


اینشمارهدر»حقوقما«میخوانید:

یک تعصب میتوان را نژادپرستی
قبیله، نژاد، جنسیت، به گروه یا فرد
حتی و خاص طایفهای یا دین عشیره،
از نژادپرستی کرد. تعریف پوست رنگ
وقدیمیترینآفتهای جملهمهمترین
بشریاستکهبدونهیچدلیلروشنو
قابلقبولیباعثرنجوحرمانگروههای
زیادیازمردمدرطولتاریخشدهاست.
علیمهتدیروزنامهنگاردرگزارشیکه
میتوانیدآنرادرصفحه11بخوانیدبه
بررسیاینپدیدهدرقوانینبینالمللی

پرداختهاست.

از بسیاری در میتوان را نژادپرستی ردپای
ایراندید.ردپاییکه از رسانههایداخلوخارج
سالهای طی در میپردازد. پدیده این ترویج به
گذشتهبسیاریازمسائلنژادپرستانهدررسانهها
موردانتقادعمومیقرارگرفتهاست.گرچهمیتوان
گفتکهدراکثریتمواردخودباسکوتونادیده
شده مواجه عمومی افکار سوی از شده گرفتن
در پاریس ساکن روزنامهنگار بهمنی آرش است.
یکماهگذشتهبارصدرسانههایمختلفبهبررسی
محتواینژادپرستانهآنهاپرداختهاست.محتوایی
کهگاهاازتیتریکروزنامهایآغازشدهاست.این

گزارشرامیتوانیددرصفحه30بخوانید.
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»حقوقما«درویرایشمطالبآزاداست

یادداشتهاییکهازروزنامهنگارانواشخاصدریافتمیشود،

نظرشخصیآناناستودیدگاهمجلهحقوقمانیست

رویکردهاینژادپرستانهازدیربازدرتاریخ
جنگهای بروز منشا و شده ثبت بشری
و نوزدهم قرن دو است. بوده زیادی
تاریخ در تحولی میتوان را بیستم
قرن دانست. نژادپرستانه ضد مبارزات
بهخصوصشاهدظهورچهرههاو بیستم
جنبشهاییدرمبارزهبانژادپرستیبودکه
بسیاریازآنهامانندجنبشضدآپارتاید
درآفریقایجنوبیبهپیروزیهایتاریخی
ضد جنبشهای خصوص در یافت. دست
آپارتایدمیتوانیدگزارشیرادرصفحه19

اینشمارهحقوقمابخوانید.



ماهگذشته؛یعنیروز25آبان،برابربودباروزجهانیمدارا.امریکهازآنبهعنوانیکیازاصولبنیادینزندگیاجتماعییاد
میشود.حافظشیرازیدرغزلیمیگوید:آسایشدوگیتیتفسیرایندوحرفاست،بادوستانمروتبادشمنانمدارا«.

رضاعلیجانیروزنامهنگارووسردبیرنشریهتوقیفشدهیایرانفردادریادداشتیبرایاینشمارهمجلهحقوقمااز»مدارا«
نوشتهاست.وینوشتهاست:»مداراعالوهبرجنبههایمعرفتی؛درعمل،نهدادنیاست،نهگرفتنیبلکهیادگرفتنیاست.یاد
گرفتنهمعالوهبرجنبههایمعرفتیاش،همامکانتجربه،تربیتوپرورشفردیمیخواهدوهمبستراجتماعیومناسبات

سیاسی،اقتصادیواجتماعیمتناسب.«متنکاملیادداشتاینروزنامهنگاررامیتوانیددرصفحه5بخوانید.

حسنمکارمیروانشانس،متولد1329تحصیالتشرادرایراندردانشگاهپلیتکنیکتهران،دانشگاهشیرازوودرفرانسه
دردانشگاهکامپین،مدرسهمهندسیسانترالپاریس،دانشکدهپزشکیپاریسهفتگذراندهاست.دراینشمارهازحقوق

مابااودرخصوصعواقبفرهنگنژادپرستییادیگریستیزیبرآسیبدیدگانبهگفتوگونشستیم.ویدرقسمتیاز
صحبتهایشگفت:»مهاجربهسرزمینیمیآیدکهازنظرفرهنگیبهطورکلیبافرهنگخودشاختالفدارد.اگرافکار

عمومیمیزبانآمادهنباشددولتهرامکاناتیراهمدراختیارمهاجرقراربدهدبهکندی،سستیوبدبهآنهامیرسد.وقتی
اندیشههایدیگریستیزیدرعمقفکریکجامعهباشدبااعالمیهوقانوندرستنمیشود.قانونمیتواندمنزلوغذادر

اختیارمهاجرقراردهدامانمیتواندبهاوخندهبدهد.مهاجربهگرمایلبخندبیشترازغذانیازدارد.«اینمصاحبهرادرصفحه
26بخوانید.

شیرزادعبدالهیکارشناسمسائلآموزشوپرورشومعلممتولد1330است.ویمتونکتابهایدرسیدرمدارسرابررسی
کردهوبهایننتیجهرسیدهاستکه»نژادپرستیوقومگراییدرکتابهایدرسیمدارسایراندیدهنمیشود«وبهپاسخ

سوالهاییچون»آیاکتابهایدرسیمدارسایرانبرنظریهنژادپرستینوشتهشدهاستیاحداقلرگههاییازنژادپرستیدر
اینکتابهادیدهمیشود؟آیادرکتابهایدرسیامتیازیبراساسنژاد،قومیتوخونورنگپوستبرایبخشیازجمعیت
کشوردرنظرگرفتهشدهاست؟آیابرنامههایدرسیمابراساستبعیضنژادیوقومیاست؟«برخاستهاست.یادداشتاودر

اینخصوصرامیتوانیددرصفحه22بخوانید.

نهمدسامبرهرسالبهعنوانروز»جهانیمبارزهبافساد«نامگذاریشدهاست.مسالهایکهدرهرکجایدنیابهطرقمختلف
وجودداشتهودارد.مرتضیکاظمیانروزنامهنگارساکنپاریسوفعالملیمذهبیکهعضوشورایمرکزیانجمندفاعاز
آزادیمطبوعاتنیزبودهدریادداشتیبرایحقوقمامینویسد:»هرچندفساددرکشورهایمختلفبهنسبتهایمتفاوتی

وجوددارداماشدتوابعادآندررژیمهایغیردموکراتیکودرحالتوسعهوگذاربیشتراست.«
متنکاملیادداشتاینروزنامهنگاررامیتوانیددرصفحه8بخوانید.

نژادپرستییادیگریستیزی؟کدامیکبیشترمناسباحوالماایرانیاناست؟شایدبهراحتینتوانبهپاسخاینمسالهرسید.
خصوصاکهباشدتگرفتنطبعباستانپرستیایرانیهاازیکسووگسترشطنزهاییدربارهاقوامگوناگوندرشبکههاو

ابزارهایاجتماعیاینبحثنیازبهآسیبشناسیبیشتریدارد.
آیداقجرروزنامهنگاردراینشمارهازمجلهحقوقمادراینخصوصباسعیدپیوندیاستادیاردانشگاهپاریسوجامعهشناس

مصاحبهایانجامدادهاستکهمیتوانیدآنرادرصفحه13بخوانید.

نسرینافضلیدانشجویدکترایرشتهجامعهشناسیدرامریکاوفعالحقوقزناندرمصاحبهباحقوقمااز»شوونیسمدر
ایران«میگویدکهشاملاشکالمختلفیاست.اوشوونیسمرا»احساسبرتری«یکفردویاگروهنسبتبهدینوملیت،

گرایشجنسی،جنسیتویانژادخودشمیداندوآنرابسیارعامترازنژادپرستیمیداند.
شیداجهانبینروزنامهنگاردراینشمارهازمجلهحقوقمادراینخصوصباویمصاحبهایانجامدادهاستکهمیتوانیدآنرا

درصفحه17بخوانید.
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موزیسین )بنیان گذار سایت برگ موزیک( و یک فیلمساز مستقل 
مجموعا به هجده سال حبس محکوم شدند. به گزارش »سحام«، 
حکمی  طی  مقیسه  قاضی  ریاست  به  انقالب  دادگاه   ۲۸ شعبه 
موزیک،  برگ  سایت  بنیان گذار  و  موزیسین  رجبیان«  »مهدی 
»حسین رجبیان« فیلمساز مستقل و عکاس و »یوسف عمادی« 
است. کرده  محکوم  سال حبس  هجده  به  مجموعا  را  موزیسین 
پنج  به  مقدسات  به  توهین  اتهام  به  هنرمندان  این  از  کدام  هر 
سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و چند 

میلیون جریمه نقدی محکوم شده اند. 
پرونده این سه هنرمند که هر یک با قید وثیقه دویست میلیون 
تومانی تا صدور حکم قطعی از زندان آزاد شده اند هم اکنون در 

شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی است.
اطالعات  نیروهای  توسط   ۱۳۹۲ سال  مهرماه  در  تن  سه  این 
سپاه بازداشت شده و پس از ان به بند ۲ الف زندان اوین منتقل 
در همان سال  تارنواز  و  موزیسین  رجبیان«  بودند.»مهدی  شده 
تار بود  ایران به روایت سه  تاریخ  در حال ضبط پروژه پژوهشی 
که تمامی آن پروژه با توقیف استودیو شخصی وی و ضبط هارد 
دیسک های وی که شامل محتوای صداهای ضبط شده بودند به 

حالت مسکوت در آمد. 
»حسین رجبیان« فیلمساز پس از اتمام اولین فیلم سینمایی اش 
راش های  تمام  رجیبیان  حسین  بازداشت  از  پس  شد.  دستگیر 
وزارت  از  ساخت  مجوز  دارای  که  وی  توسط  شده  ساخته  فیلم 
ارشاد بوده توقیف و باند بین الملل صدای فیلم و راش های نهایی 

توقیف شده و به وی بازگردانده نشد.
خبر بازداشت این سه هنرمند در آذرماه همان سال با واکنش و 
امضاء بیش از چهارصد خبرنگار و هنرمند سینمایی و موسیقی 
داخلی و خارجی بازتاب وسیعی داشت.این بازتاب سرانجام منجر 
به ذکر این مورد در گزارش ساالنه احمد شهید در امور حقوق 

بشر ایران در سازمان ملل شد.
»مهدی رجبیان«، »حسین رجیبان« و »یوسف عمادی« سال ۹۲ 
با گذراندن بیش از دو ماه زندان انفرادی در بند ۲ الف سازمان 
برای  بودن  فشار  تحت  و  فشرده  بازجویی های  و  سپاه  اطالعات 
مصاحبه تلوزیونی و اعتراف علیه خود سر انجام با قید وثیقه در 

اواخر آذر ماه همان سال آزاد شدند.

ایران،  در  فن آوری  نگار حوزه  و وب  کارآفرین  زاد،  آرش  بازداشت  از  ماه  از چهار  بیش 
می گذرد و هم چنان مقام های مسئول در ایران، جز.یاتی درباره موقعیت او و پرونده اش 

نمی دهند. 
در همین حال گروهی از دوستان و همکاران او، در شبکه های اجتماعی کارزاری برای 

آگاه سازی درباره وضعیت این وب نگار راه انداخته اند.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایارن حسین زادحقیقی که با اسم آرش زاد 
فعالیت می کرد،  روز دهم مرداد ماه زمانی که قصد داشت از ایران خارج شود، در فرودگاه 
امام خمینی دستگیر و به مکانی نامشخص منتقل شد. در چهار ماهی که از بازداشت این 
کارآفرین حوزه فن آوری می گذرد، تا کنون هیچ اطالعاتی درباره محل بازداشت و اتهامات 
ترجیح   بستگانش  و  است  نشده  منتشر  قضایی  مقامات  یا  و  وکیل  خانواده،  سوی  از  او 
داده اند سکوت پیش بگیرند. یک منبع مطلع در این باره به کمپین گفت: “خانواده آرش 
زاد به دلیل ترس از تاثیر منفی بر روی پرونده وی، عالقه ای به گفتگو با رسانه ها ندارند.” 

به گفته این منبع آگاه، آرش زاد که در دو ماه اخیر به صورت مرتب با خانواده اش 
ناپدید  کامل  صورت  به  پیش  ماه  یک  حدود  از  است،  بوده  تماس  در 
نیست.  دسترس  در  اطالعی  هیچ  وی  وضعیت  از  اکنون  هم  و  است  شده 
براساس گفته های این منبع آگاه، آرش زاد بیش از ۹۰ روز را در انفرادی سپری کرده 
است.آرش زاد وب نگار ایرانی مقیم ترکیه، خردادماه امسال در کنفرانس )iBridge( در 

برلین آلمان حضور داشت. 
کنفرانسی که از آن به عنوان یکی از بزرگ ترین گردهمایی های ایرانیان فعال در زمینه 
از شرکت  است. شماری  یاد شده  آن  از  اینترنتی در جهان  و کسب وکارهای  تکنولوژی 
کنندگان این کنفرانس که در ایران زندگی می کنند به کمپین خبر داده اند که پس از 

بازگشت از برلین مورد بازجویی نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.
 آرش زاد هم پس از شرکت در این همایش به ایران رفت و بازداشت شد.

دوستان  از  گروهی  که  کارزاری  در  وی  بازاداشت  از  ماه  چهار  از  بیش  گذشت  با  حاال 
باره  این  در  گفته اند  آنها  داده اند،  او شکل  درباره وضعیت  پی گیری  برای  او  و همکاران 
“بی تفاوت” نخواهند ماند. این گروه خواستار اطالع از سالمت جسمی و روحی آرش زاد 
شده اند. آنها با برچسب FreeArashZd# در شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و 

توییتر، درباره وضعیت او سوال می پرسند.
کنش گران حوزه اینترنت می گویند وقتی از بازداشت آرش زاد خبردار شده اند که از ایمیل 
شخصی ا ش، پیام های فیشینگ دریافت کردند. منابع مطلع به کمپین بین المللی حقوق 

بشر گفته اند که هم چنان معتقد اند سپاه پاسداران، آرش زاد را دستگیر کرده است.
آرش زاد موسس و سردبیر وبالگینا است که در زمینه فن آوری اطالعات از سال ۱۳۸۶ 
تا کنون در ایران فعال بوده است . او همچنین موسس مجموعه “زیگزاگ لب” است که 

سرویس های “باایمیل” و “کفشدوزک” را پشتیبانی می کند.
است.  ایران  در  تکنولوژی  در حوزه  زنان  افزایش مشارکت  بر  پروژه کفشدوزک  تمرکز   

پروژه ای که در سال ۱۳۹۳ خورشیدی برنده جایزه جوانان سازمان ملل نیز شد.

بیخبریازوضعیت"آرشزاد"
کارآفرینووبنگارحوزهفنآوری

سههنرمندمجموعابه18سال
حبسمحکومشدند



یادداشت

این سخن حافظ که می گوید: 
 آســایش دو گیتــی تفســیر ایــن دو حــرف اســت/

بــا دوســتان مــروت بــا دشــمنان مدارا 
ــه  ــی ک ــروف ابوالحســن خرقان ــارت مع ــن عب و ای
گویــی بــر ســر در خانقاهــش نیــز نوشــته بودنــد: 
ــد و از  ــش دهی ــد نان ــرا درآی ــن س ــه در ای »هرک
ــه درگاه  ــه ب ــش مپرســید؛ چــه آن کــس ک ایمان

ــر خــوان ابوالحســن  ــه ب ــه جــان ارزد البت خــدا ب
ــدارا« از  ــه »م ــان ارزد!«؛ نشــان می دهــد ک ــه ن ب
ــل پیگیــری دارد. امــا  ــاز تاریــخ، ردپایــی قاب دیرب
ــی« عمــل  ــت اجتماع ــد در چــه »وضعی ــد دی بای
ــان  ــتری از مردم ــش بیش ــرای بخ ــدارا ب ــه م ب

میســر اســت. 
ــوزه  ــدارا؛ رواداری و تســاهل؛ چــه در ح ــاید م ش
عقیدتــی و نظــری یعنــی  تحمــل عقایــدی مغایــر 
ــد  ــا می توان ــه گمــان م ــان کــه ب ــف نظرم و مخال
ــی  ــه عمل ــه در عرص ــد؛ و چ ــل باش ــق و باط ناح
و  مشــارکت  همزیســتی،  یعنــی  اجتماعــی  و 
همگرایــی جمعــی بــا افــراد و اقشــاری دیگرگــون 
ــی و  ــده مذهب ــر، عقی ــاظ تفک ــه لح ــا )ب ــا م ب
ــادی و  ــرد اقتص ــی، رویک ــبک زندگ ــی، س سیاس
...(؛ بــرای حفــظ، بقــا، مدیریــت و پیشــرفت یــک 

ــرای  ــا ب ــت( ی ــک مل ــد ی ــک کل )مانن جمــع و ی
پیشــبرد امــری فراملــی ماننــد صلــح، همبســتگی 
ــی،  ــت طبیع ــط زیس ــظ محی ــی و حف بین الملل
از  بشــری  همگانــی  بهره منــدی  و  اجتماعــی 
ــت  ــر وضعی ــال ه ــر ح ــه ه ــی و ب ــب زندگ مواه
ــرای رواداری متصــور  ــوع مصداقــی کــه ب و هــر ن

ــد:  ــی باش ــه کل ــه مولف ــیم، محصــول س باش
• مبانیمعرفتشناختیرواداریومدارا

ــه نظــر می رســد مهــم تریــن نقطــه عزیمــت و  ب
مبنــای نظــری و معرفتــی ســازنده مــدارا، تفکــری 
»تکثرگرایانــه« اســت. یــک اندیشــه بــه هــر میزان 
کــه بــه لحــاظ معرفتــی بپذیــرد کــه حــق مطلــق 
ــره ای  ــز به ــران نی ــت دیگ ــن اس ــت و ممک نیس
از حقیقــت داشــته باشــند؛ امــکان و ظرفیــت 
رواداری اش  و  مــدارا  نتیجــه  در  و  دگرپذیــری 
باالتــر مــی رود. و هــر قــدر یــک اندیشــه و تفکــر 
ــد؛  ــر؛ مرت ــران را کاف ــد و دیگ ــر باش انحصارگرات
ــد  ــل؛ ض ــخ؛ ضدتکام ــد تاری ــد رون ــم؛ ض ضدعل
آزادی و عدالــت؛ ضــد ... و ضــد... بدانــد، احتمــال 
بیشــتری بــرای کم تحملــی، طــرد دیگــری و 
جزمیــت و حتــی اعمــال حــذف و خشــونت 
ــن  ــب ای ــن ترتی ــری دارد. بدی ــه دیگ ــبت ب نس
ــرات   ــه تفک ــدان ب ــم معتق ــه ه ــت ک ــیبی اس آس
ســنتی و هــم اندیشــهها و ایدئولوژی هــای مــدرن 

را تهدیــد می کنــد. 
در تجربــه تاریخــی نیــز نــارواداری و عــدم مــدارا 
عقایــدی  صاحبــان  از  را  ارتــکاب خشــونت  و 
عقالنــی یــا از توصیه کننــدگان شــفقت و محبــت 
ــناختی  ــه معرفت ش ــن نقیص ــل همی ــه دلی ــز ب نی
ــالم  ــخ اس ــان در تاری ــم. معتزلی ــاهده کرده ای مش
گرچــه خردگــرا و دارای اندیشــه بازتــری بودنــد، 
امــا وجــود نوعــی انحصارگرایــی و تکبــر و تبختــر 
جزمــی ناشــی از خودحق پنــداری کار را بــه آنجــا 
کشــاند کــه رقبــای فکــری خــود را بــه ســرکوب 
می کردنــد.  محکــوم  شــکنجه  و  »محنــت«  و 
ــروج  ــیحی م ــای مس ــال کلیس ــور مث ــه ط ــا ب ی
ــه  ــی ک ــفقت گرای عیس ــرا و ش ــه محبت گ اندیش
ــد، در  ــان باش ــوز مردم ــبان دلس ــت ش می خواس
ــژه  ــه وی ــه و ب ــی و از جمل ــه دالیل ــا ب ــل بن عم
نوعــی انحصارگرایــی فکــری و ایــن کــه تنهــا راه 
ــاب  ــت، قص ــی می دانس ــا و عیس ــات را کلیس نج
مــردم شــد و خشــونت بارترین تاریــخ را بیــن 

ــم زد. ــزرگ رق ــان ب ادی
• جنبههایروانشناختیمداراورواداری

همــگان تجربــه کرده ایــم کــه صــرف اعتقــاد بــه 
ــا صاحــب  ــه و اندیشــه ای الزام ــر، نظری ــک تفک ی
آن عقیــده را در عمــل متصــف بــه ارزشــها، 
ــه  ــد. چ ــی نمی کن ــای ادعای ــا  و ایده آل ه ایده ه
بســا ممکــن اســت فــردی در ذهــن پلــورال باشــد 
امــا در عمــل شــخصیتی انحصارگــرا و ضدمــدارا و 

رواداری داشــته باشــد. 
اهــل رواداری و مــدارا بــودن عملــی تــا حــد 
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زیــادی بــه منــش و روحیــه شــخصی افــراد 
نیــز مرتبــط اســت. اینکــه ایــن شــخصیت و 
ــکل  ــه ش ــد و چگون ــا می آی ــود از کج ــه خ روحی
می گیــرد: امــری ژنتیــک اســت؟ حاصــل آمــوزش 
اســت؟ برســاخته تربیــت خانوادگــی و اجتماعــی 
ــرطی  ــل ش ــل و عکس العم ــی از عم ــت؟ ناش اس
ــل  ــت؟ حاص ــی اس ــی و رفتارجمع ــده اجتماع ش
فــردی  کامــال  خودداری هــای  و  خودســازی 
اســت کــه حتــی ممکــن اســت در اعضــای یــک 
ــل  ــاوت باشــد؟ و... موضــوع قاب ــز متف ــواده نی خان

ــت. ــی اس بحث
بعــد  دو  اینجــا  در  می رســد  نظــر  بــه 
ــق  ــا هــم تلفی معرفت شــناختی و روان شــناختی ب

. ند می شــو
دو  هــر  مــدرن  و  بــزرگ ســنتی  گفتــار  دو   
ــت  ــمت جزمی ــه س ــود را ب ــل خ ــد قائ می توانن
ــنتی  ــار س ــال گفت ــد. مث ــوق دهن ــا رواداری س ی
ــر  ــر ام ــه »ه ــود ک ــم ش ــا خت ــه اینج ــد ب می توان
ــدا از  ــی ج ــت«. یعن ــم هس ــوع ه ــردودی، ممن م
عقیــده، پــای زور و اجبــار نیــز بــه میــان می آیــد. 
ــس«  ــت، »پ ــند اس ــری ناپس ــی ام ــر بی حجاب اگ
بایــد جلــوی آن را هــم گرفــت. ایــن »پــس«، یــک 
»پــس« طبیعــی نیســت و مولفــه اجبارگرایــی بــه 
ــا  ــت. ام ــده اس ــه ش ــی اضاف ــه اول عقیدت مولف
ــب  ــه دیگــری ترکی ــا مولف ــد ب ــه اول می توان مولف
شــود، بی حجابــی امــری ناپســند اســت، امــا هــر 
ــس  ــت و هیچک ــود اس ــال خ ــوول اعم ــس مس ک
بــه جــای دیگــری بــه جهنــم و بهشــت نمــی رود 
)بــه قــول عامیانــه کســی را در قبــر دیگــری 
در  اشــتراک  ضمــن  اینجــا  در  نمی گذارنــد(. 
ــی  ــت گزینــش اختیارگرای ــه عل ــا ب ــه اول ام مولف
)بــه جــای اجبارگرایــی( در مولفــه دوم؛ نتیجــه ای 
)تفــاوت  می شــود.  حاصــل  متفــاوت  کامــال 

ــی(. ــا خمین ــی ب طالقان
انتخــاب هــر یــک از مولفه هــای متفــاوت دوم 

می توانــد ریشــه های تربیتــی و گاه روان شــناختی 
داشــته باشــد )همــان طــور کــه می توانــد ناشــی 
از بســتری اجتماعــی باشــد کــه در مولفــه ســوم 

ــم(.  ــاره می کنی ــدان اش ب
در حــوزه روشــنفکری نیــز همیــن حکایــت وجــود 
و  »مطلــوب«  امــوری  بــه  روشــن فکران  دارد. 
ــر اســاس ایده هــا، ارزش هــا  آرمانــی معتقدنــد و ب
و آرمان هــای مطلــوب خــود بــه بزرگ تریــن 
موجــود  وضــع  »نقــد«  یعنــی  وظیفه شــان 
می پردازنــد امــا در همیــن نقطــه نیــز برخــی بنــا 
ــگاه خطــی  ــه ن ــا توجــه ب ــه ب ــی از جمل ــه دالیل ب
بــه تاریــخ و قرائتــی خــاص از »تکامــل« معتقدنــد 
ــت«.  ــم هس ــوم« ه ــی، »محت ــر مطلوب ــر ام »ه
ــا  ــه ســمت آن مطلوب ه ــخ ب ــت تاری ــی حرک یعن
ــر اســت. »پــس« هــر  ــری و گریزناپذی ــری جب ام
ــی  ــتد عمل ــا بایس ــن مطلو ب ه ــر ای ــس در براب ک
ضدتاریخــی انجــام داده و بایــد از مســیر حرکــت 
تاریــخ کنــار گذاشــته شــود و ایــن یعنــی حــذف، 
یعنــی عــدم مــدارا بــا آن کــه در ذهــن روشــنفکر 
غیرتاریخــی تلقــی شــده اســت. امــا ایــن »پــس« 
نیــز طبیعــی نیســت. روشــنفکر دیگــری ممکــن 
ــد  ــد باش ــان معتق ــان ارزش و آرم ــه هم ــت ب اس
امــا بــه جــای حتــم و اجبــار تاریــخ، پــای اراده و 
ــان  ــه می ــان را ب ــار و انتخــاب جمعــی مردم اختی
ــا اراده و  ــد ب ــان هســتند کــه بای ــن مردم آورد. ای
رای خــود ولــو بــا آزمــون و خطــا و افتــان و خیزان 
بــه ســمت آن ارزش هــا و آرمان هــا برونــد. در 
اینجاســت کــه خــرد جمعــی و دموکراســی مبتنی 
بــر آن پدیــده می آیــد. امــا اینگونــه نبــوده اســت 
ــدا  ــه »آزادی« از ابت ــدان ب ــال معتق ــه مث ــه هم ک
معتقــد بــه »دموکراســی«؛ اراده جمعــی مردمــان 
ــه  ــی وارون ــا نوع ــان انگاری این ه ــد و یکس بوده ان
ــه اول  ــر ب ــخ از آخ ــدن تاری ــخ )خوان ــی تاری خوان
ــو( ــمت جل ــه س ــدن آن از اول ب ــای خوان ــه ج ب

ــت  ــو )سوسیالیس ــو بوبّّی ــر آنتونی ــه تعبی ــت. ب س

ــم  ــاب لیبرالیس ــی در کت ــت ایتالیای غیرمارکسیس
ــده  ــر ش ــز منتش ــران نی ــه در ای ــی ک و دموکراس
اســت( لیبرالیســم و  دموکراســی، دوقلوهایــی 
اولیــه  لیبرال هــای  انــد!  بــوده  »ناســازگار« 
ــری  ــرای تصمیم گی ــغ ب ــاآگاه و نابال ــان را ن مردم
ــس  ــا پ ــتند، تنه ــی( می دانس ــی )دموکراس جمع
از فــراز و نشــیب و کشــمکش های طوالنــی و 
ــا  ــه آن ه ــت ک ــوده اس ــارب ب ــی تج ــس برخ از پ

ــوند.  ــی می ش ــرای دموکراس پذی
بــه  امــروز  کــه  معرفتــی  اضــالع  بنابرایــن 
ــه  ــجم ب ــته و منس ــر همبس ــا یکدیگ ــادگی ب س
نظــر می رســند در رونــد تاریــخ بــه تدریــج 
ــر  ــالوه ب ــان ع ــن می ــده اند و در ای ــته ش همبس
نقــش معرفــت، عامــل شــخصیت و منــش بســیار 
موثــر بــوده اســت. تــا آنجــا کــه تومــاس کوهــن 
ــی  ــاب انقــالب در ســاختارهای علمــی وقت در کت
ــم و سرمشــق علمــی  ــه جایگزینــی یــک پارادای ب
ــی  ــاره م ــم اش ــم قدی ــای پارادای ــه ج ــد ب جدی
ــم  ــداران پارادای ــد طرف کنــد در نهایــت مــی افزای
ــاع  ــه دف ــان، از زاوی ــژه مسنترهایش ــه وی ــم ب قدی
از منزلــت شــخصی خــود کــه در فضــای پارادایــم 
قدیــم کســب کردهانــد، بــه شــدت در برابــر 
پارادایــم جدیــد میایســتند و تــا آنهــا دارفانــی را 
وداع نکننــد پارادایــم جدیــد بــه خوبــی جایگزیــن 
نمیشــود! ایــن مســاله حتــی در علــم پزشــکی کــه 
علمــی شــدیدا عینیتگراســت نیــز قابــل مشــاهده 

اســت. 
یــا  ممنوعیــت  مردودیــت،  بیــن  پیونددهــی 
مطلوبیــت، محتومیــت و در آوردن و نتیجــه گرفتــن 
حــذف و خشــونت، نــارواداری و نامداراگــری از 
ــوی  ــای ق ــری، گاه جنبه ه ــف فک ــترهای مختل بس
و  مغــرور  افــراد  اســت.  داشــته  روان شــناختی 
جاه طلــب کــه نگاهــی از بــاال بــه پاییــن بــه دیگــر 
ــهم خواهی های  ــال س ــه دنب ــا ب ــد ی ــان دارن آدمی
بــا  پروژه هــای شخصیشــان  پیشــبرد  و  فــردی 
ســرعت هــر چــه تمام تــر هســتند؛ چنــدان حوصلــه 
تحمــل آزمــون و خطــای جمعــی یــا ســرعت و ریتم 
ــع  ــه نف ــت ب ــن اس ــه گاه ممک ــوادث ک ــی ح طبیع
ــا  ــد، آن هــا ب ــان رقــم نخــورد را ندارن )شــخصی( آن
ترجیحــات فکــری )عمومــا نادرســت( یــا تمهیــدات 
ــع  ــال مطام ــه دنب ــی( ب ــا غیراخالق ــی )عموم عمل
)ســهم بیشــتر در قــدرت و ثــروت و شــهرت( 
ــرای خــود هســتند. متأســفانه در فضــای ســنتی  ب
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و روشــنفکری، حاکمــان و محکومــان، زندانبانــان و 
زندانیــان؛ هــر دو رد پــای قــوی و پررنگــی از ایــن 

ــود.  ــاهده می ش ــراد مش ــوع اف ن
بنیادی تــر اگــر ببینیــم انســان »خــرد« اســت 
و  »بســتر«  در  نیــز  و  »اراده«  و  »احســاس«  و 
ــد.  ــی میکن ــی زندگ ــی خاص ــت« اجتماع »موقعی
ــار  ــد. یکب ــار او موثرن ــه در رفت ــا هم ــن مولفهه ای
در بحثــی در بــاره رواداری کــه بــرای یکــی از 
هفته نامه هــای داخلــی در دهــه هشــتاد نوشــته 
ــال زدم  ــی مث ــوس و مصداق ــور ملم ــه ط ــودم ب ب
کــه در جامعــه خــود مــا امثــال مهنــدس بــازرگان، 
ــا  یوســفی اشــکوری مذهبــی و ایدئولوژی اندیــش ی
ــدی دارای  ــک احم ــیان و باب ــرف درویش ــی اش عل
پس زمینــه  بــا  ایدئولوژیــک  جهت گیری هــای 
ــا  ــتند ت ــدارا هس ــل م ــتر اه ــل بیش ــپ؛ در عم چ
ــوژی  ــرال ضدایدئول ــا لیب ــراد بعض ــی اف ــال برخ مث
و تأکیــد کننــده بــر خــرد خودبنیــاد و آزادی و 
پلورالیســم. )البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه در 
میــان معتقــدان بــه آن اندیشــه افــراد اهــل مــدارا 

ــتند(. ــاهده نیس ــل مش قاب
ــور  ــه ط ــان؛ ب ــش اخالقی ش ــار من انســان ها در رفت
کلــی »بــرای خــود«، »بــرای مــا«، »بــرای دیگــری« 
زندگــی مــی کننــد. علــی شــریعتی در داســتانی بــه 
ظاهــر بــرای کــودکان )منتشــر شــده در مجموعــه 
ــت.  ــرده اس ــن ک ــه گانه را روش ــن س ــار ۳۵( ای آث
انســان های »بــرای خــود«، هــر عقیــده ای کــه 
ــو خردگــرا، لیبــرال، پســت مدرن  داشــته باشــند ول
و...؛ گاه اســتعداد بیشــتری بــرای نام دارایــی دارنــد 
ــرای دیگــری« کــه  ــا« و »ب ــرای م و انســان های »ب
ــی  ــه؛ از آمادگ ــن زاوی ــهم خواه«اند، از ای ــر »س کم ت
ــدارا  ــری و م ــرای دیگرپذی ــتری ب ــت بیش و ظرفی

برخوردارنــد. نام دارایــی ایــن 
ــم  ــم ه ــه ک ــه البت ــته، ک دس
ریشــه های  اســت،  نبــوده  

ــته اســت... ــری داش دیگ
ذهــن  در  کــه  روشــنفکری 
بــه  اشــاره مند  اعتقــاد  و 
ــور  ــا مح ــت ام ــم اس پلورالیس
»بــرای  فعالیت هایــش 
خــود« اســت و بــه »بــرای 
توجهــی  کوچک تریــن  مــا« 
نــدارد، چــه برســد بــه »بــرای 
دیگــران«، در عمــل امــکان 
متوهــم  و  مرکزبینــی  خــود 
شــدن بســیاری دارد کــه اینهــا 
و  ســائقه ها  از  یکــی  خــود 
مولفه هــای مهــم نــارواداری 
اســاس  ایــن  بــر  هســتند. 
ــی و  ــات مل ــه در ادبی اســت ک
ــالوه  ــان ع ــا، آدمی ــی م مذهب
بــر کســب معرفــت؛ مرتــب 

بــه خویشــتن داری و تزکیــه و تربیــت توصیــه 
ــورت  ــال ص ــت در خ ــت و تربی ــا معرف ــده اند. ام ش
نمی گیــرد و در بســتر زندگــی جمعــی آدمیــان 

می شــود.  محقــق 
• زمینههایاجتماعیوجنبههای
جامعهشناختیورواداریومدارا

انســان ها عمومــا بــه رنــگ عقایــد، نظریــات، 
در  جامعه شــان  جمعــی  کردارهــای  و  رفتارهــا 

ــک سیســتم مختصــات  ــه  بســان ی ــد. جامع می آین
و ممیزه هایــی را در اعضــای خــود تقویــت می کنــد 
ــص  ــد و خصای ــی عقای ــکل گیری برخ ــع ش ــا مان ی
دیگــر می شــود. بــه طوریکــه می تــوان گفــت افــراد 
متفــاوت از عالیــق و ســالیق عمومــی کــه بــر خالف 
مســیر رودخانــه جمعــی حرکــت می کننــد بیشــتر 
ــن اســاس اســت کــه  ــر ای در حــد اســتثنائات اند. ب
ــدارا و  ــوی م ــای ق ــد ردپ ــر چن ــت ه ــوان گف می ت
رواداری از دوردســت های تاریــخ قابــل مشــاهده 
اســت امــا دنیــای جدیــد بســتر جمعــی آماده تــری 

ــد آورده اســت. ــرای رشــد مــدارا پدی ب
نــدارد،  معرفتــی  مولفه هــای  تنهــا  مــدارا   
بلکــه مولفه هــای اجتماعــی نقــش موثــری در 
ــد  ــه کرده ان ــگان تجرب ــد. هم ــکل گیری آن دارن ش
کــه در مناطقــی کــه مثــال صاحبــان عقایــد 
مذهبــی گوناگونــی زندگــی کرده انــد بــه طــور 
ــیعه و  ــه ش ــران ک ــی در ای ــان غرب ــال آذربایج مث
ــته اند،  ــم زیس ــا ه ــیحی ب ــدی مس ــا ح ــنی و ت س
یــا در لبنانــی کــه اقــوام و ملــل و نحــل گوناگــون 
در کنــار هم انــد، امــکان یــا آمــوزش و تربیــت 
ــرای مــدارا فراهــم اســت  خودبه خــودی بیشــتری ب
ــی در محــالت  ــر را حت ــن ام ــر. ای ــا مناطــق دیگ ت
ــال  ــه مث ــز ک ــان نی ــون اصفه ــم چ ــهر ه ــک ش ی
می تــوان  می زیســته اند،  آن  در  زیــادی  ارامنــه 

ــرد.  ــاهده ک مش
ــائل  ــمت مس ــه س ــر ب ــرد اگ ــای ُخ ــن مثال ه از ای
کالن تــری حرکــت کنیــم می توانیــم بــه رشــد 
روزافــزون رســانه های جمعــی در یــک قــرن اخیــر 
توجــه کنیــم کــه امــکان شــنیدن و مشــاهده عقایــد 
و رفتارهــا و ســبک زندگــی کــردن متنــوع و متکثــر 
ــل توجهــی  ــرای بخــش قاب ــورال( بیشــتری را ب )پل

از آدمیــان فراهــم آورده اســت. شــنیدن، دیــدن، و 
ــم  ــن معل ــود مهم تری ــر خ ــای متثک ــتن فضاه زیس
ــا  ــِیِ مرتب ــان صنعت ــدارا و رواداری اســت. در جه م
در حــال جهانی شــدِنِ روابــط و مناســبات، بــا 
ــات  ــانه ها و امکان ــی رس ــبکه ای و مویرگ ــد ش رش
ــام آوِر رو  ــدیدا سرس ــردی ش ــی و ف ــاط جمع ارتب
ــا فراهــم شــدن هــر چــه بیشــتر  ــه گســترش و ب ب
امــکان ســفر، تــردد و مهاجــرت بــرای بخــش 

ــد  ــج می بینن ــه تدری ــا ب ــان، آن ه ــری از آدمی زیادت
ــود  ــی وج ــان مختلف ــه آدمی ــد ک ــه می کنن و تجرب
دارنــد کــه چــون خــود آنهــا نمی اندیشــند و 
ــل  ــی قاب ــل و حت ــل تعام ــا قاب ــد ام ــار نمی کنن رفت
احترام انــد. بدیــن ترتیــب مولفــه ســوم یعنــی 
بســتر اجتماعــی را شــاید بتــوان مهمتریــن عامــل 

در شــکل گیری مــدارا و رواداری دانســت. 
بــر همیــن مبناســت کــه نظام هــای حکومتــی 
ــکل گیری  ــه ش ــی ک ــد، در جوامع ــت می یابن اهمی
ــت و  ــی اس ــر جمع ــاس اراده متکث ــر اس ــدرت ب ق
ــا در  ــر و مرتب ــل متکث ــاس عام ــر اس ــه آن ب چرخ
حــال تغییــر اراده عمومــی، میســرتر و ســهل تر 
اســت امــکان و شــرایط بیشــتری بــرای مــدارا 
فراهــم اســت تــا جوامعــی کــه هــر کســی از اســب 
ــراد  ــا اف ــد. در آن ج ــم می افت ــل ه ــد از اص بیافت
ــه  ــم ب ــی محک ــل و مدارای ــچ تحم ــدون هی ــد ب بای
زیــن خــود بچســبند تــا نیافتنــد چــون امــکان بــاز 

ــود.  ــد ب ــخت خواه ــیار س ــان بس برآمدن ش
ــرا  ــد. چ ــی نمی یاب ــدارا جایگاه ــع م ــن جوام در ای
ــراه  ــونت هم ــذف و خش ــا ح ــدرت ب ــا ق ــه اساس ک
ــز در  ــردی نی ــای ف ــان منش ه ــن می ــت. در ای اس
ــود.  ــال می ش ــیر فع ــن مس ــتعد در همی ــراد مس اف
ــای  ــدا زندانبان ه ــود بع ــه خ ــی ک ــا زندانیان چه  بس
بســیار  چــه  شــده اند.  قســی القلبی  و  خشــن 
کــه  آرمان هــا  و  ارزش هــا  مدعــی  انســان های 
ــروت و شــهرت خــود،  ــرای دســتمال  قــدرت و ث ب
ــش  ــه آت ــا را ب ــا و ملت ه ــا، گروه ه ــه جمع ه قیصری
ــای  ــان، معرفت ه ــنخ از آدمی ــن س ــیده اند. ای کش
ســوی  و  ســمت  همــان  بــه  نیــز  را  موجــود 
نابردبــاری و بی شــکیبایی و عــدم مــدارا و در واقــع 
بــه ســمت حــذف و خشــونت علیــه رقیبــان خــود 

ســمت می دهنــد. 
در اینجــا فــرق نمی کنــد ایــن 
عقیــده از چــه نقطــه عزیمــت 
فکــری مذهبــی و غیرمذهبــی؛ 
انترناسیونالیســتی؛  و  ملــی 
ــی؛  ــا فراقوم ــی ی ــی، زبان قوم
ــادی،  ــت  اقتص ــا راس ــپ ی چ
عقلــی یــا جزمــی )در اشــکال 
شــکل  و...  آن(  مختلــف 
ــک  ــرای تکت ــد. ب ــه باش گرفت
ایــن  نمونه هــای اقتدارگــرا، 
مخالــف  و  غیرمتســاهل 
مثال هــای  می تــوان  مــدارا 

مشــهوری را یــادآور شــد.
ــای  ــر جنبه ه ــالوه ب ــدارا ع م
معرفتــی؛ در عمــل، نــه دادنــی 
اســت، نــه گرفتنــی بلکــه یــاد 
ــن  ــاد گرفت ــت. ی ــی اس گرفتن
هــم عــالوه بــر جنبههــای 
امــکان  هــم  معرفتیــاش، 
تجربــه، تربیــت و پــرورش فــردی می خواهــد و هــم 
بســتر اجتماعــی و مناســبات سیاســی، اقتصــادی و 

ــب.  ــی متناس اجتماع
بدیــن ترتیــب اســت کــه تــا حــد زیــادی می تــوان 
از  و  کــرد  سیســتماتیک  و  نهادینــه  را  مــدارا 
تک  رفتــار افــراد بزرگــی کــه هــر ملتــی نمونه هــای 
قابــل احترامــی از آن  بــرای خــود دارد، توســعه اش 

ــد آن روز. ــه امی ــرد. ب ــی  ک داد و همگان
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• فسادچیست؟
بین المللــی  مراجــع  و  صاحب نظــران 
ارائــه کرده انــد.  از فســاد  تعاریــف گوناگونــی 
و  قــدرت  از  سواســتفاده  جهانــی  بانــک 
امکانــات دولتــی را بــرای تامیــن منافــع 
شــخصی و گروهــی، فســاد توصیــف کــرده، 
و آن  را بزرگ تریــن مانــع توســعه اجتماعــی 
و اقتصــادی می دانــد. ســازمان شــفافیت 
ــض  ــدرت تفوی ــتفاده از ق ــی، سواس بین الملل
ــم  ــخصی را )اع ــع ش ــت مناف ــده در جه ش
از آن کــه در بخــش خصوصــی اســت یــا 

دولتــی( فســاد می خوانــد. 
ســاموئل هانتینگتــون نظریه پــرداز سیاســی، 
فســاد را بــه معنــای زیر پــا گذاشــتن ضوابط 
ــخصی  ــع ش ــت مناف ــده در جه ــه ش پذیرفت
ــزی، اقتصــاددان  ــی می کنــد. ویتــو تان ارزیاب
ــه  ــی ک ــت هنگام ــد اس ــز معتق ــهور نی مش
رونــد  در  دولتــی  کارگــزار  یــا  مســوول 
منافــع  تحت تاثیــر  اداری،  تصمیم گیــری 

شــخصی یــا مصالــح گروهــی و عالئــق خــود 
ــد. ــاد رخ می ده ــد، فس باش

بــه اجمــال می تــوان فســـاد را رفتــاری 
ضداجتماعی و تـــالشی بـــرای کســب ثروت 
و قــدرت از راه هــای غیرقانونــی توصیــف 
کــرد؛ اقدامــی کــه بــا بی اعتنایــی بــه 
قوانیــن و در جهــت تحقــق مصالــح و منافــع 
ــود،  ــروه خ ــا گ ــش ی ــوی خوی ــادی و معن م

علیــه نفــع عمومــی رخ می دهــد.
از ایــن منظــر، فســاد می توانــد در سیاســت، 
ــر  ــبات اداری و ه ــات، مناس ــاد، انتخاب اقتص
ــی  ــه روشــی غیرقانون کجــا کــه ســودی را ب
و ناصحیــح عایــد متخلــف ســازد، رخ دهــد.

علت های تحقق فساد
فهرســت علــل و دالیــل فســاد اداری و مالــی 
ــون،  ــای گوناگ ــت؛ در پژوهش ه ــاه نیس کوت
مــوارد زیــادی مــورد تامــل قــرار گرفتــه کــه 

ــد: ــال چنین ان ــه اجم ب
ســاختار سیاســی متمرکــز و اقتدارگــرا؛ 

درشرایطیکهمحاکمهیبابک
زنجانی،مشهورترینوبزرگترین
متهمفسادمالیایراندرحال

برگزاریاستوپروندههایفسادو
سواستفادهمالیواختالس،شمارو
ابعادفزایندهاییافته،اینپرسش
بیشازپیشخودنماییمیکندکه
»آیافساددرایرانبدوندرمانو
عالجاست؟«پرسشمزبوروقتی

قابلتاملترمیشودکهازیادنبریم
پدیدهیفسادبهنوعیبامقوله
یامفهومحکومتومناسبات

اجتماعیگرهخوردهوبهنوعی
اجتنابناپذیرمینمایاند.

ایران؛چارهیفسادچیست؟

]مرتضیکاظمیان[



9یادداشت دسامبر2015/آذر1395

قــدرت  گســترش یافته؛  دیوان ســاالری 
دولــت؛  در  گســترده  اختیــارات  و 
انــدک؛  و  کم تــوان  حساب رســی 
تمرکزگرایــی شــدید تــوام بــا بوروکراســی 
قوانیــن؛  در  ابهــام  و  دروغیــن؛ ضعــف 
حقــوق ناکافــی و پاییــن کارمنــدان؛ تــورم 
بــاال و فزاینــده؛ ضعــف و ناتوانــی یــا فســاد 
در سیســتم قضایــی؛ مشــروعیت انــدک یــا 
ــر؛  ــر فراگی ــت؛ فق ــروعیت دول ــدان مش فق
ضعــف ارزش هــای اخالقــی و ســرمایه 
ــان و  ــاد پنه ــه؛ اقتص ــی در جامع اجتماع
زیرزمینــی؛ دولــت ســایه و غیرشــفاف؛ 
یــا کم ســوادی در جامعــه؛  بی ســوادی 
ــا؛  ــازمان ها و نهاده ــی س ــامان غیرعلم س
ــه فســاد  شــکاف طبقاتــی؛ و بی اعتنایــی ب

در جامعــه.
• پیامدهایفساد

در  و  پرشــمار  نیــز  فســاد  پیامدهــای 
عرصه هــای مختلــف قابــل ردیابــی اســت؛ 
مــوارد زیــر  برخــی از عواقــب ایــن پدیــده 

محســوب می شــوند:
اختــالل در نظــم اقتصــادی و فرایندهــای 
نهادهــای  و  روندهــا  توســعه؛ تضعیــف 
ــت  ــطح و کیفی ــش س ــک؛ کاه دموکراتی
ــازی و  ــش کاغذب ــی؛ افزای ــات عموم خدم
ــد  ــی و درآم دیوان ســاالری؛ کاهــش کارآی
ــی؛  ــای زندگ ــش هزینه ه ــت ؛ افزای حکوم
و  ســرمایه گذاری؛  و  بهــره وری  کاهــش 
ــا،  ــی، قیمت ه ــه زندگ ــش هزین ــز افزای نی
کــه  کــم کاری  و  ارتشــاء  و  اختــالس 
ــاد  ــد فس ــرای بازتولی ــی ب ــی موجب جملگ
هســتند و بــا فعالیت هــای مجرمانــه ی 
باتالقــی  ایجــاد  می شــوند؛  هم راســتا 

مــادی  و  انســانی  منابــع  کــه 
فــرو  خــود  در  هم زمــان  را 

. می کشــد
ــالل در  ــا اخ ــن ب ــاد همچنی فس
رونــد رقابــت ســالم، نابرابــری 
را در جامعــه تشــدید می کنــد 
و فرصت هــای برابــر و عدالــت 
اجتماعــی را مخــدوش می ســازد. 

ــت  ــی اس ــاد موجب ــن، فس ــر ای ــزون ب اف
بــرای کاســتن از مشــروعیت حکومــت، 
ــت ـ  ــکاف مل ــش ش ــع آن، افزای ــه تب و ب

ــت. حاکمی
ــورد  ــی در م ــاس بی تفاوت ــترش احس گس
ــی  ــش دوقطب ــاد، افزای ــار فس ــار و آث اخب
شــدن و گسســت اجتماعــی، و ســقوط 
ــی  ــه ی برخ ــز به مثاب ــی نی ــالق عموم اخ
قابــل  فســاد  اجتماعــی  پیامدهــای  از 

اشــاره اند.
•فساددررژیمهایاقتدارگرا

هرچنــد فســاد در کشــورهای مختلــف 
دارد  وجــود  متفاوتــی  نســبت های  بــه 
رژیم هــای  در  آن  ابعــاد  و  شــدت  امــا 
غیردموکراتیــک و در حــال توســعه و گــذار 

ــت. ــتر اس بیش
وقتــی حکومــت خودکامــه و غیرپاســخگو 
ــت  ــد آزادی و امنی ــات فاق ــد، مطبوع باش
بــرای نقــد و کاوش باشــند، مکانیســم های 
نهادهــای  و  اطمینان بخــش  ضمانتــی 
قضایــی  دســتگاه  و  توانمنــد  نظارتــی 
مســتقل و منصفــی در کار نباشــد، نســبت 
ــه ی  ــازات و مواجه ــرم و مج ــه  ی ج عادالن

ــود، آن گاه  ــت نش ــق و رعای ــع متحق قاط
منابــع  و  بانــک داری  و  اداری  سیســتم 
مالــی بــه بســتری بــرای غارت گــری و 

ــد.  ــد ش ــدل خواهن ــتفاده مب سواس
بیهــوده نیســت کــه در فهرســت ســازمان 
شــفافیت بین المللــی )موسســه ای کــه 
فســاد را همچون دیگــر متغیرهــای اقتصاد 
اندازه گیــری می کنــد( انتهــای جــدول 
ــار کشــورهایی اســت کــه  ــا در اختی عمدت

ــتند  ــج هس ــرا در رن ــای اقتدارگ از رژیم ه
ــره شــمالی، ســومالی، ســودان،  )چــون: ک
ترکمنســتان، ازبکســتان و ســوریه( و صــدر 
جــدول را کشــورهایی تشــکیل داده انــد که 
دموکراتیــک هســتند و آزادی مطبوعــات و 
احــزاب و نهادهــای مدنــی در آنهــا مســتقر 
اســت و دســتگاه قضایــی از اســتقالل الزم 
ــد،  ــه: دانمــارک، نیوزیلن برخــوردار )ازجمل
ــروژ، ســوئیس و هلنــد(. فنالنــد، ســوئد، ن

• فساددرایران
شــفافیت  موسســه  گــزارش  مطابــق 
و  اداری  فســاد  وضــع  بین المللــی، 
نیســت.  مناســب  ایــران  در  اقتصــادی 
ایــران در کنــار کشــورهایی چــون کامــرون 
ــه و قرقیزســتان و روســیه در رده  و نیجری

۱۳۶ جهانــی قــرار گرفتــه اســت. 
ــور،  معنــادار آن کــه برمبنــای گــزارش مزب
وضــع فســاد اداری و مالــی در کشــورهایی 
ــی،  ــا، موریتان ــال، گامبی ــو، نپ ــون توگ چ
موزامبیــک، مالــی، اتیوپــی، جیبوتــی، 
بهتــر  ایــران  از  بورکینافاســو  و  زامبیــا 

ــت.  اس
همســایه  کشــورهای  جمــع  در  ایــران 
ــتان  ــراق و ترکمنس ــا از افغانســتان، ع تنه
دیگــر  رتبــه ی  دارد.  بهتــری  وضعیــت 
ــور  ــت مزب ــران در فهرس ــایه های ای همس
چنیــن اســت: پاکســتان و آذربایجــان 
ــه  ــت ۶۷، ترکی ــتان ۹۴، کوی ۱۲۶، ارمنس
و عمــان ۶۴، بحریــن و عربســتان ســعودی 

۵۵، قطــر ۲۶ و امــارات ۲۵.
شــهروندانش  کــه  جامعــه ای  متــن  در 
تــا  گرفتــه  زنجانــی  بابــک  اخبــار  از 
اعتبــاری  مالــی  موسســه   آســیب های 
میــزان، شــرکت پدیــده شــاندیز 
سواســتفاده  مــوارد  دیگــر  و 
را  فســاد  و  اختــالس  مالــی، 
شــنیده یــا تجربــه کرده انــد 
از  بســیاری  حــل  بــرای  و 
خــود،  اداری  مشــکالت 
ــا  ــی« ی ــن »پارت ــر از یافت ناگزی
هســتند  »رشــوه«  پرداخــت 
یــا در صــورت تحمــل ضــرر و زیــان، 
منصــف  و  مســتقل  مرجــع  و  پنــاه گاه 
پیگیــری  و  اعتــراض  بــرای  قاطعــی  و 
ــه  ــه اســتناد ب ــازی ب ــاید نی ــد، ش نمی یابن
پژوهش هــای این چنینــی نباشــد. قابــل 
اشــاره اســت کــه ایــران در حالــی در ســال 
ــت  ــان از جه ــگاه ۱۳۶ جه ۲۰۱۴ در جای
ــتاد  ــی و اداری ایس ــاد مال ــفافیت و فس ش
کــه در ســال ۲۰۰۵ و در پایــان دولــت 

مطابقگزارشموسسهشفافیتبینالمللی،وضعفساد
اداریواقتصادیدرایرانمناسبنیست.ایراندر

کنارکشورهاییچونکامرونونیجریهوقرقیزستانو
روسیهدررده136جهانیقرارگرفتهاست.
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ــر،  ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــرار داش ــه ی ۹۳ ق ــی، در رتب خاتم
اصالحــات در ســاختار سیاســی قــدرت در دوران ریاســت 
جمهــوری خاتمــی و تکویــن مجلــس ششــم )بــا اکثریــت 
اصالح طلــب( و حضــور فعــال مطبوعــات مســتقل، منتقــد 
و کنش گــری معنــادار احــزاب و نهادهــای جامعــه مدنــی، 

ــود.  ــده ب ــب ش ــور موج ــی را در کش ــع متفاوت وض
ــژاد کــه برآمــد و درآمدهــای چنــد صــد  ــت احمدی ن دول
ــد،  ــی ش ــت رانت ــه ی دول ــه روان ــت ک ــارد دالری نف میلی

ــت.  ــی شــدت گرف ــخ و ســیر نزول ــت تل حکای
ــا مفاســد اقتصــادی از شــعارهایش  ــارزه ب دولتــی کــه مب
ــه ای  ــد، کارنام ــی ناکارآم ــال حکم ران ــس از ۸ س ــود، پ ب
ــای  ــی بج ــاد مال ــالس و فس ــتفاده، اخت ــب از سواس غری
ــژاد  ــد احمدی ن ــکاران ارش ــی از هم ــت برخ ــاد. بازداش نه
یــا  بقایــی(  حمیــد  و  رحیمــی  محمدرضــا  )چــون 
اتهام هایــی کــه متوجــه ســعید مرتضــوی اســت، شــواهد 

ــتند. ــا هس ــن ادع ــم ای ــخ و مه تل
• آیافسادراچارهایاست؟

وقتــی نســبت معقــول و موجهــی میــان جــرم متخلفــان 
و مجــازات آنــان وجــود نــدارد و شــهروندان درگیــر 
بیــکاری، شــاهد شــکاف طبقاتــی  تــورم،  معیشــت، 
حیــران  ناظــر  هم زمــان  و  اختــالس  پرونده هــای  و 
ــاب  ــان و اصح ــن حاکم ــژه در بی ــر ـ به وی ــاد فراگی فس
قــدرت ـ هســتند، نوعــی بی تفاوتــی و در مرحلــه ی 
بعــد، ترغیــب غیرمســتقیم بــه فســاد در شــکل های 
ــتفاده  ــا سواس ــه ت ــا گرفت ــالس و ارتش ــون )از اخت گوناگ
از قــدرت و امکانــات در اختیــار( گســترش می یابــد. 
ــر  ــال اخی ــد س ــد در چن ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی ک وضع

هســتیم. آن  وقــوع  شــاهد  فزاینــده،  به گونــه ای  و 
عــالوه بــر این هــا بایــد بــه سواســتفاده ی باندهــای 
ــی  ــت رانت ــات دول ــوری اســالمی از امکان ــدرت در جمه ق
نیــز اشــاره کــرد. از قــرارگاه خاتم االنبیــا ســپاه گرفتــه تــا 
ــا ائمــه  نماینــدگان مجلــس، از اعضــای شــوراها گرفتــه ت
جمعــه و نمایندگی هــای ولــی فقیــه، از نهادهــای امنیتــی 
ـ اطالعاتــی تــا دیگــر نزدیــکان قــدرت، فهرســت منتفعــان 
از رانــت اطالعــات و قــدرت و کام گیرنــدگان از ســرمایه و 

ثــروت ملــی، کوتــاه نیســت. 
ــع  ــی مناف ــر درهم تنیدگ ــه به خاط ــی ک ــت مطول فهرس
و نیــز فقــدان دســتگاه قضایــی منصــف و مســتقل، 
ــران  ــر ای ــدد ب ــکلی مش ــه ش ــود را ب ــار خ ــار زیان ب آث
ــن وضــع و اصــالح  ــود ای ــر و بهب ــد. تغیی ــل می کن تحمی
ــال  ــه اجم ــتار ب ــدای نوش ــه در ابت ــاد )ک ــه های فس ریش
ــه در  ــت و ن ــان اس ــه آس ــت( ن ــرار گرف ــاره ق ــورد اش م
اقتدارگرایــی  بســتر  در  آن هــم  ممکــن؛  کوتاه مــدت 
ــر  ــات زی ــی و مطبوع ــای سیاس ــه جمعیت ه ــتقر ک مس
ــزی از تــالش  فشــار و ســرکوب هســتند. این چنیــن، گری
صبورانــه و طوالنی مــدت در دو ســطح جامعــه و حکومــت 

ــت.  نیس
و  اهمیــت  بازتاب دهنــده ی  یک ســو  از  همــه،  ایــن 
ــزم  ــه ع ضــرورت گســترش و تعمیــق دموکراتیزاســیون ب
ــی  ــان و کاســتن از عــوارض ســو حکم ران مهــار اقتدارگرای
ایشــان اســت و از ســوی دیگــر، نمایش گــر جایــگاه 
ویــژه و مهــم ســپهر عمومــی و نیــز لــزوم کنش گــری در 
ــه عــزم پیگیــری شــفافیت و کاســتن از  ــی ب جامعــه مدن

ــران. ــاد در ای ــوه فس ــل و وج عل
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ــه  ــت ک ــه اس ــن نظری ــه ای ــاد ب ــتی اعتق نژادپرس
ــن  ــر زیست شناســی بی ــی و غی ــی وراثت تفاوت های
ــا  ــه گروه هــا ی مــردم بــه خاطــر وابســتگی آنهــا ب
نژادهــای خاصــی وجــود دارد و بــه خاطــر همیــن 
از مــردم  ایــن گــروه  بــا  تفاوت هــا می تــوان 
رفتارهــای سیاســی، قانونــی و اجتماعــی متفاوتــی 
داشــت؛ چــرا کــه دســت تقدیــر برخــی از نژادهای 
بشــری را برتــر و برخــی دیگــر را پســت تر کــرده 

اســت. 
در  نژادپرســتی  نمونه هــای  بارزتریــن  از  یکــی 
زمــان حکومــت بــر آلمــان خــود را نشــان داد بــه 
ــژاد آریایــی  ــد ن طــوری کــه نازی هــا معتقــد بودن

ــری دارد.  ــای بشــری برت ــر نژاده ــر دیگ ب
بــه ایــن ترتیــب، نژادپرســتی را می تــوان تعصــب 
ــه،  ــژاد، قبیل ــه جنســیت، ن ــا گــروه ب ــرد ی یــک ف
عشــیره، دیــن یــا طایفــه ای خــاص و حتــی 
رنــگ پوســت تعریــف کــرد. نژادپرســتی از جملــه 
بشــری  آفت هــای  قدیمی تریــن  و  مهم تریــن 
ــل  ــن و قاب ــل روش ــچ دلی ــدون هی ــه ب ــت ک اس
ــادی  ــای زی ــان گروه ه ــج و حرم ــث رن ــی باع قبول

ــت. ــده اس ــخ ش ــول تاری ــردم در ط از م
بــه  عصــر جدیــد  در  نژادپرســتی  ریشــه های 
ــوی  ــنده فرانس ــو نویس ــت دوگوبین ــات کن نظری
می رســد کــه آن را در ۱۸۵۳ منتشــر نمــود. 
ــی  ــی نژادگرای ــن حام ــتم بزرگ تری ــرن بیس در ق

ــی  ــن نویســنده آلمان ــتوارت چیمبرلی هاســتن اس
ــخ؛ نژادپرســتی،  ــود. در طــول تاری انگلیســی تبار ب
ــرده و  ــارت ب ــرای تج ــود ب ــه ای ب ــروی محرک نی
ــای آن در  ــه نمونه ه ــد ک ــی آپارتای روش حکومت
ــتم در  ــرن بیس ــکا و در ق ــم در آمری ــرن نوزده ق

ــد. ــاهده ش ــی مش ــای جنوب آفریق
ــدازه  ــه ان ــی ب ــتی قدمت ــال نژاد پرس ــن ح ــا ای ب
ــا ریشــه  عمــر بشــر دارد. قرن هــا قبــل، افــرادی ب
ــخن  ــی س ــدو ـ اروپای ــان هن ــه زب ــه ب ــی ک آریای
ــت  ــتانه ثب ــن نژادپرس ــتین قوانی ــد نخس می گفتن
ــا  ــروه ب ــن گ ــد. ای ــخ را وضــع کردن شــده در تاری
تاســیس نظــام طبقاتــی نخبه گــرا، خــود را از 
دیگــر قبایــل و نژادهــا جــدا کــرده و ازدواج هــای 
بیــن نژادهــای مختلــف را ممنــوع کردنــد. قوانیــن 
ــخت گیرانه  ــیار س ــا بس ــط آنه ــده توس ــع ش وض
ــون  ــه اکن ــرزمینی ک ــی س ــاکنان اصل ــوده و س ب
ــا  ــود را ب ــداد می ش ــتان قلم ــتان و پاکس هندوس

ــرد. ــض بســیار مواجــه ک تبعی
پــس از آن، اســپارتاها در ســال ۹۰۰ پیش از میالد 
یکــی از ســخت گیرانه ترین قوانیــن نژادپرســتانه را 
ــا توســل بــه آن، اقلیــت اســپارتا  وضــع کــرده و ب
ــان  ــت در یون ــی اکثری ــای بوم ــر گروه ه ســال ها ب

حکومــت کردنــد.
ــرن  ــر ق ــکا در اواخ ــی آمری ــگ داخل ــس از جن پ
نوزدهــم، قوانیــن نژادپرســتانه ای وضــع شــد کــه 

بــر اســاس آن نــژاد ســفید پوســت در زمینه هــای 
ــل  ــل و نق ــایل حم ــغل، وس ــوزش، ش ــکان، آم اس
و امکانــات تفریحــی بــر نــژاد ســیاه برتــری 
یافــت. در آفریقــای جنوبــی، نخســتین بــار کلمــه 
ــان ســخنرانی  ــد در ســال ۱۹۱۷ و در جری آپارتای
ــه  ــده ک ــتفاده ش ــمتس اس ــتین س ــان کریس ج
دو ســال بعــد نخســت وزیر ایــن کشــور شــد. 
ــان  ــن )زب ــان آفریک ــد از زب ــه آپارتای ــه کلم ریش
شهرک نشــینان سفیدپوســت هلنــدی( گرفتــه 
ــن  ــا بدی ــت ت ــی« اس ــای »جدای ــه معن ــده و ب ش
ترتیــب نظــام جداســازی کامــل نــژادی بیــن 
سیاه پوســتان  و  سفید پوســت  شهرک نشــینان 
ــزی  ــی پایه ری ــای جنوب ــان آفریق ــوان بومی ــه عن ب
شــده و در تمامــی مســایل جداســازی کامــل بیــن 
ــود.  ــاد ش ــت ایج ــت و سیاه پوس ــان سفیدپوس انس
نظــام آپارتایــد بــه عنــوان سیاســت رســمی کشــور 
ــت  ــدن دول ــان روی کار آم ــال ۱۹۴۸ و زم در س
ــی شــده و هــدف  ــی معرف دســت راســتی آفریکن
اصلــی اش حکومــت مطلقــه سفیدپوســتان بــر 

ــود.  ــی ب ــتان بوم سیاه پوس
ــزی،  ــت مرک ــال ۱۹۵۰ دول ــد و در س ــدی بع چن
سیاه پوســتان را مجبــور کــرد تــا در مناطــق 

خاصــی دور از سفیدپوســتان زندگــی کننــد.
تبعیض نژادی در قوانین بین المللی

ســازمان ملــل متحــد هرگونــه تبعیــض نــژادی را 

نژادپرستیدرقوانینبینالمللی
سازمانمللمتحدهرگونهتبعیضنژادیرامحکومکردهوباآنمبارزهمیکند.بنددومازاعالمیهجهانی
حقوقبشر)مصوب1948(تاکیدداردکه»هرکسمیتواندبیهیچگونهتمایزی،بهویژهازحیثنژاد،
رنگ،جنس،زبان،دین،عقیدهیسیاسییاهرعقیدهیدیگروهمچنینمنشاملییااجتماعی،ثروت،
]علیمهتدی[والدتیاهروضعیتدیگر،ازتمامحقوقوهمهیآزادیهایذکرشدهدرایناعالمیهبهرهمندگردد«
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محکــوم کــرده و بــا آن مبــارزه می کنــد. بنــد دوم 
از اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر )مصــوب ۱۹۴۸( 
ــد بــی هیــچ  تاکیــد دارد کــه »هــر کــس می توان
ــگ،  ــژاد، رن ــث ن ــژه از حی ــه وی ــزی، ب ــه تمای گون
ــا هــر  ــان، دیــن، عقیــده ی سیاســی ی جنــس، زب
عقیــده ی دیگــر و همچنیــن منشــا ملــی یــا 
اجتماعــی، ثــروت، والدت یــا هــر وضعیــت دیگــر، 
از تمــام حقــوق و همــه ی آزادی هــای ذکــر شــده 

ــردد«. ــد گ ــه بهره من ــن اعالمی در ای
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل در دســامبر ۱۹۶۵ 
ــض  ــه تبعی ــع هرگون ــی رف ــیون بین الملل کنوانس
ــاده نخســت  ــب رســاند. در م ــه تصوی ــژادی را ب ن
ایــن توافق نامــه، تبعیــض نــژادی را این گونــه 
و  تمایــز  نــوع   اســت: »هــر  توصیــف کــرده 
ممنوعیــت  یــا محدودیــت  و یــا رجحانــی  کــه  بــر 
اســاس  نــژاد و رنــگ  یــا نســب  و یــا منشــأ ملــی  
ــا اثــر آن  از  ــوده  و هــدف  ی ــا قومــی  مبتنــی  ب و ی
ــد و مخاطــره   ــرض  تهدی ــا در مع ــردن  و ی ــن  ب بی
ــا اســتیفاء در  ــا تمتــع  و ی ــراردادن  شناســایی  ی ق
ــای   ــر و آزادی ه ــوق  بش ــاوی  از حق ــرایط  متس ش
و  اجتماعــی   و  سیاســی   زمینــه   در  اساســی  
ــا در هــر زمینــه  دیگــری  از حیــات   فرهنگــی  و ی

ــد«. ــی  باش عموم
ــواد دوم و  ــاس م ــر اس ــده ب ــورهای امضاکنن کش
ــا  ــه ب ــد ک ــد کردن ــیون تعه ــن کنوانس ــوم ای س
توســل  بــه  کلیــه  وســایل  مقتضــی  و بــدون  درنــگ  
سیاســتی  را دنبــال  کننــد کــه  هــدف  آن  از بیــن  
بــردن  هــر نــوع  تبعیــض  نــژادی  و تســهیل  توافــق  
ــن  ــد و همچنی ــا باش ــه  نژاده ــن  کلی ــم  بی و تفاه
ــد را  ــای  آپارتای ــال  روش ه ــژادی  و اعم ــک  ن تفکی
ــوند  ــد می ش ــد و متعه ــوم  می کنن ــح  و محک تقبی
ــت   ــرو صالحی ــه  در قلم ــی  ک ــه  اراض ــه  در کلی ک
قضایــی  آنهاســت  انجــام  ایــن  قبیــل  اعمــال  
ــاخته  و آن  را  ــوع  س ــن  و ممن ــا را قدغ و روش ه

ریشــه کن  ســازند.
ــه  ــن کنوانســیون انتشــار هرگون ــارم ای ــاده چه م
اندیشــه اســتوار بــر برتــری نــژادی یــا جداســازی 
ــال  ــکاب اعم ــک و ارت ــن تحری ــژادی و همچنی ن
را  نــژادی  تفــاوت  مبنــای  بــر  خشــونت  آمیز 
محکــوم کــرده و دولت هــای امضاکننــده در واقــع 
ــض  ــکال تبعی ــی اش ــا تمام ــه ب ــد ک ــد دادن تعه
ــرده و  ــارزه ک ــود مب ــرزمین های خ ــژادی در س ن
ــازات  ــض را مج ــر تبعی ــی ب ــار مبتن ــه رفت هرگون

ــد.  کنن
در نوامبــر ۱۹۷۳ توافق نامــه بین المللــی منــع 
جداســازی نــژادی در ســازمان ملــل بــه تصویــب 

ــض  ــه، تبعی ــن توافق نام ــک از ای ــاده ی ــید. م رس
نــژادی را جنایــت علیــه بشــریت توصیــف کــرده و 
بــر اســاس مــاده دوم، هرگونــه رفتــار غیرانســانی 
و  نــژادی  جداســازی  سیاســت های  از  ناشــی 
ــن  ــض قوانی ــرم و ناق ــا را ج ــن نژاده ــز بی تمای

ــت. ــده اس ــی خوان بین الملل
ــض  ــت تبعی ــه سیاس ــن توافق نام ــاده دوم از ای م
ــه  ــته ک ــتی دانس ــژادی را سیاس ــازی ن و جداس
ــه  مشــابه وضعیــت در آفریقــای جنوبــی منجــر ب
ــر  ــان ها ب ــروه از انس ــک گ ــه ی ی ــلطه و هیمن س
انســان های دیگــر و ســرکوب و ظلــم بــه آنهــا بــه 

شــکل سیســتماتیک شــود: 
ــک  ــا اعضــای ی ــک عضــو ی ۱ـ محــروم کــردن ی
آزادی هــای  و  از حــق حیــات  نــژادی  گــروه 
شــخصی بــا توســل بــه قتــل آنهــا یــا وارد کــردن 
خســارت های جســمی و روحــی بــه آنهــا بــا 
ــن  ــراد و همچنی ــت اف ــه آزادی و کرام ــاوز ب تج
ــای  ــا مجازات ه ــکنجه ی ــدان، ش ــه زن ــل ب توس
ــه دلیــل تفــاوت  ســنگین و غیــر انســانی فقــط ب

ــژادی ن
ــا گروه هایــی از انســان ها  ۲ـ وادار کــردن گــروه ی
بــه زندگــی در شــرایطی کــه در نهایــت بــه مــرگ 

یــا آســیب دیدگی شــدید آنهــا منجــر شــود. 
۳ـ اتخــاذ هرگونــه تدابیــر قانونــی یــا غیرقانونــی 
ــردم  ــی از م ــای خاص ــاس آن گروه ه ــر اس ــه ب ک
ــات  ــژادی  مشــارکت در حی ــاوت ن ــه خاطــر تف ب
سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی کشــور 
ــه ای فراهــم شــود  ــه گون منــع شــده و شــرایط ب

ــد.  ــن دســته از مــردم توســعه نیابن کــه ای
ــت ها  ــل سیاس ــن قبی ــرفصل های ای ــه س از جمل
بــه موضوعاتــی ماننــد محرومیــت از حقــوق اولیــه 
ــکیل  ــری از تش ــتغال، جلوگی ــع اش ــانی، من انس
اتحادیه هــای مختلــف، ســلب حــق آمــوزش 
و ســلب حــق ورود بــه کشــور و خــروج از آن 
و همچنیــن ســلب تابعیــت، اقامــت اجبــاری 
)حصــر( و منــع برگــزاری تجمعــات مســالمت آمیز 

ــت.  ــده اس ــوان ش ــف عن مختل
۴ـ وضــع قوانیــن بــا هــدف جداســازی شــهروندان 
ــن  ــف بی ــع مختل ــاد موان ــژاد و ایج ــاس ن ــر اس ب
گروه هــای مختلــف بشــری بــا هــدف جلوگیــری از 
اختــالط یــا ازدواج آنهــا و همچنیــن ســلب حــق 

ــان. ــر مایملک ش ــراد ب ــت اف مالکی
ــه  ــراد ب ــیدن از اف ــگاری کش ــا بی ــره وری ی ۵ـ به
خاطــر تفــاوت نــژادی و مجبــور کــردن آنهــا بــه 

ــاری. کار اجب
ــف  ــراد مختل ــا و اف ــر گروه ه ــار ب ــال فش ۶ـ اعم

ــر  ــه خاط ــا ب ــای آنه ــوق و آزادی ه ــلب حق و س
ــژادی. ــض ن ــا تبعی ــارزه ب مب

در نوامبــر ۱۹۸۱ مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 
ــان بخشــیدن  ــه ای، خواســتار پای ــا صــدور بیانی ب
ــن  ــاس دی ــر اس ــان ها ب ــن انس ــض بی ــه تبعی ب
ــاهل  ــرورت تس ــر ض ــده و ب ــان ش ــا باورهای ش ی
ــا و آزادی انتخــاب  ــه باوره ــرام ب و تســامح و احت
ــن  ــتار ای ــرده و خواس ــد ک ــب تاکی ــن و مذه دی
ــریع تر  ــه س ــر چ ــو ه ــورهای عض ــا کش ــد ت ش
ــی و  ــات دین ــر تعصب ــه ب ــرای غلب ــی ب راه کارهای
ــر اســاس عقیــده آنهــا  تبعیــض بیــن انســان ها ب

ــد.  ــن کنن تدوی
مــاده دوم ایــن بیانیــه، تعصــب دینــی و تبعیــض 
بــر اســاس دیــن را »هرگونــه محدودســازی، 
ــه  جداســازی، ایجــاد قیــد و بنــد، برتــری دادن ب
یــک گــروه دینــی یــا عقیدتــی خــاص بــا هــدف 

ــرد.  ــف ک ــران«  تعری ــای دیگ ــلب آزادی ه س
در عیــن حــال مــاده ششــم از همیــن بیانیــه بــر 
ضــرورت آزادی اندیشــه و انتخــاب دیــن و نحــوه 
ــه  ــودن هرگون ــن آزاد ب ــراد و همچنی ــادت اف عب

آمــوزش دینــی تاکیــد کــرده اســت. 
ســازمان ملــل سیاســت های حــاوی تبعیــض 
بیــن  خــود  ســالیانه  جلســات  در  را  نــژادی 
ســال های ۱۹۵۲ تــا ۱۹۹۰ محکــوم کــرده و 
ــواد  ــا م ــارض ب ــت ها را در تع ــل سیاس ــن قبی ای
ــد. از ســال  ۵۵ و ۵۶ از میثــاق ملــل متحــد خوان
ــل  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــد، ش ــه بع ۱۹۶۰ ب
هــر ســاله سیاســت های جداســازی نــژادی را بــه 

ــت.  ــرده اس ــوم ک ــم محک ــکل منظ ش
میثاق رم

میثــاق رم بــه عنــوان پایــه و اســاس دادگاه 
بــه   ۲۰۰۲ تابســتان  در  بین المللــی  جنایــی 
تصویــب رســید. در ایــن میثــاق، تبعیــض و 
جداســازی نــژادی یکــی از اشــکال و انــواع جنایت 
ــروزه ۱۱۹  ــت. ام ــده اس ــر ش ــریت ذک ــه بش علی
کشــور جهــان میثــاق رم را امضــا کرده انــد. 
ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه ایــاالت متحــده 
آمریــکا و اســراییل جــزو کشــورهایی هســتند کــه 

تاکنــون بــه میثــاق رم نپیوســته اند. 
ــه  ــت ک ــده اس ــاق رم آم ــم از میث ــاده هفت در م
ــژادی  ــازی ن ــه جداس ــر ب ــه منج ــاری ک ــر رفت ه
ــه در  ــت ک ــی اس ــی جنای ــود، عمل ــان ها ش انس
ــو،  ــورهای عض ــدام از کش ــکاب هرک ــورت ارت ص
ــه و در  ــرار گرفت ــورد رســیدگی ق ــده آنهــا م پرون
صــورت لــزوم بــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل 

ارجــاع می شــود. 

دیگری ستیزی
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وگسترشطنزهاییدربارهاقوامگوناگوندرشبکههاوابزارهای
اجتماعیاینبحثنیازبهآسیبشناسیبیشتریدارد.بسیاری

معتقدندکهشناسههایمطرحدرنژادپرستیدرجبههایکه
گروههاییازایرانیهامقابلعربها،افغانستانیها،اقواموملیتهای

مختلفدارند،عینیتنداردوبرخیمعتقدندکهاسماینرفتار
هرچهکهباشدتاثیرآنمشترکاست.گروهینیزباوردارندکه
دیگریستیزیامرینهادینهشدهمیانایرانیاناست؛چراکهنه

آموزشهایالزمرادیدهاندونهآنکهفرهنگپذیرشآن»دیگری«
رادارند.

اماخاستگاهاینرفتارکجاست؟تحقیرهاوآسیبهایروحیروانی
کهبهآندیگریواردمیکنیمبرچهریشهایاستواراست؟

سعیدپیوندی،استاددانشگاهوجامعهشناسمقیمپاریسدر
گفتوگوبا»حقوقما«ضمنپاسخبهاینسوالهااظهارداشتکهبه
راحتینمیتوانرویهررفتاردیگریستیزانهایعنواننژادپرستی
گذاشت؛چراکهیکیازمهمترینآسیبهایایناقدامکاستنازبار

مفهومینژادپرستیاست.
درادامهمتنکاملاینگفتوگورامیخوانید:

دیگری ستیزی
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•شماازجملهجامعهشناسانیهستیدکه
معتقدیدنمیتوانبهسهولتگفتکهایرانیها
نژادپرستاند.عنوانیکهشمامناسبمیدانید
»دیگریستیزی«است.چرا؟چهشاخصههای

متفاوتیدرایندومقولهموجوداست؟
ــه  ــر پای ــوژی اســت کــه ب نژادپرســتی نوعــی ایدئول
یــک نظریــه نــژادی خــاص بنــا شــده و  یــک نــژاد 
یــا گروهــی انســانی را بطــور ذاتــی از دیگــران 
برتــر می دانــد. مفهــوم نــژاد بــا آنکــه ابتــدا در 
ــد و  ــی دارای بع ــده ول ــرح ش ــک مط ــه بیولوژی وج
ــار اجتماعــی و تاریخــی هــم هســت کــه ســاخته  ب
ــای انســانی اســت.  ــه ه ــع و تجرب ــه جوام و پرداخت
ــای  ــاوت ه ــر تف ــتر ب ــتانه بیش ــژاد پرس ــه ن نظری
ــن  ــی ای ــد ول ــی کن ــه م ــراد تکی ــان اف ــی می فیزیک
تفــاوت گــذاری و انگشــت نمــا شــدن در بعــد 
ــا  ــی و ی ــیوه زندگ ــاری، ش ــوزه رفت ــی و ح اجتماع
فرهنــگ ایــن یــا آن گــروه هــم بازتــاب مــی یابــد. 
ــک  ــش ی ــی واکن ــج اجتماع ــل نتای ــن دلی ــه همی ب
نژادپرســت نســبت بــه کســانی کــه آنهــا را پســت تر 
می دانــد از ســطح یــک بــاور بســیار فراتــر مــی رود 
و بصــورت اشــکال گوناگــون ســلطه، ســرکوب، 
تبعیــض، محرومیــت جلــوه گــر مــی شــود. قربانیــان 
رویکــرد و نــگاه نژادپرســتانه انســان هایــی هســتند 
ــت تر  ــه پس ــژادی ک ــه ن ــق ب ــر تعل ــه خاط ــه ب ک
ــران  ــا دیگ ــر ب ــوق براب ــود دارای حق ــی ش ــی م تلق
نیســتند و اشــکال گوناگــون تبعیــض و ســرکوب را 
زندگــی مــی کننــد. ایــن نظریــات در قــرن نوزدهــم 
و بخشــی از قــرن بیســتم در کشــورهای غربــی 
ــی  ــاوت هــای تمدن ــود و کســانی تف ــج ب بســیار رای
و یــا وجــود شــکاف در میــزان توســعه اقتصــادی و 
اجتماعــی را نتیجــه تفــاوت هــای نــژادی هــم مــی 
دانســتند. ایــن تلقــی و نظریــه ســبب شــده بــود در 
ــد  ــژادی را در بع ــری ن ــع برت ــته برخــی جوام گذش
قانونــی و نهــادی هــم بــه جامعــه تحمیــل کننــد و 
تجربــه جدایــی نــژادی در آمریــکا و افریقــای جنوبی 
ــان  ــتند. در آلم ــم هس ــی مه ــای تاریخ ــال ه از مث
هــم خوانــش نژادپرســتانه از ژرمــن هــا بــه فجایــای 
ــد.   ــر دارن ــه از آن خب ــه هم ــد ک ــر ش ــانی منج انس
بقایــای ایــن نگــرش و فرهنــگ در شــماری از جوامع 
باقــی مانــده اســت کــه گاه در رفتارهــای اجتماعــی 
بویــژه در برخــورد بــا گــروه هــای مهاجــر و اقلیــت 
ــان  ــی همزم ــد. ول ــی یای ــاب م ــاوت بازت ــای متف ه
ــر  ــد ب ــای جدی ــان ه ــوزش و گفتم ــا، آم ــانه ه رس
ــی  ــه جهان ــه در اعالمی ــا ک ــان ه ــری انس ــه براب پای
حقــوق بشــر هــم منعکــس شــده نقــش مهمــی در 
ــازی  ــوژی ب ــگ و ایدئول ــن فرهن ــردن ای ــزوی ک من

ــرده اســت.  ک
• آیابرخوردبادیگریمتفاوتماننداقلیتها

مصداقنوعینژادپرستینیست؟
ــورد  ــوع برخ ــورد و موض ــوع برخ ــه ن ــز ب ــه چی هم
بســتگی دارد. در مــوارد پرشــماری هــم مــا گروه های 
اجتماعــی دیگــر را انگشــت نما یــا تحقیــر می کنیــم 
ــرار  ــخر ق ــورد تمس ــان را م ــی رفتارهای ش ــا برخ ی
می دهیــم کــه می توانــد مصداق هــای رفتارهــای 
نژادپرســتانه باشــد ولــی خــود نژادپرســتی نیســت؛ 
ــه  ــات نظــری دارد و ن ــوری و توجیه ــه تئ ــه ن چراک
موضــوع برتــری یــا پســت تر بــودن در بعــد نــژادی 
ــی  ــک فرانســوی نگاهــی منف ــر ی مطــرح اســت. اگ
بــه مهاجــرت مســلمانان یــا چینــی هــا به کشــورش  

ــا  ــت ت ــتیز اس ــی س ــتر خارج ــد بیش ــته باش داش
نژادپرســت. امــا اگــر ایــن مخالفــت بــر پایــه تفــاوت 
نــژادی توجیــه شــود و گــروه هــای اجتماعــی بطــور 
ــند   ــا باش ــد آنه ــا فاق ــات و ی ــی دارای خصوصی ذات

آنوقــت بحــث نژادپرســتی مطــرح مــی شــود. 
ــران ایــن رفتارهــا بیشــتر از نبــودن فرهنگــی  در ای
ناشــی می شــود کــه در آن افــراد یــاد نگرفتــه 
انــد دیگــری متفــاوت بــا خویــش را بپذیرنــد و 
دســت بــه داوری هــای تبعیــض آمیــز و یــا تحقیــر 
ــه  ــد. در کشــوری ک ــران نزنن ــورد دیگ ــده در م کنن
ــاوت از نظــر قومــی،  ــا و گــروه هــای متف اقلیــت ه
ــر نیســتند و  ــی و فرهنگــی همســنگ یکدیگ مذهب
ــد  ــر حقــوق ندارن در کنــار یکدیگــر همزیســتی براب
در عمــل تفــاوت هــای قومــی و فرهنگــی بصــورت 
ــا  ــر و انگشــت نم ــری، تحقی ــض، نابراب ــل تبعی عوام
ــت  ــگ در ذهنی ــک فرهن ــد. ی ــی آین ــدن در م ش
و تصــورات افــراد بصــورت برتــر در مــی آیــد و 
ــن  ــه ای ــود. هم ــی ش ــر م ــت ت ــر پس ــگ دیگ فرهن
ذهنیــت هــا و تصــورات ســاخته و پرداختــه تجربــه 
تاریخــی جوامــع هســتند. در جامعــه ای مثــل ایــران 
روی مقوله هــای همزیســتی و پذیــرش تفاوت هــا 
و هویت هــای مختلــف فرهنگــی و زبانــی کاری 
ــده،  ــه  توســط نیروهــای زن تاریخــی و روشــن  گران
رســانه ها و مســووالن سیاســی نشــده اســت. در 
ــا یــک خــال فرهنگــی در ایــن زمینــه  نتیجــه مــا ب
مواجــه هســتیم و بــه همیــن دلیــل هــم رفتارهــای 
ــد  ــری بازتولی ــت نابراب ــا ذهنی ــه و ی ــری جویان برت
رفتارهــا  و  فرهنــگ  ایــن  بازتولیــد  می شــوند. 
ــز باعــث می شــد کــه  ــه گــروه هــای اقلیــت نی علی
قربانیــان ایــن تحقیرهــا دچــار ســرخوردگی شــوند 
ــن  ــه چنی ــانی ک ــد و کس ــه کنن ــوزی پیش و کینه ت
ــد. در چنیــن  ــد نژادپرســت بدانن ــی را دارن رفتارهای
ــرام  ــاد و احت ــه در آن از اعتم ــی ک ــای پرتنش فض
ــل هوشــیارانه خبــری نیســت هــر برخــوردی  متقاب

ــرد.  ــز بخــود گی ــراق آمی ــد اغ ــد بع ــی توان م
• گفتیدکهیکیازشاخصههاخودبرتربینی

استوسپسازنبودیاضعففرهنگیدراین
خصوصصحبتکردید.یکیازشاخصههای
فرهنگسازیآموزشاست.آیادراینزمینه
باکمبودآموزشمواجههستیمیامنابعتولید
ارزشمادرایرانضدارزشراتبلیغکردهو

آموزشمیدهند؟
یــا  در فرهنــگ مــا تحمــل دیگــری متفــاوت 
بــه هویت هــای  احتــرام  و  برســمیت شــناختن 
مختلــف بخشــی از ارزش هــای عمومــی جامعــه 
ــد  ــه متول ــراد این گون ــوری اف ــچ کش ــت. در هی نیس
نمی شــوند بلکــه ایــن مســاله امــری اکتســابی 
ــد  ــه در رون ــن مقول ــت. ای ــری اس ــوع یادگی و موض
فرهنگ پذیــری و جامعه پذیــری درونــی می شــود 
و مــا بــه شــهروندی تبدیــل می شــویم کــه در 
نــگاه و ذهنیــت او ایــن ارزش هــا اساســی و مرکــزی 
هســتند. عــدم وجــود ایــن فرهنــگ و آمــوزش 
ــهروندی  ــه ش ــبب ب ــاوت س ــری متف ــرش دیگ پذی
تبدیــل شــویم کــه در ایــن زمینــه آگاهــی خاصــی 
نداشــته باشــد و بــه راحتــی و گاه بــدون اندیشــیدن 
دربــاره عواقــب و نتایــج نامطلــوب و ضد انســانی این 
ــی کــه در آن انگشــت نما  ــه رفتارهای ــوع نگــرش ب ن
ــا رفتارهــای تبعیــض و تحقیرآمیــز وجــود  شــدن ی
ــه ایــران نظــام آموزشــی،  دارد تــن  دهیــم. در تجرب
ــگرانه و  ــه ای سنجش ــه گون ــانه ها ب ــواده و رس خان
ــه  ــد در نتیج ــوع نمی پردازن ــن موض ــه ای ــدی ب ج
مــا بــا ابهــام و خــالء بزرگــی در ایــن زمینــه مواجــه 
هســتیم کــه نتیجــه آن تنــش دایمــی و فرسایشــی 
میــان گــروه هــای اجتماعــی اســت. در حالی کــه در 
همــه جــای دنیــا ایــن شــوخی ها متــداول اســت. در 
ــه  ــد ک ــر می کنن ــی فک ــا گروه های ــای دنی ــه ج هم
برخــی از گروه هــای دیگــر شــاید ســاده لوح تر از 
آن هــا هســتند یــا برخــی از رفتارهای شــان انگشــت 
نمــا مــی شــود و موضــوع طنــز قــرار مــی گیــرد. بــه 
ــی ها  ــه اتریش ــد ک ــا می گوین ــه آلمانی ه ــور نمون ط
از دهــات آلمــان هســتند و فرانســوی ها همیــن 
ــدام از  ــی هیچ ک ــد. ول ــا دارن ــا بلژیکی ه ــار را ب رفت

نژادپرستینوعیایدئولوژیاستکهبرپایهتوجیهاتوتئوریهاییمشخصبنا
شده.بهطوریکهیکنژادیاگروهیانسانسراازدیگرانبرترمیداند.دالیل
معینینیزبرایآنداردکهدربعضیمواقعفیزیکیهستندیابهرفتارهای
انسانهابرمیگردد.بیشترمواقعنژادپرستیبراساستفاوتهایفیزیکی
استواراستولیهمزمانباقیمسایلفرهنگیورفتاریرانیزشاملمیشود.

دیگری ستیزی
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ــر  ــه فرات ــز اولی ــد شــوخی و طن ــایل از ح ــن مس ای
ــز را دارد  ــن طن ــل ای ــز تحم ــه نی ــی رود و جامع نم
ــزی  ــوط قرم ــذارد و خط ــد بگ ــد ح ــون می توان چ
ــل  ــرام مقاب ــان ها، احت ــی انس ــری حقوق ــون  براب چ
ــه  ــا ب ــن برخورده ــل نشــدن ای ــا و تبدی ــان آن ه می
آن  بــرای  تبعیض آمیــز  یــا  تحقیــر  رفتارهایــی 

ــد.  ترســیم کن
ــی  ــی جمع ــیاری تاریخ ــن هوش ــران ای ــا در ای ام
ــاره برابــری کامــل همــه فرهنــگ و هویــت هــا  درب
ــز،  ــای طن ــه مرزه ــت. در نتیج ــه اس ــکل نگرفت ش
ــا،  ــض ه ــود تبعی ــر وج ــه خاط ــر ب ــن، تحقی توهی
ــعه  ــدم توس ــی، ع ــای تاریخ ــرخوردگی ه ــداوم س ت
فرهنگــی اجتماعــی مشــارکتی دارای ابهــام اســت و 
ــر یکدیگــر  گــروه هــای گوناگــون جامعــه را در براب
قــرار مــی دهــد. تــداوم ایــن تحقیرهــا و برخوردهای 
ــن اســت  ــزد کســانی ممک ــز درک نشــده ن طنزآمی
ــی  ــه حت ــد ک ــی درآی ــای منف ــورت تجربه ه ــه ص ب
ــد؛ در حالی کــه از  ــرا شــکلی از نژادپرســتی ببینن آن
ــاله  ــن مس ــه ای ــوان ب ــانه نمی ت ــر  جامعه شناس نظ

ــتی داد.  ــوان نژادپرس عن
• بهطورمثالموضعایرانیهادرمقابلاعراب
بهاتفاقاتتاریخیبرمیگرددکهباعثایجاد

نفرتشدهاست.همینایرانیهانسبت
بهغربموضعیپایینبهباالدارندامادر
مقابلهمسایههایخودمثلافغانستانیها
یاتاجیکهادچارخودبرتربینیهستند.
خاستگاهایندیگریستیزیکجاست؟

مربــوط  مــا  منطقــه  محــدوده  بــه  آن چــه  در 
ــی و  ــری تاریخ ــگاه برت ــی ن ــتر نوع ــود بیش می ش
ــان  ــه می ــژادی. رابط ــا ن ــت ت ــرح اس ــی مط فرهنگ
ــم دارای تاریخــی اســت  ــی ه ــا و کشــورهای عرب م
بــا لحظــات تلــخ پرشــمار و حــوادث ســه چهــار دهه 
اخیــر هــم گاه همچــون نمکــی بــروی زخــم هــای 
ــوارد  ــی در م ــت. ول ــوده اس ــی ب ــش تاریخ ــن تن ای
دیگــر بــه نظــر مــی رســد ایرانی هــا فکــر می کننــد 
کــه از نظــر توســعه اجتماعــی  یــا تجربــه تاریخــی از 
همســایگان خــود برتــر و جلوتــر هســتند بــه همیــن 
دلیــل وقتــی هــم بخواهنــد مثالــی از احتمــال 
پس رفــت ایــران بزننــد بــه همســایه های خــود 
اشــاره می کننــد. در حالی کــه توجــه نمی کننــد 
ــی  ــد کل ــا در بع ــه ها و مثال ه ــن مقایس ــه در ای ک
ــی  ــا م ــانه ه ــم نش ــا را ه ــگ آنه ــان ها و فرهن انس
ــری  ــتان دیگ ــا داس ــرب ام ــا غ ــا ب ــه م ــد. رابط رون
ــر را  دارد و تنفــر و شــیفتگی هــای صــد ســال اخی
شــاید در فرصــت و جایــی دیگــر بتــوان دقیــق تــر 

ــرد.   بررســی ک
• بهرابطهتاریخیاشارهکردیدوهمچنین
روابطسلطهبینکشورهایااقواممختلف.
بانگاهیبهتجربههایچین،ایرانویونان
اینگونهبهنظرمیرسدکههرچهتمدنها

قدیمیترباشد؛خودبرتربینییادیگریستیزی
نیزبیشترمیشود.آیامیتوانبانگاه
جامعهشناسینیزچنیننتیجهگرفت؟

ــن  ــا گذشــته در بعــد نمادی ــه هــر حــال رابطــه ب ب
ــته  ــه از گذش ــری ک ــت؛ تصوی ــرح اس ــه مط همیش
ــه  در ذهــن شــهروندان وجــود دارد بخشــی از تجرب
ــی آنهاســت. کســی  ــری و معرفت ــه پذی ــای جامع ه
ــی  ــا دین ــی و ی ــاص مل ــش خ ــت و خوان ــا هوی ب
ــال  ــه صــد س ــر ب ــران اگ ــود. در ای ــی ش ــد نم متول

ــتان  ــدن باس ــر از تم ــن تصوی ــم ای ــش برگردی پی
بســیار ضعیــف تــر بــود و تــوده هــای مــردم آگاهــی 
چندانــی از ایــن گذشــته نداشــتند. در واقــع تصویــر 
امــروزی از ایــران باســتان و عظمــت تمــدن باســتانی 
ایــران و فــارس هــا ســاخته  پرداختــه دوران جدیــد 
ــت  ــد اس ــه معتق ــتی ک ــالف نژادپرس ــر خ ــت. ب اس
ــن  ــد ای ــاوت ان ــم متف ــا ه ــی ب ــور ذات ــان ها بط انس
پرداختــه  و  ســاخته  تفاوت گذاری هــا  از  نــوع 
تحــوالت ذهنــی و پویایــی فرهنگــی دوره هــای 

ــت.  ــی اس ــی معین تاریخ
ناســیونالیزم  می خواســتند  ایرانی هــا  زمانی کــه 
ایرانــی را تعریــف کننــد روشــن فکران آن زمــان 
از جملــه میــرزا آقــا خــان کرمانــی یــا بعدهــا 
ــهر  ــای کاوه، ایران ش ــول روزنامه ه ــه ح ــرادی ک اف
ــر  ــا را ب ــد بن ــده بودن ــع ش ــتان جم ــا فرهنگس ی
ــه تمــدن باســتانی و کاســتن از  اســاس بازگشــت ب
ــان  ــن زم ــتند. در همی ــالمی گذاش ــدن اس وزن تم
ــژاد آریایــی هــم مطــرح مــی شــود و  اســت  کــه ن
ــن گفتمــان  اتفاقــی هــم نیســت کــه ســازندگان ای
در آلمــان بودنــد.  دســت کــم بخشــی از ریشــه های 
فکــری نــگاه امــروز را از جملــه بایــد در ایــن تحول و 
پویایــی تاریخــی جســتجو کــرد. معنــای ایــن حــرف 
ــت.  ــت آن نیس ــتانی و اهمی ــدن باس ــکار تم ــن ان م
ــه در  ــت ک ــری اس ــه تصوی ــورد ب ــن برخ ــد م قص
ــش از  ــود دارد. پی ــت وج ــی ناسیونالیس ــن ایران ذه
ــان  ــرک زب ــران ت ــالب مشــروطیت پادشــاهان ای انق
بودنــد و رابطــه هویتــی میــان اقــوام ســاکن ایــران 
ــود. در ایــن صــد ســال و بعــد  ــه دیگــری ب ــه گون ب
از انقــالب مشــروطه زبــان فارســی بــه زبــان اصلــی، 
ــل شــد و در  ــا تبدی آموزشــی، اداری و سراســری م
عمــل و در غیــاب حضــور رســمی زبــان هــای دیگــر 
دارای نوعــی مشــروعیت و جایــگاه برتــر جدیــد 
ــه خــود نوعــی تبعیــض  ــد خــود ب ــن فراین شــد. ای
زبانــی، فرهنگــی و هویتــی در درون جامعــه بوجــود 
ــم  ــر ه ــای دیگ ــه زبان ه ــر ب ــه اگ آورد. در حالی ک
درعرصــه آمــوزش، فرهنــگ و رســانه ای جایــی در 

خــور داده شــده بــود شــاید رابطــه ســلطه فرهنگــی 
ــود.  ــر ب ــیار کمت ــود بس ــی ش ــت م ــه از آن صحب ک
ــا و  ــگاه ه ــن ن ــه ای ــم ک ــل می گوی ــن دلی ــه همی ب
برخوردهــا ســاخته و پرداختــه تجربه هــای تاریخــی 
مــا هســتند و نســل هــای امــروز بــا ایــن میــراث و 
ــه روز  ــد و آن را ب ــروکار دارن ــن آن س ــوه نمادی وج

مــی کننــد. 
همیــن فکــر در بیــن یونانی هــا بســیار قــوی اســت. 
آن هــا حتــی اروپــا را زاییــده و ادامــه تمــدن یونانــی 
ــه  ــد ک ــروری دارن ــل غ ــن دلی ــه همی ــد و ب می دانن
بــه عهــد عتیــق و یونــان باســتان برمی گــردد. 
غــروری  کــه نســبت بــه تمــدن اســطوره ای یونــان 
در هوشــیاری و وجــدان جمعــی جامعــه حضــور دارد 
بــه خــودی خــود شــکل نگرفتــه و در ژن یونانــی هــا 
ــده،  ــه گذشــته را نیروهــای زن ــگاه ب ــن ن نیســت. ای
گــروه هــای سیاســی، روشــن فکران و ســازمان های 
مدنــی و یــا نهادهــای رســمی ماننــد نظــام آموزشــی 

بــه جامعــه منتقــل مــی کننــد. 
• درواقعمیتوانیمبگوییمکهاین

خودبرتربینیتوسطسیستمآموزشینیز
تبلیغمیشودوبچههادراثرآموزشو

تربیتیکهدرجامعهایرانکسبمیکنند
دیگریستیزیرامیآموزند؟

بــدون تردیــد. در حقیقــت یکــی از مهم تریــن 
ــود دارد  ــا وج ــی م ــام آموزش ــه در نظ ــایلی ک مس
نبــود آمــوزش در پذیــرش دیگــری در مفهــوم 
ــی  ــه کس ــک ب ــری نزدی ــت. دیگ ــک و دور اس نزدی
می گویــم کــه از زبــان، موســیقی، هویــت فرهنگــی 
ــت و  ــاوت اس ــن متف ــش او از م ــا پوش ــی وی و قوم
دیگــری دور یعنــی برزیلی هــا یــا آمریکایی هــا و 
ژاپنی هــا. هیچ کــدام از ایــن دیگری هــا در نظــام 
آموزشــی مــا بدرســتی و آگاهانــه بــه رســمیت 
در  هــم  آن هــا  هویــت  نمی شــوند.  شــناخته 
ــه  ــدارد ک ــود ن ــکلی وج ــه ش ــی ب ــای درس کتاب ه
ــک  ــه ی ــرش و درک آن  ب ــوان پذی ــل ج ــرای نس ب
ــع  ــود. در واق ــل ش ــزی تبدی ــار و ارزش مرک هنج
کتاب هــای مــا در بخــش هــای اصلــی یــک چهــره 
از ایرانــی  را بــه انســان محــوری تبدیــل می کننــد. 
ــه  ــزگار و شــیعه اســت ک ــردی پرهی ــی ف ــن ایران ای
ــد و  ــت می کن ــواس رعای ــا وس ــالمی را ب ــد اس قواع
پــای خــود را از ایــن دایــره محــدود ســبک زندگــی 
اســالمی فراتــر نمی گــذارد. ایــن تصویــر فــرد 
ــه  ــه هم ــت ک ــا اس ــی م ــای درس ــوب کتاب ه مطل
ــم  ــار داوری ه ــزی دارد و معی ــوری مرک ــا حض ج
ــه  ــا ب ــر ام ــای دیگ ــی ه ــی رود. ایران ــمار م ــه ش ب
اشــکال مختلــف تحقیــر ویــا فرامــوش می شــوند. در 
ــا برخــی از هویــت هــا و گــروه هــا  مــواردی حتــا ب
ــان  ــود دارد. زن ــده وج ــرد کنن ــی و ط ــورد منف برخ
»بــی حجــاب« یــا »بدحجــاب« یــک نمونــه از ایــن 
رانــده شــدگان انــد. کتــاب درســی مــا بــه راحتــی 
ــه یــک بهایــی توهیــن می کننــد و او را جاســوس  ب
یــا نجــس می داننــد. نمونــه دیگــر تکــرار ایــن 
ــا دیــن اســالم  گــزاره طــرد کننــده اســت کــه گوی
برتریــن و آخریــن دیــن اســت و بــرای و بــرای هــر 
مســاله ای راه حلــی دارد. در واقــع معنــای ایــن تلقــی 
ــتند  ــت تر هس ــل پس ــه در عم ــه بقی ــت ک ــن اس ای
ــی و  ــای هویت ــن برخورده ــد. ای ــت ندارن ــا اصال و ی
ــت  ــک هوی ــون ی ــط  پیرام ــه غلی ــک جانب ــغ ی تبلی
ــت  ــه هوی ــرام ب ــری احت ــرای یادگی ــوب راه را ب مطل
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هــای دیگــر ناهمــوار و دشــوار مــی کنــد. فرضیــه 
ــک  ــود ی ــان آموزشــی و سیاســی وج ــی گفتم اصل
هویــت اصیــل و برتــر شــیعه اســت و طــرد عملــی 
ــونگرانه و  ــوزش یکس ــن آم ــر. ای ــای دیگ ــت ه هوی
ــا فرهنگــی را ایجــاد  هویتــی در ذهــن بچه هــای م
می کنــد کــه تحمــل دیگــری متفــاوت ضــد ارزش 
ــا  ــوز و ی ــش آم ــت دان ــن اس ــال ممک ــود. ح می ش
دانشــجویی بــا خــود نظــام هــم سرآشــتی نداشــته 
باشــد امــا پذیــرش دگربــاش ویــا دیگــری متفــاوت 
را یــاد نگرفتــه اســت.  یعنــی اگــر یــک فــرد چادری 
یــک غیرچــادری را ببینــد بــه راحتــی  میتوانــد بــه 
او انــواع برچســب ها را بزنــد یــا برعکــس یــک فــرد 
ــده  ــب مان ــل و عق ــادری را ام ــک چ ــادری ی غیرچ
بدانــد. آنهــا یــاد نمــی گیرنــد کــه ســبک زندگــی، 
ــت  ــراد اس ــخصی اف ــای ش ــاب انتخاب ه ــوع حج ن
ــاز  ــد زمینه س ــی نبای ــی و قوم ــق فرهنگ ــا تعل و ی
تبعیــض شــوند. مــا جامعــه ای نداریــم کــه فلســفه 
ــه  ــدون توجــه ب عمومــی آن پذیــرش شــهروندان ب
ــا کشــوری باشــد. وقتــی  تعلقــات دینــی، قومــی ی
ــر  پایــه و اســاس فلســفه آمــوزش و سیاســت مــا ب
ــن  ــت و دی ــذاری اس ــاوت گ ــض و تف ــاس تبعی اس
ــاوت  ــرای تف ــاری ب ــه معی ــداری ب ــوع دین ــا ن و ی
ــوند،  ــی ش ــل م ــی تبدی ــرل اجتماع ــذاری و کنت گ
ــرای  درک  ــه محــدودی ب ــم زمین ــه ه ــراد جامع اف
ــون  ــت پیرام ــای مثب ــه ه ــردن تجرب ــی ک و زندگ
ــت  ــن واقعی ــت و ای ــد داش ــری خواهن ــل دیگ تحم
ــت و  ــه هوی ــت ک ــی اس ــا در دوران ــه م ــخ جامع تل
تعلــق هــای فرهنگــی و ملــی بیــش از پیــش 

ــی شــوند.  ــاز م ــی و ب ترکیب
شمابهکتابهایآموزشیاشارهکردید.

اتفاقادرپروندهاینشمارهیادداشتیداریم
ازآقایشیرزادعبداللهیکهباذکرمثال
ازکتابهایمطالعاتاجتماعیدورههای

مختلفتحصیلیگفتهاستراسیسمدراین
دروسآموزشدادهنمیشود.بهعنوانمثال
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اجتماعیکالسپنجمابتداییبهنام»سرزمین
من«وجوددارد.شایدبدنباشداینمسالهرا

اینجامطرحکنیمکهنظرشمادراینخصوص
چیست؟

ــا  ــی از حوزه ه ــران در بعض ــی ای ــای درس کتاب ه
متناقــض هســتند مثــل همیــن حــوزه ای کــه االن 
مثــال زدیــد. از وجــود هویت هــای فرهنگــی و قومی 
ــی  ــده و عکس های ــان آم ــه می ــت ب ــران صحب در ای
ــا  ــر شــده اســت ام ــف تصوی ــا پوشــش های مختل ب
همزمــان ایــن مســاله گفتمــان غالــب نیســت بلکــه 
وقتــی در کنــار مجموعــه گفتمانــی قــرار می گیــرد 
ــت نما  ــا و انگش ــد آن روی تفاوت ه ــا تاکی ــه اتفاق ک
ــت؛  ــض اس ــن تبعی ــروه و همچنی ــک گ ــردن ی ک
ــد. مثــال از بچه هــا  ایــن نمونه هــای رنــگ مــی بازن
دعــوت می شــود کــه ســرباز صاحــب زمــان باشــند 
ــنی  ــم س ــوزان ه ــش آم ــان دان ــه در می در حالی ک
وجــود دارد هــم زرتشــتی، هــم ارمنــی و هــم 
ــدار  ــه دین ــی کســانی ک ــا حت ــی ی مســیحی و بهای
نیســتند. در بخــش عمــده ای از کتاب هــای درســی 
ــری  ــض و نابراب ــر تبعی ــی ب ــب مبتن ــان غال گفتم
ــمیت  ــه رس ــر ب ــی در آن کم ت ــوع هویت ــت تن اس
ــا و  ــن برخورده ــد ای ــی آم ــود. پ ــناخته می ش ش
تبعیــض هــا از جملــه مــی تــوان در رســاله دکتــرای 
خانــم ایــران محمــدی دربــاره دانــش آمــوزان کــرد 

ــد. و ســرخوردگی هــای عمیــق هویتــی آنهــا دی
ــی  ــر بحث ــا کمت ــای درســی م ــان در کتاب ه همزم
ــایل  ــاره مس ــنجش گرایانه درب ــادی و س ــاز، انتق ب
و مشــکالت جامعــه ایــران و جامعــه جهانــی و 
ــاده  ــال س ــای . مث ــه تجربه ه ــه ب ــن توج همچنی
ــه  ــی دوم ب ــگ جهان ــان در جن ــتار یهودی آن کش
ــه انداختــن  چشــم مــی خــورد. در کتــاب تاریــخ ب
ــن  ــی کوچک تری ــده ول ــاره ش ــن اش ــب در ژاپ بم
ــت. در  ــان نیس ــان در می ــتار یهودی ــی از کش حرف
ــم  ــه تاریخــی بســیار مه ــک تجرب ــن ی ــه ای حالی ک
اســت کــه می توانســت موضــوع بحــث بچه هــا 
قــرار  صــورت  نژادپرســتی  مــورد  در  خصوصــا 
ــک  ــث ایدئولوژی ــه بح ــا ک ــع آن ج ــرد. در واق بگی
ــب  ــت مطال ــان اس ــکا در می ــا آمری ــمنی ب و دش
درســی بــا دســت و دلبــازی مســائل را طــرح 
ــی  ــر نگاه ــوارد دیگ ــیاری م ــد و در بس ــی کنن م

تقلیلــی و جانب دارانــه بــه چشــم مــی خــورد. 
• بهشروعبحثبرمیگردم.عدهایبرسر
همینواژهنژادپرستیودیگریستیزیاین
بحثرامطرحکردهاندکهاگرازرفتارهای

دیگریستیزانهواژهنژادپرستیرابگیریمدر
واقعرفتاروعواقبآنراتقلیلدادهایم.نظر

شماچیست؟
بــه نظــر مــن اشــکال ایــن مســاله در آن اســت کــه 
کلمــه نژادپرســتی را یــک کلمــه  پیــش  پــا افتــاده  و 
خالــی از معنــای حقیقــی می کنــد. در واقــع وقتــی 
چیــزی را بــه گونــه ای اغراق آمیــز بــه یــک پدیــده 
ــذل  ــده را مبت ــت آن پدی ــم در حقیق ــالق کنی اط
می کنیــم. در ایــن صــورت از فــردا می توانیــم 
ــانی  ــه اس ــد ب ــه ای می گوی ــه لطیف ــی ک ــه هرکس ب
ــاید در  ــه ش ــرا ک ــم چ ــت بزنی ــب نژادپرس برچس
روایــت طنــز او بــه ایــن یــا آن گــروه توهیــن شــده 
اســت. در حالی کــه بیــن یــک برخــورد نژادپرســتانه 
ــا و  ــروه ه ــر گ ــن و تحقی ــون توهی و اشــکال گوناگ
یــا عــدم تحمــل دگربــاش بایــد تفــاوت گذاشــت تــا 
ــا نژادپرســتانه اســت  ــه واقع ــی را ک ــدی عمل از پلی
ــراق در  ــه اغ ــن اســت ک ــن از ای ــرس م ــم. ت نکاهی
توصیــف هــا و مصداق هــا ســبب شــود کــه در 
عمــل نتیجــه ای معکــوس بگیریــم و نژادپرســتی را 
بــه امــری معمولــی تبدیــل کنیــم. رفتــار و رویکــرد 
ــرای  ــی دارد.ب ــب اجتماعــی معین نژادپرســتانه عواق
ــه  ــا مرتب ــن ی ــه ای ــد ب ــتان نبای ــیاه پوس ــال س مث
اجتماعــی دســت یابنــد، همــان اتوبوســی را ســوار 
ــا  ــا ی شــوند کــه ســفیدها اســتفاده مــی کننــد و ی
نمی تواننــد بــه دانشــگاه راه پیــدا کننــد. ولــی 
ــال  ــه مث ــده ک ــه ش ــران گفت ــت در ای ــا هیچ وق آی
کردهــا، آذری هــا یــا بلوچ هــا حضورشــان در جایــی 
ممنــوع اســت و یــا دارای حقــوق قانونــی متفاوتــی 
ــا آن  ــن ی ــه ای ــد ب ــا نبای ــتند و ی ــران هس ــا دیگ ب
یابنــد؟ می توانیــم  اجتماعــی دســت  موقعیــت 
ــود  ــض وج ــی از تبعی ــکال مختلف ــه اش ــم ک بگویی
دارد کــه گاه بــه طــور پنهــان عمــل می کنــد 
ــتگاه های اداری. در  ــراد در دس ــتخدام اف ــد اس مانن
افــکار عمومــی هــم بــا وجــود اشــکال گاه نامطلــوب 
برخــورد بــا اقلیــت هــا  نگرشــی مبتنــی بــر 
تبعیــض وجــود نــدارد. همزمــان بایــد روان شناســی 
ــا  ــن تبعیض ه ــوع ای ــه موض ــانی ک ــاس کس و احس
ــرا  ــرد و آن ــد را درک ک ــرار می گیرن ــا ق و تحقیره
ــد در  ــان نبای ــی همزم ــرار داد. ول ــه ق ــورد توج م
ــراق زد.  ــه اغ ــت ب ــا دس ــورد ه ــا و برخ داوری ه
ــک  ــورد ی ــز در م ــی طن ــن مطلب ــال گفت ــرای مث ب
گــروه و یــا اقلیــت فرهنگــی و یــا قومــی در برنامــه 
ــت و  ــه دنیاس ــداول در هم ــری مت ــدی ام ــر ج غی
ــی  ــر م ــه نظ ــدارد. گاه ب ــتانه ن ــژاد پرس ــای ن معن
ــش  ــا بی ــه برخــی رویداده ــردم ب ــش م رســد واکن
ــوط باشــد زخــم  ــه مرب ــه خــود آن حادث از آنکــه ب
ــز  ــد. اگــر طن ــان مــی کن ــری را بی ــق ت و درد عمی
آزادانــه بتوانــد همــه گــروه هــا را هــدف قــرار دهــد 
ــه  ــه گون ــودن خــارج نشــود و ب ــز ب ــت طن و از حال
ای تکــراری شــکل توهیــن بــه خــود نگیــرد شــاید 
مــا شــاهد اعتراضــات علیــه ایــن یــا آن برنامــه هــم 
نباشــیم. وجــود طنــز بخشــی از آزادی بیــان اســت 
ــز مــی  و آزادی ناقــص و محــدود و عــدم درک طن

ــی مهمــی داشــته باشــد.    ــب اجتماع ــد عواق توان
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ــران  ــا در ای ــت از قومیت ه ــه صحب ــی ک زمان
و در میــان ایرانیــان بــه میــان می آیــد، 
وضــوح  بــه  نژادپرســتانه  دیدگاه هــای 
ایرانیــان  از  بســیاری  می شــود.  دیــده 
خــود را نژادپرســت و قوم گــرا نمی داننــد 
امــا زمانی کــه صحبــت از کردهــا؛ لرهــا، 
عرب هــا، افغان هــا و ... می شــود، خــود را 
ــاور  ــن ب ــد. ای ــا می دانن ــته تر از آن ه شایس
کــه بعضــی از نژادهــا و قوم هــا بهتــر و برتــر 
از دیگــران و بعضــی از گروه هــا و قوم هــا 
فاقــد برخــی از شایســتگی ها هســتند در 
ــت.  ــتی اس ــدگاه نژادپرس ــاس دی ــع اس واق
محتــوای  قوم گرایــی،  و  نژادپرســتی 
فرهنگ هــا را غیرقابــل تغییــر می پنــدارد 
ــوم  ــک ق ــه ی ــق ب ــراد متعل ــال اف ــرای مث و ب
ــای  ــه رفتاره ــوم ب ــد، محک ــا اب ــاص را ت خ
ــارت  ــه عب ــد. ب ــر می دان ــت و تغییرناپذی ثاب
ــان،  ــر، زب ــای دیگ ــاره فرهنگ ه ــر درب دیگ
ــر،  ــای دیگ ــب گروه ه ــوم و مذه ــار، رس رفت
بــر اســاس ارزش هــا و اســتانداردهای فرهنگ 
ــگاه،  ــن ن خــودی قضــاوت می شــود و بنابرای
مذاهــب،  و  زبان هــا  و  فرهنگ هــا  دیگــر 
شایســتگی خــود را از دســت می دهنــد.

ــس  ــه ح ــان، ب ــا در جه ــی از رویداده برخ
بیش تــری  شــدت  انســان ها  نژادپرســتی 
می بخشــد و عــده ای، بی پــروا از عقایــد و 

ــد  ــکار نژادپرســتانه  خــود ســخن می گوین اف
و درصــدد دفــاع از آن برمی آینــد. ایــن اتفــاق 
تــا جایــی ادامــه می یابــد کــه در شــبکه های 
اقــوام  علیــه  پیام هایــی  نیــز  اجتماعــی 
خاصــی نوشــته می شــود و دســت بــه دســت 
کامنت هــای  و  الیک هــا  و  می چرخــد 
زیــادی نیــز دریافــت می کنــد. در کنــار 
ــی  و  ــر، مبالغه گوی ــوام دیگ ــه اق ــا ب توهین ه
بــه خــود بالیدن هــای ســاختگی نیــز شــدت 
این گونــه  مــدرن؛  دنیــای  در  می یابــد. 
ــرعت  ــه س ــد ب ــته ها می توان ــا و نوش پیام ه
ــود و  ــل ش ــر منتق ــرد دیگ ــه ف ــردی ب از ف
ــال داشــته باشــد  ــه دنب ــادی ب ــان زی همراه
و همیــن امــر باعــث افزایــش نژادپرســتی و 

می شــود.  دیگری ســتیزی 
ارائــه  را  بســیاری  آزادی هــای  اینترنــت 
می دهــد. یکــی از آزادی هایــی کــه از طریــق 
ــگ در اختیــار  ــی و بی درن ــوط اینترنت خط
کاربــران قــرار می گیــرد، آزادی بیــان اســت، 
امــا اگــر کاربــران اینرنتــی و شــبکه های 
مجــازی تعریــف درســت و دقیقــی از مرزهای 
ــا  ــد ب ــند، می توانن ــته باش ــان نداش آزادی بی
ابــراز نظرهــای نژادپرســتانه، اثــرات مخربــی 
ــاد  ــرخوردگی، ایج ــد. س ــر بگذارن ــر یکدیگ ب
نفــرت و جدایــی بیــن افــراد جامعــه از 
ــتانه  ــکار نژادپرس ــیوع اف ــی ش ــرات منف تاثی

بــر روی قربانــی اســت. از آن جایــی کــه 
ــت  ــن اس ــت غیرممک ــل اینترن ــرل کام کنت
ــتعار  ــامی مس ــا اس ــد ب ــران می توانن و کارب
ــد، جریمــه  ــت بپردازن ــت در اینترن ــه فعالی ب
افــرادی کــه از طریــق نوشــتن و ارســال 
یــا  و  موســیقی  کاریکاتــور،  مطالــب، 
ــد  ــتی می زنن ــه نژادپرس ــت ب ــا دس جوک ه
و تصویــب قوانیــن یکســان و اســتانداردهای 
بین المللــی، دشــوار اســت. امــا مســاله  مهــم 
ــتی در  ــا نژادپرس ــارزه ب ــه مب ــت ک ــن اس ای
اینترنــت، یــک وظیفــه اجتماعــی اســت کــه 

ــود. ــام ش ــی انج ــان واقع ــد در جه بای
دکتــرای  دانشــجوی  افضلــی  نســرین 
رشــته جامعه شناســی در امریــکا و فعــال 
ــا  ــوق م ــا حق ــه ب ــان در مصاحب ــوق زن حق
از »شوونیســم در ایــران« می گویــد کــه 
شــامل اشــکال مختلفــی اســت. او شوونیســم 
را »احســاس برتــری« یــک فــرد و یــا گــروه 
نســبت بــه دیــن و ملیــت، گرایــش جنســی، 
جنســیت و یــا نــژاد خــودش می دانــد و 
ــد:  ــتی می دان ــر از نژادپرس ــیار عام ت آن را بس
و  برتــری  احســاس  شــامل  »شوونیســم 
شایســتگی میــان شــیعه و ســنی، مســلمان 
و غیرمســلمان، زن و مــرد، هم جنس گــرا 
و  پوســت  رنگیــن  دگرجنس گــرا،  و 
سفیدپوســت، مهاجــر و بومــی، تهرانــی و 
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پایین شــهری  و  باالشــهری  شهرســتانی، 
می شــود. در واقــع همــه این هــا نگاهــی 
ــد.  ــه دارن ــن و برتری طلبان ــه پایی ــاال ب از ب
ــرار  ــر ق گروهــی کــه تحــت خشــونت بیش ت
ــه گــروه دیگــر واکنــش  می گیــرد، نســبت ب
ــا  ــورد ترک ه ــن در م ــد. مثل ــان می ده نش
مشــاهده می کنیــم وقتــی کــه ماجــرای 
»فیتیلــه«  اتفــاق افتــاد، عصبانیــت زیــادی از 
خودشــان نشــان دادنــد کــه شــاید بــه نظــر 
برخــی، واکنشــی اغــراق شــده بــود امــا ایــن 
واکنــش در حقیقــت انفجــار تمــام رفتارهــای 
ــول  ــا در ط ــه آن ه ــه ب ــود ک ــتی ب شوونیس
ــت  ــت. در حقیق ــده اس ــل ش ــال ها تحمی س
ــت  ــان و ملی ــژاد و زب ــه ن ــت تر ب ــگاه پس ن
آن هــا باعــث چنیــن واکنشــی از ســوی 

ــد.  ــا ش آن ه
و  بدی هــا  خوبی هــا،  پنداشــتن  ذاتــی 
ــتی  ــگاه شوونیس ــج ن ــی از نتای ــا یک ایراده
ــگاه  ــوع ن ــی این ن ــر منف ــی تاثی ــت. افضل اس
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــراد را دلیل ــر روی اف ب
ــا ایــن  ــد: »ب نژادپرســتی و شوونیســم می دان
ــع می شــود و  ــراد ضای ــوق اف ــگاه، حق ــوع ن ن
ــک  ــه در ی ــیب هایی ک ــتی و آس ــام کاس تم
ــا  ــژاد آن ه ــه ذات و ن ــود دارد، ب ــروه وج گ
ــکالت  ــع مش ــود و در واق ــبت داده می ش نس
بــه صــورت ســاختاری دیــده نمی شــود. 
علیــه  نژادپرســتی  مــورد  در  مثلــن 
می شــد  تصــور  این طــور  سیاه پوســتان، 
کــه آنــان افــرادی بــا درجــه طبقاتــی اخالقی 
پایین تــری هســتند و بــه همیــن دلیــل 
ــه  ــوند و ب ــری می ش ــم بیش ت ــب جرای مرتک
ــان سیاه پوســت  ــداد مجرم ــل تع ــن دلی همی
ــر اســت. در  از مجرمــان سفیدپوســت بیش ت
ــگ  ــه رن واقــع نژادپرســتان ایــن مســاله را ب

ــت پوس
حالــی  در  می دهنــد.  نســبت  آن هــا   
کــه علــت ایــن اســت کــه ایــن افــراد 

ــک  ــده اند از ی ــع ش ــض واق ــت تبعی تح
ــه  ــده اند و ب ــروم ش ــات مح ــری امکان س
ــت،  ــرم و جنای ــزان ج ــل می ــن دلی همی
از  محرومیــت  اجتماعــی،  آســیب های 
ــا  ــل و اشــغال در آن ه فرصت هــای تحصی

ــت.« ــرده اس ــدا ک ــش پی افزای
بــه  ایــران  در  نژادپرســتی  ریشــه های 
دوران پهلــوی و زمانــی کــه صاحبــان 
قــدرت در پــی ایجــاد انســجام بیــن اقــوام 
نســرین  برمی گــردد.  بودنــد،  ایرانــی 
ــی  ــج افراط ــه »تروی ــاره ب ــا اش ــی ب افضل
ناسیونالیســم«، »ارائــه پرچــم، ملیــت 
و زبــان واحــد«، »بــا عظمــت نشــان 
ــردن  ــران« و »برجســته ک ــخ ای دادن تاری

ــران«  تاریــخ ۲۵۰۰ ســاله شاهنشــاهی در ای
ــا هــدف ایجــاد وحــدت  ــوی ب ــان پهل در زم
ملــی، ایــن اقدامــات را عاملــی بــرای ایجــاد 
ایرانیــان می دانــد: »حکومــت  انگیــزه در 
ــوای  ــت ل ــردم تح ــه م ــود ک ــن ب ــی ای در پ
ــرای کشورشــان تــالش  یــک اســم واحــد، ب
و مبــارزه کننــد. ایــن اقدامــات باعــث نتایــج 
ــی  ــا آگاه ــون ب ــا چ ــد، ام ــم ش ــی ه مثبت
کافــی و آموزش هــای الزم همــراه نشــد؛ بــه 
نفــرت و نژادپرســتی علیــه دیگــر قومیت هــا 

ــد.« ــر ش ــورها منج و کش
در بســیاری از مــوارد دیــده شــده اســت 
»همزمــان بــا تحقیــر بــه عنــوان مثــال 

مــردم  ایرانیــان«،  طــرف  از  افغانی هــا 
کشــورهای »اروپایــی بــا هــر پیشــینه ای کــه 
ــته اند«،  ــر داش ــوق بش ــض حق ــه نق در زمین
تمجیــد می شــوند. ایــن جامعــه شــناس 
برابــر  و  انســانس  نگاهــی  را  نــگاه  ایــن 
نمی دانــد: »ایــن نــوع نگــرش، در واقــع 
ــه  ــت ک ــی هس ــرات نگاه ــه ای تاثی ــه گون ب
طبــق نظــر برخــی غرب زدگــی نامیــده 
ــوه دادن  ــزرگ جل ــداری ب ــا مق ــود ام می ش
دســتاوردهای غــرب و بــی ارزش جلــوه دادن 
ــن  فرهنــگ شــرق اســت. بعــد از انقــالب ای
ــکوه  ــی از ش ــرد. حرف ــدا ک ــه پی ــد ادام رون
تاریخــی ۲۵۰۰ ســاله پادشــاهی نشــد امــا از 
طرفــی، توســط حکومــت علیــه برخــی اقــوام 
ــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم  ایرانــی ب
نفرت پراکنــی شــد و از طــرف دیگــر در 
مقابــل رفتارهــای نژادپرســتانه و شوونیســتی 

ــد.« ــکوت ش س
 در ایــران قانونــی کــه در مــورد نژادپرســتی 
ــدارد و  ــود ن ــد وج ــرده باش ــگاری ک جرم ان
ــن  ــش ای ــرای افزای ــود ب ــی می ش ــن دلیل ای
»ناآگاهــی،  ایــران:  در  اجتماعــی  معــزل 
تاریخــی،  کتاب هــای  در  کــه  تبلیغاتــی 
تلویزیونــی  برنامه هــای   ... و  روزنامه هــا 
ــی  ــه طریق ــدام ب ــر ک ــرد ، ه صــورت می گی
نــگاه کمــک  ایــن  نهادینــه شــدن  بــه 
شهرســتانی،  و  تهرانــی  حتــا  می کنــد. 
باالشــهری و پاییــن شــهری، فقیــر و غنــی، 
چیزهایــی را بــه ایــن افــراد نســبت می دهنــد 
کــه در ذهــن مخاطــب می نشــیند کــه مثلــن 
اگــر فــردی کــرد اســت حتمــن ویژگی هــای 

خاصــی دارد.«
ــل  ــتن تحلی ــی از »نداش ــتی ناش ــژاد پرس ن
اقتصــادی و اجتماعــی و سیاســی از جامعــه« 
از  افضلــی  اســت.  ســاختار«  »ندیــدن  و 
ــر  ــی ب ــیب های اجتماع ــدن آس ــده ش »ندی
رفتــار افــراد جامعــه« می گویــد: »مثلــن ایــن 
کــه بدانیــم ســیاه پوســت چــون فقیــر 
اســت دســت بــه ارتــکاب جــرم می زنــد؛ 
کــرد چــون محــروم اســت و در شــرایط 
ــت  ــرده اس ــی ک ــه زندگ ــعه نیافت توس

ــد.  ــی می زن ــل ناموس ــه قت ــت ب دس
از  این کــه  دلیــل  بــه  افغان هــا 
طبقــات پاییــن افغانســتان بودنــد 
و بــه ایــن جــا آمده انــد؛ همیشــه 
و  می کننــد  یــدی  کارهــای 
در  و  ندارنــد  باالیــی  تحصیــالت 
نتیجــه مرتکــب جرم هــای بیشــتر 
ــان  ــه افغ ــل اش ک ــوند و دلی ــی ش م
ــه  ــن ک ــا ای ــا نیســت؛ کم ــودن آن ه ب
ــری  ــات دیگ ــه از طبق ــی ک افغان های

نسرینافضلی:
مثلناینکهبدانیمسیاه

پوستچونفقیراستدست
بهارتکابجرممیزند؛کرد
چونمحروماستودرشرایط
توسعهنیافتهزندگیکرده
استدستبهقتلناموسی

میزند.افغانهابهدلیلاینکه
ازطبقاتپایینافغانستان
بودندوبهاینجاآمدهاند؛

همیشهکارهاییدیمیکنند
وتحصیالتباالییندارندودر
نتیجهمرتکبجرمهایبیشتر
میشوندودلیلاشکهافغان
بودنآنهانیست؛کمااینکه
افغانهاییکهازطبقاتدیگری
بودهاندوتوانستندبهجای
ایرانبهکشورهایاروپایی

بروند،بسیارهمموفقهستند؛
کمکزیادیبهنوعنگرشما

میکند.
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بوده انــد و توانســتند بــه جــای ایــران بــه کشــورهای اروپایــی 
برونــد، بســیار هــم موفــق هســتند؛ کمــک زیــادی بــه نــوع 

می کنــد.« مــا  نگــرش 
پیــش از فراگیــری اینترنــت و تلفن هــای هوشــمند بــا 
ــا و  ــترش باوره ــد گس ــاوت، رون ــی متف ــای ارتباط برنامه ه
ــا  ــت، ام ــدی صــورت می گرف ــه کن ــرات نژادپرســتانه، ب تفک
بــا گســترش تکنولــوژی، ســرعت انتشــار ایــن گونــه افــکار 
ــه  ــی ب ــرین افضل ــت. نس ــه اس ــری یافت ــتاب بیش ت ــز ش نی
»ســهل الوصول بــودن ابزارهــا و شــبکه های اجتماعــی« 
بــه عنــوان عاملــی در افزایــش ســرعت انتشــار عقایــد 
ــوک  ــق ج ــر از طری ــد: »قبل ت ــی کن ــاره م ــتانه اش نژادپرس
و داســتان ها و فیلم هــا چنیــن افــکاری ترویــج می شــد 
ــا  ــن ابرازه ــودن ای ــهل الوصول ب ــتردگی و س ــا االن گس ام
ــدد و  ــه تع ــت ک ــده اس ــث ش ــی باع ــبکه های اجتماع و ش
ــردی  ــن ف ــر قبل ــی اگ ــکار بیشــتر شــود. یعن ــن اف ــر ای تکث
ــا جوکــی  ــد ت ــه صــورت حضــوری می دی ــد ۲۰ نفــر را ب بای
را بــرای اش تعریــف کنــد، االن مــی توانــد بــرای هــزاران نفــر 
شــیر کنــد؛ بــه همیــن دلیــل ســرعت و شــدت شــیوع ایــن 

ــت.« ــده اس ــتر ش ــا بیش ــار نظره ــا و اظه جوک ه
ــبکه های  ــه ش ــی« ک ــه »فرصت های ــناس ب ــه ش ــن جامع ای
ــرار داده  ــی ق ــاالن مدن ــار فع ــت در اختی ــی و اینترن اجتماع
ــرعت و  ــش س ــا افزای ــان ب ــد: »هم زم ــاره می کن ــت اش اس
ــکار نژادپرســتانه، مشــاهده می کنیــم کــه  شــدت شــیوع اف
می شــود از شــبکه های اجتماعــی بــه عنــوان فرصــت 
اســتفاده کــرد. مثلــن در مــورد قضیــه اکبــر عبــدی و 
او، دیدیــم کــه واکنش هــای شــدید در  اظهارنظرهــای 
فضــای مجــازی او را وادار بــه عذرخواهــی کــرد امــا در 
ــود،  ــرده ب ــرح ک ــاله را مط ــن مس ــه او ای ــی ک ــان جمع هم
افــراد خندیدنــد و مجــری و شــرکت کننده هــا هیــچ 
واکنــش علنــی از خــود نشــان ندادنــد. امــا بعدتــر کــه ایــن 
فیلــم منتشــر شــد، مــردم واکنــش نشــان دادنــد. بنابرایــن 
شــبکه های اجتماعــی می توانــد شمشــیر دولبــه باشــد؛ 
ــد.« ــتفاده می کنن ــه از آن اس ــه چگون ــراد ک ــه اف ــته ب بس
بــه اعتقــاد ایــن فعــال حقــوق زنــان، بــا اســتفاده از اینترنــت 
ــزار  ــن اب ــد ای ــی« می توانن ــاالن مدن ــوزش، »فع ــرای آم ب
ــا  ــی ب ــاالن مدن ــد: »فع ــر دهن ــان تغیی ــع خودش ــه نف را ب
ــه  ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــای مس ــا و آموزش ه ــل قول ه نق
ــته ها و  ــا و نوش ــبکه ها و کارگاه ه ــن ش ــق ای ــراد از طری اف
رســانه ها مــی تواننــد بــه مــردم آمــوزش دهنــد کــه مثلــن 
اگــر ســریال ایکــس را از تلویزیــون ایــران می بینیــد، 
ــکات اش  ــن ن ــا ای ــت اســت ام ــکات اش خــوب و مثب ــن ن ای

ــه. ــوم گرایان ــت و ق ــتانه اس نژادپرس
ــود و  ــع می ش ــان جم ــان حواس ش ــق مخاطب ــن طری  از ای
ــر  ــا تاثی ــن اقدام ه ــه ای ــدت هم ــن در بلندم ــده م ــه عقی ب
خواهــد داشــت. درســت اســت کــه بــه مــردم از طــرف دیگر 
ــن رفتارهــای  ــه ای ــه آموزشــی داده می شــود و برعکــس ب ن
ــر  ــرف دیگ ــا از ط ــود، ام ــن زده می ش ــتانه دام ــژاد پرس ن
پتانســیل های خوبــی بــرای فعــاالن مدنــی وجــود دارد کــه 
ــتفاده  ــی از آن اس ــبکه های اجتماع ــق ش ــد از طری می توانن

کننــد.«

جنبشهایضدنژادپرستی

ــی ــیوارث ــایذات ــهویژگیه ــدک ــتانمعتقدن نژادپرس
ازمنظــربیولوژیکــیتعیینکننــدهرفتــارانســانها
ــددارد ــرتاکی ــنام ــرای ــتیب ــهنژادپرس ــت.نظری اس
کــهتبــارانســانهانشــاندهندههویــتملــیو
ــتانه، ــاینژادپرس ــاسمعیاره ــراس ــت.ب ــژادیآنهاس ن
ــه ــت؛بلک ــانیس ــتآنه ــهفردی ــرب ــرادبش ارزشاف
ــر ــهب ــتک ــوطاس ــیمرب ــادرملت ــتآنه ــهعضوی ب
ــهاســت.بســیاری ــژادیشــکلگرفت ــتن ــایهوی مبن
ــیرا ــبهعلم ــواهدش ــمندانش ــنفکرانودانش ازروش
ــد. ــهکردهان ــتازتفکــرنژادپرســتانهارای ــزدرحمای نی
اندیشــمنداننژادپرســتقــرننوزدهــم،ازجملــه
هوســتناســتوارتچمبرلیــنتاثیــرغیــرقابــلانــکاری

ــتند. ــرگذاش ــفهیتل ــلآدول ــرنس ب
ــری ــخبش ــازدرتاری ــتانهازدیرب ــاینژادپرس رویکرده
ــوده ــادیب ــایزی ــروزجنگه ــاب ــدهومنش ــتش ثب
ــی ــوانتحول ــرننوزدهــموبیســتمرامیت اســت.دوق
ــرف ــارزاتضــدنژادپرســتانهدانســت.ظ ــخمب درتاری
ایــندوقــرن،آمریــکاازکشــوریکــهدرآنبــردهداری
ونژادپرســتیعمیقــاوجــودداشــتبــهکشــوریتبدیل
شــدکــهدرآنیــکرنگینپوســتبــهریاســت
ــاهد ــوصش ــهخص ــتمب ــرنبیس ــید.ق ــوریرس جمه
بــا مبــارزه در جنبشهایــی و چهرههــا ظهــور
ــدجنبــش ــامانن ــهبســیاریازآنه ــودک نژادپرســتیب
ــای ــهپیروزیه ــیب ــایجنوب ــددرآفریق ــدآپارتای ض

ــت.•••             ــتیاف ــیدس تاریخ

]پویاامینی[
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• جنبشضدنژادپرستیآمریکا
بــا شــروع جنــگ جهانــی دوم، گروه هــای زیادی 
از سیاه پوســتان در مبــارزه علیــه فاشیســم 
شــرکت کردنــد و در نتیجــه موقعیــت ایــن 
گــروه نــژادی در تحــوالت داخلــی آمریــکا تغییر 
ــت  ــای موقعی ــرای ارتق ــتین گام ب ــرد. نخس ک
ــای  ــام واحده ــا ادغ ــتان، ب ــی سیاه پوس اجتماع
نظامــی آنهــا در دیگــر واحدهــای ارتــش آمریــکا 
در ســال ۱۹۴۵ صــورت گرفــت. ســپس دیــوان 
عالــی فــدرال ایــاالت متحــده آمریــکا در ســال 
ــه  ــوم ب ــی موس ــم تاریخ ــدور حک ــا ص ۱۹۵۴ ب
بــراون جدایــی نــژادی در مــدارس را غیــر 
قانونــی اعــالم کــرد. ایــن حکــم، ســیاهان را از 

ــات داد. ــی نج ــاروای تاریخ ــض ن ــک تبعی ی
در  نــژادی  ادغــام  برابــر  در  مقاومــت  امــا 
آنهــا  در  ســابقا  کــه  جنوبــی  ایالت هــای 
ــکل  ــه ش ــان ب ــت، همچن ــرده داری رواج داش ب
جــدی ادامــه یافــت. در ایــن ایالت هــا، ســیاهان 
ــفید  ــن مخصــوص س ــه اماک ــاکان از ورود ب کم
و  رســتوران ها  باشــگاه ها،  ماننــد  پوســتان 
ــهرهای  ــی از ش ــد. در برخ ــروم بودن ــا مح باره
در  نداشــتند  اجــازه  سیاه پوســتان  جنــوب، 
صندلــی  روی  بــر  عمومــی  اتوبوس هــای 

بنشــینند.  سفیدپوســتا  مخصــوص 
در ســال ۱۹۵۵ اقــدام شــجاعانه روزا پارکــس در 
شــهر مونتگمــری ایالــت آالبامــا روح تــازه ای بــه 

سیاه پوســتان  مبــارزات 
در  کــه  پارکــس  داد. 
ــر روی صندلی  اتوبوســی ب
ــتان  ــوص سفیدپوس مخص
بلنــد  از  بــود  نشســته 
ایــن  روی  از  شــدن 
صندلــی خــودداری کــرده 
و توســط پلیــس دســتگیر 
ــم  ــدام، خش ــن اق ــد. ای ش
ســیاهان را شــعله ور کــرد.  
مارتیــن  زمــان  آن  در 
کشــیش  لوترکینــگ 
کــه  بــود  باپتیســتی 
ســطح  تــا  می کوشــید 
در  عمومــی  آگاهــی 
ــاال  ــورد نژادپرســتی را ب م
بــه  راه  ایــن  از  و  بــرده 
جداســازی  و  تبعیــض 
نــژادی در ایــاالت متحــده 

ــه ای  ــارزات ریش ــدا مب ــد. وی در ابت ــان ده پای
ــای  ــوق آمریکایی ه ــری حق ــرای براب ــی ب محل
آفریقایی تبــار را ســازمان داد. در ســال ۱۹۵۵ او 
فعاالنــه در نخســتین مبــارزه مهــم بــرای حقــوق 
کــرد.  آالبامــا شــرکت  مونتگمــری  در  مدنــی 
زندانــی بــودن پارکــس بــه عنــوان یــک قربانــی 
تبعیــض نــژادی، بــه کینــگ ایــن امــکان را داد 
ــکا را بســیج  ــاران آمری ــی تب ــا جامعــه آفریقای ت
ــا حمــل و نقــل عمومــی مونتگمــری را  ــد ت کن
ــژادی در  ــری ن بایکــوت نمــوده و خواســتار براب

سیســتم حمــل ونقــل عمومــی شــوند.
ــه ای  ــک ســال بایکــوت، دادگاه منطق ــس از ی پ

ایالــت متحــده آمریــکا، در پرونــده »بــرودر علیه 
اتوبوس هــای  در  نــژادی  جداســازی  گیــل« 
مونتگمــری را منــع کــرد. بایکــوت اتوبوســرانی 
مونتگمــری ســبب خیــزش جنبشــی ملــی 
بــرای از بیــن بــردن تبعیــض نــژادی بــه 

ــد. ــگ ش ــر کین ــن لوت ــری مارتی رهب
ــی ۱۱ ســاله از ســال ۱۹۵۷  ــازه زمان ــک ب در ی
ــل  ــون مای ــش از ۶ میلی ــگ بی ــا ۱۹۶۸ کین ت
ــرد  ــخنرانی ک ــه س ــرده و ۲۵۰۰ مرتب ــفر ک س
و هــر کجــا کــه بی عدالتــی و تظاهــرات و 
ــن  ــگ در ای ــد. کین ــر می ش ــود ظاه ــراض ب اعت
مــدت ۵ کتــاب و چندیــن مقالــه منتشــر کــرد و 
تظاهــرات مختلــف و گســترده ای را در بیرمنــگام 
و آالبامــا رهبــری کــرد کــه توجــه همــه دنیــا را 

بــه خــود جلــب کــرد. 
قوانیــن  لغــو  از موفقیــت در  پــس  کینــگ 
ــال  ــه دنب ــری، ب ــژادی در مونتگم ــازی ن جداس
تشــکیل ســازمان فراگیــری بــود کــه بــه مســاله 
جداســازی نــژادی در ســایر ایــاالت آمریــکا نیــز 
ــن  ــصت ت ــگ ش ــال ۱۹۵۷ کین ــردازد. در س بپ
ــکا را  ــاهای آمری ــت کلیس ــران سیاه پوس از رهب
ــرای  ــتری را ب ــارزات بیش ــا مب ــرد ت ــوت ک دع
ــث  ــه بح ــژادی ب ــازی ن ــردن جداس ــن ب از بی
بگذارنــد. در جریــان ایــن مذاکــرات »کنفرانــس 
رهبــری مســیحی های جنــوب« خلــق شــد 
کــه کینــگ رهبــری آن را تــا زمــان مرگــش در 

ــت. ــده داش ــه عه ــال ۱۹۶۸ ب س
در مــارس ۱۹۶۳ کینــگ و »کنفرانــس رهبــری 
ــان  ــرای پای ــارزه ای ب مســیحی های جنــوب« مب
آالبامــا  بیرمنــگام  در  جداســازی  بــه  دادن 
ســازمان دادنــد. کینــگ بــه خاطــر همیــن 
فعالیت هــا دســتگیر و بــه زنــدان منتقــل شــده 
ــا عنــوان »نامــه ای  ــود، متــن معــروف خــود ب ب
ــد  ــگام« را نوشــت و در آن تاکی ــدان بیرمن از زن
کنش هــای  بــدون  نمی تــوان  کــه  کــرد 
مســتقیم و در عیــن حــال بی بهــره از خشــونت 

ــت.  ــت یاف ــی دس ــی واقع ــوق مدن ــه حق ب
فعالیت هایــش  خاتمــه  از  پــس  کینــگ 

بــرای  برنامه ریــزی  مشــغول  بیرمنــگام  در 
تظاهــرات بزرگــی در واشــنگتن بــرای اشــتغال و 
آزادی شــد. ۲۵۰ هــزار نفــر در ایــن راهپیمایــی 
ــزار  ــن برگ ــود لینکل ــای یادب ــل بن ــه در مقاب ک
شــد، شــرکت کردنــد و در آن کینــگ ســخنرانی 
ــی  ــوان »رویای ــا عن ــود ب ــروف و تاریخــی خ مع
ــی  ــت »رویای ــرده و در آن گف ــراد ک دارم« را ای
ــد  ــا خواه ــه پ ــت ب ــن مملک ــه روزی ای دارم ک
ــر مبنــای اعتقــادات واقعــی خــود  خواســت و ب
ــی  ــق را بدیه ــن حقای ــا ای ــت. م ــد زیس خواه
می دانیــم کــه همــه مــردم یکســان خلــق 
شــده اند. اکنــون زمــان آن اســت کــه مملکــت 
خــود را از شــن های روان بی عدالتــی نــژادی 
اســتوار  بــه صخره هــای  و  بکشــیم  بیــرون 
ــه  ــت ک ــان آن اس ــون زم ــم. اکن ــرادری ببری ب
ــه  ــرای هم ــی ب ــورت واقعیت ــه ص ــت را ب عدال

ــم«. ــدا در بیاوری ــدان خ فرزن
ــد  ــث ش ــگ باع ــر کین ــن لوت ــارزات مارتی مب
ــی در  ــا قوانیــن مهمــی در مــورد حقــوق مدن ت
ــن  ــه مهم تری ــردد. از جمل ــب گ ــکا تصوی آمری
ــال ۱۹۶۴ و  ــی در س ــوق مدن ــون حق ــا، قان آنه
قانــون حــق رای ملــی در ســال ۱۹۶۵ بــود کــه 
عمــال بــه جداســازی نــژادی در ایــاالت متحــده 

ــه داد.  ــکا خاتم آمری
ــود  ــارزات خ ــول مب ــگ در ط ــن لوترکین مارتی
بیــش از بیســت بــار دســتگیر شــد، پنــج 
مــدرک افتخــاری کســب 
ــم  ــه تای کــرد و توســط مجل
ــال  ــرد س ــال ۱۹۶۳ م در س
نامیــده شــد. وی جوان تریــن 
بــود کــه جایــزه  فــردی 
دریافــت  را  نوبــل  صلــح 

ــرد.  ک
مارتیــن لوتــر کینــگ، در 
ــی  ــل ۱۹۶۸، در حال ۴ آوری
کــه در بالکــن اتاقــش در 
ــی  ــس تنس ــی در ممفی هتل
ایســتاده و خــود را بــرای 
تظاهــرات  یــک  رهبــری 
کارگــران  از  حمایــت  در 
بخــش  سیاه پوســت 
بهداشــت آمــاده می کــرد، 

ــد. ــرور ش ت
• جنبشضدآپارتاید

آفریقایجنوبی
از قــرن هفدهــم و بــا شــروع اســتعمار آفریقــای 
را  خــود  آنهــا  هلندی هــا،  توســط  جنوبــی 
نــژاد برتــر شــناخته و بــا افزایــش قــدرت 
سفیدپوســتان، بومیــان را عمــال کنارگذاشــتند. 
ــروزی حــزب ناسیونالیســت در ســال ۱۹۴۸  پی
تشــکیل  سفیدپوســتان  را  آن  تمامــی  کــه 
ــازه ای در ســرکوب ســیاهان  ــد فصــل ت می دادن
در تاریــخ آفریقــای جنوبــی گشــود. رهبــر ایــن 
ــروزی  ــس از پی ــود پ ــخنرانی خ ــزب در س ح
ــژاد  ــری ن ــظ برت ــا حف ــعار م ــت: »ش ــا گف علن
ســفید در آینــده اســت و حتــی اگــر الزم باشــد 

اســتفاده می کنیــم«. از زور 

دیگری ستیزی
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قوانیــن آپارتایــد جدیــد از طریــق تقســیم بندی 
نــژادی آفریقــای جنوبــی ماننــد برتــری نــژاد ســفید 
ــکان داشــت  ــه ام ــا ک ــا آن ج ــرد و ت ــظ می ک را حف
نژادهــای مختلــف را از هــم جــدا می کــرد. غیــر 
ــر  ــروم و فقی ــق مح ــه زور در مناط ــتان ب سفیدپوس
ــازه  ــافرت اج ــرای مس ــد ب ــده و بای ــکان داده ش اس
ــارکت  ــق رای دادن و مش ــد. از ح ــت می کردن دریاف
ــروم  ــز مح ــتان نی ــا سفیدپوس ــت و ازدواج ب در دول
ــن را هــم  ــک زمی ــوارد حــق تمل ــر م ــوده و در اکث ب

ــتند. نداش
ــل  ــی در مقاب ــای جنوب ــتان در آفریق ــر سفیدپوس غی
ــد  ــت کردن ــال مقاوم ــا س ــرای ده ه ــض ب ــن تبعی ای
ــد.  ــه وجــود بیاورن ــی ب ــر واقع ــی نتوانســتند تغیی ول
در حوادثــی ماننــد قتــل عــام شــارپ ویــل در ســال 
۱۹۶۰ و شــورش ســووتو در ۱۹۷۶ دولــت بــه شــدت 

ــرد. ــن را ســرکوب ک معترضی
مانــدال کــه در آغــاز فعالیت هــای خــود طرفــدار 
ــامبر  ــود در ۵ دس ــالمت آمیز ب ــی مس ــارزه عموم مب
۱۹۵۶ بــه همــراه ۱۵۰ تــن دیگــر دســتگیر بــه 
ــتانش  ــدال و دوس ــه مان ــم شــد. محاکم ــت مته خیان
ــه  ــا ۱۹۶۱ ادام ــود ت ــده ب ــروع ش ــه از ۱۹۵۶ ش ک

ــدند. ــه ش ــان تبرئ ــی آن ــرانجام همگ ــت و س یاف
ــه  ــت« ب ــزه مل ــری »نی ــدال رهب ــال ۱۹۶۱مان در س
ــه  ــا را ب ــی آفریق ــره مل ــی کنگ ــاخه نظام ــوان ش عن
عهــده گرفــت. او مبــارزات خرابــکاری علیــه اهــداف 
ــن  ــی تدوی ــری و طرح های ــی را رهب ــی و دولت نظام
ــه  ــت ب ــکاری نتوانس ــه خراب ــی ک ــا در صورت ــرد ت ک
ــه جنــگ چریکــی متوســل  آپارتایــد خاتمــه دهــد ب

شــود.
ــار دیگــر دســتگیر و در دژ  ــدال ب در ۵ اوت ۱۹۶۲مان
ژوهانســبورگ زندانــی شــد. ســه روز بعــد، در حضــور 
ــاب  ــری اعتص ــه رهب ــم ب ــدال در دادگاه وی مته مان
کارگــران در ســال ۱۹۶۱ و تــرک غیرقانونــی کشــور 
ــال  ــج س ــه پن ــدال ب ــر ۱۹۶۲، مان ــد. در ۲۵ اکتب ش
ــن  ــد در ۱۱ ژوئ ــال بع ــد. دو س ــوم ش ــدان محک زن
ــا  ــی آفریق ــره مل ــرکت در کنگ ــام ش ــه اته ۱۹۶۴ ب

ــرای وی حکــم دیگــری صــادر شــد. ب
آپارتایــد  ضــد  جنبــش  بعــد،  ســال های  طــی 
ــدی  ــای جدی ــه و روش ه ــتری یافت ــتردگی بیش گس
بــرای مبــارزه بــا دولــت نژادپرســت آفریقــای جنوبــی 

ــد  در پیــش گرفــت. پیــام اصلــی جنبــش ضدآپارتای
ایــن بــود کــه آپارتایــد بایــد پایــان یابــد و ســیاهان 
ــت  ــود دس ــوق خ ــه حق ــد ب ــی بای ــای جنوب آفریق

ــد. یابن
ــای  ــت آفریق ــت سفیدپوس ــت اقلی ــش می بایس  جنب
ــدار  ــد پای ــه آپارتای ــرد ک ــد می ک ــی را متقاع جنوب
ــه  ــود را ب ــدرت خ ــا ق ــن کار، آنه ــرای ای ــت. ب نیس
بــدون  »نافرمانــی«  طریــق  از  اکثریــت  عنــوان 
خشــونت و عــدم همــکاری بــا رژیــم، اعمــال کردنــد. 
آنهــا از قــدرت اقتصــادی خــود بــرای بایکــوت 
نیــز  و  مصرف کننــده  تحریــم  اجاره بهــا،  کــردن 
ــز  ــتان و نی ــب و کار سفیدپوس ــردن کس ــوت ک بایک
ــتند  ــکاری داش ــم هم ــا رژی ــه ب ــت هایی ک سیاه پوس

ــد. ــتفاده کردن اس
ــت  ــز ممانع ــران و نی ــجویان و کارگ ــاب دانش  اعتص
از کار، از جملــه روش هــای دیگــر بــود. بایکــوت 
ــرا  ــود؛ زی ــری ب ــیار موث ــک بس ــده، تاکتی مصرف کنن
ایــن تاکتیــک، سفیدپوســتان دارای کســب و کار را با 
سیاســت های دولــت پیونــد مــی داد و آنهــا کــه زیــان 
ــا  ــتند ت ــت را تحــت فشــار می گذاش ــد، دول می دیدن

ــد. ــر ده ــود را تغیی ــت های خ سیاس
نلســون مانــدال بــه عنــوان یکــی از بارزتریــن رهبــران 
ــی در جلســه  ــد آفریقــای جنوب جنبــش ضــد آپارتای
ــام  ــه اته ــا ب ــی پرتوری ــوان عال محاکمــه خــود در دی
خرابــکاری، اتهامــات خــود از جملــه خرابــکاری 
مســلحانه را پذیرفــت، هــر چنــد بــا اتهــام »تحریــک 
بیگانــگان بــرای حملــه بــه آفریقــای جنوبــی« 

ــرد.  ــت ک مخالف
وی ســخنرانی خــود را در دادگاه با ایــن عبارت خاتمه 
بخشــید کــه »در طــول زندگــی ام خــود را وقــف مردم 
ــا اســتیالی سفیدپوســتان مبــارزه  آفریقــا کــرده ام. ب
کــرده ام و بــا اســتیالی ســیاهان نیــز مبــارزه کــرده ام. 
بــه دنبــال آرمــان جامعــه ای آزاد و دموکراتیــک بــودم 
کــه همــه بتواننــد در آن در تــوازن و بــا فرصت هایــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــان م ــن آرم ــد. ای ــی کنن ــر زندگ براب
امیــدوارم بــا آن زندگــی کــرده و بــدان دســت یابــم؛ 
ــان  ــن آرم ــرای ای ــاده ام ب ــد آم ــاز باش ــر نی ــا اگ ام

بمیــرم«.
مانــدال در ایــن دادگاه بــه حبــس  ابــد محکــوم 
ــدان روبــن منتقــل شــد. وی کــه ۲۷  ــه زن شــده و ب

ــپری  ــدان س ــال ۱۹۹۰ در زن ــا س ــدی را ت ــال بع س
کــرد، هجــده ســال از ایــن مــدت را در زنــدان روبــن 
ــود  ــه خ ــن دوره زندگی نام ــرده و در همی ــپری ک س

ــت ــوار آزادی« را نوش ــوان »راه دش ــا عن ب
ســال  در  زنــدان  از  آزادی  از  پــس  مانــدال   .
گرفــت  پیــش  در  را  صلح طلبــی  ۱۹۹۰سیاســت 
ــای  ــال آفریق ــهیل انتق ــه تس ــر ب ــر منج ــن ام و ای
جنوبــی بــه ســمت گونــه ای از دموکراســی  شــد کــه 

نماینــده تمامــی اقشــار مــردم باشــد.
ــم آفریقــای  ــر رژی ــی ب ــی و داخل فشــارهای بین الملل
ــه ایــن نتیجــه رســاند کــه  ــی نهایتــا آنهــا را ب جنوب
ــای  ــد آفریق ــور جدی ــوان رییس جمه ــه عن ــرک ب کل
ــان  ــه »زم ــد ک ــراف کن ــی در ســال ۱۹۸۹ اعت جنوب
مذاکــره فــرا رســیده اســت«. مانــدال یــک ســال بعــد 

آزاد و قوانیــن آپارتایــد ملغــی شــد. 
پــس از مذاکراتــی طوالنــی، انتخابات در ســال ۱۹۹۴ 
برگــزار شــد و مانــدال بــه عنــوان رییس جمهــور 
آفریقــای جنوبــی جدیــد، انتخــاب شــد. کشــور 
ــرای  ــد و ب ــی درآم ــی پارلمان ــورت دموکراس ــه ص ب
مــدت پنــج ســال، تمــام احــزاب اصلــی سیاســی در 

ــتند.  ــده داش ــی نماین ــت دوره انتقال حکوم
مانــدال تــا ســال ۱۹۹۹ بــرای یــک دوره پنــج ســاله 
ریاســت جمهــوری در آفریقــای جنوبــی را در اختیــار 
ــارج  ــت خ ــه سیاس ــس از آن از صحن ــا پ ــت ام داش
ــالم  ــدال اع ــد، مان ــال آپارتای ــا س ــس از ده ه ــد. پ ش
کــرد »هرگــز ایــن ســرزمین زیبــا دیگــر تجربــه تلــخ 
ــر را  ــروه دیگ ــط گ ــردم توس ــی از م ــرکوب گروه س

ــه نخواهــد کــرد«. تجرب
ــه  ــال ۲۰۰۴ ب ــه در س ــس از اینک ــدال پ ــون مان نلس
خاطــر ســرطان پروســتات تحــت عمــل جراحــی قرار 
ــی و  ــای عموم ــه از فعالیت ه ــرد ک ــالم ک ــت اع گرف
ــال ۲۰۱۳  ــد. وی در س ــری می کن ــی کناره گی سیاس
بــه علــت کهولــت ســن و ابتــال بــه عفونــت ریــه در 

۹۵ ســالگی درگذشــت.
»ژاکــوب زومــا« رئیــس جمهــور آفریقــای جنوبــی بــا 

اعــالم خبــر درگذشــت مانــدال گفــت:
در  و  اســتراحت می کنــد  االن  مانــدال  »نلســون   
ــود  ــد خ ــن فرزن ــا بزرگ تری ــت م ــت. مل ــش اس آرام
ــدر را از  ــک پ ــا ی ــردم م ــت. م ــت داده اس را از دس

ــد«. ــت داده ان دس

نلسونماندال:
»درطولزندگیامخودراوقفمردمآفریقا

کردهام.بااستیالیسفیدپوستانمبارزه
کردهاموبااستیالیسیاهاننیزمبارزه
کردهام.بهدنبالآرمانجامعهایآزادو

دموکراتیکبودمکههمهبتواننددرآندر
توازنوبافرصتهاییبرابرزندگیکنند.این

آرمانمناستکهامیدوارمباآنزندگیکرده
وبداندستیابم؛امااگرنیازباشدآمادهام

برایاینآرمانبمیرم«.

دیگری ستیزی
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ــی  ــواب م ــوال ج ــن س ــه ای ــت ب ــن یادداش در ای
دهــم کــه ســایر تبعیض هــا ماننــد تبعیــض 
ایــن  در  اثباتــا  و  نفیــا  اقتصــادی  و  مذهبــی 
یادداشــت مــورد بحــث نیســت . مبنــای بررســی 
و اظهــار نظــر مــن،  کتــاب مطالعــات اجتماعــی 
پایــه ســوم دبســتان تــا پایــان دوره اول متوســطه 
)پایــه ســوم تــا نهــم ( اســت. ایــن کتــاب مرتبــط 
ــته  ــن نوش ــوع ای ــه موض ــی ب ــاب درس ــن کت تری

اســت. 
ــتان در  ــوم دبس ــال س ــی از س ــث اجتماع مباح
ــون  ــی وارد مت ــات اجتماع ــاب مطالع ــب کت قال
ــاب مطالعــات اجتماعــی  درســی می شــود. در کت
ســال ســوم دبســتان مباحــث روی خانــواده،  
مدرســه و از خانــه تــا مدرســه متمرکــز اســت و از 
مفاهیــم انتزاعی تــر ماننــد کشــور و ملــت بحثــی 

ــده اســت. ــان نیام ــه می ب
ــا آن  ــط ب ــم مرتب ــور و مفاهی ــت و کش ــث مل بح
از ســال چهــارم ابتدایــی وارد کتــاب درســی 
دانــش آمــوزان مــی شــود. عنــوان فصــل ۶ کتــاب 
مطالعــات اجتماعــی ســال چهــارم دبســتان »مــا 
ــوان و در  ــن عن ــر ای ــت. زی ــتیم« اس ــی هس ایران
ــی از  ــر بزرگ ــن فصــل،  تصوی ــن صفحــه ای اولی

پرچــم ایــران دیــده مــی شــود کــه توســط 
ــه  ــک مدرس ــاط ی ــوز در حی ــش آم ــران دان دخت

تصویــری  پرچــم  زیــر  می شــود.  برافراشــته 
ــه رنــگ پرچــم ســه  کوچک تــر از نقشــه ایــران ب
رنــگ دیــده می شــود کــه چهــار مــرد و چهــار زن 
ــی  ــا لباســهای محل در جاهــای متفــاوت نقشــه ب
اســتان های  ســاکن  هموطنــان  ایســتاده اند. 
آذربایجــان،  کردســتان، سیســتان و بلوچســتان، 
محلــی  لباس هــای  بــا  مازنــدران  و  گلســتان 
ایــن مناطــق روی نقشــه ایســتاده اند. کمــی 
ــد  ــران مانن ــردم ای ــه  »م ــم ک ــر می خوانی پایین ت
ــه  ــزرگ ب ــه ای ب ــواده در خان ــک خان ــای ی اعض
ــن  ــام ای ــد. ن ــی می کنن ــران زندگ ــور ای ــام کش ن
ــران اســت.  در ادامــه ی  ــزرگ ملــت ای ــواده ب خان
متــن، قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، 
پرچــم ســه رنــگ ایــران بــا آرم اهلل، ســرود ملــی 
)ســر زد از افــق مهــر خــاوران ...(، تقویــم هجــری 
ــان و  ــا زب ــوروز و نهایت ــه ن ــاره ب ــا اش ــی ب شمس
خــط رســمی بــه عنــوان »نشــانه هــای مشــترک 
ملــت ایــران« نــام بــرده شــده اســت. مباحــث این 
فصــل از کتــاب،  پایــه ای اســت کــه نــگاه آمــوزش 
و پــرورش جمهــوری اســالمی را بــه مقولــه ملــت 
ــر  ــران ب ــت ای ــگاه مل ــن ن ــد. در ای ــان می ده نش
ــوم  ــر مفه ــف نشــده اســت. ب ــژاد، تعری ــاس ن اس
ــد  ــف تاکی ــوام مختل ــکل از اق ــه متش ــت یگان مل

شــده اســت. 

عنــوان فصــل دو کتــاب مطالعــات اجتماعی ســال 
ــن  ــت. در ای ــا« اس ــرزمین م ــتان س ــم دبس پنج
فصــل ایــن ســوال مطــرح شــده کــه کــه افزایــش 
ــی دارد ؟  ــه خوبی های ــا چ ــور م ــت در کش جمعی
ــر  ــه اگ ــر شــده: اول اینک ــل ذک در پاســخ دو دلی
تعــداد جوانــان زیــاد باشــد نیــروی کار زیــاد مــی 
شــود و کشــور مــا پیشــرفت می کنــد. دوم اینکــه 
اگــر جمعیــت زیــاد باشــد نیــروی بیشــتری بــرای 
ــه  ــد ب ــات بع ــم. در صفح ــور داری ــاع از کش دف
پدیــده مهاجــرت جمعیــت می پــردازد و عواملــی 
ماننــد جنــگ، خشکســالی و کمبــود درآمــد را بــه 
ــتر،  ــد بیش ــت و درآم ــده جمعی ــوان دور کنن عن
ــه  دانشــگاه، بیمارســتان و شــغل های بیشــتر را ب
ــرد.  ــام می ب ــت ن ــذب جمعی ــل ج ــوان عوام عن
نکتــه مهــم دیگــر ایــن درس ارائــه نمــودار 
پراکندگــی صنایــع مصرفــی ایــران اســت. در ایــن 
ــب  ــه ترتی ــران ب ــی ای ــتان های صنعت ــودار اس نم
عبارتنــد از : تهــران، اصفهــان، خراســان رضــوی، 
البــرز، قزویــن، مرکــزی، آذربایجــان شــرقی، 
گیــالن، خوزســتان و اســتان های ایــالم، خراســان 
شــمالی، خراســان جنوبــی، کردســتان و سیســتان 
ــران  ــی ای ــر صنعت ــتان های کمت ــتان اس و بلوچس
هســتند. فاصلــه بیــن ایــن اســتان ها زیــاد و 
ــا توســعه  ــوازن اســت. ام ــر مت نشــانه توســعه غی
ــق  ــی منطب ــی قوم ــوط جدای ــر خط ــی ب نیافتگ

نیســت.
ــم در  ــی کالس شش ــات اجتماع ــل ۱۵ مطالع فص
بــاره انــواع لباس اســت. در زیــر عنــوان لباس های 
محلــی،  تصاویــری از مــردان کــرد و بلــوچ و عرب 
و ترکمــن و تصویــر دو زن شــمالی )قاســم آبادی ( 
دیــده می شــود. در اینجــا می خوانیــم : »درکشــور 
پهنــاور مــا اقــوام مختلفــی ماننــد فــارس، تــرک، 
ــد.  ــی می کنن ــوچ و...زندگ ــرد، بل ــک، ک ــر، گیل ل
ــه  ــوص ب ــای مخص ــوام لباس ه ــن اق ــک ازای هری
ــیار  ــی بس ــوام ایران ــای اق ــد. لباس ه ــود دارن خ
ــتر  ــته بیش ــا در گذش ــن لباس ه ــت. ای ــا اس زیب
مــورد اســتفاده قــرار می گرفتــه اســت، بــه طــوری 
ــاس  ــکل لب ــس از روی ش ــر ک ــم ه ــه در قدی ک
فــرد دیگــر می توانســت حــدس بزنــد کــه او اهــل 
کــدام منطقــه ی ایــران اســت. امــروزه لباس هــای 
ــاص  ــن های خ ــا جش ــم ی ــب درمراس ــی اغل محل
بــه  ســری  روزی  اگــر  می شــوند.  پوشــیده 
ــا  ــد، در آنج ــی بزنی ــردم شناس ــوزه ی م ــک م ی
ــاهده  ــی را مش ــای محل ــواع لباس ه ــد ان می توانی
ــب  ــی مطل ــای نگارش ــته از ایراده ــد.« گذش کنی
بــاال، نویســنده متــن، گویــی در نــگارش جمــالت 
فــوق فقــط بــه دانــش آمــوزان شــهرهای بــزرگ 

نژادپرستیوقومگرایی
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ــه بســیاری  ــته اســت و نمی دانســته ک ــر داش نظ
ــوزان مناطــق روســتایی و عشــایری  ــش آم از دان

ــا  ــن لباس ه ــان ای ــا بستگانش ــود و ی خ
ــی  ــاس محل ــدن لب ــرای دی ــند و ب را می پوش
نیــازی بــه رفتــن مــوزه ندارنــد. ایــن نــگاه در 
ــود  ــه وج ــی همیش ــای درس ــف کتاب ه تالی
داشــته و از نــوع نــگاه شــهری متمــدن 
بــه روســتایی عقــب مانــده اســت،  امــا 
برتــری  و  نژادپرســتانه  نــگاه  ویژگی هــای 

ــدارد. ــی ن قوم
تنــوع لبــاس و آداب و رســوم و موســیقی 
ــت  ــت اس ــک مزی ــی ی ــوام ایران ــان اق در می
و نبایــد بــه ایــن تنــوع نــگاه مــوزه ای و 
ــن  ــا و ای ــن لباس ه ــت. ای ــگری داش گردش
گویش هــا  و  لهجه هــا  و  رســوم  و  آداب 
ــا اســت. نگاهــی  ــی م بخشــی از ســرمایه مل
ــده ای  ــد پدی ــا ح ــی را ت ــاس محل ــه لب ک
ــث  ــد باع ــل می ده ــوزه ای تقلی ــی و م تفنن
تقویــت نگاهــی می شــود کــه از تفــاوت 
ــد  ــا ح ــی را ت ــت قوم ــش، هوی ــاس و گوی لب
ــد.  ــا می ده ــی ارتق ــد ایران ــی و ض ــت مل هوی
ــم،  ــه هفت ــات اجتماعــی پای ــاب مطالع در کت
ــی  ــث تاریخ ــه مباح ــم ب ــم و ده ــل نه فص
ــا  ــث م ــه بح ــه ب ــه ک ــاص دارد . آنچ اختص
مربــوط اســت در ایــن قســمت تاریــخ ایــران 
از ۷ هزارســال پیــش بــه طــور اجمالــی 
تمدن هــای  بــه  اســت.  شــده  بررســی 
ــدن  ــوخته، تم ــد شهرس ــالم مانن ــل از اس قب
شــده  اشــاره  جیرفــت  تمــدن  ایــالم، 
ــری  ــکل گی ــه ش ــم ب ــل ده ــت. در فص اس
ــه  ــران پرداخت ــزرگ در ای ــای ب امپراتوری ه
ــران،  ــه ای ــا ب ــدن آریایی ه ــت. آم ــده اس ش
تشــکیل امپراتــوری مــاد، تشــکیل امپراتــوری 
قدرتمنــد هخامنشــیان، ســلوکیان حکومتــی 
بیگانــه، اشــکانیان و بیــرون رانــدن بیگانــگان، 
ایرانیــان  امپراتــوری  آخریــن  ساســانیان 
پرداختــه شــده اســت. در ایــن بخــش از تــاب 
ــورش،  ــر ک ــوق بش ــور حق ــری از منش تصاوی
ســنگ نــگاره داریــوش در بیســتون،  ســنگ 
ــر والریــن  ــگاره پیــروزی شــاپور ساســانی ب ن
ــای  ــتم، خرابه ه ــش رس ــور روم در نق امپرات
از  نقشــه هایی  بــا  همــراه  کســرا،  طــاق 
دیــده  ایرانــی  وســیع  امپراتوری هــای 
ــود  ــی ش ــه م ــل گفت ــن فص ــود.در ای می ش
ــات  ــال و اقدام ــرح ح ــط ش ــان فق : »مورخ
شــاهان و جنگهــای حاکمــان را مطالعــه 
ــی و  ــاع اجتماع ــه اوض ــه ب ــد،  بلک نمی کنن
اقتصــادی، یعنــی زندگــی مــردم و چگونگــی 
ــد.« در  ــه می کنن ــز توج ــان نی ــت آن معیش
ــن  ــی در ای ــالف طبقات ــش از اخت ــن بخ ای
ــگر  ــرد کفش ــت م ــده و حکای ــاد ش دوره انتق
و خســرو انوشــیروان بــه عنــوان ســندی 

ــاهنامه  ــل از ش ــه نق ــی ب ــالف طبقات از اخت
ــت.  ــده اس ــته ش ــی نوش فردوس

ایــرادی کــه بــه ایــن کتاب هــا می تــوان 
گرفــت حجــم زیــاد کتــاب و اطالعــات 
ــی اســت کــه در متــن آمــده و دانــش  فراوان
آمــوزان مجبــور بــه حفــظ کــردن ایــن 
ــا وجــود محتــوای قابــل  مطالــب هســتند . ب
قبــول کتاب هــای مطالعــات اجتماعــی، ایــن 
کتاب هــا از نامحبوب تریــن کتاب هــا نــزد 

ــتند.  ــوزان هس ــش آم دان
پایــه  اجتماعــی  مطالعــات  حجــم  مثــال 
در  اســت.  صفحــه   ۲۰۰ حــدود  هفتــم 
ــتم  ــال هش ــی س ــات اجتماع ــاب مطالع کت
ــژاد و  ــث ن ــا بح ــط ب ــی مرتب ــب مهم مطل
ــات  ــاب مطالع ــا در کت ــده ام . ام ــت ندی قومی
اجتماعــی کالس نهــم در فصــل نهــم بــا 
ــاره  عنــوان فرهنــگ و هویــت، مباحثــی در ب
هویــت مطــرح شــده کــه بــاز هــم نشــانه ای 
از نژادپرســتی و قــوم گرایــی نــدارد. در بحــث 
هویــت زیــر عنــوان هویــت ملــی، مهم تریــن 
ــا  ــا آن ه ــه ب ــی ک ــه ایران ــای جامع ویژگی ه
ــن ترتیــب دســته  ــه ای شــناخته می شــویم ب

ــت: ــرده اس ــدی ک بن
 »مــا در ســرزمین ایــران زندگــی می کنیــم، 
مــا مســلمانیم، مــا تاریــخ طوالنــی و میــراث 
ــا  ــترک م ــان مش ــم، زب ــی داری ــی غن فرهنگ
ــر  ــالمی نمایانگ ــب اس ــت، انقال ــی اس فارس
ــن  ــت.« ممک ــه ماس ــای واالی جامع آرمان ه
اســت کســانی بــا یــک یــا چنــد مولفــه ایــن 
ــند.  ــف باش ــا مخال ــق ی ــدی مواف ــورت بن ص
امــا مســاله ایــن اســت کــه حداقــل در کتــاب 
مطالعــات اجتماعــی پایــه ســوم تــا پایــه نهــم 
کــه بــا موضــوع ایــن نوشــته مرتبــط اســت، 
اثــری از عقایــد نژادپرســتانه و تبعیــض هــای 

قومــی دیــده نمــی شــود.
اگــر نژادپرســتی را تفکــر برتــر دانســتن 
یــک نــژاد بــر نژاد)هــای( دیگــر بدانیــم 
ــن  ــاس چنی ــر اس ــا ب ــی م ــای درس کتاب ه
در  اصــوال  نشــده اند.  نوشــته  نظریــه ای 
جامعــه ایــران زمینــه ای بــرای بــروز تفکــرات 
نژادپرســتانه وجــود نــدارد. بــه نظــر می رســد 
عقایــد نژادپرســتانه در ایران متاخــر و وارداتی 
ــان ایرانیســتی  ــکان اندیشــه های پ اســت. پی
ــد  ــایه مانن ــای همس ــمت ملت ه ــه س ــم ب ه
عرب هــا و ترک هــا اســت و از حــد الف و 
گزاف هــای گروه هــای ســرخورده سیاســی 

ــی رود.  ــر نم فرات
ــژاد  ــای ن ــوری ه ــه تئ ــه ب ــت ک ــا نیس بیج
پرســتانه و کنــت دوگوبینــو نویســنده، شــرق 
شــناس و دیپلمــات فرانســوی در تدویــن 
تئــوری برتــری نــژاد آریایــی اشــاره ای بکنــم. 
ــفیر  ــم س ــی ه ــم مدت ــرن نوزده او در اواســط ق

ــود  ــود. گوبینــو معتقــد ب فرانســه در ایــران ب
کــه درآغــاز شاهنشــاهی ایــران را نــژاد 
آریایــی کــه مظهــر نجابــت و دلیــری و 
بی باکــی بــوده اســت، تشــکیل داده و ســپس 
ــد  ــر مانن ــای دیگ ــا نژاده ــزش ب ــر آمی ــر اث ب
تورانیــان و تازیــان، بــه پســتی گراییــده 

ــت. اس
ــده  ــژاد منتخــب و گزی ــان را ن ــژاد ایرانی  او ن
قــوم آریــن می دانســت و کلیــه خصوصیاتــی 
را کــه بــرای یــک نــژاد قــوی و منتخــب را در 
قــوم ایرانــی مــی دیــد. بعدهــا فاشیســت های 
آلمــان بــه تئــوری هــای او بــال و پــر دادنــد 
ــانه ها را  ــن افس ــران ای ــم در ای ــده ای ه و ع

بــاور کردنــد.
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حقوق مــا- بحث نژادپرســتی و دیگرســتیزی 
ایــران و افتخــار بــه نــژاد آریایــی و  در 
و  کردهــا  عرب هــا،  دانســتن  پســت تر 
ــردن  ــت ک ــه و اهان ــاختن لطیف ــا، س بلوچ ه
ــینه یی  ــران پیش ــا در ای ــا و لره ــه ترک ه ب
طوالنــی دارد. بــه طــور کلــی تمــام آن هایــی 
ــر از  ــی غی ــه صورت ــی را ب ــان فارس ــه زب ک
مــردم تهــران در مکالمه هــای خــود بــه 
عــده ی  تمســخر  کار می برنــد، دســتاویز 
از  برتــر  زیــادی می شــوند کــه خــود را 
ــب  ــای نامناس ــد. برخورده ــران می دانن دیگ
ــی  ــران و کامنت های ــا افغان هــای ســاکن ای ب
ــورد  ــف در م ــایل مختل ــورد مس ــه در م ک
ــبکه های  ــر ش ــوک و دیگ ــا در فیس ب عرب ه
اجتماعــی ثبــت می شــود، همــه و همــه 
از  خاصــی  عــده ی  نژادپرســتی  بیان گــر 
ایرانیــان اســت. در بیش تــر مــوارد نیــز 
ــت  ــه دس ــرادی ک ــت اف ــده اس ــاهده ش مش
بــه نــژاد پرســتی و اهانــت بــه دیگــران 
ــد  ــاع می کنن ــود دف ــع خ ــد از مواض می زنن
ــق  ــان دادن عش ــرای نش ــی ب و آن را نمونه ی
ــر،  ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــان می دانن ــه وطن ش ب
ایــن دســته از افــراد نــه تنهــا از نــگاه خــود 

شــرمگین نیســتند، بلکــه آن را بــه مســاله ی 
ــه گمان شــان مقــدس اســت  ــه ب دیگــری ک
ــار  ــه رفت ــدد توجی ــد و در ص ــد می زنن پیون

خــود برمی آینــد.
مترجــم  و  نویســنده  آشــوری،  داریــوش 
در  او  فعالیت هــای  کــه  ایرانــی  معاصــر 
ــوم سیاســی، جامعه شناســی،  ــای عل زمینه ه
ــت  ــی اس ــفه و زبان شناس ــی، فلس ــد ادب نق
بــه جــای  فرهنــگ سیاســی  کتــاب  در 
واژه نژادپرســتی از واژه نژادگرایــی ســخن 
این گونــه  آن را  و  مــی آورد  میــان  بــه 
نظریــه ای  »نژادگرایــی  تعریــف می کنــد: 
ــر  ــای غی ــژاد و پدیده ه ــان ن ــه می ــت ک اس
ــان و  ــن، آداب، زب ــد دی ــی مانن زیست شناس
ــا را  ــی نژاده ــرده و برخ ــاد ک ــه ایج ... رابط
ــر از دیگــر نژادهــای بشــری می شــمارد.  برت
در ایــن نظریــه برتــری نــژادی مســتقل 
رشــد  اجتماعــی  و  محیطــی  شــرایط  از 
ــر برخــی  ــرده و دســت تقدی ــراد عمــل ک اف
ــر را  ــی دیگ ــر و برخ ــر را برت ــای بش نژاده
ــورت  ــن ص ــه همی ــت.« ب ــرده اس ــر ک کهت
اســت کــه برخــی تهرانی زاده هــا خــود را 
برتــر از فــردی می داننــد کــه در روســتاهای 

کردســتان بــه دنیــا آمــده اســت و یــا 
حکومــت بــا توجــه بــه هویــت شــیعی خــود، 
ســنی مذهبــان کــه مســلمان هــم هســتند را 
مــورد آزار و اذیــت قــرار می دهــد و همــواره 

ــد. ــاد می کن ــدی ی ــه ب ــان ب از یهودی
بــردن  کار  بــه  بــا  ایرانیــان  از  بســیاری 
دیگــر  از  برتــر  را  خــود  آریایــی،  واژه 
نژادهــا می داننــد و بــا اشــاره بــه تاریــخ 
دلیلــی  آریایــی،  ایرانیــان  چندهزارســاله 
ــرای پســت تر شــمردن بقیــه نژادهــا پیــدا  ب
کرده انــد. واژه آریــا بــرای نخســتین بــار 
ــه  ــالد در کتیب ــش از می در ســده ششــم پی
بیســتون داریــوش یکــم اســتفاده شــده 
ــن  ــگارش مت ــان ن ــه زب ــه اشــاره ب اســت، ک
ــام  ــه ن ــي ب ــال ۱۷۸۸ زبان شناس دارد. در س
ــان  ــباهت هایی می ــاهده ش ــا مش ــز«  ب » جون
زبان هــای یونانــی، التیــن، آلمانــی و هنــدی  
و سانســکریت- آنــان را از یــک ریشــه واحــد 
ــگ«  ــاس یون دانســت. در ســال ۱۸۱۳ »توم
 ایــن زبــان مــادر را زبــان » هنــد و اروپایــی« 
 نامیــد و در نهایــت » ماکــس مولــر«  آلمانــی 
ــان  ــن زب ــه ای در ســال ۱۸۶۱ اقوامــي کــه ب
ــد. ۱( ــی«  خوان ــد را »آریای ــخن می گفتن س

 آریایی گرایــی بــه بیــان دیگــر همــان برتــری 
ــوژی  ــده  ایدئول ــکل دهن ــی و ش ــژاد آریای ن
نازیســم اســت. امــا نــژاد آریایــی کــه هیتلــر 
و  سفیدپوســتان  می گفــت،  ســخن  آن  از 
ــه در  ــد ک ــی بودن ــا و موبورهای ــم آبی ه چش
ــل او  ــن دلی ــه همی ــد، ب ــاکن بودن ــا س اروپ
از آریایی هــای ســاکن ایــران و آن دســته 
کــه مــوی بــور نداشــتند بــه عنــوان پوســت 
ــا مســاله ای کــه در  ــرد. ام ــام ب ــا ن خرمایی ه
ــژاد آریایــی گــره خــورد،  ــه بحــث ن ــران ب ای
ــه تفاوت هــای ظاهــری ایرانیــان  ــا توجــه ب ب
ــی  ــان فارس ــث زب ــان، بح ــی و اروپایی آریای
ــان فارســی  ــن زب ــه بیــان دیگــر، ای اســت. ب
اســت کــه جــای خــود را بــه اهمیــت خــون 

ــت. و ژن داده اس
رضــا خــان پهلــوی و محمدرضــا پهلــوی در 
ایــران، بیــش از هــر پادشــاه دیگــری ســعی 
ــن  ــی داشــتند. ای در ثبــت کــردن واژه آریای
ــراث  ــر می ــه ب ــدی ک ــا تاکی ــر ب ــدر و پس پ
ایــران باســتان داشــتند، باعــث بــروز و رشــد 
ناسیونالیســم در ایــران شــدند. بــرای نمونــه 
در اســاس نامه »حــزب تجــدد« بــا صراحــت 
ــان فارســی  ــر گســترش زب ــر ب هرچــه تمام ت
سراســر  در  اقلیت هــا  زبــان  جــای  بــه 
ــریه  ــا در »نش ــود و ی ــده ب ــد ش ــران تأکی ای
کاوه« کــه در ســال های ۱۳۰۳- ۱۲۹۵ در 
ــری از  ــا تأثیرپذی ــد ب ــر می ش ــن منتش برلی
ــغ  ــه تبلی ــی ب ــک آلمان ــم رمانتی ناسیونالیس
ــی،  ــت مل ــی و نمــاد هوی ــص آریای ــژاد خال ن

ناسیونالیسمپهلویوریشههایدیگرستیزیدرایران
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ایننظریهبرترینژادیمستقلازشرایطمحیطیواجتماعیرشدافرادعملکردهو

دستتقدیربرخینژادهایبشررابرتروبرخیدیگرراکهترکردهاست.

دیگری ستیزی



25 دسامبر2015/آذر1395

ــد. ۲(   ــه می ش ــی پرداخت ــان فارس ــی زب یعن
ــان«  ــون کاتوزی ــته »همای ــاس نوش ــر اس ب
در کتــاب »دولــت و جامعــه در ایــران«، 
پهلــوی  دوران ســلطنت  در  ناسیونالیســم 
قــوم  ایــران  ملــت  کــه  بــود  معتقــد 
ــدی دارد.  ــان واح ــه زب ــت ک ــتی اس یک دس
در حقیقــت ایــن نــوع از ناسیونالیســم کــه در 
ایــران شــکل گرفتــه بــود، ضــد عــرب و ترک 
ــکل گیری،  ــاز ش ــه در آغ ــر ک ــن ام ــود. ای ب
بــه  تدریــج  بــه  بــود،  نخبــگان  خــاص 
ــه  ــد و از جمل ــل ش ــی تبدی ــی عموم فرهنگ
پیامدهــای ایــن نــوع طــرز فکــر را می تــوان 
ــض  ــی، تبعی ــای غیرفارس ــا زبان ه ــارزه ب مب
اقتصــادی و اجتماعــی علیــه اســتان های 
غیرفارســی زبــان و ســرکوب آن هــا در دوران 

ــت.  ــوی دانس پهل
امــا پــس از گــذار از دوران پهلــوی و در 
ــوام و  ــال ۵۷ اق ــالب س ــروزی انق ــل پی اوای
ــتند نفســی  ملت هــای غیــر فــارس توانس
بکشــند و بــه نوعــی بیش تــر از زمــان پهلــوی 
بــه فعالیــت بپردازنــد کــه نتیجــه آن را 

قانــون   ۱۵ اصــل  می تــوان 
اساســی دانســت کــه اســتفاده 
و  محلــی  »زبان هــای  از 
و  مطبوعــات  در  قومــی« 
تدریــس  حــق  و  رســانه ها 
در  را  زبان هــا  آن  ادبیــات 
مــدارس مناطــق غیــر فــارس 
می شــناخت.  رســمیت  بــه 
امــا پــس از چنــدی، حکومــت 
ــف  ــا ســرکوب احــزاب مختل ب
ماننــد  ایــران  در  فعــال  و 
آذربایجــان،  کردســتان، 
دیگــر  بــار   ... و  خوزســتان 
نشــان داد کــه عمــل بــه اصــل 
۱۵ قانــون اساســی بــه دســت 

ــت  ــت و وضعی ــده اس ــپرده ش ــی س فراموش
ــا  ــی ب ــارس، تفاوت ــای غیرف ــوام و ملت ه اق

ــت.  ــرده اس ــش نک پی
ــوی  ــی از س ــژاد آریای ــی از ن ــار حرف ــن ب ای
ــا  ــه آن ه ــد بلک ــان نمی آم ــه می ــت ب حکوم
در صــدد نشــان دادن امــت و ملــت ایرانــی-

ــیعه در آن  ــب ش ــه مذه ــد ک ــالمی بودن اس
ــان  ــود و زب ــده ب ــت ش ــش تقوی ــش از پی بی
ــه  ــی، بلک ــان مل ــوان زب ــه عن ــه ب فارســی، ن
ــان رســمی شــناخته می شــد.  ــه عنــوان زب ب
ــران از  ــور ای ــه کش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
تنــوع زبانــی زیــادی برخــوردار اســت و 
ســرکوب کــردن افــرادی کــه در پــی احقــاق 
حقــوق خــود، بــرای آمــوزش بــه زبــان 
مــادری خــود هســتند، از مــوارد نقــض 
ــای  ــد. در دنی ــه شــمار می آی ــوق بشــر ب حق
ــدت  ــه وح ــت ک ــی اس ــر کس ــی کم ت کنون

ملــی را بــا وجــود زبان هــای مختلــف در 
کشــور در خطــر ببینــد و بــه بهانــه از دســت 
ــای  ــی، زبان ه ــدت مل ــاع از وح ــن و دف نرفت
ــه آن زبان هــا ســخن  دیگــر و افــرادی کــه ب
ــا، از  ــران، ام ــد. ای ــد را ســرکوب کن می گوین
دســته کشــورهایی اســت کــه هم چنــان بــه 

ایــن ســرکوب ها ادامــه می دهــد.
ــا  ــه زبان ه ــتن ب ــرام نگذاش ــاله احت ــا مس ام
و نژادهــا و اقــوام و ملت هــای دیگــر کــه 
ــص  ــا مخت ــد، تنه ــی می کنن ــران زندگ در ای
ــران  ــردم ای ــی از م ــت. برخ ــت نیس حکوم
ــر  ــتانه را در ه ــای نژادپرس ــن رفتاره ــز ای نی
ــود  ــد از خ ــه دســت می آورن ــه ب ــی ک فرصت

بــروز می دهنــد.
 ایــن دســته از مــردم بیــش تــر بــر اســاس 
تاریخــی  کینه هــای  و  دشــمنی  ســابقه 
داشــته اند،  دیگــر  گروه هــای  بــا  کــه 
ــد و  ــا می زنن ــن رفتاره ــروز ای ــه ب ــت ب دس
ــر  ــه از نظ ــرادی ک ــه اف ــبت ب ــن نس هم چنی
ــری  ــا پیشــرفته نیســتند، احســاس برت آن ه
می کننــد. در ایــن مــورد می توانیــم بــه 

ــا عرب هــا پــس  رفتــار و برخــورد ایرانیــان ب
از حادثــه منــا و مســاله تعــرض بــه دو 
ــاره  ــده اش ــرودگاه ج ــی در ف ــوان ایران نوج
کنیــم و برخوردهایــی کــه در ایــن راســتا در 
ــه و  ــا در کوچ ــی و حت ــبکه های اجتماع ش
ــه طــور  ــران علیــه عرب هــا ب خیابان هــای ای
رخ  ایــران  عرب هــای  هم چنیــن  و  کلــی 
ــی  ــراد، اروپاییان داد. امــا همیــن دســته از اف
ــون  ــه هم اکن ــت ک ــان سفیدپوس و آمریکایی
از آن   هــا پیشــرفته تر هســتند را پســت تر 
نمی داننــد و رفتــاری ناشایســت و همــراه بــا 
ــان  ــود نش ــت انگاری از خ ــی و پس بی احترام

نمی دهنــد.
دیگرســتیزی و تمســخر اقــوام دیگــر در 
ــورت  ــا ص ــتوی خانه ه ــا در پس ــران، تنه ای
ــای  ــی هفته ه ــه ط ــرای نمون ــرد. ب نمی گی
گذشــته، پخــش برنامــه طنزآمیــز »فتیلــه« 

از تلویزیــون دولتــی ایــران بــا انتقــاد و 
شــد،  مواجــه  گســترده ای  اعتراض هــای 
ــب  ــاوی مطال ــه را ح ــن برنام ــان، ای معترض
شــهروندان  بــه  نســبت  آمیــز  توهیــن 
نمونــه ای  در  می دانســتند.  آذربایجانــی 
ــی  ــر ایران ــدی، بازیگ ــر عب ــز اکب ــر نی دیگ
ــه از ســفرش  ــردن خاطــره ای ک ــان ک ــا بی ب
ــه  ــران، ب ــی ای ــون دولت ــه در تلویزی ــه مک ب
ــه  عرب هــا توهیــن کــرد. تنهــا ایــن دو نمون
بــه خوبــی عــادی شــدن اهانــت بــه دیگــران، 
آن هــم در تلویزیــون ملــی کشــور را نشــان 
خطــری  زنــگ  می توانــد  و  می دهــد 
ــده  ــن پدی ــان دادن رواج ای ــرای نش ــد ب باش
ــه صــورت  اجتماعــی بیــن افــراد مختلــف، ب

ــان. ــکار و نه آش
در  هیــچ گاه  دیگرســتیزی  و  نژادپرســتی 
ــی رود  ــن نم ــل از بی ــور کام ــه ط ــع ب جوام
ــدا  ــش پی ــا کاه ــش و ی ــد افزای ــا می توان ام
ــه در  ــی ک ــل تالش ــن دلی ــه همی ــد. ب کن
خصــوص  ایــن  در  بین المللــی  جوامــع 
کاهــش  جهــت  در  می گیــرد،  صــورت 
ایــن  هرچه تمام تــر  دادن 
پدیــده اجتماعــی اســت. بــرای 
هــدف،  ایــن  بــه  رســیدن 
ــات  ــه از تجربی ــت ک ــم اس مه
کشــورهایی کــه در ایــن زمینه 
ــم  ــد، بهــره ببری ــالش کرده ان ت
کــردن  پیــاده  در  ســعی  و 
الگوهایــی کنیــم کــه پیــش از 
ایــن، منجــر بــه حرکتــی روبــه 
ــن  ــت. هم چنی ــده اس ــو ش جل
ــر  ــه بیش ت ــران هرچ ــردم ای م
و  گفت وگــو  فرهنــگ  بــا 
بــه دیگــری آشــنا  احتــرام 
ــم در  ــتیزی ه ــوند، دیگرس بش
جامعــه کم رنگ تــر می شــود.
 امــا مهم تریــن مســاله ای کــه می توانــد 
ــه صــورت زیربنایــی عمــل کنــد، آمــوزش  ب
ــورد  ــدارس در م ــان در م ــودکان و نوجوان ک
اقــوام،  بــه  احتــرام  و  معرفــی  و  وجــود 
ــت.  ــف اس ــب مختل ــان و مذاه ــا، ادی زبان ه
بــا آموزشــی خنثــی کــه در پــی نشــان دادن 
ــش  ــان، گرای ــن، زب ــژاد، دی ــچ ن ــری هی برت
ــودکان  ــت، ک ــت نیس ــگ پوس ــی و رن جنس
ایرانــی از ســنین پاییــن، تفاوتــی بیــن 
خودشــان و افغان هــا، عرب هــا، کرده هــا، 
ــی  ــی ب ــه ای ج ــان و جامع ــان، بهایی یهودی
ــه صــورت  ــه همــگان، ب تــی نمی ببیننــد و ب

مســاوی عشــق می ورزنــد. 

1(حزبپانایرانیستعلياکبررزمجو
2(ناسیونالیسموتجدددرفرهنگسیاسی
بعدازمشروطیت،نادرانتخابیص26
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ــاز  ــش از آغ ــی پی ــن مکارم ــا- حس ــوقم حق
ــت:  ــه ای گف ــوان مقدم ــه عن ــو  ب ــن گفت وگ ای
»وقتــی بــه هــر مســاله ای بــه شــکل ســاختاری 
ــم  ــه می خواهی ــی واژه ای را ک ــم؛ حت ــگاه کنی ن
ــد  ــم ســلیقه ای نخواه ــرار دهی ــورد اســتفاده ق م
ــود.  ــد ب ــته خواه ــاختار وابس ــک س ــه ی ــود و ب ب
در جنــگ جهانــی دوم کــه در قــرن بیســتم 
اتفــاق افتــاد ایــن پدیــده اثــر و جلــوه مشــخصی 
پیدایــش  مبنــای  کــه  گذاشــت  جــای  بــر 
ــه اســم آن را  ــد ک ــد دی »نژادپرســتی« شــد. بای
ــا  ــر صــورت م ــا در ه ــوان گذاشــت ام چــه می ت
در طــول تاریــخ بــا یــک پدیــده متمرکــز متبلــور 
در نیمــه اول قــرن بیســتم روبــه رو هســتیم کــه 
بــه ۵۰ میلیــون کشــته منجــر شــد. ایــن مســاله 
ــمی  ــرای آن اس ــد ب ــت و بای ــوخی بردار نیس ش
گذاشــت. در آن زمــان مفهومــی خودســاخته بــه 
نــام نــژاد اولویــت پیــدا کــرد. کســانی کــه آلمانی 
صحبــت می کردنــد؛ موهای شــان بــور بــود؛ رنــگ 
چشم های شــان  رنــگ  و  ســفید  پوست شــان 
ــه  ــه فاصل ــد ک ــا رفتن ــه این ج ــا ب ــی ت ــی. حت آب
بینــی تــا دهــان چقــدر اســت. ایــن تعریــف اصــال 
وجــود خارجــی نــدارد ولــی آن را ایجــاد کردنــد و 
بــرای آن اســم گذاشــتند. پــس مــا مجبوریــم کــه 
همــان اســم را اســتفاده کنیــم. بــه عنــوان مثــال 
اگــر مــن معتقــد نباشــم کــه اســالم یــک مذهــب 

ــرای  ــری ب ــام دیگ ــم ن ــا نمی توان ــت ام ــلم اس س
آن 

ــا  ــود آلمان ه ــی دوم خ ــگ جهان ــذارم. در جن بگ
اســم آن چــه را کــه نماینــده و مســبب اش بودنــد 
ــه  ــگ را ب ــک فرهن ــتند. ی ــتی« گذاش »نژادپرس
ــا  ــژاد معن ــه ن ــد. اگرچ ــل کردن ــژاد تبدی ــک ن ی
و هیچ گونــه هویــت عینــی بیرونــی نــدارد و 
انســان ها حتــی یــک میلیونیــوم نیــز بــا یکدیگــر 

ــد.« ــاوت ندارن تف
• گفتیداینمسالهاززمانجنگجهانی

دوماولویتپیداکرد.درواقعآنچهپیشتر
برسرسیاهپوستانبهدلیلرنگپوستشان

پیشآمدرا»نژادپرستی«نمیدانید؟
بردگــی  بــه  را  سیاه پوســتان  زمــان  آن  در 
رنــگ  بــا  ســیاه  رنــگ  ولــی  می گرفتنــد. 
ــدارد.  ــی ن ــاوت چندان ــت تف ــرای پوس ــرخ ب س
ــد اســکیموها  ــا مشــخص و مانن ــای آ ن ه چهره ه
ــه  ــه ب ــی ک ــردن آمریکایی های ــت گ ــت. پش اس
ــتان  ــرخ تر از سرخ پوس ــیار س ــد بس ــا رفتن آن ج
درســت  گذاشــتند.  اســم  آن  روی  اســت. 
اســت کــه رنــگ پوســت یــک سیاه پوســت 
ــک در  ــا ی ــت ام ــاوت اس ــتان متف ــا سفیدپوس ب
میلیــارد نیــز دی.ان.ای او بــا بقیــه انســان ها 
فــرق نــدارد. ایــن بحــث در حــوزه علمــی و 
ــا در  ــدارد. ام ــی ن ــای بیرون ــی معن انسان شناس

حــوزه دیــداری بلــه، عــده ای رنگ شــان بــا بقیــه 
متفــاوت اســت امــا ایــن تفــاوت رنــگ آن هــا را به 
عنــوان انســان بــودن از یکدیگــر جــدا نمی کنــد. 
بــه همیــن دلیــل وقتــی ســاختار روانــی انســان 
ــه  ــم آن را هرچ ــم اس ــم می توانی ــگاه می کنی را ن
ــار مفهومــی همــان  می خواهیــم بگذاریــم ولــی ب

تاثیــر را دارد. 
• چطورمیتوانیمبهاینمفهومبهشکل

ساختارینگاهکنیم؟
وقتــی بــه ســاختار انســان نــگاه می کنیــم؛ بــرای 
هــر انســانی همیشــه مســاله »دیگــری« مطــرح 
ــدون دیگــری  ــن ب اســت. اصــال ســاختار روان م
ــا حضــور  ســاخته نمی شــود. روان یــک انســان ب
دیگــری درســت می شــود و خــود را بــا آن تعریف 
ــادر.  ــد. آن دیگــری از نخســت می شــود م می کن
ــرف  ــه ح ــودم ن ــا ب ــا تنه ــن دنی ــن در ای ــر م اگ
ــا می گذاشــتم  ــه اســمی روی پدیده ه ــی زدم، ن م
یــک  واقــع  در  بشناســم.  می توانســتم  نــه  و 
ــه  ــت ک ــی اس ــان حیوان ــدم. انس ــوان می ش حی
ســمبل ســازی می کنــد. ســابقه آن نیــز بــه 
یــک میلیــون ســال می کشــد. نــوع ســاخت ایــن 
نمــاد و شــکل ارتبــاط آن؛ فرهنــگ را بــه وجــود 
مــی آورد. مــا فرهنگ هــای مختلفــی داریــم 
ــی  ــان یکــی اســت. حت ــی ســاختار فرهنگی م ول
نخســتین واژه هایــی کــه بچه هــا در سراســر دنیــا 

دیگریستیزی؛سختترینپدیدهایکهانسانهاباآنروبهروهستند
درگفتوگوباحسنمکارمی

بسیاریمعتقدندکهفرهنگ»نژادپرستی«درمیانایرانیانگستردهاست.امابرخیازجامعهشناسانبراینباورندکهاینفرهنگ
»نژادپرستی«نیست؛بلکهبایدآنرا»دیگریستیزی«خواند.باهمیننگرشباحسنمکارمی،روانشناسگفتوگوکردیمتابابررسیعواقب

اینفرهنگبرآسیبدیدگانبهترمتوجهشویمکهآیاتفاوتیمیانایندوتعبیروجوددارد؟ناماینفرهنگراهرچهبنامیماماهرروزهبر
تعدادآسیبدیدگانافزودهمیشود.چهرفتارهایبرآمدهازاینمسالهعلیهاتباعکشورهایدیگرباشدوچهعلیههموطنانیککشور.
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ــود  ــروع می ش ــد از »ام ام« ش ــان می آورن ــه زب ب
و بعــد ســیالب ها جای شــان تغییــر می کنــد 
ــزار  ــا ۵۰۰ ه ــود. م ــل می ش ــا« تبدی ــه »مام و ب

ــه  ــم و بعــد آن را ب ســال پیــش هجاســاز بودی
ــا ایــن پیشــینه دلیلــی  ــم. ب کلمــه تبدیــل کردی
بــر این کــه دیگــری بــا مــن اختــالف دارد 
وجــود نــدارد. دقیقــا بــه همیــن دلیــل در ســال 
۱۷۹۲ زمانی کــه اعالمیــه شــهروندی پاریــس 
اصــل آن  بــه تصویــب رســید در نخســتین 
گفتــه شــد: »دیگــری، منــی اســت در موقعیتــی 

ــتیم.  ــی هس ــا یک ــع م ــر«. در واق دیگ
• اگربخواهیمبامفهوم»دیگریستیزی«

جلوبرویم؛باتعریفشمادرواقعاینمساله
نوعی»خودستیزی«میتواندباشد؟

در انتهــا بلــه. در انتهــا خــود را از دیگــران جــدا 
می کنــد و بــه دالیلــی چــون تفــاوت رنــگ، 
ــود را  ــی، خ ــرزی در زندگ ــف م ــب و تعری مذه
ضــد انســانی می کنــد. در واقــع ســتیز، مــن را از 
ــه  ــد. در حالی ک ــارج می کن ــان ها خ ــوزه انس ح
ســاختار روان هر انســانی و حضور وی در هســتی 
بــا دیگــری ســاخته می شــود. هــر انســانی بــرای 
ــروه  ــرز گ ــه م ــاز دارد ک ــروه نی ــک گ ــاد ی ایج
ــد از آن  ــواده و بع ــد؛ خان ــخص کن ــود را مش خ
ــه  ــدی اســت ک ــن مرزبن ــن طبیعی تری ــه. ای قبیل
هــم خــون در آن درگیــر اســت و هــم ارتباطــات 
مالکیــت مطــرح می شــود و بحــث ارث بــه میــان 
ــل  ــی مث ــان بحرانی های ــا زم ــن مرزه ــد. ای می آی
قحطــی، بیمــاری یــا مشــکالت طبیعــی بــه 
جنگ هــای قبیلــه ای ختــم می شــود. یعنــی 
ــد  ــش می آی ــه ای پی ــرای قبیل ــکلی ب ــی مش وقت
بــر اســاس منافــع مشــترک یــک قبیلــه دوســت 
و دیگــری دشــمن تعریــف می شــود. وقتــی 
همیــن مســاله جلوتــر مــی رود ســرزمین تعریــف 
ــه شــکل مصنوعــی  می شــود. ســرزمین ها هــم ب
ــان  ــگ و زب ــر اســاس فرهن ــاخته شــده اند و ب س

ســرزمین جفــت می شــوند و یــک مجموعــه 
را تشــکیل می دهنــد. تعریــف اصــل نخســت 
اعالمیــه شــهروندی نیــز همیــن را می گویــد. 
ــر  ــه و ه ــکو پذیرفت ــم یونس ــه ه ــل دوم را ک اص
می گیریــم  جشــن  را  آن  مــی   ۱۹ در  ســال 
ــای  ــاله غن ــن مس ــت. ای ــوع فرهنگ هاس روز تن
ماســت. مــا انســان ها بــا هــم اختــالف فرهنگــی 
هــم  فرهنگ هــا  خــود  داخــل  در  و  داریــم 
انســان هایی هســتند کــه از نظــر حجــم و انــدازه 

ــد.  ــر متفاوت ان ــا یکدیگ ــگ ب فرهن
• چطوراینتنوعفرهنگهابهستیزختم

میشود؟
ــن  ــی گرفت ــتیز یعن ــه س ــه ب ــن مقول ــل ای تبدی
و  مشــکالت  ریشــه های  تعریــف  کورکورانــه 
ــان ها.  ــی از انس ــا گروه ــان ها ی ــای انس اختالف ه
ایــن ســخت ترین پدیــده ای اســت کــه انســان بــا 
آن روبه روســت. مثــال آن را در یوگســالوی ســابق 
ــار  ــف در کن ــگ مختل ــه فرهن ــه س ــم ک می بینی

ــد  ــی کردن ــت زندگ ــت  - مل ــوزه دول ــم در ح ه
ولــی وقتــی همیــن دولــت - ملــت از هم پاشــیده 
شــد همان طــور کــه شــاهد آن بودیــم بــه کشــتار 
فجیعــی منجــر شــد. همســایه ای کــه بــا همســایه 
ــام  ــل ع ــر را قت ــود یکدیگ ــرده ب ــود ازدواج ک خ
ــن وارد  ــه م ــر فشــاری ب ــه اگ ــد. در حالی ک کردن
ــه از مجموعــه دشــمن بلکــه  شــده ایــن فشــار ن
ــه ای اســت کــه مــن آن را »دیگــری«  از مجموع
تعریــف می کنــم و بــه آن انــگ دشــمن می زنــم. 
ــری دارد.  ــی دیگ ــه های تاریخ ــاله ریش ــن مس ای
ــد  ــده می توانن ــای عم ــل جنگ ه ــن دلی ــه همی ب
دالیــل عمــده ای هــم داشــته باشــند. ایــن همــان 
ــرت  ــم روی مهاج ــه می توانی ــت ک ــاله ای اس مس

هــم تعریــف کنیــم. 
• درواقعمیزبانانطبقهمینتعریف

مهاجرانرادشمنخودمیدانند؟
بــه هــر حــال وقتــی ۳ میلیــون نفــر از خاورمیانــه 
ــن مهاجــرت ممکــن اســت  ــد؛ ای ــا بیاین ــه اروپ ب
بگــذارد.  تاثیــر  اروپاییــان  زندگــی  کــه روی 
چراکــه بحــث »دیگــری« را مطــرح می کنــد. 
کــه چــون  نتیجــه می گیرنــد  ایــن چنیــن 
ــاوت  ــن متف ــا م ــگ او ب ــت و فرهن ــری اس دیگ
ــات  ــد و از مالی ــال ســر مــن می آی ــالن ب اســت ف
ــی  ــه وقت ــود. در حالی ک ــا می ش ــرج آن ه ــن خ م
منطقــه ای در جنــگ اســت و خــود مــردم آن را 
تولیــد نکرده انــد و بــه آن هــا تحمیــل شــده پــس 
مســبب آن »دیگــری« کــه جلــوی مــن ایســتاده 
نیســت. اختــالف عمیــق دقیقــا همیــن جاســت. 
ــته  ــاله دو دس ــن مس ــا ای ــه ب ــان ها در مواج انس
می شــوند: یــک دســته مثــل معــاون وزیــر امــور 
خارجــه نــروژ کــه وقتــی قانــون محــدود کــردن 
ــا  ــد آن را ب ــب ش ــا تصوی ــران و پناهنده ه مهاج
گریــه خوانــد و دســته ای دیگــر کــه منافــع خــود 
را در خطــر می بیننــد. باعــث گریســتن آن خانــم 
ــه  ــد ک ــت. او می دان ــی اس ــض درون ــن تناق همی
ایــن قوانیــن ضــد »دیگــری« تصویــب شــده کــه 
هیــچ تقصیــری نــدارد. قوانیــن علیــه »دیگــری« 
تصویــب  اســت  شــرایط  ایــن  مســبب  کــه 
ــت  ــن جاس ــه در همی ــت قضی ــود. ظراف نمی ش
کــه وقتــی مشــکلی بــرای مــن بــه عنــوان یــک 
ــری  ــث آن از دیگ ــود، باع ــاد می ش ــان ایج انس
اســت کــه جلــوی مــن ایســتاده یــا ایــن دیگــری 
هــم ماننــد مــن دچــار همیــن ظلــم واقــع شــده. 
در واقــع هــر دوی مــا دچــار ظلــم دیگــری ســوم 

شــده ایم. 
• شمادرابتدایگفتوگوازمرزبندیهای
گروههایانسانیصحبتکردید.بهعنوان

نمونهقبیله.آیامیتوانچنیننتیجهگرفت
کهترسازبهخطرافتادنامنیتقبیلهای
زمینهرابرایابرازخشونتبیشترفراهم
میکند؟درواقعمیتوانیمبگوییمیکی

ازعواقبدیگریستیزیماندگاریزندگی

وقتی3میلیوننفرازخاورمیانه
بهاروپابیایند؛اینمهاجرتممکن
استکهرویزندگیاروپاییانتاثیر
بگذارد.چراکهبحث»دیگری«را
مطرحمیکند.اینچنیننتیجه
میگیرندکهچوندیگریاستو
فرهنگاوبامنمتفاوتاستفالن
بالسرمنمیآیدوازمالیاتمن

خرجآنهامیشود.
درحالیکهوقتیمنطقهایدر

جنگاستوخودمردمآنراتولید
نکردهاندوبهآنهاتحمیلشدهپس
مسببآن»دیگری«کهجلویمن

ایستادهنیست.

دیگری ستیزی
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قبیلهایبهجایفردیتوفردانگاریاستو
یکیدیگرازاینعواقبخشونتبیشتر؟

ــوم  ــت. مفه ــوان گف ــم می ت ــکل ه ــن ش ــه ای ب
ــان  ــت هم ــن اس ــر م ــورد نظ ــه م ــه ای ک قبیل
ــودی  ــودی و ناخ ــن را خ ــه م ــت ک ــی اس دلیل
ــدا  ــی پی ــرور فرهنگ ــه م ــه ب ــن قبیل ــد. ای می کن
ــز آن مشــترک اســت.  ــه چی ــد چــون هم می کن
بــه طــور مثــال زبــان و کلمــات. ســنت ها، رســوم 
و آیین هــا اســت کــه ایــن قبیلــه را شــکل 
ــم  ــر بخواهی ــم اگ ــوع اداره آن را ه ــد. ن می ده

مشــخص کنیــم ملــت  - دولــت می شــود. 
• درموردمهاجرانمیگفتید.امروزهم
دنیایغربباموجیازمهاجرانروبهرو
شدهکهاعتراضهایبسیاریرادرپی

داشته.ایندیگریستیزیچطوردرمقابلهبا
مهاجرانتعریفمیشود؟

یــک خانــواده ســوری زیــر فشــار و خطــر جــالی 
ــا  ــوی آب ه ــن س ــل ای ــد و در مقاب ــن می کن وط
نیــز درهــا را بــاز می کننــد. امــا بــه عنــوان 
ــد  ــی می کن ــی زندگ ــی در ده کوچک ــال وقت مث
همســایه اش ممکــن اســت نتوانــد بــوی غــذای او 
ــذا را نمی شناســد  ــن غ ــد چــون ای را تحمــل کن
حالی کــه  در  می گیــرد.  جبهــه  مقابــل  در  و 
ایــن دیگــری  مســبب مشــکلی کــه ایجــاد شــده 
نیســت. مســبب آن نظامــی اســت کــه جنــگ را 
تولیــد کــرده امــا مهاجــر مــورد غضــب و نفــرت 
ــرد. اختــالف بیــن دیگری ســتیزی و  ــرار می گی ق
ــم  ــی می توان ــا این جاســت. حت ــتی دقیق نژادپرس
بــه آن نــام »دیگــری نامشــخص ســتیزی« بدهم. 
ــی  ــواردی منطق ــد در م ــتیزی می توان دیگری س
باشــد کــه در مقابــل مســبب قــرار می گیــرد امــا 
ــرار  ــم ف ــک ظال ــن دیگــری از دســت ی ــی ای وقت
ــل  ــم مث ــد؛ او ه ــن می آی ــرف م ــه ط ــرده و ب ک
ــن  ــانی که ای ــده. کس ــع ش ــم واق ــورد ظل ــن م م
مســاله را متوجــه نمی شــوند و کورکورانــه مســاله 
ــد از  ــط می دهن ــب رب ــا مذه ــی ی ــه عرب زبان را ب
ــا  نظــر فرهنگــی نفــرت را منتقــل کــرده و دقیق
کــور  دیگری ســتیزی  همین جاســت.  بحــث 
اســت و معنــا، مفهــوم عینــی و عملــی در جامعــه 

ــدارد.  ــان ها ن انس
ــر  ــت حاض ــه جمعی ــاله را ب ــن مس ــوان ای می ت
ــان  ــه ایرانی ــت ک ــد. سال هاس ــران برگردان در ای
میزبــان چندیــن میلیــون افغانســتانی بــوده، 
هســتند و خواهنــد بــود. مــا هــم در داخــل ایــران 

ــم.  ــر کنی ــود تجدیدنظ ــار خ ــد در رفت بای
• بهایرانرسیدیم؛ایندیگریستیزیرا

تنهادرمقابلهبامهاجراننمیبینیمبلکهدر
میاناقواموملیتهایمختلفنیزمشاهده
میشود.آیاتعریفوتاثیرآنهماناست؟

مــا هنــوز بــه کولی هایــی کــه در بین مــان 
ــم. در  ــی« می دهی ــام »غربت ــد ن ــی می کنن زندگ
مــورد آن هــا هــم بحــث دیگــری در میــان اســت. 
ــرای  ــه ب ــالم دو قبیل ــل از اس ــل قب ــن نس چندی
جشــن و موســیقی ســالطین ساســانی بــه ایــران 
ــف را  ــیر مختل ــدند. دو مس ــدگار ش ــد و مان آمدن
ــد. یکــی از راه مصــر و دیگــری از  ــی گرفتن در پ
ــه  ــوز ب ــا هن ــا م ــد. ام ــه اســپانیا آمدن ــا ب راه اروپ
ــل  ــا را ح ــوز آن ه ــم. هن ــی می گویی ــا غربت آن ه
می شــود  شــنیده  میان  مــان  در  و  نمی کنیــم 
کــه آن هــا دزدی می کننــد. ایــن دیگــری را 
ــینه  ــد واکس ــه می توان ــت ک ــگ اس ــط فرهن فق
ــه  ــری و غریب ــری، دیگ ــم دیگ ــا بپذیری ــد ت کن
ــی  ــم من ــه گفتی ــور ک ــری همان ط ــت. دیگ نیس
ــود  ــر مشــکلی وج ــر. اگ ــت دیگ اســت در موقعی
دارد از دیگــری مشکل ســاز حاصــل می شــود 
و نــه کســی کــه جلــوی مــا ایســتاده. بایــد 
ــل  ــا حاص ــکل از کج ــه آن مش ــخیص داد ک تش

شــده اســت. 
• درهرکجایایندنیاهرباربهبهانهای
باایندیگریکهتعریفرکدیدمواجه

میشویم.ایندیگریچهمیشود؟
اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر و اعالمیــه جهانــی 
ــوق شــهروندی در ســال های ۱۹۴۸ و ۱۹۹۲  حق
ــو  ــج جل ــه تدری ــب رســیدند. هرچــه ب ــه تصوی ب
ــود. در  ــد می ش ــاله قانون من ــن مس ــم ای می روی
ــی  ــی سیاس ــیون پناهندگ ــال ۱۹۵۱ کنوانس س
آن  بــه  مختلــف  کشــورهای  و  شــد  امضــا 
ــد  ــو می گوین ــیون ژن ــه آن کنوانس ــتند. ب پیوس

ــور  ــه در کش ــانی ک ــر انس ــان ه ــه در آن زم ک
خــود در موقعیــت قتــل قــرار داشــته باشــد چــه 
ــل  ــل مث ــر دالی ــه دیگ ــی و چ ــل مذهب ــه دلی ب
ــه دیگــر  ــی، مقدمــش ب ــای جنوب ــد آفریق آپارتای

ــت.  ــدم اس ــورها مق کش
بلــه، ایــن رونــدی جهانــی اســت کــه بــه کنــدی 
بــه پیــش مــی رود و ســازمان های حقــوق بشــری 
ــدن  ــر ش ــا بهت ــی ت ــتند. ول ــال آن هس ــه دنب ب
ایده آلــی  نقطــه ای  بــه  رســیدن  و  وضعیــت 
هــزاران هــزار انســان از ایــن دیگری ســتیزی 
آســیب می بیننــد و ســاختار روح و روان شــان 

ــزد. ــم می ری ــه ه ب
•برسراینمهاجرانچهمیآید؟چهچیزی

درآنهاازبینمیرود؟
ــک  ــه ی ــه ب ــت ک ــاری اس ــخت ترین فش ــن س ای
انســان وارد می شــود. زمانــی کــه وبــا هــم 
ــروز  ــی ام ــردم را می کشــت ول ــد نصــف م می آم
ــد  ــر می آی ــه نظ ــم و ب ــرای آن داری ــنی ب واکس
ــه های  ــا ریش ــم ت ــو می روی ــج جل ــه تدری ــه ب ک
ــردم  ــکا م ــکد. االن در آمری ــر بخش ــد مهاج تولی
ــان  ــه ناگه ــری ب ــون نف ــک میلی ــت ی ــک ایال ی
بــه ایالــت دیگــری مهاجــرت نمی کننــد. اول 
ــک  ــرت خش ــاله مهاج ــه های مس ــتی ریش بایس
شــود. بایــد قانون منــد شــود کــه قانــون ان 
ــم  ــن ه ــد. ای ــرا برس ــه اج ــد ب ــا بای ــت ام هس
میزبــان  فرهنــگ  اندیشــه های  بــه  بســتگی 
دارد. یعنــی افــکار عمومــی مــردم مملکتــی 
ــه  ــت. در فرانس ــر اس ــه مهم ت ــر از هم مهاجرپذی

ــاله دارد.  ــه ای ۲۰۰ س ــاله ریش ــن مس ای
امــروز بایــد قبــول کــرد کــه وضعیــت مهاجرانــی 
ــا مهاجــران افغانســتان  کــه از ســوریه می آینــد ب
ــف  ــای مختل ــه ج ــاوت اســت. از س ــران متف و ای

ــا یکــی نیســت.  ــد و شــرایط آن ه می آین
مهاجــر بــه ســرزمینی می آیــد کــه از نظــر 
ــودش  ــگ خ ــا فرهن ــی ب ــور کل ــه ط ــی ب فرهنگ
میزبــان  افــکار عمومــی  اگــر  دارد.  اختــالف 
ــم در  ــی را ه ــر امکانات ــت ه ــد دول ــاده نباش آم
اختیــار مهاجــر قــرار بدهــد بــه کنــدی، سســتی 
ــه های  ــی اندیش ــد. وقت ــا می رس ــه آن ه ــد ب و ب
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ــه  ــک جامع ــر ی ــق فک ــتیزی در عم دیگری س
باشــد بــا اعالمیــه و قانــون درســت نمی شــود. 
قانــون می توانــد منــزل و غــذا در اختیــار 
مهاجــر قــرار دهــد امــا نمی توانــد بــه او خنــده 

ــد.  بده
مهاجــر بــه گرمــای لبخنــد بیشــتر از غــذا نیــاز 
ــان  ــه ناگه ــر ب ــگ مهاج ــته و فرهن دارد. گذش
پــاره شــده و نمی دانــد کــه چــه زمانــی 
ــه  ــانی ک ــال کس ــردد. مث ــه ان برگ ــد ب می توان
از ســوریه می آینــد عمــده عزیــزان خــود 

عــزادار  و  داده انــد  دســت  از  را 
هســتند. وقتــی بــه جامعــه جدیــد 
وارد می شــوند حتــی هــوا هــم 
ــه  ــد چ ــت و نمی دانن ــردتر اس س
لباســی مناســب محــل جدیــد 
زندگی شــان اســت. هــر روز بــا 
می شــوند  مواجــه  مســاله  ایــن 
بــدون  شــده اند؛  ســربار  کــه 
ایــن  از  هیچ کــدام  در  آن کــه 
عواقــب دخالتــی داشــته باشــد. 
ــزدن  ــد ن ــا لبخن ــی ب ــان حت میزبان
ــه او  ــرباری را ب ــردن س ــم ک و اخ
ــاده ای  ــار فوق الع ــانند و فش می رس

وارد می شــود.  مهاجــران  بــه 
• بااینوجودآیاساختارروانی

آنهانیزبههممیریزد؟
آســیب ســاختاری  خوشــبختانه 
نخواهــد بــود. مهاجــران بعــد از 
ــان  ــوند. انس ــاوم می ش ــی مق مدت
ــت.  ــه اس ــی این گون ــور کل ــه ط ب
دوباره ســازی  در  انســان  قــدرت 
ــا مســاله  ــر اســت. ام خــود بی نظی
مهاجــرت نــه تنهــا روی خــود 

مهاجــران بلکــه روی نســل بعــدی آن هــا هــم 
ــرد. ــد ک ــر خواه اث

ــا  ــد ب ــیاری دارن ــاوت بس ــران تف ــن مهاج  ای
ــا  ــاری ی ــای کار اجب ــه در اردوگاه ه ــانی ک کس
آشــویتس بــوده  و دیده انــد کــه عــده ای را 
ــه ســوزانده اند. لطمــه ســاختاری وجــود  چگون
ــی  ــد از مدت ــران بع ــا مهاج ــد داشــت ام خواه
ــاختاری درد و  ــر س ــازند. از نظ ــود را می س خ
ــاره  ــا دوب ــد ام ــل می کنن ــیاری تحم ــج بس رن
ــی  ــاله یک ــن مس ــاید ای ــتند. ش ــو می ایس از ن
ــد  ــه بع ــت ک ــانی اس ــاد انس ــن ابع از عمده تری
از هفــت یــا هشــت ســالگی ضربــه ســاختاری 

نمی خــورد. 
جمعــی  شــکل  بــه  مهاجــران  زمانی کــه 
و  دیگــری  حضــور  همیــن  می آینــد؛ 
زبــان  و  ســنت  کــه  دیگــر  خانواده هــای 
مشــترکی دارنــد و می تواننــد بــا یکدیگــر 

گریــه کننــد، بخندنــد و درد و دل کننــد. 
ــل  ــه نس ــانی ک ــه کس ــر همیش ــوی دیگ از س
قبلــی مهاجــرت هســتند کمک هــای فرهنگــی 
انجمن هــای  می دهنــد.  ارایــه  دلــداری  و 
بشردوســتانه بســیاری وجــود دارد. امــا از نظــر 
لق تــر  افــرادی کــه ســاختاری  ســاختاری 
ــد و  ــرار می گیرن ــتری ق ــورد آزار بیش ــد م دارن
ــد  ــردگی بیافتن ــاز افس ــه در ف ــال این ک احتم
بیشــتر اســت. ســاختار روحــی ضعیف تــر 
ــاز  ــر وارد ف ــه زودت ــود ک ــث می ش ــراد باع اف

افســردگی شــوند کــه البتــه ایــن هــم دایمــی 
ــود.  ــد ب نخواه

مگــر این کــه بــه قــدری ســاختار ضعیــف 
ــکل  ــر مش ــن تغیی ــت ای ــه در حرک ــد ک باش
ایجــاد کــرده باشــد. مســاله مهاجــرت بــا تمــام 
مشــکالت اش چنــان موثــر نیســت کــه بخواهــد 
ــرای  ــادی را ب ــی زی ــرات روان ــوع خط در مجم
ــد شــد و  ــد. بازســازی خواهن ــد کن ــراد تولی اف
ــا کمــک  ــه آن ه ــه ب ــگ پای خوشــبختانه فرهن
خواهــد کــرد. وابســتگی بــه فرهنــگ و ســنت 

ــی دارد.  ــه م ــده نگ ــان ها را زن ــوب انس خ
• امامواردیهمبودهکهمهاجراندر
اثرایندیگریستیزیازافسردگیبه

خودکشیکشیدهشدهاند
بــه نظــرم نمی توانــد اســتثنا گذاشــت کــه در 
فشــار روانــی مهاجــرت، مهاجــر بــه خودکشــی 
می رســد. خودکشــی دو دلیــل عمــده دارد. 

ــفانه  ــه متاس ــت ک ــدی اس ــل آن ج ــک دلی ی
بــه آن خودکشــی موفــق گفتــه می شــود. 
معنــی  بــه  امــا  خودکشــی ها  درصــد   ۸۰
درخواســت کمــک اســت. ممکــن اســت وقتــی 
یــک مهاجــر در شــرایط خاصــی قــرار گرفتــه 
ــرایط اش را  ــودش ش ــان خ ــه میزب ــد ب بخواه
ــت  ــک اس ــای کم ــتر تقاض ــد. بیش ــالم کن اع
ــه ایــن  ــا آســیب روانــی و افســردگی. بایــد ب ت
مســاله دقــت کــرد کــه طلــب کمــک ممکــن 
اســت زیــاد باشــد و وقتــی مهاجــر بــا ایــن امــر 
ــد،  ــان او را نمی فهمن ــه زب ــود ک ــه ش مواج
راه اش را بســته اند - مثــل بســتن مرزهــای 
دو کشــور - و امــکان کمــک نداشــته باشــد 
ــن باشــد  ــش ای ــا راه ــرایط تنه ــن ش در ای
کــه از بــدن خــود ســرمایه گذاری کنــد یــا 
لب هــای اش را بــدوزد یــا بــه نوعــی اقــدام 
بــه خودکشــی کنــد. بــه نظــر مــن این هــا 
راه هایــی اســت کــه مــا بــه عنــوان انســان 
ــا  ــم ام ــام داده ای ــم و انج ــراع کرده ای اخت

ــی نیســت.  خوشــبختانه عموم
• چهچیزدرساختارروانیمهاجران

عمومیاست؟
ــرت  ــه مهاج ــی ک ــی کس ــور عموم ــه ط ب
ــدی را  ــعله و امی ــود ش ــد در دل خ می کن
روشــن نگــه داشــته تــا بــه ســمت زندگــی 
پیــش بــرود. مهاجــر عمدتــا از یــک عــذاب 
بیــرون آمــده یــا شــرایط ســخت افــرادی را 
ــد.  ــده کــه جان شــان را از دســت داده ان دی
ــد بازگشــت را از دســت  ممکــن اســت امی
بدهــد و این هــا عمدتــا ذهــن یــک مهاجــر 
ــن  ــه ای ــم ب ــا می خواه ــرده. ام ــر ک را درگی
اشــاره کنــم کــه نطفــه یــا هســته ای هســت 
ــا توســل  ــام دارد و ب کــه نیــروی زندگــی ن
ــد.  ــرت می کن ــه مهاج ــدام ب ــرد اق ــه آن ف ب
این کــه بچــه، پــدر یــا مــادرش را برمــی دارد و 
ــان دهنده  ــرد نش ــان می خ ــه ج ــر راه را ب خط
همــان قــدرت و نیــروی خــاص زندگــی اســت.
ــو  ــه جل ــر را ب ــی مهاج ــته درون ــن هس  همی
مشــکالت  از  او  عبــور  باعــث  و  می بــرد 

 . د می شــو
تجربه هــای مختلــف نشــان می دهــد کــه 
مهاجــران بــه هــر روی بعــد از مدتــی در 
کشــورهای میزبــان حــل می شــوند. مثــل 
بــه  اســپانیایی ها  و  ایتالیایی هــا  مهاجــرت 
ــال شــهردار،  ــوده. مث فرانســه کــه کــم هــم نب
نخســت وزیر  و  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
فرانســه نســل دوم مهاجــر اســت. طبیعتــا 
کســی کــه بــه خــودش جــرات مهاجــرت 
ــوده  ــه ب ــر از بقی ــاال قدرت مندت ــد احتم می ده
ــت.  ــرده اس ــاز ک ــوار را آغ ــن راه دش ــه ای ک
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در  خصــوص  بــه  کــه  اســت  ســالی  چنــد 
ــودن  ــاره نژادپرســت ب ــی درب ــبکه های اجتماع ش
شــده  انجــام  زیــادی  بحث هــای  ایرانی هــا 
اســت. موافقــان و مخالفــان ایــن مســاله بــا 
ــه  ــد نظری ــف، ســعی می کنن اســتدالل های مختل
ــل ثابــت کننــد. در ایــن  ــه طــرف مقاب خــود را ب
میــان اشــاره بــه مطالبــی کــه توســط رســانه های 
ــه  ــود، از جمل ــش می ش ــر و پخ ــف منتش مختل
ــت  ــرادی اس ــتدالل اف ــای اس ــن پایه ه اصلی تری
ــادی  ــتی در ابع ــران نژادپرس ــد در ای ــه معتقدن ک

ــان دارد.  ــک جری ــدان کوچ ــه چن ن
ــا  ــف ب ــع مختل ــه در مقاط ــی البت ــن مطالب چنی
نیــز مواجــه  ایــران  اعتراض هایــی در داخــل 
ــب  ــی موج ــه گاه ــی ک ــت. اعتراض های ــده اس ش
عقب نشــینی و عذرخواهــی رســانه توهین کننــده 
ــوده  ــذاری نب ــه اثرگ ــادر ب ــز ق ــی نی شــده و گاه

اســت. 
حجــم ایــن اتفاق هــا در ســال های اخیــر آن 
ــز  ــمی نی ــئوالن رس ــه مس ــه ک ــاال گرفت ــدر ب ق
ــد  ــی چن ــده و حت ــری ش ــه موضع گی ــور ب مجب
مــاه پیــش محســن رضایــی، دبیــر مجمــع 
ــود  تشــخیص مصلحــت نظــام - پیشــنهاد داده ب
کــه مجلــس شــورای اســالمی بــا تصویــب قانونــی 
بــرای توهیــن بــه »اقــوام ایرانــی« مجازات هایــی 

ــد.  ــن کن تعیی
اعتــراض بــه مطالــب رســانه ها و نشــریه های 
مختلــف از ســال ۸۵ شــکل جدیدتــری بــه خــود 
گرفــت. آن ســال انتشــار کاریکاتــوری در ضمیمــه 
روزنامــه ایــران، باعــث بــروز اعتــراض در مناطــق 
ترک نشــین شــد. تظاهــرات گســترده در اعتــراض 
ــه  ــران ب ــه ای ــن روزنام ــه »توهی ــه ک ــه آن چ ب
ــت  ــد در نهای ــف می ش ــران« توصی ــای ای ترک ه
ــرداد  ــگار )مه ــک روزنامه ن ــت ی ــب بازداش موج

قاســمفر(، کاریکاتوریســت )مانــا نیســتانی( و 
ــران شــد.  توقیــف پنــج ماهــه روزنامــه ای

اعتراض هــای این چنینــی البتــه در ســال های 
اخیــر نیــز وجــود داشــته اند. بــا ایــن حــال بخــش 
ــر می گــردد کــه  ــی ب ــه برنامه های ــا ب عمــده آن ه
در صــدا و ســیمای جمهوری اســالمی پخــش 
شــده. آخریــن نمونــه از ایــن دســت برنامــه 
ــه  ــودکان ک ــرای ک ــه ای ب ــود. برنام ــه« ب »فیتیل
ترک هــا،  ســوی  از  آن  قســمت های  از  یکــی 
ــراض  ــب اعت ــف و موج ــود توصی ــه خ ــن ب توهی
شــد. اعتراض هایــی کــه در نهایــت موجــب شــد 

ــف شــود.  ــه متوق ــن برنام پخــش ای
بــه  مربــوط  و  محــدود  امــا  داســتان  همــه 
ــط  ــه فق ــود. ن ــران نمی ش ــل ای ــای داخ اتنیک ه
همســایه  کشــورهای  ســاکنان  بلکــه  آن هــا، 
نیــز از توصیف هــای نژادپرســتانه رســانه ها در 
ــا )آذربایجــان،  ــر ترک ه ــالوه ب ــان نیســتند. ع ام
ــج  ــیه خلی ــورهای حاش ــا )کش ــه(، عرب ه ترکی
ــواردی  ــز در م ــتان نی ــی افغانس ــارس( و ... اهال ف

هــدف چنیــن حمله هایــی بودنــد. 
ــی  ــانه های عموم ــا در رس ــه تنه ــد البت ــن رون ای
بلکــه  نــدارد،  وجــود  سیاســی(  عمدتــا  )و 
ــی  ــه بهانه های ــار ب ــر ب ــز ه رســانه های وزشــی نی
تیم هــای  بــا  ملــی  دیدارهــای  جملــه  از   -
ــه  ــد ک ــتفاده می کنن ــی اس ــرب - از عبارت های ع
ــا ورود  ــه ب ــان ک ــد. هم چن ــتانه دارن ــار نژادپرس ب
ــران، گاهــی  ــه فوتبــال ای بازیکن هــای خارجــی ب
ایــن عبارت هــا بازیکنــان رنگین پوســت را هــدف 

می گیــرد. 
ــی  ــی برخ ــا بررس ــرده ب ــالش ک ــه ت ــن مقال ای
رســانه ها در بــازه زمانــی یــک ماهــه و همچنیــن 
نگاهــی بــه دیگــر اتفاق هــای از ایــن دســت 
ایــن  از  نمونه هایــی  مختلــف،  نشــریه های  در 

برخوردهــا را در اختیــار خواننــده عالقه منــد 
قــرار دهــد. ایــن توضیــح الزم اســت کــه در 
و  بــزرگ  رســانه های  صرفــا  بررســی  ایــن 
ــد  ــرار گرفته ان ــورد توجــه ق ــده م ــراژ/ پربینن پرتی
ــا  ــن ی ــد پایی ــا بازدی ــایت هایی ب ــی س و از بررس
ــه در  ــده. آن چ ــودداری ش ــراژ خ ــریات کم تی نش
ــت  ــه نیس ــه آن چ ــز هم ــده نی ــب آم ــن مطل ای
ــن اســت  ــده و ممک ــانه ها منتشــر ش ــه در رس ک
خواننــده عالقه منــد قــادر باشــد بــا جســت وجوی 
ــی  ــایل این چنین ــتری از مس ــوارد بیش ــتر، م بیش

را در رســانه ها بیابــد. 
•ایرناوشلوارکردی

نوشــتن  زمــان  تــا  کــه  نمونــه ای  آخریــن 
ایــن مطلــب واکنــش عمومــی را برانگیختــه، 
ــمی  ــزاری رس ــت. خبرگ ــا« اس ــه »ایرن ــوط ب مرب
ــت  ــت فعالی ــر نظردول ــه زی ــالمی ک جمهوری اس
ــون  ــی پیرام ــزاری در مطلب ــن خبرگ ــد. ای می  کن
وضعیــت فعلــی عــراق و حضــور نیروهــای ترکیــه 
در آن، بــه نقــش مســعود بارزانــی - رئیــس اقلیــم 
کردســتان - اشــاره و از او بــا عنــوان »مــرد شــلوار 
یــک  در  توصیفــی  کــرد.  یــاد  کردی پــوش« 
ــی  ــع سیاس ــه مواض ــبت ب ــادی نس ــب انتق مطل
ــمال  ــوش ش ــردی  پ ــلوار ک ــرد ش ــی: »م بارزان
ــز  ــفر جنجال برانگی ــش از س ــه ی پی ــراق، هفت ع
ــه عربســتان ســعودی و امــارات متحــده عربــی  ب
بازگشــت و دو روز بعــد نظامیــان ترکیــه وارد 
شــمال عــراق شــدند. اکنــون، بــدون اینکــه 
اهــداف پشــت پــرده ی آن ســفر مشــخص باشــد، 
در حالــی عــازم ترکیــه شــده کــه معلــوم نیســت 

انگیزه هــای آن بطــور مشــخص چیســت«؟
ایرنــا  بــرای  امــا  عبــارت  ایــن  از  اســتفاده 
ــار  ــس از انتش ــاعت پ ــد س ــد. چن ــاز ش دردسرس
ــبکه های  ــه آن در ش ــا ب ــب اعتراض ه ــن مطل ای

نژادپرستی؛
ازتیتریک
تامحتوا

]آرشبهمنی[
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ــاد  ــه انتق ــادی ب ــراد زی ــاز شــد و اف اجتماعــی آغ
از ایــن خبرگــزاری بابــت اســتفاده از چنیــن 
عبارتــی پرداختنــد. کمپینــی هــم در شــبکه های 
ــردی  ــلوار ک ــم ش ــن ه ــام »م ــا ن ــی ب اجتماع
می پوشــم« بــه راه افتــاد کــه خیلــی زود از 
ســطح کاربــران عــادی بــه فعــاالن مدنــی، 
روزنامه نــگاران و سیاســت مداران کــرد رســید. 
آن هــا بــا انتشــار عکس هایــی از خــود بــا »شــلوار 

ــد.  ــا پرداختن ــاد از ایرن ــه انتق ــردی«، ب ک
ایــن  آن چــه  کــه  نوشــتند  ایرنــا  منتقــدان 
ــا  ــی ب ــرده ارتباط ــاره ک ــه آن اش ــزاری ب خبرگ
ــه  ــه ب ــدارد، بلک ــی ن ــی بارزان ــی سیاس خط مش
ــی او  ــای هویت ــی از ویژگی ه ــخص یک ــور مش ط
را نشــانه گرفتــه اســت. اســتفاده از عبــارت »مــرد 
شــلوار کردی پــوش« بــه عقیــده منتقــدان ناشــی 
ــت  ــرادی اس ــتانه اف ــگاه نژادپرس ــویه های ن از س

ــد.  ــت می کنن ــزاری فعالی ــن خبرگ ــه در ای ک
ــت  ــه خصــوص از آن جهــت اهمی ــن مســاله ب ای
دارد کــه حســن روحانــی در زمــان تبلیغــات 
ــیدن  ــس از رس ــت جمهوری و پ ــات ریاس انتخاب
ــوام«  ــوق »اق ــت حق ــر اهمی ــام، ب ــن مق ــه ای ب
ــر  ــی - وزی ــی یونس ــت. او عل ــرده اس ــد ک تاکی
ــه  ــز ب ــی - را نی ــد خاتم ــت محم ــات دول اطالع
ســمت »دســتیار ویــژه رئیس جمهــوری در امــور 

ــاب  ــی« انتخ ــی و مذهب ــای دین ــوام و اقلیت ه اق
ــرد.   ک

کمپینــی  و  ایرنــا  خبــر  بــه  اعتراض هــا 
کــه در ایــن زمینــه ایجــاد شــد، در نهایــت 
بــه  را  خبــر  ایــن  ایرنــا  تــا  شــد  موجــب 
طــور کلــی از خروجــی خــود حــذف کنــد، 
گرچــه توضیحــی در این بــاره منتشــر نکــرد. 

• صداوسیماوفیتیله
جمهوری اســالمی  اساســی  قانــون  براســاس 
و  رادیــو  تاســیس  انحصــاری  اجــازه  ایــران، 
تلویزیــون تنهــا در اختیــار حکومــت اســت و 
ــی  ــی خصوص ــی و رادیوی ــبکه تلویزیون ــچ ش هی
ــه  ــدارد. ب ــران ن ــت در ای ــکان تاســیس و فعالی ام
همیــن دلیــل صــدا و ســیما پربیننده تریــن 

رســانه ای اســت کــه در ایــران وجــود دارد. 
روز جمعــه پانزدهــم آبــان مــاه پخــش یــک 
نمایــش طنــز مربــوط بــه کــودکان از شــبکه دوم 
صــدا و ســیما موجــب اعتــراض ترک هــای ایــران 
ــرک را  ــر ت ــدر و پس ــک پ ــش ی ــن نمای ــد. ای ش
ــاکن شــده اند،  ــی س ــه در هتل ــد ک نشــان می ده
امــا نحــوه اســتفاده از برخــی وســایل و امکانــات 
- نطیــر توالــت فرنگــی - را نمی داننــد و از فرچــه 
ــد.  ــتفاده می کنن ــای مســواک اس ــه ج ــت ب توال

پخــش ایــن برنامــه موجــب شــد کــه تجمع هــای 
ترک نشــین  مختلــف  مناطــق  در  اعتراضــی 
انجــام شــود. معترضــان ایــن ســازمان را بــه 
ــم  ــا« مته ــه ترک ه ــن ب ــتی« و »توهی »نژادپرس
کردنــد. براســاس برخــی اخبــار برخــی معترضــان 
ــای  ــوی نیروه ــز از س ــف نی ــهرهای مختل در ش

ــی بازداشــت شــدند.  ــی و نظام امنیت
ایــن اعتراض هــا البتــه محــدود بــه خیابــان 
ــش  ــا واکن ــود و ب ــی نب ــبکه های اجتماع ــا ش ی
ــد.  ــه ش ــز مواج ــس نی ــرک مجل ــدگان ت نماین
ــی  ــادر قاضی پــور نماینــده ارومیــه، رضــا رحمان ن
و محمداســماعیل ســعیدی نماینــدگان تبریــز 
از  اردبیــل  نماینــده  پیرمــوذن  کمال الدیــن  و 
ــن  ــه در صح ــد ک ــینانی بودن ــه پارلمان نش جمل
ــرده  ــراض ک ــاله اعت ــن مس ــه ای ــبت ب ــی نس علن

ــیما  ــدا و س ــازمان ص ــی س ــتار عذرخواه و خواس
ــدند.  ش

ســازمان صــدا و ســیما در واکنــش بــه این مســاله 
ــش  ــه پخ ــرد ک ــالم ک ــه ای اع ــدور اطالعی ــا ص ب
ــش و  ــر پخ ــده، مدی ــف ش ــه متوق ــه فیتیل برنام
مدیــر گــروه کــودک شــبکه دو بــه دلیــل ســهل 
انــگاری توبیــخ کتبــی خواهنــد شــد و جانشــین 
مدیــر پخــش کــه مســئول نهایــی نظــارت برنامــه 
برکنــار  از مســئولیت  و  توبیــخ  نیــز  هاســت 
ســرافراز،  محمــد  بعــد  روز  چنــد  می شــود. 
رئیــس ســازمان صــدا و ســیما نیــز بابــت پخــش 
ــرد.  ــی ک ــا عذرخواه ــه از ترک ه ــه فیتیل برنام

ضمــن  امــا  فیتیلــه  برنامــه  دســت اندرکاران 
ــا  ــه آن ه ــه گفت ــن - ب ــت توهی ــی باب عذرخواه
ــان  ــه قصدش ــد ک ــر از آن دادن ــهوی«، خب - »س
توهیــن بــه »اقــوام« ایرانــی نبــوده و تنهــا قصــد 
ــه از ســوی  شــوخی داشــتند. مســاله ای کــه البت
برخــی در شــبکه های اجتماعــی نیــز تکــرار شــد. 
ــه رخ  ــه فیتیل ــا آن چــه در برنام ــده آن ه ــه عقی ب
ــن  ــه ای ــازی ب ــود و نی ــک شــوخی ب ــا ی داد صرف

اعتراض هــا نبــود. 
ــرار کلیشــه هایی  ــه تک ــا در پاســخ ب ــدان ام منتق
ــا  ــه ترک ه ــران علی ــه در ای ــد ک ــاره می کردن اش
وجــود دارد و ســاخت چنیــن برنامــه ای را عــالوه 
ــن  ــی از همی ــاله ای، ناش ــن مس ــت چنی ــر تقوی ب
ذهنیــت می دانســتند. ذهنیتــی کــه موجــب 
ــرادی  ــوان اف ــه عن ــران ب ــا در ای ــود ترک ه می ش
ــوند.  ــخص ش ــی مش ــای الزم عقل ــد توانایی ه فاق
فیتیلــه البتــه نخســتین برنامــه از این دســت نبود 
ــال های  ــد. در س ــه می ش ــراض  مواج ــا اعت ــه ب ک
ــن  ــار برنامه هــا و ســریال های ای ــن ب اخیــر چندی
ــف  ــی در نقــاط مختل ســازمان باعــث اعتراض های
از ســوی  اعتراض هایــی  اســت.  ایــران شــده 
ترک هــا، لرهــا، بختیاری هــا و ... نســبت بــه 

ــازمان. ــن س ــای ای ــن  در برنامه ه توهی
چنــد هفتــه پیــش از پخــش برنامــه فیتیلــه نیــز 
ســخنان اکبــر عبــدی در ســازمان صــدا و ســیما 
بــا واکنــش عرب هــای ایــران مواجــه شــده 
ــی  ــده تلویزیون ــه زن ــک برنام ــدی در ی ــود. عب ب
ــان  ــا در جری ــاق رخ داده در من ــه اتف ــا اشــاره ب ب
مراســم حــج، ضمــن بیــان خاطــره ای از کلمــه ای 
ــه عرب هــا اســتفاده کــرده  توهین آمیــز نســبت ب
ــی از  ــره او واکنش ــدی و خاط ــخنان عب ــود. س ب
ــه همــراه نداشــت.  ــز ب ــه را نی ســوی مجــری برنام
ــی  ــی اعتراض ــه موج ــد ک ــث ش ــاله باع ــن مس ای
ــاز  ــیما آغ ــدا و س ــازمان ص ــدی و س ــه عب علی
شــود. عرب هــا ضمــن اعتــراض بــه ســخنان 
عبــدی، بــه ایــن مســاله اشــاره کردنــد کــه 
ــه  ــی ب ــز واکنش ــیما نی ــدا و س ــازمان ص ــرا س چ
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ــی  ــت. موج ــته اس ــر نداش ــن بازیگ ــخنان ای س
اعتراضــی کــه در شــبکه های اجتماعــی هــم 
فراگیــر شــد و کمــی بعــد موجــب واکنــش اکبــر 
عبــدی شــد.  عبــدی در صفحــه اینســتاگرام خود 
بابــت ســخنانش عذرخواهــی و تاکیــد کــرد کــه 
ــه  ــد و ن ــعودی« بودن ــای س ــور او »وهابی ه منظ
»خواهــران و بــرادران عــرب زبــان ایرانــی«. گرچه 
ایــن توضــح عبــدی از شــدت واکنش هــا کاســت، 
ــد.  ــا نش ــردن اعتراض ه ــش ک ــث فروک ــا باع ام
منتقــدان بــه عبــارت »عــرب زبــان« اشــاره کــرده 
و آن را توهین آمیــز و ناشــی از تــالش بــرای 

ــد.  ــف کردن ــا توصی ــذف »عرب« ه ح
ایــن مســاله حتــی موجــب واکنــش یــک نماینــده 
ــن  ــی در صح ــداهلل تمیم ــد. عب ــز ش ــس نی مجل
ــت  ــک دول ــر ی ــه »اگ ــت ک ــس گف ــی مجل علن
عربــی کار خالفــی انجــام داده کــه مــا هــم آن را 
ــل  ــای اصی ــه عرب ه ــد ب ــم نبای ــوم می کنی محک

ــن شــود«. خوزســتان توهی
ســخنان عبــدی در زمانــی بیــان شــده بــود 
کــه بــه واســطه اتفاق هــای رخ داده در منــا 
ــران و  ــان ای ــی می ــالف سیاس ــن اخت و همچنی
ــه  ــتانه ب ــای نژادپرس ــزان توهین ه ــتان، می عربس
ــی  ــبکه های اجتماع ــوص در ش ــه خص ــا ب عرب ه

ــت.  ــدی داش ــه رش ــرخ رو ب ن
ــت جمهوری  ــات ریاس ــات انتخاب ــان تبلیغ در زم
ســیما  و  صــدا  بــرای  دیگــر  مــوردی  نیــز 
ــان اعــالم شــد  ــودو در ن زم حاشیه ســاز شــده ب
ــی  ــم تبلیغات ــی از فیل ــازمان بخش ــن س ــه ای ک
انتخابــات  کاندیداهــای  از  رضایــی  محســن 
بــه  دلیــل آن کــه  بــه  را   - ریاســت جمهوری 
ــرده،   ــاره ک ــران اش ــی« در ای ــای قوم »تبعیض ه
ــا  ــه ب ــه البت ــاله ای ک ــت. مس ــرده اس ــذف ک ح
اعتــراض حامیــان رضایــی مواجه شــد. وب ســایت 
تابنــاک کــه منســوب بــه رضایــی اســت، همــان 
زمــان در این بــاره نوشــته بــود: »محســن رضایــی 
ــورد تبعیــض  کســی اســت کــه ســخن وی در م
قومیتــی در صــدا و ســیما سانســور شــد، چــون 
بــر ایــن بــاور اســت کــه نبایــد برخــی  قومیت هــا 

ــرد«. ــه ک ــا ل ــر پ ــران زی را در ای
ــه ایــن مســاله وب ســایت رجانیــوز  در واکنــش ب
ــی از  ــداری - در مطلب ــه پای ــه جبه ــک ب - نزدی
محســن رضایــی خواســته بــود کــه از تــکان 
دوربین هــا  مقابــل  خــود  دســت های  دادن 
خــودداری کنــد، چــرا کــه دســت های او »بــزرگ 
و عشــایری« اســت. ایــن مطلــب رجانیوز از ســوی 
رســانه ها  برخــی  رضایــی،  محســن  حامیــان 
ــه  ــن ب ــس »توهی ــدگان مجل ــن نماین و همچنی

ــد.  ــف ش ــایر« توصی عش
زمســتان ســال ۹۲ نیــز بختیاری هــا بــه تلویزیــون 
ــه ایــن اعتــراض  ــد. آن زمــان بهان اعتــراض کردن
ــریال  ــک س ــاری در ی ــردم بختی ــه م ــن ب توهی
ــود. عــالوه  ــام ســرزمین کهــن ب ــه ن ــی ب تلویزیون
از  تــن  هفتــاد  خیابانــی،  اعتراض هــای  بــر 
ائمــه جمعــه و  نماینــدگان مجلــس، برخــی 
همچنیــن دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــای  ــن  و تحریف ه ــه »توهی ــبت ب ــز نس ــام نی نظ
مکــرر« ایــن ســریال اعتــراض کردنــد. مســاله ای 
ــن  ــده ای ــه بررســی پرون ــت منجــر ب ــه در نهای ک
ــور  ــی کش ــت مل ــی امنی ــورای عال ــریال در ش س

شــد. 
• »افغانیهایجنایتکار«دررسانهها

ایــران  ســاکن  افغان هــای  وضعیــت  دربــاره 
زیــادی منتشــر شــده  تاکنــون گزارش هــای 
ــت  ــا حکای ــوم آن ه ــه عم ــی ک اســت. گزارش های
از شــرایط دشــوار آن هــا بــرای زندگــی در ایــران 
ــی  ــدان کوچک ــه چن ــش ن ــویی بخ ــت. از س اس
ــران  ــه ای ــگ ب ــل جن ــه دلی ــه ب ــی ک از افغان های
مهاجــرت کرده انــد، قــادر بــه تهیــه مــدارک 
ــی« در  ــی »قانون ــه زندگ ــی الزم و در نتیج هویت
ــوارد  ــون م ــر تاکن ــوی دیگ ــران نیســتند. از س ای
مختلفــی از بدرفتــاری مــردم و توهیــن رســانه ها 

ــده اســت.  ــا منتشــر ش ــه آن ه ب
نیمــه آذرمــاه وب ســایت باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان - وابســته بــه ســازمان صــدا و ســیما 
جنایتــکار  »افغان هــای  تیتــر  بــا  خبــری   -
ــن  ــرد. ای ــر ک ــدند« منتش ــدام ش ــن اع در قزوی

ــوان  ــا عن ــدام شــد ب ــه اع ــردی ک وب ســایت از ف
»عامــل افغانــی جنایــت« یــاد کــرد و بــه نقــل از 
اســماعیل صادقــی، دادســتان عمومــی و انقــالب 

ــد.  ــی« نامی ــن، او را »افغان قزوی
خبــر باشــگاه خبرنــگاران جــوان بــه همــان 
ــن، توســط  ــر و مت ــر در تیت ــدون تغیی شــکل و ب
ــا روز  ــد. ام ــر ش ــز بازنش ــز نی ــانه های دیگی رس
ــن  ــزد ضم ــاب ی ــب آفت ــه اصالح طل ــد روزنام بع
»افغانی هــای  عبــارت  از  خبــر  ایــن  انتشــار 

ــرد.  ــتفاده ک ــکار« اس جنایت
ایــن عبارت هــا در خبــر و تیتــر آن در حالــی 
ــول  ــد پ ــام واح ــی« ن ــه »افغان ــده ک ــتفاده ش اس
کشــور افغانســتان اســت و از مــردم ایــن کشــور 
ــتند  ــان آن هس ــز خواه ــود نی ــه خ ــه ک - آن گون
ــا عبــارت »افغــان« یــاد کــرد. از ســوی  - بایــد ب
دیگــر نبایــد فرامــوش کــرد کــه عبــارت »افغانی« 
در ایــران عمومــا بــرای تحقیــر افــراد - چــه اهــل 
ــود.  ــتفاده می ش ــر آن - اس ــه غی ــتان و چ افغانس
ــه  ــورها - ب ــیاری از کش ــر در بس ــوی دیگ از س
ــتند -  ــر هس ــر پذی ــه مهاج ــا ک ــوص آن ه خص
ــا کســی کــه در  ــه ملیــت فــرد متهــم ی اشــاره ب
دادگاه محکــوم شــده، ممنــوع اســت. دلیــل ایــن 
ــری از بیگانه هراســی و رشــد  ــز جلوگی مســاله نی
ــن  ــر ای ــی ب ــت. برخ ــتانه اس ــالت نژادپرس تمای
ــد  ــم، می  توان ــرد مته ــت ف ــه ملی ــد اشــاره ب باورن
ــادی  ــردم ع ــان م ــه  در می ــاد کلیش ــث ایج باع

ــود.  ــاص ش ــت خ ــک ملی ــون ی پیرام
اســتفاده از ایــن عبارت  هــا در متــن و تیتــر 
انتخــاب شــده، البتــه واکنــش چندانــی را - 
حداقــل در شــبکه های اجتماعــی - برنیانگیخــت. 
ــران »دیگــری«  ــا در ای ــه افغان ه ــر آن ک ــالوه ب ع
از  یکــی  بتــوان  شــاید  می شــوند،  محســوب 
عمومــی  بی توجهــی  را  مســاله  ایــن  دالیــل 
نســبت بــه توهیــن بــه افغان هــا در نتیجــه مکــرر 

ــت.  ــاله دانس ــن مس ــدن ای ش
• »اجنبیسیاه«درفوتبال

احتمــاال  اســتقالل   - پرســپولیس  دربــی 
پرتماشــاگرترین و مــورد توجه تریــن مســابقه 

چندهفتهپیشازپخشبرنامهفیتیلهنیزسخنان
اکبرعبدیدرسازمانصداوسیماباواکنش
عربهایایرانمواجهشدهبود.عبدیدریک

برنامهزندهتلویزیونیبااشارهبهاتفاقرخدادهدر
منادرجریانمراسمحج،ضمنبیانخاطرهایاز
کلمهایتوهینآمیزنسبتبهعربهااستفادهکرده
بود.سخنانعبدیوخاطرهاوواکنشیازسوی

مجریبرنامهرانیزبههمراهنداشت.
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ــود.  ــزار می ش ــران برگ ــه در ای ــت ک ــی اس ورزش
ــا  ــدام  صده ــر ک ــه ه ــی ک ــال ایران ــم فوتب دو تی
ــد. در ســال های اخیــر و پــس  هــزار هــوادار دارن
ــان  ــای بازیکن ــران، پ ــال ای ــه ای شــد فوتب از حرف
خارجــی نیــز بــه فوتبــال ایــران بــاز شــده اســت؛ 
ــی.  ــکای جنوب ــا و آمری ــا از آفریق ــی عمدت بازیکنان
آخریــن دیــدار میــان دو تیــم مــاه گذشــته 
ــه  ــه ۱-۱ ب ــا نتیج ــابقه ب ــن مس ــد. ای ــزار ش برگ
ــس  ــپولیس را پ ــک گل پرس ــید و ت ــان رس پای
ــتون،  ــی بنکس ــه جرم ــای اضاف ــان وقت ه از پای
ــر  ــه ثم ــم ب ــن تی ــدوراس ای ــل هن ــن اه بازیک

ــاند.  رس
یــک روز بعــد از ایــن مســابقه، روزنامه هــای  
ورزشــی تیتــر نخســت خــود را - مطابــق انتظار - 
بــه ایــن دیــدار و بــه خصــوص گل دقایــق پایانــی 
ــان  ــن می ــد. در ای ــاص دادن ــپولیس اختص پرس

ــود را  ــت خ ــر نخس ــوت تیت ــی ش ــه ورزش روزنام
این گونــه انتخــاب کــرد: »منجــی ســیاه«. تیتــری 
کــه فــارغ از هــر نــوع مســاله ورزشــی - و فوتبالی 
ــن بازیکــن  ــژاد ای ــگ پوســت و ن ــه رن ــا ب - صرف
ــر  ــه رو-تیت ــر را البت ــن تیت اختصــاص داشــت. ای
آن تکمیــل کــرد: »بــاز هــم پــای یــک »اجنبــی« 

ــان اســت«. در می
ترکیــب کلمه هایــی چــون »ســیاه« و »اجنبــی« 
ــاب  ــه انتخ ــن روزنام ــط ای ــه توس ــری ک در تیت
ــا  ــگاه آن ه ــوع ن ــان دهنده ن ــد نش ــده، می توان ش
بــه مقولــه افــرادی بــا ملیت هــا و نژادهــای دیگــر 

باشــد.
ــی از  ــا واکنش ــا ب ــه تنه ــه ن ــن روزنام ــه ای  گرچ
ســوی نهادهــای مســئول مواجــه نشــد، بلکــه در 
ــری کــه  ــاره تیت ــر درب ــز کمت فضــای مجــازی نی

ــی ایجــاد شــد.  انتخــاب کــرده، بحث
ــی  ــم مل ــازی تی ــش از ب ــز پی ــته نی ــاه گذش م

ــه  ــتان، روزنام ــم ترکمنس ــا تی ــران ب ــال ای فوتب
ــو  ــد زان ــا بای ــر »ترکمن ه ــا تیت ــود ب ــی ن ورزش
بزننــد« بــه اســتقبال ایــن بــازی رفــت. مســاله ای 
ــن  ــون - بازیک ــردار آزم ــش س ــه موجــب واکن ک
ترکمــن تیــم ملــی فوتبــال - و ترکمن هــای 
ســاکن ایــران شــد. آن هــا چنیــن تیتــری را 

توهین آمیــز توصیــف کردنــد.
 ایــن مســاله البتــه بــا عذرخواهــی ســردبیر ایــن 
در  معذرت خواهــی  بــرای  تیتــری  و  روزنامــه 

ــد.  ــل ش ــدی، ح ــماره بع ش
ــوروز ســال جــاری نیــز هم زمــان  در تعطیــالت ن
ــران و  ــد ای ــال امی ــم فوتب ــان دو تی ــازی می ــا ب ب
ــی  ــا لحن ــازی ب ــر ب ــتان، گزارش گ ــد افغانس امی
ــف  ــز« توصی ــیاری »تحقیرآمی ــوی بس ــه از س ک

ــرار داد. ــاب ق ــان را خط ــاگران افغ ــد، تماش ش
ــران  ــتادیوم آزادی ته ــه در اس ــازی ک ــن ب  در ای

ــان و  ــاگر افغ ــزار تماش ــتاد ه ــد* هش ــام ش انج
ــتند.  ــور داش ــی حض ــاگر ایران ــزار تماش ــر از ه کمت
نیــز  بــازی  گزارش گــر  دهقانــی،  علی رضــا 
ــت  ــاره عل ــابقه درب ــن مس ــزارش ای ــن گ در حی
ــت:  ــان گف ــاگران افغ ــمار تماش ــودن ش ــتر ب بیش
ــی رن«.  ــی نم ــد جای ــا عی ــن :ه افغانی ه ــل ای »مث
واکنش هــای  موجــب  البتــه  کــه  مســاله ای 
از ســوی  اجتماعــی  در شــبکه های  مختلفــی 
ایــن  درنهایــت  و  شــد  افغان هــا  و  ایرانیــان 
ــردن  ــه کار ب ــت ب ــیما باب ــدا و س ــر ص گزارش گ

ــی کــرد.  ــی عذرخواه چنیــن عبارت
ــه در ورزش  ــه چ ــتان البت ــه سیاه پوس ــن ب توهی
ــه  ــران ســابقه دارد. از جمل و چــه در سیاســت ای
بهــار دو ســال پیــش فیــروز کریمــی، مربــی 
ــه دلیــل رفتــار و ســخنان  تیــم فوتبــل پیــکان ب
نژادپرســتانه بــرای هشــت بــازی از همراهــی 

ــد.  ــروم ش ــش مح تیم

بــا  تیمــش  بــازی  پایــان  از  پــس  کریمــی 
فجرسپاســی )کــه بــا شکســت ۲-۱ پیــکان 
ــغول  ــد و مش ــازی ش ــن ب ــود( وارد زمی ــراه ب هم
در  بــود.  حریــف  بازیکنــان  بــا  دادن  دســت 
ایــن میــان ســنلی بیتــو، بازیکــن هلنــدی - 
کوراســائویی فجرسپاســی بــرای دســت دادن بــه 
ــکان  ــم پی ــی رود. ســرمربی تی ــی م ســمت کریم
امــا ضمــن امتنــاع از دســت دادن بــا بیتــو، 
ــود،  ــم خ ــای تی ــی از بازیکن ه ــه یک ــاب ب خط
بازیکــن تیــم حریــف را »آدم خــوار« توصیــف 
کــرد. کلمــه ای توهین آمیــز کــه منجــر بــه 

محرومیــت هشــت هفتــه ای او شــد. 
پخــش تصاویــر برخــورد کریمــی بــا ایــن بازیکــن 
در برنامــه ورزشــی ۹۰ - از جملــه پربیننده تریــن 
ــه  ــد ک ــب ش ــیما - موج ــدا و س ــای ص برنامه ه
موجــی اعتراضــی علیــه ایــن مربــی فوتبــال 

ایجــاد شــود. 
ــد  ــی، تاکی ــن عذرخواه ــت ضم ــی در نهای کریم
کــرد کــه قصــدی بــرای توهیــن نژادپرســتانه بــه 

بازیکــن تیــم حریــف نداشــته اســت. 
ــی،  ــواد الریجان ــز محمدج ــال ۸۸ نی ــتان س زمس
ذبیــر ســتاد حقوق بشــر قوه قضائیــه، در نشســتی 
بــاراک اوبامــا، رئیس جمهــور سیاه پوســت آمریــکا 
 Nigger را »کاکاســیاه« - ترجمه فارســی کلمــه
- نامیــد. از ایــن کلمــه در زبــان انگلیســی ســال ها 
ــر سیاه پوســتان اســتفاده شــده و در  ــرای تحقی ب
ــی  ــه کل ــتفاده از آن ب ــانه ها اس ــیاری از رس بس

ممنــوع اســت
ــر  ــرای تحقی ــز ب ــی نی ــان فارس ــیاه در زب  کاکاس
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ســخنان الریجانی 
ــرار  ــانه ها ق ــاره رس ــورد اش ــر م ــه کمت ــز البت نی
گرفــت و جــز چنــد مطلــب کوتــاه، رســانه ای بــه 

ــن مســاله نپرداخــت.  ای
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خشونت  درباره  خود  تازه  گزارش  در  مرز  بدون گزارشگران سازمان
علیه روزنامه نگاران در سال ۲۰۱۵، گفته است که ایران با ۱۸ روزنامه نگار 

زندانی سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است.
مدافع  جهانی  سازمان  مرز،  بدون  گزارشگران  زمانه،  رادیو  گزارش  به 
آزادی اطالع رسانی در گزارش خود اعالم کرده که در حال حاضر ۱۵۳ 
به  نسبت  تعداد  این  می برند.  به سر  بازداشت  در  در جهان  روزنامه نگاران 
سال گذشته کاهشی ۱۴ درصدی داشته است. بنا به این گزارش چین با 
۲۳ روزنامه نگار بازداشتی بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است و 
به ترتیب پس از آن مصر با ۲۲، ایران با ۱۸، اریتره با ۱۵ و ترکیه با ۹ 
بازداشت شده قرار دارند. در این میان ترکیه رکورددار تعداد  روزنامه نگار 

بازداشت در سال ۲۰۱۵ بوده است.
بار  چندمین  برای  ایران  »در  است:  گفته  مرز  بدون  گزارشگران  سازمان 
موجی از بازداشت روزنامه نگاران به اتهام “شبکه جاسوسی” در اوائل ماه 
نوامبر به راه افتاد و یا ادامه بازداشت یک سال و نیمه جیسون رضاییان، 
روزنامه نگاران  با  رفتار  از  نمونه هایی  پست،  واشنگتن  روزنامه  گزارشگر 
به وضعیت پنج روزنامه نگار زندانی  نمونه  به عنوان  این گزارش  هستند.« 
ایران  و  آذربایجان، چین، مصر، جمهوری دمکراتیک کنگو  از کشورهای 
پرداخته که نرگس محمدی جزو آن هاست. سازمان گزارشگران بدون مرز، 
نرگس محمدی را روزنامه نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر معرفی 
کرده و آورده است: »نرگس محمدی، نمونه  ای از خودسری های دستگاه 
قضایی در ایران است. در سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران، 
دستگاه قضایی در مهار رهبر جمهوری اسالمی علی خامنه ای قرار دارد 
که با همکاری سپاه پاسداران وظیفه سرکوب مطبوعات را بر عهده دارند.«
تعداد  اطالع رسانی،  آزادی  مدافع  جهانی  سازماِن  این  گزارش  در 
روزنامه نگاران به گروگان گرفته شده در جهان ۵۴ نفر اعالم شده که این 
در سال  است.  داشته  به سال گذشته رشدی ۳۵ درصدی  نسبت  تعداد 
گذشته ۴۰ روزنامه نگار به گروگان گرفته شده بودند. سوریه، یمن، عراق و 
لیبی، کشورهایی که همچنان گرفتار جنگ و درگیری های نظامی هستند، 
دارند.  را  گرفته شده  گروگان  به  روزنامه نگاران  تعداد  بیشترین  ترتیب  به 
به ترتیب گروه »دولت  قربانیان شان  تعداد  با  اصلی گروگان گیری  عامالن 
النصره  با ۹، جبهه  با ۱۸ روزنامه نگار، شیعیان حوثی   اسالمی« )داعش( 
با چهار، القاعده با سه و ارتش آزاد سوریه با یک روزنامه نگار قرار دارند. 

مسئول گروگان گیری ۱۹ روزنامه نگار نیز نامعلوم است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در این گزارش از کاهش چشمگیر ربودن 
 ۷۹ جاری  سال  در  اساس  این  بر  داد.  خبر   ۲۰۱۵ سال  در  خبرنگاران 
روزنامه نگار ربوده شده اند که ۷۰ درصد آن در مناطق جنگی بوده است. 
روزنامه نگاران  تعداد  است.  گذشته  سال  از  کمتر  درصد   ۳۵ تعداد  این 
ناپدیدشده در سال ۲۰۱۵ نیز هشت نفر گزارش شده که بیشتر آن ها در 

مناطق جنگی بوده اند.
سازمان گزارشگران بدون مرز از ۲۰ سال پیش تاکنون در پایان هر سال 
بیالن خشونت علیه روزنامه نگاران در سراسر جهان را منتشر می کند. این 
سال  طی  در  سازمان  تدقیق شده  و  گردآوری  داده های  مبنای  بر  بیالن 

است.

شکایت محمدسرافراز، رئیس سازمان صدا و سیما و حمیدرضا عمادی سردبیر 
ارشد پرس تی وی، شبکه انگیسی زبان صدا و سیما، برای خروج از فهرست تحریم 
های حقوق بشری را رد کرد. بر اساس حکم دادگاه عدالت اروپا، این دو نفر به دلیل 
اعترافات اجباری زندانیان سیاسی، در نقض جدی حقوق  مسئولیتشان در پخش 
بشر دست داشته اند و در نتیجه، همچنان اجازه ورود به کشورهای اتحادیه اروپا را 

ندارند و اموال آنها در اروپا در توقیف باقی می ماند.
سازمان "عدالت برای ایران"، مستقر در لندن، که گزارش های آن راجع به عملکرد 
سازمان صدا و سیما از جمله دالیل تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم مدیران این 
سازمان بوده، در بیانیه خود به مناسبت نتیجه دادگاه یادآوری کرده:»این نخستین 
با  مرتبط  بشری  حقوق  پرونده  یک  مورد  در  اروپا  عدالت  دادگاه  که  است  باری 

جمهوری اسالمی ایران اعالم نظر می کند.«
علیه  اروپا  عدالت  دادگاه  به  عمادی  حمیدرضا  و  سرافراز  محمد  شکایت  پی  در 
قرار گرفتن خود در فهرست تحریم های حقوق بشری، این دادگاه از شادی امین 
این  وکیل  مارکس،   راینهارد  و  ایران  برای  عدالت  سازمان  مدیران  و شادی صدر، 
به  و  باشند  داشته  به شکایت حضور  رسیدگی  جلسه  در  که  کرد  دعوت  سازمان 
از  سیاسی  زندانیان  اجباری  اعترافات  پخش  جزئیات  مورد  در  دادگاه  سواالت 
امسال  مه(   ۵( اردیبهشت  دادگاه که ۱۵  این  بدهند.در جریان  پاسخ  پرس تی وی 
را  ایران  برای  عدالت  سازمان  مستندات  سیما  و  صدا  مدیران  وکالی  شد،  برگزار 
رد کردند و تحریم این مدیران را، به علت نقض "حق آزادی سفر"، "حق اشتغال" 

"آزادی بیان" و "حق دفاع"، غیرعادالنه دانستند.
در حکم نهایی صادر شده توسط دادگاه عدالت اروپا، استدالل های وکالی صدا و 
سیما رد شده و در توضیح استناد به مدارک ارائه شده از سوی سازمان عدالت برای 
ایران آمده است: "دادگاه های اروپایی می توانند در شرایط خاص، در رابطه با حکمی 

که می دهند گزارش یک سازمان غیردولتی را مدنظر قراردهند."
در ادامه حکم آمده است: "از مستندات پرونده به نظر نمی آید که گزارش عدالت 
برای ایران غیرقابل اعتماد باشد." در بخش های دیگری از حکم، همکاری پرس 
تی وی و مدیران آن با نهادهای امنیتی ایران علیه قربانیان نقض حقوق بشر مورد 
تاکید قرار گرفته و محمد سرافراز و حمیدرضا عمادی موظف به پرداخت هزینه های 

دادگاه و همچنین هزینه های وکیل طرف مقابل )اتحادیه اروپا( شده اند.
رئیس  زمان  را، که آن  اعالم کردکه محمد سرافراز  اروپا در سال ۲۰۱۳  اتحادیه 
پخش  دلیل  به  عمادی،  حمیدرضا  همراه  به  بود،  تی وی  پرس  تلویزیونی  شبکه 
"اعتراف های اجباری" فعاالن سیاسی و روزنامه نگاران بازداشت شده تحریم می کند.

بر اساس اطالعیه اتحادیه اروپا دلیل تحریم محمد سرافراز "همکاری با دستگاه های 
عمادی،  حمیدرضا  و  بود  متهمان"  اجباری  اعتراف های  پخش  و  ایران  اطالعاتی 
پخش  و  تهیه  در  مسئولیتش  دلیل  به  هم  تی وی  پرس  شبکه  ارشد  سردبیر 
حقوق  فعاالن  و  سیاسی  فعاالن  روزنامه نگاران،  متهمان،  اجباری"  "اعتراف های 

اقلیت ها در فهرست "ناقضان حقوق بشر" قرار گرفته بود.
این تحریم ها، شامل ممنوعیت سفر به کشورهای اروپایی و مسدود شدن دارایی های 

این دو مدیر رسانه ای می شد
.پیش از آن در دی ماه سال ۱۳۹۰، آفکام، نهاد ناظر بر رسانه های بریتانیا، مجوز 
اجباری" صد  "اعتراف های  دلیل پخش  به  و  لغو  را  تلویزیونی پرس تی وی  شبکه 
هزار پوند جریمه کرده بود. حکم آفکام، به دنبال شکایت مازیار بهاری، روزنامه نگار 

ایرانی، صادر شده بود.
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ــل  ــو بین المل ــازمان عف ــا-س ــوقم حق
هرســاله کمپین هــای متعــددی را در زمینــه 
دفــاع از حقــوق بشــر در کشــورهای مختلــف 
ــاع از قربانیــان نقــض حقــوق بشــر  ــا دف و ی
ــی از  ــد. یک ــت می کن ــازمان دهی و هدای س
ــرای  ــام »ب ــا ن ــازمان ب ــن س ــای ای کمپین ه
ــه  ــن ب ــن کمپی ــس« اســت. ای زندگــی بنوی
ــه  ــورهایی ک ــی و در کش ــورت بین الملل ص
ــری  ــت پیگی ــر اس ــازمان دارای دفت ــن س ای

می شــود. 
آمــده  ایــن کمپیــن  اولیــن صفحــه  در 
اســت: »هرســاله هــزاران نفــر از جای جــای 
افــرادی  بــرای  نامــه ای  دنیــا  مختلــف 
می نویســند کــه تــا بــه حــال آن هــا را 
بــرای  افــراد  ایــن  نکرده انــد.  مالقــات 
ــه  ــرادی ک ــا اف ــتگی ب ــان دادن همبس نش
ــر  ــوق بش ــض حق ــی نق ــه ای قربان ــه گون ب
ــراض  ــان دادن اعت ــرای نش ــا ب ــده اند و ی ش
خــود بــه دولت هــای آن هــا می نویســند. 
ــت  ــده گرف ــه را نادی ــک نام ــوان ی ــاید بت ش
ــوان  ــختی می ت ــه س ــه را ب ــزاران نام ــا ه ام

ــت.« ــده گرف نادی
ســازمان عفــو بین الملــل ایــن کمپیــن 
را بــه مــدت ۵۰ ســال هدایــت کــرده و 
معتقــد اســت کــه تاثیــر آن را هرســاله 
بــا آزاد شــدن زندانیــان مشــاهده کــرده 
اســت. ایــن کمپیــن امســال بــا تمرکــز 
بازداشــت های خودســرانه، شــکنجه،  بــر 
ــه  ــاری کار خــود را ادام ــدام و ازدواج اجب اع
ــا  ــت ب ــری اس ــورد ۶ نف ــت و در م داده اس

سرنوشــتی مبهــم روبــه رو هســتند. 
ــازمان  ــا س ــه ب ــی ک ــال ۱۹۶۰، فعاالن از س
می کردنــد،  همــکاری  بین الملــل  عفــو 
ــی  ــان عقیدت ــرای زندانی ــا را ب ــن نامه ه اولی
ــان  ــدف نش ــا ه ــف ب ــورهای مختل در کش
ــن زندانیــان تنهــا نیســتند،  دادن این کــه ای
ــی  ــا نوشــتن نامه هــا در پ نوشــتند. آن هــا ب
نشــان دادن مبارزه هــای خــود بــرای حقــوق 
بشــر، هــم بــه زندانیــان و هــم بــه حاکمــان 
ــتگی ها  ــوع همبس ــن ن ــتند. ای ــد و هس بودن
ســلول های  تاریک تریــن  بــه  می توانــد 

ــد.  ــف برس ــورهای مختل ــرادی در کش انف
ایــن ســازمان از مــردم می خواهــد کــه 
دفاتــر  دســت  بــه  را  خــود  نامه هــای 
زندگــی  کــه  شــهرهایی  در  امنســتی 
ــد  ــا می توان ــن نامه ه ــانند. ای ــد برس می کنن
شــامل عکــس، نقاشــی و یــا طرح هایــی 
ــده نامــه، ایجــاد انگیــزه  باشــد کــه در گیرن
ــد و اراده ی  ــیله امی ــن وس ــه ای ــد و ب می کن
حاکمــان  برمی انگیــزد.  را  نامــه  گیرنــده 
ــه  ــق، متوج ــن طری ــز از ای ــرکوب گر نی س
می شــوند کــه افــرادی زیــادی هســتند کــه 
ــن  ــد و از ای ــال می کنن ــا را دنب ــار آن ه رفت
ــق شــاید در اعمــال خــود، تجدیدنظــر  طری

ــد. ــورت دهن ص

بنویسبرایزندگی
ــه ــددیرادرزمین ــایمتع ــالهکمپینه ــلهرس ــوبینالمل ــازمانعف س
دفــاعازحقــوقبشــردرکشــورهایمختلــفویــادفــاعازقربانیــاننقــض
ــن ــایای ــیازکمپینه ــد.یک ــتمیکن ــازماندهیوهدای ــوقبشــرس حق
ســازمانبــانــام»بــرایزندگــیبنویــس«اســت.ایــنکمپیــنبــهصــورت
بینالمللــیودرکشــورهاییکــهایــنســازماندارایدفتــراســتپیگیــری

میشــود.
ــراز ــزاراننف ــالهه ــت:»هرس ــدهاس ــنآم ــنکمپی ــهای ــنصفح دراولی
ــا ــهت ــندک ــرادیمینویس ــرایاف ــهایب ــانام ــفدنی ــایمختل جایج
ــاندادن ــراینش ــرادب ــناف ــد.ای ــاتنکردهان ــارامالق ــالآنه ــهح ب
ــر ــوقبش ــضحق ــینق ــهایقربان ــهگون ــهب ــرادیک ــااف ــتگیب همبس
ــا ــایآنه ــهدولته ــودب ــراضخ ــاندادناعت ــراینش ــاب ــدهاندوی ش
مینویســند.شــایدبتــوانیــکنامــهرانادیــدهگرفــتامــاهــزاراننامــه

ــت.« ــدهگرف ــواننادی ــختیمیت ــهس راب



36حقوق بشر دسامبر2015/آذر1395

اگــر مایــل بــه فعالیــت در ایــن کمپیــن هســتید، از 
ســه طریــق می توانیــد عمــل کنیــد. بــه وب ســایت 
ســازمان عفــو بین الملــل مراجعــه کنیــد. شــیوه  اول 
ــه  ــت ک ــاده ای اس ــای سرگش ــردن نامه ه ــا ک امض
ــت.  ــده اس ــته ش ــی نوش ــان عقیدت ــورد زندانی در م
شــیوه دوم نوشــتن یــک نامــه همبســتگی و ارســال 
آن بــه دفتــر امنســتی و شــیوه ســوم؛ دعــوت کــردن 
ــه و  ــا خان ــه و ی ــک کاف ــه ی ــنایان ب ــتان و آش دوس
ایجــاد یــک فضــای خــوب بــرای گفت وگــو و 
ــرای نشــان دادن همبســتگی اســت. نوشــتن نامــه ب

در میــان دوازده نفــری کــه کمپیــن امســال »بــرای 
زندگــی بنویــس« برگزیــده اســت، نام ســامان نســیم 
ــه چشــم می خــورد. ســامان نســیم شــهروند  هــم ب
اهــل مریــوان کــه در ســال ۱۳۹۰ در مناطــق مرزی 
اســتان آذربایجــان غربــی، توســط نیروهــای امنیتــی 
ــار  ــدان و در انتظ ــون در زن ــد؛ هم اکن ــت ش بازداش
اجــرای حکــم اعــدام بــه ســر می بــرد. حکــم اعــدام 
بــرای وی در حالــی صــادر شــده اســت، کــه وی در 
ــوده و  ــی نرســیده ب ــه ســن قانون زمــان بازداشــت ب
تنهــا ۱۷ ســال داشــته اســت. در اســفند مــاه ســال 
ــدام وی، باعــث  ــر از اجــرای حکــم اع گذشــته، خب
ــوق  ــع حق ــازمان های مداف ــیاری از س ــش بس واکن
بشــر، از جملــه ســازمان عفــو بین الملــل شــد. 
ــه  ــت ک ــوت گرف ــی ق ــامان زمان ــدام س ــایعه اع ش
ــرادر او  ــول ب ــری از ق ــی خب ــبکه های اجتماع در ش
منتشــر شــد کــه بــر اســاس آن، قــرار بــود فــردای 
آن روز، جنــازه ســامان بــه خانــواده اش تحویــل داده 
ــنبه،  ــر روز ش ــه بعدازظه ــاعت س ــا در س ــود. ام ش
بیســتم تیــر مــاه، ســامان نســیم، کــه پیــش از ایــن 
ــته  ــال گذش ــاه س ــفند م ــل اس ــد اوای ــور می ش تص
ــری،  ــاه بی خب ــج م ــس از پن ــدام شــده اســت، پ اع
ــواده اش تمــاس گرفــت و گفــت کــه حکــم  ــا خان ب

در  و  شــده  نقــض  فعــال  اعــدام اش 
ــدان زنجــان اســت. زن

ــاس  ــر اس ــل ب ــو بین المل ــازمان عف س
اســناد دادگاه می گویــد کــه ســامان 
ــراف  نســیم در بازجویی هــای خــود اعت
کــرده کــه در جریــان درگیــری بــا 
ــه  ــتان ۹۰ ب ــپاه در تابس ــای س نیروه
ســمت آن هــا شــلیک کــرده، امــا وی در 
نخســتین جلســه ی دادگاه ایــن اعتــراف 
را انــکار کــرده و گفتــه کــه او را بــا زور 
ــه  ــن اعتراف نام ــای ای ــه امض ــور ب مجب

ــد. کــرده بودن
ســامان نســیم متهــم بــه عضویــت 
آزاد  )حیــات  »پــژاک«  گــروه  در 
ــه  ــت مســلحانه علی کردســتان( و فعالی
ــی  ــن زندان ــت. ای ــداران اس ــپاه پاس س
سیاســی؛ در تیــر مــاه ســال ۱۳۹۰ بعــد 
ــو  ــن عض ــرا او و چندی ــه ظاه از این ک
دیگــر پــژاک در یــک نــزاع مســلحانه بــا 
ــراف  ــای اط ــداران در کوه ه ــپاه پاس س
سردشــت درگیــر شــدند، دســتگیر 
بازداشــت؛  از  پــس  کردند.چنــدی 
جمهــوری اســالمی ایــران مدعــی شــد 
کــه در ایــن درگیــری  یــک عضــو ســپاه 
ــر  ــن دیگ ــه ت ــته و س ــداران کش پاس
مجــروح شــدند. عزیــز مــژده؛ وکیــل ســامان نســیم 
ــت  ــه اس ــر گفت ــوق بش ــان حق ــازمان دیده ب ــه س ب
کــه کارشناســان پزشــکی قانونــی مســجل ســاختند 

ــت.  ــوده اس ــل نب ــئول قت ــامان مس ــه س ک
بشــری  حقــوق  بین المللــی  ســازمان های 
می گوینــد کــه ایــران یکــی از چهــار کشــوری 
ــول  ــودک در ط ــن ک ــدام مجرمی ــه اع ــه ب اســت ک
۵ ســال گذشــته شــهرت دارد. دیگــر کشــورها 
ــودان  ــعودی و س ــتان س ــن، عربس ــد از یم عبارتن
گــزارش  در  غــزه.  در  مقامــات حمــاس  نیــز  و 
ــای  ــاس گزارش ه ــه براس ــت ک ــده اس ــان آم دیده ب

ــران  ــانه های ای ــمی رس رس
تاکنــون   ۲۰۱۰ ســال  از 
حداقــل ۸ نفــر کــه هنــگام 
بازداشــت زیــر ۱۸ ســال 
ــده اند  ــدام ش ــته اند اع داش
و  بین الملــل  عفــو  امــا 
ســایر گروه هــای حقــوق 
اعدامی هــای  آمــار  بشــر 
ــر  ــا ۳۱ نف ــروه را ت ــن گ ای

ننــد. می دا
تعییــن مجــازات مــرگ 
بــرای کســانی کــه بــه 
هنــگام ارتــکاب جــرم زیــر 
بوده انــد،  قانونــی  ســن 
ــی  ــن بین الملل نقــض قوانی
ــه  ــت ک ــر اس ــوق بش حق
ایــران نیــز متعهــد بــه 
بــه  گذاشــتن  احتــرام 
امــا در  آن شــده اســت 
بارهــا  اخیــر  ســال های 
مواجــه  آن  نقــض  بــا 

ــل،  ــو بین المل ــازمان عف ــه ی س ــه گفت ــده ایم. ب ش
ــازمان  ــن س ــت ای ــه رؤی ــه ب ــه ای ک ــیم در نام نس
ــه او را در ســلولی دو  ــی شــده ک ــز رســیده مدع نی
در نیــم متــری نگــه داشــتند و بارهــا کتــک زده و 
ــن  ــا ای ــد ت ــزان کرده ان ــای اش آوی ــتان  و پاه از دس
ــه  ــده ک ــته وادار ش ــمان بس ــا چش ــه  زور و ب ــه ب ک
اثــر انگشــت اش را بــه عنــوان امضــا در زیــر اســناد 

بگــذارد. اتهام هــای اش  بــه  اعتــراف 
ــور  ــت از کش ــی اس ــیانو، زن ــا گراس ــنیا آرمنت یس
مکزیــک اســت کــه بــه اتهــام بازداشــت همســرش 
ــای  ــه امض ــور ب ــکنجه، مجب ــت ش ــت و تح بازداش
اعترافــات ســاختگی شــد. وی هم اکنــون مــدت 
ســه ســال اســت کــه بــدون تشــکیل هیــچ دادگاهی 
ــه  ــرودگاه ب ــرد. او در راه ف ــر می ب ــه س ــدان ب در زن
ــس  ــوی پلی ــه از س ــود؛ ک ــود ب ــواده  خ ــراه خان هم
ــرار  ــی ق ــت بازجوی ــس از آن تح ــد. پ ــت ش بازداش
ــرش را  ــه وی همس ــرد ک ــا ک ــس ادع ــت و پلی گرف
ــه  ــود ک ــان ب ــان زم ــانده اســت و هم ــل رس ــه قت ب
ــاعت  ــد از ۱۵ س ــد. بع ــاز ش ــی او آغ ــوس زندگ کاب
شــکنجه و خشــونت جنســی؛ شــکنجه گران او را 
بــه تهدیــد بــه تجــاوز و کشــتن فرزنــدان اش کردنــد 
ــات  ــای اعتراف ــه امض ــن ب ــل او ت ــن دلی ــه همی و ب
ــه  ــود ب ــه خ ــده داد. او در نام ــته ش ــش نوش از پی
ــل نوشــته اســت: »پیــش از  ــو بین المل ســازمان عف
ــرای  ــدی ب ــرد مفی ــا خــودم را ف ــن اتفاق ه تمــام ای
ــران  ــداری از دیگ ــق نگه ــتم. عاش ــه می دانس جامع
بــودم. امــا تحــت شــکنجه توســط پلیــس مکزیــک 
قــرار گرفتــم. آن هــا بــه صــورت جســمی؛ روحــی و 
جنســی مــرا شــکنجه کردنــد. پــس از آن متهــم بــه 
جرمــی شــدم کــه هیــچ گاه آن را مرتکــب نشــده ام و 
هم اکنــون حاکمــان اجــازه آزادی ام را نمی دهــد 
ــال  ــرا دنب ــا م ــه دنی ــد ک ــد بدانن ــا بای ــا آن ه ام
ــاز دارم،  ــو نی ــک ت ــه کم ــن ب ــرای همی ــد. ب می کن

ــوم.« ــوش می ش ــو، فرام ــک ت ــدون کم ب
ولیــد ابوالخیــر وکیــل و مدافــع حقــوق بشــر زندانــی 
ــه ۱۵  ــه ب ــت ک ــعودی اس ــتان س ــور عربس در کش
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ــدان و ۱۵ ســال ممنوع الخروجــی محکــوم  ســال زن
ــه  ــل از وی ب ــو بین المل ــازمان عف ــت. س ــده اس ش
عنــوان زنــدان عقیدتــی یــاد می کنــد و نگــران 
ــدان تحــت شــکنجه جســمی  ــه وی در زن اســت ک
ــادی از  ــداد زی ــت تع ــرد. او وکال ــرار گی ــی ق و روح
ــداوی را  ــف ب ــه رئی ــر و از جمل ــوق بش ــاالن حق فع
ــتی  ــن سرپرس ــود دارد. وی هم چنی ــه خ در کارنام
ــوق بشــر در  ــی حق ــام دیدبان ــه ن ــی ب ان جــی او ی
عربســتان ســعودی را برعهــده داشــته اســت. بعــد 
ــدت،  ــاه م ــت های کوت ــد و بازداش ــال ها تهدی از س
وی بــا اتهام هــای مختلــف از جملــه »تضعیــف 
ــن  ــاه ژوئ ــد و در ۶ م ــت ش ــت« بازداش ــار دول اعتب
ســال گذشــته، محکومیــت خــود را دریافــت کــرد. 
وی بــا توجــه بــه قانــون »ضــد تــرور« در عربســتان 
ســعودی بازداشــت و محکــوم شــده اســت. قانونــی 
کــه در ســال های گذشــته، از ســوی حاکمــان 
ــدای  ــردن ص ــوش ک ــرای خام ــتان ب ــور عربس کش

ــاالن اســتفاده شــده اســت.  فع
فیوئــه فیوئــه آنــگ فعــال حقــوق دانشــجویی 
و زنــی اســت کــه در میانمار)برمــه( بــه دلیــل 
فعالیت های شــان در زمینــه حقــوق دانشــجویان 
بازداشــت شــده اســت. ایــن بازداشــت نشــان 
آزادی  و  بیــان  آزادی  هم چنــان  کــه  می دهــد 
ــه رو  ــدی روب ــد ج ــا تهدی ــار ب ــا در میانم انجمن ه
ــه  ــجویی در برم ــن دانش ــرکل انجم ــت. وی دبی اس
اســت. ۱۰ مــاه مــارس ســال جــاری او و ۷۰ فعــال 
دانشــجویی دیگــر پــس از تجمــع و اعتــراض بــه یک 
قانــون ملــی آمــوزش و پــرورش بازداشــت شــدند. در 
مجمــوع بیــش از ۱۰۰ نفــر محکــوم بــه زندانی هــای 
طوالنــی مــدت شــده اند و ایــن در حالــی اســت کــه 
حکومــت فعالیت هــا و اعتراض هــای دانشــجویی 
ــد.  ــی می کن ــه ارزیاب ــی جنایتکاران ــا نگاه ــان را ب آن
هیــچ کســی از این کــه بررســی پرونــده فیونــه 
ــدارد.  ــه آنــگ چه قــدر طــول می کشــد خبــر ن فیون
خشــونت از ســوی پلیــس و وضعیــت نامناســب 

شــده  دلیلــی  بهداشــتی، 
ــاالن  ــیاری از فع ــه بس ــت ک اس
ــا  ــده ب ــت ش ــجویی بازداش دانش
مختلفــی  جســمی  مشــکالت 
کمبــود  شــده اند.  روبــه رو 
دسترســی بــه وکیــل نیــز از 
دیگــر مشــکالت ایــن بازداشــت 

ــت.  ــدگان اس ش
روزنامــه  بکژانــوف  محمــد 
ــر  ــز از دیگ ــتانی نی ــگار ازبکس ن
ســازمان  کــه  اســت  افــرادی 
کمپیــن  در  بین الملــل  عفــو 
ــال  ــس، دنب ــی بنوی ــرای زندگ ب
یکــی  ســردبیر  وی  می کنــد. 
سیاســی  روزنامه هــای  از 
ــتان  ــت در ازبکس ــف حکوم مخال
ــب  ــه از جان ــن روزنام ــت. ای اس
حکومــت توقیــف و او شــکنجه و 
محکــوم بــه ۱۵ ســال حبــس در 

دادگاهــی ناعادالنــه شــده اســت.
ــد  ــئوالن چن ــا مس ــترک ب ــت مش ــام وی فعالی  اته
بمب گــذاری عنــوان شــده اســت. وی در ســال 
۱۹۹۳ پــس از تهدیدهــا و آزار و اذیت هــای فــراوان، 
ــن  ــور اوکرای ــه کش ــرد و ب ــرک ک ــتان را ت ازبکس
مهاجــرت کــرد. در ســال ۱۹۹۹ حکومــت اوکرایــن 
وی را بــا توســل بــه زور بــه ازبکســتان بازگردانــد در 
حالــی کــه در تاشــکنت ازبکســتان ۶ بمــب منفجــر 
شــده بــود و حکومــت محمــد بکژانــوف را مســئول 
ــه  ــه؛ ب ــه صــورت ناعادالن آن می دانســت. دادگاه او ب
هیــچ یــک از اظهــارات وی در مــورد اعترافــات تحت 
ــر دارای  ــال حاض ــرد. وی در ح ــا نک ــکنجه اعتن ش
بلندمدت تریــن حبــس در میــان روزنامه نــگاران 

ــا اســت. ــی در دنی زندان
ماریــا، دختــری از بورکینافاســو اســت کــه محــروم 
از حــق تصمیم گیــری در مــورد زندگــی و بــدن 
خــودش، زمانــی کــه تنهــا ۱۳ ســال داشــت، شــد. 
پــدرش او را مجبــور بــه ازدواج بــا مــردی کــرد کــه 
ــه داشــت.  ۷۰ ســال و ۵ همســر دیگــر نیــز در خان
پــدر او ماریــا را تهدیــد بــه مــرگ و بــه ایــن صــورت 
ــان و  ــرد. زن ــرد ک ــا آن م ــه ازدواج ب ــود ب او را مجب
دختــران حــق دارنــد کــه در مــورد بــدن خودشــان 
خودشــان  ایــن  هم چنیــن  و  بگیرنــد  تصمیــم 
ــد  ــا می خواهن ــد آی ــم می گیرن ــه تصمی ــتند ک هس
ــود  ــن وج ــا ای ــر. ب ــا خی ــد ی ــوند و بمانن ــاردار ش ب
دخترانــی ماننــد ماریــا هنــوز هــم در کشــوری 
ماننــد بورکینافاســو از ایــن حــق برخــوردار نیســتند 
و از طــرف همســران خــود مجبــور بــه دنیــا آوردن 
ــای  ــه بارداری ه ــوند. این ک ــادی می ش ــدان زی فرزن
ــای  ــد خطره ــوان می توان ــران ج ــرای دخت ــاد ب زی
جبران ناپذیــری را بــرای آن هــا در پــی داشــته 
ــورها  ــن کش ــس در ای ــچ ک ــر هی ــد نظ ــد، م باش
بــودن  غیرقانونــی  این کــه  وجــود  بــا  نیســت. 
ازدواج اجبــاری و زیــر ســن در قانــون اساســی 

بورکینافاســو ذکــر شــده اســت، دولــت بورکینافاســو 
ســعی در نادیــده گرفتــن ایــن ممنوعیــت می شــود. 
ــه از  ــت ک ــم گرف ــا تصمی ــل ماری ــن دلی ــه همی ب

ــد. ــرار کن کشــورش ف
 او ۱۷۰ کیلومتــر را طــی ۳ روز بــا پــای پیــاده 
طــی کــرد تــا بــه پناهگاهــی بــرای دختــران جــوان 
ــی  ــاری رهای ــدر و ازدواج اجب ــا از دســت پ برســد ت
ــی  ــکیوز زن ــن وس ــودورا دل کارم ــد.  تئ ــدا کن پی
ــیدن و  ــج کش ــد از رن ــه بع ــت ک ــالوادور اس از الس
زایمــان در ســکوت پــس از درد نابهنــگام و شــدیدی 
ــی  ــد، در حال ــراغ اش آم ــه س ــل کار ب ــه  در مح ک
ــس  ــه ۳۰ ســال حب ــس بازداشــت و ب از ســوی پلی
ــام او  ــود. اته ــون ب ــرق در خ ــه غ ــد ک ــوم ش محک
ــت  ــی اس ــن در حال ــت و ای ــده اس ــوان ش ــل عن قت
ــت. ــوع اس ــن ممن ــقط جنی ــالوادور، س ــه در الس ک

ــه کار  ــزی، مــردی اســت کــه ب ــار از کشــور مال زون
ــت.  ــغول اس ــی مش ــای سیاس ــیدن کاریکاتوره کش
او پــس از انتشــار متنــی در توییتــر در مــورد 
ــت و  ــر بازداش ــزی، در خط ــان در مال ــر مخالف رهب
محکومیــت بلنــد مــدت بــه حبــس قــرار دارد. ایــن 
ــدان  ــا منتق ــزی، ب ــت مال ــه دول ــی اســت ک در حال

ــد.  ــورد می کن ــدت برخ ــه ش ــود ب خ
آلبــرت وودفکــس زندانــی لوئیســیانا در آمریــکا 
اســت کــه بیــش از ۱۰ ســال را در ســلول انفــرادی 
ــک ماشــین اســت،  ــارک ی ــدازه جــای پ ــه ان ــه ب ک
ــی  ــچ مدرک ــه هی ــی ک ــت. از آن جای ــده اس گذران
ــه  ــته، س ــود نداش ــت وج ــرای شــرکت او در جنای ب
بــار پرونــده او بررســی شــده اســت و یــک قاضــی، 
حکــم بــه آزادی مشــروط او داده اســت؛ امــا او 

هم چنــان در زنــدان نگــه داری می شــود.
ــه  ــون ب کســتاس و شــریک زندگــی اش کــه هم اکن
کشــور دیگــری پناهنــده شــده اســت، مــورد آزار و 
ــن  ــز آت ــدید در مرک ــت جســمی و خشــونت ش اذی
در میــان تعــداد زیــادی نژادپرســت و هموفــوب قرار 
گرفتنــد. ایــن در حالــی صــورت گرفتــه کــه هیــچ 
یــک از افــرادی کــه بــه ایــن دو نفر آســیب رســاندند 
شناســایی و بازداشــت نشــدند. دولــت یونــان هیــچ 
واکنشــی در قبــال افزایــش شــدید نفــرت پراکنــی 
ــد.  ــان نمی ده ــود نش ــان از خ ــه هم جنس گرای علی
ــال  ــوریه در س ــواده اش در س ــی و خان ــا العباس راین
ــد  ــوریه، بازداشــت و ناپدی ــت س ۲۰۱۳ توســط دول

شــدند. 
راینــا زنــی بــا موفقیت هــای بســیار زیــاد در زمینــه 
ــه یــک  ــود و ب کاری اش کــه دندان پزشــکی اســت ب
بــاره و بــدون ارائــه هیــچ دلیلــی در منــزل اش 
ــس از  ــت و پ ــود  بازداش ــد خ ــراه ۶ فرزن ــه هم ب
ــن  ــری از ای ــچ خب ــون هی ــدند. تاکن ــد ش آن ناپدی

ــت.  ــده اس ــر نش ــواده منتش خان
فــرد بااومــا و ایــوس ماکوامبــاال دو زندانــی عقیدتی در 
در کنگــو هســتند کــه بــه دلیــل تالش هــای خــود در 
ترویــج دموکراســی در خطــر صــدور حکــم اعــدام قرار 
ــی،  ــن دو زندان ــه ای ــو ب ــت کنگ ــرف دول ــد. از ط دارن

برچســب »تروریســت« زده شــده اســت. 
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