
  

 
 
 
 

 
 نگاری بورژواییی روزنامهدنیای وارونه

 «سالکان ظلمات»نقدی بر یادداشت 
 

 نصرت امیری
 

موقت  راستی صرفاً باجیپردازان دستهای مبتنی بر رفاه اجتماعی که بنا به اعتراف بسیاری از نظریهسیاست
به نیروهای کار دادند تا مقاومت آنها را « کمونیسم»از ترس چیرگی «  بازار آزاد»های طرفدار بود که دولت

در هم بشکنند، امروز از اغلب جوامع رخت بر بسته و موجب شده بسیاری از مردم دنیا بار دیگر با مشکالت 
کوتاه سراسر جهان را گرفتار کرده و بنا به هایشان مواجهه شوند. بیماری کرونا که در مدتی اصلی زندگی

کم چهارصدهزار کشته به جای گذاشته واقعیت منطق سرمایه را برای آمارهای رسمی تا به امروز دست
بسیاری ملموس کرده است. آنهایی که شانس آن را داشتند تا شغلی گیر بیاورند، در تعطیالت اجباری ناشی 

ارتباطی با کننده و طوالنی که هیچ یشان در بطالت شغلی تکراری، خستههااز کرونا دریافتند چقدر زندگی
         یکنند بر پایهای که در آن زندگی میعالوه دریافتند جامعهاست. بهشان نداشته تلف شدهنیازها و عالئق

ای ترسیم شده «نهدوستاهای انسانآرمان»شان به دور از هایی استوار شده و تا چه حد مسیر زندگی«ارزش»چه 
وسیع نیروها در بخش « تعدیل»اند. اش بودهها مدعیداری و طرفداران پروپاقرصش در این سالکه سرمایه

        کار را به آنجا رساند که بین بیماران « پیشرفته»سالمت و کمبود وسایل حیاتی پزشکی که در کشورهای 
را نجات دهند و سالمندانِ ازکارافتاده را قربانی « ای کارنیروه»دست به انتخاب بزنند و در شرایط بحرانی 

 کنند پرده از بسیاری توهمات برداشت. 

دقیقاً از دل خود سنت چپ آغاز شده و بسیاری « واقعا موجود»های به اصطالح سوسیالیستیِ اگرچه نقد دولت
های ها و جنگی کارشکنیپروردههای موجود سوسیالیستی را انحرافی دستاز متفکران این سنت، نظام

ها از مسیر تبدیل شده و فرسنگ« داری دولتیسرمایه»داری دانستند که در نهایت امر به های سرمایهقدرت
ی چپ را حال، برای مدتها تبلیغات و ایدئولوژی راست موفق شده بود کل پروژهفاصله گرفته، با این اصلی
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                 را حماقتی از نوع آزموده را آزمودن خطا است « سیالیستیسو»بدنام کند و هرنوع اندیشیدن به بدیلِ 
 جلوه دهند. 

ای از این های کودکانهپاشیهای اخیر باعث شد سمداری در سالهای مداوم سرمایهتشدید مشکالت و بحران
یا راسر دنستوان در ی پژوهشی سوسیالیستی دیگر موثر نباشد و امروز میی چپ و برنامهدست علیه کل پروژه

ندگی زهای بدیل یوهشهایی آشکار از شور واقعی  زندگی را دید. مردم بار دیگر به اهمیت اندیشیدن به نشانه
داد خارج می اند و کمونیسم توانسته بار دیگر از قالب هویتی متصلب که راست بدان نسبتبردهجمعی پی

میان توان ترس را در وجود حاجاست که می. همینی مشترک ساکنان زمین بدل شودشود و به مسئله
ردن چپ در جهت بدنام ک ایهای کلیشههای این تالشپروپاقرص نظم موجود دید. یکی از جدیدترین نمونه

خالقی در نهایت  1چپ را هشدار داده است.« طاعون»شیوع  یادداشتی است به قلم امیرحسین خالقی که
وقتی افراد واقعی »پردازد، تا گوشزد کند می 1353فاتح یزدی در سال « نمونه ترور کارآفرین»پاچگی به دست

                   نتظارهای انتزاعی پیدا کنند باید هم به ااز پوست و گوشت و استخوان اهمیت کمتری از آرمان
 «.چنین فجایعی نشست

. نیست وجه دفاع از این عملشکی نیست که ترور روی دیگر اعدام است و هدف این یادداشت به هیچ
ای م نیروههاند هرقدر هاست پی بردهعالوه، اغلب نیروهای چپ چه در ایران و چه در خارج از ایران سالبه

. 2دم بیفتنین داابخش از سر استیصال به ترور روی بیاورند، نباید در های رهاییحاکم تالش کنند تا جنبش
کراسی یابی به دمویت فشارهای امنیتی و تحریف مسیر اصلی دستچرا که ترور فردی اثری ندارد جز تقو

رد فرد که ف رادیکال؛ یعنی شکلی از دموکراسی که برخالف نوع صوری موجودش بر این باور استوار است
و  هایی از گوشتمآد»شان برخوردار باشند نه اینکه آدمها باید از حق اثرگذاری واقعی بر هستی اجتماعی

ای بازی و عددهایی بر« نیروهای کار»های انتزاعی همچون بدل شوند به موجودیت« پوست و استخوان
 دارد. نآدمها هم ارزشی برابر « جان»حاصل شرکت در انتخابات صوری، آنهم در شرایطی که حتی بی

او و « استدالل»ی حوهنتحلیل خالقی نه دفاع از ترور، بلکه دقیقاً تشریح به این ترتیب، قصد ما از رجوع به 
 کند. بازگویی تاریخی است که از قضا قانون وقیح سرمایه را به وضوح آشکار می

لوه جاهمیت کند اعتصاب و نارضایتی کارگران و کشتار متعاقب آن را موضوعی کمخالقی ابتدا سعی می
 دهد: 
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ی جهان چیت در چهارصد دستگاه کرج ارگران کارخانهک 135۰اردیبهشت »
ها و ستمزددبه دلیل اعتراض به پایین بودن  از قراراعتصابی ترتیب داده بودند که 

ی کند میدا طوالنی بودن ساعات کار و بیمه بوده است. اعتصاب حدود سه روز ادامه پ
گیرند به م میشود کارگران تصمیگفته می، سدرالبته سرانجام به خشونت می و

ی اهپیمایو از کرج به سمت تهران ر کار را به خیابان بکشانندجای محوطه کارخانه 
ا بنها را آکند و کنند، در میانه راه در حدود کاروانسرای سنگی پلیس به آنها حمله می

ه البت واز کارگران کشته  سه نفرکنند؛ در این حادثه تلخ شلیک گلوله متوقف می
د گیرد و دستمزبه تدریج بهبودهایی انجام میشوند. هم زخمی میتعداد زیادی 

یابد و مسئله کند و البته ساعت کار هم کاهش میکارگران افزایش پیدا می
 )تاکیدها از اضافه شده است(« .شودبیمه نبودن هم حل می

اعتصاب کارگران را کوشد اعتراض و ای پارانویایی میخالقی با تبعیت از منطق توضیح حاکمانه به شیوه
ی الطاف بار از سوی گروه های چپ، معرفی کند؛ گویی کارگران در سایه، این«خارج»نتیجه تحریکاتی از 

اند ی عاشقانه اختالل ایجاد کردهاند و مشتی فعال چپ در این رابطهکردهسرمایه در رفاه و آسایش زندگی می
در مورد این  اگرچه مثل بسیاری از دیگر وقایع تاریخ ایران، .نداو کارگران را به اعتراض و اعتصاب برانگیخته

وجویی سر دستی در منابع موجود عمق فاجعه را تا حدی واقعه هم اطالعات کاملی در دست نیست، جست
توان به صحت شود و البته از سود کالن کارخانه هم میای که در تمامی منابع تکرار میکند. نکتهروشن می
                           ساعت کار مبلغی 8زمان مزد کارگران به ازای د، این است که حتی مطابق قانون کار آنآن پی بر

کرده و در ازای بین ده تا دوازده تومان بوده است. اما فاتح یزدی حتی همین قانون ظالمانه را هم رعایت نمی
ها که بیش از نیمی از کارگران ها و بچهاده و البته زندتومان به کارگران می 7تا  5ساعت کار مبلغی بین  12

کدام از عالوه هیچ. به3گرفتندتومان می 4تا  3دادند مزدی حدود ی چیت جهان را تشکیل میکارخانه
بودند و بسیاری  کارگران بارها و بارها به این مسئله اعتراض کرده 135۰اند. پیش از سال کارگران بیمه نبوده

به همین دلیل اخراج شده بودند. به عالوه رفتار فاتح یزدی با کارگرانی که بدنبال حق و حقوق خود  از آنها
رسیدند اند همواره با تحقیر همراه بوده و حتی اگر چند دقیقه دیرتر از ساعت هشت به کارخانه میبوده

 5۰اما در ششم اردیبهشت سال زدند. شد آنها را کتک میدادند یا اگر بافت پارچه کمی شل میراهشان نمی
ی اداره کار کرج به این گیرد. پس از سه روز اعتصاب، ابتدا نمایندهباالخره اعتصابی بزرگ شکل می

رود ولی برخالف تصور کارگران به جای دفاع از حقوق آنها با بددهنی آنها را تهدید به اخراج کارخانه می
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شود و ژاندارمری کرج با یک اکیپ سرباز وارد کارخانه می کند. به دنبال آن سرهنگ منصوری فرماندهمی
ولی « د چنان بالیی بر سر آنان خواهد آورد که دیگر هوس اعتصاب نکنند.نکبه کارگران گوشزد می»

اگر جلو آتش و گلوله برویم بهتر از این است که این »کارگران در مقابل این تهدیدها جوابشان این بود که 
سرانجام سربازان که مقاومت »و  کندمیهای ظهر ادامه پیدا این وضع تا نزدیکی « م!کنیزندگی را تحمل ب

گیرند به پس از آن کارگران تصمیم می  4«.کارگران را دیدند با خشونت آنها را از کارخانه بیرون انداختند
 سمت وزارت کار در تهران بروند و آنجا دست به راهپیمایی بزنند. 

 گوید: می پایش را از دست دادهکه در جریان تیراندازی همان روز،  یکی از کارگرانی

راه تعدادی از کارگران  لدرطوحدود ساعت دو نیم از کارخانه خارج شدیم. 
عصر به نزدیکی  5. ساعت های دیگر وحتا مردم عادی هم به ما پیوستندکارخانه

قتی ود. نباش ایستاده بودآماده حال در ردیف سه  ها درکاروانسرا سنگی رسیدیم. ژاندارم
فتادند اعیت به نزدیک آنها رسیدیم به ما حمله کردند. بعضی با چوب و چماق به جان جم
مه چیز هوله و کارگران هم با سنگ به مقابله پرداختند. چند لحظه بعد، صدای رگبار گل

ها ویجی حتا توو وسط خیابان  ،روپیاده کنار  زده فرار کردیم.را عوض کرد. وحشت
 ریتمن که پایم  انباشته از آدم بود. بعد از چند لحظه سکوت صدای ناله و فریاد بلند شد.

 اش خورده بود وتیر به سینه که دوستانم از یکی. بودم افتاده خیابان وسط  خورده بود
ل داشت. سا 16ی من افتاده بود. او فقط گذراند روی سینهآخرین لحظات زندگی را می

 پیچیدیم.می گذاشتند کسی به کمک ما بیاید و ما از خونریزی و درد به خودنمی ماموران
ها و در حالی که صف ژاندارم ]رفت به سمت[یکی از کارگرها به نام عباس کمالی 

دارم نترس  من هفت بچه دارم ولی از مردن"لباسش را باال زده بود، به فرمانده گفت: 
فر زخمی ن 16سه نفر کشته و  حداقلآن روز از کارگران جهان چیت  "بزنید بزنید...

نفر زخمی  50از مردم و رهگذران هم حداقل ده نفر کشته و بیش از  شدند.
 م تیریک شاگرد نانوا، یک خانم که از حمام آمده بود ه یک شوفر اتوبوس، .شدند

 )تاکیدها اضافه شده است( 5 .شدند کشته  خوردند و

شدند ها را که هفتاد، هشتاد نفر میروز، زخمی ماموران غروب همان»به عالوه در منابع آمده است که 
شدگان اطالع دقیقی به دست شتهآنکه از تعداد دقیق کبیو ارتش بردند  5۰1الحفظ به بیمارستان تحت
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در  ها نقص عضو پیدا کردند. کارگران زخمیبیشتر زخمی .6«ها را خاک کردندکشته آمده باشد
از  ایعده و درآمدها نظامی به اشغالن چند روز کارخانه آ از پس  بیمارستان مورد بازجویی قرار گرفتند.

کارگران فعال اخراج شدند و چند نفر را هم که از سربازی معاف شده بودند، به سربازی در مناطق بد آب و 
مجبور کارگران  )اگرچهساعت تقلیل داد  8بعد از این ماجرا فاتح ساعات کار کارگران را به  .هوا بردند

)مشخص نیست برای زنان و ریال باال برد 88روزی  تاهم  را و حقوق پایهکنند( ساعته کار  8سه شیفت بودند 
از پرداخت اضافه دستمزدها  52تابستان  اما تا (کودکان هم همین حقوق صوری در نظر گرفته شده یا نه

از حقوق  اندکی کارگران جهان چیت بار دیگر اعتصاب کردند و بخش 52. اسفند خبری نبود
 6حدود  .کردند  دریافتقوق ذکر شده در قانون کار بود تر از حکه همچنان پایینرا  شدهدادهوعده

 .، محمد فاتح به دست چریکهای فدایی خلق ترور شد1353مرداد  2۰ماه بعد در 

ی دهد: نویسندهخالقی را نشان می« استدالل»وضوح اعتبار های تاریخی اندک بهبه این ترتیب، همین داده
 ارگری راکشان دارد، زندگی ای که به کارآفرینان و سرنوشتشورمندانهی محترم احتماال تحت تاثیر عالقه

قلیل تبیمه  وبر سر مزد  اختالف نظری جزئی کند و به همین دلیل کل ماجرا را بهاهمیت تلقی میامری بی
رد خوا هم بربدانه دهد. همان بازی آشنای منطق سرمایه، تو گویی افرادی با حق مالکیت و حق معامله آزامی

را. حاال « اشهوش»و « سرمایه»اند یکی نیروی کارش را بفروش بگذارد و دیگری اند و تصمیم گرفتهکرده
ی اتح یزدفلطف  ی مهمی نیست و بااین وسط اختالفکی هم بر سر قیمت کاال و بیمه و غیره بوده که مسئله

های کاری که ها، در سختیتوهینقرار بوده به زودی حل شود. انگار نه انگار که در تمامی تحقیرها و 
رای آنها ب ها اعتراضکارگران کمترین سهم را از حاصل کار داشتند پای مرگ و زندگی در میان بوده و سال

 شان راه به جایی نبرده است. بهبود شرایط

ه بیست نفر ها را که در روایت نصراهلل حدادی و سایرین بشدهبازی تعداد کشتهعالوه بر این خالقی با شعبده
دهد تا به زعم خودش از عمق فاجعه بکاهد. ولی حتی اگر فرض خیالی سه نفر رسد به سه نفر تقلیل میمی

نفر و او با مرگ این سه« حساب و کتاب»ی برخورد خالقی و منطق کشته را هم درنظر بگیریم بیایید به نحوه
« المنفعههای عامفعالیت»خالقی چنان با آب و تاب از  نگاهی بیندازیم.« دار ایرانیترین سرمایهنامخوش»ترور 

داند از پابلو اسکوبار، گوید که گویی کسی نمیرحم سخن میفاتح یزدی کارآفرین مهربان و دل« مرحوم»
ی هنگفتش از انحصاری این روزها که سرمایه« کارآفرینِ خوشنام»قاچاقچی معروف کلمبیایی تا بیل گیتس 

روزی یک نفر نابغه، همه و همه به چه اهدافی دست به حاصل شده نه تالش شبانه« معیای جپروژه»کردن 
خوانی تک تک این افراد نیست. ها نیازی به نیتزنند. برای درک منطق این فعالیتهایی میچنین فعالیت
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ای که ر زمانهتری که اتفاقاً در این روزها دوباره در ذهن عموم مطرح شده این است که چرا دی مهممسئله
گیرد باید چشم اغلب مردم واضح است تولید به شکلی جمعی و اشتراکی ولی تحت منطق سرمایه انجام می

ی ای از توبرهشان به دست مبارک این نوابغ باشد تا بلکه دلشان به رحم بیاید و نوالهبرای حل مشکالت اولیه
 انباشته نثار زیردستان خود کنند.

ر سن نداشتند در سال بیشت 16خالقی جان همان سه کارگر کشته شده که دو نفر از آنها اما چرا در روایت 
فی جست ر اعتراشود؟ پاسخ را باید داهمیت شمرده میاین چنین خوار و بی« مرحوم فاتح یزدی»برابر مرگ 

وقتی »د ده خواهد دلیل ترور فاتح یزدی را به زعم خودش توضیحکه در متن خالقی نهفته است وقتی می
ها و جان حقوق انسان بقیهطبیعی است که  ترین حق افراد یعنی مالکیت به رسمیت شناخته نشود،طبیعی

ی ترین رازهایکی از مهماینجا نویسنده ناخواسته )تاکیدها اضافه شده( « آنها هم جدی گرفته نشود
ه شمار بدش هم بلکه مالک جان خو: کارگر نه تنها مالک ابزار تولید نیست است لو داده ار داریسرمایه

ی اند و همهاند، آن هشتاد نفری که زخمی و نقص عضو شدهشده. تو گویی آن بیست نفری که کشتهدآینمی
 مین دلیلهاند و به چیزی نبوده« مالک»ها بعد به حقوق حداقلی خود دست نیافتند، آن کارگرانی که تا سال

از  آید. البته کهشمار نمیدوست ما به ی انسانایع مورد نظر نویسندهشان جزو فجقتل آنها و مصائب زندگی
های ی انسانته همهما تمامی این مردان و زنان و کودکان آن روز و الب« بینواقع»ی مهربان و دید نویسنده

هوده دهند، بییامروزی که زیر فشارهای غیرانسانی سرمایه دارند جان م« گوشت و پوست و استخوان»واجد 
داری با ایها سرمتهای خود را به حراج بگذارند کنند. راه حل این است که صبر پیشه کنند و زندگیعجله می

 تمام قوا پیشرفت کند و روزی وضع آنها هم به لطف کارآفرینان نمونه بهتر شود. 

نکه معتقد است کند؟ آقربانی می« آرمانی خیالی»حال باید پرسید کدام نگرش، آدمهایی واقعی را پای 
ای ای قلیل از دسترنج عدهمدتهاست شرایط برای عملی کردن بدیلی جهانی ممکن شده که در آن دیگر عده

منطق سود، مالکیت هایی مثل رقابت، فرضکند با نگاهی انتقادی پیششمار تغذیه نکنند و دعوت میبی
اند بنگریم و راهی صولی ازلی و طبیعی بدل شدهداری به اخصوصی ابزار تولید و غیره را که در دنیای سرمایه

های طوالنی کارهایی ازخودبیگانه و مان بیابیم که در ساعتهای جمعینوین برای سامان دادن به زندگی
ها ها نباشد و جان آدمنامی برای خفه کردن فریاد آدم« دموکراسی»که در آن  ایپایان هدر نرود، زندگیبی

ی زمین را از تاراج سرمایه نجات کره ی ناچیزباقیماندهخودمان و  ترتیببدیناشد، و ارزشی برابر داشته ب
بر درد و رنج واقعی مردم ارجح است « حق مالکیت او»و « کارآفرین»دهیم؟ یا آن نگاهی که معتقد است جان 

این سیاره صبر پیشه کنند و تنها راه در برابر این منطق بیگانه با زندگی آن است که اکثریت چند میلیارد نفریِ 
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خبگانِ کاربلد و بازارشناسِ قلمروِ سیاست هوش تا حضراتِ کارآفرین با همکاریِ ن و قناعت ورزند
 کشیدن را به ایشان اعطا کنند.    ی خود را به کار اندازند و کریمانه حق نفسالعادهخارق
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