
پلساکو، مرردم و سمرایه داری فاجعه

مرحمد غزنویان

ار ه انتش کو» و خاص اختمنا پلسا شش «سا ل رییز ه مح ای منتهیی ب ی در خیابانا ه مشاهده ی تصاویری از تجمع شهروندانا تهران
شر خودگرفت (سالفی) در حاشیه ی همین اتفاق، در ساطحی وسایع مورد بحث واقع شد.  عجیب هم نبییود کییه نییوک تعدادی تصوی
پیکانا انتقادات تا جایی در چشم مردم فرو شود که حتی برای آنا ها در بازتولید ابعییاد آنا فییاجعه عییاملیت قائییل شییوند. بییدونا
کمتین تردیدی قائل شدنا به چنین انگاره ای تبهکارانه بوده و در ساطوح مختلف از حاکمیت و نهادهای دولتی رفییع مسییئولیت

کرده یا دسات کم چنانا می نایاند که «خلیق هر چه لیق».

مشاهده ی چنانا تصاویری از چنانا رفتاری -خاصه در سااعات نخست بروز فاجعه- آزاردهنده اسات.  اما بد نیست اندکی پس از
آرام شدنا فضا از خود بپرسایم، این رفتار از کجا نشأت می گیرد؟  آیا می توانیم این رفتار را یک سه برآمده از خصلت های فییردی و

روحیات فرهنگی بدانیم؟  

گذشته از ضعف جدی در ساطح ساخت افزاری و فقدانا امکانات و تجهیزات لزم برای رویارویی با حوادثی بییا اییین ابعییاد، و نیییز
وعی از شنا ن ا دا و پنه ت های پی وانا دسا رانا، می ت هر ته ئولنا ش ب کارانه ی مس ن رویه ی کاسا دیریتی و همچنی کار م ضعف آش

شت هوشمند یا به گفته ی نائومی کلین «سمایه داری فاجعه» را در پس پشت اتفاقاتی از این دسات دید. مدیری

وعه ی ت.  مجم وط اسا طوح روانیی من ه سا طح فیزیکیی ب شق این شکل از مدیریت سمایه دارنه  به پیوندزدنا سا می دانیم که تحق
حوادث طبیعی اعم از سایل، زلزله و یا بروز حملت تروریستی و فجایع شهری به مثابه ی ساطح فیزیکی، زمینه ی حیییاتی را بییرای
شی شوک درمانی مهیا می کنند. در  اینجا وظیفه ی رساانه هاسات که با جییامعه به مثییابه ی تنییواره  ای واحیید مییواجه شت روان انجام عملیا
شگ پروپاگاندا آنا را در اختیار جراحانا اقتصادی و امنیتی قرار شی داروهای بی حس کننده از طریق سن شده و پس از تزریق  پی درپ
شل شل این تنواره می تواند به بروز واکنش های متفاوتی منجر شییود. واکنش هییایی کییه دساییت کم در دو شییک دهند. یکدسات نبودنا ک
بی حس بودگی و تسلیم، و یا شورش و طغیانا قابل مشاهده خواهند بود. بدیهی اسات که قابل قبول ترین نییتیجه بییرای مییدیرانا و
شنا روزافزونا جامعه به سامت انقیاد هر چه بیشت اسات.  با اییین وجییود تییدابیری نیییز یی ساوق داد منتفعانا از پروژه های شوک درمان
شش نوع دیگر در نظر گرفته شده اسات. به عنوانا نونه می توانا به شورش های تهیدساتانا شهری اشاره کرد، کییه نییتیجه ی برای واکن
تیجه ی ه ن ایی ک ود. ج اجنگ ب شنا پس ادی در اییرا وک درمانی اقتص همگین ش وج سا تین م ه نخس واکنش بخش هایی از جامعه ب
شوک های متعدد ارزی و اجرایی سااخت برنامه های تعدیل سااختاری صندوق بین الللی پول ضییبات سایینگینی بییر طبقه ی کییارگر
شنا شنا آنا از هیچ گونه خشونتی فروگذار نکرد و تا مرحله ی پاک ساازی روشنفکرا وارد سااخت و حاکمیت نیز برای تحت کنتل درآورد



شنا منتقدانا جدی وضع موجود پیش روی کرد.  از این پس، تزریق شوک های پی درپی به جییامعه بیا تیام تیوانا بیه سایمت بیرهم زد
شی تهیدسایتانا بیه جییای آنا کیه همچیونا آرایش طبقاتی و مدیریت تضادها پیش رفت. در این مرحلیه اسایت کیه بید نا های شورشیی
شنا سایسیتمتیک و اعتاضی بدیهی مداقه شود، با برچسب اراذل و اوباش به حاشیه ی اخبار زرد رانیده شیدند.  ایین به حاشییه راند
یی منظم هدفی نداشت جز آنا که ضمن بازتولید وهمی از وجود یک تنواره به نام «مردم واحد» و نیز بییرهم زدنا آرایییش طبقییات

بخش تحت انقیاد یا قائل به آرامش را بر علیه بخش شورشی بشوراند.

مدیریت این فرایند با سالطه ی اقتصادی کامل بر تهیدساتانا و زمینه ساازی برای جییذب لیه هییایی از آنا هییا در شییاخه های نظییامی
شن ذاتییی خییود درک کنیید و در حاکمیت باعث شد تا در تحلیل نهایی طبقه ی متوساط با طی کردنا میانا بری تاریخی فقرا را دشییم
همدساتی با حاکمیت در نادیده گرفت و حذف آنا ها یاری رساییاند. نیونه ی اعلی چنیین وضییعیتی از همیینا روزهییای تبلیغییات و
کارناوال های انتخاباتی ساال هشتاد و هشت قابل مشاهده بود. جایی که حامیانا محمود احمدی نژاد به مثابه ی دشییمن طبقییاتی
شی اوباش و بی ساواد جای می گرفتند و رسایانه و روشیینفکرانا ارگانییک طبقه ی حیاکم نییز وجیه بیارز اعضیای تتا ذیل دساته  بند عمد
برساازنده ی «جنبش سابز» را تحصیلت دانشگاهی و مطالبات فرهنگی آنها برمی شمرد. در واقع «جنبش سابز» آزمونی با-اهمیت
برای صنعت شوک درمانی بود تا مجریانا این پروژه به خوبی درک کنند کییه فراینیید بلعیییدنا بخییش بزرگییی از اییین بییدنا در حییال
شی نحوه ی روایییت رساییانه ها از انقلب به مثییابه ی عامییل تکوین اسات. فرایندی که پس از بروز شکست در بهار عربی، و به میانج
شش تسلیم شده را نسبت به عدم امتداد «جنبش سایبز» بیه ارمغیانا آورد، تیا آنا هیا همیواره از ترساییم ایییرانا فروپاشی، رضایتش  بخ

همچونا ساوریه یا لیبی دچار وحشت شوند.

کار اما به همین جا ختم نشد! برای تکوین نهایی این وضعیت، صندوق رأی می بایست به عنوانا ابزار تحقق امنیت ملییی تثییبیت
شب همنا جنبش نیز به عنوانا مدافعانا مردم به رسامیت شناخته می شدند. صحنه ی تراژیکی اسات! شییبیه می شد و بازوهای سکو
شنا ذهیین و بییدنا ساییوژه، ضییمن نییوازش جایی که پزشکانا شاغل در دساتگاه فاشیسم، پس از شوک درمانی و ایزوله ساازی های فراوا

صورت وی خود را دوسات واقعی او جلوه می دهند تا آخرین بقایای خشم و نفرت را از او بزدایند.

همنا گونه سدارانا ساپاه پاسادارانا که به طور علنی مدیریت سکوب «جنبش سابز» را بر عهده داشتند، به ناگاه به منجیانا همیینا
افراد ارتقا یافتند و از ساوژه های شایسته ی خشم و نفرت به مثابه ی فرماندهانی عارف مسلک و مردمی تغییر جایگییاه دادنیید. از
شی بخشی از جامعه هستیم که ضمن انقیییاد، خییود را نیییز به مثییابه ی این به بعد اسات که به میزانا زیادی شاهد رفتار متناقض نا
مردم یا دسات کم ناینده ی کلی به نام مردم تلقی می کند: ساکه ی رایج  شدنا نفرت از اقوام و اقلیت هییای مییذهبی، هم دساییتی بییا
شض انگشت شییمر، بیعییت بییا حاکمنا در تضعیف موضع برخی از زندانیانا سایاسای، ساکوت محض در برابر سکوب هنمندانا معت
شنا پدر فقیرساازی طبقه ی کارگر ایرانا و عامل محوری در کشییتار زنییدانیانا سایاساییی و روشیینفکرانا و حییتی ساییتایش از جسد بی جا

مداخله ی نظامی نیروهای نظامی جمهوری اسالمی در خارج از مرزهای کشور.

این بخش تحت انقیاد درآمده دیگر به خوبی می داند که امنیت مادی او به اساتمرار وضع وجود پیوند خییرده اساییت و از همییین
روسات که ضمن پیشه کردنا شبه فعالیت های سایاسای و اجتمعی (مثل برجسته کردنا خیریه گییری در برابییر کنییش فعییالنه بییرای
شنا تغییر مناسابات موجود) خود را نیز همچونا تجلی یکدسات و بی بدیل از مییردم بازنییایی می کنیید. تییا جییایی کییه همیین مییدعیا



شی فییاجعه به مثییابه ی رذیلییت همییت شی رساییانه بییه برجسییته کردنا تشییا شی مردم با وجود تام تناقض های پیش گفته و با یار نایندگ
می کند. دلیل واضح اسات؛  این چیزی نیست جیز امتییداد پییروژه ی «مییردم را دشییمن مییردم کییردنا» و رفیع هرگیونه مسیئولیت از

 را که خانه ی کارگر جمهوری اسالمی به جای حمله به ریشییه های فقییر۹۴حاکمیت. (به خاطر بیاورید راهپیمیی روز کارگر ساال 
روزافزونا طبقه ی کارگر، کارگرانا مهاجر افغانستانی را عامییل بنییادین بییروز چنیین وضییعیتی قلمییداد کییرد و تابلوهییایی را علیییه

اساتخدام آنها به دسات کارگرانا ایرانی داد).

ید حادثه ی ریزش سااختمنا پلساکوی تهرانا را هم می توانا شکلی دیگییر از مییدیریت فییاجعه و شییوک درمانی به عنوانا نونه ی جدی
شی حادثه بسیار با-اهمیت و واجیید ارزش نییادین. شی جنگ یا زلزله ای مهیب، اما به علت محل جغرافیای دانست. شوکی نه به بزرگ
در یکی از مهم ترین خیابانا ها و مراکز تجاری تهرانا که از قضا تحت کنتل بنیاد مستضعفانا جمهوری اساییلمی اساییت. جییایی در
همنا شهری که روزانه ده ها تصویر خییود گرفت بییا خودروهییای میلیییاردی و آپارتانا هییای ده هییا میلیییونا دلری مخییابره شییده و
شب تغییر سابک زندگی و آشتی حکومت با مظاهر زندگی غربی گذاشته می شود. جایی که به اصیطلح هنمنیدانا همه گی به حسا
کشور از گرفت سالفی با جنازه ی پدرانا خود، بدنا های زخمی و خسته ی کودکانا کارگر و زنانا  کارتن خواب دریغ نی کنند. شییهری
یی موتور ساییوارانا نگیونا بخت را دسایتگیر و موتورهایشییانا -یعنیی تنهیا بت که پلیس آنا با دوربین هیای مداربسیته و طرح هیای ض
وسایله ی امرارمعاشانا- را جمع آوری و ضبط می کند. جایی که تجمعات چند ده نفره ی کارگرانا اخراجی با گاز اشیک آور پراکنیده

می شود و پیاده روها با زنجیر و پنجه بوکس از دساتفروشانا باز پس گرفته می شود.

در این شایط اسات که باید بپرسایم، آیا از تاشاچیانا توقییع اعجییاز داریییم؟ کسییانی کییه در اثییر شییوک های پی درپییی و بی وقفییه
می روند تا به تنییواره ای بی روح تبییدیل شییوند. مردمییی کییه ساال هاساییت از آنا هییا توقییع می رود در برابییر شییکنجه ی ناشییهروندانا
شی بی خانانا هییا، سکوب هییر روزه ی زنییانا و ... از افغانستانی، اخراج های هر روزه ی کارگرانا، کشته شدنا کودکییانا کییار، گورخییواب
حکومت رفع مسئولیت کنند، در لحظه ی بروز فاجعه باید چه واکنشی داشته باشند؟ بی تردید رفتییار ناراحت کننییده ی آنا هییا در
اتفاقاتی از این دسات خود محصول رفتار حاکمنا اسات. آنها بوده انیید کییه شییهروندانا را بییه درجه ی یییک، دو و ساییه و ناشییهروند
تقسیم کرده اند. آنها بوده اند که غارت گری خود را به حساب دشمن گذاشته اند و جیب خالی تهیدساتانا را بییه حسییاب کم کییاری
خود آنها. آنا ها هستند که حتا از شوک پلساکو برای بازی های انتخاباتی خود بهره برداری می کنند و همنا هییا هسییتند کییه بییرای

سااخت ساازه ای جدید برجای ساازه ی ویرانا پلساکو لحظه شمری می کنند.

فاجعه ی پلساکو و نحوه ی بازنایی رساانه ای آنا چه از طریق رساانه های جریانا اصلی و چه از رهگذر شییبکه های اجتمییعی (کییه
خود دنبال چه ی منطق وجودی رساانه های بزرگ هستند) نونه ای اعل از سمایه داری فاجعه اسات. جایی کییه بنیییاد مستضییعفانا
به عنوانا یکی از غول پیکرترین بنگاه های اقتصادی ایرانا و نیز به عنوانا مالک اصلی پلساکو مردم را چنانا مشغول جییدال بییا هیم
درمی یابد که نه تنها دلیلی برای عذرخواهی نی بیند، بلکه حتی به سعت وارد مرحله ی محاساباتی برای ساییاخت بنییایی جدییید در
شنا قربانی شده به کدی معنادار برای هیچ دانست چهارهزار کارگر بیکارشده آنا  محل می شود. جایی که «شهید» نامیدنا آتش نشانا
شت آنا عده از کارگرانا شاغل در پلساکو می شود که در کنار هم طبقه ای های آتش نشانا خییود زیییر آوار جییانا باختنیید. و نادیده گرف



شی شنا نحوه ی دود شدنا و به هوا رفت بخشی از تاریخ شهرشانا رفتاری ناشایست تلقی می شییود ولییی بییازیگر جایی که تاشاگربود
خانم سالبیتی و آقای سدار در میانا آوار، واجد تحسین. 

 جایی که با تکرار کلیدواژه ی «مدافع حرم» و «مدافعانا تهرانا» فاجعه عادی ساازی می شود تا مردم به جییای طییرح مطالبییات بییه
حلب بیاندیشند و بهراساند. جایی که رهب جمهوری اسالمی در صدر تام این ساناریوی شوک درمانی اعلم می کند دنبییال مقصیی
نباشید تا فلنا مسئول شهرداری تهرانا در برابر پرساش از نقش شهرداری پاساخ دهیید: «بییه توصیییه ی مقییام معظییم رهییبی نباییید
دنبال مقص گشت و مجری مرعوب شود». جایی که وظیفه ی آواربرداری از پیکر مفقودین به محلی بییرای تبلیغییات لجسییتیکی
قرارگاه خاتم النبیاء ساپاه تبدیل می شود و البته تا همین امروز پرواز ممنوع باقی می ماند تا اقتییدار در قلییب تهییرانا بییه نییایش

عموم گذاشته شود!

شی خودمردم پنییدارانا بییا پلساکو صحنه ی نادین بااهمیتی اسات از نحوه ی قییرار دادنا مییردم در برابییر یکییدیگر. صییحنه ی رویییاروی
مردمی سکوب شده یا هنوز گیج و حیرانا از شوک.

 جایی که روزنامه ی اصلح طلب و «مردم ساالر» مردمانا جمع شییده در خیابییانا را متصیید غییارت گاوصییندوق های بانییک تجییارت
شی شییهرداری و ساییپاه پاساییدارانا و ساییایر می داند تا نشانا دهد اگر زمییانی در تهییرانا زلزلییه رخ دهیید بییه جییای هییراس از بی کفییایت
ارگانا های مسئول، ابتدا باید از مردمانا گرسانه ای هراساید که در انتظار خوردنا گوشت یکدیگرند. آنها نشانا می دهنیید کییه بییرای
بازنایی خود به مثابه ی منجی ملیت، نییاز دارنیید تییا از مییانا همیین مییردم کسییانی را در ساییمی زامییبی نشیانا دهنیید. سایینمی 
آخرالزمانی همین اسات؛ مردم زامبی می شوند و رهبانا از درونا اتاق های فرمانا برگزیدگانا و الیت را نجییات می دهنیید. پلساییکو
شی ماسات گییذار از اییین می تواند اولین پرده از اثری رعب انگیز باشد که در امتداد شوک ها نقش خواهد بست. راهی که پیش رو
شل طبقات اجتمعی اسات. تا آنا وقت ما این فرصت را داریم که دشمن واقعییی تعریف اینهمنا سااز از مردم و بازتعریف مردم ذی
مردم را به مردم نشانا داده و مرزها را تدقیق ناییم، وگرنه دیری نخواهد پایید که خود نیز به خونا آشامانا خییواهیم پیوساییت و

بر س مردم خواهیم کوفت. 
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