از بیسرپناهی آسیهها تا بیپناهی فلویدها
چرا مصادیق ظلم در نظام جمهوری اسالمی با نظام لیبرال -دموکراسی آمریکا قابل قیاس نیست؟!

مری�م اردوی�ی :اینروزه�ا ک�ه پرس�تیژ در مخالفت ب�ا نظام
جمهوری اسلامی اس�ت ،مرگ یک زن مظلوم کرمانشاهی از
غم بیسرپناهیاش ،دس�تاویز بسیار خوبی ش�ده تا جماعتی
را به منظور هتاکی علیه نظام به صف کند .تا جاییکه آس�یهی
بیسرپناه را کنار فلوید بیپناه در یک قاب مشترک قراردهند،
بهگونهای که خروجی این قاب ،اینهمانی نظام جمهوری اسالمی
با نظام لیبرال -دموکراسی آمریکاییگردد .اگرچه ما معتقدیم
هیچ سیاهی را نباید سفیدنمایی کرد و در مکتب اسالم ،ظلم در
هر حد و اندازهای که باش�د محکوم است و قباحت ایدئولوژیک
دارد ،اما آنچه که راقم این سطور را به صرافت نوشتن این چند
خط انداخته ،اوال روایت نادرست خناسان از این ماجراست .ثانیا
تسری یک ظلم مصداقی به کل نظام اسالمی .ثالثا ناکارآمد جلوه
دادن اسلام در حکومتداری .رابعا سفیدنمایی نظام ظلمپرور
آمریکا و خامسا تقلیل ستم ساختاری جالدان کاخسفید تنها به
یک مصداق .برای درک بهتر اشتباه بودن این قیاس ،باید قدری
عمیقتر به مس�ئله ورود کنیم و زیربنای هریک را مورد مداقه
قرار دهیم.
️زیربنای نظام #اسالم است
در گام اول باید دید اساس و بنیان هریک از دو نظام بر کدام مبانی
استوار گردیده و اساسا فلسفهی تشکیل هر یک از دو حکومت
چه بوده است .واضح است که تمامی جوامع براساس تعلق به یک
آرمان واحد شکل میگیرند .هدف امام خمینی از قیام و تشکیل
نهضت ،اجتماع ملت ایران حول محور تعلق به اسالم و حاکمیت
دین بود و در نهایت با مقبولیت مردم و تکیه بر فرهنگ عاشورا
توانست ش�عار و آرمان خود مبنی بر حاکمیت اسالم را محقق
س�ازد و آن را به عنوان یک تجربهی عینی پیش روی جهانیان،
خاصه مسلمانان و شیعیان قرار دهد .در کتاب «گفتمان انقالب
اسالمی» آمده اس�ت« :حقیقت این بود که شعار اصلی حضرت
امام در اموری از این قبیل خالصه میشد که از شاه میخواست
با مذهب درنیفتد و با روحانیت درگیر نشود و با دین مردم بازی
نکند و ملت ایران را به قدرتهای بزرگ نفروشد و عزت مردم را
لگدمال نکند و آنها را به نوکری اجانب وا ندارد ».در واقع امام با
تکیه بر هویت انسانی و اسالمی ملت ایران ،با هدف تأمین آزادی و

استقالل آنها از یوغ دو قطب مادی #شرق و #غرب دست به قیام
زد و تشکیل حکومت داد .از ابتدای نهضت تاکنون همواره ادبیات
وتمامیمواضعامامینانقالب،باتکیهبراسالمبودهاست؛تاجایی
کهبراساسآموزههایاسالمی،حضورومشارکتمردمدرصحنه
را دارای #ارزش دانستهاند .حتی در بهکارگیری واژهها ،این تقوا
را رعایت کرده و لفظ «مردمس�االری دینی» را جایگزین واژهی
«دموکراسی» غربی کردهاند.
️چالشهای ساختاری نظام با غرب
امام ساختار اصلی نظام را بر مبانی الهی پایهریزی کرد و بهرغم
برخ�ی دروغپراکنیها ابدا ب�ر نیازهای مادی تمرک�ز نکرد .اما
قرار گرفتن جامعهی اسلامی در تقابل با ساختارهای سیاسی
کفر مدرن که ناظر بر ماهیت صرفا مادی خود به شدت پیچیده
و خطرناک اس�ت ،س�بب بروز نامالیماتی ش�ده که در درجهی
آخر به ارائهی یک چهرهی ناموزون از جمهوری اسلامی ختم
میشود .این در حالی اس�ت که حکومت اسالمی عدالتمحور
موالعلی علیهالسالم با چنین س�اختار پیچیده و کفرآلودی به
معنای امروزی آن مواجه نبود که فیالمثل #کفر و #نفاق دارای
ادبیات تخصصی در علوم سیاسی شده باشند .با این وجود یکی
از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی مقاومت در برابر دموکراسی
غربی است که اجازه نداد نظام اسالمی در هاضمهی جهانی کفر
منحل گردد .اما ای�ن واقعیت تلخ را نباید از نظر دور داش�ت که
نظام نوپای اسالمی در تصادمش با نظام چند صدسالهی کفر ،از
ترکشهای آن بینصیب نمانده است.
️نظام نیازمند تحول
ناهنجاریها و بی عدالتیهای امروز ثمرهی نفوذ ادبیات کفرآمیز
غربی است که س�عی دارد مس�یر انقالب را به سمت مسیر کفر
جهانی برگرداند .در بخشی از کتاب «ساختارهای اجتماعی قاتل
امام ،ساختارهای اجتماعی برانداز نظام» آمده است« :دموکراسی
و ساختارهای سیاسی کفر مدرن ،امروز به جایی رسیده و این قدر
همهجانبه و قاعدهمند و دارای فرمول و ادبیات ش�ده است که
بعضی از محبین و س�ینهزنان اباعبداهلل را هم شیفتهی خودش
کرده است .میگویند آنجا آزادی و شفافیت و پاسخگویی هست
ولی اینجا خفقان است» .ظلمی که امروز در حق آسیه پناهیها

در نظام اسالمی روا داش�ته میش�ود ،گرچه محکوم است ،اما
برخواسته از فسادی سیس�تماتیک نیست .نظام مقدس لیکن
نیازمندتحولاست.تحولیکهبهفرمودهیامامجامعهاقتضائاتی
دارد و نیازمند پشتوانهی محکم فکری برگرفته از مبانی و احکام
اسالمی است و نباید با یک سلسله کارهای سطحی و متهورانه
اشتباه شود.
️ساختار نظام آمریکا
اما قتل ج�ورج فلوید ذیل حکومتی اتفاق افت�اده که به صورت
س�اختاری فاس�د اس�ت .ماجرای فلوید تنها یک مص�داق از
میلیونها مصداقی اس�ت که در آمریکا روزانه در حال رخ دادن
است .زانوی نظام کفرآلود و نژادپرست آمریکا صدها سال است
که گلوی آزادیخواهان و سیاهان را میفشارد .نظامی که بنیان
آن بر خون میلیونها سرخپوست و سیاهپوست بنا شده است.
ستونهای این نظام ناعادل بر شانهی س�یاهانی سوار است که
از #آفریقا با بدترین وضع ممکن به #آمریکا منتقل شدند .یک
اروپایی به ن�ام جان باربوت که ش�اهد این وقایع بوده ،نوش�ته
است« :بردهها را در انبارهای کش�تیهای ویژهی حمل برده جا
میدادند .در طبقاتی که ارتفاع هریک فقط پنجاه سانتیمتر بود
و هر برده در جای خودش که مثل یک تابوت بود ،زنجیر میشد؛
به صورتی که نمیتوانست غلت بزند یا به پهلو بخوابد و معموال
پاها و گردنشان به کف انبار زنجیر میشد و چون زنجیرها در روز
یکبار بیشتر باز نمیشد ،معموال محوطهی انبار از ادرار و مدفوع
بردگان انباشته میشد .تعفن ناشی از فضوالت انسانی -آنهم
در فضای تاریک و کامال مرطوب انبار کشتیهای چوبی -فضایی
خفهکننده ایجاد میکرد و بس�یاری از بردهها ب�ه همین دلیل
دچار #مرگ یا #جنون میشدند .حتی بعضی از آنها در ساعات
هواخوری روی عرشهی کشتیها خود را به اقیانوس میانداختند
تا از مرگ تدریجی و بازگشت به انبارها راحت شوند» .طی ده تا
دوازدههفتهایکهسفردریاییازآفریقاتاآمریکاطولمیکشید،
کشتی پر از انواع بیماریهایی چون دریازدگی ،تب و لرز ،اسهال،
یبوست ،دملهای چرکی ،گندیدگی دهان و ...میشد .حتی در
تاریخ آمریکا آمده است؛ اگر زنی در چنین شرایطی حامله بود
و امکان زایمان نداشت به دریا انداخته میشد .بردههایی که به

#کاکاسیاه معروف بودند با رسیدن پایشان به خاک آمریکا ،اول
مصیبتشان بود .بر اساس قانون ،آنها جزء مایملک صاحبانشان
محسوب میش�دند؛ به طوری که اختیار مرگ و زندگیشان در
دست مالک بود .روزانه بین  150تا  200ضربه شالق سهمیهشان
بود .داغکردن بردهها با آهن داغ ،سوزاندن مستقیم آنها با آتش،
انداختن آنها درون دیگ آب جوش و ...سرنوشت محتوم دیگری
بود که انتظارش�ان را میکش�ید .لینچکردن س�یاهان ،ابتکار
دیگری بود که توس�ط گروهی از دانش�مندان آمریکایی ابداع
شد! در این شیوه از بردهنوازی ،اگر سیاهپوستی ادعای برابری
#سفید با #سیاه را داش�ت به صورت غیرمنتظرهای دستگیر،
سپس سرتاپایش آغشته به قیر و س�وزانده میشد .گاهی این
کار بیرحمانه به صورت گروهی اتفاق میافتاد .در س�ال 1866
تعدادی از سفیدپوستان به محلهی سکونت سیاهپوستان حمله
بردند و با به آتش کشیدن نود خانه و چهار کلیسا ،چهل و هشت
سیاهپوس�ت را درون خانه لینچ کردند و پنج زن را مورد تجاوز
قرار دادند .بعدها اگرچه قانون بردهداری ملغی شد ،اما این نگاه
نژادپرستانه ازبیننرفتوسیاهانشهرونددرجه دووسه عنوان
گرفتند.همیننگاهباعثشدهامروزهتعدادزندانیانسیاهپوست
شش برابر زندانیان سفیدپوست باشد .در هر شبانهروز به صورت
میانگین 28سیاهپوست آمریکایی به ضرب گلوله کشته شوند.
صدها رزومهای که به کارفرمایان ارس�ال میش�ود ،با توجه به
رنگ پوس�ت از هم جدا و کمتر از  50درصد نامهایی که مربوط
به سیاهپوس�تان است ،فراخوانده میش�وند .سیاهپوستان در
زمان خرید خودرو  700دالر بیش�تر از سفیدپوستان پرداخت
میکنند و خودروی رانندگان سیاهپوست ،دوبرابر بیشتر توسط
پلیس متوقف میشود .خانههای برای فروش  17درصد کمتر به
سیاهپوستان نشان داده میشود و قانونگذاران سفیدپوست
در هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه ،عموما به افرادی که
نام سیاهپوستان را دارند پاس�خ ندهند .اینها تنها گوشهای از
رنجنامهی سیاهانی است که استخوانهایشان زیر بار سنگین
تبعیضنژادی در حال خردش�دن اس�ت .حتی ذرهای ناچیز از
هویت نظامی است که بر پایهی کفر ،ظلم ،غارت ،وحشیگری و
تجاوز شکل گرفته است.
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