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امروز مجله یی دیگری را در دست دارید؛ نخستین پرسش این است 
که در کنار این همه مجالت چاپی چرا باز هم یک مجله نو. پاسخ 
این سوال بی فرهنگی، بد فرهنگی و دوری ما از گفتمان و کاروان 
تالش  ما  بل  نیست،  اندیشه  کردن  وارد  برای  تالش  نیز  و  بشری 
می کنیم که گامی هر چند کوچک برای اندیشیدن برداریم، زمینه نقد 
اندکی  نقشی  این راه  از  به کارنامه خویش فراهم کنیم و  را نسبت 
به کیفیت مباحث روشنفکران ادا نموده و به جای جدال دانشگاه و 
پوهنتون راه های پیوند به گفتمان دانش بشری را جستجو کنیم. این 
شماره بیشتر به راسیسم )نژادپرستی( پرداخته و تبلور این خشونت را 

در سیمای آواره گان افغان و برخورد ایرانیان نشان داده است. 

از  زمین«  ایران  در  پدرسوخته  افغونی های  »داستان  مقاله،  نخستین 
خالد خسرو برای آن در سر آغاز قرار گرفته است که او کوشیده که 
مانیفست این شماره به گونة شایسته یی بیان شود. مقالة »نژادپرستی و 
گفتمان هویت ملی« از داکتر رنگین دادفر سپنتا، نگاه گذرایی است از 
سیر راسیسم از استدالل بیولوژیک در فورم کالیسک تا به رویارویی 
راسیسم »فرهنگی« کنونی. این نوشته فشرده یی از یک رسالة مفصل 
است که با خواندن کل آن می توان تالش نویسنده را در یک تداوم و 

استحکام تیوریک در زمینه راسیسم دریافت.

از چند سده بدینسو فلسفه در قلمرو کشورهای اسالمی اهمیت خود 
را از دست داده است. آنگاه که فرزانه گان فلسفه، به رهایی فلسفه از 
زنجیرهای کلیسا برخاستند و با دست و بازوی توانا مواعید فلسفه 
بنیاد  را  دادند و نخستین سنگ بناهای روشن گری  آشتی  به عقل  را 
نهادند؛ رهنوردان فلسفه در سرزمین های ما سوگ مندانه به این تحول 
فلسفی همگام نشدند و گرد و غبار دیدگاه های مقید ایدیولوژیک را 
کیمیای چشم هوش برای سعادت فلسفه پنداشتند. بازگشایی چنین 
دبستان های فلسفی دستگاه ذهن اجتماعی این قلمروها را به سوی 
امتناع تفکر سوق داد و حضور فلسفه اجتماعی را زیر سؤال برد. این 
شیوة دید به فلسفه، ساده انگاری بیکرانی را در گسترة تفکر دامن زد 
و هرگونه بغرنجی های متعالی را در کارگاه تفکر به کندی روبه رو 
کرد؛ به گونه یی که از علوم طبیعی تا موسیقی و مجموع گفتمان های 
ارزشی را در  نظام  پیچید و  این سرزمین ها را در خود  دانش رایج 
سطح نازلی به پایین کشید. به همین دلیل پرداختن به مباحث فلسفه 
اهمیت  از  نشریه  این  صفحات  در  اجتماعی  تکامل  موتور  به مثابة 

کار  این  مسیر  در  ما  نقش  که  می دانیم  ما  است.  برخوردار  ویژه یی 
دشوار از نشر مقاالت پراگنده فراتر نخواهد بود، اما پرداختن به این 
مباحث را در این روزگار، کاری به حساب می آوریم. مسعود راحل 
که به فلسفه آلمان آشنا است و وضعیت فلسفی سرزمین های ما را 
با نگارش نقادانه می نگارد، مسؤولیت بخش فلسفه را در این مجله 
به دوش دارد. »عقل و شهود« مقاله یی از او نیز در این شماره به نشر 

رسیده است.

نیز  ادبیات  به  فلسفه  و  جامه شناسی  سیاست،  بر  عالوه  زمین، 
می پردازد در این بخش خواست تنها بر این نیست که به نشر شعر 
و داستان و دیگر گونه های ادبی بپردازیم، بل تالش می کنیم تا در 
و  ادبی  نقد  و  نظریه  خویش  محدود  بی نهایت  امکانات  چارچوب 
هنری و جامعه شناسی ادبیات و هنر را به مثابة نهاد ادبی و هنری در 
نظر بگیریم و یا آن را از نظریه پردازی های شفاهی و نگارِش نامه های 
خصوصی بیرون آوریم تا درهای این دبستان به سوی عرصة جوشان 

و خروشان جامعه باز گردد.

و اما برگردیم به سرنوشت اندوهبار هم میهنان خود در ایران. هرگاه 
از درس  ما را محروم  آوارة  افغان، کودکان  که جامعة تحصیل کردة 
و مکتب می بینند و یا تالش معصومانه شمار اندک کودکان افغان را 
که به نام ایرانی خود را در مدارس ایران معرفی کرده اند ببینیم، در 
می یابیم که این کودکان با هزار دلهره و ترس کوشش می کنند تا در 
رفتارها و تلفظ و زبان مادری شان، معلمان ایرانی شان به افغان بودن 
آنها پی نبرند، گالیة نقدگونه در ذهن آنها نسبت به جامعة روشن فکر 
ایران نقش می بنندد و گاهی می پندارند که کاروان تفکر مدرن ایران 
خواسته و یا ناخواسته در کنار بدویت راسیستی دولت و ملت ایران 
قرار گرفته اند و لب به اعتراض نمی گشایند. اما در این شماره هژیر 
مقالة  با  دارالشفا  یاشار  و  افغان«  نام  به  »بیگانه یی  مقالة  با  پالسچی 
»معنای افغان« یا »چرا من بیکار شدم؟« آغاز به پایان داوری های ذهن 

ما در این عرصه کرده اند. 

»نژادپرستی و بیگانه هراسی« نوشتة جی. ایم. ورستر را جاوید نادر 
و کبرا نادر، مقالة »ایرانیان افغان تبار« نوشتة فریبا عادلخواه و سوزانا 
خدا  و  ستیزی  »روحانیت   مقالة  ابراهیمی،  یعقوب  را  اولزیوسکا 
»استفاده سیاسی  پویا و  از ریچارد رورتی را داکتر عباس  ناباوری« 
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و  بریتانیا  آلمان،  سیاست  در  نژادپرستی  و  بیگانه هراسی  از 
برای  خسرو  خالد  را  ترانتهارت  دیتریش  نوشتة  فرانسه« 
این شمارة زمین ترجمه کرده اند. این نوشته ها در راستای 
موضوع مرکزی این شماره و انگیزة فکری که دلیل وجودی 
این مجله است، با دقت و زحمت بی پایان ترجمه شده اند.

در تاریخ بسیار اتفاق افتاده است که مبارزه با یک گرایش 
منفی رهروان خود را به گرایش منفی دیگر دچار کرده است. 
گاهی که ما از بستر جوامع استبداد زده شرقی با سامانه های 
قبلیه یی که هر نجابت فردی را آماج سنگساران هویت های 
گله یی قرار داده اند، به پاکیزه گی آزادی و دموکراسی - این 
دست آوردی فلسفی، ادبی و سیاسی غرب دست می یازیم، 
نگرنش  ابزار  که  می شویم  مبدل  شیفته گانی  چنان  به  گاهی 
نقادانه و خرد انتقادی را از دست می دهیم؛ از این رو جستار 
»سیاهترین لکة سپید« پیرامون پنجاهمین سالگرد قتل لوممبا 
از خامة این موسپید که کوله باری از فراز و فرود فکرها را با 
شکست ها و پیروزی ها آن با خود حمل می کند، نگاشته شده 
است، تا بنگریم که چگونه سودجویی مشتی از بهره اندوزان 

می تواند دژِ آزاده گی را به مخاطره مواجه می کند. 

گپ آخر این که یکی از فرهنگیان افغان به نام نجیب روشن 
و با شغل روزنامه نگاری در کوپنهاگن دنمارک به فعالیت های 
فرهنگی مشغول اند. این شباهت نام، گاهی دوستان دور و 
نزدیک را وا داشته است تا به ایشان عنوانی من نامه بفرستند 
و یا از دیدگاه های ایشان به عنوان نظریات من تعجب کنند. 
ایشان  برای  بنده  می دانم:  الزم  را  ذیل  یاددهانی  این رو  از 
و  تخلص  نام،  شباهت  از  جز  به  ولی  دارم،  موفقیت  آرزو 
شغل، هیچ گونه همگرایی و هم سویی فکری، فلسفی، هنری، 
ما وجود  میان  سیاسی  و گذشتة  رسانه یی  سلیقة  و  سیاسی 
ندارد. از این رو آرزو دارم تا دوستان و خواننده گان زمین، 

ناتوانی های بنده را به حساب آن محترم نگذارند.

نجیب روشن
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زمانی که حکومت ایران ورود افغانها را به پارک صفه ی اصفهان 
افغان در  نوروز ممنوع ساخت؛ زمانی که خانه ی چند  ایام  در 
رویدادها  این  از  ایران  در  ها  بسیاری  شد،  کشیده  آتش  به  یزد 
شوکه شدند. برای نخستین بار بود که این گونه سرگذشت غمبار 
نفرین  افغان در قلب گفتگوها، همبستگی ها، طعن و  پناهندگان 
برای  اما  گرفت.  می  قرار  ایرانی  روشنفکران  و  نویسندگان  های 
زجرکشیدگان و آوارگان اردوگاه های وحشت و رنج جمهوری 
شهرهای  بدر  در  پدرسوخته"  های  "افغونی  این  برای  اسالمی، 
شگفتی  موجب  نه  و  دارد  تازگی  نه  رفتارها  چنان  زمین،  ایران 
تاخیر در طرح عمومی  است. آن چه که موجب شگفتی است، 
با جدیت  مقطعی  یک  در  ایران  ی  جامعه  باید  بود.  مبحث  این 
این موضوع را می پرسید که چرا و چگونه با اقلیت های قومی 
و پناهندگان افغان رفتارهای نژادپرستانه و بیگانه هراسانه صورت 
به  ارتباط  در  ویژه  به  پرستانه،  نژاد  های  رفتار  آیا  است؟  گرفته 
افغانها، خاص دولت سراسر تبعیض جمهوری اسالمی است، و یا 
شهروندان نیز در بازتولید و تحکیم آن به عنوان یک عنصر هویتی 
در مناسبات اجتماعی و اقتصادی نقش فعال داشته اند؟ مهمتر از 
آن، پیامدهای اخالقی و اجتماعی نژادگرایی و بیگانه هراسی برای 

جامعه ی ایران چی می باشد؟ 

خالد خسرو
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این پرسش ها به مسوولیت جمعی ایرانیان اشاره دارد. اما از قراین 
چنین پیداست که هنوز جامعه ی ایران به دلیل درگیرهای شدید 
اقتصادی و سیاسی خود، به ویژه دغدغه گذار از دولت مذهبی و 
مطلقه ی روحانیون و نظامیان به یک حکومت دموکراتیک مدنی 
و سکوالر، انگیزه ای برای پرداختن به مسایلی چون رفتار های 
های  اقلیت  و  پناهندگان  برابر  در  هراسانه  بیگانه  و  نژادپرستانه 
قومی را ندارد. و یا حتا رفتار های مذکور در هنجار های عمومی 
به عنوان رفتار های نژادپرستانه و بیگانه هراسانه تلقی نمی شود، 
و این به خوبی میزان پیشرفت اخالقی و مدنی جامعه را به محک 
می زند. اما، جای شگفتی است که این مسایل در گفتمان های 
شک،  بدون  نیست.  مطرح  نیز  ایرانی  نویسندگان  و  روشنفکران 
دهها گفتگو و نوشته در باره شالوده شکنی برای رهایی نشانه ها 
و معناهای پیرامونی از تسلط معنای مسلط در متن؛ دهها مقاله و 
ترجمه در باره ی آخرین بحث های پساساختارگرایان فرانسوی 
وجود دارد اما به نظر نمی آید که حتا تنفر نژادی از عرب ها که 
موضوع آشنا و از ستون های اصلی ملی گرایی ایرانی است، به 
صورت جدی مورد تحلیل و نقد آنان قرار گرفته باشد، در حالی 
که ناسیونالیسم نژادگرا  نه یک ایدیولوژی بی خطر بلکه بخشی 
تبعیض و سلطه در رابطه ی دولت و شهروندان  نظام بزرگ  از 
است. دولت توتالیتر برای کسب مشروعیت عمومی که با شیوه 
های دموکراتیک قدرت را به دست نیاورده، با کمک ملی گرایی 
نژادپرستانه و شوونیستی نقیصه ی مشروعیت را می خواهد جبران 
کند.  وقتی دولتی می تواند در شعور عمومی نقض حقوق انسانی 
و  ایرانی  کارگران  از حقوق  دفاع  نام  زیر  را  پناهندگان  اولیه  و 
محافظت از جامعه جا بیندازد، پس این روند نقض حقوق و فقدان 

حاکمیت قانون کل جامعه را نیز تهدید کرده می تواند. در نتیجه، 
در حالی که دولت برای فرار از مشکالت اقتصادی و با تکیه بر 
ملی گرایی مفتخر به نژاد ویژه و برتر ایرانی، رفتار خود را موجه 
ایدیولوژی مشترک، در  این  به  باور  با  نیز  نماید؛ شهروندان  می 
بازتولید و تحکیم آن سهم می گیرند. مهمترین کار دولت فراهم 
کردن منطق جذاب برای توجیه رفتار نژادگریانه و بیگانه هراسانه 
اش در برابر پناهندگان و اقلیت های قومی است تا شهروندان نه 
تنها رفتار دولت را مذموم و غیر قابل قبول ندانند بلکه خود در 

روند توجیه اش سهم بگیرند. 

۲ 

تبعیض  رفتارهای  و  افکار  از  عبارت  هراسی  بیگانه  یا  زنوفوبیا 
آمیز علیه مهاجران و کسانی که بیگانه پنداشته می شوند، است. 
بر اساس فرهنگ مریم- وبستر، بیگانه هراسی عبارت از ترس و 
نفرت در مقابل غریبه ها و خارجیان است. تعاریف متاخرتر از 
بیگانه هراسی بر ترس در برابر خارجیان و مهاجران تاکید دارد 
که در ماهیت قوم محور و نژاد محور است.  بر این بنیاد، مردمی 
که خود را اهالی بومی تعریف می نمایند، فرهنگ خود را مهتر و 
بهتر و فرهنگ مهاجران را کهتر و عقب مانده تر می پندارند. به 
این لحاظ مرز میان بیگانه هراسی و نژادپرستی جدید که معتقد به 
برتری نژادی و فرهنگی است، بسیار نزدیک و گاه درهم آمیخته 
اساس  بر  ملی  هویت  این چارچوب  در  که  است  واضح  است. 
بومی گرایی- اعتقاد به این که افراد به خاطر تولد خود در یک 
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کشور شهروند آنجا شناخته می شوند- و نه هویت ملی مدنی و 
فرهنگی- که شهروندی عبارت از تعلق و وفاداری افراد بر اساس 
نهاد های جامعه تعریف می گردد-   به فرهنگ و  تعهد اختیاری 
شکل می گیرد. در این فرآیند، شهروندی نه یک امر حقوقی و 
مدنی که یک امر نژادی و خاص فرهنگی است و با ویژه گی های 
بومی و محلی چون شباهت های لهجه ای، تشخیص می گردد. 
در این گونه کشورها تنفر و هراس از دیگران تنها شامل مهاجرین 
نشده بلکه قشرهای مختلف فرهنگی و مذهبی را در بر می گیرد. 
تنش های قومی و مذهبی در یک کشور واحد یک نمونه ای از 
آن است. در همان کشوری که یک مهاجر به دلیل خصوصیات 
دارد،  قرار  نفرت  و  تبعیض  مورد  متفاوت  زبان  و  فرهنگی  های 
تمام  دارد. چون  مشابه  وضعیت  نیز  جنسی  و  قومی  اقلیت  یک 
این رفتارها در یک نظام کالنی از تبعیض، سلب حقوق اولیه و 
نفی کرامت بشری از سوی دولت و جامعه قابل درک است. البته، 
بیگانه هراسی  نظرات  ابراز  اجتماعی،  از گروه های  برخی  برای 
خیلی طبیعی و معقول است. آنها به صورت معمول، از تصورات 
و  اجتماعی  های  تحلیل  عنوان  به  هراسی  بیگانه  و  نژادپرستانه 
اقتصادی استفاده می کنند. به عنوان مثال، آنها برای درک افزایش 
نرخ جرایم در جامعه، یک گروه خاص انسانی را مقصر دانسته 
و برای آن دالیل فرهنگی و نژادی جستجو می نمایند.  برای یک 
قربانی  او  که  بیکاری  معضل  فهم  راه  ترین  ساده  ایرانی  کارگر 
آن است، وجود مهاجرین غیر قانونی افغان می باشد. در حالی 
دولت با سیاست ها و رهبری فاجعه بار اقتصادی مسوول مستقیم 

مشکالت اقتصادی ایران امروز است.

اثر  در  بیخانمانی  ها،  جنگ  گسترش  با  شدن،  جهانی  عصر  در 
پدیده  یک  به  مهاجرت  و....  فقر  خشکسالی،  داخلی،  منازعات 
تنها شامل حرکت  نه  مهاجرت  این  است.  مبدل شده  ی جهانی 
به سوی  ناامن  و  فقییر  جنوب  از  مردم  از  بزرگی  های  جمعیت 
به  جنوب  از  بلکه  شمالی،  امریکای  و  اروپا  مانند  مرفه،  شمال 
جنوب را نیز شامل می شود. بر اساس تخمین بانک جهانی در 
سال ۲009 میالدی، حرکت مهاجرین در میان کشورهای جنوب 
شده  تبدیل  جهانی  مهاجرت  سیستم  چشمگیر  عنصر  به  اکنون 
پاکستان  ایران،  هند،  مانند  توسعه  در حال  است. چندین کشور 
دارای مهاجر در جنوب می  و ساحل عاج در صدر کشورهای 
مهاجر،  میلیون  پنج  و  هفتاد  میالدی،  در سال ۲005  تنها  باشند. 
یعنی 5۴ درصد کل مهاجرت جهانی، در کشورهای جنوب جا 

به جا شده اند.

در حالی که مهاجرت در اثر بی ثباتی، جنگ، گرسنگی و فقر در 
کشور های شمال و جنوب گسترش می یابد، به همان میزان بیگانه 
مهاجران  عادی  مردم  کند.  می  رشد  نیز  مهاجرستیزی  و  هراسی 
نپذیرفته و به  بیگانه را به عنوان بخشی از نظام شهروندی خود 
اقتصادی  و  اجتماعی  نظام  دوش  بار  و  مزاحمان  عنوان  به  آنها 
کشور خود نگاه می نمایند، و دولت ها و سیاستمداران نیز برای 
خشنودی مردم خود بیگانه ستیزی را به عنوان یک حربه سیاسی و 
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کسب مشروعیت در انتخابات و رقابت های سیاسی مورد استفاده 
قرار می دهند. 

از این رو، مهاجرستیزی و بیگانه هراسی نه مختص به ایران است 
و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  پیشرفت  سطح  با  ارتباطی  نه  و 
علمی جوامع دارد. اگر مهاجرستیزی و گرایش های نژادپرستانه 
در برابر مهاجرین در کشور های پیشرفته و سوسیال دموکراتیکی 
چون سویدن و ناروی وجود دارد، پس وقوع و رشد این گرایش 
برای  داشت.  نخواهد  تعجبی  جای  نیز  ایران  در  رفتارها  و  ها 
همین اخالقی کردن این موضوع از سوی برخی از روشنفکران 
بیگانه  تبیین پدیده ی  برای  ایرانی توضیح مناسب  و نویسندگان 
نمونه های آن  از  افغان ستیزی یکی  هراسی و مهاجرستیزی که 
مهاجرستیزی  ی  مقایسه  شک،  بدون  نماید.  نمی  فراهم  است، 
لحاظ  به  ایران  و  میان کشورهای چون سویدن  بیگانه هراسی  و 
به دلیل  ناروی  نیست. چون کشورهای سویدن و  علمی درست 
حاکمیت قانون، الزامیت های حقوق بشری، تعهد به کنوانسیون 
های حقوق مهاجران و پناهندگان و.... با مهاجران و پناهندگان بر 
اساس موازین قانونی و حقوقی پذیرفته شده جهانی برخورد می 
نماید. بر اساس این موازین، مهاجران و پناهندگان به رغم نداشتن 
شدن،  انتخاب  و  رای  حق  مانند  شهروندی،  امتیازات  از  برخی 
تابعیت،  گرفتن  مانند  دولتی  غیر  و  دولتی  های  از سایر حمایت 
بیمه رایگان درمانی، نظام رایگان آموزش، عدم برخورد تبعیض 
آمیز، حق اشتغال و مالکیت، سرمایه گذاری و.... برخوردار اند. 
در حالی که در ایران چنین نیست. حکومت و جامعه هیچ نوع 
حق قانونی و هیچ اصل حقوقی ای جز اخراج و تنبیه در اردوگاه 
های کار اجباری با شرایط کامال غیر انسانی، برای پناهندگان و 
مهاجرین قایل نیستند. دولت و جامعه حتا همان اصول اخالقی ای 
که خود به آن باور دارند، در ارتباط به مهاجرین نقض می نمایند. 
دولت با وجود ویژگی مذهبی اش و با شعارهای چون "برادری 
امت مسلمه"، تحقییرآمیز ترین رفتارها را در حق پناهندگان افغان 
روا می دارد. دولت به هیچ یک از تعهدات بین المللی خود در 

ارتباط به مهاجرین و پناهندگان عمل نمی نماید. 

همچنان، جامعه به خاطر استبداد سیاسی و نقض مداوم و مکرر 
قانون و حقوق اولیه شهروندان توسط دولت، مایل است که دولت 
کرامت  و  حقوق  رعایت  دموکراتیک،  موازین  به  متعهد  و  مقید 
گردد.  است،  شده  درج  کشور  اساسی  قانون  در  که  شهروندان 
رعایت  از  دولت زورگو  برابر  در  که  مردمی  همان  است  جالب 
در  زنند،  می  کرامت شهروندان حرف  رعایت  و  اساسی  حقوق 
قایل  وپناهندگان  مهاجران  برای  نوع حقوقی  هیچ  آن  به  تناقض 
اعمال  نژادگرایانه  های  تبعیض  و  تحقییر  شان  حق  در  و  نشده 
می نمایند. این در حالی است که ایران در کنار این که جمعیت 
میزان جمعیت  به همان  اختیار دارد،  پناهندگان را در  از  بزرگی 
کالن مهاجر ایرانی در خارج از مرزهای این کشور زندگی می 
از  امریکا  و  کانادا  مانند  های  کشور  در  ایرانی  مهاجرین  نماید. 
جمعیت های موفق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شمار آمده و 
در پناه حمایت های قانونی، پیشرفت های قابل مالحظه ای کرده 
اند. ولی برخی از این مهاجرین با وجود برخورداری از حقوق 
مساوی و قانونی در کشور میزبان، از رفتار های دولت خود در 

برابر پناهندگان افغان حمایت می نمایند.

همان گونه که گفته شد، بیگانه هراسی خاص ایران نیست. چیزی 
که در جریان مطالعه بیگانه هراسی در کشورهای مختلف جلب 
نظر می نماید، ماهیت زشت نمایی و نگاه های منفی به پناهندگان 
کارگران  و  مهاجرین  ی  باره  در  هند  اسام  ایالت  در  است. 
بنگالدیشی، چه در سطح دولتی و چه در سطحی اجتماعی، گفته 
گرسنه  فقیر،  سواد،  بی  مسلمان  مهاجرین  از  سیلی  که  شود  می 
و متعصب ایالت اسام را به اشغال خود در آورده اند. در مورد 
می  گفته  اند،  کیش  هم  ها  اسامی  با  که  بنگالدیشی  های  هندو 
شود که آنها به عنوان قربانیان مسلمانان متعصب بنگالدیشی، به 
هند پناه آورده اند اما پناهجویان و کارگران غیر قانونی مسلمان 
بنگالدیشی باید به خاطر تخطی های قانونی خود مجازات شوند. 
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این  جمعیت  بنگالدیشی  مهاجرین  مهاجرت  ی  نتیجه  در  زیرا، 
ایالت افزایش شدید یافته و با افزایش خود سرزمین هندی ها را 

به تسخیر خود در می آورند.

در افریقای جنوبی که در سال ۲008 میالدی دهها مهاجر افریقایی 
در حمالت مهاجر ستیزانه توسط مردان این کشور کشته شدند، به 
مهاجرین از سایر کشورهای افریقایی به عنوان تهدید اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی نگاه می شود. بر اساس باور های رایج، آنها 
جرایم  ایدز،  چون  امراضی  و  گیرند،  می  بومی  مردم  از  را  کار 
با خود  افریقای جنوبی  به  را  و...  قتل، تجاوز جنسی  اجتماعی، 

انتقال می دهند.

شاید برای مخاطبان ایرانی و افغان جالب باشد که همین تصورات 
کلیشه ای علیه مهاجرین مکزیکی در امریکا وجود دارد. معموال 
نرخ باالی جرایم، وضعیت بد اقتصادی و گرفتن شغل از دست 
کارگران بومی به مهاجرین مذکور نسبت داده می شود. در حالی 
که بر اساس آمار رسمی، کارگران ارزان مکزیکی نزدیک به یازده 
میلیارد دالر را ساالنه به اقتصاد امریکا نفع می رسانند. با این که 

به عنوان کشور چند فرهنگی و ذوب کننده ی مهاجران  امریکا 
مشهور است، اما، تاریخ نظام مهاجرت امریکا سرشار از تبعیض و 
مهاجر هراسی، به ویژه علیه رنگین پوستان و نه مهاجران اروپایی، 

است.

۳

زمانی که در مورد نژادگرایی و بیگانه هراسی در مورد ایران و 
کشور های مشابه حرف می زنیم، باید به رابطه این دو پدیده با 
شکل گیری ناسیونالیسم ایرانی نیز توجه نماییم. به صورت کلی، 
باید واضح بسازیم که ناسیونالیسم به دلیل تقسیم افراد به "گروه 
تقابل های نژادگرایانه و بیگانه هراسانه  و "گروه بیگانه"  خودی" 
را خلق می نماید. حتا در بهترین کشور های لیبرال دموکراتیک، 
تنها عبارت از یک سلسله حقوق و مسوولیت ها در  شهروندی 
ماهیت  خاطر  به  آن  در  بلکه  نیست،  اساسی  قانونی  چارچوب 
فرهنگ مشترک  نژاد و  ناسیونالیسم، یک تصور خیالی در مورد 
شهروندان نیز وجود دارد که بومی بودن و بومی نبودن باشندگان 
را تعیین می نماید. بنا به تجربه، حتا آن دسته از مهاجرین نسل اول 

8



و دوم که شهروندی کشور های اروپایی را به دست آورده و روند 
ادغام موفقانه در جامعه ی میزبان را پیموده اند، در بومی بودن 
آلمانی چون  افغان  و  ترک  دارد. یک  تردید عمومی وجود  آنها 
تبار اروپایی، به صورت مشخص  از  نژادی و فرهنگی  به لحاظ 
آلمانی نیستند، پس همواره به اعتبار ویژگی های فیزیکی متفاوت 
خود، خارجی و بیگانه باقی می مانند که در این مورد احساسات 
مذکور از مرز بیگانه هراسی عبور کرده و وارد قلمرو نژادپرستی 

جدید می شود. 

واسطه  به  دموکراتیک  های  دولت  در  که  گرفت  نادیده  نباید 
برای  المللی  بین  و  داخلی  حقوقی  تعهدات  و  قانون  حاکمیت 
نمی  پرستی  نژاد  و  هراسی  بیگانه  انسانی،  اولیه  حقوق  رعایت 
تبعیض را علیه مهاجرین،  تواند یک سیستم و فرهنگ فراگیر و 
اقلیت های قومی و پناهندگان غیر قانونی ایجاد نماید. از این رو، 
مهاجر ستیزی و نژاد پرستی مشروعیت حقوقی ندارد و افراد می 
توانند که در صورت مورد تبعیض قرار گرفتن بر مبنای رنگ و 
و  افراد حقوقی  علیه  مراجع قضایی  عالیترین  به  زبان و مذهب، 

حقیقی شکایت نمایند که این کار در کشوری مانند ایران برای 
کار  محافظه  احزاب  حال،  این  با  است.  محاالت  از  افغان  یک 
هراسی  بیگانه  و  نژادپرستی  راستی  دست  رایکال  های  گروه  و 
با  دارند.  می  نگه  خود  دستان  در  سیاسی  حربه ی  عنوان  به  را 
سیاست  به  کار  محافظه  اصلی  احزاب  موسومی  گرایش  وجود 
های بیگانه هراسانه، این پدیده در حاشیه ی سیاست رسمی باقی 
مانده و بیشتر در ایام فشار های اقتصادی و ناکامی های سیاسی و 
اجتماعی بروز می نماید. ولی در این جوامع گروه های قدرتمند 
بیگانه  و  نژادپرستی  با  که  دارند  وجود  نیز  ای  مدنی  و  سیاسی 
مبارزه می  اجتماعی  مترقی و عدالت  از موضع سیاست  هراسی 
افغانستان  و  ایران  مانند  کشورهای  در  که  هایی  جریان  نمایند؛ 
وجود ندارند و بسیاری از فعاالن سیاسی و مدنی، نویسندگان و 
روشنفکران از ترس ملی گرایی پوپولیستی که نقطه ی اتحاد ملت 
تابع و دولت اقتدارگرا است، سکوت می نمایند. در کشور های 
ایران تبعیض مشروعیت حقوقی دارد و از سوی دولت و  مانند 

افکار عمومی توجیه پذیر می باشد.
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اروپایی،  ایدیولوژی  یک  عنوان  به  ناسیونالیسم  نظر،  سطح  در 
خاطر  به  که  است  استعماری  پسا  ایدیولوژی  معاصر  ایران  در 
آریاگرایی و عرب ستیزی، شوونیسم و راسیسم را در مفهوم ایرانی 
شهروندی جا انداخته است. ناسیونالیسم ایرانی، به خاطر ناکامی 
های تاریخی و رفع حقارتی که در برابر پیشرفت خیره کننده ی 
و  برجسته  ملت  اجتماعی  پیشرفت  و  مدنیت  است،  داشته  اروپا 
ایدیولوژی  باستان و کسب  تاریخ  احیای  در  را،  ایرانی  سرافراز 
و  نوزده جستجو  و  هژده  قرون  استعماری  اروپای  از  نژادگرایی 
تعریف کرده است. در این روند، مشابهت اروپایی مدرن و ایرانی 
و  سفید  نژاد  بلکه  علم جدید،  و  روشنگری، صنعت  نه  آریایی، 
تمدن های باستانی ایرانی است که برای هر دو موجب افتخار، و 
به ویژه برای ایرانیان موجب همترازی با اروپاییان صاحب تمدن 

جدید و تکنولوژی های خیره کننده است.

پس در این فرآیند برساختن هویت ایرانی بر اساس تاریخ و نژاد 
نظام  در  تبعیض  و  برتری  گرایی،  بومی  به  ناسیونالیسم  آریایی، 
شهروندی- برتری پارس هخامنشی نژاد و ساسانی تبار بر "عرب 
که تاج کیانی کنند آرزو- تقلیل پیدا نمود.  های سوسمار خور" 
ایران گرایی مدرن، در حالی که زخم های شکست در برابر قدرت 
های استعماری، ناکامی جنبش مشروطه، سرنگونی حکومت ملی 
گرای مصدق، و انقالب اسالمی به رهبری آیت اهلل خمینی بر شانه 
دارد، با وجود تقلید از ناسیونالیسم اروپایی نتواست ارزش های 
جهان شمول مدرنیته مانند روشنگری و حقوق بشر، را به بخشی 
از منظومه بزرگ تحول اجتماعی و سیاسی ایران تبدیل نماید. در 
به عوض  ایرانی  ناسیونالیسم  ناظر خارجی،  دید یک  از  عوض، 
رشد و مفهوم بندی در فرآیند تحول اجتماعی و اقتصادی که به 
فرهنگی  و  سیاسی  امپریالیسم  با  رقابت  توان  ایران  دولت-ملت 
باستان  تاریخ  دنبال  به  داد،  بیستم می  قرن  اوایل  در  را  اروپایی 
رفت تا اعتماد به نفس و هویت ملی را در شکوه دوران امپراتوری 
اعتماد  این کار  نماید. حاصل  باستانی جستجو  ها و تمدن های 
به نفس شگرف و خودشیفتگی آزاردهنده ای ملی بوده است که 
البته هیچ کمکی برای رفع عقب ماندگی های اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی ایران امروز نکرده است. در حالی که باید ناسیونالیسم 
ایرانی با معرفی کردن یک گذشته ی تاریخی اعتماد به نفس الزم 
جهت حرکت به سوی آینده را می ساخت، در عوض ملی گرایی 
گذشته نگری را خلق کرد که در قلب آن مفهوم پیشرفت به سوی 

آینده مهجور و نا روشن است.

بیگانه هراسی و نژادپرستی به صورت یک  ایران  پس زمانی در 
تواند که همپای آن مفهوم  پیدا کرده می  بحث ملی موضوعیت 
هویت ملی و شهروندی نیز در حال متحول شدن باشد. تا زمانی 
باشد،  داشته  پیوند  آریایی  نژاد  برتری  با  ایرانی  ناسیونالیسم  که 
هویت ملی ایرانی همواره نژادگرا، بومی گرا و بیگانه هراس باقی 
می ماند. بر این اساس، مفهوم شهروندی ایرانی  بازتاب دهنده 
همین خصوصیات ملی گرایانه است که با خصوصیات اجتماعی 
و  تاریخی  قدمت  خاطر  به  مدرن خود صرف  پیش  اقتصادی  و 
ورود تکنولوژی های جدید دچار توهم پیشرفت شده است. در 

حالی که یکی از ویژگی های ناسیونالیسم ایرانی، تعریف ایرانیان 
به عنوان "ملت متمدن" و با داشتن "نخستین منشور حقوق بشر" 
در چند هزار سال پیش است، اما، گرایش های قوی عرب ستیزی 
و افغان هراسی به عنوان شاخص های ایدیولوژی های راسیستی 
و زنوفوبیک، اصول اولیه مدنی امروزین، یعنی حاکمیت قانون، 
مساوات، عدالت اجتماعی، انسانگرایی، تعهدات حقوق بشری و 

بین المللی یک دولت-ملت، را نقض می نماید.

بنیادگرای  ناسیونالیست، اسالم  از یاد برد که جریان های  نباید   
زیر  را  فرهنگی  تجدد  یکسان  صورت  به  کمونیست  و  شیعی 
عناوین مختلف- بازگشت به فرهنگ باشکوه ایران باستان، مبارزه 
بورژوازی  تمدن  نفی  غربی،  مبتذل  و  شیطانی  تمدن  انحطاط  با 
سرمایه داری- رد کردند. در حالی که تجدد فرهنگی می توانست 
هویت ایرانی را که متاثر از ایدیولوژی های راسیستی و توتالیتر 
اروپایی- مانند درونی کردن مفهوم نژاد آریایی از ایدیولوژی نژاد 
پرستانه ی اروپایی قرن 8۱ و 9۱ میالدی و یا دیکتاتوری سرخ 
از تشیع  بیشتر  ایرانی  امروز هویت  نماید.  روسی است- متحول 
اصول  به  باستانی،  تاریخی  های  دوره  به  انتساب خود  و  علوی 
لیبرال دموکراتیک، حقوق بشر، هویت ملی مدنی و جهان شهری، 

مبارزه ی ملی با نژادگرایی و بیگانه هراسی نیاز دارد.
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دکتر رنگین دادفر سپنتا

این یادداشت، فشرده یی از یک پژوهش مفصل نگارنده است که در سال های ۲00۳ و ۲00۴ در دانشگاه آخن آلمان انجام یافت. 
آرزو این بود، تا با در نظر داشت تحوالت سیاسی در افغانستان و شیوع  نژادپرستی، این یادداشت ها به صورت یک کتاب چند صد 
صفحه یی به زبان فارسی انتشار یابند. دخترم فرنگیس دادفر سپنتا در راستای چاپ کتاب تالش های فراوان کرد؛ شرمندة محبت 
او ماندم. وقتی در سال ۱۳8۳که به عنوان استاد مهمان در دانشگاه کابل درس  می دادم، گاهی هم در بحث های کناری با شاگردانم 
به معضلة نژادپرستی اشاره هایی داشتم. در سلسله سخنرانی هایی که در مرکز رسانه یی کابل )میدیوتیک( در ماه سپتامبر و اکتبر 

۲005 برگزار شد، نخستین موضوع سخنرانی ام "تیوری های نژادپرستی و گفتمان هویت ملی" بود.

 با این که متن سخنرانی یاد شده از جانب مرکز رسانه ها، بر روی لوح فشرده )CD( انتشار یافت، با این هم، جدال و تقابل روزانه 
با  نژادپرستی و پافشاری روز افزون استاد قسیم اخگر مرا بر این داشت تا این یادداشت ها را انتشار دهم. اگر این یادداشت بتواند، 

اشارات تیوریکی را در برداشت از  نژادپرستی و شوونیسم در دسترس جوانان میهن قرار دهند، مایه ی خوشحالی خواهد بود. 
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1-کار برد واژ ة گفتمان  -1

دلهر ة  و  نگرانی  یادداشت ها  می پرداختم،  این  جمعبندی  به  که  زمانی 
ایدیولوژی  مثابة  به  نژادپرستی  مسالة  روزگاری  که  این  از  برحقی، 
حاکمیت تا ابعاد امروزی آن گسترش خواهد یافت، داشتم. با این همه 
با حرکت از تبارزات قدرت طلبانة نیروهای سیاسی و شیوع گرایش های 
قو می در سال ۱99۱ میالدی بود که در نتیجه گیری کتاب، »افغانستان- 
فرایند عقب ماندگی، جنگ و مقاومت« نوشته بودم که »در افغانستان 
به گونه یی که امروز اوضاع به پیش  می رود، کلیه روند های سیاسی و 
خواهند  متاثر  تباری  گفتمان  از  باورنکردنی  طور،  به  آینده  اجتماعی 
بود.« این تز از دید برخی از دوستان خودم نیز، بر واقعیات افغانستان 
مبتنی نبود و آنها با شعار برادری و مراجعت به »تاریخ کهن سال« این 
جغرافیا، نادرستی این دیدگاه را مطرح  می کردند. من که خود از جانبی 
در آغوش کشاکش های قو می و سلطه طلبی ها و مقاومت ها بزرگ شده 
بودم و از جانب دیگر در پی پژوهش های خودم در دانشگاه آخن آلمان 
در مورد مسایل کثرت گرایی فرهنگی و پذیرش مهاجران و مشکالت 
شدن  جهانی  پدید ة  متضاد  رشد  نشانه های  شدن  آشکار  و  نژادپرستی 
آشنا شده بودم، با گستاخی به این خطر و بحران اشاره کردم. با این که 
امروز نیز بسیاری، از پذیرش این واقعیت سر باز  می زنند و در واقعیت 
با پناه بردن به آغوش تحلیل گریزی، نژادپرستی پنهان خود را توجیه 
 می کنند، به باور من نژادپرستی، دگرستیزی و ناسیونالیسم تباری گفتمان 

حاکم در درون کشور ما را تشکیل  می دهد.

مباحث جاری در افغانستان پیرامون مسایلی مانند، ملت، هویت ملی، 
نظام  اجتماعی،  و  سیاسی  نظام  در  اقوام  جایگاه  دولت،  ملی،  زبان 
حقوقی و سیاسی و مباحثی مانند آن، گاه به گونة آشکار و گاه پوشیده 

بار نژادپرستانه دارند.

با  استفاده  می کنم.  نژادپرستی  گفتمان  مفهوم  از  یادداشت  این  در  من 
این که  می دانم این واژه و یا این اصطالح در سال های اخیر به وفور 
از جانب اندیشمندان غربی به کار برده شده است و گاهی هم به گونة 
مد و غیر الزم، بدتر از آن که در زبان فارسی برای بیان هر چیزی از 
بهره  از کاربرد های فرعی آن  از یکی  بیشتر هم  آن استفاده  می کنند و 
و  بحث  و  جدل  مفهوم  به  بیشتر  را  واژه  این  که  معنا  بدین   می برند. 

چیز های مانند آن مورد استفاده قرار  می دهند.

برای روشن شدن مباحث مورد نظر تمایل من اینست که واژ ة گفتمان 
Fo -  را به مفهوم متداولتر آن، به مفهو می که مورد نظر میشل فوکو )

cault( بود، در این متن به کار بگیرم. به بیان دیگر، به مفهوم درک 
واقعیت دوران که در گویش تبارز  می یابد و به مفهوم کلیت روابط یک 
مجموعه و یا یک معرفت معین، شامل آن چه که گفته  می شود، آن چه 
که باید گفته شود و آن چه که نباید گفته شود. از این دیدگاه، گفتمان 
عبارت است از بخش گویشی یک „کنش مبتنی بر گویش“ که شامل 
نمود های غیر گویشی، نیز  می شود. گفتمان نه تنها مولود یک واقعیت 
است بلکه خود نیز  می تواند واقعیت ها را بیافریند. با این برداشت واژ ة 
گفتمان به گونه یی که در این بحث به کار برده  می شود، با مفهو می که از 

جانب بسیاری در افغانستان مطرح  می شود، تفاوت دارد.

در  ملی  هویت  و  ویژگی های  نژادپرستی  از  اکادمیک،  ارزیابی  یک 
نژادپرستی وطنی، کمتر  فاعالن  امر دشواری است؛ چرا که  افغانستان 
ارایه  می دهند. )اگر کتاب سقوی دوم را در نظر  برای ارزیابی  چیزی 
نگیریم( از جانب دیگر عرضة نژادپرستی در پوششی از مقوالت دارای 
بار معنایی مثبت، مانند، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و ستم و مانند 
آنها، در واقعیت موجب  می شوند که در برخورد و آشکار کردن پیام 
پوشید ة این طرح ها کار آسان نشود. یکی از دشواری های دیگر در این 
راستا این است که روند ها و جریانات سیاسی که بار نژادپرستانه دارند، 
با گریز به آغوش مفاهیم اخالقی و آفرینش اسطوره های فرا تاریخی و 
دادن شعار های ویژه، عمال باعث آن  می شوند که پرده دری از سیمای 
راستین شان دشوار شود. افزون بر این دشواری ها، سنت شفاهی گری 
و گریز از کتاب و نوشته در افغانستان نیز موانع بزرگی اند بر سر راه 
پژوهشگران در این کشور. با این همه، واقعیت گفتمان نژادپرستی در 
افغانستان آشکارتر از آن است که نتوان به کمک تحلیل های گفتمانی به 
کنه آن پی برد. بیشتر نخبگان سیاست و فرهنگ در کشور ما به درجات 
گوناگون به نوعی از نژادپرستي مبتال اند و از آن برای „تحکیم، تعدیل 

و یا کسب قدرت“ بهره  می جویند.

در گسست اجتماعی که در پی جنگ و کشتار و خون ریزی به وجود 
آمده است و جامعه در آستانة یک تحول قرار گرفته است، اگر خیزش 
چنین گرایش های طبیعی به نظر  می رسد، ولی شیوه های حل و سمت 
دهی به آنها در فرایند سیاسی- اجتماعی کنونی افغانستان مایة نگرانی 

است.

تیوریک  ساختار های  و  برخاستگاه ها  تا  تالش  می کنم  جستار  این  در 
قضیه را مطرح کنم.

2- نژادپرستي- فرایند یک ایدیولوژی 
2.1-توجیه نابرابری های اجتماعی

در سد ة نزدهم پا به پای رشد نابرابری های طبقاتی و گسترش طبعیت 
Sozialda -( اجتماعی  داروینیسم  و   )Naturalismus )گرایی 

نابرابری های  توجیه  به  تمایل  اجتماعی،  دانش های  در   )winismus
)Stolcke, ۱99۴, 57( .اجتماعی بر پایة تعلقات نژادی شیوع یافت

Rassi - )معادل نژادپرستی در بسیاری از زبان های مهم دنیا راسیسم 
mus(  می باشد. راسیسم اشتقاقی است، از کلمة راس عربی، به مفهوم 

سر، منبع و آغاز یک پدیده.
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فلسفة راسیسم کالسیک عمدتا بر سه ادعای زیر تکیه  می کند:

 دلیل 	 به  که  دارند  و جود  ناب  نژاد های  در جهان 
تفاوت  دیگر  نژاد های  با  بیولوژیکی  ساختار های 

دارند،

 نژاد های ناب از دیدگاه بیولوژیک نسبت به نژادهای 	
دیگر برتر هستند؛ این برتری، به گونة برتری روانی، 

اجتماعی و فرهنگی تبلور  می یابد،

"نژاد های  بر  آنها  از مشروعیت حاکمیت  نشانی  ناب  نژاد های  برتری   
 )Memmi, ۱99۲, ۱۳( ،پست"  می باشد

نژادپرستی به باور بالیبار )Balibar( در ساحت جهانی تالش مشروع 
سازی تقسیم کار میان کشور های پیشرفتة مرکز و کشور های عقب ماند ة 
پایه  نژادپرستی  این  بر   )Wallerstein ۱990, 87ff( است.  پیرامون 
به سود  ارزش ها  نظام  مثابه  به  یا مجازی  و  تفاوت های حقیقی  تعمیم 
در  وسیله  نژادپرست  بدین  است؛  وی  قربانیان  زیان  به  و  نژادپرست 
خشونت  برد  کار  به  طریق  از  را  موجودش  امتیازات  تا  است  تالش 
Walle - کند.  توجیه  نژادپرستی  ایدیولوژی  کمک  به  و  )اجتماعی 

stein,۱990, 6۴( بالیبار در این ارزیابی اش تا حدود زیادی از تیوری 
معروفش در بار ة نظام جهانی و روابط قدرت و جایگاه خلق های جهان 

سوم در این نظام بهره  می جویند.

در  ولی  تفاوت های  می باشند  دارای  گرایش های  نژادپرستانه  که  آن  با 
کلیه گرایش های نژادپرستانه  می توان موارد مشترک زیر را در یافت:

 گروه های 	 که  اینست  کلیه  نژادپرستان  برخاستگاه 
دارای  طبیعی  گونة  به  دیگر  یک  با  اجتماعی 
عینی  گونة  به  تفاوت ها  این  اگر  اند.  تفاوت هایی 

گونة  به  را  آنها  نباشند،  نژادپرست  رویت  قابل 
ایجاد  یا  و  کشف  برای  تالش  مجازی  می آفریند. 
به سوی  تفاوت ها، نخستین گام  تصور موجودیت 
 نژادپرست شدن است. اما با طرح تصور و یا کشف 
پیش  در  درازی  راه  تا  نژادپرست شدن  تفاوت ها، 

است. 

 پیدا کردن 	 به کشف و  دنبال آن که  به   نژادپرست 
تفاوت ها میان گروه های انسانی دست یافت، و یا 
آن را فرضیة کنش سیاسی اش قرار داد، به تفسیر 
و تعبییر این تفاوت ها به سود گروه خود و به زیان 

گروه های دیگر  می پردازد.

 چه 	 و  بیولوژیک  چه  تفاوت ها،  نژادپرست  دید  از 
همواره  که  اند  شمولی  جهان  تبارزات  فرهنگی 

وجود خواهند داشت.

 حاال چون این یک قانون و نظام طبیعی و جاویدانی 	
اجتماعی و حق  باید جایگاه گروه های  است پس 
به  توسل  با  حتا  را  برتر  گروه  »مشروع«  حاکمیت 

قهر و خشونت حفظ کرد.

 نژادپرستی در واقعیت یک ایدیولوژی و کنش بیمار ولی آشنا و شناخته 
تعامالت  و  کنش ها  بستر  در  کودکی  از  انسان  که  کنشی  است.  شده 
اجتماعی  می آموزد. این ایدیولوژی تجربه و باور جمعی است که پیش 
از آن که به گونة مانیفست و برنامة سیاسی تبارز بیابد، بسیاری به آن 
به گروه  بیشتر  از  نژادپرستی مانفیست نشده، تمایل  باور دارند، نوعی 

فرضی خودی و ترس از گروه برونی.
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و  تعریف  و  “دیگران”  و  “خود”  تعریف  با  واقعیت  در   نژادپرستی 
تفسیر تفاوت های حقیقی و مجازی به مثابه ایدیولوژی حاکمیت آغاز 
ا ست  باور یک جمع  (  نژادپرستی   Memmi, ۱99۲, ۳7f( .می شود 
طریق  از  اش  خانواده  کردار  و  گفتار  در  کودکی  از  نژادپرست  که 
نظام آموزشی و نهاد های جمعی به شمول نهاد های دولتی، و غیره فرا 

)Memmi, ۱99۲,۱۱5( .می گیرد 

 نژادپرستی به بیان دیگر، نوعی از اجتماعیت ایدیولوژیک است که در 
آن افراد جایگاه خویش را در نظام دولتی، جایی که روابط قدرت و 
نهاد های آن ضمانت اجرایی  می یابند، با توسل به تفسیر سیاسی تفاوت ها 

به مثابه منبع و کانون مشروعیت قدرت تحکیم و تثبیت  می کنند. 

نژادپرستی  باور است که  این  بر   )  van den Broek( فان دن برک
که  دیدگاه هایی  و  دساتیر  قوانین،  رفتار ها،  مجموعة  از  است  عبارت 
موجب  می شوند تا انسان های )برون از حلقه ی نژادپرست( نه به مثابه 
انسان های دارای ارزش برابر، بلکه به مثابه انسان های دارای تبار مادون 
تلقی شوند و با آنان نیز به مثابه انسان های مادون معامله شود. به باور 
وی پایگاه راسیسم را نابرابری در قدرت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

)van den Broek, ۱988, ۳۲( .تشکیل  می دهد

 نژادپرستی ساختار و سطح فکری و آگاهی گروه های انسانی را مولود 
 Poliakov, u.a.( بی رابطة ساختار فزیکی و بیولوژیکی آنان  می داند
۲7 ,۱98۴( و بر این باور است که گروه های انسانی به گونة طبیعی از 
لحاظ ذکاوت و هوشیاری و صلح طلبی و یا سلحشوری به دلیل این 
که وابسته به این و یا آن  نژاد می باشند، از هم تفاوت های دارند. در این 

راستا نقش داده های تاریخی و اجتماعی و درجه ی تکامل اجتماعی و 
تاریخی و سطح پیشرفت و آموزش و غیره، جانبی تلقی  می شوند. در 
این که شهر نشینی، آشنایی و آمیزش با فرهنگ های دیگر، درج ة رشد 
فرهنگ سیاسی و رشد و قوام دموکراسی و نظام آموزش و پرورش، 
در گسترش دانش ها و ارتقای معرفت و فرهنگ انسان ها و کاهش و باز 
آفرینی نژادپرستی چه نقشی را  می توانند داشته باشند، مسأله یی نیست 

که نژادپرست آن را در تحلیل و اعمالش زیاد در نظر داشته باشد. 

 نژادپرستی با "دگرستیزی« و "ناسیونالیسم تباری" با همه ی نزدیکی ها، 
رادیکالتر  برخورد  دیگران  نفی  و  رد  در  دارد.  نژادپرست  تفاوت هایی 
و در مبارزه با آنانی که از دید او به تبار خودی تعلق ندارند، پیگیرتر 
است و طبیعی است که در چنین موردی استفاده از قهر فزیکی و قهر 

ساختاری نیز سهل تر است.

گفتمان راسیستی یک گفتمان ایدیولوژیک است. این ایدیولوژی معانی 
و مفاهیمی را که  می آفریند، پیام هایی را که مطرح  می کند و آن چه را 
کلیت  می باشند.  یک  اجزای  همه  نمی گوید،  ظاهراً  یا  و  که  می گوید 
سیاسی،  قدرت  مسالة  به  چشم  نخست  گام  در  راسیستی  ایدیولوژی 
آنها را دارد. در فرایند کارآیی سیاسی،  به  اجتماعی و مسایل مربوط 
پیامد این ایدیولوژی، پیشگیری از دسترسی "دیگران" به منابع قدرت 
 Hall, ( .و نهاد ها و نمود های آن به شمول نهاد های فرهنگی  می شود

)۱78, ۳۱ Jg, 9۱۳

و  سیاسی  کارایی  ساحت  و  نژادپرستی  ثغور  و  حدود  تعیین  بحث 
اجتماعی آن، یکی از مباحث مورد منازعة تیوری های سیاسی  می باشد. 
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به  که  گرایش های  می شود  آن  شامل  تنها  راسیسم  آیا 
برخی  بر  انسانی  گروه های  از  برخی  بیولوژیک  برتری 
گرایش هایی  کلیه  شامل  که  این  یا  و  دارند  باور  دیگر 
غیره  و  فرهنگی  مانند  گوناگون  تفاوت های  دلیل  به  که 
به برتری جمعی بر جمعی دیگر باور دارند نیز  می شود؟ 
این پرسشی است که تیوری های راسیسم به آن پاسخ های 

)Balibar ۱990, 6۲f( .گونا گون ارایه  می دارند

مانفیست  مثابه  به  ۳-نژادپرستی 
سیاسی 

 نژادپرستی به بیان دیگر واکنشی است در برابر ظهور و 
گسترش افکار عدالت خواهانه و انسان دوستانه، عکس 
العملی است در برابر عصیان برده ها در برابر برده داران و 
Sch - )خیزش های ضد استعماری مردمان مستعمرات. 

به  اجتماعی که  یا گروه های  neberg, ۱987, ۲5۳( و 
دلیل ظاهر فزیکی و یا تعلق فرهنگی خود مورد اجحاف 
قرار گرفته اند. همراه با هجوم استعمارگران اروپایی به 
ایدیولوژی  مثابه  به  مدرن  نژادپرستی  مستعمرات،  جهان 
توجیه وتفسیر برتری تکنیکی، نظا می و اقتصادی اروپاییان 
 Geiss, ۱988,( مطرح گردید.  اروپا  از  برون  بر جهان 
۱5(  نژادپرستی از دید روانشناسی اجتماعی در واقعیت 
نهاد های  طریق  از  که  بیگانگی  است.  خود  با  بیگانگی 
تدوین  „دیگران“  و  „ما“  آفرینش  گونة  به  حقوقی 
 می شود. این „ما“ نژاد، فرهنگ و یا دین مشترک دارد و 
آن „دیگران“ برون از این حوزه هستند. در بهترین حالت 
 می توان به آن „دیگران“ در چارچوب نظام اجتماعی و 
سیاسی )دولتی( که این „ما“ ی خودی صاحب و حامل 
و  عرف  پایة  بر  حقوق  این  شد.  قایل  حقوقی  آنست، 
سنت ها و یا بر پایة قوانین مدرن، „حقوق دیگران“ است؛ 
تضمین  آن  دیگر  جانب  که  است،  „اقلیت ها“  حقوق 
است.  خانه  صاحب  حقوق  نوعی  به  اکثریت“  „حقوق 
بدین  یا هم فرهنگ است.  اکثریتی که هم  نژادو  حقوق 
نژادی  گروه های  ملکیت  به  جغرافیایی  قلمرو های  گونه 
و یا مذهبی در  می آیند و جغرافیا ها نیز دارای  نژادو دین 
 می شوند و گروه های اجتماعی دیگر که شامل این „ما“ 
که  محدود  حقوق  با  انسان های  به  نمی شوند  حاکم  ی 

محکوم به تمکین هستند، تقلیل  می یابند.

„ما“ یکدست  این  این که،  دلیل  به  انداز،  این چشم  از 
و همزبان و همدین است، پس ملت نیز به مثابه سازمان 
„ما“ یکدست و همگون است.  این  سیاسی و اجتماعی 
»دیگران«  که  است  فرهنگی  یا  و  نژادی  هویت  دارای 
صاحب آن نیستند و شاید در شرایطی بتوانند، اگر حاضر 

15



شوند تا انکار هویت خودی جلو بروند، شامل ملت شوند در غیر آن 
بخشی از اقلیت ها  می باشند. در نژادپرستی بیولوژیک ملت جمعی از هم 
)خواهران؟(  برادران  از  فرهنگی جمعی  در  نژادپرستی  و  است  نژادان 

همزبان و یا هم کیش است.

نژادپرست تا جایی که مربوط به جمعیت همنوع او  می شود، حتا برخی 
از صفات نکوهیده را نیکو  می شمارد؛ در حالی که همان صفات را در 
او  اگر »جمع«  به گونه ی مثال  قابل نکوهش  می داند.  مورد »دیگران« 
به خانه و کاشان ة دیگران هجوم برده و مال و ناموس دیگران را تاراج 
کرده باشد، از دالوری ها و سلحشوری های جمعش افسانه ها  می سازد و 
از آن با غرور و افتخار یاد  می کند و این در حالیست که اگر سلحشوران 
»جمع« دیگر به خانه و کاشانة جمع او، روی کرده باشند، از بربریت 
) Flohr, ۱99۴, ۲۲0( .و سبعیت این » نژادپست« شکوه ها سر  می دهد

 نژادپرست، در واقعیت بسیاری از عادت ها و صفات زشت خود را، آن 
صفات ناپسندیده یی را که از انظار دیگران پنهان  می کند، به فرد و یا 
 )Jung( گروه »بیگانه« نسبت  می دهد. از همین جاست که به بیان یونگ
بیگانه سایة  نژادپرست است. آن صفاتی را که  نژادپرست  می خواهد از 
دیگران پنهان نگهدارد، نامریی و ناشناخته  می مانند و به گونة ناخوداگاه 
از طریق گفتار و یا کردار نژادپرست به مثابه صفات ذاتی دیگران تبارز 
 می یابند. بدین گونه فرد  نژادپرست شخصیت در پرد ة خود را در آینة 
قربانی اش  می بیند و این قربانی که در واقعیت مولود فانتزی و اوهام 
شخصیت بیمار،  نژادپرست است، نقش مسوول و بالگردان را عهده دار 
 می شود. )Scheib, ۱995/۲, ۳۳( اگر در کشورش بی نظمی است به 
این دلیل است که اعضای  نژادمادون پا به قلمرو سیاست گذاشته اند؛ 

اگر بیکاری بیداد  می کند به این خاطر است که "دیگران" زمین ة اشتغال 
را ربوده اند و اگر ارتش شوروی از سالنگ  می گذرد به این خاطر است 
از  اگر طالب  بوده است و  نشین شاهراه  پایه یی حاشیه  که قوم دون 
جنوب با سپاهیان و افسران کشور دیگری هجوم  می آورد به این دلیل 
است که در آنجا قوم فرهنگ ستیز و قابل خرید زندگی  می کند و غیره.

"ایشان"  با  که  انسان هایی  مثابه  به  "دیگران"  تعریف  با   نژادپرستان 
انسان ها  مبنا،  بدین  جدایی ها  می پردازند.  آفرینش  به  ندارند  همانندی 
نه بر پایة موجودیت مستقل فردی خود شان بلکه با تصور این که این 
گروه احتماال با گروهی  نژادپرست که به او تعلق دارد، تفاوت دارد و 
این تفاوت به باور  نژادپرست دلیل عدم برابری این گروه با گروهی که 

نژادپرست خودش را با آن پیوند  می دهد،  می باشد.

هرگاه جمعی نگران از دست دادن موقعیت و امتیازات اجتماعی خود، 
به گونة حقیقی و یا مجازی باشد، این نگرانی  می تواند موجبات »دیگر 
ستیزی« و در نهایت نژادپرستی را فراهم آورد. ساختار های جامعه یی 
که در آن روابط قدرت بر بی عدالتی استوار باشد، در آغوش خود، 
گفتمان سیاسی و اجتماعی مبتنی بر ترس و نهایتًا سلطه جوی را پرورش 

) Scherr, ۲/95, ۲۳( .می دهد 

 نژادموضوع گفتمان راسیستی است؛ برون از دایر ة این گفتمان  نژادمعنا 
و مفهوم نمی یابد.  نژادبه بیان کالپاکا و راتزیل »یک ساخته و پرداختة 
ایدیولوژیک است و نه یک دسته بندی تجربی تیوری اجتماعی، بر این 
مبنا است که  نژادمجموعه یی از ویژگی های مجازی ارثی را به نمایش 
نظام  برتر و حقیقی و  بتوان موقعیت های  به آن  به توسل  تا   می گذارد 
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حاکمیت و یا محکومیت موجود را با اشاره به تفاوت هایی که از طریق 
 Kalpaka und Räthzel,( »وراثت تداوم  می یابند، مشروع نشان داد

 )۱990

نژادپرستی مانیفیست شده،  نژادپرستی یی است که علی الرغم تجلی های 
گوناگون تبارز ایدیولوژیک یافته و به مثابه برنامة سیاسی قدرتمدار در 
قلمرو جامعه و سیاست برای فتح نهاد های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
یا احتمالی  می باشد.  امتیازات موجود و  یا گسترش  و در پی حفظ و 
کشف و تحلیل این نوع  نژادپرستی به دلیل رک گویی که در آن نهفته 

است، آسان تر است.

۳۰1- نژادپرستی بیولوژیک 
در  و  آن  امریکایی  و  اروپایی  تجلی  در  کم  دست  معاصر   نژادپرستی 
این اواخر در تجلی افغانی آن، کمتر تبارز بیولوژیک ولی بیشتر تبارز 
فرهنگی دارد. نژادپرست بیولوژیک بر این باور است که انسان ها، تبارها 
و رنگ های گوناگون دارند. به دلیل داشتن این رنگ ها برخی تواناتر، 
هوشیارتر، جسورتر و پرکارتر از دیگران اند. این برتری نه تنها در میان 
بین  در  بلکه  است،  طبیعی  امر  بیولوژیک  دلیل  به  گوناگون  رنگ های 
جنس ها )زن و مرد( نیز به مشاهده  می رسد. به یک کالم، از این دیدگاه 
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 نژادمو طالیی و سپید پوست را بر نژاد های دیگر برتری است. با حرکت 
از این دیدگاه است که  نژادپرستان دارای رنگ های دیگر نیز به برتری 
 نژادخود شان باور دارند. از آن جایی که بر پایة منطق نژادپرست، برتری 
است.  حاکمیت  حق  را  پس  نژادبرتر  است،  واقعیت  یک  بیولوژیکی 

 نژادبرتر یا  نژادفروتر را نابود  می کند، و یا این که بر او حکم  می راند.

پژوهش های مدرن در بار ة موجودیت نژاد های گوناگون میان انسان ها 
نشان  می دهند که سخن از موجودیت نژاد های گوناگون هیچ پایه و منبع 
علمی ندارند. )Miels, ۱99۱, 9۴( با این همه، پیامد این پژوهش ها در 
نظام فکری نژادپرستان بازتاب نمی یابد. تا جایی که در قوانین اساسی 
بسیاری از دموکراسی های جهان و حتا در اعالمیة جهانی حقوق بشر نیز 

سخن از نژاد ها است.

بحث نژادها، نخست از دلمشغولی های آخورداران بود که در مسابقات 
تا  تصنیف  می نمودند  گوناگون  نژاد های  به  را  اسپ ها  دوانی،  اسپ 
بتوانند اسپ های تیزرو و بارکش را بهتر شناسایی کنند. بعد ها این مساله 
همراه با شیوع استعمار و گسترش سرمایه در قلمرو جامعه و انسان ها 
راه یافت. بر این مبنا انسان موضوع تحلیل های وارد بر اسپ های تیزرو 
و بارکش شد. بزرگی، درازی و یا گردی چهره، رنگ موی، قد های بلند 
و کوتاه و بسیاری از تبارزات ظاهری انسان ها دلیل مهتری و یا کهتری 
تلقی شدند. بیچاره انسان  نژادپرست و قربانی او هر دو فدای حماقت 

ایدیولوژیک شدند.
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هژیر پالسچی*

به آتش کشیده شدن محله  ای در یزد که اغلب ساکنان آن افغان های مهاجر 
بودند، پدیده  ای را آشکار کرد که قدمت آن البته بسیار طوالنی تر از دقیقه ی 
شعله کشیدن اولین زبانه ی آتش در محله ای که نام با مسمای "کشتارگاه" 

را بر خود داشت، بود.

جمهوری اسالمی حاکم بر ایران از ابتدای تسلط خود تالش داشته است 
هم زمان هم دولت »ملت ایران« باشد و هم دولت »امت اسالمی«، که البته 
و  موارد  اغلب  در  وگرنه  است؛  تشیع  پیروان  برای  مستعاری  نام  دومی 
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تا آنجایی که تاکتیک های الزم االجرا ایجاب نکند سنی ها جایی در »امت 
اسالمی« مورد وثوق حکومت ایران ندارند. این واقع گرایی را حتا در گفتار 
حاکمان جمهوری اسالمی نیز می توان ردگیری کرد که به ویژه در سال های 
و  کرده اند  اسالم«  »ام القرای جهان  را جایگزین  تشیع«  »مرکز جهان  اخیر 
دیگر اصراری بر گرد آوردن هر مسلمانی به زیر پرچمی واحد ندارند. به 
ویژه که ظهور فرقه هایی در جهان اهل سنت، مانند القاعده و اقمار و امثال 
آن، که رقیب جمهوری اسالمی در »وحدت خواهی« شده اند، فضا را برای 

پیشبرد سیاست های »امت ساز« جمهوری اسالمی تنگ کرده است.

با این همه هرچند جمهوری اسالمی ایران تالش کرده است به مثابه دولت 
»امت اسالمی« هم چنان وحدت بخش شیعیان جهان باشد و توده های محروم 
شیعه را به ویژه در خاورمیانه، با استفاده از شعارهای »ضداستکباری«، در 
اما چاره ای  بین المللی اش سازماندهی و تجهیز کند،  راستای سیاست های 
نداشته است که دولِت »ملت ایران« هم باشد تا برساخته شود. سیاست های 
جمهوری اسالمی در مورد مهاجران افغان نیز برآمده از همین جایگاه دو 
گانه است. از سویی به عنوان دولت »امت اسالمی« نه تنها دار و دسته های 
فراوانی  تجهیزات  و  امکانات  بلکه  داده،  پناه  در خاک خود  را  »جهادی« 
نقش  »کفر«  علیه  آنان  »جهاد«  طریق  از  تا  است  گذاشته  آنها  اختیار  در 
تاثیرگذاری در آینده ی افغانستان داشته باشد. آینده ای که اکنون فرا رسیده 
منافع  افغان در مناصب دولتی و حکومتی  است و »جهادیون« قدرشناس 

استراتژیک جمهوری اسالمی را در افغانستان حفظ می کنند. )۱(

بخش دیگری از این مهاجران اما هیچ ربطی به »امت اسالمی« نداشته اند، 
سپس  و  داخلی  جنگ های  قربانیان  بوده اند.  مسلمان  آنها  اغلب  هرچند 
وحشت حکومت طالبان که نه حتا برای زندگی بهتر بلکه تنها برای خود 
نابوده گانند.  آنها  گریخته اند.  دسترس ترین کشور همسایه  در  به  »زندگی« 
نیست شده گانی که بسیاری از آنان حتا اوراق هویت ندارند چه برسد به 
جواز کار و اجازه ی اقامت. در اینجاست که باید آشکار کرد حتا اگر روح اهلل 
خمینی، بنیانگذار جمهوری اسالمی، مهاجران افغان را با نام »برادران آواره ی 
مسلمان« مورد خطاب قرار می دهد به صورت منظورش آن مهاجرانی اند که 
به دلیل وابستگی به دار و دسته های جهادی زیر چتر »امت اسالمی« قرار 
می گیرند. آن افغان های دیگر تنها زمانی نامی می یابند که مرتکب »جرمی« 
شده باشند. تنها محله ی کشتارگاه یزد نیست که طعمه ی آتِش نامیده شدن 
افغان ها به »متجاوز به عنف« شده است. این افغان ها، افغان هایی که در آن 
محله و محله های مشابه و خانه های کوچک پر جمعیت زندگی می کنند 
هیچگاه نامی غیر از »سارق«، »قاتل«، »متجاوز به عنف«، »قاچاقچی« و در 
روفانه ترین شکل خود »مهاجران غیرمجاز« نداشته اند. آنها همیشه تنها از 

جانب دولِت »ملت ایران« مورد خطاب و نامگذاری قرار گرفته اند. 

اردوگاه ملی

اگر انهدام بخشی از نیروی کار بالقوه و بالفعل ایران در زندان ها و میدان های 
تیر و بخش بزرگ تری در جبهه های جنگ، استفاده از نیروی کار افغان را 
واجب  ایران«  »ملت  دولِت  برای  کم درآمد  و  »پست«  مشاغل  در  ویژه  به 
کرده بود و این نیاز به چنین نیروی کاری تا سال های ابتدایی »سازندگی« و 
ساخت و سازهای مدرن به جای ویرانه های جنگ همچنان وجود داشت، 
با پیشرفت سیاست های تعدیل ساختاری اما روستاها رو به نابودی گذاشتند 
و حاشیه نشین های شهرها بزرگ تر، متعددتر و پر جمعیت تر شدند. نیروی 
را  به شهرها هجوم می آورد همان چیزی  ارزانی که ساالنه  فراوان و  کار 

می خواست که افغان ها می خواستند: آنها به دنبال خود »زندگی« بودند.

ارزان تر و  انکشاف  برای سرمایه داری در حال  اما هنوز  افغان  نیروی کار 

با  »دیگری ها«  آن  پیوند خوردن  از  باید  از یک سو  ولی  بود.  به صرفه تر 
سوی  از  و  می شد  جلوگیری  سازندگی  دوران  بزرگ  فقیرسازی  قربانیان 
را  آنان  باید  کار،  نیروی  این  ماندن  صرفه  به  و  ماندن  ارزان  برای  دیگر 
آنجایی  ایران،  در  افغان ها  اردوگاه  می داشتند.  نگاه  استثنایی  وضعیت  در 
است،  قانون  مجری  و  وضع کننده  تنها  پلیس  و  می شود  معلق  قانون  که 
جغرافیای مشخصی ندارد. سرتاسر ایران اردوگاه افغان ها است. برای حفظ 
این وضعیت استثنایی است که رسانه های رسمی، متعلق به هر جناحی از 
سرمایه داری حاکم که باشند، به صورت مدون و برنامه ریزی شده ای تالش 
کرده اند افغان نام دیگری غیر از همان »قاتل«، »سارق«، »متجاز به عنف« 
و »قاچاقچی«، در یک کالم غیر از »زامبی« نداشته باشد. انسانی که به این 
ترتیب و با مدیریت افکار عمومی، قرار دادن او در وضعیت استثنایی دیگر 
تنها یک جباریت دولتی نیست، بلکه خواسته ای همگانی است که از سوی 

»ملت« به »دولت« تکلیف می شود: آنها را بیرون از ما نگاه دارید!

درخشش دولت نولیبرالی

محمود احمدی نژاد در دورانی بر سریر قدرت نشست که دیگر »اسالم« آن 
ریسمان وحدت دهنده ی عهد طالیی جمهوری اسالمی نبود. »امت واحده ی 
اسالمی« چیزی را به کسی پیوند نمی داد، هرچند هنوز توپ آتشینی بود که 
می شد با آن توده های محروم منطقه را خرج بازی بزرگان کرد و از غرب 
خشمگین امتیاز گرفت. ولی این همه در زمانی بود که حفظ »ارکان نظام« 
بیش از همیشه به عاملی وحدت بخش نیاز داشت. تداوم و سرعت بخشیدن 
به سیاست های نولیبرالی دولت های علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد 
خاتمی مسبب فقیرتر شدن بخش بزرگ تری از مردم شد، فقری که روزانه 
در حال گسترش و شدت یافتن است. سرمشق های صندوق بین المللی پول 
و بانک جهانی به سرعت و با قاطعیت در حال اجراست. وضعیتی که هر 
نان« از هر گوشه ی آن به گوش می رسد  لحظه هشدارباش های »شورش 
در  را  از حکومت  شده  اخراج  سرمایه داری  حتا  و  حاکم  سرمایه داری  و 

اضطراب و نگرانی فرو برده است.

و  یافته  را  وحدت بخش  ریسمان  آن  احمدی نژاد  که  کرد  گمان  می توان 
به  تمام  تام و  تبدیل  به سمت  با جنجال و هیاهو  به سرعت و  او  دولت 
دولِت »ملت ایران« در حرکت است. به همین منظور است که باید »ملتی« 
ملتی  کند.  پرتاب  بیرون  به  را  درون خودش  بحران های  که  شود  ساخته 
یکپارچه و منسجم که هر شکافی را در درون خودش به نفع آن دشمنی که 
در بیرون ایستاده است، ترمیم کند. عقب نشاندن روحانیون سنتی به مثابه 
نشانه گان حاکمیت اسالم بر فراز دولت، مانورهای تبلیغاتی بر سر »منشور 
کوروش« و »مکتب ایرانی«، مدیریت و تحریک کردن »عرب ستیزی« مردم 
ایران که در طی سال ها به مدد بخش های بزرگی از مخالفان حکومت ایران 
رشد کرده است و سرانجام نشاندن دشمن در اندام افغان هایی که قرار بوده 
است »مهمان« شوند اما با بهره گیری از امکانات می خواهند جای »میزبان« 
را بگیرند. چیزی تهدیدآمیز. تهدیدی از بیرون که می خواهد »ملت« را نابود 
کند. بی چیزان با هدایت پلیس علیه بی چیزان شوریده اند. آیا با گسترش 

بحران، راه حل نهایی، فاشیسم نخواهد بود؟)۲(

افغان تنها یک افغان است

برای  افغان،  از  برای جرم زدایی  ژنده پوش  چندان  نه  »بشردوستان«  اغلب 
»استداللی«  بحث های  در  نباشد،  شده  نفرین  نام  آن  دیگر  افغان  که  آن 
نمونه هایی از افغان هایی را مثال می آورند که خودشان می شناسند، می دانند 
که در فالن گاوداری کار می کند، نگهبان خانه ی فالنی است، در ساختمان 
نیمه کاره ی فالن محل می خوابد و »دکتر« بوده است، »استاد دانشگاه« بوده 

20



است، »معلم« بوده است، انسان شریف و با فرهنگ و زحمت کشی است. 
اخته ی  بشری  حقوق  منش  آن  با  ما،  داستان  خرده بورژوای  بشردوستان 
ولنگار نمی دانند درست در همین لحظه، در همین دقیقه ی یادآوری، چه 
خشونت هولناکی را نسبت به افغان روا داشته اند. این همان خشونتی که 
به سوی ما بازمی گردد. خشونت سیستمی عادی شده ای که از انسان های 
شریف، هیوال می سازد. خشونتی که خشونت ماست و افغان حق دارد آن 

را به ما بازگرداند.

فرا گرفت. کسانی  را  افغان همه  فتیش  یزد  "کشتارگاه"  از شعله های  بعد 
البته اصلن کل ماجرا را انکار کردند. یک عضو »شورای راه سبز امید« که 
در مهاجرت هم زندگی می کند، با انتشار خبر جشن سفارت افغانستان در 
ایران برای تشکر از رییس ستاد افغانستان وزارت امور خارجه ی جمهوری 
اسالمی، بالماسکه یی در ادامه ی همان قدرشناسی های جهادیون سابق، از 
اساس »افغان ستیزی« را منکر شد. بسیاری اما تالش کردند از »تاریخ ایران 
از  کمپین عذرخواهی  بسازند،  آشتی  برای  فارسی« چتری  »زبان  و  کهن« 
معتبر  لقب  به  بیانیه هایشان  در  را  افغان ها  انداختند،  راه  افغان«  »دوستان 
خواندند،  خود  خواهران  و  برادران  را  افغان ها  کردند،  مفتخر  »شهروند« 
افغان ها اما هنوز همان بیرون ایستاده اند. آنها نمی توانند برادران و خواهران 
ما باشند. آنها هنوز همان »دیگری« بیرون از ما مانده اند و تمام خطابه های 
ما به سوی »دیگری« است، »دیگری« فرودستی که فرودستی او را به عنوان 
امری بدیهی قبول کرده  ایم. برابری ما تنها زمانی ممکن خواهد بود که در 
موقعیتی برابر ایستاده باشیم. در مهاجرت است که می توانیم »افغان« باشیم. 
آنجایی که به اندازه ی یک افغان از نظم نمادین بیرون گذاشته می شویم. یک 
البته وجود دارد. آنجایی برابر خواهیم بود که ستمدیده گان  راه دیگر هم 

مبارزه می کنند. تنها آنجایی که از موقعیت یک ستمدیده، ستمدیده ای را 
تنها  و  شوید  متحد  جهان  افغان های  بگوییم:  می توانیم  می کنیم،  خطاب 
آنجاست که می توانیم هم زمان یک کارگر، یک معلم، یک زن، یک پناهنده، 
یک  آمریکا،  در  سیاه  یک  اروپا،  در  مسلمان  یک  ایران،  در  افغان  یک   ،
فلسطینی در سرزمین های اشغالی و یک یهودی در محله ی نازی ها باشیم. 

سوژه ی تحت ستمی که این بار حامل خشونت ناب خدایگانی است.

*از نویسنده گان نشریه ی الکترونیک منجنیق

پانوشت ها: 

۱- این قدرشناسی هم البته قدمت دیرینه تری دارد، چنان که در برخی نشریات چپ در 
سال های ابتدایی بعد از انقالب 57، می توان اخباری را در مورد حضور »مجاهدان افغان« 

در حمله به دفاتر سازمان ها و احزاب مخالف، کتاب فروشی ها و دفاتر نشریات پیدا کرد.

۲- در این زمینه نگاه کنید به مقاله ی »تشدید افغان ستیزی دولتی را چگونه تعبیر کنیم؟« 
http://blog.youthdialog.net/?p=834 :تحلیلی از فعالین دیابلوگ در این آدرس
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مقدمه

از  بیگانه  اتباع  اشتغال  مدیرکل  مرام  صالحی  حسن  محمد  که  »درحالی 
حضور سه میلیون افغان در ایران خبر داد که عمدة آن ها به صورت غیر 
میدانی  گزارش  هستند،  کار  به  مشغول  و  دارند  حضور  کشور  در  مجاز 
خبرنگار فارس حاکی از آن است که کارگران ایرانی تا ساعت ۱۲:30 ظهر 

در میادین شهر تهران در انتظار رفتن بر سر کار ثانیه ها را می شمارند.«

قلب هر ایرانی از خواندن این خبر به درد می آید! وای بر ما! هم وطنان 
خانه  به  شرمنده  را  شب  باید  شهر،  این  خیابان های  در  بیکار  عزیزمان 
بازگردند، در حالی که مهاجران غیر مجاز افغان راست راست در خیابان 
های این کشور می گردند و دغدغة گرسنگی و بی کاری هم ندارند؟! اما 
احتماال خیلی خوشحال شدیم که سال گذشته وزارت کشور طرحی را با 
اجرا گذاشت که در  به مرحله ی  اجتماعی  امور  همکاری وزارت کار و 
کنار سایر هزینه ها از قبیل پرداخت مالیات به شهرداری، هزینه ی صدور 
پروانه ی اقامت، هزینه ی تحصیل دانش آموزان، هزینه ی استفاده از یارانه 
برای  تومان  باید هفتاد هزار  نیز  باالی هجده سال  افغان های  تمام  دولتی، 
پروانه ی کار به حساب دولت جمهوری اسالمی واریز مینمودند که اعتبار 
آن کارت ها فقط پنج ماه بود. این طرح از طریق بخشنامه ی وزارت کار و 
امور اجتماعی و از طریق وزارت کشور به اطالع مهاجران افغان رسید. طبق 
این طرح کارگران افغان حق نخواهند داشت در غیر از چند شغل پرخطر 
نظیر کار در کوره های آجرپزی، کار در سنگ بری ها، کار در حفاری ها، 
کار در دامداری ها، عملگی و... به شغل دیگری بپردازند. مهاجران افغان به 
 اجبار از این طرح هم استقبال کردند و این هزینه ها را یکی پس از دیگری 
به حساب این و آن واریز کردند تا این که در سوم حوت مجلس شورای 
اسالمی در بررسی بودجه ی سال ۱388 طرحی را در کمسیون به تصویب 
هزینه  بر  عالوه  بایست  می  خارجی  اتباع  تمام  آن  اساس  بر  که  رساند 
های سابق، برای دریافت پروانه ی کار یک ساله مبلغ پنجصد هزارتومان 
ابهام  تنها یک  به حساب دولت واریز کنند. همه چیز حساب شده است، 
وجود دارد و آن این که »با پرداختن به چنین شغل های پرمشقت و در عین 
حال کم درآمد، مهاجرین افغان چه گونه خواهند توانست مبلغ درخواستی 

جمهوری اسالمی را ظرف مدت یک سال فراهم کنند؟«

حضور  رابطة  بررسی  به  هم  دیگری  زوایای  از  می توان  اوصاف،  این  با 
افغان و معضل بیکاری پرداخت. برای پرداختن به این موضوع  مهاجران 
بهتر است در قدم اول نگاهی داشته باشیم به تاریخچة حضور افغان ها در 

بازار کار ایران.
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نقش کارگران افغان در ساختار اقتصاد ایران

 ۱350 دهة  اول  سال های  به  ایران  کار  بازار  در  افغان  کارگران  حضور 
اقتصادی  رونق  با  همزمان  افغان،  کارگر  هزاران  برمی گردد.  خورشیدی 
این  ارزان قیمت  کار  نیروی  شدند.  ایران  وارد  دهه ،  این  اول  سال های 
کالن ،  سودهای  و  سرمایه  انباشت  شوق  برانگیز  رویای  و  کارگران 
پهلوی  حکومت  آنها  راس   در  و  ایران    سرمایه  داران  رقابت  عامل 
سال ها  آن  در  بود.  ایران   به  مردم  این  ورود  اداری  موانع  رفع  جهت 
با  کارها  سخت ترین  به  کشور  این  در  افغان  کارگران  امروز  همچون 
بیمه و  و  رفاهی  امکانات  از حداقل  داشتند ،  اشتغال  نازل ترین دستمزدها 
آوار  و  می گذراندند  روزگار  پلیس  کنترل  تحت  بودند،  محروم  بهداشت 
می کردند. تحمل  خود  علیه  را  خبرنگاران  و  پهلوی  حکومت   تبلیغات 
سال های طوالنی جنگ داخلی در افغانستان ، بیکاری  و فقر و فالکت ناشی 
از آن و به ویژه فقدان امنیت زندگی در جهنم ناشی از حاکمیت و درگیری 
قانونی  حکومت  سال های  این  حتا  و  طالبان  سپس  و  مجاهد  دسته  های 
به کشورهای  افغانستان  مردم  میلیون ها  که  و دموکرات کرزی، سبب شد 
مجاور از جمله ایران مهاجرت کنند. توده میلیونی کارگران افغان در دورة 
اخیر زندگی اقتصادی ایران نیز همچنان برای انجام شاق  ترین و پست ترین 
کارها با نازل  ترین دستمزدها به خدمت گرفته می شدند. شرایط برده  وار کار 
و معیشت کارگران افغان در ایران جدید به چنان درجه ای از رسمیت و 
پذیرش  رسید،  که دولت در سال ۶3 طی فرمانی با عنوان »روش  اجرایی 
تنها کار در مشاغلی خاص  افغان «،  اشتغال موقت آوارگان مسلمان  طرح 
را برای این دسته از کارگران مجاز اعالم کرد. کار در کوره  پزخانه  ها، امور 
شیشه  گری ،  معادن ،  کشاورزی ،  دباغی ،  بارگیری ،  و  بار  تخلیه  ساختمانی ، 
دامپروری  ، ذوب  پالستیک  ، راه سازی ، کانال  کشی ، گچ  ریزی ، آهک   پزی  و 
برای  را  آن ها  دولت  که  بودند،  کارهایی  از جمله سخت ترین  چرم   سازی 

کارگران افغان مجاز شمرده بود. بر اساس این فرمان، کارفرمایان ایرانی  از 
حقوق ناچیز هر کارگر افغان ، مبلغ هزار تومان را نیز کسر و بابت استخدام 
وی به حساب دولت واریز می کردند. فرمان سال ۱3۶3، بعدها با ابالغیه 
سال ۱3۶5 که اشتغال این کارگران را در نانوایی  ها ممنوع می  کرد، تکمیل 
با توجیه »بهداشت عمومی« و »عدم صالحیت بهداشتی  شد. این ابالغیه 
کارگران افغان«، موقعیت فرودست و زندگی فالکت بار این مردم زحمتکش 
و ساکت را بیش  از پیش  تحکیم و تقویت کرد. برای سالیان دراز، کارگران 
آنان  ثروت    افزایش   ایرانی و  بازار سرمایه  داران  باعث رونق  تنها  نه  افغان 
شدند، که حربه ای برای فشار بیشتر به موقعیت کار و سطح زندگی کارگران 
متولد ایران هم بودند. کارگر محروم افغان از فرط فقر و اضطرار مجبور 
به پذیرش  کارهای سخت و طاقت  فرسا با نازل ترین دستمزدها بود؛ و این 
ایرانی منجر می شد، که  تنها به کاهش  دستمزد و تنزل معیشت کارگر  نه 
دودستگی و نفاق در صفوف کارگران را هم دامن می زد. این دایرة بسته ، 

سرنوشت میلیون ها کارگر افغان در ایران را توضیح می دهد.

شی  آن  خود  از  شی  یک  واقعی  می نویسد:»خواص  سرمایه  در  مارکس 
برنمی خیزد بلکه فقط در روابط خارجی آن ]با چیزهای دیگر[ شکل می 
گیرند.« حکایت کارگران افغان در اقتصاد ایران نیز از چنین قاعده ای پیروی 
عمله،  و  کارگر  نه  و  می آیند  شمار  به  انسان  نه  به تنهایی  آنان  کند.  می 
بلکه برای توجیه و الپوشانی عملکرد دولت به طور خاص و ناکارامدی 
اقتصادی  زایدة  عام، صفت یک  به طور  ایران  بر  اقتصادی حاکم  ساختار 
را پذیرا می شوند که به مثابة شکافی همیشگی بر بدنة اقتصاد ایران باقی 
می مانند. شکافی که حاکمیت با هر بار مراجعه به آن به تمدید سیاست های 
خصوصی سازی ـ بخوانید خودمانی سازی ـ و سرمایه ساالرانه خود در از 

کار بیکار کردن توده های کارگران می پردازد.
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آمار چه می گوید؟

سال گذشته درگیری کالمی  ای میان مرکز آمار ایران و وزارت کار و امور 
اجتماعی درگرفت که به موجب آن، وزیر کار و امور اجتماعی نسبت به 
اعالم کاهش نرخ بیکاری در پاییز به ۹.5 درصد به رغم تأکید رییس مرکز 
آمار ایران بر صحت این آمار واکنش نشان داده و گفته بود: »به اعتقاد من 
این نرخ بیش از ۱0.5 درصد در پاییز است«. جهرمی تأکید کرده بود: »بنابر 
گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در ایران ۹.5 درصد )در پاییز( اعالم شد 
ولی من به جهت نرخ مشارکت کم تر موجود، نسبت به پاییز سال گذشته 

این میزان را بیش از ۱0.5 درصد می دانم«.

واکنش وزیر کار و زیر سوال بردن نرخ بیکاری پاییز سال گذشته در نهایت 
منجر به آن شد که مرکز آمار باالخره دست از اصرار بر ادامه اعالم روند 
کاهنده نرخ بیکاری در زمستان بردارد و آن را ۱۲.5 درصد اعالم کند. اما 
آیا نرخ بیکاری واقعی در حالی که در اکثر کشورها به دلیل تأثیر بحران 
بازارهای مالی بر اقتصادشان در حال افزایش است را می توان ۱۲.5 درصد 

دانست؟

برای این که بفهمیم مبنای محاسبة چنین نرخی از کجاست باید به تعریف 
»بیکار« مراجعه کرد. مرکز آمار در محاسبات خود افرادی که یک روز در 
هفته کار می کنند را شاغل معرفی می کند. این درحالی است که بر مبنای 
تعریف سازمان بین المللی کار "فرد شاغل کسی است که حداقل یک سوم 
ساعات کاری مرسوم کشور را در دوره ای که مد نظر پرسشگر است )مثاًل 
یک هفتة گذشته( مشغول به کار بوده باشد. بر اساس این تعریف، دیگر 
تفاوت ساعات کاری کشورها و مسائل مرتبط با آن رفع شده و معیاری 

جهت قیاس میان کشورها نیز فراهم می شود.«

آنچه احتماالً به مذاق کارکنان مرکز آمار ایران خوش آمده است، اصطالح 
»some work« است، که در توضیح مفهوم اشتغال آمده و عبارت است 
از حداقل یک ساعت کار در هفته. پس دانستیم نرخ بی کاری در ایران چند 
درصد است.اما این اعداد و ارقام از قضا بازتابانندة شرایط مادی اجتماعی 
نیست. ماجرا وقتی طنزآمیز می شود که بدانیم نرخ ۱۲.5 درصد که مرکز 
آمار به آن رضایت داده، نرخی است که در سال 85 هم اعالم شده بود. با 
توجه به سرشماری سال 85 جمعیت فعال حدود ۲3 میلیون نفر و تعداد 
شاغالن ۲0/5 میلیون نفر بود و ۲/5 میلیون بیکار داشته ایم که بر این مبنا 

نرخ بیکاری ۱۲/5 درصد اعالم شد.

اما اگر بخواهیم علمی تر به بررسی موضوع بپردازیم، می بایست رقم ۱۲.5 
را به کناری بگذاریم ـ چه این که مبنای محاسباتی آن روشن نیست ـ و 
اتفاقا همان رقم اولیه مرکز آمار یعنی 5.۹ درصد را مبنا قرار دهیم؛ چراکه 
این رقم بر اساس فرمول نرخ بیکاری متعارف )U-3( به دست آمده است 
که عبارت است از تعداد بیکاران تقسیم بر جمعیت فعال ضرب در ۱00. 
نکته ای که رقم اعالم شده را غیر واقعی می کند این است که افرادی که به 
دنبال کار تمام وقت بوده )و هستند( و فقط به دلیل ناکامی در یافتن چنین 
مشاغلی، به چند ساعت کار در هفته تن داده اند، »شاغل« به حساب آورده 
می شوند، در حالی که اگر این مساله را لحاظ کنیم که هدف محاسبة نرخ 
بیکاری نشان دادن میزان آشفتگی در بازار کار است و روی آوردن افراد 
مذکور به چند ساعت کار در هفته از روی اجبار بوده است و در واقع به 
خاطر ناکامی در یافتن شغلی تمام وقت در بازار کار، آنگاه منطقی تر آن 
است که ایشان را در زمرة بیکاران به حساب آوریم چه این که در غیر این 
صورت نرخ محاسبه شدة ما نمایانگر میزان آشفتگی در بازار کار نخواهد 

بود، زیرا ناکامی افراد در پیدا کردن شغلی تمام وقت را نادیده گرفتیم.
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در محاسبة نرخ بیکاری متعارف )U-3(، از میان کسانی که شغلی ندارند 
و  بوده  کار  دنبال  به  فعاالنه  که  بیکار محسوب مي شوند  دسته  آن  فقط   ،
شغلی نیافته اند. همچنین خانم های خانه دار و دانشجویان ، جزو »جمعیت 
از  نمی گردند.  محسوب  هم  بیکار  یا  شاغل  و  نمی آیند  به حساب  فعال« 
سوی دیگر، در محاسبات مرکز آمار ایران، سربازان وظیفه جزو شاغالن به 
حساب مي آیند، در حالی که در اغلب کشورها ـ حتی در امریکا که خدمت 
اجباری وجود ندارد و سربازان حقوق بگیر هستند ـ این گروه جزو شاغالن 
محسوب نمی شوند و در حقیقت نرخ اشتغال و بیکاری برای »جمعیت غیر 
نظامی« محاسبه مي شود. واقعیت این است که با توجه به ویژگی ترکیب 
جمعیتی کشور ما، و نیز با توجه به این که »جمعیت فعال« کشور در سال 
های ۱375 تا ۱385 به طور متوسط به میزان 4 درصد در سال افزایش یافته 
است و باالخره با در نظر گرفتن برآوردهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی 
کشور ، مي بایست در چند سال گذشته ساالنه 700 هزار نفر به »جمعیت 
فعال« در کشور ما اضافه شود. اما بر اساس آمار مرکز آمار ایران ، طی سال 
های ۱384 تا ۱38۶ ساالنه فقط ۱40 هزار نفر به »جمعیت فعال« و بازار 
از 4۱ درصد  این سه سال  در  فعال  )نسبت جمعیت  اند  اضافه شده  کار 
در سال 84 ، به 3۹/8 درصد در سال 8۶ کاهش یافته است(. تفاوت بین 
تعداد  نشان دهندة  نفر(،  )یعنی 5۶0 هزار  نفر  نفر و ۱40 هزار  700 هزار 
افرادی است که اکثر آنها در واقع بیکار هستند، اما به دالیل مختلف )به 
صورت عمده مایوس شدن از یافتن کار یا عدم اطالع از مراکزی که باید 
برای کاریابی به آنها رجوع کنند( از شمول »جمعیت فعال« و نیز »بیکاران« 
خارج شده اند. بر اساس توصیفات فوق کارشناسان اقتصادی با لحاظ کردن 
موارد اصالحی در محاسبة نرخ بیکاری متعارف )U-3( اقدام به محاسبة 
نرخ بیکاری فراگیر )U-۶( کردند. رقم به دست آمده برای نرخ  بیکاری 

فراگیر ۱8 درصد است.

حال اگر به شرایطی که کارگران افغان در آن به کار می پردازند توجه کنیم 
نقض گفته های مقامات ایرانی در خصوص نقش کارگران افغان در بازار 
کار ایران بر ما روشن می شود. طبق قانون کار»شغل« باید تضمین کننده حال 
درمان، حقوق  و  بهداشت  زمان حال می بایست  در  باشد؛  کارگر  آینده  و 
متناسب با حداقل های معیشت برای آینده بیمه بیکاری و بازنشستگی را 
فراهم کند. جزییات این حقوق که الزمة ایجاد شغل و به کارگیری نیروی 
کار انسانی است، طی ۲03 ماده در قانون کار ایران ذکر شده است. حال 
کارگر افغان که با توجه به محدودیت های ذکر شده در قانون کار ایران 
هیچ  بدون  و  خطر  پر  و  معدود  شغل  چند  در  تنها  مجلس  مصوبات  و 
یک از حقوق ذکر شده در قانون کار ـ اعم از حداقل دستمزد و بیمه ـ 
ایرانی  کارگران  از  را  شغلی  فرصت  چه  بردگی اند،  که  کار  به نه  مشغول 
ایرانی  کارگران  از  را  فرصت  یک  دقیق  صورت  به  آنها  کرده اند؟  سلب 
انسانی ترین شکل آن  گرفته اند و آن فرصت بردگی در فجیع ترین و غیر 
است. چه گونه می شود هم زمان کارگران افغان را مقصر بیکاری دانست و 
در عین حال به رقم ۹.5 درصد هم بالید و با افتخار از تک رقمی شدن نرخ 
بیکاری سخن گفت؟ نقض غرض ماجرا آنجاست که در محاسبة این رقم 
اساس مهاجران غیر قانونی جایی ندارند. چراکه به سبب غیر قانونی بودن 

حضورشان اساس تعداد واقعی آنها معلوم نیست.

می  افغان  کارگران  میرود،  دولت  به جیب  که  درخواستی  مبالغ  بر  عالوه 
این  بر  مبنی  شوند  و ضمانت  تایید  ایرانی  کارفرمای  یک  توسط  بایست 
که آنان کارگران خوب و حرف گوش کنی هستند. اما اگر خدای نکرده 
باطل  تایید و ضمانت نکنند، پروانه ی کارشان  آنان را  ایرانی  کارفرمایان 
و در نهایت پروانه ی اقامتشان نیز باطل خواهد شد. این شرط به خودی 

خود افغان ها را در حد مزدورانی تقلیل داده است که در صورت خود داری 
کارفرمایان از پرداخت دستمزدشان آنان جرات شکایت را نخواهند داشت 
و خودشان را از حمایت قضایی محروم خواهند کرد، چرا که شکایت از 
کارفرما یعنی عدم رضایت کارفرما از افغان و در نتیجه ابطال پروانه ی کار 
آنان و بقیه ماجرا... به این ترتیب می توان گفت وضع مهاجران غیر قانونی 
از این هم اسف انگیز تر است چراکه آنها ناچارند در دو نوبت از میزان 
ناچیزی که به عنوان ُمزد می گیرند، یک بار به کارفرما باج بدهند تا مبادا از 
ایشان رضایت نداشته باشد و یک بار هم می بایست به مامورانی باج دهند 
که وقتی برای سرکشی به کار کارفرمایان به محل کار ایشان می آیند در 

گزارش شان حرفی از حضور غیرقانونی افغان ها به میان نیاورند.

ریشه های بیکاری و ارتش ذخیرة کار

با تمام تفسیرهایی که ارایه شد منتقدان می توانند استدالل کنند که »با توجه 
به اوضاع نابه سامان اقتصادی و عدم امکان یافتن کار ثابت با حقوق مکفی، 
ازاین رو  دهد  کار  به  تن  شرایطی  هر  با  می شود  راضی  هم  ایرانی  کارگر 
اشغال همان فرصت های بردگی توسط افغان ها عرصه را بر کارگران ایرانی 

تنگ می کند.«

در برابر گزارة باال می توانیم به گونه ای پروبلماتیک به تشریح نظریة ارتش 
آغاز کنیم که »چه عاملی دستمزدها را  این سوال  با  بپردازیم.  ذخیره کار 
مهار می کند تا ارزش اضافی و سرمایه اندوزی همچنان بتوانند به عنوان 
بی شک  پاسخ  یابند؟«  ادامه  تولید سرمایه داری  اساسی  و خصلت  ویژگی 
همان بیرون ماندگان از دایرة اشتغال اند که پیوسته به دنبال کار هستند و 
مجموعه ای تحت نام »مازاد نسبی جمعیت« را تشکیل می دهند. اما مساله به 
این سادگی هم نیست که بگوییم در یک حوزة صنعتی یک ورودی داریم 
و به تبع آن یک خروجی؛ به این معنی که با ورود گروهی به ناچار گروهی 
دیگر خارج می شوند. اگر یک پویش صنعتی را در نظر آوریم، دست کم 

شش گروه در این نظام تولیدی قابل شناسایی است:

بار در صنعت سرمایه داری  نخستین  برای  که  ای  تازه  کارگران  ۱-. موج 
کار می جویند.

۲. بیکاران ارتش ذخیره که به طور مجدد جذب صنعت می شوند.

3. کارگران بازنشسته ای که دورة بارآوری خویش را به پایان رساندند.

4. کارگرانی که به سبب حضور نیروهای تازه نفس و یا ارزان جای شان 
گرفته شده است.

به ارتش ذخیره  نیافتن شغل  آماده ای که به سبب  تازه وارد و  5. کارگران 
می پیوندند.

کار  یافتن  برای  از مدتی طویل  کار که پس  ارتش ذخیره  از  ۶. آن دسته 
ناامیدانه به جرگة بازنشستگان می پیوندند.

به این ترتیب تنها دو گروه )گروه چهارم و گروه ششم( از شش گروه ذکر 
شده می توانند مدعی باشند افغان ها جایگاه های شغلی ای را که می توانسته 
نصیب شان بشود اشغال کرده اند. چرا که با نگاهی واقع بینانه و در عین حال 
منطقی این مساله قابل درک است که گروه پنجم که تازه قصد ورود به بازار 
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کار را دارند هیچ گاه حاضر نمی شوند تحت هر شرایطی تن به کار بدهند. 
و به طور خاص در بحث کارگران افغان، احتماال کم تر کارگر ایرانی در 
تالش اول برای یافتن کار حاضر می شود حتی با حقوق مکفی در مشاغلی 
که برای افغان ها در نظر گرفته شده کار کند. اما در ارتباط با دستة چهارم 
که به اصطالح به سبب حضور عده ای جایشان تنگ شده است باید گفت 
که جز در مورد حوزة ساخت و ساز ساختمان، تقریبا هیچ فرصت شغلی 
یی وجود ندارد که یک افغان بتواند در آن مشغول به کار شود و احیانا به 

همین خاطر باعث بیکاری کارگری ایرانی شود.

کارگران ارزان و گرانی مسکن

از زماني که طرح اخراج کارگران افغان بدون مجوز به اجرا گذاشته شد، 
از  ناشي  تبعات  نگران  مسکن  بخش  پیمانکاران  و  انبوه سازان  از  بسیاري 
اجراي طرح یادشده بودند. زماني که در دي ماه سال گذشته اعالم شد: 
در طول مدت یک ماه هشت هزار کارگر افغان را اخراج و به همین تعداد 
از کارگر ایراني استفاده شده برخي از صاحب نظران حوزة مسکن افزایش 
بهای تمام شدة این بخش را پیش بیني مي کردند! زیرا معتقد بودند کارگر 
بودن  باال  و  نمي شود  کار  به  حاضر  افغان  کارگر  نرخ  با  گاه  هیچ  ایراني 
دستمزد کارگر، خود به خود باعث گراني این بخش خواهد شد. به نظر 

می رسد در حال حاضر هزینة نیروي انساني براي کارفرما چهار برابر شده 
است به صورتي که سال گذشته نیروي کار افغان روزانه حداکثر هفت هزار 
ایراني به ۱5  اما امسال این رقم براي کارگران  تومان دستمزد مي گرفت 
آنها  این در حالي است که راندمان کار  افزایش داشته است.  هزار تومان 
نصف کارگران افغان است. با این شرایط مي شود گفت هزینة کارگر ایراني 
و  مسکن  اندرکاران  دست  گفتة  به  است.  افغان  کارگر  هزینة  برابر  چهار 
شهرسازی سال گذشته قیمت یک آجر سفالي ۱05 تومان بود که امسال این 
رقم به ۱۹0 تومان رسیده است و در حالي که قیمت یک کامیون ماسه ۲8 
هزار تومان بود در حال حاضر 55 هزار تومان است که این ناشی از تاثیر 
مستقیم خروج نیروي کار ارزان قیمت افغان ها از ایران بود. با این اوصاف 
خطاب به آنان که کارگران افغان را زایدة اقتصاد ایران می دانند باید گفت 
که »این چه زایده ایست که خالصی از آن می تواند به بحران مسکن دامن 
بزند؟« به این ترتیب، معلوم می شود که کار جای دیگری می لنگد؛ یعنی 
برنامه ریزی کارفرمایان و سرمایه داران داخلی بر روی نیروی کار ارزان و 
در یک کالم استثمار و بهره کشی تا آنجا که جا دارد ریشه های بیکاری 
را نه در افغان ها که در رانت دولتی و موانع سرمایه گذاری در کشور، در 

قانون کار و قرارداد های موقت و حداقل دستمزد باید ُجست.
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نتیجه گیری

سیاسی،  اجتماعی،  ساختار  به  کشور  هر  در  بیگانه  کارگران  به  نگاه  نوع 
دیگر  دالیل  و  عوامل  بسیاری  و  تاریخی  حقوقی،  فرهنگی،  اقتصادی، 
از  پررنگی  ایران خط  تاریخ  از  رسمی  در خوانش  همواره  است.  وابسته 
بیگانه ستیزی وجود داشته است. برخی بر این گمان اند که مردم ایران شاید 
در جهان از زمرة ملت هایی باشند که بیشترین بیگانگی را با دیگر مردمان 
با دیگر مردمان  برای طرح دوستی  اگر هم تالشی  جهان تجربه می کنند. 
ملت  و  جامعه  بطن  از  و  بنیاد  نه خود  می شود  ریخته  کشورها  دیگر  در 
خوب  در  بحث  این جا،  در  است.  سیاسی  عزمی  مولود  بلکه  کشور  این 
یا بد بودن نگاه بدبینانه و همراه با شک ایرانیان نسبت به دیگران نیست. 
بحث این است که شرایط مادی تاریخی و اقتصادی و ... جامعة ایران را 
به این سمت برده است که باعث نگاه منفی نسبت به بیگانگان در سطوح 
و ساختارهای گوناگون جامعه و دولت شده است. متاسفانه این نگاه منفی 
بیش از هر بیگانه ای گریبان افغانان ساکن در ایران را گرفته است. نتیجة 
دیگر این نگاه منفی تصّلب قوانین و نظام حقوقی جامعه نسبت به بیگانگان 
است. در نظام حقوقی و قانونی ایران قوانین در خصوص بیگانگان قوانین 
سخت گیرانه ای هست. اما در مورد افغان ها و به خصوص کارگران به دلیل 

عدم تعریف مشخص از آنها حتا این قوانین هم شامل حال آنها نشده است. 
گفتنی است مقامات ایران تعریف مشخصی از افغانان در طول بیش از سه 
دهه حضور آنها در ایران ارایه نکرده اند: گاهی آنها را آواره و گاهی مهاجر 
و گاهی تبعة افغانستان و در برخی جاها پناهنده عنوان کرده اند. هر کدام از 
این عناوین تعریف خاص و آثار ویژه خود را دارد. مقامات ایران با شانه 
خالی کردن از ارایه تعریف واحد و مشخص از افغانان ساکن ایران از ایشان 
تََرکی دایمی در بدنة اقتصاد معیوب ایران ساخته اند که هرگاه در منجالب 
تصمیمات غلط خویش می افتند و اسیر ساختار سرمایه داری معیوب ایران 
می شوند، آنها ]افغانها[ را علت العلل معضالت عنوان می کنند.از نظر آنان 

معنای افغان عبارت است از این که من ]ایرانی[ بیکارم.
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چکیده

شرایط سیاسی- اجتماعی )خشکسالی، تغییر رژیم های سیاسی و جنگ ها( و 
ساختار های اقتصادی ) چرخه کشاورزی و مالداری موسمی( از جمله علت 
های اصلی مهاجرت افغان ها به شمار می رود. اما روی هم رفته مهاجرت از 
افغانستان را می توان ادامه گردش جمعیت ها در طول تاریخ در مقیاس منطقه 
قلمداد کرد. پدیده مهاجرت افغان ها به پاکستان خیلی خوب مورد تحقیق قرار 
گرفته، اما این پدیده در ایران، با وجود مسکن گزیدن افغان ها و نه الزاما هزاره 
ها از قرن نزده به این سو، تا هنوز بخوبی درک و تحقیق نشده است. مهاجرت 
از افغانستان به ایران از دهه ۱۹70 میالدی به این طرف و به دنبال شگوفایی 
صنعت نفت ایران که همزمان بود با خشکسالی و تالطم سیاسی در افغانستان، 
به خصوص بعد از سال ۱۹78 میالدی تشدید شد. سیاست جمهوری اسالمی 
ایران در قبال این مهاجرین متغییر و متناقص بوده است. درین اواخر اولویت 
ایجاد یک  از طریق  به کشورشان  افغان ها  بازگرداندن  ایران  اصلی حکومت 

نویسندگان-  فریبا عادلخواه و سوزانا اولزیوسکا

برگردان-  یعقوب ابراهیمی

منبع- مطالعات ایران، جلد چهلم، شماره دوم، اپریل 2007

فضای بیگانه هراسی در مقیاس های رسمی و غیر رسمی در بین مردم ایران می 
باشد. تجارب تبعید برای افغان ها، به ویژه هنگامی که پای آموزش و موقعیت 
زنان در میان است،  منجر به دگرگونی های مهم اجتماعی گردیده است. عالوه 
بر این حضور افغان ها در قلمرو ایران، ازین لحاظ که نیازهای اقتصادی را 
برآورده می سازد، مبادالت تجارتی را افزایش می بخشد و به واقعیت مغلق 
فرامرزی بین دو کشور صحه می گذارد، اجتناب ناپذیر می باشد. خالصه این 
باره  ایران مباحث گسترده عمومی و حقوقی را در  افغان ها به  که مهاجرت 
تعریف شهروندی در ایران تقویت کرده و نشان می دهد که مهاجرت در نظر 

ملت ایران نیز یک امر طبیعی است. 
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مقدمه

محسن مخملباف فیلمساز ایرانی در سال ۱۹88 میالدی فیلم بایسکلران، یکی 
نمایش  به  را  بندی  و شرط  بازی  موضوع  یک  که  را  هایش  فیلم  بهترین  از 
اش  کودکی  دوران  ی  خاطره  یک  از  گرفته  الهام  فلم  این  ساخت.  میکشد، 
بود: خاطره ای که در آن یک پاکستانی ده روز مکمل را برای کمک به آسیب 
دیدگان زلزله بایسکلرانی کرد. اما مخملباف در فیلم بایسکلران، شاید به طور 
نا خواسته شرایط افغان هایی را که امروز در ایران به سر می برند به تصویر 
کشیده است. این فیلم بدبختی خانواده ای را که در یکی از حومه های تهران 
فیلم  درین  است.  کشیده  تصویر  به  کند،  می  تجربه  را  باری  رقت  زندگی 
برای بدست آوردن مصارف جراحی خانمش  بایسکلرانی  یک قهرمان سابق 
میدان  در  توقفی  گونه  هیچ  بدون  روز  و هفت  گیرد هفت شب  می  تصمیم 
شهر بایسکلرانی کند. ساکنان شهر برای شرطبندی در میدان دعوت شده اند. 
مرد بدون هیچ استراحت در میان هیاهوی تماشاگران رکاب می زند و چشم 
هایش را برای این که تک تک شرطبندی ها را ببیند باز نگهداشته است. در 
تمام طول این مدت پسر کوچکش برایش غذا می دهد و به رویش آب می 
زند. در پایان روز هفتم، در حالی که بایسکلران کامال بی حال شده، علی الرغم 
تقاضا های گریه آلود پسرش که بایسکلران را به توقف و جمع آوری ذمه از 
تماشاگرانی که قبال میدان را ترک کرده اند ترغیب می کند، زنگ پایان بازی 
را نمی شنود. او با رکاب زدن به اندازه ای از واقعیت فاصله گرفته است که 
پراکنده شدن تماشاگران و برچیدن غرفه های فروشندگان دوره گرد برایش 

رویا به نظر می رسد.  

این فیلم آن چرخه معیوبی را به تصویر می کشد که مهاجران افغان در آن گیر 
مانده اند، خودشان را در یک وضعیت استثماری می بینند اما توانایی بیرون 
شدن از آن وضعیت را ندارند. روی هم رفته شخصیت افغان به یک موضوع 
تکراری در سینمای ایران- البته از چشم انداز جمهوری اسالمی- مبدل شده 
اثر    )۱۹۹7( آلوبالو"  "طعم  فیلم  در  می شود  را  این شخصیت  سراغ  است. 
کیارستمی گرفت که در آن شخصیت افغان در هیات یک دانشجوی مذهبی در 
کنار یک سرباز و یک کارمند ترک ظاهر می شود و بازی ای را پیشنهاد می 
کند که شهر تهران را بد ریخت و بد شکل نشان دهد. در فیلم "پوقانه ی سفید" 
)۱۹۹5( از ساخته های جعفر پناهی، یک افغان به دختر خوردسالی که پولش را 
گم کرده کمک می کند. و در دو شهکار دیگر؛ "باران" ساخته ی مجید مجیدی 
)۲000( و "سگ کشی" ساخته ی بهرام بیضایی )۲00۱( به کارگران افغان برای 
نقش شان در عمارت و بازسازی ایران افتخار می شود. این افغان ها با وجودی 
که این همه در شهر و در فیلم حضور دارند، در جاهایی نیز - مثال در سریال 
تلویزیونی رضا عطاران که همیشه در آن افغان ها در هیات تبهکاران و جانیان 

نشان داده می شوند- ناخوشایند و نامطلوب هستند.

از مهاجرت و تبعید تا بازگشت یا اخراج؟ )2۰۰۵-1978( 

کودتای هفدهم اپریل سال ۱۹78 میالدی حکومت رییس جمهور محمد داوود 
را باژگون و حکومت مارکسیستی نورمحمد ترکی و حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان را روی کار آورد. در میان شورش گسترده ی مردم و جنگ قدرت 
نیروهای  شوروی  اتحاد  پرچم-  و  -خلق  دموکراتیک  حزب  جناح  دو  بین 

نظامی خود را در دسمبر سال ۱۹7۹ میالدی به افغانستان گسیل کرد. با تهاجم 
شوروی، چهار ملیون افغان به کشور های همسایه پناه بردند و بر عالوه سه 
ملیون افغان دیگر در داخل کشور خویش بیجا شدند. این همه و رویداد های 
بعدی به شمول مقاومت، جنگهای داخلی و حکومت های سرکوبگر مذهبی 
در سه دهه اخیر در افغانستان  به بیجا شدن جمعیت این کشور در یک مقیاس 
غیر قابل پیشبینی منجر شده است. در این سه دهه افغان ها از سوی نهادهای 
بین المللی به عنوان یکی از بزرگترین کتله های پناهجو۱ و یا به حیث یکی 
تعریف  در جهان  پناهجویی۲  اضطراری  قضایای  ترین  و طویل  بزرگترین  از 
شده اند. به همین دلیل به طور ویژه مورد توجه کمک های جامعه بین المللی 
و در محراق پژوهش های علمی قرار گرفته اند. یکی از مشکالت عمده این 
نهاد  توجه  و همین طور  المللی  بین  این کمک های  اعظم  که قسمت  است 
های علمی و رسانه ای بیشتر به مهاجرین اردوگاهی در اردوگاه یا کمپ های 
مستقر در پاکستان که حدود هشتاد تا نود درصد مهاجرین مقیم در آنها پشتون 
هستند3 اختصاص یافته و در نتیجه سایر مهاجرین که متعلق به اقوم و طیف 
های گوناگون هستند کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند.4 در ضمن تحقیق در 
ایران در ارتباط به مهاجرین افغان در دهه ۱۹80 در اثر شرایط سیاسی بار آمده 
از جنگ ایران و عراق دشوار بود. اگر چه با پایان جنگ، سازمان های متعدد 
دولتی و غیر دولتی گزارش های فراوانی را در باره وضعیت مهاجرین افغان در 
ایران نشر کرده اند، اما در مجموع و در طول این مدت فقط چند مطالعه جامعه 
شناختی و تنها یکی دو مطالعه اتنوگرافیک در میان مهاجران افغان انجام شده 
است. این تحقیق در تالش است تا مهاجرت افغان ها به ایران را در چارچوب 
زنجیره ی تاریخی حرکت جمعیت های بشری در منطقه مورد مطالعه قرار داده 
و از این طریق به کمبود تحقیق علمی در این زمینه در حد ممکن پاسخ بگوید. 

مهاجرت به مثابه استراتیژی اقتصادی و ضرورت سیاسی

اراضی  و  خشکه  به  محاط  کشور  جغرافیایی  جبر  برخالف  افغانستان  مردم 
دشوار گذر که آنها را وادار به ایستایی و ماندن می کند، در طول تاریخ، حرکت 
چنین  اند.   پذیرفته  فرهنگی  و  اقصادی  سیاسی،  استراتیژی  یک  به حیث  را 
مهاجرت هایی عالوه بر نیاز های سیاسی و اقتصادی که اغلب تفکیک روشنی 
بین شان ممکن نیست، علت های دینی نیز داشته است. اگرچه تبعید مکررا به 
عنوان ابزار انقیاد سیاسی از سوی حاکمان به کار رفته است، اما عبور افغان ها 
از مرز اغلب نشانه ی اعتراض سیاسی و استقالل طلبی ای بوده که اکثرا در 

قالب »حفاظت از دین اسالم« صورت گرفته است.

صحرا گردی به دلیل مالداری و مهاجرت برای تجارت و کار یابی در منطقه، 
یک ضرورت قبول شده و متمم اقتصاد زراعتی بوده که منابع اصلی آن از جمله 
آب و زمین در افغانستان به شدت منازعه بر انگیز بوده و محصوالت آن در 
کوه ها و دشت های خشک این کشور غیر قابل پیشبینی می باشد. زراعت و 
مالداری  در طول تاریخ دارای یک الگوی موسمی بوده؛ عشایر و مهاجران 
کارگر وقتی در اثر تغییر فصول از یک جا به جای دیگر حرکت می کردند 
هیچ سدی را بنام مرز های بین المللی به رسمیت نمی شناختند. در ارتباط به 
مالداری، حرکت مالداران از نیازمندی آنها برای جستجوی مراتع در ارتفاعات 
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مختلف که چرا و بقای رمه های شان را  تضمین می کرد؛ تحت شرایط متغییر 
به سوی  زمستان  در  تا  داشتند  عادت  آنها  بنابراین  گردید.  می  ناشی  اقلیمی 

پستی های هموار و گرم و در تابستان بسوی ارتفاعات سرد تر حرکت کنند.5

به  مشابه  طور  به  دارد،  ادامه  هنوز  تا  که  نیز  کارگران  مهاجرت  طور  همین 
از  مثال کشاورزان  به گونه  باشد.  می  متصل  موسمی  چرخه های کشاورزی 
منطقه هزاره جات بعد از جمع آوری حاصالت بادام در ماه سپتمبر برای کار 
رهسپار معادن ذغال سنگ در ایالت بلوچستان پاکستان می شوند و در فصل 
بهار برای کار در مزارع خودشان به خانه باز می گردند. در ضمن، در طول 
اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی، مجاهدین هزاره زمستان را در معادن 
ذغال سنگ بلوچستان سپری می کردند و در تابستان برای جنگ علیه شوروی 
به سنگر هایشان باز می گشتند. بدین سان در بهار و خزان که معموال فصل 

های گذار هستند، مهاجرت همیشه تشدید می شده است.۶ 

بر عالوه، آن طوری که Alessandro Monsutti استدالل می کند، قضیه 
عملکرد  و  ارزش  یک  مثابه  به  مهاجرت  تجسم  از  کاملی  تصویر  ها،  هزاره 
فرهنگی در منطقه است که نشان می دهد تفکیک بین انگیزه های سیاسی و 
اقتصادی مهاجرت چقدر دشوار است. وضعیت ناگوار هزاره جات )یکی از 
فقیر ترین مناطق افغانستان( ترکیبی از ویرانی های جنگ و تبعیض اعمال شده 
از سوی حکام کابل است.7 هزاره ها از دهه ۱۹۶0 میالدی بدین سو به ایران و 
کشور های خلیج برای یافتن مشاغل گوناگون که معموال دستمزد پایینی دارند، 
دست به مهاجرت زده اند. در عین حال بعضی مطالعاتی که اخیرا درین زمینه  
فرهنگی  و  اقتصادی  استراتیژی  یک  مهاجرت  که  دهد  می  نشان  شده  انجام 
است که مردان هزاره آن را یک نوعی »آیین گذار« برای رسیدن به بلوغ کامل، 
یک وسیله تامین استقالل و باالخره وسیله ی بدست آوردن ثروت الزم برای 

ازدواج و کمک به خانواده هایشان تعبیر می کنند. 8 

این رفت و آمد ثابت و غالب استراتیژیک حتا در دوران جنگ، دانشمندانی 
تعداد  برای  مهاجرت  که  کنند  استدالل  تا  واداشته  را  منسوتی  السندور  چون 
طور  همین  است.۹   زندگی  عادی  شیوه  یک  افغانستان  شهروندان  از  زیادی 

ادواردز اظهار می دارد که جابجایی جغرافیایی یا تغییر مکان پشتون های منطقه 
الزاما سبب تغییرات در فرهنگ آنها نه شده است؛ چون به نظر وی مهاجرت 
و حرکت های فرامرزی در اسطوره شناسی پشتون ها به مثابه پاسخ به فشار 
های سیاسی دولت های همسایه برای حفظ ارزش های فرهنگی که در صورت 
عدم مهاجرت با خطر مواجه بودند، یک عمل حتمی تلقی شده است.0۱ با در 
نظر داشت این نکات، تصویر ارایه شده به وسیله رسانه ها و سازمان های غیر 
دولتی از مهاجران درمانده و آسیب پذیر به طور مجرد و بدون در نظر گرفتن 

عوامل سیاسی و تاریخی مهاجرت سخت گمراه کننده است. 

سیاست  و  حقوقی  وضعیت  ایران:  در  ها  افغان  حضور  تاریخ 
های دولت

شهروندان افغان مدت ها قبل از جنگ هایی که در سال ۱۹78 میالدی آغاز 
شد، در قالب کارگر، زیارت کننده و بازرگان از ایران بازدید می کردند. آنهایی 
که در اواخر قرن نزدهم و اوایل قرن بیستم در جامعه ی ایران ادغام و همانجا 
یک  و همچون  پذیرفته شده  ایران  به حیث شهروندان  گزین شدند،  مسکن 
گروه قومی که امروز خاوری یا بربری نامیده می شود، دسته بندی شده اند. 
همین طور گروه های بزرگتر افغان ها در دهه شصت میالدی و بخصوص به 
دنبال قحطی بین سالهای ۱۹7۱ و ۱۹7۲ که قسمت های شمال غربی افغانستان 
از  پیش  بنابراین  شدند.  ایران  وارد  کار  یافتن  برای  زد،  آسیب  شدت  به  را 
در  افغان  کارگر  پناهجوی  تقریبا چند صد هزار  میالدی،  ثور ۱۹78  کودتای 

ایران به نام مهاجر به سر می بردند.۱۱

در دهه هشتاد میالدی شمار پناهجویان افغان به پاکستان و ایران به طور پیوسته 
افزایش یافت، تا این که این تعداد در سال ۱۹۹۱ میالدی تنها در ایران مطابق 
تخمین رسمی دولت ایران به سه ملیون نفر رسید.۲۱ در دوره ی پیش از دهه ۹0 
میالدی به افغان های ساکن طبق مدارک اولیه ای که در دست داشتند پناهنگی 
اعطا شد، و کارت های سبزی که برای آنها داده شده بود، وضعیت حقوقی 
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آنها را »مهاجر« تعریف می کرد. یک سند کمیساریای عالی سازمان ملل متحد 
در امور پناهنده گان اداره ی پناهندگان سازمان ملل متحد جمعیت افغان ها در 
ایران را به دو ملیون و هشت صد هزار نفر در سال ۱۹۹۲ تخمین کرده است، 
که از جمله 7۶ درصد آنها درین سازمان ثبت نام کرده بودند، ۱4 در صد ثبت 
نام نشده و ۱0 درصد متباقی نیز در اردوگاه های مهاجرین به سر می بردند.3۱ 
از سال ۱۹83 بدین سو ماموریت اداره ی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران 
خیلی کوچک و کم هزینه بوده و در چارچوب دولت ایران، امور مهاجران از 
سوی »اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور« اداره می شود. 

از  اجتماعی  مزایای گسترده  از  ثبت شده  مهاجران  که  گفته شده  تیوری،  در 
جمله دسترسی به آموزش رایگان، کورس های سواد آموزی برای بزرگساالن، 
اند. اکثر این  خدمات صحی و اشتغال در دهه هشتاد میالدی بهره مند بوده 
مهاجران می توانستند به عوض اردوگاه های مهاجران، آزادانه در حومه های 
شهر سکونت اختیار نمایند و در شهر هایی مانند مشهد می توانستند صاحب 
ملکیت باشند.4۱ در جریان جنگ عراق و ایران بین سالهای ۱۹80 تا ۱۹88 و 
به دنبال آن در دوران بازسازی خرابه های جنگ، این کارگران مهاجر مزایای 
فراوانی را برای اقتصاد ایران به ارمغان آوردند. اما در عمل، سازمانهای بین 
المللی تایید کرده اند که اکثریت قریب به اتفاق افغان های مهاجر در ایران در 
طول دهه هشتاد زندگی رقت باری را پشت سر گذاشته اند.5۱ طبق گزارش 
سوء  گسترده،  فقر   ،)ICRI( ایران  در  مهاجران  برای  المللی  بین  کنسرسیوم 
تغذیه و مشکالت شدید بهداشتی در شمار زیادی از شهرک های مهاجر نشین 

افغان در ایران مشاهده شده است.۶۱

در آغاز دهه نود میالدی، بخصوص بعد از سقوط حکومت نجیب اهلل در کابل 
و به دنبال افزایش نگرانی های اقتصادی و اجتماعی در ایران از جمله افزایش 
افغان های مهاجر درین کشور را  بیکاری، مجریان قانون آزار و اذیت علنی 
آغاز کردند. حتا دارندگان کارت های سبز که طبق قانون ایران مستحق اقامت 
و مزایای اجتماعی بودند، ازین اذیت در امان نماندند و کارت های آنها در 
چارچوب برنامه عودت که در زیر تشریح خواهد شد، مصادره گردید. طبق 
اکثر  های  کارت  مشهد،  نشین  مهاجر  های  شهرک  تمام  در   ICRI گزارش 
یک  آن،  دنبال  به  بود.  شده  مصادره   ۱۹۹4 تا   ۱۹۹۲ سالهای  بین  مهاجران، 
اجازه  باقیمانده  تعداد  برای  و  برگشتند  شان  وطن  به  ها  افغان  ازین  قسمتی 
اقامت موقت صرف برای یک ماه که غیر قابل تمدید بود، داده شد.7۱ در برخی 
از قضایا این جواز اقامت موقت می توانست صرف یکبار دیگر برای یکماه و 

آن هم در بدل پرداخت پول گزاف قابل تمدید باشد. 

جنگ داخلی بین سالهای ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶ و به دنبال آن غلبه نیروی های طالبان 
آورد؛  به وجود  را  ها  مهاجرت  از  افغانستان، موج جدیدی  اعظم  بر قسمت 
آخر  در  امریکا  متحده  ایاالت  رهبری  تحت  های  بمباردمان  آغاز  تا  چیزیکه 
سال ۲00۱ ادامه داشت و تا هنوز کماکان ادامه دارد. اخیرا یک گروه حقوق 
بشری در ارتباط به رفتار خصمانه علیه مهاجران افغان و اعمال فشار بر آنها در 
ایران و پاکستان برای ترک این کشور ها گزارش داده است. بدرفتاری مجریان 
قانون در پاکستان و ایران و اعمال خشونت در اردوگاه های مهاجران، تنها یک 
قسمتی از مشکالتی است که پناهجویان افغان به طور روزانه درین دو کشور 

با آن درگیر هستند.8۱ 

دسته جمعی،  اخراج  با خطر  ندارند،  قانونی  اقامت  ایران  در  که  هایی  افغان 
اخاذی و ضرب و شتم نیز مواجه می باشند.۹۱ تنها در سال ۱۹۹۹ حدود یکصد 
هزار افغان که اقامت نامه قانونی نداشتند از ایران اخراج شدند. 0۲ سازمان عفو 
بین الملل در سال ۲000 نگرانی اش را درباره اخراج اجباری مهاجران افغان 
" و فرستادن آنها به کشوری که در آن مهاجران یاد شده با خطر نقض حقوق 
است،  نوشته  در همین گزارش  این سازمان  کرد.۱۲  ابراز  مواجه هستند"  بشر 
"انگاشت جامعه ی بین المللی مبنی بر این که گویا نقاطی از افغانستان برای 
بازگشت مهاجران مصوون می باشد، توهم محض است. همچو برداشتی، این 

به سرعت عوض می شوند و تنش های  حقیقت را که خطوط مقدم جنگ 
قومی برای شعله ور شدن فقط به زمان اندکی نیاز دارند، کتمان می کند." با 
وجود این همه نگرانی، جمع آوری و اخراج افغان هایی که چه قانونی و چه 

غیر قانونی در ایران سکونت دارند، تا امروز ادامه دارد.۲۲

تسهیل  قصد  به  که  )همایش(  نام  زیر  افغان  مهاجران  نام  ثبت  مرحله جدید 
عودت و مدیریت آنها از طریق معیاری سازی وضعیت مهاجرت راه اندازی 
شده بود، در سال ۲00۱ آغاز و تا ماه جون سال ۲003 توسط اداره کل امور 
اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور ایران انجام شد. اما تمام کارت هایی 
که درین مرحله برای مهاجران صادر می شدند، برای افراد مجرد فقط به مدت 
سه ماه و برای خانواده ها شش ماه اجازه اقامت میداد.3۲  در ابتدای سال ۲004 
حدود یک میلیون و هفتصد هزار پناهنده مدرک دار افغان در ایران بسر می 
بردند، رقمی که در نتیجه تطبیق برنامه اخراج، تا اکتبر سال ۲005 به 743,85۶ 
نفر تنزیل یافت. در آن زمان کاهش شمار مهاجران افغان در ایران نتیجه تطبیق 
“برنامه عودت داوطلبانه پناهندگان” به کمک اداره ی پناهندگان سازمان ملل 
متحد و حکومت ایران و همین طور نتیجه بازگشت »خودجوش« افغان ها به 
کشور شان خوانده می شد، که ذکر خیر هردو مورد به طور موجز در بخش 

های بعدی خواهد آمد. 

آمار جمع آوری شده از طریق برنامه »همایش« برای اولین بار اطالعات دقیق 
دموگرافیک از جمعیت افغان های مهاجر در ایران را فراهم کرد. طبق این آمار 
از مجموع جمعیت مهاجران افغان در ایران، 47 درصد آنها هزاره، 30 درصد 
تاجیک، ۱3 درصد پشتون و ۱0 درصد باقیمانده بلوچ، ترکمن، ازبک و دیگران 
می باشند.4۲ اما بررسی های تازه نشان می دهد که تناسب هزاره ها در تقسیم 
بندی اقوام مهاجر افغان در ایران از آغاز سال ۲004 تا اکنون ۶ درصد دیگر نیز 
افزایش یافته است. هزاره ها بی میل ترین گروه قومی برای بازگشت به میهن 

شان شناخته شده اند. 

طبق آمار "همایش" اکثریت افغان های مهاجر در طول مدت اقامت شان در 
ایران در شهر های بزرگ و یا در روستا های اطراف این شهر ها، در استان 
های تهران )۲7 درصد(، خراسان )۱۶ درصد به شمول شهر مشهد(، اصفهان 
)۱۲ درصد(، سیستان و بلوچستان به شمول شهر زاهدان )۱۱ درصد(، قم )۶ 
آمار  اند.  برده  می  به سر  )۶ درصد(  به شمول شهر شیراز  فارس  و  درصد( 
ارایه شده در باره روزشمار ورود افغان ها به ایران نشان دهنده دو موج بزرگ 
های  سال  نخستین  در  افغان  مهاجران  درصد  است: چهل  ایران  به  مهاجرت 
تهاجم شوروی به افغانستان، یعنی بین سالهای ۱۹78 تا ۱۹85 وارد ایران خاک 
شده اند و 3۶ درصد دیگر در در دوران حاکمیت طالبان بین سالهای ۱۹۹۶ تا 
سپتمبر ۲00۱ به این کشور مهاجر شده اند. در مجموع 44 درصد این مهاجران 
را زنان و 5۶ درصد را مردان تشکیل می دهد. همین طور حدود 4۶ مهاجران 
ایران زیر سن هفده سال قرار  افغان، کودکانی هستند که هنگام مهاجرت به 
داشته اند. این آمار نشان می دهد که قسمت اعظم مهاجران ثبت نام شده )8۹ 
درصد آنها( به شکل خانوار، به طور متوسط در خانواده های متشکل از 4 تا 
7 نفر زندگی می کردند. بر عالوه آمار یاد شده تخمین می کند که بیشتر از 
پنجصد هزار مهاجر بی مدرک و کارگر افغان در ایران که غیر قانونی محسوب 

می شوند، در بخش های ساختمانی و کشاورزی کار می کنند.5۲

بازگشت

رژیم  سقوط  دنبال  به  شان  کشور  به  ها  افغان  بازگشت  ی  برنامه  نخستین 
کمونیستی در کابل در سال ۱۹۹۲ از طریق عقد یک موافقتنامه سه جانبه بین 
افغانستان، ایران و اداره ی پناهندگان سازمان ملل متحد رویدست گرفته شد. 
اداره ی  برنامه  در چاچوب  افغان  هزار  در طول سال ۱۹۹3 حدود سه صد 
پناهندگان سازمان ملل متحد و حدود سه هزار نفر دیگر نیز به طور خودجوش 
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اقامت  کارت  هزار  پنجصد  حدود  سال  همین  در  بازگشتند.۶۲  کشورشان  به 
موقت برای مهاجران ثبت نام نشده و آنهایی که در همین سال به ایران مهاجر 
شده بودند، صادر شد. این کارت های جدید چندین بار تمدید شد تا اینکه 
باالخره در سال ۱۹۹۶ بی اعتبار اعالن گردید. در ضمن، با آن که دولت ایران 
در سال ۱۹۹5 اعالن کرد که تمام افغان ها مجبور هستند ایران را ترک کنند، اما 
برنامه مشترک عودت مهاجران افغان تا سال ۱۹۹8 از سوی اداره ی پناهندگان 
سازمان ملل متحد تعلیق اعالن گردید. البته این برنامه در سال ۱۹۹8 دوباره از 
سر گرفته شد. در سالهای ۲000 و ۲00۱ دولت ایران قوانین سخت گیرانه ای 
را برای استخدام شهروندان خارجی وضع کرد. قوانینی که اعمال مجازات های 
سنگینی را بر کارفرمایانی که مهاجران غیر قانونی را استخدام می کنند، پیشبینی 
کرده و در ضمن کار افغان ها را، حتا آن هایی را که کارت اقامت داشتند، در 
شانزده کتگوری که عمدتا شامل کار های دستی و شاقه بود منحصر می کرد.7۲ 

در سال ۲00۲ دولتهای افغانستان، ایران و اداره ی پناهندگان سازمان ملل متحد 
امضا  به کشورشان  ها  افغان  بازگشت  تسهیل  برای  را  ای  موافقتنامه  باردیگر 
کردند و امید داشتند تا مهاجران افغان به طور داوطلبانه راهی میهن خویش 
گردند. طبق این موافقتنامه قرار بود برنامه بازگشت از اپریل ۲00۲ تا مدت یک 
سال تکمیل شود، چیزی که دوبار دیگر، یکبار تا ماه مارچ ۲005 و یکبار تا 

مارچ ۲00۶ تمدید شد.8۲  در سلسله ی برنامه های بازگشت تا سپتمبر ۲004 
عالوه بر 5۶8000 مهاجری که به طور خودجوش و بدون دریافت هیچ کمکی 
به وطن برگشتند، یک ملیون افغان در چارچوب این برنامه ها راهی دیارشان 
گردیدند.۹۲  در رابطه به واکنش افغان ها نسبت به برنامه های بازگشت، اکثر 
گزارش ها میرسانند، که ترس از ادامه جنگ، تنش های قومی، اقتصاد شکسته، 
فقدان امنیت، کار، آموزش و تسهیالت صحی عمده ترین نگرانی آنها در هنگام 
بازگشت بوده و به همین دلیل اکثر شان، به ویژه آنهایی که مدت طوالنی تری 
را در ایران سپری کرده و در محالت خویش به خوبی ادغام شده بودند، در 
به  که  »زور و تشویق«  بازی  به هر حال  بودند.03  نادل  و  بازگشت دل  وقت 
طور مشترک توسط اداره ی پناهندگان سازمان ملل متحد و حکومت ایران راه 
اندازی شده بود، در کنار گام های مثبتی که در راستای تامین امنیت و بازسازی 

در افغانستان برداشته شد، افغان های زیادی را عالقمند به بازگشت نمود. 

وضعیتی را که در آن دولت ایران بردباری و اذیت و اخراج را به طور دورانی 
بر افغان ها تحمیل می کند، مانسوتی به بازی موش و پشک تشبیه کرده است. 
بازی ای که به اقتصاد ایران اجازه می دهد تا افغان هایی را که با مزد ناچیز 

کارهای شاقه می کنند، در حد ممکن استثمار نماید.۱3
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تحول فرهنگی

اخیر  سالهای  در  ایران  به  افغانستان  از  مهاجرت  که جریان  می رسد  نظر  به 
معکوس شده است. از یک سو جمهوری اسالمی ایران به دلیل ناسیونالیسم 
پویایی  و  ثروت  کسب  برای  محدود  های  فرصت  و  مزمن  بیکاری  فزاینده، 
اجتماعی، فشار بر افغان ها را جهت ترغیب شان برای بازگشت به افغانستان 
شدت بخشیده است. از جانب دیگر سقوط رژیم طالبان و تامین آرامش در 
قسمتهای از افغانستان نیز، عزیمت این مهاجران به کشورشان را تا حدودی 
توجیه و یا تسهیل می کند. به هر دلیل، تجارب مهاجرت و تبعید آن طوری 
که در سایر کشور های جهان به شمول خود ایران مشاهده شده، مهاجران را 
افغانستان  تاثیرات بر جامعه  پیامد چنین  متاثر نموده است.  به صورت عمیق 
نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. پس نیاز است در کنار پدیده مهاجرت، فرضیه 
بازگشت مهاجران نیز دقیق تر مورد ارزیابی قرار گیرد. عالوه بر این که پایان 
خصومت ها در افغانستان قطعی نیست، بازگشت این مهاجران از این لحاظ که 
با دگرگونی های اجتماعی وارد افغانستان می شوند، یک پدیده بی نهایت مغلق 
به نظر می رسد. افغان هایی که به وطن شان بر می گردند، دیگر آن افغان هایی 
نیستند که بیست یا سی سال قبل وطن شان را ترک کرده بودند. شفاف ترین 
تصویر این دگرگونی آموزش هایی است که آنها در طول تبعید یا مهاجرت از 

آن بهره مند شده اند. 

سواد و آموزش در افغانستان پیش از جنگ به طور مسلم با قدرت رابطه داشت 
و دسترسی به آن فقط در ساحات شهری و در حدود شمار بسیار اندک مردان 
در مناطق روستایی خالصه می شد. در اواخر دهه هفتاد میالدی از مجموع 
چهارده ملیون جمعیت افغانستان فقط نه صد هزار نفر به مکتب می رفتند.۲3 
همین طور در آخر دهه هفتاد، پنج تا ده درصد مردان و صرف یک درصد زنان 
از بخش های )شهری( جامعه سواد  اگرچه در بعضی  بودند.33  باسواد  افغان 
از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بود، اما برای قشر های بزرگ اجتماعی به 
ویژه برای کشاورزان که شدیدا به نیروی کار احتیاج داشتند، آموزش و سواد 
یک  مکتب،  به  دختران  فرستادن  در ضمن  شد.  نمی  پنداشته  اصلی  اولویت 
نوع بی حرمتی به وقار و ناموس مردانی تلقی می شد که خودشان را مسوول 
محافظت آنها تلقی می کردند. اما تعداد زیاد این افغان ها بعد از رسیدن و ادغام 
ارزش  ایران،  از مطبوعات  استفاده  با  ایران و همین طور  تدریجی در جامعه 
تعیلم و تربیه را به معنای ابزار پویایی اجتماعی، حکم مذهبی و به معنای یک 
سرمایه پذیرفتند. به قول هما هودفر طنز قضیه در این است، که آن افغان هایی 
که در اعتراض به برنامه های آموزش اجباری دختران در کشور خودشان دست 
به مهاجرت زدند، حاال به هر قیمتی می خواهند در ایران باقی بمانند تا شاید 
دختران شان در مهاجرت تحصیل کنند.43 در حال حاضر برخی ازین افغان ها 
دسترسی دختران و زنان به آموزش را نعمت تلقی می کنند. یک زن مهاجر 
افغان که شاعر و فعال فرهنگی است و همین طور دارای مدرک لیسانس در 
بخش صحت عامه می باشد، »نفس کشیدن در یک محیط فرهنگی مانند ایران 

را نعمت« می پندارد.

یک گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد که در سال ۱۹۹8 حدود ۱37334 
طفل افغان که 47 درصد آن را دختران تشکیل می دهند، شامل مکاتب دولتی 
ایران بوده اند. اما بد بختانه این رقم نشان دهنده آن است که کمتر از یک سوم 
اطفال مهاجر افغان در ایران قادر به مکتب رفتن بوده اند. بر عالوه، در این 
گزارش آمده است که بین سالهای ۱۹85 تا ۱۹۹۹ حدود هجده هزار کودک و 
سه صد هزار کالن سال افغان کورس های ابتدایی سواد آموزی را در ایران فرا 
گرفته اند.53 تحقیق دیگری افزایش سطح سواد و آموزش را در بین افغان ها 
بعد از ورود به ایران نشان می دهد. به گونه مثال این تحقیق نشان می دهد که 
تقریبا نود درصد سرپرستان خانواده های مقیم در مشهد با سواد هستند و بی 
سوادی بین کودکانی که در ایران متولد شده اند به چشم نمی خورد.۶3  اما این 
درحالیست که کودکانی که کارت مهاجرت نداشتند از رفتن به مکاتب دولتی 
محروم بودند. بنابرین این مساله به ایجاد مکاتب غیر رسمی توسط خود افغان 

ها برای افغان ها زیر نام »مدرسه های خود گردان« منجر شده بود، که بدون 
جواز وزارت آموزش و پرورش ایران فعالیت می کردند. این مکاتب به وسیله 
معلمانی پیش برده می شد که با قبول خطر گرفتاری و اخراج به تربیه اطفال 
مهاجر می پرداختند. اما علی الرغم حمایت ها و کمک های مالی موسسات 
غیر دولتی، مکاتب یاد شده در دوره های مختلف از سوی دولت ایران بسته 

می شدند.73

اما نباید انکار کرد که گاه گاهی دولت ایران با این مکاتب با مدارا برخورد 
می کرد. هر یک از این مکاتب، بخصوص در مشهد، به طور جداگانه توسط 
شریف،  مزار  یا  هرات  مثال  افغانستان،  والیت خاص  یک  باشندگان  برای  و 
فعالیت می کردند که خود نشانگر اهمیت وابستگی های والیتی بین شهروندان 
افغان در زمان تبعید است. برای برخی ازین مکاتب از سوی افغانانی که در 
کشور های غربی زندگی می کردند، کمک می شد تا خدمات رایگان را برای 
اطفال متعلق به خانواده های فقیر فراهم نموده و همین طور تسهیالت خود 
را بهبود بخشند. البته تسهیالت این مکاتب از نظر کیفی بین مکاتبی که فقط 
در اتاق های کوچک و یا زیر زمین های کانکریتی برهنه که فقط پرده های 
نازکی صنف های درسی را از هم جدا می کرد تا مکاتب جذابی که چندین 
پایه کامپیوتر، کتابخانه و سایر امکانات آموزشی داشتند، فرق می کرد. تمام این 
مکاتب مفاد برنامه درسی ایران را دنبال و از کتاب های درسی ایران استفاده می 
کردند، اما بودند مکاتبی که بعضی کتاب های درسی افغانستان را برای تدریس 
زبان پشتو، تاریخ و جغرافیای افغانستان شامل برنامه درسی ساخته بودند. طبق 
گزارش سازمان ملل ال اقل بین سال های ۱۹۹8 و ۱۹۹۹ چهارده هزار دانش 

آموز در تهران و مشهد شامل مکاتب غیر رسمی افغان ها بودند.83

حضور کودکان افغان در مکاتب غیر رسمی احتماال در سالهای اخیر افزایش 
یافته است. چون از آغاز سال تعلیمی ۲004 اطفال افغان دیگر نمی توانند بدون 
ابتداییه،  پرداخت شهریه )حدود یکصد و پنجاه دالر در سال( شامل مکاتب 
ورودی  امتحانات  در  شمولیت  اجازه  طور  همین  و  گردند  لیسه  و  متوسطه 
که حدود  می شود  تخمین  ندارند.  را  ایران  اسالمی  های جمهوری  دانشگاه 
یکصد هزار طفل افغان به دلیل عدم توانایی پرداخت شهریه از رفتن به مکاتب 
بازماندند، که این امر اندوه فراوانی را در بین کودکان مکتبی به وجود آورده 
است. البته والدین این اطفال با قهر در برابر این سیاست واکنش نشان دادند 
افغان به دلیل تظاهرات برای دفاع از حق آموزش  از مادران  و تعداد زیادی 
کودکانشان بازداشت شدند. بنابراین مکاتب غیر رسمی درین اواخر به قدرت 
جذب خود افزوده و مراکز آموزشی خصوصی که زمانی فقط به شکل کورس 
ها فعالیت داشتند با استخدام فارغان و حتا محصلین دانشگاه ها، به مکاتب 
تمام عیار مبدل شده اند. شهریه این مکاتب نسبت به سطح خدماتی که ارایه 
نامه های این  ایرانی است. فراغت  می کنند بین یکهزار تا شش هزار تومان 
مکاتب در سفارت افغانستان در تهران قابل تایید می باشند، بنا براین امکان آن 
وجود دارد که در صورت بازگشت به افغانستان اطفال مهاجر افغان از فراغت 

نامه های شان استفاده کنند. 

کورس  دهها  ایجاد  به  منجر  فنون  آموزش  برای  زیاد  تقاضای  طور  همین 
و مشهد  تهران  ویژه  به  ایران  در شهرهای  مقیاس های مختلف  در  آموزشی 
علوم  فراگیری  برای  آنها  در  افغان  های  خانواده  عموم  طور  به  که  گردیده، 
گرد آمده اند. بر اساس اطالعات رسیده از آنانی که از افغانستان دیدار کرده 
اند، تسلط بر زبان انگلیسی و کامپیوتر برای بدست آوردن مشاغل پر درآمد 
ضروری است. بنابرین، این دو رشته در تمام کورس های خصوصی  در بین 
افغان ها محبوبیت خاصی دارد. اما در کنار این ها، در کورس های یاد شده 
مسایلی مانند کمک های اولیه، اساسات دارو شناسی، قابله گی، زبان پشتو، 
روزنامه نگاری، طراحی و صنایع دستی به شمول قالین بافی و گلسازی نیز 
هنگام  ها  افغان  نگرانی  داشت  درنظر  با  عالوه،  بر  شوند.  می  داده  آموزش 
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بازگشت به کشور شان، سازمان های غیر دولتی خارجی و ایرانی صنف های 
آموزش رایگان را در عرصه های فراگیری زبان انگلیسی، طراحی گرافیک، نرم 

افزار و آموزش های کوتاه مدت پزشکی برای آنها فراهم کرده است. 

تحقیقات انجام شده در میان اطفال و نوجوانان افغان در ایران نشان می دهد 
که مکاتب خصوصی عالوه بر ارایه آموزش، زمینه آن را فراهم ساخته تا این 
قشر احساس انزوای خود را در جامعه ایران از طریق ایجاد یک هویت جمعی 
مثبت فراموش کنند.۹3 در کنار این همه، شیعیان افغان برای تحصیل علوم دینی 
در ایران از امتیاز خاصی بخوردار هستند. آنها توانسته اند به طور رایگان در 
الهیات،  را در رشته های  قم و مشهد که روحانیون شیعه  حوزه های علمیه 
حقوق اسالم، تاریخ و فلسفه تربیه می کنند، درس بخوانند. اگرچه تمام آنهایی 
که وارد این حوزه ها شدند قصد روحانی شدن نداشتند. هدف اکثر آنها کسب 
آموزش در یک رشته مورد احترام جهانی و بدست آوردن شأن اجتماعی بدون 
هراس از مشکل امرار معاش در وضعیتی بوده که در غیر آن گزینه ای جز تن 
دادن به کارهای طاقت فرسا اما ارزان قیمت نداشته اند. این رویکرد دو پیامد 
مهم در قبال داشته است. اول این که داخل شدن به حوزه برای بسیاری افغان 
ها مصوونیت مالی و مجال کار کردن در عرصه های فرهنگی را فراهم و آنها 
را برای ارایه یک تصویر مثبت از هویت افغانی کمک کرده است. به گونه مثال 
اکثر شعرای مشهور »نسل مقاومت« افغان در همین حوزه ها »طلبه« بودند. دوم، 
برخالف انتظار، وارد شدن به حوزه، آنها را وارد محیط بحث های فلسفی و 

پرسشگرانه و وارد طیف گسترده ای از دیدگاه های اسالمی ساخت. دیدگاه 
هایی که روحانیون بعد از انقالب، که اکثر شان طرفدار آموزش و حضور زنان 
در حوزه عمومی بودند، روی آن بحث می کردند.04 این همان محیطی بود که 
در آن آموزش یک ارزش و در نهایت مسوولیت هر فرد مسلمان پنداشته می 

شد. 

به قول مسوول یک مرکز آموزش هنرها در مشهد اکثر دانش آموزانی که برای 
یک  بودند.  روحانیون  دختران  کردند  می  نام  ثبت  مرکز  درین  هنر  فراگیری 
شاعر و طلبه مشهور  که مسوولیت یک مرکز فرهنگی دیگر را در مشهد عهده 
دار بود، به حمایت از زنان جوان به ویژه آنانی که با تمایالت فمینستی جامعه 
سنتی پدرساالر را نقد می کردند، شهرت داشت. در مقایسه با خانواده هایی که 
دختران شان را از هر گونه فعالیت ادبی منع می کردند، یک شاعر جوان زن به 
نویسنده این تحقیق گفت که برادر روحانی اش سهمیه ای را که برای خرید 
کتاب از حوزه علمیه به دست می آورد به طور منظم به وی می دهد  تا کتاب 
های شعر و نقد ادبی را به طور رایگان از بازار به دست آورد. بدین گونه، افراد 
مجهز با آموزش های رسمی مذهبی اغلب برای تعامل با هر کسی، صرف نظر 
از عقاید سیاسی و دینی آنها، به هدف بسط افق دید خویش آمادگی نشان داده 
اند. همین طور زنان نیز به طور فزاینده ای به گرفتن صنف های الهیات روی 
آورده اند. هم دانشگاه های ایران و هم شماری از مراکز مذهبی افغان ها در 
رشته مطالعات اسالمی، قرأت و تفسیر قرآن برای زنان اسناد فراغت می دهند. 
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عالوه بر این که یک بنیاد دینی افغان در مشهد که به طور اختصاصی برای زنان 
فعالیت می کند، بعد از یک دوره آموزش های هفت ساله، در مقطع معادل فوق 

لیسانس فراغت نامه اعطا می کند. 

شمار نا معلوم اما قابل توجه جوانان افغان در رشته های گوناگون در دانشگاه 
های ایران تحصیل کرده اند. تا سال ۲004 آموزش های دانشگاهی به شمول 
لیلیه برای کسانی که امتحان رقابتی کانکور را سپری می کردند، رایگان بود 
و این افراد اجازه داشتند در دانشگاه های مختلف در شهر های بزرگ ایران 
گونه  هیچ  ایران  در  افغان  دانشگاهی  محصلین  شمار  درباره  کنند.  تحصیل 
یک  مثال  که  است  در حدی  فقط  زمینه  درین  آمار  نیست.  دست  در  آماری 
بنیاد علمی آلمان بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ حدود هفتصد بورس تحصیلی 
رشته  در  تحصیل  مشغول  شان  اکثر  که  افغان  دانشگاهی  محصلین  برای  را 
جدید  مقررات  وضع  اما  است.۱4   کرده  توزیع  بودند،  انجنیری  و  های طب 
در سال ۲004 جوانان افغان را از شرکت در امتحانات ورودی دانشگاه های 
محروم ساخت. وضع این مقررات سردرگمی گسترده ای را در سطح دانشگاه 
ها به وجود آورد. با آن که شرکت افغان ها بعد ازین تاریخ در آزمون های 
یا رد  برای قبول  ورودی دانشگاهی کامال ممنوع شد، دانشگاه های مختلف 
ادامه تحصیل دانشجویانی که حتا قبل از وضع مقررات جدید شامل دانشگاه ها 
شده بودند، واکنش متفاوت نشان دادند. در نتیجه شماری ازین دانشجویان از 
دانشگاه ها اخراج و از ادامه تحصیل بازماندند. ازین تاریخ به بعد، دانشجویان 
با پرداخت شهریه و  به عنوان دانشجویان خارجی  دارند  اجازه  افغان صرف 
بدهند.  شمولیت  درخواست  ایران  های  دانشگاه  از  محدودی  شمار  در  آنهم 
سیاست ها مکررا درین زمینه تغییر می کنند و اوقات جوانان افغان مملو است 
از آخرین خبر ها درباره شرایط پذیرش دانشگاه های ایران  و مخارج آنها. این 
مخارج به طور مقایسه ای خیلی باال است و تنها شهریه یک سمستر به حدود 

یکهزار دالر امریکایی می رسد. 

به این اساس، علت بازگشت افغان ها به کشورشان به مراتب متنوع تر از علت 
مهاجرت آنها به ایران است. حاال ما باید در نظر داشته باشیم که بازگشت افغان 
ها به کشورشان، چه در نتیجه تطبیق برنامه اخراج سیستماتیک دولت ایران و 
چه در اثر ابتکار خود افغان ها به دلیل فقدان استراتیژی تحرک اجتماعی به جز 

بازگشت، چه معنایی برای جامعه ایران دارد؟ 

اجتناب ناپذیری حضور افغان ها )در ایران(

ایران با تعویض سیاست سنتی استقبال از مهاجران افغان، بدون شک خودش 
را در دام گزینه های ناممکن می افگند. زیرا در واقعیت امر، حضور افغان ها 
درین کشور اجتناب ناپذیر است. نخست، آن طوری که می دانیم، سابقه ی 
به جنگهای  نه  افغانستان،  به  به تهاجم شوروی  نه  ایران  افغان ها در  حضور 
داخلی دهه نود، نه به سرکوب طالبان و نه هم به مداخله ی امریکا در سال 
۲00۱ بر می گردد. حضور آنها در ایران دارای تاریخ طوالنی ای است که سابقه 

اش به پیش از تشکیل سیستم دولتی در منطقه بر می گردد. 

طوری  را  خود  حاکمیت  ساحه  نیز  صفوی  دودمان  مغولی،  امپراتوری  مانند 
گسترش داد که حدود آن قسمت های بزرگی از حوزه غرب افغانستان امروزی 
این  که حدود  طوری  گرفت،  می  بر  در  هلمند  وادی  و  هرات  به شمول  را 
امپراتوری در اواسط قرن نوزدهم حتا تا قندهار می رسید. تصرف هندوکش 
های  هزاره  کیش  تغییر  روند    )۱۶۲۹-۱588( صفوی  عباس  شاه  وسیله  به 
افغانستان را به مذهب شیعه تسریع کرد.۲4 بنا بر این فالت خراسان، تا زمان 
ایجاد مرزهای متعارف بین ایران و افغانستان در قرن نوزدهم و در نتیجه تا 
زمان تاسیس افغانستان به عنوان یک دولت حایل و وفادار به هند بریتانیایی 

)در سال ۱880(، یک نهاد واحد و یگانه به شمار میرفت. 

در سال ۱80۱میالدی یک نقشه بردار  بریتانیایی هنوز هرات را با صراحت در 
داخل قلمرو فارس ترسیم کرده بود.34  روند تشکیل دولت افغانستان اساسا در 
تاسیس امپراتوری درانی در سال ۱747 میالدی ریشه دارد.44 امپراتوری ای که 
در اثر تقسیمات داخلی و فشار انگلیس در اوایل قرن نزدهم رو به زوال نهاد. 
علی الرغم زوال این امپراتوری، دولت قاجار نتوانست آرزو هایش را برای باز 
پس گیری مناطق از دست رفته برآورده سازد. بخصوص برای تصرف هرات 
هر سه باری که در سالهای ۱835، ۱85۲ و ۱85۶ لشکر کشی کرد، شکست 
به دنبال داشت.  انگلیس ها را  بر هرات مداخله نظامی  خورد. تهاجم قاجار 
انگلیس ها باور داشتند تصرفات فارس ها به عملی شدن طرح های امپراتوری 
روسیه تزاری در منطقه کمک کرده و درنتیجه به گسترش این امپراتوری می 
انجامد.54 معاهده ۱857 پاریس، پروژه قاجار را برای بازپس گیری تمام سر 
زمین های خراسان پایان یافته اعالن کرد. به دنبال آن تالش های طوالنی برای 
نشانه گذاری مرز های شرقی فارس از طریق قالب های مختلط افغان-فارس-

انگلیس و فارس-روس بین سال های ۱870 تا ۱۹05 انجام پذیرفت.۶4 

به طور خالصه، افغانستان در قرن نزدهم دستخوش سه تحول عمده گردید، 
افغانستان  اول ظهور  نگران ساخت:  را  ایران  مستقیم  به طور  بیش  و  کم  که 
دوم،  برتانوی؛  هند  سیاسی  باالخره  و  مالی  تجاری،  پیمان  هم  یک  به حیث 
اداره ی  افغانستان به عنوان یک نظام شاهی تحت  اتحاد تدریجی و تشکیل 
حکومت کابل؛ سوم، فقیر سازی دهقانان و ظهور پشتون های سنی در مقابل 
سایر گروه های قومی-مذهبی. هزاره جات در اثر این تحوالت، بخصوص در 
زمان سلطنت امیر عبدالرحمان خان)۱88۱-۱۹0۱(، کسی که راه پشتون ها را 
به سوی چراگاه های هندوکش باز کرد، به شدت متاثر شد. جنگ سه ساله عبد 
الرحمان خان در هزاره جات سبب شد که شیعییان هزاره به طور دسته جمعی 
به ایران و هند برتانوی مهاجرت کنند. سیاست جانبدارانه به نفع پشتون ها و 
خصومت علیه هزاره ها تا دهه هفتاد قرن بیست ادامه داشت و تا همین اکنون 

از جمله عوامل مهاجرت هزاره ها به شمار می رود.74

در نتیجه، سابقه اسکان گروهی مردمان »بربری« در استان خراسان که به دستور 
رضا شاه، اسم »خاوری« بر آنها نهاده شد، ال اقل به اواخر قرن نزدهم بر می 
گردد.84  به همین دلیل است که  برخی از شهروندان ایران تا امروز  نام قبایل 
و حتا شهر های افغانستان را مانند »تکلو«، »پوالدی«، »عبدل آبادی« و »هراتی« 
به مثابه یک بخشی از هویت خویش حمل می کنند. برخی از نیاکان این مردم 
حتا بعد از اسکان در استان خراسان به طور مداوم بین دو کشور در رفت و 
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آمده بوده و حتا در مراحل مختلفی دوباره به افغانستان پناهنده شده اند. مثال 
تعدادی از آنها در میانه ی دو جنگ جهانی؛ یکبار در سال ۱۹۲۲ برای فرار 
به دلیل ممنوعیت  از خدمت اجباری عسکری و یکبار دیگر در سال ۱۹3۶ 

حجاب در ایران، دوباره به افغانستان پناه بردند.

 عبدالرحمان خان خود به دلیل نگرانی اش درباره وحدت ملی افغان ها تایید 
می کند، که هزاره ها در واقع شیعیانی هستند که از ایران به افغانستان آمده 
اند.۹4 شخصیتی چون سید جمال الدین افغانی   که در سال ۱838 یا ۱83۹ 
)به روایتی( در همدان واقع در شمالغرب فارس متولد۱ و بین سالهای ۱8۶۶ 
ترور  دنبال  به  و  برده  سر  به  کابل  و  غزنی  کندهار،  های  شهر  در   ۱8۶8 تا 
ناصر الدین شاه قاجار در سال ۱8۹۶ برای اینکه از استرداد خودش به ایران 
به وسیله امپراتوری عثمانی جلوگیری کرده باشد، خویش را »افغان« خطاب 
کرد-   نمونه ای از این تاریخ مختلط بشمار می رود.05 در ضمن، بازرگانان 
افغان همیشه همان مسیر های تجارتی ای را طی کرده اند که همتایان فارس و 
هندی آنها این مسیر ها را از غزنی تا کویته و اصفهان و یا از شهر های مقدس 
مکه و مدینه تا آسیای میانه طی قرنها پیموده اند.۱5 در جریان این سفر ها که در 
گذشته ماه ها طول می کشید، بعضی ازین بازرگانان افغان از شهر های ایران 
زن گرفتند و همانجا صاحب ملک و جایداد شدند. حتا در حال حاضر بعضی 
با استناد به چنین تعلقات تاریخی تالش می کنند تا خود را  مهاجران افغان 

شهروند ایران به اثبات برسانند. 

1  روایت های دیگر حاکی از آن اند، که سید جامل الدین در الیت کرن واقع در رشق 
افغانستان متولد شده است نه در ایران. این موضوع بر سنگ نبشته ی گور سید به سه زبان حک 

شده است. سید، در سال ۱۸۹۷ در استانبول وفات یافت و جسدش ده سال بعد در سال ۱۹۰۶ به 

افغانستان برگردانده شد و در محلی که امروز دانشگاه کابل در آن واقع است دفن گردید.

بر عالوه، مرز بین افغانستان و ایران دارای خصوصیت کوهستانی و صحرایی 
است. این خصوصیت باعث شده تا مرز مذکور نفوذ پذیر و غیر قابل کنترل 
باقی بماند. از جانب دیگر، به نظر نمی رسد که دولت ایران به طور موفقانه 
بتواند یک عادت با قدمت تاریخی و پیوستگی جغرافیایی را در عصری که 
بخشیده، سازمان همکاری های  را شدت  مهاجرت  جهانی شدن، موج های 
اقتصادی ECO و سایر سازمانها و معاهدات بین المللی در تالش ترویج یک 

پارچگی منطقه ای برآمده اند، بر هم بزند. 

آگاه  روشنی  به  منطقه  در  آزاد  گردش  این  گذشته ی  از  ها خودشان،  افغان 
هستند. به همین دلیل در صورت مواجه شدن با مشکل به سادگی به این سخن 
آیت اهلل خمینی که “اسالم مرز ندارد” استناد می کنند. آنها همچنین استباط 
می کنند که به حیث “مهاجرین” وارد ایران شده اند و امید دارند آن طوری 
در  قرار گرفت،  مدینه  اصلی  یا ساکنان  انصار  استقبال  مورد  اسالم  پیامبر  که 
ایران از آنها استقبال شود. هزاره ها چنین انتظاری از شیعیان و پشتون ها از 
سنی ها دارند. انتظارات بر اساس پیوند های دینی در حدی مطرح می شوند 
که اکثرا تفکیک مهاجرین را بر اساس رابطه های قومی شان تقریبا نا ممکن 
می سازد. همین طور افغان ها با دختران ایرانی ازدواج کرده، القاب ایرانی بر 
خویش نهاده، به جنگ رفته و داوطلبانه بنام ایران شهید شده اند. این موارد در 
فلم مستندی بنام “مادرم مرا آواره زاییده”، ساخته یک فلم ساز و روزنامه نگار 
افغان، بخوبی بازتاب یافته است. رویهمرفته، تعداد زیادی از مهاجران افغان 
به دلیل فشار سیاسی و بخصوص با پایان جنگ ایران و عراق و قطع سهمیه 
)کوپون( هایی که در طول جنگ از آن مستفید شده بودند، در شفاف ساختن 
علی  اند.  کرده  غفلت  اقامت خویش  های  کارت  تمدید  و  وضعیت حقوقی 
الرغم این، مهاجران افغان فکر نمی کنند که با این غفلت قانون و سیاست های 
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کشور میزبان را از هر لحاظی نقض کرده اند. 

توجیه می  ایران  را در  بودن شان  آن  بنیاد  بر  ها  افغان  موارد دیگری که  از   
کنند  می  استدالل  مهاجران  است.  مشهد  در  رضا  امام  زیارت  حضور  کنند، 
که چه کسی جز وی )حافظ آهو( می توانست مسکن خویش را در اختیار 
این مهاجران قرار دهد و به آنها اجازه دهد تا دین و افتخارات شان را بعد از 
کودتای کمونیستی و به دنبال آن تهاجم شوروی در این شهر حفظ کنند؟ از 
نظر تاریخی سفر برای زیارت امام رضا به شهر مشهد و عبور از استان خراسان 
به جانب غرب به مقصد زیارت کربال و نجف و همین طور سفر از غرب به 
شرق به قصد زیارت سایر اماکن مقدس همچون آرامگاه جامی در تربت جام 
همه و همه، مهاجرت افغان ها به ایران و همین طور اختالط آنها با مردمان 
محلی را تسهیل کرده است. باید خاطر نشان ساخت، که این امر نه تنها شامل 
حال شیعیان که شامل حال سنی ها نیز می گردد؛ زیرا زیارت تربت جام یک 

مکان مقدس برای سنی های منطقه بشمار می رود. 

این روزها مشروعیت مذهبی اقامت در ایران به مراتب قدرتمند از هر زمان 
گذشته است. با این حال استان خراسان مسیر دسترسی به اماکن مقدس الی 
غرض  را  پدرش  که  شونده،  مصاحبه  یک  قول  به  رود.  می  بشمار  سوریه 
شفایابی به کربال فرستاده بود، داشتن گذرنامه ظاهرا پیش شرط سفر به کربال 
و دمشق محسوب نمی شود. همین طور در سمت جنوب مشهد، شهر های 
تربت جام و کاشمر که آرامگاه صوفیانی چون شیخ ابوالقاسم گرگانی، قطب 
الدین حیدر، احمد رضا برادر اما رضا و امامزاده هایی چون حمزه و مرتضی 
است، میزبان زیارت کنندگان بیشماری هستند که از آسیای مرکزی، جنوب 
آسیا و از شرق به شمول پشتون ها و بلوچ های سنی به قصد زیارت وارد آنها 
می شوند. در عین حال مردم شرق ایران نیز به طور فزاینده ای به قصد دیدن 

نیایش گاه های کردستان به سمت غرب سفر می کنند. 

این تعامالت مذهبی بسیار مشتاقانه انجام می شود، چون باور بر این است که 

معاشرت مذهبی شکاف های فرقه ای را در منطقه محو می سازد. از جانب 
دیگر تعامالت یادشده با رونق کسب و کار – مثال فروش سیاه آلو که زیارت 
کنندگان آن را به نام میوه ی متبرک شهرستان کدکن در نزدیکی تربت حیدریه 

خریداری می کنند- و همین طور با سرگرمی و لذایذ دنیوی همراه است. 

به  نگشتن  باز  برای  افغان  مهاجران  محکم  دالیل  از  یکی  رضا  امام  قربت 
کشورشان شمرده می شود. این موضوع را در سخنان پیرمرد مهاجری که برای 
کسب تابعیت ایران درخواست داده بود، به خوبی می توان مشاهده کرده. او 
با اشاره به زیارت امام رضا می گفت، “اگر عشق به این آستان نمی شد من 
بیشتر از این نمی توانستم این همه حقارت را تحمل کنم.” همین طور یک زن 
مهاجر افغان با وجودی که مانند هر ساکن دیگر مشهد، به نظر نمی رسید هر 
بعد ظهر به زیارت برود، استدالل می کرد، “اینجا شوهرم کار می کند و پسرم 
افغانستان  ندارم، در  به دانشگاه می رود و من کار دیگری جز زیارت رفتن 
چه کنم؟” همین طور محمد کاظم کاظمی )شاعر افغان( با وجودی که پس از 
سرودن شعر “بازگشت” سالهاست همچنان در ایران به سر می برد، با همان 

فصاحتی که دیگران برای بودن در ایران استدالل می کنند، می گوید:

تمام آنچه ندارم نهاده خواهم رفت

پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت

به این امام قسم چیز دیگری نبرم

به جز غبار حرم چیز دیگری نبرم...

در واقع هراتی های مشهد در حسینیه ای که به خودشان تعلق دارد، جمع می 
شوند و همین طور قندهاری ها و کابلی های این شهر نیز مساجد خودشان را 
دارند. در روز عاشورا صف های عزادار شیعه ی افغان با آهنگ و شعار های 
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مخصوص مورد پسند ایرانیان قرار گرفته اند، اما به قول افغان ها، مدتیست 
مقامات ایران آنها را، به دلیل محبوبیت بیش از اندازه ی شان در بین ایرانیان 
سپاه  و هفت  هفتاد  عزادار شماره  “گروه  دادن  قرار  الشعاع  تحت  دلیل  به  و 

پاسداران”، از تظاهر در روز عاشورا منع کرده است. 

برای ایرانیان، به ویژه آنانی که اززندگی در نزدیک مرز نگرانی دارند، اجتناب 
ناپذیری و طبیعی بودن حضور افغان ها در ایران کامال مشهود است. به همین 
دلیل آنها از ابراز هر گونه نظریاتی که در شرایط خاص به نفع افغان ها نیست 
و  موقعیت  تناسب  به  ها  افغان  درباره  ایرانیان  نگرش  کنند.  نمی  داری  خود 
جمعیت شهر هایی که در آن زندگی می کنند فرق دارد. طور مثال در شهرستان 
فریمان که در هشتاد کیلو متری جنوب-شرق مشهد واقع است، به دلیل این 
که به طور حلقه ای در محاصر قریه های خاوری قرار دارد، علی الرغم این که 
تقریبا هیچ افغانی در آن زندگی نمی می کند، افغان هراسی بیش از هر جای 
دیگری حاکم است. باوجودی که بعضی ازین قریه ها به دلیل این که زادگاه 
چهره های مشهور ایران همچون خداد داد عزیزی، عضو سابق تیم ملی فوتبال 
ایران و فعال عضو مجلس شهرستان فریمن، و ظفر زاده عضو اصالح طلب 
افغان  این  اصلی  علت  هستند.  نیز  دارای شهرت خوبی  است،  ایران  مجلس 
هراسی نا امنی های مرتبط به قاچاق مواد مخدر در منطقه است. طوری که 
بازرسی امنیتی برخی کارگاه های آموزشی و سایر اماکنی که در مسیر راه مشهد 
واقع است، زیر نام نظارت و تامین امنیت راه مشهد، و به نام تعقیب مهاجرین 
غیر قانونی و قاچاقبران مواد مخدر، که همه اش به گفته مردمان محلی مداخله 
در امور روزانه “مردمان صادق” است، به بحران افغان هراسی بیشتر دامن زده 
است. در عین حال افغان ها اظهار می دارند، از زمانی که شبکه های قاچاق 
مبالغ هنگفتی را از خود آنها در روستای سفید سنگ اخاذی کرده اند، از ورود 

افراد شهرستان به قریه هایشان جلوگیری می کنند. 

اما هشتاد و پنج کیلو متر آنسو تر از فریمان، در تربت جام اوضاع کامال فرق 
می کند و افغان ها کامال در محیط آمیخته اند. از جمله توضیحاتی که در مورد 
این تفاوت ارایه شده است، یکی هم این است که عده ای به طور نا شایست 
و نا درست عامل مذهبی را درین موضوع دخیل می دانند: تعدادی از ساکنان 
تربت جام سنی هستند در حالی که فریمان به صورت منحصر شیعه می باشد. 
آن طوری که می دانیم اکثر مهاجران افغان در ایران هزاره های شیعه هستند 
و این امر هیچ کمکی برای آنها در فریمان که همه ساکنانش شیعه می باشد، 
نکرده است. در حالی که با یک منطق کالسیک هم می شود استدالل کرد که 
اختیار  استان خراسان سکونت  در  پیش  ها  دهه  که  هایی  )هزاره  ها  خاوری 
کرده اند( یگانه مردمی نیستند که برای مهاجران تازه وارد از افغانستان در ایران 

پناهگاه اختصاص دهند. 

به هر حال، ادغام افغان ها در تربت جام، با توجه به تشدید روابط متقابل مرزی 

و طبیعت مختلط اکثر خانواده های این شهر میتواند بهتر توضیح گردد. هرچند 
معاشرت پذیری سنی ها از لحاظ مذهبی به سهولت ادغام آنها در محل نیز 
کمک کرده است. روابط خویشاوندی با آن سوی مرز که فقط ۱5 کیلومتر از 
تربت جام فاصله دارد و برگزاری مراسم عروسی و جنازه به طور همزمان در 
هر دو سوی مرز می تواند از جمله علت های اصلی وضعیت متفاوت این شهر 
باشد. همین طور ساکنان محل برای دور زدن مقررات ملی، به ویژه زمانیکه 
پای تحصیل و آینده فزرندان شان در میان است، از بکاربستن هیچ ابتکار و 
مهارتی برای کمک به همدیگر دریغ نمی کنند. مثال هنگامی که یک زن ایرانی 
پسرش  کند،  می  ازدواج  ندارد،  ایران  در  اقامت  مدرک  که  افغان  مرد  با یک 
اجازه شامل شدن به مکتب را ندارد. اما در تربت جام چنین زنی طفلش را 
به خواهرش میسپارد تا وی را با نام شوهر ایرانی اش شامل مکتب سازد. اگر 
یک خانواده افغان برای اثبات مدت اقامت خود در ایران به شهادت مکتوب در 
فرمی بنام “استشهاد محلی” نیاز داشته باشد در تربت جام هیچ مشکلی ندارد. 
همین طور اگر یک افغان آروزی سرمایه گذاری و تصاحب ملکیت در ایران 
را داشته باشد، برای برداشتن موانع رسمی از سر راه اش، یا یک قایم مقام 
انتخاب می کند و یا هم از یک همکار ایرانی می خواهد تا جایداد های وی 
را به نام خودش در بدل دریافت سود ثبت کند. اگرچه دیده شده که مورد 
اخیر عواقب ناگواری نیز داشته است. مثال بعضی اختطاف های مسلحانه ای 
که باعث پریشانی مردم محل شده، در واقع ریشه در عدم توافق شرکای چنین 
معامالتی داشته است. با آن هم، چنین رویداد هایی اکثر از سوی مردم محل 

کوچک جلوه داده شده و در حد منازعات عادی تجارتی تنزیل یافته اند. 

از جانب دیگر، سرمایه گذاری های مهاجران افغان در خاک ایران، مکررا به هر 
دو سوی مرز در حرکت و در حال رفت و آمده می باشد. مثال شرکت فرش 
بافی “چشمه گلی” که برای یک مدت طوالنی در تربت جام فعالیت داشت، 
اخیرا دوباره به هرات، جایی که در حال حاضر در آن تقاضا باالتر و دستمزد 
نفوذ پذیری  انتقال داده شده است. همین طور تصویر دیگر  تر است،  پایین 
مرزی بین ایران و افغانستان را میتوان در گردش کار موسمی برای  جمع آوری 

محصوالت کشاورزی بخصوص تربوز، گندم و پنبه مشاهده کرد. 

چنین بر می آید که در طی دهه ها خط اتصال بین ایران و افغانستان گسترده تر 
شده و واسطه های زیادی برای پیوند مردمان دو کشور به وجود آمده است که 
نمی شود آن را در سطح یک بازی برد باخت بین دو دولت ملی تقلیل داد. یک 
بخش قابل توجه جمعیت مناطق مرزی –آنانی که قادر نیستند تعلق خود را به 
پدری که قانونا مجرد است به اثبات برسانند- به اصطالح “مشکوک الهویت” 
شناخته می شوند. این دسته اطفالی را در بر می گیرد که از زوج های مختلط 
در  الزم  اسناد  فقدان  دلیل  به  شان  ازدواج  که  اند  آمده  دنیا  به  ایرانی-افغان 
ادارات رسمی به ثبت نرسیده است. همین طور گروه قابل مالحظه ی اطفالی 
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که محصول ازدواج های ناکام هستند و اطفال بی سرپرست که توسط اقارب و 
خویشاندان شان نگهداری می شوند، به این دسته اضافه می گردند. این ها در 
یک وضعیت منتاقض در دام دولتی گیر مانده اند که هنگامی به دلیل ضعف یا 
امکانات ناچیز توانایی قانون مند ساختن حالت مدنی شهروندانش را نداشت. 
این دولت حاال به طور ناگهانی اصولگرا شده و اسنادی را مطالبه می کند که 

خودش تا پایان دهه هشتاد میالدی توانایی صدور آن را نداشت.  

به یقین مسایل در ایران مغلق تر گردیده، اما نه فقط به دلیل تغییر نظام سیاسی 
برای  این نظام سیاسی و مزایایی را که  بلکه ماهیت  در سال ۱۹7۹ میالدی. 
شهروندانش وعده داده است؛ به شمول بهداشت، تحصیالت ابتدایی و عالی 
تیل، همه و همه  اولیه چون گندم، روغن، شیر، دوا و  نیاز های  یارانه ی  و 
در مقایسه به سال های اولیه تغییر نظام سیاسی نیز دستخوش دگرگونی شده 
اند. از نقطه نظر ارایه خدمات و مزایای اجتماعی به شهروندان، دوران جنگ 
عراق یک دوران کلیدی است. دروه ای که در آن یک سیستم سهمیه بندی 
اما  افغان ها نیز از آن مستفید می شدند.  یا جیره به وجود آمده بود که حتا 
آن طوری که گفته شد، این سیستم به سرعت به یک بحث مهم اقتصادی که 
حدود شهروندی را در ایران به چالش می کشید، مبدل شد. به دنبال آن، فکر 
بدست آوردن زمین و تمایل فزاینده به سفر، الزام داشتن مدارک معین هویتی 
همچون شناسنامه، اسناد تولد و پاسپورت را ال اقل در حد در تیوری به وجود 
آورد. در واقع، یکی از تناقصات جمهوری اسالمی این است که بعد از مرگ 
آیت اهلل خمینی "اسالم با مرز" را بنیان نهاد. به عبارت دیگر جمهوری اسالمی 
در حال حاضر در شرف تاسیس نظام اولویت های ملی نه تنها به مفهوم نظام 
نیز  اقتصادی  بلکه در رابطه به حقوق اجتماعی و  انحصاری ملی،  رای دهی 
است. مهاجران افغان، همچنان افرادی که دارای هویت معین نیستند، از جمله 
قربانیان اولیه این عقبگرد سیاسی به شمار می روند. به همین دلیل آنها سیاست 
جدید را، بخاطری که افکار عمومی ایران به طور گسترده از آن بر علیه افغان 
ها استفاده می کند، با تلخی، خشم و عدم درک کافی، احساس می کنند. اما با 
تمام این مشکالت، آنها قاعدتا خیال رفتن از کشوری را که فکر می کنند از 

خودشان است، در سر ندارند. 

افغان ها در داخل ایران در همان شرایطی به سر می برند که بر مناطق مرزی 
حاکم است؛ صرف به استثنای این که در شهر های بزرگ مانند تهران، مشهد، 
در  افغان  مهاجران  کنند.  زندگی  گمنامی  در  توانند  می  و شیراز  اصفهان  قم، 
ساخت و ساز تمام محالت این شهر های بزرگ نقش داشته و همین طور در 
بعضی از آنها زندگی می کنند. به گونه مثال شهرک پاکدشت در هفت کیلو 
اصفهان، گلشهر و ساختمان در حومه  نزدیک  تهران، کاشمر در  متری مرکز 
از  امروز  که  باوجودی  و  هستند  نشین  افغان  محالت  از  همه  و  همه  مشهد 
جمله بخش های اصلی این شهر ها بحساب می روند، در بین ایرانیان شهرت 
خوبی ندارند. بازار های عباس قلی۲ در مشهد جایی که دارای ساختمان های 
جدید بوده و در بین زیارت کنندگان شهرت خاص دارد، در تمام شهر تکثیر 
یافته است. این نام که گفته می شود در حال حاضر تقریبا به یک آرم تجارتی 
و  ها  شهر  دیگر  در  مشابه  های  فروشگاه  توصیف  برای  است،  شده  مبدل 
حتا در تهران نیز بکار می رود. همین طور دسته های مردان افغان در انتظار 
در حومه  و  بزرگ  های  های شهر  راه  بزرگترین چهار  در  بالقوه  کارفرمایان 
های شهر به مخصوص در پیچ های ترافیک نزدیک شاهراه ها مشاهده می 
ایران،  افغان در  شوند. اصطالحی که برای مکانهای تجمع دسته های کارگر 

2   بعد از ایجاد اولین بازار بنام عباس قلی در دهه نود میالدی در محله طالب مشهد 
در نزدیکی زیارت امام رضا جایی که اکثرا هزاره های خاوری در آن سکونت دارند، این بازار به 

شهرت رسید، تا جایی که امروز تمام بازار های افغانها که به فروش کاال های ارزان اختصاص دارند، 
بازار عباس قلی نامیده می شوند

که معموال کار دایمی ندارند، بکار می رود؛ اصطالح »سر فلکه« یا »سرچوک« 
است، اما تهرانی ها ترجیح می دهند این مکان ها را میدان یا میدون خطاب 
کنند. بخش اعظم کار های غیر تخصصی در ایران را کارگران مهاجر اشغال 
کرده و درحال حاضر تصور نمی شود که روزی ایرانی ها بتوانند این بخش 
را دوباره در اختیار بگیرند. سکتور های مهم زراعت و مالداری به طور اخص 
شامل این بخش می گردند. پرورش مواشی، پسته چینی و جمع آوری زعفران 
مواردی هستند که انجام آنها به طور کلی به خانواده های افغان واگذار شده 
است. همین طور تولید تسبیح که از صنایع متعلق به سکتور زیارت است در 
اختیار افغان ها قرار دارد. تمام این موارد به معنای آن است که حضور نیروی 
از  بسیاری  در  اند،  محروم  ایمنی  پوشش  هرگونه  از  که  ها  افغان  ارزان  کار 
بخش های اقصاد ایران اجتناب ناپذیر شده است.۲5  قابل یاد آوری است که 
شهرداری بم، بعد از زلزله مدهش سال ۲003 به حفار های افغان، به دلیل این 
که این حرفه در بین جمعیت کارگر ایرانی کامال از بین رفته است، مراجعه 
کرد. اما در کنار این قضیه خاص، احتماال تمام شهر داری های ایران، کارگران 
باغبانی و حفاظت از جاده های عمومی از  افغان را برای جمع آوری زباله، 
طریق قراداد های فرعی با شرکت های خصوصی، علی الرغم مقررات شدید 

دولتی، استخدام می کنند. 

اما ایران تنها به استخدام کارگران غیر حرفه ای افغان اکتفا نکرده و تا حال به 
تعداد بی شمار متخصصانی که از افغانستان فرار کرده اند و یا افغان هایی که 
بعد از دهه هشتاد میالدی در ایران آموزش دیده اند، رجوع کرده است. به گونه 
مثال تعداد زیاد این تحصیل یافته ها در برنامه "جهاد سازندگی" استخدام شده 
اند. در عرصه کسب و کار غیر رسمی بین افغانستان، آسیای میانه و دوبی که 
ایران در مرکز همه قرار دارد، کنترل شبکه های تجارتی فرامرزی برای جامعه 
ایران ناممکن است. آزاد سازی اقتصاد ایران به اتصال حلقات مختلف کسب 
و کار و اختالط گروه های قومی و ملی که این شبکه ها را به وجود آورده 
اند، بستگی دارد. روی هم رفته، افغانستان یک بازار مهم برای فروش تولیدات 
ایران شمرده می شود؛ به گونه مثال این کشور دومین خریدار بزرگ پارچه 
های نخی ایران بعد از آذربایجان35 و هفتمین وارد کننده تمام کاالهای تولیدی 
های  کاال  واردات  در  افغانستان   ۲000 سال  در  است.   ۲003 سال  در  ایران 
ایرانی در رده بیست و پنج قرار داشت. "ایران خودرو" )کارخانه تولید موتر 
ایران( در فکر ایجاد تولید "Peugeot مدل 405” جهت عرضه به افغانستان 
است.45  همین طور اتاق های تجارت شهر های زاهدان و مشهد برای به دست 
گرفتن انتقال کاال های وارد شده از دبی به افغانستان و باالخره به تاجیکستان 
و قزاقستان با هم رقابت می کنند. انکشاف زیربنای جاده ها و تسهیل انتقال 
کاروان های حمل و نقل، پروسه ادغام منطقه را در حدود فراتر از مرز های 

معمول تشدید کرده است. 

در حال حاضر بزرگشهری مانند مشهد با هرات رابطه خیلی نزدیک دارد. به 
ویژه افتتاح شاهراه مشهد-هرات در جنوری سال ۲005 این روند را بیش از 
ایالت زاهدان  گذشته تقویت کرده است. عین قضیه در مورد شهر زابل )در 
ایران( نیز صادق است. افغانستان از مدت طوالنی بدین سو یک ایستگاه جذاب 
با  داد گمرکی  قرار  مانند  هایی  داد  قرار  می شود.  منطقه شمرده  در  تجارتی 
پاکستان و همین طور موافقتنامه انتقاالت و تجارت با افغانستان سطح مبادالت 
های کمک  در چنین وضعیتی، حضور سازمان  است.  برده  باال  را  ای  منطقه 
رسان بین المللی به دنبال جنگ های خونین در افغانستان، به جذابی این کشور 
برای تجارت و سرمایه گذاری افزوده است. خرید کاالهای متنوع تولید شده 
در کشور های منطقه در شهرک های مرزی، مثال "شهرنو" واقع در نزدیکی 
شهر زرنج مرکز والیت نیمروز، برای ایرانی ها خیلی ساده است. بعضی ازین 
کاال ها با بهره مندی از معافیت گمرکی پاکستان وارد ایران شده و بعضی دیگر، 
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برخی محصوالت، در  انحصاری  دلیل صدور مجوز  به  کاال هایی هستند که 
داخل ایران گران تر هستند. همین طور ایرانی ها در حد خود در این تجارت 
منطقه ای سهم دارند. صادرات ایرانی ها به افغانستان عالوه بر کاال هایی که 
به شیوه غیر قانونی وارد افغانستان می کنند، شامل کاال های ارزانی است که 
مثال  گونه  به  می شود،  پرداخته  یارانه  آنها  برای  اسالمی  از سوی جمهوری 
کاالهایی مانند تیل، دوا و آرد. همین طور ایرانی ها کاالهایی را نیز به افغانستان 
مثال سمنت،  رقابتی است،  اقتصادی  لحاظ  از  قیمتهایشان  که  کنند  صادر می 
آسفالت، مواد شوینده مانند شامپو  وصابون و انواع اقالم مصرفی پالستیکی 

تولید شده در صنایع پتروشیمی ایران. 

در عین حال، موارد غیر قانونی از جمله تجارت مواد مخدر و قاچاق انسان 
که معموال افراد زیر سن شامل آن می باشند، نیز باید به لیست مبادالت منطقه 
ای که مقصد اصلی صدور آنها کشورهای خلیج است، افزوده شود. در همچو 
مبادالت افغان ها، بخصوص هزاره ها به دلیل اقامت طوالنی مدت در ایران 
و بلوچ ها به دلیل موقعیت شان در دو سوی دریای عمان و خلیج فارس و 
وضعیت شهروندی انعطاف پذیر55، و باالخره به کمک نمایندگی سیستم های 
حواله که وسیله انتقال وجوه ارسالی مهاجران به خانه های شان است، نقش 

مرکزی را بازی می کنند.۶5 

در هردوی سوی مرز، قانون تجارت اسالمی، بخصوص قوانینی از نوع »قرارداد 
مضاربه« بر قوانین و مقررات ملی برتری دارند. همین طور سیاست ممنوعیت 
افغان ها از داشتن حساب در بانکهای ایران توهمی بیش نیست. اگرچه دولت 

ایران با وضع قوانین، بخصوص بعد ازین که افغان ها مانند هر کس دیگر در 
ایران به شبکه قرضه های بدون سود دسترسی یافتند، آنها را از دسترسی به 
بانک های ایران ممنوع کرده است.75 اگر نه در حوزه سیاست، اسالم در حوزه 
اقتصاد نقش فراملی خود را حفظ کرده است. جمهوری اسالمی که هرگز در 
امپراتوری اسالمی تجدید نظر  از  به میراث رسیده  اقتصادی  مورد دستورات 
نکرده است، در عصر پیوستن به سازمان تجارت جهانی با عواقب این انتخاب 

باید دست و پنجه نرم کند. 

به هرحال ایران خود را در منطقه مانند جوامع اروپای غربی در یک وضعیت 
اسکیزوفرنی قرار داده است. اقتصاد این کشور به شدت به مسافران و کارگران 
مهاجر، صرف نظر ازین که قانونی هستند یانه، وابسته است. اما باوجود این، 
جمهوری اسالمی تا هنوز قوانین محدود کننده ای را که قدمت آن به دوران 
بین دو جنگ جهانی می رسد و مدتهاست منسوخ گردید، بر مهاجران تطبیق 
از تمدید کاردهای مهاجرت منع می سازد؛  این قوانین مهاجران را  می کند. 
زیرا وقتی آنها برای چنین کاری به دولت ایران مراجعه می کنند کارت هایشان 
مصادره شده و مقررات بازگشت و باالی آنها تطبیق می شود. افغان ها همراه 
با عراقی هایی که چه در زمان صدام و چه در جریان جنگ کنونی به ایران 
فرار کرده اند، نخستین گروه هایی هستند که از عملکردهای متناقص جمهوری 
اسالمی به شدت متاثر شده اند.85  به همین دلیل جمعیت های مهاجر افغان و 
عراقی معموال با هم می آمیزند: شماری از خانواده های مهاجر عراقی ریشه 
های اصیل افغانی دارند، باوجودی که ترجیح می دهند این واقعیت همچنان 
پنهان باقی بماند. چنین واقعیتی در ارتباط به خانواده های بیشمار عراقی در 
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نیشاپور صدق می کند.۹5 

مساله ی مهاجرت به مراتب عمیق تر و عمومی تر از آن است که بتواند در 
سطح روابط دو دولت افغانستان و ایران قابل فهم باشد. این موضوع به مقدار 
و شدت مبادالت تجارتی و مذهبی در طول تاریخ، در یک مقیاس بسیار وسیع 
جغرافیایی که از هند تا شرق مدیترانه را در بر میگیرد بستگی دارد. در حل 
حاضر، زیارت کنندگان، بازرگانان، حواله داران و مهاجران که شخصیت های 
فراملی هستند و در طول تاریخ و به طور مشترک مسیر های یکسانی را طی 
کرده اند، با روند بروکراتیزاسیون دولت که به ظهور یک ناسیونالیسم احتماال 

پوپولیستی و تبعیض گرا انجامیده، در تضاد قرار گرفته اند.0۶

جامعه ایران در حال فرو رفتن در درون یک تناقض است. حضور افغان ها در 
ایران گسترده و همان طوری که می دانیم اجتناب ناپذیر است. تا اکنون حدود 
شش صد هزار افغان از دولت ایران تقاضای تابعیت کرده که بدون شک همه 
اش بیهوده بوده.۱۶ حضور فزاینده ی افغان ها در ایران به دلیل سرکوب و یا 
هم ادغام در جامعه روز به روز نامریی می شود. هیچ رستورانت افغانی در 
مشهد یا تهران به وضوح به چشم نمی خورد، در حالی که سهم عراقی ها در 
تحول پخت و پز در جمهوری اسالمی کامال مشهود است. همین طور افغان 
اجتناب کرده و ترجیح می دهند  به هموطنان شان  از معرفی خویش  نیز  ها 
در جامعه ایران ادغام شوند. با وجودی که این رفتار گاهی به وضعیت های 
مضحکی نیز منجر می شود. مثال دو دانشجوی افغان هویت خود را تا روزی از 
همدیگر پنهان کردند که باالخره یکی از آنها از طریق دستنوشته های دانشجوی 
دومی به هویت وی پی برد. دو رویی و نادرستی در بین افغان های مهاجر در 
بسا موارد به یک قاعده مبدل شده است. بعضی ها حتا از رفتن در زیر تیغ 
جراحی زیبایی بینی و استخوان صورت دریغ نمی کنند. اما با وجود این همه، 
برای تشخیص افغان ها، ایرانی ها هیچ مشکلی ندارند. کافیست یک افغان در 
مقابل ایرانی فقط شماره )شش( تلفظ کند. همین طور در مناطق مرزی نیرو 
های امنیتی برای تشخیص هویت های نا مشخص )مشکوک( به مراسم های 
خاکسپاری سر می زنند. افرادی که ازین طریق تشخیص شده اند حتا مقامات 

بلند پایه دولتی را نیز در برمیگیرد. 

مهاجران افغان و بازسازی جمهوری اسالمی
مهاجران خاموش، نامریی و سرکوب شده ی افغان، هرگز از پرسشگری درباره 
اند.۲۶   ننشسته  پا  از  ایران  جامعه  در  مفهوم شهروندی  باره ی  در  و  ی خود 
تقاضای تقریبا هشتاد هزار کودک »بی هویت« برای کسب هویت در روستای 
صالح آباد در نزدیکی تربت جام و در ایالت بلوچستان یک نوع هرج و مرج 
برای کسب  آنها  زیرا درخواست  است.  آورده  به وجود  ایران  در  را  حقوقی 
هویت نشان می دهد که یکنوع تضاد و تناقض آشکار بین اصول و مقررات 
متنوع حقوقی جمهوری اسالمی و درخواست های گوناگون و اغلب نا روشن 
ایرانی و  مادر  از یک  بگیرید که  اطفال وجود دارد.3۶ کودکی را در نظر  این 
پدر افغان به دنیا آمده اما نمی تواند برای قانونی کردن وضعیت خود داخل 
یا فقدان فرضی پدر طفل،  اداری گردد. همین طور در فقدان واقعی  سیستم 
را در یک وضعیت  مادر، خودش  از »حالت حقوقی«  پوشی  با چشم  دولت 
شرم آور و مضحک قرار می دهد. زیرا در این صورت دولت ایران به احتمال 
اغلب طفل را نامشروع یا »حرامی« خطاب می کند. اما اصطالح »حرامی« از 

آن جاییکه صرف به »زنا« اشاره دارد چیزی جز توهین به طفل تلقی نشده و 
با  این که،  نتیجه  توانایی تعریف هیچ گونه حالت مدنی و حقوقی را ندارد. 
همچو برخوردی به درخواست رسمی طفل پاسخ روشنی ارایه نمی تواند. در 
چنین وضعیتی، دولت این اطفال را، آن طوری که شاهدش بوده ایم، »مشکوک 
از  از زندگی عادی؛  با آن که، چنین حالتی طفل را  الهویه« خطاب می کند، 
مکتب گرفته تا ازدواج و اشتغال، محروم می سازد. در چنین حالتی مادر طفل 
بیش از دو گزینه در اختیار ندارد: این که محرومیت خود و طفلش از هرگونه 
حقوق مدنی را پذیرفته و در ایران باقی بماند و یا این که برای یافتن شوهرش 
به افغانستان برود و دوباره به همرای شوهر و مجهز با سند ازدواج افغانی به 
ایران برگردد، و بدین وسیله  بتواند ازدواج اش را در ایران رسمیت ببخشد. 

بدون هرگونه مبالغه، راه حل دومی و رفتن به افغانستان به دالیل گوناگون، 
از بی میلی احتمالی شوهر گرفته تا مخارج آیین اداری و تا احتمال اجتناب 
به گفته  از مخاطره است.  پر  از حل همچو قضایایی،  ایران  کنسولگری های 
تنها در سال  افغانستان  این کشور در  ایران، کنسولگری های  مقامات رسمی 
۲004 تقریبا دوصد و چهل هزار ویزه برای شهروندان این کشور صادر کرده 
است، درحالی که  مقامات افغان می گویند که این رقم در مقایسه به تعداد 
درخواست هایی که برای بدست آوردن ویزه به کنسولگری های ایران صورت 
گرفته، بی نهایت ناچیز است. طبق یافته ها، فقط با تجار و اعضای گروه های 
سیاسی افغان که مورد حمایت تهران قرار دارند در کنسولگری های این کشور 
برخورد خوب صورت می گیرد و در قدم دوم ویزه های ایران عمدتا به کسانی 

داده می شود که توانایی پرداخت قیمت آنها را دارند. 

دارد،  شهرت  پاسداران  سپاه  با  نزدیکی  به  که  "بازتاب"  وبسایت  از  نقل  به 
کنسولگری ایران در کابل به یک "سوپرمارکیت ویزه" تبدیل شده است.4۶ به 
نقل از مطبوعات، سازمانهای غیر دولتی و وبالگ های متعدد، تعداد زیادی از 
زنان ایرانی که برای جستجو یا به همراه شوهران شان به افغانستان رفته اند، 
خودشان را در دام یک جامعه پدرساالر و در معرض انواع بد رفتاری ها یافته 
و در نهایت وقتی نتوانستند ازدواج شان را قانونی بسازند، نا امیدانه به ایران 
برگشته و خودکشی کرده اند.5۶ بنا براین در همچو قضایایی، ماندن در ایران 
در یک وضعیت نه کامال غیر قانونی اما با قبول محرومیت های متعدد، معقولتر 

تلقی شده است. 

عالوه بر این ها، جمهوری اسالمی ازدواج های مذهبی را که در گام نخست 
تقریبا 3۲000  نمی شناسد. حدود  به رسمیت  اند،  نشده  دولتی  ادارات  ثبت 
از  این حالت، زنان را  بندی می گردند.  این دسته  افغان شامل  ایرانی-  زوج 
نقطه نظر مدنی و اداری در موقعیت مخاطره آمیزی قرار داده و به طور طبیعی 
زنان و اطفال قربانیان اولیه چنین وضعیتی به شمار می روند. ما از وضعیت 
تاسف بار چنین خانواده هایی آگاهی داریم. اخراج، فقدان حالت حقوقی و 
مرگ شوهر، بسیاری خانواده ها را، با وجود همبستگی خویشاوندان و همسایه 
ها برای برآوردن نیاز های روزانه، در وضعیت رقت بار و از لحاظ اداری در 
وضعیت بی نهایت آسیب پذیری قرار داده است. همچنین شماری از خانواده 
ها با برخورد مضحک و نامعقول دولت مواجه هستند. مثال در یک خانواده 
ای که چند خواهر و برادر در آن حضور دارند، تعدادی از اعضای خانواده 
که  این  دلیل  به  شان  و خواهران  برادران  که  حالی  در  هستند  ایران  شهروند 
قوانین در فاصله ی بین هر والدت تغییر کرده است، از چنین امتیازی محروم 
می باشند. همین طور مقامات ایران با اهدای سازشکارانه جواز اقامت به یک 
عضو خانواده، می توانند مقررات بازگشت به افغانستان را باالی سایر اعضای 
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خانواده تطبیق کنند. در چنین حاالتی، مقامات دولتی ایران از فساد، که سیاست 
های عمومی دولت را به شدت خدشه دار کرده است، در امان نیستند.۶۶ مهمتر 
از همه، شماری از مردان افغان که وادار به ترک ایران شده اند، زنان ایرانی 
خود را از ترس اینکه مبادا دوباره ازدواج کنند، ابتدا به قتل رسانده و بعد ایران 

را ترک کرده اند. 

مقامات  متقابل  بسیج سازمانهای خیریه و موضع گیری  ای،  تحقیقات رسانه 
جمهوری  حقوقی  تناقضات  درباره  را  ای  زنده  بحث  زمینه  این  در  دولتی 
اسالمی- که تا هنوز بر قواعد حقوقی رژیم های پیشین که سابقه بعضی از 

آنها حتا به اوایل قرن بیست بر می گردند تاکید دارد-  براه انداخته است.7۶ 

 همین طور یک بحث پرشور درباره »زنان خیابانی« که هدف اصلی آن زنان 
که  )صیغه(  ناشده  ثبت  های  ازدواج  درباره  بحثی  باالخره  و  است  »روسپی« 
روسپیان به سادگی می توانند از آن استفاده کننُد راه اندازی شده است. اگرچه 
زندگی  یا همان  آزاد جنسی  و  موقت  روابط  شبیه  ایران چیزیست  در  صیغه 

مشترک بدون ازدواج. 

در دهه گذشته گروهی از مردان قاتل بر زنان به اصطالح »بی اخالق« در تهران 
)۱۹۹5-۱۹۹۶(، در مشهد )۱۹۹۹-۲00۱( و در کرمان )۲00۲-۲003( حمله 
ور شدند. قاتالن بعد از اعتراض افکار عمومی و رسانه ها گرفتار، محکوم و 
به دار آویخته شدند. در ابتدا عده ای فکر می کردند که این قاتالن ال اقل در 
تهران و مشهد افغان ها هستند. زیرا در کرمان ثابت شده بود که قاتل یک مرد 
ایرانی بود که در محافل عیاشی و باده گساری شهر نفوذ کرده و قصد داشت 
زنان "آلوده به فساد" را بدون وارد کردن هیچگونه آسیبی به مردان شان، نابود 
کند. اما بعد ازین که ثابت شد تمام قاتالن ایرانی بودند و خودشان با اعالن 
این که دادخواهان اسالمی هستند، به توجیه عمل شان پرداختند، جدل تازه ای 
در افکار عمومی ایران راه افتاد. عده ای مانند روزنامه های کیهان و رسالت 
استدالل کردند که مجرمان به دلیل اینکه هدف شان تصفیه و پاک کاری شهر 
از فساد بوده باید از تخفیف مجازات بهره مند گردند.8۶  گروه دیگر، هم رفتار 
رقت بار زنان و هم مسوولیت-ناشناسی قاتالنی را که فکر کرده بودند مجریان 
عدالت هستند، به باد مالمت گرفتند. در عین حال شماری از مردم این سوال را 
مطرح می کردند که چرا فحشا در یک مقیاس خیلی زیاد در ایران وجود دارد. 
اما در البالی این بحث، مساله ی آزادی زنان در فضاهای عمومی و استفاده 
نیز به طور ضمنی مورد بررسی قرار گرفت.  از بدن خویش  آزادانه ی زنان 
همین طور، دامنه های این بحث حتا مسایلی مانند پیوند های آزاد یا ال اقل 
ازدواج های ثبت نشده یعنی »قاچاقی« را که زنان ایرانی تبار مردان افغان را در 
یک وضعیت دشوار حقوقی و اداری قرار داده است، در بر گرفت. این قضایا 
و همین طور مفقود شدن ۲۲ کودک افغان که در نهایت یک کودک آزار ایرانی 
در »سردشت« در نزدیکی تهران به جرم ربودن و آزار آنها مجرم شناخته شد۹۶ 
حتا زمینه را برای بحث آزاد روی قضایای لواط به عنف که قبال تابو پنداشته 

می شد، فراهم کرد. 

قضاییه  قوه  مسوولیت  و  و  پلیس  مسوولیت  ناموسی،  های  قتل  نتیجه،  در 
بازرسی  فقه،  و  گذاری  قانون  بین  تناقض  زن،  حقوق  قضایایی،  همچو  در 
آنها  باالخره حقوق کودکان  اقامت و  بدون مدرک  افراد  سرحدات، وضعیت 
)کودکان خیابانی( همه و همه به بحث گرفته شد.07 هنگامی که روزنامه ها از 
انفعال پلیس در قضیه مفقود شدن کودکان در سردشت اظهار تعجب کردند، 
رییس پلیس به طور اندرز آمیزی اظهار داشت که مفقودی در ذات خود جرم 
نیست و بنابراین نمی تواند بازرسی جنایی را در قبال داشته باشد.۱7 والدین 
افغان این کودکان از ترس اخراج، تا مدتی از اطالع مفقودی اطفال شان به 
پلیس خود داری کرده بودند. این موضوع، زیر عنوان این که آیا محافظت از 
کودکان زیر سن، مسوولیت والدین است یا مسوولیت دولت، به وسیله  شیرین 

عبادی برنده جایزه صلح نوبل برجسته ساخته شد. 

به دنبال آن مشروعیت یا عدم مشروعیت فحشا )قدیمی ترین حرفه( با حرارت 
های  »خانه  در  که چرا  بود  مطرح  بیشتر  این سوال  قرار گرفت.  بحث  مورد 
عفاف« یا به زبان صحیح سیاسی اسالم »روسپی خانه ها« روحانیون خدمات 
ازدواج موقت و کارکنان خدمات بهداشتی برای جلوگیری از امراض مقاربتی 
معاون مجلس  اخیرا خانم عشرت شایق  این همه،  با وجود  ندارند؟  حضور 
آبادگران و شخص نزدیک به احمدی نژاد اظهار داشت که اگر این مشکل به 
وی واگذار می شد، او با به دار آویختن تمام »زنان خیابانی« به سادگی به این 
بحران پایان می بخشید. اما این خانم به مجردی که سخنانش خشم عموم را بر 
انگیخت و حتا عده ای را در داخل جناح سیاسی خودش تحریک کرد، گفته 
هایش را انکار نمود.۲7 به هر رو، روزنامه نگاران، اعضای مجلس، قضات و 
کارمندان نیروهای امنیتی به طور منظم نظریات خود را در مورد این مشکل 
اجتماعی بیان کرده اند. هفته نامه ها به طور اختصاصی به این قضیه پرداخته و 
وبالگ های زنان که با طول و عرض در مورد این درامه نوشته اند، به سرعت 

تکثیر شده و با همان سرعت قربانی سانسور شده اند.37 

افغان ها مهم نیست چی نقشی بازی می کنند: نقش قاتل، دزد، تجاوزگر و یا 
حتا قربانی؛ به هر عنوان، آنها شخصیت مرکزی قصه های متناقضی هستند که 
جامعه ایران برای خودش روایت می کند. به هر حال، حضور آنها در ایران، 
مدنی  به حقوق  رابطه  در  بیشمار  اعتراضات  و حتا  ها  دادخواهی  زمینه ساز 

است. 

دینی  بر جامعه  تندی  بسیار  تاثیرات  ها  افغان  که حضور  کرد  فراموش  نباید 
و فرهنگی ایران نیز بجا گذاشته است. البته افغانستان و ایران در طول تاریخ 
درین دو ساحه به طور متقابل از هم تاثیر پذیر بوده اند. افغانستان علی الرغم 
اینکه دارای یک شجره طوالنی دانش دینی است، در حال حاضر هیچ مقام 
مذهبی شیعه به جز آیت اهلل محقق کابلی در آن به سر نمی برد. به همین دلیل 
همچون  ایرانی  متفکرین  و  روحانیون  آثار  به  گسترده  طور  به  افغان  شیعیان 
تالقانی، خویی و در نهایت آیت  علی شریعتی، عبدالکریم سروش، آیت اهلل 
اهلل خمینی روی آورده اند. در ضمن آیت اهلل خامنه ای به عنوان مرجع تقلید 

شیعیان، مرجعیت شیعیان خارج از ایران را نیز پذیرفته است. 

افغان های زیادی همین طور در قم و مشهد دانشجوی الهیات هستند. در حال 
حاضر حدود ۱500 روحانی افغان در ایران زندگی می کنند که تعداد زیادی 
دو کشور  آمیزش  به  قول خودشان  به  یا  کرده  ازدواج  ایرانی  زنان  با  آنها  از 
کمک کرده اند. در استان خراسان امام جماعت به طور عادی بدون اعالن قبلی 
می تواند یک افغان باشد. مردم محل به این موضوع اصال هیچ اهمیتی قایل 
نیستند. اما نباید فراموش کرد که درین حوزه نیز یک سلسله تحریکات علیه 
افغان ها اخیرا روبه افزایش بوده است. به گونه مثال در بسا موارد از روحانیون 
و یا دانشجویان الهیات افغان زیر نام »خارجی« تقاضا شده است تا یک سلسله 
تشریفاتی را که اصال سابقه نداشته است برآورده سازند. مثال به آنها گفته شده 
که باید برای امامت ابتدا تحصیالت خود را تکمیل و اقامت خود را تمدید کنند 
و همین طور از دانشجویانی که در مقطع ماستری در حوزه قم و آستانه قدس 

در مشهد درس میخواننُد تقاضا شده است تا شهریه بپردازند. 

برخی از روحانیون ایران به وضع سیاست های سختگیرانه پناهندگی که امکان 
دارد سبب از دست رفتن برخی از شاگردان شان گردد، خوشبین نیستند. بر 
عالوه جامعه ی افغان ها در سرتاسر جهان به طور اغلب روحانیون ایرانی را، 
ولو به دلیل همزبانی صرف، دعوت می کنند و همچنان در فعالیت های مراکز 
مذهبی که به وسیله  این روحانیون ایجاد شده است، مثال در کلیفورنیا، اشتراک 
می کنند.47 باوجود این روابط نسبتا همدالنه مذهبی ال اقل در سطح بعضی از 
روحانیون، ما می بینیم که در حال حاضر قدرت روحانی در جمهوری اسالمی 
بی نهایت ضعیف است، که این خود به تشدید سخت گیری ها نه تنها علیه 

مهاجران که حتا علیه شهروندان خود ایران دامن زده است. 
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عالوه بر این ها، افغانستان از لحاظ مذهبی در مقایسه با ایران یک کشور دارای 
اکثریت سنی است. مذهب شیعه خواه در یک نظام سیاسی جمهوری و یا در 
امپراتوری به صورت طبیعی یک مذهب دولتی است که گرایش دارد بیشتر به 
حیث هویت ملی ظاهر شود. چنین گرایشی بدون شک، سنی ها را در ایران 
که یک کشوری دارای اکثریت شیعه است، در یک موقعیت ناراحت کننده قرار 
می دهد. سنی ها به جز در احصاییه ها و آمار گیری ها در ایران به رسمیت 
شناخته نمی شوند و در عرصه های حیات سیاسی و اشتغال به طرز شدیدی 
در معرض تبعیض قرار دارند. به گونه مثال آنها هیچ وزیری در کابینه ندارند 

و همین طور اشتراک در انتخابات برایشان دشوار است. 

ها  افغان  مهاجرت  طریق  از  عمدتا  که  ایران  در شرق  ها  سنی  نفوذ  افزایش 
تقویت می شود و دولت ایران، دستان شریر عربستان سعودی، قاچاقبران مواد 
مخدر و در نهایت ایاالت متحده امریکا را در آن دخیل می داند، از اوایل دهه 
نود میالدی بدین سو سبب نگرانی مردم شده است. حضور پیروان بن الدن 
در بین مهاجران افغان در سرتاسر منطقه خلیج به این نگرانی افزوده است.57 
اما علی الرغم تمام این نگرانی ها، واقعیت چیز دیگری است. فقدان حضور 
همچنان  و  ایران  های  سنی  مذهبی،  و  سیاسی  های  عرصه  در  نمایندگی  و 
افغانستان را وادار کرده تا مراکز مذهبی سعودی و پاکستانی را در تهران، جایی 
عبدالحمید  مولوی  دهند.  افزایش  ندارد،  وجود  آن  در  سنی  مسجد  هیچ  که 
بزرگترین مقام مذهبی سنی در ایران از چنین وضعیتی به تلخی شکایت می 
کند و تاکید می کند که در ایران به ایجاد چنان مسجدی نیاز است که در وجود 
اجتناب  خارجی  امام  یک  عقب  در  نماز جمعه  اقامه  از  ایران  های  سنی  آن 
کنند. این درحالیست که دولت ایران با رفع تبعیض و تغییر سیاست مذهبی 
می تواند از سنی های این کشور در سیاست های منطقه ای اش بخصوص 
در حل منازعات سیاسی-مذهبی و اختالفات قبیلوی در پاکستان و افغانستان 
مهاجران  که  کند  نمی  انکار  نیز  عبدالحمید  مولوی  کند.۶7 رویهمرفته  استفاده 
افغان به دلیل پیوند های خانوادگی یا سایر پیوند هایی که با سنی های ایران 
دارند و بخاطر ادغام یا حرکت دوامدار شان در منطقه یک بخشی از ساختار 

اجتماعی ایران هستند. 

به هر حال، تغییراتی که در اثرمهاجرت ها در ایران رخ داده بیشتر در عرصه 
های اجتماعی بررسی شده اند، اما به تاثیر مهاجرت در عرصه های سیاسی 
بازرگانان،  که  درحالیست  این  است.  نشده  پرداخته  به صراحت  انتخاباتی  و 
روشنفکران و کارشناسان افغان دست به دست هم داده اند تا قدرت اجتناب 
ناپذیر نخبه گان سنی را در حیات سیاسی ایران تقویت کنند. یکی از اردوگاه 
هایی که مقر این تالش ها است، دانشگاه های آزاد و خصوصی )مثال »دانشگاه 
آزاد اسالمی« ( می باشند، که با دانشگاه های دولتی در رقابت قرار دارند. این 
دانشگاه ها قسما یا توسط دوران غیر رسمی پول که عمدتا از طریق سیستم 
حواله در سرتاسر خلیج، آسیای میانه، آسیای جنوب و حتا در سرتاسر جهان 

در گردش است فعالیت می کنند. 

روابط اجتماعی بین شیعیان و سنی ها در منطقه ای مانند استان خراسان بیشتر 
با شیوه های ظریفانه تامین می گردد، تا بر محور خصومت. مثال آستانه قدس 
که به هیچ عنوان نمی توان یک مکان سنی گرا باشد، از مبادالت و سرمایه 
با  تجارت  مورد  در  هراسی  هیچ  و  کند  می  ای حمایت  منطقه  های  گذاری 
افغانستان حتا در زمان رژیم طالبان از خود نشان نداده است. بنابراین همکاری 
های تجارتی و تبادالتی در این منطقه تا زمان حکومت حامد کرزی و در سطح 
محلی تر با حکومت های اسماعیل خان، سید محمد خیرخواه و حسین انوری 
یکپارچگی  روند  که،  این  است. خالصه  یافته  ادامه  همچنان  هرات(  )والیان 
پاکستانی  اماراتی، سعودی، عراقی،  منطقه ای، حضور تعدادی از شبکه های 
و افغان را که ظاهرا فعالیت های شان در تضاد با سیاست های کالن دولت 

مرکزی ایران قرار دارد، در داخل ایران افزایش داده است. 

نتیجه

یاد می  ما  به  این بحث  زیرا  منطقه ای یک بحث جالب است.  تعامل  بحث 
دهد که مهاجرت افغان ها به ایران با مهاجرت تاریخی ایرانی ها به افغانستان، 
پاکستان، هند و کشورهای عربی حاشیه خلیج و دریای عمان رابطه دارد. سید 
سال  در  داشت،  قاجار  به حکومت  نسبت  که  با خشمی  افغان  الدین  جمال 
۱8۹۲ تخمین کرده بود که حدود یک پنجم ساکنان اصلی فارس درین دوران 
جالی وطن شده اند.77 به هر حال به دلیل همین مهاجرت ها باالخره پاسپورت 
و کارت هویت )تذکره( در سال ۱۹00 به وجود آمد.87 بعد از ایجاد سیستم 
گمرکی، آغاز سربازگیری اجباری و سپس با انقالب اسالمی ۱۹7۹، جنگ با 
عراق و به دنبال بحران اقتصادی که از نیمه دوم دهه هفتاد به این سو هرگز 
بهبود نیافته است، مهاجرت ایرانی ها بیشتر از گذشته شدت گرفت. اما امتیاز 
عمده ایران در عرصه مهاجرت این است که این کشور به طور همزمان شاهد 
مهاجرت اتباع اش به خارج و مهاجرت اتباع خارجی به داخل بوده است. یعنی 
شاهد یکنوع رفت و آمد دوامدار که به طور اجتناب ناپذیر بر نظریه ای ملت 

در ایران، که ملت ایران برای خودش خلق کرده، تاثیر می گذارد. 

بر عالوه، تاریخ شهروندی و تاریخ سرزمین های ایران نشان می دهد که کنترل 
و بهره برداری از مناطق مرزی نقش عمده ای را در اصالح کشور، به ویژه به 
دنبال جنگ فاجعه بار ۱804 با روسیه که ایران را با خطر تجزیه مواجه کرده 
بود، بازی کرده است.۹7 در سال ۱۹۲۱ احتمال داشت استانی مانند خراسان به 
تحریک دگروال محمد تقی خان دستخوش شورش گردد.08 به همین دلیل رضا 
شاه، مرد قدرتمند ایران، قبل از هر تالشی برای مدرنیزاسیون کشور، به تاسیس 
دوباره دولت مرکزی و به زیر سلطه درآوردن رهبران قبایل و شورشیان اقدام 
کرد. آرام سازی ایالت سیستان و بلوچستان در ادامه چنین روندی روی دست 
گرفته شد، اما با درنظر داشت ادامه خشونت ها و تجارت مواد مخدر در این 
ایالت که حتا قسمت هایی از آن توسط قبیله مسلح »شاهبخش« اداره می شود، 
به نظر می رسد این برنامه تا حال هیچ دستاوردی نداشته است. همین طور 
شورش بزرگ ناسیونالیستی بلوچ های پاکستان بین سالهای ۱۹73 تا ۱۹77 در 

این سوی مرزی نیز انعکاس گسترده ای داشته است. 

به  ایران  افغانستان در تصور ملی  مانند  اما در زمان کنونی، حتا اگر کشوری 
حیث یک منبع گیج کننده خطر باقی بماند، مساله فرق می کند.۱8 مهاجرت و 
پیوندهای فرامرزی از جمله عناصری هستند که به طور غیر مستقیم ساختار 
سیاسی جمهوری اسالمی را متاثر کرده است. این عناصر بدون شک در بروز 
شعار  اند.  داشته  نقش  اخیر  سالهای  در  ها  ایرانی  ناسیونالیستی  احساسات 
انتخاباتی رییس جمهور خاتمی در سال ۱۹۹7 »ایران برای همه ایرانی«، شاید 
شعار  این  اما  باشد،  نشدن  تلقی  پراکنده  برای  درآمدی  پیش  طور صریح  به 
صریحا ملیون ها مهاجر خارجی ای را که در ایران اقامت دارند از قلم انداخته 

بود. 

دغدغه های ناسیونالیستی در اثر پیشرفت سنی گرایی و واهبیت در شرق ایران 
با  که قاعدتا به اقدامات عربستان سعودی نسبت داده می شود، تب ضدیت 
افغان ها را در حد جنون جمعُی به ویژه در میان مردمی که فکر می کنند توسط 
اند، بیش از گذشته  دامن زده است. روی هم رفته  مهاجرین محاصره شده 
ساده انگاری خواهد بود که مشکل را در همین حد خالصه کنیم. پیامد های 
سیاسی و به ویژه پیامد انتخاباتی مهاجرت و مساله سرحدات به مراتب پیچیده 
تر از این هاست. این واقعیت را که استان های مرزی بخصوص سیستان و 
بلوچستان در سالهای اخیر بیشتر به انتخابات گرایش نشان داده اند نباید از نظر 
دور داشت. تمایل ساکنین بلوچستان به انتخابات به مراتب متفاوت تر از ایالت 
های مرکزی و حتا متفاوت تر از اوسط ملی رای دهی در ایران بوده است. 
محمد خاتمی بهترین نتیجه اش را از همین ایالت به دست آورد و درانتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲005 شهروندان ایالت مذکور به رفسنجانی رای دادند. 
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سخن گفتن از مهاجرت افغان ها به ایران در حقیقت برجسته ساختن پیشینه 
ی تاریخی ایست که این مهاجرت ها در آن ریشه دارد و همین طور برجسته 
ساختن رابطه اجتناب ناپذیر جامعه و دولت ایران با مهاجرت است. مهاجران 
افغان یا جمعیت هایی که خاستگاه اصلی شان افغانستان است، همراه با کرد 
ها، عربها )ساکنان سواحل خلیج فارس(، و بلوچها که ساکنان چندین کشور 
جمهوری  هستند،  عربی(  متحده  امارات  و  عمان  هند،  افغانستان،  )پاکستان، 
اسالمی را به یک محیط فراملی بدون مرز های تعریف شده مبدل کرده است. 
کانون اصلی این همگرایی به طور طبیعی خلیج فارس است. بدین سان، مناطق 
بزرگ آزاد که بر مدار دبی آغاز می گردند، به وسیله  رشته کوه های ملک بین 
افغانستان، پاکستان و ایران تمدید شده و ساحه بزرگ اقتصادی را که تا چین، 
آسیای میانه، ترکیه و خاورمیانه امتداد دارد، خلق کرده است. مقامات دولتی، به 
دلیل این که تجارت و کسب و کار غیر رسمی یگانه وسیله ی بقای جمعیت 
های بی بضاعت و تامین کننده نسبی آرامش اجتماعی در منطقه به شمار می 
رود و همچنان به دلیل این که برای گروه های حاکم نیز خالی از مفاد نیست، 
کار چندانی با آن ندارند. در نهایت امر، حداکثر تالش آنها این است که با ایجاد 
بازار های مرزی مانند "میلک" در زابل این کسب و کار را کنترل و مقرراتی 

را بر آنها وضع کنند. 

سوای قضیه های کنایی "افغانی" و بن الدن، اگر به سفر شخصیتی مانند محمد 
تقی بهلول توجه کنیم، بیشتر به عمق تاریخی خصوصیت فراملی این منطقه پی 
خواهیم برد. بهلول، یک روحانی اهل سبزوار، با بی میلی رهبری اعتراضات 
علیه ممنوعیت حجاب را در سال ۱۹3۶ در مسجد گوهر شاد مشهد به عهده 
از توپخانه برای سرکوب اعتراضات وارد ماجرا  با استفاده  اما ارتش  گرفت. 
شد، و در نتیجه تعداد زیادی از معترضین به قتل رسیدند. بهلول توانست به 
افغانستان فرار کند. او در افغانستان دستگیر و چهار سال را در زندان سپری 
کرد. اما بعد از رهایی در افغانستان باقی ماند. بهلول اما در افغانستان دوباره 
در ارتباط به یک قضیه مبهم قتل گرفتار، زندانی و بعد به مصر تبعید شد. او 
از مصر به عراق رفت و به دلیل اصلیت ایرانی اش مورد تعقیب رژیم صدام 
حسین قرار گرفتن. بهلول باالخره به ایران بازگشت؛ اما این بار نه به حیث یک 
ایرانی، بلکه زیر نام یک مهاجر عراقی )معاودین(، که به همین نام مورد آزار 
و اذیت قرار گرفت و چند هفته را نیز در زندان سپری کرد. او در نهایت در 

سن ۱05 سالگی در ایران وفات و با تشریفات رسمی به خاک سپرده شد.۲8

و  ایران(  و  )افغانستان  ملی  جغرافیای  دو  که  است،  این  واقعیت  نتیجه،  در 
این  باشند.  جدا  هم  از  توانند  نمی  کنند،  می  زندگی  ها  آن  در  که  جمعیتی 
موضوع گواه آن است که جمهوری اسالمی فراموش کرده که برخالف سیاست 
ایجاد آرامش از طریق اقدامات اجباری برای کنترول مهاجرین که از سال ۲005 
روی دست گرفته شده، واقعیت منطقه نیازمند تطبیق سیاست های واقعبینانه 

تر می باشد. 
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مدرن  جوامع  های  ویژگی  ترین  اساسی  از  یکی  تقریبا  قومی  منازعات 
های  جمعیت  از  فزاینده ای  صورت  به  جوامع  چنین  زیرا  میرود؛  بشمار 
متنوع ساخته شده اند. این تنوع رو به افزایش می تواند معلول الگوی رو 
به صعود مهاجرت جهانی باشد. مارگر در ارزیابی که در مورد ویژگی های 
چنین منازعات انجام داده است، موجودیت منازعات قومی را در ایاالت 
لبنان،  جنوبی، سودان،  افریقای  بوروندی،  هند،  آمریکا، سریالنکا،  متحده 
آلمان  و  سابق  شوری  های  جمهوریت  از  دیگر  برخی  و  روسیه  اسپانیا، 
مطالعه کرده است. )۱( می توان شمار زیاد کشور های دیگر را به فهرست 
کشور های که در آن نژادپرستی، قوم پرستی و بیگانه هراسی مسبب اصلی 

منازعات است اضافه کرد. )۲( 
زوما این پدیده رو به رشد را چنین تشریح می کند: 

»پشت هر منازعه، خواه در ایرلند شمالی، بالکان، سودان، نسل کشی رواندا، 
آپارتاید افریقای جنوبی، و یا مشکالت خاور میانه میان اسرایل و فلسطین 

نوشته: جی. ایم. ورستر
ترجمه: جاوید نادر و کبرا نادر
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باشد می توان نقش نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و نابردباری 
های وابسته به آنها را دید. صادقانه و صمیمانه باید بگویم تا زمانی که به 
این ها رسیده گی ننموده ایم، نمی توانیم امیدی به حرمت گذاری کامل به 

حقوق بشر داشته باشیم.« )3( 
این  بنابر  و  هاست  مهاجرت  افزایش  دلیل  به  بیشتر  قومی  منازعات   این 
دارای ماهیت موقت نمی باشند. نظر به قانون معروف "هانسن" نسل اول 
مهاجران هویت فرهنگی خود را در اجتماع وسیع تری که مهاجرت کرده 
اند بدون منازعه چندانی حفظ می کنند. نسل دوم در درون فرهنگ وسیع تر 
منطقه جذب می گردند. اما نسل سومی به سوی ریشه ها، فرهنگ و نیاکان 
شان برمی گردند و در حفظ آن استقامت به خرج می دهند، و در جریان 
دریافت زبان، مذهب و سنت های خود با فرهنگ وسیع تر درگیر می شوند.
)4( الگوی مهاجرت های اوایل سده بیستم تا حد زیادی مسوول منازعات 
تواند  می  گیتی  سراسر  در  کنونی  گزاف  مهاجرت  و  است  نژادی  کنونی 

جارزن نژادپرستی و بیگانه هراسی بیشتر باشد. 
هر چند پدیدة نژادپرستی و بیگانه هراسی دارای مظاهری چندگونه در سیاق 
مناطق، اجتماعات و جوامع گوناگون است، الگوی عمده آن مشابه است و 

از این رو می توان آن ها در یک بررسی عمومی گنجانید. 
هدف از این نوشته تحلیل نژادپرستی و بیگانه هراسی از دید اخالقی است. 

استدالل مرکزی تیوریک این است که برای محدود کردن سایه نژادپرستی 
و بیگانه هراسی که هم اکنون تمام بشریت را پوشانیده است، و رسیده گی به 
نابردباری ها و منازعات آینده، باید یک رویکرد جامع سیاسی، اجتماعی، 
تعلیمی، اقتصادی و فرهنگی اتخاذ نمود. جزء عمده مقاله کنونی را آفریقای 
و  نهادمند  نژادپرستی  تاریخی  تجربة  آن  دلیل  و  دهد  می  تشکیل  جنوبی 
تالش های ستودنی اش در امر مصالحه است. در این جا، در مورد تعاریف 

و مظاهر اجتماعی نژادپرستی و بیگانه هراسی بحث خواهد شد. 

نژادپرستی 
تعریف

مفهوم “نژاد” توصیف گروهی از مردم است که دارای ویژگی های فیزیکی 
مشابه و مشخصات اجتماعی و فرهنگی همگونه هستند.)5( با در نظرداشت 
این توصیف، نژادپرستی را می توان به عنوان یک نگرش تعصب گرایانه، 
و نیز فقدان تحمل پذیری در میان گروه های مختلف نژادی تعریف کرد. 
برای درک استفاده معاصر از مفهوم نژادپرستی، نظریة مارگر از اهمیت ویژه 
یا  ای برخوردار است. نژادپرستی به عقیدة مارگر یک سیستم عقیدتی و 
ساختار ایدیولوژیکی است که در راستای سه ایده ی اساسی شکل گرفته 

است: 
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• انسان ها به شکل طبیعی به اقسام مختلف فیزیکی تقسیم 	
شده اند؛

• این صفات فیزیکی که انسان ها به نمایش می گذارند، به 	
آن  ذکاوت  و  شخصیت  فرهنگ،  به  مربوط  ذاتی  صورت 

هاست؛ 
• برخی گروه ها به شکل ذاتی و بر اساس وراثت ژنتیکی، 	

نسبت به گروه های دیگر برتری دارند. 
بنابراین، نژادپرستی بر این باور استوار است که انسان ها در دسته های 
فرعی به گروه های ارثی تقسیم شده اند که به شکل ذاتی در رفتارهای 
اجتماعی و ظرفیت ها با هم متفاوت هستند، به طوری که برخی از 
این گروه ها در رده های “برتر” و برخی در رده های “پست تر” قرار 
می گیرند. در بسیاری از موارد، این گونه قضاوت ها جهت مشروعیت 
دادن به توزیع نابرابرانه منابع جامعه، به طور مشخص، اشکال مختلف 

ثروت، منزلت و قدرت مورد استفاده قرار می گیرند.)۶( 
عدم  و  "تعصب"  توصیف  توان جهت  می  را  “نژادپرستی”  مفهوم  از 
تحمل پذیری در میان گروه هایی که از نظر نژادی متفاوت هستند، از 
جمله گروه های قومی و مذهبی نیز استفاده کرد. به گفته شوته، گروه 
های قومی می توانند "خود را بر پایه زبان، مذهب، فرهنگ، تبار، و یا 
ترکیبی از این و دیگر ویژگی ها به وجود آورند". یک گروه قومی حتا 
قادر است پایه هایی که بر آن اساس هویت اش را تشکیل می دهُد را 
تغییر دهد و یا آن را از یک ویژگی به ویژگی دیگر بدل کند. گروه های 
قومی تاریخی می توانند با هم مدغم گردیده و پایه های جدید میان 
خویش ایجاد کنند".)7( بنابراین می توان با مارگر بر سر این موضوع 
که رفتارهای "نژادپرستانه" محدود به مفکوره ی گروه های که ما آن را 
نژاد می نامیم، محدود نشده، بلکه لغت نژادپرستی می تواند در مورد 
رویه هر گروه قومی مورد استفاده قرار گیرد. "نژادپرستی می تواند به 

همان اندازه که مربوط به یهودیان، امریکایی های ایتالوی تبار، مردم ایرلند 
به  کانادایی های فرانسوی می گردد مربوط  یا  تباران و  شمالی، کاتولیک 
آفریقایی های آمریکایی، سرخپوستان آمریکای شمالی و یا سایر گروه هایی 

که از نظر فیزیکی متبارز اند، نیز می شود.")8( 
مخرج مشترک قوم پرستی و نژادپرستی ]فهم مشترکی که دانشمندان در 
مورد این دو پدیده دارند، این است که نژادپرستی و یا قوم پرستی عبارت 
از[ آگاه شدن در مورد تمایز و تنش میان ما )گروه داخلی( و آن ها )گروه 
با ایجاد شدن “احساس ما” و همبستگی میان یک گروه  خارجی( است. 
خاص نژادی، قومی و یا مذهبی، اعضای اش آن گروه را به حیث معیار می 
پذیرند و سایر گروه ها را بر اساس آن معیار و ارزش مورد قضاوت قرار 
می دهند و به گفتة مارگر، خود را برتر از دیگران می پندارد. در تحقیق 
کنونی واژه “نژادپرستی” برای توصیف چنین رفتارانسانی مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت.)۹(
ایدیولوژی،  برشمرد:  را  عامل  سه  توان  می  نژادپرستی  عوامل  تحلیل  در 
فرد  خود  که  گروهی  برتری  ایدیولوژی  از  نژادپرستی  ترس.  و  حرص 
می  سرچشمه  دیگر  های  گروه  )مادونی(  کهتری  و  است،  آن  به  متعلق 
گیرد. از میان مظاهر تاریخی نژادپرستی وابسته به توجیهات ایدیولوژیک 
کشی  نسل  استعمار،  داری،  برده  از  توان  می  فلسفی(  مذهبی،  )االهیاتی، 
آپارتاید  االهیاتی  توجیه  مثال  بهترین  کرد.)۱0( شاید  یادآوری  آپارتاید  و 
همان باشد که توسط "مسیحیان اصالح طلب" ارایه شده است. "نهاد های 
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اصالح طلب،  های  کلیسا  ایتالف جهانی  ها،  کلیسا  مانند شورای جهانی 
فدراسیون سرتاسری کلیسا های لوتران )پیرو مارتین لوتر( به این موضوع 
برای  تواند  می  که چگونه خداشناسی  این  و  اند  پرداخته  به حد وسیعی 
توجیه نژادپرستی استفاده شود، بحث های زیادی انجام داده اند. ایدیولوژی 

واقعًا می تواند عامل عمدة نژادپرستی باشد.")۱۱(
عامل دیگر نژادپرستی حرص است و مثال های آن برده داری و استعمار 
است. قدرت های استعماری اراضی را به منظور دسترسی به منابع طبیعی 
تحت استعمار در می آوردند و مردم بومی را مطیع خود می ساختند و در 
مواردی تا مرز نسل کشی پیش می رفتند. آنها ساختار های سیاسی ای را 
به میان می آوردند تا دسترسی و تصرف شان بر منابع را حفظ کنند. در 
این قضایا نیز ایدیولوژی به حیث ابزار آسانی جهت توجیه حرص به کار 
می رفت. در بسا موارد دالیل چون گسترش دین عیسویت غربی و متمدن 
استفاده  استعمار  گر  توجیه  پوشش  به حیث  نیافته  توسعه  مناطق  ساختن 

می شد. 
دلیل سوم نژادپرستی ترس همگانی است. در این مورد لیک و راتچایلد 

چنین ابراز نظر می کنند: 
آید.  می  میان  به  آینده  از  همگانی  ترس  توسط  بیشترینه  قومی  »منازعة 
ایجاد می گردد،  فیزیکی شان  چون در گروه ها ترسی در مورد سالمت 
یک سلسه استراتیژی های غامض، خطرناک و دشوار به میان می آید که 
در خود ظرفیت خشونت را حمل می کنند. و چون ناکامی ها و اشتباهات 
امنیتی ظاهر می  ناباوری های  و  اطمینان  قابل  تعهد  اطالعاتی، مشکالت 
شود، دولت ضعیف و گروه ها هراسان می گردند و احتمال بروز خشونت 

باال می رود.« )۱۲( 
 یکی از مولفه های مهم ایجاد ساختار آپارتاید در آفریقای جنوبی، ترس 
همگانی سفید پوستان از اکثریت سیاه پوستان بود. ترس همگانی به ویژه 
در میان گروه های اقلیت یک همبستگی قوی را بر محور "حراست از منافع 

خود" به وجود می آورد. 
با این حال، این ترس می تواند یک بُعدی دیگری نیز داشته باشد، و در 
این جهان معاصر ترس جهانی شدن می تواند یک نیروی قوی در منازعات 

نژادی جدید باشد. مردم در واکنش به "سیستم های ارزشی" و فرهنگی که 
بر آنها توسط جهانی شدن تحمیل شده، در مورد هویت های ملی، مذهبی 
و فرهنگی خود غلو می کنند.)۱3( ترس از جهانی شدن می تواند دالیل 
نظر  اساس  بر  تلقی گردد.  بنیادگرایی مذهبی، قومی و فرهنگی  بازخیزی 
مونشپوری و متعمنی، مسلمانان جهانی شدن را به حیث تهدیدی نسبت 
به همبستگی و سالمت فرهنگی شان می نگرند.)۱4( ورنوی دلیل تجدید 
بررسی  عالمگیر"  "مذاهب  به  واکنش  در  را  محلی  گرایی  مذهب  حیات 
می کند. بنابراین، جهانی شدن می تواند باعث مقاومت های در قالب قوم 

پرستی و بنیادگرایی دینی گردد.)۱5( 
با وجودی که می توان این سه عامل نژادپرستی را به گونه منطقی از هم 
تفکیک کرد، آنها اکثر "باهم وابسته" اند. ایدیولوژی می تواند اساس ترس 

باشد، و حرص می تواند توسط ایدیولوژی و ترس توجیه گردد. 

مظاهر نژادپرستی 
خشونت های ساختاری 

باشد. نسل  نژادپرستی خشونت های ساختاری می  از مظاهر عمده  یکی 
شده  شناخته  های  پدیده  از  یکی  دولت  توسط  شده  دهی  سازمان  کشی 
آمریکای  آفریقا،  بود. در قرن ۱۹ میالدی چندین ملت در  استعمار  عصر 
التین، آسترالیا و زیالند جدید توسط ایاالت متحده آمریکا و یا قدرت های 
اروپایی به طور جمعی یا از میان برداشته شدند و یا به یک اقلیت بسیار 
کوچک مبدل شدند.)۱۶( جامعه جهانی شاهد تصفیه "قومی" سازمان دهی 
شده توسط دولت ها در آفریقای مرکزی و یا اروپای شرقی بوده است. 
این "تصفیه های قومی" شامل روش هایی چون رد مرز کردن، ترور و یا 
به اصطالح "اشکال قانونی" منزوی ساختن گروه ها از دولت ها است. با 
این حال، خشونت های ساختاری که بر پایة نژادپرستی استوار هستند می 
تواند شکلی ظریف تر از نسل کشی و یا ترور سازمان دهی شده توسط 

دولت را داشته باشد.)۱7( 
اگر  حتا   – ها  سیستم  که  ساخت  ثابت   ۱۹۶0 سالهای  در  آزادی  فلسفة 
بار شوند.)۱8(  طبیعی خشونت  به شکل  توانند  می   – باشند  دموکراتیک 
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یک ساختار سیاسی و اقتصادی می تواند به بهانه های نگهداری از قانون 
و نظم عامه، و در برخی مواقع حتا تحت نقاب حقوق بشر، خشونت را بر 
سر شهروندانش و یا گروه هایی خاص اعمال نماید. اغلب اوقات چنین 
خشونت ها زمانی اعمال می گردند که سیستم یک بعدی باشد یعنی سیستم 
تمام شونات و جوانب زندگی را کنترل کند. سیستم موجود در آفریقای 
از یک دولت  مثال خوب  تا ۱۹۹4 یک  بین ۱۹48  جنوبی در سال های 
یک بعدی است. تمام شئونات و جوانب زندگی ) حتا بخش های مربوط 
به اخالقیات، مسایل سکشوالیته و زندگی زناشویی( توسط دولت کنترل 
می شد. این امر به مسوولین اجازه می داد تا از طرق "مشروع" به تبعیض 
آن  توسعه  معمول  الگوی  و  مفکوره،  این  بپردازند.  اجتماعی  قشربندی  و 

نیازمند بحث بیشتر است. 

قشربندی اجتماعی
اجتماعی  نابرابری  ساختارمند  و  مشروع  سیستم  یک  اجتماعی  قشربندی 
است که در آن گروه ها به شکل نابرابر به ثروت، قدرت و اعتبار موجود 
در جامعه دسترسی پیدا می کنند و بر آن اساس ردة اجتماعی آن تعیین 

می گردد.)۱۹( 
قشربندی اجتماعی بر این پندار استوار است که جوامع از گروه های آشتی 
ناپذیر تشکیل گردیده است و دولت مرکزِی که بر اساس حق رای همگانی 
تشکیل شده است، نمی تواند این گروه ها را تحت حکومت درآورد. از 
که  بود  این  آفریقای جنوبی  در  مسلط  دیدگاه   ۱7 قرن  در  استعمار  زمان 
تا صلح و  از هم جدا نگه داشته شوند  باید  سفیدپوستان و سیاه پوستان 
سعادت برای همه تامین شود. در این مورد، جامعه بر اساس خطوط نژادی 
از یکدیگر جدا شده بودند، ولی در موارد دیگر، این تقسیم بندی ها می 
تواند براساس خطوط قبیلوی، فرهنگی، زبانی و یا مذهبی صورت گیرد. 
این پندار فرض می کند که تکثرگرایی در یک حکومت واحد به میان آمده 
نمی تواند ) در آفریقای جنوبی یک دولت واحد به عنوان خطری برای 
آینده جمعیت سفید پوست و یا گروه های بومی تلقی می شد( و ایجاد 

دولت ملت ها تنها راه برای مواجهه با تکثرگرایی است. 
تجربه های تاریخی نشان می دهد که ] در چنین جوامع[ اصل دیالکتیکی 

به اخالق و ساختار اجتماعی “ما و آنها” می انجامد که بر اساس الگوی 
آنها”  و  “ما  در]کشمکش[  زند.  می  دامن  را  کلی  منازعه  و  تفرقه  خاصی 
تالش بر این است تا یک گروه بر ویژگی های منحصر به فرد خود تاکید 
ها  ویژگی  چنین  حفظ  شرایط  آن  در  کند.  سازی"  "بت  آن  از  و  نموده 
اهمیت مطلق پیدا می کند. جوامع برای تقویت "احساس ما" و نگهداشت 

حس نیرومند همبستگی به بازسازی تاریخ خود دست می زند.)۲0( 
گوتستاین در مورد این که جوامع تاریخ را چگونه مورد استفاده قرار می 

دهند، چنین می نگارد: 
منازعات میان گروه ها را به صورت معمول می توان  »پایه های عاطفی 
جستجو  مخالف  طرفین  گزینشی"  "افتخارات  و  گزینشی"  “صدمات  در 
رویداد  از  ذهنی  مشترک  نمایش  از  است  عبارت  گزینشی  کرد. صدمات 
های توهین آمیزی که در جریان آن ضایعات عزاناپذیر اتفاق افتاده است. 
افتخارات گزینشی عبارت است از نمایش مشترک ذهنی از رویداد پر از 
صورت  به  گزینشی(  افتخارات  و  )صدمات  دو  هر  موفقیت.  و  پیروزی 
معمول به شکل افسانه درآورده می شود و نسل به نسل انتقال می یابد، اما 
نسبت به نمایش ذهنی افتخارات گذشته، مظالم تاریخی نقش قوی تری 
در شکل دهی هویت گروهی بازی می کند. ضایعات منسوب به صدمات 
گزینشی تسلیت ناپذیر اند و اهانت ها و آسییب ها چبران ناپذیر. بنابراین، 
صدمات گذشته به "امیدی" این که روزی التیام یابد، حل گردد و یا انتقام 
اش گرفته شود ]به نسل های بعدی[ انتقال داده می شود. اما این انتقال، 
به عوض حل کردن و یا التیام بخشیدن، احساسات “قربانی قرار گرفتن”، 
که  سازد. صدماتی  می  جاودانه  را  گرفتن  انتقام  آرزوی  و  بودن  مستحق 
چندین قرن پیش تجربه گردیده باشد، در میان بسیاری از گروه هنوز هم 
زنده است. گویا با وجود گذشت زمان، احساسات در مورد رویداد های 

دیرینه با رویداد های کنونی در هم بافته شده و خلط می خورد.« )۲۱(
این درست چیزی است که در افریقای جنوبی با تکریم تاریخ "سفید" و 

تفوق آن بر تاریخ "سیاه" و "بومی" اتفاق افتید. 
به تصرف قدرت و کسب  سرانجام  "ما"  تاریخ  و تکریم  "ما"  بت سازی 
ایجاد  به  اجتماعی منجر  ایجاد قشر های  با  انجامد و  نهادمند می  مزایای 
یک پی آمد "مشروع" می گردد. با این روال، "ما" به یک ظالِم جامعة نابرابِر 
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تکثرگرا تبدیل می گردد. 
الگوی که در "حوزه آنها" وجود دارد، تصویر منفی "حوزه ما" است. "آنها" 
از لحاظ فرهنگی، زبانی، مذهبی/دینی یا رنگی با ما فرق دارند، "آنها" مقصر 
ایجاد منازعات و درد های گذشته اند، "آنها" خطری برای صلح و سعادت 
"ما" اند و به خاطر "بیگانه بودن" شان نسبت به ما کهتر اند. سرانجام "آنها" 
به گروه پلید و بیگانه، و به واسطه قشربندی های اجتماعی به گروه "کم 
امتیاز" و مظلوم تبدیل می گردند.)۲۲( تحلیل اجتماعی مارکوزه )یعنی این 
که مظلومیت منجر به ایجاد تعرض و سرانجام برپایی انقالب می گردد( می 
تواند کمک کند تا نقش این الگو در ایجاد منازعات نژادی را بهتر بدانیم. 

این الگو فقط در دگرگونی کامل اجتماعی که منجر به حل تنش "ما"-"آنها" 
گرای  تساوی  نظام  توسط  نابرابرباید  تکثرپذیر  نظام  کند.  می  تغییر  گردد 
تکثرگرا تعویض گردد، و شکل حکومتی به میان آید که در آن وحدت و 
تنوع، هردو مورد احترام، و حقوق اساسی بشر مورد حراست قرار گیرد.
)۲3( اما در صورتی که نظام جدید یک تفرقة بنیادی دیگری را در جامعه 
پدید آورد، این الگو می تواند خود اش را تکرار کند. این الگو را می توان 

در نمودار زیر نمایش داد.
نظام آپارتاید در افریقای جنوبی آشکارا ترین و روشن ترین شکل نژادپرستی 
و بهترین نمونه این الگو بود. برخی شاید استدالل کنند که آپارتاید یک 
استثناء بود و نژادپرستی با این رسوایی و ساختارمندی دیگر وجود ندارد. 
اما، اشکال ظریف تر نژادپرستی نهادمند بی گمان در سراسرجهان اتفاق می 
افتد. مارگر نشان می دهد که در جامعه آمریکایی "نژادپرستی غیرمستقیم" 
و نژادپرستی "با عارضة جانبی" هنوز هم بر زنده گی مردم تاثیرگذار است.

)۲4( در صحبتی که وی در مورد "نژاد یا طبقه" داشت، وی برخی سوال 
های مشروع و منصفانه ای که بر اساس واقعیت های اقتصادی آمریکای 

امروز است، را می پرسد: 
»آیا این تعبیض نژادی است که نسبت به سابقه اجتماعی-اقتصادی کماکان 

وضع اقتصادی سیاه پوستان را متاثر می سازد، یعنی، آیا موفقیت و ناکامی 
سیاه پوستان بیشتر به خاطر مهارت ها و سطح تعلیمی آنها است یا عامل 
نژادی هنوز هم نقش عمده در تعیین سرنوشت اقتصادی آنها دارد؟« )۲5( 
در افریقای جنوبی پس از آپارتاید نیز می توان چنین پرسش های که در 
مورد نژادپرستی ظریف نهادمند است را مطرح کرد. می توان پرسید که: "آیا 
از بین رفتن آپارتاید توانسته است معیار های زنده گی شهروندان آفریقای 
جنوبی را بهتر سازد؟" چرا هنوز هم این قدر عدم تعادل اقتصادی وجود 
ندارند می  به عهده  را  آپارتاید  پوستی که مسوولیت  دارد؟ جوانان سفید 
پرسند: "چرا ما باید هزینه نظام قبلی را فقط به خاطری که سفید هستیم 
بپردازیم؟" آنها این سوال را در پیوند با "الیحه اقدام مثبت آفریقای جنوبی" 
که متضمن قایل شدن حق اولویت شغلی به سیاه پوستان است، می پرسند.
)۲۶( پاره های چنین الگو های نژادپرستی را می توان در کانادا، آسترلیا، 
ایرلند شمالی و کشور های اروپای شرقی و آفریقایی دید. هرچند آپارتاید 
نقاط جهان همچنان  از  نهادمند در بسیاری  نژادپرستی  حاال وجود ندارد، 

پابرجاست.
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 احتمال جديد ايجاد تفرقه جامعه

 "آنها" ديگر بودن "ما" منحصر به فرد بودن

راه حل: نظام تساوی گرای تکثر 
 گرا

خشونت های 
 نژادی

 ظالم، نظام تکثرگرای نابرابر

 ظلم

 مظلوم، ناتوان در تغيير نظام 

 تعرض

 "ما" منحصر به فرد بودن

بت سازی "ما"، بازسازی تاريخ، 
 همبستگی

تفوق بر اساس ويژه گی های 
 منحصر به فرد

قشر سازی اجتماعی، مزايا، 
 قدرت

 "آنها" ديگر بودن

پليد سازی آنها، طرف مقصر در 
 منازعات گذشته، بيگانه سازی

پست، فاقد صفات انسانی 

فقر، کم امتيازی، فقدان حقوق 
 اساسی

الگوی قشرسازی اجتماعی  

 اجتماع تکثرگرا
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به خاطری این نژادپرستی نهادمند، گرایش به نژادپرستی بیشتر از گذشته 
آشکارا تر است و پرداختن به جوانب گوناگون آن عاری از فایده نیست. 

گرایش به نژادپرستی
نیمه دوم قرن بیستم شاهد پایان یافتن نژادپرستی رسمی بود. اما در آغاز 
از  است  عبارت  که  بالفعل  نژادپرستی  با  باید  بشریت  یکم  و  بیست  قرن 

گرایش های غالب نژادپرستی و ظهور آن در اشکال گوناگون اجتماعی، 
دست و پنجه نرم کند. مارگر در مطالعه اش که مربوط به برازیل است، 
مثالی خوبی در خصوص این که چگونه چنین گرایش ها می تواند جامعه 
را متفرق سازد، ارایه می کند. طی یک تحلیل ژرف وی نشان می دهد که 
چگونه "جریان زیر موجی" نژادپرستی در بخش های مانند اشتغال و آزار 

و اذیت سیاه پوستان توسط پولیس وجود دارد. 
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گرایش به نژادپرستی بر پایه تعصب استوار است "که این بیشتر یک پدیده 
تعصب  داوری".)۲7(  پدیده  تا  است  گیرانه  سمت  و  احساسی  عاطفی، 
است:  دهنده"  "تعمیم  و  کننده"  بندی  "طبقه  های  شکل  نتیجه  همچنان 
نفر معلوم شد، بدون در نظر داشت شایستگی  این که گروه یک  از  پس 
های ]فردی[ و خصیصه های رفتاری وی مورد گمانه زنی قرار می گیرد. 
بر  تعصبات  منفی است.  ناپذیر و  انعطاف  ماهیت  دارای  تعصب همچنان 
ای”  کلیشه  “تصور  را  آن  ما  که  ناکافی  و  اشتباه  های  تصویرسازی  پایه 
)استریوتایپ( می دانیم، استوار است. تصور کلیشه ای عبارت از “تصویری” 
است که فردی در ذهن اش نه توسط تجربه های شخصی، بلکه به خاطر 
موجودیت سنت ها، فشار های گروهی، انزوا های گروهی، پروپاگند های 
نژادی، ادراک عمومی و باور های سایر اعضای گروه به دست می آورد.

)۲8(
تصور قالبی به صورت معمول منتج به ایجاد فهم و برداشت سایر مردم بر 
اساس تصویر های تعمیم یافته می گردد. در جامعه آمریکایی داشتن تصور 
قالبی می تواند منجر به تشریحات منفی زیرین در مورد گروه ها گردد: اگر 
کسی سفیدپوست است، پولدار و ظالم است، و اگر کسی سیاه پوست است 
متمایل به مواد مخدر و جرایم است؛ عرب ها تروریست اند و مسلمانان 
بیرحم اند. در آفریقای جنوبی داشتن تصور قالبی می تواند این برداشت ها 
را به وجود آورد که سفید ها نژادپرست اند و سیاه پوستان برای خود هیچ 
اند. چنین تصورات  ایدز  به مرض  مبتال  انجام دهند و  توانند  کاری نمی 
قالبی از واقعیت ها فاصله زیادی دارند اما می توانند منتج به ایجاد گرایش 
های قوی گروهی و از آن طریق به ایجاد تنش ها، سمت گیری ها و بهره 
برداری های نیرومند میان گروه ها گردد. چنین تصورات قالبی راه را برای 

توجیه اقداماتی باز می سازد که باعث ناانسان پنداری دیگران می گردد. 
یکی از مظاهر نژادپرستی خشونت های ساختاری، قشربندی های اجتماعی 
و گرایش های نژادپرستانه میان اجتماعات است. بیگانه هراسی نیز یکی از 
اشکال نژادپرستی است و تمام مصادیق نژادپرستی بر آن تطبیق می گردد. 
به گونه ای  را  پدیده  این  تا  متداول آن، الزمی است  ارتباط  به خاطر  اما 

جداگانه مورد بحث و تحلیل قرار دهیم. 

بیگانه هراسی
تعریف

کشمور بیگانه هراسی را چنین تعریف می کند: 
»بیگانه هراسی عبارت از یک مفهوم روانی است که تمایل به ترس )یا تنفر( 
کسی را نسبت به سایر افراد و گروه های که بیگانه تلقی می گردند، بیان 
می دارد. بیگانه هراسی می تواند اساس عقالنی داشته باشد، مثاًل زمانی که 
کارگری که وظیفه اش به خاطر ورود مهاجرانی که وی بیگانه می شمارد، 
مورد تهدید قرار می گیرد و از آنها می ترسد. این همچنان می تواند اساس 
غیرعقالنی داشته باشد، مثاًل زمانی که کسی از سیک ها به خاطر بترسد 
که به باور وی )اشتباهًا( آنها با خود چاقو حمل می کنند. اما بیگانه هراس 
بودن کسی داللت به وضع عقالنی وی نمی کند و همچنان شامل تحلیل 

دالیل اساسی تمایل وی نمی گردد.« )۲۹( 
با وجود محدودیت های این اصطالح، در جهان معاصر بیگانه هراسی به 

یک موضوع اجتماعی و حقوق بشری قوی، بیشترینه به خاطر مهاجرت 
آن  از  توان  نمی  بشری  در بحث های حقوق  است و  تبدیل گردیده  ها، 
های  سیاست  اتخاذ  سوی  به  زیادی  های  کشور  کرد.)30(  پوشی  چشم 
بیگانه هراسی گردیده اند، و این بیگانه هراسی به تثبیت مجدد سیاست هایی 
ایجاد مانع در  پنهان نژادگرایانه، پرداخته است. هدف آن  با گرایش های 

مقابل مهاجرت مردمی دارای نژاد و گروه های قومی دیگر است. 
"حزب  فرانسه،  در  ملی"  "جبهه  مانند  هراس  بیگانه  های  گروه  و  اعمال 
"جمهوری  اتریش،  دموکرات معتدل" در هالند، "حزب آزادی طلبان" در 
خواهان" و "حزب خلق آلمان" در آلمان)3۱(، "بالک فلمیش ها" و "جبهه 

ملی" در بلژیک به میان آمده است.)3۲(
گواه های چنین اعمالی، قضایای راجع شده به دادگاه های اروپایی است 
که در آن با مهاجران غیرقانونی به ویژه آنانی که از کشور های غیراروپایی 
می آیند، رفتار های نا عادالنه صورت گرفته است. برخی از این قضایا که 
مستند سازی گردیده است، قرار ذیل اند: بلجودی علیه فرانسه، جرود علیه 
فرانسه، بوگبامنی علیه فرانسه، بوجلیفا علیه فرانسه، مستقیم علیه بلژیک، 
بریتانیا،  بریتانیا، سورینگ علیه  کروز وراس علیه سویدن، ویلوارجه علیه 
چاهال علیه بریتانیا.)33( باوجودی که در افریقای جنوبی تاکید فراوان بر 
تامین حقوق بشر در چنین قضایا وجود دارد، در آنجا نیز نا برابری اتفاق 

می افتد.)34( 
میان  است  الزم  قضایا،  چنین  افزایش  به  رو  شمار  به  گی  رسیده  جهت 
مهاجرت های غیرقانونی و پناهجویی تفاوت قایل شد. پناهجویان عبارت 
نژاد، مذهب،  به دالیل  ادیت  آزار و  از  به خاطر ترس  اند که  "کسانی  از 
ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و دیدگاه های سیاسی، در 
بیرون از کشور خود زندگی کنند." )35( خارجی های غیرقانونی عبارت از 
کسانی اند که بدون داشتن اسناد داخل یک کشور می گردند، و یا بعد از 

ختم مدت قانونی اقامت شان در یک کشور در آنجا باقی می مانند. )3۶(
سولومون)37( تحقیقی انجام داده که طی آن هشت عامل برای تغییر محل 
این  است.  شده  داده  تشخیص  باال،  دالیل  به  بنا  سرگردان،  مردم  زندگی 

عوامل قرار ذیل اند: 
• فرهنگی: مردم به خاطر هویت 	 عوامل اجتماعی – 

بیرون  شان  زادگاه  از  شان  قومی  یا  فرهنگی  های 
در  ها  توتسیس  و  هوتوس  مثاًل  شوند.  می  رانده 
رواندا و بروندی، مسلمان های بوسینیایی، سرب ها 

و کراوات های یوگوسالویای سابق. 
• ارتباطات و فناوری: در کشور های فقیر تلویزیون 	

ها و رسانه های الکترونیک مردم را متوجه فقر و 
انگیزه مهاجرت  این  نبود دموکراسی می گرداند و 

را تقویت می کند. 
• نزدیکی جغرافیایی: مردم عالقه دارند برای شرایط 	

بهتر زنده گی به کشور های نزدیک زادگاه شان سفر 
نمایند. یک کشور صاحب امکانات در یک منطقه 
می  جلب  خود  به  را  فقیر  های  کشور  مردم  فقیر 
کند. این عامل مهمی در مهاجرت مردم کشور های 
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صحرای افریقا به افریقای جنوبی است. 
• ها 	 مهاجرت  در  مهمی  نقش  این  سابقه:  داشتن   

بازی می کند زیرا گروه های پیشروی که به آسانی 
برای  ربا"  "آهن  حیث  به  کنند  سفر  اند  توانسته 
مهاجران دیگر عمل می نمایند. مهاجران یک کشور 
عالقه مند سفر به کشوری است که به سوی آن یک 

مسیر قبلی ایجاد گردیده باشد. 
• عوامل دموگرافیک و رشد جمعیتی: رشد جمعیت 	

با رکود اقتصادی همراه بوده و مردم را تشویق به 
باشند.  تا زندگی خوبتری داشته  مهاجرت می کند 
این به خاطر کاهش فرصت های شغلی، فشار بیشتر 
بر خدمات اجتماعی و رفاهی و سرانجام نارضایتی 

اجتماعی و سیاسی واقع می شود. 
• عوامل محیطی: آفت های چون حادثه های طبیعی 	

را  ها  مهاجرت  محیطی  زیست  های  تخریب  و 
می  را  عوامل  چنین  از  دسته  دو  سازد.  می  بیشتر 
توان طرح کرد: عواملی که بشر در ایجاد آن نقشی 
ندارد )انفجار آتش فشانی، زلزله، گردباد ها و سایر 
نقش  آن  در  بشر  که  عواملی  و  طبیعی(  حوادث 
و  ها  گاه  چراه  زراعتی،  های  زمین  )تخریب  دارد 
حوادث طبیعی که به خاطر فعالیت های مستقیم و 

غیرمستقیم بشری اتفاق می افتد(. 
• مهاجرت 	 عمده  دالیل  از  یکی  اقتصادی:  عوامل 

دلیل  این  است.  اقتصادی  دالیل  گیتی  سراسر  در 
 ۱۹۹0 های  سال  در  اروپا  و  افریقا  های  مهاجرت 
ربای  آهن  حیث  به  ثروتمند  های  کشور  بود. 
شغل،  کسب  تالش  در  که  کسانی  برای  مهاجرت 
معیار های باالتر زنده گی و دورنما های روشن تر 

اقتصادی اند ایفای نقش می کند. 
• عوامل سیاسی: آشفتگی های ناشی از رقابت های 	

سیاسی، ستیزه های قومی، نابرابری های اجتماعی 
– اقتصادی و عدم تعادلی های منطقوی مهاجرت 
ها را تقویت می کند. دالیل اصلی چنین مهاجرت 
ها اشکال زیادی دارند: پیگرد گروه های مشخص، 
محروم سازی از حقوق سیاسی، اخراج های دسته 

جمعی، کودتا ها و جنگ های داخلی.

مظاهر بیگانه هراسی
آن  از  برخواسته  تعرض  و  همگانی  ترس  هراسی،  بیگانه  عمده  مظاهر 
است که اعضای یک جامعه نسبت به مهاجران دارد. در معنی وسیع تر آن 
بیگانه هراسی مشابه به نژادپرستی است و توسط عوامل مشابه تقویت می 
قالبی، سمت  تصور  تعصب،  از  نیز  بیگانه هراسی  نژادپرستی،  مانند  گردد. 
گیری و تبعیض سرچشمه می گیرد. مذهب و فرهنگ نقش عمده ای در 
بیگانه هراسی بازی می کند. مولر بدین باور است از آن جای که "مذهب و 
فرهنگ شامل رهنمود ها و الگوهای معنا دهی و چگونگی رفتارها است و 
نه محتویات ثابت و تغییر ناپذیر، پس استدالل ها و داوری های مذهبی و 

فرهنگی را به نحوی می توان دستکاری کرد که خارجی ها را فرومایه، فاقد 
اهلیت حقوقی و انسانی، نماد زشتی، و مصرف پذیر وانمود ساخت.")38(
ترس به صورت معمول حاصل سیاست های غیرانسانی دولت های میزبان 
نشان می  اسناد و شواهد  رفتار های پرخاشگرانه ای شهروندان است.  و 
و  غیرانسانی  های  شیوه  بستن  کار  به  از  حاکی  ها  رویداد  این  که  دهند 
استفاده از زور شدید و غیرقانونی در روند اخراج پناهجویان و مهاجران 

غیرقانونی است.)3۹( 
تبدیل  بیگانه هراسی  ظهور  خوبی  های  مثال  از  یکی  به  جنوبی  افریقای 
گردیده است. یکی از یافته های تحقیق موریس این است که شهروندان 
به دید مجرمان، دالالن موادمخدر و حامالن  را  افریقای جنوبی مهاجران 
بیماری های چون ایدز می نگرند.)40( همچنان به آنها به حیث "طفیلی" 
ربایند،  می  افریقای جنوبی  از شهروندان  را  های شغلی  فرصت  که  های 
دیده می شود. در کشوری که دارای آمار بلند بیکاری است، این به یک 
موضوع بزرگ عاطفی تبدیل گردیده است. چنین برداشتی باعث افزایش 
حمالت و کشتار مهاجران توسط شهروندان افریقای جنوبی گردیده است. 
دیدن مهاجران غیرقانونی به دید انسان های طفیلی منجر به بیگانه هراسی 
می گردد و از این رو آماج خشونت ها قرار می گیرند. بیگانه هراسی در 
قصبات شایع تر است – جایی که آنها را "کویری کویری" می نامند )واژه 

اهانت آمیزی که برای مهاجران افریقایی به کار می برند(. )4۱(
این تنش توسط نگرش های منفی خارجیان و مهاجران در مورد جامعة 
افریقای جنوبی به صورت کل و مردان افریقای جنوبی به صورت خاص 
بیشتر می گردد. تحقیق موریس همچنان بیان می دارد که برخی از مهاجران 
مردان سیاه پوست افریقای جنوبی را انسان های خشن، تنبل و غیره می 

پندارند.)4۲( 
]شهروندان افریقای جنوبی نیز چنین تصوری در مورد مهاجران دارند[ بی 
گمان این تصور عمومی در مورد خارجی ها با حقایق فاصله زیادی دارد. 
به  جنوبی  افریقای  در  مهاجران  اکثریت  که  است  آن  از  حاکی  تحقیقات 
شکل قانونی وارد می شوند؛ آنها برای بازدید از خانواده و دوستان می آیند 
و سپس به کشور شان برمی گردند، آنها دوست دارند برای خدمات پول 
بپردازند؛ و اکثر آنانی که باقی می مانند شغل های شخصی دارند. برخی از 
آنها توسط کارفرمایان شان مورد بهره برداری قرار می گیرند زیرا آنها مایل 
اند در بدل دستمزد پایین تر کار کنند و تحت حمایت اتحادیه های کارگری 
قرار ندارند. مولر به مطالعه ای اشاره می کند که در آن ثابت شده است که 
از  اند و  ایجاد شغل در آفریقای جنوبی گردیده  باعث  کارآفرینان مهاجر 
این طریق سهم خوبی در دورنمای اقتصادی این کشور بازی می کنند.)43( 
مظاهر بیگانه هراسی در افریقای جنوبی، در جا های دیگر جهان نیز مصداق 
مذهبی  نظریات  فرهنگی،  های  ارزش  از  ترس  ها،  مثال  برخی  در  دارد. 
آنها  زیرا  کند  می  تقویت  را  بیگانه هراسی  نیز  بیگانگان  زندگی  شیوه  و 
تهدیدی به نگهداشت هویت های میزبان به شمار می آید. نژادپرستی و 
بیگانه هراسی از جمله عوامل اصلی خشونت های افراطی و تخطی های 
ضروریست  پس  است.  امروز  جهان  نقاط  اکثر  در  بشری  حقوق  آشکار 
که آموزه های اخالقی مسیحیت در حوزه نظریه حقوق بشر مسیحی این 
مسایل را مورد تأمل قرار دهد. در بحث ذیل تالش خواهد شد تا چنین 

نظریه ای به بررسی گرفته شود.

نژادپرستی و حقوق بشر
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• دیدگاه اخالقی	
اخالق بازسازی اجتماعی و تعلیم و تربیه باید توسعه داده شود. تالش برای 
نهاد زدایی از نژاد پرستی در هر شکل مستقیم و غیر مستقیم آن، در واقع 
آغاز بازسازی اجتماعی است. از لحاظ سنتی این تالش ها با معرفی مدل 
"ادغام" به مرحله اجرا در می آیند. اما این راه حل، در جهانی که جوامع 
متنوع در آن در حال افزایش است، همیشه و تحت هر شرایطی امکان پذیر 
نمی باشد. در واقع مدل "ادغام" که در آن اقلیت ها نادیده گرفته می شوند، 

خود اشکال جدید نژاد پرستی و متعاقبا خشونت را در بر دارد.)47(
انتخاب یک "مدل کثرت گرای مبتنی بر مساوات" معقول  به همین دلیل 
تر به نظر می رسد. در یک چنین سیستمی اقلیت ها می توانند به اندازه 
کافی محافظت شوند. در این سیستم منافع ملی و هراس از اقلیت بودن، 
می تواند به طور همزمان مدیریت شود.)48( در یک جامعه متنوع، قانون 
اساسی در حقیقت همان قرار داد بین گروه های اجتماعی است که در کنار 
سایر موضوعات؛ حقوق، وظایف، امتیازات سیاسی و حدود دسترسی به 

منابع را مشخص می سازد.)4۹(
بة ک  نابرابر  از یک سیستم کثرت گرای  انتقال  از طریق  افریقای جنوبی 
سیستم کثرت گرای مبتنی بر مساوات که در آن قانون اساسی نه به عنوان 
یک دیوار در برابر وحدت اجتماعی که به حیث مایة اتحاد بین گروه ها 
انعکاس  از طریق  عمل می کند، به صلح دست یافت. چنین دستاوردی، 
دادن "منشور حقوق" در یک قانون اساسی منسجم انجام پذیرفت. در این 
منشور حقوق، منافع یک جامعه پهناور و همین طور انتظارات گروه های 

اجتماعی موجود در آن، به طور متعادل انعکاس یافته بود.)50( آنچه در 
افریقای جنوبی اتفاق افتاد در هر جامعه آشفتة دیگر نیز ممکن است، زیرا 
هیچ جامعه ای در تاریخ معاصر به اندازه افریقای جنوبی "پیشین" از آن 

ظرفیت بسیار باالی منازعه و جنگ داخلی برخوردار نمی باشد. 
در قضایای نسل کشی، به دلیل غیر اخالقی بودن این عمل و ظرفیت آن 
مسوولیت  المللی  بین  جامعه  منطقوی،  منازعات  ساختن  ور  شعله  برای 
دارد تا برای جلوگیری از آن مداخله کند. اما جامعه جهانی نباید همیشه 
از یک موضع  باید  بلکه در وضعیت های خاص  بیطرفانه  از یک موضع 
جانبدارانه وارد عمل شود. نژادپرستی نهادمند و خشونت هایی مانند نسل 
اصطالح  عقب  در  را  خودش  تواند  نمی  دیگر  قومی  پاکسازی  و  کشی 
"حق تعیین سرنوشت ملتها" پنهان سازد. وقتی جامعه بین المللی از یک 
گروه سرکوب شده حمایت می کند، این حمایت الزاما به معنی توسل به 
یک اقدام جانبدارانه نیست. هنگامی که صلح و آرامش در خطر است و 
اقداماتی مانند تحریم های اقتصادی کارساز نیستند، ممکن حاکمیت دولتی 
که صلح را به خطر انداخته از طریق مداخله بین المللی نقض گردد. در 
تمام قضایی که ایجاب مداخله را می کند، جامعه بین المللی باید تعهد کند 
که کمک هایش بالعموم به بازسازی جوامع نژاد پرست و تقویت فرایند 

کثرت گرایی معطوف می باشد. 
نظر  به  ضروری  ذیل  گامهای  برداشتن  آینده،  در  پرستی  نژاد  محو  برای 

میرسد:
• بازسازی تعلیم و تربیه. تعلیم و تربیه مهم ترین وسیله برای از 	
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صحنه راندن تعصب و رفتار نژاد پرستانه در یک اجتماع شمرده 
می شود. نقل قول گوتستین بیان کننده ارزش تعلیم و تربیه در 

این زمینه است: 
“صلح و ثبات در یک جامعة چند قومی صرف زمانی می تواند 
پایین  سنین  در  اخالقی  رفتار  و  مدارا  آموزش  که  گردد  حفظ 
برای اطفال آغاز شده و این آموزش از طریق مکاتب، مطبوعات، 
سیستم حقوقی، اتحادیه های کارگری و امثال آن در تمام طول 
عمرادامه یابد. بدون اجماع عمومی روی یک سلسله مقررات 
نا  ثبات  با  و  آرام  داشتن یک جامعه  رفتاری،  قواعد  اساسی و 
ممکن است. این قواعد و مقررات باید به طور مداوم به مردم 
این قواعد برجسته ترین های شان می  از میان  گوشزد شوند. 
توانند این ها باشند: صداقت، آمادگی برای کمک به آن هایی 
که در پریشانی به سر می برند، اجرای قانون صرف به وسیله 
دولت و ازین طریق جلوگیری از استفاده خصوصی قدرت، به 
رسمیت شناختن این قاعده که هیچ هدفی حتا “شریفانه ترین 

هدف” نمی تواند یک وسیلة غیر اخالقی را توجیه کند.”)5۱(
• به 	 که  اجتماعی،  هدفمند  ارتباط  و  اختالط  اجتماعی:  اختالط 

با همدیگر  وسیله آن مردم تجارب و سرگذشت های شان را 
شریک می سازند، ترس و تعصب جمعی را کاهش می دهد.

• توسعه: توسعة یک سیستم اقتصادی که در آن سیاست و فعالیت 	
های اقتصادی، ترقی پایدار را فراهم می سازد، از اهمیت خاصی 
برخوردار است. وقتی یک اجتماع ترقی را تجربه می کند، ترس 
در آن اجتماع کاهش یافته و منازعات بالقوه در آن ناپدید می 

شود.)5۲(
• هویت های خودی: توسعه هویت گروه های خودی، بدون باور 	

به برتری نیز مهم است. یک جامعه کثرت گرا باید برای درک 
تنوع و کثرت گرایی به مثابه یک دارایی آموزش داده شود. 

• باید 	 سازی  کلیشه  آور  زیان  اثرات  به  نسبت  سازی:  کلیشه 
حساسیت ایجاد شود.

• بت سازی: یک جامعه باید برای مقاومت در برابر تمایل به بت 	
سازی از یک هویت مشخص و در برابر استفاده تعیض آمیز از 

دستورات مذهبی علیه دیگران، آموزش داده شود.
• برای 	 )سمبولیک(  نمادین  اقدامات  به  توسل  نمادین.  اقدامات 

ترویج مصالحه، از ارزش خاصی برخوردار است. در این زمینه 
گوتستاین به عمل نمادین ویلی برانت، نخست وزیر آلمان بعد 

از جنگ دوم جهانی، اشاره می کند که در مقابل بنای یاد بود 
محله یهودی نشین در وارسا به زانو خم شد. و همین طور در 
یک عمل نمادین دیگر رهبران فرانسه و آلمان، میتران و کهل، از 
میدان جنگ ”وردن“ )جایی که سربازان هردو کشور در جریان 
با هم یکجا دیدار  جنگ جهانی علیه همدیگر جنگیده بودند( 

کردند.)53(
• تمرکز بر دشمنان واقعی یک ملت: این دشمنان، مردمان دیگری 	

نیستند. بلکه چالش هایی هستند که جلو یک ملت ایستاده اند. 
چالش هایی مانند: فقر، ایدز، جنایت، سوء تغذی، فجایع زیست 

محیطی و بیسوادی. 

بیگانه ستیزی و حقوق بشر
اکثر آن چیز هایی که برای محو نژادپرستی مهم اند، برای مدیریت بیگانه 
ستیزی نیز ضروری می باشند. اعالمیه کمیسیون حقوق بشر افریقای جنوبی 
در محکومیت بیگانه ستیزی می تواند مثال خوبی از یک روش مثبت برای 
حل مشکل شمرده شود. من اینجا، به دلیل ارتباط آن با قضیه مورد بحث 

تمام این اعالمیه را ذیال نقل می کنم:
اعالمیه کمیسیون حقوق بشر افریقای جنوبی
نژادپرستی و بیگانه هراسی: نقض حقوق بشر

۱-حرکت مردم در داخل و خارج مرزهای یک دولت و یک اجتماع 
جهانی  جامعه  در  است.  شده  مبدل  مدرن  جوامع  خصیصه  یک  به 
دولت ها دیگر قادر نیستند در انزوا از همدیگر به سر ببرند. حرکت 
مردم فراتر از مرزهای ملی شان، سبب مشکالت فراوانی میان ملت 
مشکالت  این  اصلی  علت  است.  گردیده  مهاجران  و  میزبان  های 
همانا جهل، تعصب و رقابت برای دستیابی به منابع کمیاب می باشد. 
مهاجرت، مشکل امنیت، مدیریت اقتصادی و حاکمیت را برای دولت 

ها افزایش داده است. 
۲-بیگانه ستیزی، نفرت عمیق اتباع یک کشور میزبان نسبت به غیر 
خودی ها است و تبارز دادن چنین نفرتی نقض حقوق بشر محسوب 
می شود. افریقای جنوبی بایست این پیام را به جهانیان ارسال کند، که 
تعصب کور و خصومت نسبت به غیر خودی ها تحت هیچ شرایطی 
در یک  ها  به خارجی  نسبت  کارانه  رفتار جنایت  و  نبوده  پسندیده 

جامعة دموکراتیک قابل تحمل نمی باشد. 
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3-قانون اساسی ما صراحت دارد، که ما به دنبال ساختن جامعه ای 
هستیم که کرامت بشری، دستیابی به مساوات، توسعه حقوق بشر و 
آزادی ها از جمله ارزش های جاودانة آن محسوب می شوند. منشور 
حقوق، برای همه حقوق یکسانی اعطا کرده است. این حقوق عبارت 
اند از: برابری، کرامت بشری، حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی و 

حق مخالفت با بردگی و کار اجباری. 
4-تعهدات بین المللی ما دارای ابعاد حقوقی و اخالقی است. افریقای 
جنوبی معاهدات بین المللی حقوق بشر و معاهدات بشر دوستانه را 
امضا کرده و به طور ویژه به معاهده بین المللی در امور مهاجران و 

پناهجویان متعهد می باشد. 
5-ممکن نیست کسی، به طور قانونی یا غیر قانونی، از حقوق اساسی 
و بنیادی اش محروم ساخته شده و با وی رفتار غیر انسانی صورت 
هیچ  به  بودن شخص،  فاقد وضعیت حقوقی  یا  بودن  بیگانه  بگیرد. 
غیر  رفتار  و  مستبدانه  جنایت  استثمار، خشونت،  تواند  نمی  عنوانی 
انسانی علیه آن شخص را توجیه کند. خارجیانی که در میان ما زندگی 
می کنند باید به طور یکسان از حمایت و مصوونیت سیستم حقوقی 

و قانون اساسی ما بهره مند گردند. 
عمال  ما  کشور  در  ستیزی  بیگانه  شده،  یاد  مقررات  الرغم  ۶-علی 
در حال افزایش است. بدین سان بیگانه ستیزی هنوز داغی بر روی 

ارزش های دموکراتیک ما است، که باید محو گردد. 
7-کنفرانس مشورتی “برنامه عمل” ذیل را برای محو کردن این داغ 

پیشنهاد می کند:
• مختلف 	 های  نهاد  آن،  مظاهر  و  ستیزی  بیگانه  با  مقابله  برای 

دولتی باید با همدیگر به طور هماهنگ اقدام کنند. 
• سیاست های پناهندگی باید واضح، به هم پیوسته و قابل اجرا 	

باشند. مهمتر از آن این سیاست ها باید انعکاس دهنده تعهدات 
حقوقی و بین المللی افریقای جنوبی باشد. 

• افریقای جنوبی باید برای امضای “کنوانسیون بین المللی حمایت 	
از حقوق کارگران مهاجر و خانواده های شان” و همین طور 
معاهدات  این  کند.  اقدام  آن  به  مرتبط  معاهدات  امضای  برای 
افریقای جنوبی به رعایت استاندارد  باید به عنوان نشانة تعهد 
به  کشور،  این  مقیم  گان  بیگانه  به  ارتباط  در  المللی  بین  های 

امضا برسند. 
• ناآگاهی 	 و  پلیس  و  مهاجرت  ادارات  در  فساد  بیکاری،  فقر، 

عنوان عوامل  به  بیگانگان در کشور،  اهمیت حضور  به  نسبت 
ترغیب کنندة مظاهر بیگانه ستیزی باید ریشه کن شوند. همین 

طور حقوق و وظایف بیگانگان باید مورد مالحظه قرار گیرد. 
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• درباره 	 رسانی  معلومات  و  دهی  آگاهی  سراسری  کمپین  یک 
بیگانه ستیزی و نژادپرستی باید راه اندازی شود.

• کارمندان ادارات دولتی باید در مورد نژادپرستی، بیگانه ستیزی، 	
سیاست های عملی و نظری مهاجرت، حقوق بشر بین المللی و 
روش های بشر دوستانه آموزش داده شوند. همین طور در باره 
وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور هایی صادر کننده مهاجر به 

افریقای جنوبی باید آگاهی داده شود. 
• شهروندان افریقای جنوبی باید به رعایت ارزش های فرهنگی 	

قاره افریقا که بخشی از آن مهمان نوازی و همبستگی با دیگران 
است، ترغیب شوند.

• گروه 	 یک  همکاری  با  جنوبی  افریقای  بشر  حقوق  کمیسیون 
اجرایی متشکل از وزارت های داخله، عدلیه و وزارت امنیت 
این  تطبیق  چگونگی  از  نظارت  برای  والیات،  مصوونیت  و 

پیشنهادات گماشته شود. 
موارد فوق بیانگر یک برنامه عمل فوق العاده علیه بیگانه ستیزی است، که 

استفاده آن در سایر نقاط جهان نیز خالی از ارزش نخواهد بود. )54(
حاال سوال اصلی این است، که آیا حقوق اجتماعی-اقتصادی تضمین شده 
قانونی اعطا  باید به طور یکسان برای مهاجران غیر  نیز  در قانون اساسی 
شود؟ در پاسخ به این سوال، به طور مشخص در مورد افریقای جنوبی، 
از حقوق  باید  استثنایی  بدون هیچ  بیگانگان  که  دارد  اظهار می  ترسه  پیه 
به  یاد شده  که حقوق  دلیل  این  به  گردند.  برخوردار  اجتماعی-اقتصادی 
طبیعت حقوق بشر تعلق دارد، و تمام انسان ها فقط به خاطر انسان بودن 

مستحق آن اند. اگرچه ازین واقعیت نمی توان چشم پوشی کرد، که افریقای 
جنوبی تاهنوز قادر نیست چنین حقوقی را حتا برای شهروندان خودش هم 
به طور کافی فراهم سازد. بخش بزرگی از شهروندان این کشور بیکار اند. 
تعداد زیادی درین کشور بی خانمان هستند و قسمتی از مردم در زاغه ها 
زندگی می کنند. همین طور بسیاری از کشور هایی که بیگانه ستیزی در آنها 
حاکم است، با مشکالت تقریبا مشابهی سردچار اند. اما روی هم رفته هر 
کشوری که توانایی فراهم کردن حقوق اجتماعی-اقتصادی را داشته باشد، 
یقینا این حقوق باید شامل حال بیگانگان و خارجیان نیز گردد. اما در کشور 
هایی که قادر به فراهم سازی این حقوق نیستند، موضعگیری شخصی من 
این است که در آن باید بجای تمرکز بر نژاد و قوم، فقط “شهروندان” نسبت 
البته این موضع گیری من بر این  به “غیر شهروندان” ترجیح داده شوند. 
اصل اخالقی استوار است:انجام یک عمل ممکن و معقول در یک وضعیت 

مشخص با تمام پیچیده گی هایش.

نتیجه گیری
به نظر میرسد نژاد پرستی و بیگانه ستیزی برای مدتی بیشتری دارای پژواک 
اخالقی، سیاسی و جامعه شناختی خواهد بود. باید بخاطر داشته باشیم که 
نتواند اخالق مدارا  اگر  تربیه  تعلیم و  این دو مشکل،  با  فرایند مقابله  در 
و اشتیاق احترام به دیگران را بوجود بیاورد، هیچ اهمیتی نخواهد داشت. 
مدارا و احترام نیز اگر ما را به شناخت حقوق مان کمک نکند هیچ اهمیتی 
اال  کرد،  نخواهد  مشکل  حل  برای  کمکی  نیز  حقوق  طور،  همین  ندارد. 
اینکه به طور موثر و قانونی به منظور محافظت و توانمند سازی قربانیان 

نژادپرستی و بیگانه ستیزی بکار بسته شود. 
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در حوزه فرهنگی ما، بخشهای مختلف فلسفی با شیوه ها و شگردهای گوناگون 
مطرح شده اند بدون آنکه مفهوم شگرد و متود مثال در علوم مثبته معاصر مورد 
سوال و تعمق قرار گرفته باشد. این ناآشنایی با پدیده متود در حوزه فلسفه 
شناخت سبب یک سرگردانی و بیراهه گی در این حوزه شده است. در حالیکه 
پدیدارهای  با  رابطه  در  متودیک  بنیادی  تحول  نتیجه یک  معاصر  مثبته  علوم 
ما اصال مطرح  معاصر  فلسفی  گفتمان  در حوزه  بنیادی  تحول  این  شناختند، 
نشده است. مسائل اصلی فلسفه شناخت معاصر مربوط به یک تحول و تغییر 
پارادایمی بنیادی در این حوزه می شود که به آن "انقالب کوپرنیکی کانت" 

نام نهاده اند. 

بدون تعمق روی این تغییر پارادایم راه یافتن به سوال های اساسی، اپیستمولوژی 
معاصر ناممکن است. این تغییر پارادایم روی اولویت طرح تئوریتکی ذهنی در 
تقابل با محتواهای شهودی و تجربی استوار است. در واقع بحث روی دیدگاه 
فلسفی متفکران بزرگ مثل کارل پوپر، آلبرت آنشتین بدون در نظرداشت این 
تغییر پارادایم کانتی امکان ندارد. فلسفه شناخت قبل از کانت را می توان به 
عنوان ریالیسم ساده گرا )naïve realism( قلمداد کرد. با وجود که در این 
حوزه دیدگاه الیپنیتز یک استثناء است. این رئآلیزم ساده گرا در مرحله بعدی 
نتیجه نادیده گرفتن عمیقترین مقطع ها و تغییرهای پارادایم در حوزه فلسفه 

شناخت است.

قابلیت  که  استاد سمندر غوریانی  آقای  نظریات  ما  فلسفی  گفتمان  در حوزه 
آکادمیک او چیز تثبیت شدة است، مربوط میشود به »رئآلیزم ساده گرا« یا آنچه 
کارل پوپر« تجربه گرایی ساده گرا« )naïve empericism( می نامد. در این 
دیدگاه مغلق ترین مسائل اپیستمولوژی معاصر با الگو ساده انعکاس واقعیت 
در ذهن، یا تکوین روند شناخت از طریق انعکاس داده های حسی و تجربی 
کوششی  فلسفی  دیدگاه  این  در  بعالوه  شود.  می  توضیح  و  توجیه  ذهن  در 
موجود است که مسائل اساسی فلسفه شناخت معاصر را از طریق مقوله های 

عقل و شهود
تاملی روی فلسفه شناخت، در رابطه با "انقالب کوپرنیکی کانت"

مسعود راحل
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»مقوالت  اولیه«،  »مقوالت  معقول«،  و  عاقل  »اتحاد  مثل  وسطایی  قرون  کهنه 
ثانویه«، »صورت و ماهیت« وغیره توضیح و توجیه کند. در حالیکه اکثر مسائل 
فلسفه شناخت معاصر در این حوزه مقوله ای اصال قابل ترجمه نیست. فلسفه 
شناخت معاصر این حوزه مقوله ای را که در کلیت آن ارسطویی است پشت 
سر گذاشته است. اگر ما قادر هم شویم که مثال »اتحاد عاقل و معقول« را به 
اثبات برسانیم، این اثبات هیچ مشکلی را در حوزه فلسفه شناخت معاصر حل 

نمی کند. 

»فلسفه  نام  به  ای  فلسفه  که  است  استوار  باور  این  روی  برخورد  شیوه  این 
اسالمی« در رابطه با راه حل مشکل شناخت پیشنهادات بهتری از فلسفه غرب 
دارد. این شیوه برخورد یک شیوه برخورد مضحک ایدئولوژیکی است که نه 
تنها مشکلی را در حوزه فلسفه شناخت حل نمیکند بلکه مانع طرح سوال های 
»اتحاد  پایان رساله  آقای سمندر غوریانی در  زمینه می شود.  این  اساسی در 

عاقل و معقول در آثار مالصدرا« می نویسد:

 »این جرات حکیمانه مالهادی سبزواری بود که حکمت را از این بن بست 
نجات داد و افق های تازه و نوینی را در جلوی ما گشود. حال آنکه در غرب 
بند  تا هنوز هم در  ایم فیلسوفان  چنانکه در مثال راسل و آنشتاین برشمرده 

همان صورت عاقل و معقول گیر کرده اند.«

روحانی حاجی  درگاه  به  مشترکا  باید  آنشتاین  آلبرت  و  راسل  برتراند  یعنی 
مالهادی سبزواری رجوع کنند تا بتوانند مشکالت فلسفی خود را حل کرده 
باشند. یک آشنایی ساده با نوشته های آلبرت آنشتاین به ما میرساند که »صورت 
عاقل و معقول« در تئوری شناخت آنشتین اصال نقشی بازی نمی کند. برعکس  
یک قرائت ساده ی نوشتارهای آقای غوریانی نشان می دهد که خود ایشان در 

بند »عاقل و معقول« گیر کرده اند. 

با پدیده شناخت  انعکاس در رابطه  تئوری  آقای غوریانی  در دیدگاه فلسفی 
توجیه و تاکید می شود. این تئوری در فلسفه شناخت یک الگوی تازه و نوین 
آغاز رساله  آقای غوریانی در  الگوی تجربه گرایی کهنه است.  بلکه یک  نه، 

»اتحاد عاقل و معقول« در آراء مالصدرا، راسل و آنشتاین می نویسد:

یا  و  ذهن  در  واقعیت  انعکاس  همان  شناخت  که  آوردیم  پیش  یاداشت  »در 
فلسفه  و  به حکمت  ناآشنا  پندار  به  است.  العقل«  فی  الشئی  »حصول صورة 
چنین می آید و می نماید که ذهن چیزی به غیر از همان انعکاس واقعیت در 
ذهن است و عقل هم سوای صورتی است که در عقل حاصل آمده است. مگر 
انعکاس یافته در  واقعیت امر غیر از این است و ذهن غیر از همان واقعیت 
آن و هم سوای همان صورت حاصل در عقل چیز دیگری نیست و این هر 
دو وحدت دارند نه آنکه توحید یافته باشند، و این را »اتحاد عاقل و معقول« 

عبارت می کنند.«

انعکاس واقعیت در ذهن  تنها توضیح شده که شناخت  نه  پاراگراف  این  در 
است، بلکه خود ذهن هم چیزی جز از واقعیت انعکاس یافته در آن نیست. و 
باز هم ادعا شده که عقل هم سوای همان صورت حاصل شده در عقل چیز 
دیگری نیست. از این پاراگراف می توان استنباط کرد که عقل و ذهن سوای 
واقعیت انعکاس یافته در آنها ماهیت دیگری ندارد. آیا در این پاراگراف ماهیت 
مستقل عقل و ذهن انکار نمی شود؟ آیا در این پاراگراف عقل در واقعیت، 

سوژه در ابژه ادغام نمی شود؟

در رساله دیگری آقای غوریانی از ماّدیون انتقاد می کند که »به ذهن مستقل از 
نفس قائل نیستند.« در پارگراف باال عقل در رابطه با واقعیت بیرونی در یک 
موقف کامال انفعالی قرار می گیرد، ولی در جمله بعدی آقای غوریانی از »عامل 

شناسایی« حرف میزند.
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شده  انعکاس محض خالصه  انفعالی،  کیفیت  یک  به  که  عقلی  خوب! 
باشد نمی تواند »عامل« پنداشته شود. از »عامل شناسایی« یا »سوژه« می 
توان در رابطه با فلسفه کانت یا هگل حرف زد که در آن ذهن به عنوان 
انعکاس  و  گیرد  قرارمی  بیرونی  واقعیت  مقابل  در  عامل خودبنیاد  یک 
تفسیرهای  به  زمینه  این  در  غوریانی  آقای  نیست.  واقعیت  این  محض 
مالهادی  فلسفه  از  مطهری  تفسیرهای  کند.  می  اشاره  مطهری  مرتضی 
شده  نشر  منظومه«  مبسوط  »شرح  عنوان  تحت  جلد  سه  در  سبزواری 
که  شود  می  روشن  کامال  ما  برای  تفسیرها  این  اول  قرائت  در  است. 
شناخت  فلسفه  حوزه  در  انعکاس  تئوری  از  کوشیده  مطهری  مرتضی 
فراتر رفته و به اپیستمولوژی معاصر تّقرب پیدا کند. ولی این » تّقرب« در 
رابطه با الگوهای قرون وسطایی فلسفه به اصطالح اسالمی ممکن نیست. 

مقایسه برخی از پاراگراف های این تفسیرهای مطهری در رابطه با گفته 
قبلی آقای غوریانی می تواند به موضوع روشنی بیندازد. مرتضی مطهری 
در جلد دوم کتاب »شرح مبسوط منظومه« صفحه 4۱0 می نویسد: »در 
اینجاست که باید گفت چقدر ساده اندیشند این بیچاره هایی که اصال 
ذهن را نشناخته اند و خیال می کنند کار ذهن فقط کار یک آیینه است که 
تنها عالم بیرون را منعکس بکند، یعنی در واقع معتقد به »تنازل« هستند 
به جای »تعالی« و غافل اند از اینکه این کار حیرت انگیز ذهن است که 
اینهمه مفاهیم متعدد را انتزاع می کند از چیزی که خود ذهن می داند که 

یک واقعیت بیشتر نیست«.

آیا این داوری آقای مطهری رّد ادعای آقای غوریانی نیست؟ 

به بعضی از پارگراف های بعدی آقای مطهری در این زمینه توجه کنیم:

»شرح مبسوط منظومه« جلد سوم، صفحه ۲78 »البته در این میان افرادی 
هستند که اصال عقلشان به این حرفها نمی رسد. آنها از همه جزمی تر هم 
حکم می کنند. خیال می کنند همین قدر که گفتند هر چه در عالم عین 
است در ذهن منعکس می شود و کار ذهن فقط این است که خارج را 
در خود منعکس می کند، ولی واقعیت غیر از این است. آنها اصال مسئله 

شناخت را نفهمیده اند و به نحوه کار ذهن پی نبرده اند«.

در هر سه جلد »شرح مبسوط منظومه« می توان به پاراگراف های زیادی 
از این دست برخورد کرد. اما یک گفته مطهری در جلد سوم می تواند 
به دیدگاه اپیستمولوژی معاصر نزدیک باشد. مطهری در جلد سوم این 

اثر صفحه ۲80 می گوید: 

»نه تنها همه تصّوراتی که در ذهن است مستقیما از خارج نیآمده، بلکه 
همه تصدیقات و استدالالتی هم که ذهن انجام می دهد مستقیما از خارج 
نیآمده است. اتفاقا طرز عملکرد و فعالیت ذهن همیشه همآهنگ با خارج 
نیست…. معذالک شناخت با آن صورت می گیرد. جریان ذهن و خارج 
گاهی معکوس یکدیگر است، یعنی خارج به یک نحو جریان پیدا می 
کند و ذهن در جهت معکوس عمل می کند و با اینکه در جهت معکوس 

عمل می کند شناخت همین عین واقعی هم صورت می گیرد".

تنها  نه  و  گیرد  می  قرار  شهود  مقابل  نقطه  در  ذهن  پاراگراف  این  در 
انعکاس جهان خارجی نیست، بلکه تصدیقات و استدالالت آن بر ضد 
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باز هم در همان  این تفسیرهای مطهری  جریان خارجی قرار می گیرد. ولی 
حوزه الگویی "معقوالت ثانیه" باقی می ماند و جهش اساسی فلسفه شناخت 
معاصر را درک نمی کند. با آن هم تثبیت یک رابطه معکوس بین جریان ذهنی 
معلوم  آخر  تا  ولی  است.  قدر  قابل  و  مهم  زمینه  این  در  خارجی  جریان  و 
نیست که این قضاوت، قضاوت خود مطهری است در رابطه با برداشتهای او 
از فلسفه غرب، یا اینکه این نظریه در فلسفه مالصدرا و یا مالهادی سبزواری 

هم موجود است؟

در نوشته های آقای غوریانی همچنان مقایسه ای بین دیدگاه های مالصدرا و 
مالهادی سبزواری از یکطرف و فلسفه هگل، فیشته و شلینگ از طرف دیگر 

صورت می گیرد.

در  واقعیت  انعکاس  بعنوان  شناخت  الگوی  با  را  فلسفی  نوشتار  یک  ما  اگر 
نظریات  فیشته و شلینگ، چون  به  نه  به هگل می رسیم  نه  کنیم،  آغاز  ذهن 
ایده آلیسم آلمانی در رابطه با فلسفه شناخت رّد تئوری انعکاس است. جالبتر 
از همه اینکه آقای غوریانی در رساله "وجود ذهنی مالصدرا و اپیستمولوژی 
مارکسیزم"، تئوری انعکاس را قسما نفی می کند و می نویسد: "اینکه واقعیت 
در ذهن انعکاس می کند تمام مطلب نیست". آیا بین این گفته آقای غوریانی و 
گفته قبلی او یک تناقض بنیادی وجود ندارد؟ در این رساله او تئوری انعکاس 
را به ماّدیون رتباط می دهد و از آن انتقاد می کند: "اگر شناخت همان انعکاس 
واقعیت عین در ذهن باشد، ما باید در تابستان لباس تابستانی بپوشیم". باز هم 
بین این ادعا و ادعای قبلی آقای غوریانی یک تناقض بنیادی موجود است که 
تا آخر حل نمی شود. ایشان در این زمینه باز هم می نویسند: "آنچه در ذهن 

وجود پیدا می کند شبح اشیاء است نه ماهیت اشیاء". 

قائل است.  نامد فرق اساسی  او ماّدیون می  آقای غوریانی بین خود و آنچه 
در آغاز رساله "وجود ذهنی مالصدرا و اپیستمولوژی مارکسیزم" می نوسید: 
»حصول  بر  من  و  بودند  ذهن  در  واقعیت  انعکاس  مدعی  شوروی  "استادان 

صورة الشئی فی العقل« تاکید می ورزیدم."

یعنی  است.  ماهیت  و  تفاوت صورت  روی  تاکید  اینجا  در  که  میرسد  بنظر 
ماهیت اشیاء در ذهن انعکاس نمی کند، بلکه صورت اشیاء. از لحاظ تاریخ 
ارسطو   )morphé( مورفه  مفهوم  ترجمه  مفهوم صورت  بدون شک  فلسفه 
 )hylé( و ماده یا محتوی )morphé(است. این ارسطو بود که بین صورت

فرق می گذاشت. شناخت یعنی نقش بستن صورت اشیاء در ذهن.

این همان مباحثه قدیمی صورت و هیولی است که هیچ ارتباطی با اپیستمولوژی 
معاصر ندارد.

*  *  * 

با  رابطه  در  فلسفی  بنیادی  عطف  نقطه  کانت  فلسفه  شدیم  یادآور  چنانکه 
را  عطف  نقطه  این  باشد.  می  معاصر  مثبته  علوم  در  شناخت  روند  توضیح 
»انقالب کوپرنیکی کانت« نام نهاده اند. در این دیدگاه شناخت نتیجه انعکاس 
واقعیت در ذهن نه، بلکه روند شناخت علمی نتیجه مداخله و دستبرد عقلی در 
محتواهای شهودی و تجربی است. در این دیدگاه رابطه عقل و شهود معکوس 
انفعالی قلمداد  قلمداد می شود که در آن عقل عنصر فعال و گستره تجربی 
می شود. کتاب »سنجش خرد ناب« کانت توضیح یک سیستم فلسفی نه، بلکه 
توضیح یک متود فلسفی است. یعنی توضیح متود شناخت در علوم مثبته از 
دیدگاه بازاندیشی فلسفی. در این نوشتار باید از کارل پوپر و آلبرت آنشتاین 
دو متفکر بزرگ در حوزه شناخت به صورت مفّصل نقل قول کنیم. چون در 

»انقالب کوپرنیکی«  ماهیت اصلی  میتوانیم  متفکر  این دو  با گفته های  رابطه 
کانت را درک کنیم. 

کانت«  کوپرنیکی  »انقالب  مورد  در  ابطالها«  و  »حدسها  کتاب  در  پوپر  کارل 
می نویسد: » آنچه مسوول و جوابگوی نظریه های ما است نه این داده های 
حسی، بلکه عقل خود ما و ساختمان دستگاه گوارش ذهن ما است. طبیعت، 
بدانگونه که آن را با نظم ها و قانون هایش می شناسیم، بصورت عمده مسوول 
از جذب کردن و تنظیم بخشیدن به فعالیتهای عقل و ذهن خود ما است. با 
از  را  قوانین خود  »عقل  این نگرش  از  کانت  انگیز خود  صورتبندی شگفت 
طبیعت استخراج نمی کند، بلکه آنها را بر طبیعت تحمیل می کند، این فرمول 
اندیشه ای را خالصه می کند که خود کانت مفتخرانه انقالب کوپرنیکی خود 
نامیده است. بدان صورت که کانت آنرا بیان کرده کوپرنیکوس چون دریافت 
که با فرض افالک گردنده هیچ پیشرفتی نخواهد شد، با اتخاذ وضع تازه مانع 
پیشرفت را ازمیان برداشت: چنان فرض کرد که آسمان نیست که بر گرد ما که 
خودرا ساکن می پنداریم گردش می کند، بلکه گردنده ما هستیم و آسمانها و 
افالک بر جای خود ایستاده اند. کانت می گوید که به طریق مشابهی بایدمساله 
کننده گان  ما مشاهده  این نگرش که  از  باید  ما  شناخت علمی حل شود… 
منفعل و بی اثریم و باید منتظر آن به مانیم تا طبیعت نظم خود را بر ما تحمیل 
کند دست برداریم و بجای آن باید پیرو این نظر باشیم که با هضم کردن داده 
های حسی نظم و قوانین عقل خود را بر طبیعت تحمیل می کنیم… کانت با 
تاکید بر نقشی که با وسیله شخص ناظر و مشاهده کننده و پژوهنده و نظرساز 
ایفا می شود، نه تنها بر روی فلسفه از خود بر جای گذاشت، بلکه بر روی 
فیزیک و جهان شناسی اثر محوناشده نی از خود برجای گذاشت. بدین ترتیب 
فضا و جوی از اندیشه کانتی فراهم آمد که بدون آن نظریه های آنشتاین و بور 
غیرقابل دریافت و تصور می ماند، و میتوان گفت إدینگتُن از بعضی جهات، 
پیش از خود کانت کانتی بوده است. حتا کسانی که، همچون خود من، نمی 
توانند در سراسر راه پیرو کانت باشند، می توانند این نظر وی را بپذیرند که 
شخص آزماینده نباید منتظر آن بماند که چه وقت طبیعت میلش بکشد و اسرار 
خود را بر او کشف کند بلکه خود باید طبیعت را در معرض پرسش قراردهد. 

او باید در پرتو شک ها و حدس ها و الهام های خود طبیعت استنطاق کند."

معاصر سوال روی  مثبته  علوم  متود  در  که  میشود  توضیح  پاراگراف  این  در 
داده  »استنطاق«  بلکه سوال روی  نه،  لوح ذهن  در  داده های حسی  انعکاس 
های حسی در پرتو حدس ها ، شک ها و نظریه ها است. مفهوم اساسی در 
این پاراگراف، یعنی مفهوم »استنطاق« یک الگوی بنیادی فلسفه شناخت کانت 
است. فلسفه شناخت کانت عبارت است از اولویت بخشیدن به خودانگیختگی 
عقل در رابطه با محتواهای شهودی، حسی و تجربی. کانت نقش محتواهای 
تجربی را در روند شناخت نادیده نمی گیرد، ولی در این دیدگاه اولویت تجربه 

نقص می شود.

شناخت از طریق تجربه محض ناشی نمی شود بلکه از طریق استنطاق تجربه 
خرد  "سنجش  کتاب  در  کانت  عقل.  تیوریک  های  سوال  و  عقل  طریق  از 
با متود استنطاق در محاکمه مقایسه می کند. او  ناب" شیوه تحقیق علمی را 
در این کتاب می نویسد )B XIV(: “هنگامی که گالیله گویهای خود را که 
قبال وزنشان را تعیین کرده بود از سطح شیب وار فرو غلطانید، یا هنگامی که 
توریلچی هوا را وادار کرد وزنی را که او خود از پیش مطابق وزن ستون معینی 
از آب تعیین کرده بود حمل کند، یا در زمان نزدیکتر هنگامی که شتال فلزها 
را با اکسیدها و اکسیدها را دوباره به فلزها تبدیل کرد به این ترتیب که چیز 
افزود، برای پژوهنده گان طبیعی  از آنها کاست و دوباره آنرا بدانها  معین را 
مکاشفه پرفروغ حاصل گشت ایشان دریافتند که خرد فقط آن چیزی را می 
بیند که خود بر طبق طرح خود خلق می کند، ایشان دریافتند که خرد باید با 
اصل های داوری های خود و طبق قانون های ثابت پیش رود و طبیعت را ملزم 
سازد که به پرسش های او پاسخ گوید... خرد باید اصل های خود را که فقط 
پدیدارهایی که با آنها تطابق داشته باشند می توانند اعتبار قانون بیابند، در یک 
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دست داشته باشد و آزمایش را که خرد بر پایه همان اصل ها براندیشیده است 
البته برای آنکه بوسیله  در دست دیگر و بدین ترتیب به سوی طبیعت رود: 
گذارد  می  که  دبستان  شاگرد  یک  کیفیت  در  نه  ولی  شود،  آموزانده  طبیعت 
هرآنچه آموزگار می خواهد بدو بیآموزاند، بلکه برعکس، در کیفیت یک قاضی 
رسمی که شاهدها را ملزم می سازد که به پرسش هایی پاسخ گویند که او خود 

در برابر ایشان می نهد”.

می بینیم که کانت تا چه اندازه روی نقش فعال پژوهنده و محقق در رابطه با 
بررسی پدیده های طبیعی تاکید می کند. ولی بازهم سوال روی چگونه ای 
استدالل های کانت در این زمینه مطرح است. برای فهمیدن سوالها و استدال 
لهای کانت در این زمینه در مرحله اول باید پرسید که متود شناخت علمی در 
علوم مثبته معاصر چه است؟. مثال امروز “ساینس” ثبوت کرده که جهان مادی 
از اتومها تشکیل شده اند. مگر آیا اتومها در جهان شهودی وتجربی موجود 
هستند که در ذهن ما منعکس شوند تا ما متوجه شویم که جهان مادی از اتومها 

تشکیل یافته اند؟

از میالد  قبل  یونانی 4۶0  فیلسوف  از طریق دیموکریت  اول  بار  اتوم  تئوری 
بوجود آمد. دیموکریت از طریق استنتاج منطقی استدالل کرد که اگر ما ماده 
را تقسیم و بازهم تقسیم کنیم باالخره باید به یک واحد تقسیم ناپذیر برسیم. 
او این واحد تقسیم ناپذیر را اتوم نام داد. از دیدگاه اپیستمولوژی معاصر طرح 
آزاد و استداللی ذهن انسان است و در رابطه با استنباط منطقی او. متود شناخت 
روند  ما  اگر  یعنی  است.  استوار  تجربه  بر  تئوری  تقّدم  روی  معاصر  علمی 
متداول آزمایش علمی را در نظر بگیریم می بینیم که در این روند در مرحله 
اول تئوری طرح می شود، در مرحله دوم این تئوری در روند آزمایش علمی 
تائید ویا تکذیب می شود. مثال تئوری نسبیت آنشتاین  با آزمایش  در رابطه 
اثبات  به  آزمایش  طریق  از  بعد  سال  ده  ولی  شد  طرح  بیست  قرن  آغاز  در 
رسید. تئوری نسبیت آنشتاین به مسائل کلی و حتا کیهانی ارتباط می گیرد. 
مگر آنشتاین از طریق تماشای ستاره ها به تئوری نسبیت رسیده است؟ متود 
استوار است.  بر محتواهای تجربی  تئوری  تقّدم  معاصر روی  اکتشاف علمی 

آنشتاین به این مسئله اشاره کرده که آنچه قابل مشاهده است در شعاع تئوری 
قابل مشاهده است. یعنی در متود علمی معاصر پدیده های طبیعی از طریق 
سوال های تئوریتیکی مورد »استنطاق« قرار می گیرند. از دیدگاه کانت تئوری 
طرح پیشینه خرد ناب است. روند اکتشاف علمی آزمایش تئوری در گستره 
تجربی و شهودی است. آنشتاین در کتاب “جهان بینی من” تئوری را: “اختراع 
آزاد ذهن انسان” تلقی می کند و متود علمی را عبارت از “مشاهده فرایندهای 
طبیعت در شعاع تئوری” میداند. اتفاقا دیدگاه آنشتاین باوجود انتقادات زیاد، 

نزدیکی عجیبی با دیدگاه های کانت دارد.

 او در کتاب “فیریک و واقعیت” می نویسد: “در اینجا معمایی پدید می آید که 
در همه اعصار مغزهای پژوهنده را به تاّمل برانگیخته است. چگونه ریاضیات، 
که خود به هر صورت زاده فکر آدمی و مستقل از تجربه است می تواند چنین 
درخور و زیبنده اجسام واقعی باشد و به خواص اشیاء واقعی دست یابد”. این 
سوال آینشتاین درحقیقت سوال اصلی کانت در رابطه با پدیده شناخت است. 
آنشتاین مثل کانت منکر عامل تجربه و شهود در فرایند اکتشاف علمی نیست، 
نظریات  هستند.  مشاهده  قابل  تئوری  شعاع  در  تنها  محتواهای شهودی  ولی 
آنشتین روی چگونگی طرح تئوری روی آن الگویی استوار است که کانت به 
آن “سنجش خرد ناب” می گوید. مثال به این گفته آنشتاین در کتاب “فیزیک 
و واقعیت” توجه کنید: “سرشت همه تفکرات ما بازی آزادانه با مفاهیم است. 
را توجیه می کند وسعت دیدی است  مفاهیم  با  آزادانه  بازی  این  چیزی که 
که به کمک این بازی نسبت به تجربه های حسی حاصل می شود. در زمینه 
“سنجش خرد ناب” و طرح آزاد تئوری از طریق “خرد ناب” می توان از این 
کتاب آنشتاین که مهمترین اثر او در حوزه شناخت است نقل قول های زیادی 
آورد. مثال صفحه ۲۹ همان کتاب “تفکر به معنی دقیق چیست؟ پدیدار شدن 
تصویرهای حافظه در پی دریافت تاثرات حسی تفکر نیست. اگر این تصویرها 
زنجیره ای را بسازند که هر جزء آن جزء دیگری را به یاد آورد بازهم تفکر 

نیست”.
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آنشتاین در صفحه ۶۹ این اثر می نویسد:” فیزیک یک دستگاه فکری منطقی 
در حال تکامل است که شالوده آن را نمی توان چکیده ای شمرد که بر روش 
ابداع و آفرینش آزاد می  استقرایی از تجربه به دست آمده باشد بلکه از راه 

توان به آن رسید”.

این گفته آنشتاین شالوده های نظری فیزیک معاصر از طریق متود استقرا به 
اکتشاف  “منطق  کتاب  پوپر در  ای است که کارل  نظریه  نیآمده است،  دست 
تقّدم  روی  هم  پوپر  شناخت  تئوری  برد.  می  نام  تاکید  به  آن  از  علمی” 
  » That:تئوری بر محتوای تجربی استوار است. او در این کتاب می نویسد

observation is observation in the light of theories «

از  انتقاد  با  پوپر  کارل  است.  تئوری  در روشنایی یک  پس مشاهده، مشاهده 
استقرایی  سازی  عمومیت  طریق  از  علمی  شناخت  که  کهنه  گرایان  تجربه 
)Inductiv generalisation( در رابطه با محتوای تجربی بوجود نمی آید. 

او در فصل »تئوری و تجربه« این کتاب می نویسد

منطق  به  معتقد  گرا  ساده  گرایان  تحربه  موقعیت  از  واقعی  موقعیت  “بنابرآن 
استقرایی اعتقاد دارند فرق می کند. او فکر  می کند که ما با انباشتن و نظم دادن 
به داده های تجربی آغاز می کنیم، و بدین وسیله می توانیم از نردبان علم باال 
برویم یا اگر از یک زبان شکلی استفاده کنیم، اگر ما بخواهیم به دانشی شکل 
بدهیم باید گزاره های پروتو کلی را جمع آوری کنیم؛ اما جمع آوری چنین 
گزاره هایی هر قدر غنی هم باشد نمی تواند به علم بینجآمد. “ساینس” به یک 

دیدگاه نظری ضرورت دارد، و به پروبلم های تئوریتیکی”. 

کارل پوپر در رابطه با فرایند اکتشاف علمی می نویسد:

ارائه می کند. آزمایشگر  برای آزمایشگر  را  “تئوریسین سوال های مشخصی 
کوشش می کند که جواب های مشخصی را به این سوال ها ارائه کند و سوال 

های دیگر را نادیده می گیرد...”

او می کوشد که آزمایش خود را در رابطه با این یک سوال مشخص بکار گیرد. 
در این رابطه باید به این مسئله تاکیدا اشاره کرد که از دیدگاه کانت، پوپر و 
در  تجربی  محتواهای  و  است.  ناب”  “خرد  پیشینه  طرح  یک  تئوری  آنشتین 

روشنایی این تئوری مورد سوال و استنطاق قرار میگرند.

نتیجه  تنها  نه  علمی  شناخت  روند  که  گرفت  نتیجه  باید  باال  تفسیرهای  از 
با بدیعت  نتیجه تعارض عقل  انعکاس واقعیت بیرونی در ذهن نیست، بلکه 

های شهودی.

مثال در بدیعت شهودی زمین هموار به نظر می آید، ولی در رابطه با تصور 
این واقعیت که زمین مدّور است عقل در تعارض با بدیهت شهودی قرارمی 
گیرد. اصال از دیدگاه گوستاو باشالر فیلسوف فرانسوی فرایند اکتشاف علمی 
کیفیتی ضد شهودی دارد )contra-intuitive(. این نوشتار را با یک گفته 

باشالر خاتمه می دهم:

"هر حقیقت تازه بر ضد بدیهیت قبلی بوجود می آید و هر تجربه تازه بر ضد 
داده حسی بی واسطه است". یعنی از دیدگاه باشالر بدیهیت شهودی مانع روند 

اکتشاف علمی است. 
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پاتریس  قتل  سال  پنجاهمین  مناسبت  به  جستاری 
لومومبا1صدراعظم منتخب کانگو

نجیب روشن
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جابجایی  با  که  بود  خود  روی  بر  کاخی  لنگر  شاهد  کانگو  رودخانة  ساحل 
ساکنانش پیام دگرگونی سیمای این سرزمین پهناور از همین بنا، با جسارت 
کانگو سپرده شد.  مغموم  قلب خلق  بر  و  بشریت  ناشنوای  در گوش  بینظیر 
این قصر اقامتگاه خانوادة سلطنتی بلجیم بود؛ اما درست از همین کاخ در سی 
جون ۱۹۶0 پاتریس لوممبا با قرائت بیاننامة انقراض استعمار در سرزمینش با 
سرعت برقآسای در صدر تحوالت سیاسی جهان آن روز قرار گرفت و با همان 
سرعت، این بنا به »کاخ ملت« نام عوض کرده و به مقر پارلمان کانگوی تازه 

به استقالل رسیده مبدل شد.

پادشاه بلجیم بادوای اول۲ به تاریخ 30 جون ۱۹۶0 نه به عنوان صاحب خانه 
که در زمرة مهمانان یک حکومت جوان و مستقل که فقط چندی پیش، پس از 

نخستین انتخابات آزاد و قانونی تشکیل گردیده بود، حضور یافت.

و  سو  یک  از  فقیر  ملت  یک  سیاسیی  دادخواهیی  رویارویی  گویای  امر  این 
ناتوانیی دولتمداران اروپایی در پذیرفتن این تحول به عنوان  از جانب دیگر 
راستای شکست  در  امر  این  آنها،  تفسیِر  مطابق  زیرا  بود  عادالنه  فرایند  یک 
اقتدارگرایی استبدادیی بود که با پشتوانة فکریی »خودمرکز پنداریی« قوام یافتة 
اروپایی در مناسبات با ملت ها و دولت های شرقی سامان یافته بود. بنابر این، 
راه  سربر  همان»کودکان  جهش  شاهد  توانستند  نمی  اروپایی  دولتهای  سران 
شرقی« باشند که تا دیروز آنها را »چارزانو می نشاندند و به گوش آنها آیاتی 
از تمدن پف می کردند« ولی امروز نواده گان همان کودکان به پا خاسته اند و 
با ادعای برابری با حاکمان دیروزشان، فریاد می زنند که »باد شرق بر باد غرب 

پیروز گشته است.«3 

پادشاه ۲۹ ساله بلجیم در سخنرانی اش، استقالل کانگو را نه به عنوان نتیجة 
تالشهای کامیاِب مردمِ کانگو که به عنوان نتیجة حسن نیت بلجیم خواند. او 
با پررویی استقالل این کشور را در سخاوت ملت »بزرگ« بلجیم تفسیر کرد: 
»استقالل کانگو، نقطة اوج تالشی است که با نبوغ شاه لیوپولدی دوم 4 طراحی 

و با تهور و کار پیگیِر ]ما[  پیاده گردید و سرانجام این طرح از جانب بلجیکی 
بهترین  بلجیم  یافت؛ هشتاد سال کامل  ادامه  با حوصله مندی گسترش و  ها 
فرزندان خود را به کانگو فرستاد تا نخست این سرزمین را از رسِم کریِه خرید 
و فروِش برده گان که به کاهش قابل مالحظه جمعیت کانگو می انجامید، پاک 
کند، و دو دیگر اینکه قبایلی را که در دشمنی و خشونت به سر می بردند، آشتی 

دهد تا تشکیل یکی از مهمترین دولت های مستقل افریقایی ممکن گردد.« 5

یی  نشانه  کوچکترین  سرزمین،  این  کشیدِن  اسارت  به  تلخ  واقعیت  اما 
از»سخاوت« و »بزرگ منشی« بلجیکی ها را در خود نداشت. کانگو در دوران 
استعمار بلجیم نخست به عنوان ملکیت شخصی پادشاه بلجیم لیوپولدی دوم و 
پسان ها به حیث مستعمرة بلجیم اعالن گردید. بنابر قرائت بروکسل، کانگو به 
عنوان یک پروژة »تمدن ساز« در نظر گرفته شد که در سیاست استعماری اروپا 
در افریقا از جایگاه ویژه یی برخوردار بود. بلجیم سیاست استعماری خود را 
در کانگو به عنوان »عرضة خدمات « حاکمیت برای خدمت۶ به این سرزمین 
می نامید و این پیرنگ استعماری با چنان مهارتی تبلیغ می شد که به گفتمان 
پذیرفتنیی دهه های چهل، پنجاه و شصت در تفکر اروپا تبدیل گردید. امریکا 
با آن که خود مزة تلخ استعمار را چشیده و دارای سنت تاریخی و پیروز مبارزة 
ضد استعمار بود ،اما با توجه به تغییر جایگاهش در مناسبات بین المللی از 
تأثیر این گفتمان استعماری بی بهره نماند و با خشونت و توطئه، فعاالنه در 

کنار استعمارگران بلجیکی قرارگرفت.

تغییر موقعیت کانگو از ملکیت شخص پادشاه و تبدیل شدن آن به مستعمرة 
رسمی دولت بلجیم نه در تغییر گفتمان حاکم تأثیری داشت و نه هم در برابر 
تداوم قتل میلیون ها کانگویی و غارت خشونت بار دارایی های این سرزمین 

دست کم دگرگونیی پدید آورد.

نیمة  در  بریتانیا  شهروندان  از  لوینگستون8  وداوید  استانلی7  مورتون  هنری 
کانگو  مناطق  در  پژوهش  به  که  بودند  هایی  اروپایی  نخستین  نزده  قرن  دوم 
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پرداختند.۹ درست پس از این مطالعات بود که توجه قدرت های بزرگ اروپا 
به کانگو جلب شد و اهمیت ذخایر طبیعی این سرزمین، به ویژه فلزات کریمه، 
الماس و سایر منابع طبیعیی پردرآمد، پای قدرت های بزرگ اروپای کارکشته 

در استعمار را به آن سرزمین کشاند.

پهناور جمهوری  مناطق  بر  قبایل  و سران  پادشاهان  استعمار،  ازدوران  پیش   
افراد مرتجع،  قبایل  اقوام و  داشتند. سران  امروز حاکمیت  دموکراتیک کانگو 
به  را  قومی  منافع  پول  برابر  در  همه  از  بیشتر  بودندکه  فاسد  و  خوار  رشوه 
»دیموکراسی  پایه  عنوان  به  را  ساختار  این  استعمار  پردازان  نظریه  معامله. 
از  ابزاری  استفاده  با  تا  میدهند  افکارعامه  خورد  به  جوامع  این  در  ابتدایی« 
آن، استعمار بتواند برنامه های غارتگرانه خویش را »قانونیت«0۱ بدهد. برخی 
پندار  این  به  تا  اند  تالش  در  گاهی  نیز  باور جهان سوم  روشنفکران خوش 
صبغة تیوریک بدهند، اما این نهاد عقب مانده فیودالی پیش مدرن هیچگونه 
اقوام  ندارد. در ساختار سران  به دیموکراسی  یا شباهت ظاهری هم  پیوند و 
و قبایل زنان و جوانان به صورت قطع حضور جسمی و فکری نداشته و از 
نمیکند؛ در کشورهای جهان سوم که چنین  انتخاباتی گذر  پروسه هیچگونه 
ساختارهای از کارایی اجتماعی برخوردارند، بازیگران آن همواره بسان شعبده 
دکانداران  دست  ابزار  بیگانه،  جاسوسی  سازمانهای  استعمار،  پایه  ماهر  بازان 
دین، سهم در کشت، تجارت و سازماندهی داخلی مواد مخدر بوده اند. این 
قشر پدیدة ضدروشنگری و تکامل و تعالی مدرن بوده و نظام های استبدادی 
چه دینی، کمونستی و یا هر نظام دیگر به آسانی میتوانند آنها را بخرند و آنها در 
تمام جنگ های داخلی، مبارزات جناح های متخاصم در قدرت، برای کسب 
امتیازات مادی نقش ایفا میکنند. لیوپولدی دوم با بستن صدها قرارداد با چنین 
سران قبایل این مناطق، دست بلجیم را در غارت منابع طبعیی افریقای مرکزی 
باز کرد. در کنفرانس کانگو در سال۱884 ۱۱ در برلین قدرت های بزرگ اروپا 

بر سر کشتی رانی و تجارت آزاد به کانگو توافق کردند، دو مساله یی که پیش 
شرط به رسمیت شناختن »دولت آزاد« کانگو بود. پس از آن روز غارت منابع 
طبعیی این کشور »رسمیت« یافت و»قباله«ی کانگو به نام پادشاه بلجیم تضمین 
گردید. در سال۱۹08 این مناطق به عنوان »کانگوی بلجیم«۲۱  اعالم گردید و 
بلجیم متمدن صدها  لیوپولدی دوم به صورت رسمی فرمانروای کانگو شد. 
هزار انسان را برای کار در کانگو رسمن به برده گی کشید و میلیونها انسان 
رابر، سایر محصوالت  منابع زیرزمینی،  از  برداری  بهره  فرایند کار دشوار  در 

کشاورزی، و مهاجرت های اجباری جان باختند. 

قارة  در  و خود  بود  گیرکرده  در  را  اروپا  های  قدرت  که  دوم  جنگ جهانی 
اروپا به بحران های عظیم ناشی از جنگ روبه رو بودند، فرامانروایی شان در 
مستعمرات شکست برداشته بود و این زمینة مناسبی بود تا آزادی خواهان این 
نیروهای  از سال ۱۹45  بپردازند. درست پس  تشکل خویش  به  ها  سرزمین 
سرزمین  به  کانگو  کردند.  مطرح  را  کشورشان  استقالل  خواست  کانگویی 
پهناوری در افریقای مرکزی اطالق می شد و یگانه مستعمره یی در جهان بود 
که در ملکیت یک فرد، لیوپولدی دوم، پادشاه بلجیم قرار داشت، شخصی که 
در سراسر اروپا با سیمای عوام فریبش به حیث شاه فیالنتروپ۱3 از جذابیت و 

توجه ویژه یی برخوردار بود. ۱4

همچنان بادوای جوان پس از لیوپولدی دوم راه پدران ستمگر خویش را در 
تا  داشت  انتظار   ۱۹۶0 در سی جون  او  داد.  ادامه  استعماری  سیاست  تداوم 
دولت اش  و  او  برابر  در  استقالل«  »هدیة  در  بلجیم  سخاوت  از  کانگو  مردم 
اظهار شکران و امتنان کنند و خود را مدیون پادشاه و دولت بلجیم بدانند؛ اما 
لومومبای جوان به سخنرانیی پرداخت که در آن نه تنها نشانی از سپاسگزاری 
نبود، بل با اشاره به اندوه بی پایان مردم کانگو به بیان رنجنامة ملتش پرداخت:
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»استقالل ما بخشش سخاوتمندانه بلجیم؟ نه، این مبارزة سخت و دشوار ملت 
کانگو بود که استقالل میهن مرا میسر ساخت.«

نشده  گرفته  نظر  در  پیش  از  محفل  این  در  مکروفون  پشت  به  لوممبا  رفتن 
بود، اما او متنی از قبل تهیه کرده بود و سخنان  اش آنی و احساساتی به گوش 
با  نمی رسید و نیز خشونتی در کالمش پیدا نبود، بل با آرامش کامل و توأم 

احترام و حرمت گفت:

»ما شاهد بودیم که چگونه مورد تمسخر و استهزا قرار می گرفتیم؛ چه توهین 
و  تحقیری که هر روز تحمل می کردیم؛ ما هر روز ناظر آن بودیم که از صبح 
تا شام لت و کوب و اذیت  شویم؛ فقط به خاطر آن که ما »نیگر« هستیم ]...[ 
ما شاهد بودیم که سرزمین و  دارایی های ملی ما غارت می شدند و همة این 
ها به دلیل وجود متن هایی که نام آن ها را قانون گذاشته بودند، اما در حقیقت 
این قوانین فقط حق و حاکمیت زورمندان را تأمین میکرد ]....[ ما هرگز کشتار 
بی شمار برادران مان را فراموش نخواهیم کرد ]...[ تمام این مصیبت ها و رنج ها  

را ما  به دوش کشیدیم...« 5۱

لومومبا  جون  سی  در  شدند.  روبه رو  گستردة  استقبال  به  لوممبا  سخنان  این 
که  در هر جا  نیز  زنان  داد.  نفس  به  اعتماد  و  احساس غرور  کانگو   ملت  به 
از رادیوها این سخنرانی را شنیدند، بپا خاستند و کف زدند با آن که این نیمة 
بار  نخستین  برای  بود.  مانده  بهره  بی  لوممبا  سخنان  شکوه  از  کانگو  دیگر 
زمینة  که  ملتی  گفت،  سخن  خود  ملت  با  مستقیم  کانگویی  سیاستمدار  یک 
بی  اندوه  و  رنج  بل  مشترک،  سرزمین  و  فرهنگ  دین،  زبان،  نه  آنها  باهمی 
پایان دوران استعمار آن ها را به با همی وادار می کرد. اگر تصاویر آن روز 
را از نظر بگذرانید به آسانی در سیمای ساکت و  غضب آلودِ پادشاه بلجیم و 
انتقامی را می خوانید که  اقیانوسی از یخبندان و  دیپلومات های سفید پوست، 
برای هیچ گونه تشریفات و آداب دیپلوماتیک در چهرة شان جایی باقی نمانده 
است و در می یابید که این سخنان چه حادثه یی برپا کرده بود. و اما نه تنها 
لیوپولدویل که بروکسل، پاریس، لیزبون و واشنگتن و... نیز به خشم و غضب 
آمده بودند. از دیدگاه آنها »یک سیاه از جنگل های وحشی افریقا« با فرانسوی 
تمام  با بی شرمی  عجیب  و غریبش دولت مداران سپید را روبه رو و مستقیم 
به جنایت و ستم گری متهم کرده و افتخارات و ارزش های دوران استعمار 
را به لجن کشیده است؛ او به عنوان یک سیاه افریقایی می خواهد تاریخ این 
قاره را از نو تفسیر کند۱۶ این لحن حاکم در نگرش اروپای متمدن به استعمار 
و تالشهای ملت های این قاره برای رهایی و عدم وابسته گی بود. مطبوعات 
اروپا »آزاد« و »دموکرات« به این ترمنولوژی هم اکتفا نکرد و عصبیت رسانه 
های بلجیم تا آن جا بود که حادثة کانگو را اعالم جنگ علیه بلجیم تبلیغ کردند 
و آن  هم نه چندان دور که در دهة شصت، عناوین درشت رسانه ها لومومبا را 

»نیگر کثیف« ۱7نامیدند. ۱8

در  کارتی  سناتور مک  ایدیولوژیک  هنوز خشونت  که  های شصت  سال  در 
رهایی بخش  صدای  هر  سفید  کاخ  بود،  برخوردار  وزنی  از  امریکا  مناسبات 
خلقها و ملت ها و هر تالش دولت های جهان سوم را برای استقالل و عدم 
کمونیستی  گرایش  را  آن  و  می زد  گره  مسکو  تارهای حنجرة  به  گی  وابسته 
تلقی می کرد، اعالم داشت که افتادن کانگو با آن همه منابع سرشار طبیعی به 
دست یک »نیگر« پیشبینی ناپذیر، قابل تحمل نیست؛ لجام گسیخته گی جنون 
آمیز رسانه های ایاالت متحده امریکا تا جایی بود که حتا از ابزار سازی ظاهر 
فزیکی چهرة لومومبا برای تبلیغات استعماری دریغ نورزیدند و ریش لومومبا 
را »ریش بزی« خوانده و بنابر شباهت آن با ریش لنین، آن  را دلیل وابسته گی 
اش به مسکو تلقی کردند. با آن که لومومبا تحصیالت اش را در کانگو البته تا 
درجه یی که در آن زمان برای یک سیاهپوست ممکن بود در مدرسه هایی که 
بود و دورة  پایان رسانده  به  اداره می شدند،  بلجیکی  مبلغان مسیحی  توسط 

با موفقیت انجام داد. در سال ۱۹54  اداره پست  مسلکی را به عنوان کارمند 
تصدیق»ورود به تمدن«۹۱ کارت ورود0۲ به دست آورد؛ تصدیقی که به او حق 
»نیگر متمدن« را می داد که به اساس آن »نیگر متمدن« باید تعهد می سپرد که 
از تعدد زوج خودداری کند و از اعتقاد به حلول روح خبیث در پیکر آدمیزاد 
بپرهیزد و  با کارد و پنجه غذا صرف کند. تا مدتها لومومبا حق »نیگر متمدن« 
را یک امتیاز می شمرد و حتا زیاده روی در حق دادن به توده های ناآگاه را 
جایز نمی شمرد؛ برداشتی که در کتابش »کانگو، میهن من « که پس از مرگش 
منتشرشد، انعکاس یافته است. لوممبا هرگز در مسکو درس نخوانده است و 
تمایل او برای طلب کمک از مسکو از روی بیچاره گی بود که دنیای »آزاد« 
نه تنها از هرگونه کمک به او ابا ورزید که از هیچگونه توطئه برای سرنگونی 

وی نیز دریغ نورزید.

پنجاه  دهة  آزادی خواهانه  طلبانه و صداهای  استقالل  های  فرایند تالش  در 
در افریقا که برخی کشورهای این قاره به استقال ل و تشکیل دولت های ملی 
دست یازیدند، ساختارهای کهن قومی و قبیله یی با دشمنی و توطئه حضور 
این دولت ها را به مخاطره می انداختند. لوممبا با صبغة ملی و نه قوی تالش 
داشت تا بخش های از عنعنات ملی خود را با مدنیت اروپایی آشتی دهد و 
از ترکیب آن دو، طرح سیاسی را برای تشکیل دولت مستقل و نهاد های الزم 
تدوین کند. او به هیچ صورت خود را دشمن بلجیم نمیدانست و به شدت علیه 
ناسیونالیزم تنگ نظرانه یی قرار داشت که نفرت افریقایی ها را علیه نژادهای 
بود. وی در  افریقا  متحده  ایجاد دول  او  آرمان سیاسی  انگیخت.  برمی  دیگر 
زمره آن رهبران پان افرقایی بود که علیه نفوذ لجام گسیخته کشورهای صنعتی 
استعماری و نواستعماری قرار داشتند. این دیدگاه ها در کتابش »کانگو سرزمین 

امید« انعکاس یافته اند.
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لومومبا بر زبان فرانسوی تسلط کامل داشت و زبان های لنگاال۲۱  و سواحیلی۲۲ 
را به روانی کامل صحبت می کرد. او هیچ  گونه وابسته گی فکری به مارکس 
و لنین نداشت. منبع الهام سیاسی او نه مسکو و پیکنگ که آکره۲3  پایتخت 
گانا بود. رییس جمهور گانا۲4  کوام نیکروما ۲5 در تدوین تفکر آزادی خواهانه 
لومومبا مؤثر بود. هنگامی که در سال ۱۹58 از جانب حزب خود »جنبش ملی 
با بسیاری از سران ضد  افریقا به آکره رفت،  کانگو« در کنفرانس خلق های 
استعماری افریقا که در این نشست شرکت داشتند، آشنا شد و تأثیر گستردة 
عدم  و  استقالل  از  روشنی  برداشت  با  او  بود؛  آشکار  بسیار  لومومبا  بر  آنها 
به  لومومبا  برای  ارادیت دولتی  باز گشت. حق خود  به کشورش  وابسته گی 
مفهوم با ارزشی تبدیل شده بود و آن را حق مسلم ملت های زیر سلطه استعمار 

می دانست. ۲۶

در سال ۱۹5۹ درلیوپولد ویل،7۲ پایتخت آن زمان کانگو، ناآرامی ها و جنبش 
های ضد استعماری اوج گرفتند که در اثر آن صدها تن کشته شدند. افکار عامه 
بلجیم تعجب می کرد که چگونه »مزدوران بی مقدار« سیاه پوست آن ها که از 
دریافت حد اقل درآمد سپاسگزار بودند، امروز می خواهند استقالل کشورشان 

را کسب کنند8۲.

سرمایه  زیربنایی۹۲  تاسیسات  عرصة  در  تنها  بلجیم  استعمار  سال  هشتاد  در 
منابع  غارت  تسهیل  برای  صرفن  که  توسعه  چنین  نتیجه  بود.  شده  گذاری 
طبیعیی این کشور توسط بلجیم سازمان یافته بود، کانگو را پس از استقالل اش 
با دشواری های عظیم روبهرو کرد. در سی جون ۱۹۶0 کانگو فقط عدة انگشت 
شماری فارغ التحصیل دانشگاهی داشت. در زمینة نظامی اهالی این کشور از 
تعلیمات عسکری و  آموزش های مدیریتی محروم بودند. در عرصة اداره نه 
تجربه و نه افرادی وجود داشتند که بتوانند کار دولت را در امور اداری و امنیتی 
مدیریت کنند. تقریبن هیچ کارمند فنی و متخصص نبود که جریان و تداوم کار 
را در زمینه های معادن، پالنتاژ ها، رابر و سایر امور کشاورزی به پیش ببرند. 
در کنار این ضعف و کمبود فنی و مدیریتی درگیری های درونی، انشعاب ها، 
سرچشمه  قبایلی  و  قومی  فاسد  های  ساختار  از  که  مخربی  های  گرایش 

می گرفتند و سایر بحران های اجتماعی در سراسر این کشور بیداد می کردند.

بلجیم به عنوان حاکم و مالک این کشور حتا پس از استقالل آن به هیچ وجه 
در  گتنگا03  ایالت  در  ویژه  به  طیبعی  منابع  بر  را  تسلط خود  که  نبود  راضی 
جنوب این کشور که از منابع عظیم کوبالت، مس و ارانیوم برخوردار بود، از 

دست دهد.

زدند،  به شورش  بلجیکی دست  فرماندهان  علیه  کانگویی  هنگامی که عساکر 
سیاستمداری  مویس چومبه  به  اتکا  با  تا  آمد  به دست  بلجیم  برای  یی  بهانه 
رشوه خوار از ایالت کتنگا گرایش های تجزیه طلبانه را دامن بزند و از آن علیه 
دولت مرکزی به خصوص شخص لومومبا بهره ببرد. مویس چومبه چنان به 
فساد مالی و اداری آلوده بود که در سراسر کانگو بنام مسیو خزانه دار دکان ها 

رسوای خاص و عام بود.

نیروهای کاله آبی سازمان ملل که بنا بر دعوت و تقاضای لومومبا به منظور 
یاری رساندن به دولت مرکزی منتخب به کانگو آمده بودند، نه تنها هیچ گونه 
اقدامی علیه تجزیه طلبان به رهبری چومبه انجام ندادند که خود را به عنوان 
تا  کردند  اعالم  کانگو  پایتخت  لیوپولدویل  در  امنیت  و  نظم  جدید  حافظ 

حاکمیت دولت مرکزی به رهبری لومومبا را تضعیف کنند.

لوممبا به سفارت امریکا در کنشاسا مراجعه کرد و خواهان حمایت نظامی امریکا 
نیروهای  دلیل حضور  به  را  لوممبا  تقاضای  برالک«۱3  »تیم  امریکا  سفیر  شد. 
سازمان ملل رد کرد.۲3 وی طی یک سفر رسمی غیرمترقبه وارد واشنگتن و 
نیویارک شد و با هر تالشی در موضع کشور های غربی مبنی بر حمایت بلجیم 

از تجزیه طلبان در ایالت کتنگا تغییری وارد کرده نتوانست. رییس جمهوری 
امریکا از پذیرش لوممبا به عنوان »صدراعظم جنگل«33 اباورزید. لقب نخست 
وزیر جنگل را مطبوعات امریکا در ایام اقامت این مهمان، به وی داده بودند.43

مطبوعات اروپا و امریکا در نهایت بی حیایی تصویر زشتی از وضعیت کانگو 
برای افکار عامه این دو قاره ارایه کرد، کار رسانه یی نامتعادل و بدون ارائه 
استبدادی  زدة  ایدئولوژی  تبلیغاتی  های  رسانه  به  کامل  شباهت  که  واقعیتها 
داشت، از هیچگونه دروغ پراکنی دریغ نکرده و مجلة تایم در هژده جوالی 

۱۹۶0 فقط دو هفته پس از اعالم استقالل این کشور نوشت:

»یک ملت که چهارده ملیون جمعیت دارد، دوباره به بربریت رو آورده است و 
برگشت به این بربریت توسط رییس حکومتی هدایت می شود که سفیر بلجیم 

او را در مظهر عام به شیطان تشبیه کرده است.«

نیروهای سازمان ملل در پشتیبانی از تمایالت بلجیم و امریکا به ابزار سقوط 
لومومبا تبدیل شده بودند. مناسبات میان داگ هامرس کیولد35 سرمنشی سازمان 
ملل )سویدنی( و لومومبا رو به وخامت گذاشته بود. بروکسل و واشنگتن در 
جریان پیدا کردن وابسته یی که بتواند جایگزین لومومبا شود، جنرا ل موبوتو3۶ 
به هدایت رییس جمهور  ای  آماده کردند. سی آی  لوممبا  بدیل  به عنوان  را 
آیزنهاور برنامة قتل لومومبا را سازمان داد. الری دفلین37  مامور سی آی ای 
فقط دو هفته پس از اسستقالل کانگو وارد این کشور شد. او رسمن به عنوان 
قونسل ایاالت متحده امریکا به الیزابت ویل آمد، اما در حقیقت آمر مرکز سی 
آی ای در کانگو38  که عالیترین مقام محلی این سازمان بود، به کار آغاز کرد. 
وی یکصد هزار دالر پول نقد در اختیار داشت و میتوانست به تصمیم خود آنرا 

در پروژه لوممبا مصرف کند. هنگامی که به وی این پیام مخابره شد:

»برای دفاع از عالیق جهان آزاد فیصله کردیم که نابودی لوممبا مقدم ترین 
اودا3۹   عملیات“بارک  نام  و  آست.  امریکا  جمهوری  رییس  کنونی  هدف 

میباشد..« 

گمان میکرد که در این امر سوء تفاهم رخ داده است:

» من تصور میکردم که چنین هدایتی را رییس جمهوری آیزنهاور نخواهد 
صادر کرده باشد و یا هدایت طوری دیگری بوده که برخی آنرا چنین تفسیر 
کرده اند. اما اکنون هیچ شکی در هدایت شخص آیزنهاور برای قتل لوممبا 
وجود ندارد.... یادداشتهایی در یکی از دوسیه ها در آرشیف کاخ سفید با 
وضاحت ثابت میکند که رییس جمهوری آیزنهاور شخصن امر قتل لوممبا 

راصادر کرده است...«0۴ 
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هنگامی که الری دفلیننتوانست در انجام هدایت رییس جمهوری موفقیت سریع 
کسب کند، آیزنهاور رییس سی آی ای دالس را زیر فشار قرار داد تا دست 
به اقدامات تند و خشن بزند. یک کیلر کوماندوی جدید مجهز با تفنگ های 
دوربین دار در پوشش دیپلوماتیک و با پاسپورت های سیاسی وزارت خارجه 
ناپیدای  لوممبا دستگاه های  امریکا در کانگو شد. در دفتر کار  وارد سفارت 
ضبط صوت را جاسازی کردند که تخنیک آن را امریکا آماده کرد و جابجاییی 
آن را بلجیم به هده گرفت.۱4 بلجیکی ها و امریکایی ها مشترکن میدانستند که 
لوممبا چه میگوید و چه میکند. برای ایاالت متحده امریکا غیرقابل قبول بود 
که لومومبا به تصمیم و ابتکار خود نیروهای نظامی اش را علیه تجزیه طلبان و 
مخالفان مسلح دولت مرکزی فرستاده و در این اقدام طیارات جنگی ساخت 
شوروی را نیز به  کار گرفته است. در حالی که پیش از این اقدام، لومومبا از 
ایاالت متحده امریکا خواهان کمک شده بود، او نمی دانست که با همه رقابت 
استقالل  بازا های جهان سوم،  در  منابع طبیعی و سهم  بر سر  لجام گسیخته 
سرمنشی  می کند.  متحد  را  غارتگران  تمام  ها  سرزمین  این  آزادی خواهی  و 
سازمان ملل، حکومت های امریکا و اروپا در کنار پادشاه بلجیم ایستادند. جنرال 
موبوتو، لوی درستیز لومومبا، در ماه سپتامبر ۱۹۶0 او را در اقامت گاهش زیر 
نوامبر  باخته است. شام ۲7  نظارت قرار داد. لومومبا می دانست که میدان را 
۱۹۶0 تالش کرد تا پنهانی در یک موتر از لیوپولد ویل فرار کند، اما نیروهای 
موبوتو در همراهی افسران و کمیسارهای پولیس بلجیم پیگرد لومومبا را آغاز 
تقریبن  محل  سنکورو4۲  رودخانه  تا  را  خود  که  بود  توانسته  لومومبا  کردند. 
مطمئنی برساند، اما نیروهای موبوتو و بلجیم لومومبا و همرزمان همراه اش را 
دنبال میکردند، رانندة موتر حامل لوممبا و همراهانش با مانوری از خط تعقیبی 
برون شده و به شهر کوچک میکا خود را به پایگاه ملل متحد رساند؛ اما عساکر 
کاله آبی دروازه های کمپ را به روی لوممبا، همسرش، فرزند سه ساله اش و 
رفقایش باز نکردند. چاقوکشان موبوتو فرا رسیدند و آنها را دستگیر کردند و 
در برابر چشم های نیروهای سازمان ملل لوممبا و همرزمانش را تا دم بی هوشی 
با قنداق تفنگ زدند؛ همسر و رولند کودک سه ساله لوممبا شاهد این حادثه 
بودند. این مساله سوءتفاهم سربازان کمپ سازمان ملل را نمیرساند، این اقدام 
بنا به هدایت صریح تلگرافی مقر مرکزی این سازمان صورت پذیرفت که به 
تمام پایگاه های این سازمان در کانگو ابالغ شده بود تا از پذیرش و پناه دادن 
به پاتریس لوممبا به طور جدی خودداری نمایند. در صورتی که لوممبا مورد 
تعقیب نیروهای مسلح قرارمیگرید، به وی پناه داده نشود و از هرگونه حمایت 
لومومبا  )این دستور در آرشیف سازمان ملل موجود است34.(  دریغ ورزید.« 
لیوپولد در یک  با دو رفیق اش ماوریس مپولو44 و یوسف اوکیتو45 دوباره به 
قرارگاه نظامی انتقال داده شدند. در این جا پیهم و با بیرحمی و بی احترامی 
در  لومومبا  همرزمان  از  یکی  موبوتو  گرفتند؛  قرار  شکنجه  زیر  آوری  تهوع 
جنبش رهایی بخش کانگو خود در این شکنجه ها حضوری شرکت داشت و 
شاهد بود که به همراهان دیروزش چه می گذرد. برخی از تصاویر این وضعیت 
در اروپا و امریکا انتشار یافتند که موجی از اعتراض های هیات های نماینده 
گی کشورهای افریقایی را در سازمان ملل در نیویارک به  دنبال داشت. بلجیم، 
مسآله  را  آشکارشان  و   برهنه  جنایت  این  تا  کوشیدند  ملل  سازمان  و  امریکا 

داخلی خود افریقایی ها جلوه دهند.

به  را  اکیتو  و  مپولو  لومومبا،   ۱۹۶۱ جنوری  پانزده  تاریخ  به  بلجیم  حکومت 
با  الیعقل  و  مست  کاملن  عساکر  پرواز  جریان  در  دادند؛  انتقال  کتنگا  سوی 
شان  زندة  بر  را  آنها  مردة  ها  بلجیکی  کردند.  شکنجه  را  آنها  تمام  بیرحمی 
ترجیج می دادند. سرانجام آنها را نیم جان در میدان هوایی الیزایت ویل »لوبوم 
باشی« امروز پیاده کردند. این وضعیت را در جریان همان سفر، یک صاحب 
و  مست  عساکر  هوایی  میدان  این  در  است.  کرده  گزارش  بلجیکی  منصب 
وزیران کابینة چومبه از ایالت کتنگا و کمیسارهای بلجیکی بار دیگر شکنجه و 
اهانت لومومبا و همرزمانش را آغاز کردند و این وضعیت چندین ساعت ادامه 
یافت.۶4 عکسهایی از جریان این شکنجه در دست اند که نشان می دهند چگونه 

لوممبا را وادار کرده اند تا اوراق سخنرانی سی جون ۱۹۶0 خود را بخورد.

سرانجام به تاریخ  هفده جنوری ۱۹۶۱ زندانیان را در گوشة یک جنگل بردند. 
»اکنون ما را می کشند، همین طور نیست؟« این آخرین جملة لوممبا به نقل از 
گلوله  شلیک صدها  با  آن گاه  است.  شهادتش  از  پیش  بلجیکی  کمیسار  یک 
لومومبا و همراهانش را از پا درآوردند و در گودالی بر روی آنها خاک ریختند. 
الری دفلین یکی از کارمندان سابق سی آی ای و همچنان یک کارمند سازمان 
امنیت بلجیم نقش شان را در این عملیات تصدیق و اعتراف کردند که لومومبا 
توسط عساکر کتنگا زیر فرماندهی صاحب منصبان بلجیکی به قتل رسید. یک 
روز پس از قتل لوممبا و همرزمانش، گرآرد سوتی74 مسوول امنیت بلجیم در 

کانگو به تاریخ هجده جنوری دستور دریافت که:

»اجساد کشته شدگان به دور از چشم سیاهان و بدون آنکه عالیمی به جا 
بماند، نابود شوند«

گرارد سوته می افزاید:

»جسد لوممبا و رفقایش را در نیمه شب از ریر خاک برون آوردیم. وسایل 
کار مانند اره، کارد و تبر و یک بیلر تیزاب نمک آماده کرده بودیم ما کاملن 
به همراه داشتیم. دو صد کیلومتر  بودیم و مقدار زیاد ویسکی هم  مست 
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آغاز  به کار  و  برپا  را  قلب یک جنگل خیمه خود  پایتخت در  از  دورتر 
کردیم، اول اجساد را با وسایل کار ما قطعه قطعه بریده و در تیزاب منحل 
کردیم و استخوان های باقی مانده را آتش زدیم این کار آسان نبود ما فقط 
دو نفر بودیم و تمام کار را باید به تنهایی انجام می دادیم. سه جسد را 
از زیر خاک برون کردن به محل دیگری منتقل کردن و آنها را قطعه قطعه 
کردن که کسی هم نبیند و واقعا کسی هم آگاه نشد، کاری آسانی نبود...«8۴ 

تنها ساعاتی پس از حادثة قتل لومومبا نیروهای سازمان ملل که اقدامات تجزیه 
طلبان را علیه لومومبا تحمل و حتا حمایت کرده بودند، با وحشیانه ترین شیوه 
به قتل و نابودی خودِ تجزیه طلبان آغاز کردند؛ جنایتی که تا امروز در اوراق 

سازمان ملل به عنوان یک اقدام قانونی مؤفقانه ثبت است.

سرمنشی سازمان ملل داگ هامرس کیولد در پروازی بر فراز مرزهای کتنگا به 
طور مرموزی کشته شد.۹4 

قاتالن و مجریان برنامه قتل لوممبا و همراهانش نه تنها مجازات نگردیدند که 
حتا به محاکمه نیز کشانیده نشدند. چومبه پسانها رییس جمهوری کانگو شد 
و در تمام جهان از وی با تشریفات و عزت پذیرایی کردند. همچنان موبوتو 

با حمایت جهان غرب سی سال کامل یک نظام دیکتاتوری مستبد را برقرار 
داشت و کانگو را ملکیت شخصی خویش می پنداشت و با سخاوت الماس 
و طال به سران کشورهای متمدن غرب هدیه میداد. سایر طراحان قتل لوممبا 
چون رییس جمهوری امریکا و پادشاه بلجیم که با اشاره یک انگشت و با یک 
کلمه میتوانستند سرنوشت لوممبا و همراهانش را طوری دیگری سامان بدهند، 
وزیران، کارمندان سازمانهای امنیت و جاسوسی، کارگزاران بزرگ سازمان ملل 
و سرانجام روزنامه نگارانی که تنها برای بازار گرم استعمار قلم زدند و حتا 
سالح افکارعامه را نیز از دست لوممبا گرفتند، همه و همه حتا یک بار از مردم 
عذاب  روی  از  و  نخواستند  معذرت  قربانیان  سایر  و  لوممبا  خانواده  کانگو، 

وجدان هم که شده به نقد کارنامة خویش نپرداختند. 

می کردند؛  تجلیل  قهرمان  یک  عنوان  به  لومومبا  از  های جهانی چپ  جنبش 
پل  ژان  خواند؛  افریقا  قارة  تمام  سیاهپوست  بزرگترین  را  لومومبا  مالکولم50 
سارتر۱5 از لومومبا به مثابة نماد افریقا و تصویر عواطف این قاره ستایش کرده 
است. جنرال موبوتو یکی از فاسدترین نظامیان و سیاستمدارانی که جانشین 
لومومبای فقید شد، شش سال پس از حادثة شهادت اش از او اعاده حیثیت کرد 

و در سال ۱۹۶۶ لوممبا را » برادر قهرمان« خطاب کرد.

من که در نوجوانی ام در خامی و بدور از هاروینهای که در آن رگه های گذر 
زمان هویدا باشد، آخرهای ۶8 را در دهة هفتاد تجربه میکردم، شب و روز 
غرق در سرودهای پیروزی جنگ ویتنام، جنبش های رهایی بخش فلسطین، 
امریکای التین و افریقابودم، همواره گمان میبردم که لوممبا به سان یک قهرمان 
ملی و یا ستارة جهان سیاست مانند چه گوارا در کانگو تجلیل میشود؛ اما در 
روی  بر  لومومبا  پاتریس  از  تصویری  کیسانگانی  در  یا  و  بوکافو  در  کنشاسا 
سینة پیراهنی جوانی و یا در پشت پیاله قهوه سالخورده ای و یا بزرگداشت 
او در عصیان گرافیتی و یا در شعاری بر روی دیواری به چشم نمیرسد۲5 در 
این زمینه سرنوشت لومومبا نیز تراژیدی غم انگیزی است که سخن دربارة او، 
خیانت جنبش آزادی بخش و سیمای مغموم و فریب خورده خلقی را نشان 
است«،  آن  که خود مسوول  فکری و »صغارتی  برده گی  از روی  که  میدهد 
ذلت فاجعه سوداگران سیاسی را به دوش میکشد. یاد لوممبا، جهالت و سود 
اندوزی خشنی را که نمود تبهکاری سیاهان بر سیاهان است، بر اوراق تاریخ 

کانگو زنده می کند؛ خاطره لوممبا نفرت های قومی و خیانت های خودی را 
به دنبال دارد. از این رو یک سکوت ملی سراسری در پیوند با لوممبا بر کانگو 
اندوه سیاهان که شرمساریی  فقط  نه  آن  در  سایه گسترده است، سکوتی که 
تلخی به پهنای کانگو بر روان و حافظة سیاهان این سرزمین نیز نهفته است. 
یاد لومومبا را در کانگو زنده داشتن، تنها نشانی از جنایات سپیدپوستان اروپایی 
نیست؛ خاطره لومومبا هم چنان بیان جنایت سیاهان و سپیدان بر او و میهن اش 

کانگو است.

هم چنان در اروپا سالها یاد لومومبا در غبار ذهن فراموشکار  و سکوت توده ها 
گم شد و سرانجام در چهلمین سال پس از قتل او، کمیسار پولیس بلجیکی53 
از  را  یی  بسته  گیفر54   توماس  آلمانی،  ساز  مستند  یک  های  کمره  برابر  در 
جیب اش کشید و از الی آن دو دندان شکسته یی که به زور از دهن انسانی 

کشیده شده بود را  بیرون آورده گفت:
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»بیچاره لوممبا، از او فقط همین دو دندان باقی مانده و بس.«

)setondnE(

   ۱Patrice Lumumba

 Baudouin I -۲. تولد:۱۹30 وفات: ۱۹۹3. پادشاه بلجیم از ۱۹5۱ تا ۱۹۹3 

  Aime cesaire 3 - امه سزر نویسنده وشاعر پرشور افریقایی االصل مقیم  و متولد ۱۹۱3 در مارتینیک بود. تحصیالت عالی در فرانسه

Leopold II  - 4. لیوپولد- دو. پادشاه بلجیم از۱۹0۹- ۱8۶5. از جانبداران  باورهای استعماری و بنیانگذار دولت آزاد کانگو در افریقای مرکزی بود. وی 

مرتکب جنایات تکاندهنده یی در کانگو شد؛ قطع کردن دستان صدها هزاران برده و قتل های بیشمار از کارنامه های اویند. 

 5- سیزدهم جنوری Andrea Böhm « ۲0۱۱« روی شبکه انترنیت نوشته اندریا بوم »Die Zeit Online « هفته نامه آلمانی دی سایت 

Dominer Pour servier  - ۶

Henry Morton Stanley  -7 

David Livingston  - 8

  Schatten über dem Kongo/Adam Hochschild   47 ۹ - سایه یی بر فراز کانگو. اثر آدم هوخشیلد صفحه 35 تا

Legetemation  -۱0 

 ۱۱- کنفرانس کانگو از پانزده نوامبر ۱884 تا ۲۶ فبروری ۱885 به دعوت بیسمارک در برلین برگزار شد. وظیفه مرکزی آن برقراری و تدوین

تجارت آزاد در کانگو و نایجریا بود. همچنان تقسیم افریقا میان اروپا در این کنفرانس مطرح شد. 

   .Leopold II -۱۲  

  Wikipidia die freie Enzyklopädieزیر عنوان

  Philantropische Monarch -۱3

 ۲۱  Schatten über dem Kongo/Adam Hochschild   7 ۱4- سایه یی برفراز کانگو.اثر آدم هوخشیلد صفحه 

Thomas Giefer  -۱5  شانزده جنوری ۲0۱۱ »ما جسد هارا قطعه، قطعه بریدیم« نویسنده توماس گیفر WDR  فیچر رادیو 5   

۱۶ - سیزده جنوری Andrea Böhm «  ۲0۱۱« روی شبکه انترنیت نوشته اندریا بوم » Die Zeit Online« در مقایسه با: هفته نامه  دی سایت  

  Sale Negre  -۱7

 ۱8- سیزده جنوری Andrea Böhm «  ۲0۱۱« روی شبکه انترنیت نوشته اندریا بوم » Die Zeit Online« هفته نامه آلمانی دی سایت 

  de Immatriculation Carte  -۱۹

۲0 - سیزده جنوری Andrea Böhm «  ۲0۱۱« روی شبکه انترنیت نوشته اندریا بوم » Die Zeit Online« هفته نامه المانی دی سایت 

  Lingala  -۲۱

 Sawahili   - ۲۲

   Accra -۲3

  Ghana - ۲4

  Kwam Nkromah -۲5  

۲۶ - کوام نیکروما ۱۹7۲ -۱۹0۹. وی استقالل گانا را در ششم مارچ ۱۹57 به عنوان اولین کشور افریقایی از استعمار برتانیا حاصل کرد و یکی از سخنگویان 

و خط گذاران پان افریقانیسم بود  

  Leopoldville -۲7

۲8 - جنوری Andrea Böhm“۲0۱۱۱3“ روی شبکه انترنیت نوشته اندریا بوم  „ Die Zeit Online“هفته نامه آلمانی دی سایت 

 Infrastruktur -۲۹

 Katanga -30

 Timberlake -3۱

3۲.- ۱۶جنوری ۲0۱۱ »ما جسد هارا قطعه، قطعه بریدیم« نویسنده توماس گیفر  WDR  فیچر رادیو5 

 Bush Premier -33

34 -مقایسه شود با متن تحریری فیچر رادیو دبلیو. دی. آر5. ۱۶جنوری ۲0۱۱ »ما جسد ها را قطعه، قطعه بریدیم« نویسنده توماس گیفر  

Dag Hammers Kjöld - 35 داگ هامرس کیولد )۱۹۶۱-۱۹05( از 7. اپریل ۱۹53 تا سپتامبر ۱۹۶۱ سرمنشی سازمان ملل. فقط چند روز پیش از 

مرگش برنده جایزه صلح نوبل شد. او شهروند سویدن بود 

Mobuto - 3۶

Larry Devlin - 37

Station Chief - 38

Operation Barrakuda - 3۹

40 - متن تحریری فیچر رادیو دبلیو. دی. آر5. ۱۶جنوری ۲0۱۱ » ما جسد هارا قطعه، قطعه بریدیم«.نویسنده توماس گیفر 

4۱ - مقایسه شود با متن تحریری فیچر رادیو دبلیو. دی. آر5. ۱۶جنوری ۲0۱۱ » ما جسد هارا قطعه، قطعه بریدیم«.نویسنده توماس گیفر     

Sankuru - 4۲

43 - مقایسه شود با متن تحریری فیچر رادیو دبلیو. دی. آر5. ۱۶جنوری ۲0۱۱ » ما جسد هارا قطعه، قطعه بریدیم«.نویسنده توماس گیفر     

Maurice Mpolo -44

Josef Okito -45

4۶  مقایسه شود با متن تحریری فیچر رادیو دبلیو. دی. آر5. ۱۶جنوری ۲0۱۱ » ما جسد هارا قطعه، قطعه بریدیم«.نویسنده توماس گیفر     

Gerard Soet -47

48  -فلم مستند آلمانی ساخته توماس گیفر سال ۲000عنوان فلم: “قتل باشیوه استعماری” 

4۹ -سیزده جنوری Andrea Böhm «۲0۱۱«روی شبکه انترنیت نوشته اندریا بوم »Die Zeit Online« هفته نامة آلمانی دی سایت 

Malcolm X - 50 از شهروندان امریکا و از جانبداران حقوق بشر بود در سال ۱۹۲5 در نبراسکا به دنیا آمد و در سال ۱۹۶5 در نیویارک به قتل رسید 

 Jean Paul Sartre   5۱ -فیلسوف ونویسنده آزادیخواه فرانسوی ۱080-۱۹05 . جایزه نوبل برای ادبیات را در سال ۱۹۶4 رد کرد

5۲ -سیزده جنوری Andrea Böhm «۲0۱۱«روی شبکه انترنیت نوشته اندریا بوم »Die Zeit Online« مقایسه با : هفته نامة آلمانی دی سایت

Gerard Soete - 53

 Thomas Giefer -54

55 -صفحه Ausweis ۱Der d eutsche به نقل از شناسنامه آلمانی

79



80



ریچارد رورتی
برگردان- دکتر عباس پویا، پژوهشگر انستیوت مطالعات عالی فرایبورگ

فیلسوفان تحلیلی معاصر و صاحب نظریات بدیعی در نحله  از مهمترین  ریچارد رورتی )۱9۳۱ـ۲007( یکی 
پراگماتیسمی است. او رویکرد عملگرایانه به جامعه، تاریخ و فلسفه دارد و معتقد است انسان ها این قابلیت را 
دارند که با هر نوع اعتقاد و طرز فکری، به کدیگر اعتماد و برای بهبود اوضاع با یکدیگر همکاری کنند. به باور 
او می توان به آمدن انسان هایی بهتر در آینده امیدوار بود. در مقاله ای که پیش رو دارید رگه هایی از این نگرش 
عملگرایانه به مفهوم خداباوری و خداناباوری را می بینید. مقالة زیر برگرفته از کتاب »آیندة دین«، اثر مشترک 
رورتی و جیانی واتیمو، فیلسوف ایتالیایی است. این کتاب در اصل به انگلیسی و سپس به آلمانی منتشر شده 

است. ترجمة فارسی مطابق برگردان آلمانی است.۱
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شاید روزی تاریخ نگاران اندیشه به ثبوت برسانند که در قرن بیستم استادان 
فلسفه یکی از پی دیگری از طرح پرسش های نادرستی از این قبیل خودداری 
کردند: »چه چیزی واقعا وجود دارد؟«، »قدرت شناخت بشر تا کجاست و 
با واقعیت مرتبط است؟« کسانی  مرزهای آن کدام است؟« و »چگونه زبان 
که پرسش های فلسفی را به این گونه طرح می کنند، فرض را بر این می 
گذارند که گویا می توان به فلسفه به صورت یک امر غیر تاریخی پرداخت 
. آنها فرض را بر این باور نادرست می گذارند که گویا می توان با پژوهش 
دربارة اعمال امروزی خود »ساختار« همه اعمال ممکن انسانی را درک کرد.

»ساختار« تعبیر دیگری است برای »ذات«. مهمترین جریان های فلسفی قرن 
بیست ضد ذات گرایی )antiessentialistisch( بودند. این جریان ها بلند 
پروازی پیشینیان خود، پوزیتیویسم و پدیدارگرایی را به سخره می گیرند که 
تالش داشتند به آنچه که افالطون و ارسطو توفیق آن را نداشتند، دست یابند: 
امر در واقع  از  اتفاقات محض را  ابدی و  امر واقع  از  متغیر را  پدیده های 
ضروری تفکیک دهند. نمونه های تازه تر این تمسخر را در کتاب »حاشیه 
در  و  دریدا  ژاک  اثر   )Randgaenge der Philosphie( فلسفی«  های 
کتاب » رویکرد تجربی« )The Empirical Stance( اثر بس فن فراسنز 
زیر  اثر  سه  بر  کتاب  دو  این  کنیم.  می  مشاهده   )Bas van Fraassens(
بنا شده اند: هستی و زمان )Sein and Zeit( از هایدگر، بازسازی فلسفه 
)Die Erneuerung der Philosophie( از دیوی و بررسی های فلسفی 
از ویتگنشتاین. همه این آثار ضد ذات باوری هستند و به ما می آموزند که 
خویشتن را از تفاوت گذاری های قدیمی یونانی میان نمود و بود و میان 

ضرورت و امکان رها سازیم. 

بی  نوعی  باوری،  تاریخ  و ضد  باوری  ذات  جریان ضد  پیروزی  نتیجة  در 
تفاوتی در برابر آنچه که لکی )Lecky( از آن به »جنگ میان علم و الهیات« 
تعبیر می کند، پدید آمده است. آمادگی روز افزون برای پذیرش نظریه هگل 
مبنی بر »خصلت اجتماعی خرد« و ترک آنچه هابرماس آن را » خرد فاعل 
ارتباطی« تعبیر می کند،  نامد به نفع آنچه که او از آن به »خرد  محور« می 
از  باورهای علمی  نظریه که می گفت،  این  اقناعی  توان  از  باعث گشته که 
راه های عقالنی به دست می آید و باورهای دینی خیر، کاسته شود. گرایش 
کلی ضد پوزیتویسم در فلسفة علم پس از توماس کوهن همراه با کارهای 
الهیون پساهایدگری منجر به این شده که امروزه روشنفکران نظر ویلیام جیمز 
را مبنی بر این که علوم طبیعی و دین رقیب یکدیگر نیستند، با رغبت بیشتر 

بپذیرند. 

این تحوالت باعث شد که اصطالح »خداناباور« مقداری از خوشنامی خود را 
از دست بدهد. امروزه فیلسوفی که به کلیسا نمی رود، کمتر مایل است دربارة 
خود بگوید: من به وجود خدا معتقد نیستم. او بیشتر مایل است از تعبیرهایی 
مانند آنچه ماکس وبر دربارة خود می گفت استفاده کند: »من استعداد دینی 
ندارم«. آدمی می تواند در امور دینی کامال کرخت باشد، همان طور که برخی 
این پرسش  به  ندارند. آن که  برابر جادوی موسیقی هیچگونه احساسی  در 
که آیا خدا وجود دارد، هیچ گونه عالقه مندی نشان نمی دهد، حق ندارد، 
آنانی را که با همه شور و احساس به وجود او باور دارند و یا با همه شور 
و احساس وجود او را انکار می کنند، تحقیر کند. و هیچ یک از دو گروه 
آخر حق ندارد، دیگرانی را که این مناقشه را پوچ می دانند، کوچک بشمارد.

از این جهت فلسفه شبیه موسیقی و دین است. بسیاری از دانشجویان، از آن 
جمله دانشجویانی که امتحانات میان دوره ای فلسفه را با این تصمیم قاطع 
به پایان رسانده اند که دیگر لحظه ای را هم در کالس فلسفه سپری نکنند 
و نمی توانند بفهمند که چگونه دیگران چنین رشته ای را جدی می گیرند، 
استعداد فلسفی ندارند. بعضی از استادان فلسفه هنوز هم فکر می کنند که 
چنین موضع ]منفی[ در برابر رشته ای که آنها خود را وقف آن کرده اند، نشان 

دهندة کمبود فکری و شاید هم کمبود اخالقی است. ولی اکثریت کوشش 
می کند که عدم توانایی نسبت به پرداختن جدی به پرسش های فلسفی را با 
قضاوت دربارة فهم و اخالق شخص پیوند ندهد. همان طور که عدم توانایی 
برای خواندن رمان یا حل مسایل ریاضی و یا یادگیری زبان ربطی به فهم و 

اخالق شخص ندارد. 

گاهی این شکیبایی رو به افزایش در برابر کسانی که به پرسش هایی که زمانی 
بسیار مهم بودند، دیگر اهمیت نمی دهند، به عنوان نگرش زیباشناسانه مذمت 
می شود. این نظر به ویژه از سوی آنانی مطرح می شود که چنین شکیبایی 
را تـاسف آور می پندارند و رشد آن را نشانة یک بیماری خطرناک - نشانة 
»شک باوری« یا »نسبیت گرایی« و یا نشانة پدیدة وحشتناک مشابهی - می 
دانند. ولی اصطالح »زیباشناسانه« فرض را بر تفکیک گذاری بنیادی کانتی 
میان معرفت، اخالق و زیباشناسی می گذارد. در حالی که این تفکیک گذاری 
خود یکی از هدف های اصلی مورد حمله جریان فلسفی ضد ذات باوری و 

ضد تاریخ باوری است. 

کانت گراها بر این باورند که اگر در مساله ای امید رسیدن به یک توافق عام 
وجود نداشته باشد، به این معنا خواهد بود که آن را یک مسالة تنها سلیقه ای 
بدانیم. برای یک فیلسوف ضد ذات باوری این سخن به همان اندازه نادرست 
است که نظر کانتی مبنی بر این که عقالنی بودن یعنی پیروی از ضابطه ها. 
مخالف  نیستند،  معتقد  آنچنانی  ضابطة  یک  حتا  وجود  به  که  فیلسوفانی 
پرسش  این  به  بیشتر  و  باشند  می  کانت  گونة  به  قالبی  اندیشیدن  هرگونه 
یا  باورها  به هدف های مشخصی کدامین  یابی  برای دست  پردازند که  می 
عملکردها یا کتاب ها و برای کدامین زمینه ها مناسب هستند. همین که تثلیث 
کانتی را کنار بگذاریم، دیگر نظریات معرفت شناسانة الهیونی مانند بولتمن و 

تیلیش را به نظریات زیباشناسانه تقلیل نخواهیم داد.

توقع  فلسفه  استادان  از  فلسفی دیگر هیچ کس  این فضای ذهنی جدید  در 
ندارد تا به پرسشی که هم کانت و هم هگل را سرگردان ساخته بود، پاسخ 
دهند - به این پرسش که چگونه می توان تصور جهانی را که بر پایة علوم 
طبیعی بنا شده با مجموعة ایده های دینی و اخالقی که کانون تمدن اروپایی 
را شکل می دهد، پیوند داد؟ ما می دانیم که پیوند دادن فیزیک با شیمی و 
وقتی  است  نادرست  پیوندی  چنین  یک  ولی  یعنی چه؟  بیولوژی  با  شیمی 
به دنبال نقطه های مشترک میان هنر و اخالق و یا سیاست و حقوق و یا 
دین و علوم طبیعی هستیم. همه این ساحت های فرهنگی در آمیزش دایم 
با یکدیگر و تاثیرگذاری متقابل بر همدیگر به سر می برند. نیاز به شابلویی 
نیست که برای همیشه تعیین کند، کی این ساحت ها اجازه آمیزش باهم را 
دارند، همانطور که نیازی به یک تصویر عام فراتاریخی نیست که رابط میان 
همه عملکردهای انسانی را از دید ناظری خداگونه تعیین کند. ما می توانیم 
خود را با یک عمل متواضعانه قانع بسازیم، عملی که هگل از آن به »زمان 

خود را اندیشیدن«۲ تعبیر می کند.

با توجه به همة این تغییرات جای شگفتی نیست که دیگر فقط دو گروه از 
فیلسوفان وسوسه می شوند اصطالح»خداناباور« را برای توصیف خویش به 

کار ببرند.

جزء گروه نخست کسانی هستند که هنوز هم بر این باورند که اعتقاد به خدا 
فرضیة تجربی است و علم جدید می تواند به صورت بهتری پدیده هایی را 
توضیح دهد که سابق برای توضیح آنها از خدا کمک گرفته می شد. این نوع 
فیلسوف همواره ابراز خوشی می کند وقتی یک دانشمند علوم طبیعی مدعی 
می شود که یک کشف جدید علمی دلیلی بر تایید خداباوری می باشد، 
زیرا او می تواند به سادگی چنین ادعایی را رسوا کند. او می باید فقط همان 
استدالل هایی را به کار برد که هیوم و کانت در برابر نمایندگان الهیات طبیعی 
در قرن هیجدهم به کار بردند: با عطف نظر به وجود موجودی فرازمانی و 
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فرامکانی هرنوع وضعیت ممکن تجربی در عالم هستی بی اعتبار می باشد. 

من با هیوم و کانت هم عقیده هستم که می گفتند تعبیر»استدالل تجربی« برای 
سخن گفتن از خدا اعتبار ندارد. ولی این عدم اهمیت »استدالل تجربی« برای 
شخص »خداناباور« به همان اندازه اعتبار دارد که برای شخص »خداباور«. 
این سخن رییس جمهور بوش با واکنش خوبی مواجه شد، وقتی که او در 
یک سخنرانی که با تشویق اصول گرایان مسیحی روبرو شد، گفت: »ناباوری 
به خدا یک دین است«، چرا که آن »با دلیل و استدالل نه تایید و نه رد می 
شود«. عین این سخن در رابطه با »خداباوری« هم صادق است . نه آنانی که 
آنانی که مدعی عدم وجود خدا هستند می  نه  مدعی وجود خدا هستند و 
توانند دالیل قانع کننده برای دیدگاه خود بیاورند. در جهان مدرن غربی دینی 

بودن ربطی به توضیح پدیده های معین و قابل مشاهده ندارد. 

ولی نوع دیگری از فالسفه هم وجود دارند که خود را »خداناباور« می دانند. 
با مال  »مخالفت  با  مرادف  تقریبًا  را  »خداناباوری«  که  است  منظورم کسانی 
ساالری« به کار می برند. امروز آرزو می کنم که کاش در گذشته وقتی می 
خواستم دیدگاه خود را تشریح کنم اصطالح دوم را به جای اصطالح اول بر 

می گزیدم. زیرا مخالفت با مال ساالری یک موضعگیری سیاسی است و نه 
معرفت شناسانه و نه هم ماوراءطبیعی. 

مخالف مالساالری بر این عقیده است که نهادهای کلیسایی علیرغم کارهای 
و  نیازمندان  برای  که  خاطری  تسلی  علیرغم  و  دهند  می  انجام  که  نیکی 
بیچارگان هستند، خطری برای سالمتی جوامع دموکرات هستند. در حالی که 
برخی از فیلسوفان بر این باور هستند که خداناباوری بر خالف خداباوری 
این  به  من  مانند  معاصر  است، سکوالرهای  نابخردانه  دینی  باور  و  مستدل 
هیچگونه  ما  دید  از  ببینند.  سیاسی  خطر  دینی  باور  در  که  کنند  می  اکتفا 
تا  اعتراضی به دین نمی توان داشت تا وقتی که دین امر خصوصی است، 
وقتی که نهادهای کلیسایی تالش نکنند مومنین را برای خواست های سیاسی 
به حرکت در آورند و تا وقتی که مومنین و غیرمومنین بر این باور مشترک 
هستند که باید بر اساس شعار »زندگی کن و بگذار زندگی کند« رفتار کنند. 

برخی از کسانی که به صورت رسمی از این نظریه پیروی می کنند، مانند خود 
من، در خانوادة دینی بزرگ نشده اند و هیچ گاه و هیچ گونه پیوندی به هیچ 
دینی نداشته اند. و ما خود را از »لحاظ دینی کرخت« می دانیم و برخی دیگر 
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فلسفی  از دانش و هوشیاری  ایتالیایی جیانی واتیمو  برازندة  فیلسوف  مانند 
خود در این جهت بهره می گیرند تا برای بازگشت به دین داری دورة جوانی 

خود استدالل کنند. 

credere di cr - )واتیمو این استدالل را در اثر بکر و هیجان انگیز خود 
dere( تشریح می کند. پاسخ او به این پرسش که »آیا شما اینک دوباره به 
خداوند معتقد شده اید« به اینجا ختم می شود: »من می بینم هر روز بیشتر 
دیندار می شوم پس باید به خدا معتقد باشم«. به نظر من واتیمو باید اینگونه 
پاسخ می داد: من هر روز بیشتر دیندار می شوم و به چیزی عالقه مند می 
که  نیستم  مطمئن  من  ولی  نامند  می  به خدا  اعتقاد  را  آن  بسیاری  که  شوم 
توصیف  است  افتاده  اتفاق  من  در  که  را  آنچه  درستی  به  »اعتقاد«  اصطالح 

می کند. 

خوبی چنین پاسخی این است که می توانیم پای حرف خود بایستم که اگر 
باور  این  بر  بپذیرند. ولی واتیمو  باید همه آن را  اعتقادی حقیقت دارد می 
نیست که همه انسان ها باید خداباور و یا اصاًل کاتولیک باشند. مانند ویلیام 
جیمز او فرق می گذارد میان این پرسش که »حق دارم دیندار باشم« و این 
سؤال که »باید هر فرد به وجود خدا اعتقاد داشته باشد«. تا وقتی که انتقاد 
مشهور هیوم و کانت از الهیون طبیعی را بجا می دانیم و ادعای پوزیتیویست 
ها مبنی بر این که توضیحات موفق علوم جدید باور به خدا را غیر عقالنی 
ایمان  تعبیر  داشتن  دین  توصیف  برای  که  باشیم  متوجه  باید  نابجا،  ساخته، 
داشتن چندان مناسب نیست. به همین دلیل باید از تالش واتیمو استقبال شود 
که دین را از حوزة معرفت شناسی بیرون می کشد، از حوزه ای که در آن در 
برابر حمالت علوم طبیعی خلع سالح به نظر می آید. پیش از این هم طبعًا 
تالش هایی از این دست شده. پیشنهاد کانت که خدا را به عنوان آموزة خرد 
عملی محض بفهمیم و نه به عنوان توضیحی برای پدیده های تجربی، راه را 
برای اندیشمندانی مانند شالیر ماخر باز کرد تا آنچه را که ننسی فرانکنبرگ 
همینطور  کانت  کند.  طراحی  است،  نامیده  سمبلیک«  های  فرم  با  الهیات   «
دانشمندانی ماند کیرکیگارد، بارث و لِویناس را تشجیع کرد تا از خدا، شییء 
دیگری بسازند – شیی که نه تنها با شواهد و دالیل قابل اثبات نیست، بلکه 

با اندیشة گفتمانی هم به اثبات نمی رسد. 

اهمیت واتیمو در اینجاست که او هر دو خواست نادرست پسا کانتی را رد می 
کند. او از یکسو با این کوشش مقابله می کند که دین را با حقیقت پیوند بدهد 
و به همین دلیل نیازی برای کاربرد اصطالحاتی مانند حقیقِت »سمبولیک« یا 
»احساسی« یا »استعاره ای« یا »اخالقی« نمی بیند. واتیمو همینطور نیازی برای 
کاربرد آنچه که او – البته به نظر من کمی گمراه کننده - به عنوان فلسفة دینی 
»اگزیستانسیالیستی« توصیف می کند، ندارد. فلسفة دینی که از دین چیزی 
می سازد که به کمک آن و با رحمت غیرقابل توضیح خدایی که از ما انسانها 

کاماًل متفاوت است، ما بخشوده شویم.

الهیات واتیمو به روشنی برای »نیمه مومنین«ساخته شده است، برای انسان 
هایی که عهد جدید آنان را » مومنین نیمگرم« می نامد، برای مردمی که فقط 

برای مراسم ازدواج، تعمید و خاکسپاری به کلیسا می روند. 

واتیمو پیام مسیحیت را در آموزة پاولوس تقلیل می دهد، آموزه ای که بیشتر 
انسانها به آن ابراز عالقه می کنند. استرایژی واتیمو اینست که انسان شدن 
که  یعنی  ببیند  از سوی خدا  قربانی  عنوان  به  را  مسیحی[  الهیات  ]در  خدا 
خدا همة قدرت و اوتوریته و همة دیگر بودن خود را قربانی می کند. انسان 
شدن خدا یعنی صرف نظرکردن او ]عیسی مسیح[ از اوصاف خدایی، همان 
عملی که بر اساس آن خداوند همه چیز را در دست بشر قرار داد. این عمل 
به واتیمو اجازه می دهد که سخن بسیار مهم و شگفت خود را طرح کند: 

سکوالریسم شاخصة عمدة یک تجربه اصیل دینی است. 

84



 برای هگل هم تاریخ بشریت عبارت بود از تجسم یافتن روح و میز قضای 
آن عبارت بود از صلیب. ولی هگل آماده نبود که به نفع عشق از حقیقت 
بگذرد. به همین دلیل او تاریخ بشریت را به یک افسانة دراماتیک تبدیل می 
کند، افسانه ای که اوج خود را در یک وضعیت معرفت شناسانه می یابد، 
در دانش محض. ولی برای واتیمو نه حرکت درونی وجود دارد، نه جبریت 
حاکم بر تاریخ بشر و نه درام بزرگ که خود را افشا کند. برای او فقط امید 
آن  را  بشریت  تاریخ  اگر  گوید،  می  واتیمو  دارد.  وجود  عشق  پیروزی  به 
چنان که هگل می گوید، جدی بگیریم و از طرفی حاضر نباشیم آن را در 
یک چارچوب معرفت شناسانه یا ماوراء طبیعی قرار دهیم، باید توازن میان 
خداناباوری خشن و پوزیتیویستی از یکسو و دفاع های اگزیستانسیالیستی 
یا سمبولیک از خدا را حفظ کنیم. »]تنها[ به این خاطر که حکایت های کالن 
ماوراء طبیعی به پایان رسیدند، فلسفه متقن بودن دین را دوباره کشف کرده 
نیاز خودآگاهی عمومی به دین را خارج از طرح  و در نتیجة آن می تواند 
نقد روشنگرایانه ببیند«. واتیمو می خواهد مشکل همزیستی علوم طبیعی با 
میراث مسیحی را حل کند به این صورت که مسیح را نه با حقیقت و نه با 
قدرت بلکه با عشق پیوند می دهد. استدالل واتیمو نشان می دهد که چگونه 
با مسیرهای  نیچه و هایدگر آغاز شدند  با  می توان مسیرهای فکری را که 
فکری که با جیمز و دیوی آغاز شدند، پیوند داد. زیرا هر دو سنت فکری بر 
این باور است که کوشش برای یافتن حقیقت و دانش ارزشش نه بیشتر و 
نه کمتر از کوشش برای دست یافتن به توافق دیدگاهها است. حوزة معرفت 
یک حوزه عمومی است و دین می تواند و می باید خود را از این حوزه دور 
بکشد. پذیرش این نکته که دین باید خود را از این حوزه دور بکشد، مدیون 
درک جوهر حقیقی دین نیست بلکه فقط یکی از آموزه های برآمده از تاریخ 

اروپا و آمریکا است. 

واتیمو می نویسد: »امروزه دیگر عقل دکارتی و هگلی به پایان راه خود رسیده 
است و دیگر چندان مفهومی ندارد که ایمان و عقل را آنچنان جدی در برابر 
و هگلی همان چیزی  دکارتی  از عقل  واتیمو  منظور  بدهیم«.  قرار  یکدیگر 
است که هایدگر از اصطالح اونتولوژی می فهمید. این اصطالح، نه تنها در 
برگیرندة الهیات سنتی و مابعدالطبیعه است، بلکه همینطور حاوی پوزیتویسم 
)البته تا آنجا که تالش دارد فلسفه را به راه مطمئن یک علم بیاورد( و پدیدار 
شناسی هم است. واتیمو با هایدگر هم عقیده است که متافیزیِک بی طرف 
بودن ( Objektivitaet( در اندیشه ای به اوج می رسد که حقیقِت بودن 
)Sein( را هم شأن قابل پیش بینی بودن و قابل اندازه گیری بودن و تحت 
تاثیر نهایی بودن شخص از علم و تکنیک قرار می دهد. زیرا وقتی شخص 
عقالنیت را با تالش برای رسیدن به توافق عمومی دیدگاهها و حقیقت را با 
نتیجة این تالش مساوی قرار می دهد، آن وقت او دین را نه تنها از حوزة 
عمومی بلکه از حوزة فکری هم بیرون خواهد راند. و دلیل آن این است که 
داد و در  قرار خواهد  پارادایم عقالنیت و حقیقت  را  شخص علوم طبیعی 
نتیجه شخص باید دین را یا به عنوان رقیب ناکارآمِد تحقیق تجربی و یا به 

عنوان وسیله ای در خدمت ارضای نیازهای احساسی بفهمد. 

توافق  به  نیاز  باید  دهیم،  نجات  اونتولوژی  دست  از  را  دین  که  این  برای 
نیازهای دیگر بشری  نیاز در میان  عمومی دیدگاه ها را فقط به عنوان یک 
بفهمیم، نیازی که به خودی خود بقیه نیازها را از میدان بدر نمی کند. این 
نظر را نیچه و هایدگر در موافقت با جیمز و دیوی مطرح می کنند. همه این 
چهار نفر که مخالف دکارت هستند، با به کار بردن تحقیر کنندة واژة »فقط« 
در ترکیباتی چون »فقط شخصی«، »فقط ادبی«، »فقط زیباشناسانه« یا »فقط 
به جای فرق  نفر مستدل می سازند که  این چهار  احساسی« مخالفند. همة 
گذاشن کانتی میان امر معرفتی و امرغیرمعرفتی، میان ارضای نیازهای عمومی 
و ارضای نیازهای خصوصی فرق بگذاریم و هم این که دلیلی وجود ندارد 
این  بسازیم. همة  »فقط« خار  واژة  اضافه کردن  با  را،  نوع دوم  نیازهای  که 
چهار نفر به ما کمک می کنند تا ـ آنچنانکه واتیمو دربارة شخصیت هایدگر 

می گوید ـ »از افق فکری که به عنوان دشمن آزادی و تاریخیگرِی حیات به 
اثبات رسیده است، بیرون بیاییم«.

و  شناسی  معرفت  ترتیب  این  به  و  ماند  می  فکری  افق  این  در  که  کسی 
متافیزیک را همچنان به عنوان فلسفة متعالی تلقی می کند، بر این باور خواهد 
بود که همه سخنان یک شخص باید محتوی معرفت شناسانه داشته باشد. 
و وقتی یک سخن چنین محتوایی دارد که در راستای آنچه باشد که روبرت 
براندام آن را »بازی عرضه و تقاضای ادلّه« می نامد. ]در نتیجه[ تقاضای این 
که باید دین خصوصی شود به این نظر منجر می شود که به خاطر هدف های 
خاصی انسان های دینی حق دارند در این بازی سهم نگیرند. انسان های دینی 
حق دارند ادعاهای خود را از شبکة نتایج پذیرفته جمعی جدا کنند. ]در حالی 
که[ به کمک همین نتایج پذیرفتة جمعی طرح چنین ادعاهایی توجیه می شود 

و نتایج عملی از آن گرفته می شود.

او  وقتی  است  دین  سازی  خصوصی  نوع  همین  واتیمو  منظور  ظاهراً 
سکوالرسازی فرهنگ اروپایی را به عنوان پیروی از امر انسان شدن ]خدا[ 
توصیف می کند، انسان شدنی که باید به عنوان »تهی شدن از ویژه گیهای 
خدایی« )Kenosis( فهمیده شود و انسان شدنی که در آن خدا همه چیز را 
در دستان انسان قرار می دهد. هرچه غرب بیشتر سکوالر می شود، به همان 
اندازه خود را بیشتر از حاکمیت روحانیت دور می سازد و هرچه بیشتر از 
حاکمیت روحانیت دور شود به همان اندازه به قول داده شده در عهد جدید 
بلکه به  بندگان  به عنوان  نه  کاملتر عمل شده است که خداوند ما را دیگر 
عشق  به  مسیحی  وحی  جوهر  نویسد:  می  واتیمو  بیند.  می  دوستان  عنوان 
مسیحی تقلیل یافته است و همه آنچه باقی می ماند یعنی غیرقابل تعیین بودن 

تجارب گوناگون تاریخی. 

این تصویر جوهر مسیحیت ـ که در آن از خود گذری خداوند و کوشش 
انسان برای دریافت عشق به عنوان تنها قانون دو روی یک سکه است ــ 
به واتیمو این امکان را می دهد که همه حقیقت جویان غرب از گپرینگ و 
بناهای  ببیند که  اندیشه ورانی  تا داروین، نیچه و فروید را به عنوان  نیوتن 
عشق را برپا می کنند. این مردان نشانه های زمان را بدون هیچ قیدی خوانده 

اند.}...........{.

طرح این پرسش که آیا این نگرش، شکل » مشروع« و »معتبری« از مذهب 
را طرح  نادرستی  دقیقا پرسش  که  بود  معنی خواهد  این  به  کاتولیک است 
کرده ایم. اصطالح »مشروعیت« کاربردی ندارد برای آنچه که واتیمو )یا فرد 
دیگری( در خلوت خود انجام می دهد. و آنکه بازهم کوشش می کند این 
اصطالح را به کار ببرد، به طور ضمنی می گوید: »کسی که اوتوریتة نهادهای 
تعمید و خاکسپاری  ازدواج،  مراسم  ندارد در  ندارد، حق  قبول  را  کلیسایی 
دوستان خود یا خویشاوندان خود به کلیسا برود و یا کسی که خود را یهودی 

می نامد، باید این یا آن سنت را بجا بیاورد.«

مسیر فکری را که واتیمو و من تعقیب می کنیم می توان این چنین خالصه 
کرد: جنگی که در قرن ۱8 و ۱۹ میان دین و علم در گرفت، جنگی بود میان 
دو نهادی که هریک خواهان استیالی فرهنگی بود. به نفع هر دو بود ـ هم 
به نفع دین و هم به نفع علم ـ که در این جنگ علم برنده شد، زیرا حقیقت 
و علم مربوط به قلمرو همکاری اجتماعی می شوند و علم وسایلی را در 
دست ما قرار می دهد تا نسبت به گذشته پروژه های بهتر همکاری اجتماعی 
را عملی بسازیم. کسی که برای او همکاری اجتماعی مهم است، ترکیبی از 
علم معاصر و عقل سلیم معاصر همه چیزی است که او احتیاج دارد. و برای 
کسی که در جستجوی چیز دیگری است، دینی که از قلمرو معرفت شناسی 
بیرون آورده شده و پرسش »دین ورزی یا بی دینی« را بی اهمیت می داند، 

شاید دقیقًا همان چیزی باشد که تنهایی اش را پر می کند. 
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شاید بله و شاید هم نه. میان شخصی مانند من و شخصی مانند واتیمو هنوز 
هم یک تفاوت عمده وجود دارد و این شگفت آور نیست با توجه به این 
که او به حیث کاتولیک بزرگ شده و من به دور از هرگونه دین. حال اگر 
شخص عطش های دینی را امور پیشافرهنگی می داند، اموری که جزو جوهر 
و طبیعت انسانی هستند، چنین شخصی درنگ خواهد کرد تا قضیه در همین 
این  به  کامال خصوصی شود  دین  که  کرد  درنگ خواهد  او  جا ختم شود، 

ترتیب که از زیر بار خواسته های جهان شمول رها گردد. 

اگر با این ایده خداحافظی کنیم که هّم و غم حقیقت یا هّم و غم خدا در 
همه تار پود انسان تنیده است، و به جای این ایده اجازه دهیم که هر دوی 
این هّم و غم به عنوان فرآورده های فرم یافته فرهنگی تلقی شوند، در این 
صورت یک چنین خصوصی سازی، طبیعی و مناسب جلوه می کند اشخاصی 
چون واتیمو دیگر نخواهند گفت که فقدان احساس دینی در من نشانه ای 
از هرزگی است و اشخاصی چون من دیگر نخواهند گفت که وجود چنین 
تفاوت واتیمو و من بی گمان در  از جنون است.  نشانه ای  احساس هایی 
این نکته نهفته است که او می تواند یک حادثه گذشته را مقدس تلقی کند 
در حالی که من بر این باورم که تقدس فقط در یک آینده ایده آل موجود 
است. برای واتیمو تصمیم خدا که نه خداوند ما بلکه دوست ما شود، حادثه 
شود.  می  مربوط  آن  به  ما  امروز  های  کوشش  که  است  سازی  سرنوشت 
احساس او از امر مقدس بر می گردد به یادآورشدن آن حادثه و شخصی که 
تجسم آن است. احساس من از امر مقدس تا آنجا که من چنین احساسی 
دارم، به این امید پیوند می خورد که روزی شاید در این هزاره و یا در هزارة 
بعدی، بازماندگان دور من در یک تمدن جهانی زندگی کنند که در آن عشق 
تقریبا تنها قانون است. در چنین جامعه ای روابط بدون سلطه خواهد بود، 
طبقات و کاست ها ناشناخته، سلسله مراتب نهادهای مفید و موقت و قدرت 
تنها در اختیار انتخاب کنندگانی قرار خواهد داشت که آزادانه به توافق رسیده 

اند و فاضل و تحصیل کرده هستند.

ای  جامعه  چنین  یک  تواند  می  چگونه  که  دانم  نمی  صورت  هیچ  به  من 
پدید آید. حتی می توان گفت این یک معما است. }........{ و این هم برای 
انسانهای مذهبی مانند واتیمو که برای آنان معنای آنچه که فراتر از وضعیت 
حاضراست با احساس وابستگی ]به یک قدرت غیر مادی[ پیوند می خورد، 
مفید است و هم برای انسان های غیر مذهبی مانند من که برای آنان این معنا 
فقط در امید به یک آیندة بهتر نهفته است. فرق میان این دو نوع انسان، فرقی 
است که میان شکرگزاری غیر قابل توجیه و امید غیر قابل توجیه می باشد. 
این مساله ربطی به باورهای متضاد در این باره که چه چیز واقعًا موجود است 

و چه چیز نه، ندارد.

پانوشت ها

۱- مشخصات کتاب به زبان آلمانی:

Richard Rorty & Gianni Wattimo: Die Zukunft der Rel -
gion, Berlin ۲00۶

۲ـ رورتی در جای دیگر توضیح می دهد: منظور هگل این بود که رفتارهای 
محصول  خاص  طور  به  سیاسی  نهادهای  و  عام  طور  به  انسانی  اجتماعی 
موقعیت های عینی تاریخی اند و آنها را باید با اتکا به نیازهای ناشی از این 
تاریخ  از  شدن  بیرون  برای  راهی  هیچ  داد.  قرار  ارزیابی  مورد  ها  موقعیت 

بشری و مالحظه امور از منظر فراتاریخی وجود ندارد.
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خالصه:

با  آن  ارتباط  و   )Xenophobia(هراسی بیگانه  طبعیت  روی  مقاله  این 
سیاست انتخاباتی تمرکز دارد، و به صورت مشخص می خواهد بداند که 
غربی  اروپای  بزرگ  دولت  از سوی سه  نژادی«  »سیاست  و چگونه  چرا 
در پایان جنگ سرد مورد استفاده قرار گرفت. به جای بررسی تنها گروه 
های افراطی، این مقاله روی رقابت های انتخاباتی و حزبی به عنوان عامل 
بخواهیم  اگر  دارد.  می  مبذول  را  خود  توجه  سیاست،  این  کارگیری  به 
انکشافات پس از ۱۹7۹ میالدی را مورد بحث و ارزیابی قرار دهیم، الزم 
است که برای درک فراز و فرود های موضوع بیگانه هراسی، به صورت 
فرانسه  و  آلمان  بریتانیا،  در  انتخاباتی  های  سیاست  باید  مشخص  خیلی 
به گونه مقایسوی مورد ارزیابی قرار گیرد. چون بیگانه هراسی به عنوان 
یک موضوع عمومی که از محصوالت استراتژیست های انتخاباتی احزاب 
Conservative( است، به عنوان آخرین حربه از  بزرگ محافظه کار ) 
نحوه  مقاله  این  در  گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  انتخابات  در  آنان  سوی 
برخورد احزاب با این موضوع با هم مقایسه خواهد شد. همچنان روی این 
موضوع نیز تاکید می گردد که ظهور موضوعات نژاد و مهاجرت به عنوان 
واقعی  ومیزان  با کمیت  ارتباطی  به صورت وسیعی هیچ  مسایل عمومی، 

مهاجرین ندارد.

مالحظات اولیه

دوره  یک  در  فاشیستی  و  هراسانه  بیگانه  نژادگرایانه،  های  گرایش  چرا 
خاص انکشاف می یابد؟ چرا بعضی از احزاب افراطی که نه سازمان یافته 
به  انتخاب  در  را  زیادی  آرای  یکباره  به  دارند،  نه جذابیت خاصی  و  اند 
دست می آورند؟ این خود چه ارتباطی با خشونت های نژادی در خیابان 
ها دارد؟ چرا همین احزاب افراطی، با وجود محبوبیت در مقطعی، در یک 

زمان دیگر حاشیه ای و بی ربط می گردند؟

توضیحات علمی گوناگونی در باره نژادگرایی جدید وجود داشته و اغلب 
سرشار از تناقض می باشند. بعضی از این توضیحات به خالها و کمبودات 
اجتماعی و نیز به موجودیت تبعیضات که یا از کمبود دخالت دولت و یا 

نویسنده- دیتریش ترانتهارت
برگردان- خالد خسرو
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آمده،  به وجود  به خاطر فرهنگ وابستگی  از حد دولت  بیش  از دخالت 
توجه دارند. راسیسم یا نژادگرایی در تفکر تیودرو آدرنو ) فیلسوف آلمانی( 
اقتدارگرا )به ویژه در جوامع سرمایه داری  به عنوان بخشی از شخصیت 
شود.  می  داده  توضیح  محور(  سرمایه  قدرتمند  و  موجود  های  سنت  با 
برعکس، تفسیر ها و تحلیل های اخیر روی سست شدن تمام پیوند های 
انسانی و اجتماعی، افزایش فردگرایی و انسان عامل، اعتبار زیاد پیدا کرده 
اند.)۲( فرضیة درماندگی/ پرخاشگری، نیز به عنوان یک رویکرد در سال 
های اخیر مورد توجه زیاد قرار گرفته که بعضی اوقات به کاهش اهمیت 
و جزیی ساختن جرایم واقعی با این توصیف که گویا "افراد خشونت ورز 
گانگسترهای فقییر و حاشیه نشینی اند که جرایم علیه اقلیت ها را مرتکب 
می شوند"، می انجامد. روشن است که این نوع طرز فکر نامتناسب بوده، و 
حتا منتقدان آن خاطر نشان کرده اند که منجر به یکسو گذاشتن و دستکم 
گرفتن نژادپرستانه می شود. زیرا، چنان که تاریخ به خوبی در بسیاری از 
کشور ها نشان می دهد، بسیاری از افراد نخبه و هوشیار) از جمله برخی از 

علمای برجسته( به اعتقاد خویش به نژادگرایی تاکید کرده اند. )3(

من در این مقاله رابطه میان سیستم حزبی و بیگانه هراسی را مورد بحث 
قرار خواهم داد. تاثیر احزاب باالی این موضوع در جامعه چی می باشد؟ به 
صورت خیلی مشخص، رقابت احزاب باالی مباحث و گفتگوهای عمومی 
روی آگاهی از اقلیت ها، تعریف شان در درون جامعه موجود، ارتباط شان 
تاثیری بر جای می گذارد؟  اقلیت ها، چه  با اکثریت و مشارکت سیاسی 
تاثیر فضای  یا تحت  انتخاباتی خود مستقل  آیا احزاب در تعیین اجندای 
اجتماعی موجود عمل می نمایند؟ به این منظور، مقایسه ای میان سه کشور 
بزرگ اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه انجام می دهم. با وجود نظام شبه 
این سه  باشد،  پارلمانی می  انتخابات ریاستی و  ریاستی فرانسه که شامل 
ایتالیا را از این جمع بیرون  کشور دارای یک نظام حزبی رقابتی اند. من 
می کنم که مهاجرت در آن کشور پدیده جدیدی است. در ایتالیا، سیاست 
بیشتر سلطه گرا است تا رقابت گرا. در نتیجه، در این کشور راسیسم منطقه 
گرا علیه ایتالیایی های اهل جنوب، و خارجی های آسیایی و افریقایی تبار 



توسعه پیدا کرده است. 

در این مقاله سه دوره مورد مطالعه قرار می گیرند: آغاز و پایان دهه هشتاد 
تاب  و  تب  فرود  و  فراز  به  دوره  سه  این  در  نود.  دهه  آغاز  و  میالدی، 
با استراتژی و فعالیت  ارتباط شان  نژادگرایی، و  بیگانه هراسی و  سیاسی 
های احزاب پرداخته خواهد شد. پژوهش من موازات و تفاوت ها را به 
تصویر می کشد. از پایان جنگ سرد، موضوعات بیگانه هراسی و مهاجرت، 
در تعیین اجندای سیاسی بسیاری از کشور های اروپایی غربی تاثیر عمیق 
داشته است. به صورت اخص، در توسعه سیاسی سه کشور تحت مطالعه 
تاثیرگذار بوده است. برای همین، این که چگونه با موضوعات نژاد، قومیت 
و یا بیگانه هراسی برخورد شده است، عامل بسیار تعیین کننده در انکشاف 

سیاسی اروپا قلمداد می گردد.

اصطالحات سیاسی سه  در  تفاوت  مقایسوی،  مطالعة  از دشوارهای  یکی 
کشور مذکور است. به عنوان مثال، در بریتانیا »نژاد« به عنوان یک اصطالح 
در  نیست.  چنین  آلمان  در  که  حالی  در  است،  مدنظر  کاربردی  و  معبتر 
سرشماری رسمی بریتانیا، »نژاد سفید« یک کتگوری یا طبقه است، و نهاد 
های رسمی با »روابط نژادی« سر و کار دارند. بسیاری از دانشمندان علوم 
اجتماعی، از جمه رابرت میلز، بر این اصطالح انتقاد داشته، و استدالل می 
دارند که این طبقه بندی به تایید راسیسم می پردازد. فراتر از این، منتقدان 
مذکور باور دارند که نژاد نه یک طبقه ی بیولوژیکی بلکه یک اختراع یا 
برساخته اجتماعی است، و مشکل نه در خود نژاد بلکه در فرآیند تداوم 
دارای  نژاد  اصطالح  که  این  با  است.  آن  دامنه  پهن شدن  و  کردن  نژادی 
مقبولیت کمتر بوده ) فعال گرایش به نامگذاری هایی چون قومیت و تفاوت 
های فرهنگی است(، اما هنوز در مرکز مباحثات قرار دارد. )4( در آلمان، 
"نژاد" یک تابو است، و در پیوند با نازیسم، ضدیت با یهودها و نسل کشی 
در نظر گرفته می شود. به هیچ صورت این تابو، حتا توسط سیاستمداران 
زیرکی چون ادموند ستویبر، نیز نمی شکند. زمانی که او این اصطالح را 
استفاده کرد و در باره گرایش جامعه مخلوط چند نژادی حرف زد، واکنش 
عمومی تا آن اندازه منفی بود که ادموند ستویبر مجبور به تجدید نظر در 
نظر خود شد. به همین خاطر، در آلمان، دسکورس یا گفتمان مسلط بیگانه 
هراسی، و اگر بخواهیم دقیق ترش نماییم، مهاجر هراسی است. باید به یاد 
داشت که »خارجی ها« در این معنا داللت به گروه های مشخص »نمایان«، 
همانند گروه های انسانی که در بریتانیا به آنها مهاجران اطالق می شود، 
دارد. در دستگاه اصطالحی رایج در فرانسه به خارجی ها چیزی میان آلمان 
و بریتانیا اطالق می گردد: اصطالح »نژاد« با این که تابو نیست ولی بیشتر 

از بیگانه هراسی استفاده می شود.

از هم جدا  اروپایی به صورت خیلی دقیق و محکمی  نظام های سیاسی 
نبوده و در داد و گرفت هستند. یک ابتکار و پروژه سیاسی موفق در یک 
کشور اروپایی، از سوی همسایگان اش مدنظر قرار گرفته و حتا از آن تقلید 
می شود. در عصر تلویزیون تصاویر همدردی و یا دشمنی به آسانی از یک 
کشور به کشور دیگری انتقال می یابد. باید افزود که این تصاویر نه تنها 
به نخبگان سیاسی که به مردم عادی نیز انتقال می یابد. یکی از مثال های 
برجسته قدرت رسانه های همگانی انتشار تصاویر بدرفتاری با مهاجرین 
آلبانیایی در بهار ۱۹۹۱ میالدی بود که طی آن این مهاجرین همچون گله 
ای حیوانان از سوی مقامات ایتالیایی در استدیوم Bari آورده شده و بعد از 
کشور اخراج گردیدند. نباید تاثیر این تصاویر دستکم گرفته شود. تا هنوز، 

علوم سیاسی قادر به تحلیل موثر این منابع جدید نبوده است.

احزاب  دست  به  چپگرا  های  حکومت  سقوط  نخست:  مرحله 
محافظه کار )86-۱978(

آلمان-  و  فرانسه  بریتانیا،  اروپایی-  پذیر  مهاجر  بزرگ  کشور  سه  در 
احزاب محافظه کار موفقانه بیگانه هراسی را علیه حکومت های سوسیال 
دموکراتیک به کار بردند. افزون بر آن، در این سه کشور در حول و حوش 
در  این حال  با  بود.  مهم  بسیار  اکثریتی  تشکیل حکومت  میالدی،   ۱۹80
کشور  سه  مهاجرتی  های  سیاست  در  رخدادادی  چنین  وجود  با  نهایت 
نامبرده تغییرات عمیقی اتفاق نیفتاد. منافع قوی موجود اقتصادی، موقعیت 
حقوقی مهاجرین و وجهه بین المللی و وظایف کشورها مانع از تغییرات 
مسوولیت  کار  محافظه  های  حکومت  این،  بر  افزون  گردید.)5(  عمده 
کشور،  سه  این  در  دارند.  دوش  به  نیز  را  مهاجرین  زیاد  تعداد  پذیرش 
صداهای مخالفی در میان عناصر لیبرال و مسیحی احزاب محافظه کار نیز 
عنوان  به  ها  اقلیت  و  مهاجرین  که  فریبانه  عوام  علیه چنین حرکت های 
هینر  رسید.  می  گوش  به  گرفتند،  می  قرار  حمله  مورد  قربانی  گوسفند 
گایسلر، دبیر کل حزب دموکرات مسیحی آلمان )CDU( از سوی هلموت 
کول، نخست وزیر آلمان در ۱۹۹0 از حزب برکنار شد، و همچنان برنارد 
ستازی از حزب UDF که دیگر از چهره های پیشتاز آن به حساب نمی 

آید، مثال های برجسته ای به شمار می آیند. )۶(

در جریان انتخابات این سه حزب محافظه کار یا متحدان شان به صورت 
عمدی این توقع را به وجود آوردند که با پیروزی قاطع بر تعداد اقلیت ها 
و مهاجرین کاهش خواهند آورد. در این سه کشور موضوع تطابق و ادغام 
مهاجرین در جامعة میزبان در طول کمپاین های انتخاباتی یک فضای داغ 
و توام با احساسات وجود آورد. با توجه به همین فضا سازی ها و زمینه 
های عمومی مهاجر ستیزی، برخی از گروه های افراطی دست به اعمال 
بی رحمانه ای علیه مهاجرین زدند. این اعمال خشونت آمیز خودسرانه و 
پرداخت  کاران  استدالل محافظه  این  تقویت  به  ها  علیه خارجی  ناگهانی 
که به منظور دوری از خطرات بیشتر و بزرگتر، باید عموم آرام و خشنود 
نگهداشته شوند. بر عالوه، رسانه ها نیز مشکالت در ارتباط به مهاجرین 
را خیلی مهیج و بزرگ کرده، گویا عنقریب سیلی از خارجی ها بریتانیا، 
فرانسه و آلمان را تسخیر می کنند. )7( ایجاد این تصویر از ورود مهاجرین 
ارتباطی با میزان واقعی مهاجران در این سه کشور ندارد.)8( دانشمندان و 
کارشناسان علوم اجتماعی در این سه کشور، ریشه های نظریه های موجود 
در مورد مهاجرین را به آسانی در گرایش های نژاد گرایانه ای سال های 

۱۹30 میالدی ردیابی کرده اند. 

بریتانیا

اولین رهبر حزب اپوزیسیون در سطح ملی که موضوع مهاجرین را مطرح 
کار در سال  از حزب محافظه  بریتانیا  تاچر، نخست وزیر  مارگرت  کرد، 
۱۹78 میالدی بود. )۹( او به صورت قصدی سنت توافق معتدل جمعی بر 
سر موضوع اقلیت ها و مهاجرت را ادامه نداد، و در یک اظهارنظر خیلی 
کار  محافظه  حزب  درون  در  مهاجرت  ضد  افراد  که  طوری  به  ماهرانه، 
بریتانیا را به سوی خود جلب نماید، ابراز داشت که در کشورش مهاجرین 
بسیار زیادی سرازیر شده است.)۱0( پیش از این اظهارنظر، تعداد انگشت 
شماری از محافظه کاران دست راستی تا این حد پیش رفته بودند. این روند 
از اینوچ پاول در سخنرانی "رودخانه های خون" در ۱۹۶8 آغاز شده بود. 
رویکرد نژاد گرایانة پاول توجه زیادی از رای دهندگان را به این موضوع 
انداخت. جای  بریتانیا  سیاست  در  موفقانه  را  نژاد  موضوع  و  کرد  جلب 
)Saggar, ۱۹۹3:۲7; see also Messina, ۱۹8۹( پس از آن، با این که 
نظرسنجی ها حاکی عالقه عمومی به موضوع نژادی بود، ولی توافق بین 
احزاب سیاسی مبنی بر پرهیز از طرح این موضوع در حوزه عمومی بود. 
مثال بیشتر از 80 درصد رای دهندگان باور داشتند "انبوهی از مهاجران" ) 

88



منظور غیر سفید پوست ها( در بریتانیا زندگی می نمایند.

افتاد.  موثر  انتخاب کرد، خیلی زود  تاچر  مارگرت  استراتژی جدیدی که 
آن زمان حزب محافظه کار که در برابر حزب کارگر در بن بست سیاسی 
افتاد.  پیش  ها ۹ درصد  نظرسنجی  در  این مصاحبه  از  داشت، پس  قرار 
)Layton-Henry, ۱۹۹۲:۱85( جانشین تاچر، هیث سیاست جدید را 
گمراه  را  مردم  عمد  صورت  به  تاچر   " که  گفت  داده  قرار  حمله  مورد 
کرد.")Layton Henry, ۱۹۹۲: ۱8۶(. در کمپاین انتخاباتی ۱۹7۹ میالدی، 
محافظه کاران وعده سپردند که کنترول سخت تری بر ورود مهاجرین به 
بریتانیا اعمال دارند که با این ادبیات شدید مهاجر ستیزانه، توقعاتی را در 
را  مهاجران  داوطلبانة  بازگشت  برنامة  آنها  حتا  آوردند.  وجود  به  عموم 
پیشنهاد نمودند. این در حالی بود که بیشتر این "مهاجران" تابعیت بریتانیا 
 Freyhold, ۱۹۹۲:(را به دست آورده و نصف آنها متولد این کشور بودند
۱73(. به این ترتیب، حمایت از جبهه ملی در میان رای دهندگان کاهش پیدا 
کرد و طرفداران این حزب به سوی حزب محافظه کار بریتانیا گرایش پیدا 
کردند. افزودن بر این، محافظه کاران آرای زیادی از کارگران را که مواضع 
مهاجر ستیزانه ای شان برای پیروزی آنها اهمیت زیاد داشت، موفقانه جلب 
 Layton-Henry, ۱۹78: ۲۶8-8۱; Layton-Henry and(کردند
Taylor, ۱۹80(. سختگیری در موضوع مهاجرت به عنوان ایدة محافظه 

کاران، در نظرسنجی های حاضر موفقیت های خود را نشان داده است. 
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آلمان

در آلمان، موضوع مهاجرت از سوی اتحادیه دموکرات های مسیحی باوریا 
در  مسیحی  های  دموکرات  راستی  دست  حزب  و   )Bavarian CSU(
با تمرکز روی مهاجران  حوالی ۱۹7۹ میالدی مطرح شد. کمپاین بزرگی 
با نفوذ مانند  افتاد و از سوی برخی از رسانه های  ترک و پناهندگان راه 
دموکرات  اتحادیه  با  فعاالنه  گرفت  و  داد  یک  در  الگماینه  فرانکفورتر 
به  مهاجرین  انتخابات  از  بعضی  در   )۱۱( شد.  ترویج  و  تبلیغ  مسیحی، 
مسیحی  دموکرات  اتحادیه  مثال  عنوان  به  شدند.  تبدیل  مرکزی  موضوع 
هیسن پیشنهاد کاهش خارجی ها به مرز یک میلیون نفر در آلمان را داد. 
در بادن ورتمبرگ، همین اتحادیه پیشنهاد "مدل سویسی" را برای موضوع 
مهاجرت داد که بر اساس آن کارگران مهمان تازه نفس و جوان به جای 
مهاجرین کهن سال به آلمان آورده شوند.)۱۲( نظرسنجی ها پس از این 
کمپاین نشان دادند که اکثریت آلمان ها، برای آنهایی که موضوع سیاست 
مهاجرت مهم بود، در این باره احساسی بین تساهل و اضطراب داشتند. 

Institut fur Demoskopie( )Allenach, ۱۹85

انتقاد  به  خود  کردن  محدود  مسیحی  دموکرات  حزب  رهبری  استراتژی 
قبیل  از  و حل مشکالتی  مدیریت  امر  در  ناشایستگی  به خاطر  دولت  از 
مهاجرت بود. هلموت اشمیت، نخست وزیر آلمان، به خاطر عدم معرفی 
حزب  مانیفست  در  محلی  انتخابات  در  خارجیان  دهی  رای  حق  قانون 



سوسیال دموکرات در سال ۱۹80 میالدی رنج و فشار زیادی را متحمل 
از  استراوس،  جوزف  فرانتس  او،  انتخاباتی  رقیب  ترسید  می  چون  شد، 
این  در  اشمیت  آقای  بعدها  نماید.)۱3(  استفاده  نفع خود  به  این موضوع 
مورد گفت که آن کار "برخالف ماهیت حقیقی انتخاباتی حزب سوسیال 

 )Munstersche Zeitung, 8 November ۱۹۹3( ".دموکرات بود

موضوع  روی  کل  صورت  به  انتخابات،  در  باخت  پی  در  اپوزیسیون   
"خارجی ها" تمرکز کرد. خیلی سریع، موضوع کاهش تعداد خارجی ها در 
کشور مطرح شد، حکومت هم به اقتضا سیاست روز به این ماجرا وارد شد 
و قانون تشویق کارگران غیر اروپایی و خانواده های آنان را برای بازگشت 
به کشورهای اصلی شان معرفی کرد. چند هفته قبل از این که حکومت در 
۱۹8۲ میالدی سقوط نماید، هلموت کهل، رهبر حزب دموکرات مسیحی، 
 Frankfurter(آلمان غربی گردید خواهان کاهش تعداد خارجی ها در 
Rundschau, 3 September ۱۹8۲(. هلموت کهل با اعالم برنامه های 
بیگانه  با  مرتبط  مسایل  که  ساخت  نشان  خاطر  خود  حکومت  نخستین 
که  است  کشور  عمدة  مشکل  چهار  از  یکی   )Auslanderpolitik( ها 
حکومت او در پی حل اش می باشد. با این حال، در جریان رخصتی های 
کریسمس موضوع خارجی ها در کمپاین انتخاباتی ۱۹8۲ میالدی به ناگاه 
با توافق نانوشته و خاموشانة احزاب آلمانی ناپدید گردید. پس از پیروزی 
در انتخابات ۱۹8۲ کهل به ندرت اشاره ای به مسایل خارجی ها کرد. تنها 
مورد استثنایی معرفی برنامة بازگشت داوطلبانه بود که در واقعیت تاریخ 
بازگشت بعضی از خارجی ها، و نه تمام خارجی هایی که در آلمان زندگی 
می کردند، تغییر خورد و بس. )۱4( به این ترتیب، پس از این که موضوع 

خارجی ها به صورت خیلی خوب مورد استفاده سیاسی قرار گرفت، به 
کامال  ها«  »خارجی  بارة  در  عمومی  مباحث  نتیجه  در  شد.  گذاشته  کنار 

فروکش نمود.

فرانسه

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان  پس از این که سوسیالیست ها در 
اغتشاش شد.  و  دستپاچگی  دچار  راست  جناح  یافتند،  پیروزی دست  به 
اختیار  در  میالدی   ۱۹58 از  را  قدرت  که  ها  ژیسکاردین  و  ها  گلیست 
داشتند، کدام موضع و ایدة محبوبی در برابر چپ های ظفرمند فرانسوی 
در چنته نداشتند. از این خاطر، موضوع مهاجرت از سوی جناح راست به 

عنوان سوژه ای در بازی سیاسی مدنظر گرفته شد.

از اواخر ۱۹70 میالدی، اغلب ابهام و بدگمانی پنهان در زیر پوست جامعه، 
از سوی بعضی از شهردارهای کمونیست که شهرک های کارگر نشین و 
ها  ورود خارجی  معرض  در  را  ایدیولوژیک خود  و  سیاسی  نفوذ  تحت 
می دیدند، وارد سیاست محلی، به ویژه انتخابات، گردید. )۱5( در ۱۹8۲ 
اجندای  را در  به طرز وسیعی موضوع خارجی ها  میالدی، جناح راست 
به  انتخاباتی سوسیالیست ها-  خود قرار داد و تمام توجه را روی وعدة 
رسمیت شناختن حق رای در انتخابات محلی برای خارجی ها که بیشتر از 
پنج سال در فرانسه زندگی کرده اند- گذاشتند. جناح راست موفقانه علیه 

این برنامه کمپاین کرد.
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انتخابات  در  هراسانه،  بیگانه  محتوای  با  انتخاباتی  بزرگ  تغییر  نخستین 
محلی در شهر کوچک Dreux در شمال فرانسه اتفاق افتاد که در آنجا 
یک گروه بزرگی از Harkis ها - الجزایری های که از فرانسه در دوران 
این خاطر  از  و  پشتیبانی کرده  الجزایر  بر  این کشور  استعماری  حاکمیت 
پس از خروج نیروهای فرانسوی مجبور به ترک وطن و اقامت در فرانسه 
شدند- زندگی می کردند. به صورت غمناکی، همین گروه که تا آخرین 
لحظه از حاکمیت فرانسه بر الجزایر دفاع کردند، نخستین هدف حمالت 
بیگانه هراسانه ای افراطیون دست راستی قرار گرفت. با کمک افراطی های 
جبهه ملی، جناح راست در انتخابات کنترول Dreux را از جناج چپ به 
دست گرفت. بعد، ژاک شیراک، رهبر جناح راست، شهردار پاریس شد. او 
در جریان کمپاین انتخاباتی زیر شعار “ نه راسیسم، نه تن پروری”، روی 

افزایش مهاجرین تاکید گذاشت.)۱۶(

مختلف  های  شیوه  و  ها  راه  خود  جدید  موقعیت  از  استفاده  با  شیراک 
بوروکراتیک را برای آزار و اذیت مهاجرین غیر اروپایی در پاریس به وجود 
آورد تا در هنگام استفاده از خدمات شهری- پولیس، خدمات نگهداری 
از کودک، مکتب، خدمات اجتماعی- ثابت کنند که در کشور به صورت 
اصلی  موضوع  مهاجرین  میالدی   ۶-۱۹85 در  نمایند.  می  زندگی  قانونی 
پارلمان شد  اکثریت محافظه کار در  احیای  به  بود که منجر  انتخابات  در 
Thranhardt,۱۹84b; Wihtol-de Wenden, ۱۹88; Bruba -(

.)er, ۱۹۹۲: ۱45-۶4

های  استراتژی  در  اروپایی  کار  محافظه  حزب  سه  هر  خالصه،  طور  به 
انتخاباتی خود موفق بودند. تمرکز روی اقلیت ها در پیروزی شان نقش 
بازی کرد. به هر حال، در بلندمدت سیاست ها در هر سه کشور مذکور 

اروپایی سمت و سوی دیگر پیدا نمود.

مرحله دوم: حاکمیت محافظه کاران پس از کمپاین های بیگانه 
هراسانه

دست  انتخاباتی  های  حوزه  توانستند  خوبی  به  بریتانیایی  کاران  محافظه 
راستی را در اختیار خود داشته باشند. در دهه۱۹80 میالدی آنها به خوبی 
فاکلند و  بر سر جزایر  آرژانتین  با  از رویداد های گوناگونی چون جنگ 
درهم شکستن اعتصاب کارگران معادن بهره ببرند. از این رو، بر خالف 
وعده های بزرگ خود، قادر شدند که تغییرات کوچکی را که در ارتباط 
به سیاست های مهاجرتی به وجود آورده بودند، از نظرها بپوشاندند. در 
گزارشی در بارة هشت سال نخست حاکمیت محافظه کاران تنها یک قطعة 
کوچکی در مورد »روابط بهتر نژادی« آمده بود. این پارگراف خیلی کوتاه، 

و در آن تنها گفته شده بود که در تعداد مهاجرین کاهش آمده است.

در حالی که پدیدة مهاجرت در بریتانیا جا افتاده بود، و بسیاری از مهاجرین 
اکنون شهروندی بریتانیا را به دست آورده بودند، محدودیت های جدید 
تاثیر  حال،  هر  به  این  گردید.  می  اعمال  مرزها  کنترول  قسمت  در  تنها 
منفی بر مهاجرین در این کشور گذاشته بود. فراتر از این، دادگاه اروپایی 
حقوق بشر در استراسبورگ حکومت بریتانیا را مجبور به حذف تبعیض 
همچنان  نمود.  اش  مهاجرت  قوانین  در  بکارت(  آزمایش  جنسیتی)مانند 
سایر نظریات در ارتباط به مهاجرین نیز عملی به نظر نرسید و می توانست 
که دارای پیامدهایی برای بریتانیایی های سفید پوست باشد. افزون بر این، 
اعالم پایان مهاجرت به بریتانیا باعث سراسیمگی شدید شد که در نتیجه، 
تعداد متقاضیان جهت استفاده از آخرین فرصت برای مهاجرت به بریتانیا 
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موجی  دو  آورد.  وجود  به  را  زیادی  اجرایی  مشکالت  و  یافت  افزایش 
مشکالت  بود،  بریتانیا  در  درون شهری  بحران  های  نشانه  که  از شورش 
مهاجرین را بار دیگر در مرکز توجهات عموم قرار داد. تمام این دشواری 
ها که در رسانه ها به خوبی پرداز داده می شد، موضوع مهاجرت را زنده 
نگهداشته و به حزب محافظه کار به لحاظ سیاسی و اجتماعی موضوعیت 

می بخشید.

فرانسه

در مقابل، موضوع مهاجرین برای جناح راست پیامد سیاسی مثبتی نداشت. 
پس از پیروزی در انتخابات ۱۹8۶ میالدی، آنها قانونی را به شورای ملی 
فرزندان  به  تابعیت  اتوماتیک  اهدای  آن  موجب  به  که  نمودند  پیشنهاد 
به  متوقف شود.  والدین شان،  دلیل شهروندی  به  فرانسه  متولد  مهاجرین 
هر حال، این قانون در شورای قانون اساسی که هنوز در اختیار اکثریت 
سوسیالیست بود، خالف قانون اساسی شناخته و لغو گردید. افزون بر این، 
دانشجویان بومی و همچنان خارجی تبار کمپاین های وسیع همبستگی، با 
شعار »به رفیقان من دست نزن«، علیه این قانون به راه انداختند. با کشته 
شدن یکی از همراهان این دانشجویان به دست پولیس در جریان یکی از 
تظاهرات بزرگ در پاریس، به صورت افتضاح آمیز ی جنبه های راسیستی 
پالیسی های حکومت فاش شد. در واقعیت، این موضوع افکار عمومی را 
دچار اختالف ساخت. لیبرال های انسان گرا و کاتولیک ها برای خود رفتن 
به همین خاطر در پی  یافته و  را دشوار  دنبال سیاست های حکومت  به 
حمایت از حزب سوسیالیست شدند. آنها خود را با اتحاد های وسیع محلی 
میان راستگرا های سنتی و حزب جبهه ملی بیگانه یافتند. سوسیالیست ها 
میان نسل  اعتبار جدید در  ترتیب  این  به  این کمپاین حمایت کرده و  از 
ها  راست  برای  بیگانه هراسی  از  استفاده  آوردند.  به دست  فرانسه  جوان 
نفعی در بر نداشت، چون به صورت قسمی، فرانسوا میتران، رییس جمهور 
سوسیالیست، خیلی دور اندیشانه در برابر محافظه کاران با دادن مجال به 
و  ها  رسانه  به  دسترسی  افراطی، جهت  راستی  دست  رهبر حزب  لوپن، 

محبوبیت عمومی، بازی کرد.)۱7(

بیگانه هراسانه، احساس  با گرایش های  از مردم  بسیاری  از سوی دیگر، 
وجود  به  مطلوبی  و  عمده  تغییر  کدام  حکومت  های  سیاست  که  کردند 
نیاورده است. در نتیجه بسیاری از آنها به سوی گرایش و بدیل افراطی تر 
غلطیدند: جبهه ملی. در آن زمان، رهبر این حزب، ژان ماری لوپن، خیلی 



مورد توجه رسانه ها قرار داشت که البته در اوایل او را نادیده می گرفتند 
اما بعد به او زمینه دادند تا نظرات ضد مهاجرین عرب تبار و افراطی خود 
را در رسانه ها ابراز بدارد. با وجود بعضی از افکار تکان دهندة او )مثال 
اسناد  افشای  و  است.(  تاریخی  نادر  واقعه  یک  یهودیان  کردن  کن  ریشه 
دخالتش در شکنجه مبارزین در جریان جنگ الجزایر، ماری لوپن موفق به 
کسب هرچه بیشتر محبوبیت شد، و هجوم وسیع سیاسی در حوزه های 
ریاست  کاندید  عنوان  به  کرد.  ها  سوسیالیست  و  کاران  محافظه  انتخابی 
جمهوری، در انتخابات ۱۹88 میالدی 4.۱4 درصد آرا را به دست آورد و 
در مارسی کاندید پیشتاز بود. در سال ۱۹8۹ میالدی جبهه ملی ۱۱ درصد 
یا  و  کمونیست  از  بیشتر  یعنی  آورد؛  دست  به  اروپا  انتخابات  در  را  آرا 
 Plene and Rollat, ۱۹84;(زمان آن  اروپای  در  افراطی  احزاب  دیگر 

)۱8( .)Schain, ۱۹87: ۲34; Shields, ۱۹۹0

آلمان

های  مدل  میان  چیزی  محتوایی  لحاظ  به  غربی  آلمان  انتخاباتی  سیاست 
توانست که در حوالی  اقتدار  بر سر  بود. حکومت  فرانسوی  بریتانیایی و 
کریسمس ۱۹8۲ میالدی موضوع مربوط به مهاجرین را به یک کنار گذاشته 
و به جای آن به مسایلی چون بحران راکت های بالستیک و ایجاد شغل 
برای جوانان را در مرکز توجهات عمومی قرار دهد. به مدت چهار سال، 
اتحاد  و  ها  لیبرال  اقتدار-  سر  بر  سیاسی  ایتالف  کوچک  متحد  دو  تنها 
سوسیال مسیحی باوریا- بر سر مسالة خارجی ها جار و جنجالی بی نتیجه 
کردند. افزون بر این، خود کشی یک کرد پناهنده به دلیل ترس از اخراج و 
تحویل به مقامات ترکیه، سر و صدای افکار عامة لیبرال جامعه را در برابر 

سرکوب و اعمال فشار باالی خارجی ها برانگیخت.)۱۹(

عبرت گیری از مورد فرانسه باعث نشد که احزاب مسیحی آلمانی موضوع 
خارجی ها را به میدان نیاورند. قبل از انتخابات مجلس قانونگذاری ایالت 
علیه  را  کمپاینی  اتحادیه سوسیال مسیحی  میالدی،  در سال ۱۹8۶  باوریا 
پناهندگان، به ویژه از کشور های جهان سوم، به راه انداخت که باعث نوعی 
تشنج و هیجان در جریان تابستان همان سال شد. مباحثه عمومی روی گذر 
بدون مانع پناهندگان از طریق دیوار برلین، متمرکز شده بود. پس از هیجان 
با مقامات  اثر توافق  ها و جار و جنجال های عمومی در آن تابستان، بر 

آلمان شرقی، این راه مخفی عبور بسته شد. 

در نتیجه این کمپاین نه تنها اتحادیه سوسیال مسیحی پیروزی خود را به 
دست آورد بلکه حزب جدید راستگرای Republikaner هم به سه درصد 
آرای عمومی دست یافت. این حزب برای اولین بار در سال ۱۹83میالدی 
به واسطه معاونین اتحادیه سوسیال مسیحی پایه گذاری شد. به بیان وارنر 
کالتفلیتر، محقق امور انتخاباتی محافظه کاران، Republikaner » فرزند 
مشروع اتحادیه دموکرات مسیحی و فرانتس جوزف است.«)۲0( افزون بر 
این، قوت سیاسی شان بیشتر از ایالت باوریا ناشی می شد. جمهوری خواه 
ها از ۱۹8۶ میالدی و با تقلید از مدل جبهه ملی فرانسه، فعالیت خود را 
ادامه می دادند. شعار آنها، "اول آلمان" از روی شعار جبهه ملی فرانسه، 
"اول فرانسه"، تقلید شده بود. در مقایسه با ماری لوپن، رهبر پوپولیست 
آنها، شون هوبر که سال ها دستیار فرانتس جوزف بود، عقاید محتاطانه تری 
را ترویج کرد. با این حال، آنها در انتخابات پارلمانی ۱۹87 و ۱۹۹0 میالدی 
موفق عمل نکردند، با این وجود، بیشتر از پنج درصد آرا را در انتخابات 

اروپایی ۱۹8۹ به دست آوردند.

مرحله سوم: بیگانه هراسی در آغاز دهة نود میالدی

و  آلمانی  کاران  محافظه  شد.  آغاز  سوم  دور  میالدی،  نود  دهه  آغاز  در 
بریتانیایی هنوز در حکومت حضور داشتند. هلموت کهل در آلمان پیروزی 
چشمگیری در انتخابات ۱۹۹0 میالدی که برای اولین بار آلمان متحد به 
پای صندوق های رای می رفت، به دست آورد و با یک اکثریت ناچیز در 
انتخابات ۱۹۹4 نیز موفق شد. در مقابل، حکومت مارگرت تاچر به خاطر 
دشواری های اقتصادی با مشکل مواجه شد. در نتیجه خانم تاچر از مقام 
خود استعفا داد. جالب این جاست که استعفایش اندکی قبل تر از جنگ 
اول خلیج رخ داد که می توانست همانند جنگ ظفرمند با آرژانتین بر سر 
جزایر فاکلند، به حکومت اش انرژی ببخشد.) بعد از او جان میجر، نخست 

وزیر معتدل تر محافظه کار روی کار آمد.(

بریتانیا

حکومت تاچر تصمیم به اعطای تابعیت کامل بریتانیایی به پنجاه تا هشتاد 
هزار شهروندان نخبه هنگ کنگی به خاطر تسلیم دهی اداره این منطقه به 
چین، گرفت. این تصمیم جنجال برانگیز از سوی جناح راست به خاطر 
ورود مهاجرین بیشتر به بریتانیا و از سوی حزب کارگر به خاطر نخبگانی 
بودنش، مورد انتقاد قرار گرفت. بر عالوه، حکومت بر سر راه انواع دیگر 
کنترول  اعمال  شامل  تمهید  این  کرد.  ایجاد  ممانعت  بریتانیا  به  مهاجرت 
نقض  خود  که  شد  می  نیز  اروپایی  های  کشور  شهروندان  پاسپورت  بر 
توافقنامه بازار واحد اروپایی بود. افزون بر این، حکومت بریتانیا از سایر 
کشور های کمیسون اروپا مبنی بر رفع ویزه برای شهروندان کشور های 
پولند، چکوسلواکیا و هنگری تبعیت نکرد. پیش از آغاز کمپاین انتخابات 
۱۹۹۱ پیش نویس قانون جدیدی برای سخت تر کردن شرایط پناهندگی از 
سوی حکومت معرفی گردید. اما، پس از چند هفته از پیش نویس مذکور 
صرف نظر کرد و در عوض وعده داد که پس از انتخابات قانون جدیدی 
در این رابطه معرفی بدارد. رسانه ها گزارش دادند که این سیاست حکومت 
محافظه کاران دو هدف را دنبال می کرد. از یکسو به افکار عمومی نشان 
می دادند که در ارتباط به مهاجرت سختگیر و جدی هستند، و از سوی 
دیگر، با عدم اجرای زود هنگام قانون مذکور نمی خواستند رای دهندگان 
ذهنیت  میالدی،   ۱۹۹۲ انتخابات  در  نتیجه،  در  نمایند.  عصبانی  را  لیبرال 
عامه بار دیگر متوجه مواضع ضد مهاجرت محافظه کاران شد، اما بدون این 
که اقشار لیبرال جامعه زیاد برانگیخته شوند.)۲۱( پس از انتخابات، قانون 
ضد پناهندگی به پارلمان معرفی و تصویب گردید. در واقعیت، تقریبا هیچ 
 Den Boer, ۱۹۹3:(پناهنده ای به بریتانیا پس از تصویب این قانون نیامد

).3۲ff

به هر حال، موضوع مهاجرت در انتخابات مذکور، به ویژه در رسانه های 
عامه پسند با نفوذ، تا حد زیادی مهم بود. به عنوان مثال، در روز شنبه قبل 
از انتخابات، هفته نامة Sun دست به انتشار نقشة بزرگ جهان زد که در 
آن توسط ارقام و اشکال نمایشی، میزان مهاجرانی که حضور شان توسط 
نتیجه،  به تصویر کشیده شد. در  حکومت حزب کارگر تحمل می شود، 
افکار عمومی بازهم در ذهن خود محافظه کاران را با مواضع سخت تر علیه 
مهاجرت تعریف می کردند. در آن زمان منتقدین استدالل می نمودند که 
موضوع مهاجرت به صورت وسیعی یک موضوع سمبولیک در بریتانیای 
امروز است که روز تا روز اهمیت خود را از دست می دهد. در نتیجه، 
از  آنانی کمتر  اقلیت های غیر اروپایی،  به گونه مداوم موقعیت اجتماعی 
مردم اصلی اروپا مشروع قلمداد می گردند، مخدوش می گردد. سخنرانی 
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بولتن، نمایندة پارلمان از حوزة وینستون چرچیل، در تابستان ۲003 میالدی 
به نوعی یاد آوری موضع گیری اینوک پاول، نمایندة حزب محافظه کار، 
بر  بود که داللت  در سخنرانی معروف »جویباران خون« در سال ۱۹۶8 
همچنان  و  داشت،  کار  محافظه  حزب  راستگرای  شاخة  افراطی  رویکرد 
جان  که  همچنان  شان.  اصلی  کشورهای  به  مهاجرین  بازگشت  بر  تاکید 
میجر، نخست وزیر، اقتدار خود را از دست می داد، به همان میزان تعصبات 

نژادپرستانه هم در بین محافظه کاران خود را بروز می داد.)۲۲(

فرانسه

در مقابل، در فرانسه بیگانه هراسی به عنوان یک موضوع مطرح و برجسته 
در انتخابات ۱۹۹0 میالدی در کمپاین احزاب حضور داشت. تنها سر رشته 
انتخاباتی  رقبای  بلکه  نبود،  لوپن  ماری  رهبری  به  ملی  جبهه  اصلی  دار 
نیز از موضوع به نفع خود استفاده بردند. اگر چه در احزاب "اتحاد برای 
 )UDF( فرانسه"  دموکراسی  برای  "اتحاد  و   )UNR( جدید"  جمهوری 
هنوز بعضی از لیبرال هایی چون سیمون ویل حضور داشتند، با این حال به 
سختی می شد تفاوتی میان ماری لوپن و بسیاری از سیاستمداران محافظه 
کار پیدا کرد. در انتخابات محلی ۱۹۹۱ میالدی، جبهه ملی تاخت و تاز های 
مهمی را آغاز و بعضی از رهبران محافظه کار از مواضع نژاد پرستانه، بیگانه 
)UDF(هراسانه و به ویژه ضد مهاجرین عرب او حمایت کردند. حتا رهبر

ژیسکار دیستنگ) کسی که از خود در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹74-
8۱ تصویر یک سیاستمدار لیبرال و مترقی را به نمایش گذاشته بود( همراه 
کاروان شد و با اشاره های هوشیارانه به "اشغال" فرانسه توسط مهاجران 
Hu -( بگیرد. موضع  تر  افراطی  نیز  لوپن  به  نسبت  حتا  تا  کرد   تالش 
bands, ۱۹۹۲( ژاک شیراک موضع مشابهی را اتخاذ کرد. از سوی دیگر، 
حکومت سوسیالیست آن زمان وجهه اخالقی خود را که از طریق مواضع 
تمایل  آوردن  به دست  به خاطر  بود،  آورده  به دست  اش  راسیستی  ضد 
اعتبارش را نزد رای دهندگان  رای دهندگان ناسیونالیست، حفظ نکرد و 
مخالف و پشتیبان خود از دست داد. به هر صورت، بیگانه هراسی دلیل 
اصلی از دست رفتن محبوبیت سوسیالیست ها نبود، مشکالت اقتصادی و 
افتضاحات حکومت بسیار برجسته و مهم بودند. یکی از این رویداد های 
منفی، افتضاح مربوط به خون های آلوده به ویروس ایدز که توسط نهاد 
آقای  به دوش  آن  مسوولیت  که  می شد  بود،  فراهم شده  های حکومت 
لورن فابیوس، نخست وزیر، بود.)۲3( به دنبال آن، کسب اکثریت توسط 
نصف  ها  سوسیالیست  میالدی،   ۱۹۹3 مارچ  انتخابات  در  کاران  محافظه 
کرسی های خود در پارلمان را از دست داده و آرای شان به ۶. ۱7 کاهش 
های  برنامه  و  ها  وعده  به خاطر  بیشتر  ها،  یافت. حکومت سوسیالیست 
رییس جمهور فرانسوا میتران، توانست تا سال ۱۹۹5 دوام بیاورد. هرچند 
به  حال  این  با  نتوانست،  داده  انجام  حکومت  به  حمالتی  ملی  جبهه  که 
صورت قاطعی با به دست آوردن بیش از دوازده درصد آرا به نیروی سوم 
سیاسی در فرانسه تبدیل شدند، و در بیشتر از صد حوزة انتخابیه مقام دوم 
را در اختیار داشت. در Dreux - جای که به یاری محافظه کاران نخستین 
پیروزی خود را تجربه کرده بود- نامزد جبهه ملی، ماری فرانس ستیربویس، 

3۶.84 آرا با به دست آورد.)۲4(

پس از پیروزی اکثریتی محافظه کاران، قوانین چند در ارتباط به تابعیت، 
پناهندگی و امنیت تغییر یافت. شارل پاسکو، وزیر داخله، اعالم داشت که 
فرانسه بیشتر از این نمی خواهد کشور مهاجر پذیر باشد. بر عالوه، پولیس 
اجازه داشت که مردم را به جز از مسایل نژادی، در هر ارتباط دیگر پرس و 



جو نماید. یکی از ناظران مسیحی در بارة قدرت پولیس پس از این قانون 
 Delorme,(.گفت که اکنون زمان "شکار" مهاجران افریقایی تبار آغاز شد
به  رابطه  در  مذکور  قانون  موثریت  مورد  در  تردید  حال،  هر  به   )۱۹۹3
کاهش قاطع مهاجران وجود دارد، چون وضعیت الجزایری ها- بزرگترین و 
محسوس ترین گروه مهاجر در فرانسه- در کشور مادری شان بسیار خراب 
است و شرایط در فرانسه خود را به هر قیمتی ترجیح می دهند. در نتیجه، 
وضعیت اقلیت ها، همچنان رابطه شان با پولیس، رو به خرابی نهاده است. 
در نهایت، در پیش از انتخابات ۱۹۹4 میالدی، وزیر داخله حمالت خود را 
باالی جبهه نجات اسالمی آغاز کرد، رهبران شان از فرانسه اخراج گردید، 
و وزیر فرهنگ فرانسه فرمانی را علیه روسری در مکاتب صادر کرد؛ همان 
تمهیدی که پنج سال پیش آن را به عنوان کار غیر عاقالنه، محکوم کرده 

)Chimelli, ۱۹۹4( .بود

آلمان

در آلمان، راستگرایان افراطی نفوذ خود را در هنگام تحقق روند اتحاد دو 
آلمان در ۹0/۱۹8۹ میالدی از دست داده و ورود مهاجرین به کشور مساله 
زیاد مهمی نبود. در مقابل، رسانه ها پر بود از تصاویر موجی از مردمی که 
در مرز آلمان غربی منتظر ورود به آنجا بودند، ویا تصویر زوجی که با موتر 
مرز را عبور می کرد. این تصاویر نیرومند تلویزیونی نمایانگر وحدت مردم 
آلمان غربی با جوانان مهاجر از آلمان شرقی بود. به صورت واضح، مردم 
فراری به سوی آلمان غربی دارای انگیزه های سیاسی و اقتصادی بودند، 
و شرایط و چشم انداز آینده شان دستکمی از پناهجویان سایر کشور ها 
نداشت. در نتیجه، کمپاین ضد پناهندگان خاموش شد. به خاطر حمایت 
عمومی از طرح یکجا شدن دو آلمان به رهبری الموت کهل، دست راستی 
ایالت  نیاوردند. حتا در  انتخاباتی ای به دست  های افراطی هیچ موفقیت 
باوریا هم در انتخابات ۱۹۹0 حزب ریپابلکنر نتوانست وارد مجلس محلی 
به  دادن  اجازه  با  شوروی،  اتحاد  رهبر  آخرین  گورباچف،  میخایل  شود. 
وحدت دو آلمان به رخت بر بستن بیگانه هراسی از سیاست آلمان کمک 
قابل  پناهندگی موضوع  آلمان مهاجرت و  اتحاد دو  کرد. در یکسال پس 
توجهی سیاسی نبودند. البته کسی قبول نداشت که گورباچف در این راستا 
حقی به گردن سیاست آلمان دارد. در تابستان ۱۹۹۱ میالدی، یکسال پس 
از پیوستن دو آلمان، کمپاین ضد خارجی ها در آلمان تازه شد. )این بار به 
خاطر اخراج اجباری مهاجرین البانیایی توسط مقامات ایتالیایی بود.( رسانه 
میلیون  چهار  فروش  با  زایتونگ)  بیلد  چون  پسندی  عامه  نشریات  و  ها 
نسخه در روز( و احزاب محافظه کار مسیحی بیشتر از گذشته در همکاری 
با هم به مخالفت و نکوهش پناهندگان پرداختند. دبیرکل های دو حزب 
اعالم  باوریا-  مسیحیان  دموکرات  و  مسیحی  دموکرات  مسیحی-  بزرگ 
داشتند که فعالیت های تبلیغی و آگاهی دهی خود را روی مشکل پناهندگی 
های  تمام شاخه  از  مسیحی  دموکرات  دبیرکل حزب  نمایند.  می  متمرکز 
حزب خود خواست که روی مشکل پناهندگی با این شعار تمرکز نمایند: 

"ورود مهاجرین جدید را به نام سوسیال دموکرات ها ختم نمایید!" )۲5(

در ۱۹8۶ میالدی، یک کمپاین گسترده در جریان فصل تعطیالت تابستانی 
آغاز شد و نتیجة آن اقدامات شدید علیه پناهندگان بود. در حوزة سیاست، 
توسط حزب  آرا  درصد  از شش  بیشتر  آوردن  دست  به  اقدام  این  نتیجه 
بود.  برمن  منطقة  در   ۱۹۹۱ انتخابات  در  آلمان"  خلق  "اتحادیه  افراطی 
پناهندگی به موضوع اصلی کمپاین تبدیل شد. حزب دموکرات مسیحی، 
حکومت محلی و اتحادیه دموکرات مسیحی را متهم به نرمش بیش از حد 
در برابر پناهجویان کرد. پاسخ شهردار سوسیال دموکرات البته پالیسی های 

از  را  اکثریت مطلق خود  اما، حزبش  بود،  به ظاهر سختگیرانه  سمبولیک 
دست داد. 

شش ماه بعد، در انتخابات مجلس محلی در بادن ورتمبرگ و شولسویگ 
هلوستین در بهار ۱۹۹۲ میالدی، حزب دموکرات مسیحی همین تاکتیک 
خود را ادامه داد. بار دیگر موضوع پناهندگی به موضوع اصلی انتخاباتی 
اما  پرداختند.  آن  به پوشش  بیلد  تبدیل شد و رسانه ها و نشریاتی چون 
این بار دموکرات مسیحیان هیچ چیزی از این کمپاین کثیف خود به دست 
و  داده  دست  از  ورتمبرگ  بادن  در  را  خود  اکثریت  مقابل،  در  نیاوردند. 
در مقابل حزب سوسیال دموکرات در شولسگ هولستین اکثریت خود را 
حفظ کرد. برعالوه، جمهوری خواه ها ده درصد آرا را در انتخابات بادن 

ورتمبرگ، و اتحادیه خلق آلمان در شولسگ هولستین کسب کردند.

والتر  زمان  آن  در  که  شد  یادآور  باید  مذکور  کمپاین  به  مجدد  نگاهی  با 
دورینگ، رهبر لیبرال ها، در مورد تاکتیک ضدیت با پناهندگان به منظور 
کسب منزلت سیاسی از سوی نخست وزیر حکومت از حزب دموکرات 
 Die Zeit, ۱0(."است ریپابلکنر  بلندگوی  تیوفل،  "هرر  گفت:  مسیحی، 
نقل  ها،  خواه  جمهوری  ثابت  و  آشنا  خیلی  تاکتیک   .)April ۱۹۹۲: ۲
جمالت و محتوای مقاالت ناراحت کننده ای روزنامه عامه پسند "بیلد" در 

,Reimer( جریان کمپاین انتخاباتی بود

تنها  نه  کار،  محافظه  اصلی  احزاب  فریبانة  عوام  های  کمپاین    .)۱۹۹۲
پیروزی را نصیب گروه های افراطی بیگانه هراس می کرد بلکه منجر به 
نتیجه گرفتند که  نیز می شد. تحلیلگران  باخت حزب دموکرات مسیحی 
اعتراض  خاطر  به  پناهندگان،  افراطی ضد  احزاب  دهندگان  رای  اکثریت 
به سیاست های احزاب اصلی در مورد مسایل مختلف، به احزاب دست 
راستی رای می دهند و اگر نه به صورت سنتی از در شمار رای دهندگان 
 Jung(اند مسیحی  دموکراسی  و  دموکرات  سوسیال  چون  احزابی  ثابت 
می  نقل  چنین  انجیل  از  پارلمان  لیبرال  عضو  یک   .)and Roth, ۱۹۹۲
 Die Zeit,( افتادند."  آن  اما خود در  ماندند  برای من  دامی  "آنها  نماید: 
April ۱۹۹۲:۲ ۱0( )۲۶( شخص تیوفل نیز گفت: "این خود شرمی است 
برای ایالت ما.") جالب این جاست که تیوفل به عواقب کمپاین زنوفوبیک 
با  کشور،  داخلة  وزیر  سیترس،  آقای  آن،  تعقیب  به  اندیشد.(  نمی  خود 
پناهندگان  بحث  از  ای  فایده  نیز   CDU/CSU  " گفت:  کامل  اطمینان 

)Suddeutsche Zeitung, ۱4 August ۱۹۹۲( ».نبردند

ایالت  در  مسیحی  دموکرات  حزب  شاخة  رییس  قبل،  یکسال  همین 
افتادن بحث پناهندگان به نفع ما است."  راه  ساکسونی پایین گفته بود: " 

.)Hafner and Jacoby, ۱۹۹4: ۹3(

که  افتاد  گیر  خود  دام  در  مسیحی  دموکرات  کار  محافظه  حزب  بنابرین 
در خزان ۱۹۹۲)با وجود  حتا  این حال  با  نبود.  آسانی  کار  آن  از  جستن 
درک این نکته که استراتژی اش به بیراهه رفته است(، به امید ضربه زدن 
به اپوزیسیون به بهانه ای آسان گیری در مورد مشکل پناهندگی، سیاست 
قدیمی را ادامه داد. از بعضی جهات، موفقیتی نیز در پی داشت. در نیمه 
دوم سال ۱۹۹۲ میالدی، همانند کمپاین انتخاباتی سال های ۱۹8۲و۱۹۹۱ 
میالدی، حزب دموکرات مسیحی در نظرسنجی ها نسبت به حزب سوسیال 

دموکرات پیشتاز بود. 

آلمان  پناهجویان و مهاجرین در  قبلی، در میزان  با دوره های  در مقایسه 
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تغییر خیلی واضحی به وجود آمد. درخواست پناهندگی از 
۲50000 در سال ۱۹۹۱ به 450000 در سال ۱۹۹۲ رسید.
)۲7( این رقم بیشتر از تعداد پناهندگان در کل کشور های 
غرب اروپا بود. در حالی که هر سال از ۱۹8۹ تا ۱۹۹۲ میالدی 
نزدیک به یک میلیون)از جمله مردمی که از شرق آلمان فرار 
این  آلمان غربی سرازیر می شدند، جمعیت  به  می کردند( 
تا  بین سال های ۱۹88  میلیون  به ۶5  میلیون  از ۶0  کشور 
نیز  سرپناه  کمبود  مشکل  نتیجه  در  و  یافت  افزایش   ۱۹۹3
به وجود آمد. افزون بر این در نتیجه ی افزایش پناهندگان، 
آژانس های دولتی مربوط به مهاجرت و پناهجویی با کمبود 
کارمند مواجه شدند. در کنار آن یک سلسله پیچیدگی ها در 
از  قانون  در  تغییرات  اثر  در  قانونی  فرآیند های  ها و  رویه 
سوی دولت، به وجود آمد که تمام این ها را می توان نشانه 
های رفتار عمدی از سوی دولت برای خراب شدن اوضاع و 
افزایش مشکالت ناشی از مهاجرین و پناهجویان، به منظوربه 

ستوه آوردن و افزایش فشار عامه، تلقی کرد. 

در شورش روستاک در آگست ۱۹۹۲ میالدی، با رضایت پیدا 
و نهان پولیس و حکومت محلی، و با همدردی عامه، گروه 
"موتراشیده ها")skinheads( حمالت  های خارجی ستیز 
خود را علیه مهاجرین و کارگران مهمان افزایش دادند که آن 
را می توان نقطه اوج بیگانه هراسی در آلمان تلقی کرد. پس 
از این حمالت نمایان، با گذشت زمان مقامات سیاسی کشور 
موضع  ستیزانه  بیگانه  حمالت  این  علیه  باید  که  دریافتند 
روشن انتقادی بگیرند. با این که مسایل با بحث های جاری 
حول موضوع پناهندگی پیچیده و غامض شد اما در نهایت بر 
سر این موضوع میان احزاب یک سلسله توافقات و سازش 
هایی در ۶ دسامبر ۱۹۹۲ میالدی صورت پذیرفت. پس از 
آلمان  سیاسی  احزاب   ،۱۹8۲ کریسمس  همانند  توافق،  این 
در  منظور،  این  به  ساختند.  اهمیت  کم  را  پناهندگان  بحث 
۱۹8۲ میالدی، فشار از سوی کلیسای کاتولیک باالی احزاب 

اعمال شد، اما این بار از سوی رییس جمهور آلمان.

در  آلمان  مقیم  ترک  خانوادة  یک  به  انگیز  غم  حمله  پس 
از مردم،  مولین، ریچارد ون ویزسکر، رییس جمهور،  شهر 
کارگری  های  اتحادیه  رهبران  و  تاجران  سیاستمداران، 
خواست که در راهپیمایی علیه گروه های افراطی و اقدامات 
بیگانه هراسانه و مهاجر ستیزانه اشتراک ورزند. به استثنای 
حزب اتحادیة مسیحی، گروه ها بسیاری، از جمله چهار صد 
هزار شهروندان برلین، دعوت اشتراک در این راهپیمایی را 
قبول کردند. با وجود بعضی مزاحمت ها از سوی گروه های 
آمد.  به حساب  موفقی  ابتکار  راهپیمایی  این  افراطی،  چپ 
روزنامه  دلورینزو،  میالدی، جیوانی  دسامبر ۱۹۹۲  در شش 
نگار متولد ایتالیا، با تعدادی از دوستان خود، تظاهراتی برای 
گرامیداشت از تساهل و گشودگی اجتماعی در شهر مونیخ 
با شرکت پنجصد هزار نفر، برگزار کردند. این تظاهرات در 
نوع خود از سال ۱۹45 میالدی بی سابقه بود و با توجه به 
استقبال از آن، در شهرهای دیگر آلمان نیزبا اشتراک میلیون 

ها نفر برگزار گردید. 

از  بسیاری  آلمان،  مختلف  شهرهای  در  تظاهرات  این  موفقیت  از  پس 
سیاستمداران و رسانه های این کشور خواستند که بخشی از ابراز همبستگی 
و نمایش اخالقی شهروندان و فعاالن ضد بیگانه هراسی باشند. حتا روزنامة 
نیز در آن شرکت جست. فضا به طور قطع تغییر کرده  بیلد  مهاجر ستیز 
بود. حتا تغییر در افکارعامه در طول این ماه ها تحسین برانگیز بود. برای 
با  همدردی  میالدی،   ۱۹۹3 جنوری  تا  میالدی   ۱۹۹۲ جوالی  بین  مثال، 
بین  و  یافت،  کاهش   8 ۱۶به  از  هامبورگ  در  افراطی  های  راستی  دست 
و  خشن  های  رفتار  با  که  مردمی  میزان   ،۱۹۹3 جنوری  تا   ۱۹۹۲ اکتوبر 
زورمدار علیه پناهجویان در آلمان شرقی موافق بودند، از ۱7 به 8 درصد 
از  حمایت  میالدی   ۱۹۹۲ دسامبر  و  جون  بین  نهایت،  در  یافت.  کاهش 
گروه های افراطی دست راستی در بین جوانان شرق آلمان به نصف تقلیل 
یافت)Kostede, ۱۹۹3(. برعالوه، حتا حمایت از حزب افراطی ریپابلکنر 
در نظرسنجی ها از هشت به سه تا چهار درصد تنزل کرد، و همانند دیگر 
این  به  از ۱۹۹3 میالدی  انتخاباتی ای  شاخه های دست راستی، موفقیت 
طرف به دست نیاورد. در عین حال، تعداد اعمال خشونت بار علیه خارجی 

ها و سایر اقلیت ها به صورت خیلی شدیدی کاهش یافت. 

و  انگیختند  می  بر  را  پناهندگان  ضد  احساسات  که  سیاستمدارانی  حتا 
تغییر  در  سعی  اکنون  داشتند،  می  ابراز  آنها  علیه  افراطی  اظهارنظرهای 
مواضع قبلی شان داشتند. وزیر داخله و همتای ایالتی آن در باوریا به ویژه 
سخت مشتاق کم زدن و کنار زدن حزب ریپابلکنر و سایر سازمان های 
دست راستی افراطی بودند و حتا به مردم می گفتند که دلیل کاهش جرایم 
علیه خارجی ها به دلیل کار و فعالیت آنها است.)۲8( این اظهارات خیلی 
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نامانوس و عجیب بود چون مواضع قبلی آنها نه تنها شبیه جمهوری خواه 
ها که حتا پرخاشجویانه تر از آنها بود. به هر حال، هر دلیلی که در پشت 
این تغییرات آنی در مواضع سیاستمداران بود، نشان دهنده چرخش قوی 

در افکار عامه محسوب می شد.

چندین  پناهندگی،  کنندة  محدود  قانون  چند  تصویب  پس  حال،  هر  به 
حادثه آتش سوزی عمدی، از جمله در سولنگین، رخ داد. این بار حکومت 
عمده  سوزی  آتش  برخالف  داد.  نشان  واکنش  روشن  خیلی  صورت  به 
شرکت  قربانیان  سوگواری  و  خاکسپاری  مراسم  در  وزرا  تمام  مولن،  در 

ورزیدند. البته نخست وزیر شرکت نکرد.

انکشافات نشان دادند که جوء عمومی، گفتارها و جر و بحث های  این 
برخالف  است.  گذار  تاثیر  ویژه جوانان،  به  دهندگان،  رای  باالی  سیاسی 
مباحث عمومی، پرخاشگری علیه پناهندگان به عنوان عمل ضروری جهت 
دفاع از آلمان در برابر مزاحمان بیگانه و غیر قانونی تلقی می گردید. آمار 
پولیس نشان می داد که هفتاد درصد رفتار های مجرمانه از سوی جوانان 
زیر بیست سال رخ داده است. افزون بر این چهل و دو درصد آن مربوط 
به شرق آلمان می شد. البته، به صورت کلی میزان تحصیالت آنها نیز نسبتا 
پایین بود و تمام این حمالت ناشی از جوء عمومی)۲۹( و از قلب جامعه 

سرچشمه می گرفت.)30(

در  ستیزی  بیگانه  و  نژادپرستی  مبحث  انگیز،  غم  حمالت  این  از  پس 
مالیه  وزیر  وایگل،  آقای  اعالمیه  وجود  با  شد.  محو  عمومی  گفتگوهای 
ملی  تمرکز حزبش روی مشکل هویت  بر  که  اتحادیه مسیحی،  و رییس 
اتحادیه  داشت،  تاکید  ها)3۱(  خارجی  توسط  کشور  اشغال  از  ترس  و 
سوسیال مسیحی نیز به طرز نمایانی خود را از مباحث عمومی در ارتباط 
به پناهندگان کنار کشیده بود. واضح است که تفرقه میان اعضای حکومت 
از  یکی  یافت که  ادامه  به صورت عمیقی  بر سر موضوع مذکور  ایتالفی 
مثال های آن سازش پس از انتخابات بر سر شهروندی نسل سوم مهاجرین 

).Suddeutsche Zeitung, ۱4 November ۱۹۹4: ۱(بود

برداشت های مقایسوی

و  انحصارطلبانه  سنتی  های  تعریف  مانند  مشخص-  مشکالت  وجود  با 
خاص گرایانه از ملت، طرح غیر منطقی بازگشت مهاجرین، و یا ایدیولوژی 
بیگانه  ترویج  در  مهم  نقش  سیاسی  احزاب  نژادپرستانه-  دار  ریشه  های 
هراسی و تبدیل آن به اجندای عمومی، دارند. در یک سیستم انتخاباتی و 
رقابتی، ترساندن عموم از پناهندگان و مهاجرین آخرین حربة موثر احزاب 
محافظه کار در رقابت با سوسیال دموکرات ها، به ویژه در فضای سیاسی 

پس از جنگ سرد، بوده است. 

همواره در سیستم سیاسی چند حزبی، در میان احزاب استفاده از این سالح 
وجود دارد. 

در سه کشور تحت مطالعه، سیاستمدارانی وجود دارد که نمی خواهند در 
سیاست از سالح بیگانه هراسی استفاده نمایند. یکی از آنها کورت بایدن 
کوف Kurt Biedenkopf است که حتا زمانی که رهبر اپوزیسیون در 
راین وستفالیای شمالی نیز بود، از این حربه استفاده ننمود. با این حال او 
انتخابات را باخت و پس از منازعه دورن حزبی با هلموت کهل، از رهبری 

حزب نیز کناره گرفت. 

به هر حال، بهره برداری از بیگانه هراسی به عنوان یک سالح سیاسی بدون 
خطر نیز نبوده است. گاهی می تواند مهار آن از دست سیاستمداران بیرون 
افتاد. او گروه های افراطی  اتفاق  شود، چنان که در مورد فرانسوا میتران 
فرقی  او  گرفت.  بازی  به  کار  محافظه  سنتی  جناح  علیه  را  راستی  دست 
"راست، راست  اطرافیان خود می گفت:  به  این دو نمی گذاشت و  میان 
است.")3۲( و یا استفاده سیاسی از بیگانه هراسی می تواند، همانند آلمان، 
در  تاچر  توسط حکومت  این موضوع  این که چرا  خیلی خطرناک شود. 
بریتانیا زنده نگهداشته شد، به سبک سیاستمدارای مارگرت تاچر، نخست 
وزیر محافظه کار، ارتباط می گیرد."خانم تاچر در ذات خود یک سیاستمدار 

,Ryan( ".معترض بود، حتا زمانی که در راس امور نیز قرار داشت

مردم  از رنجش و خشم  که  توانست  به خوبی  او  نتیجه،  در   )۱۱ :۱۹۹3
علیه دشمنان داخلی و خارجی خود بهره برداری کرده و به صورت عمده 
سیاست را بةک رشته نبرد ها تقلیل داد. از این منظر، تاچر در نوع خود بی 
نظییر بود و کمتر کسی می توانست ازش تقلید نماید. حتا فرانتس جوزف 
استراوس، کسی که در سال ۱۹7۹ خود را به عنوان مارگرت تاچر آلمان 
معرفی کرده بود، نقش تاچر را تنها در سطح محلی به صورت موفقانه بازی 

کرده می توانست.

مقایسه  در   ۱۹۹3/۱۹۹۲ های  سال  در  آلمان  انکشافات  خاص  ویژگی 
ابتکار  به  پرخاشجویانه  و  وسیع  های  کمپاین  حول  فرانسه،  و  بریتانیا  با 
حکومت علیه مهاجرین، وضعیت موجود و قانون اساسی بود. در دو کشور 
دیگر، همچنان در آلمان سال های قبلی، کمپاین علیه پناهجویان از سوی 
حزب مخالف آغاز می شد و بعد که محافظه کاران حکومت را به دست 

می گرفتند، موضوع را خاموش می نمودند. 

روشن است که برخالف اپوزیسیون، نقش حکومت ایجاب می نماید که 
از وضع موجود انتقاد نکند، و یا اگر مجبور به چنین کاری شد، باید در 
کمال احتیاط و چیره دستی انجام دهد. در سیستم آلمان با میکانیسم های 
نظارت و کنترول آن، می شود علیه اپوزیسیون کمپاین به راه انداخت، و 
تغییر داد.  نفع خود  به  قانون اساسی را  پارلمان  آرا در  با دو سوم  یا حتا 
البته، اپوزیسیون نیز در برخی از مجالس ایالتی از نفوذ برخوردار می باشد. 
حزبی که در کمپاین کردن علیه احزاب مخالف سیاسی همواره پیش قدم 
شیوة  همواره  که  است   )CSU( باوریا  ایالت  مسیحی  اتحاد  حزب  بود، 
پوپولیستی را حتا بعد از مرگ رهبر خود، فرانتس جوزف استراوس، نیز 

ادامه داد. 

اپوزیسیون، ملتهب ساخت.  از  انتخاباتی را بیشتر  کارزار حکومت فضای 
و  تعیین  در  نیز  لیبرال  های  دموکراسی  در  حتا  که  جای  آن  از  حکومت 
پررنگ شدن مسایل در حوزة عمومی موثر است، پس نیرو و توان بیشتر 
از سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی در اختیار دارد. به همین دلیل، رای 
شان  کشور  و  خود  به  نسبت  واقعی"  "تهدیدات  به  معتقد  که  دهندگانی 
بودند، به احزاب افراطی دست راستی رای دادند، چون حکومت را ناتوان 
از حل مشکالت کشور می دانستند. این خود به باند های بی رحم، زمینه و 
مشروعیت الزم جهت ارتکاب جرایم و ظلم بر دیگران را بخشید تا خود 
را قهرمانان واقعی ملت و نمایندة ارادة مردم قلمداد نمایند. توده ها نیز در 
این احساس شریک بودند، به ویژه در شرق آلمان که حکومت بیشترین 
پناهندگان را در این منطقه، به خصوص در مناطق پرجمعیت، اسکان داده 
بود، و از سوی دیگر این پناهندگان از نظر حکومت غیر مشروع و فاقد 

وضعیت حقوق روشن بودند.)33( 
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این پدیده های خاص- کمپاین حکومت علیه اپوزیسیون و اقلیت ها- به 
توضیح یک تناقض معماگونه می پردازد. کوینتین پیل، گزارشگر روزنامة 
فایننشیل تایمز در بن، خاطر نشان ساخت که در بریتانیا نسبت به آلمان 
همچنان  و  دارد،  وجود  های  اقلیت  علیه  بیشتری  مستقیم  های  خشونت 
آگاهی عموم نسبت به این قضایا بیشتر از آلمان است. پیل دریافت که سه 
برابر آلمان، یعنی ۶55۹ مورد خشونت با انگیزه های نژادپرستانه در بریتانیا 
و ولز در سال ۱۹۹۱ میالدی صورت پذیرفت. او همچنان گزارش داد که 
در طی چند سال در بریتانیا و ولز بیشتر از شش هزار خشونت نژادپرستانه 

ثبت پولیس شده است.)34(

هم چنان هفته نامة اکونومیست گزارش داد که بر مبنای آمار رسمی 7780 
حمالت نژاد پرستانه در سال ۱۹۹۱به وقوع پیوسته است. هفته نامه افزود 
که بر اساس ارزیابی "پروژه بررسی نیوهم" آمار واقعی سه تا ده برابر بیشتر 
 ))The Economist, 5 December ۱۹۹۲: 45-۶.از آمار رسمی است
 den( بود.  علت  بر  مزید  خود  پولیس  بین  در  نژادپرستانه  های  دیدگاه 
جرایم  از  حاکی  های  گزارش  انعکاس  به  تمایل  اما   )Boer, ۱۹۹3: 3۱
آزادی  ارتش سری  قتل های  به  پرداختن  از  پرستانه، کمتر  نژاد  خطرناک 
بخش ایرلند، در رسانه های بریتانیایی بود.)35( به طور خالصه، گروه های 
اقلیت ها،  با گرایش به خشونت علیه  انتخابات،  نژاد پس از شکست در 
  )Layton-Henry, ۱۹۹۲: ۲0۶( .در استفاده از زور مهارت یافته بودند

بی توجهی عمومی به این رویداد ها را می توان به خوبی در سخنان وزیر 
داخلة بریتانیا، کِنِت بکر، یافت. او طی صحبتی که با بی بی سی در نوامبر 
اعطای  بیشتر را در قسمت  ایجاد محدودیت های  ۱۹۹۲ میالدی داشت، 
محدودیت  اگر  او،  استدالل  به  بنا  کرد.  می  توصیه  بریتانیا  در  پناهندگی 
کشور  این  در  نژادپرستانه  حمالت  و  ها  خشونت  نشود،  وضع  بیشتری 

 )3۶( ( )denBoer, ۱۹۹3: 45 .افزایش پیدا می نماید

ما چه برداشتی از سخنان وزیر داخله داشته می توانیم؟ آیا این نشان ثبات 
آن چنانی سیستم در بریتانیا است که تحت هر شرایطی، روال عادی اوضاع 
را حفظ می نماید؟ یا این خود ریا کاریی بیش نیست؟)37( آیا در این جا 
سبک و روش متفاوتی برای تعریف جرایم نژادپرستانه و بیگانه هراسانه 
مورد استفاده قرار می گیرد؟) دستکم تا همین اواخر، من کدام نشانه ای از 
آگاهی قوی در مورد دالیل نرخ باالی جرایم نژادپرستانه در بریتانیا نه دیده 
ام.()38( آیا موضوعات مورد عالقه در رسانه ها بدون توجه به واقعیت 
به مشکالت گذشته  آیا جهان  تعیین می گردند؟  ما  های حول و حوش 

بیشتر از حال توجه می نماید؟

بازهم نکته مهم توانایی حکومت در تعیین دستور کار عمومی و موضوعاتی 
که باید به آن توجه شود، می باشد. جرایم نژادپرستانه و بیگانه هراسی در 
به سرخط  قرار داشت و  آلمان  قلب مسایل سیاسی در کمپاین حکومت 
اخبار جهان مبدل شد. در حالی که معموال حکومت ها در پی بی اهمیت و 
کمرنگ نشان دادن جنبه های منفی کشور شان هستند، در آلمان حکومت 
روی این موضوعات توجه آشکار می نماید. در نتیجه، حمالت نژادپرستانه، 
چه در خارج و چه در داخل آلمان، در چارجوب نازیسم درک شده و به 
عنوان خطری برای دموکراسی آلمان تلقی می گردد. برای گروه های ضد 
نژادپرستی باز پس گرفتن خیابان های آلمان یک دستاورد بزرگ است، با 
این حال برخالف جرایم زشت نژادپرستانه، توجه عموم را به خود جلب 

نکرده است. 
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Notes

1 Bernard Levin, The Times, 14 February 1978. 
2 In Germany in particular, Wilhelm Heitmeyer's (1992) approach is highly popular these days among the concerned public. In a 
more crude form, this explanation is formulated as a consequence of the breaking of all taboos, e.g. Joachim Fest's leader in 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 25,30 January 1993. 
3 For the American case see Schain (1990). For the concept of racialization (and also de-racialization) see Miles (1995). 
4 Routledge's spring 1994 catalogue has a category on 'race and ethnicity', including several books strongly criticizing the use of 
the term 'race'. 
5 This 'republican' argument is developed in Hollifield (1992). In today's Europe, it is further strengthened by the judicial controls 
from the European Court in Luxembourg and the European Human Rights Court in Strasbourg. 
6 See Layton-Henry (1992: 180 ff). The chapter's title is 'Mrs Thatcher's racecraft'. 
7 The tabloid press have consistently been willing participants in stereotyping immigrants' is Layton-Henry's summary for Britain 
(1992: 205). 
8 Germany, where the rising numbers of asylum seekers caused considerable scandal in 1980-2, 1986 and 1989, is particularly 
interesting in this respect. They amounted at that time to up to 100,000 per year. After the peak of more than 400,000 in 1992 and 
the related political crisis, however, there is conspicuous silence and a certain acceptance of the fact of more than 200,000 asylum 
seekers in 1993. On the contrary, there is even some discussion about the closing of certain accommodation facilities and the 
related job losses. Compared with other countries, these numbers are still quite high. 

9 There is of course a long history of racism in all three countries. In Britain and France, it is directly related to the colonial past, 
whereas in Germany it is more difficult to trace the continuity from Wilhelmine imperialism through Nazism to 
modern xenophobia. 
10 The statement said 'that people are really rather afraid that this country might be swamped by people with a different culture.
And, you know, the British character has done so much for democracy, for law, and done so much throughout the world, that if 
there is a fear that it might be swamped, people are going to react and be hostile to those coming in' (quoted in Baker, 1984).
11 A climax in this campaign was the article by the astronomer Schmidt-Kahler on immigration which was openly racist and 
biologistic (Frankfurter Allgemeine, 30September 1980). See also Jiirgen Schilling, general secretary of the German Red Cross, 
on the 'repatriation' of all 'non-central Europeans' (Die Zeit 51, 12 December 1980). During that time, the new derogative term 
'Asylanten' was created, which since then has been used for unwanted refugees, particularly from the Third World (see Link, 
1988).
12 An idea particularly promoted by the Baden-Wiirttemberg prime minister Hans Filbinger (see Meier-Braun, 1979). 
13 Wahlparteitag in Essen, Grugahalle, 9.-10. Juni 1980. Unkorrigiertes Protokoll.Edited by Vorstand der SPD, Bonn 1980, 
Vol. 2, 10 June 1980, pp.48, 50. 
14 See Thriinhardt (1988: 3-13). Some years later, the government conceded the return of some of the returnees, particularly 
those who had grown up in Germany.They are now labelled Remigranten (see Strassburger, 1992). 
15 A detailed analysis is Schain (1987). 
16 Chirac told the public:La France est bonne mere, mais elle n'a pas de plus les moyens d'entretenir une foule d' etrangers qui
abusent son hospitalite. Avec Ie moyens dont elle dispose, la Ville de Paris a decide de lutter contre la proliferation des etrangers 
en situation irreguliere. 
Sa politique se situera entre deux extremes: ni racisme ni laxisme.(Le Monde, 15 July 1983) Later, when Chirac had become 
prime minister, on a visit to Morocco he spoke of 'ni racisme ni xenophobie'. 
17 On President Mitterrand's hidden tactics see Faux et al. (1994: 31). 
18 For Mitterrand's strategy see Faux et al. (1994: 27). 
19 For an evaluation see Wolken (1988). 
20 Dictum at his lecture on German electoral developments at the German-American 
conference on elections in Cologne, 28-30 September 1989. 
21 For developments in Britain see Solomos (1989) and Layton-Henry (1992). 
22 ForChurchill's speech see Sunday Times (6June 1993), and his 'Letter to the editor', in the Guardian (12 June 1993: 19). On 
Powell see Freeman (1979: 60 f). 
23 Even President Mitterrand pointed to the scandals to explain the loss of confidence in the Socialists; see his interview in Le 
Mande, 2 February 1993. Interestingly, a scandal in Germany very similar to that in France did not cause problems for the  
responsible ministers, although a parliamentary fact-finding committee established clear mismanagement that had caused more 
than 2000 infections through blood transfusions at a time when safety precautions were already at hand. 
24 Le Mande, 30 March 1993, includes a detailed overview of the election results. 
25 Letter from the CDU general secretary Volker Riihe to all CDU party branches (text in Die Zeit, 4 June 1993). For a timetable 
of the campaign see the contributions on xenophobia in Hafner and Jacoby (1994: 86-118). 
26 Psalm 57: 7. Das Parlament 42, No. 20,8 May 1992: 6. 
27 Playing up numbers was an important part of the campaigns. Whereas in former years the monthly unemployment statistics 
had been at the centre of public attention in the prime news, now the monthly asylum application figures were given 
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this place. Some ofthe applications are a second, or even a third attempt, sometimes encouraged by local authorities who in this 
way can avoid the financial burden. Another central point in government announcements is the small percentage of accepted 
applications, which is used to demonstrate to the public the small numbers of 'real' refugees. The additional acceptances by court
decisions, which effectively double the percentages, is not mentioned at all. There are no official data on de facto recognitions on 
the criteria of the Geneva Convention, although this makes up the larger part of the refugees in the country. Further, there are no 
official data on returnees. As the cenSllS of 1987 has shown, the official figures of foreigners in Germany are likely to be too
high.
28 Seiters verwies auf einen Ruckgang der auslanderfeindlichen Straftaten seit vergangenem November. Mit 70 Fallen liege der 
Januar im Monatsmittel deutlich unter dem Vorjahr. Der Minister fiihrte diese Entwicklung unter anderem auf die von ihm 
ausgesprochenen Verbote dreier neonazistischer Gruppierungen zuruck. Diese hatten einen 'starken Verunsicherungs- und 
Lahmungseffekt im rechtsextremistischen 
Lager' bewirkt. (Suddeutsche Zeitung 31, 8 February 1993) 
29 Data from a forthcoming study by Professor Eckert and Dr Willems of Trier 
University. 
30 'Aus der "Mitte der Gesellschaft"', according to the president of the state security service in Hamburg, Ernst Uhlau, cited in 
Der Spiege/2411993: 25.
31 'Zu den harten Themen, die im Wahlkampf bearbeitet werden sollten, gehore auch die Frage der nationalen Identitat und die" 
Angst vor Oberfremdung" " said Waigel (Suddeutsche Zeitung 281,6 December 1993). Uberfremdung is a Swiss term of the 
1960s, used by the anti-foreigner initiatives there. 
32 Faux et al. (1994: 28). Basically, this is what we can learn from the recently published books critical of Mitterrand. However, 
his hidden links should not obscure the fact that not he but the conservatives invented the xenophobic campaign, and were not 
hesitant to compete with the Front National, so that it was difficult to distinguish the two ideologically. 
33 The former CDU minister of the interior in Mecklenburg-Vorpommern, Kupfer, has explicitly acknowledged the interrelation 
of government policies and the riots in an interview with the Westdeutscher Rundfunk. 
Question: Have you not been successful? The asylum seekers are away and the constitution will be changed. Kupfer: Yes, you 
could look at it like this. However, we have said before the events in Rostock that solutions must be found to stop the 
uncontrollable flow of foreigners towards East Germany. Question: Now others have found the solution for you. Kupfer: The 
rightists have made a sensitivity among the the politicians as to limit the right for asylum, and to put the security needs of the 
population at the first place - not only in East Germany. (Westdeutscher Rundfunk, ZAK, 25 September 1992) 
34 In GP-Magazine (journal of the Industriegewerkschaft Chemie-Papier-Keramik) February 1993. The numbers for Germany 
are 1483 for 1991 and 2285 for 1992, and the 50 percent rise has been reported as shocking in Germany (Suddeutsche Zeitung 
31,8 February 1993). Most of the English and all the German violence (here by definition) is violence of the indigenous 
population against 'immigrants' or 'foreigners'. For the evidence in Britain, see Gordon (1988) and Thompson (1988). In contrast
to Germany, Britain had experienced racist riots as early as 1958 and there has been a long and intense debate on racialist 
violence and also police and other official biases. Statistics in Britain show that ... the risk of being a victim of crime still tends to 
be higher among the ethnic minority groups, with Asians particularly at risk of vandalism and robbery theft from the person. 
Afro-Caribbeans and Asians see many offences against them as being raciallv motivated. Being threatened and assaulted because 
of race is common. For Asians, evidence or suspicion of a racial element in offences against property is relatively frequent. 
(Social Trends, UK, 1992: 214;cited in den Boer, 1995) 
35 Focus 7/1993. 
36 Cited from 'The Refugee Trail', BBC Panorama documentary, 1992. 
37 Bellos (1992) considers it to be so. 
38 Leading police officers as well as scientists doubt the meaningfulness of police statistics. Even in the inner German 
comparison, it is an open secret that the criminal statistics are established in different ways, e.g. showing less crime in 
Bavaria than in other Lander.
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