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هيچ قانون مدني و كيفرياي وجود ندارد كه خصلتي خنثي و غيرسوگيرانه داشته باشد .بهعبارتي اينچنين نيست كه ،قانون مدني و
كيفريِ موجود و حيوحاضر به امري خارج از واقعيت روزمره و تاريخ شكلگيريِ خود ارجاع نداشته باشد .هر يك از اين قوانين
بخشي از جامعهي گسسته و تكهتكه را شكل دادهاند .به آن قوام بخشيدهاند و بهتعبيري آن را بلعيدهاند و در آن وحدتي نيمبند ايجاد
كردهاند ،وحدتي شكننده .البته ،هر يك از اين قوانينْ خود نيز پيآمد برهمكنش واقعيتهاي ضدونقيض و آشتيناپذير ميباشند .به
يك معنا واقعيت سرشار از جدال و تشويش در اين قوانين آرام گرفته و در قالب احكام خود را نمايان ميكنند .واقعيت منتزعشده در
اينجا ،خواه برخاسته از مناسبات اجتماعيِ مبتنيبر نابرابري باشد ،خواه برخاسته از مناسبات قدرت درهمشكننده ،در اصل قضيه
تفاوتي ايجاد نميكند .اما سادهانگارانه است كه اين قوانين را بهمعناي رفع تضادهايِ واقعاً موجود تلقي كنيم .پسپشت اين احكام
صلب و ظاهراً دسترِسناپذيرْ تضادي پايانناپذير نهفته است كه همچون آتشي هردمافزون شعلهور باقي ماندهاند و همزمان اين
احكام دست به يكسانسازياي چندشبرانگيز ميزنند و ابژههايي همگون را خلق ميكنند.
يكي از كاركردهاي اين قوانين اين است كه لحظهي وقوع دگرگونيهاي بنيانكَن را بهتعويق بياندازند .بدينمعنا خصلتي جلوگير و
بازدارنده دارند .حركت و محرّك حركت را در آستانهها متوقف ميكنند و مانع از وقوع آن ميشوند .اما در كاركرد ديگر خود ،اين
قوانين ،خصلتي تهاجمي به خود ميگيرند .بهعبارتي خود به بخشي از طرفين نزاع بدل ميشوند و ضمانتهاي اجرايي خود را از
طريق قواي سركوب پيادهسازي ميكنند .در اين لحظه است كه قوانين از قالبهاي ظاهراً نمادين خارج شده ،و نظم معهود و
برساخته را دگرباره گوشزد ميكنند و فرآيند احياگريِ نظم از نو آغاز ميشود .اين نظم همان چارچوب رمقباخته است كه تمام
نيروهاي حياتيِ خود را بهواسطهي نهادينهشدن و نهادسازي از دست داده ،و تنها بهگونهاي زورآور خود را بر ديگريهاي متكثّر و
مشخص و متعدد تحميل ميكند .بدينسان ،قوانين بهطور كلي چهرهاي دوگانه دارند .از يكسو ،بهواسطهي حافظه و خاطره بروز
مييابند و از طريق يادآورياي مستمر مانع اجراگريِ آفرينشگرانه ميشوند ،و از سوي ديگر از خﻼل وضوح و عينيت خود را به رخ
ميكشند و چهرهي هيوﻻيي خود را مشهود ميسازند.
با چنين پسزمينهاي از ماهيت قوانين و كاركرد آنها ،ميتوان ماده  15و  16قانون مبارزه با مواد مخدر را فهم كرد .اين مواد
قانوني بهطور مشخص و با صراحتي بيبديل واقعيت را ساماندهي ميكنند و بدان انتظام ميبخشند ،و درعين حال تمايز و تفكيكي
نو را ايجاد ميكنند .وحدتي نو و انفكاكي نو در جريان روزمرهي زندگي.

مادهي  15بدينشرح است» ،معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي ،غيردولتي يا خصوصي و يا سازمانهاي مردمنهاد درمان
و كاهش آسيب ،اقدام به ترك اعتياد نمايند .معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و
كاهش آسيب دريافت نمايد ،چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف ميباشد .معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك
اعتياد ننمايند ،مجرمند« .اين مادهي قانوني بهروشني فرد مصرفكننده مواد مخدر ،كه از قضا در كوچه و خيابان و پاركها مصرف
ميكند ،را از واقعيت وجودياش تهي ميكند ،يعني او را از هستيِ طبقاتي – جنسيتي – قومي  -تاريخي خود عاري ميسازد،
پيوندهاي او را از هم ميگسﻼند و گويي ما در نهايت با موجودي ازليوابدي و جايگرفته در خﻼئي روبهرو هستيم كه هيچ پاي
سفتي بر روي زمين ندارد .هيچ گذشته و آينده و پيوند و خويشاوندياي ندارد .اين ماده از قانون ،ديدهودانسته در نظر نميگيرد كه
فرد مصرفكننده تا پيش از اينكه به فردي ازريختافتاده ،معلول ،مفلس ،حرمتشكسته ،و قطععضوشده بدل شود ،كاركُني وابسته
به اقتصادسياسيِ حاكم و زحمتكشي برخوردار از هزاران پيوند و آرزو و خيال و وهم بوده ،و چرخههاي مكرراً تكرارشوندهي بحران او
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را به فﻼكت كشاندهاند .بهعبارتي اين مادهي قانوني با پيشفرضي خللناپذير آغاز ميشود ،يعني »معتادان« .اين ماده ابداً راجعبه
شرايط امكانِ اجتماعي – سياسي  -اقتصادي شكلگيري فرد مصرفكننده بحثي بهميان نميآورد ،چراكه تضادها و تناقضها
بهشكلي صوري در اين ماده آرام گرفته و رسوب كردهاند ،و خروش آنها بهواسطهي قهري پيشيني  -تاريخي پوشانده شده است و
بدينترتيب ،اين مواد قانوني نميخواهند دربارهي پيشينهي خود زبانآوري كنند .بازنمود اين قهر سيستماتيك ،كه موجب آرامگيري
تضادها شده ،را ميتوان در نونهالي انقﻼب  1357مشاهده كرد ،زمانيكه صادق خلخالي بهشكلي سبعانه و وقيحانه مجرم –
فرودستان را از سايهي رعبآور اعدام و جزيره ميهراساند و فضايي بيمناك و وهمانگيز را براي آنها بهوجود ميآورد .در همان
لحظه بود كه تنِ سﻼخ خلخالي با تضاد واقعاً موجود مواجه شد و به آن مواجهه صورتي قانوني داد .بهتعبيري ما در اين برهه از تاريخ
با ارتقاء تضاد بهسطح قانونِ فراگير و همهشمول مواجه هستيم .بهيكمعنا در اينجا خاطرات مهاجرتها و دربهدريها و بيپناهيها و
سرخوردگيها و بيهمهچيزيها و تنشها پنهان شدهاند و دستنخورده باقي ماندهاند و ويران شدهاند.
همين ماده در ادامه تكليفي بر گُردهي فرد بهاصطﻼح معتاد متجاهر مينهد ،آن هم اينكه او ميبايد به مراكز موجود براي ترك
اعتياد ،يعني همان سيستم اردوگاهي ،مراجعه كند و از اين طريق در فرآيند بازپروري قرار گيرد ،آن هم نه صرفاً براي بازپروري و
بهبود شرايط زندگياش ،بل ،براي دريافت »گواهيِ تحتدرمان]بودن[ و كاهش آسيب« .اين گواهي بهلحاظ قانوني حريم امني براي
فرد بهاصطﻼح معتاد بهوجود ميآورد .حريمي كه در آن ،فرد برخوردار از گواهي تا اطﻼع ثانوي تحتتعقيب نيست؛ ولي سايهي آن
هميشه باﻻي سرش است .بااينحال ،باز هم اين حريم امن نه منحصراً براي آن فرد ،بلكه براي گسترش دامنهي امنيتيسازيِ
زندگي فرودستان و ستمديدگان تدارك ديده شده است .گسترش دامنهي امنيتيسازي و پليسيكردن فضاي اجتماعي براي
شكلدهي به جامعهاي همگون و يكسان ضروري ميباشد ،تا بدينواسطه جمعيت پيشاپيش مطرود دگرباره در پهنهي قانون و نظم
قرار بگيرند و از آن سرپيچي نكنند .آنها طبق اين قاعدهي وحشتناك پيشاپيش مجرم تلقي ميشوند .مجرمانگاري فرودستان
بخشي عمده و بنيادي از منطق همارزسازيِ ناهمارزها است ،يعني اينكه فرد مجرم – فرودست مقدمبرهمه از گسترهي آدمهاي
سالم و تندرست حاضر در جامعه خارج ميماند .بنابراين ،و مطابق با اين منطق ،فرد مجرم  -فرودست بايد در تﻼشي دائمي براي
تبرئهي خود از بند مجرمتلقيشدن قرار داشته باشد و بدينشكل تعهد و وفاداريِ خود را به جامعهي سالم ابراز كند و التزام خود را
عملي سازد .يك تعقيبوگريزِ سمج و هميشگي و مستمر .واردشدن و خارجشدن پيدرپي و نسلي .حضور در سيستم اردوگاهي،
سمزدايي ،بازگشت به جامعه ،و سپس سربهراهي .و البته بهشكلي كامياب ،از نو لغزشكردن.
وانگهي ،مادهي  16قانون مبارزه با مواد مخدر ،نسبتبه مادهي  ،15جهشي تهاجمي را در خود نهفته دارد .اگر مادهي  15صرفاً از
خﻼل حافظه و گوشزدكردنِ مجرمبودنِ فرودستان بازتاب مييابد و خصلتي بازدارنده دارد ،هرچند كه اين بازدارندگي بر روي
سركوبي پيشيني بنا شده است ،مادهي  16ابداً به اين بازدارندگي اكتفا نميكند ،و سروكارش مستقيماً با قوهي پيچيدهي قهريه،

ارگانهاي سلسلهمراتبي آن ،و سيستم اردوگاهيِ منتج از آن است .در اين ماده آمده» ،معتادان به مواد مخدر و روانگردان مذكور در
دو ماده ) (4و ) (8فاقد گواهي موضوع ماده ) (15و متجاهر به اعتياد ،با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز
دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري ميشوند .تمديد مهلت براي يك دوره سهماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بﻼمانع
است .با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضايي ،چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده ) (15اين قانون باشد ،تداوم درمان
وفق ماده مزبور بﻼمانع ميباشد« .بر مبناي محتواي اين ماده كساني كه از دريافت گواهي سﻼمت و تحتدرمانبودن تن ميزنند و
3

همچنان در سرگرداني و تنآسانيِ ولانگارانه اوقات خود را به بطالت ميگذرانند ،با همآهنگيهايِ نهادهاي قضايي و انتظامي بهمثابه

مجرمِ فراري تحتپيگرد قرار گرفته و به اردوگاههاي اجباري و بدنامِ ترك اعتياد روانه ميشوند .در تبصرهي اين ماده آمده كه» ،با
درخواست مراكز مذكور ]يعني مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب[ و طبق دستور مقام قضايي ،معتادانِ موضوع اين ماده
مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج ميباشند« .بدينشكل در مادهي  16دو مقوله اساسي و بهبندكشنده وجود دارد كه
نيروي تهاجمي بر مبناي آن صورتي عملي به خود ميگيرد ،يكي مقولهي تحتتعقيببودن فرد مجرم – فرودست و ديگري مراقبت
پس از خروج .اين دو مقوله امتداد منطقيِ يك فرآيند خشونتزا و بيرحمانه هستند .فرآيندي كه در آن فرد را از طريق سرككشي و
بهپاگذاري رصد ميكند ،و سپس او را در يك فرآيند پليسي  -درماني – پزشكيِ زجرآور و ددمنشانه وارد ميسازد ،و در نهايت نيز
تحتتعقيببودن را فقط به شرط مراقبت بعدازخروج به حالت تعليق درميآورد.
اما ،قطعاً اين پايان آن تناوب گسيلنده نيست .چراكه قانون خصلتي بلعنده دارد و سمج است .شكافها ،گُمگوشههاي تاريك،
پديدارهاي روئيتپذير را دانهبهدانه شناسايي ميكند و بهواسطهي ماده و تبصره آنها را پر ميكند و درز ميگيرد ،و از خﻼل آن
شكاف نهايي را حفظ ميكند و پايدار نگه ميدارد .بهعبارتي بهتر است بگوييم قانون مانند نهنگ است؛ دربرگيرنده ،درزگيرنده و
حفظكنندهي تضادهاي بنيادين درعين تعادلي شكننده .بدينترتيب ،دو مقولهي پيشين از طريق يك تبصرهي پسينيتر تضمين

ميشوند و آن هم عبارت از اينكه ،اگر »متخلف بدون عذر موجه از تكاليف محوله سرپيچي كند ،طبق همين ماده به حبس از
نودويك روز تا شش ماه محكوم ميشود« .بنابراين ،بدينواسطه چرخهي مجرمانگاري و تعقيبوگريز و دستگيري و تبعيد به
كمپهاي اجباري تكميل ميشود و جمعيت مجرم – فرودست از طريق مادههاي قانونيِ سرد و بهظاهر خنثي و بيسوگيري ،و در
كليت خود در زير چرخدندههاي قانوني و بوروكراتيك له شده و نهايتاً سابيده ميشوند.
اكنون لحظهي مرور اجراگريِ قانون بهدست حاكمان و لحظهي اجراپذيريِ آن بهوساطت محكومان فرارسيده است .زماني كه
تجربهي حاكمان و محكومان همزمان پيش چشم ميآيد و با كراهتي وصفناپذير خودنمايي ميكند .مسلماً نميتوان در واقعيت
حادثشده خطوط قانوني را از عملكرد درحالوقوعِ محكومان جدا كرد .يعني نميتوان بهصراحت تعيين كرد كه چه زماني قانون
اعمال ميشود و اگر هم اعمال شد ،چه زماني نيروهاي گريزازمركز سرپيچي ميكنند و يا به آن تن ميدهند .اما يك موضوع،
همچون آفتاب ظهرگاهي ،مسلم و روشن است و آن هم اينكه اين تمايزِ پيشگفته قطعاً از خﻼل تجربهي آنها قابلرؤيت است.
يكي از مجريان قانون ،ايوبينامي ،سالهاي آغازين فرآيند نهادينهشدن جزيرهها و اردوگاهها ،يعني سالهاي پسا – سﻼخي ،را

اينگونه به ياد ميآورد» ،آن زمان قرار شد كه اردوگاهي با شرايط سخت براي برخي از معتادان هروئيني كه بارها ترك داده شده ولي
مجدداً به اعتياد بازگشته بودند ،ايجاد شود .لذا در بررسيهاي ]كارشناسي[ انجامشده قرار شد تا يكي از جزاير خاليازسكنهي
خليجفارس به اين امر اختصاص يابد .در بررسيهاي بعدي جزيرهي فارور براي اين امر برگزيده شد« .او سپس با غروري انباشته،

همچون يك بادكُنكماهيِ خالسفيد ،شرح ميدهد كه» ،يكبار تعدادي از معتادان به اين جزيره اعزام شدند كه اگر درست خاطرم
باشد حدود  150تا  200نفر بودند؛ بههرحال اسم اين اردوگاه چنان رعب و وحشتي در دل معتادان انداخته بود و اسم جزيره چنان
پيچيده بود كه بسياري از خانوادههاي معتادان از ترس فرستادن آنها به جزيره ،متعهد ميشدند خودشان معتادانشان را ترك دهند«.
آنچه كه ميشود از ﻻبهﻻي اين گزارههاي مشمئزكننده بيرون كشيد ،خصلتهاي دورانِ پسا – سﻼخي است .اما براي فهم بهتر
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اين دوران نياز است تا روايت كوتاهشدهي او را از دوران پيشا – سﻼخي بشنويم» ،ايرانِ پيش از انقﻼب و دوران پهلوي ،اولين كشور
توليدكننده خشخاش ،مورفين و هروئين در دنيا بود ،بهطوري كه ايران را بهعنوان بزرگترين قاچاقچي دولتي در دنيا ميشناختند ][...
و در اغلب ميادين تهران و برخي شهرهاي بزرگ ،بهراحتي ميشد معتاداني را كه در حال تزريق بودند ،ديد .بهعبارت بهتر در آن
دوره ،معتادان در شهرها وول ميخوردند و صبحها اگر از زير پلها رد ميشديد تا چشم كار ميكرد ،معتادان خوابيده بودند«.
هماو و كميتهي پاسداران انقﻼب با اتكاء به نيروي بيرحم و جانسخت ترس ،وحشتافكني و اعدام ،به مناسبات آشفته و پرخيزابِ
تصويرشده حملهور شدند و پس از سركوبي جنونآميز ،ترس را نرمنرمك به چيزي درونيشده در محكومان بدل ساختند .براي
درونيشدنِ اين هراسِ بنيانكَن نياز بود تا دورهاي دهساله از هراسافكنيِ كور و سﻼخيِ بيهدف صورت بگيرد تا بهزعم حاكمان،
واقعيت از لوث وجودشان پاك شود .اما بهناگاه چنين پالودگياي رخ ننمود ،و آنچه باقي ماند مناسبات رازورزانهي قانوني و بهشدت
تفسيرپذير بود كه ميتوانست بهواسطهي هراسِ بهارثرسيده دست به نهادسازي بزند .بدينشكل ،وضعيت پسا – سﻼخي شمايل
خود را پس از گذار از درون جنگوگريزي دهساله پديدار كرد؛ و اكنون ميتوانست قوانيني مطابق با دوران حكمراني جديد ،با
پسذهنداشتنِ تجربيات گذشته ،تصويب كند .دوران منطبق با عقﻼنيت سازندگي ،آباداني و بهسازي ،ضرورتاً بايد برخوردار از
نهادهايي باشد كه بر قوانين منعطف و درعينحال همگونساز استوار شده است .قوانيني كه چموخم مواجهه با تضاد را بهگونهاي
جامعتر در شمول خود دارند .قوانين اكنون آشكارا فرياد ميزنند كه ،يا مطرودان و فرودستان در نظم ايدئولوژيك – طبقاتيِ ما ادغام
ميشوند و يا در ﻻي چرخهاي دندانهدار قانون كشته خواهند شد.

بهعنوان مثال ،سپاه پاسداران انقﻼب اسﻼمي در راستاي قوانين و شرايط جديد ،طرحي را با راهبردهايي دهگانه با عنوان »برنامه جامع
سالمسازي محلههاي شوش و هرندي« در بهار سال  1397منتشر كرد .يعني سه دهه پس از سالهاي وحشت اوليه .اين نهاد
عريضوطويل و هزارسر »وجود چنين محلهاي در قلب پايتخت اُمالقُراء جهان تشيع« را بههيچعنوان قابلپذيرش ندانسته ،چراكه از
يكسو در مجاورت بازار مركزي تهران قرار دارد و از سوي ديگر در همجواري با ادارات و وزارتخانهها و نهادهاي مختلف دولتي و
حكومتي .ازاينرو ،از وظايف محولهي خود ميداند كه با همآهنگيِ دستگاههاي اجرايي ديگر از جمله ،شهرداري منطقه ،سازمان
بهزيستي ،نيروي انتظامي ،سازمان مطالعات و برنامهريزي شهر تهران ،سازمان نوسازي ،وزارت بهداشت و قوهي قضاييه دست به
پاكسازيِ منطقهي خطر بزند .يعني بسيجِ همهي نهادهاي نامبرده در ذيل مادهي  .16يعني همداستانشدن نهادهايي توطئهگر و

عمومي و تسهيلگر در راستايي واحد .و آن راستا در اين مرحله چيزي نيست جز» ،شناسايي ،جمعآوري ،غربالگري و ترك اعتياد
معتادين متجاهر مرد و زن« براي هدفي صادقانه چون »افزايش ميزان رضايتمندي اهالي و ايجاد زمينه مشاركت مردمي براي حل
مسئله«.
در همينجا ميتوان تمايز دو نوع خشونت را از يكديگر بازجست .يكي خشونتي پيشيني كه بهصورتي عنانگسيخته در نونهالي
انقﻼب اعمال شده بود ،و با يك حكمحكومتي ميتوانست نيرويي خودانگيخته ،ولي درعينحال سازمانيافته و مسلح ،را بسيج كند و
دست به كشتاري بيرحمانه بزند؛ و ديگري خشونتي پسيني كه از خﻼل قوانين نظاممند حركت ميكند و از چارچوبهاي خاص فراتر
نميتواند برود .در اين حالت اخير سرعت جابهجاييِ خشونت نسبتبه اولي كندتر است ،چراكه خشونت صريح ،حتي با حكمحكومتي،
به بدنههاي متعددي ساييده و شتاب اوليهاش گرفته ميشود .اما تمايز خشونت متأخر اين است كه ،همهشمول ميباشد و تمام
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شقاقها و چاكها را دربرميگيرد و مصرّانه به هر نقطهاي سرَك ميكشد و بدينشكل كمتر فرودستي ميتواند از دايرهي شمول آن
خارج باشد .اين شكل از خشونت موذي و سمج است ،آني و دفعتي نيست .از يك تصادف به ضرورتي رامناپذير بدل شده .پيگير و
نظاممند است و بنا به مشروعيتي خودخوانده و سوگيرانه ،حكم به اعمال خود ميدهد و كسي به اجراي بيكموكاست آن شك
نميكند.
در دنبالهي تبيين مسئله ،تجربهي وضعيت بهوجودآمده و ترجمهي چنين بيان بوروكراتيكي را از زبان فرودستان ميشنويم .بهيكمعنا،
روايتگريِ فاجعه .اما ،پيش از آن بيان واپسينصدايي به گوش ميرسد .بهعبارتي زمانيكه تاريخِ برساختهشدن قانون و اعمال آن را
روايت ميكنيم ،صداي دستهجمعيِ زوزهها در پسزمينه بهطرزي آشكار شنيده ميشود .زوزهي فاتحان و همسرايان پاكدست .يعني
آن كساني كه با چهرهاي سرشار از نخوت بر فراز ايستادهاند و با تأييدي هميشهحاضر سﻼخيها را توجيه ،مشاهده و تشويق ميكنند.
آنها خود جزئي اساسي از قانون هستند .صداي آنها ،صداي تحكّمآميزِ قانون است .پشتگرميِ آنها در مواجهه با مجرم –
فرودستان همانا به قانون است .قانون آنها را چنان منتزع ميسازد كه گويي تماميتاش الياﻻبد ،موجوديتي انكارناپذير داشته و
پيآمد وضعيت تاريخيِ مشخصي نبوده .آنها در قانون هضم شدهاند و صرفاً تنشهاي خود را از اين طريق دنبال ميكنند .اكنون
ديگر ما تماماً با موجوداتي واسطهمند طرف هستيم ،نه آدمهايي داراي گوشت و استخوان و طبقه و قوميت .موجوداتي كه بهواسطهي
قانوني استعﻼيي از رويارويي بيواسطه باز داشته ميشوند و به همين شيوه نيز وساطت ميشوند .بهعبارتي ،واسطهمنديِ پاكدستان.

شمايلِ اين پاكدستانِ قانونزده چيزي در همين حولوحوش است» ،آنگاه ،مردم ،سگان زوزهكش و همسرايان تماشاگر فرياد زدند:
و حاﻻ پاهايش! و حاﻻ پاهايش را! و حاﻻ پاهايش را! و ما كه همهچيز را آماده كرده بوديم تا اين صدا و آن صداي قبلي و
دهها صداي قبلي و بعديِ ديگر را بشنويم و ما كه كار مردم را حتي به دست خود مردم سپرديم و گفته بوديم :ما زمينهاي درست
ميكنيم ،شما تشويق ميشويد ،شما تحريك ميشويد ،شما ميگوييد و ما عمل ميكنيم [...] .از پلهها كه آمديم
پايين ،همهجا آرام بود؛ مردم منتظر بودند؛ پس از آن هلهله ،اين برّههاي ريشو ،سبيلو ،اين برّههاي خريدوفروششده ،پير و جوان،
زشت و زيبا ،منتظر بودند .هنوز آنها از خون دور بودند« .شايد اين تصوير در نگاه نخست بيشازپيش استعاري تلقي شود ،اما با
قاطعيت ميتوان گفت اين تصويرِ واقعيت در هنگامهي وقوع است .اين تصويرْ قاتلي حرفهاي را ،كه مشغول مثلهكردن تن مجرم
است ،ترسيم ميكند ،با پشتوانهاي از همسرايانِ صدادار كه براي استمرار كارش به او نيرو ميدهند و او نيز جاني تازه ميگيرد.
بهطوريكه گويي خواست ترديدناپذير و استوار آنها را اجرا ميكند .همسراياني كه طي تطوري تاريخي حول عامليتي منفرد گرد
آمدهاند ،عامليتي كه هم عقل است و هم احساس .هم ادراك و هم فاهمه .هم قدرت و هم معنايي از طبقهي ايشان .اين همسرايان
طي يك دورهي مشخص تاريخي عامليت خود را به نيرويي خللناپذير واگذار كردهاند و خودشان با فاصلهاي مشخص از خوني گرم و
تازهبهزمينريختهشده ايستادهاند.
بيانِ واپسين ،بيان فرودستان است .اين بيان در هيچ حالتي بيواسطه نيست .چه در لحظهي سﻼخي ،چه در دورهي پسا – سﻼخي.
اين بيان هماره از نگاه نظارهگري كه صرفاً شاهد منفعلِ ماجراست روايت ميشود و نظارهگري كه شاهد ماوقع است و در گيروجدال
با آن نيست ،خواهناخواه همدست وقوعيافتنِ آن رخداد است .بدينمعنا ،تصوير بهجامانده از دوران سﻼخي ]دههي اوليهي انقﻼب[،
تصوير انبوه آدمهايي است كه با زور و فشار ،با سرهايي نيمهتراشيده ،در يكجا جمع آمدهاند .سرهاي نيمهتراشيده نشانهي سلطهي
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سﻼخ است ،ردي كه بر بدن مجرم – فرودست باقي ميماند .گونهاي داغننگ ،بهنشانهي انذار .دورتادورِ اين انبوهه را چهرههايي
گُرگرفته و كفبهدهانآورده محاصره كردهاند .آنها را بازخواست ميكنند و به تمسخر ميگيرند و لگدكوب ميكنند .از منظر سﻼخ
تماميت آن مجرم – فرودستان بقاياي پوسيدهي رژيم كهن هستند .گويي دم و بازدم آنها تاجوتخت را فروميبرد و بيرون ميدهد.
بااينحال ،همان آني كه يكي از مجرم – فرودستان ،در برابر نگاه سلطهگر ناظر ،كﻼم سﻼخ را با غلو بازتكرار ميكند و وجود خود را
نشاندهندهي رژيم كهن ميداند ،يك بدن تكيده و نزار از ميان انبوهه ،بيآنكه جرئت سربرآوردن داشته باشد ،گسترهي قدرت را با

صدايي فروخورده نشانه ميرود .او ميگويد» ،حاجآقا من بيليم ابوالفضل ،من مراغهدان گَلميشَم بورا كارگرچيليخ الييم ،مني راهآهننن
توتوبﻼر گتيريبلَر بورا ،بو منيم زاديم ،بو شناسنامهم ،بودا كارتيم ،من بيليم ابوالفضل ،منيم نهنه باجيم وار ،من نهنه باجيمي گويوب
گَلميشَم« [1] .اين نشانهروي ،نه به معناي عصيانگريِ صرف ،كه به معناي عيانكردن مناسبات پيوندخورده با او ميباشد .اينكه او
كارگرِ مهاجر است ،فقر و فﻼكت او را به تهران كشانده ،يعني جاكَنشدن از خاستگاه ،خانوادهاي دارد كه به او اميد بستهاند .اما ،اين
بيان هيچ بازتابي ندارد ،چراكه سﻼخ برنهاده شده تا پيوندها را بگسﻼند و بهازاي ساخت جامعهاي نو و نظمي نو ،ويراني به بار بياورد.
پس از همآييِ توطئهگرانهي همهي نهادهاي قانوني در دوران پسا – سﻼخي و پس از تدوين قوانين آمرانه ،و در ذيل همين قوانين
خودنگاشته ،گشتهاي شكارچيِ نيروي انتظامي و شهرداري در قالب طرحهاي »انفرادي ناجا« و »طرحيِشهرداري« بهشكل
بيرحمانهاي دست به جمعآوريِ مصرفكنندگان مواد مخدر ميزنند .اولي بهصورتي موردي و دومي بهگونهاي فلّهاي .اين چهرههاي
عبوس و كمحوصله و بغكرده و روزمزدبگير اختيار دارند كه هر فرد شكبرانگيزي را بيپرسشوپاسخ دستگير و روانهي كمپهاي

ترك اجباري كنند .سيدمحمدنامي در سال  1392روايت دستگيريِ خود را اينگونه شرح ميدهد» ،در ميدان شوش داشتم ميآمدم
به همين مركز گذريِ درمان اعتياد كه پناهگاه ماست .نيروي انتظامي من را دستگير كرد ،كارت متادون خود را نشان دادم ،مأمور
گفت بيا برويم آزادت ميكنم ،مشكلي ندارد .گفتم تست بگيريد .من مشكلي ندارم ،اما شب تا صبح نگه داشتند و بعد ما را به شفق
بردند« .سيدمحمد از شفق كه حرف ميزند ،گويي راويِ دوزخِ بر روي زمين است .هراس سرتاسر وجودش را ميگيرد و تناش به
رعشه ميافتد ،خياﻻتي سرشار از اوهام به سراغش ميآيد و روايت قطعهقطعهي خود را از اردوگاه با لُكنتي دستوپاگير بيان ميكند،

»]اردوگاه اجباريِ شفق[ يك سولهي يكتكه است با  14اتاق روبهروي هم .هر اتاق  50تخت دارد .كف هر اتاق هم  20تا  30نفر
كفخواب هستند .هر سهنفر دو تا پتو ،يكي زير و يكي رو با وجود سرماي آنجا« .در سولهاي با ظرفيت  600نفر 1800 ،نفر را

جاي دادند .اين جانبِهدربرده از پيرمردي ميگويد كه» ،براي رفتن به دستشويي مشكل داشت ،نميتوانست خودش را نگه دارد،
سهبار تكرار كرد و بههمينخاطر پيرمرد  70ساله را بهشدت كتك زدند« .او علت اين خشونتهاي نظاممند و هولناك را اين ميداند
كه »انجام ميشد تا وحشت ايجاد كنند« .يعني نهادينهكردن هراس با سازوكاري قانوني و ظاهراً مشروع .از سويي ديگر ،همهي اين
بگيروبِبندها در سايهي اجﻼس سران جنبش غيرمتعهدها در تابستان سال  1391بهوقوع پيوست .همانهنگام كه اولين سخنران
جلسه براي »سرشت مشترك انساني و توحيد و ايجاد بهشت اُخروي در گيتي با معنويت ،برپايي نظمي با منفعتهاي مشترك و سالم

در برابر سلطهگران« سرگرم زبانآورياي پوچ و خاليازمحتوا بود 53» ،نفر از معتاداني كه ]دستگير شده[ و به شفق آورده شدند،
اسهال خوني گرفتند و مردند« .در همان فضايِ جهنمي يك »انترن شربت گلو را داخل نوشابهي خانواده قاطي ميكرد و ميگفت
هركسي بِرقصد شربت ميدهم تا بخورد .بچهها را به رقص واميداشت تا تفريح كند« .همانموقع كه رجالهي اعظم براي »مديريتي
عادﻻنه و مشاركتي در جهان« ترّهاتاش را سرهمبافي ميكرد و ﻻفوگزاف ميگفت ،مجرم – فرودستان به »ستون سخنگو« بسته
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ميشدند تا نُطُق نكشند و صدايشان درنيايد ،ستوني مركزي در وسط اردوگاه .همزمان با جنبش احياگريِ اسﻼمِ سازمانيافته و
دولتي ،و درعينحال سرمايهدارانه و متمكّن ،در ساختمانهاي شمالشهرِ تهران ،زندانبانانِ اردوگاه ميگفتند» ،شفق خدا ندارد« .در
اين لحظه بود كه فرودستان آخرين جانپناه را نيز ازدسترفته تلقي كردند و به نقطهاي بازگشتناپذير رسيدند.
اما بيرون از آن دوزخ و در بحبوحهي گيروگرِفتها و جابهجاييهاي گلهوار و فلّهاي ،دو صداي متضاد شنيده ميشود :يكي صداي
خانوادهها ،بستگان و دوستانِ آواره و سرگردان ،و ديگري صداي فاتحانِ سخنگو و همسرايانِ پاكدست .صداي اول ،صداي
پريشاني و انتظار و گنگبودن و ابهام است ،همراه با نگاههاي پرسا و جويا و خصمناك و پر از ترديد و استيصال .در اين صدا
ميتواني ضربآهنگ پارهشدن پيوندهاي پيشين را بشنوي .صداي مأيوس لبهها و پرتگاهها .صداهايي كه قعر را ،مغاك را ،پيشاروي
خود ميبينند .اما صداي ديگر ،صداي همان كسانيست كه با ريتم شكنجه و مرگ و خون ضرب ميگيرند و پايكوبي ميكنند.
صداي زوزهي سگهايِ تاريخيِ دولت – سرمايه .اين فاتحان و همسرايان بيش از هر چيز پالودگي برايشان مهم است .خواه اين
پالودگي بهواسطهي مرگ بهدست آيد ،خواه بهوساطت جريمهاي ساده .احياي نظم در راستاي توسعه همهچيز است و بينظمي عين
تجاوز به حريم قوميِ آنها.
همين دستگاه اجراگر و نظام پشتيباني مردميِ آن بودند كه به مناسبت چهلمين سالگرد انقﻼب هجومي مجدد و هزارباره را به
حيات روزمرهي فرودستان آغاز كردند ،فرودستاني ازكارافتاده ،كاركُن ،بيثباتكار و بيخانمان .بر روال همان منطق دوري و
هميشگي ،رجالههاي تابندندانمسلّح پاكسازي را ،در قالب طرحي هجدههزار نفري ،از سر گرفتند تا اينكه شكوهمنديِ انقﻼب
 1357بهواسطهي برسازي و توسعهي نظام اردوگاهي پاس داشته شود و مناسبات سرمايهدارانه  -ايدئولوژيك اعتﻼيي دستنايافتني
پيدا كند.

يادداشت:

] [1ترجمهي جملهي تُركي» :حاجآقا بهابوالفضل من از مراغه آمدم اينجا كارگري كنم ،من را از راهآهن گرفتند آوردند اينجا .اين
شناسنامه من ،اين هم كارت من .به ابوالفضل من خانواده دارم ،خانوادهام )خواهر و مادرم( را ول كردم آمدم اينجا«.

لينک کوتاه شده در سايت »نﻘد«https://wp.me/p9vUft-LJ :
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