ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ در ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ
راﻧﺪا ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح
درآﻣﺪ :آﯾﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ »ﻃﺒﯿﻌﯽ« اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ را از ذﻫﻦ زدود؟ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ؟*

در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتام درﺑﺎرهی اﺳﻼمﻫﺮاﺳﯽ ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ،و ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﺎرﻫﺎ آﺷﮑﺎرا ﺑﺎ ﻣﯿﺮاث ﮔﺮانﺑﺎرِ
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و رواﯾﺖﻫﺎی ر ﯾﺸﻪدار اﺳﻼمﻫﺮاﺳﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪم.
ﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ و ﻧﺴﻞ ،و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتام ،ﺑﺎ اﻓﺮاد ا ﮐﺜﺮ ًا اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ -اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾ ِ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﯿﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯽ ﺑﺮدم ﮐﻪ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ »ﺑﻮﻣﯽ«،
»ﻣﺴﻠﻤﺎن«» ،ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ« ،و »ﺗﯿﺮه و ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ« ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺎﻓﺬی دال ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای از اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و
ادﻋﺎﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻧﺪ» :ارزشﻫﺎ«ی ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ،زنﺳﺘﯿﺰی ،ﺑﯽﺧﺮدی ،ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ،دﯾﮕﺮﺑﻮدﮔﯽ،
و اﻣﺜﺎل اﯾﻦﻫﺎ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی دﻻﻟﺖﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ و در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻼ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﺎﻣ ً
ﺷﮕﻔﺖآور ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺨﺶ ز ﯾﺎدی از ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪم .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی آزارﻧﺪهﺗ ِﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺎﺋﻮﻟﯿﻦ ﻫﺎﻧﺴﻮن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ داﺷﺖ؛ ﺣﻤﻼت
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪای را ﮐﻪ او ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﻔﺴﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ،و ﻣﺎ را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی وی ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﯿﻢ ،و اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽاش را در ردﯾﻒ »ﻧﺒﺮد
ﻋﻘﺎﯾﺪ« ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آوردﻧﺪ .ﻧﻔﺮتﭘﺮاﮐﻨﯽ )درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،و ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ
»ﺳﮓﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎ ﮐﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﺟﺎزهی ﺣﻀﻮر در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﺪارﻧﺪ«( ﺑﻪ واژﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ روزﻣﺮهی ﻣﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ادﻋﺎی »ﻣﻌﻘﻮل« ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتام ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهام اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ »ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﺮﺷﺖ
ﺑﺸﺮ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺟﺰ و ﻣﮑﺮری ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪی راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری
از ﭼﭗﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﭗوﮔﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی دﯾﮕﺮی – ﯾﮏ ﻣﺮد ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻫﻢ در
ﮐﺎر رﺳﺎﻧﻪای داﺷﺖ – ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﺖ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ »ﺗﺮس آدمﻫﺎ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻼ در ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ«.
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ« ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .و ﺣﮑﻢ داد ﮐﻪ »ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﻋﻤ ً

ﯽ
ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎﻻت اﯾﻦ ادﻋﺎی راﯾﺞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی ازﻟﯽ و ﻏﺮﯾﺰی ﮐﻪ ذاﺗ ِ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ را از ﻣﺤﺘﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺗﻬﯽ ﮐﺮده و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ را ﻧﺪﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ
ﻃﺮد ﻧﮋادی ،ﺗﻔﮑﺮ ﻧﮋادی ،و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﮋادی ﺗﺪاوم ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﮋادی و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی اﺳﺘﯿﻼﯾﯽ ﺑﻪ روالﻫﺎی راﯾﺞ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت در
زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه راه ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ا ﮔﺮ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ در »ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺸﺮ« ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ رﻓﺘﺎری ا ﮐﺘﺴﺎﺑﯽ و آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ و روالﻫﺎﯾﯽ ﻧﺸﺌﺖﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرتِ
ﻧﻬﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ،
آنﮔﺎه آﯾﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای درک اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ،ﻣﻬﻢﺗﺮ از
اﯾﻦ ،ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در زﯾﺮ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ در ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ رﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪام ،وﻗﺘﯽ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﯿﻨﺎ را
دﯾﺪ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازم .اﯾﺪهی اﯾﻦ رﻣﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦام آﻣﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽام در راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽ
ﺿﺪﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ذﻫﻦام ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﺐ ،در واﻗﻊ دو ﺷﺨﺼﯿﺖ .ﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﺟﻮان
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی اﻓﻐﺎن ﺑﻮد .ﯾﮏ »ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ آﻣﺪه« ،از ﻫﻤﺎن آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﺑﯽﻋﺎﻃﻔﻪ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯽرﺣﻢِ ﻣﺎ از
آنﻫﺎ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و آنﻫﺎ را ﺑﺪﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .روﺷﻦ ،راﺳﺦ ،ﺑﺎﺷﻬﺎﻣﺖ ،داغدار ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ از ذﻫﻦام ﻧﻤﯽرﻓﺖ .اﺳﻢاش را
ﻣﯿﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪن ،و ﺑﺰرگ ﺷﺪن در ﻏﺮب ﺳﯿﺪﻧﯽ ،ﺑﺮای اﯾﻦ
دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن وﻗﺖ او را در ﻣﺪرﺳﻪای ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻤﺎل
ﺳﯿﺪﻧﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم.
ﺷﺨﺼﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ذﻫﻦام ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺴﺮی ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻟﯿﺒﺮال،
و ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽاش ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺿﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت  /اﺳﻼم  /ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن  /ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ارزشﻫﺎی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ« ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ از ﻣﺮدم درﺑﺎرهی ﻫﺮاسﺷﺎن از »ﻏﺮق ﺷﺪن در ﺳﯿﻞ ﻗﺎﯾﻖﻫﺎ«» ،اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ« ،و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﺑﺮﺧﻮرد
ﺗﻤﺪنﻫﺎ« ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮدم ،ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮدم ﺑﺪاﻧﻢ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﺮدن در ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻫﺮاس
ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮده ﭼﻪ ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﯽ دارد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ را از ذﻫﻦ زدود؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺎﻣﺖ را ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺗﺎن را ز ﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮﯾﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻞ رواﯾﺖﻫﺎی
ﻏﻮﻏﺎﺳﺎﻻراﻧﻪای را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺮور اوﺿﺎع روز ،ﮔﭗوﮔﻔﺖﻫﺎی
دور ﻣﯿﺰ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،و ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮات در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎ ﺳﺮاز ﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ
داﺳﺘﺎﻧﯽ درﺑﺎرهی ﻣﯿﻨﺎ و ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ.

ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪی او ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزات و ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی ﺧﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻗﺪرت ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻀﻤﻦ روﯾﺎروﯾﯽ وی ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات و ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و اﻓﺸﺎی اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺎراﺗﯽ را ﺑﻪ دوش او ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده و آﺳﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ رواج
دارﻧﺪ .ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺑﯽﺗﻌﺎرف ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﮐﻪ او را از ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽاش »ﻧﺠﺎت« دﻫﺪ؛ ﻣﯿﻨﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺑﻪ »روﺷﻦﺑﯿﻨﯽ« ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ او ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد.
ﻣﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺪم اول ﺑﺮای ﺗﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺧﻮدت ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯽ«.
اﺛﺮﮔﺬاری ﻣﺎدی ،رواﻧﯽ ،و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺎﯾﮑﻞ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﺷﺎن ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﯿﻨﺎ ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮدم ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺎن و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﻤﯿﻘ ًﺎ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد
اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ا ﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ درﺑﺎرهی ﻧﮋاد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ
ی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻬﺪهی اﻓﺮاد آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر دﺷﻮار ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﮋاد ِ
اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ .وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻌﺎرف را ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﺮﺷﺖ ،رﻓﺘﺎر ،و ﻧﮕﺮش
ﺑﺸﺮی اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از درک اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻔﻊ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .اﻣﯿﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ ،آن ﭘﺴﺮ ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﻪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
راهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻓﻮاﯾﺪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ.
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راﻧﺪا ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ،و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺳﺎﻟﻪی دﮐﺘﺮای ﺧﻮد

را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺳﻼمﻫﺮاﺳﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮدان اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪی او اﺳﺖ:
Randa Abdel-Fattah, ‘Racism Is Not Human Nature,’ Guardian, 13 July 2016.

