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 ...خبرها آمده بود در

 میلیارد نفر است 4ثروتمند جهان برابر با ثروت حدود  26دارایی 

(CNN) 

فرد  26و تمکن  ییمجموع داراان گزارش داد:  انیس یونیزیتلو یخبر شبکه

که  یثروت د،یدالر رس ونیلیم 400و  ونیلیتر کیراز اول جهان به تثروتمند 

 یعنیاست.  نیکره زم یبر رو گرینفر د ونیلیم 800و  اردیلیسه م ییبرابر با دارا

 !جهان تیکل جمع از یمیاز ن شیب یزیچ

https://www.asriran.com/fa/news/650506/%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-26-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 2.5جهان روزانه  یاردرهایلیافزود: م یشبکه خبر نیا یتارنما رنا،یگزارش ا به

 رتریجهان شاهد فق ریاز افراد فق یمین کهیدرحال شوند یمدالر ثروتمندتر  اردیلیم

 .شدن خود هستند

( کشنبهی) که روز گذشته "آکسفام" یالملل نیان نوشت: بر اساس گزارش ب ان یس

تعداد  نیکه ا دینفر رس 208جهان به دو هزار و  یاردرهایلیشمار م افت،یانتشار 

سابقه بوده و نشانگر دو برابر  یب ریدهه اخ کیدر  یثروتمند با توجه به بحران مال

 .است یثروتمندان نیشدن شمار چن

 یشمار زبانیآکسفام در آستانه نشست داووس که در آن م 106ساالنه و  گزارش

که در واقع خواستار توجه به بروز  ابدی یماست انتشار  یثروتمندان نیاز چن

 .ثروتمندان و فقرا است نیب شتریشکاف هرچه ب

ه بوده ک ییکایفهرست آمر نیثروتمند در ا تیغا ان افزود: اکثر افراد به انیس

وارن " کروسافت،یشرکت ما "تسیگ لیب"شرکت آمازون،  "جفر بزوس"شامل 

 Berkshire) "یهاتاوا ریبرکشا" یا مهیشرکت ب سیرئ "بافت

Hathaway)  استبوک  سیف یاز شبکه اجتماع 'مارک زاکربرگ'و. 

 "فوربس" یاقتصاد هینشر یچهار نفر از سو نیا ییگزارش مجموع دارا نیبنابرا

 .دالر اعالم شده است اردیلیم 357

 نیاز ثروتمندان در چن اتیوصول مال یدر گزارش خود بر ناکام آکسفام

وجود  یاز درآمد افراد معمول اتیمال شیافزا نکهیاشاره کرده و ا ییکشورها

 .روند یمطفره  اتیثروتمندان از دادن مالو ابر یحقوق یها موجودیتداشته اما 
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با پرداختن به موضوع گزارش آکسفام نوشته است:  زین ترزیرو یخبرگزار

را کاهش داده و همزمان فاقد  یخدمات عموم نده،یجهان به طور فزا یها دولت

 .اند بوده یاتیمقابله با فرار مال یالزم برا ییتوانا

 نیدرمورد ا یا عامل آکسفام در مصاحبه ریمد «ماییانیب ینیو»حال  نیهم در

نبود بودجه  یبه معنا ر،یفق تیجمع یرو یاتیمال یها گزارش گفته بود: فشار نظام

منجر  یطبقات ةفاصل دیخود به تشد نیاست و ا یارائه خدمات عموم یبرا یکاف

هستند، بلکه همزمان فشار  حرومم هیشده و فقرا نه تنها دو برابر از خدمات اول

 .شوند یرا متحمل م یشتریب یاتیمال

 یها ها و ثروتمندان در دهه شرکت یبرا اتیگزارش آکسفام، نرخ مال یمبنا بر

بر  اتیمال قیرا از طر یاتیها در جهان، بار مال و همزمان دولت افتهیکاهش  ریاخ

 .اند کرده تیهدا رتریفق تیمصرف، به سمت جمع

*** 
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 ... در خبرها نیامده بوداما 

 

 کلمات خنثی نیستند!

 در خبر نیامده بود منظور از ثروتمندان و فقرا چیست؟

از ثروتمندان و فقرا صحبت شده، اما نوشته نشده که آیا بین این در این خبر تنها 

کنند  دو چه رابطه و نسبتی برقرار است! آیا این دو در دو سیاره جدا زندگی می

ست؟ تفاوت این دو از کجا ناشی یا بین این دو رابطه عمیق و محکم برقرار ا

ها و  سازند؟ بخشنده یها را م و کند ذهن  ها دو دستة نخبگان باهوش شود؟ این می

برقرار ای که بین این دو دسته  خیر. رابطهپذیرها؟ قدرتمندان و ناتوانان؟  صدقه

در یک  ها را برای درست دیدن این رابطه باید آن تر از این است و عمیقباشد.  می

 د. زمینة بزرگتر دی

ها نسبت به مالکیت ابزار تولید، نوع  آن  ها بر مبنای نسبت مناسبات اجتماعی انسان

کند و این زمینه  انسان را به طبقات دارای ابزار تولید و فاقد ابزار تولید تقسیم می

سازد. این رابطه که بر مبنای  دار فراهم می رگر را برای سرمایهاستعمار طبقه کا

مار روز افزون استوار است، با قدرت سرکوب دولتی محافظت و ثمالکیت و است

به مثابه  آمیز، ای تضاد طبقات در رابطهشود.  در این رابطه  مقدس دانسته می

بقه حاکم هر برقرار است، ط آیند و تا وقتی این رابطه ثروتمندان و فقرا در می

شود. اما آنچه در این  تر می روز ثروتمندتر و طبقه کارگر هر روز فقیرتر و ناتوان

و متن حذف شده تمام زمینه این تضاد است و حتی خود تضاد هم بین ثروتمندان 

های توجیهی مثل  برداشتفقرا ناپدید شده است. حذفی که عرصه را به نفع 

 کند! نخبگی و هوش و از این دست باز می
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 طرف نیستند! اعداد خنثی و بی

چقدر اعداد  که: دادنان گزارش  انیس یونیزیتلو یخبر شبکه

 ؟اند قیدق

نفر است! جالب  3.800.000.000تر  میلیارد نفر یا دقیق 4نفر معادل  26ثروت 

کاست اما  و نشده، همه جا بیست و شش آمده. بی کم 30یا  25نفر اول  26آنکه 

د میلیون نفر، حدود میلیارد تا سه میلیارد و هشتص 4بین  ،در رقم معادل

افه اض تواند یم به راحتی نفر میلیون دویست

ها  میلیون شود یمسر شود!. به راحتی یا ک

تعداد صفرهایی که در این شمارِ نفر را در 

د. سه و هشت یا چهار، اعداد آمده گِرد کر

نفر  میلیون این دویست، ؟!کند چه فرقی می

های سوریه،  مختلف، مثل جنگ یها جنگکه در  دنباش همان کسانیتوانند  می

و  شدن هستند فغانستان و... اکنون در حال کشتهعراق، ا فلسطین، یمن، لیبی،

، یا همان کسانی هستند که در آفریقا شوند ی خروج سرمایه از بحران هزینه میبرا

ران تلفاتِ کارگ شاید اند، های واگیردار و قحطی در حال مرگ به دلیل بیماری

ها و بدون ی هستند که بین مرزمهاجران یا ،دنچینی و هندی در زیر فشار کار

چیزی . مشخصاً دهند حال دست و پا زدن در دریاها جان میملیت، هم اکنون در 

به که جهان  یاردرهایلیشمار منفر است. یا  26 آن که مهم است

با توجه »که  عددیه. دیرس کاست(و کم نفر بی 2208) نفر هشتو دویستدوهزارو

 نینشانگر دو برابر شدن شمار چنسابقه بوده و  یب ریدهه اخ کیدر  یبه بحران مال

 ، دقیقاً به همان اندازه که ما فقیرتر شدیم! «تاس یثروتمندان

گسترش جهانی : سالمت نیوز

 ۲۲مرگ روزانه . سوءتغذیه

 کودک بر اثر گرسنگیهزار 
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 مصداق موفقیتش همینداری تبلیغ می شود،  آنچه به عنوان فردگرایی در سرمایه

ها و تبلیغات موفقیت و رشد خالقیت و  تعداد انگشت شمار است. بسیاری از کتاب

داری  گویند که ببینید سرمایه کنند و می میالگو  را استعداد فردی این افراد

شود  شود! آنچه در این تبلیغات حذف می چگونه منجر به بروز رشد شخصیت می

این است که سرمایه بهای این فردیت تعداد مشخص را با بزرگترین نظام بردگی و 

آورد. چگونه ممکن است که رئیس  می در فشار تمام و کمال بر اکثریت افراد

تواند از رشد  دهد می ن وقتی فرصت آب خوردن به کارگرانش نمیشرکت آمازو

داری صحبت کند. در واقع برخالف تبلیغات  خالقیت و فردیت در سرمایه

 های فردی، یک دستاورد اجتماعی ای باید گفت رشد فردیت و آزادی کلیشه

است و تا وقتی یک نظام طبقاتی است، اکثریت باید به  طبقاتی داری و نظامِ یهسرما

  کشیده شوند. نفع آزادی اقلیت به بند

طرف ترازو اینقدر دقیق است در در یک چطور اعدادی که  از طرفی باید پرسید،

نقدر آطرف را یک ای بار  ؟! چه چیز انسانیکند یممیلیونی  طرف دیگر، نوسانات

اینقدر نوسان دارد؟  دیگر شود و طرف زیاد نمی و کند که یک نفر کم دقیق می

 26کار یا زور بازوی  نفر؟ توان 4000.000.000نفر در مقابل حدود  26جان 

رد نفر؟ یا امیلی 3.8نفر درمقابل  26میلیارد نفر؟ هوش و استعداد  4نفر در مقابل 

پاسخ در خود خبر  البتهنفر است که این نسبت را برقرار کرده است؟  26ثروت 

تنها ثروت این دو در نسبت با هم قرار گرفته و تفاوت در تعداد  آمده و

. انباشت ثروت شود یم که به عنوان انباشت فهم آنچه ؛نمایندگان این ثروت است

 در یک طرف و انباشت فقر و فالکت در طرف دیگر...

ها و وزن آنها گرفته شود تا خنثی  طرف نیستند! و وقتی ارزش اعداد خنثی و بی

 تر هستند.  تر و فریبنده جلوه داده شوند اتفاقاً ایدئولوژیک
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 آیا این نوسانات فقط در اعداد است؟نیامده بود:  در ایرنا

در واقع نکته بسیار مهمی که در این دقت و نوسان اعداد وجود دارد اشاره به 

 یها قانونو  ها دولتگمان بسیاری از  ! بیدهد یمواقعیتی است که در اجتماع رخ 

 یها تیفعال ها و عمدة و پارلمان ها مجلساساسی تا مصوبات  یها قانونمختلف از 

و نیروهای انتظامی و نظامی و تمام  ها ارتشمختلف تا  یها سازماناحزاب و 

و طبقة رسانه ای موجود جهان برای این است که امنیت این چند نفر  یها قدرت

 که چیزی جز نمایندگان ثروت جهان نیستند حفظ شود. حاکم سرمایه، 

کشان ایران،  یعنی کارگران و زحمت! ما در مقابل ما هستیم، اکثریت، طبقه کارگر

.  و ... عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، چین، هند، آفریقا، آمریکای التین

نفر را شکل بدهند! تا بتوانند  2208تا ثروت  با هم جمع شوندهمه باید  ها نیا

را ایجاد کنند! ما همواره دچار اضطراب و نگرانی از گرسنگی،  ها آنثروت 

، نیروهای نظامی و ها ارتشاری، درد و زحمت هستیم! ما هماره توسط اخراج، بیم

خرابکار و شورشی و  به عنوان ها رسانه! همواره توسط میشو یمانتظامی تهدید 

برای  میشو یمو یا بازیچه و ابزاری  میریگ یمگرسنه تحقیر و مورد حمله قرار 

توسط قانون  ! هموارهاکمح روهایِلشکرکشی و دعوایِ میان احزاب و نی

 !میشو یممورد ستم واقع  ها دولتها و  پارلمان

« تخریب خالق»نام  زنند یمحرف « جنگ»از  ها آنبی دلیل نیست که وقتی 

! چون مانند یک بساز بفروش، باید خراب کنند تا بسازند و سود کنند! و ردیگ یم

و زیاد  مهم نیست در این میان حدود دویست میلیونی زیر آوار گم شوند یا کم

 دهد، میخیز برای شروع ساخت و ساز و سود بیشتر  معنی ها آنشوند. آنچه برای 

 پایان ... ، در یک تلخی بیبرای ما یعنی خون، درد، زجر
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زنیم منظورمان فقط جنگ طبقاتی است. جنگی که  و وقتی ما از جنگ حرف می

دارد. جنگی که در دل وضعیت نهادینه شده است و ریشه در تضاد کار و سرمایه 

 شدن نظام طبقاتی خواهد شد. منجر به از برچیده

 

 خصوصی ..به مصادره مالکیت  آوردهای تمدنی دست

چه  پیشرفت پیشرفت یعنی پیشرفت تکنولوژی؟نوشته بود: نسی  بی بی

 که و برای چه؟برای  چیزی؟

 26میلیارد نفر را در مقابل  4آنچه این حدود سی نیامده:  بی به روایت آنچه در بی

 نیتر بزرگتا  اند مشغولکه  کند یمکوچکی  یها مورچهنفر، تبدیل به 

ی و بهره وری است! آنچه در تاریخ را بنا نهند، رشد تکنولوژ یها یامپراتور

 در واقع شود یمتبلیغات مختلف به عنوان عامل رفاه و پیشرفت بشری معرفی 

برخالف  ،عبارت دیگربه کردن قیمت حیات ما نشده!  تر ارزانچیزی جز منجر به 

برای تولید یک وعده غذایی، یا پوشیدن لباسی برای حفاظت از سرما و  گذشته

وقت و توان کمتری نیاز است و این  ،گرما یا داشتن یک سرپناه نسبت به قبل

ه است! ارزش کاالیی به نام نیروی کار را پایین آورد تر مهمارزش کاالها و از همه 

. دنختیار داشته باشدر ازیادی را کار  با هزینه کمی نیروی ندتوان یم داران سرمایه

ی که اناما از جایگاه کس دفهمی توان یمبه سختی این را از منظر فرودستان 

ندتر ثروتم (دالر 2.500.000.000)میلیارد دالر  2.5میانگین روزانه حدود 

این قدرتی است که تاریخ تمدن بشری از اولین . تر باشد باید قابل فهم دنشو یم

کردن حیوانات تا کشف زبان،  تراعات خود تا امروز یعنی از رامو اخ ها کشف

یا  عنوان سرمایه کرده و به چرخ، تا الکتریسته و ... یکجا جمعآتش، فلز، 
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 "استثمار زندگان"در دست نمایندگانی قرار داده تا به  "ها مردهاستثمار "

 بپردازند!

ما به جلو حرکت  در این معنی پیشرفت تکنولوژی به ضد خود تبدیل شده است.

توان و قدرت خود را بیشتر و بیشتر از خود جدا  میا رفتهو هر چه پیش  میا کرده

. این اتفاق مهمی است. این میا کردهیض وکرده و به انباشت قدرت قدرتمندان تف

. کند یمتر  را هر روز کوچک و کوچک ها انساناتفاقی است که خیل بزرگی از 

به  تشانیریمدشده، قدرت تفکر و  یضوتفو اسلحه ها  ها نیماشیشان به قدرت بازو

نیز به حداقل ممکن  شهزینه بازتولید شده، یضوتف متخصصیننظام آکادمی و 

را  شو باقی توان و کنترل گیری تصمیم سیاسی و قدرت ، قدرتشده  دادهکاهش 

. این چنین است که با این همه قدرت ه استشد یضوتفدموکراسی  ةمعجز ابنیز 

! تمدنی که توسط بشر تا اینجا پیش رفته و میکن یماینقدر احساس ضعف و ناتوانی 

ابر »یا  ها قهرمانیده است باید در هوش و ذکاوت ابروری رس به این سطح از بهره

آنچه این افراد گیتس و غیره تقلیل یابد؟!...  مثل استیو جابز و بیل «دزدهای تمدن

را  تمام دستاوردهای تمدنبه تمدن اضافه کردند آنقدری نیست که بخواهند 

حتی  گونه حس مالکیتی داشته باشند! یچحتی بتوانند روی آن ه مصادره کنند!

ها همان سهمی را باید از تمدن  سهمشان از تولیدکنندگان آن بیشتر نیست! آن

و  دانند یمداران نیز خوب  این را سرمایه اشند که یک زالو در زیست انسان.داشته ب

شف زبان و آهن و آتش، چرخ، الکتریسیته، ک که اگر بخواهند دینِ دانند یم

 ،ارتباطی دیگر و ... ادا کنند، همانقدر که باعث خنده خواهند شد یها شبکه

باید پس  !...شود تمام اراجیف مربوط به مالکیت نیز به سخره گرفته شود  باعث می

از پیشرفت، آزادی، قانون و... پرسید، قانون، آزادی، پیشرفت برای چه کسی؟ 

 و برای چه چیزی؟
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کنند با  آورند و سعی می به تملک در میدستاوردهای تمدن بشری را با هر اسمی 

نبوغ یا هر چیزی مثل آن این مصادره را توجیه کنند. اجتماعی کردن 

ای خود را در حذف مالکیت از ابزار تولید  دستاوردهای تمدنی به شکل ویژه

معنی  را بی داران سلب مالکیت از سوی سرمایهتجلی کند، بنیادهای این  تواند می

علم و تکنولوژی را  توان کند. و تنها با اجتماعی شدن دستاوردهای تمدنی می می

 که نتیجة رشد اجتماعی است به اجتماع برگرداند. 

 

بر دوش  ها یامپراتوربود:  شدههای رسمی اشاره ن خبرگزاریدر 

 ند.شو یمبردگان ساخته 

داری  هاولیه و مناسبات برد یها یامپراتورچه چیز این وضعیت را از دوران 

در آن دوران بردگان با دست و پاهای زنجیر شده با برده  ؟!کند یممتمایز 

ای که در  درنده یها سگو  دیچرخ یمدیگری و زیر سایه شالقی که بر سرشان 

که باید  شدند یمو الوارهایی  ها سنگاطراف راه بود، مجبور به تحمل فشار 

نه را بسازند. و فراع و کاهنان و معابد بزرگ شاهان ها کاختا  گذاشتند یمرویهم 

برای آن بردگان همه چیز روشن بوده از زنجیرها تا شالق و کاخی که ساخته 

اخالق خدایگان و بندگی و در سحر و جادویی که  ، اما در حجابِشده یم

گاه است. هر چند که هر شده یمخدایانی دست ساخته داشتند همه چیز تیره و تار 

 ها مرگو  ها چالهسیاه  ، سایةشده یم آوری جادوها بیشتر تحمل این سختی از تاب

 . ندا شده یمبه سرعت گسترده 

مجبور به رفتن راهی  یردر زنج و پاهای ها دستبردگان با  اگر امروز نیز ما خیلِ

! پس چطور کند یممیلیارد دالر را به جیب اربابان جهان  2.5هستیم که روزی 

 ها کاخدر آسمان گم است! و کجاست آن  ها شالق؟ سایه شود ینمزنجیرها دیده 
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که محل سکونت خدایان است! چرا همه چیز اینقدر مبهم و رازورز است؟ اکنون 

نامرئی شده است؟ با کدام حجاب از  ها کاخبه کدام سحر و جادو این زنجیرها و 

چرا آنچه خود  ؟ابدی یمنظرها دور شده؟ با کدام ترفند این وضعیت ادامه 

؟! اکنون کدام سحر و جادو ما را اینگونه کور و کر دیآ ینممان  چشمبه  میساز یم

 کرده؟!

، حتماً شما هم دیشو یمو آن را متوجه  ندینش یم انبه دلت ها حرفالبته اگر این 

اما این چیزی از ابهام و  .دیکن یمسنگینی زنجیرها را بر دست و پای خود حس 

ره را راه، سِ راهنمایی است تا راه را از بی هرچند که. کند ینمرازورزی این فضا کم 

رد زنجیرها باید به آگاهی الزم به درک انضمامی و مشخص  د.اره تشخیص داز ناسِ

 انجامد. از تضاد کار و سرمایه بی

 

 .ما تنها وقتی که برده باشیم آزادیمهمچنین کارشناسان نگفتند: 

خودِ دموکراسی است. اشتباه گیرد،  بازی بزرگی که در انتخابات صورت می شعبده

ترین و بهترین اشکالش نه اعمال قدرت رای دهندگان  نشود! دموکراسی در ناب

ی می دهید به رئیس جمهور یا أاین که شما ر یض قدرت آنان است.وکه تف

نماینده پارلمان و ...، اعمال قدرت شما نیست! بلکه خلع ید خود از قدرت ِکنترل 

ادعایی برای کنترل تا دیگر  مدهی ی میأما ر تان است. زندگی و سرنوشت

ی بدهیم مهم این انتقال قدرت أشته باشیم. مهم نیست به چه کسی رمان ندا زندگی

پس یعنی ما در تعیین سرنوشت خودمان  است. دیگر نهادهای سرمایهبه دولت یا 

 آزاد نیستیم؟! 

 ؛را که دوست دارم موزیکیو نیز ، کنم یممن رنگ لباسم را خودم انتخاب 

این من آزادم یا مرا مجبور نکرده!  ام عالقههیچکس در انتخاب تیم ورزشی مورد 
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توهم آزادی است؟ یا آزادی چیزی فراتر از این چیزها نیست؟ من که قدرت 

 بیشتری ندارم؟! 

های آنی! و در لحظه زندگی کردن! شاد   یخوشدل بستن به چیزهای کوچک! 

 یها کالسحضور مستمر در مثبت به سمت خود!  یها یرژانجذب بودن و 

موفقیت و راز شاد زیستن! عبور از موانع ذهنی برای رسیدن به سعادت و 

فقط باید به این موضوع ایمان بیاوری! باید مثل  !خوشبختی! تو خوشبختی

، بلکه کنند ینمباشی تا نبازی! این رموز و کلیدها نه تنها چیزی را روشن  ها برنده

 .دهد یمای  به همه چیز شکل احمقانه و مزورانه

ای  هیچ آزادی دندید یمآیا بردگانی که به دستان و پاهای خود زنجیر 

! حتی وقتی که دست و خواستند یمفقط باید  ،توانستند یمهم  ها آننداشتند؟! 

! کردند یمرا بر دوش خود تحمل  ییها سنگپاهایشان زنجیر بود و باید فشار 

به آسمان آبی و تمیزی نگاه کنند که هیچ  توانستند یمحتی در آن لحظات 

گوش دهند که در  ییها پرندهنکرده بود و به صدای  آلودهای آن را  آالینده

معرض انقراض نبودند، این خوشبختی نیست! این یک شادی وصف ناشدنی نیست! 

 به همو اطرافیانی که  بخندند و شادی را به باقی دوستان توانستند یمهم  ها آن

زنجیر شده بودند انتقال دهند تا تحمل درد شالق و زخم زنجیرها قابل تحمل تر 

 شود! 

 بیش از چهارصد سال پیش شکسپیر در سروده خود چنین می گوید:

 ؟کیست که بتواند آتش بر کف دست نهد

 ؟پر برف قفقاز خود را سرگرم کند یها کوهو با یاد 

 ؟ند کندرنگارنگ کُ یِها سفره گرسنگی را با یادِ تیزِ یا تیغِ

 ماه فرو غلتد یا برهنه در برف دی
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 ؟تموز بیاندیشد به آفتابِ و 

         !،هیچ کس !نه

 !ای تاب نیاورد چنین خطری را به چنان خاطره هیچ کس

 نیست ها یبددرمان  ها یخوباز این که خیال 

)شعری از ویلیام شکسپیر با ترجمه الهی  .دیافزا یمصد چندان بر زشتی آنها  بلکه 

 ؟(یا قمشه

 

 .است طبقاتی رسانه

 ها خنثی نیستند! ها نیامده بود که رسانه در رسانه

که جز زنجیر دست و پا  شود یمچطور  اند شدهاما برای بردگانی که باهم زنجیر 

 چیزی برای از دست دادن داشته باشند؟

چگونه هویت « ما»شوند؟  چگونه ساخته می ها« ما»چیست؟ « ما»؟! منظور از «ما»

پاسخ ؟ ردیگ یمچطور و چگونه در ذهن ما جای  ها تیهواین  و سازد؟ ما را می

 همان جاییشوند و امروزه عمدتاً  ها ساخته می « هویت»ها یا  «ما»این است که 

ورد را با آن داریم، یعنی رسانه . مثالً  هویت برخ نیتر شیبکه  شوند ساخته می

ورزشی و ... است که پرچم به  یها یبازپس از هر بار مسابقه فوتبال یا  «ایرانی»

و حس متعلق بودن به  شود یم، سرود ملی خوانده رود یمدوش ورزشکاران 

 . شود یمیکجا یا یک چیز الغا 

یی صحبت کرد؟ بله! کارگران جهان متحد شوید! "ما"شود از هیچ  یا نمیآاما 

کشورهای دیگر، از سوریه و عراق و لیبی و یمن تا چین باید جمعیت بسیاری از 

زنجیر  به همریکا رویهم آیند، قا و آمریکای التین تا اروپا و آمو هند و آفری
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چنین از ثروت بنا شود. آری این هویت راستینی است که در  ییها قلهشوند، تا 

 . دیآ یممناسبات اجتماعی امروز پدید 

 ؟یکن یزمزمه م یکیلب در تار ریکه ز یستیتو کبگو، 

 شود؟ یگان فراگستر م تو که حجابت تا ستاره یستیک

  اند، داده به دورم افکنده بمیکه فر مینوایب یدپوستیسف 

 بر تن دارم، یگ هستم که داغ برده یپوست اهیس 

 ش،یخو نیهستم رانده از سرزم یسرخپوست 

 ام که دل در آن بسته یدیهستم چنگ افکنده به ام یمهاجر

 ام نبرده بیبه نص نیریِ د یِ لعنت دیجز همان تمه یزیچ اما 

 .کند یو توانا ناتوان را لگدمال م درد یسگ سگ را م که 

 ام و اقتدار، که گرفتار آمده دیهستم سرشار از ام یجوان من

 قدرت، استفاده، ،سود سالِ نهیریِ د انیپا یب ةریزنج در 

ها، مزد  ِ انسان کار از،یبرآوردن ن یها وهیش دنیقاپ زر، دنیقاپ ن،یزم دنیقاپ 

 آنان،

 .به فرمان ِ آز و طمع یزیتصاحب همه چ و 

 خاک ــ ةبندکشاورزم ــ  من

 .نیماش دیزر خر ،کارگرم 

 .خدمتگزار شما همه ،اهپوستمیس 

 مردمم: نگران، گرسنه، شوربخت، من 

 ...نانم. یهنوز امروز محتاج کف ا،یبا وجود آن رو که 

 دیبا یما مردم م 

 هامان، رودخانه ،اهانمانیگ، معادنمان ،نمانیسرزم 



 

16 
 

 :میرا آزاد کن انمانیپا یب یها و دشت ها کوهستان 

 سرسبز بزرگ را ــ االتیا نیا ةگسترجا را، سراسر  همه 

 احمد شاملو(بخشی از شعر لنگستون هیوز، ترجمه ) !میوطن را بساز گریبار د و 

 

ثروت  ةنقال یها تسمهعرق از پیشانی گرفت و گفت:  کشی زحمت

 هامان! جایی به دور از چشم .های ماست برگُردِه

 ها یبعض؟ تر ؟ کی کاریاستتر کی باهوش مکانیزم این جابجایی ثروت چیست؟

 و... ترند؟ بعضی جنم پول درآوردن را دارند؟ ترسو ها یبعضترند؟  تنبل

؟ بیاییم رونیب میناتو ینم چرخه نیما معنادار شده و چرا از ا یبرا اهزیچ نیچرا ا

 یها یندب دسته بزرگ با یبازشدیم که نفهمیدیم؟ یک  چرخهاز کی وارد این 

خودمان را با این  دیچرا با و... . خوب/ متوسطی/ عال، رباهوشیباهوش/غ سادة

؟ چطور این مسائل اینقدر درونی شده که دیگر میو سرزنش کنبسنجیم  ها مالک

شکلش  نیبه ا یعنی .ستین یواقع که به نظر منبه راحتی تغییرش داد؟  شود ینم

ها با هم  دمآخب د؟ مهم باش نقدریا دیبا ها تفاوت نیچرا ا، در واقع ستین یواقع

 یو خوشبخت یبختشورحس  نقدریتفاوت ا نیا ییبازنما دیچرا با! اند متفاوت

 است نیمساله ا .دنابم یتفاوت باق کیدر سطح  دناتو یکه م یدر حال، !دکن جادیا

 نقدریکه ا یساختار به سمتِ ودبر نکهیا یا به جاه دمآ یذهن یانرژ ةهمکه 

 !به سمت سرزنش خود رود یم ی است،ور و پر از حس بدبختآور و فشارآ اضطراب

 یها ییتوانا دلیل بهکسی خود را  درست بود مناسبات راگ است که نیمنظورم ا

 اش حوصلهمتناسب با عالقه و  شو کار ،دانست گناهکار نمی اش یجسمو  یذهن

 ! ادد یمانجام  را که دوست داشت یکار .بود
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 هااز نظر موضوع نیمدام ا کهاست  نیا افتد یم عیکه در سطح وس اما االن اتفاقی

 نیکل ا! شود یمخالصه  شرفتیدر پ «تو» یدر ناتوان زیو همه چ شود یمپنهان 

از  ،یحس اضطراب و بدبخت یاصل لیدل یبا فرافکن :کند بر این مدار کار می ستمیس

خوب  ستمیس نیهرگز در ا گویا قرار نیست یعنوان آدم به «تو»به شخص  ،وضعیت

تمام توان خودش را تا آخر صرف آور  عذاب کاریِ در فشارِکه  ینامگر  ،باشد

 ار انهر روز تمام تالشش های زیادی انسان کند و انتظارات خود را پایین بیاورد.

 نقدریکنند که ا هماهنگ یستمیبا س ان راکه خودشموفق شوند، که  کنند یم

 رییتغ یرو دذاشتنگ یم ار ناشیاز انرژ ین بخشمه ایشاه راگ یزاست. ول بیآس

را تحمل  ستمیس نیافشار  ن الزم نبوداهاش بچه ای ها بچهحداقل  رگید ستمیس نیا

 ...کنند

 نفر 26دست  ایثروت دن نیشتریبگوید  یموسسه آکسفام م یکه وقت ستاواضح 

درصد  کی یبرا ددار ستمیس نیا یعنینفر،  اردیلین چند مآدست  شا یو باق است

با سیستم  کنند تا ان را زیر فشار لهخودش دیبا یو باق د؟کن یجهان درست کار م

نفر  26ن آ دیمعتقد ایآانباشت کنند؟  انفر ر 26 نآکه ثروت  هماهنگ شوند،

که نتیجه تالش همه را  یعنی اینآیا معتقدید ادامه این  اند؟ هم همین مسیر را رفته

باید این نکته را همیشه به یاد داشته باشیم، این افراد  گرداند؟ به خودشان برمی

روزافزون  «استثمار»و این یعنی  اند« دار سرمایه»نیستند، آنها  «ثروتمند»

 .«کار نیروی»

زدن  هم رب یبرا یهر تالش د،و فکر کن دگرا باشریکه آدم تقد دهیا نیبه نظر من ا

به نظرم  ،غلطه ستمیس رییتغ ینفس تالش برا کالً و !ساختار محکوم به شکسته نیا

این تفکر شکست است. پاسخی است مثبت  .است تفکر نیناراحت کننده تر نیا

  ها و پاها. برای محکم کردن زنجیرها بر دست
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 هزاران ارباب! وبردگی  ها قرنبر زبان کارگری شنیدم: شکست 

داری با آمدن و رفتن پادشاهان بد سرشت و نیک  بردهنظام  آن این موضوع که

مناسبات به عنوان یک نظام  نظام و سرشت ایجاد یا مرتفع نشده! این که این

بازتولید اجتماعی تولید و انباشت سرمایه، با کمترین تعصب بر نمایندگان خود را 

 دانسته یمداری نیز  بسیاری است. مناسبات برده یها عبرتاست، دارای  کرده یم

است که هیچ کدام از نمایندگان خدا بر زمین قادر به زندگی ابدی نیستند. پس 

تا از نسلی به  کرد یمباید خود را برفراز دوش تمام خدایگان و بردگان حفظ 

 نسلی دیگر منتقل شود. 

بندهای  به منزلة. زنجیرها وزنش را فهمیدباید زنجیر را جست،  اما چه باید کرد؟ 

مناسبات اجتماعی حاکم ما را وادار به حرکت در مسیری می کنند که به انباشت 

 را شناخت و تغییر داد.سرمایه منجر می شود. باید نظام زنجیری 

بپیوندیم! باید رد زنجیرها را گرفت. رد  به همباید رد زنجیرها را گرفت تا 

! زنجیر مرزها را نشان کند یمبا هم روشن زنجیرها، رد پول و خون و گرسنگی را 

و بعد در خبرها  استثمار کشان.! مرزهای واقعی بین زحمت کشان و دهد یم

میلیارد نفر؟  4نفر بیشتر است یا حدود  26آیا قدرت خواهد آمد که به راستی 

کدام یک جهان را ساخته و کدام یک آن را ویران نموده؟ کدام یک جهان را زیبا 

 آینده از آن کدام یک است؟کرده و کدام یک زشت؟ 

 

 

 

 


