  


