




 : بحران۱

از  هایش آشکار شود.نسبت به برساختههای موجود در سیستم است تا الپوشانیهر بحرانی در جهان عاملی 

شعاع خود قرار داد و پایان تاریخ را باری دیگر مورد پرسش الدر آمریکا که جهان را تحت ۲۰۰۸ی بحران اقتصاد

و چندین » پرستیقانون میهن«ده سپتامرب به افغانستان و تصویب یاز قرار داد تا جنگ استع�ری آمریکا پس از 

یک به تنهایی ماهیت  هر ،شان بعد از داعشایط کنونیی اخیر دیگر همچون جنگ سوریه و عراق و رش �ونه

 برد.وجودی دولت و همچنین رضورت حضورش را زیر سوال می

شود در باب بسیاری از مفاهیمی فکر کنیم که می نهاست کهها به آ لتها و واکنش دو تنها پس از بحران

 ،تاریخ کهن ،دین ،فرهنگ، ملت ،گراییکنند: مفاهیمی چون ملیهاست همچون ابزاری کنرتلی عمل میسال

 نژاد و...

ی ، به واسطههاکنرتل رشایط برای دولتهنگامی که  حفظ این مفاهیم برابر است با حفظ وضعیت موجود.

شود دیگر به حقیقت پیوسنت آن شکل از گفت�ن ایدئولوژیک که خود را ظاهرا محافظ می دچار مشکل ن،بحرا

 .امری غیرممکن است ،نامدحقوق شهروندان می

، امنیت، شویم ادعاهای ایدئولوژیک (مانند دفاع از شهروندانهاست که متوجه میرسیدن بحران همزمان با رس

در قالب زبانی و �ادین قابل تنها  افتخارات تاریخی و...)های ملی، آرمانگرایی و تشویق مردم به دفاع از ملی

ها از آنکه از بحران بشود فرصتی ساخت. دفاع قدرتمگر  ،اند و توانایی مواجهه با هیچ بحرانی را ندارندملس

 دآور ببیند.ای سو ی آیندهی دفاع از آن مردم را در آینهنیز تنها زمانی شاهدیم که آینده یک منطقه را



کردستان عراق و خصوصا کرمانشاه را ریشرتی مناطقی از مرز غرب ایران،  ۷٫۳ای زلزله ۹۶ماه م آبان۲۱شامگاه 

صدها روستای حوالی  ثالث باباجانی و جوانرود شد.سارات این زلزله متوجه رسپل ذهاب، بیشرتین خ لرزاند.

فت شهری نامناسب اکرثا تخریب شهرها نیز با توجه به باتخریب را داشته و  %۱۰۰تا  %۱۰ها از این شهرستان

میلیارد تومان  ۲۵ اند.رسپل ذهاب به طور کامل ویران شدهمدرسه در ه�ن دقایق اول در  ۵۰بیش از  اند.شده

بنا بر همین تخمین این  شده است. ارد شده به صنایع رسپل ذهاب تخمین زدهست که برای خسارت و مبلغی

 بی�رستان رسپل ذهاب تخریب و پلمب شده است. قابل جربان نیست. ومانمیلیارد ت ۳۰از  کمرتخسارت با 

 ای نامعلوم دارند.هایشان را از دست داده و آیندهانه و داراییخهزاران نفر شغل، 

شاید  دولت باشد.سوی برنامگی یا خطایی از ناشی از بیزده ها به بسیاری از نقاط زلزلهشاید نرسیدن کمک

 .گر هستندی تولید باشند مرصفاز اینکه در پروسه ن توده بیشهم امروزه آ 

هایی که به ما نشانه ست تا به راحتی از از آن نگذریم.اهایی هیم پر از نشانهبحرانی که امروزه با آن مواج

ی این رویداد باز جانبهتواند دری رو به درک همهرسانی �یتنها احساس همدردی و کمکند نکیاددآوری می

 د.نکن

این  ی اجت�عی خاصی هستند به هیچ عنوان رویدادی رصف نیست.که اکرث قربانیان آن از طبقهرویدادی 

باید به وضع  یدن چرایی و عمق آنمت اجت�عی موجود دارد که برای فهای پر اهمیت در مناسبافاجعه ریشه

 واقعا موجود قبل از زلزله رجوع کرد.

شود در کنار چنین آماری می های صدر جدول است.از اولین استانیکی  ،درصد بیکاری ۲۲با نرخ کرمانشاه 

ای جز ریاضت ی اقتصادیگونه برنامههاست تحت پوشش هیچها شهرستان مرزی ایران را نام برد که سالده

برای شود مسائل دلیلی میهمین  هستند.محروم ست از هرگونه امکانی برای زندگی ااند و سالیان درازی نبوده

آنچه  فاجعه را در جایی دیگر دنبال کنیم.ی زله به عنوان تنها عامل این فاجعه، ریشهزل قبل از نامیدنکه این

 تر از این واقعه روی داده است.رسد این است که فاجعه بسیار پیشمشخص به نظر می

 

 رسانه: ۲

از باب کسب اطالعات  شهرونداِن عادی، ما، این است که ای که باید همیشه به خاطر داشته باشیمجنبه

هرچه  شنویم؛میچیزی بینیم و نه کامال وابسته به مقامات هستیم: ما نه چیزی می دهد،میی آنچه رویدرباره

 .ستهای رسمیرسد از رسانهبه ما می

 اسالوی ژیژک

نقشی که رسانه در طول این مدت در  مقابلدر م توانیاگر دیدگاه�ن را در مقابل رسانه مشخص کنیم می

 دیگاهی که معطوف به نقد رسانه و کارکردهایش شود. موضع بگیریم. ،رابطه با زلزله داشته است



بالفاصله صدایی در فضا حاکم  ها رسیدتارس ایران به این شهرها و روستاهای بسیاری از رس هنگامی که کمک

ی ی اول نتیجهالزم به ذکر است هر کمپی که بر پا شده در وحله اند.زده یاغی شدهدمان زلزلهشد که مر 

 رود.توجهی به این تبلیغات بود و دوما کامال با همکاری مردم پیش میبی

 غارتگر کیست؟ را معنی کنیم. »غارتگر«ما باید بار دیگر  ،به وجود آمدن این گفت�ن فارغ از چراییِ 

تاریخ و کرامت آن ملت مرتکب  مناطق نسبت دهیم خیانتی بزرگ در حقی غارتگر را به مردم این اگر واژه

های فرودست توده وارها زیسِت بردهیابد: آنجا که سالمعنا میچرا که امروز غارت در جایی دیگر ایم، شده

مرشوعیتش را بار دیگر تضمین  شود و در یک عمل خیریه متامیای قلیل مییی عدهبورژوازیسِت به  منجر

 .هاشود خالصه کرد: صاحبان رسمایه وسلربیتیترین شکل آن در چند کلمه میغارتگر را در کامل کند.می

ابزاری ایدئولوژیک بپذیریم با تاملی کوچک در موج به راه انداخته شده در آن مناطق به عنوان سانه را اگر ر 

 ش عمل کرده است.توان دید این ابزار ایدئولوژیک چگونه بر ضد خودمی

لحمید و سایت تسنیم تا آمار چون مولوی عبدا »فیلسوفی«خواندن این واقعه از زبان  »آزمون الهی«ی نتیجه

 ی مردم موضعی انتقادی نسبت به این ابزار و مولدش بگیرند.ودهای شد تا تشدگان بهانهکشته

این آمار به بررسی زلزله و  اگر بر اساس .کندنفر گزارش می ۴۰۰حادثه را  آمار رسمی هنوز تعداد قربانیان

به یک  خساراتش بپردازیم بایستی گسرتدگی زلزله را از لحاظ وسعت (که چند شهرستان و صدها روستاست)

جایی که خود به  های مسکن مهر.ی فوالدی یا ه�ن آپارمتان: محلهمحله در شهر رسپل ذهاب فروبکاهیم

 .قربانی گرفت ۴۰۰تنهایی بیش از 

قابل مقایسه ه صورتی جدی غیر ها بین مناطق و باز�ایی آن در رسانهمده در اادهای پیش آ اما نسبت روید

شود در چند چیز خالصه ها از فاجعه باز�ایی کردند را مییزیونهای جمعی مانند تلوهر آنچه رسانه است.

فضای  از سوی دیگر عاد فاجعه و بررسی آن وبر کمک نهادهای دولتی به جای اهمیت دادن به اب کرد: مترکز

 زد.یافته حرف میتازه شیوع هایدیده را غارتگر نامید و از ویروسازی که در نهایت ابتذال مردم رنجمج

 کرد؟ ترین اطالعات رجوعترین چیزها و دریافت سادههایی در رابطه با سادهشود به چنین رسانهآیا می

 

 ها: سلیربیتی۳

های شود تا با ایجاد انجمنای میداران حتی وسیلهدر دست رسمایهی گستاخی، ثروت، این گواهینامه

 .ی رسگرمی و ارضای حب ذات خود کنندروزی انسان را وسیلهکیشوتِی خیریّه، تیرهدن

 کارل مارکس

شود دیده گرفته میهایی که از انسان رنجعکس .ست چیزی جز توحش نیستی امروزه در عکاسیآنچه سوژه

ای کند از عکس حذف شده و رصفا زاویهای که رنج را بر انسان هموار میواسطه .واسطه استبیتا حد امکان 

 .گذاردرا به �ایش می »رنج«مجرد از 



 سوژه و عکاس، سلفی کنار هم گذاشنت زیبایی و فردیت، اما سلفی نوع دیگری از باز�ایی رنج در عکس است.

اینجا بار دیگر . است »فریادرس و مظلوم«همنشینی  زلزله) های سلفی ازخصوص (عکسه و در این مورد ب

 یتوان دید از زاویهچون هر آنچه به چشم می، رسدخلق همچون کاالیی در بازار �ایش به فروش می

 .ها قابل فروش استدوربین

ان بدون امروزه انس ها بود.ها محل فروش انسانم باستان میدانر در  رسد؟امروز انسان کجا به فروش می

اش در رسانه و سوژه از باز�ایی ها،ی دوربیناز زاویه شود.حضور در میدان همچون کاالیی دست به دست می

 هایند.شود سلربیتیای که خوراک یک ملت میی این اجناس رسانهفروشنده .شدنش مقابل امر ایدئولوژیک

موجودیت یک ملت به طور کامل زیر سوال  گیرد،ش در کنار مظلوم سلفی میخودهنگامی که فریادرس از 

ای بیش ها نیز بازیچهدر فاجعه ملتی که هیچ ارزشی خارج از نیروی کارشان برای سیستم ندارند، رود.می

دیده جایگاهی را اشغال به طوری که مردم رنج شوند،میآنها حتی از نظر اخالقی مورد ستم واقع  نیستند.

 .دنرا ارضا کن »ترمیم رنج«و » دیدِن رنج«دیستی_بورژوایی کنند که قادر باشد میِل سامی

دهد رصفا فردیت خود کوس کرده و باقی کادر را به فاجعه اختصاص میو آنجا که فرد همچون ناجی بر خود ف

این جهت گیری در قبال جایگاه خود و  انگارد.ی نجات میرا بارزتر کرده و از لحاظ معنایی خود را فرشته

 .های زلزله استسم موجود در سلفیسیبخشی از نارسی واقعه تنها

تقلیل » هیچ«از فاجعه را به  وجهیای برای ارضای امیال خویش قرار داده و هر عکاس سوژه را تنها وسیله

های ها با فرهنگتبعیض ملی و خشونتی آشکار نسبت به خلق ست خشونت زبانی،های بسیاریسال دهد.می

های بازیگران و باقی انگارد، عکساین تفکر که دیگری را پست میی ی بارز برساخته�ونه. مبینیمتفاوت می

ای ه جز ارضای امیال فردی و روانی که در تب بازتابی رسانهب سوال اینجاست افراد مشهور در این مناطق است.

 از خود در آن منطقه عکس بگیریم؟باید سوزد به چه دلیل می

ای دولت در کند که شباهتی بزرگ به نگاه رسانهشده نگاهی را دنبال میآوریعهای جمکمکاز بخشی 

ست برای ارضای متایالت فردی در کند نگاهیای و غیرانسانی دنبال میآنچه نگاه رسانه. مواجهه با زلزله دارد

خویشنت را در  گذارد وای معین نسبت به بحران میای خود را در فاصلهنگاهی که به گونهه. مقابل فاجع

 .ستی حکومتیرفتار تعریفی که مختص به . کندی نجات تعریف میفرشتهجایگاهی همچون 

حلی در همچون راهها برای تودههایند و آنچه این امر را بازتولید کرده و نشانگر بارز این تعریف سلربیتی

پنداری با رویکردی رویکرد خودناجیتفاوت این . کند چیزی جز رسانه نیستمی تبلیغایی همقابل چنین رویداد

. فهمد در عمل کامال مشهود استرسان بلکه حافظ انسان میکه خویشنت را مسئول و جایگاهش را نه کمک

شد که هیچ تاثیری  دیدهها و تصاویری فیلم ها،متامی آن رویکرد فرومایه در عمل در عکسحاصل از ی نتیجه

 .انددر این رویداد نداشته

. تری دارندی دیگر را نام برد که کارکرد بسیار بزرگتوان چندین �ونهای میسم رسانهسیتای همین نارسیدر راس

سامانی در این نابه نیکوکاریها همگی در قالب ها و سلیربیتیفریقا و آنجلینا جولی تا زلزله و فوتبالیستآ از 

 .خرندبرای خود مرشوعیت می



ده به آمبه کف  های گوناگونمندی از روابط و رانتاندازی و بهرههمپشتها با که سال یثروت فرد سلربیت

: دارداما آنچه مشخص است یک فرمول ساده  شود.ی انسانی بخشوده میاین روحیه�ایش همین راحتی و با 

دیده ستم ن مردمه�بینیم نیروی مولد تولید این ثروت کسی جز می اگر به چگونگی انباشت آن ثروت بنگریم،

 ند.نیست

ها ی متامی آن سالنتیجه ها ستم کشیدن هزاران زن و مرد از جای جای ایران بیهوده به هدر نرفته است.سال

اما هنگامی بخش کوچکی از ه�ن  .ی قلیلی تقسیم شده استای شده که میان عدهزحمت انباشت رسمایه

ای َخِیرهایی که اگر روزی سلطه کند.تغییر معنا پیدا می» بخشیدن«گردانند این عمل به ثروت را به مردم برمی

 هایشان دارند.اقتصادی نیز بر این مناطق بگسرتانند توجیهی به بزرگی کمک

آن سیاستی که انسان را از زیر یوغ ستم بیرون  .اندهای ناجی در دنیای امروز ما آلرتناتیو رهاییسلربیتی

بار در شود. شاید برای اولینخالصه می» َخِیر«ی در دوران معارص در کلمهدهد هایی به او میکشد و امکانمی

ی نجات فرمول ستم تغییر یافته و بردگان به ارباب خویش همچون فرشته تاریخ به کمک یک بازی مفرح،

 .نگرندمی

 

 اول یطبقه یزلزله: ۴

ینیم که بهزاران زن و مرد آواره را می .بزنیمزده روز گشتی در شهرهای زلزلهاست در هر ساعتی از شبانهکافی 

سوالی که  ی استوار.ی ویران و چندین خانههزاران خانه گردند.مانده میهای برجایهمچون ارواح به دور سازه

جواب روشن است:  گردند؟چیزی می مردم دور چه جای مانده؟ : مگر چه چیزی برآید این استپیش می

 !دولت

آموزشی و هر آنچه  چند مرکز ،ها، فروشگاهها، باالشهر مراکز نظامی ،هاانده است: بانکدولت آنجا باقی م

این اهمیت  کند.را اعالم می هایی اهمیت حضور آنهاپا برجا ماندن چنین سازه ی بورژواست.متعلق به طبقه

بانک اهمیت  بی�رستان رسپل ذهاب تخریب شده است. ،هار کنار بانکشود که درست ددر جایی بارز می

ه شد و بانک پیروز میدان اعالم شده در جهان مادی آزمود ستان در یک آزمایش طبیعی،و بی�ر حافظ رسمایه 

 .است

توان به نگاه به راحتی میدیده در نظر بگیریم، آ آمده بر مردمی رنجی پیشهایی برای واقعهاگر اینها را نشانه

 ی که بر آن مردم گذشته واقف شد.چیز 

طبق زلزله  شود نخستین قربانی این زلزله است.مردم محسوب می دگی و هر آن چیزی که از داراییزنمرگ، 

طبق این فرمول عمل کرده و مانند آن چیزی که ما امروز  ایطبیعی هر بالی کند.فرمول طبقه عمل می

ترین نجاست که مرگ یک فرودست در طبیعیای گزیند.می هاتریندفاعبیاز میان بینیم قربانیان خود را می

 بتوان این زلزله را نوعی سلب مالکیت نامید. شکل خود طبیعی نیست و حتی شاید



عظیم را میان طبقات ایجاد  های این توده شده است شکافیهمین واقعه که باعث آوارگی و ویرانی دارایی

کند پسازلزله را به خود مشغول می ه چنین اوصافی سوالی که ذهنبا توجه ب شود.تر میروز عمیق هر کرده که

 ؟است: چه چیز در انتظار این مردم است

از بین رفنت مشاغل مستقل های وارد شده به معیشت مردم، ها، خسارتا توجه به تجارب، حجم عظیم ویرانیب

هایی هزاران نیروی کار ارزانی را جهانی در چنین فرصت این ویروس .است برای لیربالیسم فرصتی گران بها و...

کوچک تن به کاری با  نیازهای حداقلی زندگی یا ساخنت رسپناهیبرآورده شدن ای یابد که حارضند در از می

 بدهند. رشایط غیرانسانی

ی که همچون خدا اکارخانه بخشد؟داران را تجلی �یانه متامی آرزوهای سودآور رسمایهآیا برپا کردن یک کارخ

 شود؟زن و مرد می ندگی هزاران نفرصاحب ز 

تواند ترین وجه خود میوسعکمست که دقیقا در تواند در آن رشد کند بسرتیچنین بسرتی که لیربالیسم می

های سیستم در متامی ابعادش و همچنین شناخت خطر آشکار شدن شکاف امکانی برای خلق بیافریند.

ند اهاییهایی که قربانیانش ه�نها، بحرانای نظم بخشیدن به بحرانتا امیدی بیابیم بر ست الیربالیسم دلیلی 

 که توانایی تغییر جهان در دستانشان است.
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