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  کنیم؟     تعبیر     چگونه     را     دولتی     ستیزی     افغان     تشدید

»دیابلوگ فعالین از تحلیلی«

بحث طرح و مقدمه )یک

 م&&ی اعم&&ال افغ&&ان مه&&اجران علی&&ه را آمیزی تبعیض های سیاست که هاست سال اسلمی جمهوری

 به المللی بین و ای منطقه مانورهای و افغان مهاجرین حضور از اقتصادی های برداری بهره ضمن و کند

 از برخ&&ی ت&&ا اس&&ت، ک&&رده ترس&&یم عم&&ومی فض&&ای در آن&&ان از ن&&ارورایی تصویر مهاجران، «میزبانی» نام

 بیک&&اری معض&&ل دادن نسبت (با کند فرافکنی آنان وجود در را خود ساختاری های ناکارآمدی و مشکل ت

 پس اینک ).افغان مهاجران بزهکاری میزان خصوص در ای رسانه بزرگنمایی یا و افغان کارگران حضور به

 -ک&&اذب – تص&&ویر است شده «موفق» حاکمیت هایی، سیاست چنین مستمر اجرای دهه دو از بیش از

 رفت&&اری الگ&&وی گیری شکل موجب خود سهم به که کند، القاء جامعه به را افغان مهاجران از دلخواهی

 را راسیس&&تی رفت&&اری الگوی این از نمودهایی .است شده ها افغان به نسبت جامعه سوی از ای ویژه

 مس&&تقیم خش&&ونت و آزار ح&&تی و تحقیر و توهین با توام رفتارهای آمیز، تبعیض برخوردهای در توان می

 ه&&ای محی&&ط در سیس&&تماتیک رفتار سوء و تبعیض (خصوصا کرد مشاهده پناه بی های افغان به نسبت

 عرص&&ه در ک&&ه اس&&ت نهفت&&ه واقعی&&ت ای&&ن در برخورده&&ا گ&&ونه این راسیستی سویه ترین مشخص ).کار

 رن&&گ - می&&انگین ط&&ور ب&&ه - ها افغان به نسبت هایی خشونت و ها تبعیض چنین اعمال قباحت عمومی

 بازدارن&&دگی امک&&ان خ&&ود ک&&ه م&&واجهیم ناهنج&&اری و س&&تم انگ&&اری ب&&دیهی ب&&ا (یعن&&ی اس&&ت ب&&اخته

).دهد می کاهش را آن /اجتماعیاخلقی

 ب&&ر ج&&انبه هم&&ه فش&&ارهای اعم&&ال و افغ&&ان مه&&اجران علیه آمیز تبعیض قوانین اجرای و وضع با حاکمیت

 ه&&ای مص&&وبه و ق&&وانین از برخ&&ی .اس&&ت داده س&&وق ای ویژه فرودستی وضعیت به را آنها همواره آنان،

 ای&&ن از اند کرده تحمیل ایران در ها افغان (اجباری) زیست بر را انسانی غیر شرایطی که قدیمی نسبتا

:قرارند

 ه&&ای اخ&&راج و ها دستگیری )؛1( "مجاز "اتباع اقامت مجوز تمدید برای بازدارنده و پاگیر و دست قوانین

 ق&&وانین وض&&ع )؛2( آنه&&ا ف&&راز ب&&ر ن&&اایمنی و تهدی&&د دایمی شرایط ایجاد و ها افغان قاعده بی و ناگهانی

 کودک&&ان ب&&ه ایران&&ی ت&&ابعیت ن&&دادن )؛3( "مج&&از غیر "اتباع کارگیری به صور ت در کارفرمایان برای کیفری

 متع&&دد عمل&&ی موان&&ع یا قانونی منع )؛4( هستند افغان پدر و ایرانی مادر دارای که ایران در شده متولد

 ع&&دم )؛5( ای&&ران در تحص&&یل ادام&&ه از مه&&اجر ه&&ای افغ&&ان من&&ع و افغ&&ان کودک&&ان ابت&&دایی تحص&&یل برای

 ک&&ار؛ ق&&انون در من&&درج ح&&داقلی بس&&یار ق&&انونیp ه&&ای حم&&ایت و ک&&اری بیمه از افغان کارگران برخورداری

 )؛6( "مراقب&&تی ه&&ای "اردوگاه در اسفناک وضعیتی در زندانی عنوان به افغان "مجاز غیر "اتباع نگهداری

 توس&&ط خ&&ود ش&&ده پایم&&ال حقوق ایفای برای عادلنه دادرسی حق به ها افغان عملی دسترسی عدم
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 /متهم&&انمجرم&ان ب&الی آم&ار حقی، بی این پیامدهای از یکی (که غیره و دولتی نهادهای و کارفرمایان

. ... و )؛است افغان ی شده اعدام

 ب&&ه نس&&بت آمی&&ز تبعیض های سیاست اعمال )نهم دولت زمان از مشخصا (و اخیر سال چند در اینکه با

 از ای رش&ته ام&ا اس&ت، ی&افته بیش&تری شد ت )فوق شده برشمرده قوانین اجرای جمله از (و ها افغان

 خ&&ود س&&تیزی افغ&&ان رون&&د گرفت&&ن ش&&تاب و پیش&&روی که است آن نشانگر گذشته ماه جند در رویدادها

 ش&&ده، حس&&اب ه&&ایی سیاس&&ت ه&&دایت تح&&ت واقع، در :است تر کل ت گزاری سیاست یک از بخشی

 /تحقی&&رتبعی&&ض رویکرده&&ای پیش&&برد و اجرا در که اند یافته را آن «مجوز» نیز مردم از هایی بخش امروزه

 حکوم&&تی نهاده&&ای و ق&&وانین ب&&ا آن&&ان، مس&&تقیم س&&رکوب در ح&&تی و افغ&&ان مه&&اجران ب&&ه نس&&بت آمی&&ز

).7( کنند همراهی

:است یافته گشایش - مرتبط ولی - متفاو ت مرحله دو در جدید فاز این

 پیش&&روی سپس و افغان مهاجران علیه بر سابق قوانین و ها مصوبه روزافزون تشدید :نخست مرحله

 ی&&افته رس&&میت و نم&&ود زی&&ر م&&وارد در که نژادی، های تبعیض (بیشترp) کردنp قانونی در وقیحانه و آشکار

 حوزه کردن محدود )؛8( 1391 نوروز ایام در اصفهان های پارک به ورود از ها افغان «قانونی» منع :است

pایج&&اد )؛9( گیرن&&د م&&ی قرار "سخت "مشاغل  زمره در تنها که کارهایی به افغان اتباع «قانونی» کاری 

 جداس&&ازی و افغ&&ان اتب&&اع اجب&&اری اسکان جهت شهرها برخی اطراف در "شهر "مهمان نام با گتوهایی

 بازداش&&ت ب&&ار ی&&ک ک&&ه مه&&اجران از دسته آن برای "اجباری کار "اردوگاه قانون وضع )؛10( جامعه از آنها

 استانهای و شهرها در اقامت از ها افغان منع )؛11( اند شده بازگردانده کشورشان به اجبار به و شده

).13( فارس استان در ها افغان به غیره و غذایی مواد فروش منع مصوبه نهایت در و )؛12( معین

 ب&&ه بخش&&یدن رسمیت (و تبعیض عاملیت نقش ایفای در شهروندان مستقیم کردن درگیر :دوم مرحله

( ش&&د آغ&&از »اول درج&&ه «شهروندان توسط ها افغان از اقامت کار ت درخواست »حق «اعطای با که )آن

.است بعدی های سرکوب سبز چراغ و مقدمه خود واقع به و )14

 و تشویق قانونی، سازی زمینه قالب در دولتی آمریت ستیزی، افغان جدید فاز اصلی مشخصه بنابراین

 ت&&وان م&&ی را م&&ردم از ه&&ایی بخش توسط افغان مهاجرین مستقیم سرکوب .است آن مند نظام هدایت

 پدی&&دار ی&&زد ح&&ومه در ه&&ا افغ&&ان منازل کشیدن آتش به با آن طلیعه که دانست، روند این منطقی ادامه

 ی&&ک قتل بهانه به (ظاهرا شد قلمداد محلی مردم "جوش "خود واکنش که راسیستی تهاجمی :گشت

)).15( شد منتسب افغان جوان یک به محابا بی آن جرم که دختر،

 در راسیس&&تی ه&&ای گرای&&ش )ی ش&&ده (دس&&تکاری اجتم&&اعیp رشد روند آیا که است این پرسش حال

 تحلی&&ل در ک&&ه است ذکر قابل کرد؟ تحلیل فاشیسم اجتماعیp یابی زمینه مفهوم ذیل توان می را ایران

 تکیه ما جامعه در راسیسم دیرینp فرهنگی های سویه بر عمدتا رایج رویکرد یک ایرانی راسیسم پدیده

 ک&&ه رویک&&رد ای&&ن ).اس&&ت داش&&ته نم&&ود ... و ه&&ا افغان ها، ترک و ها عرب تحقیر در همواره (که کند می

 اجتم&اعی ع&روج ب&ا م&&واجهه در اس&ت، ق&ائل ای ویژه گری پویش خود و استقلل فرهنگ، ساحت برای

 ناس&&الم عناص&&ر ت&&ا کن&&د م&&ی »انتق&&ادی «خ&&ود ب&&ه دعو ت را همگان که رسد می آنجا به نهایتا راسیسم

 نظی&ر راهکاره&&ایی در ت&وان م&&ی را رویک&&رد این سیاسی یا بیرونی نمود .ببندد رخت ما میان از فرهنگی
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 احلقی و فردی مسئولیت بر تاکید اهمیت رغم به یافت. )16( »افغان دوستان از خواهی عذر کمپین«

 سیاس&&ی های سویه جمله از و مساله کلیت پیشاپیش رویکردی چنین اجتماعی، فجایع با مواجهه در

 از پرهی&&ز ب&رای بن&&ابراین .س&&ازد م&&ی عقیم را آن با موثر جمعی مواجهه امکان لجرم و پوشاند می را آن

 س&&احت ب&&ا نس&&بتی چ&&ه راسیسم رشد به رو روند پرسید باید فرهنگی گرایانه ذا ت های بحث دامچاله

دارد؟ کشور بر حاکم کنونیp کلن شرایط و حاکمیت و قدر ت

 نظ&&ری س&&نت از ای وی&&ژه خ&&وانش مبن&&ای ب&&ر ک&&ه هس&&ت نی&&ز دیگ&&ری رویک&&رد البت&&ه زمین&&ه همی&&ن در

 کند می ارزیابی فاشیستی های مولفه فاقد را )ایران (در راسیستی های گرایش رشد مارکسیستی،

 آن ت&&اریخی ظه&&ور کلس&&یکp تجربی&&ا ت چ&&ارچوب در صرفا را آن پاگیری شرایط و فاشیسم کلی طور به و

 بس&&ته )،گ&&را فرهن&&گ رویک&&رد مقاب&&ل در ب&&دیلی ارائه (ضمن که است آن بر نوشتار این .کند می قلمداد

 کلیت به ارجاع با کوشد می متن این مشخصا .دهد نشان نیز را دوم رویکرد تحلیلی نابسندگی و بودن

 ب&&ه و گ&&را تقلی&&ل نگ&&اه افغان، مهاجران به اخیر راسیستی تعرض مادی های زمینه پیش و حاضر شرایط

 برخ&&&ی کلیت، همین به ارجاع با دیگر سوی از و دهد؛ نشان را گرا فرهنگ رویکرد عقیم سیاسی لحاظ

 م&&ورد ای&&ن در .ده&&د نش&&ان فاشیس&&م پاگیری اجتماعی شرایط با را حاضر وضعیت مشترک های مولفه

 از ه&&ایی م&&ولفه ایران&&ی، ه&&ای مارکسیس&&ت از ای پ&&اره دی&&دگاه ب&&رخلف ک&&ه اس&&ت نکت&&ه ای&&ن بر تاکید

 ظه&&ور ن&&وین سیاس&&ی ه&&ای ص&&ورتبندی ب&&ا ترکیب در متنوعی و پیچیده اشکال در توانند می فاشیسم

 توض&&یح ای&&ن [ب&&ا گرف&&ت جدی همواره باید را فاشیستی های سیاست اجتماعی یابی زمینه لذا و یابند

 فع&&ال حض&&ور و فاشیس&&تی ه&&ای سیاس&&ت گس&&ترش ب&&ه رو ه&&ای گی بالقوه سر بر سخن اینجا در که

].سیاسی /نظامساختار یک قالب در فاشیسم یافتگی تحقق نه آنهاست، از اشکالی

:زیر های پرسش در مقدماتی است کاوشی رو پیش متن توضیحا ت، این با

 پیون&&د در ت&&وان می چگونه را ایران در راسیسم اجتماعی برآمدن چیست؟ فاشیسم و راسیسم نسبت

 کن&&ونی مناس&&با ت و سیاس&&ی اقتص&&اد بس&&تر در جمل&&ه (از داد؟ توض&&یح کش&&ور ب&&ر حاکم کلن شرایط با

 ب&&ه رو رون&&د مشخص&&ا، اس&&ت؟ بس&&ته ه&&م فاشیس&&م از هایی مولفه ظهور با راسیسم رشد آیا ).قدر ت

 موق&&تی) /تص&&ادفی امر مقابل (در سیستماتیک امری توان می حد چه تا را ایران در ستیزی افغان رشد

 در اهدافی و کارکردها چه صور ت این در و دانست؟ حاکمیت کلن های ضرور ت و ها سیاست از متاثر و

شود؟ می جستجو ها سیاست این پس

******************

عینی بسترهای )دو

 حاض&&ر، عین&&ی ش&&رایط مبن&&ای ب&&ر ک&&ه است آن بر تلش پایین بندهای در شد، گفته که آنچه به توجه با

 اختص&ار ب&ه » راسیس&م برانگیختگ&یp « سیاس&ی  و اقتص&ادی اجتماعی، کارکردهای و ها زمینه برخی

 ص&&رفا بن&&دها ای&&ن ک&&ه توض&&یح این با گردد؛ آشکار فاشیسم های مولفه برخی با آنها نسبت تا شود ذکر

 گیرن&د م&ی ب&ر در را منظره&&ا از ای پ&اره تنها لذا و دهند می پوشش را مقدماتی بررسی یک از بخشی

):نیستند یکدیگر از مستقل لزوما که (منظرهایی
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 از. بروس&&ت رو متع&&ددی ه&&ای بح&&ران ب&&ا ای&&ران حک&&ومت: اقتصادی بحران اجتماعی پیامدهای مهار

 بح&&ران. اس&&ت گرفت&&ه ش&&د ت آن وخ&&امت اقتص&&ادی ه&&ای تحری&&م ب&&ا که ای فزاینده اقتصادی بحران جمله

 عیان بیشتر را حکومت ناکارآمدی یکسو از سیاسی، های تنش و اجتماعی تنگناهای کنار در اقتصادی

 اعتراضی های خیزش از پس که جامعه شکنندگی و ثباتی بی فضای به دیگر سوی از و است ساخته

 مش&&اهده قاب&&ل اخی&&ر ه&&ای س&&ال زده بح&&ران اروپ&&ای در همچن&&انکه.است زده دامن یافت، گسترش 88

 ریشه کردن پنهان برای مفر ترین ساده ها،» خارجی« سمت به عمومی های نارضایتی هدایت است،

 اجتماعی ی فزاینده های نارضایتی مهار برای پوپولیستی ی شیوه ترین رایج و اقتصادی معضل ت های

 یک&&ی» س&&تیزی خ&&ارجی« و هستند بحران های دوره همزاد عموما افراطی راست های حکومت. است

 طب&&ل ب&&ر کوبیدن این، بر علوه. آنهاست اجتماعی های پایه تامین برای مشروعیت کسب مهم منابع از

 و همگرای&&ی» خط&&ر« براب&&ر در سرمایه که است هایی سل ح از یکی همواره نژادی و قومی های تفاو ت

 ه&&ایی دوره و اقتصادی های بحران شرایط در که سلحی ؛)17( گیرد می بکار کار نیروی یابی انسجام

 ب&&ا اس&&ت گفت&&ه اخیرا نژاد احمدی معاون. [یابد می بیشتری کاربرد گیرد، می بال کار نیروی تحرکا ت که

)].18( شود می کن ریشه ایران در بیکاری مشکل افغانی میلیون سه اخراج

 از بی&&ش اخی&&ر، ده&&ه سه تحول ت پی در حکومت :آن ملزومات و گری نظامی ضرورت به وفاداری

 ن&&&ه گری، نظامی این مشخصه خصلت .است کرده تن به گری نظامی جامه قبل از تر عریان و همیشه

 ض&&رورتی چ&&ه اگ&&ر گ&&ری نظامی این .است سرکوب توان دایمی نمایش بلکه تر، مستقیم سرکوب فقط

 ت&&وجیه نیازمند اما است، )اجتماعی نیروهای با آن موازنه (و قدر ت ساختار تحول ت دینامیزم از برخاسته

 دش&&منان ه&&ای دسیس&&ه «خطر» و خارجی دشمنان سوی از جنگ سایه پیشروی .است خود بیرونی

 ک&&ه شرایطی در اما .اند بوده گری نظامی شدن فربه و دوام برای کلسیک دستاویز دو همواره داخلی،

 و شده، بدل اخلقی ارزش یک به خود آن با مخالفت و روبروست مشروعیت بحران با حکومت یکسو از

 اس&&ت، داده دس&&ت از را اش اجتم&&اعی بسیج توان و اعتبار زیادی حد تا حکومتی اسلم دیگر سوی از

 در .داد پیون&&د یک&&دیگر ب&&ه انقلب اول ده&&ه سادگیp به توان نمی دیگر را گری نظامی گر تغذیه عامل دو

 ط&&ور ب&&ه را ش&&ده ی&&اد عام&&ل دو و کن&&د کم&&ک خلء ای&&ن کردن پر به تواند می ناسیونالیسم وضعیت، این

 ب&&ه توان&&د م&&ی «مل&&ی» و ن&&ژادی مق&&ول ت س&&ازی برجس&&ته راستا این در .سازد مربوط هم به سازگاری

 )،18( دول&&ت س&&وی از کوروش استوانه نمایشی بازگرداندن [ماجرای دهد بال و پر دولتی ناسیونالیسم

 و فارس خلیج نام تغییر موضوع روی تبلیغی مانور و ای هسته انرژی به دستیابی «ملی» وجه بر تاکید

].هستد سیاست این از هایی مصداق گانه سه جزایر حاکمیت

 اعتراضا ت و ها نارضایتی رشد دلیل به :فرودستان آتی های خیزش برابر در مردمی سپر تدارک

 خی&&زش پیام&&د خ&&ونین ه&&ای سرکوب پی در حاکمیت وسیع باختگی مشروعیت از پس ویژه (به مردمی

 ط&&ر ح مث&&ال (برای اند یافته نظام بقای برای گذشته از بیش اهمیتی سرکوب و کنترل های مقوله )،88

 ه&&ای س&&ال در ).ردی&&ابی و شنود پیشرفته های تکنولوژی به امنیتی نهادهای تجهیز یا »ملی «اینترنت
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 از :ان&&د ی&&افته چشمگیری رشد شد ت و دامنه لحاظ به اجتماعی و سیاسی سرکوب های مصداق اخیر

 ه&&ای "او ج&&ی "ان و مطبوع&&ا ت تعطیل&&ی »،ک&&ردن «اسلمی عنوان با ها دانشگاه فضای کردن پادگانی

 حق&&وق دانشجویان، زنان، کارگری، صنفی، های حوزه در مختلف های تشکل سرکوب تا گرفته مستقل

 و اجتم&&اعی فع&&الن و نگ&&اران روزن&&امه اندیش&&ان، دگ&&ر آزار و پیگ&&رد و بش&&ر حق&&وق زیس&&ت، محیط اقوام،

 لزم حک&&ومت ظ&&اهرا عریان، و مستقیم سرکوب از حاصل قوای موازنه بودن شکننده دلیل به .سیاسی

 مخ&&الفت بتوان&&د ت&&ا ش&&ود متوسل اجتماعی بسیج برای ای تازه ابزارهای به شرایط این در که بیند می

 طورارگانی&&ک (ب&&ه کن&&د سرکوب و مهار دیگر های بخش کمک به را جامعه از هایی بخش گریزناپذیر های

 م&&ی انج&&ام آن نظ&&ایر و »ش&&هدا ه&&ای «خ&&انواده مفه&&وم ذی&&ل سابقا که آنچه از تر واقعی و تر وسیع تر،

 گ&&ی ب&&القوه حام&&ل مه&&م ه&&ای شکاف از یکی را معیشتی کننده خرد فشارهای اگر منظر، این از ).شد

 پی&&ش تنه&&ا افغ&&ان، مه&&اجران حض&&ور ب&&ه معیشتی و اقتصادی معضل ت احاله بدانیم، آتی اعتراضی های

» نیروهای تدارک آن اصلی هدف که است سناریویی درآمد pاعتراضا ت پیشینی مهار برای لزم «مردمی 

.است فرودستان آتی

 و گ&&زاف گ&&زاری س&&رمایه اخی&&ر ده&&ه در ح&&اکمیت :اجتماعی بسیج ایدئولوژیک های پایه گسترش

 ک&&ارایی رغ&&م عل&&ی ک&&ه نیروی&&ی .اس&&ت داده انجام بسیج نظامی شبه نیروی گسترش روی بر ای ویژه

 لزم "مردمی" نظام پیاده تواند می )،88 خیزش سرکوب در آن موثر نقش جمله (از اش کنونی تا های

 اس&&لم تلفی&&ق رس&&د م&&ی نظ&&ر ب&&ه .ده&&د ق&&رار حکومت اختیار در را رو پیش تحول ت هدایت یا مهار برای

 ک&&ار این .دهد گسترش را بسیج نیروی اجتماعی های پایه تواند می ناسیونالیسم با فقاهتی -شیعی

 ای&&دئولوژی به را حاکم رسمیp اسلمی ایدئولوژی استحاله امکان نزدیک آینده در تواند می حال عین در

 و )19( روح&&انیت از نس&&بی گی&&ری فاص&&له ب&&ا ن&&ژاد احمدی دولت .سازد فراهم -ناسیونالیستیاسلمی

 وانگه&&ی اس&&ت؛ ک&&رده افش&&ا را اس&&تراتژی ای&&ن آغ&&ازین طلیع&&ه گرای&&ی، ملی های مولفه برخی بر تاکید

 رش&&د اجتم&اعی ه&ای زمین&&ه اس&لم، ن&ام ب&ه م&&ردم مس&تمر س&رکوب ک&&ه ان&&د واق&ف خوبی به حاکمان

 ادغ&&ام بن&&ابراین اس&&ت؛ کرده فراهم )اسلم مقابل در «بدیل» عامیانه واکنش مثابه (به را ناسیونالیسم

 مس&&اله ط&&ر ح[ .ان&&د داده ق&&رار ه&&دف خ&&ود ای&&دئولوژیک نظ&&ام در را پوپولیستی تازه پتانسیل این هنجاری

 جنج&الی مع&&اون از ن&ژاد احم&&دی دری&&غ ب&&ی های حمایت و مشاعی رحیم توسط ایرانی اسلم جنجالی

)بعدی بند در ادامه( )].20( کرد فرض تصادفی بدعتی نباید را اش

 اش&&کال در فاشیس&&م تجرب&&ه :آن بIIا همبسIIته هIIای جنبIIش و چپ گفتمان اجتماعی رشد مهار

 ق&الب در معیش&تی و اقتص&&ادی ه&ای نارض&ایتی رادیک&ال س&ازمانیابی که است داده نشان آن کلسیک

 از ارتج&&اعی ه&ایی لی&&ه ب&&ه ته&&اجمی دادن س&&ازمان طریق از تنها را غیره و کارگری رزمنده های تشکل

 ه&&ایی س&&ویه ادغام و جذب مستلزم هدف این .کرد مهار توان می )آنها از جانبه همه حمایت (و جامعه

 و نژادگرای&&ی .کنن&&د تق&&ویت را آن کنن&&دگی بس&&یج ت&&وان که است رسمی ایدئولوژی در برانگیزاننده و تاره

 متع&&دد تجربی&&ا ت .باش&&د مفق&&وده حلق&&ه هم&&ان توان&&د م&&ی )بس&&ته ه&&م زوج ی&&ک مثابه (به ناسیونالیسم

 ب&رای مناس&بی مکم&ل توان&&د م&&ی ناسیونالیس&&م مش&خص، ش&رایط در ک&&ه دهد می نشان هم تاریخی

 ی&&ک فاق&&د ترکی&&بی چنی&&ن شناس&&ی هس&&تی س&&طح در اینک&&ه و باش&&د گ&&ری نظ&&امی و م&&ذهب معج&&ون
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 برآمدن تا مذهب برای بود خواهد مکملی ناسیونالیسم مردم توده سطح در .است بازدارنده ناسازگاری

 نئولیبرالیس&&م این&&ک روش&&نفکری، ه&&ای گفتم&&ان س&&طح در همچنانکه .گردد مهار چپ جنبش اجتماعی

.دارند عهده به چپ گفتمان رشد مقابل در را کارکردی چنین )هم دست در (دست سکولر و اسلمی

 در پنه&&ان فاشیس&&تی ه&&ای سویه فهم برای: تهدید معرض در طبقات گریزگاه مثابه به فاشیسم

 ت&&ر ع&&ام عین&&ی زمین&&ه سه تلقی بر مازادی مثابه به را رویه این باید ایران در ستیزی افغان فزاینده روند

 و ؛)آن پیام&&د اجتم&&اعی ه&&ای ون&&اایمنی( اقتص&&ادی ناپای&&داری راسیس&&تی؛ ه&&ایفرهنگی رگ&&ه: نگریست

 پوس&&ت برخ&&ی نیازمن&&د ه&&ایش بح&&ران از ره&&ایی ب&&رای ک&&ه گ&&را تبعیض و گر سلطه ساختاری سرانجام

 چنی&&ن به&&تر فه&&م ب&&ه توان&&د می اجتماعی شناسی روان تحلیلی دستگاه راستا این در. هاست اندازی

 آلم&&ان در نازیس&&م رشد روانی/اجتماعی های زمینه بررسی در فروم اریک مثال برای. کند کمک مازادی

] 22( » آزادی از گریز«  کتاب در[  ه&&ا ن&&اامنی ان&&واع ب&&ا ک&&ه ش&&ده تحقی&&ر و سرکوب مردم که است آن بر)

 ب&&ه آویخت&&ن در ب&&ا را م&&دام ن&&اامنی و تحقیر حس این که شوند می متمایل کنند، می نرم پنجه و دست

 به تواند می که فرآیندی( ببخشند تسکین فائق، جمع به تعلق احساس و نژادی-  ملی غرور نمادهای

 دیگ&&ر، س&&وی از و ؛)ش&&ود م&&دیریت و مهندس&&ی ق&&درتگرا سیاس&&ی نیروهای و ها دولت سوی از راحتی

 متمای&&ل) ک&&ارگر طبق&&ه از ای لی&&ه و متوس&&ط طبقه خطر معرض در و پایینی لیه مشخصا( مردمی چنین

 )م&&ذهبی/ق&&ومی/ مل&&ی/ن&&ژادی( اقلی&&ت گروهه&&ای حضور و وجود در را خود بدبختی عامل که شوند می

 کلن وضعیت تغییر از شان ناتوانی نیز و را شان ناامنی حس و ها نارضایتی تا کنند فرافکنی و متجسم

 ش&&رایطی ب&&ا پیوند در باید را نظری رویکرد این. کنند تخلیه و فکنی برون آنها سرکوب و آزار و تحقیر با را

 -معیش&&تی زیس&&ت ب&&ر زی&&ادی ناپای&&داری نئولی&&برال، اقتصاد پیشروی ویرانگر پیامدهای که داد قرار عینی

 ناپای&&داری ای&&ن. اس&&ت ک&&رده تحمی&&ل) ای&&ران( م&&ردم از هایزی&&ادی بخ&&ش طبق&&اتی جایگ&&اه ب&&ر و اجتماعی

 ک&&افی. [باش&&د متف&&او ت کامل های گیری جهت با اجتماعی تحرکا ت منشاء تواند می طبقاتی-اقتصادی

 ده&&ه دو در س&&اختاری تع&&دیل و س&&ازی خصوص&&ی ه&&ای سیاس&&ت اجرای پی در که آوریم نظر در است

 ج&&ای ب&&ر ش&&ده بیک&&ار کارگران از انبوهی و شدند ورشکسته بسیاری تولیدیp کارگاههای و صنایع اخیر،

 ک&&ار ق&&وانین ش&&مول از محرومی&&ت با امضاء سفید و موقت کاری قراردادهای وسیع تحمیل و رواج. نهادند

 پیام&&دهای از ه&&م کشاورزی بخش مالکان خرده و کارگران حتی. است بوده ها سیاست این دیگر پیامد

].نماندند امان در» اقتصاد سازی آزاد«

******************

مفهومی بازبینی )سه

 آن ت&&اریخی تجس&&م معی&&نp الگوه&&ای صرفا (نه دهیم قرار ملک را فاشیسم از ای یافته بسط مفهوم اگر

 و ع&&ام ه&&ای م&&ولفه مث&&ابه (ب&&ه فاشیس&&م ن&&وعیp اقتص&&ادیp و اجتم&&اعی سیاس&&ی، کارکرده&&ای بر و )را

 الگ&وی مط&ابق بای&د ض&رورتا فاشیس&م آی&ا ک&ه م&واجهیم مه&م پرس&ش این با کنیم، تاکید )آن برسازنده
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 آن بنی&&ادی ه&&ای م&&ایه درون و فاشیس&&تی س&&اختار ی&&ک اص&&لی هس&&ته ن&&ه، اگر بیابد؟ انکشاف واحدی

 ب&&ه فاشیس&&تی ه&&ای جنب&&ش ظهور ایدئولوژیک، و سیاسی های خاستگاه و تاریخی لحاظ به چیست؟

 اول، جن&&گ از پ&&س دوران در ).23( گ&&ردد م&&ی باز بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر در اروپا تحول ت

 نموده&&ای آمریک&&ا و ش&&رقی اروپای انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، در فاشیستی هایجریان تحرکا ت

 فاشیس&&تی ه&&ای جنبش اسپانیا سپس و آلمان و ایتالیا در سرانجام میان این در که یابد می آشکاری

 نی&&ز ع&&رب کش&&ورهای برخ&&ی در جه&&انی دوم جن&&گ از پس .شوند می سیاسی قدر ت کسب به موفق

 و س&&وریه در بع&&ث ح&&زب (نظی&&ر اس&&ت ک&&رده ایف&&ا سیاسی تحول ت در موثری نقش فاشیسم ایدئولوژی

 دوره های سیاست در )افراطی گرایی ملی قالب (در را ایدئولوژی این از هایی رگه نیز ایران در ).عراق

 در نیز امروزه ).ترکیه در که (همچنان کرد ردیابی توان می آن از پس سیاسی جریانا ت برخی و رضاخان

 را ای&&دئولوژی ای&&ن از خ&&ود ت&&اثیری آش&&کارا افراط&&ی راست جریانا ت برخی اروپایی کشورهای از بسیاری

 مجارس&&تان، دانمارک، هلند، (آلمان، هستند بررسی قابل فاشیسم نئو مفهوم ذیل که کنند می اعلم

 و مورخ&&ان می&&ان برانگی&&ز چ&&الش موض&&وعی هم&&واره فاشیسم ماهیت از بحث حال این با ).غیره و یونان

 ایتالی&&ا، در (مثل فاشیس&&م ت&&اریخی نموده&&ای از ش&&کل هر که چرا .است بوده سیاسی علوم محققان

 تلفیق&&ی و برگرفت&&ه آی&&د م&&ی زی&&ر ه&&ای بن&&د در آنچه .است داشته را خود ویژه مختصا ت )اسپانیا آلمان،

).24)(انگلیسی ویکیپدیای از (ترجمه ویکیپدیا در فاشیسم مدخل از ست

 وی&&ژه مختصا ت مختلف کشورهای در فاشیسم ظهور تاریخی اشکال اینکه بر علوه :فاشیسم تعریف

 از یکی به مفهوم این فاشیسم، واژه نادرست کاربردهای رواج و گستردگی دلیل به اند، داشته را خود

 ن&&وعی ب&&ه م&&ا دوران در عمل گریفیث ریچارد تعبیر به که است شده بدل سیاسی های ترم ترین مبهم

 ک&&ه ب&&ود آمی&&ز توهین صفتی «فاشیست» دوم جهانی جنگ از پس مثال برای .است شده معنا از تهی

 ادبی&&ا ت (در ش&&د م&&ی داده نس&&بت (مخ&&الف) سیاس&&ی های نظام و ها جریان به سیاسی، تحقیر برای

 «فاشیس&&م اص&&طل ح ب&&ا ه&&م چی&&ن یا شوروی کمونیستی های نظام از گاه غربی کشورهای سیاسی

 در کل&&ی تواف&&ق از حدی )ها آکادمیسن (و محققان از بسیاری میان حال این با ).است شده یاد »سرخ

:دارد وجود فاشیسم ایدئولوژی در مشترک مرکزی های انگاره مورد

 .کمونیس&م و لیبرالیس&م گرایی، محافظه با ناپذیر آشتی ضدیت و نفی :سیاسی جایگاه

 م&&ی چ&&پ و راس&&ت سیاس&&ی ه&&ای طیف از رایج تعاریف ورای را خود چه اگر فاشیسم

 اقشار از جامعه کردن پاکیزه و «برتر» گروههای حکمرانی و یابی قدر ت که آنجا از داند،

.گیرد می قرار افراطی راست جریانا ت زمره در دهد، می قرار هدف را «پست»

 تح&&ول مل&&ی؛ ارتق&&ای جهت در انقلبی حرکت و تباهی و زوال از میهن نجا ت :کلی اهداف

 تعی&ن خ&ود فرهن&گ ی&ک و بسنده خود اقتصاد یک بستر در اجتماعی روابط اقتدارگرایانه

 از جامعه پالیش ).cultural nationalization( نژادی برتری و گرایی ملی محوریت با گر

.آور تباهی و پست مخرب، اجتماعی نیروهای
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 ش&&ده تنظی&&م )mixed economy( ترکی&&بی اقتص&&اد س&&اختار یک ایجاد :اقتصادی الگوی 

 س&&رمایه از معینی اشکال تقدم (با فاشیسم کلی اهداف تحقق جهت در دولت توسط

 ف&&را پوپولیس&&تی جنب&&ش ).مل&&ی رس&&انی خ&&دمت ب&&ه معطوف خصوصی مالکیت و داری

.ملی همبستگی تامین جهت در طبقاتی ستیز رفع حامی طبقاتی

 

 حزب یک توسط شده اجرا و نخبگان سوی از شده هدایت سیاست :سیاسی شیوه●

 )،مخ&الف گروهه&ای ب&ه (نس&بت گرای&ی خش&ونت ای، ت&وده بس&یج .مسلح پوپولیست

 سیاس&&ی؛ پروپاگان&&دای کاریزماتی&&ک؛ ره&&بری )،الملل&&ی بی&&ن عرص&&ه (در گ&&ری نظ&&امی

 سرکوب و محدودیت فاشیست؛ غیر های اتحادیه سوی از کارگری اعتصابا ت ممنوعیت

.رقیب سیاسی گروههای

 

 مردان&&ه؛ ه&&ای ارزش ارتق&&ای (راسیسم)؛ نژادپرستی افراطی؛ گرایی ملی :ها ارزش●

 و ض&&عف تحقیر و قدر ت ستایش مرگ؛ و خشونت ستایش فرادست؛ و پیشوا از اطاعت

 تق&&دس )؛میه&&ن (برای کار تقدس صفا ت؛ این به منتسب اجتماعی های گروه و پستی

  .سیاست ابزار و انگیزه نخستین سان به )action اقدام (کنش، عمل تقدس خانواده،

 نظ&&ری س&&نت در )،ویکیپ&&دیا م&&دخل از (برگرفته فاشیسم مفهوم از فوق توصیفی کمابیش درک کنار در

 و طبق&&اتی آرای&&ش فاشیسم، اقتصادی خاستگاه مورد در زیادی نظری های بحث همواره مارکسیستی

 جایگاه نیز و مختلف های حوزه در فاشیسم عمومی کارکردهای فاشیسم، ظهور اجتماعی های زمینه

 ط&&ور ب&&ه .اس&&ت داش&&ته جری&&ان )معی&&ن ت&&اریخی ه&&ای دوره (در جه&&انی نظ&&م در فاشیستی های نظام

 ظه&&ور تحلی&&ل در نظ&&ری، س&&نت ای&&ن در ش&&ده ط&&ر ح مه&&م دی&&دگاههای از برآین&&دی عن&&وان ب&&ه و مختص&&ر

 ه&&ایی بخ&&ش طبقاتی موقعیت ناپایداری و اقتصادی بحران :کرد اشاره زیر عوامل به توان می فاشیسم

 [ای&&ن سیاس&&ی عرص&&ه در آن ه&&ای بازتاب و قدر ت هرم در بحران و جامعه سیاسی ناپایداری جامعه؛ از

 ]؛باش&&د جنگ&&ی ش&&رایط پیام&&دهای و الملل&&ی بی&&ن اقتص&&ادی ه&&ای بحران از متاثر تواند می خود عوامل

 ب&&رای آنه&&ا ن&&اتوانی و م&&ترقی سیاس&&ی نیروه&&ای چپ سیاسی احزاب فرساینده تصادهای و پراکندگی

 اح&&زاب مس&&امحه و ض&&عف جمل&&ه [از ق&&در ت خلء از ناش&&ی سیاس&&ی آش&&فتگی ش&&رایط به پاسخگویی

 ]؛رادیک&&ال سیاس&&ت اتخ&&اذ جهت در خود مردمی نیروهای بسیج در کارگری های اتحادیه و کمونیستی

 وی&&ژه ک&&ار انج&&ام و اجتم&&اعی امنیت و نظم برقراری در حکومت ناتوانی از عمومی سرخوردگی جو غلبه

 اجتم&&اعی زمین&&ه و سیاس&&ی عرص&&ه در چ&&پ نیروه&&ای و ک&&ارگری نهاده&&ای ملم&&وس حضور خود؛ های

 کمونیس&&ت ی&&ابی ق&&در ت به نسبت عمومی وحشت القای (و آنها سیاسی رشد و تقویت برای مناسب

).سرخ خطر :ها

 گی&&ری ق&&در ت ک&&ه اس&&ت آن ب&&ر مارکسیس&&تی ه&&ای نحله در عمومی درک فاشیسم کارکردهای درباره

 ج&&&بران را )بحرانی شرایط (در خود مختص حکومت برپایی در (بورژوازی) حاکم طبقه ناتوانی فاشیسم،

 را داری س&&رمایه تولی&&د اجتم&&اعی رواب&&ط ت&&داوم ح&&اکم، طبق&&ه از نی&&ابت ب&&ه فاشیسم واقع در و کند می

 ب&&ه - ب&&زرگ های سرمایه نمایندگان با موسولینی و هیتلر پیمانی هم در که (همچنان سازد می ممکن
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 جنب&&ش و فاشیس&&م اساس&&ی کارکردهای از یکی نظر این از ).یافت تجسم – آنها متفاو ت تبلیغا ت رغم

 داران&&ه س&&رمایه نظم تداوم مورد در بالقوه خطری که است نیروهایی انهدام و سرکوب فاشیستی های

 نی&&ازی چنی&&ن به پاسخ برای عمدتا آن بودن گرا خشونت و فاشیسم گری نظامی شوند؛ می محسوب

 رزمن&&ده ه&&ای تش&&کل – ع&&راق و س&&وریه در ح&&تی و – اس&&پانیا و آلمان و ایتالیا نمونه سه هر (در است

 و بودن&&&د فاشیستی نظم قربانیان بزرگترین بعضا و نخستین کمونیست و چپ فعالین و احزاب و کارگری

 با را آن سوسیالیسم و فاشیسم کردن قلمداد سان هم در سرمایه پروپاگاندای که است حقیقتی این

).کند می انکار جدیت

******************

 

بندی جمع و تاریخی مقایسه )چهار

 ش&&رایط های تفاو ت و ها مشابهت که است طر ح قابل پرسش این ،نوشته این آغازین بحث به ارجاع با

 چیس&&ت؟ )میلدی بیس&&ت ده&&ه ایتالی&&ا و آلم&&ان (مثل فاشیس&&م پی&&دایش کلس&&یک الگوه&&ای ب&&ا ای&&ران

 الگوهای گیری شکل تاریخی های زمینه با ایران در حاضر وضع میان های تفاو ت کرد اذعان باید نخست

 و م&&دنی ج&&امعه که گرفت شکل هایی نظام در اروپایی فاشیسم :است جدی هم فاشیسم کلسیک

 که ایران شرایط خلف (بر بودند برخوردار دولت ساخت به نسبت بالیی استقلل از سندیکاها و احزاب

 ب&&ا ش&&ده رقی&&ق مس&&یحیت ی&&ک بس&&تر ب&&ر اروپ&&ایی فاشیس&&م )؛م&&واجهیم نهادمندی این فقدان با تقریبا

 ش&&ده رقی&&ق مس&&یحیت ن&&ه ای&&ران (در بالی&&د و گرف&&ت ش&&کل نژاد ملت مفاهیم بر تکیه و سازی برجسته

 )؛دارد اجتم&&اعی و سیاس&&ی مناسبا ت در پررنگی حضور هنوز حکومتی شده غلیظ اسلم بلکه عرفی،

 )ک&&ارگری های جنبش با تقابل و جدال در (و پایین از کمابیش هایی جنبش صور ت به اروپایی فاشیسم

 خص&&لت فاق&&د ای&&ران در بح&&ث م&&ورد فاشیس&&تی ه&&ای م&&ولفه ح&&الیکه (در رس&&ید ق&&در ت به و یافت رشد

).شوند می هدایت و تقویت قدر ت ساختار توسط بال از عمدتا و هستند جنبشی

 ه&&م به )1 :دارد وجود اعتنا قابل هایی مشابهت مورد شش در حداقل که رسد می نظر به حال این با

 ج&&امعه؛ از هایی لیه و طبقا ت میان در فزاینده ناامنی احساس و داخلی اجتماعی و اقتصادی ریختگی

 ک&&ه ای فزاین&&ده تحقی&&ر ح&&س )3 دارد؛ جریان حاکمیت فوقانی ساختار در که ای شکننده قدر تp نبرد )2

 ه&&ای سیاس&&ت ت&&داوم واس&&طه (ب&&ه اند بوده مواجه آن با المللی بین صحنه در اخیر سالهای در ایرانیان

 علوه ک&&ه پوپولیس&&ت نیروهایی داشتن بال دست )4 )؛امپریالیستی منازعا ت شدن حاد نیز و رژیم این

 یا انقلبی های جنبش نهادن سر پشت )5 برخورداند؛ نظامی توان از بال، سازمانی و تبلیغاتی توان بر

.اقتصادی جهانی های بحران با نسبی زمانی تقارن )6 و خورده؛ شکست مردمی های خیزش

 پیام&&دهای برخ&&ی در ریشه بخشا اروپایی فاشیسم کنندگی بسیج توان اینکه به توجه با این، بر علوه

 ای&&ران حاض&&رp شرایط در گفت توان می داشت، )اول جهانی (جنگ جنگی پسا فضای روانی و اجتماعی

 ب&&ه اش س&&یاهی اقتص&&ادی، ه&&ای تحری&&م آغ&&از از پس (که جنگ شوم سایه و نظامی مکرر تهدیدا ت نیز

 بخ&&ش ن&&زد ح&&داقل را دول&&تی ناسیونالیس&&م توان&&د م&&ی )اس&&ت یافته راه نیز مردم ملموس زندگی حریم

.دهد جلوه مقبول و موجه مردم از هایی
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 و ه&&ا ش&&باهت و دو، بخ&&ش در ش&&ده ذک&&ر عین&&ی م&&وارد مبنای بر مقدماتی بندی جمع و ارزیابی یک در

 ع&&راق نظیر کشورهایی در فاشیسم ظهور جدیدتر اشکال به ارجاع با نیز و بال در برشمرده های تفاو ت

 تح&&ت جوام&&ع هم&&ه در لزوما) فاشیستی های سیاست یا( فاشیسم آمدن بر گفت توان می سوریه، و

 پیرام&&ونی جوام&&ع در مشخص&&ا. یاب&&د نمی تحقق اروپایی کلسیک الگوهای با منطبق اشکالی و شرایط

 م&&واجهیم،) سیال ضعف و شد ت با( فاشیستی های گرایش و ها سیاست برخی برآمدن با ایران، نظیر

 طور به. شوند می زاده فاشیستی ای توده های جنبش دل از که فاشیست تماما هایی حکومت با نه

 چ&&را اس&&ت؛ کلس&&یک الگوهای با انطباق قابل سختی به ما کشورهای در دولت ترکیب و ماهیت کلی

 خاص&&ی نوع مختصا تp به آنها از دسته هر که است زیادی متعارض های خصلت دارنده بر در همزمان که

 خص&&لت ب&&ا پیون&&د در باید هم را ایران بر حاکم داری سرمایه ساختار نوع همچنانکه. [مربوطند حکومت از

 م&&ی این بر علوه]. داری سرمایه متعارف های الگو به صرف ارجاع با نه کرد، تحلیل آن ویژه بومی های

 فاشیس&&تی، ه&&ای گی&&ری جه&&ت برخ&&ی اتخاذ) ایران حاضر شرایط نظیر( معین هایی برهه در گفت توان

 افک&&ار بردن بیراهه با[ دهد می قرار هایش بحران با مواجهه برای حکومت اختیار در بیشتری مانور قدر ت

 نارض&&ایتی مه&&ار ب&&رای گ&&ری نظ&&امی فضای گسترش و تدوام اقتصادی، مشکل ت منشاء درباره عمومی

 ای&&دوئولوژی مرزهای گسترش فرودستان، های خیزش با رویارویی برای مردمی بسیج توان افزایش ها،

 ب&&ا چ&&پ گفتم&&ان اجتم&&اعی رش&&د مه&&ار ناسیونالیس&&م؛ ادغ&&ام و ج&&ذب ب&&ا مش&&روعیت من&&ابع و رسمی

 آمی&&ز تبعی&&ض ه&&ای سیاس&&ت اتخ&&اذ ک&&ه گفت باید خصوص همین در]. غیره و ناسیونالیستی پوپولیسم

 رواج ب&&ا مناف&&اتی لزوم&&ا زمینه، این در اجتماعی تحرکا ت و عمومی گفتمان به زدن دامن و) بال از( نژادی

 ت&&امین در رس&&می دی&&ن ک&&ارایی قضا از که است کارکردهایی خدمت در بلکه ندارد، اسلم رسمی دین

 ای&&دئولوژی مث&&ابه ب&&ه( حکوم&&تی دی&&ن عام&&ل ک&&ه داشت نظر در باید حال این با[ است شده تصعیف آنها

 بس&&یج ب&&رای سیس&&تماتیک طور به آمیزش تبعیض و» سازی دیگری« کارکردهای که جایی تا نیز) حاکم

 و نژادپرس&&تی مشابه هایی نقش تواند می گیرد، قرار برداری بهره مورد آن نظایر و سرکوب و سیاسی

 توان می ایران مورد در مشخصا اساس این بر. کند ایفا فاشیستی های نظام در افراطی ناسیونالیسم

 فرود و اوج های دوره که ایم، بوده مواجه» مذهبی فاشیسم« از هایی مولفه با اخیر دهه سه در گفت

].است داشته را خود

 مق&&ارن حک&&ومت س&&وی از فاشیس&&تی ه&&ای گی&&ری جهت برخی اتخاذ که است روشن حاضر شرایط در

 )نئولیبرالیسم( داری سرمایه تر خشن اشکال سمت به کشور اقتصادی ساخت اندازی پوست با است

 ناچار به اندازی پوست این است؛ شده همراه سیاسی ساختار در گری نظامی ناگهانی رشد با در که

 و درونی ساختار در را وسیعی ناپایداری و کند می تحمیل مردم بر را حادی معیشتی و اقتصادی تبعا ت

 ه&&ای گی&&ری جه&&ت اتخ&&اذ ض&&رور ت ه&&م مجم&&وع در ش&&رایط ای&&ن. دارد هم&&راه ب&&ه ج&&امعه طبق&&اتی آرایش

 بخ&ش س&وی از( ه&ا سیاس&ت ای&ن نس&بی اقب&ال اجتم&اعی زمینه هم و حاکمیت سوی از فاشیستی

 ت&&اثیر دلی&&ل ب&&ه ک&&ه اس&&ت ج&&امعه از ه&&ایی لی&&ه آن منظ&&ور اینج&&ا در[ سازد می فراهم را) مردم از هایی

 و مواجهن&&د بیش&&تری ایمنی نا با- خود پیشین جایگاه با مقایسه در-  اقتصادی ناپایداری از بیشتر پذیری

 ای&&ن در برخوردارن&&د؛ فاشیس&تیحاکمیت ه&ای سیاست با تعامل و همسویی در بیشتری پتانسیل از لذا
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 ت&&امین توانن&&د م&&ی متوسط طبقه پایینی بخش از هایی لیه و کارگر طبقه از هایی بخش مشخصا میان

 راسیس&&تی و ناسیونالیس&&تی مض&&امین ح&&ول اجتم&&اعی بس&&یج از حک&&ومت ک&&ه باش&&ند نیازهایی کننده

].کند می جستجو

 رش&&د ک&&ه گف&&ت س&&خن فاشیس&&تی ه&&ای س&&ویه از ت&&وان م&&ی زمانی راسیسم، رشد پدیده از بحث در

 گی&&رد قرار قدر ت ساحت و سیاسی عرصه نیازهای با پیوند در سیستماتیک طور به راسیسم اجتماعی

 جه&&ت در مردم&&ی تحرک&&ا ت و ش&&ود انج&&ام اجتماعی بسیج مضامینی چنین حول که است زمانی این و

 ع&&روج م&&ورد در هش&&دار ام&&روز، انض&&مامی ش&&رایط بستر در حال هر در. شود داده سازمان معین اهداف

 ی&&ا و آمی&&ز اغ&&راق ای داعی&&ه) ح&&اکم نظ&&ام فاشیس&&تی ه&&ای س&&ویه رش&&د( فاشیس&&تی ه&&ای سیاست

 .نیس&&&ت هم مردم داشت خوار معنای به که همچنان نیست؛ سیاسی مفاهیم در خودسرانه تعمیمی

 ن&&ه نوش&&تار این هدف که است لزم هم نکته این به اشاره .است واقعی خطری آمیز هشدار بیان بلکه

 بلک&&ه ای&&ران، ام&&روز ش&&رایط درب&&اره فاشیسم مفهوم احتمالی های کاربست مورد در آکادمیک برخوردی

 ت&&داوم توانند ایرانمی امروز شرایط در که است فاشیستی های جنبش از هایی مولفه فهم برای تلش

 م&&ولفه ای&&ن از آگ&&اهی و تحلیلی درک طبعا. کند تسهیل و سازی زمینه را مستقر نظام سوی از سلطه

.باشد موجود نظم علیه تر موثر مبارزه راهگشای تواند می ها

 و در پایان، اگر تحلیل این نوشتار دور از واقعیت نبوده باشد، باید گفت تهاجم سازمان یافته به حقوق

 که به واسطه آسیب پذیری بیشتر شان، نخستین قربانیان این فرایند شوم(انسانی مهاجرین افغان 

 ، بار دیگر زنگ ه&&ای خط&&ر را ب&&رای بخ&&ش ه&&ای فرودس&&ت ج&&امعه ب&&ه ص&&دا در آورده)هستند/بوده اند

 در واقع پیشروی سیاست های فاشیستی خود آغاز ن&&بردی ت&&ازه علی&&ه فرودس&&تان اس&&ت ک&&ه. است

 به همین خاطر دفاع قاطعانه از حق&&وق. از سوی نظام حاکم نامید» نبردی پیشگیرانه«می توان آن را 

 انسانی افغان های مهاجر یکی از سنگرهای مقدم مقاومتی است که مبارزه موثر با رشد سیاس&&ت

.های فاشیستی باید از آنجا آغاز شود

1391 ماه تیر 20  - دیابلوگ

http  ://  blog  .  youthdialog  .  net  

:نوشت پی

 طر ح این در .کرد اشاره "افغانی اتباع اقامتی وضعیت تبديل "طر ح به توان می نمونه برای     )1(

 ف&&را اق&&امت مجوز دریافت جهت خود نام ثبت و معرفی به را افغان اتباع ای، دوره های فراخوان طی

 هر ازای به مبلغی نگاری انگشت و مشخصا ت ثبت خود، معرفی از پس باید افغان اتباع .خواند می

 در ک&&ه کس&&انی از بس&&یاری ام&&ا .نماین&&د تکرار روند این ماهه، سه های دوره در و .کنند پرداخت نفر

 پنج&&اه و یکص&&د ح&&دود (ت&&ا مب&&الغ ش&&دن تر سنگین با بعدی های دوره در نمودند، مشارکت طر ح این
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 افغ&&ان اتباع از بسیاری ترتیب بدین و نداشتند را خود مجوز تمدید امکان )نفر هر ازای به تومان هزار

 عن&&وان ب&&ه )بعدی مراحل های هزینه پرداخت در توانایی عدم دلیل (به طر ح این در مشارکت از پس

 م&&اهه، س&&ه ه&&ای دوره پایان از پس قانون به بنا که این ضمن .شدند رسمی ثبت "مجاز غیر "اتباع

 از پ&&س دوب&&اره و بازگش&&ته خ&&ود کش&&ور ب&&ه کنن&&دگان تقاض&&ا بای&&د ت&&ر، م&&د ت دراز اق&&امت دریافت برای

 دیگ&&ر، ه&&ای دش&&واری و بال های هزینه دلیل به خود این که .شوند ایران کشور وارد ویزا درخواست

  )  رابطه     همین     در     خبر     لینک  ( .شود می افغان اتباع از دیگر بسیاری شدن "مجاز "غیر عامل

 

 :گف&&ت تهران استانداری اتباع امور وقت مدیرکل" :خبر این به بیندازید نگاهی نمونه برای     )2(

 س&&الی 4 طی مجموع در و کردیم اخراج کشور از و آوریجمع را غیرقانونی تبعه هزار یکصد سالنه

 مرزبان&&ان تحوی&&ل و کردی&&م خ&&ارج تهران از را خارجی اتباع هزار 400 از بیش بودم کل اداره این در که

  )  خبر     لینک( ."دادیم مقابل

 

 ازای به نخست مرحله در گیرند بکار را خارجی مجاز غیر اتباع که کارفرمایانی : نمونه برای     )3(

 م&&ی جریم&&ه ری&&ال ه&&زار 300 مع&&ادل و روزان&&ه دس&&تمزد حداقل برابر پنج بیگانه اتباع اشتغال روز هر

 نی&&ز قض&&ایی مراج&&ع به متخلف کارفرمایان جریمه، شدن برابر دو ضمن تخلف تکرار صور ت در و شوند

  )  خبر     لینک  ( .شوندمی معرفی

 

 تعیین قانون «اصل ح طر ح تصويب با مجلس قضايي حقوقي كمیسیون اخیر مخالفت الف)     )4(

 ت&&ابعیت اعط&&اي متض&&من ك&&ه »خ&&ارجي م&&رد ب&&ا ايران&&ي زن&&ان ازدواج از حاص&&ل فرزندان تابعیت تكلیف

 حم&ايتی ه&ايواكنش ب&ا ب&&ود غیرايران&ي م&&ردان ب&ا ايران&ي زن&ان ازدواج از حاص&ل فرزن&دان ب&&ه تولدي

  )  خبر     لینک  ( .شد مواجه كارشناسان

  )  خبر     لینک  ( !بیگانه اتباع با ازدواج حاصل شناسنامه بی کودک هزار ۱۰۰ :رابطه همین در ب)

 

  )  خبر     لینک  ( افغانی اتباع برای ایران تحصیلی هایممنوعیت گسترش :نمونه برای     )5(

 

 ش&&ده ایج&&اد "مراقب&&تی "اردوگ&&اه دارند، حضور افغان اتباع که هایی استان همه در تقریبا     )6(

 در مرزها، از اخراج تا طولنی زمانی در "مجاز غیر "اتباع و داشته اسفناک وضغیتی اغلب که است

 ای&&ن در حض&&ور تجرب&&ه ک&&ه کس&&انی ه&&ای توص&&یف .گذارنن&&د م&&ی مراکز این در انسانی غیر شرایطی

  )  رابطه     همین     در     خبر     لینک  ( .باشد می کهریزک بازداشتگاه یادآور اند، داشته را ها "اردوگاه"

 

 خارجی مهاجران و اتباع کل مدیر غلمی آقای از نقل به شیراز چاپ "عصرمردم" روزنامه     )7(

 غی&&ر اتب&&اع ش&&وند مطمئن اینکه برای ایرانی شهروندان از یک هر که است نوشته فارس استانداری

 وس&&ایط دیگ&&ر و اتوبوس&&ها ه&&ا، نانوایی صف عمومی، اماکن در توانند می نیست، آنها میان در مجاز

 هم&&راه ب&ه مل&زم نی&ز بیگ&انه اتب&اع و کنن&&د روی&&ت و مط&&البه را بیگ&انه اتب&اع هویتی مشخصا ت نقلیه،

  )  خبر     لینک  ( .هستند خود قانونی اقامت مجوز و کار ت داشتن
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مکانی جهت گفتگو پیرامون کنش سیاسی جمعی       blog  .  youthdialog  .  net دیابلوگ

 

 در گذشته های سال در طبیعت روز در افاغنه پررنگ حضور به اشاره با شفیعي "احمدرضا     )8(

 نی&&رو شهروندان رفاه منظور به :داشت اظهار ها خانواده برای ناامنی ایجاد و صفه کوهستانی پارک

 پ&ارک ب&ه اف&اغنه ورود از فروردی&ن ۱۳ روز در ام&اکن اداره و امنی&ت پلیس همکاری با کمیته این های

  )  خبر     لینک  ( ."کنند می جلوگیری صفه کوهستانی

 

 كار اداره اينكهم :فارس استانداري خارجي مهاجرين امور و اتباع كل مدير غلمی رضاغلم     )9(

 اق&&امت مج&&وز ب&&ا اتباع از يك هیچ و كندمي صادر كار مجوز كار ت سخت مشاغل در بیگانه اتباع براي

  )  خبر     لینک  ( .ندارند را سخت مشاغل از غیر مشاغل در فعالیت اجازه كار يا

 

 مهم&&ان در س&&کونت اج&&ازه تنه&&ا افغ&&ان مج&&از اتباع :کشور وزار ت خارجي اتباع مديرکل الف)  )10(

  )  خبر     لینک  ( !رادارند ايران هاي شهر

 جه&&ت راه به&&ترين :گفت يزد استان خارجي مهاجرين و اتباع امور مديركل نسب هادي همچنین ب)

 میب&&د، هايشهرس&&تان در راستا اين در كه باشدمي كنترل قابل مجموعه ايجاد خارجي اتباع كنترل

 در و ش&&وندمي س&&اكن آنج&&ا در اجبارا خارجي اتباع كه است شده ايجاد شهر مهمان تفت و اردكان

 ن&&دارد وج&&ود شهر مهمان يزد شهرستان در .باشندمي برخورد قابل عمل محل ت در سكونت صور ت

 را ان&&دركاران دس&&ت و مس&&ئولن حم&&ايت راس&&تا اي&&ن در و اس&&ت ش&&ده آغ&&از آن تاسیس عملیا ت كه

  )  خبر     لینک  (.طلبدمي

 (افغ&&ان شهر مهمان شهرک اطراف در حفاظتی حریم طر ح اجرای به یزد استان بیگانه اتباع امور ج)

  )  خبر     لینک  ( !است نموده )آباد

 

 در نگاريانگش&ت سیس&تم ان&دازيراه با :گفت فارس خارجي مهاجرين و اتباع امور مديركل  )11(

 ب&&ه بازگش&&ت جاي به شود دستگیر غیرقانوني ورود دلیل به بیشتر و دوم بار براي فردي كه صورتي

  )  خبر     لینک  ( .كند سپري را خود مجازا ت دوران "اجباری كار "اردوگاه در بايد كشورش

 

 .ك&&رد اعلم ممن&&وع را  نوشهر شهرستان در افغان اتباع حضور نوشهر مركزي بخشدار الف)  )12(

 :گف&&ت و ك&&رد اعلم نوش&&هر مرك&&زي بخ&&ش دهی&&اران گردهم&&ايي در را مس&&اله اي&&ن خواجون&&د بهم&&ن

 از وي .»اس&ت ممن&وع ش&د ت ب&ه ح&وزه اي&ن در اف&اغنه وج&ود و اس&ت توريس&تي ش&&هري نوش&&هر«

 و كنن&&د اق&&دام بس&&یج هاي پايگاه فرماندهان اتفاق به افاغنه شناسايي به نسبت خواست دهیاران

 :داد ادام&&ه خواجون&&د .كنن&&د اعلم نوش&&هر فرمان&&داري سیاس&&ي واحد به را خود هاي فعالیت گزارش

 را آنه&ا ت&ر س&ريع هرچ&ه باي&د و نیس&ت اف&اغنه نگه&داري ب&راي معی&ن ه&اي اس&تان ج&زء مازن&دران«

  )  خبر     لینک  ( .»كنیم خارج استان از ضوابط براساس

             

 اتب&اع ب&ه غ&ذایی م&واد و خدما ت ارائه "ممنوعیت جدید طر ح از ایران های رسانه از شماری  )13(

 از نق&ل ب&ه ایرن&ا، خ&برگزاری .ان&د داده خ&بر کش&ور ای&ن مرک&ز در ف&ارس اس&تان در "مج&از غیر بیگانه
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 اق&&دام این دلیل" :است نوشته فارس استانداری خارجی مهاجران و اتباع مدیرکل غلمی، غلمرضا

 مراح&&ل ایران به ورود هنگام که است مجاز غیر اتباع توسط واگیردار های بیماری شیوع از جلوگیری

 و ه&احرفه ص&&احبان و کارفرمای&ان ک&&ه اس&&ت گفته همچنین غلمی آقای ".اند نکرده طی را قرنطینه

 به خدما ت ارائه از قبل که است کافی طر ح این عواقب از ماندن دور برای فارس، استان در مشاغل

 .کنن&&د حاص&&ل اطمین&&ان ق&&انونی، اق&&امت مج&&وز و ه&&ویت کار ت مشاهده با آنها هویت از بیگانه، اتباع

  )  خبر     لینک  (

 

 خ&&ارجی مه&&اجران و اتب&&اع ک&&ل مدیر غلمی آقای از نقل به شیراز چاپ "عصرمردم" روزنامه  )14(

 غی&&ر اتب&&اع ش&&وند مطمئن اینکه برای ایرانی شهروندان از یک هر که است نوشته فارس استانداری

 وس&&ایط دیگ&&ر و اتوبوس&&ها ه&&ا، نانوایی صف عمومی، اماکن در توانند می نیست، آنها میان در مجاز

 هم&&راه ب&ه مل&زم نی&ز بیگ&انه اتب&اع و کنن&&د روی&&ت و مط&&البه را بیگ&انه اتب&اع هویتی مشخصا ت نقلیه،

  )  خبر     لینک  ( .هستند خود قانونی اقامت مجوز و کار ت داشتن

 

  )  خبر     لینک  (  !اندشده کشیده آتش به یزد در افغان مهاجران هایخانه  )15(

 

  .  کنید     مراجعه   »  افغان     دوستان     از     عذرخواهی     کمپین« فیسبوکی صفحه به  )16(

 

  قومیت     و     داری     سرمایه /پور اسد فروغ )17(

 را افغ&&انی میهمان میلیون سه بزرگ هایقدر ت اینکه بر تاکید با جمهور رئیس اول معاون رحیمی )18(

   لین&&ک  (! .رس&&دمی ص&&فر ب&&ه کش&&ور بیکاری آمار نباشند افغانی میهمانان اگر :گفت اندکرده تحمیل ما بر

  )  خبر

 محب&&وبیت و خ&&ارجی سیاس&&ت سطح ارتقای از دیگر سندی ایران به کوروش منشور کتیبه تحویل) 19(

  )  خبر     لینک  (.نژاد احمدی دکتر دوران در جهان در ایران

  )  خبر     لینک  ( "شود؟ می بیشتر نژاد احمدی با روحانیون فاصله") الف) 20(

  )  خبر     لینک  ( ."است رهبری نظر و وحد ت خلف روحانیت و دولت رابطه در خدشه") ب

  )  خبر     لینک  ( ."شودمی گم اسلم ایران بدون" :مشایی رحیم /ایران عصر) 21(
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 توس&&ط فولدون&&د، ا ع&&ز ت قل&&م به کتاب، این فارسی ترجمه .آزادی از گریز  ):1941( فروم اریک )22(

).1348 نخست چاپ( است شده منتشر مروارید انتشارا ت

 محص&&ول ت&&وان م&&ی را ط&&ی اف&&را گرایی ملی و نژادپرستی تئوریک پرداخت روشنفکری، سطح در )23(

 تشدید ،»اجتماعی داروینیسم« نوعی راستای در که دانست علمی شبه نظریا ت از دسته آن انباشت

 ه&&ای ای&&ده گس&&ترش دیگ&&ر بی&&ان ب&&ه. کردن&&د م&&ی رات&&وجیه ن&&وزدهم ق&&رن سراس&&ر در اس&&تعمار ویرانگ&&ر

 اس&&تعمار حق&&انیت از افریق&&ایی انس&&ان ن&&ژاد بر اروپایی انسان نژاد برتری به ارجاع با که ای روشنفکرانه

 ن&&ژادی ه&&ای مرزبن&&دی انگ&&اره مش&&مول نیز را اروپا درونی محدوده خود، منطقی ادامه در میکردند، دفاع

:موضوع همین از است روایتی مستند فیلم این. ساختند

Scientific     Racism:     The     Eugenics     of     Social     Darwinism  

:فاشیسم مورد در     ویکیپدیا     مدخل از بخشی ترجمه) 24(

 ب&ر متک&ی و افراط&ی ی اقت&دارگرایانه گرای&ی مل&&ی ن&وعی فاشیس&م سیاسی، ایدئولوژی یک عنوان به

 خ&&ارجیp و داخل&&ی دش&&منان ت&&اثیرا ت و نف&&وذ ک&&ردن ک&&ن ریش&&ه صدد در فاشیسم. است ای توده بسیج

). دو هر با همزمان مقابله( اند ملی هویت تباهی و ملت انحطاط کار در که است فرضی

 ک&&ه آنج&&ا از دان&&د، م&&ی چ&پ و راس&&ت سیاسی های طیف از رایج تعاریف ورای را خود چه اگر فاشیسم

 ده&&د، م&&ی ق&&رار هدف را» پست« اقشار از جامعه کردن پاکیزه و» برتر« مردمان حکمرانی و یابی قدر ت

 ک&&اری، مح&&افظه های ایدئولوژی مخالف را خود فاشیسم. گیرد می قرار افراطی راست جریانا ت زمره در

 آنه&ا واقع&ی ب&دیل عن&وان ب&ه واق&ع در و دموکراس&ی سوس&&یال و کمونیس&م/سوسیالیس&م لیبرالیس&م،

 وجود از را جامعه که داند می موظف را خود اهدافش تحقق برای فاشیستی حکومت. کند می معرفی

 اعم&ال ی&ا تهدی&&د ب&رای فاشیس&م. کن&&د پ&اک ش&وند م&&ی پنداش&ته تب&اهی و زوال س&بب ک&&ه نیروه&ایی

 ی&&ک فاشیس&&تی حزب یک. است متکی نظامی شبه گروههای به خود مخالف گروههای علیه خشونت

 ب&&ر را ج&&امعه ک&&ه انقلب&&ی کند؛ اندازی راه را بال از انقلب یک تا شود می انتخاب که است جلودار حزب

 کاریزماتی&&ک ره&&بر یک توسط مربوطه حزب و فاشیستی جنبش. کند بازسازی فاشیستی اصول اساس

 بنی&&ادین مخ&&الفت ک&&ردن پنهان ضمن فاشیسم. دارد مطلق تسلط حزب بر که شود می هدایت) پیشوا(

 کمی&&ت ب&&ر متک&&ی دول&&ت مش&&روعیت آن در آنک&&ه دلیل به را دموکراسی لیبرال نظام دموکراسی، با خود

 رف&&ع از ک&&ه است طبقاتی فرا جنبش یک مدعی فاشیسم ایدئولوژی. کند می نکوهش کیفیت نه است

 س&&ازی مل&&ی ک&&ه ویژگی این با کند؛ می دفاع ملی همبستگی تامین جهت در) داخلی( طبقاتی ستیز

pفرهنگی )cultural  nationalization (ی&&ک در اجتم&&اعی طبق&&ا ت سایر ادغام و جذب به سرانجام جامعه 

 ای&&ن ب&&ر) موس&&ولینی( فاشیس&&م ایتالی&&ایی نحل&&ه ح&&ال این با. [انجامد می) آن رهایی و( ملی پرولتاریای

 proletarian( پرول&&تر ه&&ای مل&&ت و ب&&ورژوا ه&&ای مل&&ت می&&ان س&&تیزی جه&&انی سطح در که داشت تاکید

nations – حامی فاشیسم میان این در که دارد جریان) امپریالیسیت های قدر ت انقیاد تحت های ملت 

].است پرولتر های ملت
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mixed( ترکیبی اقتصاد یک از فاشیسم تاریخی طور به  economy (دول&&ت کن&&ترل تح&&ت و ش&&ده تنظیم 

 ب&ه دس&تیابی) آن در دول&تی دخ&الت و( اقتص&ادی چنی&ن ه&دف فاشیس&م اصول مبنای بر. کرد می دفاع

 س&&رمایه از ای ش&&ده تنظی&&م اش&&کال تق&&دم آن در و بوده ملی استقلل تضمین برای ملی خودبسندگی

 ج&&ایی ام&&ا. شد می شمرده مجاز) ملی رسانی خدمت به معطوف( خصوصی مالکیت و خصوصی داری

 مج&&از دول&&تی م&&الکیت و دول&&تی اقتص&&اد ک&&رد، نم&&ی ت&&امین را فاشیس&&تی دولت منافع ترکیبی چنین که

 پ&&ول ق&&در ت و ثروتمن&&د طبق&&ه م&&الی، س&&رمایه دش&&من را خ&&ود فاشیس&&م حال عین در. شد می شمرده

 دلی&ل ب&ه( ک&رده تلق&ی ج&رم را فاشیس&ت غیر کارگری های اتحادیه اعتصاب فاشیسم. کرد می قلمداد

.شمرد می مجاز را فاشیست کارگری های اتحادیه سوی از اعتصاب تنها و) ملت برای آن های زیان
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