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آبان؛آغازیاپایان؟
امیرحسین علی  بخشی

ــته  ــان گذش ــاه آب ــی روز از اعتراضــات م 1-حــدود س
ــه  ــود ک ــی ب ــان دهشــتناک و ناگهان ــه چن اســت. فاجع
ــه ایــن  ــد اســت ب ــوز درون آن هســتیم و بعی ــگار هن ان
زودی هــا از آن فاصلــه بگیریــم. بــرای نوشــتن و گفتــن 
ازآنچــه بــر مــا رفــت ســی روز فاصلــه ی بســیار کمــی 
اســت. هنــوز داغ دلمــان تــازه اســت و آتــِش درونمــان 
ــان  ــه زم ــم ک ــی می دانی ــه به خوب ــد. البت ــه می کش زبان
موجــب فراموشــی یــا بهتــر بگویــم از بیــن رفتــن آبــان 
خونیــن نخواهــد شــد. حتــی اگــر گــذر زمــان باعــث 
فاصلــه گرفتــن از اتفاقــات آبــان نودوهشــت و کمرنــگ 
شــدن تصاویــر آن شــود بی تردیــد ایــن اتفــاق در 
ــان  ــا ایرانی ــی م ــتی اجتماع ــودآگاه هس ــای ناخ الیه ه
ادامــه خواهــد یافــت. رخــداد آبــان مــاه دیگــر از بیــن 
نخواهــد رفــت. حتــی اگــر از درونــش خــارج شــویم 
آگاهانــه یــا ناآگاهانــه درون تک تــک مــا اســتمرار دارد.
ــا امــروز می دانیــم کــه در پشــت ســر، چیــزی  همــه م
ــه بعــد  ــان نودوهشــت ب ــی از آب را جاگذاشــته ایم؛ گوی
ــه مــا کــم شــده اســت و مهم تریــن  ــزی از هم چی
رســالت مــا بازیابــی همــان چیزی اســت کــه در هنگامه 
ــادر،  ــدر، م ــد، پ ــا فرزن ــد. م ــا گرفته ان ــاه از م ــان م آب
ــان  ــم، هم وطنانم ــت دادی ــق از دس ــه ای و رفی هم قبیل
ــیاری از  ــوز بس ــد و هن ــدان افتادن ــه زن ــته ب دسته دس
ــازه ای  ــدا جن ــا از درز در بی ص ــده اند، م ــا آزاد نش آن ه
را بــر پهنــه خیابــان بــه نظــاره نشســتیم، خاطــره 
ــا  ــرد، م نیزارهــای ســوخته دیگــر ترکمــان نخواهــد ک
بــه عمــق ســیاهی خیــره شــدیم و گریســتیم امــا از پــا 

ــه را در اسالمشــهر، ماهشــهر،  ــدان ژال ــا می ــم. م نیفتادی
ــا  ــم ت ــران دیدی ــاط ای ــه نق کرمانشــاه، خرمشــهر و هم
ــا  ــم، ت ــوش نکنی ــود را فرام ــارزه خ ــی مب ــیر تاریخ س
ــا از  ــم، ت ــتکبار نیفتی ــن اس ــه دام ــتبداد ب ــرس اس از ت
ــر  ــان در براب ــدران و مادرانم ــروزِ پ ــارزه ی دی ــاد مب ی
رژیــم منحــوس پهلــوی بــرای تغییــر امروزمــان نیــروی 
محرکــی بســازیم. آبــان مــاه بــه مــا یــادآوری کــرد کــه 
ــی  ــان مردم ــر هم ــتیم.« پس ــی هس ــر کس ــم پس ــا ه »م
ــه،  ــام عدالت خان ــه ن ــش ب ــال پی ــش از صدس ــه بی ک
مشــروطه کردنــد. پــدران و مادرانــی کــه در ملــی شــدن 
خیزش هــای  مترقی تریــن  از  یکــی  نفــت  صنعــت 
ضدامپریالیســتی را بــه نمایــش گذاشــتند، همان هــا کــه 
ــم فاســد و مســتبد  بیســت وپنج ســال بعــد بســاط رژی
ــی  ــدران و مادران ــدان پ ــا فرزن ــد. م ــوی را برچیدن پهل
هســتیم کــه هشــت ســال جانانــه در برابــر قدرت هــای 
جهانــی جنگیدنــد و در هشتادوهشــت بــار دیگــر بــرای 
ــی  ــد. همان های ــح کردن ــان را فت ــت خیاب آزادی و عدال
کــه در دی مــاه نودوشــش بحــران معیشــتی جانشــان را 

ــان بازگشــتند. ــه خیاب ــه لبشــان رســاند و ب ب
اساســًا جنبش هــای اجتماعــی هیــچ گاه بــه نحــوی 
ــا  ــن جنبش ه ــرکوب، ای ــوند. س ــرکوب نمی ش ــام س ت
ــتی  ــودآگاه هس ــان و ناخ ــای پنه ــه الیه ه ــر ب را از ظاه
ــا کشته شــدگان  ــن معن ــد. در ای ــل می کن اجتماعــی منتق
ــا  ــت آن ه ــد رف ــن نخواهن ــز از بی ــان نی ــهدای آب و ش
ــر  ــه تعبی ــت. ب ــد یاف ــتمرار خواهن ــه اس در جــان جامع
کریســتین گرابــه »از ایــن جهــان بیــرون نخواهیــم 
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ــان گذاشــتیم، همیشــه در  ــه جه ــا ب ــه پ ــاد، حــال ک افت
ــده ی  ــاش کنن ــه دال ف ــان به مثاب آن هســتیم« شــهدای آب
ســرکوب طبقاتــی و سیاســی همیشــه در جهــان خواهند 
بــود. زندگــی مــادی آن هــا بــه پایــان رســید امــا تاریــخ 
ــالل  ــدگان از خ ــت. کشته ش ــت آن هاس ــل بازگش محم
نظــم اجتماعــی و درون تاریــخ بــه حیــات خــود ادامــه 
ــت  ــرکوب اس ــده ی س ــاش کنن ــهید دال ف ــد. ش می دهن
و وظیفــه مــا بی شــک اســتمرار مبــارزه علیــه ســرکوب 
اســت چراکــه شــهید از خــالل تحقــق آرمــان و ایــده اش 
ــران  ــی از رهب ــرز یک ــس کال ــود. پاتری ــتگار می ش رس
ــتان  ــش سیاه پوس ــی جنب ــدف اصل ــیاهان ه ــش س جنب
ــرای  ــزه ب ــد و انگی ــردن امی ــم ک ــکا را »فراه در آمری
عمــل جمعــی به منظــور کســب قــدرت جمعــی کــه از 
انــدوه و خشــم پــا گرفتــه، امــا بینــش و رؤیــا را هــدف 
ــالش  ــد ت ــروز بای ــم ام ــا ه ــد. م ــت« می دان ــه اس گرفت
کنیــم انــدوه و خشــم بی پایانمــان را بــه عملــی جمعــی 

تبدیــل کنیــم.
و  مــاه  آبــان  اعتراضــات  مــورد  در  نوشــتن   -2
اعتراضــات کاری  ایــن  نــدادن  تقلیــل  درعین حــال 
بســیار دشــوار اســت. در اصــل هرگونــه یکســونگری در 
فهــم ایــن اعتراضــات موجــب از دســت رفتــن بخشــی 
ــدون  ــر بحــران اقتصــادی را ب ــود. اگ ــت می ش از واقعی
ــن  ــل ای ــا دلی ــی تنه ــای سیاس ــن میانجی ه درنظرگرفت
اتفاقــات بدانیــم یــا مســئله را بــه افزایــش قیمــت بنزیــن 
ــه ســرکوب سیاســی و  ــا ب ــا اینکــه تنه ــم ی ــل دهی تقلی
ــته  ــا ناخواس ــته ی ــم خواس ــه کنی ــت توج ــع اینترن قط
دچــار نوعــی تقلیل گرایــی شــده ایم. جامعه شناســان 
اخیــر  ســال های  در  متعــددی  اقتصاددان هــای  و 
وقــوع دیــر یــا زود اعتــراض فراگیــر را پیش بینــی 
ــن  ــکان چنی ــس ام ــاید هیچ ک ــد ش ــد هرچن ــرده بودن ک
ــرد.  ــاور نمی ک ــت باری را ب ــترده و دهش ــرکوب گس س
امــروز بــر همــه مــا آشکارشــده کــه پیاده ســازی 
سیاســت های اقتصــادی نولیبــرال افزایــش شــتابان 
نابرابــری طبقاتــی و اجتماعــی را به مثابــه پیامــدی 
ــر  ــال های اخی ــت. در س ــته اس ــراه داش ــه هم ــی ب قطع
ــی  ــردی و جمع ــای ف ــتر دارایی ه ــه بیش ــر چ ــردم ه م
خــود را ازدســت داده اند و در برابــر آن هــا طبقــه ای 
متمــول، رانتــی و بســیار برخــوردار تولیــد شــده اســت. 
نولیبرالیســم ایرانــی ماننــد هر تعیــن خاِص نولیببرالیســم 
ــژه ای  ــات خودوی ــام، تعین ــر برخــی وجــوه ع عــالوه ب

ــتبداد  ــی اس ــه میانج ــران ب ــم در ای ــز دارد. نولیبرالیس نی
سیاســی عــالوه بــر رشــد روزافــزون نابرابــری، امــکان 
ــا اعتــراض سیاســی را نیــز از  هــر نــوع ســازمان دهی ی
بیــن بــرده اســت. البتــه نبایــد فرامــوش کنیــم که اساســًا 
نولیبرالیســم تضــادی مفهومــی بــا دموکراســی دارد، 
چیــزی بــه نــام نولیبرالیســم دموکراتیــک وجــود نــدارد. 
ــردم  ــد »م ــان ساده شــده اگــر دموکراســی می گوی ــه بی ب
بایــد حکومــت کننــد« نولیبرالیســم فرمــان می دهــد کــه 
ــاد  ــث تض ــن حی ــد« و از ای ــت کن ــد حکوم ــازار بای »ب
ــی  ــم و دموکراس ــان نولیبرالیس ــی می ــری دائم و درگی
وجــود دارد. نولیبرالیســم متکــی بــر فرمــان »بــازار 
ــم  ــی اع ــازمان دهی جمع ــر س ــد« ه ــت کن ــد حکوم بای
از اتحادیــه کارگــری، اصنــاف، ســندیکاها، تشــکل های 
ــت  ــدی اس ــن رون ــد و ای ــود می کن ــی و ... را ناب مدن
ــم  ــان حاک ــر جه ــر سراس ــر ب ــال اخی ــل س ــه در چه ک
بــوده اســت. باوجودایــن در برخــی کشــورها بــه 
دلیــل پیشــینه تاریخــی و اقتضائــات خــاص هنــوز 
حــدی از ســازمان دهی و امــکان مقاومــت در برابــر 
ــا  ــود دارد؛ ام ــدک وج ــیار ان ــد بس ــم، هرچن نولیبرالیس
در ایــران ســرکوب سیاســی گســترده امــکان هــر نــوع 
ســازمان دهی و مقاومــت را ســخت تر کــرده اســت. 
ــدارم در  ــا ن ــب بن ــت مطل ــل محدودی ــه دلی در اینجــا ب
مــورد چیســتی و چگونگــی عملکــرد نولیبرالیســم 
ــی  ــه فرصت ــورد را ب ــن م ــم و بحــث در ای ــت کن صحب

ــم. 1 ــاع می ده ــر ارج دیگ
به هرحــال الزم اســت مســئله اقتصــاد سیاســی و تحقــق 
نولیبرالیســم را به مثابــه نقطــه ی عزیمــت تحلیــل از 
ــت های  ــه سیاس ــم ک ــوش کنی ــد فرام ــم. نبای ــاد نبری ی
زمینــه ی  و  عامــل  مهم تریــن  نولیبــرال  اقتصــادی 
بوده انــد.  ایــران  شــکل گیری بحران هــای اخیــر در 
ــد.  ــف نمی مان ــد متوق ــن ح ــئله در ای ــن، مس باوجودای
ــه ی  ــًا هم ــه تقریب ــت ک ــی اس ــر آنجای ــران بزرگ ت بح
به اصطــالح بدیل هــای وضــع موجــود نیــز امــکان 
ــدازان خــارج  ــد. بران ــی را ندارن ــراروی از وضــع فعل ف
از ایــران بــا حمایــت مالــی گســترده ی دولت هــای 
ــم رسانه ای شــان  ــدرت عظی ــه میانجــی ق امپریالیســت ب
ــد  ــان می دهن ــی نش ــع فعل ــل وض ــه بدی ــود را یگان خ
بحران انــد.  همیــن  تعمیــق  تنهــا  آن هــا  حال آنکــه 
طنــز تلخــی اســت کــه برانــدازان و ســلطنت طلبان 
ــروز  ــه ام ــد ک ــی می دانن ــان الگوی ــران را هم راه حــل ای
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ــایر  ــه و س ــا، فرانس ــیلی، کلمبی ــکل ش ــن مش اصلی تری
ــادی از  ــز بخــش زی ــان اســت. در داخــل نی ــاط جه نق
اصالح طلبــان چنــان در گفتــار اقتصــادی نولیبــرال 
وضعیــت  از  بخشــی  اصــل  در  کــه  حل شــده اند 
موجودنــد نــه راه حــل آن. دال نولیبرالیســم بیــش از هــر 
ــت،  ــد هستی شــناختی حکوم ــز آشــکارکننده ی پیون چی
درون  اصالح طلبــان  و  ســلطنت طلب  برانــدازان 
سیســتم اســت. ایــن ســه گــروه بــه میانجــی این همانــی 
اقتصــاد سیاســی باوجــود تمایــزات سیاســی و فرهنگــی 
هرکــدام بــه بخشــی از معضــل فعلــی تبدیــل می شــوند 

ــل آن. ــه راه ح و ن
3-مــردم فی نفســه نــه خیــر مطلق انــد و نــه شــر 
مطلــق، ارزش مطلــق خواســت زندگــی بهتــر و اعتراض 
ــرکوب اســت.  ــی و س ــکان زندگ ــردن ام ــن ب ــه از بی ب
ــوا  ــکل و بی محت ــوده ای بی ش ــردم ت ــا م ــن معن در ای
نیســتند و همــواره بــه میانجــی ســازوکارهای فرهنگــی، 
اقتصــادی و سیاســی شــکل می گیرنــد. در هــر جنبــش 
اعتراضــی آنچــه مقــدس اســت خواســت زندگــی بهتــر 
و طــرد ســرکوب اســت هرچنــد کــه شــاید جنبــش در 
شــناخت مصــداق ســرکوب یــا برعکــس ابــژه رهایــی 
دچــار اشــتباه شــود. مــردم به مثابــه اصلــی فرازمانــی و 
ــی  ــیار مردمان ــه بس ــتند و چ ــش نیس ــی رهایی بخ مکان
کــه بــه وعــده ســاخت جهانــی بهتــر فریــب خوردنــد 
ــده  ــه در س ــدر ک ــدند. همان ق ــرق ش ــت غ و در دهش
رهایی بخــش  جنبش هــای  پایه گــذاران  بیســت 
ــی  ــت های آلمان ــد فاشیس ــردم بودن ــن م ــکای التی آمری
هــم از مــردم عضوگیــری کردنــد. در ایــن معنــا رســالت 
اصلــی مــا شــناخت ســازوکارها و میانجی هایــی اســت 

ــد. ــردم شــکل می دهن ــه م ــه ب ک
مســئله آنــگاه بــه امــری حیاتــی تبدیــل می شــود کــه بــا 
توجــه بــه توضیحــات فــوق دریابیــم مــا درون گردابــی 
کــردم  اشــاره  پیش ازایــن  گرفتارشــده ایم.  پیچیــده 
ــان  ــداز و اصالح طلب ــیون بران ــت، اپوزیس ــه حاکمی ک
ــدی  ــی پیون ــاد سیاس ــطح اقتص ــت در س درون حاکمی
ــج  ــی بغرن ــئله آنجای ــد. مس ــر دارن ــا یکدیگ ــترده ب گس
می شــود کــه توجــه کنیــم تقریبــًا تمــام قــدرت مالــی و 
رســانه ای نیــز کــم یــا زیــاد در انحصــار ایــن ســه گــروه 
اســت. ایــن ســه گــروه هرکــدام بــه نحــوی به واســطه 
ــا  ــد ت ــود در تالش ان ــی خ ــانه ای و مال ــای رس امکان ه
ــد.  ــکل دهن ــردم ش ــه م ــود ب ــت خ ــا خواس ــق ب مطاب

ــا آشکارشــده  ــه م ــر هم ــش ب ــروز بیش ازپی ــد ام هرچن
ــن  ــا ای ــچ نســبتی ب ــل رهایی بخــش هی ــه بدی اســت ک
ــدرت  ــم کــه ق ــد فرامــوش کنی ــدارد، نبای ســه گــروه ن
زیــاد ایــن گروه هــا موجــب تأثیرگــذاری گســترده 
ــد ضــرورت  ــه نظــر می آی ــردم می شــود. ب ــر م آن هــا ب
ــار عمــل، بیشــتر فکــر  ــه در کن آن فرارســیده اســت ک
ــم  ــی نکنی ــه عمل ــت ک ــن نیس ــاًل ای ــور اص ــم. منظ کنی
یــا اینکــه صرفــًا در خلــوت خــود بیاندیشــیم و منتظــر 
ــرای عمــل فرارســد بلکــه  ــا روزی موعــود ب ــم ت بمانی
ــای  ــن پیونده ــتر و یافت ــیدن بیش ــی اندیش ــئله اصل مس
ــر  ــا ناگزی ــت. م ــل اس ــیدن و عم ــان اندیش ــی می اساس
ــم  ــن عمــل و اندیشــه یکــی را انتخــاب کنی نیســتیم بی
بلکــه مســئله اصلــی تبدیــل کــردن اندیشــه بــه پایــه ای 

ــرای عمــل اســت. ب
ــق  ــه مطاب ــت ک ــی اس ــار از رخدادهای ــخ سرش 4-تاری
اعمــال  نبوده انــد.  پیش بینی هــا  یــا  انتظــارات  بــا 
ــن تحقــق دچــار  ــا همــواره در حی ــردی و جمعــی م ف
ــن  ــه ممک ــوند ک ــیده ای می ش ــا اندیش ــای ن ضرورت ه
اســت کیفیــت تحقــق آن هــا را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد 
یــا حتــی آن هــا را بــه متضــاد خــود تبدیــل کننــد. مثــاًل 
در تاریــخ کشــور خودمــان، آبراهامیــان در »ایــران بیــن 
ــی وجــود دارد دال  ــد مدارک ــالب« نشــان می ده دو انق
بــر اینکــه پیشــنهاد نخســت وزیری دکتــر مصــدق 
ــرح  ــاه مط ــا ش ــان محمدرض ــط حامی ــار توس ــن ب اولی
ــد  ــه چن ــان ازآنجاک ــای آبراهامی ــاس ادع ــر اس ــد. ب ش
نخســت وزیر قبلــی در مقولــه ملــی کــردن صنعــت نفت 
شکســت خورده بودنــد حامیــان محمدرضــا شــاه بــر آن 
ــدق و  ــه مص ــت وزیری ب ــای نخس ــا اعط ــا ب ــد ت بودن
ــد  ــت او، اســطوره محم ــی دول ــل پیش بین شکســت قاب
ــان  ــا امــروز می دانیــم جری مصــدق را درهم شــکننده. م
ــان  ــت و اراده حامی ــش رف ــر پی ــه نحــوی دیگ ــور ب ام
محمدرضــا شــاه برخــالف خواســت آن هــا در اندرکنش 
بــااراده مــردم و ضرورت هــای تاریخــی وجهــی دیگــر 
ــه  ــت بلک ــا نشکس ــدق نه تنه ــطوره مص ــرد. اس ــدا ک پی
قــوام پیــدا کــرد و این چنیــن خواســت حامیــان پهلــوی 
در حیــن تحقــق، بــه چیــزی غیــر خــود یــا حتــی ضــد 
خــود بــدل شــد. تاریــخ زندگــی فــردی و جمعــی همــه 
مــا آکنــده از اتفاقــات این چنینــی اســت کــه معــادالت 
ــده  ــن پدی ــد ای ــالش می کن ــگل ت ــد. ه ــم زده ان را بره
ــد: ــح ده ــرد« توضی ــگ خ ــوم »نیرن ــک مفه ــه کم را ب
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»جــان کلــی خــود بــه عرصــه تقابــل و ســتیز درنمی آید، 
ــت صحنه  ــد؛ او در پش ــر نمی افکن ــود را درخط ــا خ ی
ــی دارد و  ــه م ــن نگ ــد ایم ــورد و گزن ــود را از برخ خ
ــود را  ــا خ ــتد ت ــه کارزار می فرس ــی را ب ــر جزئ عنص

ــد« 2 ــرد نامی ــگ خ ــوان نیرن ــن را می ت ــاید. ای بفرس
ایــده نیرنــگ خــرد داللــت دارد بــر اینکــه اراده فــردی 
یــا جمعــی در خــأ محقــق نمی شــود. هــر اراده فردانــی 
همــواره در حیــن تحقــق بــا ســایر اراده هــا و همچنیــن 
طبیعــت درگیــر می شــود. ایــن درگیــری معمــوالً موجب 
فرســایش و جرح وتعدیــل اراده فردانــی می شــود و بدین 
واســطه تغییراتــی در کیفیــت یــا نتایــج تحقــق آن ایجــاد 
ــه  ــد. در اینجــا مســئله اصــاًل انتخــاب تقلیلگرایان می کن
ــرد  ــا ف ــل و ســاختار ی ــی همچــون عام ــن دوگانه های بی
ــق  ــت تحق ــی کیفی ــئله اصل ــه مس ــت بلک ــع نیس و جم
اراده فــرد از خــالل جمــع اســت. نیرنــگ خــرد بــه مــا 
ــادآوری  ــه ی ــد چراک ــخ را می ده ــودگی تاری ــد گش نوی
ــراد امــا  ــی برآمــده از عمــل اف می کنــد ضرورت های
ــی از  ــه بخش ــود دارد ک ــا وج ــک آن ه ــتقل از تک ت مس
ــاید  ــد. ش ــناخت می گریزن ــگ ش ــواره از چن ــا هم آن ه
ــن  ــناخت ای ــه ش ــوان ب ــی بت ــک جامعه شناس ــه کم ب
ضرورت هــا نزدیــک شــد امــا همــواره مــازادی جمعــی 
ــخ  ــودگی تاری ــان گش ــه هم ــود دارد ک ــل وج ــر عم ب
ــاختنی  ــد س ــی باش ــه گفتن ــش از آنک ــده بی ــت؛ آین اس
ــکان  ــخ، ام ــودگی تاری ــن گش ــت همی ــا تثبی ــت. ب اس
ــوان  ــود. می ت ــم می ش ــده فراه ــوی آین ــل رو به س عم
ــی  ــت حت ــان داده اس ــخ نش ــه تاری ــت چراک ــد داش امی
ــکان  ــز ام ــا نی ــن دوره ه ــن و بحرانی تری در پرتنش تری
خلــق چیــزی نــو و جهانــی جدیــد وجــود دارد. از ایــن 
منظــر نیرنــگ خــرد بجــا آورنــده امیــد اســت. امیــد در 
اینجــا اصــاًل بــه معنــای خوش بینــی نیســت. بــه تعبیــر 

ــد در تاریکــی«: ــاب »امی ــه کا ســولنیت در کت رب
»امیــد ایــن بــاور نیســت کــه همه چیــز روبــه راه بــوده، 

ــادی  ــا خواهــد شــد. پیرامــون مــا شــواهد زی هســت ی
ــت.  ــترده هس ــای گس ــم و نابودی ه ــای عظی از رنج ه
ــه چشــم اندازهای وســیع  ــد موردنظــر مــن راجــع ب امی
و پیشــامدهای خــاص اســت، از آن نــوع کــه خواهــان 
ــی از  ــت تابناک ــد روای ــت. امی ــل ماس ــد عم ــا نیازمن ی
ــد  ــت هرچن ــم نیس ــد« ه ــد ش ــر خواه ــز بهت »همه چی
ــر  ــا بدت ــز  ضرورت ــت »همه چی ــل روای ــاید در مقاب ش
ــی  ــوان آن را توضیح ــرد. می ت ــرار بگی ــد« ق ــد ش خواه
خــالل  از  قطعیت هــا  عــدم  و  پیچیدگی هــا  بــر 

موقعیت هــای مناســب دانســت« 3
نیرنــگ خــرد به هیچ وجــه نشــان دهنده خوش بینــی 
نیســت، بلکــه تنهــا بــه مــا امیــد می دهــد کــه انســان ها 
تاریــخ خــود را می ســازند حتــی اگــر نــه آن گونــه کــه 
ــه  ــم ک ــا درمی یابی ــق م ــن طری ــد. بدی ــود می خواهن خ
اعمالمــان معنایــی دارنــد، در گوشــه ای تأثیــر می گذارنــد 
و در آینــده نقشــی ایفــا می کننــد. نیرنــگ خــرد در ایــن 
معنــا فراخوانــی اســت اول بــه شــناخت ضرورت هــای 
تاریخــی و اجتماعــی و دوم تــالش بــرای صورت بنــدی 
ــش از  ــا. پی ــن ضرورت ه ــناخت ای ــالل ش ــل از خ عم
ادامــه بحــث الزم اســت بــر نکتــه ای مهــم تأکیــد کنــم. 
ــا  ــی ی ــای خوش بین ــه معن ــه ب ــرد به هیچ وج ــگ خ نیرن
ــده  ــن ای ــت. ای ــده نیس ــت در آین ــاق مثب ــرورت اتف ض
ــده از  ــی، برآم ــه اراده ای جمع ــد ک ــان می ده ــا نش تنه
ــه  ــتقل از هم ــال مس ــراد و درعین ح ــک اف اراده ی تک ت
آن هــا وجــود دارد. ایــن اراده ممکــن اســت بــه فراخــور 
وضعیــت تاریخــی و اجتماعــی حامــل امــری مثبــت یــا 
ــد،  ــروز بیاندازی ــت ام ــه وضعی ــی ب ــد. نگاه ــی باش منف
تــا ده ســال پیــش هیچ کــس سرســوزنی اعتبــار و 
احتمــال بــرای بازیابــی ایــده ی ســلطنت طلبی در ایــران 
ــات  ــل تبلیغ ــه دلی ــه ب ــم ک ــروز می بینی ــا ام نمــی داد. ام
ــی  ــردم از طرف ــد م ســو حاکمیــت و وضــع معیشــتی ب
ــت در  ــلطنت طلباِن دس ــانه ای س ــی و رس ــدرت مال و ق

2- عقل در تاریخ، 105

3- امید در تاریکی، 1397، 11

نیرنگ خرد به ما نوید 
گشودگی تاریخ را می دهد 

چراکه یادآوری می کند 
ضرورت هایی برآمده از عمل 

افراد اما مستقل از تک تک 
آن ها وجود دارد که بخشی 

از آن ها همواره از چنگ 
شناخت می گریزند
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ــر  ــن ش ــر ای ــرف دیگ ــی از ط ــای غرب دســت قدرت ه
ــم؛  ــب نخوری ــس فری ــت. پ ــده اس ــی ش ــاره بازیاب دوب
ــر  ــًا بهت ــد آینــده ضرورت ــا نمی گوی ــه م نیرنــگ خــرد ب
خواهــد شــد بلکــه تنهــا یــادآوری می کنــد که اعمــال ما 
در آینــده اثرگذارنــد. بایــد تــالش کنیــم ضرورت هــای 
ــا  ــه کمــک آن ه ــیم و ب ــی را بشناس تاریخــی و اجتماع
بدیــل و کنــش مترقــی را در حــد تــوان صورت بنــدی 
کنیــم. اگــر نولیبرالیســم جهــان را درنوردیــده اســت و 
در داخــل نیــز بــه نقطــه توافــق همــه گفتارهــای رقیــب 
ــده  ــا وع ــه م ــخ ب ــودگی تاری ــت، گش ــده اس ــدل ش ب
می دهــد کــه ناامیــد نشــویم، وجــوه عــام و خــاص آن 
را هــر چــه بیشــتر بشناســیم و از خــالل ایــن شــناخت 
ــادآوری  ــا ی ــرد ب ــگ خ ــم. نیرن ــل بزنی ــه عم ــت ب دس
ــه شــناخت و عمــل توأمــان  ــا را ب گشــودگی تاریــخ م
ــای  ــن دوره ه ــر در تاریک تری ــی اگ ــد حت فرامی خوان

ــان. ــی شــبیه امــروز خودم ــات باشــیم، دوره های حی
5- دانشــگاه در 16 آذر نشــان داد کــه هنــوز تــوان 
تبدیل شــدن بــه »جایــگاه حقیقــت« را دارد. دانشــجویان 
در 16 آذر تــالش کردنــد به قــدر توانشــان تضــاد اصلــی 
ــاد درآوردن  ــه انقی ــازوکارهای ب ــد و س ــان دهن را نش
ــال 1398  ــجوی س ــد. روز دانش ــکار کنن ــردم را آش م
دقیقــًا ماننــد 16 آذر 32 بــدل بــه عرصــه نفــی توأمــان 
ــل  ــن دلی ــه همی ــاید ب ــد و ش ــتکبار ش ــتبداد و اس اس
بســیاری از حامیــان حاکمیــت و برانــدازان در اتحــادی 
نامقــدس اقــدام بــه ناســزاگویی بــه دانشــجویان کردنــد. 
در روزگاری کــه نیروهــای شــر از هــر ســو مــا را احاطه 
ــوان از  ــوز می ت ــه هن ــان داد ک ــگاه نش ــد دانش کرده ان
تــرس یــک شــر بــه دامــن شــری دیگــر نغلتیــد. 16 آذر 
در میــان تاریکی هــا کورســوی روشــنی را بــه مــا نشــان 
داد کــه شــاید درون آن بتــوان بــه صورت بنــدی بدیــل 
ــل  ــه بدی ــده یگان ــر نگارن ــه نظ ــت یافت. ب ــی دس مترق
مترقــی در فضــای فعلــی خواســت دموکراســی اســت. 

ــرب  ــروز در غ ــه ام ــی، آنچ ــور از دموکراس ــه منظ البت
ــی در  ــت. دموکراس ــم نیس ــی می بینی ــام دموکراس ــه ن ب
ــه اش  ــه وظیف ــت ک ــی اس ــترده تر حکومت ــی گس معنای
فراهــم کردن امــکان تحقق اراده و خواســت شــهروندان 
اســت. بایــد از حقوقــی ماننــد حــق آمــوزش رایــگان، 
ــت، بیمــه  ــی، حمایت هــای اجتماعــی دول بیمــه همگان
ــر از همــه  ــان، آزادی رســانه و مهم ت بیــکاری، آزادی بی
ــازار«  ــت ب ــای »حکوم ــردم« به ج ــت م ــق »حکوم ح
ــوز  ــه هن ــه آن نقط ــیدن ب ــا رس ــه ت ــرد. البت ــاع ک دف
بایــد ســازمان دهی  و  دارد  زیــادی وجــود  فاصلــه 
از پاییــن شــکل بگیــرد. در حکومــت دموکراتیــک 
ــازوکارهای  ــوان س ــی به عن ــکیالت مدن ــا و تش نهاده
ــوان خواســت  ــد بت ــد و بای میانجــی نقــش مهمــی دارن
ــرد.  ــی ک ــطوح انضمام ــه س ــیون را در هم دموکراتیزاس
تأســیس ســندیکاهای کارگــری به مثابــه عرصــه تحقــق 
تشــکل های  شــکل گیری  کارگــران،  جمعــی  اراده 
قدرتمنــد دانشــجویی، دموکراتیزاســیون گســترده در 
دانشــگاه، شــکل گیری و قــدرت گرفتــن نهادهــای 
ــد معلمــان، راننده هــا و ... همــه  صنفــی گوناگــون مانن
و همــه گام هــای مهمــی در راســتای حرکــت به ســوی 
دموکراســی بــه معنــای حداکثــری آن هســتند؛ بایــد بــه 
یــاری دموکراســی رویــای انســان بــه خــود قائــم کانتــی 

ــم. ــده کنی ــاره زن را دوب
ــه ی  ــم از هم ــادی می کنی ــر ی ــار دیگ ــان ب 6- در پای
کشته شــدگان، زندانی هــا و رنج دیــدگان اعتراضــات 
مــاه آبــان. ایــن شــماره انــکار را تقدیــم می کنیــم 
فرزنــدان،  مــادران،  پــدران،  تمــام  خاطــره ی  بــه 
هم دانشــگاهی ها، مــردان، زنــان و دوســتانی کــه در 
ــرون  ــه بی ــک روز از خان ــان 1398 ی ــی اواخــر آب حوال
هیــچ گاه  شــاید  یــا  برنگشــته اند  هنــوز  و  رفتنــد 

ــد. ــه ش ــان جاودان ــه یادش ــد ک ــد هرچن برنگردن

دموکراسی در معنایی 
گسترده تر حکومتی است 
که وظیفه اش فراهم کردن 

امکان تحقق اراده و خواست 
شهروندان است. باید از 

حقوقی مانند حق آموزش 
رایگان، بیمه همگانی، 

حمایت های اجتماعی دولت، 
بیمه بیکاری، آزادی بیان، 

آزادی رسانه و مهم تر از همه 
حق »حکومت مردم« به جای 

»حکومت بازار« دفاع کرد
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معترض؛روایتناظریباچشمانبسته
فرشته طوسی

بیــش از یــک مــاه از زمانــی کــه همــه چیــز در اذهــان 
ــای جــان دادن و  ــذرد. صحنه ه ــف شــد، می گ ــا متوق م
ــم نشــد.  ــاره ه ــی نظ ــردن انســان ها حت ــه در ب ــان ب ج
سیاســت در خیابــان بــه عرصــه ی منازعــه ای بــدل شــد 
ــود.  ــور شــده ب ــی چشــم تماشــاگرانش هــم ک ــه حت ک
ــه لحظاتــی نگریســت  ــوان برگشــت و ب حــاال امــا می ت
کــه از نــگاه همــه دور مانــده اســت. می تــوان بــه 
ــس  ــه در پ ــد ک ــره ش ــی خی ــا روایت های ــا ی عکس-ه
پشــت آن هــا پــر از عالمــت ســوال اســت. ســوال هایی 
ــه  ــد ب ــود بتوان ــا درون خ ــی تنه ــر کس ــاید ه ــه ش ک
آن جــواب بدهــد، چراکــه بلنــد پرســیدن آن هــم 
ــاال  ــه ح ــان هایی ک ــن انس ــا ای ــت. ام ــز اس هراس انگی
ــد  ــه می توانن ــد، چگون ــگاه می کنن ــته ن ــاه گذش ــه م ب
اتفاقــات رخ داده را درون خــود بازخوانــی کننــد؟ 
چگونــه بــا آنچــه کــه روی داده می تواننــد مواجــه 

ــوند؟ ش
 بــا هــر رخــدادی، جهــان هــر انســانی تغییــر می کنــد. 
رویدادهــا بــدون ترحــم بــه جهــان مــا حملــه می کننــد 
و مــا تــوان رویارویــی بــا آن هــا را یک بــاره بــه دســت 
نمی آوریــم، امــا هــر بــار ایــن بــدن و تــن انســان اســت 
ــر  ــان دیگ ــر در اذه ــن تغیی ــی ای ــد قربان ــه می توان ک
ــان  ــأ ای را عی ــد خ ــداد می توان ــد. رخ ــان ها باش انس
ســازد کــه بــه هیــچ بخشــی از وضعیــت تعلــق نــدارد اما 
ضرورتــا در همــه ی آن هــا گنجــاده شــده اســت. ویرانــی 

ــد،  ــا می کن ــه پ ــوبی ب ــا آش ــه در درون م ــان ک همزم
ــوان  ــد. نمی ت ــدی را هــم ایجــاد می کن امکان هــای جدی
ــازه ای  ــیر های ت ــه، گاه مس ــه از دل فاجع ــرد ک ــکار ک ان
هــم رویــت می شــود کــه تــا پیــش از آن نادیــده گرفتــه 
ــان های  ــه، انس ــا فاجع ــن ام ــار ای ــت. در کن ــده اس ش
متفاوتــی هــم نســبت بــه گذشــته ی خــود پدیــده آورده 
ــد  ــان را می توانن ــون خودش ــه اکن ــوژه هایی ک اســت. س
نســبت بــه آنچــه کــه گذشــته اســت، بازآفرینــی کننــد.
ــا آنچــه کــه می خواهــد  ــرض در مواجهــه ب انســان معت
ــان  ــد. توام ــدا می کن ــد، شــکل پی ــدا کن ــر او ســلطه پی ب
هــم مقاومــت می کنــد و هــم ســرکوب می شــود، 
ــذارد  ــم نمی گ ــرد و ه ــرار می گی ــاد ق ــت انقی ــم تح ه
کــه روابــط قــدرت بــه صــورت یک طرفــه بــر او 
اعمــال شــود. فــرد معتــرض می خواهــد تســخیر 
ــط  ــی رواب ــورد هجــوم تمام ــش م ــان بدن ــد و همزم کن
ــه  ــکار و چ ــورت آش ــه ص ــه ب ــه چ ــت ک ــی اس قدرت
ــد وضــع  ــه صــورت پنهــان در حــال حفــظ و بازتولی ب
موجــود هســتند. مــردم معتــرض در بعضــی از کشــورها 
ــی  ــوند و در بعض ــرکوب می ش ــان س ــورت عری ــه ص ب
دیگــر، ســاز و کارهای طــرد و حــذف بــه صــورت 
کشــته ها  تعــداد  می کننــد.  عمــل  هوشــمندانه تری 
هنــگام  در  کشــوری  هــر  در  بازداشت شــدگان  و 
اعتراضــات نشــان دهنده ی ایــن اســت کــه چگونــه 
ــان ــورت نه ــه ص ــرض ب ــرد معت ــا ف ــتم ب ــک سیس ی

انسان معترض در مواجهه 
با آنچه که می خواهد بر او 
سلطه پیدا کند، شکل پیدا 

می کند. توامان هم مقاومت 
می کند و هم سرکوب 

می شود، هم تحت انقیاد قرار 
می گیرد و هم نمی گذارد 

که روابط قدرت به صورت 
یک طرفه بر او اعمال شود. 

فرد معترض می خواهد 
تسخیر کند و همزمان 

بدنش مورد هجوم تمامی 
روابط قدرتی است که چه 
به صورت آشکار و چه به 

صورت پنهان در حال حفظ 
و بازتولید وضع موجود 

هستند

‘
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ــه  ــروز ب ــکان ب ــد ام ــه ح ــا چ ــد و ت ــورد می کن برخ
یــک کنــش اعتراضــی می دهــد. فــرد معتــرض امــا بــه 
ــرد  ــت ط ــود. انباش ــدار نمی ش ــی پدی ــورت ناگهان ص
ــا  ــرد ب ــر ف ــتمر ه ــای مس ــرخوردگی و جدال ه و س
خــودش مســیر های دیگــری بــه وجــود مــی آورد، یکــی 
از راه هــا ایــن اســت کــه ایــن بــار در خیابــان اعتــراض 
ــین  ــردن ماش ــوش ک ــق خام ــد از طری ــد. او می توان کن
ــا  ــد و ی ــام ده ــن کار را انج ــان ای ــک اتوب ــط ی در وس
ــد. اجتمــاع در یکــی از میدان هــای شــهر را آزمــون کن
ــا و  ــگ، روزه ــگ کن ــیلی و هن ــرض در ش ــان معت انس
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــرد، ب ــنگر می گی ــان س ــا در خیاب ماه ه
ــف  ــد و متوق ــوزش می ده ــتانش آم ــه دوس ــس ب پلی
نمی شــود. در فلســطین حتــی کــودکان هــم معترضنــد، 
ــود  ــای درس خ ــد و در کالس ه ــاب می کنن ــنگ پرت س
ــغال  ــا را اش ــرزمین آن ه ــه س ــد ک ــی می گوین از نظام
کــرده اســت. فــرد معتــرض نمی خواهــد کــه بــاز هــم 
ــاری را  ــای رفت ــد هنجاره ــد. می خواه ــردار باش فرمان ب
ــن  ــد. ای ــت کن ــر زیس ــه ای دیگ ــه گون ــد و ب ــس بزن پ
ــا  ــود. ام ــر ش ــی میس ــا لحظات ــد تنه ــت می توان زیس
ایــن تجربــه ی بــه گونــه ای دیگــر زیســتن، درون ایــن 
ــه  ــی ک ــد. حیات ــات دیگــری می یاب ــرض، حی ــرد معت ف
می توانــد تبدیــل بــه یــک مقاومــت مســتمر درون فــرد 
ــی  ــان پیش ــرکوب آنچن ــو، س ــر س ــا از دیگ ــود و ی ش
بگیــرد کــه هــراس و تــرس در ناخودآگاهــش جلوتــر از 
مقاومــت حرکــت کنــد و باعــث عقب نشــینی او شــود. 
در تمامــی ایــن روزهــای اعتراضــات بــا افــرادی مواجــه 
بوده ایــم کــه در میــدان کنــش اعتراضــی حضــور 
ــا نســبت  ــن روزه ــد از ای ــن انســان ها بع ــته اند. ای داش
بــه جهــان پیرامونشــان و وجودشــان، احســاس دیگــری 
دارنــد. کســی کــه مــرگ را در نزدیــک اش لمــس 
ــادی  ــورت ع ــه ص ــد ب ــر نمی توان ــد، دیگ ــرده باش ک
بــه زندگــی اش بازگــردد. کســی کــه تحقیــر را بــر روی 
ــت،  ــورده اس ــک خ ــرده و کت ــل ک ــودش حم دوش خ
ــورد،  ــرو می خ ــم دارد ف ــمش را دائ ــه خش ــردی ک ف
کســی کــه دوســتانش پیــش چشــمش بازداشــت 
ــرد  ــکل می گی ــش ش ــی درون ــرِی بزرگ ــده اند، دیگ ش
کــه بــه راحتــی کشــته نمی شــود. ایــن انســان ها 
ــد  ــری کنن ــدی تصمیم گی ــان فرآین ــد در هم نمی توانن
ــان  ــات آب ــل از اعتراض ــته و قب ــای گذش ــه در روزه ک
ــرای کنــش  ــد. جهــان آن هــا ب ــکار را می-کردن ــاه این م

ــده اســت. ــوض ش ع
ــر  ــی تغیی ــورت خطرناک ــه ص ــی ب ــازی گاه ــن ب زمی
می کنــد. در ذهــن بعضــی از ایــن افــراد معتــرض، 
کنــش مســالمت آمیز تبدیــل بــه امــری پیــش پــا 
افتــاده می شــود و روز بــه روز گسستشــان بــا کنش هــای 
خشــونت پرهیز بیشــتر می شــود. در ذهــن بعضــی 
ــود و  ــل می ش ــوم تبدی ــری مذم ــه ام ــش ب ــر کن دیگ
هــراس آنقــدر غالــب شــده و قــدرت حاکمیــت آنقــدر 
ــرد  ــر ف ــه دیگ ــد ک ــر می آی ــه نظ ــور ب ــل تص غیرقاب
ــن  ــه ای ــوط ب منفعــل می شــود و از هــر آنچــه کــه مرب

ــد.  ــرار می کن ــت ف ــته اس گذش
ــا  ــک ب ــر ی ــه ه ــم ک ــان هایی رو به رویی ــا انس ــا ب اینج
ــد و  ــدان فرزن ــا فق ــی ب ــده اند. یک ــه رو ش ــی رو ب فقدان
ــرد  ــدان عــزت نفســش و ف ــا فق همســرش، دیگــری ب
ــن  ــخصی اش. ای ــدرت اراده ی ش ــدان ق ــا فق ــر ب دیگ
فقــدان زمانــی می توانــد خــودش را بیــش از پیــش بــه 
رخ بکشــد کــه تبدیــل بــه فقــدان هــراس هــم می شــود. 
نــه تــرس هســت و نــه شــجاعت. دیگــر هیچ احساســی 
نمی-توانــد جــای ایــن دو قــرار بگیــرد. خــأ وضعیــت 

ــد. ــش می ده ــی، اینجــا خــودش را نمای درون
ــد کــه در  ــا در زندگــی جمعــی همــه تــالش می کنن ام
ــی،  ــده و بین االذهان ــه ش ــل گرفت ــم از قب ــک تصمی ی
فقــدان را انــکار کننــد و بــه زندگــی ادامــه دهنــد. امــا 
ــی کــه  ــد، زمان هــر روز کــه در ســطح شــهر می چرخن
ــد،  ــگاه می کنن ــه ن ــا ک ــاب عکس ه ــه ق ــد، ب راه می رون
ــی  ــد، در احضاریه های ــن می کنن ــه روش ــون را ک تلویزی
کــه دریافــت می کننــد، واقعیــت در قامــت ظلمــی 
ــا  ــت آن ه ــود، دس ــزد می ش ــا گوش ــه آن ه ــان ب عری
ــل  ــدون تخی ــی ای ب ــاره وارد زندگ ــرد و دوب را می گی

می کنــد. 
تاریخدوپارهشده

نقطــه ی  آن،  از  پــس  اتفاقــات  و   1388 انتخابــات 
ــادی  ــی زی ــی و مدن ــن سیاس ــه فعالی ــود ک ــی ب عطف
از دل آن بیــرون آمده انــد. جنبــش ســبز عمــر بــه 
نســبت طوالنــی ای داشــت و مــردم زیــادی را در 
ــون  ــرد و اکن ــراه ک ــودش هم ــا خ ــزرگ ب ــهرهای ب ش
ــل  ــم قاب ــوز ه ــد هن ــا خوانشــی جدی ــداد آن ب ــز امت نی
ــن  ــس ای ــه از پ ــی ک ــوژه های سیاس ــت. س ــت اس روی
حضــور در خیابــان خلــق شــدند، نــوع کنشــگری 
ــود  ــال ها نم ــن س ــد و در ای ــه خــود را دارن منحصــر ب

تجربه ی به گونه ای دیگر 
زیستن، درون این فرد 

معترض، حیات دیگری 
می یابد. حیاتی که می تواند 

تبدیل به یک مقاومت مستمر 
درون فرد شود و یا از دیگر 
سو، سرکوب آنچنان پیشی 

بگیرد که هراس و ترس 
در ناخودآگاهش جلوتر از 

مقاومت حرکت کند و باعث 
عقب نشینی او شود
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ــه  ــبز باعــث شــد ک ــش س ــته اند. جنب ــان را داش خودش
ســوژه های سیاســی ای شــکل پیــدا کننــد کــه سیاســت 
مردمــی را بفهمنــد. امــا آنچــه کــه 88 را متفــاوت 
ــل از آن شــکل  ــه قب ــی اســت ک ــا« ی جمع ــد، »م می کن
ــا  ــه در خیابان ه ــری ک ــزار نف ــزاران ه ــود. ه ــه ب گرفت
قبــل از انتخابــات و شــکل گیری جنبــش ســبز حضــور 
ــالم  ــات اع ــه ی انتخاب ــه نتیج ــد از اینک ــتند و بع داش
ناخــودآگاه  و  فراگیــر  ســازماندهی  یــک  در  شــد، 
ــاه 1398  ــان م ــات آب ــا در اعتراض ــدند. ام ــرض ش معت
ایــن »مــا« از قبــل شــکل نگرفتــه بــود. درســت اســت 
ــی  ــا و اقتدار گرای ــی، تحریم ه ــی اجتماع ــه بی عدالت ک
روز افــزون، زمینــه ی مشــترکی ایجــاد کــرده بــود 
شــنیدن  بــا  را  جان به لب رســیده ای  فــرد  هــر  کــه 
افزایــش ناگهانــی و شــبانه ی قیمــت بنزیــن بــه خیابــان 
می کشــاند، امــا چــون ســازماندهی جمعــی وجــود 
نداشــت، پــس مواجهــه هــم بــرای مــردم و هــم بــرای 
حاکمیــت بــه صــورت ناگهانــی اتفــاق افتــاد و از 
ــه  ــت هیچ گون ــل و ظرفی ــت تحم ــه حاکمی ــی ک آن جای
ــد  ــرعت بای ــه س ــس ب ــدارد، پ ــته و ن ــادی را نداش انتق
ــی،  ــای این چنین ــد. وضعیت ه ــع می ش ــات جم اعتراض
معمــوال پیوســتگی خودشــان را بــا قبــل و بعــد از خــود 
ــرون  ــا بی ــر ب ــد، مگ ــه بدهن ــد ادام ــه ســختی می توانن ب

ــود. ــه خ ــر ب ــوژه هایی منحص ــدن س آم
ــا  ــه ب ــرادی ک ــت از اف ــده اس ــر ش ــاال پ ــان ح اطرافم
ــدوه  ــتر و ان ــم بیش ــتر، خش ــرت بیش ــه مهاج ــل ب می
بیشــتر زندگــی می کننــد و ایــن توامــان شــده اســت بــا 
ــی  ــه اتحــادی همگان ــل ب ــزرگ، می ــری ب ــه تغیی ــل ب می
ــن  ــه در ای ــان هایی ک ــتر. انس ــی بیش ــه همدل ــل ب و می
نوســانات متناقــض احساســی تصــور می کننــد تنهاینــد 
و ایــن تنهــا زمانــی اســت کــه هیــچ قدرتــی نمی توانــد 

ــد.  ــرل کن ــا را کنت ــرات آن ه ــات و تفک احساس
در ایــن میانــه امــا هــر انســان معترضــی تبدیــل بــه یــک 

ســوژه ی معتــرض نمی شــود. هــر مفهومــی از سیاســت 
ــورد  ــر م ــه در ه ــی از ســوژه اســت ک ــن مفهوم متضم
ــل  ــته از خل ــت پیوس ــت. سیاس ــاص اس ــوژه ای خ س
گــذر  ســوژه زدایی  و  سوژه ســازی  از  دوره هایــی 
ــه  ــی ک ــق هویت ــر طب ــواره ب ــوژه ها هم ــد و س می کن
ــر آنــان تحمیــل شــده و یــا هویتــی کــه بــرای خــود  ب

می کننــد.1 عمــل  می آفریننــد، 
ــاخته  ــی س ــرض زمان ــوژه ی معت ــتا س ــن راس در همی
می شــود کــه مقاومــت درون فــرد نهادینــه شــود و 
توانســته باشــد کــه هــراس درونــی اش را مدیریــت کنــد 
ــه فقدان هایــش آگاهــی داشــته باشــد. او کنشــگری  و ب
ــی  ــد راه ــعی می کن ــه س ــد ک ــی نمی کن ــا نف ــه تنه را ن
بــرای آنچــه کــه می خواهــد بشــود، بــاز کنــد. تخیلــش 
ــد  ــد و می توان ــت می ده ــر و مقاوم ــکان صب ــه او ام ب
در فعالیتــش اســتمرار داشــته باشــد. امــا اینکــه از چــه 
ــرد، در  ــره می ب ــش به ــن کن ــرای ای ــی ب ــزار و روش اب

ــود. ــخص می ش ــد مش ــی فرآین ط
چــه   98 از  بعــد  انســان های  از  دیــد  بایــد  حــاال 
ــدان  ــن می ــا از دل ای ــود و آی ــاخته می ش ــوژه هایی س س
ــه؟  ــا ن ســوژه های سیاســی معترضــی بیــرون می آینــد ی
آن دانش آموزانــی کــه همکالسی هایشــان از مدرســه 
ــی  ــا دانش آموزان ــد و دیگــر برنگشــتند و ی ــرون رفتن بی
ــود را  ــی ب ــه نادیدن ــه ک ــدند، هرآنچ ــت ش ــه بازداش ک
ــردم،  ــدرت، م ــا ق ــا ب ــد. آن ه ــاره لمــس کردن ــه یک ب ب
ــورت  ــه ص ــونت ب ــورش و خش ــه، ش ــت، منازع سیاس

ــد. ــورد کردن ــان برخ توام
بایــد بــا چشــمان بــاز دیــد کــه دانش آمــوزی در 
رباط کریــم، پیرمــرد مذهبــی همســایه، همکالســی 
دانشــگاه و همــکاری در خــارج از کشــور، چگونــه بعــد 
ــه  ــوند ک ــی می ش ــوژه ی معترض ــه س ــل ب ــن تبدی از ای

ــودش را دارد. ــاص خ ــات خ مقتضی

1. »نام های سیاست«، گزینش و 

ویرایش: مراد فرهادپور، بارانه 

عمادیان و آرش ویسی، نشر 

بیدگل

آن دانش آموزانی که 
همکالسی هایشان از 

مدرسه بیرون رفتند و دیگر 
برنگشتند و یا دانش آموزانی 
که بازداشت شدند، هرآنچه 

که نادیدنی بود را به 
یک باره لمس کردند. آن ها 
با قدرت، مردم، سیاست، 

منازعه، شورش و خشونت 
به صورت توامان برخورد 

کردند.

‘
‘

منابع

1۰

Protesters, mainly civil activists, 
started demonstrating in the 
downtown area of Beirut on 17 
October, condemning proposed 
taxes in the 2020 budget,
EPA



اطرافمان حاال پر شده 
است از افرادی که با 

میل به مهاجرت بیشتر، 
خشم بیشتر و اندوه بیشتر 

زندگی می کنند و این 
توامان شده است با میل 
به تغییری بزرگ، میل به 

اتحادی همگانی و میل به 
همدلی بیشتر

‘

‘
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Lebanese protest in Beirut over the worsening economy.

Chile Protests, Image From Latin America Dispatch



سمپتومآبان
علی سرمدی

1.پرندگانجهانمتحدشوید!
نمایش نامه نویــس  و  نویســنده  موریــه،  دو  دافنــه 
بریتانیایــی، در ســال 1953 داســتانی بــه نــام »پرنــدگان« 
ــن  ــاس از ای ــا اقتب ــد،  هیچــکاک ب ــال بع نوشــت. ده س
ــاخت.  ــام را س ــن ن ــا همی ــهورش ب ــر مش ــتان، اث داس
»پرنــدگان« روایــت حملــه ی ناگهانــی تعــدادی زیــادی 
ــع  ــت. در واق ــودگا در کالیفرنیاس ــج ب ــه خلی ــده ب پرن
فیلــم حکایــت یــک داســتان ماجراجویانــه و عاشــقانه ی 
ــان  ــدگان جری ــه ی پرن ــان حمل ــه ناگه ــت ک معمولی س

ــد.  ــم می زن ــر ه ــنای آن را ب ــوف و آش مال
علــت رفتــار تهاجمــی پرنــدگان مشــخص نیســت 
و همیــن هــراس شــخصیت های فیلــم از ماجــرا را 
ــم، از  ــدگان مهاج ــه پرن ــه اینک ــد. خاص ــتر می کن بیش
گونه هایی انــد کــه تــا پیــش از ایــن در صلح و صفــا 
ــل  ــی از قبی ــد )پرندگان ــار انســان ها زندگــی می کردن کن
ــاال  ــه احتم ــی ای ک ــوال اساس ــک و...(. س کالغ، گنجش
ــا مخاطبــان فیلــم را بــه خــود  ذهــن کاراکترهــا و احیان
مشــغول می کنــد ایــن اســت کــه پرنــدگان چــه 

ــت؟  ــده اس ــان ش مرگش
ذهــن  در  کــه  نیســت  ســوالی  همــان  ایــن  آیــا 
ایــران  در  رســمی  سیاســت  حامیــان  و  اصحــاب 
پــس از شــورش های مردمــی آبان مــاه پدیــد آمــد؟ 
برخــالف آنچــه در تریبون هــای رســمی دربــاره ی 
پیش بینــی اعتراضــات توســط دســتگاه های امنیتــی 
ــرس و  ــرت، ت ــد حی ــر می رس ــه نظ ــود، ب ــه می ش گفت
ــا اعتراضــات  غافل گیــری مولفه هــای اصلــی مواجهــه ب

و  اعتراضــات  بی رحمانــه ی  ســرکوب  بودنــد. 
ــای بســیار ریخته شــده خــود نشــان از هراســان  خون ه
بــودن آمــران ســرکوب از ایــن خیــزش همه گیــر 
ــری  ــد کثی ــان، مانن ــن آب ــه ی خونی ــیع دارد. واقع و وس
ــمی  ــت رس ــه ی سیاس ــود،  صحن ــابه خ ــوادث مش از ح
را بــه شــدت تحت الشــعاع قــرار داد. پیچش هــای 
ــر  ــوادث، نظرگیرت ــن ح ــن ای ــده ضم ــی ظاهرش گفتمان
ــه  ــی ک ــت. حکومت ــوان نادیده شــان گرف ــه بت ــد ک از آنن
مرتبــا در گفتــار رســمی خــود فرودســتان و بــه اصطالح 
رهبــر نخســت جمهــوری اســالمی، خیــل کوخ نشــینان 
ــاگاه در  ــرد، ن ــداد می ک ــود قلم ــان خ ــگاه حامی را پای
ــرزنش  ــه س ــت ب ــی، دس ــاده آیرونیک ــش فوق الع چرخ
ــد،  ــزرگ خری ــز ب ــا و مراک ــه بانک ه ــه ب ــانی زد ک کس
ایــن دو عنصــر رمزگانــی مهــم کاپیتالیســم، حملــه 
می بردنــد. ماجــرا تــا بازتعریــف واژه ی مســتضعف 
ــت.  ــش رف ــم پی ــنای آن ه ــای آش ــردن معن ــق ک و معل
سیاســیون برآمــده از انقــالب بهمــن، حــال بــرای 
ــان  ــردم از هم ــمگینانه ی م ــات خش ــش اعتراض نکوه
رتوریکــی اســتفاده می کننــد کــه زمانــی رژیــم شــاه در 
ــی  ــت. یعن ــه کار می گرف ــا ب ــود آن ه ــا خ ــی ب رویاروی
ــا ایــن خشــم  محکــوم کــردن خشــونت و تخریــب. ام
ــتی  ــه راس ــدگان ب ــد؟ پرن ــا می آی ــده از کج درهم کوبن

چــرا حملــه می کننــد؟
2.فضایبدونجهان

آتــش اعتراضــات آبــان پــس از اعــالم ناگهانــی افزایــش 
ــر  ــا کمت ــد. ام ــه ش ــه برافروخت ــود ک ــن ب ــت بنزی قیم

برخالف آنچه در 
تریبون های رسمی 
درباره ی پیش بینی 
اعتراضات توسط 

دستگاه های امنیتی گفته 
می شود، به نظر می رسد 

حیرت، ترس و غافل گیری 
مولفه های اصلی مواجهه با 

اعتراضات بودند.

‘
‘
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ناظــر سیاســی ای را می تــوان یافــت کــه معتقــد نباشــد 
ــاه 96  ــران، از دی م ــر در ای ــی اخی ــای مردم خیزش ه
ــخ  ــری دارد. در تاری ــه های عمیق ت ــروز، ریش ــه ام ــا ب ت
ــی ای  ــای اعتراض ــوان از جنبش ه ــران می ت ــر ای معاص
ســراغ گرفــت کــه صاحــب گفتمــان نســبتا روشــن و 
متعیــن و مطالبــات انضمامــی بوده انــد. امــا آنچــه اکنــون 
رخ می دهــد را می تــوان ســطح صفــر اعتــراض در 
ــم،  ــان گونه ی خش ــوران آتشفش ــی ف ــت. یعن ــر گرف نظ
بــدون طــرح مطالبــات مشــخص. تعــدد چنیــن اتفاقاتی 

ــد؟  ــا چــه می گوی ــه م ــی ب ــت کنون ــاره ی وضعی درب
پاســخ البتــه چنــدان شــگفت آور و غیرمنتظــره نیســت. 
واقعیــت طــرد و حــذف گســترده در ایــران امری ســت 
ــوص آن  ــان در خص ــد زب ــه ص ــرات و ب ــه ک ــه ب ک
ــی  ــادی مبتن ــت های اقتص ــت. سیاس ــه اس ــخن رفت س
ــر خصوصی ســازی وســیع دارایی هــای عمومــی و  ب
ــان دو  ــب وکار چون ــای کس ــی از حیطه ه مقررات زدای
ــردم را فرودســت  ــوم م ــه عم ــه ی قیچــی بی رحمان تیغ
ــازی  ــه نی ــد. ســویه ی دیگــر طــرد و حــذف البت کرده ان
بــه توضیــح نــدارد و همــان معضــل دراز دامــن 
محافظــه کاری مذهبــی اســت کــه طــرد و کنــار گذاشــته 
شــدن از عرصه هــای رســمی را مضاعــف می کنــد. 
چیــزی کــه در ایــن میــان جالــب توجــه اســت 
امــا ایــن واقعیــت اســت کــه گویــا مخالفــت بــا 
قالــب  در  را  خــود  نمی توانــد  موجــود  وضعیــت 
ــورت  ــه ص ــم ب ــت ک ــا دس ــه ی ــل واقع بینان ــک بدی ی
یــک پــروژه ی آرمانــی صورت بنــدی کنــد. ظاهــرا 
ــش  ــه واکن ــه یگان ــم ک ــی می کنی ــی  زندگ ــا در جای م
ــت  ــه مرکزی ــازی ای ک ــای محروم س ــر فرآینده در براب
زندگی هایمــان را هــدف گرفتــه، چیــزی جــز خشــونت 
ــوان  ــب می ت ــن مطل ــه ای ــاب خودویرانگــر نیســت. ب ن
صــورت نظــری نیــز بخشــید. اگــر وضعیــت امروزیــن 
ــان را  ــه جه ــی ای ک ــت کل ــی از وضعی ــود را جزئ خ
در مشــت خــود گرفتــه )ســرمایه داری در واپســین 
صــورت خــود: نئولیبرالیســم کــه انضمامــی شــدنش در 
ــیده  ــدان بخش ــره ی خاصــی ب ــران چه ــخ ای ــن تاری بط
ــه  ــازه ای ب ــری ت ــای نظ ــگاه ابزاره ــم آن ــت( بدانی اس
ــد  ــو معتق ــن بدی ــود. آل ــزوده می ش ــان اف زرادخانه یم
اســت کــه امــروز مــا در فضــای اجتماعــی ای زندگــی 
می کنیــم کــه بیــش از گذشــته در قالــب فضایــی 
چنیــن  ســاحت  در  می شــود.  تجربــه  »بی جهــان« 

ــه شکلی ســت  ــا یگان فضایــی، خشــونت کــور و بی معن
ــا  ــرد. در اینج ــود بگی ــه خ ــد ب ــراض می توان ــه اعت ک
ــان  ــوژی بنیادگرای ــی ایدئول ــه حت ــرد ک ــان ک ــد اذع بای
اســالمی )داعــش و دیگــران(  هــم جهــان تــازه ای 
ــل  ــع و غیرقاب ــی فجی ــد جهان ــد. هرچن ــاد می کن ایج
ــک دشــمن خارجــی،  ــی ی ــا معرف ــل: داعشــیان ب تحم
ــد و  ــه می کنن ــت آن ارائ ــان و وضعی ــی از جه توصیف
ایــن بــه پیــروان آن هــا اجــازه می دهــد کــه نقشــه ای از 
کلیتــی کــه آیینــه ی تمام نمــای وضعیــت اســت، داشــته 
باشــند و همیــن بــه آن هــا مجــال درگیــر شــدن معنــادار 
ــم  ــن نقطــه شــاید بتوانی در وضعیــت را می دهــد. در ای
ــدان اشــاره  ــد اول ب ــی ای کــه در بن از چرخــش گفتمان
کــردم فهــم تــازه ای کســب کنیــم. هــر چنــد تمســک به 
مفاهیــم ســرمایه داری و نئولیبرالیســم بــه تنهایــی بــرای 
ترســیم وضعیــت فعلــی نابســنده اســت، امــا همیــن االن 
هــم تاثیــر بســیار ژرف آن بــر اوضــاع مــا کــه درواقــع 
ــت،  ــز اس ــرمایه داری نی ــی س ــرات اصل ــی از خط یک
ــین  ــخه ی واپس ــرمایه داری در نس ــت. س ــوس اس محس
خــود کــه قابلیــت اجرایــی در هــر زمینــه ی تاریخــی-
ــن  ــا چی ــالمی ت ــزی اس ــی ای را دارد )از اندون اجتماع
تحــت حاکمیــت حــزب کمونیســت(، نوعــی منظومــه ی 
ــا« خلــق می کنــد. درواقــع، هیــچ  ایدئولوژیکــی »بی معن
ــدارد و  ــود ن ــرمایه دارانه« ای وج ــی س ــوع »جهان بین ن
ــاره ی آن را  ــه مدیحه ســرایی درب ــم اســت ک ــن مه همی
در هرجایــی، از پارلمــان کشــورهای اروپایــی گرفتــه تــا 
ــول  ــه ق ــد. ب ــن می کن ــه، ممک ــاز جمع ــای نم تریبون ه
ژیــژک، جنبــه ی جهانــی ســرمایه داری را می تــوان 
ــرد،  آن هــم در  ــدی ک ــا« صورت بن ــد معن »حقیقــت فاق

ــی. ــای جهان ــاز و کار بازاره ــی س ــته ی واقع ــام هس مق
3.رستگاریدرمصرفکردناست

ــگاه  ــد فروش ــه چن ــاه، ب ــان م ــات آب ــن اعتراض ضم
حملــه شــد و معترضــان اجنــاس فروشــگاه را بــا خــود 
ــوال  ــا معم ــل کاره ــن قبی ــرات ای ــی از اث ــد. یک بردن
ــه  ــانی ک ــت. کس ــران اس ــش نظاره گ ــن واکن برانگیخت
احیانــا بــا اعتراضــات همدلــی دارنــد ولــی هنــوز بــرای 
شــرکت در آن متقاعــد نشــده اند. جمالتــی شــبیه »ایــن 
راه اعتــراض نیســت« یــا »اعتــراض بایــد معقــول باشــد« 
ــران  ــی نظاره گ ــای زبان ــن عکس العمل ه ــوال در بی معم
ــاال  ــر شــویم، احتم ــر دقیق ت ــده می شــوند. کمــی اگ دی
تشــخیص خواهیــم داد کــه خســارت دیدگان ایــن 

هیچ نوع »جهان بینی 
سرمایه دارانه« ای وجود 

ندارد و همین مهم است که 
مدیحه سرایی درباره ی آن 
را در هرجایی، از پارلمان 
کشورهای اروپایی گرفته 

تا تریبون های نماز جمعه، 
ممکن می کند

‘

‘
چیزی که در این میان جالب 

توجه است اما این واقعیت 
است که گویا مخالفت با 

وضعیت موجود نمی تواند 
خود را در قالب یک بدیل 

واقع بینانه یا دست کم به 
صورت یک پروژه ی آرمانی 
صورت بندی کند. ظاهرا ما 
در جایی  زندگی می کنیم 
که یگانه واکنش در برابر 

فرآیندهای محروم سازی ای 
که مرکزیت زندگی هایمان 
را هدف گرفته، چیزی جز 
خشونت ناب خودویرانگر 

نیست

‘

‘
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ــب  ــگاه ها، اغل ــان فروش ــی صاحب ــا، یعن ــه کنش ه گون
ــد. همین جــا یــک  اوقــات از همیــن گــروه نظاره گران ان
امــر مهــم را می تــوان شناســایی کــرد: یــک وجــه ایــن 
اعتراضــات، درگیــری بخــش وازده ی جامعــه کــه دیگــر 
چیــزی بــرای از دســت دادن نــدارد بــا آن بخشــی اســت 

کــه هنــوز چیزهایــی بــرای از دســت دادن دارد. 
ــل  ــر شــیوه ی قاب ــه ه ــا ب ــروزه م ــه ام ــن ک ــق ای تصدی
کــردن  مصــرف  و  خریــد  بــه  تشــویق  تصــوری 
در و  از  نیســت.  تامــل  محتــاج  می شــویم چنــدان 
دیــوار شــهر گرفتــه تــا فضــای مجــازی آکنــده از اقــالم 
ــانی  ــغل کس ــروزه ش ــردن ام ــغ ک ــت. تبلی تبلیغاتی س
ــد.  ــاش می کنن ــرار مع ــق ام ــن طری شــده اســت و از ای
ــب  ــی اغل ــای تبلیغات ــا و ویدئوه ــای عکس ه کاراکتره
در فضایــی ایــده آل و خالــی از تنش هــای زندگــی 
واقعــی هــرروزه ی شــهروندان و در حــال مصــرف کردن 
کاال تصویــر می شــوند. اگــر بخواهیــم کل پیامشــان 
ــزی  ــن چی ــه چنی ــم ب ــرده کنی ــه فش ــک جمل را در ی
خواهیــم رســید: »رســتگاری در مصــرف کــردن اســت.« 
رســتگاری ای کــه البتــه روز بــه روز از جمعیت بیشــتری 
دریــغ می شــود. بنابرایــن امــروز وجــه غالــب مصــرف 
کــردن رفــع نیــاز نیســت؛ بلکــه نوعــی ارزش االهیاتــی 
بــر آن مترتــب اســت. در پرتــو ایــن بینــش تــازه، غارت 
کــردن فروشــگاه چــه معنایــی می یابــد؟ شــاید در یــک 
ــه از  ــتگاری ای ک ــری رس ــرای بازپس گی ــالش ب کالم : ت
ــت مروجــان  ــن عصبانی ــا ســلب شــده اســت. بنابرای م
گفتــار مصرف گرایــی بی معنــا بــه نظــر می رســد. 
چراکــه آن هــا فقــط بــا منتهــای منطقــی آنچــه کــه تبلیــغ 

می کردنــد رو بــه رو شــده اند.   
4.آیــاکاریخشــنترازدعــوتبــهآرامــش

ــت؟ هس
درگیری هــا بیــن نیروهــای فلســطینی و ارتــش اســرائیل 
ــل شــده  ــان تبدی ــار جه ــه جــزء تکــراری اخب دیگــر ب
اســت. رســانه های جریــان اصلــی مطابــق معمــول 
جانــب طــرف اســرائیلی را می گیرنــد. چراکــه معتقدنــد 
ــم  ــه ه ــش« را ب ــه »آرام ــای فلســطینی اند ک ــن نیروه ای
ــرف  ــس ط ــد. پ ــاز می کنن ــری را آغ ــد و درگی می زنن
بــرای  اســرائیل.  نــه  فلســطینیان اند  خشــونت طلب 
فهــم پیــام ایدئولوژیکــی نهفتــه در ایــن ماجــرا، بــه نظــر 
می رســد بایــد بــا مفهــوم »آرامــش« کمــی بــازی کنیــم. 
یــک نیــروی خارجــی خــاک فلســطین را اشــغال کــرده 

و مــردم را از هــر بهــره ای از حیــات انســانی محــروم و 
پاســخ هــر اعتراضــی را هــم بــا ســربازان قلچمــاق اش 
ــف  ــت توصی ــا در وضعی ــورد ادع ــش م ــد. آرام می ده
دریــده  از  بعــد  کــه  سکوتی ســت  همــان  شــده، 
ــرباز  ــت س ــه دس ــطینی ب ــرض فلس ــوی معت ــدن گل ش
مســلط  قدرت هــای  و  می شــود  اســرائیلی حــادث 
ــم زدن  ــر ه ــت ب ــطینی ها باب ــه فلس ــد ک ــان معتقدن جه
ــب  ــرای فری ــرزنش اند. ب ــته ی س ــش شایس ــن آرام ای
نخــوردن، همیشــه بایــد بــه تعبیــر الکان »نقطــه ی 
دوخــت« گفتــار طــرف مقابــل را پیــدا کــرد و »آرامش«،  
»نظــم عمومــی«، »امنیــت« و... دال هایی انــد کــه معمــوال 
چنیــن نقشــی دارنــد. خشــونتی کــه بــرای برقــرار نگــه 
ــت،  ــی« در کار اس ــم عموم ــا »نظ ــش« ی ــتن »آرام داش

ــد.  ــان می مان ــه پنه همیش
در بحبوحــه ی اعتراضــات آبــان، یکــی از خطبــای 
مشــهور، ضمــن مصاحبــه ای گفتــه بــود: »اغلــب مســائل 
مربــوط بــه اداره ی کشــور، سیاســی نیســتند بلکــه 
»علمی« انــد.« دال »علــم«، خبــر از چیــزی می دهــد 
ــت پساسیاســت«  ــام آن را »وضعی ــوف ن ــانتال م ــه ش ک
می شــود  ادعــا  آن  در  کــه  وضعیتــی  می گــذارد. 
زعامــت  و  ایدئولوژیــک  حکمرانــی  دوره ی  کــه 
بایــد  را  مســائل  و  اســت  سیاســت مداران گذشــته 
ــون  ــته های گوناگ ــان رش ــم و متخصص ــک عل ــا کم ب
ــارن  ــب مق ــار اغل ــن گفت ــد ای ــرد. تول ــل ک ــی ح علم
ــکا در  ــی آمری ــروزی نهای ــوروی و پی ــی ش ــا فروپاش ب
ــودش را در  ــا خ ــا نهایت ــود و گوی ــه می ش ــر گرفت نظ
گفتمــان حاکمــان ایــران نیــز ظاهــر کــرده اســت. چنــان 
کــه پیــش از ایــن نیــز تســلط »علــم اقتصــاد«، ایــن بــر 
ــب  ــای مکت ــوب اقتصاد دان ه ــی محب ــاخته ی گفتمان س
»نیــاوران«، بــر هســت و نیســت جامعــه حــس می شــد. 
ــم  ــار عل ــم،  گفت ــل کنی ــی تحلی ــیوه ای الکان ــه ش ــر ب اگ
ــا گفتــار دانشــگاه( در خدمــت گفتــار اربــاب عمــل  )ی
ــر  ــف ب ــن را متوق ــخن گفت ــی، س ــار علم ــد. گفت می کن
ــق  ــن طری ــد و از ای ــت »علمــی« می دان داشــتن صالحی
ــا  ــف خــود را ب ــای مخال ــد اظهارنظره همیشــه می توان
برچســب هایی نظیــر »سیاســت زده«، »ایدئولوژیــک«، 
ــن  ــر همی ــد. درســت در اث ــه« و ... منکــوب کن »عوامان
خاصیــت او، بخــش عمــده ای از شــهروندان فاقــد صــدا 
می شــوند؛ چراکــه قــادر نیســتند در چارچوبــی کــه ایــن 
ــاره ی واقعیــت زندگــی هــر  ــار پیــش می نهــد،  درب گفت

بنابراین امروز وجه غالب 
مصرف کردن رفع نیاز 

نیست؛ بلکه نوعی ارزش 
االهیاتی بر آن مترتب است
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روزینــه ی خــود صحبــت کننــد و بدیــن ترتیــب حــذف 
ــی،  ــدن زندگ ــن ش ــه ناممک ــد از اینک ــوند. و بع می ش
ایشــان را بــه خیابــان می کشــاند ناگهــان اصحــاب 
دانشــگاه و سیاســت علمــی بــر می آشــوبند و همــگان را 
ــان،  ــش اقتصاددان ــد! واکن ــه آرامــش« می کنن »دعــوت ب
روزنامه نــگاران و سیاســتمداران بــه اصطــالح نئولیبــرال 
ــو  ــن الگ ــی از همی ــه خوب ــان ب ــوادث آب ــال ح در قب
پیــروی می کــرد. »شــورش امنیــت کســب و کار را برهــم 
می زنــد.« ایــن مهم تریــن بخــش اســتدالل ایشــان بــود. 
امــا چیــزی کــه بــرای ایــن »نماینــدگان معرفت رســمی« 
ــه  ــت ک ــونت دهشت باری س ــت، خش ــم نیس ــل فه قاب
بــرای برقــرار نگــه داشــتن همیــن »امنیــت« مــورد ادعــا 
ــورد  ــه در برخ ــونتی ک ــود. خش ــه می ش ــه کار گرفت ب
مامــوران شــهرداری بــا دستفروشــان، در ســرکوب 
کارگــران طالــب حقــوق خــود،  در جمــع آوری کــودکان 
کار از ســطح شــهرها و مهم تــر از همــه در فرآینــد 
بی صــدا کــردن عامــه ی مــردم بــه وفــور وجــود دارد و 
رویــدادی ماننــد گــران شــدن ناگهانــی بنزیــن صرفــا آن 

ــد. ــکار می کن را آش
5.تصاویریکهازآیندهمیآیند

اکنــون کــه گنگــی آزار دهنــده ای همــه ی مــا را در خــود 
گرفتــه، چــه بایــد بکنیم؟ دلــوز جایــی درباره ی مارســل 
پروســت نوشــته بــود کــه در جهــان او آدم هــا و اشــیاء 
ــاس  ــل قی ــه قاب ــد ک ــان اشــغال می کنن ــی را در زم جای
بــا مکانــی کــه دارنــد، نیســت. بــه تعبیــر دیگــر جــای 

ــد،  ــا رخ می دهن ــان م ــه در زم ــی ک ــی رویدادهای برخ
ــن منطــق  ــه همی ــا اســتناد ب ــژک ب ــده اســت. ژی در آین
طغیان هایــی  رهایی بخــش  ســویه ی  تفســیر  بــرای 
شــبیه اعتراضــات آبــان راهــی پیــش می نهــد. مــا 
حــال  زمــان  در  نشــانه هایی  جســتجوی  در  بایــد 
باشــیم کــه در واقــع متعلــق بــه آینــده ی رستگارشــده ی 
ــد همــواره در کاوش  ــن مهــم بای ــرای ای ــا هســتند. ب م
هســته ی رهایی بخــش اتفاقــات بــود و بــرای حفــظ آن، 
ــد  ــراه آنن ــه هم ــی ای ک ــد ارتجاع ــام زوائ ــر تم ــد ب بای
خــط بطــالن و نفــی کشــید. بنابرایــن نیــاز بــه داشــتن 
تصویــری از آینــده ی رستگارشــده، ضــروری بــه نظــر 
ــد،  ــی کن ــد آن را همراه ــه بای ــزی ک ــا چی ــد. ام می رس
ــودن  ــادر ب ــور ق ــه منظ ــده ب ــه آین گشــودگی نســبت ب
ــر  ــای پیش بینی نشــده ی ناگزی ــه رویداده ــش ب ــه واکن ب
اســت. تصویــر مــا از آینــده ی رهاشــده، اگــر بخواهیــم 
ــی  ــش تنظیم ــم، نق ــتفاده کنی ــی اس از مصطلحــات کانت
ــر  ــوژه ی درگی ــطه ی س ــه واس ــان ب ــد و جایگاه ش دارن
بــا وضعیــت روشــن می شــود. بــه ســخن دیگــر، ایــن 
ــا  ــتن را تنه ــد خویش ــده می آین ــه از آین ــری ک تصاوی
بــه کســانی کــه منتظرشــان هســتند، می نمایاننــد. 
ــه پایــان رســیده اســت. امــا  ــان ظاهــرا ب اعتراضــات آب
ــم  ــز از خش ــه لبری ــد جامع ــه می دانن ــه هم ــان ک چن
اســت و انتظــار وقــوع چیــزی مشــابه آبــان ماه از ســوی 
همــه وجــود دارد. آنچــه مهــم اســت بــه کارگیــری ایــن 

ــی اســت. ــاری مترق ــی در گفت ــروی اجتماع نی

 ما باید در جستجوی 
نشانه هایی در زمان حال 

باشیم که در واقع متعلق به 
آینده ی رستگارشده ی ما 

هستند. برای این مهم باید 
همواره در کاوش هسته ی 
رهایی بخش اتفاقات بود 
و برای حفظ آن، باید بر 

تمام زوائد ارتجاعی ای که 
همراه آنند خط بطالن و 

نفی کشید
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A demonstrator holds a 
makeshift shield to cover 
himself from a water 
cannon of the riot police 
during a protest against 
Chile's government in 
Santiago, Chile Dec. ,12 
2019. Credit: Ricardo 
Moraes/Reuters



پرطبلترازحیات،آنانمرگراسرودیکردند1
محبوبه میرزایی

قیمــت آزادســازی ازکشــتار، مقرراتزدایــی
ــون خ

آن چــه مفــت بــر کــف بــازار سیاســت هــای نئولیبرالــی 
ــی  ــان و مکان ــر زم ــازار در ه ــان ب ریخته اســت و حافظ
ــا می ریزنــد و می گذرنــد،  بــه آن برخــورد کننــد بی مهاب
ــب  ــه ل ــان ب ــه جانش ــی ک ــون مردم ــت. خ ــون اس خ
رســیده و تنشــان کاالیــی شــده اســت در دکان بازار   هــای 
ــی  ــای موقت ــوزش، قرارداد ه ــت، آم ــِی بهداش خصوص
ــای  ــتمزد ه ــل دس ــا حداق ــه ب ــا ک ــره، و آن ج کار و غی
ــت  ــه قیم ــن، ب ــن ت ــد ای ــس خری ــان از پ دریافتی ش
متــورم بــازار برنمی آینــد، تــن درمانده شــان، چــون 
الی  کاســب کاران  دســت  بــه  بی مصــرف،  کاالیــی 
چرخ هــای مقــررات زدوده ی نئولیبرالیســم لــه می شــود. 
و رود خروشــانی جــاری می گردانــد از خــون مردمــان، 

ــه. ــا خاورمیان ــن ت ــکای التی ــه وســعت آمری ب
ــم  ــه ده ــی ارائ ــزارش کوتاه ــد دارم گ ــا قص در اینج
ــر  ــق درگی ــور از مناط ــات در دو کش ــد اعتراض از فراین
ــی  ــت دادن فهم ــه دس ــدف ب ــی. ه ــای خیابان خیزش ه
ــه ی مــردم« و »فراینــد اعتراضــات«  انضمامــی از »تجرب
از  دقیق تــری  درک  آن  میانجــی  بــه  بلکــه  اســت، 
تحلیل هــای مربــوط بــه ایــن فرایند  هــا، وضعیــت 
ــا آن چــه  ــی ب ــی خــود و نســبت اعتراضــات داخل کنون
ــد  ــزاری باش ــود. و اب ــل ش ــذرد حاص ــان می گ در جه
ــای  ــزات مقاومت ه ــا و تمای ــی پیونده ــرای بازشناس ب
ــر  ــر تاثی ــد ب ــا تاکی ــف ب ــور های مختل ــی در کش مردم
ــکل  ــق در ش ــن مناط ــک از ای ــر ی ــژه ی ه ــت وی موقعی

دهــی و اجــرای سیاســت های نئولیبرالــی کــه بــا وجــود 
بنیان هــای یکســان اش، در هــر کجــا و در همدســتی بــا 
شــرایط سیاســی-   جغرافیایــی بــه نوعــی خــاص ظاهــر 
ــه  ــیدن ب ــای رس ــدد راه ه ــان دیگــر »ع ــه بی می شــود. ب
ــالف  ــر  خ ــت و ب ــمار کشور هاس ــه ش ــی ب ــام جهان نظ
راســت گرای دهــه هشــتاد  هیجانــات روشــنفکران 
ــی،  ــر دموکراس ــادی[ ب ــم ]اقتص ــدم لبیرالیس ــاره تق درب
اولــی را میتــوان بــه زور بــه کرســی نشــاند و دومــی را 

ــر انداخــت2« .   ــه تاخی ــدام ب م
یک:شیلی

دولــت خبــر افزایــش کرایه هــای حمــل و نقــل عمومــی 
ــوزان کــه خــود مســتقیما  ــش آم ــد. دان را منتشــر می کن
متاثــر از ایــن افزایــش قیمت هــا نیســتند، ولــی آنچنــان 
کــه میگوینــد؛ بخاطــر خانــواده هایشــان، بــا بــاز 
ــه  ــدون کرای ــت ورود ب ــرو جه ــتگاه های مت ــردن ایس ک
ــا گاز  ــس ب ــد. پلی ــراض زدن ــه اعت ــت ب ــافران، دس مس
ــس  ــرد. پ ــه ک ــرو حمل ــتگاه های مت ــه ایس ــک آور ب اش
ــن  ــت. چندی ــن برخــورد، اعتراضــات شــدت گرف از ای
ــش کشــیده  ــه آت ــه طــرز مشــکوکی ب ــرو ب ایســتگاه مت
ــت  ــرای اعــالم وضعی ــه ای شــد ب ــن بهان شــدند و همی
ــزی  ــت آوی ــات را دس ــن اقدام ــت ای ــراری. دول اضط
ــالم  ــد و اع ــردم« ندان ــان را از »م ــا معترض ــرار داد ت ق
کنــد »ایــن اعتراضــات توســط گروه هــای اشــرار 
ــه ضــرر همــه  ــات ب ــن اقدام ســازماندهی شــده اند و ای
ی شــهروندان اســت«. معترضــان پیــرِو اغتشاشــگر 
ــی از  ــکار عمل ــت، طــی ابت ــده شــدن توســط دول خوان

عدد راه های رسیدن به نظام 
جهانی به شمار کشور هاست 

و بر  خالف هیجانات 
روشنفکران راست گرای دهه 
هشتاد درباره تقدم لبیرالیسم 

]اقتصادی[ بر دموکراسی، 
اولی را میتوان به زور به 

کرسی نشاند و دومی را مدام 
به تاخیر انداخت

‘
‘

1- پر طبل تر از حیات من 

مرگ را سرودی کردم )شاملو(

2- امید مهرگان، مقاله: صندوق 

بین المللی پول و اعتراضات
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Demonstrators clash with 
riot police during protests 
against the government 
economic policies, in 
the surroundings of La 
Moneda presidential 
palace in Santiago, Chile 
on Oct. 2019  ,29.Pedro 
Ugarte / AFP - Getty 
Images



ایســتگاه های متــرو و محله هایشــان دفــاع کردنــد و 
در نتیجــه ی ایــن حرکــت همبستگی شــان بیشــتر شــد. 
همچنیــن در خطابــه ای دیگــر پینیــه را اظهــار کــرد »مــا 
در جنــگ علیــه دشــمنی بــی رحــم و قدرتمنــد هســتیم 
ــل  ــز قائ ــچ چی ــس و هی ــچ ک ــرای هی ــی ب ــه احترام ک
ــت؛  ــز دروغ نمی گف ــک چی ــاره ی ــا درب نیســت.« او تنه

ــیده اند. ــرش صــف کش ــه در براب ــی ک ــدرت جمعیت ق
اعتراضــات از مناطــق کــم درآمدتــر، یعنــی جایــی کــه 
ــدود  ــان )ح ــی از در آمدش ــل توجه ــدار قاب ــردم مق م
ــا  ــهر و ی ــز ش ــه مراک ــیدن ب ــرف رس ــد( ص 20 درص
معــادن بــرای کار می شــد، شــروع شــده بــود. بــا 
ــت، اعتراضــات  ســرکوب و خطابه هــای ســاختگی دول
از ایســتگاه های متــرو بــه تجمعاتــی در میدان هــای 
محلــی و ســپس اعتراضاتــی سراســری تبدیــل شــد. در 
ــد حضــور  ــم درآم ــا اقشــار ک ــن شــرایط دیگــر تنه ای
نداشــتند، اتحادیه هــای صنفــی نیــز دســت بــه اعتصــاب 
میــدان  وارد  مختلــف جامعــه  و گروه هــای  زدنــد 
ــه  ــع ب ــی، راج ــال سیاس ــکار، فع ــدا ب ــدند. دورا کپ ش
خواســته های مطــرح شــده در ایــن اعتراضــات اینچنیــن 
ــد  ــه بیــان خواســته هایی کردن می گوید:»مــردم شــروع ب
کــه از زمــان بازگشــت دموکراســی خامــوش مانــده بود. 
آنهــا از حقــوق بازنشســتگی بخــش خصوصــی ســخن 
گفتنــد، جایــی کــه اگر چــه مــردم کل عمــر خــود را بــا 
یــک حقــوق مناســب کار می کننــد امــا بازهــم در انتهــا 
ــام  ــاره نظ ــرا درب ــن ماج ــد. ای ــر می بینن ــود را در فق خ
ــالمت  ــام س ــت نظ ــد، دول ــدق می کن ــز ص ــالمت نی س
ــح  ــن توضی ــت«. همچنی ــده گرفته  اس ــاس نادی را از اس
ــد  ــات ناکار آم ــود دارو و خدم ــل کمب ــه دلی ــد ب می ده
ســالمت، 26000 نفــر در ســال 2018 بــه علــت انتظــار 
طوالنــی بــرای درمــان جــان خــود را از دســت داده اند.3

ــی از  ــه دادن امتیازات ــروع ب ــه را ش ــد پینی ــد روز بع چن
افزایــش کرایه هــای حمــل و  بازگردانــدن  جملــه؛ 
نقــل و پیشــنهاد برنامــه اجتماعــی جدیــدی کــه شــامل 
اصــالح حقــوق بازنشســتگی، بیمــه ســالمت و حداقــل 
دســتمزد بــود،   کــرد. از  آن جــا کــه تغییــرات حاصــل از 
ــای معترضــان  ــره ای از درده ــچ گ ــات هی ــن اصالح ای
ــه تغییــرات اساســی  ــاز نمی کــرد، اگــر امیــدی هــم ب ب
ــت.  ــن رف ــتند، از بی ــود داش ــِت موج ــط حاکمی توس
ــن  ــزرگ تری ــن اصالحــات، ب ــس از اعــالم ای شــیلی پ
ــعار ها  ــان ش ــود. در می ــاهد ب ــات را ش ــوج اعتراض م

ــت  ــود خواس ــترک ب ــه مش ــف آن چ ــات مختل و مطالب
ــر اســتعفای رییــس جمهــور، پیــش  ــی ب معترضــان مبن
نویــس یــک قانــون اساســی جدیــد، رســانه های 
ــس و  ــونت پلی ــر خش ــخگویی در براب ــی و پاس مردم

ــود.  ــش ب ارت
دو:عراق

ــب  ــه، مکت ــه اقتصــادی پینوش ــس از تجرب ــه پ ســه ده
شــیکاگو همچنــان دســت در دســت سیاســت های 
خارجــی آمریــکا و بــا اعمــال شــوک و تعلیــِق وضعیــت 
ــراف  ــه اط ــه واســطه بحــران، راه خــود را ب موجــود ب

ــاز کــرد. ــه عــراق ب جهــان از جمل
ــل  ــا توص ــکا ب ــپتامبر، آمری ــازده س ــه ی ــس از واقع پ
ــده و  ــوب کنن ــه ی مرع ــف، حمل ــات مختل ــه توجیه ب
ــد  ــردم بع ــرد. م ــروع ک ــراق ش ــه ع ــایی را ب صاعقه آس
ــترده ای  ــات گس ــه اعتراض ــت ب ــالت دس ــن حم از ای
ــات شــدند. پاســخ  ــزاری انتخاب ــد و خواســتار برگ زدن
ــزاران  ــان و ه ــدی معترض ــتار، ناپدی ــز کش ــزی ج چی
ــی  ــراق، در م ــغال ع ــس از اش ــود. پ ــی نب ــزار زندان ه
2003 پــاول برمــر بــه عنــوان نماینــده ی ایــاالت  
متحــده در عــراق تعیــن شــد. برمــر »خصوصی ســازی 
کامــل شــرکت های دولتــی، حقــوق کامــل تملــک 
ــی،  ــرکت های خارج ــط ش ــی توس ــرکت های عراق ش
حــق خــارج کــردن تمــام ســود از عــراق توســط 
شــرکت های خارجی...بــاز کــردن بانک هــای عــراق بــه 
روی کنتــرل خارجیــان، رفتــار یکســان بــا شــرکت های 
ــاری«4  و  ــع تج ــام موان ــا تم ــتن تقریب خارجی...برداش
ــت حــق  ــان و ممنوعی ــات یکس ــن مالی ــن گرفت همچنی
اعتصــاب و تشــکیل اتحادیه هــای کارگــری را در رأس 
ــام  ــط تم ــد توس ــن بای ــن فرامی ــرار داد. ای ــود ق کار خ
حوزه هــای اقتصــادی از جملــه خدمــات عمومــی، 
ــال  ــد اعم ــی و تولی ــور مال ــل، ام ــل و نق ــانه، حم رس
ــازار آزاد و  ــده ی ب ــن کنن ــن تضمی ــر قوانی ــد. برم می ش
ــه گفتــه ی خــودش  ــه ای کــه ب ــه گون تجــارت آزاد را ب
ــردن آن  ــون ک ــه دگرگ ــد ک ــدا کن ــیری پی »دوام و مس
دشــوار باشــد« تحویــل دولــت موقــت منصــوب ایالــت 
ــن  ــب قوانی ــد و تصوی ــدرت تایی ــا ق ــه تنه ــده، ک متح
موجــود را داشــت، داد. »آن چــه ایــاالت متحــده آشــکارا 
ــک  ــل کنــد، ی ــراق تحمی ــه ع ــا زور ب ــید ب می کوش
ــا ماموریــت اصلــی تســهیل شــرایط  ــی ب دســتگاه دولت
ــی  ــرمایه  داخل ــق س ــود آور از طری ــرمایه س انباشــت س
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شیکاگو همچنان دست در 
دست سیاست های خارجی 
آمریکا و با اعمال شوک و 
تعلیِق وضعیت موجود به 
واسطه بحران، راه خود را 
به اطراف جهان از جمله 
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ــی  ــتگاه دولت ــوع دس ــن ن ــود، ای ــی ب ــرمایه خارج و س
سیاســت های  می نامیــم«.  نئولیبــرال«5  »دولــت  را 
ــین  ــای پیش ــد نمونه ه ــز مانن ــراق نی ــی در ع نئولیبرال
ــه  ــرمایه دارن ب ــود س ــت س ــز انباش ــه ای ج ــود نتیج خ
ــر را در  ــه میلیون هــا نف قیمــت شــوک های اقتصــادی ک

ــت.  ــرد، نداش ــرو می ب ــزون ف ــر روز اف فق
ــه  ــن دســت سیاســت ها و ب ــس از ســال ها اجــرای ای پ
دنبــال اســفبار شــدن هرچــه بیشــتر وضعیــت معیشــت 
در عــراق، اعتراضاتــی از اول مــاه اکتبــر توســط فعــاالن 
مدنــی در رســانه های اجتماعــی شــروع شــد. نکتــه قابل 
توجــه در عــراق و لبنــان نقــش محــوری دانش آمــوزان 
ــر  ــتاد اســت. اکث ــم از دانشــجو و اس و دانشــگاهیان اع
دانشــگاهیان در ایــن کشــورها همپــای مطالبــات جامعــه 
حرکــت می کننــد، بطــوری کــه بیــش از یــک مــاه اســت 
ــای  ــد، کالس ه ــه ســر می برن ــراض ب در تحصــن و اعت
درس را بــا فریــاد »ســوگند، ســوگند، بغــداد بــه 
کالس هــای درس بــاز نخواهــد گشــت« تعطیــل کــرده و 
از فضــای دانشــگاه تنهــا بــرای ســازماندهی اعتراضــات 
خــود اســتفاده می کننــد. معترضــان از ســاختارهای 
ــان  ــت را از آن ــکان معیش ــه ام ــادی ک ــی و اقتص سیاس
نظــام  پایــان  بریده انــد و خواهــان  اســت،  ربــوده 
ــتند.  ــان هس ــبه نظامی در کشورش ــد و ش ــرا، فاس فرقه گ
شــعارها در هفته هــای اول اعتراضــات، 16 ســال فســاد، 
ــرار  ــدف ق ــی را ه ــی ناکاف ــات عموم ــکاری و خدم بی
ــا  ــا پــس از ســرکوب وحشــیانه حکومــت ب مــی داد. ام
وجــود اســتعفای عــادل المهــدی نخســت وزیــر عــراق، 
ــا و  ــا بســتن راه ه ــردم ب ــف نشــد و م اعتراضــات متوق

تجمعــات گســترده شــعار »کنــار رفتــن و محاکمــه همــه 
ــل  ــقوط کام ــتار س ــر دادند و خواس ــد« را س ــراد فاس اف
ــون اساســی و مناســبات خارجــی و  ــر قان رژیــم و تغیی

اســتقالل عــراق شــدند.
سه:تالقیبیموامید

ــداد در  ــان بغ ــاله، از معترض ــک 30 س ــال پزش ــدا ع ه
ــک آور  ــوخی گاز اش ــه ش ــا ب ــه ای می گوید:»م مصاحب
را گاز خنــده آور می نامیــم. مــا همچنیــن ســاختمان 
ــان  ــیله معترض ــه وس ــون ب ــه اکن ــی را ک ــتوران ترک رس
ــدر  ــای ص ــگ ه ــی از جن ــاد یک ــه ی ــده، ب ــغال ش اش
اســالم، کــوه احــد نام گــذاری کردیــم. ایــن یــک کمدی 
ــم.  ــه شــوخی می گیری ــزی را ب ــا هرچی ــیاه اســت. م س
مــن در روز اول می ترســیدم، روی زمیــن می نشســتم و 
ــن شــرایطی  ــردم، در چنی ــه می ک ــان دســتانم گری در می
تــازه وارد بــودم. نیروهــای دولتــی در میــدان هیــچ کاری 
ــای  ــدن نیروه ــالح ش ــع ص ــه خل ــاره ب ــد )اش نمی کنن
ــن دو  ــه ی ای ــع مداخل ــدرال و من ــس ف ــش و پلی ارت
نیــروی دولتــی در اقدامــات پلیــس ضــد شــورش و یــا 
ــل  ــه دلی ــان«( آن هــا ب ــه هــدا عــال »شــبه  نظامی ــه گفت ب
ــد. و در  ــک می ریزن ــا اش ــا م ــک آور ب ــلیک گاز اش ش
ــه  ــونت لطیف ــوند...ما از خش ــریک می ش ــا ش ــزای م ع
اکنــون دولــت  می ســازیم... میدان تحریــر خــودش 
اســت، دیگــر هیچ یــک از سیاســت مداران آدم حســاب 
نمی شــوند، مــا مــرز تــرس را شکســتیم، اکنــون بــدون 
ــا پرچــم در خیابان هــا قــدم می زنیــم. در ابتــدا  تــرس ب
نمی دانســتم چگونــه بــه آن میــدان بــروم. مــن زندگــی 
خــود را صــرف رفتــن بــه محــل کار و دانشــگاه کــرده 
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اکثر دانشگاهیان در این 
کشورها همپای مطالبات 
جامعه حرکت می کنند، 

بطوری که بیش از یک ماه 
است در تحصن و اعتراض 
به سر می برند، کالس های 
درس را با فریاد »سوگند، 

سوگند، بغداد به کالس های 
درس باز نخواهد گشت« 
تعطیل کرده و از فضای 

دانشگاه تنها برای سازماندهی 
اعتراضات خود استفاده 
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The military-grade 
canisters used by Iraqi 
security forces, which are 
up to 10 times heavier 
than regular tear gas 
grenades, can pierce skulls 
or lungs (Reuters)



ــای  ــی از محله ه ــچ اطالع ــا هی ــودم و تقریب ــرده ب ک
ــن نخســتین  بغــداد نداشــتم...من 30 ســاله هســتم و ای
ــده ام. همــه  ــا دی ــار اســت کــه عــراق را متحــد و زیب ب

ــت.« 6 ــز زیباســت جــز دول چی
ــالب  ــاب انق ــاره کت ــخنرانی درب ــات در س ــف بی آص
بــدون انقالبیــون بــه ایــن تجربــه ی مهــم هــدا و میلیــون 
هــا معتــرض دیگــر در گوشــه کنار جهــان اشــاره دقیقی 
معنــای  )بــه  رخــدادِ  می گوید:»خــود  او  می کنــد، 
بدیویی(انقــالب، اگــر حتــی در ســطح نهــادی بــه جایی 
نرســد، بازهــم بســیار مهــم اســت، زیــرا فکــر جدیــدی 
و ســوبژکتیویته ی جدیــدی در بیــن آدم هــا می آفرینــد« 
بیــات بــه درســتی بــه ایــن مســئله اشــاره می کنــد کــه 

حتــی اگــر ایــن فرایندهــای اعتراضــی منجــر بــه تحقــق 
ــه  ــی ک ــه شــده نگــردد، مردم ــوق مطالب شــعارها و حق
پیشــتر خیابــان تنهــا مســیر عبــوری بــرای آن هــا بــود و 
ــان نداشــت،  ــا آن ــان نزدیکــی ب هم وطــن نســبت آنچن
وقتــی دســت  در دســت یک دیگــر خیــره بــه خشــونت 
و ســرکوب عریــان نگریســتند و نیــروی قاهــر حاکمیت 
را بــه عقــب راندنــد و یــا حتــی در خانــه نشســتند و بــا 
ــر و  ــد، فک ــر کردن ــان س ــدگان و زندانی ــار کشته ش اخب
ــه در  ــن لحظ ــود.»نقش ای ــون می ش ــان دگرگ زندگی ش
ایجــاد یــک تصــور جدیــد نســبت بــه آینــده، قــدرت و 

رابطــه ی سلســه مراتبــی بســیار اساســی اســت«7 .

خود رخدادِ )به معنای 
بدیویی(انقالب، اگر حتی 
در سطح نهادی به جایی 
نرسد، بازهم بسیار مهم 

است، زیرا فکر جدیدی و 
سوبژکتیویته ی جدیدی در 

بین آدم ها می آفریند

‘

‘
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) گاهنامه سیاسی صنفی هال، 

شماره اول، مقاله؛فریاد معترضان 

جوان در عراق، ترجمه علی 

راغب(
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Iraq protests

The Shiite pilgrimage city 
of Karbala has seen some of 
the deadliest clashes of recent 
days between Iraqi security 
forces and the protesters who 
have flooded the streets of 
Baghdad and cities across 
the south for the past month, 
AFP Photo



آیادردهمهجایکیاست؟بلهونه!
تهمورث امیران

16 آذر امســال، گواهــی بــود بــر این کــه دانشــگاه هنــوز 
ــد  ــاختاری، می توان ــرات س ــام تغیی ــم تم ــم، علی رغ ه
ــت در  ــن حقیق ــرای گفت ــاز ب ــه و ممت ــی یگان جایگاه
جامعــه ی مــا باشــد. تصادفــی نیســت کــه امســال 
تجمعــات دانشــجویی داد »همــه« را درآورد. حــدود دو 
ــگاه های  ــن دانش ــاه صح ــه ی آبان م ــد از فاجع ــه بع هفت
عالمــه،  پلی تکنیــک،  بابــل،  نوشــیروانی  تهــران، 
علم وصنعــت، علــوم پزشــکی تبریــز و... بــدل بــه 
مــکان تجمعــات اعتراضــی دانشــجویان علیــه وضعیــت 
موجــود شــد. دانشــجویان در ایــن تجمعــات عــالوه بــر 
اعــالم همبســتگی بــا مــردم و محکــوم کــردن ســرکوب 
معترضیــن، بــه نحــوی در پیونــد بــا یکدیگــر توانســتند 
ــا و  ــت، و پیونده ــِت وضعی ــانه هایی حقیق ــا نش ــه ب ک
ــم  ــاوت و متخاص ــای متف ــان گروه ه ــتی های پنه هم دس
را افشــا کننــد. در ایــن میــان امــا تاکیــد دانشــجویان بــر 
ــوم  ــا از مفه ــتفاده ی آن ه ــادی و اس ــت های اقتص سیاس
نئولیبرالیســم بــه نوعــی محــور واکنش هــای هیســتریک 
ــالق  ــاس اط ــی از اس ــت. گروه ــده اس ــا ش ــه آن ه ب
نئولیبرالیســم بــه وضعیــت ایــران را بی معنــا می خواننــد 
ــی  ــه مســئله ی اصل ــد ک ــز می گوین و گروهــی دیگــر نی
در  دانشــجویان  و چپ زدگــی  اســت  اســتبداد  مــا 
ــالش  ــت ت ــن یادداش ــت. در ای ــوده اس ــت آن ب خدم
می کنــم کــه نشــان دهــم ایــن موضــع دوم نیــز هرچنــد 
ــان  ــه هم ــل ب ــود دارد، در عم ــی در آن وج ــه حقیقت ک
تاییــد  هم دســت  نهایتــا  و  می غلتــد  اول  موضــع 
ــرار  ــم ق ــی نئولیبرالیس ــت هژمون ــی تح ــت جهان وضعی

ــن  ــی ای ــوال اصل ــان س ــه هم ــال ب ــا فع ــرد. ام می گی
ــردم،  ــه ی م ــارزه ی هم ــا مب ــا واقع ــم: آی ــا بپردازی روزه
ــت و  ــی اس ــران یک ــا ای ــه ت ــه گرفت ــیلی و فرانس از ش
آن نیــز مبــارزه بــا نئولیبرالیســم اســت؟ پاســخ مقدماتــی 
ایــن یادداشــت بــه پرســش مذکــور ایــن اســت: بلــه و 
ــه روی  ــا نوعــی میان ــد صرف ــن پاســخ را نبای ــا ای ــه. ام ن
از جنــس »هــم ایــن و هــم آن« در نظــر گرفــت. بلکــه 
مســئله بــر ســر فهمــی از نئولیبرالیســم بــه عنــوان یــک 
پدیــده ی جهانــی اســت، کــه البتــه بتوانــد بــه گونــه ای 
واقعــا  تفاوت هــای  و  بــرای شــباهت ها  قانع کننــده 
موجــود میــان شــکل بندی های اجتماعــی مختلــف 

ــد.  ــه ده توضیحــی ارائ
مثــل هــر دیالکتیــک مفهــوم و مصــداق دیگــر، در این جا 
نیــز نهایتــا مســئله بــر ســر شــکلی از رابطــه ی کل و جــز 
و عــام و خــاص اســت؛ رابطــه ای کــه بی توجهــی بــه آن 
می توانــد تحلیــل را تمامــا بــه انحــراف بکشــاند. تمــام 
آن گرایش هایــی کــه بــا ادعــای مواجهــه بــا خــود متــن 
واقعــه و تــالش بــرای فهــم خاص بودگــی وضعیــت از 
ــا در خدمــت تاییــد  ــد، نهایت فهــم کلیــت طفــره می رون
ــن  ــرف ای ــد. ص ــرار می گیرن ــی ق ــت کل ــان وضعی هم
نــکات کــه »وضعیــت مــا بــا دیگــر کشــورها متفــاوت 
ــت  ــتبداد تاریخــی و دول ــک اس ــر ی ــا درگی اســت«، »م
بــزرگ هســتیم«، »اقتصــاد ایــران انحصــاری و رانتــی و 
در اختیــار بخــش خصولتــی اســت«، »کشــوری کــه در 
انــزوا و تحریــم اســت نمی توانــد نئولیبــرال باشــد« و... 
ــت  ــی وضعی ــد ضمن ــه کار تایی ــد ب ــا می توان ــال تنه عم

آیا واقعا مبارزه ی همه ی 
مردم، از شیلی و فرانسه 

گرفته تا ایران یکی 
است و آن نیز مبارزه با 

نئولیبرالیسم است؟ پاسخ 
مقدماتی این یادداشت به 
پرسش مذکور این است: 

بله و نه

‘
‘
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ــرض اســتوار  ــن ف ــر ای ــه ب ــد، چراک ــی بیای ــی جهان کل
اســت کــه گویــی یــک نئولیبرالیســم درست وحســابی، 
ــی« در  ــی واقع ــش خصوص ــر »بخ ــی ب ــفاف و مبتن ش
ــل انضمامــی  ــن دریچــه تحلی غــرب وجــود دارد. از ای
ــا فهــم فقدان هــا و کاســتی های  وضعیــت مــا نیــز نهایت
ــم  ــه آن نئولیبرالیس ــبت ب ــا نس ــتثنایی م ــت اس وضعی
ــر  ــه ه ــت ک ــی اس ــن درحال ــود. ای ــد ب ــی خواه واقع
رویکــرد غیرپوزیتیویســتی می توانــد تصدیــق کنــد کــه 
ــای  ــای تفاوت ه ــد گوی ــری نمی توانن ــای ظاه تفاوت ه
واقعــی و بنیادیــن باشــند. درمقابــل امــا تاکیــد بــر کلیت 
بــه ایــن معنــا نیســت کــه مــا بــا ظرفــی مواجــه هســتیم 
کــه اجــزای مختلفــی را درون خــود قــرار داده و همــه 
ــه یکســان شــکل می دهــد، بلکــه برعکــس آن چــه  را ب
کلــی و جهانــی اســت تــرک یــا شــکافی درون تمامــی 
ــود را  ــا خ ــه اساس ــد ک ــاد می کن ــر ایج ــزای متکث اج
ــن  ــد. ای ــروز می ده ــا ب ــان نموده ــی می در ناهم خوان
حــرف بــه آن معنــا نیســت کــه براســاس نوعــی 
ــم های  ــه نئولیبرالیس ــم ک ــا کنی ــبی گرایی کاذب ادع نس
کثیــری داریــم و این گونــه از پاســخ بــه پرســش اصلــی 
در مــورد ذات ثابــت و منازعــه ی بنیــادی طفــره رویــم 
ــی از یــک نظــام  ــه بحــران داخلــی مــا جزئ کــه چگون
جهانــی اســت. در عیــن حــال ایــن حــرف بــه معنــای 
شــکلی از نقــد انتزاعــی وضعیــت نیــز نیســت کــه بــه 
ــد  ــال نتوان ــا عم ــه خاص بودگی ه ــی ب ــل بی توجه دلی
ــا  ــد و دقیق ــزی در مــورد وضعیــت انضمامــی بگوی چی
ــگاه  ــه جای ــه لحــاظ سیاســی ب ــه همیــن دلیــل هــم ب ب

ــد.1 ــتم بغلت ــش سیس ــتی ترین بخ دست راس
در مقابــل آن نقــدی از نئولیبرالیســم کــه بخواهــد 
ــه  ــاره ب ــا اش ــرد، نهایت ــر بگی ــاختار را در ب ــت س تمامی
یــک وضعیــت دورانــی دارد کــه در آن منطــق ســرمایه 
ــش روی اش  ــع پی ــر موان ــی ب ــطح جهان ــته در س توانس
ــر موانــع و قــرار  غلبــه کنــد. غلبــه ی منطــق ســرمایه ب
تحــت  اجتماعــی  حیــات  جنبه هــای  تمامــی  دادن 
ــازوکار و  ــه یک ســری س ــل ب ــل تقلی ــازار، قاب منطــق ب
سیاســت های مشــخص نیســت کــه از ســوی نهادهــای 
بــه  پــول  بین المللــی  خاصــی همچــون صنــدوق 
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــوند -هرچن ــل می ش ــورها تحمی کش
عمدتــا براســاس ســازوکارهای مشــخصی نظیــر انــواع 
واگذاری هــا،  و  خصوصی ســازی  مقررات زدایی هــا، 
تحقــق  و...  کاالیی ســازی ها  قیمت هــا،  آزادســازی 

ــرمایه  ــی س ــای توانای ــه معن ــه ب ــد- بلک ــدا می کن پی
ــه  ــر ب ــن ام ــی اســت. چــه ای در حــذف جامعــه ی مدن
صــورت ســرکوب عریــان جامعــه ی مدنــی انجــام 
شــود و چــه در قالــب قانون هــا و شــبه قانون هایی 
ــت  ــه ثاب ــود، آن چ ــی دور زده ش ــه ی مدن ــال جامع عم
اســت غلبــه منطــق ســرمایه اســت بــر جامعــه ی مدنــی 
کــه قــرار بــود بــه مثابــه ی محدودیــت بــر عملکــرد آن 
عمــل کنــد. ایــن امــر نیــز معنایــی نــدارد جــز این کــه 
ــروی  ــده ای درون قلم ــر پدی ــرال ه ــت نولیب در وضعی
ــی،  ــه ی مدن ــه جامع ــود و ن ــف می ش ــازار آزاد تعری ب
و در نتیجــه ی همیــن امــر اســت کــه در وضعیــت 
ــل  ــه چیزهــای قاب ــرال تمــام عناصــر اجتماعــی ب نئولیب

می شــوند.  تبدیــل  خرید و فــروش 
ــزان  ــل می ــازوکارها و تحلی ــل س ــر تحلی ــن منظ از ای
ــدوق  ــای صن ــه توصیه ه وابســتگی سیاســت گذاری ها ب
ــا  ــت ام ــیار الزم اس ــه بس ــد ک ــول هرچن ــی پ بین الملل
کافــی نیســت. عــدم انطبــاق توصیه هــا بــا واقعیت هــا و 
تفــاوت در نحــوه ی تحقــق آن هــا، حتــی در میــان خــود 
کشــورهای اروپایــی نیــز معنــی دار اســت، چــه برســد به 
ایــران کــه بنیان هــای ایدئولوژیــک نظــام سیاســی در آن 
مانــع از تحقــق ادغــام کامــل ایــران در اقتصــاد جهانــی 
شــده اســت. بنابرایــن وضعیــت نئولیبــرال قابــل تقلیــل 
ــازوکار و سیاســت مشــخص نیســت  ــه یک ســری س ب
ــده و  ــاده ش ــران پی ــک در ای ــم کدام ی ــی کنی ــه بررس ک
کــدام نشــده و نهایتــا بگوییــم وضعیــت ایــران بــه چــه 
ــد  ــرال هرچن ــت نئولیب ــی اســت. وضعی ــزان نئولبیرال می
ــق  ــت محق ــه میانجــی برنامه هــای اقتصــادی دول ــه ب ک
ــا  ــن برنامه ه ــت. ای ــی نیس ــا یک ــا آن ه ــا ب ــود، ام می ش
ــوند.  ــن می ش ــی تعیی ــای کل ــط رویه ه ــان توس خودش
پــس مســئله ی اصلــی در این جــا ایــن اســت کــه منطــق 
ســرمایه ظــرف ســی ســال گذشــته چگونــه عمــل کــرده 
و نحــوه ی ادغــام صــوری آن در شــکل بندی اجتماعــی 
ایــران بــه چــه ترتیبــی بــوده اســت. در ایــن ســطح از 
ــالدی  ــاد می ــه ی هفت ــای ده ــه از میانه ه ــث آن چ بح
ــازی  ــا بازس ــت، تنه ــی روی داده اس ــطح جهان در س
بــه شــکل یــک پــروژه ی  تاریخــی ســرمایه داری 
ــی  ــه ی اجتماع ــاختن طبق ــا س ــا ی ــرای احی ــی ب طبقات
ــن حــال نوعــی بازســازی  ــوده، بلکــه در عی مســلط نب
ــی  ــیوه های حکم ران ــت و ش ــف دول ــت و بازتعری دول
ــن  ــوده اســت. ای ــز ب براســاس معیارهــای اقتصــادی نی

1- نقد انتزاعی وضعیت و 

استفاده از عبارت های کلی بدون 

توجه به وضعیت انضمامی، به 

نحوی که گویی فرقی نمی کند 

که فرد از وسط خاورمیانه 

و در میان گلوله های جنگی 

دارد آن ها را به کار می بندد و 

یا در قلب پاریس و در میان 

گلوله های پالستیکی، بهترین 

پاس گل برای جریان های 

دست راستی ای است که ظاهرا 

منتقد سرمایه داری و نظم جهانی 

هستند، ولی در عمل چیزی به 

جز تداوم همان کلیت در قالب 

محتواهای هویتی مذهبی و ملی 

را به ارمغان نمی آورند. از این 

منظر است که نقد انتزاعی نقدی 

بدون جایگاه می شود.

غلبه ی منطق سرمایه بر موانع 
و قرار دادن تمامی جنبه های 
حیات اجتماعی تحت منطق 
بازار، قابل تقلیل به یک سری 

سازوکار و سیاست های 
مشخص نیست که از سوی 

نهادهای خاصی همچون 
صندوق بین المللی پول به 
کشورها تحمیل می شوند 

‘

‘
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بســیار مســئله ی حائــز اهمیتــی اســت کــه در پیونــد بــا 
بحــث ادغــام صــوری، منطــق دولــت نیــز بــرای تحلیــل 
شــرایط مشــخص مــورد توجــه قــرار بگیــرد. تنهــا مبتنی 
ــر فهــم نقطــه ی تالقــی منطق هــای دولــت و ســرمایه  ب
ــت  ــی از وضعی ــی انضمام ــوان تحلیل ــه می ت ــت ک اس
شــکل بندی ایــران از اواخــر دهــه ی شــصت ارائــه کــرد 
ــا آن  ــگ ب ــس از جن ــت پ ــازی دول ــی آن بازس ــه ط ک
افــق جهانــی ســرمایه تالقــی کــرد. بدیــن معنــا منطــق 
ســرمایه در ایــران تنهــا بــه میانجــی منطــق دولتــی تــوان 
عمــل داشــته اســت کــه خــود آن نیــز چســبیده بــه یــک 
ســاخت پیشــینی، هویــت مذهبــی و ایدئولــوژی خــاص 
ــوژی ای کــه بعــدی اساســی  ــوده اســت؛ ایدئول خــود ب
ــکیل  ــتی تش ــرد شبه ضد امپریالیس ــی رویک از آن را نوع
می دهــد. تفــاوت صرفــا مربــوط بــه دســتگاه های 
ــاس  ــران براس ــه در ای ــت ک ــت نیس ــک دول ایدئولوژی
ــد،  ــل می کنن ــاص عم ــی خ ــت مذهب ــوع الهای ــک ن ی
ــا  ــه اساس ــن اســت ک ــر ای ــر س ــتر ب ــئله بیش ــه مس بلک
سیاســت های تعدیــل اقتصــادی در ایــران کــه بــه منظــور 
ــواره  ــوند، هم ــال می ش ــرمایه اعم ــت س ــهیل حرک تس
مبتنــی بــر یــک زور مــاوراء اقتصــادی تحقــق یافته انــد 
ــلب  ــدد س ــه م ــب ب ــازوکارهای تصاح ــواع س ــه ان ک
مالکیــت و کاالیی ســازی نیــروی کار و ظرفیت هــای 
محیــط زیســت را ممکــن کــرده اســت.2 از ایــن منظــر 
شــکل خــاص دولــت در ایــران و مداخله گــری آن 
ــرال  ــی نئولیب ــران را خــارج از وضعیــت جهان نه تنهــا ای
قــرار نمی دهــد، بلکــه ازقضــا آن را بــه یکــی از بهتریــن 

ــد.3 ــدل می کن ــق آن ب ــرای تحق ــا ب زمینه ه

آن چه از میانه های دهه ی هفتاد میالدی در سطح جهانی روی 
داده است، تنها بازسازی تاریخی سرمایه داری به شکل یک 

پروژه ی طبقاتی برای احیا یا ساختن طبقه ی اجتماعی مسلط 
نبوده، بلکه در عین حال نوعی بازسازی دولت و بازتعریف 

دولت و شیوه های حکم رانی براساس معیارهای اقتصادی نیز 
بوده است

ــه  ــم ب ــه نولیبرالیس ــدارد ک ــی ن ــای تعجب ــن ج بنابرای
ــز  ــا نی ــد و م ــروز کن ــور و ب ــون ظه ــکل های گوناگ ش
ــته  ــت داش ــن وضعی ــود را از ای ــاص خ ــه ی خ تجرب
ــزی  ــته ی مرک ــا هس ــن معن ــه ای ــا ب ــیم. تفاوت ه باش
ــه ی  ــر هم ــرمایه ب ــق س ــه ی منط ــان غلب ــی هم آن، یعن
ــر  ــی را تغیی ــه ی مدن ــذف جامع ــی و ح ــئون اجتماع ش
ــاختاری و  ــوع س ــر ن ــا ه ــرمایه ب ــق س ــد. منط نمی ده

ــق  ــود را وف ــد خ ــوژی می توان ــکلی از ایدئول ــر ش ه
دهــد. همیــن اســت کــه بــه بیانــی گفتــه می شــود کــه 
ــه  ــی ب ــی جهان ــام مال ــه نظ ــیدن ب ــای رس ــدد راه ه »ع

ــت«.  ــمار کشورهاس ش
از ایــن منظــر نئولیبرالیســم نــه تنهــا ارتباطــی بــه 
ــمن  ــا دش ــه ازقض ــدارد ک ــم ن ــی و لیبرالیس دموکراس
ــه  ــان داده ک ــی نش ــه خوب ــراون ب ــدی ب ــت. ون آن هاس
چگونــه نئولیبرالیســم بــه دموکراســی و ارزش هــای 
ــا  ــن ازقض ــت. بنابرای ــیب زده اس ــه آن آس ــوط ب مرب
ــی در آن  ــا دموکراس ــبتی ب ــدان نس ــه چن ــه ای ک جامع
برقــرار نیســت می توانــد بســتر مناســب تری بــرای 
ــام  ــال تم ــن ح ــا در عی ــد. ام ــم باش ــق نئولیبرالیس تحق
مســئله ی دموکراســی در ایــران بــه نئولیبرالیســم مربــوط 
ــت  ــق دول ــد منط ــه ش ــه گفت ــور ک ــود و همان ط نمی ش
ــش  ــی کمابی ــه منطق ــت ک ــر گرف ــد در نظ ــز بای را نی
ــئله ی  ــوان مس ــخ نمی ت ــواه تاری ــه گ ــت. ب ــتقل اس مس
ــی و ســرکوب سیاســی  ــی و مذهب ــض قوم ــان، تبعی زن
را یک ســره براســاس مفهــوم اســتثمار فهمیــد؛ مســائلی 
کــه همگــی بــرای رســیدن بــه سیاســتی مبتنــی بــر امــر 
ــق  ــر اف ــالوه ب ــن ع ــتند. بنابرای ــی هس ــترک حیات مش
ســرمایه ی جهانــی، توجــه بــه افــق ســاختار متناقــض و 
ســرکوب گر داخلــی نیــز همــواره بــرای یــک سیاســت 
ــی  ــی و نف ــت. دموکراس ــروری اس ــی ض ــی مترق مردم
اســتبداد هنــوز هــم مهــم اســت، هرچنــد کــه واقعیــت 
ــرون زد عمــال  ــان 98 بی ــه در دی 96 و آب موجــودی ک
ثابــت کــرد کــه بازتولیــد مــادی جامعــه در رویکردهــای 
ــک  ــن ی ــت. بنابرای ــوده اس ــول ب ــین مغف ــی پیش سیاس
ــه  ــد ب ــد بتوان ــت بای ــن وضعی ــی در ای ــت مردم سیاس
ــه  ــرمایه را ب ــت و س ــز دول ــای متمای ــی منطق ه خوب
ــک  ــوای دموکراتی ــرم و محت ــه ف ــت یابی ب ــور دس منظ
ــر، نشــانه  ــای اخی ــش ســبز و خیزش ه ــی در جنب متجل

ــرود. ب

سیاست های تعدیل اقتصادی در ایران که به منظور تسهیل 
حرکت سرمایه اعمال می شوند، همواره مبتنی بر یک 

زور ماوراء اقتصادی تحقق یافته اند که انواع سازوکارهای 
تصاحب به مدد سلب مالکیت و کاالیی سازی نیروی کار و 
ظرفیت های محیط زیست را ممکن کرده است. از این منظر 

شکل خاص دولت در ایران و مداخله گری آن نه تنها ایران را 
خارج از وضعیت جهانی نئولیبرال قرار نمی دهد، بلکه ازقضا 

آن را به یکی از بهترین زمینه ها برای تحقق آن بدل می کند.

2- بنا بر تحلیل محمد مالجو 
از اقتصادسیاسی ایران پس 
از انقالب، سه حلقه ی اول 

زنجیره ی شش گانه ی انباشت 
سرمایه در ایران )تصاحب به 

مدد سلب مالکیت، کاالیی سازی 
نیروی کار و ظرفیت های محیط 

زیست( که بیانگر مناسبات 
بیناطبقاتی هستند، همگی به 
قوت در این سال ها همواره 

تقویت شده اند. به نظر می رسد 
بررسی این سه حلقه در تاریخ 

سی سال گذشته تغییر و 
تحوالت خشن، ناگهانی و در 
عین حال سیکلی این حوزه را 

نشان می دهد. 
3-اساسا برخالف فرمول های 

اتوپیایی مبنی بر دولت حداقلی، 
در همه جای دنیا در وضعیت 
نئولیبرال با دولت های بسیار 
مداخله گر مواجه هستیم. اما 

اگر دولت به صورت کلی 
در همه جا برای حل مسئله ی 

تضاد منافع و نیازهای بلندمدت 
نظم سرمایه داری دارای نوعی 
استقالل نسبی از جامعه است، 
در ایران منطق دولت به دلیل 

وصل بودن به یک تاریخ 
طوالنی از دولت های استبدادی 
و یک الهیات سیاسی خاص در 
لحظه ی حال، حتی به صورت 
قوی تری عمل می کند. بنابراین 

مسئله ی تمایز منطق های سرمایه 
و دولت بسیار اساسی است. 

هرچند که می توان تالقی های 
این دو منطق را نیز نشان داد 
اما در وهله ی نهایی این دو 
منطق هایی مستقل هستند و 

همین امر است که در خاورمیانه 
و مشخصا ایران این منطق 

دولت بوده است که بیشتر مورد 
هدف قرار گرفته است تا منطق 
سرمایه، چراکه سرمایه همواره 

تنها به میانجی آن می توانسته که 
عمل کند. 

یادداشت ها

‘ ‘

‘

‘
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خشمعزتمند1
فاطمه مهدوی

اعتراضاتآبانماه۹۸
ــردم  ــالع م ــدون اط ــبه و ب ــن، یک ش ــرده اول: بنزی پ

گــران می شــود.
ــان  ــه خیاب ــی ب ــه گران ــراض ب ــردم در اعت ــرده دوم: م پ
می آینــد و مخالفــت خــود را بــا ترافیــک طویــل نشــان 

می دهنــد.
پــرده ســوم: ایــن اعتراضــات بــا تهدیــد مقامــات دولتــی 
ــترده  ــرکوب گس ــا س ــود و ب ــل می ش ــم تبدی ــه خش ب

ــود. ــه می ش مواج
طریــق  از  همــه  بی خبــری،  در  چهــارم:  پــرده 
ســایت های داخلــی و شــایعات از اوضــاع مطلــع 
می شــوند کــه نتیجــه ای جــز افزایــش عصبانیــت ناشــی 
ــردم چــه در  ــتن م ــده انگاش از اوضــاع اقتصــادی، نادی
گرانــی بنزیــن و چــه در اطالع رســانی  و قطعــی 

ــدارد. ــت ن اینترن
و  کشــته ها  غیررســمی  آمــار  پنجــم:  پــرده 
مختلــف  گروه هــای  شــد.  اعــالم  دستگیرشــده ها 
ــانه ها  ــا رس ــه ب ــه و مصاحب ــدور بیانی ــه ص ــروع ب ش
کردنــد و از تعابیــر متفاوتــی بــرای بیــان خشــم مــردم 
ــی  ــد. اصول گرایان ــتفاده کردن ــرکوب اس ــه س و توجی
ــاع  ــالمت آمیز دف ــراض مس ــق اعت ــان، از ح ــه در بی ک
می کردنــد و از جــدا شــدن خــط اغتشاشــگران بــا 
معترضیــن صحبــت بــه میــان می آوردنــد امــا در مقابــل 
بازداشــت دانشــجویان در درون دانشــگاه ســکوت پیشه 
ــه  ــونتی دوطرف ــه از خش ــی ک ــد. و اصالح طلبان می کنن
ــونت را  ــه خش ــد و هرگون ــان آوردن ــه می ــت ب صحب

محکــوم کردنــد. یعنــی دوگانه هایــی کــه درهرصــورت 
ــد. ــوم می دان ــه محک ــردم را همیش ــی از م بخش

خشموخشونت
در آغــاز بایــد فهمــی از تمایــز میــان خشــم و خشــونت 
ــه  ــرد ب ــر ف ــی ه ــش طبیع ــم واکن ــم. خش ــدا کنی پی
ناکامی هــای زندگــی اســت و در شــرایطی کــه تعــارض 
انباشــت  انتظــارات و واقعیت هــا منجــر بــه  بیــن 
ــره خواهــد  ــر انســان چی ــی می شــود، خشــم ب نارضایت
ــوالً نتیجــه ی خشــم نیســت،  ــا خشــونت معم ــد. ام ش
بلکــه از سیســتم هیجانــی دیگــری بــه نــام غیــظ ناشــی 

ــت. ــب اس ــد آن تخری ــه قص ــود ک می ش
ــد  ــه نق ــن در مقال ــر بنیامی ــه تعبی ــونت ب ــرد خش کارک
خشــونت ، ســازنده قانــون و حافــظ قانــون بودن اســت. 
در طــول تاریــخ در لحظــات انقالبــی افــراد بــا اَعمــال 
ــونت  ــا خش ــازند و ب ــا را می س ــونت آمیز، قانون ه خش
ــرس  ــد. ت ــا محافظــت می کنن ــی از آن ه ــی و قانون نظام
دولت هــا از همیــن کارکــرد قانون ســاز خشــونت  اســت 
ــه  ــد ک ــود را می کنن ــالش خ ــام ت ــل تم ــن دلی ــه همی ب
در برابــر اعمــال خشــونت آمیزی کــه منجــر بــه ایجــاد 
ــونت را از  ــتند و آن خش ــود بایس ــد می ش ــون جدی قان
مــردم بگیرنــد و غیرقانونــی بنامنــد )حتــی مــواردی از 
قبیــل اعتراضاتــی کــه در خــود قانــون اساســی ذکرشــده 
ــا  ــن مســئله ت ــد و ای ــت واگــذار کنن ــه دول اســت( و ب

ــد. ــدا می کن ــه پی ــِی بعــد ادام لحظــه انقالب
ــر  ــدرت زیادت ــت دادن ق ــرس از دس ــه ت ــان ک ــر زم ه
ــه  ــود. چراک ــتر می ش ــونت بیش ــتفاده از خش ــود، اس ش

1- .عنوان خشم عزتمند 
از مقاله ایی در سایت 

دیده بان آزار تحت عنوان 
"آنها می گویند اغتشاش، ما 

می گوییم خشم عزتمند" 
گرفته شده است. این مقاله به 
تظاهرات خشم زنان مکزیک 

اشاره دارد.
2- مقاله نقد خشونت اثر 
والتر بنیامین، ترجمه امید 

مهرگان، مراد فرهاد پور
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ــد خــورده اســت و  ــدرت پیون ــا ق ــت خشــونت ب ماهی
ــه ی  ــه گفت ــرای حفــظ نظــام ســلطه. ب ــزاری اســت ب اب
فوکــو: »هــر جــا قــدرت هســت مقاومــت هــم هســت«. 
ــا  ــا م ــر ج ــه ه ــرد ک ــت ک ــه برداش ــوان این گون می ت
ــرد  ــرکوب و ط ــدرت و س ــونت بار ق ــال خش ــا اعم ب
ــود  ــکال خ ــکل رادی ــه ش ــت ب ــویم مقاوم ــه ش مواجه
ــونت  ــی خش ــن معن ــد. بدی ــروز می یاب ــم ب ــی خش یعن
بــه  منجــر  درنهایــت  حاکمیــت،  برنامه ریزی شــده 
ــی  ــم نوع ــن خش ــود. ای ــردم می ش ــم م ــار خش انفج
ــه دو ســطح خشــونت اســت، یکــی ســطح  ــش ب واکن
ــتگاه های  ــط دس ــکار توس ــورت آش ــه به ص ــه ک فعاالن
ســرکوبگر اعمــال می شــود و ســطح دیگــر، خشــونت 
نتیجــه عملکــرد  کــه  اســت  دولــت  سیســتماتیک 
ــت.  ــی اس ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــتگاه های سیاس دس
ــت  ــه وضعی ــی ب ــل آگاه ــمگین، حاص ــت خش مقاوم
ــراض  ــاندن اعت ــرای رس ــی ب ــتن امکان ــود و نداش موج
مدنــی خــود اســت کــه در دفــاع مشــروع از خــود بــه 
ــه آن را خشــم  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــی رود ب کار م

عزتمنــد می نامیــم.
خشموخشونتدرایران

در  حاکمیــت  فعــال  و  سیســتماتیک  خشــونت 
روزبــه روز  را  مــردم  زندگــی  کــه  سیاســت هایی 
ایــن  می یابــد.  تبلــور  می کنــد  قبــل  از  ســخت تر 
سیاســت ها در ســاحت اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی 
ــه  ــت. در عرص ــرار داده اس ــار ق ــت فش ــردم را تح م
اقتصــادی، شــاهد اعمــال سیاســت های نئولیبرالــی 
هســتیم کــه ســال های بعــد از جنــگ در ایــران شــتاب 
عجیبــی گرفتــه اســت. خصوصی ســازی آمــوزش، 
ارزان ســازی  کار،  نیــروی  موقتی ســازی  بهداشــت، 
نیــروی کار ،بیــکاری و فقــر گســترده  تنهــا بخشــی از 
ــار ایــن سیاســت های اقتصــادی هســتند. ــج فاجعه ب نتای
در عرصــه سیاســی، انســداد سیاســی مهم تریــن ســاحت 
خشــونت اســت. ایــن انســداد در اشــکال متعــددی، از 
مخالفــت بــا اعتراضــات مردمــی در نقــد حاکمیــت، تــا 
عــدم حضــور احــزاب مؤثــر در عرصــه سیاســی کشــور، 
عرصــه  محدودســازی  ایــن  اســت.  قابل مشــاهده 
سیاســت کــه رونــدش از ســال 1360 شروع شــده 
و  متنــوع  صداهــای  حــذف  بــا  به مــرور  اســت، 
ــکان  ــدم ام ــود را در ع ــروز خ ــی، ب ــاد تک صدای ایج
تشــکل یابی، تســویه های سیاســی، نبــود آزادی )چــه در 

ــد پوشــش و چــه در ســاحت  ســاحت شــخصی به مانن
ــه  ــد ب ــه می توان ــی ک ــات خیابان ــد اعتراض ــی مانن جمع
قانــون ســازی منجــر شــود( و دســتگیری های گســترده 
ــرمایه  ــن س ــن رفت ــه از بی ــه منجــر ب ــد ک نشــان می ده
ــت و  ــن دول ــل بی ــاد متقاب ــت و اعتم ــی حاکمی اجتماع
ــده اســت. ــتی ش ــی آنتاگونیس ــاد وضعیت ــه و ایج جامع

متناظــر بــا ایــن بحــث می تــوان بــه صحبت هــای 
ــوم  ــن عل ــش انجم ــیزدهمین همای ــادری در س ــر ق دکت
سیاســی اشــاره کــرد3  کــه بــه مســئله بهره کشــی 
ــه  ــران در س ــت ای ــد: »حاکمی ــان می کن ــردازد و بی می پ
عرصــه اقتصــادی، سیاســی و دینــی در حــال بهره کشــی 
ــه  ــد ک ــان می کن ــا آن بی ــتا ب ــردم اســت.« و هم راس از م
اقتصــاد ایــران بــه خدمــت نظامی گــری )چــه در داخــل 
ــه شــکل  ــه شــکل پلیــس امنیــت و چــه در خــارج ب ب
ــده  ــه( درآم ــورهای خاورمیان ــی در کش ــور نظام حض
اســت. در کنــار ایــن مــوارد، اختــالس و تحریــم هــم، 
ــن بهره کشــی را نشــان می دهــد.  شــکل آشــکاری از ای
ــق بهره کشــی  ــن مصادی ــم یکــی از ای ــن ه ــی بنزی گران
ــم  ــی ه ــطح سیاس ــت. در س ــه اس ــن بودج ــرای تأمی ب
ــکان اثرگــذاری فعــال خــود را از دســت داده  ــردم ام م
انــد. آنهــا فقــط در مواقــع انتخابــات )آن هــم در میــان بــا 
ــای  ــا راهپیمایی ه ــا( ی ــترده کاندیداه ــت گس ردصالحی
حاکمیتــی، مــردم محســوب می شــوند و در ایامــی کــه 
ــرار و  ــد، اش ــت می کنن ــود مخالف ــت های موج باسیاس
ــت و  ــی سیاس ــوند. یعن ــده می ش ــگر نامی ــا اغتشاش ی
ــا رفتارهــای  ــان، تنهــا درزمانــی کــه در موافقــت ب خیاب

ــرش اســت. ــت موجــود باشــد موردپذی حاکمی
ــف  ــه عواط ــار آوردن ب ــز، فش ــی نی ــاحت فرهنگ در س
و خــرد دینــی مــردم بــا اســتفاده از مداحی هــا و 
ــود  ــش خ ــر از نق ــی فرات ــا در جایگاه ــرار دادن آن ه ق
حسینیه ســازی ها،  سیاســت ها،  توجیــه  جهــت  در 
ــن و روز  ــی اربعی ــدد )راهپیمای ــازی های متع مناسک س
ــج  ــرا منت ــن ظاهرگ ــی دی ــیوع نوع ــه ش ــه( و.. ب مباهل

ــت. ــده اس ش
ــا  ــت نارضایتی ه ــا انباش ــه ب ــرایط ک ــن ش ــردم در ای م
ــت دادن  ــرای از دس ــزی ب ــر چی ــتند دیگ ــرو هس روب
ندارنــد و جــان و توانــی در خــالل بهره کشــی های 
ــان  ــدن خشمش ــز ش ــده، لبری ــا نمان ــرای آن ه ــام ب ناتم

ــت. ــار نیس ــری دور از انتظ ام

به گفته ی فوکو: »هر جا 

قدرت هست مقاومت هم 

هست«. می توان این گونه 

برداشت کرد که هر جا ما 

با اعمال خشونت بار قدرت 

و سرکوب و طرد مواجهه 

شویم مقاومت به شکل 

رادیکال خود یعنی خشم 

بروز می یابد

‘

‘

3-   سخنرانی دکتر حاتم قادر 

در همایش »ایران امروز و 

گذارهای پیش رو«
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تالقیمعیشتوجمهوریت
علی حقیقت جوان

ــته  ــاه گذش ــان م ــات آب ــاه از اعتراض ــک م ــدود ی ح
ــت  ــش قیم ــه ی افزای ــه بهان ــه ب ــی ک ــت؛ اعتراضات اس
ــن آغــاز شــد. ســاده انگارانه اســت کــه تجمعــات  بنزی
آبــان مــاه را بــه مســئله ی گرانــی بنزیــن تقلیــل بدهیــم 
در حالی کــه اعتراضــی بــود بــه سیاســت های کالن 
اقتصــادی ســال های متمــادی کــه دال عدالــت در آن هــا 

فرامــوش شده اســت.
ــت و  ــران معیش ــود؛ بح ــران ب ــی دو بح ــان 98 تالق آب
جمهوریــت. فهــم ایــن دو بحــران نه تنهــا جایــگاه 
ــکان  ــق ام ــه اف ــد، بلک ــخص می کن ــا را مش ــی م کنون
ــن تر  ــز روش ــی را نی ــرایط کنون ــت ورزی در ش سیاس
قالــب  در  می کنــم  تــالش  ادامــه  در  می کنــد. 
ــکان  ــه ام ــه تشــریح دو بحــران و ســپس ب ــه ای ب مقدم

سیاســت ورزی بپــردازم.
ــل  ــرای تحلی ــی ب ــگر اجتماع ــاری، پژوهش ــال اطه کم
اقتصادسیاســی کشــور از عبارتــی تحــت عنــوان »تلــه ی 
فضایــی فقــر« اســتفاده می کنــد.1 در ادبیــات نویــن 
ــه  ی  ــمی تل ــکونتگاه های غیررس ــه س ــی ب اقتصادسیاس
ــاخته و  ــه ای انسان س ــه تل ــد ک ــر می گوین فضــای فق
سیاســت گذاری های  در  دولــت  شکســت  حاصــل 
افتصــادی اســت. شکســت دولــت ســبب افتــادن طبقات 
ــکل گیری  ــود. ش ــی می ش ــه ی فضای ــه تل ــد ب کم درآم
تلــه ی فضایــی بــه امــروز و دیــروز برنمی گــردد، 
شــکل گیری  و   1350 ســال   حــدود  بــه  بلکــه 
اسالم شــهر  در  غیررســمی  ســکونتگاه های  اولیــن 
انقــالب طرح هایــی تحــت  اوایــل  برمی گــردد. در 

ــات  ــکونت گاه های طبق ــرای س ــاد مســکن ب ــوان بنی عن
کم درآمــد شــکل می گیــرد امــا بــا آغــاز دهــه ی هفتــاد 
و شــروع سیاســت های تعدیــل اقتصــادی، کم کــم 
ــت  ــوند و جمعی ــته می ش ــار گذاش ــا کن ــن برنامه ه ای
ــد  ــد رش ــد. رون ــد می کن ــدت رش ــه ش ــین ب حاشیه نش
دوران  شــروع  بــا  دوبــاره  حاشیه نشــین  جمعیــت 
محمــود احمدی نــژاد بــه شــدت افزایــش پیــدا می کنــد 
و تعاون هــای مســکن از برنامــه ی ســوم کنــار گذاشــته 
ــن  ــر جایگزی ــای ســخیفی چــون مســکن مه و برنامه ه
ــر  ــا حــدودی در را ب ــی هــم ت می شــود. دولــت روحان
همــان پاشــنه ی گذشــته اش چرخانــد و بــه جــای طــرح 
جامــع مســکن، طرح هایــی چــون مســکن امیــد را اجــرا 
کــرد. مجموعــه ی ایــن سیاســت ها، کــه در طــول 
ســالیان متمــادی بــا شــدت های متفــاوت اجرایــی 
شــده اســت، شــکافی عمیــق در بیــن دهک هــای 
اجتماعــی ایجــاد کــرده اســت. ایــن سیاســت ها ســبب 
شــهروندزدایی، رشــد ســکونتگاه های غیررســمی و 

ــت.  ــده اس ــر ش ــی فق ــه ی فضای ــردن تل ــر ک تنگ ت
عــالوه بــر آن دولتــی کــه بنــا بــود طبــق قانون اساســی، 
بهداشــت و آمــوزش رایــگان فراهــم کنــد و بــا ارائــه ی 
ــه ی مســتضعفین  ــی طبق ــه حام ــی همچــون بیم خدمات
باشــد، از مســئولیت های خــود شــانه خالــی کــرده کــه 
ــده  ــی ش ــدن تله فضای ــر ش ــبب تنگ  ت ــر س ــن ام همی
ــد خــارج  ــه امی ــه ب ــه کســانی ک ــه طــوری ک اســت. ب
شــدن از تلــه ی فضایــی راهــی دانشــگاه میشــوند هــم 
بنابرایــن  پیــدا نمی کننــد.  از آن را  امــکان خــروج 

1- مصاحبه کمال اطهاری 
با روزنامه شرق با عنوان 
»اعتراضات از تله فضایی 

بیرون زد«

یادداشت ها
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اعتراضــات اخیــر تالشــی بــرای شکســتن تلــه ی تنــگ 
ــن اعتراضــات  ــردم در ای ــر م ــوده اســت. اگ ــی ب فضای
ــع  ــد، درواق ــز زدن ــونت آمیز نی ــال خش ــه اعم ــت ب دس
بازتــاب خشــونت ســالیان متمــادی  خشونت شــان 
ــت  ــادی اس ــت های اقتص ــوای سیاس ــت ل ــت تح دول

ــل داده اســت. ــی ه ــه فضای ــه تل ــا را ب ــه آن ه ک
ــان 98  ــان آب ــه ی پنه ــا در الی ــت ام ــران جمهوری بح
ــهروندان از  ــردن ش ــرود ک ــای مط ــه معن ــرار دارد و ب ق
نفــره،  تصمیم گیری هــا اســت. تشــکیل شــورای 3 
ــس  ــس مجلــس، رئیــس جمهــور و رئی متشــکل از رئی
ــت های  ــن سیاس ــورد مهم تری ــه در م ــه ک ــوه قضایی ق
اقتصــادی بــه دور از چشــم مجلــس تصمیــم می گیرنــد 
ــره  ــه نف ــت س ــران دارد. هیئ ــن بح ــان از ای ــود نش خ
کــه بــه رغــم نبودنــش در ســاختار قانــون اساســی، در 
ــرد  ــم می گی ــه جــای مجلســی تصمی ــن ب مســئله ی بنزی
ــا  ــا اعمالــی چــون نظــارت اســتصوابی و ی کــه خــود ب
نهادهایــی ماننــد شــورای نگهبــان و شــورای نگهبان دوم 
ــه(  ــکل گرفت ــت ش ــخیص مصلح ــس تش ــه در مجل )ک
تضعیــف شــده اســت. البتــه تضعیــف جمهوریــت فقــط 
مختــص بــه مجلــس نیســت. نهــاد ریاســت جمهــوری 
هــم بــه واســطه ی نظــارت اســتصوابی و البتــه حضــور 
ــر  ــه روز قدرتمندت ــه روز ب ــان، ک ــت پنه ــگ دول پررن
ــال  ــه کام ــانده ک ــی رس ــه جای ــرایط را ب ــود، ش می ش
ــی از  ــاع روحان ــت. دف ــده اس ــه ش ــردم بیگان از رای م
ــن  ــی ای ــه خوب ــای او ب ــا و قهقهه ه ــرکوب، تهدیده س

ــت،  ــد گف ــب کالم بای ــد. در ل ــن می کن ــئله را روش مس
وجــود نهادهــای مــوازی در کشــور بــه گونــه ای رشــد 
یافتــه اســت کــه نهادهــای انتخابــی اساســا دیگــر 
ــزرگ  ــی ب ــی قفل ــد و گوی ــکان سیاســت ورزی ندارن ام
بــر پیکــره ی آنــان خورده اســت. سیاســت های کالن 
ــی  در جــای دیگــر تعییــن می شــوند و نهادهــای انتخاب
بازوهــای اجرایــی آن هســتند و نــه مداخله گــر در 

 . ی هــا تصمیم گیر
آبــان 98 محــل تالقــی دو بحــران فــوق اســت. از یــک 
ــرد  ــازی ها ط ــه در تصمیم س ــهروندان از مداخل ــو ش س
ــا  ــن تصمیم گیری ه ــر همی ــوی دیگ ــوند و از س می ش
تلــه ی فضایــی را تنگ تــر کــرده و یــا شــهروندان را بــه 
ــد. درنظــر گرفتــن هــر کــدام  ســمت آن ســوق می دهن
از بحران هــا بــدون دیگــری، نه تنهــا تبیینــی غلــط 
ــد،  ــت می ده ــه دس ــور ب ــر کش ــال حاض ــرایط ح از ش
ــا  ــه خط ــا را ب ــی، م ــر سیاس ــکل گیری ام ــه در ش بلک

می انــدازد.
ــا نظــر گرفتــن مقدمــه ی فــوق تــالش می کنــم  حــال ب
بــه ســوال نخســت یعنــی امــکان سیاســت ورزی پــس از 

آبــان 98 بپــزدازم. 
اگــر سیاســت را لحظــه ای کــه مســتضعفین و مطــرودان، 
امــکان بروزشــان فراهــم می شــود و امــر سیاســی را بــه 
تعبیــر ارســطو تالشــی بــرای بهبــود وضعیــت زندگــی 
ــران  ــی ای ــای فعل ــی در فض ــر سیاس ــم، آن گاه ام بدانی
ــته  ــر داش ــوع را مدنظ ــن دو موض ــدی از ای ــد پیون بای

در لب کالم باید گفت، 
وجود نهادهای موازی در 

کشور به گونه ای رشد 
یافته است که نهادهای 

انتخابی اساسا دیگر امکان 
سیاست ورزی ندارند 

و گویی قفلی بزرگ بر 
پیکره ی آنان خورده است

‘

‘
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آلترناتیو وضع فعلی نه فرد و 
نه جریان خاص، بلکه یک 

دموکراسی اجتماعی است که 
مطرودان اقتصادی-سیاسی 

بتوانند خود را، در آن تحقق 
بخشند. راه تحقق این امر 

نه از صندوق رای، که دیگر 
مدخلی برای بحث کنونی 
ما نیست، بلکه از کنش و 
مقاومت جمعی می گذرد

‘

‘

ــا کــه کنــش سیاســی نه تنهــا بایــد  ــه ایــن معن باشــد. ب
پاســخی بــه دو بحــران فــوق، بــه ســبب بهبــود شــرایط 
زندگــی بــه دســت دهــد، بلکــه بایــد بتوانــد آن هایــی 
کــه هیــچ ســهم یــا بخــش خاصــی از جامعــه ندارنــد 

را نیــز بســیج کنــد.
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــه خوب ــوق ب ــئله ی ف درک مس
ــر  ــور، دیگ ــی کش ــرایط فعل ــی در ش ــت انتخابات سیاس
ــی  ــران زده ی فعل ــرایط بح ــه ش ــخی ب ــد پاس نمی توان
بدهــد. چراکــه نهادهــای انتخاباتــی نــه دیگــر می تواننــد 
مطــرودان را نمایندگــی کننــد و نه امکانی بــرای مداخله 
در وضــع موجــود بــرای تغییــر سیاســت های کالن 
ــات  ــم انتخاب ــر تحری ــرف دیگ ــد. از ط ــادی دارن اقتص
کــه ایــده ی ســالیان دراز اســت هــم نمی توانــد دوایــی 
ــدادن را  ــا رای ن ــرا اساس ــد، زی ــا باش ــی م ــر درد فعل ب
ــرد.  ــاب ک ــی حس ــش سیاس ــوان کن ــی نمی ت ــه تنهای ب
بنابرایــن مقصــود از عبــور از سیاســت انتخاباتــی، 
ــدوق رای  ــه صن ــی از هــر کنــش معطــوف ب اعتبارزدای
ــد فرامــوش کــرد کــه مشــکل نفــس  ــه نبای اســت. البت
انتخابــات نیســت کــه بــرای بدســت آوردن آن ســالیان 
دراز از مشــروطه تاکنــون مبــارزه شــده، بلکــه بحــث بر 
ســر آن اســت کــه بــه دلیــل بحــران جمهوریــت اساســا 
ــد  ــدوق رای نمی توانن ــده از صن ــای برآم ــر نهاد ه دیگ
عالجــی بــر بحران هــای افسارگســیخته ی فعلــی باشــند. 
بنــا بــر همیــن دلیــل اساســا انتخابــات دیگــر موضــوع 
ــن  ــا نیســت. بنابرای ــی م ــت کنون ــی در وضعی امرسیاس

سیاســت  جایگزیــن  آلتارناتیــو  شــکل دهی  بــرای 
انتخاباتــی بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه در گام اول 
ــه سیاســت های  ــن ب ــه گفت ــل از خــالل ن سیاســت بدی
انتخاباتــی شــکل می گیــرد. بازگشــت بــه مــردم و 
ــرای  ــی ب ــد راه ــی می توان ــتی مردم ــکل گیری سیاس ش
خــروج از وضعیــت بحــران زده ی کشــور باشــد. بــه آن 
ــزرگ،  ــای کوچــک و ب ــا ایجــاد مفاومت ه ــه ب ــا ک معن
فضایــی بــرای شــکل دهی کنشــی جمعــی فراهــم 
ــم کــه  ــد تــالش کنی ــن موضــوع بای ــار ای شــود. در کن
ــت های  ــا سیاس ــا ب ــه تنه ــع ن ــی بدی ــاد گفتمان ــا ایج ب
ــور  ــه به ط ــم، بلک ــدی کنی ــی مرزبن ــادی نئولیبرال اقتص
توامــان بحــران دموکراســی فعلــی را نیــز هــدف قــرار 
دهیــم. بــدون شــک ایــن گفتمــان بــه خوبــی می توانــد 
بــا اپوزیســیون حامــی جنــگ و تحریمــی کــه در منطــق  
ــا شــرایط فعلــی  ــی ب سیاســی و اقتصــادی خــود تفاوت
ــو  ــن آلترناتی ــد. بنابرای ــدی جــدی کن ــز مرزبن ــدارد نی ن
ــه  ــاص، بلک ــان خ ــه جری ــرد و ن ــه ف ــی ن ــع فعل وض
یــک دموکراســی اجتماعــی اســت کــه مطــرودان 
آن تحقــق  را، در  بتواننــد خــود  اقتصادی-سیاســی 
بخشــند.2 راه تحقــق ایــن امــر نــه از صنــدوق رای، کــه 
دیگــر مدخلــی بــرای بحــث کنونــی مــا نیســت، بلکــه 
ــه  ــی ک ــذرد. کنش ــی می گ ــت جمع ــش و مقاوم از کن
ــان و  ــاره ی خیاب ــری دوب ــاز پس گی ــرو ب ــاید در گ ش

ــا 88 و 57 اســت. ــدی تاریخــی ب ایجــاد پیون

2- در شماره ی دوم نشریه 
انکار با عنوان »دموکراسی 
علیه دموکراسی« به طور 

مفصل به این مسئله پرداخته 
شده است.
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قانوناساسی،قانونیمتروک
هستی امیری

در طــول چهــل ســال گذشــته از انقــالب 57، در 
وظایــف  و  اختیــارات  مختلــف،  زمانــی  بازه هــای 
نهادهــای تعریف شــده در قانــون اساســی از آن هــا 
گرفتــه شــده و یــا بــا تشــکیل نهادهــای مــوازی عمــال 
ــود  ــردم ب ــد م ــورد تأیی ــه م ــی ک ــری از ارکان تصمیم گی
ــرار  ــی ق ــای فراقانون ــار نهاده ــده و در اختی ــارج ش خ

ــت. ــه اس گرفت
پــس از اعتراضــات مردمــی دی مــاه ســال 96 کــه نشــان 
ــر  ــار ب ــادی و فش ــق اقتص ــای عمی ــود بحران ه از وج
ــه ریاســت  ــری و ب ــا دســتور رهب فرودســتان داشــت، ب
ــازی  ــه و خنثی س ــرای مقابل ــورایی ب ــور، ش رئیس جمه
ــا حضــور ســران ســه  ــکا ب تحریم هــای اقتصــادی آمری
قــوه و نمایندگانــی از هــر ســه قــوه ی قضائیــه، مقننــه و 
مجریــه تشــکیل شــد. ایــن شــورا در آبــان مــاه ســال 98 
بــا اعــالم افزایــش قیمــت بنزیــن و دو نرخــی شــدن آن 
تردیدهــای جــدی در جایــگاه رأی مــردم و قــوه ی مقننه 
ــش  ــم افزای ــرد. تصمی ــاد ک ــالمی ایج ــوری اس در جمه
ــا اعتراضــات مردمــی گســترده در  ــن کــه ب قیمــت بنزی
ســطح کشــور همــراه بــود نشــان از مخالفــت مــردم بــا 

اســاس ایــن تصمیــم و نحــوه ی اعــالم آن داشــت.
بــا پیشــنهاد و تأییــد رهبــری، شــورای عالــی هماهنگــی 
ــال  ــاه س ــت  م ــوا در اردیبهش ــه ق ــران س ــادی س اقتص
تشــکیل  اقتصــادی  بحران هــای  حــل  بــرای   97
یک صد و دهــم  اصــل  در  اساســی  قانــون  در  شــد. 
ــت و  ــده اس ــا ش ــری احص ــارت رهب ــف و اختی وظای
مشــخصا خــارج از ایــن مــوارد رهبــری اختیــاری 
ــی  ــورا مبتن ــن ش ــکیل ای ــتور تش ــت. دس ــد داش نخواه
ــوده و  ــری نب ــی رهب ــارات قانون ــک از اختی ــر هیچ ی ب
بنــا بــر هیچ یــک از بندهــای اصــل یک صد و دهــم 
ــت  ــن اس ــت. ممک ــه نیس ــل توجی ــی قاب ــون اساس قان

ایــن شــبهه ایجــاد شــود کــه بنــا بــر بنــد هشــتم اصــل 
ــادی  ــرق ع ــه از ط ــی ک ــل معضالت ــم ح یک صد و ده
قابــل حــل نیســت، بــر عهــده ی رهبــری خواهــد بــود. 
امــا حــل همیــن معضــالت نیــز بایــد از طریــق مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام باشــد نــه تشــکیل شــورایی 
غیرقانونــی و مــوازی بــا نهادهــای دیگــر. دســتور 
ــی ای  ــای حکومت ــان حکم ه ــن شــورا از هم تشــکیل ای
اســت کــه  جمهوریــت را طــی ایــن ســال ها در کشــور 
تضعیــف کــرده و تــا مــرز نابــودی پیــش بــرده اســت.
ایــن شــورا و تصمیماتــش نــه تنهــا جمهوریت را نشــانه 
ــار انحصــاری قــوه ی مقننــه را  رفتــه اســت، بلکــه اختی
ــون اساســی جمهــوری  ــه اســت. در قان ــز از آن گرفت نی
اســالمی تنهــا نهــاد قانون گــذار مجلــس شــورای 
اســالمی اســت و تنهــا طرح هــا و لوایحــی کــه بــا طــی 
مراحــل قانونــی بــه تصویــب ایــن مجلــس برســند بــه 
قانــون تبدیل شــده و الزم االجــرا خواهنــد بــود. مجلــس 
ــه  ــذاری ب ــق قانون گ ــض ح ــکان تفوی ــواردی ام در م
ــوردی  ــا به صــورت م ــی خــود و ی کمیســیون های داخل
ــرژی  ــت را دارد. هرســاله قیمــت حامل هــای ان ــه دول ب
ــا  ــی و ب ــت پیش بین ــط دول ــه توس ــه ی بودج در الیح
ــای  ــر قیمت ه ــی می شــود. تغیی ــس قانون ــب مجل تصوی
حامــل انــرژی همــان تغییــر ارقــام بودجه ســالیانه اســت 
کــه قانونــا بایــد بــه تصویــب مجلــس شــورای اســالمی 
برســد کــه در تغییــرات اخیــر در نــرخ بنزیــن مجلــس 
ــه  ــرات ب ــن تغیی ــداده و ای ــکیل ن ــه ای تش ــچ جلس هی

ــدگان نرســید. تصویــب نماین
ــی  ــون اساس ــاه و دوم قان ــل پنج ــر اص ــا ب ــه بن درحالی ک
بودجــه ی ســاالنه کل کشــور بــه ترتیبــی کــه در قانــون 
بــرای  تهیــه و  از  طــرف دولــت  مقــرر می شــود 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــب ب ــیدگی و تصوی رس

 ممکن است این شبهه 
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تســلیم می گــردد. هرگونــه تغییــر در ارقــام بودجــه نیــز 
ــور  ــود. حض ــد ب ــون خواه ــرر در قان ــب مق ــع مرات تاب
رئیــس قــوه ی مقننــه نیــز نمی توانــد نشــانه ای از 
ــن  ــات ای ــه مصوب ــدگان نســبت ب رضایــت ســایر نماین
شــورا باشــد، زیــرا نمایندگــی امــری قائــم بــه شــخص 
بــوده و در هیــچ حالتــی امــکان انتقــال ایــن اختیــار بــه 

ــدارد. ــس وجــود ن ــس مجل ــی رئی ــردی دیگــر حت ف
ــی  ــز برخ ــت نی ــش قیم ــی افزای ــالم عموم ــس از اع پ
نماینــدگان تالش هایــی بــرای تشــکیل جلســه در 
مجلــس و برگردانــدن قیمــت بــه وضــع ســابق کردنــد 
کــه نهایتــا بــا اعــالم موافقــت رهبــری ایــن نماینــدگان 
نیــز طــرح خــود را پــس گرفتنــد. ایــن رونــد گویــای 
ــوری  ــات جمه ــردم در تصمیم ــس و م ــگاه مجل جای
ــور  ــی در کش ــون اساس ــرر قان ــض مک ــالمی و نق اس
اســت کــه اگــر ایــن رونــد تبدیــل بــه رویــه در کشــور 
گــردد عمــال تصویــب بودجــه ســالیانه، سیاســت گذاری  
ــور  ــی در ام ــای قانون ــود نهاده ــی و وج ــی و مال پول

اقتصــادی بی معنــا می شــود.
عــالوه بــر تشــکیل غیرقانونــی ایــن نهــاد و تعارضــات 
وظایــف و اختیــارات آن بــا ســایر نهادها، ســازوکارهای 
ــاق  ــت. ات ــوده اس ــفاف نب ــز ش ــز هرگ ــی آن نی داخل
فرماندهــی ایــران کــه نــام دیگــر شــورای عالــی 
ــچ  ــروز هی ــا ام هماهنگــی اقتصــادی ســران قواســت ت
صورت جلســه و مصوبــه ای را به صــورت عمومــی 
ــی آن  ــه ی داخل ــی  آیین نام ــت و حت ــرده اس ــر نک منتش
در اختیــار عمــوم قــرار نگرفتــه اســت. تنهــا از رویــه ی 
ــم  ــس از تصمی ــه پ ــرد ک ــتنباط ک ــوان اس موجــود می ت
ــری  ــالغ رهب ــد و اب ــا تأیی ــات ب ــورا، مصوب ــن ش ای
ــر  ــا منج ــه نتیجت ــازوکاری ک ــوند. س ــرا می ش الزم االج
ــب  ــای منتخ ــت گذاری نهاده ــکان سیاس ــلب ام ــه س ب
مــردم می گــردد و تبدیل شــدن آن هــا بــه نهادهایــی کــه 
صرفــا اجراکننــده ی مصوبــات هســتند را به همــراه دارد. 
همچنیــن نــوع تشــکیل ایــن شــورا و انتخــاب اعضــای 
ــن  آن نشــان می دهــد مســئولیت همــه ی تصمیمــات ای
شــورا  متوجــه رهبــری خواهــد بــود زیــرا ایــن شــورا 

ــرد.                                              ــری می گی ــود را از رهب ــروعیت خ مش
ترکیــب شــورا ترکیبــی از نهادهــای قانون گــذار و 
ــوه ی  ــدگان ق ــی اســت. حضــور نماین ــی و نظارت اجرای
قضائیــه )رئیــس قــوه قضائیــه، معــاون اول قــوه قضائیــه 
و دادســتان کل کشــور( بــه معنــای دخالــت ایــن افــراد 
ــه  ــوا ک ــک  ق ــال تفکی ــت و عم ــی اس ــور اجرای در ام
ــت،  ــی اس ــون اساس ــم قان ــل پنجاه و هفت ــتفاد از اص مس
ــرد. نتیجــه ی عملــی از بیــن رفتــن  ــر ســؤال می ب را زی
ــا  ــرد ی ــروز ف ــر ام ــه اگ ــت ک ــن اس ــوا ای ــک ق تفکی
افــرادی بخواهنــد از تشــکیل و تصمیمــات ایــن شــورا 

شــکایت کننــد بایــد شــکایت را نــزد قــوه ای ببرنــد کــه 
ســه مقــام اصلــی آن عضــو ایــن شــورا هســتند.

ــناخت  ــد ش ــورا نیازمن ــن ش ــات ای ــکایت از تصمیم ش
جایــگاه ایــن مصوبــات در سلســله مراتب قانونــی اســت 
ــا روشــن شــدن ســازوکارهای شــورا  جایگاهــی کــه ت
مبهــم خواهــد مانــد. اگر بــا ابزارهــای حقوقی و تفاســیر 
دموکراتیــک از قانــون اساســی، جایــگاه مصوبــات ایــن 
ــس  ــه در مجل ــادی ک ــون ع ــر از قان ــورا را پایین ت ش
تصویــب می شــود بدانیــم؛ آنــگاه می تــوان ابطــال ایــن 
مصوبــات را از دیــوان عدالــت اداری درخواســت کــرد. 
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه گروهــی نیــز بــا تفاســیر 
ــه  ــه ب ــی ک ــگاه مصوبات ــون اساســی جای خاصــی از قان
ــی  ــون اساس ــر از قان ــد را باالت ــری می رس ــد رهب تأیی
ــن  ــت چنی ــی اس ــد و طبیع ــرع می دانن ــای ش ــم پ و ه
ــد. ــراض را ســلب می کن ــه اعت تفســیری امــکان هرگون
ــه  ــا ب ــورا بن ــن ش ــکیل ای ــت تش ــوان گف ــا می ت نهایت
ــا  ــی اســت و مســئولیتی کــه بن ــل متعــدد غیرقانون دالی
ــت از  ــوده اس ــه ب ــوه ی مقنن ــا ق ــی ب ــون اساس ــر قان ب
ــده  ــورایی داده ش ــه ش ــارج و ب ــس خ ــارات مجل اختی
ــت و  ــده اس ــف نش ــی تعری ــچ قانون ــه در هی ــت ک اس
ــش از  ــت بی ــس از گذش ــز پ ــی آن نی ــازوکار داخل س
ــان  ــر نش ــات اخی ــت. اتفاق ــخص نیس ــال مش ــک س ی
می دهــد شــورایی کــه بــرای حــل معضــالت اقتصــادی 
تشکیل شــده بــود خــود بــا تصمیــم افزایــش فشــار بــر 
ــی  ــی کارای ــا حت ــد اساس ــار کم درآم ــتان و اقش فرودس
ــد  ــوراها می توان ــن ش ــود ای ــدارد. وج ــم ن الزم را ه
ــر  ــی را زی ــون اساس ــادی از قان ــای زی ــا بخش ه نهایت
ســؤال بــرده و اعتمــاد عمومــی بــه اجــرای قانــون را از 
ــار  ــن اختی ــرد. نادیدهگرفت ــن بب ــت از بی طــرف حاکمی
همــان  قانون گــذاری  امــر  در  مجلــس  انحصــاری 
حــذف مــردم و نقــض حــق تعییــن سرنوشــت اســت 
ــران  ــردم در ســاختار سیاســی ای ــگاه م ــا جای ــه نتیجت ک
ــدی  ــی ج ــا ابهام ــود ب ــای موج ــه رویه ه ــا توج را ب
روبــه رو کــرده اســت. مجلــس کــه نمــاد اراده و ظهــور 
خواســت مــردم شــناخته می شــود بــا تشــکیل شــورای 
ــد  ــوه و تأیی ــه ق ــران س ــی اقتصــادی س ــی هماهنگ عال
ــده  ــیه رانده ش ــه حاش ــری ب ــط رهب ــات آن توس مصوب

اســت.
حکم هــای حکومتــی در ایــن ســال ها تــوان حــل 
ــار بحــران جمهوریــت  بحران هــا را نداشــته اند و هــر ب
ــد.  ــان کردن ــی نمای ــاختارهای سیاس ــور و س را در کش
ــزوم  ــود ل ــای موج ــات و رویه ه ــه ابهام ــه ب ــا توج ب
بازنگــری در قانــون اساســی بیش ازپیــش احســاس 

می گــردد.

اگر با ابزارهای حقوقی و 
تفاسیر دموکراتیک از قانون 

اساسی، جایگاه مصوبات 
این شورا را پایین تر از 

قانون عادی که در مجلس 
تصویب می شود بدانیم؛ آنگاه 

می توان ابطال این مصوبات 
را از دیوان عدالت اداری 

درخواست کرد

حضور رئیس قوه ی مقننه نیز 
نمی تواند نشانه ای از رضایت 

سایر نمایندگان نسبت به 
مصوبات این شورا باشد، 

زیرا نمایندگی امری قائم به 
شخص بوده و در هیچ حالتی 

امکان انتقال این اختیار به 
فردی دیگر حتی رئیس 

مجلس وجود ندارد.
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جمهوریِتبیقرار
پدرام امیریان

چــرا حــوادث آبــان 98، ضــرورت تدویــن یــک پیمــان 
ــر کــرده اســت؟ ــد را اجتناب ناپذی اجتماعــی جدی

1. جان رالز نظریه پرداز سیاسی زمانی نوشته بود:
»در زمــان مشــخصی بــه ســبب رخدادهــا و پیشــامدهای 
ــاس  ــا براس ــت صرف ــخص عدال ــول مش ــف، اص مختل
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــای درگی ــول گروه ه ــورد قب ــازش م س
موجــود  نهادهــای سیاســی  کار  قــرار  و  اســاس  و 
»ســازش«  مفهــوم  از  رالــز  کــه  آنچــه  می شــوند«. 
ــم  ــوم مه ــه مفه ــک ب ــش نزدی ــته کم و بی ــر داش ــد نظ م
»اجمــاع   : اوســت  سیاســی  فلســفه ی  در  دیگــری 
رالــز   )overlapping consensus( همپــوش« 
معتقــد بــود پیمــان اجتماعــی میــان شــهروندان و 
حاکمــان می بایســت براســاِس موازیــن عدالــت منعقــد 
شــود. آنچــه کــه ضــرورت انعقــاد ایــن پیمــان را 
اجتناب ناپذیــر می ســازد، مســئله ی تعــارض اســت. 
حقــوق  و  سیاســی  فلســفه ی  نظریه پــردازان  ســایر 
ــر  ــف ام ــت تعری ــه ی عزیم ــز نقط ــدرن نی ــی م عموم
ــد.  ــم کرده ان ــارض فه ــوم تع ــدار مفه ــی را در م سیاس
بــه محــض پذیــرش ایــن گــزاره کــه، تعــارض نتیجــه ی 
ــای دو  ــم پ ــت ک ــت، دس ــی اس ــت جمع ــی زیس منطق
ــازش  ــم. س ــازش و تنظی ــد : س ــان می آی ــه می ــوم ب مفه
و تنظیــم اگــر پاســخ های منطقــی بــه تعارضــات پدیــد 
آمــده در حیــات جمعــی بشــر باشــد، پرســش بنیادیــن 

ــت. ــم« اس ــای تنظی ــازش« و »مبن ــای س ــاال از »معن ح
ــز، معنــای ســازش روشــن تر از  ــا دقــت در گفتــار رال ب
پیــش می شــود. رالــز بــا پیــش کشــیدن مفهــوم اجمــاع 

ــان  ــه می ــی ســخن ب ــی جمع ــی توافق ــوش، از نوع همپ
مــی آورد کــه  نقطــه ی آغــاز آن پذیــرش تعــارض میــان 
ــی  ــوش، پیمان ــاع همپ ــف اســت. اجم ــای مختل گروه ه
ــان  ــردم را چون ــور م ــع جمه ــه مناف ــت ک ــی اس حداقل
ــالل  ــترانده و از خ ــان گس ــر آن ــر س ــر ب ــری فراگی چت
گفتگویــی جمعــی و آزاد نظــم و تنســیق پیــدا می کنــد. 
پیمانــی کــه می بایســت از دل ســاز و کاری مقبــول و 
ــه جمیــع منافــع و مطالبــات  ــا نظرداشــت ب ــی و ب حقان
ــی را اســاس  ــز چنیــن پیمان ــد. رال ــد آی شــهروندان پدی
و قــرار »نهادهــای سیاســی« قلمــداد می کنــد. ایــن 
ــه ماهیــت پیمــان ارجــاع  ــز ب نقطــه مهــم در اشــاره رال
دارد. پیمانــی کــه ارتبــاط و کارویــژه نهادهــای سیاســی 
را پیش بینــی می کنــد، از یــک ســو پیمانــی اســت 
تاسیســی و از ســوی دیگــر واجــد ایــن معنــا کــه تمامــی 
ــی می بایســت  ــای سیاس ــم از نهاده ــت اع ارکان حاکمی
ــد.  ــش یابن ــان، آرای ــق همپوش ــان تواف ــت هم در خدم
ــان  ــازش، هم ــه س ــکل و نتیج ــت و ش ــن ماهی بنابرای
لحظــه ی تاســیس یــا قــرارداد اساســی و ســازمان دهنده 

اســت.
ــال  ــازش، ح ــن س ــت ای ــدن ماهی ــن ش ــد از روش بع
نوبــت بــه تدقیــق مفهــومِ تنظیــم می رســد. بــا پذیــرش 
ــان  ــان می ــاع همپوش ــر اجم ــی ب ــازش مبتن ــه س آن ک
ــده  ــی تنظیم کنن ــان از ماهیت ــا حکمران ــردم ب ــور م جمه
ــر  ــی جــدی ب و ســازمان دهنده برخــوردار اســت، نگران
ــرده  ــن تنظیم گــری اســت. پرســش بی پ ســر کیفیــت ای
آن اســت کــه حکمرانــان پــس از انعقــاد پیمانــی جمعی، 

به محض پذیرش این 
گزاره که، تعارض نتیجه ی 

منطقی زیست جمعی 
است، دست کم پای دو 

مفهوم به میان می آید : 
سازش و تنظیم
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نیــز پیــدا کــرد. اگــر از دیربــاز تــا امــروز عدالــت را بــه 
مثابــه ی برابــری، اعتــدال، توزیــع متــوازن، منــع تبعیض، 
ــر، انصــاف، وفــاداری و... تعریــف  ایجــاد فرصــت براب
کرده انــد، بــه نظــر می رســد بازگشــت بــه همــان 
ــت  ــوم عدال ــی مفه ــواری و دیریاب ــز، دش ــزاره ی رال گ
ــا  ــت ی ــور از عدال ــز تص ــد. رال ــم کن ــل فه ــز، قاب را نی
ــن  ــردم را مهم تری ــور م ــان جمه ــت می ــاس عدال احس
ســنجه ی ایــن مفهــوم قلمــداد کــرده و مفهــوم سیاســی 
و حقوقــی عدالــت را بــه ترتیباتــی همچــون ســازش و 

ــد. ــره می زن ــی گ ــای سیاس ــم نهاده تنظی
ــز  ــده از رال ــل ش ــش نق ــه پی ــات جمل ــاال مختص ح
ــی  ــای سیاس ــرگاه تنش ه ــت: ه ــش اس ــن تر از پی روش
ــان شــهروندان  و احســاس بی عدالتــی و تبعیــض در می
ــه  ــه داری ب ــات دامن ــان؛ تعارض ــا حاکم ــاط ب و در ارتب
ــر  ــی اجتماعــی ب ــد پیمان وجــود آورد، راه حــل، تجدی
اســاس توافــق و رضایتــی جمعــی میــان همه ی مــردم با 
حاکمــان بــرای بازچینــش نهادهــای سیاســی بــر اســاس 
ــه الزم نیســت  ــت اســت، ضابطــه ای ک ضابطــه ی عدال
ــدان ســخت گرفــت؛ عدالــت همــان  ــای آن چن در معن
ــای  ــن تنش ه ــه از بط ــت ک ــی اس ــت و سازش خواس
عمیــق سیاســی از میــان مطالبــات مــردم، ســر بــرآورده 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــای حکمران ــد مبن و بای
2. حــوادث آبــان 98 از منظــر زمینــه ی اعتــراض، 
حاکمیــت  رواداری  ســنجش  و  معتــرض  ســوژه ی 
ــت.  ــده اس ــی و پیچی ــری چندوجه ــات، ام ــا اعتراض ب
ــی  ــر تحلیل های ــر س ــوان ب ــا می ت ــال ام ــن ح ــا ای ب
ــد  ــه قص ــت. بی آنک ــق داش ــش تواف ــی، کم و بی حداقل
تحلیــل دقیــق مختصــات حــوادث آبــان مــاه را داشــته 
ــر  ــوادث اخی ــی ح ــای بحران ــه گره ه ــا ب ــیم صرف باش
ــن  ــات ای ــالل آن مختص ــا از خ ــت ت ــم پرداخ خواهی

ســازیم. روشــن تر  را  تنش هــا 
آنچــه کــه میــان قریــب بــه اتفــاق تحلیل گــران درباره ی 
ــران  ــت، بح ــترک اس ــاه، مش ــان م ــوادث آب ــل ح تحلی
معیشــتی بــه عنــوان لنگــرگاه اصلــی نارضایتی هاســت. 
بحرانــی کــه بی هیــچ تردیــد نــه صرفــا از بطــن  
ــر شــدن  ــرای 3 براب ــی ب ــم نیمه شــب جمعــه مبن تصمی
ــادی  ــت های کالن اقتص ــه از سیاس ــن، بلک ــای بنزی به
کــه در دو دهــه ی اخیــر شــتاب افسارگســیخته ای یافتــه 

ــه اســت. اســت، نشــات گرفت
ــئولیت زدایی  ــر آن مس ــه و اث ــه نتیج ــت هایی ک سیاس

از دولــت نســبت بــه تامیــن نیازهــای معیشــتی و 
ــوده  ــهروندان ب ــی ش ــی زندگ ــت حداقل ــن کیفی تضمی
ــالح و  ــن اص ــروی کار از بط ــازی نی ــت. موقتی س اس
آیین نامه هــای  و  قانــون  از  دیگرگــون  تفســیرهای 
ــت  حــوزه ی کار، کم رنــگ شــدن ایفــای وظیفــه ی دول
واگــذاری  آمــوزش،  و  بهداشــت  حوزه هــای  در 
بلوک هــای  بــه  عمومــی  امــوال  افسارگســیخته 
تنهــا  و...  عنــوان خصوصی ســازی  تحــت  قــدرت 
ــوازات  ــه م ــود کــه ب ــی ب بخشــی از سیاســت های کالن
ــای  ــدید درآمده ــش ش ــی و کاه ــای بین الملل تحریم ه
نفتــی و ناتوانــی دولــت در اخــذ مالیــات از بنگاه هــای 
بــزرگ نهادهــای حاکمیتــی، شــرایطی را رقــم زده کــه 
ــن  ــهروندان در نازل تری ــان ش ــت در می ــاس عدال احس
ســطح خــود قــرار گرفتــه و بــه دنبــال آن هــر از چنــد 
گاهــی انباشــت خشــم عمومــی نســبت بــه حمکرانــی 

ــد. ــز می کن ــر ری ــان، س ــه حاکم ناعادالن
 امــا آنچــه کــه وجهی ســاختاری بــه بحران معیشــت در 
نظــم سیاســی ســال های اخیــر بخشــید، یکدســت شــدن 
هرچــه بیشــتر کلیــت حاکمیــت در مقــام انــواع نهادهای 
ــود.  ــت ها ب ــه از سیاس ــبرد این گون ــرای پیش ــی ب سیاس
مجلــس، دولــت، نظامیــان، نهادهــای حاکمیتــی درون و 
ــه اتفــاق احــزاب  ــون اساســی و قریــب ب بیــرون از قان
و جریان هــای سیاســی موجــود، یــا تفــاوت رویکــردی 
چندانــی بــر ســر پیشــبرد ایــن سیاســت های کالن 
ــوان  ــر مســیر آن نات ــا در تغیی اقتصــادی نداشــته اند و ی
ــی نهادهــای سیاســی  ــا پدیــدار شــدن ناتوان ــد. ب بوده ان
اعــم از قــوای ســه گانه و احــزاب واســطه و نیروهــای 
ــت و ایجــاد احســاس آن در  ــن عدال اجتماعــی در تامی
ــوع  ــار وق ــد انتظ ــا زود بای ــر ی ــهروندان، دی ــان ش می
ــات  ــروز اعتراض ــی و ب ــی و اجتماع ــای سیاس تنش ه

می کشــیدیم.
فریــاد  معنــا  یــک  در  مــاه،  آبــان  اعتراضــات 
ســازش ناپذیری شــهروندان بــا حاکمیــت بــر ســر 
اصــول عدالــت بــود. همــراه شــدن ایــن اعــالم 
واکنــش  بــا  شــهروندان  ســوی  از  ســازش  عــدم 
ــرای  ــی ب ــر از ناتوان ــانی دیگ ــا نش ــرکوب گرایانه ام س
حــل مســئله از ســوی حاکمیــت تلقــی می شــود .
ــای  ــر مبن ــی ب ــی اجتماع ــد پیمان ــر ضــرورت تجدی اگ
کــه  بدانیــم  لحظــه ای  در  را  همپــوش  اجماعــی 
ســازش ناپذیری شــهروندان بــا حاکمیــت بــر ســر 

هرگاه تنش های سیاسی و 
احساس بی عدالتی و تبعیض 

در میان شهروندان و در 
ارتباط با حاکمان؛ تعارضات 
دامنه داری به وجود آورد، راه 
حل، تجدید پیمانی اجتماعی 

بر اساس توافق و رضایتی 
جمعی میان همه ی مردم 

با حاکمان برای بازچینش 
نهادهای سیاسی بر اساس 

ضابطه ی عدالت است
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اصــول عدالــت، موجــب تنش هــای سیاســی و اجتماعی 
دقیقــه ای  بی تردیــد  آبــان  حــوادث  اســت،  شــده 
تاریخــی بــرای اندیشــه دربــاب ایــن ضــرورت اســت. 
ــی پرمناقشــه  ــاز ماجرای ــن آغ ــی ای ــا در شــرایط فعل ام
ــاع  ــن اجم ــاد ای ــف ایج ــم و کی ــش از ک ــت. پرس اس
همپــوش و چگونگــی تجدیــد پیمــان اجتماعــی جدیــد 
ــی در  ــت در حمکران ــول عدال ــی اص ــت جانمای و کیفی
تنظیمــات نویــن، همــه و همــه پرســش هایی اســت کــه 
ممکــن اســت ضــرورت ایجــاد اجمــاع را بــا خدشــه ای 

جــدی مواجــه ســازد.
بنــد 5 از بخــش راهکارهــای متــن ویراســت دوم 
منشــور جنبــش ســبز در بســتر حــوادث ســال 88 
شــاید معیارهایــی راهگشــا را بــرای پاســخ بــه برخــی از 
ــن کشــوری و از  ــازد: »قوانی ــم س ــن پرســش ها فراه ای
جملــه قانــون اساســی، متونــی همیشــگی و تغییرناپذیــر 
نیســتند. هــر ملتــی ایــن حــق را دارد کــه بــا بازخوانــی 
تجربــه ی خــود و تصحیــح ســیر حرکــت خویــش، بــه 
ــد توجــه  ــا بای ــد. ام ــدام کن ــن جــاری اق اصــالح قوانی

داشــت کــه تنهــا تغییــر و اصالحــی در قانــون اساســی 
ــن  ــی ام ــه در فضای ــرش اســت ک ــورد پذی ــی و م واقع
ــی و  ــوی اجتماع ــره و گفتگ ــد مذاک و آزاد و در فراین
ــی  ــای اجتماع ــار و گروه ه ــه ی اقش ــارکت هم ــا مش ب
ــی  ــی و زورگوی ــب و انحصارگرای ــز از تصل ــا پرهی و ب

ــرد«. صــورت پذی
ــوال  ــاع و اح ــن اوض ــر بنیادی ــد تغیی ــر می رس ــه نظ ب
نظــم سیاســی کنونــی، نــه از خــالل مداخلــه ی خارجــی 
ــای  ــه نیروه ــرانجامی ک ــدازی بی س ــن بران ــه از بط و ن
ــیدن  ــلخ کش ــه مس ــای دوران ب ــودای احی ــل آن س حام
از رهگــذر  بلکــه  را در ســر می پروراننــد،  ژاله هــا 
ــاد  ــی ایج ــه میانج ــخت درون زا« ب ــِی س ــی »جراح نوع
اجماعــی همپوشــان میــان جمهــور مــردم، بــرای حاکــم 
ــد،  ــور می کن ــی عب ــد حمکران ــت در فرآین ــردن عدال ک
ــار  ــن ب ــه ی جراحــی« را ای ــه »هزین ــاوت ک ــن تف ــا ای ب
ــه شــدن خون شــان  ــا ریخت ــرار نیســت، شــهروندان ب ق

ــد. بپردازن

تغییر بنیادین اوضاع و احوال 
نظم سیاسی کنونی، نه از 
خالل مداخله ی خارجی 

و نه از بطن براندازی 
بی سرانجامی که نیروهای 
حامل آن سودای احیای 
دوران به مسلخ کشیدن 

ژاله ها را در سر می پرورانند، 
بلکه از رهگذر نوعی 

»جراحِی سخت درون زا« 
به میانجی ایجاد اجماعی 

همپوشان میان جمهور مردم، 
برای حاکم کردن عدالت در 
فرآیند حمکرانی عبور می کند

‘
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اسطورهیانتخاباتدربرابرواقعیتاعتراضات
رضا خدارحمی

ــده  »فقــط کســی کــه رســالت و خواســت ســاختن آین
ــال را  ــان ح ــی زم ــت انضمام ــد حقیق را دارد، می توان

ــد« ببین
جورج لوکاچ

ــده  ــدل ش ــزی ب ــه چی ــًا ب ــات دقیق ــون انتخاب 1- اکن
ــم و مغشــوش و  ــوط دره ــه الی خط ــه در الب اســت ک
گاه آشــکار و عیــان ســازوبرگ آن، در میــان غوغاهــای 
تبلیغاتــی ایــن یــا آن نامــزدش، در هیجــان کاذبــی کــه 
شــعله ی تنــورش را بایســتی زنــده نــگاه دارد تــا بــازی 
ــده  ــچ »حــق«ی دی ــد، نشــانی از هی ــه یاب ــان ادام همچن
ــت اندرکاران  ــه دس ــت ک ــی اس ــن درحال ــود. ای نمی ش
حفــظ و بازتولیــد وضــع موجــود ســعی دارنــد مســائل 
را از ریشــه های تاریخی شــان جــدا ســازند. آن هــا 
ــان-  ــن منافعش ــا راه تضمی ــه تنه ــد ک ــی می دانن به خوب
همــان چیــزی کــه از قِبـَـل تحمیــل مصلحتــی خصوصی 
ــر مــردم، کســب می کننــد-  ــا عنــوان خیــر عمومــی ب ب
ــه  ــت ک ــه اس ــر جامع ــی ب ــردن صورت های ــم ک حاک
آن چنــان از محتــوای تاریخی-اجتماعــی تهــی گشــته اند 
ــود  ــه خ ــی ب ــگی و طبیع ــن همیش ــره ی قوانی ــه چه ک
ــن صورت هــا در  ــه ای ــز ک ــی نی ــد. نظــام حقوق گرفته ان
آن چــون مجموعــه ای به هم پیوســته و هماهنــگ عمــل 
ــر  ــی را ب ــوای بیرون ــازع ق ــر تن ــواره ُمه ــد، هم می کنن
پیشــانی دارد. اینکــه ایــن نظــام حقوقــی چگونــه مــورد 
ــخ خــود گسســته  ــه از تاری ــرد، چگون ــرار گی تفســیر ق
ــه عنــوان چیــزی داده شــده و موجــود تنهــا قواعــد  و ب
ــت  ــه موجودی ــود ن ــذارده ش ــث گ ــه بح ــی آن ب درون

ــان  ــه ای می ــوان رابط ــه می ت ــه چگون ــی آن، اینک تاریخ
کارکــرد و وجــود اجتماعــی آن یافــت، همــه بــه زمیــن 
ــد  ــم کار می کن ــا چش ــه در آن ت ــته اند ک ــازی ای وابس ب
ــه  ــم ن ــود، آن ه ــان نمی ش ــدرت نمای ــز ق ــزی ج چی

ــرکوب کننده.  ــی س ــه قدرت ــگر بلک ــی آفرینش قدرت
2- خطاســت کــه بینگاریــم سیاســت انتخاباتــی ای کــه 
ــان  ــر اصالح طلب ــان بهت ــه بی ــا ب ــی اصالح طلبان-ی برخ
ــی  ــی زمان ــواره حت ــال و هم ــک- در همه ح بوروکراتی
ــنیده  ــای خــون ش ــه و قطره ه ــط صــدای چکم ــه فق ک
می شــود، بــر طبلــش می کوبنــد، ناشــی از نوعــی 
انحــراف از مســیری راســتین اســت. ایــن تکــرار 
ــت  ــه و جنای ــرار فاجع ــا تک ــه ب ــوت ک ــه  ی دع وقیحان
ــی دارد  ــی برم ــرده از محدودیت ــت، پ ــده اس ــوا ش هم ن
ــد،  ــل می کن ــا تحمی ــر آن ه ــی را ب ــی عین ــه ضرورت ک
همــان ضرورتــی کــه آنــان را از دریافــت تغییــر و درک 
وضعیــت عاجــز ســاخته اســت. ایــن ضــرورت دقیقــًا 
ریشــه در همــان جایــی دارد کــه بناســت نقطه اثــر 
بیانــی  بــه  سیاســی-یا  گروه هــای  همــه ی  عمــل 
بــرای  ثــروت-  و  قــدرت  بســته ی  الیگارشــی های 
کســب رأی باشــد؛ در جامعــه. بنابرایــن ایــن ضــرورت، 
ضرورتــی تاریخــی اجتماعــی اســت نــه عاملــی ذاتــی 
ــده  ــدر ش ــان مق ــن اصالح طلب ــرای ای ــدا ب ــه از ابت ک
ــان  ــوان نش ــی می ت ــی انضمام ــا تحلیل ــا ب ــد. تنه باش
داد کــه چگونــه آنــان بــا قــرار دادن خــود در ورطــه  ی 
ــناخت  ــت  ش ــی محدودی ــر زمان ــش از ه ــال، بی انفع
ــی  ــد، محدودیت ــکار کرده ان ــش را آش ــی خوی اجتماع

اکنون انتخابات دقیقًا به 
چیزی بدل شده است که 
در البه الی خطوط درهم 

و مغشوش و گاه آشکار و 
عیان سازوبرگ آن، در میان 
غوغاهای تبلیغاتی این یا آن 

نامزدش، در هیجان کاذبی 
که شعله ی تنورش را بایستی 

زنده نگاه دارد تا بازی 
همچنان ادامه یابد، نشانی از 
هیچ »حق«ی دیده نمی شود

‘

‘
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ــوی  ــال س ــن انفع ــان. ای ــتی اجتماعی ش ــی از هس ناش
بلکــه  نیســت،  آنــان  انتخاباتــی  سیاســت  مقابــل 
ــان  ــن سیاســت اســت. اصالح طلب برعکــس زاده ی همی
ــر  ــان ب ــد همیشگی ش ــطه ی تأکی ــه واس ــک ب بوروکراتی
حضــور در انتخابــات و دوری از انفعــال، همــان پایــان 
تراژیکــی را بــرای خــود رقــم می زننــد کــه همــواره از 
ــد  ــط تصــور می کنن ــه غل ــا ب ــد. آن ه ــزان بوده ان آن گری
ــت  ــک فهرس ــتن ی ــا بس ــات ی ــرکت در انتخاب ــه ش ک
ــود  ــوب ش ــه محس ــی فعاالن ــد کنش ــی می توان انتخابات
ــی آن  ــه توانای ــطگی ن ــه در بی واس ــه غرق ــی ک درحال
ــد و  ــر دهن ــش را تغیی ــژه( کن ــه موضوع)اب ــد ک را دارن
ــند.  ــوژگی( برکش ــطح فاعلیت)س ــه س ــود را ب ــه خ ن
ــی  ــش از هرزمان ــان بی ــن دســته از اصالح طلب ــون ای اکن
تنهــا نظاره گــر جامعه انــد و انفعــال آنــان نــه بــه 
ــای  ــه معن ــًا ب ــی نکــردن بلکــه دقیق ــچ اقدام ــای هی معن
ــی  ــد دیدگاه ــا نمی توانن ــت. آن ه ــان اس ــل کردن ش عم
تاریخــی اتخــاذ کننــد کــه بــه فراســوی ایــن وضعیــت 
راه بــرد، بلکــه در حصــار قانون-نظــم کــه در نظــر آنــان 
ــه  ــده اند. ب ــوس ش ــت، محب ــی اس ــی فراتاریخ انتزاع
ــادر  ــان ق ــه اصالح طلب ــم ک ــا شــاهد آنی ــل م ــن دلی همی
ــدی  ــه ی فرآین ــه مثاب ــی ب ــات اجتماع ــه درک موضوع ب
اجتماعــی تاریخــی نیســتند بلکــه گرفتــار جهانــی 
ــده ای  ــته و آین ــا گذش ــرای آن ه ــد. ب ــده آمده ان داده ش
وجــود نــدارد بلکــه زمان حــال خــود را در ایســتایی اش 
بــر آن هــا حقنــه کــرده اســت؛ ایســتایی و ســکونی کــه 
در آن رابطــه ی همــه ی دســتاوردهای انســانی بــا تاریــخ 

ــت. ــته اس ــدوش گش مخ
3- آنــان تنهــا زمانــی از ایــن گرفتــاری رهــا می شــوند 
ــه شــناخت ریشــه های تاریخــی خودشــان  ــدا ب ــه ابت ک
نائــل شــوند و آرمان هــای جنبــش اجتماعــی اصالحــات 
را نــه بــه صــورت آرمان هایــی بیرونــی و انتزاعــی کــه 
ــه ی  ــه مثاب ــل شــوند بلکــه ب ــه تحمی ــر جامع بناســت ب
ــد.  گرایــش تحــول عینی-انضمامــی خــود جامعــه ببینن
ــد،  ــدام از آن می گوین ــا م ــه آن ه ــده« ک ــه آین ــد ب »امی
ــی  ــا امکان ــه اســت ت بیشــتر نوعــی توهــم خوش خیاالن
ــان  ــد هم ــن امی ــر ای ــر. روی دیگ ــرای تغیی ــی ب عین
»بایــد«ی اســت کــه مدامــًا در بیانیه هــا می بینیــم؛ 
قــرار می گیــرد و  برابــر »هســت«  بایــدی کــه در 

ــه ای خارجــی بــه صــورت یــک آرمــان انتزاعــی  به گون
ــی  ــود. تصادف ــل ش ــت تحمی ــر وضعی ــت ب ــرار اس ق
نیســت کــه مشــخصه ی اصلــی ایــن »بایــد« ایــن اســت 
کــه همــواره رو بــه ســوی حاکــم دارد نــه مــردم، ایــن از 
ــه  ــک از جامع ــان بوروکراتی ــه اصالح طلب آن روســت ک
بیگانــه گشــته و از شــناخت آن بــه عنــوان یــک کلیــت 
ناتواننــد، بــه همیــن دلیــل  ضــرورت هیــچ »بایــد«ی را 
ــن  ــا ای ــد. ام ــی درک نمی کنن ــول اجتماع از درون تح
موضــوع درواقــع ناشــی از شــکاف عمیــق میــان ذهــن 
ــی  ــورت واقعیت ــه ص ــه ب ــت بیگان ــت، عینی ــن اس و عی
ــه  ــتی ب ــواره بایس ــن هم ــه ذه ــد ک ــگی درمی آی همیش
ــه  ــدون آن ک ــد ب ــن ده ــتوار آن ت ــن ســخت و اس قوانی
ــر  ــن ذهــن ناگزی ــری بگــذارد. بنابرای ــد در آن تأثی بتوان
ــاختن  ــا س ــرو رود و ب ــود ف ــه درون خ ــا ب ــت ت اس
ــای  ــر دنی ــی خــود در تغیی ــر ناتوان ــی، ب ــی اخالق جهان
ــی  ــن جهــان اخالق ــون ای ــرون ســرپوش گــذارد. اکن بی
منشــأ مناســبی بــرای صــدور بایدهــای انتزاعــی اســت. 
دیــدن تمــام مناســبات سیاســی از دریچــه ی ایــن جهــان 
نــه تنهــا تغییــری را در وضعیــت عینــی ایجــاد نخواهــد 
کــرد بلکــه بــه بیگانــه شــدن هرچــه بیشــتر بــا واقعیــت 
ــی منجــر  ــن انتزاع ــی از قوانی ــار شــدن در دنیای و گرفت
می شــود تــا جایــی کــه برخــی اصالح طلبــان مســئله ی 
حصــر رهبــران جنبــش ســبز را نیــز بــه مســئله ای صرفــًا 
ــد. بنابرایــن انســداد سیاســی ای  اخالقــی تقلیــل می دهن
ــًا از آن ســخن می گوینــد ناشــی از نظرگاهــی  کــه مدام
ــد، ایــن انســداد بــه صــورت  اســت کــه اختیــار کرده ان
پیشــینی در نحــوه ی شــناخت و برخــورد مــا بــا جامعــه 

ایجــاد شــده اســت.
4- امــا در زمانــی کــه همه چیــز نــه بــه عنــوان 
ــات  ــب موضوع ــه در قال ــان انســان ها بلک ــبات می مناس
فراتاریخــی پدیــدار شــده اســت کــه انســان ها در 
قامــت »فــرد« در هجــوم آن هــا تنهــا مانده انــد، ناگزیــر 
تنهــا معیــار کنــش، محاســبه ی صــرف پیامدهــای عمــل 
برحســب قوانیــن نظامــی طبیعــی و ســنجش بی وقفــه ی 
ــب نیســت  ــن عجی ــود. بنابرای ــدف می ش ــا ه ــه ت فاصل
ــر  ــور ب ــن ام ــا ای ــه از خــالل آن ه ــی ک ــه میانجی های ک
ــدی  ــوده را در فرآین ــه ب ــا نمــودار گشــته و آن چــه ک م
ــن  ــد. در ای ــناخته بمانن ــد، ناش ــد می کنن ــداوم بازتولی م

اصالح طلبان بوروکراتیک به 
واسطه ی تأکید همیشگی شان 

بر حضور در انتخابات و 
دوری از انفعال، همان پایان 
تراژیکی را برای خود رقم 

می زنند که همواره از آن 
گریزان بوده اند

‘‘

در زمانی که همه چیز نه به 
عنوان مناسبات میان انسان ها 

بلکه در قالب موضوعات 
فراتاریخی پدیدار شده است 

که انسان ها در قامت »فرد« 
در هجوم آن ها تنها مانده اند، 

ناگزیر تنها معیار کنش، 
محاسبه ی صرف پیامدهای 

عمل برحسب قوانین نظامی 
طبیعی و سنجش بی وقفه ی 

فاصله تا هدف می شود

‘

‘



3۵

صــورت افــق پیــش رو بــه صــورت پیشــینی مشــخص 
شــده اســت، قــرار نیســت امــر نویــی خلــق شــود، تنهــا 
همــان مناســبات طبیعــی در قالــب صورت هــای عینــی 
بی واســطه حاکــم می شــوند. ناتوانــی فــرد از درک 
کلیــت انضمامــی جامعــه و تغییــر ایــن مناســبات منجــر 
بــه مفهوم پــردازی اســطوره ای می شــود، نیروهــای 
ــا  ــا ب ــط م ــت و رواب ــه واقعی ــتعالیی ای ک ــرک اس مح
ــن  ــه ای ــدارد ک ــی ن ــد، تفاوت ــکل می دهن ــا را ش آن ه
ــازار  ــطوره ی ب ــا اس ــد ی ــون باش ــم و قان ــطوره نظ اس
آزاد، مهــم ناتوانــی خودســاخته ی انســان بــرای خــروج 
ــدن  ــان دی ــل می ــن دلی ــت. به همی ــارت اس ــن صغ از ای
سیاســت های نئولیبرالــی در قالــب تنهــا قوانیــن طبیعــی 
ــه  ــگاهِ ب ــِت ن ــرای اداره ی اقتصــاد و سیاس و درســت ب
صنــدوق رأی در همه حــال بــه عنــوان تنهــا راه مناســِب 
)و حتــی طبیعــی( تغییــر، پیونــدی وجــود دارد. جــدا از 
نظــم و امنیتــی کــه بایســتی از دل انتخاباتــی کنترل شــده 
و گاه حتــی مهندسی شــده بیــرون آیــد تــا مبــادا منافــع 
عــده ای در خطــر افتــد، این کــه هــم در سیاســت و هــم 
در اقتصــاد قوانینــی فراتاریخــی و طبیعــی بــرای اداره ی 
ــی  ــن توافق ــم اوالً متضم ــادر کنی ــه ص ــت جامع درس
ــت-توافقی  ــت اس ــا اداره ی درس ــه ب ــینی در رابط پیش
کــه یقینــًا بــه میانجــی اجماعــی عمومــی حاصــل نشــده 
بلکــه صرفــًا توســط قدرت هــای غیرمردمــِی درون 
و بیــرون بــه شــیوه های مختلــف تبلیــغ می شــود، 
ــه  ــار این گون ــی عی ــه ی ابتدای ــن وهل ــن در همی بنابرای
نــگاه بــه جامعــه کــه تنهــا دســتاورد آن بیرون افتــادگان 
ــان  ــرات، ناقض ــران تکنوک ــزی مدی ــره برنامه ری از دای
منطــق حســابگرانه ی دانشــمندان متعهــد بــه علــم بــرای 
علــم، طردشــدگان قــدرت و محذوفیــن گفتــار رســمی 
اســت، مشــخص می شــود. ثانیــًا ایــن دیــدگاه حکایــت 
از برخــوردی تمامــًا منفعالنــه و نظاره گرانــه بــا جامعــه 
دارد کــه نتیجــه ی آن در نهایــت چیــزی جــز بازتولیــد 
ــت. ــود نیس ــز موج ــای تبعیض آمی ــن چهارچوب ه همی
5- امــا راه رهایــی دقیقــًا در بــر هــم زدن زمیــن 
بــازی ای اســت کــه همــه »آن هــا« بــرای »مــا« بــه وجود 
ــی  ــیم. حت ــته باش ــد بی آنکــه در آن نقشــی داش آورده ان
دوگانــه ی مــا و آن هایــی کــه تنهــا از خــالل منطــق ایــن 
زمیــن بــازی شــکل می گیــرد، دوگانــه ای کاذب اســت. 

ــد  ــی ارزش امی ــل روی دیگــر ســکه ی ب ــن دلی ــه همی ب
بــه صنــدوق رأی، تحریــم انتخابــات بــه عنــوان کنشــی 
حقیقــی اســت زیــرا بناســت کــه بــا ایــن ســکه همــان 
کاالیــی خریــداری شــود کــه ارزش آن تعهــد بــه نظــم 
از پیــش موجــود اســت-کاالی بردگــی. برهــم زدن ایــن 
نظــم تنهــا از خــالل کنشــی حقیقــی ممکــن می شــود، 
کنشــی کــه از طریــق عیــان ســاختن بی واســطگی 
امــور و نشــان دادن میانجی هــای متعــدد ســلطه راه 
ــت  ــا وضعی ــش ب ــن کن ــرد. بی شــک ای ــرون می ب ــه بی ب
امــروز مــا بیگانــه نیســت و بایســتی از دل آن زاده شــود. 
ــه از جملــه ی ابتدایــی  ــا قرائتــی واژگون شــاید بتــوان ب
ــت. در حقیقــت  ــش یاف ــن کن ــرای ای ــن ســنجه ای ب مت
تنهــا دیــدن حقیقــت انضمامــی زمــان حــال اســت کــه 
می توانــد تصویــر حقیقــی گذشــته را فرابخوانــد و ایــن 
ــه چنــگ آوردن خاطــره ای کــه  چیــزی نیســت جــز »ب
هم اینــک در لحظــه ی خطــر درخشــان می شــود«1. 
ــس  ــئله ای ب ــازگاه مس ــا آغ ــان 98 تنه ــات آب اعتراض
ــالل آن  ــوان از خ ــان آن، می ت ــه پای ــت ن ــوار اس دش
هرگونــه سیاســت ورزی غیرواقعــی و غیرمردمــی را 
ــت،  ــه داش ــه جامع ــاره ب ــی دوب ــرد و رجعت ــرد ک ط
و  افتــاد  بی واســطگی  دام  در  برعکــس  می تــوان 
ــان  ــه ج ــکار را ب ــان و آش ــای پنه ــلطه ی قدرت ه س
خریــد. تنهــا اتخــاذ دیدگاهــی تاریخــی کــه مشــخصه ی 
اصلــی آن »ســاختن/تعبیر« دوبــاره ی گذشــته بــا توجــه 
ــی  ــده ی رهای ــد ای ــت، می توان ــون«2 اس ــان اکن ــه »زم ب
را تحقــق بخشــد. اینکــه تصویــر گذشــته ی بارشــده از 
اعتراضــات آبــان 98، چونــان تجســد دوبــاره ی کشــتار 
میــدان ژالــه باشــد یــا فراخوانــدن دیکتاتوری رضاشــاه، 
بــه تصمیــم و کنــش امــروز مــا وابســته اســت. بنابرایــن 
می تــوان حتــی در لحظــه ی رهایــی اســیر چنــگال 
ــت  ــد دانس ــا بای ــد ام ــرکوب کننده ش ــای س قدرت ه
کــه بــه قــول بنیامیــن راه رهایــی در »شــکافتن و پیــش 
رفتــن بــا تبــر تیزشــده ی عقــل بــدون نــگاه کــردن بــه 
ــتی   ــه دهش ــز از وادادن ب ــرای پرهی ــت ب ــپ و راس چ
ــل  ــای ماقب ــای جنگل ه ــوزنان از ژرف ــه سوس ــت ک اس

ــد.« ــود می خوان ــه خ ــا را ب ــی، م تاریخ

راه رهایی دقیقًا در بر هم 
زدن زمین بازی ای است 
که همه »آن ها« برای »ما« 
به وجود آورده اند بی آنکه 
در آن نقشی داشته باشیم. 

حتی دوگانه ی ما و آن هایی 
که تنها از خالل منطق این 
زمین بازی شکل می گیرد، 

دوگانه ای کاذب است

‘

‘

اینکه تصویر گذشته ی 
بارشده از اعتراضات آبان 

98، چونان تجسد دوباره ی 
کشتار میدان ژاله باشد 

یا فراخواندن دیکتاتوری 
رضاشاه، به تصمیم و کنش 

امروز ما وابسته است

‘‘

1- عروسک و کوتوله، 
قطعاتی از والتر بنیامین، 

گزیده و ترجمه مراد 
فرهادپور و امید مهرگان، 

ص154
2- این اصطالح را که والتر 

بنیامین از آن در یکی از 
قطعات »تزهایی درباره ی 

مفهوم تاریخ« استفاده می کند،  
دقیقًا به معنای زمان حال 

نیست بلکه به معنای »حال 
جاودان« است یعنی »لحظه ی 

حضور و نفوذ ابدیت 
در زمان و گسست زمان 

تک خطی« )به نقل از کتاب 
عروسک و کوتوله(   

یادداشت ها
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صدسالتنهایی
»کونــدرا در »بــار هســتی« می نویســد آنچــه پیونــد دهنــده 
ــا  ــرکوب ب ــت. س ــان اس ــای مشترکش ــت رنج ه انسان هاس
ــی  ــری فرازمان ــواره جوه ــه ای هم ــای منطق ــود تفاوت ه وج
به واســطه  انســان ها  می دهــد.  نشــان  را  وفرامکانــی 
را  مــکان  و  زمــان  حصــار  می تواننــد  رنج هایشــان 
ــر از  ــده ی ام ــی کنن ــواره تداع ــرکوب هم ــکنند. س درهم ش
ــه  ــارزه را ب ــر مب ــطه ه ــن واس ــت و بدی ــه اس ــت رفت دس
مبــارزه ای دیگــر بــرای بازیابــی پیونــد می دهــد. آبــان 98 
ــادآور  ــی ی ــار عرب ــس و به ــر و تون ــد، مص ــه 88 می رس ب
ــه و  ــیلی و فرانس ــه ش ــران ب ــود و ای ــبز می ش ــش س جنب
ــان  ــراف از رم ــد پاراگ ــن چن ــورد. ای ــد می خ ــراق پیون ع
ــز و  ــیا مارک ــل گارس ــته گابری ــی نوش ــال تنهای ــد س ص
ترجمــه بهمــن فرزانــه را تقدیــم می کنیــم بــه همــه 
ــکوتی  ــام و س ــراب، ابه ــان 98 اضط ــه در آب ــی ک آنهای
ــد.  ــه کردن ــدو را تجرب ــن ماکون ــتگاه راه آه ــون ایس همچ
ــای  ــه نیزاره ــود ب ــم می ش ــژه تقدی ــط به وی ــد خ ــن چن ای
ســوخته ی ماهشــهر کــه بی تردیــد شــبیه ترین نقطــه 

ــد.«  ــدو بودن ــه ماکون ــان ب جه
خــوزه آرکادیــوی دوم بیــن جمعیتــی بــود کــه از صبــح 
روز جمعــه درایســتگاه قطــار گــرد هــم آمــده بودنــد. او 
پــس از شــرکت در جلســه رهبــران اتحادیــه کارگــران، 
ــالن،  ــرهنگ گاوی ــراه س ــا هم ــود ت ــده ب ــف ش موظ
ــع، آن را  ــای وض ــر اقتض ــود و بناب ــت ش ــل جمعی داخ
رهبــری کنــد. هنگامــی کــه متوجــه شــد ارتــش دورتــا 
دور میــدان کوچــک را مسلســل گذاشــته اســت و 
ــن  ــا چندی ــوز ب ــرکت م ــده ی ش ــی ش ــه سیم کش منطق
ــه آب شــور  ــرد ک ــوپ محافظــت می شــود، حــس ک ت
مــزه ای در دهانــش جمــع شــده اســت. طرفهای ســاعت 
ــر، زن، و بچــه،  ــر، کارگ ــزار نف ــش از ســه ه دوازده، بی
بــه انتظــار قطــاری کــه وارد نمی شــد، در محوطــه جلــو 
ــت،  ــه جمعی ــد بطوریک ــرده بودن ــام ک ــتگاه ازدح ایس
ــل  ــای مسلس ــا ردیف ه ــه ب ــراف ک ــای اط ــه خیابانه ب
ــید  ــه نظــر می رس ــی آورد. ب ــود، فشــار م بســته شــده ب
ــت  ــا یــک جمعی ــکاره اســت ت ــازار م ــک ب ــت ی جمعی

منتظــر. کیوســکهای اغذیــه و نوشــابه را از خیابــان 
ــار و  ــت انتظ ــد و جمعی ــه آنجــا کشــانده بودن ــا ب ترکه
ــد.  ــل می کردن ــحالی، تحم ــا خوش ــوزان را ب ــاب س آفت
کمــی قبــل از ســاعت ســه چنیــن شــایع شــد کــه قطــار 
ــته و  ــت خس ــود. جمعی ــردا وارد نمی ش ــا ف ــمی ت رس
همهمــه کنــان، نفســی از ســرافکندگی بــر کشــید. یــک 
ســتوان روی بــام ایســتگاه رفــت و از جایــی کــه چهــار 
ــود،  ــده ب ــته ش ــت کارگذاش ــرف جمعی ــه ط مسلســل ب
مــردم را بــه ســکوت دعــوت کــرد. در نزدیکــی خــوزه 
ــا دو  ــه ب ــا برهن ــی بســیار چــاق و پ آرکادیــوی دوم، زن
بچــه کــه یکــی در حــدود چهــار ســال و دیگــری یــازده 
ســال داشــت ایســتاده بــود. زن، بچــه ی کوچــک را بغــل 
گرفــت و بــی آنکــه خــوزه آرکادیــوی دوم را بشناســد 
از او تقاضــا کــرد بچــه ی دیگــر را از زمیــن بلنــد کنــد 
تــا بهتــر بفهمــد چــه می گوینــد. خــوزه آرکادیــوی دوم 
ــد،  بچــه را روی شــانه های خــود گذاشــت. ســال ها بع
گرچــه کســی حرفهــای آن بچــه را بــاور نمی کــرد، امــا 
ــیله  ــه وس ــتوان ب ــه س ــرد ک ــف می ک ــان تعری او همچن
ــه شــماره 4 فرماندهــی کل  ــون، بیانی ــک گراماف ــوق ی ب
ــود.  ــرده ب ــت ک ــتان را قرائ ــی اس ــر نظام ــی و غی نظام
ــز وارگاس و  ــوس کورت ــرال کارل ــه امضــای ژن ــه ب بیانی
معــاون او ســرگرد انریکــه گارســیا ایســازا، در ســه ورق 
ــت  ــک مش ــدگان را »ی ــاب کنن ــه ای، اعتص ــتاد کلم هش
ــا  ــی داد ت ــار م ــش اختی ــه ارت ــد و ب ــکار« می نامی خراب
ــس از  ــا را بکشــد. پ ــد و آنه ــا شــلیک کن ــه روی آنه ب
قرائــت بیانیــه، در میــان ســوتهای کرکننــده ی جمعیــت، 
ســروانی بــه جــای ســتوان روی بــام ایســتگاه رفــت و 
از طریــق بــوق گرامافــون عالمــت داد کــه مــی خواهــد 
صحبــت کنــد. جمعیــت بــار دیگر ســاکت شــد. ســروان 
ــا صدایــی آهســته و کمــی خســته گفــت: »خانمهــا و  ب
آقایــان، پنــج دقیقــه بــه شــما مهلــت داده مــی شــود تــا 
ــده جمعیــت دو  متفــرق شــوید.« صــدای ســوت و عرب
چنــدان شــد و صــدای شــیپور آغــاز پنــج دقیقــه مهلــت 
را در خــود خفــه کــرد. هیچکــس از جــا تــکان نخــورد. 

بیانیه به امضای ژنرال 
کارلوس کورتز وارگاس 

و معاون او سرگرد انریکه 
گارسیا ایسازا، در سه ورق 

هشتاد کلمه ای، اعتصاب 
کنندگان را »یک مشت 
خرابکار« می نامید و به 

ارتش اختیار می داد تا به 
روی آنها شلیک کند و آنها 

را بکشد.

‘

‘

اثر میالد موسوی
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ســروان بــا همــان لحــن اولیــه گفــت: »پنــج دقیقــه بــه 
پایــان رســید. یــک دقیقــه دیگــر آتــش خواهیــم کــرد.« 
خــوزه آرکادیــوی دوم کــه عــرق ســردی ســراپایش را 
گرفتــه بــود، بچــه را پاییــن آورد و بــه دســت مــادرش 
ــچ  ــا هی ــن ناکس ه ــه: »از ای ــرد ک ــه ک ــپرد. زن زمزم س
بعیــد نیســت کــه واقعــا آتــش کننــد.« خــوزه آرکادیــوی 
ــت در  ــون درس ــد چ ــی بزن ــرد حرف ــت نک دوم فرص
ــه  همــان لحظــه صــدای دو رگــه ســرهنگ گاویــالن ب
گوشــش خــورد کــه کلمــات زن را تکــرار مــی کــرد. 
ــی آن  ــراب و زیبای ــه از اضط ــوی دوم ک ــوزه آرکادی خ
ــی  ــچ قدرت ــه هی ــه اینک ــاد ب ــق، و اعتق ــکوت عمی س
ــا  ــان ب ــه آنچن ــت را ک ــود آن جمعی ــد ب ــادر نخواه ق
ــد  ــکان بده ــا ت ــت از ج ــنایی داش ــرگ آش ــه م جذب
ــود، خــود را از پشــت ســر کســانی کــه  ســر مســت ب
جلــوش ایســتاده بودنــد بــاال کشــید و بــرای اولیــن بــار 
ــید:  ــاد کش ــرد و فری ــد ک ــش را بلن ــرش صدای در عم
»قرمســاقها! ایــن یــک دقیقــه اضافــی ســرتان را بخورد.«
در انتهــای فریــاد او، آنچــه اتفــاق افتــاد نــه تنهــا او را 
نترســانید، بلکــه حالتــی شــگفت بــه او بخشــید. ســروان 
مسلســل  بالفاصلــه چهــارده  و  داد  آتــش  دســتور 
جوابــش را دادنــد. ولــی همــه چیــز بــه نظــر مســخره 
می آمــد، گویــی مسلســلها بــا گلوله هــای دروغیــن 
تغذیــه می شــدند، زیــرا همچنانکــه صــدای نفــس نفــس 
ــد،  ــنیده می ش ــنگها ش ــردن فش ــلها و تفک زدن مسلس
از جمعیــت مشــهود  تریــن عکس العملــی  جزئــی 
ــزه  ــه ای معج ــی در لحظ ــه گوی ــی ک ــود. از جمعیت نب
آســا، زخم ناپذیــر و مثــل ســنگ برجــای ایســتاده 
بودنــد، نــه صــدای آه بلنــد شــد و نــه صــدای فریــاد. 
و ناگهــان از یــک طــرف ایســتگاه فریــادی مرگبــار آن 
حالــت جذبــه را درهــم شکســت. »آخ... مــادر« صدایــی 
ــار  ــون انفج ــی همچ ــه و نفس ــون زلزل ــده همچ لرزانن
قلــه ی آتشفشــان و غرشــی ســهمگین، از جمعیــت 
ــب در همــه جــا پخــش  ــی عجی ــا قدرت برخاســت و ب
شــد. خــوزه آرکادیــوی دوم فقــط فرصــت کــرد بچــه 
ــان  ــر در می ــه دیگ ــا بچ ــد. زن ب ــد کن ــن بلن را از زمی
گــرداب جمعیــت کــه از وحشــت می چرخیــد، بلعیــده 
ــه  ــا اینک ــه، ب ــد، آن بچ ــال بع ــالهای س ــود .س ــده ب ش
ــف  ــتند، تعری ــه ای می پنداش ــرد دیوان ــه او را پیرم هم
می کــرد کــه چگونــه خــوزه آرکادیــوی دوم او را روی 
ــه ور در  ــوا، غوط ــود و روی ه ــته ب ــود گذاش ــر خ س
ــی در آن  ــه خیابان ــال خــود ب ــه دنب هــراس جمعیــت، ب
نزدیکــی کشــانده بــود. وضعیــت و موقعیتــی کــه بچــه 
داشــت باعــث شــده بــود ببینــد کــه جمعیــت، همچنــان 
کــه از ســر و کــول هــم بــاال می رفــت، بــه ســر 
ــود. ردیــف مسلســلها شــلیک  ــی رســیده ب ــچ خیابان پی
را آغــاز کردنــد. چندیــن صــدای همزمــان فریــاد 
کشــیدند: »خودتــان را بــه زمیــن بیندازیــد! خودتــان را 
ــه زمیــن بیندازیــد!« کســانی کــه جلــو همــه ایســتاده  ب

ــاده  ــن افت ــر زمی ــا ب ــواج گلوله ه ــا ام ــال ب ــد قب بودن
بودنــد. کســانی کــه هنــوز زنــده بودنــد بــه جــای آنکــه 
خــود را روی زمیــن بیندازنــد ســعی داشــتند بــه میــدان 
کوچــک برگردنــد. وحشــت ماننــد دم اژدهــا می جنبیــد 
ــک  ــه ســمت ی ــم، ب ــا را همچــون موجــی متراک و آنه
ــر  ــای دیگ ــه از انته ــد ک ــر می ران ــم دیگ ــوج متراک م
خیابــان، بــا جنبــش دم اژدهــا، بــه آنجــا ســرازیر 
ــود. در آنجــا هــم مسلســلها بالانقطــاع شــلیک  شــده ب
می کردنــد. محاصــره شــده بودنــد. در گردبــادی عظیــم 
بــه دور خــود می چرخیدنــد، گردبــادی کــه رفتــه رفتــه 
ــیه اش  ــون حاش ــی داد، چ ــت م ــود را از دس ــر خ قط
ــیری  ــای س ــا قیچی ه ــاز، ب ــت پی ــل پوس ــت مث درس
ــه  ــد. بچ ــده می ش ــلها چی ــت مسلس ــر و یکنواخ ناپذی
ــه  ــه ب ــه ای ک ــه در محوط ــاد ک ــی افت ــه زن ــمش ب چش
ــود،  ــده ب ــان مان ــه در ام ــا از آن حمل ــور معجزه آس ط
زانــو زده بــد و بــازوان خــود را صلیــب وار بــاال گرفتــه 
بــود. خــوزه آرکادیــوی دوم در لحظــه ای کــه بــا چهــره 
خــون آلــود بــه زمیــن افتــاد بچــه را در آنجــا بــه زمیــن 
گذاشــت و قبــل از آنکــه آن هنــگ عظیــم، محوطــه بــاز 
و زن زانــو زده را زیــر نــور آســمان خشکســالی کشــیده 
در خــود بگیــرد، بــه زانــو در آمــد. وقتــی خــوزه 
آرکادیــو بــه هــوش آمــد، در تاریکــی بــه پشــت افتــاده 
ــاکت  ــا و س ــاری بی انته ــه در قط ــد ک ــه ش ــود. متوج ب
ســفر می کنــد و موهــای ســرش بــا خــون دلمــه شــده 
ــی  ــتخوان هایش درد م ــت و اس ــبیده اس ــم چس ــه ه ب
کنــد. حــس کــرد میــل دارد دور از تــرس و وحشــت، 
ســاعتها بخوابــد. روی پهلــوی دیگــرش کــه کمتــر درد 
مــی کــرد غلتیــد و تــازه آنوقــت متوجــه شــد کــه روی 
مرده هــا دراز کشــیده اســت. بجــز راهــرو اصلــی قطــار، 
همــه جــا پــر از جســد بــود. بــدون شــک چنــد ســاعت 
از آن قتــل عــام گذشــته بــود، چــون اجســاد، بســردی 
ــچ ســنگ شــده  ــت گ ــد و صالب ــچ درزمســتان بودن گ
ــه  ــا ریخت ــاد را در واگنه ــه اجس ــانی ک ــتند. کس را داش
ــده  ــم چی ــم روی ه ــا را منظ ــرفرصت آنه ــد، س بودن
ــوز را  ــای م ــه صندوق ه ــور ک ــت همانط ــد، درس بودن

ــد. ــم می چیدن ــل روی ه ــل و نق ــرای حم ب
خــوزه آرکادیــوی دوم، بــرای فــرار از آن کابــوس، خود 
را در مســیر قطــار از واگنــی بــه واگــن دیگــر کشــاند و 
در فواصــل نــوری کــه هنــگام عبــور از دهات خفتــه ، از 
ــای  ــد، مرده ــه درون می تابی ــی ب ــای چوب ــان تخته ه می
ــه  ــد ک ــرده را دی ــای م ــرده، و بچه ه ــای م ــرده، زن ه م
ــده  ــل موزگندی ــا مث ــرده می شــوند ت ــا ب ــه طــرف دری ب
بــه دریــا ریختــه شــوند. در آن میــان فقــط توانســت یک 
ــت و  ــابه می فروخ ــدان نوش ــه در می ــد ک زن را بشناس
ســرهنگ گالویــان را کــه کمربنــد قــالب نقــره ای را که 
بــا آن ســعی کــرده بــود راه خــود را از میــان جمعیــت 
بــاز کنــد، هنــوز در دســت می فشــرد. وقتــی بــه اولیــن 
واگــن رســید، بــه درون تاریکــی پاییــن پریــد و آنقــدر 

مسلسلها بالانقطاع شلیک 
می کردند. محاصره شده 

بودند. در گردبادی عظیم 
به دور خود می چرخیدند، 
گردبادی که رفته رفته قطر 

خود را از دست می داد، 
چون حاشیه اش درست مثل 

پوست پیاز، با قیچی های 
سیری ناپذیر و یکنواخت 

مسلسلها چیده می شد. 
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کنــار راه آهــن مانــد تــا قطــار گذشــت. طوالنــی 
تریــن قطــاری بــود کــه در عمــرش دیــده بــود. تقریبــا 
دویســت واگــن باربــری داشــت و یــک لوکوموتیــو در 
ــت،  ــراغ نداش ــار چ ــط. قط ــم در وس ــی ه ــر، یک هرس
ــت.  ــم نداش ــز را ه ــبز و قرم ــر س ــراغ خط ــی چ حت
ــا،  ــاالی واگنه ــه و شــبانه گذشــت. ب ــا ســرعتی دزدان ب
روی طــاق، طــرح ســیاه ســربازان مســلح بــه مسلســل 
ــدیدی  ــار ش ــب رگب ــه ش ــس از نیم ــد. پ ــده می ش دی
ــا  ــت در کج ــوی دوم نمی دانس ــوزه آرکادی ــت. خ گرف
بــه زمیــن پریــده اســت، فقــط می دانســت کــه بــا طــی 
ــید.  ــد رس ــدو خواه ــه ماکون ــف ب ــت مخال ــردن جه ک
ــاران  پــس از ســه ســاعت پیــاده روی ســراپا خیــس ازب
ــن  ــور ســحر، اولی ــدید توانســت در ن ــردردی ش ــا س ب
ــوه،  ــوی قه ــه شــنیدن ب ــد. ب ــا را تشــخیص بده خانه ه
بــه آشــپزخانه ای رفــت کــه در آنجــا زنــی بچــه بــه بغــل 
ــت:  ــه گف ــود. خســته و کوفت روی اجــاق خــم شــده ب
ــا هســتم.« ــوی دوم بوئندی ــن خــوزه آرکادی »ســالم، م

ــود  ــم خ ــت اس ــده اس ــود زن ــن ش ــه مطمئ ــرای اینک ب
ــرد. کار  ــا ادا ک ــر هج ــش روی ه ــا مک ــا و ب را تمام
ــا دیــدن او کــه کثیــف و  ــود، چــون زن، ب ــه ای ب عاقالن
ــا پنجــه  ــده ب ــه خــون و لمــس ش ــته ب ــا آغش ــرتا پ س
هــای مــرگ وارد شــده بــود ، یــک شــبح پنداشــته بــود. 
ــه  ــا همانطــور ک ــی آورد ت ــش پتوی او را شــناخت، برای
ــش خشــک می شــوند، بــه دور  لباســهایش کنــار آت
خــود بپیچــد. بــرای شســتن زخمهایــش آب گــرم کــرد؛ 
ــا  ــه او داد ت ــزی ب ــد تمی ــود. بان ــش ســطحی ب زخمهای
ــوری قهــوه  ــک ق ــش ی ــدد. ســپس برای دور ســرش ببن
ــود  ــدون شــکر، همانطــور کــه شــنیده ب ــرد. تلــخ و ب ب
ــا اســت. لباســهای او را نزدیــک  ــواده بوئندی رســم خان
آتــش پهــن کــرد. خــوزه آرکادیــوی دوم تــا وقتــی تمــام 

ــزد.  ــی ن ــوه را ننوشــید، حرف قه
زمزمه کرد: »حتما حدود سه هراز نفر بودند.«

-چه گفتید؟
ــد  ــانی بودن ــام کس ــا تم ــاد. حتم ــح داد: »اجس او توضی

ــد.« ــده بودن ــع ش ــتگاه جم ــه در ایس ک
ــت:  ــرد و گف ــداز ک ــاری او را وران ــگاه رقت ب ــا ن زن ب
»در اینجــا کســی کشــته نشــده اســت. از زمــان عمــوی 
ــاده  ــی نیفت ــچ اتفاق ــدو هی بزرگــت، ســرهنگ، در ماکون
ــوی  ــوزه آرکادی ــه خ ــپزخانه ای ک ــه آش ــت.« در س اس
ــه  ــا شــد، هم ــه وارد آنه ــه خان ــیدن ب ــل از رس دوم، قب
ــد: »کســی کشــته نشــده اســت.«  ــه او گفتن ــن را ب همی
ــی را  ــت؛ میزهای ــتگاه گذش ــو ایس ــدان جل ــان می از می
ــد روی هــم گذاشــته  ــی فروختن ــه م ــه روی آن اغذی ک
بودنــد. در آنجــا نیــز اثــری از قتــل عــام دیــده نمی شــد. 
خیابانهــا، در زیــر بــاران یکنواخــت بــود و خانــه هــای 
ــی از زندگــی داخلــی در  در و پنجــره بســته کــه عالمت
خــود نداشــت خالــی بــود. تنهــا نشــانه بشــری، اولیــن 

ــه ســرهنگ  ــود. در خان ــرای نمــاز ب صــدای ناقوســها ب
ــده  ــار او را دی ــد ب ــه چن ــان را زد. زن آبســتنی ک گالوی
بــود در را بــه روی او بســت و وحشــت زده گفــت: »او 
ــته  ــود برگش ــرزمین خ ــه س ــت و ب ــه اس ــا رفت از اینج
اســت.« ... آئورلیانــوی دوم کــه محبــوس بــاران، در خانه 
خوابیــده بــود، در ســاعت ســه بعــد از ظهر هنــوز منتظر 
بــود بــاران بنــد بیایــد. سانتاســوفیا دالپیــداد او را پنهانــی 
خبــر کــرد و او در آن ســاعت بــرای دیــدن بــرادر خــود 
بــه اتــاق ملکیــادس رفــت. او نیــز ماجــرای قتــل عــام 
ــرف  ــه ط ــه ب ــدی را ک ــو از جس ــار ممل ــوس قط و کاب
ــوق  ــه ف ــل بیانی ــرد. شــب قب ــاور نک ــت، ب ــا می رف دری
ــده  ــود، خوان ــوم ب ــالع عم ــرای اط ــه ب ــاده ای را ک الع
ــران  ــه کارگ ــد ک ــار می ش ــن اظه ــه چنی ــود، در بیانی ب
ایســتگاه را تــرک کــرده بودنــد و در گروههــای آرام بــه 
خانــه هــای خــود بــاز گشــته بودنــد و رهبــران اتحادیــه 
ــا را  ــود، تقاضاه ــتانه خ ــس وطن پرس ــا ح ــران ب کارگ
فقــط بــه دو نکتــه تقلیــل داده بودنــد: بهبــود خدمــات 
ــران.  ــای کارگ ــتراح در خانه ه ــاختن مس ــی و س درمان
مقامــات نظامــی پــس از توافــق بــا کارگــران بــا عجلــه 
ــرایط  ــا ش ــه تنه ــد و او ن ــر کردن ــراون را خب ــای ب آق
جدیــد را پذیرفــت بلکــه پیشــنهاد کــرد کــه بــرای پایــان 
ــت  ــغ الزم جه ــت مبل ــر اس ــات حاض دادن آن اختالف
ــه  ــی ک ــی هنگام ــردازد؛ ول ــم بپ ــن را ه ــه روز جش س
ــه را  ــت صلحنام ــه وق ــه چ ــیدند ک ــان از او پرس نظامی
امضــا خواهنــد کــرد، مــرد امریــکای شــمالی از پنجــره 
ــا  ــرق نگاهــی انداخــت و ب ــه آســمان راه راه از رعدوب ب
تردیــد گفــت: »وقتــی بــاران بنــد بیایــد. تــا وقتــی بــاران 
مــی بــارد، هــر گونــه فعالیــت را کنــار خواهیــم 
ــت  ــد و داش ــاران نمی باری ــود ب ــاه ب ــه م ــت.« س گذاش
بــراون  آقــای  کــه  هنگامــی  می شــد.  خشکســالی 
تصمیــم خــود را بیــان کــرد، رگبــاری کــه خــوزه 
ــراپا  ــدو س ــه ماکون ــت ب ــوی دوم را در مراجع آرکادی
خیــس کــرده بــود، در تمــام منطقــه کشــت مــوز آغــاز 
ــه  ــاران ادام ــزش ب ــان ری ــد همچن ــه بع ــک هفت ــد. ی ش
ــرار  ــار تک ــزاران ب ــه ه ــمی ک ــه رس ــت. تصویبنام داش
شــده بــود و بــا انــواع وســایل ارتباطــی کــه در اختیــار 
ــود را از  ــت خ ــور اصال ــر کش ــود در سراس ــت ب دول
دســت داده بــود، عاقبــت قبــول شــد: هیچکــس کشــته 
ــه نــزد خانــواده خــود  نشــده بــود. کارگــران، راضــی ب
برگشــته بودنــد و شــرکت بــروز هــر گونــه فعالیــت را 
تــا پایــان بــاران متوقــف ســاخته بــود. حکومــت نظامــی 
ــا  ــار بی انته ــر رگب ــت در اث ــن اس ــه ممک ــر اینک بخاط
ــند،  ــته باش ــاج داش ــوری احتی ــای ف ــه کمکه ــردم ب م
ــربازخانه مســتقر  ــگ در س ــود و هن ــرار ب ــان برق همچن
ــود. در طــول روز، نظامی هــا در میــان ســیل در  شــده ب
ــاال  ــود را ب ــلوار خ ــه ش ــد؛ پاچ ــدم می زدن ــا ق خیابان ه
می کشــیدند و بــا بچه هــا قایــق بــازی می کردنــد. 

در فواصل نوری که هنگام 
عبور از دهات خفته ، از 
میان تخته های چوبی به 

درون می تابید، مردهای مرده، 
زن های مرده، و بچه های 
مرده را دید که به طرف 

دریا برده می شوند تا مثل 
موزگندیده به دریا ریخته 

شوند.

‘

‘

زن با نگاه رقت باری او را 
ورانداز کرد و گفت: »در 

اینجا کسی کشته نشده است. 
از زمان عموی بزرگت، 

سرهنگ، در ماکوندو هیچ 
اتفاقی نیفتاده است.« در 

سه آشپزخانه ای که خوزه 
آرکادیوی دوم، قبل از 

رسیدن به خانه وارد آنها شد، 
همه همین را به او گفتند: 

»کسی کشته نشده است

‘

‘
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مظنــون را از منــازل بیــرون می کشــیدند و همــراه خــود 
ــگام،  ــب هن ــد. و ش ــت می بردن ــفری بی بازگش ــه س ب
ــگ  ــداق تفن ــا قن ــن شــیپور خاموشــی، ب ــس از نواخت پ
ــون را از  ــخاص مظن ــتند و اش ــا را می شکس در خانه ه
ــه ســفری  ــازل بیــرون می کشــیدند و همــراه خــود ب من
و  خرابــکاران  عــام  قتــل  می بردنــد.  بی بازگشــت 
ــماره  ــه ی ش ــیان بیانی ــدگان و شورش ــن و آتش زنن قاتلی
ــی نظامیهــا ایــن را حتــی  ــان ادامــه داشــت ول 4 همچن
پیــش اقــوام قربانیــان خــود کــه جهــت گرفتــن خبــر در 
ادارات فرماندهــی جمــع می شــدند، انــکار می کردنــد و 
بــه اصــرار بــه آنهــا می گفتنــد: »البــد خــواب دیده ایــد. 
در ماکونــدو نــه خبــری شــده اســت، نــه خبــری 
ــهر  ــا ش ــد، اینج ــد ش ــری خواه ــه خب ــود و ن ــی ش م
ســعادتمندی اســت.« و اینچنیــن قتــل عــام را بــا کشــتن 

ــان رســاندند.  ــه پای ــه کارگــران ب ــران اتحادی رهب
تنهــا کســی کــه جــان ســالم بــدر بــرد، خــوزه آرکادیوی 
دوم بــود. شــبی از شــبهای مــاه فوریــه صــدای قنــداق 
ــنیدند.  ــوح ش ــورد بوض ــه در می خ ــه ب ــا را ک تفنگه
آئورلیانــوی دوم کــه همچنــان منتظــر بنــد آمــدن بــاران 
ــش  ــه روی ش ــود در را ب ــارج ش ــه خ ــا از خان ــود ت ب
ــاز  ــود ب ــده آنهــا کــه یکــی درجــه دار ب ســرباز و فرمان
ــد، بی آنکــه  ــاران بودن ــس ب ــراپا خی ــه س ــا ک ــرد. آنه ک
کلمــه ای بــر زبــان بیاورنــد خانــه را، اتــاق بــه اتــاق و 
گنجــه بــه گنجــه، از ســالن تــا انبــار گشــتند. اورســوال، 
وقتــی چــراغ اتــاق را روشــن کردنــد، از خــواب بیــدار 
شــد. تــا وقتــی جســتجو در خانــه ادامــه داشــت تفــس 
ــه  ــتانش را ب ــود و انگش ــرده ب ــس ک ــینه حب را در س
ــه هــر طــرف کــه ســربازها می رفتنــد  حــال صلیــب، ب
ــق شــد خــوزه  ــداد موف ــد. سانتاســوفیا دالپی می چرخان
ــده  ــادس خوابی ــاق ملکی ــه در ات ــوی دوم را ک آرکادی
بــود، خبــر کنــد ولــی او متوجــه شــد کــه بــرای فــرار 
خیلــی دیــر شــده اســت. از ایــن رو، وقتــی سانتاســوفیا 
ــید و  ــود را پوش ــن خ ــت، او پیراه ــداد در را بس دالپی
کفشــهایش را بــه پــا کــرد و در انتظــار ورود آنهــا، روی 

تخــت نشســت...
ــوی دوم  ــوزه آرکادی ــد، خ ــته ش ــاق بس ــی در ات وقت
ــان رســیده اســت.  ــه پای ــگ او ب ــه جن ــن شــد ک مطمئ
ــرای او از  ــا ب ــو بوئندی ــرهنگ آئورلیان ــل س ــالها قب س
ــود  ــود و ســعی کــرده ب زیبایــی جنــگ ســخن گفتــه ب
آن را بــا تجربیــات خــود بــه او نشــان دهــد. او حرفــش 
را بــاور کــرده بــود. ولــی شــبی کــه ســربازها، در حالــی 
کــه او داشــت بــه اوضــاع مغشــوش چنــد ماه گذشــته و 
بدبختــی زنــدان و وحشــت در ایســتگاه و قطــار حامــل 
ــه  ــدون اینکــه او را ببیننــد ب اجســاد فکــر مــی کــرد، ب
او نــگاه کــرده بودنــد، خــوزه آرکادیــوی دوم بــه ایــن 
ــا چیــزی  ــو بوئندی نتیجــه رســید کــه ســرهنگ آئورلیان

جــز یــک هنرپیشــه یــا یــک آدم احمــق نبــوده اســت. 
ــگ  ــه در جن ــریح آنچ ــرای تش ــد او ب ــون نمی فهمی چ
حــس کــرده بــود، چــرا بــه آنهمــه لغــت احتیاج داشــت 
در حالــی کــه فقــط یــک کلمــه کافــی بــود: وحشــت. 
در عــوض، در اتــاق ملکیــادس، در پنــاه آن نــور مــاوراء 
طبیعــی، دور از بــاران و بــا احســاس نامرئی شــدن، 
آرامشــی بــه دســت آورد کــه در زندگــی درونــی خــود 
ولــو بــرای یــک لحظــه بــه دســت نیــاورده بــود. تنهــا 
وحشــتی کــه برایــش باقــی مانــد ایــن بــود کــه مبــادا 
ــود  ــرس خ ــپارند. ت ــاک بس ــه خ ــده ب ــده زن او را زن
ــول  ــرد و او ق ــراف ک ــداد اعت ــوفیا دالپی ــه سانتاس را ب
ــد و  ــارزه کن ــرگ مب ــر م ــدرت در براب ــام ق ــا تم داد ب
زنــده بمانــد تــا نگــذارد کــه او را زنــده به گــور کننــد. 
ــه  ــوده از هرگون ــی آس ــا خیال ــوی دوم ب ــوزه آرکادی خ
ــب  ــی مکاتی ــه بررس ــر ب ــار دیگ ــت، ب ــرس و وحش ت
ــزی  ــتر چی ــه بیش ــر چ ــد و ه ــغول ش ــادس مش ملکی
از آنهــا نمی فهمیــد، کنجکاویــش بیشــتر تحریــک 
ــاران  ــزش ب ــه صــدای یکنواخــت ری ــی ب ــد. وقت می ش
کــه پــس از یکــی دو مــاه تبدیــل بــه نــوع تــازه ای از 
ســکوت شــد عــادت کــرد، تنهــا چیــزی کــه خلــوت 
تنهایــی اش را بــر هــم مــی زد رفــت وآمــد سانتاســوفیا 
ــا بشــقاب  ــرد ت ــت از او تقاضــا ک ــود. عاقب ــداد ب دالپی
غــذا را جلــو پنجــره بگــذارد و در را قفــل کنــد. ســایر 
ــدا  ــی فرنان ــد، حت ــوش کردن ــواده او را فرام ــراد خان اف
هــم از وقتــی فهمیــده بــود کــه نظامیهــا بــدون اینکــه او 
را ببیننــد نگاهــش کــرده بودنــد، ترجیــح مــی داد او را 

بــه حــال خــود رهــا کنــد.
ــه روی خــود  ــاق را ب ــه او در ات ــاه ک ــس از شــش م پ
ــدو را  ــان ماکون ــه نظامی ــه ک ــا ک ــود، و از آنج ــته ب بس
تــرک کــرده بودنــد، آئورلیانــوی دوم کــه در جســتجوی 
ــاران،  ــدن ب ــد آم ــار بن ــد در انتظ ــا بتوان ــود ت ــی ب کس
ــض  ــه مح ــود. ب ــل در را گش ــد، قف ــش باش همصحبت
ــه مشــامش خــورد و  ــن شــدیدی ب ــاز شــدن در تعف ب
چشــمش بــه لگنهــا افتــاد کــه روی زمیــن چیــده شــده 
ــود.  ــده ب ــتفاده ش ــار اس ــن ب ــدام چندی ــر ک ــود؛ از ه ب
خــوزه ارکادیــوی دوم کــه موهــای ســرش تمامــا ریخته 
بــود، بــی اعتنــا بــه تعفــن آن بخــارات مهــوع، همچنــان 
ــد  ــا نمی فهمی ــزی از آنه ــی کــه چی ــدن مکاتیب ــه خوان ب
مشــغول بــود. هالــه ای فرشــته وار او را روشــن ســاخته 
بــود. بــه صــدای بــاز شــدن در اتــاق، ســر بلنــد کــرد 
ولــی همــان یــک نــگاه بــرای بــرادرش کافــی بــود تــا 
تکــرار سرنوشــت عــالج ناپذیــر جــدش را در او ببینــد. 
ــه  ــش از س ــت: »بی ــط گف ــوی دوم فق ــوزه آرکادی خ
ــانی  ــام کس ــم ؛ تم ــر مطمئن ــاال دیگ ــد، ح ــا بودن هزارت
بودنــد کــه در ایســتگاه راه آهــن جمــع شــده بودنــد.«

شبی که سربازها، در حالی 
که او داشت به اوضاع 

مغشوش چند ماه گذشته و 
بدبختی زندان و وحشت 
در ایستگاه و قطار حامل 

اجساد فکر می کرد، بدون 
اینکه او را ببینند به او نگاه 

کرده بودند، خوزه آرکادیوی 
دوم به این نتیجه رسید که 
سرهنگ آئورلیانو بوئندیا 

چیزی جز یک هنرپیشه یا 
یک آدم احمق نبوده است. 

چون نمی فهمید او برای 
تشریح آنچه در جنگ حس 
کرده بود، چرا به آنهمه لغت 

احتیاج داشت در حالی که 
فقط یک کلمه کافی بود: 

وحشت

‘

‘
در طول روز، نظامی ها در 

میان سیل در خیابان ها قدم 
می زدند؛ پاچه شلوار خود 

را باال می کشیدند و با بچه ها 
قایق بازی می کردند. و شب 
هنگام، پس از نواختن شیپور 

خاموشی، با قنداق تفنگ 
در خانه ها را می شکستند و 
اشخاص مظنون را از منازل 
بیرون می کشیدند و همراه 
خود به سفری بی بازگشت 

می بردند

‘

‘
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