
گردن کشی و سربلندی

محمدرضا نیکفر

 محمدرضا نیکفر –این نوشته در باب ضرورت داشتن عّزِت نفس است اگر بخواهیم از

 وضع حقارت بار کنونی رها شویم. سخن می رود درباره سیاست و فرهنگ عّزِت نفس، آن

.هم به نظر به موضوع رأی گیری برای گزینش از میان صالحان منتخب رژیم

 اضی در برابر دانشگاه امیرکبیر، آنگاه که معلوم شد شلیک به هواپیمای اوکراینی کار سپان بوده

۲۰۲۰ ژانویه ۱۱است،  ،

منتقدان می گویند نباید به انتخابات پشت. موضع درستی است رأی گیری شرکت نکردن در  

اما همین که این مراسم را با نام درست آن بخوانیم – رأی گیری، نه انتخابات – دیگر. کرد  

بنابر این سخن. درست است یا نه انتخابات این بحث از موضوعیت می افتد که آیا تحریم  

.منتقدان، نامربوط به موضوع پیش رو است

و ما نباید به این تحقیر تن. نکته این است که می خواهند برای منتخبان خودشان رأی بگیرند  

.دهیم

آیا تا زمانی که نظام دموکراتیکی برپا نشده، نباید: ممکن است با این پرسش مواجه شویم که  

 در انتخابات شرکت کرد؟ آیا در موقعیتی نباید دست از منزه طلبی شست و با شرکت در

 رأی گیری در شرایط استبدادی رأی کاندیداهای اصلی نظام را شکست و از این راه

بازی شان را بر هم زد؟

 تجربه ی بحران دیکتاتوری ها در نیم قرن گذشته نشان می دهد که در مقاطعی ممکن است

در همه ی نمونه ها از تجربه های گذار، شاهد نوعی. استفاده از امکان های مجاز الزم باشد  

 از گشایش هستیم که به قدرت حاکم تحمیل شده است، گشایشی که جنبش دموکراتیک با

در این نمونه ها. خودآگاهی، عّزِت نفس و به شکلی کنترل شده از آن استفاده کرده است  

 قدرت حاکم به کنج میدان مبارزه رانده شده، و مردم حرکتی را آغاز کرده اند تا از موقعیت



والیت است که می خواهد. اکنون چنین وضعی موجود نیست. حقارت و صغارت به درآیند  

.مردم را بشکند، نه مردم او را

.نباید تن به تحقیر داد

والیت شکنی

نفس وجود والیت، تحقیر. این مهمترین رکِن سیاست والیت شکن است: تن ندادن به تحقیر  

مصلحتش را کسانی دیگر تشخیص می دهند و او باید در. شهروند به عنوان صغیر است  

.مراسمی از جنس بیعت رأی به حقارت خویش بدهد

 اطاعت نکردن، اعتراض کردن، اعتصاب کردن، حجاب از سر برداشتن، با قلم و کالم

 خود پرده ی سانسور را دریدن، با صدای بلند گفتن که چه خبر است و داستان از چه قرار

همه ی اینها... ها را شکناندن، مقامات را به ُسخره گرفتن "فیلتر"انواعِ  است،   

اما سرپیچی و اعتراض و تحقیر متقابل به خودی خود. والیت شکنانه اند و علیه تحقیر  

پیش از آزاد شدن باید به حسی از رهایی رسید، متصّور. برافکننده ی زنجیر اسارت نیست  

 شد جهانی بدون قید و بند را و به این یقین برانگیزاننده رسید که حق ما این نیست که

از این حس است که جنبش اجتماعی برمی خیزد. می کشیم .

از سرافکندگی به سرفرازی

تابع عامل های مختلفی است و تنها به باال رفتن فشار،. جنبش اجتماعی منطق خود را دارد  

.به هم خوردن تعادِل فشار و فشردگی و تحمل ناپذیر شدِن تحمل برنمی گردد

آن. ممکن است سر به شورش داریم، سرکوب شویم و در یأسی فرو رویم ژرف تر از پیش  

آگاهی یافتن به ارج خویش. سرکشی ای همراه است با گردن کشی پایدار که سرفرازانه باشد  

 و فراخواندن دیگران به برشناختن آن و به نوبت خود شناختِن ارج دیگرانی که در موقعیت

.ما هستند، حرکت از سرافکندگی به سرفرازی است

 در ایران نیز، در همه ی جنبش های اجتماعی این آگاهی بر ارج خویش متجلی است، آنجایی

.که مردمی جمع می شوند و می گویند روا نیست آنچه بر ما می رود

 نارضایتی، و حتّا نارضایتی گسترده و پرنمود، به تنهایی جنبش اجتماعی نیست. در جنبش

 بودن حالتی است که اقدام جمعِی به نسبت گسترده  و تداوم یابنده ای ممکن باشد. نارضایتی و

 حق خواهی اگر حرکت برانگیزد و بداند حق ُکش کیست و حق ُکشی از چه مناسباتی



 برمی خیزد، به سیاست ستیهنده شکل می دهد، سیاستی که هویت آن ستیز با نظم موجود در

.پهنه ای از جامعه است

در دوره ی اخیر الیه های رنجبر و محروم. سیاست ستیهنده در حرکت است، حامالنی دارد  

  به پا۱۳۹۸ و آبان ماه ۱۳۹۶جامعه حامالن اصلی آن بوده اند، همان هایی که در در دی ماه 

.خاستند و تقریباً هفته ای نیست که خبری از یک حرکت اعتراضی شان نباشد

 ستیهندگی برای تبدیل شدن به جنبش نیاز به تداوم روایت دارد، به مجموعه ای از نمادها و

روایت های جنبش بیان. نمادها سرایت می کنند و نقش ها متنوع تر می گردند. نقش ها  

.خودآگاهی است

 گذار از رنج دیدن و اعتراض کردن، گذار از ستیهندگی به کنش گرِی جمعِی سرایت یابنده،

در موقعیت تغییر دادن قرار گرفته ایم آنگاه که دریابیم. نیاز به عّزِت نفس و تحکیم آن دارد  

.جهانی دیگر ممکن است که در آن انسان ها ارج یابند

 عّزِت نفس خودخواهی نیست، آشتی با خود است، با خوِد تحقیر شده، و رسیدن به این ایقان

عّزِت. که حق تو نیست که چنین وضعیتی را تحمل کنی؛ حق هیچ انسان دیگری نیست  

.نفس، فهم موقعیت خود در کنار دیگران است، فهم دیگران است

 دانستن قدر خویش و قدرشناسانه به مردمی نگاه کردن که در موقعیت ما قرار دارند، به

شکل می دهد، به آن قدرت و خودآگاهی می دهد و امکان تن زدِن همگانی از ذلّت را« ما»  

.فراهم می سازد

گام به گام استوار می شود؛ نیاز به نمادها و. عّزِت نفس همگانی یکباره پدید نمی آید  

.روایت های جمعی دارد، نیاز به یادآوری تاریخ مقاومت و ارج گذاری به آن دارد

 نکته ی مهم این است که عّزِت نفس تنها توصیفی روانشناختی از یک سوژه نیست؛ سیاست

.است، بایستی در امر سیاسی متجلی شود

سیاست عّزِت نفس

شرکت در آن پذیرش تحقیر مقّدر است، آن هم با. به موضوع مشخص رأی گیری برگردیم  

رأی گیری، و آن هم در حالی که پشت سر مردمی که ما شدتی بیش از دوره های گذشته ی   

  قرار دارند، و زنجیره ی پیوسته ای از اعتراضات۹۸ و آبان ۹۶هستیم، خیزش های دی ماه 

.زحمتکشان



 با کمینه ای از عّزِت نفس نمی خواند این استدالل تکراری که اگر رأی ابراهیم رئیسی قاتل

 را نشکنیم، فردا او رئیس قوه ی مجریه خواهد شد، و بی دردسر نقشی را ایفا خواهد کرد که

با این نگاه ناگهان رئیس سابق بانک مرکزی. در فصل تازه ی تنظیم نظام به او سپرده اند  

 جذابیت می یابد، کسی که خزانه دار نظام بوده و از ابتدای منصب یابی اش در دستگاه بی چون

هر کدام از اینان را که عزیز داریم، خودمان را تحقیر کرده ایم، و. و چرا اطاعت است  

.کمک کرده ایم که این وضعیت حقارت بار ادامه یابد

کسی که تفاوت ها. همه ی اینان اسباب تحقیر ما هستند، همه ی  شان عوامل دستگاه هستند! نه  

.را برجسته می کند نظام جمهوری اسالمی را نشناخته است

 همچنان که در ابتدا اشاره شد اگر دستگاه در موقعیتی قرار داشت که زیر فشار بحران

 درونی و مقاومت بیرونی پذیرفته بود کسانی در میان کاندیداها باشند که از سیاست حاکم

 فاصله ی محسوسی گرفته باشند، می شد فکر کرد که بهتر است رأی دهیم به آنکه از نظر

دفاع از جمهوریت و حق: معیار، فاصله ی محسوس روشن است. نظام ناصالح تر است  

با حالتی تحقیرآمیز هر کسی را که ناصالح. اکنون چنین بحثی مطرح نیست. انتخاب مردم  

 می دانستند، حذف کردند و حاال ما را درگیر این بحث حقارت بار کرده اند که این بهتر است

.یا آن

 هیچ رهایی ای تصورشدنی است، مگر از راه پیش گرفتن سیاست عّزِت نفس، سیاست عزیز

.داشتن مردم در برابر رژیم و ناشایست داشتن ایفای نقش در برنامه های استبداد

فرهنگ عّزِت نفس

بودِن تن دادن به تحقیر قرار« نرمال»در برابر آن . عّزِت نفس منش است، فرهنگ است  

.دارد، ابتذال قرار دارد، عادی دانستن شّر، مشارکت در شّر

نپذیرفتن ذلّت: موصوع این است

را عزیز بداریم و به بهانه ی سیاست ورزی از وزن و« نه»، باید این «نه»وقتی می گوییم   

.قدر آن نکاهیم

 عّزِت نفس نمی خواند با این کار که ساعت ها پای صحبت صالحان نظام بنشینیم یا جمع شویم

.و بحث کنیم که چرا باید از این کاندیدای منتخب نظام در برابر آن دیگری پشتیبانی کرد

 فرهنگ عّزِت نفس، یعنی اختصاص آن وقت و نیرو به عّزت نهادن بر مقاومت و بازگو

.کردن حماسه های آن



این ایستار لزوماً نخبه گرا و. فرهنگ عّزِت نفس یعنی بلندنظری و مشکل پسندی  

در خود نگاه مردم به حکومت والیی از آغاز آن، تجلی واالمنشی ای را. روشنفکرانه نیست  

.دیده ایم که تحقیر از سوی والیت فقیه را برنمی تابیده است

، چیزی که کاندیداهای«زندگی نرمال»عّزِت نفس، یعنی داشتن آرمان، دریوزگی نکردن   

می دانیم که این وعده ها متحقق نخواهد شد؛ دادن آنها. منتخب نظام هم وعده اش را می دهند  

و. داشتن هم نرمال است« نرمال»امری نرمال است، فریب آنها را خوردن و آرزوی امر   

زندگِی به راستی بهنجار،. بودن« نرمال»نیز نرمال است شکست خوردن در این شکل از   

.زندگی با عّزِت نفس است، چیزی که با استبداد نمی خواند، استبداد در همه ی شکل های آن

 سایت زمانه
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