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یی فاجعه ی ورامین نگاهی کوتاه به زمینه های اجتمعا

محمد غزنویان

الف
آنچه طی روزهای گذشته در ورامین رخ داده است، بی تردید یک ففاجعه ی تام عایفار اسفت. ففاجعه ای
باورنکردنی که اجزای برسازنده ی آن را کودکان نایندگی می کنند. کودکی که به شکلی فاجعه بار کشته

د داد ی فراین دی ط تین تردی دون کم از ب یرمی شود و کودکی که به شکلی فاجعه بار می کشد و ب س
قضایی کشته خواهد شد. این فاجعه با توجه به مهاجربودن کودک قربانی می توانففد واجففد سففویه های
یب میل جنسی دسففتمیه ی انگیزه شناسففی دیگری نیز باشد. اگرچه ممکن است تکانه های ناشی از سکو
ه از د ک اگزیر کن ا را ن ا م ت ت ته اس این فاجعه باشد، ولی این تکانه در بستی ایدئولوژیک نطفه بس

اا راون شناسانه و ذات گرایانه فراروی کنیم.  رهیافت های صف

انه های اجتم هادر واقع، همین شکل از فراروی است که بسیاری از مخاطبان خرده رس بت ب عای را نس
سائق های نژادپرستانه در این فاجعه برانگیخته کرده است. چنیففن برداشففتی اگففر برخففی از مولفه هففای
یی منطقه ی ورامین را به عانوان پیش فرض استدللا لحاظ کرده باشد، نی توانففد بی راه اقتصادی و اجتمعا
باشد. با ا ین حالا، می توان پرسید که آیا می توان کودکی هفففده سففاله را واجففد چنففان درکفی افراطففی از
تانه قلمفداد ونی نژادپرس ا جن ا حت اجم ی وان ته یت او را به عان نژادپرستی دانست که مجموعاه ی اقداما

کرد؟  

ب
رار الا ق ورد اقب اا در محلت تهیدست نشین م به هیچ وجه تصادفی نیست که تفکرات نژادپرستانه عاموم

د س دام بفه تجدی تی اق شامی گیرد یا در بسیاری از مقاطع تاریخی که نژادپرس رده اسفت، بخ زمان ک



قففابل توجهی از پیاده نظففام خففود را از ایففن محلت جففذب کففرده اسففت. ایففن حاشیه نشففین ها، به  دلیففل
محرومیت بنیادین از بازتوزیع خدمات اجتمعای، به بست مساعادی برای تبلیغ و رشففد افراط گرایففی در
ق بیفن ایفن محلت و بفدنه ی هر دو شکل نژادی و مذهبی تبدیل می شوند. وجفود گسسفت های عامی
ات ا آف اصلی شهر، و طردشدگی از بطن تحولت سیاسی، این محلت را به قرنطینه هایی بدلا می کند ت

عای را در حصففار بسففته ی خففود بازتولیففد کننففد. چنففان که اکففثیت جمعیففتاو آسففیب های اجتمفف
ت اجتم یی امنی ای نایش تای طرح ه ه در راس عای دراتشکیل دهنده ی بزهکاران، اعادامیان یا کسانی ک

کوی و برزن گردانده می شوند، متولدین یا ساکنین همین محلت هستند. از همین روسففت کففه یگففانه
تسمه ای که این محلت را با مرکز تصمیم گیری های اقتصادی کشور در ارتباط نگاه داشته است، همن
دریففافت ماهیففانه ی یارانه هففای نقففدی اسففت. تسففمه ای شففکننده کففه در جنففب خففود بففه برخففی
یی مذهبی و شوونیستی تجهیز می شود تا حتی القدور زیست ساکنان را واجد معنا کنففد. نگاه دارنده ها

اااما این معنایابی عالی العموم همراه است با دست یازیدن بفر همف ن خطفوط افففتاقی کفه حفاکمیت ی
اخته اند. د برس جریان های ایدئولوژیکی که در برخی منافع بلندمدت با حاکمیت تشیک مساعای دارن
بب مهم تریففن ارجففاع به عانوان نونه، کافی است دقت کنیم که طی قریففب بففه چهففار دهففه پففس از انقل

ییاتاریخی دستگاه ایدئولوژیک دولت به نقش ورامین در سنوشت سیاسی ایرانیان، به همن راهپیمفف
اا همفف ن نیففاز حففاکمیت بففه سففاکنین ایففناکفن پوشان پیشوا در روز پانزده خرداد بازمی گردد. ایففن دقیقفف

ا به مثفابه ی کسفانی کفه بفا توسفل بفه سفویه های قضفاوقدری از دیفانت از نواحی است. نیفاز بففه آن ه
سنوشت خود فراروی نکنند، ولی در برخی بزنگا ه های سیاسففی ماننففد ایففام انتخابففات یففا درگیری هففای

خیابانی به نفع نظام حاکمیت سازمان دهی شوند. 

ج
صبح روز سی ویکم خرداد هشتادوپنج «احمد پیرانی»، یکی از سشففناس ترین بزهکففاران شففهر قزویففن،
در ملءا عاام اعادام شد. پیرانی ساکن «عامر محله»ی قزوین بود. محله ای که سالیان طولنی است قلب
تپنده ی پخش و توزیع مواد مخدر، مشوبات الکلی و ... است، و پیرانی سآمد بزهکففاران ایففن محلففه
محسوب می شفد. وجفه تسفمیه ی محلفه نیفز سفکونت اقلیفت سفنی مفذهب بففوده اسفت کفه به دلیفل
طردشدگی از بدنه ی به شدت معتقد شیعی شهر قزوین به تدریج به این جهت سوق داده شففده اسففت
دام احمفد رد. آنچفه بعفد از اعا که امورات خود را بر اساس تخصص در انواع و اقسام جرائم پیش می ب



پیرانی بسیار با-اهمیت بود، عازاداری برای او همچون یک قهرمان بود. بسیاری از نوجوانان محله، کففه
ان ان محله ش اص قهرم برخی از آنها حتا یک بار موفق به دیدار او نشده بودند، یا مصمم بر گرفت تق
عیت ع، در وض د. در واق ی بگذارن ای پیران ای پ ا ج در آینده بودند و یا این که آرزو می کردند روزی پ
یغ عانوان محله ی بزهکففارپرور بففه آن، قهرمان هففای قطع ارتباط نظا م مند با بدنه ی اجتمع و چسبیدن دا
ر الا ت» اث ی بتگی ه در رمفان «بیل د. وضفعیتی ک د می کنن این محلت از میان چاقو و هروئین س بلن
دکتوف نیز به خوبی ترسیم شده است و نشفان می دهفد کففه بچففه پاپتی هفای محله ی «برانکفس» چففه

تصففورتلشا هایی می کنند تا قدمی به آقای «شولتس» قاچاقچی الکل و قاتففل حففرفه ای نزدیففک شففوند. 
ای ی آیین ه دن از برخ ویی و متأثرش اب ها از س ی خرده حس ر برخ کنیم که کسانی نظیر پیرانی بر اث
د! ز کنن ز تی ومیت گرایی نی ساده سازی شده برای تهیدستان از سوی دیگر، چاقوی خویش را به سنگ ق

  به خوبی نایان گر چنین وضعیتی است. روایتی که درAmerican Histiry Xروایات مندرج در فیلم 
آن، فرزندان یک مأمور آتش نشانی که در درگیری با سیاه پوستان کشته شده است، عاامیلت سففیاهان را
در قتل پدر خود به نقش جامعه ی سیاهان در تام نابسامانی های جامعه ی آمریکففا تعمیففم می دهنففد.
تان ردن سیاه پوس ار ک ود را لت و پ دف خ ه ه ازد ک ت می س د دو فاشیس ن دو فرزن ه از ای فرایندی ک

می دانند.

د
یی راهپیمیی روز کفارگر به جفای این کفه تضفاد طبقفاتی را درست یک سالا قبل، سازمان دهندگان حکومت
برجسته نایند و سیاست های دولت و بخش خصوصففی  را نشففانه بگیرنففد، در عاففوض راهپیمیففان را بففه
پلکادرهایی تجهیز کردند که به وضوح مهاجرین افغانستانی را عاامفل بیکفاری کففارگران ایرانففی قلمففداد
ن زی ای ته ی مرک ل هس ت در نقطه ی مقاب ی درس ن بین اللل ن آیی دگان ای می کرد. در واقع، برگزارکنن
گردهمیی، که چیزی نیست جز به صحنه کشاندن اتحاد پرولتاریففا، روز کففارگر پففایتخت را بففه نایشففی
ارگران ایفران تبفدیل سفاختند. نژادپرستانه تقلیل دادند و زحمت کشان افغانستانی را به سوژہ ی تنفر ک
کافی ست در نظر بگیریم که در همن فواصل زمانی «کارخفانه قنفد ورامیففن»، کففه مهم تریفن نشفانه ی
صنعتی این منطقه بود، تعطیل شده و متعاقب آن بیففش از چهارصففد کففارگر بیکففار شففدند. قابل تصففور
ی اری معرف ر و بیک د فق ل رش بی مهاجرین را عاام است که وقتی حاکمیت در یک مراسم عالنی و دولت
یی ورامین به آماج خصففم چهارصففد خففانوار بی  رزق وروزی شففده ی می کند، هزاران هزار ساکن افغانستان



ورامینی تبدیل خواهند شد. بی تردید فاصله ی گفتمن های باب روز در مرکز تففا ورامیففن بسففیار بسففیار
بی از مرکز یی رسمی به اصطلح نایندگان کارگر زیاد است. با این حالا، کارگرانی که تحت تأثیر نفرت پراکن
ارگر د ک ان چن ن می ر در ای تند. اگ اکی هس می و خطرن ای س ل تحفه ه د، حام یه بازمی گردن به حاش

عاترسخن ور به حلقوم رسای پیام حاکمیت به بیکارشدگان ورامین تبدیل شوند تا تخم نفففرت را به سفف
ون بخت ترین ی از نگ اتی به سفمت بخش یی دشمن طبق در دلا تهیدستان بکارند و نگاه ها از سمت وسو
دا ری پی وح بیش ت ر وض ن خط ازگردد، ای تانی ب اعاضای طبقه ی کارگر ایران یعنی کارگر مهاجر افغانس

ال چنین پدیده ای درست همن تاریخ مجهولا تهیدست نشینان ایران نیز هست؛ جایی کهمی کند.  احتم
یت شهروند ایرانی می کند تففا هم زیسففتی طبقه ی هر گونه هم آمیزی با مهاجران را ممنوع یا واجد کراه
کارگر تحت الشعاع کذب ترین و در عاین حالا مهلک ترین تضادهای قومیتی قرار گیرد ( طبففق آمارهففای
موجود، با وجود این که ورامین تنها چهار درصد از کل جمعیت استان تهففران را دربرمی گففرد، ولففی ایففن

شهر دارای نرخ بیکاری تا حدود پانزده درصدی است).

ه
 و تامورامینکافی است در نظر بگیریم که پیاده نظام تبعیض درست بیخ گوشا کودک قربانی کننده ی 

نففونه، دو اردوگففاه در حالا مشق نژادپرستی است! به عانففوان منطقههم سالن و هم طبقه ای های او در 
از مخوف ترین اردوگاه های نگهداری مهاجرین افغانستانی، یعنی «عاسگرآباد» و «گل تپففه»، در ورامیففن
اد ت» ی اه وحش وان «اردوگ ا به عان قرار دارند، دو اردوگاهی که بسیاری از مهاجرین افغانستانی از آنه
می کنند. مکان هایی که گردانندگان شان از هیچ گونه شکنجه، آزار روانی و جسمی نسبت به مهففاجرین

در منطقه ی ورامیففن قففرارنیففز دستگیرشده کوتاهی نی کنند. حالا آن که دو زنففدان خففورین و قرچففک 
ور ان سفایر نقفاط کش دارند که پذیرای بخش بزرگی از زنان و مردان بزهکار بومی و یا برخی از مجرم
لح ا س ر را ب د نف ش از ص است. در میان بزهکاران ورامین فردی با نام مستعار «قوقولا» به تنهایی بی
م ان اس ه» همچن د بیج ام «مم سد و گرم مجروح و نقص عاضو کرده است و بعد از گذشت سالا ها ن
رمز وحشت در ورامین و پاکدشت است. بیجه حدود هفده کودک را پس از تجاوز بففه قتففل رسففاند تففا
یی تاریخ قضایی ایففران را یففدک بکشففد. بیجففه نیففز به تنهایی عانوان پرطمطراق مخوف ترین قاتل زنجیره ا

 زیست خود را انتقام گیری از اتفاقففات دوران کففودکی گذاشففتهمبنایمانند بسیاری از قاتلین زنجیره ای 



ارگر کفوره ی آجرپففزی هفر روز بفه او آسفیب می رسفاند، او نیفز بود و همن طور که پفدرشا به عانفوان ک
کودکان پرشمری را به کوره های آجرپزی پاکدشت و ورامین کشاند و سبه نیست کرد.

عامومیت یافت برخورد تبعیض آمیففزاگر به مجموعاه ی عاوامل و پیش زمینه های تاریخیب  مواردی همچون 
با مهاجرین افغانستانی، صدور جواز دولتی برای ممنوعایت تففردد راننففدگان افغانسففتانی، و ممنففوعایت

راودات اقتصفادی روزمفره  ادی ترین م ا سفطح—ایشفان از عا کفه گاهی اوقفات و در برخفی اسفتان ها ت
رد ی گی اا—ممنوعایت در خرید از فروشگاه های ارزاق عامفومی شفدت م تی مشخص  را بیفافزاییم، بس

املی جهش یفافته در نفوزایی آمیخته به عاففونت خفواهیم داشففت کفه نوجفوان ورامینفی را همچفون عا
نژادپرستی در ایران خواهیم دید. نوجوانی که شاهد آن است که نهاد آموزشا رسمی در کشففور نه تنهففا
اد آموزشفی و ده اسفت، بلکفه ایفن «نه هیچ سازوکاری برای مقابله با نژادپرستی و تبعیض تفدارک ندی
یشا پاکدشففت فرهنگی» چهار دانش آموز افغانستانی در یکی از مدارس تحت امر اداره ی آموزشا و پرور
و ورامین را تنها به جرم همراه نداشت کتاب درسی مسفتحق آن می دانففد کفه دسففت های خففویش را در

چاه توالت مدرسه فرو ببند.

در واقع، آنچه به عانوان تکانه ی جنسی مطرح شد را می توان به مثابه ی عاینی ترین و بیرونی ترین تبلففور
یدن از ض ن عاذاب کش باترعافونت در این بست دانست و قربانی شش ساله را بیفش از آن کفه در حی

چاقو و سوزندگی اسید تصور کرد، گرفتارآمده در تار عانکبوتی دید که بر پایه های مادی تاریخ مجهففولا
ت. از ده اس توار ش اختاری اس ونت س د و خش ض نظام من اروپود تبعی تهیدست نشینان بنا شده و با ت
یت عاامل این فاجعه نه تنها اغراق آمیز بلکه جوازی است بففرای همین روست که یک س نژادپرست دانس
ه اجرا. کفودک هففده ی سفاله ای ک ن م یت ای یک خشونت سازمان یافته در پفس پشف نادیده گرفت متافیزی
توانسته جنایتی در این سففطح را رقففم بزنففد، به سففهولت محمفد بیجه ی دیگففری می توانسففت باشففد کفه
سکوب کودکی و سکوب اجتمعای را به نخ ناترین روایت های نزادپرستانه مجهز کند و در آینده ای نه
رای دادن لمی ب وری اس ایی جمه چندان دور کودکانی را با جرم نژاد و ملیت به مسلخ ببد. نظام قض
ودک را ن ک م ای ی از شفهروندان، به سعات جس ات برافروخته شفده ی برخ پاسخی مقطعی به احساس
ین عاامل خطرناک نابود خواهد کرد تا نقففش غیرقابل انکففار حففاکمیت را در بازتولیفد ایفن تففوحش به عانوا
نژادپرستانه به حاشیه براند. کودکی که کودکی را کشته است، به زودی کشته خواهد شد، امففا بایففد بففر



ان کفودکی و جفوانی—این نکته تأکید و تکرار نود که او به تناسب سن خود  رز می انه ای—در م  نش
است فوق العاده با-اهمیت از شکوفایی دوران جدیدی از خشونت های قومی در ایران. 
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