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تجارت شرم
بهمن سرفراز
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حاال همه ابراز ش�رم می کنند. اس�تاتوس پش�ت اس�تاتوس، با الیک های فراوان. ب�ا این وجود 

هیچ کس واقعن ش�رمنده نیست و بیش از آن این احساس ش�رم، حتی اگر وجود داشته باشد، هیچ 

ربطی به آن احساس انقالبی ای که مارکس از آن سخن گفته است ندارد. همان شرمی که بناست با 

احس�اس آن چیزی را در جایی تغییر داد یا حداقل به تغییر چیزی در جایی اندیش�ید و برای آن تالش 

کرد.

در واق�ع هیچ کدام از ما حتی نگران این نیس�ت که فردا در مواجهه با همس�ایه ی افغانس�تانی اش 

باید چه چیزی بگوید، دلیل آن هم روش�ن اس�ت: اغلب ما هیچ همس�ایه ی افغانستانی ای نداریم. 

افغانس�تانی ها در ایران سال هاست که به ش�کلی نامرئی زندگی می کنند، در محله هایی دورتر از آن 

چیزی که به آن دسترس�ی داشته باش�یم یا آنها را ببینیم. در واقع افغانس�تانی ها اشباحی هستند که 

هم�واره در زندگی ما حضور دارند بی آنکه دیده ش�وند. البته ما به لطف رس�انه ها به خوبی می دانیم 

میزان زیادی از جرم و جنایت و نیز بیکاری و فقر به دلیل حضور مهاجران افغانستانی ست.

آنچه که موجب ش�ده است یک نوجوان هفده ساله یا پانزده ساله یا هر کس دیگری جسارت این را 

داشته باشد که بدون هراس�ی از عواقب این عمل به یک دختربچه ی افغانستانی تجاوز کند و جسد 

او را به بی رحمانه ترین ش�کلی امحا کند، عالوه بر محرومیت های س�تمگرانه ی قاتل و مقتول که 

تاکنون در متن های متعددی به آنها اش�اره شده اس�ت، گفتار حاکمی است که زندگی افغانستانی ها 

را فاق�د ارزش و مزاح�م تلقی کرده و آن را به مدد رس�انه های جریان اصلی و تریبون های رس�می و 

نیمه رسمی جا انداخته است. وقتی آزار افغانس�تانی ها در بازداشتگاه پلیس، یعنی عالی ترین مظهر 

اجرای قانون، تبدیل به ویدئویی می شود که برای خنده دست به دست می چرخد، طبیعی است که 

هر کس�ی به این فکر کند که چنین پلیس و قانونی از حقوق افغانس�تانی ها دفاع نخواهند کرد. وقتی 

ورود افغانس�تانی ها ب�ه ده ها مکان عمومی و اقامت آنها در چندین اس�تان ممنوع می ش�ود، وقتی 
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از ح�ق تحصیل محروم می ش�وند، وقتی در روزه�ای »افغانی بگیری« در مقابل چش�م همه گان 

خیابان ها تبدیل به شکارگاه وسیع اوباش نیروی انتظامی می شود، روشن است که جان افغانستانی 

پیش از آن که ستانده شود فاقد ارزش و اعتبار شده است.

درس�ت در همین جاس�ت که باید یقه ی آن ش�رم جعلی و کاذب را گرفت و آن را رسوا کرد. چگونه 

می ش�ود یک ماه قبل رای دادن به لیس�ت امیدی را تبلی�غ کرد که علیرضا محج�وب، همه کاره ی 

خانه ی کارگر که سال هاس�ت نفرت از افغانستانی های مهاجر، به ویژه کارگران افغانستانی را ترویج 

می کند، چهره ی »کارگری« آن اس�ت و به فاصله ی یک ماه از حادثه ای ابراز ش�رم کرد که گفتاری 

که خانه ی کارگر و شخص علیرضا محجوب در شکل گرفتن آن نقش داشته اند، اگر مهم ترین دلیل 

وقوع آن نباشد، قطعن تسهیل کننده ی آن بوده است.

اوضاع بی�رون از دایره ی هواداران و حامیان دولت و لیس�ت امید اما حتی از این هم بدتر اس�ت. 

در میان خیل عظیم فعاالنی که در نبود هیچ اراده ای برای س�ازمان دهی و بسیج نیروها حول عمل 

جمعی به مرزهای فیس بوک عقب نش�ینی کرده اند یا تمام هویت سیاسی ش�ان را به اس�تاتوس ها و 

الیک های فیس بوکی گره زده اند. بدتر به این دلیل که دروغین بودن ژس�ت شرمندگی آنها بیش از 

دیگران در خدمت خالی کردن »شرم« از محتوای انقالبی آن است.

شرم در صورت بندی فعلی، اینگونه که ابراز می شود تنها ارزش افزوده ای است که در حساب های 

جاری فیس بوکی انباش�ته می ش�ود تا در زمان لزوم س�رمایه ی نمادین آن ب�ه کار حضور در نمایش 

عمومی بیاید. ما با اقتصاد سیاس�ی ش�رم طرفیم و انباشت الیک و فالوئر. چنین است که در اطراف 

خود بیش از آن که ش�اهد عزمی برای بیرون رفتن از وضعیتی باش�یم که همه ی ما را ش�رمنده کرده 

است، مصرف ش�دن »شرم« را می بینیم. شرم از اسیدپاش�ی روی صورت زنان، شرم از اعتصاب 

غذای زندانیان سیاسی، شرم از سگ هایی که کشته می شوند، شرم از درخت های خیابان ولیعصر، 

شرم از توهین به مردم آذربایجان، شرم از کشتار کول برها در مرزهای کردستان، شرم از فقر بلوچ ها 

و عرب ها، ش�رم از سانسور و ستم و سرکوب، ش�رم از خودکش�ی کارگران و انواع گوناگونی از برند 

ش�رم که در مواقع لزوم می توان از آنها اس�تفاده کرد. اگر شرم به راس�تی بنا باشد احساسی انقالبی 

باشد باید از ش�رم به این شکلی که در فیس بوک و جهان مجازی مصرف می شود، شرمگین شد. ما 

نیاز به شرمی داریم که هر کداممان را به حرکت دربیاورد، نیاز به شرم از »شرم«.
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اردوگاهی به وسعت یک کشور
عادل ایرانخواه
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س�تایش دیگر تداعی کننده ی آن سریال کذایی نیس�ت. ازین پس این نام دست کم برای ما حامِل 

نوعی س�رافکندگی و تباهی خواهد بود؛ دختر ش�ش ساله ی اهل افغانس�تان و مقیم ورامین ربوده 

شد و پس از تجاوز جنسی، با ضربات چاقو به قتل رسید. به اینجا هم ختم نشد؛ جسدش را در اسید 

س�وزانده بودند. ستایش برای خریدن بستنی تا س�ر کوچه رفته بود و هرگز برنگشت. متجاوز/قاتل 

یک پسر ایرانِی هفده ساله بود!

"روزنامه نگاران مانند سگ هستند، فقط هنگامی که چیزی تکان بخورد پارس می کنند"! هرچند 

که ش�وپنهاور این جمله را در مورد روزنامه ن�گاران گفته اما بیاید به خودم�ان بگیریم و پیش از آنکه 

مزورانه آه و فغان س�ر دهیم صادقانه به یاد بیاوریم که این نه اولین جنایت در حق افغانس�تانی های 

مهاجر بوده و نه آخرینش خواهد بود، پس چنان بهتمان نزند که انگار این یک اس�تثنا بوده! در ثانی 

حتمن باید چنین جنایاتی رخ دهد )چیزی تکان بخورد( تا ما خاطرمان مکدر گردد و یادمان بیافتد که 

در این مملکت چه بر سر مهاجرین افغان آورده می شود و زیستشان در چه شرایطی رقم می خورد؟!

این قبیل جنایات فقط س�طح ظاهری و ظاهر سطحی قضیه را بر ما عیان می کنند هر از گاهی پیدا 

می ش�وند و دوباره پنهان می گردند. به مانند کوه های یخِی شناور. حجم گسترده تری از فالکت اما 

در زی�ر دریایی راکد مکتوم مانده اس�ت؛ پس بیایید ب�ه جای خیره ماندن به نوک انگش�ت اندکی در 

اعماق مساله غور کنیم. به جای صحنه ی نمایش این بار به پشت صحنه و سیم های نامرئی بنگریم 

و ببینیم که دس�ت های پنه�ان چگونه به مدد مهمتری�ن کارگزارش، یعنی دولت، میزانس�ن چنین 

جنایاتی را مهیا کرده است! فهم صحیح ما از این واقعه در گرو ترسیم شمایی کلی از وضعیت افغان ها 

در کش�ورمان اس�ت؛ چرا که به باور من قضیه از جرم و جنایتی س�اده فراتر م�ی رود و منظومه ای از 

س�تمی سیس�تماتیک را پیش می کش�د و ای�ن قتل/تجاوز نش�انه ای از یک مرض فراگیرتر اس�ت. 

ستایش پیش تر از اینها قربانی شده بود!
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چندی پیش حسن روحانی به عبداهلل عبداهلل و در یک تعارف دیپلماتیک اطمینان داد که جمهوری 

اس�المی هیچ برنامه ای برای اخراج پناهندگان افغان ندارد. در کمال تعجب روحانی این بار راست 

می گوید! چراکه در س�اختار سیاس�ی ایران کارکردهای�ی برای افغان های »بیچاره« تعبیه ش�ده که 

فعلن اخراجشان به مصلحت نظام نیست.

روز جهان�ی کارگ�ر را به ی�اد بیاورید، تجمع�ی کاملن دولتی و ب�دون هیچ تنش سیاس�ی که در آن 

کارگران ایرانی علیه افغان ها شعار می دادند و آنها را مسبب نگون بختی خود می دانستند. بیچارگان 

علیه بیچارگان! بنابراین چندان بیراه نیس�ت اگر بگوییم حض�ور بی رمق افغان ها در ایران حاکمیت 

سیاس�ی را ذی نفع می س�ازد چ�را که به خوب�ی تخاصمات طبقاتی را به س�مت تفاوت ه�ای ملیتی 

گم�راه می کند، در واقع کارگران ایرانی که بنابراین ش�واهد و با رهیافتی مارکس�ی کماکان می توان 

آنها را طبقه ی درخود قلمداد کرد خشم طبقاتی شان نه به سمت دولت )به عنوان نماینده ی طبقات 

فرادس�ت( بلکه به کژراهه هدر می رود و به آن سمت وسویی فاشیستی می دهد! چیزی که از طریق 

نهادهای ایدئولوژیک دولت هم مدام به باور عمومی تزریق می شود.

برخالف مارکسیسم که تنش ها را در بطن جامعه حفظ می کند، فاشیسم با فرافکنی، آنها را متوجه 

جای�ی در بیرون از جامعه می کند. و اینجا افغان ها نقش�ی را ایفا می کنند که هیتلر و آلمان های نازی 

به یهودیان محول کرده بودند. البته فقط این مس�اله نیست که مهاجرین افغان را به یهودیان آلمان 

پیون�د می دهد؛ دیگر پیوند بین آنها اردوگاه های کار اس�ت! بله دقیقن! ماج�را فقط به اردوگاه های 

مهاج�ران ختم نمی ش�ود، این بار در فراین�دی پیچیده اردوگاه ه�ای کاراند که بی مکان ش�ده اند و 

در بط�ن اجتماع قرار گرفته اند! سرش�ت اردوگاه با وضعیت اس�تثنایی پیوند خورده اس�ت، آنجا که 

قانون تعلیق می ش�ود. حتی در زمان نازی ها هم مبنای حقوقی فرس�تاده شدن به اردوگاه های کار 

اجباری نه قانون عادی بلکه دس�تورالعملی جداگانه بود و اردوگاه هایی مثل داخائو س�ریعن به اس 

اس واگذار می شد تا از دایره ی شمول قانون جزا و یا قانون زندان ها خارج شوند. در ایران، افغان ها 

هم چنین وضعیتی دارند ولو اینکه در مکانی بس�ته نباش�ند اما شرایطشان شرایط اردوگاه است، از 

آنها حق زدایی ش�ده و قانون عمومی آنها را مس�تثنی کرده. به بیان دیگر وضعیت استثنایی حاکم بر 

اردوگاه های کار دست کم در مورد افغان ها به صورت قاعده درآمده است.

حت�ی در دولت اصالحات هم دس�تورالعمل هایی صادر ش�د که مهاجران افغان فقط در مش�اغل 
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س�خت و پس�ت به کار گرفته ش�وند و نه چیزی بیش�تر از آن. جامعه هم در یک هم دس�تی نامبارک 

این تبعیض فاشیس�تی را تقویت می کرد. از جوک ها و تحقیره�ای روزمره بگیر تا گفتن این جمله به 

عنوان س�ند افتخار: ش�هر بدون افغانی! از این هم بدتر شد تا بدانجا که در وضعیت فعلی بسیاری از 

آنها، در ازای دست یافتن به حقوق اولیه ی زندگی باید بجنگند، به جنگ سوریه فرستاده می شوند، 

چنان گالدیاتورهای رم باستان! با این تفاوت که این بار تماشاگری در کار نیست، چراکه اصولن باید 

در خفا باش�ند، افغان ها در مرزها س�رگردانند؛ معل�ق و آویزان در نقطه ی عدم تمای�ز میان بیرون و 

درون، در نوس�ان بین بودن و نبودن. باید کارشان را بکنند و سریعن از سطح شهر غیب شوند. آنها 

اجنه های ساخت وسازند و اکنون بدل به ارتش نامرئی جنگ شده اند.

چرا آنها گرفتار چنین نکبتی شده اند؟ به لطف کدام رویه است که آنها بماهو انسان واجد هیچ شان 

و منزلت انسانی نیستند و در مطلق ترین وضعیت غیرانسانی به سر می برند، تا بدان حد که هر عملی 

در قبالشان ممکن شده؟ بدون نگریستن به س�یمای پناهندگی شان پاسخ به این سواالت ناممکن 

اس�ت. ضمن تاکید نهادن بر این مس�اله که نخس�تین اردوگاه ها هم برای مه�ار و پاییدن آوارگان و 

پناهندگان دائر گردید.

هنگامی که فرد زادگاه و دیار خود را ترک می کند و به اصطالح آواره و بی وطن می شود، در حقیقت 

ش�انی می یابد که پ�رده از حیات برهن�ه ی او برمی دارد، چراک�ه از هرگونه منزلت سیاس�ی محروم 

می گردد و قدرت با چیزی رویارو نمی ش�ود مگر حیات بیولوژی�ِک محض، بی هیچ میانجی ای. به 

تبع آن سیاس�ت بدل به زیست سیاست و هوموساکر از ش�هروند غیرقابل تشخیص می شود. چنین 

وضعیتی می تواند آبس�تن هر جنایتی باش�د کما اینکه در اردوگاه ها شاهدش بوده ایم. در نظر داشته 

باش�یم یکی از معدود قانون هایی که نازی ها حتی طی دوران راه حل نهایی زیرپا نگذاش�تند این بود 

که تا قبل از سلب کامل شهروندی از یهودیان و کولی ها )حتی تا قبل از سلب آن شهروندی درجه ی 

دوم�ی که پ�س از قوانین نورنبرگ ب�ه آنها تعلق یافته ب�ود( هیچ کس را روان�ه ی اردوگاه های مرگ 

نمی کردند.

بنابرین آنچه زمینه ساز چنین فجایعی می شود سازوکاریست که درون ساختار سیاسی دولت جای 

دارد ب�ه این صورت که افغان ها در مق�ام پناهنده عملن بی دولت و بی تابعیت اند. ناش�هروندانی که 

از حیات سیاس�ی خلع می ش�وند و بدون هیچگونه حمایت حقوقی در برهوت حیات برهنه آماده ی 
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قربانی شدن می گردند. زندگی آنها در خالء قانون رقم می خورد. در مورد آنها حاکمیت عادی قانون 

ب�ه حال تعلیق در می آید، در چنین حالتی ارتکاب ی�ا عدم ارتکاب جرم در مورد مهاجرین افغان نه به 

قانون بلکه به شعور اخالقی پلیس، اشخاص و... واگذار می گردد.

هرچند که مورد خاص س�تایش به مدد رس�انه ها و شبکه های اجتماعی در س�پهر عمومی بازتاب 

یافت اما فراموش نکنیم که خروارها ازین دس�ت جنایات در زی�ر آوار ترس و بی پناهِی افغان ها دفن 

می شوند؛ چند س�ال پیش هم در مورد چند کودک افغان همین جنایت اتفاق افتاده بود، اما واکنش 

چندانی درپی نداش�ت. ظاهرن هم فرد متجاوز و هم خانواده ی قربانیان پیش از ما به این مساله پی 

برده اند که مهاجرین افغان بی دفاع ترین ساکنان این سرزمین اند.

بنابری�ن به خط�ا رفته ایم اگر بخواهیم این جنایات را موردی بررس�ی کنیم، ب�دون در نظر گرفتن 

بس�تر وقوع آنها و اتخاذ نگاهی کلی تر ما یاری رس�اِن بازتولید وضع موجود خواهیم بود. سیس�تمی 

ک�ه طبق همان فرمول همیش�گی و دیرین خود، فرِد به ظاهر خاط�ی را حذف می کند تا به چرخه ی 

معیوبش ادام�ه دهد. هوش چندانی نمی خواهد ک�ه بفهمیم در این پرونده ه�م حاکمیت به همین 

ترفن�د متوصل خواهد ش�د؛ اینکه پس�ر نوجوان را )که دس�ت برقضا خودش هم به واس�طه ی نوع 

زندگی اش، س�رکوب جنسی و... قربانی چنین ساختاریس�ت( برای تطهیر خودش و به رخ کشیدن 

عدالت دروغینش، حذف کند و از خالِل این فرایند تکراری ردپا و مشارکتش را در این جنایات کتمان 

کند.
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دعوت به ضیافت اعدام
ساره
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خبر تجاوز همیشه هولناک است، فرقی نمی کند در کجا، چگونه و توسط چه کسی صورت بگیرد، 

اما هولناک تر خواهد بود اگر قربانی و متجاوز هر دو زیر سن قانونی باشند.

من س�تایش را این گونه می شناسم؛ یک دختربچه ی 6 ساله که قربانی تجاوز شد، بدن کوچکش 

م�ورد تعرض قرار گرفت و ش�کنجه ش�د. برای من فرقی ندارد که س�تایش متعلق به ک�دام جغرافیا 

بود، او برای من بیش�تر از اینکه یک کودک مهاجر افغانس�تانی باشد، تکرار یک رنج بود، رنجی که 

می کشیم.

به خاطر دارم وقتی گروه دولت اس�المی عراق و ش�ام )داعش( برای نخستین بار عکس هایی که 

در آنها تعدادی کودک اسلحه و یا سر بریده در دست داشتند را منتشر کرد، اولین عبارتی که در ذهنم 

نقش بس�ت این بود: چه بر س�ر معصومیت کودکانه آمده است ؟! این س�وال مجددن و بعد از وقوع 

جنایت ورامین در ذهنم تکرار ش�د، چه می ش�ود که یک پس�ر نوجوان دخترک همسایه ش�ان را که 

تنها چند خانه با هم فاصله دارند و بواس�طه رفت وآمد خانوادگی و به اعتبار همسایگی شان، به پسر 

اطمینانی برخواس�ته از معصومیت کودکانه اش دارد، وادار می کند تا در مقام یک زن بالغ به او لذت 

جنسی برساند؟!

حادث�ه ای که نبای�د، رخ داده و حاال باید به نوع�ی ردپای جرم از بین برود. دختر 6 س�اله ای که به 

اندازه ی تمامی رنج آن لحظه بزرگ شده و دیگر کودک نیست، هرطور شده باید از بین برود. در این 

لحظه متجاوز با کش�تن و سوزاندن پیکر قربانی، در صدد اس�ت تا صورت مسئله را پاک کند، کاری 

که قریب به یقین تا چند وقت دیگر با خود او خواهند کرد اما با مناسک ویژه تر. اذهان عمومی هم از 

قبل برای این ضیافت آماده شده است.
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در اکثر مواردی که قربانی پس از تعرض توسط متجاوز کشته می شود، انگیزه ی مجرم از قتل، پاک 

کردن هرگونه رد از جرمی اس�ت که مرتکب ش�ده. مدتی بعد همین مجرم دستگیر شده و بر اساس 

قوانین جمهوری اس�المی ایران و تصمیم سیستم قضایی، به مجازات اعدام محکوم می شود، به 

عبارت�ی نهادهای قانون گذار و مجریان قانون نیز با ورود به همین س�یکل و کش�تن مجرم، البته به 

شیوه ای موجه و به نام عدالت و اجرای قانون، صورت مسئله را پاک  می کنند.

به ماجرای س�تایش برگردیم، پسر نوجوان بعد از اینکه به عمق فاجعه ی عملش پی برد سعی کرد 

تا با ریختن اسید بر پیکر کوچکی که قربانی سرکوب، ناآگاهی و کمبودهای پسر شده بود، او را برای 

همیشه از بین ببرد تا هرگز کسی بویی نبرد که واقعا چه اتفاقی افتاده است! )واکنشی که - در جریان 

پروسه ی اعدام، قتل دولتی - در آینده ای نه چندان دور نسبت به پسر نیز نشان داده خواهد شد.(

اما چیزی که در واقع رخ می دهد این اس�ت، بدن بی جان قربانی حتی با اس�ید هم از بین نمی رود 

تا داس�تان س�تایش هی�چ گاه فراموش نش�ود. اما مج�رم در یک مراس�م ویژه ی دولت�ی و باحضور 

شهرونداِن خواهاِن عدالت )شما بخوانید قربانیان آتی همین خشونت بازتولید شده ی دولتی( کشته 

می ش�ود. سیستم قضایی، قربانی دوم )مجرم( را می کش�د تا بدین وسیله، ضمن اجرای عدالت، با 

خشن ترین روش، جلوی خش�ونت های ]غیر دولتی[ شهروندان در جامعه را بگیرد. مجرمین یکی 

پس از دیگری حلق آویز می ش�وند تا قربانی بعدی مرتکب جرم نش�ود! و تا زمانی که چرخ دنده های 

ماشین مرگ می چرخند، این سیکل ادامه دار است.

قربانی بعدی بدون ش�ک همین پس�ر اس�ت! بخش عمده ی جامعه ی مدنی افغانستان خواهان 

محاکمه و اعدام او هس�تند. به تصور آنها، با کشتن یک کودک )پسر(، می توان فاجعه ی رقم خورده 

بر کودک قبلی )س�تایش( را به نوعی جبران کرد. رفتار پارادوکس�یکال جامعه ی مدنی افغانستان را 

زمانی که با دولت ها و سیس�تم های ناقض حقوق بش�ر همراه می ش�وند، با هی�چ منطقی نمی توان 

تحلیل کرد، عملکرد آنها بیش از آن که نشانه ای از پیشرفت های جامعه ی مدنی در این کشور داشته 

باشد، نمایانگر عقب گرد جدی از ابتدایی ترین اصول و حقوق مدنی و شهروندی خواهد بود و چیزی 

به جز یک عنواِن نمایشی برای شان باقی نخواهد گذاشت، یک فرِم تمامن از محتوا تهی شده!

س�تایش قربانی احساسات کنترل نشده ی یک کودک دیگر ش�د اما امیرحسین، قربانی سیستمی 

اس�ت که از ح�اال چوب خط می کش�د ت�ا روز موعود فرا رس�د، آن وق�ت در یک فراخ�وان عمومی 
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ش�هروندان عدالت خواه را در میدان شهر جمع کند و با کش�تن یک کودک )یعنی پاک کردن و از بین 

ب�ردن یکی از نمونه های عینِی ثمره ی  سیاس�ت های غلط خود( عدالت را اج�را کند و با ایجاد رعب 

و حش�ت، برای مدتی جامعه را در ش�وک فرو برده تا مدتی بعد و در جایی دیگر قربانی بعدی خود را 

نشان دهد.
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ستایش قربانی نابرابری
اجتماعی جامعه ی ایران
طارق سعیدی
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به دختری شش ساله در ورامین تهران تجاوز می شود و بعد به قتل می رسد. از این زاویه یک جرم 

فردی اتفاق افتاده اس�ت؛ اما موضوع زمانی پیچیده می ش�ود که با واکنش های دوگانه ی حکومت 

ایران و جامعه ی مدنی افغانستان روبه رو می شویم.

ناسیونالیسم دولت ایران که ریش�ه در عصر صفوی ها دارد؛ به عنوان عاملی برای فروکش کردن 

خواسته های طبقاتی ش�هروندان ایران عمل می کند. هر زمانی که ش�هروندان ایران بخواهند؛ از 

عملکرد این دولت انتقاد و یا به س�رنگونی آن فکر کنند؛ در تبلیغات رس�می پای بیگانه گان داخلی و 

خارجی به میان آمده و موازنه را به نفع دولت ایران تغییر می دهد.

ش�هروندان ایران بر اس�اس تبلیغ و ترویج، پنهان و آش�کار ناسیونالیس�م قوم محور به وس�یله ی 

دول�ت ای�ران از چندین دهه بدین س�و، همیش�ه در ت�رس و اضط�راب از دیگران به س�ر می برند. 

مهاجران افغانس�تانی به عنوان »دیگری«، نقش بیگانه گانی را در داخل ایران، برای ش�هروندان 

این کش�ور دارند که از یک طرف حس ناسیونالیس�م شهروندان مبنی بر برتر بودن نسبت به دیگری 

را ارضا می کنند -و ارضای حس برتری بر دیگران، شهروندان ایرانی را گرفتار نوعی توهم در زمان 

حال س�اخته و آن ها را در پنج هزار س�ال گذش�ته نگه  می دارد- و باعث آن می ش�ود که مشکالت و 

ناهنجاری ه�ای اجتماعی را نادیده بگیرند و کم  ارزش تر از تاریخ پرافتخار خود ببینند و از طرف دیگر 

قس�متی از مش�کالت اقتصادی و اجتماعی که نتیجه ی عملکرد نادرس�ت دولت ایران اس�ت؛ به 

گردن این بیگانه گان انداخته می شود.

این نگرش که افغانس�تانی ها بیگانه گانی هستند که سال هاس�ت آب و نان ایرانی ها را می خورند؛ 

تا مغز اس�تخوان ش�هروندان ایران نفوذ کرده و حتی حضور کارگران افغانستان در ایران، به عنوان 

عامل بدبختی کارگران ایرانی دانس�ته می ش�ود. این در حالی اس�ت که کارگران افغانستانی نه تنها 

مانن�د کارگران ایرانی مورد اس�تثمار کارفرمایان قرار می گیرند؛ بل که دولت ای�ران نیز با طرح هایی 
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مانند:»آمایش« کارگران افغانستانی را دوباره مورد استثمار قرار می دهد.

دولت ایران عالقه یی به س�رکوب حس ناسیونالیس�م قوم محور ش�هروندان ایران ندارد چون به 

نفع اش اس�ت و  از ط�رف دیگر نمی خواهد که لکه ی س�یاه دیگری بر دامن ای�ن دولت بیافتد؛ پس 

بهترین راه  پاک کردن صورت مسئله و انداختن مشکالت اجتماعی به گردن یک فرد است.

دول�ت ایران اولین کاری که دراین زمینه می تواند؛ انجام دهد. مهندس�ی ک�ردن گفته های پدر و 

مادر خاطی اس�ت. مادر خاطی در مصاحبه اش در خبرگزاری »فارس« در یک قسمت از گپ هایش 

اشاره به بیست س�ال پیش می کند که عموی )کاکا( »ستایش« )قربانی( برای تبریک تولد خاطی به 

دیدن آن ها آمده اس�ت و در جای دیگر می گوید که بچه ام پانزده سال بیشتر ندارد. مادر و پدر خاطی 

چندی�ن بار تاکید ب�ر قانون محوری و تابع ب�ودن خود به قان�ون می کنند و این که خانواده ی ش�هید 

نیستند و اصلن تحت فشار نبوده اند.

وقت�ی این نش�انه ها را در زمینه ی فاجعه ی س�تایش و واکنش دولت ایران معن�ا می کنیم؛ متوجه 

خواهیم ش�د که پدر و مادر خاطی نه تنها تحت فش�ار هس�تند؛ بل که به آن ها دیکته شده است که در 

مقابل رسانه ها چه بگویند. این مهندسی کردن، اگر براساس قوانین حاکم به اعدام خاطی نیز منجر 

شود؛ نتیجه ای جز این ندارد که اصل مسئله پنهان کاری شده و زمینه ی فجایع دیگر از این دست را 

مس�اعد می سازد و از طرف دیگر اقتدار و عدالت در قوانین دولت ایران را به نمایش می گذارد که هر 

روزه کسانی را توسط همین عدالت و قوانین به چوبه ی دار می سپارد.

دولت ایران سال هاس�ت که طرح های اقتصادی اش با شکس�ت مواجه می شود و با اقتصاد رانتی 

خود باعث آن ش�ده  اس�ت که طبقه های کارگر و دهقان فقیرتر ش�وند و در کنار استثمار آن ها توسط 

کارفرمایان، مافیای دولتی شکل بگیرد که هست و نیست شهروندان ایرانی را به یغما ببرد.

مناسبات نابرابر اقتصادی در ایران، باعث شکل گیری حاشیه نشین هایی در اطراف کالن شهرهای 

ایران شده اس�ت که ساکنان آن اغلب به دلیل عدم توسعه ی متوازن از روستاها به شهرها مهاجرت 

کرده اند. مذهب و ناسیونالیس�م قوم محور حکومت ایران که از طریق سیس�تم آموزش و پرورش به 

خورد حاشیه نشین ها داده می ش�ود؛ به عنوان دو پدیده ای هستند که مانند: افیون حاشیه نشین ها 

را آرام ک�رده و عقده های�ی ک�ه از وضعیت بد اقتص�ادی و اجتماعی خ�ود و خانواده ش�ان دارند؛ بر 

بیگانه گان پس�ت تر از خود )مهاجرین افغانس�تانی( ارضا کنند. این عقده گشایی ها از سطح گفتاری، 



19

ستایش؛تنها همین یک نام کافی بود

»افغانی کثافت« ش�روع می شود و به استادان مدرسه ها نفوذ می کند که کودکان مهاجر را مجبور به 

دست زدن به مدفوع شان می کنند و باالخره به فاجعه ی ستایش ختم می شود.

موض�وع دوم که فاجعه ی س�تایش را پیچیده می کن�د؛ عمل کرد و خواس�ته های جامعه  ی مدنی 

افغانس�تان از دولت ایران اس�ت. جامعه ی مدنی افغانس�تان که در چند سال گذش�ته حباب گونه به 

وس�یله ی کمک های جامعه ی جهانی رش�د کرده و هر لحظه امکان ترکیدن آن می رود؛ مطالباتش 

نیز در دو سطح گفتمان و پراتیک در تضاد قرار خواهد گرفت.

آن چه جامع�ه ی مدنی افغانس�تان را به پی�ش می برد؛ خواس�ت های مدنی آن ها نیس�ت؛ بل که 

پول ه�ای هنگفتی اس�ت که به بهانه ی اجرای پروژه توس�ط کش�ورهای غربی ب�رای جلوگیری از 

نابودی ش�ان به آن ها تزریق می شود. جامعه ی مدنی افغانستان که در سطح گفتمان همیشه مدافع 

حقوق بش�ر و اصل حیات انس�ان اس�ت؛ وقتی پای در پراتیک اجتماعی می گ�ذارد؛ نقاب از چهره 

برداشته و برخورد غیرانس�انی با واقعیت های اجتماعی می کند و در پراتیک اجتماعی رادیکال تر از 

جریان های مسلط شده و خواهان اعدام خاطی می شود.

جامع�ه ی مدنی افغانس�تان بدون توج�ه به عملک�رد دولت ای�ران و وضعیت نابراب�ر اجتماعی و 

اقتصادی حاشیه نش�ین ها -در اطراف کالن ش�هرهای ایران- خواهان اعدام فردی می ش�وند که 

خود معلول واقعیت ناهنجاری ای اس�ت که توسط دولت ایران به وجود آمده است. جامعه ی مدنی 

افغانستان با طرح خواست؛ اعدام خاطی، اصول حقوق بشری و اصل حیات انسان را زیر پا گذاشته 

و به نوعی با دولت ایران هم س�و ش�ده و به ورطه ی ناسیونالیس�م افغانی س�قوط می کند که به نفع 

شهروندان افغانستانی و ایرانی نیست.

این س�قوط نش�ان می ده�د که در پش�ت عملکرد جامع�ه ی مدنی در افغانس�تان به ج�ای تفکر و 

اندیش�ه، پول های هنگف�ت جوامع غربی حض�ور دارد. البته ای�ن اولین باری نیس�ت که جامعه ی 

مدنی افغانس�تان بدون نقاب در س�طح پراتیک اجتماعی ظهور می کند. جامعه ی مدنی افغانستان 

در مورد فاجعه ی فرخنده -که یک اعتراض همه گیر مردمی بود- نیز چنین برخورد کرده و خواهان 

اعدام عاملین آن ش�د که این خواسته عاملی برای ترویج خشونت در جامعه بود و حرکت مردمی ای 

که می توانس�ت منجر به تغییرات اساسی در جامعه برای ریش�ه کن کردن ناهنجاری های جامعه ی 

افغانستان شود؛ در سطح افراد و اعدام عاملین فروکاسته شد.
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ستایش؛تنها همین یک نام کافی بود

از این منظر فاجعه ی س�تایش و فاجعه ی فرخنده با هم ارتباط نزدیکی دارند. هر دو فاجعه توس�ط 

اف�رادی اتفاق می  افتد که از وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی خود و خانواده ش�ان در رنج هس�تند و 

واکنش جامعه ی مدنی افغانستان نیز در هر دو فاجعه یک سان است. در هر دو مورد جامعه ی مدنی 

افغانس�تان خواهان اعدام عاملین این فاجعه ها هس�تند که ناآگاهانه صورت مسئله را پاک کرده و به 

معلول عوامل اجتماعی و اقتصادی پرداخته اند.

ب�ا مقایس�ه ی فاجعه ی س�تایش و فاجعه ی فرخنده در فاصله ی یک س�ال به ما ثابت می ش�ود که 

دول�ت ایران و افغانس�تان به دلیل موجودیت مافیای اقتصادی و مناس�بات نابرابر س�رمایه داری و 

نیمه سرمایه داری عالقه ای ندارند که به مشکالت اساسی اجتماعی و اقتصادی جامعه بپردازند و با 

ارجاع خاطی ها به دادگاه ها به نوعی می خواهند که روی این فاجعه های انسانی سرپوش بگذارند.

جامعه ی مدنی افغانس�تان به دلیل آن که توس�ط کش�ورهای غربی حمایت می ش�وند در خیلی از 

مواقع به جای خواس�ته های مدنی درگیر تضاد های سیاسی در منطقه شده و حاضرند که انسانیت را 

قربانی ناسیونالیسم ملی کنند.

جریان های چپ هر دو کشور باید آگاهانه تالش کنند که دولت های افغانستان و ایران با اعدام یک 

فرد، صورت مسئله را پنهان نکنند. اصل موضوع مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعی است که در 

هر دو کشور زاینده ی خشونت می شود. خشونتی که دختری شش ساله را در ورامین تهران طعمه ی 

همسایه اش می سازد و یا دختر بیست وهفت ساله ای در مرکز کابل طعمه ی راه روان می شود.
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