
درباره ی حادثه ی ورامین، و حواشی پیرامون آن

غزنویان     محمد     یادداشت به نگاهی با

ەامید جمشیدی، نیما ویژ

آن چه در روزهای اخیر به عنوان حادثه ی ورامین دست آویز بحث ها و نوشته های بسسسیار
ادثه ن ح ه ای ه ب در فضای عمومی شده را نمی توان و نباید همچون عموم مبساحثی ک

نن—به خصوص فاجعه ای تمام عیار—پرداخته اند، فاجعه   خواند. چرا کسسه، فاجعه خوانسسد
این حادثه به مثابه ی گونه ای جرم یا خشونت اگزوتیک، نسستیجه ی رویکسسردی رمانتیسسک،
نم مربسسوط بسه آن اسست؛ انگسار کسه فقسسط متناقض و بیگانه با وضعیت عینی  و آمار و ارقا
همین یک مورد است و دو سه تای دیگر. احمدی مقدم فرمانده ی وقسست ناجسسا در سسسال

 پرونده ی تجاوز اشاره می کند، که این رقسسم در سسسال های بعسسد اگسر۹۰۰ به ثبت ۱۳۹۰
ه ه ب ایی ک داد تجاوزه ه تع ذریم از این ک افزایش نیافته، کاهشی هم نداشته است؛ بگ
دلیلی مختلف اما ملموس ثبت نخواهند شد، چیزی بیش از این اعداد سه رقمی  اسسست.

ال ۱۴۲۹۳۳ ان در س ه زن بت ب انی نس ت و آزار خیاب ورد مزاحم به  گفته ی۹۳ م  —

 کسسم اسسست، یسسا شوخی سسست کسسه—قنبرنژاد، نماینده ی معاونت راهبردی قوه ی قضاییه
خشونت جنسی موجود در این حادثه تا به این حد ما را به واکنش های رمانتیسسک و دم

دستی کشانده؟

ول در آن شساید بسدین خاطر ایسن حسادثه آن قسدر آشسفته مان سساخته کسه مفعسول/مقت
 ساله است؛ اما با یک جستجوی سرسری در گوگسسل می تسسوان در همیسسن۶دختربچه ای 

نل کودکسسان زیسسر   سسسال [ثبت  و رسانه ای شسسده]۱۰سال گذشته چندین مورد تجاوز و قت
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نت—یافت  حتی یک مورد مشابه به حادثه ی ورامین در شیراز، تجسساوز و قتسسل بسسه دسسس
 [!] ساله ی مقتول. پس یا ما از اخبار و آمار جرم و جنایت غافلیم که این۱۷پسرعموی 

یا شسساید آنهسسا مهسسم—یک مورد را فاجعه  می خوانیم و درباره ی باقی چیزی نشنیده ایم 
 یا این یک مورد، مورد خاصی ست. اما چه چیز آن را خاص می کنسسد؟ شسساید—نیستند

 سسساله ای۱۷ ساله ی افغان است! اما مگر قاتل کیسسست؟ پسسسر ۶چون مقتول یک دختر 
نی قومی او را وارد ماجرا نکنیسسم تسسا لل هویت بی ربط و جعل اهل ورامین...، اجازه دهید فع

ن پس ود. ای ده تر نش ت پیچی ه هس راه۱۷ر قضیه از این ک ه هم ی ب اله ی ورامین  س
خانواده ی خود، در همسایگی خانواده ی مقتسسول زنسسدگی می کسسرده؛ آن طسسور هسسم کسسه از
شواهد پیداست، پیش از این حادثه میان این دو خانواده مشکلی وجسود نداشسته هیسچ،
به واسطه ی همسایگی و نزدیکی شرایط زیستی، رابطه ی معقول و در ظاهر صمیمانه ای
ن مساجرا ول ای ه ح ازمان یافته ای ک میان آنها حاکم بوده است. تا اینجا از فاشیسسم س

چرا که فاشیسم در جای دیگری  سسست. آیسسا ایسسن—ساخته پرداخته شده خبری نیست 
 از—حسسداقل— ساله، که خود با وجود اختل ف سنی بسیار با مقتسسول، هنسسوز ۱۷پسر 

نظر قانونی کودک به حساب می آید، بیانیه ای صادر کرده که در آن نیسست خسسود از ایسسن
 این حادثهنعمل را نفرت نژادی عنوان کرده باشد؟ کدام نالمان های واقعلا موجود در مت

 تفاسسسیری—حادثه ای میان دو کودک نابالغ کسسه اتفاقسسلا نمسسونه ی مشسسابه زیسساد دارد—
 آقای غزنویان بدین واسسسطهناین چنین را موجب می شوند؟ در میان تفاسیر موجود، مت

لل مورد توجه ماست که در ظاهر ادعای ارائه ی روایتی دیگر از این حسسادثه دارد، امسسا عم
نی تفاسسسیر «فراروی» اش از روایت های تقلیل گرایانه ی دیگر، محدود بسسه ارائه ی اسسستعلی

نن این کودک   ساله را دلیل۱۷عامیانه ی همه گیری ست، که همه یک صدا نژادپرست بود
چه خودآگاه، چه ناخودآگاه. این یادداشت، می خواهد—چنین حادثه ای فریاد می زنند 

در کنار بررسی حادثه ی ورامین و سعی در ارائه ی روایستی متفساوت از ایسن حسادثه، بسه
نن این اتفاق در فضسسای عمسسومی به مثسسابه ی گسسونه ای برخسسورد نسسژادی چرایی برجسته شد
بپردازد. همان طور که از صورت این حادثه نیسسز پیداسسست، عوامسسل بسسسیاری را می تسسوان
نی به عنوان دلیل در شکل دهی این خشونت به فرم نهایی اش اعلم کرد؛ همین پیچیسسدگ
صورت حادثه و وجود عوامل بسیار در متن آن است که درک دقیق کلیت آن را مشکل
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نی محدود به میل جنسی ایسسن پسسسر  ۱۷ساخته؛ عواملی از جمله: الف) علل و امیال روان
لل منظورر صورت ساده  و انسستزاعی ایسسن میسسل اسسست، نسسه صسسورت ایسسدئولوژیک و ساله (فع
لل پیچیده ای که می توان آن را خلط به تنفر نژادی دانست که میسسل ایسسن فسسرد را احتمسسا
کانالیزه کرده)؛ ب) شرایط جبری حاکم بسسر زنسسدگی او کسسه مسسسلملا کانال هسسای معمسسول

رکوب۱۷ارضای میل جنسی در این پسر  ه س دان جا ک ا ب د، ت  ساله را مسدود کرده ان
نه بسیار حول ابژ ی این میسسل، شسسرایط بسسروز چنیسسنەمداوم و فانتزی سازی های ناخودآگا

اص شکلی از ارضای آن و عواقب اش را فراهم کرده است؛ ج) شکلی از هویت جنسی خ
لل— ن پس—گونه ای پدوفیلیا مث هر که در ای بت ب اه نس وجب میل ورزی ناخودآگ  م

نن او، در اطرا ف این فرد—دختربچه ی همسایه   شسسده اسسست، و—و شاید دیگر هم سال
دادر نهایت، وجود شرایط مساعد (رابطه ی همسایگی میان دو خسسانواده، و وجسسود اعتمسس

نل ک دین ش ل ب ن می دن ای نن اعضای آن برای رفت و آمد و روابط معمول) عملی ش میا
خشونت آمیز را باعث شده است؛ د) شرایط زیستی ایسسن پسسسر در جسسایی کسسه بسسالقوه گی
ه گفته ی ه ب ایی ک هر، ج یه ی ش ت (حاش ز اس وقوع جرم بالست یا به قولی جرم خی
غزنویان: «وجود گسست های عمیق بین این محلت و بدنه ی اصلی شهر، و طردشدگی
ات و دل می کنسد تسا آف ه قرنطینه هسایی ب ی، ایسن محلت را ب از بطن تحسولت سیاس
آسیب های اجتماعی را در حصار بسته ی خود بازتولید کنند»). ... و در نهسایت شساید ه)

ند به خصسسوص،ەدیگری ستیزی نهادینه شده در سوژ های ایدئولوژی حاکم، که در این مور
به شکل این خشونت جنسی خاص و قتل متعاقب آن نسبت به کسسودکی افغسسان عینسسی
شده. می بینیم که عوامل بسیاری را می توان به عنوان علت یا دلیل این حادثه برشسسمرد؛
که شاید برخی به تنهایی بتواننسسد وقسسوع چنیسسن جنسسایتی را مسسوجب شسسوند؛ امسسا نبایسسد
فراموش کرد که پیچیدگی موجود در تصویر یک حسسادثه، وقسستی کسسه عوامسسل/دلیسسل در
ان آن د در می ار بای ه انگ توضیح وقوع آن پرتعدادند، ما را به گونه ای آشفته می کند ک
عوامسسل پیشسسینی نسسسبت بسسه حسسادثه یکسسی را به عنسسوان علسست برگزینیسسم؛ و ایسسن عیسسن
تقلیل گرایی ست. تصویر حادثه به قدری متناقض هست که نمی توان در توضسسیح آن بسسه
نل روایتی دم دستی چون «نژادپرستی سازمان یافته» متوسل شد؛ البته این به معنای باط
نن این روایت نیست، مسأله اینجاست که این روایت بسسا تعین بخشسسیدن بسسه مطلق خواند
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تنها یکی از عوامل موجود در متن این حادثه، در خوشبینانه ترین حالت، تنها روشسسنگر
نع حادثه، نه به شکلی بیرونسسی بخش کوچکی از ماجراست. عوامل گوناگون را پس از وقو
نم موجود حادثه باید فهمید؛ یعنی این کسسه چگسسونه و نسبت به متن، بلکه به واسطه ی فر
نن تمامی این عوامل به مثابه ی نیروهای شکل دهندهر  مسسوجب بسسروز نر فرضلا هم زما چرا تاثی

چنین خشونتی شده است.

نب حاشیه نشینان ورامین را (به همراه قاتل و متجاوز در نت غال اگر جایگاه طبقاتی جمعی
ادثه ی ه ح م ک ک کنی ت ش ن روای حادثه ی ورامین) پرولتاریا بدانیم، کمی باید در ای
ه اساسسلا د؛ چسرا ک نت نژادپرستانه نسبت به اقلیت افغان می دان ورامین را گونه ای خشون

ند آن دیگری ستیزی به مثابه ی واکنشی در دفسساع از وحسسدت—ناسیونالیسم  که در امتدا
نک مرکسسز (بسسورژوازی و خسسرده بسسورژوازی)—ملی کاذب شکل می گیرد  مسأله ی ارگانیسس

ه ت، ن نگ ایدئولوژی بورژوازی ایران اس نی بزر ری دیگر نی ایران است، نه حاشیه. هویت جعل
پرولتاریا. البته این به معنای انکار سویه های ایدئولوژیک و پراهمیت این مسأله در میان

 این که لحظات بسیاری در تاریخ ایران و سسسایر نقسساط ویسسراناطبقه ی کارگر نیست، کم
(حتی در بریتانیای کبیر و دولسست تسساچر، وقسستی بسسسیج ملسسی بسسرای پس گرفتسسن جزایسسر
مستعمره ی انگلیس در آن سوی دنیا شکل گرفت، تسسا دولسست بتوانسسد در پشسست پسسرده ی

ود آن—جنگ در جزایر فالکلند  ت از وج نس وق ت انگلی الب جمعی جایی که شاید غ
نن فرضی، به پیاده سازی سیاست های—بی خبر بوده اند  و هیاهوی بسیج ملی علیه دشم

—کثیف نولیبرال علیه طبقه ی فرودست بپردازد) هست که در آن ها دولت بسسورژوازی 

در راستای کنترل جامعه و انقیاد پرولتاریا، به روایت هسای ناسیونالیسستی و تهییسج روح
لل روز کسسارگرملی میان جامعه متوسل می شود. نمونه  ی این لحظات هم کم نیسسست، مث

نن وابسسته بسه حساکمیت در دل جریان هسای سال گذشته، که عناصر و تبلیغسسات دروغیس
کارگری باعث شده بود عده ای از کارگران در شعارها و پلکاردهای شان مشکل  خسسود را
نت حسادثه ی ورامیسن را وجود کارگران افغان در ایسران بداننسد. امسا آیسا می تسوان خشسون
نتیجه ی مستقیم چنین روایاتی دانست که پیوند ارگانیکی با زیست پرولتاریسسا ندارنسسد؟

رده،  ار در۱۵بنا به آماری که غزنویان اعلم ک نط ک رای دین ش ت واج د از جمعی  درص
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ورامین بیکارند (غزنویان این درصد را درصد بالیی می داند، که خب هست، ولسسی مگسسر
در باقی نقاط درصد بیکاری چیزی غیر از این است؟)؛ از چند مسأله ی حائز اهمیت در

 درصسسد از جمعیسست۸۵این میان، یکی این است که خسسب، بسسر این  اسسساس بایسسد گفسست 
واجدین شرایط کار در ورامین شاغل اند (به شغل های رسمی، که حتمسسلا در آمسسار ثبسست
شده)؛ این یعنی آنها به واسطه ی پیوندی دیگر ، پیوندی جز تسمه ی مورد نظر غزنویسسان
(یارانه ها)، به حاکمیت و مناسسسبات اقتصسسادی سیاسسسی جسسامعه مربسسوط می شسسوند؛ ایسسن
نر پرولتاریسسا، و نت بخسسور و نمیسس مناسبات اقتصادی  و سیاست های حسساکم اسسست کسه زیسسس
حاشیه نشینی را تولید می کند؛ کسارگر ارزش تولیسد می کنسد، ثسروت در مرکسز انباشست
ای مرکسز می شود، کارگر که در توزیع ثروت سهمی ندارد، متعاقبلا سهمی در توزیع فض
نیز نخواهد داشت؛ حاشیه نشسسینی چسسون سسسرطان تکسسثیر می شسسود. حاشسسیه ها خسسارج از
نو کسسافی حوزه ی ارائه ی خدمات عمومی و شهری نرمال قرار می گیرنسسد، شسسرایط ابژکسستی
نل خود - برای ایستایی فرهنگی و بروز جرم در یک مکان که از نظر فضای شسسهری به حسسا

های مختلسسف بسسه اشسسکالەرها/ایزوله شده است انباشت می شوند؛ ایسسن شسسرایط در سسسوژ
رف رفتارهسسای اغلسسب نل مسسسائل و مشسسکلت مختلسس متفسساوت درونسسی می شسسوند و در مقابسس
نامتعارفی بروز خواهند کرد، چون همین حسادثه ی ورامیسسن، کسه مسسا در آن بسسا مجمسسوع
عوامل بسیاری طرفیم که هر یک از آنها می تواند به  تنهسسایی بسسروز چنیسسن خشسسونتی را
موجب شود. در تحلیل غزنویان، بخش قسسابل توجهی [!] از حاشیه نشسسینان این همسسان بسسا

نم حاکمیت قلمداد می شوند، چرا که به نظر غزنویان آن ها  به دلیل محرومیسست”پیاده نظا
عی، به بستر مساعدی برای تبلیغ و رشد افراط گراییابنیادین از بازتوزیع خدمات اجتم

. منطسسق متنسساقض غزنویسسان این گسسونه“در هر دو شکل نژادی و مذهبی تبدیل می شوند
های سسسلطه یە سسسوژ—طبقه ی کسسارگر—می نمایسسد کسسه انگسسار تنهسسا حاشیه نشسسیان 

ایدئولوژیک حاکمیت اند؛ طبقه ی کارگر به واسطه ی نقش کلیدی خود در مقابسسل قطسسب
دیگر تضاد کار و سرمایه در نظام حاکم، یعنی «سرمایه» به مثسسابه ی کسسار مسسرده، نقشسسی
فراتر از «پیاده نظام» ذخیره ی حاکمیت بودن/شدن را در مناسبات موجود ایفا می کنسسد؛
او فقط هوموساکر نیست؛ او هوموساکر شده تسسا در صسسف دراز عرضسسه ی کسسار به مثسسابه ی
کالی ارزان برای سیستم بماند؛ تا چرخ تولید به سسسود سسسرمایه دار بگسسردد؛ ایسسن اسسست
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ینان  ه—پیوند حاشیه-مرکز؛ این حاشیه نش ز—طبق ا مرک نر ارزش زا ب ا انجی ک  به می
تصمیم گیری های اقتصادی کشور در ارتباط هستند، نه به قول آقای غزنویان یارانه های

 درصد۸۵نقدی. و این در حالی ست که بنا به آمار ارائه شده در یادداشت آقای غزنویان، 
نت واجدین  ش نراز جمعی ی ای تند، یعن اغل  هس ر ش ال حاض ایط کار در ورامین در ح

ی د. یعن ادی روز درگیرن بات اقتص نت ورامین به شکلی قانونی در مناس درصد از جمعی
نم بسسالقوه یسسا ممشتی مجسسر نض غلط موجود در یادداشت آقای غزنویان،  آنها، بنا به پیش فر
پیاده نظام و گوش به فرمان حاکمیت نیستند؛ شاید درصد بالیی از این جمعیت حسستی
نن آنها باشد، روز را مشغول کار در تهران به شب برسانند، و ورامین تنها استراحتگاه ارزا
استراحتگاهی که جایگزین خانه  و کاشانه ی نداشته شان در مرکز است. پس ورامین، که

نت واجدین ش۸۵ ایط کاری در آن مشغول کارنسسد، نمی توانسسد فی نفسسسهر درصد از جمعی
مرکز جرم و جنایت قلمسداد شسود. تحلیسل غزنویسان بسر درک نادرسستی از ایسدئولوژی،
سازوکارهای آن، و مسأله ی فرهنسگ اسستوار اسست؛ بسر پسایه ی همیسن درک نادرسست،

جمله سازی —بسیاری احکام و نتیجه گیری های بی معنا در این یادداشت تولید شده اند 
نم تهی نم ازپیش آماده ی نهایی می انجامند: غزنویان نسستیجه—با مفاهی  که در انتها به حک

نی سسازمان یافته  میسان می گیرد خشونت موجسود در ایسن حسادثه برسسساخته ی نژادپرسست
نن حاکمیت، کسسه تنهسسا ە، نه سوژرحاشیه نشینان است! و این پس —ی سیاست های کل

ی گسترش نژادپرستی در حاشیه است. ریشسه یە سوژ— بودنبه واسطه ی حاشیه نشین
نق متنسساقض و رویکسسرد نادرسسست این نتیجه گیری سطحی و تقلیل گرایانه را باید در منط
آقای غزنویان به قضیه جست؛ او ابتدا به برجسته سازی هویت قومی مقتول پرداختسسه، و

بی هیسسچ— نیسست نژادپرسسستانه ی قاتسسل را —و تنهسسا از همیسسن  طریسسق—از این طریق 
نق مشخصی در متن ه—مصدا ان طور ک د؛ هم تنتاج می کن ول اس  از هویت قومی مقت

ت ک اس ند متافیزی ند غزنویان نیز در بخش پایانی یادداشت بدان اذعان دارد، این خو خو
نم آن: فرامتن هایی که او ناخودآگاه به متن می افزاید  نک خا گویا—در معنای ایده آلیستی

نن ما سوژنبرخل ف ادعای مت نک حاکمیت اند، نهە، بیشتر روشنفکرا ی سلطه ی ایدئولوژی
نل ایشان حاشیه نشینان. در واقع، غزنویان در این یادداشت، نه استدلل خاصی در به قو
ر دئولوژی را ب ند ای و ش موج نت از پی چنته دارد، نه خود حرفی برای گفتن؛ او تنها روای
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نر—ناخودآگاه—این حادثه سوار کرده، تا   هم سو با منافع حاکمیت ترومای بیان ناپسسذی
نت حاضر و آماده را بپوشاند: تضاد طبقاتی. جای تعجب دارد که حجم عظیمی این روایا
از مباحث و یادداشت های شکل گرفته حول حادثه ی ورامین، از سسسوی چپ گرایسسان، بسسه
برجسته سازی انگیزه های محتمل [!] نژادی در آن می پردازند، تا ارائه ی تحلیلی دقیق و
موشکافانه؛ باز هم لزم به ذکر می دانیم که سعی ما نفسسی یسسا کم رنگ سسسازی سسسویه های
نل نژادپرستانه در این حادثه نیست، بلکه مقصود اشاره به سایر اجزای ناگفته مانده محتم
ر پیش داوری هسای شسکل گرفته در این حادثه است، اجزایی که پررنگ تر می نماینسد، اگ

نن این حادثه را کنار بگذاریم.  حول رسانه ای شد

ن حسادثه نل ای نق موجود حو ند روایت های موث همان طور که گفته شد، بهتر است به استنا
نن پیش داوری—و  ، دخسستری۲۲/۱/۹۵ بسسه بررسسسی آن بسسپردازیم: روز یکشسسنبه، —بدو

زل ه من ده و ب ود ش زل مفق روج از من د خ ی، بع تایش قریش ه نسام س اله، ب شش س
تر ن دخ ند نیم سسوخته ی ای نع قانونی، جس بازنمی گردد؛ در نهایت، پس از اطلع به مراج

 کشف می شود؛ قاتل پسر همسایه است، که گویا پس از ربسسودن—به وسیله ی اسید—
نل خودشان به او تجاوز کرده، سپس او را کشته، و در آخر سسسعی کسسرده ستایش، در منز
جسد او را به وسیله ی اسید بسوزاند. این شرح ماوقع بود، با حذ ف تعمدی هویت قسسومی
مقتول؛ چرا که ما می خواهیم درباره ی حادثه ای صحبت کنیم که دو مقتول دارد، یکی
کودک، و دیگری کودک. این یک پرونده ی جنایی نیسسست؛ و مسسا بسسازجو، دادسسستان، یسسا
وکیل مدافع طرفین دعوی نیستیم؛ ابتدا باید ادبیات جسسرم و جنسسایت را کنسسار بگسسذاریم؛

ونت ها—ژیژک هر شکل از خشونت  یانه ترینن  خش تی—حتی وحش ایش بن بس  را نم
ونت ونه ای خش ز گ ر چی ش از ه ادثه پی ن ح ود در ای نمادین می داند. خشونت موج

نل این خشونت، پسری ست  ۱۷ ساله، ساکن ورامیسسن؛ می دانیسسم کسه ۱۷جنسی ست؛ فاع
نن نت افراط گرایسسانه ی نژادپرسسستانه میسسا نن بسسروز تحرکسسا سسساله گی پیسسش از آن کسسه سسس
حاشیه نشینان باشد، سنی  ست که فروید با عنوان مرحله ی آلتی بدان اشاره می کنسسد: از
بلوغ تا بزرگ سالی، وقتی که فرد با درکی متنسساقض از سکشسسوالیته و میسسل جنسسسی بسسه
نن میل جنسی خود می گردد. اشکال مختلف به دنبال بیان کردن و از این طریق فهم کرد
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نل ایسسن پسسس نل انفجار می ،رچرا هیچ کس قبل از ارائه ی تفاسیر نژادپرستانه در توضیح شک
نر میل این پسر توجهی نمی کند. آیا این نیز در امتداد برخورد حسساکمیت به همین انفجا
با سکشوالیته نیست؟ سیاست های کلن آموزشی حاکمیت، بسسر پسسایه ی انکسسار مسسسأله ی
نز سکشوالیته استوارند؛ حول این مسأله هیچ گونه آمسسوزش مثبسست در طسسول سسسالیان درا
واهیم اکمیت می خ ود. مسا هم چسون ح تحصیل در مدارس به دانش آموزان داده نمی ش
نت انکسسار درباره ی جنسیت و میل جنسی و اشکال ظهور آن در واقعیت اجتماعی سیاسسس
پیشه کنیم؟  این مسأله، خود یکی از وجوه سلطه ی ایدئولوژیک حاکمیت است، که بسسه
نش شکلی اغلب سلبی در قبال مسأله ی جنسیت در محتسسوای آموزشسسی نهادهسسای آمسسوز

 ساله، حاشیه نشین در استان تهران، در بطن تضاد۱۷همگانی اعمال شده است. پسری 
ل جنسسی خسود را بیسان حاشیه-مرکز، در بطن تضاد طبقاتی، به چه شکل می تواند می
کند؟ جواب شاید دم دست مان باشد، آن قدر که بدیهی ست: به اشکال مختلف! بلسسه، بسسه

 ساله ای در ورامین دست به تجاوز جنسسسی نمی زنسسد.۱۷  رهمین دلیل است که هر پس
تی اجتم اخته ی هس ا برس ویه هایااین درست که آگاهی م د س ا نبای ت، ام عی ماس

نو تعین آگاهی در سوژ ننەسوبژکتی های مختلف را نادیده گرفت. اگر بخسسواهیم افغسسان بود
نل این تجاوز را جایی لحاظ کنیسسم، همین جاسسست 6دختر  نن مفعو — ساله ی حاشیه نشی

نب مفعول. ولی اجازه  دهیسسد پیسسش از لل موثر در انتخا البته به عنوان یکی از عوامل احتما
ادنجلو رفت رخل ف تض ادثه ب نک این ح ، مسأله را از نگاهی دیگر بررسی کنیم. دو کود

نت غسالب میان شسسان قائل انسد  تضساد فسارس افغسان، از منظسر تقسسیم—قاطعی که روایا
ایط زیسسستی یکسسسان. همسسان طور کسسهرطبقاتی در یک طبقه می گنجند؛ و این یعنی شسس

ند واقعسلا پیش تر نیز بدان  اشاره شد، تضاد جعلی فارس-افغان را نمی تسوان به عنسوان تضسا
رد. ل ک ادثه تحمی ن ح کل گیری ای موجود میان این دو کودک، به عنوان عاملی در ش
نی دختر بچه ی مقتول هیچ نشسسانه ی دیگسسری به خصوص در این مورد که جز هویت قوم
نن ایسسن عمسسل وجسسود نسسدارد؛ پسسس دال بر تأیید ادعاهای موجود مبنی بر نژادپرستانه بود

نر   ساله ی افغان را از هویت قومی اش تمیز داد؛ و او را۶می توان هویت طبقاتی این دخت
نل خشسونتی دانسسست کسه هم زمسسان بسسا به عنوان حاشیه نشینی دیگر، چون قاتل اش، مقتو
دیگری خود را نابود می سازد. تأکید بر هسویت قسومی مقتسول در حسسادثه ی ورامیسسن، در
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نل این دخسستربچه ی افغسسان، دامن زدن نل قات نن تمایلت نژادپرستانه به عم جهت نسبت داد
نن نت ازپیش آماده ی ایدئولوژی حاکم در جهت بازسسسازی نظسسم نمسسادی است به توزیع روایا
حاکم، که با انفجار خشونتی منتشسر در فضسای عمسومی به هم ریخته  اسست. مشساهده ی
روایاتی از این دست در فضای عمومی و شبکه های اجتماعی، ما را بر آن داشسست تسسا بسسا
اشاره به مسائلی که در این میان نادیده  گرفته شده اند، رویکردی متفاوت نسبت به این

حادثه اتخاذ کنیم.

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲

*  *  *

متن دریافتی
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