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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                    حکيم نعيم :ليکوال  ٠١-٠٢-٢٠١١  ني
 

  سفيد گرايی و سفيد نما گری
  

ً  که قبول شده درک معمول وبر خالِف  که تنها رنگ آنانی ،ت سفيد داشتن نماد سفيد بودن است رنگ پوس ظاهرا
 تی بيچارگان بيماری که با نژاد پرستی  ابزاری ح  . نخواهند شد نيستند و سفيد "سفيد"  هر گز، است شان سفيدپوست

 . گفته نمی شوند "سفيد" هم  روان هستند،   و در عقب آنگال مرکل، سارا پلين و ديگر تاجران تعبيض،دنه اافسون شد
سفيد گرايی .  و ثروت قدرت مقام امتيازی دست يابی بههمسفيد بودن در اصل به معنی سفيد شدن است و سفيد شدن 

 حصر  وسفيد گرايی حد. صورت می گيرد  به هر روش ممکنتوسلراهکار عملی ايديالوژی سفيد شدن است که با 
 ميکانيزم اصلی.  شده آن می باشد" قانونمند "ربزا، بی رحمی، تزوير، جنگ و خشونت انمی شناسد و زور گويی

 پيچيده و  جهالت  اينتوجه شود که.   تشکيل می دهد"معاصر" سفيد گرايی را  يک جهالت پيچيده  و پخش و گسترش
 تحريف، تخريب و مجهول سازی حقيقتی بی دانشی نيست، بلکه نفع وگسترش جهل  با  ایبه معنمعاصر به هيچ وجه 

  .  که به شکل گسترده قبول شده باشد، می باشد
 که در بسياری موارد با   است سفيد نما گری،"مدنی "ۀ جهالت قبول شدتقليد، توجيه، پيروی و قبول بی قيد و شرط  

،  استفاده از هر ابزار ممکن با پيروی از روِشايان يد نما گر سف.مراه می باشدد شدن  ه و رويا های سفي لع و حرص
تبانی و تعامل با شگرد استفاده می کنند، بقاِء  شان را در های حرفوی خيلی ها مضحکانه از اين" سفيد "بر عکِسکه 

مانی يکی از کليدی ترين و ارطغرل اوزکوک، که ز.  ساختار قدرت می دانند و حاضر هستند هر روز جامه بدل کنند
" يريتغ"می خواند، زير نام " سفيدک رت"تاثير گذار ترين مهره های قدرت جهانی در ترکيه بود و با افتخار خودش را 

ای اوزکوک که زمانی مارکسيست   آق .جامعه می داند" واقعيت های"، پيروی از زور را بر خاسته از "اصالح"و 
تمام ی  هم مليگرا٩٠، و در دهه شد" بازار آزاد"طرفداران سرسخت ر ترکيه يکی از  د١٩٨٠ و بعد از کودتای بود
  بر ضد دولت از کودتای خاموش نظاميان بعد،١٩٩٧در سال . ه به شدت بر عليه کردها شعار می دادک عيار

 برخوردار یارمهره های قابل اعتماد نظاميان تبديل شد و از صالحيت های بسياز اربکان، آقای اوزکوک به يکی 
 ، می و محافظه کارانه داردجالب است که بعد از پيروزی حزب عدالت و توسعه در ترکيه که گرايش های اسال. بود
  .  پاريس و نيويارک که هر چند بار در يک ماه سفر می کرد، به مکه و مدينه بود آقای اوزکوک به عوض  مهمسفر
 و "ک سفيدرت" اين آقا يکی از نخستين ابداع کننده گان مفهوم  زکوک را بخاطری اينجا نوشتم که آقای اومثال

دوغان  (ۀآقای اوزکوک که در هرم قدرت بزرگترين گروپ رسان.   در ترکيه استگسترش ديسکورس سفيد نما گری
 گفتمانبه طور مثال .   کنددر ترکيه نقش خوبی را بازی" مدرن"در گسترش جهل ، توانسته بود قرار داشت) ميديا

 مانع نفوذ و اسرائيل دولت  قدرت حاکم در امريکا و ترکيه با و دوستی"رابطه ستراتيژيک"کامًال فريبنده را که گويا 
تباطات پيدا و ار  که ميديای  آقای اوزکوک  توسطمی شود،  )ايران، يونان و سوريه(اشغال ترکيه توسط همسايگانش 

 اين گونه لفاظی ها امروز در افغانستان. تبليغ و ترويج می شدغول های رسانه يی قدرت داشت و دارد، پنهان با 
پيشنهاد غافلگير . "  صبح٨  در  به اين نوشتهرجوع شود (. تکرار می شود"زيرکانه "توسط قشر وابسته به قدرت

در حضور قدرت حاکم خارجی  دليل و يا داليل  )١٣٨٩ جدی ١٦" .کننده ايجاد پايگاه دايمی امريکا در افغانستان
تفاده از گسترش  تعريف ناشده، با اس تاريک وتوجيه و مشروعيت دهی يک عمل. افغانستان  تمامًا مشکوک است

  ۀ و مداخل  نفوذفراموش نشود که.  ابزاری استعمار محور است ترويج جهالت ترفند خوبی برای،ترس از همسايه ها
در خواهد بود که " جامعه جهانی "ده است؛ و اين هم پذيرفته ش  افغانستان از طرف  قدرت حاکم جهانیرکستان دپا

  .د فروختسالح خواه تمامی طرف های درگير به، توسط همسايه گانصورت جنگ و يا اشغال افغانستان
 فکر و  .  و از باال شکل  می گيرد نقد و تجليل مشخص است یسوژه .  تنظيم شده است قبًال صحنۀسفيد نما گریدر 

.   هر چند سفيد نما گرايان گمان می کنند که فکر می کنند؛ توليد می شود های معين قدرتگفتمانانديشه هم در قالب 
 صورت  می گيرد  و با استفاده از جهل معمول،  های از قبل تهيه شدهگفتمان   چوکات  در اکثراً  همامروز نقد ايران 

 و ان بقاءزمامداران رژيم اير.  شيده نيستبدون شک ماهيت رژيم ايران به هيچ کس پو .  يک لو کس ارزان استو
.   خون و کشتار  دريغ نمی کنند  در منطقه می بينند و در اين راستا از هيچ تشنج شان را در بحران، مداخله ومنافع

  ايديالوژی و مرجع، عاريتیهایعکس العمل  تقليدی و یفقط، آن چه را که دولت ايران انجام می دهد، پژواک ها
ه شکل پيروی گرايانه چه ب تعامل با قدرت، از زمان استعمار تاکنون.  تازه هم نيستلهاين يک مسئ.  استاصلی قدرت

 ستيزه گرايانه آن، در قالب ميتود های مشخص قدرت که در نهايت به نفع قدرت حاکم ختم شود، صورت می  همو چه
شما می توانيد . ه نيستوری توطيئ کدام تحه روی قبول و ياطر به هيچ وجث اينجا بايد نوشته شود که بح.گيرد

 را سلطان عبدالحميد اين مطلب. ست، ولی قاعدِه بازی تنظيم شده اصادقانه در جهت مخالف قدرت قرار داشته باشيد



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

يک سندی که در آرشيف عثمانی در .   ميالدی، به خوبی بيان کرده است١٩دوم پادشاه عثمانی در اواخر قرن 
ی  ئروپاروسيه، انگليس و ديگر قدرت های ا" بدالحميد دوم گفته است که  ع که نشان می دهداستانبول موجود است،

اين به اين .   شددر صدد تجزيه و از بين بردن عثمانی و جهان اسالم هستند و به اين هدف شان هم پيروز خواهند
  ، بلکه کنند و مخالفت نشان بدهند خود دفاع از جهان اسالم نمی توانندانر زمام دامعنی نيست که دولت عثمانی و
  آنرا ذهناً  عملی بودن و عه و مبارزه را از دشمن می آموزند و منطق مداف که طروقبخاطری محکوم به شکست اند

  ) ٨٢٦٢٥٧٧٣: ز، اوراق اساسی، نمبريلد ي:آرشيف عثمانی در استانبول" (پذيرفته اند
.    حاکم در غرب با استدالل و منطق مشابه صورت می گيردامروز هم  حتی جدال تبليغاتی بين ايران و قدرت

 حتی.  فاکس نيوز ندارد جهل آفرينی وبیهيچ فرقی از عوام فري" کيهان"و يا " جمهوری اسالمی"پروپاگند دولتی 
" نجوا " قند و فند  توسطنوبرسانه های که در کشور های جهان ج  می توان دررا  گونه منطِق عاميانهاز اين   نمونِه

ً  و بع، می کنند" طلوع ""دوست"  نظاميان کشور های  همها و يا يا همان فاکس نيوز  می  هم به نيوز کرپ، دا
 جدی ٢٧" .ديپلوماسی گربه سان ايران. " صبح ٨ روزنامه  دررجوع شود به دو نوشته(.  مشاهده کرد،پيوندند
   ) .١٣٨٩ب  عقر٩ "!از فروش ارگ رياست جمهوری ما را چی باک" و .١٣٨٩

 هيچ تفاوتی با سفيد نما گری  در کل معمول،ۀ  نقد ساختار قدرت در بستر جهالت پيچيدبا تکيه به آن چه که نوشته شد،
 دموکراسی . دو روی متفاوت يک سکه اندو يا به عباره ديگر، غرب گرايی عاميانه و غرب ستيزی جاهالنه . ندارد

 نفی توهين و   و يا   ابسته با بازار آزاد"کراسی ابزاریدمو " تن های هيجانی به ولی دل بسمعصوم است،
 که ريشه در راهکار های مانوری را  باقی ماندن و سفيد شدنفيدس ، بدون شک .است دموکراسی هردو تباهی آور

تحد م"ين العابدين بن علی که ديروز  ز برای حفظ  حالت موجود،بنابرين،.  می طلبدفرهنگ و منطق استعمار دارد،
خوانده می شد، يک شبه ديکتاتور می شود؛ و برای گروگان گرفتِن انقالب مردم " سکوالر دموکرات" و" قدرتمند

رزه در مقابل تاريخ بشريت مملو از مبا فقط،.   تمهيدانه تالش می شودمصر  و به قدرت رساندن عمر سليمان
   . موفقيت خواهد بودشرط  خستين ن طبعاً  عقالنيت و همگانيت.معموليت گرايی و زور گويی است

  
  پايان

  
 

  


