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قانون مدني و  ،چنين نيست كه عبارتي اين داشته باشد. به  اي وجود ندارد كه خصلتي خنثي و غيرسوگيرانه هيچ قانون مدني و كيفري
گيريِ خود ارجاع نداشته باشد. هر يك از اين قوانين  به امري خارج از واقعيت روزمره و تاريخ شكل وحاضر ِ موجود و حي كيفري

ايجاد  بند و در آن وحدتي نيم اند آن را بلعيده تعبيري اند و به به آن قوام بخشيده اند. تكه را شكل داده سسته و تكهگ ي هبخشي از جامع
باشند. به  ناپذير مي هاي ضدونقيض و آشتي كنش واقعيت آمد برهم ن قوانينْ خود نيز پيك از ايهر ي البته، . ، وحدتي شكنندهاند كرده

شده در  واقعيت منتزع كنند. يك معنا واقعيت سرشار از جدال و تشويش در اين قوانين آرام گرفته و در قالب احكام خود را نمايان مي
اصل قضيه  در، شكننده ، خواه برخاسته از مناسبات قدرت درهمباشد بر نابرابري خواه برخاسته از مناسبات اجتماعيِ مبتني ،جا اين

پشت اين احكام  پس واقعاً موجود تلقي كنيم. هايِمعناي رفع تضاد نگارانه است كه اين قوانين را بها اما ساده .كند تفاوتي ايجاد نمي
زمان اين  و هم اند ور باقي مانده افزون شعله چون آتشي هردم كه هم ناپذير نهفته است تضادي پايان ناپذيرْ رِس صلب و ظاهراً دست
    .كنند گون را خلق مي هايي هم زنند و ابژه برانگيز مي اي چندش سازي سان احكام دست به يك

 جلوگير و معنا خصلتي تعويق بياندازند. بدين را به كَن هاي بنيان دگرگوني وقوع ي هلحظ كه اين است اين قوانين هاييكي از كاركرد
، اين شوند. اما در كاركرد ديگر خود كنند و مانع از وقوع آن مي ها متوقف مي حركت و محرّك حركت را در آستانه بازدارنده دارند.

هاي اجرايي خود را از  ضمانت شوند و عبارتي خود به بخشي از طرفين نزاع بدل مي . بهگيرند قوانين، خصلتي تهاجمي به خود مي
و  معهودو نظم  ،هاي ظاهراً نمادين خارج شده از قالب قوانين كنند. در اين لحظه است كه سازي مي طريق قواي سركوب پياده
 باخته است كه تمام . اين نظم همان چارچوب رمقشود از نو آغاز مي نظم و فرآيند احياگريِ كنند زد مي برساخته را دگرباره گوش
هاي متكثّر و  خود را بر ديگري اي زورآور گونه از دست داده، و تنها به و نهادسازي شدن نهادينه ي هواسط نيروهاي حياتيِ خود را به

حافظه و خاطره بروز  ي هواسط به سو، اي دوگانه دارند. از يك چهره طور كلي به سان، قوانين بدين كند. تحميل مي و متعدد مشخص
، و از سوي ديگر از خالل وضوح و عينيت خود را به رخ شوند مي گرانه آفرينش اي مستمر مانع اجراگريِ و از طريق يادآوري يابند مي
  .سازند هيواليي خود را مشهود مي ي هو چهر كشند مي

د موافهم كرد. اين  رادر مبارزه با مواد مخقانون  16و  15 ماده توان مي ،ها اي از ماهيت قوانين و كاركرد آن زمينه با چنين پس
، و درعين حال تمايز و تفكيكي بخشند بدان انتظام مي و كنند مي دهي واقعيت را سامان بديل طور مشخص و با صراحتي بي به قانوني

  زندگي.  ي هتي نو و انفكاكي نو در جريان روزمركنند. وحد نو را ايجاد مي

نهاد درمان  مردم يها سازمان ايو  يخصوص اي يردولتيغ ،يمراجعه به مراكز مجاز دولتمعتادان مكلفند با «شرح است،  بدين 15 ي هماد
تحت درمان و  يكه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواه ي. معتادندينما ادياقدام به ترك اعت ب،يو كاهش آس

ترك  ايكه مبادرت به درمان  ي. معتادانباشد يمعاف م يفريك بياز تعق ديننما اديچه تجاهر به اعت چنان د،ينما افتيدر بيكاهش آس
ها مصرف  كننده مواد مخدر، كه از قضا در كوچه و خيابان و پارك شني فرد مصرفرو قانوني به ي هاين ماد». مجرمند ند،يننما ادياعت
، سازد خود عاري مي تاريخي - قومي –جنسيتي  –، يعني او را از هستيِ طبقاتي كند  اش تهي مي از واقعيت وجودي كند، را مي

رو هستيم كه هيچ پاي  روبه گرفته در خالئي و جاي وابدي با موجودي ازلي د و گويي ما در نهايتنگسال مي از هم پيوندهاي او را
گيرد كه  ودانسته در نظر نمي اين ماده از قانون، ديده اي ندارد. سفتي بر روي زمين ندارد. هيچ گذشته و آينده و پيوند و خويشاوندي

بدل شود، كاركُني وابسته عضوشده  شكسته، و قطع افتاده، معلول، مفلس، حرمت كه به فردي ازريخت كننده تا پيش از اين  فرد مصرف
بحران او  ي هدهاي مكرراً تكرارشون كشي برخوردار از هزاران پيوند و آرزو و خيال و وهم بوده، و چرخه به اقتصادسياسيِ حاكم و زحمت
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به  اين ماده ابداً راجع». ادانمعت«شود، يعني  ناپذير آغاز مي فرضي خلل قانوني با پيش ي هعبارتي اين ماد بهاند.  را به فالكت كشانده
ها  آورد، چراكه تضادها و تناقض ميان نمي كننده بحثي به گيري فرد مصرف شكل اقتصادي - سياسي  –اجتماعي  شرايط امكانِ

پوشانده شده است و  تاريخي - قهري پيشيني ي هواسط ها به و خروش آن اند، و رسوب كرده  صوري در اين ماده آرام گرفته شكلي به
گيري  ، كه موجب آرامبازنمود اين قهر سيستماتيك وري كنند.آ خود زبان ي هپيشين ي هخواهند دربار نمي ، اين مواد قانونيترتيب بدين

 –مجرم شكلي سبعانه و وقيحانه  كه صادق خلخالي به مشاهده كرد، زماني 1357توان در نونهالي انقالب  را مي تضادها شده،
آورد. در همان  وجود مي به ها براي آن را انگيز و وهم ناك هراساند و فضايي بيم مي و جزيره آور اعدام رعب ي هرا از سايفرودستان 

 برهه از تاريخ  تعبيري ما در اين نوني داد. بهصورتي قا مواجهه سالخ خلخالي با تضاد واقعاً موجود مواجه شد و به آن لحظه بود كه تنِ
ها و  پناهي ها و بي دري ها و دربه رتمهاج جا خاطرات معنا در اين يك بهشمول مواجه هستيم.  سطح قانونِ فراگير و همه با ارتقاء تضاد به

  اند. اند و ويران شده نخورده باقي مانده اند و دست پنهان شده ها و تنش ها چيزي همه ها و بي سرخوردگي

موجود براي ترك  بايد به مراكز كه او مي هم اين آن نهد، مي متجاهر اصطالح معتاد فرد به ي هردبر گُ همين ماده در ادامه تكليفي
فرآيند بازپروري قرار گيرد، آن هم نه صرفاً براي بازپروري و مراجعه كند و از اين طريق در  ، يعني همان سيستم اردوگاهي،اعتياد

حريم امني براي  لحاظ قانوني به اين گواهي». و كاهش آسيب [بودن] درمان گواهيِ تحت«اش، بل، براي دريافت  بهبود شرايط زندگي
آن  ي هتعقيب نيست؛ ولي ساي حريمي كه در آن، فرد برخوردار از گواهي تا اطالع ثانوي تحت آورد. وجود مي به اصطالح معتاد به فرد

سازيِ  امنيتي ي هكه براي گسترش دامن بل ،براي آن فرد منحصراً باز هم اين حريم امن نه حال، هميشه باالي سرش است. بااين
براي  فضاي اجتماعي كردن ليسيسازي و پ امنيتي ي ه. گسترش دامنتدارك ديده شده است ديدگان زندگي فرودستان و ستم

قانون و نظم  ي هجمعيت پيشاپيش مطرود دگرباره در پهن واسطه بدين ، تاباشد ضروري مي سان و يك گون اي هم دهي به جامعه شكل
انگاري فرودستان  . مجرمشوند پيشاپيش مجرم تلقي مي ناك وحشت ي هعدها طبق اين قا آن .سرپيچي نكنندو از آن  قرار بگيرند

هاي  آدم ي هبرهمه از گستر مقدم فرودست –كه فرد مجرم  يعني اين ،است ارزها ارزسازيِ ناهم از منطق هم بخشي عمده و بنيادي
براي  دائمي يبايد در تالش فرودست -فرد مجرم  ،ق با اين منطقمطاب بنابراين، و .ماند خارج مي حاضر در جامعه درست سالم و تن

سالم ابراز كند و التزام خود را  ي هشكل تعهد و وفاداريِ خود را به جامع و بدين قرار داشته باشد شدن تلقي از بند مجرم خود ي هتبرئ
ي، حضور در سيستم اردوگاه درپي و نسلي. شدن پي ن و خارجواردشد .وگريزِ سمج و هميشگي و مستمر . يك تعقيبعملي سازد

    كردن. ياب، از نو لغزش شكلي كام و البته به راهي. و سپس سربه ،زدايي، بازگشت به جامعه سم

صرفاً از  15 ي ه، جهشي تهاجمي را در خود نهفته دارد. اگر ماد15 ي هبه ماد ا مواد مخدر، نسبتقانون مبارزه ب 16 ي هوانگهي، ماد
بر روي ، هرچند كه اين بازدارندگي يابد و خصلتي بازدارنده دارد مي بودنِ فرودستان بازتاب ردنِ مجرمزدك خالل حافظه و گوش

، قهريه ي هپيچيد ي هش مستقيماً با قو، و سروكاركند ابداً به اين بازدارندگي اكتفا نمي 16 ي ه، مادسركوبي پيشيني بنا شده است
گردان مذكور در  معتادان به مواد مخدر و روان«. در اين ماده آمده، استسيستم اردوگاهيِ منتج از آن  مراتبي آن، و ي سلسلهها ارگان

تا سه ماه در مراكز  كيمدت  يبرا ييبا دستور مقام قضا اد،ي) و متجاهر به اعت15موضوع ماده ( ي) فاقد گواه8) و (4دو ماده (
مذكور بالمانع  مراكزبا درخواست  گريماهه د دوره سه كي يمهلت برا دي. تمدشوند يم يدار نگه بيو مجاز درمان و كاهش آس يدولت

قانون باشد، تداوم درمان  ني) ا15چه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده ( چنان ،يياست. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضا
زنند و  بودن تن مي درمان كساني كه از دريافت گواهي سالمت و تحت بر مبناي محتواي اين ماده .»باشد ينع موفق ماده مزبور بالما
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مثابه  هايِ نهادهاي قضايي و انتظامي به آهنگي گذرانند، با هم انگارانه اوقات خود را به بطالت مي آسانيِ ول چنان در سرگرداني و تن هم
با «اين ماده آمده كه،  ي هشوند. در تبصر ترك اعتياد روانه مي هاي اجباري و بدنامِ گرد قرار گرفته و به اردوگاه پي مجرمِ فراري تحت

] و طبق دستور مقام قضايي، معتادانِ موضوع اين ماده بيو مجاز درمان و كاهش آس يمراكز دولتدرخواست مراكز مذكور [يعني 
بندكشنده وجود دارد كه  اسي و بهدو مقوله اس 16 ي هشكل در ماد بدين». باشند مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج مي

فرودست و ديگري مراقبت  –بودن فرد مجرم  تعقيب تحت ي هگيرد، يكي مقول نيروي تهاجمي بر مبناي آن صورتي عملي به خود مي
كشي و  سركرحمانه هستند. فرآيندي كه در آن فرد را از طريق  زا و بي ند خشونتپس از خروج. اين دو مقوله امتداد منطقيِ يك فرآي

سازد، و در نهايت نيز  پزشكيِ زجرآور و ددمنشانه وارد مي –درماني  -كند، و سپس او را در يك فرآيند پليسي  پاگذاري رصد مي به
  آورد. ازخروج به حالت تعليق درمي بودن را فقط به شرط مراقبت بعد تعقيب تحت

هاي تاريك،  گوشه ها، گُم انون خصلتي بلعنده دارد و سمج است. شكافگسيلنده نيست. چراكه قاما، قطعاً اين پايان آن تناوب 
و از خالل آن  ،گيرد كند و درز مي ها را پر مي ماده و تبصره آن ي هواسط كند و به شناسايي مي دانه به دانه پذير را پديدارهاي روئيت

عبارتي بهتر است بگوييم قانون مانند نهنگ است؛ دربرگيرنده، درزگيرنده و  دارد. به كند و پايدار نگه مي شكاف نهايي را حفظ مي
تر تضمين  پسيني ي هپيشين از طريق يك تبصر ي هترتيب، دو مقول تضادهاي بنيادين درعين تعادلي شكننده. بدين ي هكنند حفظ
متخلف بدون عذر موجه از تكاليف محوله سرپيچي كند، طبق همين ماده به حبس از «، اگر كه ن هم عبارت از اينشوند و آ مي

گيري و تبعيد به  وگريز و دست انگاري و تعقيب مجرم ي هواسطه چرخ بنابراين، بدين ».شود روز تا شش ماه محكوم مي  نودويك
سوگيري، و در  ظاهر خنثي و بي هاي قانونيِ سرد و به رودست از طريق مادهف –شود و جمعيت مجرم  هاي اجباري تكميل مي كمپ

  شوند. هاي قانوني و بوروكراتيك له شده و نهايتاً سابيده مي دنده كليت خود در زير چرخ

ي كه وساطت محكومان فرارسيده است. زمان اجراپذيريِ آن به ي هدست حاكمان و لحظ مرور اجراگريِ قانون به ي هاكنون لحظ
 توان در واقعيت نمي كند. مسلماً اپذير خودنمايي مين آيد و با كراهتي وصف  زمان پيش چشم مي حاكمان و محكومان هم ي هتجرب

صراحت تعيين كرد كه چه زماني قانون  توان به وقوعِ محكومان جدا كرد. يعني نمي شده خطوط قانوني را از عملكرد درحال حادث
دهند. اما يك موضوع،  كنند و يا به آن تن مي م اعمال شد، چه زماني نيروهاي گريزازمركز سرپيچي ميشود و اگر ه اعمال مي

  يت است.رؤ ها قابل آن ي هعاً از خالل تجربگفته قط كه اين تمايزِ پيش چون آفتاب ظهرگاهي، مسلم و روشن است و آن هم اين هم

سالخي، را  –هاي پسا  ها، يعني سال ها و اردوگاه شدن جزيره هاي آغازين فرآيند نهادينه نامي، سال قانون، ايوبي يكي از مجريان
آن زمان قرار شد كه اردوگاهي با شرايط سخت براي برخي از معتادان هروئيني كه بارها ترك داده شده ولي «آورد،  گونه به ياد مي اين

 ي هازسكن شده قرار شد تا يكي از جزاير خالي هاي [كارشناسي] انجام ، ايجاد شود. لذا در بررسيدندمجدداً به اعتياد بازگشته بو
او سپس با غروري انباشته، ». براي اين امر برگزيده شد فارور ي ههاي بعدي جزير به اين امر اختصاص يابد. در بررسي فارس خليج

بار تعدادي از معتادان به اين جزيره اعزام شدند كه اگر درست خاطرم  يك«كه، دهد  سفيد، شرح مي ماهيِ خال چون يك بادكُنك هم
چنان  جزيرهو وحشتي در دل معتادان انداخته بود و اسم   هرحال اسم اين اردوگاه چنان رعب نفر بودند؛ به 200تا  150باشد حدود 

». شان را ترك دهند شدند خودشان معتادان به جزيره، متعهد ميها  معتادان از ترس فرستادن آن هاي پيچيده بود كه بسياري از خانواده
سالخي است. اما براي فهم بهتر  –پسا  هاي دورانِ هاي مشمئزكننده بيرون كشيد، خصلت الي اين گزاره شود از البه چه كه مي آن
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ين كشور لپيش از انقالب و دوران پهلوي، او ايرانِ«يم، نوسالخي بش –او را از دوران پيشا  ي هشد اين دوران نياز است تا روايت كوتاه
شناختند [...]  چي دولتي در دنيا مي ترين قاچاق عنوان بزرگ طوري كه ايران را به توليدكننده خشخاش، مورفين و هروئين در دنيا بود، به
ر آن عبارت بهتر د ند، ديد. بهشد معتاداني را كه در حال تزريق بود راحتي مي و در اغلب ميادين تهران و برخي شهرهاي بزرگ، به

  ». كرد، معتادان خوابيده بودند شديد تا چشم كار مي ها رد مي ها اگر از زير پل و صبحخوردند  وول ميها  دوره، معتادان در شهر

افكني و اعدام، به مناسبات آشفته و پرخيزابِ  سخت ترس، وحشت رحم و جان به نيروي بي ءپاسداران انقالب با اتكا ي هاو و كميت هم
. براي كومان بدل ساختندشده در مح نرمك به چيزي دروني آميز، ترس را نرم ور شدند و پس از سركوبي جنون تصويرشده حمله

زعم حاكمان،  هدف صورت بگيرد تا به افكنيِ كور و سالخيِ بي اسساله از هر اي ده كَن نياز بود تا دوره شدنِ اين هراسِ بنيان دروني
شدت  قانوني و به ي هاي رخ ننمود، و آنچه باقي ماند مناسبات رازورزان چنين پالودگي ناگاه  واقعيت از لوث وجودشان پاك شود. اما به

سالخي شمايل  –شكل، وضعيت پسا  بدين بزند. رسيده دست به نهادسازي ارث هراسِ به ي هواسط توانست به تفسيرپذير بود كه مي
راني جديد، با  ق با دوران حكمنيني مطابتوانست قوا اكنون مي پديدار كرد؛ و ساله گريزي ده و درون جنگ خود را پس از گذار از

با عقالنيت سازندگي، آباداني و بهسازي، ضرورتاً بايد برخوردار از تصويب كند. دوران منطبق  تجربيات گذشته، داشتنِ ذهن پس
اي  گونه وخم مواجهه با تضاد را به ساز استوار شده است. قوانيني كه چم گون حال هم نهادهايي باشد كه بر قوانين منعطف و درعين

طبقاتيِ ما ادغام  –ان و فرودستان در نظم ايدئولوژيك زنند كه، يا مطرود تر در شمول خود دارند. قوانين اكنون آشكارا فرياد مي جامع
   دار قانون كشته خواهند شد. اي دندانهه شوند و يا در الي چرخ مي

برنامه جامع «با عنوان  گانه ده بردهايي جديد، طرحي را با راه سپاه پاسداران انقالب اسالمي در راستاي قوانين و شرايط ،عنوان مثال به
اين نهاد  هاي وحشت اوليه. يعني سه دهه پس از سال منتشر كرد. 1397در بهار سال  »هاي شوش و هرندي سازي محله  سالم

پذيرش ندانسته، چراكه از  عنوان قابل هيچ بهرا » تشيع القُراء جهان اي در قلب پايتخت اُم وجود چنين محله« و هزارسر وطويل عريض
ها و نهادهاي مختلف دولتي و  خانه جواري با ادارات و وزارت دارد و از سوي ديگر در همسو در مجاورت بازار مركزي تهران قرار  يك

هاي اجرايي ديگر از جمله، شهرداري منطقه، سازمان  گاه آهنگيِ دست داند كه با هم خود مي ي هرو، از وظايف محول حكومتي. ازاين
قضاييه دست به  ي هتهران، سازمان نوسازي، وزارت بهداشت و قو ريزي شهر بهزيستي، نيروي انتظامي، سازمان مطالعات و برنامه

و  گر شدن نهادهايي توطئه داستان . يعني هم16 ي هبرده در ذيل ماد نهادهاي نام ي هيعني بسيجِ همخطر بزند.  ي هسازيِ منطق پاك
گري و ترك اعتياد  آوري، غربال ي، جمعشناساي«در راستايي واحد. و آن راستا در اين مرحله چيزي نيست جز،  گر و تسهيل عمومي

براي حل  مندي اهالي و ايجاد زمينه مشاركت مردمي افزايش ميزان رضايت«براي هدفي صادقانه چون » معتادين متجاهر مرد و زن
  ».مسئله

گسيخته در نونهالي  عنانصورتي  ديگر بازجست. يكي خشونتي پيشيني كه به توان تمايز دو نوع خشونت را از يك جا مي در همين
و  را بسيج كند يافته و مسلح،  حال سازمان ، ولي درعينتوانست نيرويي خودانگيخته حكومتي مي انقالب اعمال شده بود، و با يك حكم

تر اي خاص فرا و از چارچوبه كند مند حركت مي كه از خالل قوانين نظام و ديگري خشونتي پسيني رحمانه بزند؛ دست به كشتاري بي
حكومتي،  چراكه خشونت صريح، حتي با حكم به اولي كندتر است، نسبت ِ خشونت جايي جابه  . در اين حالت اخير سرعتتواند برود نمي

و تمام  باشد شمول مي ت متأخر اين است كه، همهشود. اما تمايز خشون اش گرفته مي هاي متعددي ساييده و شتاب اوليه به بدنه
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صرّانه به هر نقطه دربرمي ها را ها و چاك قاقشرَك مي گيرد و مشمول آن  ي هتواند از داير تر فرودستي مي شكل كم و بدين كشد اي س
گير و  ناپذير بدل شده. پي اين شكل از خشونت موذي و سمج است، آني و دفعتي نيست. از يك تصادف به ضرورتي رام خارج باشد.

وكاست آن شك  كم دهد و كسي به اجراي بي ه و سوگيرانه، حكم به اعمال خود ميمند است و بنا به مشروعيتي خودخواند نظام
       كند. نمي

معنا،  يك شنويم. به فرودستان مي چنين بيان بوروكراتيكي را از زبان ي هو ترجم وجودآمده به وضعيت ي هتبيين مسئله، تجرب ي هدر دنبال
شدن قانون و اعمال آن را  برساخته كه تاريخِ عبارتي زماني رسد. به صدايي به گوش مي اما، پيش از آن بيان واپسين گريِ فاجعه. روايت

دست. يعني  سرايان پاك فاتحان و هم ي هشود. زوز طرزي آشكار شنيده مي زمينه به ها در پس جمعيِ زوزه كنيم، صداي دسته روايت مي
كنند.  ها را توجيه، مشاهده و تشويق مي حاضر سالخي و با تأييدي هميشهاند  اي سرشار از نخوت بر فراز ايستاده آن كساني كه با چهره

 –ها در مواجهه با مجرم  گرميِ آن آميزِ قانون است. پشت ها، صداي تحّكم ها خود جزئي اساسي از قانون هستند. صداي آن آن
موجوديتي انكارناپذير داشته و  ،االبد اش الي سازد كه گويي تماميت ها را چنان منتزع مي فرودستان همانا به قانون است. قانون آن

كنند. اكنون  هاي خود را از اين طريق دنبال مي اند و صرفاً تنش ها در قانون هضم شده آمد وضعيت تاريخيِ مشخصي نبوده. آن پي
 ي هواسط ت. موجوداتي كه بههايي داراي گوشت و استخوان و طبقه و قومي مند طرف هستيم، نه آدم ديگر ما تماماً با موجوداتي واسطه
  دستان. منديِ پاك عبارتي، واسطه شوند. به و به همين شيوه نيز وساطت مي شوند واسطه باز داشته مي قانوني استعاليي از رويارويي بي

سرايان تماشاگر فرياد زدند:  كش و هم ، مردم، سگان زوزهگاه آن«وحوش است،  زده چيزي در همين حول قانون دستانِ شمايلِ اين پاك
چيز را آماده كرده بوديم تا اين صدا و آن صداي قبلي و  و ما كه همهرا! و حاال پاهايش را!  و حاال پاهايش! و حاال پاهايش

اي درست  ما زمينهگفته بوديم:  ها صداي قبلي و بعديِ ديگر را بشنويم و ما كه كار  مردم را حتي به دست خود مردم سپرديم و ده
ها كه آمديم  [...] از پلهكنيم.  گوييد و ما عمل مي شويد، شما مي شويد، شما تحريك مي كنيم، شما تشويق مي مي

 شده، پير و جوان، هاي خريدوفروش هاي ريشو، سبيلو، اين برّه جا آرام بود؛ مردم منتظر بودند؛ پس از آن هلهله، اين برّه پايين، همه
ازپيش استعاري تلقي شود، اما با  شايد اين تصوير در نگاه نخست بيش». ها از خون دور بودند زشت و زيبا، منتظر بودند. هنوز آن

كردن تن مجرم  اي را، كه مشغول مثله وقوع است. اين تصويرْ قاتلي حرفه ي هتوان گفت اين تصويرِ واقعيت در هنگام قاطعيت مي
گيرد.  دهند و او نيز جاني تازه مي سرايانِ صدادار كه براي استمرار كارش به او نيرو مي اي از هم پشتوانه كند، با است، ترسيم مي

حول عامليتي منفرد گرد سراياني كه طي تطوري تاريخي  كند. هم ها را اجرا مي كه گويي خواست ترديدناپذير و استوار آن طوري به
سرايان  ايشان. اين هم ي هحساس. هم ادراك و هم فاهمه. هم قدرت و هم معنايي از طبقاند، عامليتي كه هم عقل است و هم ا آمده

اي مشخص از خوني گرم و  اند و خودشان با فاصله ناپذير واگذار كرده  مشخص تاريخي عامليت خود را به نيرويي خلل ي هطي يك دور
  اند. شده ايستاده ريخته زمين به تازه

سالخي.  –پسا  ي هسالخي، چه در دور ي هواسطه نيست. چه در لحظ واپسين، بيان فرودستان است. اين بيان در هيچ حالتي بي بيانِ
گري كه شاهد ماوقع است و در گيروجدال  شود و نظاره گري كه صرفاً شاهد منفعلِ ماجراست روايت مي اين بيان هماره از نگاه نظاره

انقالب]،  ي هاولي ي هجامانده از دوران سالخي [ده معنا، تصوير به داد است. بدين يافتنِ آن رخ دست وقوع مناخواه ه با آن نيست، خواه
 ي هسلط ي هنشانتراشيده  . سرهاي نيمهاند جا جمع آمده تراشيده، در يك هايي است كه با زور و فشار، با سرهايي نيمه تصوير انبوه آدم
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هايي  اين انبوهه را چهره دورتادورِ .انذار ي هنشان ننگ، به اي داغ ماند. گونه فرودست باقي مي –سالخ است، ردي كه بر بدن مجرم 
كنند. از منظر سالخ  گيرند و لگدكوب مي كنند و به تمسخر مي ها را بازخواست مي اند. آن آورده محاصره كرده دهان به گُرگرفته و كف

دهد.   برد و بيرون مي وتخت را فرومي ها تاج گويي دم و بازدم آن رژيم كهن هستند. ي هفرودستان بقاياي پوسيد –تماميت آن مجرم 
كند و وجود خود را  گر ناظر، كالم سالخ را با غلو بازتكرار مي فرودستان، در برابر نگاه سلطه –حال، همان آني كه يكي از مجرم  بااين
قدرت را با  ي هكه جرئت سربرآوردن داشته باشد، گستر آن ميان انبوهه، بي داند، يك بدن تكيده و نزار از رژيم كهن مي ي هدهند نشان

نن  آهن راه يمن م،ييال خيليبورا كارگرچ شَميدان َگلم ابوالفضل، من مراغه ميليآقا من ب حاج«گويد،  . او ميرود صدايي فروخورده نشانه مي
 وبيگو يمينه باج وار، من نه مينه باج نه ميابوالفضل، من ميليمن ب م،يم، بودا كارت بو شناسنامه م،يزاد ميبورا، بو من بلَريريتوتوبالر گت

كه او  باشد. اين كردن مناسبات پيوندخورده با او مي گريِ صرف، كه به معناي عيان به معناي عصيان  روي، نه اين نشانه ]1[ .»مشَيَگلم
اند. اما، اين  اي دارد كه به او اميد بسته گاه، خانواده شدن از خاست كارگرِ مهاجر است، فقر و فالكت او را به تهران كشانده، يعني جاكَن

   اي نو و نظمي نو، ويراني به بار بياورد. ازاي ساخت جامعه ي ندارد، چراكه سالخ برنهاده شده تا پيوندها را بگسالند و بهبيان هيچ بازتاب

سالخي و پس از تدوين قوانين آمرانه، و در ذيل همين قوانين  –نهادهاي قانوني در دوران پسا  ي ههم ي هگران آييِ توطئه پس از هم
شكل  به» شهرداري طرحيِ«و » انفرادي ناجا«هاي  ارچيِ نيروي انتظامي و شهرداري در قالب طرحهاي شك خودنگاشته، گشت

هاي  اي. اين چهره اي فلّه گونه صورتي موردي و دومي به زنند. اولي به كنندگان مواد مخدر مي آوريِ مصرف اي دست به جمع رحمانه بي
هاي  كمپ ي هگير و روان وپاسخ دست پرسش برانگيزي را بي دارند كه هر فرد شكاختيار  بگيركرده و روزمزد حوصله و بغ عبوس و كم

آمدم  در ميدان شوش داشتم مي«دهد،  گونه شرح مي گيريِ خود را اين روايت دست 1392ترك اجباري كنند. سيدمحمدنامي در سال 
خود را نشان دادم، مأمور متادون گير كرد، كارت  دستگاه ماست. نيروي انتظامي من را  به همين مركز گذريِ درمان اعتياد كه پناه

كنم، مشكلي ندارد. گفتم تست بگيريد. من مشكلي ندارم، اما شب تا صبح نگه داشتند و بعد ما را به شفق  گفت بيا برويم آزادت مي
اش به  گيرد و تن ش را ميزند، گويي راويِ دوزخِ بر روي زمين است. هراس سرتاسر وجود سيدمحمد از شفق كه حرف مي ».بردند

كند،  وپاگير بيان مي خود را از اردوگاه با لُكنتي دست ي هقطع آيد و روايت قطعه افتد، خياالتي سرشار از اوهام به سراغش مي رعشه مي
نفر  30تا  20تخت دارد. كف هر اتاق هم  50روي هم. هر اتاق  اتاق روبه 14تكه است با  يك ي ه[اردوگاه اجباريِ شفق] يك سول«

نفر را  1800نفر،  600اي با ظرفيت  در سوله ».جا نفر دو تا پتو، يكي زير و يكي رو با وجود سرماي آن خواب هستند. هر سه كف
توانست خودش را نگه دارد،  شويي مشكل داشت، نمي راي رفتن به دستب«گويد كه،  دربرده از پيرمردي مي هبِ اين جان جاي دادند.

داند  مند و هولناك را اين مي هاي نظام او علت اين خشونت». شدت كتك زدند ساله را به 70خاطر پيرمرد  همين بار تكرار كرد و به سه
اين  ي ههم از سويي ديگر، انوني و ظاهراً مشروع.كردن هراس با سازوكاري ق يعني نهادينه». شد تا وحشت ايجاد كنند انجام مي«كه 

ران  هنگام كه اولين سخن وقوع پيوست. همان به 1391اجالس سران جنبش غيرمتعهدها در تابستان سال  ي هبگيروبِبندها در ساي
هاي مشترك و سالم  سرشت مشترك انساني و توحيد و ايجاد بهشت اُخروي در گيتي با معنويت، برپايي نظمي با منفعت«جلسه براي 

گير شده] و به شفق آورده شدند،  نفر از معتاداني كه [دست 53«ازمحتوا بود،  و خالي اي پوچ آوري زبان سرگرم »گران در برابر سلطه
گفت  كرد و مي خانواده قاطي مي ي  گلو را داخل نوشابه انترن شربت«در همان فضايِ جهنمي يك ». اسهال خوني گرفتند و مردند

مديريتي «اعظم براي  ي هموقع كه رجال همان». داشت تا تفريح كند ها را به رقص وامي دهم تا بخورد. بچه هركسي بِرقصد شربت مي
بسته » گو ستون سخن«فرودستان به  –گفت، مجرم  وگزاف مي كرد و الف بافي مي اش را سرهم ترّهات» عادالنه و مشاركتي در جهان
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يافته و  احياگريِ اسالمِ سازمان جنبش زمان با . هم، ستوني مركزي در وسط اردوگاهشان درنيايد و صدايشدند تا نُطُق نكشند  مي
در  ».شفق خدا ندارد«گفتند،  اردوگاه مي بانانِ شهرِ تهران، زندان هاي شمال در ساختمان دارانه و متمكّن، حال سرمايه ، و درعيندولتي

  ناپذير رسيدند. اي بازگشت رفته تلقي كردند و به نقطه پناه را نيز ازدست اين لحظه بود كه فرودستان آخرين جان

شود: يكي صداي  اي، دو صداي متضاد شنيده مي وار و فلّه هاي گله جايي ها و جابه گيروگرِفت ي هبحبوح اما بيرون از آن دوزخ و در
دست. صداي اول، صداي  پاك سرايانِ گو و هم سخن آواره و سرگردان، و ديگري صداي فاتحانِ ها، بستگان و دوستانِ خانواده

. در اين صدا و استيصال ناك و پر از ترديد هاي پرسا و جويا و خصم بودن و ابهام است، همراه با نگاه پريشاني و انتظار و گنگ
كه قعر را، مغاك را، پيشاروي ها. صداهايي  گاه رتها و پ شدن پيوندهاي پيشين را بشنوي. صداي مأيوس لبه آهنگ پاره تواني ضرب مي

كنند.  كوبي مي گيرند و پاي ست كه با ريتم شكنجه و مرگ و خون ضرب مي اما صداي ديگر، صداي همان كساني د.نبين خود مي
شان مهم است. خواه اين  سرايان بيش از هر چيز پالودگي براي سرمايه. اين فاتحان و هم –هايِ تاريخيِ دولت  سگ ي هصداي زوز

نظمي عين  چيز است و بي همه اي ساده. احياي نظم در راستاي توسعه وساطت جريمه دست آيد، خواه به مرگ به ي هواسط ودگي بهپال
  ها.  تجاوز به حريم قوميِ آن

هجومي مجدد و هزارباره را به  گرد انقالب كه به مناسبت چهلمين سال گاه اجراگر و نظام پشتيباني مردميِ آن بودند همين دست
بر روال همان منطق دوري و  خانمان. كار و بي ثبات فرودستاني ازكارافتاده، كاركُن، بي فرودستان آغاز كردند، ي هحيات روزمر

انقالب  منديِ كه شكوه از سر گرفتند تا اين هزار نفري، طرحي هجده ، در قالبسازي را پاك مسلّح دندان هاي تابن رجاله هميشگي،
نايافتني  ايدئولوژيك اعتاليي دست -دارانه  و مناسبات سرمايه نظام اردوگاهي پاس داشته شود ي هبرسازي و توسع ي هواسط به 1357
  .پيدا كند
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