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عكس :حسینظهروند ،تسنیم

فاشیسم،سوغاتانتفاعنجومی!
امیر استکی

فاشیس��م ش��اخ و دم ن��دارد.
نگاه
میتوان��د همین کن��ار گوش
ما در ذهن و روح و روان ما جا گرفته باش��د .نیازی
هم نیست خیلی به خودمان سختی بدهیم و برای
فهمیدن اینکه فاشیسم به چه چیزهایی میگویند،
س��راغ کتابهای مرجع اندیش��ه سیاس��ی برویم.
فاشیس��م سالها جهان را در وحشت و بهتی بزرگ
فرو برد .بهت و وحشتی که نه فقط از سر مواجه شدن
با جنایت بنیبشر ،بلکه بیشتر به خاطر اینکه انسان
مدرن بر اس��اس سرخطهای مدرنیسم مرتکب این
اعمال شده ،به وجود آمده بود .این بهت و حیرتی بود
که به جهان غرب دس��ت داد و دوران کوتاه و پرفراز
و نشیب سیطره فاشیسم بر سرنوشتشان را به یکی
از تاریکترین نقاط تاریخشان تبدیل کرد .امروز گویا
اژدهایی که در اروپا به س��وراخ خزیده در ایران سر
برآورده اس��ت و نسخه انقطاع نسل برای تعدادی از
هموطنانمان میپیچد .امروز نوبت ما اس��ت که در
بهت و حیرت فرو رویم و از خودمان سوال کنیم چه
چیزی این مجوز را به برخی داده اس��ت که چنین
راهحلهایی را برای ناهنجاریهای اجتماعی مطرح
کنن��د؟ اینکه عدهای آنقدر فالکتزده ش��دهاند که
ش��ب را از ترس سرما در گور بخوابند ،آیا مجوز این
است که مقطوعالنسل شوند؟! نحوه برخورد با اینگونه
هموطنانمان براستی آیا راهی جز عقیمشدنشان
ن��دارد؟ یعنی یک مل��ت و یک دول��ت آنقدر خوار
شدهاند که راهی جز پاک کردن صورت مساله برای
برخورد با مساله معتادان خیابانگرد ندارند؟ تازه! اینها
به ش��رط پذیرش ادعای دولتمردان اس��ت که این
گورخوابها معتادان متجاهرند و ایرانیانی نیستند که
از روی نداری و فقر به این روز افتاده باشند و اال که
داس��تان بسیار اسفناکتر از این بود .مساله اساسی
اینجاس��ت که چرا ع��دهای به ای��ن روز میافتند؟
روزگاری که هیچکدامشان نمیپسندندش و از همه
جا بریده و رانده شده به این وضعیت دچارشان کرده
است .قطعا هیچکدام از این انسانها از بدو تولد معتاد
متجاهر نبوده و راهی که در زندگی پیمودهاند به این
وضعیت دچارشان کرده است .اگرچه انسان مختار
اس��ت و آزاد ولی راهی ک��ه در زندگی میرود تنها
آنچیزی نیست که خود انتخاب کرده باشد .فقر ،این
زخم سیاه بیرفو ،بسیاری از راههای ممکن را برای
آدمی خواهد بس��ت .فقر آدمی را به حاشیه میبرد؛
حاشیه جایی است که منابع جامعه کمترین نشت
را به آن دارند ،حاشیه جایی است که انسانها در آن
تنها میتوانند معاششان را تامین کنند و فرصتی
آنچنان برای پرداختن به مسائل مدنی دیگر ندارند،
حاشیه جایی است که انسان به سختی میتواند از آن
رها شود و چند دهه و حداقل یکی ـ دو نسل طول

میکشد یک خانواده حاشیهنشین بتواند در سطوح
اجتماعی رشد کند و از محیط به ارمغان آمده از فقر
بگریزد .حاشیه اما همواره وقتی معنا مییابد که یک
مرکزیتی از منافع و مزایای اجتماعی وجود داش��ته
باشد .هر چه از درآمد و مزایای اجتماعی کمتر بهره
ببری بیشتر به حاشیه نزدیک میشوی و به همان
نس��بت هم درگیر جبرهای زیس��ت در سطوح زیر
خط فقر خواهی بود .در حاش��یه است که کمترین
لغزشها ،سهمگینترین نتایج را خواهد داشت .اگر
فردی متعلق به سطوح متوسط و باالی جامعه باشد
و درگیر مصرف مواد مخدر ش��ود ،سرنوشت بسیار
متفاوتی نسبت به همان فرد در قشر ضعیف و فقیر
جامعه خواهد داشت .هیچکس در این شکی نخواهد
داش��ت ،معتاد در س��طوح باال و در آنها که به مرکز
ثروت نزدیکترند ،انگل نیست ،بیمار است! باید با او
مهربان بود! ایدز هم برایشان نباید بیماری پرخطر
لق��ب گیرد ،باید به آنها خندید و برای ادامه زندگی
کمکشان کرد!
یکی از بزرگترین اهداف انقالب اس�لامی ایران،
برکش��یدن مستضعفان از وضعیت ضعف و ناتوانی و
درماندگی بود اما امروز ش��اهدیم کارگزارانی از نظام
سیاسی برآمده از همان انقالب ،برای حلوفصل معضل
گورخوابهای اطراف تهران ،حکم به انقطاع نسلشان
میدهند و راهحل مشکل را عقیم کردنشان میدانند.
سوال اینجاست اگر این معتادان و گورخوابها از میان
طبقات برخوردار جامعه که شماها نیز از آنانید ،بودند،
آیا باز حکم به عقیم شدنش��ان میدادید؟ صد البته
نمیدادید .مگر میشود حکم به ضد آنانی بدهید که
امروز خودتان یکی از آنها شدهاید! مسؤوالنی که قرار
بود خادمان ملت باش��ند و خودشان از میان کسانی
که طعم فقر و استضعاف را چشیدهاند ،انتخاب شوند،
ام��روز به مدد عواید چند ده برابر خط فقرش��ان-که
همه نیز از کیس��ه بیتالمال ملت است -در جایگاه
بورژواهای��ی ق��رار گرفتهان��د که مبدأ ش��کلگیری
اندیش��ههای توجیهکننده تفاوته��ای اجتماعی بر
اساس مس��ائلی مانند وراثت و ژنتیک هستند .امروز
کسانی که حقوقهای نجومی میگیرند و در مناطق
مرفه شهرها زندگی میکنند و همه هنرشان هم در
اصل خوششانسیش��ان در بُر خ��وردن با نیروهای
انقالب در س��الهای اول انقالب اس�لامی اس��ت ،با
نگاهی از سر نفرت و خودبرتربینی ،نسخههایی برای
ملت میپیچند ک��ه دیگر از یک ناآگاهی و بیدردی
نس��بت به فقر و ن��داری ملت فراتر رفته اس��ت و به
یک ایس��تار بر مبنای تفاوتهای زیستی و ژنتیکی
نزدیک ش��ده اس��ت؛ ایس��تاری که آدم��ی را به یاد
فاشیستهای اروپای مدرن در سالهای پس از جنگ
اول جهانی میاندازد!

چرامسألهزنجانيديگربرايتيمعملياتروانيدولتكارنميكند؟
محمد زعیمزاده

یادداشتامروز  -1این هفته ديالوگي بين
رئيسجمه��ور و رئي��س
قوهقضائيه درباره شفافيت و فساد با محوريت برخورد
با باب��ك زنجاني در گرفت .به گفته عالیترین مقام
قضایی در مس��اله بابك زنجاني و بازگرداندن اموال
بيتالمال از سوي دولت و وزارتخانههاي مربوط اين
حوزه اهمالهايي صورت گرفته است كه به يك معنا
رونمايي از مساله بابك زنجاني از زاويهاي ديگر بود،
ماجرايي كه تيم تبليغاتي دولت سعي كرد به جاي
پاس��خ به آن ،افكار عمومي را به سمتي ديگر ببرد؛
راهبردي كه س��خنگوي قوهقضائي��ه آن را اينگونه
تش��ريح ميكند« :من تحلیلم این است یک فشار
مضاعفی را بر قوهقضائیه و برخی نهادها وارد میکنند
و تا زمان انتخابات ادامه میدهند .علت این اس��ت
که قوه دارد با دانهدرش��تها ،آقازادههای متخلف و
صاحبان ق��درت برخورد میکند .ش��ما نگاه کنید
طی هفتههای گذشته چه کسانی بازداشت شدند،
بسیاری از تخلفات از سیستم بانکی است؛ به جای
اینکه آن را درس��ت کنند ای��ن حرفها را میزنند.
برخی از همین آقایان که اخیرا بازداش��ت ش��دند
 ٦٠٠تا هزار میلی��ارد بدهی دارند .یک نفر که االن
پروندهاش باز اس��ت در چند ماه بیش از  ٦٠٠چک
برگشتی داشته اس��ت .چرا نباید اسامی اینها اعالم
شود؟ حیف که قانون اجازه نمیدهد اسم ببرم .خب!
چرا بدهی بانکها به دولت و دولت به بانک مرکزی
را شفاف نمیکنید؟ اینها منابع ما را از بین میبرد یا
یک سرقت ضبط ماشین؟ سرقت ضبط ماشین بد
و آن فرد مجرم اس��ت و باید با او برخود شود ،آنگاه
اینها بد نیست؟»
 -2بيشك يكي از مولفههاي گفتمان جذاب عدالت
كه در جامعه قدرت ش��ورانندگي و بسيج آرا و افكار
عموم��ي را هم دارد مولفه ش��فافيت اس��ت .درباره
انتخابات  92و پيروزي حسن روحاني هم قطعا يكي
از اتفاقات مهم كه س��بب رايآوري حس��ن روحاني
ش��د تصويري بود كه تيم تبليغات��ي روحاني از عدم
شفافيت در برخي مناسبات مالي در دولت قبل ارائه
كرد ،مس��الهاي كه پس از حضور روحاني در پاستور
از س��وي تيم تبليغاتي وي با محوريت مساله بابك
زنجاني به شكل جديتر دنبال شد و تا حدودي هم
در پيشبرد اهداف دولت بویژه در مواردي كه نياز بود
برخي مسائل در رسانهها خفيف و فرعي شود كارگشا
بود اما مساله اين بود كه روایت گفتمانها و مولفههاي
ی به
آن از آغاز تا پیروزی یک روایت است و از پیروز 
بعد روایتي دیگر .به طور طبيعي از آغاز تا پیروزی يك
گفتمان يا خردهگفتمان يا حتي يك مولفه از گفتمان،
آن المان گفتماني در شکل پادگفتمان موجود ظهور
میکند اما از فردای پیروزی ،به گفتمان مس��لط در

حوزه اجرا تبديل ميشود و اقتضای طبیعت آن فرق
میکند و نس��بت پيشبرندگان آن مولفه با عملكرد
خودشان سنجيده ميشود.
 -3ماجرا از اين قرار است كه پس از  3سال و نيم از
روي كار آمدن دولت روحاني حس افكار عمومي از
رخنه كردن فساد بيشتر از قبل است به اين معنا که
سر جمع ميتوان گفت شاخص شفافيت به عنوان
آنتيتز فس��اد حداقل در افكار عمومي در وضعيت
مناس��بي قرار ندارد ،در واقع نسبت دولت روحاني
با مس��اله شفافيت اقتصادي و سياسي در چند گام
آس��يبديده است .وقتي در مساله تصويب برجام و
پروس��ه مذاكرات آن نمايندگان مجلس وقت اخبار
دس��ت اول مذاكرات را نه از تيم مذاكرهكننده بلكه
از اينديپندنت و سيانان ميشنيدند ،وقتي برجام
با ابه��ام كامل و در  20دقيقه تصويب ش��د ،وقتي
در مس��اله تواف��ق به ط��ور جدي س��خن از برخي
ضمائم ش��فاهي در ميان اس��ت كه س��تون فقرات
آن بر قول ش��فاهي جان كري ،وزير خارجه رفتني
آمريكا استوار است و شفافيت درباره آن كفر ابليس
خوانده ميش��ود و س��والكنندگان درب��اره آن در
حد ارتداد محكوم ش��دند ،وقتي قراردادهاي نفتي
و ق��رارداد خريد هواپيما و ق��رارداد با كارخانههاي
خودروسازي فرانسوي و ....به نحوي منعقد ميشود
كه حتي براي نمايندگان مجلس و برخي نهادهاي
نظارتي هم ابعاد آن روش��ن نيست ،وقتي پرداخت
نزديكبه4هزارميلياردحقوقنجوميبهمديراندولتيبه
 20ميليارد تومان تخفيف داده ميش��ود ،مس��اله
كانوني ش��فافيت در دولت يازدهم به ش��كل جدي
آس��يب ميبيند .ام��ا بيهيچ تردي��دي تير آخر به
شفافيت را خود جناب رئيسجمهور شليك كرد كه
در توجيه فساد عظيم در صندوق ذخيره فرهنگيان
گفت ،مساله مهمي نيس��ت ،هر چيزي را اختالس
نگوييم ،عدهاي وام گرفتهان��د و آن را پس ندادهاند!
پ��س از آن بود كه در بخش��ي از افكار عمومي اين
سوال شكل گرفت :مگر جرم بابك زنجاني كه حاال
حكم اعدامش هم صادر ش��ده ي��ا پديدآورندگان
پرونده  3هزار ميلياردي غير از اين بوده است؟
در واق��ع در س��ال پاياني دول��ت يازدهم نحوه
مواجهه دولت با ش��فافيت و آنتيتز آن يعني فساد
به گونهاي بوده اس��ت كه فه��م عمومي جامعه از
نس��بت دولت با مقوله شفافيت آسيب جدي ديده
است و كانتكس��ي كه دولت در آن سخن از مقابله
با فس��اد ميزد آس��يب جدي ديده است كه ديگر
تكسهايي مانند بابك زنجاني در آن كار نميكند و
حتي كاركرد آن با احواالتي كه قوهقضائيه از نسبت
زنجان��ي با انتخابات نقل ميكند ب��ه ضد كاركرد
انتظاري حضرات تبديل شده است.

پشتهیچستانآبادینیست!
محمدحسین نظری

کاش به ترکس��تان بود این
روزنه
ره که میرویم ،افسوس ...به
هیچستان است! پشت هیچستان هم شهر و آبادی
نیس��ت .راستی تا یادم نرفته بپرسم :آقایان! قرآن
که میخوانید «بأی ذن��ب قتلت» را نمیبینید؟
نمیبینید وع��ده خدا را با آنها ک��ه تکبر کرده و
زن��ده در گ��ور کردند؟ گیریم که عقی��م کردید،
روز موع��ود را چ��ه میکنید؟ چه جواب��ی دارید
برای آن همه س��وال؟ اگر بگویید خزانههایمان
خالی بود ،از خانهه��ای نجومیتان در محلههای
نجومی نمیپرس��ند؟ از ماش��ینهای آنچنانی و
حقوقهای آنچنانیتر چ��ه؟ از حق اوقات فراغت
برای عزیزکردهها چطور؟ من حتم دارم این همه
س��رمایه و مال و مکنت دهن باز کرده و شهادت
میدهند .وانگهی! نصف حق و حقوق ماهانه این
همه وزیر و وکیل چند صد و شاید چند هزار فقیر
و گرسنه را سیر میکند؟ با پول خانههای آنچنانی
که دارید چند هزار گورخواب و کارتنخواب سر و
سامان مییابند؟ من سوال دارم :اگر بپرسند بحق
کشتید یا ناحق چه جواب میدهید؟ کجا انسانیت
و شرافت است این قتل نفس؟ اما نه ...این «قطع
نسل» است .میخواهم فریاد بزنم :آهای مدافعان
حقوق سگ و گربه! احیانا اگر صدایم را میشنوید،
ام��ور حیواناتتان را که رت��ق و فتق کردید یک
هشتگ ناقابل هم برای این «انسانها» بزنید.
و ش��ما نیز آقایان! اگر مایلی��د دقایقی پیاده
ش��وید از بنزتان و بنگرید بر این جماعتی که زیر
چرخهای توسعه له شدهاند .جماعتی که صورت
چرکین ،موهای��ی ژولیده و لباسهای ژنده دارند،
لکن قلبی فراخ و گش��اده .محض اطالع میگویم
اینها را آواره و فقیر خلق نکردهاند و برخالف تصور،
از «ژن»های ضعیف هم نیس��تند .اینها قربانیان
اش��رافیگری و تجملند ،قربانیان توسعهطلبی و
سرمایهس��االری ،فداییان راه عدالت و درماندگان
گفتم��ان ویژهخواری و رانت و نورچش��می .اینها
عواقب نوکیس��گی و پولهای باد آوردهاند ،نتایج
میهمانیهای آنچنانی و پارتیهای باالشهری .اینها

فراموشش��دگانند؛ فراموششدگان کریسمس و
هالُوین و ولنتاین.
باری! اگر میتوانس��تم جای این گورخوابها،
معتاده��ا و تنفروشها ،حتما «وطنفروشها» را
عقیم میکردم که نسلش��ان برای همیشه تاریخ
از این کشور برچیده شود.
وطنفروش��انی که «دین» و «اخ�لاق» را به
«توس��عه» و «تجدد» میفروشند و در حالی که
با ژس��ت «آزادیخواهی» اس��م «حقوق بش��ر» را
نشخوار میکنند ،تیشه به ریشه انسانیت میزنند.
اگر نبودند اینها کجا داش��تیم کودکی  10ساله را
که برای لقمه نانی در این سوز سرما فال بفروشد
در حالی که همساالن آقازاده باالشهریاش کنار
شومینه نشس��ته و پیانو مینوازند .کجا داشتیم
پیرزن  70س��الهای را که برای زنده نگه داش��تن
شوهر بیمارش سر چهارراه اسپند دود کند برای
س�لامتی جوانکی  18س��اله در اتومبی��ل تازه از
خارجه آمدهاش ،تا ش��اید از سر ترحم اسکناسی
مرحمت کند .آهای جماعت منورالفکر! باشد! سگ
فحش نیست اما گورخواب هم «برده» نیست که
هر بالیی خواستیم بر س��رش بیاوریم .او انسانی
اس��ت که از قضا پارتی نداش��ته ت��ا برایش وامی
بگیرد و متاس��فانه پدر پولدار هم ندارد که تامین
مخارجش را عهدهدار ش��ود و شاید هم اصال پدر
ن��دارد .حاال دیگر یقین دارم اگر به من بود حتما
وطنفروشها را عقیم میکردم .حتما!
این ره به «هیچستان» است آقایان! اما «ما» اهل
هیچستان نیستیم .بر عکس ،ما برای فتح آمدهایم
تا این هیچستان را بگشاییم .ما برادران و فرزندان
همان ش��یرمردانیم که رفتند ت��ا ما بمانیم و اگر
الزم باشد ما هم میرویم تا فرزندان و برادرانمان
بمانند .میجنگیم با اشرافیگری و تجملپرستی
و توسعهطلبی .آری! اینجا سرزمین سرد سکوت
نیست! اینجا سرزمین «جنگلی»هاست .سرزمین
«خمینی»ها! اینجا س��رزمین ما است و ما هم نه
قایقی میسازیم و نه دور میشویم از این خاک .ما
تا آخر میایستیم ،میجنگیم و میسازیم.
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