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قتل�فجیع�جورج�فلوید�به�همت�جامعه�مدنی�آمریکا�
ابتدا�در�مقیاس�ملی�و�سپس�با�همراهی�روشنفکران�و�
حق�طلبان�ضد�تبعیض�در�جای�جای�جهان،�در�عرصه�
بزرگداشت� مراسم� یافت�� وسیعی� بازتاب� المللی� بین�
بود� پرشکوه� مراسمی� نیز� فلوید� جورج� خاکسپاری�
به�تحسین� نفر�را�در�سراسر�جهان� که�صدها�میلیون�
واداشت�� آمریکا� مدنی� جامعه� ظرفیت� و� قدرت� از�
خوانندگان�و�نوازندگان�سرشناس�آمریکا�در�سوک�او،�
به�افتخار�او�خواندند�و�نواختند،�کنشگران�جامعه�مدنی�
در�اعتراض�به�نژادپرستی�و�ضرورت�تحول�در�فرهنگ،�
سیاستمداران� و� سخن��راندند� پلیس� ساختار� و� قانون�
و�فرمانداران�ایاالت�آمریکا�در�کرنش�به�جامعه�مدنی�
مسابقه� هم� با� آمریکا� دادخواهی� بزرگ� جنبش� و�

گذاشتند�
درعظمت� فلوید� جورج� بزرگداشت� مراسم� عظمت�
طول� در� جامعه� این� که� آنچه� و� آمریکا� مدنی� جامعه�
زمان�به�دست�آورده،�نهادینه�کرده�و�هیچ�خودکامه�ای�

نمی�تواند�از�او�پس�بگیرد،�نهفته�است�
مترقی� قوانین� که� می�دهد� نشان� اما� آمریکا� تجربه�
در�حمایت�از�برابری�شهروندان�و�لغو�تبعیضات�کافی�
نکند� پیدا� تحول� جامعه� فرهنگ� و� فکر� تا� و� نیست�
زنگارها�و�رفتارهای�نژاد�پرستانه�از�مناسبات�اجتماعی�

زدوده�نمی�شود�
تحت�تاثیر�اعتراضات�فراگیر�آمریکا�تظاهرات�بزرگ�
ضد�نژاد�پرستی�دراکثر�کشورهای�دموکراتیک�از�جمله�
اسپانیا،� آلمان،� بلژیک،� فرانسه،� �، بریتانیا� درکانادا،�
موجب� خود� نوبه� به� که� گرفته� شکل� و…� استرالیا�
در� و� جهان� کشورهای� سایر� به� جنبش� این� گسترش�
این� شود�� می� آمریکا� خود� در� آن� تقویت� حال� عین�
منشاء� تواند� می� خواهانه� عدالت� و� اعتراضی� جنبش�
تحوالت�جدیدی�در�زمینه�دستاوردهای�جامعه�مدنی�

و�حقوق�شهروندی�در�آمریکا�و�جهان�شود�
سلسله�حوادث�پس�از�مرگ�جورج�فلوید�اما�باعث�

است:� در�سطح�جهان�شده� � واژه� برجسته�شدن�یک�
»تبعیض«

شعارهای� و� نژادی� تبعیض� علیه� جهانی� خشم�
از� برخاسته� بود� اعتراض� این� محصول� که� گوناگونی�
واالترین�و�عمیق�ترین�احساسات�بشری�است��اما�آیا�
تبعیض�تنها�جنبه�نژادی�دارد�و�وابسته�به�رنگ�پوست�
است� گواه� بزرگترین� تاریخ� صفحات� � است؟� آدمیان�
که�تبعیض�در�عرصه�های�گوناگونی�از�زیست�آدمیان�

ریشه�داشته�و�دارد�
از�معضالت�بزرگ�بشری�است�که�� »تبعیض«�یکی�
�مختلفی�خودنمایانده� در�عرصه�های� تاریخ� در�طول�
است:�تبعیض�طبقاتی،�جسنیتی،�مذهبی،�قومی،�زبانی�

و…��
های� هفته� در� »تبعیض«� مسئله� شدن� برجسته� با�
اخیر�شورای�دبیران�میهن�برآن�شد�که�موضوع�شماره�

آتی�میهن�را�به�همین�موضوع�اختصاص�دهد:
»تبعیض«

)من، ما، دیگری(
در�این�شماره�برآنیم�که�از�زوایای�مختلف�به�مسئله�
تاریخی،� انسانشناختی،� جنبه� از� بپردازیم؛� تبعیض�
سیاسی،�اجتماعی�و…�تا�ببینیم�این�رنج�دیرین�بشری�
در�کجاها�ریشه�دارد؟�در�جهان�و�منطقه�خاورمیانه�و�
به�خصوص�در�ایران�ما�چه�جلوه�های�آشکار�و�نهانی�
دارد�…�و�برای�حل�این�معضل�ریشه�دار�چه�باید�کرد؟
در�این�شماره�سعی�داریم�جدا�از�جلوه�های�بیشتر�
و� طبقاتی� تبعض� مانند� �( »تبعیض«� شده� پرداخته�
اجتماعی� � های� جنبه� از� بعضی� به� و…(،� جنسیتی�
طور� به� بپردازیم�� خودمان� جامعه� و� کشور� در� آن� تر�
مشخص�به�دو�وجهی�که�هنوز�از�معضالت��فرهنگی�
جامعه�ماست�و�طرفدارانی�آشکار�و�نهان�دارد:�تبعیض�
و�تحقیر�علیه�بعضی�از�هویت�های�زبانی�و�قومی�و…�
و� ها� کنایه� و� طنزها� عمومی،� فرهنگ� در� که� ایرانی�
رفتارهای�آشکار�و�پنهان�جامعه�ما�مشاهده�می�شود�و�

همبستگی�ملی�مان�را�به�خطر�می�اندازد�
و�دیگری�تبعیض�علیه�بعضی�مهاجران�خارجی�)و�
هموطنان� حتی� و� افغانی� مهاجران� مشخص� طور� به�
و� غیراخالقی� بخشی� و� الیه� که� مان(� االصل� � افغانی�
رفتار� و� اذهان� برخی� اعماق� در� کرده� النه� ضدانسانی�
بخش�هایی�از�جامعه�و�مردم�ایران�را�بازتاب�می�دهد�
رفتار� و� افغانستان� و� ایران� مرز� در� اخیر� فاجعه�
در� وسیعی� انعکاس� ایران� مرزبانان� برخی� انسانی� ضد�
انکار� با� همزمان� داشت�� کشور� دو� شهروندان� میان�
و� مدنی� جامعه� از� مهمی� های� بخش� ایران� حاکمان�
این� از� شان،� ناالیق� حکومت� جای� به� ایرانی،� سیاسی�
جان� خانواده� از� و� کرد� شرمساری� اظهار� رفتارها� نوع�
کشور� شهروندان� همه� و� دیدگان� وآسیب� باختگان�
فاجعه� این� نمود�� عذرخواهی� افغانستان� مان� همسایه�
یک�نمونه�از�رفتاری�بود�که�متاسفانه�در�بخشهایی�از�
جامعه�ایران�ریشه�های�فرهنگی�تیره�ای�دارد��بعضی�
از�نظرسنجی�های�اخیر�در�مورد�مهاجران�افغانستانی�
نیز�زنگ�خطری�برای�اهالی�فرهنگ�و�سیاست�در�ایران�
است��ایکاش�جامعه�مدنی�ایران�نیز�از�آنچنان�آزادی�و�
توانایی�عملی�برخوردار�بود�که�همسان�جامعه�مدنی�و�
وجدان�جریحه�دار�شده�اکثریت�مردم�آمریکا�و�جامعه�
مدنی�قدرتمندش�به�صحنه�می�آمد�و�با�این�پلشتی�ها،�
هم�به�لحاظ�فرهنگی�و�هم�از�جنبه�حقوقی،�به�مقابله�

و�مبارزه�برمیخاست�
که� تبعیضی� ضد� جنبش� از� الهام� با� میهن� نشریه�
دموکراتیک�جهان� از�کشورهای� بسیاری� و� آمریکا� در�
جان�تازه�ای�گرفته�است�شماره��3۵خود�را�به�همین�
امر�اختصاص�داده�است�تا�بتواند�این�جنبش�و�مطالبه�
انسانی�را�به�تبعیض�های�آشکار�و�نهان�جامعه�ایرانی�

تسری�دهد�
شورای�دبیران�نشریه�میهن

جواد�اکبرین،�رضا�علیجانی،�علی�کشتگر�و�محسن�
یلفانی

سرسخن

سرسخن
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ایران�دارای�جمعیتی�نزدیک�به��۸4میلیون]۱[�نفر�
با�سرزمین�چهارفصل�و�موقعیت�حساس�جغرافیایی�و�
زبان�ها�و�اقوام�مختلف�عرب،�کرد،�ترک،�بلوچ،�ترکمن،�
و� ادیان� و� عقاید� همچنین� می�باشد�� و…� فارس� و� لر�
تنوع� این� دارد�� وجود� کشور� این� در� مختلفی� مذاهب�
قومی،�دینی،�زبانی�که�در�مناطق�و�استان�های�پهناور�
ایران�وجود�دارد،�می�توانست�نه�تنها�برای�رشد�فرهنگی�
و�اقتصادی�و�علمی�این�کشور�موثر�باشد�بلکه�در�جهان،�
ایران�نمونه�خوبی�از�همزیستی�انسان�ها�به�حساب�آید؛�
قایل� تبعیض� با� ایران� دولت� و� حکومت� متاسفانه� اما�
شدن�میان�اقوام،�مذاهب�و�زبان�ها�موجب�عقب�ماندن�

ایران�از�کشورهای�مدرن�در�قرن��2۱شده�اند!
می�توان�به�طور�خالصه�نمونه�های�زیر�را�به�عنوان�

تبعیض�در�جامعه�ایران�ذکر�کرد:
ایران� در� عرب�ها� و� کردها� بلوچ�ها،� قومی:� تبعیض�

مورد�تبعیض�قومی�قرار�می�گیرند�
سنی�ها،� بهاییان،� یهودیان،� اعتقادی:� تبعیض�
قرار� اعتقادی� تبعیض� مورد� مسیحی�ها� و� درویش�ها�

دارند�
تبعیض�زبانی:�کردها،�اعراب�و�بلوچ�ها�مورد�تبعیض�
تالش� ایران� حکومت� کردها�� بویژه� دارند،� قرار� زبانی�
کرده�است�با�زور�زبان�فارسی�را�زبان�رسمی�اعالم�کند��
تدریس،� فارسی� زبان� به� اداره�ها� و� مدرسه�ها� تمام� در�

صحبت�و�یا�مکاتبه�صورت�می�گیرد�
میلیون� �3 از� بیش� مهاجرت� موجب� تبعیض�ها� این�
ایرانی�به�خارج�شده�است�و�عده�زیادی�از�ایرانی�ها�نیز�
در�حال�ترک�ایران�هستند]2[���فقط��۷00هزار�نفر�از�
سال��۱3۸۸به�خارج�مهاجرت�کرده�اند��از�طرف�دیگر�
در�چند�دهه�گذشته،�جنگ�و�درگیری�در�کشورهای�
عراق�و�افغانستان�موجب�مهاجرت�چندین�میلیون�نفر�

از�این�کشورها�به�ایران�شده�است�
روی� حکومت� طرف� از� تبعیض� اینکه� به� توجه� با�
مردم�ایران�وجود�دارد�این�تبعیض�روی�مهاجران�هم�

از�طرف�حکومت�و�هم�مردم�ایران�اعمال�می�شود�
دهه�های� در� جنگ� پی� در� اکثرا� که� مهاجران� این�
بین�المللی� حقوق� نظر� از� آمده�اند،� ایران� به� گذشته�
نیویورک]3[� و� ژنو� کنوانسیون� مطابق� پناهندگان،�

سیاسی� و� جنگی� پناهنده�
نامیده�می�شوند�و�دولت�ایران�
امضاکنندگان� از� یکی� که�
باید� کنوانسیون�هاست� این�
با� مساوی� و� برابر� قوانین�
تدوین� آنها� برای� ایران� مردم�
کند�تا�مهاجران�بتوانند�بدون�
ایران� جامعه� جذب� تبعیض،�
که� اطفال� مخصوصا� شوند؛�
ایران� در� مهاجر� والدین� از�
رشد� برای� تا� می�آیند� دنیا� به�
فرهنگی،� علمی،� اقتصادی،�
ورزشی�آن�کشور�مفید�باشند�
ایران� حکومت� متاسفانه�

موجبات� آمیز� تبعیض� قوانین]4[� تصویب� و� تدوین� با�
در� است�� کرده� فراهم� را� مهاجران� این� آسیب�پذیری�
نبود�قوانین�جذب�مهاجران�در�جامعه�ایران،�آنها�مورد�
خشونت�قرار�می�گیرند��به�عنوان�نمونه�می�توان�تعرض�
پلیس،�تعرض�کارفرما،�تعرض�مردم�ایران�به�مهاجران،�
تعرض�شخصیت�های�سیاسی�موقع�سخنرانی�ها،�تعرض�
فرهنگی�در�فیلم�ها،�کمدی�ها،�شعرها،�متلک�ها�و�گفتن�
مهاجران،� به� خیابان�ها� و� کوچه� در� نیش�دار� جمالت�
تعرض�و�دست�درازی�به�زنان�مهاجر�در�ادارات�دولتی�و�
خیابان�ها،�تعرض�به�کودکان�کار�مهاجر�توسط�مامورین�
شهرداری�ها�و�مردم�و�جوان�ها�در�خیابان�ها�اشاره�کرد�
بندی� طبقه� ترتیب� بدین� را� خشونت�ها� این� من�

می�کنم:
خشونت�قانونی

خشونت�گفتاری،�زبانی
خشونت�جسمی
خشونت�روانی

1.خشونت قانونی
تبعیض�قانونی�یا�آپارتاید�آفریقای�جنوبی؟

اسکان� و� ورود� استان�می�باشد�که� دارای��3۱ ایران�
تعداد� این� از� آن� استان� �۱4 به� افغانستانی� مهاجرین�
ممنوع�می�باشد�]۵[�از�میان�آنها�می�توان�از�استان�های�
ایالم،� اردبیل،� غربی،� آ�ربایجان� شرقی،� آذربایجان�

چهارمحال�و�بختیاری،�کهگیلویه�و�بویراحمد،�گیالن،�
مهاجران� اسکان� برد�� نام� همدان� و� لرستان� مازندران،�
افغانستانی�در�تمام�شهرستان�های�این�استان�ها�ممنوع�

می�باشد�
آپارتاید� قوانین� مشابه� دقیقا� ممنوعیت�ها� این�
آفریقای�جنوبی�است�که�در�آن�سیاه�پوستان�حق�ورود�

به�مناطق�و�پارک�های�سفیدپوستان�را�نداشتند�
س�ک]6[�که�در�ایران�به�دنیا�آمده�و�در�همانجا�تا�
مقطع�کارشناسی�درس�خوانده�است�در�مصاحبه�ای�
که�با�وی�داشتم،�صراحتا�گفت�که�در�سال��۱3۸3طرح�
مجلس� در� مهاجران� اسکان� برای� ممنوعه� استان�های�
نیروهای� آمد�� در� قانونی� صورت� به� و� شد� تصویب�
انتظامی�به�خانه�های�مهاجرین�برای�بیرون�کردن�آنها�
و� ترس� موجب� امر� این� می�بردند�� یورش� خانه�شان� از�
وحشت�در�میان�مهاجران�شده�بود��مدرسه�ها�از�ثبت�
خودداری� ممنوعه� مناطق� در� مهاجران� فرزندان� نام�
از� آنها� بیشتر� محرومیت� موجب� کار� این� می�کردند��

تحصیل�می�شد�
ممنوعیت ازدواج مرد مهاجر با زن ایرانی

متولد� که� برادرم� کارت� تمدید� موقع� گفت� س�ک�
ایران�و�بزرگ�شده�ایران�است�مامورین�اداره�از�او�تعهد�
گرفته�اند�که�با�هیچ�زن�ایرانی�ازدواج�نکند��این�تعهد�را�

شرط�تمدید�کارت�او�قرار�داده�بودند�
تبعیض در تحصیالت عالی

تبعیض در ایران
محمد�اکبرزاده
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که� دارد� وجود� ایران� در� تحصیلی� رشته�� چندین�
آنها� فرزندان� برای� یا� و� افغانستانی� مهاجرین� برای�
ممنوع�می�باشد�مثل�رشته�فیزیک،�مهندسی�کامپیوتر،�
مهندسی�مخابرات�امنیتی��اگر�یک�دانشجوی�افغان�در�
رشته�ای�که�ممنوع�نیست�در�دانشگاهی�که�در�استان�
ممنوعه�است�قبول�شود�نام�او�به�طور�اتوماتیک�از�میان�

دانشجویان�آن�دانشگاه�حذف�خواهد�شد�
تبعیض در استخدام شغلی

طبق�بخشنامه�مدیر�کل�اداره�اتباع�خارجی�و�وزارت�
در� فقط� افغانستانی� مهاجران� اجتماعی،� رفاه� و� کار�
کارهای� و� زباله� دفع� آجرپزی،� ساختمانی،� شغل�های�
سخت�و�فیزیکی�مجاز�به�کار�کردن�هستند�که�خود��

تبعیضی�آشکار�برای�مهاجرین�است��]۷[
ایران� در� کار� مهاجر�حق� فارغ�التحصیالن� ایران� در�
را�ندارند�و�اگر�بعضی�شرکت�ها�آنها�را�قبول�کنند�بعد�
از�یک�ماه�اخراج�می�شوند�چون�هیچ�سازمان�بیمه�ای�
حاضر�به�بیمه�کردن�مهاجر�تحصیل�کرده�ولو�که�در�
ایران�به�دنیا�آمده��و�در�آنجا�بزرگ�شده�باشد�و�مدرک�
تحصیلی�او�از�یکی�از�دانشگاه�های�ایران�باشد،�نیست�

]۸[
تبعیض در خدمات بانکی

بانک�ها� گفت� می�کردم� مصاحبه� وی� با� که� فردی�
و� نمی�دهند� مهاجران� به� بانکی� کارت� خدمات� دیگر�

تمام�کارت�های�بانکی�آنها�مسدود�شده�است��]9[
2. خشونت گفتاری، زبانی

در�میان�مردم�ایران،�کلمه�افغان�به�اصطالح�مهاجم،�
بی�فرهنگ� و� بی�سواد� کثیف،� مانده،� عقب� وحشی،�
به�گذشته� این�موضوع� تبدیل�شده�است!�در�حقیقت�
که� وقتی� ایرانی�ها� تاریخی� کینه� یک� به� برمی�گردد��
محمود�هوتکی�یا�محمود�افغان�در�سال��۱۱00شمسی�
و� تصرف� را� آنجا� و� کرد� حمله� اصفهان� به� قندهار� از�
تاریخ� آن� از� کرد�� سرنگون� را� ایران� صفویان� پادشاه�
ایرانی�ها�کلمه�افغان�را�مترادف�با�متجاوز�می�دانند��بعد�
از��20سال�که�مهاجرین�افغانستانی�به�خاطر�جنگ�به�
اند�و�اکثرا�آنها�از�نظر� ایران�پناهنده�شده� شوروی�به�
شکل�ظاهری�)هزاره�ها(�هم�با�ایرانی�ها�متفاوت�هستند،�

آنها�را�در� به�مهاجران،� انگیزه�تحقیر�و�فشار�روانی� با�
ایرانی�ها� افعی�صدا�می�زنند�� یا� افغان� و�خیابان� کوچه�
کلمات� این� گفتن� با� روشنفکر� و�چه� عادی� مردم� چه�
مهاجران،� به� نژادپرستانه� و� تبعیض�آمیز� و� تعرض�آمیز�
احساس�گناه�نمی�کنند�بلکه�حق�خودشان�می�دانند�به�
عنوان�مالک�ایران�و�همچنین�روشی�برای�فشار�آوردن�

به�مهاجران�برای�برگشت�آنها�به�افغانستان�]۱0[
به� مرا� که� گذشته� سال�های� گفتاری� تعرض� نمونه�
اردوگاه�سفیدسنگ�فریمان�برده�بودند�از�شهر�مشهد�
بعد�از�قیچی�کردن�کارت�پناهندگی�من�توسط�پلیس�
آمده� اردوگاه� به� مالقات� برای� مادرم� انتظامی،� نیروی�

بود�و�به�افسر�اردوگاه�التماس�می�کرد�که�پسرم�را�آزاد�
کنید�و�افسر�مسئول�اردوگاه�به�مادرم�گفت�بیایید�در�
دفتر�صحبت�کنیم��دو�سرباز�نگهبان�که�کنار�من�بودند�
به�یکدیگر�می�گفتند�فرمانده�مادرش�را�به�دفتر�کارش�
قاه� قاه� هم� با� هم� بعد� و� بسازد]۱۱[� را� کارش� تا� برد�

خندیدند�و�لذت�بردند�از�جمله�نیش�داری�که�به�من�
زده�بودند�و�این�گفتار�دو�پلیس�ایرانی�سال�ها�اثر�بدی�
روی�روان�من�گذاشته�بود!�و�من�حاال�متوجه�می�شوم�
مهاجران� به� تحقیرآمیز� کلمات� گفتن� با� ایرانی�ها� که�

لذت�می�برند�
3. خشونت جسمی

صف�های� در� افغانستانی� مهاجران� شتم� و� ضرب�
نانوایی�در�سال�های�گذشته�و�زدن�مهاجران�افغانستانی�
لمس� و� تجاوز� و� تعرض� و� کار� محل� و� خیابان�ها� در�
بدن�زنان�مهاجر�در�شهرها�و�محل�کار�و�ضرب�و�شتم�
از� کشیدن� بیگاری� و� پلیس� پاسگاه�های� در� مهاجران�
آنها�و�ضرب�و�شتم�کودکان�کار�مهاجر�توسط�ماموران�
مجازی� فضای� در� آنها� از� فیلم� چندین� که� شهرداری�
به� جسمی� تعرض� از� نمونه�هایی� است،� شده� منتشر�
انداختن�کودک�مهاجری�که�در�حال� مهاجران�است��
گشتن�در�سطل�زباله�بود�به�داخل�آن�توسط�یک�مرد�
ایرانی�و�گرفتن�فیلم�از�آن�برای�خندیدن]۱2[�همه�و�
همه�نشان�از�تعرض�و�تهاجم�فیزیکی�بر�مهاجران�در�

ایران�یک�عمل�عادی� ایران�دارد��این�کار�برای�مردم�
است�و�حتی�تحت�پیگرد�پلیس�هم�قرار�نمی�گیرند�

روی  ایران  حکومت  جنایت کارانه  عمل 
مهاجران

از�پنج�دهه�پیش�که�مهاجران�افغانستانی�برای�کار�
افغانستان،� به� شوروی� حمله� با� و� می�آمدند� ایران� به�
مهاجران�آن�کشور�برای�پناه�آوردن�به�ایران�آمده�اند،�
و� سخت� کارهای� ایران� در� مهاجران� از� گروه� دو� هر�
سه� گذشت� با� می�کنند�� و� می�کردند� فیزیکی� و� شاقه�
نسل�از�آنها،�همچنان�در�ساختمان�سازی،�جاده�سازی،�
کندن�فاضالب،�ساخت�تاسیسات�زیربنایی�مثل�مترو،�

جاده،�پل�و�همچنین�در�کارخانه�های�مواد�اولیه�مثل�
کوره�های� و� آهک� سیمان،� گچ،� شن،� کارخانه�های�
آجرپزی�کار�می�کردند�و�می�کنند��همچنین�در�صنعت�
نظافت�شهرها� و� پوشاک� تولید� و� دامداری� کشاورزی،�
اشتغال�دارند��مهاجران�افغانستانی�بسیار�تولیدکنندگان�

انسانی� اولیه� از�حقوق� اینکه� علیرغم� و� خوبی�هستند�
محروم�هستند�و�مورد�تعرض�قانونی،�گفتاری،�فیزیکی�
و�حقوقی�قرار�می�گیرند،�در�رونق�اقتصادی�و�آبادی�و�

زیبایی�ایران�بسیار�نقش�داشته��و�دارند�
با�شروع�شدن�جنگ�داخلی�سوریه،�سپاه�پاسداران�
نقشه� است،� ایران� حکومت� دارنده� نگه� ستون� که�
شیطانی�برای�نسل�جوان�مهاجر�کشید�و�با�استفاده�از�
احساسات�مذهبی�آنها�که�بیشتر�شیعه�سنتی�هستند�
با� و� بسیج� را� آنها� از� نفر� نه�شیعه�سیاسی،�ده�ها�هزار�
به�جنگ� و�حقوق�چندصددالری� اقامت� وعده�مدرک�
این� فرستادند�� اسد� بشار� دولت� نفع� به� داخلی�سوریه�
امر�منجر�به�کشته�شدن�بیش�از�دو�هزار�نفر�از�آنها،�

هزاران�زخمی�و�صدها�اسیر�شد��]۱3[
بسیار� تولیدکنندگان� که� کسانی� کار� این� با� آنها�
از� کردند�� جنگی� بردگان� به� تبدیل� را� بودند� خوبی�
کار� این� انسانی،� نظر�حقوق� از� آدم�کش�ساختند�� آنها�
جنایت�علیه�جامعه�مهاجران�است��ایران�از�این�طریق�
امتیازات�زیادی�از�جامعه�غربی�در�جلسات�و�مذاکرات�
اتمی�کسب�کرد��در�واقع�بدون�اینکه�کوچکترین�حق�
و�حقوقی�برای�این�مهاجران�به�مثابه�گوشت�دم�توپ�
دادن� نشان� برای� آنان� جنگی� نیروی� از� شوند،� قائل�
غربی� دول� از� امتیازاتی� گرفتن� و� خود� نفوذ� و� قدرت�

استفاده�کردند�
پلیس  توسط  مهاجران  جمعی  دسته  کشتار 

ایران
سیاست�های� ایران� دولت� شمسی� هفتاد� دهه� در�
سختگیرانه��دیگری�بر�روی�مهاجران�در�پیش�گرفت��
نمونه�ای�از�آن�کشتار�دسته�جمعی�مهاجران�افغانستانی�
در�اطراف�اردوگاه�سفیدسنگ�فریمان�توسط�پلیس�و�

سپاه�است�
ماجرا�از�فرار�مهاجران�از�اردوگاه�سفیدسنگ�شروع�
شد��حکومت�روی�مهاجرانی�که�در�شهرها�ساکن�بودند�
سیاست�فشار�را�در�پیش�گرفته�بود،�تمام�مهاجران�که�
در�شهرها�ساکن�بودند�چه�مدرک�دار�و�چه�بی�مدرک�
توسط� بگیر«� »افغان� مینی�بوس�های� با� شهر� سطح� از�
در� اردوگاه�سفیدسنگ� به� و� آوری� ایران�جمع� پلیس�
کنند�� رد� مرز� از� را� آنها� تا� می�شدند� منتقل� مشهد�
ایران� وارد� ویزا� بدون� که� مهاجرانی� تمام� همچنین�
می�شدند�توسط�نیروی�انتظامی�دستگیر�و�به�اردوگاه�

سفیدسنگ�فرستاده�می�شدند�
ظرفیت�اردوگاه�تا�پنج�هزار�نفر�بود��اما�پلیس�ایران�
در�آن�اردوگاه�بیش�از��۱۵هزار�نفر�را�برای�مدت�طوالنی�

ایران دارای 31 استان می باشد که ورود و اسکان مهاجرین افغانستانی به 14 
استان آن از این تعداد ممنوع می باشد. از میان آنها می توان از استان های آذربایجان 
شرقی، آ ربایجان غربی، اردبیل، ایالم، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، 
تمام  در  افغانستانی  مهاجران  اسکان  برد.  نام  همدان  و  لرستان  مازندران،  گیالن، 
شهرستان های این استان ها ممنوع می باشد. این ممنوعیت ها دقیقا مشابه قوانین 
آپارتاید آفریقای جنوبی است که در آن سیاه پوستان حق ورود به مناطق و پارک های 

سفیدپوستان را نداشتند. 

تبعیض ها و خشونت ها بر علیه مهاجران در کشوری مثل ایران نتیجه عدم 
تعریف درست از مهاجرت و جابه جایی انسانی از شهری به شهر دیگر و از کشوری 
به کشور دیگر و از قاره ای به قاره دیگر در جهان ؛ در ابتدا در افکار دانشگاهیان و 
فرهنگیان و در ثانی در افکار سیاستمداران و قانون گذاران  و در مرتبه سوم در افکار 
روزنامه نگاران و هنرمندان است.  نبود تعریف درست از مهاجرت در قرن 21 در افکار 
ایرانیان موجب تمام این تبعیض ها و تعرض ها و تجاوزها روی بیش از سه میلیون نفر 

مهاجر و مهاجرزاده در ایران می شود. 
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شش�تا�نه�ماه�نگهداری�می�کرد��امکانات�بهداشتی�از�
قبیل�دستشویی�و�حمام�به�اندازه�کافی�نبود�و�شیوع�
بیماری�هایی�مثل�هپاتیت�و�اسهال��امراض�پوستی�آغاز�
شده�بود��عالوه�بر�فقدان�امکانات�درمانی�مثل�دکتر�و�
نگهبانان� اردوگاه،� در� غذایی� امکانات� فقدان� و� پرستار�
تالش�می�کردند�با�ضرب�و�شتم�مهاجران�فشار�روحی�
به�آنها�وارد�کنند�تا�مهاجران�دوباره�به�ایران�برنگردند�
در�حالی�که�طالبان�و�جنگ�داخلی�در�افغانستان�حاکم�

بود…
مهاجران�از�مریضی�و�گرسنگی�دست�به�فرار�دسته�
جمعی�زدند�و�موفق�به�باز�کردن�دراردوگاه�شدند�و�به�
زمین�های�کشاورزی�اطراف�اردوگاه�فر�ار�کردند��نیروی�
با� و� هوا� و� زمین� از� منطقه� پاسداران� و�سپاه� انتظامی�
هلی�کوپتر�مهاجرین�در�حال�فرار�را�به�گلوله�بستند�
و�ده�ها�و�صدها�تن�از�آنان�را�در�زمین�های�کشاورزی�
از�کشتار� اطراف�کشتند�که�خود�نشان� بیابان�های� و�

دسته�جمعی�مهاجران�توسط�پلیس�ایران�دارد�
مهاجران� از� گروه� یک� اخیر� ماه� دو� در� همچنین�
افغانستانی�که�وارد�خاک�ایران�شده�بودند�توسط�پلیس�
مرزی�ایران�کنار�رودخانه�مرزی�هدایت�می�شوند�و�در�
شب�به�طرف�آنها�تیراندازی�می�کنند�تا�آنها�خودشان�را�
به�رودخانه�بیندازند��نزدیک�به�بیست�نفر�از�این�گروه�
مفقوداالثر� نیز� عده�ای� و� غرق� مهاجران،� نفری� پنجاه�
�شدند]۱4[��بنا�به�گفته�یکی�از�مهاجران�زمانی�که�آنها�
در�رودخانه�در�حال�دست�و�پا�زدن�و�غرق�شدن�بودند�
پلیس�های�ایران�بلندبلند�می�خندیدند�و�از�مردن�آنها�

لذت�می�بردند�]۱۵[
حامل� ماشین� به� ایران� پلیس� شلیک� سوم،� نمونه�
اثر� بر� و� بود� آن� داخل� مهاجر� �۱4 که� است� مهاجران�
شلیک�پلیس�آن�ماشین�آتش�می�گیرد�و��3نفر�در�آن�
با�سوختگی� نفر� از�هفت� زنده�زنده�می�سوزند�و�بیش�
جمعی� کشتار� این� تمام� می�شوند]۱6[�� زخمی� شدید�
علیه� جنایت� مصداق� ایران� پلیس� توسط� مهاجران�
بین�المللی� دادگاه� در� آن� عامالن� باید� و� است� بشریت�

الهه�محاکمه�شوند�
4. خشونت روانی

آهنگ�های� ساختن� با� مهاجران� روی� روانی� تعرض�
»هیچکس«�خواننده�رپ�معروف�ایرانی�که�می�خواند:�
نسل� حفظ� برای� شد� واجب� دیگر� افغانی� »کشتار�
در� که� سریال�هایی� و� فیلم� تهیه� همچنین� و� ایرانی«�
و� می�کنند� توهین� افغانستانی� مهاجران� به� علنا� آن�
و� رسمی� روزنامه�های� در� مقاالت� نوشتن� همچنین�
جوک� قالب� در� جمالت� گفتار� همچنین� و� غیررسمی�

صورت� جمعی،� و� نفره� یک� تآتر� در� کمدین�ها� توسط�
می�گیرد�

کارشناسان� و� نظران� صاحب� برخی� همچنین�
»ما� گویند� می� مصاحبه�ها� در� فرهنگی� و� اجتماعی�
توجه� با� حال� هستند�� مهمان�نوازی� مردمان� ایرانی�ها�
به�چهار�دهه�پذیرایی�از�مهاجران�افغانستانی�خواهان�
تعبیر� این� بردن� بکار� با� فقط� آنها� هستیم«�� حل� راه�
یا� خواسته� هستند،� ما� »مهمان«� افغان� مهاجران� که�
محروم� اولیه�خود� از�حقوق� را� ها� پناهنده� � ناخواسته�
فرهنگی� فعالیت�های� دیگر� و� برخوردها� این� می�کنند��
موزیک،�فیلم�و�سریال،�جوک�و�تآتر�و�مقاالت�روزنامه�ها�
و�گفتار�کارشناسان�ضربه�روحی�و�روانی�به�مهاجران�
وارد�می�کند��اگر�به�اینها�خشونت�های�قانونی�و�حقوقی�
به� جسمی� های� خشونت� و� گفتاری� های� خشونت� و�
مهاجران�مقیم�ایران�را�اضافه�کنیم؛�می�فهمیم�که��چه�
تاثیر�مخربی�بر��روح�و�روان�مهاجر��می�گذارد�و�گاهی�

آنها�را�تا�سر�حد�خودکشی��پیش�می�برد�
نتیجه

تبعیض�ها�و�خشونت�ها�بر�علیه�مهاجران�در�کشوری�
مثل�ایران�نتیجه�عدم�تعریف�درست�از�مهاجرت�و�جابه�
جایی�انسانی�از�شهری�به�شهر�دیگر�و�از�کشوری�به�
کشور�دیگر�و�از�قاره�ای�به�قاره�دیگر�در�جهان�؛�در�ابتدا�
افکار� ثانی�در� افکار�دانشگاهیان�و�فرهنگیان�و�در� در�
سیاستمداران�و�قانون�گذاران��و�در�مرتبه�سوم�در�افکار�

روزنامه�نگاران�و�هنرمندان�است�
در� �2۱ قرن� در� مهاجرت� از� درست� تعریف� نبود�

تعرض�ها� و� تبعیض�ها� این� تمام� موجب� ایرانیان� افکار�
و� مهاجر� نفر� میلیون� سه� از� بیش� روی� تجاوزها� و�

مهاجرزاده�در�ایران�می�شود�
________________________

در� شناس� جامعه� الجوردی،� آقای� سخنرانی� ��]۱[
پاریس�در�انجمن�امیر

میلیون� �4 و� است� نفر� میلیون� �۸0 ایران� جمعیت�
فرزندان�مهاجران�در�ایران�که�دولت�آنها�را�به�حساب�
شناسایی� مدرک� ایران� در� که� افرادی� نیز� و� نمی�آورد�

ندارند�
در� شناس� جامعه� الجوردی،� آقای� سخنرانی� ��]2[

پاریس�در�انجمن�امیر
در� مدرن� کشورهای� در� پناهنده� تعریف� ��]3[

کنوانسیون�ژنو�و�نیویورک۱9۵۱-۵3
]4[��تصویب�قانون�در�سال��۱3۸3در�پارلمان�ایران،�

استان�ها�و�مناطق�ممنوعه�برای�اسکان�مهاجران
]۵[��تصویب�قانون�در�سال��۱3۸3در�پارلمان�ایران،�

استان�ها�و�مناطق�ممنوعه�برای�اسکان�مهاجران
از� روانشناسی� رشته� در� کارشناس� ایشان� ��]6[
مدرسه� معلم� و� ایران� متولد� و� ایران� در� دانشگاهی�

خودگردان�مهاجران�است�
مهاجران� برای� مجاز� کارهای� بخشنامه� ��]۷[

افغانستانی�)منبع:�خبرگزاری�مهر(
با�دوستان�س�ک�که�فارغ� ]۸[��در�مصاحبه�ای�که�
التحصیل�در�رشته�روانشناسی�یا�دیگر�رشته�ها�بودند�
داشتم��گفتند�که�نتوانسته�اند�در�شرکت�ها�کاری�پیدا�

کنند�
]9[��در�مصاحبه�با�س�ک،�ایشان�گفتند�چند�روز�

است�خدمات�کارت�بانکی�ما�مسدود�شده�است
خاطره� و� ایران� در� خودم� شخصی� تجربه� ��]۱0[

مهاجران�افغانستانی�که�در�ایران�بوده�اند�
فریمان� اردوگاه�سفیدسنگ� از� من� ]۱۱[��خاطرات�

در�دهه�هفتاد�شمسی
]۱2[��فیلم�پرت�کردن�کودک�زباله�گرد�به�سطل�

آشغال�در�فیسبوک�و�یوتیوب
با� فاطمیون� تیپ� فرهنگی� مسئول� مصاحبه� ��]۱3[

یک�رسانه�ایرانی�در�فضای�مجازی
رسانه�های� و� فردا� رادیو� سی،� بی� بی� منبع� ��]۱4[

افغانستان�و�غیره�
]۱۵[��سخنرانی�رضا�جعفری�در�تظاهرات�مهاجران�

افغانستانی�در�پاریس
]۱6[��منبع�بی�بی�سی�و�رسانه�های�افغانستان�و�…�

فیلم�آن�در�فضای�مجازی�موجود�است�

ایران، کلمه افغان به اصطالح مهاجم، وحشی، عقب مانده،  در میان مردم 
کثیف، بی سواد و بی فرهنگ تبدیل شده است! در حقیقت این موضوع به گذشته 
برمی گردد. به یک کینه تاریخی ایرانی ها وقتی که محمود هوتکی یا محمود افغان در 
سال 1100 شمسی از قندهار به اصفهان حمله کرد و آنجا را تصرف و پادشاه صفویان 
ایران را سرنگون کرد. از آن تاریخ ایرانی ها کلمه افغان را مترادف با متجاوز می دانند. 
بعد از 20 سال که مهاجرین افغانستانی به خاطر جنگ به شوروی به ایران پناهنده 
شده اند و اکثرا آنها از نظر شکل ظاهری )هزاره ها( هم با ایرانی ها متفاوت هستند، 
با انگیزه تحقیر و فشار روانی به مهاجران، آنها را در کوچه و خیابان افغان یا افعی 

صدا می زنند.

ضرب و شتم مهاجران افغانستانی در صف های نانوایی در سال های گذشته 
و زدن مهاجران افغانستانی در خیابان ها و محل کار و تعرض و تجاوز و لمس بدن 
زنان مهاجر در شهرها و محل کار و ضرب و شتم مهاجران در پاسگاه های پلیس و 
بیگاری کشیدن از آنها و ضرب و شتم کودکان کار مهاجر توسط ماموران شهرداری 
از تعرض  نمونه هایی  آنها در فضای مجازی منتشر شده است،  از  که چندین فیلم 
جسمی به مهاجران است. انداختن کودک مهاجری که در حال گشتن در سطل زباله 
بود به داخل آن توسط یک مرد ایرانی و گرفتن فیلم از آن برای خندیدن همه و همه 
نشان از تعرض و تهاجم فیزیکی بر مهاجران در ایران دارد. این کار برای مردم ایران 

یک عمل عادی است و حتی تحت پیگرد پلیس هم قرار نمی گیرند. 
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قومیت�عرب�در�طول�یکصد�سال�اخیر�از�شروع�دولت�
پهلوی�تا�حکومت�جمهوری�اسالمی�همیشه�مورد�ستم�
و�از�حقوق�اولیه�خود�محروم�بوده،�وهمواره�بنام�تجزیه�
طلبی�سرکوب�شده�و�هیچ�وقت�هم�به�خواست�خود�
دو�محسوب�� بعنوان�شهروند�درجه� و�همیشه� نرسیده�
است�� نیامده� بشمار� مملکت� و� ملت� از� جزئی� و� شده�
قدرت�های�حاکم��نیز�بعضا�با�سیاست�یکسان�سازی�
در�پی�تحمیل�ایدئولوژی�و�زبان�و�قومیت�و�ملت�واحد�
بر�آن�بوده�اند�که�البته�این�موضوع�به�تفرقه�و�تصادم�
های�بسیار�شدیدی�منجر�شده�و�باعث�ایجاد�تضادها�و�
اضمحالل�جامعه�و�سرکوب�مردم�گردیده�است��با�طرح�
موردی�تحوالت�منطقه�در�پی�کنکاش�مسئله�تبعیض�
در�حق�مردم�عرب�سعی�میکنیم�به�طور�ریشه�ای�به�

این�تبعیض�و�اجحافات�بپردازیم�
برای�مواجهه�با�“امر�متمایز”�باید�فهمی�از�“ظرافت�
در�برخورد”�داشت��اما�برای�درک�درست�موقعیت�باید�
“فهم�نرم”�از��استراتژی�داشت��به�نظر�می�آید�که�بحث�
متمرکز� موضوع� این� بر� باید� قومگرایی� رشد� جای� به�
گردد�که�چه�عواملی�باعث�شده�است�تا�“قومیت”�به�
یکی�از�شاخصه�های�“امر�متمایز”�تبدیل�شود��به�زبان�
)مثال� بودن”� “مکتبی� جای� به� چرا� شناسانه،� جامعه�
محوری� منزلِت� “قومیت”� امروز� �)60 و� �۵0 دهه� در�
اجتماعی� گروههای� از� برخی� برای� � �master� status یا�

گردیده�است؟
دنبال� توان� می� مختلف� سطوح� در� را� بحث� این�
است�که�حاکمیت� این� از�سطوح�مهم� یکی� ولی� کرد�
گوناگون� انحاء� به� را� شهروندی� رشد� های� مکانیسم�
تضعیف�کرده�و�کانون�های�تشکل�مدنی�را�تخریب��و�
تحزب�در�جامعه�سیاسی�را�مانع�شده�و�آن�را�محدود�به�
قالب�های�خویشاوندساالر�اصول�گرایی�و�اصالح�طلبی�
و�قومیت�فارسی�کرده�که�این�خود�موجب�الینه�شدن�
نیروهای�اجتماعی�گردید،�چون�نسبت�“خویشاوندی”�

با�این�شبه�احزاب�ندارند�
تا� گردد� می� هایی� روزنه� دنبال� به� ملی� اراده� حال�
در� و� کند� پیدا� قدرت�سیاسی� برابر� در� قدرت�جمعی�
غیبت�تشکلهای�مدنی�پناه�به�عصبیتهای�قومی�و�قبیله�
ای�و�طایفه�ای�و�خانوادگی�می�برد�و�این�خود�نشان�از�

است�� اجتماعی� امر� استیصال�
در� گویند� می� که� کسانی� اما�
تقویت� به� باید� وضعیت� این�
که� آنچه� هر� و� ملی� هویت�
هویت�ملی�را�تقویت�می�کند�
غفلت� اصلی� نکته� از� پرداخت�
می�کنند،�اوال�یک�بعد�تقویت�
هویت�ملی،�دولت�قوی�است��
و� قوی� جامعه� دیگرش� بعد�
می� نظر� به� که� است� متشکل�
آید�ما�دومی�را�فراموش�کرده�
خود� اولی� داریم� انتظار� و� ایم�
این� و� گردد� قوی� خود� به�
شبکه� و� قوی� شهروند� بدون�

به� لغزش� امکان� لحظه� و�هر� نیست� شهروندی�ممکن�
آرایش�نیروها�در�حالت�های�قومی�و�قبیلگی�و�طایفگی�

و�عشیره�ای�وجود�دارد�
ضمن� اول� وهله� در� باید� لغزش� این� از� عبور� برای�
احترام�به�حقوق�شهروندی�و�رعایت�حقوق�و�خواست�
قومیتهای�موجود�در�کشور�و�توسعه�و�توزیع�متوازن�و�
متوازی�فرصتها�و�مواهب�و�امکانات�و�ثروت�ملی�بین�
مردم�و�رعایت�حق�تشکل�و�تحزب�و�لحاظ�کردن�حق�
شهروندی�مساوی�برای�همه�مردم�ایران�با�هر�آیین�و�
و� قوی� شهروند� های� مولفه� و� عناصر� زبان،� و� قومیت�

دولت�قوی�را�به�طورهمگام�دنبال�کرد�
درد تبعیض باالتر از هر درد دیگری است

مردم�عرب�خوزستان�جدا�از�فاجعه�تضاد�و�اختالفات�
به� قومیتی� تبعیض� از� چیزی� هر� از� بیش� و� طبقاتی،�
ستوه�آمده�اند��آنان�تمام�مصیبت��ها�و�مضرات�صنایع�
و� گرم� هوای� و� آب� و� پتروشیمی� و� گاز� و� نفت� آلوده�
این� با� اند،� را�تحمل�کرده� و�آب�غیر�شرب� ریزگردها�
افرادی� آنان�در�کمال�تعجب�مشاهده�می�کنند� حال�
از�اقوام�دیگر�با�فاصله�هزار�و�دو�هزار�کیلومتر�به�این�
و� مزایا� تمام� و� شوند� می� گرفته� بکار� و� آورده� ناحیه�
مواهب�و�امتیازات�رفاهی�و�شهروندی�درجه�یک�همراه�
آنها� به� با�استخدام�در�مناصب�مهم�شهری�و�صنعتی�

اعطا�می�شود�

پدری� مواهب�سرزمین� از� ای� استفاده� تنها� نه� آنها�
تبعیض� نگاه� همه� از� بدتر� بلکه� برند،� نمی� مادری� و�
افراد� بعضی� و� مراکز� سوی� از� که� ادعا� این� و� قومیتی�
حکومتی�عنوان�می�شود�است�که�اینها�عربند�و�ایرانی�
نیستند�و�مهاجر�و�متعلق�به�سرزمین�دیگر�و�شهروندی�
از�نوع�دوم�هستند!�بنابراین�باید�از�اینجا�بروند�یا�حق�
اعتراض�ندارند!�این�تفکری�است�که�از�عصر�مشروطه�
کلید�خورد�و�در�طول�صد�ساله�اخیر�مثل�خوره�به�جان�
مردم�عرب�کشور�افتاده��و�حاکمیت�هم�به�این�موضوع��

دامن�زده�است�
از�منطقه�دشت�عباس�اندیمشک�تا�هندیجان�و�از�
رامهرمز�تا�آبادان�این�تفکر�از�سوی�اقلیتی�بوسیله�نظام�
و�ساخت�قدرت�و�رسانه�ها�دامن�زده�شده�است��این�
بی� و� فقر� و� نداری� و� محرومیت� ایجاد� باعث� تبعیض�
احترامی�در�سطح�استان�در�حق�مردم�عرب�گردیده�
و� اختالفات� متناوب� کردن� سرباز� کلی� بطور� است��
اینگونه�مسائل�و�سیاستها�ریشه�میگیرد� از� اعتراضات�
که�نسبت�به�مردم�در�منطقه�خوزستان�اعمال�می�شود�
از�طرف�صاحبان�قدرت�در�حق�هم� وقتی�تبعیض�
وطنانی�به�نفع�هم�وطنان�دیگر�صورت�می�گیرد،�دو�
نتیجه�حاصل�می�شود:�۱-فقر�و�محرومیت،�2-قدرت�
یابی�افکار�و�ذهنیت�جدایی�طلبی��این�امر�در�استانی�
صورت� به� است� برخوردار� باالیی� عربی� قومیت� از� که�
خودبخودی�صورت�می�گیرد�بخصوص�که�مردم�منطقه�

اعراب خوزستان و قضیه تبعیض
مجید�الهامی



8دوره جدید | مرداد و شهریور 1399 | شماره 35
برنامه� عمدی� آنان� در�حق� اعمال� این� کنند� احساس�

ریزی�شده�است�
مردم�عرب�منطقه�خوزستان�از�قدیم�االیام�قبل�از�
اینکه�مذهب�شیعه�در�ایران�عمومیت�پیدا�کند،�شیعه�
بوده�اند�و�وجه�تناسب�و�چسبندگی�این�مردم�با�سایر�
سنی� دول� سوی� از� که� است� شیعه� مذهب� ایرانیان�
مذهب�عرب�منطقه�پذیرفته�نیست��بنابراین�این�امر�که�
جنس�تفکر�و�اعتقاد�مردم�عرب�منطقه�را�با�عربستان�
می� را� تاریخ� نه� که� میدهد� نشان� بدانیم،� یکی� وهابی�

شناسیم�و�نه�مردم�منطقه�را�درست�ارزیابی�نموده�ایم�
نه  هستند  »عرب«  خوزستان  اعراب 

»مستعرب«اند و نه »عرب زبان«
مردم�منطقه�خوزستان�عرب�و�زبانشان�عربی�است��
مردم�عرب� اجتماع� و� اخبار� و� در�کتب� آنان� به� اینکه�
هستند� عرب� عرب�ها� است�� غلط� شود� گفته� زبان�
از� قومیت� لحاظ� از� و� عرب� مردم� آنان� زبان�� عرب� نه�
عربهایی�هستند�که�بعضی�از�قبائل�آنان�از�دوران�قبل�
از�هخامنشیان�در�منطقه�خوزستان�ساکن�بوده�اند�و�
اینجا� در� بحرین� مجرای� از� اسکندر� از� بعد� هم� برخی�
عربهای� برآمدن� از� بعد� هم� بعضی� و� اند� شده� مقیم�
آشکاری� تباین� زبان� عرب� با� عرب� اند�� آمده� مسلمان�
دارد��کاربرد�این�لفظ�به�معنای�آن�است�که�در�ایران�
قومیت�عرب�نداریم�بلکه�مردمانی�هستند�که�از�لحاظ�

زبانف�عرب�نام�برده�می�شوند�
را� خوزستان� عرب� مردم� ایران� در� رسمی� تفکر�
مستعربه�می�نامد��به�یک�معنی�مستعربه�مردمی�غیر�
خود� و� گویند� می� سخن� عربی� زبان� به� که� اند� عرب�
از� یادآور�شد�مردم�خوزستان� باید� را�عرب�می�دانند��
ابتدای�تاریخ�حیات�خویش�به�طور�نژادی�عرب�بوده�و�
هستند�و��از�منطقه�دیگر�به�اینجا�مهاجرت�نکرده�اند،�

بلکه�ساکن�همینجا�بوده�اند�
برای�اطالع�بیشتر�در�این�باره�می�توان�به�کتاب�سوم�
ایران�کمبریج�جلد�دوم�زیر�نظر�دکتر�یارشاطر� تاریخ�
مراجعه�نمود�و�دید�که�اعراب�منطقه�از�سالیان�متمادی�
قبل�از�حکومت�هخامنشی�ها�در�منطقه�خوزستان�یا�
اند��در�همان�کتاب�و� عیالم�آن�روزگار�حضور�داشته�
دیگر�کتب�تاریخ�ساسانی�می�توان�دریافت�که�منطقه�
جنوب�عراق�با�استان�خوزستان�یک�نام�داشتند�و�یک�
و� بود� عرب� آن� شاه� که� بودند� میسان� نام� به� � اقلیم�
اردشیر� و� بوده� اصلی� عامل� پنجم� اردوان� شکست� در�
اعراب� بنابرین� است�� رسانده� پادشاهی� به� را� ساسانی�
زبان�� عرب� نه� و� مستعرب� نه� عرب�هستند� خوزستان�
اصول� بنابر� است�� گرایانه� نژاد� نگاهی� ادبیات� نوع� این�
حقوق�بشر�از�بکار�بردن�این�الفاظ�باید�خودداری�شود��
طبق�منشور�حقوق�بشر�و�قوانین�بین�المللی�این�نوع�

برداشتها�مصداق�نژاد�پرستی�است�
نام خوزستان

در�رابطه�با�نام�خوزستان�در�طول�تاریخ�)در�نوشته�
مستقلی�که�که�بنام�تاریخ�خوزستان�نوشته�ام�هم�آورده�
ام�که(�از�ابتدا�این�منطقه�کشوری�بنام�عیالم�بوده،�که�
حدود�آن�از�غرب�به�دجله�و�از�شرق�به�سیستان�شهر�
سوخته�منتهی�بوده�و�از�شمال�تا�شهر�سیلک�کاشان�
و�از�جنوب�به�خلیج�فارس�متصل�بوده�است��این�نام�
از�دوره�سلوکیه�به�الیمایی�تغییر�کرد�که�از�خرم�آباد�

تا�بوشهر�امتداد�داشت�و�از�کوه�های�زاگرس�شرق�تا�
غرب�که�به�دجله�منتهی�می�شد��در�دوره�ساسانی�نام�
آن�میسان�گردید��بعد�از�آمدن�مسلمانان�به�آن�سوق�
االحواز�گفته�شد،�در�دوره�خلفا�به�االحواز�تغییر�یافت��
از�دوره�ظهور�حاکمیت�های�ترکمن�و�مغول�تا�برآمدن�
رضا�شاه�نام�این�استان�عربستان�و�در�سال��۱30۷نام�
با� تضاد�شدیدی� که� مرکزی� دولت� تصویب� به� بنا� آن�
قومیت�عرب�داشت�به�خوزستان�تغییر�یافت��نامیدن�
این�منطقه�بنام�عربستان�به�این�دلیل�بود�که�تمامی�
مردم��منطقه�در�آن�دوره�عرب�بودند��همانند�مناطقی�
مانند�کردستان،�لرستان،�فارس،�بلوچستان،�آذربایجان�

و�غیره�که�البته�ایرادی�ندارد�
و� تراکمنه� های� حکومت� دوره� مکاتبات� تمام� در�
و� آل�مشعشع� امارت�حکومت� از� و� تیموریان� و� مغول�
نام� به� منطقه� این� قاجار� و� زندیه� و� افشاری� و� صفویه�
هم� صفویه� دوران� تا� و� است� شده� برده� نام� عربستان�
حکومتی�مستقل�داشته�و�از�دوره�صفویه�دارای�کرسی�
همانند�شاه�ایران�در�مرکز�بوده�است��والی�عربستان،�
والیانی� تنها� و�گرجستان� )کردستان(� اردالن� لرستان،�
بر�کرسی� ایران�در�حضور�وی� بودند،�که�همانند�شاه�
مانند� به� کتبی� در� خوزستان� بردن� نام� نشستند�� می�
یاقوت�و�بیرونی�ترجمه�و�تحریفی�هستند�که�در�دوره�
تمام� اعراب� با� پانی� ایدئولوژیک� پهلوی�در�یک�جنگ�
اصل� به� اگر� است�� شده� قید� امروزی� بنام� به� کلمات�
این�کتب�مراجعه�شود�دست�نویس�ها�چیز�دیگری�را�

بیان�می�کنند�
در�سراسر�کتاب�نجم�الملک�نماینده�ناصرالدین�شاه�
برای�مساحی�والیت�عربستان�از�خوزستان�نام�نبرده�و�
آن�را�عربستان�قید�کرده�است��لفظ�خوزستان�بوسیله�
مترجم�آن�آقای�دبیر�سیاقی�در�ترجمه�ای�که�در�سال�
به�همان� اگر� است�� برده�شده� بکار� داده� انجام� �۱334
کتاب�ترجمه�مراجعه�شود�از�رود�شط�العرب�نام�برده�
و�در�آن�تاریخ�هنوز�نام�بین�المللی�آن�از�سوی�پهلوی�
در�ایران�به�اروند�رود�تحریف�نشده�بود��هدف�راقم�این�
است�که�در�امور�تاریخی�و�جغرافیایی�نمی�توان�با�هر�
به� اگر� آورد�� بوجود� تغییرات� الحیلی� لطایف� و� ترفند�

مراکز�مربوطه�مراجعه�شود�مشاهده�می�شود�که�نظام�
وحدت� سر� بر� ای� فاجعه� چه� تغییرات� این� با� پهلوی�
ایران�درآورد�تا�کوس�تجزیه�طلبی�و�جدایی�در� ملی�
سراسر�ایران�زده�شود��آواز�جدایی�طلبی�از�سوی�هیچ�
قومی�در�ایران�زده�نشده،�بلکه�عامل�آن�مرکزنشینان�

و�دولتیان�بوده�اند�
را  انگلیس ها  با  ایرانی  عرب  مردم  مبارزات 

نادیده می گیرند
مبارزات� با� همگامی� ایران� عرب� مردم� افتخارات� از�
ایرانیان�با�اشغالگران�انگلیس�در�سالهای�جنگ�جهانی�
عالیقدر�نجف�در� فتوای�مراجع� اعالم� با� اول�است�که�
متجاوز� نیروی� با� مقابله� به� ایران� مردم� دیگر� صفوف�
عرب� مردم� ۱294بین� سال� در� گماشتند�� همت�
خوزستان�و�انگلیس�جنگ�جهت�دفاع�از�میهن�رخ�داد�
که�یاد�و�خاطره�آن�همانا�در�خاطره�مردم�منطقه�است��
عشایر� قیام� و� تنگستان� دلیران� دفاع� همانند� نبردی�
دشستان،�از�نبرد�مردمان�تنگستان�و�دشتستان�و�دیگر�
مناطق�ایران�در�کتب�و�رسانه�های�عمومی�یاد�و�فیلم�
و�مجسمه�رهبران�آن�ساخته�و�در�میادین�بزرگ�نصب�
می�شود��اما�امان�و�دریغ�از�ذکر�خاطره�مدافعان�مردم�
عرب��این�یک�نمونه�مشهود�و�واضح�از�تبعیض�مضاعف�

نسبت�به�مردم�عرب�ایران�است�
الزم�به�توضیح�است�این�نبرد�قهرمانانه�در�دو�مرحله�
صورت�گرفت:�مرحله�اول�جنگ�مردم�عرب�خوزستان�
در� شد�� انگلیس� به�شکست� منجر� که� سرد� اسلحه� با�
روبروی� و�سنگین� گرم� اسلحه� با� انگلیس� دوم� مرحله�
مردم�عرب�خوزستان�قرارگرفت��اما�اسلحه�مردم�عرب�
انگلیس� با� اسلحه��های�سرد� با�همان� و� نکرد� تغییری�
روبرو�شدند�و�منجر�به�کشته�شدن�صدها�نفر�از�مردم�
اهواز� کیلومتری� �۱0 در� شهدا� این� مزار� گردید�� عرب�
_سوسنگرد�)المنیور(�قراردارد��معروفترین�شخصیتهای�

قبایل�عرب�در�این�جنگ�شرکت�کردند��این�جنگ�به�
جنگ�جهاد�مشهور�شد��در�جریان�جنگ�جهانی�اول�
علمای�نجف�از��جمله�»محمدکاظم�طباطبایی�یزدی«�
که�مرجع�تقلید�عالم�تشیع�بود�به�منظورجلوگیری�از�
تهاجم�انگلیس�ها�به�کشورهای�اسالمی�و�تجهیز�قوای�
مسلمان�فتوای�جهاد�علیه�قوای�مهاجم�را�صادر�کردند�
از�جمله� خوزستان� عرب� عشایر� فتوا� ابالغ� از� پس�
دشت�آزادگان�از�مناطق�سوسنگرد،�بستان،�حمیدیه،�
حرکت� به� اهواز� سوی� به� اطراف� روستاهای� و� هویزه�
روی� پیاده�� کیلومتر� �۵0 تقریباً� از� پس� و� درآمدند�
انگلیس� قشون� برابر� حمیدیه� و� اهواز� بین� دشتی� در�
صف�آرایی�کردند��بسیاری�از�طوایف�دشت��آزادگان�در�
انگلیس�ازچندین� این�جنگ�حضور�داشتند��نیروهای�
لشکر�مجهز�به�توپخانه�و�سالح�سنگین�تشکیل�شده�
بودند�و�»ویلسون«�از�روسای�قوای�انگلیسی�با�همکاری�
خرمشهر� و� بصره� و� شعیبه� از� »کوکی«� بنام� شخصی�
انجا�متمرکز�شد��ویلسون،�نخست� آمد�و�در� اهواز� به�
اعالم� و� نوشته� به�عشایر�منطقه�دشت�آزادگان� نامه�ای�
کرد�که�قشون�انگلیس�هیچگونه�دشمنی�با�آنها�ندارند،�
لذا�آنان�نیز�به�نوبه�خود�اجازه�دهند�لشکریان�بریتانیا�

به�راه�خود�ادامه�دهند�
عشایرخوزستان�در�اهواز�با�رد�پیشنهاد�انگلیس�به�
ویلسون�نوشتند�که�به�هیچ�وجه�اجازه�عبور�به�قوای�
لشکریان� با� جنگ� برای� و� داد� نخواهند� را� انگلیس�
ویلسون�به�خط�اول�جبهه�آمدند��سالح�عشایر�مناطق�
در�این�جنگ»تفنگ«،�»فاله«،»چماق�قیری«)مگوار(،�
دریافت� از� انگلیس�پس� نیروهای� بود�� و�شمشیر� نیزه�
پاسخ�عشایر�از�اهواز�به�طرف�تپه�های�منیور�در�غرب�
اهواز�به�حرکت�در�آمدند�و�برای�جنگ�با�عشایر�آماده�

     قومیت عرب در طول یکصد سال اخیر از شروع دولت پهلوی تا حکومت 
جمهوری اسالمی همیشه مورد ستم و از حقوق اولیه خود محروم بوده، وهمواره بنام 
تجزیه طلبی سرکوب شده و هیچ وقت هم به خواست خود نرسیده و همیشه بعنوان 
شهروند درجه دو محسوب  شده و جزئی از ملت و مملکت بشمار نیامده است. قدرت 
ایدئولوژی و زبان و  با سیاست یکسان سازی در پی تحمیل  نیز بعضا  های حاکم  
قومیت و ملت واحد بر آن بوده اند که البته این موضوع به تفرقه و تصادم های بسیار 
شدیدی منجر شده و باعث ایجاد تضادها و اضمحالل جامعه و سرکوب مردم گردیده 

است.
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شدند��مردم�عرب�خوزستان�با�انگلیسی�ها�در�سه�محور�
غرب،�شمال�اهواز�و�شهرستان�شادگان�شرکت�داشتند:�
درگیری�اول�در�حد�فاصل�اهواز�و�حمیدیه�با�شرکت�
طوایف�منطقه�رخ�داد�که�حماسه�المنیور�را�رقم�زدند��
عشایر� حضور� با� اهواز� شمال� در� درگیری� دوم� محور�
در� نیز� عملیات� محور� سومین� شد�� انجام� منطقه� بارز�
منطقه� و�عشایر�همان� توسط�طوایف� منطقه�شادگان�

انجام�گردید�
مقابل� در� منطقه� عرب� مردم� قهرمانانه� نبرد� این�
بعضی� اما� است،� انگلیسی� استعمارگران� و� اشغالگران�
و� مرز� این� برای� عرب� قوم� کنند� می� فکر� ندانسته�
شوونیستی� سیاست� این� است�� نکرده� جانفشنانی� بوم�
بعنوان� هایی� بدست� قلم� و� فارسیسم� پان� و� پهلوی،�
کتب� و� رسمی� تواریخ� در� هم� تاکنون� است�� مورخ�
اشاره� ایرانی� عرب� مردم� بزرگ� نبرد� این� به� آموزشی�
حافظه� از� آن� و�حذف� فراموشی� و�خواهان� نمی�شود�
در�حق� تبعیض� بارز� نمونه� که� تاریخی�کشور�هستند�

تاریخ�کشور�و�مردم�منطقه�است�
درباره�مردم�عرب�اهواز�یک�مورد�دیگر�را�هم�باید�
تذکر�داد��البته�قباًل�یاد�آور�شده�ام�که�در�بین�مردم�
جدید� نظام� و� دولت� تشکیل� ابتدای� همان� از� عرب�
هیچگونه� ایران� در� صفویه� دوره� از� یعنی� سیاسی�
مطرح� ایران� سیاسی� نظام� از� طلبی� جدایی� پتانسیل�
پتانسیل� کشور� معاصر� تاریخ� همین� در� است�� نبوده�
از� بعد� چه� و� شاه� رژیم� عهد� در� چه� را� طلبی� تجزیه�

انقالب�هم�مشاهده�نمیکنیم�
جمهوری� چه� و� شاه� درعهد� چه� ها،� رژیم� کل� در�
اسالمی�با�ایجاد�دایره�مرکز-�پیرامون�و�اعمال�محرومیت�
را� وضعیتی� منطقه،� مردم� حق� در� ها� تبعیض� و� ها�
بوجود�آورده�تا�با�استفاده�از�این�جو�به�سیطره�نظامی�
و�امنیتی�خویش�مشروعیت�دهند��عرب�ها�اصال�تجزیه�
طلب�نیستند�و�بارها�در�حساسترین�برهه�های�تاریخ�
ایران�که�حکومت�مرکزی�قادر�به�دفاع�از�مرزهای�خود�
حمله� هستند�� وطن� مدافع� که� اند� داده� نشان� نبوده،�
عثمانی�به�خوزستان�که�قصد�تصرف�خرمشهر�را�داشت�
با�دفاع�سرسختانه�شیخ�سلمان�کعبی�مواجه�شد��در�
هنگامی�که�برادر�کریم�خان�زند�یعنی�صادق�خان�شهر�
را�ترک�کرده�بود�و�شهر�را�بی�دفاع�گذاشته�بود��و�یا�
دفاع�شیخ�جابر�از�خرمشهر�در�قبال�نیروهای�انگلیسی�
که�نگذاشت�شهر�را�تسخیر�کنند،�در�زمانی�که�عموی�
از�شهر� الحفظ�خود� نیروهای�تحت� با� ناصرالدین�شاه�

فرار�کرد�
نیستند  طلب  تجزیه  ایران  عرب های 

برابری خواه اند و ضد تبعیض
بنابر�این�عرب�ها�بر�خالف�قول�رایج�در�پی�تجزیه�
خوزستان�نیستند�و�ایران�را�وطن�خود�می�دانند،�اما�
هم� سایر� با� مساوی� شهروندی� حقوق� رعایت� طالب�
هستند�� یک� درجه� شهروند� یک� بعنوان� خود� وطنان�
و� بشرطها� اما� هستند� ملی� وحدت� بدنبال� عربها�
شروطها،�آنها�ایرانی�آزاد�همراه�با�عدالت�و�اجرای�برنامه�
ای�در�جهت�توزیع�فرصت�های�شغلی،�تحصیلی،�توزیع�
متوازن�ثروت،�عدالت�متوازن�در�بین�کلیه�آحاد�ملت�
بر�اساس�توان�و�استعداد�ها،�بدون�نگاه�تبعیض�آمیز�
قومی،�مذهبی،�زبانی�و�عدم�محرومیت�و�حذف�نیروها�
از�دایره�اجتماعی،�سیاسی�و�البته��آزاد�سخن�گفتن�و�
تدریس�به�زبان�مادری�بعنوان�یکی�از�حق�های�حقوق�
بشری�هستند��در�این�ارتباط�سخن�شیخ�مشعشع�در�
�۱40سال�پیش�با�نماینده�شخص�پادشاه�که�از�طرف�
ایشان�برای�مساحی�و�گزارش�اوضاع�به�خوزستان�آمده�
بود�در�جهت�اینکه�اقوام�ایرانی�خواهان�انفکاک�نیستند�

مؤید�گفتار�فوق�است�
کشی� گردن� و� ریاست� خیال� هیچوقت� اعراب� »ما�
نداریم�و�قبای�دو�صاحب�قرانی�چلواری�ما�را�کفایت�
ولی� می�سازیم،� جوین� و� گندم� نان� لقمه� به� و� میکند�
دولت�باید�بفکر�آب�و�خاک�ملک�خود�باشد�که�بیش�
ازاین�مایه�دردسر�نشود��«�)شیخ�سید�موال�مشعشع�در�
الغفارنجم� عبد� ناصرالدین�شاه�حاج� نماینده� با� گفتگو�
سیاسی� رهبران� از� و� رئیس� و� بزرگ� بعنوان� الملک�
عربستان� سفرنامه� اهواز-� عرب� طوایف� اجتماعی�

مجموعه�الملک�غفاری(�
بدون� متوازن� توسعه� برنامه� یک� با� تنها� بنابراین�
توان� می� که� است� ملت� آحاد� تمامی� بین� در� تبعیض�
اتحاد�و�وحدت�ملی�را�پیاده�و�نگاه�داشت،�نه�با�اعمال�
زور�و�با�داغ�و�درفش�به�یکسان�سازی�پرداخت�و�تمامی�
تکثر�قومی�و�زبانی�و�مذهبی�را�نادیده�انگاشت�و�ثروت�

و�فرصت�شغلی�را�منحصر�به�تیپی�خاص�نمود�و�مابقی�
ملت�را�در�عسرت�و�حصر�نگاه�داشت�و�بعد�از�آنها�طلب�
متابعت�و�رضایت�کرد��متولیان�امر�باید�همانند�شیخ�
که�در��۱40سال�پیش�چنین�فکری�داشت�اعتقاد�پیدا�
ناعادالنه�و�عدم�آزادی،� کنند�که�محرومیت�و�توزیع��
نحوه�درست�کشور�داری�و�ملت�داری�نیست��ممانعت�
مدیریتی� و� سیاسی� امور� در� عرب� مردم� مشارکت� از�
کشور�و�منطقه�کنار�زدن�های�آنان�و�محروم�کردن�های�
شان�شرط�اداره�کشور�نیست�بلکه�یک�نوع�تبعیض�و�

آپارتاید�است�
تبعیض� و� تفاوت� و� محرومیت� از� مردم� دل� درد�
از� پیرامون،�درد�دل� از�وجود�مرکز-� هاست،�درد�دل�
اینکه�عرب�حیات�و�وجود�در�ایران�ندارد،�درددل�از�یک�
نگاه�تبعیض�آمیز�تاریخی�و�قومیتی�در�حق�باشندگان�
یک�قسمت�از�ایران،�تبعیض�در�حق�مردم�یک�استان�
که�آینده�و�وجود�ایران�در�زیر�گام�آنهاست،�اما�محروم�

از�مواهب�آن�است�
مردم�عرب�طبق�آمار�رسمی�کشوری�هشت�درصد�
جمعیت�ایران�است�اما�در�طول�یکصدسال�گذشته�که�
نفت�حیات�ایران�را�تامین�کرده،�چقدر�از�آن�نصیب�این�
مردم�گردیده�است؟�چه�تعداد�از�این�مردم�در�سلسله�
مراتب�حکومتی،�دولتی،�مدیریت،�اداره�ای�این�کشور�
بکار�گرفته�شده�اند؟�آیا�خوزستان�تامین�کننده�حیات�
آسایش،� روی� ساله�گذشته� این�حداقل�صد� در� ایران�
پیشرفت،�ترقی�همانند�مراکز�دیگر�ایران�را�دیده�است؟�
این�منطقه�که��۷0درصد�نفت،�دوسوم�آبهای�شیرین،�
دوسوم�برق،��90درصد�گاز�کشور�را�داراست�و�استعداد�
آماده،� بالنده� کار� نیروی� باال،� کشاورزی� توانایی� و�
موقعیت�ژئواستراتژیک،�ژئوجغرافیک�و�سوق�الجیشی�
تا� باشد!؟� را�داشته� بار� این�وضعیت�فالکت� باید� دارد؛�
به�کی�باید�این�نگاه�تبعیض�آمیز�باید�حاکم�باشد�که�
آنان�در�در� باید� به�کی� تا� و� نیستند� ایرانی� این�مردم�

محرومیت�بسر�برند؟
و� سیل� پدیده� نامطبوع،� هوای� ریزگردها،� جوالن�
زیربنای� و� حیات� مرکز� اهواز� در� �… و� آب� آمدن� باال�
شهرهای� دیگر� و� خوزستان� استان� یعنی� ایران� وجود�
استان�یک�تبعیض�سیستماتیک�را�نشان�داد��مدیریت�
ناوارد�در�سطح�استان،�بی� قومیتی�و�فامیلی�و�حزبی�
مدیران� و� شهردارها� و� فرمانداران� و� استاندار� عرضگی�
مربوطه�در�دوایر�مختلف�شهری�که�هیچ�کدام�تخصص�
مدیریتی�شغلی�که�به�عهد�دارند�را�ندارند؛��فاجعه�ی�
را�بوجود�آورده�که�هیچ�مسئولی�در�سطح�کشور�هم�

بدلیل�همان�باند�بازی�و�فامیلی�گری�جوابگو�نیست�
یک�درد�مردم�و�استان�خوزستان�مدیریت�فامیلی�
و�مافیایی�آن�است�که�فقط�باید�کسانی�در�این�استان�
به� مربوط� و� خاص� قومی� به� وابسته� که� باشند� مدیر�
حلقه�های�قدرت�پنهان�و�ناپیداست��استانی�که�ثروت�

ایران�از�آن�صادر�می�شود�اما�سهمی�از�این�ثروت�به�
صاحبان�اصلی�آن�نمی�رسد��حال�استانی�استراتژیک�
با�تمام�مشکالت�و�حساسیت�امنیتی�و�جمعیتی�شاهد�
در� که�حتی� � است� فقیر� انبوهی� قشر� و� بیکاری� وفور�
اشتغال� به�کار� استان�خودشان�هم� صنایع�موجود�در�
مشاهده� خود� چشم� با� و� بنشیند� بیکار� باید� و� ندارند�
کنند�افرادی�خارج�از�استان�آورده�و�استخدام�شوند�تا�

آنها�محروم�بمانند�
فراموشی  به  آبادان  رکس  سینما  فاجعه  چرا 

سپرده می شود!؟
سوختن� فاجعه� استان� این� تاریخی� رویداد� یک�
شعله� نقش� � است�� 2۸مرداد�۱3۵۷ در� رکس� سینما�
های�سینما�رکس�در�روشن�شدن�مشعل�انقالب�۵۷را�
نمی�توان�نادیده�گرفت�و�کتمان�کرد��اما�سالهاست�غیر�
عمد�یا�عامدانه�سلسله�وار�مسائلی�دست�به�دست�هم�
آبادان� داد�تا�حکایت�واقعی�فاجعه�آمیز�سینما�رکس�
به�گونه�ای�در�اذهان�کمرنگ�شده�و�آهسته،�آهسته�
گرد�فراموشی�بگیرد��چگونه�سینمایی�که�یادآورخاطره�
تلخ�سوختن�بیش�از�400انسان�بیگناه�)تردید�در�تعداد�
از� بیش� خیلی� اسناد� بعضی� در� دارد� وجود� قربانیان�
اینها�ذکر�شده(زنده�زنده�در�آتش�است�به�پاساژ�تغییر�
کاربری�میدهند،�و�یا�مهمتر�از�همه�حذف�تعجب�آور�
فاجعه�آدم�سوزی�سینما�رکس�از�تقویم�کشوری�است�
کردن� فراموش� یعنی� رکس� سینما� درباره� سکوت�
هر� با� هر�کس� اینکه� پذیرفتن� یعنی� حقیقت� عامدانه�
اطالعات� بر� احاطه� دلیل� به� اقتدار� و� قدرت� از� درجه�
می�تواند�تاریخ�را�به�نفع�خودش�مصادره،�مخدوش�یا�
حذف�کند��رکس�باید�به�فراموشی�سپرده�شود�چرا�که�
اگر�گرد�و�غبار�و�زنگار�از�آن�زدوده�شود�پای�خیلی�از�
رهبران�سنتی�و�روحانی�و�اعضای�مؤتلفه�به�میان�می�
آید�و�نقش�آنان�در�رخ�دادن�این�فاجعه�مکشوف�می�
پرونده� نمودن� و�مسکوت� عامل�سرپوش�گذار� و� شود�

مردم عرب خوزستان جدا از فاجعه تضاد و اختالفات طبقاتی، و بیش از هر 
چیزی از تبعیض قومیتی به ستوه آمده اند. آنان تمام مصیبت  ها و مضرات صنایع 
آلوده نفت و گاز و پتروشیمی و آب و هوای گرم و ریزگردها و آب غیر شرب را تحمل 
کرده اند، با این حال آنان در کمال تعجب مشاهده می کنند افرادی از اقوام دیگر با 
فاصله هزار و دو هزار کیلومتر به این ناحیه آورده و بکار گرفته می شوند و تمام مزایا 
و مواهب و امتیازات رفاهی و شهروندی درجه یک همراه با استخدام در مناصب مهم 

شهری و صنعتی به آنها اعطا می شود.
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قضایی�هم�به�میان�می�آید�که�االن�نقش�اصالح�طلب�
به�خود�گرفته�است��اما�خون�آن�همه�شهید�به�گردن�
او�و�همه�آنهایی�است�که�مسبب�وقوع�آن�فاجعه�بودند�
و�آن�را�مسکوت�کرده�اند�یعنی�عاملی�که�جریان�نفت�
تا� بپیوندِد،� وقوع� به� انقالب�سریعتر� تا� تعطیل�کرد� را�
روحانیت�زودتر�به�مقامها�و�مناصب�و�حکومت�برسد�

آیا�اگر�این�فاجعه�در�تهران�یا�اصفهان�یا�هر�جای�
اینطور�مسکوت�و�فراموش�می� افتاده�بود� اتفاق� دیگر�
شد�و�حتی�به�مناسبت�سالگشت�آن�یادی�از�آن�نشود؟�
تبعیض�نژادی،�انسانی،�قومی�و�فرهنگی�در�ایران�تا�به�

کجاست؟
عرب  فعاالن  به  فشار  و  مکرر  های  بازداشت 

منطقه
فرهنگی� فعاالن� بیگاه� و� گاه� که� است� سالی� چند�
امنیتی� نهادهای� سوی� از� اهوازی� عرب� اجتماعی� و�
مواردی� در� و� داشته� نگه� زندان� در� ماهها� و� دستگیر�
حتی�از�حق�مالقات�با�وکیل�و�یا�اعضای�خانواده�نیز�
محروم�می�شوند،�این�درحالی�است�که�طبق�اصل��۱6۵
قانون�اساسی�باید�در�دادگاه�و�با�حضور�هیئت�منصفه�و�
به�صورت�علنی�محاکمه�شوند��این�افراد�معموال�شاعر،�
باشند�ولی�بدون�هیچ� نویسنده،�مورخ،�معلم�و…�می�
زندان� روانه� و� دستگیر� عمومی� افکار� به� توضیح� گونه�

می�شوند�
فرهنگ�عدم�پاسخگویی�چنان�در�خوزستان�حاکم�
در� جوانان� از� بعضی� که� زمانی� �96 سال� در� که� است�
شاد”� روحت� شاه� “رضا� فریاد� ایران� مختلف� شهرهای�
به�عنوان� را� سرمی�دادند�و�سعی�کردند�که�رضا�شاه�
پدر�ایران�نوین�و�منجی�ایرانیان�معرفی�کنند�گروهی�
کردند� چاپ� دیواری� تقویمی� عرب� طلبان� هویت� از�
هزار� از� بیش� تبعید� تراژدی� از� ای� صحنه� آن� در� که�
شاه� رضا� زمان� در� خفاجیه)سوسنگرد(� مردم� خانواده�
را�به�تصویر�کشیدند��این�واقعه�تلخ�تاریخی�به�دستور�
مستقیم�رضا�شاه�بود�و�زمانی�که�به�او�گزارش�دادند�

که�نیمی�از�خانواده�ها�در�راه�تلف�شدند�او�با�عصبانیت�
تقویمها�پس� این� اما� نیمی�کشته�شدند!؟� گفت:�فقط�
از�چاپ�در�اهواز�تماما”�توسط�نیروهای�امنیتی�ضبط�
شد�و�تا�به�امروز�هیچ�گونه�توضیحی�به�افکار�عمومی�

داده�نشد�
پارسال� وحشتناک� و� مهیب� سیل� جریان� در�
خوزستان�دار�و�ندار�مردم�نابود�شد��کشته�شدن�جوانی�
امدادگر�در�درگیری�با�نیروهای�امنیتی�به�عنوان�تلخ�
ترین�خاطره�سیالب�در�ذهن�مردم�عرب�نقش�بست��
آنان�انتظار�محاکمه�افراد�خاطی�و�مسببین�این�سیل�
را�داشتند،�لکن�شاهد�دستگیری�جوانانی�بودند�که�به�
صورت�شبانه�روز�مشغول�کمک�رسانی�به�سیل�زدگان�
شاعر� بالوی� شهاب� شدگان� دستگیر� جمله� از� بودند��
جوان�اهوازی�و�دوستانش�در�انجمن�میثاق�فجر�انتصار�

اهواز�بودند�که�دانشگاه�عالمه�طباطبایی�این�انجمن�را�
به�عنوان�برترین�سازمان�مردم�نهاد�شناخت�و�تندیس�
حقوق�شهروندی�را�به�آنها�تقدیم�نمود��همچنین�آقای�
اهوازی�� معروف� دان� تاریخ� ابوعرفان� اهلل� فرج� حسین�
مراسم� در� که� هستند� عرب� نخبگان� از� گروهی� اینان�
تشویق� مورد� و� کردند� گفتند،�سخنرانی� مختلف�شعر�
شدگان� بازداشت� گرفتند�� قرار� جامعه� مختلف� اقشار�
در� عمومی� افکار� به� توضیحی� گونه� هیچ� بدون� ماهها�
زندانها�بسر�بردند��درحالی�که�از�ابتدائی�ترین�حقوق�
که�تشکیل�یک�دادگاه�علنی�با�حضور�هیئت�منصفه�تا�
به�صورت�علنی�و�با�حضور�وکالی�خود�محاکمه�شوند�

و�همه�موارد�به�صورت�شفاف�بیان�شوِد،�دریغ�شد�
یادآوری�است�مردم�عرب�منطقه� به� اینجا�الزم� در�
ایرانی� شهروندان� بلکه� نیستند� قبایل� و� عشایر� دیگر�
به� جامعه� عمومی� افکار� در� شان� فعالین� که� هستند�
و� بطن� در� و� شوند� می� شناخته� قوی� نیرویی� عنوان�
در� منطقه� جوانان� هستند�� فعال� بسیار� مردم� ضمیر�
شبکه�های�اجتماعی�مشکالت�جامعه�را�به�خوبی�رصد�
و�پیگیری�می�کنند��عدم�توجه�و�اهمیت�دهی�به�افکار�
عمومی�یک�قوم�می�تواند�ضررهای�جبران�ناپذیری�در�

آینده�داشته�باشد�
واگرایانه  گرایش های  رشد  به  نسبت  هشدار 

ناشی از سالها بی عدالتی و تبعیض
با� برخورد� در� مختلف� مراسم� در� سطور� این� راقم�
برخی�اقشار�در�کمال�تعجب�اعمال�واگرایانه�همراه�با�
تنفر�را�بوضوح�در�رفتار�و�گفتار�مشاهده�کرده�که�بی�
شک�حاصل�سالها�بی�عدالتی،�تبعیض،�فقر�و�بیکاری�

است�
بدتر�از�همه�موارد�ذکر�شده�فرهنگ�عدم�پاسخگویی�
در�تمام�زمینه�هاست��در�سال�های�گذشته�وقتی�که�
قرار�شد�در�ورودی�شهر�شوش�زیر�گذری�ساخته�شود�
سازمان�میراث�فرهنگی�با�تمام�قدرت�ورود�و�ممانعت�
نمود�تا�مبادا�در�آن�منطقه�آثار�باستانی�باشد!�ولی�در�

سال��۸9قصر�فیلیه�درمحمره�)خرمشهر(که�به�شماره�
بوسیله� ثبت�شده�شبانه� ملی� آثار� فهرست� در� �2۸4۵
بلدوزرها�تخریب�شد�و�تا�به�امروز�پاسخ�قانع�کننده�ای�
داده�نشده�است��به�همین�جهت�این�نظر�در�بین�مردم�
رواج�پیدا�کرد�چون�قصر�به�حاکم�عرب�تعلق�داشت�
افرادی�نمی�خواهند�بویی�از�وجود�تاریخی�قوم�عرب�در�
استان�باشد�و�در�حقیقت�دست�به�یک�نوع�نسل�کشی�
فرهنگی�زده�شده�است��این�سیاستهای�غلط�دولت�و�
حکومت�و�سیطره�چتر�امنیتی،�در�نظر�گاه�عموم�که�
نابودی� بجز� نیست� افزوده�می�شود�چیزی� روزانه�هم�

آثار�ماندگار�عربی�و�یک�نوع�تبعیض�سیستماتیک�
و� تصفیه� آب� که� اخیر� پنج�سال� و� پنجاه� در�طول�
شرب�عمومی�در�خوزستان�راه�اندازی�شده،�روستاهایی�
بخش� و� ها� و�شهرک� روستاها� دیگر� و� غزانیه� همانند�

دارها�و�حتی�بعضی�شهرها�که�در�وسط�دشت�بیابانی�
و�گرم�خوزستان�قرار�دارند�و�بر�سر�گذر�جاده�ترانزیت�
اهواز�ماهشهر�و�امیدیه�هستند�و�نزدیک�رودخانه�های�
مارون،�کارون،�رود�زرد،�که�سدهای�بزرگی�هم�بر�این�
آب� لوله� هم� جدیدا� و� است� شده� احداث� ها� رودخانه�
تصفیه�مرکزی�از�نزدیک�آنها�می�گذرد؛�هنوز�محروم�از�

آب�شرب�و�سالم�هستند�
و� منابع� بزرگترین� مرکز� منطقه� این� االیام� قدیم� از�
هم� االن� و� بوده� ایران� گاز� و� نفت� های� چاه� و� معادن�
و� استحصال� اینجا� از� ایران� گاز� و� نفت� اعظم� قسمت�
مارون� های� ایستگاه� بزرگترین� و� شود� می� استخراج�
و� مارون�ها� این� از� کدام� هر� دارد�� قرار� آنجا� در� نفتی�
اما� ایستگاه�ها�نفتی�هم�آب�لوله�کشی�تصفیه�دارند،�
رفتار� آنها� با� ایرانی� غیر� و�محرومان� ها� غریبه� همانند�
شده�و��امکانات�بهداشتی�از�آنان�دریغ�گردیده�است�

مشکل�این�منطقه�و�مناطق�مشابه�دیگر�این�است،�
مدیریت� که� غیرعربهایی� و� مرکزنشینان� دید� از� که�
استان�و�مراکز�و�ادارات�مربوطه�و�مسئول�در�هر�دولت�
ایرانی� مردم� این� که� است� این� اند� داشته� را� نظام� و�
آنان�روا�و�اجحاف� نیستند�و�ستم�مضاعف�را�در�حق�
نمودند�و�کوچکترین�اعتراضی�هم�با�سرکوب�خشمناک�

از�سوی�دولتیان�و�حکومتیان�مواجه�شده�است�
راه حل تنها احترام به حقوق شهروندی است 

و توسعه متوازن و بدون تبعیض
راه�رفع�این�ظلم�و�محرومیت�با�بخشنامه�یا�با�آمدن�
فرماندار�یا�بخشدار�یا�استاندار�یا�فالن�وزیر�به�منطقه�
سالیان� مظالم� این� نیست�� ساز� چاره� دولتی� فرمان� یا�
متمادی�از�سوی�دولت�مرکزی�و�مرکز�نشینان�غیرعرب�
در�حق�این�مردم�اعمال�شده�است���این�درد�امروز�و�
دیروز�نیست��بلکه��بیش�از�یک�قرن�است�که�چنین�
رفتاری�تبعیض�آمیزی�نسبت�به�این�مردم�اعمال�شده�
است��این�درد�نه�تنها�مردم�غزانیه�بلکه�درد�تمام�مردم�
عرب�منطقه�خوزستان�است��از�ایذه�و�مسجد�سلیمان،�
شوشتر،�دزفول،�اندیمشک،�رامهرمز،�بهبهان،�ماهشهر،�
امیدیه،�آبادان،�شادگان،�خرمشهر،�هویزه�و�سوسنگرد�
هست� مردم� العالج� درد� و� آمیز� تبعیض� اعمال� این�
که�هیچ�مسئول�و�سیاست�حکومتی�در�فکر�رفع�این�

معضل�استراتژیک�نیست�
کشوراز� رتبه� عالی� مسئوالن� و� دولتمردها� گویی�
و� ها� گسل� این� بر� دیگر� سوی� از� بیگانگان� و� یکسو�
اقتصادی� تبعیضات� شکاف�های�قومی�و�منطقه�ای�و�
و�اجتماعی�و�فقر�ناشی�از�آن�سرمایه�گذاری�کرده�اند�
وجود� قرون� ازمنه� از� که� منطقه� مردم� ملی� تا�وحدت�
ایجاد� با� را� خود� استفاده� و� بگیرند� نشانه� را� داشته�
سیاست�استعماری�ببرند��تبعیضات�قومیتی�و�زبانی�و�
دولت�و�ملت�یکسان�ساز�دوره�پهلوی�تا�سیاست�فقر�و�
ناداری�که�جمهوری�اسالمی�کلید�زده�تا�باعث�فراری�
دادن�مردم�منطقه�بشود،�با�طرح�استعماری�که�در�عهد�
دولت�رفسنجانی�و�خاتمی�کلید�خورد�تا�مردم�منطقه�
را�با�مردم�نقاط�دیگر�کشور�جایگزین�شوند،�بخشهایی�

از�این�درد�کهنه�هستند�
اما�همانگونه�که�در�صدر�مقاله�آمد�برای�عبور�از�این�
دردهای�کهنه��بیش�از�هر�چیز�باید�ضمن�احترام�به�
حقوق�شهروندی�و�رعایت�حقوق�و�خواست�قومیت�های�
متوازی� و� متوازن� توزیع� و� توسعه� و� موجود�در�کشور�
مردم� بین� ملی� ثروت� و� امکانات� و� مواهب� و� فرصتها�
حق� کردن� لحاظ� و� تحزب� و� تشکل� حق� رعایت� و�
آیین� هر� با� ایران� مردم� همه� برای� مساوی� شهروندی�
و�قومیت�و�زبان،�عناصر�و�مولفه�های�شهروند�قوی�و�

دولت�قوی�را�به�طورهمگام�دنبال�کرد�

آنها نه تنها استفاده ای از مواهب سرزمین پدری و مادری نمی برند، بلکه 
بدتر از همه نگاه تبعیض قومیتی و این ادعا که از سوی مراکز و بعضی افراد حکومتی 
عنوان می شود است که اینها عربند و ایرانی نیستند و مهاجر و متعلق به سرزمین 
دیگر و شهروندی از نوع دوم هستند! بنابراین باید از اینجا بروند یا حق اعتراض 
ندارند! این تفکری است که از عصر مشروطه کلید خورد و در طول صد ساله اخیر 
مثل خوره به جان مردم عرب کشور افتاده  و حاکمیت هم به این موضوع  دامن زده 

است
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اشغال�افغانستان�توّسط�نیروهای�ارتش�سرخ�اتحاد�
شوروی�در�سال��۱9۷9به�آواره�شدن�شهروندان�این�
کشور�در�دیگر�کشورها�منجر�شد��چهل�سال�پس�از�
قربانی� ایران� در� افغان� میلیون�ها�شهروند� رویداد،� این�

انواع�آزار�و�اذیّت�اند�
عبدالعلی�دقیقاً�نمی�داند�چند�سال�دارد�ولی�بر�این�
بوده� ساله� �6۵ این� از� پیش� سالی� که�چند� است� باور�
است��با�دو�دست�پر�که�قدم�برداشتن�را�برای�او�دشوار�
کرده�به�یک�گاری�در�نزدیکی�زباله�دانِی�کنار�خیابان�
نزدیک�می�شود��فرُّخ،�دختر�هفت�ساله�ای�که�نوه�ی�

اوست،�دست�از�کار�کشیده�و�آب�نبات�می�خورد�
جمعه�شبی�است�و�ما�در�شهر�قدیمی�یزد�هستیم��
در�کنار�انبوه�ظرف�های�یک�بار�مصرف�پالستیکی�و�
کارتن�هائی�که�کسبه�ی�محل�در�کنار�خیابان�تلنبار�
عنوان� به� بعد� به� �۱9۷9 سال� از� عبدالعلی� اند�� کرده�
رفتگر�در�این�شهر�به�تمیز�کردن�خیابان�سرگرم�است��
برغم�بیماری�و�اخطار�پزشکان�به�خاطر�گرانی�داروها�
به�کار�ادامه�می�دهد��از�این�بدتر�این�که�کار�عبدالعلی�
او� بیکار� پسِر� پرجمعّیت� خا�����������������نواده�ی� درآمد� منبع� تنها�
نیز�می�باشد��در�ماه�های�اخیر،�نوه�ی�هفت�ساله�ی�
او�به�کمک�پدر�بزرگ�آمده�و�زباله�ها�و�آشغال�های�
کوچک�تر�را�جمع�می�کند��عبدالعلی�پسر�دیگری�به�
نام�“ماهر”�نیز�دارد�که�پس�از�اخراج�شدن�از�ایران�در�
جائی�در�افغانستان�است��جائی�که�عبدالعلی�نمیداند�
کجاست��عبدالعلی�خبری�از�پسر�خود�ندارد�و�نگران�
شده� کشته� داعش� یا� طالبان� دست� به� که� است� ان�

باشد�
در�حالی�که�عرق�صورتش�را�پاک�می�کند�می�گوید�
:�”�هر�روز�برای�او�دعا�می�کنم�اّما�خود�را�برای�بد�������������������������ترین�
رویدادها�آماده�کرده�ام:�یک�انفجار،�یک�آدم�ربائی�و…�
فقط�خدا�می�داند�که�او�هنوز�زنده�است�یا�نه؟�زمانی�
که�من�افغانستان�را�ترک�کردم�در�آن�کشور�جنگ�بود�
اّما�اوضاع�مثل�امروز�نبود��امروز�افغانستان�جهّنمی�در�
رنج� و� درد� تحّمل� برغم� عبدالعلی� است�”� زمین� روی�
طاقت�فرسا،�نگران�آن�است�که�مرگ�او�خانواده�اش�را�

بی�پناه�و�درمانده�کند�
عبدالعلی�در�پایان�و�پیش�از�آن�که�با�گاری�خود�

را� کار� ساله� هفت� دخترک� و�
“ما� گوید:� می� گیرد� سر� از�
ما� سرنوشت� و� هستیم� افغان�
انجام�کارهائی�است�که�ایرانی�
دهند�� انجام� خواهند� نمی� ها�
با� مرگ� دِم� تا� که� تقدیری�

ماست�”
قربانیان نفرت

جمعّیتی� با� شهری� یزد�
هزاران� که� است� میلیونی� نیم�
پناهجوی�ی�افغان�را�در�خود�
اکثریت� که� است� داده� جای�
در� غیرقانونی� صورِت� به� آنان�
خانه�هائی�محّقر�در�این�شهر�

بّنائی،� ها� افغان� این� شمار� بیشترین� کار� اند�� ساکن�
نظافت�فاضالب�ها�یا�بارِکشی�است�و�اکثراً�آماج�توهین�
های�ساکنان�شهر�اند��شهروندانی�که�گهگاه�تظاهراتی�

ولو�غیِر�رسمی�هم�علیه�حضور�آنان�برپا�کرده�اند�
شیعیان� ها� هزاره� �– افغان� ی� هزاره� ماّلی� یک�
افغانستان�اند�–�در�مورد�برخورد�مردم�با�افغان�ها�می�
گوید�:�”�نمی�توان�گفت�که�همه�ی�اهالی�شهر�از�ما�
مذهبی� مشترک� های� ریشه� دارای� ما� هستند�� متنفر�
اّما�ما�در�یک�بافتار� و�آداب�و�رسومی�مشابه�هستیم��
اجتماعی�تبعیض�آمیز�و�جداسری�زندگی�می�کنیم�که�
به�تندروها�اجازه�می�دهد�به�هرکاری�دل�شان�خواست�
دست�بزنند�بدون�آن�که�مجازاتی�در�انتظارشان�باشد”�
یزد� در�شهر� مهاجران� علیه�حضور� نیر� هائی� شعار�
کند�که� دیوارها�خودنمائی�می� بر� این�شهر� مرکز� در�
چه� آن� دارد�� خود� پای� در� را� مّحل”� “اهالی� امضای�
و� نیست� شهر� این� به� منحصر� گذرد� می� یزد� در� که�
با� ایران� بزرگ� شهرهای� ی� همه� در� افغان� مهاجران�

چنین�مصائبی�رو�به�رو�هستند�
در� بزرگ� مهاجرت� این� آغاز� از� پس� چهاردهه�
حدوسه�میلیون�نفر�از�جمعّیت�هشتاد�میلیونی�ایران��

را�مهاجران�افغان�تشکیل�می�دهند�
سال� در� ای� خامنه� اهلل� آیت� که� بدانیم� نیست� بد�
جمهوری� رئیس� غنی� اشرف� با� دیداری� در� �۱39۵

افغا�����نستان�مدعی�شد��:�“برخالف�برخی�کشورها�چون�
انگلیس�و�ایاالت�متحده�ی�آمریکا،�جمهوری�اسالمِی�
ایران�همواره�با�مهمان�نوازی،�برادری�و�احترام�با�مردم�

افغا���������نستان�برخورد�کرده�است”�
سخنان سفسطه آمیز

افغان� جویاِن� پناه� و� پناهندگان� برای� سخنان� این�
که�در�ایران�متولد�و�بزرگ�شده�اند�بیشتر�به�شوخی�
می�ماند��بر�اساس�یکی�از�گزارش�های�سازمان�“دیده�
منتشر� میالدی� �2·۱6 سال� در� که� بشر”� حقوق� بان�
تر� وخیم� رغم� به� ایران� اسالمی� جمهوری� است� شده�
افغا��نستان�شرایط�اخذ� اوضاع�در� بیشتر� شدن�هر�چه�
پناهندگی�یا�اقامت�های�دیگر�در�چهارچوب�مهاجرت�
است�� کرده� تر� محدود� و� تر� دشوار� ها� افغان� برای� را�
پناهجویان�افغان�با�رشته�ی�بی�پایانی�از�تبعیض�ها�رو�
به�رو�هستند��این�تبعیض�ها�و�سختگیری�ها�به�حدی�
است�که�گروهی�از�افغان�ها�به�فکر�متّوسل�شدن�به�
قاچاقچیان�انسان�برای�رساندن�خود�به�اروپا�می�شوند�
اتّهام�دیگری�که�به�جمهوری�اسالمی�در�ارتباط�با�
این�است� وارد�می�شود� افغان� پناهجویان� و� مهاجران�
با�خشونت�های�روزافزوِن� که�هیچ�کاری�برای�مقابله�
کردن� پاسخگو� و� کشور� در� ستیزی� بیگانه� از� ناشی�
مسئوالن�در�این�عرصه�و�حفاظت�از�افغان�ها�نمی�کند�
این� که� معناست� این� به� بودن� افغان� ی� پناهنده�
شخص�نمی�تواند�دارنده�ی�یک�حساب�بانکی،�مالک�

محروم از همه چیز: زندگی شهروندان افغان در ایران
جوشوا�اِوانِژلیستا�-�فواد�روستائی
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یک�خانه�یا�یک�خودرو�یا�حتی�یک�سیم�کارت�تلفن�
باشد�مگر�به�واسطه�ی�یک�ایرانی��چنین�شخصی�نمی�
حقوق� جایگاه� و� مقام� در� یا� باشد� کارفرما� یک� تواند�
بگیر�نیز�هر�لحظه�با�خطر�اخراج�رو�به�روست��اگر�یک�
شهروند�افغان�بدون�اجازه�ی�اقامت�یا�دیگر�اسناد�الزم�
بازگردانده� کشورش� از� مناطقی� آن� به� شود� بازداشت�

خواهد�شد�که�در�دست�طالبان�یا�داعش�است�
برای� پاسداران� سپاه� توّسِط� توان� می� را� ها� افغان�
پناهندگان� از� بسیاری� کرد�� سوریه� راهی� جنگیدن�
افغان�برای�حفاظت�از�“اماکن�مقّدسه”�یا�گرفتن�اجازه�
ی�اقامت�طوالنی�مدت�و�یا�حقوق��و�مزایای�بیشتر�این�
مأموریّت�را�می�پذیرند��با�وجود�این�بر�اساس�پاره�ای�
از�گزارش�ها�حّتی�برای�کسانی�هم�که�به�جبهه�های�
اند�به�بسیاری�از�وعده�ها�و� جنگ�سوریه�اعزام�شده�

قول�های�داده�شده�عمل�نمی�شود�
ُخردسالی� از� است�که� بنای��43ساله� “جعفر”�یک�
به�اصفهان�رسانده� افغا�نستان�را�ترک�کرده�و�خود�را�
است��جعفر�که�به�هنگام�ناهار�با�ما�به�گفت�و�گو�می�
نشیند�از�جمله�می�گوید�:�“ما�مثل�مریخی�ها�هستیم��
در�آن�واحد�هم�از�نظر�ایرانیان�و�هم�از�نظر�آنان�که�
زندگی�می�کنند�خارجی�محسوب�می� افغا�نستان� در�
شویم��ما�با�دلشوره�ی�اخراج،�دستگیر�شدن�یا�ساده�تر�
از�آن�کتک�خوردن�زندگی�می�کنیم�زیرا�کافی�است�

یکی�از�افراد�پلیس�از�قیافه�ما�خوشش�نیاید�”
”�به�همین�دلیل�است�که�ما�ترجیح�می�دهیم�برای�

رساندن�خود�به�اروپا�خطر�مرگ�را�بپذیریم�”
هم�زمان�با�نوشیدن�چای�بعد�از�غذا�دو�تن�از�پنج�

فرزندش�با�اسکایپ�از�سوئد�با�او�تماس�می�گیرند��در�
به� را� آنان�که�سال�گذشته�خود� با� گو� و� خالل�گفت�

سوئد�رسانده�اند�به�گریه�می�افتد�
هر� �” �: گوید� می� هایش� دنباله�ی�حرف� در� جعفر�
دوی�آنان�به�عدم�تعادل�روانی�دچار�شده�اند�و�از�من�
جمع� پول� سرگرم� من� بپیوندم�� آنان� به� خواهند� می�
کردن�هستم�و�امیدوارم�سال�آینده�به�دیدارشان�بروم�”
“میرزا”� از� تلفنی،�جعفر�عکسی� مکالمه�ی� از� پس�
فرزند�کوچک�خود�را�با�لباس�ورزشی�به�ما�نشان�می�

دهد�
امآ�شما� است�� برنده�شده� ”�در�مسابقات�متعددی�
در�سالنی�که�او�در�آن�ورزش�می�کند�نه�عکسی�از�او�

می�بینید�و�نه�مدالی�به�او�داده�اند�”
یک� نام� و� عکس� گنجاندِن� گفت� من� به� او� “مربی�
افغان�در�ویترین�مدال�ها�و�جام�)کاپ(�ها�به�شهرت�
مدرسه�لطمه�می�زند��از�این�رو�من�یک�مدال�خریده�

و�در�منزل�مان�به�دیوار�آویزان�کرده�ام�”
مصطفی�یک�افغان��23ساله�است�که�کارش�فیلم�
توانسته�در��۱۷سالگی�خود� و� ویدیوئی�است� برداری�
این�کشور� اکنون�ساکن� هم� و� برساند� دانمارک� به� را�
است��به�گفته�ی�او�“یک�کودک�افغان�بودن�در�ایران�

دشوارترین�کار�در�جهان�است�”
به� رفتن� حق� شما� خواهید؟� می� نمونه� و� “مثال�

برخی�از�استخرهای�عمومی�را�ندارید�چرا�که�به�شما�
می�گویند�افغان�ها�کثیف�اند�و�آب�را�آلوده�می�کنند��
در�مدرسه،�اگر�بخت�یارتان�باشد�و�اجازه�ی�ورود�به�
استخر�را�به�شما�بدهند،�مربیان�دانش�آموزاِن�دیگر�را�
تشویق�می�کنند�تا�تالش�کنند�از�شما�بهتر�شنا�کنند�
از�یک� باالتری� نمره�ی� افغان� نمی�شود�یک� چرا�که�

ایرانی�بگیرد�”
”�اگر�شما�به�حد�کافی�دیوانه�باشید�و�به�دانشگاه�
هم�بروید�وضع�چندان�فرقی�نمی�کند:�شما�حق�دارید�
رشته�ی�تحصیلی�خود�را�در�میان�اندک�شمار�دانشگاه�

هائی�انتخاب�کنید�که�دولت�تصویب�کرده�است�”
از� تهّیه�کنید�� را� باید�کلّیه�ی�مدارک�الزم� ”�شما�

کجا؟�بدیهی�است�که�تنها�از�افغانستان!
افغانستان�می�تواند�برای�یک�پناهنده� بازگشت�به�

بسیار�خطرناک�باشد�
داعش� طالبان،� دست� از� و� کند� یاری� بخت� اگر� �”

برید،� در� به� جان� � فاسد� مأموران� و� ساالران� و�جنگ�
و� گردید� باز� ایران� به� و� بگیرید� ویزا� یک� توانید� می�

تحصیالت�دانشگاهی�تان�را�آغاز�کنید�”
در�ماه�ژوئیه،�مصطفی�برای�دیدن�مادر�خویش�به�
ایران�بازگشت��هر�چند�که�دارای�ویزای�معتبر�و�اوراق�
شناسائی�دانمارکی�بود،�در�تهران�توّسِط��پنج�مأمور�با�
لباس�شخصی�بازداشت�و�به�مرکز�تشخیص�هویّت�و�

اخراج�از�کشور�برده�شد�
”�من�این�محل�را�بیشتر�یک�اردوگاه�کار�اجباری�
را�کتک� پیران� بودم�که�سربازان� نامم��من�شاهد� می�
می�زدند�و�تنها�دلیل�کتک�زدن�آنان�نیز�تعلقاِت�قومی�
آنان�بود��در�همه�جا�خون�به�چشم�می�خورد��کودکان�
را�تهدید�می�کردند�که�اگر�برای�جنگ�به�سوریه�نروند�

به�افغانستان�فرستاده�خواهند�شد�”
”�خوشبختانه�با�توجه�به�اوراق�شناسائی�اروپائی�من،�
سرانجام�تصمیم�گرفتند�مرا�به�افغانستان�نفرستاده�و�
آزادم�کنند��اّما�من�هیچگاه�آن�چه�را�که�آن�جا�دید������م�

فراموش�نخواهم�کرد�”
فروخته شده به یک باند

یافتن�یک�قاچاقچی�خوب�برای�رفتن�به�اروپا�کاری�
است�دشوار��افغان�ها�حق�ندارند�بدون�مجّوز�ویژه�ای�
ایرانی�شهر�محل�سکونت� از�سوی�مقامات�محلی� که�

شان�صادر�می�شود�از�شهری�به�شهری�دیگر�بروند�

اعضای� از� یکی� شده،� انتخاب� قاچاقچی� معموالً�
اّما�همین� ایل�اوست�� یا� یا�طایفه� خانواده�ی�پناهنده�
جانکاه� سفر� � موفقّیت� تضمیِن� معنای� به� هم� انتخاب�
آن� بودن� اعتماد� قابل� آن� از� تر� مهم� یا� درِد�سر� پر� و�

قاچاقچی�نیست�
افغان� ی� پناهنده� یک� “سردار”،� انگیز� غم� داستان�
افراد� بود�ورد�زبان� افتاده� نابابی� به�داِم�قاچاچی� ،�که�
جامعه�ی�افغان�های�این�شهر�و�از�داستان�هائی�است�

که�به�محض�دیدن�شما�برای�تان�نقل�می�کنند�
به� شود� می� اروپا� عازم� شیراز� از� سردار� که� زمانی�
مغزش�خطور�نمی��کند�که�این�سفر�در�غاری�در�یک�
ارومیه�در�غرب� اطراف�شهر� در� دهکده�ی�کرد�������نشین�

ایران�پیش�از�رسیدن�به�مرز�ترکیه�به�پایان�رسد�
بود� شده� فروخته� تبهکاری� باند� اعضای� به� سردار�
که�برای�آزادی�او�از�والدین�اش�باج�خواهی�کرده�اند��
به� درخواست� این� به� پاسخ� در� سردار� والدیِن� تأخیِر�
قطع�دو�انگشت�دست�چپ�و�ارسال�عکسی�خونچکان�

به�آنان�منجر�شده�بود�
به� را� خود� آن� از� پیش� سال� یک� که� سردار� برادر�
آلمان�رسانده�بود،�برای�آزاد�کردن�سردار�زیر�بار�بدهی�
رفته�بود�اّما�این�فداکاری�هم�به�آزادی�او�منجر�نشده�

بود�
های� افغان� پایمردی� برکت� به� تنها� سردار� آزادی�
در� امروز� او� و� مّیسر�شده� او� اقامت� ساکن�شهر�محل�
پذیرفته� فرزندی� به� را� افغان� یتیم� دو� و� استرالیاست�

است�
مصطفی�که�سرگرم�تهّیه�ی�مقدماِت�رساندن�خود�
به�اروپاست�می�گوید�:�”�به�رغم�باال�بودن�احتمال�و�
شّدِت�خطرهای�موجود�بر�سِر�این�راه�و�آگاهی�همگان�
از�این�امر،�شهروندان�افغان�هنوز�هم�برای�گریختن�از�
تالش� به� دست� دیگر� جائی� به� خود� رساندن� و� ایران�

می�زنند�”
و� بیم� در� همه� جا،� این� است�� ساده� هم� ان� “دلیل�
هراس�زندگی�می�کنند��مشکل�می�شود�فکرش�را�هم�
تظاهراتی� یا� اعتراضی�کند� پلیس� به� بکنیم�که�کسی�

علیه�آن�سازمان�دهد�”
”�ما�با�این�اندیشه�متّولد�شده�ایم�که�همین�است�
که�هست�و�از�دست�ما�کاری�برای�تغییر�این�سیستم�
بر�نمی�آید��ما�باید�دوازده�ساعت�در�روز�کار�کنیم�و�
در�عین�حال�مراقب�باشیم�که�توّجه�پلیس،�سربازان�و�

سپاهیان�را�به�خود�جلب�نکنیم�”
سوریه� در� مردن� دیگر؟� های� بدیل� یا� ها� “انتخاب�
را� دّومی� من� انسان�� های� قاچاقچی� به� دادن� پول� یا�

برگزیده�ام�و�پشیمان�هم�نیستم�
____________________________

ی� نشریه� �2·۱۷ سال� سپتامبر� در� مقاله� *این�
اینترنتی�“میِدل�ایست�آی”�]چشِم�خاورمیانه[�که�َمقر�

آن�در�لندن�است�منتشر�شده�است�
Middle�East�Eye�/Jushoa�Evagelista**

»جعفر« یک بنای 43 ساله است که از ُخردسالی افغا نستان را ترک کرده و 
خود را به اصفهان رسانده است. جعفر که به هنگام ناهار با ما به گفت و گو می نشیند 
از جمله می گوید : »ما مثل مریخی ها هستیم. در آن واحد هم از نظر ایرانیان و هم از 
نظر آنان که در افغا نستان زندگی می کنند خارجی محسوب می شویم. ما با دلشوره 
ی اخراج، دستگیر شدن یا ساده تر از آن کتک خوردن زندگی می کنیم زیرا کافی 

است یکی از افراد پلیس از قیافه ما خوشش نیاید.«

» ما با این اندیشه متّولد شده ایم که همین است که هست و از دست ما 
کاری برای تغییر این سیستم بر نمی آید. ما باید دوازده ساعت در روز کار کنیم و در 
عین حال مراقب باشیم که توّجه پلیس، سربازان و سپاهیان را به خود جلب نکنیم.« 
»انتخاب ها یا بدیل های دیگر؟ مردن در سوریه یا پول دادن به قاچاقچی های انسان. 

من دّومی را برگزیده ام و پشیمان هم نیستم.
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این�مقاله�شعار�و�مطالبه�ای�است�که�در�هر� عنوان�
بازی�فوتباِل�تیم�تراکتور،�توسط�هزاران�نفر�در�استادیوم�
طنین�انداز�می�شود��تیم�فوتبال�تراکتور�فقط�یک�تیم�
فوتبال�نیست،�بلکه�محلی�برای�جمع�شدن�و�بهانه�ای�
برای�بازخواست�حکومت،�جهت�دستیابی�به�حق�طبیعی�
خود�یعنی�آموزش�زبان�مادری�است�که�توسط�سازمان�
ملل�و�کنوانیسیون�های�مربوط�به�آن�به�رسمیت�شناخته�
تاکید� به�آن� نیز� قانون�اساسی� می�شود�و�در�اصل��۱۵
شده�است،�ولی�نه�تنها�اجرا�نمی�شود�بلکه�از�هر�حرکت�
دیگر�در�راستای�ترویج�و�بزرگداشت�این�زبان�جلوگیری�

به�عمل�می�آید�
تیم�فوتبال�تراکتور�تنها�متعلق�به�شهر�تبریز�نیست،�
استانها�و�شهرهای� زبانان�سایر� از�تورک� بلکه�بسیاری�
ایران�این�تیم�را�متعلق�به�خود�و�جایی�برای�ابراز�حقوق�
از�دست�رفته�خود�می�دانند��در�هر�بازی�تراکتور�ما�شاهد�
این�هستیم�که�از�سرتاسر�شهرهای�اطراف�تبریز،�دور�و�
نزدیک،�ارومیه،�خوی،�اردبیل�و�سایر�شهرها�برای�حضور�

در�استادیوم�جمع�می�شوند�
این�مقاله�فقط�درباره�زمان�مادری�تورکی�نیست�بلکه�
می�تواند�به�سایر�زبانهای�غیر�از�فارسی�که�در�ایران�رایج�
است�نیز�اطالق�شود�مانند�زبان�های�کردی،�لری،�بلوچ�

و�غیره�
مفهوم� دو� توان� می� مقاله� این� عنوان� تفسیر� در�
برداشت�کرد��اولی�تدریس�زبان�تورکی�و�دوم�تدریس�
به�زبان�تورکی�به�طوری�که�از�آموزش�زبان�دیگر�)زبان��
فارسی(�جلوگیری�به�عمل�آید���مقصود�ما�همان�مورد�
اول�است��خواسته�ای�به�حق�که�هیچ�آسیبی�به�جامعه�
وارد�نمی�کند��پس�چرا�از�آموزش�این�زبان�و�تالش�برای�
آموزش�زبان�در�مدارس�جلوگیری�به�عمل�می�آید؟�این�
گونه�خواسته�ها�می�تواند�توسط�نمایندگان�مناطق�تورک�
زباِن�مجلس�به�دولتمردان�پیشنهاد�و�اجرایی�شود�ولی�
همانگونه�که�واقف�هستیم�نه�تنها�نمایندگان�مجلس�از�
فیلتری�به�نام�شورای�نگهبان�عبور�می�کنند�بلکه�قوانین�
مصوب�آنها�نیز�از�این�فیلتر�عبور�می�کند��از�نمایندگانی�
که�صبح�روز�جمعه�از�گران�شدن�بنزین�مطلع�می�شوند�

انتظاری�بیش�از�این�نمی�رود�
به� ایران� بین�المللی،� سطح� در� �۱3۱3 سال� از� قبل�
در� بلکه� نمی�شد،� شناخته� میشناسیم� اکنون� که� نامی�
یا� و� پرشیا� نام� با� بین�الملی� قراردادهای� و� نامه�ها� اکثر�

حاکم� های� حکومت� نام� با�
و� قاجاریه� حکومت� مانند�
می�شد�� شناخته� صفویه� یا�
شاه� رضا� حکومت� اوایل� در�
پهلوی�گروهی�از�روشنفکران�و�
مشاوران�رضا�شاه�مانند�محمد�
علی�فروغی�و�سعید�نفیسی�به�
ایجاد� درصدد� ترکیه� از� تقلید�
ایرانی� گرایی� ملی� تقویت� و�
پیشنهادات� از� یکی� برآمدند��
نام� از� استفاده� بر� تاکید� آنها�
بین�المللی� معاهدات� در� ایران�
بر�خالف� ترتیب� این� به� � بود��
ایران� ایرانیان،� اکثریت� تصور�
نامی�جدید�برای�این�مرز�و�بوم�
بسیار� تاریخِی� پیشینه� با� ولی�

قدیمی�و�البته�درخشان�می�باشد�
زبان� یک� به� نیاز� ایرانیان� بین� ارتباطات� گسترش�
این�را� زبان�فارسی�شانس� مشترک�و�رسمی�داشت�و�
پیدا�کرد�که�زبان�مشترک�باشد��اگر�زمانی�که�آموزش�
یار� دیگری� زبان� با� شانس� شد� نهادینه� ایران� در� نوین�
بود�مثل�تورکی�یا�کردی�که�به�عنوان�زبان�مشترک�و�
انحصاری�آموزشی�و�نوشتاری�ایرانیان�باشد�اکنون�من�
این��متن�را�به�آن�زبان�می�نوشتم�و�در�آن�صورت�احتماال�
نوشتن�مقاله�ای�در�لزوم�آموزش�زبان�فارسی�به�عنوان�

زبان�مادری�نیاز�می�بود�
به�اذعان�بسیاری�از�صاحب�نظران�تاریخ�و�سیاست،�
نوین� ایران� در�ساخت� بسیاری� پهلوی،�سهم� شاه� رضا�
از� یکی� ولی� است،� آن� منکر� کسی� کمتر� و� داشت�
انتقادهایی�که�بر�حکومت�وی�وارد�است،�همین�سیاست�
)فارسی(� زبان� به�یک� فرهنگ�چند�زبانی� یکسان�سازی�
های� زبان� گویشوران� بر� تبعیض� ساز� زمینه� که� است�

تورکی�و�کردی�و�…�شده�است�
زبان�جهت� فارسی� برخی�خانواده�ها�در�مناطق�غیر�
فرهنگی� امکانات� سایر� و� بهتر� آموزش� از� برخورداری�
ترجیح� است،� زبان�موجود� فارسی� برای�گویشوران� که�
واقع�همان� )که�در� فرزندان�خود� زبان� اولین� می�دهند�
زبان�مادری�نامیده�می�شود(�زبان�فارسی�باشد�که�این��
روشن� جهت� می�انجامد�� ترکی� زبان� فرسایش� به� کار�

شدن�مطلب�به�مثالی�برای�فرسایش�زبان�ترکی�در�طول�
زمان�که�تا�حدودی�نگارنده�این�مقاله�به�تجربه�این�را�

دیده�است،�اشاره�می�کنم�
سال��۱36۵:��آنا�باخ�بالیقالرا،�منه�او�باالجا�بالیقالردان�
آل��������)مامان�به�ماهی�ها�نگا�کن،�برا�من�از�اون�ماهی�

کوچولوها�بخر(
باالجا� او� منه� بالیقالرا،� باخ� مامان� �: �۱3۷۵ سال�

بالیقالردان�آل
سال��۱3۸۵:�مامان�باخ�ماهی�لره،�منه�او�باالجا�ماهی�

لردن�آل
ماهی� او� منه� لره،� ماهی� باخ� مامان� �: �۱39۵ سال�

کوچولو�الردان�بخر
اسم�ها،�صفتها�و�حتی�گاهی�فعلها�هم�در�زبان�تورکی�
به�کلمات�فارسی�تغییر�می�یابند�که�در�طی�چند�دهه�
مشهود� تغییرات� این� زبانان،� تورک� بیشتر� برای� اخیر�

است�
در�گذشته�به�علت�مشکالت�جنگ��۸ساله�با�عراق�و�
مشکالت�پس�از�آن،�کمتر�به�اهمیت�زبان�مادری�پرداخته�
می�شد�اما�بعد�از�جنگ�هرچه�زمان�سپری�می�شد،�توجه�
به�زبان�مادری�هم�بیشتر�می�شد��اردیبهشت�و�خرداد��۸۵
نقطه�عطفی�در�مطالبه�حق�طبیعی�آموزش�زبان�مادری�
در�میان�تورک�زبانان�بود��در�واقع�کاریکاتور�چاپ�شده�
در�روزنامه�ایران�جرقه�ای�بود�که�باروت�انباشته�شده��
از�تبعیض�آگاهانه�یا�ناآگاهانه�موجود�توسط�حکومت�و�

تورک دیلینده مدرسه اولمالیدیر هرکسه
علیرضا�ایرانی
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جامعه�را�شعله�ور�ساخت�
شاید� را� � �۸۵ اعتراضات� شدت� و� گستردگی� سطح�
بتوان�همانند�اعتراضات��۸۸جنبش�سبز�و�شاید�بیشتر�
)در�شهرهای�تورک�زبان(�در�نظر�گرفت��این�اعتراضات�
های� رسانه� و� نهادها� توسط� می�بایست� که� آنچنان�
نشد،� رصد� بین�الملل(� عفو� )مانند� بین�المللی� و� دولتی�
تعداد�کشته�ها��توسط�نیروهای�امنیتی�به�گفته�برخی�
معترضان�و�رسانه�های�غیر�رسمی�)شاید�مغرضانه(��ده�ها�
نفر�اعالم��شد،�اما�آنچه�که�شکی�در�آن�نیست�کشتار�
انجامید،� نقده�)سولدوز(�بود�که�به�کشته�شدن��۵نفر�
ولی�انعکاسی�درخور�در�رسانه�های�جمعی�)حتی�صدای�
استانی� نداشت��در�شبکه�های� بی�سی(� بی� یا� آمریکا�
تلوزیون�ایران�نیز�با�فراخوان�جهت�تجمع،�مردِم�معترض�
را�به�خیابان�ها�کشیده�و�همانند�حوادث�کوی�دانشگاه�
با�حمالت�گاز�انبری�و�استراتژی�لوله�کردن�به�سرکوب�
مردم�پرداختند��چه�بسیار�دانشجویانی�که�ستاره�دار�شده�
و�از�ادامه�تحصیل�باز�ماندند،�چه�بسیار�افرادی�که�به�
زندان�افتادند�و�انسان�هایی�که�توسط�سرکوبگران�رژیم�

جان�خود�را�از�دست�دادند�
بعد�از�اعتراضات��۸۵نوعی�تبعیض�علیه�فارس�زبانان�
و� جوانان� میان� در� ویژه� به� زبان� تورک� جامعه� توسط�
انتخابات� در� که� بطوری� شد،� رایج� دانشجویی� محیط�
تنها� زبان� ائتالف�های�ترک� شورای�صنفی�دانشگاه�ها،�
به�دلیل�تورک�بودنشان�انتخاب�می�شد�و�در�شهرهایی�
مانند�ارومیه�که�ترکیبی�از�کردزبانان�و�تورک�زبانان�بود،�
انتخابات�شورای�شهر�و�مجلس�نیز�به�همین�ترتیب�بود��
یعنی�تورک�زبانان�به�کاندیدای�تورک�و�کرد�زبانان�به�
باال� شدت� به� حساسیت� می�دادند�� رای� کرد� کاندیدای�
هزار� پنچ� اسکناس�جدید� در�جریان�چاپ� و� بود� رفته�
اسکناس،� پیامبر�در�پشت� از� به�خاطر�حدیثی� تومانی�
مدتی�در�بازار�های�مناطق�تورک�زبان�توسط�مردم�به�
کار�گرفته�نشد��استداللشان�این�بود�که�پول�ملی�ایران�
پس� پارس،� سرزمین� فقط� نه� است� ایرنیان� همه� برای�
مطالب�چاپ�شده�روی�آن�نیز�نبایستی�فقط�اشاره�به�

یک�قوم�از�اقوام�ایرانی�باشد�
چه�بسیارند�رودها،�شهرها�و�روستاهایی�که�در�نقشه�
همان� افراد� بین� در� ولی� می�شوند� خوانده� نام� یک� به�
از�شمال�غربی� می�شوند�� شناخته� دیگری� اسم� به� شهر�
که� را� رودی� خزر� دریای� ساحل� تا� ایران� نقطه� ترین�
نقشه�های� در� می�نامند،� آراز”� �” محلی،� ساکنین� تمام�
است�� شده� نامگذاری� ارس� رود� کتابها� و� جغرافیایی�
جنگلهای�حاشیه�این�رود�آراز�بار�است�که�به�ارسباران�
تحریف�شده�است��شهر�قوشاچای�که�ما�بین�رودهای�
جیغاتی�و�تاتائو�قرار�دارد�به�میاندوآب�تحریف�شده�که�
بین�دو�رود�تحریف�شده�زرینه�رود�و�سیمینه�رود�قرار�
گرفته�است��از�دیگر�اسامی�تحریف�شده�شهرها�می�توان�
نقده�)سولدوز(،� به�شهرهای�هادیشهر�)علمدار-گرگر(،�
شاهین�دژ�)سایئن�قاال(،�تکاپ�)تیکان�تپه(�و�بسیاری�
دیگر�اشاره�کرد��نامهای�مذکور�در�واقع�هنوز�بین�اهالی�
آن�منطقه�به�اسامی�سابق�شناخته�می�شوند��این�تغییر�
اسامی�از�زمان�اوایل�حکومت�پهلوی�آغاز�شده�و�تا�کنون�
ادامه�دارد�که�بررسی�چرایی�این�موضوع�خود�به�مقاله�ای�

مفصل�نیاز�دارد��اما�آنچه�مسلم�است�این�اسامی�تحریف�
شده،�تبعیضی�آشکار�در�حق�تورک�زبانان�ایران�است�

در�حکومت�والیت�فقیه�هرکسی�که�بخواهد�کتابی�را�
به�چاپ�برساند�باید�هفت�خوان�گرفتن�مجوز�را�بگذراند،�
کند،� چاپ� تورکی� زبان� به� را� کتابی� بخواهد� اگر� حال�
هر�خوان�مرحله�قبل�خود�به�هفت�خوانی�دیگر�تبدیل�

می�شود�که�باز�تبعیضی�آشکار�است�
نه�تنها�گرفتن�مجوز�برای�چاپ�کتاب�به�زبان�تورکی�
کاری�بسیار�دشوار�و�در�خیلی�موارد�غیر�ممکن�است،�
نامگذاری�مغازه�ها�و�شرکتها�به�زبان�تورکی�نیز�بسیار�
مشکل�است��این�نامگذاری�ها�به�عدم�صدور�پروانه�برای�
محل�کسب� پلمپ� به� موارد� برخی� در� و� کار� و� کسب�
شهروندان� حتی� پیش� چندی� تا� می�شود�� منجر� نیز�
تورک�زبان�اجازه�نامگذاری�اسم�پسر�به�نام�”�آراز”�را�

هم�نداشتند�
حکومت� تبعیِض� تنها� مادری،� زبان� آموزش� مسئله�
والیت�فقیه�بر�اقوام�ایرانی�نیست�بلکه�منابع�عمومی�در�
کشورنیز�ناعادالنه�تقسیم�شده�اند��تبریز�که�شهر�اولین�ها�
بود�در�مقایسه�با�شهرهای�اصفهان،�شیراز�و�مشهد�نرخ�
گذاری� و�سرمایه� است� داشته� اندکی� پیشرفت� و� رشد�

های�دولتی�اندکی�در�این�شهر�صورت�گرفته�است�
در�اقتصاد�دولتی�ایران�سرمایه�گذاری�های�اساسی�و�
بزرگ�توسط�دولت�و�حکومت�انجام�می�شود،�به�مانند�
بزرگ� کارخانجات� سایر� و� مادر� صنعتی� های� کارخانه�
مناطق� در� کالن� های� گذاری� سرمایه� از� ولی� دولتی��
تورک�زبان�و�کردزبان�پرهیز�شده�است�بطوریکه�نرخ�
مناطق� این� در� رفاه� پایین�سطح� نرخ� و� بیکاری� باالی�
به� است� کافی� موضوع� این� اثبات� برای� می�کند�� غوغا�
دستفروشان� از� حالی� شرح� و� بزنیم� سر� تهران� متروی�
مترو�جویا�شویم��بیش�از��9۵درصد�دستفروشان�مترو�
افراد�مهاجر�جویای�کار�کرد�زبان�و�تورک�زبان�هستند�که�
بخاطر�بیکاری�و�از�روی�اجبار�به�تهران�و�دستفروشی�در�

مترو�پناه�آورده�اند�
این�تبعیض�ها�بر�مناطق�غیر�فارسی�زبان،�برخی�را�به�
فکر�جدایی�از�ایران�انداخته�است��در�استدالل�این�افراد�
به�تجربه�های�معاصر�کشورهای�همسایه�اشاره�می�شود،�
و� آذربایجان� قطر،�جمهوری� بحرین،� مانند� کشورهایی�
غیره�که�زمانی�جزئی�از�ایران�بود�ولی�همانگونه�که�می�
دانیم�هم�اکنون�کشور�قطر�میزبان�جام�جهانی�است�و�
شده� آسیا� ملتهای� جام� قهرمان� قطر� فوتبال� ملی� تیم�
است��بحرین�و�قطر�که�زمانی�جزئی�از�ایران�بودند�به�
مراتب�از�رفاه�اجتماعی�و�اقتصادی�بیشتری�نسبت�به�
می�کنند،� زندگی� ایران� مرزهای� داخل� در� که� افرادی�
برخوردارند�و�نیز�ساکنان�کشور�آذربایجان�که�اخیراً�در�
دست� بیشتری� اجتماعی� رفاه� به� اقتصادی� رشد� سایه�
یافته�از�آزادی�های�مدنی�بیشتری�برخوردار�هستند�به�
طوری�که�بسیاری�از�ایرانیان�برای�برخورداری�از�آزادی�
بیشتر�هرچند�در�مدت�زمان�اندک�به�کشور�آذربایجان�

بعنوان�توریست�مسافرت�می�کنند�
در�واقع�استقالل�طلبی�اقوام�ایرانی�عکس�العمل�آنها�
اقوام� سایر� به� نسبت� که� است� تبعیض�هایی� مورد� در�
می�شود��امکاناتی�که�از�بودجه�عمومی�برای�کشور�صرف�

می�شود�و�قسمت�کمتری�به�این�اقوام�اختصاص�می�یابد��
با�این�حال�چند�سال�زندگی�نگارنده�در�مناطق�فارس�
برخالف� تبعیض�ها� این� که� آموخت� من� به� ایران� زبان�
مردم� یا� ایرانی� از�طرف�جامعه� می�پنداشتم� قباًل� آنچه�
فارس�زبان،�نسبت�به�سایر�اقوام�نیست�بلکه�خونگرمی�
غیر� با� برخورد� در� آنها� تبعیض� عدم� و� ایران� مردمان�
فارس�زبانان�کاماًل�مشهود�است��تبعیض�موجود�از�طرف�
حکومت�و�گروه�اندکی�است�که�متاسفانه�قدرت�را�نیز�

در�دست�دارند�
فقیه� والیت� حکومت� بر� حاکم� ایدئولوژی� خاطر� به�
توجه�چندانی�به�کل�آموزش�و�پرورش�نمی�شود�و�آنچه�
که�در�شهر�های�بزرگ�به�عنوان�امکانات�آموزشی�بیشتر�
شناخته�می�شود�سرمایه�گذاری�بخش�خصوصی�در�این�
بخش�می�باشد�که�آن�هم�توسط�خود�شهروندان�تامین�
پرورش� و� آموزش� در� ایران� واقع�حکومت� در� می�شود��
کمترین�نقشی�را�که�می�تواند�داشته�باشد�را�دارد�و�اگر�
مدارس�غیرانتفاعی�و�خصوصی�را�از�کشور�حذف�کنیم،�
پرورش�دولتی� و� آموزش� آموزانی�که� دانش� بسیار� چه�

توان�آموزش�آنها�را�ندارد�
اگر�بخواهیم�در�باره�ریز�تبعیض�هایی�که�نسبت�به�
بحث� می�شود� وارد� حکومت� این� توسط� ایرانیان� تمام�
کنیم،�همه�مطالب�در�یک�مقاله�نمی�گنجد�ولی�در�رابطه�
با�بهره�مندی�از�آموزش�زبان�مادری�توسط�سایر�اقوام�
غیر�فارس�زباِن�ایرانی�تا�آنجا�که�توضیح�داده�شد،�چند�
ایدئولوژی� به� با�توجه� ایران�دارم�� پیشنهاد�به�حکومت�
حکومت�والیت�فقیه�بسیار�بعید�به�نظر�می�رسد�که�از�
این�حکومت�انتظار�عملی�کردن�این�پیشنهادات�را�داشته�
باشیم��با�این�حال�امیدواریم�حکومت�بعد�از�والیت�فقیه�

بتواند�آنها�را�در�برنامه�اجرایی�خود�قرار�دهد:
و� زبان� زبان�مادری�شامل� به� گنجاندن�درس�هایی�

ادبیات�هر�منطقه�در�برنامه�آموزش�و�پرورش�
محتوای� تولید� برای� الزم� زیرساخت� کردن� فراهم�
هنری�از�شعر�و�نثر�و�سایر�آثار�ادبی�نوشتاری،�موسیقی�
و�کنسرت،�فیلم�و�تائتر�و�دیگر�کارهای�فرهنگی�به�زبان�

مادری�
ایجاد�فرهنگستان�های�تورکی�آذربایجانی،�کردی�و�
هر�زبانی�که�گویشوران�آن�خواستار�ایجاد�فرهنگستان�

مختص�آن�زبان�باشند�
برگرداندن�اسامی�اصیل�مناطقی�که�به�اسامی�دیگری�

تحریف�شده�اند�
رسمی�کردن�زبان�تورکی�که�گویشوران�بسیاری�دارد�
از� بعد� میلیارد�جمعیت،� از�یک� با�بیش� کشور�هند�
دارد�� خود� ایالتهای� در� رسمی� زبان� �22 � سال200۵،�
کشورهای�اتریش�)�9میلیون(�و�سنگاپور�)�6میلیون(،�در�
کشور�خود��4زبان�رسمی�دارد�و�کشورهای�بلژیک�)�۱۱
�۱2( رواندا� و� میلیون(� �3( و�هرزگوین� بوسی� میلیون(،�
میلیون(،�هر�کدام��3زبان�رسمی�در�کشور�خود�دارد��
حال�اینکه�در�کشور�ایران�با�بیش�از��۸0میلیون�جمعیت�
و�با�ترکیب�جمعیتی�میلیون�ها�تورک�و�کرد،�زبان�تورکی�
و�کردی�از�زبان�های�رسمی�نباشد،�رد�پای�تبعیض�به�

چشم�می�خورد�
رسمی�کردن�زبان�تورکی�و�کردی�،�تدوین�و�گنجاندن�
دروس�ادبی�مربوط�به�این�زبانها�در�دوران�تحصیل�و�بها�
دادن�کافی�به�جایگاه�این�زبانها�نه�تنها�کردها�و�تورکها�
را�به�جدایی�از�ایران�سوق�نمی�دهد،�بلکه�برعکس،�عدم�
توجه�به�زبان�های�اقوام�،�آنها�را�به�تجزیه�از�ایران�تحریک�
می�کند�و�آنها�را�مصمم�تر�بر�جدایی�از�ایران�خواهد�کرد�

_____________________________
ترجمه�تیتر�مطلب�به�فارسی:�مدرسه�به�زبان�ترکی�

باید�برای�هرکسی�وجود�داشته�باشد

  در تفسیر عنوان این مقاله می توان دو مفهوم برداشت کرد. اولی 
تدریس زبان تورکی و دوم تدریس به زبان تورکی  به طوری که از آموزش زبان دیگر 
)زبان  فارسی( جلوگیری به عمل آید.  مقصود ما همان مورد اول است. خواسته ای 
به حق که هیچ آسیبی به جامعه وارد نمی کند. پس چرا از آموزش این زبان و تالش 

برای آموزش زبان در مدارس جلوگیری به عمل می آید؟
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دانشگاه� استاد� و� مورِّخ� �،)۱( فردریکسون� اِم�� جرج�
و� اندیشانه� ژرف� کتاب� در� آمریکا،� در� “استانفورد”�
درخشاِن�خود�زیر�عنوان�”�نژاد�پرستی�:�تاریخی�کوتاه”�
انگشت�بر�تّضاد�و�تناقضی�می�گذارد�که�بر�اساس�آن�
برآمدن�و�ظهور� انسان�ها�پیش�شرِط� برابری� مفاهیم�
نژاد������������پرستی�بوده�است��اگر�اُس�و�اساس�جامعه�ای�بر�
فرِض�نابرابری�و�بر�بنیاد�یک�سلسله�مراتب�ِ�پذ��������������یرفته�
پلّه�ی� ترین� پائین� آنان�که�در� از�سوی� –�حّتی� شده�
این�سلسله�مراتب�قرار�گرفته�اند-�بنا�شد،�دیگر�نیازی�
به�تالش�برای�شناخِت�علل�فرودستی�گروهی�از�افراد�
ان�جامعه�به�خاطر�خصلت�های�خاصی�که�آنان�را�در�
برخوردار� تری� کم� انسانی� شأِن� از� دیگران� با� مقا�یسه�

می�کند�نیست�
گونه� به� امروزی� که�جوامع� آن�جا� از� این� وجود� با�
و� شوند� می� متعهد� ها� انسان� برابری� به� روزافزون� ای�
درگذشته� زمانی� که� ای� خواهانه� برابری� های� اندیشه�
انقالبی�محسوب�می�شدند�امروز�در�جهان�و�به�ویژه�در�
غرب�گسترش�پیدا�می�کنند،�گروه�های�اجتماعی�که�
به�گونه�ای�نظام�مند�)سیستماتیک(�از�این�حقوق�برابر�
محروم�می�شوند�از�سوی�کسانی�چون�“فردریکسون”�
به�داشتن�“نقصان�ها�و�کمبودها�����������ئی�فوق�العاده�که�آنان�
را�به�انسان�های�ِکهتری�بدل�می�کند”�مّتهم�می�شوند��
و� تضاد� از� برآمده� پرستی� نژا�����د� که� معناست� بدان� این�
برابری� اصوِل� تحّقِق� برای� کوشش� شدِن� توأم� تناقِض�
خواهانه�با�رفتارها�و�عملکردهائی�است�که�برخی�گروه�
کرده� مستثنا� بقّیه� از� را� جامعه� قومی� یا� نژادی� های�
به�موازاِت�رد�کردِن� این�روند،� و�محروم�می�کند��در�
با� مراتب،� سلسله� یک� بنیاد� بر� یافته� سازمان� جوامع�
بودن� فرمانبردار� ضرورِت� ضمنی� و� تلویحی� پذیرش�
گروه�هائی�از�جامعه،�جداسازی�اجباری�آنان�از�دیگران�
یا�سکنی�دادن�شان�در�محله�ها�یا�“گتوها”�ئی�خاِص�

انان�همراه�بوده�است�
به� که� گاه� آن� میالدی-� هژدهم� سده�ی� اواخِر� در�
خردگرائی� و� خرد� فلسفی� روشنگری� عصر� برکِت�
جایگزین�خرافه�و�ایمان�در�مقام�منبع�و�منشاء�اقتدار�
و�قدرت�شد-�توّسل�به�نظریّه�های�علمی�به�شیوه�ی�
ِح�آشتی�دادِن�“اصل”�و�“عمل”�و�رفع� مطلوب�و�مرجَّ

تبدیل� دو� این� میان� اختالف�
یک� که� جوامعی� در� گشت��
خاص� نژادی� یا� قومی� گروه�
قربانی�تبعیض�های�نظام�مند�
کوشش� بودند� )سیستماتیک(�
علمی� های� نظریه� از� که� شد�
ها� تبعیض� این� توجیه� برای�

استفاده�شود�
به�طور�کلّی�سه�نوع�تبییِن�
محکمه� اصطالح� به� علمی�
از� دفاع� و� توجیه� برای� پسند�
تبعیض�های�نژادی�ارائه�شده�
تاریخی� دارای� یک� هر� که�
طوالنی�است��استدالل�یکی�از�

این�سه�گونه�بر�این�اّدعا�استوار�شده�که�اختالط�نژادها�
در�بردارنده�ی�خطرهای��زیست�شناسانه�)بیولوژیکی(�
بود� اعتقاد� و� ادعا� بر�همین� با�تکیه� است��در�حقیقت�
� که�در�ایاالت�متحده�ی�آمریکا�و�افریقای�جنوبی��ِطیِّ
قا�نوناً� نژادی”� “میان-� های� ازدواج� متمادی� سالیان�
اّدعا��در� ممنوع�بود��یکی�از�دالیلی�که�در�تأییِد�این�
این� ارائه�شد� پزشکان� توّسط� نوزدهم� اواسط�سده�ی�
خود� مختلط� خون� دلیل� به� دورگه� های� بچه� که� بود�
بیش�از�هریک�از�والدین�در�معرض�ابتال�به�بیمار�بودند�
و�از�همین�رو�به�نحوی�استثنائی�عمری�کوتاه�داشتند�
افزون�بر�این�بنا�بر�اّدعای�انسان�شناسان�)آنتروپولوگ�
ها(�برجسته�ی�آن�زمان،�ازدواج�های�میان-�نژادی�به�

کاهش�زایندگی�یا�نازائی�کامل�منجر�می�شد�
در�اوائل�سده�ی�بیستم�اندکی�پس�از�آن�که�کشف�
و�آشنائی�حامعه�ی�علمی�با�کارهای�“گرگور�مندل”)2(
]متّخصص�علم�توارث�)ژنتیک(�و�گیاه�شناس�اتریشی[،�
که�به�ظهوِر�شاخه�ی�هیجان�انگیز�و�جدیدی�از�زیست�
تواُرث� علم� کارشناسان� شد،� منجر� )بیولوژی(� شناس�
نژادهای� افراد� ازدواج�میان� )ِژنِتیک(�هشدار�دادند�که�
و� ناسازگاری� بروز� به� تواند� می� هم”� از� دور� “بسیار�
ناهماهنگی�هائی�بیانجامد�که�آنان�آن�را�“ناهماهنگی�
َدِونپورت”)3( بِِندیکت� “چارلز� نامید�������ند�� می� ِژنِتیکی”�
ترین� معروف� از� یکی� و� آمریکائی� شناس� ]زیست�

محققان�عصر�خویش[�بر�مبنای�مشاهدات�و�مطالعات�
از� فردی� اگر� که� کرد� مطرح� را� اندیشه� این� خویش�
اسکاتلند� قامت�چون�مردم� بلند� انسان�های� نژاد� یک�
نژادی�ریز-�ُجّثه�چون�مردم�جنوب� از�مردم� با�فردی�
ایتالیا�ازدواج�کند،�ممکن�است�فرزند�این�دو�ژِن�اندام�
و�اعضای�بزرگ�داخلی�را�از�پدر�یا�مادر�درشت�اندام�و�
ژِن�پیکر�را�از�پدر�یا�مادر�ریز-�ُجّثه�به�ارث�ببرد�و�در�
او�سازگار� با�ُجّثه�ی�ریز� او� اندام�داخلی�بزرگ� نتیجه�
و�هماهنگ�نباشد��البته�این�تئوری�برای�مّدت�زمانی�
اّما�کوتاه�زمانی� باور�کردنی�نماند� اعتنا�و� دراز�درخور�
بعد�جای�این�گونه�نظریّه�ها�را�نظریّه�هائی�گرفت�که�
رد�کردن�شان�از�سهولت�کم�تری�برخوردار�بود��برای�
را� نظر� این� اجتماعی� علوم� عالمان� از� گروهی� مثال،�
مطرح�و�از�آن�دفاع�می�کردند�که�فرزندان�حاصل�از�
ازدواج�های�میان-�نژادی�توانائی�های�روحی�و�هوشی�

کم�تری�از�هر�یک�از�والدین�خود�دارند�
بطن� در� ها� مدت� هائی� نطریّه� چنین� که� چند� هر�
جامعه�ی�علمی�به�نحوی�گسترده�مطرح�و�مورد�توّجه�
سیاست� دادن� جلوه� ُعَقالئی� و� توجیه� برای� و� بوده�
گرفته� قرار� استفاده� مورد� نژادی� ی� سرکوبگرانه� های�
است،�امروزه�به�مقیاسی�چشمگیر�وزن�و�اعتبار�خود�
را�از�دست�داده�است��با�وجود�این،�برغم�آن�که�هیچ�
ازدواج�های� ثابت�کند�که� دلیلی�در�دست�نیست�که�
میان-�نژادی�منشاء�یا�عامل�ناهماهنگی�از�هر�نوِع�آن�

ایدئولوژی نژاد پرستی: سوء استفاده از علم برای توجیه تبعیض های نژادی

ویلیام�ایچ�تاِکر�-�فواد�روستائی
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ِژنِتیکی� ناسازگاری� یا� ناهماهنگی� ی� اندیشه� باشد،�
هنوز�بکلّی�از�بین�نرفته�است��همین�چند�سال�پیش،�

ی� برجسته� متخصص� و� دانشمند� ویتنی”)4(–� “ِگلید�
ِژنِتیِک� “انجمن� پیشین� رئیس� و� )ِژنِتیک(� توارث� علم�
رفتاری”�–�مدعی�شدکه�ازدواِج�میان-�نژادی�)نژادهای�
دور�از�هم(�می�تواند�به�ترکیبات�ِژنتیکِی�زیانباری�در�
بیماری� از� ای� گسترده� طیف� او� شود�� منجر� فرزندان�
های�مبتالبه�آمریکائیان�آفریقائی�تبار)سیاهپوستان(�و�
میزان�باالی�مرگ�و�میر�نوزاداِن�آنان�را�به�عنوان�شاهد�
و�مثال�هائی�از�تأثیر�“ناسازگاری�های�دورگه”�اِی�ناشی�
به� ها� ژن� این� کرد�� مطرح� سفیدپوستان� های� ژن� از�
علِت�رعایِت�قاعده�ی�موسوم�به�“یک�قطره”�ناشناخته�
مانده�بودند�زیرا�بر�اساس�این�قاعده�همه�ی�دورگه�ها�
قاعده�ی� اساس� ]بر� رفتند�� می� شمار� به� سیاهپوست�
مشهور�وموسوم�به�“یک�قطره”�که�در�بسیاری�از�ایاالت�
جنوبی�آمریکا�رواج�داشت،�تنها�کافی�بود�که�یکی�از�
نیاکان��هر�َقَدر�دور�یک�نفر�سیاه�پوست�بوده�باشد�تا�
او�نیز�سیاه�پوست�محسوب�شود��بدین�ترتیب�معلوم�
می�شد�که�او�کجا�می�تواند�زندگی�کند،�به�چه�شغلی�
بپردازد�و�آیا�می�تواند�با�یک�سفید�پوست�ازدواج�کند�
یا�حّتی�در�ارتباط�باشد�یا�نه��اّما�بر�خالِف�این،�“یک�
قطره”�خون�سفید�پوست�نقشی�مشابه�در�تعیین�نژاد�

نداشت��توضیح�مترجم�[
جای�تعجبی�نیست�که�“گلید�ویتنی”�به�گونه�ای�
مرتب�و�منظم�چنین�باورهائی�را�در�مقابل�گروه�های�
با� بار�هم�در�کنفرانسی� “نئونازی”�مطرح�کرده�و�یک�
هدف�انکار�هولوکاست�یهودیان�را�به�توطئه�چینی�برای�
به� سفیدپوستان� تشویق� طریق� از� سفید� نژاد� تضعیف�
گسترش�و�توسعه�ی�برابری�سیاسی�سیاهان�و�سفیدان�

متهم�کرده�است�
تبعیض� علمی� توجیه� های� گرایش� از� دیگر� یکی�
براین�اصل�استوار�شده�که�پیشداوری�ها� های�نژادی�
برای� و� است� طبیعی� هائی� پدیده� نژادی� تعّصبات� و�
حفظ� راستاِی� در� کارآمد� تکامِل� � یک� رونِد� تضمین�
دیدگاه،� این� اساس� بر� است�� ضروری� نژادی� خلوص�
تکامل�اعمال�کننده�ی�تأثیری�گزینشی�است�که�گروه�
های�انسانی�و�نه�افراد�این�گروه�ها�را�در�بر�می�گیرد�
دیگر� یک� با� که� کند� می� مکلّف� را� نژادها� امر� این� و�
به� یکسانی�خود� و� همگنی� و�ضمن�حفظ� درنیامیزند�
انسان�شناس� یک� کنند�� تکامل�کمک� رونِد� پیشرفِت�

که�به�این�اندیشه�باور�دارد�از�گرایِش�“عدم�اعتماد�به�
اعضای�نژادهای�دیگر�و�دورنگه�داشتن�خود�از�آنان”�به�

عنوان�گرایشی�طبیعی�و�یکی�از�ستون�های�بنیادین�
ترین� رایج� که� این� سرانجام� گوید�� می� سخن� تمّدن�
از� دفاغ� و� توجیه� در� علم� از� استفاده� سوء� برای� شیوه�
تبعیض�نژادی�توّسل�به�این�اندیشه�بوده�که�بعضی�از�
گروه�های�انسانی�به�طور�نظام�مند�)سیستماتیک(�از�
دیگران�در�عرصه�ی�خصلت�ها�و�ویژگی�های�رفتاری�
�این� و�معرفتی�در�سطحی�پائین�تر�قرار�دارند��البته�ردِّ
نظریه�به�معنای�انکار�تفاوت�ها�میان�گروه�های�مختلف�
به� کس� هیچ� کنون� تا� که� است� این� مهم� اّما� نیست�
تفاوت� این� میاِن� که� است� نرسیده� گیری� نتیجه� این�
ها�و�اصِل��برابری�اجتماعی�و�سیاسی�افراد�و�گروه�ها�

ارتباطی�وجود�داشته�باشد�
به�رغم�آن�چه�گفته�شد،�سوء�استفاده�از�این�گونه�
اّدعاها�و�نظریّه�پردازی�ها�در�راستای�اهداف�سرکوب�
تاریخی�دور�و�دراز�دارد��در�بیست�و�پنج�سال� گرانه�
اول�سده�ی�بیستم،�انجام�نخستین�تست�ها�یا��آزمایش�
که� چرا� شد� منجر� هائی� نگرانی� بروز� به� هوش� های�
از� علمی�حکایت� های� آزمایش� اصطالح� به� این� نتایج�
آن�داشت�که�اروپائیان�جنوب�و�شرِق�این�قاّره�نه�تنها�
از�همتایان�شمالی�خود�هوش�کم�تری�دارند�بلکه�فاقد�
توانائی�حکومت�برخود�هستند��شماری�از�دانشمندان�
برجسته�و�پرآوازه�ادعا�می�کردند�که�سرنوشِت�از�پیش�
تعیین�شده�ی�اروپائیان�شمال�این�قاره�به�خاطر�بهره�
ی�هوشی�باال�و�اعتماد�به�نفس�و�عزم�راسخ��و�خصلت�
نژادها�ست�� دیگر� بر� آنان�سلطه� )ِژنتیکی(� ارثی� های�
بر� جدل� و� جنجال� بیستم،� ی� سده� دوم� ی� نیمه� در�
سِر�خصلت�ها�و�ویژگی�های�هوشی�و�قّوه�ی�تشخیص�
متمرکز� نژادها� دیگر� با� مقایسه� در� سیاهان� بر� بیشتر�
بود�و�هدف�از�این�کار�هم�چیزی�جز�تضمیِن�ادامه�و�
حفظ�جداسازی�قانونی�سیاهان�از�سفیدان�در�آمریکا�
نژادها�در� بر�دیگر� و�سلطه�ی�سفیدپوستان� برتری� و�

افریقای�جنوبی�نبود�
نامدار�ترین�پژوهشگری�که� امروز�برجسته�ترین�و�
فیلیپ� “ِجی�� کند� می� تأکید� نژادی� های� تفاوت� بر�
راشتون”)۵(،�روان�شناس�کانادائی�و�مؤلِف�کتابی�زیر�
تاریِخ� از� اندازی� چشم� �: رفتار� و� تکامل� “نژاد،� عنوان�
جلب� و� نفوذ� اِعماِل� برای� نویسنده� است�� زندگی”�
پشتیبانی�همکاران�خود�و�دیگر�هوادارانش�ده�ها�هزار�

نسخه�از�متنی�کوتاه�شده�از�کتاب�را�به�ابتکار�شخصی�
بر� پیشگفتاری� در� است�� کرده� پخش� آنان� بین� خود�
این�متن�کوتاه�شده،�نویسنده�قول�می�دهد�که�نشان�
دهد�چرا�نژادهای�مختلف�از�نظِر�درصد�جنایت،�توانائی�
یادگیری�و�شیوِع�بیماری�ایدز�در�میان�شان�با�یک�دیگر�
تفاوت�دارند��در�ادامه�او�بر�این�نکته�انگشت�می�گذارد�
که�رفتار�سیاهان�خواه�در�افریقا�خواه�در�بیرون�از�این�
قاّره�بازتاب�چیزی�است�که�او�از�آن�به�عنواِن�“قانون�
پایه�ای�تکامل”�یاد�می�کند��بنا�بر�ادعای�“راشتون”،�
بر�مبنای�این�قانون�استراتژی�یا�راهبرد�تولید�مثل�به�
تکامل�هوشی�وابسته�است��به�این�ترتیب�که�هر�چه�
خانواده� کودکاِن� شمار� باشد� باالتر� هوشی� تکامل� این�
کم�تر�و�سرمایه�گذاری�در�تخصیص�زمان��و�کوشش�
برای�مراقبت�از�آنان�بیشتر�خواهد�بود��این�روان�شناس�
مردم� با� مقایسه� در� سیاهان� گوید� می� آنگاه� کانادائی�
آسیا�و�قفقاز�فعالّیت�جنسی�باالتر�و�بیشتری�دارند�و�از�
آنان�ستیزه�جوتر�و�پرخاشگرتر�هستند�اّما�در�مهار�یا�
کنترل�خویش،�سازمان�دهی�های�پیچیده�ی�اجتماعی�
و�ثباِت�خانوادگی�از�توانائی�کم�تری�نسبت�به�آن�دو�
گروه�برخوردارند��“راشتون”�نیز�مانند�“گلید�ویتنی”�از�
بوده� هائی� سازمان� ی� ها� همایش� محبوِب� سخنراناِن�
و�پشتیبان�سیاست�هائی�هستند�که� است�که�حامی�

هدف�شان�قانونی�کردن�برتری�سفید�پوستان�است�
پس�از�جنگ�جهانی�دوم،�دو�کنفرانس�بین�المللی�با�
شرکت�دانشمنداِن�برخوردار�از�شهرت�و�مقبولّیت�بین�
المللی�تحت�اِشراف�سازمان�علمی،�تربیتی�و�فرهنگی�
ملل�متحد�)یونسکو(�برگزار�و�هر�یک��بیانّیه�هائی�در�
مورد�نژاد�صادر�کرد��هر�چند�در�این�بیانّیه�ها�تفاوت�
هائی�جزئی�در�مورد�دیدگاه�ها�و�برداشت�های�شان�
مادرزادی”�وجود� یا� “تفاوت�های�فطری� با� ارتباط� در�
داشت،�هر�دو�گروه�با�هم�اتفاق�نظر�داشتند�که�برابری�
به�عنوان�یک�اصِل�اخالقی�و�برخورداری�کلّیه�ی�افراد�
برداشِت� و� گیری� نتیجه� برهیچ� برابر� از�حقوق� جامعه�
علمی�ناشی�از�خصلت�ها�و�ویژگی�های�نژادی�استوار�
باید� نیز� آینده� در� گیری� موضع� این� نیست�� و� نبوده�
ی� پهنه� در� مان� تحقیقات� و� تأماّلت� در� ما� راهنمای�

نژاد�و�علم�باشد�
شده� مطرح� های� نظریّه� و� ها� تئوری� که� چند� هر�
دانشمندان� اعتنای� و� توّجه� مورد� امروز� مقاله� این� در�
به� باید� آیا� که� نیست� این� هم� اساسی� مسأله� نیست،�
و� اساسی� مسأله� نه؛� یا� پرداخت� ها� تئوری� گونه� این�
بنیادین�این�است�که�چنین�ادعاهای�علمی�اّعم�از�این�
هیچ� باید� نه� یا� است� معتبر� و� نه� یا� دارد� واقعّیت� که�
ارتباطی�با��اصول�و�حقوق�مندرج�در�اعالمّیه�ی�جهانی�

حقوق�بشر�نداشته�باشد�
____________________________

*برگرفته�از�تارنمای�سازمان�ملل�متحد
�)6( تاِکر«� ایچ�� ویلیام� مقاله�»� این� **نویسنده�ی�
َکمدِ����������������������������ن”)۷(� “راتِگرز-� دانشگاه� در� شناسی� روان� استاد�
و� کارها� در� پژوهش� و� مطالعه� کارشناس� و� آمریکا�
که� است� اجتماعی� علوم� دانشمندان� از� دسته� ان� آثاِر�
کارهای�شان�در�خدمِت�پشتیبانی�و�دفاع�از�سیاست�

های�اجتماعی�سرکوبگرانه�است�
George�M��Fredrickson�–)۱(

Gregor�Mendel�–)2(
Charles�Benedict�Davenport�–)3(

Glayde�Whitney�–)4(
Philippe�Rushton�–)۵(

Willialm�H��Tucker�–)6(
Rutgers�University-Camden�–)۷(

توجیه  برای  پسند  اصطالح محکمه  به  تبییِن علمی  نوع  کّلی سه  به طور 
است.  تاریخی طوالنی  دارای  یک  هر  که  ارائه شده  نژادی  های  تبعیض  از  دفاع  و 
استدالل یکی از این سه گونه بر این اّدعا استوار شده که اختالط نژادها در بردارنده 
ی خطرهای  زیست شناسانه )بیولوژیکی( است. در حقیقت با تکیه بر همین ادعا 
و اعتقاد بود که در ایاالت متحده ی آمریکا و افریقای جنوبی  ِطیِّ سالیان متمادی 
ازدواج های »میان- نژادی« قا نوناً ممنوع بود. یکی از دالیلی که در تأییِد این اّدعا  در 
اواسط سده ی نوزدهم توّسط پزشکان ارائه شد این بود که بچه های دورگه به دلیل 
خون مختلط خود بیش از هریک از والدین در معرض ابتال به بیمار بودند و از همین 
رو به نحوی استثنائی عمری کوتاه داشتند.افزون بر این بنا بر اّدعای انسان شناسان 
)آنتروپولوگ ها( برجسته ی آن زمان، ازدواج های میان- نژادی به کاهش زایندگی 

یا نازائی کامل منجر می شد.
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پانزده�سال�پیش،�درست�در�چنین�روزهایی،�مناطق�
کردنشین�ایران�تابستان�گرمی�را�پشت�سر�میگذاشت،�
کردستان�هم�مثل�اکثر�نقاط�ایران�تابستانهای�گرمی�
دارد�اما�تیر�و�مرداد�سال��۸4دو�تفاوت�عمده�داشت�
توجهی� بی� با� که� جمهوری� ریاست� انتخابات� اوال�
کردهای�دلزده�از�اصالحات�مواجه�شده�بود�با�پیروزی�
ثانیا�ماجرای� و� بود� پایان�رسیده� به� تازه� نژاد� احمدی�
کشته�شدن�یک�جوان�مهابادی�بنام�شوانه�سیدقادری�
توسط� شهر� سطح� در� اش� جنازه� گرداندن� سپس� و�
نیروی�انتظامی�برای�دادن�درس�عبرت�به�مردم�کرد،�
را�دستخوش� مناطق� این� تمامی� ای� سه-�چهار�هفته�
ناآرامی،�صحنه�اعتراضات�و�مثل�همیشه�سرکوب�های�

خونین�حکومتی�کرده�بود�
آنروزها�مثل�االن�شبکه�های�اجتماعی�از�نفوذ�باالیی�
برخوردار�نبودند�ولی�با�همه�اینها�اکثر�نقاط�کشور،�کم�
و�بیش�در�جریان�وقایع�بودند�اما�متاسفانه�حمایتی�در�
سطح�ملی�از�این�حرکت�مدنی�صورت�نگرفت!�و�بعد�از�
مدتی�هم�به�فراموشی�سپرده�شد�گویی�همانگونه�که�
اولین�زهرچشمِ��بر�سرکار�آمدن�اصالح�طلبان�را�کردها�
با�سرکوب�خونین�اسفند��۷6که�در�اعتراض�به�ربودن�
شهرهایشان� در� ترکیه،� دولت� توسط� اوجاالن� عبداهلل�
بایست�رفتن�رئیس�جمهور� نیز�می� اینبار� بودند� داده�
اصالح�طلب�را�دوباره�با�ریختن�خون�جوانان�کرد�بدرقه�

ای�به�یادماندنی�می�کردند�
سایر� نخبگان� و� عادی� مردم� توجهی� کم� داستان�
های� رنج� و� ها� تبعیض� ها،� چالش� به� ایران� مناطق�
کردستان،� مانند� مناطقی� مدنی� فعاالن� مضاعف�
بلوچستان�و…�البته�داستانی�است�تکراری�که�نمونه�به�
روز�و�توییتری�آن�را�در�همین�عدم�همراهی�سراسری�
با�هشتگ�#تبرئه_زارا_محمدی،�معلم�جوان�سنندجی�
قصد� به� جمعیت� و� دسته�� تشکیل� اتهام� به� ظاهرا� که�
برهم�زدن�امنیت��ملی�اما�در�اصل�بدلیل�آموزش�زبان�
مواجه� حبس� سال� ده� سنگین� حکم� صدور� با� کردی�

شده�است،�بازهم�دیدیم�
موهایم� بر� تجربه� آسیاب� گرد� هنوز� که� آنروزها�
مملکت� و� ملک� اصالِح� گرو� در� دل� و� بود� ننشسته�
استاندار� دعوت� به� که� بودم� کسانی� از� یکی� داشتم�

مقابل� در� کردستان،� وقِت�
این� کننده� بررسی� هیأت�
نمایندگان� از� متشکل� موضوع�
ملی� امنیت� کمیسیون� عضو�
استان� نمایندگان� مجلس،�
نمایندگانی� کردنشین،� های�
اطالعات،� های� وزارتخانه� از�
که� � دادستانی�کشور� و� کشور�
به� تا� بودند� آمده� منطقه� به�
علل� بررسی� به� قول�خودشان�
ها� ناآرامی� این� های� ریشه� و�
هم� گزارشی� البته� و� بپردازند�
بدهند،� عالیرتبه� مقامات� به�

نظرات�خودم�را�ارائه�نمودم�
نوشتن� درخواست� میهن� ماهنامه� دوستان� وقتیکه�
های� اعتراض� مناسبت� به� تبعیض� زمینه� در� مطلبی�
کردند،� فلوید� جورج� شدن� کشته� به� وطنی� و� جهانی�
نمی�دانم�چرا�ناخودآگاه�به�یاد�آن�ماجرا�افتادم!�شاید�
یک�شباهت�شکلی�دلیل�آن�بوده�است؛�هر�دو�قربانی�
خشونت�عریان�و�سمبلیک�پلیس�شده�بودند�و�هر�دو�
مظهر�نوعی�از�تبعیض�در�جامعه�های�خودشان�هستند�
یا�شاید�دلیل�اش�تداعی�معانی�با�همان�جمله�مشهور�
گفته� فلوید� جورج� در�سوگ� که� بود� ای� خامنه� آقای�
بود�مردم�را�می�کشند�و�زبانشان�هم�دراز�است�و�من�
آنجا�خودم�دیدم�که�چگونه�مردم�کرد�را�می�کشتند�و�
زبانشان�هم�دراز�بود،�شاید�هم�رفتار�قلدرمابانه�ترامپ�
به� حاضر� که� پوست� سیاه� یک� قضیه�کشته�شدن� در�
عذر�خواهی�نشد�و�سیر�اعتراضات�خشونت�بار�بعدی�را�
رقم�زد،�باعث�این�تداعی�معانی�شد�نمی�دانم�شاید�هم�
دلیل�آن�این�است�که�هنوز�هم�فکر�می�کنم�زانویی�
راه�تنفس� ایرانی�فشرده�می�شود�و� اقوام� روی�گردن�
آنها�را�مسدود�کرده�است�و�سایر�هموطنان�بی�تفاوت،�
تنها�نظاره�گر�هستند�در�حالیکه�گذار�به�دمکراسی�در�
ایران�بدون�چاره�یابی�برای�این�تبعیض�ها�و�ستم�های�

مضاعف،�خیالی�بیش�نیست�
مرداد��۸4گذشته� از� زمان�طوالنی� این�درست�که�
هیچ� هنوز� ایرانی� اقوام� وضعیت� تنها� نه� متاسفانه� اما�

بلکه�اوضاع�به�نسبت�آنروزها�بدتر�هم� تغییری�نکرده�
که� نباشد� بد� شاید� گفتم� همین� بخاطر� است،� شده�
همان�مطالبی�که�در�آن�جلسه�بیان�کردم�را�بار�دیگر�
تکرار�کنم�با�این�تفاوت�که�اینبار�مخاطب�آن،�حکومت�
)بقول� دانم� می� رفتنی� را� آنها� که� چه� نیست� فقیهان�
معروف�دیر�و�زود�دارد�اما�سوخت�و�سوز�ندارد(�بلکه�
در�شکل� که� هستند� هموطنانی� و� نخبگان� مخاطبانم�
با�خود� ایران�نقش�خواهند�داشت�� آینده� نظام� گیری�
هنوز� اما� تکراری،� های� حرف� این� شاید� که� پنداشتم�
مصداق�داِر�من،�بتواند�در�پیدا�کردن�درمان�برای�این�
درد�کهنه�نقشی�کوچک�در�حد�روشنگری�داشته�باشد��
تبعیض،�تبعیض�است�و�دردناک،�حال�چه�در�آمریکا�
باشد�و�چه�همین�جا�بیخ�گوش�خودمان�در�کردستان�

یا�سیستان�و�بلوچستان
و�اگر�به�قول�علما�واکنش�نسبت�به�تبعیض�و�ستم�
و�کشور� خانه� در� است�پس� دنیا�مستحب� آنسوی� در�
به� بهتر�و�عادالنه،� به�زیست� برای�رسیدن� و� خودمان�

طریق�اولی،�واجب�است�
فیلم� از� ویرایش،� و� تلخیص� اندکی� با� را� زیر� متن�
محل� در� گفته،� پیش� هیئت� حضور� در� سخنانم�
تحقیق� برای� �۸4 سال� در� که� کردستان� استانداری�
سیدقادری� شوانه� شدن� کشته� از� پس� وقایع� درباره�

تشکیل�شده�بود،�استخراج�کرده�ام�
خونبار� حوادث� این� بروز� باعث� که� آنچه� ظاهر� در�

از جورج فلوید در میناپولیس تا شوانه سیدقادری در مهاباد
ئاالن�توفیقی
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که� است� مهابادی� جوان� یک� کشته�شدن� است� شده�
برخی�از�مسئوالن�در�مورد�او�اتهاماتی�را�مطرح�کرده�
بود،� می� نیز� درست� وارده� اتهامات� اگر� حتی� که� اند،�
توسط� وی� کشته�شدن� و� قضیه� این� با� برخورد� نحوه�
نیروهای�انتظامی�فاقد�هرگونه�توجیه�قانونی�و�حقوقی�
خطای� زمینه� این� در� که� رسد� می� بنظر� و� باشد� می�
آشکار�و�تخلف�از�مقررات�موجود�صورت�گرفته�است�

عدم�برخورد�صحیح�با�این�موضوع�و�سپس�اصرار�بر�
صحت�آن،�زمینه�های�بروز�ناآرامی�اولیه�در�مهاباد�و�
پس�از�آن�گسترش�به�سایر�شهرهای�مناطق�کردنشین�
را�فراهم�نمود�و�شاید�در�همان�لحظات�اولیه�ماجرا،�اگر�
به�درخواست�منطقی�و�به�حق�مردم�و�نخبگان�مهاباد�
پاسخ� آنها� با� قانونی� برخورد� و� متخلفین� معرفی� برای�
امروز� زیانبار� و� تلخ� وقایع� شاهد� شد� می� داده� مثبت�

نمی�بودیم�
که� است� این� رسد� می� نظرم� به� که� دیگری� نکته�
متأسفانه�در�کشورمان�عادت�به�عذرخواهی�و�پذیرش�
فرهنگ� چنین� و� نداریم� را� اشتباهاتمان� مسئولیت�
مترقی�و�اثرگذاری�در�حاکمیت�نیز�بسیار�کمرنگ�بوده�
و�نمونه�های�عینی�از�آن�را�سراغ�نداریم��اگر�مسئولین�
به�جای�توجیه�قضایا�و�پرهیز�از�اطالع�رسانی�شفاف�و�
صریح�می�پذیرفتند�که�کشته�شدن�یک�جوان�با�هر�
سابقه�و�اتهامی�به�شکل�اتفاق�افتاده�در�مهاباد�اشتباه�
بر� و� از�مردم�پوزش�می�طلبیدند� بابت� این� از� و� بوده�
برخورد�قانونی�با�متخلفین�تأکید�می�کردند�در�کنترل�
ناآرامی�ها�و�جلوگیری�از�گسترش�آن�بسیار�مؤثر�واقع�

می�شد�
خونبار� بعضاً� و� تلخ� اتفاقات� اما�محدود�کردن�علت�
چند�هفته�اخیِر�مناطق�کردنشین،�تنها�به�قضیه�کشته�
شدن�یک�جوان�مهابادی�که�موارد�مشابه�آن�حتی�با�
ماهیت�تحریک�کننده�تر�در�سایر�نقاط�کشور�نیز�وجود�
انگاری�است��برای�ریشه�یابی�این� داشته�است،�ساده�
قضایا�باید�به�بررسی�علل�عمقی�تر�مشکالتی�پرداخت�
تبعیض� است�� منطقه� مردم� گریبانگیر� سالهاست� که�
آشکار،�انکار�هویت�قومی،�بی�عدالتی�و�توسعه�نیافتگی�
مزمن� اعتمادی� بی� بروز� موجبات� که� هستند� عواملی�
میان�کردها�و�حاکمیت�و�وقایعی�مشابه�آنچه�اخیراً�رخ�

داد�را�فراهم�نموده�است�
فراموش�نکنیم�که�به�نظر�بسیاری�از�جامعه�شناسان�
از� برخورداری� در� تساوی� اصل� رعایت� و�عدم� تبعیض�
ها� نهضت� تأسیس� ها،� آشوب� بروز� سرمنشأ� حقوق،�

به� نخواهیم� اگر� حتی� و� است� بوده� ها� انقالب� بروز� و�
به�توصیه�های�دینی� تفاسیر�مدرن�تن�دهیم�حداقل�
امکان� که� است� آمده� احادیث� در� که� بسپاریم� گوش�
از�شرایطی�است� بیشتر� تداوم�حکومت�در�کفر�بسیار�

که�در�آن�ظلم�روا�داشته�می�شود�
کنیم� تصور� اگر� است� استراتژیک� خطای� یک� این�
عربها(،� هاو� بلوچ� کردها)یا� � بودن� ایرانی� دلیل� به�
غلط� های� سیاست� بر� پافشاری� و� موجود� وضع� ادامه�

و�تبعیض�آمیز�گذشته�همچنان�کارساز�و�مفید�خواهد�
جهانی� امواج�سهمگین� ای،� منطقه� تحوالت� زیرا� بود��
و� ایرانی(� اقوام� شدن،�افزایش�خودآگاهی�کردها)و�کال�
جلب�توجه�جهانیان�به�مسایل�آنها�شرایط�جدیدی�را�

به�وجود�آورده�است�
یکی�از�مهمترین�ریشه�های�بحران�در�این�مناطق،�
انکار�هویت�کردها�است��ما�باید�به�این�سئوال�اساسی�
پاسخ�دهیم�که�اگر�کردها�ایرانی�هستند،�انکار�هویت�
قومی�و�سیاست�هایی�که�آشکارا�چنین�مسئله�ای�را�
باشد؟� داشته� تواند� می� توجیهی� چه� زنند� می� دامن�
سیاست�هایی�که�زمینه�های�بروز�تبعیض�و�ستم�در�
ابعاد�مختلف�فرهنگی،�اجتماعی،�اقتصادی�و�سیاسی�را�

فراهم�نموده�اند�
مختلف� های� قومیت� انکار� های� ترویج�سیاست� آیا�
را� ایران� کلیت� تضعیف� های� زمینه� نهایت� در� ایران�
فراهم�نخواهد�آورد؟�زیرا�به�باور�بسیاری،�هویت�ایرانی�
های� هویت� جمع� حاصل� و� برآیند� جز� نیست� چیزی�

مختلف�و�متنوع�قومی�موجود�در�جغرافیای�ایران�
بدون�شک�تداوم�سیاست�های�انکار�قومی�باتوجه�به�
شرایط�امروز�دنیا�و�ایران�کارکردهای�خود�را�از�دست�
داده�است�و�نتایج�اعمال�آنها�بروز�پدیده�هایی�مشابه�

حوادث�اخیر�خواهد�بود�
بنظر�بنده�سیاست�های�انکار�هویت�قومی�منجر�به�
بروز�تبعیض�ها�و�بی�عدالتی�های�فراوانی�شده�است�
که�در�ابعاد�مختلف�می�توان�به�نمونه�های�متعددی�در�
مناطق�کردنشین�)�بعنوان�مشت�و�نمونه�ای�از�خروار�

سایر�مناطق�قومی�ایران(�اشاره�کرد:
مدیریت� بدانید� که� است� جالب� مذهبی،� بعد� در�
منطقه� جمعیت� اکثریت� که� سنت� اهل� مذهبی� امور�

است�� تشیع� اهل� روحانیون� با� دهند� می� تشکیل� را�
ترین� دورافتاده� جماعت� امام� تعیین� مثال� عنوان� به�
روستای�این�مناطق�توسط�مرکزی�انجام�می�شود�که�

مسئولیت�آن�بر�عهده�یک�فرد�شیعه�است�
بر� اساسی� قانون� تأکید� علیرغم� فرهنگی،� بعد� در�
این� زبان�کردی�در�مدارس�و�مراکز�آموزشی� آموزش�
مهم�هرگز�امکان�عملی�شدن�نیافته�است��امکانات�الزم�
برای�انتشار�نشریات�محلی�و�چاپ�کتاب�به�زبان�کردی�

در�حداقل�ممکن�قرار�دارد�
در�بعد�اقتصادی،�مناطق�کردنشین�براساس�شاخص�
های�توسعه�ای�در�رده�آخر�استان�های�کشور�قرار�می�

گیرند�و�بیکاری�و�فقر�بیداد�می�کند�
حاکمیت،� ساختار� در� مشارکت� و� سیاسی� بعد� در�
این� است� شده� کردها� نصیب� هیچ� به� نزدیک� سهمی�
در�حالی�است�که�به�غیر�از�رهبری،�ریاست�جمهوری�
یا� و� قانونی� محدودیت� هیچ� قضاییه،� قوه� ریاست� و�
شرعی�برای�حضور�کردها�و�اهل�سنت�در�سایر�سطوح�

مدیریت�ارشد�کشور�وجود�ندارد�
جمعیت� تشکیل� و� تحزب� امکان� اجتماعی� بعد� در�

هایی�با�محور�قومی�تقریباً�غیرممکن�است�
که� دیگری� موارد� و� آشکار� های� تبعیض� این� همه�
فرصت�طرح�آنها�در�این�مجال�نیست�در�حالی�اتفاق�
می�افتند�که�اصول�متعددی�از�قانون�اساسی�جمهوری�
اسالمی�ناظر�بر�برابری�آحاد�ایرانیان�در�مقابل�قانون�و�
نفی�هرگونه�تبعیض�است�و�شاید�به�همین�دلیل،�اخیراً�
یکی�از�مسئولین�عالیرتبه�امنیتی�کشور)وزیراطالعات،�
آقای�یونسی(�در�مصاحبه�ای�ایران�را�به�عنوان�الگوی�
قابل�طرح�برای�سایر�کشورها�در�برخورد�با�قومیت�ها�

و�مذاهب�معرفی�کرده�بود!
برخی� مصاحبه،� همان� در� ایشان� اینکه� جالب� اما�
کاندیداهای�ریاست�جمهوری�و�جریان�ها�را�به�تشدید�
عملی� غیرقابل� های� قول� دادن� و� قومی� های� بحران�
کرده� متهم� اسالمی� جمهوری� نظام� قالب� در� شدن�

بودند!
اگر� این�سئوال�جدی�مطرح�است�که� اکنون�جای�
تبعیض�های�غیرقابل�انکار�موجود�که�تنها�به�مواردی�
از�آنها�اشاره�کردم،�در�قالب�قانون�اساسی�همین�نظام�
قابل�حل�نیستند�پس�چه�راه�حلی�برای�آنها�می�توان�

ارائه�داد؟
آیا�بی�توجهی،�سرکوب،�انکار�و�یا�راه�حل�هایی�از�
این�دست�منجر�به�تقویت�جریان�های�واگرا�و�خشونت�
مسالمت� طرح� بر� راه� بستن� آیا� شد؟� نخواهد� طلب�
آمیز�و�دمکراتیک�این�مطالبات�که�بنظر�من�همه�آنها�
به� دادن� میدان� نیز�هستند،� اساسی� قانون� بر� منطبق�
روش�های�سخت�و�افزایش�ناامیدی�به�حل�مسئله�کرد�

در�چارچوب�نظام�موجود�نخواهد�بود؟
جان�کالم�اینکه؛�برای�حل�»مسئله�کرد�)و�مسایل�
سایر�اقوام�ایرانی(��هیچ�راه�حلی�جز�توجه�به�مطالبات�
به�حق�و�قانونی�آنان�و�به�رسمیت�شناختن�هویت�قومی�
دمکراتیک� کشورهای� گرانسنگ� تجربه� ندارد�� وجود�
و� رشد� برای� فرصتی� به� ها� قومیت� مسئله� تبدیل� در�
توسعه�جوامع�خود�با�اتکاء�به�رفع�تبعیض�ها،�برقراری�
و� اجتماعی� و� سیاسی� های� آزادی� و�گسترش� عدالت�
روی� پیش� حاکمیت� ساختار� در� آنان� دادن� مشارکت�
ماست��فرصت�را�پیش�از�بروز�بحران�های�غیرقابل�حل�

غنیمت�بشماریم�

هنوز هم فکر می کنم زانویی روی گردن اقوام ایرانی فشرده می شود و راه 
تنفس آنها را مسدود کرده است و سایر هموطنان بی تفاوت، تنها نظاره گر هستند، 
در حالی که گذار به دمکراسی در ایران بدون چاره یابی برای این تبعیض ها و ستم 
های مضاعف، خیالی بیش نیست. تبعیض، تبعیض است و دردناک، حال چه در آمریکا 
باشد و چه همین جا بیخ گوش خودمان در کردستان یا سیستان و بلوچستان. اگر به 
قول علما واکنش نسبت به تبعیض و ستم در آنسوی دنیا مستحب است پس در خانه 
و کشور خودمان و برای رسیدن به زیست بهتر و عادالنه، به طریق اولی، واجب است. 

داستان کم توجهی مردم عادی و نخبگان سایر مناطق ایران به چالش ها، 
تبعیض ها و رنج های مضاعف فعاالن مدنی مناطقی مانند کردستان، بلوچستان و... 
البته داستانی است تکراری که نمونه به روز و توییتری آن را در همین عدم همراهی 
#تبرئه_زارا_محمدی، معلم جوان سنندجی که ظاهرا به اتهام  سراسری با هشتگ 
تشکیل دسته  و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت  ملی اما در اصل بدلیل آموزش زبان 

کردی با صدور حکم سنگین ده سال حبس مواجه شده است، بازهم دیدیم.
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واقع� در� � نیست� ویژگی�کشور�خاصی� پرستی� نژاد�
یک�معضل�جهانی�است�منتها�با�ابعاد�و�درجات�و�فرم�
را� نمودش� مختلف� کشورهای� در� که� گوناگون� های�
اجتماعی،� های� جنبه� واقع� در� نژادپرستی� بینیم�� می�
تاریخی،�اقتصادی،�آموزشی،�روان�شناختی�و�حتی�تا�
حدی�نورولوژیک�دارد���نژادپرستی�به�تمایل�و�گرایش�
طبیعی�انسان�ها�به�خصوص�به�جوامع�اولیه�انسانها�که�
روابط�خونی�داشتند�و�گروههای�در�واقع�خانوادگی�و�
خونی�بودند،�برمیگردد��به�گرایش�درون�گروهی،�یعنی�
یک� براساس� هستند� گروه� درون� که� افرادی� ترجیح�
نوع�آشنا�پذیری�و�غریبه�هراسی�مربوط�است��ترجیح�
خودی�به�غیرخودی���بعدها�که�جوامع�پیچیده�تر�می�
شوند�انواع�تفاوت�ها،�قشربندی�ها�و�گونه�گونی�ها�در�
جوامع�پیچیده�تر�و�وسیع�ترو�به�خصوص�شهری�شده�
پیچیده�شدن�ساختار� و� تکنولوژی� پیشرفت� با� همراه�
کارکرد� نحوه� به�خصوص� و� و�سیاسی� اجتماعی� های�
قدرت،�ایجاد�می�شود��در�اینجا��نکته�مهم�مسئله�قدرت�
است�و�»نژاد«�در�واقع�در�پروسه�تاریخی�تبدیل�میشود�
و� قدرت� مراتب� یا�سلسله� مبانی�هیرارشی� از� یکی� به�
میشود،� نامطلوب� شرایط� وقتی� جامعه�� در� سلطه�
افراد� یا� شود� می� مطرح� منابع� محدودیت� مخصوصا�
در�جامعه�در�گروههای�مختلف�به�رقابت�بر�سر�منابع�
احساس� و� می�افتند� خود� زیستی� محیط� مایحتاج� و�
ناامنی�و�ضیق�منابع�می�کنند�طبعاً�تفاوت�های�گروهی�
عمده�تر�می�شوند�یا�بستری�می�شوند�برای�ربط�دادن�
در� مثال� گروهی�� های� تفاوت� آن� به� جامعه� مشکالت�
را� همه� داشت� جامعه� که� را� مشکالتی� نازی� آلمان�
کانالیزه�کردند�در�وجود�یهودی�ها،�کولی�ها�و�بعدها�
قربانی� را� آنها� و� و�حتی�همجنسگرایان� ها� کمونیست�
مشکالت�و�استیصال�و�اضطراب�های�خودشان�کردند�

تبعیض، ابزار اعمال قدرت
گاهی� بدانیم� که� گویم� کلی�می� به�طور� را� ها� این�
نژاد،�گاهی�یک�قومیت،�گاهی�مذهب،�گاهی�جنسیت�
،�و�گاه�طبقه�اجتماعی�مبنای�اصلی�تفرقه�ها�و�شکاف�
های�اجتماعی�می�شوند��البته�معموال�تقاطع�یا�تالقی�
همه�این�عوامل،�موقعیت�اجتماعی�یا�منزلت�یک�فرد�
در�سلسله�مراتب�قدرت�را�تعیین�میکند��و�بسا�اوقات�

هر�یک�از�این�عوامل�به�عنوان�
ابراز� برای� میروند� کار� به� ابزار�
منافع� تأمین� � برای� و� قدرت�
تفاوت� میان� در� حاکم�� گروه�
تفاوت� اگرچه� گروهی،� های�
رنگ� تفاوت� دلیل� به� نژادی�
اندام�� و� چهره� فیگورهای� و�
و� تر� مشخص� و� بارزتر� خیلی�
در� اما� هست� تر� رویت� قابل�
علمی� غیر� و� تر� تصنعی� واقع�
ترین�مبنای�تفاوت�های�انسانی�
است��تعصبات�و�طرد�و�دیگر�
غریبه� دیگرسازی،� ستیزی،�
در� ستیزی� خارجی� ستیزی،�

پذیرش،� رواداری،� تحمل،� یعنی� آن� برعکس� و� مقابل�
پلورالیسم� � همبستگی،� ،همکاری،� کثرت�گرایی� تکثر،�
و�چند�گونگی�که�الزمه��دموکراسی�هست؛��اینها�در�
با�هم�در�کشمکش�هستند�و� بخصوص�جوامع�مدرن�
را� ها� این�گرایش� تقریبا�در�همه�جوامع�هردو�سر� ما�
را� دیگر�ستیزی� و� تعصب� � از�یک�سو� یعنی� میبینیم�
تالش� دیگر� سوی� از� و� بینیم� می� مختلف� اشکال� در�
اجتماعی� و�مصلحین� و�شهروندان� ها� انسان� از� خیلی�
و� پلورالیسم� و� تکثر� برای� اجتماعی،� همبستگی� برای�

چندگانگی�و�پذیرش�آن�چندگانگی�ها�را�
برتری نژادی هیچ مبنای علمی ندارد

مبنای� ترین� تصنعی� گفتم� که� همچنان� نژاد�
جداسازی�هاست؛�چرا�تصنعی؟��چون�هیچ�گونه�مبنای�
علمی�طبیعی�و�ژنتیک�برای�برتری�یا�کهتری�نژادی�
سیاه� مثال� قدیمی،� تصورات� برخالف� یعنی� نداریم�
باشد� سیاهان� مخصوص� که� ویژه� ژن� چند� ها� پوست�
همه� در� آن� ژن� که� ها(� )رنگدانه� ها� پیگمنت� ندارند��
انسان�ها�وجود�دارد،�درجات�مختلفی�از�رنگ�پوست�
ایجاد�میکنند�که�در�انسان�های�مناطق�جغرافیایی�و�
آب�و�هوای�حاره�)استوایی(�در�فرایند�طوالنی�تاریخی�
درجات�تیره�تری�ازرنگ�پوست�را�ایجاد�کرده�اند��البته�
در�موارد�نادری�از�نقصان�ژنتیکی�که�آلبینیسم�نامیده�
میشود،�انسان�فاقد�رنگدانه�ها�یعنی�زال�به�دنیا�میاید)�

با�مو،�پوست�وچشم�بدون�رنگ(��واال�تفاوت�در�رنگ�
پوست�و�رنگ�یا�نوع�مو�و�فرم�اعضا�صورت�و�بدن�که�
قرارمیگیرند،� نژادی� های� بندی� دسته� مبنای� معموال�
انسا� به� رتبه�دادن� یا� بندی� برای�درجه� بنیاد�درستی�
ن�ها�در�زمینه�درجه�تعقل�و�هوش�و�امثال�آن�نیست�
البته�سالها�هم��در�علوم�اجتماعی�و�علوم�انسانی�و�
هم�در�زیست�شناسی�و�علم�ژنتیک،�نژاد�مورد��بررسی�
و�بحث�و�جدل�بوده�است��مثال�در�امریکا�پدر��“نژاد�
گرایی�علمی”�ساموئل�جورج�مورتون�بود�که�در�قرن�
نوزدهم�یک�سری�تحقیقات�انجام�داد��او�یک�پزشک�
و�نچرالیست�بود�و�یک�سری�جمجمه�های�انسان�های�
و� آوری� مناطق�مختلف�جمع� و� ها� قاره� از� را� مختلف�
مورد�بررسی�قرار�داد��او�این�جمجمه�ها�را�دسته�بندی�
مختلف� های� نژاد� اساس� بر� را� ها� انسان� و� کرد� هایی�
تقسیم�بندی�کرد�و�به�هر�کدام�به�تناسب�حجم�جمجه�
نمره�هوشی�ورتبه�برتری�و�کهتری�داد�به�طوریکه�او�
نژاد�سفید� نمایانگر� را� آلمانی� یک� تر� جمجمه�حجیم�
ترتیب�� به� بعد� و� کرد� تلقی� نژاد� ترین� باهوش� و� برتر�
آسیایی�ها،�بومی�های�آمریکا�و�سیاه�پوستان�آفریقایی�
را�نژادهای�کهتر�به�حساب�آورد��او�معتقد�بود�آفرینش�
هر�کدام�از�نژادها�ریشه�یا�اصل�جداگانه�ای�داشته�است���
جالب�این�است�که�جمجمه�ها�ی�مورد�بررسی�او�هنوز�
در�موزه�پن�در�پنسیلوانیا�وجود�دارند�و�شاید�هنوز�عده�
طرفدار� آمریکا� جنوبی� های� ایالت� در� به�خصوص� ای�

ریشه های معضل جهانی تبعیض و نژادپرستی
نیره�توحیدی
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ایالتی�که� یازده� �همان� یعنی� او�هستند�� تئوری�های�
تاریخچه�قوی�تری�در�نژادپرستی�و�برده��داری�داشته�

اند��آنها��در�حمایت�از�برده�داری�از�آمریکا�جدا�شده،�
ائتالف�)کنفدرت(�را�تشکیل�داده��کشور�را�به�جنگ�

داخلی�خونینی�کشانده�بودند�)۱۸6۵-۱۸6۱(�
بیستم،� قرن� در� مدرن� ژنتیک� علم� پیدایش� با� اما�
اعتقاد�به�برتری�نژادی�از�حوزه�علوم�بیرون�رانده�شد��
روش� نادرستی� مورتون� سابق� شاگردان� از� ای� عده�
پژوهشی�و�جانبدارانه�و�غیر�علمی�بودن�نتیجه�گیری�
های�او�را�بر�مال�کرده�بودند��از�جمله�این�که�مورتون�
به�تفاوت�اندازه�و�حجم�جمجمه�ها�در�درون�هر�گروه�
و� علمی� محافل� در� امروزه� بود�� نکرده� توجه� نژادی�
و� رد�کرده�اند� را� نژادی� برتری� بحث� اساساً� دانشگاهی�
طرفداری� علنا� کسی� حداقل� یا� ندارد� طرفداری� دیگر�
نمی�کند��اما�آن�پروژه�آقای�مورتون�و�امثال�آن�در�قرن�
سفید� جویی� برتری� ایدئولوژی� نوعی� به� واقع� در� �۱9
پوست�ها�را�در�دوران�برده�داری�توجیه�می�کرد�و�در�
خدمت�آن�نظام�اقتصادی�و�سیاسی�قرار�گرفت�چون�
به�هر�حال�هر�سلسله�مراتب�قدرت�مثل�خود�سلطه�

استعماری�یک�نوع�توجیه�ایدئولوژیک�هم�الزم�دارد�
سه� دو� خصوص� به� اخیر� سالهای� علمی� تحقیقات�
سر� بر� دانشمندان� اکثر� که� می�دهد� نشان� اخیر� دهه�
حداقل�دو�واقعیت�علمی�به�توافق�رسیده�اند:�اول�اینکه�
انسان�ها�از�لحاظ�ساختار�ژنتیکی�بسیار�به�هم�نزدیک�
و�شبیه�هم�هستند�به�رغم�تفاوت�های�ظاهری�و�رنگ�
بقیه� همسان،� دوقلوهای� استثنای� به� غیره�� و� پوست�
با�تفاوت�های�بسیار�اندک�و� انسان�ها�ژن�هایی�دارند�
اشتراکات�زیاد��در�واقع�می�شود�گفت�که�جوامع�انسانی�
و�همگی� داد� در�یک�شجره�خانوادگی�جا� را�می�توان�

ازیک�شجره�یا�یک�خانواده�هستند�
یافته�دوم�این�است�که�انسانهای�امروز�به�رغم�تکثر�و�
تفاوت�های�مختلف�در�واقع�همه�منشاء�آفریقایی�دارند��
انسان� نوع� تبارهستیم�� افریقایی� همه� اصل� در� یعنی�
زمانی� کرد��جزئیات� پیدا� تحول� آفریقا� در� هموساپین�
می�شود� کار� آن� روی� هنوز� و� دانیم� نمی� دقیقاً� را� آن�
ولی�میدانیم�که�تحوالت�)موتاسیون(�رنگ�در�پوست�
انسان�ها�در�واقع�قبل�از�اینکه�حیوانات�به�شکل�حیوان�
انسانی�امروز�در�بیایند�صورت�گرفته�بوده�که�ناشی�از�
تحوالت�محیطی�جغرافیایی�و�آب�و�هوا�و�ارتفاعات�و�
غیره�بوده�است��به�عبارت�دیگر�می�توان�گفت�که�از�
�996هزار�سال�تا��29هزار�سال�گذشته�این�موتاسیون�
را� اسمشان� ما� که� هایی� تفاوت� و� پوست� رنگ� های�
نژادی�می�گذاریم�صورت�گرفته�است�و�شاید� تفاوت�

مثال�حدود��60هزار�سال�پیش�وقتی�انسان�هموساپین�
آفریقا�را�ترک�کرد�و�به�جاهای�دیگر�سفر�و�مهاجرت�

کرد�با�انسان�نوع�نئاندرتال�در�خاورمیانه�آمیزش�داشته�
و�آنچه�که�ما�انسان�امروزی�می�نامیم�در�واقع�حاصل�

این��آمیزش�ها�بوده�است�
چرا نژادپرستی همچنان وجود دارد؟

اگر�برتری�نژادی�بی�معناست�یعنی�هیچ�گروه�ژنی�
برای�نژاد�نداریم�و�از�این�نظر�بی�معناست�پس�چرا�نژاد�
پرستی�هنوز�وجود�دارد�و�مثاًل�در�آمریکا�ما�امروز�با�یک�
جنبش�یا�حداقل�اعتراض�های�سراسری�و�حتی�بین�
المللی�بر�علیه�نژادپرستی�مواجه�هستیم؟�دانشمندان�
گاهی�گفته�اند�نکند�که�یک�نوع�گرایش�ژنتیکی�نسبت�
به�هراس�از�تفاوت�ها�وجود�دارد�مثاًل�هراس�از�رنگ�
دارد� کلی�صحبتی� محمدعلی� باشد� یادتان� اگر� سیاه��
را� بدی� چیز� هر� دیدم� کردم� باز� را� “چشمم� می�گوید�
سیاه�می�نامند،�انگار�همه�چیزهای�بد�سیاه�است��چرا�
این�طور�است؟�چرا�رنگ�سیاه�را�بد�می�دانیم؟”��لذا�یک�
سری�آزمایشهای�بیولوژیستی�و�نورولوژیستی�هم�روی�
این�مسئله�انجام�شده�است�که�من�نمی�خواهم�وارد�
جزئیاتش�شوم��مثال�سال�ها�پیش�یک�سری�آزمایش�
وجود� مغز� در� منطقه�ای� که� داد� نشان� عصب�شناسی�
دارد�که�به�آن�امیگداال�می�گوییم�و�در�ارتباط�با�عواطف�
است،�منطقه�حساسی�است�که�به�ویژه�تشخیص�خطر�

و�تهدید�را�می�دهد�و�انسان�را�در�مقابل�تهدید�آماده�
دفاع�و�متوجه�خطر�می�کند��دیده�اند�که�وقتی�عکس�
افراد� دید� معرض� در� � را� ها� پوست� سیاه� های� چهره�
سفید�قرار�می�دهند�بخصوص�هرچه�این�تیرگی�با�رنگ�
پوست�سفید�هایی�که�مورد�آزمایش�قرار�دارند�تفاوت�
میگیرد�� گارد� و� میشود� فعال� آمیگداال� دارد� بیشتری�
داد�که� نشان� بعدی� آزمایش�های� است�که� این� جالب�
اوالً� آمیگداال� شدن� فعال� یکدفعه� و� گرفتن� گارد� این�
با�درجات�مختلف�در�انسان�های�سفید�مختلف�دیده�

بعد� به� سالگی� چهارده� سن� از� معموال� ثانیا� میشود،�
مشاهده�میگردد،�یعنی�قبل�از��۱4سالگی�این�عکس�
العمل�را�در�نورولوژی�انسانهای�سفیدپوست�نسبت�به�
به�خصوص� گیری� نتیجه� همین� � نمی�بینیم�� سیاهان�
مختلف� دانشمندان� توسط� بعدی� های� آزمایش� وقتی�
هم�همین�را�نشان�داد،�تایید�شد�که�این�هراس��یک�
پروسه��آموخته�شده�است�یعنی�ترس�از�سیاه�نه�یک�
عکس�العمل�ژنتیکی�یا�نورولوژیک�صرف�بلکه�حاصل�
دیده� چنانکه� است�� یادگیری� و� آموزش� فرایند� یک�
رنگ�ها� از� متعدد� دوستان� که� سفیدی� افراد� که� اند�
این� از� تفاوت� بی� خیلی� داشته�اند� مختلف� نژادهای� و�
نمیشود� تحریک� آنها� امیگداالی� و� گذرند� می� عکسها�
دیگر� نژادهای� با� آشنایی� نوع� هیچ� که� کسانی� ولی�
نداشته�اند�دچار�هراس�می�شوند���روانشناسان�تربیتی�
نتیجه�گرفته�اند�که�یکی�از�مهم�ترین�راه�های�از�بین�
از�دیگری�متفاوت،�آمیزش،� بردن�تعصب�ها�و�هراس�
همکاری�و�آشنا�شدن�با�گروه�های�مختلف�است��یعنی�
هرچه�جامعه�تکثرگراتر،�و�فرصت�آمیزش�و�آشنایی�و�
نژادی،� قومی،� با�گروه�های�مختلف�جنسی،� معاشرت�
را� انسانی�همدیگر� ابعاد�مشترک� باشد� بیشتر� مذهبی�
کمتر� کلیشه�ها� نتیجه� در� می�دهند،� تشخیص� بیشتر�
شکل�می�گیرد�ولذا��تعصبها�به�تدریج�کمتر�و�کمتر�

میشود�
روی� در� نیز� انسانی� علوم� و� اجتماعی� علوم� در�
دانشکده� در� مثاًل� � است�� شده� کار� خیلی� نژاد� مسئله�
های�حقوق�به�خصوص�دهه��۱9۸0در�آمریکا��مبحثی�
تئوری� �critical� race� theory کرد� پیدا� رواج� خیلی� که�
با� دارد� شباهت�هایی� واقع� در� که� است� نژاد� انتقادی�
مباحثی�که�در�مکتب�فرانکفورت�تحت�عنوان�تئوری�
به� مربوط� مباحث� مثال� است�� بوده� مطرح� انتقادی�
فمینیست�ها،�مارکسیست�ها،�پست�مدرنیست�ها�که�
چگونه�می�آیند�جامعه�را�نقد�می�کنند؛�فرهنگ�را�نقد�
می�کنند�و�مبانی�قدرت�در�آن�جامعه�را�نقد�می�کنند؛�
در�واقع�نه�تنها�نقد�می�کنند�بلکه�تالش�در�تغییر�آن�
هم�دارند��این�یک�نهضت�فکری�و�علمی�و�اجتماعی�و�
جامعه�شناختی�و�حتی�فلسفی�است�که�سالهاست�در�
دانشگاه�ها�رواج�دارد�و�ادبیات�وسیع�و�گفتگو�و�جدال�
های�نظری�وسیعی�هم�در�آن�هست�که�آیا�این�تئوری�
انتقادی�نژادی�یک�تئوری�جدی�است�یا�صرفا�مبنای�
گله�گذاری�و�ناراحتی�دارد�که�به�هر�حال�حاصل�ستم�

نه�� یا� ارائه�می�دهد� راه��حل�درستی� آیا� و� بوده� نژادی�
به� مربوط� ادبیات� در� امروز� که� مفاهیمی� از� بسیاری�
�white� privilege مثاًل� میبریم� کار� به� نژادی� مبارزات�
�whiteness�as�a�propertyامتیاز�سفیدپوست�بودن�،�یا�
سفید� وقتی� یعنی� ملک،� یک� مثابه� به� بودن� سفید�
هستی�از�یک�سری�امتیازهایی�برخورداری�ک��یک�غیر�
سفید�ندارد���یا�مثاًل�نژاد�پرستی�سیستمیک�و�نهادینه�
شده�به�چه�معناست�یا�نژادپرستی�درونی�شده�و�ستم�
باید�برای� نژادی�درونی�شده�به�چه�معناست،��و�چرا�

اگرچه تفاوت نژادی به دلیل تفاوت رنگ و فیگورهای چهره و اندام  خیلی 
بارزتر و مشخص تر و قابل رویت تر هست اما در واقع تصنعی تر و غیرعلمی ترین 
مبنای تفاوت های انسانی است. تعصبات و طرد و دیگر ستیزی، دیگرسازی، غریبه 
ستیزی، خارجی ستیزی در مقابل و برعکس آن یعنی تحمل، رواداری، پذیرش، تکثر، 
کثرت گرایی ،همکاری، همبستگی،  پلورالیسم و چند گونگی که الزمه  دموکراسی 
هست؛  اینها در بخصوص جوامع مدرن با هم در کشمکش هستند و ما تقریبا در همه 
جوامع هردو سر این گرایش ها را میبینیم یعنی از یک سو  تعصب و دیگر ستیزی را 
در اشکال مختلف می بینیم و از سوی دیگر تالش خیلی از انسان ها و شهروندان و 
مصلحین اجتماعی برای همبستگی اجتماعی، برای تکثر و پلورالیسم و چندگانگی و 

پذیرش آن چندگانگی ها را.

. یواش یواش بحث پرداخت غرامت مطرح میشود جالب است که همین دو 
روز پیش در ایالت کارولینای شمالی در شهر اشویل برای اولین بار در تاریخ آمریکا 
شورای شهر با اکثریت آرا و با 7 را یبدون رای مخالف رای دادند که غرامت بپردازند 
به دلیل میراث برده داری به سیاهان ان شهر. و البته غرامت به این معنا نیست که 
پول بپردازند بلکه میخواهند بودجه بذارند برنامه های رفاهی برنامه های اجتماعی یا 

شغل ایجاد کنند برای سیاه ها مراکز بهداشتی و امثالهم
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باید� نژادپرستانه� داری� برده� متمادی� سالهای� جبران�
تبعیض� و� جنسی� تبعیض� ستمدیدگان� نفع� به� مدتی�
�affirmative �( متوسل�شویم� مثبت� تبعیض� به� نژادی،�
�action(��همه�اینها�از�مفاهیم�و�مقوالتی�است�که�برمی�

گردد�به�همین�مباحثی�که�درون�علوم�انسانی�و�علوم�
اجتماعی�در�رابطه�با�مسئله�نژادی�وجود�دارد�که�بسیار�
مباحث�مفصلی�است�و�بسیار�مناقشه�هم�در�آن�هست�
عبادی� خانم� آمریکا:� در� پرستی� نژاد� های� ویژگی�
به�درستی�گفتند�که�ما�در�ایران�به�آن�شکلی�که�در�
اند،� داشته� نژادی� سیستمیک� مسئله� آمریکا� کشور�
مسئله�نژادی�نداریم��اما�به�این�معنا�نیست�که�ما�در�
ایران�گرایش�های�نژادپرستانه�نداریم�یا�اصاًل�ارزش�ها�
نژادی� تعصبات� بر� مبتنی� هنجارهای� و� ها� فرهنگ� و�
نداریم��البته�که�داریم�و�باید�اتفاقاً�روی�آن�هم�کار�بشود�
چون�االن�در�دانشگاه�ها�به�خصوص�و�کمپانی�ها،�ادارات�
و�همه�جا�در�آمریکا�درنتیجه�این�بیداری�وجدانی�وسیع�
تری�که�به�وجود�آمده�دارند�یک�نوع�بازبینی�و�یک�نوع�
انتقاد�از�خود�سراسری�می�کنند�راجع�به�میراث�برده�
پلیس� در�خشونت� همه� از� بیش� که� آمریکا� در� داری�
ها� دانشگاه� در� �� میشود� متجلی� پوستان� سیاه� علیه�
�Ethnic قوم�شناسی� مختلف� دپارتمانهای� در� از�جمله�
�Studiesو��area�studiesمثال�خود�من�که�مسئول�برنامه�

��Middle�Eastern�and�Islamic�Studiesهستم�و�یا�آن�

و� �Asian� American� Studies,� African� Studies که� ها�
�Latino/a�Studiesرا�مدیریت�میکنند�داریم�با�همدیگر�

جلسه�می�گذاریم�و�همدیگر�را�در�باره�روابط�میان�اقوام�
و�میان�نژادها�آموزش�می�دهیم��خوب�ایرانی�ها�هم�این�
را�الزم�دارند�و�ما�خوشبختانه�داریم�می�بینیم�که�در�
جاهای�مختلف�این�نوع�جلسات�آموزشی،�هم�در�مورد�
برخوردها�و�گرایش�های�نژاد�گرایانه�در�درون�ایرانی�ها�و�
هم�ضرورت�آشنایی�ایرانیان�به�عنوان�یک�گروه�اتنیکی�

مسائل� با� اروپا� و� کانادا� آمریکا،� کشورهای� در� جدید�
احیانا� تجربه�های� وهم� میزبان،� نژادی�کشور� و� قومی�
تبعیض�آمیزعلیه�ایرانیان�مورد�بحث�و�تبادل�نظر�قرار�
میگیرد�که�الزم�و�مفید�است�و�ما�را�در�بطن�مباحث�
مربوط�به�این�تنش�ها�قرار�داده�و�نحوه�درست�برخورد�

با�آن�ها�را�می�آموزاند�
چرا�جنبش�ضدنژادی�در�آمریکا�جهانی�شد؟

می� سعی� آمریکا،� مورد� در� تمرکز� ضمن� حاال�
آمریکا� در� آیا� بدهم�� جواب� سریع� را� سوال� چند� کنم�
نژادپرستی�بیش�از�کشورهای�دیگر�است�یا�آمریکایی�ها�
بیشتر�نژاد�پرستند���من�جواب�خواهم�داد�هم�بله�هم�
نه؛�به�چه�دلیل؟�چون�دموکراسی�آمریکا�یک�ویژگی�
پارادوکسیکال�داد��از�یک�طرف�در�سیستم�اقتصادی�
آمریکا�از�همان�سالهای�اولیه�پی�ریزی،�یک�ستون�کج�
شد� گنجانده� عمال–� اما� قبلی� طرح� –بدون� معیوب� و�

داری� برده� سیستم� تدریجی� گیری� شکل� هم� آن� که�
بود��دموکراسی�آمریکا�بر�مبنای�پیشرفته�ترین�قوانین�
مدرن�آن�زمان�و�تساوی�حقوق�)البته�ابتدا�فقط�برای�
تسخیر� با� عمال� اما� گردید�� بنا� پوست(� سفید� مردان�
سرزمین�های�بومیان�و�جنگ�های�نابرابر�و�کشتارها�ی�
سرخ�پوستان�و�بعد�ها�آغاز�تدریجی�تجارت�برده،�و�به�
بند�و�بیگاری�کشیدن�میلیونها�سیاه�پوست�که�به�زوراز�
ایجاد�� به� بودند،� شده� آورده� جدید”� “دنیای� به� آفریقا�
نوعی�از�استعمار�و�احیاء�نوع�جدیدی�از�برده�داری�و�
در�نتیجه�نظامی�آکنده�از�ضد�و�نقیض�از�لحاظ�اخالقی�
دیگر� طرف� از� گردید�� منجر� اقتصادی� و� سیاسی� و�
تکثرگرا� و� باز� گردید� ای� جامعه� حال� عین� در� آمریکا�
و�ثروتمند�و�مطلوب�مهاجران�گوناگون���چرا�که�درآن�
به�رغم�تفاوت�های�نژادی،�قومی،�جنسی�و�مذهبی�و�
عقیدتی،�دسترسی�اکثر�مهاجران�به�امکانات�و�فرصت�
و�شهروندی� آزادانه� زندگی� نسبی،� رفاه� و� بسیار� های�
حقوقمند�بیش�از�بسیاری�کشورهای�دیگر�فراهم�شد��
بهبود� روبه� پلورالیسم� و� شهروندی� حقوق� این� البته�
آمریکا�نتیجه�بیش�از��200سال�مبارزات�و�مباحثات�و�
نقد�های�دائمی�از�سیستم�و�تالش�های�اصالحی�مداوم�
توسط�سازمانها�مدنی،�اتحادیه�های�کارگری،�مبارزات�
خصوص� به� مدنی،� و� اعتراضی� های� جنبش� و� حزبی�
و� نژادپرستی� ضد� وجنبش� زنان� خواهی� حق� جنبش�
حق�خواهی�سیاه�پوستان�به�عالوه�نزدیک�به�پنج�سال�
جنگ�داخلی�خونین�برای�برانداختن�برده�داری�بوده�

است�
که� است� تاریخی� های� پیشینه� این� به� توجه� با�
خشونت� چرا� که� دهیم� پاسخ� سوال� این� به� میتوانیم�
ایالت�مینه�سوتا�در� پلیس�در�یک�شهر�آمریکایی�در�
اعتراضی� العمل� عکس� چنین� یک� �2020 مه� 2۵ماه�
حالیکه� در� کرد� ایجاد� جهانی� حتی� و� ملی� سراسری�

کشتارهای�شبیه�آن�در�کشورهای�دیگر�معموال�چنین�
عکس�العملی�ایجاد�نمیکند��آیا�این�خشونت�پلیسی�که�
ما�در�آمریکا�می�بینیم�تنها�مظهر�یا�مظهر�اصلی�بقایای�
نژادپرستی�آمریکاست��یا�ابعاد�دیگری�هم�دارد؟�چرا�
قتل�جورج�فلوید�که�توسط�پلیس�آمریکا�صورت�گرفت�
وجدان�جهانی�را�به�درد�آورد؟�چه�اشتراکاتی،�چه�هم�
حسی�هایی�بود�که�ما�می�بینیم�در�خیلی�از�کشورهای�
دیگر�هم�مردم�را�به�خیابان�ها�کشاند��خوب�برای�اینکه�
به�این�سوال�ها�به�طور�خالصه�جواب�دهیم�عالوه�بر�
پیش�زمینه�تاریخی،�باید�بستر�خاص�زمانی�و�مکانی�
یعنی� بسترگلوکال� یک� من� نظر� به� که� را� حادثه� این�
جهانی�محلی�بود�را�هم�توضیح�بدهیم�چرا�این�بستر�
بر�خالف�نمونه�های�دیگر،�مثاًل�در�ایران�سرکوب�بی�
رحمانه�سپاه�در�عرض�سه�روزاعتراض�به�مرگ�بیش�از�
سیصد�نفر�انجامید�)در�اعتراضات�عمدتا�اقتصادی�آبان�

ماه�سال��۱39۸/20۱9(�که�رویترز�تعداد�کشته�ها�را��
�۱۵00نفر�اعالم�کرد؛جهانیان�وجدانشان�به�درد�نیامد�
عکس� همه� این� آمریکا� در� فرد� یک� کشتن� مثاًل� ولی�

العمل�ایجاد�کرد؟

العمل� اینقدر�عکس� این�مورد�خاص� این�که� دلیل�
ایجاد�کرد�هم�افزایی�چند�عامل�در�هم�تنیده�بود��آن�
بستر�خاص�و�آن�لحظه��خاص�تاریخی،�یک�عامل�این�
بود�که�درست�زمانی�که�پندمی�جهانی�یعنی�مسئله�
و� بودیم� قرنطینه� ما�مردم�در� و� بود� آمده� کرونا�پیش�
چشم�انداز� اضطراب،� خستگی،� حالت� یک� این� خود�
چشم� � در� که� فقری� و� میلیونی� بیکاری� وحشتناک�
انداز�مردم�بود�را�به�نمایش�گذاشته�بود؛�بنابراین�همه�
یعنی� �agitated � زبانها� انگلیسی� به�قول� در�یک�حالت�

برافروختگی�بودند�
از� که� بیماری�طبیعی� وقتی�که�یک� � که� این� دوم�
همه� که� کرونا� ویروس� مثل� برخاسته� طبیعی� شرایط�
باید�انسان�ها� جهان�را�مورد�حمله�قرار�داده،��قاعدتاً�
به�هم�نزدیک�تر�بشوند�مثل�زمان�زلزله�و�فرایندهای�
وحشتناک�طبیعی�و�با�هم�به�یک�همدلی�و�همکاری�
برسند؛�با�این�که�اوائل�این�قضیه�این�طور�شد�و�همه�
و� همگون� و� جهانی� پاسخ� یک� باید� که� بودند� متوجه�
متحد�به�مسئله�کرونا�داد؛�ولی�بالفاصله�همین�کرونا�
پذیری� آسیب� در� انسان�ها� تفاوت�های� که� شد� باعث�
نسبت�به�کرونا�هم�مشخصتر�شود�و�به�خصوص�تفاوت�
نژادی�بیشتر�محسوس�گردد��یعنی�در�آمریکا�مشخص�
به�کرونا�همانا� نسبت� افراد� پذیرترین� �آسیب� شد�که�
به� چرا؟� فقیردیگر،� های� گروه� بعد� و� هستند� سیاهان�
فقر� و� بهداشتی� امکانات� به� دسترسی� کمبود� دلیل�
و� کمتر� قانونی� حمایت�های� و� آموزش�ها� و� بیشتر�
دسترسی�کمتر�آن�ها�به�منابع�و�غیره���مینه�سوتا�یک�
ایالت�مرفه�است��من�خودم�یک�سال�آنجا�در�دانشگاه�
مینه�سوتا�درس�دادم��جای�امنی�است�و�جای�مطلوبی�
فقط� که� آن� با� سفیدپوستان�� خصوص� به� برای� است�
هستند� پوستان� سیاه� مینیاپولیس� جمعیت� درصد� �۷
سیاهان� را� گرفتند� کرونا� که� کسانی� درصد� �22 اما�
تشکیل�می�دهند��همچنین�سالهاست�که�بیشتر�فقرا�و�
بازداشت�شده�ها�و�آنها�که�تحت�حمله�پلیس�قرار�می�

گیرند�و�کشته�میشوند�سیاه�هستند�
جالب�است�که�کمپین�تحت�عنوان�“جان�سیاهان�
مهم�است”�در�همان�شهر�مینیاپولیس�در�سال��20۱3

در امریکا به ازای هر ده میلیون نفر 31 نفر توسط پلیس کشته میشوند. در 
آلمان ولی یک نفر و در انگلستان نیم نفر. خوب این آمارها هم قابل توجهند. در 
آمریکا یکی از مسائل و مشکالتی که خشونت پلیس را افزایش میدهد این است 
که مردم حق دارند اسلحه داشته باشند. برای همین پلیس همیشه میترسد  کسی 
را که میخواد دستگیر کند مسلح باشد. در نتیجه همیشه میخواهد دست پیش رو 
بگیرد که پس نیفتد در نتیجه چون هم پلیس مسلح است و هم ممکن است سارق 
یا خالفکار مسلح باشد همیشه هر دو طرف آماده شلیک هستند و در نتیجه تعداد 

خشونت و قتل  بیشتر میشودد.

دوره آموزش برای پلیس آمریکا 
فقط گاهی حتی کمتر از سه ماه و به طور 
ایالت  به  ایالت  از  است.  ماه  متوسط 5 
فرق میکند ولی در اروپا دو سال پلیس 
آموزش میبیند. نوع آموزش هم خیلی 
مهم است پلیس همیشه یاد  میگرفته 
حامی و متحد برده داران و نژادپرستان 
ترامپ   قول  کهبه  باشه  مواظب  باشد، 
کند.   )dominate   ( غلبه  ها  برمعترض 
به  سلطه  نگرش  و  برخورد  این  یعنی 
بهجای  وجنگجویی   مراقبت   جای 

نگهبانی .
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شکل�گرفت��کمپینی�که�امروز�نقش�برجسته�ای�در�
��حمالت� دارد�� عهده� به� اخیر� اعتراضی� های� خیزش�
به�سیاهان�سابقه� پلیس�مینه�سوتا�نسبت� نژادپرستانه�
بوده� بنا� سوتا� مینه� پلیس� دپارتمان� و� � دارد� تاریخی�

است�تحت�اصالحات�قرار�گیرد�
عامل�دیگری�که�اینجا�هم�افزایی�کرد�این�است�که�
یک�دختر��۱۷ساله�سیاهپوست��با�تلفن�دستی�خود�از�
این�صحنه�فیلمبرداری�کرد��و�آن�را�در�اختیار�رسانه�ها�
گذاشت��یعنی�اهمیت�نقشتکنولوژی�جدید��اگر�یادتان�
یک� چگونه� آقاسلطان� ندا� خوردن� تیر� صحنه� باشد�
همدلی�جهانی�ایجاد�کرد�چون�این��تکنولوژی�ارتباطی�
شهروند-محور،��همه�دنیا�را�ناظر�یک�فاجعه،�یک�بی��
��� داد� قرار� بود� شده� عمداانجام� که� قتلی� یک� رحمی�
اینجا�هم�شبیه�همان�اتفاق�،در�واقع�همه�جهانیان�آن�
صحنه��۸دقیقه�و�چهل�و�شش�ثانیه�را�که�زانوی�پلیس�
سیاه�پوستی� این� گلوی� با�خونسردیروی� پوست� سفید�
بودکه�دستانش�بسته�بود،�اسلحه�نداشت،�مقاومت�نمی�
بکشم�� نفس� نمیتوانم� التماس�می�کرد�که� او� به� کرد�
یعنی�انقدر�این�صحنه�خشن�و�بی�رحمانه�بود�که�دل�
هر�انسانی�را�به�درد�می�آورد��بنابراین�عجیب�نیست�
آن�چنان�عکس�العمل�جهانی�را�می�بینیم�و�به�خصوص�
که�مردم�مدتها�در�خانه�هایشان�قرنطینه�بودند�اکثریت�
کسانی�که�بیرون�ریختند�جوانان�بودند�و�سفید�پوستان�
و�اینها�وجدانشان�به�درد�آمده�بود�و�اعتراض�کردند�و�
این� بکنیم� توانیم� نمی� تحمل� دیگر� است� بس� گفتند�
پلیس� توسط� را� سیاهان� ناپذیر� توجیه� کشتن� همه�
سفید�پوست�آن�هم�در�کشوری�که�بناست�دموکراتیک�

و�حامی�حقوق�بشر�باشد�
نقش� پوست� سیاه� زنان� که� کنم� اشاره� است� الزم�
آمریکا� تاریخ� در� نژادی� مبارزات�ضد� رادر� مهم� خیلی�
بازی�کرده�اند�که�خود�یک�بحث�جداگانه�می�طلبد�ودر�
ارتباط�است�با�دینامیسم�خانواده�در�میان�سیاه�پوستان�
و�مباحثی�که�در�جامعه�شناسی�نژادی�آمریکا�مطرح�
شده�که�خودش�یک�مبحث�جالب�و�آموزنده�است�که�
است� اما�خوب� ندارم�� را� آن� به� ورود� فرصت� االن� من�
متوجه�باشیم��که�همین�االن�هم�رهبری�عمده�جنبش�
فعلی�ضد�نژادی�در�امریکا�،�یعنی�سازمان�“بلک�الیوز�
متر”)�Black�lives�matter(،�توسط�سه�زن�جوان�کنشگر�
دهنده� نشان� که�خود� گذاری�شده� پایه� مدنی� حقوق�
�نقش�کلیسا�و�همبستگی� �� واقعیت�جالب�است� یک�
سیاهان�با�کلیسا�و�اینکه�کلیسا�چگونه�در�واقع�محل�
است� بوده� � مهم� نیزخیلی� � بوده� سیاهان� پناهندگی�
والبته��من�خواهم�گفت�که�چگونه�امروزه�یک�مقدار�
تفاوت�ایجاد�شده�است��این�رشتهتظاهرات�که�بیش�از�
دوماه��به�صورت�پراکنده�هنوز�ادامهدارد�)از��2۵می�تا�
امروز(�به�بیش�از��۱۵0شهر�کشیده�شد�در�کشورهای�
اسپانیا،� آلمان� فرانسه،� انگلستان،� استرالیا،� مثل� دیگر�
برزیل،�بلژیک�هم�تظاهرات�ضد�نژاد�پرستی�داشتیم���
البته�پلیس�در�کشورهای�نیمکره�جنوبی�)آنچه�که�
قبال�در�حال�توسعه(�می�گفتیم�به�خصوص�کشورهایی�

بیشتر� خیلی� است� تر� ضعیف� دموکراسی� آن� در� که�
مبارزات،� با� برخورد� در� دهد� می� خرج� به� خشونت�
آفریقای� در� مثاًل� اجتماعی�� کنترل� یا� و� اعتراضات�
السالوادور،� � برزیل،� مکزیک،� کنیا،جامائیکا،� جنوبی،�
خودمان� ایران� در� فلسطین،� اشغالی� مناطق� زیمباوه�
کنترل� و� ها� آمار�سرکوب� ما� دیگه� بسیاری�جاهای� و�
خیلی� در� و� نداریم� کم� پلیسی� خشونت� و� پلیسی�
ایاالت� در� برزیل� در� مثال� امریکاست�� از� بیشتر� جاها�
ریودوژانیرو�که�شش�و�نیم�میلیون�جمعیت�دارد���در�
سال�گذشته�یک�هزار�و��۸۱0نفر�را�پلیس�کشت��در�
درگیریهای�با�گنگ�ها،�در�کوچه�خیابان�ها�و�امثال�آن،�
یا�از�شش�هزار�و�دویست�و�بیست�نفری�که�در�سال�
چهار� هر� از� شدند� کشته� برزیل� پلیس� توسط� �20۱۸
نفر�سه�نفرشان�سیاه�بود��یعنی�می�خواهم�بگویم�این�
تشابهات�را�هم�در�نظر�بگیریم��و�فکر�نکنیم�خشونت�
نژادی�پلیس�خاص�آمریکا�است�یا�لزوماً�فقط�در�آمریکا�
همین� به� برزیل� در� هستند�� پرست� نژاد� بیشتر� مردم�
دلیل�در��۷ژوئن�در�همبستگی�با�مردم�آمریکا�در�بیش�
علیه� و� ریختند� ها� خیابان� به� نفر� هزارها� شهر� �۱0 از�
حتی� مثاًل� یا� کردند� تظاهرات� برزیل� پلیس� خشونت�
اکثرا�مسلمان�هم� اندونزی�که� مانند� در�یک�کشوری�
هستند�با�مردمی�که�پوست�تیره�تر�دارند�که�معموالً�
است� بیشتر� خیلی� پلیس� هستند�خشونت� ها� فقیرتر�
و�خیلی�گزارش�می�شود�که�در�بخصوص�شرق�جاوه�
خشونت�زیادی�علیه�سبزه�ها�و�تیره�رنگهای�اندونزی�
در� افغانها� با� که� برخوردهایی� شبیه� می�گیرد�� صورت�
ایران�می�شود�در�حقیقت�خشونت�هایی�که�در�مورد�
افغان�ها�چه�از�طرف�مردم�عادی�یا�تبعیضاتی�که�در�
واقع�نوعی�نژاد�گرایانه�یا�نژادی�کردن�تفاوت�افغان�ها�
با�ایرانی�ها�هست�که�اصاًل�هیچ�تفاوت�نژادی�هم�ندارند�
مسلمان� اقلیت� که� )میانمار(مدتهاست� برمه� در� یا� ��
نژادی-قومی،� و� مذهبی� تعصب� برمبنای� را� روهینگا�
تحت�تبعیض�و�حتی�کشتار�و�خشونت�های�بسیارفرار�

میدهند���منتها�چون�آمریکا�ادعایرهبری�جهانی�را�دارد�
و�یکی�از�قویترین�و�یا�شاید�هنوز�هم�قویترین�اقتصاد�
دنیا�را�دارد�و�هم�قوی�ترین�قدرت�نظامی�دنیا�است�
و�معموال�هم�نظر�میدهد�یا�در�کشورهای�دیگردخالت��
میکند�گاهی�نظامی�و�گاهی�سیاسی�و�نظری�و�گاهی�
مثبت،�گاهی�منفی�در�مورد�حقوق�بشر�و�غیره�؛�وقتی�
نقض� وحشیانه� شکل� این� به� را� بشر� حقوق� خودش�
دست� دهد� می� خرج� به� پلیسی� خشونت� و� میکند�
دولتهای�دیکتاتوری�و�خشونتهای�دیگر�رابیشتر�باز�می�
می� مدل� به� تبدیل� خودش� اصطالح� به� یعنی� گذارد�
شود�که�امثال�آقای�خامنه�ای�برای�جورج�فلوید�اشک�
تمساح�میریزد�و�راجع�به�نقض�حقوق�بشر�در�آمریکا�
می�گوید�و�به�روی�خودش�هم�نمی�آورد�که�در�ایران�

چه�خبر�هست�
درآمریکا��۵۷درصد�پلیس�سفیدپوست�و��33درصد�
سیاه�پوست�است��سیاه�پوستان�دو�برابر�سفید�پوستان�
مورد�ایست�پلیس�و�تفتیش�قرار�میگیرند��برای�نمونه،�
در�سال�20۱۸،�در�حین�خدمت��۱0۸پلیس�کشته�شد�
و��933نفر�توسط�پلیس�کشته�شدند��که�از�میان�آن�
ها��33۱نفرسفید�و��2۱2نفر�سیاه�پوست�و��۱۵۵نفر�
التینی�و��20۱نفر�از�گروه�های�دیگر�بودند��توجه�کنید�
تبار�ها� که�سیاهان�فقط��۱3درصد�جمعیت�و�التین�

�۱6,۵درصد�جمعیت�آمریکا�را�تشکیل�میدهند�
بسیار� هم� )آن� بودن� مسلح� از� ناشی� دیگر� مشکل�
اوقات�بیش�ازحد(�پلیس�است�که�به�دلیل�آزاد�بودن�
را� خشونت� باطل� دور� �، همگان� برای� اسلحه� حمل�
آموزشی� سیستم� گذشته� آن� آز� است�� کرده� تشدید�
بر�اغلب�دپارتمان�های�پلیس،� و�خرده�فرهنگ�غالب�
هراس�و�ضدیت�با�سیاهپوستان�را�بطور�تاریخی�نهادینه�
کرده�است��سیاه�پوستان�میگویند�برای�ما�پلیس�عامل�
کنترل�و�سرکوب�است�و�نه�عامل�حمایت�و�نگهبانی��
انگار� نشین�میشوند،� وارد�محله�های�سیاه� وقتی� آنها�
این�خود� اند�� و�جبهه�جنگ�شده� قلمرو�دشمن� وارد�
فقر� و� طبقاتی� فاصله� یعنی� �، دیگر� از�مشکل� حکایت�
میان� در� بزهکاری� باالتر� نرخ� نتیجه� در� و� تر� گسترده�
تکنیکهای� است�� آنان� فقیرتر� های� محله� و� سیاهان�
یک� گلوگاه� گرفتن� همین� مثاًل� پلیس� دستگیری�
دستگیر�شده�از�جمله�چیزهایی�هست�که�االن�شدیداً�
ممنوع� دارد� ها� ایالت� از� خیلی� در� و� است� نقد� مورد�
میشود����اگرچه�یکی�از�مشکالت�این�است�که�ما�آمارو�
کارکرد� باره� در� آمارگیری�درست� نداریم،� � کافی� دیتا�
ضد� جنبش� های� خواسته� از� یکی� االن� پلیسنداریم�
پلیسها�� � بایستی� این�است�که�حتماً� نژادی�در�آمریکا�

روانشناسان تربیتی نتیجه گرفته اند که یکی از مهم ترین راه های از بین 
بردن تعصب ها و هراس از دیگری متفاوت، آمیزش، همکاری و آشنا شدن با گروه های 
مختلف است. یعنی هرچه جامعه تکثرگراتر، و فرصت آمیزش و آشنایی و معاشرت 
با گروه های مختلف جنسی، قومی، نژادی، مذهبی بیشتر باشد ابعاد مشترک انسانی 
همدیگر را بیشتر تشخیص می دهند، در نتیجه کلیشه ها کمتر شکل می گیرد ولذا  

تعصبها به تدریج کمتر و کمتر میشود.

 فکر نکنیم خشونت نژادی پلیس خاص آمریکا است یا لزوماً فقط در آمریکا 
مردم بیشتر نژاد پرست هستند. در برزیل به همین دلیل در 7 ژوئن در همبستگی 
با مردم آمریکا در بیش از 10 شهر هزارها نفر به خیابان ها ریختند و علیه خشونت 
پلیس برزیل تظاهرات کردند یا مثاًل حتی در یک کشوری مانند اندونزی که اکثرا 
مسلمان هم هستند با مردمی که پوست تیره تر دارند که معموالً فقیرتر ها هستند 
خشونت پلیس خیلی بیشتر است و خیلی گزارش می شود که در بخصوص شرق 
جاوه خشونت زیادی علیه سبزه ها و تیره رنگهای اندونزی صورت می گیرد. شبیه 
برخوردهایی که با افغانها در ایران می شود  یا در برمه )میانمار(مدتهاست که اقلیت 
مسلمان روهینگا را برمبنای تعصب مذهبی و نژادی-قومی، تحت تبعیض و حتی 

کشتار و خشونت های بسیارفرار میدهند. 
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ها� دیتا� اینکه� هم� و� کنند� وصل� دوربین� خودشان� به�
درست�جمع�شود�یعنی�ما�داده�های�مشخص�ازعملکرد�
معتقدند� مردم� درصد� مثاًل��۵۷ �� باشیم� داشته� پلیس�
است� تر� رئوف� سفیدپوستان� به� نسبت� پلیس� بله� که�
فقط��%39 پوستان�� به�سیاه� تا� میکند� برخورد� بهتر� و�
ارتکاب�جرایم� برابر�است��درصد� برخورد� میگویند�که�
�۵3درصد�توسط�سیاه�پوستان�است،�دزدی��60درصد�
توسط�سیاهان�است�اما�باید�در�نظر�بگیریم�که�اکثریت�
فقیر�ها�و�بیکاران�را�هم�باز�سیاهها�تشکیل�می�دهند�

در�امریکا�به�ازای�هر�ده�میلیون�نفر��3۱نفر�توسط�
در� و� نفر� یک� ولی� آلمان� در� میشوند�� کشته� پلیس�
انگلستان�نیم�نفر��خوب�این�آمارها�هم�قابل�توجهند��
در�آمریکا�یکی�از�مسائل�و�مشکالتی�که�خشونت�پلیس�
را�افزایش�میدهد�این�است�که�مردم�حق�دارند�اسلحه�
میترسد�� همیشه� پلیس� همین� برای� باشند�� داشته�
کسی�را�که�میخواد�دستگیر�کند�مسلح�باشد��در�نتیجه�
همیشه�میخواهد�دست�پیش�رو�بگیرد�که�پس�نیفتد�
ممکن� هم� و� است� مسلح� پلیس� هم� چون� نتیجه� در�
است�سارق�یا�خالفکار�مسلح�باشد�همیشه�هر�دو�طرف�
آماده�شلیک�هستند�و�در�نتیجه�تعداد�خشونت�و�قتل��
بیشتر�میشودد���۵۸درصد�کشته�شده�ها�در�امریکا�در�
سال���20۱۸مسلح�بودند����۸۸۸نفر�مرد�و��42نفر�زن�

بودند����
گاهی�حتی� فقط� آمریکا� پلیس� برای� آموزش� دوره�
کمتر�از�سه�ماه�و�به�طور�متوسط��۵ماه�است��از�ایالت�
به�ایالت�فرق�میکند�ولی�در�اروپا�دو�سال�پلیس�آموزش�
میبیند��نوع�آموزش�هم�خیلی�مهم�است،��زمانیکه�بعد�
از�دو�قرن�و�نیم�برده�داری��ملغی�شد،��سال�۱۸۸6،�
در� این� لغو� از� قبل� حتی� یا� جنوبی� های� ایالت� هنوز�
برده�هایی� پیگیری� برای� را� پلیس� ایالت�های�جنوبی�
که�فرار�می�کردند�به�ایالتهای�شمالی�مامور�می�کردند��
بنابراین�پلیس�همیشه�یاد�گرفته�بوده��حامی�و�متحد�
برده�داران�و�نژادپرستان�باشد،�مواظب�باشه�کهبه�قول�
ترامپ��برمعترض�ها�غلبه�)��dominate(�کند��یعنی�این�
برخورد�و�نگرش�سلطه�به�جای�مراقبت��وجنگجویی��

بهجای�نگهبانی��
در�واقع�سالهاست�حتی�در�دوران�اوباما�همین�بحث�
شروع�شد�که�باید�سیستم�پلیس�بازسازی�شود��بگذریم�
که�این�بحث�در�دوره�دوم�جنبش�ضد�نژادی�یعنی���در�
سالهای��دهه�شصت�وپنجاه�به�رهبری�آدم�هایی�مثل�
مبارزات� این� غیره� و� اکس� ملکوم� لوترکینگ،� مارتین�
شهروندی� حقوق� واقع� در� گرفتن� برای� داشت� ادامه�
کامل�برای�سیاهان�ولی�هنوز�سیستم�قضایی�کیفری�

نوع� یک� اصطالح� به� هنوز� � نشده،� عادالنه� آمریکا� در�
قانوناً� هم� اگر� یعنی� هست� درش� نهادینه� نژادگرایی�
بایستی�که�با�سیاه�و�سفید�یک�جور�رفتار�بشود�عماًل�
به�صورت�یک��نورم�اجتماعی�این�تبعیضات�ادامه�پیدا�
همین� برای� پلیسی�� های� خشونت� خصوص� به� کرده�
است�که�جنبش�امروز�در�واقع�یک�نوع�جنبش�نوین�
اجتماعی�است��در�واقع�شاید�بشود�گفت�مرحله�سوم�
نژاد�پرستی�در�جنبش�مدنی�آمریکاست� جنبش�ضد�
که�باز�همان�طور�که�گفتم�جامعه�مدنی�آمریکاست�که�
این��جنبش�را�تداوم�داده�است��کهاز�سال��20۱3دوباره�
متشکل�تر�شده�است���البته�عالوه�بر”بلک�الیوز�متر”�
گروههای�دیگر�هم�هستند��ولی�اگر�شما�به�وب�سایت�
بلک�الیوز�متر�مراجعه�کنید�می�بینید�که��ویژگی�های�
خاص�خودشان�را�هم�دارند��اول�اینکه�این�جریان�از�
یک�حرکت�محلی�شروع�شده�درشهر�مینیاپولیس�و�از�
پایین�رفته�باال��خیلی�تاکید��روی�مبارزات�محلیدارند��
و�البته�تشکل�سراسری�است�در�امریکا��و�شانزده�شعبه�
دارند� هم� کانادا� در� جمله� از� مختلف� های� ایالت� در�
المللی� بین� ولی� هستند� آمریکا� روی� متمرکز� اگرچه�
البی� حرکت�های� و� تظاهرات� هزارها� حاال� تا� هستند��
،در� شهری� شوراهای� مجالس� در� شرکت� اند،� کرده�
کنگره�ایالت�هایعنی�حرکت�های�خیلی�سیستماتیک�
هزارها�تظاهرات�کوچک�و�بزرگ�گذاشتند�در�طی�این�
بر�خالف�مثاًل�جنبش� �۷سال�گذشته��این�ها�معموالً�
سال�های۱960،�تالش�دارند�که�رهبری�گروهی�داشته�
باشند�و�از�رهبری�فردی�و�کاریزماتیک�و�مردانه�گریزان�
و� دارند� ای� شبکه� و� رهبریچرخشی� بیشتر� و� هستند�
خیلی�متکی�هستند�به�شبکه�های�اجتماعی�و�اینترنت�
شبکه�های� همین� از� را� اجتماعیشان� های� بسیج� و�
اجتماعی�انجام�می�دهند�و�بر�خالف�جنبشی�که�مثال�
جسی�جکسون�یا�ال�شارپتون�راه�انداخته�بود�که�خیلی�

به�کلیسا�متمرکز�هست،�اینها�مستقل�از�کلیسا�حرکت�
می�کنند�در�عین�حال�که�ضد�کلیسا�نیستند�ولی�نمی�
خواهند�به�یک�کلیسای�خاصی�یا�حتی�به�یک�حزب�
خاصی�وابسته�باشند�یعنی�هم�با�حزب�دمکرات�کار�می�
کنند�هم�با�حزب�جمهوریخواه�ولی�بیشتر�تالشهایشان�
به� وابسته� اما� رود� می� جلو� دموکرات� حزب� طریق� از�
در� کنند�� می� حرکت� مستقل� و� نیستند� هیچکدام�
و� دارند� فلسطینی�ها� به� سمپاتی� بین�المللی� ارتباطات�
گاز� مثل� اسراییل� پلیس� علیه� مبارزات� های� شیوه� از�
پلیس� آموزشهای� از� که�خیلی� معتقدند� آور…و� اشک�
آمریکا�هم�تحت�تاثیر�پلیس�اسراییل�است��به�همین�
مورد� در� گیرند� می� یاد� فلسطینیها� از� نوع� یک� دلیل�

تاکتیکهای�مبارزه�مدنی�و�نافرمانی�مدنی�و�غیره��
ولی� کنند� نمی� دنبال� را� خاصی� ایدئولوژی� یک�
از�جمله� انهاست� راهنمای� که� دارند� ارزشی� اصل� �۱3
پرهیز�از�خشونت،�تکثرگرایی،�جهانی�نگری،�همدلی،�
را�� �intersectionality ها� گرایی� ادغام� � جبرانی،� عدالت�
میگذارند���چون�زن�ها�در�ان�فعال�هستند�بخصوص�
کرنشا� کیمبرلی� مثل� پوست� سیاه� فمینیست�های�
خواسته� تدوین� در� اند� گرفته� الهام� خیلی� او� امثال� و�
می�کنند� مطرح� امروزه� که� هایی� خواسته� و� هایشان�
عموماً�یکی�مسئله�دیفاند�است�که�در�موردش�خیلی�
بحث�و�اختالف�است�یعنی�ای�که�میگویند�پلیس�رو�
البته� بگیریم� ازش� � را� اش� بودجه� یعنی� کنیم� دیفاند�
مثال� یعنی� میشود� تعبیر� مختلف� معانی� به� این� خوب�
به�معنای�محو�کامل�پلیس� این� بعضی�ها�می�گویند�
نیست�بلکه�می�خواهیم�پلیس�بازسازی�شود��بشود�مثال�
خانم�نانسی�پلوسی�میگوید��یعنی�باز�سازی�کنیم�ولی�
و� اینا�هر�کدام�معنی�مهم�سیاسی� � بعضی�ها�میگن��
عملی�دارد�که�مرتب�در�موردش�بحث�می�شود�به�این�
معنا�که�باید�اصاًل�همه�ان�رهبری�و�ساختار�و�فرهنگ�
و�قوانین�و�نوع�آموزش�رو�در�مورد�پلیس�عوض�بشود�و�
بعد�شود�و�دیگر�اینکه�غیر�از�دیفاند�و�دیسمنتل�اخیرا�
در�موردش�صحبت�می�شود��demilitarizeیعنی�اینکه�
��یواش�یواش�بحث� اسلحه�رو�از�دست�پلیس�گرفتن�
پرداخت�غرامت�مطرح�میشود�جالب�است�که�همین�دو�
ایالت�کارولینای�شمالی�در�شهر�اشویل� روز�پیش�در�
برای�اولین�بار�در�تاریخ�آمریکا�شورای�شهر�با�اکثریت�
آرا�و�با��۷را�یبدون�رای�مخالف�رای�دادند�که�غرامت�
بپردازند�به�دلیل�میراث�برده�داری�به�سیاهان�ان�شهر��
بپردازند� پول� که� نیست� معنا� این� به� غرامت� البته� و�
بلکه�میخواهند�بودجه�بذارند�برنامه�های�رفاهی�برنامه�
های�اجتماعی�یا�شغل�ایجاد�کنند�برای�سیاه�ها�مراکز�

بهداشتی�و�امثالهم�
____________________________

توحیدی� خانم� مجازی� سخنرانی� متن� نوشتار� این�
در�کانون�اندیشه�در�ونکوور�کانادا�)�۱۸ژوئیه���2020(�

است�که�از�فایل�صوتی�پیاده�شده�است�

»نژاد« در پروسه تاریخی تبدیل میشود به یکی از مبانی هیرارشی یا سلسله 
مراتب قدرت و سلطه در جامعه. وقتی شرایط نامطلوب میشود، مخصوصا محدودیت 
منابع مطرح می شود طبعاً تفاوت های گروهی عمده تر می شوند یا بستری می شوند 
نازی  آلمان  در  مثال  گروهی.  های  تفاوت  آن  به  جامعه  مشکالت  دادن  ربط  برای 
مشکالتی را که جامعه داشت همه را کانالیزه کردند در وجود یهودی ها، کولی ها و 
بعدها کمونیست ها و حتی همجنسگرایان و آنها را قربانی مشکالت و استیصال و 

اضطراب های خودشان کردند. 

  تحقیقات علمی سالهای اخیر به خصوص دو سه دهه اخیر نشان می دهد که 
اکثر دانشمندان بر سر حداقل دو واقعیت علمی به توافق رسیده اند: اول اینکه انسان 
ها از لحاظ ساختار ژنتیکی بسیار به هم نزدیک و شبیه هم هستند به رغم تفاوت 
های ظاهری و رنگ پوست و غیره. در واقع جوامع انسانی همگی ازیک شجره یا یک 
خانواده هستند.  یافته دوم این است که انسانهای امروز به رغم تکثر و تفاوت های 
مختلف در واقع همه منشاء آفریقایی دارند. یعنی در اصل همه افریقایی تبارهستیم. 
نوع انسان هموساپین در آفریقا تحول پیدا کرد. شاید مثال حدود 60 هزار سال پیش 
وقتی انسان هموساپین آفریقا را ترک کرد و به جاهای دیگر سفر و مهاجرت کرد با 
انسان نوع نئاندرتال در خاورمیانه آمیزش داشته و آنچه که ما انسان امروزی می 

نامیم در واقع حاصل این  آمیزش ها بوده است.
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محمد�جواد�اکبرین:�جورج�سجعان�جرداق�)�۱933
-20۱4(�استاد�ادبیات�و�فلسفه�در�دانشگاه�لبنان�بود؛�
بیشتر� نمایشنامه�نویسی� و� تاریخ� و� شعر� به� چند� هر�
و�جامعه�شیعه� ایران� در� را� او� فلسفه� تا� شهرت�داشت�
با�کتاب�پنج�جلدی�»امام�علی؛�صدای�عدالت�انسانی«�
می�شناسند�و�در�لبنان�با�قصیده�»امشب�شب�من�است«�

که�»ام�کلثوم«�آن�را�خوانده�است�
زمستان�سال��200۷در�دفتر�رادیوی�لبنان�در�اشرفیه�
و�در� رفتم� به�دیدارش� بود� پاتوق�معمولش� بیروت�که�
میانه�گفتگو�درباره�تعریفش�از�عدالت�و�تبعیض�پرسیدم؛�
نه�فقط�به�خاطر�نوشتن�کتاب�»کاخ�ها�و�کوخ�ها«�و�یا�
گفتارهای�رادیویی�اش�که�پر�بود�از�این�دغدغه،�بلکه�از�
این�جهت�که�مسئله�عدل�چندان�برایش�مهم�بود�که�
عبور� آئین� و� دین� دیوار� از� دیانِت�مسیحی�اش� علیرغم�
کرده�بود�و�توجه�»نهج�البالغه«�به�عدالت�و�رفع�فقر�و�
تبعیض،�او�را�به�نوشتن�کتابی�در�این�باب�کشانده�بود؛�هر�
چند�جرداق�از�شیعیان�گالیه�داشت!�می�گفت�»شیعیان�
کتاب�مرا�اعتراف�به�حقانیت�خود�خواندند�تا�علی�را�به�
باور� بیاورند�و�نخواستند� پایین� اندازه�نداشته�های�خود�
آن� اگر� است�حتی� بزرگتر� مذهب� یک� از� او� که� کنند�
باشد«��در� بر�مدار�و�محوِر�نامش�شکل�گرفته� مذهب�
عین�حال�گفت�برای�تحقق�عدالت�و�رفع�تبعیض،�هم�
ایده�دارد�هم�چهره��ایده�اش�مالکیت�مردم�و�آبادی�زمین�
یادداشت� ابی�طالب!�جرداق�در� بود�و�چهره�اش�علی�بن�
ایده� از� نیمه�دهه��۱9۵0منتشر�شده� رو�که�در� پیش�
و�چهره�ی�آرمانی�اش�می�گوید�با�این�یادآوری�که�او�در�
منطقه�ای�می�زیست�که�کشاورزی�درآمد�محوری�اش�بود�
غرض�ام�از�ترجمه�این�یادداشت�کوتاه�فقط�یک�نکته�
است؛��۷دهه�پس�از�این�یادداشت،�آنچه�جرداق�نوشته�
صرف�نظر�از�آنکه�در�روش�تا�چه�اندازه�عملی�باشد�و�در�
نظر�برخی�حتی�تصویری�رمانتیک�از�عدالت�به�دست�
و� فقر� علیه� »مبارزه� راه� هم� هنوز� که� همین� اما� دهد،�
کاهنان�می�گذرد� و� با�حکمرانان� رویارویی� از� تبعیض«�
نشان�می�دهد�نوشته�های�کهن�لزوما�کهنه�نیست�و�ما�
گاهی�از�سر�»تجدید�عهد«�به�بازخوانی�شان�نیازمندیم�
تا�مبادا�»شهروندان�ُمحق«�بی�آنکه�بدانند�به�تدریج�به�

»رعیت�مستحق«�تبدیل�شوند�
مالکیت مردم و آبادی زمین

رفع�فقر�دو�پایه�دارد؛�مالکیت�مردم�و�آبادی�زمین�
به� مردم� همه� به� ثروت� منابع� همه� تعلق� نخست:�
توزیع� افراد� میان� استحقاق� مقدار� به� معناست�که� این�
شود�� داده� کار� امکان� همه� به� آنکه� از� پس� البته� شود،�

هیچکس�حق�ندارد�بدون�توجه�
به�مصالح�عمومی�و�با�تمرکز�بر�
مصالح�خود�هر�قدر�را�که�خود�
اموال� و� امالک� از� می�خواهد�
این� البته� کند�� تصرف� مردم�
وظیفه�دولت�است�که�با�دقت�
و�عادالنه�اجرای�این�سیاست�را�
بر�عهده�بگیرد��ملت�یک�پیکر�
است�و�دولت�باید�بدون�تبعیض�
آن� اعضای� همه� از� تساهل� و�
مراقبت�کند��به�همین�علت�هم�
با�در�نظر�گرفتن�نیازهای�مردم�
سهمی�از�سود�و�درآمدشان�را�
این� بیِش� و� کم� در� می�ستاند��
مالیات،�آن�اندازه�که�حفاظت،�
امنیت،�مصلحت،�شرافت،�عزت�
و�معیشت�مردم�اقتضا�می�کند�

تعیین�کننده�است�
دوم:�آبادی�زمین،�مایه�و�پایه�

رشد�و�معیشت�است��از�این�رو�کارگزاران�و�کارمندان�باید�
به�آبادی�زمین،�بیش�از�آنچه�در�جمع�مالیات�می�کوشند�
نظر�کنند،�زیرا�بدون�آبادی�زمین�و�گشایش�در�کار�مردم،�
مالیات�نیز�گرفتنی�نیست�و�تنها�حکمرانی�از�زمیِن�ناآباد�
و�مردمانی�نادار�مالیات�می�ستاند�که�عقلش�را�از�دست�
داده�باشد�و�بخواهد�مملکت�و�مردم�را�نابود�و�قدرتش�را�

سست�و�بی�اتکا�کند�
زمین�نیز�نه�به�خودِی�خود�آباد�می�شود�و�نه�با�جهل�
و�کژفهمی�حاکم�راه�به�اصالح�می�برد��علی�بن�ابی�طالب�
می�گوید�اگر�جامعه�از�حاکمیت�و�معیشت�خود�ناراضی�
خراج� مردمی� چنین� از� زور� به� نمی�تواند� حاکم� باشد�
بستاند��زیرا�بی�تردید�اصول�اجتماعی�و�قوانین�انسانی�و�
مقیاس�های�اخالقی،�برآنند�که�دریافت�و�پرداخت�مالیات�
در�گشایش�و�گشودگی�است�نه�در�بستگی�و�تنگدستی�
تحسین� در� باید� مالیات� اخذ� از� پیش� حکمرانان،�
خراج� مأموران� به� ابی�طالب� پسر� بکوشند�� معیشت�
و� تابستانی� لباس� پای�خراج،�سراغ� به� هرگز� می�گوید:�
که� چهارپایی� و� می�خورند� که� رزقی� و� مردم� زمستانی�
بر�آن�سوار�و�مشغول�به�کارند�نروید�و�هرگز�به�خاطر�
ِدرهمی،�کسی�را�تازیانه�نزنید�و�ایستاده�نگاهش�مدارید�
و�از�اثاث�معیشت��اش�چیزی�نفروشید،�زیرا�روش�ما�در�
أخذ�خراج�»مدارا«�است�که�اگر�کار�مردم�به�صالح�نرسد�

کاری�به�اصالح�نمی�رسد�

بکوشند� زمین� آبادی� در� می�توانند� چگونه� اما� مردم�
و�از�مواهبش�بهره�ببرند�و�از�منابعش�استخراج�کنند�و�
در�امنیت�به�سر�برند؟�برخی�از�پیشینیان�می�پنداشتند�
که�راه�آبادی�زمین�استخدام�اجبارِی�بردگان�است��مزد�
اندکی�اگر�به�آنان�پرداخت�می�شد�از�سر�شفقت�بود�نه�
وظیفه!�زیرا�بهره�از�آِن�مالکان�و�اشراف�بود��در�این�منظر،�
قدر�انسان�و�مقدار�کار�از�میان�رفته�بود��این�منظر�بَدوی�
اما�قانون�های�نوشته�و�نانوشته�داشت��حاکمان�و�کاهنان�
از�حرمِت�نداشته�ی�مردم�و�زحمتکشان�بهره�ها�بردند�و�
یکی�با�نام�مملکت�و�دیگری�از�راه�عبادت�و�عبودیت�به�
کمک�هم�شتافتند�و�خون�مردم�را�مکیدند��کاهنان�به�
مردم�می�آموختند�زمینی�را�که�در�آن�کشت�و�کوشش�
می�کنند�متعلق�به�آنان�نیست،�بلکه�از�آِن�خدایان�معابد�
آنها�را�به�حکمرانان�بخشیده�اند�و� است�و�این�خدایان،�

حکمرانان�نیز�به�هر�که�بخواهند�می�بخشند!
از� بخشی� تنها� نه� که� کرد� باور� اندک� اندک� رعیت�
محصول�زمینی�را�که�در�آن�کشت�و�کار�می�کند�باید�به�
خدایان�ببخشد�و�نه�تنها�حاکم�که�نظرکرده�ی�خدایان�
است�حق�دارد�آنچه�می�خواهد�از�محصول�بردارد،�بلکه�
به�وقت�ضرورت�باید�زمین�و�کار�خود�را�ترک�گوید�و�

برای�ارباب�کار�کند�
و� چیست� مالکیت� که� درنیافت� سرانجام� رعیت�
تاریِخ� عربی،� رعیِت� تاریخ� زیرا� کجاست�� تا� اندازه�اش�

غصب�و�تبعیض�بود�نه�حق�و�عدالت�

رعّیت، حاکمان و کاهنان
جورج�سجعان�جرداق�-�محمد�جواد�اکبرین
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آنهایی�که�نگارنده�این�سطور�را�می�شناسند،�نیک�
موازات�داشتن�دغدغه�های�محلی� به� آگاهند�همیشه�
ام�� بوده� هم� وطن� وسع�خود،�جهان� اندازه� به� ملی،� و�
به�زبانی� آمیزش�دغدغه�های�محلی،�ملی�و�جهانی�و�
زیسته،� تجربه� در� مسئولیت� و� مصیبت� تلفیق� دیگر;�
مستلزم�یک�صورت�بندی�هویتی�باز�و�منعطف�و�نگاهی�

گشاده�و�دمکراتیک�به�جهان�است�
با� �” بودن� کرد� “مصیبت� من،� نگاه� از� وصف� این� با�
مسئولیت�اخالقی�عظیمی�در�هم�تنیده�شده�که�کردها�
بیش�از�دیگران�بار�آن�را�به�دوش��می�کشند��اما�در�
ایفای� از� سایرین� بودن� مبرا� معنای� به� این� حال� عین�

سهم�خود�در�این�وادی�نیست�
نقطه�عزیمت�این�رنجنامه�از�قضا�این�گوشه�نگاه�و�

یادآوری�این�تنهایی�غمبار�تاریخی�است�
فرمانده� “ژنرال�مظلوم�کوبانی”� � با�سخن� را� �سخنم�
آنجا� کنم،� می� آغاز� سوریه� کردستان� مدافع� نیروهای�
که�می�گوید:�میان�سازشها�و�عقب�نشینیهای�دردناک�
این� کنیم�� انتخاب� را� دومی� ناچاریم� ملتمان،� بقای� و�
را� بارزانی� مصطفی� ژنرال� های� مویه� طنین� کلمات،�
و� کارتر� به� خطاب� که� کند� می� زنده� گوشهایمان� در�
کیسینجر�گفت:�خلقی�با�پشتگرمی�شما�وارد�نبرد�مرگ�
و�زندگی�شد�و�اکنون�با�خیانت�ایاالت�متحده�در�حال�

مرگ�و�از�میان�رفتن�است!
نشنیده� را� بارزانی� سخنان� سیاست� بازار� دالالن�
رزمنده،� و�خلق� ماند� تاریخ� در� آن� پژواک� اما� گرفتند،�

ققنوس�وار�دوباره�برخاست�
این�روزها�البد�سرزنش�ها�و�مالمت�های�منورالفکرانه�
خیرخواهی� زرورق� در� که� اید� شنیده� و� اید� دیده� را�
پیچیده�می�شوند�و�کردهای�”�ساده�دل”�را�می�نوازند�
که�چرا�درس�عبرت�نمی�گیرند�و�زود�دلباخته�بیگانگان�

و�نیروهای�فرامنطقه�ای�می�شوند�
البته�خوب�است،�به�شرطی� تاریخ� از� درس�گرفتن�
بیگانگان� با� باختن� نرد�عشق� بیاموزند�� را� آن� که�همه�
هم�بد�است،�اما�اوال�باید�همه�را�از�آن�برحذر�داشت�و�
دوما�ظاهر�خودی�را�چنان�آراست�و�سیرت�آن�را�چنان�
با�صورت�یکی�کرد،�که�کردها�نه�یک�دل�بلکه�صد�دل،�

خاطرخواه�آن�شوند�و�دل�به�بیگانه�نبندند�
وجه� �،۱9۷۵ سال� در� کردها� است!� درست� بله�
قدرتهای� و� شدند� ای� منطقه� توافق� یک� المصالحه�

ـ� روزگار� آن� ای� فرامنطقه�
آن� بر� ـ�هم� و�شوروی� آمریکا�
صحه�نهادند��اما�بقیه�داستان�را�
هم�بگویید��چرا�نمی�گویید�در�
نتیجه�این�خیانت�ژئوپولتیکی�
ایران� به� عراق� بعد� سال� چهار�
حمله�کرد�و�هشت�سال�تمام�
منطقه�شاهد�ویرانی�دو�کشور�
بود�و�پس�از�آن�ماشین�جنگی�
عراق�کویت�را�هم�در�نوردید،�
به� و� آمد� “کدخدا”� اینبار� تا�

حساب�آن�رسید�
شنیدنی� هم� داستان� ادامه�
است:�جنبش�کرد�هم�از�فرصت�
استفاده�کرد�و�به�نسبت�قدیم�
الی� و� یافت� آسایی� غول� ابعاد�

االبد��بند�ناف�کردستان�عمال�از�بغداد�بریده�شد�
کمی�جلوتر�بیاییم��همین�توافق�آدانا�که�گویا�از�روی�
خیرخواهی�بعنوان�نسخه�حالل�مشکالت�شمال�سوریه،�
هر�از�گاهی�نبش�قبر�می�شود،�یک�”�الجزیره�”�کوچک�
ترکیه� کردهای� رهبر� دستگیری� و� آوارگی� به� که� بود�

انجامید�
آیا�غیر�از�این�است�که�درست�مانند�الجزیره�بدفرجام�
بلکه� نگردید،� کن� ریشه� تنها� نه� کردی� و�جنبش� شد�
بود،� شده� رانده� ازش� روزی� که� پناهگاهی� در� درست�

صاحب�دولت�و�مکنت�شد�
بار�این�تجربه� گیرم�سومین�و�چهارمین�و�صدمین�
با� البته� صد� شود؟� نمی� همان� نتیجه� آیا� شود،� تکرار�
عوارض�و�هزینه�های�بیشتر�و�ویرانیهای�بزرگتر��از�قدیم�

گفته�اند�نمی�توان�روی�ویرانه�دیگران�کاخ�ساخت!
ای� فرامنطقه� قدرتهای� با� رنجنامه� این� دیگر� �روی�
است�که�چه�زود�“خیانت�مونیخ�”�و�مصیبت�های�ناشی�

از�آن�را�از�یاد�برده�اند�
دول�اروپایی�که�در�سپتامبر��۱93۸فکر�می�کردند�با�
قربانی�کردن�”�چکسلواکی�دمکراتیک”�و�پشت�کردن�
به�تعهداتشان�در�قبال�آن،�کیسه�آز�هیتلر�را�پر�و�صلح�
از�یک�سال�بعد� اند،�کمتر� ارمغان�آورده� اروپا� را�برای�
تاوان�اشتباهشان�را�با�اشغال�پاریس�بدست�رایش�سوم�

دادند�

باریکه� به� ترکیه� پرواز� بلند� سلطان� مطمئنید� شما�
ای�مرزی�قناعت�می�کند؟�تاوان�بی�ثباتی�و�ناآرامیهای�
ناشی�از�یکجانبه�گرایی�و�یکه�تازی�او�را�چه�کسی�باید�

بدهد؟
آیا�آیندگان�با�ناباوری�نمی�پرسند�در�قرن��2۱چگونه�
زمامداری�توانسته�به�صورت�آنالین�خاک�کشوری�دیگر�
را�اشغال�و�مردمان�بومی�آنجا�را�اخراج�و�کسانی�دیگر�را�
آنجا�ساکن�کند؟�این�شرمساری�بزرگ�را�چگونه�تحمل�

می�کنید؟
شما�که�هنوز�بدهی�کشورسازی�هایتان�در�اوایل�قرن�
گذشته�به�کردها�را�صاف�نکرده�اید،�چگونه�دوباره�خود�

را�مدیون�و�شرمسار�آنان�می�نمایید؟
ثبات� و� صلح� گلوی� در� استخوانی� کردستان� مساله�
و�توسعه�خاورمیانه�است،�جنبش�ها،�رهبران�و�احزاب�
کرد�ممکن�است�بمیرند،�اما�ملت�کرد�نمی�میرد��یقین�
دارم�که�اردوغان�که�خود�در�این�زمینه�وارث�دشواره�
کردهای� به� جنایتکارانه� حمله� این� با� بود،� کمالیستی�
سوریه،�مساله�کردهای�ترکیه�را�بیشتر�از�گذشته�سخت�

و�الینحل�کرد�
شاهد�باشید�که�اگر�وضع�به�همین�منوال�پیش�برود�
به� بعدی� نسلهای� عثمانی،� امپراطوری� ریگ� مرده� در�

کمتر�از�استقالل�راضی�نخواهند�شد�
_____________________________

به�نقل�از�کانال�تلگرامی�شارنامه�)صالح�الدین�خدیو(

نامه ای برای تاریخ
صالح�الدین�خدیو
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تاریخی�به�عنوان� افغان�به�صورت� هرچند�شیعیان�
افزایش� با� اما� اند،� کرده� سفر� ایران� به� بازرگان� و� زائر�
جهانی�نرخ�نفت�و�شکوفایی�این�صنعت�در�دهه�های�
راهی� بیشتری� های� افغان� میالدی،� هفتاد� و� شصت�
وقوع�جنگ� با� فارس�شدند�� و�خلیج� ایران� کشورهای�
و�مصایب�طبیعی�مانند�خشکسالی�ها،�مهاجرت�افغان�
ها�به�ایران�شکل�گسترده�ای�به�خود�گرفت�)عادلخواه�
و�اولزیوسکا،�200۷(�آنها�به�عنوان�نیروی�کار�ارزان�در�
مقامات� و� گرفتند� سهم� از�جنگ� پس� ایران� بازسازی�
دولتی�به�طور�پراکنده�و�غیر�رسمی�به�نقش�با�اهمیت�
و�سخت�کوشانه�کارگران�افغان�در�بخش�ساخت�و�ساز�
پناهندگان� حال،� این� با� �)۱393 داشتند�)مهر،� اذعان�
افغان�در�تبلیغات�دولتی،�همواره�بیگانگانی�ناخواسته،�
زاید،�سربار�و�باعث�مشکالت�و�دردسرهای�گوناگون�در�

ایران�توصیف�شده�اند�
های� برخورد� از� عمدتاً� ایران� در� افغان� مهاجرین�
از� هایی� بخش� و� دولت� ستیزانه� افغان� و� نژادپرستانه�
جامعه�شکایت�دارند��در�یک�گزارش�»موسسه�سوئدی�
مطالعات�بین�الملل«�که�بر�بنیاد�مصاحبه�با�مهاجرین�
با� زیادی� افغان�های� است�که� آمده� تهیه�شده،� افغان�
وجود�اقامت�بلندمدت�در�ایران،�این�کشور�را�به�مقصد�
خود� ذات� در� مهاجرت� نوع� این� اند�� کرده� ترک� اروپا�
به� نه� مهاجرین� زیرا،� است�� فرد� به� منحصر� پدیده�ای�
خاطر�جنگ،�فقر�و�تهدید�جانی�بلکه�به�دلیل�»برخورد�
و� حکومت� آمیز� تبعیض� و� نژادپرستانه� گسترده� های�
همچنان�جامعه،�خشونت�پلیس�و�خشونت�ساختاری�
بوروکراسی�دولت«�از�ایران�بیرون�شده�اند�)کریستین-

سن،�20۱6(
و� منفی� نگاهی� ناخوشایند� تجربه� این� از� بخشی�
است�� افغان� پناهندگان� به� نسبت� مردم� تحقیرآمیز�
ایران،� در� نهاد�رسمی� به�چند� متعلق� نظرسنجی� یک�
از�جمله�دفتر�مطالعات�اجتماعی�و�فرهنگی�شهرداری�
تهران،�در�سال��۱39۸نشان�می�دهد�که�»�43درصد�
در� افغان�ها� سکونت� ممنوعیت� خواستار� تهران� مردم�
تهران�و��40درصد�هم�خواستار�اخراج�مهاجران�افغان�

از�ایران�هستند�«)زیتون،�۱399(
این�نظرسنجی�ناظر�بر�سیاست�های�رسمی�دولت�

اقامت� ساختن� ممنوع� جهت�
افغان�ها�در�برخی�از�شهرهای�
ایران�است�و�حتا�گاهی�به�آنان�
اجازه�ورود�به�برخی�از�مجامع�
نیز� را� ها� پارک� مانند� عمومی�
سال� در� چنانچه� اند�� نداده�
شفیعی،� احمدرضا� � �،۱39۱
ستاد� انتظامی� کمیته� مسئول�
استان� در� سفر� تسهیالت�
روز� در� که� گفت� اصفهان،�
برقراری� »برای� به�در� سیزده�
افغان� اتباع� حضور� از� امنیت�
ُصّفه� کوهستانی� پارک� در�
اصفهان�ممانعت�خواهد�شد�«�

دفتر� کل� مدیر� شفیعی،� تقی� سید� نیز� این� از� پیش�
اتباع�و�مهاجران�خارجی�استانداری�مازندران،�خواستار�
»پاکسازی�استان�مازندران�از�اتباع�بیگانه«�شد�)رادیو�

فردا،�۱39۸(
ایران�را�می�توان�در� افغان�ها�در� سطح�محرومیت�
افغان� معروف� شاعر� کاظمی،� کاظم� محمد� گفته� این�
ما� مورد� در� »معموالً� فهمید:� خوبی� به� مشهد،� مقیم�
هر� راهکار� اولین� محدودیت� و� ممنوعیت� مهاجرین�
قضیه�ای�است��بعد�از�محدودیت�یا�ممنوعیت�در�سفر،�
یک� با� باز� دیگر،� موارد� دهها� و� عضو� پیوند� اشتغال،�
راستی� به� همراه�� تلفن� خط� روبه�روییم؛� دیگر� چالش�
از�ضروریات� تلفن�همراه� داشتن� روزگاری�که� این� در�
به� دیگر� قانونی� امور� از� بسیاری� حتی� و� شده� زندگی�
شماره�تلفن�همراه�نیاز�دارد،�محرومیت�یک�تبعه�افغان�
این�که�شخص� تلفن�همراه�چه�رهاوردی�دارد�جز� از�
و� بگیرد� ایرانی� اسم�یک� به� را� باشد�همان�خط� ناچار�
کلی�توابع�و�مسایل�بعدی�در�پی�داشته�باشد؟«)رادیو�

فردا،�۱39۸(
عمده� نقش� سازی� ذهنیت� این� در� ایران� دولت�
حقوقی� وضعیت� تنها� نه� دولت� است�� کرده� بازی� را�
با� را� آنان� بلکه� دارد� نمی� را�مشخص� افغان� مهاجرین�
تعبیر� به� و� ناخوانده،� مهمانان� عنوان� به� شان� توصیف�
محمد�رضا�رحیمی،�معاون�اول�پیشین�رییس�جمهور�

�،)۱39۸ فردا،� تحمیلی«)رادیو� »مهاجران� ایران،�
و� حقوق� نقض� تبعیض،� خشونت،� انواع� معرض� در�
پناهندگان� از�سوی�دیگر،� است�� داده� قرار� پیشداوری�
افغان�ابزار�چانه�زنی�دولت�ایران��با�دولت�افغانستان�نیز�
هستند��ایران�نگران�استفاده�نظامی�نیروهای�آمریکایی�
از�خاک�افغانستان�بوده�و�برای�جلوگیری�از�آن�باالی�
ابزارهای� از� یکی� است�� آورده� فشار� افغانستان� دولت�
افغان�در� ایران،�اخراج�مهاجرین� تهدید�و�فشار�دولت�
افغانستان� خاک� از� آمریکایی� نیروهای� هجوم� صورت�

است�)کریستین�سن،�20۱6(
همچنان،�دولت�ایران�از�مهاجرین�در�سیاست�های�
با�نرخ� ایران� نیز�استفاده�می�کند��دولت� داخلی�خود�
اقتصاد� است�� گریبان� و� دست� تورم� و� بیکاری� باالی�
اداری� و� مالی� فساد� و� ها� تحریم� فشار� زیربار� کشور�
چشمگیر�خم�شده�و�زندگی�را�برای�طبقات�کارگر�و�
متوسط�ایرانی�سخت�ساخته�است��دولت�برای�توجیه�
مشکالت�ساختاری�و�مدیریتی�اقتصاد�ایران�تقصیر�را�
به�گردن�عوامل�خارجی�می�اندازد�و�مثاًل،�وجود�»اتباع�
می� توصیف� ایرانی� کارگران� بیکاری� دلیل� را� بیگانه«�
فعلی� جمهور� رییس� روحانی،� حسن� چنانچه،� نماید��
در�سال��20۱4اعالم�داشت�که�تمام�نهادها�و�شرکت�
های�وابسته�به�دولت�تنها�کارگران�ایرانی�را�استخدام�
کنند��این�اعالم�پس�از�آن�صورت�گرفت�که�در�چندین�
تظاهرات،�کارگران�بیکار�علیه�سیاست�های�اقتصادی�

افغان هراسی؛ عناصر بیگانه ساز دولت در ایران
خالد�خسرو
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دولت�و�اشتغال�»کارگران�بیگانه«�شعار�داده�و�خواهان�
اخراج�آنان�شدند��یکی�از�شعارهای�معترضین�این�بود:�
کن!«)کریستین�سن،� رها� را� افغانی� کن!� حیا� »کارفرما�

)20۱6
نمایندگان� به� کشور،� وزیر� فضلی،� عبدالرحمان�
اصلی� دلیل� افغان� کارگران� که� گفت� ایران� مجلس�
را� مشاغلی� آنان� چون� نبوده،� ایرانی� کارگران� بیکاری�
انجام� به� مایل� ایرانی� کارگران� معموال� که� گیرند� می�

آن�نیستند�
این�مشاغل�کدام�اند؟�دولت�ایران�در�سال�۱363،�
اشتغال� طرح� اجرایی� »روش�� عنوان� با� فرمانی� »طی�
مشاغلی� در� کار� تنها� افغان�«،� مسلمان� آوارگان� موقت�
خاص�را�برای�این�دسته�از�کارگران�مجاز�اعالم�کرد��
بار� تخلیه� ساختمانی�،� امور� کوره��پزخانه��ها،� در� کار�
شیشه��گری�،� معادن�،� کشاورزی�،� دباغی�،� بارگیری�،� و�
کانال��کشی�،� سازی�،� راه� ذوب��پالستیک��،� دامپروری��،�
سخت�ترین� جمله� از� چرم���سازی� آهک���پزی�و� گچ��ریزی�،�
کارهایی�بودند،�که�دولت�آن�ها�را�برای�کارگران�افغان�

مجاز�شمرده�بود�«�)دارالشفا/۱39۱(
افغان� کارگران� برای� مجاز� مشاغل� لیست� این�
استخدام� هنوزهم� دولت� سیاست� و� نکرده� تغییری�
کارگران� که� است� مشاغلی� در� افغان� کارگران� موقت�
ایرانی�حاضر�به�پذیرش�آن�نیستند��کارفرمایان�حاضر�
استخدام� نیز� کار� مجوز� بدون� را� افغان� کارگران� اند�
در� که� است� کرده� تهدید� را� کارفرمایان� دولت� کنند��
های� جریمه� با� خارجی� کارگران� استخدام� صورت�
این�است� به�رو�خواهند�شد،�ولی�واقعیت� سنگین�رو�
که�دولت�مقررات�نامبرده�را�تطبیق�نمی�کند�و�دست�
کارفرمایان�برای�استثمار�نیروی�کار�ارزان�افغان�را�باز�
ساز� و� ساخت� بخش� در� کارگران� این� است�� گذاشته�
که�صنعتی�پردرآمد�برای�سرمایه�گذاران�بازار�مسکن�
است،�مورد�استفاده�وسیع�قرار�می�گیرند��دلیل�اشتیاق�
کارفرمایان�به�استخدام�کارگران�افغان،�دستمزد�پایین�
و�میزان�بهره�وری�باال�بوده،�آنان�از�بیمه�و�سایر�مزایای�
حقوق� سادگی� به� کارفرمایان� و� نیستند� برخودار� کار�

شان�را�نقض�کرده�می�توانند�)مهر،�۱393(
دولت�ایران�با�این�سیاست�ها�به�دنبال�پاسخ�کاذب�به�
مشکالت�اقتصادی�و�بیکاری�مردم�است�ولی،�حاصلش�
برای� دولت� باشد�� ایران�می� در� افغان�ستیزی� تشدید�
توجیه�سیاست�ها�و�رفتارهای�خود�در�قبال�پناهندگان�
افغان�سعی�می�کند�در�نقش�حافظ�منافع�مردم�ظاهر�
شده�و�ناتوانی�ها�و�محدودیت�های�ساختاری�اقتصاد�

تک�محصولی�و�توسعه�نیافته�ایران�را�بپوشاند�
ارایه�تصویر�سیاه�و�تحقیرآمیز�از�پناهندگان�افغان،�
رفتار�غیرانسانی�و�نژادپرستانه�دولت�را�موجه�می�نماید��
کمک� به� و� غیرقانونی� شکل� به� افغانها� دولت،� نظر� از�
می� را� ایرانی� کارگران� مشاغل� سودجو«� »کارفرمایان�
و�جنایت�می� ایران�مرتکب�جرم� دزدند؛�در�شهرهای�
بیماری� ناقل� بهداشت� پایین� سطح� خاطر� به� شوند؛�
های�واگیر�در�جامعه�می�گردند��مقامات�ایرانی�با�این�
خود� به� پناهندگان،� از� نژادپرستانه� و� سیاه� توصیفات�
اجازه�می�دهند�که�از�زیر�بار�تعهدات�بین�المللی�دولت�
رفتارهای� به� کرده،� خالی� شانه� پناهجویان� قبال� در�
بیرحمانه�و�نژادپرستانه�با�افغان�ها�در�جامعه�مشروعیت�
بخشیده�و�در�عین�حال�دست�بخش�خصوصی�را�برای�
که� نماید� باز� افغان� کارجویان� و� پناهجویان� استثمار�
نهایتاً�قسمتی�از�حاصل�مادی�آن�به�جیب�شرکت�های�

اقتصادی�وابسته�به�دولت�نیز�می�رود�
تجربه اجتماعی نژادپرستی و تبعیض

تجربه�پناهندگان�افغان�در�ایران�نشان�می�دهد�که�

نژادپرستی� بازتولید� تولید�و� از�جامعه�در� بخش�هایی�
در� اینجا� در� ما� اند�� داشته� سهم� تبعیض� اعمال� و�
زنیم� می� تبعیض�ساختاری�حرف� و� نژادپرستی� مورد�
به�مدد�سیاست� و� اکثریت�جامعه� بدون�مشارکت� که�
های�دولت�به�وجود�آمده�است��نژادپرستی�ساختاری�
که� دارد� اشاره� � نهادهایی� و� مناسبات� ها،� به�سیاست�
فارغ�از�نیات�و�رفتارهای�آگاهانه�یا�ناآگاهانه�افراد،�یک�
و� کرده� محروم� شان� حقوق� از� را� انسانی� معین� گروه�

عبارت� به� قرار�می�دهد�� و�حذف� تبعیض،�طرد� مورد�
قدرت� سازوکار� به� واردشدن� با� »نژادپرستی� دیگر،�
خود� به� ساختاری� شکل� امتیازات،� و� منابع� تقسیم� و�
مسلط� ساختار� با� ساختاری� نژادپرستی� می�گیرد��
تا� سیاسی�و�فرهنگی�در�یک�جامعه�در�هم�می�آویزد�
وضعیت�نابرابری�را�به�نفع�گروه�خاصی�حفظ�و�بازتولید�

کند�«)غرجی،�۱399(
دولتی� منفی� تبلیغات� و� ناروشن� حقوقی� وضعیت�
نقش�اصلی�را�در�آسیب�پذیری�و�محرومیت�پناهجویان�
افغان�در�ایران�دارد،�اما�در�عین�حال�نباید�عناصر�افغان�
ایدیولوژی� در� زنوفوبیک)بیگانه�هراسی(را� و� هراسانه�
ملی�گرایانه�نادیده�گرفت��دولت�ها�برای�حفظ�تمامیت�
ها،� داستان� به� نیاز� ملت،� وفاداری� استحکام� و� ارضی�
فیگورها� و� نمادها� خلق� ها،� سازی� تاریخ� ها،� روایت�
و� کین�توزی� انگاری،� دشمن� روند� این� از� بخشی� دارد��
بی�اعتمادی�به�بیگانگان�است�که�مصداق�هایش�را�در�
ناسیونالیسم�کالسیک�اروپایی�دیده�می�توانیم��دولت�
مختلفی� های� جنگ� و� ها� لشکرکشی� اروپایی� های�
راه� دیگر� مردمان� استثمار� و� قلمرو� توسعه� برای� را�
انداختند��اما�با�تغییرات�سیاسی�و�نظامی�در�نظم�بین�
المللی�بعد�از�جنگ�جهانی�دوم،�یک�صلح�نسبی�در�اثر�
استحکام�و�تجهیز�دولت�های�ملی�به�وجود�آمد�و�جنبه�
های�کین�توزانه�و�خصمانه�ملی�گرایی�را�نیز�کمرنگ�
ساخته�است�که�در�این�مورد�به�هیچ�وجه�نمی�شود�
نقش�دولت�ها�و�جریان�های�فکری�و�سیاسی�لیبرال�
ناسیونالیسم� بحث� غرب،� در� گرفت�� نادیده� را� چپ� و�
مدنی�با�تکیه�بر�ارزش�های�لیبرالی،�جهانشمولی�ارزش�
های�حقوق�بشر،�ترجیح�وفاداری�سیاسی�و�حقوقی�بر�
پیوند�های�خونی�و�قومی�به�عنوان�مبنای�عضویت�در�
ملت،�ایدیولوژی�های�ملی�را�متحول�ساخته�و�عناصر�
و� هویت� در� را� مترقی� و� انساندوستانه� دموکراتیک،�
گرایشات�ملی�گرایانه�تقویت�کرده�است�)یاک:200۸،�

اسپنسر�و�ولمن،�۱99۸(
حاصل�این�روند�تحول�در�مفهوم�شهروندی�و�کسب�
های� دولت� است�� بوده� سیاسی� اجتماع� در� عضویت�
دموکراتیک�معدودی�در�جهان�هنوز�مبنای�شهروندی�
را�نژاد،�زبان�و�فرهنگ�قرار�می�دهند��افراد)پناهجویان،�
اکثر� در� و…(� داران� سرمایه� متخصصان،� کارآفرینان،�
جدید� کشور� تابعیت� سکوالر� دموکراتیک� های� دولت�
را�از�طریق�سازوکار�های�حقوقی�واضح�و�تعریف�شده�

جهانی� همپای� مذکور� های� دولت� توانند�� می� کسب�
خارجی،� سرمایه� و� کار� نیروی� به� بازارها� نیاز� و� شدن�
تحوالت�حقوقی�و�سیاسی�ارزشمندی�را�تجربه�کرده�
و� استعماری� های� جنگ� روی� تامل� محصول� که� اند�
توسعه�طلبانه�فرامرزی،�و�مبارزه�با�سیستم�ها�و�هنجار�
های�سیاسی،�حقوقی�و�اجتماعی�نژادپرستانه�و�تبعیض�
آمیز�در�داخل�قلمرو�دولت�های�ملی�به�حساب�می�آید��
اما�کشورهای�خاورمیانه،�به�شمول�ایران،�هنوز�شاهد�
دموکراتیک� حقوقی� و� سیاسی� تحول� و� پیشرفت� این�
و� الگو� که� اروپایی� کالسیک� ناسیونالیسم� از� و� نبوده�
و�دیگر�کشورهای� ایران� در� مبنای�دولت-ملت�سازی�

خاورمیانه�در�قرن�بیستم�بود،�فاصله�نگرفته�اند�
ها� کنوانسیون� تصویب� تحول،� این� از� بخشی�
از� حمایت� زمینه� در� المللی� بین� های� اعالمیه� و�
در� بشری� حقوق� های� ارزش� گسترش� و� پناهجویان�
مهاجرت� ها� دولت� این� است�� بوده� ها� دولت� روابط�
گسترده�انسان�ها�در�اثر�عوامل�گوناگون�را�به�رسمیت�
خود� خاک� داخل� به� پناهندگان� ورود� به� و� شناخته�
المللی� بین� تعهدات� و� انساندوستانه� موازین� مبنای� بر�
داده� اجازه� الذکر� فوق� های� کنوانسیون� چارچوب� در�
از� پس� که� یافتند� اجازه� پناهندگان� آن،� از� فراتر� اند��
مدتی�تابعیت�کشور�میزبان�را�به�دست�آورده�و�همانند�
این� برخوردار�گردند�� کامل� از�حقوق� سایر�شهروندان�
اعالمیه�ها�و�میثاق�های�حقوق� دولت�ها�موازین�و�مواد�
بشری�و�حقوق�پناهندگان�را�در�قوانین�ملی�خود�ادغام�
کرده�اند،�و�آن�را�بنا�به�ماهیت�دموکراتیک�خود،�در�

چارچوب�حاکمیت�قانون�رعایت�نموده�اند�
دولت� که� است� شده� ممکن� رو� آن� از� کار� این�
شهروندی�و�ملیت�را�بر�اصل�خاک�و�نه�خون،�تعریف�
سیاسی� حوزه� در� مشارکت� و� تابعیت� کسب� و� کرده�
هنجارهای� و� اساسی� قانون� به� وفاداری� به� مشروط� را�
سیاسی�و�حقوقی�عام�و�مشروع�و�نه�وابستگی�به�دین،�

دولت  یک  گیری  شکل  برای  شهروندان  سیاسی  و  حقوقی  مبارزات 
دموکراتیک و عادل در ایران شامل حال پناهجویان نمی شود. شهروندان که برسر 
حقوق اساسی خود با دولت اختالف داشته و با آن جدال می کنند، در مورد پناهجویان 
در اصول با دولت موافق اند. در این شکی نیست که همه از رفتار بیرحمانه دولت با 
مهاجران پشتیبانی نمی کنند، اما در عین حال از مطالبه حقوق پناهجویان از دولت 
که در کنوانسیون های بین المللی مندرج است، نیز حمایت نمی کنند؛ از نظر آنها 
پناهجویان دارای جایگاه برابر فرهنگی و با عزت با شهروندان ایرانی نیستند، باید 
در محالت جداگانه زندگی کرده و در صورت مساعد بودن اوضاع، دولت حق اخراج 
شان از کشور را دارد. به این ترتیب، یک افغان مهاجر اگر چهل سال هم در ایران 
زندگی نماید حق دریافت شهروندی نداشته و به دالیل سیاسی و اقتصادی از کشور 

قابل اخراج است.
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دولت� دیگر،� از�سوی� است�� دانسته� نژاد�خاص� و� قوم�
فرهنگ� و� به�رسمیت�شناخته� را� و�دینی� قومی� تنوع�
ملی�را�مجموعه�ای�از�فرهنگ�ها،�زبان�ها�و�سبک�های�زندگی�
به�حساب�آورده�است��فرهنگ�ملی�که�به�شکل�گیری�
وفاداری�و�تعلق�خاطر�به�دولت-ملت�کمک�می�نماید،�
زیست�های� سبک� نمادها،� اعتقادات،� شامل� تواند� نمی�
مشخص�التغیر�و�»خالص«�باشد�تا�دولت�وظیفه�خود�
به� بنا� مردم� بداند�� فرهنگی«� »اصالت� از� پاسداری� را�
تجارب�تاریخی�و�اجتماعی،�الزامات�و�ایجابات�مادی�و�
معنوی�خود،�سبک�های�زندگی�و�رفتارهای�فرهنگی�
متمایز�را�در�پیش�می�گیرند�که�به�رسمیت�شناختن�
شان�از�وظایف�دولت�و�جامعه�است�و�باید�در�فرهنگ�

ملی�یک�کشور�انعکاس�یابند�
ایران� دولت� افغان،� پناهندگان� تجربه� به� ارجاع� با�
مفهوم�مدرن�و�کنوانسیونی�»حقوق�پناهندگان«�را�در�
عمل�قبول�نداشته�و�موضوع�اسکان�دایمی�شان�به�علت�
قواعد�سفت�و�سخت�کسب�تابعیت�نیز�منتفی�است��از�
نظر�دولت�ایران،�پناهنده�یک�»مهمان«�ناخواسته�است�
این�کشور�را�ترک�بگوید�� باید�هرچه�زودتر�خاک� که�
از�نظر�دولت،�پذیرش�مفهوم�»اقامت�قانونی«�به�عنوان�
موجودیت� پناهندگان،� حضور� تنظیم� مشروع� راهکار�
گردن� بر� باری� همچون� و� ساخته� دایمی� را� شان�
فرزندان� خاطر،� همین� به� مانند�� می� خانه«� »صاحب�

پناهندگان�نیز��حق�برخورداری�از�تابعیت�و�اقامت�دایم�
را�ندارند��»شهروندی�ایران«�چنان�امری�مقدس�و�دور�
از�ذهن�در�نزد�مقامات�ایرانی�است�که��درکشور�های�
شبیه� و� بوده� سابقه� بی� دیگر� ثروتمند� و� دموکراتیک�
با� یافت�که�ملیت� توان� تنها�در�کشورهایی�می� را� آن�
ازلی� به�عنوان�کتگوری�های� نژاد،�دین�و�قوم�خاص،�
نسل� یک� از� ارثی� شکل� به� و� خورده� گره� مقدس،� و�
به�نسل�دیگر�انتقال�می�یابد��ازنظر�دولت،�ایرانی�یک�
شیعه�مسلمان�و�متعهد�به�جمهوری�اسالمی�و�ارکان�
فارسی� زبان� به� ایرانی� یک� است�� آن� غیردموکراتیک�
هویت� ذیل� را� زبانی�خود� و� قومی� هویت� کرده،� تکلم�

فارسی�تعریف�می�دارد�)مالیری،�۱3۸9(
نکته�مهم�و�قابل�توجه�برخورد�امنیتی�دولت�ایران�
با�اعطای�تابعیت�است��چنانچه�در�بحث�اعطای�تابعیت�
به�فرزندان�زنان�ایرانی�دارای�شوهران�غیرایرانی،�یکی�
مجلس� مصوب� الیحه� شدن� قانونی� برابر� در� موانع� از�
از� �)۱39۸ بود�)خبرآنالین،� امنیتی«� »ایرادات� ایران،�
نظر�دستگاه�های�سیاسی�و�امنیتی�جمهوری�اسالمی،�
کشور�های�خارجی�با�»سودجویی�از�زنان�ایرانی«�برای�
»اتباع«�خود�تابعیت�ایرانی�به�دست�می�آورند�)رسالت،�
طور� به� تواند� می� »غیرایرانی«� یک� � یعنی،� �)۱39۸

بالذات�عامل�نفوذ�دولت�های�بیگانه�شده�و�مشکالت�
امنیتی�را�برای�دولت�خلق�نماید�

این�»ایرادات�امنیتی«�که�به�گفته�سخنگوی�شورای�
نگهبان�جمهوری�اسالمی�مبتنی�بر�»موازین�قانونی�و�
شرعی«�است،�به�خوبی�نوع�دید�دولت�به�»شهروندی«�
را�بازگو�می�نماید��در�بحث�پناهندگی،�این�به�معنای�
آن�است�که�یک�پناهنده�به�دلیل�تابعیت�دیگر�مورد�
و� نبوده� ایران� امنیتی� های� دستگاه� و� دولت� اعتماد�
از�میزان�تجربه�زیست،�وفاداری�سیاسی،�عالیق� فارغ�
زبانی�و�فرهنگی�اش�به�ایران�نمی�تواند�یک�»ایرانی«�
شود��ایرانی�بودن�نه�از�طریق�کسب�تابعیت�به�واسطه�
سازوکارهای�حقوقی�تعریف�شده�بلکه�به�واسطه�پیوند�
های�خونی�با�»مرد�شیعه�ایرانی�«�به�دست�می�آید��
انتقال� خود� فرزندان� به� را� تابعیت� نیز� ایرانی� زن� یک�
از� وی� بر� مرد� والیت� به�سبب� چون� تواند،� نمی� داده�
این�حق�محروم�است��این�والیت�بر�تمام�شئون�زندگی�
یک�زن�ایرانی�جاری�است��وقتی�زن�ایرانی�بدون�اجازه�
شوهر�و�پدر�اجازه�سفر�نداشته�باشد،�چگونه�می�تواند�

تابعیت�ایرانی�را�به�فرزندان�خود�انتقال�دهد؟
آنچه�در�این�بحث�مدنظر�است،�نگاه�فوق�الذکر�به�
است�� آن� اجتماعی� و� حقوقی� های� پیامد� و� پناهنده�
حقوقی� مسایل� از� افغان� پناهندگان� وضعیت� اتفاقاً�
فراتر�رفته�و�بحث�جدی�را�مورد�هویت�و�ملی�گرایی�

دایمی� محروم� و� بیگانه� پناهنده� وقتی� نماید�� می� باز�
درساحت�حقوقی�و�سیاسی�دولت�باقی�می�ماند�و�به�
ناگزیر�به�وضعیت�فرودست�و�تبعیض�آمیز�خود�تن�می�
دهد،��دولت�و�جامعه�میزبان�نیز�دچار�تنزل�و�آسیب�
های�اخالقی�و�سیاسی�بزرگ�می�گردد��پرسش�کالن�
و� اولیه� حقوق� نقض� که� است� این� اخالقی� و� سیاسی�
در� و� جامعه�ای� چگونه� در� پناهندگان� انسانی� کرامت�
درون�چگونه�سیستم�دولتداری��اتفاق�می�افتد؟�جامعه�
و�دولت�بر�مبنای�کدام�فلسفه�و�اصول�تبعیض�و�رفتار�
نژادپرستانه�با�گروهی�از�انسان�های�محروم�و�بی�پناه�

را�موجه�و�بالمانع�می�داند؟
اگر�به�تجارب�تاریخی�و�دستاورد�های�اروپا�در�عرصه�
حقوق�پناهجویان�و�مبارزه�علیه�تبعیض�و�نژادپرستی�
و� غیردموکراتیک� های� دولت� تنها� اندازیم،� نگاهی�
سلسله�مراتبی�اند�که�قوانین�و�حقوق�مردم�را�به�دالیل�
و� گسترده� طور� به� مذهبی� و� قومی� طبقاتی،� نژادی،�
پیوسته�نقض�می�کنند��در�نزد�این�دولت�ها،�نه�تنها�
افراد�دارای�حقوق�بنیادین�و�کرامت�انسانی�سلب�ناپذیر�
منافع� اقتضای� و� صالحدید� صورت� در� بلکه� نیستند،�
نادیده�گرفتن�اند��در�چنین�دولتی،�همان� قابل� دولت�
قدر�که�حقوق�پناهجویان�قابل�نقض�است�که�حقوق�

زنان،� مانند� پذیر� آسیب� های� اقلیت� و� ها� گروه� دیگر�
بهائیان،�سنی�مذهبان،�دگرباشان�و…

پناهندگان� با� دولت� رفتارهای� برابر� در� نیز� جامعه�
دولت� مردم،�وظیفه� نظر� از� نمی�دهد�� نشان� واکنشی�
ارایه� و� شهروندان� امتیازات� و� حقوق� از� حفاظت�
دیگر� کس� هر� از� پیش� آنان� به� خدمات� انحصاری�
حقوق� پناهجویان� که� نمایند� می� تصور� آنها� است��
بین� مجامع� در� هم� ایران� دولت� و� نداشته� مشخصی�
در� نیست�� قانونی� تعهدات� سلسله� یک� دارای� المللی�
اینجا�می�توان�با�آن�دسته�از�مدافعان�حقوق�بشر�در�
ایران�موافق�بود�که�برداشت�و�آگاهی�مدرن�از�حقوق�
پناهندگی�و�موازین�حقوق�بشری�در�جامعه�در�سطح�
پایین�بوده�و�دولت�نیز�تالشی�برای�تربیت�افکار�عامه�
نمی�نماید��مسئولیت�های�حقوق�بشری�دولت�قبل�از�
به�ماهیت�سیاسی�و�اخالقی�دولت�مرتبط� هر�چیزی�
اندازه�به�رعایت�حقوق�دیگران� است�و�این�که�تا�چه�
خود�را�ملزم�می�داند��یک�دولت�در�صورت�پایبندی�
مناسبات� انساندوستانه،� و� دموکراتیک� های� ارزش� به�
متفاوت�حقوقی�و�سیاسی�را�با�شهروندان�و�پناهجویان�
در�پیش�می�گیرد��به�صورت�مشخص�تر،�رابطه�مطلوب�
دولت�و�پناهجو�در�ایران،�الزاماً�به�معنای�پشتیبانی�و�
ارایه�خدمات�رفاهی�کامل�و�مجانی�به�پناهجویان،�آن�
طور�که�در�کشور�های�ثروتمند�دموکراتیک�رایج�است،�
به� خدمات� ارایه� در� ها� دولت� اقتصادی� توان� نیست��
مهاجرین�در�کشورهای�مختلف�متفاوت�است��اما،�نکته�
مهم�رعایت�اصل�کرامت،�نوع�دوستی�و�همبستگی�با�
پناهجویان�است��دولت�ایران�خود�را�موظف�به�چنین�
رفتاری�نمی�داند،�چون�تصور�می�کند�که�این�رویکرد�
باعث�تداوم�حضور�مهاجران�افغان�در�ایران�می�گردد�

ولی�بخش�خطرناک�قضیه،�درونی�کردن�ایدئولوژی�
نژادپرستانه�و�روایت�آن�از�مهاجر�افغان�در�ایران�است��
اگر�شهادت�مهاجرین�افغان�را�مورد�استناد�قرار�دهیم،�
مردم�یا�دستکم�بخش�هایی�از�مردم،�تصور�می�کنند�
بار�دوش�دولت�بوده،� اقتصادی� به�لحاظ� افغان�ها� که�
جرایم�مختلف�را�مرتکب�شده،�از�فرهنگ�نازل�شهری�

و�سطح�پایین�بهداشت�عمومی�برخوردارند�
در�این�برداشت�چند�نکته�برجسته�است:

یک،�شهروندان�روایت�دولت�از�پناهجویان�افغان�به�
عنوان�موجودات�»کثیف�و�فقیر«�را�پذیرفته�اند�

دوم،�تفاوت�های�طبقاتی�مبنای�تبعیض�و�محرومیت�
در�جامعه�ایران�است��یک�کارگر�فقیر�افغان�به�خاطر�
نوع�شغل�و�میزان�در�آمد�موقعیت�فرودست�و�حقیر�
اجتماعی�پیدا�می�نماید،�و�دیگران�از�تعامل�با�وی�عار�
بهش� دور� فاصله� از� آمیز� ترحم� نگاهی� با� یا� و� داشته�

می�نگرند�
و� شهروند� رابطه� فرهنگی� و� ملی� شوونیسم� سوم،�
نظارت� آن� اجرای� بر� دولت� و� کرده� تنظیم� را� پناهجو�

و�کنترول�دارد�
در�اینجا�می�توان�استدالل�کرد�که�مبارزات�حقوقی�
دولت� یک� گیری� شکل� برای� شهروندان� سیاسی� و�
پناهجویان� حال� شامل� ایران� در� عادل� و� دموکراتیک�
با� اساسی�خود� برسر�حقوق� نمی�شود��شهروندان�که�
دولت�اختالف�داشته�و�با�آن�جدال�می�کنند،�در�مورد�
پناهجویان�در�اصول�با�دولت�موافق�اند��در�این�شکی�
مهاجران� با� دولت� بیرحمانه� رفتار� از� همه� که� نیست�
مطالبه� از� حال� عین� در� اما� کنند،� نمی� پشتیبانی�
حقوق�پناهجویان�از�دولت�که�در�کنوانسیون�های�بین�
نظر� از� کنند؛� نمی� حمایت� نیز� است،� مندرج� المللی�
آنها�پناهجویان�دارای�جایگاه�برابر�فرهنگی�و�با�عزت�
باید�در�محالت�جداگانه� نیستند،� ایرانی� با�شهروندان�

از نظر دولت، افغانها به شکل غیرقانونی و به کمک »کارفرمایان سودجو« 
مشاغل کارگران ایرانی را می دزدند؛ در شهرهای ایران مرتکب جرم و جنایت می 
شوند؛ به خاطر سطح پایین بهداشت ناقل بیماری های واگیر در جامعه می گردند. 
مقامات ایرانی با این توصیفات سیاه و نژادپرستانه از پناهندگان، به خود اجازه می 
دهند که از زیر بار تعهدات بین المللی دولت در قبال پناهجویان شانه خالی کرده، به 
رفتارهای بیرحمانه و نژادپرستانه با افغان ها در جامعه مشروعیت بخشیده و در عین 
حال دست بخش خصوصی را برای استثمار پناهجویان و کارجویان افغان باز نماید 
که نهایتاً قسمتی از حاصل مادی آن به جیب شرکت های اقتصادی وابسته به دولت 

نیز می رود.
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اوضاع،�دولت� بودن� زندگی�کرده�و�در�صورت�مساعد�
حق�اخراج�شان�از�کشور�را�دارد��به�این�ترتیب،�یک�
افغان�مهاجر�اگر�چهل�سال�هم�در�ایران�زندگی�نماید�
و� به�دالیل�سیاسی� و� نداشته� حق�دریافت�شهروندی�

اقتصادی�از�کشور�قابل�اخراج�است�
در�این�جا�می�خواهم�به�دو�تناقض�در�رفتار�ایرانیان�

در�برابر�افغان�ها�اشاره�کنم:
و� سیاسی� اقتصادی،� دالیل� به� ایرانیان� نخست،�
بر� و� کرده� مهاجرت� دیگر� های� به�کشور� بشردوستانه�
بشری� المللی�حقوق� بین� موازین� و� ملی� قوانین� بنیاد�
توقع�دریافت�تابعیت�از�کشور�میزبان�را�دارند��اما�در�
را� افغان� به�یک� ایرانی� تابعیت� اعطای� این�عین�حال،�
البته،� آورند�� به�حساب�می� ناآشنا� و� بی�سابقه� پدیده�
بر� ایران� تابعیت� کسب� از� آنان� تصور� مورد� این� در�
تنها� تابعیت� قانونی�مدنی�سال��۱3۱3است�که� بنیاد�
اعطا�می� ایرانی� والدین� فرزندان� به� یا� مبنای�خون� بر�
گردد��معموال،�فلسفه،�علوم�و�سبک�زندگی�اروپاییان�
در�میان�ایرانیان�از�جذابیت�باالیی�برخوردار�است�و�در�
مباحث�مختلف�به�تجارب�آنان�ارجاع�می�دهند��ولی�در�
بحث�شهروندی�به�اصول�اروپایی�تابعیت�توجه�نکرده�و�

هنوز�هم�مبنا،�تولد�در�خانواده�»ایرانی«�است�
این�تناقض�بیگانه�هراسی�قبل�از�هر�چیزی�ریشه�در�
ایدئولوژی�ملی�ای�دارد�که�دولت�به�مدد�دیوانساالران،�
تاریخدانان�و�روشنفکران�خود�ساخته�است�و�از�طریق�
نهادهای�آموزشی�ومذهبی�خود�آن�را�بخشی�از�شعور�
میهن� احساسات� هراسی،� بیگانه� است�� نموده� جمعی�
پرستانه�و�به�تبعیت�ملی�گرایانه�را�تشویق�و�تشدید�می�
کند��ملیت�در�این�بستر�ویژگی�های�خونی،�تاریخی،�
مذهبی�و�سیاسی�دارد�تا�ماهیت�سیاسی�وحقوقی�که�
هم� دولت� و� ملت� به� وفاداری� است�� متحول� و� سیال�
مبتنی�بر�خون�و�تاریخ�و�مذهب�است�تا�ارزش�ها،�ایده�
آل�ها�و�تعلق�فراگیر�سیاسی�و�فرهنگی��ایران�همانند�
منطقه� محور� مذهب� و� محور� خون� های� دولت� تمام�

کند� تجدیدنظر� خود� حقوقی� ماهیت� در� خواهد� نمی�
همخوانی� حقوقی� و� سیاسی� امروزین� معیارهای� با� تا�

داشته�باشد�
اعراب،� ایران،�همان�قدر�که� دوم،�در�گفتمان�ملی�
و� فرودست� جایگاه� هندوها� و� ها� پاکستانی� ها،� افغان�
و� منزلت� از� اروپاییان� دارند،� ایرانی«� »نژاد� از� پست�تر�
سبک� و� تاریخ� دانش،� برخوردارند�� بیشتر� حرمت�
زندگی�آنان�نه�تنها�مورد�تقلید�مردم�عادی�است�بلکه�
ترسیم� برای� ایرانی� روشنفکران� تفکر� اصلی� موضوع�

آید�� به�حساب�می� نیز� ترقی�کشور� و� مسیر�پیشرفت�
اروپامحوری�علوم�اجتماعی�و�انسانی�در�ایران�محسوس�
الهام�و�شناخت�پیشرفت� بوده�و�تاریخ�این�قاره�منبع�
»روح� و� ایرانی«� »روح� گویا� است�� شده� قبول� بشری�

اروپایی«�باهم�خویشاوندند�و�تقدیر�مشترک�دارند�
تصور�من�این�است�که�در�تعامل�ایرانیان�با�اروپاییان�
می� دیده� سفید«� برتر� »نژاد� به� اعتقاد� بارز� های� رگه�
نژادسامی،� از� تنفر� در� را� آن� معکوس� بازتاب� که� شود�
می� دیده� سفید� غیر� ممالک� اهالی� و� پوستان� رنگین�
اروپایی�جزء� معیارهای�کالسیک� اساس� بر� که� توانیم�
حساب� به� فرودست� نتیجه� در� و� مانده«� عقب� »ملل�
می�آیند��این�طرز�تفکر�در�نگاه�اول�ریشه�در�مقایسه�
علوم،� عرصه� در� ملل� های� دستاورد� و� ها� پیشرفت�
فناوری�و�دولتداری�دارد،�اما�در�عین�حال�زاینده�یک�
جهان�بینی�»نژادپرستانه�اروپایی«�نیز�هست�که�برخی�
ملل�ذاتاً�ظرفیت�پیشرفت�و�مدنیت�را�داشته�و�برخی�
دیگر�از�این�قدرت�فکری�و�اخالقی�محروم�اند��در�بطن�
ملیتی� و� نژادی� های� کتگوری� ناگزیر� به� مقایسه� این�
و� رفتار� باالی� و� گیرد� فرودست�شکل�می� و� فرادست�

طرز�دید�ما�به�آنان�تاثیر�می�گذارد�
موافقم�که�در�سطح�جهانی،�طبقه� نظر� این� با� من�
بندی�های�معاصر�نژادی�در�غرب�که�ایران�نیز�از�آن�
برده�و�سرمایه� متاثر�است،�در�بستر�استعمار،�تجارت�
داری�کالسیک�مبتنی�بر�توسعه�طلبی�و�غارت�منابع�
و� روحانیون� دانشمندان،� است�� فهم� قابل� دیگر� ملل�
متفکران�اروپایی�در�قرون�هژده�و�هفده�میالدی،�نژادها�
را�به�طبقه�های�مختلف�تقسیم�نموده�و�برخی�از�صفات�
و�ویژگی�های�رفتاری�و�فکری�را�به�آنان�نسبت�دادند��
توجیه� علمی،� شبه� های� بندی� تقسیم� این� از� هدف�
ها� دولت� دست� به� نژادی� استثمارگر� و� نابرابری� نظام�
و�جوامع�اروپایی�بود��در�اوایل�قرن�بیستم،�ایرانیان�و�
ترک�ها�با�توسل�به�»علم�نژادشناسی�غربی«�و�کشف�
نژاد� را� خود� که� کردند� سعی� گذشته،� تمدن� و� تاریخ�

نظام� در� تا� داده� نشان� اروپاییان� با� خویشاوند� های�
اروپایی،� نژادی�مصنوعی�استعمارگران� سلسله�مراتبی�
روشنفکران� سیاسیون،� بخشند�� بهبود� را� خود� جایگاه�
آتاتورک�و�پهلوی�ها�به�هیچ�وجه� تاریخدانان�عصر� و�
نمی�خواستند�کشورهای�شان�در�شمار�»ملل�آسیایی�و�
آفریقایی�عقب�مانده«�قرار�گیرد�)�رضا�ضیا�ابراهیمی،�

)20۱6
قومی� تاریخی،� جدال�های� که� گفت� باید� پایان� در�
ناگسستنی� جزء� ستیزی،� عرب� مانند� ایدیولوژیک،� و�

ایران�شده�و�برخورد� هویت�ملی�و�سیاست�دولت�در�
افزوده� زنجیره� این� به� دیگر� حلقه�ای� پناهندگان� با�
است��ترومای�تاریخی�ناشی�از�شکست�در�برابر�اعراب،�
شکست�در�برابر�قدرت�های�اروپایی،�مداخله�بریتانیا�و�
انقالب�اسالمی� وقوع� و� امور�داخلی� ایاالت�متحده�در�
بدبین� و� ناسیونالیسم�ستیزه�جو� گیری� به�شکل� ایران�
کمک� ایران� در� خارجی� شهروندان� و� ها� دولت� به�
کرده�است��در�این�ایدیولوژی�مرز�میان�میهن�پرستی�
ساز� یکدست� رژیم� و� ملی� حاکمیت� بیگانه�هراسی،� و�
و� تمدنی� فراآورده� مثابه� به� فرهنگ� قومی،� مرکزگرای�
در� است�� خورده� برهم� ملی� اصالت� مثابه� به� فرهنگ�
نتیجه،�هویت�و�فرهنگ�ایرانی�همانند�دیگر�ملت�های�
ها،� ترک� و� اعراب� مانند� منطقه،� قوم/اجداد/زبان�محور�
به�روی�شهروندان�دیگر�در�عصر� را� دروازه�های�خود�
انسان�های�متعلق�به� جهانی�شدن�و�جا�به�جا�شدن�
سرزمین�های�دیگر�بسته�اند�که�به�امید�فرصت�ها�و�
زندگی�بهتر�مرزها�را�در�می�نوردند��برخورد�ایرانیان�با�
چارچوب� درهمین� فقط� همسایه� کشورهای� و� افغانها�
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بخشی از این تحول، تصویب کنوانسیون ها و اعالمیه های بین المللی در 
دولت  روابط  در  بشری  های حقوق  ارزش  و گسترش  پناهجویان  از  زمینه حمایت 
را  اثر عوامل گوناگون  انسان ها در  این دولت ها مهاجرت گسترده  بوده است.  ها 
موازین  مبنای  بر  خود  خاک  داخل  به  پناهندگان  ورود  به  و  شناخته  رسمیت  به 
انساندوستانه و تعهدات بین المللی در چارچوب کنوانسیون های فوق الذکر اجازه 
داده اند. فراتر از آن، پناهندگان اجازه یافتند که پس از مدتی تابعیت کشور میزبان 
این  برخوردار گردند.  کامل  از حقوق  و همانند سایر شهروندان  آورده  به دست  را 
دولت ها موازین و مواد اعالمیه ها و میثاق های حقوق بشری و حقوق پناهندگان را در 
قوانین ملی خود ادغام کرده اند، و آن را بنا به ماهیت دموکراتیک خود، در چارچوب 

حاکمیت قانون رعایت نموده اند.
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پیشگفتار
“دوماهنامه� برای� شد� درخواست� نگارنده� از� وقتی�
بنویسم،� ایران� در� تبعیض� باره� در� ای� مقاله� میهن”�
مستندات� مورد� در� الزم� های� پژوهش� باید� ناچارا�
تا� دادم� می� انجام� مستدل� میدانی� شواهد� و� علمی�
از�رای�و�نظر�شخصی�و�تراوشات�ذهنی�فاصله�گرفته�
شدم�� می� نزدیکتر� علمی� های� یافته� و� دالیل� به� و�
این� مترقبه� غیر� برآیند� و� ثمره� که� کنم� اعتراف� باید�
تحقیقات�ملغمه�ای�بود�از�شگفتی�و�کشف�آنچه�که�
نمی�دانستم�و�آنچه�که�حدس�می�زدم�می�دانستم��
بعنوان�مثال�هرگز�نمی�دانستم�که�بر�اساس�تحقیقات�
که� �)World�Value�Survey( میدانی�محققین�سوئدی�
و� پست� واشنگتن� جمله� از� ها� رسانه� از� بسیاری� در�
اردن� کشور� بود،� شده� منتشر� انگلیسی� های� روزنامه�
در�صدر�کشورهای�تبعیضگرا�و�نابردبار،�آن�هم�باالتر�
از�کشور�طبقاتی�و�“کاست�زده”�هند�قرار�دارد��من�
و� کشور� آن� و� ام� داشته� کاری� سفر� اردن� به� بارها�
مردمان�با�فرهنگ�آن�را�می�شناسم��اگر�کسی�چنین�
ادعایی�می�کرد،�بر�اساس�تجربه�های�شخصی�آن�را�
کامال�مردود�می�دانستم��اما�بعنوان�یک�آدم�عقالنی،�
یافته� نتایج�و� دانشگاهی�و�علمی�می�پذیرم�که�وزن�
های�تحقیقات�میدانی�و�مستندات�علمی�باید�مبنای�
یک�ادعا�باشد�و�نه�نگرش�و�باور�و�یا�تجربه�شخصی�
یک�یا�چند�فرد�از�جمله�خود�نگارنده��شوربختانه�بر�
اساس�این�تحقیقات�اردن�و�هند�در�رده�باالی�چهل�
در� کشورها� از� برخی� بهمراه� ایران� هستند�� درصدی�
از� درصد(� چهل� تا� درصد� سی� بین� )یعنی� دوم� رده�

نظر�نارواداری�قرار�دارد�
روانشناسی اجتماعی و فردی تبعیض

فرهنگ�فارسی�معین�واژه�تبعیض�را�بدینگونه�تبین�
کرده�است:�“تقسیم�و�جدا�کردن�بعضی�را�از�بعضی��
بعضی�را�بر�بعضی�برتری�دادن��تبعیض�در�“لغت�نامه�
دهخدا”�اینگونه�تعریف�شده�است:�“پاره�پاره�کردن؛�
تقسیم�و�جدا�کردن�بعضی�را�از�بعضی���ترجیح�بعض�
�� قانونی� و� مشروع� مجوز� بدون� دیگر� بعض� بر� کسان�
نامه�دهخدا�رژیم�جمهوری� بر�اساس�لغت� نتیجه� در�
در� زیرا� است�� نشده� “تبعیض”� فعل� مرتکب� اسالمی�

تبعیضات� اسالمی� جمهوری�
مختلف�جنسی،�قومی�و�زبانی�
غیره،� و� مذهبی� و� دینی� و�
شرع� نظر� از� تنها� نه� همگی�
تعریف� و�شیعه� اسالم� مذهب�
و�توجیه�شده�اند،�بلکه�تاکید�
شده� هم� قانونی� تصریح� و�
است� کالم� لُب� این� و� اند��
مدرن� جوامع� اکثریت� که�
از� را� طلبی� برتری� و� تبعیض�
نژادی� مذهبی،� دینی،� نظر�
می� توجیه� ملی� حتی� یا� و�
منظر� از� بدهید� اجازه� کنند��
پیشداوری� بین� روانشناسی�

قائل� فرق� �)Discrimination( تبعیض� و� �)Prejudice

و� تعصب� تئوری� و� یعنی�در�ذهن� پیشداوری� بشویم��
انسانی� به�گروه� نسبت� داشتن� منفی� نظر� و� یا�غرض�
دیگر��اگر�این�غرض�و�تعصب�در�عمل�موجب�برتری�
طلبی�بیجا�و�نارواگزینی�و�ضرر�بشود،�در�آن�صورت�
یعنی� است�� )Discrimination(�صورت�گرفته� تبعیض�
هم�در�ذهنیت�)داوری�و�باور�ناروا(�و�هم�در�عینیت�
)عملکرد�ظالمانه�و�ضرار(�صورت�گرفته�است��اگرچه�
و� �)Cognition( معرفت� و� مورد�درک� در� روانشناسان�
یا�فهم�فرد�و�یا�عاطفه�و�یا�احساس�آگاهانه�خود�بهره�
اند،� فراوان�گفته� تبعیض�سخن�های� از�ماهیت� وری�
روانکاوی� و� روانشناسی� از�بحث�های�علم� به�دور� اما�
آن� و� کرد�� مشخص� را� موضوع� یک� باید� اجتماعی،�
اینکه�از�نظر�قانونی�قصد�قلبی�و�آگاهانه�و�یا�طینت�
و�نیت�فرد�تبعیضگرا�مهم�نیست�و�نمی�تواند�مبنای�

توجیه�باشد�
تاریخ تبعیض و نژادپرستی در جوامع بشری

نارواگزینی� و� � تبعیض� های� ریشه� نگارنده� باور� به�
انسانی�جستجو� اولیه� بدوی�جوامع� قبایل� در� باید� را�
کرد�که�برای�تنازع�بقا�و�دستیابی�به�امکانات،�مسکن�
و�غذا�و�منابع�طبیعی�همواره�با�قبایل�رقیب�در�ستیز�
و�رقابت�بودند�و�بر�مبنای�خون�و�ژن،�“خودی”�را�بر�
“غیرخودی”��واالتر�می�شمردند�و�ارجح�می�دانستند��

این�نارواگزینی�برای�ادامه�حیات�و�ماندگاری�در�طی�
از� منفی� فرگشتی� � برترطلبی،� راستای� در� ها� هزاره�
نژادپرستی� به� داروینی� موجودات� بقای� تنازع� منظر�
و�برده�داری�را�تجربه�کرده�است��به�همین�دلیل�در�
پروسه�شکل�گیری�جوامع�بشری�برده�داری�در�مصر�
باستان،�بابل،�آشور،�چین،�ایران،�هند�و�روم�و�یونان�
بصورت� استثمارگرانه� و� انسانی� غیر� بشکل� غیره� و�
نژادها،� و� قبایل� کنار� در� و� نهادینه�شد� سیستماتیک�
نظیر� ادیان� گرفتند�� شکل� طبقات� و� مذاهب� ادیان،�
هندوئیسم�بهره�کشی�طبقاتی�را�توجیه�الهی�کردند��
حتی�ادیان�ابراهیمی�و�به��ویژه�در�سه�دین�آخر�یعنی�
برده� وجودی� نفس� اسالم(� و� مسیحیت� )یهودیت،�
داری�را�توجیه�کرده�اند��در�طی�قرون�مکه�یکی�از�پر�
رونق�ترین�مکان�های�خرید�و�فروش�برده�بوده�است��
در�اروپا�و�آمریکا�منطق�نژادپرستی�و�اسیر�کردن�برده�
و�فروش�آن�توسط�کلیسای�مسیحیت�نه�تنها�توجیه�
که�ترویج�نیز�می�شد��هیتلر�نیز�عالوه�بر�مولفه�“نژاد”�

از�دین�مسیحیت�بر�علیه�یهودیان�استفاده�کرد�
در� بیعدالتی� و� کشی� بهره� اجحاف،� این� متاسفانه�
بر� الزاما� و� است؛� کرده� پیدا� ادامه� نیز� مدرن� دنیای�
در� نیست�� نژاد� اصطالح� به� یا� و� پوست� رنگ� مبنای�
نیجریه�که�در�آن�نژادپرستی،�تعصب�و�تبعیض�بیداد�
بسیاری� در� هستند�� پوست� سیاه� همگی� کند،� می�
آفریقایی�استثمار�هولناک�و�برده� از�کشورهای� دیگر�

کالبدشکافی ریشه های تبعیض و نژادپرستی در ایران
عبدالستار�دوشوکی



31دوره جدید | مرداد و شهریور 1399 | شماره 35
داری�عملی�یک�قوم�سیاه�توسط�یک�قوم�سیاه�دیگر�
که�توانسته�است�امکانات�سیاسی،�نظامی�و�اقتصادی�
را�تصاحب�کند�هنوز�هم�رایج�است��نمونه�شنیع�آن�
هوتو� و� توتسی� قبیله� دو� بین� دهشتناک� کشی� نسل�
بود�که�در�آن�قریب�به�یک�میلیون� در�کشور�رواندا�

کشته�و�به�صدها�هزار�زن�و�کودک�تجاوز�شد�
تاریخچه تبعیض و نژادپرستی در ایران

حاشیه� در� حتی� و� ایران� فالت� اولیه� ساکنین�
ایلی� و� قومی� مختلف� های� گروه� آن� از� خارج� های�
ها،� کاسی� یا� کاششوها� عیالمیان،� جمله� از� اند� بوده�
و� اورارتوها� و� کاسپی�ها� مانائیان،� گوتی�ها،� لولوبیان،�
غیره��بتدریج�زمان�و�در�پروسه�شکل�گیری�حکومت�
ها�و�امپراتوری�ها�و�حمالت�اقوام�بیابانگرد�از�شمال�
قفقاز�گرفته�تا�قبایل�بدوی�صحرانشین�عرب�از�مغول�
و� و�روسی� یونانی� و� افغان� تا� و�رومی�گرفته� � تاتار� و�
خاقانات� و� ایغورها� همچون� ها� ترک� مختلف� ایالت�
ترک�تا�ترک�های�صفوی�و�غیره،�تغییرات�اساسی�در�
بافت�قومی�ایران�بوجود�آمده��تا�بدانجا�که�فردوسی�
در� است� ایرانیان� و� ایران� شناسنامه� که� شاهنامه� در�
مورد�به�اصطالح�“نژاد�ایرانی”�می�گوید:�ز�دهقان�وز�
ترک�وز�تازیان،�نژادی�پدید�آید�اندر�میان،�نه�دهقان�
نه�ترک�و�نه�تازی�بود��سخن�ها�به�کردار�بازی�بود�

خواننده�محترم�می�تواند�پیشینه�مفصل�تبعیض�و�
برده�داری�در�ایران�را�در�سایت�ویکی�پدیا�)دانشنامه�
تفکر� اساس� بر� اسالمی� نظام�جمهوری� بخواند�� آزاد(�
پدیا�آمده� بنا�شده�است��در�ویکی� پادشاهان�صفوی�
مشاهده� از� یازدهم� قرن� اروپایی� “جهانگردان� است:�
زیاد�بودن�بردگان�اخته�و�قدرت�شان�در�دربار�صفوی�
و�خانه�های�اعیان�تحت�تأثیر�قرار�گرفته�اند��به�نوشته�
شاردن،�از�آنها�حدود�سه�هزار�تن�در�دربار�و�عده�ای�
احترام،� رعایت� برای� بوده�اند�� توانگران� و� اربابان� نزد�

آنان�را�»هلل«�یا�»استاد«�می�نامیدند”�
)اسطوره  داستانسرایی  و  زبان  نژاد،  مذهب، 

گرایی( مبنای تبعیض
باید� تاریخی� جامعه�شناختی� رویکرد� منظر� از�
نژاد� اصطالح� به� یک� از� ایرانیان� اصوال� کرد� تصریح�
تنیده� هم� در� و� التقاطی� قومی� های� گروه� و� نیستند�
در�مناطق�مختلف�ایران�زندگی�کرده�و�می�کنند��لذا�
تاسی�گرفته� به� آریایی”� “نژاد� و�کاذب� مولفه�مشتبه�

هدف� شاه� رضا� دوران� در� آلمانی� نازیسم� از� شده�
خاصی�را�برای�تحکیم�بخشیدن�به�انسجام�سیاسی�و�
ایجاد�“ملت�ـ�دولت”�و�هویت�طلبی�دنبال�می�کرد،�
که�آن�را�بمثابه�یک�“ویروس�عقلی”،�اما�مسری�نظیر�
کرونا،�به�اذهان�ایرانیان�تسری�دادند��زیرا�پیش�نیاز�
و�الزمه�نژادپرستی�باور�داشتن�به�مولفه�“نژاد”�است�
به� دیگر� مولفه� آریایی”� “نژاد� ادعای� بر� عالوه�

است� تشیع”� “مذهب� بودن� ایرانی� � اصطالح�شاخصه�
اگرچه� سازد�� می� مجزا� کشورها� بقیه� از� را� ایران� که�
از� عظیمی� بخش� و� است؛� شیعه� نیز� عراق� اکثریت�
ملت�ایران�شیعه�نیستند��عده�ای�نیز�“زبان�فارسی”�
را�بعنوان�یک�مشخصه�ممتاز�مطرح�می�کنند��اما�با�
فارسی� تاجیکستان� و� افغانستان� در� اینکه� به� توجه�
زبان�رسمی�است،�لذا�نمی�تواند�مختص�یا�مشخصه�
ملت� از� وسیعی� بخش� وانگهی� باشد�� ایران”� “ملت�

ایران�فارسی�صحبت�نمی�کنند�
اشاره�به�این�موضع�بدان�جهت�مهم�است�که�عده�
ای�مفاهیم�مذهب�و�نژاد�و�یا�زبان�و�اسطوره�سازی�
نژادپرستی� نوعی� ترویج� و� تبلیغ� برای� دستاویزی� را�

طلبی� عظمت� با� آمیخته� تهییجی� خودبرتربینی� و�
اند� داده� قرار� گرایی(� سلفی� )بخوان� گرایی� باستان�
“زبان� یا� و� برتر”� “نژاد� یا� برتر”� “مذهب� را� خود� تا�
برتر”�معرفی�کرده�و�در�عمل�و�در�ضمیر�ناخودآگاه��
بر�علیه�“غیرخودی�های� تبعیض� “خودی�های�مهتر”�
تنوع� بر� عالوه� که� حالی� در� کنند�� توجیه� را� کهتر”�
دنیای� در� ایران،� در� دینی� و� زبانی� و� قومی� تاریخی�
امری� هویت� مدرن� دمکراتیک� و� بشری”� “حقوق�
شدن� حال� در� و� متغیر� سیال،� � چندضلعی،� متکثر،�

و�رشد�است�
مقایسه تطبیقی تبعیض در هند و ایران

است�وگرنه� ایران”� در� “تبعیض� مقاله� این� موضوع�
از� از�مناطق�جهان� نژادپرستی�در�بسیاری� تبعیض�و�
جمله�کشورهای�همسایه�بیداد�می�کند��بعنوان�مثال�
مختلف� طبقات� بین� در� نژادپرستی� حتی� و� تبعیض�
بلوچ�بر�علیه�یکدیگر�هم�وجود�دارد،�که�بنده�آن�را�
عمیق� “نژادپرستی� عنوان� تحت� ای� مقاله� در� اخیرا�
و� بصراحت� بلوچستان”� و� بلوچ� جامعه� در� تاریخی� و�

بدون�تعارف�نقد�و�نکوهش�کرده�ام�
و� ایران� بین� مهمی� بسیار� تفاوت� من� بعقیده�
نظر� از� هند� در� دارد�� وجود� هند� مثل� کشورها� بقیه�
فرهنگی�ـ�اجتماعی�سیستم�طبقاتی�“کاست”�بسیار�
فرهنگ� و� دین� در� است�� ستمگرانه� و� غیرانسانی�
طبقه� مشخص� طبقه� چهار� به� انسانها� هندوئیسم�
“انسانها”� جزو� میلیون،� صدها� اما� اند�� شده� بندی�
اجتماعی� بندی� طبقه� چهار� این� در� و� نشده� حساب�
محسوب�نشده�اند��به�آنها�دالیت�)Dalit(�یا�نجس�می�
گویند��اما�از�نظر�سیاسی�دولت�های�هند�تالش�های�
طبقاتی� ظلم� و� تبعیض� این� با� مقابله� برای� فراوانی�
نهادینه�شده�در�فرهنگ�و�دین�هندوها�نموده�است��
تبعیض� تبعیض،� نمودن� غیرقانونی� آموزش،� از�جمله�
نجس،� اصطالح� به� و� فرودست� نفع�طبقات� به� مثبت�
دانشگاه� و� تحصیل� در� مخصوص� سهمیه� اختصاص�
فاصله� بردن� بین� از� جهت� غیره� و� مسکن� و� کار� و�
تبعیض� ضد� های� فعالیت� و� تالش� ثمره� به� طبقاتی��
و�مذهبی�جامعه�هند،�سیاستمداران� آمیزی�طبقاتی�

و�احزاب�مختلف�هندی،�از�جمله�حزب�ناسیونالیست�
�23( رئیس�جمهور�هند� دو� و�مذهبی�هندو،�حداقل�
سال�قبل�و�رئیس�جمهور�فعلی�هند(�از�طبقه�دالیت�
ایران� با� بکنید� مقایسه� را� این� است�� و� بوده� یا�نجس�

یک  نتیجه  بلکه  نیست  اتفاقی  رویداد  یک  حاصل  بلوچستان  محرومیت 
رویکرد است که دولت های مرکزی آن را مزورانه »جبر طبیعت« معرفی کرده. فقر 
و فرق در سیستان و بلوچستان محصول سیاست عمدی تبعیض جهت تحلیل بردن 
توانایی های مردم بومی و به حاشیه راندن آنها و بینواتر کردن »بینوایان گرسنه« 
است. اعمال این سیاست مخرب بخصوص در باره تغییر بافت جمعیتی و همچنین در 
مورد بلوچ های بی شناسنامه مصداق بارز نژادپرستی می باشد. شوربختانه حاصل این 
سیاست نه تنها به گسترش گسل ها می انجامد بلکه دستاویز بسیار گرانبهایی است 
برای متعصبین نفرت افروز و شبکه های تلویزیونی داعشی و تکفیری ضد شیعه، 
و عوامل مشکوک جمهوری اسالمی جهت ایجاد تفرقه و نفرت پراکنی دوسویه اما 
هدفمند، که برای آینده ایران و استقرار دمکراسی و همزیستی مسالمت آمیز بی 

نهایت مضر است.

بسیار  »کاست«  طبقاتی  سیستم  اجتماعی  ـ  فرهنگی  نظر  از  هند  در   
غیرانسانی و ستمگرانه است. در دین و فرهنگ هندوئیسم انسانها به چهار طبقه 
مشخص طبقه بندی شده اند. اما صدها میلیون، جزو »انسانها« حساب نشده و در 
این چهار طبقه بندی اجتماعی محسوب نشده اند. به آنها  یا نجس می گویند. اما 
از نظر سیاسی دولت های هند تالش های فراوانی برای مقابله با این تبعیض و ظلم 
طبقاتی نهادینه شده در فرهنگ و دین هندوها نموده است. در ایران  برعکس هند، 
تبعیض و ظلم در قانون اساسی جمهوری اسالمی نهادینه و تصریح شده و بر اساس 
اصل دوازدهم قانون اساسی الی االبد غیرقابل تغییر است. نکته جالب توجه برای من 
ُسنی مذهب ایرانی این است که بر خالف مذهب اهل تسنن، عدل یا عدالت جزو 
اصول دین در تشیع است. اما حیرتا که در عمل ظلم و بیعدالتی در حق دیگران 
)حتی مسلمانان غیر شیعه( بصورت سیستماتیک و گسترده اجرا و تحمیل می شود.
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اساسی� قانون� در� ظلم� و� تبعیض� هند،� عکس� بر� که�
بر� و� است� شده� تصریح� و� نهادینه� اسالمی� جمهوری�
اساس�اصل�دوازدهم�قانون�اساسی�الی�االبد�غیرقابل�
تغییر�است��نکته�جالب�توجه�برای�من�ُسنی�مذهب�
ایرانی�این�است�که�بر�خالف�مذهب�اهل�تسنن،�عدل�
حیرتا� اما� است�� تشیع� در� دین� اصول� عدالت�جزو� یا�
)حتی� دیگران� در�حق� بیعدالتی� و� ظلم� عمل� در� که�
مسلمانان�غیر�شیعه(�بصورت�سیستماتیک�و�گسترده�

اجرا�و�تحمیل�می�شود�
تبعیض و نژادپرستی در جمهوری اسالمی

تنها� نه� نژادپرستانه� نگاه� و� تبعیض� به� پرداختن�
اسالمی،� جمهوری� حقیقی� و� حقوقی� ساختار� در�
تبیین� بدون� ایران،� محور� مرکز� فرهنگ� در� بلکه�
است�� ناقص� و� بیهوده� کامال� آن،� تاریخی� های� ریشه�
همگرایی� و� تقارب� محصول� اسالمی� جمهوری� زیرا�
بر� مبتنی� نژادپرستی� نوعی� و� صفوی� شیعه� مذهب�
زمان� از� برهه� این� در� که� است� “آریایی”� مرکزگرایی�
همین� به� اند�� شده� همریز� ویرانگر� سیالبی� مسیر� در�
مورد� در� طوالنی� نسبتا� کنکاشی� شدم� ناچار� جهت�
و� بشر� تاریخ� در� تبعیض� های� ریشه� پیدایش� علل�
ورژن� به� نهایت� در� تا� باشم،� داشته� ایران� بخصوص�

های� سیستم� تبعیضگراترین� از� یکی� نهایی� )نسخه(�
“تکامل�یافته”�بشری�)ببخشید،�ضد�بشری(�برسیم�

شواهد� از� بسیاری� مبنای� بر� گیری� نتیجه� این�
از��4۱سال�گذشته� علمی�و�مستندات�در�طی�بیش�
مقدمه� در� سوئدی� محققین� تحقیقات� نتایج� است�به�
حقوق� های� سازمان� از� بسیاری� کردم�� اشاره� مقاله�
بشری�نظیر�عفو�بین�الملل�و�دیده�بان�حقوق�بشر�و�
در�طی�چهار� متحد� ملل� سازمان� بشر� کمیته�حقوق�
ارائه� این�مورد� دهه�گذشته�گزارش�های�مفصلی�در�
ملل� سازمان� نژادی� تبعیض� حذف� کمیته� اند�� داده�
متحد�بارها�از�ایران�خواسته�است�تا�دست�از�تبعیض�
نهادهای� بردارد�� ایرانی� اقوام� علیه� بر� نژادپرستانه�
هر� رفع� کنوانسیون� جمله� از� ملل� سازمان� مختلف�
اسالمی� جمهوری� از� بارها� زنان� علیه� تبعیض� گونه�
نارواداری� و� تبعیض� از� تا�دست� اند� کرده� درخواست�

بردارد���اما�نرود�میخ�آهنین�به�سنگ�
ریا�کاری�و�جانماز�آب�کشیدن�جمهوری�اسالمی�
حد�و�مرز�نمی�شناسد��در�واقعه�اسفناک�جورج�فلوید�
کاسه� اسالمی� های�جمهوری� رسانه� آمریکا،�همه� در�
داغتر�از�آش�شدند�و�با�تبلیغات�بدون�خجالت�اشک�
تمساح�ریختند��این�در�حالی�است�که�آمریکا�رئیس�
فعلی� کابینه� در� حتی� و� داشته� پوست� سیاه� جمهور�

در� اما� دارد�� وجود� پوست� سیاه� وزیر� آمریکا� دولت�
اقلیت� بقیه� و� سنت� اهل� و� کردها� یا� بلوچها� � ایران�
های�دینی�و�مذهبی�حتی�نمی�توانند�استاندار�بشوند�
و� جمهور� رئیس� و� وزیر� و� وزیر� معاون� به� برسد� چه�
غیره��این�درجه�از�سالوس�و�دورویی�حقیقتا�حیرت�
خودش� مردمان� با� که� رژیمی� البته� � صد� است�� آور�
اینگونه�رفتار�می�کند�با�بقیه�از�جمله�افغانها�رفتاری�

بسیار�بدتر�دارد�
عرب� و� بلوچها� و�حتی� افغانها� علیه� بر� نژادپرستی�
حکومت� یا� ها� دولت� مختص� ایرانی� اقوام� بقیه� و� ها�
از�جامعه�)و�نه� قابل�توجه�ای� بلکه�بخش� ها�نیست��
قدرت� ابزار� آنها� از� بسیاری� که� مردم(� اکثریت� الزاما�
را�در�دست�دارند�به�دالیل�مختلف�از�جمله�تبلیغات�
و� توهم� و� مطلق� خودمحوری� عوامفریبانه،� و� کاذب�
بیگانه�هراسی�به�این�معصیت�تاسف�بار�آلوده�هستند��
اینان�آنقدر�در�خودخواهی�خود�غرق�شده�اند�که�درد�
دیگران�را�نمی�بینند�و�یا�خودپسندانه�نمی�خواهند�
ببینند��ابراز�ظاهری�احساس�همدردی�و�به�اصطالح�
تثبیت�مناسبات� راستای� آنها�در� یگانگی� و� هموطنی�
و� طبقات� علیه� بر� تبعیضگرایانه� و� استثماری� جاری�
قشرهای�مختلف�“غیرخودی”�جامعه�است��چون�در�

عمل�عکس�آن�را�ثابت�کرده�و�مکررا�می�کنند�
تبعیض بر علیه اقوام و بخصوص بلوچ ها

و� مذاهب� و� اقوام� همه� علیه� بر� اسالمی� جمهوری�
دگراندیشان�تبعیض�روا�می�دارد��اما�جدول�شاخص�
آموزشی،� فرهنگی،� اقتصادی،� انسانی،� توسعه� های�
می� نشان� زیربنایی� و� اجتماعی� � سیاسی،� مشارکت�
دهد�که�سیستان�و�بلوچستان�در�قعر�جدول�تبعیضات�
قرار�دارد��اگرچه�باید�اذعان�کرد�که�هموطنان�بهایی�

بدترین�ظلم�ها�را�متحمل�شده�اند�
اتفاقی� رویداد� یک� حاصل� بلوچستان� محرومیت�
های� دولت� که� است� رویکرد� یک� نتیجه� بلکه� نیست�
کرده�� معرفی� طبیعت”� “جبر� مزورانه� را� آن� مرکزی�
فقر�و�فرق�در�سیستان�و�بلوچستان�محصول�سیاست�
های� توانایی� بردن� تحلیل� جهت� تبعیض� عمدی�
کردن� بینواتر� و� آنها� راندن� حاشیه� به� و� بومی� مردم�
مخرب� سیاست� این� اعمال� است�� گرسنه”� “بینوایان�
بخصوص�در�باره�تغییر�بافت�جمعیتی�و�همچنین�در�
مورد�بلوچ�های�بی�شناسنامه�مصداق�بارز�نژادپرستی�
به� تنها� نه� این�سیاست� باشد��شوربختانه�حاصل� می�
بسیار� دستاویز� بلکه� انجامد� می� ها� گسل� گسترش�
و�شبکه� افروز� نفرت� متعصبین� برای� است� گرانبهایی�
های�تلویزیونی�داعشی�و�تکفیری�ضد�شیعه،�و�عوامل�

مشکوک�جمهوری�اسالمی�جهت�ایجاد�تفرقه�و�نفرت�
ایران� آینده� برای� که� هدفمند،� اما� دوسویه� پراکنی�
بی� آمیز� مسالمت� همزیستی� و� دمکراسی� استقرار� و�

نهایت�مضر�است�
شوربختانه�تبعیض�و�بیعدالتی�با�سرشت�جمهوری�
اسالمی�عجین�شده�است�و�تحت�هیچ�شرایطی�قابل�
و� تبعیض� بستر� بردن� بین� از� برای� نیست�� اصالح�
اسالمی”� “جمهوری� اشتباه� رفع� بر� عالوه� نژادپرستی�
و�تغییر�ساختاری�بنیادین�نظام�سیاسی�کشور�بسوی�
یک�نظام�دمکراتیک�مشارکتی�معنادار�و�غیرمتمرکز،�
باید�از�برخی�از�کژانگاریهای�تاریخی�و�خودشیفتگی�
های� کژپنداشتی� و� موهومات� و� شده� القاء� های�

فرهنگ�ایرانی�نیز�توهم�زدایی�کرد�
نزاع بین قدیس خودی و ابلیس غیرخودی؟

فرصت� کوتا� مقاله� این� در� که� باید�گفت� پایان� در�
یا� قومی� های� گروه� سیاسی”� “تنازع� به� پرداختن�
“ملیتی”�در�سپهر�سیاسی�اپوزیسیون�و�ابعاد�سیاسی�
تبعیض�و�نژادپرستی�یا�بعبارتی�نژادگرایی�که�برخی�
فراهم� اند�� کرده� توصیف� نیز� گرایی”� “قوم� را� آن�
سفید”� و� “سیاه� از� تر� پیچیده� بسیار� موضوع� نشد��
پنداشتن�و�برداشت�ساده�انگارانه�و�فرایافت�تخاصمی�
باشد�� می� قدیس”� طرف� یک� و� ابلیس� طرف� “یک�
نفرت� �)prism( پریسم� از� را� چیز� همه� بخواهیم� اگر�
در� کنیم،� قضاوت� نژادی� و� قومی� عینک� پشت� از� و�
قدیس� و� مظلوم� “نژاد”� یک� که� بینیم� می� آنصورت�
در�یک�جغرافیای�مشخص،�ممکن�است��“نژاد”�ظالم�
نتیجه�هیچ� باشد��در� ابلیس�در�جغرافیای�همجوار� و�
ذاتا� دارد(� وجود� نژاد� بپذیریم� )اگر� “نژاد”� � یا� و� قوم�
و�ماهیتا�نه�ابلیس�است�و�نه�قدیس��“نژادگرایی”�نه�
تسلط� مهم� عامل� بلکه� است،� تبعیض� مایه� بن� تنها�
طلبی�و�کنترل�انحصاری�منابع�یک�کشور�توسط�یک�
اشاره� که� همانگونه� است�� مذهبی� یا� و� قومی� گروه�
است� ممکن� کشور� یک� در� نژادی� گروه� یک� کردم�
نژادپرستی� به� متهم� را� مسلط� قومی� یا� نژادی� گروه�
بکند،�اما�در�کشور�همجوار�همان�گروه�قومی�بدترین�
شیوه�های�نژادپرستی�و�سرکوب�بر�علیه�اقلیت�های�
نژادی�دیگر�را�اعمال�کند��بعنوان�مثال�برخی�از�عرب�
و� داده� جلوه� منزه� و� پاک� را� عرب� نژاد� ایران،� های�
نژادپرست�می�خوانند��در�حالی� و� را�ظالم� فارس�ها�
که�چند�کیلومتر�آنطرفتر�در�آنسوی�مرز�پان�عربیسم�
صدام�حسین�گروه�قومی�دیگر�یعنی�کردها�را�بشدت�
در� اوضاع� کرد�� می� نابود� گاز�شیمیایی� با� و� سرکوب�
اینگونه� کردها� علیه� بر� نیز� سوریه”� عربی� “جمهوری�
بود��یا�برخی�از�ترک�های�دوآتشه�که�طرفدار�ترکیه�
هم�هستند،�فارس�ها�را�ابلیس�و�سرکوبگر�قلمداد�می�
کنند�و�نژاد�ترک�را�قدیس،�اگرچه�ترک�ها�در�ایران�
قدرت� ساختار� در� “رهبری”� تا� گرفته� “باربری”� از�
شریک�هستند��وانگهی��پرونده�“ترک�ها”�در�ترکیه�
بر�علیه�اقوام�و�نژادهای�دیگر�نظیر�کردها،�ارمنی�ها�
از� یونانی�ها،�بشدت�سیاه�است���حال�که�صحبت� و�
است� مدفون� آنجا� در� که� موالنا� از� یادی� شد،� ترکیه�

بکنم،�که�می�گفت:
هر�کسی�گر�عیب�خود�دیدی�ز�پیش�/�کی�بدی�

فارغ�وی�از�اصالح�خویش
الجـرم� �/ پدر� ای� خود� از� خـلـق� این� غافل��اند�

گویند�عیـب�همدگر
من�نبینم�روی�خود�را�ای�شمن�/�من�ببینم�روی�

تو،��تو�روی�من
دوشوکی عبدالستار�

مدیر�مرکز�مطالعات�بلوچستان�ـ�لندن

ایرانی  اقوام  بقیه  و  ها  عرب  و  بلوچها  حتی  و  افغانها  علیه  بر  نژادپرستی 
مختص دولت ها یا حکومت ها نیست. بلکه بخش قابل توجهی از جامعه )و نه الزاما 
اکثریت مردم( که بسیاری از آنها ابزار قدرت را در دست دارند به دالیل مختلف از 
جمله تبلیغات کاذب و عوامفریبانه، خودمحوری مطلق و توهم و بیگانه هراسی به این 
معصیت تاسف بار آلوده هستند. اینان آنقدر در خودخواهی خود غرق شده اند که 
درد دیگران را نمی بینند و یا خودپسندانه نمی خواهند ببینند. ابراز ظاهری احساس 
همدردی و به اصطالح هموطنی و یگانگی آنها در راستای تثبیت مناسبات جاری 
استثماری و تبعیضگرایانه بر علیه طبقات و قشرهای مختلف »غیرخودی« جامعه 

است. چون در عمل عکس آن را ثابت کرده و مکررا می کنند.
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سقوط� از� پس� ایران� ترکان� گفت� بتوان� شاید�
بر� پهلوی� خاندان� یافتن� حاکمیت� و� قاجار� دولت�
از�طرف�این�خاندان�و� ایران�بیشترین�ظلم�و�ستم�را�
طرفدارانش�بر�خود�دیده�است؛�چرا�که�سالطین�ترک�
پس�از�خالفت�اسالمی�تا�پایان�حکومت�قاجار،��۱000
سال�مستمر�و�بدون�فاصله�حاکمیت�ایران�و�بسیاری�از�
کشورهای�همجوار�کنونی�را�در�طول�ده�قرن�گذشته�بر�
عهده�داشتند�و�نام�ترک�در�کتابهای�تاریخ�و�در�دیوان�
صداقت،� شجاعت،� با� مترادف� گوی� فارسی� شعرای�
پاکی،�زاللی� ،�مالحت،� زیبایی،�درخشندگی� یکرنگی،�
،�فتح�،�پیروزی�و�به�صورت�کلی�مترادف�و�هم�معنا�با�
واژه�های�مثبت�و�افتخار�آمیز�بوده�است؛�در�حالی�که�
به� ایران� حاکمیت� افتادن� و� رضاخان� کودتای� از� بعد�
دست�وی�آنچنان�تبلیغ�بر�علیه�ترک�و�ترکان�شدت�
تاریخ�و� گرفت�که�درست�بر�عکس�آنچه�در�کتابهای�
دیوانهای�شعرای�فارسی�گوی�ده�قرن�بعد�از�اسالم�درج�
شده�بود�،�کلمه�ترک�بار�منفی�و�تحقیرآمیز�به�خود�
آذربایجانی� های� خانواده� فرزندان� که� جایی� تا� گرفت�
فارس�نشین� شهرهای� در� تُرک،� های� خانواده� دیگر� و�
می� کوچکی� و� حقارت� احساس� نامیدن�خود� ترک� از�

کردند!�����
اعمال� بر� عالوه� خود،� حاکمیت� زمان� در� رضاشاه�
دیکتاتوری�و�ستم�بر�کل�مردم�ایران،�ظلم�مضاعف�بر�
برنامه�های�سیاسی-�فرهنگی� ایران�را�در� مردم�ترک�
خود�قرار�داد��وی��شعرایی�را�به�خدمت�گرفت�که�در�
سروده�هایشان�در�تقبیح�ترکان�و�توهین��بی�پروا�به�
آنها�و�توصیف�از�پارس�و�پارسیان�و�نژاد�آریایی�از�هم�
سبقت�می�گرفتند،�نویسندگان�و�محققین�وابسته�به�
دربار�که�بعضی�از�آنها�مانقورت}از�خود�بیگانه{هایی�از�
میان�خود�ترکان�بودند�که�بر�علیه�ترکان�و�موجودیت�
زبان،�فرهنگ�و�هویت�آنها�قلمفرسایی�کرده�کتابها�و�
ایران�حتی� رساله�ها�نوشتند�و�منکر�وجود�ترکان�در�
در�آذربایجان�تاریخی�از�اراک�،�همدان،�ساوه�،�زنجان�و�

تبریز�گرفته�تا�اقصی�نقاط�دربند�و�قفقاز�شدند�
مستبدانه،� سازی� فارس� و� آسیمیالسیون� سیاست�
قرون� سیاستهای� از� وحشتناک�تر� حتی� و� انسانی� غیر�
وسطایی�که�در�طول�تاریخ�هرگز�نظیرش�دیده�نشده�

آنچنان� دوران� این� در� بود�
ماهیار� که� گرفت� سرعتی�
محققین� از� یکی� نوایی�
پروژه� پهلوی� دربار� به� وابسته�
تازه� نوزادان� سازی� جدا�
آذربایجانیان� شده� متولد�
نگهداری� و� والدینشان� از�
شیرخوارگاههایی� در� آنها�
که� روستا� و� شهر� از� خارج�
فارس� پرستاران� وسیله� به�
مادران� و� شوند� اداره� زبان�
معّین� ساعات� در� نوزادان� این�
صحبت� حّق� اینکه� بدون� و�
داشته� جگرگوشه�هایشان� با�

باشند�و�فقط�نوزادان�خود�را�شیرداده�از�آنجا�دور�شوند�
را�در�کتابی�که�تقدیم�پدر�تاجدارش�رضاشاه�کرده�بود�
منتشر�نمود!��تکرار�و�پیگیری�این�تفکر�غیر�انسانی�و�
قرون�وسطایی�توسط�جواد�شیخ�االسالمی�از�متولیان�
تشکیالت�نژادپرستانه”�بنیاد�افشار”�حتی�بعد�از�انقالب�

اسالمی�هم�ادامه�داشته�است)]۱[(�
را� خود� تاثیر� چنان� ترکان� علیه� رضاخان� تبلیغ�
کلمه� اول،� پهلوی� حکومت� اواخر� در� که� گذاشت�
“ترک”�بجای�تحقیر�و�توهین�نه�تنها�در�میان�توده�های�
ناآگاه�و�بیسواد،�حتی�در�میان�باصطالح�روشنفکران�و�

تحصیلکرده�های�فارس�هم�به�کار�گرفته�شد!
بعد�از�سقوط�رضاشاه�و�پس�از�نهضت�فرقه�دموکرات�
در�آذربایجان�این�سیاست�به�شکل�و�شمایل�دیگری�اما�
همچنان�با�هدف�حذف�ترکان�و�هضم�آنها�در�زبان�و�
فرهنگ�حاکم�ادامه�داشته�و�کلمه�تُرک�و�ترکان�هنوز�
است� تمامیت�خواهانی� و� باستانگرایان� نفرت� مورد� هم�
که�ایران�را�در�دایره�تنگ�قومی�خاّص�با�زبان�و�فرهنگ�

خاص�تعریف�می�کنند�
حاکمیت� زمان� از� ترکان� و� ترک� از� نفرت� فرهنگ�
از�زمان�پهلوی�دوم� پهلوی�اول�چنان�شدت�گرفت�و�
با�بکارگیری�رسانه�های�مدرنی�چون�رادیو�و�تلویزیون�
های� خانواده� جوانان� از� بسیاری� که� کرد� پیدا� ادامه�
و� تهران� در� تُرک� های� خانواده� دیگر� و� آذربایجانی�

ابا�داشته� نامیدن�خود� از�تُرک� شهرهای�فارس�نشین�
این�واژه�حس�حقارت�و�کوچکی� با� نامیدن�خود� با� و�
به�آنها�دست�می�داد�،�چرا�که�آنچه�جوان�آذربایجانی�
و� ترکان� �، تُرک� کلمه� از� کشور� ترک� جوانان� دیگر� و�
های� رسانه� مطبوعات،� درسی،� کتابهای� در� ترکتازی�
سمعی�و�بصری�و�دیگر�رسانه�ها�دیده�و�شنیده�بودند�

جز�معنای�منفی�از�این�واژه�نبود��
میان� در� آنها� هضم� و� ترکان� تحقیر� در� شاه� رضا�
فارسیان��از�هر�سالحی�استفاده�می�کرد��این�سیاست�
بعد�از�وی�در�زمان�حاکمیت�فرزندش�محمدرضا�هم�
ادامه�داشت��احمد�کسروی�که�در�پروژه�آسیمالسیون�
و�هضم�ترکان�نقش�تئوریسین�اول�پهلویها�را�بازی�می�
کرد�از�آنجائی�که�خودش�ترک�بود�و�می�توانست�نقش�
تئوریهایش� به� باشد� داشته� پروژه� این� در� تاثیرگذاری�

بیشتر�از�هر�کس�بها�داده�می�شد�
نوشتن� و� �” آذری� زبان� �” تئوری� ارائه� با� � کسروی�
باستان� یا�زبان� جزوه�پنجاه�و�چند�صفحه�ای�“آذری�
آذربایجان�“�تالش�میکرد�ترکان�آذربایجان�را�فارس�و�
یا�ترک�شدگانی�معرفی�کند�که�درگذشته��زبان�فارسی�
اند� داشته� را� باستان� فارسیان� لهجه�های� از� یکی� یا� و�
که�بعدا�و�با�حاکمیت�سالطین�ترک�در�ایران�زبانشان�

ترکی�شده�است�؛�وی�در�مقاله�ای�می�نویسد�:
”�راجع�به�زبان�هم�خودتان�بهتر�می�دانید�،�غریزه�
خیلی� آن� تغییر� که� است� عواملی� از� عادت� و� فطری�

چرایی  تحقیر ترکان بعد از حاکمیت خاندان پهلوی در ایران
حسن�راشدی
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مشکل�است�،�وقتی�پدر�،�مادر�و�برادر�من�از�طفولیت�
،�چگونه�می�شود� زنند� با�من�ترکی�حرف�زده�و�می�
من�این�زبان�را�دوست�نداشته�باشم�و�اظهار�نفرت�کنم�
…��اگر�مقصود�این�بود�که�برای�آسانی�کار�درسها�در�
سالهای�نخست�دبستانهای�آذربایجان�به�ترکی�باشد�ما�
با�آن�دخالت�نمی�کردیم�،�زیرا�راه�حل�بحث�آن�بود�
میانه� در� زبانی� دو� از� که� زبانی� با� تدریس� زحمت� که�
آذربایجان�و�دیگر�جاهای�ایران�پدید�می�آید�سنجیده�
شود�و�به�هر�حال�این�اهمیت�را�که�ما�به�آن�دخالت�
در� زبان� موضوع� که� میدانند� همه� ولی� نداشت؛� کنیم�
آذربایجان�معنی�های�دیگری�را�دارد�و�همیشه�مقاصد�

دیگری�در�پشت�سر�این�عنوان�می�باشد��”�]2[
در�اصل�کسروی�بر�اساس�“تئوری�توطئه”�و�احساس�
ایران�در�حّد�محدود�هم�در� اینکه�اگر�زبان�ترکی�در�
میان�مردم�آذربایحان�تدریس�شود�و�ترکان�آذربایجان�
برای� بخواهند� روزی� جمعیتشان� کثرت� به� توجه� با�
دستیابی�به�حقوق�برابر�با�فارس�زبانان،�مثال�بخواهند�

زبان�ترکی�هم�در�ایران�مثل�زبان�فارسی�رسمی�شود�
آنموقع�ممکن�است�مشکلی�برای�کشور�)�در�اصل�برای�

حکومت�پهلوی(�پیش�آید!
بر�اساس�این�تئوری�توطئه،�کسروی�پای�روی�حقوق�
ایفای� با� تا� میگذارد� حقایق� و� انسان� میلونها� ابتدایی�
آماده� و� ترکی� فرهنگ� و� زبان� نابودی� در� خود� نقش�
سازی�زمینه�برای�هضم�ترکان�در�سیاست�دیکتاتوری�
مانقوردی� تیر� آخرین� پهلوی،� حکومت� سازی� فارسی�
فرهنگ� و� زبان� و� خود� هویت� نابودی� برای� � را� خود�
ترکان�آذربایجان�در�قالب�تئوری�“زبان�آذری”�برسینه�
مادر�رها��سازد�و�خیالش�از�تّوهم�توطئه�خالصی�یابد!
نظریه� از� دیگر� یکی� یزدی� افشار� محمود� � � � � � � � �
پردازان��دوران�رضا�خان�و�فرزندش�محمدرضا�پهلوی�
ترکان� جمعیت� هضم� به� بخشیدن� سرعت� برای� �،

آذربایجان�در�میان�فارسیان�می�گوید�:
در� ترکی� زبان� تدریس� برای� که� ای� فایده� تنها� � �”
دبستانها�و�رواج�رسمی�آن�در�ادارات�میتوان�تصور�نمود�
هرکس� برای� است…� مردم� و� کودکان� برای� سهولت�
آسانتر�است�با�زبانی�که�از�مادر�آموخته�صحبت�کند�
تا�زبانی�که�باید�در�مدرسه�بیاموزد�؛�اما�زبان�ترکی�در�

آذربایجان�تنها�همین�یک�جنبه�را�ندارد���زبان�ترکی�
��� آنهاست،� مهمترین� بلکه� ملّیت� مهم� عناصر� از� یکی�
اگر�مردم�آذربایجان�توانستند�روزنامه�های��ترکی�را�به�
آسانی��بخوانند�و�به�ترکی�چیز�بنویسند�و�شعر�بگویند�
نگارنده� فارسی�خواهند�داشت؟…� به� نیازی� دیگر�چه�
با�آموختن�پنج�دقیقه�زبان�ترکی�هم�در�هر�مدرسه�یا�
دانشگاه�آذربایجان�مخالفم�…میخواهم�آموزش�فارسی�
را�اجباری�و�مجانی�و�عمومی�نمایند�و�وسائل�این�کار�را�
فراهم�آورند�تا�ظرف�سه�سال�یا�زودتر�همه�مردم�بدون�
استثنا�هر�دو�زبان�را�بدانند���پس�از�آن�کم�کم�و�خود�
داخل� ترکی� لهجه� در� قدری� به� فارسی� کلمات� بخود�
خواهد�شد�که�اقال�صدی�شصت�فارسی�خواهد�بود�و�
این�نسبت�روز�به�روز�زیادتر�می�شود�تا�به�صدی�هفتاد�
این�سیاست�� ��اگر� �� زبان�یکی�خواهد�شد� برسد�و�دو�
فرهنگی�را�دولت�بپذیرد�و�ملّت�هم�کمک�کند،�چه�در�
آذربایجان�و�چه�سایر�شهرستانها،��برای�من�تردیدی�
نیست�که�بی�هیچ�زحمت�و�دردسری�برای�هیچ�کس�و�

مخالفتی�از�هیچ�کجا�به�مقصود�خواهیم�رسید��بی�آنکه�
آذربایجانیها�احساس�کرده�باشند�بعد�از�پنجاه�سال�به�
زبان�فارسی�ناحیه�خودشان�که�باید�آنرا�لهجه�”�آذری��
تازه�”�خواند�صحبت�خواهند�کرد…�باید�حتما�اینکار�
به�دست�خود�آذربایجانیها�صورت�گیرد…آذربایجانیان�
باید�خودشان�پیشقدم�شده�و�زبان�ملی�خود�را�رواج�
دهند�تا�کم�کم�ترکی�که�خارجی�است�برود…��مطلب�
از�دو�حال�خارج�نیست:�یا�آذربایجانی�ایرانی�هست،�یا�

نیست��اگر�هست�ترک�نمیتواند�باشد��”]3[
����������عباس�اقبال�آشتیانی�از�عناصر�ضد�ترک،�
شهر� �۱334 درگذشت� و� آشتیان� شهر� �۱2۷۵ متولد�
رم�ایتالیا�)�به�عنوان�رایزن�فرهنگی�ایران�در�ایتالیا�(�
در�عمر��۵9ساله�خود�که�همواره�در�زمان�رضاشاه�و�
فرزندش�پستهای�مهمی�داشته�بر�علیه�ترکان�و�زبان�
ترکی�گستاخانه�قلم�فرسایی�کرده�و�زبان�ترکی�را�»�
َخرمهره�و�َخَزف�«�و�فارسی�را�»�ُدّر�و�ُگهر�«�خطاب�

می�کند:
�����”�…�مضحک�و�عجیب�نیست�که�جمعی�مغرض�
یا�بی�خبر�آنرا�]�زبان�ترکی�را�[��به�جای�فارسی�رسمی�
نمایند��اگر�کسی�ازعقل�و�ذوق�نصیبی�داشته�باشد�در�

و� َخرُمهره� به� را� ُگهر� و� ُدّر� هیچوقت� مبادله� و� معامله�
َخَزف�برابر�نمی�سازد��”�]4[

یکی�دیگر�از�ترک�ستیزان�دوران�پهلوی�ها�که�بیشتر�
فعالیش�در�زمان�پهلوی�دوم�بود�و�در�سمتهای�وزیر�
مختار�و�سفیر�کبیر�دوران�محمدرضا�پهلوی�در�خدمت�
این�دودمان�بود�غالمعلی�رعدی�آذرخشی�است���وی�
از�پدر�و�مادر��تفرشی�مقیم�آذربایحان�در�سال��۱2۸۸
در�تبریز�به�دنیا�آمد�و�در�سال��۱3۷۸و�در��90سالگی�
در�تهران�درگذشت��وی�در�یکی�از�اشعارش�دشمنی�

خودرا�بر�علیه�زبان�ترکی�چنین�بیان�می�کند:
چند�تن�گمراه�فرصت�جو�در�آذربایجان

می�زنند�از�بهر�”�ترکی”�سینه�در�این�گیرو�دار
از�پی�ترویج�ترکی�خصم�جان�پارسی

جمله�در�بیگانه�پروردن�شده�پروردگار
در�بَِر�بار�َخَزف�گوهر�شکستن�کارشان

تا�مگر�بهتر�شودشان�زین�شکستن�کار�و�بار���
لیک�گویم�بر�”�دری”�تفضیل�ترکی�نارواست
شهد�نوشان�را�نباشد�رغبتی�بر�زهرمار…�]۵[�

بیشتر� قزوینی�شاعر�دوره�رضاخان�که� عارف� � � � � �
عمر�خودرا�در�عزلت�و�تنهایی�گذراند�و�به�جای�تشکیل�
خانواده�با�سگش�زندگی�می�کرد�در�میدان�پانفارسی�
از� را� سبقت� گوی� انسانی،� غیر� و� راسیستی� تفکر� و�
و� ناپاک� احساسات� گستاخانه،� شعر� در� ربوده� دیگران�
ترکی�چنین� زبان� و� ترکان� علیه� را� درونی�خود� افکار�

بر�زبان�می�آورد:
”�زبان�ترک�از�برای�قفا�کشیدن�است

صالح�پای�این�زبان�ز�مملکت�بریدن�است
دو�اسبه�با�زبان�فارسی�از�ارس�پریدن�است
نسیم�صبحدم�برخیز�،�بگو�به�مردم�تبریز

که�نیست�خلوت�زرتشت،�جای�صحبت�چنگیز�…”�
]6[

“اقرار�کردم�و�گفتم�هزار�لعنت�حق�به�ترک�و�پدر�
ترک�از�صغیر�و�کبیر…”!!

)�دیوان�عارف�ص��29(�
و� انسانی� غیر� راسیستی،� تفکر� این� با� راستی� به� � �
نفرت�پراکنی�های�باصطالح�ایران�دوستان،�ترکان�ایران�
را� ایران� و� ملّی� زبان� را� فارسی� زبان� می�توانند� چگونه�

وطن�خود�بنامند!؟
ترکان�چگونه�انسانهایی�بودند�که�در�زمان�پهلوی�ها�
اینهمه�نفرت�در�کشور�بر�علیه�آنها�ساخته�و�پرداخته�
شده�بود؟�جهت�بررسی�این�مسئله�الزم�بود�کتابهایی�
قرن� چند� طول� در� و� پهلوی�ها� حکومت� از� قبل� که�
از�سیاستهای� بدور� و� درآمده� تحریر� رشته� به� گذشته�
شوونیستی�و�یکسان�سازی�چند�دهه�اخیر�بود�مورد�
مطالعه�قرار�گیرد�تا�واقعیتها�آشکار�و�سیمای�ترکان�و�
برداشت�از�کلمه�ترک�بدور�از�حّب�و�بغض�نمایان�گردد�
در�دیوان�اکثریت�مطلق�شعرای�فارسی�گوی،�کلمه�
”�تُرک�”�در�معنای�مجازی�مترادف�با�زیبا�رویی،�آفتاب�
عالمتاب�،�ماه�تابان�،�خورشیدفام�،�دانا�،�عالم�،�عادل�،�
روشن�ضمیر�،�خردمند�،�سلیم�،�آزادمرد�،�ظلم�ستیز�
،�خوش�بیان�،�دارای�اخالق�حسنه�،�روشنگر�و�در�یک�

کالم�معانی�مثبت�در�مقابل�واژه�های�منفی�است�
در�این�دیوانها�واژه�”�ترک�”�بیشتر�در�مقابل�کلمه�
“هندو”�قرار�می�گیرد�که�“هندو”�در�معنای�واقعی�به�
مردمان�تیره�پوست�گفته�می�شود�و�در�اشعار�این�شعرا�
و�در�معنای�مجازی،�بردگی�،�تاریکی�و�به�صورت�کلی�
معانی�منفی�دارد��”تُرکتازی”�هم�در�این�سروده�ها�در�
معنای�مجازی�شجاع�،�زیرک�،�فاتح،�شیردل�و�نترس��

است��
�������نظامی�گنجوی�شاعر�قرن�ششم�هجری�و��900

شاید بتوان گفت ترکان ایران پس از سقوط دولت قاجار و حاکمیت یافتن 
خاندان پهلوی بر ایران بیشترین ظلم و ستم را از طرف این خاندان و طرفدارانش بر 
خود دیده است؛ چرا که سالطین ترک پس از خالفت اسالمی تا پایان حکومت قاجار، 
1000 سال مستمر و بدون فاصله حاکمیت ایران و بسیاری از کشورهای همجوار کنونی 
را در طول ده قرن گذشته بر عهده داشتند و نام ترک در کتابهای تاریخ و در دیوان 
شعرای فارسی گوی مترادف با شجاعت، صداقت، یکرنگی، زیبایی، درخشندگی ، 
مالحت، پاکی، زاللی ، فتح ، پیروزی و به صورت کلی مترادف و هم معنا با واژه های 
مثبت و افتخار آمیز بوده است؛ در حالی که بعد از کودتای رضاخان و افتادن حاکمیت 
ایران به دست وی آنچنان تبلیغ بر علیه ترک و ترکان شدت گرفت که درست بر 
عکس آنچه در کتابهای تاریخ و دیوانهای شعرای فارسی گوی ده قرن بعد از اسالم 
درج شده بود ، کلمه ترک بار منفی و تحقیرآمیز به خود گرفت تا جایی که فرزندان 
خانواده های آذربایجانی و دیگر خانواده های تُرک، در شهرهای فارس نشین از ترک 

نامیدن خود احساس حقارت و کوچکی می کردند!      
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کلمه� از� استفاده� در� خود� های� سروده� در� پیش� سال�
به� اینجا� در� که� دارد� بسیاری� ابیات� ترکتازی� و� ترک�

پاره�ای�از�آن�اشاره�می�کنیم�:
گفت:�من�تُرک�نازنین�اندام��������������������

از�پدر�تُرکتاز�دارم�نام
گفتم�:از�همدمی�و�هم�کیشی��������������������

نامها�را�بهم�بود�خویشی
تُرکتاز�است�نامت،�این�عجب�است����������������

تُرکتازی�مرا�همین�لقب�است
خیز�تا�تُرک�وار�در�تازیم������������������������

هندوان�را�در�آتش�اندازیم�]۷[
اول�”�ترک”�در� بیت� اول� ابیات،�در�مصرع� این� در�
معنای�مجازی�”�زیبا�روی�”�و�در�مصرع�دوم�”�ترکتاز�”�
در�معنای�مجازی�شیردل�و�نترس�است�،�در�بیت�سوم�

نظامی�میگوید�:
اگر�نام�تو�”�ترکتاز�”�است�،�لقب�منهم�”�ترکتازی�”�
است�که�نظامی�هم�خودرا�شجاع�و�نترس�معرفی�می�
کند�و�در�بیت�چهارم�میگوید�:��حاال�که�چنین�شد�)�
تا� بپا�خیز� �) نداریم� از�کسی� ترسی� و�هم�من� تو� هم�
�( هندوان� بر� روشنگران(� �، دانایان� �( ترکها� مثل� باهم�
نادانان�،�تباهی�ها،�سیاهیها�،�ناکامیها�(�برتازیم�و�آنها�

را�از�بین�ببریم��
حکیم�نظامی�در�جای�دیگر�دیوانش�و�در�موضوع��

ستایش�سخن�و�حکمت�و�اندرز�میگوید�:
تُرکی�ام�را�در�این�َحَبش�نخرند�������������الجرم�

دوغبای�خوش�نخورند�]۸[
”�سخنان� ترکی�ام� �” از� نظامی� منظور� بیت� این� در�
در� است� گله�مند� که� است� خردمندانه� و� حکیمانه�
اجتماعی�که�تاریکی�فکر�)�َحَبش�(�بر�آن�حاکم�است�

این�سخنان�خریداری�ندارد��
با� اسکندر� سوم� جنگ� �” داستان� در� گنجه� حکیم�

روسیان”�چنین�می�سراید�:
دگر�روز�کاین�تُرک�سلطان�شکوه�������������ز�دریای�

چین�کوهه�برزد�به�کوه
گراینده�شد�هر�دو�لشکر�به�خون����������������َعلَم�

بر�کشیدند�چون�بیستون�]9[
در�این�شعر�”�تُرک�سلطان�شکوه�”�کنایه�از�خورشید�
تابیده� کوه� بر� و� طلوع� دریای�چین� از� که� است� تابان�
است���در�این�بیت�حتی�نظامی�گنجوی�نه�تُرک�را�به�
خورشید�بلکه�خورشید�را�به�تُرک�تشبیه�کرده�است�که�

نهایت�تشبیه�زیبایی�و�درخشندگی�است!
از� بارها� شمس� دیوان� در� هم� رومی� مولوی� موالنا�
کلمه�”�تُرک�”�در�معنای�واقعی�و�مجازی�استفاده�کرده�

است��
چه�رومی�چهرگان�دارم�چه�ترکان�نهان�دارم
چه�عیب�است�ار�هالوو�را�نمی�دانم�نمی�دانم
رها�کن�حرف�هندو�را�ببین�ترکان�معنی�را

من�آن�تُرکم�که�هندو�را�نمی�دانم�نمی�دانم�]۱0[
در�مصرع�اول�این�شعر�منظور�موالنا�از�“ترکان�نهان�
”�نهان�و�درون�پاک�و�عاری�از�پلیدیهاست؛�در�مصرع�
از�واژه�”�ترکان�”�و�”� سوم�و�چهارم�هم�هدف�موالنا�
از�معنای�دانایی�،�روشن�ضمیری� ترک�”�بهره�گیری�
اندیشی� تاریک� در�مقابل�هندو�که�در�معنای�مجازی�

است�می�باشد�
مولوی�در�جای�دیگری�خودرا�تُرکی�معرفی�می�کند�
که�اگر�ساعتی�با�هویت�ترکی�زندگی�می�کند�تنها�یک�
لحظه�در�ارتباط�با�مسائل�تاجیکی�)فارسی(�است�که�
منظور�مولوی�از�یک�لحظه�تاجیکی�در�حقیقت�همان�
سروده�های�وی�به�زبان�تاجیکی�)�فارسی�(�می�تواند�
باشد�که�تنها�یک�لحظه�)�ثانیه(�از�یک�ساعت�عمر�وی�

را�تشکیل�می�دهد�:
ترکی�همه�ترکی�کند�تاجیک�تاجیکی�کند

من�ساعتی�ترکی�شوم�یک�لحظه�تاجیکی�شوم
گه�تاج�سلطانان�شوم�گه�مکر�شیطانان�شوم

گه�عقل�چاالکی�شوم�گه�طفل�چالیکی�شوم]۱۱[
در�مصرع�اول�بیت�دوم�که�در�ارتباط�بامصرع�دوم�
بیت�اول�است�،�“گه�تاج�سلطانان�شوم�”�با�“من�ساعتی�
ترکی�شوم�”�در�یک�معنا�و”گه�مکر�شیطانان�شوم��”�
هم�با�”�یک�لحظه�تاجیکی�شوم�”�هم�معنی�و�همطراز�

شده�است��
موالنا�نه�تنها�زندگی�با�هویت�ترکی�را�از�افتخارات�
خود�می�داند�حتی�اسلحه�بستن�به�شکل�ترکان�را�هم�

از�هویت�بارز�خود�می�شمارد�:
من�تُرکم�و�سرمستم�تُرکانه�سلح�بستم

در�ده�شدم�و�گفتم�ساالر�سالم�علیک]۱2[
افتخار�بر�فارس�بودن�و�نژاد�باصطالح�آریایی�و�تبلیغ�
باستانگرایی�فارسی�و��دین�زرتشتی�و�تحقیر�ترکان�از�
زمان�حاکمیت�خاندان�پهلوی�بر�ایران،�باعث�به�وجود�
آمدن�تفکر�ناسیونالیستی�افراطی�فارسی�شده،�در�زمان�
با� �“ ایرانیست� پان� حزب� �” نام� با� حزبی� دوم� پهلوی�
تفکرات�افراطی�فارسگرایی�به�صورت�رسمی�شروع�به�
فعالیت�کرد�که�فعالیت�این�حزب�در�حال�حاضر�و�با�
گذشت��4۱سال�از�انقالب�اسالمی�به�صورت�آشکار�و�

پنهان�هنوز�ادامه�دارد!
افراطیون�فارس�هیچگونه�حق�و�حقوق�تحصیلی�به�
زبان�غیر�فارسها�در�ایران،�بخصوص�به�ترکانی�که�بنا�به�
اقرار�وزیر�امور�خارجه�سابق�دکتر�علی�اکبر�صالحی�در�
�2۸دی�ماه��۱390در�آنکارا�،�حداقل�40% از�جمعیت�
ترکان� آنها� نیستند�� قائل� را�تشکیل�می�دهند،� کشور�
ایران�را�نه�ترکان�اصیل�بلکه�ترک�شدگانی�می�نامند�

که�زبان�آنها�به�زور�و�یا�به�حمایت�سالطین�ترکی�که�
ایران�حاکمیت� بر� به�مدت�هزار�سال� و� اسالم� از� بعد�
به� بنا� که� آنها� قدیمی� زبان� و� شده� ترکی� اند� داشته�
ترکی�� غیر� نوع� از� “آذری”� باصطالح� کسروی� تئوری�
به�شواهد� بنا� است��در�حالی�که� برده� بین� از� را� بوده�
و� امپراتوران� ساله� هزار� حاکمیت� طول� در� تاریخی،�
سالطین�ترک�بر�ایران��و�بسیاری�از�کشورهای�آسیا،�
آفریقا�و�اروپا،�آنها�هرگز�زبان�ترکی�خود�را�بر�هیچ�ملت�
و�قومی�نه�تنها�تحمیل�نکردند�بلکه�در�ترویج�و�تشویق�
شعرا�به�سرودن�شعر�دری�)فارسی(�و�دادن�انعام�بر�آنها�

هم�دریع�نمی�کردند��
از�طرف�دیگر�اگر��تئوری�”�زبان�آذری”�کسروی�و�
موجود�بودن�چند�روستای�غیر�ترک�در�مناطق�مختلف�
را� اهر� و� خلخال� مرند،� اطراف� در� از�جمله� آذربایحان�
که� بدانیم� آذربایجان� مردم� بودن� ترک� غیر� بر� دلیل�
بر�این�اساس�ادعا�می�شود�زبان�قدیمی�و�بومی�مردم�
هزاران� اهالی� مقابل� در� بوده،� ترکی� غیر� آذربایجان�

روستا��و�به�بیان�دیگر�ساکنین�بقیه�مردم�ساکن�در�
افتاده�ترین�و�دست� از�دور� تمام�روستاهای�آذربایجان�
به�فلک� از�میان�کوه�های�سر� و� نقاط�آن� ترین� نیافته�
کشیده�سهند�و�ساواالن�گرفته�تا�دشتهای�پهناور�مغان،�
تهران،�کرج،� اطراف� تا� � اراک� و� زنجان،�همدان،�ساوه�
قم،�تفرش،�دماوند،�فریدن�اصفهان�ومناطق�وسیعی�از�
استان�فارس�تا�کناره�های�خلیج�فارس��مردم�به�ترکی�
تکلّم�می�کنند؛�لذا�بومی�بودن�زبان�ترکی�در�آذربایجان�
و�دیگر�مناطق�یاد�شده�ایران�مدلل�تر�و�مستند�تر�است!
ایران� کل� بر� را� کسروی� دالیل� اگر� دیگر،� از�طرف�
که� کرد� ادعا� توان� می� صورت� این� در� بدهیم� تعمیم�
نزدیک�به�90%�)نود�درصد(�مردم�ایران�ترک�هستند�
و�اغلب�فارس�زبانهای��امروز��ایران�هم�اصالت�ترکی�
اکثر� در� که� چرا� اند!� شده� زبان� فارس� بعدا� که� دارند�
تعداد� � بلوچستان� و� به�جز�سیستان� � ایران� استانهای�
�” باصطالح� روستاهای� برابر� چندین� ترک،� روستاهای�
در� کسروی� احمد� که� است� ترکی� غیر� یا� و� �” آذری�

آذربایجان�پیدا�کرده�است!
اساس� بر� � انسانها� حقوق� امروز،� دنیای� در� اما�
و� زبانی� هویت� و� انسانی� کرامت� کنونی،� موجودیت�
اتفاقات�و� از�حوادث،� نه�بر�گذشته�پر� آنها�و� فرهنگی�
ابهامات�تاریخی،�شناخته�می�شود،�حتی�فرزندان�برده�
های�قرون�گذشته�نیز�اکنون�حقوق�مساوی�با�فرزندان�
اربابان�سابق�خود�دارند���در�ایران�کثیرالمله�نیز��همه�
ملیتها�و�اقوام�زمانی�می�توانند�در�کنار�هم�با�آرامش�
و�آسایش�و�به�دور�از�تبعیض�زندگی�کنند�که��حقوق�
در� � جمعتشان� کثرت� نسبت� به� آنها� معنوی� و� مادی�
کشور�از�تحصیل�به�زبان�مادری�گرفته�تا�بقیه�حقوق�
رسمیت� به� � ملل� سازمان� منشور� در� شده� شناخته�

شناخته�شود�
___________________________

ایرج� آوری� گرد� �، آذربایجان� در� فارسی� زبان� �]۱[
��]۱[، افشار� :�موقوفات�دکتر�محمود� انتشارات� �، افشار�
مجله� �/44۵ ص:� �، �۱36۸ سال� �، اول� چاپ� �، تهران�
آینده�سال�هفتم�–��۱360شمسی�،�شماره�های�سوم�

و�چهارم
اسفند�� چهارم� �،26 شماره� �، پرچم� نشریه� � �]2[
�۱320و�یازدهم�فروردین����۱32۱مقاله�:�”�احساسات�

و�اغراض��مانع�از�درک�حقایق�است�”
ایرج� آوری� گرد� �، آذربایجان� در� فارسی� زبان� �]3[ �
افشار�،�انتشارات�:�موقوفات�دکتر�محمود�افشار�یزدی�
،��تهران�،�چاپ�اول�،�سال��۱36۸،�صص�:��2۸4،2۸۸

2۸9�،
]4[�زبان�فارسی�در�آذربایجان�،�انتشارات�موقوفات�
دکتر�محمود�افشار�،��تهران�،�چاپ�اول�،�سال��۱36۸

،�ص�۱۵9
]۵[�همان�کتاب�ص�334

]6[�دیوان�عارف�ص�:���3۸4/�مجله�ایرانشهر�)�برلین�
(��مدیریت�حسین�کاظم�زاده�ص:�۱۷2�،۱۷۱

]۷[�کلیات�دیوان�حکیم�نظامی�گنجوی�به�کوشش�
و�ویرایش�:�کاظم�عابدینی�مطلق،�انتشارات�آدینه�سبز�
،�سال��۱39۱،�موضوع�هفت�پیکر-�بهرام�نامه�،�ص�:�

64۵
]۸[�همان�کتاب�،�موضوع�ستایش�سخن�و�حکمت�

و�اندرز�،�ص�:�۵۷2
�]9[�همان�کتاب�،�شرفنامه�،�جنگ�سوم�اسکندر�با�

روسیان�،�ص:�۱002
�]۱0[�گنجور�،�غزلیات�شمس�،�شماره�۱439
]۱۱[�گنجور،�غزلیات�شمس�،�شماره�۱3۸۵

�]۱2[�غزلیات�شمس�،�شماره�۱3۱۸

        افراطیون فارس هیچگونه 
غیر  زبان  به  تحصیلی  حقوق  و  حق 
فارسها در ایران، بخصوص به ترکانی که 
بنا به اقرار وزیر امور خارجه سابق دکتر 
علی اکبر صالحی در 28 دی ماه 1390 
در آنکارا ، حداقل 40% از جمعیت کشور 

را تشکیل می دهند، قائل نیستند. 
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تازە� تمدنی� حوزە� دانشمندان� زمان�کە� همان� در�
متمرکز� علوم�طبیعی� بر� را� فعالیت�خود� � متولد�شدە�
بودند�و�در�فیزیک�و�شیمی�و�پزشکی�و�ستاره� کرده�
شناسی�به�پبشرفتهای�بی�سابقه�ای�دست�می�یافتند؛�
در�گوشه��ای�دیگر�این�حوزه�اندیشمندان�و�متفکرین�
انسانی�و�جامعه� تئوریهایی�در�علوم� تبیین�و�خلق� به�
شناسی�مشغول�بودند��این�مشغولیت�در�قرن�نوزدهم�
و� بلندترین� و� مستحکمترین� آنها� رسید�� خود� اوج� به�
دیگر� بودند�� فروریخته� را� دور�خود� دیوار� ترین� خشن�
تفتیش�عقاید�و�تشکیالت�پیچیده�کشیشان�کاتولیک�
آنها� پردازیهای� نظریه� و� تحقیقات� مانع� توانست� نمی�
شود��هم�زمان�حاکمیتهای�سیاسی�متوجه�شدند�که�
و� زحمات� مدیون� زیادی� حد� در� آنها� موجود� � قدرت�
برای� است�� متفکرین� و� دانشمندان� همین� تحقیقات�
و� امکانات� کنند�� تقویت� را� اینها� باید� قدرتشان� تداوم�
علم� اینجا� در� و� بگذارند�� اختیارشان� در� پول� و� اعتبار�
بی� عالمان� و� قدرتمند� سیاست� در�خدمت� قدرت� بی�
خدمت� در� است،� طبیعی� علوم� غیر� هرچه� به� توجه�
از� علم� گرفتند�� قرار� ژنرالها� و� سیاستمداران� و� حکام�
شاهراه� بر� اما� کرد� آزاد� خودرا� کلیسا� محدودیتهای�
قدرت�و�سرمایه�شروع�به�حرکت�کرد��البته�ناخواسته�

و�به�تدریج�
شد�� شکوفا� پدیده� این� میالدی،� نوزدهم� قرن�
به� لجستیک� و� تسلیحات� در� که� استعمارگران�
و� دریا� در� و� بودند� شده� نایل� بزرگی� دستاوردهای�
خشکی�هرجا�که�می�خواستند،�می�رفتند��هر�قدرت�
داده� از�چند�ساعت�شکست� کمتر� در� را� حاکمیتی� و�
و�نابود�می�کردند��هیچ�مانع�طبیعی�و�قلعه�و�بارویی�
نمی�توانست�مانع�پیشرویشان��شود��به�ثروتهای�کالن�
رسیده�بودند��اکنون�برای�حفظ�و�تداوم�این�تواناییها�و�
قدرت�مطلقه�به�تئوریهایی�نیاز�داشتند�که�مواردی�را�
تبیین�و�کانالیزه�و�حتی�توجیه�نماید��این�قدرت�به�برده�
نیاز�داشت،�پس�باید�برده�داری�توجیهی�داشته�باشد��
داشت،� نیاز� دشمنانش� دایمی� تضعیف� به� قدرت� این�
پس�برای�به�جان�هم�انداختن�این�دشمنان�باید�تئوری�
پردازی�شود��از�مدتها�قبل�متفکرین�علوم�انسانی�این�
تمدن�به�این�کار�مشغول�بودند،�اما�در�قرن�نوزدهم،�و�

در�سال��۱۸۵3میالدی،�کنت�
فرانسوی� اندیشمند� دوگوبینو�
منتشر� رسما� را� تئوری� این�
کرد�و�هاستن�چمبرلن�در�قرن�
بازسازی� را� آن� مجددا� بیستم�
و� انسانها� تقسیم� تئوری� کرد��
دسته�بندی�آنها�بر�اساس�نژاد��
نژادپرستی� پایه� تئوری� این� و�

موجود�در�جهان�شد�
)انگلیسی(� نژادپرستی�
نوعی� نژادی،� تبعیض� یا�
تبعیض،� و� پیش�داوری�
تفاوت�های� بر� متمرکز� که�
تفاوت�های� از� حاصل� نژادی�

فرهنگی� تفاوت�های� نیز� و� جسمی/فیزیکی� ظاهرِی�
حاصل�از�زبان،�آداب�و�رسوم،�دین،�تاریخ�و�امثال�آن�
دانستن� برتر� نژادپرستی،� برای� مثال� ساده�ترین� است��
رنگین�پوستان� بر� )اروپایی(� سفیدپوست� انسان�های�
است�با�این�استدالل�که�چون�سفید�بودن�نشانهٔ�برتری�
است�و�من�سفیدم�و�تو�سفید�نیستی،�پس�من�از�تو�
یا� نژادستیزی� مبحث� این� به� فارسی� زبان� در� برترم��

نژادگرایی�نیز�گفته�می�شود�
آشوری� داریوش� اثر� سیاسی«� »فرهنگ� کتاب� در�
تعریفی� چنین� »نژادگرایی«� نام� زیر� نژادپرستی� برای�

آورده�شده��است:
و� )انسان(� نژاد� میان� که� است� نظریه�ای� نژادگرایی�
زبان� آداب،� دین،� مانند� زیست�شناسی� غیر� پدیده�های�
دیگر� از� برتر� را� نژادها� برخی� کرده� ایجاد� رابطه� و…�
نژادهای�بشری�می�شمارد��در�این�نظریه�برتری�نژادی�
مستقل�از�شرایط�محیطی�و�اجتماعی�رشد�افراد�عمل�
کرده�و�دست�تقدیر�برخی�نژادهای�بشر�را�برتر�و�برخی�

دیگر�را�پست�تر�گردانیده��است�
مفهوم�نژاد�و�نژادپرستی�در�قرن�شانزدهم��پدیدار�
به� انگلستان� ورود� با� هجدهم� و� هفدهم� قرن� در� شد،�
آنگلوساکسون� قلمرو� در� برده� تجارت� رواج� و� صحنه�
قرن� در� گرفت�� خود� به� تثبیت�شده� صورتبندی�ای�
علمی� نظریه�ای� به� انگلستان� و� آلمان� در� نوزدهم�

بسیار� داروین� آرای� از� به�خصوص� و� یافت� دگردیسی�
تأثیر�پذیرفت�

اصوال�مفهوم�نژاد�امری�ساختگی�و�قدرت�مدار�است�
اروپاییان� تسلط� برای� که� است� گفتمانی� فرآورده�ای� و�
بر�دیگر�مردم�دنیا�طراحی�شده�است�و�هسته��مرکزی�
ایدئولوژی�اروپاییان�در�عصر�استعمار�محسوب�می�شده�

و�برده�داری�و�کشتار�بومیان�را�توجیه�می�کرده�است�
از� گریخته� و� جسته� و� ابتدایی� رگه�هایی� چند� هر�
ویژه� به� برده�گیر� باستانی� تمدن�های� در� نژادپرستی�
مصریان�یافت�می�شود،�اما�مفهوم�نژاد�و�نژادپرستی�در�
معنای�امروزین�خود�امری�اروپایی،�متأخر�و�وابسته�به�

برده�داری�و�استعمار�است�که�تعریف�مشخصی�دارد�
اگر�به�تاریخ�تمدن�بشریت�نگاه�کنیم،�قبل�از�دوران�
نام�نژادپرستی�مشاهده�نمی� استعمار�ما�پدیده�ای�به�
کنیم��هرچند�نژاد�امری�واقعی�و�بر�زبانها�ساری�و�جاری�
بوده�است��جنگها�و�حاکمیتها�بر�اساس�نژاد�تشکیل�یا�
ای� قبیله� یا� حاکم� یا� فرمانده� اگر� نمی�شدند�� تقسیم�
ترک،�عرب،�فارس،�کرد،�هندو،�ژرمن�یا�سفید�پوست�یا�
زردپوست�بر�منطقه�ای�غالب�می�شد�به�معنای�برتری�
نژاد�غالب�و�پستی�نژاد�مغلوب�نبود��حکومتها�از�عناوین�
نژادی�فارغ�بودند��در�دوران�پیشا�استعماری�حکومتی�
نشده� تشکیل� کردستان� یا� عربستان� یا� ترکیه� نام� به�
است��هرچند�ترکها�یا�عربها�یا�کردها�بانی�و�بنیانگذار�
آن�حکومتها�بوده�باشند��اینکه�به�ورود�اسالم�به�مناطق�

انسان؛ نژاد؛ نژادپرستی
صالح�الدین�عباسی
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عنوان� و� نامگذاری� شود،� می� گفته� اعراب� ورود� دیگر�
رضاشاه� دوران� باستانگرایان� ایران،� در� است�� جدیدی�
و� ارمنستان� اینکه� بردند�� کار� به� را� عنوان� این� پهلوی�
حاکمیت� معنای� به� است� داشته� وجود� مغولستان�

ای� منطقه� ارمنستان� است�� نبوده� نژادی� برتری� و�
ادعای� هیچگاه� هم� مغولها� و� است� بوده� جغرافیایی�

حکومتی�تحت�نام�مغولستان�نداشته�اند�
اشاره� چنانچه� گرایی� نژاد� و� پرستی� نژاد� واقع� در�
گر� توجیه� یعنی� داشت�� اقتصادی� دالیل� اول� رفت،�
برای�به�بردگی�گرفتن� برده�داری�بود��سفید�پوستان�
سیاهپوستان�قوی�و�زورمند�به�تئوری�بافیهای�برتری�
نژادی�متوسل�شدند��در�مرحله�دوم�جنبه�سیاسی�پیدا�
با� آفریقا� و� آسیا� قاره� دو� در� استعماری� دولتهای� کرد��
به� توانست� می� که� شدند� مواجه� نژادی� فرا� قدرتهای�

قدرتی�بالفعل�در�برابرشان�تبدیل�شوند�
جنوب� و� شرق� در� امپراتوریهایی� هندیها� و� چینیها�
تاریخی� جاده� مبدا� آنجا� بودند�� داده� تشکیل� آسیا�
شرق� در� عثمانی� و� ایران� امپراتوری� دو� بود�� ابریشم�
میانه�و�شمال�آفریقا�وجود�داشت�که�فرا�نژادی�بودند��
این�منطقه�با�کشف�نفت�جایگاه�خاصی�پیدا�کرده�بود��
شدند��� می� متالشی� باید� نژادی� فرا� امپراتوریهای� این�
استعمارگر� کشورهای� تکنولوژیک� قدرت� به� توجه� با�
شکست�این�امپراتوریها�ساده�و�امری�سهل�بود��اما�تنها�
شکست��دادن�این�امپراتورها�کافی�نبود��باید�متالشی�

می�شدند��تا�توانایی�آنها�تا�ابد�نابود�شود�
میدانی� بررسی� و� تحقیق� مورد� دراین� بود� سالها�
تیزهوش� افراد� بیشماری� تعداد� حضور� کردند�� می�
و� شناسان� شرق� نام� تحت� شجاع� و� اندیشمند� و�
دادن� پایان� راهکار� یافتن� برای� تبشیری� هیاتهای�
توانای� و� قدرتمند� مراکز� تاسیس� بود�� مشکل� این� به�
و� آلمان� و� فرانسه� و� اسپانیا� و� هلند� در� شرق�شناسی�
کار� چاره� � بود�� آرمان� این� به� رسیدن� برای� انگلستان�
از� اول� دیدند�� نژادگرایی� و� نژاد� ترویج� و� طرح� در� را�
صاحبان�قدرت�امپراطوریها�شروع�کردند��آنها�را�نژادگرا�
و�عثمانی� و�هند� امپراطوریهای�چین� کردند��حاکمان�
در�سالهای�آخر�عمر�امپراتوریشان�به�شدت�نژادپرست�
ظاهر�شدند��اذیت�و�آزار�دیگران�به�دالیل�اینکه�نژادی�
غیراز�نژاد�خانواده�امپراطور�دارند�بیشتر�و�بیشتر�شد��
داده�شد�� تعمیم� قومیت�حاکمیت� و� نژاد� به� ایده� این�
ترکها�در�امپراتوری�عثمانی،�چینیها�در�امپراتوری�زرد�
امپراتوری� در� و� آسیا� جنوب� امپراتوری� در� هندوها� و�
ایران�فارسها�خود�را�برتر�از�سایر�اقوام�دانستند��سایر�

و� تعدی� مورد� متفاوتشان� قومیت� دلیل� به� تنها� اقوام�
آزار�قرار�می�گرفتند��از�امتیازات�لشکری�و�کشوری�و�
اقتصادی�محروم�می�شدند��افراد�غیر�بومی�یا�بومیان�
مزدور�به�عنوان�حاکم�و�ارباب�بر�آنها�تحمیل�می�شد��

و� تاجیکها� و� و�عربها�و�سیکها� اقوام�مثل�کردها� سایر�
مغولها�و�تبتیها�و�تایلندیها�و�ماالییها�و�غیره�احساس�
تبعیض�نمودند��در�سطح�قدرت�سیاسی�و�اقتصادی�و�
حتی�منطقه�ای�این�احساس�تبعیض�به�وضوح�مشاهده�
ملتهایی� و� قومیتشان� بدلیل� تنها� اقوامی� شد�� می�
گرفتند�� قرار� آزار� و� اذیت� مورد� ملیتشان� بدلیل� تنها�
حاال�زمان�صدور�پدیده�نژاد�گرایی�به�ملتهای�منطقه�
فرارسیده�بود��در�شرق�میانه�از�اعراب�و�اقلیتهای�غیر�
اطالعات� بر� تکیه� با� شد�� کامل� برداری� بهره� مسلمان�
شرق�شناسی�و�توصیه�های�موسسات�شرق�شناسای�و�
مراکز�تبشیری،�افراد�شایسته�ای�مثل�لورنس�عربستان�
به�منطقه�گسیل�شدند�و�چون�تشکیل�یک�دولت�و�یک�
با�آن�وسعت�و�جمعیت�و�منابع�و�ثروت� کشور�عربی�
دولت� بیست� از� بیش� آنها� برای� بود،� خطرناک� بالقوه�
و� ماالیای� امپراتوری�چین� در� کردند�� تاسیس� ملت� ـ�

تایلندی�ها�را�جدا�کردند��
و� استعمار� بود�� شده� خارج� چراغ� از� نژاد� دیو� حاال�
استعمارگری�به�آسانی�بر�آفریقا�و�آسیا�چنگ�انداخت��
بروز�جنگهای�جهانی� و� تغییر�شرایط� و� زمان� مرور� با�
بین�استعمارگران،�جنبشها�و�نهضتهای�استقالل�طلبی�

در�آفریقا�و�آسیا�شروع�و�جهانی�دیگر�پدید�آمد��دولت�
شد� برچیده� استعمارگری� شدند�� تاسیس� ملتهایی� ـ�
باقی�ماند�و�رایج�شد�� نژاد�پرستی�در�منطقه� ایده� اما�
حکومتهای�تازه�تاسیس�بر�اساس�نژاد�و�ملیت،�که�دارای�
قدرت�و�امکانات�بودند،�اذیت�و�آزار�سایر�اقوام�و�ملل�را�
بیشتر�کردند��هرآن�چه�را�به�خود�روا�می�دانستند�برای�
سایر�اقوام�ممنوع�کردند��عرصه�فعالیتهای�اقتصادی�را�
بر�آنها�تنگ�کردند��افرادی�از�خود�را�بر�آنها�گماشتند��
مراکز� در� را� خود� قومیتی� هم� غیر� افراد� حضور� دایره�
حساس�کشوری�و�لشکری�تنگ�نمودند��حتی�حضور�
آنها�را�در�دانشگاهها�و�مراکز�علمی�محدود�نمودند��بر�
فرهنگ�و�زبان�و�ادبیات�آنها�نظارت�و�تصمیمات�خاص�
داشتند��جامعه�بر�اساس�نژاد�به�خودی�و�غیر�خودی�
تقسیم�و�شهروندان�درجه�بندی�شدند��کودکان�سایر�
اقوام�را�مجبور�کردند�با�زبان�نژاد�حاکم�درس�بخوانند�
و�آنها�را�از�آموختن�به�زبان�مادریشان�محروم�کردند��
عدالت�و�منطق�در�ارتباطات�بین�نژادی�کامال�برچیده�
شد��تا�جایی�که�مثال�در�دولت�ـ�ملت�تازه�تاسیس�شده�
دارد،� نژادپرستانه� ریشه� آن� نام� که� ترکیه،� نام� به� ای�
کردها�را�از�نام�تاریخی�خود�محروم�و�با�نام�ترک�کوهی�
صدا�می�کردند��حتی�نامهای�تاریخی�شهرها�و�روستاها�
و�دشتها�و�کوهها�و�رودخانه�ها�را�تغییر�دادند��زبان�و�
ادبیات�کردی�ممنوع�شد��شعرای�کرد�حق�سرودن�شعر�
محروم� کردنشبن� مناطق� نداشتند�� را� کردی� زبان� به�

نگهداشته�شدند��تنها�به�دلیل�کرد�بودن�
را� خودش� اربابان� دامن� شده� رها� دیو� این� اکنون�
گرفته�است��چهره�کریه�نژاد�پرستی�خود�را�در�غرب�
نژاد� قرن� یک� از� است��جهان�خسته� کرده� آشکار� نیز�
جادویش� چراغ� به� دیو� این� گرداندن� باز� به� پرستی،�
نیاز�دارد��دیگر�زمان�برده�کردن�انسانها�به�دلیل�رنگ�
پوست�سپری�شده�است��تبعیض�نژادی�اکنون�آپارتاید�
قلمداد�می�گردد��دوران�عقب�نگهداشتن�و�به�حاشیه�
و� وعلوی� هزاره� و� ترک� و� کرد� و� تبتی� دلیل� به� بردن�
کشوری� هر� است�� شده� سپری� بودن� ارمنی� و� سنی�
نژادپرستی�حکومت� نشانه� با�کمترین� یا�حاکمانی�که�
و� ارتباطات� انقالب� شد�� خواهند� گرفتار� خود� کنند،�
آگاهی�و�دانایی�به�دست�آمده�ناشی�از�این�انقالب،�دیو�
نژاد�پرستی�را�به�چراغش�باز�گردانده�است��اما�متاسفانه�
هنوز�حاکمیتهایی�متوجه�نشده��و�از�درک�این�تغییر�
عاجز�هستند��با�بیرون�انداختن�آن�دیو،�فرشته�انسانیت�
پا�به�میدان�گذاشته�است��با�آمدن�این�حق�و�رفتن�آن�

باطل،�جهان�بهتری�پیش�رو�داریم�

دستاوردهای  به  لجستیک  و  تسلیحات  در  که  نوزدهم  قرن  استعمارگران 
بزرگی نایل شده بودند و در دریا و خشکی هرجا که می خواستند، می رفتند، هر 
قدرت و حاکمیتی را در کمتر از چند ساعت شکست داده و نابود می کردند و به 
ثروتهای کالن رسیده بودند، اکنون برای حفظ و تداوم این تواناییها و قدرت مطلقه 
از  نماید.  نیاز داشتند که مواردی را تبیین و کانالیزه و حتی توجیه  به تئوریهایی 
مدتها قبل متفکرین علوم انسانی این تمدن به این کار مشغول بودند، اما در قرن 
نوزدهم، و در سال 1853 میالدی، کنت دوگوبینو اندیشمند فرانسوی این تئوری را 
رسما منتشر کرد و هاستن چمبرلن در قرن بیستم مجددا آن را بازسازی کرد. تئوری 
نژادپرستی  پایه  این تئوری  بر اساس »نژاد«. و  آنها  بندی  انسانها و دسته  تقسیم 

موجود در جهان شد.

اکنون این دیو رها شده دامن اربابان خودش را گرفته است. چهره کریه نژاد 
پرستی خود را در غرب نیز آشکار کرده است. جهان خسته از یک قرن نژاد پرستی، 
به باز گرداندن این دیو به چراغ جادویش نیاز دارد. دیگر زمان برده کردن انسانها 
آپارتاید قلمداد می  اکنون  نژادی  به دلیل رنگ پوست سپری شده است. تبعیض 
گردد. دوران عقب نگهداشتن و به حاشیه بردن به دلیل تبتی و کرد و ترک و هزاره 
وعلوی و سنی و ارمنی بودن سپری شده است. هر کشوری یا حاکمانی که با کمترین 
نشانه نژادپرستی حکومت کنند، خود گرفتار خواهند شد. انقالب ارتباطات و آگاهی 
و دانایی به دست آمده ناشی از این انقالب، دیو نژاد پرستی را به چراغش باز گردانده 
است. اما متاسفانه هنوز حاکمیتهایی متوجه نشده  و از درک این تغییر عاجز هستند. 
با بیرون انداختن آن دیو، فرشته انسانیت پا به میدان گذاشته است. با آمدن این حق 

و رفتن آن باطل، جهان بهتری پیش رو داریم. 
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مقدمه
آمریکا� پلیس� دست� به� فلوید� جورج� فجیع� قتل�
ضد� وسیع� تظاهرات� و� اعتراضات� آن،� بدنبال� و�
سراسر� و� آمریکا� در� نفر� میلیون� صدها� نژادپرستی�
جهان،�باعث�شد�تا�بار�دیگر�واژه�»تبعیض«�در�افکار�
تبعیض� کلمه� گرچه� شود�� برجسته� و� مطرح� عمومی�
تنها�در�چند�قرن�اخیر�وارد�فرهنگ�لغت�شده�است،�
اشکال� و� است� تر� طوالنی� بسیار� تبعیض� ریشه� اما�
تبعیض� درحالیکه� هستند�� متنوع� بسیار� نیز� تبعیض�
دلیل� به� تبعیض�ها� انواع� ترین� محسوس� از� طبقاتی�
نتایج� بودن� آشکار� نیز� و� آن� بودن� اندازه�گیری� قابل�
دارند� وجود� نیز� تبعیض�هائی� باشد،� می� آن� تبعات� و�
و� گیری� اندازه� قابل� آن� نتایج� و� تاثیرات� ابعاد،� که�
اینجا� در� که� سوالی� اما� نیستند�� محسوس� کامال� نیز�
مطرح�می�شود�این�است�که�آیا�تبعیض�که�با�جامعه�
زندگی� خصوصیات� از� یکی� و� است� عجین� انسانی�
امکان� یا� است� محتوم� امری� انسان�هاست،� اجتماعی�
عقب��راندن�و�از�بین�بردن�آن�وجود�دارد��آیا�رویای�
انسان�هائی�چون�مارتین�لوترکینگ�زمانی�به�واقعیت�
با� باشیم�که� امیدوار� توانیم� آیا�می� بدل�خواهد�شد؟�
آینده�ای� بتوان� تبعیض،� ایجاد� به� منجر� عوامل� رفع�
و� شد� متصور� � بشری� جامعه�� در� را� تبعیض� از� عاری�
پایدار� بطور� انسان�ها،�زمانی� برابری� بود�که� خوشبین�

و�قابل�دفاع�از�منظر�حقوق�بشر�عملی�خواهد�شد؟
تبعیض نژادی

آتش� ای،� جرقه� همچون� فلوید� جرج� قتل� گرچه�
مبارزه�علیه�تبعیض�نژادی�در�آمریکا�را�دوباره�شعله�
نژادی� تبعیض� یا� آپارتاید� با� مبارزه� اما� ساخت،� ور�
تاریخی� و� قدمت� سفیدپوستان،� و� پوستان� سیاه� بین�
سراسر� در� که� آمریکا،� کشور� در� فقط� نه� دیرینه�

سیاست� در� ریشه� و� جهان�
دارد�� جدید� قرون� استعماری�
اشکال� از� یکی� تنها� این� اما�
هر� از� بیش� که� است� تبعیض�
تنها� که� است� تبعیضی� چیز�
انسان� پوست� رنگ� دلیل� به�
ها�علیه�آنان�اعمال�می�شود��

فرهنگ� و� نگاه� یک� از� ناشی� واقع� در� تبعیض� این�
با�ترویج�برتری�نژادی،�تالش� برتری�طلبانه�است،�که�
از� بهانه�های�مختلف� به� از�همنوع�خود� بهره�جویی� بر�
زبان� دیگر،� ملیت� دیگر،� پوست� رنگ� داشتن� جمله�
به� انسان� بردگی� ادامه� و� داشته� دیگر� مذهب� دیگر،�
وسیله��انسان�است،�که�به�تبعیض�سیستماتیک�علیه�
شده� تبدیل� دیگر� گروهی� بر� انسان�ها� از� گروه� یک�
داخلی� با�یک�جنگ� تنها� آمریکا� است��گرچه�جامعه�
و� داری� برده� از� توانست� شمار� بی� قربانیان� تحمل� و�
نژادی� طلبی� برتری� و� دولتی� سیستماتیک� تبعیض�
توسط�سفید�پوستان�علیه�سیاه�پوستان�خالص�شود�
و�قدم�به�قدم�تبعیض�نژادی�را�در�جامعه�و�از�کتاب�
به� هنوز� فرهنگ� این� اما� براند،� عقب� به� قانون� های�
طور�کامل�از�جامعه�آمریکا�و�ذهن�مردم�سفیدپوست�
پاک�نشده�است��در�آمریکا�نیز�سال�ها�تبعیض�نژادی�
قوانین،� تغییر� برتری�طلبی�علیرغم� و�حضور�فرهنگ�
تاثیر�بسیار�زیادی�در�اذهان�شهروندان�باقی�گذاشته�
علیه� جوئی� برتری� و� داوری� پیش� نوع� یک� و� است�
بطوریکه� است،� آورده� ارمغان� به� را� پوستان� سیاه�
آنها�دشمنان�جامعه�سفیدپوست� بسیاری�هنوز� برای�
از� بخشی� حتی� می�شوند�� تلقی� آنان� امنیت� مخل� و�
نیروی�انتظامی�نیز�به�طور�تاریخی�وظیفه�اصلی�خود�
برابر� را،�حفاظت�سفیدپوستان�در� امنیت� ایجاد� برای�

سیاه�پوستان�می�داند�و�به�هربهانه�ای�سیاه�پوستان�
را�در�مال�عام�و�فضای�عمومی�مورد�توهین�و�خشونت�
به�تحمل�دوره� نه�فقط� قرار�می�دهد،�که�در�مواردی�
حتی� بلکه� دلیل،� بدون� و� مدت� طوالنی� زندان� های�

قتل�آنها�نیز�منجر�می�شود�
از� فرهنگی،� چنین� حیات� و� نگاه� نوع� این� نتیجه�
اجتماعی� و� سیاسی� شغلی،� های� فرصت� رفتن� بین�
برابر�برای�سیاه�پوستان�و�رنگین�پوستان�آمریکا�و�به�
تبع�آن�عواقب�مخرب�در�وضعیت�سیاسی،�اجتماعی�
سیاه� این�که� نتیجه� است�� بوده� آنها� اقتصادی� و�
پوستان�در�عرصه�های�مختلف�رقابت،�از�شانس�های�
برابر�برخوردار�نیستند�و�نه�تنها�درآمد�آنها�نسبت�به�
سفیدپوستان�برای�کارهای�برابر�کمتر�است،�بلکه�در�
مجموع�خانواده�های�سیاه�پوست�در�آمریکا�تنها�یک�
اختیار� در� را� سفیدپوست� های� خانواده� ثروت� دهم�
دارند�و�میزان�فقر�و�بیکاری�در�بین�آنها�بسیار�بیشتر�

از�هموندان�سفیدپوستشان�است�
جمهوری،� ریاست� به� اوباما� باراک� انتخاب� گرچه�
سیاه� علیه� تبعیض� رفع� برای� را� زیادی� امیدهای�
تا� اخیر�نشان�داد�که� اما�حوادث� برانگیخت،� پوستان�
مردان� و� زنان� هنوز� آمریکا،� در� نژادی� تبعیض� رفع�
باید�راه�پر�پیچ�و�خم�مبارزه�علیه�آن�را�طی� زیادی�

کنند�
یافته  سازمان  و  سیستماتیک  تبعیض 

تبعیض، سرنوشتی محتوم یا معضلی قابل عبور؟
فرزانه�عظیمی
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نمی� آمریکا� به�کشور� محدود� نژادی� برتری�طلبی�
شود��جامعه�جهانی�نیز�کمتر�از�یک�قرن�پیش،�شاهد�
با� که� بود،� آلمان� در� هیتلر� فاشیستی� رژیم� حضور�
خصومت�علیه�یهودیان�و�اعمال�تبعیض�سیستماتیک�

از� بزرگی� بخش� توانست� دولتی،� یافته� سازمان� و�
جامعه�را�در�خدمت�اهداف�خود�بسیج�کند�و�تراژدی�
بیافریند،�که� را� یعنی�هولوکاست� قرن�گذشته� بزرگ�
باقی� انسانی� جامعه� در� هم� هنوز� آن� آثار� و� تبعات�
قربانی� ها� میلیون� دادن� با� تنها� جهان� مردم� است��

توانستند�به�رژیم�فاشیستی�پایان�دهند�
تاریخ�بشریت�مملو�از�صفحات�سیاهی�از�این�دست�
اساس� بر� طلبی� برتری� شعار� با� که� تبعیضی� است��
هدفش� اما� شد،� آغاز� نژاد� و� پوست� رنگ� یا� مذهب�
و� مردم� از� بخشی� سیستماتیک� و� مضاعف� استثمار�
غارت�هرچه�بیشتر�»دیگری«�و�رسیدن�به�برتری�های�

اقتصادی،�اجتماعی�و�سیاسی�بود�
در�کشور�ما�نیز�اعمال�تبعیض�سیستماتیک�دولتی�
علیه� تبعیض�ها� انواع� تحمیل� به� مذهب،� لوای� در�
مردم�منجر�شده�است��تبعیض�علیه�زنان،�علیه�همه�
فقدان� قومی،� ملی،� مذهبی،� اقلیت�های� دگراندیشان،�
فرصت�های� جمله� از� برابر� موقعیت�های� و� شانس�ها�
شغلی،�سیاسی�و�اجتماعی�برای�همگان�از�یک�سو�و�
ترغیب�و�رواج�رانت�دولتی�و�حکومتی�برای�وابستگان�
به� تصوری� قابل� غیر� حد� تا� دیگر،� سوی� از� آنها� به�
تر�شدن� عمیق� و� عدالتی� بی� اجتماعی،� های� شکاف�

دره�فقر�و�ثروت�دامن�زده�است�
خود،� دل� در� اما� حکومتی� سیستماتیک� تبعیض�
یا� کند،� می� بازآفرینی� را� ها� تبعیض� جدید� انواع�
خود� مخرب� اثرات� حکومت،� بدآموزی� این� بعبارتی�
را،�به�شکل�بازتولید�انواع�دیگر�تبعیض�و�سرایت�آن�
به� مذهبی،� تبعیض� دامنه� دهد�� می� نشان� جامعه� به�
دیگر،� جنس� علیه� تبعیض� قومیت�ها،� علیه� تبعیض�
تبعیض�علیه�هر�»غیرخودی«�فرا�می�روید��متاسفانه�
به� و� در�طول�سال�ها� تبعیض�سیستماتیک�حکومتی�
تاثیر� سرکوب،� نیروی� و� تبعیض�آمیز� قوانین� اتکای�

خود�را�در�فرهنگ�مردم�گذاشته�است�
سیستماتیک� و� یافته� سازمان� تبعیض� گرچه�
حکومتی��در�کشور�ما�در�عرصه�های�مختلف�اعمال�
قوانین� در� که� آن� نوع� ترین� گسترده� اما� شود،� می�
در� آن� تحکیم� به� و� است� یافته� راه� نانوشته� و� نوشته�
بخشی� ها� خانواده� و� شهروندان� خصوصی� زندگی�
و� زنان� علیه� تبعیض� است،� شده� منجر� نیز� مردم� از�
سنت�های�مردساالرانه�است���نقش�و�تاثیر�قوانین�در�
سیستماتیک� تبعیض� این� از� بخشی� که� زنان� زندگی�

زنان� علیه� تبعیض� با� روز� هر� که� کسانی� برای� است،�
در�ایران�روبرو�هستند،�نقشی�کامال�قابل�رویت�است��
قوانینی�که�نه�تنها�به�دلیل�عدم�جدایی�دین�و�دولت،�
به�شدت�از�قوانین�اسالمی�تاثیر�گرفته�و�به�تبعیضی�
فاحش�در�حوزه�عمومی�علیه�زنان�منجر�شده�است،�

بلکه�در�حوزه�خصوصی�نیز،�زنان�را�به�شهروند�درجه�
دو�تبدیل�کرده�و�با�منوط�کردن�اجازه�کار�یا�مسافرت�
یا�حتی�شروع�یک�دوره�تحصیلی�به�اجازه�همسر،�پدر�
یا�ولی،�زنان�را�از�تصمیم�گیری�های�جزئی�در�زندگی�

خود�نیز�منع�کرده�است�
جمهوری�اسالمی�با�تصویب�این�قوانین�تالش�کرد�
این�تالش� بازار�کار�حذف�کند��گرچه� از� را� زنان� که�

کامال�موفق�نبود،�اما�باعث�شد�که�اکثر�زنان�در�مشاغل�
نیمه�وقت�با�درآمد�کم�–�آن�هم�با�اجازه�همسر-�شاغل�
به� آنها� رسیدن� برای� راه� بستن� با� ادامه� در� و� باشند�
برخی�مشاغل،�تبعیض�اقتصادی�نیز�علیه�آنان�تشدید�
که� زنانی� بخصوص� زنان� فقر� امروزه� بطوریکه� شود��
نان�آور�خانه�هستند،�بسیار�چشمگیر�است��از�سوی�
سیاسی� مشارکت� و� حضور� زنان،� علیه� تبعیض� دیگر�
تاثیرگذاری� امکان� و� است� کرده� تضعیف� نیز� را� آنان�
را� تبعیض� رفع� برای� و� خود� نفع� به� قوانینی� بر� آنان�
نامه�های� مقاوله� همچنان� است�� کرده� محدود� بسیار�
مجلس� در� زنان� علیه� تبعیض� رفع� برای� المللی� بین�
ایران،�علیرغم�تالش�فعالین�و�طرفداران�حقوق�زنان،�
نه� اما� وضعیت� این� علت� است�� نشده� تصویب� هنوز�
فقط�تبعیض�سیستماتیک�حکومتی�و�تصویب�قوانین�

تبعیض�آمیز�علیه�زنان،�بلکه�حضور�ریشه�دار�فرهنگ�
تبعیض�آمیز�علیه�زنان�در�سطح�جامعه�است�

خرده  و  ها  فرهنگ  حضور  از  ناشی  تبعیض 
فرهنگ های مسلط در جوامع

اقصی� در� ها� فرهنگ� خرده� و� ها� فرهنگ� حضور�
نقاط�ایران�و�نیز�جان�سختی�بعضی�از�سنن�متحجر�
و� مرد� تابع� و� وابسته� موجودی� را� زن� که� قدیمی� و�
داند،� می� کودکان� پرورش� و� مثل� تولید� وسیله� تنها�
از� یکی� و� کرده� وخیم� پیش� از� بیش� را� زنان� شرایط�
موانع�رفع�تبعیض�علیه�آنها�است��بخصوص�در�بعضی�
نقاط�که�از�یک�سو�میزان�بی�سوادی�–�چه�زن،��چه�
سخت� ها� سنت� دیگر� سوی� از� و� است� بیشتر� مرد-�
جان�تر،�تبعیض�و�اعمال�خشونت�علیه�زنان�به�شکل�
نیز� خانه� چهاردیواری� به� و� دارد� وجود� چشمگیری�
خشونت� اشکال� در� حتی� متاسفانه� و� است� یافته� راه�
خانگی�توسط�مردان�علیه�زنان�در�نقش�پدر،�همسر،�
نوع� شدیدترین� در� و� است� شده� ظاهر� غیره� و� برادر�
ناموسی«�منجر� آن،�به�قتل�هائی�تحت�عنوان�»قتل�
شده�است�که�این�روزها�اخبار�زیادی�از�آن�به�بیرون�
نیز�درز�می�کند�و�به�یکی�از�مباحث�روز�مردم�بدل�

شده�است�
غیر� مذاهب� پیروان� علیه� تبعیض� ما� کشور� در�
بهائی� یهودیان،� سنی،� مسلمانان� جمله� از�� رسمی�
پیگرد� تحت� باالخره� و� دراویش� یا� ها،� مسیحی� ها،�
قرار�دادن�بی�دین�ها�و�صدور�حکم�مرگ�برای�آنها،�
شکل� شدیدترین� به� آنان� دست� کردن� کوتاه� باعث�
ممکن�از�جمله�در�مناصب�دولتی��شده�است��اینگونه�

سیستماتیک� تبعیض� حاصل� فقط� نه� نابرابری�ها�
نابرابری� حکومتی،�بلکه�نتیجه�رواج�فرهنگی�که�این�
نیز� سازد� می� فایده«� »با� جامعه� از� بخشی� برای� را�

هست�
این�فرهنگ�خود�را�در�بدبینی�نسبت�به�هموندان�
کرد،�بلوچ،�آذری�و�…�نشان�می�دهد��کسانی�که�در�
استبدادی�� های� رژیم� � سوی� از� همواره� خود� تاریخ�
نه� همواره� اند،� داشته� را� اسالمی� جمهوری� و� پهلوی�
بلکه� اند،� شده� سرکوب� رژیم�ها� این� سوی� از� فقط�
بسیاری�از�شهروندان�غیرکرد،�غیر�بلوچ�و�غیر�آذری�
طلب«� »تجزیه� تصویر� آنان� از� هم� هنوز� غیرعرب،� و�
را� آنها� آزادیخواهانه� حرکت� هر� و� دارند� ذهن� در� را�
تحت�لوای�»تجزیه�طلبی«�تقبیح�کرده�و�از�مبارزات�
یک� بعنوان� آنها� برابر� حقوق� و� آنها� آزادیخواهانه�

گرچه کلمه تبعیض تنها در چند قرن اخیر وارد فرهنگ لغت شده است، 
اما ریشه تبعیض بسیار طوالنی تر است و اشکال تبعیض نیز بسیار متنوع هستند. 
درحالیکه تبعیض طبقاتی از محسوس ترین انواع تبعیض ها به دلیل قابل اندازه گیری 
بودن آن و نیز آشکار بودن نتایج و تبعات آن می باشد، تبعیض هائی نیز وجود دارند 
اما  نیستند.  نیز کامال محسوس  و  اندازه گیری  قابل  نتایج آن  و  تاثیرات  ابعاد،  که 
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا تبعیض که با جامعه انسانی عجین 
است و یکی از خصوصیات زندگی اجتماعی انسان هاست، امری محتوم است یا امکان 

عقب  راندن و از بین بردن آن وجود دارد.

حضور فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها در اقصی نقاط ایران و نیز جان سختی 
بعضی از سنن متحجر و قدیمی که زن را موجودی وابسته و تابع مرد و تنها وسیله 
تولید مثل و پرورش کودکان می داند، شرایط زنان را بیش از پیش وخیم کرده و یکی 
از موانع رفع تبعیض علیه آنها است. بخصوص در بعضی نقاط که از یک سو میزان 
بی سوادی - چه زن،  چه مرد- بیشتر است و از سوی دیگر سنت ها سخت جان تر، 
تبعیض و اعمال خشونت علیه زنان به شکل چشمگیری وجود دارد و به چهاردیواری 
خانه نیز راه یافته است و متاسفانه حتی در اشکال خشونت خانگی توسط مردان 
علیه زنان در نقش پدر، همسر، برادر و غیره ظاهر شده است و در شدیدترین نوع 
آن، به قتل هائی تحت عنوان »قتل ناموسی« منجر شده است که این روزها اخبار 
زیادی از آن به بیرون نیز درز می کند و به یکی از مباحث روز مردم بدل شده است
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شهروند،�کم�تر�توجه�می�کنند��البته�این�امر�خواسته�
یا�ناخواسته�نوعی�برتری�جوئی�است�که�اگر�به�شدت�
دردآورترین� از� اما� ندهد،� نشان� را� خود� نژادپرستی�
نوع�تبعیض�هاست�که�از�سوی�بخشی�از�جامعه�علیه�

بخش�دیگر�آن�و�فقط�به�دلیل�محل�تولدی�که�هیچ�
کودکی�آن�را�انتخاب�نکرده،�مذهبی�که�ناخواسته�با�
تولد�در�یک�خانواده�و�بسته�به�مذهب�پدر�خانواده،�
در�شناسنامه�هر�ایرانی�ثبت�می�شود،�زاده�می�شود�
شهروندان� به� محدود� فقط� البته� تبعیض� دایره�
فقط� جوئی�ها� برتری� گونه� این� و� شود� نمی� ایرانی�
یا� قومی«� �– »ملی� که� ایرانیانی� یا� و� زنان� علیه�
بلکه� گیرد،� نمی� صورت� دارند� »غیرمسلمان)شیعه(«�
نیز�شاید�مورد� –�که�خود� ایرانیان� از� از�سوی�برخی�
غیر� علیه� باشند-� گرفته� قرار� ها� تبعیض� اینگونه�
یا� و� افغانستانی� پناهندگان� جمله� از� مهاجر� ایرانیان�
که� شود� می� فراموش� اغلب� دومی� مورد� )در� عرب�
می� اعمال� � هستند(� عرب�تبار� نیز� ایرانیان� از� بخشی�
شود�و�گاهی�اقداماتی�را�علیه�آنان�سبب�می�شود�که�

قلب�هر�انسانی�را�درد�می�آورد�
آیا تبعیض سرنوشتی محتوم است؟

توان� تبعیض�قطعا�سرنوشتی�محتوم�نیست�و�می�
در�سراسر� بشری� تاریخ�جامعه� کرد�� مبارزه� آن� علیه�
جهان�نمونه�های�زیادی�را�برای�اثبات�این�ادعا�در�دل�
تبعیض� علیه� مبارزه� تاریخچه� است�� کرده� ثبت� خود�
آن� به� آغاز� در� که� نمونه�هاست� این� از� یکی� نژادی�
زنان� علیه� تبعیض� وضعیت� دیگر� نمونه� کردم�� اشاره�
در�ایران�و�جهان�است��همانطور�که�می�دانیم�تبعیض�
در� بلکه� شود،� نمی� محدود� ایران� به� تنها� زنان� علیه�
اکثر�قریب�به�اتفاق�کشورهای�جهان�این�تبعیض�در�
اما� دارد�� وجود� گوناگون� حدت� و� شدت� با� و� اشکال�
در� امروز� زنان� علیه� تبعیض� که� کشورهائی� در� حتی�
ای� تاریخچه� شاهد� ما� است،� تر� کمرنگ� بسیار� آنها�
جهت� این� از� مطلب� این� دانستن� و� هستیم� مشابه�
برای� مشابه� تجارب� از� توان� می� که� دارد،� اهمیت�
گرفت� درس� آمیز� تبعیض� قوانین� سنت�ها� از� رهائی�
به� نگاهی� کرد�� تر� قوی� هرچه� را� تغییر� برای� امید� و�
تاریخچه�حقوق�زنان�در�کشورهای�اروپائی�نشان�می�
دهد�که�آنها�نیز�زمانی�وضعیتی�مشابه�وضعیت�فعلی�

با� برابر� حقوق� دارای� و� داشته� را� ما� جامعه� در� زنان�
و� فرهنگ� زمانی� نیز� کشورها� این� در� نبودند�� مردان�
سنن�ضد�زن�و�تبعیض�آمیز�وجود�داشت��بطور�مثال�
زنان�اجازه�تحصیل�در�مدرسه�و�دانشگاه�را�نداشتند��

و� نداشتند� را� مشاغل� از� بسیاری� به� ورود� اجازه� آنها�
حتی�از�حق�رای�نیز�محروم�بودند�و�در�چهاردیواری�
خانه،�حرف�آخر�را�مردان�می�زدند��اما�حاصل�تالش�
و�مبارزه�زنان�تغییر�قوانین�تبعیض�آمیز�بود�و�تغییر�
نیز� ها� سنت� تدریجی� شدن� کمرنگ� به� قوانین� این�
منجر�شد��مثال�هائی�از�این�دست�بسیارند�که�دست�
مطلب� این� حوصله� از� آنها،� تک� تک� روی� گذاشتن�

خارج�است�
نتیجه

دامنه� روز� و�هر� بازتولید�می�کند� را� تبعیض�خود�

تبعیض� به� تبعیض�سیستماتیک�حکومتی� از� را� خود�
ناشی�از�فرهنگ�ها�و�خرده�فرهنگ�هائی�که�در�نتیجه�
آن�به�تدریج�شکل�می�گیرند،�گسترش�داده�و�سیمای�
یک�جامعه�را�در�طول�چند�دهه�کامال�دگرگون�می�
تبعیض� باید� تبعیض،� با� مبارزه� برای� بنابراین� کند��
بطور� تبعیض� و� یابد� پایان� حکومتی� سیستماتیک�

از� شهروندان� همه� حقوقی� برابر� شده،� ممنوع� قانونی�
مذهبی،� تعلق� اعتقاد،� هرگونه� از� فارغ� و� مرد� و� زن�
و� اساسی� قانون� در� جنسیتی،…� قومی،� �– ملی� تعلق�
موازات� به� شود�� تضمین� کشور� جاری� قوانین� همه�
برای� های�هدفمند،� آموزش� با� که� است� اما�الزم� آن�
تغییر�فرهنگی�و�مبارزه�با�تبعیض�و�دیدگاه�هائی�که�
با�رواج�آن،�حقوق�شهروندی�زیر�پا�گذاشته�می�شود،�

تالش�کرد�
الزمه�تغییر�فرهنگی�اما�از�سوئی�رشد�آموزش�زنان�
کسانی� توسط� روشنگری� دیگر� سوی� از� و� مردان� و�
است�که�خود�از�مواهب�رفع�حتی�محدود�این�تبعیض�
بهره�مند�هستند��بیهوده�نیست�که�اولین�اقدام�زنان�
فرهیخته�ما�برای�تغییر�وضعیت�زنان�و�رفع�نابرابری�
جنسی،�ایجاد�مدارس�دخترانه�و�سوادآموزی�دختران�
نوع� هر� در� تبعیض� علیه� مبارزات� تاریخ� است�� بوده�
آن،�نشان�می�دهد�که�تغییرات�تنها�در�سایه�تالش�ها�
از� زنان�و�مردان�حاصل�شده�و�می�شود�� و�مبارزات�
جمله�بسیاری�از�قوانین�و�محدودیت�های�تبعیض�آمیز�
از�محرومیت�ورود�به�مکان�های�خاص� و�نژادپرستانه�
سفیدپوستان�تا�مثال�ورود�به�مراکز�تحصیلی�و�مشاغل�
خاص،�شرایط�زندگی�سیاه�پوستان�و�رنگین�پوستان�
فعلی� بسا�وضعیت� و�چه� است� تغییر�کرده� تدریج� به�
شهروندان� برابر� حقوق� از� جهانی� جامعه� پشتیبانی� و�
در�آمریکا،�نقطه�عطف�جدیدی�در�عقب�راندن�هرچه�

بیشتر�این�نوع�تبعیض�باشد�
همینطور�مثال�های�تاریخی�و�حضور�پررنگ�زنان�
اقتصادی� و� اجتماعی� سیاسی،� مدارج� باالترین� در�
که� دهد� می� نشان� جهان،� کشورهای� از� بسیاری� در�
وضعیت�زنان�در�سایه�تغییر�قوانینی�از�جمله�احقاق�
با� تدریج� به� و� کرد� کیفی� تغییر� زنان� به� رای� حق�
اقتصادی� نه�فقط�در�عرصه� زنان� قوانین،� تغییر�سایر�
زیادی� پیشرفت�های� � نیز� سیاسی� بلکه� اجتماعی،� و�
قانون� به� با�مشارکت�وسیع�تر�سیاسی،�خود� کردند�و�
گذارانی�بدل�شدند�که�قوانین�ضد�زن�را�از�کتاب�های�
تصویب� به� را� زنان� نفع� به� قوانینی� و� زدودند� قانون�
رساندند�و�همین�امر�به�تغییر�فرهنگی�نیز�منجر�شد�

و�دید�سنتی�علیه�زنان�و�ناباوری�به�توانائی�های�آنان،�
به�تدریج�کمرنگ�تر�شد��ما�نیز�با�مبارزه�همه�جانبه�
توانیم�همچون�شهروندان�بسیاری� علیه�تبعیض،�می�
و� خودساخته� پدیده� این� به� جهان،� نقاط� اقصی� از�
غیرانسانی�بشری�کم�کم�پایان�داده�و�از�تبعات�دردآور�

آن�بکاهیم�

این فرهنگ خود را در بدبینی نسبت به هموندان کرد، بلوچ، آذری و نشان 
می دهد. کسانی که در تاریخ خود همواره از سوی  رژیم های استبدادی  پهلوی و 
جمهوری اسالمی را داشته اند، همواره نه فقط از سوی این رژیم ها سرکوب شده اند، 
بلکه بسیاری از شهروندان غیرکرد، غیر بلوچ و غیر آذری و غیرعرب، هنوز هم از 
آنان تصویر »تجزیه طلب« را در ذهن دارند و هر حرکت آزادیخواهانه آنها را تحت 
لوای »تجزیه طلبی« تقبیح کرده و از مبارزات آزادیخواهانه آنها و حقوق برابر آنها 
بعنوان یک شهروند، کم تر توجه می کنند. البته این امر خواسته یا ناخواسته نوعی 
برتری جوئی است که اگر به شدت نژادپرستی خود را نشان ندهد، اما از دردآورترین 
نوع تبعیض هاست که از سوی بخشی از جامعه علیه بخش دیگر آن و فقط به دلیل 
محل تولدی که هیچ کودکی آن را انتخاب نکرده، مذهبی که ناخواسته با تولد در 
یک خانواده و بسته به مذهب پدر خانواده، در شناسنامه هر ایرانی ثبت می شود، 

زاده می شود.

تبعیض خود را بازتولید می کند و هر روز دامنه خود را از تبعیض سیستماتیک 

به  آن  نتیجه  در  که  فرهنگ هائی  و خرده  فرهنگ ها  از  ناشی  تبعیض  به  حکومتی 

تدریج شکل می گیرند، گسترش داده و سیمای یک جامعه را در طول چند دهه کامال 

دگرگون می کند. بنابراین برای مبارزه با تبعیض، باید تبعیض سیستماتیک حکومتی 

پایان یابد و تبعیض بطور قانونی ممنوع شده، برابر حقوقی همه شهروندان از زن و 

مرد و فارغ از هرگونه اعتقاد، تعلق مذهبی، تعلق ملی - قومی، جنسیتی، در قانون 

اساسی و همه قوانین جاری کشور تضمین شود. به موازات آن اما الزم است که با 

آموزش های هدفمند، برای تغییر فرهنگی و مبارزه با تبعیض و دیدگاه هائی که با 

رواج آن، حقوق شهروندی زیر پا گذاشته می شود، تالش کرد.
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تاریخچه کوتاه
پوستان� سیاه� قبل� سال� �40۱ یعنی� �،۱6۱9 سال�
برده� آورده�شدند�� آمریکا� به� برده� به�صورت� آفریقایی�
آغازجنگ� قبل� شد�� کشید� درازا� به� سال� �2۵0 داری�
سیاه� جمعیت� تعداد� �،۱۸60 سال� در� داخلی�
تعداد�� این� از� که� )۱4,۱درصد(� �4,44۱,۸30� پوستان�
�3,9۵3,۷3۱نفر�)�۸9درصد(�برده،�و�بقیه�سیاه�پوستاِن�

آزاد�بودند�
ازاستقالل� ایاالت�شمال،�برخالف�جنوب،�حتا�قبل�
آمریکا�درسال�۱۷۷6،�برده�داری�را�ملغا�و�برده�ها�را�
دراختیارآنها� کشت� برای� زمینی� قطعه� و� کردند� آزاد�
سال� در� داری� برده� سیستم� الغای� از� بعد� گذاشتند��
شد؛� شروع� �)۱۸۷۷-۱۸6۵( سازی� باز� دوره� �،۱۸6۵
�۱60سال�قبل،�سیاه�پوستان�ازجمله�برده�های�سابق�
اداری� مختلف� های� مسئولیت� و� مقام� از��۱۵00 بیش�
ایاالت� سنای� و� مجلس� نمایندگی� ازجمله� انتخابی،� و�
ایالتی،� وزیرداخله� ایالتی،� فرماندار� معاون� متحده،�
آوردند،� بدست� را� ایالتی� سنای� و� مجلس� نمایندگی�
اما�ازسال��۱۸۸2تا��۱964با�خشونت�غیرقابل�توصیف�
روبرو�شدند�و�تعداد��4۷43نفر)��3446سیاه�و��۱29۷
سفید�پوست(�با�شیوه�لینچینگ��lynching)زجرکشی(�

به�قتل�رسیدند�
و� داری� برده� مدافع� ایالت� �۱۱ جدایی� از� بعد�
ایاالت�متحده�دوره� به� آنها� برگشت� و� شکست�نظامی�
یازده�گانه� موانع� گذراندن� با� اما� آغازشد�� بازسازی�
مشارکت�سیاهان�در�انتخابات�را�محدود�و�حتا�مسدود�
�)Jim�Crow�Laws(کردند،�و�با�تصویب�قانون�جیم�کرو
جداسازی�نژادی�)Segregation(�را�به�اجرا�گذاشتند�که�
امکانات�و�خدمات�اجتماعی� از� استفاده� به�موجب�آن�
مانند�مدارس،�اتوبوس،�قطار،�رستوران،�پارک،�استخر،�
بیمارستان،�سالن�نمایش�و�غیره�بر�اساس�نژاد�تفکیک�
ایجاد� با� نکردند�� بسنده� آن� به� پرستان� نژاد� اما� شد��
�)Ku�Klux�Klan(کلوپ�مخفی،�به�نام�کو�کالس�کلن�
بار�سیاهان� برای�مجازات�خشونت� با�پوششی�مذهبی�
و�مخالفان�برده�داری�و�تخریب�امکانات�خدماتی�و�به�
آتش�کشید�خانه�ها�و�مزارع�آنها�درایالت�می�سی�سی�
پی�بوجود�آمد�و�گسترش�یافت�وعامل�جنایتی�غیرقابل�

قابل�وصف�هشتاد�ساله�شدند�
دادگاه��عالی�آمریکا�درسال�
برابر”� اما� “جدا� قانون� �۱9۵۵
مدارس� �)separate� but� equal(
سال� همان� کرد�� ملغی� را�
برای� مقاومت� با� پارکز� ُرزا�
به� اتوبوس� صندلی� واگذاری�
یک�مرد�سفید�پوست�درشهر�
جرقه� آالباما� ایالت� مونتگمری�
�60 و� �۵0 دهه� مدنی� جنبش�
لوترکینک� مارتین� رهبری� به�
را�زد��قانون�جیم�کرو�در�سال�
�۱96۵ملقی�شد�و�جدا�سازی�
نژادی�بطورقانونی�پایان�یافت،�

اما�درعمل�نه��لوترکینگ�در�سال��۱96۸ترور�و�کشته�
و� تبعیض� با� مقابله� و� برابرنژادی� برای� مبارزه� اما� شد��

خشونت�پلیس�ادامه�یافت�
نقش تراژیک یک قتل در اعتراضات اخیر

سال� باردر� صدها� پلیس� توسط� سیاهان� کشتن�
با� آن� از� کمترمردم� و� دهد� می� رخ� آمریکا� درجامعه�
خبر�می�شوند��اما�چرا�قتل�جورج�فلوید�به�یک�اعتراض�
جهانی�بدل�شده�است؟�پاسخ�به�این�پرسش�را�باید�در�
انسان�بی� بودن�مرگ�یک� تراژیک� دوعامل�دید��یکی�
دفاع،�و�دیگری�رسانه�ای�شدن�دقایق�جان�باختن�اواز�
راه�اینترنت��مانند�قتل�ندا�آقا�سلطان�در�جنبش�سبز��
واقعیت،� عین� مجازی� درفضای� جنایت� صحنه� دیدن�
فضا،� و� بخشد� اثرمی� بیننده� جسم� و� برجان� ملموس�
اثربخشی� احساس�و�خشم�مشترکی�می�سازد��میزان�
مشاهده�صحنه�ای�تراژیک�با�خواندن�و�یا�شنیدن�در�
باره�آن�بسیارمتفاوت�است��این�نقشی�است�که�دردنیای�
امروزتکنولوژی�دیجیتال�درهمگانی�کردن�اعتراضات�و�

جنبش�های�مدنی�ایفا�می�کند�
زمانی� دیکتاتوری� های� حکومت� که� است� اینگونه�
مانع�گزارش�دهی� تنها� نه� اعتراضی�رخ�می�دهد،� که�
خبرنگاران�مستقل�می�شوند،�اینترنت�را�نیزمی�بندند��
چرا�که�می�دانند�گزارش�تصویری�سرکوب،�و�جرم�و�
جنایت،�بعنوان�سند�غیرقابل�انکار،�افکار�عمومی�را�علیه�

آنها�بسیج�می�کند��این�نشان�دهنده�اهمیت�استفاده�
همآهنگی،� رسانی،� دراطالع� دیجیتال� ازتکنولوژی�
سازماندهی،�اصلی�ترین�ضرورت�های�پیشبرد�خواست�

ها�و�اهداف�یک�جنبش�اجتماعی�است�
همه گیرشدن اعتراض ها

کارزار�اعتراضی�اخیرعلیه�خشونت�و�نژاد�پرستی�در�
�Black( با�هشتک�“زندگی�سیاهان�مهم�است”� آمریکا�
قتل� درپی� میسوری� ازشهرفرگوسن� �)Lives� Matter

براون�)Michael�Brown(�توسط�پلیس�در�سال� مایکل�
��20۱3و�قتل�اریک�گارنر�)Eric�Garner(�درنیویورک�
درسال��20۱4بازهم�توسط�پلیس،�علیه�عمل�رذیالنه،�
وحشیگری�پلیس،�و�نابرابری�نژادی�آغاز�شد�وبا�فاجعه�
و� پلیس� خشونت� به� جهانی� توجه� فلوید� جورج� قتل�
اعتراضات�مردم�به�آن�جلب�گردید�و�به�تظاهرات�بزرگ�
خیابانی�و�سراسری�بدل�شد��اعتراض�با�این�هشتک�به�
برای�سفید�پوستان� بوده�که�جان�سیاهان� معنای�آن�
دلیل� به� تنها� کارزار� این� گستردگی� ندارد�� اهمیت�
و� اطالعاتی� تکنولوژی� به� کنندگان� شرکت� دسترسی�
�)Twitter(از�توییتر� به�ویژه�استفاده� ارتباطات� سادگی�

ممکن�شده�است�
غیبت اپیستومولوژی جنبش

برخی�موج�اخیرجنبش�علیه�برتری�نژادی�و�خشونت�
پلیس�برای�پایان�دادن�به�بی�عدالتی�های�سیاسی�و�
اجتماعی�علیه�سیاهان�را�“جنبش�حقوق�مدنی�جدید”�

موج سوم مقابله با برتری نژادی درآمریکا!؟
کاظم�علمداری
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می�دانند��اگرچه�به�نظرمی�رسد�این�اعتراضات�هنوز�
زیرا� است�� نشده� بدل� کامل� اجتماعی� یک�جنبش� به�

�Epistemologyجنبش�اجتماعی�افزون�بر�اپستمولوژی�
پذیرش� اعتقادات،� درک� یعنی� شناسی(،� )معرفت�
کنندگان؛� شرکت� عملکرد� توجیه� و� حقایق� اهداف،�
نیازمند�رهبری،�استراتژی،�اهداف�و�سازماندهی�تعریف�
به� اما� نیست�� شکی� اعتراضات� درحقانیت� است�� شده�
اعتراضات� پرتو� در� هایی� گروه� کمبودها،� همین� دلیل�
خیابانی�مسالمت�آمیز�دست�به�تخریب�و�غارتگری�می�
کنترل،� به� قادر� اعتراضی� گذاران�حرکات� پایه� و� زنند�
یا� و� نیستند�� آنها� توجیه� یا� و� تفکیک� یا� و� هدایت�
�no(�”از�این�دست�“عدالت�نه،�صلح�هم�نه شعارهایی�
است”،� “سکوت�سفیدان�خشونت� �،)justice,�no�peace

“پسرمن�نفربعدی�است؟”�تهدید�و�تحریک�آمیزند�و�با�
نفس�عدالت�خواهی،�رفع�تبعیض�و�خشونت�خوانایی�
نیز�جزیی� این�گونه�کارها�و�شعارها� ندارند��مگراینکه�
از�خواست�ها�تعریف�شده�این�جنبش�باشد،�که�منطقاً�
شده� تعریف� تشکیالتی� ساختار� نبود� نیست�� اینگونه�
و� کند� می� ایجاد� سردرگمی� کنندگان� شرکت� برای�
برای�جلوگیری� موارد،� ابهام��جزاین� برای�عموم�مردم�
از�ابهام،�شعار”جان�سیاهان�مهم�است”�نیزبهتر�است�به�
شعارکلی�تر،�یعنی�“جان�سیاهان�هم�مهم�است”�بدل�
بشود��یعنی�برعدالت�اجتماعی�برابر�برای�همه�طبقات�
و�گروه�های�اجتماعی،�نژادی�و�اتنیکی�تکیه�شود��پایه�
گذاران�کارزاراعتراضی�“جان�سیاهان�مهم�است”�هدف�
خود�را�پایان�دادن�به�“وحشیگری�پلیس”�و�مقابله�با�

“نژادپرستی�سیستمی”�تعریف�کرده�اند�
ابهام باعث سوء استفاده می شود

دونالد�ترامپ�تخریب�اماکن�و�غارت�فروشگاه�ها�را�
به�چپ�های�رایکال،�مانند�آنتیفا�)Antifa(�و�آنارشیست�
سناتورجمهوری� ربیو،� مارکو� اما� است،� داده� نسبت� ها�
خواه،�بر�خالف�ترامپ،�در�بازتاب�واقعیت�در�ویدئویی�به�
درستی�اعالم�کرده�است�که�تخریب�و�غارت�فروشگاه�ها�
�)Alt-right(َتوسط�گروه�های�راست�افراطی�آلت�رایت�
و�چپ�افراطی�آنتیفا��انجام�گرفته�است��“جنبش�آلت�
تشکیالتی� و� ترامپ� اجتماعی� پایگاه� از� بخشی� رایت”�
است�که�استیو�بننون�)�Steve�Bannon(،�یکی�ازمدیران�
واستراتژیست� ارشد� و�مشاور� ترامپ� انتخاباتی� کمپین�
اودر�کاخ�سفید�پایه�گذاشته�شد��بهمین�دلیل�ترامپ�

نامی�از�آنها�نمی�برد�
سه موج جنبش علیه برتری نژادی

های� سال� اعتراضات� فلوید� جورج� قتل� فاجعه�
اخیرعلیه�برتری�نژادی�وخشونت�پلیس�را�درآمریکا�وارد�
موج� آغاز� آنرا� توان� می� که� است� کرده� دیگری� عرصه�
سوم�مقابله�با�برتری�نژادی�وخشونت�در�آمریکا�شمرد��
و� اول� موج� دو� قدرت� و� عمق� هنوزگستردگی،� اگرچه�
دوم�را�پیدا�نکرده�است��اما�به�دلیل�همبستگی�گسترده�

اطالعاتی/� ازتکنولوژی� استفاده� و� سفیدپوست� جوانان�
ارتباطی�و�همراه�جهانی�می�تواند�از�بازتاب�قابل�توجه�

یا� و� نیزجلب،� را� قدرت� بازیگران� برخوردارشود،� ای�
منزوی�کند�و�به�یک�جنبش�تمام�عیار�اجتماعی�بدل�

گردد�
موج�اول�)مقابله�با�برده�داری(�و�موج�دوم�)مبارزه�
و� پرقدرت� و� گسترده� چنان� نژادی(� تبعیض� علیه�
بود� برخوردار� اجتماعی� ازمشروعیت�و�حمایت�وجدان�
که�باالترین�مقامات�دستگاه�حکومتی،�از�جمله�دولت�و�
نخبگان�سیاسی�و�فکری�جامعه�درآن�مشارکت�کردند��
رمز�موفقیت�جنبش�ضد�برده�داری�)موج�اول(�وجنبش�
رفع�تبعیض�نژادی�دهه��60)موج�دوم(�درهمین�ویژگی�

ها�بود�
با� سراسر� داری� برده� علیه� مبارزه� درپی� اول� موج�
از��۵00 خشونت�و�جنگ�داخلی�و�کشته�شدن�بیش�
ممکن� داری� برده� مدافعان� نظامی� شکست� و� هزارنفر�
به�ثمر� استراتژی�پرهیزازخشونت� با� اما�موج�دوم� شد��
اصالحات� � داری� برده� الغای� اول� موج� برآیند� رسید��
برده�های�سابق�در�قدرت�سیاسی� و�مشارکت� قانونی�
ازیک�دوره� فراز�موج�دوم�پس� و� بود؛� اداری�جامعه� و�
چهل�ساله�انجام�اصالحات�قانونی�و�سیاسی�و�دگرگونی�
جدید� فضای� شدن� باز� و� ارزشی،� و� فرهنگی� های�
مختلف� ها� حوزه� در� پوستان� سیاه� استعدادهای� برای�
اجتماعی،�فرهنگی،�سیاسی،�ورزشی�و�هنری،�انتخاب�
جمهوری� ریاست� به� پوست،� سیاه� یک� اوباما،� باراک�

آمریکا�بود��این�انتخاب�بدون�تکان�خوردن�ذهنیت�و�
فرهنگ�و�ارزش�های�حاکم�بر�جامعه�در�راستای�برابری�

نژادی�ممکن�نبود�
بود� نقشی� اول� موج� برجسته� های� ویژگی� از� یکی�
ایفا� داری� برده� درالغای� پوست� سفید� نخبگان� که�
کردند��درموج�دوم�جنبش�درون�سیستمی�)اصالحی(�
تبعیض� علیه� جنبش� با� زنان� حقوقی� برابری� خواست�
با�دو�تبعیض� نژادی�همراه�و�همسو�شد��یعنی�مقابله�
اخیر�برخالف�جنبش� نژادی�و�جنسیتی��دراعتراضات�
بود،� اندک� مشارکت�سفیدپوستان� که� دهه��60 مدنی�

سفید�پوستان�به�ویژه�جوانان�و�زنان�در�آن�مشارکت�
فعال�داشته�اند��بیداری�این�نسل�نسبت�به�ستمی�که�
همچنان�به�سیاهان�روا�داشته�می�شود�سرمایه�بزرگی�
برای�این�دوره�است��این�“جنبش”�نیز�درون�سیستمی�

و�خواهان�اصالحات�قانونی،�سیاسی�و�فرهنگی�است�
ویران کردن مجسمه ها

اعتراضات�خیابانی�با�شرکت�اکثریت�سفید�پوستان�
و�جوانان�نشان�از�بیداری�نسل�جوان�و�احساس�خطراز�
مجسمه�هایی� است�� کشور� دراین� فاشیسم� شبه� رشد�
�)Confederacy( از�جریان�کنفدرسی� برجسته� نماد� که�
و�رهبران�مدافع�سیستم�برده�داری�است�برای�نخستین�
این� است�� گرفته� قرار� پرستی� نژاد� معترضاِن� بارهدف�
درمیان� ازجمله� درجامعه� دیگری� تنش� باعث� موضوع�
مخالفان�برتری�نژادی�شده�است��روشن�است�که�تاریخ�
را،�هر�چند�ننگین�و�تلخ،�نمی�توان�خط�زد��شاید�شیوه�
در� افراد� این� است�که� نقشی� از� آموزش�همگانی� بهتر�
تاریخ�نژاد�پرستی�و�برده�داری�ایفا�کرده�اند�باشد��بدین�
منظورنصب�تابلوهای�آموزشی�در�باره�عملکرد�این�چهره�
های�تاریخی�درکنارمجسمه�آنها،�و�یا�انتقال�مجسمه�ها�
به�یک�موزه�با�عنوان�“موزه�جنایات�برده�داری”�باشد،�
تا�تخریب�آنها�باشد��ژاپن�بقایای�خرابه�های�بمب�هسته�
ای�را�در�دو�شهر�ناکازاکی�و�هیروشیما�که�مورد�اصابت�
بمب�اتم�قرار�گرفتند�نگهداشته�وآنها�را�به�موزه�برای�
آموزش�همگانی�بدل�کرده�است��این�روش�می�تواند�در�
مورد�مجسمه�های�قهرمانان�برده�داری�نیز�انجام�بگیرد�

اعتراضات و انتخابات
آمریکا� جمهوری� ریاست� به� اوباما� باراک� انتخاب�
بازتاب�منفی�ترس�و�نگرانی�نژاد�پرستان�را�نیزدر�پی�
سفید� بسترآن،� بر� ترامپ� دونالد� که� بطوری� داشت��
خارجی� و� سیاهان� ازغلبه� ترسیده� و� متعصب� پوستان�
قدرتمند� فریبنده� و� پوپولیستی� شعارهای� حول� را� ها�
سازی�دوباره�آمریکا�بسیج،�و�به�کاخ�سفید�راه�یافت��
واژه�قدرتمند�سازی�آمریکا�برای�نژاد�پرستان�چیزی�جز�
برگشت�به�گذشته�نبود��اعتراضات�اخیر�را�درعین�حال�
می�توان�درمخالفت�با�همین�سیاست�های�نژاد�پرستانه�

ترامپ�ارزیابی�نمود�
به� پرست� نژاد� های� گروه� تقویت� با� ترامپ� انتخاب�
جای�همبستگی�ملی،�شکاف�بیشتری�در�جامعه�آمریکا�

جهان� کشورو� این� آینده� برای� که� است� آورده� بوجود�
خطرناک�است��او�الگوی�تقویت�احزاب�نژاد�پرست�به�
جهان� در� پوپولیست� سیاستمدار� چند� رسیدن� قدرت�
شد��ادامه�سیاست�پوپولیستی�ترامپ�همزمان�با�تهدید�
دیکتاتوری�های�قدرتمند�خارجی،�مانند�چین�و�روسیه،�
و�گروه�های�بنیاد�گرای�اسالمی�علیه�لیبرال�دمکراسی�
زمینه�ساز�رشد�و�گسترش�گرایش�های�شبه�فاشیسم�
خواهد�شد��شکست�لیبرال�دمکراسی�در�آمریکا�و�سلطه�
منطقه�ای�و�جهانی�چین�و�روسیه�برای�دمکراسی�در�

جهان�خطرناک�است�

انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا بازتاب منفی ترس و نگرانی 
نژاد پرستان را نیزدر پی داشت. بطوری که دونالد ترامپ بر بسترآن، سفید پوستان 
و  پوپولیستی  شعارهای  حول  را  ها  خارجی  و  سیاهان  ازغلبه  ترسیده  و  متعصب 
فریبنده قدرتمند سازی دوباره آمریکا بسیج، و به کاخ سفید راه یافت. واژه قدرتمند 
سازی آمریکا برای نژاد پرستان چیزی جز برگشت به گذشته نبود. اعتراضات اخیر 
را درعین حال می توان درمخالفت با همین سیاست های نژاد پرستانه ترامپ ارزیابی 

نمود.

کشتن سیاهان توسط پلیس صدها باردر سال درجامعه آمریکا رخ می دهد 
و کمترمردم از آن با خبر می شوند. اما چرا قتل جورج فلوید به یک اعتراض جهانی 
بدل شده است؟ پاسخ به این پرسش را باید در دوعامل دید. یکی تراژیک بودن مرگ 
یک انسان بی دفاع، و دیگری رسانه ای شدن دقایق جان باختن او از راه اینترنت. 
مانند قتل ندا آقا سلطان در جنبش سبز. میزان اثربخشی مشاهده صحنه ای تراژیک 

با خواندن و یا شنیدن در باره آن بسیارمتفاوت است.
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تبعیض�عمری�به�قدمت�جامعه�بشری�دارد��شاید�
مردان� بدنی� قدرت� آن� گیری� اولیه�شکل� های� ریشه�
بوده� قبیله� و�کمیت�و�کیفیت�جنگاوران�و�جنگاوری�
گیری� شکل� به� می�توانست� عزیمت� نقطه� این� است��
بی� شاید� نیز� یکجانشینی� باشد�� شده� منجر� مالکیت�
و� کشف� و� یکجانشینی� مالکیت،� است�� نبوده� � تاثیر�
بسط�کشاورزی�و�ضرورت�حراست�و�دفاع�از�محدوده�
سکونت�و�در�بعضی�مواقع�و�مناطق؛�حمله�و�غارت�به�
عنوان�یکی�از�منابع�تامین�ضرورتهای�زندگی؛�تبعاتی�
خواسته�و�ناخواسته�به�دنبال�داشته�است:�شکل�گیری�
ضعیف�و�قوی�و�رابطه�ای�مبتنی�بر�»تبعیض«�بین�آنها؛�

بین�دو�انسان،�دو�قبیله�و…��
در�این�فرایند�طوالنی؛�بشر�از�دوران�جادو�و�اساطیر�
در� شتابان� رشدی� با� و� گذارد� می� ادیان� دوران� به� پا�
و� اساطیر� میرسد�� ایدئولوژی�ها� مرحله� به� قرون� طی�
از� تاثیرگیرنده� و� برخاسته� نیز� ایدئولوژی�ها� و� ادیان�
واقعیات�زندگی�و�اثرگذار�و�جهت�دهنده�بر�آنها�بوده�
اند��پذیرش�تبعیض�و�یا�مقابله�با�آن�بخشی�تاریک�و�
روشن�از�این�سیر�فرهنگ�بشری�در�همه�آشکال�آن�

بوده�است�
و� دارا� مرد،� و� زن� بین� تبعیضها� دارترین� ریشه�
و� دارندگان� و� تمدن(� و� جامعه� یا� � قبیله� ندار)فرِد،�
و� دین� و� عقیده� یک� باوربه� و� اعتقادات� ندارندگان�

باالخره�آنچه�نژاد�تلقی�می�شده،�بوده�است�
چرا جنبش ضدتبعیض درآمریکا ابعاد جهانی 

یافت؟
به� اعتراض� در� آمریکا� در� اخیر� تبعض� جنبش�ضد�
قتل�جورج�فلوید�آشکارا�رنگ�ضد�نژادی�داشت��بخش�
عظیمی�از�شرکت�کنندگان�در�این�جنبش�اما،�جوانان�
ای� دوباره� ذکر� و� یاد� این�جنبش� بودند�� سفیدپوست�
زخم� یک� بر� بود� نیشتری� و� قدیمی� درد� یک� از� بود�

کهنه�
و� گسترد� دامن� چنین� این� جنبش� این� چرا� اما�
متاثر� خود� از� مختلف� اشکال� به� را� جهان� چهارگوشه�

کرد؟
بقیه� از� بیش� بنیادی� مسئله� دو� میرسد� نظر� به�

عوامل�در�این�امر�مهم�موثر�بود:

وجدان� نسبی� اجماع� الف-�
نژادپرستی� علیه� امروز� بشر�
و� ظاهر� دادن� قرار� مالک� � و�
برای� به�خصوص�رنگ�پوست�
اگر� آدمیان�� بین� بندی� طبقه�
برده� روزی� آمریکا� قاره� در�
شکاف� عامل� بزرگترین� داری�
جنگ� برای� علتی� و� دلیل� � و�
جنوب� و� شمال� بین� بزرگ�
عامل� بزرگترین� امروزه� بود،�
از� انبوهی� وجدانهای� اتصال�
اعالم� و� اعتراض� برای� انسانها�
همزبان� و� زمان� هم� خشمی�
موضوع�� اگر� شاید� بود�� شده�

مورد�تبعیض؛�نژاد�و�مسئله�سیاهی�و�سفیدی�پوست�
نبود�)و�مثال�موضوعی�مانند�لغو�حکم�اعدام�که�هنوز�
مورد�اجماع�بشری�نیست�و�یا�موضوعات�دیگری�مثل�
حقوق�اقلیت�های�جنسی�و�اعمال�تبعیض�بر�علیه�آنان�
می�بود(،�نمیتوانست�چنان�قدرتی�برای�ایجاد�جنبش�

اجتماعی�ای�به�این�وسعت�تولید�کند�
گیری� شکل� و� آمریکا� مدنی� جامعه� قدرت� ب-�
ایالتهای� سپس� و� شهر� در� نخست� اعتراضی،� حرکت�
مختلف�آمریکا�بود�که�باعث�برجسته�شدن�این�جنبش�
و�گسترش�سریع�آن�در�جای�جای�جهان�گردید��اگر�
نمی�گرفت�شاید� آمریکا�شکل� این�جنبش�در�داخل�
علت� به� آمریکا� اخبار� اینکه� )علیرغم� جهانیان� اصال�
قدرت�اول�سیاسی�و�اقتصادی�بودنش�همیشه�در�صدر�
همه� سرنوشت� در� اتفاقاتش� و� دارد� قرار� جهان� اخبار�
از�کنار�آن�میگذشتند�و� اعتنا� جهان�موثر�است(،�بی�
حرکت� این� دادند�� نمی� نشان� العملی� عکس� چندان�
گسترده�اعتراضی�ضد�تبعیض�در�خود�آمریکا�بود�که�
باعث�صدور�این�جنبش�به�سراسر�جهان�شد��این�همه�
های� و�شبکه� الوصول� های�سهل� رسانه� مدیون� البته�

اجتماعی�گسترده�نیز�بود�
جامعه�بزرگ�و�جامعه�مدنی�قدرتمند�آمریکا�در�کنار�
قدرت�سیاسی�و�اقتصادی�آن�است�که�در�طول�سده�
رویدادهای� و� رخدادها� گیری� شکل� باعث� اخیر� های�

بزرگ�و�در�تاریخ�ماندگاری�مثل�اول�ماه�می�به�عنوان�
روز�کارگر�و��۸مارس�به�عنوان�روز�جهانی�زن�شده�که�
هر�دو�برخاسته��از�دو�اعتراض�مهم�بوده�و�توانسته�مهر�

خود�را�بر�لوح�تاریخ�معاصر�بزند�
دو تبعیض مهم  در ایران: بین اتنیکها و اقوام؛ 

در رابطه با افغان ها
ایران� به� جهانی� تبعض� ضد� جنبش� و� آمریکا� از�
مسئله�� با� رابطه� در� ما� ایران� در� برگردیم�� � خودمان�
تبعیض�نباید�چندان�دنبال�تبعیض�نژادی�بین�سفید�
وسیاه�بگردیم�شاید�به�همین�خاطر�است�که�حکومت�
نیز� بر�کشورمان� تبعیض�گرای�حاکم� تا�بن�استخوان�
آوری�صبح� به�صورت�چندش� � تا� میکند� پیدا� جرات�
بوقهای� در� آمریکا� در� نژادی� تبعیض� باره� در� � تا�شام�
تبلیغاتی�اش�مانور�دهد�اما�چشم��وقیحش�را�بر�انواع�
روا� شهروندانش� بر� شب� تا� صبح� که� هایی� تبعیض�

میدارد�ببندد�
در�ایران�کنونی�دیدن�تبعیضهای�همگانی�و�ریشه�
و� شدت� با� البته� جهان� جوامع� اکثر� در� که� داری�
ضعفی�متفاوت�وجود�دارد�کار�چندان�سختی�نیست��
تبعیضهایی�مانند�تبعیض�طبقاتی،�تبعیض�مردساالرانه�
علیه�زنان،�تبعیض�علیه�اقلیتهای�دینی�و…���اما�اگر�
از� بسیاری� مردمان� و� ها� آمریکائی� همچون� بخواهیم�
جوامع�غربی�بدنبال�ریشه�های�کهن�و�پنهان�تاریخی�
تبعیض�در�ذهن�و�زبان�جامعه�ایرانی�بگردیم�و�نیشتر�

مسئله تبعیض، فرهنگ دوصدایی و نگرانی در باره آینده ایران
رضا�علیجانی
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بر�این�زخم�ها�بزنیم�و�سخن�نقدی�و�فریاد�اعتراضی�
مان�را�علیه�آن�به�صورت�همبسته�ای�بلند�کنیم�باید�
سراغ�حوزه�های�دیگری�برویم�و�یا�عالوه�بر�حوزه�ها�
و�موضوعات�جهانشمول�تری�مانند�تبعیض�طبقاتی�و�
جنسیتی�و�نظایر�آن�به�صورت�مصداقی�موارد�خاص�
کنونی� ایران� در� مثال� دهیم�� قرار� توجه� مورد� را� تری�
بین�خرده� و� زبانی(� قومی)و� بین� تحقیر� و� تبعیض� ما�

فرهنگهای�ملی�یکی�از�موارد�مهم�و�قابل�تامل�است��
حجم�طنزها�و�طعنه�هایی�که�در�این�حوزه�وجود�دارد�
ما� کشور� در� را� عامه� فرهنگ� از� توجهی� قابل� بخش�

تشکیل�میدهد�
زبان� و� ذهن� و� برخورد� و� نگاه� در� تامل� همچنین�
باره�مهاجران� ایرانی�در� از�جامعه� قابل�توجهی� بخش�
خود� که� االصلی� افغانستانی� هموطنان� نیز� و� افغان�
افغان� آنها� از� یکی� یا� والدینشان� و� اند� ایران� متولد�

هستند��میتواند�بسیار�قابل�تامل�باشد�
جای� از� که� فردی� جهانی� جوامع� از� بسیاری� در�
در� و� قانونی� مراحلی� طی� با� کرده� مهاجرت� دیگری�
شناسایی،� کارت� میتواند� طوالنی� چندان� نه� زمانی�
حق�کار�و�حتی�با�سهولت�فراوان�حق�دریافت�تابعیت�
چنین� فرزندان� با� رابطه� در� کند�� کسب� را� کشور� آن�
این� ندارد�� مانعی�وجود� و� اصال�مسئله� افرادی� یا� فرد�
است� ممکن� نیز� جوامعی� چنین� در� که� است� درست�
مهاجران� به� جامعه� از� بخشی� نگاه� هم� نسل� چند� تا�
کامال� نگاهی� شان� بعدی� نسلهای� و� مهاجرزادگان� و�
مساوی�با�شهروندانی�نباشد�که�ریشه�و�اصالت�بومی�
دارند�و�یا�بعضی�گرایشات�افراطی�سعی�در�سوءاستفاده�
سیاسی�از�این�امر�دارند،��ولی�بخش�مهمی�از�جامعه�
بر� را� تبعیضی� چنین� شده� که� هم� ظاهر� در� حداقل�
زبان�نمی�آورند��بگذریم�از�اینکه�مهاجرپذیری�بسیاری�
نژادی� اصطالح� به� � اختالط� باعث� ها� این�سرزمین� از�
فراوانی�شده�و�خارجی�پذیری�نهادینه�شده�ای�را�برای�

اکثریت�مردمان�به�ارمغان�آورده�است�
حال�اگر�در�دو�مورد�یاد�شده�در�باال�یعنی�روابط�
برخورد� نیز� و� ایران� در� دینی� و� زبانی� و� قومی� بین�
افغان� مشخصا� و� غیرغربی� مهاجران� با� ایران� جامعه�
توجه�کنیم�شاید�متوجه�نوعی�پارادوکس�در�فرهنگ�و�

ذهن�وزبان�و�رفتار�ایرانیان�بشویم�
فرهنگ�ایرانیان�که�بر�ذهن�و�زبان�و�عملشان�جاری�
بوده�و�هست�حاوی�آموزه�ها�وریشه�های�بسیار�عمیق�
و�نغزی�هم�در�باره�همپیوندی�بنی�آدم�با�یکدیگر�بوده�
و�هم��هیچگاه�در�ایران�ما�روابط�بین�اقوام�و�مذاهب�و�
زبانها�و�…�در�حد�تبعیضی�که�در�زبان�علم�و�جامعه�
شناسی�و�سیاست�یاد�میشود�و�حاکی�از�نوعی�فاصله�

اجتماعی�فراوان�و�نفرت�آلود�است�نبوده�است��
»فاصله  سنجش  برای  بوگاردوس  مدل 

اجتماعی«

اجتماعی«� »فاصله� سنجش� برای� بوگاردوس� مدل�
است�� شناسی� جامعه� در� مدلها� ترین� معروف� از� یکی�
هدف�از�مدل�یا�طیف�بوگاردوس�سنجش�میزان�فاصله�
مواقعی� در� طیف� این� کاربرد� گروههاست�� اجتماعی�
زبان� و� فرهنگ� دو� با� دو�گروه�مختلف� مثال� است�که�
متفاوت�در�کنار�هم�زندگی�می�کنند�و�یا�در�مواقعی�
که�مردمی�از�ملیتهای�گوناگون�و�با�فاصله�جغرافیائی�

مدل� این� �� میگیرند� قرار� متقابل� روابطی� جریان� در�
گروه� اجتماعی،ِ� طبقه� شغل،� به� نگرش� سنجش� به�
در� مدل� این� پردازد�� می� طیف� یک� در� مذهبی� های�
یک�مقیاس�ترتیبی�)تمایل�کامل-�تمایل�متوسط-�تا�
حدودی-�عدم�تمایل(�میزان�تمایل�یک�گروه�را�نسبت�

به�سایر�گروهها�می�سنجد�
بین� اجتماعی� فاصله� سنجش� برای� بوگاردوس�
اقشار�و�گروه�های�اجتماعی�از�طبقات،�نژادها،�مذاهب�
مشاغل�و�…�مختلف،�فرد�را�در�برابر�هفت�سئوال�قرار�
مورد� دیگر� گروه� از� فردی� با� است� حاضر� آیا� میدهد:�
یا�هم� و� باشد،� داشته� ازدواج� راه� از� اشاره�خویشاندی�
اتاقی،�همسایه،�همکار،�همشهری،�گردشگر�از�منطقه�
شان�باشد�و�یا�خواهان�ممنوع�الورودی�وی�به�منطقه�

شان�است؟
بوگاردوس�در�تحقیق�خود�و�با��نمره�دهی�به�هفت�

گویه�در�نظر�گرفته�شده�)ازدواج�–�دوست�صمیمی�–�
–�اخراج(�که� –�میهمان� –�هموطن� –�همکار� همسایه�
در�اینجا�نیازی�به�ورود�به�جزئیات�آن�نیست�به�میزان�
این� پردازد�� می� خاص� مورد� آن� در� اجتماعی� فاصله�
مدل�علیرغم�برخی�نواقصش�یکی�از�مدلهای�تا�حدود�

زیادی�پاسخگو�در�این�حوزه�است�
دوصدایی بودن فرهنگی ما در باره تبعیض

ما�هریک�براساس�این�مدل�و�الگو�می�توانیم�ببینیم�
و� زبانها� و� اقوام� دیگر� با� رابطه� در� مثال� ایران� در� آیا�
ادیان�فاصله�اجتماعی�در�چه�حدی�است��آیا�ازدواج�و�
اختالط�خانوادگی�فراوان�که�کمترین�فاصله�اجتماعی�
و� و�کردها� ترکها� و� فارسها� مثال� بین� نشان�میدهد� را�
و� ایران� مناطق�مختلف� در� و…� بلوچها� و� وعربها� لرها�
عقاید� حتی� و� مختلف� گویشهای� و� زبانها� صاحبان� یا�
بین� اجتماعی� فاصله� کمترین� بیانگر� مختلف� ادیان� و�
ایرانیان�نیست؟�واقعیت�تجربی�و�حسی�و�شهودی�این�
زیادی� استدالل� به� نیاز� است�که� از�آن� تر� امر�روشن�

داشته�باشد�
حال�این�واقعیت�را�کنار�صدها�مولفه�فرهنگ�ایرانی�
و�دینی�)زرتشتی�و�اسالمی(�که�بیانگر��همسانی�بنی�
هم� که� میشود� روشن� خوبی� به� دهیم� قرار� اند� آدم�
ضد� فرهنگی� های� مولفه� هم� و� عینی� های� زمینه�
تبعیض�بین�قومی،�زبانی،�مذهبی�و�…�در�ایران�بسیار�

قوی�و�باالست�
و� مولفه�ها� شاهد� ما� دیگر� سوی� از� اما؛� هزار� و� اما�
هم� تحقیر� و� تبعیض� حاوی� و� گر� ستیزه� عناصری�
جادوزده� های� نگاه� � یا� و� طنزها� از� انبوهی� هستیم��
و�تخیلی�مثال�در�باره�اهل�سنت�و�شیعیان�نسبت�به�
یکدیگر�و�یا�نسبت�به�برخی�مهاجران�قومی�در��مناطق�
مختلف�ایران�)مثال�کردها�در�مناطق�غیرکردنشین�و�
در� مختلف� گویشهای� صاحبان� حتی� � و� ها� ترک� یا�
اعماق�جغرافیایی�شهرهای�کوچک�و�روستاهای�ایران�
که�محالتی�جدا�از�هم�را�شکل�داده�و�حتی�در�هنگام�
رای�دادن�در�انتخاباتهای�گوناگون�نیز�به�وضوح�خود�را�
نشان�میدهد؛�جلوه�دیگری�از��واقعیت�جامعه�ماست��
فیلم�اتوبوس�یداهلل�صمدی�و�دو��قطب�باالدهی�ها�و�
و� مسلمانان� مثال� همزیستی� علیرغم� ها،� دهی� پایین�
مسیحیان�در�همین�فیلم؛�دو�جلوه�مختلف�از�واقعیت�
و� تنافر� و� تبعیض� مسئله� به� نسبت� ما� ایران� پیچیده�

تنفر�علیه�دیگری�است�

بودن� دوست� میهمان� با� رابطه� در� وضعیت� همین�
تنها� نه� )و� جهانگردان� زبانزد� دیرباز� از� که� ایرانیان�
غربیان�کنونی(�بوده�و�مسئله�تحقیر�و�تبعیض�آشکاری�
مهاجران� به� نسبت� ما� وطن� جای� جای� در� اینک� که�
میشود،� اعمال� االصل� افغانستانی� هموطنان� و� افغان�

اگر در ذهن و زبان و رفتار و سبک زندگی پیشین تکثر و پلورالیزه بودن 
واقعیت به عنوان امری وجودی و انسانی و اجتماعی پذیرفته شده بود اینک این 
برساخته  که  متغیری  و  اساس شاخص  بر  یک  هر  که  )قطبهایی  دوقطبی  وضعیت 
ندارد(،  واقعی  و  پر مسئله است و هیچ منشا درست  و  جامعه و سیاستی معیوب 
دارد جامعه را به وضعیت پوالریزه ای از دوقطبی های آشتی ناپذیر پیش می برد. دو 
قطبی هایی که بر اثر بهره مندی های اقتصادی، گرایشات سیاسی، سبک زندگی و 
نگاه فرهنگی، قومیت و زبان و مذهب و  حتی عالیق کامال شخصی شکل می گیرد 
و به علت کاهش روزافزون سرمایه اجتماعی هر روز فاصله اجتماعی و روانی و زبانی 
بیشتری می یابد. گویی این فاصله را جز خشم و خشونت و خون فرو نمی نشاند و 
اعصاب و روان ها را آرام نمی کند. وضعیت جنگ همه علیه همه برای هر وطندوست 

دلسوز آینده ایران و مردمانش بسیار  نگران گننده است.

اما و هزار اما؛ از سوی دیگر ما شاهد مولفه ها و عناصری ستیزه گر و حاوی 
تبعیض و تحقیر هم هستیم. انبوهی از طنزها و یا  نگاه های جادوزده و تخیلی مثال 
در باره اهل سنت و شیعیان نسبت به یکدیگر و یا نسبت به برخی مهاجران قومی 
در  مناطق مختلف ایران )مثال کردها در مناطق غیرکردنشین و یا ترک ها و  حتی 
صاحبان گویشهای مختلف در اعماق جغرافیایی شهرهای کوچک و روستاهای ایران 
انتخاباتهای  در  دادن  رای  هنگام  در  و حتی  داده  را شکل  هم  از  محالتی جدا  که 

گوناگون نیز به وضوح خود را نشان میدهد؛ جلوه دیگری از  واقعیت جامعه ماست. 
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در�یک�کالم�در�هر�دو�حوزه�یاد�شده�)یعنی�نسبت�
با�� ایرانیان� نسبت� و� ایران� در� زبانها� و� مذاهب� و� اقوام�
با�تبار�غیرایرانی(�ما�شاهد� مهاجران��و�یا�هموطنانی�
نوعی�دو�صدایی�گفتاری�و�رفتاری�رایج�بین�ایرانیان�
هستیم��صدایی�انسانی،�مساوات�گرا�و�ضد�تبعیض�و�
که� صدایی� تنفر�� و� تحقیر� � و� تبعیض� حاوی� صدایی�
عنوان�همسر� به� در�سراپرده�خویش� را�حتی� دیگری�
میپذیرد�و�صدایی�که�حتی�ترجیح�میدهد�دیگری�در�
جلوه� هم� این� شاید� باشد!� الورود� ممنوع� اش� منطقه�

دیگری�از�ذهن�و�روح�ثنوی�ایرانی�باشد!
ضرورت  و  اجتماعی  شدن  پوالریزه  خطر 

راهبردی پلورالیسم
در�بخش�پایانی�اما�به�یک�امر�راهبردی�توجه�کنیم�
در� نه� تبعیض� نهضت�ضد� بپردازیم�که�چرا� این� به� و�
جهان�بلکه�در�ایران�کنونی�ما��ضرورتی�نه�تنها�انسانی�

و�مردمی�بلکه�ملی�و�راهبردی�دارد؟
ایران� در� اجتماعی� � روابط� بر� سطحی� ولو� مروری�
کنونی�ما�این�نگرانی�را�برای�هر�ناظر�بیطرفی�بوجود�
همه� علیه� همه� جنگ� شاهد� ما� گویی� که� آورد� می�
بلکه� � مردم� و� حکومت� بین� نسبت� تنها� نه� هستیم��
نسبت�بین�اقشار�و��افراد�و�گرایشات�مختلف�در�درون�

جامعه�نیز�چنین�نگرانی�ای�را�دامن�میزند�
بر� حاکم� زور� به� اقلیت� بین� عمیقی� شکاف� اینک�
آمده� بوجود� اکثریت�تحت�فشار�و��سرکوب� با� کشور�
�توسط� و�تحقیر�روزمره�مردم� است��زورگویی�آشکار�
اقلیت�حاکم��باالترین�سطح�خشم�و�نفرت�را�پدیدار�
بر� هم� و� میزند� زخم� هم� حکومت� گویی� است�� کرده�
آن�نمک�میپاشد��فقر�و�فاقه�مردم�به�خاطر�سیاست�
های�ایران�بر�بادده�حاکم�و�حاکمان�زورگو�و�فریبکار�
کافی�نیست�که�مردم�تحت�فشار�هر�روزه�شاهد�فساد�
تجمل� مانور� و� روزافزون� طبقاتی� فاصله� و� چپاول� و�
آشکار� های� دروغگویی� و� شان� های� ژن� و� حاکمان�
تبلیغی� بوقهای� آور� چندش� و� مهوع� فریبکارهای� � و�
حاکمان�اند��ناگهان�افرادی�به�اتهامهای�سیاسی�ای�که�
همگان�میدانند�دروغ�است�محکوم�به�اعدام�میشوند،�
گوش� به� هم� افرادی� چنین� اعدام� از� مواردی� از� خبر�
میرسد،�جان�فردی�را�به�اتهام�تکرار�شراب�خوردن�می�
ستانند�و�همسر�و�دوفرزندش�را�در�افسوسی�ابدی�قرار�
می�دهند�اما�قتل�زن�و�دختری�توسط�پدر�و�برادر�و�

و�وشق� با�شور� به�هیچ�می�گیرند،�مردم� را� شوهرش�
به� را� مردم� توسط� شدگان� رانده� بعد� و� میدهند� رای�

دهن� با� نیز� برگزیدگان� � و� رسانند� می� باالتر� مقامات�
کجی�به�رای�دهندگان�پشت�به�مردم�و�رو�به�سرای�
قدرت�می�آورند��کشوری�که�میتوانست�سرآمدی�در��
منطقه�و�جهان�باشد�در�کنار�یکی�دو�کشور�دیکتاتور�
همه� که� میآیند� در� هایی� جزامی� سان� به� دیگر� زده�
خاطر� به� همه� این� کنند�� می� فرار� آنها� از� جهان� در�
مردم� اتفاق� به� قریب� اکثریت� که� است� سیاستهایی�

ایران�با�آن�مخالفند�و�حتی�از�آن�تنفر�دارند�
که� نیست� شکافی� تنها� مردم� اما�شکاف�حکومت-�
شاید� نگرانی� میبرد�� رنج� آن� از� ایران� جامعه� اینک�
بزرگتر�آنجاست�که�در�بسیاری�از�حوزه�های�اجتماعی�
نوعی� سمت� به� ما� اقتصادی� و� فرهنگی� و� سیاسی� و�
افراطی� شدن� دوقطبی� و� اجتماعی� شدن� پوالریزه�
پیش�می�رویم��فقرا�از�دارایان�متنفرند�و��اگر��شرایط�
مناسبی�پیش�بیاید�غارت�خانه�ها�و�مغازه�های�اغنیا�
حال�هر�کس�که�میخواهند�باشند�توسط�فقرا�اولین�و�
مهمترین�اتفاق�در�چشم�انداز�خواهد�بود��فاصله�بین�
دیگری� سرزمین� هر� در� که� زندگی� مختلف� سبکهای�
تا�سطح� از�سطح�خانواده� همزیستی�مسالمت�آمیزی�
شکل� � و� حجاب� جنگ� به� ما� جامعه� در� دارند� ملی�
ظاهری�مرد�و�زن�و�رنگ�و��نوع�پوشش�و��چی�خوردن�

و�نوشیدن�منجر�شده�است�
جدال�و�نفرت�همه�علیه�هم��حتی�در�میان�اقشار�
جامعه� روشنفکری� و� فکر� اهل� اصطالح� به� و� تر� آگاه�
جنبش� � میان� در� است�� یافته� گسترش� و� رسوخ� نیز�
و�� دانشجویان� و� زنان� مانند� اجتماعی� های� پویش� و�
�… و� مدنی� نهادهای� و� سیاسی� احزاب� و� نویسندگان�
هم�شاهد�هستیم�که�افراد�سایه�یکدیگر�را�با�تیر�می�
است�� اول� رسم� و� حرف� انشقاق� و� انشعاب� � و� زنند�
زیرپاگذاشتن� � و� ها� زدن� خنجر� پشت� از� از� بگذریم�
هر�اصل�و�پرنسیب�اخالقی�و�ملی�و�حتی�انسانی�که�
عامی�ترین�انسانهای�این�سرزمین�نیز�بدان�عمل�می�
کنند�اما�در�میان�فرهیخته�ترین�شان�به�سادگی�آب�
خوردن�زیرپا�گذاشته�میشود�و�افرادی�اعتماد�به�نفس�
پنداری�و�خودمرکزبینی�و�طلبکاری�شان� و�خودحق�
از�عالم�و�آدم�را�همچنان�با�گردن�افراخته�و�صدای�هر�

دم�بلندتر�و�عصبانی�تری�حفظ�می�کنند!
اگر�روزی�فرهنگ�ملی�کهن�این�سرزمین�ایرانیان�
را�در�سراسر�یک�امپراطوری�بزرگ�به�هم�پیوند�میزد�
ادیان�مختلف�را� یا�فرهنگ�دینی�صاحبان�عقاید�و� و�

اهل�کتاب�می�خواند�و�محترم�میشمرد�و�تنها�در�باره�
بعضی�مثل�بهائیان�قساوت�می�ورزید�و�شیطان�سازی�

مرگ� شعار� نیز� شیعیان� بین� در� امروزه�حتی� میکرد؛�
برضد�والیت�فقیه�داده�میشود�و�یا�باریش�و�بی�ریش�با�
نگاه�نفرت�آلود�به�یکدیگر�نگته�می�کنند�بدون�اینکه�
نگذاشتن�دیگری� یا� بدانند�علت�ریش�گذاشتن� حتی�
آنی�نیست�که�در�ذهنشان�تصور�می�کنند!�اگر�روزی�
حتی�در�بازارها�و�محالت�سنتی�سرزمین�مان�صاحبان�
عقاید�مختلف�مسلمان،�زرتشتی�و�یهودی�و�ارمنی�و�
مسیحی�و�…�همزیستی��مسالمت�آمیز�و�روابط�مبتنی�
بخشی� در� متاسفانه� امروزه� داشتند� متقابل� اعتماد� بر�
از�جامعه�نگاهی�غریبه�و�مشکوک�و�گاه�حتی�به�سان�
جاسوس�بیگانه�و�یا�جاسوس�حکومت�به�یکدیگر�می�
کنند��همسایه�از�همسایه�بی�خبر�است�و�در�راه�پله�و�

پارکینگ�هم�نگاهی�غریبه�وار�به�یکدیگر�دارند�
اگر�در�ذهن�و�زبان�و�رفتار�و�سبک�زندگی�پیشین�
تکثر�و�پلورالیزه�بودن�واقعیت�به�عنوان�امری�وجودی�و�
انسانی�و�اجتماعی�پذیرفته�شده�بود�اینک�این�وضعیت�
و� شاخص� اساس� بر� یک� هر� که� )قطبهایی� دوقطبی�
و� معیوب� سیاستی� و� جامعه� برساخته� که� متغیری�
ندارد(� واقعی� و� درست� منشا� هیچ� و� است� مسئله� پر�
دوقطبی� از� ای� پوالریزه� وضعیت� به� را� جامعه� دارد�
برد��دو�قطبی�هایی�که� ناپذیر�پیش�می� های�آشتی�
سیاسی،� گرایشات� اقتصادی،� های� مندی� بهره� اثر� بر�
سبک�زندگی�و�نگاه�فرهنگی،�قومیت�و�زبان�و�مذهب�
به� و� گیرد� می� شکل� شخصی� کامال� عالیق� حتی� � و�
علت�کاهش�روزافزون�سرمایه�اجتماعی�هر�روز�فاصله�
اجتماعی�و�روانی�و�زبانی�بیشتری�می�یابد��گویی�این�
فاصله�را�جز�خشم�و�خشونت�و�خون�فرو�نمی�نشاند�
و�اعصاب�و�روان�ها�را�آرام�نمی�کند��وضعیت�جنگ�
همه�علیه�همه�برای�هر�وطندوست�دلسوز�آینده�ایران�

و�مردمانش�بسیار��نگران�گننده�است�
ایران�پر�خشم�و� از� از� بنابراین؛�در�هراس�و�پرهیز�
خشونت�و�نفرت�آینده�که�میتواند�شعله�های�سرکش�
شده� انباشته� برهم� تبعیضهای� و� ها� نفرت� و� شکافها�
در� را� مردم� و� حکومت� مرزهای� تنها� نه� مردمشان�
نوردد�بلکه�مرزهای�بسیاری�را�در�میان�خود�مردمان�
دارا�� و� فقیر� و� بگیرد� اش� سرکشش� های� شعله� زیر�
و� عقاید� صاحبان� و� مختلف� اتنیکهای� و� قومیتها� � و�
سبکهای� و� �… و� فرهنگی� و� سیاسی� مختلف� سالیق�
مختلف�زندگی�را�به�جان�هم�اندازد؛�از�هم�اکنون�باید�
این�خشم� پیدایش� بانی� و� باعث� که� ای� از�سرچشمه�
این�سیل�خروشان� سرازیر�شدن� جلوی� نفرتهاست� و�
خشونت�زا�را�گرفت��و�این�معنایی�جز�مقابله�با�ریشه�
های�رسوخ�یافته�انواع�تبعیض�در�ذهن�وروان�تک�تک�

مان�ندارد�
تحول بنیادی نه صرفا گذار سیاسی

تنها�رسوخ�یک�نگاه�انسانی�و�ملی�و�شهروندی�به�
که��� گویشهاست� و� گرایشها� � و� مردمان� انسانها،� همه�
از�بن�و�ریشه�نگرش�و�رفتار�ما�را�به�صورت� میتواند�
اساسی�و�وجودی�دچار�تحول�کند��در�غیر�این�صورت�
هر�گونه�گذار�سیاسی�از�یک�شکل�حکومت�به�شکل�
مدت� کوتاه� در� میتواند� اینکه� علیرغم� آن� از� دیگری�
هم� دستاوردهایی� و� کند� ایجاد� ما� نفع� به� تغییراتی�
داشته�باشد��اما�در�صورت�درس�نگرفتن�از�صفحات�
میتواند� جوامع� دیگر� و� خودمان� کشور� تاریخ� مختلف�
باز�ما�را�از�یک�چاله�به�چاهی�دیگر�بیفکند�که�اصال�
اعماق� در� تبعیض� با� مبارزه� نمیکردیم�� را� تصورش�
و� سرزمین� و� جامعه� و� شهر� و� خانواده� تا� مان� درونی�
زیست�جهان�مان�است�که�میتواند�»گذار«�سیاسی�ما�
را�به�یک�»تحول«�اساسی�و�بنیادی�وجودی�و�انسانی�

و�ملی�تبدیل�کند�

مدل بوگاردوس برای سنجش »فاصله اجتماعی« یکی از معروف ترین مدلها 
در جامعه شناسی است. بوگاردوس برای سنجش فاصله اجتماعی بین اقشار و گروه 
های اجتماعی از طبقات، نژادها، مذاهب مشاغل و ... مختلف، فرد را در برابر هفت 
سئوال قرار میدهد: آیا حاضر است با فردی از گروه دیگر مورد اشاره خویشاندی 
از راه ازدواج داشته باشد، و یا هم اتاقی، همسایه، همکار، همشهری، گردشگر از 
منطقه شان باشد و یا خواهان ممنوع الورودی وی به منطقه شان است؟ بوگاردوس 
در تحقیق خود و با  نمره دهی به هفت گویه در نظر گرفته شده )ازدواج – دوست 
صمیمی – همسایه – همکار – هموطن – میهمان – اخراج( که در اینجا نیازی به ورود به 
جزئیات آن نیست به میزان فاصله اجتماعی در آن مورد خاص می پردازد. این مدل 
علیرغم برخی نواقصش یکی از مدلهای تا حدود زیادی پاسخگو در این حوزه است.
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سرتاسر� در� نژادپرستی� علیه� سراسری� اعتراضات�
آمریکایی� فلوید� جرج� مرگ� با� آن� جرقه� که� جهان�
است� انسان� گونه� برای� دیگری� افتخار� برگ� شد� زده�
که�تا�چه�حد�به�موضوع�تبعیض�و�نژادپرستی�حساس�

شده�اند�
پیشرفت�بشر�در�بسیاری�از�زمینه�ها�قابل�توجه�بوده�
بشریت،� دستاورد� بزرگترین� می�رسد� نظر� به� اما� است�
عمدتا� اعالمیه� این� است� بشر� حقوق� جهانی� اعالمیه�
جهت�جلوگیری�از�تبعیض�و�نژاد�پرستی�تهیه�شده�و�
موارد�بسیاری�از�جمله�برده�داری�را�که�تا�دویست�سال�
پیش�کاری�مرسوم�از�ابتدای�تاریخ�بود�لغو�کرده�است��
اصولی�که�رعایت�آن�مستلزم�برابری�زن�و�مرد،�سیاه�و�

سفید،�مسلمان�و�بودایی�و�الئیک�می�باشد�
از� برخی� در� هنوز� پیشرفت� همه� این� با� متاسفانه�
کشورها�از�جمله�کشور�عزیزمان�ایران�بسیاری�از�این�
اصول�و�مفاد�رعایت�نمی�شود��اگر�بخواهیم�به�صورت�
جزئی�به�موارد�نقض�شده�حقوق�بشر�در�ایران�بپردازیم�
شاید�به�ده�ها�جلد�کتاب�قطور�نیاز�باشد��اما��در�این�
مقاله�می�خواهیم�به�ریشه�های�فکری�این�تبعیض�به�
صورت�اجمالی�بر�اساس�آنچه�مدعیان�والیت�فقیه�به�

آن�استناد�می�کنند،�بپردازیم�
در� تبعیضات� این� که� دارد� بسیار� افسوس� جای�
وجود� رویه� و� قانون� صورت� به� فقیه� والیت� حکومت�
دارد�و�توسط�این�مدعیان�چاپ�و�نشر�می�شود��گرچه�
ایرانیاِن�بسیاری�مخالف�این�چنین�قوانینی�هستند�ولی�
معترضان�در�برخوردی�خصمانه�مورد�آزار�و�اذیت�قرار�
می�گیرند��شرح�حال�نسرین�ستوده،�نرگس�محمدی،�
نازنین�زاغری�و�بسیاری�دیگر�گواه�این�واقعیت�است�

�
قانون�اساسی�حکومت�والیت�فقیه�فقط�چهار�دین�
افراد�پیرو�غیر� را�به�عنوان�دین�رسمی�می�شناسد�و�
از�این�ادیان�را�جزء�شهروندان�ایرانی�حساب�نمی�کند�
حقوق� از� را� ها� آن� ایم� دیده� بارها� که� همانگونه� و�
شهروندی�محروم�می�کند��عالوه�بر�این�کسانی�که�از�
اسالم�به�یکی�از�سه�دین�دیگر�رسمی�کشور�بپیودند�از�
حقوق�شهروندی�محروم�شده�و�مورد�آزار�و�اذیت�قرار�
می�گیرد��در�طول�تاریخ�انقالب�اسالمی�همواره�بودند�

تغییر� دلیل� به� که� افرادی�
از�کشور� یا� زندانی�شده،� دین�
مواردی،� در� حتی� و� گریخته�

اعدام�شده�اند�
حکومت� اساسی� قانون� در�
والیت�فقیه��از��۱۷۷اصل،��۱۷
اصل�صالحیت�سایر�قوانین�را�
شرعی� موازین� با� مطابقت� به�
که� داده� ارجاع� اسالمی� و�
بررسی� نگهبان� توسط�شورای�
قانون� هم� واقع� در� می�شود��
گذاران�و�هم�قوانینی�که�وضع�
فیلتر� طریق� این� از� می�کنند،�
موازین� مورد� در� که� می�شود�

شرعی�و�اسالمی�توضیحی�در�قانون�اساسی�داده�نشده�
است�

در�تحصیالت�حوزوی�عالی�رتبه�ترین�افراد�می�توانند�
کتابی�را�تحت�عنوان�رساله�تنظیم�نمایند�که�در�واقع�
زندگی� در� اعمال� و� مسائل� جزئی�ترین� به� رساله� این�
انجام� از� باید� مسلمان� فرد� که� می�کند� اشاره� روزمره�
آنها�پرهیز�نماید�و�یا�باید�آن�اعمال�را�انجام�دهد��بر�
این�اساس،�اعضای�شورای�نگهبان�را�که�توسط�همین�
بررسی� با� می�توان� دیده�اند،� آموزش� حوزوی� سیستم�
تشخیص� نحوه� معیارهای� به� رساله�ها� این� اجمالی�
شورای�نگهبان�از�قانون�و�مغایرت�آن�با�موازین�شرعی��

پی�برد�
افراد� از� متعددی� رساله�های� که� است� ذکر� به� الزم�
ها� رساله� از��9۵درصد� بیش� ولی� دارد� مختلف�وجود�
عمدتاً�شبیه�همدیگر�هستند���در�این�رساله�ها�موارد�
حقوق� جهانی� اعالمیه� ناقض� که� دارد� وجود� بسیاری�
بشر�و�در�نتیجه�آن�موجبات�تبعیض�علیه�بشر�را�فراهم�

می�کند�
موازین� با� بخواهند� نگهبان� شورای� اگر� واقع� در�
شرعی�قیاسی�داشته�باشند�به�احتمال�زیاد�معیار�آنها�
از�همین�موارد�نقض�حقوق�بشر�صورت�خواهد�گرفت��
در�ادامه�می�خواهیم�به�بررسی�اجمالی�رساله�روح�اله�
خمینی�و�برخی�از�موارد�نقض�حقوق�بشر�در�این�رساله�

بپردازیم�
افراد� در� خمینی� آقای� رساله� از� بندهایی� مطالعه�
مختلف�احساسات�مختلفی�را�برمی�انگیزد��برای�برخی�
برخی� برای� و� تأسف�بار� دیگر� برخی� برای� طنزگونه،�
دیگر�جزء�مسایل�عادی�محسوب�می�شود��منبع�مورد�
استفاده�جهت�رساله�روح�اله�خمینی�از�سایت�منصوب�
به�رهبر�کنونی�انقالب�اسالمی،�علی�خامنه�ای�می�باشد�
آقای� العباد� نجات� نیز� استفاده� مورد� دوم� منبع�
خمینی�است�که�به�مانند�رساله�وی�با�توضیحات�بیشتر�
در�برخی�احکام�می�باشد�که�موارد�آن�با�ذکر�مساله�و�

فصل�آن�مشخص�می�شود��
اول:بول�� است:� چیز� یازده� نجاسات� �-۸3 مسأله� � �
پنجم:خون�� چهارم:مردار�� سوم:منی�� دوم:غائط��
نهم:شراب�� هشتم:کافر�� خوک�� هفتم:� ششم�:سگ�

دهم:فّقاع��یازدهم:عرق�شتر�نجاست�خوار���
��مساله�۱06ـ���کافر�یعنی�کسی�که�منکر�خدا�است،�
یا�برای�خدا�شریک�قرار�����می�دهد،�یا�پیغمبری�حضرت�
خاتم�االنبیاء�محمد�بن�عبداهلل�����را�قبول�ندارد،�����نجس�

است�
اعالم� نجس� و�خوک� تمام�حیوانات�جهان�سگ� از�
این� چرایی� درباره� پرسش� بسی� جای� که� است� شده�
موضوع�دارد���به�نوعی�تبعیض�در�حیات�حیوانات�را�نیز�
موجب�شده�است��مقابله�با�نگهداری�سگهای�خانگی،�
وضع�جرایم�سنگین�برای�این�منظور�و�نیز�سگ�کشی�

سگ، خوک و کافِر نجس
رضا�مردانی
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های�اخیر�نیز�به�نوعی�ناشی�از�این�مسئله�می�باشد��اما�
موضوع�دیگر�نجس�اعالم�شدن�شخص��کافر�می�باشد�
که�انسانها�فقط�به�خاطر�عقیده�شخصی�خود�همپای�
اعالم�می�شود�که�نقض�آشکار� دو�حیوان�دیگر�نجس�

مواد��2و��۷اعالمیه�جهانی�حقوق�بشر�می�باشد�
بسیاری� های� محدودیت� و� تبعیض�ها� آن� بر� عالوه�
بر�پیروان�دیگر�ادیان�)بهایی�و�…�(�تحمیل�می�شود��
جلوگیری�از�تحصیل�و�کار�دولتی�و�حتی�ابطال�پروانه�
کسب�آنها�در�سایر�مشاغل�نمونه�های�عینی�در�مورد�

اینگونه�تبعیض�ها�می�باشد�
موضوع�دیگر�آزار�و�اذیت�افرادی�است�که�دین�خود�
تغیر� ابراهیمی� ادیان� ادیان�حتی� سایر� به� اسالم� از� را�
منجر� نیز� اعدام� به� مورد� آزار�در�چندین� این� داده�اند��
شده�است�که�نقض�آشکار�اعالمیه�جهانی�حقوق�بشر�

است�
��مسایل��24۵0�،2449و��24۵4به�مسایل�آمیزش�
جنسی�و�کودک�متولد�شده�از�این�آمیزش�اشاره�دارد�
معاشان� والیت� از� گروه� این� فکری� نمایانگر�سطح� که�

است�
صاحبان  به  آمیز  تبعض  نگاه  موارد  دیگر  از 

عقیده های غیر از اسالم:
��)کتاب�نکاح-�نجات�العباد(�مساله��2۸ـ���نظر�کردن�
به�زنان�اهل�ذمه،�بلکه�همۀ�کفار�مانعی�ندارد،�به�����شرط�

آنکه�خوف�واقع�شدن�در�حرام�نباشد��
کسی� �-۱ مسأله� العباد(� نجات� کشتار�-� )احکام� � �
باید� ببرد� سر� را� حیوانی� و� کند� کشتار� می�خواهد� که�
مسلمان�باشد�؛چه������شیعه�باشد�و�چه�سنی،�پس�کافر�
حرام���� حیوان� آن� گوشت� و� ندارد� فایده� ببرد� سر� اگر�
��می�شود،و�فرقی�نیست�بین�کافر�این�که�یهودی�باشد�یا�

نصرانی�و�از�نواصب�باشد�
قانونی�درباره�ارث�و�میراث�و�تبعیض�دیگر�به�خاطر�

عقیده:
��مساله�2۷۸3ـ���مسلمان�از�کافر�ارث�می�برد�ولی�
کافر�اگرچه�پدر�یا�پسر�میت�باشد�����از�او�ارث�نمی�برد�

  ازدواج کودکان و ازدواج اجباری که در تناقض 
با ماده 16 اعالمیه جهانی حقوق بشر می باشد: 

برای� توانند� ��مساله�23۷۵ـ���پدر�و�جد�پدری�می�
فرزند�نابالغ�یا�دیوانۀ�خود�که�به�����حال�دیوانگی�بالغ�شده�
است�ازدواج�کنند��و�بعد�از�آن�که�آن�طفل�بالغ�شد�یا�
دیوانه�����عاقل�گردید،�اگر�ازدواجی�که�برای�او�کرده�اند�
مفسده�ای�نداشته�نمی�تواند�آن�را�به�����هم�بزند�و�اگر�

مفسده�ای�داشته�می�تواند�آن�را�به�هم�بزند��
�������مساله�24۱0ـ���اگر�کسی�دختر�نابالغی�را�برای�
خود�عقد�کند�و�پیش�از�آنکه�نُه�����سال�دختر�تمام�شود،�
با�او�نزدیکی�و�دخول�کند،�چنانچه�او�را�افضا�نماید�هیچ�

وقت�����نباید�با�او�نزدیکی�کند���
یا�جد�پدری،�طفل�خود� اگر�پدر� ��مساله�2430ـ���

است� زنده� داند� ���نمی� و�� است� دیگری� محل� در� که� را�
بر� درآورد،� کسی� عقد� به� شدن� محرم� برای� مرده،� یا�
و�چنانچه� بودن�حاصل�می�شود،� ���محرم� حسب�ظاهر��
بعداً�معلوم�شود�که�در�موقع�عقد�آن�دختر�زنده�نبوده�
عقد�باطل�است�و�کسانی�که�بواسطۀ�عقد�ظاهراً�محرم�

شده�بودند�����نامحرمند���
دادن� شوهر� در� است� مستحب� 24۵9ـ��� مساله� � �
دختری�که�بالغه�است�یعنی�مکلّف�����شده�عجله�کنند،�
حضرت�صادق���علیه�السالم���فرمودند:�یکی�از�سعادتهای�

مرد�آن�است�که�����دخترش�در�خانۀ�او�حیض�نبیند
)باب�نکاح-�نجات�العباد(

اینکه� از� ��مساله��۱۱ـ���جایز�نیست�وطی�زن�قبل�
بالغ�بشود،�یعنی�نه�سالش�����تکمیل�گردد�و�فرقی�نیست�
بین�اینکه�دائم�باشد�یا�صیغه�و�اّما�بقیه�کارها�از�قبیل���
��بوسه�زدن�و�در�بر�گرفتن�و�چیزهای�دیگر�مانعی�ندارد��
را�نشان�می� ازدواج� از� آنها� باال�سطح�درک� مسائل�
دوران� فکرهای� اینگونه�طرز� بسیار� احتمال� به� و� دهد�
از�خانواده�در� قانون�حمایت� از�تصویب� مانع� جاهلیت�
از� قانون�که�بعد� اولین� نیز�میدانیم� مجلس�می�شود�و�
انقالب��۵۷توسط�سران�رژیم�لغو�شد�قانون�حمایت�از�

خانواده�بود�
به� خود� که� است� غیرانسانی� بقدری� بعدی� مسئله�
تنهایی�می�تواند�موجب�رنجش�خاطر�خواننده�مطلب�

باشد�
����مساله��۱2ـ����اگر�چنانچه�قبل�از�تکمیل�شدن�نه�
نشود،� )پارگی(� افضاء� ���چنانچه� نزدیکی�کرد�� او� با� سال�
افضاء��� اگر� واّما� نیست،� او� بر� دیگری� چیز� گناه� از� غیر�
می� حرام� شود� یکی� حیض� و� بول� راه� اینکه� به� ��شود�
شود�زن�بر�او�همیشه�و�تا�ابد،����و�اّما�اگر�در�اثر�افضاء�

راه�جلو�و�عقب�یکی�شود�احتیاط�واجب�آن�است�که�
با�او�����نزدیکی�نکند���

احکامی در برتری جویی مرد نسبت به زن
��مساله�24۱2ـ���زنی�که�عقد�دائمی�شده�نباید�بدون�
برای� را� خود� باید� و� ���رود،� بیرون�� خانه� از� شوهر� اجازۀ�
هر�لذتی�که�او�می�خواهد،�تسلیم�نماید�و�بدون�عذر�

شرعی�����از�نزدیکی�کردن�او�جلوگیری�نکند��
��مساله�24۱3ـ���اگر�زن�در�کارهایی�که�در�مسالۀ�
پیش�گفته�شد�اطاعت�شوهر�را�����نکند�گناهکار�است�و�
حق�غذا�و�لباس�و�منزل�و�همخوابی�ندارد�ولی�مهر�او�

از�بین�����نمی�رود��
��مساله�2444ـ���اگر�شوهر�در�عقد�شرط�کند�که�زن�
باکره�باشد�و�بعد�از�عقد�معلوم�����شود�که�باکره�نبوده،�می�

تواند�عقد�را�بهم�بزند���
برده داری مشروع است 

یا� غالم� همان� یا� بنده� کردن� آزاد� روزه� کفاره� در�
برده�مد�نظر�است��گویا�این�جماعت�والیت�معاش�به�
اصطالح�عالم�هنوز�نپذیرفته�اند�که�دوران�برده�داری�به�

سر�رسیده�و�در�حال�حاضر�برده�داری�جرم�است��در�
واقع�آزاد�کردن�بنده�)هرچند�در�گذشته�عمل�نیکویی�
است� برده�داری� پذیرفتن� نوعی� به� می�شد(� محسوب�
بشر� حقوق� جهانی� اعالمیه� �4 ماده� با� تناقض� در� که�
برده� فروش� و� عمل�خرید� مسأله��20۵4 در� می�باشد��
مکروه�اعالم�شده�نه�حرام�که�جای�بسی�تأمل�و�تأسف�

دارد��
��مساله�۱660ـ���کسی�که�کفارۀ�روزۀ�رمضان�بر�او�
دستوری� به� یا� ���کند� آزاد�� بنده� یک� باید� است،� واجب�
که�در�مسالۀ�بعد�گفته�می�شود�دو�ماه�روزه�بگیرد،�یا�

شصت�فقیر�را�سیر�کند��
��مساله�20۵4ـ���عمدۀ�معامالت�مکروه�از�این�قرار�
کفن� سوم:� ���قصابی�� دوم:�� فروشی�� بنده� اول:� است:�
فروشی��چهارم:�معاملۀ�با�مردمان�پست��پنجم:�معامله�
کار�خود� که� آن� آفتاب��ششم:� اول� و� ���صبح� اذان�� بین�
را�خرید�و�فروش�گندم�و�جو�و�مانند�اینها�����قرار�دهد��
می� دیگری� که� جنسی� خریدن� برای� که� آن� هفتم:�

خواهد�بخرد�داخل�معامله�����او�شود���
همانطور�که�مشاهده�کردیم�اکثریت�مسائل�مطرح�
شده�در�رساله�به�نوعی�بازدارنده�از�کارهای�منفی�)البته�
به� نسبت� کننده� ترغیب� تا� است� � خودشان(� معیار� با�

کارهای�مثبت�
در�ازدواج�کودکان�و�خردساالن�صدور�مجوز�و�نیز�
می�باشد�� بشر� حقوق� با� درتناقض� آن� به� تشویق� گاها�
نوعی�اختالل�روانی� نشانگر� بازدارنده� از�مسائل� برخی�
)آمیزش�با�حیوانات�و�یا�محارم(�در�مقلدان�این�رساله�
ها�می�باشد��و�به�نظر�می�رسد�که�این�مقلدان�بیشتر�

نیاز�به�یک�روانشناس�دارند�تا�رساله�
در�رساله�به�تفکیک�جامعه�به�قسمت�های�کافر�و�
غیر�کافر�و�نیز�مرد�و�زن�می�پردازد�و�در�این�تفکیک�
ها�امتیازاتی�را�از�کافر�به�خاطر�عقیده�اش�و�خانمها�به�

خاطر�جنسیت�شان�سلب�می�کند�
بهداشتی� مسایل� به� مربوط� نوعی� به� احکام� بیشتر�
و� )غذا� بدن� ورودیهای� )شستشو(،� آب� به� مربوط�
البته� و� ادرار(� و� بدن)مدفوع� خروجی� نوشیدنی(،�
آلت�های�تناسلی�می�باشد��جای�تأسف�دارد�که�در�این�
رساله�ها�اشاره�ای�به�مسائل�انسانی�و�حیاتی�و�عقلی�و�
آزادی�و�کرامت�انسانی�و�تحصیالت�و�کسب�علم�اشاره�

نشده�است�
تقریباً�بیشتر�ایرانیانی�دارای�تحصیالت�آکادمیک�اند�
و�یا�به�نوعی�روشنفکرند�با�پیشینه�آموزشی�و�فرهنگی�
با�محتوای�مذهبی� اینکه� بدون� مذهبی�رشد�کرده�اند�
کرده�اند� معرفی� ما� به� معاش� والیت� آخوندهای� که�
کتاب� آنها� برای� نوعی� به� رساله� بنابراین� باشند�� آشنا�
خواندن� نماز� نحوه� مورد� در� به�خصوص� است� مهمی�
اینکه�بسیاری�دیگر�از� از� و�روزه�داری�و�…�ولی�غافل�
احکام�همانگونه�که�به�چندی�اشاره�شد�ناقض�حقوق�
بشر�است�و�مردم�با�پیشینه�مذهبی�از�این�احکام�اطالع�

نداشته�و�یا�اهمیت�چندانی�نمی�دهند�
حال�سئوال�اینجاست�که�اگر�این�افراد�در�انتخاب�
تناقض� که� برخورند� مواردی� به� خود� روزانه� های�
این� آشکاری�بین�اعالمیه�جهانی�حقوق�بشر�و�رساله�
انتخابی� چه� دارد� وجود� اسالم(� دین� لزوما� )نه� آقایان�
خواهند�داشت؟�شاید�انتخاب�بسیاری�رساله�نباشد�که�
در�اینصورت�وقت�آن�نرسیده�که�اندکی�بیشتر�در�ذات�
این�والیت�معاشان�و�اندیشه�های�آنها�بیندیشید�و�در�
نهایت�به�مقابله�با�این�افکار�و�رژیم�والیت�معاش�حامی�
با� مجتهدان�با�چنین�رساله�هایی�برخیزند؟�سوالی�که�
آن� انسانها�جواب� اندیشه�های� و� ها� آموخته� به� توجه�

برای�هرکسی�متفاوت�است�

  در تحصیالت حوزوی عالی رتبه ترین افراد می توانند کتابی را تحت عنوان 
رساله تنظیم نمایند که در واقع این رساله به جزئی ترین مسائل و اعمال در زندگی 
روزمره اشاره می کند که فرد مسلمان باید از انجام آنها پرهیز نماید و یا باید آن 
اعمال را انجام دهد. رساله های متعددی از افراد مختلف وجود دارد ولی بیش از 95 
درصد رساله ها عمدتاً شبیه همدیگر هستند.  در این رساله ها موارد بسیاری وجود 
دارد که ناقض اعالمیه جهانی حقوق بشر و در نتیجه آن موجبات تبعیض علیه بشر 

را فراهم می کند. 
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تقسیم� و� کردن� تکه� تکه� فرهنگ�ها� در� را� تبعیض�
معنای� اما� کرده�اند�� معنی� آن� اجزاء� به� چیزی� کردن�
غیرُمجاِز� و� ناروا� دادِن� ترجیح� فارسی� در� آن� متداول�
برای� عربی� در� است�� دیگر� بعضی� بر� کسان� بعضی�
واژۀ� از� فارسی� در� تبعیض� متداوِل� معنای� بیان�
»تمییز«�استفاده�می�کنند�که�معنای�تحت�اللفظی�اش�
بازشناختن�و�فرق�گذاشتن�است��تبعیض�در�شکل�های�
گوناگوِن�آن�همیشه�در�جامعه�های�انسانی�وجود�داشته�
و�بعید�به�نظر�می�رسد�که�بتوان�همۀ�شکل�های�آن�را�
از�میان�برد��اما�در�بیشتر�جامعه�های�مدرن�با�جایگیر�
شدن�یک�رشته�ارزش�ها�و�آرمان�های�مشترک�در�میان�
از� بعضی� کوشیده�اند� فرصت�ها«� »برابری� مانند� مردم�
شکل�های�تعریف�پذیِر�تبعیض�را�زیر�عنوان�رفتارهایی�
ناپذیرفتنی�و�دور�از�عقل�از�میان�ببرند�و�حتی�قوانینی�
برای�کیفر�دادن�تبعیض�گران�وضع�کنند��برای�مثال،�در�
بسیاری�از�کشورهای�غربی�تبعیض�نژادی�و�جنسّیتی�را�
دست�کم�در�ظاهر�و�به�صورت�رسمی�)ُفرمال(�محکوم�
می�کنند��به�عبارت�دیگر،�در�آن�کشورها�برابری�نژادی�
و�جنسیتی�اصل�یا�ارزش�پذیرفته�ای�است�و�قانون�هایی�
کاربسِت� در� اینکه� کرده�اند�� وضع� آن�� رعایت� برای�
کارشکنی�هایی� چه� متخلفان� مجازاِت� و� قانون�ها� آن�
که� اندازه� همین� است�� جداگانه�ای� موضوع� می�شود،�
جامعه�ای�به�درجه�ای�از�پختگی�و�متانت�رسیده�باشد�
که�نهادهای�رسمی�اش�تبعیض�نژادی�و�جنسیتی�را�به�
آن� که� است� مهمی� گام� محکوم��کنند،� ُفرمال� صورت�

جامعه�توانسته�است�به�پیش�بردارد�
»ما«ی دینی وتبعیض در حق پیروان دین های 

دیگر
انسانی� جامعه�های� در� تبعیض� گوناگوِن� شکل�های�
سرچشمه�های�گوناگون�دارند��برای�مثال،�ریشۀ�تبعیض�
یا� را�در�یک�جامعه� یا�چند�دین� پیرواِن�یک� در�حق�
کشور�در�درجۀ�نخست�در�باورهاِی�دینی�فرمانروایان�و�
بیشینۀ�باشندگاِن�آن�کشور�باید�جست��این�نوع�تبعیض�
از�روزگار�باستان�تا�امروز�همیشه�در�جامعه�های�انسانی�
وجود�داشته،�زیرا�فرمانروایان�مشروعیت��قدرِت�خود�
نظام�بخش� گونه�ای� به� دین�ها� و� می�گرفتند� دین�� از� را�
نام� به� تاریخ� در� را� کشتارها� از� بسیاری� بودند�� جامعه��

بتوان� شاید� کرده�اند�� دین�
تبعیض� گذشته� در� که� گفت�
تبعیض� هر� از� بیش� دینی�
انسانی� جامعه�های� در� دیگری�
بود�� پذیرفته� حتی� و� رایج�
از� را� آدمیان� امپراتوری�ها� در�
دینی�شان� وابستگی�های� روی�
و� می�کردند� بندی� دسته�
در� می�شناختند�� باز� هم� از�
دین� پیرواِن� ساسانیان� زمان�
زرتشتی�را�»ایرها«�یا�»ایران«�
به�غیرزرتشتیان� و� می�نامیدند�
در� »ایرها«� می�گفتند�� انیران�
زرتشتی� عرب�های� برگیرندۀ�

نیز�بودند،�مانند�طایفۀ�»بنوالعم«�و�گروه�هایی�از�قبیلۀ�
بزرگ�»بنی�تمیم«�که�به�دین�زرتشتی�گرویده�بودند��
رواج� از� پس� را� تسمیه� یا� نام�گذاری� این� زرتشتیان�
را�که�مسلمان� و�کسانی� نیز�حفظ�کردند� اسالم� دین�
ایرانیکا،� می�شدند�»انیران«�می��خواندند�)نگاه�کنید�به�

مقالۀ�انیران(�
نیز� هخامنشیان� از� مانده� جا� به� کتیبه�های� در�
اهورامزدا� دودمان� آن� پادشاهان� برای� که� می�بینیم�
خدایی�همه-��جا-�حاضر�بوده�است��قادر�مطلقی�که�نه�
تنها�سرچشمۀ�مشروعیت�آن�پادشاهان�بلکه�الهامبخش�
ادارۀ� حتی� و� جنگ�ها� کشورگشایی�ها،� کشتارها،�
سرزمین�های�زیر�فرمانشان�بود���داریوش�اول�معروف�به�
داریوش�بزرگ�در�کتیبۀ�بیستون�)که�به�گفتۀ�مورخان�
می�گوید:� آغاز� همان� از� است(� تاریخی� بی�نظیر� منبع�
اهورامزدا� �: یا� هستم�� شاه� اهورامزدا� خواست� به� من�
دیگران� با� که� در�جنگ�هایی� او� داد�� من� به� را� شاهی�
اهورامزدا�دستور�می�گیرد��درجنگ� از� می�کند�همواره�
به� می�گذرد،� دجله� از� اهورامزدا� خواست� به� بابلیان� با�
می�دهد� را�شکست� بابل� فرمانروای� اهورامزدا� خواست�
و�به�خواست�اهورامزدا�بابل�را�می�گشاید��او�شورش�ها�
اینکه� اهورامزدا�فرومی�نشاند��جالب� به�خواست� نیز� را�
سرکوب� خوزستان� در� را� خوزی�ها� شورش� وقتی�
اهورامزدا� و� بودند� بدپیمان� آنان� می�گوید:� می�کند�

برای� لشکرکشی�اش� از� وقتی� یا� نمی�پرستیدند�� را�
سرکوب�سکاها�یاد�می�کند،�می�گوید:�آنان�اهورامزدا�را�

نمی�پرستیدند��من�اهورامزدا�را�می�پرستیدم�
در�زمان�ساسانیان�موبدان�زرتشتی�پیروان�دین�های�
دیگر�را�بی�رحمانه�شکنجه�می�کردند��آرتور�کریستن�سن�
در�کتاب�»ایران�در�زمان�ساسانیان«�با�استناد�به�منابع�
آن�شکنجه�ها� از� ایران�شناسان� پژوهش�های� و� تاریخی�
سخن�گفته�است��»در�زمان�تعقیب�عیسویان،�بزرگان�
مسیحی�را�َرْجم�)سنگسار(�می�کردند��در�زمان�یزدگرد�
دوم�دو�راهبۀ�مسیحی�را�مصلوب�کرده،�هم�چنان�بر�دار�
سنگسار�کردند��چند�نفر�از�عیسویان�را�زنده�در�دیوار�
پیل،� پای� زیر� در� مجرمان� تن� ساییدن� ��)…( نهادند�
نیز�دیده�شده،� از�آن�در�دورۀ�اسالمی� که�نمونه�هایی�
ترساندن� برای� ��)…( داشت� رواج� ساسانیان� عهد� در�
را� شکنجه� مختلف� ادوات� و� آالت� عیسوی� متهماِن�
در�برابر�چشم�آن�ها�می�گستردند��زندانیان�را�گاهی�با�
انگشت�بِنِصر�)انگشت�میانۀ�انگشت�کوچک�و�وسطی(�
می�آویختند��و�گاهی�واژگون�و�گاهی�بایک�پا�سرنگون�
گاو� پی� از� بافته� تازیانه�هایی� با� و� می�کردند� دار� بر�
می�زدند��در�زخم�ها�سرکه�و�نمک�و�انقوزه�می�ریختند��
اندام�آن�بینوایان�را�یک�یک�قطع�می�کردند�و�پوست�
سرشان�را�می�کندند��گاهی�پوست�چهره�را�از�پیشانی�تا�
چانه�برمی�داشتند�و�گاهی�پوست�دست�و�پشت�آن�ها�را�
می�بریدند�و�سرب�گداخته�در�گوش�و�چشم�می�ریختند�

»ما« تافتۀ جدابافته  ایم؛ هویت و تبعیض
علیرضا�مناف�زاده
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و�زبان�را�می�کندند��گردن�یکی�از�شهدای�عیسوی�را�
سوراخ�کردند�و�زبان�او�را�از�آن�سوراخ�بیرون�کشیدند«�
ساسانیان«،� زمان� در� »ایران� �: کریستن�سن� آرتور� �(
ترجمۀ�رشید�یاسمی،�نشر�چهارم،�۱36۸،�ص�4۱۵(�

با�مطالعۀ�تاریخ�مسیحیت،�یهودیت�و�اسالم�می�بینیم�
نیز� دین�ها� آن� برپیشانی� تبعیض� و� خشونت� داغ� که�

یا� این� مقدس� متن�های� اینکه� گفتن� با� است�� خورده�
آن�دین��تبعیض�دینی�را�توصیه�نکرده��اند،�نمی�توانیم�
واقعیت�های�مّسلم�تاریخی�را�انکار�کنیم�و�خشونت�و�
تبعیض�هریک�از�آن�دین�ها�را�در�حق�پیروان�دین�های�
دیگر�به�فراموشی�بسپاریم��هویت�های�دینی�به�طور�کلی�
طردکننده�و،�به�عبارت�ساده�تر،�نفی�کننده��یا�منفی�اند��
را� دیگر� دینی� خود،� جز� که� یافت� نمی�توان� را� دینی�
ارزش� سلسله� یک� پیروانشان� به� دین�ها� بداند�� برحق�
عرضه�می�کنند��ارزش�های�دینی�مایۀ�یگانگی�مؤمنان�
به� گروندگاِن� جامعه��اند�� بخش� وحدت� عبارتی،� به� و،�
یک�دین�می�توانند�آن��ارزش�ها�را�به�آسانی�از�آن�خود�
اعضای� میان� در� که� بودند� دین�ها� گذشته� در� بدانند��
جامعه�احساس�یگانگی�ایجاد�می�کردند��فرمانروایان�به�
کمک�روحانیان�و�کارگزاراِن�دین�مردم�را�به�دین�خود�
دین� پذیرش� به� زور� به� را� آنان� گاه� و� فرامی�خواندند�
قلمرو� در� دیگر� دینِی� جماعت�های� وامی�داشتند�� خود�
آن�فرمانروایان�یا�تار�و�مار�می�شدند�و�یا�به�حقوق�نابرابر�

با�جماعِت�دینی�حاکم�تن�می�دادند�
می�پرداخت� خراج� باید� ِذّمی� کافر� اسالم� بالد� در�
کتاب� اهل� ِذّمی� کافران� می�گفتند�� ِجزیه� آن� به� که�
ِذّمه� و�شرایط� درمی�آمدند� اسالم� زینهار� در� که� بودند�
معرب� »ِجزیه«� که� بدانیم� نیست� بد� می�پذیرفتند�� را�
»ِگْزیَت«�فارسی�است�و�ساسانیان�این�خراج�را�به�جز�
اشراف،�خاندان�های�بزرگ،�نظامیان،�مرزبانان،�منشیان�
و�کارمندان�دیوانی�که�همه�زرتشتی�بودند�از�همۀ�مردم�
از�دادن� را� این�گروه�ها� پادشاهان�ساسانی� می�گرفتند��
ِگْزیَت�معاف�کرده�بودند��درواقع،�فرمانروایاِن�مسلمان�
به� و� گرفتند� ساسانیان� از� را� جزیه� یا� ِگْزیَت� ترتیب�
صورت�دیگری�درآوردند�و�آن�را�تنها�از�ِذّمی�ها�گرفتند�

غروب دین ها و ظهور »من« فردی
با�آغاز�عصر�مدرن�افراد�رفته�رفته�از�قید�و�بندهای�
سنتی��آزاد�شدند��در�جهان�مدرن�دین�ها�بخش�بزرگی�
از�کارکردهای�اجتماعی�و�سیاسی�شان�را�از�دست�دادند�
در� یگانگی� احساس� گذشته� مانند� نتوانستند� دیگر� و�
میان�مردم�ایجاد�کنند��در�قرن�هیجدهم�میالدی�برای�
غربی� جامعه�های� در� »شخص«� مفهوم� بار� نخستین�
ظاهر�شد،�چنان�که�وقتی�از�کسی�با�عنوان�»شخص«�
است� او�یک�»شخص«� که� و�می�گفتند� یاد�می�کردند�

است�� فردی� آزادی� دارای� او� که� بود� این� منظورشان�
از� مستقل� یعنی� نفس� به� قائم� را� او� باید� بنابراین،�
وابستگی�هایش�در�نظر�می�گرفتند��مفهوم�»شخص«�به�
معنای�امروز�آن�در�فارسی�و�عربی�نیز�رایج�نبود��برای�
به�چشِم� مثال،�هنگامی�که�سعدی�می�گفت:�شخصم�
خجلت� سر� باطنم� ُخبِث� وز� خوب�منظرست/� عالمیان�

فتاده�پیش،�منظورش�به�هیچ�وجه�»شخص«�به�معنای�
امروز�آن�نبود��در�این�شعر�»شخص«�به�معنای�پیکر،�
جسم�و�تن�آدمی�است��اگر�متن�های�کهن�فارسی�را�
به�دقت�بخوانیم�می�بینیم�که�در�آن�ها�»شخص«�را�به�
معنای�کالبد�و�جسم�و�هیکل�یا�به�معنای�فرد�نامعلوم�
و�آدمی�ناشناس�به�کار�برده�اند��در�حالی�که�امروز�وقتی�
او�یک�»شخص«� می�گوییم� از�کسی� گفتن� در�سخن�

است،�درواقع،�به�هویت�فردی�او�اشاره�می�کنیم�
که� است� فردی� هویت� و� شخص� آمدِن� پدید� با�
نشیِب� و� فراز� روایتگِر� تا� می�کند� ظهور� »ُرمان«�
ُرمان� باشد�� فردیت� از� برخوردار� انسان�های� زندگانِی�
فردی� هویت� با� »فرد«� شخصِی� تجربه�های� روایِت�
نمی�توان� را� فردی� چنین� شخصِی� تجربه�های� است��

آمدِن� پدید� درواقع،� فروکاست�� دیگران� تجربه�های� به�
است�� فردی� شکل�گیرِی��هویت� معنای� به� »شخص«�
عناصر� که� ندارد� نیازی� خود� تعریف� برای� »شخص«�
از� بکشد�� بیرون� جمعی� هویت� از� را� هویتش� سازندۀ�
این�پس�رفتار�انسان�ها�را�دیگر�نمی�توان�با�منظومه�های�
عقیدۀ� به� داد�� توضیح� آرکه�تیپی� قصه�های� و� حماسی�
هگل�ذات�انسانِی�فرد�در�»خودآگاهی«�او�نهفته�است��

فلسفی� و� اقتصادی� »دست�نوشته�های� در� مارکس�
ازخودبیگانگِی� هرگونه� هگل� از� پیروی� به� �»۱۸44
این� می�دانست�� خودآگاهی� بیگانگی� را� آدمی� وجدان�
نیز�مطرح� دیگری� به�صورِت� می�توان� را� مارکس� ایدۀ�
از�هویت�فردی�بی�بهره�است� کرد�و�گفت:�هر�آن�که�
البته�برای�مارکس�سوژه��)یا� نمی�تواند�خودآگاه�باشد��
فاعل�شناسایی(�ُکنشگر�اخالقی�نیست�که�حامل�یک�
رشته�خواسته�های�هنجارمند�باشد،�بلکه�حامل�غایتی�

عقالنی��است�و�در�راه�منافع�معینی�گام�برمی�دارد�
)یا�دیگری�ها(� برابر�غیریت�ها� در� اما�چون�هویت�ها�
شکل�می��گیرند،�یکی�از�دغدغه�هاِی�اصلی�فرد�همواره�
به� را� او� »هویت«� یا� فردیت� دیگران� که� است� این�
»پدیدارشناسی� کتاب� در� هگل� بشناسند�� رسمیت�
روح«�دربارۀ�مفهوم�»ارج�شناسی«�)خواست�به�رسمیت�
شناخته�شدن(�به�تفصیل�سخن�گفته�است��به�گفتۀ�
)افراد(�بخش� ارج�شناختی�میان�سوژه�ها� رفتارهای� او،�
به� می�دهد�� تشکیل� را� آنان� روحی«� »هستی� اصلی�
اساسِی� جزء� برخوردها� و� رفتارها� این� دیگر،� عبارت�
محیطی� جدایی�ناپذیر� عنصِر� نیز� و� افراد� شخصیت�
به� خواست� می�کنند�� زندگی� آن� در� افراد� که� هستند�
است�� هستی�شناختی� نیازی� شدن� شناخته� رسمیت�
عبارت� به� نیستند�� خودبسنده� فردی� هویت�های� زیرا�
دیگر،�هویت�های�فردی�به�خودی�خود�غایت�و�معنایی�
ندارند�و�زمانی�معنا�پیدا�می�کنند�که�دیگران�آن�ها�را�به�
رسمیت�بشناسند��درواقع،�با�ارج��شناسِی�دیگران�است�
که�هویت�»من«�کامل�می�شود��اما،�برای�آنکه�»دیگری«�
هویت�فردی�من�را�به�رسمیت�بشناسد،�او�نیز�باید�مثل�
من�یک�»شخص«�باشد��یعنی�مانند�من�یک�»سوژه«�
باشد�و�در�این�مقام�از�همان�حقوقی�برخوردار�باشد�که�
من�برخوردارم��بدین�سان،�تفّرد�و�تمایزی�که�»من«�با�
بودم�در� ثابت�کردنش� ساختن�هویت�فردی�ام�در�پی�
با�»دیگران«�همانند�و� از�میان�می�رود�و�»من«� عمل�
همسان�می�شوم��البته�این�همسانی�از�جنس�همسانِی�
درواقع،� نیست�� پیش�مدرن� جامعه�های� در� دینی�
یگانگی�و�همسانی�دو�وجه�متناقض�»فردیت«�مدرن�را�

تشکیل�می�دهند��»فرد«�در�جهان�مدرن�ناگزیر�است�
سراسر� بکشد�� دوش� به� را� آزاردهنده� تناقض� این� بار�
اینهمانی� ایدئولوژی� گسترِش� تاریخ� مدرنیته،� تاریخ�
زندگِی� شیوه�های� جا� همه�� مدرنیته� است�� همسانی� و�
دیگرگونه�را�از�میان�می�برد��پیوندهای�سازمنِد�سنتی�
و�می�کوشد� را�می�شکند� را�می�گسلد��ساختار�خانواده�
تفاوت�ها�از�جمله�تفاوت�جنسیتی�را�از�میان�بردارد��اما�

با غروب دین ها و ازهم پاشِی »ما«ی دینی دولت- ملت ها سر برمی زنند و 
هم زمان هویت های ملی ساخته می شوند تا رشتۀ پیوند میان مردمی باشند که از 
حالِت توده وار و انبوه آدمیاِن ناشناس درمی آیند و تبدیل به »شخص«  می شوند. از 
سوی دیگر، قدرت سیاسی منبع مشروعیتش را از دست می دهد و باید آن را در جای 
دیگری جز دین جست و جو کند. چنین است که ناسیونالیسم پا به هستی می گذارد. 
وظیفۀ آن در غیاب دین از سویی مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی است و از 
سوی دیگر، ایجاد احساس »یگانگی« در میان مردم است. درواقع، همان وظیفه ای را 
که دین  در جهان کهن و پیش مدرن به عهده داشت، ناسیونالیسم  به عهده می گیرد. 
ناسیونالیسم به نوعی دیِن سکوالر است. در ناسیونالیسم »ما«ی دینی جای خود را 

به »ما«ی ملی می دهد.

تبعیض در شکل های گوناگوِن آن همیشه در جامعه های انسانی وجود داشته 
بیشتر  در  اما  برد.  میان  از  را  آن  همۀ شکل های  بتوان  که  می رسد  نظر  به  بعید  و 
جامعه های مدرن با جایگیر شدن یک رشته ارزش ها و آرمان های مشترک در میان 
مردم مانند »برابری فرصت ها« کوشیده اند بعضی از شکل های تعریف پذیِر تبعیض را 
زیر عنوان رفتارهایی ناپذیرفتنی و دور از عقل از میان ببرند و حتی قوانینی برای 
کیفر دادن تبعیض گران وضع کنند. برای مثال، در بسیاری از کشورهای غربی تبعیض 
نژادی و جنسّیتی را دست کم در ظاهر و به صورت رسمی )ُفرمال( محکوم می کنند. 
می شود،  کارشکنی هایی  چه  متخلفان  مجازاِت  و  قانون ها  آن  کاربسِت  در  اینکه 

موضوع جداگانه ای است.
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نابرابری�های�کمیتی�مانند�»قدرت�خرید«�یعنی�امکاِن�
راه�یافتن�به�شیوۀ�زندگِی�متداول�را�تشدید�می�کند��به�
در� می�افزاید�� طبقاتی� اختالف�های� بر� ساده�تر،� عبارت�
چنین�اوضاع�و�احوالی�چگونه�می�توان�به�جامعه�وحدت�

بخشید�و�در�میان�مردم�احساس�یگانگی�ایجاد�کرد؟
ظهور دولت- ملت ها و شکل گیری »ما«ی ملی
با�غروب�دین�ها�و�ازهم�پاشِی�»ما«ی�دینی�دولت-�
ملت�ها�سر�برمی�زنند�و�هم�زمان�هویت�های�ملی�ساخته�
می�شوند�تا�رشتۀ�پیوند�میان�مردمی�باشند�که�از�حالِت�
توده�وار�و�انبوه�آدمیاِن�ناشناس�درمی�آیند�و�تبدیل�به�
»شخص«��می�شوند��از�سوی�دیگر،�قدرت�سیاسی�منبع�
مشروعیتش�را�از�دست�می�دهد�و�باید�آن�را�در�جای�
که� است� چنین� کند�� جو� و� جست� دین� جز� دیگری�
ناسیونالیسم�پا�به�هستی�می�گذارد��وظیفۀ�آن�در�غیاب�
قدرت�سیاسی� به� بخشیدن� از�سویی�مشروعیت� دین�
در� »یگانگی«� احساس� ایجاد� دیگر،� سوی� از� و� است�
میان�مردم�است��درواقع،�همان�وظیفه�ای�را�که�دین��در�
جهان�کهن�و�پیش�مدرن�به�عهده�داشت،�ناسیونالیسم��

به�عهده�می�گیرد�
در� است�� سکوالر� دیِن� نوعی� به� ناسیونالیسم�
ناسیونالیسم�»ما«ی�دینی�جای�خود�را�به�»ما«ی�ملی�
می�دهد��در�ساحِت�»ما«ی�ملی�است�که�»ارج��شناسی«�
به� همسانانش� را� فردی«� »من� و� می�شود� امکان�پذیر�
باهمستاِن� در� ما� »مِن«� درواقع،� رسمیت�می�شناسند��
ملی�که�به�آن�وابسته�ایم�شکل�می�گیرد��سازندگان�و�
سازندۀ� عناصر� از� بسیاری� ملی«� »هویت� پردازندگاِن�
هویِت�جمعی�جدید�را�با�تفسیرها�و�تعبیر�های�به�ظاهر�
می�گیرند�� پیشینیان� جمعی«� »هویت�های� از� عقالنی�
برای�مثال،�حماسه�های�جمعی�و�قصه�های�آرکه�تیپی�
انگیزه�ها�و�هدف�های� با� را�که�آفرینندگانشان�آن�ها�را�
به� تفسیر�های� و� تعبیر� با� بودند،� آورده�� پدید� دیگری�
تبدیل� ملی� هویت� سازندۀ� عناصر� به� عقالنی� ظاهر�
هویت� ساختن� برای� که� نیست� ملتی� هیچ� می�کنند��
باشد�� نگرفته� کمک� پیشینیان� اسطوره�های� از� ملی�
منابع� �، برگزیده� »مردمان� کتاب� در� اسمیت� آنتونی�
مقدس�هویت�ملی«�)آکسفورد،�2003(�به�تفصیل�به�
است� اشتباه� او،� گفتۀ� به� است�� پرداخته� موضوع� این�
اگر�گمان�کنیم�که�»هویت�جمعی«�را�در�عصر�مدرن�
به� ارزش�های�سیاسِی�مجّرد�ساخت،� با� می�توان�صرفاً�

فداکاری� ارزش�ها� آن� راه� در� مردم� بخواهند� اگر� ویژه�
کنند�

در�دو�جنگ�جهانی�نیمۀ�اول�قرن�بیستم،�مردمان�
را�با�تکیه�بر�وابستگی�های�ملی�شان�بسیج�کردند�و�نه�
وابستگی�های�طبقاتی�شان��بنابراین،�پردازندگاِن�هویت�
ندارند� این� جز� چاره�ای� گوناگون� ملت�های� میان� در�
افسانه�ها،� اسطوره�ها،� از� ملی«� در�ساختن�»هویت� که�
کمک� جعلی� تاریخ� حتی� و� حماسی� منظومه�های�

بگیرند��بی�جهت�نیست�که�جست�و�جوی�علمی�برای�
خاموش� جهت� در� کوشش� را� تاریخی� حقیقت� یافتن�
با� جماعت�ها� و� گروه�ها� می�دانند�� ملی«� »حس� کردن�
بازنمود�ها�و�تصویر�های�خیالِی�جمعی�شکل�می�گیرند�و�

به�حیات�خود�ادامه�می�دهند��می�توان�گفت�حتی�انکار�
وابستگی�به�یک�کشور�یا�یک�ملت�به�نوعی�تصدیق�آن�

وابستگی�ست�
پروبلماتیک هویت ملی

دوران�شکوفایی�دولت-�ملت�ها�چندان�بلند�نیست��
نفس� از� درازمدت� در� آن�ها� که� گفت� بتوان� شاید�
بر� تکیه� با� طوالنی� مدتی� نمی�توانند� اوالً� می�افتند��
خود� حیات� به� خیالِی�جمعی� تصویر�های� و� بازنمود�ها�
یگانگی� حس� جامعه� اعضای� میان� در� و� دهند� ادامه�
مدرن� جهان� در� خیالی� تصویرهای� زیرا� کنند�� ایجاد�
عقالنی� تفکر� و� علمی� پژوهش� منطق،� فشار� زیر�
سالۀ� �2۵00 جشن�های� فرومی�ریزند�� چندی� از� پس�
به� از�آن�جشن�ها� را� اقبال�مردم� میزان� و� شاهنشاهی�

خاطر�بیاورید�
دلیل� به� مدتی� از� پس� ملت�ها� دولت-� آنکه� دوم�
سرشت�تصنعی�شان�ساختار�مجرد�و�بوروکراتیک�پیدا�

می�کنند�و�از�زندگِی�واقعِی�مردم�دور�می�شوند�
کشورهای� در� ویژه� به� ملت�ها� دولت-� آنکه� سوم�
پهناور�با�تنوع�گستردۀ�قومی�نمی�توانند�همۀ�گروه�های�
قومی�را�در�باهمستاِن�ملی�ادغام�کنند��و�چون�توانایی�
پذیرش�چندگانگِی�فرهنگی�و�قومی�را�ندارند،�همیشه�

این�است�که�همواره�بر�روی� باشند��مثل� باید�مراقب�
انبار�باروت�نشسته��باشند��ژاکوبینیسم�فرانسوی�نمونۀ�
اعال�و�موفق�ساخت�و�پرداخِت�هویت�ملی�بود�که�بر�
اصل�یکپارچگی�فرهنگی�و�زبانی�و�قومی�تکیه�می�کرد�
خواست�جداکردن�خویش�از�دیگران�و،�به�عبارتی،�
است��همۀ� ملی� بودن«�شالودۀ�هویت�های� »خویشتن�
این� می�دانند�� جدابافته� تافتۀ� را� خود� ملی� هویت�های�
از� بعضی� در� بودن«� »خویشتن� آرزوی� یا� خواست�

می�گیرد� خود� به� پرخاشگرانه� شکل� ملی� هویت�های�
درمی�آید�� دیگران� با� دشمنی� و� ستیز� صورت� به� و�
می�گیرند� تنگ� چنان� را� ملی� هویت� چارچوب� حتی�
که�گروه�های�بزرگی�از�مردم�بومی�در�خاک�کشور�در�

باقی�می�مانند�و�می�توان�گفت� از�آن�چارچوب� بیرون�
که�در�بهترین�حالت�تنها�بخشی�از�جامعه�تصویر�اکنون�
آینۀ�آن�هویت�می�بیند��و�چون� را�در� و�گذشتۀ�خود�
می�شوند،� ساخته� دیگران� هویت� با� پیوند� در� هویت�ها�
قرار� در�روی�هم� رو� به�خود� مردم�خود� از� گروه�هایی�
از� بیرون� در� که� بومیانی� واکنِش� معموالً� می�گیرند��
گام� در� می�مانند،� باقی� ملی� هویت� تنگ� چارچوب�
از� نخست�هویت�سازی�و،�به�عبارتی،�جدا�کردن�خود�
روشن� مثال� دشمنی�� و� ستیز� سپس� و� است� دیگران�
چنین�وضعی�سرنوشت�کشورهایی�مانند�عراق،�سوریه،�

لبنان�و�افغانستان�است�
وقت�ها� بیشتر� و� افتخارات� پایۀ� بر� ملی� هویت�های�
افتخاراِت�ساختگی�یک�قوم�بنا�می�شوند��در�استوارِی�
عناصر�سازندۀ�آن�ها�نباید�چون�و�چرا�کرد�و�اگر�کسی�
ُسست� ملی� هویت� بنای� بزند،� کاری� چنین� به� دست�
می�شود�و�ممکن�است�فروریزد��بنابراین،�تحقیق�تاریخی�
یا� کرد� تعطیل� باید� را� ملی� پرافتخاِر«� »تاریخ� دربارۀ�
تنها�به�آن�دسته�از�پژوهش�های�تاریخی�میدان�داد�که�
نتایجشان�بر�استواری�هویت�ملی�بیفزاید��هویت�ملی،�
چنان�که�می�بینیم،�مشکل�آفرین�و�به�گونه�ای�آبستن�
بحران�است��برای�درآمدن�از�این�وضع�بحران�زا�شاید�
نظام�های�سیاسی�کشورها� نباشد�که� این� چاره�ای�جز�
برابری�سیاسی�شهروندانشان�را�نه�تنها�در�قوانین�شان�
را� بشناسند،�شهروندی� به�رسمیت� نیز� در�عمل� بلکه�
معادل�یک�دستی�شهروندان�ندانند�و�ویژگی�های�زبانی�

و�فرهنگی�مردم�را�محترم�بشمارند�
هویت�های�ملی�بیشتر�وقت�ها�جنبه�قومی�یا�دینی�
درجۀ� در� کشور� یک� که� حالی� در� می�گیرند�� خود� به�
نخست�یک�واحد�جغرافیایی-�سیاسی�است�و�می�باید�
همۀ�باشندگان�آن�با�زبان�ها،�فرهنگ�ها،�سنت�ها�و�حتی�
تاریخ�های�گوناگون�خود�را�شهروندان�آن�کشور�بدانند��
مانند� کشورهایی� دامنگیر� تنها� ملی� هویت� بحران�
عراق�و�ترکیه�و�ایران�و�لبنان�نیست��امروز�کشورهای�
اروپایی�نیز�با�این�بحران�درگیرند��مهر�وعالقه�به�یک�
کشور�و�تاریخ�آن،�چنان�که�مهر�به�یک�شخص،�حّسی�
است�که�به�طوِر�طبیعی�درآدمی�پدید�می�آید�و�می�
توان�آن�را�منتقل�کرد��چنین�حّسی�را�نمی�توان�اراده�
با� را� به�وجود�آورد��چنین�حّسی� کرد�و�در�خویشتن�
زور�و�تحقیر�و�تبعیض�نیز�نمی�توان�در�دیگری�ایجاد�
کرد��اگر�قراراست�این�حس�در�باشندگاِن�یک�کشور�
بیدار�شود،�باید�تعریف�هاِی�فرسوده�و�محدوِد�هویِّت�

ملّی�را�کنار�گذاشت�

در بهترین حالت تنها بخشی از جامعه تصویر اکنون و گذشتۀ خود را در 
آینۀ آن هویت می بیند. و چون هویت ها در پیوند با هویت دیگران ساخته می شوند، 
گروه هایی از مردم خود به خود رو در روی هم قرار می گیرند. معموالً واکنِش بومیانی 
که در بیرون از چارچوب تنگ هویت ملی باقی می مانند، در گام نخست هویت سازی 
و، به عبارتی، جدا کردن خود از دیگران است و سپس ستیز و دشمنی. مثال روشن 

چنین وضعی سرنوشت کشورهایی مانند عراق، سوریه، لبنان و افغانستان است.

هویت های ملی بر پایۀ افتخارات و بیشتر وقت ها افتخاراِت ساختگی یک 
قوم بنا می شوند. در استوارِی عناصر سازندۀ آن ها نباید چون و چرا کرد و اگر کسی 
دست به چنین کاری بزند، بنای هویت ملی ُسست می شود و ممکن است فروریزد. 
برای درآمدن از این وضع بحران زا شاید چاره ای جز این نباشد که نظام های سیاسی 
کشورها برابری سیاسی شهروندانشان را نه تنها در قوانین شان بلکه در عمل نیز به 
رسمیت بشناسند، شهروندی را معادل یک دستی شهروندان ندانند و ویژگی های 

زبانی و فرهنگی مردم را محترم بشمارند. 



51دوره جدید | مرداد و شهریور 1399 | شماره 35

با�توجه�به�نفوذ�تفکر�ضدامپریالیستی�و�ضدآمریکایی�
در� اجتماعی� و� سیاسی� فعاالن� از� بسیاری� ذهنیت� بر�
علیه� اعتراضات� که� نبود� عجیب� افغانستان� و� ایران�
از� شدت� به� و� سرعت� به� آمریکا� در� نژادی� تبعیض�
سوی�محافل�ایرانی�و�افغان�مورد�حمایت�قرار�گرفت��
پوستان� رنگین� مشروع� مطالبات� از� این�حمایت� طبعا�
در�آمریکا�بسیار�مثبت�بود��اما�الزاما�هر�حامی�مبارزه�
علیه�تبعیض�در�آمریکا�با�تبعیض�به�طور�عام�در�ستیز�
توجیه- موارد� بسیاری� در� است� ممکن� بلکه� نیست�
در� تناقض� پرده�ی� باشد�� هم� تبعیض� دیگر� انواع� گر�
گفتار�و�کردار�زمانی�پس�زده�خواهد�شد�که�بخواهیم�
و� اشکال� با� و� گسترده� پدیده�ای� عنوان� به� را� تبعیض�
ابعاد�مختلف�مورد�بررسی�قرار�دهیم��مثال�بسیاری�از�
فعاالن�کمونیست�ما�سال�ها�تبعیض�های�ظالمانه�و�نابودی�
فرهنگ�های�در�اقلیت�در�شوروی�را�انکار�و�یا�توجیه�می-
کردند�و�برخی�هنوز�هم�در�توجیه�آن�می�کوشند��همان�
طور�که�برخی�از�طرفداران�ایرانی�ترامپ�تالش�کردند�
تبعیض�آلود� اندیشه�ی� و� رفتار� از� اخیر� ناآرامی�های� در�
دستگاه�سیاسی�فعلی�آمریکا�دفاع�کنند��آنها�تخریب�
اموال�عمومی�در�برخی�شهرها�را�بهانه�قرار�دادند�تا�از�
برخورد�با�تبعیض�و�عوامل�آن�در�آمریکا�پرهیز�کنند�و�
با�این�انتخاب�ریاکارانه�به�دروغ�پردازان�ماشین�دروغ�

پراکنی�ترامپ�و�اطرافیانش�تبدیل�شدند�
توجیه�تبعیض�اغلب�با�فرار�از�انتقاد�از�خود�رابطه�ی�
را� خود� شمایل� دارند� اکراه� که� کسانی� دارد�� مستقیم�
را� دیگران� معایب� می�توانند� آسانی� به� ببینند� آینه� در�
برجسته�کنند��نوع�دموکراسی�آمریکایی�شاید�شیوه�ی�
مطلوب�بسیاری�از�شیفتگان�دموکراسی�نباشد�اما�به�هر�
حال�و�با�توجه�به�قوانین�آمریکا،�دیر�یا�زود،�موارد�نقض�
قانون�و�اعمال�تبعیض�مورد�بررسی�قرار�خواهد�گرفت�
و�دست�کم�امکان�اعتراض�به�خطاها�و�مظالم�دستگاه�
حاکمه�وجود�دارد��با�این�حساب�جا�دارد�ما�با�شنیدن�
صدای�اعتراض�مردم�آمریکا�بیشتر�نسبت�به�موارد�انبوه�
تبعیض�و�بی�عدالتی�در�جوامع�خود�آگاه�و�حساس�شویم�
و�ستمدیدگان�کشورهای� به�حال�دردمندان� فکری� و�
اسالمی،� جمهوری� رهبر� که� این� باشیم�� داشته� خود�
ابتدایی�ترین� به� بی�اعتنایی�نسبت� از� با�سابقه�ی�طوالنی�

حاکمیت� ایران،� مردم� حقوق�
تبعیض� لحاظ� به� را� آمریکا�
علیه�سیاه�پوستان�مورد�انتقاد�
رییسی� ابراهیم� و� می�دهد� قرار�
از� پیشینه�ی�مشخص�خود،� با�
بی�عدالتی�در�آمریکا�برافروخته�
واقعیت� این� بیانگر� تنها� شده�
مرزهای� از� عبور� که� است�
به� قدرت�طلبی� و� خیره�سری�
ناچار�آدمی�را�به�وادی�وقاحت�

خواهد�کشاند�
از� از�چهل�سال�پس� بیش�
جمهوری� حاکمیت� استقرار�
اسالمی،�مردم�ایران�با�انواع�و�

اقسام�نابرابری�ها�دست�و�پنجه�نرم�می�کنند�که�در�اینجا�
تبعیض� از� وجهی� اما� نیست�� آن�ها� به� پرداختن� مجال�
سیاه�پوستان� علیه� تبعیض� با� مشخصا� که� ایران� در�
مهاجرین� علیه� تبعیض� است� قیاس� قابل� آمریکا� در�
با� تقریبا� آن� عمر� که� است� افغانستانی� پناهجویان� و�
به� توجه� با� است�� برابر� اسالمی� جمهوری� رژیم� عمر�
مورد� در� را� عدالت� اسالمی� که�جمهوری� واقعیت� این�
جز� انتظاری� نمی�توان� نمی�کند� اجرا� ایرانی� شهروندان�
این� از� پناهجویان� و� مهاجرین� به� نسبت� بی�عدالتی�
که� این� است� تاسف� مایه�ی� آنچه� اما� داشت�� رژیم�
زمینه�ی�حق� در� عمدتا� ایران�هم� مدنی� حتا�جامعه�ی�
مهاجرین�و�پناهجویان�افغانستانی�دست�کم�سه�دهه�
سکوت�پیشه�کرد�و�نتوانست�سهم�خود�را�در�این�زمینه�
بر�عهده�بگیرد��حتما�برای�توجیه�این�بی�مسئولیتی�می-
توان�توضیحاتی�ارائه�داد�اما،�با�توجه�به�گستردگی�و�
عمق�ستمهای�روزمره�نسبت�به�پناهجویان�افغانستانی�
انفعال�حیرت�آور�مدعیان�عدالت�در�ایران،�تا�اوایل�دهه�ی�
نود�خورشیدی�را�با�هیچ�منطقی�نمی�توان�توجیه�نمود�
و� ابعاد� ایران� در� افغان�ها� به� نسبت� تبعیض� و� ستم�
اشکال�مختلف�دارد�و�در�سطوح�متفاوت�اعمال�می�شود��
از�این�رو�بسیار�بعید�است�که�یک�ایرانی�هرگز�شاهد�
رژیم� عوامل� سوی� از� افغان�ها� تحقیر� و� تبعیض� اعمال�
جوان� خیلی� قشر� مگر� باشد،� نبوده� خود� هموطنان� و�

سکونت� گذشته� سال� ده� در� که� استان�هایی� در� تنها� و�
افغان�ها�در�آنجا�ممنوع�اعالم�شده�است��قوانین�و�آیین-
که� است� فشارهایی� از� وجه� یک� حکومتی� نامه�های�
روزمره��در�ایران�نسبت�به�افغان�ها�اعمال�می�شود��رژیم�
جمهوری�اسالمی،�به�ویژه�در�ده�سال�اخیر،�سیاست�های�
بسیار�سخت�و�تبعیض�آلودی�را�علیه�مهاجرین�تصویب�
کرده�و�پیش�برده�است��از�سوی�دیگر�عوامل�رژیم�در�
بسیاری�موارد�حتا�پا�را�از�قوانین�ظالمانه�ی�حاکمیت�
هم�فراتر�گذاشته�اند��نمونه�ی�آن�برخورد�ماموران�مرزی�
در�سال�جاری�در�نزدیکی�هرات�بود�که�منجر�به�غرق�
شدن�تعدادی�از�مهاجران�در�رودخانه�ی�هریرود�گردید��
وجه�دوم�تبعیض�علیه�افغان�ها�از�سوی�کارفرمایان�جزء�
در�شاخه�ی� و� کارگاه�های�کوچک� مرغداری�ها،� در� مثال�
افغان�ها� موارد� بیشتر� در� می�شود�� اعمال� ساختمان�سازی�
و� نیستند� برخوردار� ایرانی� کارگران� با� برابر� حقوق� از�
در� افغان�ها� تحقیر� سوم� وجه� نمی�شوند�� بیمه� شامل�
زندگی�روزمره�صورت�می�گیرد�و�شامل�همه�ی�آنان،�حتا�
کسانی�که�مشاغل�و�موقعیت�خوبی�در�جامعه�دارند،�
را�در� زمانی� افغانستانی�ها�که�مدت� از� بسیاری� می�شود��
ایران�زندگی�کرده�اند�در�خیابان،�مدرسه،�بازار،�اتوبوس�
و�مترو�توسط�شهروندان�عادی�مورد�توهین�و�تحقیر�
قرار�گرفته�اند��وادار�کردن�چهار�دانش�آموز�دبستانی�در�
پاکدشت�ورامین�در�زمستان��۱393به�دست�کردن�در�
داخل�توالت،�یکی�از�نمونه�های�چنین�تحقیرهایی،�آن�

از هرات تا یزد
محسن�نکومنش
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هم�از�سوی�یک�آموزگار،�بوده�است�

در�واقع�هر�افغانستانی�که�سال�ها�به�طور�قانونی�در�
ایران�زندگی�کرده�باید�بتواند�تابعیت�ایرانی�بگیرد�اما�
واقعیت�تلخ�این�است�که�این�افراد�نه�تنها�هرگز�شهروند�
ایرانی�به�حساب�نخواهند�آمد�بلکه�حتا�حق�خرید�یک�
موتورسیکلت�و�یا�یک�سیم�کارت�به�نام�خود�را�ندارند��
فراهم�نکردن�امکان�تحصیل�برای�کودکان�و�نوجوانان�
و�حتا�مانع�تراشی�در�مسیر�تالش�های�افراد�و�سازمان-
هایی�که�داوطلب�فراهم�کردن�زمینه�برای�تحصیل�این�
کودکان�بوده�اند�از�زیان�بارترین�سیاست�های�این�رژیم�نه�
تنها�برای�مهاجرین�بلکه�برای�جامعه�ی�ایران�بوده�است��
هر� به� که� نوجوانانی� و� کودکان� تحصیل� از� جلوگیری�
حال�در�ایران�رشد�می�کنند�به�بی�سوادی�یا�کم�سوادی�

بخشی�از�جامعه�می�انجامد�
در� افغانها� علیه� رژیم� جنایات� از� بلندباالیی� لیست�
بی� کرد�� تهیه� می�توان� سال� چهل� این� طی� در� ایران�
اردوگاه�های� در� حکومت� جنایات� از� بسیاری� تردید�
در� ایرانی� شهروندان� علیه� جنایات� مانند� مهاجرین�،�
زندان�ها،�به�بیرون�درز�نکرده�و�ما�از�آنها�بی�اطالعیم��اما�
برای�اثبات�ستم�به�افغانستانی�ها�در�ایران�نیاز�به�مدارک�
و�شواهد�بیشتر�نیست��قوانین�و�شرایط�کار�که�از�سوی�
رژیم�برای�مهاجرین�نوشته�شده�مصداق�بارز�بی�قانونی�و�

نوعی�از�آپارتاید�است�
اداره� سوی� از� آیین�نامه�ای� �۱393 شهریورماه� در�
اتباع�خارجی�وزارت�کار،�رفاه�و�تعاون�اجتماعی�منتشر�
شد�که�محدوده�ی�مجاز�کار�برای�اتباع�افغانستانی�در�
ایران�را�به�چهار�گروه�کاری�منحصر�کرده�است:�گروه�
کوره�پزخانه�ها،�گروه�کارهای�ساختمانی،�گروه�کارهای�
کار�در� زمینه�های� و�سایر�گروه�های�شغلی�� کشاورزی�
جمله� از� پیداست�� عنوانشان� از� شغلی� اول� گروه� سه�
گروه�های� »سایر� چهارم� گروه� عنوان� زیر� که� مشاغلی�
زباله،� امحاء� و� سوزاندن� از� می�توان� آمده�اند� شغلی«�

کار� پزی،� سریشم� حناسایی،� شیمیایی،� مواد� بازیافت�
در�کوره�ی�ریخته�گری�و�کمپوت�سازی�نام�برد��تصویب�
چنین�آیین�نامه�ای�بیانگر�این�نگاه�است�که�در�جمهوری�
اسالمی�ملیت،�قومیت�و�نژاد�معیار�تشخیص�صالحیت�
مشخصا� نگاهی� تخصص،� نه� و� است� کار� انجام� برای�

نژادپرستانه�
اعالم�رسمی�این�محدوده�ی�شغلی�برای�افغانستانی�ها�
افغانستانی� بود�که�حتا�صدای�شاعر� توهین�آمیز� چنان�
دانشگاه� در� کاظمی� آمد�� در� هم� کاظمی� محمدکاظم�
تحصیل� عمران� مهندسی� رشته�ی� در� مشهد� فردوسی�
کرده�و�از�سال��۱363ساکن�ایران�است��او�در�برخی�
سال� در� و� داشته� شرکت� خامنه�ای� شعرهای� شب� از�
۱39۵به�عنوان�دبیر�علمی�یازدهمین�جشنواره�ی�شعر�
فجر�انتخاب�شد��با�وجود�این�سابقه�و�موقعیت،�شغل�
چوپانی� تذکره�اش� در� کاظمی� محمدکاظم� رسمی�

منظور�شده�است!
سفیدسنگ�نام�اردوگاهی�است�در�نزدیکی�فریمان�
که�گفته�می�شود�می�تواند�تا�ده�هزار�نفر�را�در�خود�جای�
دهد��این�اردوگاه�ویژه�ی�اسکان�مهاجرین�و�پناهجویان�
ضد� کشتار� مورد� دو� کم� دست� هست�� و� بوده� افغان�
انسانی�در�این�اردوگاه�به�وقوع�پیوسته�است،�اولی�در�
سال��۱3۷3و�دومی�در�سال���۱3۷۷کشتار�سفیدسنگ�
اسالمی� جمهوری� رژیم� عوامل� توسط� �۷۷ سال� در�
در� افغانستانی� مهاجر� پیکر� بر� است� عمیق� جراحتی�
تعداد� از� رسمی� آمار� معمول� طبق� متاسفانه� ایران��
قربانیان�این�جنایت�ارائه�نشده�است�اما�تعداد�قربانیان�
را�تا��630نفر�نیز�برآورد�کرده�اند��کشف�واقعیت�ماجرا�
نیست�� ممکن� جنایت� این� عامالن� جز� کسی� برای�
هم� مورد� این� در� احتمالی� مبالغه�ی� مسئولیت� پس�
خالصه�ی� است�� اسالمی� جمهوری� رژیم� عهده�ی� به�
شرایط� به� اعتراض� در� مهاجران� که� است� این� ماجرا�
و� می�زنند� به�شورش� اردوگاه�دست� این� در� غیرانسانی�

نیروی�انتظامی�معترضین�را�بدون�کمترین�مالحظه�ای�
به�گلوله�می�بندد��طبعا�پناهجو�و�مهاجر�افغان�نمی�تواند�
چنین�جنایت�وحشیانه�ای�را�فراموش�کند��وجدان�های�
بیدار�در�جامعه�ی�ایرانی�هم�نمی�توانند�با�هیچ�منطق�و�

توجیهی�از�کنار�این�جنایت�عبور�کنند�
نقطه�ی� را� �۱39۱ فروردین� سیزده� بتوان� شاید�
عطفی�در�چرخش�نگاه�جامعه�ی�مدنی�ایران�به�مهاجر�
افغانستانی�دانست��در�روزهای�پیش�از�سیزده�فروردین�
ورود� اصفهان� در� نوروزی� سفرهای� ستاد� مسئوالن�
روز� در� صفه«� کوهستانی� »پارک� به� افغان� شهروندان�
سیزده�به�در�را�ممنوع�اعالم�کردند��این�خبر�در�رسانه-
وسیعی� انعکاس� کشور� از� خارج� در� زبان� فارسی� های�
تبعیض� و� تحقیر� به� مربوط� اخبار� آن� از� پیش� داشت��
یا� و� نداشت� بازتابی� رسانه�ها� در� یا� افغان� مهاجرین�
جامعه�ی�مدنی�با�بی�اعتنایی�از�کنار�آن�می�گذشت��برای�
نخستین�بار�تعداد�زیادی�از�فعالین�مدنی�در�خارج�از�
کشور�با�صدور�بیانیه�ای�عمل�آپارتایدگونه�ی�نمایندگان�
رژیم�در�اصفهان�را�محکوم�کردند��در�داخل�کشور�هم�
اعتراضاتی�شکل�گرفت�تا�جایی�که�مسئولین�رژیم�هم�

وادار�به�پاسخگویی�شدند�
در�اواخر�سال��۱390دو�رمان�»افغانی«�و�»از�هرات�
بودند�و�کانون�توجه� تا�تهران«�در�سوئد�منتشر�شده�
نسبت� ایران� در� جاری� تبعیض� و� ستم� رمان،� دو� هر�
به�مهاجرین�و�پناهجویان�افغانستانی�بود��شاید�بازتاب�
فارسی� رسانه�های� در� رمان� دو� این� انتشار� گسترده�ی�
زبان�از�عواملی�بود�که�باالخره�زمینه�را�برای�واکنش�
حوادث� و� اصفهان� در� افغان�ها� تحقیر� به� نسبت� وسیع�

مشابه�پس�از�آن�فراهم�آورده�بود�
که� می�آید� نظر� به� طور� این� شتابزده� نگاه� یک� در�
شرایط�مهاجرین�و�پناهجویان�افغانستانی�در�ایران�در�
موارد� برخی� در� شاید� و� نکرده� تغییری� اخیر� سال�های�
در� دارم� اطالع� من� که� جایی� تا� باشد�� شده� هم� بدتر�
اما� است�� نگرفته� انجام� جدی� پژوهشی� زمینه� این�
این�واقعیت�که�اخیرا�بسیاری�از�مهاجرین�از�ایران�به�
افغانستان�بازگشته�اند�می�تواند�بیانگر�دشواری�های�جدید�
برای�پناهجویان�افغان�باشد��شرایط�اقتصادی�و�سیاسی�
اسف�بار�ایران�هم�این�گمان�را�تقویت�می�کند�که�موقعیت�
از� اقتصادی�و�جایگاه�اجتماعی�مهاجران�حتا�ضعیف�تر�
گذشته�هم�شده�باشد��عواقب�سیاست�های�خیره�سرانه�
و�فسادآلود�رژیم�جمهوری�اسالمی�تنها�دامن�کسانی�
وقتی� گرفت�� نخواهد� را� دارند� ایرانی� شناسنامه�ی� که�
که� توده�هایی� نگاه� می�شود� شدیدتر� اقتصادی� تنگنای�
باز�هم� به�مهاجرین� بنیادی�شرایط�عاجزند� از�تحلیل�
اظهارنظرهای� و� سیاست�ها� شد�� خواهد� غیردوستانه�تر�
می�تواند� رژیم� سردمداران� بیگانه�ستیزانه�ی� و� موذیانه�
دشمنی� مرز� تا� را� ناآگاه� توده�های� غیردوستانه�ی� نگاه�
پیش�ببرد��متاسفانه�حتا�بخشی�از�مخالفین�حکومت�
هم�با�ساده�سازی��و�نگاه�شووینیستی�در�تنور�مهاجرسوز�
رژیم�هیزم�توجیه�ریخته�و�می�ریزند��در�کشورهایی�که�
نژادی،� قومی،� تنوع� می�شوند� اداره� دمکراتیک� نظام� با�
می�آید�� به�حساب� امتیاز� یک� کشور� در� دینی� و� زبانی�
عملکرد�رژیم�جمهوری�اسالمی�در�برخورد�با�مهاجرین�
با� می�کند� تالش� که� است� سیاستی� همان� دیگر� روی�
ابزار�سرکوب�اقلیت�های�مذهبی،�زبانی�و�قومی�ایرانی�را�
تضعیف�و�در�نهایت�نابود�کند��طبعا�در�چنین�نگاهی�
پناهنده�سربار�به�حساب�می�آید��در�مقابل�چنین�نگاهی�
یکی�از�وظایف�مهم�مخالفین�حکومت�این�است�تا�در�
قومی�،� تنوع� که� مدرن� اندیشه�ی� انداختن� جا� راستای�
زبانی�و�فکری�را�سرمایه�ی�ملی�می�داند�کوشش�کنند�

اما�وجه�مثبت�تغییر�در�شرایط�مهاجران�و�پناهجویان�

بسیار بعید است که یک ایرانی هرگز شاهد اعمال تبعیض و تحقیر افغان¬ها 
از سوی عوامل رژیم و هموطنان خود نبوده باشد، مگر قشر خیلی جوان و تنها در 
افغان¬ها در آنجا ممنوع اعالم شده  استان¬هایی که در ده سال گذشته سکونت 
روزمره   از فشارهایی است که  آیین¬نامه¬های حکومتی یک وجه  و  قوانین  است. 
در ایران نسبت به افغان¬ها اعمال می¬شود. از سوی دیگر عوامل رژیم در بسیاری 
نمونه¬ی آن  از قوانین ظالمانه¬ی حاکمیت هم فراتر گذاشته¬اند.  را  پا  موارد حتا 
برخورد ماموران مرزی در سال جاری در نزدیکی هرات بود که منجر به غرق شدن 
تعدادی از مهاجران در رودخانه¬ی هریرود گردید. وجه دوم تبعیض علیه افغان¬ها 
از سوی کارفرمایان جزء مثال در مرغداری¬ها، کارگاه¬های کوچک و در شاخه¬ی 
ساختمان¬سازی اعمال می¬شود. در بیشتر موارد افغان¬ها از حقوق برابر با کارگران 
در  افغان¬ها  تحقیر  وجه سوم  نمی¬شوند.  بیمه  و شامل  نیستند  برخوردار  ایرانی 
و  مشاغل  که  کسانی  حتا  آنان،  همه¬ی  شامل  و  روزمره صورت می¬گیرد  زندگی 
موقعیت خوبی در جامعه دارند، می-شود. بسیاری از افغانستانی¬ها که مدت زمانی را 
در ایران زندگی کرده¬اند در خیابان، مدرسه، بازار، اتوبوس و مترو توسط شهروندان 
عادی مورد توهین و تحقیر قرار گرفته¬اند. وادار کردن چهار دانش-آموز دبستانی 
در پاکدشت ورامین در زمستان 1393 به دست کردن در داخل توالت، یکی از نمونه-

های چنین تحقیرهایی، آن هم از سوی یک آموزگار، بوده است.
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در�ایران�را�هم�باید�دید��بعید�می�دانم�شنیدن�روزمره�ی�
ناگوار�در�زمینه�ی�رفتار�جمهوری�اسالمی�و� خبرهای�
افزایش� بر� دلیلی� مهاجرین،� با� ایران� مردم� از� بخشی�
و� باشد� اخیر� سال�های� در� آمیز� خشونت� برخوردهای�
سال�های� در� تنها� افغانستانی� مهاجرین� می�دانم� بعید�
اخیر�زهر�تبعیض�و�تحقیر�در�ایران�را�چشیده�باشند��
قومی،� پیشینه�ی� با� افغانستانی�ها،� از� انبوهی� با� شخصا�
طبقاتی�و�تحصیالت�متفاوت�که�سال�هایی�از�عمرشان�
افغانستان�و� ایران،� ایران�گذرانده�اند�و�امروز�در� را�در�
ارتباط� در� می�کنند� زندگی� جهان� کشورهای� سایر� یا�
بوده�و�هستم�و�تجربیات�بسیار�تلخ�آنان�از�برخوردهای�
ایران�را�شنیده� از�مردم� شرم�آور�عوامل�رژیم�و�برخی�
دالیل� به� امروز� که� است� این� من� گمان� خوانده�ام�� و�
مشخص�حرکات�مردم�و�رژیم�ایران�به�مراتب�بیش�از�
از� بخشی� می�شود�� منعکس� رسانه�ها� در� پیش� ده�سال�
جامعه�ی�ایرانی�به�شدت�نسبت�به�برخورد�حاکمیت�و�
هموطنان�خود�نسبت�به�»ایرانیان�افغانستانی�تبار«�و�یا�
مهاجرین�موقت�حساس�شده�است��حاال�دیگر�بسیاری�
هموطنان� رفتار� تبعیدی� ایرانیان� ویژه� به� ایرانیان،� از�
هر�حرکت� برده�اند�� ذره�بین� زیر� را� مهاجرین� با� خود�
علیه�افغان�ها�رسانه�ای�می�شود�و�واکنش�حامیان�عدالت�
را�به�دنبال�دارد��تردیدی�نیست�که�سرعت�حساسیت�
و� رفته� همنوعانشان� بر� که� ستمی� به� نسبت� ایرانیان�
توجه� باید� اما� باشد�� این� از� بیشتر� می�توانست� می�رود�
داشت�که�سرعت�تغییرات�در�جوامعی�که�در�زمینه�ی�
و� ایران� در� جمله� از� و� عقب��مانده�اند� اجتماعی� علوم�
کار� که� پذیرفت� باید� است�� کند� بسیار� افغانستان،�
با�ناخن�است�� فرهنگی�در�چنین�جوامعی�کوه�کندن�
اهتمام� تبریزی� صائب� نظر� به� استناد� با� کسانی� شاید�
فرهاد�در�کوه�کنی�با�تیشه]۱[�را�ساده�لوحی�بدانند�و�
بالطبع�کوه�کنی�یا�ناخن�را�ابلهانه��اما�مهم�ترین�سالح�
عنصر�روشنفکر�واقع�بینی�است��به�صرف�دشواری�راه�
نمی�توان�ماندن�و�نرفتن�را�توجیه�کرد��جوامع�ایران�و�
افغانستان�در�حال�پوست�اندازی�اند��این�پوست�اندازی�زمان�
است��آخوندهای�خشک- اجتناب�ناپذیر� اما� برد� خواهد�
در� تحول� مانع� نمی�توانند� تنگ�نظرانه�شان� نگاه� با� مغز�
اندیشه�ی�مردم�شوند��اما�روشنفکران�و�مکتب�رفته�های�
افغانستان�هم�می�توانند�به�سرعت�تحوالت�اجتماعی�و�

سیاسی�در�ایران�و�افغانستان�کمک�کنند�
در�جریان�اعزام�جوانان�و�نوجوانان�شیعه�به�جبهه-
سلیمانی،� قاسم� باند� توسط� سوریه� در� جنگ� های�
گسترده� افشاگری� به� دست� فعاالنه� ایرانی� جامعه�ی�
شبکه�های� در� افغانستانی� دوستان� از� بسیاری� اما� زد��
اجتماعی�به�جای�پرداختن�به�ریشه�ها�و�عوامل�عملی�
شدن�چنین�سیاست�زشت�و�ضدانسانی�از�سوی�رژیم�
بسنده� ایرانیان� کل� به� پراکنی� دشنام� به� تنها� ایران،�
کردند��شخصا�لینک�مصاحبه�ای�از�آیت�اهلل�سیدمحمود�
را� افغانستانی� جوانان� که� را،� ارزگانی]2[� هاشمی�
در� بارها� می�کرد� تشویق� سوریه� جنگ� در� شرکت� به�
فیسبوک�منتشر�کردم�و�خواستم�که�در�این�زمینه�هم�
افشاگری�کنند��برداشت�من�این�بوده�و�هست�که�برای�
آخوند�هم- فتوای�یک� هزاره� از�خانواده�های� بسیاری�
قومشان�به�مراتب�ترغیب�کننده�تر�از�فتوای�خامنه�ای�
است�تا�عزیزشان�را،�مثال�با�وعده�ی�اجازه�ی�اقامت�برای�
این� در� متاسفانه� بفرستند�� مرگ� کام� به� بازماندگان،�
زمینه�همکاری�و�همراهی�از�سوی�دوستان�افغانستانی،�
جز�چند�مورد�انگشت�شمار،�ندیدم��البته�تالش�کردم�با�
ارسال�لینک�به�دوستان�در�بی�بی�سی�و�دیگر�رسانه�ها�
این�وجه�ماجرا�را�هم�برجسته�کنم��شوربختانه�دوستانم�
در�بی�بی�سی�هم،�به�جز�یک�مورد،�مرا�با�بی�توجهی�

این� دست� هم� شاید� دادند�� قرار� مرحمت� مورد� کامل�
دوستان�با�توجه�به�سیاست�خبری�این�رسانه�بسته�بود��
به�هر�حال�این�انفعال�دوستان�افغانستانی�و�رسانه�های�
فارسی�زبان�فضای�بیشتری�برای�اظهار�انزجار�برخی�از�
اهالی�افغانستان�نسبت�به�تمامی�ایرانیان�فراهم�آورد�

نیست� پوشیده� افغانستانی� دوستان� از� بسیاری� بر�
بقای� برای� افغانستان� و� ایران� مردم� میان� رابطه�ی� که�
فرهنگی�و�سیاسی�دو�ملت�حائز�اهمیت�است��اصراری�
مورد� را� فرهنگی� و� زبانی� اشتراکات� صرفا� که� نیست�
توجه�قرار�دهیم،�اگرچه�این�وجه�بسیار�مهم�است��اما�
بخش� مشترک� زبان� در� تنها� فرهنگی� اشتراکات� وجه�
خالصه� کشور� دو� در� زبان� فارسی� جامعه�ی� از� بزرگی�
نمی�شود��مگر�ترک�زبان�ها،�کردها،�بلوچ�ها�و�عرب�ها�در�ایران�
مگر� ندارند؟� فرهنگی� اشتراکات� افغانستان� اهالی� با�
احساس� فارسی�زبانان� با� افغانستان� ازبک�های� و� پشتون�ها�
اسالمی� جمهوری� رفتار� اگر� نمی�کنند؟� خویشاوندی�
برخی� غلط� رفتارهای� هم�زمان� و� افغانستان� دولت� و�
ایرانیان�و�افغانها�باعث�دوری�دو�ملت�از�یکدیگر�شود�
طبعا�جریانات�افراطی�در�دو�سوی�مرز�در�اهداف�خود�
جای� به� اختالفات� برجسته�کردن� و� تفرقه�افکنی� برای�
اشتراکات�پیروز�شده�اند��این�نه�مطلوب�جامعه�ی�مدنی�

ایران�است�و�نه�مطلوب�جامعه�ی�مدنی�افغانستان�
داشته� را� فروتنی� این� افغانستان� فرهنگی� جامعه�ی�
جامعه�ی� خدمات� از� گذشته� سال� صد� در� که� است�
را� بهره�مندی� این� و� شود� بهره�مند� ایران� فرهنگی�
از� نتوانسته� ایرانی� جامعه�ی� متاسفانه� آورد�� زبان� به�
قطعا� این� ببرد�� سود� افغانستان� فرهنگیان� توانایی�های�
دلیل� این� به� تنها� اما� است�� ایرانی� جامعه�ی� ضعف�
و� نژادپرستند� ذاتا� ایرانی�ها� که� گرفت� نتیجه� نمی�توان�
یک� کردن� محکوم� نژادپرستی�� به� محکوم� نتیجه� در�
رفتار� توجیه� خود� دل� در� ذاتی� نژادپرستی� به� جامعه�
دارد�� همراه� به� را� جامعه� تنگ�نظر� یا� نژادپرست� بخش�
می�تواند� ایرانیان� از� برخی� نامعقول� و� زشت� رفتارهای�
نژادپرستی�و� آن�ها� از� باشد�که�یکی� دهها�دلیل�داشته�
یا�به�عبارت�بهتر�خودبرتربینی�این�بخش�از�جامعه�ی�
ایرانی�نسبت�به� ایرانی�است��نگاه�و�عملکرد�جامعه�ی�
افغانها�عمدتا�ناشی�از�تنگ�نظری�است�که�خود�از�کمبود�
است� این� غالب� گمان� می�شود�� ناشی� اجتماعی� دانش�
که�اگر�ایرانیان�هم�در�افغانستان�مهاجر�می�شدند�رفتار�
اما� نبود�� ایرانیان� امروز� از�رفتار� بهتر� ایرانی�ها� با� افغانها�
باید�بپذیریم�آنچه�عمال�اتفاق�افتاده�و�نتایج�آن�پیش�
روی�ماست�رفتار�غیرمنطقی�و�غیرانسانی�حاکمیت�و�

بخشی�از�مردم�ما�با�افغان�هاست�
نژادپرستی� اثبات� و� علمی� تحقیق� یک� از� شخصا�
در� نژادپرستی� عدم� اثبات� و� علمی� دالیل� با� ایرانیان�
افغانستان�استقبال�می�کنم�اما�به�نظرم�ادعاها�و�اتهامات�

بی�پایه�از�سوی�هیچ�یک�از�طرفین�دردی�از�مردم�دو�
موظف� ایران� مدنی� جامعه�ی� کرد�� نخواهد� دوا� کشور�
زمینه�ی� در� خود� منفعالنه�ی� شیوه�ی� و� رفتار� از� است�
و� کند� انتقاد� مهاجرین� علیه� سیستماتیک� تبعیض�
رذیالنه�ی� بعضا� رفتار� کند�� جبران� را� خود� کاستی�های�
سردمداران�حکومت�و�تالش�برای�توجیه�بی�عرضگی�و�
ناتوانی�خود�به�بهانه�ی�حضور�افغانستانی�ها�در�ایران�را�
در� روشنفکری� قاطعانه�محکوم�کرد��هیچ�مدعی� باید�
ایران�هم�قادر�نیست�بی�عملی�خود�را�در�سایه�ی�رذالت�
رژیم�و�یا�خطاهای�برخی�از�مهاجرین�افغان�در�ایران�

توجیه�کند�
در� ایران� مرزی� مأموران� برخورد� جاری� سال� در�
نزدیکی�هرات،�منجر�به�غرق�شدن�تعدادی�از�پناهجویان�
شد�و�همچنین�به�آتش�کشیدن�خودرو�حامل�افغانها�
سایر� شدید� سوختگی� و� نفر� چند� مرگ� به� یزد،� در�
سرنشینان�خودرو�انجامید��متاسفانه�این�دو�مورد�تنها�
حتا� افغانستانی،� پناهجویان� با� غیرانسانی� برخوردهای�
در� در�سفید�سنگ� اند��کشتار� نبوده� در�سال�جاری،�
هیچ� در� نمی�تواند� هرگز� که� بوده� عملی� �۱3۷۷ سال�
جمهوری� بیدادگاه�های� منطق� در� حتا� محکمه�ای،�
حرف�های� حتا� اگر� بگیرد�� مشروعیت� و� مجوز� اسالمی�
مقامات�رژیم�در�رابطه�با�مسافران�خودرو�در�یزد،�مبنی�
بر�حمل�قاچاقچیان�را�بپذیریم�و�حتا�اگر�بپذیریم�که�در�
مواردی�رژیم�جمهوری�اسالمی�به�درستی�و�برای�حفظ�
امنیت�مرزهایش�دست�به�اقدامات�خشن�زده�است�این�
ذره�ای�از�زشتی�برخوردهای�مکرر�تحقیرآمیز�حکومت�
ایران�با�مهاجرین�و�قوانین�ظالمانه�ی�جمهوری�اسالمی�

کم�نخواهد�کرد�
خود� پیکار� به� است� موظف� ایران� مدنی� جامعه�ی�
برای�احقاق�حقوق�قانونی�مهاجرین�ادامه�دهد�و�ابعاد�
اعتراضات�خود�را�هر�چه�گسترده�تر�کند��خوشبختانه�
رفتار�زشت� ایرانیان� از� از�ماجرای�هرات�بسیاری� پس�
عوامل�رژیم�را�محکوم�کردند��از�جمله�دویست�و�پنجاه�
ایرانی� سیاسی� و� فرهنگی� اجتماعی،� فعاالن� از� تن�
بیانیه�ای�به�دفاع�از�حقوق�مهاجرین�منتشر�کردند��روند�
دفاع�از�حقوق�مهاجرین�از�سوی�ایرانیان�ظرفیت�بسیار�
و� مهاجرین� حقوق� احقاق� برای� مبارزه� دارد�� بیشتری�
پناهجویان�بخش�جدایی�ناپذیر�مبارزه�برای�رسیدن�به�
آزادی�و�عدالت�در�ایران�است��بدون�پیگیری�مستمر�
نخواهد� بلوغ�الزم� به� مدنی� مهاجرین�جامعه�ی� حقوق�

رسید�
_____________________________

]۱[�جایی�که�خون�ز�ناخن�شمشیر�می�چکد���فرهاد�
ساده�لوح�غم�تیشه�می�خورد

e&۱6202=http://ofoghtv�ir/program?progNo �]2[
۱0962=pisodeId

جامعه¬ی مدنی ایران موظف است به پیکار خود برای احقاق حقوق قانونی 
مهاجرین ادامه دهد و ابعاد اعتراضات خود را هر چه گسترده¬تر کند. خوشبختانه 
پس از ماجرای هرات بسیاری از ایرانیان رفتار زشت عوامل رژیم را محکوم کردند. از 
جمله دویست و پنجاه تن از فعاالن اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایرانی بیانیه¬ای به 
دفاع از حقوق مهاجرین منتشر کردند. روند دفاع از حقوق مهاجرین از سوی ایرانیان 
ظرفیت بسیار بیشتری دارد. مبارزه برای احقاق حقوق مهاجرین و پناهجویان بخش 
جدایی¬ناپذیر مبارزه برای رسیدن به آزادی و عدالت در ایران است. بدون پیگیری 

مستمر حقوق مهاجرین جامعه¬ی مدنی به بلوغ الزم نخواهد رسید.
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تمامیت خواهی، اساس تبعیض جنسیتی
زیاده�طلبی�و�تمامیت�خواهی،�یکی�از�ویژگی�های�
تبعیض� به�جنگ�ها،� تاریخ� انسان�است�که�در� نفس�
ها�و�بی�عدالتی�ها�دامن�زده�است��هر�فرد�و�گروهی�
زیاده�خواهی� اگر� کند،� توانایی� و� قدرت� احساس� که�
حقوق� ی� همه� خواهد� می� نسازد،� مهار� را� خویش�
هر� سازد�� خود� آن� از� را� آن� از� بخشی� یا� و� دیگران�
آورده،� زیر� به� را� دیگر� دولت� تر�کوشیده� قوی� دولت�
کوشیده� تر� قوی� ی� قبیله� هر� گرداند؛� خویش� تابع�
یا� و� درآورد� خویش� فرمان� تحت� را� دیگر� ی� قبیله�
دارایی�و�اموال�آن�را�به�غنیمت�برده،�زنان�و�کودکان�
نیز�که� به�تملک�خویش�درآورد��مردان� را� قبیله� آن�
جسما�قوی�تر�و�نان�آور�زنان�بوده�اند،�کوشیده�اند�تا�

زنان�را�به�خدمت�خویش�گیرند�
تبعیض�جنسیتی�به�نفع�مردان�و�علیه�زنان�یعنی�
به�خدمت�گرفتن�زنان�توسط�مردان��مردان�در�طول�
تاریخ�قوانین�را�به�گونه�ای�وضع�کرده�اند�که�زنان�را�
به�متابعت�از�خویش�وادارند��مردان�بر�اساس�این�نگاه�
که�زن�برای�انتفاع�جنسی�آنان�آفریده�شده،�تمکین�
مطلق�زن�را�وظیفه�او�و�انتفاع�مطلق�جنسی�از�زن�را�

حق�خویش�دانسته�اند�
تبعیضات� اساس� و� پایه� را� حقوقی� تبعیض� من�
دانم�� می� زنان� علیه� گوناگون� ابعاد� در� گسترده�
هنگامی�که�حقوق�زن�تبعیض�آمیز�تعریف�و�زن�تابع�
شود،� می� تعریف� او� ریاست� و� قیمومت� تحت� و� مرد�
از� بالندگی� و� رشد� استقالل،� امکان� که� است� بدیهی�
زن�در�همه�ی�ابعاد�گرفته�می�شود��هنگامی�که�زن�
قضایی� و� و�سیاسی� اجتماعی� در�مشارکت� برابر� حق�
نمی� شایستگی� و� استعداد� و� توانایی� وجود� با� ندارد،�
ترتیب� بدین� و� کند� اندام� عرض� اجتماع� در� تواند�
شایستگی� و� ها� توانایی� از� کشور� سرنوشت� و� توسعه�

جمعیت� از� نیمی� های�
و� شود� می� محروم� انسانی�
است�� بزرگی� خسارت� این�
یکی� توان� می� را� نقصان� این�
نابسامانی� در� مؤثر� عوامل� از�
اوضاع� دانست�� کشور� اوضاع�
محصول� کنونی� نابسامان�
و� وضع� است�� مردان� عملکرد�

مهمی� نقش� زنان،� علیه� آمیز� تبعیض� قوانین� اجرای�
به� نسبت� را� نادرستی� نگاه� و� دارد� فرهنگ�سازی� در�

زنان�و�جایگاه�آنان�ترویج�می�کند�
جهالت�انسان�عامل�دیگری�برای�تبعیضات�حقوقی
چه� و� زنان� علیه� چه� حقوقی،� تبعیضات� ی� ریشه�
انسانی�را�عالوه�بر� اقلیت�ها�و�دیگر�گروه�های� علیه�
زیاده�خواهی�و�تمامیت�خواهی�باید�در�تاریخ�جهالت�

انسان�جستجو�کرد�
گروهی� و� فرد� هر� جویی� برتری� و� اندیشی� برتری�
در� که� است� جهالتی� ی� زاییده� دیگران،� به� نسبت�
گذشته�تاریخ�بشری�ریشه�دارد�و�یک�بیماری�مزمن�
این�جهالت� انسانی�محسوب�می�شود�� در�جامعه�ی�
و�بیماری�باید�درمان�شود��درمان�این�بیماری�مزمن�
برای�درمان�همکاری� بیمار� آنکه� بویژه� نیست،� آسان�

نکند؛�چراکه�اصال�قبول�ندارد�که�بیمار�است�
استفاده ابزاری مردان از دین

از� جلوگیری� و� زنان� ساختن� متقاعد� برای� مردان�
اعتراض�و�سرپیچی�آنان،�از�دین�نیز�به�عنوان�ابزاری�

برای�توجیه�قوانین�موضوعه�خود�بهره�برده�اند�
زمانی�سخت� زنان� علیه� تبعیضات�گسترده� درمان�
با�تالش�فقه�اسالمی�در�طول�قرون� تر�می�شود�که�
تا�جایی� یابند،� دینی�می� بوی� و� رنگ� تبعیضات� این�
مسلمان� غیر� و� مسلمان� از� اعم� همگان� امروزه� که�

گمان�می�کنند�که�اسالم�مبلغ�و�مؤید�این�تبعیضات�
ظالمانه�است��همین�باور�نادرست�یکی�از�ریشه�های�
دین�گریزی�در�جوامع�اسالمی�از�جمله�ایران�است�

گره زدن اسالم به قوانین عرفی تاریخی
با�گره�زدن�اسالم�به�سنت�و�قوانین�عرفی�جاری�
در�میان�اولین�پیروان�اسالم�را�احکام�شرعی�و�دینی�
شده� توجیه� و� اسالمیزه� تاریخی،� تبعیضات� خواندن،�
قانون� نقش� تاریخی� دالیل� به� اسالمی� فقه� است��
گزاری�را�در�جوامع�اسالمی�ایفا�کرده�و�باز�به�دالیل�
تاریخی�و�تحت�تاثیر�آن،�تبعیضات�را�توجیه�و�تایید�
امروز� دنیای� در� است�که� آن� اما�شگفت� است�� کرده�
که�جامعه�ی�بشری�گامهایی�بلند�به�جلو�و�در�جهت�
تبعیض� تحت� انسانی� های� گروه� از� تبعیض� رفع�
فقه� داده،� برابری�سر� رسای� و� زیبا� آوای� و� برداشته،�
کند�� می� پافشاری� و� اصرار� تبعیضات� بر� همچنان�
که� دانم� می� آن� در� را� نادرست� پافشاری� این� دلیل�
عقالنیت�و�تفکر�در�فقه�جایگاهی�ندارد��فقه�اسالمی�
بر�مبانی�و�پایه�هایی�استوار�شده�که�اگر�نیک�در�آنها�
بنگریم،غالبا�قابل�مناقشه�و�نقد�و�رد�است��این�مبانی�
از�ظهور� اولیه�پس� قرون� در� اسالمی� اندیشمندان� را�
اسالم�ساخته�و�پرورده�اند�و�تاکنون�همچنان�فارغ�از�

نقد�و�مناقشه�ی�جدی�باقی�مانده�است�
تمکین�جنسی�مطلق،�چندهمسری،�متعه،�مالکیت�
جنسی�زنان�برده)�کنیزان(�،�ممنوعیت�خروج�زن�از�

آوای زیبا و رسای برابری علیه تبعیض جنسیتی
صدیقه�وسمقی



55دوره جدید | مرداد و شهریور 1399 | شماره 35
که� است� قوانینی� همه� شوهر،� ی� اجازه� بدون� خانه�
برای�بهره�برداری�جنسی�از�زن�وضع�شده�و�شگفت�
نیز� اسالمی� به�شریعت� اراده�ی�مردان� به� نیست�که�

راه�یافته�است�
نابرابری� و� غیراخالقی� مبانی� بر� جنسیتی� تبعیض�
گفت� باید� اما� است�� گرفته� شکل� ها� انسان� کرامت�

نابرابری� این� پذیرش� موجبات� دینی،� توجیهات� که�
و� زنان� است� ممکن� کند�� نمی� فراهم� را� تبعیض� و�
مردان�مسلمان�بسیاری�که�هنوز�می�اندیشند�اسالم�
با� مخالفت� از� است،� تبعیض� این� مدافع� و� گذار� پایه�
تبعیض� با� مخالفت� کنند� گمان� داشته،� هراس� آن�
جنسیتی،�مخالفت�با�قوانین�و�آموزه�های�دینی�است؛�
انسان�عادل�و�عاقلی�نمی�تواند�بر� اما�هیچ�گاه�هیچ�
اساس�عقل�و�منطق�و�عدالت،�تبعیض�را�توجیه�و�از�
آن�دفاع�کند��تبعیض�یک�پدیده�ی�زشت�و�ناپسند�
و�توجیه�آن�ناپسندتر�از�آن�پدیده�است��تالش�برای�
برابر� در� استیصال� و� جنسیتی� تبعیض� دینی� توجیه�
است� آن� گویای� خود� فراوان،� منطقی� های� پرسش�
ها،� انسان� از� گروهی� یا� فرد� هر� علیه� تبعیض� که�

غیرمنطقی�و�غیرقابل�دفاع�است�
نفی� تبعیض،� نفی� از� باید�توجه�داشت�که�مقصود�
و� مرد� و� زن� طبیعی� خصوصیات� ای� پاره� در� تفاوت�
آن� امثال� و� وظایف� تقسیم� در� تفاوت� امکان� نفی� یا�
تفاوت� یکدیگر� با� ها� انسان� ی� همه� که� چرا� نیست،�
نیز�در�همه�ی� هایی�دارند�و�وظایف�و�مسئولیت�ها�
سطوح�بر�اساس�مهارت�ها،�عالقه�مندی�هاو�توانایی�
تبعیض� نفی� از� مقصود� بلکه� شود؛� می� تقسیم� ها�
مرد� جنس� برای� امتیاز� هرگونه� نفی� یعنی� جنسیتی�
به�دلیل�مرد�بودن��تبعیض�زاده�ی�دورانی�است�که�
فقط� نه� امروز� دانست�� می� برتر� جنس� را� خود� مرد�
بی� را� اندیشه� این� نیز� مردان� از� بسیاری� بلکه� زنان،�

اساس�و�بی�بنیان�می�دانند�
و� ترین� عمیق� ترین،� رایج� جنسیتی� تبعیض�
در� ها� انسان� از� گروهی� علیه� تبعیض� ترین� گسترده�
تاریخ�بشری�است؛�زیرا�زنان�یک�اقلیت�نیستند،�آنان�
نیمی�از�جامعه�ی�بشری�هستند�که�علیرغم�تالش�ها�
و�مبارزات�سخت�خود،�مورد�ظلم�و�بی�عدالتی�قرار�
حقوق� در� مردان� با� زنان� دانستن� نابرابر� گیرند�� می�
انسانی� ی� جامعه� از� نیمی� تحقیر� انسانی،� و� اساسی�
رو�که� آن� از� انسان�هاست� تمام� تحقیر� و� واسطه� بی�

مردان�نیز�زاده�زنانند�
فقه�اسالمی�در�طول�بیش�از�دوازده�قرن�کوشیده�

سنت� این� و� تئوریزه� را� زنان� علیه� تبعیض� تا� است�
تاریخی�را�اسالمیزه�کند��عبور�از�این�مانع�برای�زنان�
است�� برابری� مسیر� در� اصلی� مانع� از� عبور� مسلمان،�
بر� آمیز� تبعیض� های� دیدگاه� و� قوانین� ی� مجموعه�
اساس�فقه�اسالمی،�زن�را�به�موجودی�وابسته�و�تحت�
استیالی�مرد�و�ابزاری�جنسی�در�خدمت�مرد�تبدیل�

می�کند�که�حق�دارد�برای�نگهداری�از�فرزندان�شوهر�
و�یا�رفت�و�روب�خانه�ی�شوهر�از�او�دستمزد�بگیرد��
وضع� را� قوانینی� چنین� گذشته� در� که� کسانی� شاید�
کرده�اند�و�نام�احکام�دینی�را�بر�آن�نهاده�اند،�گوشه�
ی�چشمی�به�عدالت�داشته�اند�و�بدین�وسیله�خواسته�
اند�امتیازی�اقتصادی�به�زن�بدهند،�اما�باید�گفت�که�
دارد�� منافات� زن� انسانی� کرامت� با� قوانین� گونه� این�
زن�نه�ابزار�جنسی�مرد�است�و�نه�خادم�او��او�شریک�
بر� مترتب� حقوق� ی� کلیه� در� و� است� شوهر� جنسی�
ازدواج�و�غیر�آن�دارای�استحقاق�حقوق�برابر�است��بر�
از�تصدی� زنان� اسالمی،� فقه� بر� دیدگاه�حاکم� اساس�
کلیه�ی�اموری�که�با�استیالی�مردان�بر�زنان�منافات�
داشته�باشد�منع�شده�اند،�مانند�تصدی�منصب�قضا�و�

یا�مشارکت�در�قدرت�سیاسی�
راهکارهای  نیازمند  تبعیض  علیه  مبارزه 

کوتاه و بلندمدت
من�راهکار�مبارزه�با�تبعیضات�علیه�زنان�در�جوامع�

اسالمی�را�شامل�راهکارهای�کوتاه�مدت�و�بلند�مدت�
تالش� و� قوانین� اصالح� مدت� کوتاه� راهکار� دانم�� می�
فکری� و� فرهنگی� اصالحات� برای� مدنی� نهادهای�
ضامن� که� درازمدت� و� بنیادین� راهکارهای� اما� است��

باشد،� می� جهل� بساط� برچیدن� و� پایدار� اصالحات�
شامل�اصالحات�دینی�و�فکری�و�تالش�های�آموزشی�

و�تربیتی�است�
منابع� در� دینی� علوم� های� حوزه� که� مادامی�
دینی� امری� را� زنان� علیه� تبعیضات� خود،� آموزشی�
در� تبعیضات� برچیدن� کنند،� می� معرفی� شرعی� و�
جوامع�اسالمی�به�صورت�بنیادین�ممکن�نخواهد�بود��
به� هستیم،� فکری� و� دینی� اصالحات� نیازمند� ما� لذا�
معرفی� دینی� امری� تبعیضات� این� دیگر� که� ای� گونه�
نشوند�و�به�عبارت�دیگرفکر�و�عقیده�ی�تبعیض�آمیز�
بازتولید�نگردد�و�سرچشمه�ی�این�آب�گل�آلود�بسته�
مستمر� فکری� فعالیت� نیازمند� رؤیا� این� تحقق� شود��
نواندیشان�و�روشن�فکران�دینی�و�حمایت�جامعه�ی�

مدنی�از�آنان�است�
راهکار�بنیادین�دیگر،�اصالح�زمینه�های�تربیتی�و�
آموزشی�است��اصالح�محتوای�نظام�آموزشی�از�طریق�
نظر� به� ممکن� حاضر� حال� در� دولتی� های� دستگاه�
باید�توجه�داشت�که�مادران�نخستین� اما� نمی�رسد،�
بشری�هستند،� مربی�جامعه�ی� و� معلم� ترین� مهم� و�
مادرانی�که�خود�مورد�تبعیض�قرار�می�گیرند��به�نظر�
مجهز� مادران� آموزش� برای� باید� مدنی� نهادهای� من�
فرزندان� باید� مادران� که� است� این� مقصودم� شوند��
تبعیض� هرگونه� نفی� و� برابری� ی� اندیشه� با� را� خود�
توفیق� امر� این� در� مدنی� نهادهای� اگر� کنند�� تربیت�
ضامن� و� تبعیض� نافی� خود� آینده� های� نسل� یابند،�

برابری�خواهند�بود�
پایدار،� و� بنیادین� اصالحات� و� تغییرات� پیدایش�
است�� زمان� و� ریزی� برنامه� حوصله،� و� صبر� نیازمند�
کلید�این�تغییرات�اساسی�در�دست�خود�زنان�است��
پس�زنان�با�کمک�مردان�آگاه�باید�یک�نظام�تربیتی�
تردید� من� کنند�� ریزی� پایه� را� خواه� برابری� و� نوین�
غیررسمی،� آموزشی� و� تربیتی� نظام� چنین� که� ندارم�
نظام�آموزشی�و�تربیتی�رسمی�را�که�مروج�و�توجیه�

گر�تبعیض�است�مضمحل�و�مستهلک�خواهد�کرد�
مشارکت سیاسی زنان بسترساز رفع تبعیض 

جنسیتی
تبعیض� رفع� و� برابری� مسیر� ساختن� هموار� برای�
جنسیتی�باید�راه�را�برای�مشارکت�سیاسی�اجتماعی�
زنان�در�کلیه�ی�سطوح�هموار�کرد��مشارکت�برابر�در�
کالن� و� خرد� مدیریت� و� اجرایی� امور� گزاری،� قانون�
اجتماعی� و� فردی� سرنوشت� بر� مستقیم� تاثیر� کشور�

می� محسوب� آنان� بدیهی� حقوق� از� لذا� و� دارد� زنان�
مورد� که� هایی� گروه� ی� کلیه� از� تبعیض� رفع� شود��
شرایط� از� گذار� ی� الزمه� اند� شده� واقع� تبعیض�

نامساعد�کنونی�به�جامعه�ی�آزاد�و�باثبات�است�

شکل  ها  انسان  کرامت  نابرابری  و  غیراخالقی  مبانی  بر  جنسیتی  تبعیض 
گرفته است. اما باید گفت که توجیهات دینی، موجبات پذیرش این نابرابری و تبعیض 
را فراهم نمی کند. ممکن است زنان و مردان مسلمان بسیاری که هنوز می اندیشند 
اسالم پایه گذار و مدافع این تبعیض است، از مخالفت با آن هراس داشته، گمان کنند 
مخالفت با تبعیض جنسیتی، مخالفت با قوانین و آموزه های دینی است؛ اما هیچ 
گاه هیچ انسان عادل و عاقلی نمی تواند بر اساس عقل و منطق و عدالت، تبعیض را 
توجیه و از آن دفاع کند. تبعیض یک پدیده ی زشت و ناپسند و توجیه آن ناپسندتر 
از آن پدیده است. تالش برای توجیه دینی تبعیض جنسیتی و استیصال در برابر 
پرسش های منطقی فراوان، خود گویای آن است که تبعیض علیه هر فرد یا گروهی 

از انسان ها، غیرمنطقی و غیرقابل دفاع است.  

اصالح  است.  آموزشی  و  تربیتی  های  زمینه  اصالح  دیگر،  بنیادین  راهکار 
محتوای نظام آموزشی از طریق دستگاه های دولتی در حال حاضر ممکن به نظر 
نمی رسد، اما باید توجه داشت که مادران نخستین و مهم ترین معلم و مربی جامعه 
ی بشری هستند، مادرانی که خود مورد تبعیض قرار می گیرند. به نظر من نهادهای 
باید  مادران  که  است  این  مقصودم  شوند.  مجهز  مادران  آموزش  برای  باید  مدنی 
فرزندان خود را با اندیشه ی برابری و نفی هرگونه تبعیض تربیت کنند. اگر نهادهای 
مدنی در این امر توفیق یابند، نسل های آینده خود نافی تبعیض و ضامن برابری 

خواهند بود.  
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پی� در� و� دوم� جهانی� جنگ� گرفتن� پایان� با�
جنایت�های�میلیونی�که�نازیسم�با�توسل�به�توجیهات�
و�تعبیرهای�»علمی«�از�معنا�و�مفهوم�»نژاد«�بر�جای�
نژاد� تعریف� و� در�شناخت� بزرگی� تحول� بود،� گذاشته�
بوجود�آمد�که�تنها�یکی�از�نتایج�آن�پیشنهاد�رهاکردن�
یا�کنارگذاشتن�واژه�یا�اصطالح�»نژاد«�از�صحنۀ�علوم�
انسانی،�بویژه�مردم�شناسی،�بود��علت�نیز�آن�بود�که�این�
اصطالح�بیش�از�آن�که�به�توضیح�یا�روشن�کردن�برخی�
سوءتفاهم�هائی� و� ابهامات� بر� کند،� کمک� واقعیت�ها�
همان� حد� تا� می�توانست� عوارضش� که� می�زد� دامن�
کشتارهای�میلیونی�پیش�رود�یا�به�تصورات�تعصب�آمیز�

و�کینه�توزانه�میان�مردم�دامن�بزند�
اما�دانشمندان�مردم�شناس�هیتلری�تنها�با�خط�کش�
گیری� اندازه� را� مردمان� جمجمۀ� که� نبود� پرگار� و�
آنها� مغزی� گنجایش� و� حجم� حسب� بر� و� می�کردند�
حکم�به�برتری�یا�پستی�نژادی�آنها�می�دادند�و�از�این�
نتیجه�رسیدند� این� به� »پژوهش�های�علمی«�سرانجام�
که�نژاد�آریائی�برترین�نژادهاست��)در�این�میان�برخی�
از�هم�وطنان�ما�نیز،�طبعاَ�بیشتر�از�بغض�معاویه�تا�حّب�
علی،�به�این�نوآوری�های�آلمان�ها�عالقمند�شدند�و�آن�
خود� آریائی� نژاد� کردن� علم� برای� مناسبی� فرصت� را�
دانستند�و�تا�آنجا�پیش�رفتند�که�ادعا�کردند�آلمانی�ها�

یا�ژرمن�ها�در�اصل�کرمانی�بوده�اند!…(�
واقعیت�این�است�که�تا�پیش�از�جنگ�دوم�نظریات�
آلمانی� دانشمندان� به� حدودی� تا� علمی� تحقیقات� یا�
نیز� آنها� از� خود� نظریات� تنظیم� در� که� می�داد� اجازه�
بهره�مند�شوند:�داروین،�در�نظریۀ�مشهور�تکامل�خود،�
بود�� دانسته� مفقوده� حلقه�های� از� یکی� را� آفریقائیان�
گردآوردن� با� دیگری� دانشمند� بیستم� قرن� اوایل� در�
در� اقیانوسیه،� و� آفریقا� قبیله�های� اعضای� از� شماری�
تفاوت�های� آن� در� تا� داد� ترتیب� نمایشگاهی� آمریکا�
اساسی� اصول� از� یکی� بگذارد�� نمایش� به� را� نژادی�
بود� �)assimilation=( همگون�سازی� فرانسوی� استعمار�

که�بنا�بر�آن�مردمان�هر�کشور�
تصرف� به� که� را� سرزمینی� یا�
به� یا� تشویق� درمی�آوردند،�
زور�وادار�می�کردند�تا�فرهنگ�
فراموش� را� خود� زبان� طبعاَ� و�
فرهنگ� و� زبان� و� کنند�
فرانسوی�را�بپذیرند��ژول�فری،�
وزیر�فرانسوی�اواخر�قرن�نوزده�
که�در�تعمیم�و�اجباری�کردن�
آموزش�و�پرورش�نقش�بزرگی�

داشت،�آشکارا�از�حق�نژادهای�برتر�بر�نژادهای�پست�تر�
تفاوت�های� آن� با� همراه� و� نژاد� مفهوم� می�کرد�� دفاع�
برخی�دیگر� بر� برخی� برتری� متضمن� نژادی�که�طبعاَ�
و� زبان� و� فرهنگ� به� نژاد� مفهوم� تعمیم� راه� از� و� بود،�
مذهب�و�تاریخ�و�عادات�و�رسوم�و…�سرایت�می�کرد،�
و� دشمنی� و� اختالف� نوع� هر� خمیرمایۀ� می�توانست�
جهانی� و� منطقه�ای� و� )=محله�ای(� محلی� بهره�برداری�

باشد�و�بود�و…�همچنان�هست�
بعد�از�پایان�جنگ�دانشمندان�مردم�شناسی�در�پی�
پژوهش�های�فراوان�و�گوناگون�به�این�نتیجه�رسیدند�که�
شباهت�های�زیست�شناختی�میان�نژادها�بسی�بیشتر�از�
تفاوت�های�میان�آنهاست�و�این�تفاوت�ها�آنچنان�ناچیز�
است�که�از�لحاظ�علم�مقوله�یا�موضوع�یا�مفهومی�به�
باعث�سوءتفاهم� بیشتر� را�بی�اعتبار�می�کند�و� نژاد� نام�
و�خطا�در�دریافت�واقعیت�می�شود��این�نظریه�تا�آنجا�
پبش�رفت�و�نفوذ�و�اعتبار�یافت�که�بسیاری�از�کاربرد�
واژۀ�»نژاد«�پرهیز�کردند��برخی�واژه�های�دیگر�نیز،�که�
متضمن�پیش�داوری�های�نژادی�بودند،�همین�دگرگونی�
»بومی� آمریکا،� در� نمونه� )برای� گذراندند� سر� از� را�
آمریکائی«�جای�»سرخ�پوست«�یا�»هندی«�را�گرفت�و�

»افریقائی-آمریکائی«�جای�»سیاه�پوست«�را(�
علم� لحاظ� از� که� داد� نشان� علم� اهل� پژوهش�های�
زیست�شناسی�آدمیان�سرزمین�های�گوناگون�تفاوتی�با�

از� مثاَل� ظاهر،� و� سر� در� که� چند� هر� ندارند،� یکدیگر�
لحاظ�رنگ�پوست�و�شکل�چشم�و�بینی�یا�بلندی�قد�
داشته� تفاوت� هم� با� جمجمه،� اندازۀ� و� شکل� حتی� و�

باشند�
در� که� راستی� به� گردش� با� اخیر،� سال�های� در�
مفهوم� با� که� گرایش�هائی� آمده،� پدید� دنیای�سیاست�
و�کنایه�های�جانبی�و�آثار�مستقیم�و�غیرمستقیم�نژاد�و�
نژادپرستی�ارتباط�نزدیکی�دارند،�جان�تازه�ای�گرفته�اند��
اروپائی� پیشرفتۀ� کشور� چند� در� مثال،� برای� فقط�
گرایش�های� همان� سخنگویان� و� »فیلسوفان«� بوسیلۀ�
را� یار�دیگر�گفتمان�»هویت�ملی«� راستی�یک� دست�
به�راه�انداخته�اند�که�مضمون�آن�بیشتر�احساس�و�ابراز�
و�اعالن�خطر�از�حضور�مردمانی�است�که�در�اکثریت�
بزرگ�خود�از�سرزمین�های�زیر�سلطۀ�استعمار�همین�
دو-سه� اقتصادی� رونق� دوران� در� یا� آمده�اند� کشورها�
آورده� کار� نیروی�ذخیرۀ� عنوان� به� از�جنگ� بعد� دهۀ�

شدند�
ترامپ� انتخاب�دونالد� نیز� آمریکا� ایاالت�متحدۀ� در�
به�این�گفتمان�جان�تازه�ای�داد��درواقع،�انتخاب�ترامپ�
گروه�های� و� محافل� واکنش� زیادی� بسیار� حدود� تا�
اُباما� باراک� جمهوری� ریاست� برابر� در� نژادپرست�
گاه� و� دارد� نام� این�گروه�ها�»آلت-رایت«� از� یکی� بود��
یا�رنگ�علمی� نظرات�ومواضع�خود�مبنا� به� می�کوشد�
بدهد��از�جمله�چندی�پیش�این�موضوع�را�مطرح�کرده�

اشاره هائی به سرنوشت؛ »من، ما… و دیگری«
محسن�یلفانی
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بود�که�مقایسۀ�دی�ان�اِی�مردم�آفریقا�با�مردم�اروپا�و�
آسیا�نشان�می�دهد�که�در�مردم�این�دو�قاره�در��حدود�
مردم� و� دارد� وجود� نئاندرتال� انسان� ژن� از� در�صد� �3
افریقا�فاقد�چنین�ژنی�هستند��این�تفاوت�از�آنجا�پدبد�
آمده�که�حدود�یک�میلیون�سال�پیش،�انسان�نئاندرتال�
که�صاحب�جمجمه�ای�بزرگ�تر�از�جمجمۀ�ُهموساپی�یَن�
میان� از� بعد� و� داشته� آمیزش�هائی� یک� این� با� بوده،�
باید�نتیجه�گرفت�که� ناچار� این�همه� از� رفته�است��و�
قارۀ� مردمان� جمجمۀ� از� قاره� دو� این� مردم� جمجمۀ�

آفریقا�بزرگ�تر�است�و�بنابراین�هوشمندترند�
پاسخ� چنین� »احتجاجات«� این� به� دانشمندان�
تحقیقاتی� بودن� درست� فرض� به� حتی� که� می�دهند�
بزرگتر� بدان�متوسل�می�شوند،� که�اصحاب�آلت-رایت�
بودن�جمجمه�به�هیچ�روی�دلیل�بر�هوشمندتر�بودن�

نیست…
*****

مردم�شناسان�می�گویند�که�بشر�اولیه*،�با�این�که�
چند�ده�یا�چند�صد�هزار�سالی�کرۀ�زمین�را�در�اختیار�
داشت،�به�این�علت�که�از�راه�گردآوری�و�شکار�زندگی�
می�کرد�و�در�نتیجه�تقریبا�همیشه�گرسنه�بود،�مجال�
یا�نیازی�به�بردگی�گرفتن�هم�نوعان�خود�نیافت��با�آغاز�
کشاورزی�و�دام�داری�بود�که�به�نیروی�کاِر�بیشتر�نیاز�
که� بود،� مالکیت� کرد،� تقویت� را� نیاز� این� آنچه� افتاد��
سرعت� به� و� آمد� پدید� دام�داری� و� کشاورزی� با� خود�
عبارت� به� شد�� پذیرفته� مقدس� قانون� یک� همچون�
دیگر،�یا�به�زبانی�ساده�و�سریع،�برده�داری�با�تمدن�آغاز�

شد�و�ادامه�یافت�
که� است� نکته� این� دریافت� دارد،� اهمیت� آنچه�
میان�برده�داری،�و�طبعاَ�دیگر�شیوه�های�»متمدنانه�تر«�
و� نژادپرستی� و� نژاد� با� انسان،� از� انسان� بهره�کشی�
ملی…(� قومی،� فرهنگی،� )تفاوت�های� آن� متفرعات�
ارتباط�ضروری�وجود�ندارد��وقتی�بهره�کشی�الزم�باشد،�
از� منتظر�گیرآوردن�کسانی� )=مالک(� بهره�کش� انسان�
یا� هم�نژادان� همان� از� نمی�شود�� دیگر� قوم�های� یا� نژاد�
هم�میهنان�دم�دست�خود�هم�»بهره�برداری«�می�کند�

نمونه�های� ارائۀ� با� و� وضوح� به� برده�داری� تاریخ�
می�کند�� روشن� و� می�دهد� نشان� را� نکته� این� بی�شمار�
در�میان�بردگانی�که�به�برپائی�تمدن�یونانی�و�استقرار�
و�توسعۀ�امپراتوری�روم�کمک�کردند�و�زندگی�و�جان�
خود�را�در�این�میان�از�دست�دادند،�شمار�سیاه�پوستان�
یا�افرادی�از�»نژادهای«�دیگر�اندک�یا�نزدیک�به�صفر�

بود��اما�این�نیز�واقعیتی�است�که�»تفاوت�های�نژادی«�
—�یعنی�چیزی�که�از�نظر�علم�وجود�ندارد�–�به�دلیل�
موجه�و�مناسبی�برای�به�برده�گرفتن�انسان�هائی�با�رنگ�
پوست�یا�قد�یا�استخوان�بندی�متفاوت�تبدیل�می�شود��

مردم� که� آوریم� یاد� به� بجاست� نکته� این� تکمیل� در�
بردگی�گرفتن� به� را�شرط� تفاوت�»نژادی«� نیز� آفریقا�
به� که� سیاه�پوستانی� از� بسیاری� نمی�دانستند�� دیگران�
عنوان�برده�به�آمریکا�گسیل�شدند،�بوسیلۀ�برخی�دیگر�

از�سیاه�پوستان�دستگیر�و�به�برده�فروشان�سفیدپوست�
فروخته�می�شدند�

ضعف� و� شدت� هم� و� اقسام� و� انواع� هم� برده�داری�
فراوان�داشته�و�هر�وقت�الزم�بوده�با�تغییر�نام��یا�شیوه�
آورده� دوام� و� داده� تطبیق� متغیر� � شرایط� با� را� خود�
رسم� برده�داری� و� بردگی� که� هنگامی� به� حتی� است��
و�عادت�و�قانونی�رایج�و�پیش�پا�افتاده�و�بدیهی�بود،�
تنوع�و�تفاوت�در�رعایت�و�اجرای�آن�کم�نبود��از�زنی�
که�در�حرمسرای�سلطان�یا�خلیفه�از�مقام�کنیزی�به�
رتبۀ�سوگلی�و�مادری�پادشاه�یا�خلیفۀ�بعدی�می�رسید�
و� می�گرفت� قرار� اربابش� عالقۀ� مورد� که� جوانی� تا�
جای�خالی�پسر�وی�را�اشغال�می�کرد�و�پس�از�مرگ�

صاحبش�–�یا�پدرش�—�از�او�ارث�می�برد�
*****

هنگامی�که�کریستف�کلمب�و�مالحانش�در�یکی�از�
جزیره�های�آمریکای�مرکزی�پا�به�خشکی�نهادند،�نه�با�
مقاومت�و�ستیز،�که�با�عالقه�و�کنجکاوی�و�بی�آزاری�و�
حتی�کمک�بومیان�این�جزیره�روبرو�شدند��به�محض�
آنکه�مالحان�کلمب�چیزی�را�که�یکی�از�این�بومیان�در�
دست�یا�با�خود�داشت،�طلب�می�کرد،�بی�هیچ�تردیدی�

به�او�می�دادند��این�تنها�نمونه�در�تاریخ�مکتوب�بشریت�
سوءظن� با� آغاز� در� »بیگانه«،� یا� »خارجی«� که� است�
نیز� علت� قاعدتاَ� نمی�شود�� روبرو� دشمنی� و� نفرت� و�
باید�این�باشد�که�این�بومیان�هنوز�وارد�تاریخ�مکتوب�

ما� به� نمی�شناختند�� را� »مالکیت«� هنوز� بودند�� نشده�
یکی� یا� بزرگ�ترین،� کلمب� کریستف� که� داده�اند� یاد�
ده�ها� بازماندگان� است�� تاریخ� کاشفان� بزرگ�ترین،� از�
و� مالحان� و� کلمب� دست� به� که� بومی�ای� میلیون�

اسالفش�کشته�شدند،�او�را�چگونه�می�شناسند؟�تصور�
آنها�از�کلمب�بیشتر�به�تصوری�که�ما�ایرنیان�از�چنگیز�
داریم،�شبیه�نیست؟�در�مقابل،�آیا�در�برخی�از�شهرهای�
قهرمان� عنوان� به� را� چنگیز� مجسمۀ� مرکزی� آسیای�

تاریخی�برپا�نکرده�اند؟
*****

کافی� آشفته،� و� پراکنده� چند� هر� اشاره�ها،� این�
و� هنوز� یکدیگر� با� آدمیان� رابطۀ� که� بپذیریم� تا� است�
هم�چنان�آمیخته�با�کشمکش�و�درگیری�است��در�این�
که�تالش�های�بزرگی�برای�تبدیل�این�رابطه�به�یاری�و�
هم�بستگی�و�همراهی�به�عمل�آمده،�تردیدی�نیست��اما�
این�تالش�ها�بیشتر�سطحی�و�موقتی�و�تسکین�دهنده�
بوده�اند�و�کم�تر�–�درواقع،�بسیار�کم�–�به�اصل�و�اساس�

پرداخته�اند�
اساسی�تری�صورت�خواهد� تالش�های� آینده� در� آیا�
فلوید� جرج� کشتن� تحٌمل�ناپذیر� صحنۀ� گرفت؟�
پلیس� شوین،� دریک� دست� به� افریقائی-آمریکائی�
با� را� تالش�هائی� چنین� فوریت� و� ضرورت� آمریکائی،�
صراحت�و�وضوحی�بی�رحمانه�–�همان�قدر�بی�رحمانه�
تظاهرات� کرد�� ثابت� و� داد� نشان� �– واقعیت� خوِد� که�
نشان� کشورها� دیگر� در� و� متحده� ایاالت� در� میلیونی�
�– دریافته�اند� را� فوریت� و� ضرورت� این� مردم� که� داد�
اشارۀ� سه� در� که� مانعی� اما� بودند�� دریافته� درست�تر،�
باالتر�آوردیم،�همچنان�پابرجاست��جز�این،�همۀ�آمار�
و�ارقام�مبتنی�بر�پژوهش�های�علمی�نشان�می�دهد�که�
آیندۀ�بشریت�به�درازای�گذشتۀ�مکتوبش�نخواهد�بود؛�
مگر،�شاید،�احتماالَ،�تصادفاَ�برای�آن�ده�درصدی�که�در�
پناه�همان�قانون�مقدس�هشتاد�و�سه�درصد�ثروت�دنیا�

را�در�اختیار�دارند�
در� �sapiens واژۀ� ؛� �homo� sapiens ساپی�یَن� *ُهمو�
زبان�یونانی�به�معنای�عاقل�جنبۀ�کنائی�هم�دارد��در�
ترجمۀ�فارسی�این�جنبه�نادیده�مانده�و�صاف�و�ساده�
به�خردمند�ترجمه�شده�و�این�مشکل�ناچیز�را�به�وجود�
باید� نخواهیم،� چه� و� بخواهیم� چه� همه� ما� که� آورده�
بپذیریم�که�خردمندیم��برای�مثال،�هم�جرج�فلوید،�که�
بر�اثر�فقر�و�نیاز�با�اسکناس�های�تقلبی�مشغول�خرید�
برابر� در� که� پاسبان� ِشوین� دریک� هم� و� بوده،� سیگار�
دوربین�فیلم�برداری�هشت�تا�نه�دقیقه�زانویش�را�روی�
گردن�او�گذاشت�تا�خفه�شد،�هر�دو�خردمند�بوده�اند�

آیا در آینده تالش های اساسی تری صورت خواهد گرفت؟ صحنۀ تحٌمل ناپذیر 
آمریکائی،  پلیس  شوین،  دریک  دست  به  افریقائی-آمریکائی  فلوید  جرج  کشتن 
ضرورت و فوریت چنین تالش هائی را با صراحت و وضوحی بی رحمانه – همان قدر 
بی رحمانه که خوِد واقعیت – نشان داد و ثابت کرد. تظاهرات میلیونی در ایاالت متحده 
و در دیگر کشورها نشان داد که مردم این ضرورت و فوریت را دریافته اند – درست تر، 
دریافته بودند. همۀ آمار و ارقام مبتنی بر پژوهش های علمی نشان می دهد که آیندۀ 
بشریت به درازای گذشتۀ مکتوبش نخواهد بود؛ مگر، شاید، احتماالَ، تصادفاَ برای آن 
ده درصدی که در پناه همان قانون مقدس هشتاد و سه درصد ثروت دنیا را در اختیار 

دارند.

آمده،  پدید  دنیای سیاست  در  که  راستی  به  با گردش  اخیر،  در سال های 
نژاد و  آثار مستقیم و غیرمستقیم  با مفهوم و کنایه های جانبی و  گرایش هائی که 
برای مثال، در چند  تازه ای گرفته اند. فقط  ارتباط نزدیکی دارند، جان  نژادپرستی 
کشور پیشرفتۀ اروپائی بوسیلۀ »فیلسوفان« و سخنگویان همان گرایش های دست 
راستی یک یار دیگر گفتمان »هویت ملی« را به راه انداخته اند که مضمون آن بیشتر 
احساس و ابراز و اعالن خطر از حضور مردمانی است که در اکثریت بزرگ خود از 
سرزمین های زیر سلطۀ استعمار همین کشورها آمده اند یا در دوران رونق اقتصادی 

دو-سه دهۀ بعد از جنگ به عنوان نیروی ذخیرۀ کار آورده شدند.
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در�این�شماره�به�معرفی�سه�ترجمه�و�یک�تالیف�در�
بازار�کتاب�و�ادبیات�ایران�می�پردازیم:

�یادداشت های بغداد
نُها�الراضی

ترجمه:�مریم�مومنی
نشر:�چشمه

در� زنی� روزنوشته�های� بغداد� یادداشتهای� کتاب�
است�� �2003 ۱99۱تا� سالهای� بین� تبعید� و� جنگ�
از�نمونه�های�مستندنگاری�است�بر�اساس� کتاب�یکی�
خاطرات�و�مشاهدات�شخصی��این�کتاب�روزنوشته�های�
است� عراقی� برجسته�ی� مدرنیست� و� هنرمند� و� نقاش�
که�از�ابتدای�جنگ�اول�خلیج�فارس�تا�انتهای�جنگ�
بعد� سال� یک� و� می�کند� روایت� را� فارس� خلیج� دوم�

پایان�کتابش�به�خاطر�سرطان�خون�از�دنیا�می�رود�
روایت� بلکه� نیست� نویسی� خاطره� صرفا� کتاب�
آخر�حکومت� ملتهب��۱2سال� روزگار� و� تاریخ� و� رنج�
صدام�است�از�چشم�زنی�برخاسته�از�یکی�از�مهمترین�
مهم� نقاشان� از� یکی� نُها� عراق�� روشنفکر� خانواده�های�
نوگرای�عراقی�است�که�در�لندن�و�بیروت�درس�خوانده�
و�کار�کرده�و�با�آغاز�جنگ�لبنان�در�اویل�دهه�ی�هشتاد�
به�کشورش�بازگشته��او�در�این�کتاب�روایتی�می�سازد�
از�چگونگی�نابودشدن�عراق�به�دست�صدام�و�آمریکا��
نابودی�ای�که�به�زعم�او�کل�خاورمیانه�را�هدف�گرفته�
است��یادداشت�های�او�مدام�به�اتفاق�های�روز�گذشته�ها�
و�هنر�و�ادبیات�اشاره�می�کند�و�برای�همین�کتاب�به�
نقاش� این� برای� و� می�شود� تبدیل� ادبی� مهم� اثر� یک�
برجسته�اعتبار�فراوانی�به�همراه�می�آورد��قصه�ی�پُرآب�

چشم�رویاهایی�که�قدرتها�تباه�شان�کردند�
است� عراقی� هنرمندی� الراضی)۱94۱-2004(� نُها�
از� متفاوتی� چهره�ی� روزانه�اش� یادداشتهای� در� که�
نشان� و� کرده� ترسیم� شنیده�ایم� تاکنون� که� عراقی�
می�دهد�عراقی�که�با�قدمت�چندهزارساله�اش�گهواره�ی�
ویران� چنان� دهه� چند� در� طور� چه� بوده� بشر� تمدن�
می�شود�که�بازسازی�آن�در�افق�روزگار�امروز�به�امری�
با� که� بود� مستقلی� و� هنرمند� زن� او� می�ماند�� محال�
جزئیات� طناز� قریحه�ای� و� جست�وجوگر� روحیه�ای�
می�کرد�� ثبت� و� می�دید� نقاش� یک� تیزبین� نگاه� با� را�

مردم� به� محبتش� و� توجه�
از� توان� می� را� اطرافیانش� و�
آن� بی� دید،� کلماتش� خالل�
که�آن�را�به�رخمان�بکشد��در�
تندوتیزش� انتقادهای� مقابل،�
آمریکا،�که� ویژه� به� و� از�غرب�
پیکان�حمله�را�به�سوی�عراق�
و� او� بر� را� زندگی� و� گرفته�اند�
هموطنانش�تنگ�کرده�اند،�در�
کلمه�به�کلمه�ی�یادداشت�های�
او�مشهود�است��یادداشت�های�
روزانه�ی�او�از�روایت�های�بزرگ�
و�ایدئولوژی�فاصله�می�گیرد�تا�
های� شب� در� آدمی� تنهایی�

بمباران�و�شرایط�آخرالزمانی�زندگی�در�دوره�ی�جنگ�
و�تحریم�را�ثبت�کند��و�در�عین�حال،�ردپای�زندگی�و�

زیبایی�را�هم�نشانمان�دهد�
�،۱99۱ ژانویه�ی� یادداشت�ها� این� شروع� تاریخ�
فارس� خلیج� اول� جنگ� شروع� زمزمه�های� با� همزمان�
این�مدت،�عراقی� پایان�آن�مارس���2003در� و� است�
که�هنوز�از�جنگ�هشت�ساله�با�ایران�نفس�تازه�نکرده�
این� می�گذارد،� پشت�سر� را� دیگر� ویرانگر� چند�جنگ�
پشت� و� آمریکا� به�سرکردگی� المللی� بین� قوای� با� بار�
سر�آن�تحریم�های�کمرشکنی�که�اندک�رمق�های�باقی�
سرزمین� آن� ذخایر� منابع� مانده�ی� ته� از� هم� را� مانده�
بیرون�می�کشد�و�مردم�را�در�بی�پناه�ترین�وضع�ممکن�
اقتصادی�و�اجتماعی�رها�می�کند��سال��2003پس�از�
از� انتقام�جویی�دوباره� برای� یازده�سپتامبر�و� حمله�ی�
دیگر� یکبار� او� کامل� ویرانی� قصد� به� بار� این� و� صدام�
امریکای�وحشت�زده�دنیا�را�علیه�عراق�بسیج�می�کند�و�

جنگی�دیگر�را�بر�سر�مردمان�آن�آوار�می�کند�
به� آنچه� از� الراضی� روایت�ها� سال،� دوازده� این� در�
گاه� نیست؛� پیوسته� همواره� می�گذرد� اطرافیانش� و� او�
بین� ماه� چند� است� ممکن� گاه� و� نویسد� می� روز� هر�
نوشته�هایش�وقفه�بیفتد��با�این�حال�ورقی�از�خاطرات�
یادداشت� هر� در� و� باشد� بار� کسالت� که� نیست� او�
بدون� را� اجتماعی� و� شخصی� رخدادهای� و� اطالعات�

گرچه� می�آورد�� کاغذ� روی� لفاظی،� و� رفتن� حاشیه�
را�هم� نام�کتاب� و� بغداد�است� یادداشتها� محل�شروع�
به� نوشته�ها� این� گذاشته،� بغداد� یادداشتهای� انتها� در�
را�در� این�سال�ها� نها�همه�ی� بغداد�محدود�نمی�شوند��
بیروت� و� )اردن(� عمان� در� را� مدتی� و� نمی�ماند� بغداد�
متفاوتی� عناوین� فصلها� این� از� کدام� هر� می�گذراند��
نشان� خوبی� به� را� او� ذهنی� دغدغه�های� که� دارند�

می�دهند:�تحریم،�تبعید،�هویت�
هتل� شیرین� طنزی� و� طعنه� به� را� اول� فصل� نام�
به� اشاره� نام� این� گذاشته�� پارادیزو� هتل� یا� السعاده�
دل� در� ای� خانه� دارد:� دوران� آن� در� زندگی�ها� محل�
باغی�در�شمال�بغداد،�نزدیک�به�رود�دجله��و�از�آنجا�
از� امن�تر� تقریبا� فارس،� اول�خلیج� که�در�زمان�جنگ�
مناطق�دیگر�بوده،�پناه�دوستان�و�آشنایان�و�اقوام�نها�

بوده�است�
جنگ� دوره�ی� در� که� آدمهایی� زندگی� توصیف�
زندگی� هم� کنار� در� باغ،� خانه� این� کنار� و� گوشه� در�
می�کنند�و�وصف�کمبودها�و�تالش�هایشان�برای�تأمین�
باغ� از� روایت�ها� البته� است�� خواندنی� اولیه� نیازهای�
خودش�فراتر�می�رود�و�البه�الی�ماجراهای�شخصی�اش�
زندگی�روزمره�ی�مردم�بغداد�را�هم�شرح�می�دهد؛�کم�
آبی،�غذایی�که�در�نبود�برق�و�از�کار�افتادن�یخچال�ها�
باید�پیش�از�فاسدشدن�خورده�شود،�زندگی�دهقانی،�
سروصدا�و�کم�خوابی�و�آرامشی�که�از�زندگی�ها�رخت�

آستانه ۳۵ )تازه های ادبیات فارسی(
بامداد�ارشادی
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هراس�های� و� کمبودها� ترس� از� که� مردمی� و� بربسته�
همگانی�به�هم�پناه�می�آورند�و�یا�از�یکدیگر�می�دزدند�
جنگ�ناامنی�به�همراه�دارد��بنزین�کاالیی�ارزشمندتر�
بنزین� الماس�می�شود،�آن�قدر�که�حتی�سهمیه�ی� از�
پلیس�هم�محدود�می�شود�و�دزدها�به�هیچ�چیز�رحم�
آدمها�هم� آمد� و� نیست،�رفت� بنزین� وقتی� نمی�کنند��
زندگی� و� می�شوند� منزوی� مردم� و� شود� می� محدود�
یعنی� شهر� چون� می�شود�� مختل� کل� به� شهری�
مسافت�های�طوالنی،�یعنی�رفت�و�آمد�روزمره�از�این�
سر�تا�آن�سر�شهر،�برای�رفع�نیازهای�اولیه�ی�فردی�و�
اجتماعی،�و�وقتی�اینها�ممکن�نباشد،�همه�چیز�خالصه�

می�شود�به�محله�و�خانه�و�جماعت�دوروبر�
اطالعات� کمبود� دهقانی� زندگی� این� دیگر� وجه�
که� فضایی� در� هم� آن� است،� مناسب� رسانه�ی� نبود� و�
خارجی� و� داخلی� رسانه�های� به� زیادی� بی�اعتمادی�
و� رفت� است،� مردم�محدود� منابع�خبری� دارد�� وجود�
آمدها�قطع�شده�و�هر�چه�هست،�پروپاگاندای�جنگ�
است،�هم�از�سوی�رژیم�صدام�و�هم�از�سوی�رسانه�های�
و� رجزها� و� شعارها� بین� از� شود� می� طور� چه� غربی��
تهدیدهای�دو�طرف�از�اخبار�واقعی�و�واقعیت�ماجراها�

آگاه�شد؟�بازار�شایعه�داغ�است�
او�در�قسمتی�نوشته:

“ممکن�است�از�قصر�شیرین�در�ایران�برق�بگیریم،�
نمی�داند�� چیزی� کس� هیچ� است�� شایعه� همه�اش� اما�
داریم�� محلی� اطالعات� کمبود� واقعی،� معنای� به�
میکند� پخش� برنامه� روز� در� ساعت� چند� بغداد� رادیو�
هواپیما� چندتا� می�دهد…� ما� به� را� نبردها� اطالعات� و�
را�زدیم،�دشمن�دارد�چه�بالیی�سرمان�می�آورد�و�ما�
روحیه�ی� حفظ� برای� می�جنگیم�� شان� علیه� طور� چه�
زیادی� اهمیت� بیداد�می�کند��هیچ�کس� پروپاگاندا� ما�
گوش� کارلو� مونته� رادیو� به� هشت� ساعت� نمی�دهد��

می�دهیم��شب�ها�بی�بی�سی�یا�صدای�امریکاست�”
اما�از�دل�این�رسانه�ها�خبر�دلگرم�کننده�ای�بیرون�
نمی�آید��نها�از�تنهایی�می�نویسد،�از�تنهایی�خود�و�از�
تنهایی�مردم�عراق،�زیر�هجوم�همه�جانبه�ی�نیروهای�
ائتالفی�خارجی�و�سیاست�های�خودخواهانه�ی�داخلی��
توان� از� موقعیت�هایی�که� آدمی�در�جنگ،�در� تنهایی�
آنها� بر� خودش�خارج�است�و�در�مصایبی�که�کنترلی�
و� است�� عادی� زندگی� در� آدم� تنهایی� از� فراتر� ندارد،�
تنهایی�جمعی�در�ابعاد�بزرگتر�و�بین�المللی�تر�به�هنگام�
تحمل� از� تر� دردناک� اما� می�کند�� جلوه� بزرگتر� جنگ�
کوچکترین� دنیا� ببینی� که� است� این� رنج� همه� این�

اهمیتی�هم�به�رنجی�که�می�بری�نمی�دهد�
دنیا� آیا� شده�� هوایی� حمله�ی� هزار� �2۷ “تاکنون�
دیوانه�است؟�یعنی�نمی�فهمند�دارند�چه�میکنند؟�به�
نظر�من�بوش�جنایت�کار�است��این�کشور�کامال�ویران�
شده��چه�کسی�به�امریکایی�ها�مجوز�داده�که�هر�وقت�
می�توانم� را� کویت� کنند؟� بمباران�مان� دلشان�خواست�
اما� می�کند،� ما� با� را� کار� این� دارد� چرا� که� کنم� درک�

همه�ی�دنیا�را�نه��چرا�اینقدر�از�ما�متنفرند؟”
سؤال�معقول�و�مشروع�نها�این�است�که�»چرا�دنیا�
از�ما�متنفر�است؟«�چه�می�شود�که�تمام�قدرتها�علیه�
صدام�صف�می�کشند�تا�به�هر�قیمتی�که�شده،�حتی�به�
قیمت�ویران�شدن�تمدن�چندین�هزارساله�و�گذشته�
و�حال�مردمانش،�او�را�از�صحنه�حذف�کنند؟�نها�در�
را� خواننده� چشم� صدام،� سیاستهای� به� انتقاد� عین�
ظلم� با� برخورد� در� دوگانه�ی�جهانی� استانداردهای� به�
روی� به� را� چشمانش� مثال� که� دنیایی� می�کند،� باز�
شرارت�های�اسراییل�بر�فلسطینی�ها�و�لبنانی�ها�بسته�و�

آزادش�گذاشته�تا�بر�هر�که�می�خواهد�بتازد�

بمباران�ها�و�موشکها،�در�ابعاد�گسترده،�زیرساخت�
های�شهری�و�صنعتی�عراق�را�هدف�می�گیرند��آنچه�
از�بین�می�رود�از�تصور�و�تحمل�آدم�ها�خارج�است��به�
خصوص�آنهایی�که�مثل�ُمنذر�بیگ،�دایی�نها،�از�نسل�
نمی�آورند:� تاب� را� ویرانی� این� بوده�اند� بغداد� قدیمی�تر�
“منذر�بیگ�رفت�ببیند�ساختمان�ما�در�چه�وضع�است��
همان�جا�ایستاد�و�گریه�کرد،�یاد�پدربزرگ�افتاده�بود�و�

این�که�اگر�االن�بود�چه�فکری�می�کرد�”�نها�بغداد�را�در�
کلمه�هایش�برای�ما�می�سازد��اما�این�ساختن�از�همان�

ابتدا�ویرانی�است�
در� ماری� که�همچون� است� دجله� “اینجا� می�گوید:�
دل�شهر�پیچ�می�خورد�و�از�آن�خارج�می�شود��خانه�
و�باغها�در�محله�ُصلیخ�است�که�در�شمال�بغداد�واقع�
شریان�های� اند؛� ارتباطی� رگهای� بغداد� پلهای� شده��
می�کنند،� متصل� هم� به� را� شهر� سوی� دو� که� حیات�
خاک� به� آسمان� دل� از� را� خاک� و� زمین� به� را� زمین�

پیوند�می�دهند�”
اصفهانی� دارند؛� دوست� را� ها� پل� شهرها� مردم�
را�� جمهوریت� پل� بغدادی�ها� و� را� پل� وسه� سی� ها�
پل� سوگ� به� آدمها� ارتباط،� قطع� یعنی� پل� شکستن�
دیدم�� را� جمهوریت� پل� “امروز� می�نشینند:� شکسته�
را� بمب�خورده� پل� یک� آدم� که� است� غم�انگیز� خیلی�
ببیند��جنایت�است،�چون�پیوندی�را�قطع�کرده��همه�
متاثر� خیلی� خورده� بمب� پل� یک� منظره�ی� دیدن� از�
و� به�سوراخها� شده�اند��گوشه�های�پل�جمع�می�شوند،�

شکاف�هایش�نگاه�می�کنند�و�اشک�می�ریزند��”
محوطه�های� ناخواسته،� یا� خواسته� حین� این� در�
عراق� تاریخ� می�بینند�� آسیب� هم� موزه�ها� و� باستانی�
ترک�بر�می�دارد��طاق�هانی�الحضر�می�افتند�و�درهای�
مدرسه�ی�مستنصریه�بر�اثر�انفجار�باز�می�شوند��زدودن�
قطع� است� مفتخر� خود� تاریخ� به� که� ملتی� از� تاریخ�
محوشدن� و� رفتن� بین� از� به� که� است� ریشه�هایی�
خاطره�ی� نباشد،� تاریخی� وقتی� می�انجامد�� ملت� آن�
تاریخی�و�حافظه�ی�مشترک�ملی�هم�به�راحتی�از�یاد�
به� اعتماد� و� می�بازد� رنگ� ملی� غرور� و� می�رود��شکوه�
ندارد�� معنایی� جمعی� دسته� تالش� و� دوباره� ساختن�
و� تاریخ� به� چیزی� هر� از� بیش� هم� اقتصادی� تحریم�
نان� مردم� وقتی� می�رساند��چون� زیان� هنر� و� فرهنگ�
گنجینه�های� مراقب� می�توانند� طور� چه� ندارند� دارو� و�
تاریخی�و�محوطه�های�باستانی�باشند؟�وقتی�نگهبانی�
نباشد�غارت�آثار�تاریخی�برای�فروش�آنها�اتفاق�قابل�
وضعیت،� این� در� است�� بعدی� دردناک� و� پیش�بینی�
حتی�سگ�های�ولگرد�خرابه�های�باستانی�هم�پوست�

و�استخوان�می�شوند�
هدف� هم� را� آینده� تاریخ،� بر� عالوه� ویرانی،� این�
ویرانی� باستانی� بناهای� کردن� خراب� اگر� می�گیرد��
تاریخ�است،�از�بین�بردن�محیط�زیست�و�آلوده�کردنش�
به�مواد�شیمیایی�و�صنعتی�و�ذرات�رادیواکتیو�ویرانی�
حال�و�آینده�است��می�نویسد:”برنامه�ی�چشم�انداز�بی�

در� اورانیوم�ضعیف�شده،� تن� میگوید�سیصد� بی�سی�
مناطق�جنگی�جنوب�عراق،�نواقص�ژنتیکی�دهشتناکی�
چشم�� بدون� سر،� بدون� نوزادانی� آورده؛� بار� به�
کامپیوتری�هم�نیست�که�بتوان�آمار�دقیقی�گرفت��این�
اورانیوم�ها�از�سطح�زمین�به�شبکه�ی�آب�نشت�کرده�و�
معنی�اش�این�است�که�زمین�های�کشاورزی�هم�آلوده�
شده��هنوز�می�توان�آنچه�را�روی�زمین�است�پاک�کرد،�

اما�بسیار�پرهزینه�خواهد�بود��اما�آنچه�در�هواست�در�
هوای�آن�اطراف�می�ماند��بنابراین،�فاجعه�ای�است�که�
قرن�ها�ادامه�خواهد�داشت��هیروشیما�هنوز�دارد�تاوان�
است�� بدتر� ما�وضعمان�خیلی� و� را�می�دهد� بمبارانش�

هر�دو�قربانی�فناوری�امریکایی�هستیم�”
فصل�اول�کتاب�در�بغداد�می�گذرد،�در�خانه�و�باغ�
ها��جنگ�شروع�شده�و�حمله�های�هوایی�از�زمین�و�
صدا� و� نور� از� پر� جهنمی� به� را� بیرون� دنیای� آسمان�
نخلهای� است�� پناهگاه� و� اما�مأمن� باغ� اند�� بدل�کرده�
تنها� گیاهانی�که� و� گلها� و� پرتقال� و�درختان� افراشته�
می�کارد�بهشت�کوچکی�است�در�دل�جهنم�آن�بیرون��
نُها�عاشق�طبیعت�است��با�سگش�که�نام�او�را،�به�یاد�
نقاش�سوررئالیست�اسپانیایی،�سالوادور�دالی�گذاشته،�
با�موش�کوچکی�که�النه�اش�را�پس�از�مرگش�کشف�
می�کند�و�اسباب�بازی�های�کوچکی�که�جمع�می�کرده�
عمان� در� که� پرندگانی� با� می�آورد،� درد� به� را� قلبش�
در� که� گربه�هایی� و� نشینند� می� اش� پنجره� هره�ی� بر�
آن� با� می�دهد،� غذا� آنها� به� بیروت� در� خانه�اش� بالکن�
مهربانی� مراقب� و� باغبان� موهایش،� الی� گل� شاخه�
است�که�نشان�مان�می�دهد�چه�طور�در�دل�جنگ�و�
ویرانی�قدر�زنده�بودن،�حیات�و�شکفته�شدن�را�بدانیم،�
سیاه� در� شود� می� که� را� هایی� زیبایی� اندک� آن� قدر�
ترین�و�دهشتناک�ترین�لحظه�ها�به�آنها�چنگ�زد�و�
که� کتابی� نخستین�جمله�ی� آرام�گرفت�� پناهشان� در�
باغ�و� بنویسد�درباره�ی� نها�همیشه�دلش�می�خواسته�
درختانش�است��او�خودش�را�در�مختصات�باغ�میوه�اش�
بنویسم� کتابی� تعریف�می�کند:�»همیشه�می�خواستم�
زندگی� باغی� در� “من� باشد:� این� اولش� ی� جمله� که�
پرتقال� درخت� �۱6۱ و� نخل� درخت� �66 که� میکنم�
دارد�”�جای�دیگری�می�نویسد:�“داشتم�گل�سرخها�و�
چیزهای�دیگر�را�در�باغ�نَُجل�هرس�می�کردم��باغبانی�
فوق� اش� درمانی� خاصیت� است�� تسلی�ام� مایه�ی� تنها�
العاده�است��هیچ�هم�نشینی�آرامش�بخش�تر�از�گیاهان�
نیست��وقت�هایی�که�خشمگینم�سراغ�گیاهانم�می�روم�
امیدوارم�گیاه� و�هرس�شان�می�کنم�و�وقت�هایی�که�

میکارم�”
اینکه� عین� در� است�� بیرون� دنیای� بازتاب� نها� باغ�
بلبشو� آن� تبلور� دارد�� هم� جنگ� و� ویرانی� است،� باغ�
دنیای�خارج�در�باغ�هم�دیده�می�شود��هیاهوی�سگهای�
آبی� کم� در� که� گیاهانی� و� مرده� مگس�های� وحشی،�
خشک�می�شوند��بارانی�که�نمی�بارد�و�آدم�ها�را�چشم�
انتظار�می�گذارد��اما�این�ویرانی�و�خشکی�دائمی�نیست�

چشمه(  مومنی-نشر  مریم  الراضی/  )نُها  بغداد  یادداشتهای  کتاب 
بین سالهای 1991تا 2003 است. کتاب یکی  تبعید  و  روزنوشته های زنی در جنگ 
از نمونه های مستندنگاری است بر اساس خاطرات و مشاهدات شخصی. این کتاب 
ابتدای  از  که  است  عراقی  برجسته ی  مدرنیست  و  هنرمند  و  نقاش  روزنوشته های 
جنگ اول خلیج فارس تا انتهای جنگ دوم خلیج فارس را روایت می کند و یک سال 

بعد پایان کتابش به خاطر سرطان خون از دنیا می رود.
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و�اوضاع�همیشه�این�گونه�نمی�ماند��بسیاری�از�اوقات�
زیبایی� می�دهد،� رخ� باغ� از� خارج� آنچه� رغم� به� هم،�
دوباره�جوانه�می�زند،�سینه�سرخهای�کوچک�و�پروانه�
شادابی� و� و�جوش� جنب� و� می�گردند� باز� سفید� های�

شان�فضای�باغ�را�پر�می�کند�
نها�هنرمند�است��هنرمند�چه� اینها،� سوای�همه�ی�

طور�از�دل�تاریکی�زیبایی�و�نور�بیرون�می�کشد؟
“تک�تک�آنهایی�را�که�در�اتاق�نشیمن�خوابیده�اند�
با�نور�شمع�ازشان�عکس�های� در�دفترم�ثبت�کردم�و�
عوض� را� حسشان� فلش� نور� نمیدانم� گرفتم�� عالی�
مثل� هستند،� زیبا� و� عجیب� سایه�ها� نه؛� یا� می�کند�
نقاشی�ای�از�کاراواجویا�دوال�تور��عکسی�از�مامان،�تنها�
غیبت� دارند� و� اند� نشسته� میز� دور� که� گرفتم� ونَُجل�
طور� چه� نقاشها� افتاده�اند�� جادوگرها� شبیه� می�کنند،�

زیر�نور�شمع�نقاشی�می�کرده�اند؟�”
و� کرکننده� غوغای� از� طور� چه� هنرمند� این�
به� انفجارها،� و� موشکها� و� هوایی� حمالت� دهشتناک�
ارکستر� یک� ملودی� هماهنگ� نوای� کنایه،� و� طعنه�

سمفونیک�را�می�شنود؟
متری� میلی� شانزده� ضدهوایی� ی� اسلحه� یک� “ما�
ما� به� خیلی� داریم،� مایه�ها� این� در� چیزی� یا� جدید�
ای� خفه� و� گنگ� آهسته،� زیبا،� صدای� است�� نزدیک�
دارد�که�به�ارکستر�شبانه�ی�فضای�باز�خانه�مان�اضافه�
از�صداهای�گوش�خراش،�ولی� شده؛�سمفونی�مدرنی�
هماهنگ��شبها�که�آسمان�با�نورهای�وسیع�سفید،�زرد�
و�قرمز�روشن�می�شود�و�صدای�خفه�ی�این�اسلحه�در�
می�توانی� تقریبا� می�شود،� اضافه� آن� به� همسایگی�مان�
اپرای� تماشای� به� رفته�ای� که� بزنی� گول� را� خودت�
نور�و�صدا��هنوز�صدا� نمایش�رقص� با� فیلیپ�گالس،�
و�کلمه�ندارد،�اما�زمان�که�بگذرد�تبدیل�به�پدیده�ای�
تاریخی�می�شود�و�می�توانند�در�سرتاسر�عراق�اجرایش�
جنگی�مان� موسیقی� از� من� تفسیر� با� هیچ�کس� کنند��
نمی�توانم� دیگر� که� است� مضحک� نیست�� موافق�

موسیقی�واقعی�گوش�کنم��”
هنر�تسکینی�بر�رنج�آدمی�است،�شفابخش�است�و�

دوره�ی� در� که� نیست� این� معنایش� اما� میکند�� درمان�
کنی�� هنری�خلق� اثر� راحتی� به� توانی� می� جنگ�هم�
برای� تالش� است،� امروز� بقای� برای� تالش� جنگ�
گریختن�از�ویرانی�و�عدم��جنگ�که�تمام�می�شود�نها�
می�نویسد:”هنوز�نمی�توانم�به�موسیقی�گوش�دهم،�اما�
نقاشی�کشیدن�را�دوباره�شروع�کرده�ام��نمی�دانم�چرا�
نمی�توانستم�موقع�جنگ�کار�کنم…�موقع�جنگ�داخلی�

در�بیروت�هم�همین�طور�شده�بودم��برای�همین�بود�
که�مجبور�شدم�آنجا�را�ترک�کنم��روند�خالقیت�من�در�
طی�جنگ�می�میرد،�ویرانی�اطراف�مخرب�روان�است�”
پس�از�جنگ�و�در�دوره�ی�تحریم،�که�قحطی�فراگیر�
می�شود�و�مردم�شروع�می�کنند�به�بازیافت�هر�چه�که�
دارند،�نها�هم�برای�خلق�آثار�هنری�اش�به�مواد�بازیافتی�
روی�می�آورد�”برای�این�که�مشاعرم�را�از�دست�ندهم،�
خودم�را�با�درست�کردن�ترکیب�های�عجیب�و�غریب�

از�سنگ�و�تکه�فلز�مشغول�نگه�میدارم��در�این�فضا�هنر�
معنایی�ندارد��اینها�فقط�چیزهای�آشغال�و�بامزه�اند�که�

کمی�از�سنگینی�اوضاع�مان�می�کاهند�”
بامزه«�که�ها�از�سر� اما�همین�چیزهای�»آشغال�و�
بیانیه� به� تبدیل� و� گونه�می�خواند� این� را� آنها� فروتنی�
های�سیاسی�و�اعتراضی�او�می�شوند��جایی�در�اواخر�
کتاب�می�نویسد:”پس�فقط�هنر�می�ماند��من�مجسمه�
ام�را�دارم:�تعدادی�شمایل�نقاشی�شده�در�ارتفاع�های�
چوب� از� شده� ساخته� و� ایستاده� صف� به� و� گوناگون�
شده؛� جمع� ساختمانی� کارگاه�های� از� که� بازیافتی،�
مردم� نماینده�ی� اینها� می�کنند�� تظاهرات� دارند� انگار�
عراق�اند�و�اسمش�را�گذاشته�ام�»مه،�مردم«��این�اسم�
آلمانی�ام� دوست� همان� کرد،� پیشنهاد� کریستینا� را�
موقع� را� شعار� این� مردم� گفت� مانده�� من� پیش� که�

فروریختن�دیوار�برلین�فریاد�می�زدند�”
نیاید� به�چشممان� خیلی� نخست� وهله�ی� در� شاید�
که�چرا�تا�پیش�از�این�نها�الراضی�را�نشناخته�بودیم��
اما�خواندن�این�یادداشت�ها�ممکن�است�پرسش�هایی�
از�این،�حتی� را�به�ذهن�مان�متبادر�کند�که�تا�پیش�
بهشان�فکر�هم�نکرده�بودیم؛�اینکه�اصال�چه�قدر�هنر�
نام� کشور�همسایه�مان�عراق�را�می�شناسیم،�تاکنون�

با�شنیدن� چند�هنرمند�عراقی�به�گوش�مان�خورده�و�
اسمشان�کدام�اثر�هنری�شان�را�می�توانیم�در�ذهن�مان�
السعید،� حسن� شاکر� سلیم،� جواد� از� کنیم�� مجسم�
فائق�حسن،�لیلی�العطار�و�سایر�هنرمندان�عراقی�چه�
می�دانیم؟�این�هنرمندان�در�چه�شرایطی�در�آن�جامعه�

کار�می�کردند�و�هنرشان�بازتاب�چه�بوده�است؟
یادداشتها� از� یکی� در� اش� خانواده� توصیف� در� نها�
می�نویسد:”شاید�باید�شروع�کنم�به�نوشتن�شرح�حال�

سالهای� در� خانواده� های� اولین� همه�ی� و� خانوادگی�
پدربزرگم� کنم�� فهرست� را� عراق� استقالل� ابتدایی�
صائب،� بزرگم،� عموی� بود�� کشاورزی� بانک� مؤسس�
اولین�جراح�عراق�بود،�پدرم�اولین�متخصص�کشاورزی�
زن� اولین� شل� خودمان،� نسل� در� حتی� باغداری� و�

باستان�شناس�بود�و�من�اولین�زن�سفالگر�”
می�دهد� نشان� عراق� در� بودن�ها� »اولین«� همه� این�
ای� خانواده� کرده� رشد� آن� در� او� که� ای� خانواده� که�
معمولی�نیست�و�یکی�از�مهم�ترین�خانواده�های�عراقی�

است�
خواندن�این�کتاب�بر�همه�واجب�است��مردم�عراق�
ما� از� خیلی� اما� بوده�اند�� همسایه�مان� قرنها� و� سالها�
ایرانی�ها�به�ویژه�آنها�که�کودکی�شان�در�جنگ�هشت�
ساله�با�آنها�گذشت�تقریبا�چیزی�از�آنها�نمی�دانند�جز�
دشمنی�و�جنگ�و�تبلیغات�سیاسی�صدام�و�حزب�بعث��
هنر� و� فرهنگ� به�شناخت� است� دریچه�ای� کتاب� این�

مردم�عراق�و�پلی�کوچک�به�جهان�صلح�و�امید�
در� بغداد”� “یادداشتهای� جمالت� آخرین� در� نها�
بسیار� ابعادی� در� بار� این� و� دوباره� جنگی� شروع� پی�
دلگرمی� تنها� که� می�زند� حرف� امیدی� از� گسترده�تر،�
او�در�این�فضای�سرد�و�مأیوس�کننده�است،�امید�به�
صدای� و� آیند� می� بیرون� خانه�هایشان� از� که� مردمی�
اعتراض�او�و�مردم�عراق،�علیه�این�جنگ�تحمیل�شده�
جنگ� این� علیه� که� دنیاست� مردم� به� میشوند:”امید�
تظاهرات� و� می�کنند،� تظاهرات� می�کنند،� تظاهرات�
می�کنند��آنها�هستند�که�به�ما�قدرت�و�امید�به�آینده�

می�دهند�”
�ایران جامعه ی کوتاه مدت
محمدعلی�همایون�کاتوزیان

ترجمه:�عبداهلل�کوثری
نشر:نی

چهار�مقاله�با�عناوین�زیر�به�نوشته�ی�کاتوزیان�در�
این�کتاب�آمده�است:

۱-�ایران�و�جامعه�ی�کوتاه�مدت
2-�مشروعیت�و�جانشینی�در�تاریخ�ایران

3-�انقالب�برای�قانون
4-�ملک�الشعرا�بهار�در�دوران�مشروطه

تاریخی� مشکالت� نوعی� به� مقاالت� این� از� هریک�
توسعه�ی�اقتصادی�و�سیاسی�ایران�را�بررسی�می�کند��

جنگ ناامنی به همراه دارد. بنزین کاالیی ارزشمندتر از الماس می شود، آن 
قدر که حتی سهمیه ی بنزین پلیس هم محدود می شود و دزدها به هیچ چیز رحم 
نمی کنند. وقتی بنزین نیست، رفت و آمد آدمها هم محدود می شود و مردم منزوی 
می شوند و زندگی شهری به کل مختل می شود. چون شهر یعنی مسافت های طوالنی، 
یعنی رفت و آمد روزمره از این سر تا آن سر شهر، برای رفع نیازهای اولیه ی فردی 
و اجتماعی، و وقتی اینها ممکن نباشد، همه چیز خالصه می شود به محله و خانه و 

جماعت دوروبر.

اینجا مخاطِب اثری بی طرف از ادوارد راژینسکی هستیم که از رهگذر زندگی 
راسپوتین و بایگاني هایي که تا قبل از فروپاشي شوروي دسترسي به آنها ممنوع بوده 
تا حد  این منظر  از  از اسناد تازه شده و  انبوهي  یافتن  به  او موفق  این  بر  و عالوه 
زیادي توانسته آن نگاه قدیمی و کلیشه اي به راسپوتین را دگرگون کند. مخاطب 
این کتاب با یک راسپوتین واقعي و ملموس روبه رو می شود که تفاوتهای محسوسی 
به عنوان یک  راژینسکي، راسپوتین  از کتاب  تا قبل  با راسپوتین هاي قبلي دارد. 
چهره ی تاریخي صددرصد منفي شناخته می شد. تقریبا همه کتاب هایی که تاکنون 
درباره او نوشته شده مبتني بر اسنادي بوده که حکومت کمونیستي شوروي علني 
کرده بوده. نویسنده براي مخاطب روشن می کند که بسیاری از این اسناد قالبي بوده 

است یا به صورت گزینشي انتخاب و عرضه شده است.
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مثال�فقدان�امنیت�برای�مالکیت�خصوصی�و�در�نتیجه�
عدم�انباشت�سرمایه�در�دست�بخش�خصوصی،�انحصار�
ثروت�و�قدرت�اقتصادی�در�دست�حکومت�ها�که�خود�
به�انحصار�قدرت�سیاسی�می�انجامید�و�سرعت�و�شدت�
تحوالت�سیاسی�و�اجتماعی�که�جامعه�را�از�چهارچوب�
با�ثبات�که�الزمه�ی�رشد�و�توسعه�ی�اقتصادی� قانونی�
است�محروم�می�کرد،�در�دو�مقاله�اول�بررسی�می�شود��
تالش�برای�استقرار�قانون�و�نظم�قانونی�که�به�انقالب�
این� ناکامی�ها�و�کمبودهای� انجامیده�و�علل� مشروطه�
جنبش�مضمون�مقاله�ی�سوم�است�و�در�مقاله�ی�چهارم�
از� شرحی� است� سوم� مقاله�ی� دنباله�ی� معنایی� به� که�
زندگی�و�آثار�ملک�الشعرای�بهار�است�که�از�کوشندگان�
راه�مشروطه�بوده�و�انسانی�آزادی�خواه�که�می�کوشیده�
در�دورانی�خطرخیز�و�پرآشوب�و�دیکتاتوری�بعد�از�آن�
در�عین�وفادار�ماندن�به�آرمان�های�خود�از�تندروی�ها�
بپرهیزد�و�در�محیطی�که�کمتر�کسی�هوادار�اعتدال�و�

خرد�بوده�به�اعتدال�برسد�
۱-ایران�برخالف�جامعه�ی�درازمدت�اروپا�جامعه�ای�
تغییرات�حتی� جامعه� این� در� است�� بوده� مدت� کوتاه�
داشته� کوتاه� عمری� اغلب� بنیادین� و� مهم� تغییرات�
چهارچوب� یک� فقدان� نتیجه�ی� تردید� بی� این� است��
می�توانسته� که� است� قانونی� ناپذیر� خدشه� و� استوار�
را�تضمین�کند��در�دوره�های�کوتاه� تداومی�درازمدت�
چیزی� مالک� و� دیوانی� لشکری،� طبقات� حضور� مدت�

نمایان�بوده��در�قسمتی�از�مقاله�آمده:
نسل� دو� یا� یک� از� بیش� طبقات� این� ترکیب� اما� �”
یا� اروپا� سنتی� اریستوکراسی� برخالف� نیاورده�� دوام�
و� مالکیت� ایران� در� جوامع� این� بازرگان� طبقه� حتی�
بدان� دقیقا� داشت،� کوتاه� عمری� اجتماعی� موقعیت�
سبب�که�این�امتیازات�چیزی�شخصی�شناخته�می�شد�
ناشدنی� نقض� و� موروثی� اجتماعی� حقوق� شمار� در� و�
نبود��موقعیت�صاحبان�رتبه�و�ثروت�–�جز�در�مواردی�
دو� از� بیشتر� )مثال� درازمدت� توارثی� حاصل� معدود-�
نسل�قبل(�نبود�و�اینان�انتظار�نداشتند�که�وارثان�شان�
این� بمانند�� باقی� موقعیت� این� در� بدیهی� بر�حقی� بنا�
می�ماندند� باقی� جایگاه� آن� بر� صورتی� در� تنها� وارثان�
که�می�توانستند�شایستگی�خود�را�به�اثبات�برسانند�و�
که� مگر�خصائلی�شخصی� نبود� این�شایستگی�چیزی�
برای�موفقیت�در�فالن�عرصه�اجتماعی�ضروری�شمرده�
اجتماعی� تحرک� جامعه� این� در� سان� بدین� می�شد��
بسیار�بود�تا�حدی�که�در�تاریخ�قرون�وسطی�و�تاریخ�
شاه� جایگاه� نبود��حتی� تصور� قابل� اصوال� اروپا� جدید�
هم�در�این�میان�مستثنی�نبود،�زیرا�مشروعیت�و�حق�

جانشینی�کم�و�بیش�همواره�در�معرض�چالش�هایی�
جدی�و�حتی�شورش�قرار�داشت�”

ایران� مدت� کوتاه� جامعه�ی� توصیف� برای� کاتوزیان�
اصطالح�خانه�کلنگی�را�به�کار�می�برد��یعنی�جامعه�ای�
اجتماعی،� سیاسی،� آن� جنبه�های� از� بسیاری� که�
آموزشی�و�ادبی�در�معرض�این�خطر�است�که��هوس�
از� و� می�افتد�� جانش� به� کلنگ� با� جامعه� مدت� کوتاه�
آنجا�که�تدوام�درازمدتی�در�میان�نبوده�این�جامعه�در�
فاصله�دو�دوره�کوتاه�تغییراتی�اساسی�به�خود�دیده�و�
به�دین�ترتیب�تاریخ�آن�بدل�به�رشته�ای�از�دوره�های�

کوتاه�مدت�به�هم�پیوسته�شده�است�
2-در�ایران�هیچ�قانون�و�یا�سنت�تثبیت�شده�وجود�
قبل� یا� کند� پیش�بینی� قابل� را� جانشینی� تا� نداشته�
اصل� بنیانی�ترین� ببخشد�� مشروعیت� آن� به� تحقق� از�
برای�جانشینی�و�مشروعیت،�ارشدیت�)نخست�زادگی(�
نبوده،�هرچند�پسر�دار�بودن�یا�خویشاوند�او�بودن�در�

این�راه�مؤثر�بوده�
نقش� آنچه� است:”� آمده� دوم� مقاله� از� قسمتی� در�
اساسی�داشت�فره�ی�ایزدی�یا�فیض�االهی�بود��هرکس�
طریق� از� می�توانست� بود� برخوردار� فره� این� از� که�
جانشینی�یا�به�طور�مستقیم�به�تاج�و�تخت�دست�یابد�

و�بدین�ترتیب�حکومت�او�مشروعیت�می�یافت��”
شاهنامه�ی�فردوسی�یک�ماخذ�عمده�در�مورد�مفهوم�
ترین� وسیع� در� ادبیات� در� آن� کاربرد� و� ایزدی� فره�ی�

مفهوم�این�اصطالح�بوده�است��در�شاهنامه�فرمانروایان�
جانشینی� حق� از� برخوردارند� فره� این� از� که� آنجا� از�
دلیل� همین� به� آنان� حکومت� و� می�شده�اند� برخوردار�
مشروع�و�دادگرانه�شمرده�می�شده��شورش�بر�فرمانروا�
از�حقانیت�برخوردار�بوده�و�اگر�پیروز�می�شدند،�رهبر�
شورشیان�الجرم�دارنده�فره�ایزدی�به�شمار�می�آمده�و�
جانشین�مشروع�شناخته�می�شده�و�بر�تخت�فرمانروایی�

می�نشسته�
فره�ی� اسطوره� یا� “نظریه� است:� معتقد� نویسنده�
از�کف�دادن� یا� از�آن� برخورداری� پیامدهای� ایزدی�و�
خواه� است،� پراکنده� شاهنامه� سراسر� در� عمل� در� آن�
بخش� در� خواه� و� آن� حماسی� پهلوانی� بخش�های� در�
فره� این� مورد�خاص،� یک� در� که� این� جالب� تاریخی��
صورت�مادی�می�گیرد�و�جالبتر�این�که�این�تجلی�در�
اردشیر� تاریخی�روی�می�دهد،�مثال�در�داستان� بخش�

بابکان�بنیان�گذار�امپراتوری�ساسانی�
شاه� آخرین� اردوان� دست� از� اردشیر� که� گاه� آن�
تازد�شاه� او�می� دنبال� به� اردوان� و� اشکانی�می�گریزد�
اشکانی�به�شهری�می�رسد�که�پیش�از�او�اردشیر�از�آن�

گذشته�است��اردوان�از�مردم�می�پرسد�آیا�اردشیر�را�
دیده�اند�و�آنان�پاسخ�می�دهند�که�آری،�دیده�اند:

یکی�گفت�از�ایشان�که�ایدر�گذشت�����������������دوتن�
با�دو�اسب�اندر�آمد�به�دشت

به�دم�سواران�یکی�غرم�پاک�����������������
چو�اسبی�همی�بر�پراکنده�خاک

به�دستور�گفت�آن�زمان�اردوان�����������������
که�با�این�غرم�باری�چرا�شد�دوان

چنین�داد�پاسخ�که�او�فر�اوست�����������������
به�شاهی�و�نیک�اختری�پر�اوست

گر�این�غرم�دریابد�او�را�متاز�����������������
که�این�کار�گردد�بر�ما�دراز

چو�بشنید�از�او�اردوان�این�سخن�����������������
بدانست�که�آواز�او�شد�کهن�”

از� باید� دادگر� فرمانروای� می�گوید� ما� به� شاهنامه�
داشتن� دیگر� سخن� به� باشد�� برخوردار� ایزدی� فره�ی�
مشروعیت� برای� کافی� و� الزم� شرط� ایزدی� فره�ی�

فرمانرواست�
صفاتی� باید� فرمانروا� این� فردوسی� الگوی� در� “اما�
داشته�باشد�که�فره�ایزدی�صرفا�شرط�الزم�برخورداری�
از�آنهاست��شرط�دوم�آن�است�که�فرمانروا�از�»تخمه�
پاک«�باشد�و�این�احتماال�به�معنای�آن�است�که�او�از�
بیان� صراحت� به� نکته� این� اگرچه� باشد،� شاهان� تبار�
نشده��شرط�سوم�توانایی�آموختن�از�دیگران�و�اصالح�
فردوسی� نیکوست�� اندرز� از� رنجیدن� جای� به� خویش�
بعد�از�بیان�این�سه�شرط،�شرط�چهارم�را�برای�کمال�
شاه�مطرح�می�کند�و�آن�خرد�است�به�معنای�توانایی�
این�در�ظاهر�چیزی� نادرست�و� از� بازشناختن�درست�
آن� به� رسیدن� راستی� به� اما� می�نماید� ساده� و� سهل�
دشوار�میشود�آنگاه�که�کل�افکار�و�اعمال�فرد�را�شامل�

گردد�”
3-در�سال��۱326�/۱909ه��ق��قانون�اساسی�ایران�
حکومت� برای� قانون� بر� مبتنی� کاری� روش� و� قواعد�
تعیین�کرده��بدین�ترتیب�برای�نخستین�بار�در�طول�
تاریخ�ایران،�حکومت�مشروط�به�مجموعه�ای�از�قوانین�
را�مشخص� اجرایی� قدرت� بنیانی�شده�که�محدوده�ی�
و�به�گونه�ای�دقیق�حقوق�و�وظایف�دولت�و�جامعه�را�
تعیین�کرده��در�مقاله�سوم�آمده�است:”چنین�انقالبی�
در� قدرت� اعمال� زیرا� بود،� نداده� روی� اروپا� در� هرگز�
جوامع�اروپایی�همواره�تابع�محدودیت�های�قانونی�بود��
هر�اندازه�هم�که�حکومت�ها�مقتدر�بودند�و�هر�اندازه�
روابط� و� جامعه� و� دولت� روابط� بر� ناظر� قوانین� دامنه�
بود،� می� ناعادالنه� و� محدود� اجتماعی� طبقات� میان�
بازهم�این�محدودیت�ها�اعمال�می�شد��در�اروپا،�حتی�
سراسر� بر� که� مطلقه� قرن�حکومت�سلطنت� چهار� در�
البته� راند� می� حکم� روسیه� تا� انگلستان� از� قاره،� این�
حکومت�مطلقه�در�روسیه�زمانی�دراز�دوام�آورد�اعمال�
در� هرچند� بود،� هایی� محدودیت� تابع� دولت� قدرت�
بسیار�کم� این�محدودیت�ها� غرب� با� قیاس� در� روسیه�

تر�بود�”
�راسپوتین ابلیس یا قدیس )دو جلدی(

ادوارد�راژینسکی
ترجمه:�بیژن�اشتری

نشر:�ثالث
مسکو� در� �۱936 متولد� راژینسکی� ادوارد�
روسی� پژوهشگر� و� فیلمنامه�نویس� نمایشنامه�نویس،�
توانسته� تاریخی� کتاب� چهل� از� بیش� نویسنده�ی� و�
دوم،� الکساندر� دوم،� نیکالی� تزار� زندگی�نامه�ی�
راسپوتین�و�جوزف�استالین�را�بر�اساس�اسناد�محرمانه�
به� شخصی� پژوهش�های� و� روسیه� مخفی� بایگانی� از�

به معنای واقعی، کمبود اطالعات محلی داریم.  هیچ کس چیزی نمی داند. 
ما  به  را  نبردها  اطالعات  و  میکند  پخش  برنامه  روز  در  ساعت  چند  بغداد  رادیو 
می دهد... چندتا هواپیما را زدیم، دشمن دارد چه بالیی سرمان می آورد و ما چه 
طور علیه شان می جنگیم. برای حفظ روحیه ی ما پروپاگاندا بیداد می کند. هیچ کس 
اهمیت زیادی نمی دهد. ساعت هشت به رادیو مونته کارلو گوش می دهیم. شب ها 
بی بی سی یا صدای امریکاست.« اما از دل این رسانه ها خبر دلگرم کننده ای بیرون 
نمی آید. نها از تنهایی می نویسد، از تنهایی خود و از تنهایی مردم عراق، زیر هجوم 
همه جانبه ی نیروهای ائتالفی خارجی و سیاست های خودخواهانه ی داخلی. تنهایی 
آدمی در جنگ، در موقعیت هایی که از توان خودش خارج است و در مصایبی که 

کنترلی بر آنها ندارد، فراتر از تنهایی آدم در زندگی عادی است.
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”�رنِج�از�توبه،�گناه�را�به�عشق�تبدیل�می�کند�”
چهره�ای� راسپوتین� گریگوری� تاریخ� طول� در�
کاریزماتیک�و�جذاب�که�زندگی��پرماجرا�و�اسرارآمیزی�
چنین� است�� بوده� گوناگون� شایعات� منبع� و� داشته�
سوژه�ای�برای�مورخان،�زندگینامه�نویسان�و�فیلمسازان�
که� سالی� صد� درطول� بوده�� جالب� بسیار� می�توانسته�
زیادی� بسیار� کتاب�های� می�گذرد،� راسپوتین� مرگ� از�
کنار� در� و� داده�اند� قرار� خود� دستمایه�ی� را� او� زندگی�
نوشته� راسپوتین� درباره� که� خوبی� کتاب�های� معدود�
شده،�انبوهی�از�کتاب�های�کم�مایه�و�مبتذل�هم�وجود�
دارد�که�اغلب�این�کتاب�ها�به�فارسی�هم�ترجمه�شده�

است�
بنابراین�در�همان�ابتدا�این�پرسش�به�ذهن�می�رسد�
که�توجه�دوباره�به�راسپوتین�و�ترجمه�ی�کتابی�تقریبا�
نهصد�صفحه�ای�درباره�این�چهره�ی�جنجالی�و�درعین�
داشته� ضرورت� می�تواند� چقدر� شده� دستمالی� حال�
باشد؟�سوالی�که�با�خواندن�کتاب�می�توان�جواب�آن�را�

به�روشنی�دریافت�
بیوگرافی�است�و� ژانر� اثری�غیر�داستانی�در� کتاب�
یک�پیش�زمینه�و�درس�تاریخ�از�کل�دادگاه�های�روسیه�
است�که�همه�ی�بازیگران�اصلی�تاریخ�در�آن�نقش�دارند��
مهمترین�ویژگی�کتاب�حاضر�که�توسط�بیژن�اشتری�
شوروی� فروپاشی� از� پس� که� است� این� شده،� ترجمه�
دسترسی� نویسنده�اش� بنابراین� شده�� نوشته� سابق�
این� داشته�است�� روسیه� اسناد� بایگانی�های� به� کاملی�
راسپوتین� پرماجرای� زندگی� به� که� براین� عالوه� اثر�
نیکالی� تزار� از� دقیقی� و� خوب� اطالعات� می�پردازد،�
می�دهدکه� دربار� روابط� و� روسیه� تزار� آخرین� دوم،�
روایت�هایی� و� آثار� برخالف� البته� است،� اهمیت� حائز�
است�که�کمونیست�ها�و�بلشویک�ها�از�روسیه�ی�تزاری�
لیستی� و� تبارشناسی� نمودار� یک� نویسنده� داده�اند��
قرار� خواننده� اختیار� در� نیز� را� متصل� از�شخصیتهای�

می�دهد�
ادوارد� از� طرف� بی� اثری� مخاطِب� اینجا� واقع� در�
و� راسپوتین� زندگی� رهگذر� از� که� هستیم� راژینسکی�
بایگانی�هایی�که�تا�قبل�از�فروپاشی�شوروی�دسترسی�
به�آنها�ممنوع�بوده�و�عالوه�بر�این�او�موفق�به�یافتن�
انبوهی�از�اسناد�تازه�شده�و�از�این�منظر�تا�حد�زیادی�
را� راسپوتین� به� کلیشه�ای� و� قدیمی� نگاه� آن� توانسته�
راسپوتین� یک� با� کتاب� این� مخاطب� کند�� دگرگون�
تفاوتهای� که� می�شود� روبه�رو� ملموس� و� واقعی�
از� قبل� تا� دارد�� قبلی� راسپوتین�های� با� محسوسی�
چهره�ی� یک� عنوان� به� راسپوتین� راژینسکی،� کتاب�
تقریبا�همه� منفی�شناخته�می�شد�� تاریخی�صددرصد�
کتاب�هایی�که�تاکنون�درباره�او�نوشته�شده�مبتنی�بر�
علنی� شوروی� کمونیستی� حکومت� که� بوده� اسنادی�
برای�مخاطب�روشن�می�کند�که� بوده��نویسنده� کرده�
صورت� به� یا� است� بوده� قالبی� اسناد� این� از� بسیاری�
کمونیست�های� است�� شده� عرضه� و� انتخاب� گزینشی�
شوروی�اصرار�داشتند�او�را�به�عنوان�نماد�و�مظهر�فساد�
راستا� این� در� و� معرفی�کنند� نظام�سلطنتی� تباهی� و�
جعل� و� سندسازی� جمله� از� حقه�ای� و� کلک� هیچ� از�
تاریخ�پرهیز�نداشتند�و�تقریبا�تمامی�اسناد�و�شواهدی�
که�کوچک�ترین�نگاه�مثبتی�به�راسپوتین�داشته�اند�در�

بایگانی�های�اسناد�شوروی�ممنوع�االنتشار�بوده�
در�این�کتاب�آنچه�نتیجه�گیری�می�شود�او�چهره�ای�
تاریخی�عجیب�و�غریب�و�تندرو�و�عاشق�روسیه�است��
راسپوتین�دهقان�ساده�ای�بوده�که�در�جریان�بیماری�
موفق� چون� و� می�شود� دربار� وارد� الکسی� تزارویچ�

ماندگار� قصر� در� کند� درمان� را� شاهزاده� که� می�شود�
و� راست�شاه� او�دست� که� نمی�کشد� و�طولی� می�شود�
ملکه�و�مورد�اعتماد�آنها�می�شود��به�طوری�که�در�تمام�
سبب� مساله� این� و� می�کند� نظر� اظهار� سیاسی� امور�
قتل� به� منجر� طوریکه� به� می�شود� اطرافیان� حسادت�
او�می�گردد��اما�این�شخصیت�به�دلیل�پیشگویی�اش�و�
نیز�زنبارگی�بی�حد�و�حصرش�و�نقشی�که�در�انقالب�
معمایی� و� رازآمیز� شخصیتی� به� کرده� بازی� روسیه�

تبدیل�شده�
راسپوتین�بیشتر�اوقات�جوانی�خود�را�ظاهرا�مست�
زندگی� از� نکردنی� باور� جزئیات� برده�� سر� به� و�خشن�
معتقدند� روسپیان� از� بسیاری� است�� افسانه� شبیه� او�
کامال� زنان� با� رابطه�جنسی� داشتن� با� توانست� می� او�
مردم� اعتقاد� همچنین� کند�� پاکسازی� گناه� از� را� آنها�
خواسته�های� اغلب� او� نبوی� سخنان� که� بوده� این� بر�
پنهان�امپراطور�را�تأیید�می�کرده��پس�از�گذشت�تقریبا�
یک�قرن،�مورخان�فقط�توانسته�بودند�درباره�ی�نقشی�

که�راسپوتین�در�سقوط�روسیه�تزاری�بازی�کرده�بود،�
دست�به�حدس�و�گمان�بزنند��اما�در�سال��۱99۵یک�
پرونده�ی�گمشده�از�بایگانی�ایالت�پیدا�شده،�پرونده�ای�
که�شامل�بازجویی�های�کامل�از�حلقه�ی�داخلی�بوده��با�
زندگی�نامه�ای� راژینسکی� ادوارد� تاریخی،� این�سابقه�ی�
انسان� یک� جذاب� زندگی� و� است� نوشته� را� قطعی�
احتماال�مقدس�را�که�روند�تاریخ�روسیه�را�تغییر�داده�
که� راسپوتینی� کرده�� بازسازی� کامل� طور� به� را� است�
یک� عنوان� به� متمادی� دهه�های� برای� کمونیستها�
شخصیت�صددرصد�منفی�در�ذهن�ها�فرو�کرده�بودند�
کتاب� با�خواندن� مثال� دارد�� مثبت�هم� نکات� مقداری�
می�فهمید�که�در�مقطعی�که�دولت�روسیه�تزاری�قصد�
ورود�به�جنگ�جهانی�اول�را�داشته�در�سرتاسر�روسیه�
غیرسیاسی�کشور� و� تقریبا�همه�شخصیتهای�سیاسی�
به�شدت�طرفدار�ورود�به�جنگ�بودند�جز�راسپوتین��
این�کشیشی�که�به�هرزگی�و�فساد�معروف�شده�بود�از�
همه�نفوذ�خود�استفاده�کرده�تا�تزار�روسیه�را�از�ورود�
به�جنگ�منصرف�کند�و�اساسا�اشراف�روس�برای�این�
کمر�به�قتل�راسپوتین�بسته�بودند�که�وی�مخالف�ورود�

روسیه�به�جنگ�بوده�
هستند� کتاب�هایی� زندگینامه�ای� خوب� کتاب�های�
که�ذهنیت�کلیشه�ای�خواننده�را�درباره�ی�موضوع�شان�
راژینسکی� نوشته�ی� راسپوتین� کتاب� و� میزنند� هم� بر�

هم�یکی�از�همین�نوع�کتاب�هاست�
ریشه�اصلی�این�کتاب�از�تحقیقات�دادگاه�رومانوف�
کرده� کار� به� آغاز� روس�ها� توسط� �۱9۱۷ سال� در� که�
بین� زمانی� فاصله� در� موقت� دولت� می�شود�� ناشی�
سقوط�تزار�در�مارس�و�انقالب�بلشویک�در�ماه�نوامبر�
کمیسیون�فوق�العاده�ای�برای�تحقیق�در�مورد�اقدامات�

غیرقانونی�توسط�وزرا�و�سایر�افراد�مسئول�رژیم�تزاری�
تشکیل�می�دهد�تا�از�همه�ی�رهبران�چهره�های�دولت�
و� �۱926 سالهای� در� سرانجام� کند�� بازجویی� قدیم�
بازجویی�ها�در�هفت�جلد�توسط�مقامات� این� �۱92۷
از�این�تحقیق� شوروی�منتشر�می�شود��که�در�بخشی�
برای�کشف�“نیروهای�تاریک”�در�پشت�سزار�قسمتی�به�
راسپوتین�ربط�دارد��راژینسکی�در�دهه��۱9۸0متوجه�
می�شود،�در�کمال�تعجب�نسخه�های�بازجویی�ها�کامل�
نیستند�و�فصل�سیزدهم�که�مربوط�به�راسپوتین�بوده�
مرموزی� طرز� به� اسناد� � �۱99۵ سال� در� شده�� نابود�
توسط�نوازنده�ای�در�حراجی�لندن�ظاهر�می�شوند�که�
همه�را�راژینسکی�خریداری�می�کند��در�این�کتاب�به�

گفته�ی�خود�عصاره�هایی�را�از�آن�اسناد�نقل�میکند�
در�مورد�جوانی�راسپوتین�به�ویژه�در�دوران�کودکی�
وی�و�اوایل�دوره�زمانی�که�وی�در�هجده�سالگی�ازدواج�
کرده�است�اطالعات�کم�است��آنچه�معلوم�است�بیشتر�
واقعیتهای�زندگی�وی�که�توسط�اسناد�و�مدارک�روشن�

در� پلیس� توسط� که� است� گزارش�هایی� است� شده�
و�روزنامه�ها�منتشر� نامه�ها� مصاحبه�ها،�دفتر�خاطرات،�

شده�است�
هوای� در� زدگی� یخ� در� ساعت�ها� او� شده� نوشته�
حتی� نکرده� حرکت� و� ایستاده� مزرعه�ای� در� مرطوب�
توسط�پشه�ها�گاز�گرفته�شده�اما�او�همچنان�ایستاده��
مدتی،� برای� کم� دست� راسپوتین� که� است� مشخص�
انواع� پرستش�گر� نژاد� و� زاهد� راهب� یک� مانند� واقعاً�
خدا�را�جستجو�می�کرده�و�به�دنبال�دستورالعمل�های�
مذهبی�بوده��او�همسر�و�سه�فرزند�خود�را�ترک�کرده�
به� تا� شده� دور� سیبری� در� خود� روستایی� خانه� از� و�

دنبال�خدا�بگردد�
بر� روانی� قدرت� راسپوتین� که� دارند� قبول� همه�
نیکالس�و�الکساندرا،�آخرین�تزار�و�تزار�روسیه،�به�ویژه�
الکساندرا�داشته��او�این�قدرت�را�وقتی�بدست�آورد�که�
جادوگرانه�بیماری�هموفیلی�پسرشان�را�درمان�کرد��او�
مردم�را�از�نظر�روانی�و�جسمی�درمان�میکرده�و�حتی�
پیش�بینی�بروز�بیماری�هایی�مانند�نارسایی�کلیه�را�هم�
الکساندرا�� در� تأثیرگذاری� واسطه� به� همیشه� او� �کرده��
باعث�شد�که�نیکالس�تصمیمات�سیاسی�فاجعه�آمیز�
بگیرد��سایر�اشراف�و�مقامات�عالی�کلیسا�راسپوتین�را�
خیلی�دوست�نداشتند�چون�او�بدون�آموزش�و�از�طبقه�

پایین�جامعه�بوده�
وجود� زندگی� گناه� بوده:”بدون� معتقد� راسپوتین�
وجود� شادی� هیچ� نباشد،� توبه�ای� اگر� زیرا� ندارد،�

نخواهد�داشت�”
تجمع�سیاسی� نقطه�ی� یک� عنوان� به� راسپوتین� از�
برای�دشمنان�و�رقبای�تزار�برای�کنترل�دولت�استفاده�
کتاب� این� در� شده� داده� شرح� اسناد� طبق� می�شده��

کوثری-  کاتوزیان/عبداهلل  همایون  )محمدعلی  مدت  کوتاه  جامعه ی  ایران 
نشر:نی( چهار مقاله با عناوین زیر در این کتاب آمده است:

1- ایران و جامعه ی کوتاه مدت
2- مشروعیت و جانشینی در تاریخ ایران

3- انقالب برای قانون
4- ملک الشعرا بهار در دوران مشروطه

هریک از این مقاالت به نوعی مشکالت تاریخی توسعه ی اقتصادی و سیاسی ایران 
را بررسی می کند.
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هر�کس�که�به�او�ارتباط�داشته�اعدام�شده�
انجام� او� که� کارهایی� بیشتر� است� معتقد� نویسنده�
طور� به� او� اینکه� و� بوده� بینش�خوبش� از�طریق� داده�
الکساندرا� کتاب،� در� می�دانسته�� را� چیز� همه� غریزی�
و� می�شود� مقایسه� آنتوانت� ماری� با� مداوم� بطور�
راسپوتین�با�هیتلر�و�استالین��اما�معموالً�“دهقان�نیمه�
بی�سواد�روسی”�خوانده�می�شود��در�بخش�اول�کتاب�

یک�خط�وجود�دارد�که�در�مورد�زندگی�قبل�از�تولد�
راسپوتین�صحبت�می�کند�که�مادرش�چند�مورد�سقط�
جنین�داشته�است��جایی�که�می�گوید:”مانند�هیتلر�و�

استالین،�راسپوتین�تنها�فرزند�بود�”
نویسنده�“حقایق”�آنچه�را�که�عصر�قتل�اتفاق�افتاده�
است،�توصیف�می�کند��سپس�آنچه�را�که�فکر�می�کند�
واقعاً�اتفاق�افتاده�است�را�تعریف�می�کند�و�این�همان�

جایی�است�که�روایت�جذاب�می�شود�
�وای خواهیم ساد
مهسا�محب�علی

نشر:�زریاب�کابل�افغانستان
رمان”وای�خواهیم�ساد”�دومین�رمان�از�سه�گانه�ی�
سال� چند� که� است� محب�علی� مهسا� خانم� رمان�های�
این�مجموعه�جایزه�ی�بهترین� از� پیش�“نگران�نباش”�
به� که� رمان� این� کرد�� خود� آن� از� را� گلشیری� رمان�
دلیل�موضوع�و�نوع�پردازش�قطعا�با�مشکل�مجوز�روبرو�
می�شده�به�خواست�خود�نویسنده�توسط�نشر�زریاب�در�
کابل�افغانستان�چاپ�شده�و�توسط�سایت�آمازون�در�

دسترس�خوانندگان�قرارگرفته�است�
بعدی� نسل�� قصه�ی� ساد”� خواهیم� “وای� رمان�
که� پسرانی� و� دختران� قصه�ی� است�� پیر� چریک�های�
آدم� بازی� فوتبال�وسط� توپ� مثل�یک� نکرده� کودکی�
و� آن�شوت�شدند�� و� این�طرف� به� و� افتادند� بزرگ�ها�
زندان،� چون� کلماتی� با� یادنگرفته� را� ب� و� الف� هنوز�
�… و� تیمی� خانه� مبارزه،� تشکیالت،� فرار،� شکنجه،�
جمله�ساختند�و�حاال�که�بیست�و�پنج�سال�از�آن�روزها�
گذشته�هنوز�با�آن�بحران�دست�و�پنجه�نرم�می�کنند�

از� یکی� است�� الهام� نام� به� دختری� قصه�ی� رمان�
دهه�ی� سومین� در� که� شصت� دهه�ی� بچه�های� همین�
اما� بگیرد� مهمی� تصمیمات� شده� مجبور� زندگی�اش�
ناموفق�است�زیرا�گذشته�ی�پرتنش�خود�و�خانواده�اش�

بر�این�تصمیم�سایه�انداخته�است�

مهسا�محب�علی�در�پرداختن�شخصیت�الهام�بسیار�
موفق�بوده��شخصیتی�بی�تفاوت،�اکشن�با�زبانی�متفاوت�
و�لحن�لمپن�اما�زنانه�که�از�دل�هر�آنچه�می�بیند�یک�

ماجرا�درمی�آورد�و�مدام�در�حال�نقد�آدمهاست…
سانتافه�� فرمون� پشت� می�شینی� می�کشه�� هوار� �”
خالص�می�کنی�و�می�یای�عقب��این�قدر�که�پژوت�بتونه�
از�جاش�بیاد�بیرون�حاال�می�شینی�پشت�فرمون�پژوت�
و�می�زنی�تو�دنده�که�یهو�یه�مرتیکه�ی�موقشنگ،�عین�

وزغ�می�چسبه�به�کاپوت�و�به�خواهر�و�مادرت�فحش�
این� از� دیگه� که� مادرت�هم� نداری�� که� می�ده��خواهر�
مشت� موقشنگ� می�دی�� گاز� نیش� گذشته�� حرفهاش�
می�کوبه�به�کاپوت��می�تونی�گاز�رو�ببندی�به�ناف�پژو�
و�یهو�بپیچی�تو�جردن�تا�موقشنگ،�مثل�یه�تیکه�گه�
پخش�زمین�شه��دوباره�نیش�گاز�می�دی��موقشنگ�باز�
فحش�میده�و�مشت�می�کوبه��هر�چی�کشیده�می�پره��
صاحب�عتیقه�فروشی�و�جواهری�و�شاگردهاشون�میان�
و�موقشنگ�رو�از�کاپوت�جدا�می�کنن�و�زیر�گوشش�یه�

چیزی�میگن��موقشنگ�داد�می�زنه�
“کیوان�پور�چه�خریه؟”�موقشنگ�رو�از�کاپوت�جدا�

از� بعد� ها� جاکش� دورت�� می�پیچه� جردن� و� می�کنن�
ظهر�که�می�شه�عین�سوسک�دنبال�سوراخ�می�گردن��
خمار�و�نسخ�ماشین�شون�رو�ول�می�کنن�وسط�خیابون�

و�می�چپن�تو�پستوی�مغازه�ها�”
استفاده�از�تو�راوی�که�کمتر�در�اثری�دیده�می�شود�
انگار� دارد�� همخوانی� بسیار� کارکتر� حال� و� حس� با�
خواننده�در�ذهن�او،�الهامی�دیگر�است�و�مدام�در�این�

غرزدن�ها�همراهش�می�کند�
تصویر� علی� محب� مهسا� که� خاکستری� تهران�

می�کند�چیزی�دور�از�واقعیت�نیست��او�به�درون�زندگی�
از� دود� و� گوشه�ای�خزیده�اند� به� که� رفته� چریک�هایی�
سرشان�باال�می�رود�و�هنوز�دنبال�مقصر�می�گردند��در�
زندگی� ُگه� کنن،� ثابت� می�خوان� �…“ نوشته:� قسمتی�
خودشون�از�ُگِه�زندگی�بقیه�ُگه�تره”��همه�مست،�معتاد�
و�تن�فروش�در�خانه�ها�و�ماشین�های�خاکستری�و�شلوغ�

و�کثیف�می�باشند�
را� خورده� نسل�شکست� آن� یقه�ی� فقط� قضیه� این�
تاوان� هم� آنها� بچه�های� سال� �2۵ از� بعد� بلکه� نگرفته�
می�دهند��الهام�خود�سر�دسته�ی�آن�بچه�هاست��او�در�
می�گردد�� زندگی�اش� در� گمشده� دو� دنبال� رمان� این�
پدری�که��2۵سال�فکر�می�کرده�مرده�و�حاال�آن�سر�
دنیا�سرو�کله�اش�پیدا�شده�هرچند�حس�پدرانه�اش�در�
گذاشتن�عکسی�الی� با� که� خائنی� و� مرده� سالها� این�

دفتر�مشق�اش�زندگی�شان�را�به�نابودی�کشانده�
”�عموناصر�نگاش�به�تلویزیونه�و�حواسش�پیش�تو��
مکث�می�کنی�چی�میخوای�بگی؟�بنال�دیگه…�بگو�گه�
گیجه�گرفتی…�بگو�چه�طور�از�آدمی�که�گند�زدین�به�

بچگی�اش�انتظار�دارین�گه�گیجه�نگیره؟
بگو�همین�فرویدی�که�چپ�و�راست�فرو�می�کنین�تو�
کونمون�یه�چیزهایی�هم�درباره�ی�کودکی�و�تأثیرش�تو�
جوونی�گفته��اصال�بگو�گیرم�به�ما،�به�نسلی�که�با�عشق�
بعد� سری� بچه�های� با� بدین،� گیر� بستین� رو� نطفه�ش�
میخواین�چی�کار�کنین؟�اونهایی�که�سری�دوزی�شدن��
همون�هایی�که�از�باال�دستور�اومد�بکاریدشون��اونهایی�
شیرخشکشون� قوطی� و� پوشک� تا� اومدن� دنیا� به� که�
نه� که� همون�ها� باشه�� اسلحه�هاتون� و� اعالمیه� جاساز�
نه�عموها�و�خاله�هایی�که� و� یادشونه� تیمی� خونه�های�
غیب�شدن��اونها�که�کل�زندگی�و�فی�خالدونش�به�یه�

ورشونه…�”
در�“وای�خواهیم�ساد”�همه�ی�آن�آدم�ها�چه�بزرگسال�
چه�جوان�مفلوک�و�ساده�لوح�اند��از�نگاه�نویسنده�انگار�
یا� معتادند� یا� نیامده�� بیرون� دوره� آن� از� سالم� کسی�
رانت�خوار��نبود�سانسور�و�چاپ�کتاب�در�افغانستان�در�
روایت�جنسی�خود�را�نشان�می�دهد��به�تصویر�کشیدن�
در� زن� نویسنده�ی� یک� سوی� از� جنسی� دغدغه�های�

تاریخ�ادبیات�ایران�نادر�است�
از�یک�طرف�رمان�تقابل�نسل�آرمان�گرا�در�پذیرفتن�
دیگر� طرف� از� و� است� نکردن�شکست� قبول� و� باخت�

از� بازنده��هر�کدام� و�آدم�های� برنده� مقابله�ی�آدم�های�
این�مبارزان�سابق�یک�بار�از�خود�می�پرسد�کجای�کار�
را�اشتباه�کرده؟�از�نظر�نویسنده�نهایت�این�همه�کثافت�
آمده� نباش”هم� نگران� رمان”� پایان� در� که� همان�طور�

بود،�چیزی�به�جز�ویرانی�و�تباهی�کل�شهر�نیست�
مقاومت� به� گونه�ای� به� “وای�خواهیم�ساد”� عنوان�
اشاره�میکند�اما�همه�ی�تالش�ها�برای�مقاومت�در�این�
رمان�محکوم�به�نابودی��است��“وای�خواهیم�ساد”�شاید�

کنایه�به�“وا�خواهیم�داد”�است�

فقدان امنیت برای مالکیت خصوصی و در نتیجه عدم انباشت سرمایه در 
دست بخش خصوصی، انحصار ثروت و قدرت اقتصادی در دست حکومت ها که خود 
به انحصار قدرت سیاسی می انجامید و سرعت و شدت تحوالت سیاسی و اجتماعی 
که جامعه را از چهارچوب قانونی با ثبات که الزمه ی رشد و توسعه ی اقتصادی است 
محروم می کرد، در دو مقاله اول بررسی می شود. تالش برای استقرار قانون و نظم 
این جنبش  و کمبودهای  ناکامی ها  و علل  انجامیده  انقالب مشروطه  به  که  قانونی 
مضمون مقاله ی سوم است و در مقاله ی چهارم که به معنایی دنباله ی مقاله ی سوم 
است شرحی از زندگی و آثار ملک الشعرای بهار است که از کوشندگان راه مشروطه 
بوده و انسانی آزادی خواه که می کوشیده در دورانی خطرخیز و پرآشوب و دیکتاتوری 
بعد از آن در عین وفادار ماندن به آرمان های خود از تندروی ها بپرهیزد و در محیطی 

که کمتر کسی هوادار اعتدال و خرد بوده به اعتدال برسد.

کاتوزیان برای توصیف جامعه ی کوتاه مدت ایران اصطالح خانه کلنگی را به 
کار می برد. یعنی جامعه ای که بسیاری از جنبه های آن سیاسی، اجتماعی، آموزشی و 
ادبی در معرض این خطر است که  هوس کوتاه مدت جامعه با کلنگ به جانش می افتد. 
کوتاه  فاصله دو دوره  در  این جامعه  نبوده  میان  تدوام درازمدتی در  که  آنجا  از  و 
تغییراتی اساسی به خود دیده و به دین ترتیب تاریخ آن بدل به رشته ای از دوره های 

کوتاه مدت به هم پیوسته شده است.
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