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  يا آپارتايد؟ 1حقوق شهروندي
  

  سپيليارضا : برگردانـ  2بار ين بالي اتي
  

» ي مهـاجرت  مسـاله «مـديريت اقتـدارگراي    ها براي بـرهم زدن  تالش  هاي سياسي كه روياروي براي درك پيچيدگي
كـه  (هـاي جمعـي    و هـم گفتمـان  ) هـاي اجرايـي   بـه ويـژه روش  (هـاي جمعـي    وجود دارد، نياز داريم تا هم روش

ها  را مورد توجه قرار دهيم و آن) رسد آوري مي شان در طول زمان به مدارهاي كوتاه ايدئولوژيكي شگفت هاي نوسان
ايم كه  يي متمركز كرده گرايانه هاي سركوب ها و گفتمان بنا به داليلي توجه خود را بر روش .را با يكديگر مقايسه كنيم

ها را در قلب شـهروندي   اين داليل با شناخت عواملي كه اين اخراج. در پي موجه نشان دادن اخراج مهاجران هستند
  .شوند دهند، روشن مي نادرست شرح مي

ها در موقعيت شخصي و شرايط كار و  نظر از تفاوت در فرانسه، صرف شدني نيست كه وضعيت مهاجران پذيرفته
با اين وجود، جدل طوالني و اغلب . ها را در خود دارد كاسته شود يا اخراج تمام جنبهج فروتواند به اخرا اقامت، مي

شان كـامال   ش اقامتشوند يا كمابي گرداندهشان بازأهاي غيرقانوني به كشورهاي مبد كه آيا خارجي گير بر سر اين چشم
  :اين مزيت را داشت كه سه عامل حياتي را روشن كرد 3قانوني شود

شـود   گرايانه و تحقيرآميز ـ كه هرجا دولت گمان كند اقتدارش از سوي كساني تهديد مـي   هاي سركوب ـ روش1
ي  سـيماي مريـيِ مجموعـه   روايي آزادانه دارند ـ   يافته، حكم كه حضورشان در فرانسه برابر است با بزهكاري سازمان

هـاي   دهنـد، مـتن   هاي قـانوني مـا شـكل مـي     شده در متن ها را در تناقض با حقوق بنيادينِ نوشته يي از روش گسترده
  .ها هستند تابع آن» مهاجر«هاي  يي كه تمام خارجي قانوني
ر محتواي ايـن  ، هيچ تاثير قابل ذكري ب»راست«و » چپ«هاي  ـ توالي در دست گرفتن قدرت از سوي حكومت2

يي رقابت بـر سـر مـواردي چـون      گونه ماند و حتا تبديل به موضوعِ نخورده مي ها ندارد كه جوهرشان دست سياست



  2 / شهروندي يا آپارتايد؟حقوق  

بـر اسـاس آن تصـميم گرفـت      Jospinآن روشـي كـه دولـت ژوسـپن     . شود مبارزه با ناامني و دفاع از منافع ملي مي
هاي  ، يكي از بسيج4دهد و در دولت پيشيندستور كارش قرارو دبره را در  Pasquaضرورت، همان قوانين پاسكوآ  به

اش قول لغـو آن را داد، در ايـن    جا كه خود ژوسپن در كارزار انتخاباتي عليه آن صورت گرفت تا آن» ها چپ«عظيم 
) رت هيرشـمن به تعبير آلب(» هاي لفاظانه واكنش«اين امر از آن زمان با انبوهي از . ويژه گويا و افشاگرانه است زمينه به

هايي كـه   نظامي. اش انجاميد»بشر  ادعاهاي انتزاعي حقوق«و ) »يي استوره«يا (» اخالقي«رو شد و به بدنامي چپ  روبه
هـا ـ    شان ـ به عنوان بخشي ضروري از اعتبـار آن   مداران به تعهدهاي بندي سياست هاي گذشته به پاي در پرتو تجربه

  .شتندترديد داشتند، در اين بدنامي نقش دا
كند و ترجمـان   ها را در فرانسه مطرح مي گرايانه به صورتي كه جايگاه اجتماعي خارجي ـ دوام ديدگاه سركوب3
كند، بـا   عمل مي» خانگي هم«ي توافق احزاب چپ و راست در دوران  ي سياسي است و به مثابه زمينه گراييِ طبقه هم

ي تهديد وارده بر دولت جمهوري سـازمان يافتـه و از    ون انديشهاين گفتمان پيرام. است مند شده گفتماني ويژه قانون
مـذهبي و فرهنگـي و سـرانجام    » كمونيتاريـانيزم «، »تبـه كـار  «ي مهـاجران   ، شـبكه »سازي جهاني«نيروهاي اقتصادي 

  .دهند فريب مي» پساملي«آيد كه خود را با ايدئولوژي  يي برمي هاي نادولتي وطن و سازمان فكران جهان روشن
ـ  گير وزير ليونل ژوسپن با چرخش چشم ترديد زماني اين گفتمان به سرانجام رسيد كه نخست بي  ،دادهـا  روي ناي

كرد تا با در دستور گذاشتن آن،  ، تالش مي1998مهاجران غيرقانوني در تابستان » جمع سومِ«منتجه از اعتصاب غذاي 
» نمانوِمندي ش قانون«ميان دو حد افراطي نشان دهد و تصميم گرفت تا سهم سياسي » حد وسطي«اش را  هاي انتخاب

كاسه  يك حكمراني قانونيي كه زير نام  ر دولت ارتقا دهد، منازعهرا به سطح احترام به قانون يا تعارض با آن و اقتدا
طور عام با تمام تهديدهاي وارده بر خودمختاري  پديد آمد كه به» دفاع از جمهوري«شد ـ از آن به بعد، پيوندي با   مي

يـر   ان پـي ژ(و هـم در چـپ   ) شـارل پاسـكوآ  (به مبارزه برخاست و هـم در راسـت   » عوامل بيگانه«ملي از بيرون و 
رشد يافت) نمانوِش.  

ي رشد آن نه تنها  مشاهده. نامم خواهي ملي مي ها چيزي است كه آن را جمهوري ها و گفتمان اين پيچيدگي روش
ونقـل عمـومي يـا     يي چون آموزگاران، كارگران حمـل  هاي اشتراكي تر، در ميان گروه در محافل سياسي ـ ادبي يا مهم 

گويان احزاب چـپ   اند، بلكه در نگرش سخن تخريب جامعه و بحران خدمات شهري ي پليس كه تابع نيروي پديده
» موضوع پوشش اسالمي«در زمان  1989همان ليونل ژوسپني كه در مقام وزير آموزش ملي در سال . نيز آشكار است

ن را بـه شـور   ، آموزگـارا »خواهانـه  سكوالريسم جمهوري«مديريت فروخواباندن تمهيدي را داشت كه به نام دفاع از 
كـرد،   گونه اقدامي در جهت اخراج زنان جوان يا تبعيض مذهبي را رد مـي ها را بسيج كرد و در اين راه هر آورد و آن
  .است مشي مهاجرت مربوط است، به اين اردوگاه پيوسته جا كه به خط ظاهرا تا آن

يكـي از ايـن   . شـود  ستقيما احساس ميخواهي ملي م ثير جمهورياها ت توان به قلمروهايي اشاره كرد كه در آن مي
ايـن  . اسـت  برقرار شـده  خطر مضاعفها ـ روش   رغم رشد اعتراض قلمروها، كاركرد عدالت در جايي است كه ـ به 

هاي كيفري بـراي افـراد بـا مليـت      روش شامل اقداماتي براي اخراج يا ممنوعيت ورود به خاك فرانسه تا محكوميت
گونـه  بلـد بـه هر   يعني، افزودن حكم نفـي (باشد  نوادگي كه ممكن است وجود داشتهرغم پيوندهاي خا بيگانه است به
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ويژه افشاگر آن روشي است كه حقـوق بنيـادين ـ كـه گـويي       خطر مضاعف به). جرم كيفري مربوط به يك خارجي
خطـر مضـاعف،    .5اسـت  انداز قانون و نظم تنظيم كرده اند ـ را به مثابه كاركرد عضويت ملي در چشم  »انتقال ناپذير«

بينـيم كـه در    مـي . ي محروميت از حقوق مدني وراي برخورداري از حقوق شخصـي دارد  شونده  ماسبق به تاثير عطف
هاي صنعتي  رشد، در مفهوم حقوق بشر دمكراسي كم، هر چند روبه مورد حقوق اجتماعي كه در پنجاه سال گذشته كم

  .شود، نيز همين مشكل وجود دارد نهادينه مي
شـده از سـوي بوروكراسـي كامـل شـود،       هاي نژادپرسـتي نهادينـه   گر بايد با توصيف كامل شكل ثال روشناين م
كنند تـا از   همين كه تالش مي) »جنوب«از » روياني سبزه«خاص، هاي  تر، خارجي يا درست(ها  كه خارجي نژادپرستي
. گيرنـد  هستند، در معرض آن قـرار مـي   رود كه خواستار نسبت دادن آن حق به خود مند شوند يا گمان مي حقي بهره

هاي كار اجباري و  ها هستند كه يادآور اردوگاه هاي هويتي پليس و بازداشت ها متحمل رفتارهاي نژادي در بازرسي آن
مـدارك بـراي   «اند ـ امـا حتـا وقتـي      شده آور كه اكنون كامال شناخته هاي شرم در اين واقعيت. 6اخراج از كشور است

اش بـه ديـد    شود ـ گرايش ژرف دولت و نزديكـان   ها انكار مي شود، سرسختانه از سوي آن تي رو ميگويان دول سخن
دو پيچيدگي ايدئولوژيك و هيجاني ديگـر  : ست زده به اقتدار براي توصيف كامل آن نارسا مشغولي جنون دل. آيد مي
  .دارد

اش بـه زيـان افـرادي كـه عمـال       ظـاهرات مي، بر محور خودمختاري دولت استوار است، كه به ظاهر با تمام تيكُ
اش تضمين زيادي نـدارد و در سـطح كـالن     چند كه پايداري، هر)افراط در قدرتيعني، . (رود اند به كار مي دفاع بي
ها دولت ـ ملت به خودي خود ديگر امروزه   مشي اقتصادي، امنيت جمعي و فناوري اطالعات ـ كه بر اساس آن  خط

شده، به ظهور  ناميده» ناتواني قدرت بالغه«چه جاي ديگر نشانگان  آن. ا دچار آشفتگي استهيچ قدرتي ندارد ـ آشكار
آميـز از سـوي برخـي     هـاي تبعـيض   روش» درخواسـت «چنين  ها از سوي كارگران دولتي و هم افزايش آزار خارجي
ـ كه دولت بر مبناي آن قدرت فرضي  : زند كند كه تناقض ميان دو امر به سردرگمي آن دامن مي شهروندان داللت مي

ي غيرصنعتي شـدن و   ي ناتواني دولت در تسلط بر پديده ي روزمره كند ـ و مضحكه  شان را وابسته به خود مي هستي
ابراين بـراي بازسـازي موهـوم، و    بنـ . بخشـد  به آن شتاب مـي » سازي جهاني«ي سرمايه كه  هاي سوداگرانه جايي جابه
هاي جمعي بسـيار   كند كه براي تكامل نگرش رشد مي شده نهادينهيي نژادپرستي  يي خودمختاري، گونه واقع استورهدر

نيرويي را نماينـدگي  ) ي كم با هزينه(دولت . 7هاي انكار ديگران است ها يا ايدئولوژي سازتر از نظام تبعيض سرنوشت
  .بخشد ينان دوباره مياطماند،  زمان به كساني كه به ضعف آن واقف كند داراي آن است و هم كند كه ادعا مي مي

. يـي بـراي بيگانگـان قايـل اسـت      چنـان بـدنامي ويـژه    گرايـي هـم   كـه ملـي  هنوز هيچ مشـكلي حـل نشـده چرا   
اش  بديهي كه بر اساس آن، منزلت شهروندي بايد داراي حقوقي باشـد كـه غيرشـهروندان داراي   » خواهي جمهوري«

شـهروندان ملـي   : رسد ناپذير به نظر مي د، توجيهي كه كتمانكن گزيني توجيه مي يي جاي نيستند، اين منزلت را با گونه
هـاي   نشـانه «اغلـب بـه نـام    (هاي تكراري وفاداري  تر و ناپايدارتر بوده و به جلوه ها كم اگر ببينند كه حقوق خارجي

م يـي كمونيتاريـانيز   نتيجـه پيشـرفت گونـه   در. شوند كه واقعا حقوقي دارنـد  مشروط است، متقاعد مي) »همانند شدن
ايـن كمونيتاريـانيزم همگـاني،    . كنيم كه متفرعنانه ادعا دارد مظهر جهان است انتزاعي متمركز در دولت را مشاهده مي
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هـاي واقعـي يـا موهـوم كـه       هاي رقيب يا تمـايزگرايي  كند آن هم با دفع خطر كمونيتاريانيزم پياپي خود را تثبيت مي
مي هر خارجي ئنها يك الگوي همانندي ملي است و باعث بدنامي داناپذيري جوامع معاصر به ت ي تقليل دهنده بازتاب

ي ميـان   شـده  تعادل مهم و نهادينه. شود كه حاضر نيست به دليل حضورش در خاك ملي تن به هر سازشي بدهد مي
هـاي   توسـط دولـت  ) دهـد  را به دست مي» خودمختاري همگاني«ي  كه در فحواي خود، انديشه( مليتو  شهروندي
يـي كـه آزادي و    مليت ديگر به مثابه شـكل تـاريخي  : شود كار مي به هاي داللت دمكراتيك خود دست ه رگهمدرن علي

عياري كـه بايـد بازتـاب     ي تمام ها در سرشت شهروندي، جامعه كند وجود ندارد بلكه اين برابري جمعي را ميسر مي
  .آيند تمام جوامع ديگر باشد، پديد مي

هاي صـريح   كه اسم رمز راست افراطي يا سازمان» برتري ملي«يم مشابه مفهوم ا روي روبهجا با چيزي  آيا در اين
مرز بـاور  وي حد كه تعبيرهاي زباني بازگوكنندهانسه است؟ بايد دورانديش بود چراي ملي در فر فاشيستي مانند جبهه

  .مان وابسته به آن است هاي سياسي ي آزادي عمومي با آن چيزي است كه آينده
ها  هاي داراي شرايط غيرقانوني تا آن آيد اين است كه مهاجران، كه از خارجي ميبر 8»برتري ملي«چه از  روز آنام

هـاي بهداشـتي،    كـاري، مراقبـت   ي بـي  چون بيمه(ي اجتماعي  اند، از حقوق پايه اند نيز جزوشان كه واقعا غيرقانوني
گنجايش پـذيرش  «يا » ي تحمل آستانه«هاي  و به بهانه اند محروم) ي مسكن و تحصيالت حقوق خانوادگي، حق تهيه

اش ـ تثبيـت شـده، اخـراج      ــ نـژاد بـه مفهـوم امـروزين     » ي فرهنگي فاصله«كه مستبدانه و بر اساس معيار » و ادغام
 هاي اصالح كه در زمان جدل ا چنين گفتماني كنار بيايد، چنانراحتي ب تواند به خواه نمي گرايي جمهوري ملي. شوند مي

كه شـهروندي فرانسـه گنجـايش زيـادي بـراي ادغـام        خواهان مبني بر اين قانون مليت يا پافشاري بسياري جمهوري
خواهي كه با فرآينـد همگـون    اما با توجه به روش تقديس مليت از جانب جمهوري. ايم مهاجران در خود دارد، ديده

شـده و تنـوع    شـناخته ) »خواهانـه  جمهـوري  سـاالري  نخبه«(شدن با فرهنگ سياسي مسلط و سرشناسان روشنفكري 
توان گفت اين اسـت   ترين چيزي كه مي دهد، كم فريبانه نسبت مي هاي موجود در فرانسه را به پوپوليسم مردم فرهنگ

اش را بـه معيارهـاي اخـراج و     خواهي مقاومت چنداني در برابر كساني كه معيارهاي شمول و همانندي كه جمهوري
پوشـش  «(» مراقبت اجتماعي جهاني«ي  به همين دليل است كه ما به پروژه. است د، صورت ندادهكنن تصفيه وارونه مي
تعيين اولويت ميان اتباع و غيراتباع اصرار داريم، چيزي كه به همكاري كـارگزاران   رازبه عنوان اب 9)»بهداشتي جهاني

   .نياز دارد... هاي تامين اجتماعي و ي مدني شاغل در بايگاني ثبت اسناد، نظام آموزش ملي، نمايندگي جامعه
  
  
  نوشت پي

  
1.  droit  de  citéي امروز، كنايه از قابليـت   در فرانسه. ، حق ورود و اقامت در دولت شهرهاي كالسيك يا قرون وسطايي

به » حقوق شهروندي«در اين مقاله به طور تلويحي به معني . پذيرش يك انديشه يا بيان در رشته يا گفتمان ويژه است
همانند بـراي   ي فرانسه سرانجام قابليت پذيرش حقوق شهرونديِ ار رفته است و منظور از آن اين است كه آيا جامعهك

  .يي آپارتايد گرايش دارد ا دارد يا به گونهرمهاجران 
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2.  Étienne  Balibar ،)1942( ه ي علـوم انسـاني در دانشـگا    و اسـتاد برجسـته   10، استاد ممتاز فلسفه در دانشگاه پاريس
لـويي آلتوسـر،   و ديگـري همـراه    نژاد، ملت، طبقـه ل والرشتاين، ئامانوآثار پيشين او يكي همراه . كاليفرنيا، ايروين
ترين و  او را از مهم. است ي ماركس فلسفهو  اسپينوزا و سياست هاي چنين مولف كتاب او هم. است خوانش كاپيتال

رو،  ي پـيش  مقاله. اند به اين سو دانسته 1960ي  مريكا از دههمندان فلسفي و سياسي در اروپا و آ هتاثيرگذارترين انديش
  .Nous, Citoyens d’ Europeبرگردان بخشي از آخرين كتاب اوست به نام 

وِنمان تا اجـراي قـانون    1993در سال  Debré دبرهتوسط  شده يافته از قانون طرح بسط  .3 شـ Chevénement » ي  دربـاره
يـي چـون اخـراج در مـورد      هـاي اجرايـي سرسـختانه    بـا روش  1998در پـاييز  » ها در فرانسه ورود و اقامت خارجي

هـايي در فرانسـه و آفريقـا     برنـار در پـاريس، و شـهرهاي ديگـر كـه واكـنش       سـن  آزهاي غذا در سنت آمبرو اعتصاب
  .برانگيخت

  .ميالدي است 1999تاريخ نگارش مقاله، سال   .4
  .هاي فراواني در دادگاه اروپايي حقوق بشر شده است خواهي اين روش موجب فرجام  .5
دهد كه تا چه حد تخلف پليس از  نشان مي... موضوع مهاجران غيرقانوني«: نوشت) 1997( سامي نعيراز آن زماني كه   .6

  .است هيچ چيزي عوض نشده» قانون در اين زمينه، عادي است
اش را بـر گسـترش خشـونت     هـاي  تالش...) اشرار و(» ها افراطي«ي ملي، جدا از شماري  جبهه قابل مالحظه است كه  .7

پايه  اين امر به اين جبهه فرصت تاييد ـ نه بي . است اش را از كارگزاران دولتي گرفته، متمركز كرده يافته كه مشق سازمان
  .دهد اش را مي و اساس ـ تاثيرگذاري

حـل نهـايي مشـكل     راه«هـاي   ي طـرح  پردازي كـرد، شـالوده   آن را نظريه) ساعت(رلوژ اين مفهوم كه نخست كلوب او  .8
هاي سياسي بـه ويـژه در    هر چند در ايدئولوژي و روش ديگر تشكل. ي ملي بود است كه درخواست جبهه» مهاجرت

  .تاثير نبود ها بي سطح شهرداري
9. Couverture médicale universelle 


