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اینکه پناهجو کیس�ت، پرسش�ی اس�ت به ظاهر س�اده اما همزمان واجد ابعاد حقوقی، سیاسی و 

اقتص�ادی در هم تنیده که ایضاح هر جنبه از آن مجالی مس�تقل و بحث هایی دقیق را طلب می کند. 

با این وجود س�عی خواهم کرد تا به فراخور یادداشتی نسبتا کوتاه، تصویری زیسته از دو سویه ی این 

مفه�وم ارائه کنم. این تصوی�ر را از رهگذر دو الگوِی بص�ری متفاوت از مفه�وم پناهندگی که ذیل 

روایت ایدئولوژیکِی واحدی مفصل بندی ش�ده و از خروجی هاِی رسانه ای بازنشر می شود، ایضاح 

خواهم کرد. 

سیماینخست؛مهاجر/پناهجویافغانوشهروندایرانی

تصویر نخس�ت برای ایرانیان تصویری اس�ت آش�نا، مهاجر افغان؛ آنچه بر مشاغل سنگیِن بدنی 

، بزه و طفیلی گری داللت می کند. جامعه ی ایرانی س�الیانی طوالنی اس�ت که با پدیده ی مهاجرت 

از خارج به داخل آشناس�ت که از می�ان دو موج عمده یِ مهاجرین عمدتا عراقی و افغانس�تانی، این 

دسته ی دوم جایگاه ویژه ای در زبان و زندگِی روزمره ی ایرانیان اختیار کرده است. جایگاهی که البته 

با وجود قرابت تاریخی و زبانی نه تنها به آنچه "همزیس�تی مس�المت آمیز" تعبیر می شود نینجامیده 

بلکه ناظر بر دون پایگی، دون مایگی و قرین س�خیف ترین اشارات و اس�تعارات زبانی گشته است. 

ام�ری ک�ه گاه نحوه ی تلق�ی از واژه ی "افغانی" را مترادف ب�ا فحش و متناظر با تحقیر کرده اس�ت. 

مهاجر افغان همواره عنصری مزاحم تلقی ش�ده که ضمن اش�غاِل فضای حیاتِی اشتغال، بخشی از 

جغرافیاِی فرهنگی را مورد تهاجم خود قرار داده است.

این نحوه از روایت ریش�ه در ش�کلی به غایت تقلیل گرایانه از تاریخ دارد که ضمن به حاشیه راندن 

یا ناچیز جلوه دادن تضادهای طبقاتی و ش�کاف های سیاسی در درون واحد سرزمینی، نقش عامل 

خارجی را به یگانه عامل زواِل و فروپاشی شاکله ی اجتماعی ارتقا می دهد.

همی�ن روایت ع�ام و عامه پس�ند اس�ت که ج�ای نوعی کن�کاش فلس�فه ی تاریخ�ی را در اغلب 

تاریخ نگاری های ایرانیان گرفته و با انکشاف حمالت رعدآسای خارجی، از ایضاح سویه های دیگر 
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شانه خالی کرده است. این عامل در گذر زمان و با وجود انتشار تحقیقات عالمانه ی تازه نیز، همچنان 

مقبول عام ترین توضیح دهنده ِی شکس�ت های پیاپی ایرانیان از امپراتوری هخامنشی و ساسانیان 

تا تجریه ی ایرانیان در دوران قاجار اس�ت. فرایندی که در نهایت با ش�رپنداری زمین و زمان، عامل 

داخلی را واجد س�طح قدرتمندی از پالودگی می کند. می توان ادعا کرد شکست تاریخی و با اهمیت 

خان�دان صفوی�ان از افاغن�ه، می تواند یک�ی از پایه های تاریخ�ِی جدایی و تخاص�م فرهنگی میان 

ایرانیان و مهاجرین افغان را مهیا نماید! همچنانکه عاملی نس�بتا مشابه ولی با ابعاد بسیار عظیم تر، 

پایه ای ترین وجه عرب سیتزی را در تاریخ بیش از یکهزار و چهارصد ساله ی اخیر مهیا کرده است.

اگر چه تقلیل دادن کل این پروس�ه به چنین پایه ای می تواند گمراه کننده باش�د و باید فرض قوی 

را بر این گذاش�ت که دس�ت کم بخش�ی بزرگ از ایرانیان با این روایت تاریخی نه آش�نایی دارند و نه 

نزد خود به چنین انتزاع یا اس�تنتاجی از تاریخ نایل ش�ده اند، اما همچنان می توان نسبت به اهمیت 

بازتولید آن از سوی مدیران فرهنگی و امپراتوری های اقتصادی اصرار داشت.

همین پایه ی تاریخی می تواند از س�وی مجریان سیاس�ت و متصدیان اقتصاد رسمی، به محوری 

برای بنا کردن وجوه ایدئولوژیکِی خاصی در بازتعریف مفهوم پناهجو و فرایند پناهجویی و پناهندگی 

بینجامد. عدم نقادی جدی این ش�کل از تاریخ نگارِی بیمارگونه و س�کوت معنادار کس�انی که خود 

را متولی�ان امر فرهنگ و سیاس�ت می دانند به تقوی�ت این گمانه می انجامد ک�ه بازتولید این پایه در 

وجوه اقتصادی و اجتماعی دوران حاضر می تواند واجد منافع متعددی باش�د که از با اهمیت ترین و 

بنیادین ترین آنها می توان به ایجاد تنش های کاذب و مهیب درون طبقه ی کارگر اشاره کرد.

از این جمله اس�ت دست و دل بازی اقتصاددانان رس�می در تحلیل ریشه های بیکاری فزاینده در 

کشور. دس�ت کم در دو دهه ی گذشته و با جدی شدن اجرای پروژه های تعدیل ساختاری در ایران، 

و متعاقبا گس�ترش بیکاری و فقیرسازی جمعیت بزرگی از طبقه ی کارگر، بازنمایی میلیون ها مهاجر 

افغان به عنوان عاملی ساختاری در افزایش بیکاری به ترمی مقبول در دم و دستگاه جامعه شناسان 

و اقتصاددان�ان تبدیل ش�ده اس�ت. این مجموعه ب�ا نادیده گرفتن تمام پروس�ه ی اس�تثمار همین 

مهاجران در طرح های عمرانی و جهادی پس از جنگ هشت ساله، از آنها قربانیانی برای کسر کردن 

از توان دولت در اشتغال زایی و کنترل بیکاری بهره برده اند. در این فرایند افزایش سرکوب نظام مند 

کارگران مهاجر به کمک محرومیت مطلق آنها از هر ِقس�م تریبون صنفی و رسانه ای، این امکان را 
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فراهم می س�ازد تا کمترین مجالی در رابطه با کیفیت زیست، وضعیت دستمزد و ماهیت اشتغال آنها 

فراهم نگ�ردد و همزمان با یاری گرفتن از مقاطعه کاران علوم انس�انی، آنها را به ویل "آس�یب های 

اجتماعی" تبعید می کنند. پروس�ه ای کامل که دیگر بار ضمن مبرا داش�تن عام�ل داخلی از هر گونه 

کژکاری اساسی، آن را به سمت "اتباع خارجی" سوق می دهد.

چرخه ی این فرایند که به حرفه ای ترین وجهی از طریق صدها س�اعت برنامه سازی پیرامون جرم 

و بزه و ارتباط اتباع بیگانه با افزایش جرایم و نیز هزاران س�اعت تبیلغات و ضدتبلیغات محس�وس و 

نامحسوس وارد عرصه ی عمومی می شود در نهایت به بازتولید همان زمزمه ها و شبه استدالل های 

تاریخ�ی می انجامد. فرایند حاض�ر در این لحظه به تکوین یافته ترین ش�کل خود می رس�د تا جایی 

ک�ه یک خان�واده ی موجه ایرانی ب�رای عبرت آموزی و حفاظ�ت از فرزندان خود در برابر س�رقت و 

سوءاستفاده ی جنسی و ... آنها را از "افغانی" بهراساند. از همین روست که نه حمله ی دسته جمعی 

ساکنان روستایی در حوالی قزوین به مساکن مهاجران افغان به استفاده ی حاکمیت از قوه ی قهریه 

می انجامد و نه انتشار فیلم هایی از تحقیر مهاجران در پاسگاه های نیروی انتظامی باعث تحریک و 

ناراحتی افکار عمومی می گردد.

س�اماندهی محالت جرم خیز با محوریت جمع آوری اتباع خارجی، طرح های ضربتی کنترل مواد 

مخدر با مرکزیت شدت عمل با مهاجرین، جمع آوری دستفروشان فاقد مجوز، تهاجم به امالک فاقد 

پروانه ی س�اخت، اجبار دانش آموزان افغانس�تانی به خوردن مدفوع و این اواخر اعزام داوطلب به 

جبهه های نبرد در س�وریه، که هریک فی نفسه می تواند دستمایه ی تحرک اجتماعی و جنبش های 

حامی حقوق شهروندان باش�د، در ایران به واقعیتی عادی در سپهر زندگی روزمره تبدیل می شود. 

این عادی س�ازی و عادی ش�دگی تا جایی قدرتمند ش�ده که حتا فعالیت معدود کنش�گران سیاسی و 

اجتماع�ی در جهت دف�اع از حقوق مهاجران افغان بعضا با هجمه ای ش�گفت انگیز از س�وی افکار 

عمومی مواجه می ش�ود و مدافعان حق زیس�تن، در جایگاه خائنین به فرهنگ و هویت خودی قرار 

می گیرند.

چفت ش�دن این ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در نهایت ساز و برگ ایدئولوژیک مهیبی را 

برای زایش لجام گسیخته ی نژادپرس�تی مهیا می کند و به عنوان نمونه به جایی می رسد که درست 

در روز کارگر بمثابه با اهمیت ترین و نمادین ترین لحظه ی اتحاد طبقه ی کارگر، ش�عارها و نمادهای 
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بیگانه س�تیزی در خیابان های پایتخت حمل می گردد و خواست اخراج اتباع خارجی به یکی از اهم 

مطالبات برنامه ریزاِن این مراسم بدل می شود.

سیمایدوم:مهاجرپناهجوی/ایرانی

هر روز بیش از پیش، مرجع آش�نایی ایرانیان با مهاجرت به خارج از کش�ور به بنگاه های معامالتی 

انتقال مهاجر و شبکه های ماهواره ای عمدتا کاسبکار ایرانی متصل می شود.

عمده ی رس�انه های فارس�ی زبان نیز بر همان پالودگی فرهنگی ایرانیان اصرار دارند و وقتی پای 

مهاج�رت یک ایرانی در میان بیاید، "فرار مغزها" را به عمده ترین وجهه ی مهاجرت تبدیل می کنند. 

در این روایت عام، جستجوی نان و امنیت و سرپناه جای خود را به جستار علم و فتح قله های افتخار 

می دهد که گویی کارویژه ی ذاتی "نژاد پارسی" است. قومی ویژه که علم را به کف می آورد حتا اگر در 

ثریا باشد!

رس�انه، "زندگی" مهاجر را نمایش می دهد نه ش�رایط "زنده بودن" و  صیانت از بقا را. این رسانه ها 

به طور بی وقفه به بازنمایی موجی از ایرانیان می پردازند که اگر غمی در س�ینه داش�ته باشند جز غم 

دوری از "خاِک آش�نا" نیست. )غمی که در فاخرترین شکل ممکن در چمدانی از خاک میهن متجلی 

می شود که پادشاه مخلوع پهلوی با خود به یادگار برده است( در این نگاه غم غربت به رقت انگیزترین 

شکلی جای اندوه حاصل از فقدان ماوا را می گیرد و خاطرات کدگذاری شده ی استادان دانشگاهی، 

پزشکان موفق و رئیس پلیس های مدال آور همچون انباری از مهمات فرهنگی علیه اذهان عمومی 

به کار گرفته می شوند.

دوربین رس�انه در خوش بینانه ترین حالت، زمانی به زندگی مهاجر ورود می کند که بنا باشد مهاجر 

را حول میز "بفرمایید ش�ام" نمایش دهد تا بیست سال قبِل او را در صف غذای کمپ هاِی پناهندگی 

از خاطره�ا بزداید. )خاطراتی که به زعم آنها فاقد اهمیت اس�ت و باید فراموش ش�ود. مداقه بر این 

خاطرات مانع موفقیت و طی پله های ترقی اس�ت. پس "مثبت اندیش باشید"( رسانه ی فارسی زبان 

"پرشین استار آینده" را جستجو می کند نه مهاجر لب دوخته ای را که در هفت آسمان ستاره ای ندارد. 

رس�انه به رس�توران ایرانیان موفق می رود و حتی المقدور زیس�ت پرولترِی گارس�ن های ناموفق و 

نظافت چی های پش�ت صحنه را به تصویر نمی کش�د تا خللی در تصویر پالوده ی ایرانی موفق ایجاد 

نش�ود. )البته رس�انه همزمان چنان اعجازی دارد تا همان گارسن و نظافت چی در پایان هر ماه پول 
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دس�ترنج خویش را در کنسرت های "س�تارگان موفق" و هموطن هزینه کند!( َمخلص آنکه رسانه و 

اضالع س�ه گانه ی ایدئولوژیک با حذف زیس�ت ناش�هروندان و مطرودان، ایدئولوژی بیگانگی و 

تبعی�ض را به راحت الحلقومی به نام نوس�تالوژی تبدیل می کند تا م�زاج کارفرمایان و خیل جمعیت 

جویای کار و ناامیدانی که امید به جاروکشی در خیابان های فرنگ بسته اند دچار اختالل نشود.

سیمایسوم:مهاجردرنگاهروشنفکرایرانی

ب�ا توج�ه به فق�دان فضای حیات�ی و اهتم�ام جدی برای کنش�گری س�ازمان یافته ی سیاس�ی و 

اجتماعی، هر از گاهی اش�تغاِل عموما مجازی در یکی از حوزه های عمل اجتماعی، به نوعی عامل 

هویت س�از برای برخی از افراد و جریانات تبدیل می شود. در این شرایط است که برخی بدون لحاظ 

کردن نقادی اساسی از ساخت و بافت برسازنده ی تبعیض ساختاری، تنها با الصاق خود به برندهای 

مختلف بازار فرهنگی مدعی کنش�گری و آگاهی طبقاتی می ش�وند. از همین روست که گاها همان 

برداش�ت های راس�ت روانه در س�یمای کس�انی متجلی می ش�ود که خود مدعای حمایت از حقوق 

پناهجوی�ان را دارند. این افراد که می توان ادعا کرد فاقد کمترین تجربه ی مس�تقیم مداخله گری در 

حوزه ی زیس�ت پناهجوی افغان هستند گاها با اس�تفاده از داده های خام همین سبک زیست، خود 

را در مقام رهروان خالف جریان اصلی اجتماع نشان می دهند. آنها اغلب در مقام کری خوانی های 

س�ایبری، از مهاجران افغان دفاع می کنند ولی در لحظه ی چالش ه�ای نظری قادرند تا هم طبقه و 

همرزم س�ابق خود را تنها به جرم خروج از کش�ور مورد مواخذه قرار دهند و تا جایی پیش روند که در 

مقام یک مامور مالیات�ی دولتی بورژوایی بابت دریافت کمک هزینه ه�ای دولتی به تحقیر این افراد 

بپردازند.

عجیب خواهد بود مش�اهده ی برخی مجادالت از س�وی کس�انی که همزمان به قطع یارانه های 

فرودستان توسط دولت اعتراض دارند ولی نسبت به دریافت کِف یارانه های دولتی توسط رفقایشان 

در س�رزمین های دیگر معترض اند. در واقع استدالل پیش گفته در باره ی عدم آگاهی از کلیت ساز و 

کارهای تضاد طبقاتی باعث می شود تا حتا برخی از چپگرایان ایرانی، در لحظه ی مباحثات سیاسی 

با طرف خارج از کشوری، با همان استدالل اقتصاددانان لیبرال و نئولیبرال، حمالت شخصی خود 

را مستدل کنند. بنابراین می توان پرسید آیا اکتیویست های اجتماعی و سیاسی نیز تحت تاثیر همین 

تهاجم ایدئولوژیک قادر نیستند از متافیزیک اضالع پیش گفته عبور و روی دیگر واقعیت را مشاهده 
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کنند؟

اینطور فکر نمی کنم! بر این اعتقادم آنها که با فراغ بال و در زمان رس�یدن به تس�ویه حس�اب های 

شخصی و بدون کمترین تعهد طبقاتی، چنین شبه چالشی را پیش می کشند تنها زیر ردای چپگرایان 

مخفی ش�ده اند و تبهکارانه از موض�ع یک فعال طبقه ی کارگر به فرودس�ت ترین الیه های طبقه ی 

کارگر حمله می کنند؛ به پناهندگان. در این تهاجم همچنین رویکرد مخاطره آمیزی ناظر بر کشیدن 

مرز میان طبقات اجتماعی ذیل گفتمان ملی وجود دارد. امری که باعث می ش�ود یک فعال طبقه ی 

کارگر، دیگر عضِو این طبقه را با اتهام باطل زیس�تن در جغرافیایی دیگر از دور مباحثه و مبارزه خارج 

کند.

ام�ا در کنار این بخش بی نهایت کوچک بخش بزرگ�ی از این فعاالن به درک صحیحی از وضعیت 

پناهجویان نیاز دارند. درکی که چنانکه گفته ش�د م�ورد هجمه ی بی وقفه ی بنگاه های اقتصادی و 

ایدئولوژیک است و در عین حال از دریافت هر گونه روایت خالف آمدی محروم است.

معتقدم بخش بزرگی از این آس�یب از کم کاری نسل های پیش�ین مهاجرین و پناهجویان سیاسی 

ایران�ی مایه می گیرد که زیاده از حد و گاه به اغراق زیس�ت خود را در زیس�ت سیاس�ی ایران فش�رده 

کرده اند. این فشردگی دست کم دو آفت فوری در بر داشته و دارد:

اول: باعث ش�ده تا رویکرد ضد س�رمایه داری به رویک�ردی عمیقا س�رنگونی طلبانه تقلیل یابد و 

مصادیق تهاجم کاپیتالیسم تنها به باالترین نقطه از هرم حاکمیتی سیاسی و مذهبی در ایران محدود 

شود.

دوم : آنکه این رفقا کمتر توانس�تند تا به عنوان کنشگری فرا مرزی و فرا منطقه ای در رخدادهای 

سیاسی جامعه ی تازه دخیل باشند و نقش مداخله گر فعال را ایفا کنند.

چنانکه پیداس�ت وضعیت فوق خود به نقطه ی اشکالی در لحظه ی اتصال فرا مرزی میان فعاالن 

داخل و خارج از ایران تبدیل ش�ده اس�ت و قطعا با بندبازی و فرصت طلبی حاکمیت هر روز عمیق تر 

گشته و خواهد گشت.

با توجه به آنچه گفته ش�د می توان به طرح ایجابی کلی ای رس�ید که نیازمند بررس�ی همه جانبه و 

تعمق بر تمام استعدادها و امکانات مداخله گری باشد.

آلتوس�ر اعتقاد داش�ت الزمه ی همراهی یک خرده بورژوا با پرولتاریا، نفی خوِد طبقاتی اس�ت. تا 
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زمانی که تمام خرد و ریز و تعلقات خرده بورژوایی نفی نش�ود هر آنچه نوشته و عمل می شود یحتمل 

در نخس�تین بزنگاه راس�تین دود می شود و به هوا می رود. از این روس�ت که این شرایط را می توان 

چنانکه فریره در اثر درخشان خود "آموزش ستمدیدگان" ایضاح کرده است، بازآفرید. طبق تجربه ی 

فریره برای همراهی با تهیدستان اتخاذ موضعی از بیرون همواره روشنفکر یا کنشگر را جایی ورای 

س�وژه ی اجتماعی قرار می دهد. در حالی که او می بایست ضمن نفی این موضع عمودی، از سطح 

"گفتگو به"، به س�احت "گفتگو با" فرود آید. اگر در موقعیت نخس�ت فرد به عنوان کنشگر اجتماعی 

خود را واجد خصایلی نظیر آگاهی طبقاتی می داند پس توقع دارد تا جامعه ی هدف با عنایت به درک 

این خصلت، دنباله روی او باش�د. اما تنها در س�احت دیگر اس�ت که او همانق�در خواهد آموزاند که 

خواهد آموخت! از آن جمله است که؛

در وضعیت پناهندگی می توان دریافت مس�ئله بر سر تغییر عرصه ی جغرافیایی، از جایی در جهان 

به دیگر جایی در همان جهان نیس�ت، بلکه مسئله مطلقا بر سر تفاوت میان دو جهان است. جهانی 

آش�نا ک�ه در متن آن بالیده و تالش�ت را به کار می بندی تا به حاش�یه ی آن نفوذ کن�ی و جهانی که در 

منتهی الیه حاشیه ی آن تمام توانت را به کار می بندی تا خودت را تنها گامی از حاشیه بیرون بیاوری.

در وضعیت پناهندگی، انس�اِن پناهجو هستنده ای اس�ت نوباوه! نوزاد چند روزه ایست که به طور 

غریزی می اندیش�د بی آنکه بداند اندیش�یدن چیس�ت. انس�ان هایی که به تنهای�ی هبوط می کنند. 

هبوطی راس�تین و تراژیک به س�رزمین بی س�ازمان! در واق�ع فقدان س�ازمان های جمع محور در 

وضعیت پناهندگی برای نخس�تین بار انسان را با دهش�ت جهان بدون سوسیالیسم مواجه می کند. 

گرچه در جهان دیگر، در جهانی که از آن آمده اس�ت نیز خبری از سوسیالیسم نیست، لیکن ژرفنای 

آش�نایی با روابط اجتماعی ُخرد، شبکه ی متنوع و وس�یعی از دوستان و آشنایان را می سازد. قرابت 

با نش�انه های ش�هری و ِالمانه�ای محلی، غرب�ت هستی ش�ناختی جامعه ی پس�امدرن را تعدیل و 

تحمل پذیر می کند. و در فقدان تمام اینها، حتا قبل از رخ به رخ شدن با تبعض نهادی، نگاه ها، رنگ 

پوست ها، نحوه و فرکانس ادای کلمات، آدرس ها، و هر چیز دیگر به ترس می انجامد.

این ترس ام�ا از منبعی دیگر نیز تغذیه می کند. از همان س�رزمین مبداء. جایی که بیگانه هراس�ی 

بمثابه ی ارث دس�ت به دست شده است. رس�وباتی چنان عمیق و نهادی شده که انسان پناهجو به 

طور بدیهی و غریزی توقع دارد تا اکنون علیه خودش نیز به کار بسته شود.
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ش�ناخت ترس ه�ا و ضعف های انس�ان بی ماوا، بی س�امان و بی س�ازمان می تواند ش�ناخت هر 

چه بیش�تری از واقعیت س�اری در اعماق طبقه ی کارگر را تس�هیل کند. واقعیاتی ک�ه در فقدان آنها 

جنگ ه�ای زرگری خود را در کس�وت آنتاگونیس�م های حاد ب�از می نمایانند و چنان هراس�ی ایجاد 

می کنند که می پنداریم راهی برای مهار آنها وجود نخواهد داش�ت. وضعیتی چنان حاد که بر اساس 

برخی مصداق های فوق الذکر، می تواند سطوحی از مخاطره آمیزترین ترم های راست افراطی را به 

درون جنبش چپ تزریق کند.
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پردهیاول:کشورهایمیزبانپناهجویاندراروپا

در زبان آلمانی برای پناهنده از مفهوِم نس�بتن دردناکی اس�تفاده می شود؛ »فراری«. این که فرِد 

فراری دقیقن از چه چیزی فرار می کند قرار نبوده در این مفهوم کاملن مش�خص باش�د. این که فرد 

»فراری« در چه پروسه ای فرار را به قرار ترجیح می دهد نیز.

پناهندگی در مفهوم اجتماعی و سیاس�ی کشور آلمان مشخصن قرار اس�ت به کسانی تعلق بگیرد 

که )به دالیل عقیدتی، اتنیکی، سیاس�ی یا گرایش جنس�ی( تحت تعقیب هستند یا در شرایط جنگی 

دشوار مجبور به ترک کشور شده اند. در این تعریف که مبنایی قانونی دارد، پناهندگی تنها به واژه ی 

میان تهی »پناهنده ی سیاسی« فرو کاسته می شود؛ به این معنا که دالیل سیاسی بی خانمان شدن 

صدها هزار انساِن آفریقایی و خاورمیانه ای را به راحتی با پسوندی مجرد به نام »افتصادی« در پس 

نام »فرارِی اقتصادی« پنهان می کند. گویی دالیلی غیر از دالیل سیاسی ای چون جنگ و تحریم و 

غارت کردن منابع اقتصادی این کشورها توسط قدرت های بزرگ دنیا یا حتی دالیل داخلِی دیگری 

غیر از دالیل سیاسی، موجب پیاده ش�دن الگوهای اقتصادی نئولیبرالی در این کشورها هستند که 

باعث »فراِر اقتصادی« انساِن بی نامی چون »پناهجو« شده است.

سیاس�تمداراِن کش�ورهای اتحادی�ه ی اروپا چون آلم�ان از قضا خودش�ان هنگام وض�ع قوانین 

س�خت تر برای مهاجرپذیری و کش�یدن مرزهای بیش تر به این دالیل سیاس�ی آگاه هس�تند. آن ها 

برای این مرزکش�ی ش�رایط مشخص سیاس�ی و اقتصادی کش�ورهای خودش�ان را در نظر دارند. 

دالیل�ی چون کنترِل مرزها، کنترل می�زان غیربومی ها و از بین نرفتن تع�ادل فرهنگی، اجتماعی، 

افتصادی »کش�ورهای میزبان«، اما آن ها را به س�مت سیاس�ت تفکیک پناهنده ی »سیاس�ی« و 

»غیِرسیاس�ی« سوق می دهد. سیاستی که یک نمودش را در زیس�ِت ریاضت منِد پناهجویانی که با 

نش�ان »فراری اقتصادی« برچسب گذاری شده اند، نشان می دهد: س�ال ها انتظار برای رسیدگی 

به پرونده و زیس�تن در ش�رایط س�خِت اردوگاه های پناهجویِی غالبن خارج از شهرها، برخوردهای 
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تحقیرآمی�ز هنگام کنت�رل تردد، بارها و بارها یادآوری این نکته به آن ها که کس�ی برای ش�ان کارت 

دعوت نفرس�تاده است و... از جمله وضعیت هایی هس�تند که در سال های انتظار برای رسیدگی به 

پرونده و وحش�ت از دیپورت معمولن ش�رایط ویژه تری را برای این »فراری های اقتصادی« ایجاد 

می کنند؛ یعنی زندگی در »وضعیت اس�تثنایی«. نمود دیگر این تفکیک بستن مرزها و وضع کردن 

قانون »المپدوزا« اس�ت، قانون نژادپرستانه ای برای کاهش کمک به آوارگانی که از طریق دریای 

مدیترانه به سوی اروپا می آیند. قوانینی که دریای مدیترانه را به قبر دسته جمعی پناهجویانی تبدیل 

ک�رده ک�ه پیش روی خود راه دیگری غیر از گرفتن جان خود در دس�ت و س�وار قایق هایی ش�دن که 

معمولن بیشتر از گنجایش شان پر می شوند، نمی بینند.

نتیجه ی چنین سیاستی در داخل مرزهای اروپا تا حد زیادی مشخص است. نام بردن از پناهجویان 

ناخوش�نامی که در خوش�بینانه ترین حالت اگر پتانس�یل تروریس�ت شدن نداشته باش�ند، به عنوان 

»انگل های اقتصادی« برای پر کردن جیب های خود وارد اروپا می ش�وند و برای اثبات چیزی غیر 

از این باید بعد از س�ال ها سختی کشیدن برای نشستن در س�احل »امن« اروپا به سرعت به عنوان 

نی�روی کار ارزان وارد بازار کار ش�وند. در چنی�ن وضعیتی پناهجویاِن اقتص�ادی بهترین ابزار برای 

هرس کردن درخت های خیابان، کارهای ساختمانی طاقت فرسا، شستن توالت ها در مقابل ساعتی 

چهار تا شش یورو هستند؛ یعنی »بیگاری«. )به تازگی قانون حداقل دستمزد در آلمان به شرح ۸.۵ 

یورو در مقابل یک ساعت کار وضع شده است که البته هنوز هم در همه جا اجرا نمی شود و بزرگترین 

آس�یب دیده گان از اجرا نش�دن این قوانین نیز پناهجویان و پناهندگانی هستند که به دالیل مختلف 

از جمله نداشتن حق کار یا پیدا نکردن فرصت شغلی مناسب جذب بازار کاِر غیرقانونی می شوند.(

در چنین ش�رایطی پناهندگانی که بعد از مدت ها موفق به اخذ »حق ماندن« در آلمان می ش�وند، 

با زیس�ِت بی دغدغه در آلمان روبه رو نیس�تند یا به بیان دیگر آن چیزی که در افکار ما با نام »حقوق 

پناهندگی« ثبت ش�ده اس�ت یک گونی پول که ماهیانه به صورت پس�ت سفارش�ی به پناهجویان و 

پناهن�دگان تعلق می گیرد، نیس�ت. حقوق پناهندگی مجموعه ی حقوقی هس�تند که وقتی کس�ی 

موفق به دریافت پناهندگی ش�د می تواند از آن بهره مند ش�ود. مثل حِق یادگیری زبان آلمانی، حق 

تحصی�ل، حق کار، حق تردد آزاد در محدوده ی کش�ورهای اتحادیه ی اروپا و همچنین حق گرفتن 

مزایای مالی بسیار حداقلی در صورت »بیکاری«.
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در کش�ورهای اروپایی )در اینجا آلمان( پناهندگی با وجود همه ی این تفسیرهای سیاسی متفاوت 

و فیلتر شده به عنوان یک حق از طرف جامعه ی برابری خواه به رسمیت شناخته می شود. فی الواقع 

آن چیزی که به عنوان »حق و حقوق« در این بس�تر از آن یاد می ش�ود خوِد مفهوم »پناهندگی« به 

عنوان حق اس�ت و مزایای اجتماعی و اقتصادی ای که به آن تعلق دارد در زیر مجموعه ی این حق 

ق�رار می گیرند و مترادف با آن نیس�تند. سیاس�ت های ضد مهاجرپذیری ب�ه بهانه های اقتصادی و 

امنیتی معمولن توس�ط راست افراطی تبلیغ می شوند و نیروهای چپ از سیاست های مهاجرپذیری 

و به رسمیت شناخته ش�دن حق پناهندگی به عالوه ی مزایای زیر مجموعه ی آن دفاع می کنند. در 

این میان حتی سوسیال دموکرات ها و حزب دموکرات مسیحی آلمان که احزاب در قدرِت متمایل به 

محافظه کارها و راست ها هستند نیز در ادبیات رسمی کشور اجازه ی تحقیر پناهجویان و پناهندگان با 

بهانه های اقتصادی را ندارند. هر چند که در قوانین رسمی به اندازه ی کافی این تحقیر نهادینه شده 

اس�ت اما ادبیاتی که در آن پناهنده را مستقیمن به بهانه ی کار نکردن »مفت خور و انگل« می نامند 

تنها از س�وی حزب راس�ت افراطی »ان.پ.د« و »پگیدا« و طرفدارانش�ان به کار برده می ش�ود. 

طرفه این که سال ها مبارزه ی برابری طلبانه پشت همین حقوق حداقلی مربوط به پناهجویان نهفته 

است.

پردهیدوم:پناهندگیازنگاِهمایفرارینشدهدرایران

هیچ آمار مشخصی از نگاِه اغلب ایرانیان داخل کشور به پناهندگان ایرانی که خارج از ایران زندگی 

می کنند موجود نیس�ت. با این حال نوعی از ادبیاِت غالب در میان بخش�ی از قش�ر »فرهیخته «ی 

جامع�ه ی ایرانی که در آن پناهجو و پناهنده را »بی عرضه، مفت خور، ترس�و، خارِج گودنش�ین بی 

حق اظهار نظر در مورد شرایط کشوری که آن را ترک کرده« تصویر می کند و خصوصن پس از وقایع 

انتخابات ۸۸ رایج ش�ده اس�ت و عمومن بر افس�انه هایی خیالی از زندگی پناهن�دگان و پناهجویان 

ایران�ی در خارج از ایران س�وار اس�ت، خبر خوب�ی از نگاِه غالب در ایران نس�بت به ح�ق پناهندگی 

نمی دهد.

افس�انه های غالب در م�ورد پناهندگان و پناهجویان در این نوع ادبی�ات را می توان در جمله هایی 

معمول که این روزها به راحتی بر زبان ها جاری می ش�وند، بازشناخت. جمله هایی نظیر این: »یک 

عده که به دروغ پناهنده شده اند تا در آنجا مفت بخورند.«
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فارغ از این که چنین جمالتی را که حاوی انگاره های به شدت نژادپرستانه و ضد خارجی ای هستند 

در اروپا فقط از دهان راست افراطی می توان شنید، ولی باید به تحلیل این دست جمالت پرداخت و 

افسانه های موجود در آن ها را بازشناسایی کرد.

به عنوان مثال در تحلیل جمله ی باال می توان این طور شروع کرد:

اول( یک عده که به دروغ پناهنده شده اند:

با توجه به نکات ذکر ش�ده در قسمت اول یادداشت، راستگویی پناهنده در همه جا ممکن نیست. 

یعنی راس�ت گویی پناهن�ده ای که به پناهندگی، خارج از دالیل سیاس�ی و اقتص�ادی اش به عنوان 

یک حق نگاه می کند، هیچ بار ارزش�ی ای ندارد، بلکه تنها از نگاهی راس�ت گرا و حامی دولت های 

غربی می تواند حاوی ارزش تلقی ش�ود. دقیقن به همی�ن دلیل یکی از دغدغه های فعالین حوزه ی 

پناهجویی این اس�ت که به پناهج�و و افکار عمومی توضیح بدهند با توجه به قوانین نژادپرس�تانه و 

ضدمهاجرت در آلمان و کش�ورهای نظیر آن، چرا نباید دادگاه را به رسمیت شناخت و چرا باید گاهی 

قسمتی از حقایق را پنهان کرد و حتی دروغ گفت. چپ جهانی بر خالف بخشی از چپ ایرانی راست 

گفتن به دادگاه و به رسمیت شناختن آن را در چنین مواردی ارزش نمی داند.

دوم( تا در آنجا مفت بخورند:

پناهنده و پناهجو حقوق بیش�تری از یک بی�کار معمولی در آلمان و دیگر کش�ورهای غربی که در 

آن مزای�ای حداقلی برای بی�کاران در نظر گرفته ش�ده دریافت نمی کنند، بلک�ه بالعکس برای یک 

پناهجو و پناهنده دریافت حقوق بیکاری معمولن ش�امل یک پروس�ه ی س�خت و تحت فشار است 

که به راحتی میس�ر نمی ش�ود و وقتی هم که میس�ر ش�د حقی دایمی نخواهد بود بلکه فش�ار برای 

مجبور کردن پناهنده به انجام کارهای یدی و طاقت فرس�ا هرگز متوقف نخواهد ش�د. کمک هزینه 

به بیکاران کمک هزینه ای حداقلی است که با آن فقط می توان از گرسنگی گریخت. در گفتار غالب 

یک پناهنده هرگز به س�رزمینی که ب�ه آن مهاجرت کرده متعلق نخواهد بود، اما به س�رزمینی که از 

آن رفته نیز متعلق نیس�ت. او باید نابود شود؛ بی نام و نشان، بی چهره، بی هویت زیر چرخ دنده های 

هویت غالِب میزبان و فش�ار کار به عنوان نیروی کار ارزان له ش�ود، اما صدایی از او در نیاید. جالب 

توجه این که اشاره به چنین درکی از دریافت کمک مالی پناهندگان و پناهجویان باز هم فقط از طرف 

راست و راست افراطی شایع است و همان گفتمانی است که در پدید آمدن پگیدا نقش موثری دارد.
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هش�ت س�ال بعد از فروپاش�ی دیوار برلین و اتحاد دو بخش ش�رقی و غربی آلم�ان، وقتی دولت 

ائتالفی حزب سوس�یال دموکرات و حزب سبزها بر س�ر کار آمد و گرهارد شرودِر سوسیال دموکرات 

صدراعظم�ی را بر عهده گرفت، اصالحات اقتصادی ای آغاز ش�د که بنا ب�ود آلمان را برای ورود به 

جهاِن بعد از جنگ سرد آماده کند. هرچند جنگ سرد نزدیک به یک دهه پیش از آن تمام شده بود اما 

هلموت کهل، دوس�ت نزدیِک مارگارت تاچر و رونالد ریگان و صدراعظِم دموکرات مس�یحی آلمان 

که اولین صدراعظم این کش�ور بعد از اتحاد ش�رق و غرب هم محس�وب می ش�د، ت�الش کرده بود 

اصالح�ات اقتصادی را با الگوگی�ری از متحدان نزدیکش آغاز کند ولی وضعیت ش�کننده ی آلمان 

بع�د از اتحاد و مقاومت مردم�ی، از جمله اعتصاب های پی در پی اتحادیه ه�ای کارگری که عمدتن 

تحت نفوذ حزب سوسیال دموکرات بودند، سدی در برابر او ساخته بودند.

ب�ا روی کار آمدن دولت ائتالفی ش�رودر، از س�ویی اتحادیه های کارگری عمل�ن یکی از "رفقا"ی 

خودش�ان را روی صندلی صدراعظمی می دیدند و از سوی دیگر حزب سبز آلمان که اغلب تشکیل 

دهنده گان�ش فع�االن جنبش دانش�جویی دهه ی ش�صت و هفتاد آلم�ان بودن�د، در دولت حضور 

داشت. به نظر می رسید فرودس�تان باید به چنین ترکیبی بر مسند دولت اعتماد کنند. دولت »سرخ 

و س�بز« اما آمده بود تا بزرگترین تهاجم به زندگی فرودستان را آغاز کند، تهاجمی که تا سال ۲۰۱۰ بر 

اساس طرح مصوب شده ی شرودر ادامه یافت و حتا دولت ائتالفِی حزب دموکرات مسیحی و حزب 

لیبرال دموکرات به صدراعظمی آنگال مرکل که از نوامبر ۲۰۰۵ جانشین دولت پیشین شد، عملن تا 

س�ال ۲۰۱۰ تنها برنامه ی دولِت قبلی را اجرا کرد. در سال ۲۰۱۰ بود که فاز دوم اصالحات اقتصادی 

توسط دولت مرکل آغاز شد.

ریاضت اقتصادی که تحت عنوان فریبنده ی اصالحات اقتصادی در آلمان آغاز شد، در واقع بیش 

و کم همان برنامه یی بود که تاچر و ریگان در دوران زمامداری ش�ان در انگلستان و آمریکا پیش برده 

بودند، هرچند هرگز به تمامی اجرا نش�د. با ای�ن وجود »اصالحات« در زمینه ی کاهش هزینه های 
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عمومی ش�امل کاهش هزینه های بهداش�ت و بیمه ی تامی�ن اجتماعی، کاهش حق�وق بیکاران و 

پناهنده گان، تغییر قانون بازنشستگی به نفع کارفرمایان، تحدید قانون کار و نظارت دولت بر حقوق 

کارگ�ران، کاهش مالیات دریافتی از ش�رکت های بزرگ و خانواده های ثروتمند و واگذاری بخش�ی 

از خدمات عمومی به بخش خصوصی پیش رفت. نتیجه ی این »اصالحات« از پیش روش�ن بود: 

گس�ترش بیکاری، افزایش شکاف طبقاتی، کاهش امنیت ش�غلی، کاهش درآمد عمومی و کاهش 

حقوق فرودستان و کسانی که از بودجه های عمومی استفاده می کردند شامل بیکاران، پناهنده گان، 

کارگران، بازنشسته ها و دانشجویان.

تهاجم سیاس�ی و ایدئولوژیک وضعیت مس�لط به بیکاران و نیز پناهنده ها از همان زمان آغاز شد. 

کاه�ش هزینه های عمومی دقیقن امکان�ات موجود برای این بخش از جامع�ه را هدف گرفته بود، 

بودجه یی که البته با دس�ت و دل بازی صرف ش�رکت در حمله ی ناتو به کوزوو و ش�رکت در حمله ی 

کش�ورهای متحد به افغانس�تان ش�د و بعدتر صرف پرداخت وام های کالن به بانک های آلمانی که 

البته به طور هم زمان یونان، اس�پانیا، پرتغال و ایتالیا را به س�مت ورشکس�تگی اقتصادی و کاهش 

خدمات عمومی سوق داد.

برای افزایش فش�ار به پناهنده ها، دولت به متمرکز کردن بوروکراس�ی روی آورد و اداره ی تامین 

اجتماعی را در اداره ی کار ادغام کرد. دس�تگاهی عریض و طویل که با اس�تقرار در هر محله وظیفه 

داش�ت هرچه زودتر نیروی کار بالاس�تفاده مانده را عمدتن به عنوان کارگر ارزان، روانه ی بازار کار 

کند. 

پناهنده گانی که حق پناهنده گی آنها به رس�میت شناخته شده است کسانی هستند که پیشاپیش از 

س�وی دولت آلمان به عنوان کسانی پذیرفته شده اند که امکان ادامه ی زندگی در کشورشان را بنا به 

هر دلیلی نداش�ته اند، موقعیتی بالقوه سیاس�ی و همگون ناش�دنی با وضعیت. با این وجود دستگاه 

بوروکراس�ی وظیف�ه دارد حیات سیاس�ی پناهن�ده را از او بزدای�د و او را به کارگ�ر ارزان تبدیل کند. 

دستگاهی که زمانی برای بازسازی آلماِن نوین در غرب، از ترکیه کارگر وارد می کرد در دوران اعمال 

سیاس�ت های ریاضت اقتصادی تصمیم گرف�ت از کارگران بالقوه یی که به این کش�ور »پناه« آورده 

بودند، استفاده کند. گرچه کسانی که زیر بیست و پنج سال سن داشته باشند هنوز شانس این را دارند 

که برای تبدیل ش�دن به کارگران متخصص به سمت اس�تفاده از امکانات آموزشی هدایت شوند اما 
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تحصیل برای افراد باالی س�ی س�ال اغلب ناممکن اس�ت، این افراد به غیر از موارد اس�تثنایی در 

بهترین حالت به دوره های آموزش�ی فنی هدایت می ش�وند که مهارت های الزم برای ورود به بازار 

کار را کسب کنند.

هرچن�د مجب�ور کردن هم�ه به کار ک�ردن یک�ی از سیاس�ت های اصلی دول�ت آلمان و دس�تگاه 

بوروکراسی آن، در ارتباط با بیکاران است اما هیچ کدام از احزاب موجود در آلمان به غیر از یک حزب 

جسارت آن را ندارند که این سیاست را به عنوان شعار انتخاباتی مطرح کنند. حزب لیبرال دموکرات 

آلمان، که تالش دارد الیه های فوقانی طبقه ی متوس�ط را نماینده گی کند، تنها حزبی اس�ت که در 

انتخابات با ش�عار »کار برای همه« به میدان آمد. این ش�عار اگرچه ظاهری فریبنده دارد اما معنای 

آن به هیچ وجه ایجاد فرصت های ش�غلی برابر برای همه گان نیست، بلکه ترجمه ی دقیق آن فشار 

بیش�تر به بیکاران برای کار کردن است. فشارهایی که همین حاال و بعد از آغاز سیاست های ریاضت 

اقتصادی از کاهش حقوق تامین اجتماعی آغاز می شود و تا قطع کامل این حقوق یا واداشتن فرد به 

کار در قبال ساعتی یک یورو مزد ادامه می یابد. در کار یک یورویی هرچند مابه تفاوت حقوق دریافتی 

با سطح حداقل زندگی در آلمان را هم چنان اداره ی کار پرداخت می کند، اما واداشتن فرد به کار یک 

یورویی اتوریته ی بوروکراس�ی دولت�ی را بر زندگی فردی اعمال کرده اس�ت. آنجایی که کار، بدون 

هیچ پرده پوش�ی، در قامت ابزار س�رکوب ظاهر می شود. چنین اس�ت که دفاع از تامین اجتماعی و 

دفاع از حقوق بیکاران، تالش برای کاهش فش�ار بوروکراس�ی دولتی بر زندگ�ی آنان و مبارزه با کار 

اجباری برای پناهنده گان یکی از کش�مکش های اصلی بخشی از نیروهای چپ و نهادهای دفاع از 

حقوق پناهنده گان با دستگاه دولتی است.

جامع�ه ی مهاجر ایرانی، اگر اساس�ن بت�وان از وجود چنی�ن »جامعه«یی ح�رف زد، عمومن نه 

تنها وضعیت موجود را پذیرفته اس�ت، بلکه به لحاظ سیاس�ی و ایدئولوژیک نیز آن را تبلیغ می کند. 

از »آدم ه�ای ع�ادی« که در برنامه ی »بفرمایید ش�ام« ش�رکت می کنند تا مترج�ِم مهاجری که در 

مورد ادبیات رادیکال هم گاه و بی گاه مطلبی می نویس�د، از دانش�جوی مرفه�ی که با پول پدری یا 

بورس های کالن در اروپا تحصیل می کند تا پناهنده یی که افتخارش به جا آوردن رسم و رسوم آیینی 

جامعه ی مقصد است، همه و همه آنگاه که درباره ی پناهنده حرف می زنند از همان ادبیاتی استفاده 

می کنند که راس�ت افراطِی اروپایی و جریان های نئوفاشیستی از آن استفاده می کنند: انگل، سر باِر 



21

آنچهدرموردپناهندگینمیدانید

جامعه، نان خور دولت یا مصرف کننده ی پول مالیاِت ملت. این بدون ش�ک یکی از وجوه شکس�ت 

اپوزیس�یون ایرانی، به ویژه اپوزیسیون چپ است که عام ترین حقوق اجتماعی هنوز از سوی بخش 

بزرگی از مردم، و به ویژه از جانب آن بخشی از مردم که به طور مستقیم در دسترس آنان بوده اند، به 

رسمیت شناخته نمی شود. 

چ�پ در طول تاریخ مبارزاتش هم�واره از حق کار برای همه گان دفاع کرده اس�ت اما نیروی چپی 

ک�ه تفاوت ح�ق کار با کار اجب�اری را درک نمی کن�د کاملن از مرحله پرت اس�ت. عجیب نیس�ت که 

توصیه های داهیانه ی داخل کش�وری و گوشه و کنایه هایی که به زندگی پناهنده ها در خارج از کشور 

می زنن�د، تکرار مو به موی همان حرف هایی اس�ت که تنه�ا می توان در تجم�ع هارترین نیروهای 

راس�ت ش�نید. آنها با تحقیر و توهین، پند و اندرز و رهنمودهای راه دور تالش می کنند همان کاری 

را انجام دهند که جامعه ی س�رمایه داری در کلیت خودش و قوانین بوروکراسی حاکم سعی می کنند 

پناهنده ها را به آن وادار کنند.

فرهنگ ستایش »کار« بخش جدایی ناپذیری از سرمایه دارِی حاکم است. در فرهنگ سرمایه داری 

متاخر همه باید کار کنند تا خیر عمومی از محل مش�ارکت همگانی به دست آید. این که سیاست های 

اقتصادی کالن که بالواس�طه در زندگی همه گان تاثیر می گذارد همواره پشت درهای بسته، بدون 

نظارت مردم و بدون مش�ارکت آنان برنامه ریزی و اجرا می ش�ود، درس�ت همان چیزی است که از 

دید عموم پنهان می ش�ود. وضعیِت مس�تقر حتا روز جهانی کارگر را در بسیاری از کشورهای جهان 

به »جش�ن کار« تبدیل کرده است: ستایش از کاِر مزدی به عنوان انجام وظیفه ی اجتماعی و ایفای 

رس�التی در برابر جمع. این جمع و اجتماع اما دروغین اس�ت، وجود ندارد و تمام�ی ابزار تبلیغاتی و 

ایدئولوژیک حاکم در خدمت نابود کردن بنیان های آن است. عجیب نیست که در اتحاد شوروی نیز 

درس�ت هم زمان با نابودی شوراها به نفع دولت و حزب، نهضت استاخانوف شکل گرفت که شامل 

ممنوعی�ت اعتص�اب، افزایش س�اعت کار و متهم ک�ردن و محاکمه ی کارگران ناراض�ی به عنوان 

»خرابکار« و وادار کردن همه به کار کردن و هرچه بیشتر کار کردن بود.

اعتص�اب ب�ه عنوان یک تاکتی�ک مبارزاتی درس�ت بر مبنای همی�ن امتناع از مش�ارکت در تولید 

س�رمایه داری ش�کل گرفته اس�ت. آنجایی که کارگران تصمیم می گیرند دیگر برای س�رمایه داری 

کار نکنن�د. وقت�ی رزا لوکزامبورگ از اعتصاب توده یی به عنوان روش�ی برای س�رنگونی سیس�تم 
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س�رمایه داری حرف می زند، در واقع از همین امتناع جمعی سخن می گوید. از اجتماعی که طبقه ی 

کارگر آن در پیوند با یک مبارزه ی جمعی دست از کار می کشد و چرخ تولید را متوقف می کند. فرهنگ 

امتناع، فرهنگ دست از کار کشیدن درست به همین دلیل در جنبش های رادیکال دهه های شصت 

و هفتاد به عنوان یک مبارزه ی سیاس�ی تبلیغ و ترویج می ش�د. چنین اس�ت که کار نکردن، شرکت 

نک�ردن در چرخه ی تولید س�رمایه داری بخش�ی از وفاداری به همان س�نت های مبارزاتی اس�ت. 

این ک�ه ای�ن مقاومت در براب�ر وضعیت، فردی اس�ت، این که س�رمایه دارِی موجود هرگ�ز با چنین 

مقاومت هایی متضرر نمی ش�ود، این که بیکاران حتا یک اتحادیه ندارند تا از حقوق خودش�ان دفاع 

کنند، انتقادهایی اس�ت که می ت�وان از آن حرف زد. این اما کاملن با آن ندای�ی که هم زبان با تمامی 

دس�تگاه های تبلیغاتی حاکم کار کردن را به عنوان یک وظیفه ی اجتماعی و ارزش انس�انی توصیه 

می کند، متفاوت است.

در وضعیتی که شرایط موجود با فرمان مقدس »مصرف کنید« کار بیشتر و درآمد بیشتر را شبانه روز 

تبلیغ می کند، در شرایطی که حقوق حداقلی تامین اجتماعی تنها با مقدار کمی فاصله از خط فالکت 

تعیین شده است، در شرایطی که وضعیت عینی و واقعی زندگی به اندازه ی کافی همه را به کار کردن 

مجبور می کند، وقتی یک دس�تگاه بوروکراس�ی دولتِی سفت و س�خت وظیفه ی فشار دائمی برای 

وادار ک�ردن بیکاران به کار کردن را بر عهده دارد، به راس�تی نیازی به توصیه های رفیقانه نیس�ت، 

سرمایه داری به اندازه ی کافی بلندگوی تبلیغاتی و گزمه دارد. 
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