


گفتار پیش

جھان به سکسکه افتاده است!

باشد؛ انسان خواھد می که ھستم میلیاردیھفت  از نفر یک نویسنده: من مارتن، رنه اروه"

رستاری، انور" من مـی نده:  فر ھم برگرداـن یاردیھـفت  از دوم ـن ھانی که ھـستم میـل گر ـج در را دـی

. جویدمی خود دگرگونی

نویسنده کتاب در یک گفتگوی ویدیویی می گوید، در این کتاب تالش کرده ام با نوشته ھایم به جای

تغییر جھان و دیگران، خودم را تغییر دھم و بدین ترتیب خواسته ام یک نفر از جمعیت جھان را تغییر

دھم تا انسان باشد.

من ھم با برگردان این کتاب به پارسی، کوشش کرده ام، نفر دومی باشم که خودش را تغییر می

دھد بی آن که عقاید و باورھایش را به دیگران تحمیل کند. از البالی صفحات و از میان جمالت و

نوشته ھای برگردانده شده، خواستم به انسانیت، صلح جھانی، دوستدار زیستگاه برسم و به

برابری انسان ھا باور داشته باشم و حقوق اجتماعی و رفاھی آنان یعنی حقوق بشر و ھم چنین

حق زندگی دیگر زندگان روی زمین را به رسمیت شناخته و به آن احترام بگذارم. نمی دانم که تا کجا

موفق خواھم شد. تغییر انسان، حتی در کھن سالی نشدنی نیست اما بسیار دشوار است.

امیدوارم که این کتاب خوانندگانی به ویژه در میان جوانان پارسی زبان داشته باشد، جوانانی که

دگرگونی، جھش و پرش در آنان آسان است. به امید روزی که ھمه میلیاردھا ساکنان زمین به آنجا

برسند که خود را در راستای دوستان زیستمان و زندگی تغییر یافته ببینند و به آب پاک، خاک پاک ،

ھوای پاک و رابطه پاک انسانی بیاندیشند.

آری جھان که خانه و زندگی ماست، به سکسکه افتاده است. خانه و زندگی خود را پیش از آن که

بشریت ھم به سکسکه بیافتد، دریابیم. 

، دوران اندیشیدن، آگاھی، چاره جویی ھا و دوران کاربرد انرژی ھای پاک است. خوش بین٢١سده 

و امیدوار باشیم.

در این کتاب برای کاھش خستگی خوانندگان از زبان زد ھا، سروده ھا و واژه ھای مردمی یاری

گرفته ام. تا جایی که می شد واژه ھای ساده و روان پارسی به کار برده ام و برای جدایی دین از

دولت، قلم و اندیشه خود را از دین جدا و پاک کرده و به دور نگاه داشته ام.

 به پارسی برگردانده بودم و آن را با یک برنامه به نام پارس نگار٢١این کتاب را در دھه نخست سده 

نوشته و در دیسکت آن دوران و رایانه ضبط کرده بودم. اما این شیوه نگارش از سوی دارنده اش از

بین رفت و دیگر ھیچ برنامه ای توان بازخوانی آن را نداشت. سرانجام به تازگی بر آن شدم تا دوباره

آن را بازنویسی کنم. در این کار تنھا نبودم و کسانی مرا یاری کردند که از یکایک آنان سپاسگزارم.

میرستاری انور

گفتار پیش

جھان به سکسکه افتاده است!

باشد؛ انسان خواھد می که ھستم میلیاردیھفت  از نفر یک نویسنده: من مارتن، رنه اروه"

رستاری، انور" من مـی نده:  فر ھم برگرداـن یاردیھـفت  از دوم ـن ھانی که ھـستم میـل گر ـج در را دـی

. جویدمی خود دگرگونی

نویسنده کتاب در یک گفتگوی ویدیویی می گوید، در این کتاب تالش کرده ام با نوشته ھایم به جای

تغییر جھان و دیگران، خودم را تغییر دھم و بدین ترتیب خواسته ام یک نفر از جمعیت جھان را تغییر

دھم تا انسان باشد.

من ھم با برگردان این کتاب به پارسی، کوشش کرده ام، نفر دومی باشم که خودش را تغییر می

دھد بی آن که عقاید و باورھایش را به دیگران تحمیل کند. از البالی صفحات و از میان جمالت و

نوشته ھای برگردانده شده، خواستم به انسانیت، صلح جھانی، دوستدار زیستگاه برسم و به

برابری انسان ھا باور داشته باشم و حقوق اجتماعی و رفاھی آنان یعنی حقوق بشر و ھم چنین

حق زندگی دیگر زندگان روی زمین را به رسمیت شناخته و به آن احترام بگذارم. نمی دانم که تا کجا

موفق خواھم شد. تغییر انسان، حتی در کھن سالی نشدنی نیست اما بسیار دشوار است.

امیدوارم که این کتاب خوانندگانی به ویژه در میان جوانان پارسی زبان داشته باشد، جوانانی که

دگرگونی، جھش و پرش در آنان آسان است. به امید روزی که ھمه میلیاردھا ساکنان زمین به آنجا

برسند که خود را در راستای دوستان زیستمان و زندگی تغییر یافته ببینند و به آب پاک، خاک پاک ،

ھوای پاک و رابطه پاک انسانی بیاندیشند.

آری جھان که خانه و زندگی ماست، به سکسکه افتاده است. خانه و زندگی خود را پیش از آن که

بشریت ھم به سکسکه بیافتد، دریابیم. 

، دوران اندیشیدن، آگاھی، چاره جویی ھا و دوران کاربرد انرژی ھای پاک است. خوش بین٢١سده 

و امیدوار باشیم.

در این کتاب برای کاھش خستگی خوانندگان از زبان زد ھا، سروده ھا و واژه ھای مردمی یاری

گرفته ام. تا جایی که می شد واژه ھای ساده و روان پارسی به کار برده ام و برای جدایی دین از

دولت، قلم و اندیشه خود را از دین جدا و پاک کرده و به دور نگاه داشته ام.

 به پارسی برگردانده بودم و آن را با یک برنامه به نام پارس نگار٢١این کتاب را در دھه نخست سده 

نوشته و در دیسکت آن دوران و رایانه ضبط کرده بودم. اما این شیوه نگارش از سوی دارنده اش از

بین رفت و دیگر ھیچ برنامه ای توان بازخوانی آن را نداشت. سرانجام به تازگی بر آن شدم تا دوباره

آن را بازنویسی کنم. در این کار تنھا نبودم و کسانی مرا یاری کردند که از یکایک آنان سپاسگزارم.

میرستاری انور



١بخش 

شدم؟ کارآگاه چگونه

 دستهآناز اند.  ندیده کنون تا مرا چھره آنان کدام از کنند. ھیچ می صدایم آروباس رجوھایم، ارباب

لیتر چندین یا کشند می سرکی خبرچین، از پر ھای دانسینگ به شب ھر که نیستمکسانی 

با و آرامی به خودش را دختری گز کنند. ھر می دود سیگار روی سیگار و کشیده سر را مشروب

در من اداره ضمن است. در نشده ھیپنوتیزم من سنگین ھای نگاه با و نداده لم آغوشم در عالقه

یکی نامم حروف که ای شیشه درب یک پشت در شھر، کالن یک در چرکینی ساختمان دوم طبقه

توانند نمی حروف این از کدام ھیچ ندارد. وانگھی قرار ، افتاده باشندآویزان یا و کنده دیگری از پس

نیست: @. بیش ای نشانه که چون بشود، ھم کنده تا نداره حرفی من اسم شوند. آخه کنده

نشان ھمین شکل به تنھا کامپیوتری زبان در کنند. ولی می ادا آروباس را آن روزمره، زندگی در

شود.  می نوشته

جا این در نمی توانم امنیتی مسائل برای مسلما که کند می خودم صدا راستین نام به مرا کلوتیلد

برایشان ھمیشه من، سر در می آورند. سری کارھای از وجه ھیچ به دوستانم ترین بیاورم. نزدیک

آید. نمی گیرم زیادی چیز راستی . به زندگی خودم را می گذرانمچگونه من که است پرسش جای

آمدند! در کم ھم، نسبت ھمان به ھستند، سری که اندازه ھمان به کارھا این

 سنینی در را خود رویایی، ھای گشایی جھان و ھا شکست در ھا بستان و بده بسیاری از پس

زندگی به دادن معنا جستجوی در تر بیش بودن، اندوزی مال پی در جای به خواھم می که بینم می

که کاری باشم، بالغ که ام گرفته یاد ساده بسیار طور به تنھا نیستم، پیر ھم ھا قدر آن باشم. البته

آید! نمی در جور اصال گذاشتن سن به پا با نھایت در

٧

کردم. با می شرکت گرایی مصرف ترویج در فعاالنه و داشتم باور اقتصادی رشد معجزه به گذشته در

داشتم: حضور نخ یک انتھای سه ھر در واحد آن در که گفت توان می آمارگری، شغل داشتن

داشتن با رویایی و خوشبخت بودم. آدمی خشنود خود زندگی از کننده، مصرف نفش در!

کردند؛ می تضمین برایم تبلیغات را ھا آن بودن نظیر بی که کاالھایی

ملی ثروت بردن باال برای نتیجه در و ملی ناخالص تولید افزایش شھروند، در یک نقش در!
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کردم؛ می کوشش کشورم

خود از روز به روز ریاضی ارقام این زیبایی از و کرده نگھداری را ارقام و اعداد شغلی، لحاظ از!

شدم. می خود بی

داشتم را آن وقت که نیستم مطمئن ندارد، ته سه که نخ گفت، می و گرفته ایراد من به کسی اگر

دھم. گوش وی به تا

خود در افکار تمرکز به احتیاج کافی اندازه به که است ھایی مشغله از پاریس در کردن زندگی

گذارد.  نمی الکی مسائل به اندیشیدن برای جایی دیگر و دارد آدمی فرورفتن

نبود. انگیزی شگفت چیز ھیچ نخست نگاه برخوردم. در بندان راه یک در کلوتیلد به بار نخستین

 پیش به یواش یواش کارم و گذشت می ھا بندان راه ھمین صف در اوقاتم بیشترین ھمیشه

 در بین فاصله ھایداد، می دست بار ھر که فرصتی تا بردم می کار به را ای رفت. شیوه می

ھم نگاھی گاھی، . گه بپردازمخود ھای گرافیک کشیدن بهزمانی چند متر جلو رفتن ماشین ھا، 

آن انداختم. در می بودند، شده انباشته کناری صندلی روی که ھایی خواندنی و مجالت از یکی به

به شانه را ساعتی یک راحت گمان، بی باشیم، شده دیگر یک متوجه آنکه بی من و کلوتید روز،

بودیم. کرده رانندگی ھم شانه

٨

اشترواس» لیدز «به خمار ھای چشم با بود، گرفته عقب به رو کامال و باال را سرش که حالی در او

کرد.  می رانندگی کمی یک دیگران، مانند ھم گاھی گاه و داد می گوش

شدند. اگر نمایان مان افتراق نکات تازه دادم، ازدواج پیشنھاد او به که ھنگامی بعد، ھفته چند

بدون مایلند رسند می نظر به که ماند می موجوداتی به کلوتیلد نھیم، کناری به را موزیک و مطالعه

راندیم می سخن گوناگون چیز دو از ما که انگار مان، عروسی جشن از گفتگو کنند. با زندگی دغدغه

بودند. بیگانه ھم به نسبت ما دنیاھای و نداشتند ھم به ربطی ھیچ که

طور بود. ھمین جالب کشور اقتصادی ھای فعالیت بر آن تاثیرات و عروسی مراسم برگزاری من برای

…و عروسی ھدایای عروس، اتوموبیل تزئین کوچک، گازی ھای اجاق ھا، کفش عروسی، لباس

دیگر یک به و بریزیم اخالص طبق در داریم، احساس و محبت و مھر چه ھر باید ما کلوتیلد، برای

را موسیقی و داشتن دوست تو به که گفت می من باشیم. به داشته افکار تبادل و کنیم توجه

را کار این که نداشتم داد. شکی خواھی یاد من به را اعداد رموز عوض در تو و آموخت خواھم

است. عشق با ھمیشه حق و داشتم دوست را او که کرد. چون خواھم

» علیا « اطلس از پیاده داد می ترجیح که این با باشد. زیرا داشته دوست مرا باید ھم او قاعدتا

به مسافرت یک با من خاطر به است، نامناسب عسل ماه برای نظرم به گفتم من که وقتی بگذریم،

کرد.  موافقت آنتیل جزایر

شیمیایی مواد انواع دارای و کرد می کار برقی انرژی با که بودم. استخری داده لم استخری کنار در
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٨
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در که اندیشیدم می ارقامی به خودم عالم شد. در می نگھداری کارکنانی کمک به و بود دار کلر

کنم. منتقل خودم دلداده به را ھا آن بازگشت، از پس تا کشیدند می مرا انتظار پاریس

٩

تبدیل یاس به است، من راه به چشم کردم می فکر که شادمانی و خوش آن پاریس، به بازگشت با

شد.

ویران سرم بر بود! آسمان آورده را اخراجم برگه زد. او را ما زنگ صبح که بود کسی اولین رسان نامه

آنان ھمه تا شد می روزی کاش است. ای زده سر من از خطایی چه که دانستم نمی شد. حتی

بودم، شده گیج وارده ھنگام به نا به ضراز که حالی شدند. در می اخراج  دیگرانند، اخراج مامور که

در گرفت. گمنام خواھم قرار بیکاران لیست در ھم من که افتادم فکر این به نیرویم مانده ته با

رو آن به رو ازین من زندگی روز شد. آن خواھد تھیه خودم پیشین ھمکاران دست به که ای سیاھه

آموزگاری سراسری کنکور در او پذیرش خبر داشت. نامه کلوتیلد برای ھم نامه یک رسان شد. نامه

داشت. او تعجب جای بسیار شود. برایم می گفته ھا آن مدارس» به معلم «امروزه که بود

برود، بدانجا نبود حاضر کس ھیچ که افتاده دور کوھستانی روستای یک در تا بود کرده درخواست

دارم. از دوستش که رفت. چون خواھم وی با که گفتم بھش تامل، ساعت چند از کند. بعد تدریس

کوھستان در شدن بیکار شک بی شد، متوجه ھم آن پیش لحظاتی که طوری ھمان گذشته، ھمه

شھر.  در تا ارزه می تر بیش

پرھیز شھری آمد و رفت ھزینه از و کاشت را خود سبزی کرد، جمع را خود بخاری ھیزم توان می

نمود. 

خود بخاری ھیزم آوری جمع به ای عالقه ھیچ که بگویم صادقانه باید اما زدم، می را ھا حرف این

است.  تر رفته پیش خیلی برقی شوفاژ ترموستات درجه تنظیم که آمد می نظرم نداشتم. به

کرد. در موافقت ذھاب و ایاب وام یک با شود، آگاه افتاده برایم که اتفاقی از اینکه از پیش من، بانک

کامپیوتر یک ھا آن ازای در و فروخته را خودم ویدیوی و سیم بی تلفن صوتی، دستگاه لحظات آخرین

بود. انترنت به وصل قابل که خریدم

تالش خیلی شدیم، جا به جا مان تازه خانه در که آن محض داشتم. به سر در خود برای طرحی یک

بفرستم. انترنت راه از دنیا سراسر به شغلی یافتن برای را خودم کاری سابقه که کنم

١٠

بود. از کیلومتری ٣۵٠٠ فاصله در مکفی حقوق با کاری پیشنھاد کردم، دریافت که پاسخی نخستین

است؟ من با ھمراھی آماده خود، نوبه به آیا که پرسیدم کلوتید

باشد. جالبی کار که شرطی به حتما، ـ
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و کرده عروسی ھم با که آن بودمش. با ندیده گز ھر کنون تا انگار که کردم می نگاه او به طوری

شناسمش. نمی ھنوز گویا که آمد نظرم به چنان ناگھان بودیم، گذرانده آنتیل در را رویایی روز پانزده

یا است جالب شغلی یک که خورد را این غصه باید زمانه این در که کردم نمی ھم را تصورش حتی

با ام زندگی در بار اولین برای شب آن کنم می تمام. فکر و ھمین نه، یا بود آمد در پر شغل نه. یک

را پینوکیو ادای بودند. داشتم اولیه ھای گام تنھا بودم! آه، شده بزرگ باره یک کردم. به گفتگو کسی

آن در که جه آن به دوباره که بگیرد. ھنگامی یاد را رفتن راه خواھد می ھا نخ بدون که آوردم می در

با گفتگو جای به شب آن شود. اگر می سرازیر من از سرد عرق اندیشم، می گذشت، شب

که آن بی ام، زندگی در ھمیشه برای که گفت بتوان شاید ببرد، خوابم که کردم می تالش کلوتیلد،

شدم. می ھستم، اکنون که چه آن خالف بشناسم، را خود

گویم: می خودم به بارھا

دردم به گز ھر که ھم روی بر اشیایی انباشتن ھم آن و ھدف یک با تنھا بندان، راه در ھم باز آیا

بچه برای پنجره از و کرده پر پاکیزه ھوای از را ھایم شش که یا کرد، خواھم کار خورد، نخواھند

کلوتیلد راستی آورد؟ خواھم در کنند، شکلک می بازی مدرسه حیاط در تفریح ساعات در که ھایی

کنیم. می زندگی داریم دبستان کنار در درست  من و

 به زبان دیگر،یا خواھد می چه زندگی از داند می که ھستم فردی پس این شد. از تمام خوب ولی

این درک ابتدا بپذیرم. در را شغلی ھر نیستم حاضر خواھد. دیگر نمی را چیزھایی چهمی داند که 

که نداشتم را آن توان تاب و و حوصله و حال روز چندین مدت به که بود کننده گیج چنان آن برایم نکته

دلی عاضی، و وار دیوانه روزی سرانجام بفرستم. تا رایانه البالی و شیار راه از را خود کاری سوابق

فرستادم. بدون آباد ناکجا سوی به ناامیدی اوج در را ھا پیام و انداخته تاریکی در تیری و زده دریا به

فرستم. می را ھا آن کسی چه برای بدانم حتی که این

١١

انترنتی، ھای نشست و ھا گردھمایی به را خودم کردم، می تایپ شانسی طور به را ھایی آدرس

کشیدم. می سرک مختلف ھای سایت به و کردم می مھمان گوناگون موضوعات باره در گفتگو برای

دارم.  دوست را نوشتم: کلوتیلد می

زیباست. دادم: کوه می ادامه سپس

دارم.  دوست را دوباره: کلوتیلد باز

آن در است ماه یک نزدیک که ای ( دھکده کنم زندگی کوھستانی دھکده در دارم بعد: دوست و

ام. ) شده وارد
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دارم.  دوست را دوباره: کلوتیلد باز

آن در است ماه یک نزدیک که ای ( دھکده کنم زندگی کوھستانی دھکده در دارم بعد: دوست و

ام. ) شده وارد

ھستم.  حسابی و درست کار یک جویای نوشتم: در می باز و

ھوا در صابون ھای حباب کردن باد مانند کار این که چرا شدم، نمی متعھد را چیزی ھا نوشتن این با

بود. 



بھترین کنم. چون می رد را بامداد نه و پنج ساعات بین در کاری ھر نوشتم: پیشنھاد می انجام سر

کند، می گرفتن شکل به شروع آدمی شخصیت که وقتی (دقیقا است کوھستان در روی پیاده زمان

رفت؟).  خواھد کجا تا نیست معلوم

بود: مسما با خیلی که نوشتم را ای جمله روزی

کنم می تماشا را کلوتیلد پنجره شنوم. از می زنند، می داد مدرسه حیاط در که را ھایی بچه صدای

پیچاند.  می مدادی دور به را موھایش که

آد! می بھش قشنگه! چی چه طوری گویم: این می خود به

سراسر در خودی بی که بود تاریکی در بود. تیری بیھوده من کار داره. این درازی سر قصه این آری،

بار یک من به ھم نفر یک اقل باشم. حد داشته را جوابی انتظار که آن بدون چرخید، می گیتی

از است، مدادی دور موھایش کردن جور و جمع حال در که را زنش که مردی داد. به نمی پاسخ

داد؟ توان می جوابی چه طوری، این قشنگه گوید: چه می خودش به و زند می دید پنجره

است، پیام این خواندن حال در کامپیوترش پشت در و نیویورک در که را فردی خودم حالت پیش 

کارند؟ می موھایشان در مداد فقط نیویورک زنان کنم. آیا می تجسم

دیدم. خود الکترونیکی پست صندوق در را پیامی کوه از بازگشت از پس بامداد، روز، یک

بود.) شده داده دنبالش به سایتی (آدرس آد؟ می خوشت کارآگاھی. ازش

١٢

داشت. ھم پیشنھاد یک انگار که بودم کرده دریافت را نداشتم. پاسخی باور چشمانم به لحظه یک

شدم: پریشان و مایوس دم ھمان در ولی

کارآگاه!

است. وحشتناکی شغل چه که بودم خوانده ھا کتاب در

دیگه، طرفی کنم. از مقابله پا و سر بی ای حرفه دزدان مشتی با که دیدم نمی را جربزه این خود در

بودم. کرده پیدا زیادی عالقه گاوھا گردن ھای زنگوله آوای به تازه

نوشتم: نویسم، می دارم کی برای بدانم حتی که این بدون شد، باز سایت تا

کنم. زندگی خودم دھکده در مایلم

پس از که داری را آن توان تو که آید می نظر نیست. به ای داد: مسئله پاسخ من مخاطب ـ

برآیی. مشکالت

گیرم. می یاد را کردن گردش و زدن پرسه دارم تازه ـ

است. جالب برایمان که داری زدن پرسه از ای شاعرانه حالت یک تو ـ

کردند. می گوشزد من به اساسی ایراد یک عنوان به را آن سابقم، کار در شاعرانه؟

گردی؟ می کاری دنبال به واقعا تو ـ

باشه. جالب که کاری فقط ـ
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ایم.  کرده انتخاب ترا دلیل ھمین به بخواھی، را بدانم. راستش خواستم می که چیزی ـ

پول شغل، یک عنوان باشد. به می آموزگار و است من ھمسر او… بود کلوتید نظر این آغاز در ـ

زیادی چیزھای نیازمند جا این در ما حال، ھر است. به جالبی کار اما شود نمی پرداخت چندانی

کنید؟ می پیشنھادی چه نیستیم. شما

پژوھشی گروه یک بخوری. ما تکانی خودت پیش از باشد الزم آنکه گفتم: کارآگاه. بی بھت را آن ـ

کنیم. می مطالعه آلترناتیو ھای سیستم باره در که ھستیم

 چیه؟ دیگه جایگزینی روش یک ـ

ام. انداخته تله در خودم دستان با را خودم بودم، کرده سئوال که سرعتی با فھمیدم

اقتصادی ھای مدل است. برایمان بیزار حاکم سیستم از که باشد می جامعه در تشکیالت نوع یک ـ

کاالھای حجم بردن باال برای ھا انسان آن در که ھستیم ای نمونه پی نیستند. در خوشایند موجود

ھستند. خود برای خوشبختی و سعادت افزایش دنبال به بلکه کنند، نمی زندگی مبادالتی

١٣

تواند می بیاید، پیش آدم برای کاری وقت ھر که آنست دور راه از تماس خوبی گویم، می خود به

برود. کارش پی و کرده خاموش را رایانه زود

امروزه دیگه ھمه قبول دارند که ثروت ملی ھر کشوری با تولیدات ناخالص ملی آن برآورد می شود و

شامل مجموعه فعالیت ھای اقتصادی انجام گرفته در داخل کشور یا با کشورھای دیگر دنیاست.

حداقل این یکی را دیگه بسیار خوب می دانستم.

ـ کار پیشین من آمارگری بود، کارشناس نوسانات و جریانات اقتصادی!

ـ عجب! الاقل تو یکی بدون این که وقت زیادی را تلف کنی، خواھی فھمید که من چه می گم.

داشتم برات تعریف می کردم که طبق مدل ھایی که بین آمارگران رایج است: ملتی که منابع غیر باز

تولیدی خود را پایمال و حیف و میل می کنند تا مال اندوزی کنند، بدون برو برگرد با دستان خویش،

خود را بی چیز و بی چاره می کنند.

ـ مطمئن نیستم چیزھایی را که می گویید، می فھمم. یک آتش سوزی بسیار بزرگی را در جنگلی

مجسم کن که بخش اعظمی از درختان با ارزش و کھن سال را می سوزاند. این آتش سوزی مقدار

زیادی گاز کربنیک در ھوا پخش خواھد کرد که باعث باال رفتن گرمای کره زمین 

می شود. اھالی محل را از خانه و کاشانه خود آواره کرده و از ھستی شان ساقط خواھد کرد.

موجب سائیدگی زمین شده، برای ده ھا سال نظم و ترتیب زیستگاه را بر ھم خواھد زد… 

اگر بنا باشد تو نامی برای این اتفاق بگذاری، چه خواھی گفت؟

ـ فاجعه و مصیبت.

ـ خوب! با این حساب تو با من موافق خواھی بود که این فاجعه، ھمان طوری که خودت می گی، از

دید اقتصادی ناگھان و موقتا سبب باال رفتن میزان تولید ناخالص ملی خواھد شد. 
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١۴

در نتیجه از لحاظ کمی، رقم ثروت ملی باال می رود. افزایش تولید ناخالص ملی با ارزش وسايل

امدادی به کار رفته برابر می شود. مثال، آتش نشانی ھا، سوخت ماشین ھای به کار برده شده، باز

سازی خرابی ھا، تعمیر و باز خریدن ماشین آالت برای آتش سوزی ھا در آینده، پرداخت دستمزد

کارکنان، کفن و دفن… ھر چه مرده ھا بیش تر باشند، کشور به ھمان اندازه ثروتمندتر خواھد شد.

طاقتم را از دست دادم.

ـ اکنون داشتی از خوشبختی می گفتی!

ـ مشکل خوشبختی آن است که در ھیچ کادر اقتصادی نمی گنجد. اگر تو به کسی که قصد فروش

ھیچ کاالیی را به وی نداری، لبخند بزنی، ھمکاران سابقت این کار را بی معنا و بی ارزش خواھند

یافت. بھتر بگویم، خوشبختی در چشمان آنان ارزش منفی دارد. یک شخص خوشبخت قرص ھای

ضد افسردگی نمی خورد، پیش روان شناس نمی رود، دست به خودکشی نمی زند، ویترین ھای

فروشگاه ھا را نمی شکند، در سرتاسر روز اشیای بنجل نمی خرد، خالصه به طور خیلی کم و

کند. می شرکت جامعه اقتصادی مختصر در جنب و جوش

باشد؟ اقتصادی الگوی یک بدون ھا آن بنیان و اساس که دارند وجود جوامعی آیا ـ

داشته. وجود ھمیشه این ـ

زند؟ نمی حرف تلویزیون در آن از کس ھیچ چرا پس ـ

دیگری پرسش یک باید آن، به پاسخ کنی. برای می خوبی ھای پرسش داری کم کم که بینم می ـ

دارند؟ تعلق کسی چه به سیماھا و صدا بکنی. این ھم

داریم. خصوصی و دولتی ھای شبکه فرانسه در دارد. ما بستگی این ـ

خانواده مانند بزرگی خصوصی ھای بخش یا فرانسه ھای تلویزیون ھای کانال صاحبان این بنابر ـ

در باشد. اما مردم کل نماینده باید که باشد. دولتی می دولت یا ھستند ھا بویگ و ھا ویواندی ھای

نیست. ھم ھا سادگی این به که دید خواھی کارآگاھی، دوران

١۵

در و ھمگانی ھای رسانه ھمه که است آن گفت، توان می موضوع این باره در که چیزی امروز به تا

مدل با منطبق کامال که دارند. سیستمی تعلق جامعه غالب سیستم به تلویزیون ھا آن راس

کند: می عمل زیر اقتصادی

. ھستندفروش و خرید قابل جھان این در چیز ھمه

بمانند فکری تاریکی و جھل در مردم که خواھند می کال موجود، ھای سیستم که است دلیل بدین

نیاورند. در سر چیزی از و

١۴
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١۵
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بمانند فکری تاریکی و جھل در مردم که خواھند می کال موجود، ھای سیستم که است دلیل بدین
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(به استثنای موارد غیر پیش بینی شده و اتفاقی که گھگاھی یک عنصر غیر قابل کنترل از دستشان

در می رود. فقط در این حالت است که تو شانس خیلی کمی برای یادگیری چیزھای نسبتا جدی در

باره دنیای واقعی داری)

اما در باره احتمال وجود یک عنصر غیر قابل کنترل:

ھمان طوری که در ذات سیستم ھای موجود می باشد، او فورا به بیرون از سیستم پرتاب خواھد

شد. بدین جھت شانس خیلی کمی داری تا تعداد واقعی بیکاران را از طریق تلویزیون بدانی.

از زمانی که من ھم مانند دیگران بیکار شده بودم، دانستن واقعی این رقم برایم خیلی جالب شده

بود. ولی چه خیال خامی!

٪ کاھش داشته٠٢ـ من آن را می دانم: دو میلیون و نه صد و چھل ھزار نفر که در ماه گذشته 

است.

 کمیساریای عالی برنامه ریزی١٩٩٧ در گزارش ماه مه ـ رقم درست ھفت میلیون می باشد که

 به آلن ژوپه، نخست وزیر پیشین فرانسه، آمده است.کشور

ـ این که بیش از دو برابر آن یکی عدد است.

ـ این کار را یک محاسبه آماری بیکاران می گویند. رقم راستین را برمی دارند و بخش بر دو می کنند.

١۶

ـ اما این یک نوع حقه بازی و کاله برداری است.

ـ تو باید به خاطر شغل سابق خودت در جریان این حقه بازی ھا باشی.

ـ به این سادگی ھا ھم نیست. من در رده تصمیم گیری ھا نبودم. کار من فقط وارد کردن اعداد و

ارقام خام در مدل ھای از پیش آماده شده بود و بعدش ھم گرافیک ھای مربوطه را رسم می کردم.

جمع بندی داده ھا و ھم چنین تجزیه و تحلیل و تفسیر نھایی یافته ھا و دیاگرام ھا از وظایف و

مسئولیت ھای من نبودند.

ـ در باره مسئله مشخص مورد نظر ما، این رقم دست پخت حسابداری است و در ضمن آغشته به

دوز و کلک مدیرانی که برای فریب توده ھا با واژه ھا بازی می کنند.

 می آید که به معنای آسودن در ھنگامCaumar (مصدر فعل بیکار شدن) از واژه Chômerریشه کلمه 

گرماست. در حقیقت، در آن زمان ھای بسیار دور، مردم قیلوله ای کرده، سپس دوباره شروع به کار

 (بیکار) به کسی گفته می شود که محروم از کارChômeurمی کردند. امروزه ھمه قبول دارند که 

باشد. فردی که با بیدار شدن از خواب می بیند، کارش را دزدیده اند. دیگر ھیچ کس برای بلند کردن

باری به بازوان او نیازی ندارد، برای حل مسئله ای به دانش و تجربه اش احتیاجی نیست و برای

ساختن یک خانه یا برای آموزش کودکان، کاردانی و سابقه کاری او بی فایده است. بنابر این اعدادی

که در تلویزیون ھا به نمایش گذارده می شوند، نه شامل آنانی می شوند که کارشان ربوده شده و

نه در برگیرنده آن ھایی که ھیچ وقت کاری گیرشان نیامده است (افرادی که خیلی دوست دارند
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١۶
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مسئولیت ھای من نبودند.

ـ در باره مسئله مشخص مورد نظر ما، این رقم دست پخت حسابداری است و در ضمن آغشته به

دوز و کلک مدیرانی که برای فریب توده ھا با واژه ھا بازی می کنند.
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نه در برگیرنده آن ھایی که ھیچ وقت کاری گیرشان نیامده است (افرادی که خیلی دوست دارند



روزی یک کاری داشته باشند)، بلکه تنھا آن دسته از جویندگان کار را در بر می گیرد که مرتبا در

لیست اداره کاریابی نام نویسی کرده اند.

ـ فرق اوضاع را نمی بینم.

فرقش آن ھایی ھستند که در خارج از این لیست به دنبال کاری می گردند: بیکاران در حال کار

آموزی یا در حال مذاکره با کارفرما، افراد بازنشسته اجباری زودرس، آن ھایی که به ھر دلیلی نام

شان از لیست انتظار توسط دولت حذف گردیده، افرادی که کنترات ھای موقت دارند، آنانی که به

دنبال کار تمام وقتند اما مجبورند به کار نیمه وقت تن بدھند و سرانجام، آنانی که ناامید شده اند و

دیگر ھیچ وقت حاضر نیستند حتی در سیاھه بیکاری نام نویسی کنند. در نھایت متوجه می شوید

که ارقام دست کاری شده به جای ارقام واقعی جا زده می شوند. با نشان دادن اسامی ثبت شده

در لیست، اعالم می کنند که این لیست ھمه بیکاران است

١٧

ـ در مجموع ھفت میلیون وجود دارد؟

ـ ھفت میلیون منھای یک.

ـ چی میشه مگه آدم دوباره یه کاری گیر بیاره.

ـ ھنوز برای سخن گفتن از آن، کمی زوده. بھتره که آدم خودش را تالشگر احساس کند. اما مایلم

بدانم که چه بالیی بر سر این گزارش معروفی که به آلن ژوپه داده شد، آمد؟

ـ چون نتایج آن مطابق میل دولت نبود، بنابر این، در کشوی میزی خاک می خورد. ھنوز کجای کار را

 را به یاد داری که پس از یک چاخان و یاوه گویی گنده ژاک شیراک، آلن ژوپه١٩٩٧دیده ای! ژوئن 

مجبور به استعفا شد و جای خود را به لیونل ژوسپن داد؟

در این زمان، تھیه کنندگان گزارش انتظار داشتند که ارباب تازه کاخ نخست وزیری ماتینیون با پر

اھمیت نشان دادن کارشان در نزد فرانسویان، حداکثر تبلیغات را در باره آن کرد و از این به بعد ھم دو

دستی به آن می چسبد و متعھد خواھد شد که با مسئله بیکاری مبارزه جدی کند.

ولی خوب، اصال این جوری نشد! نه تنھا لیونل ژوسپن تا «نشست سوسیال» سران اتحادیه اروپا در

ماه اکتبر، انتشار آن را ممنوع کرد، بلکه از ھمکار ماقبل خود پا را فراتر گذاشت:

او ھانری گنو، کمیسیر برنامه ریزی کشور را که یکی از دو تھیه کننده گزارش بود، از کار برکنار کرد.

سکوت ھمه رده ھا را فرا گرفت. گفتند سه میلیون. سه میلیون خواھد بود. نکته ای را که

فرانسویان نمی دانند، آن است که لیونل ژوسپن ھیچ توجه و عالقه ای ندارد که به مسئله بیکاری

در فرانسه یورش ببرد. اگر می خواست این کار را بکند، وسیله اش را داشت. 

اما در این صورت او به یک عنصر غیر قابل کنترل سیستم بدل می شود و خودش به بیرون پرتاب
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ماه اکتبر، انتشار آن را ممنوع کرد، بلکه از ھمکار ماقبل خود پا را فراتر گذاشت:

او ھانری گنو، کمیسیر برنامه ریزی کشور را که یکی از دو تھیه کننده گزارش بود، از کار برکنار کرد.

سکوت ھمه رده ھا را فرا گرفت. گفتند سه میلیون. سه میلیون خواھد بود. نکته ای را که

فرانسویان نمی دانند، آن است که لیونل ژوسپن ھیچ توجه و عالقه ای ندارد که به مسئله بیکاری

در فرانسه یورش ببرد. اگر می خواست این کار را بکند، وسیله اش را داشت. 

اما در این صورت او به یک عنصر غیر قابل کنترل سیستم بدل می شود و خودش به بیرون پرتاب

خواھد شد. لیونل ژوسپن به ھیچ وجه دوست ندارد که از سیستم به بیرون انداخته شود.

ـ چطوریه، اگه اون دلش می خواست مشکل بیکاری را حل کند، ابزارش را داشت؟



١٨

ـ آیا تو می دانی که مسئله بیکاری به طور واقعی چقدر برای کشورت آب می خوره؟

ـ نه.

ـ ھزار و صد میلیارد فرانک فرانسه.

ـ بسیار دوست دارم تالش کنم تا شاعر شوم. ولی مدت زمان کوتاھی است که دنیای آمار را ترک

کرده ام تا دریابم که تخمین زدن و برآورد کردن، چیزی غیر از مبالغه گویی نیست.

ـ فکر نکن ھدفم آن است که یک سری اعداد را بارت کنم. در این صورت نخواھی توانست یک دید

روشنی به مشکالت جامعه داشته باشی. عالوه بر این حرف ھا، امروزه اگر کمی کاسه آش این

حسابداران را بو نکشی، قادر نخواھی بود از سمت گیری سیاسی تقریبا ھمه حکومت ھای غربی

و بالطبع ھمه احزاب با رنگ ھای گوناگون در ھم لولیده سر در بیاری. ھم چنین تو درستی گفتار مرا

در گزارشی که به تازگی به مقامات دولتی و سندیکاھا داده شده، خواھی دید. چیزی که ماخذھای

آن در حال حاضر غیرقابل انکارند: اقدامات کمیسیون تحقیق پارلمان در باره ایجاد کار.

ـ پس حاال، اگر آن چیزی را که شما می گوئید، درست باشد، معنایش آن است که دولت فرانسه

می تواند،... ایجاد کند.

ـ بی فایده است که ماشین حساب کوچولویت را در بیاری، قبال شمرده ایم. اگر حکومت فرانسه

تمام آن چه را که بابت بیکاری می پردازد، حساب می کرد (پولی که فقط ده در صدش را بابت جبران

خسارت به افراد محروم از کار پرداخت می کرد)، می توانست برای پنج میلیون نفر کار ایجاد کند، به

آن ھا دوازده ھزار فرانک حقوق ماھانه دھد و تمام ھزینه ھای حق بیمه کار فرما را بپردازد.

١٩

ـ اگه این طوریه پس چرا اون کار را نمی کنه؟

ـ جواب این پرسش تو در یک یادداشت محرمانه کابینه ژاک بارو، وزیر کار وقت دولت آلن ژوپه به

خوبی آمده است:

«در یک اقتصاد تجاری شبیه مال ما، ایجاد کار و ربط دادن تولید، به پایین آوردن میزان بیکاری، سبب

می شوند که میزان دستمزد باال رود. تنزل تعداد بیکار با این شیوه، سبب از بین رفتن سریع رقابت

غیر قابل پشتیبانی خواھد شد.»

یک «اقتصاد تجاری». 

در حین بازرسی خود خواھی دید که آن چه امروز تشکیالت سیاسی جھانی را مشخص می کند،

کامال بر این عقیده مطابقت می کند که می گوید: تمامی انتخاب ھای ما تابع عملیات اقتصادی بوده

و آن ھم چیزی است که منحصرا توسط قوانین بازار اداره می شود. اگر تو بخواھی، بعدھا روزی در
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ـ پس حاال، اگر آن چیزی را که شما می گوئید، درست باشد، معنایش آن است که دولت فرانسه

می تواند،... ایجاد کند.

ـ بی فایده است که ماشین حساب کوچولویت را در بیاری، قبال شمرده ایم. اگر حکومت فرانسه

تمام آن چه را که بابت بیکاری می پردازد، حساب می کرد (پولی که فقط ده در صدش را بابت جبران

خسارت به افراد محروم از کار پرداخت می کرد)، می توانست برای پنج میلیون نفر کار ایجاد کند، به
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١٩

ـ اگه این طوریه پس چرا اون کار را نمی کنه؟
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می شوند که میزان دستمزد باال رود. تنزل تعداد بیکار با این شیوه، سبب از بین رفتن سریع رقابت
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در حین بازرسی خود خواھی دید که آن چه امروز تشکیالت سیاسی جھانی را مشخص می کند،

کامال بر این عقیده مطابقت می کند که می گوید: تمامی انتخاب ھای ما تابع عملیات اقتصادی بوده

و آن ھم چیزی است که منحصرا توسط قوانین بازار اداره می شود. اگر تو بخواھی، بعدھا روزی در



باره اش گفتگو خواھیم کرد. برای این که امروز مسئله بیکاری را تمام کنیم، مایلم دوباره بر سر

موضوعاتی که بیش تر جنبه انسانی دارند، برگردیم. در حین ھمکاری با ما در می یابی که تنھا بعد

انسانی قضیه مد نظر ماست. به نظر ما باید از ارقام، ھمانند یک کشاورز که زمین را به خدمت می

گیرد، کار کشید. آگر آن زمین برای او گندم تولید می کند، دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی ماند،

ولی اگر در آن جا غیر از علف ھای ھرز و گیاھان سمی چیز دیگری رشد و نمو نمی کند، بھتره که

آن جا را به دیگری واگذار کند.

 خود را کشت. چند روز پیش از١٩٩٨ نوامیر ١١«رابرت لو فوق»، یک بیکار سی و ھشت ساله در 

مرگش که ھنوز سرشار از آمال و آرزو بود، نوشت: « ھر روز که از خواب بیدار می شوم، می گردم.

 نوامبر١١چیزی به دست نمی آورم، اما به خود می گویم، شاید فردا روز من خواھد بود». سپس در 

نوشت: « به انتھای خط رسیده ام». بعد خود را کشت و بعد ھم از لیست بیکاران در آمد.

٢٠

برای لحظه ای چیزی برای پاسخ پیدا نمی کردم. در جای خود ایستاده بودم. با چشمانم صفحه

کامپیوتر را که کم کم داشت سفید می شد، جارو می کردم. یواش یواش سردم می شد. در بیرون

شب شده بود. به خود می گویم، اگر نمی خواستم به ناامیدی رو بدھم تا بر من چیره شود، باید

عکس العمل نشان می دادم. داشتم می اندیشیدم که به زودی کلوتیلد وارد می شود. دوست

نداشتم مرا جلوی رایانه خوابیده ببیند و ھیبتی ھم چون اسبی که در چراگاه سرپایی چرت می زند

و بی حرکت است، داشته باشم.

ـ با پوزش، کمی شوکه شده ام. یک دفعه خیلی اطالعات به من می دھید. به عالوه برچسب زدن

به نخست وزیر مملکتی، ریسک بزرگی است. حتی به عنوان یک آدم تازه کار و مبتدی می دانم که

از این گونه چیزھا حرف زدن، ھیچ گوش شنوایی ندارد. بدون این که بدانم دقیقا چه انتظاری از من

دارید، نمی توانم پیشنھادتان را بپذیرم. اگر قراره چیزھایی را پیدا کنم، طبیعی است که باید آن ھا

را بدانم.

ـ برای ما جوامعی جالبند که در آن ھا شیوه ھای رقابتی کمتر از روش ھای تعاونی و اشتراکی

عمل می کنند، جوامعی که در آن ھا کمیت تبادل کاال اھمیت ندارد، بلکه در ھر مبادله ای، رشد

ھمگانی انسانیت در مد نظر گرفته می شود. در جستجوی ملت ھا و جمعیت ھایی ھستیم که نه

تنھا برایشان افزایش ثروت ملی، نسبت مستقیم با افزایش حجم آتش سوزی ھا ندارد، بلکه بر

عکس، در رابطه مستقیم با تعداد انسان ھایی که امکان دسترسی به آب آشامیدنی تصفیه شده

دارند، باشد. آیا می دانی که در حال حاضر یک میلیارد انسان در روی زمین به آب تصفیه شده

دسترسی ندارند؟

جوابش را چی می توانستم بدھم؟ من که با چرخاندن شیر، لیوانم را پر می کنم، حاال چشمه

ھایی که در کوه پایه ھا قرار دارند و آب زالل از آن ھا بیرون می زند، به کناری بمانند.

باره اش گفتگو خواھیم کرد. برای این که امروز مسئله بیکاری را تمام کنیم، مایلم دوباره بر سر

موضوعاتی که بیش تر جنبه انسانی دارند، برگردیم. در حین ھمکاری با ما در می یابی که تنھا بعد

انسانی قضیه مد نظر ماست. به نظر ما باید از ارقام، ھمانند یک کشاورز که زمین را به خدمت می

گیرد، کار کشید. آگر آن زمین برای او گندم تولید می کند، دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی ماند،

ولی اگر در آن جا غیر از علف ھای ھرز و گیاھان سمی چیز دیگری رشد و نمو نمی کند، بھتره که

آن جا را به دیگری واگذار کند.

 خود را کشت. چند روز پیش از١٩٩٨ نوامیر ١١«رابرت لو فوق»، یک بیکار سی و ھشت ساله در 

مرگش که ھنوز سرشار از آمال و آرزو بود، نوشت: « ھر روز که از خواب بیدار می شوم، می گردم.
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نوشت: « به انتھای خط رسیده ام». بعد خود را کشت و بعد ھم از لیست بیکاران در آمد.
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کامپیوتر را که کم کم داشت سفید می شد، جارو می کردم. یواش یواش سردم می شد. در بیرون

شب شده بود. به خود می گویم، اگر نمی خواستم به ناامیدی رو بدھم تا بر من چیره شود، باید

عکس العمل نشان می دادم. داشتم می اندیشیدم که به زودی کلوتیلد وارد می شود. دوست

نداشتم مرا جلوی رایانه خوابیده ببیند و ھیبتی ھم چون اسبی که در چراگاه سرپایی چرت می زند

و بی حرکت است، داشته باشم.

ـ با پوزش، کمی شوکه شده ام. یک دفعه خیلی اطالعات به من می دھید. به عالوه برچسب زدن

به نخست وزیر مملکتی، ریسک بزرگی است. حتی به عنوان یک آدم تازه کار و مبتدی می دانم که

از این گونه چیزھا حرف زدن، ھیچ گوش شنوایی ندارد. بدون این که بدانم دقیقا چه انتظاری از من

دارید، نمی توانم پیشنھادتان را بپذیرم. اگر قراره چیزھایی را پیدا کنم، طبیعی است که باید آن ھا
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تنھا برایشان افزایش ثروت ملی، نسبت مستقیم با افزایش حجم آتش سوزی ھا ندارد، بلکه بر

عکس، در رابطه مستقیم با تعداد انسان ھایی که امکان دسترسی به آب آشامیدنی تصفیه شده

دارند، باشد. آیا می دانی که در حال حاضر یک میلیارد انسان در روی زمین به آب تصفیه شده

دسترسی ندارند؟

جوابش را چی می توانستم بدھم؟ من که با چرخاندن شیر، لیوانم را پر می کنم، حاال چشمه

ھایی که در کوه پایه ھا قرار دارند و آب زالل از آن ھا بیرون می زند، به کناری بمانند.



ھم چنین رفتارھایی که با مدل ھا و سیستم ھای موجود مرزبندی دارند، برایمان جالبند. رفتارھایی

که روش ھای نوین زندگی را نوید داده و حضور خود را در ھمه عرصه ھای جھانی در چارچوب فکری

جدیدی نشان می دھند.

٢١

ـ اما برای چی؟

ـ زیرا آن ھا نطفه ھای جنینی دنیای نوینی ھستند.

ـ دنیای نوین؟

ـ بابا ھمین دنیایی که در حال زایش است.

در جایم از تعجب میخ کوب شده بودم. دنیای تازه ای در حال زایش بود؟ حتی نمی دانستم که مرگ

دنیای کنونی آغاز شده است. به یک باره این قضیه تنم را لرزاند. مانند آن شبی بودم که با کلوتیلد

صحبت می کردم.

به خود می گویم که اگر به جرگه بیکاران نمی پیوستم، شاید ھر گز نمی دانستم دنیایی که در آن

زندگی می کنیم، در حال مرگ و احتضار است. ممکن بود بدون فھمیدن این قضیه، من ھم با آن می

مردم! این بار دیگه حسابی به تله افتاده بودم.

ـ اما چگونه آن را شروع کنم؟ آموزشی برای کارآگاه شدن ندیده ام.

ـ حالت شاعرانه خودت را حفظ کن! برای پیدا کردن چیزھایی که به تازگی شروع به موجودیت کرده

اند، ابزار و آالت کھن به درد نخواھند خورد. حتی بھترین و کامل ترین برنامه ھای علمی و تحقیقاتی

کامپیوتری ھم در برابر آن ھا ناتوانند. تو باید بگذاری تا تصورات تو مانند ولگردان به ھمه جا سرک

بکشند، باید نشان دھی که فرد مبتکری ھستی و دقیقا بدین خاطر و ھم چنین به خاطر توانایی

پرت و پال گویی که داری، ما ترا برگزیده ایم.

چون ما ثروتمند نیستیم، پس تو حقوق زیادی دریافت نخواھی کرد. ولی به اندازه کافی برای زنده

ماندنت پول و پله گیرت خواھد آمد، امری که بھتر از بیکار بودن است و به ویژه این که کارھای

جالبی انجام خواھی داد.

 بامداد ھستم.٩ و ۵ـ من عاشق راه رفتن در کوھستان، بین ساعات 

ـ خوبه، فردا یک کمی چیزھای خواندنی با خودت خواھی برد. این طوری از برنامه ھای ما شناخت

پیدا می کنی. بھتره که آن را با صدای بلند بلند در کوه بخوانی. این کار به تو فرصت خواھد داد که

کمی عقب گرد کنی. این گزارشی در باره وضعیت تکه تکه شدن جھان کنونی است.

٢٢

ـ با ھاج و واج می گویم: باشد.
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(صدای در ورودی را می شنوم که باز می شود. می دانم که تا چند لحظه دیگر گرمای پستان ھای

کلوتیلد را روی پشتم لمس خواھم کرد. آخه ھمیشه موقع وارد شدن، نوک آن ھا را به پشتم 

می چسباند).

ـ مخاطب من می گوید: تو باید برای خودت یک شماره رمز انتخاب کنی.

ولی کلوتیلد زودتر از آن چه که فکرش را می کردم، به من می پیوندد.

(جای خرسندی است که او دارای چنین نیرویی می باشد!). 

پیش از آن که وقت جواب داشته باشم، بازوانش را دور گردنم حلقه کرده، نوک پستان ھایش را به

پشتم می چسباند. انگشتم را روی دگمه @ می گذارم.

از واحدھای اندازه گیری ـ کلوتیلد در حالی که گردن مرا می بوسد، می گوید: آروباس@

اسپانیاست.

به ھمان اندازه شیرینی و نرمی لبانش، از سواد و فرھنگش لذت برده و در شگفتم!

ناگھان از خود می پرسم: آیا کلوتیلد از آن آدم ھایی نخواھد بود که بعد از این بنا به ماموریت تازه

ام، برایشان در سراسر دنیا دام خواھم گسترد و تالش خواھم کرد تا به تورشان بیاندازم؟

زنی که فنون نظامی عصر جدید را به کار می برد، قادر خواھد بود با بغل کردن و فشردن شریان

ھای قلب حریف، او را در جای خود میخ کوب کند.

ـ به او می گویم که کاری پیدا کرده ام.

می بینم که داره می لرزه.

ـ می پرسد: تو خواھی رفت؟

ـ می گویم: در این جا می مانم. با تو در دھکده خواھم زیست.

ـ و بال فاصله مرا در جایم میخ کوب می کند!

ـ مخاطب من از آن ور کامپیوترم می پرسد: چی شده؟ چرا پاسخ نمی دھی؟

ـ شروع به کار نمودم. تنھا یک دم گیر آوردم تا چند واژه در رایانه ام بنویسم. اما مدت زمان زیادی بود

که کلوتیلد داشت مرا با خودش به دنیای نوینی که در جستجویش بودم، می کشید، دنیایی که

چیزی نبود جز جھان کھن که از روز ازل شروع شده بود.

٢٣

دقایقی بعد از عشق بازی مان، در جلوی پنجره باز خانه غذا می خوردیم. شب، کوھستان را بلعیده

بود. ھر از چند گاھی از جایی دور سگی با پارس خود، سکوت را شکسته و بعد خود آن ھم سکوت

می کرد. داشتم برای کلوتیلد از گفتگوی انترنتی به اصطالح «چت» خودم تعریف می کردم. او ھم با

تبسمی مرا نگاه می کرد. در نگاھش می خواندم که انگار از پیش می دانست چنین سرنوشتی در

انتظارم است.

ـ به او گفتم: احساس می کنم که امشب ستارگان بیش تر از معمولند.
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پشتم می چسباند. انگشتم را روی دگمه @ می گذارم.

از واحدھای اندازه گیری ـ کلوتیلد در حالی که گردن مرا می بوسد، می گوید: آروباس@

اسپانیاست.

به ھمان اندازه شیرینی و نرمی لبانش، از سواد و فرھنگش لذت برده و در شگفتم!

ناگھان از خود می پرسم: آیا کلوتیلد از آن آدم ھایی نخواھد بود که بعد از این بنا به ماموریت تازه

ام، برایشان در سراسر دنیا دام خواھم گسترد و تالش خواھم کرد تا به تورشان بیاندازم؟

زنی که فنون نظامی عصر جدید را به کار می برد، قادر خواھد بود با بغل کردن و فشردن شریان

ھای قلب حریف، او را در جای خود میخ کوب کند.

ـ به او می گویم که کاری پیدا کرده ام.

می بینم که داره می لرزه.

ـ می پرسد: تو خواھی رفت؟

ـ می گویم: در این جا می مانم. با تو در دھکده خواھم زیست.

ـ و بال فاصله مرا در جایم میخ کوب می کند!

ـ مخاطب من از آن ور کامپیوترم می پرسد: چی شده؟ چرا پاسخ نمی دھی؟

ـ شروع به کار نمودم. تنھا یک دم گیر آوردم تا چند واژه در رایانه ام بنویسم. اما مدت زمان زیادی بود

که کلوتیلد داشت مرا با خودش به دنیای نوینی که در جستجویش بودم، می کشید، دنیایی که

چیزی نبود جز جھان کھن که از روز ازل شروع شده بود.
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ـ گفت: واسه این که تو به اونا نیگا می کنی. به محض این که سرت را باال کردی، آن ھا را دیدی.

به خود می گویم یقینا در زندگی پیشین خودم نمی توانستم زنی را تحمل کنم که بیش تر از من

بداند و بر من برتری داشته باشد و در ھمه کارھا نسبت به من، سر باشد.

سپس می بینم که به خودم می گویم: زندگی «پیشین» من! چه زندگی ای! به جایش اکنون یک

زندگانی تازه ای را شروع کرده بودم و آن ھم یک نوعی که روابط انسان ھا با پس و پیش شدن

یکی از دیگری اندازه گیری نمی شود.

ـ از کلوتیلد پرسیدم: به نظر تو رابطه بین انسان ھا با چه مقیاسی سنجیده می شود؟

ـ او به من لبخندی زد و گفت: 

روابط انسان ھا با ھیچ وسیله ای اندازه گیری نمی شوند. ھنگامی که آدمی مھر و محبت و نیکی

به دیگران را آغاز می کند، در ازایش چندین برابر آن را دریافت می کند. آن قدر به تو خوبی می شود

که تنھا مشغله ات کمک و باز ھم کمک به دیگران می شود تا آن جایی که خفه نشده و نمیری. بی

گمان در این صورت، تو چنان سرگرم ھستی که به ھیچ وجه وقت آن را نخواھی داشت تا به فکر

اندازه گیری باشی، حاال این مقایسه و مقیاس ھر چه که باشد.

پس، به زحمتش می ارزه که یک دوره عالی آمارگری افتصادی ببینی، بعدش ھم چندین سال با

اعمال شاقه در راه بندان ھای پاریس کار کنی تا در شبی با ھوای پاک و صاف که در باالی

کوھستان ھستی، یاد بگیری.

این گیتی پھناور پر از چیزھایی است که با ھیچ مقیاسی اندازه گیری نمی شوند!

٢۴
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٢بخش 

نابودی گام به گام جھان

کامپیوتر دستگاه فوق العاده ای است. در ازای فقط یک مقدار خیلی کمی نیرو که مصرف می کند،

توان مولده بشری را بسیار باال می برد. کافی است که آدمی بداند چگونه از آن کار بکشد. پیوستن

به جھان از راه شبکه الکترونیکی (انترنت)، صرفه جویی ھای اقتصادی وافری به ھمراه دارد. مانند:

مصرف مواد نفتی، آلودگی، مرگ و میر در اثر سانحه ھای جاده ھا، عصبی شدن در ترافیک ھا و... 

اما در اینجا نیز اشتباه خواھد بود که اگر آن را مقدس دانسته و بپرستیم. با تقدیس اتوموبیل، بشر

به دست خود فرمان قتلش را امضا کرد؛ با پرستش پول، فقر را آفریدیم. رسانه ھای غول آسای

جھانی، به افشای یورش ھای برنامه ریزی شده دولت مکزیک به سرخ پوستان شیاپاس و قربانیان

این ھجوم ھا به ھمان اندازه بچه آزارھا و تجار اسلحه برای فروش و کارھای ننگین شان امکان 

می دھد. مقدس شمردن آن ھا سبب شده که ما یک بار دیگر خطر کرده و از کنار مسئله مھم و

اساسی بگذریم. این ابزار کار نیست که اھمیت دارد، بلکه شیوه کاربرد از آن مھم است. 

دستگاه من در تمامی درازای شب، در تماس با دوست مکاتبه ای که شب پیش به او قول داده

بودم، کار کرده بود. 

در حالی که بوی خوش قھوه در ھمه جا پیچیده، در اولین فرصت دستگاه چاپ را روشن می کنم.

بعدش ھم یک تکه نان چاق و چله کره مالی شده ای را که در آتش ھیزمی پخته شده، با نان بری

ویژه این کار، تکه تکه می کنم. در کنار میز چوبی بر صندلی نشسته، ھم چنان در عالم رویاھای

خود به آرامی می خورم. ھم زمان به کاغذھای سفیدی خیره می شوم که یکی پس از دیگری با

نوشته ھای سیاھی ـ بنا به برنامه از پیش داده شده که از فناوری آن سر در نمی آورم ـ از طرف

دیگر ماشین چاپ بیرون می آیند. 

٢۵

از پنجره آسمان را نگاه می کنم که درست بر عکس دستگاه چاپ عمل می کند: بدون آن که

احساس شود، مرکبش را کم کم از دست می داد. کلوتیلد در اتاق باال در زیر لحاف به خواب

شیرینی فرو رفته بود. در ھمین حالت، آن قدر به او نگاه کردم که دیگر از بر شده بودم کی سینه
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اش با آھنگ نفس کشیدنش باال و پائین می رفت. گھگاھی مانند آبی که از سرچشمه خود بیرون

می زند، صدای غلپ و غلپ از خودش در می آورد. او حتی در حال خوابیده ھم مواظب بود که

آبشش ھایش را به طور منظم در فاصله زمانی معین خالی کند وگر نه یھو خواھند ترکید. داشتن

یک زندگی تا این حد متعادل، به نظرم واقعا معجزه است. اگر پایین را نگاه کنیم، ھمه خواھیم افتاد.

بھتر آن است که وقتی روی یک نخ راه می رویم، نگاه به پایین را فراموش کنیم.

 بامداد، بر پشت گرد یک گاو بوفالو چمباتمه زده بودم. صخره لیزی که مرا به یاد حیوانی٧در ساعت 

می انداخت که در اعماق زمین دفن شده باشد و تنھا کوھانش دیده شود. درست در نقطه مقابل،

خورشید آرام آرام از قله «تنگ» کنده می شد تا خود را در آسمان به باال بکشد. در آن پایین ھای

دور، دھکده روزش را با صدای قرچ قرچ باز شدن کرکره ھای چوبی پنجره ھای ساختمان ھایی با

نماھای سنگی شروع می کرد. ناقوس ھای کلیسا به صدا در آمدند. زنان، دمپایی به پا، به نانوایی

وارد یا از آن خارج می شدند. وانت پخش روزنامه ھا در پیچ آخرین سرباالیی مکثی کرد و کمی بعد

از آن، به راه خود ادامه داد و رفت. پیچی که درست پیش از رسیدن به پل چوبی قرار داشت. این پل

ھم ماشین ھا را از روی خود گذرانده و آن ھا را مانند سیالبی به میدانی سرازیر می کرد که دو

درخت چند صد ساله داشت و چشمه خنگی، کف کنان از زیر ریشه ھای آن ھا بیرون می زد.

تقریبا نزدیک به یک ماه می شد که عادت کرده بودم به روی قله تنگ بیایم و در باال آمدن خورشید

خانم شرکت کنم. ھیچ وقت پیش نمی آمد که یک بار کارمند پخش روزنامه به این وظیفه مقدس

خود عمل نکرده و روزنامه ھا را به خوانندگان آن ھا که بی صبرانه در انتظارشان بودند، نرساند. البته

به غیر از روزھای تعطیل و اعتصاب!

از خود می پرسیدم، چرا ھمیشه این وانت درست در سر پیچ، نزدیک پل می ایستد؟ آیا ربطی به

موتورش داره؟ آیا به وضعیت جاده بستگی داره یا ایراد از خود راننده است که تا به پل می رسد، با

ناشی گریش، ھول می شود و دست و پایش را گم کرده و موتور را خاموش می کند؟

٢۶

کلوتیلد باید تا کنون قھوه اش را با گوش کردن به برنامه رادیویی «اگر من آنجا ھستم» که شب

پیش برایش ضبط کرده ام، نوشیده باشد. این برنامه ھمه روزه، از دوشنبه ھا تا آدینه ھا، از رادیو

 پخش می شود.١٧«فرانس انترناسیونال» در ساعت 

برنامه ای که معموال ھر گز آن را از دست نمی دھد. اما این بار به خاطر شورای اولیا و مدرسه

نتوانسته بود به موقع گوش کند.

در حالی که داشتم برنامه را برایش ضبط می کردم، مجبورأ به آن گوش ھم می دادم. در سایه

معجزات امواج رادیویی، خود را در کلکته می دیدم: بر روی سکوی ایستگاه راه آھن، مسافرین این

ور و آن ور می رفتند، بی آن که بدانند شب پیش زنی در آنجا مرده است. برای دانستن این که

چنین اتفاقاتی در پیش ما ھم روی می دھند، به حد کافی زمستان ھایی را در پاریس گذرانیده
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می زند، صدای غلپ و غلپ از خودش در می آورد. او حتی در حال خوابیده ھم مواظب بود که

آبشش ھایش را به طور منظم در فاصله زمانی معین خالی کند وگر نه یھو خواھند ترکید. داشتن

یک زندگی تا این حد متعادل، به نظرم واقعا معجزه است. اگر پایین را نگاه کنیم، ھمه خواھیم افتاد.

بھتر آن است که وقتی روی یک نخ راه می رویم، نگاه به پایین را فراموش کنیم.

 بامداد، بر پشت گرد یک گاو بوفالو چمباتمه زده بودم. صخره لیزی که مرا به یاد حیوانی٧در ساعت 

می انداخت که در اعماق زمین دفن شده باشد و تنھا کوھانش دیده شود. درست در نقطه مقابل،

خورشید آرام آرام از قله «تنگ» کنده می شد تا خود را در آسمان به باال بکشد. در آن پایین ھای

دور، دھکده روزش را با صدای قرچ قرچ باز شدن کرکره ھای چوبی پنجره ھای ساختمان ھایی با

نماھای سنگی شروع می کرد. ناقوس ھای کلیسا به صدا در آمدند. زنان، دمپایی به پا، به نانوایی

وارد یا از آن خارج می شدند. وانت پخش روزنامه ھا در پیچ آخرین سرباالیی مکثی کرد و کمی بعد

از آن، به راه خود ادامه داد و رفت. پیچی که درست پیش از رسیدن به پل چوبی قرار داشت. این پل

ھم ماشین ھا را از روی خود گذرانده و آن ھا را مانند سیالبی به میدانی سرازیر می کرد که دو

درخت چند صد ساله داشت و چشمه خنگی، کف کنان از زیر ریشه ھای آن ھا بیرون می زد.

تقریبا نزدیک به یک ماه می شد که عادت کرده بودم به روی قله تنگ بیایم و در باال آمدن خورشید

خانم شرکت کنم. ھیچ وقت پیش نمی آمد که یک بار کارمند پخش روزنامه به این وظیفه مقدس

خود عمل نکرده و روزنامه ھا را به خوانندگان آن ھا که بی صبرانه در انتظارشان بودند، نرساند. البته

به غیر از روزھای تعطیل و اعتصاب!

از خود می پرسیدم، چرا ھمیشه این وانت درست در سر پیچ، نزدیک پل می ایستد؟ آیا ربطی به

موتورش داره؟ آیا به وضعیت جاده بستگی داره یا ایراد از خود راننده است که تا به پل می رسد، با

ناشی گریش، ھول می شود و دست و پایش را گم کرده و موتور را خاموش می کند؟

٢۶

کلوتیلد باید تا کنون قھوه اش را با گوش کردن به برنامه رادیویی «اگر من آنجا ھستم» که شب

پیش برایش ضبط کرده ام، نوشیده باشد. این برنامه ھمه روزه، از دوشنبه ھا تا آدینه ھا، از رادیو
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بودم. فقط با این تفاوت که در صدا و سیمای ھند از تعداد آدم ھا یکی را کم نمی کنند!

گزارش را از کوله پشتی در می آورم. با تیتر زیر شروع می شود:

اشکال نوین فشارھای جھانی

، این رقم به٢١کره زمین امروزه شش میلیارد جمعیت دارد. بنا به برآورد سازمان ملل در اواسط قرن 

نه و نیم میلیارد خواھد رسید.

پرسش: کره زمین به چقدر آدم می تواند خوراک بدھد؟

 میلیارد نفر، به شرطی که ھمه مانند یک دھاتی بنگالدشی زندگی کنند و به کمتر از١٨پاسخ: به 

 میلیون نفر بسان زندگی شھروندان غربیش.٧٠٠

اگر کشورھای در حال توسعه به اندازه کشورھای دارا، تولید و مصرف کنند، این عمل سبب خواھد

شد تا کره ھستی تقریبا بالفاصله ویران شود و در نتیجه نسل بشر از بین برود.

٢٧

با توجه به این اوضاع، پرسشی را که ھر کدام از ما ھم اکنون و در ھمین جا باید بدان پاسخ دھد،

این است: آیا ما آگاھانه و به میل خود، زندگی بر روی کره ای را بر می گزینیم که فردا کمتر از ده

درصد اربابش باشند؟ اینان مواد غذایی را تا سر حد اشباع و سیری مصرف کرده و از سالمتی و

٪ بقیه، برده و محروم از ھمه٩٠بھداشت، تفریحات و سرگرمی ھا، مناظر… برخوردار شده و بیش از 

٪ کل مصرف خصوصی٨۶٪ افراد مقیم کشورھای ثروتمند، ٢٠چیز؟ در پایان این دوران قرن بیستم، 

٪٣را احتکار کرده و به انحصار خود درآورده اند. در صورتی که ھمان تعداد آدم در کشورھای ندار، تنھا 

مصرف می کنند. 

 شرکت بزرگ دنیا: این شرکت ھا معادل درآمد ساالنه نیمی از بی چیزترین٢٢۵و اما در باره 

ساکنان جھان را به جیب می زنند. تازه، دره فاصله طبقاتی ھر روز ژرف تر و ژرف تر می شود!
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 رسید.٨٢ به یک به ١٩٩۵ بود، در سال ٣٠به 
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با توجه به این اوضاع، پرسشی را که ھر کدام از ما ھم اکنون و در ھمین جا باید بدان پاسخ دھد،

این است: آیا ما آگاھانه و به میل خود، زندگی بر روی کره ای را بر می گزینیم که فردا کمتر از ده

درصد اربابش باشند؟ اینان مواد غذایی را تا سر حد اشباع و سیری مصرف کرده و از سالمتی و

٪ بقیه، برده و محروم از ھمه٩٠بھداشت، تفریحات و سرگرمی ھا، مناظر… برخوردار شده و بیش از 

٪ کل مصرف خصوصی٨۶٪ افراد مقیم کشورھای ثروتمند، ٢٠چیز؟ در پایان این دوران قرن بیستم، 

٪٣را احتکار کرده و به انحصار خود درآورده اند. در صورتی که ھمان تعداد آدم در کشورھای ندار، تنھا 

مصرف می کنند. 

 شرکت بزرگ دنیا: این شرکت ھا معادل درآمد ساالنه نیمی از بی چیزترین٢٢۵و اما در باره 

ساکنان جھان را به جیب می زنند. تازه، دره فاصله طبقاتی ھر روز ژرف تر و ژرف تر می شود!

 یک١٩۶٠٪ از پول دارترین و ھمین تعداد ار بی پول ترین افراد گیتی که در سال ٢٠اختالف درآمد بین 

 رسید.٨٢ به یک به ١٩٩۵ بود، در سال ٣٠به 

آیا برای رسیدن به این حد از خوشبختی پولدارھای امروزی، باید تا این اندازه دارایی دنیا را به چنگ

زد و به انحصار خود درآورد؟ این از منطق به دور است! 

به عنوان مثال: درصد نزول تعداد آمریکاییان خوشبخت، حتی در این دوره زمانی ھم قطع نمی شود.

١۶٠٠٠٠آمار خودکشی جوانان در فرانسه، پس از تصادفات جاده ھا، دومین مرگ و میر را داشته و 

نفر در سال دست به خودکشی در این کشور می زنند.



٢٨

پرخوری و ریخت و پاش در شمال، 

گرسنگی و آلودگی در جنوب

نابرابری و از بین بردن زیستگاه با شیوه ھای تولیدی صنعتی، ھم چنان رو به افزایش است. در

حالی که ساکنان کشورھای ثروتمند از فضای سبز و طبیعت خود ھر چه بھتر و بھتر مواظبت 

می کنند، ولی بنا به نوع روش ھای زندگی خود و سطح مصرف شان، به طور خیلی فعال در ویرانی

بقیه کره زمین شرکت می کنند. یک بچه که در کشورھای صنعتی چشم به دنیا می گشاید، بیش

تر از سی تا پنجاه کودک متولد کشورھای تنگ دست مصرف نموده و بالطبع به ھمان اندازه ھم

بیش تر محیط را آلوده می کند. اما برعکس، این متولدین کشورھای فقیرند که متحمل بیش ترین

اعمال شوم کودکان کشورھای دارا می شوند و از آن رنج می برند.

برای مثال، معموال در حالی که مسئولیت بیش ترین بخش باال رفتن بی حد دمای کره زمین در اثر

پخش دی اکسید کربن را کشورھای صنعتی دارند، ولی برعکس بیش ترین آثار و عواقب خرابی و

زیان ھای آن را باید کشورھای در حال توسعه تحمل کنند. کشورھایی که امکانات و ابزار پیش گیری

 بار کمتر از کشورھای صنعتی دی اکسید کربن تولید۶٠این بالیای طبیعی را ندارند. بنگالدش که 

می کند، چون امکانات مالی ساختن حوضچه ھای بزرگ و وسیع برای جلوگیری از آلودگی را ندارد،

بسیار بیش تر از کشورھای دیگر، دریاھایش آلوده می شوند. امروزه فروش مبل ھای چوبی مناطق

بومی و گرمسیری به بھای ارزان در فروشگاه ھای زنجیره ای که از مدھای اروپاست، یکی از

عواملی می باشد که در نابودی جنگل ھای پرپشت و انبوه قطب استوایی توام با ھوای نمناکش

نقش به سزایی دارد. در این پانزده سال گذشته، از وسعت جنگل ھا در سرتاسر کره زمین، به

اندازه سه برابر مساحت فرانسه کم شده است. در حالی که وسعت جنگل ھا در کشورھای

صنعتی شمال گسترش یافته است.

٢٩

سیالب ھا، جا به جایی و لغزش ھای زمین، فرو رفتگی سطح آب ھای زیر زمینی، کوچ اجباری قوم

ھا، بریدن وحشیانه و بی رویه درختان در ھمه جا به بھای زندگی انسان ھا تمام می شوند.

در ماراناھوی برزیل شرکت ھای چوب بری و جنگلی به بیش از یک سوم زمین ھای بومیان سرخ

پوستی چیره گشته اند. در پارا و ماتوگروسا برای تھیه کردن چوب ھای با دوام و کمیاب از راه ھای

٢٨

پرخوری و ریخت و پاش در شمال، 

گرسنگی و آلودگی در جنوب

نابرابری و از بین بردن زیستگاه با شیوه ھای تولیدی صنعتی، ھم چنان رو به افزایش است. در

حالی که ساکنان کشورھای ثروتمند از فضای سبز و طبیعت خود ھر چه بھتر و بھتر مواظبت 

می کنند، ولی بنا به نوع روش ھای زندگی خود و سطح مصرف شان، به طور خیلی فعال در ویرانی

بقیه کره زمین شرکت می کنند. یک بچه که در کشورھای صنعتی چشم به دنیا می گشاید، بیش

تر از سی تا پنجاه کودک متولد کشورھای تنگ دست مصرف نموده و بالطبع به ھمان اندازه ھم

بیش تر محیط را آلوده می کند. اما برعکس، این متولدین کشورھای فقیرند که متحمل بیش ترین

اعمال شوم کودکان کشورھای دارا می شوند و از آن رنج می برند.

برای مثال، معموال در حالی که مسئولیت بیش ترین بخش باال رفتن بی حد دمای کره زمین در اثر

پخش دی اکسید کربن را کشورھای صنعتی دارند، ولی برعکس بیش ترین آثار و عواقب خرابی و

زیان ھای آن را باید کشورھای در حال توسعه تحمل کنند. کشورھایی که امکانات و ابزار پیش گیری

 بار کمتر از کشورھای صنعتی دی اکسید کربن تولید۶٠این بالیای طبیعی را ندارند. بنگالدش که 

می کند، چون امکانات مالی ساختن حوضچه ھای بزرگ و وسیع برای جلوگیری از آلودگی را ندارد،

بسیار بیش تر از کشورھای دیگر، دریاھایش آلوده می شوند. امروزه فروش مبل ھای چوبی مناطق

بومی و گرمسیری به بھای ارزان در فروشگاه ھای زنجیره ای که از مدھای اروپاست، یکی از

عواملی می باشد که در نابودی جنگل ھای پرپشت و انبوه قطب استوایی توام با ھوای نمناکش

نقش به سزایی دارد. در این پانزده سال گذشته، از وسعت جنگل ھا در سرتاسر کره زمین، به

اندازه سه برابر مساحت فرانسه کم شده است. در حالی که وسعت جنگل ھا در کشورھای

صنعتی شمال گسترش یافته است.

٢٩

سیالب ھا، جا به جایی و لغزش ھای زمین، فرو رفتگی سطح آب ھای زیر زمینی، کوچ اجباری قوم

ھا، بریدن وحشیانه و بی رویه درختان در ھمه جا به بھای زندگی انسان ھا تمام می شوند.

در ماراناھوی برزیل شرکت ھای چوب بری و جنگلی به بیش از یک سوم زمین ھای بومیان سرخ

پوستی چیره گشته اند. در پارا و ماتوگروسا برای تھیه کردن چوب ھای با دوام و کمیاب از راه ھای



غیرقانونی، به ھر جنایتی که دلشان می خواھد، در ھر ابعادی که باشد، بدون دغدغه خاطر دست

می زنند.

 شرایط اکولوژیک و زیستی در آن مناطق تا ھشت برابر کاھش یافته بود و تصور می شود١٩٩۶در 

که یک سوم بیماری ھای سرخ پوستان به نزول شرایط زیستگاھی آنان بستگی دارد. 

دولت برزیل با ساختن بزرگراه ھا، مراکز ھیدرولیکی و دیگر تاسیسات و تشکیالت، البته نه به سود

بومیان، بلکه برای تسھیل بھره برداران شرکت ھای بزرگ، به ھمان اندازه ای که مصرف کنندگان

چوب ھای گرانبھا در آن سر دنیا گناھگارند، شریک جرم این مسئله شوم می باشد.

فروشگاه ھای بزرگ ما نیز که میگوھای بزرگ راه راه را در قفسه ھای خود به قیمت ھای ارزان به

مشتریان عرضه می کنند، از مسببین اصلی و بزرگ خسارات زیستگاھی، اقتصادی، اجتماعی و

سیاسی در آسیا و آمریکای مرکزی ھستند.

ایجاد حوضچه ھای پرورش ماھی در کرانه ھای استوایی (مناطقی که ھم سرسبز و ھم دارای آب

ھای فراوان و محصوالت دریایی می باشند)، باعث ویرانی آنجاھا می گردند. پمپاژھای بزرگ آب

دریاھا برای آبیاری حوضچه ھا موجب شوره زاری مرداب ھا و آب ھای زیر زمینی می شوند. پرورش

دھندگان بزرگ (مالکان ثروتمند محلی، شرکت ھای صادراتی و چند ملیتی ھا) با عملیات ویژه پول

ساز و پر درآمد خود ھر چه بیش تر و بیش تر از زمین ھای حاصلخیز سود برده و اھالی این سرزمین

ھا را از کاشانه خود آواره می سازند و روانه حلبی آبادھای حاشیه شھری می کنند.

٣٠

 در ویتنام از بین رفته است.٧٠٠٠٠ در اکوادور و  ١٢٠٠٠٠ ھکتار در تائیلند، ٢٠٠٠٠٠تا به امروز 

میگوھا را برای پروار کردن مجبور به خوردن پروتئین حیوانی می کنند. برای تولید یک تن میگو، ده تن

ماھی را فنا می کنند! شکار بی رویه و بی حساب و کتاب ذخیره ماھی ھا، از جمله، سبب 

می شود که نسل آن ھا خشکیده شود و مردمان بومی که قبال به اندازه کافی فقیر و بیچاره شان

کرده اند، از یک منبع غذایی ارزان و طبیعی محروم گردند. ھم چنین ماھی گیری با کشتی ھای

ویژه که تورھای خود را کیلومترھا در اعماق اقیانوس ھا می گسترانند، خسارات جبران ناپذیری را به

دریاھا و زیستگاه وارد می سازند.

سالح غذایی

 در فصل دروی برنج، سیلوی ناحیه کامارگ فرانسه پر بود. برداشت سال پیش به دلیل١٩٩٨سال  

رکود و سستی بازار به فروش نرفته بود. در آن زمان دولت فرانسه با خرید ذخیره موجودی کشاورزان

غیرقانونی، به ھر جنایتی که دلشان می خواھد، در ھر ابعادی که باشد، بدون دغدغه خاطر دست

می زنند.

 شرایط اکولوژیک و زیستی در آن مناطق تا ھشت برابر کاھش یافته بود و تصور می شود١٩٩۶در 

که یک سوم بیماری ھای سرخ پوستان به نزول شرایط زیستگاھی آنان بستگی دارد. 

دولت برزیل با ساختن بزرگراه ھا، مراکز ھیدرولیکی و دیگر تاسیسات و تشکیالت، البته نه به سود

بومیان، بلکه برای تسھیل بھره برداران شرکت ھای بزرگ، به ھمان اندازه ای که مصرف کنندگان

چوب ھای گرانبھا در آن سر دنیا گناھگارند، شریک جرم این مسئله شوم می باشد.

فروشگاه ھای بزرگ ما نیز که میگوھای بزرگ راه راه را در قفسه ھای خود به قیمت ھای ارزان به

مشتریان عرضه می کنند، از مسببین اصلی و بزرگ خسارات زیستگاھی، اقتصادی، اجتماعی و

سیاسی در آسیا و آمریکای مرکزی ھستند.

ایجاد حوضچه ھای پرورش ماھی در کرانه ھای استوایی (مناطقی که ھم سرسبز و ھم دارای آب

ھای فراوان و محصوالت دریایی می باشند)، باعث ویرانی آنجاھا می گردند. پمپاژھای بزرگ آب

دریاھا برای آبیاری حوضچه ھا موجب شوره زاری مرداب ھا و آب ھای زیر زمینی می شوند. پرورش

دھندگان بزرگ (مالکان ثروتمند محلی، شرکت ھای صادراتی و چند ملیتی ھا) با عملیات ویژه پول

ساز و پر درآمد خود ھر چه بیش تر و بیش تر از زمین ھای حاصلخیز سود برده و اھالی این سرزمین

ھا را از کاشانه خود آواره می سازند و روانه حلبی آبادھای حاشیه شھری می کنند.

٣٠

 در ویتنام از بین رفته است.٧٠٠٠٠ در اکوادور و  ١٢٠٠٠٠ ھکتار در تائیلند، ٢٠٠٠٠٠تا به امروز 

میگوھا را برای پروار کردن مجبور به خوردن پروتئین حیوانی می کنند. برای تولید یک تن میگو، ده تن

ماھی را فنا می کنند! شکار بی رویه و بی حساب و کتاب ذخیره ماھی ھا، از جمله، سبب 

می شود که نسل آن ھا خشکیده شود و مردمان بومی که قبال به اندازه کافی فقیر و بیچاره شان

کرده اند، از یک منبع غذایی ارزان و طبیعی محروم گردند. ھم چنین ماھی گیری با کشتی ھای

ویژه که تورھای خود را کیلومترھا در اعماق اقیانوس ھا می گسترانند، خسارات جبران ناپذیری را به

دریاھا و زیستگاه وارد می سازند.

سالح غذایی

 در فصل دروی برنج، سیلوی ناحیه کامارگ فرانسه پر بود. برداشت سال پیش به دلیل١٩٩٨سال  

رکود و سستی بازار به فروش نرفته بود. در آن زمان دولت فرانسه با خرید ذخیره موجودی کشاورزان



به یاری آنان شتافت. ھنگامی که یک شبکه صدا و سیما، دھقان برنجکاری را مورد سئوال قرار داد،

او در جوابش آرزو کرد که ای کاش دولت فرانسه برنج خریداری شده را که در انبارھای خود دارد،

دوباره نفروشد. زیرا این کار دوباره سبب پایین آمدن قیمت برنج در بازار جھانی خواھد شد. وی افزود

که امیدوار است، دولت آن را به عنوان کمک ھای غذایی به رایگان در اختیار نیازمندان و تھی دستان

قرار دھد. 

گر چه کمک رایگان مواد غذایی می تواند یک پاسخ فوری به مسئله فقر و گرسنگی باشد که در

بیش تر اوقات، این اوضاع نابسامان و فحطی ھا در اثر جنگ ھایی با ھمدستی غیر مستقیم و

حتی گاھی ھم مستقیم و فعال دول غربی و شرکت ھای فراملیتی به وجود می آیند. اما آنان به

طور سیستماتیک مسبب ویرانی کشتزارھای آذوقه ای کشوری که این چنین به اصطالح «کمک

می شود» می گردند و در پایان کار، آن را زیر سلطه اقتصاد کشاورزی خود در می آورند.

مسلما روستائیان سومالی نمی توانند با آذوقه عظیمی که به طور رایگان از راه می رسد به رقابت 

مستقیم بپردازند و در نتیجه برداشت خود را به قیمت واقعی بفروشند.

٣١

کشاورزان سومالیایی مذکور با سوق داده شدن به سمت و سوی ورشکستگی، به باندھای مسلح

روی آورده و این کار موجب ادامه چرخش دایره تسلسل در زمینه ھای: ناامنی، فقر و کمک جدید

بین المللی خواھد بود. کمکی که ته مانده ریخت و پاش ھای کشورھای تولید کننده غربی و در

راس آن ھا، آمریکا و فرانسه بوده و اساسا بر گرده زحمتکشان مالیات بده آن ھا قرار دارد. به ھر

حال، از این پس در دراز مدت این کمک ھا کمتر به درد ملت ھای فقیر می خورند.

کمک غذایی به عنوان عاملی متغییر بین تولید به حد وفور از یک سوی و یک بازار به ورشکست

کشانده شده بی حاصل از سوی دیگر، چیزی به جز ظاھر یک کوه یخی اقیانوس منجمد را نشان

نمی دھد.

از چندین سال پیش، فشار فوق العاده وارده توسط کشورھای ثروتمند به منظور یکسره

کردن کار و یک بار برای ھمیشه فکر خود را آسودن، با برنامه پشتیبانی گمرکی، اوضاع را به

یک درگیری و رویارویی کامال نا برابر کشانده است.

در طرفی، یک سیستم کاری کامال مکانیزه و پیشرفته قرار دارد که دارای امکانات کود شیمیایی،

داروی ضد علف ھای ھرز و روش آبیاری مدرن می باشد، تمامی ساختارھای دولتی و عمومی از

جمله شبکه ھای ارتباطات و راه ھا را در اختیار خود دارد و از یک موقعیت پیشرفته تحقیقاتی مانند

اصالح بذر و غیره برخوردار است. در طرفی دیگر، کشاورزی سنتی دستی قرار دارد که در اکثر موارد

بر روی زمین ھای بی حاصل انجام می گیرد.

مثال کشاورزی در غنا: دھقانان غنا پیش از شروع کشت جزئی خود، باید به طور متوسط روزانه پنج

ساعت از وقتش را صرف رفتن به سر زمین، جمع آوری چوب ھا و علف ھای زاید و رساندن آب به

به یاری آنان شتافت. ھنگامی که یک شبکه صدا و سیما، دھقان برنجکاری را مورد سئوال قرار داد،

او در جوابش آرزو کرد که ای کاش دولت فرانسه برنج خریداری شده را که در انبارھای خود دارد،

دوباره نفروشد. زیرا این کار دوباره سبب پایین آمدن قیمت برنج در بازار جھانی خواھد شد. وی افزود

که امیدوار است، دولت آن را به عنوان کمک ھای غذایی به رایگان در اختیار نیازمندان و تھی دستان

قرار دھد. 

گر چه کمک رایگان مواد غذایی می تواند یک پاسخ فوری به مسئله فقر و گرسنگی باشد که در

بیش تر اوقات، این اوضاع نابسامان و فحطی ھا در اثر جنگ ھایی با ھمدستی غیر مستقیم و

حتی گاھی ھم مستقیم و فعال دول غربی و شرکت ھای فراملیتی به وجود می آیند. اما آنان به

طور سیستماتیک مسبب ویرانی کشتزارھای آذوقه ای کشوری که این چنین به اصطالح «کمک

می شود» می گردند و در پایان کار، آن را زیر سلطه اقتصاد کشاورزی خود در می آورند.

مسلما روستائیان سومالی نمی توانند با آذوقه عظیمی که به طور رایگان از راه می رسد به رقابت 

مستقیم بپردازند و در نتیجه برداشت خود را به قیمت واقعی بفروشند.

٣١

کشاورزان سومالیایی مذکور با سوق داده شدن به سمت و سوی ورشکستگی، به باندھای مسلح

روی آورده و این کار موجب ادامه چرخش دایره تسلسل در زمینه ھای: ناامنی، فقر و کمک جدید

بین المللی خواھد بود. کمکی که ته مانده ریخت و پاش ھای کشورھای تولید کننده غربی و در

راس آن ھا، آمریکا و فرانسه بوده و اساسا بر گرده زحمتکشان مالیات بده آن ھا قرار دارد. به ھر

حال، از این پس در دراز مدت این کمک ھا کمتر به درد ملت ھای فقیر می خورند.

کمک غذایی به عنوان عاملی متغییر بین تولید به حد وفور از یک سوی و یک بازار به ورشکست

کشانده شده بی حاصل از سوی دیگر، چیزی به جز ظاھر یک کوه یخی اقیانوس منجمد را نشان

نمی دھد.

از چندین سال پیش، فشار فوق العاده وارده توسط کشورھای ثروتمند به منظور یکسره

کردن کار و یک بار برای ھمیشه فکر خود را آسودن، با برنامه پشتیبانی گمرکی، اوضاع را به

یک درگیری و رویارویی کامال نا برابر کشانده است.

در طرفی، یک سیستم کاری کامال مکانیزه و پیشرفته قرار دارد که دارای امکانات کود شیمیایی،

داروی ضد علف ھای ھرز و روش آبیاری مدرن می باشد، تمامی ساختارھای دولتی و عمومی از

جمله شبکه ھای ارتباطات و راه ھا را در اختیار خود دارد و از یک موقعیت پیشرفته تحقیقاتی مانند

اصالح بذر و غیره برخوردار است. در طرفی دیگر، کشاورزی سنتی دستی قرار دارد که در اکثر موارد

بر روی زمین ھای بی حاصل انجام می گیرد.

مثال کشاورزی در غنا: دھقانان غنا پیش از شروع کشت جزئی خود، باید به طور متوسط روزانه پنج

ساعت از وقتش را صرف رفتن به سر زمین، جمع آوری چوب ھا و علف ھای زاید و رساندن آب به



مزرعه شان کنند، به آسیاب بروند و  سری به بازار بزنند.  آیا این برزگران خواھند توانست با شرکت

 بار بیش تر از آن ھا تولید می کنند به مقابله پرداخته و۵٠٠ھای تولید غالت آمریکایی و اروپایی که 

رقابت کنند، بدون این که خسارتی ببینند؟ و برای بر ھم زدن موازنه رابطه بین نیروھا در بطن و مرکز

سیستم معروف به مبادله آزاد که تنھا از قانون عرضه و تقاضا تبعیت می کند، تازه به دسته دوم به

طور سخاوتمندانه سوبسید و یارانه داده می شود!

٣٢

پس با این حساب دیگر نباید دلیل و انگیزه ای وجود داشته باشد تا صداقت آن دسته از کارشناسان

 اعالم کردند: افزایش حجم تجارت جھانی و گردش سرمایه ھا فقط١٩٩٧بانک جھانی را که در سال 

می توانند به سود آن نیمه ای از ملل جھان باشند که ھنوز از ثمرات و مزایای جھانی شدن سھمی

نبرده اند، زیر سئوال ببرد.

این افراد ھنگامی که از معجزه اقتصادی صحبت می کنند، بدون اینکه کوچکترین شک و تردیدی به

خود راه دھند، چشمان شان از حدقه در می روند.

می دانیم که از آن تاریخ به بعد معجزه آسیایی به چه چیز تبدیل شد. اما در باره بھرمندان

خوشبخت ناشی از جھانی شدن، بی گمان اشاره ای است به میلیون ھا مکزیکی که در حلبی

آبادھای مرز بین مکزیک و کالیفرنیا، بر روی ھم تلنبار شده اند و برای به دست آوردن یک دستمزد

ناچیز، خود را به شرکت ھای فیلیپس، سونی، زیمنس، کداک، الکاتل، تامسون، سافت و لکالنشه

و غیره می فروشند.

برده داری، چاره ای پیش رفته

دیوار جھانی جدید «دروازه بان» نام دارد. دیواری که چین را از ھجوم ھا در امان نگه نمی دارد و

دنیای شرق و غرب را دیگر از ھم جدا نمی کند، بلکه دیواری بین شمال و جنوب است. در مرز بین

مکزیک و ایاالت متحده آمریکا امتداد می یابد.

در یک سوی دیوار ثروتمندترین ملت ھای کره زمین تربیت می شوند، در سوی دیگر تا آن جایی که

چشم کار می کند، فقیر و فقرای ناشی از جھانی شدن، پراکنده اند. جایی که موسسات و شرکت

ھای فرا ملیتی بزرگ ماشین ھای تولیدی خود را در آنجا مستقر می کنند. زیرا توده ھای عظیمی از

کارگران ارزان وجود دارند که برای زنده ماندن، حاضر به انجام ھر کاری می باشند.

٣٣

مزرعه شان کنند، به آسیاب بروند و  سری به بازار بزنند.  آیا این برزگران خواھند توانست با شرکت

 بار بیش تر از آن ھا تولید می کنند به مقابله پرداخته و۵٠٠ھای تولید غالت آمریکایی و اروپایی که 

رقابت کنند، بدون این که خسارتی ببینند؟ و برای بر ھم زدن موازنه رابطه بین نیروھا در بطن و مرکز

سیستم معروف به مبادله آزاد که تنھا از قانون عرضه و تقاضا تبعیت می کند، تازه به دسته دوم به

طور سخاوتمندانه سوبسید و یارانه داده می شود!

٣٢

پس با این حساب دیگر نباید دلیل و انگیزه ای وجود داشته باشد تا صداقت آن دسته از کارشناسان

 اعالم کردند: افزایش حجم تجارت جھانی و گردش سرمایه ھا فقط١٩٩٧بانک جھانی را که در سال 

می توانند به سود آن نیمه ای از ملل جھان باشند که ھنوز از ثمرات و مزایای جھانی شدن سھمی

نبرده اند، زیر سئوال ببرد.

این افراد ھنگامی که از معجزه اقتصادی صحبت می کنند، بدون اینکه کوچکترین شک و تردیدی به

خود راه دھند، چشمان شان از حدقه در می روند.

می دانیم که از آن تاریخ به بعد معجزه آسیایی به چه چیز تبدیل شد. اما در باره بھرمندان

خوشبخت ناشی از جھانی شدن، بی گمان اشاره ای است به میلیون ھا مکزیکی که در حلبی

آبادھای مرز بین مکزیک و کالیفرنیا، بر روی ھم تلنبار شده اند و برای به دست آوردن یک دستمزد

ناچیز، خود را به شرکت ھای فیلیپس، سونی، زیمنس، کداک، الکاتل، تامسون، سافت و لکالنشه

و غیره می فروشند.

برده داری، چاره ای پیش رفته

دیوار جھانی جدید «دروازه بان» نام دارد. دیواری که چین را از ھجوم ھا در امان نگه نمی دارد و

دنیای شرق و غرب را دیگر از ھم جدا نمی کند، بلکه دیواری بین شمال و جنوب است. در مرز بین

مکزیک و ایاالت متحده آمریکا امتداد می یابد.

در یک سوی دیوار ثروتمندترین ملت ھای کره زمین تربیت می شوند، در سوی دیگر تا آن جایی که

چشم کار می کند، فقیر و فقرای ناشی از جھانی شدن، پراکنده اند. جایی که موسسات و شرکت

ھای فرا ملیتی بزرگ ماشین ھای تولیدی خود را در آنجا مستقر می کنند. زیرا توده ھای عظیمی از

کارگران ارزان وجود دارند که برای زنده ماندن، حاضر به انجام ھر کاری می باشند.

٣٣



 پیمان آلئنا که چند ماه پس از امضای آن، نزول ارزش پولی مکزیک را به ھمراه داشت،١٩٩۴در 

٪۴٠تقریبا تمامی روستاھای کوچک مکزیک را به ویرانی کشید. از آن تاریخ به بعد، این کشور دارای 

بیکار است. تنھا مالکان بزرگ مکزیکی توانستند در برابر ورشکستگی دوام بیاورند. آن ھم به این

دلیل بود که بیش تر آن ھا با شرکت ھای چند ملیتی مانند نستله که تھیه و تجارت کاکائو و قھوه را

در انحصار و کنترل خود دارد، ھمدستی کرده و متحد می باشند.

 مجتمع کارخانه ای متعلق به بزرگ ترین گروه ھای فرا ملیتی، به طور مستقیم و غیر۴٠٠٠امروزه 

 دستمزد بگیر دارند که بیش تر آن ھا را زنان جوان تشکیل می دھند. زیرا که۵٠٠٠٠٠٠مستقیم، 

زنان با بردباری کار کرده و رام و حرف گوش کن ھستند.

از لحاظ قیمت تولید، ده کارگر مکزیکی به اندازه حقوق دوران بیکاری یک کارگر فرانسوی دستمزد

می گیرند. در کارخانه زیمنس، کارگران در ازای ھر ده ساعت کار، دو دقیقه حق توالت رفتن دارند!

سرکارگران به دستور کارفرمایان، دخترانی را که در ھنگام کارشان، یک لیوان آب بنوشند، از کار

برکنار می کنند. 

 کارخانه دار برای دیدار از۵٠، ژاک شیراک، رئیس جمھور فرانسه، به ھمراه ١٩٩٨در ماه نوامبر 

مکزیک، وارد آن کشور شد. دیداری که یک سیاستمدار آن را چنین توصیف می کند:

«زمینی که فرصت و اجازه برای سرمایه گذاری در آن فراھم است».

 ساعت کار در ھفته،۴٨ فرانک فرانسه حقوق ماھانه یک کارگر در ازای ۵٠٠"

ممنوعیت تشکیل سندیکای کارگری مستقل،"

پایمال کردن حق کار،"

آلودگی (مصرف نوعی بنزن به نام تولوئن، منشا جھش ھای نطفه ای شده که آن ھم به"

نوبه خود سبب مو برداشتن و ترک خوردن در ستون فقرات و سرانجام سقط جنین می

گردد)،

سوء استفاده و تجاوزھای جنسی در فرصت ھای مناسب،"

این ھا نمونه ھای کوچکی از جنایات بزرگی ھستند که اعمال می شوند.

با این ھمه و به طور کلی، ھیچ کس خودش را پنھان نمی کند. زیرا تکه پاره ھای تبلیغاتی که در زیر

نظر سرمایه داران اصلی چاپ و پخش می شوند، خبر از دستمزدھای زیادی را به کارگران ماھری

می دھند. البته به شرطی که آنان عضو ھیچ تشکیالت سندیکایی نباشند.

٣۴

برای پیش گیری از اجرای قانون حمایت و رفاه اجتماعی قابل اجرای فعلی که عبارت از دادن یک

چندر غاز برای مرخصی زایمان است، سرکارگران و کارفرمایان از زنان کارگر خود می خواھند تا به

 پیمان آلئنا که چند ماه پس از امضای آن، نزول ارزش پولی مکزیک را به ھمراه داشت،١٩٩۴در 

٪۴٠تقریبا تمامی روستاھای کوچک مکزیک را به ویرانی کشید. از آن تاریخ به بعد، این کشور دارای 

بیکار است. تنھا مالکان بزرگ مکزیکی توانستند در برابر ورشکستگی دوام بیاورند. آن ھم به این

دلیل بود که بیش تر آن ھا با شرکت ھای چند ملیتی مانند نستله که تھیه و تجارت کاکائو و قھوه را

در انحصار و کنترل خود دارد، ھمدستی کرده و متحد می باشند.

 مجتمع کارخانه ای متعلق به بزرگ ترین گروه ھای فرا ملیتی، به طور مستقیم و غیر۴٠٠٠امروزه 

 دستمزد بگیر دارند که بیش تر آن ھا را زنان جوان تشکیل می دھند. زیرا که۵٠٠٠٠٠٠مستقیم، 

زنان با بردباری کار کرده و رام و حرف گوش کن ھستند.

از لحاظ قیمت تولید، ده کارگر مکزیکی به اندازه حقوق دوران بیکاری یک کارگر فرانسوی دستمزد

می گیرند. در کارخانه زیمنس، کارگران در ازای ھر ده ساعت کار، دو دقیقه حق توالت رفتن دارند!

سرکارگران به دستور کارفرمایان، دخترانی را که در ھنگام کارشان، یک لیوان آب بنوشند، از کار

برکنار می کنند. 

 کارخانه دار برای دیدار از۵٠، ژاک شیراک، رئیس جمھور فرانسه، به ھمراه ١٩٩٨در ماه نوامبر 

مکزیک، وارد آن کشور شد. دیداری که یک سیاستمدار آن را چنین توصیف می کند:

«زمینی که فرصت و اجازه برای سرمایه گذاری در آن فراھم است».

 ساعت کار در ھفته،۴٨ فرانک فرانسه حقوق ماھانه یک کارگر در ازای ۵٠٠"

ممنوعیت تشکیل سندیکای کارگری مستقل،"

پایمال کردن حق کار،"

آلودگی (مصرف نوعی بنزن به نام تولوئن، منشا جھش ھای نطفه ای شده که آن ھم به"

نوبه خود سبب مو برداشتن و ترک خوردن در ستون فقرات و سرانجام سقط جنین می

گردد)،

سوء استفاده و تجاوزھای جنسی در فرصت ھای مناسب،"

این ھا نمونه ھای کوچکی از جنایات بزرگی ھستند که اعمال می شوند.

با این ھمه و به طور کلی، ھیچ کس خودش را پنھان نمی کند. زیرا تکه پاره ھای تبلیغاتی که در زیر

نظر سرمایه داران اصلی چاپ و پخش می شوند، خبر از دستمزدھای زیادی را به کارگران ماھری

می دھند. البته به شرطی که آنان عضو ھیچ تشکیالت سندیکایی نباشند.

٣۴

برای پیش گیری از اجرای قانون حمایت و رفاه اجتماعی قابل اجرای فعلی که عبارت از دادن یک

چندر غاز برای مرخصی زایمان است، سرکارگران و کارفرمایان از زنان کارگر خود می خواھند تا به



طور ماھانه نوار بھداشتی خود را که دال بر عدم حاملگی آنان است، نشان دھند. (من چنین چیزی

را تا کنون نشنیده ام ـ م)

مارک ھای نام دار لباس ھای ورزشی ترجیح می دھند که کارگاه ھای خود را به سمت آسیا منتقل

کنند. زیرا در آنجا شرایط کاری دو تا سه برابر پول سازتر است. مدت ھا است که بیش از دو سوم

تولیدات کفش ھای نایک و ریبوک در چین و آن ھم به دست کارگران کم سن و سال و نوجوانان

ساخته می شوند.

 را احترام بگذارند. این قانون١٩٩۵اصوال شرکت ھای تولیدی باید قانون کاری مصوبه ژوئیه سال 

 ساعت در ماه محدود می کند. ما در٣۶ ساعت و اضافه کاری ماھانه را به ۴۴میزان کار در ھفته را 

 ساعت اضافه کاری ماھانه ( که بیش تر کارخانه٧۴ ساعت کار روزانه و ١۴عمل شاھدیم که برای 

 فرانک می پردازند. تازه،١٨٠ تا ١۴۵ھا در ازای آن چیزی پرداخت نمی کنند)، یک حقوق ماھانه 

بعضی از کارخانه ھا کارگران را در صورت «ارتکاب به کار خالفی»، جریمه نقدی می کنند. باال نرفتن

راندمان کاری یا دیرکرد تحویل کار می تواند حذف حقوق یک یا چند روز را توجیه کند.

اغلب اوقات بخشی از دستمزد کارگران بابت سکونت در خوابگاه ھایی بسته در محدوده محل کار

که شب ھا بیرون آمدن از آنجا ممنوع است، کسر می شود. بدون اینکه حتی کوچک ترین ذره ای از

مسائل امنیتی در خوابگاه ھا رعایت شده باشد.

توھین ھا، تنبیه ھای بدنی، محکومیت به عدم ترک محل، مجموعه مشترکی از مقررات انضباطی و

تنبیھی دسته جمعی ھمه کارگران می باشد.

٣۵

در کارخانه ای، زنی را که می خواست دو جفت کفش بلند کند، دستگیر کردند. دستانش را بستند

و حسابی کتک زدند. سپس او را در قفسی که دو سگ درنده در آن قرار داشتند، انداختند. در

بعضی از کارخانه ھا، کارگرانی که خیلی آھسته کار می کنند، باید چمباتمه زده و دستان خود را

بلند کنند. در جاھایی دیگر، کارگران باید مانند یک سگ راه بروند یا مانند قورباغه و کالغ بپرند.

 تن از١٢٨پر واضح است که ھیچ گونه آزادی فعالیت سندیکایی وجود ندارد ( به عنوان مثال:

کارکنانی که در کارخانه ای اعتصاب کرده بودند، ھمگی اخراج شدند).

 میلیون توپ٣۵بھترین توپ ھای ورزشی دنیا در پاکستان دوخته می شوند، در ناحیه سیالکوت، 

٪ تولید جھانی، برای مارک ھای شناخته شده ای مانند نایک،٧۵چرمی فوتبال در سال، یعنی 

٪ آن ھا بچه اند! ٢۵ریبوک، آدیداس… ساخته می شوند. در آن جا از ھر چھار کارگر یک نفر، یعنی 

 بوده و اغلب توسط والدین خود فروخته شده اند. آنان با دستان١٢ تا ٨کودکانی که دارای سنین 

کوچک و کودکانه خود برای یک فرانک و پنجاه سانتیم در روز، در کارگاه ھایی که گرمای آن ھا گاھی

 فرانک به مارک ھای معروف٣٠ درجه ھم می گذرد، توپ ھایی را می دوزند که به قیمت ۵٠از 

 فرانک در فروشگاه ھای بزرگ٢۵٠فروخته می شوند تا آن ھا ھم به نوبه خویش، این توپ ھا را تا 

طور ماھانه نوار بھداشتی خود را که دال بر عدم حاملگی آنان است، نشان دھند. (من چنین چیزی

را تا کنون نشنیده ام ـ م)

مارک ھای نام دار لباس ھای ورزشی ترجیح می دھند که کارگاه ھای خود را به سمت آسیا منتقل

کنند. زیرا در آنجا شرایط کاری دو تا سه برابر پول سازتر است. مدت ھا است که بیش از دو سوم

تولیدات کفش ھای نایک و ریبوک در چین و آن ھم به دست کارگران کم سن و سال و نوجوانان

ساخته می شوند.

 را احترام بگذارند. این قانون١٩٩۵اصوال شرکت ھای تولیدی باید قانون کاری مصوبه ژوئیه سال 

 ساعت در ماه محدود می کند. ما در٣۶ ساعت و اضافه کاری ماھانه را به ۴۴میزان کار در ھفته را 

 ساعت اضافه کاری ماھانه ( که بیش تر کارخانه٧۴ ساعت کار روزانه و ١۴عمل شاھدیم که برای 

 فرانک می پردازند. تازه،١٨٠ تا ١۴۵ھا در ازای آن چیزی پرداخت نمی کنند)، یک حقوق ماھانه 

بعضی از کارخانه ھا کارگران را در صورت «ارتکاب به کار خالفی»، جریمه نقدی می کنند. باال نرفتن

راندمان کاری یا دیرکرد تحویل کار می تواند حذف حقوق یک یا چند روز را توجیه کند.

اغلب اوقات بخشی از دستمزد کارگران بابت سکونت در خوابگاه ھایی بسته در محدوده محل کار

که شب ھا بیرون آمدن از آنجا ممنوع است، کسر می شود. بدون اینکه حتی کوچک ترین ذره ای از

مسائل امنیتی در خوابگاه ھا رعایت شده باشد.

توھین ھا، تنبیه ھای بدنی، محکومیت به عدم ترک محل، مجموعه مشترکی از مقررات انضباطی و

تنبیھی دسته جمعی ھمه کارگران می باشد.

٣۵

در کارخانه ای، زنی را که می خواست دو جفت کفش بلند کند، دستگیر کردند. دستانش را بستند

و حسابی کتک زدند. سپس او را در قفسی که دو سگ درنده در آن قرار داشتند، انداختند. در

بعضی از کارخانه ھا، کارگرانی که خیلی آھسته کار می کنند، باید چمباتمه زده و دستان خود را

بلند کنند. در جاھایی دیگر، کارگران باید مانند یک سگ راه بروند یا مانند قورباغه و کالغ بپرند.

 تن از١٢٨پر واضح است که ھیچ گونه آزادی فعالیت سندیکایی وجود ندارد ( به عنوان مثال:

کارکنانی که در کارخانه ای اعتصاب کرده بودند، ھمگی اخراج شدند).

 میلیون توپ٣۵بھترین توپ ھای ورزشی دنیا در پاکستان دوخته می شوند، در ناحیه سیالکوت، 

٪ تولید جھانی، برای مارک ھای شناخته شده ای مانند نایک،٧۵چرمی فوتبال در سال، یعنی 

٪ آن ھا بچه اند! ٢۵ریبوک، آدیداس… ساخته می شوند. در آن جا از ھر چھار کارگر یک نفر، یعنی 

 بوده و اغلب توسط والدین خود فروخته شده اند. آنان با دستان١٢ تا ٨کودکانی که دارای سنین 

کوچک و کودکانه خود برای یک فرانک و پنجاه سانتیم در روز، در کارگاه ھایی که گرمای آن ھا گاھی

 فرانک به مارک ھای معروف٣٠ درجه ھم می گذرد، توپ ھایی را می دوزند که به قیمت ۵٠از 

 فرانک در فروشگاه ھای بزرگ٢۵٠فروخته می شوند تا آن ھا ھم به نوبه خویش، این توپ ھا را تا 



غربی، برچسب قیمت فروش بزنند. 

زیر فشار سازمان ھای عام المنفعه بشری، بعضی از سازندگان لوازم ورزشی، به ویژه آمریکاییان،

پذیرفته اند که زیر پای پیمان نامه ای را که شامل رعایت پاره ای قواعد در باره رفتار آنان می باشد،

امضا کنند.

مثال:

عدم استفاده از کودکان در کارھای سخت و شاق،#

عدم تبعیض در امور استخدامی،#

رعایت حداقل ھای قواعد بھداشتی و ایمنی،#

دست مزد برابر در برابر کار برابر برای زنان و مردان،#

رعایت یک چارچوب ساعت کاری،#

آزادی کنش ھای سندیکایی#

٣۶

این منشور را مارک ھایی مانند آدیداس، دکاتلون و فیال، حتی الیق امضا کردن ھم ندانستند تا چه

رسد به رعایت و اجرای آن.

 سال پس١۵٠دنیس دوکلوس، جامعه شناس فرانسوی، در باره این پیمان چنین می نویسد: امروز، 

از الغای برده داری، شاھد شاخه ای از اقتصاد جھانی ھستیم که به طور مستقیم بر برده داری بنا

 ساله در روی کره زمین، به طور تمام وقت کار ١۴ میلیون کودک کمتر از ١٢٠نھاده شده است. 

می کنند. از بیش تر آنان به طور رایگان کار کشیده می شود. سوداگران و استثمارگران نیروی کار،

قرارداد ھای امضا شده بین نمایندگان کارگران و شرکت ھای بزرگ را زیر پا می گذارند و سودھای

کالنی را از این راه به جیب می زنند. دسته ای از سھامداران صندوق بازنشستگی می خواھند با

تحمیل افزودن چندین بند سوسیال و رفاھی به اساسنامه موسسات خود وجدان شان را آسوده

٪ بھره پول خودشان را مطالبه کرده و انتظار داشته١٢کنند. اما در این صورت آنان نخواھند توانست 

باشند که بتوان با دالالنی که زنان و کودکان را به کارخانه ھا می آورند، روابطی کمافی السابق

تنگاتنگ داشت.

کسی توده ھای مردم را که از جلوی برج ھای مراقبت و دیده بانی ھای نواحی صنعتی در مناطق

بومی آمریکای جنوبی یا آسیا می گذشتند، دیده باشد؛

کسی که کوره ھای فلزات گداخته سده گذشته انگلیسی ھا را به یاد داشته باشد؛

کسی که برایش کار در معدن ھای قرن اخیر یادآور کار محکومین و زندانیان با اعمال شاقه دوران

عھد عتیق باشد؛

باور نخواھد کرد که امروز ھمین کارھا، ولی به شکلی دیگر تکرار می شوند.

ده ھا ھزار کارگاه قاچاق از پاریس تا بانکوک، از نیویورک تا ھائیتی، از جوانان مھاجر کم سن و سال

غربی، برچسب قیمت فروش بزنند. 

زیر فشار سازمان ھای عام المنفعه بشری، بعضی از سازندگان لوازم ورزشی، به ویژه آمریکاییان،

پذیرفته اند که زیر پای پیمان نامه ای را که شامل رعایت پاره ای قواعد در باره رفتار آنان می باشد،

امضا کنند.

مثال:

عدم استفاده از کودکان در کارھای سخت و شاق،#

عدم تبعیض در امور استخدامی،#

رعایت حداقل ھای قواعد بھداشتی و ایمنی،#

دست مزد برابر در برابر کار برابر برای زنان و مردان،#

رعایت یک چارچوب ساعت کاری،#

آزادی کنش ھای سندیکایی#

٣۶

این منشور را مارک ھایی مانند آدیداس، دکاتلون و فیال، حتی الیق امضا کردن ھم ندانستند تا چه

رسد به رعایت و اجرای آن.

 سال پس١۵٠دنیس دوکلوس، جامعه شناس فرانسوی، در باره این پیمان چنین می نویسد: امروز، 

از الغای برده داری، شاھد شاخه ای از اقتصاد جھانی ھستیم که به طور مستقیم بر برده داری بنا

 ساله در روی کره زمین، به طور تمام وقت کار ١۴ میلیون کودک کمتر از ١٢٠نھاده شده است. 

می کنند. از بیش تر آنان به طور رایگان کار کشیده می شود. سوداگران و استثمارگران نیروی کار،

قرارداد ھای امضا شده بین نمایندگان کارگران و شرکت ھای بزرگ را زیر پا می گذارند و سودھای

کالنی را از این راه به جیب می زنند. دسته ای از سھامداران صندوق بازنشستگی می خواھند با

تحمیل افزودن چندین بند سوسیال و رفاھی به اساسنامه موسسات خود وجدان شان را آسوده

٪ بھره پول خودشان را مطالبه کرده و انتظار داشته١٢کنند. اما در این صورت آنان نخواھند توانست 

باشند که بتوان با دالالنی که زنان و کودکان را به کارخانه ھا می آورند، روابطی کمافی السابق

تنگاتنگ داشت.

کسی توده ھای مردم را که از جلوی برج ھای مراقبت و دیده بانی ھای نواحی صنعتی در مناطق

بومی آمریکای جنوبی یا آسیا می گذشتند، دیده باشد؛

کسی که کوره ھای فلزات گداخته سده گذشته انگلیسی ھا را به یاد داشته باشد؛

کسی که برایش کار در معدن ھای قرن اخیر یادآور کار محکومین و زندانیان با اعمال شاقه دوران

عھد عتیق باشد؛

باور نخواھد کرد که امروز ھمین کارھا، ولی به شکلی دیگر تکرار می شوند.

ده ھا ھزار کارگاه قاچاق از پاریس تا بانکوک، از نیویورک تا ھائیتی، از جوانان مھاجر کم سن و سال



که کمرشان بر روی چرخ ھای خیاطی شرکت ھای دوزندگی بین المللی خم شده، کار می کشند.

ھمه جا نام ھای سرشناس «کوکائی»، «مورگان»، «سی اند ا»، «مونوپری»، «ال ـ رودوت»،

«بورتون»… در پشت این لباس ھا با «پاکی و زیبایی» ھر چه تمام تر دیده می شوند.

٣٧

ھجوم ملخ وار انبوه گردشگران، 

ریشه کنی فرھنک ھا

روش ھای استثماری فریبنده کشورھای فقیر ھنوز ھم وجود دارند. بعضی از این شیوه ھا مانند

گردشگری گروھی در نگاه نخست به چشم نمی آیند ولی با این وجود با دیدن آن ھا از نزدیک…

در گذشته ھا یک مسافر برای رسیدن به توزور در تونس، خسته و کوفته از میان شط الجرید 

می گذشت. او یکی از زیباترین بادیه ھای جھان را کشف می کرد که در آن نھرھای آبیاری در میان

نخل ھای خرما دیده می شدند. خرمای معروف و مرغوب «دقله نور» را در توزور بار می آورند.

امروزه توریست ھای غربی مستقیما در فرودگاه ھا و بنادری پیاده می شوند که دورا دورشان حلقه

ای از مینی بوس ھا است. مینی بوس ھایی که برای بردن این گردشگران به سوی این و آن قصر

که قصبه را احاطه کرده اند، صف بسته و منتظرند.

نخستین برخورد گردشگر پس ار این که فکرش ار سوی اتاق تلویزیون دار آسود، فرو کردن سرش در

استخر برای خنک شدن خواھد بود. سپس یک کوکتل دست ساز خانگی نوشیده، لحظاتی به

منظره منطقه گسترده ای از درختان خرما در دور دست ھا در میان کویری بی انتھا خیره شده و به

تامل پرداخته و در خود فرو خواھد رفت. نخل ھایی از بی آبی در حال خشک شدن ھستند زیرا که

دیگری توریست ما را به شازدهآب آن ھا استخرھا را پر می کنند! امروز شامگاھان مینی بوس 

کوچولو خواھد برد تا در آن جا مزه خوراک سنتی کوس کوس را بچشد. سپس با موزیک بربر و به

ھمراه ھمسرش که شالی به درازای قدش به دور کمرش پیچانده است، به پایکوبی خواھند

پرداخت.

در روز آینده، درست پیش از این که به سوی شھر «جربا» پرواز کنند و خود را از دید مالحان در

ساحل زیبای آن با ماسه ھای سفید بپوشانند، برای چانه زنی جواھراتی غیر تقلبی که نوادگان

چادر نشینان معروف در طی شب گذشته برایشان درست کرده اند، سری به غرفه ھای کوچک

مجھز به دستگاه تھویه ھوا خواھند زد.

٣٨

که کمرشان بر روی چرخ ھای خیاطی شرکت ھای دوزندگی بین المللی خم شده، کار می کشند.

ھمه جا نام ھای سرشناس «کوکائی»، «مورگان»، «سی اند ا»، «مونوپری»، «ال ـ رودوت»،

«بورتون»… در پشت این لباس ھا با «پاکی و زیبایی» ھر چه تمام تر دیده می شوند.

٣٧

ھجوم ملخ وار انبوه گردشگران، 

ریشه کنی فرھنک ھا

روش ھای استثماری فریبنده کشورھای فقیر ھنوز ھم وجود دارند. بعضی از این شیوه ھا مانند

گردشگری گروھی در نگاه نخست به چشم نمی آیند ولی با این وجود با دیدن آن ھا از نزدیک…

در گذشته ھا یک مسافر برای رسیدن به توزور در تونس، خسته و کوفته از میان شط الجرید 

می گذشت. او یکی از زیباترین بادیه ھای جھان را کشف می کرد که در آن نھرھای آبیاری در میان

نخل ھای خرما دیده می شدند. خرمای معروف و مرغوب «دقله نور» را در توزور بار می آورند.

امروزه توریست ھای غربی مستقیما در فرودگاه ھا و بنادری پیاده می شوند که دورا دورشان حلقه

ای از مینی بوس ھا است. مینی بوس ھایی که برای بردن این گردشگران به سوی این و آن قصر

که قصبه را احاطه کرده اند، صف بسته و منتظرند.

نخستین برخورد گردشگر پس ار این که فکرش ار سوی اتاق تلویزیون دار آسود، فرو کردن سرش در

استخر برای خنک شدن خواھد بود. سپس یک کوکتل دست ساز خانگی نوشیده، لحظاتی به

منظره منطقه گسترده ای از درختان خرما در دور دست ھا در میان کویری بی انتھا خیره شده و به

تامل پرداخته و در خود فرو خواھد رفت. نخل ھایی از بی آبی در حال خشک شدن ھستند زیرا که

دیگری توریست ما را به شازدهآب آن ھا استخرھا را پر می کنند! امروز شامگاھان مینی بوس 

کوچولو خواھد برد تا در آن جا مزه خوراک سنتی کوس کوس را بچشد. سپس با موزیک بربر و به

ھمراه ھمسرش که شالی به درازای قدش به دور کمرش پیچانده است، به پایکوبی خواھند

پرداخت.

در روز آینده، درست پیش از این که به سوی شھر «جربا» پرواز کنند و خود را از دید مالحان در

ساحل زیبای آن با ماسه ھای سفید بپوشانند، برای چانه زنی جواھراتی غیر تقلبی که نوادگان

چادر نشینان معروف در طی شب گذشته برایشان درست کرده اند، سری به غرفه ھای کوچک

مجھز به دستگاه تھویه ھوا خواھند زد.

٣٨



لشکر توریسم بخشی از افتصاد جھانی است که امروزه در حال بیش ترین رشد و پیشرفت 

 سال آینده سه برابر خواھد شد. از این٢۵می باشد. گمان می رود که تعداد توریست در جھان، در 

 در دولت١٩٩٧کار باید شاد و خندان بود زیرا برای امور معامالتی و ایجاد کار خوب است. در سال 

 خانواده ماھی گیران از مناطق مسکونی خود بیرون رانده شدند تا٢۵٠بومیان سرخ پوست کراال، 

محلشان را به توریست ھا بدھند. در دولت «گوا»، کشتزارھای دھاتیان به زمین ھای بازی گلف

تبدیل شده اند. در «تامیل نادو» راه عبوری که سده ھا فیل ھا از آن می گذشتند، در حال از بین

رفتن است و جایش را به بزرگ راه ھا داده است.

در آفریقا، قبیله ماسائی، نخست از «سرنگتی» و بعد ھم از «گورونگورو» به دلیل اجرای طرح باغ

وحش طبیعی، «سافاری»، از خانه و کاشانه خود اخراج گردیده اند و حاال غربیان به خاطر حس

کنجکاوی خود، از آنان به عنوان سوژه ھای فیلم برداری استفاده می کنند.

در مھدیه تونس که کاخ ھا مانند قارچ، دوجین دوجین، سر از زمین در می آورند، ماھیگیرانی دل و

جرأت آن را پیدا کرده بودند که از تاثیرات شوم گروه ھای توریستی بر روی شرایط زندگی و کارشان

شکایت کنند. اما به طور خیلی خشن به آن ھا توصیه شد که قایق ھای قدیمی و کھنه خود را به

کناری انداخته یا آن ھا را به موزه ھا بسپارند و به جای ماھیگیری، خود را در خدمت مشتری ھای

خارجی که دارای ارزھای فراوان ھستند، در بیاورند.

در ھمه جا شغل ھای پیشنھادی به جمعیت ھای بومی توسط آژانس ھای جھانگردی زنجیره ای

بین المللی، شامل کارھای پست و پیش پا افتاده و بدون کاردانی با دستمزدھای ناچیزی ھستند.

این آژانس ھا ترجیح می دھند که در بار و بنه خود پرسنل و کارکنان تربیت شده ای را که از فرھنگ

بومی و محلی بویی نبرده اند، ولی در عوض انگلیسی را مثل بلبل کامل حرف می زنند، با خود به

این مناطق بیاورند. زنانی که اتاق ھای مسافران را پاک می کنند، مردان نگھبان، دربان ھا، پادوھای

خرید، خدمتکاران، به طور کلی «محلی ھا» کسانی ھستند که معموال بنا به رسم سنتی برای

خدمتکاری به کار برده می شوند. کارھایی که ھمیشه با مفاھیمی مانند: بله فربان! چشم قربان!

در خدمتم قربان! در خدمت گذاری حاضرم قربان!… ھمراھند.

٣٩

بدین طریق روش ھای تسلط گرایی و چیرگی کھن و اشغال سرزمین ھا بعد از برده داری و

استعماری، در «سایه» گیاھانی که روی دیوارھای ھتل رویانده و فرش می شوند، به راه خود به

شکل دیگر ادامه می دھند. یعنی دیگر خودشان را از راه فشار و زور و اجبار بدنی تحمیل نمی کنند.

بلکه از شیوه ھای اھدای انعام وارد می شوند. سودھای سرسام آوری در ھمه جا به جیب سھام

داران خارجی سراریز می گردند.

در باره اثبات و نشان دادن آسیب و لطمات فراوان توریسم جنسی که اساسا در آسیا و آمریکای

لشکر توریسم بخشی از افتصاد جھانی است که امروزه در حال بیش ترین رشد و پیشرفت 

 سال آینده سه برابر خواھد شد. از این٢۵می باشد. گمان می رود که تعداد توریست در جھان، در 

 در دولت١٩٩٧کار باید شاد و خندان بود زیرا برای امور معامالتی و ایجاد کار خوب است. در سال 

 خانواده ماھی گیران از مناطق مسکونی خود بیرون رانده شدند تا٢۵٠بومیان سرخ پوست کراال، 

محلشان را به توریست ھا بدھند. در دولت «گوا»، کشتزارھای دھاتیان به زمین ھای بازی گلف

تبدیل شده اند. در «تامیل نادو» راه عبوری که سده ھا فیل ھا از آن می گذشتند، در حال از بین

رفتن است و جایش را به بزرگ راه ھا داده است.

در آفریقا، قبیله ماسائی، نخست از «سرنگتی» و بعد ھم از «گورونگورو» به دلیل اجرای طرح باغ

وحش طبیعی، «سافاری»، از خانه و کاشانه خود اخراج گردیده اند و حاال غربیان به خاطر حس

کنجکاوی خود، از آنان به عنوان سوژه ھای فیلم برداری استفاده می کنند.

در مھدیه تونس که کاخ ھا مانند قارچ، دوجین دوجین، سر از زمین در می آورند، ماھیگیرانی دل و

جرأت آن را پیدا کرده بودند که از تاثیرات شوم گروه ھای توریستی بر روی شرایط زندگی و کارشان

شکایت کنند. اما به طور خیلی خشن به آن ھا توصیه شد که قایق ھای قدیمی و کھنه خود را به

کناری انداخته یا آن ھا را به موزه ھا بسپارند و به جای ماھیگیری، خود را در خدمت مشتری ھای

خارجی که دارای ارزھای فراوان ھستند، در بیاورند.

در ھمه جا شغل ھای پیشنھادی به جمعیت ھای بومی توسط آژانس ھای جھانگردی زنجیره ای

بین المللی، شامل کارھای پست و پیش پا افتاده و بدون کاردانی با دستمزدھای ناچیزی ھستند.

این آژانس ھا ترجیح می دھند که در بار و بنه خود پرسنل و کارکنان تربیت شده ای را که از فرھنگ

بومی و محلی بویی نبرده اند، ولی در عوض انگلیسی را مثل بلبل کامل حرف می زنند، با خود به

این مناطق بیاورند. زنانی که اتاق ھای مسافران را پاک می کنند، مردان نگھبان، دربان ھا، پادوھای

خرید، خدمتکاران، به طور کلی «محلی ھا» کسانی ھستند که معموال بنا به رسم سنتی برای

خدمتکاری به کار برده می شوند. کارھایی که ھمیشه با مفاھیمی مانند: بله فربان! چشم قربان!

در خدمتم قربان! در خدمت گذاری حاضرم قربان!… ھمراھند.

٣٩

بدین طریق روش ھای تسلط گرایی و چیرگی کھن و اشغال سرزمین ھا بعد از برده داری و

استعماری، در «سایه» گیاھانی که روی دیوارھای ھتل رویانده و فرش می شوند، به راه خود به

شکل دیگر ادامه می دھند. یعنی دیگر خودشان را از راه فشار و زور و اجبار بدنی تحمیل نمی کنند.

بلکه از شیوه ھای اھدای انعام وارد می شوند. سودھای سرسام آوری در ھمه جا به جیب سھام

داران خارجی سراریز می گردند.

در باره اثبات و نشان دادن آسیب و لطمات فراوان توریسم جنسی که اساسا در آسیا و آمریکای



التین بسیار رایج است، البته اگر ھنوز نیازی به اثبات آن باشد، کافی خواھد بود تا بدانیم وقتی یک

ملتی به جایی می رسد که به طور دسته جمعی فرزندان خود را می فروشد، دیگر شرف و حیثیتی

برای آن ملت باقی نمی ماند. ھیچ احتیاجی بدان نیست که در باره انحراف اخالقی خریداران این

بچه ھا به خود زحمتی داده و وقت خود را با صحبت کردن از آن ھا تلف کنیم. و تازه این ھمه اش

نیست. ساختن ساختارھای زیربنایی (ھتل ھا، فرودگاه ھا، شبکه ھای راه ھا…) به قیمت مقروض

شدن شدید کشورھا تمام می شوند.

یکی از عوارض این وام ھا آن است که ھمواره سبب می گردند که در ازایش، کشورھای مقروض

ناگزیر می گردند تا تشکیالت خود را با برنامه ھای تحمیلی موسسات مالی بین المللی مطابقت

بدھند. این انطباق ھا که با عملیات ضرب العجل و غیر پیش بینی شده و ناگھانی و بی برنامگی

ھمراھند، ھزینه ھای دولتی و ھمگانی گزافی را به زور بر دوش ملت ھا می گذارند و تاثیر منفی

خود را در درجه اول و مقدمتا در بخش ھای بھداشت و آموزش و پرورش دارند.

بدین ترتیب سیستمی به طور زنجیروار به کار برده می شود تا ساکنین کشورھای مغلوب را در

سرزمین متعلق به خودشان از مشاغل و پست ھای باال در کشورشان محروم کرده و آنان را در حد

یک خدمتکار در ھتل ھای خارجی نگاه دارد.

در این جا می توان مسخره بازی بنگاه ھای مسافرتی را دید که با اتکا به عکس ھای گرفته شده و

با نوعی چاپلوسی از مھمان نوازی ھای افسانه ای ھمین مردمان سابقا صحرا نشین سخن می

گویند. در حالی که آن ھا امروز در ساختمان ھای مھمان خانه ھای با شکوه، مانند یک زندانی به

خدمتکاری و نظافت مشغولند.

در حقیقت کمترین کندی در سرازیری سیل آسای توریستی، به دالیل شیوع بیماری ھای واگیردار و

اپیدمی، بمب گذاری ھا و عدم ثبات منطقه، برای واژگونی کاخ ھای زیبای کارت پستالی آنان کافی

خواھد بود.

۴٠

جنبش ھای شورشیان در یمن، ترکیه یا مصر در اشتباه نیستند. آنان با یورش به توریست ھای

غربی، موازنه اقتصادی کشورھای مذکور را به خطر انداخته و بدین شیوه دولت ھای خویش را زیر

فشارھای موثر قرار می دھند.

امروز ھمچنان آثار و عواقب منفی جنگ دوباره خلیج (پارس - م) بر روی معادالت پرداختی مشھود

بوده و بر دوش مردم این کشورھا سنگینی می کند.

کشورھای زباله دان

التین بسیار رایج است، البته اگر ھنوز نیازی به اثبات آن باشد، کافی خواھد بود تا بدانیم وقتی یک

ملتی به جایی می رسد که به طور دسته جمعی فرزندان خود را می فروشد، دیگر شرف و حیثیتی
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جنبش ھای شورشیان در یمن، ترکیه یا مصر در اشتباه نیستند. آنان با یورش به توریست ھای

غربی، موازنه اقتصادی کشورھای مذکور را به خطر انداخته و بدین شیوه دولت ھای خویش را زیر
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امروز ھمچنان آثار و عواقب منفی جنگ دوباره خلیج (پارس - م) بر روی معادالت پرداختی مشھود

بوده و بر دوش مردم این کشورھا سنگینی می کند.

کشورھای زباله دان



برخی کشورھا پس از فروش منابع، معادن و حاصل کار بازوان مردمان، حیف و میل و پایمال ساختن

فرھنگ و افتخارات ملی، فروش تن فرزندانشان برای ادامه بازی بزرگ و اجباری جھانی شدن، راھی

جز پذیرش بی قید و شرط زباله ھا در فضای باز را ندارند.

ھزینه ھای سرسام آور دفن و نگھداٰری پسماندھای سمی و رادیو اکتیو در کشورھای صنعتی (سه

ھزار دالر برای یک تن)، باعث می شود که تعداد زیادی از موسسات و کارخانجات که کمترین دغدغه

و نگرانی و عذاب وجدانی ندارند، زباله ھا را به کشورھایی که به دست خود این ھا فقیر شده اند،

صادر می کنند. کشورھای به روز سیاه نشانده شده ای که در ازای تنھا پنج دالر بابت ھر یک تن،

می پذیرند تا این پسمانده ھا در خاک شان دفن شوند. چال کردن ھا در وضعیتی انجام می شوند

که از قبل ھیچ گونه شرایط ایمنی برای پیشگیری و مراقبت ھای زیستگاھی در آن کشورھای عقب

نگه داشته شده در نظر گرفته نشده است.

در پایان سال ھای دھه ھشتاد بسیاری از دولت ھای کشورھای آفریقایی غرق شده در بدھی

ھای خود، مجبور شدند تا به قیمت نابودی ملت ھای خودشان به زباله دانی ملل ثروتمند تبدیل

 اتحاد جماھیر شوروی با ریختن چندین تن زباله خطرناک در «بنین»٨۶ و ٨۴گردند. بین سال ھای 

خود را از شر آن ھا رھا کرد. اروگوئه و پاراگوئه مقصد پسماندھای ارسالی آمریکا و اروپا بودند. ھنوز

 تن خاکستر سمی حاصل از سوزاندن زباله ھای١۴٠٠٠٠کشتی « خیان ـ سی« را به یاد داریم که 

کوره ھای کارخانجات فیالدلفیا را با خود به ھائیتی می برد.

۴١

این کشتی رانده شده از پنج قاره عالم و در زیر چشمان باز دوربین ھای تلویزیون ھای سراسر

جھان، با بیشترین نشانه ھا و اندیس ھای مخاطره برانگیز، مدت نزدیک به دو سال بدین وضع بر

روی آب ھای دریاھای کره زمین سرگردان بود تا باالخره روزی بارش را در ناحیه ای که باید جایی بین

سنگاپور و کانال سوئز باشد، تخلیه کرد و از شر آن ھا خالص شد و به نقطه عزیمت خود بازگشت...

شرکت ھای فراملیتی برای پرھیز از پیش آمدھای احتمالی برخورد به مسائل ترابری و ھم چنین به

دالیل کاھش ھزینه ھای تولیدات به علت نبود قوانین مراقبت، روز به روز و ھر چه بیش تر و بیش تر،

کارخانجات خود را در کشورھای توسعه نیافته مستقر می کنند. کشورھایی که در آن ھا کنترل و

قوانینی برای نریختن پسماندھا در زیستگاه و تندرستی و امنیت جان کارگران اغلب وجود ندارد. این

شرکت ھا با تولیداتی مانند «امیانت»، «علف کش»، «کلرور وینیل»... سبب بیش ترین آلودگی 

می گردند. در بیش تر موسسات آن ھا، ماشین ھا از کار افتاده و فرسوده اند یا ایراد فنی دارند،

، درشھر «بوپال» در آمریکا، نشت١٩٨۴ولی کارگران در جریان خطر کاری خود قرار نمی گیرند. در 

گاز سمی در یکی از کارخانه ھای تولید مواد شیمیایی حشره کشی و ریشه کنی علف ھای ھرز
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 نفر شد. امروزه ھم چنان، بعد از پانزده سال که از این ماجرا می گذرد، توسط «ایزوسیانتد۶٠٠٠٠٠

متیل»، به طور متوسط پنج نفر در ھفته در شھر بوپال آمریکا کشته می شوند. کارخانه ھیچ وقت

مسئولیت خود را در این بالی وارده به رسمیت نشناخته و به گردن نگرفته است!

کارخانه نامبرده برای توقف این موضوع، دو میلیارد و نیم فرانک، یعنی برابر دو فرانک و بیست و ھفت

سانتیم در ازای ھر یک سھم سھامداران خود، پول پرداخت کرده است.

پس از چرنوبیل شرکت ھای اروپایی زیادی مواد غذایی آلوده به اشعه رادیو اکتیو خود را صادر کردند.

 «بکرل»،۴٠٠بریتانیای کبیر شیر، گوسفند و مواد گوشتی خود را که میزان رادیو اکتیویته آن ھا از 

اندازه مجاز در بازار مشترک اروپا، تجاوز می کرد، روانه کشورھای ایران، کویت، مصر، اسرائیل،

فیلیپین، ھنگ کنگ و سنگاپور کرد!

۴٢

این بار دیگه زیادی شده بود، نمی خواستم به بلعیدن این ھمه چیزھای وحشتناک سلسله وار

ادامه دھم. از خودم به طور جدی می پرسیدم که این اشخاص از من چه می خواھند؟ به قول

معروف، آن ھا برای پژوھش و بررسی در باره دنیای بھتر با من تماس می گرفتند و با فرو کردن سر

من در آشغال ھای گندیده، کار خود را شروع می کردند. عصبانیت پدیدار شده در خودم را احساس

می کردم. به اصطالح، باال رفتن « پ. ھاش» خود را می دیدم. فکر می کردم که اگر به آن ھا

دسترسی داشتم، گزارش شان را به صورت شان پرتاب می کردم. ولی خوب، حاال کی می دانست

که آن ھا کجایند؟ در واقع عصبانیت من در ته خود چیزی جز این نبود که می خواست مسیر توجه

مرا از یک احساس کوری که داشت تمام وجود مرا تسخیر می کرد، منحرف سازد. خودم را گناھکار

احساس می کردم و چیزی که آزارم می داد، ندانستن علت آن بود. صد البته که برایم پیش آمده

بود تا میگو خورده باشم. برای چه کسی تا کنون پیش نیامده که میگو خورده باشد؟ ولی خود را به

خاطر آن مقصر احساس کردن! تا حدود کم تر از یک ساعت پیش، ھیچ دیدی در باره این که محتوی

بشقابم سبب مرگ و ویرانی در آن سر دنیا می شود، نداشتم. کسی نمی توانست مرا در این

مورد سرزنش کند، زیرا از ھمه چیز ناآگاه بودم. برای دیگر مسائل ھم باید بگویم که ھر گز به

گردشگری جنسی نپرداخته ام. تا آن جایی که می دانم کوچک ترین مبلمان چوبی کشورھای

گرمسیری و استوایی در خانه سازمانی که مدرسه در اختیار ما گذاشته، وجود ندارد. این جا ھمه

چیز «ساخت کوھستان» است.

۴٣

با قورت دادن گلوله ای از ھوای تازه، دوباره از جایم برخاستم. جو حاکم مانند حال و ھوای زمان
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دسترسی داشتم، گزارش شان را به صورت شان پرتاب می کردم. ولی خوب، حاال کی می دانست

که آن ھا کجایند؟ در واقع عصبانیت من در ته خود چیزی جز این نبود که می خواست مسیر توجه

مرا از یک احساس کوری که داشت تمام وجود مرا تسخیر می کرد، منحرف سازد. خودم را گناھکار

احساس می کردم و چیزی که آزارم می داد، ندانستن علت آن بود. صد البته که برایم پیش آمده

بود تا میگو خورده باشم. برای چه کسی تا کنون پیش نیامده که میگو خورده باشد؟ ولی خود را به

خاطر آن مقصر احساس کردن! تا حدود کم تر از یک ساعت پیش، ھیچ دیدی در باره این که محتوی

بشقابم سبب مرگ و ویرانی در آن سر دنیا می شود، نداشتم. کسی نمی توانست مرا در این

مورد سرزنش کند، زیرا از ھمه چیز ناآگاه بودم. برای دیگر مسائل ھم باید بگویم که ھر گز به

گردشگری جنسی نپرداخته ام. تا آن جایی که می دانم کوچک ترین مبلمان چوبی کشورھای

گرمسیری و استوایی در خانه سازمانی که مدرسه در اختیار ما گذاشته، وجود ندارد. این جا ھمه

چیز «ساخت کوھستان» است.

۴٣

با قورت دادن گلوله ای از ھوای تازه، دوباره از جایم برخاستم. جو حاکم مانند حال و ھوای زمان

خواندن گزارش بود. ناگھان احساس کردم که لذتی خاص در کوھستان وجود دارد که ھنوز درک و



کشفش نکرده ام. در چند قدمی من، یک «مارموت» بر روی پاھای عقبی اش بلند شده بود و مرا

تماشا می کرد. در باالی سر من و مارموت، عقابی با ترسیم دوایر ھم مرکز، مارموت را که نگاھش

به من بود، نگاه می کرد. سوت کوتاھی کشیدم و مارموت در سوراخ زمینی خود ناپدید شد.

احساس می کردم که جز اینجا در ھیچ کجای دیگر ھرگز زندگی نخواھم کرد. فکر می کنم که حتی

کلوتیلد ھم با آن سرعتی که من خودم را با محیط وفق داده ام، به اینجا عادت نکرده است. فکر

نمی کنم که دیگه یک روزی برسد تا به شھر برگردم و ھوس کنم دوباره در راه بندان به کسی

برخورد کنم.

به نظرم اگر آدمی یک بار مزه خوشبختی را بچشد، دیگر ھرگز به سادگی از آن دست نخواھد

کشید، مگر آن که به مصیبتی گرفتار آید.

۴۴

کشفش نکرده ام. در چند قدمی من، یک «مارموت» بر روی پاھای عقبی اش بلند شده بود و مرا

تماشا می کرد. در باالی سر من و مارموت، عقابی با ترسیم دوایر ھم مرکز، مارموت را که نگاھش

به من بود، نگاه می کرد. سوت کوتاھی کشیدم و مارموت در سوراخ زمینی خود ناپدید شد.

احساس می کردم که جز اینجا در ھیچ کجای دیگر ھرگز زندگی نخواھم کرد. فکر می کنم که حتی

کلوتیلد ھم با آن سرعتی که من خودم را با محیط وفق داده ام، به اینجا عادت نکرده است. فکر

نمی کنم که دیگه یک روزی برسد تا به شھر برگردم و ھوس کنم دوباره در راه بندان به کسی

برخورد کنم.

به نظرم اگر آدمی یک بار مزه خوشبختی را بچشد، دیگر ھرگز به سادگی از آن دست نخواھد

کشید، مگر آن که به مصیبتی گرفتار آید.

۴۴



٣بخش 

چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است؟

در حین پایین آمدن از کوه، در بین راه یک جعبه خالی بیسکویتی مرا در جای خود میخ کوب کرد. به

طور کلی از زمان شروع زندگی تازه ام، با دیدن این جور چیزھا از کوره در می روم. اما در این جا پس

از لحظه ای، تالش کردم بی خیالی طی کنم. آخه مگر یک بسته خالی جیز بی ارزشی مانند

بیسکویت در برابر صدھا تن پسماند سمی قابل قیاس است؟

آن روز دست به کاری زدم که ھر کز فکرش را نمی کردم بتوانم انجام دھم. آشغال را برداشته و در

جیبم گذاشتم.

سابق بر این در مواقع مشابه، با سائیدن دندان ھایم بر ھم، لگدی به آن ھا می زدم و شروع می

کردم به بد و بیراه گفتن پشت سر ھمه آن ھایی که در حرف می گویند، کوه را دوست دارند، ولی

در عمل آن را انباشته از آشغال ھای خود می کنند. اما مطمئنا با جمع آوری آن ھا به ھیچ وجه

موافق نبودم و حال پاک کردن گندکاری دیگران را نداشتم. با ھمه این اوضاع، آن روز خود را بی

تفاوت احساس می کردم. دوباره کمی پایین تر یک بطری خالی نوشابه گازدار پیدا کردم و دیگر

کاسه صبرم لبریز شد و بی خیالیم پرید و آن را از زمین برداشتم.

در ورودی دھکده به ماکس برخوردم. او در این جا به دنیا آمده است. پیش از آن که گشتی به دور

جھان بزند، در ھمین جا بزرگ شده بود. نخست به عنوان شاگرد نجاری برای داربست زدن، سراسر

فرانسه را زیر پا گذاشت، سپس پاشیدن تخم داربست در پھنه گیتی، شاھکار عملی او بود. گاھی

به ھمه بام ھایی که او قاعدتا ساخته و از خود به یادگار گذاشته، می انیشیدم. وقتی کار ماکس

تمام می شد، بر خالف دیگر افراد ھم صنف خود که نام شان را نوشته و امضایی می کنند، بر روی

دیرک اصلی چند بیت شعر را حکاکی می کرد که ھمیشه مانند ھم بودند:

«چیزی به جز پاتاگونی ( منطقه ای در آمریکای جنوبی ـ م) وجود نداره،

پاتاگونی که با اندوه بی اندازه من جور در می آید،

پاتاگونی و سفری در دریاھای جنوب، 

و من در راه ام»

۴۵

٣بخش 

چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است؟

در حین پایین آمدن از کوه، در بین راه یک جعبه خالی بیسکویتی مرا در جای خود میخ کوب کرد. به
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از لحظه ای، تالش کردم بی خیالی طی کنم. آخه مگر یک بسته خالی جیز بی ارزشی مانند

بیسکویت در برابر صدھا تن پسماند سمی قابل قیاس است؟

آن روز دست به کاری زدم که ھر کز فکرش را نمی کردم بتوانم انجام دھم. آشغال را برداشته و در

جیبم گذاشتم.

سابق بر این در مواقع مشابه، با سائیدن دندان ھایم بر ھم، لگدی به آن ھا می زدم و شروع می

کردم به بد و بیراه گفتن پشت سر ھمه آن ھایی که در حرف می گویند، کوه را دوست دارند، ولی

در عمل آن را انباشته از آشغال ھای خود می کنند. اما مطمئنا با جمع آوری آن ھا به ھیچ وجه

موافق نبودم و حال پاک کردن گندکاری دیگران را نداشتم. با ھمه این اوضاع، آن روز خود را بی

تفاوت احساس می کردم. دوباره کمی پایین تر یک بطری خالی نوشابه گازدار پیدا کردم و دیگر

کاسه صبرم لبریز شد و بی خیالیم پرید و آن را از زمین برداشتم.

در ورودی دھکده به ماکس برخوردم. او در این جا به دنیا آمده است. پیش از آن که گشتی به دور

جھان بزند، در ھمین جا بزرگ شده بود. نخست به عنوان شاگرد نجاری برای داربست زدن، سراسر

فرانسه را زیر پا گذاشت، سپس پاشیدن تخم داربست در پھنه گیتی، شاھکار عملی او بود. گاھی

به ھمه بام ھایی که او قاعدتا ساخته و از خود به یادگار گذاشته، می انیشیدم. وقتی کار ماکس

تمام می شد، بر خالف دیگر افراد ھم صنف خود که نام شان را نوشته و امضایی می کنند، بر روی

دیرک اصلی چند بیت شعر را حکاکی می کرد که ھمیشه مانند ھم بودند:

«چیزی به جز پاتاگونی ( منطقه ای در آمریکای جنوبی ـ م) وجود نداره،

پاتاگونی که با اندوه بی اندازه من جور در می آید،

پاتاگونی و سفری در دریاھای جنوب، 

و من در راه ام»

۴۵



ولی ماکس از آن ھایی نبود که غم به دل راه دھد. دست کم به نظر من یکی، حتی فرد خیلی

بشاشی بود. روزی از پشت بامی افتاده بود. گر چه چیزیش نشده بود و درد زیادی نکشیده و از

میدان جان سالم به در برده بود، ولی این افتادن برایش یک زنگ خطری شده بود. در نتیجه بدین

خاطر تصمیم گرفته بود تا به زادگاھش برگردد.

می گفت: داشتن یک وطن برای خود، مھم است. ھنگامی که آدمی وطنی دارد، می تواند به ھمه

جای دنیا مسافرت کند، بدون آن که خودش را لحظه ای در جایی غریبه و بیگانه احساس کند.

ماکس در دنباله سخنانش از تصادف پرت شدن خود چنین یاد می کرد: روزی که از باال به زمین پرتاب

شدم، حتی قبل از به زمین خوردن و پیش از آن که بدانم به دستان خود کشته خواھم شد یا تا آخر

عمر نقص عضو می مانم، فھمیدم که زمان بازگشتم به مام وطن فرا رسیده است.

لورانس ھم با او آمده بود. ماکس با او در پرتغال آشنا شده و در مانیل فیلیپین ازدواج کرده بود. شغل

لورانس ھم چوب کاری بود. آن ھا خوب به یک دیگر می آمدند. انگار که برای ھم ساخته شده

بودند.

ھرگاه که از جلوی کارگاه آنان می گذشتم، لورانس را می دیدم که روی کارش خیمه زده است. او

بعضی اوقات گوشش را به سطح میز کارش می چسباند و من احساس می کردم که به یک قصه

گوش می کند.

ماکس و لورانس از مسافرت ھای خود به نقاط دور و نزدیک جھان، دستاوردھای خوبی را که شامل

ویژگی ھا و رفتارھای خوب انسانی می شدند و مختص خود آن ھا بود، به ارمغان آورده بودند. آنان

در زمره آدم ھایی نبودند که میان حرفتان می پرند و آن را می برند یا وقتی که در حال گفتگو با آنان

ھستید، چشمان شان را برمی گردانند. نه، آن ھا با یک متانت به شما گوش می کردند. چقدر کیف

داشت، وقتی آن ھا را می دیدی که بدون برنامه از قبل تعیین شده از خنده روده بر می شوند.

اگر بخواھم ماکس و لورانس را به طور خالصه و در چند کلمه به شما معرفی کنم، باید بگویم:

آنان را باید در دسته آدم ھای خوشبخت روزگار، دسته بندی کرد.

۴۶

آنان به ھمه چیز توجه و عالقه داشتند. وقتی در باره موضوعی نظر می دادند، به آسانی می شد

فھمید که از چه سخن می گویند. چند سالی بود که در فرانسه استعفای روشنفکران طلب 

می شد. بدیھی است که منظور آن دسته از روشنفکرانی ھستند که در تلویزیون ھا کارشان به

طور مستقیم خط و ایده دادن است. ما را با خود به کجا می برند؟

وقتی که ماکس و لورانس را می دیدم، متوجه می شدم که روشنفکران راستین استعفا نداده اند،

بلکه آنان فقط صحنه تلویزیون را برای ساختن مبلمان و سقف پشت بام خانه ھا و برای داربست

زدن در سراسر کشور ترک کرده اند. کار با چوب چیزی نیست که سد راه اندیشیدن آدمی شود.

ـ درود
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عمر نقص عضو می مانم، فھمیدم که زمان بازگشتم به مام وطن فرا رسیده است.

لورانس ھم با او آمده بود. ماکس با او در پرتغال آشنا شده و در مانیل فیلیپین ازدواج کرده بود. شغل

لورانس ھم چوب کاری بود. آن ھا خوب به یک دیگر می آمدند. انگار که برای ھم ساخته شده

بودند.

ھرگاه که از جلوی کارگاه آنان می گذشتم، لورانس را می دیدم که روی کارش خیمه زده است. او

بعضی اوقات گوشش را به سطح میز کارش می چسباند و من احساس می کردم که به یک قصه

گوش می کند.

ماکس و لورانس از مسافرت ھای خود به نقاط دور و نزدیک جھان، دستاوردھای خوبی را که شامل
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ھستید، چشمان شان را برمی گردانند. نه، آن ھا با یک متانت به شما گوش می کردند. چقدر کیف

داشت، وقتی آن ھا را می دیدی که بدون برنامه از قبل تعیین شده از خنده روده بر می شوند.

اگر بخواھم ماکس و لورانس را به طور خالصه و در چند کلمه به شما معرفی کنم، باید بگویم:

آنان را باید در دسته آدم ھای خوشبخت روزگار، دسته بندی کرد.
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آنان به ھمه چیز توجه و عالقه داشتند. وقتی در باره موضوعی نظر می دادند، به آسانی می شد

فھمید که از چه سخن می گویند. چند سالی بود که در فرانسه استعفای روشنفکران طلب 

می شد. بدیھی است که منظور آن دسته از روشنفکرانی ھستند که در تلویزیون ھا کارشان به

طور مستقیم خط و ایده دادن است. ما را با خود به کجا می برند؟

وقتی که ماکس و لورانس را می دیدم، متوجه می شدم که روشنفکران راستین استعفا نداده اند،

بلکه آنان فقط صحنه تلویزیون را برای ساختن مبلمان و سقف پشت بام خانه ھا و برای داربست

زدن در سراسر کشور ترک کرده اند. کار با چوب چیزی نیست که سد راه اندیشیدن آدمی شود.

ـ درود



ـ درود

از «گاو پشت گرد» می آیی؟

ـ ھنگام برآمدن خورشید در آنجا بودم.

لبخندی به من می زند.

ـ خوب از آن در رفتی!

فکر کردم که داره سر به سرم می گذاره و اشاره اش به عقابی است که رسم دوایرش در آسمان

قطع نمی شد.

ـ مارموت ھا شروع به بیرون آمدن کرده اند. او برای غذایش منتظر رفتن من نشد. 

از عقاب نمی گویم، بلکه منظورم گروھی از ورزشکارانی است که ساعت ھشت با شتاب زیادی راه

خود را آغازیده اند.

آنان چنان قشقرق و ھیاھویی به راه انداخته بودند که بیا و ببین. صدای گوش خراش شان حتی از

آن سوی مکان «روباه پران» ھم می آمد! آن ھا را ندیدی؟ دو تن از آنان لباس ھایی به رنگ گل رز و

فلورسانس بر تن داشتند (برای این که در مواقع گم شدن در مه و برف از دور دیده شوند).

جعبه خالی ھا را از جیبم بیرون آوردم. در برابر چشمان بھت زده من، ماکس آن ھا را قاپید.

بھش می گویم: آن ھا باید به سوی قله «پارچ» پیچیده باشند. به رد پا و ریخت و پاش ھای آنان

موقع پایین آمدن برخوردم. از روی گرمای آت آشغالشان معلوم می شد که گروھی به تازگی از آن

جا گذشته است. وقتی به ھمه این چیزھایی که طبیعت کوھستان را خراب می کنند، فکر می

کنم، به خود می گویم: باید پادشاه ابلھان و کودن ھا بود تا کارھایی را که شایسته و برازنده خوک

ھا است، انجام داد. باید آدم پست ترین آدم ھای پست باشد تا فکر کند که زیستگاه یک زباله دانی

می باشد و می توان قوطی ھای نوشابه و دیگر آشغال ھا را در آنجا پرتاب کرد.

۴٧

اما این بار، ماکس به من گوش نمی داد. او داشت برچسب را می خواند

به نوبه خودم می خواستم سر به سرش بگذارم.

ـ کوشش می کنی آن را شناسایی کنی

ـ محصوالتی از این قبیل برایم جالبند. عضو یک شبکه زنگ خطر ھستم که در ھمه جای دنیا اشیا

مضر و خطرناک را کنترل و دنبال می کنند. اشیایی که تندرستی مصرف کنندگان را به بازی گرفته و

در قفسه ھای فروشگاه ھای بزرگ و زنجیره ای چشم آدم را می زنند. آھان، بیا نگاش کن. درش

آسپارتام ھست. او قوطی نوشابه گازدار را به سوی من دراز کرد.

ـ آری. داره که داره، خب که چی؟

ھر بامداد قھوه ام را با آسپارتام شیرین می کردم. یقین داشتم که با دو حبه کوچولو تمام روزم را

شنگول و لول لول بودم.

ـ درود

از «گاو پشت گرد» می آیی؟

ـ ھنگام برآمدن خورشید در آنجا بودم.

لبخندی به من می زند.

ـ خوب از آن در رفتی!

فکر کردم که داره سر به سرم می گذاره و اشاره اش به عقابی است که رسم دوایرش در آسمان

قطع نمی شد.

ـ مارموت ھا شروع به بیرون آمدن کرده اند. او برای غذایش منتظر رفتن من نشد. 

از عقاب نمی گویم، بلکه منظورم گروھی از ورزشکارانی است که ساعت ھشت با شتاب زیادی راه

خود را آغازیده اند.

آنان چنان قشقرق و ھیاھویی به راه انداخته بودند که بیا و ببین. صدای گوش خراش شان حتی از

آن سوی مکان «روباه پران» ھم می آمد! آن ھا را ندیدی؟ دو تن از آنان لباس ھایی به رنگ گل رز و

فلورسانس بر تن داشتند (برای این که در مواقع گم شدن در مه و برف از دور دیده شوند).

جعبه خالی ھا را از جیبم بیرون آوردم. در برابر چشمان بھت زده من، ماکس آن ھا را قاپید.

بھش می گویم: آن ھا باید به سوی قله «پارچ» پیچیده باشند. به رد پا و ریخت و پاش ھای آنان

موقع پایین آمدن برخوردم. از روی گرمای آت آشغالشان معلوم می شد که گروھی به تازگی از آن

جا گذشته است. وقتی به ھمه این چیزھایی که طبیعت کوھستان را خراب می کنند، فکر می

کنم، به خود می گویم: باید پادشاه ابلھان و کودن ھا بود تا کارھایی را که شایسته و برازنده خوک

ھا است، انجام داد. باید آدم پست ترین آدم ھای پست باشد تا فکر کند که زیستگاه یک زباله دانی

می باشد و می توان قوطی ھای نوشابه و دیگر آشغال ھا را در آنجا پرتاب کرد.

۴٧

اما این بار، ماکس به من گوش نمی داد. او داشت برچسب را می خواند

به نوبه خودم می خواستم سر به سرش بگذارم.

ـ کوشش می کنی آن را شناسایی کنی

ـ محصوالتی از این قبیل برایم جالبند. عضو یک شبکه زنگ خطر ھستم که در ھمه جای دنیا اشیا

مضر و خطرناک را کنترل و دنبال می کنند. اشیایی که تندرستی مصرف کنندگان را به بازی گرفته و

در قفسه ھای فروشگاه ھای بزرگ و زنجیره ای چشم آدم را می زنند. آھان، بیا نگاش کن. درش

آسپارتام ھست. او قوطی نوشابه گازدار را به سوی من دراز کرد.

ـ آری. داره که داره، خب که چی؟

ھر بامداد قھوه ام را با آسپارتام شیرین می کردم. یقین داشتم که با دو حبه کوچولو تمام روزم را

شنگول و لول لول بودم.



ـ خوب؟ آیا می دانی که محققین آمریکایی ثابت نموده اند که یک رابطه متقابل بین باال رفتن تعداد

قابل توجه ای از غدد مغزی با به بازار آمدن نوشابه ھای الیت در اوایل دھه ھشتاد وجود دارد؟

به! ای بابا! برای یک لحظه حاضر بودم تا در داوری خودم در باره روشنفکرانی که در چوب بری حرف

شان را زده بودم، باز نگری کنم. از ھمه گذشته، این گرده ھای چوب از ھمه جا عبور کرده و به ھمه

جا نفوذ می کنند. کی نمی دونه که شاید در دراز مدت، روزی به بسته شدن و گرفتگی شریان

ھای روشنفکریتان بیانجامد. زیرا من پیش ترھا، ھنگامی که ھنوز کار درست و حسابی داشتم، به

نوبه خودم بارھا موقع نوشیدن چیزی، داستان ھمه این تولیدات جدیدی که شما را به سرطان مبتال

می سازند، شنیده بودم.

در آن زمان راجع به این موضوعات با رئیس خود که در این موارد اطالعتش بیش تر از من نبود، ندار و

رو راست بودم. اما به خود قوت قلب داده و می گفتم که اگر برای سالمتی خطرناک بود، خودش را

عیان می کرد. در ھر صورت دولتمردان نخواھند گذاشت که کار به چنین جایی برسد.

۴٨

بی گمان داستان ھای جنون گاوی و آلودگی خون از مدت ھا پیش وجود داشته اند، اما من نه

ھموفیل بودم و نه گوشت خوار، در حالی که حبه ھای ریز قندی…

ـ می گویم: دولتمردان نخواھند گذاشت که اتفاق مشابه ای بیافتد.

دیگه ماکس به ھیچ وجه نمی خندید. در این لحظه او قلبا و به طور جدی بشاش نبود، بلکه خیلی

کوتاه می توان گفت که فقط جدی بود.

ـ دولتمردان؟ بیا داستان آسپارتام را برایت تعریف کنم تا شاید دیگه کمتر روی دولتمردان حساب

کنی. او بازویم را گرفت و مرا کشان کشان با خود برد و بر روی یک نیمکت سنگی در زیر آفتاب

نشاند.

ـ برای این که خود را از دستش رھانیده باشم، گفتم: 

کار دارم.

ـ کار؟ فکر می کردم که تو بیکاری.

ـ دقیقا درست فکر می کردی. شعل من این است که نشان دھم به دنبال کاری ھستم.

ـ به ھر حال گوش بده. دنیا را چه دیدی، شاید که داستان من در کاری که به دنبالش ھستی، به

دردت بخوره.

داشتم با یک حالت حنده داری نگاھش می کردم. برای لحظه ای به نظرم مرموز آمد. ولی از ھمه

این ھا گذشته، ممکنه که کامپیوترم چشم به راھم باشد. البته به دلیل داشتن و خواندن گزارش

معروف در کوله پشتی خود، دیگه ھیچ عجله ای برای دانستن بقیه آن نداشتم.

 در آزمایشگاه «سیرل» در ایاالت متحده کشف شد. از١٩۶۵ـ ماکس شروع کرد: آسپارتام در سال 

آن ھنگام تا کنون، پژوھشگران بر روی دارویی کار می کنند که ضد آثار بر جای مانده آسپارتام باشد.

ـ خوب؟ آیا می دانی که محققین آمریکایی ثابت نموده اند که یک رابطه متقابل بین باال رفتن تعداد

قابل توجه ای از غدد مغزی با به بازار آمدن نوشابه ھای الیت در اوایل دھه ھشتاد وجود دارد؟

به! ای بابا! برای یک لحظه حاضر بودم تا در داوری خودم در باره روشنفکرانی که در چوب بری حرف

شان را زده بودم، باز نگری کنم. از ھمه گذشته، این گرده ھای چوب از ھمه جا عبور کرده و به ھمه

جا نفوذ می کنند. کی نمی دونه که شاید در دراز مدت، روزی به بسته شدن و گرفتگی شریان

ھای روشنفکریتان بیانجامد. زیرا من پیش ترھا، ھنگامی که ھنوز کار درست و حسابی داشتم، به

نوبه خودم بارھا موقع نوشیدن چیزی، داستان ھمه این تولیدات جدیدی که شما را به سرطان مبتال

می سازند، شنیده بودم.

در آن زمان راجع به این موضوعات با رئیس خود که در این موارد اطالعتش بیش تر از من نبود، ندار و

رو راست بودم. اما به خود قوت قلب داده و می گفتم که اگر برای سالمتی خطرناک بود، خودش را

عیان می کرد. در ھر صورت دولتمردان نخواھند گذاشت که کار به چنین جایی برسد.

۴٨

بی گمان داستان ھای جنون گاوی و آلودگی خون از مدت ھا پیش وجود داشته اند، اما من نه

ھموفیل بودم و نه گوشت خوار، در حالی که حبه ھای ریز قندی…

ـ می گویم: دولتمردان نخواھند گذاشت که اتفاق مشابه ای بیافتد.

دیگه ماکس به ھیچ وجه نمی خندید. در این لحظه او قلبا و به طور جدی بشاش نبود، بلکه خیلی

کوتاه می توان گفت که فقط جدی بود.

ـ دولتمردان؟ بیا داستان آسپارتام را برایت تعریف کنم تا شاید دیگه کمتر روی دولتمردان حساب

کنی. او بازویم را گرفت و مرا کشان کشان با خود برد و بر روی یک نیمکت سنگی در زیر آفتاب

نشاند.

ـ برای این که خود را از دستش رھانیده باشم، گفتم: 

کار دارم.

ـ کار؟ فکر می کردم که تو بیکاری.

ـ دقیقا درست فکر می کردی. شعل من این است که نشان دھم به دنبال کاری ھستم.

ـ به ھر حال گوش بده. دنیا را چه دیدی، شاید که داستان من در کاری که به دنبالش ھستی، به

دردت بخوره.

داشتم با یک حالت حنده داری نگاھش می کردم. برای لحظه ای به نظرم مرموز آمد. ولی از ھمه

این ھا گذشته، ممکنه که کامپیوترم چشم به راھم باشد. البته به دلیل داشتن و خواندن گزارش

معروف در کوله پشتی خود، دیگه ھیچ عجله ای برای دانستن بقیه آن نداشتم.

 در آزمایشگاه «سیرل» در ایاالت متحده کشف شد. از١٩۶۵ـ ماکس شروع کرد: آسپارتام در سال 

آن ھنگام تا کنون، پژوھشگران بر روی دارویی کار می کنند که ضد آثار بر جای مانده آسپارتام باشد.



یک شیمیدان با چشیدن پودر آن دریافت که مزه آن به طور خیلی عجیبی، خارج از حد شیرین است.

۴٩

برای صنایع مواد غذایی، این یک موقعیت طالیی بود. در آن زمان، ماده ھای قندی شیمیایی مانند

شکر مصنوعی ـ م) که پیش تر ھا و ساخارین ھا (شیرین کننده مصنوعی ـ م)سیکالمات ھا (

پس از تحقیق و مطالعه بر روی حیوانات که باعث شیوع بیماری سرطان درمصرف غذایی داشتند، 

بین آنان شده بودند، دیگر ممنوع اعالم گردیده بودند.

 دو کار پژوھشی، جداگانه و به موازات ھم، نشان دادند که آسپارتام مستقیما در١٩٧۴در سال 

تشکیل غده ھا در حیوانات آزمایشگاھی نقش دارد. در نتیجه آن ھم به نوبه خود ممنوع گردید.

نگاھم را از روی «گاو پشت گرد» برداشتم.

دیگه عقاب در آسمان جوالن نمی داد.

از خود می پرسم که آیا عقاب از پرواز سحرگاھی خود چشم پوشی کرد یا به خاطر احتیاطی که

مارموت به خرج داده بود، پشیمان شد و به قلمرو خویش باز گشت تا خوراکی را در نوکش برای

جوجه ھای کوچولوی خود برداشته و برای شان ببرد؟

مارموتی را برای خودم مجسم می کنم که از چنگان عقاب جان سالم به در برده و در قفس یک

آزمایشگاه، به جای خوردن غذای خود، محکوم به بلعیدن آسپارتام شده است و به جای زائیدن بچه

مارموت، غده ھای سرطان را پشت سر ھم، زاد و ولد می کند.

ماکس به داستانش ادامه می داد:

 پس از جلوگیری دوباره عرضه به بازار، البراتوار سیرل پژوھش ھای جدیدی را تقدیم١٩٨٠ـ در سال 

مدیریت «فوند اند دراگ» می کند. کمیسیون سموم شناسی به بھانه این که نتایج این تحقیقات

دست کاری شده، آن را رد کرد. سپس مرگ حیوانات را پنھان کرده و در بعضی حاالت، غده ھا را از

١٩۶بدن حیوانات بیرون ساختند و آن ھا را مانند زمان شروع تحقیق، سالم وانمود کردند. در کل از 

 تا مردند. با این وجود مدیریت فوند اند دراگ بر سر موضع خود ایستاده و با اکثریت آرا،٩٨حیوان، 

نظریه کمبسر آرتور ھایز را پذیرفتند… فردی که بالفاصله بعدش به استخدام آزمایشگاه سیرل درآمد!

 دلیل برای پرھیز از١۶٧ده سال پس از آن، انستیتوی ملی بھزیستی مدرکی را منتشر کرد که 

مصرف این محصول را ذکر کرده بود. در این فاصله زمانی آزمایشگاه سیرل امتیازش را به مونسانتو

فروخت. آن ھم با نام تجاری «نوترا سویت ـ اگال» وارد بازار شد. 

دیگه با بیش تر از یک گوش، ماکس را نمی شنیدم.

نوترا ـ سویت دقیقا مارک حبه ھای قند دلخواه من بود. کوشش کردم تعداد حبه ھایی را که در

درازای ده سال گذشته به مقدار دو دانه در روز قورت داده بودم، حساب کنم. 

۵٠ 
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، مدیریت فوند اند دراگ نزدیک به ھفت ھزار شکایت در مورد عوارض ثانویه ناشی از مصرف١٩٩۴در 

آسپارتام و ھم چنین ناشی از جویدن آدامس را ثبت کرده بود. شکایاتی که شامل عوارض زیر می

شدند:

سر درد ھمیشگی، سر گیجی، تار دیدن، تغییر حالت و از دست دادن نشاط و شادابی، شکم درد و

دردھای عضالنی، افسردگی و پژمردگی، حواس پرتی، دردھای مفصلی و حتی سکته ھای صرع یا

غش …

گواھی نامه خلبانی یک آمریکایی به دلیل دیده شدن عالیم بیماری ناشی از آسپارتام و نوشیدن

نوشابه ھا معلق شد. بولتن ھای اطالعاتی منتشره توسط نیروھای ھوایی و دریایی آمریکا، در باره

این خطر ھشدار دادند. 

 سالحجزءِ را آسپارتام پنتاگون که حالی در زدی؟ می حرف دولتمردان از داشتی پیش، لحظه چند

تا گرفته یخی ھای  بستنیاز غذایی، محصول ۴٢٠٠ از بیش روزه ھمه شمارد، می شیمیاییھای 

کامالً جواز داشتن با زده، یخ غذاھای انواع تا گرفته صبحانه ویژه غالت انواع از و ساالد ھای سرکه

جا ھمه در و آورده در سر دنیا جاھای دیگر و آمریکایی کنندگان مصرف غذاخوری میزھای از قانونی،

دید. توان می ویتامینی مکمل مواد عنوان به یا و دارو عنوان  به را ھا آن از بعضی حتیدارند.  حضور

یا خیالی درد این آیا که دانستم ریختم. نمی می عرق درشت قطرات داشتم که بود لحظاتی

با و اند گذاشته صنعتی منگنه یک الی در انگار را سرم که کردم می احساس ولی ست، واقعی

کنند. می لورده و له تر تمام چه ھر فشار

…قند ای حبه ھای دانه - برای

که دانم نمی کرد. حتی می گریه دور راه کیلومترھا از انگار که بود شده کودکی صدای شبیه صدایم

بود. شده آن شنیدن به موفق ماکس چطوری

یک توسط قند ای حبه ھای دانه در باره شده انجام تحلیل و تجزیه آخرین پیش - ماکس: "چندی

او از وقت ھیچ نبودم حاضر که کردم دریافت کسی از را ارگانی به وابسته غیر و مستقل آزمایشگاه

کنم." تقاضا چیزی

۵١

کرد: خواندنش به شروع و آورد در خود جیب از را کاغذی ماکس

تجزیه باالیی نسبتاً حرارت دھد. در می نشان خود از مایعات در کمی مقاومت و ثبات آسپارتام

قرار آن ھوای جایی که در تأثیر تحت در ) یا گفت در قھوه  در قھوه ( آه نه! او میشود. آسپارتام می

دیکتوپیپرازین و فرمیک اسید و فرمالیدھید به خود نوبه به ھم آن که آید می در متانول شکل به دارد،

و شده شناخته مغزی ھای غده تولیدکننده عوامل عنوان به ھا آن سه ھر که شود می تجزیه
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را دردسرھا این شدن ایسته! الغر می ھم لرزش پای خوره می خربزه که دیگه! ھر معروفند. خوب

به دھم. اما دلداری خود به شده که قیمتی ھر به خواستم بودم. می افتاده سکسکه داره. به ھم

آید. می بیرون زده زنگ آکاردئون یک از صدایم که آمد می نظرم

کند. آسپارتام نمی الغر وجه ھیچ به آسپارتام بود. ولی شده بر روده خنده از شدن! ماکس - الغر

دالر میلیاردھا تا دھد می را فرصت این مونسانتو به که است ای افتاده پا پیش و ساده خیلی چیز

بزند. جیب به

تا بود شبیه میدانی چاله پای و سر بی آدم یک به تر بیش کرد، می داشت که ای خنده با کردم فکر

است. چوب با کارش و سر که روشنفکری یک به

تمام را ام شد! جمله خواھد معلوم نکند الغر آن اگر حال ھر به نیست؟ کار در شد؟! الغری - چطور

ام. در آورده بازی خنگ که فھمیدم نکرده،

ھایی آن سال، شش مدت به آمریکا سرطان انجمن معالجه و مراقبت تحت زن ھزار ھشتاد بین - از

بودند. نزده مواد این به لب که شدند ھایی آن از تر چاق بودند، کرده مصرف شیمیایی قندی مواد که

بروم. باید حتماً دیگه ببخش. حاال مرا - ماکس

۵٢

آن از بار ٢٠٠ ولی باشد، می شکر در موجود کالری اندازه ھمان به آسپارتام در موجود کالری

ھستند: زیر فرضیه به معتقد محققین از بعضی معما این به یابی پاسخ است. در تر شیرین

را زنک گول و انداز غلط عمل این توانست خواھد فراوان انسولین انباشتن با صفرا کیسه احتماالً

خواھد باز را غذا به اشتھا نو از عمل، این از ناشی غذایی رژیم قند میزان آمدن کند. پایین جبران

آسپارتام شان الغری پایه که زنانی کند، می ثابت ١٩٩٧ در منتشره مطالعه و بررسی کرد. یک

آسپارتام آدامسِ جویدن و بودند داده نشان خود از خوردن برای بیشتری تمایل بعد روزھای در بوده،

بود. برده باال را آنان اشتھای ھم

اینجا، درنمود.  قطعش توان می باشد، ادبی بی از نشانی آنکه بدون که است آن کامپیوتر خوبی

این با چه شدم. گر جیم دزدانه و یواشکی دم، کررھا خود حال به چمن در نیمکتش روی را ماکس

آوردم. پایین را خودم کالس کار،

۵٣

۵۴
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۴بخش 

سازمان بر ھم زن و بی نظمی جھان

روزنامه وال استریت به نقل از مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در سفرش به شھر

 می نویسد:١٩٩٧ ژانویه ٢١بروکسل در 

«یکی از اھداف بزرگ حکومت ما این است که مطمئن شود، منافع اقتصادی آمریکا خواھد توانست

در مقیاس جھانی گسترش یابد». 

به محض رسیدن به خانه، ھمه ذخیره ھای حبه ھای ریز قند خود را به سطل آشغال ریختم. سپس

برای خود یک قھوه قوی درست کرده و کوشیدم تا آن را تلخ بخورم. در دومین غورت تصمیم گرفتم

که سریع به «فین» دویده و برای خود یک کیلو قند واقعی بخرم. در حین عبور از جلوی پیشخوان،

نگاھم به یک بسته بیسکویت افتاد که برایم یاد آور آن جعبه بیسکویتی بود که بی محتاطانه در

دست ماکس رھایش کرده بودم. بھش خوب نگاه کردم تا کامال مطمئن شوم که دارای اسپارتام می

باشد.

مرگ ھر چقدر ھم که تشنج آور وحشتناکی باشد، ناراحت نخواھم شد که به زودی ببینم ھمه آن

ھایی که با آن لباس ھای رنگارنگ و فلورانس خود، آشغال ھای خود را در ھمه سوراخ و سنبه ھای

کوھستان پخش و پال می کنند، مرده ھایی باشند که مرا در قبر تعقیب می کنند. از خودم تعجب

می کنم و حتی به تنھایی برای خودم به این ایده در باره مسئله تندرستی می خندم که بھتر بود

کوھنوردان ما، خود جعبه بسته بندی بیسکویت را خورده و محتویات آن را می انداختند. خوب، اگر

می توانستم بخندم، معنایش آن بود که الاقل ھنوز زنده بودم.

ـ فین از من می پرسد: بیسکویت ھا را ھم برایتان با بقیه حساب کنم؟ آن ھا را با ترس این که مبادا

در جلوی صورتم منفجر شوند، یواشکی بر سر جایشان گذاشتم. دیگه داشتن این قبیل آت و آشغال

در جیبم تکرار نخواھد شد. در اولین نگاه و با خواندن سطحی، متوجه مواد قندی شیمیایی و

مصنوعی موجود در آن نشدم. در واقع حروف نوشته ھای آن خیلی ریز بودند و باید اضافه کنم که

المپ ھای خوار بار فروشی فین، بنا به کیفیت پائین آن ھا، روشنایی زیادی نداشتند و خوب 

نمی درخشیدند. با این وجود، موضوعی را که از قبل نمی دانستم، نظرم را به خود جلب کرد:

ـ مارگارین ھیدروژنه!

۴بخش 

سازمان بر ھم زن و بی نظمی جھان

روزنامه وال استریت به نقل از مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در سفرش به شھر

 می نویسد:١٩٩٧ ژانویه ٢١بروکسل در 

«یکی از اھداف بزرگ حکومت ما این است که مطمئن شود، منافع اقتصادی آمریکا خواھد توانست

در مقیاس جھانی گسترش یابد». 

به محض رسیدن به خانه، ھمه ذخیره ھای حبه ھای ریز قند خود را به سطل آشغال ریختم. سپس

برای خود یک قھوه قوی درست کرده و کوشیدم تا آن را تلخ بخورم. در دومین غورت تصمیم گرفتم

که سریع به «فین» دویده و برای خود یک کیلو قند واقعی بخرم. در حین عبور از جلوی پیشخوان،

نگاھم به یک بسته بیسکویت افتاد که برایم یاد آور آن جعبه بیسکویتی بود که بی محتاطانه در

دست ماکس رھایش کرده بودم. بھش خوب نگاه کردم تا کامال مطمئن شوم که دارای اسپارتام می

باشد.

مرگ ھر چقدر ھم که تشنج آور وحشتناکی باشد، ناراحت نخواھم شد که به زودی ببینم ھمه آن

ھایی که با آن لباس ھای رنگارنگ و فلورانس خود، آشغال ھای خود را در ھمه سوراخ و سنبه ھای

کوھستان پخش و پال می کنند، مرده ھایی باشند که مرا در قبر تعقیب می کنند. از خودم تعجب

می کنم و حتی به تنھایی برای خودم به این ایده در باره مسئله تندرستی می خندم که بھتر بود

کوھنوردان ما، خود جعبه بسته بندی بیسکویت را خورده و محتویات آن را می انداختند. خوب، اگر

می توانستم بخندم، معنایش آن بود که الاقل ھنوز زنده بودم.

ـ فین از من می پرسد: بیسکویت ھا را ھم برایتان با بقیه حساب کنم؟ آن ھا را با ترس این که مبادا

در جلوی صورتم منفجر شوند، یواشکی بر سر جایشان گذاشتم. دیگه داشتن این قبیل آت و آشغال

در جیبم تکرار نخواھد شد. در اولین نگاه و با خواندن سطحی، متوجه مواد قندی شیمیایی و

مصنوعی موجود در آن نشدم. در واقع حروف نوشته ھای آن خیلی ریز بودند و باید اضافه کنم که

المپ ھای خوار بار فروشی فین، بنا به کیفیت پائین آن ھا، روشنایی زیادی نداشتند و خوب 

نمی درخشیدند. با این وجود، موضوعی را که از قبل نمی دانستم، نظرم را به خود جلب کرد:

ـ مارگارین ھیدروژنه!



ـ در ھر صورت این ریسک را نخواھم کرد که از ماکس راجع به آن سوالی بکنم. 

در حین عبور از میدان، «آدامس اسپرایت» را باال انداخته و برای اینکه از جلوی نیمکت ماکس دوباره

رد نشوم، یک دور قمری زدم. او باید ھم چنان روی ھمان نیمکت در حال لبخند زدن به خورشید

خانم نشسته باشد و این نیز حتمی است که فھوه ام تا حاال سرد شده است.

۵۵

ـ قھوه ام را تمام نکرده بودم که کامپیوترم با صدای ویژه اش شروع به عالمت دادن کرد. رفیق مکاتبه

ای اینترنتی من بود که می خواست در سایت مخصوص گفتگویمان به وی بپیوندم. به محض اینکه

ارتباطمان بر قرار شد، اولین جمله ای که بر روی اکران ظاھر شد، چنین بود: یک سری چیز ھایی

است که در صحبت ھای قبلی مان به آن ھا اشاره نکرده ایم. چند لحظه ای بدون اینکه از خود

صدایی در بیاورم، مکث کردم. سپس با تردید زیادی، سئوال کوتاھی را تایپ کردم. انگار که یھو

دگمه ھای "کی برد" من مانند تخم مرغ ھایی بودند که در زیر انگشتانم با صدای چریک چریک 

می شکستند!

ـ در ابتدا، سکوتی در آن جا حاکم شد. 

سپس:

ـ آیا واقعا در حال تماس با آروباس ھستم؟

ـ بله.

خوبی دیگر کامپیوتر، صرفه جویی کردن در کلمات است. به عنوان مثال در گفت و شنودھای رایج،

باید این چنین پاسخ می دادم: بله، بله، واقعا خود آروباس ھستم. 

طبیعتا گرچه، زبان محاوره ای باعث می گردد که جمالت بخشی از تاثیرات خود را از دست داده و

حرف ھا به ھرز روند، ولی در عوض زبان نوشتنی موجب پرداختن به موضوعات اساسی و اصلی

می شوند.

۵۶

وقتی که بیشتر اعمال و رفتارھای ما [حداقل از بین ما برای آن ھایی که یک

سر پناھی داشته و موقع احساس گرسنگی، می خورند و ھم و غم داشتن

یک کار را ندارند یا در اثر بیکاری ار خود ناامید نشده اند و ھنوز شانس آن را

دارند که احساسات و عالیق خود را با کسی و یا کسانی رد و بدل کنند.

( ناگفته پیداست که چنین کسانی بسیار کم اند)]، داشتم می گفتم...،

ھنگامی که بیش تر کردارھا و رفتارھای ما به جز این که شگفت زدگی ھا و

ـ در ھر صورت این ریسک را نخواھم کرد که از ماکس راجع به آن سوالی بکنم. 

در حین عبور از میدان، «آدامس اسپرایت» را باال انداخته و برای اینکه از جلوی نیمکت ماکس دوباره

رد نشوم، یک دور قمری زدم. او باید ھم چنان روی ھمان نیمکت در حال لبخند زدن به خورشید

خانم نشسته باشد و این نیز حتمی است که فھوه ام تا حاال سرد شده است.

۵۵

ـ قھوه ام را تمام نکرده بودم که کامپیوترم با صدای ویژه اش شروع به عالمت دادن کرد. رفیق مکاتبه

ای اینترنتی من بود که می خواست در سایت مخصوص گفتگویمان به وی بپیوندم. به محض اینکه

ارتباطمان بر قرار شد، اولین جمله ای که بر روی اکران ظاھر شد، چنین بود: یک سری چیز ھایی

است که در صحبت ھای قبلی مان به آن ھا اشاره نکرده ایم. چند لحظه ای بدون اینکه از خود

صدایی در بیاورم، مکث کردم. سپس با تردید زیادی، سئوال کوتاھی را تایپ کردم. انگار که یھو

دگمه ھای "کی برد" من مانند تخم مرغ ھایی بودند که در زیر انگشتانم با صدای چریک چریک 

می شکستند!

ـ در ابتدا، سکوتی در آن جا حاکم شد. 

سپس:

ـ آیا واقعا در حال تماس با آروباس ھستم؟

ـ بله.

خوبی دیگر کامپیوتر، صرفه جویی کردن در کلمات است. به عنوان مثال در گفت و شنودھای رایج،

باید این چنین پاسخ می دادم: بله، بله، واقعا خود آروباس ھستم. 

طبیعتا گرچه، زبان محاوره ای باعث می گردد که جمالت بخشی از تاثیرات خود را از دست داده و

حرف ھا به ھرز روند، ولی در عوض زبان نوشتنی موجب پرداختن به موضوعات اساسی و اصلی

می شوند.

۵۶

وقتی که بیشتر اعمال و رفتارھای ما [حداقل از بین ما برای آن ھایی که یک

سر پناھی داشته و موقع احساس گرسنگی، می خورند و ھم و غم داشتن

یک کار را ندارند یا در اثر بیکاری ار خود ناامید نشده اند و ھنوز شانس آن را

دارند که احساسات و عالیق خود را با کسی و یا کسانی رد و بدل کنند.

( ناگفته پیداست که چنین کسانی بسیار کم اند)]، داشتم می گفتم...،

ھنگامی که بیش تر کردارھا و رفتارھای ما به جز این که شگفت زدگی ھا و



شادی ھای ما عالئق مان را به زنده بودن مان نشان دھند، به ھیچ درد دیگری

نمی خورند. مسلم است که به طور مالیخولیایی و مفرط به خود به قبوالنیم تا

ھمیشه روشی را به کار ببریم که در آن تمایل به پرداختن به موضوع اصلی و

بدون حاشیه پردازی است.

حتی از خود می پرسم که اگر روزی نیازھای اساسی ما تامین و تضمین شده

باشند، بنا به مثل معروف که می گوید: ترک عادت موجب مرض است، ترک

کارھای بنجل و زائد که این چنینی در خدمت ما ھستند، برای ما زیان بار

نخواھد بود؟

یھو تصمیم گرفتم که چیزھایی را شفاھی وار وارد کامپیوتر کنم:

آ دودو، آیٔ د ده اورزورا، آ دو زورا، آی د ده زامبانازوم… 

اگر این چرند و پرندھا را می نوشتم، تنھا و تنھا به این یک دلیل بود: 

درسته که بیکارم و در پی کاری می گردم، ولی دلیل نمی شود که حاضر باشم

تا ھر شرایط کاری را بپذیرم.  خودم را بر روی صندلیم، عقب تر می کشم تا

سکوت سفید توأم با ھاج و واجی حاکم بر اکران کامپیوتر را تماشا کنم. اما نه!

کلماتی بر روی آن نمایان نمی شدند.

، اولین نوشته «بازگشت١٩۴۶اکایو، اوکایا، پونتورا، آپونتورا، آپانا، پونی. اوت 

آرتود لو مومو .

ـ باشه. شما ھر کسی که می خواھید باشید، تسلیم ھستم، سر تعظیم فرود

می آورم. زرنگی کردن سودی ندارد. خوب، بفرمایید از چه چیزی قبال صحبت

نکرده ایم.

ـ از مارگارین ھای ھیدروژنه.

این بار دیگه این یکی زیادی بود.

ـ گوش کن ماکس، اگه واقعا می خوای با من حرف بزنی، کافی است بیایی این

ور کوچه. اما خواھش می کنم، این کمدی ھا را بس کن و فیلم نیا!

ـ نمی فھمم، ماکس کیه؟

۵٧

شادی ھای ما عالئق مان را به زنده بودن مان نشان دھند، به ھیچ درد دیگری

نمی خورند. مسلم است که به طور مالیخولیایی و مفرط به خود به قبوالنیم تا

ھمیشه روشی را به کار ببریم که در آن تمایل به پرداختن به موضوع اصلی و

بدون حاشیه پردازی است.

حتی از خود می پرسم که اگر روزی نیازھای اساسی ما تامین و تضمین شده

باشند، بنا به مثل معروف که می گوید: ترک عادت موجب مرض است، ترک

کارھای بنجل و زائد که این چنینی در خدمت ما ھستند، برای ما زیان بار

نخواھد بود؟

یھو تصمیم گرفتم که چیزھایی را شفاھی وار وارد کامپیوتر کنم:

آ دودو، آیٔ د ده اورزورا، آ دو زورا، آی د ده زامبانازوم… 

اگر این چرند و پرندھا را می نوشتم، تنھا و تنھا به این یک دلیل بود: 

درسته که بیکارم و در پی کاری می گردم، ولی دلیل نمی شود که حاضر باشم

تا ھر شرایط کاری را بپذیرم.  خودم را بر روی صندلیم، عقب تر می کشم تا

سکوت سفید توأم با ھاج و واجی حاکم بر اکران کامپیوتر را تماشا کنم. اما نه!

کلماتی بر روی آن نمایان نمی شدند.

، اولین نوشته «بازگشت١٩۴۶اکایو، اوکایا، پونتورا، آپونتورا، آپانا، پونی. اوت 

آرتود لو مومو .

ـ باشه. شما ھر کسی که می خواھید باشید، تسلیم ھستم، سر تعظیم فرود

می آورم. زرنگی کردن سودی ندارد. خوب، بفرمایید از چه چیزی قبال صحبت

نکرده ایم.

ـ از مارگارین ھای ھیدروژنه.

این بار دیگه این یکی زیادی بود.

ـ گوش کن ماکس، اگه واقعا می خوای با من حرف بزنی، کافی است بیایی این

ور کوچه. اما خواھش می کنم، این کمدی ھا را بس کن و فیلم نیا!

ـ نمی فھمم، ماکس کیه؟

۵٧



ـ و شما، شما کی ھستید؟ امروز تا کنون با ھیچ کس تماس رایانه ای نداشته ام.

این احساس به من دست داد که انگار یک نفس عمیق راحتی بر اکران من چیره شد.

ـ متوجه ھستم. این مسئله به خاطر اختالف ساعت است. برای تو آخرین گفتگوی ما دیروز غروب

ولی برای من بامداد امروز بود.

گرچه کامال باور نکرده بودم، ولی چاره ای جز پذیرش گفته ھایش را نداشتم. تالش کردم تا آخرین

مانور خودم را ھم بدھم. شما کجایید؟

ـ ما یک گروه ھستیم که در سرتاسر گیتی پخش شده ایم.

ـ قبول، اما شما کجایید؟ شخص خود شما؟

نمی توانم آن را بگویم.

حداقل آشکار بود. تازه از ھمه گذشته، چه چیزی را از دست می دادم؟ چه می خواستند بکنند؟

آخر ماه حقوقم پرداخت نمی شد؟ در ھر صورت در این دھکده پرت شده در بین کوه ھا، چه کس

دیگری به من پیشنھاد یک کاری را می کرد؟

ـ باشه، رضایت دادم. از مارگارین ھای ھیدروژنه صحبت کنید.

ـ پژوھش ھای زیادی نسبت به آن ھا نشان می دھند که دارای نوعی کلوسترول تھاجمی (مضر)

ویژه ای ھستند که منشا باال رفتن شدید بیماری ھای شریان ھای قلبی (عروقی) شده و در نتیجه

سبب مرگ و میر زیادی می شوند.

مارگارین ھیدروژنه به طور کامل وارد فرآورده ھای قنادی و شیرینیجات صنعتی شده است…

ـ لطفا کمی صیر کنید.

این بار از شروع ریز ریز تاریخچه آن ابایی نداشتم. زیرا قبال تسویه ھایم را با آسپارتام کرده و پوست

کلفت شده بودم.

به ھر حال، این اواخر احتیاط ھای الزم را برای چیزھای اساسی به کار می برم. اگه آدم از چیزی که

استفاده می کنه، مطمئن نباشه و شک داره، می زاره کنار و چیز دیگه ای به جاش بر می داره.

۵٨

وقتی که کوھستان پر از گاوھای شیرده است و ھر وقت اراده کنی، پنیر و کره به فراوانی پیدا می

شه و در دسترسه، پس چرا باید آدم خودش را با فرآورده ھای مارگارین ھیدروژنه پروار کنه؟ به این

خاطر یه اندازه کافی بی خیال کوھنوردان با روپوش ھای رنگی فلورسانس بودم و غذاھای مثال با

فناوری باالی شان دلم را بر ھم می زد و به خود می گفتم به درک که ھر چه می خورند. تازه، از

نان موریس سخنی به میان نمی آورم. ھر کسی آن را نخورده، نیمی از عمرش بر باد رفته و مانند

یک گناھکاری است که مستحق سین و جیم پس دادن در روز آخرت می باشد. وقتی دوباره در

جلوی اکران رایانه ام نشستم، مدت زمان زیادی گذشته بود.
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ـ مخاطب من پرسید: آز آن زیاد وجود داشت؟

ـ یخچال پر بود. کمدھا ھم ھمین طور. انواع ماکارونی ھا به صورت ھای خرد شده یا ورق ورق

خمیری، خمیر پیتزا، البته که حی و حاضر بودن مارگارین در آن جا، مکعب ھای جوشان، انواع و

اقسام بیسکویت ھا و غذاھای از پیش آماده شده…

خوب، اکنون دیگه ھمه شان از جمله حبه ھای ریز قند، در سطل آشغالند. باید پیش از بازگشت

کلوتیلد خریدی برای خانه انجام دھم. می خواستم پرسشی را از شما داشته باشم. گزارش شما

را خواندم. راستش نه ھمه اش را. با توجه به این که بیش ترش را خوانده ام، اما یک چیزی را سر

در نمی آورم.

ـ چی را؟

ـ اون چطوری کار می کنه؟

ـ این بار منم که سر در نمی آرم.

منظورم این است که چگونه می توان به این ھمه چیزھای وحشتناک رسید؟ چطوری نمایندگان

سیاسی ما پذیرفته اند که وضعیت تا به این نقطه پست برسد؟ چطور در زمانی که ھمه این اوضاع

جھان در برابر چشمان سارمان داده می شدند، توانستیم بگذاریم که آن ھا تمامی این داستان ھا

را به نام حقوق بشر به خوردمان بدھند؟

در حالی که تعداد بیشماری فقط زندگی بخور و نمیری دارند، تعداد کمی نان شان توی روغن است!

تھیه کنندگان بنجل ھای خوراکی به قیمت کشتن تدریجی مشتریان خود، به زندگی روزمره خویش

ادامه می دھند. در این مورد به خصوص، چه کاری می توان کرد؟

۵٩

ـ برای پرسش آخرت، به تو یادآوری می کنم که دقیقا ھدف ما از استخدام تو برای ھمین کار است.

برای دیگر پرسش ھا، پاسخی کلی و ھردمبیلی دادن دشوار است. ولی اگر موافق باشی، می

توانیم گام به گام و مرحله به مرحله زمین را وجین کنیم. سال ھا است که آدم ھای زیادی روی این

مسئله کار می کنند. برای شروع، کمی گفتگو از تاریخ این موضوع، برایت بد نخواھد بود.

امروز ھمه بر سر این مطلب توافق دارند که دنیا، به ویژه از ھنگام نابودی اردوگاه سوسیالیستی،

زیر نفوذ و سیطره امپریالیسم آمریکاست. اما تا پنج سده پیش، جمعیت آمریکا را سرخ پوستان

تشکیل می دادند، مردمانی که ھیچ عالقه ای به سرکردگی بقیه مردم جھان نداشتند. در حقیقت

چیزی که ما امروز در آن شرکت می کنیم، عبارت است از رسیدن به جریانی که منشا رشد و

 ( عصر نور و روشنایی و روشنگری) سرچشمه می گیرد. اما می توان١٨پرورش آن از اروپای قرن 

فکر کرد که خود آن نیز ریشه ای تاریخی دارد که به سده ھای پیش برمی گردد:

کردار نیک کنید! زاد و ولد کنید! زمین را بارور کرده و تسخیرش کنید!

نوشته باال پیامی است که بشر معتقد به تک خدایی، در کتاب انجیل کھنه (تورات) با به کار بردن
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زبان خدایی که وی برای شرایط زمان خود و بنا به نیازش آفریده است، به خودش می دھد.

 تنھا١٧تسخیر زمین، چکیده گفتار دکارت فرانسوی، تبیین کننده دکترین مباحث سیستم ھا در قرن 

یک معنی و مفھوم را می رساند: « انسان به برکت منطق خود، ارباب و حاکم جھان خواھد شد».

پس از دکارت برخالف ظاھرسازی مبارزه طرفداران افکار عقل گرایی و دین داران، در حقیقت

گسیختگی کامل و ریشه ای بین چیزی که گاھی به عنوان دو دیدگاه و دو برداشت گوناگون از عالم

به نظر می آیند، صورت نگرفت. ( در ضمن باید توجه داشت که دکارت ھر دو روش را به ارث برده

بود).

۶٠

درک و برداشتی که انسان از روشنگری، جھان و جایگاه خویش می کند، ھمان برنامه تسخیر

طبیعت است که اساس افکار تک خدایی ھا بود و ھمچنان التغییر می ماند.

آن چه که با شروع این بینش بی رحمانه و شدیدأ از اذھان پاک و محو می شود، خود واژه خدا یا

بھتر بگوییم، بخش ناشناخته انسان از خویشتن است.

بشر نخستین گم شده خود را، یا به عبارتی بھتر، شناخت بخش ناشناخته خویش و شناخت

اندرونش را ابتدا در بیرون از خود، در درختان، صخره ھا، رعد و برق ھا، آتش، آب… می بیند. سپس

آن را به صورت مجموعه ای از بت ھا و چھره ھا در المپیک یونان باستان در می آورد. سرانجام در

یک معنا و جوھری می بیند که خود را تسلیمش کرده و بدین ترتیب آماده فرمانبرداری از خدای

ساخته خویش می شود. اما بشر غربی با اعالم این که فقط منطق اوست که حاکم بر جھان

است، به ھمه این قصه ھا نقطه پایانی گذاشته و آن ھا را زیر پا می گذارد. انسان اولیه تسلیم

خدای ساخت خودش بود، ولی بعد انسان دوران بیداری، خود را گرفتار و تسلیم منطق خویش کرد.

با این حال می بینیم که کماکان شالوده فکری، برنامه اولیه و پایه ای او ھمان است که بود:

حاکم شدن بر طبیعت و تسخیر کردن جھان.

انسان غربی با آزاد سازی منطق خود از شرط و شروط دست و پا گیر و قید و بندھای ھمه

ایدئولوژی ھا، به طور باور ناکردنی پرتوان و کاری شد. انسان با منطق تازه اش، از این زمان به بعد

بدون این که متوجه شده باشد، چیزھایی را از دست داد که او را به سوی بالیا و آفت ھای بزرگی

سوق می داد و آن ھم افتادن در دام بی منطقی خویش بود.

کارل گوستاو یونگ روانکاو سویسی، تحت تاثیر ماتریالیسم علمی می گوید:

باید ھر چه را که نمی توان با چشم دید یا با دست لمس کرد، شک نمود. با این تز، مترقی ترین و

پیش رفته ترین نمایندگان افکار اروپایی کوشش می کنند که روح را وابسته و مقید به ماده و عوامل

کاری کرده و ماده را مطلق سازند.

آیا این بدان معناست که بخش غیر عقالنی و غیر منطقی موجود در انسان که فرد غربی خدایش

می نامد، به طور کامل و به این سادگی مرده است؟ باور کردن این موضوع دیوانگی محض خواھد
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۶٠

درک و برداشتی که انسان از روشنگری، جھان و جایگاه خویش می کند، ھمان برنامه تسخیر
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ساخته خویش می شود. اما بشر غربی با اعالم این که فقط منطق اوست که حاکم بر جھان

است، به ھمه این قصه ھا نقطه پایانی گذاشته و آن ھا را زیر پا می گذارد. انسان اولیه تسلیم
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آیا این بدان معناست که بخش غیر عقالنی و غیر منطقی موجود در انسان که فرد غربی خدایش

می نامد، به طور کامل و به این سادگی مرده است؟ باور کردن این موضوع دیوانگی محض خواھد



بود. باید گفت که حتی کامال و دقیقا برعکس می باشد.

۶١

چون که این بخش غیر عقالنی از روان آدمی، دیگر توسط عمل معنوی شرح داده نشود، دوباره خود

را در برابر قطع رابطه با حوزه آگاھی می یابد و از این به بعد، دور از چشمان منطق و در خفا، جایی

که قبال قادر نبود، میخ ھایش را می کوبد.

از این پس با محرومیت از حوضه عملی که تا آن ھنگام متعلق به وی بود، امپراتوریش را در سایه

گسترانده و خود را به ھر جایی که به نظرش مناسب آید، پرتاب می کند.

خدا مرده است؟

انسان غربی به جای خدا پرستی، به  پرستش ماشین، پول و ھمه چیزھایی که می بیند و منطق

او آن ھا را از قید و بند رھا ساخته، خواھد پرداخت. 

« استبداد منطق نیز می تواند، کامال مانند دوران بی منطقی و خواب غفلت انسان، ھیوال تولید

کند». 

سده روشنگری ھا، با پیدایش بیانیه جھانی حقوق بشر، انقالبات فرانسه و آمریکا و ھم چنین با

دفاع از آزادی ھای فردی و مخالفت با دستگیری ھای دیکتاتور منشانه آغاز شد، ولی سپس به

«ترور» و از بین بردن تضمین تامین قضایی متھمین ختم شد.

و اما در باره پیشرفت علم و تکنیکی که اروپا از نعمت ھای آن در سراسر این دوران برخوردار شد،

باید گفت که در تمامی طول قرن نوزدھم به طور لگام گسیخته و بدون ترمز در خدمت گسترش

جھان گشایی ھای خویش قرار داد.

چه کسی در این زمان از دیدن بالیایی که در دیگر کشورھای کره زمین روی می دھند، خود را

ناراحت می کند؟ پیروزمندان و فاتحان منطق گرای غرب؟

ابر قدرت ھای اروپایی به ھمت نیروی مخوف شان و در پناه انواع ماشین آالت نظامی، مردمان پنج

خشکی جھان را به اسارت می کشند، استعمار، استثمار و چپاول می کنند.

بیش تر فرھنگ ھای دیگر، پیش از این که با آھن و آتش از بین بروند، تنھا نصیبی که از ھوش و

ذکاوت منطق گرایان می برند، تکبر، پرمدعایی، خود بینی و خشونت آنان است.

۶٢

«فرانسوا پارتان» به ما می گوید: وقتی بشر خود را آخرین و تکمیل ترین مخلوق روی زمین معرفی

می کند، فرد غربی پا را از آن ھم فراتر گذاشته، خود را تافته جدا بافته ای می بیند و چنین 

می پندارد که راھش از دیگر «انواع» زنده جداست.

«او خودش را در راس سلسله مراتب تمامی موجودات زنده و اشرف مخلوقات جا زده و تنھا برای
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خودش حق حیات و شکوفایی و رشد قائل می باشد. امر به وی مشتبه شده و با گفتن این که او

شایستگی آن را دارد که بر جھان چیره شود و به خدمت خود در آورد، ارزش و شان خود را پایین 

می آورد و مشغول عملی ساختن این تئوری خود می گردد. خود را آخرین و تکمیل ترین مخلوق

روی زمین دانستن، کار را به جایی می کشاند که وی به سمت بی احترامی کلی و ریشه ای

نسبت به جھان فیزیک و دیگر «انواع» زنده ای که فقط به منظور سود جویی خودش زیر سیطره اش

قرار دارند، گام بر می دارد. در شرایطی که بی حرمتی به دیگر موجودات و انسان ھای غیر غربی،

از مولفه ھای انسان غربی این دوران به حساب می آید، از بین بردن خیلی از قید و بندھا و دغدغه

خاطرھا از موفقیت ھای تاریخی غرب به شمار می آیند. داشتن یک چنین دیدگاه سلسله مراتبی

انگاشتن موجودات زنده، به طور خیلی ساده و طبیعی کار را بدانجا کشاند که برتری و نابرابری

نمایندگان جوامع بشری بر دیگران پیش بیاید. این ھا کم و بیش، ھمچین بفھمی نفھمی کمی

جلوتر، در امتداد ھمان جاده ای ھستند که انسان ماقبل تاریخ را به انسان معاصر وصل می کند.

درجه تغییر و تحول و تکامل آنان بستگی به میزان آگاھی و شناخت علمی و به درجه تسلط شان

به تکنیک و صنعت دارد.

برتری اروپای متمدن از دیدگان ھمه آن کسانی که قصد تحمیل خود به بقیه جھان را دارند، این

چنین توجیه می شود. بنا به این تحلیل، به کشورھا حمله ای نشده است، بلکه آنان را «متمدن»

نموده اند.

مدت زمان خیلی زیادی نیست که بر سر دکترین زیر دعوا می شد:

سرخ پوستان دارای روح و روان ھستند یا نه؟

گفتگو بر سر دکترین ھمان قدر مسخره است که آموزگاران گرامی فرانسوی ما در اوایل قرن بیستم

به شاگردان کوچولوی الجزایری خود، تاریخ نیاکان شان «گل» ھا را می آموختند. این آموزگاران ھر

گز به خودشان زحمت نمی دادند تا از خود بپرسند که آیا عرب ھا و بربرھا ھم برای خود یک تاریخی

دارند یا نه؟ به جھان ھمیشه از چشمان افراد مسلط به آن نگاه می شود.

۶٣

بشر تکامل یافته، دیگر آن فردی نیست که در کمال سازش و ھم آھنگی با طبیعت، به وسیله

استقالل اقتصادی خویش، با کنترل کردن شرایط باز تولید اجتماعی خاص زندگی می کرد. بلکه

فردی است که ابزار مطمئن برای تسلط نظامی ـ سیاسی بقیه جھان را در اختیار دارد.

بدین ترتیب از آن زمان به بعد، در کمال آرامش خاطر، غارت و چپاول می تواند سازمان داده شود.

کشورھای استعمار کننده مسلط، به آزادسازی انرژی، مواد اولیه و بعضی از محصوالت کشاورزی

توسط ملل مستعمره بسنده نکرده بلکه از آنان به عنوان فراھم کننده گله ای از گوشت دم توپ

برای دفاع از مام میھن و منبع اصلی دستمزد ارزان در چرخش کارخانجات کشور خود استفاده 
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خودش حق حیات و شکوفایی و رشد قائل می باشد. امر به وی مشتبه شده و با گفتن این که او

شایستگی آن را دارد که بر جھان چیره شود و به خدمت خود در آورد، ارزش و شان خود را پایین 

می آورد و مشغول عملی ساختن این تئوری خود می گردد. خود را آخرین و تکمیل ترین مخلوق

روی زمین دانستن، کار را به جایی می کشاند که وی به سمت بی احترامی کلی و ریشه ای

نسبت به جھان فیزیک و دیگر «انواع» زنده ای که فقط به منظور سود جویی خودش زیر سیطره اش

قرار دارند، گام بر می دارد. در شرایطی که بی حرمتی به دیگر موجودات و انسان ھای غیر غربی،

از مولفه ھای انسان غربی این دوران به حساب می آید، از بین بردن خیلی از قید و بندھا و دغدغه

خاطرھا از موفقیت ھای تاریخی غرب به شمار می آیند. داشتن یک چنین دیدگاه سلسله مراتبی

انگاشتن موجودات زنده، به طور خیلی ساده و طبیعی کار را بدانجا کشاند که برتری و نابرابری

نمایندگان جوامع بشری بر دیگران پیش بیاید. این ھا کم و بیش، ھمچین بفھمی نفھمی کمی

جلوتر، در امتداد ھمان جاده ای ھستند که انسان ماقبل تاریخ را به انسان معاصر وصل می کند.

درجه تغییر و تحول و تکامل آنان بستگی به میزان آگاھی و شناخت علمی و به درجه تسلط شان

به تکنیک و صنعت دارد.

برتری اروپای متمدن از دیدگان ھمه آن کسانی که قصد تحمیل خود به بقیه جھان را دارند، این

چنین توجیه می شود. بنا به این تحلیل، به کشورھا حمله ای نشده است، بلکه آنان را «متمدن»

نموده اند.

مدت زمان خیلی زیادی نیست که بر سر دکترین زیر دعوا می شد:

سرخ پوستان دارای روح و روان ھستند یا نه؟

گفتگو بر سر دکترین ھمان قدر مسخره است که آموزگاران گرامی فرانسوی ما در اوایل قرن بیستم

به شاگردان کوچولوی الجزایری خود، تاریخ نیاکان شان «گل» ھا را می آموختند. این آموزگاران ھر

گز به خودشان زحمت نمی دادند تا از خود بپرسند که آیا عرب ھا و بربرھا ھم برای خود یک تاریخی

دارند یا نه؟ به جھان ھمیشه از چشمان افراد مسلط به آن نگاه می شود.

۶٣

بشر تکامل یافته، دیگر آن فردی نیست که در کمال سازش و ھم آھنگی با طبیعت، به وسیله

استقالل اقتصادی خویش، با کنترل کردن شرایط باز تولید اجتماعی خاص زندگی می کرد. بلکه

فردی است که ابزار مطمئن برای تسلط نظامی ـ سیاسی بقیه جھان را در اختیار دارد.

بدین ترتیب از آن زمان به بعد، در کمال آرامش خاطر، غارت و چپاول می تواند سازمان داده شود.

کشورھای استعمار کننده مسلط، به آزادسازی انرژی، مواد اولیه و بعضی از محصوالت کشاورزی
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واقعیت این است که بعضی ھا حتی امروز ھم جرأت می کنند از فرستادگان و پیامبران ویژه آموزش

فرھنگ و تمدن با تعریف و تمجید سخن بگویند!

ناگھان احساس کردم که احتیاج به قطع بحث دارم. عجیب بود. کافی بود که پرسش پیش پا افتاده

ای بکنم تا اکران کامپیوترم پوشیده از جنگل نوشته ھای به ھم فشرده باشد. ولی لحظاتی بود که

دیگر اکران را فقط تک چشمی و بدون دقت زیادی نگاه می کردم. برای این که دقیق گفته باشم، از

زمانی که مخاطب من آموزگار فرانسوی ساکن الجزایر را مثال زد ( شاید گفتن این حرف دیوانگی

باشد، ولی نمی توانستم جلوی این پرسش از خودم را بگیرم)، کلوتیلد پنجاه سال پیش چه واکنش

و عکس العملی نشان می داد؟ اکنون که چیزھای زیادی تغییر کرده اند، داشتن دید وسیع و باز کار

آسانی است. اما در آن دوران و با توجه به محدود و بسته بودن افکار، آیا کلوتیلد ھم...؟

در آن لحظه جھت ھا را کامال گم کرده بودم. به واژه ھایی که بر روی صفحه رایانه درشت تر 

می شدند، خیره شده بودم و من ھم دیگر به ھیچ وجه معنای آن را نمی دانستم.

۶۴

ـ نوشته ھای او را قطع کردم و نوشتم: نمی دانم که آیا به آن خواھم رسید؟

ـ رسیدن به چی؟ 

او به آشکارا از دخالت من تعجب کرده بود.

ـ ھمه این ھا… آن چه که شما از من انتظار دارید… ھم چنین این اطالعاتی که به من می دھید،

لحظاتی ھستند که فھمیدن و درک شما برایم سخت و دردآور است.

ـ نگران نشو، کامپیوتر ھمه چیز را ضبط می کند. تو فردا وقت خواھی داشت که به آن ھا مراجعه

کنی.

ـ منظورم آن نیست. منظورم در واقع این است که تا به حال ھیچ کس در ھیچ وقت، تاریخ جھان را

برایم این چنین تعریف نکرده بود.

ـ می خواھی بگویی که باور کردن سخنانم سخت است؟

ـ البته که سخت است.

ـ به چه شک داری؟ به ارقامی که بھت دادم؟

ـ نه، حرف ھایت را در باره ارقام باور می کنم. به ھر حال مطمئن باش که آن ھا را تحقیق و بر رسی

خواھم کرد. برای این منظور شما ماخذ ھمه آن ھا را برایم فرستاده اید. نه، چیزی که برایم دشوار

است، نگاه شما به جھان می باشد. انگار که شما به جھان با چشمانی نگاه می کنید که برای من

بیگانه اند.

ـ ھمه چیز از آنجا شروع می شود، ھیچ چیزی پیش از آن شدنی نیست. تنھا باید پذیرفت که کمی

جای نگاه را عوض کرد. نباید به جای دیگری نگریست، بلکه باید از جای دیگری نگاه کرد. خودت را به

دست طبع شاعریت بسپار تا با خودش ببردت. گیتی کشتی بزرگی است که تکان می خورد. اگر تو
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نیروھایی که آن را به حرکت در می آورند، نبینی، ھرگز چیزی از حرکت آن سر در نمی آوری.

 بار به صدا در آمد. وقت زیادی برایم نمانده است، با بالیایی که بر سر١١ناگھان ناقوس کلیسا 

آذوقه ھایمان آورده ام دیگر چیز زیادی برای خوردن نمانده است. باید پیش از رسیدن کلوتیلد، با آن

چه که داریم، یک خاکی بر سرم ریخته و نھار را آماده کنم.

۶۵

بھش می گم، باشه. ھمه چیز را نفھمیدم ولی کمی بعد، دوباره به آن موضوع برخواھیم گشت.

برایم دیگر وقت زیادی نمانده است، درست داشتیم به پایان گفتگوی مستعمرات می رسیدیم.

ـ شروع به صحبت از پایان جنگ جھانی دوم کرد. چون حرف ھایش را نبریدم، زنجیروار، یه ریز حرف

می زد: 

یک نظم نوین جھانی در حال زایش است. در حالی که اروپا، اتحاد جماھیر شوروی، ژاپن و چین در

پیکار ضعیف شده بودند، آمریکایی ھا فقط چند نفر جزئی تلفات دادند. آنان با ریختن بمب اتمی بر

ھیروشیما و ناگازاکی، به آشکارا تمایل خویش را به کسب قدرت نسبت به جھان نشان دادند. در

طی این دوران یک توفان عظیم عدم فرمانبرداری در کشورھای مستعمراتی که قبال زیر پرچم

کشورھای استعمارگر و اشغالگر جنگیده بودند، به وزیدن گرفت. مردم این سرزمین ھا عالقه

شدیدی به کسب دوباره آزادی از دست رفته خویش نشان می دادند. در آن ھنگام آمریکایی ھا

بدون داشتن کوچک ترین چشم داشتی از این ملت ھا، پشتیبانی بالعوض و غیر قابل انتظاری را

می کردند.

تحت اعمال فشار ھماھنگ شورش ھای داخلی و فشارھای وارده خارجی توسط نخستین و

باالترین قدرت نوین جھانی، شکاف ھایی بین امپراتوری ھای استعمارگر اروپایی ایجاد می شود. به

قسمی که آن ھا به جان ھم افتاده، ھمدیگر را دریده و لت و پار می کنند. در طی کمتر از سه

دھه، به آشکارا و به سادگی از میدان به در شدند.

ـ آن زمان است که ھمه چیز عوض می شود؟

ـ در آن زمان ھیچی تغییر نمی کند. اگر آمریکا به استعمار زدایی دامن می زند، دلش به ھیچ وجه

به حال ملل مستعمره نسوخته و نسبت به آنان سخاوتمند و بخشنده نشده است. بلکه به طور

خیلی عادی شرکت ھای آمریکایی دیگر نمی توانستند بیش از این محرومیت خود را از دست یابی

به بازار تاب بیاورند. بازارھایی که دولت ھای اروپایی آن ھا را به عنوان شکارگاه ھای خصوصی خود

درآورده بودند: تھیه منابع اولیه از یک سوی و فروش تولیدات صنعتی از سوی دیگر.

بعد از برده داری، الحاق و ضمیمه کردن سرزمین ھا، با توسل به زور، چپاول نیروھای زنده و فعال

کشورھای فقیر با سازمان دادن مھاجرت ھای دسته جمعی به مقصد کشورھای پولدار که بزرگ

ترین بلعنده ھای دستمزدھای ارزانند، یک شیوه تازه ای از جھانی شدن سرمایه داری توأم با فشار

: سیستم مبادله آزاد. و بدبختی پدیدار خواھد شد، به نام
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۶۶

قابل توجه است، تا راھی توسط آمریکائیان باز می شود، دولت ھای اروپائی در پی آنان، رد پایشان

را گرفته و پا در جای پایشان می گذارند و به خوشی و شادمانی می تازند.

ـ پوزش از این که سخنانت برایم کمی بی سر و ته و گنگ ھستند. مبادله آزاد چگونه می تواند

ھمراه با فشار و زور و بدبختی باشد، سر در نمی آورم. در حالی که از نامش ھم پیداست، آن یک

مبادله و معادله آزاد است. 

ـ اگر مایل باشی، ھم چنان یک کمی با فرانسوا پارتان مانده و او را در پایان دھه ھفتاد، در کشور

گابون دنبال می کنیم.

گابون را به عنوان نمونه برمی گزینیم. کشوری که کم جمعیت و از لحاظ منابع طبیعی بسیار ثروتمند

و غنی است.

چوب مرغوب اکومه، منگنز، اورانیوم، نفت، آھن و غیره به حد وفور در آن یافت می شوند. تمامی این

مواد اولیه، بالفاصله پس از اخراج صادر می شوند. وقتی آدم نگاھی به آمار می اندازد، چنین

برداشت می کند که گابون از صادرات خود خیلی درآمد دارد و سود می برد.

ولی قیمت را باید شکست و بازار را آشفته کرد.

به عنوان مثال با پولی که کشورھای صنعتی منگنز را می خرند، ابتدا گابون را وادار می کنند تا از

ھمان کشور خریدار منگنز به مقدار زیادی لوازم و ابزار و ماشین آالت و سرویس ھای خدماتی که

برای این کار الزمند و استخراج منگنز را تضمین و تسھیل می کنند (مانند: تجھیزات، مواد، حمل و

نقل، ھزینه ھای مالی، بیمه... خریداری کند. بدین ترتیب گابون پیش از فروش و کسب پول، تا

خرخره به آن ھا مقروض گردیده است.

ھمه افتضاحات و بدبختی ھا از آنجا شروع می شوند: کشورھای صنعتی نه تنھا ھمه منابع با

ارزش موجود در جھان را جذب کرده و می بلعند، بلکه ماکزیمم سود را از محصوالتی که به این

کشورھا می فروشند، می برند.

ماشین تولید آن ھا در راستای استثمار و تجارت مواد اولیه ای که نیاز دارند، به کار برده می شوند و

به ھمین دلیل است که آن ھا دارا می باشند. آنان یک سیاست انحصاری را به کار می برند. در

عوض کشور تولید کننده ای مانند گابون، چیز زیادی به جز مقدار ناچیزی مالیات برای سر پا

نگھداشتن دولت خود و حقوق بابت دستمزد محلی دریافت نمی کند. 

۶٧

عالوه بر این، ھر بار که فناوری پیشرفتی کرده و موجب بھتر شدن و باال رفتن راندمان و ثمره کاری

از لحاظ کمی و کیفی می گردد، به ھمان اندازه دستمزدھا پایین می آیند. اگر پیشرفت صنعت

۶۶
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سبب باال رفتن میزان تولید می گردد، به پیروی از این کار، آمار و ارقام نیز میزان تولید ناخالص ملی

را باال نشان خواھند داد. در این حال، افتصاد دان در گفتن این که گابون در حال توسعه و پیشرفت

است، ھیچ درنگی نخواھد کرد. در صورتی که در واقعیت، گابون به سرعت در حال فقیرتر شدن

است زیرا از یک منبعی که قابل ترمیم نیست، خالی می شود. […] روزی که منابع زیر زمینی گابون

ته بکشد، مردم گابون در زمره فقیرترین ملل دنیا خواھند شد.

ھر چند که به زندگی گذشته خود پشت پا زده بودم، ولی نمی توانستم نسبت به ھمه آن

چیزھایی که شغل پیشین آن ھا را نشان می داد، بی تفاوت و بی احساس باشم و تحت تاثیر قرار

نگیرم.

ھر وقت که مروری بر گذشته ام می کردم، از شرمندگی آب شده و رنگم می پرید. واژه ھای غرور و

خود بزرگ بینی دلم را به ھم می زدند. چیز ویژه ای در گذشته من نبود تا به آن ببالم. در آن موقع

احساس خنده دار و تمسخرآمیزی به من دست می داد که شنونده متوجه پریشانی و آشفتگی ام

شده و تالش می کرد تا مرا آرام ساخته و آسایش و آرامش را به من باز گرداند.

ـ او گفت: ھمیشه دل کندن از گذشته با غم و اندوه ھمراه است. ولی ھنگامی به آن مرحله 

می رسیم، دنیای تازه ای را کشف می کنیم، دنیایی که مملو از شادی و طراوت است. از خود 

می پرسیم که چطوری توانسته ایم این ھمه سال را در بیرون از آن زندگی کنیم.

اگر یک نقطه مشترکی بین آمارگر و شاعر وجود داشته باشد، آن ھم شرم و آزرم است. یکی

تشویش و دلھره تھی بودن خویش را در پشت تلی از اعداد و ارفامی که به دست خود بر روی ھم

انباشته می کند، پنھان می سازد و دیگری احساسات و عواطف سر ریز از توان و طرفیت خویش را

در پستوی خانه شعرھایش نھان می کند.

۶٨

 مرا به پرسه زدن در روانم واداشت، در ھمان زمان شرایط سختناشناس فرد که این محض به

روحی و سرگردانی به سرعت بر من چیره گشت. تنھا برای سرپوش گذاشتن به این شرایط از او

خواستم که برایم از سازمان براندازان و بی نظمان جھان سخن بگوید. برای باال بردن دوباره روحیه،

دیگر نباید از این حرف ھا زد. 

این مرد مخاطب مانند یک اسباب بازی کوکی فنری می مانست که کافی است تا کلیدش را چند

دوری چرخانده و روی چرخ ھایش گذاشته شود، آن گاه فورا در یک جھت مستقیم شروع به رفتن

می کند تا جایی که کوکش تمام شود.

 کشور زیر نام سازمان ملل گرد ھم آمده و تصمیم مھمی را۴۵، در «برتون وودس»، ١٩۴۴ـ در 

گرفتند. ھدف آنان طرح ریزی نوینی از شمای کلی و وضعیت قدرت اقتصادی جھانی بود. خاطره

 آویزه گوش شرکت کنندگان بود. آنان افرادی بودند که١٩٣٠شوم افسردگی بزرگ سال ھای دھه 

قصد ایجاد ثبات و نظم در مقررات سرمایه داری بین المللی را داشتند. انگلستان که آن ھنگام در

سبب باال رفتن میزان تولید می گردد، به پیروی از این کار، آمار و ارقام نیز میزان تولید ناخالص ملی

را باال نشان خواھند داد. در این حال، افتصاد دان در گفتن این که گابون در حال توسعه و پیشرفت
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است زیرا از یک منبعی که قابل ترمیم نیست، خالی می شود. […] روزی که منابع زیر زمینی گابون

ته بکشد، مردم گابون در زمره فقیرترین ملل دنیا خواھند شد.
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حال افول بود، به ھدر تالش می کرد با تسلط و برتری طلبی دیپلماسی آمریکاییان در افتد. در پایان

این گردھمایی، برای شرکت کنندگان، جای شکی در باره سلسله مراتب جدید قدرت ھای جھانی

نبود.

از این تاریخ به بعد، دالر به عنوان مرجع بین المللی شناخته شده و ارزش پولی ھمه کشورھای

عضو، نسبت به آن سنجیده و تعیین قیمت خواھند شد. دو موسسه تنظیم روابط امور مالی،

صندوق بین المللی پول «اف. ام. آی» و بانک بین المللی «ب. ام.» که در جریان این کنفرانس ایجاد

شدند، تحت کنترل آمریکا قرار گرفتند. برای تنظیم مقررات جھانی پول، به صندوق بین المللی پول

ماموریت داده شد تا به کشورھایی که از لحاظ پرداختی مشکل دارند، وام دھد. 

۶٩

یعنی المللی، بین رفتاری» تجارت «خوش قواعد که شد خواھند متعھد کشورھا این عوض، در

با تشکیالت ریزی پایه و تنظیم روند و جھانی آزاد رقابت روی به خود بازار ھای دروازه گشایش

و آموزش بھداشت، اجتماعی، عدالت قبیل از عمومی ھای سرویس بودجه آوردن پایین اھداف

کنند. رعایت را غذایی مواد امدادھای و پرورش

سیاست ھای زمینه در داشت خواھد حق پول جھانی صندوق سنگین، ھای وام تقاضای صورت در

دیکته دستوراتی ھا آن به و گرفته را الزم ھای تصمیم بدھکار، کشور اجتماعی و اقتصادی ھای

آن ھای فعالیت و شده کشورھا این در واقعی ھای حقوق آمدن پایین موجب اجبارا شرایط، کند. این

خواھد محدود خود ھای وام بازپرداخت برای تر بیش صادرات جھت در ھایی تالش به فقط را ھا

کردیم. صحبت آن از پیش، سطر چند که گابون ساخت. مانند

اختالف ارزش ھا بین صادرات مواد اولیه و واردات محصوالت با قیمت ھای گزاف، تنھا و تنھا به سود

قدرت ھای بزرگ تمام خواھند شد. کشوری که به اصطالح به کمکش آمده اند، باز ھم بیش تر از

قبل در فقر و گرسنگی فرو خواھد رفت. ھمین طور زمانی که سودان می خواھد میزان صادرات کتان

خود را کم کرده و در جھت تقویت کشاورزی برای تھیه غذای ملت خویش که از گرسنگی 

می میرند، گام بردارد، صندوق جھانی پول از آن می خواھد که این طرح و برنامه را کنار بگذارد.

بانک جھانی پول که در ابتدا به منظور کمک به بازسازی اروپا تاسیس شده بود، جایش را به طرح

مارشال سپرد و خودش نقش تامین سرمایه گذاری در کشورھای فقیر جنوب را بازی کرد. 

ھدف اصلی و ماھیت واقعی بانک جھانی پول، ھمان ماھیت سازمان صندوق جھانی پول خواھد

بود، یعنی تضمین امنیت برای گسترش اقتصاد صنعتی غرب.

بانک جھانی کشورھای وام گیرنده و مقروض را وادار می کند، اجرای کارھای کشوری را به مناقصه

جھانی بگذارند تا بدین ترتیب گشایش مرزھای این کشورھا به روی شرکت ھای فراملیتی شمال

تضمین و تامین شود. شرکت ھای تجاری بزرگ جھانی فقط به پروژه ھایی وام می دھند که

برایشان پول ساز باشند. آنان تنھا به سودآوری پول خود می اندیشند. برایشان ھیچ اھمیتی ندارد
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این گردھمایی، برای شرکت کنندگان، جای شکی در باره سلسله مراتب جدید قدرت ھای جھانی
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تا بدانند که آیا این وام ھا برای مردمان این کشورھا واقعا مفید ھستند یا ممکن است احتماال زیانی

برای آنان داشته باشند.

٧٠

، بانک جھانی در یک نوشته غیر علنی داخلی، اعتراف می کند که به طور عام در برنامه١٩٨۴در 

ھایش به مسئله زیستگاه توجھی نشده است. چون دام پروری صنعتی، جاده سازی در میان جنگل

ھای آمازون و غیره، به کشورھای ثروتمند اجازه فروش فناوری می دھند، پس ھمه و ھمه خوبند.

ولی به نیازھا و تنفس و ھوای ملت ھای بومی ابدا ھیچ بھایی داده نشده و به چیز دیگری جز

اجرای پروژه ھا اندیشیده نمی شود. در پی ھمین دیدگاه است  که سد «بالبینا» در برزیل، با توجه

 ھکتار جنگل و کوچ اجباری و آوارگی سرخ پوستان و افزایش٢٣۶٠٠٠به این که سبب از بین رفتن 

بدھکاری کشور شده، به دلیل عدم مقرون به صرفه از لحاظ میزان تولید انرژی، پس از یک سال

بسته می شود.

 طرح و برنامه عامل کوچ اجباری و در بدری دو میلیون انسان در سرتاسر جھان١٣۴در حال حاضر، 

بوده و ھمواره به طور پیوسته آنان را از زندگی و ھستی ساقط می کنند.

قاعده در میان گردانندگان صندوق جھانی پول و بانک جھانی بر آن است که یک رای برابر با یک دالر

٪ از آرای این دو موسسه را کنترل ۵٢می باشد. ده کشور صنعتی و پولدارترین کشورھای دنیا، 

٪ از آرا می تواند در آن ھا را١٨می کنند. به قسمی که ایاالت متحده آمریکا به تنھایی با داشتن 

تخطئه کند. دفاتر آن ھا در واشنگتن قرار دارند و ھمیشه مدیران شان به طور غیر قابل تغییری

آمریکایی ھستند.

 «بانک جھانی پول» با تقاضای وام رئیس جمھور شیلی برای بازسازی آن٧٠وقتی که در اوایل دھه 

کشور مخالفت می کند، حق داریم از خود بپرسیم که آیا این جواب رد، بنا به دستور مستقیم کاخ

سفید نبود؟

برای اثبات این گفته چه دلیلی باالتر از این حرف ریچارد نیکسون، رئیس جمھور وقت آمریکا، که در

آن زمان آشکارا به سازمان سیا دستور داده و می گوید:

«باید بھترین مردان را برگزید!

راه عملی این طرح:

بگذار تا اقتصاد شیلی از درد زوزه بکشد!»

 سیا به ماموران خود در سانتیاگو چنین مخابره می کند:١٩٧٢ اکتبر ١٨در 

«آلنده باید با یک کودتا سرنگون شود!»

یک سال بعد چنین می شود!

٧١
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بدین ترتیب رئیس جمھوری که به طور دموکراتیک در شیلی انتخاب شده بود، در محل کار خود در

کاخ «مونه دا»، «خودکشی» می کند. عقوبت ھا و بدبختی ھا شروع می شوند. شکنجه ھا،

تجاوزھا و کشتارھای دسته جمعی بیداد می کنند. بیش از سه ھزار نفر کشته می شوند که تا به

 نفر، ھمچنان ناپدید شده اند.١٢٠٠امروز ھنوز 

بانک جھانی که تا چندی پیش از آن با پرداخت وام ھایی به سالوادور آلنده مخالفت کرده بود، با

اعطای آن ھا به پینوشه موافقت می کند! اقتصاد شیلی شکوفا گشته و رونق می گیرد!

می خواستم به بیرون بروم و ھوایی تازه کنم ولی به من امان نمی نداد و زنجیروار بدون قطع کردن،

یک ریز از بدترین اعمال و روابط و خشونت ھای ممکن و از استراتژی تجارت بین المللی صحبت 

می کرد. او می خواست مرا قانع کند که باطنا و ماھیتا، ھمه این اوضاع به ھم گره خورده اند.

، سه سال بعد از کنفرانس در «برتون وودس» ابر قدرت ھا به منظور توافق برای تقسیم١٩۴٧در 

دوباره کیک جھانی در بین خودشان، تشکیل جلسه دادند. این گردھمایی «گات» نام گذاری 

می شود که مخفف کلماتی به معنای توافق ھمگانی بر روی قیمت ھای گمرکی می باشد.

ایاالت متحده که تشنه بازارھای تازه ای است، از آن پس از فشار به کشورھا برای از میان برداشتن

کلیه موانع گمرکی و قوانینی که بر طبق آن ھا اقتصاد خویش را مورد حمایت قرار می دادند، لحظه

ای باز نایستاد.

» یعنی آلمان، انگلیس، ایتالیا، ژاپن، فرانسه و کانادا،٧ کشور صنعتی جھان «جی ـ٧اعضای دیگر 

لنگان لنگان و افتان و خیزان در پی آمریکا روانند. آنان وقتی که منافع مختص به خود را در خطر 

می بینند، تنھا به دفاع از آن بسنده می کنند.

زور آزمایی و جدل بین اروپا و ایاالت متحده را در باره مساله کشاورزی و استثنا کردن مسايل

فرھنگی از جمله سینما از طرح و برنامه گات توسط فرانسه را به خوبی به یاد داریم.

٧٢

٪ مبادالت تجاری جھان را زیر پوشش خود قرار داد. این٨٠کم کم کار به جایی رسید که گات 

ارگانیزاسیون تحت فشار آمریکا تالش می کند که روز به روز حوزه فعالیت خود را در حیطه ھای

مختلف گسترش دھد تا آن ھا را فرمانبردار قوانین بازار سازد. 

بخش ھایی مانند: کشاورزی، فرھنگ و ادب، خدمات، سرمایه گذاری ھا، افراد زبده، نابغه و

تئوریسین.

در ادامه ھمین فکر است که جواز دست کاری ژنتیکی «انواع موجودات زنده» به صورت نوشته در

قانون تجارت بین المللی ثبت می شود، بدون آن که کوچک ترین گفتگوی عمومی در باره اش صورت

بگیرد یا نظر خواھی عمومی گردد.

شھروندان و نمایندگان منتخب آنان کجا ھستند؟
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بگیرد یا نظر خواھی عمومی گردد.

شھروندان و نمایندگان منتخب آنان کجا ھستند؟



در زمان گذارھا، تخصصی شمردن موضوعات و مذاکره کردن در پشت درھای بسته در مورد آن ھا،

کار متخصصینی را که پیشاپیش درس خود را به طور احسن و شایسته ای توسط گروه ھای فشار

شرکت ھای چند ملیتی خوب آموخته و مثل سگ پاولوف شرطی شده اند، آسان می کند.

 مذاکرات را برای فرانسه١٩٩١ تا ١٩٨٨«ژان ـ ماری روش»، وزیر تجارت خارجی که از سال 

نمایندگی می کرد، به طور محرمانه به یکی از دوستان خود چنین اعتراف می کند: «در مذاکرات

گات ھر گز نفھمیدم که بر سر چه موضوعی و چطوری مذاکره می کنیم! فقط تنھا چیزی که 

می دانستم آن بود که برای گرفتن نوبت به منظور صحبت نمودن، کادری را که حاوی نام من و

کشورم بود و در حالت عادی افقی بود، به طور عمودی قرار دھم. در این صورت مواضع خودم را که

نظرات کاردانانی بود که از پیش آن را تھیه دیده بودند، می خواندم. نمی دانستم که این

کارشناسان چه کسانی بودند».

اگر پوشش و بسته بندی بیرونی و ظاھر گات به خاطر محتوی غیر قابل فھم عمدی آن شدیدا

تخصصی به نظر می آید، اما افکاری را که تبلیغ و ترویج می کند، بدون آن که نویسندگانش را افراد

ابله و ساده بیانگاریم، از سادگی قابل شایانی برخوردار است:

ـ رشد و افزایش تجارت بین المللی، ثروت ھمه را افزایش می دھد.

ـ ثروت برای ھمه؟ 

ـ جنوب: گرسنگی، نابودی جنگل ھا، آلودگی ھوا، جنگ ھا، دیکتاتورھا، گسترش حلبی آبادھای

مھاجرین…

شمال: ھمان برداشت می کند که کاشت کرده است. دود کردارش به چشمان خودش نیز می رود.

به عبارتی، مانند پرتاب یک «بومرنگ»، به نوبه خود عواقب عمل کردھایش به سوی خودش بر 

می گردند:

بیکاری در حد انفجار، کار غیر دائم و ناپایدار، شکنندگی جامعه، نابرابری بیش از حد، خشونت ھای

شھری، مواد مخدر…، مسايلی که سبب باال رفتن جو نژاد پرستی و تقویت ایدئولوژی ھای دست

راستی افراطی می گردند.

برای ھمه؟

٧٣

۴٨سه نفر از پولدارترین افراد جھان، دارایی و پولی که در اختیار دارند، بیش از مجموع تولیدات خام 

کشور فقیر با جمعیتی متجاوز از یک میلیارد نفر است. 

 از روی مرحله تازه ای عبور٩٠اما چشمان شان ھر گز سیر نمی شوند. در طی سال ھای دھه 

می شود. 
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مدت چھار سال، مذاکرات بین گات، صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی، در بی خبری کلیه

 روسای نمایندگی ھای کشورھای عضو، در١٩٩٣دولت ھا، جزیان داشت. تنھا در ماه دسامبر 

جلسه ای که کسی به حرف کسی گوش نمی داد، از وجود چنین برنامه ای آگاه شدند.

ھمان طوری که «رالف نادر» توانست آن را بنویسد، قراردادی است که اجرای بی چون و چرایش

سه قوه مقننه، مجریه و قضایی را ھم زمان به خدمت خود در می آورد.

باالترین تشکل سازمان جھانی تجارت یا شورای مرکزی متشکل از نمایندگان کشورھای عضو، بر

طبق نظام نامه خود، مجبور نیست که زودتر از یک بار در ھر دو سال، مجمع عمومی برگزار کند! 

کارشناسانی که در شوراھای مرکزی نھادھای گوناگونی، مانند شوراھای کاالھا، خدمات، مراکز

علمی و پژوھشی و غیره مشغول به کارند، آزادی تام دارند تا امور جاری را در پناه نگاه ھای

سیاستمداران، ھر طوری که دلشان می خواھد، اداره کنند. باالترین جایزه را در این زمینه باید به

شورای دارندگان مغزھا و صاحب نظران و نخبگانی داد که تمامی پیشنھادات اصالحی رد نشده

آنان، بعد از دو ماه بی برو برگرد و خود به خود پذیرفته شده و به صورت قانون در می آیند.

٧۴

بیشترین شکایاتی که از زمان تصویب سازمان جھانی تجارت می رسند، قانون ھای حمایت از 

زیستگاه و مصرف کنندگان را مورد ھدف و حمله قرار می دھند:

ایاالت متحده علیه سیاست ممنوعیت ورود گوشت ھای ھورمونی از سوی اروپائیان،

کشورھای آسیایی علیه مقررات آمریکائیان مبنی بر جلوگیری ار کاربرد تورھای ماھی گیری با

سوراخ ھای کوچک تر از استاندارد،

کانادا مخالف ممنوعیت واردات مصالح ساختمانی دارای مواد سرطان زا به نام «آمیانت» از سوی

فرانسه!

خوشبختانه مدتی است، ھر چند با کمی دیرکرد، که سران سیاسی کشورھای امضاکننده، به زیان

ھای چنین مقرراتی در باره به زیر پرسش کشیدن حاکمیت و استقالل آنان در قلمرو ھای خویش

پی برده اند و می خواھند آن ھا را قانونمند سازند.

چه کسی گفته که گرسنگی از خوردن می آید؟

در حالی که در ھمه جای دنیا، مانند ھندوستان، کره، ژاپن، مکزیک، کانادا، آمریکا (سه جھارم

سندیکاھای آمریکایی مخالفت خود را با گات پیش از این نشان داده اند)، ملت ھا از خواب گران

بیدار شده و به دول ھای خود فشار می آورند تا متقاعدشان کنند که استقالل و حاکمیت ملی

خویش را فدای منافع شرکت ھای چند ملیتی نسازند،

در حالی که ھشت ھزار نفر از چھار گوشه جھان از جمله از آمریکا و ژاپن در ژنو گرد ھم آمدند تا

برای یک تجارت عادالنه، توسعه تعاون و گسترش پیشرفت مشترک بین شمال و جنوب تظاھرات

کنند،
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در حالی که شورش ھای گرسنگان در مصر، تونس، الجزیره، آرژانتین، ونزوئال و اندونزی… به حد

انفجار رسیده و دارند سر باز می کنند،

آنانی که خود را ارباب و صاحب جھان می پندارند، قصد دارند برای اجرای برنامه ھای جھانخواری و

استیال جویانه خویش، حرف آخر را زده و برنامه ھای خود را به کرسی بنشانند.

٧۵

آنان در پشت پرده ھا و کامال دور از چشمان مردم، بدون داشتن نمایندگی از سوی دولت ھا، در

حال نوشتن چیزی ھستند که به خود اجازه می دھند تا خودشان را سر خود «قانون اساسی یک

اقتصاد جھانی واحد» بنامند. آنان می خواھند که ملت ھا و نمایندگان شان ساکت باشند تا بقاالن

جھان و چرتکه به دستان بانکی شان خون مظلومان را مکیده و بر روی گوشت و پوست آن ھا قوانین

ھزاره سوم خود را مانند قانون ده فرمان موسی حکاکی کنند.

این قوانین توافق نامه چند جانبه در باره سرمایه گذاری ھا  نامیده می شوند. مقرراتی که از

فرھنگ، شرافت انسانی حق کار و غذا خوردن، رعایت نگاھبانی زیستگاه و از احترام به حاکمیت

کشورھای مستقل و قانون اساسی آن ھا چون کاھی میان تھی می باشند.

«توافق نامه چند جانبه، معاھده ای است که توسط دولت ھا برای حمایت از سرمایه گذاری جھانی

امضا شده است […]، ھر چه که می خواھد به پیش آید. ھر استداللی که می خواھد بیاورد یا به

طور ساده حتی اگر برای شرکت ھا قید و بندھا و وظایفی را در مورد موضوعات زیستگاھی و کاری

شامل باشد […] ما با تمام وجود و امکاناتمان با آن مخالفت خواھیم کرد.

این ھم دم خروس! باید این اتفاق می افتاد. چون می خواستم در باره آن باز ھم بیشتر بدانم، کار

به جایی کشید که زمان از دستم در رفت. درمانده و کوفته با این ھمه مسائل، صدای زنگ مدرسه

و حتی صدای در ورودی منزل را که چند لحظه پیش باز شده بود، نشنیده بودم. کلوتیلد داشت

صدایم می کرد:

ـ ھمچنان در جلوی کامپیوترت ھستی؟ ناراحت نشو، من غذا را درست می کنم.

٧۶

او غذا درست می کند! ولی با چه؟ صدای باز و بسته شدن قفسه ھای آشپزخانه به گوش 

می رسد. نتوانستم جلوی خنده ام را بگیرم. در این ھنگام پاھای ظریف و سبک کلوتیلد بودند که به

سراغم می آمدند.

ـ به مخاطبم به جای به درود، می گویم: فردا ھمدیگر را پیدا می کنیم.

ـ کلوتیلد که بوی عطرش نشان از آن داشت که داره نزدیک تر می شود، پرسید: چه بالیی بر سر
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: مارگارین ھیدروژنه و آسپارتام؟ آدم ھر گز به آن چیزھایی که می خورد، شک ـ در پاسخ گفتم

نمی کند. اگر در شغل آمارگری خود مانده بودم، شاید تا کنون مرده بودیم.

ـ یقینا اگر زمانی فکر می کردم احتمال این خطر وجود داره که تو بخواھی ھم چنان یک آمارگر

بمانی، ھر گز با تو ازدواج نمی کردم. کامپیوتر را خاموش کرده با شتاب کمی چرخیدم.

ـ تو می دانستی که من بیکار خواھم شد؟

ـ بیکاری آره یا نه نمی دانستم، ولی مطمئن بودم طولی نخواھد کشید که تو کار خودت را عوض

خواھی کرد. می دانی، ھمیشه وقتی که به لیدز اشتروس گوش می دھم، چشم ھایم را 

می بندم. آن روز لحظه ای ترا برانداز کردم. شاید تو داشتی چیزی را رسم می کردی، اما با نگاھی

از بیرون به نظر می آمد که شعری را می نویسی که ردیفی از ارقام بود. گر چه مغزت مشغول

چیزھای بی ارزش بود ولی چندی بود که دستانت خیانت می کردند.

ـ تو به من نگاه می کردی؟ پس اگر در آن زمان تصادف می شد؟

ـ چی می خواھی بگی؟ که آیا می توانستم از تماشای تو بگذرم؟ اما ذره ای نمی خواستم

چشمانم را از تو بردارم. 

گاھی پیش می آید که به خاطر نزدیکی زیادی به ھم دیگر، حرف زدن سخت می شود.

ـ برای خوردن...؟ دیگه لبان کلوتیلد بر لبانم چسبیده بودند و من فقط داشتم نفس می کشیدم.

٧٧

او می گوید بک فکری دارم. به ماکس و دیگران پیشنھاد کنیم که به طور دسته جمعی و اشتراکی،

سبزیجات و سیفی جات بکاریم. ما می توانیم خوک و مرغ و جوجه ھم پرورش دھیم.

ـ ولی برای نھار؟

این بار دیگه واقعا مشکل داشتیم تا ھم دیگر را درک کنیم و این فقط به خاطر این نبود که لبانمان به

ھم چسبیده بودند، بلکه به خاطر شعله ور شدن ھیجانات ناشی از لرزش ھای تند و شدید در من

نیز بود. در آن دم به راستی ھیجان زده شده بودم. در حالی که صدای سوت کشیدن نفس کلوتیلد

را در دھان خود احساس می کردم، گفت:

ـ تا به این حد تو گرسنه ای؟ مرا عشق سیر و اشباع می کند.
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و کم کم لخت شدن ندارد و «در کاباره جھانی شدن سرمایه، دولت چاره ای جز استریپ ـ تیز کردن

کمترین لباس الزم را نگه می دارد که ھمانا فقط نیروھای سرکوب خود است. با ویران شدن ابزار

پایه ای، با از دست دادن اقتدار و فرمانروایی، با لغو استقالل و با ناتوانی سیاست ورزی در کشور،

دولت ملی به یک ماشین ساده تامین کننده خدمات و تدارکاتچی برای شرکت ھای بزرگ و غول

بدل می شود. دولت ترجیح می دھد که به جای سوق دادن سرمایه گذاری ھای خود به سوی رفاه

ھمگانی، تجھیزات سرکوب و پلیسی را تکمیل کند تا بتواند در موقع الزم ھر چه بھتر و موثرتر از پس

کنترل جامعه برآید.»

«جانشین فرمانده مارکوس»

کلوتیلد با داشتن ظاھری لطیف، با اراده ترین کسی است که می شناسم. می تواند از غذای

دلخواه و خوشایندش بگذرد، اما بی گمان حاضر نیست از تصمیمات و ھدف ھای خود دست

برداشته و کوتاه بیاید. در غروب ھمان روز مرا از دیدار خود با ماکس و لورانس آگاه ساخت. آن ھا

چند نکته را پیشنھاد کرده بودند، از جمله این که خیلی عالی خواھد بود، به جای چند نفر برای

کاشتن سبزیجات، از ھمه اھالی ده دعوت به عمل بیاوریم تا در این پروژه شرکت کنند.

ـ چه فکری در این باره داری؟ به ھر صورت آن قدر نفراتی نداریم که بتوانیم آن را اجرا کنیم.

ـ آمارگر پیشین پرسید: چقدر؟

ـ با یک حساب سرانگشتی، عاشق موسیقی شروع کرد. من در مدرسه ام ھیجده شاگرد دارم که

شش نفر از آنان دو برادر یا دو خواھر و یا دو خواھر و برادرند. با فرض این که بزرگ ترھا به دبیرستان

یا دانشکده در پایین دره می روند و احتماال چند نفری ھم مجردند و خانواده ھایی ھم ھستند که

 خانوار.١٠٠بچه ندارند و یا بازنشسته اند، با تمام این تفاصیل می گویم… کمتر از 

٧٩

ـ می گویم: پس با این حساب احتماال خواھیم توانست ده نفری را پیدا کنیم که این برنامه برایشان

جالب باشد.

ـ ھمسرم بدون داشتن ھیچ دلیلی می گوید، بیش تر از این ھا خواھیم بود.

. ھنوز شیوه ھای آماری در برنامه ریزی برای آمار و احتماالت ـ بی آن که پاسخی بدھم، می خندم

را به یاد داشتم. از فردای آن روز ماکس به سراغ کدخدا رفت. کلوتیلد در دفتر یادداشت روزانه

شاگردانش جمله ای برای والدین آنان نوشت. لورانس در و دیوارھای دھکده را از بیانیه پر کرد. یک

نشست در پسین فردای آن روز در سالن کناری قھوه خانه تشکیل شد. افرادی را که تا دقایقی

پیش می پنداشتم که بیشتر اھل حرفند تا اھل عمل، می دیدم که چگونه به طور فعال وارد عمل

شده اند! برای لحظه ای ھیچ کاری نداشتم جز این که سری به کامپیوترم بزنم. در صندوق پستی

الکترونیکی پیامی نبود. رفیق مکاتبه ایم، باید در حال رفع خستگی کارھای شب پیش باشد.
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الکترونیکی پیامی نبود. رفیق مکاتبه ایم، باید در حال رفع خستگی کارھای شب پیش باشد.



نگاھی به سایت گفتگوھا انداختم که آن ھم در نور آبی کم رنگی آرمیده بود. آثار آخرین مکاتبات مان

پاک شده و از بین رفته بودند. تصمیم گرفتم که کمی به تنھایی در دنیا گردش کرده و به سایت

ھای دیگر سری بزنم و اطالعاتی کسب کنم. دوست داشتم یک ذره بیش تر در باره افرادی که به

طور الکی و دروغین ادعای حق نوشتن قانون کلی و جامع اقتصاد یک جھان واحد و یگانه را دارند،

بدانم. افرادی که حتی کوچک ترین توجه ای به شرایط و اوضاع موجود ندارند.

برای پیدا کردن این موضوع در انترنت، واژه فراملیتی ھا را به عنوان تیتر و کلید اصلی برگزیده و تایپ

کردم. وقتی که صفحه مربوطه باز شد، رایانه سایت ھای زیادی را برای نگاه کردن پیشنھاد 

می کرد. نخستین واکنش من آن بود که به خود گفتم به جای خواندن آن ھا بھتر است که کتاب

داستان خود را برداشته و بروم در کنار آبشار بنشینم و بخوانم.

٨٠

حس کنجکاوی، شناخت حرفه ای من را برانگیخت تا سرانجام به توانایی و استعداد شاعری خودم

اعتماد کنم، زیرا ناچار به شاعری بودم. بر حسب اتفاق آدرسی را فشار دادم. از ھمان لحظه

خواندن نخستین تیتر فھمیدم که غریزه ام، مرا از راه به در و گمراه کرده است.

این به سود کاربران است

ھفته ای نیست که روزنامه نگاران با آب و تاب در باره ادغام و یکی شدن شرکت ھا و در باره خرید و

فروش آن ھا و بورس ھای معامالتی در بخش ھای اتوموبیل ھا، نفت، داروخانه ھا، بانک ھا، وسایل

مخابراتی… ننویسند. ھمیشه ھم این جمله معروف بر لبان و نوک زبان این خبرنگاران بزرگ ما

است: « این به سود مصرف کنندگان و کاربران است».  ھر بار که این سخن را می شنوم، از خودم

می پرسم، کدام بازویم را باید قطع کنم: راست یا چپ؟ برای منی که تا این اندازه بازوھایم را

دوست دارم، حقیقتا درد آور و شکنجه بزرگی است. با بازوی راست کار می کنم. در پایان ماه، به

محض آن که پول حقوقم در جیبم است، برای کمی تنوع ھم که شده، با دست چپم پرداخت 

می کنم. این درسته که دست چپم خیلی خوشبخت است زیرا ھمه چیز ارزانتر شده اند. این بدان

معناست که باید در جایی به خوبی صرفه جویی کرد. سرانجام به خود می گویم که روزنامه نگاران

حق دارند: این به سود کاربران است. با این حال، بیشتر بازاریان از کمبود و کاھش تعداد مشتری

می نالند. به نظر می آید برای تجارت خانه ھایی که گروه ھایی را تشکیل می دھند، نیز وضع بر

ھمین منوال است و در به ھمان پاشنه می چرخد. 
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٨١

چون روز به روز مشتریان کم و کمتر می شوند، بازرگانان در گروه ھایی گرد ھم می آیند تا ھر چه

قوی تر شوند. در این صورت آنان می توانند رقبای خود را ببلعند. ھر بار که یک تاجر، دیگری را می

بلعد، باز ھم فربه تر و پر توان تر می شود. یک برتری دیگری در آن چه که اقتصاد نرده بانی 

می نامیم، وجود دارد: ھر چه بیشتر بزرگ می شوند، به ھمان نسبت به کارکنان کمتری نیاز دارند.

 تا از بزرگ ترین شرکت ھای جھان که یک چھارم اقتصاد روی زمین را می چرخانند، تنھا٢٠٠امروزه 

٪) کارمندان دنیا را دارند. به عنوان نمونه نگاھی به شرکت نوواریس٧۵کم تر از یک در صد (دقیقا 

 از ترکیب بین١٩٩۶می اندازیم که در بخش کشاورزی شیمیایی شماره یک است. و در سال 

ساندوز و سیبا ـ جی جی، بزرگ ترین تولید کننده در نوع خود در آن زمان، در تاریخ فراملیتی ھا

یک شبه و با میلیون دالر درآمد داشت.[…] ٩۵است. در کمیسیون ھا و کار مزدھای قانونی، عدد 

 میلیارد دالر صعود کرد[…]. گر چه٨٢ میلیارد به ۶٣یک چشم به ھم زدن، سرمایه نووارتیس از 

سکه دو رو دارد و در سوی دیگر، این کار آثرات منفی خود را به ھمراه داشت: زایش نووارتیس باعث

از بین رفتن مشاغل زیادی شد که طبق معمول با شعارھای «صرفه جویی اقتصادی» یا «بازسازی»

 بالفاصله ارزش سھام این دو شرکت به طور بی سابقه ای باال رفت.ھر چه زودتر به اجرا در آمد.

[…] فقر می تواند به گسترش خود ادامه دھد، این عمل در مراکز مالی و ھم چنین توسط

خبرنگارانی که به طور بی اندازه ای از بازوان و دست رنج من ارتزاق می کنند، به عنوان پیروزی

منطق بازار، کم گفته و معرفی نمی شود.

ولی در حال حاضر، این فکر جدا مرا آزار می دھد و از خود می پرسم که آیا به زور و از روی ناچاری

بیشترین توجه ام را معطوف آن بازویی بکنم که پرداخت می کند و به آن یکی که کار می کند، توجه

زیادی نداشته باشم؟ ناگفته نماند، آن قدرھا ھم نسبت به آن بی تفاوت نخواھم بود که سرانجام از

دستش بدھم.

٨٢

ولی در صورتی که پولی برای خرید کردن و پرداختن، گیر دست چپم نیاید، چه بالیی بر سرش

خواھد آمد؟ 

آیا برای آن ھم، به نوبه خودش، خطر از بین رفتن وجود ندارد؟ 

با خود می گویم که اگر دوباره بیکار شوم، یقینا می توانم به آسانی یک خبرنگار بزرگی در تلویزیون

بشوم. در حقیقت دیگر کار سختی برای انجام دادن نمانده و کارھای این حرفه آسان شده است.

اگر می بینید ھمه آنان یک چیز مشترکی را تکرار می کنند، معنایش آن است که حتمن یک نفر به

تمامی آنان درس را یاد داده است. شاید ھم از قبل ھمه چیز برایشان بر روی کاغذی نوشته شده

است و آنان کاری به جز خواندن این پیش نوشته ھا ندارند. به ھر حال دارم خیاالتی می شوم.
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شوخی ام گرفته ولی در نھایت امر می دانم که خبرنگار و گوینده تلویزیون شدن کار خیلی سختی

است. برای کسی ھمانند من که ھیچ آشنا یا پارتی در آن جا ندارد، به طور خیلی صاف و پوست

کنده می توان گفت که تصور این کار، کامال غیر ممکن می باشد.

باز ھم به موضوع بخش کشاورزی شیمیایی خود برگردیم. درست پشت سر نووارتیس بالفاصله

مونسانتو و سپس زنکا، آگروو، دیون… را می بینیم. (مونسانتو؟ ولی آن سازنده زھر من به نام

آسپارتام بود! در آن ھنگام، به قول معروف، پیش داوری ھای احساساتی و شاعرانه ام را بازنگری

می کردم). به یمن تعداد زیادی از اتحادھا و خریدھا و بازخریدھا و ادغام ھای شرکت ھا، از این

پس، چند شرکت نامبرده یک موقعیت تسلط گرایانه ای را در دنیای صنایع بیوتکنولوژی داشته و بر

این صنعت حاکمند.

برنامه آنان؟ 

کنترل و بررسی تولید مواد غذایی جھان توسط سازمان ژنتیک ھای اصالح شده که پیروزی این

شرکت ھا برای جوامع به بھای گزافی تمام می شود و عواقب و بالیایی دارد که بعضی از آن ھا

عبارتند از: 

بیکار کردن میلیون ھا کشاورز، تھدید جدی زیستگاه، تردید و دو دلی در باره تندرستی مصرف

کنندگان و ھر چه متمرکزتر شدن کشاورزی در کشورھای صنعتی و در نتیجه افزایش فقر و نداری در

کشورھای جنوب.

بی شک آنان بی آنکه کوچک ترین تشویشی داشته باشند و بدون آن که ھیچ ھم و غمی از این

ھمه مسائل به دل خود راه دھند، به راه خود ادامه می دھند.

٨٣

خواھید گفت: ایست!

آیا ھیچ وقت نیروھای دولتی اجازه خواھند داد تا چنین چیز مشابه ای اتفاق بیافتد؟ البته که آری.

«قدرت ھای دولتی در برابر اراده آھنین صنعت کشاورزی غذایی، خیلی ضعیف تر از آنند که بتوانند از

حقوق مصرف کنندگانی ضعیف تر از خود دفاع کنند.»

«یک کارشناس اقتصادی سازمان ملل به اعالم این جمله بسنده می کند که: قطار به لرزش افتاده

و عمال در حال حاضر ھیچ راه و چاره ای برای نگھداشتن آن وجود ندارد.»

 را زیر١٩٩۵ میلیون ھکتار از کشتزارھای آمریکا، یعنی سه برابر بیش از ٣٢کشت ژنتیک تا به امروز 

پوشش خود دارد. نزدیک به یک چھارم سوجای مصرفی در صنایع غذایی از دانه ھای اصالح شده

٪ مواد خوراکی صنایع تجاری جھانی دارای سوجا۶٠ژنتیکی تھیه می شوند. این در حالی است که 

می باشند! تازه این ھمه اش نیست. در طی زمانی که در آمریکا شرکت ھای بزرگ، احزاب بزرگ

سیاسی و نمایندگان پارلمان مسئول تھیه و تنظیم آئین نامه ھا و مقررات و قوانین را با میلیون ھا

دالر آبپاشی می کردند، در ھمان زمان نمایندگان آن ھا «کودکس آلیمانتاریوس»، سازمان وابسته به
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سازمان ملل متحد و مسئول عادی سازی در زمینه ھای مسايل غذایی را زیر فشار قرار می دھند

تا از چسباندن اتیکت ھا و برچسب ھای غذاھای اصالح شده ژنتیکی بر روی این نوع از فرآورده ھا

ممانعت به عمل بیاورند. وقتی که آن ھا کار خود را با موفقیت به پایان می رسانند، بالفاصله از آن

به بعد سازمان جھانی تجارت، اعتبار و ارزش این تصمیمات را مانند قوانین بین المللی تعبیر و تفسیر

می کند. (بیا! باغت آباد انگوری! باز ھم دوباره سازمان جھانی تجارت!). از این پس ھر کشوری که

در آن خرده فروش ھایش با زدن برچسب مخصوص، مواد غذایی اصالح شده ژنتیکی را مشخص

نمایند، مورد بازخواست قرار گرفته و تنبیه خواھند شد! 

در حالی که بیشتر مصرف کنندگان فرانسوی مخالف وارد کردن مواد غذایی اصالح شده ژنتیکی به

بازار ھستند، چندی پیش دولت ژوسپن اجازه کشت نوعی از ذرت دستکاری شده را صادر کرد. 

٨۴

نمایندگان شرکت ھای مجتمع ژنتیک ـ صنعتی برای رام کردن و متقاعد ساختن ما به سخاوتمندی و

انسان دوستی شان، بی آن که ھیچ شک و تردیدی به خود راه دھند، تالش می کنند در گوش

ھای ما مانند ترجیع بند یک شعر، مرتبا حرف ھایی را بخوانند که پشیزی ارزش ندارند و مدت ھا

است که دیگر کھنه شده اند. این ھا دیگر حنایشان در پیش مردم رنگی نداشته و حرف ھایشان به

ھمان اندازه مبارزاتشان علیه گرسنگی در جھان و یا مبارزه برای از بین بردن محصوالت گیاھی

شیمیایی آلوده کننده زیستگاه خریدار دارد.

 کمپانی ادغام شده از دو شرکت «دلتا و پین لندر» (برای یادگیری نام آن١٩٩٨آیا وقتی که در سال 

خودتان را نرنجانید، چون مونسانتو آن را خرید و توی دل این غول رفت!) پروانه جواز «ترمیناتور» را

کسب کرده و آن را به ثبت می رساند، واقعا قصد پی گیری مسائل باال را داشت؟

تکنیک ترمیناتور (واقعا رو می خواھد که آن را تکنیک بنامند!) یک ژن دستکاری شده و تغییر یافته

کشنده ای را تولید می کند که مانع پرورش و رشد و نمو دانه ھای برداشت و درو برای بذر 

می شود. در نتیجه موجب بی بھره گی و عقیمی آن ھا می گردد. ھدف از این کار محروم کردن

کشاورزان از برداشت بخشی از محصول خود برای تخم بذر سال بعد و مجبور ساختن آنان برای

خرید مجدد و گران دانه ھای جدید از مونسانتو بود.

یقینا این ھم راھی بسیار زیبا برای ریشه کن کردن فقر و گرسنگی در دنیا است! اما در باره از بین

بردن فراورده ھای آلوده کننده، کافی است بدانیم که خریداران دانه ھای بذر تغییر جنسیت داده

شده مونسانتو، بنا به قراردادی که بسته اند، مجبورند برای نگھداری و بارور ساختن کشت شان از

داروی نابودکننده علف ھای ھرزه ساخت مونسانتو به نام «گلیفوسات» استفاده کنند. طبق

مطالعات دانشکده بھداشت عمومی دانشگاه کالیفرنیا، سومین عارضه بیماری ھای ناشی ار

داروھای شیمیایی علف کش، در میان کشاورزان از این ماده می آید.

می دانیم که بیشتر پیشرفت ھای علمی در زمینه ھای ژنتیک کشاورزی حاصل پژوھش ھای مراکز
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دولتی و به ھزینه ملت ھا است. آزمایشگاه ھای خصوصی تنھا در آخرین دقایق و مراحل نھایی این

زنجیره تحقیق، درست لحظه ای که قرار است باالخره این دستاورد به ثبت رسد، وارد صحنه 

می شوند. در این جا ھم یک بار دیگر مانند کارھای دیگر می بینیم که روند پر کردن جیب ھای

خصوصی چیزی است که ریشه در اموال عمومی دارد.

٨۵

ژان ـ پیر برالن محقق انستیتو ناسیونال پژوھش ھای کشاورزی می گوید: سرگذشت کشاورزی

ژنتیک نشان می دھد که این پدیده بشر را از باز تولید و تکثیر ارادی و اختیاری نسل خود و دیگر

موجودات زنده باز داشته و در این زمینه ھا از وی سلب ابتکار نموده و سبب گردیده تا اقکار به سوی

سرمایه گذاری و پول در آوردن کشیده شوند.

تنھا راھی که برایمان مانده آن است که آرزو کنیم تا بدتر از این ھا برایمان رخ ندھد: سیستم «فرار

ژن ھا» که در کشت و پرورش چغندر و منداب، بی چون و چرا به کار می رود، می تواند به خاطر

واگیر بودنش نظم طبیعت را در ابعاد وسیع به خطر اندازد.

سرمایه گذاران؟

اگر می خواھم در باره اساس و ساختمان اقتصاد واحد جھانی کمی بیشتر بدانم، باید برای تماس با

مخاطبم شتاب کنم. ھنگام بیرون آمدن از سایت اشتباھی را مرتکب شدم و اتفاقی نگاھی به

صفحه بعدی انداختم. در آن دم دیدم راھی جز این ندارم که تا پایان برنامه را بروم. آخه طرف مقابل

داشت از کلوتیلد حرف می زد.

مدارس فروشی 

ما مھارت و کاردانی خود را به خارج خواھیم فروخت. در ازای آن برنامه ای را پیش بینی می کنیم که

در سه سال آینده درآمدی برابر با دو میلیارد فرانک خواھد داشت. به نظرم بزرگ ترین معامله قرن

 می باشد.٢١

کی داره صحبت می کنه؟ صاحب یک بنگاه بزرگ بازرگانی؟ نه. این آقای کلود آلگر، وزیر آموزش و

پرورش ملی کشور فرانسه است! 

٨۶
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 می باشد.٢١
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٨۶

وقتی که قطره ای شربت در آب ریخته شود، آب رنگ آن را به خود خواھد گرفت. زمانی که جمھوری



خواھان دست راستی با افراطی گران ( طرفداران جبھه ملی فرانسه) وحدت کنند، رنگ حاصل کدر

و قھوه ای تیره خواھد شد. اگر یک بخش از خدمات عمومی و دولتی، روش ھای رایج زبان تجار را

استفاده می کند، در یک سرازیری بی بازگشت خصوصی سازی افتاده است. یعنی گور خود را با

دستان خود کنده است. دارایی ملت را به تجاری که از پیش تعیین گشته اند، واگذار خواھند کرد.

تاجرانی که کوچک ترین توجھی به نیازھا و خواسته ھای عمومی جامعه و مصرف کننده نداشته،

بلکه تنھا به فکر سود شخصی و استفاده ھر چه بیش تر خواھند بود.

عموما صحبت ھای این چنینی را کلمات قصار می گویند. این چه کلمه قصاری است و چه کسی از

آن بھره می برد؟

سال ھاست که در ایاالت متحده تجار غذاھای سرپایی (لقمک بخور و نمیر ـ م) و نوشابه ھای

کشنده (بخور و بمیر یا نخور و نمیر ـ م)، مانند پزشکان زنانی که در مواقع زایمان ھای سخت به

کمک چنگک مخصوصی کله بچه را گرفته و از رحم مادر بیرونش می کشند، چنگک ھای خود را برای

کشیدن مدارس به کام خود و به قصد سودھای کالن باز کرده اند. 

ثروتمندترین کشور روی کره زمین در این سال ھای اخیر در حالی که بودجه زندان ھای خود را دو

برابر کرده، بودجه آموزش و پرورش خودش را نصف می کند!

 ھزار فرانک می باشد، پنج برابر حقوق مدیر۵٠حقوق متوسط ماھانه یک زندانبان که معادل 

کنفرانس ھای یک دانشگاه است. دنیای شرکت ھا سوراخ دعا را پیدا کرده اند و فرصت به دست

آمده برای ھجوم به روزنه مزبور را به ھیچ وجه از دست نمی دھند. در پی ھمین برنامه است که

بعد از این وقتی دولت حاضر نیست دیگر در مدارس سرمایه گذاری کند، بخش خصوصی با اھدا

لوازم ویدیوئی پا پیش می گذارد. در قبال این عمل زیبای حمایت صنعتی، شاگردان تنھا موظفند به

برنامه ھایی که توسط افراد کارشناس و ماھر، با دقت فراوان تھیه شده اند و تقریبا نصف بیش تر آن

ھا حاوی تبلیغات و آگھی ھای تجارتی ھستند، نگاه کنند. در غیر این صورت تنبیھاتی برای آنان در

نظر گرفته خواھد شد.

 ـ م)،١٩شاگردان ژول فری (بنیان گذار مدارس دولتی الئیک، رایگان و اجباری در فرانسه در قرن 

ھمه با ھم و یک صدا از ته دل فریاد برمی آورند: 

چه وحشتناک! ما ھر گز نمی خواھیم که مدارس ما به حیاط خلوت و پستوی فروشگاه ھای زنجیره

ای بزرگ تبدیل شوند. 

ھم چنین شعار می دھند: این کارھا ھرگز در میھن ما مباد!

٨٧
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ارو» در مدارس توزیع کرد. خمیر دندان سیگنال با کامیونت ھای ویژه و سیار، دندان ھای بیش از

سی ھزار کودک را معاینه کرده است و ضدھا اسباب بازی و تبلیغات دلقک رونالد مک دونالد، در بین

بچه ھا پخش گردیده است. بی خود نیست که می گویند راه جھنم ھم با گل، فرش شده است!

این ھنوز اول کار است و به اصطالح فقط اولین ضربه ھای قلم حکاکی بر گاو ضندوق می باشد.

 ملت جھان که بیشترین دارایی٢٩کشورھای عضو «سازمان تعاونی و توسعه اقتصادی» (باشگاه 

دنیا را دارند)، ساالنه پنج ھزار و ھشت صد میلیارد فرانک به بودجه و ھزینه مدارس خود اختصاص

می دھند. چیزی که آز و طمع را برانگیخته و دھان آدمی را آب می اندازد.

امری که موجب دلواپسی طرفداران سیستم آموزشی یکسان و ھمگانی می شود، برخورد

مسئولین دولتی به این مسئله است. وقتی که می بینیم، آقایان ژوسپن و آله گر با دبدبه و کبکبه،

مدیر عامل اصلی مایکروسافت را به حضور می پذیرند، آن زمان پی می بریم که خصوصی سازی

آموزش و پرورش دولتی، از طریق آموزش از راه دور و توسط شبکه ھای انفورماتیک از قبل برنامه

ریزی شده است.

جرارد دوسلیس به ما چنین توضیح می دھد:

«برای این که خانواده ھا به مدارس بخش خصوصی روی آورند، در گام نخست آموزش ھای دولتی

در سطوح دبیرستانی و دانشگاھی را از محتوی خالی می کنند. در ھمان زمان، والدین باید ھزینه

ھای کالس ھای مدارس ابتدایی را که توسط کامپیوتر و انفورماتیک از راه دور تدریس می شوند،

بپردازند. کالس ھایی که بچه ھا را برای بازار کاری که در انتظارشان است، آماده می کنند.

در گام دوم به خود اجازه می دھند تا خبر شیوه تدریس و انواع سایت ھای انترنتی پولی در زمینه

ھای آموزشی را اعالم کنند.[…] و سرانجام توسط بنگاه ھای خصوصی یک کارت معتبر شایستگی

به عنوان جواز عبور کاری صادر می گردد که تاییدیه اخذ دیپلم است». 

نمایندگان «میزگرد صنایع اروپائیان» که نیروی فشار قوی کارفرمایان در کمیسیون بازار مشترک اروپا

می باشند، برای اعالم این که تعلیم و تربیت و دوره ھای کارآموزی [...] در موفقیت آینده شرکت

ھای خصوصی، مانند یک سرمایه گذاری دراز مدت، امری حیاتی محسوب می شوند، منتظر آمدن

بیل گیت به پاریس نشدند. آنان پا را از آن ھم فراتر گذاشته و به نمایندگی از طرف معلمین از «یک

درک و فھم ناقص از شرایط کلی امور اقتصادی و مفھوم و کارھای سوددھی» گله مند شده و

شکایت کردند.

٨٨

پس از دخالت بیش از پیش کادرھای شبکه ھای بزرگ در امر تربیت و توزیع مدیران دبیرستان ھا و

دانشکده ھا و ھنرستان ھا، گمان می شد که طولی نخواھد کشید تا چنین اشتباه بزرگی از سوی

کل جامعه معلمان از میان برود.

در باره آموزش از راه دور، مسئله راھبردی که نمایندگان «میزگرد صنایع اروپائیان» انجام می دھند،
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در حقیقت دو مرحله ای است:

از یک سوی، سودآوری آنی، از خیر سر افزایش حجم ارتباطاط تلفنی، فروش ابزار و محصوالت

کامپیوتری و بھره بردن از تعلیم و تدریس و دمیدن روح تجاری در آن، از سوی دیگر، سرمایه گذاری

دراز مدت، در جھت «انطباق کامل سیسم آموزش و پرورش به نیاز صنایع و کارخانجات و تامین منافع

آن ھا، آماده ساختن نیروی کار تربیت شده از راه دور، کاھش ھزینه آموزش حرفه و فن در کارگاه ھا

و شرکت ھا، پراکنده ساختن دانش آموزان و معلمانی که شورش ھای آنان ھمیشه ترسناک و

مسئله ساز است». 

سئوالی که یقینا در این جا برای یک فرد بد بین پیش می آید، دانستن این مطلب می باشد که آیا

این وظیفه جامعه است که باید خود را در خدمت شرکت ھای خصوصی در بیاورد یا بر عکس؟

اگر جامعه ھزینه ھای سرمایه گذاری در یک سیستم آموزشی را می پردازد، پس حق طبیعی آن

خواھد بود تا با اھداف و برنامه ھای خود که ھمانا نیازھای جامعه است، شھروندان خویش را تربیت

کند و اگر قرار باشد که شرکت ھا برای آینده مملکتی تصمیم بگیرند، ناگفته پیداست که جوانان را

در مدارس با توجه به سود خود و بنا به نیازھایشان، مانند مدادی به دلخواه خود تراشیده و آماده

بھره برداری خواھند ساخت.

٨٩

پاسخ به این پرسش در مورد مجتمع صنایع متشکل در «میزگرد صنایع اروپائیان»، ارزش روشن کردن

این مسئله را دارد که:

«باید به طور مشخص و قاطع مسئولیت دوره ھای آموزش ھای حرفه ای از طرف صنایع بر عھده

گرفته شود. […] به نظر می آید که دنیای آموزش و پرورش به دور نمای ضرورت ھمکاری الزم با

صنایع خوشبین نیست. […] تعلیم و تربیت باید به عنوان خدمات برای دنیای اقتصاد در نظر گرفته

شود. ما وقت زیادی برای از دست دادن نداریم.

و نیروھای دولتی؟ نیروھای دولتی به نوبه خود دعوت شده اند تا در باره مسئله ای که به طور

مشخص متخصصین و کار کشته ھای سازمان ھمکاری و توسعه اقتصادی برایشان تعیین کرده اند،

خود را متمرکز سازند: «تضمین نمودن دسترسی به آموزش برای آنانی که ھر گز یک سود دھی

تجاری نداشته و طرد و حذف آنان در جامعه مترادف و موکول خواھد بود به تشدید قواعدی که

دیگران به پیشرفت خود ادامه خواھند داد». پس باالخره آمریکائیان وقتی که از روش حذف استفاده

می کنند، حق دارند. شاید ھم الزم نباشد که وقت زیادی را در یک آموزش و پرورش، برای تحصیالت

دراز مدت و پر خرج از دست داد. به ویژه در باره کسانی که سرانجام به طور غیرقابل پرھیزی سر از

اداره بیکاری در خواھند آورد. بھتر است که یک راست و مستقیما در زندان ھا سرمایه گذاری کرد.

بازار سودآور، نما و چھره الزم صنعت، ارائه خدمت به دنیای اقتصاد… از خود می پرسم جامعه ای که

با این لحن صحبت می کند، چه آینده ای را برای فرزندان خویش تدارک دیده است؟ داشتم به برنامه
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آموزشی کلود آله گر 

می اندیشیدم که قصد داشت تعداد ساعات درسی فلسفه را کاھش داده و به جایش درس

تعلیمات مدنی بگذارد.

٩٠

یقینا این درست است که وقتی «الگوھا و نمادھای ضروری» تعلیم و تربیت در حال شکل گرفتن

ھستند، بسیار «با صرفه تر» خواھد بود تا به شاگردان به جای اندیشیدن، فرمانبرداری آموخته

شود. داشتم به کار خطرناک یک معلم تعلیمات اجتماعی فکر می کردم که وظیفه دارد تا به

شاگردانش توضیح دھد که در این آخرین روزھای قرن بیستم، چگونه در فرانسه رئیس شورای

نگھبان قانون اساسی، متھم به « سوء استفاده اموال عمومی»، از مھر و لطف رئیس جمھور

برخوردار شده و مورد حمایت قرار گرفت و سپس چند ماه بعد، چگونه این فرد نمک شناس، به

سھم خود با گفتن «مصونیت و غیر مسئول بودن» رئیس جمھور، به نجات او شتافت. 

وی گفت: نمی توان رئیس جمھور را به خاطر کرداری که اساسا به عنوان «برداشت غیر قانونی از

سود بر درآمد» در ھنگامی که شھردار پاریس یا رئیس حزب لیبرال بوده، به دادگاه کشاند. سپس

معلم باید زور بزند و تالش کند تا برای شاگردان شرح دھد، چرا مردم فرانسه که این ھمه عاشق و

پاکباخته تمدنند و فرزندان خود را برای آموزش به مدارس می فرستند، در خیابان ھا راه نمی افتند و

علیه این حقارت و ھتک حرمت فریاد نمی زنند.

از پنجره نگاھی به بیرون انداختم. حیاط مدرسه سوت و کور بود. صدای بچه ھایی را که در کالس

آواز می خواندند، می شنیدم. صدای کلوتیلد ھم که شاگردانش را ھمراھی می کرد، می آمد. به

خود گفتم، دوست داشتن موجودی ھم چون کلوتیلد، بزرگترین و زیباترین شانسی می باشد که

زندگی به من ارزانی داشته است. به درستی آرزو می کردم که ھم چنان سال ھا این شانس را

داشته باشم.

برای چشم نخوردن، نمی توانستم به تخته نزنم. چون در حال نوشتن نشانی گفتگویی در یک

سایت بودم، در طی زمانی که صفحه اینترنت کامپیوتر باز می شد، از خود می پرسیدم که اگر

زمانی بیل گیت روی مدارس دست بگذارد، باز ھم شاگردان حق خواھند داشت تا در این جا به

سرود خوانی خود ادامه دھند؟ آیا برای کسانی که وقتی برای تلف کردن ندارند، آواز خواندن،

سودآور است؟ خواندن آھنگ ھای تبلیغاتی و آگھی ھای تجارتی، شاید!

٩١

سایت مانند یک کویر برھوت، خلوت بود. فقط درست چند واژه، نشان از تعیین وقت تماس با مخاطب

ھمیشگی را داشت که برای پس فردا نوشته شده بود. ھم چنین پس از آن، نوشته زیر به چشم
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می خورد:

«اربابان تازه جھان»، نیازی به حکومت کردن مستقیم از سوی خود نمی بینند. دولت ھای کشورھا

به ھزینه ھای خود کار رتق و فتق امور این تازه به دوران رسیده ھا را بر گردن می گیرند.

٩٢

می خورد:
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٩٢



۶بخش 

گفتگو در زیر درختان

«ما دقیقا در دوران گذار خدایان از شکلی به شکل دیگر ھستیم. یعنی سمبل ھا و پرنسیپ ھای

بنیادی و پایه ای در حال تغییر شکل ھستند. این کار و شور و شوق ھای دوران کنونی می توانند

دردناک به نظر آیند که در حقیقت ما آن ھا را آگاھانه برنگزیده ایم، استحاله ای در اندرون آدمی

ھستند که در بخش ناآگاه نھاد بشری شکل می گیرند». (ث . ژ . یانگ)

ده نفر؟ کلوتیلد خیلی با شخصیت تر از آن بود که مرا دست بیاندازد و ریشخند بزند. در حقیقت،

حتی نمی دانم که چند نفر به دعوت ما پاسخ داده بودند. مطمئنا از صد نفر بیشتر بودند. در ھر

صورت تعدادمان آن قدر زیاد بود که در سالن بزرگ قھوه خانه جا نمی شدیم. از شانس خوب، ھوا

آفتابی بود. ھر کدام از حاضران در دستی یک صندلی و در دستی دیگر قھوه ای یا آبجویی یا

شربتی برداشته و در میدان بزرگی، در زیر درختان چناری که تازه شکوفه می زدند، دورادور، گرد ھم

نشستند. 

ماکس به روی صندلی رفته و پروژه را توضیح داد.

خیلی زود معلوم شد که نخست، شرکت کنندگان زیادی از بیرون روستای ما، به ویژه از ده پایین

دره، برای گوش کردن آمده بودند. 

دوم، حضور بیش از انتظار آن ھا در این نشست، یک طرحی باالتر از یک برنامه باغ سیفی کاری و

سبزی کاری را طلب می کرد. 

ھر کسی که می خواست در نوبت خودش سخنی بگوید، بنا به پیروی از ماکس روی صندلی خود

می رفت تا بدین ترتیب ھمه حاضرین، صدایش را بھتر بشنوند.

٩٣

زنی گفت: ما با آنچه که پیشنھاد می کنید، موافقیم و  برای ابتکاری که به خرج داده اید، از شما

سپاسگزاریم. بی گمان حضور امروز ما در اینجا، حاکی از آن است که از مدت ھا پیش تک تک ما در

فکر این مسئله بوده ایم. ولی ھر کسی دست تنھا در گوشه ای به طور پراکنده، کاری نمی تواند

۶بخش 

گفتگو در زیر درختان

«ما دقیقا در دوران گذار خدایان از شکلی به شکل دیگر ھستیم. یعنی سمبل ھا و پرنسیپ ھای

بنیادی و پایه ای در حال تغییر شکل ھستند. این کار و شور و شوق ھای دوران کنونی می توانند

دردناک به نظر آیند که در حقیقت ما آن ھا را آگاھانه برنگزیده ایم، استحاله ای در اندرون آدمی

ھستند که در بخش ناآگاه نھاد بشری شکل می گیرند». (ث . ژ . یانگ)

ده نفر؟ کلوتیلد خیلی با شخصیت تر از آن بود که مرا دست بیاندازد و ریشخند بزند. در حقیقت،
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شربتی برداشته و در میدان بزرگی، در زیر درختان چناری که تازه شکوفه می زدند، دورادور، گرد ھم

نشستند. 

ماکس به روی صندلی رفته و پروژه را توضیح داد.

خیلی زود معلوم شد که نخست، شرکت کنندگان زیادی از بیرون روستای ما، به ویژه از ده پایین

دره، برای گوش کردن آمده بودند. 

دوم، حضور بیش از انتظار آن ھا در این نشست، یک طرحی باالتر از یک برنامه باغ سیفی کاری و

سبزی کاری را طلب می کرد. 

ھر کسی که می خواست در نوبت خودش سخنی بگوید، بنا به پیروی از ماکس روی صندلی خود

می رفت تا بدین ترتیب ھمه حاضرین، صدایش را بھتر بشنوند.

٩٣

زنی گفت: ما با آنچه که پیشنھاد می کنید، موافقیم و  برای ابتکاری که به خرج داده اید، از شما

سپاسگزاریم. بی گمان حضور امروز ما در اینجا، حاکی از آن است که از مدت ھا پیش تک تک ما در

فکر این مسئله بوده ایم. ولی ھر کسی دست تنھا در گوشه ای به طور پراکنده، کاری نمی تواند



بکند. در این دوره و زمانه، گامی به جلو نھادن و رفتن با دیگران گفتگو کردن، کار آسانی نیست.

پس، سپاس! ما با شما ھستیم. (کف زدن شدید حضار)

مرد سالخورده ای که کاله کپی بر سر داشت، به نوبه خود شروع به سخن کرد: با گفته ھای

خانمی که اکنون سخن رانی کرد، موافقت دارم. من کشاورزی بازنشسته با تجارب زیادی ھستم.

اگر از بین جوانان، کسانی یادگیری آن را دوست داشته باشند، می توانند روی من حساب کنند. با

کمال میل در اختیارشان می باشم.

فردی با تعجب پرسید: در شگفتم که دھیار در اینجا حضور ندارد! 

دختر جوانی که کمی ھول و عصبی به نظر می آمد، گفت:

برای شروع کار، داشتن یک بستان خوب است. ولی ما باید ھشیار باشیم که یک کار سیاسی و

حرکت مھمی را داریم آغاز می کنیم. اگر موافق کاری که می کنیم، ھستیم، پس باید شورای

واقعی روستا را برقرار سازیم. 

در آن ھنگام کمی ھیاھو و ولوله برپا می شود. شخصی از بین جمعیت می گوید: او می خواھد

شورای ده درست کند؟ این خانم که اصال از اھالی دھکده ما نیست!

یکی به بغل دستی خود می گوید: تو او را می شناسی؟

فکر می کنم که دختر ربرت باشد. ھمانی که برای ادامه تحصیالتش به پاریس رفته است. 

باور کن که نشناختمش! زمان ھای کوچولویی اش، توپولی بود.

یک کس دیگر از بین جمعیت گفت: به ھر حال ما برای این کار، دھیار داریم.

ھمان شخص پیشین دوباره از غیبت دھدار تعجب کرد.

 کیلویی خود را به باالی صندلی اش بکشاند. وی چنین شروع کرد: ١٠٠اکنون نوبت فین بود که وزن 

نمی دانم که با رفتن روی صندلی کار خوبی کردم یا نه؟ دوست ندارم که در اینجا، کسی روز خود را

با یک تصادف به آخر برساند. به ویژه اگر آن کس خود من باشد. صدای خنده از ھمه جا بلند شد و

مردم او را تشویق می کنند. 

کسی داد می زند: محکم باش، فین!

یکی دیگر می گوید: برید کنار! اگر او یه وقتی بیفته، می تونه خطرناک باشه.

فین می گوید: اگر خوب دریافته باشم، مسبب ھمه این بدبختی ھا من ھستم. زیرا بنا به گفته

ھای آقای ماکس [(توجه فرمایید که ایشان را آقای ماکس صدا می کنم. اما نخستین باری که او را

بغل کردم، به روی من شاشید). (خنده شدید دوباره حضار و کف زدن ھای ممتد)]، من فرآورده

ھایی را می فروشم که برای تندرستی خوب نیستند.

٩۴

در این جا دوست دارم به شما بگویم که این محصوالت را من درست نمی کنم. اگر من آن ھا را 

می خرم، بدین جھت است که گران نیستند و شما ھم از من ھمیشه تولیدات ارزان قیمت می
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دختر جوانی که کمی ھول و عصبی به نظر می آمد، گفت:

برای شروع کار، داشتن یک بستان خوب است. ولی ما باید ھشیار باشیم که یک کار سیاسی و

حرکت مھمی را داریم آغاز می کنیم. اگر موافق کاری که می کنیم، ھستیم، پس باید شورای

واقعی روستا را برقرار سازیم. 

در آن ھنگام کمی ھیاھو و ولوله برپا می شود. شخصی از بین جمعیت می گوید: او می خواھد

شورای ده درست کند؟ این خانم که اصال از اھالی دھکده ما نیست!

یکی به بغل دستی خود می گوید: تو او را می شناسی؟

فکر می کنم که دختر ربرت باشد. ھمانی که برای ادامه تحصیالتش به پاریس رفته است. 

باور کن که نشناختمش! زمان ھای کوچولویی اش، توپولی بود.

یک کس دیگر از بین جمعیت گفت: به ھر حال ما برای این کار، دھیار داریم.

ھمان شخص پیشین دوباره از غیبت دھدار تعجب کرد.

 کیلویی خود را به باالی صندلی اش بکشاند. وی چنین شروع کرد: ١٠٠اکنون نوبت فین بود که وزن 

نمی دانم که با رفتن روی صندلی کار خوبی کردم یا نه؟ دوست ندارم که در اینجا، کسی روز خود را

با یک تصادف به آخر برساند. به ویژه اگر آن کس خود من باشد. صدای خنده از ھمه جا بلند شد و

مردم او را تشویق می کنند. 

کسی داد می زند: محکم باش، فین!

یکی دیگر می گوید: برید کنار! اگر او یه وقتی بیفته، می تونه خطرناک باشه.

فین می گوید: اگر خوب دریافته باشم، مسبب ھمه این بدبختی ھا من ھستم. زیرا بنا به گفته

ھای آقای ماکس [(توجه فرمایید که ایشان را آقای ماکس صدا می کنم. اما نخستین باری که او را

بغل کردم، به روی من شاشید). (خنده شدید دوباره حضار و کف زدن ھای ممتد)]، من فرآورده

ھایی را می فروشم که برای تندرستی خوب نیستند.

٩۴

در این جا دوست دارم به شما بگویم که این محصوالت را من درست نمی کنم. اگر من آن ھا را 

می خرم، بدین جھت است که گران نیستند و شما ھم از من ھمیشه تولیدات ارزان قیمت می



خواھید، بخرید. حاال اگر دوست دارید سبزیجات خودتان را به دست خود بکارید، ھیچ عیبی ندارد.

تنھا راھی که برایم می ماند، این است که در دکان را تخته کنم. در این صورت دیگر ھیچ وقت کسی

را با کاالھای خود مسموم نخواھم کرد.

وقتی که فین از صندلیش پائین آمد، دیگر ھیچ کس دوست نداشت، بخندد زیرا نخستین بار بود 

می دیدند که اشک ھای او بر گونه ھایش می ریزند.

مرد جوانی که موھایش را مدل آفریقایی گیس کرده و یقینا بچه محل نیست، داد می زند: ھمه این

ھا ناشی از جھانی شدن سرمایه داری است. این داستان مال پولدارھای بزرگ و چاق و چله

است. ھمواره کوچک ھا ھستند که تاوانش را می دھند.

یک نفر دیگر از بین جمعیت به باالی صندلی خویش رفت و فریاد زد: ترا نمی بینم.

یکی دیگر می گوید: فین را نمی توان در زمره کوچک تر ھا به شمار آورد.

جو دوباره از جدیت می افتد و  حالت شوخی به خود می گیرد. حتی خود فین ھم لبخندی می زند.

اگر این طوری پیش بره، جلسه افراد در زیر درخت، رنگ و بوی جدی نخواھد داشت. اگر بر حسب

اتفاق فردی از بانک جھانی از آنجا می گذشت، بی شک برای لحظه ای میخ کوب می شد و به

تماشای این مردم شجاع که تالش می کردند در بازی بزرگ آزادی و دموکراسی شرکت کنند، 

می نشست.

زمانی که تصمیمات مربوط به آنان، ھزاران کیلومتر دورتر گرفته می شوند، بدون آنکه حتی ھرگز

لحظه ای فکر کنند که نظرشان را جویا باشند یا حتی فقط به این قضیه بیاندیشند! می توان بعضی

اوقات از تغییر و تحول اوضاع جھان شگفت زده شد که این زیر و رو شدن در سایه یک تبادل نظر

ساده و عادی در زیر درختانی، روزی انجام گیرد. در گذشته ھا این کار صورت گرفته است.

به باور من، این گردھمایی به ماکس شباھت داشت: نشست بسیار گرم و شاد و باحالی بود.

بعضی ھا برای مدتی جیم می شدند تا بروند و پیاله ھای خود را در میکده بغلی پر کرده و دوباره

بازگردند و بنشینند.

٩۵

کم کم گروه ھای کاری زیادی ایجاد شدند. گروھی باید به دنبال محل زمین حاصلخیز می گشت. در

ھمان ھفته، یک گروه دیگر به نمایندگی از سوی جمع، می بایست با دھدار مالقات می کردند تا از

وی بخواھند که این قطعه زمین مورد نیاز را در اختیار اھالی ده بگذارد. یک اکیپ به ھمراه فین مامور

شد تا اندیشیده و چاره ای برای جایگاه و موقعیت دکان وی در مقررات جدید پیدا کرده، ھم چنین به

او کمک کنند تا محصوالت کم ضرری را پیدا کند.

یکی از ساکنین خانه ھای تعطیالتی از یک انجمنی سخن به میان آورد. انجمن «پیشه وران جھان»
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خواھید، بخرید. حاال اگر دوست دارید سبزیجات خودتان را به دست خود بکارید، ھیچ عیبی ندارد.

تنھا راھی که برایم می ماند، این است که در دکان را تخته کنم. در این صورت دیگر ھیچ وقت کسی

را با کاالھای خود مسموم نخواھم کرد.

وقتی که فین از صندلیش پائین آمد، دیگر ھیچ کس دوست نداشت، بخندد زیرا نخستین بار بود 

می دیدند که اشک ھای او بر گونه ھایش می ریزند.

مرد جوانی که موھایش را مدل آفریقایی گیس کرده و یقینا بچه محل نیست، داد می زند: ھمه این

ھا ناشی از جھانی شدن سرمایه داری است. این داستان مال پولدارھای بزرگ و چاق و چله

است. ھمواره کوچک ھا ھستند که تاوانش را می دھند.

یک نفر دیگر از بین جمعیت به باالی صندلی خویش رفت و فریاد زد: ترا نمی بینم.

یکی دیگر می گوید: فین را نمی توان در زمره کوچک تر ھا به شمار آورد.

جو دوباره از جدیت می افتد و  حالت شوخی به خود می گیرد. حتی خود فین ھم لبخندی می زند.

اگر این طوری پیش بره، جلسه افراد در زیر درخت، رنگ و بوی جدی نخواھد داشت. اگر بر حسب

اتفاق فردی از بانک جھانی از آنجا می گذشت، بی شک برای لحظه ای میخ کوب می شد و به

تماشای این مردم شجاع که تالش می کردند در بازی بزرگ آزادی و دموکراسی شرکت کنند، 

می نشست.

زمانی که تصمیمات مربوط به آنان، ھزاران کیلومتر دورتر گرفته می شوند، بدون آنکه حتی ھرگز

لحظه ای فکر کنند که نظرشان را جویا باشند یا حتی فقط به این قضیه بیاندیشند! می توان بعضی

اوقات از تغییر و تحول اوضاع جھان شگفت زده شد که این زیر و رو شدن در سایه یک تبادل نظر

ساده و عادی در زیر درختانی، روزی انجام گیرد. در گذشته ھا این کار صورت گرفته است.

به باور من، این گردھمایی به ماکس شباھت داشت: نشست بسیار گرم و شاد و باحالی بود.

بعضی ھا برای مدتی جیم می شدند تا بروند و پیاله ھای خود را در میکده بغلی پر کرده و دوباره

بازگردند و بنشینند.
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کم کم گروه ھای کاری زیادی ایجاد شدند. گروھی باید به دنبال محل زمین حاصلخیز می گشت. در
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وی بخواھند که این قطعه زمین مورد نیاز را در اختیار اھالی ده بگذارد. یک اکیپ به ھمراه فین مامور

شد تا اندیشیده و چاره ای برای جایگاه و موقعیت دکان وی در مقررات جدید پیدا کرده، ھم چنین به
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یکی از ساکنین خانه ھای تعطیالتی از یک انجمنی سخن به میان آورد. انجمن «پیشه وران جھان»
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مناسب و زیبنده برای تولیدکنندگان می باشد. وی ھمچنان به سخن رانی خود ادامه داده و گفت:



مواد غذایی توزیع شده توسط «پیشه وران جھان» خوبی اش در این است که اساسا فرآورده ھای

کشاورزی بیولوژی و طبیعی را عرضه می کنند. بھای آن ھا با توجه به کیفیت شان، زیاد گران

نیست، اما باید حقیقت را پذیرفت که آن ھا نسبت به دستاوردھای با کیفیت پایین شبکه ھای توزیع

زنجیره ای و سراسری، مطمئنا گرانترند. 

فردی بی آن که به روی صندلیش برود، داد زد: ما در روستا، شبکه پخش گسترده ای نداریم. تنھا

یک عمده فروشی ھست. 

خنده ھا به یک باره قطع شدند.

لورانس پیشنھاد کرد که بخشی از تولیدات را فروخته و با سودش یک صندوق پس اندازی درست

کنیم که به وسیله آن بتوانیم ھزینه ھای مازاد تولیداتی را که می خریم و رو دستمان می مانند،

تامین کنیم. کاری که در چارچوب موازنه تجاری باید انجامش دھیم. بدین طریق ھمه خواھند

توانست آن ھا را به قیمت مناسب بخرند.

یکی از حاضران اعتراض خود به این موضوع را چنین بیان داشت: با این شیوه ای که ھمانند نوعی از

تعاونی است، برنده اصلی آن ھایی خواھند شد که امکان بیشری دارند. زیرا آنان قادر خواھند بود

بیشتر از دیگران محصول بخرند. بدون اینکه سخنی از این به میان آوریم که اگر آن ھا را با ھمین

قیمت برای فروش در بقالی بگذاریم، ھمه بدون نیاز به شرکت و ھمکاری در برنامه ما، بسیار آسان

از مزایای آن بھرمند خواھند شد.

٩۶

به نظرم آنچه که به این گونه گفتگوھا غنای ویژه ای می بخشد و پر بار می سازد، آن است که

ھمیشه کسی پیدا می شود تا انگشت روی نکته ای گذارد که پیش تر به فکر کسی نرسیده است

و سرانجام مسئله را فیصله دھد.

در این ھنگام برای نخستین بار بر روی صندلی ام رفته و گفتم: چیزی که به من مربوط می شود،

این است که عالقه ای ندارم تا برای کوه نوردانی که لباس ھای رنگی فلورسانسی بر تن دارند،

کشت کنم. 

کلوتیلد به میان سخنان من پرید و گفت: مھم نیست، چون که در نھایت برندگان اصلی،

تولیدکنندگان کوچک آفریقایی خواھند بود.

ماکس پیشنھاد کرد: بعدا، در عوض از فین درخواست خواھد شد تا در نقش یک روانشناس کودک

به آن ھا توضیح دھد که جعبه ھای خالی و آشغال ھای خود را در راه پرت نکنند.

از پنداشت ھایی که مسائل را این چنینی می دیدند، خوشم می آمد. با این وجود تصمیم گرفته

شد که یک گروھی برگزیده شود تا ماموریت داشته باشد در باره مشکالت اقتصادی برنامه ریزی و

چاره جویی کند.
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٩٧

زن با شرمندگی پاسخ می دھد: روی پاھایم ایستاده ام.

مردی گفت: من وقت زیادی ندارم و سرمایه کمی دارم. از دوران کودکی، طرح آبی که صحبتش را

کردید، به خوبی می شناسمش. به نظرم پیشنھاد شما ایده خیلی خوبیه. مسلما، قوانین

زیستگاھی را باید رعایت کرد.

زن مزبور که ھنوز سرپا در روی صندلیش دیده می شد، بی آن که صدایی از او شنیده شود، گریه

می کرد. آفتاب فقط به صورتش افتاده بود، چون که خورشید در پشت کوه ھا در حال ناپدید شدن

بود.

گاھی اوقات چون زمان خیلی زود می گذرد، آدم دیوانه می شود. ھوا یک دفعه تاریک و خنک شد.

ماکس پیشنھاد کرد که یک نشست دیگر در ھفته آینده برگزار شود. جمعیت پراکنده شدند. گروه

گروه، ھمه یک دیگر را برای غذا خوردن در پیش خود دعوت می کردند.

ـ در حالی که کلوتیلد بازوانش را در بازوانم داشت می پیچاند، گفت: ای کاش می توانستیم زیر

ستارگان زیبا بخوابیم.

ـ گفتم: ممکن است که ھوا سرد شود.

ـ کیسه خواب ھایی با پر عالی داریم. دوست دارم که امشب کمی آسمان را تماشا کنم.

یک پناه گاه کوچولویی در دل سنگی که از خانه مان دور نبود، می شناختم. گفتم اگر زمانی میزان

رطوبت زیاد شد، می توانیم زود به خانه بر گردیم.

دو ساعت بعد، کامال شب شده بود. آخرین لقمه ھایم ته کشیدند. روی علف ھا یک پتوی ضد آب

پھن کردم. سپس یواشکی ھر دو در کیسه خواب ھایمان خزیدیم. دست ھم دیگر را گرفته بودیم.

به جنگل ستارگانی که انگار در آسمان در حرکت بودند، نگاه می کردیم.

ـ کلوتیلد گفت: به آن زن بی کس و دست تنھا با دو بچه اش می اندیشم. حتی ھمسایگانش ھم

نمی دانستند که بیکار است!

٩٨

ـ می گویم برای این که مردم دیگر به اندازه کافی با ھم حرف نمی زنند.

ـ کلوتیلد می گوید: جالبه، تازه شانس آوردیم که در پاریس نیستیم.

ـ می گویم: فکر می کنم، این کار ھیچ ربطی به زندگی در پاریس یا در روستا ندارد، چیزی است که

بدون آنکه متوجه اش باشیم، بر سرمان آمده است. فیلم «نگاه خیره اولیس» از «تئو آنجلو پولوس»

را به یاد داری؟ «به آرامی و با آھستگی در دنیایی می خوابیم، ناگھان و سراسیمه در دنیای دیگری

از خواب می پریم».

ـ کلوتیلد می گوید: آری حق با توست. این چیزی که متوجه آمدنش نشدیم، ذره ذره آمد و ما وقتی

٩٧
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یک دفعه چشم باز کردیم، دیدیم که ھمه جا را فرا گرفته است.

ـ می گویم: ما انسان ھا زندگی دسته جمعی را فراموش کرده ایم. آن قدر غرق مشغولیات و

گرفتاری ھای خود شده ایم که فکر می کنیم دیگر نیازی به دیگران نداریم.

ـ چون می پنداریم که به دیگران نیازی نداریم، بنابر این نسبت به چیزھایی که اتفاق می افتند،

عالقه ای از خود نشان نمی دھیم.

ـ نه نسبت به ھمسایگان خود و نه نسبت به آن سر دنیا.

ناگھان انگار که کسی به یک باره لحاف را کشیده باشد، اکنون ناچاریم کامال با چشمان باز بنگریم.

ھنگامی به این زن بیکار می اندیشم…

کاری که این زن باید بکند، آن است که یکی را پیدا کند. ـ می گویم:

احساس کردم که دستان کلوتیلد در میان دستانم منقبض شدند.

ـ پرسید: منظورت از این گفته چیه؟

ـ مکثی کرده و گفتم: ھیچی. به نظر تو تنھا زیستن با دو بچه کار خوبی است؟

ـ حتی نمی توانم بپندارم که با بیکاری چه می کند؟ چیزی که باید برای این زن انجام داد، پیدا کردن

یک کار برایش است.

مسائل مربوط به زندگی و روابط عاطفیش به خودش مربوط می شود و ھیچ ربطی به من و تو ندارد.

کلوتیلد دستش را زود کشید. در صدایش خشم را مشاھده می کردم. کامال ھاج و واج شده بودم.

تا آن ھنگام ھر گز بگو مگوی مان نشده بود.

٩٩

ـ می گویم: از چیزی که اتفاق می افتد، سر در نمی آورم.

ـ آیا در باره یک مرد ھم این طوری می گفتی؟ می خواھم بدانم که آیا در باره یک مرد تنھا و بیکار

ھم ھمین حرف ھا را می زدی؟ آیا می گفتی برایش خوبه که یکی را پیدا کند؟ آیا معموال 

نمی گفتی برایش خوبه که یک کاری پیدا کند؟

چرا باید یک زن محکوم به این باشد که زندگی عاطفی خود را فدای زندگی اقتصادیش نماید؟

ـ می گویم: خشمگین نشو! نمی دانستم.

ـ چه چیزی را نمی دانستی؟

ـ که با گفتن چنین سخنی، ترا آزرده خاطر و احساسات ترا جریحه دار خواھم کرد.

ـ تو کودنی؟ چی ھستی؟ این نه تنھا ھیچ ربطی به رنجش خاطر من نداره، بلکه به احساسات من

ھم ھیچ ربطی نداره. این یک مسئله ریشه ای جوامع بشری است. تحت پوشش تقسیم

مسئولیت ھا و کارھا، اغلب این کارھا با روابط استیالجویانه شکل گرفته اند. مرد موجودی قوی

است. زمانی که زن در غار با بچه ھا مانده و در دور و بر خویش به چیدن تمشک و توت مشغول بود،

این مرد بود که به شکار یا جنگ می رفت. تصویر خوبی است، با این وجود کمی لعابش زیاد شده و

یک دفعه چشم باز کردیم، دیدیم که ھمه جا را فرا گرفته است.

ـ می گویم: ما انسان ھا زندگی دسته جمعی را فراموش کرده ایم. آن قدر غرق مشغولیات و

گرفتاری ھای خود شده ایم که فکر می کنیم دیگر نیازی به دیگران نداریم.

ـ چون می پنداریم که به دیگران نیازی نداریم، بنابر این نسبت به چیزھایی که اتفاق می افتند،

عالقه ای از خود نشان نمی دھیم.

ـ نه نسبت به ھمسایگان خود و نه نسبت به آن سر دنیا.

ناگھان انگار که کسی به یک باره لحاف را کشیده باشد، اکنون ناچاریم کامال با چشمان باز بنگریم.

ھنگامی به این زن بیکار می اندیشم…

کاری که این زن باید بکند، آن است که یکی را پیدا کند. ـ می گویم:

احساس کردم که دستان کلوتیلد در میان دستانم منقبض شدند.

ـ پرسید: منظورت از این گفته چیه؟

ـ مکثی کرده و گفتم: ھیچی. به نظر تو تنھا زیستن با دو بچه کار خوبی است؟

ـ حتی نمی توانم بپندارم که با بیکاری چه می کند؟ چیزی که باید برای این زن انجام داد، پیدا کردن

یک کار برایش است.

مسائل مربوط به زندگی و روابط عاطفیش به خودش مربوط می شود و ھیچ ربطی به من و تو ندارد.

کلوتیلد دستش را زود کشید. در صدایش خشم را مشاھده می کردم. کامال ھاج و واج شده بودم.

تا آن ھنگام ھر گز بگو مگوی مان نشده بود.

٩٩

ـ می گویم: از چیزی که اتفاق می افتد، سر در نمی آورم.

ـ آیا در باره یک مرد ھم این طوری می گفتی؟ می خواھم بدانم که آیا در باره یک مرد تنھا و بیکار

ھم ھمین حرف ھا را می زدی؟ آیا می گفتی برایش خوبه که یکی را پیدا کند؟ آیا معموال 

نمی گفتی برایش خوبه که یک کاری پیدا کند؟

چرا باید یک زن محکوم به این باشد که زندگی عاطفی خود را فدای زندگی اقتصادیش نماید؟

ـ می گویم: خشمگین نشو! نمی دانستم.

ـ چه چیزی را نمی دانستی؟

ـ که با گفتن چنین سخنی، ترا آزرده خاطر و احساسات ترا جریحه دار خواھم کرد.

ـ تو کودنی؟ چی ھستی؟ این نه تنھا ھیچ ربطی به رنجش خاطر من نداره، بلکه به احساسات من

ھم ھیچ ربطی نداره. این یک مسئله ریشه ای جوامع بشری است. تحت پوشش تقسیم

مسئولیت ھا و کارھا، اغلب این کارھا با روابط استیالجویانه شکل گرفته اند. مرد موجودی قوی

است. زمانی که زن در غار با بچه ھا مانده و در دور و بر خویش به چیدن تمشک و توت مشغول بود،

این مرد بود که به شکار یا جنگ می رفت. تصویر خوبی است، با این وجود کمی لعابش زیاد شده و



زیاده روی می شود. در حالی که می دانیم زنان کشورھای فقیر، ھشت برابر بیش تر از مردان بار

می برند، برای رفتن به بازار برای خرید، برای رفتن به گندم زار، شالی زار، مرغزار، جمع آوری ھیزم

و برای آب آوردن، پنج برابر بیشتر از مردان خود راه می روند. ھشت ساعت در روز کار می کنند. اگر

باز ھم مایلی بیشتر بدانی، بد نیست اضافه کنم که زنی پس از این ھمه کار خسته و کوفته 

می شود، تازه ھمسرش ( مثال می گویند ھمسرش) فرصت را غنیمت شمرده و به جانش افتاده و

مشت و لگد بارانش می کند.

 تن بار در سال به فاصله کیلومترھا حمل می کنند در حالی٨۶در تانزانیا زنان سالم به طور میانگین 

 ساعت در سال صرف راه رفتن در١٨۴٢ تن می باشد. آنان ١١که این رقم در نزد مردان تنھا 

 ساعت برای مردان است.۴٩٢کشتزارھا یا برای آوردن آب می کنند که این رقم فقط 

١٠٠

آیا تو می دانی نیمی از زنانی که در بزرگ ترین حلبی آبادھا (بشکه شھر) بانکوک زندگی می کنند،

٪ زنان به خاطر٨٠به طور منظم و مرتب از شوھرانشان کتک می خورند و در سانتیاگوی شیلی 

تجاوزات و خشونت ھای موجود در کانون خانواده ھای خود، شکایت دارند؟

در این میان، پارازیتی ول می کنم که مسلما نباید به ھیچ وجه آن را به زبان می آوردم.

ـ می گویم نمی دانستم که تو فمینیست و طرفدار رھایی زنان از ستم مردان ھستی.

در این لحظه او از کوره در می رود. خیال کردم که کوھستان داره منفجر می شود. تا به حال او را تا

به این اندازه خشمناک ندیده بودم. داشت حسابی به خدمتم می رسید. ھر گز جرأت نخواھم کرد

تا نام ھایی را که به من نسبت می داد، در این جا بر زبان آورده و تکرار کنم. حتی نمی دانستم که

کلوتیلد چنین اسامی را می شناسد. خیلی از آن ھا را خود من ھم نمی دانستم. دیگه نمی

دانستم چه باید کرد؟ به خود می گفتم که حتمن صدای زوزه ھا و جیغ ھایش را در دھکده ھمه

شنیده باشند. تالش نمودم برای آرام کردنش، بغلش کنم.

ـ ولم کن بابا! انگار که تو ھیچی نمی فھمی! نمی خواھم که تو بغلم کنی. نمی خواھم که تو ذره

ای از احساسات ناچیز خودت را قاتی این مسئله بکنی. تنھا به طور خیلی ساده از تو می خواھم تا

در باره آنچه که گفتی، نظرت را یک قدری بیش تر توضیح دھی. با من ھمانند مردی که با یک خانم

حرف می زند، سخن بگو! برایم شرح بده که چرا گفتی یک زن بیکار نباید دنبال کار بگردد، بلکه

بایستی در پی مردی برای زیستن با او باشد؟

اکنون این بار نوبت من بود تا از کوره در رفته و بگویم، من این حرف را نزدم و دوست دارم بدانم که

چرا این طوری شدی؟ ما می توانیم مانند دو آدم بزرگ، درست و حسابی گفتگو کنیم، نه؟

ـ می توانیم صحبت کنیم؟ فوق العاده است! توانستن گفتگو کردن واقعا چه شانسی است. برای

یک بار ھم که شده مردی بی آن که زنی را بزند، می خواھد با او حرف بزند. احمق ترین احمق ھا

خواھم بود که اگر از موقعیت به دست آمده استفاده نکنم.

زیاده روی می شود. در حالی که می دانیم زنان کشورھای فقیر، ھشت برابر بیش تر از مردان بار

می برند، برای رفتن به بازار برای خرید، برای رفتن به گندم زار، شالی زار، مرغزار، جمع آوری ھیزم

و برای آب آوردن، پنج برابر بیشتر از مردان خود راه می روند. ھشت ساعت در روز کار می کنند. اگر

باز ھم مایلی بیشتر بدانی، بد نیست اضافه کنم که زنی پس از این ھمه کار خسته و کوفته 

می شود، تازه ھمسرش ( مثال می گویند ھمسرش) فرصت را غنیمت شمرده و به جانش افتاده و

مشت و لگد بارانش می کند.

 تن بار در سال به فاصله کیلومترھا حمل می کنند در حالی٨۶در تانزانیا زنان سالم به طور میانگین 

 ساعت در سال صرف راه رفتن در١٨۴٢ تن می باشد. آنان ١١که این رقم در نزد مردان تنھا 

 ساعت برای مردان است.۴٩٢کشتزارھا یا برای آوردن آب می کنند که این رقم فقط 

١٠٠

آیا تو می دانی نیمی از زنانی که در بزرگ ترین حلبی آبادھا (بشکه شھر) بانکوک زندگی می کنند،

٪ زنان به خاطر٨٠به طور منظم و مرتب از شوھرانشان کتک می خورند و در سانتیاگوی شیلی 

تجاوزات و خشونت ھای موجود در کانون خانواده ھای خود، شکایت دارند؟

در این میان، پارازیتی ول می کنم که مسلما نباید به ھیچ وجه آن را به زبان می آوردم.

ـ می گویم نمی دانستم که تو فمینیست و طرفدار رھایی زنان از ستم مردان ھستی.

در این لحظه او از کوره در می رود. خیال کردم که کوھستان داره منفجر می شود. تا به حال او را تا

به این اندازه خشمناک ندیده بودم. داشت حسابی به خدمتم می رسید. ھر گز جرأت نخواھم کرد

تا نام ھایی را که به من نسبت می داد، در این جا بر زبان آورده و تکرار کنم. حتی نمی دانستم که

کلوتیلد چنین اسامی را می شناسد. خیلی از آن ھا را خود من ھم نمی دانستم. دیگه نمی

دانستم چه باید کرد؟ به خود می گفتم که حتمن صدای زوزه ھا و جیغ ھایش را در دھکده ھمه

شنیده باشند. تالش نمودم برای آرام کردنش، بغلش کنم.

ـ ولم کن بابا! انگار که تو ھیچی نمی فھمی! نمی خواھم که تو بغلم کنی. نمی خواھم که تو ذره

ای از احساسات ناچیز خودت را قاتی این مسئله بکنی. تنھا به طور خیلی ساده از تو می خواھم تا

در باره آنچه که گفتی، نظرت را یک قدری بیش تر توضیح دھی. با من ھمانند مردی که با یک خانم

حرف می زند، سخن بگو! برایم شرح بده که چرا گفتی یک زن بیکار نباید دنبال کار بگردد، بلکه

بایستی در پی مردی برای زیستن با او باشد؟

اکنون این بار نوبت من بود تا از کوره در رفته و بگویم، من این حرف را نزدم و دوست دارم بدانم که

چرا این طوری شدی؟ ما می توانیم مانند دو آدم بزرگ، درست و حسابی گفتگو کنیم، نه؟

ـ می توانیم صحبت کنیم؟ فوق العاده است! توانستن گفتگو کردن واقعا چه شانسی است. برای

یک بار ھم که شده مردی بی آن که زنی را بزند، می خواھد با او حرف بزند. احمق ترین احمق ھا

خواھم بود که اگر از موقعیت به دست آمده استفاده نکنم.



ـ باشد! موافقم. از چه چیزی می خواھی سخن بگویی؟

١٠١

از دختر کوچولویی که طالبان ھا به خاطر الک ناخن ھایش، انگشتانش را بریدند؟ نه؟ 

تو نمی خواھی از افغانستان صحبت کنی، نه؟ باشد. خوب، پس از آمریکا؟ آمریکا کشوری که برایت

جالب است. نیرومندترین و ثروتمندترین کشور جھان، ھر گاه که ھوس می کند، عراق و صربستان را

بمباران می کند. به چین درس حقوق بشر داده و موبوتو را سرنگون می سازد و کابیال را به جایش

می نشاند. آیا می دانی که تنھا در ایاالت متحده در ھر نه دقیقه، زنی از تجاوز و خشونت ھمسرش

به حقوق خویش زجر می کشد؟ فرانسه چی؟ میل نداری که کمی از اوضاع فرانسه گفتگو کنیم؟

آیا می توانی فقط تصورش را بکنی که در کشور متمدن جنده خانه تو در ھر ربع ساعت زنی مورد

تجاوز قرار می گیرد و زنان سی در صد کمتر از مردان در تمامی کارھای کوچک حقوق می گیرند؟

یک نفر از ھر پنج زن کارمند و حقوق بگیر مورد تجاوز و سوء استفاده قرار می گیرد؟ آیا می دانی که

زنان در مجلس شورای ملی، از ھر ده کرسی، تنھا حق یک کرسی را دارند که کمتر از میانگین

جھانی می باشد؟ در بخش پژوھش ھای علمی ده در صد پست ھا را دارند؟

ـ می گویم: باشه! قبول! نمی دانستم.

ـ نه، تو نمی توانی این حرف را بزنی. گفتن این که نمی دانستم، خیلی آسانه. با این که ھنوز

خشمگین بود، ولی احساس می کردم که صدایش در حال آرام شدن است. خشم اش را بیرون

ریخته و خودش را خالی کرد و گفت: نمی دانم راحتی جان است. ما حق نداریم که ندانیم…

ـ می گویم مرا ببخش، حق با توست. این ھا چیزھایی ھستند که ھمه مردان باید بدانند. 

این بار ھنگامی که در آغوشش گرفتم، مرا به عقب پس نزد.

او پشتش را به من کرد و من ھم به خودم فشارش دادم. 

چند لحظه بعد احساس کردم که خودش را جمع و جور کرد و گفت: نمی دانم چه کسی این حرف

ھا را به من یاد داده است. اما ھر کسی که بوده، از من قوی تر بوده. 

نمی دانستم که تا این اندازه عصبانیت و خشم در اندرون خویش دارم! خودت می دانی که این

کارھای تو چیزی از احساسات مرا تغییر نمی دھد.

١٠٢

ـ در دل شب با لبخندی گفتم، فھمیدمش. یک کار عجیب و غریب خنده داری بود.

چند لحظه بعد، با کشیدن آه کوچولویی که بخارش را در ھوای سرد و در حال باال رفتن می دیدم،

گفت:

ـ جھانی شدنی که این روزھا رویش کار می کنی، سیستمی است که بر مبنای تفکرات

ـ باشد! موافقم. از چه چیزی می خواھی سخن بگویی؟

١٠١

از دختر کوچولویی که طالبان ھا به خاطر الک ناخن ھایش، انگشتانش را بریدند؟ نه؟ 

تو نمی خواھی از افغانستان صحبت کنی، نه؟ باشد. خوب، پس از آمریکا؟ آمریکا کشوری که برایت

جالب است. نیرومندترین و ثروتمندترین کشور جھان، ھر گاه که ھوس می کند، عراق و صربستان را

بمباران می کند. به چین درس حقوق بشر داده و موبوتو را سرنگون می سازد و کابیال را به جایش

می نشاند. آیا می دانی که تنھا در ایاالت متحده در ھر نه دقیقه، زنی از تجاوز و خشونت ھمسرش

به حقوق خویش زجر می کشد؟ فرانسه چی؟ میل نداری که کمی از اوضاع فرانسه گفتگو کنیم؟

آیا می توانی فقط تصورش را بکنی که در کشور متمدن جنده خانه تو در ھر ربع ساعت زنی مورد

تجاوز قرار می گیرد و زنان سی در صد کمتر از مردان در تمامی کارھای کوچک حقوق می گیرند؟

یک نفر از ھر پنج زن کارمند و حقوق بگیر مورد تجاوز و سوء استفاده قرار می گیرد؟ آیا می دانی که
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جھانی می باشد؟ در بخش پژوھش ھای علمی ده در صد پست ھا را دارند؟

ـ می گویم: باشه! قبول! نمی دانستم.

ـ نه، تو نمی توانی این حرف را بزنی. گفتن این که نمی دانستم، خیلی آسانه. با این که ھنوز

خشمگین بود، ولی احساس می کردم که صدایش در حال آرام شدن است. خشم اش را بیرون

ریخته و خودش را خالی کرد و گفت: نمی دانم راحتی جان است. ما حق نداریم که ندانیم…

ـ می گویم مرا ببخش، حق با توست. این ھا چیزھایی ھستند که ھمه مردان باید بدانند. 

این بار ھنگامی که در آغوشش گرفتم، مرا به عقب پس نزد.

او پشتش را به من کرد و من ھم به خودم فشارش دادم. 

چند لحظه بعد احساس کردم که خودش را جمع و جور کرد و گفت: نمی دانم چه کسی این حرف

ھا را به من یاد داده است. اما ھر کسی که بوده، از من قوی تر بوده. 

نمی دانستم که تا این اندازه عصبانیت و خشم در اندرون خویش دارم! خودت می دانی که این

کارھای تو چیزی از احساسات مرا تغییر نمی دھد.

١٠٢

ـ در دل شب با لبخندی گفتم، فھمیدمش. یک کار عجیب و غریب خنده داری بود.

چند لحظه بعد، با کشیدن آه کوچولویی که بخارش را در ھوای سرد و در حال باال رفتن می دیدم،

گفت:

ـ جھانی شدنی که این روزھا رویش کار می کنی، سیستمی است که بر مبنای تفکرات



مردساالری پایه گذاری شده است. اگر زنان ماموریت سازمان دھی و اداره جوامع را داشتند، ھر گز

چنین دنیای وحشی و بربریت را نداشتیم.

در آن ھنگام به نظرم کمی تندروی می کرد، ولی کامال حواسم بود که عکس العمل نشان ندھم. به

فشردن دستانم به دور کمرش بسنده کردم. می خواستم به او اطمینان دھم که به عنوان یک مرد،

ھر گز به خاطر زن بودنش، آسیبی به وی نرسانم و اذیتش نکنم و از او در برابر ھمه نامالیمات و

خشونت ھای جھان پشتیبانی خواھم کرد.

ـ در حالی که چرت می زد، گفت: به این سادگی ھا ھم نیست. من از تو انتظار پشتیبانی ندارم.

توقع من از تو، شناخت بھتر و درک بیشتر است. کمی ساکت شد و دیگر سخنی نگفت. پنداشتم

که در خواب فرو رفت. کاری که برای من ھم بد نبود. زیرا به تنھایی نیاز داشتم و می خواستم که

کمی در عالم خودم باشم و بیاندیشم. آیا انتظار داشت که او را خوب شناخته و درکش کنم؟ چه

منظوری از این حرف ھا داشت؟ احساس عجیب و غریبی به من دست داده بود. تپش بدن موجودی

را که در آغوشم کز کرده بود، از ورای کلفتی لحاف گرم و نرم مشاھده می کردم. در عین حال که

خودش را با من کامال خودمانی می دید، باز در ھمان حال خودش را نسبت به من بیگانه یافته و به

خویشتن می گفت: تا حتی نمی دانم که آن کیه؟ اما در سکوت او حکمتی بود و آدم را به اشتباه

می انداخت. ھنوز در خواب عمیق فرو نرفته بود و گویا ھم چنان حرف ھایی برای گفتن داشت.

ـ در ھر صورت کوشش کن به حرف ھایم بیاندیشی. نباید در شرایط کنونی، حتی به مغزت ھم

خطور کند که بخواھی برایم بچه بسازی.

١٠۴

فکر می کنم تا این ساعت برای شنیدن درخواستی که او از من داشت، ھنوز به اندازه کافی شاعر

نبودم. اندامش در میان مال من جایش را باز یافته بود. او دیگر تکان نمی خورد.
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٧بخش 

از حقوق ملل تا حقوق سرمایه داران

«این پیمان نامه ما را به سوی تغییری واقعی و بنیادی در تمدن بشری سوق می دھد. 

ما از دوران حکومت مردم بر مردم و حق تعیین سرنوشت ملل به وسیله خودشان، 

به دوران تازه تعیین سرنوشت و حقوق آنان به دست سرمایه گذاران، گذر می کنیم»

(بیانیه مطبوعاتی شرکت سینماگران فیلم ساز)

بامداد فردای آن روز، زودتر از عادت ھمیشگی در جلوی کامپیوترم بودم. سرمای دم دمای صبح،

پیش از سپیده سحری بیدارمان کرده بود. ما ھم چنان در ھمان وضعیت شب گذشته مان بودیم و

مه مالیمی از لبان کلوتیلد متصاعد می شد. بوس آرامی را روی گوشش کاشتم.

کیسه خواب ھا از شبنم خیس شده بودند. بھترین کاری که در آن موقعیت می توانستیم بکنیم،

پایین آمدن از کوه بود. در حالی که از خوابیدن بر روی زمین ناھموار در شب گذشته خسته و کوفته

بودیم، وارد خانه شدیم. در آستانه در خانه مان بر روی تخته سنگی نشسته و پشت مان را به دیوار

تکیه دادیم. در زیر اولین اشعه ھای خورشید و با گوش دادن به آوای پرندگان، یک پیاله قھوه گرم

نوشیدیم.

سپس، کلوتیلد رفت تا کالسش را روبراه کند و من ھم جایم را در برابر صفحه رایانه ام درست کردم.

بنا به محاسباتم، برای مخاطب من اکنون باید نیمه ھای بعد از ظھر باشد. وقتی سایت را باز کردم،

او پیش از من در آن جا حی و حاضر بود. 

ـ پرسید: خوب، بازرسی ات را شروع کردی؟

ـ الکی گفتم که آره، ولی راستش ھنوز چیز قابل توجھی برای عرضه کردن، پیدا نکرده ام.

١٠۵

حقیقتا، اصال نمی دانستم که سنگ اول را از کجا باید شروع کنم. او از من انتظار داشت مانند یک

سگ شکاری که برای صاحبش شکار زخمی را می برد، برایش نشانه ھایی از تغییر و تحول جھان

ببرم. ولی اگر ارباب سگ ھیچ وقت ھیچ چیزی را شکار نکند، سگ بیچاره چگونه خواھد توانست
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چیزکی برایش ببرد؟ شاید ھم مدت زیادی بود که دیگر از آن نوع شکاری که او از من می خواست تا

برایش ببرم، بر روی زمین ھیچ رد پا و اثری نمانده بود. دنیا به نظرم چنان در حالت تجزیه شدن 

می آمد که تصور نمی کردم بتواند کار دیگری به جز انفجار عظیم و دود شدن بکند.

ـ او به من قوت قلب داده و گفت: زیاد نگران نباش. سرانجام پیدایش خواھی کرد.

ـ می گویم: برای درک بھتر سیستم، ھنوز یکی دو عامل کم دارم. می خواھم به جایی بند باشم و

دوست ندارم که به سرنوشت آن فکی دچار گردم که بر روی کوھی یخی در اقیانوس آرمیده بود.

توده یخی کنده شد و در آب ھای شناور، فک را سرگردان و آواره ساخت و آرامش آن را بر ھم زد. 

قرار بود تا از این پیمان نامه معروف برایم حرف بزنید. عقدنامه ای که به نظرم شما را آخرین بار بد

جوری کالفه کرده بود، قرار دادی به نام «امی» یا چیزی شبیه به این بود که دقیقا یادم نیست.

ـ امی را می گویی؟ حق با توست. اگر یک چیزی وجود داشته باشد که کالفه ام کند و آزارم دھد،

آن ھم توافقنامه چند جانبه بر سر سرمایه گذاری ھا است: «الری واالش» آن را مانیفست یا

مرامنامه جدید کاپیتالیسم جھانی می نامد.

او می نویسد: « تصور بفرمایید که یک عقدنامه تجاری به شرکت ھای چند ملیتی و به سرمایه

داران اجازه دھد تا مستقیما و به آشکارا از دولت ھا به دادگستری شکایت کرده و ادعای جبران صرر

و زیان با بھره نموده و تعقیب قانونی شان کنند. صرر و زیانی که در واقع عبارت از کاھش سود و

درآمد این شرکت ھای دول مربوطه است.»

یک نگاه سرسری به این متن و خواندن سطحی آن به سادگی نشان می دھد که از واژه چند

ملیتی در اینجا سوء استفاده شده است. این بازی با کلمات است. چند ملیتی که به ظاھر به

معنای مشارکت ملل مختلف می باشد، در عمل چیزی جز حفظ تمام و کمال منافع سرمایه داران و

گردن نھادن به ھمه وظایف از سوی حکومت ھا نیست.

١٠۶

با چنان آب و تاب و غروری این پیمان را اعالم می کردند که بعد از قراردادھای استعماری تا کنون
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فروش ھر آنچه را که بخواھند، دارند. حق دارند ھر طوری که دلشان خواست و عشق شان کشید،

آن را به سود خود تعبیر و تفسیر نمایند. ھر جای دنیا و در ھر زمان که خواستند، می توانند شعبه

ای زده و مستقر شوند. ھر زمانی ھم به مصلحت خویش تشخیص دادند که وقت رفتن است،

بروند.
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١٠۶
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اما در باره دولت ھا، آن ھا باید به سرمایه داران اطمینان و تضمین بدھند که برایشان فضای الزم و
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ھای مذکور متعھد می شوند که در صورت برآورده نشدن امیال و آرزوھای پیش بینی شده آنان در



اثر موانعی، خسارات و غرامات وارده را با پرداخت وجه نقدی جبران سازند.

ـ چه نوع مانع ھایی؟

ـ تمام آن چه که با قوانین «بازی آزاد نیروھای بازار» مخالفت می کنند، می توانند به عنوان موانع به

حساب بیایند. ھم چنین قوانینی مانند حمایت از جامعه، تنظیم حداقل حقوق ماھانه، حق اعتصاب و

غیره می توانند جزء موانع در نظر گرفته شوند. بر طبق این قرارداد معروف، دولت نمی تواند یک

بخش ویژه یا فعالیتی را با اعطای کمک ھای مالی از خزانه عمومی و یارانه مورد پشتیبانی خود

قرار دھد، مگر این که ھمین امتیاز و تسھیالت را در اختیار سرمایه گذاران خارجی ھم بگذارد!

آنان در درجه اول و قبل از ھمه چیز، خدمات دولتی و ادارات را نشانه رفته اند. بھداشت،  آموزش و

پرورش، آب، صدا و سیما، انرژی و غیره، بازارھای بزرگی ھستند که دھان سرمایه گذاران فراملیتی

را آب می اندازند.

«امی» دولت ھا را وادار می سازد که تنھا در «راستای تجارتی کردن» گام بردارند و جز آن بر چیز

دیگری نیاندیشند. در نتیجه آن ھا به دست خود فرا رسیدن مرگ پرنسیپ ھا، از جمله خدمات

عمومی را امضا می کنند. در صورتی که نقش دولت ھا درست بر عکس بوده و می بایستی امکان

دسترسی به کار در شرایط برابر را برای ھمه شھروندان خود تامین و تضمین کنند. به عنوان مثال،

در فرانسه تخفیف بلیت راه آھن به خانواده ھای پر جمعیت ممنوع خواھد شد. زیرا شرکت ھا

خواھند گفت که این کار ضد رقابت آزاد است!

١٠٧

به عالوه، به ھزاران دوز و کلک و به روش ھای گوناگون چوب الی چرخ گذاشته و مانع بازگشت به

عقب شده و راھی برای عقب گرد وجود نخواھد داشت. ھمه پل ھا را پشت سر آن ھا خراب

خواھند کرد. مثال شھرھا و کمون ھایی که بخشی از خدمات شبکه ھای آب رسانی خود و یا ھمه

اش را به این شرکت ھا واگذار نموده اند، دیگر ھر گز قادر نخواھند بود تا مدیریت و اداره آن ھا را باز

پس بگیرند.

باز ھم داشتم یک بار دیگر از پا در می آمدم.

ـ می گویم: احساس می کنم شبح و کابوس وحشتناک ھمیشگی باز ھم دوباره شروع شده

است.

ـ این بار بدتر است. بعد از این وضع، حکومت محلی نخواھد توانست از شرکت خارجی مستقر در

سرزمین خویش، حتی تقاضا کند که در صد ناچیزی از کارکنانش را از اھالی این کشور استخدام

نماید یا بخشی از صنعت و تکنولوژی خود را به منظور آشنایی مردمان سرزمین بومی به آنجا صادر

کند. گور نگھداری زیستگاه، حق کار، دفاع از مصرف کنندگان یا دفاع از قشر ضعیف و پایمال شده و

شکننده جامعه، کنده شده و فاتحه شان خوانده است. امکان ندارد که کشوری از دست یکی از این

شرکت ھا که ھمانند گرگی یقه اش را گرفته و گلویش را می فشارد، بتواند جان سالم به در ببرد.
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دیگر کارش تمام است.

در ابتدا، کشوری قرارداد حداقل پنج ساله امضا می کند. سپس اگر بخواھد آن را فسخ کرده و به

ھم بزند، باید از قبل برای شرکت مورد نظر بنویسد که می خواھد قراردادش را لغو نماید. تنھا در این

صورت است که از زیر وظایف خود نسبت به آن شرکت رھا گشته و از شرش خالص خواھد شد…

 سال بعد!١۵البته 

ـ کلمه ھای سرمایه گذاری ھا دقیقا چه مفاھیمی را در بر می گیرند؟

ـ ھمه چیز را. 

در چارچوب امی سرمایه گذاری مفھوم کلی زیر را شامل می شود:

منابع طبیعی، زمین ھای کشاورزی، کارگاه ھای کوچک دستی و خدماتی، فعالیت ھای امور مالی

در ھمه زمینه ھا، بی آن که محترعین و مبتکرین و صاحبان مغزھا فراموش شوند.

امی یکی از سازمان ھای تجارت جھانی است که نسبت به بقیه  آن ھا دارای ده برابر قدرت 

می باشد. آیا به یاد داری که در دوران مذاکرات و تنظیم قراردادھای «گات» اروپائیان موفق شدند تا

فرھنگ و سینما را از گزند آن مستثنی سازند؟

ـ آره.

ـ تمام شد و کلکش کنده شد.

بلعیده شدن این قرارداد توسط شرکت ھای بزرگ آمریکایی یکی از دالیل و شواھد بارز مبنی بر

میزان گسترش و وسعت قدرت آن ھا می باشد. برای سینمای آمریکا، بازار اروپا خیلی مھم است

٪ اکران ھای تلویزیونی۶٠٪ فیلم ھای خود را به اروپا صادر کرده و فیلم ھای تلویزیونی آن ٨٠زیرا که 

اروپا را اشغال می کنند.

 

١٠٨

وسیله به بنا بر این نه تنھا امی آخرین موانع دفاعی و حمایت ھا را نیز در ھم خواھد ریخت، بلکه

در خود ھای سیاست پیگیری امکانات از را اروپایی ممالک قراردادی، ھای ماده و بندھا از رشته یک

ساخت.  خواھد محروم ھا نوآوری و ھا خالقیت به دادن یاری جھت

فرانسه: در قرارداد ملی» این مسائل به مربوط ھای «ماده مثال عنوان به

شده، داده اختصاص فرانسوی فیلم به سینما از حمایت صندوق توسط که منابعی ٪۶٠در حقیقت 

 شد؛ خواھند ریخته ھالیوود در فیلم بزرگ تولیدکنندگان جیب به این بعد از

شده بود، حذف درصدی که قبالً، به عنوان سھمیه برای پخش فیلم ھای تولید ملی در نظر گرفته 

خواھد گردید؛

قراردادھای ھمکاری ھا ھم لغو خواھند گردید. 
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یاری مه  شتر از ـھ که بـی لتی  به «ـم عروف  قرارداد، ـم ین  ماده ای از ھـم به  نا  پس، ـب این  ین از  ھم چـن

شده»، فرانسه دیگر نخواھد توانست به کشور آفریقایی بورکینافاسو، برای تھیه و تولید فیلم یاری

بزرگ ھای  به کمپانی  اید عـین ھمـین کـمک را  قرارداد، ـب این  بر طـبق  صورت  این  زیرا در غـیر  کـند. 

آمریکایی ھم بکند. دیگر حقوق اخالقی نویسندگان و مؤلفین را نسبت به نوشته ھایشان، باید تمام

شده تلقی کرد. 

قرارداد، دولت ھایی را که تحت عنوان «قواعد غیرمنطقی» مانع سرمایه گذاری در جھت تھیه فیلم

رویم، یش  به ـپ این منـطق  با  اگر  نتیجه  باز می دارد. در  امر  این  شوند، از  خود می  ھای  در اقلیم 

جلوگیری از اعمال کسی که مثالً تابلو پیکاسو را در اختیار دارد و به بھانه فروش بھتر و درآمد بیشتر

کاری شده و  کوچک تر تکه ـتـکه نـمـاید، ـمـشمول «ـقـواعد غیرمنـطـقی»  ـقـصد دارد آن را در قـطـعات 

نمی توان کرد و باید دست رو دست گذاشت!

ولی این با قوانین فرانسه ناسازگار است. 

ـ «امی» در این قرارداد در جایگاه و رده نخست است و دارای قدرت قضایی باالتر از قوانین اساسی

ملت ھا می شود.

ـ در این حالت پارلمان نمی تواند یک متن مشابھی را بنویسد؟

، در حالی که مدت دو سال بود مذاکرات «امی» در پشت پرده در پاریس و١٩٩٧پارلمان؟ در دسامبر 

در ساختمان سازمان ھمکاری توسعه اقتصادی که به حق قلعه خاموش نام گرفته، جریان داشت،

استنطاق مورد  «امی»  درباره  شورای ـمـلی  خارجه مـجـلس  امور  نگ» رـئـیس کمـیـسیون  «ژاک ال

وقت وید، ھیچ  کرده و می ـگ وضوع اظـھار بی اطالعی  این ـم اسخ از  یرد، او در ـپ رارمی ـگ ندگان ـق نماـی

نشنیده کسی در این باره حرفی زده باشد.

١٠٩

پس، در صورت دعوا و کشمکش بین طرفین معامله، چه کسی برای داوری تعیین خواھد شد؟

- ابتدا کلمه ای در مورد طرفین معامله:

شکایت گر  دولتی دـی واند از  صورتی می ـت دولت در  یک  دیدیم،  با «سازمان ـجھانی ـتجارت»  در راـبطه 

قوانین حـمایتی و حـفاظتی طرف مقـابل  مورد پـشتیبانی کـشور  شرکت ھای  که ببیـند مـنافع  کـند 

ـطر به ـخ ـگر  بار دـی ـزھای زیان  ـیانت و چـی ـورمونی، اـم ـوشت ھای ـھ موارد ـگ جامعه اش را، مثالً در 

می اندازند. 
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با «امی» شرکت ھا دیگر نیازی نخواھند داشت که حتی از دولت ھای خود بخواھند تا شکایتی را

تسلیم کنند. آن ھا قادر خواھند بود تا خودشان مستقیماً این کار را انجام دھند. 

ولی ـعکس آن شده،  رخوردار  ھا ـب یه دولت  شکایت عـل حق  شرکت ھا از  دیده ای؟  نوز ـکجایش را  ـھ

ممکن نخواھد بود، یعنی دولت ھا حق نخواھند داشت از دست شرکت ھا شکایت کنند!

ندگان اکثریت اـعضای آن مـتشکل از نماـی که  دادگاه بین المـللی  یک  اختالفات و ـکشمکش ھا ـتوسط 

جالب داشت.  واھد  وجود نـخ حق دادـخواست  کان  شده و ـھیچ اـم اشند، ـقضاوت  سرمایه داران می ـب

اطراف است، دوری در  سؤال  مورد  جا  چه در ایـن یت آـن کردن اھـم ھتر ـمشاھده  برای ـب که  بود  واھد  ـخ

آمده ای از آن که در ـقبل در ـفرصت ـپیش  قراردادی  یم.  شمالی بزـن بازار آزاد امرـیکای  قرارداد  نا»،  «آلـی

صحبت کردیم و پایه و اساس قضایی «امی» را تشکیل می دھد. 

، دولت کانادا تصمیم گرفت تا استفاده ماده ای معروف به نام ام.ام.تی را که به بنزین١٩٩٩در آوریل 

افزوده می شود، در قلمرو خویش ممنوع سازد. ماده ای که بنا به گفته صاحب نظران جامعه علمی

به ـین  است. ھمچـن ـلی خطــرناک  شھروندان خـی سالمتی  برای  ساخته و  اعــصاب را مــسموم 

دستگاه ھای تھویه ھوای اتومبیل ھا آسیب می رساند. 

شرکت آمریکایی «اتیل کوراپراسیون»، سازنده «ام.ام.تی» که فکر می کرد منافعش با این تصمیم

کانادا صدمه دیده است، تالش کرد تا حرکتی علیه دولت اتاوا انجام دھد. بدین منظور شرکت مزبور

 میلیارد دالر ضرر و زیان نمود. ١۵١تقاضای 

کانادا از ترس اینکه مبادا دادگاه را باخته و محکوم شود، خود را تسلیم فشارات موجود ساخت: 

١۵ممنوعیت «ام.ام.تی» را پس گرفته و برای جبران خسارات وارده بر شرکت «اـتیل کورپراسیون» 

میلیارد دالر به حسابش واریز کرد. 

١١٠

ـ یعنی شھروندان کانادا که فکر می کردند نقش دولتشان حمایت از منافع آنان است، از آن به بعد

محکوم به استشمام «ام.ام.تی» شدند.

ـ و تازه عالوه بر آن، باید در کیسه را شل کرده و جریمه ای ھم از جیب مبارکشان بپردازند!

کرده شکایت  یه آن  تال کالد» عـل نام «ـم به  کایی  گر آمرـی شرکت دـی یک  حال حـاضر  زیک؛ در  اما مـک و 

کان در دل یک ـم مودن  دایر ـن حق  برای  زبور،  شرکت ـم به  تا  کرده  یدا  جرات ـپ شور  این ـک زیرا  است. 

جنگل ھای حفاظت شده جواب رد دھد. 
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- اما در این مورد چه می توان کرد؟ وقتی که روزنامه ھای اقتصادی را می خوانیم، متوجه

می شویم که امروزه ھیچ کشوری نمی تواند بدون جلب سرمایه گذاری ھا به زندگی خود ادامه

دھد. 

- این ھم یک نوع از ترفندھای مطبوعاتی است که موارد مصرفش فقط شانه زدن افکار عمومی در

جھت پیچش مو می باشد.

با این سبک نگارش: «اگر می خواھیم کسب قدرت کنیم، برای خیر بشریت است. به خاطر آن

است که شما شھروندان، شما دولت ھا و شما خلق ھا ھیچ گونه لیاقت و ظرفیت تصمیم گیری را

نداشته و صالح امور خویش را تشخیص نمی دھید. شما شمه اقتصادی ندارید و نمی دانید که چه

نوع فعالیت ھای تجاری و مالی برای شما خوبند».

ولی وقتی که کمی از نزدیک تر به آن نگاه می کنیم، چه چیزی را کشف می نماییم؟

نخست، این سرمایه ھای مشھور ابداً به آنجاھایی که بیشترین نیازھا را می طلبند، نرفته بلکه در

مکان ھایی سرمایه گذاری می گردند که شانس تخم گذاری شان زیادتر است. در بین سال ھای

٪ ساکنین کره زمین را در خود جای٢٠ کشور از فقیرترین کشورھای جھان که ۴٨، ١٩٩۵ و ١٩۵٨

می دھند، نتوانستند بیشتر از نیم درصد از سرمایه گذاری ھای جھانی را جلب کنند!

١١١

سوی به  سرمایه ھا را  این  تا  داشتند  خت» آن را  زمانی «ـب که در ھـمان دوره  شورھایی  دوم، در ـک

به  چه اتفـاقاتی افـتاد؟ نـزدیک  سازند،  ھای یـکی٨٠خویش جـلب  صرف ھزینه  سرمایه ھا  این   ٪

سرمایه ھا شدند. آن  ھا  خود آن  شرکت ھا در بـین  این  صرف خـریدھا و بازخـریدھای  شدن ھا و 

نه تنھا موجب تولید ھیچ ثروت و درآمدی برای کشورھای مذکور نگشتند بلکه برعکس، باعث خرابی

ھای با اخراج  رسم ھمـیـشگی  به  ـنا  سرمایه ھا ـب شدن ھای  ـکی  شدند. این ـی ھم  ـرانی  و وـی

دسته جمعی و ورشکستگی ھای رقبای محلی ھمراه بودند. 

با این وجود، به ھر ترتیب این ملت ھا ھستند که مذاکره می کنند، حتی گرچه مجالس قانون گذاری

آنان در جریان نباشند. من سردر نمی آورم، چرا آنان باید قراردادی را امضا کنند که استقالل شان را

از دست شان می گیرد؟ آنان چه سودی در این کار دارند؟ 

ـ این ملت ھا نیستند که امضا می کنند، بلکه این متخصصان و کارشناسانند که به ھزینه دولت ھا

امضا می کنند. کارشناسانی که برای فھمیدن منافع شرکت ھای بزرگی که یکی پس از دیگری و

به نوبت در دامن حکومت ھا و در فضای اقتصاد شکوفان پرورش و تکامل یافته اند تا در حد امکان و

توان خویش خم می شوند. دنیای این آدم ھا با دنیای من و تو فرق دارند. 
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١١١

سوی به  سرمایه ھا را  این  تا  داشتند  خت» آن را  زمانی «ـب که در ھـمان دوره  شورھایی  دوم، در ـک
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به نوبت در دامن حکومت ھا و در فضای اقتصاد شکوفان پرورش و تکامل یافته اند تا در حد امکان و

توان خویش خم می شوند. دنیای این آدم ھا با دنیای من و تو فرق دارند. 



«فقط آدم ھای احمق و کودن ھستند که حقوقی زیر صد ھزار فرانک در ماه می گیرند». 

این فرمول یکی از شخصیت ھای جھانی در امور مالی می باشد که در زیر سایه آشوب و بلوای

موجود در دنیا زندگی می کنند. افرادی که از کسانی خیلی ثروتمندتر از خودشان پول دریافت

می دارند تا «امی» را به آدم ھای احمق و کودنی مثل ما تزریق و حقنه کنند. افرادی که با

بی شرمی و پررویی تمام پست ھای وزارت و دستیاران و مشاوران کابینه ھای دولت ھا به رئوس

شرکت ھای بزرگ می خزند. 

بابت ھر دفعه ای که در نشست ھیئت مدیران و یا ھیئت اجرائی شرکت می کنند، پانزده ھزار

فرانک پول دریافت می کنند. به جلسه ای می روند که کارشان فقط رأی دادن است. رأیی که از قبل

به آنان دیکته شده و مشخص می باشد. 

آنانی که می خواھند، امروز به جھان چنگ انداخته و تسلط خودشان را بر ھمگان تحمیل نمایند، از

کلمه متخصصین به عنوان شاه کلید و حربه عمومی استفاده می کنند. 

١١٢

سیاست؟ نه.

فرانسوا فوره برایمان چنین توضیح می دھد:

با دشوار و غـیر ممـکن بـاشد،  رجل سیـاسی  با سیـاست و از طـریق  آوردنش  دست  به  چه  ھر آـن

متخصصین، اکتسابش میسر خواھد بود. 

و تو، حتماً می خواھی بدانی که این متخصص کیه؟ و شاید ھم دوست داشته باشی که خود ھم

شوی. در این صورت اھـمیت ـموضوع به وسعت و داـمنه شناخت داـنسته ھای تو ـبستگی متـخصص 

نداشته، بلکه بستگی به این سؤال دارد: 

چه تو  اسی  دوستان سـی که  رسند  تو نمی ـپ کن! از  دقت  خوب  سانی ھـستند؟  چه ـک تو  دوستان 

تو ـند. از  ـاسی می ـک ارزیابی و کارشـن ـند. او  ـاسی نمی ـک کار سـی یک متخــصص  اند،  ـسانی  ـک

دوستت به ـعـبارتی، ـبـگو  ھا در تـمـاسی؟  کی  با  تو کداـمـند و  شبکه ھای ارـتـباطی  می ـپـرسند: 

کیست، تا بگویم کیستی؟ چه دوره ھایی از کارآموزی را دیده ای؟ 

در فرانسه، یکی از گام ھای اولیه برای ترقی و شیوه دسترسی به کاردانی، وارد شدن در بنیاد

«سن سیمون» می باشد که خود آقای فرانسوا فوره ھم یکی از اعضای ھیئت مؤسس آن ھست. 

محلی که در آن به قول آلن میک، یکی دیگر از اعضای مؤسسین بنیاد، «دنیای ایدئولوژی راست با

ھوش و چپ باھوش » اعم از سیاستمداران، صاحبان صنایع، صاحب منصبان عالی، روزنامه نگاران
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ھمه با ھم برخورد کرده و آشنا می شوند. 

افرادی که حقوق شان مثل کودن ھا و ابله ھا نیست. ماھی یک بار دور مھمانی جمع می شوند:

ھلموت اشمیت، ریمون بار، کاردینال لوستیجر، رابرت بادینتر، ژاک شیراک، ادموند میر، میشل روکار،

لوران فابیوس، والری ژیسکاردستن،…

اولین مولفه و مشخصه ای که از این «برگزیده شده ھا» به چشم می آید، ھمانا بی اعتمادی

شدید آنان به مردم است. افکار عمومی و عقاید سیاسی برایشان در مرحله ثانویه قرارداد. 

اکنون باید به این مطلب توجه کنیم که آقایان (خوشبختانه خانم ھا ھنوز به آن مرحله زیاد

نرسیده اند و به نظر می آید که با غیبت خود در بین آنان می درخشند) از چه کسانی مأموریت تھیه

و تنظیم «یک تفکر و ایده دولت پیشرو» را می گیرند؟

١١٣

روژه فورو، دزد نفر سوم، چنین توضیح می دھد: افتخار می کنیم بی آنکه ھیچ زمانی دست کمکی

به سوی دولتی دراز کرده باشیم، موفق شده ایم تا بتوانیم ماشین فرھنگی خود را بچرخانیم.

پس چه کسی ھزینه این ھا را می پردازد؟

برحسب تصادف و به طور خیلی اتفاقی: سوئز، پوبلیسی، بانک  ورمسر، سن - گوبن، بانکداران،

مراکز صنایع، مراکز تبلیغاتی…

خواھیم دید که چه منافعی را این افراد و مراکز تعقیب می کنند. 

آیا آن ھا ھستند که برای فرانسه در «امی» مذاکره می کنند؟ 

برای «امی»، متخصصین از کارمندان عالی رتبه خزانه داری ھستند. 

به ھر صورت، دراین باره برایم یک جای سؤال است. ژاک شیراک در طی دوران تبلیغات انتخابات

 مرتب به دانشسرای عالی مدیریت حمله می کرد. ولی به نظر١٩٩۵ریاست جمھوری در سال 

نمی آید که بعد از به قدرت رسیدن برای یک بار ھم که شده، گفته ھایش را به طور جدی تعقیب

کرده باشد. 

حق با توست. اگر ما نمی خواھیم که متخصصین برای ما سیاست تعیین کنند، پس باید خود

سیاستمداران و افراد شایسته این کار را انجام دھند. به ھمین دلیل است که آنان دارای یک طرح

واقعی می باشند و مایلند تا آنرا به ما پیشنھاد نمایند. 

فردی مثل شارل پاسکوآ را در فرانسه در نظر بگیر. آدم فکر می کند وی مردی است که از ھنگام

آویزان شدن به بخش فوقانی فضای قدرت، قاعدتاً نظراتی برای حل مشکالت خواھد داشت، نه؟

 بود، چه١٩٩٩وی که متحد رفیق خویش ویلیرس در تبلیغات انتخاباتی پارلمان اروپا در سال 

پیشنھادی به تو می کند؟ 
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پیشنھادی به تو می کند؟ 



«راست، چپ، راست، چپ...» حرفی جز این ندارند که موضوع جبھه دست راستی ھا و به عبارتی

شعبان بی مخ ھای فرانسه را برای ھزار و یکمین بار الک زده و تجزیه وتحلیل نمایند. 

١١۴

مفھوم این مقوله آن است که دیگر سیاست معتبر و با ارزشی وجود ندارد. راست و چپ مانند

حسن کچل و کچل حسن می باشد. وقتی که دولت ژوسپن، معروف به اتحاد چپ، با تمامی

وجودش فعاالنه بیش تر از دولت ھای بالدور، شیراک و آلن ژوپه در خصوصی سازی اموال عمومی

گام برداشته و کاسه داغ تر از آش می شود، دیگر چه کسی جرات ادعای مخالفت را خواھد

داشت؟ گشایش درھای شرکت مخابرات فرانسه و شرکت ھواپیمایی ایرفرانس به روی

سرمایه داران، خصوصی کردن تامسون ث.س.اف، تامسون مولتی مدیا، فرودگاه و ملزوماتش،

واگذاری گان، ث.ا.ث، کمپانی ھای بیمه ھای ھمگانی تماماً از شاھکارھا و دست پخت ھای آقای

ژوسپن چپ می باشد، البته بدون این که خسارات وارده بر اف.د.اف-ج.د.اف را از یاد ببریم. 

در واقع افتضاح کاری در باره آن چه که به «امی» مربوط می شود، در آن نیست که نماینده فرانسه،

بنا به ماھیت و منافع طبقاتی اش، باید نشان دھد که از منافع کشورش دفاع می کند؛ بلکه فاجعه

، از زمان رسیدن ژوسپن به١٩٩۵در آنجاست که فرد گماشته شده از طرف آلن ژوپه در آن در سال 

کاخ نخست وزیری، ھم چنان بر پست خود باقی بوده و بر کنار و جایگزین نشده است. و حال آن که

مردم فرانسه با انتخاب جدید خود و با اکثریت آرا، نمایندگان سیاسی شان را تغییر داده بودند، دولت

تازه با این بی تصمیمی و ندانم کاری و سھل انگاری به روشنی نشان داد که نمی خواھد ھیچ 

چیزی را عوض کند و کوچک ترین گامی در این جھت بردارد. 

آن طوری که کارھا در حیطه عمل پیش می روند، زمانی نه چندان دور طول نخواھد کشید که

سرمایه داران برای تحمیل سرکردگی و اربابی خودشان و برای به کرسی نشاندن برنامه ھای شان

در روی کره زمین، نیازی به عقد قراردادی نخواھند داشت. دولت ھا به جایشان این زحمت را

خواھند کشید. خشت اول چون نھد معمار کج، تا ثریا... 

از آنجا به بعد کافی است که ناخدای کشتی لیبرالیسم تازه به دوران رسیده، سکان کشتی را با

برنامه ریزی از قبل و در یک جھت معین و به طور خودکار ھدایت نماید. البته مسلم است که این

کشتی یک راه بیشتر در جلوی خود ندارد که آن ھم ادامه مستقیم راھش تا غرق شدگی

می باشد. 

حق با آنانی بود که توانستند درک کنند که موفقیت جھانی فیلم خیلی عالی و پر خرج تایتانیک،

ریشه ھایش را در بخش ناآگاه جمعی ما می دوانید. با این حال، کسانی که خیال می کنند این

فیلم می خواست مرگ و ترس و ترورھای دوران گذشته را در خاطره ھای ما زنده سازد، سخت در

«راست، چپ، راست، چپ...» حرفی جز این ندارند که موضوع جبھه دست راستی ھا و به عبارتی

شعبان بی مخ ھای فرانسه را برای ھزار و یکمین بار الک زده و تجزیه وتحلیل نمایند. 

١١۴

مفھوم این مقوله آن است که دیگر سیاست معتبر و با ارزشی وجود ندارد. راست و چپ مانند

حسن کچل و کچل حسن می باشد. وقتی که دولت ژوسپن، معروف به اتحاد چپ، با تمامی

وجودش فعاالنه بیش تر از دولت ھای بالدور، شیراک و آلن ژوپه در خصوصی سازی اموال عمومی

گام برداشته و کاسه داغ تر از آش می شود، دیگر چه کسی جرات ادعای مخالفت را خواھد

داشت؟ گشایش درھای شرکت مخابرات فرانسه و شرکت ھواپیمایی ایرفرانس به روی

سرمایه داران، خصوصی کردن تامسون ث.س.اف، تامسون مولتی مدیا، فرودگاه و ملزوماتش،

واگذاری گان، ث.ا.ث، کمپانی ھای بیمه ھای ھمگانی تماماً از شاھکارھا و دست پخت ھای آقای

ژوسپن چپ می باشد، البته بدون این که خسارات وارده بر اف.د.اف-ج.د.اف را از یاد ببریم. 

در واقع افتضاح کاری در باره آن چه که به «امی» مربوط می شود، در آن نیست که نماینده فرانسه،

بنا به ماھیت و منافع طبقاتی اش، باید نشان دھد که از منافع کشورش دفاع می کند؛ بلکه فاجعه

، از زمان رسیدن ژوسپن به١٩٩۵در آنجاست که فرد گماشته شده از طرف آلن ژوپه در آن در سال 

کاخ نخست وزیری، ھم چنان بر پست خود باقی بوده و بر کنار و جایگزین نشده است. و حال آن که

مردم فرانسه با انتخاب جدید خود و با اکثریت آرا، نمایندگان سیاسی شان را تغییر داده بودند، دولت

تازه با این بی تصمیمی و ندانم کاری و سھل انگاری به روشنی نشان داد که نمی خواھد ھیچ 

چیزی را عوض کند و کوچک ترین گامی در این جھت بردارد. 

آن طوری که کارھا در حیطه عمل پیش می روند، زمانی نه چندان دور طول نخواھد کشید که

سرمایه داران برای تحمیل سرکردگی و اربابی خودشان و برای به کرسی نشاندن برنامه ھای شان

در روی کره زمین، نیازی به عقد قراردادی نخواھند داشت. دولت ھا به جایشان این زحمت را

خواھند کشید. خشت اول چون نھد معمار کج، تا ثریا... 

از آنجا به بعد کافی است که ناخدای کشتی لیبرالیسم تازه به دوران رسیده، سکان کشتی را با

برنامه ریزی از قبل و در یک جھت معین و به طور خودکار ھدایت نماید. البته مسلم است که این

کشتی یک راه بیشتر در جلوی خود ندارد که آن ھم ادامه مستقیم راھش تا غرق شدگی

می باشد. 

حق با آنانی بود که توانستند درک کنند که موفقیت جھانی فیلم خیلی عالی و پر خرج تایتانیک،

ریشه ھایش را در بخش ناآگاه جمعی ما می دوانید. با این حال، کسانی که خیال می کنند این

فیلم می خواست مرگ و ترس و ترورھای دوران گذشته را در خاطره ھای ما زنده سازد، سخت در



اشتباه اند. فیلم تایتانیک تنھا پیامی که برای ما دارد، غرق شدگی در راه است. 

١١۵

آنجا، ناگھان یک سفیدی داشت. سرانجام بیشتر به سیاھی زد. یک دفعه، کامپیوتر خود به خود

خاموش شد. در جای خود و در روبروی صفحه کامپیوتر، بدون نفس کشیدن، میخکوب شدم.

گفتگویمان گل انداخته بود، وسط صحبت ھای داغمان، بدون آن که حتی فرصت بدرود با رفیق

انترنتی خود را داشته باشم، خاموش شد. 

به خود می گویم که این باید یک ضربه چند ملیتی ھا باشد. دولت در طی شبی شرکت برق و

انرژی را خصوصی می کند و بعد، فردایش ساعت ده صبح ھیچی کار نمی کند. ما از نظر آنان

می بایستی دھکده خیلی کوچک و پرت و دور افتاده ای باشیم که به اندازه کافی برق نمی خرند.

«باز گشت سرمایه» شرکت ھای فراملیتی که به تازگی دست روی انرژی فرانسه گذاشته بودند،

از دھکده ما در آن حدی چشمگیر نبود که آن ھا را ترغیب و تشویق به ادامه فعالیت بکند. 

دیگر چاره ای جز این نبود که گلیم خود را خودمان از آب بیرون بکشیم. 

وقتی که آدم می بیند چگونه این ھمه انسان ھا در جھان از گرسنگی جان می بازند؛ چه کسی

خواھد توانست، به خاطر نبود جریان برق، از دست ویواندی و یا چه میدانم، از دست کس دیگری،

شکوه و شکایت کند. اگر که می خواستیم ما را ھم مثل ھمه تر و خشک کنند، می بایستی با

دیگران در شھر زندگی می کردیم. 

چندی بعد، در حالی که چشم ھایم بر روی اکران در نوسان بود و آلبالو گیالس می چیدند، از کوره

در رفت و به زمین و زمان ناسزا می گفتم. از خود می پرسیدم که آیا به طرز وحشتناکی در حال

شاعر شدن نیستم؟ با جنباندن سرم، سعی می کنم تا افکار مزاحم و آزار دھنده را از کله ام دک

کنم. خودم را برای زنگ زدن به ماکس تا پیش تلفن کشیدم. 

تو در خانه ات برق داری؟ 

نه، تمام این منطقه را شامل می شود. ھمین االن کارگران برقکار مواقع اضطراری رد شدند. علت

قطعی برق از کابل اصلی سراسری است. در یک سرازیری کامیونی با یک دکل برق تصادف کرده

است. 

به نظر تو خیلی طول خواھد کشید؟ 

بستگی به میزان خسارت وارده دارد. شاید ھم چندین روز.

١١۶

اشتباه اند. فیلم تایتانیک تنھا پیامی که برای ما دارد، غرق شدگی در راه است. 

١١۵
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انترنتی خود را داشته باشم، خاموش شد. 

به خود می گویم که این باید یک ضربه چند ملیتی ھا باشد. دولت در طی شبی شرکت برق و

انرژی را خصوصی می کند و بعد، فردایش ساعت ده صبح ھیچی کار نمی کند. ما از نظر آنان

می بایستی دھکده خیلی کوچک و پرت و دور افتاده ای باشیم که به اندازه کافی برق نمی خرند.
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از دھکده ما در آن حدی چشمگیر نبود که آن ھا را ترغیب و تشویق به ادامه فعالیت بکند. 

دیگر چاره ای جز این نبود که گلیم خود را خودمان از آب بیرون بکشیم. 

وقتی که آدم می بیند چگونه این ھمه انسان ھا در جھان از گرسنگی جان می بازند؛ چه کسی

خواھد توانست، به خاطر نبود جریان برق، از دست ویواندی و یا چه میدانم، از دست کس دیگری،

شکوه و شکایت کند. اگر که می خواستیم ما را ھم مثل ھمه تر و خشک کنند، می بایستی با

دیگران در شھر زندگی می کردیم. 

چندی بعد، در حالی که چشم ھایم بر روی اکران در نوسان بود و آلبالو گیالس می چیدند، از کوره

در رفت و به زمین و زمان ناسزا می گفتم. از خود می پرسیدم که آیا به طرز وحشتناکی در حال

شاعر شدن نیستم؟ با جنباندن سرم، سعی می کنم تا افکار مزاحم و آزار دھنده را از کله ام دک

کنم. خودم را برای زنگ زدن به ماکس تا پیش تلفن کشیدم. 

تو در خانه ات برق داری؟ 

نه، تمام این منطقه را شامل می شود. ھمین االن کارگران برقکار مواقع اضطراری رد شدند. علت

قطعی برق از کابل اصلی سراسری است. در یک سرازیری کامیونی با یک دکل برق تصادف کرده
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به نظر تو خیلی طول خواھد کشید؟ 

بستگی به میزان خسارت وارده دارد. شاید ھم چندین روز.

١١۶



ـ مسئله اینجاست (ھمه اش با معجزه زنده ایم) باالخره به جایی می رسیم که فکر کنیم تمام این

چیزھا طبیعی ھستند. با فشار دادن دکمه ای برق روشن می شود. یک روز، دو روز... پس از صد

سال شدیداً به آن عادت می کنیم. در آن صورت اگر قطع گردد دیگر چیزی حالی مان نیست و به

ھمه کس و ھمه چیز بد و بیراه می گوییم. به دنبال مقصر می گردیم. در ضمن، ھر دفعه تا دگمه را

فشار می دھیم برق روشن می گردد، باید خوشحال باشیم و بر خود ببالیم. ولی نه، نه تنھا بر خود

نمی بالیم، بلکه خیلی ھم نسبت به آن بی تفاوت ھم ھستیم و فکر می کنیم که چیزی عادی و

پیش پا افتاده است. از این پس، وقتی که برق روشن نشود، برایمان تعجب آور و حیرت انگیز خواھد

بود. نگاه کن، حاال فقط کافی است که یک کمی برف بر روی بزرگراھی بیاید تا ھمه اتومبیل سواران

از دست حکومت بنالند. بارھا پیش آمده که از خودم سؤال کنم؛ آیا ما در اجتماعی زندگی

نمی کنیم که دیگه زیادی ننر و لوس بار آمده ایم؟ 

آیا تو می دانی که دو و نیم میلیارد از مردم روی کره زمین، امکان دسترسی به برق را ندارند؟ تکرار

می کنم، دو و نیم میلیارد! و این نصف جامعه بشری است. 

ماکس دارای چنین شخصیتی بود. می توانست ساعت ھا بر روی نیمکت خود نشسته و با لبخندی

بر لبانش در گوشه ای دنج و در خلوتکده خویش وقتش را سپری کند. روزھایی پیش می آمد که

کافی بود تا در مورد موضوعی، سؤال کوچکی از وی می شد، مدت زیادی توی فکر رفته و در افکار

خود غوطه ور  می گشت. در حال حاضر مرا به یاد مخاطب انترنتی من می اندازد. ناگھان فکری به

سرم زده و به خود می گویم، حاال که دستگاه کامپیوتری من از کار افتاده و مصرا از وصل کردن من

به بقیه جھان سر باز می زند، نکندکه ماکس...؟

ـ ماکس به من بگو، آیا تو در جریان کار «امی» ھستی؟

یک کنم. عضو می تعقیب نزدیک خیلی از را آن حتی آری، گذاری؟ سرمایه جانبه چند داد قرار ـ

 ھمپالگی ھا و ھمعلیه ھمکاری و تعاون و «اتحادیه نام به ھایی اتحادیه و ھا انجمن از ای شبکه

است!  جالب برایت آن که دانستم «امی» ھستم. نمی  مسلکان

نیست.  من ناآگاھی بر دلیل من بودن است. بیکار جالب برایم چیز ھمه ـ

«امی» ؟ ھای ھمپالگی چرا راستی،

١١٧

شکاف ھایی در سیستم ایجاد می شوند. یک جنبش عمومی گسترده ای در سرتاسر جھان (بیش

 کشور)، به طرز خشونت آمیزی علیه آن تظاھرات کردند. حتی۶٧ سازمان و تشکیالت از ١٠٠از

پانزده کشور جنوب (فقیر ـ م)، از جمله ھند رسماً ھم آن رامحکوم ساختند. 

ـ در حالی که مذاکرات این قرارداد در یک جو خیلی سری انجام می گرفت؛ آن کار چه گونه توانست
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١١٧
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 کشور)، به طرز خشونت آمیزی علیه آن تظاھرات کردند. حتی۶٧ سازمان و تشکیالت از ١٠٠از

پانزده کشور جنوب (فقیر ـ م)، از جمله ھند رسماً ھم آن رامحکوم ساختند. 

ـ در حالی که مذاکرات این قرارداد در یک جو خیلی سری انجام می گرفت؛ آن کار چه گونه توانست



صورت بگیرد؟ 

ـ اخبار از یک سوراخی به بیرون درز کرده بود. متن کامل نوشته ھای آن در روی انترنت بود. در کانادا،

با رو شدن دست آنان، در محافل سیاسی کشور توفانی بر پا شد. در ایاالت متحده به طورخیلی

جدی و تند به کنگره حمله گردید. 

ھمان طوری که الری واالش می نویسد، یک سیاست دراکوالیی «امی» نمی تواند در روشنایی

زندگی کند. 

وقتی می بینی تنھا کاری که از طرف مذاکره کنندگان، واقعاً مجاز و قابل قبول است، تنھا و تنھا

استثنا امنیت ملی (تو بخوان پلیس و ارتش) می باشد، چه طوری می خواھی تا شھروندانی که

یھو و به طور ناگھانی از آن آگاه می گردند، دم فرو بندند؟ آیا آنان نخواھند توانست متوجه شوند که

این معاھده عبارت است از آخرین سنگ ھای پرتاب یک طرح که حکومت ھا را در سطح یک دستگاه

ساده قلع و قمع و سرکوب ملت ھای متعلق به خویش پایین می آورد؟

«قرارداد چند جانبه سرمایه داری موسوم به امی» از زیادی تبلیغات می ترکد. دونالد جانسون مدیر

عامل سازمان ھمکاری توسعه اقتصادی، تأسف می خورد که تبادل  نظرھا برای اولین بار در اثر

فریاد و خشم عمومی متوقف می شود. چیزی را که در پشت پرده و پوشیده از چشمان عمومی

پیش می رود، دیگر نمی شد بھتر از این شرح و توضیح داد.

این «پایان تاریخ» نیست و دنیا به آخر نرسیده، بلکه به آشکارا پایان دموکراسی است. از مردم

می خواھند که نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت و بیگانه باشند.

١١٨

و سرانجام این فرانسه بود که با بیرون آمدنش از مذاکرات، ضربه مھلکی به آن قرارداد زد و به کارش

پایان داد. در واقع فرانسه تحت فشار کسانی مجبور شد تن به این کار دھد که «نمایندگان اتاق

بازرگانی بین المللی» به آنان لقب کنشگران داد و در عین حال ھیچ ابائی از گفتن حرف ھای

تھدیدآمیز کامالً آشکار نسبت به این فعالین کوتاھی نکرد. 

آیا بعد از آن امی در کارھای خود کمی تجدیدنظر کرد یا کمافی سابق به راه ھمسازی ھای خود

ادامه داد؟

فکر اینکه افراد مزبور به ھمین سادگی دست از کارشان خواھند کشید، خیالی بیش نبود. این ھا،

ھیچ کمبودی از لحاظ مؤسسات غیر دموکراتیک برای انجام کارھای کوچک شان در دور از انظار

مردمی ندارند.

«قرارداد چند جانبه سرمایه داری» یعنی ھمان «امی» معروف، از «سازمان ھمکاری توسعه

اقتصادی» بیرون رانده می شود، یواشکی و مرموزانه از «سازمان جھانی تجارت» و حتی برای
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گسترش نفوذش، از صندوق بین المللی پول سر در می آورد. خواب کنترل نقل و انتقاالت و نحوه

ورود و خروج سرمایه ھا را در کشورھای مختلف می بیند و می خواھد تنھا جریان مجازی باشد که

دولت ھا زیر نظر مستقیم وی، برنامه ھایش را عملی می سازند. 

ھای که زمینه  ـاشد  ـیک» می ـب ماورای آتالنـت ـصادی  ـشترک اقـت ـکاری ـم ـمان ھـم ـگر، «پـی پروژه دـی

آوریل داشته و از  طوالنی  سابقه  که  مانی  کا دارد. پـی اروپا و آمرـی ین  بادالت آزاد ـب سترده ای را در ـم ـگ

ـــاسی؟١٩٩٨ ـــندن را می شـن جک ـل تو  آیا  است.  کرده  شروع  ـــندن  خود را در ـل کار   

نویسنده؟

: زیر نویس

: ٩٨بیانیه تجارت جھانی در باره انجمن ھای شھروندان مبارز بر ضد «امی» ـ ژنو، سپتامبر 

[...] پیدایش گروه ھای کنشگران، نظم عمومی، ادارات و بناھای قانونی و روند دموکراسی را

تضعیف می سازند و آن را به مخاطره می اندازند. این سازمان ھای تالشگران باید با نشان دادن

دموکراسی داخلی در بین خودشان و با شفاف سازی، کسب اعتبار کنند.

آن ھا باید مسئولیت نتایج حاصل از عملکردھای خود را بر عھده بگیرند. وگرنه، باید قوانین مربوط به

حقوق و وظایف آن ھا را به ایشان تفھیم کرد. تجارت جھانی به کارکردن با سندیکاھا، سازمان ھای

مصرف کنندگان و گروه ھای معتبر دیگری که احساس مسئولیت می کنند و برنامه ھایشان شفاف

و روشن است و مورد احترام جامعه ھستنند، عادت دارد. 

چیزی که برای ما مورد سؤال است، روئیدن قارچ وار این گروه ھای فعالین است که به ھیچ صراطی

اصول اوـلیه را رعایت احدی ـبندگی کـنند. گوش شنوایی ـندارند و  بوده و ـحاضر نـیستند به  ـمستقیم ـن

نمی کنند (باید این حقیقت را پذیرفت که سندیکاھایی مانند «ث.اف.د.ت» فرانسه که در نقش ناظر

روھای به نـی کر ھـشدار دادن  به ـف خوبی  به  دارند،  صادی» حـضور  وسعه اقـت «سازمان ھمـکاری ـت در 

پایه ای خود نیافتادند!)

١١٩

داشتم کتاب ھای آوای وحش و سپید دندان را که در کودکی خوانده بودم، به یاد می آوردم ولی

راستش، ھیچ رابطه ای بین این دو را نمی دیدم. می خواستم که این حرف ھا را به ماکس بزنم،

اما وی دیگر در آنجا نبود. فکر کردم که او باید به این خاطر غیبش زده تا برود در را برای مھمانی باز

کند. شاید ھم برقکار کشیک بود که می خواست خبری از وضعیت خطوط برقی بدھد. با نگاھی از
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اما وی دیگر در آنجا نبود. فکر کردم که او باید به این خاطر غیبش زده تا برود در را برای مھمانی باز

کند. شاید ھم برقکار کشیک بود که می خواست خبری از وضعیت خطوط برقی بدھد. با نگاھی از

پنجره، انتظار می کشیدم. مدرسه خلوت بود. کلوتیلد از فرصت پیش آمده قطعی برق استفاده کرده

کالس کشاورزی خود را شروع کرده بود. او را در حالی که در برابر دیدگان کشاورزان بازنشسته و



نگاه ھای تحسین آمیز شاگردانش زمین را بیل می زد، تماشا می کردم. او امشب بوی خاک خواھد

داد. 

- بله، نویسنده آمریکایی، فردی که آوای وحش را نوشته است. (حتی متوجه بازگشت وی، که

داشت بامن حرف می زد، نشدم. به خود می گویم نکنه که قاطی کرده ام و عقلم دیگر کار 

نمی کنه). ولی او فقط ھمین یکی را منتشر نکرده است. به مطلبی که در کتاب پاشنه آھنین

نوشته، گوش بده (در آن لحظه صدای ورق خوردن صفحات به گوش می رسید، از آنجا پی بردم که

غیبت کوتاھش برای رفتن و آوردن کتاب بوده است): 

«این ھم پاسخ ما، اگر شما یک زمانی دستانتان را که به نیرویشان ھم خیلی می نازید، برای

تصاحب کاخ ھا و آسایش طالیی ما دراز کنید؛ آن وقت ما به شما نشان خواھیم داد که نیروی

واقعی یعنی چه؟ ما، انقالبیون شما را زیر پاشنه ھایمان له و لورده خواھیم ساخت و از روی نعش

شما رد خواھیم شد. جھان مال ماست. ما صاحب و ارباب آن ھستیم و ھمیشه مال ما باقی

خواھد ماند. 

و اما درباره ارتش کار، ارتشی که از زمان آغاز تاریخ در گل و الی فرو مانده بود و من تاریخ را آن

طوری که باید، تفسیر می کنم. تا زمانی که من و دوستانم و آنانی که بعد از ما خواھند آمد، تسلیم

قدرت شویم، ھم چنان در گل خواھد ماند. »
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٨بخش

تیر کمانه کرد و تیرانداز را نشانه رفت!

بھرام که گور می گرفتی ھمه عمر

دیدی که چگونه گور بھرام گرفت!

م.

قادر گر  ولوژی دـی است. پـیشرفت تکـن رسیده  خود  راحل  باالترین ـم به  سرمایه داری  ماالً سـیستم  احـت

یا ـجھش و مرگ  اجل  است.  رکود  یک  این  ند.  ید ـک درآمد، توـل سود و  اصلی  بع  کار، مـن یروی  نـیست ـن

برای دارند.  قرار  دستور روز  رستی در  نژاد ـپ حالتی، فاشـیسم و  ھر  است. در  گری  یز دـی به ـچ بدیل  ـت

اند و شده  ھا  آمدن آن  وجود  به  سبب  که  شان، ـبـاید ـکـسانی را  ھا و ـمـبارزه عـلـیه  اـفـشای آن 

اید مـتحد و ھا ـب بر آن  شدن  یره  برای ـچ کرد.  بارزه  شان ـم ضد  بر  مود و  ند، اـفشا ـن حمایـتشان می کـن

یکپارچه شد. باید آن ھا را منفعل و غیرقابل مصرف ساخت. برای این ھدف باید یک اقتصادی داشت

که اوالً در پشتش موتور منافع شخصی نخوابیده باشد؛ ثانیا یک برنامه تولیدی که قصدش سود بردن

 نباشد.

تژان فوکامبر

نیمه ھای شب برق دوباره آمد. در آن روز به باالی کوه «گاو پشت گرد» نرفتم. حرف ھای مخاطبم و

در ادامه اش سخنان ماکس باعث گردیده بودند، به این خیاالت برسم که دنیا به لبه پرتگاه رسیده و

دیگر وقتی برای از دست دادن نمانده است. 
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ھنوز کلوتیلد خوابیده بود. در بیرون سرما نفس آدم را می برید و این احساس را به من می داد که

انگار خود را از پشت پنجره به شیشه می کوبید. ولی بااین وجود به محض اینکه خورشید باال بیاید،

گرمایی را با خود خواھد آورد، تا جایی که در دم دمای نیمروزی خواھد سوزاند. کوھستان ھمیشه

در روزھای خوب چنین است. 

کرم را برای لحظه ای ـف حاف  زیر ـل لد در  تن داغ کلوتـی نم.  روشن می ـک کامپیوتر را  دست،  به  جان  فـن

خاک بوی  راستی  شد، راست  وقتی از در وارد  بودم، او  اشتباه ـنـکرده  دیروز  ـمـشغول می ـکـند. 

می داد. سرم، مرا می چرخاند. آھنگ دشتی و غمگین با صدای «آملیا موژ» که از ترانه ھای محلی

بومیان شبه جزیره «کاپ وق، دماغه سبز ـ م.»، از مستعمرات سابق پرتغال، واقع در شرق سنگال

می باشد، اتاق ما را در بر گرفت. بدون اینکه به فھمم چه مرگمه، بی اختیار محو تماشای کلوتیلد

شده بودم.

١٢١

سؤال خنده داری را از خود می کردم: چه سرنوشتی در انتظارم است؟ البته این پرسش، ھیچ

ربطی به وضعیت فعلی جھان و نگرانی و تشویش خاطر ناشی از آن که به حق ھم می توانست در

من تأثیر گذار باشد، نداشت. نه، مسئله چیز دیگری بود، چیزی که خیلی ھولناک بود و داشت

عنقریبا اتفاق می افتاد. 

به خود نھیبی می زنم، از چه می ترسی؟ 

ولی در ته دلم به خوبی احساس می کردم که این اوضاع ھیچ ربطی به ترس ندارد. دری داشت

گشوده می شد که در یک آن واحد، جھان ھم در داخل و ھم در خارج آن قرار داشت! 

کلوتیلد نمی خندید، با یک نگاه عجیبی به من زل زده بود. از بشاشی و شادمانی در نگاه ھایش

خبری نبود. نه، مھم مھم بود. سپس من ھم در امتداد نگاھش چنان به سویش پر کشیدم، که انگار

قدم زنان از رویش می گذشتم. کلمه دیگری برای بیانش پیدا نمی کنم. آری در رویش قدم می زدم.

یک نیروی فوق العاده ای پیدا کرده بودم. خشونتی در کار نبود، نه به ھیچ وجه. فقط یک نیروی

عظیم و فوق العاده ای بود. وقتی که به او نزدیک شده و خودم را به وی چسباندم، تازه متوجه

شدم که به آرامی داشت می لرزید. 

ـ از او پرسیدم: می ترسی؟ 

ـ البته که می ترسم. تو چی، آیا تو نمی ترسی؟

ـ نه، تا چند لحظه پیش فکر می کردم که من ھم می ترسم، ولی حاال می بینم که نه.

ـ چه خواھد شد؟

ـ به زور لبخندی زده و گفتم: تو معموالً باید آن را بدانی، از ھمه گذشته مسئول این برخورد تویی!
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ھا را این حرف  توانم  خود می گـفتم، ـچطوری می  به  داشتم  ھا  این حرف  با  زمان  در آن لـحظه، ھم 

بزنم؟ از ھمه مھم تر، چطوری به خود اجازه می دادم تا بخندم؟ دیو در جلد من رفته بود و ھیوالیی

ـداشت. وجود ـن مرزی  ـگر  عالم دـی دیدم. در ھــیچ کــجای  دورھا را می  ـلی دور  بودم. خـی شده 

ولی کافی بود که دستم را بر رویش بگذارم تا جھان دوباره به اندازه و ابعاد راستین خود بازگردد. گر

بود. شده  جا  یک ـکمی جاـب نان،  استراحت ـک ھان،  بود. ـج سابقاً  که  شد  گر، آن ھـمانی نمی  چه دـی

مرزی دستم را بر روی شانه کلوتیلد گذاشته بودم و به خوبی احساس می کردم که در آنجا کامالً 

وجود دارد و من یک راه بیشتر نداشتم که آن ھم رفتن به سوی مرز بود. 

١٢٢

با اینکه آدم فوق العاده باھوش و روشنی بودم، ولی در عین حال فرد بی میل و اراده ای ھم

تشریف داشتم. به جز مشاھده و نظاره کردن حوادثی که در سراسر درونم در حال شکل گیری بود،

کاری از من ساخته نبود. ھمه کارھایم بر طبق نظم و ترتیبی بود. کوچک ترین حرکاتم به من دیکته

می شدند. اگر قرار می شد در آنچه که در حال شکل گیری است، نقشی داشته باشم، تنھا کاری

که می کردم ھمه را از نظم موجود در آورده و یک بی نظمی و ھرج و مرج را بر آن ھا حاکم

می کردم. 

دستم در پشت گردنش به آرامی سر می خورد. او را به سوی خود کشیده و بر رویش خم شدم.

بوی خاک را استشمام کردم. 

به او می گویم: حاال بچه دارت می کنم.

از من ھیچ نپرسید که آیا عھدی را که آن شب در زیر ستارگان با ھم بسته بودیم، به یاد می آورم یا

نه؟

به من گفت که نمی خواھم مرا مورد حمایتت قرار دھی، بلکه می خواھم که مرا به رسمیت

بشناسی.

نه، کلوتیلد از من چنین تقاضایی را نکرد، برای این که خیلی خوب می دانست به رسمیتش

می شناسم. خصوصاً می دید که در حال حاضر ھیچ میل و عالقه ای به حمایت کردنش نداشتم. 

کامپیوتر داشت یواش یواش، عالئم و نشانه ھای حاوی برنامه ھای موجود در حافظه اش را، یکی

پس از دیگری بر روی صفحه آبی خود، ردیف می چید، برنامه ای که شامل آدرس پستی

الکترونیکی من بود، عالمت می داد که پیامی برایم دارد. بر رویش فشار دادم: جنگل الکاندونا،

حکومت شیاپاس. 

اینجا ارتش زاپارتایی جبھه ملی در حال مبارزه علیه فشارھای ارتش دولتی مکزیک و بر ضد کشتار و

سرکوب اقتصادی آلینا. 
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ولی کافی بود که دستم را بر رویش بگذارم تا جھان دوباره به اندازه و ابعاد راستین خود بازگردد. گر

بود. شده  جا  یک ـکمی جاـب نان،  استراحت ـک ھان،  بود. ـج سابقاً  که  شد  گر، آن ھـمانی نمی  چه دـی
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١٢٢
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سالم رفیق! به دنیای آنانی که سالح بر دست می جنگند، خوش آمدی. 

و بعد ھم متنی می آمد که تیترش در فھمیدن آن ھیچ شک و شبھه ای برجای نمی گذاشت:

جنگ جھانی چھارم شروع شده. 

عرق سردی، یک دفعه ھمه وجودم را گرفت. این دیگه چه معجونی بود؟

درسته که پذیرفته بودم تا از روستای محل زندگی خودم که بر روی کوھی خیمه زده بود، در باره آثار

و عواقب انبوه ضربات زیان بار شرکت ھای فراملیتی تحقیق و بازرسی کنم. ولی در آن لحظه

احساس نمودم که کسی ناگھان انگشت خویش را به طرف من نشانه رفته و مرا به عنوان یک

انقالبی مسلح به حاکمیت لو می دھد. 

١٢٣

تنھا اسلحه ای که من داشتم، یک تفنگ شکاری بود که بیش از یک بار آن را در دست نگرفته بودم

و آن ھم زمانی بود که برای تعطیالت با دوستان در منطقه «کورس» به سر می بردم. برای خوشایند

شد و شانه ام خورد  شده بود، ـنشانه رـفتم.  دیوارکی گذاشته  آنان، یک ـبطری را که بر روی نیـمچه 

چنان ابری به راه افتاد که ھوا بالفاصله شروع به بارندگی شدیدی کرد. 

 جنگ جھانی چھارم شروع شده است

نئولیبرالیسم به عنوان سیستم جھانی جدید، جنگ تازه ای برای فتح سرزمین ھاست. [...] اگر

جنگ جھانی سوم (جنگ سرد) برخورد بین سرمایه داری و سوسیالیسم در مناطق مختلف بود که

شدت آن با توجه به شرایط، کم و زیاد می شد؛ جنگ جھانی چھارم بین مراکز بزرگ مالی در عرصه

جھانی پا به میدان گذاشته است. بازارھای مالی با برخورداری از نعمات کامپیوتری و مراکز بورس و

ارز، بنا به عالقه شان قوانین و اوامرشان را در روی کره زمین تحمیل می کنند. 

«جھانی شدن» به غیر از توسعه و توزیع تمام و کمال منطق آنان در باره انواع شیوه ھای زندگی،

چیز دیگری نیست. 

بعد از این آمریکاییان ھم که اربابان سابق اقتصاد بودند، از راه دور یا از نزدیک توسط نیروی محرکه

مراکز پولی یعنی از طریق مبادله آزاد تجاری ھدایت خواھند شد. این منطق و برھان می خواھد از

دستاوردھا و گسترش ارتباطات استفاده ببرد، تا تمامی دیدگاه ھا و روش ھای فعالیت ھای فرامین

و احکام اجتماعی را از آن خویش سازد و تصاحب کند. سرانجام یک جنگ تمام عیار. یکی از اولین

قربانیان وی، بازار ملی می باشد. جنگ شروع شده توسط لیبرالیسم نو به آن می ماند که یک
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تیرانداز تیری را در داخل  محوطه ای ضدگلوله شلیک کرده باشد و آن تیر چرخشی نموده و کمانه

کند و خود تیرانداز را نشانه رود و زخمیش نماید. 

١٢۴

بازار ملی به عنوان یکی از پایگاه ھای اساسی قدرت دولت سرمایه داری مدرن، توسط اقتصاد مالی

جھانی به توپ بسته شده و به ورشکستگی کشانده می شود. سرمایه داری جدید بین المللی،

سرمایه داری ملی را ضعیف و کله معلق ساخته و کار را به گرسنگی تا حد بی غذایی و ورطه

ھالکت نیروھای دولتی رسانده است. ضربه چنان مھلک و خشن بود که حکومت ھای ملی توان

دفاع از منافع شھروندان خود را پیدا نکردند. پسر (نئولیبرالیسم )، پدر (لیبرالیسم و یا سرمایه ملی)

را می بلعد! در نظم نوین جھانی، نه دموکراسی، نه آزادی، نه برابری و برادری وجود ندارند. عرصه

جھانی به یک میدان نبرد تازه ای تبدیل شده است که در آن ھرج و مرج حاکم می باشد. در حول و

حوش اواخر جنگ سرد، کاپیتالیسم یک ترس و وحشت نظامی در ھمه جا ایجاد نمود، بمب نوترون،

سالحی که انسان را، بدون کوچک ترین بی احترامی به ساختمان ھا، می کشد. اما به خاطر جنگ

جھانی چھارم، اعجوبه  جدیدی کشف گردید. بمب پول [...] نتیجه انفجار این بمب توده ھایی از

ویرانه ھایی نیستند که دود از آنجا بلند شده و ھزاران جسد بی حرکت نقش بر زمین شده اند،

بلکه محله ای است که به یک شھر غول پیکر و بزرگ تجاری بازار بزرگ جدید جھانی اضافه

می شود. یک نیروی کاری که بازار جدید کار جھانی از آن بھره مند می شود. اتحادیه اروپا با گوشت

و پوست خود نتایج جنگ چھارم جھانی را لمس می کند. جھانی شدن موفق شد تا در آنجا

مرزھایی را که بین کشورھای رقیب و دشمن در طی قرن ھا وجود داشت، از بین برداشته و آن ھا

را وادار کند تا در جھت یکی شدن و اتحاد سیاسی گام بردارند. 

برای رسیدن از حکومت ھای ملی به اتحادیه اروپا، راه ھا از ویرانه ھا و مخروبه ھا مفرش خواھند

گشت، تا تمدن اروپایی آغاز گردد. 

ـ به محض اینکه مخاطبم در سایت ظاھر می شود، می گویم که تمام شد، دیگه دور من یکی خط

بکش! من یکی دیگه نیستم.

١٢۵

ـ چی شده؟
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گشت، تا تمدن اروپایی آغاز گردد. 

ـ به محض اینکه مخاطبم در سایت ظاھر می شود، می گویم که تمام شد، دیگه دور من یکی خط

بکش! من یکی دیگه نیستم.

١٢۵

ـ چی شده؟

ـ به شما می گویم که دیگه کار نمی کنم. این حق من است، نه؟ به ھرحال مجبور نیستم که چون

و چرای کارھایم را به شما توضیح دھم. تا آنجایی که می دانم و اگر اشتباه نکرده باشم، ھنوز آزادم



تا ھر کاری دلم خواست بکنم، نه؟ 

اگر فکر می کنی که با بستن چشمانت بر روی واقعیت ھا می توانی به خودت بقبوالنی که در دنیا ـ

ھمه چیز به خوبی و خوشی پیش می رود، در این صورت حق با توست. 

با این ھمه، تلویزیون به حد کافی تصاویر خونین برای خوشایند نبض ھای مرده ما پیشنھاد می کند.

ھیچ کس دیگر مجبور نیست که آن ھا را جدی گرفته و حقیقی بداند. کافی است که بالیای شوم

را، در حال لم دادن در خانه خود و با لیوانی نوشیدنی به دست تماشا کرد. 

باالخره وقتی می گویم که ھیچ کس مجبور نیست، مسلماً از اقلیت کوچکی حرف می زنم که بخت

یارشان بوده و اجازه داده تا در طرف خود ماشین استثمار متولد شوند. اما توجه کن، در جھان با

چنین ثباتی که ما در آن زندگی می کنیم، ھیچ کس نمی تواند فکر کند که از این پس خواھد

توانست به خریدھای خود ادامه دھد. مثالً برای خود ساعتی بخرد که نه تنھا زمان را نشان دھد

بلکه فاصله مسیری را ھم که روزھای یکشنبه به عنوان دو و میدانی طی می کند، مقدار کالری که

می سوزاند، ریتم قلبش.. اندازه می گیرد و به اضافه یک در باز کن ھم دارد (ھیچ اصالً ھم شوخی

نیست). در حالی که دو میلیارد انسان در اثر فقدان غذایی از کم خونی رنج می برند. 

سریع ترین راه دزدیدن یک ساعت، ھمانا بریدن مچ دست است. 

- آه! دیگه دلواپسی بیش از این فایده نداره، ھنوز خورشید کامالً باال نیامده که من برنامه کار

روزانه ام را دریافت می کنم. 

اگر فکر می کنی برای رھایی خودت از آشوب ھا و بلواھایی که دنیا را می لرزانند، کافی است تا

کامپیوترت را خاموش، تلویزیونت را در الی گزنه ھا پرتاب کنی و به دھکده کوھستانی خود پناه ببری

و در آنجا سبزی ھای مخصوص خودت را بار بیاوری، پس تو ھیچی از پیام «ال ساب» نفھمیده ای.

١٢۶

ـ حتی نمی دانم که از چه کسی صحبت می کنید. 

ـ از سر فرمانده مارکوس برایت حرف می زنم. بین خودمان ال ساب صدایش می کنیم. حاضرم با تو

شرط ببندم که اگر تو در چنین وضعیتی ھستی که من احساس می کنم، دلیلش آن است که حتماً

وی با تو تماس گرفته و با داستان ھای جنگ جھانی چھارمش ترا بیچاره کرده و وسوسه ھای

شیطانی را در مغز تو فرو کرده است. 

میل ندارم که کسی مرا به ھمکاری با اعمال تروریستی متھم کند. 

وقتی که ماشین ترا قاپید و خرد و خمیرت کرد و ھمه از کنارت بی خیال گذشتند و کاری نکردند؛ تازه

آن وقت است که خواھی دید میل داری یا نه. ھمان طوری که معاون فرمانده مارکوس می بایست

برایت توضیح داده باشد، گلوله کمانه کرده و سرانجام خود تیرانداز را زخمی نمود.

تا ھر کاری دلم خواست بکنم، نه؟ 

اگر فکر می کنی که با بستن چشمانت بر روی واقعیت ھا می توانی به خودت بقبوالنی که در دنیا ـ

ھمه چیز به خوبی و خوشی پیش می رود، در این صورت حق با توست. 

با این ھمه، تلویزیون به حد کافی تصاویر خونین برای خوشایند نبض ھای مرده ما پیشنھاد می کند.

ھیچ کس دیگر مجبور نیست که آن ھا را جدی گرفته و حقیقی بداند. کافی است که بالیای شوم

را، در حال لم دادن در خانه خود و با لیوانی نوشیدنی به دست تماشا کرد. 

باالخره وقتی می گویم که ھیچ کس مجبور نیست، مسلماً از اقلیت کوچکی حرف می زنم که بخت

یارشان بوده و اجازه داده تا در طرف خود ماشین استثمار متولد شوند. اما توجه کن، در جھان با

چنین ثباتی که ما در آن زندگی می کنیم، ھیچ کس نمی تواند فکر کند که از این پس خواھد

توانست به خریدھای خود ادامه دھد. مثالً برای خود ساعتی بخرد که نه تنھا زمان را نشان دھد

بلکه فاصله مسیری را ھم که روزھای یکشنبه به عنوان دو و میدانی طی می کند، مقدار کالری که

می سوزاند، ریتم قلبش.. اندازه می گیرد و به اضافه یک در باز کن ھم دارد (ھیچ اصالً ھم شوخی

نیست). در حالی که دو میلیارد انسان در اثر فقدان غذایی از کم خونی رنج می برند. 

سریع ترین راه دزدیدن یک ساعت، ھمانا بریدن مچ دست است. 

- آه! دیگه دلواپسی بیش از این فایده نداره، ھنوز خورشید کامالً باال نیامده که من برنامه کار

روزانه ام را دریافت می کنم. 

اگر فکر می کنی برای رھایی خودت از آشوب ھا و بلواھایی که دنیا را می لرزانند، کافی است تا

کامپیوترت را خاموش، تلویزیونت را در الی گزنه ھا پرتاب کنی و به دھکده کوھستانی خود پناه ببری

و در آنجا سبزی ھای مخصوص خودت را بار بیاوری، پس تو ھیچی از پیام «ال ساب» نفھمیده ای.

١٢۶

ـ حتی نمی دانم که از چه کسی صحبت می کنید. 

ـ از سر فرمانده مارکوس برایت حرف می زنم. بین خودمان ال ساب صدایش می کنیم. حاضرم با تو

شرط ببندم که اگر تو در چنین وضعیتی ھستی که من احساس می کنم، دلیلش آن است که حتماً

وی با تو تماس گرفته و با داستان ھای جنگ جھانی چھارمش ترا بیچاره کرده و وسوسه ھای

شیطانی را در مغز تو فرو کرده است. 

میل ندارم که کسی مرا به ھمکاری با اعمال تروریستی متھم کند. 

وقتی که ماشین ترا قاپید و خرد و خمیرت کرد و ھمه از کنارت بی خیال گذشتند و کاری نکردند؛ تازه

آن وقت است که خواھی دید میل داری یا نه. ھمان طوری که معاون فرمانده مارکوس می بایست

برایت توضیح داده باشد، گلوله کمانه کرده و سرانجام خود تیرانداز را زخمی نمود.



امروزه در سیستم رقابت سرمایه داری جھانی، کسی که برای گردش چرخ اقتصاد خود، ھر چه

بیشتر و بیشتر به مصرف کنندگان نیاز داشته باشد و برای تولید محصوالت خود به منظور ارسال این

کاالھا برای فروش و گردش در بازار، ھر چه کمتر و کمتر کارگر بخواھد، کارش سکه می شود و به

آنجایی می رسد که می تواند تا سر چشمه باال رود. 

از این به بعد طرح ھای مطابقت دادن و تصحیح کردن قواعد و تشکیالت خود که به وسیله صندوق

جھانی و بانک جھانی تحمیل می گردند، دیگر فقط شامل کشورھای جھان سوم نمی شوند بلکه

طبق قرارداد ماستریت و پیمان ثبات آمستردام به کشورھای اروپایی ھم تحمیل می گردند. برای

فرانسه، تعھدات امضا شده به طور خیلی آشکار در اسناد و نوشته ھای سازمان تعاونی و توسعه

اقتصادی با تیتر «مطالعات اقتصادی در زمینه ھای ساختارھای سیاسی، تحقیق و بازسازی»

مشخص گردیده است.

١٢٧

از میان آن ھا می توان از یک رفرم بازار کار امضا شده نام برد که شل و ول است و دارای نرمش

زیادی نسبت به میزان حقوق کارگران و دستمزدھا می باشد.

: مثال

رھا کردن قرارداد پیمانی یا قرارداد نامحدود به سود واسطه ھای بخش خصوصی کاریابی و!

زیر سؤال بردن اھمیت حداقل حقوق ھا؛ 

کم کردن مدت زمان پرداخت حقوق بیکاری و تشدید کنترل ھا؛ !

کاھش سطح امنیت شغلی از راه حذف مقررات مربوط به پیشگیری از اخراج ھای!

دسته جمعی، 

تجدید قرارداد و امضای کنترات کاری برای زمان محدود و مشخص، !

چشم بستن و نرمش به افزایش ساعات کاری، !

تشدید رقابت در بازار تولید، !

دنباله روی از برنامه ھای خصوصی سازی، !

نامتعھد شدن و عدم احساس مسئولیت حکومتی که باید مسئول خدمات عمومی، پایه ای!

و اساسی باشد،

تشویق شرکت ھا از طریق کاھش کلی فشارھای مالی در زمینه ھای مالیاتی،!

امروزه در سیستم رقابت سرمایه داری جھانی، کسی که برای گردش چرخ اقتصاد خود، ھر چه

بیشتر و بیشتر به مصرف کنندگان نیاز داشته باشد و برای تولید محصوالت خود به منظور ارسال این

کاالھا برای فروش و گردش در بازار، ھر چه کمتر و کمتر کارگر بخواھد، کارش سکه می شود و به

آنجایی می رسد که می تواند تا سر چشمه باال رود. 

از این به بعد طرح ھای مطابقت دادن و تصحیح کردن قواعد و تشکیالت خود که به وسیله صندوق

جھانی و بانک جھانی تحمیل می گردند، دیگر فقط شامل کشورھای جھان سوم نمی شوند بلکه

طبق قرارداد ماستریت و پیمان ثبات آمستردام به کشورھای اروپایی ھم تحمیل می گردند. برای

فرانسه، تعھدات امضا شده به طور خیلی آشکار در اسناد و نوشته ھای سازمان تعاونی و توسعه

اقتصادی با تیتر «مطالعات اقتصادی در زمینه ھای ساختارھای سیاسی، تحقیق و بازسازی»

مشخص گردیده است.

١٢٧

از میان آن ھا می توان از یک رفرم بازار کار امضا شده نام برد که شل و ول است و دارای نرمش

زیادی نسبت به میزان حقوق کارگران و دستمزدھا می باشد.

: مثال

رھا کردن قرارداد پیمانی یا قرارداد نامحدود به سود واسطه ھای بخش خصوصی کاریابی و!

زیر سؤال بردن اھمیت حداقل حقوق ھا؛ 

کم کردن مدت زمان پرداخت حقوق بیکاری و تشدید کنترل ھا؛ !

کاھش سطح امنیت شغلی از راه حذف مقررات مربوط به پیشگیری از اخراج ھای!

دسته جمعی، 

تجدید قرارداد و امضای کنترات کاری برای زمان محدود و مشخص، !

چشم بستن و نرمش به افزایش ساعات کاری، !

تشدید رقابت در بازار تولید، !

دنباله روی از برنامه ھای خصوصی سازی، !

نامتعھد شدن و عدم احساس مسئولیت حکومتی که باید مسئول خدمات عمومی، پایه ای!

و اساسی باشد،

تشویق شرکت ھا از طریق کاھش کلی فشارھای مالی در زمینه ھای مالیاتی،!



مسلماً متوجه می شوی که دولت تو در این زمینه ھا شاگرد ھمچین بدی ھم نیست!

در ھر صورت این چیزی است که کارشناسان سازمان تعاونی و توسعه اقتصادی در بررسی و

مطالعه کاری که به آنان محول شده، اذعان دارند. سفارشاتی از قبیل سختی قواعد بیکاری،

انعطاف در مورد ساعات کاری، تشدید رقابت، خصوصی سازی و کادوی حذف بعضی از مالیات ھای

دستچین شده ادامه دارند.

درباره این آخرین نکته باید گفت که به عنوان مثال، در طی ده سال گذشته، نزول مالیات ھای مربوط

به درآمد شرکت ھا در فرانسه قطع نمی گردد، در حالی که مالیات ھای مربوط به حقوق و دستمزد

مردم عموماً و پیوسته در حال صعود است. 

، سندیکای «ث.ژ.ت» بخش امور مالی اعالم١٩٩٩در زمان معرفی قانون مسائل مالی در سال 

می کرد: 

«وزیر بودجه، ارقام را با بی شرمی و پررویی تمام دست کاری کرده است تا بگوید که مالیات ھا را

برای کلیه خانواده ھا پایین آورده است. در صورتی که این پایین آمدن ھا اساساً فقط شرکت ھا و

خانواده ھای با درآمد خیلی باال را شامل می گردند».

١٢٨

 کانون مالیاتی که نوزده٩٩، با افشا کردن النه ھای تقلبات مالیاتی، معلوم شد به ١٩٩٨در سال 

تای آن ھا دارای معافیت مالیاتی بودند و اصال مالیات نمی دادند تا آن را از دولت باز پس بگیرند!،

اجازه داده شده تا با کم کردن ھزینه ھای مالیاتی خود، کشتی ھای تازه ای بخرند! یک سوم

صاحبان درآمدھای به دست آمده از سرمایه ھای وسایل ترابری از پرداخت مالیات شانه خالی

 نفر، از درآمدھایی باالتر از پانصد ھزار فرانک برخوردارند. در فرانسه٢٢٣می کنند که در بین آنان

امروزی، در زیر سایه دولت چپ، یک چھارم درآمدھای سرمایه ھا از زیر تمام مالیات ھا در می روند.

چیزی که باید دانست آن است که آیا خرید یک کشتی تفریحی، در چارچوب ھمان «اھداف

پشتیبانی از شرکت ھا»  می باشد؟ چیزی را ھم که مانده بدانیم، آن است که اگر شاگرد خوبی

باشیم، جایزه می دھند؟

امروزه در کشورھای سازمان تعاونی و توسعه اقتصادی (به تو یادآوری می کنم که این ھا

ثروتمندترین کشورھای جھانند) بیش از صد میلیون نفر یعنی دو برابر جمعیت فرانسه، بی خانمان و

بی پناه وجود دارند. درصد آمار شوماژ (بیکار با حق وحقوق بیکاری - م) رسمی و ثبت شده به طور

عمودی در نزد جوانان و به ویژه در نزد زنان جوان رو به افزایش بوده و به رکورد نھایی خود رسیده

٪ در اسپانیا. و اما درباره آنانی ھم که شانسی دارند و۴٩٪ در ایتالیا، ٣٩٪  در فرانسه، ٣٢است: 

کاری گیر آورده اند، باید گفت که سرنوشت آنان روز به روز دشوارتر می گردد. 

پزشک کار و ایمنی یک شرکت فرانسوی، وابسته به دولت، می گوید که رھبران در سطح کادر

مسلماً متوجه می شوی که دولت تو در این زمینه ھا شاگرد ھمچین بدی ھم نیست!

در ھر صورت این چیزی است که کارشناسان سازمان تعاونی و توسعه اقتصادی در بررسی و

مطالعه کاری که به آنان محول شده، اذعان دارند. سفارشاتی از قبیل سختی قواعد بیکاری،

انعطاف در مورد ساعات کاری، تشدید رقابت، خصوصی سازی و کادوی حذف بعضی از مالیات ھای

دستچین شده ادامه دارند.

درباره این آخرین نکته باید گفت که به عنوان مثال، در طی ده سال گذشته، نزول مالیات ھای مربوط

به درآمد شرکت ھا در فرانسه قطع نمی گردد، در حالی که مالیات ھای مربوط به حقوق و دستمزد

مردم عموماً و پیوسته در حال صعود است. 

، سندیکای «ث.ژ.ت» بخش امور مالی اعالم١٩٩٩در زمان معرفی قانون مسائل مالی در سال 

می کرد: 

«وزیر بودجه، ارقام را با بی شرمی و پررویی تمام دست کاری کرده است تا بگوید که مالیات ھا را

برای کلیه خانواده ھا پایین آورده است. در صورتی که این پایین آمدن ھا اساساً فقط شرکت ھا و

خانواده ھای با درآمد خیلی باال را شامل می گردند».

١٢٨

 کانون مالیاتی که نوزده٩٩، با افشا کردن النه ھای تقلبات مالیاتی، معلوم شد به ١٩٩٨در سال 
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مدیریت شرکت مذکور وقتی به دفترش می آیند، گریه می کنند: «آنان در یک حالت جنون و

افسردگی عمیق به سر می برند، خالقیت و نبوغ زنده خود را از دست داده اند و اغلب تمایل به

خودکشی دارند». 

١٢٩

آنانی که در بین انواع داروھا غرق شده اند، از لحاظ شکل ھای امراض شناسی به کسانی

می مانند که از حمالت یک جنگ نظامی، جان سالم به در برده اند. 

کریستف دوژور روانشناس، در کتاب خود به نام «درد و غم در فرانسه» می گوید: جریان و روند

راه اندازی حرکت ھای توده ای جھت شرکت و ھمکاری در روا داشتن بی عدالتی و درد و محنت بر

ھمنوعان در جامعه ما، مانند ھمان شرایطی است که به ملت آلمان اجازه داد تا به سوی نازیسم

کشیده شوند.»

اگر زمانی به مغزت خطور کرد که کارھا دارند بھتر می شوند، به موعظه ھای «ھانس تایتمئیر»،

رئیس بودنس بانک (که به طور غیر دموکراتیک انتخاب شده ) گوش کن: 

«مسئله مورد بحث امروز، ایجاد شرایط مناسب برای جلب اعتماد سرمایه گذاران است. پس در

نتیجه باید بودجه دولتی را کنترل کرد. مالیات ھای مستقیم و غیرمستقیم را پایین آورد.

سیستم ھای حمایت اجتماعی را اصالح نمود. باید تمامی موانع و سختگیری ھای بازار کار را

متالشی کرد. یورو رقابت بین کشورھا و بازارھا را تقویت خواھد کرد و ابزار درصد تبدیل ارزھا را که تا

به امروز می توانست نقش یک « ایر- بگ. کیسه ھوا ـ م» را بازی کند، از بین خواھد برد».

به طور روشن: قابلیت رقابت اقتصادی ما به نقطه دلخواه مان نخواھد رسید مگر اینکه سعی کنیم

ر زمینه بازار کار از خود انعطافی نشان دھیم».د

تمام شد. دیگر ایر- بگی در کار نیست. در حال حاضر بورس، قبل از اینکه به زودی به زمین خورده و

له و لورده گردد، با سرعت سرسام آوری، رکوردھا را یکی پس از دیگری می شکند. جایی که

شرکت ھای بزرگ به طوری که تا به حال سابقه نداشته، سودھای کالنی را به جیب می زنند،

جایی که یک اقلیت صاحب امتیاز، بی شرمانه قند تو دلشان آب می شود و با دمشان گردو

می شکنند؛ کارگر، نشسته در جای مرگ، دیگر روی ھیچ چیز و ھیچ کس جز انعطاف شخص

خودش برای امیدوار بودن به محدود کردن عمق زخم ھای خود در اثر شوک و ضربه ھای اعالم شده

توسط جبھه متحد حریف مقابل نمی تواند حساب کند.

١٣٠
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کشورھای ثروتمند، پس از کشیدن شیره و عصاره خلق ھای جھان، ھمدیگر را دریده و به جان ھم

می افتند. یعنی قوی ترھا، ضعیف ترین خود را می بلعند. امروز در ایاالت متحده، در حالی که در

زمینه شغلی و کاری، آمار از ما می خواھد تا به نیکوکاری ھا و خیرات اجتماعی یک اقتصاد فاتح و

پیروز بیاندیشیم، کافی است که تعداد افراد در بند و زندانی را به لیست بیکاران بیافزائیم تا ببینیم

که رقم این آمار دو نمره باز ھم باال می رود. قوی ترین ملت روی زمین، به مسائلی که در اثر رکود

اقتصادی پدیدار گشته اند و خود وی ھم در اسرار و پیدایش آن ھا خیلی زیادی دخیل و سھیم

می باشد، چنین جواب می دھد: بایستی به بیکارا مانند زندانیان برخورد کرد!

تخمین زده می شود که اگر افزایش تعداد زندانیان با ھمین ریتم ادامه پیدا کند، در نیمه قرن آینده،

نصف آمریکاییان خودشان را در پشت میله ھای زندان خواھند یافت. البته یقیناً، اکثریت آنان

سیاه پوست و تقریباً ھمه شان فقیر. 

١٧بنابر طبقه بندی انجام گرفته توسط اداره گزارش جھانی در باره گسترش و توسعه بشریت در «

کشور ثروتمند جھان»، آمریکا که از لحاظ تولید داخلی سرانه خام در رأس قرار دارد، نسبت به

۶۵ و ١۵٪ جمعیت بین ٢٠لیست فقر انسانی آخرین جایگاه را داراست. درصد بی سوادی در آنجا تا 

 می باشد. ١٩ساله می رسد و درصد کسانی که در آستانه فقر زندگی می کنند، 

رابرت ریچ وزیر کار امریکا در دوران نخست ریاست جمھوری بیل کلینتون به ما می گوید: «وقتی که

نصف حقوق بگیران حقوق ھای ناچیزی دارند، وقتی که کشور نه در بخش عمومی سرمایه گذاری

کرده و نه بخش خصوصی را کنترل می کند، به احتمال زیاد این خطر وجود دارد که در پنج سال آینده

به نوعی محافظه کاری خیلی خطرناکی برای آینده کشور برسیم.

١٣١

نابرابری بیداد کرده و بیشتر می شود، ناامنی یک مسئله  ھمگانی شده است [...]. اربایان بزرگ،

٪ افزایش درآمد کسب کردند. آنان در یک اجتماع بسته مخصوص خود که۵٠در سال گذشته 

شبگردان برایشان نگھبانی می دھند، در یک جامعه کامالً تقسیم بندی شده زندگی می کنند.

پرداخت ھزینه ھای بیماری از قبیل پزشکی و دارویی به کارکنانی که حقوق ناچیزی دارند، روز بروز

در حال کاھش است. یا بخش اعظم این ھزینه ھا توسط خود کارکنان پرداخت می گردد یا اصالً دیگر

٪ بیکاران را٣۵بیمه ھا آنان را تحت پوشش خود قرار نمی دھند. بیمه بیکاری، دیگر حدود بیش از 

ھرگز در تاریخ بشری سابقه نداشته که قدرت یک کوچه (وال استریت) تا به این شامل نمی شود.

حد احساس شود. پیشینیان ما از قھر آسمان ھا، کوه ھا، دریاھا و جنگل ھا نگرانی داشتند. ما،

حاال ما در جستجوی یک جاده آرامی ھستیم.
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ھرگز در تاریخ بشری سابقه نداشته که قدرت یک کوچه (وال استریت) تا به این شامل نمی شود.

حد احساس شود. پیشینیان ما از قھر آسمان ھا، کوه ھا، دریاھا و جنگل ھا نگرانی داشتند. ما،

حاال ما در جستجوی یک جاده آرامی ھستیم.

از ندارد. بعضی ما گرفتن قربانی از غیر به کاری باستان، دوران خوار خون خدایان مانند که ای جاده

روشن روز مثل استریت، وال مالی شدید ورشکستگی بعد به این از که دارند می اذعان گران تحلیل

را رکود بیشترین که را ھایی بانک ورشکستگی، از جلوگیری برای کشور این دولت ژاپن، است. در



کار در سودی و براه رو کارھا بروند، پیش خوبی به چیز ھمه که است. وقتی کرده ملی دارند،

دیگ ته به گیر کف و رود نمی پیش خوب کارھا که ھم وقتی و کنند؛ می خصوصی را ھا آن باشد،

کنند. می اعالم دولتی را آمده بار به زیان و ضرر ماند، نمی کشیدن باال برای دیگر چیزی و خوردمی 

از و شدن متالشی حال در ما، چشمان برابر در جھان اقتصاد برزیل... نصف روسیه، شرقی، آسیای

باشد. چین تواند می بازی این بعدی است. مھره رفتن بین

١٣٢

آنانی که به ھدایت این ماشین فکر می کردند، مشاھده کردند که دیوانه شد: «پل کراگمن از

انستیتوی ماساچوست به ما می گوید: تصورکنیم که شما یک نسخه از پر فروش ترین جزوه

اقتصادی جھان را بخرید، این کتاب به شما در مورد مقابله کردن با این ھمه اعتمادھای از دست

رفته سرمایه گذاران بین المللی چه خواھد گفت؟ راستش چیز زیادی برای گفتن ندارد. به حرف

ھای من اعتماد کنید. زیرا یکی از مولفین این جزوه خود من ھستم».

این حرف ھای خوش مزه برای روشن شدن ناگھانی اذھان، برای اقتصاد دانی که تا چندی پیش در

گوش ھای ما از برتری و امتیازات و محاسن جھانی شدن سرمایه می خواند و از قدرت و توان و

پارسایی نظم و نظام خود به خودی جریان ھای امور مالی حرف به میان می آورد، به نظر می رسد

که کار ساده و آسانی باشد. به ھمان اندازه آسان است که او تنھا شانسی که دارد، آنست که

فقط تعداد قربانیان را بشمارد.

باز این بار ھم مرگبارترین امواج، در ابتدا محروم ترین و نادارترین و شکننده ترین بخش جامعه را در بر

خواھد گرفت. 

 سال آینده) دوران کامل۵٠ یا ۴٠«ایمانوئل والرشتاین به ما می گوید: دورانی که در راه است (در 

ویرانی سرمایه داری خواھد بود. بر سر یک دو راھی کالسیک و شناخته شده قرار داریم. آشوب و

بلوا در ھمه جھات گسترش پیدا می کند. به نظر می رسد که این شورش ھا و بلواھا غیرقابل

کنترل باشند. ھمه چیز در ھم و بر ھم و آشفته دیده می شوند. ھیچ چیزی قادر نیست تا نتیجه آن

را پیش بینی نماید.

ـ قبل از این که مخاطب من به حرف ھایش خاتمه دھد، صحبتش را قطع کرده و میگویم: من آن را

می دانم.

(ماکس به من کتابی را به امانت داده بود که دقیقا راجع به ھمین موضوع مورد نظر نوشته شده بود

و در کنار میز کامپیوتر به روی میز قرار داشت).

١٣٣

سپس ادامه می دھد: ولی به ھیچ وجه قصدم آن نیست که بگویم در نوع نظمی که باالخره شکل

کار در سودی و براه رو کارھا بروند، پیش خوبی به چیز ھمه که است. وقتی کرده ملی دارند،

دیگ ته به گیر کف و رود نمی پیش خوب کارھا که ھم وقتی و کنند؛ می خصوصی را ھا آن باشد،

کنند. می اعالم دولتی را آمده بار به زیان و ضرر ماند، نمی کشیدن باال برای دیگر چیزی و خوردمی 

از و شدن متالشی حال در ما، چشمان برابر در جھان اقتصاد برزیل... نصف روسیه، شرقی، آسیای

باشد. چین تواند می بازی این بعدی است. مھره رفتن بین

١٣٢

آنانی که به ھدایت این ماشین فکر می کردند، مشاھده کردند که دیوانه شد: «پل کراگمن از

انستیتوی ماساچوست به ما می گوید: تصورکنیم که شما یک نسخه از پر فروش ترین جزوه

اقتصادی جھان را بخرید، این کتاب به شما در مورد مقابله کردن با این ھمه اعتمادھای از دست

رفته سرمایه گذاران بین المللی چه خواھد گفت؟ راستش چیز زیادی برای گفتن ندارد. به حرف

ھای من اعتماد کنید. زیرا یکی از مولفین این جزوه خود من ھستم».

این حرف ھای خوش مزه برای روشن شدن ناگھانی اذھان، برای اقتصاد دانی که تا چندی پیش در

گوش ھای ما از برتری و امتیازات و محاسن جھانی شدن سرمایه می خواند و از قدرت و توان و

پارسایی نظم و نظام خود به خودی جریان ھای امور مالی حرف به میان می آورد، به نظر می رسد

که کار ساده و آسانی باشد. به ھمان اندازه آسان است که او تنھا شانسی که دارد، آنست که

فقط تعداد قربانیان را بشمارد.

باز این بار ھم مرگبارترین امواج، در ابتدا محروم ترین و نادارترین و شکننده ترین بخش جامعه را در بر

خواھد گرفت. 

 سال آینده) دوران کامل۵٠ یا ۴٠«ایمانوئل والرشتاین به ما می گوید: دورانی که در راه است (در 

ویرانی سرمایه داری خواھد بود. بر سر یک دو راھی کالسیک و شناخته شده قرار داریم. آشوب و

بلوا در ھمه جھات گسترش پیدا می کند. به نظر می رسد که این شورش ھا و بلواھا غیرقابل

کنترل باشند. ھمه چیز در ھم و بر ھم و آشفته دیده می شوند. ھیچ چیزی قادر نیست تا نتیجه آن

را پیش بینی نماید.

ـ قبل از این که مخاطب من به حرف ھایش خاتمه دھد، صحبتش را قطع کرده و میگویم: من آن را

می دانم.

(ماکس به من کتابی را به امانت داده بود که دقیقا راجع به ھمین موضوع مورد نظر نوشته شده بود

و در کنار میز کامپیوتر به روی میز قرار داشت).

١٣٣

سپس ادامه می دھد: ولی به ھیچ وجه قصدم آن نیست که بگویم در نوع نظمی که باالخره شکل



خواھد گرفت، ما نمی توانیم تاثیری داشته باشیم، درست برعکس. بر سر یک دو راھی و در یک

موقعیت انتخاب بین دو سیستم، کوچک ترین حرکت می تواند نتیجه بزرگی داشته باشد. قطره

قطره جمع گردد، وانگھی دریاشود. قدرتمندان جھان ما به خوبی از آن آگاھند. آنان به روش ھای

گوناگون، ساختمان یک دنیای بعد از کاپیتالیسم را تھیه می کنند. شکل تازه ای از سیستم نابرابری

تاریخی که به آنان اجازه خواھد داد تا امتیازات انحصاری خود را حفظ کنند. ھمه اشخاصی که در

جستجوی یک سیستم دموکراتیک و برابری (ھر دو صفت به یک معنی و مفھومند) ھستند، باید به

اندازه طرفداران پست کاپیتالیسم، باشجاعت و جسارت پیکار کنند. چگونه باید این مبارزه را سازمان

داد؟ این ھمان سئوالی است که ما باید در باره اش امروز، فردا و پس فردا بحث کنیم. این امر امکان

پذیر است ھر چند که ھیچ اطمینانی به خودمان نمی توانیم بدھیم .تاریخ ھیچ تضمینی به ما 

نمی دھد. تنھا پیشرفتی که وجود دارد، ھمانی است که برایش مبارزه می کنیم.

او مرا مورد خطاب قرار داده و می گوید: خوب دیگه! و حاال وقت عمل است. فکر می کنم که دیگر

برایت یک راه بیش تر نمانده و آن ھم بروی و دست به کار شوی.

آخه چطوری؟

اگر قراره به زودی پدر شوم، بھتره که به طور جدی به کارھای شخصی خودم رسیدگی کرده و

زندگی عادی را ادامه دھم. علیرغم میل باطنی ام، دلم نمی آید که کلوتیلد را بیدار کرده و از او

خواھش کنم تا برود سزیع آزمایش بارداری بدھد.

١٣۴

خواھد گرفت، ما نمی توانیم تاثیری داشته باشیم، درست برعکس. بر سر یک دو راھی و در یک

موقعیت انتخاب بین دو سیستم، کوچک ترین حرکت می تواند نتیجه بزرگی داشته باشد. قطره

قطره جمع گردد، وانگھی دریاشود. قدرتمندان جھان ما به خوبی از آن آگاھند. آنان به روش ھای

گوناگون، ساختمان یک دنیای بعد از کاپیتالیسم را تھیه می کنند. شکل تازه ای از سیستم نابرابری

تاریخی که به آنان اجازه خواھد داد تا امتیازات انحصاری خود را حفظ کنند. ھمه اشخاصی که در

جستجوی یک سیستم دموکراتیک و برابری (ھر دو صفت به یک معنی و مفھومند) ھستند، باید به

اندازه طرفداران پست کاپیتالیسم، باشجاعت و جسارت پیکار کنند. چگونه باید این مبارزه را سازمان

داد؟ این ھمان سئوالی است که ما باید در باره اش امروز، فردا و پس فردا بحث کنیم. این امر امکان

پذیر است ھر چند که ھیچ اطمینانی به خودمان نمی توانیم بدھیم .تاریخ ھیچ تضمینی به ما 

نمی دھد. تنھا پیشرفتی که وجود دارد، ھمانی است که برایش مبارزه می کنیم.

او مرا مورد خطاب قرار داده و می گوید: خوب دیگه! و حاال وقت عمل است. فکر می کنم که دیگر

برایت یک راه بیش تر نمانده و آن ھم بروی و دست به کار شوی.

آخه چطوری؟

اگر قراره به زودی پدر شوم، بھتره که به طور جدی به کارھای شخصی خودم رسیدگی کرده و

زندگی عادی را ادامه دھم. علیرغم میل باطنی ام، دلم نمی آید که کلوتیلد را بیدار کرده و از او

خواھش کنم تا برود سزیع آزمایش بارداری بدھد.

١٣۴



٩بخش 

دنیای دیگری شدنی است

«اعالم می کنم که جھانی شدن تجارت و سرمایه، یک توھم و خیالی بیش نبوده و به عنوان مقابله

با مباحث ایدئولوژی مسلط، باید در مقابلش چه از لحاظ نظری و چه از راه عملی، به جایگزین آن که

ھمانا جھانی شدن انسان دوستی است، با ابعادی تازه و چشم اندازی نوین بپیوندیم». 

سمیرا امین

«مصمم ھستم تا یک راھبرد تھاجمی گشایش بازارھای ھمه مناطق جھان را دنبال کنم». 

بیل کلینتون

برای ریشه کن ساختن شدیدترین نوع فقر کره زمین، منابع و ذخایر جھانی، خیلی بیشتر از آنی

ھستند که ما فکرش را می کنیم. تمامی سرمایه گذاری ساالنه الزم در راستای تضمین امکان

 میلیارد دالر می باشد،۴٠استفاده ھمگانی از خدمات اجتماعی پایه ای و اولیه، مبلغی برابر با 

رقمی که به زور یک دھم در صد درآمد جھانی است. این مبلغ که برای تامین ھزینه ھای اموزش

ابتدائی، بھداری و بھزیستی، تغذیه، مراقبت ھای تولید نسل، تنظیم خانواده، بھره برداری از آب

تصفیه شده و مواظبت ھای بھداشت ھمگانی، در سطح جھانی خواھد بود، معادل بودجه تفریحات

و سرگرمی ھا و برنامه ھای فوق برنامه شرکت ھای ژاپنی می باشد! ھم چنین این ھزینه ھا برابر

٪ ھزینه ھای نظامی ساالنه جھان است.۵

١٣۵

در طی چندین روز، تنھا پیام بود که در این باره از چھار گوشه جھان برایم فرستاده می شد. به نظر

می آمد که برای مردم پزوھش و بازرسی من خیلی جالب بوده و بنابر این در فرستادن نامه ھایشان

به نشانه پشتیبانی ھای آنان نسبت به من، درنگی نمی کردند. با این حال، الزاما با محتویات ھمه

این نوشته ھا و نامه ھا موافق نبودم.

٩بخش 

دنیای دیگری شدنی است

«اعالم می کنم که جھانی شدن تجارت و سرمایه، یک توھم و خیالی بیش نبوده و به عنوان مقابله

با مباحث ایدئولوژی مسلط، باید در مقابلش چه از لحاظ نظری و چه از راه عملی، به جایگزین آن که

ھمانا جھانی شدن انسان دوستی است، با ابعادی تازه و چشم اندازی نوین بپیوندیم». 

سمیرا امین

«مصمم ھستم تا یک راھبرد تھاجمی گشایش بازارھای ھمه مناطق جھان را دنبال کنم». 

بیل کلینتون

برای ریشه کن ساختن شدیدترین نوع فقر کره زمین، منابع و ذخایر جھانی، خیلی بیشتر از آنی

ھستند که ما فکرش را می کنیم. تمامی سرمایه گذاری ساالنه الزم در راستای تضمین امکان

 میلیارد دالر می باشد،۴٠استفاده ھمگانی از خدمات اجتماعی پایه ای و اولیه، مبلغی برابر با 

رقمی که به زور یک دھم در صد درآمد جھانی است. این مبلغ که برای تامین ھزینه ھای اموزش

ابتدائی، بھداری و بھزیستی، تغذیه، مراقبت ھای تولید نسل، تنظیم خانواده، بھره برداری از آب

تصفیه شده و مواظبت ھای بھداشت ھمگانی، در سطح جھانی خواھد بود، معادل بودجه تفریحات

و سرگرمی ھا و برنامه ھای فوق برنامه شرکت ھای ژاپنی می باشد! ھم چنین این ھزینه ھا برابر

٪ ھزینه ھای نظامی ساالنه جھان است.۵

١٣۵

در طی چندین روز، تنھا پیام بود که در این باره از چھار گوشه جھان برایم فرستاده می شد. به نظر

می آمد که برای مردم پزوھش و بازرسی من خیلی جالب بوده و بنابر این در فرستادن نامه ھایشان

به نشانه پشتیبانی ھای آنان نسبت به من، درنگی نمی کردند. با این حال، الزاما با محتویات ھمه

این نوشته ھا و نامه ھا موافق نبودم.



می دانستم که لزوم ساختن یک عرصه جدید سیاسی، ھدر دادن بی خودی انرژی برای وردخوانی

ھای بیھوده و وقت تلف کردن نیست. سیاستی که در سایه اش فردا خواھم توانست در مورد ایجاد

ساختارھای زیر بنایی و اساسی بھداشت و بھزیستی و نه در باره ارتش و سالح تصمیم بگیریم. 

برای بودیست ھا، مانند کره گیری از شیر در یک چلیک،  ماده ھم از شیر روح به وجود می آید. لذا

من ھم فھمیده بودم که ماده سیاست ھم نمی تواند از چیز دیگری به جز شیر شھروندان در یک

خیک تولید شود. ما چه بخواھیم یا نه، ھمه مان در سازندگی تاریخ و سرنوشت مشترک مان،

نقش داریم. فعال یا غیر فعال، در ھر صورت دخیل ھستیم. نمی توانستم جلوی افکارم را در باره

نوشته ھای «کورنلیوس کاستوریادیس» بگیرم که می گفت: جمله ای شگفت آور تر از این سخن

مشھور ارسطو وجود ندارد: شھروند کیست؟ آیا کسی است که می تواند حکومت کند یا بر او

حکومت شود؟

در فرانسه میلیون ھا شھروند وجود دارند، چرا آنان نمی توانند حکومت کنند؟ برای این که ھمه

دنیای سیاست ھدفش آن است که آنان را از لحاظ سیاسی بیسواد بار آورده و بباوراند که

کارشناسانی وجود دارند و باید به آن ھا اعتماد کرد و کار را به افراد کاردان سپرد. در نتیجه یک

بدآموزی سیاسی وجود دارد. در حالی که مردم باید به تمرین انواع و اقسام مسئولیت ھای گوناگون

عادت کرده و از خود ابتکار به خرج دھند. آن ھا عادت دارند به دنبال عده ای افتاده و رای دھند که

برایشان برنامه انتخاب می کنند.

١٣۶

به خود می گویم این از راحتی ناشی می شود. ما خیلی چیزھایمان را از دست خواھیم داد. کار به

جایی رسیده که ھمه این موضوعات را از ما کتمان می کنند. آنان ما را نمی گذارند تا از جایمان

برخاسته و آن چه را که برایمان پر ارج و با ارزش است و در اثر تنبلی و سھل انگاری از دست داده

ایم، دوباره به چنگ آورده و از آن خود سازیم: آزادی خودمان.

 کانال تلویزیونی را در محل سکونت خویش۵٠٠به شکرانه ماھواره ھر کس می تواند بعد از این 

 ساعت٨ کانال! اگر به ھر کدام آن ھا تنھا یک دقیقه در روز نگاه شود، باید بیش از ۵٠٠تماشا کند. 

خود را به تلویزیون اختصاص داد. سراپایم را تنفر فرا گرفته بود. ولی عقلم قد نمی داد تا چگونه

ابرازش کنم. 

مخاطبم گفت به طبع شاعریت تکیه کن!

طبع شاعری ھم نمی توانست مرا نجات دھد. چندین روز بود که بیھوده و بی دلیل به دور خود 

می چرخیدم، بی آنکه متوجه روشنایی باشم. احساس می کردم که در این میان، یک حلقه زنجیرم

گم گشته است.

بعدھا، روزی این پیام را دریافت داشتم:

ـ تو چون در جھت درست گام بر نمی داری، این جوری شده ای و به این حالت افتاده ای.
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خیک تولید شود. ما چه بخواھیم یا نه، ھمه مان در سازندگی تاریخ و سرنوشت مشترک مان،

نقش داریم. فعال یا غیر فعال، در ھر صورت دخیل ھستیم. نمی توانستم جلوی افکارم را در باره

نوشته ھای «کورنلیوس کاستوریادیس» بگیرم که می گفت: جمله ای شگفت آور تر از این سخن

مشھور ارسطو وجود ندارد: شھروند کیست؟ آیا کسی است که می تواند حکومت کند یا بر او

حکومت شود؟

در فرانسه میلیون ھا شھروند وجود دارند، چرا آنان نمی توانند حکومت کنند؟ برای این که ھمه

دنیای سیاست ھدفش آن است که آنان را از لحاظ سیاسی بیسواد بار آورده و بباوراند که

کارشناسانی وجود دارند و باید به آن ھا اعتماد کرد و کار را به افراد کاردان سپرد. در نتیجه یک

بدآموزی سیاسی وجود دارد. در حالی که مردم باید به تمرین انواع و اقسام مسئولیت ھای گوناگون

عادت کرده و از خود ابتکار به خرج دھند. آن ھا عادت دارند به دنبال عده ای افتاده و رای دھند که

برایشان برنامه انتخاب می کنند.

١٣۶

به خود می گویم این از راحتی ناشی می شود. ما خیلی چیزھایمان را از دست خواھیم داد. کار به

جایی رسیده که ھمه این موضوعات را از ما کتمان می کنند. آنان ما را نمی گذارند تا از جایمان

برخاسته و آن چه را که برایمان پر ارج و با ارزش است و در اثر تنبلی و سھل انگاری از دست داده

ایم، دوباره به چنگ آورده و از آن خود سازیم: آزادی خودمان.

 کانال تلویزیونی را در محل سکونت خویش۵٠٠به شکرانه ماھواره ھر کس می تواند بعد از این 

 ساعت٨ کانال! اگر به ھر کدام آن ھا تنھا یک دقیقه در روز نگاه شود، باید بیش از ۵٠٠تماشا کند. 

خود را به تلویزیون اختصاص داد. سراپایم را تنفر فرا گرفته بود. ولی عقلم قد نمی داد تا چگونه

ابرازش کنم. 

مخاطبم گفت به طبع شاعریت تکیه کن!

طبع شاعری ھم نمی توانست مرا نجات دھد. چندین روز بود که بیھوده و بی دلیل به دور خود 

می چرخیدم، بی آنکه متوجه روشنایی باشم. احساس می کردم که در این میان، یک حلقه زنجیرم

گم گشته است.

بعدھا، روزی این پیام را دریافت داشتم:

ـ تو چون در جھت درست گام بر نمی داری، این جوری شده ای و به این حالت افتاده ای.



در زیر این نوشته، آدرسی آمده بود.

ـ به محض این که ارتباط برقرار شد، با شتاب زیادی نوشتم، شما کی ھستید؟

ـ کسی که می تواند به تو کمک کند.

ـ آیا شما آن چه را که به دنبالش ھستم، می دانید؟

ـ ھمه می دانندش.

چه خوب شد که از روز نخست برای خودم اسم رمز برگزیدم! اگر ھمین طوری به پیش می رفت، به

بیماری پارانویاک دچار می شدم که بیمار به ھمه کس و ھمه چیز شک می کند. مدتی بود که ھر

بار اتوموبیلی در جلوی خانه مان آھسته می کرد، گوش ھایم را تیز کرده و از پنجره نگاه می کردم تا

مطمئن شوم که ژاندارم ھا برای دستگیری من نیامده باشند. آیا برخورد کردن کامیون به یکی از

دکل ھای شبکه برق رسانی فرانسه یک توطئه برنامه ریزی شده از قبل نبود تا تنھا ابزار تجسس و

کارآگاھی مرا از کار بیاندازند؟

١٣٧

به خود فشار می آورم تا آرام شوم. با نفس عمیقی که می کشم به خود دلداری داده و می گویم،

مانند بودا آرام و بردبار باش! خونسردی خودت را نگه دار! 

گفتن مانند بودا باش، آسان است. روحم مرا سنگینی می کرد. ساعتم را نگاه می کردم. راحت یک

ھشت ساعتی می شد که سلول ھای نر و ماده ما در بچه دان کلوتیلد، در خلوتگاه خودشان در

ھم آمیختگی را شروع کرده بودند. وقتی که مخاطبم رشته افکارم را گسست، داشتم می پنداشتم

که باید روحیه ام را باال برده و به خود اطمینان دھم که ھمه کار ھا به خوبی و خوشی به پیش 

می روند.

ـ به نظر تو چگونه می توان یک میل و عالقه ای را از بین برد؟

ـ باید از میزان فقر کاست.

ـ مسلما. اما به طور مشخص. به عنوان مثال، تو چه راھی را برای یک پنجم مردم جھان که ندار و از

ھمه چیز محرومند، پیشنھاد می کنی؟

ـ ما باید ھر چه زودتر به یاری شان بشتابیم. برای شان ساختارھای اساسی و زیربنایی درست

کنیم.

ـ مایوس کننده است.

ـ ببخشید؟

ـ پوزش می خواھم، چه چیزی ناامید کننده است؟ آدم می پندارد که یکی از کارکشتگان بانک

جھانی داره سخن می گوید.

ـ گوش کنید. گمان نمی کنم که شما بتوانید به من کمکی کنید. از دست کسانی که وقتشان را با

درس دادن به من تلف می کنند، دیگه جانم داره به لبم می رسه و خوصله ام سر می ره.
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نخست آن دوست از راه دورم، سپس ماکس و از آن پس ھم کلوتیلد در آن شب فراموش ناشدنی و

اکنون ھم شما! دیگه آب از سرم گذشته و واقعا داره زیادیم می شه. اگر من تا به این اندازه اصالح

ناپذیرم، نمی فھمم چرا به دنبالم در یک روستای دور افتاده و در پشت کوھی، در جایی که آزارم به

مورچه ای ھم نمی رسد، آمده اید؟

ـ گفتن این حرف کمی آسانه. یک چیزی ھست که تو باید خوب بفھمی: چه بخواھی و چه

نخواھی، ما ھمه با ھم، زن و مرد، متحدیم. من نخستین زنی ھستم که…

ـ نخستین زن؟ شما یک زنید؟

ـ چرا این پرسش را می کنی؟ برایت مسئله ساز است؟

١٣٨

ـ نه، ولی نمی دانستم. 

کار کردن با کامپیوتر خنده دار است. با آدم ھای زیادی در تماس ھستی که تنھا با عقاید آنان آشنا

می گردی و بیش تر از آن، چیز دیگری در باره شان نمی دانی.

ـ برگردیم بر سر اصل مطلب خودمان، حرف ھایی که چند لحظه پیش زدی، عکس العمل تند مرا

برانگیخت. تو باید بدانی که سال ھاست با مخالفت این عقیده و تز که می گوید ما باید با برآوردن

نیازھای کشورھای فقیر به آن ھا کمک کنیم، از خواب بیدار می شوم. مسلما، تنھا چیزی که 

می توانیم بکنیم، پوست این ملت ھا را دیگر نکنیم و لخت شان نکنیم. به دلیل این که موفق

شدیم، تسلط خود را به زور به بقیه مردم جھان تحمیل و زور چپانی کنیم، خودمان را با ھوش تر از

آنان می پنداریم.

حقیقت امر آن است که ما با ھوش تر از آنان نبوده، بلکه وحشی تر و حیوانی تریم.

ما حیوانیم. زیرا بعد از ارتش ھایمان، امروزه می گذاریم تا کمپانی ھای ما به نام ما اعمال وحشیانه

ای را مرتکب شوند.

می پذیریم آسایش و خوش و خرمی ما به بھای فقر و فالکت بقیه مردمان جھان تمام شود. رشد و

ترقی ما که ھمانا جز باال بردن میزان و توان مصرف گرایی خویش، چیز دیگری نمی باشد، مانند

ظروف مرتبطه ریشه در تنگ دستی و بیچارگی طرف مقابل دارد. انباشته گشتن بخش مربوط به ما،

معادل تھی تر و محروم تر شدن و چپاول طرف دیگر ظرف است. در واقع دارایی ما از ناداری آنان

تغذیه می شود. حاال کجایش را دیده ای؟ این ھا نمونه ھایی از کارھایی اند که صورت می گیرند.

مشت نمونه ای از خروار است. ما نه تنھا حیوان وحشی، بلکه آدم ھای بی مغز و منطق ھم

تشریف داریم:

وقتی ساعت ھفت شب با ساخت مین ھای آدم کش مبارزه می کنیم، اما درست یک ساعت بعد،

که در جلوی تلویزیون نشسته و اخبار سراسری ساعت ھشت شب فرانسه را تماشا می کنیم، از

افزایش میزان فروش سالح کشورمان برای جبران کسری بودجه و تنظیم تجارت لذت برده و بر خود

نخست آن دوست از راه دورم، سپس ماکس و از آن پس ھم کلوتیلد در آن شب فراموش ناشدنی و

اکنون ھم شما! دیگه آب از سرم گذشته و واقعا داره زیادیم می شه. اگر من تا به این اندازه اصالح

ناپذیرم، نمی فھمم چرا به دنبالم در یک روستای دور افتاده و در پشت کوھی، در جایی که آزارم به

مورچه ای ھم نمی رسد، آمده اید؟

ـ گفتن این حرف کمی آسانه. یک چیزی ھست که تو باید خوب بفھمی: چه بخواھی و چه

نخواھی، ما ھمه با ھم، زن و مرد، متحدیم. من نخستین زنی ھستم که…

ـ نخستین زن؟ شما یک زنید؟

ـ چرا این پرسش را می کنی؟ برایت مسئله ساز است؟

١٣٨

ـ نه، ولی نمی دانستم. 

کار کردن با کامپیوتر خنده دار است. با آدم ھای زیادی در تماس ھستی که تنھا با عقاید آنان آشنا

می گردی و بیش تر از آن، چیز دیگری در باره شان نمی دانی.

ـ برگردیم بر سر اصل مطلب خودمان، حرف ھایی که چند لحظه پیش زدی، عکس العمل تند مرا

برانگیخت. تو باید بدانی که سال ھاست با مخالفت این عقیده و تز که می گوید ما باید با برآوردن

نیازھای کشورھای فقیر به آن ھا کمک کنیم، از خواب بیدار می شوم. مسلما، تنھا چیزی که 

می توانیم بکنیم، پوست این ملت ھا را دیگر نکنیم و لخت شان نکنیم. به دلیل این که موفق

شدیم، تسلط خود را به زور به بقیه مردم جھان تحمیل و زور چپانی کنیم، خودمان را با ھوش تر از

آنان می پنداریم.

حقیقت امر آن است که ما با ھوش تر از آنان نبوده، بلکه وحشی تر و حیوانی تریم.

ما حیوانیم. زیرا بعد از ارتش ھایمان، امروزه می گذاریم تا کمپانی ھای ما به نام ما اعمال وحشیانه

ای را مرتکب شوند.

می پذیریم آسایش و خوش و خرمی ما به بھای فقر و فالکت بقیه مردمان جھان تمام شود. رشد و

ترقی ما که ھمانا جز باال بردن میزان و توان مصرف گرایی خویش، چیز دیگری نمی باشد، مانند

ظروف مرتبطه ریشه در تنگ دستی و بیچارگی طرف مقابل دارد. انباشته گشتن بخش مربوط به ما،

معادل تھی تر و محروم تر شدن و چپاول طرف دیگر ظرف است. در واقع دارایی ما از ناداری آنان

تغذیه می شود. حاال کجایش را دیده ای؟ این ھا نمونه ھایی از کارھایی اند که صورت می گیرند.

مشت نمونه ای از خروار است. ما نه تنھا حیوان وحشی، بلکه آدم ھای بی مغز و منطق ھم

تشریف داریم:

وقتی ساعت ھفت شب با ساخت مین ھای آدم کش مبارزه می کنیم، اما درست یک ساعت بعد،

که در جلوی تلویزیون نشسته و اخبار سراسری ساعت ھشت شب فرانسه را تماشا می کنیم، از

افزایش میزان فروش سالح کشورمان برای جبران کسری بودجه و تنظیم تجارت لذت برده و بر خود



می بالیم.

آدم ھای متکبر و مغروری می باشیم که ھمتا نداریم:

«ما می دانیم. ما تعیین کننده و قاطع ھستیم. موفقیت ھا و دستاوردھای ما گواه بر این ادعاھای

ما می باشند».

گوش دادن به آن چه که دیگران می خواھند به ما بگویند، برایمان وقت تلف کردن است.

در رواندا ھم، ھمین طور شد. مردم در اثر جنگ و در زمان قتل عام این کشور، خانه و کاشانه خود را

رھا ساخته و آواره و سرگردان شدند. چندی پیش به منظور دوباره اسکان دادن آنان، یک انجمن

خیریه و کمک ھای انسانی غربی، بی آن که نظر مردم رواندا را، ولو ھر چه کوچک و عادی ھم 

می شد، جویا شود، خانه ھایی را برایشان ساخت.

حتی به این تمایل ابتدائی و اولیه آنان گوش داده نشد که می خواستند خانه ھا در مکان ھای مورد

عالقه شان بنا گردند. مثال آنان بارھا درخواست کردند که این خانه ھا در نزدیکی کشتزارھا یشان

ساخته شوند. نتیجه آن شد که خانه ھا خالی ماندند.

می گویم: فکر کنم که دارم می فھمم.

١٣٩

ھر جامعه ای منافع خود را بھتر می شناسد. یک جامعه آزاد و مستقل می تواند با آھنگ و ریتم

خودش و با ابزاری که ویژه اوست و در اختیار دارد، به مسائل و سختی ھا برخورد کرده و راه چاره

ای برای آن ھا بیابد. تنھا کمک ما به ملت ھایی که دست یاری به سوی ما دراز می کنند، 

می تواند پشتیبانی حرکت ھا و عمل ھایی از آنان باشد که در راه به دست آوردن دوباره استقالل

اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی در کشورشان آغاز می کنند. تاکید می کنم، حرکت ھا و جنبش

ھایی که شروع می شوند. اگر کمی وقت داری، به دنبالم بیا تا ترا برای دیدن دوستانی به مکزیک

ببرم.

به خود می گویم که سرانجام این بار به ھدف زدم.

ـ «به نظرم یک فقیر، توان آن را دارد از یک سراشیبی که ما به پایین ھلش داده ایم، دوباره خودش

را باال بکشد. شاید زخمی و لت و پار شده باشد، ولی یک انسان شایسته از آن جا باال خواھد آمد.

نبرد و پیکار است. با رفقایم می خواستیم نشان دھیم که در نواحی فقیر یک شبکه اجتماعی وجود

دارد که آماده بازسازی و زندگی نوینی است».

کسی که داره حرف می زند، «انریک گومئز» نام دارد. او مدیر یک پروژه در باره «زیست روستاییان»

در سرزمین نیمه کویری «مزکیتال علیا» و «کادیرتا» می باشد که «ھنا ھنوس» ھا در آن جا ھا

زندگی می کنند.

 نفر را حول سه محور اساسی جمع می کند:۶٠٠٠ دھکده را در بر می گیرد، حدود ٣٧این طرح که 

ـ نگھداری زیستگاه، برای این که بشر بتواند به زندگی عادی خود در آن جا ادامه دھد،

می بالیم.

آدم ھای متکبر و مغروری می باشیم که ھمتا نداریم:

«ما می دانیم. ما تعیین کننده و قاطع ھستیم. موفقیت ھا و دستاوردھای ما گواه بر این ادعاھای

ما می باشند».

گوش دادن به آن چه که دیگران می خواھند به ما بگویند، برایمان وقت تلف کردن است.

در رواندا ھم، ھمین طور شد. مردم در اثر جنگ و در زمان قتل عام این کشور، خانه و کاشانه خود را

رھا ساخته و آواره و سرگردان شدند. چندی پیش به منظور دوباره اسکان دادن آنان، یک انجمن

خیریه و کمک ھای انسانی غربی، بی آن که نظر مردم رواندا را، ولو ھر چه کوچک و عادی ھم 

می شد، جویا شود، خانه ھایی را برایشان ساخت.

حتی به این تمایل ابتدائی و اولیه آنان گوش داده نشد که می خواستند خانه ھا در مکان ھای مورد

عالقه شان بنا گردند. مثال آنان بارھا درخواست کردند که این خانه ھا در نزدیکی کشتزارھا یشان

ساخته شوند. نتیجه آن شد که خانه ھا خالی ماندند.

می گویم: فکر کنم که دارم می فھمم.

١٣٩

ھر جامعه ای منافع خود را بھتر می شناسد. یک جامعه آزاد و مستقل می تواند با آھنگ و ریتم

خودش و با ابزاری که ویژه اوست و در اختیار دارد، به مسائل و سختی ھا برخورد کرده و راه چاره

ای برای آن ھا بیابد. تنھا کمک ما به ملت ھایی که دست یاری به سوی ما دراز می کنند، 

می تواند پشتیبانی حرکت ھا و عمل ھایی از آنان باشد که در راه به دست آوردن دوباره استقالل

اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی در کشورشان آغاز می کنند. تاکید می کنم، حرکت ھا و جنبش

ھایی که شروع می شوند. اگر کمی وقت داری، به دنبالم بیا تا ترا برای دیدن دوستانی به مکزیک

ببرم.

به خود می گویم که سرانجام این بار به ھدف زدم.

ـ «به نظرم یک فقیر، توان آن را دارد از یک سراشیبی که ما به پایین ھلش داده ایم، دوباره خودش

را باال بکشد. شاید زخمی و لت و پار شده باشد، ولی یک انسان شایسته از آن جا باال خواھد آمد.

نبرد و پیکار است. با رفقایم می خواستیم نشان دھیم که در نواحی فقیر یک شبکه اجتماعی وجود

دارد که آماده بازسازی و زندگی نوینی است».

کسی که داره حرف می زند، «انریک گومئز» نام دارد. او مدیر یک پروژه در باره «زیست روستاییان»

در سرزمین نیمه کویری «مزکیتال علیا» و «کادیرتا» می باشد که «ھنا ھنوس» ھا در آن جا ھا

زندگی می کنند.

 نفر را حول سه محور اساسی جمع می کند:۶٠٠٠ دھکده را در بر می گیرد، حدود ٣٧این طرح که 

ـ نگھداری زیستگاه، برای این که بشر بتواند به زندگی عادی خود در آن جا ادامه دھد،



ـ گسترش کشاورزی در راستای تولید مواد غذایی،

ـ بھبود بخشیدن زندگی جامعه روستایی.

پس از آماده سازی و آبیاری کشتزارھا، مردم بومی آن جا دوباره دو گیاه گرمسیری به نام ھای

«ماگی» و ««لشوگیا» که الیاف شان در صنعت ریسندگی به کار برده می شوند، کاشتند.

١۴٠

در ضمن، ماگی برای سوخت و به عنوان مصالح ساختمانی و خوراک دامی ھم به کار برده 

می شود. جدا از این ھا، اھالی محل از آن یک الیاف نرم دیگری می کشند که برای بافتن سبد،

ساک، جارو، ریسمان و گیس بھره برداری می شود. ھم چنین، از آن مایعی به نام «پولک» درست

می کنند که نوشابه ملی مردم مکزیک است.

یک بیوشیمیست دانشگاه «پاشوکا» فرمولی را به تازگی کشف کرده است که به موجب آن از

مایعی شبیه به صابون که از لشوگیای تراشیده شده به دست می اید، می توان نوعی شامپو و

کرم ھیدراته درست کرد. کارگاه ھای تولیدی کوچکی ایجاد شده اند. یک شبکه بازرگانی تشکیل

گردیده که مستقیما توسط خود کشاورزان و پیشه ورانی که تمایل و ابتکار عمل در زمینه ھای

تجاری و مدیریت را دارند، اداره می شود. فروش فرآورده ھا به آنان اجازه می دھد تا آن بخش از

آذوقه ھای خود را که در کشتزارھای خود نمی توانند بکارند و بار بیاورند، در دره قشالقی خریداری

کنند.

انجمن مزبور، ھم در زمینه آموزش زنان برای بھداشت غذایی و جسمانی و ھم در باره تغذیه

کودکان، تبلیغاتی را به راه انداخته است.

اکتشاف و به کارگیری دوباره دانسته ھای بومیان، پر بار تر ساختن طب سنتی از راه آشنا ساختن

پزشکان تجربی به آخرین شناخت ھا از گیاھان طبی، به مردم آن جا امکان می دھد تا از این

تعلیمات و آموزش ھا در جھت بھداشت و بھبودی خود بھره گیرند. اجرای این پروژه نه تنھا سبب یک

روند پیشرفت و گسترش اقتصادی و اجتماعی گردیده، بلکه به ھمان اندازه باعث رھایی مردمانی

شده است که در این پروژه شرکت می کنند.

پایان تماس.

پایان تماس؟ در عین حال که احساس می کردم، این زن درب را با خشم زیاد و بدون کمترین

احترامی، می خواھد بر رویم بکوبد، در ھمان حال دوست داشتم او را در آغوش خود بگیرم. او ھمان

حلقه گم شده من بود.

١۴١

کلوتیلد با نشان دادن راه عملی ممکن، باالتر از یک اطالعات خشک و خالی به تحقیقات من معنا و

ـ گسترش کشاورزی در راستای تولید مواد غذایی،

ـ بھبود بخشیدن زندگی جامعه روستایی.

پس از آماده سازی و آبیاری کشتزارھا، مردم بومی آن جا دوباره دو گیاه گرمسیری به نام ھای

«ماگی» و ««لشوگیا» که الیاف شان در صنعت ریسندگی به کار برده می شوند، کاشتند.

١۴٠

در ضمن، ماگی برای سوخت و به عنوان مصالح ساختمانی و خوراک دامی ھم به کار برده 

می شود. جدا از این ھا، اھالی محل از آن یک الیاف نرم دیگری می کشند که برای بافتن سبد،

ساک، جارو، ریسمان و گیس بھره برداری می شود. ھم چنین، از آن مایعی به نام «پولک» درست

می کنند که نوشابه ملی مردم مکزیک است.

یک بیوشیمیست دانشگاه «پاشوکا» فرمولی را به تازگی کشف کرده است که به موجب آن از

مایعی شبیه به صابون که از لشوگیای تراشیده شده به دست می اید، می توان نوعی شامپو و

کرم ھیدراته درست کرد. کارگاه ھای تولیدی کوچکی ایجاد شده اند. یک شبکه بازرگانی تشکیل

گردیده که مستقیما توسط خود کشاورزان و پیشه ورانی که تمایل و ابتکار عمل در زمینه ھای

تجاری و مدیریت را دارند، اداره می شود. فروش فرآورده ھا به آنان اجازه می دھد تا آن بخش از

آذوقه ھای خود را که در کشتزارھای خود نمی توانند بکارند و بار بیاورند، در دره قشالقی خریداری

کنند.

انجمن مزبور، ھم در زمینه آموزش زنان برای بھداشت غذایی و جسمانی و ھم در باره تغذیه

کودکان، تبلیغاتی را به راه انداخته است.

اکتشاف و به کارگیری دوباره دانسته ھای بومیان، پر بار تر ساختن طب سنتی از راه آشنا ساختن

پزشکان تجربی به آخرین شناخت ھا از گیاھان طبی، به مردم آن جا امکان می دھد تا از این

تعلیمات و آموزش ھا در جھت بھداشت و بھبودی خود بھره گیرند. اجرای این پروژه نه تنھا سبب یک

روند پیشرفت و گسترش اقتصادی و اجتماعی گردیده، بلکه به ھمان اندازه باعث رھایی مردمانی

شده است که در این پروژه شرکت می کنند.

پایان تماس.

پایان تماس؟ در عین حال که احساس می کردم، این زن درب را با خشم زیاد و بدون کمترین

احترامی، می خواھد بر رویم بکوبد، در ھمان حال دوست داشتم او را در آغوش خود بگیرم. او ھمان

حلقه گم شده من بود.

١۴١

کلوتیلد با نشان دادن راه عملی ممکن، باالتر از یک اطالعات خشک و خالی به تحقیقات من معنا و



مفھوم می داد. تصمیم گرفتم با نیروی باز یافته و به روش ویژه خودم، سری به تارھای انترنتی بزنم.

بی درنگ یک سری اطالعاتی را که از بنگال می آمد، در برابرم دیدم. اطالعاتی که دست یابی به

آن ھا، مخصوصا برای من یکی خوش حال کننده بودند.

ھمه کارھا از مدرسه آغاز می شود

ھند با داشتن یک میلیارد جمعیت، به زودی دومین کشور پر نفوس جھان خواھد شد. در آن جا ھم

مانند دیگر نکات دنیا، ازدیاد جمعیت آثار و بقایای مخرب خود را در پشت سرش بر جای می گذارد که

ھمانا عبارت است از بزرگ تر شدن مرتب و دائمی حلبی آبادھای اطراف شھرھا یا زندگی فالکت

بار و بخور و نمیر در روستاھایی که از ھمه چیز محرومند و در آن جا ھا از مراقبت ھای دارویی، آب و

برق، آموزش و پرورش خبری نیست. امروزه از ھر دو نفر ھندی، یک نفرشان بیسواد می باشد.

باری، بدون تحصیالت ابتدایی و پایه ای، رسیدن به استقالل واقعی غیر ممکن است. پس اتفاقی

نیست که اگر بخش آموزشی از بخش ھای خیلی مورد توجه و حساس برای برنامه ھای انطباق

ساختاری موسسات مالی بین المللی می باشد.

٪ ساکنان دلتای گنگ، دھاتی ھای بدون زمین و در حقیقت خشک نشین ھستند که در٨٠در بنگال 

طی یک سال، بیش از سه یا چھار ماه کار گیر نمی آورند. تازه، آن ھم کاری از سر صدقه و مرحمت

کالن مالکان و برای پر کردن جیب این افراد و رباخواران ھمیشه طلب کار است.

به ھمت یک انجمن محلی به نام «آموزش و پرورش توده ای و ھمگانی»، این روابط وابستگی به

اربابان و مالکان در حال تغییر و تحول می باشند. در پانزده سال، بیش از پنجاه مدرسه با خودیاری

 روستا را فراھم آورده است.٣٠٠ نفر در حدود ٧٠٠٠مردم ساخته شده اند که امکان تحصیالت برای 

١۴٢

در آموزش مختص کودکان، کارھای عملی، ورزش، ھنر و شناخت و درک از جامعه ای که در آن

زندگی می کنند، از جایگاه ویژه ای برخوردارند. والدین از طریق کمیته ھای تعلیم و تربیت در زندگی

مدارس شرکت می کنند.

شاگردان ھم به نوبه خویش، با نمایش ھای خیابانی، پیام ھایی را در رابطه با بھداشت، تغذیه و

حقوق فردی به گوش والدین می رسانند. طرح اولیه با گذشت زمان و با زیر پوشش قرار دادن

تدریجی ھمه فعالیت ھای منطقه ای توسعه پیدا می کند. در عرصه بھداری و بھزیستی، درمانگاه

ھایی به روش « امئوپاتی» برای مداوای بیماران دایر گردیده اند. بیمارستان کوچکی که می توان در

آن عمل ھای جراحی سبک و عادی، به ویژه در باره زایمان ھای دشوار انجام داد، ساخته شده
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است. توانسته اند چند آمبوالنس ھم خریداری کنند. ھم چنین یک برنامه حمایت از مادران و نوزادان

به اجرا گذاشته شده است. به طور مرتب جلسات واکسیناسیون سازمان دھی می شوند.

در برنامه ھای بھداشتی، بیش تر کارھا در راستای ساختن مستراح ھا بوده است. ھم چنین کندن

چاه ھای آب آشامیدنی که به وسیله آن ھا بتوان آب تصفیه شده را ذخیره کرد و با اطمینان و

خاطری آسوده به روستاییان رسانید، از اھم کارھا به شمار می روند. انجمن ماشین آالت کشاورزی

را اجاره کرده، سپس آن ھا را به کشاورزان قرض می دھد. برای باال بردن بازدھی کشت و کار

کشاورزان، در بین آنان بذر توزیع می کند. یک سازمان تعاونی، کار ترمیم و نگھداری کانال ھا، جاده

ھا و مرداب ھا را بر عھده دارد. زنان روز به روز بیش تر و بیش تر در گروه ھا، کمیته ھا و دستجات

گوناگون، به دور ھم جمع گشته و متشکل می گردند. به ھمت این کمیته ھا، زنان می توانند

خواندن و نوشتن و محاسبات را فرا گیرند. دھقانان در یک شیوه وام و پس انداز، فعاالنه شرکت 

می کنند. شرکت در این عمل به آنان کمک می کند تا منابع ملی ضعیف خویش را تقویت نموده و

بتوانند بودجه شان را تنظیم کرده و سرمایه گذاری کنند.

یکی از زنان می گوید: «سه سال است که کمیته زنان ما تشکیل شده است. به وسیله وام ھایی

توانسته ام برنج پوست کنده بفروشم. کمی پول برای ھزینه تحصیلی بچه ھا کنار گذاشته ام. به

زنان روستای خود قبوالنده ام که این روش اقتصادی را به کار ببرند. در انتخابات آینده شورای ده،

خودم را برای عضویت در ھیئت اجرایی شورا نامزد خواھم کرد».

١۴٣

«آموزش ھمگانی و توده ای» که امروزه کمک ھای انجمن ھای تعاونی و متحد جھانی را دریافت

می کند، قصدش در پایان موعد مقرر، رسیدن به استقالل مالی و ایستادن بر روی پاھای خویش

است. انجمن مزارعی را خریداری کرده که اعضایش می توانند در آن جا برنج یا سبزی کاشته یا

نانوایی دایر کنند. بخشی از محصول آن را فروخته و بخشی دیگر برای تغذیه کودکان، در اختیار

رستوران مدرسه قرار داده می شود.

***

روز بعد، خانم مخاطب ناشناس و بی نام و نشان خودم را دوباره پیدا کردم. به نظر می آمد که

حضورش جان تازه ای به کامپیوترم داده باشد. در بامداد ھمان روز یک باد گرمی که از سوی آفریقا

می وزید، کوھستان را جارو می کرد.

ـ آخرین باری که شنیدی از «ساحل» صحبت شود، کی بود؟

ـ دقیقا نمی دانم. چندین سال قبل به خاطر یک خشک سالی بزرگ بود. در آن جا ھیچ چیزی برای

خوردن نمانده بود، تلویزیون بچه ھایی را به ما نشان می داد که خیلی الغر و با شکم ھای ورم

است. توانسته اند چند آمبوالنس ھم خریداری کنند. ھم چنین یک برنامه حمایت از مادران و نوزادان

به اجرا گذاشته شده است. به طور مرتب جلسات واکسیناسیون سازمان دھی می شوند.

در برنامه ھای بھداشتی، بیش تر کارھا در راستای ساختن مستراح ھا بوده است. ھم چنین کندن

چاه ھای آب آشامیدنی که به وسیله آن ھا بتوان آب تصفیه شده را ذخیره کرد و با اطمینان و

خاطری آسوده به روستاییان رسانید، از اھم کارھا به شمار می روند. انجمن ماشین آالت کشاورزی

را اجاره کرده، سپس آن ھا را به کشاورزان قرض می دھد. برای باال بردن بازدھی کشت و کار

کشاورزان، در بین آنان بذر توزیع می کند. یک سازمان تعاونی، کار ترمیم و نگھداری کانال ھا، جاده

ھا و مرداب ھا را بر عھده دارد. زنان روز به روز بیش تر و بیش تر در گروه ھا، کمیته ھا و دستجات

گوناگون، به دور ھم جمع گشته و متشکل می گردند. به ھمت این کمیته ھا، زنان می توانند
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می کنند. شرکت در این عمل به آنان کمک می کند تا منابع ملی ضعیف خویش را تقویت نموده و

بتوانند بودجه شان را تنظیم کرده و سرمایه گذاری کنند.

یکی از زنان می گوید: «سه سال است که کمیته زنان ما تشکیل شده است. به وسیله وام ھایی

توانسته ام برنج پوست کنده بفروشم. کمی پول برای ھزینه تحصیلی بچه ھا کنار گذاشته ام. به

زنان روستای خود قبوالنده ام که این روش اقتصادی را به کار ببرند. در انتخابات آینده شورای ده،

خودم را برای عضویت در ھیئت اجرایی شورا نامزد خواھم کرد».
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خوردن نمانده بود، تلویزیون بچه ھایی را به ما نشان می داد که خیلی الغر و با شکم ھای ورم



کرده بودند. فکر می کنم که این ناحیه به قدری فقیر و خشک و بایر است که متاسفانه ھیچ وقت

نخواھد توانست از کمک ھای تغذیه بین المللی پا را فراتر بگذارد.

ـ «ساحل» که در بین صحرا و قطب استوا قرار دارد، نه کشور را شامل می شود که در مجموع

 میلیون جمعیت ھستند. این مردم اکثرا از راه کشاورزی و دامداری زندگی می کنند.۴۵دارای 

بارندگی در آن جا پراکنده و بی قاعده است و ھیچ حساب و کتابی ندارد. اختالف شدید آب و ھوا در

مناطق گوناگون، شرایط مختلفی را نیز به وجود می آورد. در منطقه ای، یک بار می بینی که ھوا

خوب است و در نتیجه از زیادی غالت می ترکد و فراوانی می باشد و یک بار ھم می بینی که

خشکسالی است و مردم از فقر و ناداری در مضیقه اند و می نالند.

اگر کمک غذایی بین المللی، مردم «ساحل» را در موقعیت احتیاج نگه نمی داشت و توان و ظرفیت

آن را خفه نمی کرد، می توانست خودش از پس غذای ساکنینش به خوبی برآمده و گلیمش را از

آب بیرون بکشد.

١۴۴

ھنگامی که کشورھای غربی به طور رایگان گندم ھای مازادشان را (به حساب مالیات دھنده ھا) به

آن روستاھای در معرض خطر مرگ ناشی از گرسنگی سرازیر می کنند، ساکنان دھات ھمسایه

غالت برای فروش دارند ولی به دلیل سیاست نادرست پخش و مختل شدن وضع بازار، نمی توانند

دستاوردھای خود را عرضه کنند. ھر چقدر که محصول به این جا ریخته شود، به ھمان اندازه توزیع و

تجارت محلی آسیب می بیند.

نزدیک به پانزده سالی است که روستائیان «ساحل» با گردھمایی ھا در انجمن ھا، تعاونی ھا و

تشکل ھای گوناگون، تصمیم گرفته اند، استقالل خود را دوباره باز یابند و امنیت غذایی روستا را

خودشان تضمین کنند. 

در ناحیه ای که امکانات ارتباطات جمعی آن به غایت جزئی و ناچیز است، پیدایش و ایجاد شبکه

ھای سازمان ھای روستایی و وصل کردن آن ھا به شھرھا، برای توزیع ھر چه بھتر منابع و

محصوالت آنان، در درجه اول اھمیت و در زمره نیازھای مبرم است.

با یک روش وام روستایی، نھادھای دھقانان، ارزن ھای مازاد اعضای خود را می خرند و در صورت

خوب بار نیامدن برداشت ساالنه، کمبود آذوقه روستا را از تعاونی ھای محله ھای دیگر نزدیک به

خود تامین می کنند. با قیمت عادالنه ای که اجناس رد و بدل می شوند، نه تنھا برایشان سود آور

است، بلکه مواد غذایی و آذوقه در دسترس محروم ترین افراد جامعه قرار می گیرد. 

در «ھناھنوس»، جایی که در باره اش دیروز با تو صحبت می کردم، انجمن ھای محلی در باره شیوه

اداره و مدیریت، روش معامالت و تجارت و ھم چنین در زمینه ھای انبار کردن و ذخیره سازی، آموزش

ھایی را به روستائیان می دھند. 

 به بعد، بورس ھای غالت در سطح ملی و منطقه ای به روستاییان، چه آن گروه٩٠از اوایل دھه 

کرده بودند. فکر می کنم که این ناحیه به قدری فقیر و خشک و بایر است که متاسفانه ھیچ وقت

نخواھد توانست از کمک ھای تغذیه بین المللی پا را فراتر بگذارد.

ـ «ساحل» که در بین صحرا و قطب استوا قرار دارد، نه کشور را شامل می شود که در مجموع

 میلیون جمعیت ھستند. این مردم اکثرا از راه کشاورزی و دامداری زندگی می کنند.۴۵دارای 

بارندگی در آن جا پراکنده و بی قاعده است و ھیچ حساب و کتابی ندارد. اختالف شدید آب و ھوا در

مناطق گوناگون، شرایط مختلفی را نیز به وجود می آورد. در منطقه ای، یک بار می بینی که ھوا

خوب است و در نتیجه از زیادی غالت می ترکد و فراوانی می باشد و یک بار ھم می بینی که

خشکسالی است و مردم از فقر و ناداری در مضیقه اند و می نالند.

اگر کمک غذایی بین المللی، مردم «ساحل» را در موقعیت احتیاج نگه نمی داشت و توان و ظرفیت

آن را خفه نمی کرد، می توانست خودش از پس غذای ساکنینش به خوبی برآمده و گلیمش را از

آب بیرون بکشد.

١۴۴

ھنگامی که کشورھای غربی به طور رایگان گندم ھای مازادشان را (به حساب مالیات دھنده ھا) به

آن روستاھای در معرض خطر مرگ ناشی از گرسنگی سرازیر می کنند، ساکنان دھات ھمسایه

غالت برای فروش دارند ولی به دلیل سیاست نادرست پخش و مختل شدن وضع بازار، نمی توانند

دستاوردھای خود را عرضه کنند. ھر چقدر که محصول به این جا ریخته شود، به ھمان اندازه توزیع و

تجارت محلی آسیب می بیند.

نزدیک به پانزده سالی است که روستائیان «ساحل» با گردھمایی ھا در انجمن ھا، تعاونی ھا و

تشکل ھای گوناگون، تصمیم گرفته اند، استقالل خود را دوباره باز یابند و امنیت غذایی روستا را

خودشان تضمین کنند. 

در ناحیه ای که امکانات ارتباطات جمعی آن به غایت جزئی و ناچیز است، پیدایش و ایجاد شبکه

ھای سازمان ھای روستایی و وصل کردن آن ھا به شھرھا، برای توزیع ھر چه بھتر منابع و

محصوالت آنان، در درجه اول اھمیت و در زمره نیازھای مبرم است.

با یک روش وام روستایی، نھادھای دھقانان، ارزن ھای مازاد اعضای خود را می خرند و در صورت

خوب بار نیامدن برداشت ساالنه، کمبود آذوقه روستا را از تعاونی ھای محله ھای دیگر نزدیک به

خود تامین می کنند. با قیمت عادالنه ای که اجناس رد و بدل می شوند، نه تنھا برایشان سود آور

است، بلکه مواد غذایی و آذوقه در دسترس محروم ترین افراد جامعه قرار می گیرد. 

در «ھناھنوس»، جایی که در باره اش دیروز با تو صحبت می کردم، انجمن ھای محلی در باره شیوه

اداره و مدیریت، روش معامالت و تجارت و ھم چنین در زمینه ھای انبار کردن و ذخیره سازی، آموزش

ھایی را به روستائیان می دھند. 

 به بعد، بورس ھای غالت در سطح ملی و منطقه ای به روستاییان، چه آن گروه٩٠از اوایل دھه 



ھایی که بیش از مصرف خانواده ھایشان تولیدی دارند و چه آن گروه ھایی که نیاز به این تولید

اضافی دارند، فرصت می دھند تا نه تنھا در ھر شرایطی ھمه با ھم آذوقه خود را تھیه و تامین

کنند، بلکه ھم چنین با ھم کارھا را ھماھنگ ساخته و اھداف مشترکی را در زمینه ھای تاسیس

تشکل ھای جدید تعاونی تعیین نمایند.

١۴۵

امروزه در حدود صد سازمان روستایی مربوط به شبکه ھای آفریقای سبز نیجر، مالی و بورکینافاسو،

ھر کدام به طور متوسط پنج تن غالت در سال برای فروش به بازار روانه می کنند.

ـ می گویم: یک چیز را در این میان نمی فھمم. از زمانی که تحقیقات خودم را شروع کرده ام، ھمه

تا می توانند به سر مبادله آزاد می زنند! اکنون شما می فرمایید که «ساحل» می تواند به خاطر

اجرا کردن بھترین نوع مبادالت به مشکالت زندگی فائق آید.

این مبادالت و داد و ستدھای آزاد نیستند که مورد انتقادند، مبادله پایه و بنیان یک جامع بشری را

تشکیل می دھد. به وسیله ھمین داد و ستد است که استعدادھای فرد یا جمع شکفته و نمایان

می شوند و اشخاص توانگر گشته و کارھایشان را توسعه می بخشند.

دقیقا چیزی که در مفھوم مقوله مبادله آزاد محکوم است، ھمانا نداشتن آزادی است (زیرا چه

کسی، به استثنای خشن ترین ھا، می تواند در دنیای بی قانون ھا، جرأت داشته باشد تا از آزادی

سخن بگوید؟). جوامع و افرادی را که نه وسایل کار و ابزار فناوری یکسان و نه شیوه زندگی ھمسان

و به ویژه نه ھیچ درک و برداشت و فرھنگ یگانه ای دارند، ربطی به مبادله نداشته بلکه از رابطه و

افکار استیال جویانه و استثمارگرانه سرچشمه می گیرد. در این جا قوی تر از بدبختی و بی چارگی

ضعیف تر پول دارتر می شود. تا کوخی نباشد، کاخی بنا نمی شود.

سیستمی که منحصرا و تنھا به مفھوم بھره کشی و سود کردن بنا شده باشد، چه بالیی بر سر

مفاھیم دیگر مبادله خواھد آمد؟ دقیقا و به طور خاص آن دسته از مفاھیمی در مد نظر است که

اجازه رشد و نمو به افراد و جوامع می دھد:

ارائه سرویس و خدمات ھمگانی، سیستم ھای تعاون و ھمیاری.

در ساحل ھمان طوری که تو توانستی آن را ببینی، سازمان ھای دھقانی نشان می دھند که 

می خواھند چاره جویی کرده و راه ھایی را بیابند تا دسترسی فقیرترین انسان ھا به منابع و

امکانات زندگی، میسر و تضمین گردد. در سایه این راه ھا و قواعد (می توان گفت در سایه انسان

گرایانه قواعد اقتصادی)، ھر کسی می تواند پیشرفت داشته و ھم چنین به نوبه خویش در زندگی

جمعی جامعه ای که در آن زندگی می کند، شرکت کرده و سھیم باشد.

١۴۶

ھایی که بیش از مصرف خانواده ھایشان تولیدی دارند و چه آن گروه ھایی که نیاز به این تولید

اضافی دارند، فرصت می دھند تا نه تنھا در ھر شرایطی ھمه با ھم آذوقه خود را تھیه و تامین

کنند، بلکه ھم چنین با ھم کارھا را ھماھنگ ساخته و اھداف مشترکی را در زمینه ھای تاسیس

تشکل ھای جدید تعاونی تعیین نمایند.

١۴۵

امروزه در حدود صد سازمان روستایی مربوط به شبکه ھای آفریقای سبز نیجر، مالی و بورکینافاسو،

ھر کدام به طور متوسط پنج تن غالت در سال برای فروش به بازار روانه می کنند.

ـ می گویم: یک چیز را در این میان نمی فھمم. از زمانی که تحقیقات خودم را شروع کرده ام، ھمه

تا می توانند به سر مبادله آزاد می زنند! اکنون شما می فرمایید که «ساحل» می تواند به خاطر

اجرا کردن بھترین نوع مبادالت به مشکالت زندگی فائق آید.

این مبادالت و داد و ستدھای آزاد نیستند که مورد انتقادند، مبادله پایه و بنیان یک جامع بشری را

تشکیل می دھد. به وسیله ھمین داد و ستد است که استعدادھای فرد یا جمع شکفته و نمایان

می شوند و اشخاص توانگر گشته و کارھایشان را توسعه می بخشند.

دقیقا چیزی که در مفھوم مقوله مبادله آزاد محکوم است، ھمانا نداشتن آزادی است (زیرا چه

کسی، به استثنای خشن ترین ھا، می تواند در دنیای بی قانون ھا، جرأت داشته باشد تا از آزادی

سخن بگوید؟). جوامع و افرادی را که نه وسایل کار و ابزار فناوری یکسان و نه شیوه زندگی ھمسان

و به ویژه نه ھیچ درک و برداشت و فرھنگ یگانه ای دارند، ربطی به مبادله نداشته بلکه از رابطه و

افکار استیال جویانه و استثمارگرانه سرچشمه می گیرد. در این جا قوی تر از بدبختی و بی چارگی

ضعیف تر پول دارتر می شود. تا کوخی نباشد، کاخی بنا نمی شود.

سیستمی که منحصرا و تنھا به مفھوم بھره کشی و سود کردن بنا شده باشد، چه بالیی بر سر

مفاھیم دیگر مبادله خواھد آمد؟ دقیقا و به طور خاص آن دسته از مفاھیمی در مد نظر است که

اجازه رشد و نمو به افراد و جوامع می دھد:

ارائه سرویس و خدمات ھمگانی، سیستم ھای تعاون و ھمیاری.

در ساحل ھمان طوری که تو توانستی آن را ببینی، سازمان ھای دھقانی نشان می دھند که 

می خواھند چاره جویی کرده و راه ھایی را بیابند تا دسترسی فقیرترین انسان ھا به منابع و

امکانات زندگی، میسر و تضمین گردد. در سایه این راه ھا و قواعد (می توان گفت در سایه انسان

گرایانه قواعد اقتصادی)، ھر کسی می تواند پیشرفت داشته و ھم چنین به نوبه خویش در زندگی

جمعی جامعه ای که در آن زندگی می کند، شرکت کرده و سھیم باشد.

١۴۶



 مبادله و قواعد اجرائی آن نیستند که محکوم اند، بلکه چارچوب سیاست کثیف اجتماعیاین

می باشد که مدت نیم قرنی می شود در حال توسعه و ھمه گیری است.

- پس ما باید این چارچوب را تغییر دھیم؟

- البته.

- ولی چگونه؟ این ھا دیگر حکومت ھا نیستند که بتوان سرنگونشان ساخت، بلکه شبکه ھا و

شعبه ھای شرکت ھای فراملیتی می باشند.

ه آن ھا باشد؟این نقش بر عھد- تو فکر می کنی که 

- نه ابداً، به ھیچ وجه.

- این ھمان چیزی است که در حین بازرسی و تحقیقاتم، به نظر خودم، فھمیدمش.

- به این سادگی ھا ھم نیست. در حقیقت، شرکت ھا برای پیشرفت و تکامل در بطن سیستمی

که رقابت قانون اصلی آن است، چاره ای جز این ندارند که خود را با تمامی تغییرات و جھش ھای

پیرامونی وفق دھند. 

امروزه یک گروه بزرگی از تراست ھا که یکی از بزرگ ترین رقبایش را از میدان به در کرده و سپس آن

را خریداری کند و کنترلش را به دست بگیرد، اولین کارش کندن شر بخشی از کارکنان از سر خویش

خواھد بود. کار بعدیش تحمیل شرایطی به دولت ھا بوده و خواھد گفت که در صورت عدم توافق و

برآورده نشدن این خواسته ھا و شرایط، در جایی دیگر سرمایه گذاری خواھد کرد. جبراً دولت ھای

مذکور،   به جز تسلیم شدن در برابر شرایط و مقررات تحمیلی سرمایه داری جھانی، راھی برای

ادامه حیات خود ندارند.

و اما درباره زنان و مردان، به ویژه آنانی که بر سر کارھای خویش باقی می مانند و عطش و تشنگی

خود را فرونشانده  و مزه قدرت و مقام را چشیده اند: ھیچ قراینی نشان نمی دھد که اگر من و تو

ھم به جای این اشخاص بودیم در مقابل جور و ستمی که امروزه به انسان ھا روا 

می گردد، عکس العمل متفاوتی را از خود نشان می دادیم.

١۴٧

آدم ھای مخالف بی شماری را می بینیم که وقتی صاحب پست و مقامی شده و به قدرتی

می رسند، رنگ عوض کرده و به گذشته خود پشت می کنند و عقیده خود را رھا می سازند. امری

که در ھر صورت، جای سؤال و تعمق دارد. 

در حقیقت اگر در این پنجاه ساله اخیر، دولت ھای کشورھای گوناگون، از مطابقت دادن خود با

جھش ھای اقتصادی و اجتماعی عاجزند، شرکت ھا در این امر خودشان کمتر مسئله سازند. 

پس  از اینکه دولت ھا با شرکت ھای خود به سرتاسر کره زمین یورش می برند، مجبورند برای

رقابت آن ھا در ابعاد جھانی، ابزار و آالت الزم را تھیه نمایند و وقتی که این رقابت ھا شروع به

آسیب رساندن به منافع ملت خود آنان می کنند، دیگر چاره ای جز این ندارند که صدمات وارده را در

 مبادله و قواعد اجرائی آن نیستند که محکوم اند، بلکه چارچوب سیاست کثیف اجتماعیاین

می باشد که مدت نیم قرنی می شود در حال توسعه و ھمه گیری است.

- پس ما باید این چارچوب را تغییر دھیم؟

- البته.

- ولی چگونه؟ این ھا دیگر حکومت ھا نیستند که بتوان سرنگونشان ساخت، بلکه شبکه ھا و

شعبه ھای شرکت ھای فراملیتی می باشند.

ه آن ھا باشد؟این نقش بر عھد- تو فکر می کنی که 

- نه ابداً، به ھیچ وجه.

- این ھمان چیزی است که در حین بازرسی و تحقیقاتم، به نظر خودم، فھمیدمش.

- به این سادگی ھا ھم نیست. در حقیقت، شرکت ھا برای پیشرفت و تکامل در بطن سیستمی

که رقابت قانون اصلی آن است، چاره ای جز این ندارند که خود را با تمامی تغییرات و جھش ھای

پیرامونی وفق دھند. 

امروزه یک گروه بزرگی از تراست ھا که یکی از بزرگ ترین رقبایش را از میدان به در کرده و سپس آن

را خریداری کند و کنترلش را به دست بگیرد، اولین کارش کندن شر بخشی از کارکنان از سر خویش

خواھد بود. کار بعدیش تحمیل شرایطی به دولت ھا بوده و خواھد گفت که در صورت عدم توافق و

برآورده نشدن این خواسته ھا و شرایط، در جایی دیگر سرمایه گذاری خواھد کرد. جبراً دولت ھای

مذکور،   به جز تسلیم شدن در برابر شرایط و مقررات تحمیلی سرمایه داری جھانی، راھی برای

ادامه حیات خود ندارند.
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١۴٧
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رقابت آن ھا در ابعاد جھانی، ابزار و آالت الزم را تھیه نمایند و وقتی که این رقابت ھا شروع به

آسیب رساندن به منافع ملت خود آنان می کنند، دیگر چاره ای جز این ندارند که صدمات وارده را در



کمال ناتوانی نظاره گر باشند. 

از آن به بعد، فقط نیرو و توان جمعی ما خواھد توانست شکل جدیدی از مقررات سیاسی در ابعاد

جھانی را دوباره احیا سازد تا بدین وسیله گرایش و افکار موجود را واژگون نموده و از بدترین شرایط

دوری کرده و خود را نجات دھیم. 

- شما می خواھید بگویید که...؟

- می خواھم بگویم که برای ما، در غیبت یک سازمان سیاسی جھانی که پایه ھایش بر مکانیسم

انتخابی استوار شده باشد، انتخاب دیگری به جز این نمی ماند که یا چشم بسته و فوری سرمان را

در حمام خون جاری در کره زمین فرو برده یا قبول کنیم که در جوامع فاشیستی زندگی نماییم،

جایی که چند شرکت غول آسا که از نبردھای جنون آمیز جان سالم به در برده اند، بین خود توافق

کرده و تصمیم بگیرند تا قوانین اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی را تعیین کنند، قوانینی را به کل

ملت ھا تحمیل نمایند تا به ھزینه دولت ھایی که متعھد شده اند نظم را برقرار سازند، اجرا گردند.

- ولی این یک خیالی بیش نیست! شما برایم ابتدا از دانه ھای ماسه صحبت می کنید و سپس از

روی کار آمدن یک دولت جھانی. با بافتن تکه تکه داستان ھای دھکده ھا به ھم، نمی توان موفق

به تغییر جھان شد. 

١۴٨

به راستی، آیا تو داستان تل ماسه ای را بلدی؟ آزمایشی که نحوه کارکرد جریان ھای پیوسته را

نخست ھیچ اتفاق نشان می دھد. یک دانه ماسه را بر روی تلی از ماسه می اندازیم، در نگاه

خاصی نمی افتد ولی به ھرحال، این ماسه باعث تغییراتی در تل می گردد. فرض کنیم که دو دانه

از ماسه ھای کوپه را جا به جا ساخته و تعادل سومی را به ھم زده باشد. حاال یک ماسه دیگر را

 دانه ماسه جابجا شده و سه ماسه۵روی تل می اندازیم، در این حالت ھم فرض می کنیم که 

تعادل خود را از دست بدھند. در طی تمام زمانی که آزمایش ادامه پیدا می کند، در مقابل چشمان

غیر مسلح و عادی ما تقریباً ھیچ اتفاق عجیب و غریبی روی نمی دھد. با این وجود، تل  ماسه ای

مورد نظر ما به طور نامحسوس و آرامی شکل و شمایل و نمای خود را مرتباً تغییر می دھد. دانه ھا

یکی پس از دیگری ھم چنان به ھم نزدیک می شوند. عملی که دانشمندان آن را نقطه «تغییر

کمی به کیفی» می نامند. وقتی تل به این وضعیت برسد، یک دانه ریز ماسه برای فرو ریختن کل

آن تپه ماسه ای کافی خواھد بود.

- شما فکر می کنید که یک نفر به  اضافه یک نفر و به اضافه یک دھکده...؟

- شرکت ھا برای کتمان داشتن چھره ھای واقعی خود از چشمان ما، جاده ھای جادویی و اسرار

آمیزی را به عاریت می گیرند تا از این طریق ھیچ رد و نشانی از تصاویر خویش در اکران ھای

تلویزیون ھای ما بر جای نگذارند. 

مانند جبر و احتیاج شرکت ھا، مانند جبر و ناگزیری ھر موجود زنده (و یا علم و شناخت از وجود
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نقصی در ادامه کارھا)، فقط نیاز و جبر یک فرد و یا یک جامعه است که می تواند آن را به تغییر و

تحول وادارد. 

بنابر این امروز، در موضوعی که ھمه ما توافق کردیم که آن را جھانی شدن بنامیم، تعداد ندارھا و

فقرا خیلی بیشتر از داراھا می باشد. یعنی مردم ھر چه بیشتر خود را مجبور می بینند که

چارچوب ھای خود و حتی چارچوب ھای افکارشان را عوض کنند، نه برای وفق دادن خود با سیستم

(زیرا این غیرممکن است. از این پس میزان قید و بندھای موجود در این سیستم جھانی به حدی

زیاد است که تنھا تعداد خیلی کمی در آن جای می گیرند)، بلکه برای ابداع و خلق سیستم دیگری

که در آن امکان زندگی برایش وجود داشته باشد. 

١۴٩

با گذار از یک سیستم به سیستمی دیگر، ھر  دانه ای وضعیت و حالت تعادل کل مجموعه را تغییر

می دھد. جھان کھن و پوسیده وقتی که به سقف الزم تغییرات از کمی به کیفی و به نقطه اوج

دگرگونی خود رسیده باشد، در ھم خواھد ریخت و جھانی که در حال زایش و پدیدار شدن در مقابل

دیدگان ماست، جایش را پر خواھد ساخت. امروز دیگر ما در بعد محدوده یک روستا نیستیم، بلکه

این ھمه کشورھای جھان ھستند که به آشکارا نشان می دھند طرفدار یک نگرش نوین سیاست

جھانی می باشند. 

شاید ما بتوانیم (ما که ھنوز جزء خودی ھا و داراھا در سیستم گذشته ھستیم و از به بن بست

رسیدن آن کامالً باخبریم) خودمان را در صف متحدین آن ھا قرار دھیم. 

دوست دارم برای متقاعد ساختن تو، یک چکیده ای از بیانیه ای را که توسط نلسون ماندال به

مناسبت دقیقاً پنجاھمین سالگرد امضای «گات» از طرف کشورش، ایراد شده برایت بفرستم:

«خاطره ای تاریخی که امروز موجب گردھمایی ما در این جا شده است، مملو از موارد تمسخر آمیز

و مستھجن در نیمه دوم قرن بیستم می باشد. در لحظاتی که جوامع بین المللی در میان

ویرانه ھای بر جای مانده از جنگی که به بھانه پرنسیپ ھای عام آزادی به راه افتاد، به طور جدی

برای برپایی نظم جدید تالش می کنند؛ تنھا دو کشور آفریقایی قرارداد اصلی گات را امضاء 

می کنند[..] این دو کشور که امروز زیمبابوه و جمھوری آفریقای جنوبی نام دارند، در آن دوران به

امپراتوری بریتانیا تعلق داشتند. آن ھا ناچار بودند که از قوانین مستعمراتی، ھر چه که می خواست

باشد، اطاعت کنند. ما از خود ھیچ وقت نپرسیدیم که چرا این دو کشور خاص به طرح گات راه

یافتند. درحالی که ما به خوبی آگاه ھستیم که ملت ھای آفریقا مورد مشورت قرار نگرفتند. اکثریت

وسیعی از مردم آفریقای جنوبی، از جمله خود من، حق رأی نداشتیم و کامالً از تصمیمات و قوانین

آن بی خبر و محروم بودیم. [...]»

١۵٠
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در مقدمه قرارداد نوشته شده بود: «روابط در زمینه ھای تجاری و اقتصادی باید به سمت و سوی

باال بردن سطح زندگی بشری، عملی ساختن طرح ایجاد کار و سطح باالی درآمدھا با رشد و

افزایش دائمی و حقیقی این درآمدھا باشند[...]».

در آن زمان این احساسات عالی، مثل امروز موجب شادی و شعف ما گردیدند. گفتنش دشوار و درد

آور است که این حرف ھا نه به حقیقت موجود در کشور من، نه در سراسر قاره ما و در واقع نه برای

بزرگ ترین بخش بشریت، ھیچ ارتباطی نداشت. آفریقای جنوبی به سھم خود، برای اینکه موفق

 سال به مبارزه اش ادامه می داد. در۴٧شود تا یک انتخابات آزاد و دموکراتیک داشته باشد، باید 

 سال، آفریقای جنوبی به طور خیلی فعالی خود را در اختیار تجارت گذاشت. به روشنی پر۴٧طی 

واضح است که برای خلق دنیای بھتر، تجارت الزم است ولی کافی نیست [...]

باید قواعد بدون ترس و بی ھیچ رحم و شفقتی اجرا گردند. ولی اگر این قواعد دارای محتویات و

نوشتجاتی باشند که ھمه نتوانند خودشان را با  آن ھا مطابقت دھند یا تعداد خیلی کمی از فواید

آن ھا برخور دار شوند، موجب پیدایش بی عدالتی خواھند شد. محض احتیاط ھم شده به یاد

بیاوریم، این ھمه قواعد و آئین نامه ھایی که برای به اجرا گذاشته شدن، تھیه و تنظیم گردیدند؛ اما

ھیچ کدام نتوانستند در نھایت برای مردم حامل عدل و دادی باشند. این نیز تجربه ای ھم برای ما و

[…] اگر سازمان جھانی تجارت فقط در خدمت تشکیالت ساختارھایھم برای مردم جھان بود.  

موجود تصمیم گیرنده باشد و تنھا از منافع آن ھا دفاع کند، شکست خواھد خورد. […]

 سال پیش، زمانی که مؤسسین گات از رابطه بین تجارت و رشد و زندگی بھتر حرف می زدند،۵٠

خیلی به ندرت می توانستند محرومیت، بیکاری و فقر امروزه را که دیگر بر ھمگان، مانند روز

روشن اند، پیش بینی نمایند. کسانی که توانستند تصور کنند استثمار و استعمال بی حد و حساب

منابع جھانی و رشد و افزایش معجزه آسای تجارت جھانی، باعث عمیق تر شدن دره بین ثروتمندان

و فقرا خواھند شد، خیلی کمیاب و نادر بودند. 

١۵١

ھمچنین کسانی که سنگینی بدھی ھای ملل بی شماری را توانستند پیش بینی کرده و حدس

بزنند، نیز خیلی کم بودند. در این لحظه که ما مراسم یادبود آنچه را که در تھیه و تنظیم سیستم

آوریم؛ متعھد شویم که آماده نباشیم تا تالش کنیم کهتجارت جھانی دست داشت به جا می 

دسته جمعی و ھمه باھم به روش ھای جھانی شدن سرمایه داری که اصوالً ھمه ما را در سراسر

دنیا در برمی گیرند، گردن نھاده و با آن سیستم کارکنیم.[...]

دوست دارم فقط در اینجا اضافه کنم وقتی که نلسون ماندال از «تجربه» حرف می زند، حرف ھایش

الکی و من درآوردی و یا سر به ھوا نیستند. فردی که بعد از گذراندن سی سال از زندگی خود در

زندان به عنوان مخالفت با یک رژیم ناعادالنه و خون آشام، رئیس حکومت است، ثابت می کند
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تخیالت و اتوپیاھایی ھستند که بیشتر از بعضی  دیدگاه ھایی که عمل گرایان سوءاستفاده گر

نامیده می شوند، واقع بین و رئالیست می باشند. 

آنچه را که ما «سیاست واقع گرایانه » می نامیم، در نھایت خود به غیر از تمایل به حفظ و نگه 

داشتن اوضاع کنونی جھانی، معنای دیگری نمی تواند داشته باشد و در خوش بینانه ترین حالت،

باید قبول کرد که آنان دلشان می خواھد تا جھان تغییر پیدا کند، ولی بنا به  اعتراف خودشان از این

کار ناتوانند. جھانی که باالخره تغییر خواھد کرد. 

تخیالت و اتوپیاھایی ھستند که بیشتر از بعضی  دیدگاه ھایی که عمل گرایان سوءاستفاده گر
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داشتن اوضاع کنونی جھانی، معنای دیگری نمی تواند داشته باشد و در خوش بینانه ترین حالت،

باید قبول کرد که آنان دلشان می خواھد تا جھان تغییر پیدا کند، ولی بنا به  اعتراف خودشان از این

کار ناتوانند. جھانی که باالخره تغییر خواھد کرد. 



١٠بخش

مبارزه مشترک

باید اتحاد جدیدی را بین کارگران شمال و جنوب ایجاد کرد. باید که مردمان شمال بفھمند، چرا

کارشان را از دست می دھند؟ و اما درباره مردمان جنوب، باید آنان ھم بفھمند که توسط ھمان

گروه ھای اقتصادی جھانی آواره شده و به فقر و تنگدستی کشیده می شوند. فقط و فقط در این

صورت است که آن ھا ابزار و وسایل الزم را برای مبارزه مشترک پیدا خواھند کرد. 

واندانا شیوا

بعد از قورت دادن این ھمه ترس و وحشت، دوست داشتم زندگی دوباره ای را شروع کنم. ھنوز ھم

در ھمه جای دنیا آدم ھایی یافت می شدند که تسلیم نمی گشتند. کسانی بودند که

آستین ھایشان را باال می زدند تا کانال ھای آبیاری کنده و آب به مزارع خویش ببرند. روسای

دولت ھایی یافت می شدند که حرف ھای درست  و حسابی و منطقی می زدند. ھم چنین زنان و

مردانی بودند که به جای دریدن ھمدیگر، برای ساختن دسته جمعی جامعه شان، نمونه ھای

جوامع درست تر و عادالنه تر را سر مشق و الگوی خود قرار می دادند. 

البته آدم ساده و ھالویی نبودم و می دانستم که رابطه بین نیروھا طوری بود که از تغییر و تحول و

جابه جایی در عرصه مبارزه طبقاتی، فاصله زیادی داشتند. جھان در مارپیچ خطرناکی گیر کرده بود،

ولی عالئمی نشان می دادند که روند و جریان انقالب و سرنگونی شروع گردیده است. 

صبح امروز، تماس الکترونیکی نداشتم، ولی در عوض به جای آن، یک وعده مالقات واقعی و حضوری

داشتم. دیگر از شر دروغ و دروغ گویی خالص شده بودم. دیگر تحمل زندگی مخفیانه را نداشتم.

برای ماکس و لورانس حقیقت را گفته و برایشان فعالیت ھای سری ام را افشا کردم. اما آن ھا

نه تنھا به ھیچ وجه جا نخورده و تعجبی نکردند، بلکه اصالً چیزی به روی خود نیاوردند.

١۵٣

حتی لورانس به من پیشنھاد نمود که در مورد «سیستم مبادالت محلی» تحقیق نمایم. زیرا وی در

این زمینه، در جلساتی شرکت کرده بود و قصد داشت که این طرح را در سطح ده ما پیاده کند. برای
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لحظه ای، ایده توطئه و دسیسه چینی داشت کامالً خفه ام می کرد. از خود می پرسیدم، نکند

زمانی که به کارگاه چوب بری لورانس و ماکس می رفتم، برای دست انداختن من ھمه این

داستان ھای کارآگاھی انترنتی را ساخته و پرداخته اند و الکی وانمود می کردند که در سراسر دنیا

پراکنده اند. این کارھا را به خاطر بیکار بودنم می کردند تا بیش تر از این ھا افسرده و کسل نشوم. 

آنان بی برو برگرد در زمان ھای مسافرت ھای خود، به اندازه کافی تماس ھایی با اشخاص مختلف

داشته اند و یقیناً نقش بازی کردن برایشان دیگر کاری نداشت. 

آروباس! اگر این طوری باشد، پس باید حسابی در پشت سرم به ریشم خندیده باشند. در آخر ماه،

صندوق پستی من که منتظر دریافت چک در این مورد است، جدی بودن آن ھا را زیر سؤال برده و

دستشان را رو خواھد کرد. با این حال یک چیزھایی بود که با منطق من نمی خواند: مدت آن چنان

زیادی نبود که با آنان آشنا شده بودم تا برایشان این قدر اھمیت داشته باشم که بخواھند از لحاظ

اخالقی کاری برایم کرده و این فیلم را با من بازی کنند. ما در دنیایی زندگی می کنیم که روز به روز

سخت تر شده و کمتر به دیگران توجه می شود. از طرفی اگر کسی قیافه مرا از دور می دید، از

ناراحتی من چیزی سر در نمی آورد. با این وجود ھر چه بیش تر به این مسئله فکر می کردم، به

ھمان قدر ھم این نظر بازرسی و تحقیق که برایش استخدام شده بودم، بیش تر نامناسب و

نادرست به چشم می آمد. 

طبع شاعری من؟ آیا ھرگز دیده شده که کسی را بر مبنای چیز گنگی مانند طبع شاعریش برای

کاری استخدام کنند؟ به ویژه، آن ھم آمارگری که تازه از راه رسیده باشد؟ 

نه، این داستان نمی توانست معتبر باشد. سپس احساس می کردم، ھمه این افرادی که برایم

پیام ھایی را می فرستند و تغذیه اطالعاتی مرا تأمین می کنند، ھمدیگر را می شناسند. 

می بایست مدت زیادی باشد که آنان به این تار عنکبوتی انترنت عادت کرده و با یکدیگر مکاتبه

دارند. در نتیجه چنین به نظر می رسید که چیزی وجود نداشت تا من بدانم ولی آنان ندانند و من

باید یادشان می دادم.

١۵۴

تنھا کسی که از اول تا به حال چیزی یاد گرفته بود، من بودم. حداقل این یکی را دیگر نمی شد انکار

کرد. پس بابت این کار، ریختن حقوقی در سی و یکم ماه به حسابم، کمی بعید به نظر می آمد!

با فشار دادن درب کارگاه، به طور واضح و حتم متوجه شدم، تمام پیام ھایی که از چھار گوشه جھان

برایم می آمدند، ابتدا از این محل برای افرادی در جاھایی که برایم نامعلومند، ارسال می گشتند و

دوباره آنان برایم می فرستادند. اگر کامپیوترھا توان آن را داشتندکه بو را ھم منتقل سازند، یقین

دارم که صندوق پستی الکترونیکی من، بوی خاک اره می داد. 

کافی بود چند ثانیه ای به سیمای لورانس خیره شد تا متوجه گردید که این زن عاری از دو رویی و

عاجز از رل بازی کردن است. حتی اگر این نقش بازی، با نیت خبری ھم ھمراه باشد. 

لحظه ای، ایده توطئه و دسیسه چینی داشت کامالً خفه ام می کرد. از خود می پرسیدم، نکند
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- می گویم: معذرت می خواھم.

- به خاطر چه کاری؟

- به خاطر پنھان کردن موضوعی از تو و ماکس.

حاال می دیدم که داستان اسم رمز من تا چه حدی می توانست خنده دار باشد. حتی زمانی فکر

می کردم که ماکس و او ھمه چیز را طوری سازمان داده و نقشه کشیده اند که جلوی فرو رفتگی

من در افسردگی را بگیرید. 

او بدون آنکه خم به ابرو بیاورد، به من نگاه می کرد. فقط تنھا کاری که کرد، موھایش را با دستانش

به عقب انداخت. 
- این نظر بدی نبوده، در این باره ھیچ به کلوتیلد فکر کرده ای؟ فورا نفسم بند آمد.

- کلوتیلد؟

- البته که بله، کلوتیلد. چه کس دیگری بیشتر از کلوتیلد سود داشت تا تو در این روستا زندگی

کنی؟

وقتی که این حرف ھا را به زبان می آورد، ھیچ نشانی از ذره ای خنده بر لبانش نبود. ولی چرا؛ او

رامی دیدم که در اعماق چشمانش کامالً می خندید.

١۵۵

او در پایان حرف ھایش گفت که به ھر حال به زودی از آن سر در می آوری. بنا به اطالعات و درک

من، دریافت چک شما نباید زیاد به تأخیر افتاده باشد و اگر زمانی ھم نیامد، در روستای ما آن قدر

اتفاقاتی در حال روی دادن ھستند تا تو بتوانی در این جا بی دردسر، جایی برای خودت دست و پا

بکنی. شاید بد نباشد که شروع به نوشتن نتایج حاصله از تحقیقات خود کنی. حتم دارم که این

کارت برای خیلی ھا جالب خواھد بود.

- منظورت نوشتن یک کتاب است؟

- کتابی، روزنامه ای، گزارشی، شرح حالی، یک پرده نمایشی، مباحثاتی... ھر چه که باب میل

خودت باشد. آنچه که در این راه اھمیت دارد، چندین برابر کردن ابزار اطالعات می باشد. ھم چنین

باید راه خوش بینی و امیدواری را کوبید و بازکرد.

- دقیقاً، تو می بایستی امروز از شیوه ھای مبادله محلی برایم صحبت می کردی.

 در کانادا و در ناحیه ونکوور پدیدار شدند. ناحیه ای که در آن جا جنبش٧٠- اولین «سل» ھا در دھه 

نیرومند بازگشت به زمین با تجربیات تعاونی ھا، اتحادیه ھا، جوامع مختلف و فرھنگ ھای گوناگون

توأم بود. آن زمان، روز به روز مردمان زیادی به دلیل بسته شدن معادن بیکار می شدند. ھمیشه،

مدل ھا و روش ھای جدید، از دل یک نیاز بیرون می آیند و سپس در حاشیه سیستم مسلط

گسترش پیدا می کنند. فردی که مثالً به یک میزی احتیاج دارد و از لحاظ مالی امکانات کافی برای

خرید آن را دارد، قیمت اعالم شده را پرداخت نموده و میز دلخواھش را خریداری خواھد کرد. بی آنکه

وقت و انرژی خود را صرف کند تا ببیند شاید از طریق دیگری ھم، بدون پرداخت پولی، می تواند میز
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معروف را تھیه نماید. او به نزد چوبکار ھنرمند رفته و بنا به میل و توان مالی خویش میز دلخواھش را

سفارش خواھد داد. اما برای یک بیکاری که چندر غاز حقوق بیکاریش ھم در حال قطع شدن است و

دیگر به ته خط رسیده و کفگیرش به ته دیگ خورده به این سادگی ھا ھم نیست. او غالباً به جای

خرید میز، محو تماشای نقش و نگارش شده و به ھمین بسنده خواھد کرد. وی به زودی متوجه

خواھد شد که به اندازه کافی توان مالی آن را ندارد تا میز برای خود بخرد. در حین ترک فروشگاه، در

دلش خواھد گفت، پولدارھا کباب و بی پول ھا دود کباب!

١۵۶

ولی بااین حال، نمی توان گفت که چون وی پول و پله ای نداره، پس ھیچ چیز دیگری ھم برای رد و

بدل کردن نداشته باشد. به عنوان مثال، می تواند تعمیرات وسایل خانگی را دوست داشته باشد،

تابلوھای نقاشی رسم کند، نامه ھایی بنویسد، انگلیسی حرف بزند یا برای کودکان داستان تعریف

نماید. به طورکلی، تمام کارھایی که دیگران امکان دسترسی به آن ھا را ندارند و برایشان جالب

انگیز است. 
- می فھمم، می خواھی بگویی که آنان می توانند یک نوع معامله پایاپای داشته باشند.

- در پایاپای، دو نفر مشخص در یک زمان مشخص، دو کاالی مشخص را که کم و بیش ارزش

یکسانی دارند، رد و بدل می کنند. یک سیستم مبادله محلی، تعداد زیادی را در برمی گیرد، معموالً

صدھا نفر را… امری که اجازه می دھد تا سبد خیلی بزرگ و مھم ثروت تقسیم گردد. به عالوه

مبادالت مربوط به اموال با ارزش ھای گوناگون، رفته رفته و باگذشت زمان، ابعاد بزرگ تری را به خود

می گیرند.

- در این حالت، یک واحد پولی اجباری است.

- البته. ولی یک پول محلی خواھد بود که فقط بین اعضای گروه ارزش دارد و نمی توان بر روی آن

سرمایه گذاری کرد. به عبارتی پول به خودی خود، تولید ھیچ سودی را نمی کند و در نتیجه اجازه

ھم نمی دھد بدون آنکه کاری صورت گرفته باشد، درآمدی حاصل شود. بدین ترتیب پول به چیزی

تبدیل می گردد که می بایست سال ھا قبل از این ھا صورت می گرفت. ابزاری که امکان انجام

معامله ای را فراھم می سازد. از طرفی اغلب اوقات فراموش می شود که تا قرن نوزدھم، پول ھای

محلی برای تجارت در حول وحوش و دور و بر خود معتبر بودند. پول ھای بین المللی فقط به درد

معامالت با کشورھای دیگر می خوردند. این سیستم مالی در سطح مختلف به شھر ھا و مناطق

اجازه می داد تا با عملی ساختن مبادالت با ھمدیگر، پیوند و رابطه خود را با امنیت اقتصادی حفظ

کنند. 

پس جای ھیچ شگفتی نیست که در یک دوره ناامنی اقتصادی و گسست پیوندھای اجتماعی،

بعضی از آن ھایی که بیش تر از دیگران آسیب دیده اند، دوباره خود را به روش ھایی که پیش از این

آزموده شده اند، به ھم گره بزنند. 
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١۵٧

- چطوری می توان این پول را به دست آورد؟

- مزیت آن نسبت به پول رسمی در این است که مجبور نیستیم برای شروع به مشارکت در مبادله،

حتماً باید پول داشته باشیم. 

یک عضو تازه از راه رسیده گروه، با دست کامالً خالی و از صفر آغاز می کند. در ھر مبادله ای،

حسابش نسبت به کاری که می کند، یعنی با توجه به بده و بستانی که دارد، بستانکار یا بدھکار

می شود. مانند ھمه مبادالت، این اعمال در داخل گروه صورت می گیرند. تراز نامه حساب ھمگی،

ھمیشه برابر صفر می باشد. سیستم، اساساً بر مبنای اعتماد و اطمینان اعضا به یک دیگر استوار

است. «فرانسوا پالسارد» عضو «سل کوکاین» شھر تولوز، چند نمونه گوناگون مبادله ای را شرح

می دھد:

«اگر الیویه، چوپان کوه ھای پیرنه، توانست برای خودش کمکی دست و پا کرده و آغل دام ھایش را

به وسیله اعضای کوکاین در کوھپایه بازسازی نماید، بدین دلیل بود که پنج نفر از اعضای دیگر که در

شھر تولوز زندگی می کردند، قبول کردند به مدت یک سال، به طور ماھانه، بره ای را از وی خریداری

کرده و پولش را با واحدھای حساب شده کوکاین بپردازند. کوھستان در زیر پوشش مرتع و چراگاه

بزرگ و وسیع است و الیویه میش ھای زیادی برای فروش ندارد! اگر این اعضای کوکاین علیرغم

درآمد ضعیفشان، توانستند برای خودشان گوشت بره ای تھیه کنند، به این خاطر است که آن ھا

ھم به نوبه خویش، خدماتی را در اختیار اعضای دیگری می گذارند. یکی از آن ھا برای کانال کشی

آب باغچه ام آمد، باغچه ای که با کرایه دادن اتومبیلم در طی روز و آموزش دادن آکاردئون برای خود

تھیه کرده ام. 

- ولی، آیا این کار رقابت با مغازه داران و تجاری که انواع مالیات ھا را می پردازند و ھزینه ھای

سنگینی را متحمل می شوند، نیست؟

١۵٨

تجربه نشان می دھد که مبادالت انجام گرفته در داخل «سل» چیزی از کلیت اقتصاد کم نمی کند.

این کاالھا و سرویس ھای خدماتی، مازاد بر تولیدات می باشند که در چارچوب کالسیک و

ھمیشگی بازار قرار ندارند. دلیل این امر ھم ساده است. ھیچ کدام از طرفین معامله، امکانات و

نبود به آنان وام و اعتباری بدھد. در ھرتوانایی ھای الزم را در گذشته نداشتند و ھیچ بانکی حاضر 

صورت پولی را که الیویه به صنعتکار بنا نداد در چرخش تجاری سنتی خواھد ماند، او خواھد توانست

از این پول برای حفظ سالمتی خود یا خرید لباسی استفاده نماید. در این سیستم پول از بین نرفته

و غیبش نمی زند، بلکه به طور ساده، ثروت و غنای جدیدی خلق می گردند. نه تنھا غنای اقتصادی

قابل  شمارش، بلکه در ماورای مبادله محاسبه شده در جھت برآوردن نیازھا به منظور زنده ماندن و
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به دلیل نداشتن درآمدی، روابط به ھم بافته می شوند. اشخاص عادت می کنند تا با ھم دیگر در

تماس باشند. رابطه تازه ای را در بین خودشان برقرار سازند. ھرکسی متوجه گردد که دارای چیزی

برای عرضه به دیگران می باشد. 

«سل» عالوه بر این ھا یک امتیاز دیگری در شکوفایی اقتصاد محلی دارد که آن ھم بی نیاز بودنش

از دست دراز کردن به سوی سرمایه ھای خارجی است. واردات، ریخت و پاش، ولخرجی و آلودگی

ناشی از حمل و نقل را نیز کاھش می دھد. 

فرانسوا پالسارد می گوید: «ما به ھر حال توانستیم، […] 

بدون پول و بدون بانک، اجتماعی را دایر کرده و روابطی را که خود بانی و محرک مبادالت دیگری

شدند، برقرار سازیم. در مناطقی که در اثر افزایش و رشد جریان ھای اقتصادی به حاشیه پرتاب و به

کناری گذاشته شده اند، تشکل ھای «سل» زمینه و شرایط یک مبادله محلی را موجب می گردند.

به قسمی که کار و تالش ھرکسی، تالش و زحمت دیگری را تکمیل کرده و راندمان کار را در پناه

رقابت ھای سالم جھانی باال می برد. سل گردش کاالھا، سرویس ھا، دانش ھا، ھنرھا و فنون کنار

گذاشته شده را دوباره به جریان انداخته و محرومان مبادالت بازار جھانی را  فعال می کند. با تشدید

ساختن مبادالت «گردش کوتاه» از فرد به  فرد، ثروت جدیدی آھسته آھسته و نرم نرمک تولید شده

و در ھم بافته می شوند. کیفیت ھای تازه ای ابداع و اختراع و کشف می گردند که نمی توانستند

در چارچوب بازارھایی که درھایشان به روی ھمه رقابت ھای بیرونی بازند، به وجود آیند. 

١۵٩

- آیا از آن خیلی وجود دارد؟

١٩٩۴- در فرانسه، امروزه یک «سل» در ھفته دایر می شود. درحالی که اولین آن ھا در آخر سال 

 نفر عضو را در بر می گیرند.٣۵٠٠٠ شعبه ایجاد گردیده که ٣۶٠تأسیس شد، از آن تاریخ تابه حال 

در بریتانیای کبیر، این ارقام به سه برابر می رسند. در ژاپن، بر طبق برآورد به عمل آمده در مورد

 ھزار انجمن مستقل و غیر وابسته وجود دارند که انواع و اقسام٢٧٠موضوع مربوطه، بیش از 

خدمات را در اختیار اعضای خود قرار می دھند. به آنانی که از لحاظ مالی، مسکن یا تندرستی

مشکل دارند، یاری می کنند. گاھی این کمک ھا برای ساختن خانه ھای اعضا، شامل مصالح

 ساختمانی ھم شده و در بنای خانه ھا به یکدیگر مدد می رسانند.
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از ھمه این ھا باالتر، نویسنده در آن جا «اھمیت زمان»، انرژی و منابع مربوط به روابط اجتماعی و

ھمین طور وام دادن و وام گرفتن، بخشیدن، بخشاندن، ھمیاری، سفارش دادن کاال، توزیع متاع،

خود را در اختیار جمع گذاشتن، یادگیری از طریق تماس با دیگران، دید و بازدیدھا، مھمانی ھا،

بحث ھا و گفتگوھا را مشاھده می کند. 

ھمه این کارھا وقت عظیمی را گرفته و بخش مھمی از روز را اشغال می نمایند. تازه بدون اینکه از

اوقات صرف شده برای جشن ھا و پایکوبی ھا و برای بازی ھای شیرین و رویایی... حرفی به میان

آورده باشیم. کارھای اجرایی بیش تر اوقات در زمان ھایی برگزار می گردند که سابقاً کامالً ھدر 

می شدند. 

١۶٠

اگر تحویل یک کاالی سفارشی فوری باشد، در صورت لزوم ھمیشه می توان شب را ھم کارکرد یا

مددی جست. از یاری ھمکارانی غیر مشغول در آن زمان، 

- در کتاب شازده کوچولوی سنت - اگزوپری، روباه می گوید: آدم ھا دیگر وقت انس و الفت با یکدیگر

را ندارند و با ھم ھیچ ارتباطی نمی گیرند.

- کمی دورتر می افزاید: چون آن ھا وقت کم دارند، پس ھمه چیز را از بازار و فروشگاه ھا می خرند.

به این خاطر است که ھمه این شکل ھای سازمان ھای خود جوش و خود گردان که در سراسر دنیا

بر تعدادشان افزوده می شود، بر عکس مدل ھا و نمونه ھای غالب فعلی که دنیا را فقط از سوراخ

سود می بینند و مانند الشخورانی بر روی دارایی متمرکز شده اند، بر روی موقوفات، مبادله و کمک

متقابل و کمک ھای بالعوض استوار بوده و «دوران آزمایشی یک اقتصاد نوین، انسانیت و ھمزیستی

مسالمت آمیزی را پشت سر می گذارند.

- از لورانس پرسیدم: دوران آزمایشی؟ آیا می خواھی بگویی که این مدل ھای جدیدی که تو از

آن ھا این چنین نام می بری، روزی به قاعده و قانون تبدیل خواھند شد؟

. حتی می توان گفت که سال ھا است قانون و تاریخی شده اند. حداقل چیزی که در این - مسلماً

باره می توان گفت، راه ھا و کارھای زیادی را باید برای ایجاد چارچوب عمومی کشف کرد. فقط

تعدادی آدم ھای نادان و به ویژه ناآگاھان، بی آنکه سرخ شده و شرم داشته باشند، می توانند

برخالف دموکراسی، بنویسند که کاپیتالیسم یکی از خصیصه ھای طبیعی جامعه می باشد و

فروپاشی ندارد.

١۶١

انگار که «خصلت طبیعی جامعه» وجود دارد! با این حال نباید صورت خود را با نقاب پوشاند: فواید

مورد نظر بسیارند. این از دستاوردھای سیستم پولی واحد می باشد که امروزه می شناسیم. پول
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نه به عنوان ابزار مبادله، بلکه به عنوان یک کاال در نظر گرفته می شود و این چنین شد که تعداد

خیلی ناچیزی با بی شرمی تمام توانستد دست روی بخش وسیعی از منابع سیاره زمین بگذارند.

در نتیجه، این شخصیت ھای خشن و بی وجدان، پس از آن تقریباً ھمه مراکز تصمیم گیری مانند

مراکز اقتصادی، خبری، کشت و کشتار را در دستان خویش قبضه کرده اند.

با ھمه این ھا، ما به طور باور ناکردنی تعدادمان از آنان بیش تر است و ھمان طوری که نلسون

ماندال در این باره می توانست بگوید: ھیچ چیز و ھیچ کس ھرگز نخواھد توانست برای کسانی که

در راه عدالت مبارزه می کنند، دست بلند کرده و از بینشان ببرد.

١۶٢
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پس گفتار

 چله تابستان در دھکده
! جھان به سکسکه افتاده است

دوران از است. گذار شده آغاز بست بن از رفت برون برای ھایی راه یافتن به تمایل بھتر، آینده برای

کار پایان کوچک، آبی سیاره روی بر ھمزیستی تازه مقررات توسعه، نوین ھای روش بگیری، حقوق

است. 

جای شگفتی است که برای این برون رفت و چاره جویی، فیلسوفان، جامعه شناسان، اقتصاد دانان

و شھروندان به بررسی  دیدگاه ھا و راه ھای بسیاری می پردازند، اما سران سیاسی غایبند. باید

روشنگری ھا و دانش ھا برای تاباندن نور بر تاریکی تخیالت و توھمات کنونی، با یکدیگر ھماھنگ

باشند. باید برای ریشه کن ساختن مقررات تحمیلی انحصارات بزرگ که کره زمین را تھدید می کنند،

جھان از پایه اش دگرگون شود. کسی از فردا خبر ندارد. زمان آن رسیده است که به طور عاجل

جلوی پیشروی عمل ناگزیر و اجتناب ناپذیر گندیدگی و نابودی زمین به دست بازرگانان را مسدود و

متوقف کنیم.

ریشارد دتیر 

 در پاریس)١٩۴٩(از کنشگران جامعه مدنی و جامعه شناس فرانسوی، زاده 

 بامداد است. بر پشت گرد و ھموار بوفالوی سنگی نشسته ام و روشن شدن روزی را که۵ساعت 

بلندترین روز سال و نیز  آخرین بلندترین روز سال در این ھزاره خواھد بود، تماشا می کنم. مگر یک

ھزاره درست چیست؟ چه اتفاقی روی خواھد داد؟ بعضی چیزھا را در بر می گیرد. به عبارتی،

شکلی از شمارش ساعات و روزھا و ھم چنین انتخاب یک حرکت اساسی است. فرا رسیدن این

 میالدی، برای چینیان، یھودیان، مسلمانان و دیگرانی که در روی زمین١٩٩٩ھزاره در پایان سال 

زندگی می کنند، ھیچ تغییری به وجود نخواھد آورد.

١۶٣

اما برای ما آری. ما زایش مردی در روی زمین را که سخنان زیر بر لبانش جاری گشت، گرامی
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خواھیم داشت: «گذر یک شتر از سوراخ یک سوزن آسان تر از ورود یک ثروتمند به قلمرو آسمان ھا

است». « ھمه یک دیگر را دوست داشته باشید، ھمان طوری که من شما را دوست دارم». 

بنابر این می توان انتظار چیزی را داشت که به این مناسبت تکثیر می یابد، یعنی تشویق به فقر و

عشق.

البته که دارم شوخی می کنم. برای من ھم پیش آمده تا به تلویزیون نگاه کنم، چیزی که در سایه

اش بتوانم تعداد بطری شامپاین ھا پیش از نوشیدن در آن شب و تاثیراتشان بر ترازنامه اقتصادی

خودمان را برآورد کنم.

به تازگی یک روزنامه نگاری نگران بود که آیا به اندازه کافی برای ھمه خواھد بود! از یک طرح روس

ھا آگاه شدم. به نظر می رسد که روس ھا با ان که دارای دنیایی از مشکالت خیلی جدی برای

چاره جویی ھستند، با این وجود وقت آن را داشتند که به گذاشتن یک ماھواره با آتش بازی در مدار

بیاندیشند تا از آنجا فضای پایتخت ھای بزرگ جھان را در نیمه شب، به وقت ھای محلی، روشن

کند. در اخبار شبکه ھای تلویزیونی به حد کافی از آن سخن گفته شد، زیرا ھمان طوری که آنان

دوست دارند اغلب اوقات بگویند، مسائل روز بر دیگر کارھا تقدم دارند.

ما ھم در روستای خودمان برنامه ای داریم. چیز کامال ساده ای با اھالی ده و با فرقی نه چندان زیاد

با آن چه که در دیگر نقاط جھان به طور ھم زمان برگزار می شود. یک غذا. ما به طور دسته جمعی

خواھیم خورد: ھمه مردم دھکده باضافه ھمه آن دسته از ساکنان پایین محله که دوست دارند به ما

بپیوندند. این نخستین غذای ما خواھد بود که صد در صد ار فراورده ھای خودمان درست می شود.

مواد اصلی تشکیل دھنده آن، بوقلمون، اردک، مرغ و جوجه و سبزیجات، حبوبات و سیب زمینی…

خواھد بود. تابستان امسال اولین فصل برداشت ما حواھد بود. برای ماھی قزل آال و گوسفند باید

ھنوز کمی دست نگه داشت. گر چه به نظر نمی رسد که کسی در این جا شتاب زده باشد.

سرانجام باید گفت که زمان چیزی کامال نسبی است و از دید من بستگی به آن دارد که چگونه وقت

خود را پر کنیم.

١۶۴

ادویه جات، چای و فندق برای شکالت، از آفریقا و آمریکای التین به وسیله پیشه وران جھان برای ما

آورده خواھند شد. نخستین محموله ھا تا کنون رسیده اند. ظریف و زیبا و براقند. 

از زمانی که دیگر شیرینیجات را کنار گذاشته است، قشنگ ده کیلو کم کرده است. این محصوالت

تازه اش آن چنان رونقی پیدا کرده اند که می گوید آیا بھتر نیست یک کامیونت بخرد تا ده پائین

چرخی بزند. من برایش یک جوان بیکار از شھر مارسی پیدا کرده ام تا به او کمک کند. 

ھمان طوری که لورانس برایم پیش بینی کرده بود، پیش می آید که بازار آن قدر گرم می شود که از

دست مشتریان و درخواست ھا کالفه می شوم و وقت سر خاراندن ندارم. فکر می کنم که به زودی

تجارت خودم را راه اندازی کرده و برای خودم کار کنم. نام شرکت من «آروباس» خواھد بود که ھر
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حرف آن مخفف یک کلمه می باشد: «کمک به اجرای اھداف اساسی در زمینه ھای خودمختاری و

ھمبستگی». شناخت من از شبکه ھای انترنتی برایم با ارزش خواھد بود. پیدایش «شناخت

گروھی» ما در سطح سراسر روستا، سبب شد که بیشتر در بین خودمان تنیدیم تا دروازه ھای

جھان را به روی خود بگشاییم. بدین ترتیب با شکل دادن یک ھویت دست جمعی و تعاونی، خود را

از ترس از دیگری رھانیدیم. اکنون، ھنگامی که خودرو یک گردشگر در میدان دھکده می ایستد،

ھمیشه یک نفری ھست که با خوش رویی به سویش برود و برخورد خوبی با او داشته باشد. یک

صندوق کوچک تعاونی و مشترک برای خودمان درست کرده ایم که به ما امکان می دھد تا از

مسافران پذیرایی کنیم. سالمندان ھم از فرصت به دست آمده استفاده کرده و برایشان از

کوھستان، از ارزش ھای آن و از دانستنی ھا در باره کوه برای باال بردن آگاھی این افراد سخن 

می گویند تا بتوانند توجه بیشتری به زیستگاه خود داشته باشند. به ھمین دلیل، گردشگران، پیش

از پرداختن به رھنوردی و کوه پیمایی، کمی بیشتر در روستای ما می مانند. ما توانسته ایم یک

رستوران کوچکی را دایر کنیم. این را ھم بگویم که شخصا دیگر ھر گز کوچک ترین پسمانده،

پالستیک ھای بسته بندی و قوطی ھای نوشابه ھا را در سر راه خود نمی بینم.

١۶۵

در اکراه با نو از ھا، آن آخرین براینباشد.  ما دھکده در ای تازه برنامه که نیست ای ھفته ھیچ دیگر

ام، گذاشته کنار و بوسیده و کرده پشت ھا آن به ھمیشه برای کردم می فکر که ارقام و اعداد دنیای

خودش ماھی پرورش مزرعه خواست می محله پائین دھکده بیکار بانوی که شدم. ھنگامی ور غوطه

بود، کوچکی سرمایه دارای که مردی یک تنھا نشد، او از پشتیبانی آماده بانکی ھیچ بیاندازد، راه را

بس او ییدارا نرسد. اما آسیبی زیستگاه به که است شرط این به گذاری سرمایه آماده گفت می

نبود.

نشستی برگزار شد، این بار دھیار ھم حضور داشت. او پیشنھاد کرد که تعداد زیادی جمع شویم و

پول ھایمان را روی ھم بگذاریم تا این مبلغ الزم تھیه شود. او گفت ھر کس بیش تر از توانش مایه

نخواھد گذاشت و اگر ھم پول بیشتری گردآوری شد، برای برنامه ھای دیگری به کار برده 

می شوند. ھمه به سوی من برگشتند تا از من بپرسند که روند کارمان چگونه است و چه باید کرد؟

چون خیلی طبیعی بود که بنا به نیاز، یک آمارگر پیشین، دوباره به بانکدار تازه ای تبدیل شود. با

گشتی در انترنت، از یافتن روش ھای زیادی که پاسخگوی نیاز ما باشند، شگفت زده شدم. ما

 فرانک به٣٠٠ تا ۵٠سرانجام فرمول «جیرجیرک» را برگزیدیم: ھر عضوی ماھانه مبلغی مابین 

حساب مشترک واریز می کند. سرمایه به دست آمده، در ایجاد یک کارخانه محلی سرمایه گذاری

می شود. جیرجیرک ھا یک منشور اخالقی را امضا می کنند که متعھد می شوند «راھی دیگر و

متفاوت از بھره برداری سرمایه را گسترش دھند و ھمیشه به دموکراسی اقتصادی و دموکراسی

 نھاد وابسته به باشگاه سرمایه گذاران با مدیریت جایگزین و٢٠٠محلی بپردازند». امروزه بیش از 
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 میلیون فرانک را اداره می١٢محلی صندوق پس انداز در فرانسه وجود دارند که پس اندازی بیش از 

 کارخانه ایجاد کرده اند.۴٠٠کنند و 

١۶۶

فکر می کنم که شعار «کاری دیگر بباید گرد!»، برای پیوستن ھمه روستائیان بسنده کرد. ما امروزه

چیز دیگری به جز حق زیستن به شیوه و ریتم و دلخواه خود نمی خواھیم. با وجود اینکه، خواست

مذکور به نظر ما معتبر می آید، اما دلیلی ندارد که ھمه به زور از آن پیروی کنند. چندی پیش،

ھنگامی که به کمک دوستان خودمان در روستای پایین محله، علیه ساختن یک کارخانه سیمان

(شرکتی با شعار تولید شغل و کار و با قول جلوگیری از مزاحمت ھا و صدمات آمده بود) مخالفت

کردیم، از آمدن یک مردم شناس برای وارسی ما، شگفت زده شدیم. مدیران این شرکت که دور از

اینجا زندگی می کنند و تنھا سود به دست آمده از کار نصیب شان می شود، از دالیل مخالفت ما

برای زیبایی مناظر، کیفیت ھوا، آب، سکوت و آرامش، کامال گیج شده و ھاج و واج مانده بودند. آنان

به خود زحمت داده و برایمان یک کارشناس و پژوھشگر در باره جوامع فرستادند تا ما را از نزدیک

بررسی کند. (اگر خواننده ای فکر می کند که در این باره زیاده روی شده است، نویسنده تاکید 

می کند چنین اتفاقی حقیقت دارد ـ زیرنویس از خود نویسنده).

ـ کلوتیلد خنده کنان می گوید: می بایست او را می خوردیم. (اشاره به قبیله ھای آدم خواران

است. م)

او در کنارم، بر روی صخره ای لیز، آرمیده است. با دستی بر روی شکمش، در حال گوش کردن به

صدای لرزش زندگی ھستم. دیروز، ھنگامی که به من پیشنھاد کرد تا به ھمراھم بیاید، مخالفت

کرده و گفتم که با توجه به شرایطش، کار عاقالنه ای نیست.

او به من گفت که اگر رفتاری مانند دیگران داشتم، از ھشتمین ھفته، خطر آن وجود داشت که تا

آخر تاب نیاورد. غروب، کمی دیرتر، حق یک گپ کوتاھی با ماکس را داشتم که برایش تازگی

نداشت و در نتیجه خوب می دانم که چه رفتاری را بکنم. 

١۶٧

فکر می کنم که اگر کمی به پدران در دوران بارداری توجه می کردیم، بچه ھا با استقبال بھتری

روبرو می شدند. نه به این دلیل که با نوعی زرنگی وقتمان را می گذرانیم و در ھنگام زایمان درد

جسمانی نمی کشیم. باید فکر کرد که این کار حتمن برای ما بدون درد باشد.

ـ از کلوتیلد می پرسم، از چه کسی حرف می زنی؟

ـ از مردم شناس. می دانم که به او می اندیشی. دستت ترا لو داد. این موضوع ترا از کوره به در

می برد و خشمگین می کند که او آمده تا دماغش را در کارھای ما فرو کند و ببیند که چرا عقل ما

 میلیون فرانک را اداره می١٢محلی صندوق پس انداز در فرانسه وجود دارند که پس اندازی بیش از 
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١۶۶
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پاره سنگ می برد.

ـ تو چی؟ ترا عصبانی نمی کند؟

ـ من، اگر بدانی که چقدر برایم بی اھمیت است. تا زمانی که مانع زندگی دل خواه من نیستند،

بگذار از این کار لذت برده و وقت خود را تلف کنند.

ـ تو این حرف را می زنی، اما تصور کن که او به تنھایی نمی آید، بلکه ده، بیست یا صد نفری بیایند.

اگر مردم شناسان را ناگھان خشمگین کنیم، فکر می کنی که در آن صورت چه بالیی بر سر زندگی

ما خواھد آمد؟ با این ھمه نگاه ھایی که در این روز مقدس به ما دوخته شده اند.

ـ او می گوید، حق با توست. انقباض شکمش را در زیر دستم احساس می کنم. ما نباید چنین

کاری را بپذیریم. 

در این ھنگام خورشید تصمیم می گیرد تا نورش را به قله «پارچ» بتاباند. آن قدر روشنایی بر ما 

می تابد که لحظه ای نمی توانیم، کاری به جز با سکوت به آسمان نگاه کنیم.

ـ در یک دم گفتم لورانس مرا متقاعد ساخته تا کتابی بنویسم.

به سوی کلوتیلد نگاه نمی کنم، اما احساس می کنم که لبخند می زند.

ـ می گوید، ھمیشه این طوری است. زنان بچه می آورند و مردان تاریخ و قصه تعریف می کنند.

ـ می گویم، تاریخ نخواھد بود. بلکه یک کتاب در باره زایش جھان نوین خواھد بود.

آفتاب زرین که از قله پارچ بر ما می تابد، به صورت یک سیالب ھم چنان به راه خود رو به پایین، به

سوی دره ادامه می دھد. وقتی به روستا برسد، کوھستان نمی تواند جلوی سکسکه شادی را

بگیرد. اکنون ماشین روزنامه فروش گوشه پل نگه می دارد.

ـ کلوتیلد با چشمانی بسته می گوید: به نظرم کوھستان به سکسکه افتاده است. دیگر چیزی

نمی گوید. 

من ھم ھمین طور. با دستی بر روی شکمش به سکسکه کوھستان گوش می کنم. 

ھمدیگر را در آشیانه ای با پرتویی زرین در آغوش می گیریم.

پا یا ن
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