از اﯾـــﺮان ﻓﺮﻫﻨـــ ﺗـــﺎ ﺷﻬﺮوﻧـــﺪی ﻓﺮﻫﻨـــ– 
ﻣـﻮاﺟﻬﻪی ﭼـﭗ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺄﻟﻪی ﺣـﻖ ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﺳـﺮﻧﻮﺷﺖ
ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﺴﯿﺎری دﯾﺎﻟﺘﯿ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﻧﻔ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎﻫﻤﻮن/ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻤﻮن( را
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺗﻤﺎم ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﻋﻮاﻫﺎی ﺣﯿﺪری‐ﻧﻌﻤﺘ و اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺘ ﻣﺮﮐﺰی و ﻗﺪرﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎنﺑﺨﺶ

ﻫﺮج و ﻣﺮج اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از رﺿﺎﺷﺎه ﻣﻤﻨﻮن ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﺧﻮاﻫﺎن آﻧﻪ روﺣﺶ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﺪ! اﻣﺎ ورِ ﻣﻨﻔ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻫﻤﻮﻧ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،دوﻟﺖ را ﻫﻤﻮاره در ﻣﻘﺎم
ﻃﺮاح ﻣﺴﺄﻟﻪی »اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠ «و ﺗﻮأﻣﺎن ﯾﺎﻧﻪ راهﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در اﻓﺎر ﻋﻤﻮﻣ ﺣوﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮ ﮔﻮﯾ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ »ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ« ﺟﺎﯾ ﻣﯿﺎن »ﻫﺮج و ﻣﺮج ﯾﺎ ﻧﻈﻢ
ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ« ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﮐﻪ دوﻣ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺳﻮﺳﻪآﻣﯿﺰ اﺳﺖ .ﻧﺘﻪ اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ
ﺷﻞ ﭼﻨﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪای اﺳﺎﺳﺎ ﻏﯿﺮدﯾﺎﻟﺘﯿ و ﺑﺎ ﺳﻮءﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ.

از اﯾﺮان ﻓﺮﻫﻨ ﺗﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻓﺮﻫﻨ
ﻣﻮاﺟﻬﻪی ﭼﭗ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻮج اﻋﺪامﻫﺎی ﺑﻠﻮچﻫﺎ و دﺳﺘﯿﺮیﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻮرد در اﯾﻦ روزﻫﺎ ،ﺧﺒﺮ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن
وﺟﻬــﻪی ﻓﺎﺷﯿﺴــﺘ ﺟﻤﻬــﻮری اﺳﻼﻣــ ﻣدﻫــﺪ ﮐــﻪ در دﻫــﻪی ﺷﺼــﺖ ﺑــﻪ ﺗﻤــﺎﻣ ﺣــﺎﻣﻠﺶ ﺑــﻮد :ﻧﻈــﺎﻣ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻠﻬﻢ از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﯿﻌ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرش زﻧﺎن را از ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺣﺬف ،ﻣﻠﻞ
ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦﺳﺮﻧﻮﺷﺖ )ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا و ﮐﺮدﺳﺘﺎن( را ﺳﺮﮐﻮب و ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎﻧ

ﻏﯿﺮ از ﺗﺸﯿﻊ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ،ﺳﻨﻫﺎ و دراوﯾﺶ( را ﻣﻨﻮب ﮐﺮد.

ﻣﺸﻞ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﻤﻬﻮریاﺳﻼﻣ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪﺳﯿﺎق ﻫﺮ ﻧﻈﺎم دﯾﺮی ،ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻤﺰوج ﮐﺮدن ﻣﺎﺗﺮک ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘ آرﯾﺎﻣﻬﺮی ﺑﺎ ﺷﯿﻌﯿﺰم ،اﻓﺎر ﻋﻤﻮﻣای را ﺷﻞ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﺘ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳ در ﻣﻘﺎم ﺳﺮﺑﺎز ﭘﺎناﯾﺮاﻧﯿﺴﻢ‐ﭘﺎنﻓﺎرﺳﯿﺴﻢ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﻪﺳﺎزی ﺗﺮکﻫﺎ،
ﮐﻮردﻫﺎ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻫﺎ ،ﻋﺮبﻫﺎ و … ﺑﻨﻨﺪ.
ﺑــﺎ ﺗﺼــﻮر اﯾﻨــﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞاﺳــﺖ ﺟﻤﻬــﻮری اﺳﻼﻣــ دواﻣــ ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷــﺪ و ﻓﺮﺻــﺘ ﺑــﺮای ﮔــﺬار ﺑــﻪ ﻧﻈــﺎﻣ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺄﻟﻪي »ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ« ﻣﻮﺿﻮﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺘﻨﺎع از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن از
ﺳﻮی ﻫﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧ و ﯾﺎ ﻣﺪام ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدن ﮔﻔﺘﻤﺎن »ﻣﺎم ﻣﯿﻬﻦ« و … ﻃﺮﻓ ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ و ﻣﺴﺄﻟﻪي
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ راﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﻞ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ» ﺟﺪاﯾ ﻃﻠﺒ «و ﭼﻨﺪﭘﺎره ﺷﺪن ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮔﺰاف
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪی »ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ« ﺣﺘ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗ و زﻧﺎن ،ﺑﻼدرﻧﺗﺮﯾﻦ
ﭼﺎﻟﺸﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮانِ ﭘﺴﺎ‐ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﭼﭗ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﻣﻬـﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧـ در دﯾـﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑﯿـﺎﻧﻪ ،راﻫـﺎری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﺘ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭼﺸﻢاﻧـﺪازی ﺑـﺮای
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای »ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ« ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺶِرو ﺗﻼﺷ اﺳﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺑﺎزﮔﻮﯾ ﺳﺨﻨﺎن ﻟﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺮی در
ﺗﺠﺮﺑـﻪی ﺷـﻮروی ،ﺑﻠـﻪ ﻣﺘـﺄﺛﺮ از ﺗـﺎرﯾﺦ ﺧـﻮد اﯾـﺮان ﻣﻌﺎﺻـﺮ و ﻣﻔـﺎﻫﯿﻤ ﭼـﻮن »ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ« و »ﺷﻬﺮوﻧـﺪی
ﻓﺮﻫﻨ «ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻣﺎنﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﺮای ﺑﺤﺮاﻧ دﯾﺮﭘﺎ.

از ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺿﺎﻓ ﺑﻮدن ﺗﺎ رﻓﯿﻖ ﺷﺪن
»ﻗﺪری ﭘﺎﯾﺘﺎن را از ﺧﺎک اﯾﺮان ﺑﯿﺮون ﺑﺬارﯾﺪ ،در ﻋﺮاق ﻋﺮب و ﺑﻼد ﻗﻔﻘﺎز و ﻋﺸﻖآﺑﺎد و اواﯾﻞ ﺧﺎک
روﺳﯿﻪ ،ﻫﺰاران رﻋﯿﺖ ﺑﯿﭽﺎرهی اﯾﺮاﻧ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ از وﻃﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد ،از دﺳﺖ ﺗﻌﺪی و ﻇﻠﻢ ،ﻓﺮار

ﮐﺮده ،ﮐﺜﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﺷﻐﻞ را از ﻧﺎﭼﺎری ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺣﻤﺎل و ﮐﻨﺎس و اﻻﻏ و ﻣﺰدور در
آن ﻧﻘﺎط ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
)ﻣﯿﺮزا رﺿﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧ(
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﻣﯿﺮزا رﺿﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧ ،ﻗﺎﺗﻞ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎن در ﺷﺮح اﻧﯿﺰهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺮور ﺷﺎه ﺑﺮ
زﺑﺎن آودره اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﯿﻄﺮهی ﺧﻼﻓﺖ اﻋﺮاب ﺑﺮ اﯾﺮان و ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﺣﺲ ﺗﺤﻘﯿﺮ
دﯾﺪه ﺷﺪن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﺮیِ »ﻋﺠﻢ ﻧﺠﺲ« ،از ﻧﯿﻤﻪی دﻫﻪی  ۱۲۷۰ﺷﻤﺴ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در
ﻫﯿﺄت ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺎر دﯾﺮ داغ ﻧﻨ دﯾﺮی اﺿﺎﻓ ﺑﻮدن را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ .آن ﻫﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻗﺮاﺑﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ ﮐﻤ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ﺗﺎ زﺑﺎن
ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾ داﺷﺘﻦ و ﺗﺎ اﻋﯿﺎد ﻣﺸﺘﺮک(.
ﻓﺮوﭘــﺎﺷ ﻧﻈــﺎم اﻗﺘﺼــﺎد ﺳــﻨﺘ در اواﺧــﺮ ﻗــﺮن ﻧــﻮزدﻫﻢ در اﯾــﺮان و ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮاه آن ﺧــﺎﻧﻪﺧﺮاﺑ دﻫﻘﺎﻧــﺎن و
ﭘﯿﺸـﻪوران ﺑـﻪ رﻫـﺎﯾ و ﺑﮐـﺎری ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ،ﺑـﻪ وﯾـﮋه دﻫﻘﺎﻧـﺎن ،ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﺪ .ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧـﺎص ﺗـﺎرﯾﺨ‐
ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾ اﻗﺘﺼـﺎد اﯾـﺮان در زﻣـﺎن ادﻏـﺎﻣﺶ در ﻧﻈـﺎم ﺟﻬـﺎﻧ ﭼﻨـﺎن ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ﻣـﺎزادی ﮐـﻪ از

ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﻨﺘ آزاد ﻣﺷﺪ ،ﻧﻤﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﺪام در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دوﺑﺎره ﺟﺬب اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺎﺷ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اروﭘﺎ ،ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان در
ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد و رﺷﺪ ﺑﻨﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری ﮐﻪ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﻨﺘ آزاد
ﺷﺪ راﻫ ﺟﺰ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺪاﺷﺖ ،ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﺘﺮدهای ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﮔﺰارشﻫﺎی
ﮐﻨﺴﻮﻟﺮیﻫﺎی ﺧﺎرﺟ) ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﻠﺴﺘﺎن( از ﻣﻮج ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ ﺣﺎﮐ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺳﻠﻤﺎس و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣ آذرﺑﺎﯾﺠﺎنِ اﯾﺮان در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﮐﻮ ،اﯾﺮوان و ﺗﻔﻠﯿﺲ
)ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻗﻔﻘﺎز( رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻧ :ﺷﺎﮐﺮی.(113-115 :1384 ،
در ﺳ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧ ﺳﺪهی ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻗﻔﻘﺎز راه ﮔﺸﻮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در راهآﻫﻦ ،ذﻏﺎلﺳﻨ و
ﻧﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﯾ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .اﻓﺮادی از ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر ﻣﻠﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣزﯾﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮﯾﻦﺷﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮدﻧﺪ :روسﻫﺎ
 74ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻫﺎی ﺑﻮﻣ 54 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،ارﻣﻨﻫﺎ  34ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ،و اﯾﺮاﻧﯿﺎن  5/8ﻫﺰار ﻧﻔﺮ .ﻃﺒﻘﻪی
ﮐـﺎرﮔﺮ ﻗﻔﻘـﺎز در ﺣـﺪود  100ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ ﻣﺷﺪﻧـﺪ .ﻧﯿﻤـ از آنﻫـﺎ در ﺑـﺎﮐﻮ ﺑﻪﺳـﺮ ﻣﺑﺮدﻧـﺪ .در ﺳـﺎل 1903
ﭼﺮخﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را  30ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ )ﯾﺰداﻧ.(69-68 :1391 ،
در ﺳﺎل  1284ﮐﻨﺴﻮل اﯾﺮان در ﺑﺎﮐﻮ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﻬﺮان اﻃﻼع داد ﮐﻪ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﺒﻌﻪی اﯾﺮان در ﺑﺎﮐﻮ
»ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ« و »ﮔﺮﺳﻨ ﮐﺸﯿﺪه«اﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ اﯾﺮاﻧ در
ﻗﻔﻘﺎز درآن ﺑﻪﺳﺮ ﻣﺑﺮدﻧﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖِاﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎری درﺳﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺣﺘ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪی ﻋﻤﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎدن ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎز ﮐﺸﺘﻪ ﻣﺷﺪﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺎنﺷﺎن در اﯾﺮان ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺷﺪ ،ﺑﻠﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻨﺴﻮﻟﺮی آن را ﺿﺒﻂ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮاﻧ
در ﻗﻔﻘﺎز و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻋﻠرﻏﻢ ،ﯾﺎ ﺑﻪﺳﺒﺐ ،ﻓﻘﺮﺷﺎن از ﺳﻮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﻠ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی
روﺑﻪرو ﻣﺷﺪﻧﺪ .دﺷﻤﻨ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد .ﮐﺘ ﺧﻮردن ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮاﻧ از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮان دﯾﺮ
اﺗﻔﺎق ﻧﺎﻣﻌﻤﻮﻟ ﻧﺒﻮد .ﻋﻨﻮان »ﻫﻤﺸﻬﺮی« ﺑﻪ زودی ﻣﻌﻨﺎی »ﺣﯿﻮان«» ،ﮔﺪا« و »ﺷﺒﻪاﻧﺴﺎن« ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
)ﻫﻤﺎن.(122-123 :

در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ ،وﺿﻊ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و رواﺑﻂ ﮐﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﺟـﺎﯾﺰﯾﻦ ﮐـﺎرﮔﺮان ﻣﺤﻠـ ﻣﺷﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ در وﺿﻌﯿـﺖ ﻏﯿﺮﺑﻬـﺪاﺷﺘ ،ﻧﻈﯿـﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﺎﺗﻼﻗ،
ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ،و ﺑﺪون آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ،ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣدادﻧﺪ .اﻏﻠﺐ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻠ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﯾﺮاﻧﯿﺎن،
آﻧـﺎن ﺑﻪﺗـﺪرﯾﺞ وارد ﺑﻨﺎهﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘ ﺷﺪﻧـﺪ .ﻣﺜﻼ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﺎرﮔﺮان اﯾﺮاﻧـ در ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ ﺑـﺎﮐﻮ از 1/11
درﺻﺪ در ﺳﺎل  1272ﺑﻪ  2/22درﺻﺪ در  1282اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در دﯾﺮ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ )ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎراﻧﺪاز(
ﻫﻢ اﻓﺘﺎد ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﻫﺎ را ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدنﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻦدادن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺳﺨﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻢ
ﺑﻪ روسﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣدادﻧﺪ .در واﻗﻊ دﺷﻤﻨ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧ در ﺑﺨﺶ آﺳﯿﺎﯾ روﺳﯿﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷ از ﻧﻘﺶ اﯾﺸﺎن در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺑﻮد )ﻧ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن.(124-127 :
ﺑﻪ ﻣﺮور اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮاﻧ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزهی دﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﻔﻘﺎز ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﭘﺎی روﺳﯿﻪ و در ﻟﺤﻈﺎﺗ ﻃﻼﯾﻪدار اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪن ،آﻧﺎن از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺣﯿﻮاﻧ و دﯾﺮ ﺑﻮدﮔ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه ﺑﺮادر و رﻓﯿﻖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻣﺗﻮان از اﻇﻬﺎرﯾﻪای ﮐﻪ
ژوزف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از رﻫﺒﺮان ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ در آن زﻣﺎن ) ،(۱۹۰۹/۱۲۸۸از ﻃﺮف ﮐﻤﯿﺘﻪی

ﺑـﺎﮐﻮی ﺣـﺰب ﺳﻮﺳـﯿﺎل دﻣـﻮﮐﺮات ﮐـﺎرﮔﺮی روﺳـﯿﻪ و ﺧﻄـﺎب ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮان اﯾﺮاﻧـ ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﺳـﺎﻟﺮد
اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰرگ آﻧﺎن در  ۱۲۸۳/۱۹۰۴ﻧﻮﺷﺖ ،دﯾﺪ:
»ﻣﺎ ﻫﻤﺸﻬﺮیﻫﺎ ]اﯾﺮاﻧﯿﺎن[ ،ﻧﻮﻋ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﺑدرﻧ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻣﺒﺎرزهﺟﻮ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﻮاﻓﻖ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد!« )ﻫﻤﺎن(۱۳۰ :
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﺒﺮدﻫﺎ ،ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺳﯿﻪ ،ذﯾﻞ »اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ
ﺷﻮروی« ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺣﯿﺚ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮکﻫﺎﯾ ﻓﺮﻫﻨ‐ﺳﯿﺎﺳ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪی آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،اﯾﻦ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮ در آﻣﺮﯾﺎ را ذﯾﻞ آرﻣﺎﻧ ﻣﺸﺘﺮک ﮔﺮد آورﻧﺪ و ﺳﻨﺪ »ﻣﻨﺸﻮر
ﺣﻘﻮق« را ﭘﺎﯾﻪی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﯾـﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫـﺎ ﺗﻼشﻫـﺎﯾ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﺟﺮﯾـﺎن ﺑﺤﺚﻫـﺎی ﻧﻈـﺮی ﺑﻌـﺪی ﺣـﻮل ﻣﺤـﻮر ﻣﻔﻬـﻮم »ﺷﻬﺮوﻧـﺪی«
ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﯾ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖﯾﺎﺑ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ
»دوﻟﺖ‐ﻣﻠﺖ« ﺑﻪﮐﺎر رود ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﺷﺪت دﯾﺮیﺳﺎزی ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮرم ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠ
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪی ادﻏﺎم ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ اﯾﺮاﻧ در ﻣﯿﺎن دﯾﺮ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ در ﻗﻔﻘﺎز از ﺟﻨﺲ آن
ﻣﯿﺎﻧﺠای ﺑﺮای ﺑﺴﻂ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪیﺳﺖ ﮐﻪ ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان »ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻓﺮﻫﻨ «ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد و ﺟﺎن
ﭘﺎﮐﻮﻟﺴ (۱۹۹۷) ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﺑﺮای ادﻏﺎم و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﮔﺮوهﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﭘﺎﮐﻮﻟﺴ ﻣﻨﺎدی »ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺑﺪون ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮐﺮدن ،ﭘﺬﯾﺮش و ادﻏﺎم اﻓﺮاد ﺑﺪون ﻃﺒﯿﻌ ﺟﻠﻮه دادن آﻧﺎن
اﺳﺖ) «.ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :اﺳﺘﯿﻮﻧﺴﻮن(۲۲ :۱۳۹۶ ،

ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
»ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﻢ؟ اﯾﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﭼﻪ ﻧﻔﻌ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﺗﺎزه،
ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﭼﻄﻮر ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻤﻦ ﻣﺷﻮد؟ ﻋﺸﻖ و
ﻣﺤﺒـﺖ ﻣـﻦ ﭼﯿـﺰ ﺑـﺎارزﺷ اﺳـﺖ و ﻧﺒﺎﯾـﺪ آن را ﺑﺣﺴـﺎب و ﮐﺘـﺎب دور ﺑﺮﯾـﺰم .اﯾـﻦ ﻓﺮﺿﯿـﻪ وﻇـﺎﯾﻔ ﺑـﻪ
ﻋﻬﺪهی ﻣﻦ ﻣﮔﺬارد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎمﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎدهی ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎ ﺑﺎﺷﻢ .اﮔﺮ ﮐﺴ را دوﺳﺖ ﻣدارم ،او
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ اﺳﺘﺤﻘﺎق آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) «.زﯾﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﯾﺪ(
از ﻫﻨﺎم ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺪل ﺷﺪن ادﻏﺎم ﺷﺪن/ﻧﺸﺪن ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﯿﺰﺑﺎن ،اﯾﻦ ﮔﺰارهﻫﺎی
رواﻧـﺎواﻧﻪی ﻓﺮوﯾـﺪ را ﻣﺗـﻮان ﻣـﺎﺷﻔﻪی دروﻧـ ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﻓـﺮد ﻣﯿﺰﺑﺎﻧـﺎن ﺑـﺎ ﺧـﻮد در ﻣـﻮاﺟﻬﻪ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎﺟﺮان
داﻧﺴﺖ .ﻣﺎﺷﻔﻪای ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﻨﺪرج در آن ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻫﮋﻣﻮﻧ ﻣﻨﻄﻖ دوﻟﺖ‐ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘ
ﮐﻪ در اداﻣﻪی ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﻓﺮوﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رخ ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ:
»او )ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ( در ﺻﻮرﺗ اﺳﺘﺤﻘﺎق آن را دارد ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ آﻧﻘﺪر ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در او
ﺧﻮدم را دوﺳﺖ ﺑﺪارم؛ و در ﺻﻮرﺗ اﺳﺘﺤﻘﺎق آن را دارد ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ آﻧﻘﺪر ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ در او اﯾﺪهآل ﺧﻮدم را دوﺳﺖ ﺑﺪارم .اﻣﺎ اﮔﺮ او ﺑﺮایام ﻏﺮﯾﺒﻪ اﺳﺖ … در واﻗﻊ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ او
ﮐﺎر ﻧﺎدرﺳﺘ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪای از اﯾﻨﻪ آنﻫﺎ را ]ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ[ ارﺟﺢ ﻣﺷﻤﺎرم ارزش ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ ،و در ﺣﻖ آنﻫﺎ ﺑاﻧﺼﺎﻓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻏﺮﯾﺒﻪای را ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪاﻧﻢ) «.ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ژﯾﮋک و ﺳﺎﻧﺘﻨﺮ و راﯾﻨﻬﺎرد(۶ :۱۳۹۸ ،

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﯾﺪ ﺑراه ﻧﺒﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﯾ رواﺑﻂ ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﻄﻖ
دوﻟﺖ‐ﻣﻠﺖ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺧﻮﻧ ،و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﺨﻄ
از ﺗﻌﺮﯾﻒِ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﺪرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻠﻤﺮو ،اﺳﺖ .ﺗﺒﻌﻪی ﯾ دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس »ﺧﻮن« او )ﻓﻮﯾﺖ
ﻗﻮﻣاش( ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﮐﺎﻣﻞ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو آن دوﻟﺖ ﺳﻮﻧﺖ دارد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺷﻮد.
در واﻗﻊ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻨﺪﯾﺖ آﻧﺪرﺳﻮن و ﻫﺎﺑﺴﺒﺎوم ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺪار ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻦ »ﺟﻤﺎﻋﺘ ﺗﺼﻮری«
و »ﺳﻨﺖ ﺟﺎ زدن« )اﺑﺪاع ﺳﻨﺖ( ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﻠﺖ« ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ »دﮐﺘﺮﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠ «ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪی
ﺳﯿﺎﺳ ﺑﺎﻟﯿﺪن ﻣﻨﻄﻖ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن و ﺧﺎک در ﻗﺎﻟﺐ ﯾ واﺣﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﺎﻫﻢ ﯾ ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ راﺳﺘ از ﻗﺒﯿﻞ »آﻟﻤﺎن ﺑﺮای آﻟﻤﺎﻧﻫﺎ«» ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن« ﯾﺎ »اﯾﺮان
ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن« ﻣﺨﺎﻃﺒ ﺟﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ در ﻫﯿﺄت ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﻨﻨﺪه» :ﻣﺮ
ﭘﺮﺳﺘﯿﺪن ﮐﺸﻮرِ ﺧﻮدﻣﺎن ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ؟« ﯾﺎ »آﻳﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آدﻣ ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘ ﻣﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺮان را
واﻗﻌﺎ دوﺳﺖ ﺑﺪارد ﮐﻪ ﺧﻮد را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟«؛ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮوفِ »ﭼﺮاﻏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
رواﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ!«
ﻓﺮوﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﻓﺮﺿﯿﻪی »ﺗﺪاوم ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﺮی« ﮐﻪ اداﻣﻪی ﻣﻨﻄﻖ ﻓﻮق اﺳﺖ،
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﻮﻗﺖ اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪی ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻊ را از ﺻﺮف درﯾﻎ ﮐﺮدن ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ از ﻏﺮﯾﺒﻪ
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ روا داﺷﺘﻦ ﺧﺼﻮﻣﺖ در ﺣﻖ او ﻣرﺳﺎﻧﺪ:
»ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮداﺗ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪی اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻏﺮﯾﺰیﺷﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔ از ﭘﺮﺧﺎﺷﺮی اﺳﺖ… ،
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﯾﺎور ﯾﺎ اﺑﮋهی ﺟﻨﺴ ﺑﺎﻟﻘﻮه ،ﺑﻠﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را وﺳﻮﺳﻪ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ

ﺣﺲ ﭘﺮﺧﺎﺷﺮیﺷﺎن را روی او ارﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ او ﺑﺮای ﮐﺎر ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﻪ اﺟﺮ و
ﻣﺰدی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ او از وی ﺣﻆ ﺟﻨﺴ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻣﺎﯾﻤﻠاش را ﻏﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﻫﯿﻦ و
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮارش دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ درد و رﻧﺠﺶ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﻨﺠﻪاش ﺑﻨﻨﺪ و ﺑﺸﻨﺪاش) «.ﻫﻤﺎن(۷ :
ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺗﺮکﻫﺎ« ﺑﺮای آﻟﻤﺎﻧﻫﺎ» ،اﯾﺮﻟﻨﺪیﻫﺎ« ﺑﺮای اﻧﻠﯿﺴﻫﺎ» ،ﻣﺰﯾﻫﺎ« ﺑﺮای
آﻣﺮﯾﺎﯾﻫﺎ و »اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻫﺎ« ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﻫﺎ آن اﺑﮋهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن را وﺳﻮﺳﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر
وﺟﻮد اﯾﺸﺎن ﺷﯿﻮع »ﺑﯿﺎری«» ،ﻓﻘﺮ«» ،ﺑﯿﻤﺎری« و … را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮده و ﮐﺎرت ﺳﺒﺰی ﺑﺮای ﺣﺬفﺷﺎن
ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﻟﻨﺎﮐای در ﺳﯿﻤﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔﻪی اﻧﺴﺎﻧ‐
اﺧﻼﻗ آن را ﻧﺪﯾﺪه ،ﺑﺰک و ﻧﻮﻧﻮارش ﮐﺮده و در ﻫﯿﺄت ﯾ ﻧﺪا دﻫﻨﺪه ﺑﻪ »ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗ«
ﺑﺎزﯾﺎﺑ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﻪ ﻓﺮاروی از آن اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺰک ﮐﺮدن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾ
ﻓﯿﻮر ﺗﺮﺣﻢاﻧﯿﺰ از او ،ﺑﺮﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻀﺎدش ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﺳﺘﯿﺰی ،ﺷﻞ ﺑﺪﺗﺮی از آن اﺳﺖ :او )ﻣﻬﺎﺟﺮ(
ﻫﻤــﻮاره ﺑﺎﯾــﺪ داغ ﻧﻨــ ﯾــ» ﻧﺎاﻧﺴــﺎن« را ﺑــﺮ دوش ﮐﺸــﺪ .ﻧﺎاﻧﺴــﺎﻧ ﮐــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ ﺳﭙﺎﺳــﺰار ﻟﻄﻒﻫــﺎی
ﺧﯿﺮﯾﻪﻣﺂﺑﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﮔﺬارﯾﻤﺶ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺟﻮرﺟﻮ آﮔﺎﻣﺒﻦ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎر
ﻣﻬﯿﺐﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦﺣﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﯾﻌﻨ» ﻣﻨﻄﻖ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾ «ﻫﺴﺘﯿﻢ:
ﺣﺬفِ ادﻏﺎﻣ .ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﻣﻬﺎﺟﺮ/ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎاﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺮﺣﻢ آﻧﺎن را از »ﻣﺎ«ي ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﺣﺬف و ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪهﻫﺎﯾ ﻏﺮﯾﺐ ادﻏﺎمﺷﺎن ﻣﮐﻨﯿﻢ.
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺟﻔﺮی اﻟﺰاﻧﺪر ) (۱۹۹۲ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧ ﺻﺮﻓﺎ ﯾ ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻬﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ
ﺑﻪواﺳﻄﻪی رﻣﺰﻫﺎ و ﻗﻮاﺋﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪن ﻃﺮد و ادﻏﺎم ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :اﺳﺘﯿﻮﻧﺴﻮن(۵۰ :۱۳۹۶ ،
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻓﺮﻫﻨ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰﮔﺬاری ﻣﺎﺑﯿﻦ »ﻣﻬﺎﺟﺮ« و »ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه« ﭼﻨﺪان ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ راﻫﺸﺎی
ﺣﻘﻮﻗ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺑﺤﺜ از اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨ‐اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺑﻪدﻟﺨﻮاه ،ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪی ﺗﺎرﯾﺨ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﻤ دارد:
ﺑـﺎ آﻏـﺎز دوران ﺟﻨـ ﺟﻬـﺎﻧ اول ،ﺑﺴـﯿﺎرى از دوﻟﺖﻫـﺎى اروﭘـﺎ ﻗـﻮاﻧﯿﻨ وﺿـﻊ ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ اﺟـﺎزه ﻣـداد
ﺑﺴﯿﺎرى از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻠﯿﺖ و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺧﻮد را از ﮐﻒ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭘﯿﺸﺎم وﺿﻊ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ در  ۱۹۱۵ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧ ﮐﻪ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎى »دﺷﻤﻦ« ﻣرﺳﯿﺪ و در آن زﻣﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ را داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﻪ را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮد؛ ﭘﺲ از آن دوﻟﺖ ﺑﻠﮋﯾ در  ۱۹۲۲ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧ را ﮐﻪ ﻃ
دوران ﺟﻨ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎى »ﺿﺪﻣﻠ «زده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻠﻐ ﮐﺮد؛  ۱۹۲۶رژﯾﻢ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در ﻣﻮرد
ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﺧﻮدش »ﻻﯾﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪى اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ« ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣﺸﺎﺑﻪ را از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺬراﻧﺪ؛ در
 ۱۹۳۳ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺗﺮﯾﺶ رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۳۵دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻧﻮرﻣﺒﺮگ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﺑﺴﯿﺎرى ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪى ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ و دﯾﺮ اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻧﮋاد آرﯾﺎﯾ
ﭘﯿﻤـﺎن زﻧـﺎﺷﻮﯾ ﺑﻨﺪﻧـﺪ .ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﯾـﺎد ﮐـﺮده ‐و ﺳـﯿﻞ ﻋﻈﯿـﻢ ﺗـﻮده ﻫـﺎى ﺑـﺪون ﺗـﺎﺑﻌﯿﺘ ﮐـﻪ ﺑـﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺖ‐ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎت دوﻟﺖ‐ ﻣﻠﺖ ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ آن را ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺑﻨﺪ

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠ و ﺧﺎم »ﻣﺮدم« و »ﺷﻬﺮوﻧﺪ« رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ.
آﯾﺎ اﻣﺮوز در اﯾﺮان ،ﻓﺎرسﮔﺮاﯾ ﺷﯿﻌﯿﺴﺘ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ،ﺑﻠﻮچﻫﺎ را ﻗﺎﭼﺎﻗﭽ و
ﺗﺮورﯾﺴﺖ ،ﮐﻮردﻫﺎ را ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿ ،ﺗﻮرکﻫﺎ را ﮐﻢﺷﻌﻮرﻫﺎی آﻣﺎده ﺷﻮرش ،ﻋﺮبﻫﺎی
اﻫﻮاز را ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓ و … ﻧﺮده اﺳﺖ؟
آﮔﺎﻣﺒﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨ ،و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از آوارﮔﺎنِ ﺟﻨ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾ ،ﺣﺘ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻔﻬﻮم »ﺷﻬﺮوﻧﺪ« را اﻋﻼم ﻣﮐﻨﺪ:
»دوﻟﺖﻫﺎى ﺟﻮاﻣﻌ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺪن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺎزهاى دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ
ﻧـﺮم ﻣﮐﻨﻨـﺪ و آن ﭘﯿـﺪاﯾﺶ »اﻧﺒـﻮه ﻏﯿﺮﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧ «اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﮐﺸﻮرﻫـﺎ »ﺳـﻮﻧﺖ و اﻗـﺎﻣﺖ داﺋـﻢ«
ﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻨﺎن ﻧﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺘ ﺗﺎزه ﺗﻦ دﻫﻨﺪ ﯾﺎ دﮔﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد درآﯾﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﺻﻞ ﻣﻠﯿﺘ از آن ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻟﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣدﻫﻨــﺪ از ﭘﺸﺘﯿﺒــﺎﻧ دوﻟــﺖ ﺧــﻮﯾﺶ ﺑﻬــﺮهاى ﻧﺒﺮﻧــﺪ ،ﻫﻤﭽــﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨــﺪﮔﺎن» ،در ﻋﻤــﻞ ﺑدوﻟــﺖ و ﺑــﺪون
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ«اﻧﺪ .ﺗﻮﻣﺎس ﻫﺎﻣﺎر )ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ﺳﻮﺋﺪى در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾ (ﺑﺮاى ﺗﻮﺻﯿﻒ
اﯾﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرى ﺳﻨ ﻣﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﺑآﻧﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ دوﻟﺖ آن ﮐﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ ،اﺻﻄﻼﺣ ﺗﺎزه وﺿﻊ ﮐﺮده
اﺳﺖ» :ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن« ]ﺑﺎﺷﯿﺪن در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻨ ﮔﺰﯾﺪن اﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ » «denizenﮐﻪ از رﯾﺸﻪی
اﻧﻠﯿﺴ _ ﻧﻮرﻣﺎﻧﺪى » «denizeﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى »در درون« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺴ اﻃﻼق ﻣﺷﻮد ﮐﻪ »در«
داﺧﻞ ﮐﺸﻮرى ﮐﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ﻧﯿﺴﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪه ،ﯾﻌﻨ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ دارد و از ﭘﺎرهاى ﺣﻘﻮق ﺑﻮﻣﯿﺎن و

ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.م[ .اﺳﺘﻌﻤﺎل اﯾﻦ واژه اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﻣﻔﻬﻮم »ﺷﻬﺮوﻧﺪ«
دﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﻮﺻﯿﻒ واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ _ ﺳﯿﺎﺳ دوﻟﺖﻫﺎى ﻣﺪرن ﻧﻤآﯾﺪ .از ﺳﻮى دﯾﺮ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘ) ﭼﻪ در اروﭘﺎ و ﭼﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ( روزﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺳﯿﺎﺳ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎى ﻣﺪون و رﺳﻤ دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﻦ ﻣزﻧﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺮده از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺪل ﺷﺪن ﺑﻪ

»ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن« )ﺑﻪ ﺟﺎى ﺷﻬﺮوﻧﺪان( ﺑﺮﻣدارﻧﺪ ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﯾ ﻗﺎﻋﺪه دﯾﺮآﺷﻨﺎ رخ ﻣدﻫﺪ :وﻗﺘ در
ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﻗﻮاﻋﺪ رﺳﻤ دوﻟﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎى ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن را روا ﻣدارد ،ﻫﻤﻮنﺳﺎزى اﻓﺮاد آن ﻫﻢ در اﺑﻌﺎد
وﺳﯿﻊ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺲ ﺑزارى و ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎرى در آدﻣﯿﺎن داﻣﻦ ﻣزﻧﺪ و ﻋﺲاﻟﻌﻤﻞ و ﺟﺒﻬﻪﮔﯿﺮىﻫﺎى
ﺣﺎﮐ از ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺮاﺳ را دو ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد) «.آﮔﺎﻣﺒﻦ» ،ﻣﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن«(
ﺷﺎﻧﺘﺎل ﻣﻮﻓﻪ ) (۲۰۰۰ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازاﻧ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤ ﻣﺎﻧﻨﺪ» ،ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ«
ﯾــﺎ »ﻣﻌﻘــﻮﻟﯿﺖ« روی آوردهاﻧــﺪ ،ﻣﺧﻮاﻫﻨــﺪ ﻣﺎﻧﯿﺴــﻢﻫﺎی ﺷــﻞﮔﯿﺮی »ﺟــﺎﻣﻌﻪی ﻣــﺪﻧ «و »ﺟــﺎﻣﻌﻪی
ﺳﯿﺎﺳ «را از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎ و رﻣﺰﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ در
ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻪ »اﺟﻤﺎع ﻋﻘﻼﻧ «دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت اﺣﺴﺎﺳ را ﻧﺎدﯾﺪه
ﻣﮔﯿﺮد .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻮﻓﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ ﺑﺮ ﯾ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧ ﺗﺜﺮﮔﺮا ﻣﺒﺘﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﻞ از
رﻗﺒـــﺎی ﻣﺘﻌـــﺪدی اﺳـــﺖ .ﺳﯿﺎﺳـــﺘ ﮐـــﻪ ﺗﻼش دارد ﺟﺮﯾﺎنﻫـــﺎی ﻓﻌـــﺎل اﺟﺘﻤـــﺎﻋ را در ﭼﺎرﭼﻮبﻫـــﺎی
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزد ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ آن ﺷﻞﮔﯿﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧ ﻣﻨﻔﻌﻞ اﺳﺖ )اﺳﺘﯿﻮﻧﺴﻮن،
.(۵۳ :۱۳۹۶
راﻫﺒﺮدﻫـﺎی ﮔﻔﺘﻤـﺎﻧ ﻧﻈﺮﯾـﻪی ﭘﺴﺎاﺳـﺘﻌﻤﺎری و ﻧﻈﺮﯾـﻪی ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮاﯾـ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫـﺎﯾ را ﮐـﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫـﺎی

ﻣﺴﻠﻂ از ﻃﺮﯾﻖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﻤ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﻋﻤﻮم ﻣﻘﺮارت و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﺳﻌ دارﻧﺪ ﻫﻮﯾﺖ واﺣﺪی ﺑﺮ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ رﻫﺬر ﻧﻈﻤ ﻃﺒﯿﻌ ﺑﺮای دﯾﺮان
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﮔﺮیﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮان زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﮔﺬار از »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻮﯾﺖ« ﺑﻪ
»ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻔﺎوت« ﻫﻤﻮار ﮐﺮد .ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﮔﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮان از »ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻓﺮﻫﻨ «در ﻣﻌﻨﺎی
»ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨ ،ﺷﺨﺺ ﭼﻨﺪزﺑﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺘﺜﺮ و
ﻧﺎﻫﻤﻮنِ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪراﺣﺘ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ اﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻔﺎوت« و ﺑﺤﺚ از »ﺣﻖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن« ﻧﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
اﻟﯿـﻮت ) (۲۰۰۰ﻧﻀـﺞ ﮔﺮﻓﺘـﻦ »اﺧﻼﻗﯿـﺎت ﻓﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ«ایﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﻞﮔﯿﺮی ﺟـﺎﻣﻌﻪای ذرهای
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )اﺳﺘﯿﻮﻧﺴﻮن .(۶۱ :۱۳۹۶ ،ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﻓﺮدﮔﺮاﯾ ﻣﺘﻮرم و ﺟﻤﻊﮔﺮاﯾ ﺻﻠﺐ را ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺲ
اوﻟﺮﯾﺶ ﺑ ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ:
»ﻣـﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻫـﻢ ﺑـﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟـﺪ ﻓﺮزﻧـﺪان آزادی ﺷـﺪه ﮐـﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧـﺪ ﺳـﺮﮔﺮﻣ ،ﺗﻠﻔﻦﻫـﺎی ﻫﻤـﺮاه و ﻣﺨـﺎﻟﻔﺖ ﺑـﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺮک ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر و ﺟﺰماﻧﺪﯾﺸﺎﻧ
ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺻــﺮﻓﺎ ﺑﻪدﻧﺒــﺎل اﯾــﻦ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﺑﻮﯾﻨــﺪ در ﻣــﺪرﻧﯿﺘﻪ اﻣﻨﯿــﺖ وﺟــﻮد ﻧــﺪارد) «.ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ از
اﺳﺘﯿﻮﻧﺴﻮن(۶۵ :۱۳۹۶ ،

رﯾﭽـﺎرد ﺳـﻨﺖ ) (۱۹۹۸اﯾـﻦ ﺗﻨـﺎﻗﺾ را ﺑـﻪ درون ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴـﻢ ﻣـﺑﺮد :ﻓﺮدﯾـﺖ ﺑﺮآﻣـﺪه از ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴـﻢ ،ﺑـﻪ
ﻓﺮﻫﻨ ﺑﺎزار آزاد ﮔﺮاﯾﺶ دارد ،اﻣﺎ ،ﺣﺲ ﻓﺮاﮔﯿﺮی از ﻧﺎاﻣﻨ و آرزوی اﯾﺠﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺤﻠ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
ﻣآورد )ﻫﻤﺎن.(۶۷ :
ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ را رﻓﻊ ﮐﺮد؟ از ﯾ ﻣﻨﻈﺮ »ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫ «ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ؛
ﭼﻨــﺎﻧﻪ اﯾﺮﯾــﺎری از ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ »ﻧــﻮع ﺟﺪﯾــﺪی از ﺷﻬﺮوﻧــﺪی آﻣﻮزشﯾــﺎﻓﺘﻪ« ﺑــﺮای ﻧﻬــﺎدﯾﻨﻪ ﮐــﺮدن ﮔﻔﺘــﻮی
ﺟﻬــﺎنوﻃﻨ ﺳــﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾــﺪ و اﺳــﺘﯿﻮﻧﺴﻮن از ﻧــﺎﮔﺰﯾﺮی وﺟــﻮد »ﻣﺮدﻣــﺎﻧ ﻗــﺎدر ﺑــﻪ ﺗﻔــﺮ و اﺣﺴــﺎس
ﺟﻬﺎنوﻃﻨ در ﺑﻄﻦ زﻧﺪﮔ روزﻣﺮهی ﺧﻮد« )ﻫﻤﺎن.(۸۳ :
در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺗﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﺎه ﺑﻪ »ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨ «از ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی آن ذﯾﻞ اﯾﺪهی »ﺗﻨﻮع« ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﺒﻨــﺪی آن ذﯾــﻞ اﯾــﺪهی »ﺑﺴــﺘﺮی ﺳــﯿﺎل ﮐــﻪ از ﺗﻼش و ﻣﺒــﺎرزه ﺑــﺮای ﯾﺴﺎنﺳــﺎزی و ﺗﺴــﻠﻂ ﺑــﺮ ﺑﻘﯿــﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﮐﻨﺪ« )ﻫﻮﻣﺑﺎﺑﺎ (۱۹۹۲ ،ﺗﺤﻮل ﻣﯾﺎﺑﺪ )ﻧ ﺑﻪ :ﻫﻤﺎن .(۹۸‐۹۹ :اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ
ﺑـﺮ ﺟﺎﯾـﺎه »ﻣﻬـﺎﺟﺮان« ﮔﺬاﺷﺘـﻪ ﺷـﺪ ،ﻣﺗـﻮان از اﺻـﻄﻼح اﯾﺰﯾـﻦ و وود ) (۱۹۹۹ﺑـﺮای ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﻣﻌﻨـﺎی
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ :ﺷﻬﺮوﻧﺪی دﯾﺎﺳﭙﻮرﯾ) (diasporic citizenship) ﻧ ﺑﻪ :ﻫﻤﺎن.(۱۰۵ :
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﺑ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎدی اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،در ﮔﺮو ارزﯾﺎﺑ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺮ ﺣﻮزهی ﺗﻤﺪﻧ) از اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺳﻨﺖﻫﺎی
زﻧﺪﮔ ﺟﻤﻌ ﻏﯿﺮﺳﻠﻄﻪﮔﺮاﻧﻪ ﺗﺎ اﺧﻼﻗﯿﺎت ﻣﺪاراﮔﺮ( از ﯾ ﺳﻮ ،و اﻣﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃ ﺟﻬﺎﻧ از ﺳﻮی دﯾﺮ
اﺳﺖ.

اﯾﺮان ﻓﺮﻫﻨ
ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﺪهی ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی زﺑﺎﻧ ﺑﻮده )و

ﻫﺴﺖ(:
»در ﻧﻮاﺣ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺮدم ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳ ،روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳ ،ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﻟﺮی و ﯾﺎ ارﻣﻨ و ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎ و ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﻗﺸﻘﺎﯾ ،ﺑﻠﻮﭼ ،ﻏﺮﺑ و ﯾﺎ ﻣﻤﺴﻨ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .در
اﯾﺎﻻت ﺳﺎﺣﻞ ﺧﺰر ،روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﯿﻠ ،ﺗﺎﻟﺸ ﯾﺎ ﻣﺎزﻧﺪراﻧ و ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ و ﺗﺮﮐ
آذری و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺮدی ﯾﺎ ﺗﺮﮐ ﺗﺮﮐﻤﻨ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .اﻫﺎﻟ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ زﺑﺎن آذری
ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺗﺎت ،ارﻣﻨ و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﺮد ،ﺷﺎﻫﺴﻮن ،ﺗﺮﮐﻤﻦ اﻓﺸﺎر و ﻗﺮهداﻏ را
ﻧﯿﺰ درﺑﺮﻣﮔﺮﻓﺖ .اﯾﺎﻻت ﻏﺮﺑ اﻏﻠﺐ از ﻗﺒﺎﺑﻞ ﮐﺮد ،ﻟﺮ و ﻋﺮب ﺗﺸﯿﻞ ﻣﺷﺪ؛ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از اﻓﺸﺎر ،آذری ،ﻓﺎرس ،ﺑﯿﺎت ،ﮔﻮران و آﺳﻮری .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎی
ﮐﺮدﻧﺸﯿــﻦ ﻟﻬﺠــﻪی ﮐــﺮدی داﺷﺘﺘــﺪ .اﯾــﺎﻻت ﺟﻨــﻮب ﺷﺮﻗــ از ﻗﺒﺎﯾــﻞ ﺑﻠــﻮچ ،ﻋــﺮب ،اﻓﻐــﺎن ،اﻓﺸــﺎر ،ﮐــﺮد و
ﻧﻮﺷﯿﺮواﻧ ﺗﺸﯿﻞ ﻣﺷﺪ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :ﻓﺎرس ،آذری،
ﺗﺮﮐﻤــﻦ ،ﮐــﺮد ،ﻋــﺮب ،ﺷــﺎﻫﺴﻮن ،اﻓﺸــﺎر ،ﺟﻤﺸﯿــﺪی ،ﺗــﺎﺟﯿ ،اﻓﻐــﺎن ،ﻗﺎﺟــﺎر ،ﻫــﺰاره ،ﺑﯿــﺎت و ﺑﻠــﻮچ«.
)آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن(۲۱ :۱۳۸۱،
او ﺳﭙﺲ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘ و وﺣﺪت اﯾﻦ ﻣﻮزاﯾﯿ ﻗﻮﻣ را اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣدﻫﺪ:
»ﻫﻤﺒﺴــﺘ و وﺣــﺪت ﻣﻨــﺎﻓﻊ ﮔﺮوﻫــ در ﻣﯿــﺎن ﻗﺒﺎﯾــﻞ ،ﺑﯿﺸﺘــﺮ از ﻃﺮﯾــﻖ ﭘﯿﻮﻧــﺪﻫﺎ و ﺷﺒﻪﻫــﺎی ﺗﯿــﺮهای و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﮐﺮدﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده اﯾﻞ ،ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻃﺎﯾﻔﻪ و ﻧﻬﺼﺪ ﺗﯿﺮه
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺷﺪﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﯿﺮهﻫﺎ روﺳﺘﺎ و اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ آﻧﺎن ﺑﺮﻋﻬﺪهی ﮐﺪﺧﺪاﻫﺎ
و رﯾﺶﺳﻔﯿﺪﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﺎﮐﻨﺎن آن روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺘﻨﺪ و زﻣﯿﻦﻫﺎی
روﺳﺘﺎﯾ آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮔﺮوﻫ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﺷﺪ) «.ﻫﻤﺎن(۲۹ :
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻢﻫﻨﺎم اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺳﺘﯿﺰ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ :ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﻫﺎ
و ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﻗﺒﺎﯾﻞ و روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زﺑﺎﻧ ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧ و ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺸﻤﺶﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗ
ﻣﯿﺎن رﻋﯿﺖ و ارﺑﺎﺑﺎن و ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻪوران و درﺑﺎر.
آﻧﭽﻪ اﻣﺎ در راﺳﺘﺎی ﺑﺤﺚِ »ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻓﺮﻫﻨ «از دل اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﻪ
ﻧــﻪ در دوره ﺻــﻔﻮﯾﻪ و ﻧــﻪ در دورهﻫــﺎی دﯾــﺮ ﺗــﺎ ﺣــﻮﻣﺖ رﺿﺎﺷــﺎه ﺗﺮﮐﯿــﺐ ﺟﻤﻌﯿﺘــ در اﯾــﺮان دارای
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨ ﻫﻤﻮن ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻪ در ﺟﻬﺖ ﻋﺲ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻗﻮﻣ ﻧﺎﻫﻤﻮن ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﺎﻧﻊ از آراﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان در ﻣﺮزﻫﺎی ﻫﻤﻮن ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ
در ﻫﺮ ﯾ از ﺣﻮﻣﺖﻫﺎی اﻓﺸﺎرﯾﻪ و زﻧﺪﯾﻪ در اﺛﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻧﻈﺎﻣ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ )ﺑﻪ وﯾﮋه در
دوره ﻧـﺎدر ﺷـﺎه( و ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﺷﺴـﺖﻫﺎی ﻧﻈـﺎﻣ و ورود اﻗـﻮام و ﮔﺮوهﻫـﺎی ﻗـﻮﻣ ﻏﯿﺮﺑـﻮﻣ،
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺎﻫﻤﻮنﺗﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠ واﮔﺮاﯾ ﻗﻮﻣ ﮐﻪ اﺻﻠﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻓﺮﻫﻨ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎﻫﻤﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻧﻔ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﺷـﻞﮔﯿﺮی دوﻟـﺖ ﺳـﺮزﻣﯿﻨ ﺑﯿـﺶ از ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ رﯾﺸـﻪ در ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫﺎی دﺳـﺘﺎه ﺧﻼﻓـﺖ در اﻋﺼـﺎر ﻗﺒـﻞ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ دارد )اﻓﻀﻠ.(۴۳ :۱۳۸۷ ،
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮآﻣﺪن دوﻟﺖِ رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪﻋﻨﻮان دوﻟﺘ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﮐﻪ ﻫﻢﻫﻨﺎم ﺑﺎ ادﻏﺎم اﯾﺮان در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺟﻬﺎﻧ ،آﻏﺎز روﻧﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺪوی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮد ،در اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺘ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن

ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎنﮔﺮا ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﻫﻤﻮن ﮐﻨﺪ ،ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ دﯾﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و
دوﻟﺖ‐ﻣﻠﺖﺳﺎزی ﻫﻤﻮاره ﺗﻮأم ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﺮآﻣﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری دﯾﺎﻟﺘﯿ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﻣﻠﺖ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﻧﻔ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎﻫﻤﻮن/ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻤﻮن( را
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺗﻤﺎم ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﻋﻮاﻫﺎی ﺣﯿﺪری‐ﻧﻌﻤﺘ و اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺘ ﻣﺮﮐﺰی و ﻗﺪرﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎنﺑﺨﺶ
ﻫﺮج و ﻣﺮج اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از رﺿﺎﺷﺎه ﻣﻤﻨﻮن ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﺧﻮاﻫﺎن آﻧﻪ روﺣﺶ ﺷﺎد ﺑﺎﺷﺪ! اﻣﺎ ورِ ﻣﻨﻔ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻫﻤﻮﻧ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،دوﻟﺖ را ﻫﻤﻮاره در ﻣﻘﺎم
ﻃﺮاح ﻣﺴﺄﻟﻪی »اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠ «و ﺗﻮأﻣﺎن ﯾﺎﻧﻪ راهﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در اﻓﺎر ﻋﻤﻮﻣ ﺣوﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮ ﮔﻮﯾ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ »ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ« ﺟﺎﯾ ﻣﯿﺎن »ﻫﺮج و ﻣﺮج ﯾﺎ ﻧﻈﻢ
ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ« ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﮐﻪ دوﻣ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺳﻮﺳﻪآﻣﯿﺰ اﺳﺖ .ﻧﺘﻪ اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ
ﺷﻞ ﭼﻨﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪای اﺳﺎﺳﺎ ﻏﯿﺮدﯾﺎﻟﺘﯿ و ﺑﺎ ﺳﻮءﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ.
ﺑـﺮای ﻧﺸـﺎن دادن اﯾﻨـﻪ ﺣﺘـ ﺷﯿﻌﯿـﺰم ﮐﻨـﻮﻧ ﻣﻤـﺰوج ﺑـﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴـﻢ ﭼﻄـﻮر ﻣﺗﻮاﻧـﺪ از دل ﺧـﻮد ﺳـﻨﺖ
اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻓﺎر ﻣﺬﻫﺒﯿﻮن ﺷﯿﻌ دوران ﻗﺎﺟﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ:

ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﺮآﺗﻮر ﻫﺎردﻧﯿﺞ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻧﻠﯿﺴ ﮐﻪ ﺧﻮد در آن دوره
ﺷﺎﻫﺪ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻮده ،ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ را از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ دورهﻫﺎی ﭘﺎن اﺳﻼﻣﯿﺴﻢ در اﯾﺮان ذﮐﺮ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی
وی ﺑﺮﺧـ از ﻋﻠﻤـﺎی ﺷﯿﻌـﻪ ﺑـﺮای ﻓـﺎﺋﻖ آﻣـﺪن ﺑـﺮ ﻣﺴﺎﺋـﻞ و ﻣﺸﻼت اﺳﻼﻣـ ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﺮان و
ﻋﺜﻤﺎﻧ در زﯾﺮ ﻟﻮای اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﺳﻼﻣ ،اﻣﺖ اﺳﻼﻣ را ﺗﺸﯿﻞ دﻫﻨﺪ )ﻫﻤﺎن (۴۲ :اﯾﻦ ﻧﺘﻪ را ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدی
ﺣﺎﺋﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻤﺎس دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﻋﺘﺒﺎت و ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺗﺮک ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺗﺎزه ﭘﺎی
ﺗﺮک در اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧ در ﺳﺎل  ۱۹۰۸ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻓﺎﺿﻼن ﺷﯿﻌﻪ ﻣﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﺣﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣ را در راه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ در اﯾﺮان ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
از ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﯾﺎد ﻣﮐﺮدﻧﺪ) «.ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از :ﻫﻤﺎن(
ﺑﻘﺎﯾﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺮاﺛ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﺎﻣﻪی اوﻟﯿﻦ ﻣﻮج ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ روی ﮐﺎر
آﻣﺪن دوﻟﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺣﻤﻠﻪی ﺷﻮروی ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﺼﻠﺘ ﻣﺬﻫﺒ
دادهﺷﻮد و ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻫﺎ از »ﺑﻼد اﺳﻼﻣ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﮐﻔﺎر« ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻣﻪ ﺑﻪ
ﻣــﺪﯾﻨﻪ در ﺳﺎلﻫــﺎی اﺑﺘــﺪاﯾ ﻇﻬــﻮر اﺳﻼم ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺷــﻮد .ﭼﻨﯿــﻦ ﺑــﻮد ﮐــﻪ اﯾﺮاﻧﯿــﺎن از ﻟﻔــﻆ »ﻣﻬــﺎﺟﺮان« و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻫﺎ از ﻟﻔﻆ »اﻧﺼﺎر« ﺑﺮای ﻧﺎﻣﯿﺪن اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ )ﻧ ﺑﻪ :ﻧﺼﺮ(۳۵ :۱۳۹۷ :
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮی روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
زﻣﯿﻨﻪ و اﻣﺎﻧﺎﺗ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﻧﻈﺎم ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺪل ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﺑﻼد
اﺳﻼﻣ از زﻣﺎﻣﺪاری ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﺟﻨﺠﻮﯾﺎﻧ اﻧﺘﺤﺎری ﺷﻮﻧﺪ؛ اﺗﻔﺎﻗ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻞ
دادن ﺗﯿﭙ ﻧﻈﺎﻣ از اﯾﺸﺎن ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان »ﻓﺎﻃﻤﯿﻮن« ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاری از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺶ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺪان
ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای ﮐﻪ از دوران ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻣﺗﻮان از ﻣﻨﻈﺮی
دﯾﺮ ﺑﻪ اﻣﺎﻧ ﮐﻪ در دل ﺑﺮداﺷﺘ از ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﯿﺎﻧﻪﻫﺮاﺳ ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺪ روﺣﯿﻪی
ﻫﻢزﯾﺴﺘ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎ ﺑدﯾﻦ و ﻏﯿﺮﻫﻢدﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻢدﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺮﯾﺴﺖ و از آن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭼﭗ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺮاث ﭘﺮﺗﻨﺸ ﺑﻪ
ﯾﺑـﺎره ﺑـﺎ اﯾﺴـﺘﺎدن ﺑـﺮ آرﻣـﺎن »اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴـﻢ« ﮐﻠﯿـﻪی ﻣـﺮدم را از رﺳﻮﺑـﺎت اﯾـﺪهﻫﺎی ﺑﯿـﺎﻧﻪﻫﺮاس و
دﯾﺮﺳﺘﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﭘﯿﺸﺎ‐ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رﻫﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﺎزﯾﺎﺑ آن ﻣﻮزاﯾﯿ ﻗﻮﻣ‐ﻣﺬﻫﺒ ﯾﺎﻧﻪ راه درک ﯾﺪﯾﺮ ﭼﻮن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻓﻬﻢ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﺳﻊ
ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ:
آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن ،ﯾﺮواﻧﺪ» ،(۱۳۸۴) .اﯾﺮان ﺑﯿﻦ دو اﻧﻘﻼب« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﺣﻤﺪ ﮔﻞﻣﺤﻤﺪی و ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﻓﺘﺎﺣ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧ.

آﮔﺎﻣﺒﻦ ،ﺟﻮرﺟﯿﻮ» .ﻣﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن« ،ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺠﻔ ،ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳ در:
https://vista.ir/w/a/16/talyz
اﺳﺘﯿﻮﻧﺴﻮن ،ﻧﯿ» ،(۱۳۹۵) .ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻓﺮﻫﻨ :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎنوﻃﻨ ،«ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺳﺎﻧﺎز
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠ ،اﺑﻮذر ﻗﺎﺳﻤﻧﮋاد ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن.
اﻓﻀﻠ ،رﺳﻮل» ،(۱۳۸۷) .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻓﺮﻫﻨ دوﻟﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻨ در اﯾﺮان« ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮﯾﻪی
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻧﺴﺎﻧ ،ﺷﻤﺎره .۶۶

ژﯾﮋک ،اﺳﻼوی و ﺳﺎﻧﺘﻨﺮ ،ارﯾ و راﯾﻨﻬﺎرد ،ﮐﻨﺖ» ،(۱۳۹۸) .ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ :ﺳﻪ ﺟﺴﺘﺎر در ﺗﺌﻮﻟﻮژی
ﺳﯿﺎﺳ ،«ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪی ،زﻧﺠﺎن :ﻧﺸﺮ ﻫﺰاره ﺳﻮم.
ﺷﺎﮐﺮی ،ﺧﺴﺮو» ،(۱۳۸۴) .ﭘﯿﺸﯿﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی‐اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و اﻧﺸﺎف
ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳ ،«ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ اﺧﺘﺮان.

ﻧﺼﺮ اﺻﻔﻬﺎﻧ ،آرش» ،(۱۳۹۷) .در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادر :ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧ در اﯾﺮان« ،ﺗﻬﺮان:
ﭘﮋوﻫﺸﺎه ﻓﺮﻫﻨ ،ﻫﻨﺮ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت.
ﯾﺰداﻧ ،ﺳﻬﺮاب» ،(1391) .اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن ﻋﺎﻣﯿﻮن« ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧ.

