سمنها بهمنزلهي آمران و واسطههاي
قتل ستمديدگان
براي آريا ميترا ابارشي و فرشته معصومي
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سمنها در آغازگاه شكلگيري خود جماعتي از پرسبيتريهاي آواره و صحراگرد و مهاجر بودند .آنها در شكافهاي جامعه
جاي داشتند .جماعتي كه فارغ از قيدوبندهاي مذهب رسمي به اينجا و آنجا سرك ميكشيدند .جماعتي كه مذهب رسمي
نميتوانست آنها را بهراحتي در خود بپذيرد و ادغام كند .چراكه يك ويژگيِ برجستهي آنها گشودگي بود .گشودگياي
چندجانبه .گشودگياي بهروي طبقات فرادست و گشايش بهروي تهيدستان .بدينسان ،آنها در خاستگاه خود مغضوب
مذهبِ پذيرفتهشده و سلطهگر بودند .مغضوبِ شاه و كليسا بهصورتي توأمان .از اين زاويه است كه ميتوان خصم دينِ سنتي
و بنيادگرا را نسبت بهشان حتي در زمان حال نيز فهم كرد .بدنهايي گريزپا و موعظهگر و جاكَنشده كه در برابر صلببودن
و خشكيِ ديني يكجانشين و وابسته به زمين و قدرت قرار ميگرفتند .آنها پيامآوران وضعيتي مملوء از سايهروشن بودند.
گويي هر آن كسي كه به آنها روي ميآورد قدم در فضايي مهآلود ميگذاشت ،كه در پس آن مهآلودگي موقعيتي سرشار از
روشنايي و نور را وعده ميدادند.
گذار آن لحظهايست كه پرسبيتريهايِ هنوز نامنسجم در آن حيات يافتند و با ابزارهاي كﻼمي و مادي دست به
خودگُستري زدند .گذار آن لحظهايست كه وحدتهاي پيشيني دچار انقطاع ميشوند يا چنين گرايشي را از خود بروز
ميدهند و نهايتاً همهچيز به عناصري پراكنده و گسسته تجزيه ميشود .مثﻼً ،جماعتي وابسته به زمين به مهاجرت واداشته
ميشود و كوچگران به يكجانشيني .بهچشمبرهمزدني زيستجهان آنها دستخوش ويراني ميشود .اين گذار به دو گونه
انجام ميشود :يا بهواسطهي لولهي تفنگ )نيروي فرااقتصادي( ،يا بهميانجيِ سوداگران و اجارهداران )نيروي اقتصادي( .اين
دو مسير در مرحلهي نهايي با يكديگر وحدتي ناگسستني دارند ،اما گاهي با حفظ فاصلهاي حداقلي كاركردهايي مجزا و
براي خود نيز پيدا ميكنند.
بههرروي آنها رفتهرفته شكلي منسجم به خود گرفتند و از آن پراكندگي و آوارگيِ پيشيني دوري جستند و بهصورت
پرسبيتريهاي متحد درآمدند .اتحاد پسينيِ آنها برآمده از گسستها و انقطاعهاي بيشماريست كه خود منتج از فروپاشي
و رمبش نظام پيشين بوده است .رسالت آنها مشخص بود .رسالت دوران گذار .رسالتي از درون به بيرون .رسالتي استعماري
در درون و بهتبعيت از آن مستعمرهسازي در بيرون .آن رسالت چيزي جز متمدنسازيِ فقرا و اعتﻼبخشي به سوداگران و
اجارهداران نبود .بدينسان ،سمنها بهمثابه نهادهايي هستند كه دمودستگاه گذار را روغنكاري ميكنند .بهتعبيري آنها
خصلتهاي نيروهاي فرااقتصادي و اقتصادي را يكجا دروني كردهاند .گويي صرفاً از مسير چنين نهادهايي است كه وحدت
تفنگ و سوداگر ميتواند به واقعيت نزديك شود و خودگسترياش را امتداد بخشد .سمنها به اين اتحاد و همبستگيِ
هولناك و وحشيانه جاني تازه ميبخشند .سرشتنشانِ رسالت آنها آميزهاي از عقل و ايمان بود .عقلي محاسبهگر و ايماني
تزلزلناپذير .اين آميزه ،در نسبت با هر دو طبقهي در آستانهي شكلگيري ،در خدمت يك هدف مشخص بود :پيشرفت .اما
اين آميزه براي هر كدام از اين طبقات به يك صورت فهم و معنا نميشد .طبقهي فرادست آن را با بدني منسجم و پذيرا و
بااراده متجسم ميكرد و طبقات فرودست آن را با بدني ترسخورده و لرزان و تكهتكه و داغخورده تجربه ميكردند .اولي
جرياني سكرآور بهسمت موعود را تصوير ميكرد و دومي سقوطي وهمآلود بهسوي نيستي و تبهگني.
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سمنها در شكل انسجاميافتهي خود ماهيتاً در سه زمان مشخص وارد نزاع طبقاتي ميشوند :پيش از وقوع ،در هنگام وقوع،
و پس از وقوع پيشرفت .در هر يك از اين مراحل سمنها كارويژههاي خاص خود را دارند؛ اما گاهاً تمايز اين كارويژهها
چنان ناروشن است كه غيرقابلتشخيص از هم ميشوند .شكلدهي به چنين ريسمانِ زمانياي صرفاً از طريق بيرونكشيدن
منطق واقعيت و دگربار با بازگشت به سطح ديگري از واقعيت ،ممكن ميشود.
در مرحلهي اول ،يعني پيش از وقوع پيشرفت ،آنها در قالب جماعتي پرسهزن اما متكي به بازوهاي نظامي و اقتصادي ،و
همچنين بر پايهي تبار اجتماعيِ فرادست خود ،به محﻼت و روستاهاي فلكزده وارد ميشوند و دست به نقشهكشيِ
اجتماعي ميزنند .بهعبارتي مسير حركت سرمايه را با تمايزگذاريهاي طبقاتي – جنسيتي – نژادي  -جغرافيايي ترسيم و
تعيين ميكنند .آنها نهتنها محل حركت و نشستوبرخاست فرودستان ،كه حتي مسير رفتوآمد سگهاي ولگرد را نيز
نشانهگذاري ميكنند .آنها محله يا جماعت را به ارگانيسمي تجزيهپذير تبديل ميكنند تا شكافها و درزهاي سودآور ،و
موانع و انسدادهاي ضرررسان ،بهروشني مشخص شود .از زبان يكي از همين پرسبيتريهايِ متحد ميشنويم كه ميگويد،
»يكي از روزهاي بهمن  1376بود .در كوچههاي منطقهي سيزدهآبان ]تهران[ قدم ميزديم تا كمي با بافت آشنا شويم ][...

آن روزها هيچيك از كودكان ،زنان ،مردان و كسبهي محل را نميشناختيم .در يك فضاي ناشناخته قدم ميزديم .اما
ميدانستيم كه بههرحال كارمان را در منطقه آغاز ميكنيم« .آنها به فضاي اگزوتيكي قدم گذاشتهاند .غربتي در آغاز
دسترِسناپذير و ناپذيرنده و مشكوك .غربتي كه از فرط ناشناختگي برايشان هراسآور است .اما ايمان تزلزلناپذير آنها
را بهپيش ميراند .ايمان به پيروزي و فتح.
در مرحلهي دوم ،گويي فتح در آستانهي حادثشدن است .چرخدندههاي سرمايه و تفنگ ،همانند سيلي بنيانكَن بهحركت
درميآيند و بهپيش ميروند و در پس خود تلي از آوار و خون و لجن و تعفن بهجا ميگذارند .سمنها در اين لحظه
دستبهكارِ تسهيلگري ميزنند .سايههاي غليظ و جنبانْ كارزار را با جديتي بيشتر پي ميگيرند .روابط پيشينِ فرودستان را
چيزي خصمانه و وحشيانه و ارتجاعي و لجنمال ،و برآمده از عقﻼنيتي سنتي جا ميزنند و مناسبات اجتماعي آنها را از
بيخوبن غيرمدني قلمداد ميكنند و بهسان سيرِنها صخرههاي دلهرهآور و كشندهي پيشرفت را به چيزي زيبا و فريبنده
بدل ميكنند .لحظهي وقوع پيشرفت ،يعني برآمدن آن فرآيند دوري و توقفناپذير ،زماني بازگشتناپذير است .بوي گوشت
لهيده ،تنِ لگدمال و حرمتشكسته ،دملهاي آماسيده ،و فرياد و مغاك تنها حس و ادراك انكارناپذيرِ فقرا ميتواند باشد.
سمنها آمدهاند تا هرگونه عنصر مقاومتگري را در تهيدستان متﻼشي كنند .آنها براي شكستن اين مقاومت به اﻻهياتي
مبتنيبر تنهايي متوسل ميشوند .اﻻهياتي كه صرفاً بر پايهي رنگهاي غمبار و كسلكننده ،آفتابِ بيرمق و محو و مهآلود
بعدازظهري بنا شده .اﻻهياتي كه بر نعش بيجان شادخواريهاي سادهلوحانه و بيمحابا ايستاده .اﻻهياتي كه سرنوشت فرد
را تنها بهوجود فردياش گره ميزند و مناسبات اجتماعي چيزي برايش نيست جز ،رابطهي بدهكار و طلبكار ،يا خريدار و
فروشنده ،يا چيزي از جنس لحظهي دستآورد كاﻻيي و نقدكَرد آن.
تجسد چنين عمليات تسهيلگرانهاي را ميشود در سادهترين و »طبيعي«ترين موقعيت رؤيت كرد :يعني مهدكودك.
مهدكودك تسجم يك جداييست .در اينجا ابداً جدايي مادر از فرزند مسئله نيست ،بلكه واقعيت و عينيت خود جداييست
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كه به مسئلهاي بحرانزا تبديل ميشود .برش و انفصالي كه مناسبات برابرانه و كودكانهي كوچهوخيابان را از هم ميگسلد
و آنها را به نهادي بسته و سرشار از انزوا و خشونتآلود و وهمآكند منتقل ميكند و شكلي سلسلهمراتبي به آنها ميبخشد.
زمان وحشيانهي جدايي همان زمان ورود ماشينهاي غولپيكر به محله است .شايد كمي جلوتر و شايد كمي عقبتر.
همچنين زمان يورش پيمانكاران عبوس و خونسرد و دندانتيزكرده و تسهيلگران آكنده از ترحم .زمان رامسازي بدنهاي
سركش و فرّار .اين تدهينگرانِ چرخدندههاي سرمايه هنگامهي وقوع را با دقتي كمي و مثالزدني ثبت كردهاند ،بهگونهاي
كه حتي بهناگاه بدبينيهاي غريزي فقرا را نيز بازتاب دادهاند» ،در همان بررسي اوليه متوجه شديم كه براي محلهاي با
 35000نفر جمعيت كه بالغ بر  6000كودك زير هفت سال داشت ،هيچ مهدكودكي در منطقه وجود نداشت .فقط
سازمان بهزيستي منطقه ،مركزي داشت كه از كودكان خانوادههاي بدسرپرست بهطور ساعتي مراقبت ميكرد .در همان
سالها اين باور در منطقه بود كه مركز فوق از كودكاني ثبتنام ميكند كه والدين معتاد داشته باشند .به همين دليل در
فضاي عمومي هيچ تصوير مثبتي از مهدكودك نبود« .عمل آنها مبتنيبر دگرگونهكردن همين تصوير دهشتناك است.
وهلهي حياتي در عملكرد اين تدهينگران لحظهي پس از وقوع است .وهلهي بارآوري و بهسازي فضا  -زمان .اين سر
ريسمان ،ظرافتي خاص براي آمرزش تهيدستان و ترتيبي ناب براي مواجهكردنشان با ويراني ميطلبد .زماني كه شهر و
روستا بهشكلي عمودي رشد ميكنند و چشماندازها كور ميشوند .لحظهي تنهاماندن با بازماندگان و ازكارافتادهگان .زماني
كه پچپچهي بيلهاي ويرانگر يك آن هم خاموش نميشود .هنگامهاي كه چكاچك ساختوسازها گوش دﻻﻻن و
اجارهداران و بورسبازان و سوداگران زمين و زندگي را نوازش ميدهد .زماني كه تنها اقليتي از جانبهدربردگان توان سكونت
در محﻼت نوسازيشده را دارند.
زمان پس از وقوع ،زمان حفظ و نگهداشت و ثباتبخشي به سرمايه ،و ايجاد پايداري و مداومت در خودگستريِ آن،
بهواسطهي نظام اعانهدهي به فقراست .حركت پيشروندهي سرمايه بدنهاي فرودستان را لهولورده ميكند .آنها را به
حقارت ميكشاند .از ريخت مياندازد و به معلوليتي ترميمناپذير دچار ميسازد .اما سمنها بهمنزلهي بنگاههاي بازيافت زباله
و آتوآشغالِ انسانيِ سرمايه اين بدنهاي فرسوده و بيرنگوبو را در نهاد خود جمعآوري ميكنند؛ و بهواسطهي مددكاران و
روانكاوان و روانپزشكان و جراحان متخصص و صد البته جامعهشناسان دست به بازپروري آنها ميزنند .به اين ترتيب،
كارگران و دهقانان و زنان و كودكانِ ازكارافتاده و بازمانده به »مددجو«هايي رقيب ،و در حال زيرآبزني و چاپلوسي تبديل
ميشوند ،كه همواره نگاهي ترديدآميز و سبعانه باﻻي سرشان است .البته اين خصلت بنيادي سرمايه است كه حتي
هستيهاي مازاد و دفرمه نيز در پيكرهاش به چيزي سودآور و داراي ارزش مبادلهاي بدل ميشوند ،به چيزي بهكارآمدني و
قابلمصرف .بدينشكل در واپسين مرحلهي اين دور تجديدپذير ،سمنها به بردهسازيِ فقرا روي ميآورند .آنها را از طريق
بستههاي حمايتيِ گاهوبيگاه و يا حتي منظم بهبند ميكشند و توانهاي حياتيِ آنان ،يعني آخرين بارقههاي زندگيشان را
ميخشكانند و نتيجتاً تهيدستان را به حيواني دستآموز مبدل ميسازند.
اين سه مرحلهي فضا – زماني صرفاً خﻼصهاي از منطق عملكرد دوريِ سمنهاست .قطعاً كه كار به همينجا ختم نميشود.
هزاران پيآمد از درون اين چرخهي چركآلود به بيرون درز ميكند .يكي از آن پيآمدها همين است كه ،با زدودن تصوير
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فقير شهر از طريق وحدت نيروهاي قهرآميز و نيروهاي اقتصادي ،و روغنكاريِ روابطشان توسط سمنها ،جمعيتي
مهاجرنشين و با شكلوقيافهاي متمايز و نحوهي زندگياي دگرگونه و متضاد جايگزينشان ميشوند .آنها همان تصوير
تيپيك سرمايه هستند ،تصوير شهري سالم و بيخدشه .يعني جمعيتي پيشاپيش رامشده و در جستوجوي »لذت
شهروندي« .جمعيتي كه با خاطرهي مردگان سوگواري نميكند ،بلكه با تصوير و نقشي جعلي دست به تاريخزدايي از فضا
– زمان ميزند و تاريخ رنج را در آني با فراموشياي عميق لگدكوب ميكند.
آنچه كه بيشازهمه ماهيت سمنها را مسئلهدار ميكند ،آگاهيِ غيرانقﻼبي و شنيع آنهاست .آگاهياي برآمده از همين
نهادهاي بوروكراتيك هميشهمعذور .مؤسساتي مانند »خانهي خورشيد»» ،جمعيت حمايت از كودكان كار« ،يا »جمعيت
طلوع بينشانها« يا هزارانوهزار ديگر از اين جمعيتهاي كريه چيزي نيستند جز ،سوپاپاطميناني براي تضمين ثبات
وضعيت رقتآورِ موجود ،و سد راهي براي تغيير اجتماعيِ بنيادين و سازمانيابيِ خودانگيختهي تودهها .بدينمعنا ،سمنها
آشكارا آمران و واسطههاي قتل تهيدستان ميباشند.

يادداشت:
 .1اين دو زن ،از نسل دوم افغانستانيهاي متولد ايران بودند .پس از گذراندن سنوسالي نهچندان زياد درگير فقر فزاينده،
مسائل معيشتي و وضعيت بغرنج خانوادگي شدند ،و بهناگزير در بند مناسبات تنفروشي در اطراف ميدان شوشِ تهران قرار
گرفتند .پس از يك شكم زاييدن و بهاصطﻼح پاخوردگي و تحويلدادن بچه به بهزيستي ،از آن محيط فراري ميشوند .اما
قطعاً فراري يأسآلود و غمبار و ناشاد .چراكه اينبار در متن مناسبات بازپرورانهي سمنها جاي گرفتند .مناسباتي وحشيانه
در پوستهاي انباشته از ترحم و خيرخواهي و اعانهدهي .فرآيند بازپروري با هدف دستيابي به پيشرفت صورت گرفت ،اما
تو گويي پيشرفت براي آنها امري بهغايت دسترِسناپذير بود و در نهايت منجربه خودكشي آنها شد .و اينچنين دو
زندگي رنجآلود به پايان رسيد.
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