تاریخ مجهول ورامین!
نگاهی کوتاه به زمینههای اجتمعایی فاجعهی ورامین
محمد غزنویان

الف
آنچه طی روزهای گذشته در ورامین رخ داده است ،بیتردید یک ففاجعهی تامعایفار اسفت .ففاجعهای
باورنکردنی که اجزای برسازندهی آن را کودکان نایندگی میکنند .کودکی که به شکلی فاجعهبار کشته
میشود و کودکی که به شکلی فاجعهبار میکشد و ب از ب دون کم تین تردی دی ط ی فراین د دادرس ی
قضایی کشته خواهد شد .این فاجعه با توجه به مهاجربودن کودک قربانی میتوانففد واجففد سففویههای
دیگری نیز باشد .اگرچه ممکن است تکانههای ناشی از سکویب میل جنسی دسففتمیهی انگیزهشناسففی
این فاجعه باشد ،ولی این تکانه در بستی ایدئولوژیک نطفه بس ته اس ت ت ا م ا را ن اگزیر کن د ک ه از
رهیافتهای صفاا راونشناسانه و ذاتگرایانه فراروی کنیم.
در واقع ،همین شکل از فراروی است که بسیاری از مخاطبان خردهرس انههای اجتم اعای را نس بت ب ه
سائقهای نژادپرستانه در این فاجعه برانگیخته کرده است .چنیففن برداشففتی اگففر برخففی از مولفههففای
اقتصادی و اجتمعا یی منطقهی ورامین را بهعانوان پیشفرض استدللا لحاظ کرده باشد ،نیتوانففد بیراه
باشد .با اینحالا ،میتوان پرسید که آیا میتوان کودکی هفففده سففاله را واجففد چنففان درکفی افراطففی از
نژادپرستی دانست که مجموعاهی اقدامایت او را بهعان وان ته اجم ی ا حت ا جن ونی نژادپرس تانه قلمفداد
کرد؟

ب
بههیچوجه تصادفی نیست که تفکرات نژادپرستانه عاموماا در محلت تهیدستنشین م ورد اقب الا ق رار
میگیرد یا در بسیاری از مقاطع تاریخی که نژادپرس تی اق دام بفه تجدی د س ازمان ک رده اسفت ،بخ ش

قففابلتوجهی از پیادهنظففام خففود را از ایففن محلت جففذب کففرده اسففت .ایففن حاشیهنشففینها ،بهدلیففل
محرومیت بنیادین از بازتوزیع خدمات اجتمعای ،به بست مساعادی برای تبلیغ و رشففد افراطگرایففی در
هر دو شکل نژادی و مذهبی تبدیل میشوند .وجفود گسسفتهای عامی ق بیفن ایفن محلت و بفدنهی
اصلی شهر ،و طردشدگی از بطن تحولت سیاسی ،این محلت را به قرنطینههایی بدلا میکند ت ا آف ات
و آسففیبهای اجتمففا عای را در حصففار بسففتهی خففود بازتولیففد کننففد .چنففانکه اکففثیت جمعیففت
تشکیلدهندهی بزهکاران ،اعادامیان یا کسانی ک ه در راس تای طرحه ای نایش یی امنی ت اجتم اعای در
کوی و برزن گردانده میشوند ،متولدین یا ساکنین همین محلت هستند .از همین روسففت کففه یگففانه
تسمهای که این محلت را با مرکز تصمیمگیریهای اقتصادی کشور در ارتباط نگاه داشته است ،همن
دریففافت ماهیففانهی یارانههففای نقففدی اسففت .تسففمهای شففکننده کففه در جنففب خففود بففه برخففی
نگاهدارندهها یی مذهبی و شوونیستی تجهیز میشود تا حتیالقدور زیست ساکنان را واجد معنا کنففد.
اما این معنایابی عالیالعموم همراه است با دستیازیدن بفر همفان خطفوط افففتاقی کفه حفاکمیت ی ا
جریانهای ایدئولوژیکی که در برخی منافع بلندمدت با حاکمیت تشیک مساعای دارن د برس اختهاند.
بهعانوان نونه ،کافی است دقت کنیم که طی قریففب بففه چهففار دهففه پففس از انقلبب مهمتریففن ارجففاع
تاریخی دستگاه ایدئولوژیک دولت به نقش ورامین در سنوشت سیاسی ایرانیان ،به همن راهپیمففایی
کفنپوشان پیشوا در روز پانزده خرداد بازمیگردد .ایففن دقیقففاا همففان نیففاز حففاکمیت بففه سففاکنین ایففن
نواحی است .نیفاز بففه آنه ا بهمثفابهی کسفانی کفه بفا توسفل بفه سفویههای قضفاوقدری از دیفانت از
سنوشت خود فراروی نکنند ،ولی در برخی بزنگاههای سیاسففی ماننففد ایففام انتخابففات یففا درگیریهففای
خیابانی به نفع نظام حاکمیت سازماندهی شوند.

ج
صبح روز سیویکم خرداد هشتادوپنج »احمد پیرانی« ،یکی از سشففناسترین بزهکففاران شففهر قزویففن،
در ملءا عاام اعادام شد .پیرانی ساکن »عامر محله«ی قزوین بود .محلهای که سالیان طولنی است قلب
تپندهی پخش و توزیع مواد مخدر ،مشوبات الکلی و  ...است ،و پیرانی سآمد بزهکففاران ایففن محلففه
محسوب میشفد .وجفه تسفمیهی محلفه نیفز سفکونت اقلیفت سفنی مفذهب بففوده اسفت کفه بهدلیفل
طردشدگی از بدنهی بهشدت معتقد شیعی شهر قزوین بهتدریج به این جهت سوق داده شففده اسففت
که امورات خود را بر اساس تخصص در انواع و اقسام جرائم پیش میب رد .آنچفه بعفد از اعا دام احمفد

پیرانی بسیار با-اهمیت بود ،عازاداری برای او همچون یک قهرمان بود .بسیاری از نوجوانان محله ،کففه
برخی از آنها حتا یک بار موفق به دیدار او نشده بودند ،یا مصمم بر گرفت تق اص قهرم ان محلهش ان
در آینده بودند و یا اینکه آرزو میکردند روزی پ ا ج ای پ ای پیران ی بگذارن د .در واق ع ،در وض عیت
قطع ارتباط نظاممند با بدنهی اجتمع و چسبیدن دایغ عانوان محلهی بزهکففارپرور بففه آن ،قهرمانهففای
این محلت از میان چاقو و هروئین س بلن د میکنن د .وضفعیتی ک ه در رمفان »بیل ی بتگی ت« اث ر الا
دکتوف نیز بهخوبی ترسیم شده است و نشفان میدهفد کففه بچففه پاپتیهفای محلهی »برانکفس« چففه
تلشاهایی میکنند تا قدمی به آقای »شولتس« قاچاقچی الکل و قاتففل حففرفهای نزدیففک شففوند .تصففور
کنیم که کسانی نظیر پیرانی بر اث ر برخ ی خردهحس ابها از س ویی و متأثرش دن از برخ ی آیینه ای
سادهسازیشده برای تهیدستان از سوی دیگر ،چاقوی خویش را به سنگ ق ومیتگرایی نی ز تی ز کنن د!
روایات مندرج در فیلم  American Histiry Xبهخوبی نایانگر چنین وضعیتی است .روایتی که در
آن ،فرزندان یک مأمور آتشنشانی که در درگیری با سیاهپوستان کشته شده است ،عاامیلت سففیاهان را
در قتل پدر خود به نقش جامعهی سیاهان در تام نابسامانیهای جامعهی آمریکففا تعمیففم میدهنففد.
فرایندی ک ه از ای ن دو فرزن د دو فاشیس ت میس ازد ک ه ه دف خ ود را لتوپ ار ک ردن سیاهپوس تان
میدانند.

د
درست یکسالا قبل ،سازماندهندگان حکومت یی راهپیمیی روز کفارگر بهجفای اینکفه تضفاد طبقفاتی را
برجسته نایند و سیاستهای دولت و بخش خصوصففی را نشففانه بگیرنففد ،در عاففوض راهپیمیففان را بففه
پلکادرهایی تجهیز کردند که بهوضوح مهاجرین افغانستانی را عاامفل بیکفاری کففارگران ایرانففی قلمففداد
میکرد .در واقع ،برگزارکنن دگان ای ن آیی ن بیناللل ی درس ت در نقطهی مقاب ل هس تهی مرک زی ای ن
گردهمیی ،که چیزی نیست جز به صحنه کشاندن اتحاد پرولتاریففا ،روز کففارگر پففایتخت را بففه نایشففی
نژادپرستانه تقلیل دادند و زحمتکشان افغانستانی را به سوژﮦی تنفر ک ارگران ایفران تبفدیل سفاختند.
کافیست در نظر بگیریم که در همن فواصل زمانی »کارخفانه قنفد ورامیففن« ،کففه مهمتریفن نشفانهی
صنعتی این منطقه بود ،تعطیل شده و متعاقب آن بیففش از چهارصففد کففارگر بیکففار شففدند .قابلتصففور
است که وقتی حاکمیت در یک مراسم عالنی و دولتبی مهاجرین را عاام ل رش د فق ر و بیک اری معرف ی
میکند ،هزاران هزار ساکن افغانستانیی ورامین به آماج خصففم چهارصففد خففانوار بیرزقوروزی شففدهی

ورامینی تبدیل خواهند شد .بیتردید فاصلهی گفتمنهای باب روز در مرکز تففا ورامیففن بسففیار بسففیار
زیاد است .با این حالا ،کارگرانی که تحتتأثیر نفرتپراکنیی رسمی بهاصطلح نایندگان کارگربی از مرکز
به حاش یه بازمیگردن د ،حام ل تحفهه ای س می و خطرن اکی هس تند .اگ ر در ای ن می ان چن د ک ارگر
سخنور به حلقوم رسای پیام حاکمیت به بیکارشدگان ورامین تبدیل شوند تا تخم نفففرت را بهسففرعات
در دلا تهیدستان بکارند و نگاهها از سمتوسویی دشمن طبق اتی بهسفمت بخش ی از نگ ونبختترین
اعاضای طبقهی کارگر ایران یعنی کارگر مهاجر افغانس تانی ب ازگردد ،ای ن خط ر وض وح بیشت ری پی دا
میکند .احتمال چنین پدیدهای درست همن تاریخ مجهولا تهیدستنشینان ایران نیز هست؛ جایی که
هر گونه همآمیزی با مهاجران را ممنوع یا واجد کراهیت شهروند ایرانی میکند تففا همزیسففتی طبقهی
کارگر تحتالشعاع کذبترین و در عاین حالا مهلکترین تضادهای قومیتی قرار گیرد ) طبففق آمارهففای
موجود ،با وجود اینکه ورامین تنها چهار درصد از کل جمعیت استان تهففران را دربرمیگففرد ،ولففی ایففن
شهر دارای نرخ بیکاری تا حدود پانزده درصدی است(.

ه
کافی است در نظر بگیریم که پیادهنظام تبعیض درست بیخ گوشا کودک قربانیکنندهی ورامین و تام
همسالن و همطبقهایهای او در منطقه در حالا مشق نژادپرستی است! بهعانففوان نففونه ،دو اردوگففاه
از مخوفترین اردوگاههای نگهداری مهاجرین افغانستانی ،یعنی »عاسگرآباد« و »گلتپففه« ،در ورامیففن
قرار دارند ،دو اردوگاهی که بسیاری از مهاجرین افغانستانی از آنه ا بهعان وان »اردوگ اه وحش ت« ی اد
میکنند .مکانهایی که گردانندگانشان از هیچگونه شکنجه ،آزار روانی و جسمی نسبت به مهففاجرین
دستگیرشده کوتاهی نیکنند .حالا آن که دو زنففدان خففورین و قرچففک نیففز در منطقهی ورامیففن قففرار
دارند که پذیرای بخش بزرگی از زنان و مردان بزهکار بومی و یا برخی از مجرم ان سفایر نقفاط کش ور
است .در میان بزهکاران ورامین فردی با نام مستعار »قوقولا« بهتنهایی بی ش از ص د نف ر را ب ا س لح
سد و گرم مجروح و نقص عاضو کرده است و بعد از گذشت سالاها ن ام »مم د بیج ه« همچن ان اس م
رمز وحشت در ورامین و پاکدشت است .بیجه حدود هفده کودک را پس از تجاوز بففه قتففل رسففاند تففا
بهتنهایی عانوان پرطمطراق مخوفترین قاتل زنجیرهایی تاریخ قضایی ایففران را یففدک بکشففد .بیجففه نیففز
مانند بسیاری از قاتلین زنجیرهای مبنای زیست خود را انتقامگیری از اتفاقففات دوران کففودکی گذاشففته

بود و همنطور که پفدرشا بهعانفوان ک ارگر کفورهی آجرپففزی هفر روز بفه او آسفیب میرسفاند ،او نیفز
کودکان پرشمری را به کورههای آجرپزی پاکدشت و ورامین کشاند و سبهنیست کرد.
تاریخی مواردی همچون عامومیتیافت برخورد تبعیضآمیففز
اگر به مجموعاهی عاوامل و پیشزمینههای
ب
با مهاجرین افغانستانی ،صدور جواز دولتی برای ممنوعایت تففردد راننففدگان افغانسففتانی ،و ممنففوعایت
ایشفان از عا ادیترین م راودات اقتصفادی روزمفره —کفه گاهیاوقفات و در برخفی اسفتانها ت ا سفطح
ممنوعایت در خرید از فروشگاههای ارزاق عامفومی شفدت م ی گی رد— را بیفافزاییم ،بس تی مشخص ا ا
آمیخته به عاففونت خفواهیم داشففت کفه نوجفوان ورامینفی را همچفون عا املی جهشیفافته در نفوزایی
نژادپرستی در ایران خواهیم دید .نوجوانی که شاهد آن است که نهاد آموزشا رسمی در کشففور نهتنهففا
هیچ سازوکاری برای مقابله با نژادپرستی و تبعیض تفدارک ندی ده اسفت ،بلکفه ایفن »نه اد آموزشفی و
فرهنگی« چهار دانشآموز افغانستانی در یکی از مدارس تحت امر ادارهی آموزشا و پروریشا پاکدشففت
و ورامین را تنها به جرم همراهنداشت کتاب درسی مسفتحق آن میدانففد کفه دسففتهای خففویش را در
چاه توالت مدرسه فرو ببند.
در واقع ،آنچه بهعانوان تکانهی جنسی مطرح شد را میتوان بهمثابهی عاینیترین و بیرونیترین تبلففور
عافونت در این بست دانست و قربانی شش ساله را بیفش از آنکفه در حی ن عاذابکش یدن از ض ربات
چاقو و سوزندگی اسید تصور کرد ،گرفتارآمده در تار عانکبوتی دید که بر پایههای مادی تاریخ مجهففولا
تهیدستنشینان بنا شده و با ت اروپود تبعی ض نظاممن د و خش ونت س اختاری اس توار ش ده اس ت .از
همین روست که یکس نژادپرست دانسیت عاامل این فاجعه نهتنها اغراقآمیز بلکه جوازی است بففرای
نادیدهگرفت متافیزییک خشونت سازمانیافته در پفس پشفیت ای ن م اجرا .کفودک هففدهی سفالهای ک ه
توانسته جنایتی در این سففطح را رقففم بزنففد ،بهسففهولت محمفد بیجهی دیگففری میتوانسففت باشففد کفه
سکوب کودکی و سکوب اجتمعای را به نخناترین روایتهای نزادپرستانه مجهز کند و در آیندهای نه
چندان دور کودکانی را با جرم نژاد و ملیت به مسلخ ببد .نظام قض ایی جمه وری اس لمی ب رای دادن
پاسخی مقطعی به احساس ات برافروختهشفدهی برخ ی از شفهروندان ،بهسعات جس م ای ن ک ودک را
بهعانوا ین عاامل خطرناک نابود خواهد کرد تا نقففش غیرقابلانکففار حففاکمیت را در بازتولیفد ایفن تففوحش
نژادپرستانه به حاشیه براند .کودکی که کودکی را کشته است ،بهزودی کشته خواهد شد ،امففا بایففد بففر

این نکته تأکید و تکرار نود که او به تناسب سن خود —در م رز می ان کفودکی و جفوانی— نش انهای
است فوقالعاده با-اهمیت از شکوفایی دوران جدیدی از خشونتهای قومی در ایران.
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