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 نوشته شده توسط جان ھری

   ٢٠٠٩ اپريل - روزنامه ايندپندنت 
   سيف خداياری :مترجم

  

  دبی شھر بردگان
  بخش اول

  
  : مترجمتوضيح

تمام سلولھای جامعه از سيدنی تا سياتل و از دبی تا ناشناخته ترين روستاھای نظام سرمايه داری گند و کثافتش را به 
 گذشته  دنيای سرمايه داری به خاطر گرد و خاکی که از ويرانه ھای سرمايه ۀدر دو دھ. نپال گسترش داده است

 .پا خاسته بود، دنيا را در چنبره تبليغات ضد انسانی خود فرو برده داری دولتی بلوک شرق ب

ری از  ه مراتب دھشتناک ت دگی ب  سال گذشته و با عروج بحران اقتصادی که از تبعات نظام سرمايه داری است زن
ه . دبی نمونه عينی اين زوال و تباھی است. بر مليونھا انسان در پنج قاره تحميل شده است ه جانب زارش ھم ن گ در اي

ست، تمام جنبه ھای ضد انسانی نظام سرمايه داری را که جان ھری از ژورناليست ھای موفق ايندپندنت تھيه کرده ا
د وان دي ی ت ران ب. م ارگر اي ه ک ه طبق زارش را ب ن گ ه اي ا ه ترجم شابه ب انی م ه در مک سلويه ک ارگران ع ژه ک وي

 ، در نبردی نابرابر با سرمايه داری دست و پنجه  نرم می کنند ، تقديم می کنم"سوناپور"

. 

   تاريک دبینيمه

. خاورميانه، ستاره درخشان، دارالتجاره عرب و سرمايه داری غربی به شمار می رفت" شت برينبھ" زمانی دبی

  .اما ھمينکه دوران سخت که از شنھای بيابان برخاسته بود به امارات رسيد، چھره زشتش نمايان گشت

او بر ھر ساختمانی تصوير .  خندان و گشاده روی شيخ محمد ـ قدرت مطلقه دبی، برتصاويرش  پرتو می افکندچھره

اين مرد، دبی را به عنوان . و در بين دو ھمکار مشھور يعنی رونالد مکدونالد و کلنل ساندرز قرار گرفته است

وفانھای غبار طدر خاورميانه ومحافظت شده از" بھشت برين"يک . به جھان فروخته است" شھر ھزار و يک شب"

 شيشه ای و ھتل ھا تبليغات آن  رديف به رديف از پشت اھرامی مانھتن منک است که ئخط ھوااو صاحب  . منطقه

و شيخ آنجا بر فراز بلندترين ساختمان جھان ــ نيزه ای رھا شده . ی از سکه ھای طال بيرون می آيندئبه شکل ستونھا

 که بيش از ھر سازه دست بشر که مشت بر آسمان می کوبد، ايستاده است
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ه چشم می خورد اين روزھا لرزشی در خنده اما د ب د، . شيخ محم ه ان الم گيردرسکوت افق فرورفت ل ھای ع جرثقي

ستاده است ان اي ار زم ود دارد. انگ ده وج ا ش اره و رھ ه ک اختمانھای نيم ماری از س ی ش داد ب ا  تع ی . در اينج در دب

ا  ه يک و گرانترين سازه ھای جديد مانند ھتل آتالنتيس ــ قلعه عظيم صورتی رنگ، در عرض ھزار روز و ب ھزين

اخته شدنيم ميليارد دالربر ف ره مصنوعی اش س ا. رازجزي ا از ئج زد وکاشی ھ رو می ري اران از آسمانش ف ه ب ی ک

د. سقف  فرومی افتند رده ان ان شدن ک ه نماي ا شروع ب د و حاال درزھ اخته ش يچ س يچ ِ ھ . اين ھيچ ـ سرزمين روی ھ

 .ای در بيابان تغيير يافته استناگھان سيمای شھر از مانھتن در حال غروب به جزيره 

اسرار دبی آرام آرام در حال زوال .  و در يک چشم بر ھم زدن انفجار ديوانه وار ساختمان سازی متوقف شدناگھان

دبی . اينجا شھری است که ديوانه وار در عرض چند دھه بر اساس اعتبار، وام، سرکوب و بردگی ساخته شد. اند 

  .ًزه شده نئوليبراليسم است که نھايتا در تاريخ ذوب خواھد شدافسانه فلزی دنيای گلوبالي

  ديزنی لند بزرگساالن 1 - 

ين می اندازد و در ئاھر دفعه که می خواھد ماجرايش را تعريف کند، سرش را پ.  آندرو نمی تواند حرف بزندکارن 

شانی اش چروکيده است، اما  ھر چند لباسھايش مانند پي. او نازک اندام وخوش قيافه است. ھم مچاله می شود

من او را در پارکينگ يکی از بھترين ھتل ھای بين . لو غبار گرفته يک ثروتمند سابق را با خود داردء ھنوزتال

او ماھھاست اينجا می خوابد و ازنگھبانان . ی که زندگی می کند، يافتمئالمللی در دبی در ميان اتومبيلش ـ ھمان جا

ی نيست ئًقطعا اينجا ھمان جا. شکر می کندحالش سوخته و او را بيرون نکرده اند ته ان ببنگالدشی پارکينگ که دلش

ماجرايش را با لکنت زبان بيان می کند و بيش از چھار ساعت طول می . که رؤياھای کارن در آن به پايان می رسيد

  .کشد

رکت مشھور چند مليتی به کارن وقتی در يکی از شعبات يک ش. ش را شکسته استصدای گرم و گيرای سابق زمانه

وقتيکه شوھرم گفت می ريم دبی ، گفتم بچه اگه ميخوای چادر سياه . "پيشنھاد کارداده شد، از کانادا به اينجا آمد

اما ازم خواست اين فرصت رو بھش بدم و چون . بپوشم و دست از سياه مست بودن بکشم، منو اشتباه گرفته ای

  ".دوستش داشتم اين کارو کردم

دبی يک ديزنی لند بزرگساالن . " لمس کرد، تمام نگرانيھايش از بين رفت٢٠٠٥  کارن دبی را در سال زمانيکه  

از اين آپارتمانھای . زندگی اينجا افسانه ای بود. بود و شيخ محمد در اين سرزمين نقش يک موش  را بازی می کرد

. انگار ھر کس يک پادشاه بود. ًاصال مالياتی در کار نبوديه لشکر آدم در اختيارم بود، . بزرگ شگفت انگيز داشتيم
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اما شوھرم برای اولين بار در . تاخرخره مست بوديم. شوھرم دانيل دو تا ملک خريده بود. تمام وقت در پارتی بوديم

 من ھم تعجب کردم، گرفتار کمی قرض شده. رقم زيادی نبود اما دانيل گيج شده بود. زندگيش، دچار ناکامی شد

يکی . دکتری بھش گفت يه سال زنده می مونی. بعد از يک سال فھميدم که چرا دانيل دچار تومور مغزی شد. بوديم

قبل از اينکه اينجا . اما قرض ھا روز به روزبيشترمی شد. ديگه می گفت چيز خوش خيمی است وبھبود می يابد

ًمی گفتم اين ھمه شرکت ميان اينجا، حتما مثل کانادا پيش خودم . ًبيام، اصال چيزی در مورد  قوانين دبی نمی دانستم

اگه اينجا بدھکار بشی و نتونی . کسی خبر از ورشکستگی بانکھا نداشت. يا ھر کشور ديگر ليبرال ـ دمکراسی است

  ".پرداخت کنی، بايد بری زندان

ل رو صدا زدم و  ديم، داني و فھمي ه اين توقتيک ريم گف ا ب د از اينج ا باي ن، م ه پرداخت .  م گوش ک ست ک شوھرم ميدان

م بعد گفتيم پولمان را می گيريم،.  تضمين شده بودءحقوقش به ھنگام استعفا يم و می ري ل ". تسويه حساب می کن داني

محض اينکه در دبی به . قرض ھا رو دستمان مونده بود.  داد، اما پولی که بھش دادن کمتر از قراردادش بودءاستعفا

اد،  کارتو رھا کنی، صاحب کار به بانک خبر می دھد، اگه بدھی غيرعادی داشته باشی که با پس اندازت جور در ني

از آپارتمان . ھيچی نداشتيم. ناگھان کارتھامون ازکار افتادند. حسابت بسته ميشه و اجازه نداری از کشور بری بيرون

 ".بيرونمون کردن

  .نتوانست درباره بقيه ماجرا حرف بزند، فقط می لرزيد برای مدتی طوالنی کارن

به . شش روز بعد تونستم باھاش صحبت کنم.  وبه زندان رفتدانيل در ھمان روزاخراجش از شرکت دستگير شد"

پسره مدام می گفت، .  ی که بيست و ھفت سال دارد، ھم بند استئ يک بدھکار ديگر، پسری سری النکامن گفت  با

يه روز که دانيل از خواب بلند ميشه پسره با قورت دادن تيغ ھای . پس خجالت جلو خانواده ام بر بيايمنمی تونم از 

اما ھيچکس به سراغ آنھا نيامد و او جلو چشم شوھرم از ! دانيل داد می زند کمک. اصالح کار خودشو می سازه 

ر آزاردھنده بود من ھيچوقت اينجوری زندگی چند ھفته ای خواستم از دوستان پول قرض بگيرم ، اما بسيا. دنيا رفت

  "... ًقبال در کار مد بودم، چند تا فروشگاه داشتم، ھرگز. نکرده بودم

دانيل بعد از شش ماه تو زندان  دردادگاھی که ھيچ ازش سر در " کم کم دارد تحليل می رود و ادامه می دھد کارن

. من ھم حاال غير قانونی اينجا ھستم. ر کار نبود، محکوم شدنياورده بود ـ دادگاه به زبان عربی بود و مترجمی د

  . "بايد نه ماه ديگه صبر کنم تا شايد بيرون بياد. ھيچ پولی ندارم

او تنھا نيست، در سراسر .  نگاھی حاکی از شرم به من می اندازد و می خواھد برايش ناھار تھيه کنمکارن

.  کارن داخل اتومبيل يا روی شنھای اطراف فرودگاه می خوابندشھرسرمايه گذارانی به چشم می خورند که مانند

ًچيزی که بايد در مورد دبی بدونی اينه که اصال اينجوری نيست که شنيده ای، اصال شھر "کارن در آخر می گويد  ً

ست اين شھر، ی مدرن است می خوان فريبت بدن، زير پوئوقتی بھت ميگن که جا. برداری استنيست، مرکز کالھ

  ".ی خوابيده استئکتاتوری قرون وسطادي

  تاج خروس

.  سی سال پيش، کل دبی امروزی بيابانی بيش نبود که فقط جای کاکتوسھا و گل ھای تاج خروس و عقرب بودًتقريبا 

در موزه قلعه خاکی دبی، نسخه شسته . ين شھر آثار شھر قديمی به جا مانده که زير فلز و شيشه دفن شده استئدر پا

   ی که مردم به صيدئين خليج فارس جائاواسط قرن ھيجدھم، اينجا درپا.  ايت دبی نگھداری می شودرفته حک
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زودی شروع به جمع کردن افراد سرگردان از ايران، ه اين روستا ب. ی کوچک ساخته شدئمرواريد می رفتند، روستا

آنھا اسم يک نوع ملخ . ان آنجا آمده بودندشبه جزيره ھند و ساير ممالک عربی کرد که ھمه به اميد پيدا کردن بخت ش

ی ـ  امحل د، می خوردداب ه ھر چه دم دستش می آم د ک ر آن نھادن اه زودی به شھر ب. ، را ب روی دري يله ني ی ئوس

ی .  گلويش را چسبيده بود١٩٧١امپراتوری بريتانيا تسخير شد که تا سال  د،  دب ھمينکه انگليسی ھا عقب نشينی کردن

 .ا شش امارت دور و برش متحد شود و تشکيل امارات متحد عربی دادندتصميم گرفت که ب

ردبريتانيا دوه ترک ک ا ان ود ب ده ب ر سر .  دبی را درست در زمانی که نفت در آن کشف ش ان خود را ب ا ناگھ شيخ ھ

ان می گذرانه آنھا بدويانی ب. دوراھی يافتند ا شترچرانی در بياب شان را ب ه زندگي د ک د،اما حاال شدت بی سواد بودن دن

  با آن چکار می کردند ؟. خودشان  را در مقابل طالی عظيمی يافتند

د قطره نفت دارد) ابوظبی( در مقايسه با ھمسايه خود دبی د . فقط چن رای درآم صميم گرفت ب وم ت ابراين شيخ مکت بن

د ه دائمی باش صميم گر. چيزی بسازد ک م ت وم ھ ود، شيخ مکت رده ب ان را شکوفا ک رائيل بياب ان را شکوفا اس فت بياب

د ا .کن ه دني سانی را از چھارگوش تعداد ان ول و اس ا پ د ت اری باش دمات تج سم و خ ز توري ه مرک اخت ک ھری س او ش

د. فروبلعد ا بياين ه اينج ات خود ب ای عاری از مالي ا پولھ رای غرق . او تمام دنيا را دعوت کرد که ب ر ب ا نف و ميليونھ

  .قط پنج درصد از جمعيت دبی ھستند، سرازير شدندکردن ساکنان محلی در پول، که اکنون ف

ده استشھری ا در طی .  که به نظر می رسد بالغ و رسيده، فقط در عرض سه دھه از آسمان فرود آم ی تنھ ردم دب م

ام . يک نسل، ازقرن ھيجده به قرن بيست و يک جھيدند ر ازتم شرفته ت ه پي وری ک د ـ ت ی را بگيري وربزرگ دب اگر ت

ن است . يا است، با تصاوير تبليغاتی روند اين تغييرسيراب خواھيد شدتورھای بزرگ دن ی اي از "شعار دب ا را ب درھ

ا " بگذاريد، مغزھا را آزاد کنيد د، ب شان بخري شعاری که راھنمای تور،  قبل از اينکه به شما بگويند ململ ھای شتر ن

ا"راھنما ھمچنين می گويد . لحن کليپ وارش به شما می گويد ددر اينج د جنس ھای اصل بخري ل ". می تواني از مقاب

ا الطاف  "ھر بنای يادبودی که رد می شويد راھنما می گويد  انی ساخته شده ب ز تجارت جھ ن يک ... ". مرک ا اي ام

  .  شھر را بردگان ساخته اند و ھنوز ھم در حال ساختن آن ھستند. شھر را شيخ نساخته است. دروغ محض است

  دارد ادامه                                                                                                                                   

  

   

 


